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ความรู้เกี่ยวกับส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี 
ประวัติความเป็นมา 
 ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธำนี จัดตั้งขึ้นตำม พระรำชบัญญัติกำร
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ให้จัดต้ังกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และ
โอนภำรกิจ ของส ำนักงำนประชำสงเครำะห์จังหวัดไปเป็นของส ำนักงำนพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรจังหวัด
อุทัยธำนี สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และได้มีกำรออก
กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 โดยลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษ เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2547 เปลี่ยนชื่อเป็น 
“ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธำนี” จำกนั้นเป็นต้นมำ 
วิสัยทัศน์ 
 พม.เป็นผู้น ำด้ำนสังคมของไทยและอำเซียน มุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภำพ 

พันธกิจ 

 1. พัฒนำคนและสังคมให้มีคุณภำพเต็มตำมศักยภำพและมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
 2. สร้ำงเสริมเครือข่ำยจำกทุกภำคส่วนในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำสังคม 

 3. พัฒนำองค์ควำมรู้ ขีดควำมสำมำรถ และระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรพัฒนำสังคม 

 4. จัดระบบสวัสดิกำรที่เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชำชนมีหลักประกันและมีควำม
มั่นคงในชีวิต 

ค่านิยมร่วม 
 อุทิศตน อำสำงำน เอ้ืออำทร อ ำนวยประโยชน์สุข 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1. ส่งเสริมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมบนพื้นฐำนควำมพอเพียง 
 2. สร้ำงภูมิคุ้มกันและและพัฒนำศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำยและเครือข่ำย 

 3. ผนึกก ำลังทำงสังคมเพื่อเป็นกลไกลในกำรพัฒนำสังคม 

 4. บริหำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นผู้น ำทำงสังคมด้วยหลักธรรมำภิบำล 

 ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
ตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้ก ำหนดให้กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์ มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำสังคม กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม และควำมเสมอภำคในสังคม 
กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ และควำมมั่นคงในชีวิตสถำบันครอบครัวและชุมชน โดยมีส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 

 ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
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ควำมมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท ำนโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด รวมทั้ง
รำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคม และเสนอแนะแนวทำงแก้ไข 

 2. ประสำนและจัดท ำแผนงำน โครงกำรและกิจกำรด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ใน
ระดับจังหวัด ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวง 
 3. ส่งเสริมและประสำนกำรด ำเนินงำน กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตำมภำรกิจและเป้ำหมำยของหน่วยงำนใน
กระทรวง 
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนกำรด ำเนินงำนกับองค์กรเครือข่ำยในจังหวัด ทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน 

 5. ส่งเสริมและประสำนงำนกำรช่วยเหลือผู้ประสบปัญหำทำงสังคม รวมทั้ง กำรส่งต่อให้หน่วยงำนอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมตำมกฎหมำย 

 6. ก ำกับดูแลหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำย นโยบำยของกระทรวงและติดตำม
และประเมินผล แผนกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวงในควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนสังกัด
กระทรวงในระดับจังหวัด 

 7. เป็นศูนย์ข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด 

 8. เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีกำรด ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์ รวมทั้งควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและผลกำรปฏิบัติงำนของกระทรวง 
 9. รับเร่ืองรำวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหำสังคม ในระดับจังหวัด 

 10. ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย 
 

 
 

นำงอรุณี เต็งสุวรรณ์ 
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธำนี 

 

----------------------------------- 
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แนวข้อสอบ ความรูค้วามสามารถทั่วไป 
ค ำสั่ง พิจำรณำเลือกค ำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว 

1. พ่ีน้อง 3 คน มีอำยุรวมกันเท่ำกับ 126 ปี น้องคนเล็กมีอำยุเป็น 
5

1
 ของคนกลำง ส่วนพี่คนโตนั้น เมื่อ 5 ปี

ก่อนมีอำยุมำกกว่ำคนกลำงอยู่ 5 ปี อยำกทรำบว่ำน้องคนเล็กมีอำยุกี่ปี 
1.  9    2.  10    3.  11    4.  12  
ตอบ 3. 
โจทย์บอกว่ำพ่ีน้อง 3 คน มีอำยุรวมกันเท่ำกับ 126 ปี 
จะได้ว่ำ  อำยุพ่ีคนโต + อำยุคนกลำง + อำยุคนเล็ก = 126 ปี 
โจทย์ข้อนี้ให้ค ำนวณหำอำยุของน้องคนเล็กว่ำมีอำยุกี่ปี 
เรำสมมติให้น้องคนเล็กมีอำยุ =  x ปี 

โจทย์บอกว่ำน้องคนเล็กมีอำยุ  = 
5

1
 ของคนกลำง 

จะได้ว่ำคนกลำงมีอำยุ  =  5x ปี 
โจทย์บอกว่ำเมื่อ 5 ปีก่อน พ่ีคนโตมีอำยุมำกกว่ำคนกลำงอยู่ 5 ปี 
จะได้ว่ำพ่ีคนโตมีอำยุ  =  5x + 5  ปี 
เนื่องจำก  อำยุพี่คนโต + อำยุคนกลำง + อำยุคนเล็ก = 126 ปี 
จะได้ว่ำ    ( 5x +5 ) + 5x + x  =  126 
           5x + 5 + 5x + x  =  126 
                      11x + 5  =  126 
                           11x  =  126 – 5  
                           11x  =  121  

                              x  = 
11

121
 = 11                    

 น้องคนเล็กมีอำยุ = 11 ปี 
2. สี่เหลี่ยมผืนผ้ำรูปหนึ่ง ถ้ำด้ำนยำวถูกตัดออกไป 10% และด้ำนกว้ำงก็ถูกตัดออกไป 30% ถำมว่ำ 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ำรูปนี้มีพื้นที่ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ 
1.  37   2.  38   3.  39   4.  40 
ตอบ 1. 
สูตร กำรหำพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ =  กว้ำง x ยำว 
      พ้ืนที่สี่เหลี่ยมรูปเดิม  =  100 x 100  ตำรำงหน่วย 
    =  10,000  ตำรำงหน่วย  
      พ้ืนที่สี่เหลี่ยมรูปใหม่  =  (100 – 10) x (100 – 30)  ตำรำงหน่วย 
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    =  90 x 70 = 6,300  ตำรำงหน่วย 

สี่เหลี่ยมผืนผ้ำรูปนี้มีพื้นที่ลดลง = 100 x 
เดิมเหล่ียมรูปพืน้ทีส่ี่

หม่หล่ียมรูปใ ื้นทีส่ี่เ ูปเดิมกับพ ี่เหล่ียมรผลต่ำงของส
 

= 100 x 
000,10

6,300) - 000,10(
 

= 100 x 
000,10

700,3

 
= 

000,10

100 x 700,3

  

= 
000,10

000,370
= 37 % 

 สี่เหลี่ยมผืนผ้ำรูปนี้มีพ้ืนที่ลดลง = 37 เปอร์เซ็นต์ 
3. สินค้ำชิ้นหนึ่งรำคำ 900 บำท พ่อค้ำจะลดรำคำให้แก่ผู้ซื้อที่จ่ำยเงินสด 7% แต่ต้องเสียค่ำห่อสินค้ำ 10 บำท

อีกต่ำงหำก ถ้ำลูกค้ำซื้อสินค้ำชิ้นนี้ ลูกค้ำจะต้องจ่ำยเงินกี่บำท 
1.  737   2.  837   3.  847   4.  947  
ตอบ 3. 
โจทย์บอกว่ำ สินค้ำชิ้นหนึ่งรำคำ 900 บำท พ่อค้ำจะลดรำคำให้แก่ผู้ซื้อที่จ่ำยเงินสด 7% 

ดังนั้นเมื่อลดรำคำแล้ว สินค้ำชิ้นนี้รำคำ = 900 x 
100

7) - 100(

 
= 900 x 

100

93
 

= 
100

900 x 93

 
= 

100

007,83

 
= 837 บำท 

ยังตอบไม่ได้ครับ เพรำะโจทย์บอกว่ำต้องเสียค่ำห่อสินค้ำ 10 บำทอีกต่ำงหำก 

 ถ้ำลูกค้ำซื้อสินค้ำชิ้นนี้ ลูกค้ำจะต้องจ่ำยเงิน = 837 + 10 = 847 บำท 
4. นก ช้ำง หมู และแมว มีอย่ำงละเท่ำ ๆ กัน ถ้ำนับขำรวมกันได้เท่ำกับ 140 ขำ ถำมว่ำมีหมูก่ีตัว 
 1.  10 ตัว  2.  11 ตัว   3.  12 ตัว  4.  13 ตัว    

ตอบ 1.  

สูตร      จ ำนวนสัตว์แต่ละชนิด   = 
รวมกัน ตัว  1  ว์ชนดิละจ ำนวนขำสัต

น ุกตัวรวมกัว์ทกุชนดิทจ ำนวนขำสัต

 
เนื่องจำก  นกมี = 2 ขำ  ช้ำงมี = 4 ขำ  หมูมี = 4 ขำ  และ แมวมี = 4 ขำ 
แทนค่ำตัวเลขลงไปในสูตร  

จะได้ว่ำ  จ ำนวนสัตว์แต่ละชนิด   = 
4 + 4 + 4 + 2

140
 = 

14

140
 = 10 ตัว  

จะเห็นว่ำ สัตว์แต่ละชนิดมี = 10 ตัว   มีหมูอยู่ = 10 ตัว 
5. เป็ดกับไก่รวมกันมี 40 ขำ ปรำกฏว่ำเป็ดมำกกว่ำไก่อยู่ 6 ตัว ถำมว่ำมีไก่กี่ตัว 
 1.  5 ตัว  2.  6 ตัว   3.  7 ตัว  4.  8 ตัว    

ตอบ 3.  



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      5 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

เนื่องจำกโจทย์ก ำหนดว่ำเป็ดกับไก่มีขำรวมกัน  = 40 ขำ   

จำกสูตร  จ ำนวนสัตว์ทั้งสองชนิดรวมกัน   = 
ตัว  1  ว์จ ำนวนขำสัต

วมกันดและขำไก่รจ ำนวนขำเป็
 = 

2

40
 = 20 ตัว 

เนื่องจำก จ ำนวนเป็ดกับไก่รวมกัน = 20 ตัว และจ ำนวนเป็ดกับไก่ต่ำงกัน = 6 ตัว   
หมำยควำมว่ำ ผลรวม = 20  และผลต่ำง = 6 

            เลขจ ำนวนน้อย (จ ำนวนของไก่)   = 
2

ผลต่ำง  -  ผลรวม
  

จำกโจทย์จะได้ว่ำ ผลรวม = 20  และผลต่ำง = 6 แทนค่ำลงไปเพ่ือหำค ำตอบ (หำจ ำนวนของไก่) 

            เลขจ ำนวนน้อย = 
2

6  -  20
 = 

2

14

 
= 7 ตัว   มีไก่อยู่ = 7 ตัว 

6. ถ้ำ  3x = 2d  และ  5y = 8d  ดังนั้นอัตรำส่วนของ  x : y เป็นเท่ำใด 
 1.  3 : 4  2.  5 : 12  3.  5 : 8  4.  5 : 9 

ตอบ 2. 
โจทย์บอกว่ำ   3x = 2d  และ  5y = 8d   

จะได้ว่ำ  
8d  =  y5

2d  =  x3
   

จะได้ว่ำ  
y5

x3
 = 

8d

2d
 

จะได้ว่ำ  
y

x
 = 

3 x 8d

5 x 2d

 
= 

3 x 8

5 x 2

 
= 

24

10

 
= 

12

5
 

อัตรำส่วนของ  x : y = 5 : 12 
7. พนักงำนบริษัทแห่งหนึ่งมีอยู่ 10 คน ได้จัดงำนปีใหม่ในบริษัท โดยแต่ละคนไปซื้อ ส.ค.ส. มำส่งให้เพื่อนใน

บริษัททุกคน ถำมว่ำมี ส.ค.ส. รวมกันทั้งหมดกี่ใบ 
 1.  90 ใบ  2.  20 ใบ  3.  45 ใบ  4.  10 ใบ   

ตอบ 1.  
สูตร  จ ำนวนบัตรอวยพร (ส.ค.ส.) รวมกัน = N x (N – 1)   

โดยที่  N = จ ำนวนคนที่แลกบัตรอวยพรกัน       
จำกโจทย์บอกว่ำ จ ำนวนคน (พนักงำนในบริษัท)  = 10 คน   
จะได้ว่ำ  N = 10 น ำไปแทนค่ำในสูตร จะได้ว่ำ  
จ ำนวนบัตรอวยพร (ส.ค.ส.) รวมกัน = 10 x (10 – 1) = 10 x 9 = 90 ใบ 

 จ ำนวน ส.ค.ส. รวมกันทั้งหมด = 90 ใบ 
8. นักศึกษำห้องหนึ่งได้ส่งบัตรอวยพรปีใหม่ให้ซึ่งกันละกัน ปรำกฏว่ำนับบัตรอวยพรรวมกันได้เท่ำกับ 6,320 

ใบ ถำมว่ำนักศึกษำห้องนี้มีก่ีคน 
 1.  60 คน  2.  40 คน  3.  50 คน  4.  80 คน   
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ตอบ 4. 
สูตร  จ ำนวนบัตรอวยพร (ส.ค.ส.) รวมกัน = N x (N – 1)   

โดยที่  N = จ ำนวนคนที่แลกบัตรอวยพรกัน       
ถ้ำโจทย์ก ำหนดมำในลักษณะนี้ ไม่ควรตั้งสมกำร เพรำะยุ่งยำกและเสียเวลำมำก 
ให้เรำลองน ำตัวเลขในตัวเลือกมำ 1 ข้อ มำแทนค่ำในสูตร 
สมมติว่ำให้นักศึกษำในห้องนี้มี = 80 คน (จำกตัวเลือกข้อ 4.)   
จะได้ว่ำ N = 80 
จ ำนวนบัตรอวยพร (ส.ค.ส.) รวมกัน = 80 x (80 – 1) = 80 x 79 = 6,320 ใบ…ตรงเป๊ะ 

 นักศึกษำห้องนี้มี = 80 คน 
9. พนักงำนบริษัทแห่งหนึ่งมี 10 คน ในกำรจัดกำรประชุมทุกคนต้องสัมผัสมือซึ่งกันและกัน ถำมว่ำพนักงำน

สัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง 
 1.  10 ครั้ง  2.  20 ครั้ง   3.  45 ครั้ง  4.  90 ครั้ง  

ตอบ 3.  

สูตร   จ ำนวนครั้งของกำรสัมผัสมือกัน  = 
2

1)  -  (N X N

  
โดยที่  N = จ ำนวนคน 

 
เมื่อโจทย์ข้อนี้ก ำหนดให้พนักงำนมี = 10 คน  จะได้ว่ำ  N = 10 น ำไปแทนค่ำลงในสูตร     

จ ำนวนครั้งของกำรสัมผัสมือกัน  = 
2

1)  -  (10 X 10

 
= 

2

9 X 10

 
= 

2

90

 
= 45 ครั้ง

 
จ ำนวนครั้งของกำรสัมผัสมือกันทั้งหมด = 45 ครั้ง 

10. ในงำนเลี้ยงคืนหนึ่ง ผู้มำในงำนทุกคนต้องสัมผัสมือทักทำยซึ่งกันและกัน เมื่อนับจ ำนวนครั้งของกำรสัมผัส
มือรวมกันได้ 1,225 ครั้ง ถำมว่ำมีผู้มำในงำนเลี้ยงกี่คน 

 1.  47 คน  2.  48 คน    3.  49 คน  4.  50 คน     
ตอบ 4.  

สูตร   จ ำนวนครั้งของกำรสัมผัสมือกัน  = 
2

1)  -  (N X N

  
โดยที่  N = จ ำนวนคน 

 
โจทย์ข้อนี้ก ำหนดให้ผู้มำในงำนเลี้ยงมี = 50 คน  จะได้ว่ำ  N = 50  น ำไปแทนค่ำลงในสูตร     

จ ำนวนครั้งของกำรสัมผัสมือกัน  = 
2

1)  -  (50 X 50

 
= 

2

49 X 50

 
= 

2

450,2

 
= 1,225 ครั้ง

 
เมื่อค ำนวณได้ว่ำจ ำนวนครั้งของกำรสัมผัสมือกัน = 1,225 ครั้ง   
แสดงว่ำมีผู้มำในงำนเลี้ยง = 50 คน นั่นเอง   

 มีผู้มำในงำนเลี้ยง = 50 คน   
11. มีนักฟุตบอลสองทีม ๆ ละ 11 คน ก่อนกำรแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น นักกีฬำแต่ละคนจะต้องสัมผัสมือกับฝ่ำย

ตรงข้ำม ถำมว่ำนักฟุตบอลสัมผัสมือกันกี่ครั้ง 
 1.  110 ครั้ง  2.  121 ครั้ง   3.  20 ครั้ง  4.  22 ครั้ง  
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ตอบ 2.   
สูตร   จ ำนวนครั้งของกำรสัมผัสมือกันของนักกีฬำ = N x N    

โดยที่ N = จ ำนวนนักกีฬำของแต่ละทีม   
ในข้อนี้บอกว่ำจ ำนวนนักกีฬำของแต่ละทีมมี = 11 คน  จะได้ว่ำ N = 11 น ำไปแทนค่ำลงในสูตร    
จ ำนวนครั้งของกำรสัมผัสมือ (ใช้กับกำรแข่งขันกีฬำ)  = 11 x 11 = 121 ครัง้    

จ ำนวนครั้งที่นักฟุตบอลสัมผัสมือกันทั้งหมด = 121 ครั้ง 
12. ปัจจุบัน นำย ก. มีอำยุ 36 ปี เมื่อ 4 ปีที่ผ่ำนมำ นำย ข. มีอำยุเป็นครึ่งหนึ่งของ นำย ก. ถำมว่ำปัจจุบัน 

นำย ข. มีอำยุกี่ปี 
 1.  18 ปี  2.  19 ปี  3.  20 ปี  4.  21 ปี   

ตอบ 3.  
เมื่อโจทย์บอกว่ำปัจจุบันนำย ก. มีอำยุ = 36 ปี   
เมื่อ 4 ปีที่แล้ว นำย ก. มีอำยุเท่ำกับ = 36 – 4 = 32 ปี 
เมื่อโจทย์บอกว่ำเมื่อ 4 ปีแล้ว นำย ข. มีอำยุเป็นครึ่งหนึ่งของ นำย ก.     

แสดงว่ำ นำย ข. มีอำยุ = 32 x
2

1

 
= 

2

32

 
= 16 ปี 

เห็นชัดเลยว่ำ เมื่อ 4 ปีที่แล้ว นำย ก. มีอำยุ = 32 ปี และนำย ข. มีอำยุ = 16 ปี 
แสดงว่ำในปัจจุบัน นำย ก. มีอำยุ = 32 + 4 = 36 ปี  และ นำย ข. มีอำยุ = 16 + 4 = 20 ปี   

 ปัจจุบัน นำย ข. มีอำยุ = 20 ปี 
 

     โจทย์อนุกรมตัวเลข 
1.  2      3      5      10      18      33     . . . 
 1.  54   2.  59   3.  61   4.  65 
 ตอบ  3 
 แนวคิด 

                               2      3      5      10     18      33      61 

                          ผลรวมของ  3  ตัวหน้ำติดกัน  ได้ค่ำตัวถัดไป  ดังนี้ 
                          2 + 3 + 5 = 10 , 3 + 5 + 10 = 18 , 5 + 10 + 18 = 33 , 10 + 18 + 33 = 61  
2.  33      67      136      275      554     . . . 
 1.  1,113   2.  1,442  3.  1,667   4.  1,667 
  ตอบ  1 
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 แนวคิด                               x2         x2          x2 

                                             35        70         140         280 

                                      34         69        139         279         559 

                               33         67        136         275         554         1,113              
 3.  3       3       12       30       84      . . . 
 1.  114   2.  166   3.  197   4.  228 
   ตอบ  4 

 แนวคิด 
                                               (3+12)x2              (30+84)x2 

                                 3          3          12          30          84          228       

                                  (3+3)x2               (12+30)x2                  
 4.  4       26       6       64       10       168       18      . . . 
 1.  340   2.  420   3.  590   4.  628 
  ตอบ  4 

 แนวคิด                            x2                 x2                  x2                  

                                     +2                +4                  +8                 +16 

                             4       26       6       64       10       168       18       628       34       

                                   (4x6)+2        (6x10)+4        (10x18)+8         (18x34)+16                                              
 5.  5       23       7       47       9      . . . 
 1.  69   2.  73   3.  79   4.  82 
   ตอบ  3 

 แนวคิด 
                                   52 - 2               72 - 2               92 - 2 

                                5         23         7         47         9         79       
6.   1       3       8       18       68       568      . . . 
 1.  25,000  2.  25,368  3.  25,568  4.  25,668 
 ตอบ  3 

 แนวคิด                                    ผลคูณของ  2  ตัวติดกัน  ได้ค่ำตัวถัดไป 
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                                                         2x5       5x10     10x50    50x500 

                                      2         5        10         50        500      25,000 

                                1         3         8         18         68         568         25,568       
7. 12       16       13       20       10      . . . 
 1.  15   2.  18   3.  22   4.  27 
ตอบ  4 
 แนวคิด  
         (บวกโดยไม่คิดเครื่องหมำยลบ)                4+3       3+7       7+10  

                                      4          -3           7         -10         17 

                                12         16         13         20         10         27    
8. 75       45       35       30      . . . 
 1.  30   2.  25   3.  20   4.  10 
 ตอบ  2 
 แนวคิด 
                                            3           2          1 

                                       30          10           5           5            (ลดลง) 

                                75          45          35          30          25 
9.  -1       1       6       16       34       63      . . . 
 1.  98   2.  101   3.  106   4.  108 
ตอบ  3 
 แนวคิด                   3 + 5 = 8 ,  3 + 8 = 11 ,  3 + 11 = 14 
             
                                            3         5          8         11        14 

                                       2         5        10        18          29         43 

                                -1         1         6         16         34         63         106 
10.   8       38       128       260       248      . . . 

 1.  370      2.  270 

 3.  170      4.  70 
ตอบ  4 
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แนวคิด  
                                     8          38        128        260        248        70 
 

                                   7+1      36+2    125+3     256+4     243+5    64+6 
 

                                  71+1      62+2      53+3       44+4       33+5      26+6 
11. 6      50      8      83      10      124      12     . . . 

 1.  144      2.  152 

 3.  168      4.  173 
 ตอบ  4 
 แนวคิด 
                                       +2                +2                  +2                  +2 

                               6       50       8       83       10       124       12       173       14       

                                    (6x8)+2        (8x10)+3         (10x12)+4         (12x14)+5                            
12. 22       6       15       29       12      20       36       18       25      . . . 
 1.  51      2.  47 
 3.  43      4.  39 
  ตอบ  3 

 แนวคิด 
                                     +7                        +7                        +7 

                         22      6      15      29      12      20      36      18      25      43       

                                              +6                         +6       
                                                        +5                         +5 
13.  717       573       473       409      . . . 
 1.  263      2.  360 
 3.  373      4.  400 
.   ตอบ  3 
 แนวคิด 
                                        122          102           82           62                                   

                                       144          100          64           36 

                               717          573          473         409          373  
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14.  2       4       6       4       6       24       6       8       28       8       10      . . . 
 1.  28      2.  36 
 3.  80      4.  82 
 ตอบ  4 
 แนวคิด 
                            2      4      6      4     6      25      6      8      28      8      10      82 

                               (2+4)x1             (4x6)+1              (6+8)x2              (8x10)+2 
15.  12       13       16       14       15       36       16       17      . . . 
 1.  64      2.  52 
 3.  49      4.  41 
ตอบ  1 
 แนวคิด 
                                         +2                           +2  

                             12       13       16       14       15       36       16       17      64 

                                                      +2                             +2 
                                                  42                            62                            82 

โจทย์อุปมาอุปไมย 
 

1. สถำนีขนส่ง : ผู้โดยสำร    ? : ? 
1.  โรงเรียน : คร ู    2.  โรงพยำบำล : หมอ 
3.  สถำนีต ำรวจ : ผู้ร้ำย    4.  มหำวิทยำลัย : นักศึกษำ 

 ตอบ 4.  

สถำนีขนส่ง : ผู้โดยสำร    มหำวิทยำลัย : นักศึกษำ 
สถำนีขนส่ง : ผู้โดยสำร มหำวิทยำลยั : นักศึกษำ 
ผู้โดยสำรเป็นผู้มำรบับริกำรที่สถำนีขนส่ง  
(ได้รับประโยชน์) 

นักศึกษำเป็นผู้มำรับบริกำรที่มหำวิทยำลัย  
(ได้รับประโยชน์) 

 
ข้อ 1. โรงเรียน : ครู    ครูเป็นผู้ให้บริกำรที่โรงเรียน 
ข้อ 2. โรงพยำบำล : หมอ   หมอเป็นผู้ให้บริกำรที่โรงพยำบำล   
ข้อ 3. สถำนีต ำรวจ : ผู้ร้ำย   ผู้ร้ำยเป็นผู้มำรับบริกำรที่สถำนีต ำรวจ (ไม่ได้รับประโยชน์)   
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2. เมิน : หลีกเลี่ยง    ? : ? 
1.  ปิด : เปิด  2.  วิจำรณ์ : วิพำกษ์ 3.  สนใจ : ทุ่มเท  4.  ส่งเสียง : ตะโกน 

 ตอบ 3.  

เมิน : หลีกเลี่ยง    สนใจ : ทุ่มเท 
เมิน : หลีกเลี่ยง สนใจ : ทุ่มเท 

ค ำที่มคีวำมหมำยในทิศทำงเดียวกนั  
หลีกเลี่ยงรุนแรงมำกกว่ำเมิน 

ค ำที่มีควำมหมำยในทิศทำงเดียวกนั  
ทุ่มเทรุนแรงมำกกว่ำสนใจ 

 
ข้อ 1. ปิด : เปิด   ปิดมีควำมหมำยตรงข้ำมกับเปิด 
ข้อ 2. วิจำรณ์ : วิพำกษ์   วิจำรณ์มีควำมหมำยใกล้เคียงกับวิพำกษ์  
ข้อ 4. ส่งเสียง : ตะโกน   ส่งเสียงมีควำมหมำยใกล้เคียงกับตะโกน 

3. งำ : งวง    ? : ? 
1.  ช้ำง : แรด  2.  ปีก : จะงอยปำก 3.  กีบ : ม้ำ  4.  เขี้ยว : เสือ 
ตอบ 2. 

งำ : งวง    ปีก : จะงอยปำก 
 งำ : งวง ปีก : จะงอยปำก 

งำและงวงเป็นอวัยวะของช้ำง ปีกและจะงอยปำกเป็นอวัยวะของนก 

ข้อ 1. ช้ำง : แรด   ช้ำงและแรดเป็นชื่อของสัตว์ 
ข้อ 3. กีบ : ม้ำ    กีบเป็นอวัยวะของม้ำ 
ข้อ 4. เขี้ยว : เสือ   เขี้ยวเป็นอวัยวะของเสือ 

4. รถยนต์ : ล้อ    ? : ? 
1.  บ้ำน : หน้ำต่ำง 2.  ใบพัด : เครื่องบิน 3.  ดอก : ใบ  4.  พำย : เรือ  

 ตอบ 1.  

รถยนต์ : ล้อ    บ้ำน : หน้ำต่ำง 
รถยนต์ : ล้อ บ้ำน : หน้ำต่ำง 

ล้อเป็นส่วนประกอบของรถ หน้ำต่ำงเป็นส่วนประกอบของบ้ำน  

 
ข้อ 2. ใบพัด : เครื่องบิน  ใบพัดเป็นส่วนประกอบของเครื่องบิน 
ข้อ 3. ดอก : ใบ   ดอกและใบเป็นส่วนประกอบของต้นไม้ 
ข้อ 4. พำย : เรือ  พำยเป็นส่วนประกอบของเรือ 

5. ปัจจุบัน : อดีต    ? : ? 
1.  นิยำย : ต ำนำน    2.  ทันสมัย : โบรำณ 
3.  ไสยศำสตร์ : วิทยำศำสตร์   4.  ข้อเท็จจริง : กำรท ำนำย 
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 ตอบ 2.  

ปัจจุบัน : อดีต    ทันสมัย : โบรำณ 
 

ปัจจุบัน : อดีต ทันสมัย : โบรำณ 
ควำมหมำยของค ำที่เกี่ยวกับกำลเวลำซึ่งแตกต่ำงกัน ควำมหมำยของค ำทีเ่กี่ยวกับกำลเวลำ  ซึ่งแตกต่ำงกัน 

 
ข้อ 1. นิยำย : ต ำนำน    ควำมหมำยของค ำท่ีเกี่ยวกับเรื่องรำวเหมือนกัน  
ข้อ 3. ไสยศำสตร์ : วิทยำศำสตร์   ควำมหมำยของค ำท่ีเกี่ยวกับวิชำ 
ข้อ 4. ข้อเท็จจริง : กำรท ำนำย   ควำมหมำยของค ำท่ีเกี่ยวกับควำมเป็นจริง  

6. ข้ำวสำร : ข้ำวเปลือก    ? : ?  
1.  เหล้ำ : ยีสต์  2.  โซดำไฟ : สบู่  3.  ขนมปัง : แป้งสำลี 4.  ข้ำวต้ม : ข้ำวสวย 

 ตอบ 3.  

ข้ำวสำร : ข้ำวเปลือก    ขนมปัง : แป้งสำลี 
ข้ำวสำร : ข้ำวเปลือก ขนมปัง : แป้งสำล ี

ข้ำวสำรเป็นผลิตภณัฑ์ของข้ำวเปลือก ขนมปังเป็นผลติภณัฑ์ของแป้งสำลี    

 
ข้อ 1. เหล้ำ : ยีสต์   ยีสต์เป็นส่วนประกอบของเหล้ำ 
ข้อ 2. โซดำไฟ : สบู่   โซดำเป็นส่วนประกอบของสบู่ 
ข้อ 4. ข้ำวต้ม : ข้ำวสวย ข้ำวต้มและข้ำวสวยเป็นชนิดของอำหำรที่ท ำมำจำกข้ำว 

7. ชนบท : ชำวบ้ำน    ? : ?  
1.  ชำวเมือง : เมือง    2.  วิทยำลัย : นักศึกษำ 
3.  เกษตรกรรม : ทุ่งหญ้ำ    4.  ตลำด : พำณิชยกรรม 

 ตอบ 2. 

ชนบท : ชำวบ้ำน    วิทยำลัย : นักศึกษำ 
ชนบท : ชำวบ้ำน วิทยำลัย : นักศึกษำ 

ชำวบ้ำนเป็นคนท่ีอยู่ในชนบท นักศึกษำเป็นคนท่ีอยู่ในวิทยำลัย 

ข้อ 1. ชำวเมือง : เมือง    ชำวเมืองเป็นคนอยู่ในเมือง 
ข้อ 3. เกษตรกรรม : ทุ่งหญ้ำ เกษตรกรรมเป็นอำชีพ ทุ่งหญ้ำเป็นสถำนที่ 
ข้อ 4. ตลำด : พำณิชยกรรม  ตลำดเป็นสถำนที่ พำณิชยกรรมเป็นอำชีพ 

8. ประตู : หน้ำต่ำง    ? : ?  
1.  ล้อ : รถยนต์  2.  ห้องนอน : บ้ำน 3.  นักเรียน : ครู  4.  โบสถ์ : ศำลำ 

 ตอบ 4.  
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ประตู : หน้ำต่ำง    โบสถ ์: ศำลำ 
ประตู : หน้ำต่ำง โบสถ์ : ศำลำ 

ประตูและหน้ำต่ำงเป็นส่วนประกอบของบ้ำน โบสถ์และศำลำเป็นส่วนประกอบของวัด 

ข้อ 1. ล้อ : รถยนต์   ล้อเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ 
ข้อ 2. ห้องนอน : บ้ำน   ห้องนอนเป็นส่วนประกอบของบ้ำน 
ข้อ 3. นักเรียน : ครู   นักเรียนและครูอยู่ในโรงเรียนเหมือนกัน 

9. ชี้ชวน : บังคับ    ? : ?  
1.  วิจำรณ์ : วิพำกษ์ 2.  สุจริต : ทุจริต 3.  เจือจำง : เข้มข้น 4.  หนำแน่น : เบำบำง 
ตอบ 1.  

ชี้ชวน : บังคับ    วิจำรณ์ : วิพำกษ์ 
 

ช้ีชวน : บังคับ วิจำรณ์ : วิพำกษ์ 
ควำมหมำยของค ำใกลเ้คียงกัน 
ช้ีชวน = แนะน ำเพื่อจูงใจให้ท ำหรอืให้ปฏิบัติ  
บังคับ = ใช้อ ำนำจสั่งให้ท ำหรือให้ปฏิบัต ิ

ควำมหมำยของค ำใกลเ้คียงกัน 
วิจำรณ์ = ให้ค ำตัดสิน  
วิพำกษ์ = พิจำรณำตดัสิน 

ข้อ 2. สุจริต : ทุจริต    สุจริตมีควำมหมำยตรงข้ำมกับทุจริต 
ข้อ 3. เจือจำง : เข้มข้น    เจือจำงมีควำมหมำยตรงข้ำมกับเข้มข้น 
ข้อ 4. หนำแน่น : เบำบำง   หนำแน่นมีควำมหมำยตรงข้ำมกับเบำบำง 

10. มำลำเรีย : ยุง    ? : ?  
1.  มะเร็ง : บุหรี่     2.  อำกำรคัน : เหำ 
3.  แมลงวัน : อหิวำตกโรค   4.  สุนัขบ้ำ : โรคกลัวน้ ำ 

  ตอบ 1.  

มำลำเรีย : ยุง    มะเร็ง : บุหรี่ 
มำลำเรีย : ยุง มะเร็ง : บุหรี่ 

ยุงเป็นสำเหตุของกำรเกดิโรคมำลำเรีย บุหรี่เป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคมะเร็ง 

 
ข้อ 2. อำกำรคัน : เหำ      เหำเป็นแมลงที่ดูกินเลือดคนและสัตว์ท ำให้เกิดอำกำรคัน 
ข้อ 3. แมลงวัน : อหิวำตกโรค   แมลงวันเป็นสำเหตุของกำรเกิดอหิวำตกโรค 
ข้อ 4. สุนัขบ้ำ : โรคกลัวน้ ำ  สุนัขบ้ำเป็นสำเหตุของกำรเกิดโรคกลัวน้ ำ 

11. ต้นไม้ : มะขำม    ? : ?  
1.  องุ่น : ไม้เถำ  2.  ปลำ : ตะเพียน 3.  อ้อย : หวำน  4.  สุนัข : แมว 

 ตอบ 2.  

ต้นไม้ : มะขำม    ปลำ : ตะเพียน 
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ต้นไม้ : มะขำม ปลำ : ตะเพียน 
มะขำมเป็นช่ือของต้นไม ้ ตะเพียนเป็นช่ือของปลำ 

 
ข้อ 1. องุ่น : ไม้เถำ    องุ่นเป็นชื่อของไม้เถำ 
ข้อ 3. อ้อย : หวำน    หวำนเป็นรสชำติของอ้อย 
ข้อ 4. สุนัข : แมว    สุนัขและแมวเป็นชื่อสัตว์บกสี่เท้ำ 

12. เครื่องบิน : อำกำศ    ? : ?  
1.  ป่ำ : ต้นไม้  2.  เรือรบ : ลูกเรือ 3.  นก : กรง  4.  ปลำ : น้ ำ 

 ตอบ 4. 

เครื่องบิน : อำกำศ    ปลำ : น้ ำ 
เครื่องบิน : อำกำศ ปลำ : น้ ำ 

เครื่องบินสำมำรถบินได้ในอำกำศ ปลำสำมำรถว่ำยน้ ำได้ในน้ ำ 

ข้อ 1. ป่ำ : ต้นไม้      ป่ำเป็นที่อยู่อำศัยของต้นไม้ 
ข้อ 2. เรือรบ : ลูกเรือ    เรือรบเป็นที่อยู่อำศัยของลูกเรือ 
ข้อ 3. นก : กรง        กรงเป็นที่อยู่อำศัยของนก 

13. วุฒิสมำชิก : กฎหมำย    ? : ?  
1.  ผู้ร้ำย : ต ำรวจ    2.  ผู้พิพำกษำ : คดีควำม  
3.  บริษัท : ผู้จัดกำร    4.  ทหำร : ปฏิวัติ 

 ตอบ 2.  

วุฒิสมำชิก : กฎหมำย    ผู้พิพำกษำ : คดีควำม 
วุฒิสมำชิก : กฎหมำย ผู้พิพำกษำ : คดีควำม 

วุฒิสมำชิกมีหน้ำที่พิจำรณำกลั่นกรองกฎหมำย ผู้พิพำกษำมีหน้ำที่พิจำรณำตัดสินคดีควำม 

ข้อ 1. ผู้ร้ำย : ต ำรวจ   ต ำรวจมีหน้ำที่จับผู้ร้ำย 
ข้อ 3. บริษัท : ผู้จัดกำร   ผู้จัดกำรเป็นต ำแหน่งในบริษัท 
ข้อ 4. ทหำร : ปฏิวัติ   ทหำรไม่ได้มีหน้ำที่ปฏิวัติ 

14. ควำมชั่ว : ควำมดี    ? : ?  
1.  ควำมเหงำ : ควำมดี    2.  ควำมเท็จ : ควำมจริง 
3.  โชคดี : โชคร้ำย    4.  เจ็บป่วย : อ่อนเพลีย 

 ตอบ 2.  

ควำมชั่ว : ควำมดี    ควำมเท็จ : ควำมจริง 
ควำมชั่ว : ควำมดี ควำมเท็จ : ควำมจริง 

ควำมชั่วมีควำมหมำยตรงข้ำมกับควำมดี ควำมเท็จมีควำมหมำยตรงข้ำมกับควำมจริง 
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ข้อ 1. ควำมเหงำ : ควำมดี   ควำมเหงำเป็นควำมรู้สึกที่ไม่ดี ควำมดีเป็นผลจำกกำรกระท ำท่ีถูกต้อง 
ข้อ 3. โชคดี : โชคร้ำย    โชคดีมีควำมหมำยตรงข้ำมกับโชคร้ำย 
ข้อ 4. เจ็บป่วย : อ่อนเพลีย   เจ็บป่วยและอ่อนเพลียเป็นสุขภำพที่ไม่ดี 

15. บ่อย ๆ : ทุกครั้ง    ? : ? 
1. นำน ๆ ครั้ง : ไม่เคย    2. ไม่เคย : ทุกครั้ง 
3. สั่นคลอน : มั่นคง    4. ก่อนเวลำ : สำย 

 ตอบ 1. 

บ่อย ๆ : ทุกครั้ง    นำน ๆ ครั้ง : ไม่เคย 
บ่อย ๆ : ทุกครั้ง นำน ๆ ครั้ง : ไม่เคย 

ควำมหมำยของค ำที่ใกลเ้คียงกันมำก  
บ่อย ๆ = หลำยครั้งหลำยหนในเวลำไม่นำนหรือแทบ
จะทุกครั้ง 

ควำมหมำยของค ำที่ใกลเ้คียงกันมำก  
นำน ๆ ครั้ง = หนึ่งครั้งในระยะเวลำนำนหรือแทบจะ
ไม่เคย 

 
ข้อ 2. ไม่เคย : ทุกครั้ง   ไม่เคยมีควำมหมำยตรงข้ำมกับทุกครั้ง 
ข้อ 3. สั่นคลอน : มั่นคง   สั่นคลอนมีควำมหมำยตรงข้ำมกับมั่นคง 
ข้อ 4. ก่อนเวลำ : สำย   ก่อนเวลำมีควำมหมำยตรงข้ำมกับสำย 

16. ข้ำว : ธัญพืช    ? : ?  
1.  แม่วัว : เนื้อวัว 2.  ส้ม : มะนำว  3.  ไก่ : นก  4.  แตงกวำ : ผัก 

 ตอบ 4.  

ข้ำว : ธัญพืช    แตงกวำ : ผัก 
ข้ำว : ธัญพืช แตงกวำ : ผัก 

ข้ำวเป็นธัญพืชชนิดหนึ่ง แตงกวำเป็นผักชนิดหนึ่ง 

 
ข้อ 1. แม่วัว : เนื้อวัว  เนื้อวัวเป็นผลิตผลของแม่วัว 
ข้อ 2. ส้ม : มะนำว   ส้มและมะนำวเป็นชื่อของผลไม้ 
ข้อ 3. ไก่ : นก   ไก่และนกเป็นชื่อของสัตว์ปีก 

17. ภูเขำ : อุโมงค์    ? : ? 
1.  ประตู : ลูกบิด    2.  ฝำบ้ำน : หน้ำต่ำง 
3.  แม่น้ ำ : สะพำน    4.  ทะเล : เรือเดินสมุทร 

 ตอบ 3.  

ภูเขำ : อุโมงค์    แม่น้ ำ : สะพำน 
ภูเขำ : อุโมงค์ แม่น้ ำ : สะพำน 

อุโมงค์เป็นช่องทำงในกำรเดินทำงข้ำมภูเขำ สะพำนเป็นช่องทำงในกำรเดินทำงข้ำมแม่น้ ำ 
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ข้อ 1. ประตู : ลูกบิด    ลูกบิดเป็นส่วนประกอบของประตู 
ข้อ 2. ฝำบ้ำน : หน้ำต่ำง   หน้ำต่ำงเป็นส่วนประกอบของฝำบ้ำน 
ข้อ 4. ทะเล : เรือเดินสมุทร   เรือเดินสมุทรเป็นพำหนะในกำรเดินทำงข้ำมทะเล 

 

     โจทย์เงื่อนไขทางภาษา 
 
ค ำสั่ง ข้อสอบประกอบด้วยเงื่อนไขหรือเงื่อนไขและข้อสรุปเป็นคู่ ๆ ให้ยึดหลักกำรตอบดังนี้ 

ตอบ 1. ถ้ำข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตำมเงื่อนไข 
ตอบ 2. ถ้ำข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตำมเงื่อนไข 
ตอบ 3. ถ้ำข้อสรุปทั้งสองไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัดว่ำถูกหรือผิดตำมเงื่อนไข 
ตอบ 4. ถ้ำข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปหนึ่งถูกหรือผิดหรือไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 
           ซึ่งไม่ตรงกับอีกข้อสรุปหนึ่ง 

เงื่อนไขท่ี 1 (ส ำหรับตอบค ำถำมข้อ 1 – ข้อ 5) 
 ในกำรส ำรวจจ ำนวนนักท่องเที่ยวครั้งหนึ่งเพ่ือวำงแผนพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญในประเทศซึ่งใน
แบบสอบถำมมีสถำนที่ท่องเที่ยวให้เลือกอยู่ 7 แห่ง และมีนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 300 คน โดยแยก
ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
        - นักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ต มีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบหัวหิน อยู่ 36 คน 
        - นักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ต มีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบภูกระดึง อยู่ 36 คน 
        - นักท่องเที่ยวที่ชอบหัวหิน มีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบพัทยำ อยู่ 24 คน 
        - นักท่องเที่ยวที่ชอบชะอ ำ มีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบเกำะสมุย อยู่ 40 คน 
        - นักท่องเที่ยวที่ชอบบำงแสน มีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบเกำะสมุย อยู่ 96 คน 

 
ค ำถำม 
1. ข้อสรุปที่ 1    นักท่องเที่ยวที่ชอบหัวหินมีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบภูกระดึง 
 ข้อสรุปที่ 2    นักท่องเที่ยวที่ชอบพัทยำมีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ต 
2. ข้อสรุปที่ 1    นักท่องเที่ยวที่ชอบเกำะสมุยมีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบพัทยำ 
 ข้อสรุปที่ 2    นักท่องเที่ยวที่ชอบชะอ ำมีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ต 
3. ข้อสรุปที่ 1    นักท่องเที่ยวที่ชอบหัวหินมีน้อยกว่ำ 20 คน 
 ข้อสรุปที่ 2    นักท่องเที่ยวที่ชอบบำงแสนมีมำกกว่ำที่ชอบชะอ ำอยู่ 56 คน 
4. ข้อสรุปที่ 1    นักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ตมีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบพัทยำอยู่ 60 คน 
 ข้อสรุปที่ 2    ระหว่ำงชะอ ำ เกำะสมุย กับบำงแสน นักท่องเที่ยวชอบบำงแสนมำกท่ีสุด 
5.  ข้อสรุปที่ 1    ระหว่ำงภูเก็ต หวัหิน ภูกระดึง กับพัทยำ นักท่องเที่ยวชอบพัทยำน้อยที่สุด 
 ข้อสรุปที่ 2    นักท่องเที่ยวที่ชอบภูกระดึงมีมำกกว่ำที่ชอบพัทยำอยู่ 24 คน 
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เงื่อนไขท่ี 2 (ส ำหรับตอบค ำถำมข้อ 6 – ข้อ 10) 
- A  B  C  D  E  F  และ  G  เป็นเลขคู่ที่ไม่ซ้ ำกัน มีค่ำอยู่ระหว่ำง  11  ถึง  25 
- A  มีค่ำมำกกว่ำ  B  อยู่เท่ำกับ  8 
- C  มีค่ำมำกกว่ำ  D  แต่น้อยกว่ำ  E 
- G  มีค่ำน้อยกว่ำ  A  แต่มำกกว่ำ  C 
- F  มีค่ำน้อยกว่ำ  B  อยู่เท่ำกับ  4 
ค ำถำม 
6. ข้อสรุปที่ 1    A มีค่ำมำกท่ีสุดในจ ำนวนตัวอักษรทั้ง 7 ตัว 
 ข้อสรุปที่ 2    G มีค่ำเท่ำกับ 20 
7. ข้อสรุปที่ 1    E มีค่ำมำกกว่ำ G 
 ข้อสรุปที่ 2    A มีค่ำมำกกว่ำ E อยู่เท่ำกับ 4 
8. ข้อสรุปที่ 1    ค่ำของ F + D เท่ำกับ 28 
 ข้อสรุปที่ 2    G มีค่ำมำกกว่ำ D อยู่เท่ำกับ 6 
9. ข้อสรุปที่ 1    F มีค่ำเท่ำกับ 14 
 ข้อสรุปที่ 2    G มีค่ำมำกกว่ำ B อยู่เท่ำกับ 6 
10. ข้อสรุปที่ 1    B มีค่ำเท่ำกับ 16 
 ข้อสรุปที่ 2    C มีค่ำเท่ำกับ 18 
เฉลย 
เงื่อนไขท่ี 1 (ส าหรับตอบค าถามข้อ 1 – ข้อ 5) 
 ในกำรส ำรวจจ ำนวนนักท่องเที่ยวครั้งหนึ่งเพ่ือวำงแผนพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญในประเทศ   ซึ่งใน 
แบบสอบถำมมีสถำนที่ท่องเที่ยวให้เลือกอยู่ 7 แห่ง และมีนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 300 คน โดยแยก 
ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
        - นักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ต มีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบหัวหิน อยู่ 36 คน 
        - นักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ต มีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบภูกระดึง อยู่ 36 คน 
        - นักท่องเที่ยวที่ชอบหัวหิน มีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบพัทยำ อยู่ 24 คน 
        - นักท่องเที่ยวที่ชอบชะอ ำ มีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบเกำะสมุย อยู่ 40 คน 
        - นักท่องเที่ยวที่ชอบบำงแสน มีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบเกำะสมุย อยู่ 96 คน 

 
ค ำอธิบำยกำรแก้เงื่อนไขก่อนตอบค ำถำม 

- นักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ตมีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบหัวหินอยู่ 36 คน 
- นักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ตมีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบภูกระดึงอยู่ 36 คน 
- นักท่องเที่ยวที่ชอบหัวหินมีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบพัทยำอยู่ 24 คน 
 ภูเก็ต 
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- นักท่องเที่ยวที่ชอบชะอ ำมีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบเกำะสมุยอยู่ 40 คน 
- นักท่องเที่ยวที่ชอบบำงแสนมีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบเกำะสมุยอยู่ 96 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตอบค ำถำม 
1. ตอบ 2.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตำมเงื่อนไข 

ข้อสรุปที่ 1    นักท่องเที่ยวที่ชอบหัวหินมีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบภูกระดึง 
ไม่เป็นจริง เพรำะนักท่องเที่ยวที่ชอบหัวหินมีเท่ากับนักท่องเที่ยวที่ชอบภูกระดึง 

ข้อสรุปที่ 2    นักท่องเที่ยวที่ชอบพัทยำมีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ต 
ไม่เป็นจริง เพรำะนักท่องเที่ยวที่ชอบพัทยำมีน้อยกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ต 

2. ตอบ 3.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 
ข้อสรุปที่ 1    นักท่องเที่ยวที่ชอบเกำะสมุยมีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบพัทยำ 

ไม่แน่ชัด เรำไม่สำมำรถเปรียบเทียบจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่ชอบเกำะสมุยกับจ ำนวน
นักท่องเที่ยวที่ชอบพัทยำได้ เพรำะในเงื่อนไขไม่ได้บอกไว้ 

ข้อสรุปที่ 2    นักท่องเที่ยวที่ชอบชะอ ำมีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ต 

หัวหิน ภูกระดึง 

พัทยำ 

36 คน 

24 คน 

24+36 = 60 คน  

ชะอ ำ 

บำงแสน 

เกำะสมุย 

96-40 = 56 คน 

40 คน 

96 คน  
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ไม่แน่ชัด เรำไม่สำมำรถเปรียบเทียบจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่ชอบชะอ ำกับจ ำนวน
นักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ตได้ เพรำะในเงื่อนไขไม่ได้บอกไว้ 

3. ตอบ 4.  เนื่องจำก ข้อสรุปหนึ่งไม่เป็นจริง ส่วนอีกข้อสรุปหนึ่งเป็นจริงตำมเง่ือนไข 
ข้อสรุปที่ 1    นักท่องเที่ยวที่ชอบหัวหินมีน้อยกว่ำ 20 คน 

ไม่เป็นจริง เพรำะนักท่องเที่ยวที่ชอบหัวหินมีไม่น้อยกว่า 24 คนต่ำงหำก 
 ข้อสรุปที่ 2    นักท่องเที่ยวที่ชอบบำงแสนมีมำกกว่ำที่ชอบชะอ ำอยู่ 56 คน 

เป็นจริง นักท่องเที่ยวที่ชอบบำงแสนมีมำกกว่ำที่ชอบชะอ ำอยู่ 56 คน 
4. ตอบ 2.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตำมเงื่อนไข 

ข้อสรุปที่ 1    นักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ตมีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบพัทยำอยู่ 60 คน 
เป็นจริง นักท่องเที่ยวที่ชอบภูเก็ตมีมำกกว่ำนักท่องเที่ยวที่ชอบพัทยำอยู่ 60 คน 

ข้อสรุปที่ 2    ระหว่ำงชะอ ำ เกำะสมุย กับบำงแสน นักท่องเที่ยวชอบบำงแสนมำกท่ีสุด 
เป็นจริง นักท่องเที่ยวชอบบำงแสนมำกที่สุด 

5.  ตอบ 1.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตำมเงื่อนไข 
ข้อสรุปที่ 1    ระหว่ำงภูเก็ต หวัหิน ภูกระดึง กับพัทยำ นักท่องเที่ยวชอบพัทยำน้อยที่สุด 

เป็นจริง นักท่องเที่ยวชอบพัทยำน้อยที่สุด 
ข้อสรุปที่ 2    นักท่องเที่ยวที่ชอบภูกระดึงมีมำกกว่ำที่ชอบพัทยำอยู่ 24 คน 

เป็นจริง นักท่องเที่ยวที่ชอบภูกระดึงมีมำกกว่ำที่ชอบพัทยำอยู่ 24 คน 
เงื่อนไขท่ี 2 (ส าหรับตอบค าถามข้อ 6 – ข้อ 10) 

- A  B  C  D  E  F  และ  G  เป็นเลขคู่ที่ไม่ซ้ ำกัน มีค่ำอยู่ระหว่ำง  11  ถึง  25 
- A  มีค่ำมำกกว่ำ  B  อยู่เท่ำกับ  8 
- C  มีค่ำมำกกว่ำ  D  แต่น้อยกว่ำ  E 
- G  มีค่ำน้อยกว่ำ  A  แต่มำกกว่ำ  C 
- F  มีค่ำน้อยกว่ำ  B  อยู่เท่ำกับ  4 

ค ำอธิบำยกำรแก้เงื่อนไขก่อนตอบค ำถำม 
- A B C D E F และ G เป็นเลขคู่ที่ไม่ซ้ ำกัน มีค่ำอยู่ระหว่ำง 11 ถึง 25 
ให้เรำจัดท ำตำรำงขึ้นมำ โดยมีที่ว่ำง 7 ช่อง และค่ำประจ ำของตัวอักษรลงตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด 

ล ำดับที่ 1 ล ำดับที่ 2 ล ำดับที่ 3 ล ำดับที่ 4 ล ำดับที่ 5 ล ำดับที่ 6 ล ำดับที่ 7 
       
12 14 16 18 20 22 24 

- A มีค่ำมำกกว่ำ B อยู่เท่ำกับ 8 
- F มีค่ำน้อยกว่ำ B อยู่เท่ำกับ 4 
จะได้ว่ำ A มีค่ำมำกกว่ำ B อยู่เท่ำกับ 8  และ B มีค่ำมำกกว่ำ F อยู่เท่ำกับ 4 

 A มีค่ำมำกกว่ำ F อยู่เท่ำกับ 8 + 4 = 12 
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จะได้ว่ำ A มีค่ำมำกท่ีสุด ส่วน F มีค่ำน้อยท่ีสุด 
ล ำดับที ่1 ล ำดับที ่2 ล ำดับที ่3 ล ำดับที ่4 ล ำดับที ่5 ล ำดับที ่6 ล ำดับที ่7 
F  B    A 
12 14 16 18 20 22 24 

 
- C มีค่ำมำกกว่ำ D แต่น้อยกว่ำ E 
- G มีค่ำน้อยกว่ำ A แต่มำกกว่ำ C 

จะได้ว่ำ D  C  E  และ  C  G  A 

 D มีค่ำน้อยกว่ำ C, E, G, A   และ  C มีค่ำน้อยกว่ำ E, G, A  ลงข้อมูลในตำรำงได้ดังนี้ 
 ล ำดับที ่1 ล ำดับที ่2 ล ำดับที ่3 ล ำดับที ่4 ล ำดับที ่5 ล ำดับที ่6 ล ำดับที ่7 
F D B C   A 
12 14 16 18 20 22 24 

 
เรำไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัดว่ำ E กับ G ตัวอักษรใดมีค่ำมำกกว่ำกัน เลยลงข้อมูลได้ดังนี้ 

ล ำดับที ่1 ล ำดับที ่2 ล ำดับที ่3 ล ำดับที ่4 ล ำดับที ่5 ล ำดับที ่6 ล ำดับที ่7 
F D B C E/G G/E A 
12 14 16 18 20 22 24 

 
ตอบค ำถำม 
6. ตอบ 4.  เนื่องจำก ข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง ส่วนอีกข้อสรุปหนึ่งไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 

ข้อสรุปที่ 1    A มีค่ำมำกท่ีสุดในจ ำนวนตัวอักษรทั้ง 7 ตัว 
 

ล ำดับที ่1 ล ำดับที ่2 ล ำดับที ่3 ล ำดับที ่4 ล ำดับที ่5 ล ำดับที ่6 ล ำดับที ่7 
F D B C E/G G/E A 
12 14 16 18 20 22 24 

เป็นจริง A มีค่ำมำกท่ีสุดในจ ำนวนตัวอักษรทั้ง 7 ตัว คือมีค่ำเท่ำกับ 24 
ข้อสรุปที่ 2    G มีค่ำเท่ำกับ 20 

ล ำดับที ่1 ล ำดับที ่2 ล ำดับที ่3 ล ำดับที ่4 ล ำดับที ่5 ล ำดับที ่6 ล ำดับที ่7 
F D B C E/G G/E A 
12 14 16 18 20 22 24 

ไม่แน่ชัด เพรำะยังสรุปแน่นอนไม่ได้ว่ำ G มีค่ำเท่ำกับ 20 หรือ 22 กันแน่  
7. ตอบ 3.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 

ข้อสรุปที่ 1    E มีค่ำมำกกว่ำ G 
ล ำดับที ่1 ล ำดับที ่2 ล ำดับที ่3 ล ำดับที ่4 ล ำดับที ่5 ล ำดับที ่6 ล ำดับที ่7 
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F D B C E/G G/E A 
12 14 16 18 20 22 24 

ไม่แน่ชัด เพรำะยังสรุปแน่นอนไม่ได้ว่ำ E กับ G ตัวอักษรใดมีค่ำมำกกว่ำกัน 
 ข้อสรุปที่ 2    A มีค่ำมำกกว่ำ E อยู่เท่ำกับ 4 
ล ำดับที ่1 ล ำดับที ่2 ล ำดับที ่3 ล ำดับที ่4 ล ำดับที ่5 ล ำดับที ่6 ล ำดับที ่7 
F D B C E/G G/E A 
12 14 16 18 20 22 24 

ไม่แน่ชัด เพรำะยังสรุปไม่ได้ว่ำ A มำกกว่ำ E อยู่ 2 หรือ 4 กันแน่ 
8. ตอบ 4.  เนื่องจำก ข้อสรุปหนึ่งไม่เป็นจริง ส่วนอีกข้อสรุปหนึ่งไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 

ข้อสรุปที่ 1    ค่ำของ F + D เท่ำกับ 28 
ล ำดับที ่1 ล ำดับที ่2 ล ำดับที ่3 ล ำดับที ่4 ล ำดับที ่5 ล ำดับที ่6 ล ำดับที ่7 
F D B C E/G G/E A 
12 14 16 18 20 22 24 

ไม่เป็นจริง เพรำะค่ำของ F + D เท่ำกับ 12 + 14 = 26 ต่ำงหำก 
ข้อสรุปที่ 2    G มีค่ำมำกกว่ำ D อยู่เท่ำกับ 6 

ล ำดับที ่1 ล ำดับที ่2 ล ำดับที ่3 ล ำดับที ่4 ล ำดับที ่5 ล ำดับที ่6 ล ำดับที ่7 
F D B C E/G G/E A 
12 14 16 18 20 22 24 

ไม่แน่ชัด เพรำะยังสรุปไม่ได้ว่ำ G มำกกว่ำ D อยู่ 6 หรือ 8 กันแน่ 
9. ตอบ 4.  เนื่องจำก ข้อสรุปหนึ่งไม่เป็นจริง ส่วนอีกข้อสรุปหนึ่งไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 

ข้อสรุปที่ 1    F มีค่ำเท่ำกับ 14 
ล ำดับที ่1 ล ำดับที ่2 ล ำดับที ่3 ล ำดับที ่4 ล ำดับที ่5 ล ำดับที ่6 ล ำดับที ่7 
F D B C E/G G/E A 
12 14 16 18 20 22 24 

ไม่เป็นจริง เพรำะ F มีค่ำเท่ำกับ 12 ต่ำงหำก 
 ข้อสรุปที่ 2    G มีค่ำมำกกว่ำ B อยู่เท่ำกับ 6 
ล ำดับที ่1 ล ำดับที ่2 ล ำดับที ่3 ล ำดับที ่4 ล ำดับที ่5 ล ำดับที ่6 ล ำดับที ่7 
F D B C E/G G/E A 
12 14 16 18 20 22 24 

ไม่แน่ชัด เพรำะยังสรุปไม่ได้ว่ำ G มำกกว่ำ B อยู่ 4 หรือ 6 กันแน่ 
10. ตอบ 1.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตำมเงื่อนไข 

ข้อสรุปที่ 1    B มีค่ำเท่ำกับ 16 
ล ำดับที ่1 ล ำดับที ่2 ล ำดับที ่3 ล ำดับที ่4 ล ำดับที ่5 ล ำดับที ่6 ล ำดับที ่7 
F D B C E/G G/E A 
12 14 16 18 20 22 24 
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เป็นจริง B มีค่ำเท่ำกับ 16 

 ข้อสรุปที่ 2    C มีค่ำเท่ำกับ 18 
ล ำดับที ่1 ล ำดับที ่2 ล ำดับที ่3 ล ำดับที ่4 ล ำดับที ่5 ล ำดับที ่6 ล ำดับที ่7 
F D B C E/G G/E A 
12 14 16 18 20 22 24 

เป็นจริง C มีค่ำเท่ำกับ 18 
 
 
 
ค ำสั่ง ข้อสอบประกอบด้วยเงื่อนไขหรือเงื่อนไขและข้อสรุปเป็นคู่ ๆ ให้ยึดหลักกำรตอบดังนี้ 

ตอบ 1. ถ้ำข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตำมเงื่อนไข 
ตอบ 2. ถ้ำข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตำมเงื่อนไข 
ตอบ 3. ถ้ำข้อสรุปทั้งสองไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัดว่ำถูกหรือผิดตำมเงื่อนไข 
ตอบ 4. ถ้ำข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปหนึ่งถูกหรือผิดหรือไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัดซึ่งไม่ตรงกับอีกข้อสรุปหนึ่ง 

เครื่องหมำยที่ก ำหนดในข้อสอบ 

  หมำยถึง  มำกกว่ำ     

  หมำยถึง  น้อยกว่ำ     

  หมำยถึง  เท่ำกับ     

  หมำยถึง  ไม่เท่ำกับ ซึ่งอำจมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำ 

  หมำยถึง  ไม่มำกกว่ำ มีควำมหมำยเดียวกับ 
มีควำมหมำยเดียวกับ 

 
  หมำยถงึ  ไม่น้อยกว่ำ  
  หมำยถึง  น้อยกว่ำ หรือ เท่ำกับ   

  หมำยถึง  มำกกว่ำ หรือ เท่ำกับ   
เงื่อนไขท่ี 1 (ส าหรับตอบค าถามข้อ 1 – ข้อ 5) 

ถ้ำ 3A    B    C    D 

และ C    2E    A    F  ( ทุกตัวอักษรมีค่ำมำกกว่ำศูนย์ )     
ค ำถำม 

1. ข้อสรุปที่ 1    B  E    ข้อสรุปที่ 2    B  F 

2. ข้อสรุปที่ 1    D  E    ข้อสรุปที่ 2    B  2A     

3. ข้อสรุปที่ 1    3A  C    ข้อสรุปที่ 2    F  C     

4. ข้อสรุปที่ 1    A  D    ข้อสรุปที่ 2    B  D 

5. ข้อสรุปที่ 1    5A  2E   ข้อสรุปที่ 2    B  C 

โจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ 
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เงื่อนไขท่ี 2 (ส าหรับตอบค าถามข้อ 6 – ข้อ 10) 

ถ้ำ R    P    3S    Q 

และ M    R    N    4S  ( ทุกตัวอักษรมีค่ำมำกกว่ำศูนย์ )     
ค ำถำม 

6. ข้อสรุปที่ 1    P  N    ข้อสรุปที่ 2    5S  N 

7. ข้อสรุปที่ 1    Q  N    ข้อสรุปที่ 2    N  R 

8. ข้อสรุปที่ 1    R+S  N   ข้อสรุปที่ 2    M+N  2R     

9. ข้อสรุปที่ 1    M+N  P+Q   ข้อสรุปที่ 2    N  Q+S 

10. ข้อสรุปที่ 1    2P  M   ข้อสรุปที่ 2    S  Q 
 
เงื่อนไขท่ี 3 (ส าหรับตอบค าถามข้อ 11 – ข้อ 15) 

ถ้ำ R    E    2W    P 

และ 5W    Q    R    F  ( ทุกตัวอักษรมีค่ำมำกกว่ำศูนย์ )     
ค ำถำม 

11. ข้อสรุปที่ 1    E  F    ข้อสรุปที่ 2    Q  2W 

12. ข้อสรุปที่ 1    E  Q    ข้อสรุปที่ 2    Q  P 

13. ข้อสรุปที่ 1    F  2W   ข้อสรุปที่ 2    F  Q   

14. ข้อสรุปที่ 1    Q  R    ข้อสรุปที่ 2    P  R 

15. ข้อสรุปที่ 1    P  F    ข้อสรุปที่ 2    2W  E 
เงื่อนไขท่ี 4 (ส าหรับตอบค าถามข้อ 16 – ข้อ 20) 
 

ถ้ำ P    Q    R    U    S 

และ R    T    P    V    
2

S
  ( ทุกตัวอักษรมีค่ำมำกกว่ำศูนย์ )     

ค ำถำม 

16. ข้อสรุปที่ 1    Q    S   ข้อสรุปที่ 2    R    S     

17. ข้อสรุปที่ 1    P    R    ข้อสรุปที่ 2    P    U     

18. ข้อสรุปที่ 1    V    S    ข้อสรุปที่ 2    R    V     

19. ข้อสรุปที่ 1    R    U   ข้อสรุปที่ 2    R    U    

20. ข้อสรุปที่ 1    V  มีค่ำน้อยท่ีสุด   ข้อสรุปที่ 2    Q    V 
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เงื่อนไขท่ี 5 (ส าหรับตอบค าถามข้อ 21 – ข้อ 25) 

ถ้ำ Q    ( T + U )    2V   
5

W
     

และ 
3

P
  

2

Q
  

7

R
   S    ( ทุกตัวอักษรมีค่ำมำกกว่ำศูนย์ ) 

ค ำถำม 

21. ข้อสรุปที่ 1 W  Q   ข้อสรุปที่ 2 Q  
5

R2

 

22. ข้อสรุปที่ 1 Q  
6

W
  ข้อสรุปที่ 2 P  

3

R

 

23. ข้อสรุปที่ 1 R  3S   ข้อสรุปที่ 2 T + U  
3

W

 

24. ข้อสรุปที่ 1 P + Q  3V  ข้อสรุปที่ 2 V  
2

P

 
25. ข้อสรุปที่ 1 Q  P   ข้อสรุปที่ 2 S  2Q 
 

เฉลยโจทย์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์ 
เงื่อนไขท่ี 1 (ส าหรับตอบค าถามข้อ 1 – ข้อ 5) 

ถ้ำ 3A    B    C    D 

และ C    2E    A    F  ( ทุกตัวอักษรมีค่ำมำกกว่ำศูนย์ )     
ค ำอธิบำยกำรแก้เงื่อนไขก่อนตอบค ำถำม 
ขั้นตอนที่ 1  เปลี่ยนเครื่องหมำยให้ง่ำยต่อกำรเปรียบเทียบ 

  (1) เปลี่ยนเครื่องหมำย    ให้เป็นเครื่องหมำย   

  (2) เปลี่ยนเครื่องหมำย    ให้เป็นเครื่องหมำย   

ถ้ำ 3A    B    C    D  บรรทัดบน 

และ C    2E    A    F  บรรทัดล่ำง 
ขั้นตอนที่ 2  หำตัวอักษรเชื่อม 2 บรรทัดเข้ำด้วยกัน ตัวอักษรทั้ง 2 บรรทัด ต้องเหมือนกัน 

ถ้ำ 3A    B    C    D  บรรทัดบน 
 

และ C    2E    A    F  บรรทัดล่ำง 
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ถ้ำ 3A    B    C    D  บรรทัดบน 
 

และ C    2E    A    F  บรรทัดล่ำง 
ขั้นตอนที่ 3  ตอบค ำถำมโดยน ำข้อสรุปแต่ละค ำถำมเปรียบเทียบกับเงื่อนไข 2 บรรทัดว่ำ “ตรงกันหรือไม่” 

(1)  ถ้ำ “ตรงกัน” ให้ตอบว่ำ “เป็นจริง” 
(2)  ถ้ำ “ไม่ตรงกัน” ให้ตอบว่ำ “ไม่เป็นจริง” 
(3)  ถ้ำเครื่องหมำย “สวนทำงกัน” ให้ตอบว่ำ “ไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด”  

ตอบค ำถำม 
1. ตอบ 1.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตำมเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1    B  E 

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดบน B  3A และบรรทัดล่ำง A  2E 

   น ำมำรวมกันจะได้ว่ำ B  3A  A  2E  และจะได้ว่ำ B  2E  

   น ำ E มำเปรียบเทียบกับ 2E ทำงด้ำนขวำ จะได้ว่ำ B  2E  E 

จำกเงื่อนไข B  2E  E  สรุปได้ว่ำ B  E และ B  E  

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ B  E ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป B  E ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  B  E  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 

ข้อสรุปที่ 2    B  F    

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดบน B  3A และบรรทัดล่ำง A  F 

   น ำมำรวมกันจะได้ว่ำ B  3A  A  F   

จำกเงื่อนไข B  3A  A  F  สรุปได้ว่ำ B  F และ B  F 

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ B  F ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป B  F ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 2  B  F  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 
2. ตอบ 2.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตำมเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1    D  E 

   ไม่เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดบน D  C และบรรทัดล่ำง C  2E 

   น ำมำรวมกันจะได้ว่ำ D  C  2E  และจะได้ว่ำ D  2E  

   น ำ E มำเปรียบเทียบกับ 2E ทำงด้ำนขวำ จะได้ว่ำ D  2E  E 

จำกเงื่อนไข D  2E  E  สรุปได้ว่ำ D  E และ D  E 

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ D  E ในค ำถำม ไม่ตรงกันกับข้อสรุป D  E ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  D  E  จึงตอบว่ำ “ไม่เป็นจริง” 
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 ข้อสรุปที่ 2    B  2A 

      ไม่เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดบน B  3A 

   น ำ 2A มำเปรียบเทียบกับ 3A ทำงด้ำนขวำ จะได้ว่ำ B  3A  2A 

จำกเงื่อนไข B  3A  2A  สรุปได้ว่ำ B  2A และ B  2A 

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ B  2A ในค ำถำม ไม่ตรงกันกับข้อสรุป B  2A ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 2  B  2A  จึงตอบว่ำ “ไม่เป็นจริง” 
3. ตอบ 4.  เนื่องจำก ข้อสรุปนึ่งเป็นจริง ส่วนอีกข้อสรุปหนึ่งไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 

 ข้อสรุปที่ 1    3A  C 

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดล่ำง A  2E  C 
ให้เรำเอำ 3A มำเปรียบเทียบทำงด้ำนซ้ำยซึ่งมี A

 
อยู่ 

จะได้ว่ำ 3A  A  2E  C 

จำกเงื่อนไข 3A  A  2E  C  สรุปได้ว่ำ 3A  C และ 3A  C     

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ 3A  C ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป 3A  C ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  3A  C  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 

ข้อสรุปที่ 2    F  C 

   ไม่แน่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดล่ำง C  2E  A  F 

จำก C ไป F มีทั้งเครื่องหมำย  ไปทำงซ้ำยและเครื่องหมำย  ไปทำงขวำเป็น
เครื่องหมำยที่ “สวนทำงกัน” 
อย่ำงนี้ให้ตอบว่ำ “สรุปแน่ชัดไม่ได้” สถำนเดียว 

 ข้อสรุปที่ 2  F  C  จึงตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 
4. ตอบ 3.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 

 ข้อสรุปที่ 1    A  D หรือเขียนอีกอย่ำงว่ำ D  A  

   ไม่แน่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดบน D  C และบรรทัดล่ำง C  2E  A 

เมื่อน ำ 2 บรรทัดมำรวมกัน จะได้ว่ำ D  C  2E  A 

จะเห็นว่ำจำก D ไป A เครื่องหมำยสวนทำงกัน มีทั้งเครื่องหมำย  ไปทำงขวำและ

เครื่องหมำย  ไปทำงซ้ำย (ไปคนละทำง) 
อย่ำงนี้ให้ตอบว่ำ “สรุปแน่ชัดไม่ได้” สถำนเดียว 

 ข้อสรุปที่ 1  D  A หรือ D  A  จึงตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 

ข้อสรุปที่ 2    B  D หรือเขียนอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ D  B 

   ไม่แน่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดบน D  C และบรรทัดล่ำง C  2E  A 
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   ประกอบกับบรรทัดบน 3A  B อีกครั้ง  

เมื่อน ำ 2 บรรทัดมำรวมกัน จะได้ว่ำ D  C  2E  A  3A  B 

จะเห็นว่ำจำก D ไป B เครื่องหมำยสวนทำงกัน มีทั้งเครื่องหมำย  ไปทำงขวำ 

และเครื่องหมำย  กับ  ไปทำงซ้ำย (ไปคนละทำง) 
อย่ำงนี้ให้ตอบว่ำ “สรุปแน่ชัดไม่ได้” สถำนเดียว 

 ข้อสรุปที่ 2  B  D หรือ D  B  จึงตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 
5. ตอบ 1.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตำมเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1    5A  2E 

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดบนล่ำง 2E  A หรือเขียนว่ำ A  2E   
ให้น ำเอำ 5A มำเปรียบเทียบ A ทำงด้ำนซ้ำย  

จะได้ว่ำ  5A  A  2E   

จำกเงื่อนไข 5A  A  2E  สรุปได้ว่ำ 5A  2E และ 5A  2E        

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ 5A  2E ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป 5A  2E ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  5A  2E จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 

 ข้อสรุปที่ 2    B  C 

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดบน B  3A และบรรทัดล่ำง A  2E  C 

เมื่อน ำ 2 บรรทัดมำรวมกัน จะได้ว่ำ B  3A  A  2E  C  

จำกเงื่อนไข B  3A  A  2E  C  สรุปได้ว่ำ B  C และ B  C 

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ B  C ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป B  C ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 2  B  C  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 
เงื่อนไขท่ี 2 (ส าหรับตอบค าถามข้อ 6 – ข้อ 10) 

ถ้ำ R    P    3S    Q 

และ M    R    N    4S  ( ทุกตัวอักษรมีค่ำมำกกว่ำศูนย์ )     
ค ำอธิบำยกำรแก้เงื่อนไขก่อนตอบค ำถำม 
ขั้นตอนที่ 1  เปลี่ยนเครื่องหมำยให้ง่ำยต่อกำรเปรียบเทียบ 

  (1) เปลี่ยนเครื่องหมำย    ให้เป็นเครื่องหมำย   

  (2) เปลี่ยนเครื่องหมำย    ให้เป็นเครื่องหมำย   

ถ้ำ R    P    3S    Q  บรรทัดบน 

และ M    R    N    4S  บรรทัดล่ำง     
ขั้นตอนที่ 2  หำตัวอักษรเชื่อม 2 บรรทัดเข้ำด้วยกัน ตัวอักษรทั้ง 2 บรรทัด ต้องเหมือนกัน 
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ถ้ำ R    P    3S    Q  บรรทัดบน 
 

และ M    R    N    4S  บรรทัดล่ำง     

ถ้ำ R    P    3S    Q  บรรทัดบน 
 

และ M    R    N    4S  บรรทัดล่ำง     
ขั้นตอนที่ 3  ตอบค ำถำมโดยน ำข้อสรุปแต่ละค ำถำมเปรียบเทียบกับเงื่อนไข 2 บรรทัดว่ำ “ตรงกันหรือไม่” 

(1)  ถ้ำ “ตรงกัน” ให้ตอบว่ำ “เป็นจริง” 
(2)  ถ้ำ “ไม่ตรงกัน” ให้ตอบว่ำ “ไม่เป็นจริง” 
(3)  ถ้ำเครื่องหมำย “สวนทำงกัน” ให้ตอบว่ำ “ไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด”  

ตอบค ำถำม 
6. ตอบ 4.  เนื่องจำก ข้อสรุปหนึ่งไม่เป็นจริง ส่วนอีกข้อสรุปหนึ่งไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 

ข้อสรุปที่ 1    P  N 

   ไม่เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดบน P  3S และบรรทัดล่ำง 4S  N 

   น ำมำรวมกันจะได้ว่ำ P  3S  4S  N  

จำกเงื่อนไข P  3S  4S  N  สรุปได้ว่ำ P  N และ P  N        

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ P  N ในค ำถำม ไม่ตรงกันกับข้อสรุป P  N ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  P  N  จึงตอบว่ำ “ไม่เป็นจริง” 

ข้อสรุปที่ 2    5S  N  หรือเขียนอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ  N  5S    

   ไม่แน่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดล่ำง N  4S 
ให้เรำเอำ 5S มำเปรียบเทียบ 4S ทำงด้ำนขวำ 

จะได้ว่ำ N  4S  5S 

จะเห็นว่ำจำก N ไป 5S เครื่องหมำยสวนทำงกัน มีทั้งเครื่องหมำย  ไปทำงขวำ 

และเครื่องหมำย  ไปทำงซ้ำย (ไปคนละทำง) 
อย่ำงนี้ให้ตอบว่ำ “สรุปแน่ชัดไม่ได้” สถำนเดียว 

 ข้อสรุปที่ 2  5S  N หรือ N  5S  จึงตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 
7. ตอบ 1.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตำมเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1    Q  N 

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดบน Q  3S และบรรทัดล่ำง 4S  N 

   น ำมำรวมกันจะได้ว่ำ Q  3S  4S  N 
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จำกเงื่อนไข Q  3S  4S  N  สรุปได้ว่ำ Q  N และ Q  N 

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ Q  N ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป Q  N ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  Q  N  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 

ข้อสรุปที่ 2    N  R    

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดล่ำง N  4S และบรรทัดบน 3S  P  R 

   น ำมำรวมกันจะได้ว่ำ N  4S  3S  P  R 

จำกเงื่อนไข N  4S  3S  P  R  สรุปได้ว่ำ N  R และ N  R 

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ N  R ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป N  R ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 2  N  R  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 
8. ตอบ 2.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตำมเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1    R+S  N 

   ไม่เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดบน R  P  3S และบรรทัดล่ำง 4S  N 

จำกเงื่อนไขบรรทัดบน 4R  4P  12S และบรรทัดล่ำง 12S  3N 

   น ำมำรวมกันจะได้ว่ำ 4R  4P  12S  3N 

   จะได้ว่ำ 4R  3N  ---------------------สมกำรที่ 1 

จำกบรรทัดล่ำง 4S  N   

   จะได้ว่ำ 4S  N  ---------------------สมกำรที่ 2 
     น ำสมกำรที่ 1 บวกกับสมกำรที่ 2 

   จะได้ว่ำ 4R+4S  3N+N  และจะได้ว่ำ 4R+4S  4N     

   จำก 4R+4S  4N  และจะได้ว่ำ R+S  N     

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ R+S  N ในค ำถำม ไม่ตรงกันกับข้อสรุป R+S  N ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  R+S  N  จึงตอบว่ำ “ไม่เป็นจริง” 

ข้อสรุปที่ 2    M+N  2R       

   ไม่เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดล่ำง M  R 

   จะได้ว่ำ M  R  ---------------------สมกำรที่ 1 

จำกเงื่อนไขบรรทัดล่ำง N  4S และบรรทัดบน 3S  P  R 

   เมื่อน ำมำรวมกันจะได้ว่ำ N  4S  3S  P  R 

   จะได้ว่ำ N  R  ---------------------สมกำรที่ 2 
     น ำสมกำรที่ 1 บวกกับสมกำรที่ 2 

   จะได้ว่ำ M+N  R+R  และจะได้ว่ำ M+N  2R     
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เมื่อข้อสรุป M+N  2R ในค ำถำม ไม่ตรงกันกับข้อสรุป M+N  2R ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 2  M+N  2R  จึงตอบว่ำ “ไม่เป็นจริง” 
9. ตอบ 1.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตำมเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1    M+N  P+Q 

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดล่ำงและบรรทัดบน M  R  P 

     จะได้ว่ำ M  P  ---------------------สมกำรที่ 1 

จำกเงื่อนไขบรรทัดล่ำงและบรรทัดบน  N  4S  3S  Q 

     จะได้ว่ำ N  Q  ---------------------สมกำรที่ 2 
น ำสมกำรที่ 1 บวกกับสมกำรที่ 2 

   จะได้ว่ำ M+N  P+Q       

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ M+N  P+Q ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป M+N  P+Q   ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  M+N  P+Q  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 

ข้อสรุปที่ 2    N  Q+S   

เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดล่ำงและบรรทัดบน  N  4S 

   จะได้ว่ำ N  4S  ---------------------สมกำรที่ 1 

จำกเงื่อนไขบรรทัดล่ำง N  4S และบรรทัดบน 3S  Q 

และจำกเงื่อนไขบรรทัดล่ำง 3N  12S และบรรทัดบน 12S  4Q 

เมื่อน ำมำรวมกันจะได้ว่ำ 3N  12S  4Q  

   จะได้ว่ำ 3N  4Q ---------------------สมกำรที่ 2 
     น ำสมกำรที่ 1 บวกกับสมกำรที่ 2 

   จะได้ว่ำ N+3N  4S+4Q  และจะได้ว่ำ 4N  4S+4Q 

   จำก 4N  4S+4Q  จะได้ว่ำ N  S+Q 

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ N  Q+S ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป N  Q+S ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 2  N  Q+S  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 
10. ตอบ 3.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 

 ข้อสรุปที่ 1    2P  M  หรือเขียนอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ M  2P 

   ไม่แน่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดล่ำงและบรรทัดบน M  R  P 
ให้เรำเอำ 2P มำเปรียบเทียบ P ทำงด้ำนขวำ 

จะได้ว่ำ M  R  P  2P 

จะเห็นว่ำจำก M ไป 2P เครื่องหมำยสวนทำงกัน มีทั้งเครื่องหมำย  ไปทำงขวำ 
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และเครื่องหมำย  ไปทำงซ้ำย (ไปคนละทำง) 
อย่ำงนี้ให้ตอบว่ำ “สรุปแน่ชัดไม่ได้” สถำนเดียว 

 ข้อสรุปที่ 1  2P  M หรือ M  2P  จึงตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 

 ข้อสรุปที่ 2    S  Q   

   ไม่แน่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดบน 3S  Q 

ให้เรำเอำ S มำเปรียบเทียบ 3S ทำงด้ำนซ้ำย จะได้ว่ำ S  3S  Q 

จะเห็นว่ำจำก S ไป Q เครื่องหมำยสวนทำงกัน มีทั้งเครื่องหมำย  ไปทำงซ้ำยและ

เครื่องหมำย  ไปทำงขวำ (ไปคนละทำง) 
อย่ำงนี้ให้ตอบว่ำ “สรุปแน่ชัดไม่ได้” สถำนเดียว 

 ข้อสรุปที่ 2  S  Q  จึงตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 
เงื่อนไขท่ี 3 (ส าหรับตอบค าถามข้อ 11 – ข้อ 15) 

ถ้ำ R    E    2W    P 

และ 5W    Q    R    F  ( ทุกตัวอักษรมีค่ำมำกกว่ำศูนย์ )     
ค ำอธิบำยกำรแก้เงื่อนไขก่อนตอบค ำถำม 
ขั้นตอนที่ 1  เปลี่ยนเครื่องหมำยให้ง่ำยต่อกำรเปรียบเทียบ 

  (1) เปลี่ยนเครื่องหมำย    ให้เป็นเครื่องหมำย   

  (2) เปลี่ยนเครื่องหมำย    ให้เป็นเครื่องหมำย   

ถ้ำ R    E    2W    P  บรรทัดบน 

และ 5W    Q    R    F  บรรทัดล่ำง     
ขั้นตอนที่ 2  หำตัวอักษรเชื่อม 2 บรรทัดเข้ำด้วยกัน ตัวอักษรทั้ง 2 บรรทัด ต้องเหมือนกัน 
 

ถ้ำ R    E    2W    P  บรรทัดบน 
 

และ 5W    Q    R    F  บรรทัดล่ำง     

ถ้ำ R    E    2W    P  บรรทัดบน 
 

และ 5W    Q    R    F  บรรทัดล่ำง     
ขั้นตอนที่ 3  ตอบค ำถำมโดยน ำข้อสรุปแต่ละค ำถำมเปรียบเทียบกับเงื่อนไข 2 บรรทัดว่ำ “ตรงกันหรือไม่” 

(1)  ถ้ำ “ตรงกัน” ให้ตอบว่ำ “เป็นจริง” 
(2)  ถ้ำ “ไม่ตรงกัน” ให้ตอบว่ำ “ไม่เป็นจริง” 
(3)  ถ้ำเครื่องหมำย “สวนทำงกัน” ให้ตอบว่ำ “ไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด”  
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ตอบค ำถำม 
11. ตอบ 4.  เนื่องจำก ข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง ส่วนอีกข้อสรุปหนึ่งไม่เป็นจริง 

ข้อสรุปที่ 1    E  F 

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดบน E  R และบรรทัดล่ำง R  F 

   น ำมำรวมกันจะได้ว่ำ E  R  F  

จำกเงื่อนไข E  R  F  สรุปได้ว่ำ E  F และ E  F        

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ E  F ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป E  F ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  E  F  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 

ข้อสรุปที่ 2    Q  2W  หรือเขียนอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ 2W  Q      

   ไม่เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดล่ำง 5W  Q 
ให้เรำเอำ 2W มำเปรียบเทียบ 5W ทำงด้ำนซ้ำย 

จะได้ว่ำ 2W  5W  Q 

จำกเงื่อนไข 2W  5W  Q  สรุปได้ว่ำ 2W  Q และ 2W  Q        

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ 2W  Q ในค ำถำม ไม่ตรงกันกับข้อสรุป 2W  Q ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 2  Q  2W หรือ 2W  Q  จึงตอบว่ำ “ไม่เป็นจริง” 
12. ตอบ 1.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตำมเงื่อนไข 

ข้อสรุปที่ 1    E  Q 

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดบน E  2W และบรรทัดล่ำง 5W  Q 

   น ำมำรวมกันจะได้ว่ำ E  2W  5W  Q 

จำกเงื่อนไข E  2W  5W  Q  สรุปได้ว่ำ E  Q และ E  Q        

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ E  Q ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป E  Q ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  E  Q  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 

ข้อสรุปที่ 2    Q  P       

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดล่ำง Q  5W และบรรทัดบน 2W  P 

   น ำมำรวมกันจะได้ว่ำ Q  5W  2W  P 

จำกเงื่อนไข Q  5W  2W  P  สรุปได้ว่ำ Q  P และ Q  P        

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ Q  P ในค ำถำม ไม่ตรงกันกับข้อสรุป Q  P ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 2  Q  P  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 
13. ตอบ 3.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 

ข้อสรุปที่ 1    F  2W 
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   ไม่แน่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดล่ำง F  R และบรรทัดบน R  E  2W 

   น ำมำรวมกันจะได้ว่ำ F  R  E  2W 

จะเห็นว่ำจำก F ไป 2W เครื่องหมำยสวนทำงกัน มีทั้งเครื่องหมำย  ไปทำงขวำ 

และเครื่องหมำย  ไปทำงซ้ำย (ไปคนละทำง) 
อย่ำงนี้ให้ตอบว่ำ “สรุปแน่ชัดไม่ได้” สถำนเดียว 

 ข้อสรุปที่ 1  F  2W  จงึตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 

ข้อสรุปที่ 2    F  Q         

   ไม่แน่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดล่ำง F  R และบรรทัดบน R  E  2W 

   ประกอบกับบรรทัดล่ำง 5W  Q อีกครั้ง 

   น ำมำรวมกันจะได้ว่ำ F  R  E  2W  5W  Q 

จะเห็นว่ำจำก F ไป Q เครื่องหมำยสวนทำงกัน มีทั้งเครื่องหมำย  ไปทำงขวำ 

และเครื่องหมำย  กับ  ไปทำงซ้ำย (ไปคนละทำง) 
อย่ำงนี้ให้ตอบว่ำ “สรุปแน่ชัดไม่ได้” สถำนเดียว 

 ข้อสรุปที่ 2  F  Q  จึงตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 
14. ตอบ 4.  เนื่องจำก ข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง ส่วนอีกข้อสรุปหนึ่งไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 

ข้อสรุปที่ 1    Q  R 

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดล่ำง Q  5W และบรรทัดบน 2W  E  R 

   น ำมำรวมกันจะได้ว่ำ Q  5W  2W  E  R 

จำกเงื่อนไข Q  5W  2W  E  R  สรุปได้ว่ำ Q  R และ Q  R 

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ Q  R ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป Q  R ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  Q  R  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 

ข้อสรุปที่ 2    P  R    

   ไม่แน่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดบน R  E  2W  P 

จะเห็นว่ำจำก R ไป P เครื่องหมำยสวนทำงกัน มีทั้งเครื่องหมำย  ไปทำงซ้ำย 

และเครื่องหมำย  ไปทำงขวำ (ไปคนละทำง) 
อย่ำงนี้ให้ตอบว่ำ “สรุปแน่ชัดไม่ได้” สถำนเดียว 

 ข้อสรุปที่ 2  F  Q  จึงตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 
15. ตอบ 3.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 

ข้อสรุปที่ 1    P  F 
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ไมแ่น่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดบน P  2W  E  R และบรรทัดล่ำง      R  F  

เมื่อน ำมำรวมกันจะได้ว่ำ P  2W  E  R  F 

จะเห็นว่ำจำก P ไป F เครื่องหมำยสวนทำงกัน มีทั้งเครื่องหมำย  ไปทำงซ้ำย 

และเครื่องหมำย  ไปทำงขวำ (ไปคนละทำง) 
อย่ำงนี้ให้ตอบว่ำ “สรุปแน่ชัดไม่ได้” สถำนเดียว 

 ข้อสรุปที่ 2  P  F  จึงตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 

ข้อสรุปที่ 2    2W  E    

   ไม่แน่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดบน 2W  E  

จำกเงื่อนไข 2W  E เรำไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำ 2W  E หรือ 2W  E กันแน ่

 ข้อสรุปที่ 1  2W  E  จงึตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 
เงื่อนไขท่ี 4 (ส าหรับตอบค าถามข้อ 16 – ข้อ 20) 

ถ้ำ P    Q    R    U    S 

และ R    T    P    V    
2

S
  ( ทุกตัวอักษรมีค่ำมำกกว่ำศูนย์ )     

ค ำอธิบำยกำรแก้เงื่อนไขก่อนตอบค ำถำม 
ขั้นตอนที่ 1  เปลี่ยนเครื่องหมำยให้ง่ำยต่อกำรเปรียบเทียบ 

  (1) เปลี่ยนเครื่องหมำย    ให้เป็นเครื่องหมำย   

  (2) เปลี่ยนเครื่องหมำย    ให้เป็นเครื่องหมำย   

ถ้ำ P    Q    R    U    S บรรทัดบน  

และ R    T    P    V    
2

S
  บรรทัดล่ำง     

ขั้นตอนที่ 2  หำตัวอักษรเชื่อม 2 บรรทัดเข้ำด้วยกัน ตัวอักษรทั้ง 2 บรรทัด ต้องเหมือนกัน 

ถ้ำ P    Q    R    U    S บรรทัดบน  

และ R    T    P    V    
2

S
  บรรทัดล่ำง     

ขั้นตอนที่ 3  ตอบค ำถำมโดยน ำข้อสรุปแต่ละค ำถำมเปรียบเทียบกับเงื่อนไข 2 บรรทัดว่ำ “ตรงกันหรือไม่” 
(1)  ถ้ำ “ตรงกนั” ให้ตอบว่ำ “เป็นจริง” 
(2)  ถ้ำ “ไม่ตรงกัน” ให้ตอบว่ำ “ไม่เป็นจริง” 
(3)  ถ้ำเครื่องหมำย “สวนทำงกัน” ให้ตอบว่ำ “ไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด”  

ตอบค ำถำม 
16. ตอบ 1.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตำมเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1    Q  S 
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   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดบน Q  R  U  S     

จำกเงื่อนไข Q  R  U  S  สรุปได้ว่ำ Q  S และ Q  S     

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ Q  S ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป Q  S ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  Q  S  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 

ข้อสรุปที่ 2    R  S     

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดบน R  U  S 

จำกเงื่อนไข R  U  S  สรุปได้ว่ำ R  S และ R  S     

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ R  S ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป R  S ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 2  R  S  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 
17. ตอบ 4.  เนื่องจำก ข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง ส่วนอีกข้อสรุปหนึ่งไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 

 ข้อสรุปที่ 1    P  R 

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดบน P  Q  R 

จำกเงื่อนไข P  Q  R  สรปุได้ว่ำ P  R และ P  R     

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ P  R ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป P  R ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  P  R  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 

 ข้อสรุปที่ 2    P  U 

      ไม่แน่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดบน P  Q  R  U 

จำกเงื่อนไข P  Q  R  U 

จะเห็นว่ำจำก P ไป U เครื่องหมำยสวนทำงกัน มีทั้งเครื่องหมำย  ไปทำงซ้ำยและ

เครื่องหมำย  ไปทำงขวำ 
อย่ำงนี้ให้ตอบว่ำ “สรุปแน่ชัดไม่ได้” สถำนเดียว 

 ข้อสรุปที่ 2  P  U  จึงตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 
18. ตอบ 2.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตำมเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1    V  S 

   ไม่เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดล่ำง V  
2

S
 

ให้เรำเอำ S มำเปรียบเทียบ 
2

S
ทำงด้ำนขวำ 

จะได้ว่ำ V  
2

S
 S  
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จำกเงื่อนไข V  
2

S
 S  สรุปได้ว่ำ V  S และ V  S     

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ V  S ในค ำถำม ไม่ตรงกันกับข้อสรุป V  S ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  V  S  จึงตอบว่ำ “ไม่เป็นจริง” 

ข้อสรุปที่ 2    R  V 

   ไม่เป็นจริง  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดล่ำง R  T  P  V 

จำกเงื่อนไข R  T  P  V  สรุปได้ว่ำ R  V และ R  V     

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ R  V ในค ำถำม ไม่ตรงกันกับข้อสรุป R  V ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 2  R  V  จึงตอบว่ำ “ไม่เป็นจริง” 
19. ตอบ 3.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 

 ข้อสรุปที่ 1    R  U 

   ไม่แน่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดบน R  U 

จำกเงื่อนไข R  U 

จะเห็นว่ำจำก R ไป U มีทั้งเครื่องหมำย  และเครื่องหมำย  อยู่ด้วยกัน 

จึงยังไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัดว่ำ P  U หรือ P  U กันแน่ (เลือกไม่ได้) 
อย่ำงนี้ให้ตอบว่ำ “สรุปแน่ชัดไม่ได้” สถำนเดียว 

 ข้อสรุปที่ 1  R  U  จึงตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 

ข้อสรุปที่ 2    R  U     

   ไม่แน่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดบน R  U 

จำกเงื่อนไข  R  U 

จะเห็นว่ำจำก R ไป U มีทั้งเครื่องหมำย  และเครื่องหมำย  อยู่ด้วยกัน 

จึงยังไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัดว่ำ P  U หรือ P  U กันแน่ (เลือกไม่ได้) 
อย่ำงนี้ให้ตอบว่ำ “สรุปแน่ชัดไม่ได้” สถำนเดียว 

 ข้อสรุปที่ 2  R  U  จึงตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 
20. ตอบ 1.  เนื่องจำก ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตำมเงื่อนไข 
 ข้อสรุปที่ 1    V มีค่ำน้อยที่สุด 
   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขทั้ง 2 บรรทัด 
 
 

ถ้ำ P    Q    R    U    S บรรทัดบน  
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และ R    T    P    V    
2

S
  บรรทัดล่ำง     

   เมื่อรวมทั้ง 2 บรรทัด จะได้ว่ำ 

   Q  R  T  P  V  
2

S
 S  U     

                                              V มีค่ำน้อยท่ีสุด 

 ข้อสรุปที่ 1  V มีค่ำน้อยที่สุด  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 

 ข้อสรุปที่ 2    Q  V 

   เป็นจริง  จำกเงื่อนไขบรรทัดบน Q  R และบรรทัดล่ำง R  T  P  V 

   เมื่อรวมทั้ง 2 บรรทัด จะได้ว่ำ Q  R  T  P  V 

จำกเงื่อนไข Q  R  T  P  V  สรุปได้ว่ำ Q  V และ Q  V     

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ Q  V ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป Q  V ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 2  Q  V  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 
 
เงื่อนไขท่ี 5 (ส าหรับตอบค าถามข้อ 21 – ข้อ 25) 

ถ้ำ Q    ( T + U )    2V   
5

W
     

และ 
3

P
  

2

Q
  

7

R
   S    ( ทุกตัวอักษรมีค่ำมำกกว่ำศูนย์ ) 

ค ำอธิบำยกำรแก้เงื่อนไขก่อนตอบค ำถำม 
ขั้นตอนที่ 1  เปลี่ยนเครื่องหมำยให้ง่ำยต่อกำรเปรียบเทียบ 

  (1) เปลี่ยนเครื่องหมำย    ให้เป็นเครื่องหมำย   

  (2) เปลี่ยนเครื่องหมำย    ให้เป็นเครื่องหมำย   

ถ้ำ Q  ( T + U )  2V 
5

W

 
บรรทัดบน    

และ 
3

P

 
 

2

Q
  

7

R
  S   บรรทัดล่ำง 

ขั้นตอนที่ 2  หำตัวอักษรเชื่อม 2 บรรทัดเข้ำด้วยกัน ตัวอักษรทั้ง 2 บรรทัด ต้องเหมือนกัน 

ถ้ำ Q  ( T + U )  2V 
5

W

 
บรรทัดบน    

และ 
3

P

 
 

2

Q
  

7

R
  S   บรรทัดล่ำง 

ขั้นตอนที่ 3  ตอบค ำถำมโดยน ำข้อสรุปแต่ละค ำถำมเปรียบเทียบกับเงื่อนไข 2 บรรทัดว่ำ “ตรงกันหรือไม่” 
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(1)  ถ้ำ “ตรงกัน” ให้ตอบว่ำ “เป็นจริง” 
(2)  ถ้ำ “ไม่ตรงกัน” ให้ตอบว่ำ “ไม่เป็นจริง” 
(3)  ถ้ำเครื่องหมำย “สวนทำงกัน” ให้ตอบว่ำ “ไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด”  

ตอบค ำถำม 
21. ตอบ 3.  เนื่องจำก  ข้อสรุปทั้งสองไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 

ข้อสรุปที่ 1 W  Q    

   ไม่แน่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดบน Q  ( T + U )  2V  
5

W
  

จำกเงื่อนไข Q  ( T + U )  2V  
5

W
 

ให้เรำเอำ W มำเปรียบเทียบ 
5

W
ทำงด้ำนขวำ 

จะได้ว่ำ Q  ( T + U )  2V  
5

W
 W  

จะเห็นว่ำจำก Q ไป W  เครื่องหมำยสวนทำงกัน มีทั้งเครื่องหมำย  ไปทำงขวำและ

เครื่องหมำย  ไปทำงซ้ำย อย่ำงนี้ให้ตอบว่ำ “สรุปแน่ชัดไม่ได้” สถำนเดียว 

 ข้อสรุปที่ 1  W  Q  จึงตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 

ข้อสรุปที่ 2 Q 
5

R2

 

   ไม่แน่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดล่ำง 
2

Q
  

7

R
  

ให้เรำเอำ 2 ซึ่งเป็นตัวหำรของ Q ไปคูณกับ 
7

R

 
ที่อยู่ทำงด้ำนขวำ 

จะได้ว่ำ Q  
7

R2
  

ให้เรำเอำ 
5

R2
มำเปรียบเทียบ 

7

R2
ทำงด้ำนขวำ จะได้ว่ำ Q  

7

R2

 
 

5

R2
  

จะเห็นว่ำจำก Q ไป 
5

R2
เครื่องหมำยสวนทำงกัน  

มีทั้งเครื่องหมำย  ไปทำงขวำและเครื่องหมำย  ไปทำงซ้ำย 
อย่ำงนี้ให้ตอบว่ำ “สรุปแน่ชัดไม่ได้” สถำนเดียว 

 ข้อสรุปที่ 2  Q 
5

R2
 จึงตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 

22. ตอบ 1. เนื่องจำก  ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตำมเงื่อนไข 
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ข้อสรุปที่ 1 Q   
6

W
    

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดบน Q  ( T + U )  2V 
5

W
 

ให้เรำเอำ 
6

W
มำเปรียบเทียบ 

5

W
ทำงด้ำนขวำ 

จะได้ว่ำ Q  ( T + U )  2V 
5

W
 

6

W

 

จะได้ว่ำ Q  2V 
5

W
 

6

W

 

จำกเงื่อนไข Q  2V 
5

W
 

6

W
 สรุปได้ว่ำ Q  

6

W
และ Q  

6

W

 

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ Q  
6

W
 ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป Q  

6

W
ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  Q  
6

W
 จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 

ข้อสรุปที่ 2 P  
3

R

 
หรือเขียนได้อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ  P  

9

R3

   

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดล่ำง 
3

P

 
 

2

Q
  

7

R
 

จำกเงื่อนไข 
3

P

 
 

2

Q
  

7

R

  
จะได้ว่ำ 

3

P

 
 

7

R

 

ให้เรำเอำ 3 ซึ่งเป็นตัวหำรของ P ไปคูณกับ 
7

R

 
ทำงด้ำนขวำ 

จะได้ว่ำ P  
7

R3
  

ต่อไปให้เรำเอำ 
9

R3
มำเปรียบเทียบ 

7

R3
ทำงด้ำนขวำ 

จะได้ว่ำ P  
7

R3

 
 

9

R3
  

จำกเงื่อนไข P  
7

R3

 
 

9

R3
 สรุปได้ว่ำ P 

9

R3
และ P 

9

R3
     

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ P 
9

R3
 ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป P 

9

R3
ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 2  P 
9

R3
 จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 
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23. ตอบ 4.  เนื่องจำก  ข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง ส่วนอีกข้อสรุปหนึ่งไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 

ข้อสรุปที่ 1 R  3S    

   เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขบรรทัดล่ำง 
7

R
  S 

จำกเงื่อนไข 
7

R
  S

   
ให้เอำ 7 ซึ่งเป็นตัวหำรของ R ไปคูณกับ S

 
ทำงด้ำนขวำ

 
จะได้ว่ำ R 

 7S 
 

ต่อไปให้เรำเอำ 3S
 
มำเปรียบเทียบ 7S ทำงด้ำนขวำ จะได้ว่ำ R  7S  3S  

จำกเงื่อนไข R  7S  3S  สรุปได้ว่ำ R  3S
 
และ R  3S     

เมื่อข้อสรุปที่ว่ำ R  3S
 
ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป R  3S

 
ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  R  3S
 
 จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 

ข้อสรุปที่ 2 T + U 
3

W

 

   ไม่แน่ชัด  เพรำะจำกเงื่อนไขบรรทัดบน (T + U)  2V 
5

W
 

จะได้ว่ำ T + U 
5

W
 

ต่อไปให้เรำเอำ 
3

W
มำเปรียบเทียบ 

5

W
ทำงด้ำนขวำ 

จะได้ว่ำ T + U 
5

W
 

3

W
 

จะเห็นว่ำจำก T + U ไป 
3

W
เครื่องหมำยสวนทำงกัน  

มีทั้งเครื่องหมำย  ไปทำงขวำและเครื่องหมำย  ไปทำงซ้ำย 
อย่ำงนี้ให้ตอบว่ำ “สรุปแน่ชัดไม่ได้” สถำนเดียว 

 ข้อสรุปที่ 2  T + U 
3

W
 จงึตอบว่ำ “ไม่แน่ชัด” 

24. ตอบ 2.  เนื่องจำก  ข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตำมเงื่อนไข 

ข้อสรุปที่ 1 P+Q  3V    
   ไม่เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขท้ัง 2 บรรทัด 
 

ถ้ำ Q  ( T+U )  2V 
5

W

 
บรรทัดบน    
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และ 
3

P

 
 

2

Q
  

7

R
  S   บรรทัดล่ำง 

จำกเงื่อนไขบรรทัดล่ำง 
3

P


2

Q

 
จะได้ว่ำ P

 


2

Q3
 

ต่อไปให้เรำเอำ Q
 
มำเปรียบเทียบ 

2

Q3

 
ทำงด้ำนขวำ 

จะได้ว่ำ P
 


2

Q3
  Q

  
จะได้ว่ำ P  Q  

 
เมื่อ P  Q  เรำน ำมำเขียนรวมกับบรรทัดบนได้ว่ำ P  Q  ( T+U )  2V 

จำก  P  Q  ( T+U )  2V   

   จะได้ว่ำ P  2V  ---------------------สมกำรที่ 1 

   จะได้ว่ำ Q  2V  ---------------------สมกำรที่ 2 
     น ำสมกำรที่ 1 บวกกับสมกำรที่ 2 

   จะได้ว่ำ P+Q  2V+2V 

   จำก P+Q  2V+2V  จะได้ว่ำ P+Q  4V 
ต่อไปให้เรำเอำ 3V

 
มำเปรียบเทียบ 4V ทำงด้ำนขวำ 

จะได้ว่ำ P+Q  4V  3V 

จำกเงื่อนไข P+Q  4V  3V  จะสรุปได้ว่ำ P+Q  3V 

ข้อสรุปที่ว่ำ P+Q  3V
 
ในค ำถำม ไม่ตรงกันกับข้อสรุป P+Q  3V

  
ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 1  P+Q  3V  จึงตอบว่ำ “ไม่เป็นจริง” 

ข้อสรุปที่ 2 V  
2

P

 
หรือเขียนอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ 

2

P
 V

   
   ไม่เป็นจริง  เพรำะจำกเง่ือนไขท้ัง 2 บรรทัด (ดูข้อสรุปที่ 1) 

ถ้ำ Q  ( T+U )  2V 
5

W

 
บรรทัดบน    

และ 
3

P

 
 

2

Q
  

7

R
  S   บรรทัดล่ำง 

จะได้ว่ำ P  Q   

เมื่อ P  Q  เรำน ำมำเขียนรวมกับบรรทัดบนได้ว่ำ P  Q  ( T+U )  2V 

จำกเงื่อนไข P  Q  ( T+U )  2V  จะได้ว่ำ P  2V 
ต่อไปให้เรำเอำ 2 ซึ่งเป็นตัวคูณของ V ไปหำรกับ P

 
ทำงด้ำนซ้ำย 
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จึงตอบว่ำ “ไม่เป็นจริง” 

25. ตอบ 1. เนื่องจำก  ข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงเป็นจริงตำมเงื่อนไข 
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 ข้อสรุปที่ 1  P  Q  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง” 
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ให้เรำเอำ 2 คูณเข้ำทั้งข้ำงซ้ำยและข้ำงขวำ จะได้ว่ำ Q  2S   
ต่อไปให้เรำเอำ 2Q

 
มำเปรียบเทียบทำงด้ำนซ้ำยซึ่งมี Q

 
อยู่ 

ต่อไปให้เรำเอำ S
 
มำเปรียบเทียบทำงด้ำนขวำซึ่งมี 2S

 
อยู่ 

จะได้ว่ำ 2Q  Q  2S  S 

ข้อสรุปที่ว่ำ 2Q  S ในค ำถำม ตรงกันกับข้อสรุป 2Q  S ในเงื่อนไข 

 ข้อสรุปที่ 2  2Q  S  จึงตอบว่ำ “เป็นจริง”  
 
 
 
1. ข้อมูล “ถ้ำฝนตกแล้วแดดจะออกเสมอ วันนี้แดดไม่ออก” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 1.  วันนี้ฝนตก  2.  วันนี้ฝนอำจจะตก 3.  วันนี้ฝนไม่ตก  4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 ตอบ 3.  วันนี้ฝนไม่ตก  

โจทย์การสรุปเหตุผลทางและตรรกศาสตร์ (ตรรกวิทยา) 
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ข้อมูล “ถ้ำฝนตกแล้วแดดจะออกเสมอ วันนี้แดดไม่ออก” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 
ข้อมูล  ค ำถำม ค ำตอบ 
เหตุ ผล ตรงข้ำมผล ตรงข้ำมเหตุ 
ถ้ำฝนตก แล้วแดดจะออกเสมอ วันนี้แดดไม่ออก วันนี้ฝนไม่ตก 

ข้อมูลนี้จึงสรุปว่ำ วันนี้ฝนไม่ตก 
2.   ข้อมูล “ต้นไม้ช่วยให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์ ภำคอีสำนไม่ค่อยมีต้นไม้” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 1.  ภำคอีสำนเป็นทะเลทรำย   2.  ภำคอีสำนไม่อุดมสมบูรณ์  

3.  ภำคอีสำนไม่ค่อยมีฝนตก   4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 ตอบ 4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ข้อมูล “ต้นไม้ช่วยให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์ ภำคอีสำนไม่ค่อยมีต้นไม้” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 
ข้อมูล  ค ำถำม 

ค ำตอบ 
เหตุ ผล ตรงข้ำมเหตุ 
ต้นไม้ ช่วยให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์ ภำคอีสำนไม่ค่อยมีต้นไม้ ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ข้อมูลนี้จึงไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 
3.    ข้อมูล “สัตว์เลื้อยคลำนทุกตัวกินแมลง อ๊อดก็กินแมลง” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 1.  อ๊อดเป็นสัตว์เลื้อยคลำน   2.  อ๊อดเป็นสัตว์ 
 3.  อ๊อดไม่ใช่สัตว์     4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ตอบ 4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
ข้อมูล “สัตว์เลื้อยคลำนทุกตัวกินแมลง อ๊อดก็กินแมลง” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 
ข้อมูล  ค ำถำม 

ค ำตอบ 
เหตุ ผล ผล 
สัตว์เลื้อยคลำนทุกตัว กินแมลง อ๊อดก็กินแมลง ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ข้อมูลนี้จึงไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 
4.    ข้อมูล “เงินเป็นโลหะ โลหะทุกชนิดเป็นของแข็ง” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 1.  เงินเป็นของแข็ง    2.  ของแข็งเป็นเงิน  

3.  เงินบำงชนิดอำจไม่เป็นของแข็ง   4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 ตอบ 1.  เงินเป็นของแข็ง 

ข้อมูล “เงินเป็นโลหะ โลหะทุกชนิดเป็นของแข็ง” ดังนั้นสรุปว่ำ 
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(ตัดค ำที่เหมือนกันคือ “โลหะ” ทิ้งไป) 

ข้อมูลนี้จึงสรุปว่ำ เงินเป็นของแข็ง 
5.    ข้อมูล “ถ้ำฝนตกแล้วรถจะติด เช้ำวันนี้ฝนตก” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 1.  เช้ำวันนี้รถไม่ติด    2.  เช้ำวันนี้มรสุมเข้ำ 
 3.  เช้ำวันนี้รถติด    4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ตอบ 3.  เช้ำวันนี้รถติด 
ข้อมูล “ถ้ำฝนตกแล้วรถจะติด เช้ำวันนี้ฝนตก” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 
ข้อมูล  ค ำถำม ค ำตอบ 
เหตุ ผล เหตุ ผล 
ถ้ำฝนตก แล้วรถจะติด เช้ำวันนี้ฝนตก เช้ำวันนี้รถติด 

ข้อมูลนี้จึงสรุปว่ำ เช้ำวันนี้รถติด 
6.    ข้อมูล “ถ้ำฝนตกแล้วฉันจะไม่ตำกผ้ำ วันนี้ฉันตำกผ้ำ” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 1.  วันนี้ฝนตก  2.  วันนี้ฝนไม่ตก  3.  วันนี้ซักผ้ำ  4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 ตอบ 2.  วันนี้ฝนไม่ตก 

ข้อมูล “ถ้ำฝนตกแล้วฉันจะไม่ตำกผ้ำ วันนี้ฉันตำกผ้ำ” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 
ข้อมูล  ค ำถำม ค ำตอบ 
เหตุ ผล ตรงข้ำมผล ตรงข้ำมเหตุ 
ถ้ำฝนตก แล้วฉันจะไม่ตำกผ้ำ วันนี้ฉันตำกผ้ำ วันนี้ฝนไม่ตก 

ข้อมูลนี้จึงสรุปว่ำ วันนี้ฝนไม่ตก 
7.    ข้อมูล “คนทุกคนถ้ำประหยัดแล้วจะเป็นคนรวย วันนี้ฉันเป็นคนรวย” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 1.  วันนี้ฉันประหยัด    2.  วันนี้ฉันขยันท ำงำน 
 3.  วันนี้ฉันขยันท ำงำนและประหยัด  4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 ตอบ 4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ข้อมูล “คนทุกคนถ้ำประหยัดแล้วจะเป็นคนรวย วันนี้ฉันเป็นคนรวย” ดังนั้นสรุปว่ำ 
โจทย์  ค ำถำม 

ค ำตอบ 
เหตุ ผล ผล 
คนทุกคนถ้ำประหยัด แล้วจะเป็นคนรวย วันนี้ฉันเป็นคนรวย ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ข้อมูลนี้จึงไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 
8.    ข้อมูล “ถ้ำฝนตกฉันจะไม่ไปดูภำพยนตร์ วันนี้ฉันไปดูภำพยนตร์” ดังนั้นสรุปว่ำ 
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 1.  วันนี้ฝนตก  2.  วันนี้ฝนไม่ตก  3.  วันนี้ฝนอำจจะตก 4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 ตอบ 2.  วันนี้ฝนไม่ตก 

ข้อมูล “ถ้ำฝนตกฉันจะไม่ไปดูภำพยนตร์ วันนี้ฉันไปดูภำพยนตร์” ดังนั้นสรุปว่ำ 
ข้อมูล  ค ำถำม ค ำตอบ 
เหตุ ผล ตรงข้ำมผล ตรงข้ำมเหตุ 
ถ้ำฝนตก ฉันจะไม่ไปดูภำพยนตร์ วันนี้ฉันไปดูภำพยนตร์ วันนี้ฝนไม่ตก 

ข้อมูลนี้จึงสรุปว่ำ วันนี้ฝนไม่ตก 
9.    ข้อมูล “ฤดูมรสุมท ำให้ฝนตกหนัก ฝนตกหนักท ำให้น้ ำท่วม แต่วันนี้น้ ำไม่ท่วม” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 1.  วันนี้เป็นฤดูมรสุม 2.  วันนี้เป็นฤดูฝน 3.  วันนี้ไม่ใช่ฤดูมรสุม 4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ตอบ 3.  วันนี้ไม่ใช่ฤดูมรสุม 
ข้อมูล “ฤดูมรสุมท ำให้ฝนตกหนัก ฝนตกหนักท ำให้น้ ำท่วม แต่วันนี้น้ ำไม่ท่วม” ดังนั้นสรุปว่ำ 
ให้เรำตัดข้อควำมกลำงที่เหมือนกันคือข้อควำม “ฝนตกหนัก” ทิ้งไป จะได้ว่ำ 
ข้อมูล “ฤดูมรสุมท ำให้น้ ำท่วม แต่วันนี้น้ ำไม่ท่วม” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 
ข้อมูล  ค ำถำม ค ำตอบ 
เหตุ ผล ตรงข้ำมผล ตรงข้ำมเหตุ 
ฤดูมรสุม ท ำให้น้ ำท่วม แต่วันนี้น้ ำไม่ท่วม วันนี้ไม่ใช่ฤดูมรสุม 

ข้อมูลนี้จึงสรุปว่ำ วันนี้ไม่ใช่ฤดูมรสุม 
10.    ข้อมูล “อำกำศเย็นเพรำะฝนตก วันนี้อำกำศไม่เย็น” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 1.  วันนี้แดดออก  2.  วันนี้ฝนไม่ตก  3.  วันนี้ไม่ใช่ฤดูฝน 4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
 ตอบ 2.  วันนี้ฝนไม่ตก 

ข้อมูล “อำกำศเย็นเพรำะฝนตก วันนี้อำกำศไม่เย็น” ดังนั้นสรุปว่ำ 
ต้องเปลี่ยนประโยคจำกค ำว่ำ “เพรำะ” ให้เป็นค ำว่ำ “ท ำให้” ดังนี้ 
ข้อมูล “ฝนตกท ำให้อำกำศเย็น วันนี้อำกำศไม่เย็น” 
ข้อมูล “ฝนตกท ำให้อำกำศเย็น วันนี้อำกำศไม่เย็น” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 
ข้อมูล  ค ำถำม ค ำตอบ 
เหตุ ผล ตรงข้ำมผล ตรงข้ำมเหตุ 
ฝนตก ท ำให้อำกำศเย็น วันนี้อำกำศไม่เย็น วันนี้ฝนไม่ตก 

ข้อมูลนี้จึงสรุปว่ำ วันนี้ฝนไม่ตก 
11.    ข้อมูล “สมใจแก่กว่ำสมชำย สมศรีอ่อนกว่ำสมทรง สมทรงอ่อนกว่ำสมชำย” ใครอำยุน้อยที่สุด 
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 1.  สมชำย  2.  สมศรี  3.  สมทรง  4.  สมใจ 
 ตอบ 2.  สมศรี 

เมื่อโจทย์ถำมว่ำ ใครอำยุน้อยที่สุด เรำต้องตัด “คนที่มีอำยุมำกกว่ำ” ทิ้งไป 
“สมใจแก่กว่ำสมชำย สมศรีอ่อนกว่ำสมทรง สมทรงอ่อนกว่ำสมชำย” = ตัด “สมใจ” ทิ้งไป 
“สมใจแก่กว่ำสมชำย สมศรีอ่อนกว่ำสมทรง สมทรงอ่อนกว่ำสมชำย” = ตัด “สมทรง” ทิ้งไป 
“สมใจแก่กว่ำสมชำย สมศรีอ่อนกว่ำสมทรง สมทรงอ่อนกว่ำสมชำย” = ตัด “สมชำย” ทิ้งไป 

ข้อมูลนี้จึงสรุปว่ำ คนที่อำยุน้อยที่สุดคือ “สมศรี” นั่นเอง 
12.    ข้อมูล “ด ำสูงกว่ำแดงและขำว แต่เตี้ยกว่ำเขียว” ใครสูงที่สุด 
 1.  ด ำ   2.  แดง   3.  ขำว   4.  เขียว 
 ตอบ 4.  เขียว 

เมื่อโจทย์ถำมว่ำ ใครสูงที่สุด เรำต้องตัด “คนที่เตี้ยกว่ำ” ทิ้งไป 
ข้อมูล “ด ำสูงกว่ำแดงและขำว แต่เตี้ยกว่ำเขียว” = ตัด “แดง กับ ขำว” ทิ้งไป 
ข้อมูล “ด ำสูงกว่ำแดงและขำว แต่เตี้ยกว่ำเขียว” = ตัด “ด ำ” ทิ้งไปอีก 

ข้อมูลนี้จึงสรุปว่ำ คนที่สูงที่สุดคือ “เขียว” นั่นเอง 
13.   ข้อมูล “คนมีควำมรู้ทุกคนเป็นคนเก่ง คนเก่งบำงคนเป็นคนดี” ดังนั้นสรุปได้ว่ำ 
 1.  คนมีควำมรู้บำงคนเป็นคนดี   2.  คนมีควำมรู้ทุกคนเป็นคนดี  

3.  คนดีบำงคนเป็นคนมีควำมรู้   4.  คนดีทุกคนเป็นคนมีควำมรู้ 
 ตอบ 1.  คนมีควำมรู้บำงคนเป็นคนดี 

เมื่อในโจทย์มีทั้งค ำว่ำ “ทุกคน” และ “บำงคน” ต้องเลือกค ำตอบที่มีค ำว่ำ “บำงคน” อยู่เท่ำนั้น 
จำกตัวเลือกทั้ง 4 ข้อ จะเห็นว่ำข้อ 2. และข้อ 4. เป็นตัวเลือกที่ผิด...เพรำะมีค ำว่ำ “ทุกคน” อยู่ 
เมื่อข้อควำมในโจทย์บอกว่ำ “คนมีควำมรู้ทุกคนเป็นคนเก่ง คนเก่งบำงคนเป็นคนดี”  
จะได้ว่ำ “คนมีควำมรู้ทุกคนเป็นคนเก่ง คนเก่งบำงคนเป็นคนดี”  
                     (ตัดค ำตรงกลำง “คนเก่ง” ทิ้งไปเลย) 
และจะได้ว่ำ “คนมีควำมรู้ทุกคนบำงคนเป็นคนดี”  
                  (ตัดค ำว่ำ “ทุกคน” ทิ้งไป) 

ข้อมูลนี้จึงสรุปว่ำ คนมีควำมรู้บำงคนเป็นคนดี 
14.   ข้อมูล “คนไทยทุกคนเป็นคนดี คนดีบำงคนเป็นคนรวย คนรวยบำงคนเป็นคนใจบุญ”  

ดังนั้นสรุปว่ำ 
 1.  คนไทยทุกคนเป็นคนรวย   2.  คนไทยทุกคนเป็นคนใจบุญ  

3.  คนใจบุญบำงคนเป็นคนไทย   4.  คนไทยบำงคนเป็นคนใจบุญ 

 ตอบ 4.  คนไทยบำงคนเป็นคนใจบุญ 
เมื่อในโจทย์มีทั้งค ำว่ำ “ทุกคน” และ “บำงคน” ต้องเลือกค ำตอบที่มีค ำว่ำ “บำงคน” อยู่เท่ำนั้น 
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จำกตัวเลือกทั้ง 4 ข้อ จะเห็นว่ำข้อ 1. และข้อ 2. เป็นตัวเลือกที่ผิด...เพรำะมีค ำว่ำ “ทุกคน” อยู่ 
เมื่อข้อควำมในโจทย์บอกว่ำ “คนไทยทุกคนเป็นคนดี คนดีบำงคนเป็นคนรวย คนรวยบำงคนเป็นคนใจบุญ”  
จะได้ว่ำ “คนไทยทุกคนเป็นคนดี คนดบีำงคนเป็นคนรวย คนรวยบำงคนเป็นคนใจบุญ”  
                        (ตัดค ำตรงกลำง “คนดี” และ “คนรวย” ทิ้งไปเลย) 
จะได้ว่ำ “คนไทยทุกคนบำงคนบำงคนเป็นคนใจบุญ”  
              (ตัด “ทุกคน” ทิ้งไป) 

ข้อมูลนี้จึงสรุปว่ำ คนไทยบำงคนเป็นคนใจบุญ 
15.   ข้อมูล “เด๋อยืนอยู่ระหว่ำงด ำกับแดง ด ำยืนอยู่ระหว่ำงเด๋อกับต๋อย ต๋อยยืนอยู่ระหว่ำงด ำกับดอน โดยที่ทั้ง 5 

คน ยืนอยู่ในแนวเดียวกัน” สรุปว่ำใครยืนอยู่ตรงกลำง 
 1.  เด๋อ   2.  ด ำ   3.  แดง   4.  ต๋อย 

 ตอบ 2.  ด ำ 
ข้อมูล “เด๋อยืนอยู่ระหว่ำงด ำกับแดง ด ำยืนอยู่ระหว่ำงเด๋อกับต๋อย ต๋อยยืนอยู่ระหว่ำงด ำกับดอน โดยที่ทั้ง 5 
คน ยืนอยู่ในแนวเดียวกัน” สรุปว่ำใครยืนอยู่ตรงกลำง 
เมื่อมีคนยืนอยู่ 5 คนในแนวเดียวกัน โจทย์ต้องกำรทรำบว่ำใครยืนอยู่ตรงกลำง 

เด๋อยืนอยู่ระหว่ำงด ำกับแดง 
ด ำ เด๋อ แดง   
แดง เด๋อ ด ำ   

 

ด ำยืนอยู่ระหว่ำงเด๋อกับต๋อย 
ด ำ เด๋อ แดง   
แดง เด๋อ ด ำ ต๋อย  

 

ด ำยืนอยู่ระหว่ำงเด๋อกับต๋อย 
ด ำ เด๋อ แดง   
แดง เด๋อ ด ำ ต๋อย ดอน 

 
เมื่อเรำจัดให้คน 5 คน ยืนในแนวเดียวกัน จะได้ต ำแหน่งกำรยืนเรียงล ำดับดังนี้ 
แดง เด๋อ ด ำ ต๋อย ดอน 

ข้อมูลนี้จึงสรุปว่ำ คนที่ยืนอยู่ตรงกลำงคือ “ด ำ” นั่นเอง 
16.   ข้อมูล “ปลำบำงชนิดบินได้อย่ำงนก ปลำไม่ใช่นกแต่ปลำเป็นสัตว์” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 1.  ปลำเหมือนนก    2.  นกและปลำบินได้  

3.  สัตว์ไม่ใช่นกก็บินได้    4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

 ตอบ 3.  สัตว์ไม่ใช่นกก็บินได้ 
จำกข้อมูล “ปลำบำงชนิดบินได้อย่ำงนก ปลำไม่ใช่นกแต่ปลำเป็นสัตว์”  
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จะได้ว่ำ “ปลำบำงชนิดบินได้อย่ำงนก สัตว์ไม่ใช่นก” 
และจะได้ว่ำ “สัตว์ไม่ใช่นก (ปลำ) บำงชนิดบินได้อย่ำงนก” = “สัตว์ไม่ใช่นกก็บินได้” 

ข้อมูลนี้จึงสรุปว่ำ สัตว์ไม่ใช่นกก็บินได้ 
17.    ข้อมูล “คนที่กินผักทุกคนจะแข็งแรง แต่ฉันไม่มีกินผัก” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 1.  ฉันไม่แข็งแรง     2.  ฉันไม่อ่อนแอ   

3.  ฉันต้องเป็นป่วย    4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

 ตอบ 4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
ข้อมูล “คนที่กินผักทุกคนจะแข็งแรง แต่ฉันไม่มีกินผัก” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 
ข้อมูล  ค ำถำม 

ค ำตอบ 
เหตุ ผล ตรงข้ำมเหตุ 
คนที่กินผัก ทุกคนจะแข็งแรง แต่ฉันไม่กินผัก ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ข้อมูลนี้จึงไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 
18.    ข้อมูล “ของทุกชนิดที่มีลักษณะกลมเรียกว่ำลูกฟุตบอล ลูกรักบี้ไม่มีลักษณะกลม” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 1.  ลูกรักบี้เป็นลูกฟุตบอลชนิดหนึ่ง  2.  ลูกรักบี้ไม่ใช่ลูกฟุตบอล   

3.  ลูกรักบี้มีลักษณะเบี้ยว    4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

 ตอบ 4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 
ข้อมูล “ของทุกชนิดที่มีลักษณะกลมเรียกว่ำลูกฟุตบอล ลูกรักบี้ไม่มีลักษณะกลม” ดังนั้นสรุปว่ำ 
ข้อมูล  ค ำถำม 

ค ำตอบ 
เหตุ ผล ผล 
ของทุกชนิด 
ที่มีลักษณะกลม 

เรียกว่ำลูกฟุตบอล เรียกว่ำลูกฟุตบอล ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ข้อมูลนี้จึงไม่สำมำรถสรุปได้แน่ชัด 
19.    ข้อมูล “คนจีนทุกคนขยัน นำยขำวเป็นคนจีน” ดังนั้นสรุปว่ำ 
 1.  นำยขำวอำจเป็นคนขยัน   2.  นำยขำวเป็นคนขยัน 
 3.  นำยขำวจะต้องรวย    4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ตอบ 2.  นำยขำวเป็นขยัน 
ข้อมูล “คนจีนทุกคนขยัน นำยขำวเป็นคนจีน” จัดเรียงใหม่ได้ว่ำ 
“นำยขำวเป็นคนจีน คนจีนทุกคนขยัน” ดังนั้นสรุปว่ำ นำยขำวเป็นขยัน 

20.    ข้อมูล “เมือง A ห่ำงจำกเมือง B เท่ำกับเมือง C ห่ำงจำกเมือง D แต่เมือง A ห่ำงจำกเมือง C มำกกว่ำเมือง 
B ห่ำงจำกเมือง D” ดังนั้นสรุปได้ว่ำ 
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 1.  A ไป B เท่ำกับ A ไป C   2.  B ไป D ไม่เท่ำกับ A ไป C 
 3.  A ไป C ไม่เท่ำกับ C ไป D   4.  ยังสรุปแน่นอนไม่ได้ 

ตอบ 2.  เมือง B ไปเมือง D ไม่เท่ำกับเมือง A ไปเมือง C 
ข้อมูล “เมือง A ห่ำงจำกเมือง B เท่ำกับเมือง C ห่ำงจำกเมือง D”  จะได้ว่ำ AB = CD 

ข้อมูล “เมือง A ห่ำงจำกเมือง C มำกกว่ำเมือง B ห่ำงจำกเมือง D”  จะได้ว่ำ AC  BD 
 
 
 
 
 

เมื่อข้อมูลก ำหนดว่ำ AC  BD  ดังนั้นสรุปได้ว่ำ AC  BD นั่นเอง 
ค ำสั่ง ข้อสอบจะประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลที่ก ำหนดให้ และส่วนที่ 2 คือข้อสรุปให้ศึกษำข้อมูล

ที่ก ำหนดให้ก่อน แล้วจึงอำศัยควำมรู้เฉพำะที่ได้จำกข้อมูลมำพิจำรณำว่ำข้อสรุปใดสอดคล้องหรือข้อสรุปใด
ไม่สอดคล้องกับข้อมูลข้ำงต้น 

21.    ข้อมูล “สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ำส่วนน้อยเป็นสัตว์ที่มีพิษ” 
ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูลข้ำงต้น 
1.  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ำน้อยมำกเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษ 2.  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ำบำงตัวเป็นสัตว์ที่มีพิษ 
3.  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ำทุกตัวเป็นสัตว์ที่ไม่มีพิษ 4.  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ำส่วนมำกเป็นสัตว์ที่มีพิษ 
ตอบ 2.   
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ำบำงตัวเป็นสัตว์ที่มีพิษ 
ข้อมูล “สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ำส่วนน้อยเป็นสัตว์ที่มีพิษ” 
ข้อมูล 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ำส่วนน้อย เป็นสัตว์ที่มีพิษ 
 
สอดคล้องกับ 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ ำบำงตัว เป็นสัตว์ที่มีพิษ 

22.    ข้อมูล “คนไทยน้อยมำกที่นับถือศำสนำพุทธลัทธิชินโต” 
ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูลข้ำงต้น 
1.  คนไทยบำงคนนับถือศำสนำพุทธลัทธิชินโต 2.  ไม่มีคนไทยคนใดนับถือศำสนำพุทธลัทธิชินโต 
3.  คนไทยจ ำนวนไม่มำกนับถือศำสนำพุทธลัทธิชินโต  
4.  คนไทยจ ำนวนไม่น้อยนับถือศำสนำพุทธลัทธิชินโต 
ตอบ 1.   

A B 

C D 

A B 

C D 

AB = CD  และ  AC = BD AB = CD  และ  AC  BD 
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คนไทยบำงคนนับถือศำสนำพุทธลัทธิชินโต 
ข้อมูล “คนไทยน้อยมำกที่นับถือศำสนำพุทธลัทธิชินโต” 
ข้อมูล 
คนไทยน้อยมำก นับถือศำสนำพุทธลัทธิชินโต 
 
สอดคล้องกับ 
คนไทยบำงคน นับถือศำสนำพุทธลัทธิชินโต 

 
23.    ข้อมูล “ทรัพยำกรธรรมชำติ หมำยถึงสิ่งที่เกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติและสำมำรถน ำไปดัดแปลงเพื่อน ำไปใช้

ประโยชน์ได”้ 
ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูลข้ำงต้น 
1.  สิ่งที่สำมำรถน ำไปดัดแปลงเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ได้ ถือเป็นทรัพยำกรธรรมชำติ  
2.  สิ่งที่ไม่สำมำรถน ำไปดัดแปลงเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ถือเป็นทรัพยำกรธรรมชำติ 
3.  สิ่งที่ไม่ใช่ทรัพยำกรธรรมชำติ จะไม่สำมำรถน ำไปดัดแปลงเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ได้  
4.  สิ่งที่ไม่ใช่ทรัพยำกรธรรมชำติ สำมำรถน ำไปดัดแปลงเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ได้  
ตอบ 2.   
สิ่งที่ไม่สำมำรถน ำไปดัดแปลงเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ถือเป็นทรัพยำกรธรรมชำติ 
ข้อมูล “ทรัพยำกรธรรมชำติ หมำยถึงสิ่งที่เกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติและสำมำรถน ำไปดัดแปลงเพื่อน ำไปใช้
ประโยชน์ได”้ 
 
ข้อมูล 
ทรัพยำกรธรรมชำติ หมำยถึงสิ่งทีส่ำมำรถน ำไปดัดแปลงเพื่อ

น ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
สอดคล้องกับ 
สิ่งทีไ่ม่สำมำรถน ำไปดัดแปลงเพ่ือน ำไปใช้   
ประโยชน์ได้ 

ไม่ถือเป็นทรัพยำกรธรรมชำติ 

 
24.    ข้อมูล “pepsin เป็นน้ ำย่อยในกระเพำะอำหำรซึ่งย่อยได้เฉพำะโปรตีน เพ่ือให้มีโมเลกุลเล็กลง” 

ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูลข้ำงต้น 
1.  น้ ำย่อยในกระเพำะอำหำรที่ไม่สำมำรถย่อยโปรตีนได้ จะไม่ใช่น้ ำย่อย pepsin  
2.  น้ ำย่อยในกระเพำะอำหำรที่ไม่สำมำรถย่อยโปรตีนได้ จะเป็นน้ ำย่อย pepsin 
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3.  น้ ำย่อยในกระเพำะอำหำรที่สำมำรถย่อยโปรตีนได้ จะเป็นน้ ำย่อย pepsin 
4.  น้ ำย่อยในกระเพำะอำหำรที่สำมำรถย่อยโปรตีนได้ จะไม่ใช่น้ ำย่อย pepsin 
ตอบ 1.   
น้ ำย่อยในกระเพำะอำหำรที่ไม่สำมำรถย่อยโปรตีนได้ จะไม่ใช่น้ ำย่อย pepsin 
ข้อมูล “pepsin เป็นน้ ำย่อยในกระเพำะอำหำรซึ่งย่อยได้เฉพำะโปรตีน เพ่ือให้มีโมเลกุลเล็กลง”  
ข้อมูล 
pepsin เป็นน้ ำย่อยในกระเพำะอำหำร ซ่ึงย่อยได้เฉพำะโปรตีน 
สอดคล้องกับ 
น้ ำย่อยในกระเพำะอำหำรที่ไม่สำมำรถย่อย
โปรตีนได ้

จะไม่ใช่น้ ำย่อย pepsin 

 
25.    ข้อมูล “สำรที่ตกตะกอนจะมีควำมส ำคัญต่อระบบนิเวศน์ เนื่องจำกแสงอำทิตย์ไม่สำมำรถส่องผ่ำนลงสู่ใต้

น้ ำได้ สัตว์น้ ำและพืชใต้น้ ำบำงชนิดต้องอำศัยแสงอำทิตย์เพื่อกำรด ำรงชีพ นอกจำกนั้น    น้ ำของสำรที่
ตกตะกอนยังไมส่ำมำรถน ำไปใช้เพื่อกำรบริโภคได้” 
ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูลข้ำงต้น 
1.  สำรที่ไม่ตกตะกอนจะไม่มีควำมส ำคัญต่อระบบนิเวศน์  
2.  สำรที่ไม่ตกตะกอน แสงอำทิตย์จะสำมำรถส่องผ่ำนลงไปใต้น้ ำได้ 
3.  น้ ำที่สำมำรถน ำไปใช้เพื่อกำรบริโภคได้ต้องไม่ใช่น้ ำของสำรที่ตกตะกอน  
4.  สัตว์น้ ำและพืชใต้น้ ำทุกชนิดไม่ต้องอำศัยแสงอำทิตย์เพื่อกำรด ำรงชีวิต  
ตอบ 3.   
น้ ำที่สำมำรถน ำไปใช้เพ่ือกำรบริโภคได้ต้องไม่ใช่น้ ำของสำรที่ตกตะกอน 
ข้อมูล “สำรที่ตกตะกอนจะมีควำมส ำคัญต่อระบบนิเวศน์ เนื่องจำกแสงอำทิตย์ไม่สำมำรถส่องผ่ำนลงสู่ใต้
น้ ำได้ สัตว์น้ ำและพืชใต้น้ ำบำงชนิดต้องอำศัยแสงอำทิตย์เพื่อกำรด ำรงชีพ นอกจำกนั้น    น้ าของสารที่
ตกตะกอนยังไม่สามารถน าไปใช้เพื่อการบริโภคได้”  
ข้อมูล 
น้ ำของสำรที่ตกตะกอน ไม่สำมำรถน ำไปใช้เพื่อกำรบริโภคได้ 

 
สอดคล้องกับ 
น้ ำทีส่ำมำรถน ำไปใช้เพ่ือกำรบริโภคได้ ต้องไม่ใช่น้ ำของสำรที่ตกตะกอน  

26.    ข้อมูล “กำรปฏิบัติกำรให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้นหรือกำรรักษำพยำบำลขั้นแรกแก่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุหรือ
ผู้ป่วยโดยปัจจุบันทันด่วนมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นมำก เพรำะจะท ำให้ช่วยลดควำมร้ำยแรงของอุบัติเหตุ
หรือกำรเจ็บป่วยนั้น รวมทั้งยังช่วยให้แพทย์ทรำบสำเหตุและสำมำรถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็ว ถ้ำมี
ข้อมูลจำกผู้ปฐมพยำบำล”  
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ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูลข้ำงต้น 
1.  กำรไม่รักษำพยำบำลขั้นแรกจะไม่ช่วยลดควำมร้ำยแรงของอุบัติเหตุ 
2.  กำรไม่ให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้นจะท ำให้แพทย์ไม่สำมำรถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็ว 
3.  แพทย์ที่ไม่มีข้อมูลจำกผู้ปฐมพยำบำลจะไม่สำมำรถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็ว 
4.  แพทย์ไม่สำมำรถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็ว ถ้ำไม่มีข้อมูลจำกผู้ปฐมพยำบำล  
ตอบ 4.   
แพทย์ไม่สำมำรถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็ว ถ้ำไม่มีข้อมูลจำกผู้ปฐมพยำบำล 
ข้อมูล “กำรปฏิบัติกำรให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้นหรือกำรรักษำพยำบำลขั้นแรกแก่ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุหรือ
ผู้ป่วยโดยปัจจุบันทันด่วนมีควำมส ำคัญและจ ำเป็นมำก เพรำะจะท ำให้ช่วยลดควำมร้ำยแรงของอุบัติเหตุ
หรือกำรเจ็บป่วยนั้น รวมทั้งยังช่วยให้แพทย์ทราบสาเหตุและสามารถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็ว ถ้ามี
ข้อมูลจากผู้ปฐมพยาบาล” 
 
ข้อมูล 
ถ้ำมีข้อมูลจำกผู้ปฐมพยำบำล แพทยส์ำมำรถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็ว 

 
สอดคล้องกับ 
แพทย์ไม่สำมำรถวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็ว ถ้ำไม่มีข้อมูลจำกผู้ปฐมพยำบำล 

 
27.    ข้อมูล “ประเทศไทยในปัจจุบันจัดว่ำเป็นรัฐที่รวมอ ำนำจไว้แต่เพียงแห่งเดียว ท ำให้ประเทศไทย   มี

ลักษณะกำรปกครองเป็นแบบรัฐเดี่ยว นอกจำกนั้นยังมีลักษณะกฎหมำยเหมือนกันทั้งประเทศ   ไม่มีกำร
แบ่งอ ำนำจในกิจกำรภำยในประเทศให้แก่กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น”  
ข้อสรุปใดสอดคล้องกับข้อมูลข้ำงต้น 
1.  รัฐที่ไม่มีกำรรวมอ ำนำจจะไม่ใช่ประเทศไทยในปัจจุบัน 
2.  กำรปกครองที่ไม่ใช่แบบรัฐเดี่ยวจะไม่ใช่ประเทศไทย 
3.  กำรปกครองที่เป็นแบบรัฐเดี่ยวจะมีกำรรวมอ ำนำจไว้เพียงแห่งเดียว 
4.  ถ้ำมีกำรแบ่งอ ำนำจให้กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะไม่ใช่ประเทศไทย  
ตอบ 3.   
กำรปกครองที่เป็นแบบรัฐเดี่ยวจะมีกำรรวมอ ำนำจไว้เพียงแห่งเดียว 
ข้อมูล “ประเทศไทยในปัจจุบันจัดว่าเป็นรัฐที่รวมอ านาจไว้แต่เพียงแห่งเดียว ท าให้ประเทศไทย   มี
ลักษณะการปกครองเป็นแบบรัฐเดี่ยว นอกจำกนั้นยังมีลักษณะกฎหมำยเหมือนกันทั้งประเทศ   ไม่มีกำร
แบ่งอ ำนำจในกิจกำรภำยในประเทศให้แก่กำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น” 
ข้อมูล 
ประเทศไทยในปัจจุบันจัดว่ำเป็นรัฐที่รวม ท ำให้ประเทศไทยมีลักษณะกำรปกครองเป็น
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อ ำนำจไว้แต่เพียงแห่งเดียว แบบรัฐเดี่ยว 
 
สอดคล้องกับ 
กำรปกครองที่เป็นแบบรัฐเดี่ยว จะมีกำรรวมอ ำนำจไว้เพียงแห่งเดียว 

28.    ข้อมูล “จำกกำรศึกษำพบว่ำ คนที่กินอำหำรมำกกว่ำ 650 แคลลอรี่ต่อวันทุกคนจะเป็นโรคอ้วนร้อยละ 55 
ของคนที่เป็นโรคอ้วนจะเป็นโรคเบำหวำน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภำพในระยะยำว”  
ข้อสรุปใดไม่สอดคล้องกับข้อมูลข้ำงต้น 
1.  คนที่กินอำหำรมำกกว่ำ 650 แคลลอรี่ต่อวันบำงคนจะไม่เป็นโรคอ้วน 
2.  คนที่กินอำหำรไม่มำกกว่ำ 650 แคลลอรี่ต่อวันทุกคนจะไม่เป็นโรคอ้วน 
3.  คนที่ไม่เป็นโรคอ้วนจะกินอำหำรต่อวันไม่มำกกว่ำ 650 แคลลอรี่ 
4.  คนที่เป็นโรคอ้วนส่วนมำกจะเป็นโรคเบำหวำน 
ตอบ 1.   
คนที่กินอำหำรมำกกว่ำ 650 แคลลอรี่ต่อวันบำงคนจะไม่เป็นโรคอ้วน 
ข้อมูล “จำกกำรศึกษำพบว่ำ คนที่กินอาหารมากกว่า 650 แคลลอรี่ต่อวันทุกคนจะเป็นโรคอ้วน       
ร้อยละ 55 ของคนที่เป็นโรคอ้วนจะเป็นโรคเบำหวำน ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภำพในระยะยำว” 
ข้อมูล 
คนที่กินอำหำรมำกกว่ำ 650 แคลลอรี่ต่อวัน
ทุกคน 

จะเป็นโรคอ้วน 

 
ไมส่อดคล้องกับ 
คนที่กินอำหำรมำกกว่ำ 650 แคลลอรี่ต่อวัน
บำงคน 

จะไม่เป็นโรคอ้วน 

29.    ข้อมูล “แม้ตลำดอินโดจีนจะมีควำมต้องกำรสินค้ำจำกต่ำงประเทศในระดับที่ค่อนข้ำงสูง   แต่ประชำชน
โดยทั่วไปกลับมีก ำลังซื้อต่ ำ กำรมุ่งขยำยกำรส่งออกไปยังตลำดอินโดจีนจึงอำจ  ไม่ได้ผลเท่ำท่ีควร อย่ำงไรก็
ดีกำรที่ประเทศอินโดจีนมีควำมต้องกำรเงินทุนจำกต่ำงประเทศ ในระดับที่ค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกอยู่ในช่วง
ของกำรบูรณะโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจเพ่ือเป็นฐำนในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรค้ำของประเทศ 
ดังนั้นประเทศไทยในฐำนะที่มีระดับกำรพัฒนำเศรษฐกิจสูงกว่ำและมีที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ที่ได้เปรียบประเทศ
อ่ืน ๆ ในภูมิภำคอินโดจีน จึงน่ำจะหำลู่ทำงที่จะเข้ำไปแสวงประโยชน์ในภูมิภำคนี้ได้ แต่นักธุรกิจไทยไม่
สำมำรถเข้ำไปลงทุนในภูมิภำคนี้ได้ เนื่องจำกกำรติดขัดในเรื่องกฎหมำยกำรส่งเสริมกำรลงทุนของภำครัฐ”  
ข้อสรุปใดไม่สอดคล้องกับข้อมูลข้ำงต้น 
1.  แม้ตลำดอินโดจีนจะมีควำมต้องกำรสินค้ำจำกต่ำงประเทศในระดับที่ค่อนข้ำงสูง แต่ประชำชน 
    กลับมีก ำลังซื้อต่ ำ 
2.  กำรที่ประเทศอินโดจีนอยู่ในช่วงของกำรบูรณะโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจ ท ำให้มีควำม 
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    ต้องกำรเงินทุนจำกต่ำงประเทศในระดับที่ค่อนข้ำงสูง 
3.  กำรติดขัดในเรื่องกฎหมำยกำรส่งเสริมกำรลงทุนของภำครัฐ เนื่องจำกนักธุรกิจไทยไม่สำมำรถ 
    เข้ำไปลงทุนในภูมิภำคนี้ได้ 
4.  ประเทศไทยน่ำจะหำลู่ทำงที่จะเข้ำไปแสวงประโยชน์ในภูมิภำคนี้ได้ เพรำะมีระดับกำรพัฒนำ 
    เศรษฐกิจสูงกว่ำและมีที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ที่ได้เปรียบประเทศอ่ืน ๆ  
ตอบ 3.   
กำรติดขัดในเรื่องกฎหมำยกำรส่งเสริมกำรลงทุนของภำครัฐ เนื่องจำกนักธุรกิจไทย ไม่สำมำรถ   เข้ำไป
ลงทุนในภูมิภำคนี้ได้ 

ข้อนี้ขอบอกว่ำโจทย์ยำวมำก... 
ตัวเลือกที่ 1, 2 และ 4 จะสอดคล้องกับข้อมูลที่ก ำหนดให้นะครับแนะน ำให้ท่ำนผู้อ่ำนคู่มือเล่มนี้ได้

ตรวจสอบข้อควำมในแต่ละตัวเลือกกับข้อควำมในข้อมูลที่ก ำหนดให้ 
1. แม้ตลำดอินโดจีนจะมีควำมต้องกำรสินค้ำจำกต่ำงประเทศในระดับที่ค่อนข้ำงสูงแต่ประชำชนกลับมีก ำลัง
ซื้อต่ ำ 

ข้อสรุปนี้สอดคล้องกับข้อมูล “แม้ตลาดอินโดจีนจะมีความต้องการสินค้าจากต่างประเทศใน
ระดับที่ค่อนข้างสูง แต่ประชาชนโดยท่ัวไปกลับมีก าลังซ้ือต่ า....” 
2.  กำรที่ประเทศอินโดจีนอยู่ในช่วงของกำรบูรณะโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจ ท ำให้มีควำมต้องกำร
เงินทุนจำกต่ำงประเทศในระดับที่ค่อนข้ำงสูง 

ข้อสรุปนี้สอดคล้องกับข้อมูล “.....อย่างไรก็ดีการที่ประเทศอินโดจีนมีความต้องการเงินทุนจาก
ต่างประเทศในระดับที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากอยู่ในช่วงของการบูรณะโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ....”  
4.  ประเทศไทยน่ำจะหำลู่ทำงที่จะเข้ำไปแสวงประโยชน์ในภูมิภำคนี้ได้ เพรำะมีระดับกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
สูงกว่ำและมีที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ที่ได้เปรียบประเทศอ่ืน ๆ   

ข้อสรุปนี้สอดคล้องกับข้อมูล “.....ดังนั้นประเทศไทยในฐานะท่ีมีระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสูง
กว่าและมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอินโดจีน จึงน่าจะหาลู่ทางท่ีจะเข้าไป
แสวงประโยชน์ในภูมิภาคนี้ได้....” 
3.  กำรติดขัดในเรื่องกฎหมำยกำรส่งเสริมกำรลงทุนของภำครัฐ เนื่องจำกนักธุรกิจไทย ไม่สำมำรถเข้ำไป
ลงทุนในภูมิภำคนี้ได้ 

ข้อสรุปนี้ไม่สอดคล้องกับข้อมูล “.....แตน่ักธุรกิจไทยไม่สามารถเข้าไปลงทุนในภูมิภาคนี้ได้ 
เนื่องจากการติดขัดในเรื่องกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ” 
 ข้อมูล 
นักธุรกิจไทยไม่สำมำรถเข้ำไปลงทุนในภูมิภำค
นี้ได้ 

เนื่องจำกการติดขัดในเรื่องกฎหมายการ
ส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ 

 
ไมส่อดคล้องกับ 
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กำรติดขัดในเรื่องกฎหมำยกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนของภำครัฐ  

เนื่องจำกนักธุรกิจไทยไม่สามารถเข้าไปลงทุน
ในภูมิภาคนีไ้ด ้

 
30.    ข้อมูล “ประเทศไทยเป็นสมำชิก W.T.O. ล ำดับที่ 59 ซึ่งมีผลท ำให้ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จำกกำร

เปิดตลำดกำรค้ำทั้งจำกกำรลดภำษีศุลกำกรและกำรยกเลิกมำตรกำรที่มิใช่ภำษีศุลกำกรของประเทศคู่ค้ำ
ส ำคัญของไทย นอกจำกนี้ประเทศไทยในฐำนะประเทศสมำชิก W.T.O. จะต้องปรับปรุงกฎระเบียบกำรค้ำ
ให้ชัดเจนรัดกุมและเป็นธรรมมำกขึ้น โดยเฉพำะกำรปรับปรุงกระบวนกำรระงับข้อพิพำทซึ่งเป็นประโยชน์
แก่ประเทศเล็ก ๆ  เช่นประเทศไทยที่จะไม่ถูกประเทศใหญ่ใช้อ ำนำจทำงเศรษฐกิจบีบบังคับข้ำงเดียว อีกข้อ
หนึ่งที่ประเทศสมำชิก W.T.O. ต้องน ำวิธีกำรประเมินรำคำศุลกำกรตำมควำมตกลงของแกตต์ไปใช้ ซึ่ง
ประเทศไทยได้ยอมรับควำมตกลง       มำร์รำเกซจัดตั้งองค์กรค้ำโลกและมีผลบังคับใช้แล้ว โดยจะเริ่มใช้
วิธีกำรประเมินศุลกำกรตำมควำมตกลงของแกตต์ในอนำคตอันใกล้นี้”  
ข้อสรุปใดไม่สอดคล้องกับข้อมูลข้ำงต้น 
1.  ประเทศไทยจะไม่ได้รับประโยชน์จำกกำรเปิดตลำดด้ำนกำรค้ำ ถ้ำไม่ใช่ประเทศสมำชิก W.T.O. 
2.  ประเทศท่ีไม่ใช่สมำชิก W.T.O. ไม่ต้องน ำวิธีกำรประเมินรำคำศุลกำกรตำมควำมตกลงของ    
     แกตต์ไปใช้ 
3.  ประเทศท่ีไม่ปรับปรุงกฎระเบียบกำรค้ำให้ชัดเจนรัดกุมจะไม่ใช่ประเทศท่ีเป็นสมำชิก W.T.O. 
4.  ประเทศท่ีไม่ได้รับประโยชน์จำกกำรลดภำษีศุลกำกรจะไม่ใช่ประเทศสมำชิก W.T.O. 
ตอบ 2.  
ประเทศที่ไม่ใช่สมำชิก W.T.O. ไม่ต้องน ำวิธีกำรประเมินรำคำศุลกำกรตำมควำมตกลงของแกตต์  ไปใช้ 

ให้เรำน ำตัวเลือกทั้ง 4 ข้อ มำตรวจสอบดูจะเห็นว่ำ มีค ำว่ำ “ไม่ใช่ประเทศสมำชิก W.T.O” อยู่
ด้ำนหลัง 3 ข้อ แต่มีค ำว่ำ “ไม่ใช่ประเทศสมำชิก W.T.O” อยู่ด้ำนหน้ำเพียง 1 ข้อ ดังนี้  
1. ประเทศไทยจะไม่ได้รับประโยชน์จำกกำรเปิดตลำดด้ำนกำรค้ำ ถ้ำไม่ใช่ประเทศสมำชิก W.T.O. 
2.  ประเทศท่ีไม่ใช่สมำชิก W.T.O. ไม่ต้องน ำวิธีกำรประเมินรำคำศุลกำกรตำมควำมตกลงของ    
     แกตต์ไปใช้ 
3.  ประเทศท่ีไม่ปรับปรุงกฎระเบียบกำรค้ำให้ชัดเจนรัดกุมจะไม่ใช่ประเทศท่ีเป็นสมำชิก W.T.O. 
4.  ประเทศท่ีไม่ได้รับประโยชน์จำกกำรลดภำษีศุลกำกรจะไม่ใช่ประเทศสมำชิก W.T.O. 

ตัวเลือกในข้อ 1. ข้อ 3. กับข้อ 4. มีค ำว่ำ “ไม่ใช่ประเทศสมำชิก W.T.O.” อยู่ด้ำนหลังเหมือนกัน
หมด จึงผิดพร้อมกันหมดทุกข้อ 

ส่วนตัวเลือกข้อ 2. มีค ำว่ำ “ประเทศที่ไม่ใช่สมำชิก W.T.O.” อยู่ด้ำนหน้ำเพียงข้อเดียว จึงถูกต้อง
แต่เพียงข้อเดียวครับ (ก็มันเหลือตัวเลือกเดียวนี่ครับพ่ีน้อง) 

 
 



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      57 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
โจทย์การอ่านบทความและท าความเข้าใจกับบทความ 
บทควำมที่ 1 อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำมข้อ 1 – ข้อ 3    
 “ท่ำนต้องรู้ว่ำคนในโลกนี้ส่วนมำกเขำมีกิเลสคือ ควำมโลภ โกรธ และหลง ดังนั้นบำงทีเขำก็คิดถูกและท ำ
ถูก บำงทีเขำก็คิดผิดและท ำผิด บำงทีก็โง่ บำงทีก็ฉลำด เพรำะฉะนั้นท่ำนจะต้องให้อภัยเขำ ค่อย ๆ พูดกับเขำ  ไม่
ด่ำว่ำรุนแรงกับเขำ ท่ำนต้องใช้ปัญญำของท่ำนเข้ำไปสอนเขำไปชักจูงเขำให้เดินในทำงที่ถูก   นี่คือหน้ำที่ของผู้มี
ปัญญำที่จะเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับคนโง่ที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นจ ำนวนมำกมำยมหำศำล ผลที่ได้รับ ก็คือท่ำนจะเป็นคนที่มี
จิตใจเยือกเย็นและน่ำเคำรพกรำบไหว้ของคนทั่วไป โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งท่ำนจะไม่เป็นทุกข์ร้อนเลย แม้ว่ำจะพบเห็น
หรือเก่ียวข้องกับคนมำกมำยหลำยประเภทในโลกนี้อยู่เสมอ”   
1.    ข้อควำมข้ำงต้นมีสำระส ำคัญตำมข้อใด    

1.  คนส่วนมำกในโลกนี้เขำมีกิเลส    
2.  ท่ำนต้องให้อภัยเขำ ค่อย ๆ พูดกับเขำ 
3.  ท่ำนต้องใช้ปัญญำของท่ำนเข้ำไปสอนเขำไปชักจูงเขำให้เดินในทำงที่ถูก    
4.  ท่ำนจะเป็นคนที่มีจิตใจเยือกเย็นและน่ำเคำรพกรำบไหว้ของคนทั่วไป    
ตอบ 3.  
ท่ำนต้องใช้ปัญญำของท่ำนเข้ำไปสอนเขำไปชักจูงเขำให้เดินในทำงท่ีถูก 
ดูจำกข้อควำม “ท่ำนต้องใช้ปัญญำของท่ำนเข้ำไปสอนเขำไปชักจูงเขำให้เดินในทำงที่ถูก   
นี่คือหน้ำที่ของผู้มีปัญญำ” 

2. จำกข้อควำมข้ำงต้นกำรที่เรำเกี่ยวข้องกับคนในโลกมำกมำยจ ำเป็นจะต้องมีส่วนใดเป็นข้อส ำคัญ    
1.  คนส่วนมำกมีกิเลส 2.  ใช้ปัญญำ  3.  มีจิตใจเยือกเย็น 4.  ให้อภัย  

 ตอบ 2.  
ใช้ปัญญำ   

ดูจำกข้อควำม “ท่ำนต้องใช้ปัญญำของท่ำนเข้ำไปสอนเขำไปชักจูงเขำให้เดินในทำงที่ถูก” 
3.  จำกข้อควำมข้ำงต้น ผู้เขียนมีเจตนำอย่ำงไร    

1.  ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์   2.  โน้มน้ำวใจให้กระท ำตำม  
3.  แนะน ำให้เป็นคนมีใจเยือกเย็น   4.  สั่งสอนให้รู้จักใช้ปัญญำกับคนอ่ืน ๆ ในโลก 
ตอบ 4.  
สั่งสอนให้รู้จักใช้ปัญญำกับคนอ่ืน ๆ ในโลก   

ดูจำกข้อควำม “ท่ำนต้องใช้ปัญญำของท่ำนเข้ำไปสอนเขำไปชักจูงเขำให้เดินในทำงที่ถูก”   
บทควำมที่ 2 อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำมข้อ 4 – ข้อ 7    

เกลือแร่มีควำมส ำคัญต่อกำรท ำงำนของเซลล์ในร่ำงกำย ซึ่งร่ำงกำยจะได้รับเกลือแร่จำกกำรดื่มหรือ
รับประทำนอำหำรประเภทผักผลไม้ และในยำมเจ็บป่วยจะได้รับในรูปของน้ ำเกลือชนิดต่ำง ๆ ในภำวะปกติร่ำงกำย
จะขับเกลือแร่ออกมำทำงเหงื่อ ปัสสำวะและอุจำระ ซึ่งกำรรักษำสมดุลของเกลือแร่ในร่ำงกำยเป็นหน้ำที่ของไตเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น ถ้ำร่ำงกำยได้รับเกลือแร่มำกเกินไปไตจะขับส่วนที่เกินออกมำ ทำงปัสสำวะ ถ้ำขำดหรือได้รับน้อยไป 
ไตก็จะเก็บเกลือแร่เอำไว้ไม่ขับออกมำหรือขับออกมำน้อย 
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เกลือแร่ที่เกี่ยวข้องกับไตและรู้จักกันดีก็คือโซเดียมคลอไรด์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเกลือแกงหรืออำหำรที่
มีรสเค็มเป็นส่วนใหญ่ ในคนที่ไตปกติจะกินเค็มหรือมีโซเดียมคลอไรด์มำกเท่ำใดก็ไม่เป็นโรคไต แต่ถ้ำไตผิดปกติจะ
เกิดปัญหำได้ 

ส ำหรับเกลือแร่ชนิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไต ได้แก่ โพแทสเซียมคลอไรด์ไบคำร์บอเนต ซึ่งในเครื่องดื่มเกลือ
แร่ตำมประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข จะมีโซเดียมเป็นส่วนประกอบหลักและไม่มีวัตถุท่ีให้ควำมหวำนชนิดอ่ืน
นอกจำกน้ ำตำล ปริมำณของเกลือแร่ดังกล่ำวจะใกล้เคียงกับเกลือแร่  ในเหงื่อ ในคนปกติจะเสียเหงื่อวันละประมำณ 
300–500 ซีซี  และในกำรออกก ำลังกำยมำกหรือท ำงำนในที่อุณหภูมิร้อนอบอ้ำว มีไข้สูงจะเสียเกลือแร่มำก ไตจะ
สร้ำงสมดุลไม่ทันท่วงที ท ำให้อ่อนเพลีย กว่ำจะหำยอ่อนเพลียต้องเสียเวลำหลำยวัน เพรำะฉะนั้นกำรดื่มเกลือแร่เข้ำ
ไปทดแทนส่วนที่เสียไปจะท ำให้ร่ำงกำยกลับเป็นปกติและเร็วขึ้น โดยอำจจะดื่มหรือรับประทำนในรูปของน้ ำส้มค้ันใส่
เกลือ เครื่องดื่มเกลือแร่ที่มีจ ำหน่ำยอยู่ในขณะนี้หรือผักผลไม้ ส่วนคนที่เป็นโรคไตควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์   
4. อวัยวะของร่ำงกำยที่ท ำหน้ำที่ขับเกลือแร่คือ    
     1.  ผิวหนัง  2.  ล ำไส้  3.  ไต   4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ 4.  
อวัยวะของร่ำงกำยที่ท ำหน้ำที่ขับเกลือแร่คือ ผิวหนัง ล ำไส้ และไต   

ดูจำกย่อหน้ำที่ 1 “ในภำวะปกติร่ำงกำยจะขับเกลือแร่ออกมำทำงเหงื่อ ปัสสำวะและอุจำระ ซ่ึง
กำรรักษำสมดุลของเกลือแร่ในร่ำงกำยเป็นหน้ำที่ของไตเป็นส่วนใหญ่”          

5.  หน้ำที่ที่ส ำคัญของไตข้อใดถูกต้องที่สุด    
     1.  ขับเกลือแร่ออกมำทำงปัสสำวะ   2.  รักษำสมดุลของเกลือแร่ในร่ำงกำย 

3.  เก็บเกลือแร่ไว้ในกรณีท่ีร่ำงกำยขำดแคลน 4.  รักษำเกลือแร่ให้มีอยู่ในร่ำงกำยตลอดเวลำ 
ตอบ 2.  
หน้ำที่ที่ส ำคัญของไตคือ รักษำสมดุลของเกลือแร่ในร่ำงกำย   
ดูจำกย่อหน้ำที่ 1 “ซึ่งกำรรักษำสมดุลของเกลือแร่ในร่ำงกำยเป็นหน้ำที่ของไตเป็น       
ส่วนใหญ่” นี้ก็เป็นหน้ำที่ของไต......รักษำสมดุลของเกลือแร่ในร่ำงกำย 
 

6.  จำกบทควำมนี้ ข้อควำมใดผิด    
1.  เกลือแรท่ี่เก่ียวข้องกับไตคือโซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมคลอไรด์ไบคำร์บอเนต 
2.  ไตจะท ำงำนหนักเม่ือออกก ำลังกำยมำกหรือท ำงำนในที่อุณหภูมิร้อนอบอ้ำว 
3.  หำกเป็นโรคไตไม่ควรรับประทำนอำหำรที่มีรสเค็ม 
4.  ผู้ป่วยเป็นโรคไตควรดื่มน้ ำเกลือแร่ที่ไม่มีวัตถุให้ควำมหวำนอย่ำงอ่ืนนอกจำกน้ ำตำล 
ตอบ 4.  
ผู้ป่วยเป็นโรคไตควรดื่มน้ ำเกลือแร่ที่ไม่มีวัตถุให้ควำมหวำนอย่ำงอ่ืนนอกจำกน้ ำตำล  

ข้อควำมนี้กล่ำวผิดจำกบทควำมนะครับ    
ดูจำกย่อหน้ำสุดท้ำย บรรทัดสุดท้ำย “ส่วนคนที่เป็นโรคไตควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์” ต่ำงหำก

ครับ เพรำะผู้ป่วยโรคไตจะไปหำซื้อน้ ำเกลือแร่มำดื่มเองไม่ได้...และต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ครับ   
ข้อ 1. ข้อควำมนี้กล่ำวถูก  
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ดูจำกย่อหน้ำที่ 2 “เกลือแร่ที่เกี่ยวข้องกับไตและรู้จักกันดีก็คือโซเดียมคลอไรด์” และ  ดูจำกย่อ
หน้ำสุดท้ำย “ส ำหรับเกลือแร่ชนิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไต ได้แก่ โพแทสเซียมคลอไรด์ ไบคำร์บอเนต” 
ข้อ 2. ข้อนี้กล่ำวถูกครับ   

ดูจำกย่อหน้ำสุดท้ำย “และในกำรออกก ำลังกำยมำกหรือท ำงำนในที่อุณหภูมิร้อนอบอ้ำว มีไข้สูง
จะเสียเกลือแร่มำก ไตจะสร้ำงสมดุลไม่ทันท่วงที ท ำให้อ่อนเพลีย กว่ำจะหำยอ่อนเพลีย   ต้องเสียเวลำ
หลำยวัน”  
ข้อ 3. ข้อนี้กล่ำวถูกเช่นกันครับ  

ดูจำกย่อหน้ำที่ 2 “ในคนที่ไตปกติจะกินเค็มหรือมีโซเดียมคลอไรด์มำกเท่ำใดก็ไม่เป็น   โรคไต แต่
ถ้ำไตผิดปกติจะเกิดปัญหำได้”                

7.  เมื่อร่ำงกำยสูญเสียเกลือแร่มำก ผู้ที่ประสงค์จะให้ร่ำงกำยกลับเป็นปกติเร็วขึ้นจะต้อง 
1.  ผักผลไม ้     2.  ดื่มน้ ำส้มค้ันใส่เกลือ 
3.  ดื่มน้ ำเกลือแร่ที่ไม่มีวัตถุให้ควำมหวำนอย่ำงอ่ืนนอกจำกน้ ำตำล 
4.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ 4.  
ถูกทุกข้อ 

เมื่อร่ำงกำยสูญเสียเกลือแร่มำก ผู้ที่ประสงค์จะให้ร่ำงกำยกลับเป็นปกติเร็วขึ้นจะต้อง...ดื่มน้ ำส้ม 
คั้นใส่เกลือ ผักผลไม้ หรือดื่มน้ ำเกลือแร่ที่ไม่มีวัตถุให้ควำมหวำนอย่ำงอ่ืนนอกจำกน้ ำตำล (ตำม 
ประกำศของกระทรวงสำธำรณสุข) 

  ดูจำกข้อควำมย่อหน้ำสุดท้ำย “เพรำะฉะนั้นกำรดื่มเกลือแร่เข้ำไปทดแทนส่วนที่เสียไปจะท ำให้
ร่ำงกำยกลับเป็นปกติและเร็วขึ้น โดยอำจจะดื่มหรือรับประทำนในรูปของน้ ำส้มคั้นใส่เกลือ เครื่องดื่มเกลือ
แร่ที่มีจ ำหน่ำยอยู่ในขณะนี้หรือผักผลไม้”  

บทควำมที่ 3 อ่ำนข้อควำมต่อไปนี้แล้วตอบค ำถำมข้อ 8 – ข้อ 11    
 นักวิจำรณ์วรรณคดีคือ นักอ่ำนที่มีประสบกำรณ์ในกำรอ่ำนอย่ำงช่ ำชองและสำมำรถวิเครำะห์แยกแยะ 
นิพนธ์นั้น ๆ ได้ เพรำะผู้ที่เป็นนักวิจำรณ์ควรตระหนักถึงบทบำทส ำคัญของตนในกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำของ 
วรรณคดีและวรรณกรรม ไม่ใช่ควำมคิดเห็นส่วนตนโดยปรำศจำกหลักเกณฑ์เก่ียวกับวรรณคดี 

อย่ำงไรก็ตำม ส ำนึกของตนเพียงเท่ำนี้ยังไม่พอ กำรเขียนบทควำมเชิงวิจำรณ์เพ่ือสื่อสำรกับผู้อ่ำนให้ 
กระจ่ำงแจ้งยังเป็นสิ่งส ำคัญไม่ใช่น้อย เพรำะนักวิจำรณ์ต้องสำมำรถล ำดับควำมคิดให้เป็นขั้นตอนเพ่ือ  ให้ง่ำยต่อกำร
เข้ำใจและใช้ภำษำให้เหมำะสมด้วย 

กำรล ำดับขั้นตอนในกำรเขียนนั้น โดยทั่วไปแล้วมักจะใช้องค์ประกอบที่ขึ้นต้นด้วยบทน ำตำมด้วยเนื้อหำ
และลงท้ำยด้วยบทสรุป ในส่วนที่เป็นบทน ำนั้นเท่ำกับกำรเกริ่นน ำเกี่ยวกับวรรณกรรมที่จะวิจำรณ์และเหตุจูงใจที่ท ำ
ให้ผู้วิจำรณ์ใคร่หยิบยกงำนนั้นมำเอ่ยถึง ในขณะเดียวกันก็อำจบอกแนวทำงกำรวิจำรณ์ของตนให้ผู้อ่ำนได้รับรู้ 
โดยเฉพำะถ้ำกำรวิจำรณ์นั้นเป็นกำรเจำะจงใช้เฉพำะแนวใดแนวหนึ่งเข้ำจับวรรณกรรมนั้น เพรำะกำรบอกกล่ำว
เครื่องมอืที่ใช้จับวรรณกรรมก็มีประโยชน์ส ำหรับกำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์เพ่ือผู้วิจำรณ์ซ้อนทีหลังจะได้เข้ำใจก่อนที่จะ
ลงมือวิจำรณ์ซ้อนอีกทีหนึ่ง 
8.    ข้อควำมในย่อหน้ำที่ 1 เป็นประเภทใด 
 1.  สรุปควำม  2.  ขยำยควำม  3.  จ ำกัดควำม  4.  อธิบำยควำม 
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    ตอบ 3.  
จ ำกัดควำม   

  ดูจำกย่อหน้ำที่ 1 “นักวิจำรณ์วรรณคดีคือนักอ่ำนที่มีประสบกำรณ์ในกำรอ่ำนอย่ำงช่ ำชอง และมี
ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์แยกแยะนิพนธ์นั้นๆ ได้” 

  หลังค ำ “คือ” จะเป็นค ำจ ำกัดควำมหรือควำมหมำยของค ำว่ำ “นักวิจำรณ์วรรณคดี” 
  แต่ถ้ำมีค ำว่ำ “เป็น” หรือ “นอกจำกนี้” หรือ “ยังหมำยควำมรวมถึง” จะเป็นกำรขยำยควำมของ

ค ำท่ีอยู่ข้ำงหน้ำ   
9.    ค ำว่ำ “เครื่องมือ” ในย่อหน้ำที่ 3 มีควำมหมำยว่ำอย่ำงไร 
 1.  วรรณกรรมที่ใช้วิจำรณ์   2.  สิ่งที่ช่วยให้วรรณกรรมนั้นมีคุณค่ำ 
 3.  ข้อท้วงติงของนักวิจำรณ์คนอื่น ๆ  4.  แนวทำงท่ีใช้ในกำรวิจำรณ์วรรณกรรม 
    ตอบ 4.  

แนวทำงท่ีใช้ในกำรวิจำรณ์วรรณกรรม 
ดูจำกย่อหน้ำที่ 3 บรรทัดที่ 4 – 5 “โดยเฉพำะถ้ำกำรวิจำรณ์นั้นเป็นกำรเจำะจงใช้เฉพำะแนวใด

แนวหนึ่งเข้ำจับวรรณกรรมนั้น เพรำะกำรบอกกล่ำวเครื่องมือที่ใช้จับวรรณกรรม” 
10.   กำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์หมำยถึงข้อใด 

1.  กำรวิจำรณ์ค ำวิจำรณ์วรรณกรรมของนักวิจำรณ์ท่ีได้วิจำรณ์ไปแล้ว 
 2.  กำรวิจำรณ์วรรณกรรมเดียวกันพร้อม ๆ กัน  
 3.  กำรวิจำรณ์วรรณกรรมโดยนักวิจำรณ์ที่มีควำมช ำนำญ   
 4.  กำรวิจำรณ์วรรณกรรมเดียวกันโดยนักวิจำรณ์ตำมล ำดับก่อนหลัง   
    ตอบ 1.  

กำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์หมำยถึงกำรวิจำรณ์ค ำวิจำรณ์วรรณกรรมของนักวิจำรณ์ท่ีได้วิจำรณ์ไปแล้ว 
ดูจำกย่อหน้ำที่ 3 บรรทัดที่ 5 – 6 “กำรวิจำรณ์ซ้อนวิจำรณ์เพ่ือผู้วิจำรณ์ซ้อนทีหลังจะได้เข้ำใจ

ก่อนที่จะลงมือวิจำรณ์ซ้อนอีกทีหนึ่ง” 
 

 
1.     มนุษย์ใช้สำรเคมีฆ่ำแมลงก่อผลให้เกิดกำรตำยของสัตว์กินแมลง ท ำให้แมลงที่ได้สำรเคมีน้อยไม่ถึงกับตำยมี
โอกำสขยำยพันธุ์ที่ต้ำนสำรเคมีได้ต่อไปและเพ่ิมจ ำนวนมำกขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบไปยังผู้ผลิตและผู้บริโภคอ่ืน ๆ   
ข้อใดสรุปควำมได้ถูกต้อง 
 1.  ปัจจัยทำงกำยภำพมีผลต่อสิ่งมีชีวิต  2.  สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอำจถูกท ำลำยได้ 
 3.  ภำวะสมดุลของระบบนิเวศอำจถูกท ำลำยได้ 4.  มนุษย์เป็นผู้ท ำลำยภำวะสมดุลของระบบนิเวศ 
     ตอบ 4.  
มนุษย์เป็นผู้ท ำลำยภำวะสมดุลของระบบนิเวศ 
  ดูจำกข้อควำม “มนุษย์ใช้สำรเคมีฆ่ำแมลง” และ “ก่อให้เกิดผลกระทบไปยังผู้ผลิตและผู้บริโภคอ่ืน ๆ” 
 ข้อ 1. ปัจจัยทำงกำยภำพมีผลต่อสิ่งมีชีวิต 
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้กล่ำวถึงปัจจัยทำงกำยภำพ   
 ข้อ 2. สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศอำจถูกท ำลำยได้ 

โจทยก์ารสรุปความและการตีความจากบทความ 
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 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้กล่ำวว่ำสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศถูกท ำลำย แต่กล่ำวว่ำก่อให้เกิดผลกระทบ 
 ข้อ 3. ภำวะสมดุลของระบบนิเวศอำจถูกท ำลำยได้ 
 ผิด เพรำะค ำตอบไม่สมบูรณ์ ต้องกล่ำวถึงผู้กระท ำคือมนุษย์ด้วย 
2.    ประชำธิปไตยของไทยขำดควำมม่ันคงและไม่สำมำรถพัฒนำได้ เพรำะคนไทยเป็นคนที่มีควำม เกรงอก 
เกรงใจ ยอมรับและเชื่อฟังผู้ที่เข้ำมำมีอ ำนำจทำงกำรเมือง และขำดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม   
ข้อใดสรุปควำมได้ถูกต้อง 
 1.  ประชำธิปไตยของไทยไม่สมบูรณ์แบบเพรำะประชำชนยังไม่เข้ำใจเรื่องประชำธิปไตย 
 2.  ลักษณะของสังคมไทยเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประชำธิปไตย   
 3.  โครงสร้ำงทำงสังคมเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนของกำรเป็นประชำธิปไตย 
 4.  อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองเป็นปัจจัยส ำคัญของกำรพัฒนำประชำธิปไตย    
     ตอบ 2.  
 ลักษณะของสังคมไทยเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประชำธิปไตย 
 ดูจำกข้อควำมจะเห็นว่ำ ลักษณะของสังคมไทยคือ เป็นคนที่มีควำมเกรงอกเกรงใจ ยอมรับและเชื่อฟังผู้ที่เข้ำ
มำมีอ ำนำจทำงกำรเมือง และขำดควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 
ผลที่เกิดขึ้นคือ ประชำธิปไตยของไทยขำดควำมมั่นคงและไม่สำมำรถพัฒนำได้   
 ข้อ 1. ประชำธิปไตยของไทยไม่สมบูรณ์แบบเพรำะประชำชนยังไม่เข้ำใจเรื่องประชำธิปไตย 
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้กล่ำวถึงประชำชนยังไม่เข้ำใจเรื่องประชำธิปไตย 
 ข้อ 3. โครงสร้ำงทำงสังคมเป็นปัจจัยพื้นฐำนของกำรเป็นประชำธิปไตย 
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้กล่ำวถึงโครงสร้ำงทำงสังคม 
 ข้อ 4. อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองเป็นปัจจัยส ำคัญของกำรพัฒนำประชำธิปไตย 
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้กล่ำวถึงอุดมกำรณ์ทำงกำรเมือง    
3.    กำรดูแลรักษำสุขภำพให้สมบูรณ์แข็งแรงโดยกำรกินอำหำรที่มีประโยชน์ ออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอและ 
พักผ่อนอย่ำงเพียงพอ จะท ำให้กำรท ำงำนของอวัยวะต่ำง ๆ ของร่ำงกำยเป็นไป   อย่ำงปกติ ร่ำงกำยเมื่อแข็งแรง 
จะมีภูมิต้ำนทำนไม่เจ็บป่วยง่ำย   
ข้อใดตีควำมได้ถูกต้อง 
 1.  ควรตรวจสุขภำพเป็นประจ ำเพื่อป้องกันกำรเป็นโรค   
 2.  กำรมีสุขภำพที่สมบูรณ์แข็งแรงท ำให้มีภูมิต้ำนทำนโรค 
 3.  สุขภำพท่ีไม่สมบูรณ์แข็งแรงจะท ำให้ภูมิต้ำนทำนลดลง  
 4.  กำรออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอจะช่วยให้ร่ำงกำยแข็งแรงและมีสุขภำพดี 
     ตอบ 2.  
 กำรมีสุขภำพที่สมบูรณ์แข็งแรงท ำให้มีภูมิต้ำนทำนโรค  
  ดูจำกข้อควำม “กำรดูแลรักษำสุขภำพให้สมบูรณ์แข็งแรงโดย....ร่ำงกำยเมื่อแข็งแรงจะมีภูมิต้ำนทำนไม่
เจ็บป่วยง่ำย” 
 ข้อ 1. ควรตรวจสุขภำพเป็นประจ ำเพ่ือป้องกันกำรเป็นโรค 
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้กล่ำวถึงกำรตรวจสุขภำพ   
 ข้อ 3. สุขภำพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงจะท ำให้ภูมิต้ำนทำนลดลง 
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 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้กล่ำวถึงสุขภำพที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรง  
 ข้อ 4. กำรออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอจะช่วยให้ร่ำงกำยแข็งแรงและมีสุขภำพดี 
 ผิด เพรำะร่ำงกำยแข็งแรงและมีสุขภำพดีต้องประกอบด้วยทั้ง 3 ประกำร คือ กำรกินอำหำรที่มีประโยชน์ 
ออกก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ และพักผ่อนอย่ำงเพียงพอ  
4.     กำรรบัประทำนอำหำรที่ไม่สะอำด ไม่ถูกสุขลักษณะ มีสำรเคมีหรือเชื้อโรคปนเปื้อน จะท ำให้เกิดโรคต่ำง ๆ 
ได้   
ข้อใดสรุปควำมได้ถูกต้อง 
 1.  รับประทำนอำหำรที่ไม่สะอำดจะท ำให้เกิดโรคต่ำง ๆ ได้  
2.  อำหำรที่มีสำรเคมีเป็นอำหำรที่ไม่สะอำด   
 3.  อำหำรที่มีเชื้อโรค มีสำรเคมี เป็นอำหำรที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
 4.  โรคต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึน เนื่องจำกรับประทำนอำหำรที่ไม่สะอำด 
 ตอบ 1.  
รับประทำนอำหำรที่ไม่สะอำดจะท ำให้เกิดโรคต่ำง ๆ ได้  
  สำเหตุคือ กำรรับประทำนอำหำรที่ไม่สะอำด ไม่ถูกสุขลักษณะ มีสำรเคมีหรือเชื้อโรคปนเปื้อน 
  ผลลัพธ์คือ จะท ำให้เกิดโรคต่ำง ๆ ได้ 
  จำกค ำตอบข้อ 2. รับประทำนอำหำรที่ไม่สะอำด (สำเหตุ) จะท ำให้เกิดโรคต่ำง ๆ ได้ (ผลลัพธ์) เป็นกำรอ้ำง
จำกสำเหตุไปหำผลลัพธ์ตำมข้อควำมก ำหนด ข้อนี้จึงถูกครับ 
 ข้อ 2. อำหำรที่มีสำรเคมีเป็นอำหำรที่ไม่สะอำด 
 ผิด เพรำะในข้อควำมกล่ำวถึงกำรรับประทำนอำหำรที่มีสำรเคมี   
 ข้อ 3. อำหำรที่มีเชื้อโรค มีสำรเคมี เป็นอำหำรที่ไม่ถูกสุขลักษณะ 
 ผิด เพรำะในข้อควำมบอกว่ำอำหำรที่มีเชื้อโรค มีสำรเคมี เป็นอำหำรที่ท ำให้เกิดโรคต่ำงหำก 
 ข้อ 4. โรคต่ำง ๆ ที่เกิดข้ึน เนื่องจำกรับประทำนอำหำรที่ไม่สะอำด 
 ผิด เพรำะต้องบอกว่ำโรคต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น (ผลลัพธ์) เนื่องจำกสำเหตุ 3 ประกำรคือ รับประทำนอำหำรที่ไม่
สะอำด ไม่ถูกสุขลักษณะ มีสำรเคมีหรือเชื้อโรคปนเปื้อน แต่ในตัวเลือกนี้มีเพียงสำเหตุเดียว จึงผิดครับ 
5.     สภำพกำรแข่งขันธุรกิจกำรค้ำปลีกไทยปัจจุบันพบว่ำ กระแสกำรจับจ่ำยซื้อสินค้ำของผู้บริโภค เริ่มเปลี่ยนไป
จำกที่เคยซื้อสินค้ำในดีพำร์ตเมนต์สโตร์มำจับจ่ำยซื้อหำสินค้ำอุปโภคบริโภคในซุปเปอร์สโตร์มำกข้ึน เนื่องจำกมี
สินค้ำให้เลือกหลำยชนิดและรำคำถูกกว่ำ 
ข้อใดตีควำมได้ถูกต้อง 
 1.  ผู้ประกอบกำรค้ำปลีกกลุ่มดีพำร์ตเมนต์สโตร์ต้องประสบภำวะขำดทุน   
 2.  สินค้ำอุปโภคบริโภคกลุ่มดีพำร์ตเมนต์สโตร์มีคุณภำพและรำคำสูงกว่ำกลุ่มซุปเปอร์สโตร์        
 3.  ธุรกิจกำรค้ำปลีกกลุ่มซุปเปอร์สโตร์ประสบผลส ำเร็จมำกกว่ำกลุ่มดีพำร์ตเมนต์สโตร์ เพรำะสะดวกและ
ประหยัด 
 4.  ภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำท ำให้ผู้บริโภคหันมำซื้อสินค้ำในซุปเปอร์สโตร์มำกกว่ำดีพำร์ตเมนต์สโตร์ 
     ตอบ 3.  
ธุรกิจกำรค้ำปลีกกลุ่มซุปเปอร์สโตร์ประสบผลส ำเร็จมำกกว่ำกลุ่มดีพำร์ตเมนต์สโตร์เพรำะสะดวกและประหยัด 
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 ดูจำกข้อควำม “เริ่มเปลี่ยนไปจำกที่เคยซื้อสินค้ำในดีพำร์ตเมนต์สโตร์มำจับจ่ำยซื้อหำสินค้ำอุปโภคบริโภคใน
ซุปเปอร์สโตร์มำกขึ้น” และข้อควำม “เนื่องจำกมีสินค้ำให้เลือกหลำยชนิดและรำคำถูกกว่ำ” 
 ข้อ 1. ผู้ประกอบกำรค้ำปลีกกลุ่มดีพำร์ตเมนต์สโตร์ต้องประสบภำวะขำดทุน 
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้กล่ำวว่ำกลุ่มดีพำร์ตเมนต์สโตร์ประสบภำวะขำดทุน  
 ข้อ 2. สินค้ำอุปโภคบริโภคกลุ่มดีพำร์ตเมนต์สโตร์มีคุณภำพและรำคำสูงกว่ำกลุ่มซุปเปอร์สโตร ์
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้บอกว่ำสินค้ำกลุ่มดีพำร์ตเม้นต์สโตร์มีคุณภำพสูงกว่ำ 
 ข้อ 4. ภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำท ำให้ผู้บริโภคหันมำซื้อสินค้ำในซุปเปอร์สโตร์มำกกว่ำดีพำร์ตเมนต์สโตร์ 
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้กล่ำวว่ำภำวะเศรษฐกิจตกต่ ำ แต่กล่ำวถึงกำรแข่งขันธุรกิจกำรค้ำปลีกไทย 
6.   อัตรำกำรตำยจำกโรคควำมดันโลหิตสูงจะสูงขึ้นทุกปี และเป็นสำเหตุกำรตำยอันดับ 4 ของกลุ่มประชำชนที่
เสี่ยงต่อกำรเกิดโรค คนที่เป็นโรคนี้ 100 คนจะรู้ตัวว่ำเป็นเพียง 10 คน และจะเป็นกับคนที่มีอำยุ 40 ปีขึ้นไป   
ข้อใดตีควำมได้ถูกต้อง 
 1.  โรคควำมดันโลหิตสูงจะเกิดกับกลุ่มคนที่มีอำยุ 40 ปีขึ้นไปโดยไม่ทรำบสำเหตุ   
 2.  คนที่มีอำยุ 40 ปีขึ้นไปเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูงโดยไม่รู้ตัวจ ำนวนมำกจึงเป็นสำเหตุของกำร
ตำยอันดับที่ 4 
 3.  โรคควำมดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีอันตรำยอันดับที่ 4 ส ำหรับคนที่มีอำยุ 40 ปีขึ้นไป   
 4.  ประชำชนเพียงร้อยละ 10 ที่รู้ตัวว่ำเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงยำกที่จะป้องกันอันตรำยจำกโรคนี้ 
     ตอบ 2.  
คนที่มีอำยุ 40 ปีขึ้นไปเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคควำมดันโลหิตสูงโดยไม่รู้ตัวจ ำนวนมำก จึงเป็นสำเหตุของกำรตำยอันดับที่ 
4 
จำกข้อควำม “คนที่เป็นโรคนี้ 100 คนจะรู้ตัวว่ำเป็นเพียง 10 คนและจะเป็นกับคนที่มีอำยุ 40 ปีขึ้นไป” 
 ข้อ 1. โรคควำมดันโลหิตสูงจะเกิดกับกลุ่มคนที่มีอำยุ 40 ปีขึ้นไปโดยไม่ทรำบสำเหตุ 
 ผิด เพรำะในข้อควำมบอกว่ำเป็นกลุ่มประชำชนที่เสี่ยงต่อกำรเกิดโรคต่ำงหำกไม่ใช่ไม่ทรำบสำเหตุ  
 ข้อ 3. โรคควำมดันโลหิตสูงเป็นโรคที่มีอันตรำยอันดับที่ 4 ส ำหรับคนที่มีอำยุ 40 ปีขึ้นไป 
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้กล่ำวถึง “โรคที่มีอันตรำย” อันดับที่ 4   
 ข้อ 4. ประชำชนเพียงร้อยละ 10 ที่รู้ตัวว่ำเป็นโรคควำมดันโลหิตสูงยำกท่ีจะป้องกันอันตรำยจำกโรคนี้ 
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้กล่ำวว่ำยำกท่ีจะป้องกันอันตรำยจำกโรคนี้ 
7.    เด็กหญิงก่อนวัยรุ่นและผู้ใหญ่ รวมทั้งหญิงมีครรภ์และหญิงให้นมบุตรต้องกำรแคลเซียมวันละ 1,000 – 
1,300 มิลลิกรัม ส่วนหญิงในวัยหมดระดูต้องกำรแคลเซียมวันละ 1,500 มิลลิกรัม 
ข้อใดตีควำมได้ถูกต้อง 
 1.  ผู้หญิงต้องกำรแคลเซียมสูงกว่ำผู้ชำย  2.  ผู้หญิงต้องกำรแคลเซียมสูงในวัยหมดระดู   
 3.  แคลเซียมมีควำมส ำคัญมำกต่อผู้หญิงทุกวัย  
 4.  ผู้หญิงก่อนวัยรุ่นต้องกำรแคลเซียมน้อยกว่ำผู้ใหญ่ 
ตอบ 2.  
ผู้หญิงต้องกำรแคลเซียมสูงในวัยหมดระดู   
 เมือ่ดูจำกข้อควำมจะเห็นว่ำหญิงในวัยหมดระดูต้องกำรแคลเซียมวันละ 1,500 มิลลิกรัม           
 ซึ่งสูงกว่ำวัยอื่น ๆ ที่ต้องกำรแคลเซียมวันละ 1,000 – 1,300 มิลลิกรัม 
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 ข้อ 1. ผู้หญิงต้องกำรแคลเซียมสูงกว่ำผู้ชำย 
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้กล่ำวถึงผู้ชำย   
 ข้อ 3. แคลเซียมมีควำมส ำคัญมำกต่อผู้หญิงทุกวัย 
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้กล่ำวถึงผู้หญิงวัยชรำ  
 ข้อ 4. ผู้หญิงก่อนวัยรุ่นต้องกำรแคลเซียมน้อยกว่ำผู้ใหญ่ 
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้บอกว่ำผู้หญิงก่อนวัยรุ่นต้องกำรแคลเซียมน้อยกว่ำหรือมำกกว่ำผู้ใหญ่ 
8.     ผู้ลำกมำกดีประกอบด้วยค ำว่ำ ผู้ ลำก มำก และดี ค ำว่ำลำก ในที่นี้น่ำจะหมำยควำมว่ำมำกมีค ำว่ำหลำก ใน
เพลงชำน้อง ซึ่งเป็นเพลงกล่อมเด็กของภำคใต้ มีควำมหมำยว่ำมำก ฉะนั้นค ำว่ำหลำกน่ำจะตรงกับค ำว่ำลำก ใน
ผู้ลำกมำกดี   
ข้อใดตีควำมได้ถูกต้อง 
 1.  ผู้ลำกมำกดีน่ำจะหมำยถึงผู้ที่มีควำมดีมำก   2.  ผู้ลำกมำกดีในเพลงชำน้องหมำยถึงผู้ดี 
 3.  ผู้ลำกมำกดีน่ำจะหมำยถึงผู้ที่เกิดในตระกูลดี 4.  ค ำว่ำหลำกในเพลงชำน้องมำจำกค ำว่ำลำก 
     ตอบ 4.  
 ค ำว่ำหลำกในเพลงชำน้องมำจำกค ำว่ำลำก 
 มีค ำว่ำหลำก ในเพลงชำน้อง ซึ่งเป็นเพลงกล่อมเด็กของภำคใต้ มีควำมหมำยว่ำมำก ฉะนั้นค ำว่ำหลำกน่ำจะ
ตรงกับค ำว่ำลำก 
 ข้อ 1. ผู้ลำกมำกดีน่ำจะหมำยถึงผู้ที่มีควำมดีมำก    
 ผิด เพรำะ “ผู้ที่มีควำมดีมำก” ตีควำมเกินจริง  
 ข้อ 2. ผู้ลำกมำกดีในเพลงชำน้องหมำยถึงผู้ดี 
 ผิด เพรำะผู้ลำกมำกดีในเพลงชำน้องหมำยถึงมำก   
 ข้อ 3. ผู้ลำกมำกดีน่ำจะหมำยถึงผู้ที่เกดิในตระกูลดี 
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้กล่ำวถึงผู้ที่เกิดในตระกูลดี  
 
9.    ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจำกเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมียุงลำยเป็นตัวน ำเชื้อ เมื่อยุงกัดและดูดเลือดผู้ป่วย เชื้อ 
โรคจำกผู้ป่วยจะเข้ำไปอยู่และเพ่ิมจ ำนวนในต่อมน้ ำลำยยุง เมื่อยุงไปกัดคนปกติก็อำจ ท ำให้ป่วยเป็นโรค 
ไข้เลือดออกได้   
ข้อใดตีควำมได้ถูกต้อง  
 1.  โรคไข้เลือดออกติดต่อได้โดยผู้ที่ถูกยุงกัด   
 2.  ยุงลำยน ำเชื้อไวรัสจำกผู้ป่วยไปสู่คนปกติเท่ำนั้น   
 3.  โรคไข้เลือดออกป้องกันได้โดยมิให้ยุงลำยกัด  
 4.  โรคไข้เลือดออกเกิดจำกเชื้อไวรัสโดยมียุงลำยเป็นพำหะ 
     ตอบ 4.  
 โรคไข้เลือดออกเกิดจำกเชื้อไวรัสโดยมียุงลำยเป็นพำหะ 
 ดูจำกข้อควำม “ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจำกเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งมียุงลำยเป็นตัวน ำเชื้อ”  
 ข้อ 1. โรคไข้เลือดออกติดต่อได้โดยผู้ที่ถูกยุงกัด 
 ผิด เพรำะเม่ือยุงไปกัดคนปกติก็ไม่จ ำเป็นที่ทุกคนจะต้องเป็นโรคไข้เลือดออก  



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      65 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 ดูจำกข้อควำม “เมื่อยุงไปกัดคนปกติก็อำจท ำให้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกได้” ยังใช้ว่ำ “อำจ” เลยครับ 
 ข้อ 2. ยุงลำยน ำเชื้อไวรัสจำกผู้ป่วยไปสู่คนปกติเท่ำนั้น   
 ผิด ยุงลำยอำจน ำเชื้อไวรัสจำกผู้ป่วยไปสู่ผู้ป่วยก็ได้   
 ข้อ 3. โรคไขเ้ลือดออกป้องกันได้โดยมิให้ยุงลำยกัด 
 ผิด เพรำะไม่ได้บอกวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก  
10.    ภูมิประเทศของยุโรปเหนือส่วนใหญ่เป็นภูเขำ สภำพภูมิอำกำศมีช่วงหนำวเย็นนำน ท ำให้เพำะปลูกได้เพรำะที่
รำบแคบ ๆ ชำยฝั่ง เช่น ทำงใต้ของสวีเดน ทำงตะวันออกเฉียงใต้ของนอรเวย์ พืชที่ส ำคัญคือ ข้ำวโอ๊ด ข้ำวบำร์เลย์ 
และม่ันฝรั่ง   
ข้อใดตีควำมได้ถูกต้อง   
 1.  ที่รำบแคบ ๆ ชำยฝั่งของยุโรปเหนือมีกำรเพำะปลูกหนำแน่น   
 2.  สภำพพ้ืนที่และภูมิอำกำศของยุโรปเหนือไม่เอ้ืออ ำนวยต่อเกษตรกรรม   
 3.  ยุโรปเหนือมีพืชพรรณธรรมชำติแตกต่ำงกันไปตำมสภำพภูมิอำกำศและภูมิประเทศ  
 4.  ยุโรปเหนืออุดมไปด้วยพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ เช่น ข้ำวโอ๊ด ข้ำวบำร์เลย์ มั่นฝรั่ง เป็นต้น   
ตอบ 2. สภำพพ้ืนที่และภูมิอำกำศของยุโรปเหนือไม่เอ้ืออ ำนวยต่อเกษตรกรรม   
  เนื่องจำกยุโรปเหนือมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขำและสภำพภูมิอำกำศมีช่วงหนำวเย็นนำน ท ำให้
เพำะปลูกได้เฉพำะที่รำบแคบ ๆ ชำยฝั่ง 
 ข้อ 1. ที่รำบแคบ ๆ ชำยฝั่งของยุโรปเหนือมีกำรเพำะปลูกหนำแน่น 
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้บอกว่ำมีกำรเพำะปลูกหนำแน่น   
 ข้อ 3. ยุโรปเหนือมีพืชพรรณธรรมชำติแตกต่ำงกันไปตำมสภำพภูมิอำกำศและภูมิประเทศ 
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้บอกว่ำมีพืชพรรณธรรมชำติแตกต่ำงกันไป 
 ข้อ 4. ยุโรปเหนืออุดมไปด้วยพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ เช่น ข้ำวโอ๊ด ข้ำวบำร์เลย์ มั่นฝรั่ง เป็นต้น   
 ผิด เพรำะในข้อควำมไม่ได้บอกว่ำอุดมไปด้วยพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ   
 
 
 
ค ำสั่ง ให้พิจำรณำข้อใดที่ถูกต้องตำมหลักภำษำและไวยำกรณ์ 
1. 1.  กำรร่วมมือกันแก้ปัญหำจะน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน   
 2.  ชุมชนควรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเกษตรเพรำะจะท ำให้เศรษฐกิจดีขึ้น  
 3.  ชุมชนหลำยแห่งประสบควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
 4.  ควำมด้อยประสบกำรณ์ของผู้น ำชุมชนท ำให้กำรพัฒนำชุมชนเป็นไปอย่ำงล้ำช้ำ 
ตอบ 2.  
 ชุมชนควรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเกษตรเพรำะจะท ำให้เศรษฐกิจดีขึ้น 
 ข้อ 1. กำรร่วมมือกันแก้ปัญหำจะน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 ใช้ค ำฟุ่มเฟือยตรงที่ “น ำไปสู่กำร” ให้ตัดทิ้งไป   
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “กำรร่วมมือกันแก้ปัญหำจะสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่ชุมชน” 

โจทย์การเขยีนประโยคใหถ้กูต้องตามหลักภาษา 
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 ข้อ 3. ชุมชนหลำยแห่งประสบควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 ใช้ส ำนวนต่ำงประเทศตรงที่ “ประสบควำมส ำเร็จในกำร” ให้จัดเรียงค ำใหม่   
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “ชุมชนหลำยแห่งพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นผลส ำเร็จ” 
 ข้อ 4. ควำมด้อยประสบกำรณ์ของผู้น ำชุมชนท ำให้กำรพัฒนำชุมชนเป็นไปอย่ำงล้ำช้ำ 
 ใช้ส ำนวนต่ำงประเทศตรงที่ “ควำมด้อยประสบกำรณ์ของผู้น ำชุมชน”  
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “ผู้น ำชุมชนที่ด้อยประสบกำรณ์ท ำให้กำรพัฒนำชุมชนเป็นไปอย่ำงล้ำช้ำ” 
2. 1.  เธอปักผ้ำผิดจึงต้องเรำะออกแล้วปักใหม่   
 2.  คุณปู่ขลิบผมไฟหลำนคนแรกเม่ืออำยุครบเดือน 
 3.  เธอมีน้ ำตำกลบตำเมื่อฟังข่ำวเด็กถูกท้ิงขยะ  
 4.  แม่บอกลูกว่ำอย่ำปล่อยผมยำวรุ่ยร่ำยเวลำไปโรงเรียน 
ตอบ 4. 
 แม่บอกลูกว่ำอย่ำปล่อยผมยำวรุ่ยร่ำยเวลำไปโรงเรียน 
 “รุ่ยร่ำย” หมำยถึง ตก ๆ หล่น ๆ เก็บง ำไม่เรียบร้อย   
 ข้อ 1. เธอปักผ้ำผิดจึงต้องเรำะออกแล้วปักใหม่ 
 “เรำะ” หมำยถึง ต่อยริมออกทีละน้อย 
 ใช้ค ำว่ำ “เรำะ” ผิดควำมหมำย   
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “เธอปักผ้ำผิดจึงต้องเลำะออกแล้วปักใหม่”  
 “เลำะ” หมำยถึง ท ำให้หลุด 
 ข้อ 2. คุณปู่ขลิบผมไฟหลำนคนแรกเมื่ออำยุครบเดือน 
 “ขลิบ” หมำยถึง เย็บหุ้มริมเพ่ือกันลุ่ย 
 ใช้ค ำว่ำ “ขลิบ” ผิดควำมหมำย   
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “คุณปู่ขริบผมไฟหลำนคนแรกเม่ืออำยุครบเดือน”  
 “ขริบ” หมำยถึง ตัดเล็มด้วยกรรไกร 
 ข้อ 3. เธอมีน้ ำตำกลบตำเมื่อฟังข่ำวเด็กถูกท้ิงขยะ 
 “กลบ” หมำยถึง เอำผงโรยทับข้ำงบนเพ่ือปิดบัง 
 ใช้ค ำว่ำ “กลบ” ผิดควำมหมำย   
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “เธอมีน้ ำตำกบตำเมื่อฟังข่ำวเด็กถูกทิ้งขยะ”  
 “กบ” หมำยถึง เต็มมำก 
3. 1.  ชำตรีเป็นผู้หนึ่งที่จัดเจนในวิชำภำษำไทย 
 2.  ครูควรสอดแทรกควำมรู้รอบตัวให้กับนักเรียน   
 3.  ชำติชำยจ้ำงช่ำงมำแต่งเติมบ้ำนหลังใหม่ท่ีถนนวิภำวดีรังสิต 
 4.  กระทรวงสำธำรณสุขสั่งเก็บนมผงที่ปนเปื้อนสำรกัมมันตภำพรังสี  
ตอบ 4. 
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 กระทรวงสำธำรณสุขสั่งเก็บนมผงที่ปนเปื้อนสำรกัมมันตภำพรังสี 
 “ปนเปื้อน” หมำยถึง ประสมสิ่งที่ไม่ต้องกำร  
 ข้อ 1. ชำตรีเป็นผู้หนึ่งที่จัดเจนในวิชำภำษำไทย 
 “จัดเจน” หมำยถึง มีประสบกำรณ์มำก   
 ใช้ค ำว่ำ “จัดเจน” ผิดควำมหมำย และห้ำมใช้ “ใน” หน้ำวิชำต่ำง ๆ เรื่องต่ำง ๆ   
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “ชำตรีเป็นผู้หนึ่งที่เชี่ยวชำญวิชำภำษำไทย”  
 “เชี่ยวชำญ” หมำยถึง มีควำมช ำนำญมำก 
 ข้อ 2. ครูควรสอดแทรกควำมรู้รอบตัวให้กับนักเรียน 
 “สอดแทรก” หมำยถึง เข้ำไปยุ่งในเรื่องที่ไม่ใช่หน้ำที่ของตน   
 ใช้ค ำว่ำ “สอดแทรก” ผิดควำมหมำย และใช้ “ให้กับ” ผิดหลักภำษำ  
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “ครูควรเสริมควำมรู้รอบตัวให้แก่นักเรียน”  
 “เสริม” หมำยถึง เพ่ิมเติม    
 ข้อ 3. ชำติชำยจ้ำงช่ำงมำแต่งเติมบ้ำนหลังใหม่ที่ถนนวิภำวดีรังสิต 
 “แต่งเติม” หมำยถึง แต่งจัดให้งำม   
 ใช้ค ำว่ำ “แต่งเติม” ผิดควำมหมำย  
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “ชำติชำยจ้ำงช่ำงมำต่อเติมบ้ำนหลังใหม่ที่ถนนวิภำวดีรังสิต”  
 “ต่อเติม” หมำยถึง ขยำยหรือเพ่ิมข้ึน 
4. 1.  พระยำเศวตพำหะ ช้ำงส ำคัญสิ้นแล้ว       2.  หมำยก ำหนดกำรซ้อมรับปริญญำบัตร 
 3.  สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนีเสด็จสวรรคต 
      4.  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งองคมนตรี 
ตอบ 3.   
 สมเด็จพระศรีนครินทรำบรมรำชชนนีเสด็จสวรรคต 
 “เสด็จสวรรคต” ใช้ส ำหรับพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ สมเด็จพระบรมรำชชนนี 
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
 “สิ้นพระชนม์” ใช้ส ำหรับสมเด็จเจ้ำฟ้ำ พระองค์เจ้ำ และพระสังฆรำช 
     ข้อ 1. พระยำเศวตพำหะ ช้ำงส ำคัญสิ้นแล้ว 
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “พระยำเศวตพำหะ ช้ำงส ำคัญล้มแล้ว”  
 “ล้ม” ใช้ส ำหรับสัตว์ขนำดใหญ่ หมำยถึง ตำย 
 ข้อ 2. หมำยก ำหนดกำรซ้อมรับปริญญำบัตร 
 “หมำยก ำหนดกำร” หมำยถึง เอกสำรแจ้งก ำหนดขั้นตอนของงำนพระรำชพิธีที่จะต้องอ้ำงพระบรมรำช
โองกำร  
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “ก ำหนดกำรซ้อมรับปริญญำบัตร”  
 “ก ำหนดกำร” หมำยถึง ระเบียบกำรที่บอกถึงขั้นตอนของงำนที่จะต้องท ำตำมล ำดับ 
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 ข้อ 4. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งองคมนตรี 
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งองคมนตรี”  
 ให้ตัด “ทรง” ทิ้งไป ห้ำมใช้ว่ำ “ทรงมี ทรงเป็น + รำชำศัพท์”  
5. 1.  กำรจัดสัมมนำครั้งนี้ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเป็นจ ำนวนมำก 
     2.  กำรท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปสู่กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     3.  ในอนำคตโทรศัพท์จะพัฒนำให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้ที่ทันสมัยขึ้น 
    4.  กำรบรรลุควำมตกลงระหว่ำงสองชำติในภูมิภำคนี้น่ำจะเกิดข้ึนได้ในเร็ววันนี้ 
ตอบ 1. 
 กำรจัดสัมมนำครั้งนี้ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเป็นจ ำนวนมำก 
 ใช้ถูกต้องตำมหลักภำษำไทย 
 กำรจัดสัมมนำครั้งนี้ (เป็นภำคประธำน) + ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเป็นจ ำนวนมำก (เป็นภำคแสดง)  
 ข้อ 2. กำรท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปสู่กำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 “ปรับเปลี่ยนไปสู่” เป็นส ำนวนต่ำงประเทศ   
 “ปรับเปลี่ยน” หมำยถึง เปลี่ยนให้อยู่ในสภำพที่เหมำะสมหรือดีขึ้น   
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “กำรท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”  
 ข้อ 3. ในอนำคตโทรศัพท์จะพัฒนำให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้ที่ทันสมัยขึ้น 
 “ให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้ที่” เป็นส ำนวนต่ำงประเทศ   
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “ในอนำคตโทรศัพท์จะพัฒนำให้ทันสมัยขึ้น”  
 ข้อ 4. กำรบรรลุควำมตกลงระหว่ำงสองชำติในภูมิภำคนี้น่ำจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันนี้ 
 “กำรบรรลุควำมตกลงระหว่ำงสองชำติ” และ “ในเร็ววันนี้” เป็นส ำนวนต่ำงประเทศ   
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “ข้อตกลงของสองประเทศในภูมิภำคนี้จะบรรลุผลในเร็ว ๆ นี้”  
6. 1.  ในกำรน ำมะกรูดมำเพ่ือใช้สระผมนั้นจะต้องมีกรรมวิธีกำรน ำมำใช้ที่เหมำะสม 
     2.  มีควำมเชื่อมำตั้งแต่โบรำณนำนแล้วว่ำต้นตะเคียนทองที่มีอำยุมำกจะมีรุกขเทวดำอำศัยอยู่ 
 3.  หน่อไม้ไผ่บงเป็นหน่อไม้ชนิดหนึ่ง มีรสหวำน หน่อไม้นี้น ำไปปรุงอำหำรรับประทำนได้หลำยอย่ำง 
 4.  เฟิร์นใบองุ่นมีขอบใบหยักถี่ ๆ คล้ำยขอบชำยผ้ำ เนื้อใบหนำคล้ำยหนัง ใต้ใบมีเกล็ดและขนปกคลุม 
ตอบ 4.  
 เฟิร์นใบองุ่นมีขอบใบหยักถ่ี ๆ คล้ำยขอบชำยผ้ำ เนื้อใบหนำคล้ำยหนัง ใต้ใบมีเกล็ดและขนปกคลุม   
 ข้อ 1. ในกำรน ำมะกรูดมำเพ่ือใช้สระผมนั้นจะต้องมีกรรมวิธีกำรน ำมำใช้ที่เหมำะสม 
 ข้อนี้ใช้ค ำฟุ่มเฟือย 
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “กำรใช้มะกรูดสระผมนั้นจะต้องมีกรรมวิธีที่เหมำะสม” 
 ข้อ 2. มีควำมเชื่อมำตั้งแต่โบรำณนำนแล้วว่ำต้นตะเคียนทองที่มีอำยุมำกจะมีรุกขเทวดำอำศัยอยู่ 
 ข้อนี้ใช้ค ำฟุ่มเฟือย 
  ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “ตำมโบรำณเชื่อว่ำต้นตะเคียนทองที่มีอำยุมำกจะมีรุกขเทวดำอำศัยอยู่” 
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 ข้อ 3. หน่อไม้ไผ่บงเป็นหน่อไม้ชนิดหนึ่ง มีรสหวำน หน่อไม้นี้น ำไปปรุงอำหำรรับประทำนได้ หลำยอย่ำง 
  ข้อนี้ใช้ค ำฟุ่มเฟือย 
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “หน่อไม้ไผ่บงเป็นหน่อที่มีรสหวำนและปรุงอำหำรได้หลำยอย่ำง” 
7. 1.  อำจำรย์อนุญำตให้นักศึกษำท ำรำยงำนทำงวิชำกำรตำมโครงร่ำงที่เสนอมำ 
     2.  พ่อแม่ต้องสนับสนุนเพ่ือให้ลูกประสบควำมส ำเร็จอย่ำงถูกทำง 
3.  กำรพูดโน้มน้ำว แม้ไม่มีหลักฐำนมำประกอบที่มีเหตุผลก็พอจะเชื่อถือได้ 
 4.  ยุวมัคคุเทศก์สำมำรถอธิบำยเรื่องพันธุ์พืชสมุนไพรอย่ำงน่ำสนใจตำมรำยทำง 
ตอบ 1.   
 อำจำรย์อนุญำตให้นักศึกษำท ำรำยงำนทำงวิชำกำรตำมโครงร่ำงที่เสนอมำ 
 ข้อนี้วำงส่วนขยำย “ตำมโครงร่ำงที่เสนอมำ” ขยำย “รำยงำนทำงวิชำกำร” ได้ถูกต้อง 
 ข้อ 2. พ่อแม่ต้องสนับสนุนเพ่ือให้ลูกประสบควำมส ำเร็จอย่ำงถูกทำง  
 ข้อนี้เรียงค ำว่ำ “อย่ำงถูกทำง” ผิด 
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “พ่อแม่ต้องสนับสนุนอย่ำงถูกทำงเพ่ือให้ลูกประสบควำมส ำเร็จ” 
 ข้อ 3. กำรพูดโน้มน้ำว แม้ไม่มีหลักฐำนมำประกอบที่มีเหตุผลก็พอจะเชื่อถือได้ 
 ข้อนี้เรียงค ำว่ำ “ที่มีเหตุผล” ผิด 
  ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “กำรพูดโน้มน้ำว แม้ไม่มีหลักฐำนที่มีเหตุผลมำประกอบก็พอจะเชื่อถือได้” 
 ข้อ 4. ยุวมัคคุเทศก์สำมำรถอธิบำยเรื่องพันธุ์พืชสมุนไพรอย่ำงน่ำสนใจตำมรำยทำง  
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “ยุวมัคคุเทศก์สำมำรถอธิบำยเรื่องพันธุ์พืชสมุนไพรตำมรำยทำงอย่ำงน่ำสนใจ” 
8. 1.  พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงเป็นพระรำชโอรสในพระบำทสมเด็จ-พระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว        
 2.  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ในห้องทรงงำน 
       3.  สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถทรงขอบพระทัยประชำชนที่มำรับเสด็จ 
       4.  ปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีทรงเจริญพระชนมพรรษำ 4 รอบ 
ตอบ 2.   
 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนพระองค์ในห้องทรงงำน    
 ใช้รำชำศัพท์ “ทรงมี (ทรงเป็น) + ค ำสำมัญ” เช่น “ทรงมีเครื่องคอมพิวเตอร์” ได้ถูกต้อง 
 ข้อ 1. พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงเป็นพระรำชโอรสในพระบำทสมเด็จ-พระจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว 
 ใช้รำชำศัพท์ผิดตรงที่ “ทรงเป็นพระรำชโอรส” ให้ตัด “ทรง” ทิ้งไป   
 เพรำะห้ำมใช้ “ทรงเป็น ทรงมี + ค ำรำชำศัพท์” ต้องใช้ “ทรงเป็น ทรงมี + ค ำสำมัญ”   
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวเป็นพระรำชโอรสในพระบำทสมเด็จพระ
จอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว” 
 ข้อ 3. สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถทรงขอบพระทัยประชำชนที่มำรับเสด็จ 
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 ใช้รำชำศัพท์ผิดตรงที่ “ทรงขอบพระทัย”  
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถทรงขอบใจประชำชนที่มำรับเสด็จ” 
 ข้อ 4. ปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีทรงเจริญพระชนมพรรษำ 4 รอบ 
 ใช้รำชำศัพท์ผิดตรงที่ “ทรงเจริญพระชนมพรรษำ”  
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “ปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีทรงเจริญพระชนมำยุ 4 รอบ” 
9. 1.  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ำเข้ำเฝ้ำฯถวำยพระพร
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ    
     2.  สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถเสด็จแปรพระรำชฐำนไปประทับ ณ พระต ำหนักภูพิงค์รำชนิเวศน์ 
     3.  สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำรเสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำพัชรกิติ
ยำภำไปยังโรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ 
     4.  สมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์เสด็จไปทรงเป็นองค์
ประธำนเปิดงำนคอนเสิร์ตกำรกุศล 
ตอบ 3.   
 สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำรเสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำพัชรกิติยำ 
ภำไปยังโรงพยำบำลเฉลิมพระเกียรติ 
 ข้อ 1. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ำเข้ำเฝ้ำฯถวำยพระ
พรในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
 ใช้รำชำศัพท์ผิดตรงที่ “พระรำชทำนพระรำชวโรกำส”  
  ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำสให้พสกนิกรทุกหมู่ 
เหล่ำเข้ำเฝ้ำฯ ถวำยพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ”     
ข้อ 2. สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถเสด็จแปรพระรำชฐำนไปประทับ ณ พระต ำหนัก   
          ภูพิงค์รำชนิเวศน์ 
 ใช้รำชำศัพท์ผิดตรงที่ “เสด็จแปรพระรำชฐำน”  
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถเสด็จพระรำชด ำเนินแปรพระรำชฐำนไป
ประทับ ณ พระต ำหนักภูพิงค์รำชนิเวศน์”   
 ข้อ 4. สมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์เสด็จไปทรงเป็นองค์
ประธำนเปิดงำนคอนเสิร์ตกำรกุศล 
 ใช้รำชำศัพท์ผิดตรงที่ “ทรงเปน็องค์ประธำน”  
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “สมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอ เจ้ำฟ้ำกัลยำณิวัฒนำ กรมหลวงนรำธิวำสรำชนครินทร์เสด็จ
ไปทรงเป็นประธำน (เป็นองค์ประธำน) เปิดงำนคอนเสิร์ตกำรกุศล”  
10. 1.  สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีทรงเป็นอำจำรย์ของนักเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
 2.  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนพระรำชำนุเครำะห์แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่ำ  
     3.  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงเป็นพระรำชนัดดำในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
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    4.  สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงมีพระรำชเสำวนีย์ให้จัดอำหำรแห้งและเครื่องดื่มไปแจกผู้
ประสบอุทกภัย 
ตอบ 1.  
 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีทรงเป็นอำจำรย์ของนักเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
หรืออำจจะใช้อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ   
 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีเป็นพระอำจำรย์ของนักเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ   
 ข้อ 2. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนพระรำชำนุเครำะห์แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่ำใช้รำชำศัพท์ผิด
ตรงที่ “พระรำชำนุเครำะห์”  
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนพระบรมรำชำ- นุเครำะห์แก่พสกนิกรทุก
หมู่เหล่ำ”  
 ข้อ 3. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงเป็นพระรำชนัดดำในพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
 ใช้รำชำศัพท์ผิดตรงที่ “ทรงเป็นพระรำชนัดดำ”  
  ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ “พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเป็นพระรำชนัดดำในพระบำท สมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว” 
 ข้อ 4. สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงมีพระรำชเสำวนีย์ให้จัดอำหำรแห้งและเครื่องดื่มไปแจกผู้
ประสบอุทกภัย 
 ใช้รำชำศัพท์ผิดตรงที่ “ทรงมีพระรำชเสำวนีย์”  
 ควรเขียนให้ถูกต้องว่ำ  “สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ มีพระรำชเสำวนีย์ให้จัดอำหำรแห้งและ
เครื่องดื่มไปแจกผู้ประสบอุทกภัย” 
 

 
 

ค ำสั่ง จงพิจำรณำข้อควำมในตัวเลือก 1 – 4 ว่ำข้อควำมใดอยู่ล ำดับที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 หรือ ที่ 4   
1. ข้อควำมใดเป็นล ำดับที่ 3 

1.  ปัญหำยำเสพติดในโรงเรียนหรือในสถำนศึกษำ ครู และอำจำรย์ใช้วิธีแก้คล้ำย ๆ กัน 
2.  กำรแก้ปัญหำเช่นนี้เป็นกำรปัดสวะไปให้พ้นตัวเท่ำนั้นมิใช่กำรแก้ปัญหำที่ยั่งยืน 
3.  ส่วนใหญ่ก็ติดต่อผู้ปกครองหรือไม่ก็แจ้งต ำรวจจับส่งสถำนกักกันหรือสถำนพินิจ 
4.  บำงโรงเรียนแก้ปัญหำโดยกำรไล่ออกไปหรือให้ผู้ปกครองมำลำออกแล้วไปเข้ำโรงเรียนใหม่ 
ตอบ 4. จัดเรียงประโยคได้ดังนี้  (1) – (3) – (4) – (2)  

(1) ปัญหำยำเสพติดในโรงเรียนหรือในสถำนศึกษำ ครูและอำจำรย์ใช้วิธีแก้คล้ำย ๆ กัน 
(3) ส่วนใหญ่ก็ติดต่อผู้ปกครองหรือไม่ก็แจ้งต ำรวจจับส่งสถำนกักกันหรือสถำนพินิจ 
(4) บำงโรงเรียนแก้ปัญหำโดยกำรไล่ออกไปหรือให้ผู้ปกครองมำลำออกแล้วไปเข้ำโรงเรียนใหม่ 
(2) กำรแก้ปัญหำเช่นนี้เป็นกำรปัดสวะไปให้พ้นตัวเท่ำนั้นมิใช่กำรแก้ปัญหำที่ยั่งยืน 

โจทยก์ารเรียงข้อความ (การเรียงล าดับข้อความ) 
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2. ข้อควำมใดเป็นล ำดับที่ 3 
1.  และกำรป้องกันปรำบปรำมมิให้เกิดสงครำม 
2.  เพ่ือปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
3.  ก ำลังทหำรพึงใช้เพ่ือกำรรบหรือกำรสงครำม 
4.  และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตอบ 3. จัดเรียงประโยคได้ดังนี้  (2) – (1) – (3) – (4)  

(2) เพ่ือปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
(1) และกำรป้องกันปรำบปรำมมิให้เกิดสงครำม 
(3) ก ำลังทหำรพึงใช้เพื่อกำรรบหรือกำรสงครำม 
(4) และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. ข้อควำมใดเป็นล ำดับที่ 4 
1.  กล่ำวคือคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อสภำนิติบัญญัติ 
2.  อันประกอบด้วยสมำชิก 2 ประเภทคือสมำชิกที่มำจำกกำรเลือกตั้งและมำจำกกำรแต่งตั้ง 
3.  ซึ่งเรียกว่ำสภำผู้แทนรำษฎร 
4.  ประเทศไทยมีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำ 
ตอบ 3. จัดเรียงประโยคได้ดังนี้  (4) – (2) – (1) – (3)  

(4) ประเทศไทยมีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยแบบรัฐสภำ 
(2) อันประกอบด้วยสมำชิก 2 ประเภทคือสมำชิกที่มำจำกกำรเลือกตั้งและมำจำกกำรแต่งตั้ง 
(1) กล่ำวคือคณะรัฐมนตรีรับผิดชอบต่อสภำนิติบัญญัติ 
(3) ซึ่งเรียกว่ำสภำผู้แทนรำษฎร 

4. ข้อควำมใดเป็นล ำดับที่ 2 
1.  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงกรุงศรีอยุธยำกับฟิลิปปินส์ 
2.  ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของสเปนในขณะนั้น 
3.  ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตระหว่ำงไทยกับสเปน 
4.  เริ่มขึ้นตอนปลำยรัชกำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เมื่อ พ.ศ.2141 
ตอบ 4. จัดเรียงประโยคได้ดังนี้  (3) – (4) – (1) – (2)  

(3) ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตระหว่ำงไทยกับสเปน 
(4) เริ่มขึ้นตอนปลำยรัชกำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช เมื่อ พ.ศ.2141 
(1) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงกรุงศรีอยุธยำกับฟิลิปปินส์ 
(2) ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของสเปนในขณะนั้น 

5. ข้อควำมใดเป็นล ำดับที่ 4 
1.  และวงกำรตกแต่งสวนของไทย   2.  ทั้งนี้ก็เนื่องมำจำกธรรมรักษำปลูกและเลี้ยงง่ำย 
3.  ที่ก ำลังเป็นที่สนใจกันมำกทั้งในวงกำรไม้ตัดดอก 
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4.  ธรรมรักษำหรือเฮลิโคเนียเป็นไม้ดอกเขตร้อนชนิดหนึ่ง 
ตอบ 2. จัดเรียงประโยคได้ดังนี้  (4) – (3) – (1) – (2)  

(4) ธรรมรักษำหรือเฮลิโคเนียเป็นไม้ดอกเขตร้อนชนิดหนึ่ง 
(3) ที่ก ำลังเป็นที่สนใจกันมำกทั้งในวงกำรไม้ตัดดอก 
(1) และวงกำรตกแต่งสวนของไทย 
(2) ทั้งนี้ก็เนื่องมำจำกธรรมรักษำปลูกและเลี้ยงง่ำย   

6. ข้อควำมใดเป็นล ำดับที่ 2 
1.  กำรศึกษำวิชำประวัติศำสตร์นั้น  2.  และหลักฐำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ให้ถ่องแท้ 
3.  ต้องอำศัยควำมสุขุมรอบคอบในกำรพิจำรณำข้อมูล 
4.  ตลอดจนกำรสรุปก็ต้องวำงเงื่อนไขไว้ด้วยว่ำสรุปจำกข้อมูลที่มีอยู่เท่ำนั้น 
ตอบ 3. จัดเรียงประโยคได้ดังนี้  (1) – (3) – (2) – (4)  

(1) กำรศึกษำวิชำประวัติศำสตร์นั้น 
(3) ต้องอำศัยควำมสุขุมรอบคอบในกำรพิจำรณำข้อมูล 
(2) และหลักฐำนต่ำง ๆ ที่มีอยู่ให้ถ่องแท้ 
(4) ตลอดจนกำรสรุปก็ต้องวำงเงื่อนไขไว้ด้วยว่ำสรุปจำกข้อมูลที่มีอยู่เท่ำนั้น 

7. ข้อควำมใดเป็นล ำดับที่ 4 
1.  ปัจจุบันหมำยควำมรวมถึงค ำท่ีใช้กับพระภิกษุสงฆ์ ข้ำรำชกำรและสุภำพชน   
2.  รำชำศัพท์ตำมควำมหมำยของพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน  พ.ศ.2493 
3.  ซึ่งน ำมำใช้ให้ถูกต้องตำมกำลนิยม 
4.  หมำยควำมถึงค ำที่ใช้กับพระรำชำกับทั้งเจ้ำนำย 
ตอบ 3. จัดเรียงประโยคได้ดังนี้  (2) – (4) – (1) – (3)  

(2) รำชำศัพท์ตำมควำมหมำยของพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2493 
(4) หมำยควำมถึงค ำท่ีใช้กับพระรำชำกับท้ังเจ้ำนำย 
(1) ปัจจุบันหมำยควำมรวมถึงค ำท่ีใช้กับพระภิกษุสงฆ์ ข้ำรำชกำรและสุภำพชน 
(3) ซึ่งน ำมำใช้ให้ถูกต้องตำมกำลนิยม 

8. ข้อควำมใดเป็นล ำดับที่ 4 
1.  ไม่ว่ำจะเป็นกำร์ตูนจ ำพวกเบำสมอง กำร์ตูนล้อเลียนกำรเมือง ฯลฯ 
2.  จึงต้องผ่อนคลำยซึ่งภำพกำร์ตูนสำมำรถช่วยคลำยควำมตึงเครียดได้ดีอย่ำงหนึ่ง 
3.  ภำพกำร์ตูนหลำยชนิดมีบทบำทและได้รับควำมนิยมเพ่ิมข้ึน 
4.  ทั้งนี้เป็นเพรำะสภำพควำมเป็นอยู่ที่ต้องต่อสู้กับภำวะเศรษฐกิจจนท ำให้สมองเกิดควำม 
    ตึงเครียด 
ตอบ 2. จัดเรียงประโยคได้ดังนี้  (3) – (1) – (4) – (2)  

(3) ภำพกำร์ตูนหลำยชนิดมีบทบำทและได้รับควำมนิยมเพ่ิมข้ึน 
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(1) ไม่ว่ำจะเป็นกำร์ตูนจ ำพวกเบำสมอง กำร์ตูนล้อเลียนกำรเมือง ฯลฯ 
(4) ทั้งนี้เป็นเพรำะสภำพควำมเป็นอยู่ที่ต้องต่อสู้กับภำวะเศรษฐกิจจนท ำให้สมองเกิดควำมตึง

เครียด 
(2) จึงต้องผ่อนคลำยซึ่งภำพกำร์ตูนสำมำรถช่วยคลำยควำมตึงเครียดได้ดีอย่ำงหนึ่ง 

9. ข้อควำมใดเป็นล ำดับที่ 3 
1.  ในขณะเดียวกันจะด ำรงไว้ซึ่งประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมควบคู่กันไป 
2.  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญต่อภำรกิจด้ำนกำรป้องกันเป็นล ำดับแรก 
3.  และจะด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตำมยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
4.  ตำมหลักกำรป้องกันน ำกำรปรำบปรำมโดยใช้ยุทธศำสตร์เชิงรุก 
ตอบ 4. จัดเรียงประโยคได้ดังนี้  (2) – (1) – (4) – (3)  

(2) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติมุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญต่อภำรกิจด้ำนกำรป้องกันเป็นล ำดับแรก 
(1) ในขณะเดียวกันจะด ำรงไว้ซึ่งประสิทธิภำพในกำรปรำบปรำมควบคู่กันไป 
(4) ตำมหลักกำรป้องกันน ำกำรปรำบปรำมโดยใช้ยุทธศำสตร์เชิงรุก 
(3) และจะด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องตำมยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

10. ข้อควำมใดเป็นล ำดับที่ 4 
1.  ผู้ตั้งชื่อสกุลเฟ่ืองฟ้ำว่ำ “บูเกนวิลเลีย” 
2.  ซึ่งไปพบต้นเฟ่ืองฟ้ำนี้ที่เมืองริโอเดอจำเนโร  ประเทศบรำซิล  
3.  เฟ่ืองฟ้ำเป็นไม้เลื้อยประเภทหนำม  มีถ่ินก ำเนิดในทวีปอเมริกำใต้ 
4.  ก็คือฟิลิเบร์ดคอนเมอร์สัน  นักพฤกษศำสตร์ชำวฝรั่งเศส 
ตอบ 2. จัดเรียงประโยคได้ดังนี้  (3) – (1) – (4) – (2)  

(3) เฟ่ืองฟ้ำเป็นไม้เลื้อยประเภทหนำม มีถิ่นก ำเนิดในทวีปอเมริกำใต้ 
(1) ผู้ตั้งชื่อสกุลเฟื่องฟ้ำว่ำ “บูเกนวิลเลีย” 
(4) ก็คือฟิลิเบร์ดคอนเมอร์สัน นักพฤกษศำสตร์ชำวฝรั่งเศส 
(2) ซึ่งไปพบต้นเฟื่องฟ้ำนี้ที่เมืองริโอเดอจำเนโร ประเทศบรำซิล 

 
 
 
ค ำสั่ง จงพิจำรณำเลือกค ำหรือกลุ่มค ำมำเติมลงในช่องว่ำงให้ถูกต้อง 
1. ข้ำรำชกำรต้อง_____กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญ

แห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 
 1.  เลื่อมใส  2.  ยอมรับ  3.  ส่งเสริม  4.  ยึดมั่น  

ตอบ 1. เลื่อมใส 
ข้ำรำชกำรต้อง (เลื่อมใส) กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุขตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ 

โจทยก์ารเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า (การเติมค าลงในช่องว่าง) 
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เลื่อมใส มีควำมเชื่อถือ เช่น เลื่อมใสศำสนำ, เห็นชอบด้วย เช่น เลื่อมใสในควำมรู้
ควำมสำมำรถ เลื่อมใสในแนวกำรประพฤติปฏิบัติของเขำ 

ยอมรับ  = เห็นด้วยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
ส่งเสริม = ช่วยเหลือ, เกื้อหนุน 
ยึดมั่น = ยึดถืออย่ำงมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงง่ำย ๆ เช่น ยึดมั่นในหลักกำร ยึดมั่นในตัวบุคคล 

2. ระบบหมำยถึงระเบียบที่เก่ียวกับกำรรวบรวมสิ่งต่ำง ๆ ซึ่งมีลักษณะที่ซับซ้อนให้เข้ำล ำดับ_____กันเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันตำมหลักเหตุผลทำงวิธีกำร 

 1.  ผูกพัน  2.  ประสำน  3.  ผสม   4.  ประสม 
ตอบ 2. ประสำน 
ระบบหมำยถึงระเบียบที่เก่ียวกับกำรรวบรวมสิ่งต่ำง ๆ ซึ่งมีลักษณะที่ซับซ้อนให้เข้ำล ำดับ (ประสำน) กัน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตำมหลักเหตุผลทำงวิธีกำร 
ประสำน ท ำให้เข้ำกันสนิท, เชื่อม 

 
ผูกพัน  = มีควำมเป็นห่วงกังวลเพรำะรักใคร่, ก่อให้เกิดพันธะที่ต้องปฏิบัติตำม 
ผสม = รวมกันเข้ำ 
ประสม = รวมกันเข้ำ (เป็นค ำใช้ได้ทั่ว ๆ ไป) 

3. กำรกระท ำทุกอย่ำงในพระพุทธศำสนำสอนให้มีควำมฉลำดในวิธีกำรที่เรียกว่ำ “อุบำยโกสลำ” ด้วยไม่ใช่นึก
จะท ำอะไรก็ท ำไปโดยไม่พิจำรณำหรือเตรียมกำรให้_____ 

 1.  ถ่องแท้  2.  รอบคอบ  3.  ครบถ้วน  4.  เรียบร้อย 
ตอบ 2. รอบคอบ 
กำรกระท ำทุกอย่ำงในพระพุทธศำสนำสอนให้มีควำมฉลำดในวิธีกำรที่เรียกว่ำ “อุบำยโกสลำ” ด้วยไม่ใช่นึก
จะท ำอะไรก็ท ำไปโดยไม่พิจำรณำหรือเตรียมกำรให้ (รอบคอบ) 
รอบคอบ ถ้วนถี่ เช่นพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ, ไม่เผอเรอ เช่น ดูแลให้รอบคอบ 

 
ถ่องแท้  = ชัดเจนแจ่มแจ้ง, ถูกแน่, แน่นอน 
ครบถ้วน = เต็มจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ 
เรียบร้อย = เป็นระเบียบ เช่น จัดห้องเรียบร้อย, ประณีต เช่น เย็บผ้ำเรียบร้อย 

4. _____ทำงสังคม ท ำให้ทุกคนดิ้นรนที่จะมุ่งศึกษำให้สูงขึ้นถึงขั้นระดับปริญญำโท 
 1.  ควำมเจริญ  2.  ค่ำนิยม 3.  ควำมเปลี่ยนแปลง 4.  ควำมก้ำวหน้ำ 

ตอบ 2. ค่ำนิยม 
(ค่ำนิยม) ทำงสังคม ท ำให้ทุกคนดิ้นรนที่จะมุ่งศึกษำให้สูงขึ้นถึงข้ันระดับปริญญำโท 
ค่ำนิยม สิ่งที่สังคมถือว่ำมีค่ำพึงปรำรถนำต้องกำรให้เป็นเป้ำหมำยของสังคมและ

ปลูกฝังให้สมำชิกของสังคมยึดถือเป็นเป้ำหมำยในกำรด ำเนินชีวิต 
เจริญ = เติบโต, งอกงำม, ท ำให้งอกงำม 
เปลี่ยนแปลง = ท ำให้ลักษณะต่ำงไป 
ก้ำวหน้ำ = เปลี่ยนแปลงของเดิมให้ดีข้ึนตำมล ำดับ, เจริญวัฒนำเร็วกว่ำปกติ 
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5. ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำประเทศต้องขึ้นอยู่กับ_____ระหว่ำงประชำชน รัฐบำล และเอกชน 
1.  กำรประสำนงำน 2.  ควำมเข้ำใจ  3.  ควำมสำมำรถ 4.  ควำมร่วมมือ  
ตอบ 4. ควำมร่วมมือ 
ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำประเทศต้องขึ้นอยู่กับ (ควำมร่วมมือ) ระหว่ำงประชำชน รัฐบำล และเอกชน 
ควำมร่วมมือ ควำมพร้อมใจร่วมกัน 

 
ประสำนงำน = ท ำให้งำนของแต่ละฝ่ำยเป็นไปด้วยกันอย่ำงสอดคล้อง 

6. พระไตรปิฎกคือต ำรำหรือหนังสือซึ่ง_____ค ำสั่งสอนของพระพุทธศำสนำไว้เป็นหลักฐำน 
1.  แสดง  2.  จัดท ำ  3.  บันทึก  4.  เรียบเรียง  
ตอบ 3. บันทึก 
พระไตรปิฎกคือต ำรำหรือหนังสือซึ่ง (บันทึก) ค ำสั่งสอนของพระพุทธศำสนำไว้เป็นหลักฐำน 
บันทึก ข้อควำมทีจ่ดไว้เพ่ือช่วยควำมทรงจ ำหรือเพ่ือเป็นหลักฐำน 

 
แสดง = ชี้แจง, อธิบำย, บอกข้อควำมให้รู้ เช่น แสดงธรรม แสดงปำฐำกถำ 
จัดท ำ = ท ำให้เรียบร้อย 
เรียบเรียง = แต่ง เช่น เรียบเรียงข้อควำม เรียบเรียงถ้อยค ำ, ตกแต่งถ้อยค ำให้สละสลวยและเรียงล ำดับ
ควำมให้ชัดเจน เช่น แปลและเรียบเรียงหนังสือ 

 
7. รัฐบำลจะ_____ให้ประชำชนมีโอกำสพัฒนำคุณภำพชีวิตของตนอย่ำงทัดเทียมกัน 

1.  จัดสรร  2.  ปรับปรุง  3.  สนับสนุน  4.  แก้ไข  
ตอบ 3. สนับสนุน 
รัฐบำลจะ (สนับสนุน) ให้ประชำชนมีโอกำสพัฒนำคุณภำพชีวิตของตนอย่ำงทัดเทียมกัน 
สนับสนุน ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปกำระ เช่น สนับสนุนกำรกีฬำ สนุนกำรศึกษำ 

 
จัดสรร = แบ่งสรรไว้โดยเฉพำะ, ปันไว้เพ่ือประโยชน์โดยเจำะจง 
ปรับปรุง = แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น 
แก้ไข = ท ำส่วนเสียให้คืนดีอย่ำงเดิม, ดัดแปลงให้ดีขึ้น 

8. ขณะนี้ต ำรวจก ำลัง_____เพ่ือหำตัวคนร้ำยอยู่ 
 1.  สืบสวน  2.  สอบสวน  3.  ไต่สวน  4.  ตรวจสอบ  

ตอบ 1. สืบสวน 
ขณะนี้ต ำรวจก ำลัง (สืบสวน) เพื่อหำตัวคนร้ำยอยู่ 
สืบสวน แสวงหำข้อเท็จจริงและหลักฐำนและเพ่ือที่จะทรำบรำยละเอียดแห่ง

ควำมผิด 
สอบสวน = ถำมเพ่ือเทียบข้อเท็จจริงว่ำจะลงรอยกันกับหลักฐำนหรือพยำนอย่ำงไรหรือไม่ 
ไต่สวน  = ถำมไปทีละขั้นเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริง 
ตรวจสอบ = พิจำรณำดูควำมเรียบร้อย, พิจำรณำดูว่ำถูกหรือผิด 



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      77 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

9. ในทรรศนะของศิลปิน_____เป็นเรื่องที่ส ำคัญมำกท่ีจะช่วย_____ศิลปะข้ึนในโลก 
 1.  ควำมคิด   จรรโลง    2.  ควำมคิด   สร้ำงสรรค์   

3.  จินตนำกำร   จรรโลง    4.  จนิตนำกำร   สร้ำงสรรค์  
ตอบ 4. จินตนำกำร สร้ำงสรรค์ 
ในทรรศนะของศิลปิน (จินตนำกำร) เป็นเรื่องที่ส ำคัญมำกท่ีจะช่วย (สร้ำงสรรค์) ศิลปะขึ้นในโลก 
จินตนำกำร กำรสร้ำงภำพขึ้นในใจ 
สร้ำงสรรค ์ สร้ำงให้มีให้เป็นขึ้น, เนรมิต 

 
จรรโลง = จูง, พยุงไว้ไม่ให้เซหรือไม่ให้ล้มลง 

10. เสียงเรไรร้อง_____ตลอดคืน 
1.  ระงม  2.  โหยหวน  3.  เซ็งแซ ่  4.  กึกก้อง 
ตอบ 3. เซ็งแซ่   
เสียงเรไรร้อง (เซ็งแซ่) ตลอดคืน 
เซ็งแซ่ ดังอ้ืออึงแซ่ไปหมด     

ระงม = เสียงร้องแสดงควำมเศร้ำโศกเสียใจของคนเป็นจ ำนวนมำก    
โหยหวน = วังเวงใจ     
กึกก้อง = ดังสนั่น 

11. นำยกรัฐมนตรี_____แก่หนังสือพิมพ์ เมื่อถูกโจมตีว่ำท ำไม่ถูกต้อง 
1.  แถลง  2.  ชี้แจง   3.  เปิดเผย  4.  อธิบำย 
ตอบ 1. แถลง   
นำยกรัฐมนตรี (แถลง) แก่หนังสือพิมพ์ เมื่อถูกโจมตีว่ำท ำไม่ถูกต้อง 
แถลง แจ้งให้ทรำบเป็นทำงกำร (แถลงข่ำว) 

ชี้แจง = พูดขยำยควำมให้เข้ำใจชัดเจน    
เปิดเผย = ไม่ปิดบัง      
อธิบำย = ขยำยควำม, ชี้แจง 

12. ต ำหนักของพระองค์ได้กลำยเป็นที่_____ของคนไทยที่ผ่ำนไปผ่ำนมำ และนักเรียนไทยที่ไปศึกษำในเมือง
นั้น 

 1.  อำศัย  2.  พักพิง  3.  ใช้สอย  4.  อยู่กิน 
ตอบ 2.  พักพิง 
ต ำหนักของพระองค์ได้กลำยเป็นที่ (พักพิง) ของคนไทยที่ผ่ำนไปผ่ำนมำ และนักเรียนไทยที่ไปศึกษำในเมือง
นั้น 
พักพิง อำศัยอยู่ชั่วครำว 

อำศัย = พ่ึง     
ใช้สอย = ท ำให้เกิดประโยชน์   
อยู่กิน = ชีวิตฉันผัวเมีย 

------------------------- 
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แนวข้อสอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบบัที่ 2. พ.ศ. 2560 

1. ข้อใดไม่ใช่ต ำแหน่งของพนักงำนรำชกำร 

 ก. กลุ่มงำนบริกำร     ข. กลุ่มงำนธุรกำร 
 ค. กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ    ง.  กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ 

ตอบ ข.  
 ข้อ ๗  ในกำรก ำหนดต ำแหน่งของพนักงำนรำชกำร ให้ก ำหนดต ำแหน่งโดยจ ำแนกเป็นกลุ่มงำนตำม
ลักษณะงำนและผลผลิตของงำน ดังต่อไปนี้ (๑) กลุ่มงำนบริกำร (๒) กลุ่มงำนเทคนิค (๓) กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
(๔) กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ (๕) กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ (๖) กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ 

2. กำรกระท ำในข้อใดไม่ถือว่ำเป็นควำมผิดวินัย 
 ก. ทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร    

 ข. ละทิ้งกำรท ำงำนเป็นเวลำติดต่อกันเกินกว่ำ 5 วัน 

 ค. ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง 
 ง. ปฏิบัติหน้ำที่โดยประมำทเลินเล่อจนได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 
ตอบ ข.  
 ข้อ ๒๔  กำรกระท ำควำมผิดดังต่อไปนี้ ถือว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง(๑) กระท ำควำมผิดฐำนทุจริต
ต่อหน้ำที่รำชกำร (๒) จงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทำงรำชกำรก ำหนดให้
ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง (๓) ปฏิบัติหน้ำที่โดยประมำทเลินเล่อจนเป็น
เหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง (๔) ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ หรือขัดค ำสั่ง
หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้บังคับบัญชำตำมข้อ ๒๒ จนเป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย
อย่ำงร้ำยแรง (๕) ประมำทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง (๖) ละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งกำรท ำงำนเป็นเวลำติดต่อกันเกินกว่ำเจ็ดวัน ส ำหรับต ำแหน่งที่ส่วนรำชกำรก ำหนดวันเวลำกำรมำท ำงำน 
(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งกำรท ำงำนจนท ำให้งำนไม่แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนดจนเป็นเหตุให้ทำงรำชกำร
ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง ส ำหรับต ำแหน่งที่ส่วนรำชกำรก ำหนดกำรท ำงำนตำมเป้ำหมำย (๘) ประพฤติชั่ว
อย่ำงร้ำยแรง หรือกระท ำควำมผิดอำญำโดยมีค ำพิพำกษำถงึที่สุด ให้จ ำคุกหรือหนักกว่ำโทษจ ำคุก (๙) กำรกระท ำ
อ่ืนใดที่ส่วนรำชกำรก ำหนดว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
3. ในกรณีที่พนักงำนรำชกำรกระท ำควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรง ให้หัวหน้ำรำชกำรลงโทษประกำรใด 

 ก. สั่งลงโทษภำคทัณฑ์    ข. ตัดเงินเดือนค่ำตอบแทน 

 ค. ลดขั้นเงินค่ำตอบแทน    ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
 ข้อ ๒๖  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำพนักงำนรำชกำรกระท ำควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรงตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดให้ 



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      79 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

หัวหน้ำส่วนรำชกำรสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินค่ำตอบแทน หรือลดขั้นเงินค่ำตอบแทน ตำมควรแก่กรณีให้ 
เหมำะสมกับควำมผิด 

 ในกำรพิจำรณำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำสอบสวนให้ได้ควำม
จริงและยุติธรรมตำมวิธีกำรที่เห็นสมควร 

4. กำรสิ้นสุดสัญญำจ้ำงสิ้นสุดลงเมื่อใด 

 ก. ครบก ำหนดตำมสัญญำจ้ำง   ข. ขำดคุณสมบัติตำมลักษณะต้องห้ำม 

 ค. ไม่ผ่ำนกำรประเมินงำน    ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  
 ข้อ ๒๘  สัญญำจ้ำงสิ้นสุดลงเมื่อ (๑) ครบก ำหนดตำมสัญญำจ้ำง (๒) พนักงำนรำชกำรขำดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะต้องห้ำมตำมระเบียบนี้หรือตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนด (๓) พนักงำนรำชกำรตำย (๔) ไม่ผ่ำนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อ ๑๙ (๕) พนักงำนรำชกำรถูกให้ออก เพรำะกระท ำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง (๖) 
เหตุอ่ืนตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตำมข้อก ำหนดของส่วนรำชกำรหรือตำมสัญญำจ้ำง 
5. อักษรย่อ “คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร”  คือข้อใด 

 ก. “คพร.”     ข. “ค.พ.ร.”  

 ค. “คกบ.”     ง.  “ค.ก.บ.” 

ตอบ ก.  
 ข้อ ๓๔  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร” เรียกโดยย่อว่ำ 
“คพร.” ประกอบด้วยรองนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน เป็นรองประธำนกรรมกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เลขำธิกำรส ำนักงำน
ประกันสังคม อัยกำรสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลำง ผู้แทนกระทรวงกลำโหม ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง ผู้แทน
กระทรวงแรงงำน ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมกำร และ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสี่คนซึ่งประธำนกรรมกำรแต่งตั้งจำกผู้เชี่ยวชำญในสำขำกำรบริหำรงำนบุคคล
กฎหมำย เศรษฐศำสตร์ และแรงงำนสัมพันธ์ สำขำละหนึ่งคน  
ให้ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และผู้แทนส ำนักงบประมำณ
และผู้แทนกรมบัญชีกลำง เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6. ก ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำงพนักงำนรำชกำร มีก ำหนดระยะเวลำเท่ำใด 

 ก. ไม่เกิน 2 ปี     ข. ไม่เกิน  3 ปี 
 ค. ไม่เกิน 4 ปี     ง. แล้วแต่กรณีตำมจ ำเป็น 

ตอบ ค.  
 สัญญำจ้ำงมีอำยุสูงสุดไม่เกิน 4 ปี แต่ส่วนรำชกำรสำมำรถต่อสัญญำได้ไม่จ ำกัดจ ำนวนคร้ัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ควำมจ ำเป็นของงำน  
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7. “เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน” เทียบได้กับกลุ่มงำนใดของพนักงำนรำชกำร 

 ก. กลุ่มงำนบริกำร     ข. กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 ค. กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ    ง. กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ 

ตอบ ข.  
 กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป ( เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน นิติกร บุคลำกร พนักงำนคุมประพฤติ 
นักวิชำกำรเกษตร นักวิชำกำรสำธำรณสุข ) 
8. กำรจ่ำย ค่ำตอบแทน ผลงำนผู้ที่ท ำมำกและมีผลงำนมำกยอ่มได้รับค่ำตอบแทนมำก  ส่วนผู้ที่ท ำงำนน้อย
และได้ผลงำนที่มีคุณค่ำน้อยย่อมได้ค่ำตอบแทนน้อย คือข้อใด 

 ก. Performance Pay    ข. Performance  Salary 

 ค. Competency Pay    ง. Competency Salary 

ตอบ ก.  
 Performance Pay คือกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผลงำนหรือผลสัมฤทธิ์ของงำน ผู้ที่ท ำงำนมำกและได้ผลงำน
ที่มีคุณค่ำมำกย่อมจะได้รับค่ำตอบแทนมำก ส่วนผู้ที่ท ำงำนน้อย และได้ผลงำนที่มีคุณค่ำน้อย ย่อมได้ค่ำตอบแทน
น้อย 

          Competency Pay คือกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมสมรรถนะ หรือคุณลักษณะของบุคคล เช่น ควำมรู้ 
ทักษะ ทัศนคติของแต่ละบุคคลที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของกำรท ำงำนของบุคคลนั้น 

9. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร 
 ก. เงินเดือนสูงกว่ำข้ำรำชกำร , มีโบนัส   

 ข. เงินเดือนต่ ำกว่ำข้ำรำชกำร, มีโบนัส 

 ค. เงินเดือนสูงกว่ำข้ำรำชกำร, ไม่มีบ ำเหน็จบ ำนำญ  
 ง. เงินเดือนต่ ำกว่ำข้ำรำชกำร, มีบ ำเหน็จบ ำนำญ 

ตอบ ค.  
 พนักงำนรำชกำรจะไม่มีบ ำเหน็จ บ ำนำญ แต่ได้เงินเดือนสูงกว่ำข้ำรำชกำร 
10. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ใด 

 ก. 1 มกรำคม พ.ศ.2547    ข. 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2547 

 ค. 1 มีนำคม พ.ศ.2547    ง. 1 เมษำยน พ.ศ.2547 

ตอบ ก.  
 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป 

11. ผู้รับสนองพระรำชโองกำร ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำรคือใคร 

 ก. นำยชวน หลีกภัย    ข.  พันต ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

 ค. นำยสมัคร สุนทรเวช    ง. นำยอภิรักษ์ โกษะโยธิน 

ตอบ ข.   
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12. ใครเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำน พ.ศ. 2547  

 ก.  นำยกรัฐมนตรี     

 ข.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

 ค.  ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี    

 ง.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร 

ตอบ ข. 
13. พนักงำนรำชกำรมีกี่ประเภท อะไรบ้ำง 
 ก.  2 ประเภท พนักงำนรำชกำรทั่วไป พนักงำนรำชกำรพิเศษ 

 ข.  3 ประเภท พนักงำนรำชกำรทั่วไป พนักงำนรำชกำรพิเศษ  พนักงำนรำชกำรเชี่ยวชำญ 

 ค.  4 ประเภท พนักงำนรำชกำรทั่วไป พนักงำนรำชกำรพิเศษ พนักงำนรำชกำรเชี่ยวชำญ พนักงำนรำชกำร
วิชำกำร 
 ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ  ก. 
 เหตุผล  ตำมข้อ 6 พนักงำนรำชกำรมีสองประเภท ดังต่อไปนี้ 
 (1) พนักงำนรำชกำรทั่วไป ได้แก่ พนักงำนรำชกำรซึ่งปฏิบัติงำนในลักษณะเป็นงำนประจ ำทั่วไปของส่วน
รำชกำรในด้ำนงำนบริกำร งำนเทคนิค งำนบริหำรทั่วไป งำนวิชำชีพเฉพำะหรืองำนเชี่ยวชำญเฉพำะ 

 (2) พนักงำนรำชกำรพิเศษ ได้แก่ พนักงำนรำชกำรซึ่งปฏิบัติงำนในลักษณะที่ต้องใช้ควำมรู้หรือควำม
เชี่ยวชำญสูงมำกเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงำนในเร่ืองที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นเฉพำะเร่ืองของส่วนรำชกำร หรือมี
ควำมจ ำเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่ำว 

14. กรณีกำรก ำหนดต ำแหน่งของพนักงำนรำชกำร ให้ก ำหนดต ำแหน่งโดยจ ำแนกเป็นกลุ่มงำนใด 

 ก.  กลุ่มงำนเทคนิค กลุ่มงำนบริกำรๆ   

 ข.  กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ 

 ค.  กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
 เหตุผล ตำมข้อ 7  ในกำรก ำหนดต ำแหน่งของพนักงำนรำชกำร ให้ก ำหนดต ำแหน่งโดยจ ำแนกเป็นกลุ่ม
งำนตำมลักษณะงำนและผลผลิตของงำน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) กลุ่มงำนบริกำร(๒) กลุ่มงำนเทคนิค(๓) กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป(๔) กลุ่มงำนวิชำชีพเฉพำะ 

(๕) กลุ่มงำนเชี่ยวชำญเฉพำะ(๖) กลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ 

15. ตำมข้อ 3 ข้ำงต้น กำรก ำหนดให้พนักงำนรำชกำรมีต ำแหน่งในกลุ่มงำนใด และกำรก ำหนดลักษณะงำน
ของคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน ให้เป็นไปตำมใครประกำศ 

 ก.  คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  ข.  คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร 
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 ค.  ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี   ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ ข. 
 เหตุผล ตำมข้อ 7 วรรคสำม กำรก ำหนดให้พนักงำนรำชกำรประเภทใดมีต ำแหน่งในกลุ่มงำนใด และ
กำรก ำหนดลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน ให้เป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำร 
16. บุคคลจะได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อใด 

 ก.  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
 ข.  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท 

 ค.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร 

 ง.  ถูกเฉพำะ ก. และ ค. 
ตอบ ง. 
 เหตุผล ตำมข้อ 8 ผู้ซึ่งจะได้รับกำรจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม 
ดังต่อไปนี้ (๑) มีสัญชำติไทย (๒) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย (๔) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพล
ภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่ก ำหนด
ไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน (๕) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับ
โทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก 
ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ (๘) ไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ
ส่วนรำชกำร (๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ำมอื่นตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดไว้ในประกำศกำรสรรหำหรือกำร
เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร  
17. ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรเป็นระยะเวลำกี่ปี 
 ก.  ระยะเวลำ 1 ปี     ข.  ระยะเวลำ 2 ป ี

 ค.  ระยะเวลำ 3 ปี     ง.  ระยะเวลำ 4 ป ี

ตอบ ง. 
 เหตุผล ตำมข้อ 9. ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรเป็นระยะเวลำสี่ปี โดยให้
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรและแผนงบประมำณเชิงกลยุทธ์  ทั้งนี้ ตำมแนวทำงกำร
จัดกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

18. กรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรของส่วนรำชกำรจะต้องเสนอต่อใครและหน่วยใด 

 ก.  คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  ข.  คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

 ค.  ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี   ง.  ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ตอบ ก. 
 เหตุผล ตำมข้อ 9 วรรคสอง  

กรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง จะต้องเสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่อให้ควำม
เห็นชอบ เมื่อคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส ำนักงบประมำณสนับสนุนงบประมำณเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย
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ด้ำนบุคคลตำมควำมจ ำเป็นและสอดคล้องกับกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรดังกล่ำว  ทั้งนี้ กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณให้เป็นไปตำมประเภทรำยจ่ำยที่ได้รับกำรจัดสรรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด 

19. กำรจ้ำงพนักงำนรำชกำรให้กระท ำเป็นสัญญำจ้ำงไม่เกินครำวละกี่ปี 
 ก.  ไม่เกินครำวละ 2 ปี    ข.  ไม่เกินครำวละ 4 ป ี

 ค.  ไม่เกินครำวละ 6 ปี    ง.  ไม่เกินครำวละ 8 ปี 
ตอบ ข. 
 เหตุผล  ตำมข้อ 11  กำรจ้ำงพนักงำนรำชกำรให้กระท ำเป็นสัญญำจ้ำงไม่เกินครำวละสี่ปีหรือตำม
โครงกำรที่มีก ำหนดเวลำเร่ิมต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอำจมีกำรต่อสัญญำจ้ำงได้  ทั้งนี้ ตำมควำมเหมำะสมและควำม
จ ำเป็นของแต่ละส่วนรำชกำร 
20. อัตรำค่ำตอบแทนของพนักงำนรำชกำรให้เป็นไปตำมที่ใครหรือหน่วยงำนใดก ำหนด  

 ก.  คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  ข.  ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 ค.  คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร  ง.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

ตอบ ค. 
 เหตุผล ตำมข้อ 14 อัตรำค่ำตอบแทนของพนักงำนรำชกำรให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรประกำศ
ก ำหนด 

21. พนักงำนรำชกำรได้รับสิทธิประโยชน์ตำมข้อใดบ้ำง 
 ก.  สิทธิเกี่ยวกับกำรลำ 
 ข.  สิทธิในกำรได้รับค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำงำน 

 ค.  ค่ำเบี้ยประชุม     

 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
 เหตุผล ตำมข้อ 15 ส่วนรำชกำรอำจก ำหนดให้พนักงำนรำชกำรประเภทใดหรือต ำแหน่งในกลุ่มงำนใด
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ (1) สิทธิเกี่ยวกับกำรลำ (2) สิทธิในกำรได้รับค่ำตอบแทน
ระหว่ำงลำ (3) สิทธิในกำรได้รับค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำงำน (4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง (5) ค่ำเบี้ย
ประชุม (6) สิทธิในกำรขอรับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ (7) กำรได้รับรถประจ ำต ำแหน่ง (8) สิทธิอ่ืนๆ ที่
คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

22. กรณีที่เห็นสมควรแก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศหรือมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำรอำจเสนอต่อใครหรือหน่วยงำนใด 

 ก.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ข.  ส ำนักนำยกรัฐมนตรี    

 ค.  คณะรัฐมนตรี     ง.  รัฐสภำ 
ตอบ ค. 
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 เหตุผล ตำมข้อ 15 หลักเกณฑ์กำรได้รับสิทธิตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนด  ทั้งนี้ 
เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดเกี่ยวกับกำรได้รับสิทธินั้นตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ประกำศ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี  ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมกำรอำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ 
ประกำศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตำมวรรคหนึ่ง 
23. กรณใีนระหว่ำงสัญญำจ้ำง ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรตำม
ข้อใด 

 ก.  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในกรณีผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 
 ข.  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรพิเศษให้กระท ำในกรณีกำรประเมินผลส ำเร็จของ
งำนตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด 

 ค.  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรเชี่ยวชำญ 

 ง.  ถูกเฉพำะ ก. และ ข. 
ตอบ ง. 
 เหตุผล ตำมข้อ 19  ในระหว่ำงสัญญำจ้ำง ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนรำชกำร ดังต่อไปนี้ (1) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรทั่วไป ให้กระท ำในกรณี
ดังต่อไปนี้  (ก) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี (ข) กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อต่อสัญญำจ้ำง (2) 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรพิเศษ ให้กระท ำในกรณีกำรประเมินผลส ำเร็จของงำนตำม
ช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้ในสัญญำจ้ำง 
24. กรณีพนักงำนรำชกำรไม่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้ถือว่ำสัญญำจ้ำงสิ้นสุดลงโดยให้ส่วน
รำชกำรหรือให้พนักงำนรำชกำรทรำบภำยในกี่วัน 

 ก.  ภำยใน 40 วันนับแต่วันที่ทรำบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร 

 ข.  ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ทรำบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร 
 ค.  ภำยใน 7  วันนับแต่วันที่ทรำบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร 

 ง.  ภำยใน 14 วันนับแต่วันที่ทรำบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร 

ตอบ ค. 
 เหตุผล ตำมข้อ 20 พนักงำนรำชกำรผู้ใดไม่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อ 19 ให้ถือว่ำ
สัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำรผู้น้ันสิ้นสุดลง โดยให้ส่วนรำชกำรแจ้งให้พนักงำนรำชกำรทรำบภำยในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่ทรำบผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำรผู้นั้น 

25. กรณีกำรกระท ำควำมผิดข้อใด ถือว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
 ก.  ปฏิบัติหน้ำที่โดยประมำทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้รำชกำรได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง 
 ข.  กระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร 

 ค.  ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำหรือขัดค ำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของ
ผู้บังคับบัญชำ 
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 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
 เหตุผล ตำมข้อ 24 กำรกระท ำควำมผิดดังต่อไปนี้ ถือว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง (1) กระท ำ
ควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร (2) จงใจไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ (3) ปฏิบัติหน้ำที่โดยประมำท
เลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง (4) ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำ 
(5) ประมำทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง (6) ละทิ้งหรือทอดทิ้งกำรท ำงำน
เป็นเวลำติดต่อกันเกินกว่ำเจ็ดวัน ส ำหรับต ำแหน่งที่ส่วนรำชกำรก ำหนดวันเวลำกำรมำท ำงำน (7) ละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งกำรท ำงำนจนท ำให้งำนไม่แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนดจนเป็นเหตุให้ทำงรำชกำรได้รับควำมเสียหำย
อย่ำงร้ำยแรง ส ำหรับต ำแหน่งที่ส่วนรำชกำรก ำหนดกำรท ำงำนตำมเป้ำหมำย (8) ประพฤติชั่วอย่ำงร้ำยแรง หรือ
กระท ำควำมผิดอำญำโดยมีค ำพิพำกษำถึงที่สุด ให้จ ำคุกหรือหนักกว่ำโทษจ ำคุก (9) กำรกระท ำอ่ืนใดที่ส่วน
รำชกำรก ำหนดว่ำเป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
26. กรณีกำรกระท ำควำมผิดโดยละทิ้งหรือทอดทิ้งกำรท ำงำนเป็นเวลำติดต่อกันกินกว่ำกี่วัน จึงถือว่ำเป็น
ควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง 
 ก.  เกินกว่ำ 7 วัน     ข.  เกินกว่ำ 14 วัน 

 ค.  เกินกว่ำ 30 วัน     ง.  เกินกว่ำ 45 วัน 

ตอบ ก.   
27. ในกรณีที่ผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำพนักงำนรำชกำรคนใดกระท ำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรมีค ำสั่งอย่ำงไร 
 ก.  สั่งลงโทษภำคทัณฑ์    ข.  ลดขั้นเงินค่ำตอบแทน 

 ค.  ไล่ออก     ง.  ตัดเงินค่ำตอบแทน 

ตอบ ค. 
 เหตุผล ตำมข้อ 25 เมื่อมีกรณีที่พนักงำนรำชกำรถูกกล่ำวหำว่ำกระท ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรจัดให้มีคณะกรรมกำรสอบสวนเพื่อด ำเนินกำรสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกำสพนักงำนรำชกำร
ที่ถูกกล่ำวหำชี้แจงและแสดงพยำนหลักฐำนเพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรม ในกรณีที่ผลกำรสอบสวนปรำกฏว่ำ
พนักงำนรำชกำรผู้นั้นกระท ำควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรมีค ำสั่งไล่ออก แต่ถ้ำไม่มีมูล
กระท ำควำมผิดให้สั่งยุติเรื่อง 
28. ในกรณีที่ปรำกฏว่ำพนักงำนรำชกำรกระท ำควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรงตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนด ให้หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรสั่งลงโทษอย่ำงไร 
 ก.  สั่งลงโทษภำคทัณฑ์    ข.  ตัดเงินค่ำตอบแทนหรือลดขั้นเงินค่ำตอบแทน 

 ค.  ไล่ออก ปลดออก    ง.  ถูกเฉพำะ ก. และ ข. 
ตอบ ง. 
 เหตุผล ตำมข้อ 26  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำพนักงำนรำชกำรกระท ำควำมผิดวินัยไม่ร้ำยแรงตำมที่ส่วน 
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รำชกำรก ำหนด ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรสั่งลงโทษภำคทัณฑ์ ตัดเงินค่ำตอบแทน หรือลดขั้นเงินค่ำตอบแทน ตำม 

ควรแก่กรณีให้เหมำะสมกับควำมผิด 

29. กรณีสัญญำจ้ำงสิ้นสุดลงเมื่อใด 

 ก.  พนักงำนรำชกำรขำดคุณสมบัติเพรำะเป็นบุคคลล้มละลำย 

 ข.  ไม่ผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 ค.  พนักงำนรำชกำรถูกให้ออก เพรำะกระท ำควำมผิดอย่ำงร้ำยแรง 
 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
 เหตุผล ตำมขอ้ 28 สัญญำจ้ำงสิ้นสุดลงเมื่อ (1) ครบก ำหนดตำมสัญญำจ้ำง (2) พนักงำนรำชกำรขำด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมระเบียบนี้หรือตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนด (3) พนักงำนรำชกำรตำย (4) ไม่
ผ่ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมข้อ 19 (5) พนักงำนรำชกำรถูกให้ออก เพรำะกระท ำควำมผิดวินัยอย่ำง
ร้ำยแรง (6) เหตุอ่ืนตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตำมข้อก ำหนดของส่วนรำชกำรหรือตำมสัญญำจ้ำง 
30. ส่วนรำชกำรอำจบอกเลิกสัญญำจ้ำงกับพนักงำนรำชกำรก่อนครบก ำหนดตำมสัญญำจ้ำงได้และไม่เป็นเหตุ
ที่พนักงำนรำชกำรจะเรียกร้องค่ำตอบแทน เว้นแต่กรณีใด 

 ก.  กรณีส่วนรำชกำรได้ก ำหนดเงื่อนไขค่ำตอบแทนไว้ 
 ข.  กรณีส่วนรำชกำรจะก ำหนดให้ได้รับค่ำตอบแทนกำรออกจำกงำนโดยไม่มีควำมผิด 

 ค.  กรณีส่วนรำชกำรได้ก ำหนดกฎหรือระเบียบไว้ให้ได้รับค่ำตอบแทน 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 
 เหตุผล ตำมข้อ 30 ส่วนรำชกำรอำจบอกเลิกสัญญำจ้ำงกับพนักงำนรำชกำรผู้ใดก่อนครบก ำหนดตำม
สัญญำจ้ำงได้ โดยไม่ต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ และไม่เป็นเหตุที่พนักงำนรำชกำรจะเรียกร้องค่ำตอบแทนกำรเลิก
สัญญำจ้ำงได้ เว้นแต่ส่วนรำชกำรจะก ำหนดให้ในกรณีใดได้รับค่ำตอบแทนกำรออกจำกงำนโดยไม่มีควำมผิดไว้ 
31. คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรียกโดยย่อว่ำอะไร 
 ก.  กพร.   ข.  กบบ.  ค.  คพร.  ง.  คบร. 
ตอบ ค. 
 เหตุผล ตำมข้อ 34  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร” เรียก
โดยย่อว่ำ “คพร.” ประกอบด้วยรองนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย เป็นประธำน
กรรมกำร เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน เป็นรองประธำนกรรมกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เลขำธิกำร
ส ำนักงำนประกันสังคม อัยกำรสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลำง ผู้แทนกระทรวงกลำโหม ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง 
ผู้แทนกระทรวงแรงงำน ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เป็น
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กรรมกำร และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนสี่คนซึ่งประธำนกรรมกำรแต่งตั้งจำกผู้เชี่ยวชำญในสำขำกำร
บริหำรงำนบุคคลกฎหมำย เศรษฐศำสตร์ และแรงงำนสัมพันธ์ สำขำละหนึ่งคน  
32. ใครเป็นคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร 
 ก.  รองนำยกรัฐมนตรี    ข.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

 ค.  เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
33. กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำรมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกี่ปี 
 ก.  ครำวละ 1 ปี     ข.  ครำวละ 2 ป ี   

 ค.  ครำวละ 3 ปี     ง.  ครำวละ 4 ป ี

ตอบ ข. 
 เหตุผล ตำมข้อ 35  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสองปี กรรมกำร 
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
34. นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งเมื่อใดบ้ำง 
 ก.  ประธำนกรรมกำรให้ออก   ข.  เป็นบุคคลล้มละลำย 
 ค.  เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง   ง.  เป็นข้ำรำชกำรในหน่วยงำนของรัฐ 

ตอบ ก. 
 เหตุผล ตำมข้อ 36 นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่ง 
เมื่อ  (1) ตำย (2) ลำออก (3) ประธำนกรรมกำรให้ออก 

35. กรณีใดต่อไปนี้ เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร 

 ก.  ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรสรรหำและกำรเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นพนักงำน
รำชกำร 
 ข.  แต่งต้ังคณะกรรมกำรสอบสวนวินัย พนักงำนรำชกำร 

 ค.  ก ำหนดแผนงำนและแนวทำงปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะส่วนรำชกำรในกำรปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบ
หรือประกำศเกี่ยวกับกำรบริหำรพนักงำนรำชกำรเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ 
 ง.  ถูกเฉพำะ ก. และ ค. 
ตอบ ง. 
 เหตุผล ตำมข้อ 37 ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ (1) ก ำหนดแผนงำนและแนวทำงปฏิบัติ 
รวมทั้งเสนอแนะส่วนรำชกำรในกำรปรับปรุงหรือแก้ไขระเบียบหรือประกำศเกี่ยวกับกำรบริหำรพนักงำน
รำชกำรเพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบนี้ (2) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรสรรหำและกำร
เลือกสรรบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร รวมทั้งแบบสัญญำจ้ำง (3) ก ำหนดกลุ่มงำนและลักษณะงำนในกลุ่ม
งำน และคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำนของพนักงำนรำชกำร (4) ให้ควำมเห็นชอบกรอบอัตรำก ำลังพนักงำน
รำชกำรที่ส่วนรำชกำรเสนอ (5) ก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนและวำงแนวทำงกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์อ่ืนของ
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พนักงำนรำชกำร (6) ก ำหนดมำตรฐำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร (7) ตีควำมและ
วินิจฉัยปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้บังคับระเบียบนี้ (8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรตำมที่เห็นสมควร (10) อ ำนำจ
หน้ำที่อ่ืนตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกฎหมำยอ่ืน 

36. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร 

 ก.  ให้ควำมเห็นชอบกรอบอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรที่ส่วนรำชกำรเสนอ 

 ข.  ก ำหนดมำตรฐำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร 

 ค.  ตีควำมและวินิจฉัยปัญหำกำรกระท ำผิดวินัยร้ำยแรงของพนักงำนรำชกำร 

 ง.  ก ำหนดค่ำตอบแทนและวำงแนวทำงกำรก ำหนดสิทธิประโยชน์อ่ืนของพนักงำนรำชกำร 

ตอบ ค.  
37. หน่วยใดรับผิดชอบในงำนธุรกำรของคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร 

 ก.  ส ำนักนำยกรัฐมนตรี    ข.  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

 ค.  ส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 
 เหตุผล ตำมข้อ 38 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนรับผิดชอบในงำนธุรกำรของ
คณะกรรมกำรและปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 

38. ในกรณีระหว่ำงที่ยังไม่มีคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำรตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย
พนักงำนรำชกำรฯ ให้ใครปฏิบัติหน้ำที่แทนตำมระเบียบนี้ 
 ก.  คณะกรรมกำรบริหำรงำนลูกจ้ำง   ข.  คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

 ค.  ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี   ง.  ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ ก. 
 เหตุผล ตำมข้อ 40 แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนลูกจ้ำงสัญญำจ้ำง ลงวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2546 
ปฏิบัติหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรตำมระเบียบนี้ จนกว่ำคณะกรรมกำรตำมระเบียบนี้จะเข้ำรับหน้ำที่ 
39. กรณีที่อัตรำลูกจ้ำงประจ ำว่ำงลงและคณะกรรมกำรก ำหนดเป้ำหมำยและนโยบำยก ำลังคนภำครัฐ ให้ส่วน
รำชกำรด ำเนินกำรจ้ำงอย่ำงไร 

 ก.  ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรจ้ำงเป็นข้ำรำชกำร 

 ข.  ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรตำมระเบียบนี้ 
 ค.  ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรจ้ำงเป็นลูกจ้ำงประจ ำตำมระเบียบนี้ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 
 เหตุผล ตำมข้อ 42 42  ในกรณีที่อัตรำลูกจ้ำงประจ ำว่ำงลงและคณะกรรมกำรก ำหนดเป้ำหมำยและ
นโยบำยก ำลังคนภำครัฐก ำหนดให้จ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ส่วนรำชกำรจะด ำเนินกำรจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรตำม
ระเบียบนี้ได้ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2548 เปน็ต้นไป หรือตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
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40. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร ประกำศใช้เมื่อใด 

 ก.  วันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2548   ข.  วันที่ 13 มกรำคม พ.ศ.  2547  

 ค.  เมื่อวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2547   ง.  เมื่อวันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2548 

ตอบ ข. 
41. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำรให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด 

 ก.  วันที่ 13 มกรำคม พ.ศ. 2547   ข.  วันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2547 

 ค.  วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2546   ง.  วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2547 

ตอบ ง. 
----------------------------------- 
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พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
_________________ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกำลปัจจุบัน 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้
ประกำศว่ำ  

โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของรัฐสภำ

ดังต่อไปนี้  
มาตรา ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ. 

๒๕๔๖”  
มาตรา ๒[๑]  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป  
มาตรา ๓  ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“สวัสดิกำรสังคม”  หมำยควำมว่ำ ระบบกำรจัดบริกำรทำงสังคมซึ่งเกี่ยวกับกำรป้องกัน กำร

แก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำ และกำรส่งเสริมควำมมั่นคงทำงสังคม เพื่อตอบสนองควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำนของ
ประชำชน ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่ำงทั่วถึง เหมำะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ทั้ง
ทำงด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพอนำมัย ที่อยู่อำศัย กำรท ำงำน และกำรมีรำยได้ นันทนำกำร กระบวนกำรยุติธรรม และ
บริกำรทำงสังคมทั่วไป โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชำชนจะต้องได้รับ และกำรมีส่วนร่วมใน
กำรจัดสวัสดิกำรสังคมทุกระดับ 

 “กำรจัดสวัสดิกำรสังคม”  หมำยควำมว่ำ กำรจัดบริกำรสวัสดิกำรสังคมตำมมำตรฐำนที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

“ผู้รับบริกำรสวัสดิกำรสังคม”  หมำยควำมว่ำ บุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในสภำวะยำกล ำบำก
หรือที่จ ำต้องได้รับควำมช่วยเหลือ เช่น เด็ก เยำวชน คนชรำ ผู้ยำกไร้ ผู้พิกำร หรือทุพพลภำพ ผู้ด้อยโอกำส ผู้ถูก
ละเมิดทำงเพศ หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 
__________________ 
[๑] รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๔ ก/หน้ำ ๖/๑ ตุลำคม ๒๕๔๖ 

 

http://law.longdo.com/law/633/#_ftn1
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“องค์กำรสวัสดิกำรสังคม”[๒] หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนของรัฐที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำร
สังคม องค์กรสำธำรณประโยชน์ และองค์กรสวัสดิกำรชุมชน 

“องค์กรสำธำรณประโยชน์”  หมำยควำมว่ำ องค์กรภำคเอกชนที่ได้รับกำรรับรองให้ด ำเนินงำน
ด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมตำมพระรำชบัญญัตินี้ 

“องค์กรสวัสดิกำรชุมชน”[๓] หมำยควำมว่ำ องค์กรภำคประชำชนที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้แก่สมำชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของเครือข่ำยองค์กร
สวัสดิกำรชุมชน และได้รับกำรรับรองให้ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

“ชุมชน”[๔] หมำยควำมว่ำ กลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกัน
อย่ำงเป็นปกติและต่อเนื่อง โดยเหตุที่อยู่ในอำณำบริเวณเดียวกัน หรือมีอำชีพเดียวกัน หรือประกอบกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน หรือมีวัฒนธรรม ควำมเชื่อ หรือควำมสนใจร่วมกัน 

“เครือข่ำยองค์กรสวัสดิกำรชุมชน”[๕] หมำยควำมว่ำ องค์กรที่เกิดจำกกำรรวมตัวขององค์กร
สวัสดิกำรชุมชนมำกกว่ำหนึ่งองค์กรเพื่อร่วมมือ ประสำนงำน และเชื่อมโยงในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมขององค์กร
สวัสดิกำรชุมชนในทุกระดับ 

“กองทุน”  หมำยควำมว่ำ กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
“ส ำนักงำน”  หมำยควำมว่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ 
 “นักสังคมสงเครำะห์”  หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีสำขำสังคมสงเครำะห์ศำสตร์หรือที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนสังคมสงเครำะห์ตำม
มำตรฐำนที่คณะกรรมกำรก ำหนดหรือที่มีคุณสมบัติตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดยประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ 

“อำสำสมัคร”  หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งอำสำช่วยปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในองค์กำร
สวัสดิกำรสังคม 

“กรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ กรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ 
“คณะกรรมกำร”  หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ 
“คณะกรรมกำรประเมินผล”  หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำร 

ด ำเนินงำนของกองทุน 
“ผู้อ ำนวยกำร”  หมำยควำมว่ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร

สังคมแห่งชำติ 
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่”  หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

_____________ 
[๒] มำตรำ ๓ นิยำมค ำว่ำ “องค์กำรสวัสดิกำรสังคม” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๓] มำตรำ ๓ นิยำมค ำว่ำ “องค์กรสวัสดิกำรชุมชน” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๔] มำตรำ ๓ นิยำมค ำว่ำ “ชุมชน” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๕] มำตรำ ๓ นิยำมค ำว่ำ “เครือข่ำยองค์กรสวัสดิกำรชุมชน” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

http://law.longdo.com/law/633/#_ftn2
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“รัฐมนตรี”  หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  
มาตรา ๔  ให้นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ

มนุษย์รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์มีอ ำนำจแต่งตั้งพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ กับออกระเบียบเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
ระเบียบนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด ๑ 
แนวการจัดสวัสดิการสังคม 

___________ 
มาตรา ๕  ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมขององค์กำรสวัสดิกำรสังคมให้แก่ผู้รับบริกำรสวัสดิกำร

สังคม ให้ค ำนึงถึงเร่ือง ดังต่อไปนี้ 
(๑)  สำขำต่ำงๆ ที่จะด ำเนินกำรตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม เช่น กำรบริกำรทำงสังคม 

กำรศึกษำ สุขภำพอนำมัย ที่อยู่อำศัย กำรฝึกอำชีพ กำรประกอบอำชีพ นันทนำกำรและกระบวนกำรยุติธรรม เป็น
ต้น 

(๒)  ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีกำรในกำรด ำเนินกำร เช่น กำรส่งเสริมกำรพัฒนำ กำร
สงเครำะห์ กำรคุ้มครอง กำรป้องกัน กำรแก้ไข และกำรบ ำบัดฟื้นฟู เป็นต้น 

ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมตำมวรรคหนึ่ง ให้มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ และองค์กรอ่ืนได้มีส่วนร่วมด้วย  

มาตรา ๖  ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 

___________________ 
มาตรา ๗[๖]  ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร 

สังคมแห่งชำติ” เรียกโดยย่อว่ำ “ก.ส.ค.” ประกอบด้วย 
(๑) นำยกรัฐมนตรีเป็นประธำนกรรมกำร 
(๒) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธำน

กรรมกำรคนที่หนึ่ง 
(๓) ผู้แทนองค์กรสำธำรณประโยชน์หรือผู้แทนองค์กรสวัสดิกำรชุมชน ซึ่งนำยกรัฐมนตรี

แต่งตั้งจำกบุคคลตำม (๕) เป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่สอง 
_______________ 
[๖] มำตรำ ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 (๔) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกำรคลัง
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวง
มหำดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงำน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ และอธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 

 (๕) กรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง ได้แก่ ผู้แทนองค์กรสำธำรณประโยชน์จ ำนวนแปดคน
และผู้แทนองค์กรสวัสดิกำรชุมชนจ ำนวนแปดคน 

(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ ำนวนแปดคน 
ให้ผู้อ ำนวยกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้ผู้อ ำนวยกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรในส ำนักงำน

เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 
กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้แทนองค์กรสำธำรณประโยชน์และผู้แทนองค์กรสวัสดิกำรชุมชนให้

แต่งตั้งจำกบุคคลซึ่งองค์กรสำธำรณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิกำรชุมชนได้เลือกกันเอง แล้วแต่กรณี และกำร
แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งต้ังจำกบุคคลซึ่งไม่เป็นข้ำรำชกำรที่มีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำพนักงำน
หรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว้นแต่เป็นผู้สอนใน
สถำบันอุดมศึกษำของรัฐ โดยผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้ซึ่งมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญมีผลงำนและประสบกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม ด้ำนสุขภำพอนำมัยด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนกฎหมำยอย่ำงน้อยด้ำนละ
หนึ่งคน 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรเลือกและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้แทนองค์กร
สำธำรณประโยชน์และผู้แทนองค์กรสวัสดิกำรชุมชน ให้เป็นไปตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด  

มาตรา ๘  กรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี กรรมกำรซึ่งพ้น
จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวำระติดต่อกัน  

มาตรา ๙  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๘ กรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง
พ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑)  ตำย 
(๒)  ลำออก 
(๓)  เป็นบุคคลล้มละลำย 
(๔)  เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๕)  คณะรัฐมนตรีให้ออก 
(๖)  ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่กรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ ให้

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมกำรจำกบุคคลในประเภทเดียวกันตำมมำตรำ ๗ เป็นกรรมกำรแทน และให้ผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งตนแทน  
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มาตรา ๑๑  ในกรณีที่กรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด ำรงต ำแหน่งครบวำระแล้ว ให้กรรมกำร
ซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรขึ้นใหม่  

มาตรา ๑๒  กำรประชุมของคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกำรประชุมครำวใดถ้ำประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
ให้รองประธำนกรรมกำรคนที่หนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำรคนที่
หนึ่งไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองประธำนกรรมกำรคนที่สองเป็นประธำนในที่
ประชุม  ถ้ำประธำนกรรมและรองประธำนกรรมกำรทั้งสองคนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ 
ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่ง เป็นประธำนในที่ประชุมส ำหรับกำรประชุมครำวนั้น 

กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำร
ลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

มาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  เสนอแนะและให้ควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบำยกำรจัดสวัสดิกำรสังคม และ

กำรส่งเสริมให้มีกำรจัดสวัสดิกำรสังคมอย่ำงเป็นระบบ ทั่วถึง และต่อเน่ือง 
(๒)  เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือแก้ไขกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ

คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
(๓)  เสนอแผนพัฒนำงำนสวัสดิกำรสังคมต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเป็นแผนแม่บท 
(๔)  ให้ควำมเห็นชอบแผนงำนและโครงกำรต่ำงๆ ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมที่เสนอต่อ

คณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
(๕)  ก ำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้ำหมำย สำขำ ลักษณะหรือรูปแบบและวิธีกำรในกำรจัด

สวัสดิกำรสังคม 
(๖)  ก ำหนดมำตรฐำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
(๗)  วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของ

องค์กำรสวัสดิกำรสังคม นักสังคมสงเครำะห์ และอำสำสมัคร 
(๘)  วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรประสำนงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
(๙)  วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
(๑๐)  วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรควบคุมดูแลกำรใช้จ่ำยเงินของกองทุนให้เป็นไปตำม

พระรำชบัญญัตินี้ 
(๑๑)  วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรกองทุนโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลังตำม

มำตรำ ๒๙ (๑) 
(๑๒)  วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินเพื่อสนับสนุนองค์กำรสวัสดิกำรสังคม

ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมหรือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมตำมมำตรำ ๒๙ (๒) 
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(๑๓)  วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดท ำรำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรบริหำรกองทุนตำมมำตรำ 
๒๙ (๓) 

(๑๔)  วำงระเบียบกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจัดหำผลประโยชน์ และกำร
จัดกำรของกองทุนโดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลังตำมมำตรำ ๓๐ 

(๑๕)[๗] ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอและกำรรับรองเป็นองค์กร
สำธำรณประโยชน์และองค์กรสวัสดิกำรชุมชน ตำมมำตรำ ๓๔ และมำตรำ ๔๐/๑ 

(๑๖)[๘] วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กร
สำธำรณประโยชน์และองค์กรสวัสดิกำรชุมชนเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

(๑๗)[๙] ก ำหนดมำตรฐำนในกำรฝึกอบรมด้ำนสังคมสงเครำะห์ รวมทั้งก ำหนดคุณสมบัติส ำหรับ
ผู้ซึ่งปฏิบัติงำนดำ้นกำรจัดสวัสดิกำรสังคมเพื่อเป็นนักสังคมสงเครำะห์ตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

(๑๘)[๑๐] วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและสนับสนุนในด้ำนวิชำกำรและกำรพัฒนำบุคลำกร
ให้แก่นักสังคมสงเครำะห์ อำสำสมัคร ตำมมำตรำ ๓๕ (๒) 

(๑๙)[๑๑] วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรคืนเงินอุดหนุนที่องค์กรสำธำรณประโยชน์ และองค์กร
สวัสดิกำรชุมชนได้รับไปตำมมำตรำ ๔๐ และมำตรำ ๔๐/๓ 

(๒๐)  วำงระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี รวมทั้งปฏิบัติกำรอ่ืนใด
ตำมที่พระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรหรือตำมที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมำย 

ทั้งนี้ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตำม (๓) (๕) (๖) และ (๙) ให้ค ำนึงถึงหลักกำรและ
แนวทำงกำรมีส่วนร่วมหรือบทบำทในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำและองค์กรอ่ืน รวมทั้งหน่วยงำนของรัฐและภำคเอกชนด้วย 

แผนพัฒนำสวัสดิกำรสังคมตำม (๓) ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นแผนแม่บทแล้ว ข้อก ำหนดตำม 
(๕) (๖) (๑๕) (๑๗) และระเบียบที่ได้วำงขึ้นตำม (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๖) (๑๘) (๑๙) (๒๐)  
รวมทั้งระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรกองทุนตำม (๑๑) ซึ่งกระทรวงกำรคลังได้เห็นชอบนั้นเมื่อได้ประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้  

มาตรา ๑๔  ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏิบัติหน้ำที่แทน
คณะกรรมกำรหรือปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 

ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๒ มำใช้บังคับกับกำรประชุมของคณะอนุกรรมกำร โดยอนุโลม  
________________ 
[๗] มำตรำ ๑๓ (๑๕) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๘] มำตรำ ๑๓ (๑๖) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๙] มำตรำ ๑๓ (๑๗) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๐] มำตรำ ๑๓ (๑๘) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๑] มำตรำ ๑๓ (๑๙) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๑๕  ให้มีส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ เรียกโดยย่อ
ว่ำ “ส ำนักงำน ก.ส.ค.” ในส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์และให้มีอ ำนำจ
หน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  จัดท ำแผนพัฒนำงำนสวัสดิกำรสังคมเสนอต่อคณะกรรมกำร 
(๒)  รวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิจัยและพัฒนำ เกี่ยวกับงำนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
(๓)  เป็นศูนย์กลำง ประสำนงำน เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ งำนหรือกิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัด

สวัสดิกำรสังคม 
(๔)  ร่วมมือและประสำนงำนกับรำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค รำชกำร

บริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ และองค์กำรสวัสดิกำรสังคม ตลอดจนองค์กรอ่ืนในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมตำม
พระรำชบัญญัตินี้และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๕)  ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำงำนสวัสดิกำรสังคมขององค์กำร
สวัสดิกำรสังคมแล้วรำยงำนต่อคณะกรรมกำร 

(๖)  ด ำเนินกำรและสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมขององค์กำร
สวัสดิกำรสังคม นักสังคมสงเครำะห์ และอำสำสมัคร ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรก ำหนด รวมทั้ง
ด ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรพัฒนำมำตรฐำนดังกล่ำวให้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 

(๗)  ให้กำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมขององค์กำรสวัสดิกำร
สังคม นักสังคมสงเครำะห์ และอำสำสมัคร ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

(๘)[๑๒] ก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรสำธำรณประโยชน์และองค์กร
สวัสดิกำรชุมชนให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัตินี้และตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 (๙)  จัดท ำทะเบียนกลำงเกี่ยวกับองค์กำรสวัสดิกำรสังคม นักสังคมสงเครำะห์อำสำสมัคร และ
ผู้รับบริกำรสวัสดิกำรสังคม 

(๑๐)  จัดฝึกอบรมนักสังคมสงเครำะห์และอำสำสมัคร 
(๑๑)  รับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรบริหำรกองทุน คณะกรรมกำร

ประเมินผล และคณะอนุกรรมกำรซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตั้ง 
(๑๒)  ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย  
มาตรา ๑๖  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ีให้กรรมกำร กรรมกำรส่งเสริมกำรจัด

สวัสดิกำรสังคมจังหวัด กรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมกรุงเทพมหำนคร กรรมกำรประเมินผล 
กรรมกำรบริหำรกองทุนและอนุกรรมกำรได้รับเบี้ยประชุม ค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พัก และค่ำใช้จ่ำยอย่ำง
อ่ืน ตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด โดยควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลัง 
___________ 
[๑๒] มำตรำ ๑๕ (๘) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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หมวด ๓ 
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด 

__________________ 
มาตรา ๑๗[๑๓]  ให้มีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมจังหวัด เรียกโดยย่อว่ำ “ก.

ส.จ.” ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำนกรรมกำร 
(๒) รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำยเป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่

หนึ่ง 
(๓) ผู้แทนองค์กรสำธำรณประโยชน์หรือผู้แทนองค์กรสวัสดิกำรชุมชนซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

แต่งตั้งจำกบุคคลตำม (๕) เป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่สอง 
(๔) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ ปลัดจังหวัด แรงงำนจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อ ำนวยกำร 

ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัด นำยแพทย์สำธำรณสุข
จังหวัด และผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตจังหวัดจ ำนวนหน่ึงคน 

(๕) กรรมกำรซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งต้ัง ได้แก่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดจ ำนวนสำมคน ผู้แทนองค์กรสำธำรณประโยชน์ในเขตจังหวัดจ ำนวนสำมคน และผู้แทนองค์กรสวัสดิกำร
ชุมชนในเขตจังหวัดจ ำนวนสำมคน 

(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้งจ ำนวนสำมคน 
ให้พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้พัฒนำ

สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแต่งต้ังข้ำรำชกำรในส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสำธำรณประโยชน์และ
ผู้แทนองค์กรสวัสดิกำรชุมชนให้แต่งตั้งจำกบุคคลซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสำธำรณประโยชน์  
หรือองค์กรสวัสดิกำรชุมชนในจังหวัดนั้นได้เลือกกันเอง แล้วแต่กรณี และกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้
แต่งตั้งจำกบุคคลซึ่งไม่เป็นข้ำรำชกำรที่มีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร 
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเว้นแต่เป็นผู้สอนในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้ซึ่งมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญมีผลงำนและประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนสวัสดิกำร
สังคมอย่ำงน้อยหนึ่งคน 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรเลือกและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรสำธำรณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิกำรชุมชน ให้เป็นไปตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีก ำหนด  
_____________________ 
 [๑๓] มำตรำ ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๑๘  ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๘ มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๒ และมำตรำ 
๑๔ มำใช้บังคับกับกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง กำรประชุม และกำรแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรของ ก.
ส.จ. โดยอนุโลม  

มาตรา ๑๙  ให้ ก.ส.จ. มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  เสนอนโยบำย มำตรกำร และแผนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของจังหวัดต่อคณะกรรมกำร 
(๒)  ส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงำนของรัฐและภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัด

สวัสดิกำรสังคมของจังหวัด 
(๓)  วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐและภำคเอกชน ทั้งในด้ำน

ข้อมูล ทรัพยำกร และกำรปฏิบัติงำนในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของจังหวัด 
(๔)  วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของจังหวัดให้สอดคล้องกับระเบียบที่

คณะกรรมกำรก ำหนด 
(๕)  ก ำกับดูแลหรือส่งเสริมและให้ควำมเห็นชอบแผนงำนและโครงกำรเกี่ยวกับกำรจัด

สวัสดิกำรสังคมในเขตพื้นที่ของจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
(๖)  ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย  
มาตรา ๒๐[๑๔]  ให้ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรับผิดชอบในงำน

ธุรกำรของ ก.ส.จ. และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ภำยในเขตพื้นที่ของจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท ำแผนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมเสนอต่อ ก.ส.จ. 
(๒) รวบรวมข้อมูล สถิติ แผนงำน และโครงกำร เกี่ยวกับกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
(๓) เป็นศูนย์กลำง ประสำนงำน เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ งำนหรือกิจกรรมเกี่ยวกับกำรจัด

สวัสดิกำรสังคม 
(๔) ร่วมมือและประสำนงำนกับรำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค รำชกำร

บริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ และองค์กำรสวัสดิกำรสังคม ตลอดจนองค์กรอ่ืนในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมตำม
พระรำชบัญญัตินี้และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๕) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมขององค์กำร
สวัสดิกำรสังคมแล้วรำยงำนต่อ ก.ส.จ. 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กำรสวัสดิกำรสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนและ
องค์กรอ่ืนให้มีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 

(๗) ก ำกับดูแลและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรสำธำรณประโยชน์ และองค์กร
สวัสดิกำรชุมชนตำมพระรำชบัญญัติน้ี 
___________ 
[๑๔] มำตรำ ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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(๘) จัดท ำทะเบียนเกี่ยวกับองค์กำรสวัสดิกำรสังคม นักสังคมสงเครำะห์ อำสำสมัคร และ
ผู้รับบริกำรสวัสดิกำรสังคม 

(๙) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ ก.ส.จ. มอบหมำย  
มาตรา ๒๑[๑๕]  ให้มีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมกรุงเทพมหำนคร เรียกโดย 

ย่อว่ำ “ก.ส.ก.” ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นประธำนกรรมกำร 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหำนครเป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่หนึ่ง 
(๓) ผู้แทนองค์กรสำธำรณประโยชน์หรือผู้แทนองค์กรสวัสดิกำรชุมชนซึ่งผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนครแต่งต้ังจำกบุคคลตำม (๕) เป็นรองประธำนกรรมกำรคนที่สอง 
(๔) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงำน ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร 
ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข ผู้แทนกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร และผู้แทนศูนย์กำรศึกษำพิเศษส่วนกลำง 

(๕) กรรมกำรซึ่งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งต้ัง ได้แก่ ผู้แทนองค์กรสำธำรณประโยชน์ใน
เขตกรุงเทพมหำนครจ ำนวนหกคน และผู้แทนองค์กรสวัสดิกำรชุมชนในเขตกรุงเทพมหำนครจ ำนวนหกคน 

(๖) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งตั้งจ ำนวนหกคน 
ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และให้

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำสังคม กรุงเทพมหำนคร แต่งต้ังข้ำรำชกำรในส ำนักพัฒนำสังคมกรุงเทพมหำนคร เป็น
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้แทนองค์กรสำธำรณประโยชน์และผู้แทนองค์กรสวัสดิกำรชุมชนให้
แต่งตั้งจำกบุคคลซึ่งองค์กรสำธำรณประโยชน์หรือองค์กรสวัสดิกำรชุมชนได้เลือกกันเอง แล้วแต่กรณีและกำร 
แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งต้ังจำกบุคคลซึ่งไม่เป็นข้ำรำชกำรที่มีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ พนักงำน
หรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอน
ในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐโดยผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้ซึ่งมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ มีผลงำนและประสบกำรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคมอย่ำงน้อยหนึ่งคน 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรเลือกและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้แทนองค์กร
สำธำรณประโยชน์และผู้แทนองค์กรสวัสดิกำรชุมชน ให้เป็นไปตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด  

มาตรา ๒๒  ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๘ มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๒ และมำตรำ 
๑๔ มำใช้บังคับกับกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง กำรประชุม และกำรแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรของ ก.
ส.ก. โดยอนุโลม  
______________ 
 [๑๕] มำตรำ ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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มาตรา ๒๓[๑๖]  ให้ ก.ส.ก. มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๙ และให้ส ำนักพัฒนำสังคม
กรุงเทพมหำนคร มีหน้ำที่รับผิดชอบในงำนธุรกำรของ ก.ส.ก. และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๒๐ ทั้งนี้ ภำยใน
เขตกรุงเทพมหำนคร 

หมวด ๔ 
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

__________________ 
มาตรา ๒๔  ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ

ควำมมั่นคงของมนุษย์ เรียกว่ำ “กองทุนส่งเสรมิกำรจัดสวัสดิกำรสังคม” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัด
สวัสดิกำรสังคมตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๒๕  กองทุนประกอบด้วย 
(๑)  เงินทุนประเดิมที่รัฐบำลจัดสรรให้ 
(๒)  เงินที่ได้รับจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
(๓)  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคหรือมอบให้ 
(๔)  เงินอุดหนุนจำกต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
(๕)  เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตำมกฎหมำยหรือโดยนิติกรรม

อ่ืน 
(๖)  ดอกผลที่เกิดจำกเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
มาตรา ๒๖  เงินและดอกผลตำมมำตรำ ๒๕ ไม่ต้องน ำส่งกระทรวงกำรคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน  
มาตรา ๒๗  ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
(๑)  ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์เป็นประธำนกรรมกำร 
 (๒)  อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำรเป็นรองประธำนกรรมกำร 
(๓)  ผู้แทนส ำนักงบประมำณ ผู้แทนกรมบัญชีกลำง ผู้แทนกรุงเทพมหำนคร 
(๔)  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมกำรแต่งต้ังจ ำนวนห้ำคน ในจ ำนวนนี้จะต้องเป็นผู้แทนองค์กร

สำธำรณประโยชน์อย่ำงน้อยสองคน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงน้อยหนึ่งคน 
ให้ผู้อ ำนวยกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและพิจำรณำคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรี

ประกำศก ำหนด  
มาตรา ๒๘  ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๘ มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๒ และมำตรำ 

๑๔ มำใช้บังคับกับกำรด ำรงต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง กำรประชุม และกำรแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรของคณะ
กรรมกำรบริหำรกองทุนโดยอนุโลม 
______________ 
[๑๖] มำตรำ ๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

http://law.longdo.com/law/633/#_ftn16
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มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  บริหำรกองทุนให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
(๒)  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินเพื่อสนับสนุนองค์กำรสวัสดิกำรสังคมในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม

หรือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
(๓)  รำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรบริหำรกองทุนต่อคณะกรรมกำรตำมระเบียบที่

คณะกรรมกำรก ำหนด  
มาตรา ๓๐  กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรจัดหำผลประโยชน์และกำรจัดกำร

กองทุน ให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด  
มาตรา ๓๑  ให้มีคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนจ ำนวนเจ็ดคน 

ประกอบด้วยประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวนห้ำคน ซึ่งคณะกรรมกำรโดยกำรเสนอแนะของ
รัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้ซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ด้ำนกำรเงิน กำรจัดสวัสดิกำรสังคม และกำร
ประเมินผล ซึ่งในจ ำนวนน้ีจะต้องเป็นผู้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรประเมินผลจ ำนวนสองคน และให้ผู้อ ำนวยกำร
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้น ำมำตรำ ๘ มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ และมำตรำ ๑๒ มำใช้บังคับกับกรรมกำร
ประเมนิผลและกำรประชุมของคณะกรรมกำรประเมินผลด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๓๒  คณะกรรมกำรประเมินผลมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกองทุน 
(๒)  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำร 
ให้คณะกรรมกำรประเมินผลมีอ ำนำจเรียกเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจำกบุคคล

ใดหรือเรียกบุคคลใดมำชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลได้  
มาตรา ๓๓  ให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดท ำงบดุลและบัญชีท ำกำร ส่งผู้สอบบัญชี 

ตรวจสอบภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีแล้วท ำรำยงำนผลกำร

สอบและรับรองบัญชีและกำรเงินทุกประเภทของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมกำรภำยในหน่ึงร้อยห้ำสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชีเพื่อคณะกรรมกำรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ 

รำยงำนผลกำรสอบบัญชีตำมวรรคสองให้รัฐมนตรีเสนอต่อนำยกรัฐมนตรีเพื่อน ำเสนอต่อสภำ
ผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำเพื่อทรำบ และจัดให้มีกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

หมวด ๕ 
องค์กรสาธารณประโยชน์ 

________________ 
มาตรา ๓๔  มูลนิธิ หรือสมำคมที่มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมหรือองค์กร

ภำคเอกชน 
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ที่มีผลงำนเกี่ยวกับกำรจัดสวัสดิกำรสังคมตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรก ำหนดอำจยื่นค ำขอต่อคณะกรรมกำร 
ให้รับรองเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์ได้ 

กำรยื่นค ำขอและกำรรับรองเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์ตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

ในกำรรับรององค์กรสำธำรณประโยชน์นั้นคณะกรรมกำรอำจก ำหนดเงื่อนไขใดๆ ให้องค์กร
สำธำรณประโยชน์ถือปฏิบัติด้วยก็ได้ 

เมื่อมีกำรรับรองให้องค์กรใดเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์แล้ว ให้จดแจ้งกำรรับรองเป็นองค์กร
สำธำรณประโยชน์ในทะเบียนองค์กรสำธำรณประโยชน์ และให้ส ำนักงำนประกำศกำรรับรองในรำชกิจจำ
นุเบกษำ โดยระบุชื่อองค์กรสำธำรณประโยชน์นั้น  

มาตรา ๓๕  องค์กรสำธำรณประโยชน์อำจได้รับกำรสนับสนุนในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  เงินอุดหนุนจำกกองทุนตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
(๒)  กำรช่วยเหลือจำกส ำนักงำนในด้ำนวิชำกำรและกำรพัฒนำบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในองค์กร

สำธำรณประโยชน์ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
(๓)  กำรช่วยเหลืออ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด  
มาตรา ๓๖  โครงกำรที่จะขอรับเงินอุดหนุนจำกกองทุนต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑)  เป็นโครงกำรด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมที่มีผลต่อกำรป้องกัน กำรแก้ไขปัญหำและกำร

พัฒนำสังคม 
(๒)  เป็นโครงกำรที่ไม่ขัดต่อนโยบำยของรัฐบำลและแผนพัฒนำงำนสวัสดิกำรสังคม และ 
(๓)  เป็นโครงกำรที่มีกำรด ำเนินงำนมำแล้ว โดยมีทุนอยู่บำงส่วน หรือเป็นโครงกำรใหม่  
มาตรา ๓๗  ให้องค์กรสำธำรณประโยชน์ที่ได้รับเงินอุดหนุนจำกกองทุนตำมมำตรำ ๓๕ (๑) 

จัดท ำรำยงำนกำรใช้จ่ำยเงินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด  
มาตรา ๓๘  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำองค์กรสำธำรณประโยชน์ใดมีพฤติกำรณ์ในกำรจัดสวัสดิกำร

สังคมที่ไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด หรือไม่มีผลงำน ตำมมำตรฐำนที่
คณะกรรมกำรก ำหนด ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีหนังสือแจ้งให้องค์กรสำธำรณประโยชน์นั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือควำมเห็นในกำร
ปฏิบัติงำน หรือส่งผู้แทนมำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำ หรือส่งเอกสำรหรือพยำนหลักฐำนอ่ืนมำประกอบกำรพิจำรณำ 

(๒)  มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมำให้ถ้อยค ำหรือมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ส่ง
วัตถุ เอกสำร หรือพยำนหลักฐำนอ่ืนมำประกอบกำรพิจำรณำ  

มาตรา ๓๙  ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจเพิกถอนกำรรับรององค์กรสำธำรณประโยชน์เมื่อได้รับ
รำยงำนจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกรณีอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

(๑)  องค์กรสำธำรณประโยชน์ใดมีพฤติกำรณ์ตำมมำตรำ ๓๘ และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ 
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สอบสวนพฤติกำรณ์ดังกล่ำวแล้วปรำกฏว่ำองค์กรสำธำรณประโยชน์นั้นได้กระท ำกำรโดยไม่
สุจริต หรือจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด หรือไม่มีผลงำนตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 

(๒)  องค์กรสำธำรณประโยชน์ใดได้รับรับแจ้งจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๓๘ (๑) แล้ว
ไม่ปฏิบัติตำมโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

มาตรา ๔๐  เมื่อมีกำรเพิกถอนกำรรับรององค์กรสำธำรณประโยชน์ใด ให้ส ำนักงำนประกำศ
รำยชื่อองค์กรสำธำรณประโยชน์นั้นในรำชกิจจำนุเบกษำ และให้องค์กรสำธำรณประโยชน์ที่ถูกเพิกถอนกำร
รับรองส่งเงินอุดหนุนที่ได้รับไปคืนแก่ส ำนักงำนตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

หมวด ๖ 
องค์กรสวัสดิการชุมชน[๑๗] 

_________________ 
มาตรา ๔๐/๑[๑๘]  องค์กรภำคประชำชนที่มีวัตถุประสงค์ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้แก่สมำชิก

ในชุมชนหรือที่ได้รวมตัวเป็นเครือข่ำยองค์กรสวัสดิกำรชุมชน ตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดย
ค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยทำงภูมิสังคมของแต่ละชุมชนท้องถิ่นอำจยื่นค ำขอต่อคณะกรรมกำรให้รับรองเป็น
องค์กรสวัสดิกำรชุมชนได้ 

กำรยื่นค ำขอและกำรรับรองเป็นองค์กรสวัสดิกำรชุมชนตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

ในกำรรับรององค์กรสวัสดิกำรชุมชนนั้น คณะกรรมกำรอำจก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้องค์กร
สวัสดิกำรชุมชนถือปฏิบัติด้วยก็ได้ 

เมื่อมีกำรรับรองให้องค์กรใดเป็นองค์กรสวัสดิกำรชุมชนแล้ว ให้จดแจ้งกำรรับรองเป็นองค์กร
สวัสดิกำรชุมชนในทะเบียนองค์กรสวัสดิกำรชุมชน และให้ส ำนักงำนประกำศกำรรับรองในรำชกิจจำนุเบกษำ 
โดยระบุชื่อองค์กรสวัสดิกำรชุมชนนั้น  

มาตรา ๔๐/๒[๑๙]  องค์กรสวัสดิกำรชุมชนอำจได้รับกำรสนับสนุนในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมหรือ
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 

กำรสนับสนุนตำมวรรคหนึ่ง ให้น ำควำมในมำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ และมำตรำ ๓๗ มำใช้บังคับ
โดยอนุโลม  

มาตรา ๔๐/๓[๒๐]  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำองค์กรสวัสดิกำรชุมชนใดมีพฤติกำรณ์ในกำรจัดสวัสดิกำร 
____________ 
[๑๗] หมวด ๖ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๘] มำตรำ ๔๐/๑ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๙] มำตรำ ๔๐/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๒๐] มำตรำ ๔๐/๓ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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สังคมที่ไม่สุจริต หรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนดหรือไม่มีผลงำนตำมมำตรฐำนที่
คณะกรรมกำรก ำหนด อำจถูกเพิกถอนกำรรับรองได้ และให้น ำควำมในมำตรำ ๓๘ มำตรำ ๓๙ และมำตรำ ๔๐ มำ
ใช้บังคับโดยอนุโลม  

มาตรา ๔๐/๔[๒๑]  หน่วยงำนของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรสำธำรณประโยชน์
อำจให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนขององค์กรสวัสดิกำรชุมชนตำมควรแก่กรณี 

บทเฉพาะกาล 
____________ 

มาตรา ๔๑  ในวำระเร่ิมแรกก่อนที่จะมีกรรมกำรตำมมำตรำ ๗ (๓) และ (๕) ให้คณะกรรมกำร
ประกอบด้วยกรรมกำรตำมมำตรำ ๗ (๑) (๒) (๔) และ (๖) เพื่อท ำหน้ำที่เท่ำที่จ ำเป็นจนกว่ำจะมีกรรมกำรตำม
มำตรำ ๗ (๓) และ (๕) 

ให้กรรมกำรตำมวรรคหนึ่งด ำเนินกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ
และกำรรับรองเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์ตำมมำตรำ ๓๔ ภำยในระยะเวลำไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมกำรตำมมำตรำ ๗ (๖)  

มาตรา ๔๒  ในวำระเร่ิมแรกให้น ำบทบัญญัติในมำตรำ ๔๑ วรรคหนึ่ง มำใช้บังคับกับ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมจังหวัดตำมมำตรำ ๑๗ คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำร
สังคมกรุงเทพมหำนครตำมมำตรำ ๒๑ และคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนตำมมำตรำ ๒๗ ด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓  ในระหว่ำงที่ยังมิได้จัดต้ังส ำนักงำน ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๕ 

ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
พันต ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นำยกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 [๒๑] มำตรำ ๔๐/๔ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕ 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๘๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยก ำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนำเด็กและเยำวชน ส่งเสริมควำมเสมอภำคของหญิงและชำย 
เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมเป็นปึกแผ่นของครอบครัว และควำมเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งรัฐต้องสงเครำะห์
คนชรำ ผู้ยำกไร้ ผู้พิกำร หรือทุพพลภำพ และผู้ด้อยโอกำส ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ ดังนั้น จึงสมควร
มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม เพื่อเป็นกฎหมำยแม่บทในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมทั้งในส่วน
ของภำครัฐและภำคเอกชนตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น 
และองค์กรอ่ืน ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำรสังคม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้
เป็นไปอย่ำงทั่วถึงเหมำะสม และเป็นธรรม จึงต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี 
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐[๒๒] 

มำตรำ ๑๓  ให้คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ คณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรจัดสวัสดิกำรสังคมจังหวัด และคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมกรุงเทพมหำนคร ตำม
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่อยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้
บังคับเป็นคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม
จังหวัด และคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมกรุงเทพมหำนคร ตำมพระรำชบัญญัตินี้ และปฏิบัติ
หน้ำที่ต่อไปจนครบวำระเดิมและให้ด ำเนินกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้แทนองค์กรสวัสดิกำรชุมชนตำมมำตรำ ๗ (๕) 
มำตรำ ๑๗ (๕) และมำตรำ ๒๑ (๕) แห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ให้เสร็จสิ้นภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่วำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครแต่งต้ังใน
คณะกรรมกำรดังกล่ำวแล้วแต่กรณี เหลืออยู่ไม่ถึงเก้ำสิบวัน จะไม่แต่งตั้งก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่ำ
คณะกรรมกำรดังกล่ำวประกอบไปด้วยกรรมกำรเท่ำที่มีอยู่  

มำตรำ ๑๔  ให้นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี  
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม เพื่อให้สำมำรถส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมโดยองค์กรภำคประชำชน
ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรของสมำชิก และเกิดระบบกำรช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคม
และชุมชน ตลอดจนกำรรวมตัวกันเป็นเครือข่ำยกำรจัดสวัสดิกำรชุมชนเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคมและ
กำรพึ่งพำตนเองของชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็งอย่ำงทั่วถึง เหมำะสมและเป็นธรรม  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้ 
 
________________ 
[๒๒] รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หน้ำ ๑๒/๒๘ ธันวำคม ๒๕๕๐ 
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แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2. พ.ศ. 2550 

1. พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อ 

 ก. เมื่อพ้นก ำหนดหน่ึงเก้ำสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

 ข. เมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

 ค. เมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยหกสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

 ง. เมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

 จ. เมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยเก้ำสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ตอบ ง. 
2. พระรำชบัญญัตินี้ให้ไว้ ณ วันที่ ใด 

 ก.  22 มีนำคม พ.ศ. 2546    ข. 24 มีนำคม พ.ศ. 2546 

 ค. 23 กันยำยน พ.ศ. 2546    ง. 24 กันยำยน พ.ศ. 2546 

ตอบ ง. 
3. ระบบกำรจัดบริกำรทำงสังคมซึ่งเกี่ยวกับกำรป้องกัน กำรแก้ไขปัญหำ กำรพัฒนำ และกำรส่งเสริมควำม
มั่นคงทำงสังคม เพื่อตอบสนองควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำนของประชำชน ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่ำง
ทั่วถึง เหมำะสม เป็นธรรม และให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ทั้งทำงด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพอนำมัย ที่อยู่อำศัย กำร
ท ำงำน และกำรมีรำยได้ นันทนำกำร กระบวนกำรยุติธรรม และบริกำรทำงสังคมทั่วไป โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำม
เป็นมนุษย์ สิทธิที่ประชำชนจะต้องได้รับ และกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมทุกระดับ  หมำยถึงข้อใด 

 ก. สวัสดิกำรสังคม     ข. กำรจัดสวัสดิกำรสังคม 

 ค. กำรบริกำรสังคม    ง. กำรบริกำรและกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 

ตอบ ก. 
4. “กำรจัดสวัสดิกำรสังคม”  หมำยควำมว่ำ 
 ก. กำรบริกำรสังคมตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 ข. กำรจัดบริกำรสวัสดิกำรสังคมตำมมำตรฐำนที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 ค. กำรจัดบริกำรสวัสดิกำรทำงสังคมตำมมำตรฐำนที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

 ง. กำรจัดบริกำรสวัสดิกำรสังคมตำมมำตรฐำนที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

ตอบ ข. 
5. องค์กำรสวัสดิกำรสังคม  หมำยควำมว่ำ 
 ก. องค์กรภำคเอกชนที่ได้รับกำรรับรองให้ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

 ข. องค์กรภำคประชำชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้แก่สมำชิกในชุมชน 
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 ค. หน่วยงำนของรัฐที่ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคม องค์กรสำธำรณประโยชน์ และองค์กร
สวัสดิกำรชุมชน 

 ง. ถูกทุกข้อ 

 จ. ข้อ ก และ ข ถูก 
ตอบ ค. 
6. ผู้รับบริกำรสวัสดิกำรสังคม”  หมำยควำมว่ำ 
 ก. ผู้ยำกไร้ ผู้พิกำร     ข. เด็ก เยำวชน   

 ค. คนชรำ      ง. ถูกทุกข้อ 

 จ. ถูกเฉพำะ ข. และ ค. 
ตอบ ง. 
7. องค์กรภำคประชำชนที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดสวัสดิกำรสังคมให้แก่สมำชิกในชุมชน หรือ
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมของเครือข่ำยองค์กรสวัสดิกำรชุมชน และได้รับกำรรับรองให้ด ำเนินงำน
ด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมตำมพระรำชบัญญัตินี้ หมำยถึงข้อใด 

 ก. องค์กำรสวัสดิกำรสังคม    ข. องค์กรสำธำรณประโยชน์ 
 ค. องค์กรสวัสดิกำรชุมชน    ง. องค์กรสวัสดิกำรบริกำรสังคม 

ตอบ ค. 
8.  “นักสังคมสงเครำะห์”  หมำยควำมว่ำ 
 ก. ผู้ซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนสังคมที่ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีสำขำนักสังคมสงเครำะห์ 
 ข. ผู้ซึ่งปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมที่ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีสำขำสังคมสงเครำะห์
ศำสตร์ 
 ค. ผู้ที่ปฏิบัติงำนด้ำนสังคมสม่ ำเสมอจนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักสังคมสงเครำะห์ 
 ง. ผู้ที่ที่ได้รับกำรรับรองให้ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมตำมพระรำชบัญญัตินี้  
 จ. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 
9. “อำสำสมัคร”  หมำยควำมว่ำ 
 ก. ผู้ที่เสนอตัวมำเป็นอำสำสมัครช่วยงำนด้ำนกิจกำรสังคม 

 ข. ผูซ้ึ่งอำสำช่วยปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมในองค์กำรสวัสดิกำรสังคม 

 ค. ผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรพัฒนำชุมชนสวัสดิกำรในชุมชน 

 ง. ผู้ที่ที่ได้รับกำรรับรองให้ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
 จ. ผู้ที่ปฏิบัติงำนด้ำนสังคมสม่ ำเสมอจนได้รับคัดเลือกให้เป็นอำสำสมัคร 
ตอบ ข. 
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10.  ใครเป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

 ก. นำยกรัฐมนตรี 
 ข. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 ค. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 ง. ถูกทุกข้อ      

 จ. ถูกเฉพำะ  ก และ ข 

ตอบ จ. 
11. “คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ” เรียกโดยย่อว่ำ 
 ก. ค.ส.ค.      ข. ก.ส.ค.   

 ค. ค.ก.ช.      ง. ก.ส.ช. 
ตอบ ข. 
12. “คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติ” มีใครเป็นประธำน 

 ก. นำยกรัฐมนตรี 
 ข. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 ค. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

 ง. ถูกทุกข้อ      

 จ. ถูกเฉพำะ  ก และ ข 

ตอบ ก. 
13. กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ข้อใด 

 ก. ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี   ข. ปลัดกระทรวงกำรคลัง 
 ค. ปลัดกระทรวงแรงงำน    ง. ถูกทุกข้อ 

 จ.ถูกเฉพำะ ข และ ค 

ตอบ ง. 
14.  กรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง ได้แก่ ผู้แทนองค์กรสำธำรณประโยชน์จ ำนวนทั้งหมดกี่คน 

 ก. หกคน      ข. เจ็ดคน   

 ค. แปดคน     ง. สิบคน 

ตอบ ค. 
15. กรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละกี่ปี กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ
อำจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวำระติดต่อกัน 

 ก. ครำวละหนึ่งปี     ข. ครำวละสองปี  
 ค. ครำวละสำมปี     ง. ครำวละสี่ปี 
ตอบ ข.  
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16. ให้คณะกรรมกำรเสนอแผนพัฒนำงำนสวัสดิกำรสังคมต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเป็นแผนใด 

 ก. แผนวำระแห่งชำติ    ข. แผนแม่บท 

 ค. แผนกำรประชุม     ง. แผนกำรพัฒนำ 
ตอบ ข. 
17. ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งใครเพื่อปฏิบัติหน้ำที่แทนคณะกรรมกำรหรือปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 
 ก. คณะอนุกรรมกำร    ข. คณะกรรมำธิกำร 
 ค. เจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่    ง. พนักงำนปฏิบัติงำน 

ตอบ ก. 
18. คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมจังหวัด เรียกโดยย่อว่ำ 
 ก. ก.ส.จ.      ข. ค.ส.จ.   

 ค. ก.ส.ก.      ง. ค.ก.จ. 
ตอบ ก. 
19.  คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมจังหวัด มีใครเป็นประธำน 

 ก. นำยกรัฐมนตรี     ข. ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 ค. ปลัดจังหวัด     ง. ผู้น ำท้องถิ่น 

ตอบ ข. 
20. คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมกรุงเทพมหำนคร เรียกโดยย่อว่ำ 
 ก. ก.ส.จ.      ข. ค.ส.จ.  

 ค. ก.ส.ก.      ง. ค.ก.จ. 
ตอบ ค. 
21. กรรมกำรโดยต ำแหน่ง  หมำยถึง 
 ก. ปลัดจังหวัด     ข. ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 

 ค. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัด ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
22. กรรมกำรซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้ง ได้แก่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจ ำนวนกี่คน 

 ก. สองคน     ข. สำมคน   

 ค. สี่คน      ง. ห้ำคน 

ตอบ ข. 
23. ให้มีคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมกรุงเทพมหำนคร เรียกโดย ย่อว่ำ 
 ก. ค.ส.ก.      ข. ก.ส.ก.  

 ค. ก.ก.ก.      ง. ก.ก.ส. 
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ตอบ ข. 
24. คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมกรุงเทพมหำนครใครเป็นประธำน 

 ก. ปลัดกรุงเทพมหำนคร    ข. ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ค. นำยกรัฐมนตรี     ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 
25. ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
เรียกว่ำ “กองทุนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม”เพื่อเป็นทุนใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมตำม
พระรำชบัญญัตินี้  ข้อใดถูกต้อง 
 ก. เงินทุนประเดิมที่รัฐบำลจัดสรรให้   

 ข. เงินที่ได้รับจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
 ค. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคหรือมอบให้  
 ง. ดอกผลที่เกิดจำกเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

 จ. ถูกทุกข้อ 

ตอบ จ. 
26. เงินและดอกผลตำมข้อ 25. ให้ปฏิบัติตำมข้อใด 

 ก. ให้เป็นรำยได้ของแผ่นดิน   ข. น ำส่งกระทรวงกำรคลัง 
 ค. น ำส่งกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 ง. น ำส่งเข้ำกองทุน    จ. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก. 
27. คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมีใครเป็นประธำน 

 ก. อธิบดีกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร   

 ข. ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 ค. ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 

 ง. ปลัดกรุงเทพมหำนคร 
ตอบ ข. 
28. ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีแล้วท ำรำยงำนผลกำรสอบและ
รับรองบัญชีและกำรเงินทุกประเภทของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมกำรภำยในกี่วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
 ก. ภำยในหนึ่งร้อยวัน    ข. ภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

 ค. ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวัน   ง. ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ตอบ ค. 
29. ตำมข้อ 28. เพือ่ให้คณะกรรมกำรเสนอต่อใคร 

 ก. ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
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 ข. คณะรัฐมนตรี 
 ค. ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค. 
30. ให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดท ำงบดุลและบัญชีท ำกำร ส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภำยในกี่วันนับแต่
วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
 ก. ภำยในหนึ่งร้อยวัน    ข. ภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 

 ค. ภำยในหนึ่งร้อยห้ำสิบวัน   ง. ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

ตอบ ข. 
31. รำยงำนผลกำรสอบบัญชีตำมข้อ 28. ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนำยกรัฐมนตรีเพื่อน ำเสนอต่อใคร 
 ก. สภำผู้แทนรำษฎร    ข. วุฒิสภำ 
 ค. ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน    ง. ข้อ ก และ ข ถูก 

ตอบ ง. 
32. เมื่อมีกำรเพิกถอนกำรรับรององค์กรสำธำรณประโยชน์ใด ให้ส ำนักงำนประกำศรำยชื่อองค์กร
สำธำรณประโยชน์นั้นใน 

 ก. เว็บไซต์ของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 ข. เว็บไซต์ของ กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 
 ค. รำชกิจนำนุเบกษำ 
 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค.   
33. กำรรับรองให้องค์กรใดเป็นองค์กรสำธำรณประโยชน์แล้ว ให้จดแจ้งกำรรับรองเป็นองค์กร
สำธำรณประโยชน์ในทะเบียนองค์กรสำธำรณประโยชน์ และให้ส ำนักงำนประกำศกำรรับรองตำมข้อใด 

 ก. ในรำชกิจจำนุเบกษำ    ข. ในกฤษฎีกำ 
 ค. ในประกำศกระทรวง    ง. ในกฎ กระทรวง 
ตอบ ก. 
34. ในระหว่ำงที่ยังมิได้จัดต้ังส ำนักงำน ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมข้อใด 

 ก. จัดท ำแผนพัฒนำงำนสวัสดิกำรสังคมเสนอต่อคณะกรรมกำร 
 ข. รวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิจัยและพัฒนำ เกี่ยวกับงำนส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 

 ค. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนพัฒนำงำนสวัสดิกำรสังคมขององค์กำรสวัสดิกำรสังคมแล้ว
รำยงำนต่อคณะกรรมกำร 
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 ง. ให้กำรรับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดสวัสดิกำรสังคมขององค์กำรสวัสดิกำรสังคม นักสังคม
สงเครำะห์ และอำสำสมัคร ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

 จ. ถูกทุกข้อ 

ตอบ จ 
35. ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร ตำมพระรำชบัญญัติน้ี คือ 

 ก. พันต ำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร   ข. นำยชวน หลีกภัย 
 ค. นำยบรรหำร ศิลปะอำชำ    ง. พลเอกสุรยุทธ์ จุลำนนท์ 
ตอบ ก. 
 

 
 

------------------------ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      113 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

พระราชบัญญัติ 
ผู้สูงอายุ 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
_____________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกำลปัจจุบัน 
  
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้

ประกำศว่ำ  
โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีกฎหมำยว่ำด้วยผู้สูงอำยุ 
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของรัฐสภำ 

ดังต่อไปนี้  
มาตรา ๑  พระรำชบัญญัตินี้เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ พ.ศ. ๒๕๔๖”  
มาตรา ๒[๑]  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็น

ต้นไป  
มาตรา ๓  ในพระรำชบัญญัตินี้ 
“ผู้สูงอำยุ” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งมีอำยุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชำติไทย 
“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนผู้สูงอำยุ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ 
“รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดของหน่วยงำนที่ได้รับมอบหมำยให้

รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนผู้สูงอำยุตำมมำตรำ ๑๑  
มาตรา ๔  ให้มีคณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ เรียกโดยย่อว่ำ “กผส.” ประกอบด้วย 
(๑) นำยกรัฐมนตรี เป็นประธำนกรรมกำร 
(๒) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เป็นรองประธำน

กรรมกำร คนที่หนึ่ง 
(๓) ประธำนสมำคมสภำผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำบรม

รำชชนนี เป็นรองประธำนกรรมกำร คนที่สอง 
(๔) ปลัดกระทรวงกำรคลัง ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ

ควำมมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหำดไทย ปลัดกระทรวงแรงงำน ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ปลัดกระทรวง 
__________ 
[๑] รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๓๐ ก/หน้ำ ๑/๓๑ ธันวำคม ๒๕๔๖ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bc02/%bc02-20-9999-update.htm#_ftn1
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bc02/%bc02-20-9999-update.htm#_ftnref1


คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      114 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

สำธำรณสุข ปลัดกรุงเทพมหำนคร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ประธำนสภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
เลขำธิกำรสภำกำชำดไทย เป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่ง 

(๕) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำกผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงำนใน
ด้ำนกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนสถำนภำพ บทบำท และกิจกรรมของผู้สูงอำยุ จ ำนวนไม่เกินห้ำ
คน 

(๖) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง จ ำนวนไม่เกินห้ำคน 
ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์เด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำรและ

ผู้สูงอำยุ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
ส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอำยุ ส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์เด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำรและ
ผู้สูงอำยุ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และผู้อ ำนวยกำรสถำบันเวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ กรมกำร
แพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร 

กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนตำม (๕) ให้แต่งตั้งจำกบุคคลซึ่ง
องค์กรเอกชนได้เลือกกันเอง และกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิให้แต่งต้ังจำกบุคคลซึ่งไม่เป็นข้ำรำชกำรที่มี
ต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ รำชกำรส่วน
ท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐ เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเลือกและกำรพ้นจำกต ำแหน่งของผู้แทนองค์กรเอกชนให้เป็นไป
ตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด  ทั้งนี้ โดยให้กรรมกำรตำม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ด ำเนินกำรสรรหำและ
พิจำรณำคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมกำรตำม (๖)  

มาตรา ๕  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปีนับแต่
วันที่ได้รับแต่งตั้ง และอำจได้รับแต่งต้ังอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวำระติดต่อกัน 

ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 

ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระหรือในกรณีที่มีกำรแต่งตั้ง
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่ำงที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวำระอยู่ในต ำแหน่ง ให้ผู้
ได้รับแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งแทนหรือให้เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่
ของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังไว้แล้ว  

มาตรา ๖  นอกจำกกำรพ้นต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๕ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำก
ต ำแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตำย 
(๒) ลำออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลำย 
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(๔) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(๕) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพรำะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้ำที่ มีควำมประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

หย่อนควำมสำมำรถ 
(๖) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก  
มาตรา ๗  กำรประชุมของคณะกรรมกำร ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน

กรรมกำรทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองประธำน

กรรมกำรเป็นประธำนในที่ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรและรองประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุมส ำหรับกำรประชุม
ครำวนั้น 

กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในกำร
ลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

ให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำปีละสองครั้ง  
มาตรา ๘  คณะกรรมกำรมีอ ำนำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพื่อพิจำรณำหรือปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่ง

อย่ำงใดตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย 
ให้น ำมำตรำ ๗ มำใช้บังคับแก่กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรโดยอนุโลม  
มาตรา ๙  ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดนโยบำยและแผนหลักเกี่ยวกับกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุน 

สถำนภำพ บทบำท และกิจกรรมของผู้สูงอำยุโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถำบันครอบครัวได้มีส่วนร่วมในกำรช่วยดูแลผู้สูงอำยุ 

(๒) ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนหลักตำม (๑) ตลอดจนประสำนงำนติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนหลักดังกล่ำว 

(๓) พิจำรณำให้กำรสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยงำนของรัฐและภำคเอกชน
เกี่ยวกับกำรสงเครำะห์และกำรพัฒนำผู้สูงอำยุ 

(๔) ก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรกองทุน กำรจัดหำผลประโยชน์และกำรจัดกำรกองทุนโดย
ควำมเห็นชอบของกระทรวงกำรคลังตำมมำตรำ ๒๐ (๑) 

(๕)[๒] ก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินเพื่อกำรคุ้มครอง กำร
ส่งเสริม กำรสนับสนุน และกำรจัดสวัสดิกำรแก่ผู้สูงอำยุตำมมำตรำ ๒๐ (๒) 

(๖) ก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรจัดท ำรำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรบริหำรกองทุนตำมมำตรำ 
๒๐ (๓) 
_________ 
[๒] มำตรำ ๙ (๕) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bc02/%bc02-20-9999-update.htm#_ftn2
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(๗) ก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรเก็บรักษำเงินกองทุนโดยควำม
เห็นชอบของกระทรวงกำรคลังตำมมำตรำ ๒๑ 

(๘) ก ำหนดระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
(๙) เสนอควำมเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีให้มีหรือแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำร

คุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนสถำนภำพ บทบำท และกิจกรรมของผู้สูงอำยุ 
(๑๐) เสนอรำยงำนสถำนกำรณ์เกี่ยวกับผู้สูงอำยุของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๑๑) พิจำรณำเร่ืองอื่นใดเกี่ยวกับผู้สูงอำยุตำมที่พระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอ่ืนบัญญัติให้เป็น

อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรหรือตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำย  
มาตรา ๑๐  ให้ส ำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอำยุ ส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์เด็ก 

เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำรและผู้สูงอำยุ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ มีอ ำนำจหน้ำที่
ด ำเนินกำรต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุและรับผิดชอบใน
งำนธุรกำรและงำนวิชำกำรของคณะกรรมกำร และให้มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท ำแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำยและแผนหลักเกี่ยวกับกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริมและกำร
สนับสนุนสถำนภำพ บทบำทและกิจกรรมของผู้สูงอำยุเสนอต่อคณะกรรมกำร 

(๒) รวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิจัย และพัฒนำเกี่ยวกับงำนคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนที่
เกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ 

(๓) เป็นศูนย์กลำงในกำรประสำนงำน เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์งำนหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ
ผู้สูงอำยุ 

(๔) สร้ำงระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน 
(๕) ร่วมมือและประสำนงำนกับรำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค รำชกำร

บริหำรส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสำหกิจ ตลอดจนองค์กรอ่ืนในกำรจัดให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และ
กำรสนับสนุนตำมพระรำชบัญญัติน้ีและกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมแผนหลักของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องแล้วรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำร 

(๗) พิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรในกำรให้มีหรือแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง 
กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนสถำนภำพ บทบำท และกิจกรรมของผู้สูงอำยุ 

(๘) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำย  
มาตรา ๑๑  ผู้สูงอำยุมีสิทธิได้รับกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี ้
(๑) กำรบริกำรทำงกำรแพทย์และกำรสำธำรณสุขที่จัดไว้โดยให้ควำมสะดวกและรวดเร็วแก่

ผู้สูงอำยุเป็นกรณีพิเศษ 
(๒) กำรศึกษำ กำรศำสนำ และข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิต 
(๓) กำรประกอบอำชีพหรือฝึกอำชีพที่เหมำะสม 
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(๔) กำรพัฒนำตนเองและกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม กำรรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ำย
หรือชุมชน 

(๕) กำรอ ำนวยควำมสะดวกและควำมปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอำยุในอำคำร สถำนที่ 
ยำนพำหนะหรือกำรบริกำรสำธำรณะอื่น 

(๖) กำรช่วยเหลือด้ำนค่ำโดยสำรยำนพำหนะตำมควำมเหมำะสม 
(๗) กำรยกเว้นค่ำเข้ำชมสถำนที่ของรัฐ 
(๘) กำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุซึ่งได้รับอันตรำยจำกกำรถูกทำรุณกรรมหรือถูกแสวงหำประโยชน์

โดยมิชอบด้วยกฎหมำย หรือถูกทอดทิ้ง 
(๙) กำรให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ ด ำเนินกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องในทำงคดี หรือในทำงกำรแก้ไขปัญหำ

ครอบครัว 
(๑๐) กำรจัดที่พักอำศัย อำหำรและเคร่ืองนุ่งห่มให้ตำมควำมจ ำเป็นอย่ำงทั่วถึง 
(๑๑)[๓] กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพเป็นรำยเดือนอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม 
(๑๑/๑)[๔] กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพแก่ผู้สูงอำยุที่มีรำยได้น้อยตำมมำตรำ ๑๕/๓ 
(๑๒) กำรสงเครำะห์ในกำรจัดกำรศพตำมประเพณี 
(๑๓) กำรอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 
ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมกำรเสนอควำมเห็นต่อนำยกรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำ

และประกำศก ำหนดให้หน่วยงำนหนึ่งหน่วยงำนใดของกระทรวงหรือทบวงในรำชกำรบริหำรส่วนกลำง รำชกำร
บริหำรส่วนภูมิภำค รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสำหกิจ เป็นผู้มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำร  ทั้งนี้ 
โดยค ำนึงถึงควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ควำมสัมพันธ์กับภำรกิจหลักและปริมำณงำนในควำมรับผิดชอบ รวมทั้ง
กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนประกอบด้วยเป็นส ำคัญ 

กำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนตำมวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงำนตำมวรรคสองด ำเนินกำร
ให้โดยไม่คิดมูลค่ำหรือโดยให้ส่วนลดเป็นกรณีพิเศษก็ได้ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบประกำศก ำหนด  

มาตรา ๑๒  กำรเรียกร้องสิทธิหรือกำรได้มำซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ของผู้สูงอำยุตำม
พระรำชบัญญัตินี้ ไม่เป็นกำรตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ผู้สูงอำยุจะได้รับตำมที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยอ่ืน  

มาตรา ๑๓  ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์เด็ก 
เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำรและผู้สูงอำยุ เรียกว่ำ “กองทุนผู้สูงอำยุ” เพื่อเป็นทุนใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครอง กำร
ส่งเสริมและกำรสนับสนุนผู้สูงอำยุตำมพระรำชบัญญัติน้ี  

มาตรา ๑๔  กองทุน ประกอบด้วย 
__________ 
[๓] มำตรำ ๑๑ (๑๑) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
[๔] มำตรำ ๑๑ (๑๑/๑) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบำลจัดสรรให้ 
(๒) เงินที่ได้รับจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
(๒/๑)[๕] เงินบ ำรุงกองทุนที่ได้รับตำมมำตรำ ๑๕/๑ 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจำคหรือมอบให้ 
(๔) เงินอุดหนุนจำกต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตำมกฎหมำยหรือโดยนิติกรรม

อ่ืน 
(๖) ดอกผลที่เกิดจำกเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน  
มาตรา ๑๕  เงินและดอกผลตำมมำตรำ ๑๔ ไม่ต้องน ำส่งกระทรวงกำรคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน  
มาตรา ๑๕/๑[๖]  ให้เรียกเก็บเงินบ ำรุงกองทุนจำกผู้มีหน้ำที่เสียภำษีสรรพสำมิตในส่วนที่เกี่ยวกับ

สินค้ำสุรำและยำสูบในอัตรำร้อยละสองของภำษีที่เก็บจำกสุรำและยำสูบตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต และ
ให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีดังกล่ำวเป็นผู้มีหน้ำที่ส่งเงินบ ำรุงกองทุนพร้อมกับช ำระภำษีสรรพสำมิต  ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนด 

ในกำรค ำนวณเงินบ ำรุงกองทุนตำมวรรคหนึ่ง หำกมีเศษของหน่ึงสตำงค์ให้ปัดทิ้ง  
มาตรา ๑๕/๒[๗]  ให้กรมสรรพสำมิตและกรมศุลกำกรเป็นผู้ด ำเนินกำรเรียกเก็บเงินบ ำรุงกองทุน

ตำมมำตรำ ๑๕/๑ เพื่อน ำส่งเข้ำกองทุนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดโดยไม่ต้องน ำส่ง
คลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 

เพื่อประโยชน์ในกำรเรียกเก็บเงินบ ำรุงกองทุนตำมวรรคหนึ่ง เงินบ ำรุงกองทุนให้ถือเป็นภำษีแต่
ไม่ให้น ำไปรวมค ำนวณเป็นมูลค่ำของภำษี 

ในกรณีที่ปีงบประมำณใดมีเงินบ ำรุงกองทุนส่งเข้ำกองทุนเกินสี่พันล้ำนบำท ให้กรมกิจกำร
ผู้สูงอำยุน ำเงินบ ำรุงกองทุนส่วนที่เกินนั้นส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดินภำยในสำมสิบวันนับจำกวันที่กองทุนได้รับ  

มาตรา ๑๕/๓[๘]  ให้คณะกรรมกำรจัดสรรเงินบ ำรุงกองทุนตำมมำตรำ ๑๔ (๒/๑) และเงินที่มีผู้
บริจำคเข้ำกองทุนตำมมำตรำ ๑๔ (๓) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพแก่ผู้สูงอำยุที่มี
รำยได้น้อย ส ำหรับจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพแก่ผู้สูงอำยุที่มีรำยได้น้อย 

คุณสมบัติของผู้สูงอำยุที่มีรำยได้น้อยและกำรจัดสรรเงินตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรก ำหนด  

มาตรา ๑๕/๔[๙]  ในกรณีที่ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีสรรพสำมิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้ำสุรำและยำสูบ 
_________ 
[๕] มำตรำ ๑๔ (๒/๑) เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๖] มำตรำ ๑๕/๑ เพ่ิมโดยพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๗] มำตรำ ๑๕/๒ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๘] มำตรำ ๑๕/๓ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๙] มำตรำ ๑๕/๔ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิตได้รับกำรยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนภำษี ให้ได้รับกำรยกเว้น
ลดหย่อน หรือคืนเงินบ ำรุงกองทุนด้วย ตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนด  

มาตรา ๑๕/๕[๑๐]  ในกรณีที่ผู้มีหน้ำที่ส่งเงินบ ำรุงกองทุนไม่ส่งเงินบ ำรุงกองทุนหรือส่งภำยหลัง
ระยะเวลำที่ก ำหนด หรือส่งเงินบ ำรุงกองทุนไม่ครบตำมจ ำนวนที่ต้องส่ง ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรำร้อยละสองต่อ
เดือนของจ ำนวนเงินที่ไม่ส่งหรือส่งภำยหลังระยะเวลำที่ก ำหนดหรือจ ำนวนเงินที่ส่งขำดไป แล้วแต่กรณี นับแต่
วันครบก ำหนดส่งจนถึงวันที่ส่งเงินบ ำรุงกองทุน แต่เงินเพิ่มที่ค ำนวณได้มิให้เกินจ ำนวนเงินบ ำรุงกองทุนและให้
ถือว่ำเงินเพิ่มนี้เป็นเงินบ ำรุงกองทุนด้วย 

ในกำรค ำนวณระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง เศษของเดือนให้นับเป็นหน่ึงเดือน 
มาตรา ๑๕/๖[๑๑]  ผู้มีหน้ำที่ส่งเงินบ ำรุงกองทุนผู้ใดโดยเจตนำหลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงไม่

ส่งเงินบ ำรุงกองทุน หรือส่งเงินบ ำรุงกองทุนไม่ครบตำมจ ำนวนที่ต้องส่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับตั้งแต่ห้ำเท่ำถึงยี่สิบเท่ำของเงินบ ำรุงกองทุนที่จะต้องน ำส่ง หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  

มาตรา ๑๕/๗[๑๒]  ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดเป็นนิติบุคคล ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจำกกำรสั่งกำรหรือกำรกระท ำของกรรมกำร หรือผู้จัดกำร หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวมีหน้ำที่ต้องสั่งกำรหรือกระท ำกำร และละเว้นไม่สั่งกำรหรือไม่
กระท ำกำรจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท ำควำมผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้น ๆ 
ด้วย  

มาตรา ๑๕/๘[๑๓]  ควำมผิดตำมมำตรำ ๑๕/๖ และมำตรำ ๑๕/๗ ถ้ำอธิบดีกรมสรรพสำมิตหรือผู้
ได้รับมอบหมำยจำกอธิบดีกรมสรรพสำมิตเห็นว่ำผู้ต้องหำไม่ควรได้รับโทษถึงจ ำคุก ให้มีอ ำนำจเปรียบเทียบได้  

มาตรา ๑๖  ผู้บริจำคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุน มีสิทธิน ำไปลดหย่อนในกำรค ำนวณภำษีเงิน
ได้หรือได้รับกำรยกเว้นภำษีส ำหรับทรัพย์สินที่บริจำค แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
ก ำหนดในประมวลรัษฎำกร  

มาตรา ๑๗  ผู้อุปกำระเลี้ยงดูบุพกำรีซึ่งเป็นผู้สูงอำยุที่ไม่มีรำยได้เพียงพอแก่กำรยังชีพผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับกำรลดหย่อนภำษี  ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนดในประมวลรัษฎำกร  

มาตรา ๑๘  ให้มีคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธำนกรรมกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์เด็ก 
เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำรและผู้สูงอำยุ เป็นรองประธำนกรรมกำร ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข ผู้แทนส ำนัก
งบประมำณ ผู้แทนกรมบัญชีกลำง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมกำรแต่งตั้งจ ำนวนห้ำคน ในจ ำนวนนี้ต้องเป็น 
____________ 
[๑๐] มำตรำ ๑๕/๕ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๑] มำตรำ ๑๕/๖ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๒] มำตรำ ๑๕/๗ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๑๓] มำตรำ ๑๕/๘ เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ผู้แทนองค์กรของผู้สูงอำยุจ ำนวนหนึ่งคน ผู้แทนองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงำนในด้ำนกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม
และกำรสนับสนุนสถำนภำพ บทบำท และกิจกรรมของผู้สูงอำยุจ ำนวนหนึ่งคน และผู้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญใน
กำรระดมทุนจ ำนวนหน่ึงคน เป็นกรรมกำร และให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอำยุเป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร 

มาตรา ๑๙  ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๕ มำตรำ ๖ มำตรำ ๗ และมำตรำ ๘ มำใช้บังคับกับกำรด ำรง
ต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง กำรแต่งตั้งกรรมกำรเพิ่มขึ้น กำรประชุม และกำรแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรของคณะ
กรรมกำรบริหำรกองทุน โดยอนุโลม  

มาตรา ๒๐  ให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหำรกองทุน รวมทั้งด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำผลประโยชน์และกำรจัดกำรกองทุนให้

เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
(๒)[๑๔] พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงิน เพื่อกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม กำรสนับสนุน และกำรจัด

สวัสดิกำรแก่ผู้สูงอำยุ  ทั้งนี้ ตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
(๓) รำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรบริหำรกองทุนต่อคณะกรรมกำรตำมระเบียบที่

คณะกรรมกำรก ำหนด  
มาตรา ๒๑  กำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน และกำรเก็บรักษำเงินกองทุน ให้เป็นไปตำมระเบียบที่

คณะกรรมกำรก ำหนด  
มาตรา ๒๒  ให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดท ำงบดุลและบัญชีท ำกำรส่งผู้สอบบัญชี

ตรวจสอบภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วท ำรำยงำนผลกำรสอบ

บัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมกำร  
มาตรา ๒๓  ให้คณะกรรมกำรส่งเสริมและประสำนงำนผู้สูงอำยุแห่งชำติตำมระเบียบส ำนัก

นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรส่งเสริมและประสำนงำนผู้สูงอำยุแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน 
จนกว่ำจะได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

มาตรา ๒๔[๑๕]  ให้นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจออกประกำศ
หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับรำชกำรของกระทรวงนั้น 

ประกำศหรือระเบียบนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  
 ___________ 
[๑๔] มำตรำ ๒๐ (๒) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
[๑๕] มำตรำ ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 
พันต ำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นำยกรัฐมนตรี 
 
 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๕๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิผู้สูงอำยุให้มีสิทธิได้รับควำมช่วยเหลือจำกรัฐ  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไป
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติและเพื่อให้ได้กฎหมำยที่ครอบคลุมทุกด้ำนส ำหรับผู้สูงอำยุ  ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
เกี่ยวกับกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนต่อสิทธิและประโยชน์ของผู้สูงอำยุเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้ 
พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓[๑๖] 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๕๓ 
ก ำหนดให้บุคคลซึ่งมีอำยุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรำยได้เพียงพอแก่กำรยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิกำรสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกอันเป็นสำธำรณะอย่ำงสมศักดิ์ศรีและควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมจำกรัฐ  ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
ผู้สูงอำยุแห่งชำติ สิทธิเร่ืองเบี้ยยังชีพของผู้สูงอำยุ และอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุนผู้สูงอำยุ 
เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรำยเดือนอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรมจำกรัฐ  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตินี้ 
พระรำชบัญญัติผู้สูงอำยุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐[๑๗] 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวันนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
รัฐบำลจึงมีนโยบำยและมำตรกำรในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีรำยได้น้อยโดยกำรให้เงินช่วยเหลือเพื่อกำรยังชีพแก่
ผู้สูงอำยุที่มีรำยได้น้อย เพื่อให้ได้รับสวัสดิกำรที่จ ำเป็น แต่เนื่องจำกกองทุนผู้สูงอำยุที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุน
ใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนผู้สูงอำยุมีรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรในเร่ือง
ดังกล่ำว จึงสมควรเพิ่มบทบัญญัติเรื่องกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพแก่ผู้สูงอำยุที่มีรำยได้น้อย และ
บทบัญญัติเกี่ยวกับที่มำของเงินกองทุนเพื่อให้รวมถึงเงินบ ำรุงกองทุนที่ได้รับจำกผู้มีหน้ำที่เสียภำษีสรรพสำมิตใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสินค้ำสุรำและยำสูบตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต โดยให้เรียกเก็บเงินบ ำรุงกองทุนจำกผู้มี 
__________ 
[๑๖] รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๕๖ ก/หน้ำ ๑/๑๕ กันยำยน ๒๕๕๓ 
[๑๗] รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๑๓๑ ก/หน้ำ ๓๖/๒๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bc02/%bc02-20-9999-update.htm#_ftn16
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bc02/%bc02-20-9999-update.htm#_ftn17
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bc02/%bc02-20-9999-update.htm#_ftnref16
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%bc02/%bc02-20-9999-update.htm#_ftnref17
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หน้ำที่เสียภำษีสรรพสำมิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้ำสุรำและยำสูบในอัตรำร้อยละสองของภำษีที่เก็บจำกสุรำและ
ยำสูบตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีสรรพสำมิต และให้ผู้มีหน้ำที่เสียภำษีดังกล่ำวเป็นผู้มีหน้ำที่ส่งเงินบ ำรุงกองทุน 
และให้กรมสรรพสำมิตและกรมศุลกำกรเป็นผู้ด ำเนินกำรเรียกเก็บเงินบ ำรุงกองทุนเพื่อน ำส่งเข้ำกองทุน และใน
ปีงบประมำณที่มีเงินบ ำรุงกองทุนส่งเข้ำกองทุนเกินสี่พันล้ำนบำทให้กรมกิจกำรผู้สูงอำยุน ำเงินบ ำรุงกองทุนส่วน
ที่เกินนั้นส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน ก ำหนดให้คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติจัดสรรเงินบ ำรุงกองทุน และเงินที่มี
ผู้บริจำคเข้ำกองทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพแก่ผู้สูงอำยุที่มีรำยได้น้อย ส ำหรับ
จ่ำยเป็นเงินสงเครำะห์ดังกล่ำว ก ำหนดกรณีกำรได้รับกำรยกเว้น ลดหย่อน หรือคืนเงินบ ำรุงกองทุน และกรณีที่
ต้องเสียเงินเพิ่ม รวมทั้งเพิ่มบทก ำหนดโทษ และกำรเปรียบเทียบคดี และแก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังเป็นผู้รักษำกำรตำมกฎหมำยด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้อง  จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      123 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  

และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบบัที่ 3. พ.ศ. 2560 

1. พระรำชบัญญัตินี้ ให้ไว้ ณ วันที่ใด 

 1. วันที่ 21 ธันวำคม 2546   2. วันที่ 22 ธันวำคม 2546 

 3. วันที่ 23 ธันวำคม 2546   4. วันที่ 24 ธันวำคม 2546 

ตอบ 2. 

2. ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของ 
 1. รัฐสภำ      2. สภำร่ำงรัฐธรรมนูญ 

 3. สภำนิติบัญญัติแห่งชำติท ำหน้ำที่รัฐสภำ  4. สภำผู้แทนรำษฎร 
ตอบ 1. 
3. พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 

 1. ตั้งแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  2. ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 3. 3 วันหลังจำกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 4. 7 วันหลังจำกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ตอบ 2. ตำมมำตรำ 2. 

4. ผู้สูงอำยุตำม พ.ร.บ. นี้ หมำยถึงข้อใด 

 1. บุคคลซึ่งมีอำยุเกินห้ำสิบห้ำปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชำติไทย 

 2. บุคคลซึ่งมีอำยุเกินห้ำสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชำติไทย 

 3. บุคคลซึ่งมีอำยุเกินห้ำสิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชำติไทย 

 4. บุคคลซึ่งมีอำยุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชำติไทย 
ตอบ 4. ตำมมำตรำ 3. 

5. กผส.  ย่อมำจำกอะไร 
 1.  คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุ 
 2.  คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ 
 3.  คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทย 

 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบข้อ  2.ตำมมำตรำ  4 . 
6. ใครเป็นประธำนคณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ 
 1.  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 2.  ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 3.  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 

 4.  นำยกรัฐมนตรี 
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ตอบข้อ  4.ตำมมำตรำ  4 (1) 

7. กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละกี่ปี 
 1.  ครำวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
 2.  ครำวละ 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
 3.  ครำวละ 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
 4.  ครำวละ 8 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง 
ตอบข้อ  2.ตำมมำตรำ  5 

8. ข้อใดต่อไปนี้มิใช่อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ 
 1.  รวบรวมข้อมูล ศึกษำ วิจัยและพัฒนำเกี่ยวกับงำนคุ้มครอง ส่งเสริมเกี่ยวข้องกับผู้สูงอำยุ 
 2.  ก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรบริหำรกองทุนผู้สูงอำยุ กำรจัดหำผลประโยชน์และกำรจัดกำรกองทุน
ผู้สูงอำยุ 
 3.  สร้ำงระบบกำรดูแลและผู้สูงอำยุในชุมชน 

 4.  ถูกเฉพำะข้อ 1. และ 3. 

ตอบข้อ  4.ตำมมำตรำ   10 

9. กำรสร้ำงระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในชุมชน เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนใด 

 1.  ส ำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอำยุ 
 2.  กระทรวงแรงงำน 

 3.  ส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์เด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำรและผู้สูงอำยุ 
 4.  ถูกเฉพำะข้อ 1. และ 3. 

ตอบข้อ  4.ตำมมำตรำ  10 

10. ผู้สูงอำยุมีสิทธิได้รับกำรคุ้มครอง กำรส่งเสริม และกำรสนับสนุนในด้ำนใด 

 1.  กำรยกเว้นค่ำเข้ำชมสถำนที่ของรัฐ 

 2.  กำรประกอบอำชีพหรือฝึกอำชีพที่เหมำะสม 

 3.  กำรสงเครำะห์ในกำรจัดกำรศพตำมประเพณี 
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบข้อ  4.ตำมมำตรำ  11 

11. ในกำรด ำเนินกำรให้ผู้สูงอำยุมีสิทธิได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนค่ำโดยสำรยำนพำหนะตำมควำมเหมำะสม ซึ่ง
คณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติต้องเสนอควำมเห็นต่อใคร 

 1.  นำยกรัฐมนตรี 
 2.  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 3.  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน 

 4.  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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ตอบข้อ  1.ตำมมำตรำ  11 วรรคสอง 
12. ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์เด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส คน
พิกำรและผู้สูงอำยุ เรียกว่ำอะไร 
 1.  กองทุนผู้สูงวัย 

 2. กองทุนผู้อำวุโสแห่งชำติ 
 3.  กองทุนสมทบช่วยผู้สูงอำยุ 
 4.  กองทุนผู้สูงอำยุ 
ตอบข้อ  4.ตำมมำตรำ  13 

13. ดอกผลที่เกิดจำกเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนผู้สูงอำยุ ไม่ต้องน ำส่งหน่วยงำนใด 

 1.  ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน 

 2.  กระทรวงกำรคลัง 
 3.  กรมบัญชีกลำง 
 4.  กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
ตอบข้อ  2.ตำมมำตรำ  15 

14. ผู้มีหน้ำที่ส่งเงินบ ำรุงกองทุนผู้ใดโดยเจตนำหลีกเลี่ยงหรือพยำยำมหลีกเลี่ยงไมส่่งเงินบ ำรุงกองทุน หรือส่ง
เงินบ ำรุงกองทุนไม่ครบตำมจ ำนวนที่ต้องส่ง ต้องระวำงโทษตำมข้อใด 

 1.จ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่สำมเท่ำถึงยี่สิบเท่ำของเงินบ ำรุงกองทุนที่จะต้องน ำส่ง หรือทั้งจ ำทั้ง
ปรับ 

 2.จ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้ำเท่ำถึงยี่สิบเท่ำของเงินบ ำรุงกองทุนที่จะต้องน ำส่ง หรือทั้งจ ำทั้ง
ปรับ 

 3.จ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้ำเท่ำถึงยี่สิบเท่ำของเงินบ ำรุงกองทุนที่จะต้องน ำส่ง หรือทั้งจ ำทั้ง
ปรับ 

 4. จ ำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่เจ็ดเท่ำถึงยี่สิบเท่ำของเงินบ ำรุงกองทุนที่จะต้องน ำส่ง หรือทั้งจ ำทั้ง
ปรับ 

ตอบ 2. ตำมมำตรำ 15/6 

15. ใครเป็นประธำนกรรมกำร ในคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 

 1.  ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 2.  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 3.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมสวัสดิภำพและพิทักษ์เด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส คนพิกำรและผู้สูงอำยุ 
 4.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอำยุ 
ตอบข้อ  1.ตำมมำตรำ  18 
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16. ข้อใดมิใช่อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 

 1.  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินเพื่อกำรคุ้มครองกำรส่งเสริมกำรสนับสนุนและกำรจัดสวัสดิกำรแก่ผู้สูงอำยุ 
 2.  รำยงำนสถำนะกำรเงินและกำรบริหำรกองทุนผู้สูงอำยุต่อคณะกรรมกำรผู้สูงอำยุแห่งชำติ 
 3.  ก ำหนดนโยบำย และแผนหลักเกี่ยวกับกำรคุ้มครองผู้สูงอำยุ 
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบข้อ  3.ตำมมำตรำ  20 

17. ให้คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนจัดท ำงบดุลและบัญชีท ำกำรส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภำยในกี่วันนับแต่วัน
สิ้นปีบัญชีทุกปี 
 1. ภำยใน 60 วัน     3. ภำยใน 90 วัน 

 3. ภำยใน 120 วัน    4. ภำยใน 160 วัน 

ตอบ 3. 

18. ใครมีอ ำนำจรักษำกำรตำม พ.ร.บ. ผู้สูงอำยุ 
 1.  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง 
 2.  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 3.  นำยกรัฐมนตรี 
 4.  ถูกทุกข้อ 

ตอบข้อ  1.ตำมมำตรำ  24 
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ความรู้เกีย่วกับงานพัฒนาสังคม 

ขอบเขตของการพัฒนาสังคม 

 กำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำสังคมล้วนเกิดขึ้นภำยใต้โครงสร้ำงสังคม (social structure) ดังนั้น 
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำสังคม จึงจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจขอบเขต
ของกำรพัฒนำที่เกิดขึ้น 

ประเภทของสังคม 

 หำกเรำพิจำรณำสังคมตำมลักษณะควำมสัมพันธ์ของสมำชิกหรือนิสัยใจคอของคนในสังคม นักสังคม
วิทยำชำวเยอรมัน เฟอร์ดินำนด์ ทอยนีย์ (Ferdinand Tonnies, n.d. อ้ำงอิงจำก พวงเพชร สุรัตนกวีกุล และ
เฌอมำลย์ รำชภัณฑำรักษ์, บก. (2545: 68) ได้แบ่งสังคมออกเป็น 2 แบบ คือ 

 1. สังคมแบบปฐมภูมิ (gemeinschaft) เป็นสังคมที่สมำชิกมีควำมเป็นอยู่อย่ำงง่ำย ๆ ท ำกำรเกษตร 
จับปลำ ล่ำสัตว์ มักอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้ำน สมำชิกรู้จักกันอย่ำงทั่วถึง และมีควำมสัมพันธ์กันแบบพี่น้อง สมำชิก
ในสังคมจะมีฐำนควำมเป็นอยู่คล้ำยคลึงกัน ยึดถือจำรีตประเพณีเป็นแนวทำงในกำรติดต่อสัมพันธ์และประกอบ
กิจกรรมต่ำง ๆ หรืออีกชื่อหนึ่งคือสังคมชนบท หรือสังคมประเพณีนั่นเอง 
 2. สังคมแบบทุติยภูมิ (gesellschaft) เป็นสังคมแบบชำวเมือง คือ สมำชิกมีกำรประกอบอำชีพที่
แตกต่ำงกันตำมควำมสำมำรถหรือตำมควำมถนัดของแต่ละคน มีกำรแบ่งงำนกันท ำ สมำชิกในสังคมจะติดต่อ
สัมพันธ์กันอย่ำงผิวเผินตำมต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน โดยมีผลประโยชน์เป็นแรงจูงใจ มีกำรสร้ำงกฎเกณฑ์
ข้อบังคับ ข้อตกลง หรือกฎหมำยขึ้นมำควบคุมพฤติกรรมของสมำชิกอย่ำงเป็นทำงกำร 
โครงสร้างสังคม (social structure) 

 เมื่อเรำทรำบถึงประเภทของสังคมในเบื้องต้นแล้ว ต่อไปเป็นกำรท ำควำมเข้ำใจถึงโครงสร้ำงสังคม 
(social structure) ทั้งนี้ สัญญำ สัญญำวิวัฒน์ (2551: 9-10) ได้ให้ควำมหมำยของโครงสร้ำงสังคม 
(social structure) ว่ำหมำยถึง องค์ประกอบของสังคมตำมรูปแบบวัฒนธรรมเทียบได้กับโครงสร้ำงบ้ำนคือ 
องค์ประกอบตำมแบบแปลนบ้ำน สังคมก็มีวัฒนธรรมเป็นเคร่ืองแสดงและยึดเหนี่ยวส่วนต่ำง ๆ ของสังคมเข้ำ
ด้วยกัน ซึ่งโครงสร้ำงสังคมของแต่ละสังคมมนุษย์ สัญญำ สัญญำวิวัฒน์ ได้กล่ำวว่ำประกอบไปด้วย องค์กำร
สังคม (social organization) และสถำบันสังคม (social institution) 

1. องค์การสังคม (social organization) 

 สัญญำ สัญญำวิวัฒน์ (2551: 10) ได้ให้ควำมหมำยของ social organization ว่ำหมำยถึง 
“องค์กำรสังคม” ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้ำงสังคมที่เป็นกลุ่มคนประเภทต่ำง ๆ และมีหน้ำที่ต่ำงกัน ในขณะ
ที่ พวงเพชร สุรัตนกวีกุล และเฌอมำลย์ รำชภัณฑำรักษ์, บก. (2545: 71) ได้ให้ควำมหมำยของ social 

organization ในควำมหมำยที่ใกล้เคียงกันคือ “กำรจัดระเบียบสังคม” เป็นกฎเกณฑ์ หรือระเบียบแบบแผน
ทั้งหลำย ที่เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์ต่อกันระหว่ำงบุคคลและกลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นพื้นฐำนต่อกำรด ำรงอยู่ของ
สังคมทุกสังคม ซึ่งองค์กำรสังคมประกอบไปด้วย 
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 1.1 ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม (social relationship) หมำยถึง กำรที่มีคนต้ังแต่สองคนขึ้นไป มีกำร
กระท ำต่อกัน โดยมีระยะเวลำนำนพอสมควร 
 1.2 หน้ำที่ (function) องค์กำรแต่ละองค์กำรมีหน้ำที่จะต้องท ำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด 

 1.3 แบบแผนพฤติกรรม (pattern of behavior) ได้แก่ ควำมเชื่อ ควำมรู้ ค่ำนิยม อุดมกำรณ์ อันเป็น
ส่วนส ำคัญของวัฒนธรรมและสังคม 

2. สถาบันสังคม (social institution) 

 สถำบันสังคม หมำยถึง ส่วนหนึ่งของโครงสร้ำงสังคมที่เป็นกฎระเบียบของสังคมส ำหรับสมำชิกใน
สังคมที่ควรปฏิบัติตำม กฎระเบียบเหล่ำนี้ประกอบด้วย ควำมเชื่อ ควำมรู้ ค่ำนิยม อุดมกำรณ์ และบรรทัดฐำนทำง
สังคม ส ำหรับควำมเชื่อ ควำมรู้ ค่ำนิยม และอุดมกำรณ์นั้น จัดว่ำเป็นแบบแผนในกำรคิด (pattern of 

thinking) ส่วนบรรทัดฐำนทำงสังคมจัดว่ำเป็นแบบแผนในกำรกระท ำ (pattern of action) 

บรรทัดฐำนทำงสังคม (norms) หมำยถึง แนวทำงในกำรปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมำะสมเป็นกฎ กติกำ และ
มำรยำทในกำรอยู่ร่วมกันในสังคม บรรทัดฐำนเป็นระบบสัญลักษณ์ชนิดหน่ึงที่คนในสังคมก ำหนดขึ้นและรับรู้
ร่วมกัน บุคคลจะปฏิเสธที่จะไม่รับรู้บรรทัดฐำนของสังคมไม่ได้ บรรทัดฐำนนอกจำกช่วยควบคุมพฤติกรรมของ
สมำชิกในสังคมแล้วยังช่วยให้บุคคลตัดสินใจประพฤติปฏิบัติตนได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
 บรรทัดฐำนมีลักษณะเป็นนำมธรรม มองไม่เห็น แต่สำมำรถรับรู้ถึงกำรมีอยู่ด้วยสังคมที่มีปฏิกิริยำตอบ
โต้หรือลงโทษผู้ฝ่ำฝืน (พวงเพชร สุรัตนกวีกุล และเฌอมำลย์ รำชภัณฑำรักษ์, บก. (2545: 72-73) ประเภท
ของบรรทัดฐำนทำงสังคมยังสำมำรถแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) วิถีประชำ หมำยถึง แนวทำงในกำรด ำเนิน
ชีวิตประจ ำวัน ได้แก่ กำรพูด กำรกิน กำรแต่งกำย กำรทักทำย เป็นต้น ที่ปฏิบัติกันมำจนไม่รู้สึกว่ำเป็นภำระหน้ำที่
ที่จะต้องปฏิบัติ เป็นสิ่งที่มีมำนำนแล้ว หำกฝ่ำฝืนอำจถูกลงโทษด้วยกำรนินทำหัวเรำะเยำะเย้ย หรือกำรต ำหนิติ
เตียน (2) จำรีต เป็นกฎของสังคมที่ก ำหนดว่ำ กำรกระท ำใดถูก กำรกระท ำใดผิด กำรกระท ำใดเป็นกรรมดี หรือ
กรรมชั่ว เป็นกฎเกณฑ์ และข้อห้ำมที่มีควำมส ำคัญต่อสวัสดิภำพของสังคม กำรฝ่ำฝืนจำรีตมีผลกระทบกระเทือน
ต่อสังคมโดยรวม โดยเฉพำะกระทบต่อควำมเชื่อทำงศีลธรรมของคนทั่วไป ผู้ฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษอย่ำงรุนแรงจำก
สมำชิกของสังคม (3) กฎหมำย เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ที่เขียนไว้เพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนอย่ำงเป็นทำงกำร มี
องค์กรเฉพำะที่ท ำหน้ำที่คอยบังคับควบคุมสมำชิกให้ปฏิบัติตำม เป็นองค์กรของรัฐซึ่งประกอบด้วย ต ำรวจ 
อัยกำร ศำล กรมรำชทัณฑ์ ซึ่งเรียกว่ำกระบวนกำรยุติธรรม หำกผู้ใดละเมิด หรือฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษตำมที่ได้
ก ำหนดไว้ แตกต่ำงกันไปตำมควำมรุนแรงของกำรกระท ำนั้น ๆ 

สถาบันทางสังคมยังมีองค์ประกอบอีก 3 ประการคือ 

 1. ต ำแหน่งทำงสังคมหรือสถำนภำพ (status) หมำยถึง ต ำแหน่งหรือฐำนะที่ได้จำกเป็นสมำชิกของ
กลุ่มหรือสังคม สถำนภำพจะก ำหนดว่ำบุคคลนั้นมีหน้ำที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่ำงไร มีหน้ำที่รับผิดชอบอย่ำงไร
ในสังคม สถำนภำพเป็นสิ่งเฉพำะตัวบุคคล ท ำให้บุคคลนั้นแตกต่ำงไปจำกผู้อ่ืน สถำนภำพ มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 
(1) สถำนภำพโดยก ำเนิด (ascribed status) เป็นสถำนภำพที่บุคคลได้รับโดยอัตโนมัติ ไม่มีสิทธิ์เลือกเป็น
อย่ำงอื่น เพรำะเป็นสถำนภำพที่สังคมก ำหนดไว้ให้แล้ว (2) สถำนภำพโดยควำมสำมำรถ (achieved status) 
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เป็นสถำนภำพที่ได้มำภำยหลังด้วยควำมส ำเร็จของบุคคลผู้นั้นเอง เป็นสถำนภำพที่บุคคลสำมำรถเลือกหรือ
ก ำหนดได้ แต่ต้องดิ้นรนขวนขวำยด้วยควำมพยำยำม ควำมสำมำรถ และสติปัญญำของตนเอง 
 2. หน้ำที่ หรือบทบำท (function or role) เมื่อบุคคลมีสถำนภำพย่อมเป็นที่คำดหวังจำกบุคคลอ่ืน ๆ 
ว่ำจะต้องปฏิบัติหน้ำที่ หรือมีบทบำทควำมรับผิดชอบที่ก ำหนดไว้ตำมสถำนภำพนั้น กำรที่บุคคลปฏิบัติตำมสิทธิ
และหน้ำที่ของสถำนภำพที่ตนมีอยู่ เรียกว่ำ “กำรแสดงบทบำท” ดังนั้น หน้ำที่หรือบทบำทเป็นสิ่งที่มีอยู่ควบคู่กับ
สถำนภำพเสมอไป กำรที่บุคคลมีสถำนภำพเหมือนกันแต่แสดงบทบำทต่ำงกัน อำจจ ำแนกบทบำทเป็น 3 ด้ำน คือ 
(1) บทบำทในอุดมคติ (ideal role) ได้แก่ บทบำทที่ก ำหนดไว้ตำมควำมคำดหวังของบุคคลทั่วไปในสังคมเพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ แต่อำจไม่มีใครท ำตำมนั้นก็ได้ (2) บทบำทที่บุคคลเข้ำใจหรือรับรู้ (perceived 

role) เป็นบทบำทที่ บุคคลคำดคิดด้วยตัวเองว่ำควรเป็นอย่ำงไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ค่ำนิยม บุคลิกภำพ และ
ประสบกำรณ์ของแต่ละบุคคล (3) บทบำทที่แสดงออกจริง (actual หรือ enacted role) เป็นกำรกระท ำที่
บุคคลปฏิบัติจริง ๆ ขึ้นอยู่กับเหตุกำรณ์เฉพำะหน้ำในขณะนั้น จึงท ำให้กำรแสดงบทบำทแตกต่ำงกันไป ทั้งนี้
บุคคลแต่ละคนต้องแสดงบทบำทตอบสนองบุคคลหลำยกลุ่ม ซึ่งเรียกว่ำ ชุดของบทบำท (role set) กำรแสดง
บทบำทเพื่อเอำใจคนหลำยกลุ่ม หลำยพวก ท ำให้เกิดควำมตึงเครียด คับข้องใจ และน ำมำซึ่งกำรแสดงบทบำทที่
ขัดกัน ซึ่งสภำพดังกล่ำวไม่ได้เกิดขึ้นเพรำะควำมตั้งใจ แต่เกิดจำกควำมไม่ประสำนสอดคล้องกันของควำม
คำดหวงัในบทบำทนั่นเอง 
 3. แบบแผนพฤติกรรม (pattern of behavior) ได้แก่ ควำมเชื่อ ควำมรู้ ค่ำนิยม และอุดมกำรณ์ อัน
เป็นส่วนส ำคัญของวัฒนธรรมและสังคม ซึ่งผู้เขียนได้กล่ำวไว้ในข้ำงต้นในเร่ือง แบบแผนในกำรคิด (pattern 

of thinking) และแบบแผนในกำรกระท ำ (pattern of action) 

สังคมเข้มแข็ง 
 กำรพัฒนำทุกด้ำนต่ำงมุ่งสร้ำงสังคมให้เกิดควำมเข้มแข็ง เนื่องจำกสังคมเข้มแข็งจะเป็นรำกฐำนกำร
พัฒนำด้ำนอ่ืน ๆ ให้ดีขึ้นด้วย เมื่อสังคมเข้มแข็งก็จะเป็นรำกฐำนให้เศรษฐกิจดี กำรเมืองดี กำรเรียนรู้หรือ
กำรศึกษำดี และศีลธรรมก็ดี แต่ถ้ำหน่วยงำนภำครัฐ สถำบันกำรศึกษำ และสื่อสำรมวลชน สถำบันเศรษฐกิจ และ
สถำบันศำสนำ ไม่ส่งเสริมหรือท ำลำยควำมเข้มแข็งของชุมชน สังคมย่อมขำดฐำน ทุกอย่ำงก็จะสลำยลงถึงแม้จะมี
ควำมพยำยำมสอนให้คนเป็นคนดีแต่ศีลธรรมเหล่ำนี้ก็ไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้ ประเวศ วะสี (2544: 31-32) ได้
แสดงทัศนะว่ำดังนั้นทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคกำรศึกษำ และภำคสื่อสำรมวลชน ภำคธุรกิจ และภำคศำสนำ 
ควรท ำควำมเข้ำใจเร่ืองสังคมเข้มแข็ง แล้วเข้ำมำมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมเข้มแข็ง สร้ำงเคร่ืองวัดว่ำสังคม
เข้มแข็งวัดได้อย่ำงไร 
 องค์ประกอบหนึ่งที่ส ำคัญในกำรพัฒนำ ได้แก่ “ทุน” ทุนมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำไม่ว่ำจะเป็น
ทุนที่เป็นเงินทอง ทุนในรูปแบบทรัพย์สิน ทุนทำงทรัพยำกรธรรมชำติ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทุนทำงสังคม สรรเสริญ 
วงศ์ชอุ่ม (2554: 79-82) ได้กล่ำวถึง “ทุนทำงสังคม” ว่ำหมำยถึง สิ่งที่ท ำให้คนในสังคมนั้น มีวิถีกำรด ำเนิน
ชีวิตทีด่ี มีควำมเป็นปึกแผ่น มีควำมสำมัคคี มีควำมสมำนฉันท์ มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มี
เอกลักษณ์เฉพำะของสังคมนั้น ดังน้ัน ทุนทำงสังคมน่ำจะเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
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ประวัติศำสตร์ วิถีกำรด ำเนินชีวิต ภูมิปัญญำ ภำษำที่ใช้ ควำมเชื่อทำงศำสนำ สิ่งเหล่ำนี้ท ำให้สังคมนั้น ๆ มีวิถีที่
ด ำเนินไปในทำงที่ดี มีควำมสำมัคคี มีควำมเอื้ออำทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน น ำไปสู่สังคมที่มีควำมเข้มแข็ง มีพลังที่
จะร่วมแรงร่วมใจในกำรพัฒนำให้ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น กำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพแวดล้อม ควำมเป็นโลกำภิวัตน์ ท ำให้ 
“ค่ำนิยม” ของควำมเป็นไทยแต่เดิมเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิถีชีวิตแบบชำวตะวันตกยิ่งขึ้น กำรฟื้นฟูทุนทำง
สังคมไทยจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจำรณำพัฒนำ ปรับปรุง และฟื้นฟูให้ทุนทำงสังคมมีควำมเข้มแข็ง สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม 
(2554: 82-85) ได้กล่ำวถึงองค์ประกอบของกำรฟื้นฟูทุนทำงสังคมของไทยดังนี้ 
 1. คน เป็นทุนทำงสังคมที่ส ำคัญ ต้องพัฒนำคนส่วนใหญ่ให้มีคุณภำพที่ดี สุขภำพที่ดี มีควำมรู้เท่ำทันกำร
เปลี่ยนแปลง มีระเบียบวินัย ควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำกขึ้น มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำม
เพียร มีค่ำนิยมและรักควำมเป็นไทย รู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงำม รู้ประวัติศำสตร์ไทย 
ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ล้วนเป็นเร่ืองที่ต้องพัฒนำและปรับระบบควำมคิด ระบบกำรศึกษำต้องท ำ
อย่ำงต่อเนื่อง ปลูกฝังอย่ำงจริงจัง เน้นที่เยำวชนคนรุ่นใหม่ ควำมส ำเร็จต้องใช้เวลำนำนชั่วอำยุคน ซึ่งต้องวำงแผน
ปรับพื้นฐำนให้ดี  
 2. วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีที่ดีของคนไทย ต้องได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรสืบ
ทอด เพรำะวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีเหล่ำนี้ ล้วนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคนไทย กำรสร้ำงควำมสำมัคคีให้
เกิดขึ้นในระดับครอบครัว และชุมชน สร้ำงสังคมให้มีควำมเอ้ืออำทรต่อกัน วัฒนธรรม ประเพณีหลำยเร่ือง เช่น 
เทศกำลงำนบุญต่ำง ๆ กำรละเล่นของไทย ควำมกตัญญูกตเวที กำรเคำรพผู้ใหญ่ เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้ต้องมีกำรท ำ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจอย่ำงละเอียด และวำงระบบสืบทอดส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องและกว้ำงขวำงต่อไป 

 3. ศิลปะ ไม่ว่ำจะเป็นสิ่งก่อสร้ำง กำรแสดงละคร และศิลปะกำรป้องกันตัวของไทย ล้วนเป็นเร่ืองที่มี
คุณค่ำที่ควรรักษำ และสืบทอดให้ยำวนำน สิ่งเหล่ำนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพำะมีคุณค่ำทำงจิตใจที่เชื่อมโยงให้คนไทย
รักในควำมเป็นไทยไว้ 
 4. ภำษำ กำรใช้ภำษำไทยที่ถกูต้องทั้งกำรพูด กำรเขียน เป็นเร่ืองส ำคัญที่ควรส่งเสริมและสร้ำงค่ำนิยมที่
ถูกต้องในด้ำนนี้ให้กว้ำงขวำงขึ้น ภำษำประจ ำท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพำะที่ควรให้กำรส่งเสริมเช่นกัน สิ่งเหล่ำนี้
ได้ยึดโยงควำมเป็นไทยไว้ แต่ทั้งนี้ก็ควรส่งเสริมให้คนไทยได้รู้ภำษำอ่ืน ๆ จะช่วยให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กว้ำงขวำงขึ้น มีทุนทำงควำมรู้มำกยิ่งขึ้น 

 5. ภูมิปัญญำท้องถิ่นและภูมิปัญญำไทย เป็นทุนทำงสังคมที่จะสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน สำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้มำกขึ้น ควรมีกำรส่งเสริมประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับสภำวะที่เปลี่ยนแปลงไป และสืบทอดควำมรู้
ให้กว้ำงขวำงก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น เป็นทุนทำงควำมรู้ ทุนทำงปัญญำ 
 6. กระบวนกำรประชำคม เป็นกำรรวมตัวของชำวชุมชนที่ท ำให้เกิดกำรร่วมคิดร่วมทำของคนในสังคม 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่ผ่ำนมำมีควำมส ำเร็จในระดับชุมชนอยู่พอสมควรที่สำมำรถน ำมำเป็นตัวอย่ำงขยำยผล ท ำให้
กำรพัฒนำชุมชนเข้มแข็งด ำเนินไปได้ เป็นกระบวนกำรที่ต้องใช้เวลำอย่ำงเป็นขั้นตอนและสนับสนุนให้เกิดขึ้น
เองตำมธรรมชำติ กำรเตรียมควำมพร้อมในหลำย ๆ ด้ำน เป็นขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญ กำรมีประชำคมที่ดีจะสร้ำง
ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ มีกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมให้สังคมไทย 
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สรุป 

 กำรพัฒนำสังคมเป็นเร่ืองที่บุคคล กลุ่มบุคคลต้องท ำควำมเข้ำใจให้ถ่องแท้ เน่ืองด้วยเป็นกำรพัฒนำที่
เกี่ยวข้องกับบุคคล สังคม ซึ่งมีควำมสลับซับซ้อนเป็นอย่ำงยิ่ง กำรท ำควำมเข้ำใจต่อควำมหมำย และควำมส ำคัญ
ของกำรพัฒนำสังคม กำรรับรู้ถึงมโนทัศน์ และขอบเขตของกำรพัฒนำ ทั้งด้ำนประเภทของสังคม โครงสร้ำง
สังคม สังคมเข้มแข็ง ยิ่งท ำให้บุคคลเกิดควำมรู้ และสำมำรถปรับโลกทัศน์ในกำรมองหำวิธีกำรพัฒนำที่แตกต่ำง
ไปจำกอดีต 

ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีการพัฒนาสังคม 

 กำรเรียนรู้และกำรทำควำมเข้ำใจในปรัชญำ แนวคิด และทฤษฎีในกำรพัฒนำสังคม มีควำมส ำคัญเป็น
อย่ำงยิ่ง เพรำะหำกนักพัฒนำสำมำรถเรียนรู้ และมีควำมเข้ำใจในหลักแห่งควำมรู้ แนวคิด และทฤษฎีในกำรพัฒนำ
แล้วนั้น ย่อมส่งเสริมต่อกำรพัฒนำในแนวทำงที่เหมำะสมกับบริบทของสังคมนั้น ๆ ได้ ในบทที่ 2 นี้ผู้เขียนจึงได้
น ำเสนอปรัชญำกำรพัฒนำ แนวคิดในกำรพัฒนำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
บำงส่วนมำอธิบำยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำอธิบำยให้เหมำะสมกับ
ปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมที่เกิดขึ้นได้ 
ปรัชญาการพัฒนา 
 ปรัชญำกำรพัฒนำ เมตต์ เมตต์กำรุณ์จิต (2556: 13-14) ได้สรุปปรัชญำกำรพัฒนำเป็น 3 ประกำรดังนี้ 
 1. กำรพัฒนำจะต้องไม่เน้นแต่เศรษฐกิจเพียงด้ำนเดียว เพรำะประชำกรที่เป็นรำกหญ้ำ (root grass) 

ส่วนใหญ่ยังรอรับกำรจัดสรรคุณค่ำ (values) ในทุก ๆ ด้ำนอย่ำงเสมอภำคจำกรัฐ 

 2. กำรพัฒนำนับว่ำเป็นนำมธรรมที่เคลื่อนไหวก้ำวไปอย่ำงไม่หยุด แม้จะไม่สำมำรถหยุดยั้งกำร
เปลี่ยนแปลงได้ ก็จะต้องตระหนักถึงกำรธ ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของสังคม อีกทั้งกำรคิดค ำนึงถึงควำม
ยั่งยืนด้วยกำรไม่บริโภคทรัพยำกรอย่ำงฟุ่มเฟือยจนท ำให้เสียควำมสมดุลทำงธรรมชำติ อันเป็นกำรสร้ำงภำระ
ให้แก่คนรุ่นหลังแบกรับ 

 3. ประเทศที่มั่งคั่งและมีควำมเป็นอำรยะ จะต้องมีควำมสุจริตธรรมและจะไม่ใช้ควำมมีอ ำนำจบังคับขู่
เข็นเอำรัดเอำเปรียบกับประเทศที่ด้อยกว่ำ ไม่ว่ำจะด้วยวิธีกำรใด ๆ ควรพึงระลึกเสมอว่ำกำรที่ประเทศพัฒนำแล้ว
มีควำมศิวิไลซ์ (civilize) อยู่กันอย่ำงสุขสบำยได้ ก็เพรำะประเทศด้อยพัฒนำผลิตทรัพยำกรด้วยหยำดเหงื่อป้อน
ให้ จึงไม่ควรจะดูแคลนและหยำมเหยียดว่ำเขำเหล่ำนั้นด้อยกว่ำ 
แนวคิดในการพัฒนา 
 กำรพัฒนำสังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมยุคสมัย เช่นเดียวกับแนวคิดในกำรพัฒนำ ซึ่งก่อนที่ผู้เขียนจะ
น ำเสนอแนวคิด และทฤษฎีในกำรพัฒนำของนักวิชำกำรในหลำกหลำยสำขำวิชำต่ำง ๆ จะขออธิบำยถึงแนวคิด
หลักที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำ กำรพัฒนำเป็นวำทกรรมอย่ำงหนึ่ง ซึ่งได้มีกำรศึกษำ วิจัย วิเครำะห์ และวิพำกษ์วิจำรณ์
ในหลำยรูปแบบ ซึ่งกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (2549: 15-16) ได้กล่ำวว่ำกำร
พัฒนำเป็นกระบวนกำร (process) ที่ได้รับกำรตีค่ำในระดับสูง ส่งผลให้สิ่งที่ตรงกันข้ำมกับกระบวนกำรน้ี
ไม่ได้รับกำรตีค่ำกลำยเป็น “ควำมด้อยพัฒนำ” สิ่งที่ตรงกันข้ำมกับแนวคิด “กำรพัฒนำ” ที่อำจมีคุณค่ำสูงยิ่งอำจ
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ยำกที่จะประเมินคุณค่ำหลำยอย่ำง เช่น เร่ืองภูมิปัญญำชำวบ้ำน ภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น แต่เพรำะกำรพัฒนำเป็น
กระบวนกำรที่สัมพันธ์กับค่ำนิยมสมัยใหม่ สิ่งที่ตรงกันข้ำมกับควำมสมัยใหม่จึงได้รับกำรประเมินค่ำในระดับต่ ำ
หรืออำจจะไม่มีคุณค่ำควรแก่กำรศึกษำ และใช้ประโยชน์ได้เลย ซึ่งกำรพัฒนำไม่ว่ำจะในระดับใดก็ตำม ล้วนมี
แนวคิดที่ส ำคัญ 5 ประกำร คือ 

 1. กำรพัฒนำเป็นกระบวนกำร (process) กำรพัฒนำเป็นกระบวนกำรศึกษำ วิเครำะห์ ปัญหำ และ
ควำมต้องกำรของมนุษย์ รวมทั้งศึกษำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ และควำมต้องกำรของมนุษย์ทุกด้ำนอย่ำงเป็น
บูรณำกำร และอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะต้องเร่ิมต้นตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ไปจนถึงระดับประเทศ 

 2. กำรพัฒนำเป็นวิธีกำร (method) กำรพัฒนำ ประกอบด้วย วิธีกำรในกำรจัดกำรระบบทรัพยำกรต่ำง 
ๆ และทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกำร เพื่อให้กำรพัฒนำมีควำมต่อเนื่อง วิธีกำรพัฒนำนี้รวมเอำกำรสร้ำง
องค์กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงทักษะและควำมรู้ของประชำชนในสังคมโดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันในแต่
ละท้องถิ่น 

 3. กำรพัฒนำคือกำรเคลื่อนไหว (movement) กำรพัฒนำมีลักษณะเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ กำร
พัฒนำจึงมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรระดมควำมร่วมมือทำงสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรระดมควำมร่วมมือจำกกลุ่ม
บุคคลที่เป็นเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลด้อยโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็น สะท้อนปัญหำ ควำม
ต้องกำรรวมตัวและตระหนักรู้ถึงปัญหำควำมต้องกำรพื้นฐำนร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันคิดและแก้ปัญหำต่ำง ๆ 
เหล่ำนั้น ขณะเดียวกันกำรพัฒนำก็มีควำมจ ำเป็นที่จะให้กลุ่มบุคคลภำยใต้โครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ เข้ำใจบริบททำง
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของตน รวมทั้งปัญหำและอุปสรรคต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน กลุ่มบุคคลจะต้อง
มีกำรกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงควำมคิดและทัศนคติไปในทำงก้ำวหน้ำและสร้ำงสรรค์ และพัฒนำ
ทักษะควำมรู้ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำด้วย 
 4. กำรพัฒนำคือกำรจัดท ำโครงกำรหรือโปรแกรม (project or program) โครงกำรหรือโปรแกรม
เป็นกำรปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งของกำรพัฒนำสังคม โครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ ทำให้วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำเป็น
จริงขึ้นมำได้ โครงกำรพัฒนำที่ได้รับผลส ำเร็จจะต้องได้รับควำมร่วมมือจำกบุคคลกลุ่มต่ำง ๆ โดยเฉพำะ
กลุ่มเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ด้อยโอกำสทำงเศรษฐกิจ สังคม และสติปัญญำในองค์กร กลุ่ม
บุคคลที่เป็นเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ ประกอบด้วย บุคคลทุกระดับชั้น นับตั้งแต่กลุ่มผู้นำ กลุ่มผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
ต่ำง ๆ จนถึงกลุ่มผู้รักษำควำมสะอำด และรักษำควำมสงบเรียบร้อยในองค์กร 
 5. กำรพัฒนำคือกำรให้โอกำส (opportunity) กำรให้โอกำสแก่บุคคลในกำรพัฒนำชีวิต สังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งจ ำเป็น คนที่จะได้รับโอกำสมำกยิ่งขึ้น คือ คนยำกจนหรือคนด้อยโอกำส ยิ่งด้อยโอกำส
มำกที่สุดยิ่งควรได้รับโอกำสมำกขึ้นเท่ำนั้น ซึ่งจะช่วยในกำรได้รับสิทธิมำกขึ้นในเร่ืองควำมยุติธรรมทำงสังคม 
(social justice) และกำรพัฒนำคุณภำพของคน 

แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 กำรพัฒนำที่ยั่งยืน (sustainable development) องค์กำรสหประชำชำติได้ให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำกำร
พัฒนำที่สนองควำมต้องกำรของคนในปัจจุบัน โดยไม่ท ำให้คนรุ่นต่อไปในอนำคตต้องประนีประนอมยอม
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สูญเสียสิ่งที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตของเขำ (world commission on environment and 

development, 1987: 43) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (2549: 43) ได้กล่ำวว่ำ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนเป็นกระบวนกำรสร้ำงสังคมที่ยั่งยืน อันเป็นสังคมที่ประชำชนในปัจจุบันได้รับสิ่งสนองควำม
ต้องกำรของตน โดยไม่ท ำให้สัตว์จ ำพวกอ่ืนและผู้คนในรุ่นต่อไปในอนำคต ต้องยอมสูญเสียหรือยอมลดควำม
ต้องกำรของตนเอง หรือไม่มีโอกำสได้บริโภคสิ่งที่จำเป็นบำงอย่ำงในอนำคต กำรพัฒนำที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็
ต้องอำศัยกำรพัฒนำด้ำนจิตส ำนึก กำรตระหนักรู้ถึงสิทธิของสัตว์โลกที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์ และค ำนึงถึงควำมคง
อยู่ของทรัพยำกรธรรมชำติไม่ให้ถูกท ำลำยทั้งในระดับผู้ก ำหนดนโยบำยและในระดับประชำชนทั่วไปต้องมี
จิตส ำนึกร่วมกัน กำรคงอยู่ของธรรมชำติจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อ เมื่อมนุษย์จะต้องค ำนึงถึงควำมส ำคัญของระบบนิเวศที่
มีต่อสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ ซึ่งล้วนแต่จะต้องอำศัยธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน และธรรมชำติสิ่งแวดล้อมบำงอย่ำง
เมื่อถูกท ำลำยจะไม่สำมำรถฟื้นตัวขึ้นมำใหม่ได้ มีแต่เรำสูญเสียไป กำรพัฒนำที่ยั่งยืนจะต้องด ำเนินกำรในรูปของ
กำรศึกษำ ยอมรับในระดับบุคคลได้ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติ และจะต้องเป็น
กำรพัฒนำแบบบูรณำกำร 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต, 2552: 178-180) ได้ระบุถึงองค์ประกอบในกำรพัฒนำหำกมี 3 
องค์ประกอบนี้แล้วจะท ำให้กระบวนกำรมีกำรพัฒนำที่สมบูรณ์ขึ้น ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 มีดังนี้ 
 1. สิ่งแวดล้อม (environment) ซึ่งมีปัญหำจำกปัจจัยส ำคัญ ได้แก่ ประชำกร (population) ควำม
ร่อยหรอของทรัพยำกรหรือกำรใช้ของดีของโลกให้หมดไป (depletion) เร่ืองมลภำวะหรือกำรระบำยของเสีย
ใส่ให้แก่โลก (pollution) หำกเรำแก้ไขสิ่งเหล่ำนี้ด้วยฐำนควำมคิดใหม่ วิธีกำรจัดกำรที่เปลี่ยนแปลงไป จะช่วย
ให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรแก้ปัญหำได้จริง 
 2. กำรพัฒนำ (development) คือ กำรพัฒนำ ซึ่งหมำยถึงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ (economic 

development) ซึ่งมีองค์ประกอบในกำรพัฒนำ 3 อย่ำงตำมเดิมคือ (1) วิทยำศำสตร์ (2) เทคโนโลยี (3) 

พฤติกรรมเศรษฐกิจ ในกำรผลิต กำรบริโภค และกำรแจกจ่ำยกระจำยรำยได้ เป็นต้น ปัญหำกำรพัฒนำในด้ำนนี้
เป็นตัวกำรท ำให้เกิดปัญหำในข้อที่ 1 สิ่งแวดล้อม (environment) หำกปล่อยไว้จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
โลก จึงจะต้องปรับเปลี่ยนใหม่ให้กำรปฏิบัติในเร่ืองเหล่ำนี้ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ประโยชน์ก็ดี กำรแก้ปัญหำจำก
ปัจจัยเหล่ำนั้นก็ดี และกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ก็ดี เช่น กำรด ำเนินมำตรกำรในกำรอนุรักษ์ (conservation) 

เป็นไปตำมรำกฐำนควำมคิดใหม่ ซึ่งจะส ำเร็จได้ ก็ต้องมีปัจจัยในองค์ประกอบข้อที่ 3 (ข้อต่อไป) เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรพัฒนำนั้น 

 3. กำรพัฒนำมนุษย์ (human development) ซึ่งต้องมีกำรพัฒนำให้ครบ 3 ด้ำนคือ 

  3.1 ด้ำนพฤติกรรมและวิธีใช้ชีวิต ตลอดจนกำรท ำมำหำเลี้ยงชีพ เป็นระดับที่ปรำกฏตัวของกำร
แก้ปัญหำ 
  3.2 ด้ำนจิตใจ เช่น พัฒนำคุณธรรม ควำมเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจ และสภำพจิตใจที่ดีงำม 
รวมทั้งควำมสุข 
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  3.3 ด้ำนปัญญำ หรือปรีชำญำณ คือควำมรู้ควำมเข้ำใจต่ำง ๆ รวมทั้งแนวควำมคิด ทัศนคติ และ
ค่ำนิยม 

 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (2549: 44) ได้กล่ำวถึงแนวคิดส ำคัญของกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนมี 3 ประกำรคือ 

 1. กำรไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม 

 2. กำรไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติมำกเกินไป 

 3. มีร่ำงโครงกำรพัฒนำที่ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม หรือใช้ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมอย่ำงไม่สร้ำงสรรค์ 
หลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืนมีเงื่อนไขที่ส ำคัญ คือ สภำพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้คณะกรรมกำรโลกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
กำรพัฒนำ (1987: 43 อ้ำงอิงจำก กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์, 2549: 44-45) ได้
แนะนำกระบวนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ดังนี้ 
 1. ระบบกำรเมืองกำรปกครองต้องอนุญำตให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจด ำเนินโครงกำรต่ำง 
ๆ เกี่ยวกับกำรพัฒนำ 
 2. ระบบกำรพัฒนำต้องให้ควำมสนใจอย่ำงจริงจังต่อควำมต้องกำรของคนยำกจน 

 3. กฎหมำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมจะต้องระบุกำรป้องกันสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลภำวะจำก
โรงงำน เป็นต้น 

 4. ระบบธุรกิจต้องมีควำมมั่นคง และเชื่อมกับระบบกำรค้ำโลกที่เป็นกำรเอ้ือประโยชน์ต่อกำรคงอยู่แห่ง
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่ำงบูรณำกำร 
 5. ระบบกำรเมืองกำรปกครองจะต้องมีควำมยืดหยุ่นและตอบสนองต่อควำมผิดพลำดต่ำง ๆ ได้รวดเร็ว
พร้อมกับแก้ไขควำมผิดพลำดมิให้เกิดซ้ ำ 
 กำรพัฒนำที่ยั่งยืนมีเป้ำหมำยส ำคัญเพื่อให้มนุษย์ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชำติ สิ่งแวดล้อมได้ โดยไม่
ท ำลำยหรือใช้ประโยชน์จำกสิ่งแวดล้อมมำกเกินไป ปัจจัยที่ส ำคัญที่จะท ำให้กำรพัฒนำสังคมมีควำมยั่งยืนคือ กำร
พัฒนำจริยธรรมควบคู่กันไปเพื่อให้บุคคลเกิดจิตส ำนึกจะได้รู้และปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเหมำะสม จริยธรรมจะมี
บทบำทส ำคัญในกำรเสริมพลังรักษำสิ่งแวดล้อม ท ำให้สำธำรณชนมีควำมปลอดภัยและมีสุขภำพอนำมัยดี เคำรพ
นับถือบุคคลอ่ืน และให้สมดุลมีสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

 

------------------------------ 
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แนวคิดการพัฒนาสังคม 

1. แนวคิดการพัฒนาสังคม 

 1.1 ความหมายของการพัฒนาสังคม 

 จำกกำรทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำสังคม พบว่ำ สำมำรถแบ่งควำมหมำยของกำร
พัฒนำสังคมได้เป็น 3 มิต ิคือ 

 1) กำรพัฒนำสังคมในควำมหมำยของนักวิชำกำร 
 ส ำหรับค ำว่ำ กำรพัฒนำสังคม ได้มีนักวิชำกำรหลำยท่ำนให้ควำมหมำยไว้ในหลำกหลำยมิติของมุมมอง 
โดยมุ่งเน้นนัยยะทำงควำมหมำยที่แสดงถึงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงที่ท ำให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำ แบ่งได้เป็น 2 
นัยยะของควำมหมำย คือ 

    1.1) นัยยะของกระบวนกำรเปลี่ยนแปลง 
 กำรพัฒนำเป็นกระบวนกำรของกำรเคลื่อนไหวจำกสภำพที่ไม่น่ำพอใจไปสู่สภำพที่น่ำพอใจ กำรพัฒนำ
เป็นกระบวนกำรที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง หรืออำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกระบวนกำรของกำรเปลี่ยนแปลงที่มี
กำรวำงแผนไว้แล้ว คือกำรท ำให้ลักษณะเดิมเปลี่ยนไปโดยมุ่งหมำยว่ำ ลักษณะใหม่ที่เข้ำมำแทนที่นั้นจะดีกว่ำ
ลักษณะเก่ำ สภำพเก่ำ แต่โดยธรรมชำติแล้ว 
    1.2) นัยยะของกระบวนกำรที่ท ำให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำ 
 กำรพัฒนำ หมำยถึง ควำมเจริญก้ำวหน้ำโดยทั่ว ๆ ไป เช่น กำรพัฒนำสังคมกำรพัฒนำประเทศ นั่นคือกำร
ท ำสิ่งเหล่ำนั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น สนองควำมต้องกำรของประชำชนส่วนใหญ่ให้ได้ดียิ่งขึ้น (T.R. Batten, 

1959) 

 2) กำรพัฒนำสังคมในควำมหมำยจำกกำรตีควำม ถ้ำหำกตีควำมหมำยกำรพัฒนำ 
จะสำมำรถตีควำมหมำยได้ 2 นัยยะ คือ 

    2.1) กำรพัฒนำในควำมเข้ำใจแบบสมัยใหม่ หมำยถึงกำรท ำให้เจริญในด้ำนวัตถุรูปแบบ และในเชิง
ปริมำณ เช่น ถนนหนทำง ตึกรำมบ้ำนช่อง ดัชนีชี้วัดทำงเศรษฐกิจ เป็นต้น 

    2.2) กำรพัฒนำในแง่ของพุทธศำสนำ หมำยถึง กำรพฒันำคนทั้งในด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ โดยเน้นใน
ด้ำนคุณภำพชีวิตและหลักของควำมถูกต้องพอดี ซึ่งให้ผลประโยชน์สูงสุดควำมกลมกลืน และควำมเกื้อกูลแก่
สรรพชีวิต โดยไม่เบียดเบียน ท ำลำยธรรมชำติและสภำพแวดล้อม(สุลักษณ์ ศิวรักษ,์ 2519) 

 จำกควำมหมำยกำรพัฒนำที่ยกมำข้ำงต้นนี้ ท ำให้สรุปได้ว่ำ กำรพัฒนำสังคมหมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงที่มี
กำรกระท ำให้เกิดขึ้นหรือมีกำรวำงแผนก ำหนดทิศทำงไว้ล่วงหน้ำ โดยกำรเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทำงที่
ดีขึ้น จำกสภำพที่ไม่น่ำพอใจไปสู่สภำพที่น่ำพอใจ เพื่อกำรท ำสิ่งเหล่ำนั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น สนองควำมต้องกำร
ของประชำชนส่วนใหญ่ให้ได้ดียิ่งขึ้น 

 3) ควำมหมำยของกำรพัฒนำสังคม นักคิดอย่ำง R. P.Misra (1984) นักวิชำกำรด้ำนกำรศึกษำกำร
วำงแผน และกำรพัฒนำสังคมได้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรให้ควำมหมำยของกำรพัฒนำสังคมไว้ว่ำ “ควำมพยำยำม
ที่จะสร้ำงกรอบกำรอธิบำยค ำว่ำ “กำรพัฒนำสังคม” เป็นเรื่องที่ยำก ทั้งนี้เนื่องจำก กำรพัฒนำโดยธรรมชำติไม่
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อำจก ำหนดนิยำมเชิงสังคมวัฒนธรรม หรือนิยำมในเชิงคุณภำพของชีวิตมนุษย์ได้อย่ำงชัดเจน” (R. P.Misra, 

1984) 

 ควำมหมำยของกำรพัฒนำในยุคแรก ๆ มักเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลักโดยที่คนส่วนใหญ่
มักให้ควำมส ำคัญในมิติที่ว่ำ “กำรพัฒนำสังคม” หมำยถึง กำรพัฒนำเศรษฐกิจ(Economics 

Development) โดยเฉพำะในควำมหมำยของกำรพัฒนำกระแสหลักที่ถือเอำควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
เป็นเรื่องหลัก 

 อย่ำงไรก็ตำม มีนักวิชำกำรจ ำนวนไม่น้อยที่ให้น้ ำหนักของกำรให้นิยำมควำมหมำยของกำรพัฒนำสังคม 
(Social Development) ที่แตกต่ำงไปจำกนิยำมควำมหมำยที่มุ่งเน้นเฉพำะกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 
(Growth) แมว้่ำในระยะแรกนั้นเป้ำหมำยของกำรพัฒนำจะให้น้ ำหนักอยู่ที่เร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลักก็ตำม 

 ในเวลำต่อมำในกำรวำงแผนพัฒนำสังคมได้หันมำให้ควำมส ำคัญในเร่ืองอ่ืน ๆ ด้วย เช่นสังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงเร่ืองกำรเมือง ท ำให้ตัวเลขทำงเศรษฐกิจไม่ได้เป็นเป้ำหมำยหลักของกำรพัฒนำแต่
เพียงอย่ำงเดียว หำกแต่ยังมุ่งหวังทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพอีกด้วย ในแง่นี้ควำมหมำยของกำรพัฒนำจึง
ครอบคลุมหลำยมิติ 
 ดังนั้น นิยำมควำมหมำยของกำรพัฒนำสังคมจึงเป็นเรื่องของควำมใฝ่ฝัน ควำมคิด และกำรต่ืนตัวของ
มนุษย์ในสังคม ซึ่งครอบคลุม เชื่อมโยงไปถึงมิติต่ำง ๆ เช่น ควำมเชื่อ ทัศนคติ ค่ำนิยมอุดมกำรณ์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม กฎระเบียบ บรรทัดฐำนทำงวัฒนธรรม ควำมรู้กำรศึกษำ สถำบันเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม 
ไปจนถึงศำสนำ และจิตวิญญำณ 

 1.2 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาสังคม 

 1) แนวคิดทฤษฎีกำรพัฒนำกระแสหลัก (Mainstream Social Development 

Concept and Theory) ประกอบด้วย 
    1.1) ทฤษฎีวิวัฒนำกำร (Evolution theory) โดยชำร์ล ดำร์วิน อธิบำยกระบวนกำรคัดเลือกโดย
ธรรมชำติ (Natural Selection) กล่ำวคือ สิ่งมีชีวิตมีควำมหลำกหลำยตำมธรรมชำติ และปัจจัยทำงธรรมชำติ 
ท ำให้สิ่งมีชีวิตจ ำเป็นต้องมีกำรต่อสู้เพื่อควำมอยู่รอด (StruggleExistence) สิ่งมีชวีิตที่สำมำรถปรับตัวให้เข้ำ
กับสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด สิ่งมีชีวิตนั้นจะสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ได้ ในสิ่งแวดล้อมนั้น และถ่ำยทอดลักษณะที่
เหมำะสม และด ำรงเผ่ำพันธุ์ของตนไว้ได้ (Charles Darwin, 1802-1882) 

 เกิดแนวคิดสังคมแบบชำร์ล ดำร์วิน ที่กล่ำวถึงคนแข็งแรงที่สุดหรือเข้มแข็งที่สุดเท่ำนั้น กำรอยู่รอดของผู้
ที่เหมำะสมที่สุด ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมของมนุษย์จึงเป็นผลมำจำกควำมสำมำรถที่แตกต่ำงกันซึ่งเป็นไปตำม
กฎธรรมชำติ 
    1.2) ทฤษฎีภำวะทันสมัย (Modernization Theory) 

 เป็นแนวคิดทฤษฎีที่เกิดขึ้นในโลกยุคที่มีกำรจัดแบ่งประเทศต่ำง ๆ ในโลกออกเป็นกลุ่ม ๆ มีกลุ่มประเทศ
ตะวันตก และกลุ่มประเทศตะวันออก กลุ่มประเทศทุนนิยม และกลุ่มประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ หรือกลุ่ม
ประเทศที่ร่ ำรวยกับกลุ่มประเทศที่ยำกจน ซึ่งได้มีผู้พยำยำมจะหำตัวชี้วัดต่ำง ๆ (Indicators) เพื่อน ำมำอธิบำย 
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อำทิ กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงในเร่ืองของรำยได้เฉลี่ยต่อหัว (Average Incomes) จุดส ำคัญประกำร
หนึ่งของทฤษฎีภำวะทันสมัยในเชิงกำรพัฒนำสังคม คือ ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ (Economic 

Growth) ซึ่งเกือบจะกล่ำวได้ว่ำกำร 
    1.3) ทฤษฎีกำรพึ่งพำ (Dependency Theory) 

 ทฤษฎีพึ่งพำนั้นเชื่อว่ำ ยุทธศำสตร์หรือแนวทำงกำรพัฒนำแบบตะวันตกจะน ำประเทศในโลกที่สำมไปสู่
พัฒนำกำรของควำมด้อยพัฒนำโดยอธิบำยถึงควำมสัมพันธ์ที่ไม่เท่ำเทียมกันระหว่ำงประเทศทุนนิยมที่พัฒนำแล้ว
กับประเทศล้ำหลัง ควำมสัมพันธ์แบบครอบง ำ-พึ่งพิง ซึ่งนอกจำกจะถูกครอบง ำและพันธนำกำรทั้งในด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และวัฒนธรรมยังถูกครอบง ำและพันธนำกำรภำยใต้วำทกรรม“ควำมช่วยเหลือ” ของ
ประเทศอุตสำหกรรมทุนนิยมอีกด้วย (Hulme, D. and Turner, M., 1990) 

    1.4) ทฤษฎีกำรแพร่กระจำย (Diffusion Theory) 

 ทฤษฎีกำรแพร่กระจำยกล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลงในสังคมนั้นเกิดจำกกำรแพร่องค์ประกอบของวัฒนธรรม 
(Element of Culture) หรือ นวัตกรรม (Innovation) จำกสังคมที่มีควำมเจริญไปสู่สังคมที่ด้อยควำม
เจริญ และเชื่อว่ำกำรเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เกิดจำกกำรแพร่นวัตกรรม และมีส่วนน้อยที่เกิดจำกกำรประดิษฐ์ค้น
คิดเองในสังคม (Hulme, D. and Turner, M.,1990) 

    1.5) ทฤษฎีโลกำภิวัฒน์ (Globalization Theory) 

 ทฤษฎีโลกำภิวัฒน์ได้รับอิทธิพลจำกทฤษฎีควำมทันสมัย (Modernization Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎี
ที่ให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่ออิทธิพลของปัจจัยภำยนอก ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ กำรเมือง กำร
ปกครองและวัฒนธรรมของประเทศตะวันตกที่กระท ำต่อประเทศด้อยพัฒนำทำงอุตสำหกรรม ผ่ำนกำรเชื่อมโยง
ของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology) ที่เป็นเครือข่ำยโยงใยทั่วโลก เพื่อกำรตักตวง
ผลประโยชน์กลับคืนสู่ประเทศที่พัฒนำแล้ว ผ่ำนกำรเอำรัดเอำเปรียบประเทศด้อยพัฒนำในโลกที่สำม (พัชรินทร์ 
สิรสุนทร, 2552) 

 2) แนวคิดและทฤษฎีกำรพัฒนำทำงเลือก ประกอบด้วย 
    2.1) แนวคิดกำรพัฒนำที่ว่ำด้วยกำรกระจำยรำยได้ควบคู่ไปกับกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ 

 หลังจำกช่วงทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมำ ควำมเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศด้อย
พัฒนำทั้งหลำยมีกำรพัฒนำไปอย่ำงมำก ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำจะต้องมีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรพัฒนำ
ในทุก ๆ ด้ำนทั้งกำรลงทุนที่รัฐมุ่งกระจำยรำยได้กับกลุ่มคนจนหรือชนชั้นแรงงำนให้สำมำรถเป็นเจ้ำของกำรผลิต
ได้ ซึ่งรัฐอำจด ำเนินกำรได้ในรูปของสหกรณ์กำรผลิตกลุ่มกำรผลิต ซึ่งจะท ำให้คนกลุ่มนี้สำมำรถที่จะเรียนรู้
ระบบกำรพัฒนำต่อไปในอนำคต ฉะนั้น 

    2.2) แนวคิดกำรพัฒนำที่เน้นควำมต้องกำรขั้นพื้นฐำน 

 แนวคิดนี้ได้พัฒนำมำช่วงกลำงทศวรรษที่ 1970 เป็นแนวคิดใหม่ที่เปลี่ยนจำกกำร พัฒนำทำงด้ำน
เศรษฐกิจมำเป็นกำรพัฒนำที่ตัวคนเป็นหลัก ในลักษณะของกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิตของประชำชน และกำร
พัฒนำสังคม ซึ่งแนวคิดนี้ถือว่ำคนเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญที่สุดของโลก และเชื่อว่ำควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ
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เพียงอย่ำงเดียวไม่อำจแก้หรือขจัดปัญหำควำมยำกจนได้เสมอไปมีคนอีกเป็นจ ำนวนมำกที่ยังไม่อำจได้สิ่งซึ่งตน
ต้องกำรเป็นพื้นฐำน ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศ 

เติบโตไป 

    2.3) แนวคิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 แนวคิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนให้ควำมส ำคัญกับประชำชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำในทุกขั้นตอนของ
กำรพัฒนำ และให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำของประชำชน(Public Participation) โดย
เชื่อว่ำ ประชำชนคือกุญแจส ำคัญที่ตัดสิน ควบคุม และผลักดันให้ผลของกำรพัฒนำประสบควำมส ำเร็จหรือ
ล้มเหลว (พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2552) 

    2.4) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำที่ชี้ถึงแนวทำงกำรด ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชำชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศให้ด ำเนินไปในทำงสำยกลำง
โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อให้ก้ำวทันต่อโลกยุคโลกำภิวัฒน์ควำมพอเพียง หมำยถึง ควำมพอประมำณ 
ควำมมีเหตุผล รวมถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อกำรมีผลกระทบใด ๆ อันเกิด
จำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยนอกและภำยใน ทั้งนี้ จะต้องอำศัยควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ และควำมระมัดระวัง
อย่ำงยิ่งในกำรน ำวิชำกำรต่ำง ๆ มำใช้ในกำรวำงแผนและกำรด ำเนินกำรทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้ำงพื้นฐำนจิตใจของคนในชำติ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส ำนึก
ในคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และให้มีควำมรอบรู้ที่เหมำะสม ด ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน ควำมเพียร 
มีสติ ปัญญำและควำมรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง
ทั้งด้ำนวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจำกโลกภำยนอกได้อย่ำงเหมำะสม(มูลนิธิชัยพัฒนำ, ม.ป.ป.) 
    2.5) ทฤษฎีใหม่ 
 ทฤษฎีใหม่ หรือ กำรเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวคิดที่พยำยำมแก้ปัญหำของแนวคิดกำรพัฒนำทำงเลือก
ในเร่ืองของควำมเป็นนำมธรรม และข้อจ ำกัดของกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในระดับปฏิบัติกำร โดยน ำเสนอแนวทำง
หรือหลักกำรในกำรจัดกำรทรัพยำกรระดับไร่นำคือที่ดินและน้ ำ 
 1.3 ประเภทของการพัฒนา 
 กำรพัฒนำ อำจจัดแบ่งออกเป็น 3 ด้ำนใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 1) กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ หมำยถึง กำรพัฒนำด้ำนกำรผลิต กำรจ ำหน่ำยจ่ำยแจกกำรแลกเปลี่ยน กำร
ลงทุนเพื่อท ำให้ประชำชนไม่ยำกจน 

 2) กำรพัฒนำทำงสังคม หมำยถึง กำรพัฒนำด้ำนจิตใจ แบบแผนพฤติกรรม รวมทั้งควำมสัมพันธ์ของคน
ในสังคมเพื่อแก้ปัญหำต่ำง ๆ ในสังคม 

 3) กำรพัฒนำทำงกำรเมือง หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง สร้ำงกระบวนกำรปกครองให้เป็น
ประชำธิปไตย และประชำชนในประเทศมีสิทธิเสรีภำพตำมกฎหมำย เป็นต้น(วิรัช วิรัชนิภำวรรณ, ม.ป.ป.) 
 1.4 องค์ประกอบของการพัฒนา 
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 ตำมแนวคิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน พบว่ำมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่หลำยองค์ประกอบ เช่น 
ควำมยืนยำวของชีวิต สุขภำพพลำนำมัยที่ดี กำรศึกษำ ควำมเสมอภำคทำงเพศรวมทั้งเสรีภำพทำงสังคม และ
กำรเมือง เป็นต้น ถึงแม้ว่ำองค์ประกอบเชิงปริมำณเหล่ำนี้จะไม่สำมำรถครอบคลุมแนวคิดว่ำด้วยกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรมนุษย์ได้ทั้งหมด แต่ก็นับว่ำมีควำมส ำคัญในทัศนะเช่นกัน เพรำะกำรขยำยทำงเลือกในด้ำนวัตถุก็เป็น
ส่วนหน่ึงของเป้ำหมำยในทัศนะที่สองซึ่งมุ่งเพิ่มพูนสมรรถนะของมนุษย์ควบคู่ไปกับกำรขยำยทำงเลือกในด้ำน
ต่ำง ๆ (คณะกรรมำธิกำรโลกว่ำด้วยวัฒนธรรม และกำรพัฒนำ, 2541) แต่อย่ำงไรควำมจ ำเป็นพื้นฐำนที่จะน ำพำ
ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีสำมำรถแยกออกได้ เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1) ส่วนที่จ ำเป็นระดับพื้นฐำนต่อคุณภำพชีวิต ประกอบด้วย 
    1.1) ปัจจัยสี่ คือ อำหำร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่พักอำศัย และบริกำรด้ำนกำรแพทย์ 
    1.2) สุขภำพอนำมัยที่สมบูรณ์ ไม่พิกำรหรือเจ็บป่วยเร้ือรัง 
    1.3) ชีวิตที่มั่งคงปลอดภัย เช่น มีงำนท ำ ปลอดภัยจำกโจรผู้ร้ำย มีฐำนะทำงเศรษฐกิจและสภำพทำง
สังคมในระดับที่น่ำพอใจ ปลอดภัยจำกภำวะสงครำม เป็นต้น 

    1.4) มีอิสระเสรีตำมสิทธิมนุษยชน ไม่อยู่ในสภำวะถูกจองจ ำหรือคุมขังสำมำรถใช้สิทธิเสรีภำพใน
ขอบเขตแห่งกฎหมำยหรือประเพณีของสังคมที่ตนเป็นสมำชิกอยู่ 
 2) ส่วนที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท ประกอบด้วย 
    2.1) สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมทั้งทำงร่ำงกำยและทำงสังคม เช่น มีมลภำวะ(Pollution) น้อยที่สุด 
และใกล้ชิดธรรมชำติมำกที่สุด อยู่ในสภำพที่สงบ สะดวก และยุติธรรมเอ้ืออ ำนวยแก่พัฒนำตนเอง เป็นต้น 

    2.2) คุณสมบัติส่วนบุคคลที่เหมำะสมซึ่งจะท ำให้บุคคลนั้นสำมำรถยกระดับคุณภำพชีวิตของตนเอง
ได้ เช่น กำรมีจุดมุ่งหมำยในชีวิต ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม ควำมมำนะพยำยำม 
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอำศัยอยู่ซึ่งจะช่วยให้บุคคลนั้นสำมำรถปรับตัวได้ดีและ
กลมกลืนกับสิ่งที่อยู่รอบตัว เป็นต้น 

    2.3) คุณสมบัติที่ส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันโดยสันติวิธี เช่น ควำมพอเพียง พอประมำณซึ่งจะท ำให้บุคคล
นั้นไม่คิดเบียดเบียนหรือเอำเปรียบคนอื่น กำรรู้จักเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ มีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรมที่
สังคมยอมรับ เป็นต้น 

 สรุปได้ว่ำ แนวคิดด้ำนกำรพัฒนำเป็นสิ่งส ำคัญและเป็นสิ่งอันพึงปรำรถนำของทุกระดับ และยัง
ครอบคลุมในทุกมิติของสังคมซึ่งองค์ประกอบของกำรพัฒนำนั้นควรมุ่งเน้นกำรให้ควำมส ำคัญในทุก ๆ มิติอย่ำง
ครอบคลุมและเท่ำเทียมกัน เพรำะกำรพัฒนำเป็นมิติแห่งกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบของบริบทพื้นฐำน
ทำงด้ำนสังคมของประเทศ โดยเร่ิมตั้งแต่กำรสร้ำงและปลูกฝังทศันคติให้ตระหนักถึงคุณค่ำแห่งกำรพัฒนำ และยัง
ต่อยอดในกำรส่งผลถึงในระดับโครงสร้ำงของมิติกำรพัฒนำ ในระดับของสถำบันต่ำง ๆ โครงสร้ำงกำรบริหำร 
รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตอัตลักษณ์แห่งชุมชน ซึ่งในสังคมโลกปัจจุบันมีควำมเปลี่ยนแปลงและ
เจริญไปมำก ทุกคนต้องตระหนักที่จะช่วยกันพัฒนำช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำของสังคมโลก
อย่ำงยั่งยืนต่อไป 
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แนวทางและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม 

 แนวทำง (approach) กำรพัฒนำสังคม เป็นทิศทำงและแนวโน้มที่น่ำจะเป็น ของเส้นทำงสู่กำรตอบ
โจทย์ที่ก ำหนดในผลลัพธ์ที่พงึปรำรถนำ โดยอำศัยรำกฐำนทำงหลักคิดที่เกี่ยวข้องในแต่ละทฤษฎีปรัชญำและ
แนวคิด มำหำหนทำงที่เป็นไปได้ในกำรปฏิบัติ เพื่อปรับใช้ในกำรเน้น (focus) กำรปฏิบัติว่ำ อะไรเป็นประเด็นที่
ส ำคัญ ด้วยกำรน ำมำวิเครำะห์ว่ำจะก ำหนดประเด็นส ำคัญที่บูรณำกำรกันแล้วสำมำรถตอบโจทย์ว่ำ “จะท ำอย่ำงไร
ในกำรบรรลุเป้ำหมำย” เพื่อใช้เป็นกำรก ำหนดทำงกำรพัฒนำสังคมที่เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภำพมำก
ที่สุดในกำรตอบสนองควำมคำดหวังฯ ของกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อใช้เป็นระบบในกำร 
ควบคุมติดตำม ด้วยตัวชี้วัดงำนที่ส ำคัญ (key performance indicator: KPI) ในกำรประเมินกระบวนกำร
ว่ำเมื่อเร่ิมกระบวนกำรภำยใน มีกำรประเมิน (assessment) ปัจจัยน ำเข้ำที่เป็นทรัพยำกรส ำคัญน ำมำใช้ใน
กิจกรรมที่เป็นเม็ดงำน (task) และเน้ืองำน (performance) ของกระบวนกำร ที่มีกำรประเมินค่ำ 
(appraisal)มำแล้ว ว่ำมีควำมคุ้มค่ำและมีคุณค่ำเพียงใดในกำรบรรลุผลได้ (output) ที่เป็นผลลัพธ์ 
(outcome) และผลกระทบ (impact) ที่มีตัวชี้วัดที่เป็นปัจจัยควำมส ำเร็จที่ส ำคัญ (key success factor: 

KSF) ในกำรตอบโจทย์ที่ครบถ้วน 

 แนวทางพื้นฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาสังคม 

 1. แนวทาวทางตรงและทางอ้อม (direct & indirect approach) 

 แนวทำงทำงตรง (direct approach) เป็นกำร “สั่งกำร” หรือกำร “ชี้น ำ” หรือกำรด ำเนินกำรที่ 
เรียกว่ำ แนวทำงจำกบนลงล่ำง (top down approach) โดยเจ้ำหน้ำที่ อันเป็นเร่ืองไม่พึงปรำรถนำ เพรำะ 

กลุ่มเป้ำหมำยกลำยเป็น “ผู้ถกูกระท ำ”ไม่ใช่ “ผู้กระท ำ” แนวทำงดั้งเดิมที่ไม่ควรน ำมำปฏิบัตินี้ ท ำให้เกิดกำร 
“แบมือขอ” จำกกลุ่ม/ชุมชนเป้ำหมำย และกำร “ให้” จำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เหตุที่ผิดหลักกำรเพรำะขำดแนวคิด
กำรช่วยให้กลุ่มเป้ำหมำยช่วยตนเอง ในรูปแบบนี้เจ้ำหน้ำที่ไปคิดแทนชำวบ้ำนว่ำ เขำต้องกำรอะไร 
ที่แท้จริง (ชำวบ้ำนคิดเองไม่ได้หรอก) ภำยใต้รำกฐำนควำมคิดว่ำ กลุ่มเป้ำหมำยขำดกรอบของควำมคิดและ 

ประสบกำรณ์ (frame of reference) แล้วยัดเยียดให้ กำรแบมือขอเหมือน “กบคอยฝน” หรือ “รอคอย 
กำรเคำะกะลำแล้วค่อยมำ” จึงเกิดไม่สิ้นสุดของกำรขำดกำรพัฒนำกำรพึ่งตนเอง กำรพัฒนำในประเทศไทย 
ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2515 ยังคงมีศูนย์อ ำนำจอยู่ที่กรุงเทพมหำนคร และก ำหนดพื้นที่กำรพัฒนำตำมชนชั้น 

ปกครองชั้นสูง เสมือนกำร “โยนเศษกระดูกที่เหลือ” ให้แล้วให้พอใจในสถำนภำพควำมด้อย ควำมมีคุณค่ำ 
มนุษย์จึงไม่เท่ำเทียมกัน 

 แนวทางอ้อม (indirect approach) เร่ิมน ำเข้ำมำใช้โดยกรมกำรพัฒนำชุมชนของไทย ในช่วงต่อมำ
หลังปี 2515 (ช่วงนั้นกำรส่งเสริมเกษตรไทยยังเน้นกำรส่งเสริมรำยบุคคลที่เป็นคนน ำกระแส 
(innovators)(มีกลุ่มก็เพียงกลุ่มธรรมชำติ) เพื่อให้เกิดกำรก ำหนดจำกล่ำงขึ้นบน (bottom-up approach) 

มำกที่สุดเน้นรูปแบบ “กำรชี้แนะ” เร่ิมจำกโครงสร้ำงที่เปลี่ยนไปคือ กลุ่มเป้ำหมำยเป็นผู้กระท ำ (ก ำหนดปัญหำ 
ควำมต้องกำร ควำมพึงพอใจ กำรมีคุณค่ำขึ้นเอง เพรำะมนุษย์ทุกคนมีศักยภำพเมื่อได้รับโอกำส) เจ้ำหน้ำที่มี
บทบำทเป็นผู้สนับสนุน (ตำมแนวทำงช่วยเขำให้ช่วยตนเองได้) ตำมกรอบของบทบำทที่ส ำคัญพื้นฐำนสี่ประกำร 
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(กำรกระตุ้น กำรเร่งปฏิกิริยำ กำรช่วยสร้ำงองค์กร กำรชี้แหล่งข้อมูลสำรสนเทศ) และเน้นกำรพัฒนำกำรพึ่งตนเอง
เป็นพื้นฐำน ด้วยกระบวนกำรกลุ่มที่เสริมแรงกำรมีพลังร่วม (synergy) ที่เกิดผลทวีคูณ 

 ผู้ถ่ำยทอด ไม่ว่ำเป็นเจ้ำหน้ำที่ หรือแกนน ำกลุ่มเป้ำหมำย ต้องมีพื้นฐำนที่มี (1) คุณสมบัติส ำคัญ 

ของตนเอง ได้แก่ (ก) มีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนรู้อย่ำงสม ่ำเสมอ (ข) ควำมจ ำดี (ค) มีควำมเข้ำใจ 

แจ่มแจ้งต่อข้อมูลสำรสนเทศ (2) คุณสมบัติในกำรถ่ำยทอด ได้แก่ (ก) ฉลำดรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ 
เป็นประโยชน์ (ข) รู้จักฟัง (ค) รู้จักวิธีกำรท ำให้ผู้อ่ืนฟังและยอมรับนวัตกรรม ด้วยกำรสร้ำงสำยสัมพันธ์ของ 
กำรเข้ำถึง มีกำรเปิดใจ และผูกใจ ด้วยกำร “ซื้อใจได้” และ (ง) ให้คน/ลูกค้ำเป้ำหมำยเข้ำใจประโยชน์และ 

คุณภำพแจ่มแจ้ง (จ) ไม่ชวนทะเลำะ (เช่นพูดว่ำ “ใช่” “ถูก” “ดี” น ำกำรโต้แย้งเสมอ) 
 คน/กลุ่มเป้ำหมำยผู้ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงจะกระท ำส ำเร็จด้วยควำมดีงำม จะเกี่ยวข้องกับ (ก) 
กำรรู้อริยสัจสี่ นิโรธคือเป้ำประสงค์ ทุกข์คือปัญหำปัจจุบันและปัญหำที่คำดหวังจำกอนำคตตำมภำพรวม 

อนำคต สมุทัยคือเหตุของปัญหำที่คัดสรรจำกเหตุร้อยละยี่สิบ ที่ท ำลำยปัญหำได้ร้อยละแปดสิบ มรรคคือ 

กลยุทธ์ที่จะบรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ข) กำรรู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้บุคคลอ่ืน รู้องค์กร ชุมชน สังคม รู้เวลำและ 

สถำนที่ รู้ประมำณ (ค) กำรปฏิบัติที่ถูกต้องตำมท ำนองคลองธรรม จรรยำบรรณ (ง) ควำมพำกเพียรสม ่ำเสมอ 

(จ) รู้ว่ำนวัตกรรมใหม่ท ำลำยล้ำงนวัตกรรมเดิมที่ล้ำสมัย ไม่เหมำะสม คือไม่ติดยึดกับวิถีชีวิตเดิมที่ถูกครอบง ำไม่
ติดยึดกับขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็น “ค ำบัญชำจำกสวรรค์” หรือชนชั้นสูงที่มำเกิด อวตำรมำจำกเทพ 

ในสรวงสวรรค์ และเมื่อตำยไปก็กลับขึ้นสวรรค์ (ลืมไปว่ำกฎแห่งกรรมมีควบคุมอยู่กับคนที่ท ำกรรมเลว 

เช่น ชนชั้นปกครองสมัยเสียกรุงศรีอยุธยำแก่พม่ำครั้งที่สอง เพรำะควำมลุ่มหลงมัวเมำของชนชั้นสูง และกำร 
ทรยศจำกคนที่อยำกมีอ ำนำจ) ระบบในแนวทำงนี้ต่อมำวิวัฒนำกำรมำเป็น “กำรพบกันครึ่งทำง” 

 2. แนวทางการพบกันครึ่งทาง (interparticipatory approach: among top -down & 

bottom -up approach) จำกรำกฐำนของแนวคิดกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นน ำในแต่ละสังคมควรท ำตนให้เป็น 
“ศูนย์รวมทำงจิตใจ” เป็นกัลยำณมิตรที่ดี คอยช่วยชี้แนะ ไม่ใช่ชี้น ำ หรือ “คุมอ ำนำจสั่งกำร” ที่เปิดโอกำสให้
ประชำชนวิพำกษ์วิจำรณ์ตรวจสอบได้ ไม่เป็นกำรติดตัวบุคคลมำกกว่ำแนวคิด ท ำให้เกิดควำมตระหนักในคุณค่ำ
มนุษย์มำกขึ้นกว่ำเดิม 

 กำรไม่ใช่คิดแบบคนล้ำหลัง ในปัจจุบันบำงกลุ่มที่เป็นชนชั้นปกครองแบบล้ำหลังยังคงมีหลงเหลือ
มำกมำย ที่ต้องกำรครอบง ำประชำชนให้มีวิถีชีวิตดั้งเดิมตำมขนบธรรมเนียมประเพณีตำมแนวทำงก ำหนดโดย
สรวงสวรรค์ และคิดว่ำคนในท้องถิ่นชนบทมีคุณค่ำควำมเป็นคนที่แตกต่ำงจำกคนเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพมหำนคร 
เช่น คิดว่ำ “คนต่ำงจังหวัดแม้มีจ ำนวนเสียงมำกกว่ำคนในเมืองที่เจริญแล้วโดยเฉพำะกรุงเทพมหำนคร ไม่
สำมำรถถือเป็นตัวแทนประเทศได้ เพรำะด้อยกำรศึกษำและยำกจน” หรือคิดว่ำ“เสียงส่วนมำกจำกกำรเลือกตั้ง 
(majority vote) เป็นเสียงพวกมำกลำกไป เมื่อมีเสียงทำงรัฐสภำมำกก็เป็นเผด็จกำรทำงรัฐสภำ” 

 กำรพบกันครึ่งทำงนี้หมำยควำมว่ำ เร่ืองใดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ก็มีกำรชี้แนะจำกข้ำงบนลง 
มำ ด้วยจุดประสงค์กำรพัฒนำกำรช่วยกลุ่มเป้ำหมำยให้พัฒนำกำรพึ่งตนเองได้ และไม่ได้หมำยควำมว่ำ ต้อง 
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พบกันที่ครึ่งทำง (50:50) เสมอ อำจจะเป็น 80:20 60:40 40:60 15:85 5:95 ฯลฯ ขึ้นอยู่กับควำมสมดุล
ของสภำวะที่ก ำหนดกำรตัดสินใจพื้นฐำนจำกกลุ่มเป้ำหมำยในชุมชน 

 แนวทำงนี้เกิดผลในกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่ท้องถิ่นมำกขึ้น ด้วยงบประมำณที่ไม่รวบอ ำนำจที่ส่วน 

กลำงมำกเหมือนเดิม เพื่อเป็นกำรถ่ำยโอนอ ำนำจที่เป็น “ของประชำชน” (ไม่ใช่ของชนชั้นสูงในสังคม) ไป
กระท ำ“โดยประชำชน” และ “เพื่อประชำชน” เป็นส ำคัญ” ในกำรยกระดับคุณค่ำควำมเป็นมนุษย์ให้เท่ำเทียม
กันมำกขึ้น สนองควำมคำดหวังของประชำชนในเร่ืองกำรมีเสรีภำพในกำรเป็น กำรอยู่ กำรท ำ ในฐำนะที่ควำม 

เป็นคนเทำ่เทียมกันกับมนุษยชำติของประเทศที่เจริญแล้ว เพรำะกำรพัฒนำอำจจะมีอัตรำเร่งที่สูงกว่ำได้ 
ในกำรแข่งขันเพื่อก ำหนดอนำคตสังคมของตนเอง เช่น เกำหลีใต้ไม่ต้องกลัวว่ำจะล้มเหลวแบบกำร “ก้ำว 
กระโดดไกล” ของจีนช่วงปี ค.ศ. 1945-1950 อันเป็นค ำบัญชำของผู้น ำอย่ำงเหมำเจ๋อตุง ที่ขำดควำมเข้ำใจ 
และขำดพื้นฐำน ไม่เหมือนผู้น ำรำยต่อมำคือ เต้ิงเสี่ยวผิง ที่ยึดรำกฐำนจุดเด่นของสังคม เป็นกำรพัฒนำ 
ควบคู่กันระหว่ำงเกษตรกับอุตสำหกรรมที่สมดุลกัน และค ำนึงถึงควำมเท่ำเทียมกันของควำมเป็นคนมำก 

ในทำงเศรษฐกิจสังคม 

 3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต (quality of life approach) แนวทำงนี้เน้นกำรมีและเพิ่ม
คุณค่ำของมนุษย์ที่เท่ำเทียมกันอย่ำงน้อยต้องบรรลุควำมจ ำเป็นพื้นฐำน (Basic Minimum Needs: BMN) 

ตำมแนวทำงของธนำคำรโลกและของสหประชำชำติ 
 แนวทำงนี้แตกต่ำงจำกแนวทำงกำรสร้ำงควำมสุข ซึ่งก ำเนิดที่ประเทศภูฐำน มีแนวคิดพื้นฐำนว่ำควำม 

เป็นมนุษย์ต้องวัดด้วยควำมสุข และต้องกำรให้ประเทศไทย (ในปี 2555) สนับสนุนในกำรเข้ำไปสู่แนวทำง 
ของสหประชำชำติ แนวทำงควำมสุขนี้น ำตัวชี้วัดดัดแปลงไปจำกแนวทำงควำมจ ำเป็นพื้นฐำน แนวทำงนี้คง 
ลืมนิทำนพื้นฐำนสองเร่ืองที่พำดพิงถึง “ควำมสุข” คือนิทำนเร่ือง “ควำมสุขของหนอนโถอุจจำระ” กับนิทำน 

พระรำชำถำมมหำดเล็ก (ว่ำ “ท ำไมเรำมีทุกอย่ำง ท ำไมไม่มีควำมสุขเหมือนหลำยคน ใครหนอที่มีควำมสุข 

ที่สุด มหำดเล็กพำไปสวนให้ดูคนที่มีควำมสุขที่สุดในโลก คือ คนบ้ำในสวนที่ก ำลังร้องเพลง/กับคนที่หมด 

เวรหมดกรรมขึ้นสวรรค์ไปแล้ว) 
 แนวคิดของธนำคำรโลกในด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตนี้ ประเทศไทยโดยสี่กระทรวง (เกษตรและ 

สหกรณ์ มหำดไทย สำธำรณสุข และศึกษำธกิำร) ร่วมกัน โดยมีส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชำติเป็นตัวประสำนงำน ภำยใต้ระบบกำรพัฒนำชนบทแห่งชำติ (กชช.) ในรูปแบบของแนวทำง 
หลำยสำขำ (interdisciplinary approach) ท ำกำรวิจัยและพัฒนำช่วงปี พ.ศ. 2523-2530 เพื่อตอบโจทย์
สองประเด็น ได้แก่ (ก) พัฒนำมีรำยได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่ม แล้วเกิดผลด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงไร 
มีค ำตอบด้วยกำรส ำรวจส ำมะโนประชำกร (census) รำยปี ของแกนน ำชำวบ้ำนเอง (ข) เกณฑ์มำตรฐำน 

ขั้นต ่ำของคุณภำพชีวิตของคนชนบทควรอยู่ระดับใด โดยไม่ยัดเยียดควำมต้องกำรให้ชำวบ้ำนเพรำะประชำชน 

เป็นปัจจัยชี้ขำด (ค) กำรด ำเนินกำรที่เน้นกำรพัฒนำคน (เพื่อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำคนในแผนพัฒนำฯ 

ฉบับที่ห้ำ (2525-2529) ที่เร่ิมต้นกำรพัฒนำคน เน้นกำรแสวงหำรูปแบบกำรพัฒนำคนของไทยที่เหมำะสม) 
ด้วยกำรไม่เรียกร้องงบประมำณแผ่นดินที่อำศัยรำกฐำนของกำรมีจิตอำสำของคน/กลุ่ม/ชุมชนเป้ำหมำยที่ 
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มีกำรพัฒนำกำรพึ่งตนเอง (ง) กำรเร่ิมต้นรำกฐำนของกำรคิดเองเป็น ท ำเองเป็น ในกำรก ำหนดปัญหำร่วม 

ควำมต้องกำรร่วม ควำมสนใจร่วม และยึด “ค ำตอบอยู่ที่หมู่บ้ำน” เป็นพื้นฐำน 

 โครงกำรคุณภำพชีวิตตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) สร้ำงผลงำนท ำให้เกิดกำรเก็บข้อมูลทุกชุมชน 

ชนบทแบบส ำรวจส ำมะโนประชำกรทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมำทุกปีจนปัจจุบัน ทดลองในหลำยพื้นที่
โดยเฉพำะในพื้นที่ตำมโครงกำร “โครำชพัฒนำ ทั้งจังหวัด” ตั้งแต่ปี 2425-2528 โดยใช้งบประมำณจังหวัดที่
มีเพียงงบสนับสนุนเล็กน้อยในกำรจัดประชุม 

 โครงกำรคุณภำพชีวิตฯ ก ำหนดโมเดลคุณภำพชีวิตตำมเกณฑ์ จปฐ. จำกกำรระดมสมองของสี่ 
กระทรวงแล้วทดสอบที่ชุมชน จำกเดิมที่ตัวชี้วัดเสนอมำ ประมำณมำกกว่ำ 230 ตัวชี้วัด เมื่อใช้เกณฑ์สำม 

เกณฑ์คัดสรร อันได้แก่ (ก) เป็นปัญหำที่แท้จริงของชุมชน และเป็นปัญหำหลักที่เชื่อมโยงปัญหำอ่ืน (ข) 
สำมำรถเก็บข้อมูลเชิงปริมำณได้โดยชำวบ้ำน (ค) แก้ปัญหำได้เองโดยชุมชน ท ำให้ได้ตัวชี้วัดที่คัดกรองแล้ว 

เหลือ 57 ตัว น ำไปทดลองที่โครงกำรโครำชพัฒนำที่มีเพียงผู้น ำสองคนรู้ เพื่อให้เกิดควำมรู้สึกควำมเป็น 

เจ้ำของของผู้ปฏิบัติกำรโครงกำรโครำชพัฒนำ ต่อมำมีเกณฑ์กำรตัดสินเพิ่มคือ ไม่เรียกร้องงบประมำณ 

แผ่นดิน อันท ำให้ตัวชี้วัด 35 ตัว เหลือตัวที่น ำไปใช้ทั่วประเทศในปี 2530 และก ำหนดว่ำจะต้องปรับตัวชี้ 
วัดทุกห้ำปี (ตัวชี้วัดรุ่นแรกจำกเกณฑ์พื้นฐำนในเร่ืองอำหำรดี มีที่อยู่อำศัย ศึกษำอนำมัยถ้วนทั่ว ครอบครัว 

ปลอดภัย ได้ผลผลิตดี มีลูกไม่มำก อยำกร่วมพัฒนำ พำสู่คุณธรรม ต่อมำภำยหลังมีกำรเพิ่มเกณฑ์ด้ำนควำม 

ยำกจนเข้ำไป มีตัวชี้วัดเป็นกำรมีรำยได้ไม่ต ่ำกว่ำเส้นแห่งควำมยำกจน (poverty line ) 

 โครงกำรคุณภำพชีวิตฯ นี้ก ำหนดกลยุทธ์ส ำคัญที่เป็นพื้นฐำนในกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ (ก) ควำม 

รู้สึกร่วมเป็นเจ้ำของ ทั้งเจ้ำหน้ำที่ ชุมชนท ำให้ชุมชนมีกำรรวมเครือข่ำยด้วยกำรบูรณำกำรกันเอง เจ้ำหน้ำที่ 
ร่วมกันสนับสนุนในรูปแบบกำรพัฒนำเชิงบูรณำกำร (integrated development) ในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับ 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต (ข) ประชำชนเป็นปัจจัยชี้ขำด เพรำะค ำตอบอยู่ที่หมู่บ้ำน คือกำรก ำหนดปัญหำร่วม 

ของชุมชนตำมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ตำมเกณฑ์ควำมจ ำเป็นพื้นฐำน (จปฐ.) แต่ประชำชนเป็นปัจจัยชี้ขำด 

ว่ำจะก ำหนดระดับควำมส ำคัญเพียงใด ถ้ำเห็นว่ำปัญหำร่วมที่ตกเกณฑ์มำกเป็นเรื่องไม่ส ำคัญ เจ้ำหน้ำที่ต้อง 
เปลี่ยนระบบกำรเข้ำถึงด้ำนกำรถ่ำยทอดใหม่ เช่น กำรไม่มีส้วมซึม ท ำให้เจ้ำหน้ำที่สำธำณสุขต้องให้ควำมรู้ 
ด้ำนเชื้อโรคที่จะถ่ำยทอดผ่ำนทำงไข่ของพยำธิด้วยอุจจำระคน เมื่อเข้ำไปในสมอง พยำธินั้นจะฟักเป็นตัวออก 

มำได้ ท ำให้เมื่อเข้ำตำ ตำจะบอด เข้ำสมองก็ชอนไชไปเร่ือยตำมประสำทต่ำง ๆ (ค) กำรแก้ไขปัญหำร่วมของ 
ชุมชนควรจะใช้เงินจำกกองทุนกลำง ที่ได้ก ำไรมำท ำกำรพัฒนำ ไม่ใช่ตั้งงบคอยรัฐ (ง) กำรสร้ำงเครือข่ำยที่ 
บูรณำกำรระหว่ำงหมู่บ้ำนต่อหมู่บ้ำน ในแต่ละอ ำเภอ ในกำรแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี 
 4. แนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development approach) กำรพัฒนำที่ยั่งยืน กำร
ให้ควำมหมำยในเร่ืองนี้มีควำมแตกต่ำงกัน ส่วนใหญ่จะเน้นสิ่งแวดล้อมที่เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของผลกำรพัฒนำที่
มักเน้นแนวทำงควำมร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (ข้อถัดจำกหัวข้อนี้) แล้วยังไปกล่ำวถึงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่
ชุมชน แล้วน ำมำรวมกันอีก 
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แนวทางการพัฒนาสังคม 

 ประเทศไทยได้มีกำรก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำประเทศที่ชัดเจนไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ซึ่งเร่ิมตั้งแต่  พุทธศักรำช  2504 ในระยะแรกแผนพัฒนำจะเน้นเร่ืองเศรษฐกิจมำกกว่ำสังคม และได้มี
จุดเปลี่ยนขึ้นในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่  8 (พ.ศ. 2540-2544)  ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วนมำกขึ้น  "โดยมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ"  และใช้เศรษฐกิจเป็นตัวช่วยพัฒนำให้คนในสังคม มี
ควำมสุขและมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น   จนมำถึงฉบับที่  9 ( พ.ศ. 2545-2549 )  ก็ใช้แผนพัฒนำเป็นไปในทำง
เดียวกันกับฉบับที่ 8  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำที่สมดุล ทั้งสองด้ำน  ทั้งด้ำนคน  สังคม  เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน และได้อัญเชิญหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว น ำทำงในกำรพัฒนำ  ซึ่งกลไกกำรพัฒนำประเทศในแผนพัฒนำฯฉบับนี้  ได้ผลส ำเร็จเป็นที่น่ำ
พอใจเพรำะท ำให้ควำมยำกจนของประเทศลดลง 
             ปัจจุบันประเทศไทยก ำลังเผชิญกับสภำพปัญหำทำงสังคมที่เกิดค่ำนิยมที่ได้รับผลกระทบ  มำจำกกำร
เลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่ำงชำติเข้ำสู่ประเทศ  ทั้งด้ำนสื่อสำรมวลชน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยขำดกำรคัด
กรองและเลือกรับ ท ำให้คุณธรรม  จริยธรรมลดลง  โดยเฉพำะเด็กและเยำวชนเน่ืองจำกวิถีชีวิตและสภำพสังคมที่
เปลี่ยนไป  จำกปัญหำที่กล่ำวมำจึงน ำไปสู่ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสังคมในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 
10  มีจุดมุ่งหมำยเพื่อพัฒนำสังคม ให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันโดยมีแนวทำงพัฒนำ  ดังนี้ 
 1.  กำรพัฒนำคนให้มีคุณธรรมควำมรู้เกิดภูมิคุ้มกัน  โดยพัฒนำจิตใจไปพร้อมกับกำรเรียนรู้ ของคนทุก
กลุ่ม ทุกวัย ตลอดชีวิต 

 2.  เสริมสร้ำงสุขภำวะคนไทยให้มีสุขภำพที่แข็งแรงทั้งกำย   ใจ  และอยู่ในสภำพแวดล้อมที่น่ำอยู่ 
 3.  เสริมสร้ำงคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมที่สันติสุข  มุ่งสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี  ของคนไทยบน
พื้นฐำนของควำมมีเหตุผล 

 4.  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้มีรำกฐำนที่มั่นคงของประเทศ และให้ควำมส ำคัญกับกำร
บริหำรชุมชนเข้มแข็ง  สร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจชุมชน โดยท ำแผนแม่บทชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 5.  เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรประเทศ  มุ่งสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคมให้ยั่งยืน  โดยพัฒนำ
วัฒนธรรมประชำธิปไตยให้เป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินชีวิตในสังคม  มนุษย์มีควำมจ ำเป็นที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็น
สังคมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในด้ำนต่ำงๆซึ่งมนุษย์มำอยู่รวมกันเป็นสังคม จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำรจัด
ระเบียบทำงสังคม  เพื่อให้กำรอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่ำงสงบสุขโดยสมำชิกในสังคมได้รับกำรขัดเกลำทำงสังคมและ
ปลูกฝังให้เข้ำใจ ต่อกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมจำกองค์กรทำงสังคม 

ปัญหาสังคมไทยและแนวทางการแก้ไข 

 ลักษณะปัญหำสังคม  พอสรุปลักษณะปัญหำสังคมได้ดังนี้ 
 1.เป็นสภำวกำรณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนเป็นจ ำนวนมำก 

 2.เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พิจำรณำว่ำเป็นสภำวกำรณ์ที่ไม่พึงปรำรถนำ 
 3.ปัญหำสังคม จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อค่ำนิยมหรือกำรตีควำมในแบบแผนพฤติกรรมแตก 
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 4.ปัญหำสังคมย่อมผันแปร “ไปตำมกำลเวลำ” 

 5.ปัญหำสังคมย่อมมีผลมำจำกนโยบำยของรัฐหรือจำกพฤติกรรมสังคมที่มิได้คำดคิดล่วงหน้ำไว้ก่อน 

 6.บุคคลมีชนชั้นทำงสังคมที่แตกต่ำงกันย่อมมีควำมคิดเห็นกำรแก้ปัญหำสังคมที่แตกต่ำงกันทุกคน
ยอมรับกำรแก้ปัญหำสังคมที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองมำกที่สุด 

 1.ปัญหำยำเสพติด 

 2. ปัญหำควำมยำกจน 

 3.ปัญหำโรคเอดส์ 
 4.ปัญหำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 5. ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ 
 6. ปัญหำครอบครัว 
 7. ปัญหำควำมเสื่อมโทรมทำงด้ำนจิตใจและศีลธรรม 

 8. สุขภำพอนำมัย 
 9.ปัญหำกลุ่มผู้ด้อยโอกำส       
 สังคมไทยในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก ผู้คนในสังคมมีกำรเบี่ยงเบนควำมสัมพันธ์ไปจำก
เดิม และสถำบันทำงสังคมก็ท ำหน้ำที่ไม่ครบสมบูรณ์ สิ่งเหล่ำนี้เป็นปัจจัยพื้นฐำนที่ท ำให้เกิดปัญหำสังคม ปัญหำ
สังคมไทยมีอยู่มำกมำย ดังนี้ 
 1.ปัญหายาเสพติด  ก ำลังระบำดในหมู่เยำวชน  ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีคนติดสิ่งเสพติดมำกกว่ำสอง
ล้ำนคน  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยำวชน    สำรเสพติดที่ระบำดในประเทศไทย  เช่น  ฝิ่น  กัญชำ เฮโรอีน  และแอมเฟ
ตำมีน  ซึ่งในประเทศไทยมีแนวโน้มขยำยตัวมำกขึ้นด้วยมีกำรลักลอบน ำเข้ำมำยังบริเวณชำยแดนใต้และ
ภำคเหนือของไทย 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข 

 1.1  ภำครัฐ   จะต้องส่งเสริมมำตรกำรป้องกันยำเสพติด เช่นกำรให้ควำมรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำสิ่งเสพ
ติดกับประชำชนอย่ำงทั่วถึง  โดยวิธีต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นสื่อทำงโทรทัศน์  วิทยุ หรือผ่ำนหลักสูตรกำรสอนในสถำน
บันศึกษำ  นอกจำกนี้ภำครัฐยังควรออกมำตรกำรเพื่อบ ำบัดรักษำให้ผู้ที่ติดสิ่งเสพติดหยุดเสพให้นำนที่สุดจน
สำมำรถเลิกได้โดยเด็ดขำด  ซึ่งเป็นกำรลดปัญหำควำมเดือนร้อนและยังสมมำรถกำรแพร่กระจำยของสิ่งเสพติดได้ 
 1. 2  ภำคเอกชน  ต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ช่วยเหลือผู้ติดยำเสพติดให้ลดละเลิกกำรใช้สิ่งเสพ
ติด รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนำกำนต่ำงๆให้กับเยำวชนและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์  และ
ห่ำงไกลจำกยำเสพติด 

 1.3  ภำคประชำชน  ให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐในกำรสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดกำรระบำดของสิ่งเสพติด  
โดยเฉพำะครอบครัวจะต้องให้ควำมรักและควำมอบอุ่นกับสมำชิกในครอบครัว  โดยพ่อแม่ต้องถือว่ำสิ่งนี้เป็น
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 
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ผลเสียของผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 

 1. ผลเสียทำงร่ำงกำยและจิตใจ ร่ำงกำยอ่อนเพลีย เบื่ออำหำร นอนไม่หลับ อำรมณ์หงุดหงิด โกรธง่ำย 
ฟุ้งซ่ำน 

 2. ผลเสียทำงสังคม ผู้ติดยำเสพติดไม่ค ำนึงถึงกฎระเบียบของสังคม ชอบละเมิดกฎระเบียบ ผู้ติดยำเสพ
ติดเป็นที่รังเกียจของสังคม เป็นผู้ท ำลำยชื่อเสียงวงศ์ตระกูล 

 3. ผลเสียทำงเศรษฐกิจ ผู้ติดยำเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงำน ติดยำเสพติดแล้วไม่ชอบท ำงำน อ่อนแอ 
ท ำให้สูญเสียแรงงำน กำรผลิตของประเทศลดลง รำยได้ของประเทศลดลง นอกจำกนั้นรัฐยังต้องสูญเสีย
งบประมำณจ ำนวนมำกในกำรรักษำพยำบำลผู้ติดยำเสพติด 

 2.ปัญหาเด็กและเยาวชน 

 ปัญหำเด็กและเยำวชนในสังคมไทยเป็นปัญหำที่ส ำคัญและมีควำมหลำกหลำย  เช่น  เด็กเร่ร่อน  ปัญหำ
เด็กติดยำเสพติด  มั่วสุมตำมสถำนที่บันเทิง  และปัญหำเหยื่อของโฆษณำท ำให้เป็นผู้บริโภคนิยม เป็นต้น 

แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
 2.1  พ่อแม่จะต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสมำชิกในครอบครัว  โดยให้ควำมรักควำมอบอุ่นกับสมำชิกใน
ครอบครัว  และพร้อมทั้งส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆของ บุตรหลำน 

 2.2  โรงเรียนและชุมชน   ต้องส่งเสริมกำรจัดเวลำ  รวมทั้งพื้นที่ให้เด็กและเยำวชนไดแสดงศักยภำพ
ควำมสำมำรถตำมควำมสนใจและควำมต้องกำรตำมวัย 
 2.3  หน่วยงำนของรัฐและเอกชน    ต้องมีกำรเร่งรัดกำรจัดบริกำรนันทนำกำรให้เข้ำถึงเด็กและเยำวชน 

 2.4  สื่อมวลชน  ควรสนับสนุน  เผยแพร่กิจกรรมควำมดี  ควำมสำมำรถของเด็ก  เพื่อเด็กจะได้มีควำม
ภำคภูมิใจในกำรท ำงำนกิจกรรมต่ำงๆ 

 3.ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 

             ปัญหำทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหำที่อยู่ในสังคมไทยมำเป็นเวลำนำน และนับวันยิ่งรุนแรงมำกยิ่งขึ้น  
ปัญหำคอร์รัปชั่นท ำให้ประเทศชำติต้องสูญเสียงบประมำณที่ต้องน ำมำใช้ในกำรพัฒนำประเทศชำติเป็นเวลำ
มหำศำล  เช่น กำรทุจริตของข้ำรำชกำรบำงคนในกำรจัดซื้อวัสดุเพื่อน ำมำสร้ำงถนน ท ำให้ได้วัสดุที่ไม่มีคุณภำพ
แต่รำคำสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชำชนโดยตรงเพรำะประชำชนต้องใช้ถนนในกำรสัญจร  หำกถนนไม่ดี ช ำรุด 
หรือทรุดตัวก็จะท ำให้ประชำชนเดือดร้อนเกิดอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  3.1  ปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีให้กับเยำวชนในสังคม  โดยผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่ำงที่ดีและปลูกฝังเยำวชนให้
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นส ำคัญ 

  3.2  ภำครัฐควรรณรงค์ให้คนในสังคมรังเกียจกำรทุจริต  เน้นควำมซื่อสัตย์  และควำมภำคภูมิใจใน
ศักดิ์ศรีของตนเอง 
  3.3  กฎหมำยไทย  ควรมีบทลงโทษทำงสังคมต่อผู้ที่กระท ำกำรทุจริตอย่ำงเข้มงวด  เพื่อไม่ให้มีกำรใช่
ช่องโหว่ทำงกฎหมำยในกำรช่วยเหลือพวกพ้องให้พ้นผิด 
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  3.4  คนในสังคมจะต้องให้ควำมร่วมมือ  และให้กำรสนับสนุนองค์กรที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและขจัดกำร
ทุจริต  เช่น  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันกำรปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  (ป.ป.ช.) เป็นต้น 

  3.5  สื่อมวลชนต้องให้ควำมสนใจในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของรัฐ   และเปิดโปงปัญหำที่เกิดขึ้นให้
สังคมได้รับรู้ เพื่อให้ประชำชนทรำบว่ำปัญหำนี้เป็นอันตรำยต่อสังคมมำกเพียงใด 

ผลเสียของการคอรัปชั่น 

 1. ด้ำนรัฐ ท ำให้เกิดกำรผูกขำด ข้ำรำชกำรจะติดต่อซื้อขำยกับพรรคพวกของตนหรือผู้ที่ให้ผลประโยชน์
ต่อตนเอง เท่ำนั้น ท ำให้สินค้ำแพงกว่ำควำมเป็นจริง วัสดุสิ่งของคุณภำพต่ ำ ท ำให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ในวง
รำชกำร ใช้สถำนที่รำชกำรหำกินในทำงไม่สุจริต 

 2. ด้ำนข้ำรำชกำร ท ำให้ข้ำรำชกำรที่ซื่อสัตย์สุจริตหมดก ำลังใจในกำรท ำงำน ถ้ำผู้บังคับบัญชำร่วมกับ
ลูกน้องใกล้ชิดกระท ำกำรคอรัปชั่นด้วยแล้ว ข้ำรำชกำรที่สุจริตย่อมอยู่ในวงรำชกำรยำกเพรำะจะโดนกลั่นแกล้ง
ตลอดเวลำ 
 3. ด้ำนประชำชน ประชำชนเสื่อมศรัทธำข้ำรำชกำร เพรำะข้ำรำชกำรที่คอรัปชั่นจะท ำให้ข้ำรำชกำรที่
ซื่อสัตย์พลอยเสียชื่อเสียง เกียรติยศ ไปด้วย 
 4 ปัญหาความยากจน 

  ควำมยำกจน คือ สภำพกำรด ำรงชีวิตของบุคคลที่มีรำยได้ไม่พอกับรำยจ่ำย ไม่สำมำรถจะหำสิ่งจ ำเป็นมำ
สนองควำมต้องกำรทำงร่ำงกำย และจิตใจได้อย่ำงเพียงพอ จนท ำให้บุคคลนั้นมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ต่ ำกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำนที่สังคมวำงไว้ ควำมยำกจนขึ้นอยู่กับมำตรฐำนของแต่ละสังคม 

ผลเสียของความยากจน 

 1. ผลเสียต่อบุคคลและครอบครัว ท ำให้บุคคลสูญเสียบุคลิกภำพที่ดี ครอบครัวขำดเคร่ืองอุปโภคบริโภค
ที่จ ำเป็นแก่กำรด ำรงชีพ ไม่สำมำรถจะส่งบุตรหลำนเล่ำเรียนได้เท่ำที่ควร 
 2. เป็นภำระแก่สังคม สังคมต้องอุ้มชู ดูแลคนยำกจน ท ำให้ประเทศชำติไม่สำมำรถจะทุ่มเทกำรพัฒนำได้ 
 3. ท ำให้เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองไม่มั่นคง ประเทศที่มีคนยำกจนมำกก็ไม่สำมำรถจะพัฒนำ
เศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองได้ ท ำให้เศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองของประเทศไม่มั่นคง 
 5. ปัญหาโรคเอดส์ 
 โรคเอดส์ (AIDS : Acquired Deficiency Syndrome) แพร่มำสู่ประเทศไทยจำกประเทศ
ตะวันตก ประเทศไทยได้รับอันตรำยจำกโรคเอดส์รุนแรงขึ้น โรคเอดส์เกิดจำกสำเหตุที่ส ำคัญ เช่น กำรส ำส่อน
ทำงเพศ กำรใช้ เข็มฉีดยำร่วมกัน กำรถ่ำยเทเลือดที่ขำดควำมระมัดระวัง ปัจจุบันยังไม่มียำรักษำโรคเอดส์ ผู้ป่วย
จะต้องเสียชีวิตทุกรำย ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมำณจ ำนวนมำกในกำรรักษำผู้ป่วยโรคเอดส์ ซึ่งเป็นบุคคล
ที่สังคมรังเกียจ   
 ปัญหำพื้นฐำนของประเทศไทยใน 5 ประเด็นหลักในปัจจุบันเร่งด่วนแก้ไข 

 1.  กำรศึกษำโดยเฉลี่ยของคนไทยต่ ำกว่ำมำตรฐำน 

 2.  กำรถูกฝึกให้เชื่อฟังผู้น ำ ไม่ได้ถูกฝึกให้ใช้สติตนเอง 
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 3.  กำรขำดจิตส ำนึกเพื่อส่วนรวม 

 4.  ปัญหำหนึ่งที่หยั่งรำกลึกในสังคมไทย คือ "สังคมไทยเป็นสังคมพวกพ้อง และมีลักษณะเป็นระบบ
อุปถัมภ์" 
 5.  ปัญหำของระบบทุนนิยม 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมไทย 

 1รัฐบำลควรออกระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมำย เพื่อก ำหนดมำตรกำรกำรป้องกันและปรำบปรำม
ผู้กระท ำผิดอย่ำงจริงจังและแน่นอน                     
  2 วำงแผนและนโยบำยกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น โดยร่วมมือกับภำคเอกชนเพื่อรณรงค์และอนุรักษ์ 
  3 ให้กำรศึกษำแก่สมำชิกในสังคมเพื่อให้เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจในปัญหำต่ำง ๆ ให้มำกขึ้น 

  4 ปรับปรุงและพัฒนำสังคมให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 5. พัฒนำเศรษฐกิจทั้งด้ำนเกษตรกรรม อุตสำหกรรม และกำรบริกำรให้ดีขึ้น 

 6. พัฒนำสังคม สร้ำงค่ำนิยม และรณรงค์ให้ประชำชนร่วมมือในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น 

 7 ให้กำรศึกษำแก่ประชำชนให้ทั่วถึงและสูงขึ้น กำรศึกษำเป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของมนุษย์ให้
สูงขึ้น รัฐจึงควรทุ่มเทงบประมำณในกำรให้กำรศึกษำแก่ประชำชน 

 8  รัฐต้องจัดสวัสดิกำรที่ดีให้แก่ประชำชน ต้องจัดให้ประชำชนมีกำรศึกษำที่ดีและมีงำนท ำทุกคนเพื่อ 
เป็นหลักประกันของชีวิต ควรจัดให้มีกำรประกันสังคมโดยทั่วถึง 
 9 พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงเหมำะสมกับประเทศ โดยพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อส่วนรวม กระจำยรำยได้สู่ชนบท
มำกขึ้น พยำยำมลดช่องว่ำงระหว่ำงคนจนกับคนรวยให้อยู่ในระดับเดียวกัน 

 10 มีกำรพัฒนำสังคมให้เหมำะสม โดยเฉพำะระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถำบันที่ส ำคัญต้องพัฒนำก่อน
สถำบันอื่น ๆ ควรสร้ำงค่ำนิยมที่ดีให้กับเด็ก เช่น ให้มีควำมซื่อสัตย์ ขยัน ใฝ่ศึกษำ ไม่เห็นแก่เงิน ชอบศึกษำ
ค้นคว้ำ ฯลฯ รัฐต้อง พัฒนำบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม ด ำเนินชีวิตในครรลองแห่งจริยธรรม คุณธรรม หรือ
ตำมหลัก 

 ปัญหำสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นก็มีควำมรุนแรงในหลำยๆระดับซึ่งมีผู้กระท ำผิดที่แต่งต่ำงกันออกไป 
และยังเป็นสำเหตุของปัญหำต่ำงๆได้ดังที่กล่ำวมำแล้ว โดยมำกเรำมักจะมำเน้นในเร่ืองของปัญหำอำชญำกรรม 
ปัญหำกำรล่วงละเมิดต่ำงๆ ปัญหำครอบครัว ปัญหำควำมเครียด ฯลฯ และหำทำงแก้ไขจำกปลำยเหตุ ส่วนปัญหำ
สังคมอื่นๆก็ได้แก่ ปัญหำสิทธิส่วนบุคคล ปัญหำกำรจ ำกัดสิทธิ ปัญหำทำงเศรษฐกิจสังคมซึ่งก่อให้เกิดปัญหำ
ควำมเครียดและกำรกดดัน ปัญหำทำงด้ำนกำรศึกษำเหล่ำนี้เป็นต้นซึ่งไม่ได้รับควำมสนใจมำกเท่ำกับพวกปัญหำ
อำชญำกรรม 

 อย่ำงที่เรำทรำบกันดีว่ำ กำรที่ปัญหำสังคมจะเกิดขึ้นนั้นมันก็เร่ิมมำจำกคนที่ได้รับควำมกดดันควำม
กระทบกระเทือนทำงจิตใจ แต่อะไรเป็นสำเหตุของควำมกระทบกระเทือนและควำมกดดันเหล่ำนั้นล่ะ นี่จึงเป็น
สิ่งที่ส ำคัญที่สุดในกำรที่เรำจะเร่ิมต้นแก้ไขปัญหำสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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แนวทางการพัฒนาสังคม 

 ประเทศไทยได้มีกำรก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำประเทศที่ชัดเจนไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ซึ่งเร่ิมตั้งแต่  พุทธศักรำช  2504 ในระยะแรกแผนพัฒนำจะเน้นเร่ืองเศรษฐกิจมำกกว่ำสังคม และได้มี
จุดเปลี่ยนขึ้นในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่  8 (พ.ศ. 2540-2544)  ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของทุกภำค
ส่วนมำกขึ้น  "โดยมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ"  และใช้เศรษฐกิจเป็นตัวช่วยพัฒนำให้คนในสังคม มี
ควำมสุขและมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น   จนมำถึงฉบับที่  9 ( พ.ศ. 2545-2549 )  ก็ใช้แผนพัฒนำเป็นไปในทำง
เดียวกันกับฉบับที่ 8  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำที่สมดุล ทั้งสองด้ำน  ทั้งด้ำนคน  สังคม  เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน และได้อัญเชิญหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  ของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว น ำทำงในกำรพัฒนำ  ซึ่งกลไกกำรพัฒนำประเทศในแผนพัฒนำฯฉบับนี้  ได้ผลส ำเร็จเป็นที่น่ำ
พอใจเพรำะท ำให้ควำมยำกจนของประเทศลดลง 
             ปัจจุบันประเทศไทยก ำลังเผชิญกับสภำพปัญหำทำงสังคมที่เกิดค่ำนิยมที่ได้รับผลกระทบ  มำจำกกำร
เลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่ำงชำติเข้ำสู่ประเทศ  ทั้งด้ำนสื่อสำรมวลชน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยขำดกำรคัด
กรองและเลือกรับ ท ำให้คุณธรรม  จริยธรรมลดลง  โดยเฉพำะเด็กและเยำวชนเน่ืองจำกวิถีชีวิตและสภำพสังคมที่
เปลี่ยนไป  จำกปัญหำที่กล่ำวมำจึงน ำไปสู่ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำสังคมในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 
10  มีจุดมุ่งหมำยเพื่อพัฒนำสังคม ให้อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันโดยมีแนวทำงพัฒนำ  ดังนี้ 
 1.  กำรพัฒนำคนให้มีคุณธรรมควำมรู้เกิดภูมิคุ้มกัน  โดยพัฒนำจิตใจไปพร้อมกับกำรเรียนรู้ ของคนทุก
กลุ่ม ทุกวัย ตลอดชีวิต 

 2.  เสริมสร้ำงสุขภำวะคนไทยให้มีสุขภำพที่แข็งแรงทั้งกำย   ใจ  และอยู่ในสภำพแวดล้อมที่น่ำอยู่ 
 3.  เสริมสร้ำงคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมที่สันติสุข  มุ่งสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดี  ของคนไทยบน
พื้นฐำนของควำมมีเหตุผล 

 4.  สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้มีรำกฐำนที่มั่นคงของประเทศ และให้ควำมส ำคัญกับกำร
บริหำรชุมชนเข้มแข็ง  สร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจชุมชน โดยท ำแผนแม่บทชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 5.  เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรประเทศ  มุ่งสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคมให้ยั่งยืน  โดยพัฒนำ
วัฒนธรรมประชำธิปไตยให้เป็นส่วนหน่ึงของกำรด ำเนินชีวิตในสังคม  มนุษย์มีควำมจ ำเป็นที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็น
สังคมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในด้ำนต่ำงๆซึ่งมนุษย์มำอยู่รวมกันเป็นสังคม จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีกำรจัด
ระเบียบทำงสังคม  เพื่อให้กำรอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่ำงสงบสุขโดยสมำชิกในสังคมได้รับกำรขัดเกลำทำงสังคมและ
ปลูกฝังให้เข้ำใจ ต่อกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมจำกองค์กรทำงสังคม 

ปัญหาสังคมไทยและแนวทางการแก้ไข 

 ลักษณะปัญหำสังคม  พอสรุปลักษณะปัญหำสังคมได้ดังนี้ 
 1.เป็นสภำวกำรณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนเป็นจ ำนวนมำก 

 2.เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่พิจำรณำว่ำเป็นสภำวกำรณ์ที่ไม่พึงปรำรถนำ 
 3.ปัญหำสังคม จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อค่ำนิยมหรือกำรตีควำมในแบบแผนพฤติกรรมแตก 
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 4.ปัญหำสังคมย่อมผันแปร “ไปตำมกำลเวลำ” 

 5.ปัญหำสังคมย่อมมีผลมำจำกนโยบำยของรัฐหรือจำกพฤติกรรมสังคมที่มิได้คำดคิดล่วงหน้ำไว้ก่อน 

 6.บุคคลมีชนชั้นทำงสังคมที่แตกต่ำงกันย่อมมีควำมคิดเห็นกำรแก้ปัญหำสังคมที่แตกต่ำงกันทุกคน
ยอมรับกำรแก้ปัญหำสังคมที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเองมำกที่สุด 

 1.ปัญหำยำเสพติด 

 2. ปัญหำควำมยำกจน 

 3.ปัญหำโรคเอดส์ 
 4.ปัญหำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 5. ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ 
 6. ปัญหำครอบครัว 
 7. ปัญหำควำมเสื่อมโทรมทำงด้ำนจิตใจและศีลธรรม 

 8. สุขภำพอนำมัย 
 9.ปัญหำกลุ่มผู้ด้อยโอกำส       
 สังคมไทยในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก ผู้คนในสังคมมีกำรเบี่ยงเบนควำมสัมพันธ์ไปจำก
เดิม และสถำบันทำงสังคมก็ท ำหน้ำที่ไม่ครบสมบูรณ์ สิ่งเหล่ำนี้เป็นปัจจัยพื้นฐำนที่ท ำให้เกิดปัญหำสังคม ปัญหำ
สังคมไทยมีอยู่มำกมำย ดังนี้ 
 1.ปัญหายาเสพติด  ก ำลังระบำดในหมู่เยำวชน  ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีคนติดสิ่งเสพติดมำกกว่ำสอง
ล้ำนคน  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยำวชน    สำรเสพติดที่ระบำดในประเทศไทย  เช่น  ฝิ่น  กัญชำ เฮโรอีน  และแอมเฟ
ตำมีน  ซึ่งในประเทศไทยมีแนวโน้มขยำยตัวมำกขึ้นด้วยมีกำรลักลอบน ำเข้ำมำยังบริเวณชำยแดนใต้และ
ภำคเหนือของไทย 
แนวทางการปอ้งกันและแก้ไข 

 1.1  ภำครัฐ   จะต้องส่งเสริมมำตรกำรป้องกันยำเสพติด เช่นกำรให้ควำมรู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำสิ่งเสพ
ติดกับประชำชนอย่ำงทั่วถึง  โดยวิธีต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นสื่อทำงโทรทัศน์  วิทยุ หรือผ่ำนหลักสูตรกำรสอนในสถำน
บันศึกษำ  นอกจำกนี้ภำครัฐยังควรออกมำตรกำรเพื่อบ ำบัดรักษำให้ผู้ที่ติดสิ่งเสพติดหยุดเสพให้นำนที่สุดจน
สำมำรถเลิกได้โดยเด็ดขำด  ซึ่งเป็นกำรลดปัญหำควำมเดือนร้อนและยังสมมำรถกำรแพร่กระจำยของสิ่งเสพติดได้ 
 1. 2  ภำคเอกชน  ต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ช่วยเหลือผู้ติดยำเสพติดให้ลดละเลิกกำรใช้สิ่งเสพ
ติด รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนำกำนต่ำงๆให้กับเยำวชนและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์  และ
ห่ำงไกลจำกยำเสพติด 

 1.3  ภำคประชำชน  ให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐในกำรสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดกำรระบำดของสิ่งเสพติด  
โดยเฉพำะครอบครัวจะต้องให้ควำมรักและควำมอบอุ่นกับสมำชิกในครอบครัว  โดยพ่อแม่ต้องถือว่ำสิ่งนี้เป็น
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 
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ผลเสียของผู้ติดยาเสพติดให้โทษ 

 1. ผลเสียทำงร่ำงกำยและจิตใจ ร่ำงกำยอ่อนเพลีย เบื่ออำหำร นอนไม่หลับ อำรมณ์หงุดหงิด โกรธง่ำย 
ฟุ้งซ่ำน 

 2. ผลเสียทำงสังคม ผู้ติดยำเสพติดไม่ค ำนึงถึงกฎระเบียบของสังคม ชอบละเมิดกฎระเบียบ ผู้ติดยำเสพ
ติดเป็นที่รังเกียจของสังคม เป็นผู้ท ำลำยชื่อเสียงวงศ์ตระกูล 

 3. ผลเสียทำงเศรษฐกิจ ผู้ติดยำเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงำน ติดยำเสพติดแล้วไม่ชอบท ำงำน อ่อนแอ 
ท ำให้สูญเสียแรงงำน กำรผลิตของประเทศลดลง รำยได้ของประเทศลดลง นอกจำกนั้นรัฐยังต้องสูญเสีย
งบประมำณจ ำนวนมำกในกำรรักษำพยำบำลผู้ติดยำเสพติด 

 2.ปัญหาเด็กและเยาวชน 

 ปัญหำเด็กและเยำวชนในสังคมไทยเป็นปัญหำที่ส ำคัญและมีควำมหลำกหลำย  เช่น  เด็กเร่ร่อน  ปัญหำ
เด็กติดยำเสพติด  มั่วสุมตำมสถำนที่บันเทิง  และปัญหำเหยื่อของโฆษณำท ำให้เป็นผู้บริโภคนิยม เป็นต้น 

แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
 2.1  พ่อแม่จะต้องมีควำมรับผิดชอบต่อสมำชิกในครอบครัว  โดยให้ควำมรักควำมอบอุ่นกับสมำชิกใน
ครอบครัว  และพร้อมทั้งส่งเสริมกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆของ บุตรหลำน 

 2.2  โรงเรียนและชุมชน   ต้องส่งเสริมกำรจัดเวลำ  รวมทั้งพื้นที่ให้เด็กและเยำวชนไดแสดงศักยภำพ
ควำมสำมำรถตำมควำมสนใจและควำมต้องกำรตำมวัย 
 2.3  หน่วยงำนของรัฐและเอกชน    ต้องมีกำรเร่งรัดกำรจัดบริกำรนันทนำกำรให้เข้ำถึงเด็กและเยำวชน 

 2.4  สื่อมวลชน  ควรสนับสนุน  เผยแพร่กิจกรรมควำมดี  ควำมสำมำรถของเด็ก  เพื่อเด็กจะได้มีควำม
ภำคภูมิใจในกำรท ำงำนกิจกรรมต่ำงๆ 

 3.ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 

             ปัญหำทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหำที่อยู่ในสังคมไทยมำเป็นเวลำนำน และนับวันยิ่งรุนแรงมำกยิ่งขึ้น  
ปัญหำคอร์รัปชั่นท ำให้ประเทศชำติต้องสูญเสียงบประมำณที่ต้องน ำมำใช้ในกำรพัฒนำประเทศชำติเป็นเวลำ
มหำศำล  เช่น กำรทุจริตของข้ำรำชกำรบำงคนในกำรจัดซื้อวัสดุเพื่อน ำมำสร้ำงถนน ท ำให้ได้วัสดุที่ไม่มีคุณภำพ
แต่รำคำสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชำชนโดยตรงเพรำะประชำชนต้องใช้ถนนในกำรสัญจร  หำกถนนไม่ดี ช ำรุด 
หรือทรุดตัวก็จะท ำให้ประชำชนเดือดร้อนเกิดอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  3.1  ปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีให้กับเยำวชนในสังคม  โดยผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่ำงที่ดีและปลูกฝังเยำวชนให้
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นส ำคัญ 

  3.2  ภำครัฐควรรณรงค์ให้คนในสังคมรังเกียจกำรทุจริต  เน้นควำมซื่อสัตย์  และควำมภำคภูมิใจใน
ศักดิ์ศรีของตนเอง 
  3.3  กฎหมำยไทย  ควรมีบทลงโทษทำงสังคมต่อผู้ที่กระท ำกำรทุจริตอย่ำงเข้มงวด  เพื่อไม่ให้มีกำรใช่
ช่องโหว่ทำงกฎหมำยในกำรช่วยเหลือพวกพ้องให้พ้นผิด 
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  3.4  คนในสังคมจะต้องให้ควำมร่วมมือ  และให้กำรสนับสนุนองค์กรที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบและขจัดกำร
ทุจริต  เช่น  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันกำรปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  (ป.ป.ช.) เป็นต้น 

  3.5  สื่อมวลชนต้องให้ควำมสนใจในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของรัฐ   และเปิดโปงปัญหำที่เกิดขึ้นให้
สังคมได้รับรู้ เพื่อให้ประชำชนทรำบว่ำปัญหำนี้เป็นอันตรำยต่อสังคมมำกเพียงใด 

ผลเสียของการคอรัปชั่น 

 1. ด้ำนรัฐ ท ำให้เกิดกำรผูกขำด ข้ำรำชกำรจะติดต่อซื้อขำยกับพรรคพวกของตนหรือผู้ที่ให้ผลประโยชน์
ต่อตนเอง เท่ำนั้น ท ำให้สินค้ำแพงกว่ำควำมเป็นจริง วัสดุสิ่งของคุณภำพต่ ำ ท ำให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ในวง
รำชกำร ใช้สถำนที่รำชกำรหำกินในทำงไม่สุจริต 

 2. ด้ำนข้ำรำชกำร ท ำให้ข้ำรำชกำรที่ซื่อสัตย์สุจริตหมดก ำลังใจในกำรท ำงำน ถ้ำผู้บังคับบัญชำร่วมกับ
ลูกน้องใกล้ชิดกระท ำกำรคอรัปชั่นด้วยแล้ว ข้ำรำชกำรที่สุจริตย่อมอยู่ในวงรำชกำรยำกเพรำะจะโดนกลั่นแกล้ง
ตลอดเวลำ 
 3. ด้ำนประชำชน ประชำชนเสื่อมศรัทธำข้ำรำชกำร เพรำะข้ำรำชกำรที่คอรัปชั่นจะท ำให้ข้ำรำชกำรที่
ซื่อสัตย์พลอยเสียชื่อเสียง เกียรติยศ ไปด้วย 
 4 ปัญหาความยากจน 

  ควำมยำกจน คือ สภำพกำรด ำรงชีวิตของบุคคลที่มีรำยได้ไม่พอกับรำยจ่ำย ไม่สำมำรถจะหำสิ่งจ ำเป็นมำ
สนองควำมต้องกำรทำงร่ำงกำย และจิตใจได้อย่ำงเพียงพอ จนท ำให้บุคคลนั้นมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ต่ ำกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำนที่สังคมวำงไว้ ควำมยำกจนขึ้นอยู่กับมำตรฐำนของแต่ละสังคม 

ผลเสียของความยากจน 

 1. ผลเสียต่อบุคคลและครอบครัว ท ำให้บุคคลสูญเสียบุคลิกภำพที่ดี ครอบครัวขำดเคร่ืองอุปโภคบริโภค
ที่จ ำเป็นแก่กำรด ำรงชีพ ไม่สำมำรถจะส่งบุตรหลำนเล่ำเรียนได้เท่ำที่ควร 
 2. เป็นภำระแก่สังคม สังคมต้องอุ้มชู ดูแลคนยำกจน ท ำให้ประเทศชำติไม่สำมำรถจะทุ่มเทกำรพัฒนำได้ 
 3. ท ำให้เศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองไม่มั่นคง ประเทศที่มีคนยำกจนมำกก็ไม่สำมำรถจะพัฒนำ
เศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองได้ ท ำให้เศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองของประเทศไม่มั่นคง 
 5. ปัญหาโรคเอดส์ 
 โรคเอดส์ (AIDS : Acquired Deficiency Syndrome) แพร่มำสู่ประเทศไทยจำกประเทศ
ตะวันตก ประเทศไทยได้รับอันตรำยจำกโรคเอดส์รุนแรงขึ้น โรคเอดส์เกิดจำกสำเหตุที่ส ำคัญ เช่น กำรส ำส่อน
ทำงเพศ กำรใช้ เข็มฉีดยำร่วมกัน กำรถ่ำยเทเลือดที่ขำดควำมระมัดระวัง ปัจจุบันยังไม่มียำรักษำโรคเอดส์ ผู้ป่วย
จะต้องเสียชีวิตทุกรำย ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมำณจ ำนวนมำกในกำรรักษำผู้ป่วยโรคเอดส์ ซึ่งเป็นบุคคล
ที่สังคมรังเกียจ   
 ปัญหำพื้นฐำนของประเทศไทยใน 5 ประเด็นหลักในปัจจุบันเร่งด่วนแก้ไข 

 1.  กำรศึกษำโดยเฉลี่ยของคนไทยต่ ำกว่ำมำตรฐำน 

 2.  กำรถูกฝึกให้เชื่อฟังผู้น ำ ไม่ได้ถูกฝึกให้ใช้สติตนเอง 
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 3.  กำรขำดจิตส ำนึกเพื่อส่วนรวม 

 4.  ปัญหำหนึ่งที่หยั่งรำกลึกในสังคมไทย คือ "สังคมไทยเป็นสังคมพวกพ้อง และมีลักษณะเป็นระบบ
อุปถัมภ์" 
 5.  ปัญหำของระบบทุนนิยม 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมไทย 

 1รัฐบำลควรออกระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมำย เพื่อก ำหนดมำตรกำรกำรป้องกัน และปรำบปรำม
ผู้กระท ำผิดอย่ำงจริงจังและแน่นอน                     
  2 วำงแผนและนโยบำยกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น โดยร่วมมือกับภำคเอกชนเพื่อรณรงค์และอนุรักษ์ 
  3 ให้กำรศึกษำแก่สมำชิกในสังคมเพื่อให้เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจในปัญหำต่ำง ๆ ให้มำกขึ้น 

  4 ปรับปรุงและพัฒนำสังคมให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 5. พัฒนำเศรษฐกิจทั้งด้ำนเกษตรกรรม อุตสำหกรรม และกำรบริกำรให้ดีขึ้น 

 6. พัฒนำสังคม สร้ำงค่ำนิยม และรณรงค์ให้ประชำชนร่วมมือในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้น 

 7 ให้กำรศึกษำแก่ประชำชนให้ทั่วถึงและสูงขึ้น กำรศึกษำเป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของมนุษย์ให้
สูงขึ้น รัฐจึงควรทุ่มเทงบประมำณในกำรให้กำรศึกษำแก่ประชำชน 

 8  รัฐต้องจัดสวัสดิกำรที่ดีให้แก่ประชำชน ต้องจัดให้ประชำชนมีกำรศึกษำที่ดีและมีงำนท ำทุกคนเพื่อ 
เปน็หลักประกันของชีวิต ควรจัดให้มีกำรประกันสังคมโดยทั่วถึง 
 9 พัฒนำเศรษฐกิจอย่ำงเหมำะสมกับประเทศ โดยพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อส่วนรวม กระจำยรำยได้สู่ชนบท
มำกขึ้น พยำยำมลดช่องว่ำงระหว่ำงคนจนกับคนรวยให้อยู่ในระดับเดียวกัน 

 10 มีกำรพัฒนำสังคมให้เหมำะสม โดยเฉพำะระดับครอบครัว ซึ่งเป็นสถำบันที่ส ำคัญต้องพัฒนำก่อน
สถำบันอื่น ๆ ควรสร้ำงค่ำนิยมที่ดีให้กับเด็ก เช่น ให้มีควำมซื่อสัตย์ ขยัน ใฝ่ศึกษำ ไม่เห็นแก่เงิน ชอบศึกษำ
ค้นคว้ำ ฯลฯ รัฐต้อง พัฒนำบุคคลให้มีคุณธรรม จริยธรรม ด ำเนินชีวิตในครรลองแห่งจริยธรรม คุณธรรม หรือ
ตำมหลัก 

 ปัญหำสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นก็มีควำมรุนแรงในหลำยๆระดับซึ่งมีผู้กระท ำผิดที่แต่งต่ำงกันออกไป 
และยังเป็นสำเหตุของปัญหำต่ำงๆได้ดังที่กล่ำวมำแล้ว โดยมำกเรำมักจะมำเน้นในเร่ืองของปัญหำอำชญำกรรม 
ปัญหำกำรล่วงละเมิดต่ำงๆ ปัญหำครอบครัว ปัญหำควำมเครียด ฯลฯ และหำทำงแก้ไขจำกปลำยเหตุ ส่วนปัญหำ
สังคมอื่นๆก็ได้แก่ ปัญหำสิทธิส่วนบุคคล ปัญหำกำรจ ำกัดสิทธิ ปัญหำทำงเศรษฐกิจสังคมซึ่งก่อให้เกิดปัญหำ
ควำมเครียดและกำรกดดัน ปัญหำทำงด้ำนกำรศึกษำเหล่ำนี้เป็นต้นซึ่งไม่ได้รับควำมสนใจมำกเท่ำกับพวกปัญหำ
อำชญำกรรม 

 อย่ำงที่เรำทรำบกันดีว่ำ กำรที่ปัญหำสังคมจะเกิดขึ้นนั้นมันก็เร่ิมมำจำกคนที่ได้รับควำมกดดันควำม
กระทบกระเทือนทำงจิตใจ แต่อะไรเป็นสำเหตุของควำมกระทบกระเทือนและควำมกดดันเหล่ำนั้นล่ะ นี่จึงเป็น
สิ่งที่ส ำคัญที่สุดในกำรที่เรำจะเร่ิมต้นแก้ไขปัญหำสังคมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
 สังคมมนุษย์มีลักษณะเช่นเดียวกับปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติต่ำง ๆ คือ มีกำรเปลี่ยนแปลง บำงสังคม
เปลี่ยนแปลงช้ำขณะที่บำงสังคมเปลี่ยนเร็ว ในอดีตสังคมส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงอย่ำงช้ำ ๆ จนเกือบไม่มีอะไร
เปลี่ยนอย่ำงส ำคัญในรอบร้อยปี แต่ในระยะประมำณร้อยปีที่แล้วสังคมจ ำนวนหนึ่งเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกจำก
สภำพสังคมแบบโบรำณกลำยเป็นสังคมสมัยใหม่ ที่เห็นชัดเจนคือกำรเปลี่ยนจำกสังคมแบบเกษตรกรรมมำเป็น
สังคมอุตสำหกรรม จำกสังคมแบบชนบทมำเป็นสังคมเมือง เป็นต้น เนื้อหำต่อไปจะเป็นกำรน ำเสนอเกี่ยวกับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมในประเด็นต่ำงๆ  
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
 พวงเพชร สุรัตนกวีกุล (2541) กล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมว่ำหมำยถึง กำร
เปลี่ยนรูปแบบของโครงสร้ำงทำงสังคม พฤติกรรมทำงสังคม กำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมทั้งที่เป็นวัตถุและ
ไม่ใช่วัตถุ กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมเป็นไปได้ทั้งในทำงบวกและทำงลบ คือมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นหรือ
เพิ่มขึ้น และสิ่งที่มีอยู่เดิมสิ้นสภำพหรือถูกท ำลำยไป กำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่มีสิ่งใหม่หรือเพิ่มขึ้นที่เห็นชัด 
ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์ต่ำง ๆที่เป็นวัตถุสิ่งของและเทคนิค วิธีกำร จ ำนวนประชำกรที่เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว กำรขยำยตัว
ของเมือง กำรสื่อสำรและกำรคมนำคมที่รวดเร็วและสะดวก ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เป็นต้น ขณะเดียวกันก็
ปรำกฏว่ำสิ่งของเคร่ืองเคร่ืองใช้และวิธีกำรเก่ำ ๆ หลำยอย่ำงถูกยกเลิกหรือน้อยลงอย่ำงเห็นได้ชัด เช่น กำรใช้
เกวียน กำรใช้วัวควำยไถนำ กำรใช้หมอต ำแยท ำคลอด กำรปกครองแบบสมบูรณำญำสิทธิรำช กำรบวชตำม
ประเพณี เป็นต้น  
ลักษณะท่ัวไปของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

 กำรเปลี่ยนแปลงฯ มักท ำให้สังคมทั้งระบบเปลี่ยนได้โดยปกติคนส่วนใหญ่ในสังคมมักเป็นผู้รับกำร
เปลี่ยนแปลงมำกกว่ำเป็นผู้ริเร่ิมท ำกำรเปลี่ยนแปลง 
 กำรเปลี่ยนแปลงฯ เป็นกระบวนกำรปรับตัวตำมธรรมชำติที่ท ำให้สังคมด ำรงอยู่ได้อย่ำงต่อเนื่อง
ยำวนำน 

 กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนต่ำง ๆ ของสังคมนั้นเกิดขึ้นเร็วช้ำไม่เท่ำกัน 

 กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งของสังคมมักส่งผลกระทบถึงส่วนอ่ืน ซึ่งอำจเป็นผลกระทบในทำงบวก
หรือทำงลบก็ได้ 
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  
 โลกยุคปัจจุบันก ำลังเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับโลกยุคเก่ำ กำรเปลี่ยนเข้ำสู่โลกยุคใหม่
เร่ิมขึ้นรำวร้อยกว่ำปีมำนี้ โดยเร่ิมจำกสังคมตะวันตกแล้วแพร่กระจำยไปทั่วโลกในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงใน
โลกปรำกฏขึ้นชัดเจนหลำยประกำร เช่น 

 ประชำกรเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 
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 ขนำดของสังคมต่ำง ๆ โดยเฉลี่ยใหญ่ขึ้น 

 มีกำรต้ังถิ่นฐำนเป็นชุมชนถำวรและชุมชนเมืองมำกขึ้น 

 สังคมมนุษย์มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ มำกขึ้น 

 มีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมำกมำย 
 มีผลผลิตทำงวัฒนธรรม (เช่น ข่ำวสำร ควำมรู้ และบันเทิง) 
 ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นมำกทั้งชนิดและปริมำณ 

 กำรจัดระเบียบทำงสังคมมีควำมซับซ้อนมำกขึ้น 

 มีควำมไม่เท่ำเทียมภำยในสังคมและระหว่ำงสังคมเพิ่มขึ้น 

 กำรเปลี่ยนแปลง เหล่ำนี้เกิดขึ้นมำกน้อยและเร็วช้ำไม่เท่ำกันในแต่ละสังคม บำงสังคมเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงมำกจนกลำยเป็นสังคมที่ก้ำวหน้ำและเป็นศูนย์กลำงของโลกยุคใหม่ หลำยสังคมเปลี่ยนแปลงช้ำหรือ
มีกำรเปลี่ยนแปลงบำงด้ำนที่เป็นปัญหำ เช่น ประชำกรเพิ่มมำกจนกระทบต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ เช่น จีน อินเดีย 
ในบำงประเทศเน้นกำรพัฒนำด้ำนวัตถุเกินไปจนเป็นปัญหำต่อควำมสัมพันธ์ทำงสังคม  
 แนวโน้มที่ก ำลังเป็นไปขณะนี้ คือ กำรแพร่กระจำยเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจจำกสังคมที่ “พัฒนำ
แล้ว” ไปสู่สังคมที่ “ด้อยพัฒนำ” หรือ “ก ำลังพัฒนำ” ทั่วโลก หรือที่เรียกว่ำ “โลกำภิวัตน์” นักสังคมวิทยำมอง
กำรเปลี่ยนแปลงในสังคมส่วนใหญ่รวมทั้งสังคมไทยในปัจจุบันว่ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงจำกสภำพสังคมแบบ
ประเพณีไปสู่สังคมแบบใหม่ เรียกกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวว่ำ “กำรเปลี่ยนเป็นควำมทันสมัย” 

(modernization) หรือ “ภำวะทันสมัย” ซึ่งหมำยถึง “กำรเปลี่ยนเป็นแบบสังคมตะวันตก”  

องค์ประกอบของความเป็นตะวันตกประกอบด้วย  
 (1) กำรมีระบบเศรษฐกิจแบบอุตสำหกรรมและระบบทุนนิยม  
 (2) กำรเป็นสังคมเมือง  
 (3) ควำมเป็นประชำธิปไตย  
 (4) กำรด ำเนินชีวิตและมีทัศนะเชิงโลกีย์วิสัย (Secularization)  

 หลำยคนมักเข้ำใจว่ำ “ควำมทันสมัย” คือ “กำรพัฒนำ” (development) แต่บำงคนกลับเห็นว่ำ 
“สังคมที่ทันสมัยอำจไม่พัฒนำก็ได้” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรให้ ค ำนิยำมศัพท์ที่ต่ำงกัน ดังนั้นในที่นี่ผู้เรียบเรียงจักได้
น ำเสนอลักษณะของ “สังคมที่ทันสมัย” ในแง่มุมที่เป็นสังคมที่พัฒนำแล้ว ดังต่อไปนี้ 
 เป็นสังคมอุตสำหกรรม เพรำะระบบอุตสำหกรรมเป็นเงื่อนไขส ำคัญที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนต่ำง ๆ ตำมมำ 
 ระบบตลำดเสรี 
 ระบบกำรเมืองแบบประชำธิปไตย 
 เปิดโอกำสให้มีกำรกำรเคลื่อนไหวทำงสังคมหรือกำรเลื่อนชนชั้นได้โดยเสรี 
 พลเมืองในสังคมนั้นๆ รับรู้ข่ำวสำรและมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง มีควำมส ำนึกว่ำตนเองมีควำมสำมำรถ 
ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของประเพณี พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ ใจกว้ำง และมีควำมยืดหยุ่นทำงควำมคิด 
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 แบบแผนของระบบกำรเมือง บรรทัดฐำนทำงสังคม โครงสร้ำงทำงชนชั้นและบุคลิกภำพของสมำชิก
สังคม 

 กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่ำง ๆ ในปัจจุบันมักไม่ใช่เร่ืองภำยในของประเทศ
หนึ่งเท่ำนั้นแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับระบบสังคมโลก ที่ครอบคลุมระบบเศรษฐกิจโลก กำรค้ำ กำรเงินระหว่ำง
ประเทศ และบรรษัทข้ำมชำติ (Multinational corporation) ซึ่งเป็นระบบที่ท ำให้ประเทศต่ำง ๆ ผูกพัน จน
กลำยเป็นสังคมเดียวกันนั่นคือ “ระบบสังคมโลก”  

 นอกจำกนั้นสังคมที่ก ำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ควำมทันสมัยนั้นมักพบลักษณะบำงประกำรที่เรียกว่ำ “ทวิ
ลักษณ”์ (dualism) คือมีภำวะที่แตกต่ำงกันมำกด ำรงอยู่ควบคู่กัน เช่น ด้ำนเศรษฐกิจภำคเกษตรและภำคธุรกิจ
อุตสำหกรรมที่คู่กันแค่มีควำมไม่เท่ำเทียมกัน รำยได้ระหว่ำงกลุ่มคนภำคเกษตรกับภำคธุรกิจกำรค้ำอุตสำหกรรม 
มีควำมแตกต่ำงกันมำก รัฐบำลมักจะเอำใจใส่และเอ้ือประโยชน์แก่นักธุรกิจมำกกว่ำเกษตรกร และนักธุรกิจมัก
ได้รับชัยชนะเหนือเกษตรกรในกำรขัดแย้งเพื่อแย่งทรัพยำกรน้ ำ ที่ดิน ป่ำไม้ ในด้ำนกำรเมืองก็มีลักษณะสองด้ำน 
คือ ด้ำนหนึ่งคนเมืองและชนชั้นกลำงซึ่งมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นจะมีกำรเคลื่อนไหวเรียกร้องกำรมีส่วนร่วมมำกขึ้น 
เสรีภำพทำงกำรเมืองหรือระบบประชำธิปไตยเป็นกระแสหลักถูกผลักดันให้เกิดขึ้นเพื่อรองรับระบบธุรกิจตลำด
เสรี แต่ในอีกด้ำนหน่ึงเกษตรกรในชนบทยังคุ้นเคยกับระบบอ ำนำจแบบอุปถัมภ์ และวิถีชีวิตแบบประเพณี ท ำให้
สังคมมีรูปแบบของระบบกำรเมืองแบบประชำธิปไตยแต่มีพฤติกรรมทำงกำรเมืองแบบอุปถัมภ์ มีควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงกลุ่มผลประโยชน์ ฝ่ำยชนบทกับฝ่ำยคนเมือง เช่น กรณีกำรเมืองในประเทศไทยซึ่งคนชนบทกับคนเมืองมี
ควำมคำดหวังต่อนักกำรเมืองต่ำงกันจึงมักเกิดสถำนกำรณ์ที่เรียกว่ำ “คนชนบทตั้งรัฐบำลแต่คนเมืองล้มรัฐบำล” 

อยู่เสมอ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมเมืองและสังคมชนบท 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางสังคมในเมือง  
 แนวคิดเร่ืองกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำทำงสังคมในเมืองมองได้หลำยแนวทำงแต่ถ้ำพิจำรณำจำก
พัฒนำกำรของสังคมไทยในประวัติศำสตร์แล้วจะเห็นว่ำมีควำมแตกต่ำงจำกค ำว่ำ นครหรือมหำนคร ซึ่งเป็นเมือง
ที่เติบโตในสังคมยุคอุตสำหกรรม พอถึงช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมำ เรำจะพบว่ำปรำกฏกำรณ์เมือง
หรือปรำกฏกำรณ์นครขนำดใหญ่ขยำยตัวจำกโลกตะวันตกไปทั่วโลก โดยเฉพำะอย่ำยิ่งในเอเชีย ในโลก
ตะวันออกเรำจะพบว่ำมันมีกำรเติบโตของเมืองหรือนครขนำดใหญ่ เกิดแพร่หลำยทั่วไปหมด นครที่มีคนอยู่ 10 
ล้ำนคนสมัยก่อนมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลกนี้ ปัจจุบันน้ีกลับมีเพิ่มมำกขึ้นในหลำยต่อหลำยประเทศด้วยกันใน
เอเชีย ซึ่งท ำให้หมดประเทศชนบทลงไป ส ำหรับกรณีประเทศไทยอำจช้ำหน่อย คนไทยเข้ำมำอยู่ในเมืองเพิ่มมำก
ขึ้นๆ ในอัตรำที่อำจจะไม่รวดเร็วเท่ำบำงประเทศแต่ว่ำคนไทยส่วนใหญ่จะเป็นคนในเมืองมำกว่ำคนในชนบท
อย่ำงที่เคยเป็นมำ ประเทศไทยก็จะเปลี่ยนจำกประเทศชนบทมำเป็นประเทศเมืองมำกขึ้นตำมล ำดับ ปรำกฏกำรณ์
อย่ำงนี้เกิดขึ้นทั่วไปหมดในเอเชีย  
 กำรแบ่งข้อแตกต่ำงระหว่ำงเมืองและชนบทโดยเด็ดขำดเป็นเร่ืองยำก ในสังคมไทยแม้แต่กำรให้ค ำจ ำกัด
ควำมของค ำว่ำ “ชุมชนเมือง” และ “ชุมชนชนบท” เพรำะโดยสภำพควำมเป็นจริงในกรณีตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดคือ 



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      157 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

กรุงเทพฯ ก็เป็นที่รวมของคนในชนบทที่หลั่งไหลเข้ำมำท ำมำหำกิน และน ำวัฒนธรรมเข้ำไปใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ 
ด้วย จึงเกิด “วัฒนธรรมตกค้ำง” ในหลำยรูปแบบ เช่น วัฒนธรรมสลัม วัฒนธรรมของชุมชนมุสลิม หรือเผ่ำพันธุ์
ต่ำงๆ ดังนั้นกำรให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “ชุมชน” ตำมแบบตะวันตกที่ว่ำ หมำยถึง ชุมชนที่คนมีควำมสัมพันธ์กัน
โดยตรง ตั้งอยู่ในเขตภูมิศำสตร์เดียวกัน และมีกิจกรรมร่วมกันอย่ำง ในแง่ของอุดมกำรณ์ คือมีควำมเอ้ืออำทรต่อ
กันและกัน ในระดับหนึ่ง ลักษณะชุมชนแบบนี้จะมองไม่เห็นในกรุงเทพฯ เพรำะคนใน กรุงเทพฯ ไม่อำจเป็น
อย่ำงค ำจ ำกัดควำมดังกล่ำว ดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมเมืองหรือชนบท ดังที่จะกล่ำวต่อไปนี้ จึงเป็นกำร
กล่ำวในภำพรวมๆ โดยพิจำรณำ ควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น กับขุมชนหรือท้องถิ่นนั้นๆ ในด้ำนสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งบำงแห่งมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมือง มิได้เป็นสังคมเมืองอย่ำงตะวันตก 

 1.กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรสังคมเมืองในภำคเหนือ ควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมในล้ำนนำเกิดขึ้น
อย่ำงมำกหลังจำกที่ควำมเจริญทำงวัตถุในทุกด้ำนได้หลั่งไหลเข้ำมำอย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะในด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม ในชนบทเกิดควำมเปลี่ยนแปลง พื้นที่กำรเพรำะปลูก ได้ลดลงกลับกลำยเป็นพื้นที่กำรอุตสำหกรรม ที่อยู่
อำศัยรวมถึงกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรท่องเที่ยวในรูปแบบของรีสอร์ท และสนำมกอล์ฟ รูปทรงของอำคำร
บ้ำนเรือน ที่เปลี่ยนไปตำมวัฒนธรรมของตะวันตก ซึ่งเข้ำมำพร้อมกับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชน ก่อให้เกิดลักษณะ ควำมเป็นอยู่แบบชุมชนเมือง ชำวบ้ำนเร่ิมทิ้งเรือกสวนไร่นำเพื่อท ำงำนในโรงงำนหรือ
สถำนที่ท่องเที่ยวและแหล่งบริกำร  
 สภำพภูมิประเทศอันอุดมสมบูรณ์ของภำคเหนือโดยเฉพำะบนเทือกเขำสูงอันเป็นแหล่งต้นน้ ำล ำธำร ได้
เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปในช่วงสองสำมศตวรรษที่ผ่ำนมำ ด้วยปัญหำบุกรุกแล้วถำงป่ำเพื่อท ำไร่เลื่อนลอยของชำวเขำ 
กำรตักไม้ท ำลำยป่ำของผู้มีอิทธิพล และกำรเข้ำหักล้ำงถำงพงแสวงหำที่ท ำกินของชำวบ้ำนอันสืบเนื่องจำก
ภำวกำรณ์ขยำยตัวของจ ำนวนประชำกรที่เพิ่มขึ้นจึงเกิดสภำพเทือกเขำสูงใหญ่จ ำนวนมำกกลำยเป็นเทือกเขำ
หัวโล้น ป่ำไม้ถูกท ำลำยก่อให้เกิดกระแสน้ ำป่ำไหลกัดเซำะ หน้ำดินอันอุดมพังทลำย ก่อให้เกิดกระแสน้ ำป่ำกัด
เซำะ หน้ำดินอันอุดมพังทลำย เกิดสภำวะน้ ำท่วมฉับพลัน และขำดแคลนน้ ำในฤดูร้อน หน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้ควำมสนใจกับปัญหำเหล่ำนี้ นอกจำกนี้แล้วควำมสนพระรำชหฤทัยของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวพระองค์ทรงปฏิบัติพระรำชกรณีย์กิจหลำยประกำร เพื่อแก้ปัญหำอย่ำงจริงจังและต่อเน่ือง ท ำให้
เกิดผลดีต่อหน่วยงำนอ่ืนๆ ที่ติดตำมเข้ำมำท ำงำนได้อย่ำงรำบร่ืนและปลอดภัย โครงกำรส่วนพระองค์ เพื่อ
แก้ปัญหำนั้นไม่ว่ำจะเป็นโครงกำรใหญ่ๆ เช่น โครงกำรหลวง โครงกำรพระรำชด ำริต่ำงๆ หรือโครงกำรเล็กๆ เช่น
กำรให้ทุนกำรศึกษำแก่โรงเรียนต่ำงๆ ล้วนแต่เป็นโครงกำรที่เกิดผลต่อกำรพัฒนำชนบท กำรพัฒนำกำรเกษตร 
กำรประมง กำรเลี้ยงสัตว์ กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ กำรพัฒนำและอนุรักษ์ดิน กำรพัฒนำทรัพยำกรป่ำไม้ รวมถึงกำร
พัฒนำชำวเขำทั้งสิ้น 

 2. กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำทำงสังคมเมืองในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เห็นได้ชัดคือ กำร
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกำรผลิตและกำรบริโภค กำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรผลิตก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะดิน แหล่งน้ ำ สัตว์น้ ำ ป่ำไม้ นอกจำกนี้ยังก่อให้เกิดปัญหำด้ำนกำรประกอบอำชีของชำว
อีสำนอีกด้วย กำรขยำยธุรกิจ บ้ำนจัดสรร ท ำให้มีกำรซื้อที่ดินอันเหมำะสมในกำรท ำกำรเกษตร ไปใช้บ้ำนจัดสรร 
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มีกำรใช้เคร่ืองจักรขนำดใหญ่ขุดดินจำกไร่นำซึ่งมีดินอันอุดมไปถมพื้นที่ก่อสร้ำงหมู่บ้ำนจัดสรร ท ำให้ดินในที่นำ
สูญเสียควำมอุดมสมบูรณ์ พื้นที่เกษตรที่เหมำะสมลดน้อยลง 
 3. กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำทำงสังคมเมืองในภำคใต้ ภำยใต้ควำมเปลี่ยนแปลงและพัฒนำทำงสังคม
และเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคสมัยของโลกำภิวัตน์ได้ส่งผลกระทบไปถึงองค์ประกอบทำงด้ำน
วัฒนธรรมของสังคมนั้น โดยเฉพำะทำงด้ำนทัศนคติควำมเป็นอยู่ วิถีชีวิตและกำรปรับตัว ชำวภำคใต้ก็เช่นกัน ได้
ตกอยู่ในสภำวะดังกล่ำว ควำมอุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรในภำคใต้ค่อยๆ ลดลงตำมจ ำนวนประชำกรที่เพิ่มขึ้น 
ชีวิตของคนรุ่นใหม่ แตกต่ำงไปจำกรุ่นบรรพบุรุษ กำรยึดเอำกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจท ำให้ต้องมีกำรมุมำนะดิ้น
รนขวนขวำยในกำรประกอบอำชีพ กำรขยำยฐำนกำรผลิตทำงกำรเกษตร กำรประมง และกำรบริกำร โดยเน้นกำร
ผลิตเพื่อกำรส่งออก เพื่อท ำรำยได้ให้กับครอบครัวและประเทศ ยิ่งกลับไปมีผลกระทบต่อระบบนิเวศและสภำพ
ธรรมชำติโดยทั่วไปของภำคประกอบกับกำรน ำเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำงด้ำนกำรผลิตมำใช้กับกิจกรรมทุกอย่ำง 
เช่นในกำรประมง กำรเพำะปลุก กำรท ำสวนยำง และกำรท ำนำกุ้ง ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อทรัพย์ยำกรดิน ทรัพยำกร
น้ ำ ทรัพยำกรสัตว์น้ ำ และควำมผิดปกติของฤดูกำล ทั้งนี้เนื่องจำกกำรละเลยกำรเอำใจใส่ ในสิ่งแวดล้อม ขำด
ควำมอำทรต่อระบบนิเวศ หวังกอบโกยเอำแต่ผลประโยชน์ขำดจิตส ำนึกต่อส่วนรวม ขำดวิญญำณกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและทรัพยำกรมนุษย์สิ่งเหล่ำนี้ท ำให้เกิดภำวะที่ประเทศก ำลังประสพควำมส ำเร็จด้ำนพัฒนำ
เศรษฐกิจและก้ำวไปสู่สังคมอุตสำหกรรมอย่ำงรวดเร็ว ปิดซ่อนปัญหำสังคมไว้นำนำประกำร  
 4. กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำสังคมเมืองในภำคกลำง กำรเปลี่ยนแปลงชุมชนเมืองทำงภำคกลำง เป็นไป
อย่ำงรวดเร็วกว่ำภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้ ทั้งนี้เพรำะกรุงเทพ เป็นศูนย์กลำงทำงกำร
ปกครองของประเทศ เป็นชุมชนเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมสมัยใหม่ ดังนั้น ถนนทุกสำยจึงมุ่งหน้ำเข้ำสู่กรุงเทพฯ 
กำรเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ จำกเมืองหลวงเป็นเมืองนครกลำยเป็นเมืองนครแบบตะวันตกอย่ำงช้ำๆ เมือง
กรุงเทพฯได้ปรับตัวเข้ำรับวัฒนธรรมตะวันตก อย่ำงจริงจังในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
ดังจะเห็นได้จำกมีองค์กรบริหำรรูปแบบกระทรวง ทบวง กรม แบบ ตะวันตก มีอำคำรรูปแบบสถำปัตยกรรม
บริเวณถนนรำชด ำเนิน และนับจำกสงครำมโลกคร้ังที่ 2 ยุติลง กรุงเทพฯ ก็เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว 
 ควำมเจริญแบบสมัยใหม่มิใช่เกิดขึ้นเฉพำะในเมืองหลวงเท่ำนั้น หำกแต่ได้กระจำยออกไปยังปริมณฑล
โดยรอบ นนทบุรีซึ่งแต่เดิมเป็นสวนผลไม้ เร่ิมเปลี่ยนเป็นอำคำรบ้ำนเรือนชำนเมือง เช่นเดียวกับนครปฐมและ
ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ สมุทรปรำกำรกลำยเป็นแหล่งโรงงำนอุตสำหกรรมของชำติ นอกจำกนี้ยังขยำยแหล่ง
อุตสำหกรรมยังขยำยตัวไปถึงชำยฝั่งทะเลภำคตะวันออก โดยมีจุดเชื่อมกับท่ำเรือแหลมฉบังและท่ำอำกำศยำนใน
อนำคตที่หนองงูเห่ำ ควำมเจริญที่รุกเข้ำไปในพื้นที่ชนบท ตำมจังหวัดต่ำงๆยังผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสังคม
มำกขึ้น นับต้ังแต่กำรขำยที่ดินที่เป็นไร่นำ ให้กับนำยทุนโรงงำนอุตสำหกรรม กิจกำรหมู่บ้ำนจัดสรร 
ห้ำงสรรพสินค้ำ กำรเปลี่ยนอำชีพท ำกำรเกษตรมำเป็นลูกจ้ำงในโรงงำนอุตสำหกรรม หรืออำชีพขำยบริกำรต่ำงๆ 
กำรใช้ชีวิตในสังคมใหม่ที่หำรำยได้โดยง่ำย ไม่ฝืดเคืองดังเช่นกำรท ำกำรเกษตรในชนบท ท ำให้คนในภูมิภำค
ต่ำงๆหลั่งไหลเข้ำสู่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งในฤดูแล้ง ว่ำงจำกกำรท ำนำและกำรเป็นผู้ขำยบริกำร ขำยแรงงำน
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อย่ำงถำวร จนกล่ำวได้ว่ำมำกกว่ำคร่ึงหนึ่งของคนกรุงเทพฯ เป็นคนที่มำจำกชนบทในต่ำงจังหวัดทั้งสิ้น กรุงเทพฯ
จึงเป็นนครที่มีสภำพตกค้ำงทำงวัฒนธรรมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้  
 สภำพตกค้ำงทำงวัฒนธรรม ท ำให้กรุงเทพเกิดปัญหำต่ำงๆ เช่นปัญหำกำรจรำจรแออัดจนไม่สำมำรถ
แก้ปัญหำได้ แม้จะมีกำรสร้ำงถนนเพื่อกำรขนส่งคลื่นมนุษย์ เช่น ทำงด่วน ทำงใต้ดิน รถไฟลอยฟ้ำ ฯลฯ ปัญหำ
มลพิษทำงอำกำศ มลพิษทำงเสียง แม่น้ ำล ำคลองเน่ำเสีย หรือแม้แต่ปัญหำขยะล้นเมือง อันเกิดมำจำกวัฒนธรรม
บริโภคนิยม ปัญหำดังกล่ำวบำงเร่ืองเร่ิมเข้ำสู่ภำวะวิกฤตที่ไม่อำจแก้ไขได้ด้วยวิธีกำรใดๆ ยิ่งไปกว่ำนั้นสังคมใน
นครหลวงกรุงเทพฯยังสูญเสียระบบกำรควบคุมทำงสังคม (Social Control) ตำมจำรีตประเพณีดั้งเดิมของ
ไทย ปัญหำที่เกิดขึ้นมีมำกมำยถึงขั้นไม่มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น อำชญำกรรม กำรละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล กำรละเมิดกฎหมำย กำรค้ำประเวณี แก๊งขอทำน ยำเสพติด ฯลฯ  
 มองอีกด้ำนหน่ึง ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมระหว่ำงคนในชนบทที่เข้ำมำอยู่ในกรุงเทพฯ ท ำให้เกิดลักษณะ
ที่หลำกหลำย เรำจะพบวัฒนธรรมคนจนในสลัมหรือแม้แต่ผู้ที่อำศัยอยู่ใต้สะพำนคอนกรีต กลุ่มชำติพันธ์ทุก
เผ่ำพันธุ์ของภูมิภำคต่ำงๆ กลุ่มวัฒนธรรมทำงศำสนำและจีน มุสลิม แขก มอญ ฯลฯ หรือวัฒนธรรมที่อยู่อำศัย
แบบชุมชน เช่นวัฒนธรรมผู้อำศัยอำคำรชุด บ้ำนจัดสรรที่ต่ำงคนต่ำงอยู่ไม่รู่จักกันไม่ช่วยเหลือกัน เอำตัวรอดเมื่อ
พบปัญหำร่วมกันเช่น น้ ำท่วม ไฟไหม้ โจรผู้ร้ำยเข้ำลักขโมยทรัพย์สิน ลักษณะวัฒนธรรมเหล่ำนี้มีทั่วไปในเมืองที่
เปลี่ยนรูปแบบเป็นมหำนคร แม้ในเมืองใหญ่ๆ เช่นนิวยอร์ก และเมืองต่ำงๆ ในสหรัฐ  
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมในชนบท  
 กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นเร่ืองปกติ วิสัยของสรรพสิ่งที่ไม่อำจลีกเลี่ยงได้ ชุมชนในชนบทของ
ประเทศไทยในแต่ละภำค แต่ละจังหวัดได้รับผลกระทบจำกปัจจัยต่ำงๆ ไม่เท่ำกันในแต่ละช่วงเวลำปัจจัยดังกล่ำว
ได้แก่ปัจจัยภำยนอก เช่นกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง เศรษฐกิจระดับโลกที่ส่งผลมำถึงประเทศไทย นโยบำย
ของรัฐบำลในแต่ละยุคสมัย ที่ปรำกฏในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติในแต่ละฉบับ ส่วนปัจจัยภำยใน
ได้แก่ กำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภำยในกลุ่มคนของชุมชน กำรปรับตัวของชุมชนต่อกระแสภำยนอก รวมถึงภูมิ
ปัญญำในท้องถิ่นซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรเปลี่ยนแปลง  
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข  
ควำมหมำยของปัญหำสังคม  
 ค ำว่ำ “สังคม” หมำยถึง “ระบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้คนในสังคม” ดังนั้น เมื่อกล่ำวถึงปัญหำสังคมจึง
ควรเร่ิมต้นด้วยกำรศึกษำควำมหมำยของค ำว่ำ “ปัญหำสังคม” ซึ่ง Goid Garry และ Frand R. Scarpitti 

กล่ำวว่ำ “ปัญหำสังคม คือ สภำวกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อประชำชนส่วนใหญ่ประชำชนมองเห็นว่ำสภำวกำรณ์นั้น
เป็นสิ่งไม่ต้องกำรให้เกิดขึ้นและเห็นว่ำสำมำรถจะแก้ไขได้ด้วยกำรกระท ำร่วมกัน” 

 Horton และ Leslie ให้ควำมหมำยไว้ว่ำปัญหำสังคมเป็นสภำวกำรณ์ที่มีผลต่อคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็น
สิ่งที่พึงปรำรถนำและมีควำมรู้สึกว่ำจะต้องร่วมกันแก้ไข 

 Raab และ Selznick เสนอสรุปได้ว่ำ ปัญหำสังคมคือปัญหำในส่วนที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของคน
ในสังคมในลักษณะที่ขัดต่อระเบียบของสังคม 
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 Konig ให้ควำมหมำยว่ำปัญหำสังคมคือสถำนกำรณ์ที่สังคมเห็นว่ำเป็นกำรคุกคำมวิถีทำงที่ปฏิบัติอยู่
หรือควำมสมบรูณ์ของงำน ด้วยเหตุนี้จึงควรจะก ำจัดให้หมดสิ้นหรือให้เบำบำงลง 
 ดร.ประสำท หลักศิลำ อธิบำยว่ำ ปัญหำสังคมเป็นสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเข้ำใจกันหรือเชื่อกันว่ำ
สถำนกำรณ์เช่นนั้นเป็นอันตรำยต่อคุณธรรมของปัญหำและต้องกำรหำทำงแก้ไขสถำนกำรณ์นั้นให้ดีขึ้นด้วยกำร
ร่วมมือทำงสังคม 

ลักษณะของปัญหาสังคม  
จำกควำมหมำยข้ำงต้นนั้น พอสรุปลักษณะปัญหำสังคมได้ดังนี้ คือ 

 1. เป็นสถำนกำรณ์ที่มีผลกระทบถึงบุคคลจ ำนวนหนึ่ง ซึ่งมีจ ำนวนมำกพอสมควร ตัวอย่ำง เช่น ในกรณี
ที่วัยรุ่นซ้อมดนตรีเป็นประจ ำทุกวัน ถ้ำกำรซ้อมดนตรีนั้นกระท ำในห้องที่มิดชิด ไม่มีเสียงดังออกนอกห้อง ปัญหำ
สังคมยังไม่เกิด แต่ถ้ำกำรซ้อมดนตรีนั้นกระท ำกลำงแจ้งในเวลำกลำงคืน โดยใช้เคร่ืองเสียงที่ดังมำก และซ้อมกัน
เป็นประจ ำทุกคืน จนดึกกระทั่งชำวบ้ำนเกิดควำมร ำคำญนอนไม่หลับ เด็กเล็กๆต้องผวำตื่นด้วยควำมกลัวเสียงที่
ดังชำวบ้ำนทนไม่ได้มีกำรร้องเรียนและวิพำกษ์วิจำรณ์ หรือบอกผู้ปกครองของวัยรุ่นดังกล่ำว ดังนี้ถือได้ว่ำ ปัญหำ
สังคม” เกิดขึ้นแล้ว 
 2. เป็นสถำนกำรณ์ที่ไม่พึงปรำรถนำ ในบำงสถำนกำรณ์นั้น กำรใช้แรงงำนเด็กและสตรีสำมำรถยอมรับ
ได้ก็ถือว่ำยังไม่เกิดปัญหำสังคม แต่ถ้ำคนจ ำนวนมำกของสังคมพิจำรณำเห็นว่ำกำรใช้สตรีที่ตั้งครรภ์ท ำงำนหนัก 
เช่น ให้ยกของหนักเกินไป หรือแม้สตรีมีครรภ์จะขออนุญำตลำไปพบหมอก็ถูกหักเงินเดือน หรือเมื่อเวลำลำ
คลอดก็ถูกหักเงินเดือนจึงมีกำรทักท้วงขึ้นมำ หรือมีกำรประท้วง หรือเรียกร้องให้ยกเลิกกำรกระท ำดังกล่ำวของ
โรงงำนทุกแห่ง ดังนี้กำรใช้แรงงำนสตรีในลักษณะดังกล่ำวก็กลำยเป็น “ปัญหำสังคม” 

 3. เป็นควำมรู้สึกว่ำควรมีกำรแก้ไขปรับปรุงกระท ำกำรให้ถูกต้อง ในสมัยโบรำณนั้น กำรที่รำษฎร
ประสบภำวะฝนแล้งหรือน้ ำท่วมในบำงปีท ำให้พืชพันธุ์ธัญญำหำรได้รับควำมเสียหำย มักถือเป็นเรื่องของ
ธรรมชำติไม่มีใครแก้ไขได้ แต่เมื่อมนุษย์สำมำรถใช้สติปัญญำของตนเองแก้ไขปรับปรุงหรือควบคุมปัญหำ
เหล่ำนั้นได้ เร่ืองดินฟ้ำอำกำศจึงกลำยเป็นปัญหำสังคม เพรำะกำรป้องกันอุทกภัยด้วยกำรสร้ำงเขื่อน ก็เกิดปัญหำ
ว่ำจะสร้ำงที่ไหน ควรสร้ำงหรือไม่ควรสร้ำง หรือสร้ำงแล้วใครได้ประโยชน์ ใครเสียประโยชน์ มีกำร
วิพำกษ์วิจำรณ์กันอย่ำงกว้ำงขวำง จึงกลำยเป็นปัญหำสังคม 

 4. เป็นกำรกระท ำร่วมกันทำงสังคม เป็นสถำนกำรณ์ที่คนส่วนใหญ่ในสังคม มีควำมเกี่ยวข้องกันโดยกำร
แสดงควำมคิดเห็นและมีกำรเสนอแนะวิธีกำรแก้ไขสถำนกำรณ์นั้นๆ ให้ดีขึ้น เช่น ปั๊มน้ ำมันมีกำรโกงปริมำณ
น้ ำมัน แค่นี้ยังไม่อำจเรียกว่ำปัญหำสังคม เพรำะรัฐมีหน้ำที่ควบคุมดูแลอยู่แล้ว แต่ถ้ำมีคนส่วนใหญ่เข้ำมำเกี่ยวข้อง 
เช่น น ำเร่ืองนี้ไปวิพำกษ์วิจำรณ์ทำงวิทยุกระจำยเสียง เผยแพร่ในรำยกำรโทรทัศน์หรือเขียนวิพำกษ์วิจำรณ์ใน
สื่อมวลชนต่ำงๆ ว่ำปัญหำนี้ประชำชนเดือดร้อนต้องได้รับกำรแก้ไขโดยด่วนก็กลำยเป็น “ปัญหำสังคม” 

สาเหตุของการเกิดปัญหาสังคม  
 จำกกำรศึกษำสำเหตุของปัญหำสังคมของนักสังคมวิทยำหลำยท่ำนปรำกฏว่ำผู้ศึกษำได้เสนอสำเหตุ
ปัญหำสังคมไว้ดังต่อไปนี้  
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 1) ลักษณะของปัญหำสังคมที่สืบเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม (Social Change) มีดังนี้ 
 กำรเปลี่ยนแปลงจำกสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง 
 กำรเปลี่ยนแปลงจำกสังคมเกษตรกรรมไปเป็นสังคมอุตสำหกรรม 

 กำรเพิ่มประชำกร 
 กำรอพยพ 

 กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยี 
 กำรขยำยตัวของเมืองอย่ำงรวดเร็ว ย่อมก่อให้เกิดปัญหำ 
 กำรเปลี่ยนบรรทัดฐำนของสังคม 

 2) ลักษณะของปัญหำสังคมที่สืบเนื่องมำจำกควำมไม่เป็นระเบียบของสังคม  
ควำมไม่เป็นระเบียบของสังคม หมำยถึง ภำวะที่สังคมหรือสถำบันพื้นฐำนทำงสังคม ไม่สำมำรถจะควบคุม
สมำชิกของสังคมให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ซึ่งอำจก่อให้เกิดปัญหำสังคมที่ส ำคัญ 5 ประกำร กล่ำวคือ 

 ควำมล้มเหลวของกลุ่มจำรีตประเพณีหรือสถำบันพื้นฐำน 

 ผลประโยชน์ของกลุ่มชนขัดกัน 

 หน้ำที่ตำมสถำนภำพและบทบำทที่ขัดแย้งกัน 

 ควำมผิดพลำดในกำรอบรมให้เรียนรู้ระเบียบแผนของสังคม สถำบันหรือหน้ำที่ 
 ควำมขัดแย้งระหว่ำงกฎเกณฑ์กับควำมมุ่งหวัง กกเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่สังคมก ำหนดไว้ ให้ประชำชนใน
สังคมปฏิบัติตำม 

 3) ลักษณะของปัญหำสังคมที่สืบเนื่องมำจำกพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจำกบรรทัดของสังคม  
 พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจำกบรรทัดฐำนของสังคมเป็นพฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรับและไม่อำจทนได้ 
สังคมเห็นว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของสังคมและมีผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนร่วม เช่น ผู้เสพติดให้โทษ กำรที่
คนเรำมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้น เกิดจำกปัจจัยหลำยประกำร เช่น ปัจจัยทำงชีววิทยำ(Biological Factor) 

ปัจจัยทำงจิต (Mental factor) ปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor) ปัจจัยค่ำนิยมทำงสังคม 
(Social Value) ปัจจัยโครงสร้ำงทำงสังคม (social structure factor) เป็นต้น 

สังคมไทยสมัยใหม่ 
 ควำมเจริญทำงด้ำนกำรค้ำ กำรเห็นคุณค่ำของกำรศึกษำหำควำมรู้และควำมสนใจรับวิทยำกำรจำก
ตะวันตกของชนชั้นน ำและสำมัญชนในกรุงเทพฯ และตำมหัวเมืองใหญ่ ๆ ที่เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ มีอิทธิพลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ได้มีกำรพัฒนำด้ำนสังคมและประเพณี เพื่อควำมทันสมัยกำรปฏิรูปกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินและปฏิรูปสังคมในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวด้วยกำรเลิกระบบไพร่และกำร
ยกเลิกระบบทำส  
 กำรเลิกระบบไพร่ ไพร่มีควำมส ำคัญทำงสังคม เศรษฐกิจและกำรเมืองกำรปกครองของไทยดังที่ได้กล่ำว
มำแล้วข้ำงต้น พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงด ำเนินกำรอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป ด้วยกำรดึงกำร
ควบคุมก ำลังจำกขุนนำงเจ้ำนำยมำสู่พระมหำกษัตริย์โดยให้มีกำรจัดท ำส ำมะโนครัวแทนกำรสักข้อมือ 
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พระรำชบัญญัติเปลี่ยนวิธีเก็บเงินค่ำรำชกำร ร.ศ.116 (พ.ศ.2441) ซึ่งลดเงินค่ำรำชกำรที่เก็บจำกไพร่จำกปีละ 
18 บำท ให้เป็นปีละ 6 บำท และเปลี่ยนกำรควบคุมไพร่จำกมูลนำยมำให้ท้องที่ที่ไพร่อำศัยอยู่เป็นผู้ดูแลแทน 
พระรำชบัญญัติเกณฑ์จ้ำง ร.ศ.119 (พ.ศ.2444) เป็นกำรท ำลำยลักษณะของระบบไพร่ คือ ให้เลิกกำรเกณฑ์
แรงงำน ไพร่เป็นอิสระในกำรประกอบอำชีพและเลือกที่อยู่อำศัยซึ่งนับว่ำเป็นกำรคลี่คลำยวิธีกำรเกณฑ์แรงงำน
ตำมระบบไพร่ และสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรำซึ่งก ำลังขยำยเข้ำมำในประเทศไทย และ
พระรำชบัญญัติเก็บค่ำรำชกำร ร.ศ.120 (พ.ศ.2445) ก ำหนดให้ชำยฉกรรจ์ทุกคนต้องเสียเงินค่ำรำชกำรคนละ 6 
บำท เป็นอย่ำงสูงทั่วรำชอำณำจักร นับว่ำเป็นกำรท ำลำยระบบมูลนำย  
 ใน พ.ศ. 2448 ได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติเกณฑ์ทหำร ร.ศ.124 โดยก ำหนดให้ชำยฉกรรจ์ที่
ได้รับเลือกและมีอำยุ 18-20 ปี เป็นทหำรประจ ำกำรอยู่ 2 ปี แล้วปลดเป็นกองหนุนมีภำระหน้ำที่ฝึกซ้อมทุกปี
เป็นเวลำ 15 ปี แล้วปลดพ้นจำกกำรเสียเงินค่ำรำชกำรตลอดชีวิต ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับกำรคัดเลือกต้องเสียเงินค่ำ
รำชกำรตำมอัตรำที่ก ำหนดของท้องถิ่นตน พระรำชบัญญัติฉบับนี้ได้ทยอยประกำศใช้ทีมณฑลจนครบทั่ว
รำชอำณำจักรในสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ซึ่งเป็นกำรยุดติพันธะสังคมตำมระบบไพร่ใน
สังคมไทยโดยปริยำยและเป็นกำรน ำประเทศไทยเข้ำสู่สมัยใหม่ สำมัญชนซึ่งเคยอยู่ในฐำนะไพร่และทำสหันไป
ประกอบอำชีพชำวนำ ชำวไร่ กรรมกำร ช่ำงฝีมือ ลูกจ้ำง เสมียน เป็นต้น  
 กำรเลิกระบบทำสได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกเร่ืองสิทธิเสรีภำพของมนุษย์ พระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงท ำเป็นขั้นตอนอย่ำงละมุนละม่อม ต้ังแต่ทรงออกพระรำชบัญญัติพิกัดเกษียณอำยุลูก
ทำสลูกไท พ.ศ.2417 ก ำหนดให้ลูกทำสที่เกิดใน พ.ศ.2411 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ขึ้นครองรำชย์ เกษียณอำยุเป็น
ไท เมื่ออำยุ 21 ปี ห้ำมขำยตัวเป็นทำสอีก ทรงปลูกฝังค่ำนิยมในกำรบริจำคเงินไถ่ทำสให้เป็นอิสระ ขยำย
กำรศึกษำและอำชีพโดยตั้งโรงเรียนให้ลูกทำสที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะสมัครใจเข้ำเรียนและจะปล่อยให้เป็นไท 
ประกำศพระรำชบัญญัติเลิกทำสในมณฑลพำยัพ พ.ศ.2443 พระรำชบัญญัติเลิกทำสในมณฑลบูรพำ พ.ศ.2447 
และในวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ.2448 ได้ประกำศพระรำชบัญญัติเลิกทำสทั่วรำชอำณำจักร พวกที่ซื้อขำยทำสจะถูก
ลงโทษตำมประมวลกฎหมำยลักษณะอำญำ พ.ศ.2451  

 กำรเลิกทำสและไพร่อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกำรปลดปล่อยให้พันจำกพันธะทำงสังคมในรูปแบบ ศักดินำ เพื่อ
เป็นกำรพัฒนำรองรับกำรปรับปรุงบ้ำนเมืองให้ทันสมัยแบบตะวันตก  
 ในด้ำนกำรศึกษำ กำรที่วัฒนธรรมและวิทยำกำรตะวันตกได้หลั่งไหลเข้ำสู่สังคมไทยพร้อมกับกำรเข้ำมำ
ของชำวตะวันตกได้ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมตั้งแต่สมัยพระบำทสมเด็จ
พระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ควำมสนใจในกำรเรียนภำษำอังกฤษและวิทยำกำรเทคโนโลยีตะวันตกเป็นกำรเปลี่ยน
รูปแบบกำรศึกษำแบบเดิมซึ่งอิงอยู่กับวัด วัง และบ้ำน ขุนนำงเจ้ำนำยมำเป็นกำรศึกษำในระบบโรงเรียนตำมแบบ
แผนตะวันตก ในสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวมีกำรตั้งโรงเรียนส ำหรับรำษฎรทั่วไป และขยำย
ไปทั้งกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด มีกำรต้ังโรงเรียนข้ำรำชกำรพลเรือนเพื่อฝึกหัดข้ำรำชกำร ซึ่งต่อสถำปนำเป็น
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โรงเรียนรำชแพทยำลัย ซึ่งต่อมำเป็นมหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์และมหำวิทยำลัยมหิดล 
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำฯ โรงเรียนกฎหมำย ฯลฯ ล้วนเป็นกำรพัฒนำคุณภำพของคนทั้งสิ้น 
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สังคมเมือง  
 เมืองในลักษณะทำงสังคมไทยและต่ำงประเทศ มีลักษณะแตกต่ำงกัน ชนบทและเมืองในบำงประเทศ มี
ควำมแตกต่ำงกันไม่มำกนัก เพรำะควำมเจริญทำงอุตสำหกรรม ตลำด ร้ำนค้ำ แพร่เข้ำไปทุกแห่งของพื้นที่ อย่ำงไร
ก็ตำมลักษณะเด่นของเมืองในประเทศไทย มีลักษณะเฉพำะที่ต่ำงจำกชนบท เช่น 

 มีควำมสะดวกสบำยในด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง กำรสื่อสำรมำกกว่ำชนบท 

 มีควำมสะดวกสบำยในด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง กำรสื่อสำรมำกกว่ำชนบท 

 มีสถำบันทำงเศรษฐกิจ สังคม ตั้งอยู่มำกกว่ำชนบท รวมทั้งที่ท ำกำรส ำคัญ ๆ ของรัฐบำล 

 มีกำรพึ่งพำอำศัยกันน้อยกว่ำในชนบท เพรำะสำมำรถพึ่งตนเองได้ โดยเฉพำะกำรอุปโภคบริโภค 

 กำรสนิทสนมในกลุ่มพี่น้อง เครือญำติน้อยกว่ำในชนบท 

 ชำวเมืองมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงศำสนำ สังคมน้อยกว่ำชนบท 

 ในชุมชนเมืองมีควำมเคลื่อนไหว กระตือรือร้นสูงกว่ำชนบท 

 กำรแบ่งชนชั้นทำงสังคมด้วยฐำนะทำงเศรษฐกิจ ต ำแหน่งหน้ำที่สูงกว่ำชนบท 

 ชุมชนเมืองมีสภำพแวดล้อมทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตน้อยกว่ำชนบท 

 สภำพแวดล้อมทำงวัฒนธรรมของชุมชนเมืองมีอิทธิพลน้อยกว่ำในชนบท ซึ่งเป็นตัวก ำหนดบุคลิกภำพ 

แนวทางในการศึกษาปัญหาสังคม  
 กำรศึกษำปัญหำสังคมนอกจำกจะอำศัยวิทยำกำรหลำย ๆ สำขำแล้วเพื่อจะได้มองปัญหำสังคมหลำยด้ำน
ว่ำมีสำเหตุจำกอะไร เพื่อจะได้น ำเอำไปใช้วำงแนวทำงกำรแก้ปัญหำสังคมได้อย่ำงถูกต้องดังกล่ำวแล้ว หลักส ำคัญ
ประกำรหนึ่งคือ วิธีในกำรศึกษำปัญหำนั้น จ ำเป็นต้องอำศัยกำรศึกษำค้นคว้ำและกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีกำร
ทำงวิทยำศำสตร์เพื่อให้ข้อมูลนั้นเชื่อถือได้ถูกต้องเที่ยงตรงที่สุด ซึ่งสำมำรถแยกออกเป็นขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้  
 1) ก ำหนดปัญหำที่ต้องกำรพิสูจน์  
 2) ตั้งข้อสมมติฐำนควำมเป็นเหตุเป็นผลของปัญหำ  
 3) รวบรวมข้อมูล  
 4) วิเครำะห์ข้อมูล  
 5) สรุปและเสนอรำยงำน  
แนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคม  
 กำรแก้ไขปัญหำสังคม หมำยถึง กำรจัดกำรกับปัญหำสังคมเมื่อเกิดปัญหำขึ้นแล้ว เช่น เกิดควำมยำกจน 

เกิดปัญหำควำมยำกจนขึ้นมำแล้ว จึงด ำเนินกำรแก้ไข ฯลฯ จึงด ำเนินกำรแก้ไขตัวอย่ำง เช่น เมื่อเกิดปัญหำ 
ว่ำงงำนก็จะแก้โดยกำรสร้ำงงำนมำกขึ้น เพื่อคนจะได้มีงำนท ำ เป็นต้น  
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

           สังคมมนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ในสภำพที่หยุดนิ่ง หำกแต่จะเคลื่อนไหวตลอดเวลำดังนั้นแนวโน้มโดยทั่วไปของ
สังคมจึงอยู่ในสภำพที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยควำมหมำยของกำรเปลี่ยนแปลงแล้วเรำพิจำรณำในลักษณะ
ของกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของสิ่ง ๆ หนึ่งในเวลำต่ำงกัน กำรเปลี่ยนแปลงจึงเกี่ยวข้องกับเวลำหมำยควำม
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ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมนี้เรำพิจำรณำในแง่กำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของสังคมและ
วัฒนธรรมหนึ่งในเวลำที่ผ่ำนไป 

 วิลเบอร์ มัวร์ ซึ่งสนใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมเป็นพิเศษได้ให้ค ำนิยำมของกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสังคมว่ำ “เป็นกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของสังคมอย่ำงมีนัยส ำคัญ ซึ่งหมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
ของกำรกระท ำและกำรปะทะสังสรรค์รวมทั้งผลของกำรกระท ำและโครงสร้ำงที่ก่อให้เกิดปทัสถำนอย่ำงเห็นได้
ชัด”  

          อย่ำงไรก็ตำมในเร่ืองของกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมนี้เรำอำจจ ำแนกได้เป็น 2 ประกำร 
ทั้งนี้เพื่อให้ง่ำยต่อกำรพิจำรณำรูปธรรม กล่ำวคือถ้ำพิจำรณำในแง่ของกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม (Social 

change) นั้นจะเกี่ยวข้องกับระดับพฤติกรรมเป็นส ำคัญ ซึ่งหมำยถึงเป็นกำรพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
กำรประพฤติปฏิบัติกำรแสดงออกต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรปะทะสังสรรค์ของสมำชิกสังคม แต่ถ้ำพิจำรณำในแง่กำร
เปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรม (Cultural change) นั้นจะหมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงในระดับปทัสถำน 
(Norms) อันได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงของระบบกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ครอบคลุมสังคมนั้นและเมื่อเรำพูดถึงกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมก็จะครอบคลุมไปถึงระเบียบกฎเกณฑ์ ทัศนคติ ค่ำนิยม แบบแผนของ
ควำมสัมพันธ์ สถำนภำพและบทบำทกฎหมำยต่ำง ๆ ฯลฯ ซึ่งกำรประพฤติปฏิบัติไปตำมปทัสถำนเหล่ำนี้จะอยู่ใน
โครงสร้ำงของสังคม 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

         โดยทั่ว ๆ ไปสังคมจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วแบบที่เรียกว่ำเปลี่ยนแปลงอย่ำงหน้ำมือเป็นหลังมือหำก
กำรเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวจึงเป็นกำรเปลี่ยนแปลงใน
ควำมสัมพันธ์ย่อย ๆ (Social relations) โดยทั่ว ๆ ไป ตัวอย่ำงเช่น ควำมเปลี่ยนแปลงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บิดำ มำรดำกับบุตร ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับศิษย์ หรือควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้น้อยกับผู้ใหญ่ เป็นต้น และถ้ำ
ควำมสัมพันธ์ทั่ว ๆ ไปที่กล่ำวถึงนี้ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปเร่ือย ๆ เป็นระยะเวลำนำน ๆ ก็อำจมีผลท ำให้
ควำมสัมพันธ์ที่เป็นแบบแผนหรือควำมสัมพันธ์ระดับโครงสร้ำงของสังคมจริง ๆ เปลี่ยนแปลงไปได้ ซึ่งก็ถือว่ำได้
มีกำรเปลี่ยนแปลงในระดับสถำบันแล้ว 
          อย่ำงไรก็ตำม ควำมสัมพันธ์ย่อยนี้จะมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ควำมสัมพันธ์ในระดับโครงสร้ำงจะยัง
ไม่เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้เพรำะว่ำอำจมีควำมสัมพันธ์ใหม่ที่ถือปฏิบัติเกิดขึ้นมำแทนที่ ท ำให้สังคมอยู่ในสภำพที่
สมดุลเคลื่อนที่ต่อไปได้ นอกจำกนี้สังคมที่ไม่มีกำรติดต่อกับสังคมอื่นแล้วอำจไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอะไรเลย 
ทั้งนี้เป็นเพรำะยังไม่เห็นตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลง ไม่เห็นตัวอย่ำงของสังคมอื่นที่ดีหรือที่แตกต่ำงไปจำกตน กำร
ไม่เห็นตัวอย่ำงมีผลท ำให้ไม่มีกำรแปลงสภำพแวดล้อมดั้งเดิมของตนอีกด้วย อำทิเช่น สังคมดั้งเดิมในทวีป
แอฟริกำ หรือชำวเกำะบำงแห่งในมหำสมุทรแปซิฟิก เป็นต้น 

ระดับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

         กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมอย่ำงน้อยมีด้วยกัน 2 ระดับ คือ 
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   1.  ระดับกลุ่มคนย่อย ๆ เป็นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มคนบำงกลุ่ม ทั้งนี้เพรำะกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลุ่มอำจน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงปทัสถำนและน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของ
สังคมได้ 
  2.  ระดับสถำบันหรือระดับองค์กำร กำรเปลี่ยนแปลงระดับนี้เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในสถำบัน
ครอบครัว สถำบันทำงเศรษฐกิจหรือสถำบันกำรเมืองและกำรปกครอง เป็นต้น และกำรเปลี่ยนแปลงในระดับนี้จะ
น ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงของสังคมได้เช่นเดียวกัน 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการพัฒนา 
           กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมมิใช่เป็นกำรเปลี่ยนด้ำนใดด้ำนหนึ่งโดยเฉพำะ แต่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงของทุก 
ๆ ด้ำนโดยเฉพำะในด้ำนเศรษฐกิจและกำรเมือง กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจก็เป็นกำรเปลี่ยนแปลงในกำรผลิต
กำรแจกจ ำหน่ำยเศรษฐ์ทรัพย์ในบรรดำสมำชิกของสังคมเหล่ำนี้ซึ่งเรำอำจจะมองเห็นได้ในรูปของวัตถุธรรม ส่วน
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองนั้นเป็นไปในระบบของกำรครอบครองอ ำนำจและกำรใช้อ ำนำจของสมำชิกสังคม
นั้นซึ่งค่อนข้ำงนำมธรรมแต่ก็อำจมองเห็นได้ในรูปของแบบอย่ำงหรือระบบของกำรมีอ ำนำจ เช่น กำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตย สังคมนิยมหรือเผด็จกำร เป็นต้น   
         กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงหนึ่งอำจส่งผลสะท้อนต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่และผลสรุปก็คือเกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงสังคม ในเมื่อเรำถือว่ำสังคมก็คือพฤติกรรมของคนในสังคมนั้นได้ปฏิบัติต่อกัน กำรเปลี่ยนแปลงจำกเวลำหนึ่ง
ถึงอีกเวลำหนึ่งซึ่งเป็นอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีกำรควบคุมเร่งรัดและมิได้มีเป้ำหมำยแต่อย่ำงใด เรำเรียกว่ำ 
“วิวัฒนำกำร” กำรวิวัฒนำกำรทำงสังคมจึงอำจเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ต้องกำรหรือไม่ต้องกำรก็ได้ แต่กำร
เปลี่ยนแปลงที่สังคมของเรำก ำลังต้องกำรก็คือ กำรเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่ำ “กำรพัฒนำ” (Development) ทั้งนี้
ก็เพรำะว่ำกำรพัฒนำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ได้ก ำหนดทิศทำงและจุดมุ่งหมำยรวมทั้งกำรควบคุมอัตรำกำร
เปลี่ยนแปลงไว้ตำมระยะเวลำที่สำมำรถก ำหนดได้ด้วย 
เครื่องชี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

           กำรเปลี่ยนแปลงคือ กำรเปรียบเทียบให้เห็นควำมแตกต่ำงของสิ่งหนึ่งเมื่อเวลำต่ำงกัน สิ่งที่จะต้องพิจำรณำ
ก็คือ เรำทรำบได้อย่ำงไรว่ำสังคมมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในกำรพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมดังได้กล่ำว
แล้วข้ำงต้นว่ำ เรำมุ่งพิจำรณำในระดับพฤติกรรมของบุคคล คือกำรประพฤติปฏิบัติของบุคคลหรือกลุ่มคนนั่นเอง 
ซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกนี้จะมีลักษณะบทบำท (Role) ที่ถูกก ำหนดโดยสถำนภำพทำงสังคมฉะนั้นบทบำทที่
แสดงออกจึงเป็นเคร่ืองชี้บ่งให้เห็นถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม หมำยควำมว่ำคนและกลุ่มคนในสังคมต่ำงก็มี
สถำนภำพต่ำง ๆ กัน พฤติกรรมที่แสดงออกจะสอดคล้องกับบทบำทที่กลำยเป็นสถำบนัแล้ว 
(Institutionalized ideal role) อันจะเป็นรำกฐำนที่คำดหวังได้ว่ำควรจะมีบทบำทอย่ำงไรบ้ำงกและเมื่อใด
บทบำทอันหนึ่งได้แปรเปลี่ยนไปในระยะเวลำที่แตกต่ำงกันไม่ว่ำจะเป็นควำมแตกต่ำงในด้ำนปริมำณหรือคุณภำพ
หรือทั้งสองอย่ำงก็ตำมเมื่อนั้นแสดงว่ำได้มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมเกิดขึ้นแล้ว ตัวอย่ำงเช่น เมื่อสมัยก่อน
สถำนภำพหลักของหญิงไทยเป็นแม่บ้ำน บทบำทก็คือดูแลบ้ำน ดูแลลูก ๆ แต่ในสภำพปัจจุบัน สถำนภำพ
หญิงไทยไม่ได้เป็นแม่บ้ำนเพียงอย่ำงเดียว อำจเป็นครู ผู้จัดกำรบริษัท รัฐมนตรี ฯลฯ บทบำทของหญิงไทยก็มีมำก
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ขึ้น นั่นแสดงให้เห็นว่ำได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ว หรือในกำรสอนของครูอำจำรย์ในสมัยก่อนน้ัน ครูส่วน
ใหญ่จะสอนโดยกำรพูดและเขียน แต่ในปัจจุบันบทบำทนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ครูสอนด้วยอุปกรณ์ทันสมัยชนิด
ต่ำง ๆ นอกไปจำกกำรพูดและเขียน มีกำรใช้วิทยุ โทรทัศน์ ภำพยนตร์ ฯลฯ เหล่ำนี้แสดงให้เห็นถึงกำร
เปลี่ยนแปลงทำงคุณภำพของบทบำทครูเกิดขึ้นแล้ว 
          กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมใด ๆ ก็ตำม ก่อนจะมีกำรเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีลักษณะกลำยเป็นสถำบัน
เสียก่อน (Institutionalize) ซึ่งย่อมเป็นผลจำกกำรต่อสู้กันระหว่ำงพลังทำงสังคมที่ต่อสู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลง
นั้นกับพลังทำงสังคมที่ไม่ต้องกำรกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งก็ย่อมเป็นผลมำจำกกำรประดิษฐ์คิดค้น (Invention) กำร
ขัดแย้ง (Confict) กำรแข่งขัน (Competition) กำรปรับปรุง (Assimilation) หรือกำรประสำนและ
ร่วมมือกัน (Cooperation) เป็นพลังแห่งกำรเปลี่ยนแปลง และแรงต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงอันเกิดจำกกำรอบรม
สั่งสอนให้อยู่ในกรอบธรรมเนียมประเพณี (Socialization and Enculturation) หรือกำรควบคุมทำง
สังคม (Social control) เมื่อใดแรงของกำรเปลี่ยนแปลงมีมำกกว่ำก็จะน ำมำซึ่งลักษณะของสถำบัน 
(Institution) เมื่อนั้นเรำจึงถือว่ำสังคมได้มีกำรเปลี่ยนแปลงและเมื่อใดได้มีกิจกรรม (Activity) เพื่อกำร
เปลี่ยนแปลงในทิศทำงที่ต้องกำรและสัมฤทธิผลในระยะเวลำที่หวังถือได้ว่ำได้มีกำรพัฒนำเกิดขึ้นแล้ว 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

         โดยที่นักสังคมวิทยำมำนุษยวิทยำมองสังคมเป็นระบบกระท ำกำร (System of Action) กำร
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระบบสังคมหนึ่ง ๆ ก็ย่อมจะสำมำรถพิจำรณำสำเหตุออกได้เป็น 2 ประกำรใหญ่ 
ๆ ดังต่อไปนี้  
  1. กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมนั้นมีสำเหตุมำจำกภำยในระบบของสังคมเอง 
  2. กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมนั้นมีสำเหตุมำจำกภำยนอกระบบของสังคม 

 1.  กำรเปลี่ยนแปลงที่มีสำเหตุขึ้นมำจำกภำยในของระบบสังคมนั้น ก็คือกำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้น
จำกกำรท ำงำนของระบบเองไม่มีพลังภำยนอกเข้ำมำบีบบังคับ และตัวกำรส ำคัญที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนี้ยัง
แบ่งออกได้เป็น 2 ประกำรคือ 

 1.1 กำรประดิษฐ์คิดค้น (Invention) ในสังคมกำรประดิษฐ์คิดค้นนี้เป็นกำรน ำเอำเทคนิควิธีกำรหรือ
ควำมคิดที่มีอยู่เดิมมำผสมผสำนกับควำมรู้ใหม่ ๆ เป็นกำรใช้ควำมรู้ที่มีอยู่เดิมแล้วสร้ำงสิ่งใหม่ขึ้นมำกำรประดิษฐ์
คิดค้นเป็นกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป คือมีกำรผสมผสำนปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่องกัน กำรประดิษฐ์คิดค้นนี้ยังจ ำแนกออกไปได้อีก 2 ประกำร คือ กำรประดิษฐ์คิดค้นทำงวัตถุ 
(Technological invention) อันได้แก่ รถยนต์ โทรทัศน์ เคร่ืองบิน หรือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ ใน
ชีวิตประจ ำวัน และกำรประดิษฐ์คิดค้นทำงสังคม (Socilal invention) ได้แก่ กำรคิดสร้ำงกฎหมำยใหม่ ๆ 
ขนบประเพณีหรือธรรมเนียมใหม่ ๆ ลัทธิศำสนำใหม่ ๆ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้มีผลท ำให้กำรด ำเนินชีวิตในสังคมนั้น
เปลี่ยนแปลงไป 

   อย่ำงไรก็ตำมกำรประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่  ๆ ขึ้นมำไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนวัตถุหรือทำงสังคมก็ตำมก็ไม่ใช่ 
ของง่ำย ในสังคมต่ำง ๆ นั้นนักคิดเหล่ำนี้มีไม่มำกนัก ดังนั้นผลกระทบที่จะท ำให้เปลี่ยนแปลงจำกภำยในสังคม 
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นั้น ๆ เองจึงมีน้อย 
 1.2  กำรอบรมสั่งสอนสมำชิกใหม่ของสังคมได้อย่ำงไม่ครบถ้วน (Imperfect socialization) กำร
อบรมสั่งสอนสมำชิกผู้เยำว์ของสังคมนี้แต่เดิมมำเป็นหน้ำที่ของครอบครัวโดยเฉพำะแต่ในสภำพปัจจุบันได้มี
สถำบันกำรศึกษำรับช่วงไปอบรมสั่งสอนอีกที่หนึ่ง ทั้งนี้เพรำะว่ำสภำพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันได้ท ำให้พ่อ
แม่ต้องออกไปท ำงำนนอกบ้ำนเพื่อหำเลี้ยงครอบครัวมำกขึ้น จะกลับบ้ำนก็เย็นค่ ำ เวลำที่จะได้พบปะพูดจำอบรม
สั่งสอนบุตรหลำนก็มีน้อยลง ภำระนี้จึงไปตกอยู่กับคนแก่ คนใช้ และโรงเรียน ส ำหรับกรณีโรงเรียนนั้นถ้ำ
สถำบันกำรศึกษำอันเป็นที่หวังของพ่อแม่ได้ละเลยในหน้ำที่นี้ ก็ย่อมท ำให้ผู้เยำว์ที่จะเป็นสมำชิกของสังคมต่อไป
ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมของสังคม อันมีผลต่อพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ 
         นอกจำกนี้ในบำงคร้ังพ่อแม่ที่เป็นผู้ให้กำรอบรมสั่งสอนผู้เยำว์โดยตรงออกไปท ำงำนนอกบ้ำนและคงทิ้ง
ให้บุตรหลำนของตนต้องอยู่กับคนแก่ที่เป็น ปู่ ย่ำ ตำ ยำย หรือคนรับใช้จะท ำให้เด็กขำดควำมรัก ควำมอบอุ่น และ
อำจเลียนแบบนิสัยของ ปู่ ย่ำ ตำ ยำย อันเป็นกำรเลี่ยนแบบพฤติกรรมข้ำมรุ่น กล่ำวคือเกิดกำรปลูกฝังลักษณะคน
รุ่นใหม่จำกวัฒนธรรมของคนรุ่นเก่ำ ท ำให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมของสังคมไม่ถูกต้อง ซึ่งจะมีผลต่อ
พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสังคมที่เขำจะมีชีวิตอยู่ต่อไปในอนำคตได้ เพระฉะนั้นเรำจะสังเกตได้ แม้ว่ำสังคม
นั้น ๆ จะไม่มีกำรประดิษฐ์คิดค้นอะไรเลย แต่สังคมก็ยังคงมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ดี เพรำะสำเหตุอันเน่ืองมำจำกกำร
อบรมสั่งสอนที่ไม่สมบูรณ์นี้เอง 
 2.เปลี่ยนแปลงท่ีมีสาเหตุมาจากภายนอกระบบสังคม 

   กำรเปลี่ยนแปลงที่มีสำเหตุจำกภำยนอกระบบสังคมนี้เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรติดต่อกันอัน
เป็นกระบวนกำรที่มีทั้งกำรให้และกำรรับ ทั้งนี้เพรำะว่ำตำมปกติจะมีกำรปะทะสังสรรค์กันระหว่ำงวัฒนธรรม
ของแต่ละสังคมที่เข้ำมำติดต่อกัน กำรเปลี่ยนแปลงจำกสำเหตุน้ีปรำกฏให้เห็นหลำยรูปแบบ ซึ่งในที่นี้จะจ ำแนก
ออก 2 ประกำร คือ 

 2.1   กำรแพร่กระจำย (Diffusion) กำรแพร่กระจำยหมำยถึงกำรที่วัฒนธรรมจำกสังคมหนึ่งกระจำย
ไปสู่สังคมอื่น กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมส่วนใหญ่จะมำจำกกำรแพร่กระจำย ตัวอย่ำงเช่น ในสังคมไทยได้รับเอำ
กำรแพร่กระจำยของวัฒนธรรมตะวันตกในเร่ืองเกี่ยวกับกำรแต่งกำย สวมเสื้อนอก ผูกเนคไท สวมกระโปรง สวม
รองเท้ำส้นสูง หรือกำรที่คนไทยรับเอำกำรแพร่กระจำยทำงวัฒนธรรมอินเดียในด้ำนพระพุทธศำสนำ รับเอำ
ค่ำนิยมในด้ำนควำมขยันอดทน กำรเอำประโยชน์จำกคนอ่ืนจำกวัฒนธรรมจีน เป็นต้น 

          กำรแพร่กระจำยทำงวัฒนธรรมมีทั้งในด้ำนวัตถุและที่ไม่ใช่วัตถุ กำรที่วัฒนธรรมแตกต่ำงกันมำปะทะกันก็
จะเกิดกำรเปรียบเทียบและวัฒนธรรมเด่นก็จะแผ่กระจำยออกไปเมื่อคนส่วนใหญ่เห็นว่ำดีก็จะรับเอำมำปฏิบัติ
โดยเฉพำะวัฒนธรรมทำงด้ำนวัตถุนั้นง่ำยกว่ำวัฒนธรรมที่ไม่ใช้วัตถุ นอกจำกนี้กำรสื่อสำรกำรคมนำคมที่สะดวก
รวดเร็วในปัจจุบันมีส่วนช่วยท ำให้กำรแพร่กระจำยเป็นไปอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 2.2  กำรยืมทำงวัฒนธรรม (Cultural borrowing) ในปัจจุบันได้มีกำรขอยืมกันทำงวัฒนธรรม
ระหว่ำงมิตรประเทศ กำรยืมวัฒนธรรมนี้จะมีลักษณะของกำรแลกเปลี่ยน (Exchange) เมื่อมีกำรยืมแล้วก็จะมี
กำรน ำมำปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะสมกับวิถีชีวิตของสังคมนั้น ตัวอย่ำงเช่น สังคมไทยของเรำในปัจจุบันได้มีกำร
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ยืมวัฒนธรรมตะวันตกมำปรับใช้มำกมำย ทั้งภำษำพูด กำรแต่งกำย ทัศนคติ ค่ำนิยม ลัทธิกำรปกครองแบบ
ประชำธิปไตย รถยนต์ รวมทั้งเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ เป็นต้น วัฒนธรรมตะวันตกนี้เมื่อรำว ๆ 2,000 ปีมำแล้ว 
เมื่อเทียบกับวัฒนธรรมจีน อินเดีย และกรีก วัฒนธรรมตะวันตกยังด้อยอยู่มำกวัฒนธรรมตะวันตกต้องยืม
วัฒนธรรมกรีก และอินเดีย แต่มำในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปเพรำะวัฒนธรรมตะวันตกเด่นขึ้นมำก เนื่องจำก
ควำมเจริญทำงเทคโนโลยีมีระบบวิชำกำรที่ก้ำวหน้ำกว่ำ วัฒนธรรมเด่นนี้ได้แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำร
ใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำรได้ดีมำก อย่ำงไรก็ตำมวัฒนธรรมเด่นสมัยหนึ่งอำจเป็นวัฒนธรรมด้อยอีกสมัยหนึ่งก็ได้ 
ทฤษฎีกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมไทย  
          เป็นกำรคำดคะเนกันว่ำสังคมมนุษย์นี้ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงมำตำมล ำดับจำกสังคมเล็ก ๆ ได้เติบโตเป็น
สังคมใหญ่ขึ้น มีจ ำนวนประชำกรมำก มีโครงสร้ำงสังคมสลับซับซ้อน เนื่องจำกกำรแบ่งงำนกันอย่ำงละเอียดและ
มีระบบกำรแบ่งช่วงชั้นในสังคม ลักษณะชุมชนเปลี่ยนจำกชุมชนขนำดเล็กที่เร่ร่อนมำเป็นชุมชนอยู่กับที่ ท ำให้
สำมำรถขยำยออกไปเป็นชุมชนใหญ่ ๆ อย่ำงเช่นมหำนครต่ำง ๆ ในปัจจุบันข้อน่ำสังเกตอย่ำงหนึ่งก็คืออัตรำกำร
เปลี่ยนแปลงในสมัยก่อนน้ันจะเป็นไปอย่ำงช้ำ ๆ แนวโน้มปัจจุบันจะเห็นได้ว่ำอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้น
เร่ือย ๆ มนุษย์เรำมีส่วนในกำรเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมธรรมชำติมำกขึ้น เดิมในสังคมโบรำณก็เพียงกำรล่ำสัตว์ 
เก็บพืชผักผลไม้เป็นอำหำร แทบไม่กระทบกระเทือนธรรมชำติแวดล้อมเลย ต่อมำเมื่อมนุษย์รู้จักเพำะปลูกและ
เลี้ยงสัตว์มนุษย์เปลี่ยนแปลงธรรมชำติแวดล้อมมำกขึ้น และในยุคอุตสำหกรรมมนุษย์เรำก็ท ำลำยสิ่งแวดล้อมมำก
จนกลำยเป็นอันตรำยต่อตัวมนุษย์เอง 
          กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีเป็นรำกฐำนของวิวัฒนำกำรทำงสังคมเทคโนโลยีท ำให้มนุษย์เรำยืด
ควำมสำมำรถของร่ำงกำยออกไปมำกมำย กล้องจุลทัศน์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ท ำให้คนเรำมองเห็นได้มำกขึ้นได้ยิน
ไกลขึ้น รถยนต์ เรือ เคร่ืองบิน ท ำให้เรำไปได้ไกลขึ้นและรวดเร็วขึ้น กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีของมนุษย์
เทียบได้กับวิวัฒนำกำรทำงร่ำงกำยสัตว์ ย่อมท ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่และสังคมเปลี่ยนไป 

          ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีท ำให้มีพลังงำนที่สังคมน ำมำใช้ได้มำกขึ้นย่อมท ำให้สำมำรถผลิตสินค้ำ
ได้มำกขึ้น สำมำรถเลี้ยงจ ำนวนประชำกรได้มำกขึ้นซึ่งน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงอุดมกำรณ์และภำษำ
เทคโนโลยีเป็นกรอบซึ่งขีดวงจ ำกัดวิธีที่สังคมจะน ำมำใช้แก้ปัญหำต่ำง ๆ สังคมที่มีระดับกำรใช้เทคโนโลยีต่ ำย่อม
ไม่สำมำรถใช้วิธีกำรอย่ำงเดียวกันกับสังคมที่มีเทคโนโลยีสูง เคร่ืองมือย่อมเป็นตัวก ำหนดวิธีแก้ปัญหำและวิธีที่
แก้ปัญหำที่ต้องอำศัยเคร่ืองมือทันสมัยย่อมน ำไปใช้สังคมที่ขำดเคร่ืองมือเหล่ำนั้นไม่ได้ 
       กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมในปัจจุบันและอนำคตมีแนวโน้มไปในทำงที่เรำจะก ำหนดทิศทำงกำร
เปลี่ยนแปลงได้มำกขึ้น นักคิดและนักวิทยำศำสตร์ทำงสังคมก็ได้พยำยำมที่จะเสนอรูปแบบในกำรศึกษำกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคมโดยกำรรวบรวม 

 ข้อมูลซึ่งเรำสำมำรถพิสูจน์และมีประสบกำรณ์ได้อันท ำให้เรำสำมำรถเข้ำใจถึงสำเหตุและควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงปัจจัยต่ำง ๆ ที่ปรำกฏอยู่ในสังคมมนุษย์ อย่ำงไรก็ตำมทฤษฎีทำงสังคมนั้นยังคงมีข้อบกพร่องอยู่อีก
มำกมำยโดยเฉพำะในเร่ืองของรูปแบบของกำรเปลี่ยนแปลงนั้น 
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การศึกษาไทยกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
 บทควำมนี้วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมกับกำรสร้ำงคุณภำพกำรศึกษำที่มำ
จำกกำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรปฏิรูปกำรศึกษำกับปัญหำเศรษฐกิจกำรเมืองในปัจจุบัน จำกแหล่งข้อมูลเว็บไซด์
ของหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ (สศช.) ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) และข่ำว
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ในประเด็นเกี่ยวกับทิศทำงกำรศึกษำไทยในอนำคตกับกำรรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงทำง
สังคม  บทวิเครำะห์นี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ตอบประเด็นคุณภำพกำรศึกษำกับกำรรับมือกำรเปลี่ยนแปลงทำง
สังคมในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งจะไปสู่แนวทำงกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ของผู้เรียน และ 2) เชื่อมโยงกับ
ตัวบ่งชี้ในระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 3) จัดหำข้อเสนอแนะที่ตรงประเด็น 

 จำกกำรที่สังคมมีลักษณะพลวัต ในบำงด้ำนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว เช่น ด้ำนกำรผลิต ด้ำน
เทคโนโลยี  บำงคร้ังก้ำวหน้ำและบำงคร้ังถดถอยจนเข้ำสู่ภำวะวิกฤติ กล่ำวคือ ในช่วงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภำวะแวดล้อมและบริบทของ
กำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ อำทิ กระแสกำรเปิด
เศรษฐกิจเสรี ควำมท้ำทำยของเทคโนโลยีใหม่ๆ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ กำรเกิดภัยธรรมชำติที่รุนแรง ประกอบ
กับสภำวกำรณ์ด้ำนต่ำงๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคง
ประสบปัญหำในหลำยด้ำน เช่น ปัญหำผลิตภำพกำรผลิต ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คุณภำพกำรศึกษำ ควำม
เหลื่อมล้ ำทำงสังคม เป็นต้นดังนั้น กำรจัดกำรกับปัญหำและควำมท้ำทำยที่จะตำมมำ คือ กำรสร้ำงคุณภำพ
กำรศึกษำที่สำมำรถรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงและผลิตพลเมืองที่เข้มแข็ง ช่วยแก้ไขวิกฤติควำมขัดแย้ง และ
พัฒนำประเทศที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนคนส่วนใหญ่ได้ ตำมเจตนำรมย์ของกำรปฏิรูป
กำรศึกษำปัจจุบัน ที่ต้องท ำให้เกิดขึ้นจริง 
 ในบทควำมน ำเสนอกำรวิเครำะห์ออกเป็น 3 ส่วนที่สัมพันธ์กัน คือ 

ส่วนที่ 1  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม อธิบำยกำรศึกษำภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงในบริบทสังคม 3 บริบท 
ประกอบด้วย 
 1.1 บริบทสังคมไทย 
 1.2 บริบทอำเซียน 

 1.3 บริบทสำกล 

ส่วนที่ 2  การสร้างคุณภาพการศึกษา  สืบจำกบริบทสังคมดังกล่ำวข้ำงต้น ประกอบด้วย 
 2.1  กรอบคิดและทิศทำงกำรศึกษำเพื่ออนำคต 

 2.2  ตัวบ่งชี้ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอก ที่เกี่ยวข้องกับกำรคิดวิเครำะห์และกำร
แสดงออกทำงจริยธรรม 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ 1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
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 กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม (Social Changes) ในควำมหมำยทำงสังคมวิทยำ หมำยถึง กำร
เปลี่ยนแปลงของระบบควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคม เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นได้ใน
ลักษณะต่ำงๆ ของวิถีกำรด ำรงชีวิตหรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรม และกำรเปลี่ยนแปลง
นั้นก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในระบบควำมสัมพันธ์ของคนแตกต่ำงไปจำกที่เคยเป็นอยู่เดิม นอกจำกนี้ กำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคมเป็นกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในด้ำนวัฒนธรรมทำงวัตถุและมิใช่วัตถุที่มีควำมสัมพันธ์กัน เช่น 
กำรประดิษฐ์คิดค้นเคร่ืองมือสื่อสำรที่สะดวกรวดเร็ว ท ำให้เกิดรูปแบบกำรสื่อสำรของมนุษย์แบบใหม่ และผลิต
งำนบริกำรใหม่ๆ 

 ระบบควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมไทยอยู่ภำยใต้บริบทหรือสภำพแวดล้อม ที่สำมำรถ
แบ่งได้เป็น 3 บริบท คือ 1) บริบทสังคมภำยในประเทศ 2) บริบทสังคมในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อำเซียน) และ 3) บริบทสังคมในระดับโลก  โดยภำพรวมพบว่ำ เรำก ำลังเผชิญปัญหำที่วัฒนธรรมของสังคมไทย
ปรบัตัวไม่ทันกับวัฒนธรรมทำงวัตถุ (เทคโนโลยี) ที่เปลี่ยนแปลงไวกว่ำ จำกกำรที่สังคมไทยผนวกเข้ำกับระบบ
ทุนนิยมยุคใหม่มำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500 ด้วยนโยบำยกำรพัฒนำเมือง (urbanization) ควำมทันสมัย 
(modernization) และกำรผลิตด้วยระบบอุตสำหกรรม (industrialization) ที่ก่อปัญหำตำมมำมำกมำย 
1. บริบทสังคมไทย ณ ปัจจุบัน อยู่ในสถำนกำรณ์ 4 สถำนกำรณ์หลัก ได้แก่ 
 1.1  พื้นที่ในประเทศได้รับกำรพัฒนำอย่ำงไม่เท่ำเทียม (Uneven development)  และเชื่อมโยงกับ
ระบบกำรจัดกำรศึกษำที่ไม่ทั่วถึงด้วย คือ กำรกระจำยอ ำนำจไปยังท้องถิ่นยังน้อยเกินไปและไม่สำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน ควำมเป็นเมืองศูนย์กลำงเทียบกับควำมเป็นชุมชนท้องถิ่น และควำม
เป็นมหำนครกับจังหวัดมีควำมแตกต่ำงกันมำกเกินไป  นโยบำยของรัฐไม่ให้ควำมส ำคัญกับกับกำรสร้ำงควำม
เสมอภำคของประชำชนที่จะจัดสรรทรัพยำกรให้ทั่วถึง โดยเฉพำะเร่ืองกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพเหลื่อมล้ ำกัน 
กลำยปัญหำควำมไม่ยุติธรรม และจึงเป็นที่มำของกำรวิพำกษ์วิจำรณ์ในวงกว้ำงกับควำมขัดแย้งทำงสังคม 

 1.2  คุณภำพของแรงงำนไทยยังมีทักษะฝีมือขั้นกลำง-ต่ ำ ท ำงำนในสถำนประกอบกำรที่ใช้เคร่ืองมือ
เทคโนโลยีกำรผลิตที่ยังไม่ก้ำวหน้ำ เช่น กำรใช้แรงงำนเข้มข้นในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจำก
อุตสำหกรรมในไทยเป็นกำรลงทุนจำกกลุ่มทุนข้ำมชำติ ผลิตเพื่อส่งออก แต่ทุนของไทยยังไม่ได้พัฒนำสร้ำงสรรค์
เคร่ืองมือกำรผลิตของแรงงำนไทยให้ทันสมัย  นอกจำกนี้แรงงำนยังมีเงินเดือนและสวัสดิกำรระดับกลำงถึงต่ ำ 
เน่ืองจำกยังมีกำรใช้รูปแบบกำรจ้ำงงำนที่ไม่ได้มำตรฐำน โดยเฉพำะกำรท ำงำนแบบเหมำช่วง มีกระแสกำร
เคลื่อนย้ำยของแรงงำนเพื่อแสวงหำรำยได้ที่สูงกว่ำ เช่น ไปท ำงำนต่ำงประเทศ แต่มีควำมจ ำกัดในกำรเตรียมควำม
พร้อมด้ำนทักษะและกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนก่อนไปท ำงำน และในบริบทอำเซียนก็จะมีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน
ที่มีฝีมือและประเทศไทยอำจเสียเปรียบ 

 ในส่วนของกำรผลิตที่ก้ำวหน้ำ แต่คุณภำพหรือส ำนึกของพลเมืองไม่ได้ก้ำวไปพร้อมกัน มีช่องว่ำงในแง่
มีเคร่ืองมือเทคโนโลยีทันสมัย แต่กำรให้ควำมรู้และควำมระมัดระวังในกำรใช้เคร่ืองมือนั้นยังไม่เพียงพอ 
ก่อให้เกิดปัญหำตำมมำ เช่น กำรใช้โทรศัพท์มือถือในขณะข้ำมถนนในขณะขับรถ กำรใช้เทคโนโลยีสื่อสำร
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ออนไลน์ แหล่งข่ำว/ข้อมูลมีมำกมำยหลำกหลำยขึ้น แต่ผู้รับสำรขำดวิจำรณญำณในกำรรับข้อมูลข่ำวสำร เพรำะ
ขำดกำรศึกษำที่เพียงพอจึงขำดจิตส ำนึก 

 1.3  กำรพัฒนำกำรศึกษำไทยกระท ำภำยใต้กรอบกำรปฏิรูปกำรศึกษำของรัฐบำล คสช. ซึ่งมีควำมขัดแย้ง
ส ำคัญด ำรงอยู่ระหว่ำงกำรพยำยำมกระชับอ ำนำจกำรเมืองกำรปกครองกับควำมสืบเน่ืองในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
จำกหลำยรัฐบำลก่อนหน้ำ ควำมพยำยำมในกำรปฏิรูปก่อนหน้ำมีอำทิเช่น กำรปรับหลักสูตรให้สมดุลกันระหว่ำง
ส่วนกลำงกับท้องถิ่น สร้ำงเสริมวิธีกำรเรียนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงมำกขึ้น ปรับปรุงคุณสมบัติครูตรงสำขำและ
กำรยกระดับคุณภำพชีวิตของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพิ่มควำมสอดรับระหว่ำงชั่วโมงเรียนกับกิจกรรม ที่
เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรใช้เวลำในห้องเรียนให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

 จำกเอกสำรกำรปฏิรูปกำรศึกษำของสภำปฏิรูปแห่งชำติ 2558 โดยสรุปคือ ระบบกำรศึกษำใหม่ต้องเป็น
กำรศึกษำเพื่อ “สัมมำชีพ คุณภำพชีวิต และกำรมีส่วนร่วมต่อสังคม” โดยหน้ำที่กำรจัดกำรศึกษำจะไม่ใช่ของรัฐ
แต่ฝ่ำยเดียวอีกต่อไป ปรับบทบำทรัฐให้กลำยเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริมภำคส่วนต่ำงๆ ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ รวมถึงกำร “กระจำยอ ำนำจ” ไปยังสถำนศึกษำและสังคมอย่ำงแท้จริง ให้เกิด “หลำกหน้ำที่ หลำยผู้
จัด” สร้ำงกลไกให้สังคมเปน็ผู้ร่วมจัดกำรศึกษำและร่วมรับผิดชอบผลหรือคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำมำกขึ้น 
ซึ่งนั่นหมำยถึงกำรยกระดับประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ไม่ใช่แค่ส่วนกลำงเท่ำนั้น 
และเปิดพื้นที่กำรแสดงออกให้แก่ทุกภำคส่วนแต่ควำมสืบเนื่องในกำรปฏิรูปกำรศึกษำของรัฐบำล คสช.ดังกล่ำว
กระท ำหรือจ ำกัดอยู่ในกรอบที่วิพำกษ์วิจำรณ์ไม่ได้ ให้ช่องทำงในกำรเสนอแนะที่จ ำกัดและควบคุมควำมคิด
ผู้เรียนผ่ำนวิชำหน้ำที่พลเมืองและค่ำนิยม 12 ประกำร และเห็นชัดว่ำเน้นอุดมกำรณ์ชำตินิยมมำกขึ้นกว่ำแต่ก่อน 
ดร.วรำกรณ์ สำมโกเศศ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิจำรณ์กำรศึกษำไทยว่ำ แอบเอำลัทธิชำตินิยม 
อุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองสอนเด็ก และให้มองโลกในแบบที่ครูอยำกให้เป็นแม้แต่นักเรียนบำงกลุ่มยังเข้ำใจว่ำนี่คือ 
กำรครอบง ำ ซึ่งกำรศึกษำควรท ำหน้ำที่เป็นหน้ำต่ำงเปิดสู่ควำมคิดใหม่ๆ ที่กว้ำงและแตกต่ำง 
 1.4  ปัญหำอำชญำกรรม กำรใช้ควำมรุนแรงในบ้ำน ปัญหำอุบัติเหตุบนท้องถนน กำรทุจริตคอรัปชั่นอยู่
ในระดับรุนแรง ซึ่งมีควำมเป็นไปได้ว่ำ สะท้อนวัฒนธรรมที่ผิดพลำดบำงประกำรของคนในสังคม ที่มำจำก
กระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคม หรือนโยบำยของรัฐไทยที่ผ่ำนมำ รวมทั้งสื่อต่ำงๆ ที่ขำดควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม 

 ดังนั้น  รูปแบบกำรจัดกำรศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำต้องค ำนึงถึงสถำนกำรณ์ทั้งหมดดังกล่ำว 
โดยเฉพำะในสถำนกำรณ์ ข้อ 1.3 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต้องได้รับ “สิทธิในกำรวิพำกษ์วิจำรณ์” จึงจะ
สำมำรถตอบสนองและรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เพื่อพัฒนำคุณภำพของพลเมือง โดยสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรผลิต ยกระดับกำรคิดวิเครำะห์ กำรปกป้องคุ้มครองตนเองของผู้เรียนเมื่อถูกเอำรัดเอำเปรียบ 
และช่วยกันพัฒนำประเทศ ในแง่ที่ให้ประชำชนมีรำยได้ มีฐำนะทำงเศรษฐกิจ เข้ำถึงกำรบริกำรของรัฐ ซึ่งจะขยำย
ควำมด้วยเร่ือง “คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ในส่วนที่ 2 

 2. บริบทอาเซียน  คือ กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน กำรยอมรับและเข้ำใจควำมแตกต่ำงทำง
วัฒนธรรม ควำมเป็นอยู่ของประชำชนในประเทศเพื่อนบ้ำน และในภูมิภำคเดียวกัน เปิดมุมมองโลกทัศน์ 
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(perspectives) กว้ำงขึ้น กำรเทียบมำตรฐำนกำรศึกษำระหว่ำงกัน เช่น กำรจัดอันดับกำรศึกษำในอำเซียนกำร
สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ กำรมีงำนท ำ กำรลงทุน กำรแก้ไขปัญหำสังคมร่วมกันในภูมิภำคเพื่อรองรับกำรเป็น
ประชำคมอำเซียนเต็มรูปแบบ ประเทศสมำชิกจึงมุ่งเน้นในเร่ืองของกำรพัฒนำคนเป็นประเด็นส ำคัญ กำรศึกษำจึง
ถูกจัดให้เป็นแกนและเคร่ืองมือส ำคัญในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ แต่สถำนกำรณ์ที่ผ่ำนมำชี้ให้เห็นว่ำระบบกำรศึกษำ
ไทยอยู่ในขั้นวิกฤติด้ำนคุณภำพของผู้เรียน โดยในรอบสิบปีที่ผ่ำนมำคุณภำพของระบบกำรศึกษำไทยและ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศมีแนวโน้มตกต่ ำลงอย่ำงต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่ำงๆ อำทิ
เช่น เวทีเศรษฐกิจโลก ( World Economic Forum : WEF) ได้เผยแพร่ผลกำรจัดอันดับควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขันนำนำชำติ (Global Competiveness Index : GCI) ฉบับล่ำสุดปี 2556 กำรจัดอันดับ
ภำพรวมปีนี้ของไทยอยู่ในอันดับที่ 37 จำก 148 ประเทศ ซึ่งดีขึ้นจำกปีที่แล้วที่อยู่อันดับที่ 38 จำก 144 
ประเทศ  ส่วนกำรประเมินควำมสำมำรถกำรแข่งขันด้ำนกำรศึกษำของ WEF จะมี 2 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษำ 
(Primary Education)  และกำรศึกษำขั้นสูง (Higher Education and Training) อันรวมถึง
มหำวิทยำลัย อำชีวศึกษำและมัธยมศึกษำและกำรพัฒนำแรงงำน ด้ำนประถมศึกษำ (ซึ่งรวมสำธำรณสุขด้วย) ไทย
อยู่ที่อันดับ 81 ของโลกและ อันดับ 7 ในอำเซียน ด้ำนกำรศึกษำขั้นสูงและฝึกอบรม  ไทยอยู่ในอันดับที่ 66 เทียบ
กับประเทศในอำเซียน WEF ประเมินไทยอยู่อันดับที่ 5 

 ตัวชี้วัดด้านคุณภาพของระบบการศึกษา (Quality of Education System) WEF ดูว่ำ ระบบ
กำรศึกษำของประเทศนั้นๆ สำมำรถตอบสนองควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศได้หรือหรือไม่ โดยมี
คะแนนให้ผู้ประกอบกำรในธุรกิจเลือกตั้งแต่ระดับ 7 = ตอบสนองมำกที่สุด ถึงระดับ 1 = ไม่ตอบสนองเลย ใน
กลุ่มประเทศอำเซียน ไทยอยู่ในอันดับ 8 ในรำยงำนปี 2556 คุณภำพด้ำนกำรศึกษำของไทยดีกว่ำเพียงเวียดนำม
และพม่ำ 
 ในท ำนองเดียวกัน ตัวชี้วัดคุณภำพประถมศึกษำ จะดูว่ำคุณภำพประถมศึกษำของประเทศตนเองเป็น
อย่ำงไร โดยมีคะแนนให้เลือกตั้งแต่ระดับ 7 = ดีมำก  ถึงระดับ 1 = ไม่ดีเลย ไทยอยู่ในอันดับที่ 7 สูงกว่ำ
เวียดนำม กัมพูชำและพม่ำ ตำมล ำดับ 

 ในภำพรวม เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอำเซียน 10 ประเทศ ไทยต้องรีบพัฒนำอย่ำงเร่งด่วน 3 ข้อ ได้แก่ 
อัตรำเข้ำเรียนประถม (อันดับที่ 9)  คุณภำพระบบกำรศึกษำ (8) คุณภำพประถมศึกษำ (7) ตำมล ำดับ คุณภำพ
ของกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำเป็นอีกประเด็นที่ WEF เน้นย้ ำว่ำไทยต้องเร่งพัฒนำ เน่ืองจำกมีคุณภำพที่ "ต่ ำ
ผิดปกติ" 
 โดยสรุปจำกข้ำงต้น ในกำรระบุปัญหำกำรศึกษำไทยที่ด้อยคุณภำพในเอกสำรวำระปฏิรูปกำรศึกษำของ
สภำปฏิรูปแห่งชำติ ไม่ได้ตอบว่ำ ท ำไมคุณภำพกำรศึกษำของไทยต่ ำกว่ำลำว แต่ยกตัวอย่ำงประเทศเกำหลีใต้ 
ฟินแลนด์ หรือเยอรมนี สิงคโปร์ ประเทศที่ก้ำวหน้ำกว่ำจำกบทควำมอ่ืนด้ำนเดียว ในขณะที่ลำวค่อนข้ำงล้ำหลัง
ในกำรพัฒนำ อะไรคือค ำตอบที่กำรศึกษำไทยด้อยกว่ำลำว 
 หำกศึกษำระบบกำรจัดกำรศึกษำบำงประเทศในกลุ่มประชำคมอำเซียนโดยสังเขป เช่น ประเทศสิงคโปร์ 
มำเลเซีย มีลักษณะกำรน ำกำรศึกษำรองรับกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ นโยบำยกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล 
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วิสัยทัศน์ของผู้น ำ คือ วิสัยทัศน์ของชำติที่กำรศึกษำต้องน ำไปสู่กำรสร้ำงควำมมั่งคั่ง แต่สิ่งที่ควรเปรียบเทียบอีก
ประเด็น คือ ระบบกำรจัดกำรปกครองที่แตกต่ำงจำกไทย เช่น สิงคโปร์เป็นประเทศเล็กมำกมีรูปแบบกำรบริหำร
กำรปกครองที่รวมศูนย์ เน้นสร้ำงเสถียรภำพทำงกำรเมืองมำกกว่ำกำรมีส่วนร่วมของประชำชน แม้จะมีรำยได้
เฉลี่ยต่อหัวประชำกรสูงที่สุดในอำเซียน แต่ควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจค่อนข้ำงสูง คือ ค่ำสัมประสิทธิ์จีนี่อยู่ที่ 
0.476 เข้ำใกล้ 1 มำกที่สุด ส่วนมำเลเซียมีประเด็นปัญหำช่องว่ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชนกลุ่มน้อย เช่นชำวจีน 
ชำวมลำยู ชำวอินเดีย  ประเด็นคือ จะจัดกำรปกครองอย่ำงไรที่จะท ำให้ควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจกระจำยไปสู่
ประชำชนอย่ำงทั่วถึง ที่กำรศึกษำต้องให้ควำมรู้เร่ืองกำรจัดกำรที่เป็นธรรมภำยใต้แนวคิดประชำธิปไตยที่คนทุก
คนเสมอภำคกัน 

 3)    บริบทสำกล  ประเทศไทยมักถูกน ำไปเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนำแล้ว และกับประเทศในแถบ
เอเชีย ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปรียบเทียบเร่ืองควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรจัดอันดับคุณภำพกำรศึกษำ เช่น กำรจัด
อันดับมหำวิทยำลัยที่ดีที่สุดระดับโลก[ กำรจัดอันดับกำรสอบแข่งขันระหว่ำงประเทศ (PISA)กำรประเมิน
ผลสัมฤทธิ์วิชำคณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ (TIMSS) กำรจัดอันดับประเทศที่มีร้อยละค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำของ
ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณะทั้งหมดในกลุ่มประเทศ OECDกำรจัดอันดับประเทศที่นักเรียนอำยุ 15 ปีท ำกำรบ้ำนมำก
ที่สุดต่อสัปดำห์กำรเปรียบเทียบชั่วโมงเรียนของกลุ่มประเทศ OECD เทียบกับเอเชีย 
 ในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีองค์ประกอบส ำคัญประกำรหนึ่ง คือ แรงงำน ผู้มีบทบำท
ในกำรสร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยแรงงำนมีทักษะฝีมือกับแรงงำนที่ด้อยทักษะฝีมือ แต่แรงงำนสอง
กลุ่มได้รับค่ำจ้ำงและสวัสดิกำรแตกต่ำงกัน แรงงำนด้อยฝีมือได้รับค่ำจ้ำงต่ ำกว่ำแรงงำนมีฝีมือ อันเป็นกำรลด
ต้นทุนของบริษัทที่ก ำลังแข่งขันกัน และส่วนใหญ่เป็นแรงงำนย้ำยถิ่น แรงงำนผู้อพยพลี้ภัยเข้ำมำท ำงำนใน
ประเทศที่เจริญกว่ำ ก่อให้เกิดช่องว่ำงควำมเข้ำใจทำงวัฒนธรรม ภำษำ ที่ต่ำงต้องปรับทัศนคติเข้ำหำกัน และ
ระมัดระวังเร่ืองของกำรเหยียดเชื้อชำติ ซึ่งจะต้องมีกำรส่งเสริมกำรศึกษำให้แก่แรงงำนอพยพและแรงงำนไทยด้วย
ท่ำมกลำงกระแสที่มีกำรย้ำยถิ่นตลอดเวลำ 
 นอกจำกนี้ ในกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ประเทศในแถบยุโรปและอเมริกำก็มีเหรียญอีก
ด้ำนหน่ึงคือ กำรประสบปัญหำวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2551  ดังกรณีที่เกิดขึ้นกับประเทศอังกฤษ[18] เช่น กำร
ปิดตัวของบริษัทหลำยพันแห่ง ภำวะกำรณ์ล้มละลำยของสถำบันกำรเงินในสหรัฐอเมริกำ หรือกรณีประเทศกรีซที่
ยังเผชิญปัญหำค้ำงคำมำจนถึงปัจจุบันจำกปัญหำหนี้สำธำรณะสูง เพรำะน ำเงินไปลงทุนจ ำนวนมำก จนต้องลด
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณะ ลดสวัสดิกำรที่ท ำให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ย่ ำแย่ ด้วยเหตุนี้กำรพัฒนำที่ก้ำวหน้ำไม่
สำมำรถประกันควำมเป็นอยู่ที่มั่นคงได้ เพรำะกำรพัฒนำนั้นขำดกำรจัดกำรในลักษณะเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขไปยังทกุ
กลุ่ม 

สถานการณ์วิกฤติ 
 ในช่วงภำวะเศรษฐกิจถดถอยที่ผ่ำนมำ (ปี 2551) ในประเทศที่พัฒนำแล้วในยุโรปและอเมริกำ มี
ลักษณะเป็นรูปแบบ (pattern) ของกำรเกิดวิกฤติ ที่ไม่ต่ำงจำกประวัติศำสตร์ช่วงทศวรรษที่ 30 ที่สำมำรถ
ประเมินได้ในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
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 1) กำรผลิตลดลง ที่ไม่แตกต่ำงจำกวิกฤติในไทยช่วงปี 2540 กำรหดตัวของกำรผลิต ค ำสั่งซื้อ อัตรำ
ก ำไรลดลงเน่ืองจำกกำรแข่งขันที่รุนแรง บริษัทปิดตัว เช่น บริษัทผลิตรถยนต์ บริษัทก่อสร้ำง มีกำรเลิกจ้ำง มีอัตรำ
กำรว่ำงงำนเพิ่ม รำยได้บุคคลและประเทศลดลง กำรค้ำปลีกหดตัว หนี้ส่วนบุคคลและหนี้สำธำรณะเพิ่ม[ ซึ่ง
หมำยถึงกำรปรับตัวของทุนส่งผลกระทบต่อแรงงำนอย่ำงมำก 

 2) กำรรับมือของรัฐบำล ด้วยกำรตัดสวัสดิกำรสังคม ตัดค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณะ กู้สถำบันกำรเงิน
ระหว่ำงประเทศ แช่แข็งค่ำจ้ำง กำรสร้ำงวินัยทำงกำรคลัง ลดกำรบริโภค 

 3) กำรก่ออำชญำกรรมมำกขึ้นจำกกำรมีคุณภำพชีวิตที่ตกต่ ำ ยำกจนลง 
 ส ำหรับกำรพัฒนำประเทศไทย ได้เดินตำมประเทศที่พัฒนำแล้วในยุโรปและอเมริกำเหนือ แต่ยังมี
ช่องว่ำงควำมเจริญระหว่ำงประเทศด้อยพัฒนำ ประเทศก ำลังพัฒนำและประเทศพัฒนำแล้วอย่ำงมำก กำรเรียนรู้
บทเรียนวิกฤติเศรษฐกิจของยุโรปและอเมริกำยังมีไม่มำกพอ เพรำะประเทศที่ก ำลังพัฒนำเช่นไทยยังใช้นโยบำย
พัฒนำทุนอุตสำหกรรมที่ไม่สำมำรถกระจำยควำมมั่งคั่งไปยังคนส่วนใหญ่ได้ ที่เรียกว่ำปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำง
สังคม และระบบที่ไม่เป็นประชำธิปไตยเพียงพอที่จะกระจำยควำมมั่งคั่งให้ทั่วถึง 
 ดังนั้น หำกผู้อ่ำนยอมรับเร่ืองรำว สถำนกำรณ์ปัญหำต่ำงๆ ดังกล่ำวที่เกิดขึ้น กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมก็
ควรน ำไปสู่กำรถกเถียงวิเครำะห์ในชั้นเรียน โดยท ำควำมเข้ำใจในหัวข้อ 1) สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงทำง
สังคมในชีวิตประจ ำวัน  2) กำรปรับตัวและแก้ไขปัญหำรำยวันและในช่วงวิกฤติ 3) กำรบริหำรจัดกำรที่กระจำย
ควำมมั่งคั่งแก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง ด้วยแนวคิดสิทธิเสรีภำพและควำมเสมอภำค  เพรำะสังคมไทยอยู่ในช่วง
เปลี่ยนผ่ำนที่มีกำรปะทะกันระหว่ำงควำมเป็นสังคมแบบแผนจำรีต (สังคมเก่ำ) กับสังคมสมัยใหม่ที่มีลักษณะ
ปัจเจกนิยม มีควำมหลำกหลำยทำงควำมคิดและพฤติกรรม ที่ต้องใช้เหตุผลและควำมอดทนในกำรถกเถียงรับฟัง
ปัญหำ ยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงกันและกัน อันควรเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนยุคนี้ และนั่นคือ
คุณลักษณะของพลเมืองที่พึงประสงค์ด้วยเช่นกัน 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ส ำคัญในยุคนี้ คือ สมรรถนะในกำรคิดวิเครำะห์และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่
ต้องอยู่ในห้องเรียนที่มีบรรยำกำศเปิดกว้ำง มีกำรบูรณำกำรวิชำต่ำงๆ ได้ เช่น ประวัติศำสตร์ สังคมศึกษำ กำรงำน
อำชีพ คณิตศำสตร์ในประเด็นหัวข้อที่ก ำหนด ที่ผู้เรียนสำมำรถตั้งค ำถำม ถกเถียงและชว่ยกันหำค ำตอบ ซึ่ง
ค ำตอบไม่จ ำเป็นต้องส ำเร็จรูปหรือมีเพียงค ำตอบเดียว และควำมสัมพันธ์ทำงสังคมระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียนควรมี
ควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้น คือลดควำมสัมพันธ์จำกบนลงล่ำงหรือลักษณะอนุรักษ์นิยมของครู เรำอำจกล่ำวได้ว่ำ 
ห้องเรียนนั้นคือกำรจ ำลองของระบบสังคมที่เป็นประชำธิปไตย ดังจะกล่ำวต่อไปในส่วนที่ 2 และ 3 

สว่นท่ี 2 การสร้างคุณภาพการศึกษา 
 จำกยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปกำรศึกษำและพัฒนำมนุษย์เพื่อรองรับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงของสภำปฏิรูป
แห่งชำติ มี 2 กรอบคือ 1) ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบกำรศึกษำและพัฒนำมนุษย์อย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อผลกำรพัฒนำในระยะยำว และ 2) มำตรกำรเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูคุณภำพกำรศึกษำ  โดยเชื่อมโยงกับเป้ำหมำย
ใหญ่คือ กำรปฏิรูประเทศ กล่ำวคือ สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีควำมหลำกหลำยในกำรนับถือศำสนำ 
ประเพณี ในขณะที่กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่ำนมำท ำให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำในเชิงโอกำส เศรษฐกิจ 
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และกำรเข้ำถึงทรัพยำกรของคนไทย โดยมีระบบกำรเมืองเป็นปัจจัยหลักที่ท ำให้เกิดควำมเหลื่อมล้ ำ ดังนั้นกำร
ปฏิรูปประเทศจึงมีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 

 หำกสรุปจำกควำมข้ำงต้น คือ ในกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจที่ยุติธรรมจึงต้องค ำนึงถึง
ศักดิ์ศรีแห่งควำมเป็นมนุษย์ที่ทุกคนเสมอภำคกันตำมระบอบกำรปกครองแบบประชำธิปไตย และกำรศึกษำที่จะ
สร้ำงคนจึงเป็นเคร่ืองมือของชำติที่จะช่วยลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมได้ รวมถึงสร้ำงอ ำนำจกำรต่อรอง
ระดับปัจเจก ระดับชุมชนและระดับประเทศให้เข้มแข็ง ภำยใต้แนวคิด “พลเมืองที่มีคุณภำพตำมระบอบ
ประชำธิปไตย”  ดังนั้น ในส่วนที่ 2 จะอธิบำยควำมส ำคัญของควำมเป็นปัจเจก (Individuality) หรือควำม
เป็นตัวของตัวเอง ที่เป็นหน่วยพื้นฐำนของสังคมก่อน โดยจะท ำอย่ำงไรให้คนแต่ละคนมีสมรรถนะในกำรคิด
วิเครำะห์และกล้ำแสดงออกทำงจริยธรรม 

 ส่วนที่ 2 แบ่งเป็นหัวข้อ 2.1 กรอบคิดและทิศทำงกำรศึกษำเพื่ออนำคต  และ 2.2 ตัวบ่งชี้ในกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอก ที่เกี่ยวข้องกับกำรคิดวิเครำะห์และกำรแสดงออกทำงจริยธรรม เป็นกำร
อธิบำยภำพกว้ำงของกำรเปลี่ยนแปลงในสังคมระดับโลก ภูมิภำคและภำยในประเทศไปแล้วลงไปสู่สังคมระดับ
ห้องเรียน ที่มีองค์ประกอบปัจเจกบุคคลที่สัมพันธ์กันในกำรแสวงหำควำมรู้ และผลิตพลเมืองตำมระบอบ
ประชำธิปไตย 
2.1 กรอบคิดและทิศทางการศึกษาเพื่ออนาคต 

 สถำนกำรณ์โลกในศตวรรษที่ 21 แตกต่ำงจำกศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบกำรศึกษำต้องมีกำรพัฒนำ
เพื่อให้สอดคล้องกับภำวะควำมเป็นจริง ในประเทศสหรัฐอเมริกำแนวคิดเร่ือง "ทักษะแห่งอนำคตใหม่: กำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21" ได้ถูกพัฒนำขึ้นโดยภำคส่วนที่เกิดจำกวงกำรนอกกำรศึกษำ ประกอบด้วยบริษัทเอกชนชั้นน ำ
ขนำดใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอล์ดิสนีย์ องค์กรวิชำชีพระดับประเทศ และส ำนักงำน
ด้ำนกำรศึกษำของรัฐ รวมตัวและก่อต้ังเป็นเครือข่ำยองค์กรควำมร่วมมือเพื่อทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆว่ำ เครือข่ำย P21 

 หน่วยงำนเหล่ำนี้มีควำมกังวลและเห็นควำมจ ำเป็นที่เยำวชนจะต้องมีทักษะส ำหรับกำรออกไปด ำรงชีวิต
ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจำกศตวรรษที่ 20 และ 19 จึงได้พัฒนำวิสัยทัศน์และกรอบควำมคิดเพื่อ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น สำมำรถสรุปทักษะส ำคัญอย่ำงย่อๆ ที่เด็กและเยำวชนควรมีได้ว่ำ ทักษะกำร
เรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R  และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 - 3 R ได้แก่ Reading (กำรอ่ำน) กำรเขียน (Writing) และเลขคณิต (Arithmetic) 

 - 4 C (Critical Thinking - กำรคิดวิเครำะห์, Communication- กำรสื่อสำร 
Collaboration-กำรร่วมมือ และ Creativity-ควำมคิดสร้ำงสรรค์) รวมถึงทักษะชีวิตและอำชีพ และทักษะ
ด้ำนสำรสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำแบบใหม่  
 นอกจำกนี้ มีนักกำรศึกษำอีกท่ำนหนึ่งที่มีส่วนส ำคัญในกำรผลักดันเรื่องกำรปฎิรูปกำรเรียนรู้ดังกล่ำวให้
กว้ำงขวำงขึ้น คือ เซอร์เคน โรบินสัน นักกำรศึกษำระดับโลก โดยได้เน้นย้ ำถึงควำมจ ำเป็นในกำรเปลี่ยนแปลง
แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำระบบโรงงำนมำเป็นกำรเรียนกำรสอนที่เปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้คิดอย่ำงสร้ำงสรรค์และ
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เข้ำกับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป และกรอบแนวคิดนี้ก็เป็นจุดเร่ิมต้นของกำรพัฒนำทักษะแห่งอนำคต
ใหม่ในประเทศไทยและผู้ที่ริเร่ิมในกำรผลักดัน ได้แก่ ศ.นพ. วิจำรณ์ พำนิช โดยเขียนหนังสือชื่อ “วิถีสร้ำงกำร
เรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21” นั่นคือ กำรน ำเข้ำแนวคิดทักษะดังกล่ำวเพื่อไปก ำหนดคุณลักษณะของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ซึ่งได้แก่ ควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์เป็นและมีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 
 ศ.นพ.วิจำรณ์ พำนิช กล่ำวว่ำ "กำรศึกษำที่ถูกต้องส ำหรับศตวรรษใหม่ ต้องเรียนให้บรรลุทักษะ คือ ท ำได้
ต้องเรียนเลย จำกรู้วิชำไปสู่ทักษะในกำรใช้วิชำเพื่อกำรด ำรงชีวิตในโลกแห่งควำมเป็นจริง กำรเรียนจึงต้องเน้น
เรียนโดยกำรลงมือท ำ หรือกำรฝึกฝนน่ันเอง และคนเรำต้องฝึกฝนทักษะต่ำงๆ ที่จ ำเป็นตลอดชีวิต” โดยอยู่บน
พื้นฐำนควำมเป็นไทยและฐำนคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เข้ำใจตัวตนควำมเป็นไทยอย่ำงเข้มแข็งก่อนเข้ำ
สู่เวทีประชำคมอำเซียนอย่ำงยั่งยืน 

 ดังนั้นกำรสร้ำงเคร่ืองมือเสริมสร้ำงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จึงได้ถูกสร้ำงขึ้นผ่ำนฐำนปรัชญำควำมคิด
และกระบวนกำรทำงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็กไทยให้บรรลุ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”  ที่เน้น
ทักษะกำรใช้ชีวิตและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะมีครูมีบทบำทหน้ำที่เป็นผู้แนะน ำและท ำโครงกำรกำรเรียนรู้
ร่วมกันกับเด็ก ซึ่งเด็กจะได้ทั้งควำมสนุกสนำนและแนวทำงกำรคิดและสร้ำงองค์ควำมรู้ร่วมทั้งนวัตกรรมต่ำงๆ 
จำกควำมคิดที่เปิดกว้ำงจำกครูที่เป็นผู้เปิดโลกทัศน์นั้นให้เด็ก เพรำะเคร่ืองมือเป็นเพียงตัวช่วยน ำทำงให้ครูเท่ำนั้น 
แต่ “ควำมส ำเร็จในกำรเรียนรู้ ไม่ได้อยู่ที่เคร่ืองมือ หำกอยู่ที่กำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้สร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ด้วย
ตนเอง” 

 จำกแนวคิดข้ำงต้น เป็นกำรสร้ำงคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำงของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 2 ประกำร 
คือ 1) กำรสร้ำงควำมสำมำรถของก ำลังแรงงำนกับกำรพัฒนำประเทศให้มั่งคั่ง พร้อมๆ กับ 2) กำรสร้ำงควำม 

พร้อมในกำรเป็นพลเมืองที่มีคุณภำพของระบอบประชำธิปไตย 
 นอกจำกนี้ คุณภำพผู้เรียนที่สังคมต้องกำรจำกกรอบคิดกำรปฏิรูปกำรศึกษำข้ำงต้น ยังมีระบุไว้อย่ำง
ชัดเจนในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มำตรำ 6 
ที่ว่ำ “กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ (หมำยถึง สุขกำย 
สุขใจ) สติปัญญำ ควำมรู้ (หมำยถึงเป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิตสำมำรถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข (หมำยถึง เป็นคนดีของคนรอบข้ำงและสังคม)” และในมำตรำ 7 ที่ว่ำ “ใน
กระบวนกำรเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝัง จิตส ำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรเมือง กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษำและส่งเสริม สิทธิ หน้ำที่ เสรีภำพ ควำมเคำรพกฎหมำยและเพื่อให้ก้ำว
ทันกระแสกำรเปลี่ยนแปลงในยุคที่ควำมรู้และเทคโนโลยีเจริญขึ้นอย่ำงรวดเร็ว กระทรวงศึกษำธิกำรในยุคของ
กำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ได้ประกำศวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคนไทยยุคใหม่ว่ำ คน
ไทยยุคใหม่ต้องได้เรียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทัน มีปัญญำรู้คิดมีสมรรถนะและมีคุณธรรม รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ประเทศชำติ และเป็นพลเมืองดีของโลก ซึ่งสอดรับกับจุดหมำยของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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พุทธศักรำช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญำ มีควำมสุข มีศักยภำพในกำรศึกษำต่อและกำร
ประกอบอำชีพ 

            หำกพิจำรณำถึงทำงออกของวิกฤติกำรศึกษำไทย พบว่ำ มีแนวทำงกำรปรับปรุงระบบกำรศึกษำไทย ดังนี้ 
 1) กำรปรับตัว/บทบำทของผู้บริหำร ครูผู้สอนและผู้เรียน ในลักษณะกลับหัวกลับหำง คือ ผู้สอนปรับ
เป็นผู้แนะแนว อ ำนวยควำมสะดวกมำกขึ้น 

 2) กำรสร้ำงพื้นที่กำรแลกเปลี่ยน  ไม่ใช่กำรป้อนข้อมูลฝ่ำยเดียว กล้ำคิดกล้ำแสดงออก กล้ำคิดต่ำงจำก
เพื่อน 

 3) กระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบ Problem-based  เรียนรู้จำกสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 
สร้ำงบรรยำกำศในชั้นเรียนให้เหมำะสม ที่ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้บทเรียนและต่อยอดจำกผู้อื่นได้ 
สิ่งที่ผู้เขียนจะอภิปรำยต่อไป คือ 

 1) สิ่งที่ถูกละเลยในกระแสของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ คือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูและนักเรียนที่ครูมี
ลักษณะอนุรักษ์นิยม อ ำนำจนิยม กำรเปลี่ยนแปลงบทบำทของครูมำเป็นผู้คอยชี้แนะช่วยเหลือ ต้องมำพร้อมกับ
กำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรสอนจริยธรรมให้พ้นไปจำกลักษณะแบบอ ำนำจนิยมด้วย 
 2) ควรยอมรับว่ำกำรที่กำรศึกษำเน้นอุดมกำรณ์ชำตินิยม วัฒนธรรมนิยม เป็นสิ่งที่ขัดแย้งโดยตรงต่อ
อิสรภำพทำงควำมคิด และควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์วิจำรณ์ของผู้เรียน กำรที่ ศ.วิจำรณ์ พำนิช น ำเสนอว่ำ
เรำต้องเรียนรู้โลกยุคใหม่และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ แต่อยู่บนฐำนคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และควำมเข้ำใจ
ตัวตนควำมเป็นไทย เป็นเร่ืองที่ผู้เขียนมองว่ำอำจเข้ำกันไม่ได้ในหลำยเร่ือง ควำมเป็นไทยคือกำรเชื่อในไสย
ศำสตร์ เร่ืองที่เหนือธรรมชำติ พิธีกรรมตำมแบบแผนจำรีตประเพณี กำรเคำรพนอบน้อมย ำเกรงต่อผู้มีอ ำนำจใช่
หรือไม่? นี่ย่อมขัดแย้งกับกำรเคำรพในหลักกำร กฎเกณฑ์ กติกำ ค ำว่ำมำตรฐำนศีลธรรม ควำมเป็นไทย สิทธิ
มนุษยชน จึงเป็นเร่ืองที่ต้องวิเครำะห์หำเหตุผลกันอย่ำงลึกซึ้ง มีรูปธรรมรองรับ และประเด็นเหล่ำนี้ควรได้รับ
อนุญำตให้ถกเถียงในห้องเรียนเนื่องจำกเกี่ยวข้องกับกำรแสดงออกทำงจริยธรรมของปัจเจกบุคคล 

 3) กำรสร้ำงบรรยำกำศในชั้นเรียนคืออะไร กำรคิดวิเครำะห์เป็น คิดต่ำงจำกเพื่อนคืออะไร เชื่อมโยงกับ
กำรกล้ำคิดกล้ำแสดงออกทำงจริยธรรมอย่ำงไร และจะวัดและประเมินผลด้วยวิธีใด 

 กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่ต้องมองไปข้ำงหน้ำ สิ่งที่ต้องเข้ำมำแทนที่คือ หลักกำรใช้เหตุผล กำรคิด
วิเครำะห์วิพำกษ์ ที่รวมอยู่ในวิชำปรัชญำทั่วไป ที่ประกอบด้วยวิชำทฤษฎีควำมรู้หรือญำณวิทยำ ควำมหมำยของ
ควำมรู้ วิชำอภิปรัชญำ หรือวิชำว่ำด้วยควำมจริง วิชำจริยศำสตร์ หมำยถึงวิชำว่ำด้วยควำมดีและควำมหมำยของ
ชีวิต วิชำปรัชญำสังคมและกำรเมือง ว่ำด้วยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจเจกบุคคลกับสังคม ที่มำและข้อจ ำกัดของ
อ ำนำจรัฐ วิชำประเภทนี้คนเปิดโอกำสให้คนค้นหำควำมหมำยของชีวิตด้วยตัวเอง ไม่ใช่ไหลไปตำมกระแสสังคม 

 ในกำรสอนศีลธรรมของไทยที่เป็นอยู่ แม้แต่นักเรียนมัธยมศึกษำก็ยังสำมำรถเข้ำใจได้ว่ำเป็นสิ่ง
จอมปลอม ผู้เขียนมองว่ำกำรเปลี่ยนไปเรียนวิชำปรัชญำจะสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนำกำรทำงจริยธรรมของโคห์
ลเบิร์กที่จะอธิบำยในหัวข้อต่อไป 
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 2.2  ตัวบ่งชี้ในกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกำรคิดวิเครำะห์และกำรแสดงออก
ทำงจริยธรรม 

· กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน ในกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก ที่คล้ำยกัน ได้แก่ 
 กำรให้ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น, ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ, ผู้เรียนมี
ควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง, ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง, ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ คิดสร้ำงสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหำได้อย่ำงมี
สติสมเหตุผลและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมพึงประสงค์โดยมีกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
ว่ำสำมำรถด ำเนินงำนตำมพันธกิจและบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังสถำนศึกษำหรือไม่ 
ตัวอย่ำงแนวคิดของกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ในเร่ืองค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีกำรประเมินคุณค่ำ (Value) 

ของนักเรียนด้วยกำรตรวจสอบกฎระเบียบ ควำมอดทนและควำมสำมำรถที่จะท ำงำนกับผู้อ่ืน เช่น นักเรียนท ำงำน
ช่วงปิดเทอม ที่แสดงควำมรับผิดชอบ ควำมอดทนและมีวินัย แต่ถ้ำเป็นนักเรียนที่มำจำกครอบครัวฐำนะดี อำจ
ขอให้เขำเข้ำร่วมกิจกรรมจิตอำสำปีละ 50 ชั่วโมงได้ในประเด็นกำรอุทิศตนของศิษย์เก่ำ อำจวัดระดับกำรให้
ควำมเสียสละบริจำคเงินหรือสนับสนุนทรัพยำกรที่ให้แก่สถำนศึกษำ ที่เป็นกำรส่งเสริมบัณฑิตให้กลับมำ
ช่วยเหลือสถำนศึกษำของตัวเอง   
วิธีการหาข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรพิจำรณำ รวมถึงกำรหำข้อมูลประกอบจำกเอกสำรของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) เช่น คู่มือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ.2554-2558) และ
กำรประเมินคุณภำพภำยใน  พบว่ำใช้วิธีวิเครำะห์แบบปฏิฐำนนิยม (Positivism) เป็นหลัก คือใช้ข้อมูลเชิงสถิติ 
สังเกต สัมภำษณ์ สมุดบันทึกควำมดี กำรเข้ำร่วมกิจกรรมบ ำเพ็จประโยชน์[29] หรือที่เรียกว่ำข้อมูลเชิงประจักษ์
ในระยะเวลำ 3 วันที่เข้ำท ำกำรประเมิน ไม่มีกำรสังเกตแบบมีส่วนร่วมและต่อเน่ือง ท ำให้ได้ข้อมูลจริงเชิง
กำยภำพมำกกว่ำเชิงลึก  ซึ่งควรมีกำรเพิ่มเติมเร่ืองกำรหำเกณฑ์กำรพิจำรณำให้เข้ำถึงควำมเป็นจริงเชิงคุณภำพ 
นอกเหนือจำกข้อมูลเชิงปริมำณ ด้วยทฤษฎีกำรหำควำมรู้ควำมจริงแบบสัจนิยม (Realism) 

 กระบวนทัศน์แบบปฏิฐำนนิยมกับแบบสัจนิยมในกำรประเมินและวัดผลกำรเรียนรู้ เป็นเร่ืองที่จะต้อง
น ำมำพิจำรณำใช้ให้ถูกต้อง เช่น กำรวัดตำมหลักวิทยำศำสตร์ (ประจักษ์นิยม-ปฏิฐำนนิยม) อำจไม่สำมำรถวัดคุณ
ค่ำที่มีลักษณะนำมธรรม เช่น คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนได้ วิธีกำรสังเกตแบบรู้ตัว กำรดูสถิติ กำรก ำหนดให้
ท ำสมุดบันทึกควำมดี ที่จริงแล้วขัดแย้งโดยตรงกับหลักแห่งควำมจริงแท้ของควำมดี เพรำะเมื่อใดก็ตำมที่ควำมดี
เป็นสิ่งที่ผู้ท ำๆ เพรำะถูกก ำหนดและท ำเพื่อผลได้ไม่ว่ำจะอะไรก็ตำม ควำมดีนั้นก็กลำยเป็นควำมดีปลอมๆ ทันที 
หำกต้องกำรวัดเกี่ยวกับเร่ืองของศีลธรรม กำรสัมภำษณ์ตั้งค ำถำมกับผู้เรียนถึงวิธีคิดของเขำต่อสถำนกำรณ์ปัญหำ
หนึ่งๆ ตำมวิธีของนักจิตวิทยำพัฒนำกำรเป็นข้อมูลที่พอยอมรับได้มำกที่สุด เช่น ทฤษฏีของโคห์ลเบิร์ก 

 ผู้เขียนจะน ำเสนอควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมดีกับควำมรู้ด้วยทฤษฎี 3 ทฤษฏี ในเร่ืองของกำรก ำหนด
ชั่วโมงจิตอำสำแล้วน ำมำให้คะแนนวัดผลอธิบำยว่ำคนนั้นมีจริยธรรม ดังนี้ 
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1) แนวปฏิฐานนิยม 

 ปฏิฐำนนิยม หมำยถึง ทัศนะที่เชื่อว่ำ กำรท ำควำมเข้ำใจในกำรกระท ำของมนุษย์ควรจะตั้งอยู่บนพื้นฐำน
ของวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ธรรมชำติ น่ันคือ ทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดที่จะถือว่ำมีคุณค่ำควำมเป็นจริง ถูกต้องต่อเมื่อ
พิสูจน์ได้อย่ำงชัดเจนว่ำ ทฤษฎีนั้นสำมำรถพยำกรณ์ผลลัพธ์ได้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง หรือวิธีกำรทำงประจักษ์
นิยมเชิงตรรกะ เป็นกระบวนทัศน์ที่เคร่งครัดต่อกำรออกแบบกำรทดสอบข้อมูลในเชิงทดลอง และสถิติ กำร
พยำยำมพยำกรณ์และควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด ควำมเชื่อของปฏิฐำนนิยมมองควำมเป็นจริงในเชิง
บริสุทธิ์ว่ำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตำมกฎเกณฑ์ธรรมชำติที่ไม่อำจเปลี่ยนแปลงได้ สำมำรถจับต้องได้ ดังน้ันในกำรต้ัง
ค ำถำมเชิงญำณวิทยำก็จะเป็นไปในทำงวัตถุวิสัยหรือปรนัย ผู้แสวงหำควำมรู้ควำมจริงก็จะท ำตัวเป็นผู้
สังเกตกำรณ์ที่มีกระจกด้ำนเดียว สังเกตพฤติกรรมและปรำกฎกำรณ์โดยไม่เอำตัวเองไปเกี่ยวข้อง ใช้เคร่ืองมือ
กำรศึกษำที่ชี้วัดควำมเป็นจริงนั้นได้ กำรวัดจึงเน้นดูพฤติกรรมมำกกว่ำควำมคิดของคน 

 ผู้ที่คิดวิชำสังคมวิทยำคือ ออกุสต์ กองต์ ช่วงปี ค.ศ.1830 พิจำรณำปรำกฏกำรณ์ทุดอย่ำงสอดคล้องไป
ตำมกลไกทำงธรรมชำติ เขำอธิบำยสังคมให้มีควำมเป็นรูปธรรม แต่ปัญหำคือ ใช้วิธีลดรูป (Reductionism) 

สิ่งที่ค้นพบนั้นให้อยู่ในรูปตัวเลขที่มีขนำดเล็กที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ ซึ่งในบริบทยุคนั้นเป็นยุคควำมทันสมัยที่
วงกำรวิทยำศำสตร์ก ำลังเติบโตอย่ำงรวดเร็ว ควำมเชื่อเร่ืองเหนือธรรมชำติ ไสยศำสตร์ลดลง  แต่ลักษณะกลไก
ทำงวิทยำศำสตร์ ตรรกะเหตุผลที่อำศัยประสำทสัมผัสทั้งห้ำ ไม่เพียงพอในกำรอธิบำยสังคมที่ซับซ้อนกว่ำ เช่น 
หำกจะอธิบำยพฤติกรรมมนุษย์ ไม่สำมำรถมองได้ด้วยตำ อ่ำนบันทึกทำงสถิติ จ ำนวนของพฤติกรรมที่นับได้ เช่น 
กำรตัดสินใจท ำงำนสถำนที่ท ำงำนแห่งหน่ึง ไม่สำมำรถอธิบำยด้วยเหตุผลเดียวว่ำด้วยเร่ืองเงินเดือนและสวัสดิกำร
ที่สูง แต่อำจมีเหตุผลอ่ืน เช่น ระบบกำรบริหำรที่ดี ควำมเป็นเพื่อนในสถำนที่ท ำงำน ที่ท ำงำนใกล้บ้ำน ซึ่งนั่นคือ 
มีปัจจัยอื่นที่เข้ำมำอธิบำย เช่น คุณค่ำ ควำมเชื่อ อุดมกำรณ์ สภำพแวดล้อมของแต่ละคน และบำงครั้งบำง
พฤติกรรมไม่สำมำรถอธิบำยได้ด้วยเหตุผลตรงไปตรงมำแบบกลไก เช่นซื้อสินค้ำนั้นเพรำะรำคำถูกคุ้ม  ดังนั้นจึง
เกิดกำรปรับปรุงแก้ไขฐำนคิดของปฏิฐำนนิยม เป็นปฏิฐำนนิยมยุคหลัง ที่ยังยึดหลักปรนัย แต่เปลี่ยนจุดยืนจำก
กำรมองโลกแห่งควำมจริงอย่ำงบริสุทธิ์มำเป็นควำมจริงเชิงวิพำกษ์ (Critical realism) ยอมรับว่ำควำมจริงแท้
มีอยู่ ที่ประสำทสัมผัสของมนุษย์ไปไม่ถึง คือ มีข้อจ ำกัด แต่รู้ว่ำมีควำมจริงนั้นอยู่ เช่น ควำมยุติธรรมที่ต้องใช้
ทฤษฎีทำงจิตวิทยำ สัจนิยม ทฤษฏีวิพำกษ์ 
2)    แนวสัจนิยม 

 กำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์สังคมด้วยแนวคิดสัจนิยมทำงวิทยำศำสตร์ส ำคัญเนื่องจำกกำรศึกษำในทำง
สังคมศำสตร์ ไม่อำจใช้วิธีกำรศึกษำเช่นเดียวกับวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงสมบูรณ์ เพรำะสังคมศำสตร์ประสบปัญหำ
ในแง่ของสิ่งที่ศึกษำ อยู่สองประกำรหลักๆ ประกำรแรก คือ พฤติกรรมมนุษย์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง มิใช่วัตถุ หรือ
สสำรทีม่ีลักษณะคงที่ ตำยตัว อย่ำงไรก็ตำม พฤติกรรมมนุษย์ก็ยังพอคำดกำรณ์ได้ระดับหนึ่ง และปัญหำประกำรที่
สองคือ สิ่งที่ศึกษำไม่ปลอดจำกกำรรับรู้ของมนุษย์ และบำงครั้งมนุษย์ก็เป็นตัวกำรในกำรกระท ำสิ่งนั้น เช่น กำร
ปฏิวัติ กำรเปลี่ยนแปลง 
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 ฉะนั้น ปรัชญำในยุคแรกที่เน้นปรัชญำแบบปฏิฐำนนิยม ที่มุ่งแสวงหำกฎหรือหลักกำรทั่วไป (law) ที่
ใช้ได้ทุกสถำนที่และทุกเวลำ จึงไม่เหมำะส ำหรับกำรน ำมำใช้ในกำรศึกษำทำงสังคมศำสตร์ และน ำมำสู่ทำงเลือก
ที่เหมำะสมเพื่อแสวงหำควำมรู้ด้ำนสังคมศำสตร์ นั่นคือ ปรัชญำสังคมศำสตร์ ในส ำนักสัจนิยม โดยเน้นที่แนวคิด
สจันิยมทำงวิทยำศำสตร์ 
 ส ำนักสัจนิยม (Realism) ที่น ำมำใช้ในกำรแสวงหำควำมรู้น้ันเชื่อว่ำ สิ่งต่ำงๆ ที่เป็นเป้ำหมำยในกำร
แสวงหำควำมรู้เป็นสิ่งที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ สิ่งเหล่ำนี้อำจจะมองเห็น สัมผัสได้หรือไม่ก็ได้ แต่เชื่อได้ว่ำมีอยู่จริง 
กำรแสวงหำควำมรู้เกี่ยวกับเร่ืองใดหรือสิ่งใดเป็นเพียงกำรหำควำมเป็นจริงหรือภววิทยำของเร่ืองนั้นหรือสิ่งนั้นว่ำ
สภำพหรือธรรมชำติของมันเป็นอย่ำงไร และมีปัจจัยใดเป็นกลไกที่ท ำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น โดยแนวคิดของสัจนิยม
นั้นมีพื้นฐำนมำจำกกำรยืนยันในกำรด ำรงอยู่จริงของบำงสิ่งบำงอย่ำง ซึ่งเป็นอิสระจำกกำรรับรู้ของมนุษย์ 
 ยกตัวอย่ำงเช่น ควำมร้อนท ำให้น ้ำเดือด หำกเป็นส ำนักปฏิฐำนนิยมจะสนใจเฉพำะสิ่งที่เป็นสำเหตุที่
น ำไปสู่ผลเท่ำนั้น แต่หำกเป็นส ำนักสัจนิยมสนใจกระบวนกำรและกลไกกำรเกิด ในกรณีนี้ ส ำนักสัจนิยมเน้นว่ำ 
ควำมร้อนท ำให้น ้ำเดือดได้อย่ำงไร กำรอธิบำยจึงต้องพิจำรณำถึงกลไกและกระบวนกำรว่ำ ควำมร้อนส่งผลต่อ
โมเลกุลเปลี่ยนสถำนะจำกของเหลวเป็นก๊ำซได้อย่ำงไรด้วย นั่นหมำยถึง ส ำนักสัจนิยมเน้นควำมรู้จำกกำรเข้ำ
ใจควำมจริง 
 3)     ทฤษฏีพัฒนำกำรทำงจริยธรรมของโคห์ลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg’s Moral 

Development 1927-1987) 

 ทฤษฏีนี้เป็นทฤษฎีที่มีแนวคิดพื้นฐำนจำกทฤษฎีพัฒนำกำรทำงเชำวน์ปัญญำของเพียเจต์ แต่โคห์ลเบิร์ก
ได้ปรับปรุงกำรศึกษำบำงด้ำนและขยำยขอบเขตงำนวิจัยให้กว้ำงขวำงไปยังทวีปเอเชีย ยุโรป คือ มีกำรสร้ำง
สถำนกำรณ์สมมติขึ้นมำ โดยให้กลุ่มทดลองเป็นผู้ตอบปัญหำ ซึ่งปัญหำนั้นจะยำกต่อกำรตัดสินใจว่ำจะถูกหรือผิด 
ควรหรือไม่ควร เพรำะต้องเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลำยประกำร ผลจำกกำรวิเครำะห์ค ำตอบของผู้ตอบในวัย
ต่ำงๆ ท ำให้โคห์ลเบิร์กสรุปเป็นทฤษฎีพัฒนำกำรทำงจริยธรรมของบุคคลออกเป็น 3 ระดับ และแต่ละระดับแบ่ง
ได้เป็น 2 ขั้นตอน รวมทั้งสิ้น 6 ขัน้ตอน[33] ดังนี้ 
 ระดับท่ี 1 ระดับก่อนเกณฑ์ทางสังคม (Pre-convention) เป็นระดับที่เด็กจะรับรู้กฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติ
ตนที่ดีและไม่ดีจำกคนที่มีอิทธิพลเหนือตน เช่น บิดำ มำรดำ ครู อำจำรย์ พี่ หรือเด็กที่โตกว่ำ และมักนึกถึงรำงวัล
และกำรลงโทษ ระดับนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ขัน้ 

 ขั้นท่ี 1 ขั้นของกำรเชื่อฟังค ำสั่งและหลบหลีกกำรถูกลงโทษ ขั้นนี้จะเร่ิมตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 7 ปี เป็นขั้น
ที่เด็กจะใช้ผลของกำรแสดงพฤติกรรมเป็นเคร่ืองตัดสินว่ำถูกหรือผิด เช่น ถ้ำเด็กหยิบของผู้อ่ืนมำโดยไม่บอก
เจ้ำของแล้วถูกลงโทษ เด็กจะรู้ทันทีว่ำเป็นกำรกระท ำผิด และจะไม่ท ำอีกเพรำะกลัวถูกลงโทษ   
 ขั้นท่ี 2 ขั้นของกำรแสวงหำรำงวัล ขั้นนี้จะเป็นเด็กอำยุระหว่ำง 7-10 ปี เป็นขั้นที่เด็กจะสนใจปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่ำงๆ หรือกระท ำพฤติกรรมใดๆ ที่ท ำแล้วได้รับรำงวัลหรือค ำชมเชยเป็นสิ่งตอบแทนเท่ำนั้น 
โดยที่เด็กยังไม่ค ำนึงถึงควำมยุติธรรม เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน   
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 ระดับท่ี 2 ระดับจริยธรรมตามกฎเกณฑ์ทางสังคม (Convention) พัฒนำกำรทำงจริยธรรมในระดับ
นี้ผู้กระท ำจะแสดงพฤติกรรมที่เป็นไปตำมควำมคำดหวังของสังคมที่ตนเป็นสมำชิก โดยไม่ค ำนึงถึงรำงวัลหรือ
กำรลงโทษ แต่ถือว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมทั้งหลำยเป็นสิ่งที่คนในสังคมเดียวกันควรปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกัน  
ระดับนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ขั้น 

 ขั้นท่ี 3 ขั้นท ำตำมเพื่อนและสิ่งที่สังคมยอมรับ ขั้นน้ีเป็นเด็กอำยุประมำณ 10-13 ปี เป็นระยะที่เด็กเข้ำสู่
วัยรุ่น ดังนั้นเพื่อนและกลุ่มเพื่อนจึงมีบทบำทส ำคัญต่อกำรเป็นตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติตนเป็นอย่ำงมำก พฤติกรรม
ที่ดีตำมทัศนะของผู้ใช้หลักกำรตัดสินขั้นนี้ก็คือ กำรท ำให้ผู้อ่ืนพอใจและยอมรับ 

 ขั้นท่ี 4 ขั้นกฎและระเบียบ  ขั้นนี้เป็นเด็กช่วงอำยุ 13-16 ปี เด็กวัยนี้เร่ิมเรียนรู้และมีประสบกำรณ์ว่ำแต่
ละสังคมมีกฎระเบียบ และขอ้บังคับที่สมำชิกถือปฏิบัติ ดังนั้นคนดีหรือคนที่ท ำถูกต้องคือคนที่ปฏิบัติตำมระเบียบ 
กฎหมำยของสังคม และปฏิบตัิตำมหน้ำที่ของตนอย่ำงเคร่งครัดมำกกว่ำค ำนึงถึงรำงวัลหรือกำรลงโทษ 

 ระดับท่ี 3 ระดับจริยธรรมเหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม (Post-convention) ในระดับนี้เกิดจำกกำรใช้
วิจำรณญำณของตนในกำรตัดสินมำตรฐำนทำงจริยธรรมของสังคมก่อนจะน ำมำยึดหลักปฏิบัติ  วิจำรณญำณที่
ปรำศจำกอิทธิพลของบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมในสังคมเข้ำมำเกี่ยวข้อง ระดับนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นเช่นกัน 

 ขั้นท่ี 5 ขั้นท ำตำมค ำมั่นสัญญำ ขั้นนี้เร่ิมตั้งแต่อำยุ 16 ปีขึ้นไป ยึดประโยชน์และควำมถูกต้องเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก เป็นกำรกระท ำที่เป็นไปตำมข้อตกลงและยอมรับกันของผู้ที่มีจิตใจสูง โดยจะต้อง
น ำเอำกฎเกณฑ์ของสังคม กฎหมำย ศำสนำ และควำมคิดเห็นของบุคคลรอบด้ำนมำร่วมในกำรพิจำรณำควำม
เหมำะสมด้วยใจเป็นกลำง เข้ำใจในสิทธิของตนและเคำรพในสิทธิของผู้อ่ืน สำมำรถควบคุมตนเองได้มีควำม
ภำคภูมิใจเมื่อท ำดีและละอำยใจตนเองเมื่อท ำชั่ว ผู้มีกำรตัดสินใจโดยใช้หลักนี้ 
 ขั้นท่ี 6 ขั้นอุดมคติสำกล ขั้นนี้อยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ขึ้นไป มีลักษณะแสดงถึงควำมเป็นสำกลนอกเหนือจำก
กฎเกณฑ์ในสังคมของตน มีควำมยืดหยุ่นทำงจริยธรรมเพื่อจุดมุ่งหมำยบั้นปลำยอันเป็นอุดมคติที่ยิ่งใหญ่มี
หลักธรรมประจ ำใจของตนเอง มีควำมเกลียดกลัวควำมชั่ว เลื่อมใสศรัทธำในควำมดีงำม ยึดประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลัก ยึดหลักมนุษยธรรมและควำมยุติธรรม 

 โคห์ลเบิร์กเชื่อว่ำพัฒนำกำรทำงจริยธรรมของบุคคลจะด ำเนินไปตำมล ำดับขั้น ไม่มีกำรข้ำมขั้น แต่บุคคล
อำจจะติดชะงักในขั้นหนึ่งขั้นใดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสติปัญญำและสิ่งแวดล้อมของบุคคลนั้น และโดยทั่วไป
บุคคลทั้งหลำยจะพัฒนำทำงจริยธรรมได้เพียงขั้นกฎและระเบียบเท่ำนั้น ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ำไม่เพียงพออีกต่อไป 

สรุป : ความดีท่ีสัมพันธ์กับความรู้ 
 จำกข้ำงต้นสำมำรถสรุปประเด็นได้ว่ำ ควำมดีไม่ใช่กำรดูที่พฤติกรรมกำรแสดงออกเพียงเท่ำนั้น แต่ต้องดู
ที่ลักษณะอำรมณ์ควำมรู้สึกที่มีต่อสถำนกำรณ์ใดสถำนกำรณ์หนึ่งด้วย นั่นคือ ต้องเข้ำไปดูที่จิตใจ ว่ำมีระดับกำร
คิดวิเครำะห์ตำมหลักกำรทำงจิตวิทยำอยู่ที่ระดับใด 

 กำรก ำหนด/บังคับให้แสดงออกท ำควำมดี หรือจิตอำสำที่ถูกล่อด้วยคะแนนเป็นสิ่งผิวเผิน จำกกำรถูก
ก ำหนด เพรำะควำมดีต้องท ำด้วยเจตจ ำนงค์อิสระ ประกอบด้วยควำมจริงใจ ควำมดีไม่ใช่กำรพยำยำมวิ่งหำ
สถำนกำรณ์ แต่คือกำรถูกสถำนกำรณ์และจิตส ำนึกส่วนตนเรียกร้องให้กระท ำควำมดี  และสิ่งที่จะช่วยยกจิตใจให้
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สูงขึ้นได้ ที่ดีกว่ำกำรพร่ ำเทศนำหลักศีลธรรม ก็คือ 1) กำรเข้ำใจควำมทุกข์ยำกในสังคมตำมควำมเป็นจริงใน
ระดับกว้ำง และ 2) กำรอ่ำนวรรณกรรมที่กระทบอำรมณ์ พร้อมกับวิเครำะห์ปมแห่งควำมขัดแย้งทำงจริยธรรม
ของตัวละคร 
 ดังนั้น ในกำรวัดประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียนในสถำนศึกษำ ไม่อำจใช้เกณฑ์วัดเหมือนกันทุกแห่ง  
ตัวชี้วัดด้ำนศีลธรรมจริยธรรมที่ใช้พฤติกรรมเป็นตัวตั้งไม่เพียงพอ จ ำเป็นต้องค้นหำแนวควำมคิด (concept) 

เบื้องหลังที่จะตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ ปัญหำรำยวันได้ เพื่อให้ตรงกับควำมเป็นจริง ที่มีกำรเรียกร้องให้เปลี่ยน
ตัวชี้วัดที่สำมำรถประเมินตำมควำมเป็นจริง เป็นที่ยอมรับของสถำนศึกษำ 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 จำกกำรอธิบำยและสรุปประเด็นของส่วนที่ 1 และ 2 หำกจะสรุปรวบยอดส่วนที่ 3 นี้ คือ กำรคิด
วิเครำะห์เป็น มีตรรกะเชื่อมโยงกับกำรแสดงออกทำงจริยธรรมที่ออกมำจำกใจอย่ำงแท้จริง และเป็นทักษะจ ำเป็น
ของพลเมืองในยุคนี้ ที่ต้องแก้ไขปัญหำควำมไม่ยุติธรรมทำงสังคมที่มำจำกกำรพัฒนำที่ไม่สมดุลและทั่วถึง 
รวมทั้งปกป้องตัวเองได้จำกกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบและถูกครอบง ำ ส่วนกำรผลิตพลเมืองที่มีคุณภำพก็เร่ิมต้นที่
ห้องเรียน ที่ผู้เรียนและครูอยู่ร่วมกันวันละ 8 ชั่วโมงทุกวันท ำกำร ห้องเรียนในสถำนศึกษำจึงถือว่ำเป็นกำรจ ำลอง
ของระบบสังคม (ทั้งแง่กำรผลิตและกำรอยู่ร่วมกัน) ที่เป็นประชำธิปไตย 
ยุทธศาสตร์ คือ จุดเปลี่ยนที่ห้องเรียน กำรสร้ำงบรรยำกำศถกเถียงแลกเปลี่ยน ที่อำจมีอยู่แล้วแต่ควร เพิ่มกำร
ถกเถียงและข้อถกเถียงในกระบวนกำรเรียนกำรสอน ด้วยกำร 
 ตั้งค าถาม (ปลำยเปิด) – ถกเถียง – หาค าตอบ (มีหลำยข้อได้ ยอมรับกันได้) - หาข้อสรุปร่วมกัน 

 ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เป็นอยู่ อำจมีกระบวนกำรข้ำงต้น แต่ผู้เขียนขอเน้นย้ ำให้มีกำรพัฒนำ
กระบวนกำรน้ี  ที่ผู้บริหำรต้อง “เปิดกว้ำง” ให้มีบรรยำกำศกำรถกเถียงกันในชั้นเรียน พร้อมกับเปิดกว้ำง “ข้อ
ถกเถียง” ที่จะเกิดขึ้น และระบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำก็ต้องค ำนึงถึงกระบวนกำรน้ี บรรยำกำศใน
ห้องเรียนที่ว่ำคือบรรยำกำศที่เป็นประชำธิปไตย ทุกคนมีเสรีภำพที่แผนกำรศึกษำควรระบุ ซึ่งบทควำมนี้ต้องกำร
ท ำให้เป็นจุดหลักภำยใต้แนวคิดประชำธิปไตยในห้องเรียน ที่สำมำรถน ำไปศึกษำต่อหรือวิจัยเชิงปฏิบัติกำร เพื่อ
น ำไปประยุกต์กับผู้เรียนทุกระดับชั้นในอนำคต 

 ทั้งนี้ สังคมประชำธิปไตยเป็นสังคมที่คนเคำรพควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด ควำมเชื่อ เพศ อำยุ กำรศึกษำ 
ศำสนำ เชื้อชำติของปัจเจกบุคคล  และใช้เหตุผลตัดสินปัญหำร่วมกัน  ในกำรศึกษำตำมหลักกำรแสวงหำควำมรู้
ควำมจริงที่เป็นเหตุเป็นผล คือ ผู้เรียนต้องไม่ถูกป้อนข้อมูลเน้ือหำฝ่ำยเดียว และให้เชื่อค ำตอบเพียงข้อเดียวหรือ
เป็นสูตรส ำเร็จ ที่ไม่อนุญำตให้ถกเถียงอย่ำงจริงจัง ดังเช่น ค่ำนิยม 12 ประกำร นโยบำยกำรศึกษำที่มำจำกรัฐบำล
ทหำรเพื่อจัดกำรกับปัญหำควำมขัดแย้งทำงกำรเมือง  ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่มีข้อจ ำกัดในกำรอธิบำยถึงควำม
พยำยำมดิ้นรนแสวงหำควำมเป็นอยู่ที่ดี กำรพัฒนำกับกำรกระจำยควำมมั่งคั่งที่เป็นธรรม หรือควำมเป็นคนดีที่ครู
ผูกขำดกำรตีควำมเพียงฝ่ำยเดียว กำรฝึกฝนกระบวนกำรคิดถกเถียงอย่ำงที่ครูยอมให้นักเรียนเถียงตนได้ จะช่วยให้
ผู้เรียนมีนิสัยไตร่ตรอง วิเครำะห์ วิจำรณ์มำกขึ้นอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษนี้ 
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บทสรุป 

 สังคมโลกในอนำคตจะมีกำรเปลี่ยนแปลงไป และในขณะเดียวกันสังคมโลกก็ยังมีปัญหำมำกมำย ทั้งด้ำน
สังคม เศรษฐกิจ และกำรเมืองกำรปกครอง ด้ำนสังคม ชีวิตควำมเป็นอยู่ของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปตำมลักษณะ
ของสังคมยุค โลกำภิวัตน์ ปัญหำสังคมต่ำง ๆ เช่น ปัญหำกำรเพิ่มประชำกร กำรขำดแคลนอำหำร ปัญหำยำเสพติด 
ปัญหำโรคเอดส์ ปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหำสิ่งแวดล้อมจะยังคงมีอยู่ แต่เชื่อว่ำจะได้รับกำรแก้ไข
ให้ดีขึ้นในอนำคต 

 ด้ำนเศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมเสรี จะยังได้รับควำมสนใจจำกประเทศทั่วโลก และมีกำรพัฒนำให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมมำกยิ่งขึ้น จะมีระเบียบทำงกำรเงินกำรคลัง และกำรค้ำต่ำงประเทศที่เหมำะสม
ยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำมควำมขัดแย้งทำงเศรษฐกิจก็ยังคงมีอยู่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระหว่ำงกลุ่ม ควำมร่วมมือทำง
เศรษฐกิจด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง ควำมขัดแย้งอย่ำงรุนแรงระหว่ำงสองขั้วสองค่ำย ต่ำงอุดมกำรณ์ดังที่เกิดขึ้น 
ในช่วงสงครำมเย็นระหว่ำงสหรัฐอเมริกำกับสหภำพโซเวียตจะหมดไป แต่อำจเกิดมีควำมขัดแย้งที่ไม่รุนแรงมำก
นัก ระหว่ำงชำติใหญ่เช่น สำธำรณรัฐประชำชนจีนกับมหำอ ำนำจโลกอย่ำงสหรัฐอเมริกำ ปัญหำควำมขัดแย้งทำง
กำรเมืองที่ส ำคัญ จะเป็นเร่ืองของกำรก่อกำรร้ำยและควำมขัดแย้งอันเน่ืองมำจำกควำมแตกต่ำงในเร่ืองเชื้อชำติ 
ศำสนำ ภำษำ และวัฒนธรรม 
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งานด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 

 
 

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๒๕ ให้วันที่ ๑๓ เมษำยนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ 
และเห็นชอบให้มีกำรจัดกิจกรรมพิเศษเน่ืองในโอกำสนี้ ต้ังแต่ ปี ๒๕๒๖ เป็นต้นมำ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภำคส่วน
ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมส ำคัญของผู้สูงอำยุ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้สูงอำยุเผยแพร่ภูมิปัญญำมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกับคนวัยอ่ืนตำมศักยภำพของตนเองเพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็นผู้สูงอำยุ 
ดังนั้น รัฐบำลจึงให้ควำมส ำคัญ ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำน องค์กร ชมรมผู้สูงอำยุ เครือข่ำย และ
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ภำคส่วน ที่เกี่ยวข้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และร่วมสร้ำงสังคมผู้สูงอำยุไทยให้มีคุณภำพ รวมถึงภำคเอกชน
ตระหนักถึงศักยภำพและน ำควำมสำมำรถของผู้สูงอำยุไปท ำประโยชน์ให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ เป็นต้น 

๑. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 

 ๑.๑ เพื่อรณรงค์สร้ำงกระแสให้ทุกภำคส่วนร่วมจัดกิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักถึงคุณค่ำควำมส ำคัญของ
ผู้สูงอำยุ 
 ๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ตำมศักยภำพของตนเองอย่ำง มีคุณค่ำและ
ศักดิ์ศรี 
๒. เป้าหมายของการจัดกิจกรรม 

 ๒.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน สถำบันกำรศึกษำ เครือข่ำย
เด็ก เยำวชน และครอบครัวร่วมจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ตำมศักยภำพของตนเองอย่ำงมีคุณค่ำและศักดิ์ศรี 
 ๒.๒ ยกย่องเชิดชูคุณค่ำของผู้สูงอำยุ รวมถึงทุกภำคส่วน ที่จัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอำยุชัดเจนเป็นรูปธรรม 
อันเป็นกำรแสดงควำมตระหนัก และควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอำยุ เช่น กำรมอบรำงวัลแก่ผู้สูงอำยุแห่งชำติ กำร
มอบรำงวัลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอำยุ 
 ๒.๓ มีเวทีหรือพื้นที่ให้ผู้สูงอำยุได้ด ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม เช่น กิจกรรม
กำรละเล่น กำรแสดง กำรถ่ำยทอดควำมรู้ และประสบกำรณ์ บูธสำธิตแสดงผลงำน และนิทรรศกำรต่ำงๆ เป็นต้น 

 ๒.๔ มีเวทีหรือพื้นที่ให้คนวัยอื่น หน่วยงำนทุกภำคส่วนด ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอำยุ เช่น 
กำรให้ควำมรู้ด้ำนสวัสดิกำร กำรจัดบริกำรสำหรับผู้สูงอำยุ บูธแสดงผลงำน นิทรรศกำรต่ำงๆ รวมถึงกำรมอบ
สิทธิพิเศษแก่ผู้สูงอำยุ เป็นต้น 

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุในชุมชน 

 ประเทศไทยได้มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ มำตั้งแต่ ปี ๒๕๔๘ อันเป็นผล
สืบเนื่องจำกอัตรำกำรเจริญพันธ์ที่ลดลง และผู้สูงอำยุมรอำยุยืนยำวขึ้น โดยมีแนวโน้มของกำรเพิ่มขึ้นของ
ประชำกรผู้สูงอำยุ ทั้งขนำดและสัดส่วนอย่ำงต่อเนื่องจำกร้อยละ ๑๑.๘ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ เป็นร้อยละ ๑๖.๘ ในปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๒.๗ ในปี พ.ศ.๒๕๗๓ ภำรกิจในกำรรณรงค์สร้ำงควำมตระหนักให้สังคม
เห็นควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นใน กำรเตรียมควำมพร้อมของประชำชนทุกช่วงวัยให้เข้ำสู่วัยสูงอำยุอย่ำงมี
คุณภำพ จึงเป็นสิ่งส ำคัญ ที่ต้องด ำเนินกำร รวมทั้งกำรส่งเสริมสนับสนุนองค์ควำมรู้กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่วัย
สูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ กำรส่งเสริมให้มีกำรขยำยผลองค์ควำมรู้ สู่กำรปฏิบัติ ทั้งในระดับบุคคล และองค์กร รวมทั้ง
ให้ควำมส ำคัญในกำรณรงค์ ให้สังคมมีจิตส ำนึกและตระหนักถึงคุณค่ำและศักดิ์ศรีของผู้สูงอำยุ สอดคล้องตำม
พันธกิจของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ปี ๒๕๕๙ “๘ เร่งด่วน ๕ ปฏิรูป 
และ ๑๑ พันธกิจ” ในกำรรณรงค์และสร้ำงกำรรับรู้ให้ประชำชนได้เห็นควำมส ำคัญของผู้สูงอำยุและกำร
เตรียมกำรเข้ำสู่วัยสูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพ ประกอบด้วยกำรออม ควำมกตัญญูและมีทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอำยุอีกทั้ง
แผนผู้สูงอำยุแห่งชำติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 
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๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรเตรียม ควำมพร้อมของประชำกรเพื่อวัยสูงอำยุที่มีคุณภำพ มำตรกำรกำร
ให้กำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พบว่ำ ผลกำรศึกษำต่ ำกว่ำเป้ำหมำยของแผนที่ก ำหนดไว้ร้อยละ ๕๐ 
กล่ำวคือ สัดส่วนประชำกรอำยุ ๑๘ - ๕๙ ปี ที่มีควำมรู้ด้ำนวงจรชีวิต กระบวนกำร ชรำภำพ และควำมรู้ด้ำนกำร
เตรียมกำรเพื่อวัยสูงอำยุมีเพียง ร้อยละ ๓๒.๔ ขณะที่สัดส่วนประชำกร อำยุ ๓๐ - ๕๙ ปี ที่ได้มีกำรปฏิบัติในกำร
เตรียมตัวด้ำนรำยได้ สุขภำพ และที่อยู่อำศัยเพื่อวัยสูงอำยุ มีเพียงร้อยละ ๓๗ ด้ำนมำตรกำรกำรปลุกจิตส ำนึกให้
คนในสังคมตระหนักถึงคุณค่ำและศักดิ์ศรีของผู้สูงอำยุ พบว่ำ ประชำกรอำยุ ๑๘ - ๕๙ ปี มีทัศนคติเชิงบวก ต่อ
ผู้สูงอำยุ ร้อยละ ๕๗.๒ ซึ่งต่ ำกว่ำเป้ำหมำยของแผนที่ก ำหนดไว้ร้อยละ ๗๐ 

 จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำว สะท้อนให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นที่ประชำกรกลุ่มต่ำงๆ ในสังคมไทยต้องเตรียม
ควำมพร้อมด้ำนต่ำงๆ ล่วงหน้ำต้ังแต่ช่วงวัยต้นและวัยท ำงำน อำทิ กำรสร้ำงหลักประกันด้ำนรำยได้ที่เพียงพอ
ส ำหรับกำรด ำรงชีพในวัยสูงอำยุ กำรมีพฤติกรรมสุขภำพที่เหมำะสม กำรวำงแผนกำรใช้ชีวิตในวัยสูงอำยุเพื่อที่จะ
สำมำรถปรับตัวเตรียมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ลดระยะเวลำกำรพึ่งพิงผู้อื่น และด ำเนินชีวิตในช่วงวัยสูงอำยุ
อย่ำงมีคุณค่ำและมีควำมสุข 

 ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเตรียมควำมพร้อมประชำกรกลุ่มวัยต่ำงๆ ในสังคมเพื่อเข้ำสู่
สังคมผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพ โดยกำรผลักดันส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงควำมส ำคัญ และมีกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่วัยสูงอำยุในทุกเร่ืองที่จ ำเป็น เพื่อกำรเข้ำสู่วัยสูงอำยุอย่ำงมีคุณภำพสร้ำงควำมร่วมมือ ประสำน 
กำรด ำเนินงำนภำครัฐ ภำคเอกชนและเครือข่ำยในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อให้ปรำกฏผลอย่ำงเป็นรูปธรรมและ
น ำไปสู่กำรปฏิบัติได้จริงจึงกำรด ำเนินโครงกำรเตรียม ควำมพร้อมก่อนเข้ำสู่วัยผู้สูงอำยุในชุมชน 

๑. วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๑.๑ เพื่อให้บุคลำกรในหน่วยงำน/องค์กร ภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถำบันกำรศึกษำรับรู้ เข้ำใจ ตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรเตรียมควำมพร้อมประชำกรเข้ำสู่วัยสูงอำยุในด้ำน
ต่ำงๆ และน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ถ่ำยทอด และ/หรือก ำหนดเป็นแผนงำน กิจกรรม ให้บุคลำกร ของ
หน่วยงำนเพื่อส่งเสริมกำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่วัยสูงอำยุที่มีคุณภำพ 

 ๑.๒ เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมเข้ำใจชีวิตและพัฒนำกำรในแต่ละวัยและมีกำรเตรียมตัว เป็นผู้สูงอำยุที่
เหมำะสม 

๒. กลุ่มเป้าหมาย 

 ๒.๑ ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ๗๖ จังหวัด 

 ๒.๒ คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ (ศพอส.) 
 ๒.๓ สมำคมสภำผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทยฯ ประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด 

 ๒.๔ ภำคีเครือข่ำย องค์กรชุมชน ผู้น ำ เยำวชน นักเรียน นักศึกษำ ประชำชนทั่วไป 

โครงการเสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ 
 ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดได้จัดเก็บและรวบรวมฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุที่เป็น
ภูมิปัญญำและชมรมคลังปัญญำผู้สูงอำยุทั่วประเทศ ส่งให้กองส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุ รวบรวมในฐำนข้อมูล
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ทะเบียนกลำง ประกอบด้วยสมำชิกผู้สูงอำยุที่ขึ้นทะเบียนซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ และมีจิตอำสำพร้อมจะถ่ำยทอดควำมรู้
และประสบกำรณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่กำรขึ้นทะเบียน คลังปัญญำจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ หำกผู้สูงอำยุ
เหล่ำนี้ไม่มีโอกำสได้น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ ที่มีมำกมำยในตนเอง มำใช้ให้เกิดคุณค่ำหรือสร้ำงประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและชุมชน เน่ืองจำกกำร มีควำมรู้ภูมิปัญญำถือเป็นต้นทุนทำงสังคมที่มีมูลค่ำมำกที่สุดของมนุษย์ 
สมควรส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุ ได้ใช้มูลค่ำที่มีอยู่ในตนเองเพื่อพัฒนำสังคม ซึ่งจะส่งผลให้ผู้สูงอำยุเกิดปิติสุข ได้
บริหำรกำย จิตใจ เห็นคุณค่ำในตนเอง และเป็นพลังให้เกิดกำรพึ่งพำแก่ชุมชน 

 โครงกำรเสริมพลังภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ จึงมีเป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนงำนคลังปัญญำผู้สูงอำยุ โดยใช้พื้นที่ 
(ศพอส.) เป็นตัวตั้ง เน้นให้ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในระดับต ำบล เพื่อส่งเสริม พัฒนำรูปแบบ กำรจัดกิจกรรมของภูมิ
ปัญญำผู้สูงอำยุ และส่งเสริมให้กำรด ำเนินงำน ศพอส. เข้มแข็ง โดยกรมกิจกำรผู้สูงอำยุสนับสนุนงบประมำณใน
กำรบริหำรจัดกำร และกำรประสำนควำมร่วมมือกับชมรมผู้สูงอำยุ และหน่วยงำนในระดับพื้นที่ต่ำงๆ ซึ่งใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุ ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมพลัง
ภูมิปัญญำผู้สูงอำยุ ดังนี้ 
๑. ด้านการขับเคลื่อน 

 ๑.๑. ส่งเสริมกำรถ่ำยทอดควำมรู้หรือกำรน ำภูมิปัญญำผู้สูงอำยุมำพัฒนำสังคม โดยใช้พื้นที่เป็น ตัวต้ัง 
เน้นถึงระดับต ำบล 

 ๑.๒. ส่งเสริมกำรน ำมำตรฐำนชมรมคลังปัญญำผู้สูงอำยุไปใช้เทียบเคียงผลกำรปฏิบัติงำน 

 ๑.๓. เสริมองค์ควำมรู้เร่ืองกำรเขียนโครงกำรเพื่อขอกองทุนผู้สูงอำยุ 
 ๑.๔. กำรศึกษำดูงำน/กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนควำมรู้/กำรถอดบทเรียนและจัดทำชุดองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ
ด้ำนต่ำงๆ 

๒. วัตถุประสงค์โครงการ 
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมกำรน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์และภูมิปัญญำของผู้สูงอำยุ และสมำชิกชมรม คลังปัญญำ
ผู้สูงอำยุจังหวัด ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม 

 ๒.๒ เพื่อส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของชมรมคลังปัญญำผู้สูงอำยุจังหวัดให้มีมำตรฐำน 

๓. เป้าหมายโครงการ 
 ๓.๑ จ ำนวนผู้สูงอำยุที่เป็นภูมิปัญญำขึ้นทะเบียนคลังปัญญำผู้สูงอำยุจังหวัด ๑๕,๐๐๐ คน 

 ๓.๒ จ ำนวนผู้สูงอำยุที่เป็นภูมิปัญญำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคม ๓,๐๐๐ คน 

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน 

 โครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลำน เป็นโครงกำรที่จัดท ำขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอำยุได้มีส่วนร่วมทำงสังคม ในชุมชน
และเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้สูงวัยกับเด็กและเยำวชน ที่เอ้ือประโยชน์ต่อกระบวน กำรเรียนรู้และพัฒนำ
เด็กและธ ำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิถีชุมชน อันเป็นกำรสร้ำงควำมสุขภำพ และคุณค่ำให้แก่ผู้สูงอำยุ โดยให้
ผู้สูงอำยุไปถ่ำยทอดภูมิปัญญำ และเปิดโอกำสให้ผู้สูงอำยุ ได้มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับคนต่ำงวัย โดยเฉพำะในเด็ก
เล็กที่ผู้สูงอำยุสำมำรถใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์ช่วยในกำรดูแลเด็กเล็กได้ 
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 กิจกรรมภำยใต้โครงกำรผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลำน ประกอบด้วย ๒ กิจกรรมย่อย ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมถ่ำยทอดภูมิปัญญำผู้สูงวัยให้ลูกหลำน โดยให้ผู้สูงอำยุที่ได้ขึ้นทะเบียนภูมิปัญญำ กับ ศพอส. 
แล้ว ถ่ำยทอดภูมิปัญญำแก่เด็ก เยำชน และประชำชนที่สนใจ ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่ำงน้อย ๓ ชั่วโมงต่อวัน ไม่
น้อยกว่ำ ๓ คร้ัง/คน/ปี ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ศพอส. หรือตำมพื้นที่ที่ชุมชนพิจำรณำว่ำเหมำะสมในกำรจัด
กิจกรรม 

 ๒. กิจกรรมผู้สูงวัยดูแลลูกหลำน โดยจัดหำวิทยำกรที่เหมำะสมถ่ำยทอดควำมรู้กำรดูแลเด็กปฐมวัยให้แก่
ผู้สูงอำยุที่มีอำยุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป 

 ส ำหรับพื้นที่จัดกิจกรรมให้ใช้พื้นที่ ศพอส. เป็นตัวตั้ง ทั้งนี้เพื่อสร้ำงควำมต่อเน่ืองของกำรจัดกิจกรรม
และเสริมควำมเข้มแข็งใน ศพอส. และชมรม องค์กรผู้สูงอำยุ 
๑. วัตถุประสงค์ 
 ๑.๑ เพื่อให้ผู้สูงอำยุได้ใช้ประสบกำรณ์และภูมิปัญญำเพื่อสร้ำงประโยชน์ในชุมชน 

 ๑.๒ เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีของคนต่ำงวัย และสร้ำงกำรเรียนรู้ สืบสำนคุณค่ำที่ดีงำมของสังคม 

๒. เป้าหมายโครงการ 
 ผู้สูงอำยุ เด็ก เยำวชน สมำชิกในครอบครัว ผู้สูงอำยุ และประชำชนที่ได้รับประโยชน์จำก กำรถ่ำยทอดภูมิ
ปัญญำ และผู้สูงอำยุที่เข้ำร่วมกิจกรรม รวม ๔,๐๐๐ คน 

การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่อาศยัอยู่ตามล าพัง ดว้ยแนวคิดพฤฒพลัง 
 ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพัง ถือได้ว่ำเป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนำคต เนื่องมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพสังคมและเศรษฐกิจ กำรเตรียมควำมพร้อมให้กับคนทุกวัยก่อนเข้ำสู่วัยสูงอำยุ จึงเป็นสิ่ง
ส ำคัญ เพื่อให้เป็นผู้ที่สำมำรถพึ่งพำตนเองและท ำกิจกรรมต่ำงๆ ได้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเน่ือง จำกแนวคิดพฤฒพลัง 
(Active Ageing) ขององค์กำรอนำมัยโลก อธิบำยถึงองค์ประกอบส ำคัญของกำรเป็นผู้สูงอำยุที่มีพลัง 
ประกอบด้วย 3 ประกำร ได้แก่ 1) มีสุขภำพที่ดี (Healthy) 2) มีควำมมั่นคงหรือกำรมีหลักประกันในชีวิต 
(Security) และ 3) มีส่วนร่วม (Participation) โดยผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพัง ควรได้รับกำรส่งเสริมให้
เป็นผู้ที่มีพฤฒพลัง (Active Ageing) เช่นกัน เร่ิมจำกผู้สูงอำยุ ต้องส่งเสริมให้เกิดกำรดูแลตนเองให้เหมำะสม
กับโรคหรือควำมเจ็บป่วยที่มี ตลอดจนกระตุ้นให้ท ำกิจกรรมต่ำงๆ ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่องตำมศักยภำพ และมี
กลุ่มในสังคมโดยอำศัยเทคโนโลยีมำเชื่อมต่อสังคมให้กับผู้สูงอำยุเหล่ำนี้ ให้ได้ท ำกิจกรรมทำงสังคมมำกขึ้น ท ำ
ให้ไม่ก่อให้เกิดควำมรู้สึกโดดเดี่ยวหรือหว้ำเหว่ ในด้ำนครอบครัวควรให้กำรยอมรับนับถือผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำม
ล ำพัง ไปมำหำสู่หรือเยี่ยมเยียนผู้สูงอำยุเหล่ำนี้ ด้ำนชุมชนควรเปิดโอกำสให้มีพื้นที่ในชุมชนให้สำมำรถท ำ
กิจกรรมร่วมกันของผู้สูงอำยุด้วยกันเองหรือพหุวัย เพื่อให้เกิดกำรควำมสัมพันธ์ของคนในชุมชน รวมถึงส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ และเสริมรำยได้ให้ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพงั ตลอดจนรัฐบำลต้อง
วำงแผนงำนในทุกหน่วยงำนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยเฉพำะด้ำน
สุขภำพและรำยได้ 
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 จำกกำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงประชำกรโลก ส่งผลให้หลำยประเทศได้เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ รวมถึง
ประเทศไทยได้ว่ำได้เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุตั้งแต่ พ.ศ.2543 โดยมีสัดส่วนประชำกรวัยผู้สูงอำยุ อำยุ 60 ปีขึ้นไปถึง
ร้อยละ 10 ของจ ำนวนประชำกร และก ำลังจะก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (Complete Ageing 

Society) ประมำณปี พ.ศ.2564 คือ มีประชำกรสูงอำยุถึง 1 ใน 5 ของประชำกรทั้งหมด (รำยงำน
คณะกรรมกำรปฏิรูประบบรองรับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศไทย, 2558) โดยสำเหตุที่ท ำให้ประเทศ
ไทยเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุนั้น ได้แก่ ควำมเจริญทำงด้ำนกำรแพทย์ ท ำให้คนในประเทศนั้นมีอำยุเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น 
โดยในปี พ.ศ.2549 อำยุเฉลี่ยของเพศชำยและเพศหญิง อยู่ที่ 69.9 ปี และ 77.6 ปี ส่วนในปีพ.ศ.2557 อำยุ
เฉลี่ยของเพศชำยและเพศหญิงเพิ่มขึ้นเป็น 71.3 ปี และ78.2 ปี ตำมล ำดับ โดยเพศหญิงจะมีอำยุขัยเฉลี่ยสูงกว่ำ
เพศชำย (ส ำนักงำนพัฒนำระบบข่ำวสำรข้อมูลสุขภำพ, 2557) นอกจำกนี้ในด้ำนอัตรำกำรเกิดของประชำกร 
กลับมีอัตรำกำรเกิดที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจำกกำรรณรงค์กำรคุมก ำเนิดที่มีประสิทธิภำพ และผลจำกกำรเติบโต
ทำงด้ำนเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ที่มีนโยบำยจำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมำ ที่มุ่ง
ให้ประเทศไทยมีกำรพัฒนำในด้ำนเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ท ำให้คนในวัยแรงงำนมีบุตรน้อยลง ส่งผลให้
จ ำนวนบุตรเฉลี่ยต่อสตรีหนึ่งคนตลอดวัยเจริญพันธุ์ลดลง จำกสถิติของอัตรำกำรเจริญพันธุ์ที่ลดลงมำโดยตลอด 
จำกร้อยละ 0.4 ในปีพ.ศ.2553 มำเป็นร้อยละ 0.3 ในปี พ.ศ.2558 และคำดว่ำอัตรำกำรเพิ่มของประชำกร
โดยรวมมีแนวโน้มลดลงจนติดลบ ในช่วงระหว่ำง ปี พ.ศ.2568 - พ.ศ.2573 เป็นต้นไป (คณะกรรมกำร
ผู้สูงอำยุแห่งชำติ, 2556: 14) โดยกำรลดลงของจ ำนวนประชำกรของชำติน้ี ท ำให้มีประชำกรที่มำทดแทนคน
วัยแรงงำน 

 ไม่ทันต่อควำมต้องกำรของประเทศ ตลอดจนประชำกรวัยสูงอำยุก็มีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น ส ำหรับ
ประเทศไทยมีแนวโน้มของกำรที่จะขยำยอำยุกำรท ำงำนให้กับผู้สูงอำยุให้ยำวนำนขึ้น จำกเดิมเกษียณอำยุที่ 60 ปี 
ให้เพิ่มเป็น 65 ปี เพื่อให้ผู้สูงอำยุได้สำมำรถท ำงำนเพื่อมีรำยได้ และพึ่งพำตนเองให้ได้มำกที่สุด 

ส ำหรับระยะเวลำในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ (เพิ่มประชำกรสูงอำยุ 65 ปีขึ้นไป จำกร้อยละ 7 เป็น
ร้อยละ 14) กลับพบว่ำประเทศไทยถือได้ว่ำเป็นประเทศที่เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุที่ใช้ระยะเวลำที่สั้นมำก เมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนำแล้ว อย่ำงเช่น ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศสวีเดน ประเทศฝร่ังเศส คือใช้ระยะเวลำ 26 

ปี 85 ปี และ 115 ปี ตำมล ำดับ (Kevin Kinsella and David R. Phillips, 2005) ซึ่งประเทศเหล่ำนี้
จะใช้ระยะเวลำจำกสังคมผู้สูงอำยุไปสู่สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์นั้นใช้เวลำนำนถึงเกือบ 50 ปี แต่ประเทศไทย
เองกลับใช้เวลำจำกสังคมผู้สูงอำยุไปสู่สังคมผู้สูงอำยุโดยสมบูรณ์ เพียง 22 ปีเท่ำนั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำ
ประเทศไทยนั้นมีระยะเวลำในกำรเตรียมตัวที่จะวำงแผนในกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุที่น้อยมำก เมื่อพิจำรณำถึง
ลักษณะของผู้สูงอำยุไทย พบว่ำ ผู้สูงอำยุไทยที่อำศัยอยู่ตำมล ำพงันั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงมำกขึ้น โดยจำกข้อมูลใน
ด้ำนอัตรำของผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่กับบุตรก็มีแนวโน้มลดลงจำกร้อยละ 72.8 เหลือร้อยละ 56.7 ในปีพ.ศ.2537 

และ พ.ศ.2554 ตำมล ำดับ ส่งผลให้แบบแผนกำรอำศัยอยู่ลำพังของผู้สูงอำยุกลับเพิ่มสูงขึ้น จำกร้อยละ 3.6 เพิ่ม
มำเป็นร้อยละ 8.6 ในปี พ.ศ.2537 และ พ.ศ.2554 ตำมล ำดับ (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2554) โดยสำเหตุ
ของผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพัง เน่ืองมำจำกกำรเสียชีวิตของคู่สมรส กำรอยู่เป็นโสดต้ังแต่สมัยวัยหนุ่มสำว และ
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กำรที่บุตรหลำนต้องไปท ำงำนนอกพื้นที่ จึงส่งผลให้ผู้สูงอำยุเหล่ำนี้ต้องอำศัยอยู่ตำมล ำพัง ซึ่งกำรที่ผู้สูงอำยุต้อง
อำศัยอยู่ตำมล ำพังนี้สะท้อนให้เห็นถึงกำรมีศักยภำพของตัวผู้สูงอำยุเองว่ำจะท ำอย่ำงไรที่จะสำมำรถดูแลตนเองให้
ได้ ทั้งในด้ำนสุขภำพ เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อลดกำรพึ่งพิงจำกบุคคลภำยนอกให้ได้มำกที่สุด ภำยใต้เงื่อนไขของ
สภำพร่ำงกำยที่เร่ิมเสื่อมถอยลง และสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังจะอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีคุณภำพทั้งร่ำงกำยและจิตใจนั้น จะต้องมีกำรเตรียม
ควำมพร้อมให้กับตนเองมำอย่ำงต่อเน่ือง จำกแนวคิดภำวะพฤฒพลัง (Active Ageing) ขององค์กำรอนำมัย
โลก จึงเป็นแนวทำงส ำคัญที่สำมำรถนำมำประยุกต์ใช้กับผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังได้เป็นอย่ำงดี เพื่อให้
ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพัง ได้เห็นคุณค่ำของตนเอง ท ำให้ไม่รู้สึกโดดเด่ียว ท้อแท้ สิ้นหวัง และไม่เป็นภำระ
ให้กับสังคมในกำรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป 

ความหมายของผู้สูงอายุและผู้สูงอายุสมบูรณ์ 
 ผู้สูงอำยุเป็นค ำที่ใช้เรียกบุคคลที่เข้ำสู่วัยชรำหรือเป็นผู้ที่มีอำยุมำก มีลักษณะทำงร่ำงกำยที่ปรำกฏเห็นได้
ชัด คือ ผิวหนังเหี่ยวย่น ผมขำว และมีกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยที่เชื่องช้ำ ส ำหรับค ำว่ำชรำนั้นรำชบัณฑิตยสถำน 
(2546) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ แก่ด้วยอำยุ ช ำรุดทรุดโทรม ซึ่งค ำว่ำ “ชรำ” จึงไม่เป็นที่นิยม เพรำะเป็นค ำที่
ก่อให้เกิดควำมรู้สึกหดหู่ใจ ท้อแท้ และควำมถดถอย สิ้นหวัง ซึ่งต่อมำได้มีกำรปรับใช้เป็นผู้สูงอำยุ โดยเมื่อ
พิจำรณำถึงเส้นแบ่งช่วงวัย พบว่ำ องค์กำรอนำมัยโลก ได้ก ำหนดถึงควำมหมำยของผู้สูงอำยุ หมำยถึง ผู้ที่มีอำยุ 
60 ปี หรือมำกกว่ำเมื่อนับตำมวัย ส ำหรับในประเทศที่พัฒนำแล้วส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์ที่อำยุ 65 ปี (World 

Health Organization, 2010) ในประเทศไทยได้ก ำหนดอำยุของผู้สูงอำยุ คือ บุคคลที่มีอำยุเกิน 60 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชำติไทย (กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์, 2556) 

สภาพความต้องการและผลกระทบของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ตามล าพัง 
 ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพัง จำกกำรทบทวนผลกำรวิจัยในงำนที่ศึกษำผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพัง พบว่ำ 
มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่เหมือนกันคือ ต้องเป็นผู้ที่มีอำยุมำกกว่ำ 60 ปีขึ้นไป ส ำหรับส่วนที่แตกต่ำงกันคือ
บำงงำนวิจัยศึกษำผู้ที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังคนเดียวตลอด 24 ชั่วโมง หรือบำงงำนวิจัยเลือกศึกษำกับผู้สูงอำยุที่อำศัย
อยู่กับบุตรหลำน แต่มีช่วงเวลำที่ท ำให้ต้องอำศัยอยู่ตำมลำพังระหว่ำงวัน ซึ่งกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของงำนวิจัยที่ต้องกำรศึกษำว่ำมีควำมยืดหยุ่นต่อกลุ่มเป้ำหมำยมำกน้อยเพียงใด ส ำหรับปัญหำของ
ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังนั้น จำกกำรศึกษำของ Siritarungsri, B. et al. (2013) ได้ศึกษำถึงควำม
ต้องกำรของผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพัง พบว่ำ ควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุในด้ำนกำรรับบริกำรสำธำรณะ ได้แก่ 
กำรรับบริกำรด้ำนสุขภำพ กำรรับบริกำรสำธำรณะต่ำงๆ กำรเปิดโอกำสในกำรเรียนรู้ และกำรได้รับข้อมูล
ข่ำวสำร ตลอดจนต้องกำรให้ชุมชนท้องถิ่นได้เข้ำมำช่วยเหลือในเร่ืองควำมเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงกำรจัดกิจกรรม
ชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอำยุได้มีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรม และกำรเยี่ยมเยียนผู้สูงอำยุที่บ้ำน รวมถึงต้องกำรให้ครอบครัว
บุตร หลำน มำเยี่ยมเยียน และให้กำรดูแลในยำมเจ็บป่วย 
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 ในด้ำนผลกระทบของผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังนั้น จำกกำรศึกษำของ Siritarungsri, B. et al. 

(2013) พบว่ำมีทั้งทำงบวกและทำงลบ ซึ่งผลกระทบทำงบวกของกำรที่ผู้สูงอำยุอยู่ตำมล ำพัง คือ ควำมรู้สึก
ภูมิใจที่ไม่เป็นภำระของผู้อ่ืน มองเห็นคุณค่ำและศักดิ์ศรีของตนเอง ส่วนผลกระทบทำงลบ ได้แก่ กำรต้อง
รับภำระดูแลสภำพควำมเป็นอยู่และดูแลสุขภำพที่เสื่อมลงและมีโรคต่ำงๆตำมวัยด้วยตัวเองเพียงล ำพัง ก่อให้เกิด
ปัญหำทำงจิตใจ อำรมณ์และสังคม โดยเฉพำะในกลุ่มที่ถูกทอดทิ้งและกลุ่มที่ไม่ได้เตรียมควำมพร้อมในกำรอยู่
ตำมล ำพัง ซึ่งผลกระทบของกำรอยู่ตำมล ำพังนั้นมีผลต่อคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ จำกกำรศึกษำของประภำพร มโน
รัตน์ (2556) โดยผลกระทบนั้นมีทั้งต่อด้ำนจิตใจ คือ ท ำให้เกิดควำมรู้สึกว้ำเหว่ หมดหวังในชีวิต ในด้ำนร่ำงกำย
ก็พบว่ำผู้สูงอำยุส่วนใหญ่นั้นมีโรคประจ ำตัว ด้ำนสัมพันธภำพทำงสังคม พบว่ำผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังมี
ควำมเชื่อมั่นในตนเองลดลง ส่งผลให้เกิดกำรแยกตัวออกจำกสังคม ด้ำนสิ่งแวดล้อม พบว่ำ สิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่
มักมีควำมไม่เหมำะสม ก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ตัวผู้สูงอำยุได้ และด้ำนควำมมั่นคงในชีวิต พบว่ำ ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่
ตำมล ำพังอำจได้รับผลกระทบทำงเศรษฐกิจหำกไม่ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมมำก่อน เพรำะต้องเผชิญปัญหำ
ค่ำใช้จ่ำยเพียงล ำพัง ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมลำพังนี้ ถือได้ว่ำเป็นผู้ที่มีควำมเปรำะบำงในกำร
ด ำรงชีวิต หำกผู้สูงอำยุผู้นั้นไม่ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมให้กับตนเองไว้ล่วงหน้ำ ผลกระทบอำจไม่อยู่เฉพำะแค่
ตัวบุคคล แต่จะส่งผลต่อชุมชนและสังคมโดยรอบ ผู้สูงอำยุเช่นกัน 

แนวคิดทฤษฎีเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ตามล าพัง 
 จำกสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ผู้สูงอำยุนั้นต้องมีกำรปรับตัว เพื่อให้สำมำรถเป็นผู้สูงอำยุที่มี
ควำมสุข มีคุณค่ำในชีวิต และส่งผลให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี ส ำหรับผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังนั้นจ ำเป็นต้องเป็นผู้
ที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่ำงๆ ในสังคมอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกำรพูดคุย ท ำกิจกรรมในชุมชนร่วมกัน มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่กัน ท ำให้ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังเกิดควำมรู้สึกถึงกำรมีคุณค่ำในตนเอง ได้รับกำร
ยอมรับจำกคนในสังคม ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีทำงสังคมวิทยำที่อธิบำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงบทบำทและ
ควำมสัมพันธ์ของบุคคล ภำยใต้บริบทควำมวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันช่วยให้ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังได้ใช้เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต โดยในปัจจุบันมีหลำกหลำยทฤษฎี โดยในบทควำมวิชำกำรนี้จะขอยกมำเฉพำะ
แนวคิด ทฤษฎีที่ช่วยเสริมศักยภำพให้กับผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพัง ดังนี ้
 1. แนวคิดพฤฒพลังสู่ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ตามล าพัง 
 จำกกำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงประชำกรโลกที่หลำยประเทศได้เข้ำมำสู่สังคมผู้สูงอำยุ ท ำให้
นโยบำยกำรด ำเนินกำรในพัฒนำระบบกำรดูแลรวมถึงกำรจัดสวัสดิกำรเกี่ยวกับของผู้สูงอำยุต้องเน้นในระบบเชิง
รุกมำกกว่ำกำรต้ังรับ เพรำะหำกประเทศไม่มีกำรวำงแผนป้องกันที่ดี จะส่งผลถึงภำวะวิกฤติต่อประเทศได้ ทำง
องค์กำรอนำมัยโลก ได้มีนโยบำยในกำรพัฒนำผู้สูงอำยุ คือ กำรมุ่งสู่กำรพัฒนำเพื่อให้ผู้สูงอำยุพึ่งตนเองได้ มี
ศักยภำพ และเป็นผู้ที่ยังสำมำรถท ำประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพฤฒพลัง 
(Active Ageing) ที่มีเป็นแนวคิดที่แสดงถึงภำวะสุขสมบูรณ์ของผู้สูงอำยุ และเป็นเป้ำหมำยของผู้สูงอำยุทั่ว
โลก และคำดว่ำแนวคิดพฤฒพลังเป็นทำงออกที่จะแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรเพิ่มจ ำนวนของผู้สูงอำยุ โดยภำวะ
พฤฒิพลังมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ 3 ประกำร คือ 1) กำรส่งเสริมให้มีสุขภำพที่ดี (Healthy) 2) กำรส่งเสริมให้
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มีควำมมั่นคงหรือกำรมีหลักประกันในชีวิต (Security) 3) กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม (Participation) 

(World Health Organization, 2002) ซึ่งแนวคิดทั้ง 3 ประกำรนี้สำมำรถน ำมำประยุกต์แนวทำงในกำร
วำงแผนเพื่อช่วยพัฒนำศักยภำพให้กับผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังได้ ดังน้ี 

 1.1 ด้ำนกำรส่งเสริมให้มีสุขภำพที่ดี (Healthy) นั้นต้องท ำให้ผู้สูงอำยุเกิดควำมรับรู้และตระหนักรู้ถึง
ภำวะสุขภำพของตนเอง รวมถึงกระท ำกำรดูแลสุขภำพตนเองให้ได้มำกที่สุดตำมศักยภำพ โดยกระท ำอย่ำง
ต่อเนื่อง และมีควำมปลอดภัยในด้ำนสิ่งแวดล้อมที่อยู่อำศัย 
 1.2 ด้ำนกำรส่งเสริมให้มีควำมมั่นคงหรือกำรมีหลักประกันในชีวิต (Security) ในด้ำนนี้อำจมองถึง
ควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจของผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพัง เน่ืองจำกผู้สูงอำยุกลุ่มนี้ต้องอยู่ตำมล ำพัง ดังนั้น
ควำมพร้อมทำงด้ำนกำรเงินอำจต้องมีเพียงพอต่อกำรเลี้ยงชีพ รวมถึงแหล่งสนับสนุนในกำรสร้ำงงำนเพื่อให้เกิด
รำยได้เพียงพอและต่อเน่ือง ไม่ให้เกิดควำมล ำบำกในกำรใช้ชีวิต 

 1.3 ด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม (Participation) ในแนวคิดด้ำนนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้
ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพัง ไม่ถูกทิ้งห่ำงออกจำกสังคม กำรมีกิจกรรมต่ำงๆภำยในชุมชนและได้มีส่วนร่วมใน
งำน จะช่วยสร้ำงให้ผู้สูงอำยุไม่รู้สึกว้ำเหว่ เหงำ และเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำในตนเองให้กับผู้สูงอำยุได้ 
ในด้ำนทฤษฎีที่ช่วยเสริมให้ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังได้สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงต่อเนื่องและมีควำมสุข
ในช่วงชีวิตวัยสูงอำยุ โดยในที่นี้ขอยกทฤษฎีทำงด้ำนสังคมวิทยำ Jett (2008: 38) ที่มีกำรกล่ำวถึงกำร
เปลี่ยนแปลงทำงสังคม ตลอดจนกำรกระทำที่ต่อเน่ืองของตัวผู้สูงอำยุ ดังนี้ 
 2. ทฤษฎีกิจกรรม (Activity theory) 

 Havighurst และ Albrecht ได้เสนอว่ำกำรที่ผู้สูงอำยุจะประสบควำมส ำเร็จได้ (Successful 

ageing) ผู้สูงอำยุต้องมีกำรท ำกิจกรรมอยู่เสมอ โดยกิจกรรมนี้หมำยถึง กิจกรรมต่ำงๆ ที่นอกเหนือจำกกิจกรรม
ที่บุคคลกระท ำต่อตนเอง จึงเป็นกิจกรรมที่กระท ำร่วมกับบุคคลอ่ืน ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว สังคม โดยกิจกรรม
เหล่ำนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุมี อัตมโนทัศน์ที่ดี มีควำมพึงพอใจในชีวิต ท ำให้รู้สึกว่ำตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม และสำมำรถด ำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุขได้ อย่ำงไรก็ตำมในกำรจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอำยุ ควร
จะเป็นกิจกรรมที่เหมำะสมกับผู้สูงอำยุแต่ละคน ส ำหรับผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพัง หำกพิจำรณำถึงทฤษฎี
กิจกรรม ควรจัดให้ผู้สูงอำยุสำมำรถเข้ำถึงกิจกรรมได้อย่ำงสะดวก และเลือกเข้ำร่วมกิจกรรมที่สนใจได้ รวมถึง
กิจกรรมนั้นจะต้องตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพัง ทั้งกิจกรรมระยะสั้น เช่น 
กิจกรรมกำรเพิ่มศักยภำพกำรดูแลตนเองให้สอดคล้องกับโรคประจ ำตัว กำรใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรและกลุ่มต่ำงๆ ในสังคม ส่วนกิจกรรมระยะยำวควรเป็นกิจกรรมที่ผู้สูงอำยุมีควำมสนใจพอที่จะยึดในกำร
สร้ำงรำยได้ให้เพิ่มขึ้นได้ ตลอดจนต้องมีพื้นที่ให้ผู้สูงอำยุได้มำร่วมท ำกิจกรรมกันได้โดยง่ำย 
 3. ทฤษฎีความต่อเนื่อง (Continuity Theory) 

 จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพสังคมที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ในด้ำนผู้สูงอำยุก็ยังคงต้องด ำเนินชีวิตต่อไป
อย่ำงต่อเนื่อง แต่กำรด ำเนินชีวิตได้อย่ำงต่อเนื่องหรือแสดงออกถึงพฤติกรรมต่ำงๆ นั้น เกิดจำกปัจจัยหลำยๆ ด้ำน
ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสังคม ดังนั้นทฤษฎีควำมต่อเน่ืองจะเน้นให้พิจำรณำถึงควำมเป็นปัจเจกของผู้สูงอำยุแต่
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ละคน โดยพิจำรณำถึงแรงจูงใจ สถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคม บุคลิกภำพตลอดจนลักษณะนิสัยควำมยืดหยุ่น
และกำรปรับตัว ในช่วงชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ผ่ำนมำของผู้สูงอำยุ ซึ่งผู้สูงอำยุจะเป็นผู้ที่ประสบควำมส ำเร็จในชีวิต
หรือล้มเหลวในบั้นปลำยชีวิต มักมีส่วนสัมพันธ์กับปัจจัยต่ำงๆเหล่ำนี้เป็นอย่ำงมำก ส ำหรับผู้สูงอำยุที่อยู่ตำมล ำพัง
นั้นจะต้องพิจำรณำถึงภูมิหลังของผู้สูงอำยุในแต่ละคน และอำจมีกำรเสริมแรงเพื่อให้ผู้สูงอำยุได้น ำศักยภำพของ
ตนเองที่มีอยู่มำใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น องค์ควำมรู้ด้ำนหมอพื้นบ้ำนให้แก่คนรุ่นต่อไป 

 4. ทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) 

 เป็นทฤษฎีที่กล่ำวถึงสภำพสงัคมที่เปลี่ยนแปลง มีกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมำกขึ้น มีลักษณะกำรเป็น
เมืองมำกกว่ำชนบท จนท ำให้ผู้สูงอำยุอำจรู้สึกก้ำวตำมเทคโนโลยีไม่ทัน จนอำจถูกมองว่ำเป็นผู้ที่ไม่มีคุณค่ำ แต่
ในทฤษฎีควำมทันสมัยนี้ก็มีบำงประเทศที่เป็นประเทศที่มีควำมเจริญทำงเทคโนโลยี และในด้ำนของกำรยอมรับ
เคำรพนับถือผู้สูงอำยุก็ยังคงให้ควำมเคำรพนับถืออยู่ ดังนั้นในทฤษฎีนี้อำจเป็นกำรที่ท ำให้ผู้สูงอำยุนั้นสำมำรถอยู่
ในสังคมปัจจุบันก้ำวทันโลกได้ รวมถึงคนรุ่นใหม่ต้องปรับทัศนคติที่มีต่อตัวผู้สูงอำยุว่ำเป็นผู้ที่มีควำมรู้ มีคุณค่ำ มี
ประสบกำรณ์ ที่สั่งสมมำทั้งชีวิต 

 การสร้างเสริมภาวะพฤฒพลังให้กับผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ตามล าพังในทุกระดับ 

 1. ระดับบุคคล คือ ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามล าพัง กำรที่บุคคลจะเป็นผู้ที่มีภำวะพฤฒพลังนั้น ไม่ได้เป็น
เร่ืองเฉพำะวัยผู้สูงอำยุเท่ำนั้น แต่เป็นเร่ืองของคนทุกวัยที่ต้องมีกำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่ วัยสูงอำยุ โดยกำรเตรียมตัว
ของบุคคลนี้ สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล (2544) ได้ให้แนวทำง ดังนี้ 
 1.1 กำรตระหนักและยอมรับที่จะท ำ คือ กำรตระหนักถึงข้อมูลที่ได้รับว่ำสิ่งนั้นเป็น ปัญหำ และกำร
ยอมรับที่จะวำงแผนด้วยตนเองว่ำต้องท ำอย่ำงไรจึงจะสำมำรถแก้ปัญหำนั้นได้ 
 1.2 กำรพึ่งพิงตนเอง คือ กำรกระท ำกิจกรรมใดๆ ได้ด้วยตนเอง 
 1.3 กำรท ำเพื่อทุกคนและทุกคนท ำ คือ กำรที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันท ำกิจกรรมเป็นกลุ่ม 

 1.4 กำรท ำอย่ำงต่อเน่ือง คือ กำรท ำกิจกรรมใดๆ ต้องมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ือง 
 ดังนั้น เห็นได้ว่ำกำรเตรียมตัวในระดับบุคคลของผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพัง คือ ไม่ควรแยกผู้สูงอำยุที่
อำศัยอยู่ตำมล ำพังออกจำกสังคม ควรให้ผู้สูอำยุที่อำศัยอยู่ตำมลำพังได้มีโอกำสได้เข้ำกลุ่มกิจกรรมตำมที่ตนสนใจ 
หรือตำมควำมถนัด และท ำกิจกรรมเพื่อเป็นกำรสร้ำงรำยได้ ส ำหรับผู้สูงอำยุที่มีภูมิปัญญำเฉพำะบุคคล ควร
สง่เสริมกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และภูมิปัญญำนี้ ตลอดจนประสบกำรณ์ของผู้สูงอำยุให้กับสมำชิกในชุมชนได้
สืบทอดไม่ให้เกิดกำรสูญหำยไปกับกำลเวลำ ตลอดจนมีกำรน ำเทคโนโลยีกำรสื่อสำร สำรสนเทศผ่ำน
โทรศัพท์มือถือจะช่วยให้ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังได้ใกล้ชิดกับบุคคลอ่ืนๆ ก่อให้เกิดควำมสุขทำงจิตใจ และ
อยู่ในสังคมได้ 
 2. ระดับครอบครัว เน่ืองจำกผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังบำงรำยมีบุตรหลำน แต่อำจต้องอำศัยอยู่ตำม
ล ำพัง ในบำงช่วงเวลำของวัน หรืออยู่ตำมล ำพังตลอดวัน อันเนื่องมำจำกบุตร หลำน ต้องไปทำงำนนอกบ้ำนหรือ
นอกพื้นที่ ผู้สูงอำยุเหล่ำนี้ จำเป็นต้องได้รับควำมรัก ควำมเอำใจใส่จำกครอบครัวเช่นกัน สมำชิกในครอบครัวต้อง
ให้ควำมเคำรพผู้สูงอำยุ โดยไม่มองว่ำผู้สูงอำยุเหล่ำนี้เป็นภำระของครอบครัว กำรเดินทำงเพื่อมำเยี่ยมเยียนญำติ
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ผู้ใหญ่ และให้กำรช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังได้มีควำมสุขและมีควำมรู้สึก
มั่นคงในชีวิตมำกขึ้น 

 3. ระดับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีหน้ำที่ดูแลผู้สูงอำยุทุกหน่วยงำน ควรจัดเก็บ
ข้อมูลพื้นฐำนของประชำกรผู้สูงอำยุในชุมชนของตนและมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันในหน่วยงำนที่
ท ำงำนด้ำนผู้สูงอำยุในชุมชน เพื่อสำมำรถน ำข้อมูลไปวิเครำะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในแต่ละชุมชน ตลอดจน
มีกำรประเมินภำวะสุขภำพของผู้สูงอำยุเพื่อจัดกลุ่มผู้สูงอำยุตำมศักยภำพของตนเอง และจัดกำรดูแลให้กับ
ผู้สูงอำยุได้ตำมควำมเหมำะสม ตำมควำมต้องกำรครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้ำนสุขภำพ สังคม เศรษฐกิจ และ
กำรศึกษำ รวมถึงมีกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงช่องทำงให้ผู้สูงอำยุได้มีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ตำมควำม
ถนัด ควำมสนใจ และกำรมำรับบริกำรทำงสุขภำพได้โดยง่ำย 
 4. ระดับประเทศ รัฐบำลควรมีกำรวำงแผนในกำรรองรับสังคมผู้สูงอำยุในทุกกลุ่มผู้สงูอำยุ ได้แก่ กลุ่ม
ติดสังคม กลุ่มติดบ้ำน และกลุ่มติดเตียง ควรมีนโยบำยสำธำรณะที่เป็นกำรบูรณำกำรในทุกมิติ และเน้นกำรพัฒนำ
ศักยภำพของผู้สูงอำยุโดยส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงภำพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับผู้สูงอำยุว่ำไม่ใช่ผู้ที่ต้องรับกำรดูแล
เพียงอย่ำงเดียว ตลอดจนวำงแผนกำรสร้ำงเมืองให้เหมำะสมกับคนทุกวัยที่สำมำรถเข้ำถึงกำรใช้ประโยชน์จำกกำร
ขนส่งสำธำรณะที่มีอยู่ในสังคมได้ ส ำหรับด้ำนบุคลำกร ทำงสำธำรณสุข ควรเน้นให้มีกำรพัฒนำผู้ดูแลให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรดูแลผู้สูงวัยที่มีมำตรฐำน และฝึกอบรมกลุ่มแรงงำนนอกระบบที่มีควำมสนใจในกำรดูแล
ผู้สูงอำยุเพื่อให้มีทักษะในกำรดูแลผู้สูงอำยุ รวมถึงสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของคนทุกวัยในสังคมให้สำมำรถท ำ
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้คน ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและประเทศได้ 
สรุปและอภิปราย 

 ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพัง พบว่ำ เป็นกลุ่มคนที่มีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น สำเหตุมำจำกหลำยประกำร 
ได้แก่ กำรอยู่เป็นบุคคลโสด หม้ำย หรือจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพเศรษฐกิจและสังคมที่บุตร หลำน
จ ำเป็นต้องไปประกอบอำชีพต่ำงถิ่นที่อำศัย ส่งผลให้ผู้สูงอำยุต้องอยู่กันตำมล ำพังเพิ่มขึ้น กำรป้องกันกำรเกิด
ภำวะพึ่งพิงในอนำคตกับกลุ่มผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังนี้ ตำมแนวคิดพฤฒพลัง เป็นกำรมุ่งพัฒนำเพื่อให้
ผู้สูงอำยุได้พึ่งพำตนเองได้ มีศักยภำพในตนเอง และท ำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงผู้ที่มีแนวโน้มที่จะ
เป็นผู้สูงอำยุในกลุ่มนี้ให้ได้มีกำรสร้ำงคุณค่ำให้กับตนเอง โดยมีหลัก ดังนี้ 
 1. มีสุขภาพท่ีดี (Healthy) 

 1.1 กำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค ควรมีกำรจัดสวัสดิกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค 
ให้ผู้สูงอำยุมีควำมรับผิดชอบต่อสุขภำพตนเอง เช่น กำรตรวจสุขภำพประจ ำปีที่มีกำรตรวจสุขภำพที่มำกกว่ำกำร
ตรวจรักษำในโรคประจ ำตัวที่ผู้สูงอำยุเป็นอยู่ 
 1.2 ส่งเสริมกำรเข้ำถึงสิทธิสวัสดิกำรรักษำพยำบำล ให้ผู้สูงอำยุสำมำรถได้รับบริกำรสะดวกมำกขึ้น เช่น 
กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร และกำรพัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะที่สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 

 1.3 กำรประชำสัมพันธ์ถึงสวัสดิกำรทำงสุขภำพ ให้ผู้สูงอำยุได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่ทั่วถึงและรวดเร็ว โดย
อำศัยเทคโนโลยีด้ำนกำรสื่อสำรในยุคปัจจุบัน 
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 2. มีความมั่นคงหรือการมีหลักประกันในชีวิต (Security) 

 2.1 เพิ่มกำรสร้ำงรำยได้ให้กับผู้สูงอำยุ รัฐบำลควรกระตุ้นให้ภำคเอกชนจ้ำงงำนในกลุ่มผู้เข้ำสู่วัยเกษียณ
ในต ำแหน่งที่ต้องอำศัยควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงให้สำมำรถยังคงท ำงำนต่อ 

 2.2 กำรรับงำนมำท ำที่บ้ำน (Work at home) เป็นช่อง ทำงที่ผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพังสำมำรถ
เพิ่มรำยได้ให้กับตนเองซึ่งต้องค ำนึงถึงควำมถนัดของผู้สูงอำยุด้วย 
 2.3 ชุมชนต้องตระหนักถึงควำมส ำคัญของสภำพ แวดล้อมภำยในบ้ำนของผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพัง 
ควรจัดหรือปรับปรุงให้มีควำมปลอดภัย เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ 
 3. มีส่วนร่วม (Participation) 

 3.1 กำรมีกลุ่มทำงสังคมของผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ตำมล ำพัง เพื่อไม่ให้ผู้สูงอำยุเกิดควำมหว้ำเหว่ เหงำ สิ้น
หวังในชีวิต และไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งออกจำกสังคม ซึ่งอำจน ำเทคโนโลยีกำรสื่อสำรมำประยุกต์ใช้ 
 3.2 กำรเป็นจิตอำสำภำยในชุมชน เป็นกำรเสริมสร้ำงคุณค่ำให้กับตนเอง และเสริมสร้ำงกลุ่มทำงสังคม
ให้กับผู้สูงอำยุ เพื่อท ำตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

 3.3 กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำที่สั่งสมมำตลอดชีวิตให้กับคนรุ่นต่อไป 

 

-------------------------- 
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แนวข้อสอบการด าเนินงานโครงการ การติดตามประเมินผลงานแผนงาน 
1. กำรประเมินโครงกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จะดูควำมเป็นไปได้ของโครงกำรอย่ำงไร 

 ก. ดูควำมสอดคล้องกับระบบกำรเมือง                 
 ข. ดูควำมสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐ 

 ค. ดูกำรจัดองค์กำร                                                      
 ง. ดูอ ำนำจที่ใช้บริหำรโครงกำร 

 จ. ข้อ ค และ ง ถูก 

ตอบ จ.  กำรวิเครำะห์และประเมินโครงกำรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร จะพิจำรณำในประเด็นต่อไปนี้  
 1. คุณสมบัติ คุณวุฒิ และประสบกำรณ์ของผู้บริหำร   
 2. กำรจัดองค์กำร/กำรจัดหน่วยงำนในกำรบริหำร เช่น กำรจัดโครงสร้ำง กำรแบ่งอ ำนำจหน้ำที่   
 3. ระเบียบวิธีและกระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำน   
 4.พฤติกรรมกำบริหำร เช่น กำรใช้อ ำนำจของผู้บริหำร และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ร่วมงำนในโครงกำร 
เป็นต้น 

2.     ถ้ำต้องกำรทรำบโอกำสควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำร ควรประเมินแบบใด 

 ก. ประเมินตัวโครงกำรว่ำสมบรูณ์เพียงใด          ข. ประเมินผลที่จะเกิดว่ำแน่นอนหรือไม่ 
 ค. ประเมินควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์        ง. ประเมินทรัพยำกรว่ำเพียงพอหรือไม่ 
 จ. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก.   กำรวิเครำะห์และประเมินโครงกำร มีควำมหมำยเป็น 2 ลักษณะ คือ 

 1. เป็นกำรศึกษำถึงโอกำสควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินโครงกำรโดยกำรวิเครำะห์และประเมินว่ำตัวโครงกำร
ที่ร่ำงเสร็จแล้วนั้นมีควำมสมบรูณ์เพียงใด และเหมำะสมที่จะน ำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ เช่น กำรวิเครำะห์หรือ
กำรคำดคะเนสิ่งแวดล้อมในอนำคตของโครงกำร,กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มทุนของโครงกำร 

 2. เป็นกำรศึกษำท ำควำมเข้ำใจกับตัวโครงกำรให้ถ่องแท้ โดยกำรวิเครำะห์จ ำแนกแยกแยะเปรียบเทียบ
ข้อดีข้อด้อยและผลที่คำดว่ำจะได้รับหำกมีกำรน ำโครงกำรไปด ำเนินกำรหรือน ำไปปฏิบัติจริง พร้อมกับศึกษำว่ำ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับหรือผลที่จะเกิดขึ้นนั้นเหมำะสม มีคุณค่ำ มีประโยชน์ สมควรแก่กำรลงทุนด ำเนินโครงกำร
ต่อไปหรือไม่ 
3.     กำรประเมินโครงกำรให้ประโยชน์อย่ำงแท้จริงที่ใด 

 ก. ท ำให้รู้ควำมส ำเร็จของโครงกำร         

 ข. เพื่อควำมมั่นใจของนักบริหำร 
 ค. เพื่อก ำหนดทิศทำงของโครงกำรได้   
 ง. ใช้แก้ไขโครงกำรในลักษณะเดียวกันต่อไปได้ 
 จ. เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหำรตัดสินใจว่ำจะสั่งกำรอย่ำงไรต่อไป 
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ตอบ จ.  กำรประเมินโครงกำรถือเป็นเคร่ืองมือที่ส ำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหำรตัดสินใจว่ำจะน ำโครงกำรน้ันไป 

ด ำเนินกำรต่อไป หรือควรจะต้องมีกำรแก้ไขตระเตรียมกำรอย่ำงไรจึงจะท ำให้กำรด ำเนินกำรประสบควำมสะดวก 

รำบรื่นขึ้นได้ 
4.     เมื่อเสร็จสิ้นกำรประเมินโครงกำรแล้ว โครงกำรจะเข้ำสู่กระบวนกำรใดต่อไป 

 ก. กำรวงโครงกำร                      ข. กำรบริหำรโครงกำร                              
 ค. กำรวิเครำะห์โครงกำร            ง. กำรศึกษำควำมเป็นไปได้       
 จ. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข.  กระบวนกำรของโครงกำรมี 4 กระบวนกำร คือ  
 1. กำรร่ำงหรือกำรวำงโครงกำรเป็นกระบวนกำรในกำรก่อรูปโครงร่ำง  
 2. กำรวิเครำะห์และกำรประเมินโครงกำร  
 3.กำรบริหำร/กำรจัดกำรโครงกำรหรือกำรปฏิบัติตำมโครงกำรหรือกำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติเป็น
กระบวนกำรที่ท ำให้โครงกำรบังเกิดผลงำน (Products) ให้ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์ได้  
 4.กำรติดตำมประเมินผลโครงกำร 
5.     หน้ำที่ของผู้จัดกำรโครงกำรนั้น กล่ำวโดยสรุปแล้วมีหน้ำที่ส ำคัญๆ อย่ำงไร 

 ก. จัดหำทีมงำน ทรัพยำกร และกำรสั่งกำร   

 ข. บริหำรองค์กำรและบริหำรงำนบุคคล                                             
 ค. แก้ปัญหำและบริหำรงำนบุคคล 

 ง. ตัดสินใจ มอบหมำยงำน และกำรควบคุมงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 

 จ. บริหำรงำนองค์กำรและบริหำรกำรเงิน            
ตอบ ก.  ในกระบวนกำรน ำโครงกำรไปปฏิบัตินั้นหำกกล่ำวโดยสรุปแล้ว ผู้จัดกำรโครงกำร (Project 

Manager) มีหน้ำที่ที่ส ำคัญ 3 ประกำร คือ กำรจัดหำทีมงำน ทรัพยำกร และกำรสั่งกำร 

6.     ข้อใดมิใช่เกณฑ์ในกำรประเมินผลโครงกำร 

 ก. ด้ำนประสิทธิภำพ (Efficiency Evaluation) 

 ข. ด้ำนคุณภำพ (Quality Evaluation) 

 ค. กำรมีส่วนร่วมในโครงกำร (Participation Evaluation) 

 ง. กำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำย (Goal Attainment Evaluation) 

 จ.ควำมส ำคัญของโครงกำร (Significance Evaluation) 

ตอบ ค.  เกณฑ์ในกำรประเมินผลโครงกำรสำมำรถพิจำรณำได้จำกปัจจัย 5 ประกำร คือ 

 1. กำรประเมินผลด้ำนประสิทธิภำพ (Efficiency Evaluation) 

 2. กำรประเมินผลด้ำนคุณภำพ (Quality Evaluation) 

 3. กำรประเมินผลด้ำนเศรษฐกิจและกำรเงิน (Economic and Financial Evaluation) 

 4. กำรประเมินผลด้ำนกำรบรรลุตำมเป้ำหมำย (Goal Attainment Evaluation) 
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 5. กำรประเมินผลด้ำนควำมส ำคัญของโครงกำร (Significance Evaluation) 

7.     กระบวนกำรใดมิใช่กระบวนกำรในกำรประเมินผลโครงกำร 

 ก. กำรเก็บข้อมูล                                        
 ข. กำรวำงแผนกำรประเมินผล 

 ค. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรประเมินผล   
 ง. กำรวิเครำะห์และแปลควำมหมำยข้อมูล 

 จ. กำรคัดเลือกเคร่ืองมือและคัดเลือกข้อมูลเพื่อวัดควำมเปลี่ยนแปลง 
ตอบ ข.  ขั้นตอนหรือกระบวนกำรของกำรติดตำมประเมินผลโครงกำร มีดังนี้ 
 1.ก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรประเมินผลโครงกำร    
 2.พิจำรณำรำยละเอียดในตัวโครงกำรโดยเฉพำะวัตถุประสงค์ของโครงกำร     
 3. เลือกเคร่ืองมือหรือเกณฑ์ที่จะใช้ในกำรประเมินผลโครงกำร             
 4 เก็บ วิเครำะห์ และแปลควำมหมำยของข้อมูล ซึ่งจะใช้เฉพำะข้อมูลในอดีต และปัจจุบันเท่ำนั้น  
 5สรุปผลกำรประเมินผลโครงกำรและท ำรำยงำนกำรประเมินผล ทั้งที่เป็นผลโดยตรงและผลโดยอ้อม 

8.     กล่ำวโดยสรุปแล้ว โครงกำรให้ประโยชน์อย่ำงมำกที่สุดกับงำนชนิดใด 

 ก. งำนพัฒนำ                               ข. งำนประจ ำวัน                         
 ค. งำนที่ไม่มีกำรแข่งขัน    ง. งำนที่ไม่เป็นควำมลับ                            
 จ. กับงำนทุกชนิด 

ตอบ ก.  เน่ืองจำกโครงกำรมีลักษณะเป็นงำนชั่วครำวที่มุ่งด ำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดผลิตผลตำมแนวทำงที่แผน
ที่วำงไว้ ดังนั้นโครงกำรจึงให้ประโยชน์อย่ำงมำกที่สุดกับงำนพัฒนำเพรำะงำนพัฒนำเป็นงำนที่เน้นให้มีกำร
เปลี่ยนแปลงตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนนั้นเอง 
9.     โครงกำรอำจจะส ำเร็จหรือล้มเหลวส่วนมำกแล้วขึ้นอยู่กับขั้นตอนใดมำกเป็นพิเศษ 

 ก. ขั้นร่ำงโครงกำร                     ข. ขั้นประเมินโครงกำร                             
 ค. ขั้นจัดกำรโครงกำร    ง. ขั้นประเมินผลโครงกำร       
 จ. ทุกขั้นตอนมีส่วนเท่ำๆกัน 

ตอบ ก. ในกระบวนกำรของแผน / โครงกำรน้ัน กระบวนกำรหรือขั้นตอนที่ใช้ข้อมูลมำกที่สุดและมีอิทธิพลต่อ
ทุก ๆ กระบวนกำรมำกที่สุดก็คือ กำรวำงแผน/โครงกำร เพรำะโดยทั่วไปแล้วกำรที่แผน/โครงกำรจะประสบ
ควำมส ำเร็จหรือล้มเหลวนั้น จะขึ้นอยู่กับกระบวนกำรหรือขั้นตอนที่ว่ำนี้เป็นส ำคัญ กล่ำวคือ ถ้ำวำงแผน/โครงกำร
ได้ดีมีรำยละเอียดครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ย่อมส่งผลให้กำรวิเครำะห์และประเมิน กำรน ำไปปฏิบัติ ตลอดจน
กำรประเมินผลสำมำรถท ำได้โดยง่ำย และโอกำสที่แผน/โครงกำรนั้นจะประสบควำมส ำเร็จก็จะมีสูง 
10.     ข้อใดเป็นนิยำมกำรประเมินผลที่ดี 
 ก. กำรวัดควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินกำร 

 ข. กำรเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรด ำเนินกำรกับผลที่คำดหวังไว้ 



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      199 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 ค. กำรวิเครำะห์ระดับควำมส ำเร็จของกำรปฏิบัติตำมแผน 

 ง. กำรหำควำมพึงพอใจจำกผลกำรปฏิบัติตำมแผน 

 จ. กำรเปรียบเทียบผลของกำรวำงแผนกับผลกำรปฏิบัติตำมแผน 

ตอบ ข.  กำรประเมินผลโครงกำร (Program Evaluation) หมำยถึง กำรเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริง (Exact 

Results) กับผลที่คำดว่ำจะได้รับ (Expected Results) ของโครงกำร 
11. กำรประเมินผลโครงกำรควรเป็นหน้ำที่ของใคร                          
 ก. ผู้บริหำรโครงกำร    ข. ผู้ร่ำงโครงกำร                                                                                
 ค. ผู้บริหำรองค์กรของโครงกำร   ง. ผู้รับผลกระทบจำกโครงกำร                                                       
 จ. ผู้วิเครำะห์โครงกำร 
ตอบ ค.    บุคคลผู้มีหน้ำที่ในกำรวำงโครงกำรตลอดจนวิเครำะห์และประเมินโครงกำร เพื่อน ำเสนอให้ผู้บริหำร
หรือผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติก็คือ นักวำงโครงกำร ในขณะที่งำนประเมินผลโครงกำรโดยทั่วไปจะเป็นหน้ำที่
ของผู้บริหำรองค์กรของโครงกำรน้ัน ๆ นั่นเอง 
12. กำรที่หน่วยงำนน ำนโยบำยมำปลงเป็นแผนงำนและโครงกำรเป็นขั้นตอนใด 

 ก. กำรก่อตัวของนโยบำย    ข. กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ 
 ค. กำรเตรียมและเสนอนโยบำย   ง. กำรอนุมัติและกำรประกำศนโยบำย 

 จ. กำรปรับปรุงแก้ไขนโยบำย 

ตอบ ข. อธิบาย ขั้นตอนกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ (Policy Implementation) เป็นขั้นตอนที่แสดงให้เห็นถึง
กำรน ำทรัพยำกรต่ำงๆ ไปจัดสรรเพื่อก่อให้เกิดผลตำมนโยบำยซึ่งประกอบไปด้วย 

 1. กำรส่งต่อนโยบำย     

 2. กำรตีควำมหรือแปลงนโยบำยออกมำเป็นแผนงำนและโครงกำร 

 3. กำรชี้แจงเกี่ยวกับนโยบำย 

 4. กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนระดับปฏิบัติกำร 

 5. กำรจัดระบบสนับสนุน 

 6. กำรติดตำมและควบคุมผลกำรปฏิบัติงำน 

13.     ข้อใดเรียงล ำดับที่ถูกต้อง                                                 
 ก. นโยบำย แผน โครงกำร โครงงำน  ข. แผน นโยบำย โครงกำร โครงงำน             
 ค. โครงกำร โครงงำน แผน นโยบำย  ง. โครงงำน โครงกำร นโยบำย แผน                             
 จ. นโยบำย โครงกำร แผน โครงงำน 

ตอบ ก.    รูปแบบของกิจกรรมที่ใช้ในกำรบริหำรโดยทั่วไป มี 5 รูปแบบ คือ 

 1. นโยบำย (Policy) เป็นข้อเสนอส ำหรับแนวทำงกำด ำเนินงำนเพื่อสนองตอบต่อปัญหำต่ำงๆ 

 2. แผนหรือแผนงำน (Plan) หมำยถึง วิถีทำงของกำรด ำเนินกำรซึ่งได้ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำแล้ว กล่ำวคือ 
จุดเน้นหลักของแผนคือเพื่อแสดงแนวทำงของกำรบรรลุเป้ำหมำย 
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 3. โครงกำร (Program) เป็นกิจกรรมที่ระบุถึงวิธีกำรด ำเนินกำรของแผนเพื่อผลักดันให้เป้ำหมำยของ
แผนประสบผลส ำเร็จ 

 4. โครงงำน (Project) เป็นส่วนย่อยๆของโครงกำร ซึ่งมีเป้ำหมำยให้เกิดผลผลิต 1 ผลผลิต 

 5. งำน (Job) เป็นส่วนย่อยของโครงงำนที่มีจุดมุ่งหมำยเพื่อระบุกิจกรรมหรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเป็น
ส ำคัญ 

14. กำรประเมินโครงกำรด้ำนใดที่มักต้องท ำเสมอทุกคร้ังของกำรประเมิน 

 ก. ควำมพร้อมของข่ำวสำร                   ข. กำรต่อต้ำนจำกสังคม 

 ค. ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ                       ง. ควำมเหมำะสมของเทคโนโลยี 
 จ. ควำมเหมำะสมทำงกำรเมือง 
ตอบ ค.  กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร (Feasibility Study) มักจะประเมินเพียงตัวแปรหลักๆ ดังนี้  
 1. ด้ำนกำรบริหำรหรือกำรจัดกำร  
 2. ด้ำนเศรษฐกิจ ควำมคุ้มทุนหรือผลตอบแทนของโครงกำร (นิยมประเมินในด้ำนนี้เป็นประจ ำ)    
 3. ด้ำนเทคนิคของโครงกำร เช่น สถำนที่ตั้ง วัตถุดิบ และเทคโนโลยีของโครงกำร    
 4. ด้ำนสิ่งแวดล้อมของโครงกำร 
15. กำรประเมินโครงกำรด้ำนสังคมจะดูควำมเป็นไปได้ที่อะไร 

 ก. กำรมองเห็นปัญหำของประชำชน                   ข. ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ 

 ค. ควำมเหมำะสมของเทคโนโลยี                  ง. ควำมเหมำะสมทำงกำรเมือง 
 จ. โอกำสสร้ำงงำนใหม่ของโครงกำร 

ตอบ ง.  กำรวิเครำะห์และกำรประเมินโครงกำรด้ำนสังคม จะพิจำรณำในประเด็น ดังต่อไปนี้  
 1. ควำมเหมำะสมสอดคล้องต้องกันระหว่ำงแนวทำงของโครงกำรและปัจจัยทำงสังคม เช่น ศำสนำ 
กำรศึกษำ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  ควำมเชื่อ ค่ำนิยม กฎหมำย กำรเมือง และกำรปกครอง เป็นต้น   
 2. โอกำสที่สังคมจะยอมรับ/สนับสนุน หรือต่อต้ำน/คัดค้ำนโครงกำร 

16.     บุคคลที่มีหน้ำที่ประเมินโครงกำรควรเป็นใคร                             
 ก. นักบริหำรที่เก่งๆ    ข. ฝ่ำยตรงข้ำมกับผู้วำงโครงกำร                                           
 ค. นักวำงโครงกำรเก่งๆ    ง. ฝ่ำยสนับสนุนกำรวำงโครงกำร                                          
 จ. สื่อมวลชนอิสระ 

ตอบ ค.   
17. ในกำรควบคุมโครงกำรนั้นต้องคุมอย่ำงน้อย 3 ด้ำน ได้แก่ คุมคุณภำพ คุมเวลำ และอีก 1 ด้ำนได้แก่อะไร 
 ก. คุมวัสดุอุปกรณ์                       ข. คุมบุคลำกร                              
 ค. คุมงบประมำณ     ง. คุมขั้นตอนกำรท ำงำน           
 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ค.  กำรควบคุมแผน/โครงกำรนั้น มักจะกระท ำใน 3 ด้ำน คือ 
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 1. ควบคุมเวลำ (Time Control) คือ คุมให้เสร็จตรงตำมเวลำที่ได้วำงแผน/โครงกำรไว้โดยใช้เทคนิค 
PERT    

 2. ควบคุมค่ำใช้จ่ำย (Cost Control) เป็นกำรคุมรำยจ่ำยของแผน/โครงกำรให้อยู่ในกรอบงบประมำณ 

ที่ตั้งไว้ โดยใช้เทคนิค PPBS    

 3. ควบคุมคุณภำพและมำตรฐำน (Quality Control) เป็นกำรคุมให้เกิดผลงำนตรงตำมวัตถุประสงค์ของ
แผน/โครงกำรอย่ำงครบถ้วนและเคร่งครัด เทคนิคที่ใช้อำจกระท ำได้โดยกำก ำหนดมำตรฐำน (Standard) ของ
งำน 

18.    เคร่ืองมือต่อไปนี้ข้อใดมิใช่เครื่องที่ใช้ในกำรควบคุมโครงกำร 

 ก. กำรต ำหนิติเตียน                    ข. กำรยกย่องชมเชย   
 ค. กำรช่วยเหลือเกื้อกูล    ง. กำรตรวจสอบงำน                  
 จ. กำรรำยงำน 

ตอบ ก.  เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและควบกำรปฏิบัติตำแผน/โครงกำร ได้แก่    
 1.กำรประชุม (Meeting) ซึง่ถือเป็นเคร่ืองมือที่ท ำให้ได้ข้อมูลละเอียดที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ท ำให้
สิ้นเปลืองเวลำและเสียค่ำใช้จ่ำยมำกที่สุดเช่นกันด้วย              
 2. กำรอ ำนวยกำร (Directing)    

 3. กำรตรวจสอบงำน (Inspecting)    

 4. กำรรำยงำน (Reporting)  นอกจำกนี้ ควรทรำบด้วยว่ำกำรติดตำมและควบคุมแผน/โครงกำรน้ัน 
ไม่ใช่เป็นกำรจับผิดเพื่อต ำหนิติเตียนหรือลงโทษอย่ำงอื่น แต่เป็นกำรแนะน ำช่วยเหลือเกื้อกูลและสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน เช่น กำรยกย่องชมเชย เป็นต้น 

19.    กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ โครงกำรจะมีแนวทำงอย่ำงไร 

 ก. รำยงำนเมื่อก่อนจะเร่ิมกำรบริหำร และเมื่อบริหำรเสร็จสิ้นแล้ว 

 ข. รำยงำนเมื่อกำรบริหำรโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว 

 ค. ต้องรำยงำนเป็นระยะๆ ตำมควำมก้ำวหน้ำของงำน 

 ง. ถูกเฉพำะข้อ ข และ ค.  
 จ. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง.  ในกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรนั้น ต้องรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำเป็นระยะๆ และต้อง
รำยงำนสรุปรวมเมื่อโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว 

20.    ผลที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรบริหำรโครงกำรอำจจ ำแนกได้หลำยอย่ำง แต่ส ำหรับกำรติดตำมประเมินผล
โครงกำรมักแบ่งแบบใด                      
 ก. ผลโดยตรงกับผลโดยอ้อม   ข. ผลทันทีกับผลที่ต้องรอคอย                                
 ค. ผลดีกับผลเสีย     ง. ผลที่ชอบกับผลที่ไม่ชอบ                                      
 จ. ผลที่ต้องกำรกับผลที่ไม่ต้องกำร 
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ตอบ ก.  ผลที่เกิดขึ้นจริง (Exact Results) จำกแผน/โครงกำร นิยมแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. ผลโดยตรง (Direct Results) เป็นผลที่แผน/โครงกำรต้องกำรให้เกิดขึ้นมำกที่สุด และจะทรำบผล
โดยตรงของแผน/โครงกำรนี้ได้โดยกำรศึกษำจำกวัตถุประสงค์ (Objective) ของแผน/โครงกำร  
 2.ผลโดยอ้อม (Indirect Results) หรือผลพลอยได้มักจะมีลักษณะของผลลัพธ์ที่เปน็ผลทำงสังคมหรือ
ผลทำงจิตวิทยำเป็นส่วนใหญ่ 

21. กำรประเมินโครงกำรแบบ Feasibility Study มีเป้ำหมำยเพื่อสิ่งใด 

 ก. เพื่อดูโอกำสว่ำจะท ำโครงกำรได้ส ำเร็จหรือไม่        
 ข. เพื่อหำควำมบกพร่องของโครงกำร 

 ค. เพื่อแก้ไขโครงกำรให้สมบรูณ์ขึ้น                         
 ง. เพื่อหำทำงประหยัดค่ำใช้จ่ำย     
 จ. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ก.  กำรวิเครำะห์และกำรประเมินโครงกำร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1.  กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบโครงกำร (Program/Project Analysis) เป็นกำรวิเครำะห์และประเมิน
โครงกำรในระบบปิด ซึ่งจะให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยภำยในองค์กำร/โครงกำรเป็นหลัก โดยจะน ำเอำโครงกำรที่มี
อยู่ทั้งหมดมำท ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบถึงข้อดีข้อด้อยของแต่ละโครงกำร เพื่อเลือกเอำโครงกำรที่ดีที่สุด ซึ่ง
เหมำะส ำหรับโครงกำรที่ไม่เร่งด่วน 

 2.  กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร (Feasibility Study) เป็นกำรวิเครำะห์และประเมินโครงกำร
ระบบเปิด ซึ่งจะให้ควำมส ำคัญกับสภำพแวดล้อมภำยนอกที่มำกระทบโครงกำรโดยจะน ำโครงกำรที่ได้เลือกสรร
ไว้แล้วเพียงโครงกำรเดียวมำท ำกำรศึกษำถึงควำมเป็นไปได้เพื่อประเมินโอกำสในกำรบรรลุผลส ำเร็จของ
โครงกำรว่ำมีโอกำสที่จะประสบผลส ำเร็จมำกน้อยเพียงใด ซึ่งมักจะใช้ในกรณีที่เป็นโครงกำรเร่งด่วน 

22. ผลของโครงกำรชนิดใดเป็นผลที่นิยมให้เกิดขึ้นมำกที่สุด 

 ก. กำรรับรู้ปัญหำของประชำชน                       ข. ควำมสอดคล้องกับค่ำนิยม 

 ค. ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจ                             ง. โอกำสในกำรถูกต่อต้ำน 

 จ. กำรยอมรับในแนวทำงของโครงกำร 

ตอบ ข.  ผลของโครงกำรที่นิยมให้เกิดขึ้นมำกที่สุด คือ ผลของโครงกำรด้ำนสังคมเพรำะเป็นผลหรือปัจจัยที่มี
อิทธิพลส ำคัญต่อควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของโครงกำร ทั้งนี้เรำสำมำรถทรำบผลของโครงกำรด้ำนนี้ได้จำก
กำรวิเครำะห์และประเมินโครงกำรด้ำนสังคม  
23. กระบวนกำรของโครงกำรมี 4 กระบวนกำร ได้แก่ กำรวำงโครงกำร กำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติ กำร
ประเมินผลโครงกำร ที่หำยไปได้แก่กระบวนกำรใด    
 ก. กำรแจกแจงโครงกำร   ข. กำรวินิจฉัยโครงกำร                                                      
 ค. กำรก่อรูปโครงกำร    ง. กำรติดตำมผลโครงกำร                                                
 จ. กำรวิเครำะห์และประเมินโครงกำร 
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ตอบ จ.    
24. กระบวนกำรใดของโครงกำรที่ท ำให้โครงกำรบังเกิดผล (Products) 

 ก. กำรวำงโครงกำร                             ข. กำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติ            
 ค. กำรวิเครำะห์โครงกำร    ค. กำรประเมินผลโครงกำร              
 ง. กำรประเมินโครงกำร 

ตอบ  ข   
25.       กระบวนกำรใดเป็นกระบวนกำรต่อจำกกำรก่อรูปของโครงกำร 

 ก. กำรวำงโครงกำร                             ข. กำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติ            
 ค. กำรวิเครำะห์โครงกำร    ง. กำรประเมินโครงกำร                   
 จ. ถูกทุกข้อ 

ตอบ  ก.  
26.         กระบวนกำรใดเป็นกระบวนกำรที่ต้องใช้ข้อมูลมำกที่สุด 

 ก. กำรวำงโครงกำร                              ข. กำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติ            
 ค. กำรวิเครำะห์โครงกำร    ง. กำรประเมินโครงกำร                   
 จ. ผิดทุกข้อ 

ตอบ  ก.  ดูค ำอธิบำยข้อ 27 ประกอบ 

27.       โครงกำรต่ำงจำกแผนที่ใดมำที่สุด                                   
 ก. ที่วิธีด ำเนินกำรที่ชัดเจนกว่ำ   ข. ที่สถำนที่กว้ำงขวำงกว่ำ                                               
 ค. ที่ผลผลิตหลำกหลำยกว่ำ    ง. ที่เวลำที่ยำวนำนกว่ำ                                                     
 จ. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ก.   รูปแบบอันเฉพำะเจำะจงที่ท ำให้โครงกำรมีควำมแตกต่ำงจำกแผน มีดังนี้ 
 1. โครงกำรมีควำมชัดเจนและเจำะจงกว่ำ ทั้งรูปแบวิธีในกำรด ำเนินกำร สถำนที่ด ำเนินกำรและระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินกำร 
 2. โครงกำรมีควำมมุ่งหมำยให้เกิดผลผลิตมำกกว่ำแผน 

 3. โครงกำรเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในโครำงสร้ำง และยังมีรำยละเอียดอ่ืน ๆ มำกกว่ำเช่น ต้องระบุ
วัตถุประสงค์ ภูมิหลังหรือที่มำ แนวทำง กลยุทธ์ เป็นต้น 

28.  เป้ำหมำยของกำรวำงโครงกำรคือสิ่งใด                         
 ก. เพื่อของบประมำณได้ชัดเจน   ข. เพื่อให้ครบขั้นตอนของโครงกำร                      
 ค. เพื่อท ำให้แผนชัดเจนขึ้น    ง. เพื่อให้ได้รับผลส ำเร็จที่แน่นอน                          
 จ. เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน 

ตอบ  ค.    
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29. งำนใดมิใช่ในกำรท ำ Project Programming ของโครงกำร 
 ก. ก ำหนดบุคคล                                    ข. ก ำหนดงบประมำณ 

 ค. ก ำหนดสถำนที่ด ำเนินกำร                            ง. ก ำหนดตำรำงเวลำปฏิบัติงำน 

 จ. ก ำหนดกำรวำงโครงกำร 

ตอบ จ.   ในกระบวนกำรวำงโครงกำรจ ำเป็นต้องมีกำรจัดท ำโครงกำรปฏิบัติ (Operation  Plan)  ซึ่งเป็นกำร
ก ำหนดรำยละเอียดของวิธีด ำเนินกำรโครงกำร  หรือที่เรียกว่ำ กำรจัดท ำ “Project  Programming”  ดังนี้   
 1.  ก ำหนดบุคลำกร (Man Power) คือ กำรจัดคนที่ต้องรับผิดชอบงำนต่ำง ๆ ให้เหมำะสม   ซึ่งถือเป็น
งำนที่จ ำเป็นมำกที่สุด      
 2. วัสดุอุปกรณ์  และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ (Materials/Equipments and Facilities)      

 3. ตำรำงเวลำกำรปฏิบัติงำน (Work Scheduling) คือก ำหนดขั้นตอนของงำนประกอบกับช่วงเวลำที่
ต้องปฏิบัติอย่ำงเป็นขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงกำรจนสิ้นสุดกระบวนกำร    
 4. งบประมำณ (Budgeting)     

 5. สถำนที่ (Location)   

 6. องค์กำรที่จะต้องดูแลผลของโครงกำรเมื่อด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว (Future   Organization)            

 7. กำรประเมินผลโครงกำร (Evaluation) 

30. มีปัญหำโครงสร้ำงไม่ชัดเจน หมำยถึง                           
 ก. จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำมำบริหำรนโยบำย  ข. ผู้เกี่ยวข้องน้อย                                                              
 ค. ลักษณะในทำงภูมิศำสตร์   ง. ค่ำนิยมของคนในสังคม                                              
 จ. ทำงออกแก้ไขปัญหำน้อย 

ตอบ ง. ปัญหำที่มีโครงสร้ำงไม่ชัดเจน (Ill – Structured Problem) หมำยถึง ปัญหำที่เป็นค่ำนิยมของคนใน
สังคม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับผู้คนจ ำนวนมำก เป็นปัญหำที่มีทำงออกได้หลำยหนทำง โดยแต่ละหนทำงไม่สำมำถมอง
เห็นผลประโยชน์ได้ชัดเจนจึงเป็นที่ถกเถียงกันได้และมีผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอน 

31. เรำจะรู้ได้อย่ำงไรว่ำ แนวทำงที่ถูกต้องในกำรด ำเนินโครงกำรจะเป็นอย่ำงไร 

 ก.  รู้ด้วยกำรคำดคะเน    ข.  รู้ด้วยกำรสอบถำมจำกผู้เชี่ยวชำญ 

 ค.  ข้อมูลที่เก็บมำวิเครำะห์จะน ำเรำให้รู้ได้  ง.  รู้จำกกำรศึกษำจำกโครงกำรที่คล้ำยคลึงกัน 

ตอบ ง.   
32. ข้อใดมิใช่หลักกำรที่ดีของโครงกำร 

 ก.  ต้องประเมินผลได้    ข.  ต้องมีวิธีด ำเนินกำรที่ชัดเจน 

 ค.  ต้องอยู่บนควำมต้องกำรของสังคม  ง.  ต้องเป็นเอกเทศไม่เกี่ยวข้องกับโครงกำรอ่ืนใด 

ตอบ ง.   
33. กำรร่ำงโครงกำรจะเร่ิมต้นด้วยกำรร่ำงอะไรก่อน 

 ก.  ร่ำงข้อมูล     ข.  ร่ำงโครงกำรกลยุทธ์ 
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 ค.  ร่ำงองค์กำร     ง.  ร่ำงโครงกำรด ำเนินกำร 

ตอบ ข.   
34. กำรบริหำรโครงกำรจะเร่ิมต้นด้วยกิจกรรมใดก่อนจึงจะถูกต้อง 
 ก.  กำรร่ำงแผนกำรบริหำร    ข.  กำรท ำควำมเข้ำใจกับตัวโครงกำร 

 ค.  กำรหำผู้ร่วมงำน     

 ง.  กำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนยอมรับโครงกำร 

ตอบ ก.   
35. กำรประเมินผลโครงกำรจะเร่ิมต้นท ำสิ่งใดก่อน 

 ก.  พิจำรณำรำยละเอียดของโครงกำรที่จะประเมินผล  
 ข.  เก็บข้อมูลเพื่อวัดควำมเปลี่ยนแปลงของผลโครงกำร 

 ค.  วำงแผนกำรประเมินผล 

 ง.  สร้ำงเคร่ืองมือเพื่อเก็บข้อมูลของกำรบริหำรของโครงกำร 
ตอบ ค.   
36. โครงกำรทุกโครงกำรจ ำเป็นต้องสอดคล้องกับอะไรบ้ำง 
 ก. กับนโยบำยและแผน    ข. กับแผนและงำน (JOB) 

 ค. กับโครงกำรและงำน    ง. กับงำนและกิจกรรม (ACTIVITY) 

 จ. ที่กล่ำวมำทุกข้อ 

ตอบ จ 

37. ข้อใดไม่ใช่หลักกำรที่ดีของโครงกำร 

 ก. ต้องประเมินผลได้    ข. ต้องมีวิธีด ำเนินกำรที่ชัดเจน 

 ค. ต้องอยู่บนควำมต้องกำรของสังคม  ง. ต้องเป็นเอกเทศไม่เกี่ยวข้องกับโครงกำรอ่ืนใด 

 จ. ต้องมีควำมยืดหยุ่นตำมสภำวะแวดล้อมได้ 
ตอบ ง 
38. กำรก ำหนดกลยุทธ์ของโครงกำรต้องรับรู้สิ่งใดก่อนจึงจะท ำได้ 
 ก. ขอบเขตของปัญหำ    ข. ทรัพยำกรที่มีสนับสนุน 

 ค. เวลำที่มี     ง. ถูกทั้ง 3 ข้อที่กล่ำวมำ 
 จ. ผิดทั้ง 3 ข้อที่กล่ำวมำ 
ตอบ ง 
39. กำรร่ำงขั้นตอนด ำเนินกำรในโครงกำรจะต้องบอกรำยละเอียดอะไรเป็นส ำคัญ 

 ก. บอกตำรำงเวลำปฏิบัติงำน   ข. บอกทรัพยำกรที่ต้องใช้แต่ละขั้นตอน 

 ค. บอกแรงงำนที่ต้องปฏิบัติ   ง. บอกรำยละเอียดวิธีด ำเนินกำร 
 จ. ข้อ ก. – ง. ถูกทุกข้อ 
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ตอบ จ 

40. กำรร่ำงโครงกำรจริงๆ นั้นข้อมูลส่วนมำกจะหำได้จำกแหล่งใดมำกที่สุด 

 ก. จำกสถำนที่ด ำเนินโครงกำร   ข. จำกเอกสำรทั่วๆ ไป 

 ค. จำกโครงกำรเก่ำที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน  ง. จำกผู้เชี่ยวชำญประจ ำโครงกำร 
 จ. จำกสถำนที่รำชกำรทั่วไป 

ตอบ จ 

41. ขั้นตอนกำรประเมินโครงกำรควรเร่ิมได้เมื่อใดจึงจะดีที่สุด 

 ก. เมื่อร่ำงโครงกำรจัดกำรโครงกำร   ข. ก่อนจะเร่ิมกำรจัดกำรโครงกำร 
 ค. เมื่อได้โครงกำรกลยุทธ์แล้ว   ง. หลังจำกเร่ิมกำรจัดกำรโครงกำรไปแล้ว 

 จ. หลังจำกประเมินผลโครงกำรแล้ว 

ตอบ ข 

42. ในกำรประเมินโครงกำรพัฒนำนั้นแนวทำงกำรประเมินที่เหมำะสมคือแนวใด 

 ก. ประเมินแบบวิเครำะห์เปรียบเทียบโครงกำร  

 ข. ประเมินแนวกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร 

 ค. ประเมินเชิงประมำณ    ง. ประเมินเชิงคุณภำพ 

 จ. ประเมินเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ 

ตอบ ข 

43. กำรประเมินควำมเป็นไปได้ของโครงกำรจะเน้นกำรวิเครำะห์ 4 ตัวแปรคือข้อใด 

 ก. กำรจัดกำรกับเทคนิค    ข. สิ่งแวดล้อมกับกำรเมือง 
 ค. สังคมกับสิ่งแวดล้อม    ง. เศรษฐกิจกับสังคม 

 จ. เทคนิคกับวัฒนธรรม 

ตอบ ก 

44. ข้อใดไม่ถือว่ำเป็นเคร่ืองมือในกำรควบคุมโครงกำร 

 ก. กำรประชุม (METTING)   ข. กำรรำยงำน (REPORTING) 

 ค. กำรมอบหมำยงำน (DELEGATING)  ง. กำรตรวจสอบงำน (INPECTING) 

 จ. กำรอ ำนวยกำร (DELEGATING) 

ตอบ ค 

45. กำรประเมินผลโครงกำรหมำยถึงอะไร 
 ก. กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร  

 ข. กำรตรวจสอบของกำรปฏิบัติงำนของโครงกำร 

 ค. กำรเปรียบเทียบผลงำนจริงกับผลที่วำงโครงกำรไว้  
 ง. กำรศึกษำควำมผิดพลำดของกำรบริหำรโครงกำร 
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 จ. กำรตรวจวัดผลของกำรบริหำรว่ำน่ำพึงพอใจเพียงใด 

ตอบ ค 

46. กำรประเมินผลโครงกำรควรกระท ำได้เมื่อใด 

 ก. ในระหว่ำงด ำเนินโครงกำร    

 ข. ทันทีภำยหลังสิ้นสุดกำรบริหำรโครงกำร 

 ค. ภำยหลังกำรสิ้นสุดกำรบริหำรโครงกำรแล้วระยะหนึ่ง 
 ง. ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.     

ตอบ ง  
47. ในกำรด ำเนินโครงกำรในพื้นที่จริง ต้องอำศัยองค์ประกอบพื้นฐำน ที่ช่วยให้โครงกำรด ำรง 
อยู่ได้นั้นเรียกว่ำอะไร 
 ก. Infrastructure     ข. Manufacturer 

 ค. Program Structure    ง. Public Relations 

 จ. Program Settlement 

ตอบ ง 
48. ถ้ำต้องกำรทรำบผลกระทบของโครงกำร เรำควรใช้วิธีประเมินแบบใด 

 ก. ประเมินเมื่อเสร็จใหม่ๆ    ข. ประเมินในระยะยำว 

 ค. ประเมนิเป็นระยะๆ    ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก 

ตอบ ข.  
49. โครงกำรต่ำงกันงำนประจ ำในประเด็นที่ส ำคัญอย่ำงไร 

       ก.โครงกำรมีงบประมำณที่แน่นอน  แต่งำนประจ ำไม่มีงบประมำณที่แน่นอน 

 ข. โครงกำรมีก ำหนดเวลำเร่ิมต้นและสิ้นสุดแน่นอน  แต่งำนประจ ำปีเป็นกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเวลำ 
 ค. โครงกำรต้องมีหลำยหน่วยงำนร่วมรับผิดชอบ  แต่งำนประจ ำมีหน่วยงำนเดียวรับผิดชอบ 

       ง.โครงกำรไม่มีงบประมำณแน่นอน  แต่งำนประจ ำมีงบประมำณที่แน่นอน 

ตอบ ข. 
50. กำรตัดสินใจเลือกโครงกำรที่ดีควรจะเลือกโครงกำรที่มีลักษณะใดบ้ำง 
       ก.  เป็นโครงกำรที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด แต่ใช้ระยะเวลำนำน 

       ข.  เป็นโครงกำรที่ให้ผลตอบแทน  แต่ใช้ระยะเวลำสั้นที่สุด 

       ค.  เป็นโครงกำรที่ใช้งบประมำณและทรัพยำกรน้อยที่สุด 

       ง.  เป็นโครงกำรที่มีอุปสรรคมำกที่สุด 

ตอบ ข.   
51. ประสิทธิภำพของโครงกำร หมำยถึงสิ่งใด 

   ก.  โครงกำรได้ผลผลิตเร็วกว่ำที่ก ำหนด                    ข.  โครงกำรใช้ค่ำใช้จ่ำยต่ ำ 
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       ค.  โครงกำรได้ผลผลิตครบถ้วนภำยในเวลำและทรัพยำกรที่ก ำหนด  
       ง.  เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเข้มแข็ง 
ตอบ  ค.   
52. เมื่อใดจึงจะมีกำรประเมินโครงกำรแบบวิเครำะห์เปรียบเทียบ (Program Analysis) โครงกำร 
 ก. เมื่อร่ำงโครงสร้ำงเสร็จแล้ว    ข. เป็นโครงกำรที่สอง 
 ค. ถึงเวลำที่จะปฏิบัติตำมโครงกำร   ง. มีโครงกำรให้เลือกปฏิบัติหลำยโครงกำร 

ตอบ  ง. 
53. กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรเน้นหลักในด้ำนใดบ้ำง  
 ก.  เศรษฐกิจ กำรจัดกำร เทคโนโลยี   ข. สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง    

 ค. เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กำรเมือง   ง. ผลตอบแทน สิ่งแวดล้อม กำรเมือง  

ตอบ  ก.   
54. กำร Feasibility ของโครงกำรมีจุดมุ่งหมำยส ำคัญเพื่อสิ่งใด 

 ก. เพื่อดูควำมพร้อมของโครงกำร   ข. เพื่อประเมินผลที่เกิดจำกโครงกำร 

 ค. เพื่อตระเตรียมกำรแก้ปัญหำแต่เนิ่น   

 ง. เพื่อประเมินโอกำสในกำรบรรลุผลส ำเร็จของโครงกำร 

ตอบ ง. 
55. ภำรกิจที่ส ำคัญที่สุดในกำรประเมินโครงกำรได้แก่อะไร 

 ก. กำรวิเครำะห์ควำมอยู่รอดของโครงกำร   

 ข. กำรคำดคะเนสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของโครงกำร 

 ค. กำรคำดคะเนสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของโครงกำร  

 ง. กำรท ำควำมเข้ำใจกับตัวโครงกำรให้ถ่องแท้ 
ตอบ ง. 
56. กำรจัดกำรโครงกำร (Program Management) มีเป้ำหมำยส ำคัญอย่ำงไร 

 ก.  เพื่อพัฒนำประเทศ     

 ข. เพื่อให้ได้ผลตำมที่วำงไว้ 
 ค. เพื่อให้ครบกระบวนกำรของโครงกำร    
 ง. เพื่อจัดโครงกำรให้เหมำะสมกับโครงกำรที่วำงไว้ 
ตอบ ข. 
57. หลักกำรบริหำรที่ต้องใช้มำกที่สุดในกำรจัดโครงกำร  
 ก.   กำรวำงแผน (Planning)   ข.   กำรจัดองค์กำร (Organization)  

 ค.   กำรรำยงำน (Reporting)   ง.   กำรควบคุม (Controlling) 

ตอบ  ง. 
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58. ในกำรบริหำรบุคคลโครงกำรนั้นต้องใช้หลักบริหำรแบบใดมำก 

 ก. กำรตรวจสอบ     ข. กำรประสำนงำน    

 ค. กำรประชำสัมพันธ์    ง. กำรจูงใจผู้ร่วมงำน 

ตอบ ง.  
59. กำรประเมินโครงกำรต่ำงจำกกำรวิเครำะห์โครงกำรที่ใด  

 ก. ไม่แตกต่ำง     ข.  มีวิธีกำรคิด/เทคนิคที่แตกต่ำง   

 ค.  เป็นกำรน ำผลกำรวิเครำะห์ไปก ำหนดคุณค่ำ ง.  มีเป้ำหมำยที่แตกต่ำง    

ตอบ  ค. 
60. กำรประเมินโครงกำรมีประโยชน์อย่ำงไร 

 ก. เป็นข้อมูลเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐำน   

 ข. เป็นข้อมูลเพื่อกำรวำงแผนโครงกำรในอำกำศต่อไป 

 ค. เป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขโครงกำรนั้นได้   

 ง. เป็นกำรวำงแผนขั้นสุดท้ำยที่โครงกำรต้องท ำ 
 จ. เป็นภำพสะท้อนให้ผู้บริหำรโครงกำรปรับปรุงกำรบริหำรได้ 
ตอบ ข. 
 

     ------------------------- 
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แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที ่1. 
1. ตำมทัศนะของค้องท์ (Comte) กำรศึกษำเร่ืองรำวภำยในสถำบันทำงสังคม คือกำรศึกษำในข้อใด 

 (1) สังคมสถิต           (2) กำรกระท ำทำงสังคม          
 (3) สังคมพลวัต               (4) วิวัฒนำกำรทำงสังคม 

ตอบ 1. ค้องท ์(Comte) ได้แบ่งกำรศึกษำทำงสังคมวิทยำออกเป็น 2 สำขำ ได้แก่ 1. สังคมสถิต (Social 

Statics) เป็นกำรศึกษำโครงสร้ำง-หน้ำที่และเร่ืองรำวภำยในสังคม คือ ศึกษำส่วนย่อย ได้แก่ สถำบันต่ำง ๆ ทำง
สงัคม เช่น สถำบันเศรษฐกิจ สถำบันครอบครัว สถำบันกำรเมือง สถำบันกำรศึกษำ สถำบันศำสนำ ฯลฯ 

2. สังคมพลวัต (Social Dynamics) เป็นกำรศึกษำสังคมทั้งสังคม โดยเน้นกำรศึกษำในเร่ือง ที่ว่ำสังคมเกิด
ขึ้นมำได้อย่ำงไร และมีวิวัฒนำกำรควำมเป็นมำหรือเป็นไปอย่ำงไร ซึ่งเป็น กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงทำง
สังคม 

2. หลักตรรกศำสตร์ในทำงสังคมศำสตร์ที่น ำมำใช้ในกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม ได้แก่วิธีกำรแบบใด 

 (1)นิรนัยและตรรกนัย         (2) อุปนัยและตรรกนัย             
 (3) นิรนัยและอัตนัย        (4) นิรนัยและอุปนัย 

ตอบ 4. ในทำงสังคมศำสตร์ได้น ำเอำหลักตรรกวิทยำ (ตรรกศำสตร์) มำใช้ในกำรอธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม 
ดังนี้ 1. วิธีนิรนัย (Deductive Method) เป็นกำรอธิบำยส่วนใหญ่ มำหำส่วนน้อย     2. วิธีอุปนัย (Inductive 

Method) เป็นกำรอธิบำยในเชิงเป็นไปไต้ เมื่อรู้ว่ำส่วนน้อยเป็นอย่ำงไรก็น ำไปอธิบำยส่วนใหญ่ 

3. ข้อใดคือขอบเขตของกำรศึกษำทำงสังคมวิทยำ         
 (1) สถำบันทำงสังคม     (2) ควำมสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม       
 (3) สังคมมนุษย์ทั้งสังคม            (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 4. สำระของวิชำสังคมวิทยำมีขอบเขตในกำรศึกษำเร่ืองรำวต่ำง ๆ ดังนี้ 
 1. ควำมสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม เช่น ระหว่ำงสำมีภริยำ มำรดำกับบุตร พี่กับน้อง ฯลฯ 

 2. สังคมมนุษย์ทั้งสังคม เช่น โครงสร้ำงของสังคม ลักษณะภำยในของสังคม ฯลฯ 

 3. สถำบันทำงสังคม เช่น สถำบันครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ ฯลฯ 

4. ค ำว่ำ “วัฒนธรรม” ในสังคมไทยถือก ำเนิดขึ้นเมื่อใด            
 (1) สมัยรัชกำลที่ 6    (2) พ.ศ. 2475       

 (3) สมัยจอมพล ป. พิบูลสงครำม          (4) พ.ศ. 2500 

ตอบ 2. พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นนรำธิปพงศ์ประพันธ์ขณะทรงพระยศเป็นพระองศ์เจ้ำวรรณไวทยำกรทรงเป็นผู้
ริเร่ิมบัญญัติศัพท์ค ำว่ำ “วัฒนธรรม” ขึ้นเป็นคนแรก 

5. ข้อใดทีไ่ม่ใช่ลักษณะของวิทยำศำสตร์ทำงสังคม 

 (1) มีหลักกำร สำมำรถอธิบำยบนพื้นฐำนของทฤษฎี มีควำมรู้สนับสบุน 

 (2) อธิบำยปรำกฏกำรณ์ทำงสังคมอย่ำงเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ 



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      211 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 (3) มีกำรสังเกต ตรวจสอบ ทดลอง           
 (4) รับรู้ผ่ำนประสำทสัมผัส 

ตอบ 4. สังคมวิทยำเป็นศำสตร์ (วิทยำศำสตร์ทำงสังคม) ซึ่ง “ศำสตร์” มีลักษณะดังนี้ 
 1. มีกำรสังเกต ยืนยันข้อเท็จจริงอย่ำงชัดเจน มีกำรอธิบำย ตรวจสอบ ทดลอง และอธิบำย ปรำกฏกำรณ์
ทำงสังคมอย่ำงเป็นระบบและมีหลักเกณฑ์ 
 2. มีหลักกำร มีวิทยำกำร สำมำรถอธิบำยบนพื้นฐำนของทฤษฎีที่มีระบบระเบียบ 

 3. ต้องมำจำกกำรศึกษำและค้นคว้ำ       4. มีควำมรู้สนับสนุน 

6. เพรำะเหตุใดสังคมวิทยำจึงเน้นกำรศึกษำสังคมโดยกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 (1)เน้นกำรศึกษำส่วนบุคคล            (2) ง่ำยและสะดวกต่อกำรศึกษำ 
 (3) เพื่อท ำนำยปรำกฏกำรณ์ในอนำคต            (4) ศึกษำสังคมปัจจุบันซึ่งมีขนำดใหญ่ 
ตอบ 4. สังคมวิทยำมีแนวโน้มศึกษำสังคมปัจจุบัน สังคมที่รู้หนังสือ และสังคมเชิงซ้อน โดยมีแนวโน้มที่จะใช้วิธี
กำรศึกษำแบบสุ่มตัวอย่ำง (Sampling) มำกกว่ำ กำรศึกษำเป็นรำยกรณี (Case Studies) ทั้งนี้เพรำะกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงจะเน้นในเร่ืองจ ำนวน (เนื่องจำกสังคมปัจจุบันมีขนำดใหญ่ต้องใช้วิธีสุ่มตัวอย่ำงจึงจะสำมำรถท ำได้) ส่วน
กำรศึกษำ เป็นรำยกรณีจะเน้นในเร่ืองเวลำและควำมถี่ถ้วน 

7. ข้อใดไม่ใช่สำเหตุที่ท ำให้มนุษย์มำรวมกันเป็นสังคม 

 (1) มีสัญชำตญำณที่คล้ำยคลึงกัน             (2) มีระยะเวลำแห่งกำรเป็นทำรกนำน 

 (3) มีควำมสำมำรถควบคุมธรรมชำติได้           (4) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงวัฒนธรรม 

ตอบ 1. สำเหตุที่มนุษย์จึงต้องมำอยู่รวมกันเป็นสังคม เพรำะ 

 1. มนุษย์มีระยะแห่งกำรเป็นทำรกนำนและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในระยะเร่ิมต้นของชีวิต ท ำให้ มนุษย์
จ ำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและสร้ำงแบบแผนควำมสัมพันธ์ในรูปของครอบครัวขึ้น 

 2. มนุษย์มีควำมสำมำรถด้ำนสมอง สำมำรถคิดค้นและควบคุมธรรมชำติได้ ก็เป็นสำเหตุส ำคัญ ที่มนุษย์
จะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อท ำกิจกรรมตอบสนองควำมต้องกำรพื้นฐำนของชีวิต 

 3. มนุษย์สำมำรถสร้ำงและถ่ำยทอดวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนควำมรัก ควำมอบอุ่น 
ควำมคิด ควำมเชื่อ ศำสนำ ค่ำนิยม ฯลฯ 

8. กำรเปรียบสังคมเป็นเสมือนหนึ่งร่ำงกำยของมนุษย์ เป็นตัวอย่ำงกำรศึกษำสังคมแบบใด 

 (1) กำรแข่งขัน      (2) โครงสร้ำง-หน้ำที่ 
 (3) ดุลยภำพทำงสังคม              (4) พฤติกรรมเฉพำะกิจ 

ตอบ 2 ทฤษฎีกำรศึกษำสังคมโดยเน้นกำรศึกษำด้ำนโครงสร้ำงและหน้ำที่ด้วยกำรเปรียบเทียบว่ำ สังคมเป็น
เสมือนหนึ่งร่ำงกำยของมนุษย์ เช่น มีหัว แขน ขำ ตำ จมูก ฯลฯ และเมื่อประกอบกัน แล้วก็จะกลำยเป็นร่ำงกำยที่
สมบูรณ์ อวัยวะทุกส่วนจะมีหน้ำที่และจะแสดงกิริยำอำกำรหรือ พฤติกรรมที่ได้รับมอบหมำย สังคมก็เป็น
เช่นเดียวกัน มีกำรแบ่งระบบควำมสัมพันธ์ของคน ออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนจะมีหน้ำที่แสดงไปตำมบทบำทที่
ถูกก ำหนดไว้ 
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9. ข้อใดไม่ใช่ขนบธรรมเนียมของสังคม  
 (1) กำรเกิดและกำรตำยของมนุษย์    (2) กำรขึ้นบ้ำนใหม่           
  (3) กำรสมรส        (4) กำรลงแขกเกี่ยวข้ำว 

ตอบ 1. 

10. กลุ่มชนิดใดที่ส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชนที่อยู่ห่ำงไกล 

 (1) กลุ่มปฐมภูมิ        (2) กลุ่มทุติยภูมิ           
 (3) กลุ่มอ้ำงอิง                (4) กลุ่มเอ็นจีโอ  

ตอบ 1. กลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) มีควำมส ำคัญดังนี้ 
 1. เป็นกลุ่มแรกที่มนุษย์เป็นสมำชิก คือ ครอบครัว 

 2. เป็นกลุ่มที่ท ำหน้ำที่อบรมขัดเกลำทำงสังคม (Socialization) 

 3. เป็นกลุ่มส ำคัญที่ส่งเสริมหรือต่อต้ำนกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมได้ เช่น เอ้ือประโยชน์หรือ ส่งเสริมกำร
พัฒนำชุมชนที่อยู่ห่ำงไกล 

 4. เป็นประโยชน์ในด้ำนกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ 

11. ระยะห่ำงทำงสังคมเป็นกำรวัดอะไร   
 (1) ระยะทำง     (2) ระยะเวลำ        
 (3) ระดับควำมใกล้ชิดหรือกำรยอมรับ             (4) ระดับกำรพัฒนำสังคม 

ตอบ 3 ระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distance) เป็นกำรวัดระดับของควำมใกล้ชิดสนิทสนมหรือกำรยอมรับ 
หรืออคติที่เรำมีควำมรู้สึกต่อคนกลุ่มอื่น และสำมำรถน ำมำใช้วัดควำมเป็น กลุ่มเรำกลุ่มเขำได้เป็นอย่ำงดี 
12. สถำบันที่เก่ำแก่ที่สุดของสังคมคือสถำบันในข้อใด 

 (1) ครอบครัว            (2) ศำสนำ        
 (3) เศรษฐกิจ        (4) กำรศึกษำ 
ตอบ 1 ทำงสังคมวิทยำถือว่ำ ครอบครัวมีลักษณะที่มีควำมเป็นสถำบัน 3 ประกำร คือ 

 1. เป็นสถำบันทำงสังคม ซึ่งมีรูปแบบหรือแบบแผนที่เป็นกระสวนทำงพฤติกรรม 

 2. เป็นสถำบันที่เก่ำแก่ที่สุดของสังคม มีมำพร้อมกับมนุษย์ และคงอยู่กับมนุษย์ตลอดเวลำ 
 3. เป็นสถำบันสำกล เน่ืองจำกมีปรำกฏในทุกสังคม 

13. ข้อใดคือครอบครัวที่มีขนำดเล็กที่สุด  
 (1) ครอบครัวร่วม     (2)  ครอบครัวขยำย           
 (3) ครอบครัวหน่วยกลำง           (4) ครอบครัวภำวะจ ำยอม 

ตอบ 3 กำรจัดประเภทครอบครัว สำมำรถจัดเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. จัดตำมลักษณะและหน้ำที่ มี 2 ประกำร คือ ครอบครัวปฐมนิเทศ และครอบครัวสร้ำงสมำชิกใหม่ 
 2. จัดตำมขนำดและรูปแบบ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ครอบครัวหน่วยกลำง (มีขนำดเล็กที่สุด), ครอบครัว 

ขยำย (เป็นครอบครัวร่วม) และครอบครัวประกอบร่วม (ครอบครัวซ้อน) 
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14. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรศึกษำกับสังคมมีลักษณะเช่นไร 
 (1) ทวิวิถี              (2) ยุคลวิถี       
 (3) กำรจรำจรสองทำง     (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรศึกษำกับสังคมมีลักษณะเป็น “ทวิวิถี” หรือ “ยุคลวิถี” ซึ่งอำจเรียกว่ำ 
“กำรจรำจรสองทำง” หรือ “กำรจรำจรสวนกัน” ทั้งนี้เพรำะ 

 1. กำรศึกษำมีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดสภำพและกระบวนกำรของสังคมภำยนอก 

 2. สังคมภำยนอกก็มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดสภำพและควำมเป็นไปในวงกำรศึกษำ 
15. ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรกระจำยตัวของประชำกรได้แก่อะไร       
 (1) กำรเกิดเมือง     (2) กำรพัฒนำอุตสำหกรรม           
 (3) สิ่งแวดล้อม                (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 4 ปัจจุบันปัญหำที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงประชำกรไม่ได้มีเพียง “ปัญหำที่เกิดจำกกำรเพิ่มขึ้นของ
ประชำกรเท่ำนั้น แต่ยังรวมไปถึงปัญหำกำรกระจำยตัวของประชำกร” ซึ่งท ำให้เกิดปัญหำเกี่ยวกับกำรเกิดเมือง
และสิ่งแวดล้อมตำมมำ เช่น ปัญหำด้ำนกำรพัฒนำ อุตสำหกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ 

16. กระบวนกำรทำงประชำกรที่ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงประชำกร ได้แก่ข้อใด 

 (1) ครอบครัว กำรศึกษำ และควำมเชื่อ          (2) สังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง 
 (3) กำรเกิด กำรตำย และกำรย้ำยถิ่น   (4) สถำนภำพ บทบำท และสถำบัน 

ตอบ 3 กระบวนกำรทำงประชำกรที่น ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงประชำกร ได้แก่ 1. กำรเจริญพันธุ์ (กำรเกิด) 2. 

กำรตำย 3. กำรอพยพหรือกำรย้ำยถิ่น 

17. ตัวเลือกใดเป็นสถำนภำพติดตัวของบุคคล    
 (1) สิทธิของคนในสังคม    (2) ชำติตระกูล       

 (3) กำรเป็นสมำชิกของสังคม     (4) ศักดิ์ศรีที่แต่ละคนมีอยู่ 
ตอบ 2 สถำนภำพของบุคคล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. สถำนภำพที่ติดตัวมำแต่ก ำเนิด (Ascribed Status) เป็นสถำนภำพที่ได้รับมำโดยอัตโนมัติ อันมี
รำกฐำนมำจำกกำรถือก ำเนิด เช่น เพศ อำยุ ผิวพรรณ ชำติตระกูล วรรณะ ศำสนำ ฯลฯ 

 2. สถำนภำพสัมฤทธิ์ (Achieved Status) เป็นผลส ำเร็จจำกกำรกระท ำตำมวิถีทำงของบุคคล ที่ขึ้นอยู่กับ
ควำมสำมำรถและกำรแสดงบทบำท เช่น กำรศึกษำ อำชีพ อ ำนำจ รำยได้ ฯลฯ 

18. ตำมทัศนะของเวเบอร์ (Weber) อ ำนำจทำงสังคมของบุคคลเกิดจำกอะไร 

 (1) เกียรติยศ        (2) กำรศึกษำ   
 (3) อำชีพ               (4) รำยได้ 
ตอบ 1 ตำมทัศนะของแม็ก เวเบอร์ (Max Weber) อ ำนำจทำงสังคมของบุคคลเกิดขึ้น จำกเกียรติยศ ซึ่งได้รับ
จำกบุคคลอ่ืน โดยสถำนภำพขึ้นกับชุมชน ในขณะที่เกียรติยศขึ้นอยู่กับ กำรตัดสินโดยบุคคล ซึ่งเป็นผลให้บุคคล
ได้รับอ ำนำจทำงสังคม 
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20. กลไกควบคุมทำงสังคมข้อใดมีผลต่อกำรจัดระเบียบทำงสังคม         
 (1) กลไกทำงวัฒนธรรม    (2) กลไกกฎระเบียบ         
 (3) กลไกบังคับ               (4) ถูกทั้งหมด 

 

ตอบ 1 กลไกทำงวัฒนธรรมที่ใช้ในกำรควบคุมทำงสังคม ประกอบด้วย บรรทัดฐำนกำรบังคับใช้ สถำนภำพและ
บทบำท กำรเข้ำกลุ่มและกำรเข้ำสังคม ควำมแตกต่ำงทำงสังคม และชั้นทำงสังคม ซึ่งกลไกทำงวัฒนธรรมแต่ละ
ประเภทจะมีบทบำทส ำคัญทั้งในกระบวนกำร จัดระเบียบทำงสังคมและกำรพัฒนำบุคคล 

21. กลุ่มที่มีโครงสร้ำงแบบเป็นทำงกำร มักใช้กลไกควบคุมสังคมแบบใด 

 (1) สถำนภำพ      (2) บทบำท       
 (3) กฎระเบียบ                (4) วัฒนธรรม 

ตอบ 3 ควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญระหว่ำงกลุ่มที่ไม่เป็นทำงกำร (Informal Groups) และ กลุ่มที่เป็นทำงกำร 
(Formal Groups) คือ กลุ่มที่มีโครงสร้ำงแบบไม่เป็นทำงกำรจะไม่ใช้ กลไกกฎระเบียบ แต่กลุ่มที่มีโครงสร้ำง
แบบทำงกำรมักใช้กลไกเกี่ยวกับกฎระเบียบเสมอ ส่วนกลไกที่มักใช้กับทั้งกลุ่มทำงกำรและกลุ่มไม่เป็นทำงกำร 
ได้แก่ กลไกกำรแลกเปลี่ยน กลไกกลอุบำย กลไกกำรรวมตัวเข้ำด้วยกัน กลไกทำงวัฒนธรรม กลไกบังคับใช้ เป็น
ต้น 

22. กำรประนีประนอมและกำรมีผู้ชี้ขำด เป็นกลไกกำรควบคุมทำงสังคมแบบใด 

 (1) กฎระเบียบ      (2) กำรบังคับ  
 (3) กำรแลกเปลี่ยนสมำนลักษณ์          (4) กำรถอนตัว 

ตอบ 3 กลไกกำรแลกเปลี่ยนสมำนลักษณ์ ประกอบด้วย 

 1. กำรประนีประนอม      2. กำรมีผู้ชี้ขำดหรือคนกลำง   3. กำรอดกลั้น 

23. ข้อใดเป็นกำรควบคุมทำงสังคมที่ใช้กลไกกำรใช้อุบำย 

 (1) กำรใช้เทคโนโลยี            (2) กำรใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

 (3) กำรใช้ถ้อยค ำภำษำ        (4) กำรใช้คนจ ำนวนมำกต่อรอง 
ตอบ 3 กลไกกลอุบำย ประกอบด้วย 1. กลอุบำยที่ใช้ถ้อยค ำภำษำ 2. กลอุบำยที่ไม่ใช้ถ้อยค ำภำษำ 
24. กำรศึกษำค้นคว้ำเกี่ยวกับสังคมมนุษย์มีประโยชน์อย่ำงไร 

 (1) เข้ำใจธรรมชำติของมนุษย์   (2) เข้ำใจปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นในสังคม 

 (3) เข้ำใจลักษณะ รู)แบบ และโครงสร้ำงทำงสังคม  (4) ควำมเข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิก 

 (5) ถูกทุกข้อ 

ตอบ 4. 
25. กลุ่มคนจ ำนวนหนึ่งซึ่งมีควำมรู้สึกเป็นพวกเดียวกันและมีกำรกระท ำโต้ตอบซึ่งกันและกัน มีควำมควำม
ตรงกับข้อใด 

 (1) จ ำนวนรวม     (2) จ ำแนกพวก 
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 (3) กลุ่มสังคม     (4) ประเภท 

 (5) กลุ่มสถิติ 
ตอบ 3.  

26. ถ้ำหำกเรำต้องกำรทรำบเกี่ยวกับวิถีกำรด ำเนินชีวิตในสังคมหนึ่ง ๆ ควรสังเกตอะไรเป็นหลัก 

 (1) ค่ำนิยมของสังคมนั้น     (2) วัฒนธรรมของสังคมนั้น  
 (3) ควำมเจริญทำงวัตถุ     (4) สิ่งที่มนุษย์สร้ำงขึ้น  
 (5) ควำมเสื่อมโทรมของสังคม 

ตอบ 2. 

27. ข้อใดคือควำมส ำคัญของวัดและศำสนำที่เป็นศูนย์กลำงของสังคม 

 (1) ด้ำนสังคม      (2) ศิลปวัฒนธรรม  
 (3) เศรษฐกิจ      (4) ด้ำนธุรกิจ  
 (5)กำรเมือง 
ตอบ 2. 

28. ในประเทศไทย กำรสังเครำะห์ก ำเนิดขึ้นในสมัยใด 

 (1) อยุธยำ     (2) สุโขทัย  

 (3) ธนบุรี      (4)รัตนโกสินทร์ 
ตอบ 2. 

29. ปัญหำในข้อใดมิใช่ผลสืบเนื่องโดยตรงจำกปัญหำควำมยำกจน 

 (1)ปัญหำสิ่งเสพติด    (2)ปัญหำควำมเสื่อมของศีลธรรม 

 (3)ปัญหำอำชญำกรรม    (4)ปัญหำโรคเอดส์ 
ตอบ 4. 

30. ค่ำนิยมใดส่งผลให้ปัญหำคอรัปชั่นในสังคมไทยรุนแรงมำกขึ้น 

 (1)บริโภคนิยม     (2)เสรีนิยม 

 (3)อ ำนำจนิยม     (4)ชำตินิยม 

ตอบ 1. 

--------------------------------- 
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แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที ่2. 
1. ข้อใดคือลักษณะของกำรศึกษำแบบ “แวร์สเตเฮ็น” (Verstehen) ของเวเบอร์ (Weber) 

 (1) เน้นควำมเข้ำใจภำพรวม             (2) ไม่เน้นรำยละเอียดของปรำกฏกำรณ์ 
 (3) เชื่อมโยงควำมหมำยของส่วนย่อย   (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 4.  เวเบอร์ (Weber) เป็นนักสังคมวิทยำชำวเยอรมันที่สนับสนุนกำรใช้วิธีกำรศึกษำที่เรียกเป็น
ภำษำเยอรมันว่ำ “แวร์สเตเฮ็น” (Verstehen) แปลว่ำ Understanding (ควำมเข้ำใจ) ซึ่งเป็นวิธีกำรที่เน้นควำม
เข้ำใจรวม ๆ กันมำกกว่ำในรำยละเอียดของปรำกฏกำรณ์ทำงสังคม โดยเชื่อมโยงควำมหมำยของส่วนย่อยเพื่อให้
อยู่ในโครงสร้ำงใหญ่หรือประเด็นใหญ่ 

2.  ข้อใดชี้ให้เห็นว่ำ สังคมวิทยำเป็นวิทยำศำสตร์บริสุทธิ์ 
 (1) ไม่ได้รับอิทธิพลจำกศำสตร์อ่ืน     

 (2) ช่วยแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงสังคม 

 (3) ศึกษำเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับสังคม       

 (4) ช่วยวำงนโยบำยพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

ตอบ 3. สิ่งทีชี้ให้เห็นว่ำสังคมวิทยำเป็นวิทยำศำสตร์บริสุทธิ์ก็คือ เป็นกำรศึกษำหำควำมรู้ ต่ำง ๆ ทำงสังคม
เท่ำนั้น มิได้น ำควำมรูม้ำใช้เพื่อประโยชน์บำงอย่ำง เพียงแต่เป็นผู้เสำะแสวงหำ องค์ควำมรู้ให้ผู้อ่ืนน ำไปใช้ ทั้งนี้
นักสังคมวิทยำไม่มีหน้ำที่เข้ำไปช่วยรัฐบำลวำงนโยบำยพัฒนำ ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ไม่ได้เข้ำไปช่วยแก้ไข
ปัญหำควำมขัดแย้งทำงสังคม 

3.      ตัวเลือกใดเป็นควำมหมำยของวัฒนธรรมตำมนัยแห่งสังคมศำสตร์ 

 (1) ควำมเชื่อ             (2) ขนบธรรมเนียมและประเพณีต่ำง ๆ 

 (3) ทุกสิ่งที่ดีงำม       (4) ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่เป็นผลงำนของมนุษย์ 
ตอบ 4. ควำมหมำยของวัฒนธรรม แบ่งออกเป็น 3 ควำมหมำยใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 1. ควำมหมำยตำมรำกศัพท์เดิม วัฒนธรรม หมำยถึง สิ่งที่ดีงำม สิ่งที่ได้รับกำรปรุงแต่งให้ดีแล้ว หรือสิ่งที่
ได้รับกำรยอมรับและยกย่องมำเป็นเวลำนำนแล้ว 

 2. วัฒนธรรม ได้แก่ ขนบธรรมเนียมและประเพณีต่ำง ๆ เช่น ควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรต้ังชื่อเด็ก กำรหมั้น กำร
สมรส กำรขึ้นบ้ำนใหม่ กำรบวชนำค กำรลงแขกเกี่ยวข้ำว ฯลฯ 

 3. ควำมหมำยตำมนัยแห่งสังคมศำสตร์ วัฒนธรรมมีควำมหมำยกว้ำงขวำงมำก คือ ครอบคลุม ถึงทุกสิ่งทุก
อย่ำงที่เป็นผลผลิต/ผลงำน/ผลแห่งกำรกระท ำของมนุษย์ ไม่ว่ำจะเป็นทำงวัตถุ หรืออวัตถุ รวมถึงพฤติกรรมที่เกิด
จำกกำรเรียนรู้ 
4.         กำรตื่นตัวในวัฒนธรรมประจ ำชำติโดยจะมีกำรพูดถึง “เอกลักษณ์ของชำติหรือวัฒนธรรมอันดีงำม”มัก
เกิดขึ้นในช่วงเวลำใด 

 (1) กระแสควำมคิดชำตินิยมและกำรต่อสู้เพื่อเอกรำช       
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 (2) ยำมศึกสงครำมกับประเทศเพื่อนบ้ำน 

 (3) กำรไหลบ่ำของวัฒนธรรมต่ำงชำติ  
 (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 3. กำรตื่นตัวในทำงวัฒนธรรมประจ ำชำติมักมีมำกในช่วงที่มีควำมรู้สึกว่ำวัฒนธรรม ต่ำงชำติก ำลังไหลบ่ำ
และแผ่ขยำยอิทธิพลเข้ำมำ ดังนั้นในช่วงเวลำดังกล่ำวนี้จะมีกำรพูดถึง “เอกลักษณ์ของชำติ” หรือ “วัฒนธรรมอัน
ดีงำม” ของชำติอยู่บ่อย ๆ 

5.      ก่อนปรำกฏกำรณ์กำรปฏิวัติอุตสำหกรรม กำรศึกษำสังคมเป็นแบบใด 

 (1) วิทยำศำสตร์ทำงสังคม               (2)สำมัญส ำนึก            
 (3)วิทยำศำสตร์               (4)ถูกทุกข้อ 

ตอบ 2. กำรใช้สำมัญส ำนึก (Common Sense) ศึกษำสังคม เกิดขึ้น ในช่วงระยะเร่ิมแรกก่อนที่วิชำสังคมวิทยำ
จะก ำเนิดขึ้น คือ ก่อนกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ต่อมำในรำวปลำยศตวรรษที่ 18 (หลังกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม) 
กำรศึกษำสังคมก็เปลี่ยน จำกกำรใช้สำมัญส ำนึกมำเป็นวิทยำศำสตร์ทำงสังคม (Social Sciense) 

6.       มำร์กซ์ (Marx) มีทัศนะในกำรศึกษำสังคมอย่ำงไร 
 (1) กำรขัดกันระหว่ำงคน 2 กลุ่มในแต่ละสังคมเป็นไปตลอดประวัติศำสตร์ของมนุษยชำติ 
 (2) สังคมมีโครงสร้ำงเหมือนร่ำงกำยมนุษย์ 
 (3) สังคมมีระบบควำมสัมพันธ์แบบเครือข่ำย      
 (4) สังคมไม่จ ำเป็นต้องมีดุลยภำพ 

ตอบ 1.  คำร์ล มำร์กซ์ (Karl Marx) นักสังคมวิทยำชำวเยอรมัน ได้มองสังคมในแง่ของกำร “ขัดกัน” ของคน
ในสังคม โดยเขำกล่ำวไว้ในหนังสือชื่อ Critique of Political Economy ว่ำ กำรขัดกันระหว่ำงคน 2 กลุ่มใน
แต่ละสังคมเกิดขึ้นตลอดเวลำในประวัติศำสตร์ของมนุษยชำติ กล่ำวคือ สังคมเศรษฐกิจโบรำณมีกำรขัดแย้งกัน
ระหว่ำงทำสกับนำยทำส ในสังคมเศรษฐกิจ สมัยกลำงมีกำรขัดแย้งกันระหว่ำงข้ำติดที่ดินกับเจ้ำของที่ดิน และใน
สังคมเศรษฐกิจทุนนิยม มีกำรขัดแย้งกันระหว่ำงชนชั้นกรรมำชีพ (กรรมกร) กับนำยทุน 

7.       สังคมวิทยำก ำเนิดขึ้นพร้อม ๆ กับศำสตร์แขนงใด 

 (1) ปรัชญำ                (2) รัฐคำสตร์    
 (3) จิตวิทยำ          (4) วิทยำศำสตร์ 
ตอบ 3. สังคมวิทยำ (Sociology) ก ำเนิดขึ้นพร้อม ๆ กับจิตวิทยำ (Psychology)ในปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 18 
และคริสต์ศตวรรษที่ 19 

8.       ข้อใดมิใช่หน่วยเล็กที่สุด (Cultural Trait) ทำงวัฒนธรรม 

 (1) กำรเคำรพธงชำติ            (2) กำรแสดงละคร       
 (3) กำรขับรถชิดซำ้ย       (4) กำรจับมือ 

ตอบ 2 . โครงสร้ำงของวัฒนธรรมประกอบด้วย 2 หน่วยใหญ่ ๆ ได้แก่ 
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 1. หน่วยเล็กที่สุด (Cultural Trait) คือ พฤติกรรมอันเกิดจำกกำรเรียนรู้หรือผลผลิตทำงวัตถุ ซึ่งย่อยที่สุด
จนเชื่อว่ำแยกให้เล็กลงกว่ำนั้นโดยมีลักษณะแบบเดิมไม่ได้ ได้แก่ วัฒนธรรม ทำงวัตถุ เช่น ตะปู ไขควง ดินสอ 
ผ้ำเช็ดหน้ำ ฯลฯ และวัฒนธรรมทำงอวัตถุ เช่น กำรไหว้ กำรจับมือ กำรขับรถชิดซ้ำย กำรวิ่ง กำรเคำรพธงชำติ 
ฯลฯ 

 2. หน่วยที่สลับซับซ้อน (Cultural Complex) คือ กำรรวมกลุ่มหรือกำรรวมเป็นชุดของ หน่วยย่อยที่สุด
ที่เกี่ยวพันกัน เช่น กำรเต้นร ำ กำรสวดมนต์ กำรแสดงละคร ฯลฯ 

9.       ข้อใดเป็นลักษณะของวัฒนธรรมตำมค ำนิยำมมำตรฐำน       
 (1) พฤติกรรมที่เกิดจำกกำรเรียนรู้   (2) พฤติกรรมตำมธรรมชำติ          
 (3) ปฏิกิริยำทำงสรีระ     (4) พฤติกรรมที่เกิดจำกสัญชำตญำณ 

ตอบ 1. ลักษณะของวัฒนธรรมตำมค ำนิยำมมำตรฐำน มี 6 ลักษณะ คือ 

 1. เป็นพฤติกรรมที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ (ไม่เป็นพฤติกรรมตำมธรรมชำติ ไม่เป็นพฤติกรรมที่เกิด จำก
สัญชำตญำณ และไม่เป็นปฏิกิริยำทำงสรีระ) 
 2. เป็นรูปแบบหรือกระสวนแห่งพฤติกรรมอันเกิดขึ้นจำกกำรเรียนรู้ 

 3. เป็นผลหรือผลิตผลของพฤติกรรม (ทั้งที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้หรือมองเห็นสัมผัสได้) 
 4. เป็นสิ่งที่สมำชิกของสังคมรู้สึกว่ำมีส่วนร่วมเป็นเจ้ำของไม่มำกก็น้อย 

 5. มีกำรถูกส่งต่อหรือได้รับกำรถ่ำยทอดมำ        
 6. มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิจศีล 

10.       ผู้ใดบัญญัติศัพท์ “ควำมล้ำทำงวัฒนธรรม” (Culture lag)     

 (1) ไทเลอร์ (Tylor)    (2) โครเบอร์ (Kroeber)         

 (3) อ็อกเบิร์น (Ogburn)      (4) ริสแมน (Riesman) 

ตอบ 3.  ผู้บัญญัติศัพท์ “ควำมล้ำหรือควำมเฉื่อยทำงวัฒนธรรม” คือ ร็อกเบิร์น (Ogburn)นักวิชำกำรชำว
อเมริกัน โดยเขำให้ค ำนิยำมไว้ว่ำ ควำมล้ำหรือควำมเฉื่อยทำงวัฒนธรรม ได้แก่ ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่
จนเกินเลยเวลำที่เป็นประโยชน์ได้โดยล้ำหลังหรือตำมไม่ทัน วัฒนธรรมส่วนอ่ืน ๆ ซึ่งแต่ก่อนนี้เคยเกี่ยวข้องซึ่ง
กันและกัน 

11.       กลุ่มซึ่งมีควำมรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน เนื่องจำกมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันหมำยถึงกลุ่มใด 

 (1) กลุ่มทุติยภูมิ              (2) กลุ่มสมำคม            
 (3) กลุ่มอ้ำงอิง                (4) กลุ่มชำติพันธุ์ 
ตอบ 4. กลุ่มชำติพันธุ์ (Ethnic Group) เป็นกลุ่มคนซึ่งมีควำมรู้สึกเป็นพวกเดียวกันมีประเพณีและวัฒนธรรม
เหมือนกัน เช่น พวกชนกลุ่มน้อยต่ำง ๆ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำก คนกลุ่มใหญ่ในแง่เชื้อชำติ ประเพณี และ
วัฒนธรรม 

12.       กลุ่มชนชั้นจัดเป็นกลุ่มสังคมประเภทใด 

 (1) กลุ่มชนชั้น          (2) กลุ่มอำชีพ   
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 (3) กลุ่มอ้ำงอิง                (4) กลุ่มทุติยภูมิ 
ตอบ 4. กลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

 1. กลุ่มสมำคมหรือองค์กำร 2. กลุ่มชำติพันธุ์ 3. กลุ่มชนชั้น 

13.       อะไรคือหน้ำที่ที่ส ำคัญของครอบครัว 

 (1) สร้ำงสมำชิกให้กับสังคม           (2) หล่อหลอมสมำชิกใหม่ให้อยู่ในสังคมได้ดี 

 (3) ท ำหน้ำที่แทนสถำบันอื่นในสังคม          (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 4. หน้ำที่ที่ส ำคัญของครอบครัวที่มีต่อสังคม มีดังนี้ 
 1. ช่วยสร้ำงสมำชิกให้กับสังคม ซึ่งถือเป็นหน้ำที่หลักที่สถำบันอื่นท ำแทนไม่ได้ 
 2. ช่วยหล่อหลอมให้สมำชิกของครอบครัวสำมำรถด ำรงตนเป็นสมำชิกที่ดีและอยู่ในสังคมได้ 
 3. ช่วยเสริมสร้ำง/ปลูกฝังบุคลิกภำพและให้กำรศึกษำอบรมด้ำนศีลธรรม 

 4. ช่วยท ำหน้ำที่แทนสถำบันทำงสังคมอื่น ๆ เช่น สถำบันกำรศึกษำ ศำสนำ ฯลฯ 

14.       กำรศึกษำที่เน้นก ำเนิดและวิวัฒนำกำรของครอบครัว คือแนวทำงกำรศึกษำใด 

 (1) มำนุษยวิทยำ       (2) สังคมวิทยำ             
 (3) จิตวิทยำ          (4) เพศศึกษำ 
ตอบ 1.  กำรศึกษำครอบครัวตำมแนวทำงมำนุษยวิทยำ เป็นกำรศึกษำที่เน้นก ำเนิดและ วิวัฒนำกำรของครอบครัว
โดยเร่ิมจำกกำรที่หญิงหนึ่งคนหรือมำกกว่ำนั้นอยู่ร่วมกับชำยหนึ่งคน หรือมำกกว่ำนั้นและมีบุตรด้วยกัน มี
ควำมสัมพันธ์ทำงเพศอันเป็นที่ยอมรับกันทำงสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรอยู่ร่วมกันเพี่อต้องกำรมีบุตรไว้สืบ
สกุล 

15.       ตัวเลือกใดคือตัวอย่ำงของศำสนำธรรมชำติ   
 (1) ลัทธิเต๋ำ     (2) ศำสนำชินโต    
 (3) กำรเคำรพบูชำรุกขเทวดำ     (4) ศำสนำพรำหมณ์ 
ตอบ 3. ควำมเป็นมำของศำสนำโดยวิวัฒนำกำร แบงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. ศำสนำธรรมชำติ เป็นระบบควำมเชื่อที่บริสุทธิ์ ไม่มีกำรดัดแปลงแก้ไข เช่น กำรนับถือผี นับถือวิญญำณ 
นับถือเจ้ำป่ำเจ้ำเขำ กำรเคำรพบูชำรุกขเทวดำ ฯลฯ 

 2. ศำสนำสถำบันหรือศำสนำหลัก เป็นระบบควำมเชื่อที่เกิดขึ้นจำกข้อก ำหนดของสังคม โดยน ำศำสนำ
ธรรมชำติมำปรับปรุงแก้ไขและจัดรูปแบบให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น ศำสนำพุทธ คริสต์ อิสลำม พรำหมณ์ 
ชินโต ลัทธิเต๋ำ ขงจื๊อ ฯลฯ 

16.       มหำวิทยำลัยใดมีปรัชญำกำรศึกษำที่เน้นกำรแก้ปัญหำเพื่อสวัสดิกำรของปวงชน 

 (1) มหำวิทยำลัยเปิดของประเทศอังกฤษ             (2) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์และกำรเมือง 
 (3) มหำวิทยำลัยสหประชำชำติ             (4) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      220 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ตอบ 3. ปรัชญำกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยสหประชำชำติจะเน้นในเร่ืองควำมเข้ำใจกัน ระหว่ำงมวลมนุษย์ กำร
อยู่รวมกันของคนต่ำงชำติต่ำงภำษำและต่ำงวัฒนธรรม กำรด ำรงรักษำไว้ ซึ่งสันติภำพและควำมมั่นคง โดยมี
ปรัชญำหลัก คือ กำรมุ่งแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นควำมตำยของมนุษยชำติ และเพื่อสวัสดิกำรของปวงชน 

17.       กำรเปลี่ยนแปลงทำงประชำกรโลกในอดีตเป็นอย่ำงไร 
 (1) เพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วสม่ ำเสมอ    (2) เพิ่มขึ้นอย่ำงช้ำ ๆ สม่ ำเสมอ 

 (3) เพิ่มช้ำในตอนแรก เร็วในตอนหลัง        (4) เพิ่มเร็วในตอนแรก ช้ำในตอนหลัง 
ตอบ 3. Hauser นักประชำกรชำวอเมริกัน ได้ท ำกำรศึกษำจำกส ำมะโนประชำกร แล้วค ำนวณหำจ ำนวน
ประชำกรย้อนหลัง พบว่ำ กำรเพิ่มขึ้นของประชำกรโลกในอดีตเป็นไป อย่ำงช้ำ ๆ ในตอนแรก และค่อย ๆ เร็วขึ้น
ในตอนหลัง โดยเฉพำะในช่วง 3 ศตวรรษสุดท้ำย คือ ศตวรรษที่ 18, 19 และ 20 ที่อัตรำกำรเพิมขึ้นของ
ประชำกรโลกเป็นไปอย่ำงรวดเร็วมำก 

18.       ปรำกฏกำรณ์ที่เรียกว่ำ กำรปฏิวัติครอบครัว (Family Revolution) ข้อใดไม่ใช่ 
 (1) ครอบครัวมีขนำดเล็กลง       (2) สตรีออกท ำงำนนอกบ้ำนมำกขึ้น 

 (3) หนุ่มสำวแต่งงำนช้ำหรือไม่แต่งงำน            (4) อัตรำกำรเพิ่มตำมธรรมชำติมีค่ำเป็นศูนย์ 
ตอบ 4. นักประชำกรชำวยุโรปเห็นพ้องต้องกันว่ำ สภำวกำรณ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนคุณค่ำและแบบแผนกำรด ำเนินชีวิต นอกจำกนี้วิธีกำรควบคุม กำรเกิด (กำรคุมก ำเนิด) ยังได้รับควำมนิยม
อย่ำงแพร่หลำย สตรีออกท ำงำนนอกบ้ำนมำกขึ้น ค่ำเช่ำบ้ำนแพงขึ้นและมีขนำดเล็กลง และยังมีแนวโน้มว่ำ คน
หนุ่มสำวแต่งงำนช้ำลงหรือ ไม่แต่งงำนเลย ซึ่งนักประชำกรเรียกปรำกฏกำรณ์นี้ว่ำ กำรปฏิวัติครอบครัว (Family 

Revolution) 

19.      กำรแบ่งช่วงชั้นในยุโรปสมัยกลำงใช้ระบบใด 

 (1) ชนชั้น              (2) วรรณะ        
 (3) ฐำนันดร          (4) สถำนภำพ 

ตอบ 3. ฐำนันดร (Estate) เป็นระบบกำรแบ่งช่วงชั้นทำงสังคมที่ใช้กันมำตั้งแต่สมัยกลำงของ ยุโรป เดิมมีเพียง 
2 ฐำนันดร ได้แก่ นักบวช (พระ) และขุนนำง ต่อมำมีเพิ่มขึ้นอีก เช่น พ่อค้ำ สำมัญชน เป็นระบบที่มีกฎหมำย
ก ำหนดสิทธิหน้ำที่ของคนแตกต่ำงกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับควำมสัมพันธ์ ของบุคคลต่อที่ดิน โดยกำรเขยิบฐำนะ
เป็นไปได้ และไม่มีศำสนำค้ ำจุนเหมือนระบบวรรณะ 

20.       ตัวเลือกใดเป็นกำรจัดช่วงชั้นโดยอิทธิพลของศำสนำ 
 (1) วรรณะ                (2) ฐำนันดร      
 (3) ชนชั้น              (4) ศักดินำ 
ตอบ 1. วรรณะ (Caste) เป็นระบบกำรจัดล ำดับช่วงชั้นทำงสังคมโดยมีอิทธิพลของศำสนำค้ ำจุนหรือเกื้อหนุน 
และเน้นถึงควำมสัมพันธ์ของสถำนภำพของบุคคลในสังคม ซึ่งจ ำกัดบุคคลไม่ให้ได้รับสถำนภำพสูงขึ้นกว่ำเมื่อ
เขำเกิด ดังนั้นระบบวรรณะจึงเป็น ระบบช่วงชั้นซึ่งมีรูปแบบที่แน่นอนตำยตัว  
21.       ขอ้ใดจัดเป็นตัวอย่ำงของฐำนันดร (Estate) 
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 (1) คนที่มีสถำนะเท่ำเทียมกันในสังคม      (2) พระและขุนนำงในสมัยกลำงของยุโรป 

 (3) นักบริหำรที่ประสบควำมส ำเร็จในอำชีพ          
 (4) คนในวรรณะศูทรแต่งงำนกับคนในวรรณะพรำหมณ์ 
ตอบ 2. 

22.       ข้อใดคือตัวอย่ำงของวิธีกำรควบคุมทำงสังคมที่เป็นสัญลักษณ์เชิงปฏิฐำน 

 (1) กำรให้อ ำนำจ             (2) กำรให้เหรียญตรำ 
 (3) กำรให้รำงวัลเป็นเงิน       

 (4) กำรลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ไร้คุณธรรม 

ตอบ 2. วิธีกำรควบคุมทำงสังคมที่เป็นสัญลักษณ์เชิงปฏิฐำน (เชิงบวก) ได้แก่ กำรซุบซิบ ในทำงดี กำรจงใจและ
กำรโฆษณำชวนเชื่อ กำรโฆษณำ กำรยกย่องสรรเสริญเยินยอ และกำรให้ เหรียญตรำเกียรติยศที่เป็นสิ่งแสดง
สถำนภำพที่สูงขึ้น เช่น กำรมอบเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ ฯลฯ 

23.       ข้อใดเป็นกำรควบคุมทำงสังคมที่ใช้กลไกกำรใช้อุบำย 

 (1) กำรใช้เทคโนโลยี            (2) กำรใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

 (3) กำรใช้ถ้อยค ำภำษำ        (4) กำรใช้คนจ ำนวนมำกต่อรอง 
ตอบ 3. กลไกกลอุบำย ประกอบด้วย 1. กลอุบำยที่ใช้ถ้อยค ำภำษำ 2. กลอุบำยที่ไม่ใช้ถ้อยค ำภำษำ 
24.       ข้อใดจัดเป็นพฤติกรรมทำงกำรเมือง  
 (1) กำรขยำยตัวของเมือง    (2) กำรจัดองค์กำรทำงกำรเมือง   
 (3) กำรอพยพหรือย้ำยถิ่นเข้ำสู่เมือง   

 (4) กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร 

ตอบ 4.  สังคมวิทยำกำรเมืองสนใจศึกษำเร่ืองต่ำง ๆ ดังนี้ 
 1. อิทธิพลของสังคมที่มีต่อกระบวนกำรทำงกำรเมือง 
 2. โครงสร้ำงของสังคมกับสถำบันทำงกำรเมือง 
 3. ปัจจัยทำงสังคมที่มีผลต่อกำรจัดระบบ รูปแบบ และนโยบำยทำงกำรเมือง 
 4. ปัจจัยทำงสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมทำงกำรเมือง เช่น กำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 
 5. สภำพของสังคมต่อกำรจัดรูปแบบทำงกำรเมืองกำรปกครอง 
 6. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสังคมกับกำรเมืองที่ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ 
25.       สังคมวิทยำกำรเมืองถือก ำเนิดจำกอะไร 

 (1) ระบบฟิวดัล (Feudalism)        (2) ผลของสงครำมครูเสด 

 (3) สมัยที่เจ้ำผู้ครองนครรัฐต่ำง ๆ ต่ำงจับจองอำณำเขตของตน 

 (4) กำรเปลี่ยนแปลงทำงศำสนำ เศรษฐกิจ และกำรเมืองหลังยุคกลำงของยุโรป 

ตอบ 4. สังคมวิทยำกำรเมืองเร่ิมมีจุดก ำเนิดมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและกำรศำสนำในสมัย
หลังยุคกลำงของยุโรป (ประมำณศตวรรษที่ 16) 
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26.       ในสมัยกลำงของยุโรปผู้ใดมีอ ำนำจมำกทั้งในทำงธรรมและทำงโลก 

 (1) ขุนนำง            (2) พระ             
 (3) จักรพรรดิ        (4) ชนชั้นกลำง 
ตอบ 2. ในสมัยกลำงของยุโรปซึ่งเป็นยุคของกำรรวมตัวกันเป็นจักรวรรดิ พระเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญมำกทั้งทำง
โลก (อำณำจักร) และทำงธรรม (ศำสนจักร) ซึ่งทั้ง 2 องค์กรนี้ รวมตัวเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มิได้แยกจำกกัน 
ดังนั้นจึงกล่ำวได้ว่ำ พระในศำสนำคริสต์ โดยเฉพำะสันตะปำปำมีบทบำทมำกทั้งทำงสังคม กำรเมืองกำรปกครอง 
และกำรศำสนำ มีหน้ำที่ควบคุมดูแลประชำชน และบริหำรงำนบ้ำนเมืองไปด้วยในขณะเดียวกัน 

27.       ตำมทัศนะของมำร์กซ์ (Marx) ควำมขัดแย้งที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมคือควำมขัดแย้งใน
ข้อใด 

 (1) ควำมขัดแย้งระหว่ำงอำชีพ              (2) ควำมขัดแย้งทำงเพศ 

 (3) ควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มผลประโยชน์      (4) ควำมขัดแย้งระหว่ำงชนชั้น 

ตอบ 4. ตำมทัศนะของมำร์กซ์ (Marx) ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง ทำงสังคม คือ ควำมขัดแย้งระหว่ำง
ชนชั้น (นำยทำสกับทำส เจ้ำขุนมูลนำยกับไพร่ นำยทุนกับกรรมกร) โดยสังคมจะปรำศจำกกำรขัดแย้งก็ต่อเมื่อ
เป็นสังคมคอมมิวนิสต์ที่แท้จริง นั่นคือ ไม่มีรัฐ ไม่มีรัฐบำล เพรำะตรำบใดที่มีรัฐนั่นก็จะหมำยถึงมีกำรใช้อ ำนำจ
รัฐบังคับกดขี่ 
28.       กลไกส ำคัญที่ท ำให้เกิดพฤติกรรมฝูงชนคือข้อใด 

 (1) กำรระบำดทำงอำรมณ์         (2) กำรก ำหนดสถำนภำพและบทบำท 

 (3) กำรก ำหนดจ ำนวนสมำชิก    (4) กำรควบคุมด้วยบรรทัดฐำนทำงสังคม 

ตอบ 1. กำรระบำดทำงอำรมณ์ (Emotional Contagion) เป็นกลไกส ำคัญที่ท ำให้ เกิดพฤติกรรมฝูงชน เพรำะ
ฝูงชนเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ชิดกันในด้ำนร่ำงกำย ดังนั้นกำรติดต่อกัน ทำงอำรมณ์จึงเป็นไปได้ง่ำยและรวดเร็ว ซึ่ง
จะท ำให้อำรมณ์รุนแรงยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ฝูงชนยังมี อิทธิพลมำก สำมำรถครอบง ำควำมรู้สึกนึกคิดของกลุ่มคนที่
เข้ำร่วมในฝูงชนให้มีอำรมณ์และ มีพฤติกรรมคล้อยตำมกัน โดยปรำศจำกเหตุผลและควำมมีสติ 
29.       ขบวนกำรเคลื่อนไหวทำงสังคม (Social Movement) บนท้องถนนในปัจจุบัน เช่น กำรต่อต้ำนกำร
สร้ำงเขื่อน โรงไฟฟ้ำ กำรชุมนุมทำงกำรเมือง ฯลฯ อำจจัดได้ว่ำคือฝูงชนประเภทใด 

 (1) Casual Crowd           (2) Acting Crowd 

 (3) Conventional Crowd      (4) Expressive Crowd 

ตอบ 2 . ฝูงชนลงมือกระท ำ (Acting Crowd) เป็นฝูงชนที่มีกำรเคลื่อนไหวอยู่เสมอ และ พร้อมที่จะแสดงออก
ถึงควำมก้ำวร้ำว รุนแรง เชิงท ำลำย ซึ่งฝูงชนประเภทนี้จะได้รับควำมสนใจ จำกนักสังคมวิทยำและนักรัฐศำสตร์
มำก เพรำะกำรระบำดทำงอำรมณ์จะเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว และเร่งด่วนในกำรปฏิบัติกำร โดยฝูงชนประเภทนี้ได้แก่ 
Mob ประเภทต่ำง ๆ 

30.       ข้อใดจัดว่ำเป็นพฤติกรรมฝูงชน 

 (1) นักเรียนขั้น ป.4 เรียนวิชำภำษำไทย      (2) นักเรียนนั่งรอรถประจ ำทำงที่หน้ำโรงเรียบ 
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 (3) นักเรียนชำย 4 คน เล่นไพ่หลังห้องเรียน     (4) นักเรียนเข้ำร่วมฟังธรรมในหอประชุม 

ตอบ 4. ฝูงชนชุมนุม (Conventional Crowd) หมำยถึง ฝูงชนที่มำรวมตัวกันโดยจะมี สัญลักษณ์บำงอย่ำง 
(แบบแผนหรือควำมส ำนึกเป็นพวกเดียวกัน) ควบคุมอยู่ เช่น กำรดูกีฬำ ภำพยนตร์ ดนตรีหรือคอนเสิร์ต ฟังธรรม 
อภิปรำย ปำฐกถำ ฯลฯ ซึ่งจะมีกำรก ำหนดเวลำ และสถำนที่เอำไว้ล่วงหน้ำ โดยสมำชิกที่เข้ำร่วมจะต้องปฏิบัติตำม
แบบแผนที่ก ำหนดไว้ 
31.       ค ำกล่ำวว่ำ “มนุษย์เกิดควำมคับแค้นเพรำะมีควำมต้องกำรมำกแต่สมปรำรถนำน้อย” เป็นค ำกล่ำว ที่บ่ง
ถึงสิ่งใด 

 (1) สำเหตุของปัญหำสังคม             (2) ประเภทปัญหำสังคม 

 (3) แนวทำงแก้ไขปัญหำสังคม              (4) แนวทำงป้องกันปัญหำสังคม 

ตอบ 1. อุดม โปษะกฤษณะ กล่ำวถึงสำเหตุของปัญหำสังคมว่ำ ควำมรุนแรง และควำมคุกรุ่นของคนต่อปัญหำ
ต่ำง ๆ จะแอบแฝงอยู่กับผู้ที่มีควำมคับแค้น เพรำะมีควำม ต้องกำรมำกแต่ได้รับควำมสมปรำรถนำน้อย กำรจะ
บรรเทำเบำบำงหรือลดปัญหำต่ำง ๆ ลง คนเรำจะต้องตัดไฟควำมปรำรถนำ ตัณหำ ควำมโลภ และพอใจในสิ่งที่
ตนมีอยู่ 
32.       กำรน ำเสื้อผ้ำ/อำหำรไปแจกผู้ประสบภัยน้ ำท่วมเป็นกำรแก้ไขปัญหำสังคมแบบใด 

 (1) แบบย่อย        (2) แบบป้องกัน            
 (3) แบบวำงแผน            (4) แบบรวมถ้วนทั่ว 

ตอบ 1. แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำสังคม แบ่งออกเป็นหลักใหญ่ ๆ ได้ 2 ประกำร คือ 

 1. กำรแก้ไขปัญหำแบบย่อย (Piecemeal) เป็นกำรแก้ปัญหำระยะสั้นหรือแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำโดยไม่มี
กำรวำงแผนมำก่อน เช่น กำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ควำมอดอยำกขำดแคลนและช่วยผู้ประสบภัยด้วยกำรแจก
สิ่งของ เสื้อผ้ำ อำหำร น ำดื่ม และยำรักษำโรค ฯลฯ 

 2. กำรแก้ไขปัญหำแบบรวมถ้วนทั่ว (Wholesale) เป็นกำรแก้ปัญหำระยะยำวแบบมี กำรวำงแผนมำก่อน 
(แก้ปัญหำที่ต้นตอหรือสำเหตุของปัญหำ) มีกำรประเมินผลมีกำรตรวจสอบ และปัญหำนั้น ๆ จะไม่เกิดขึ้นมำอีก 
เช่น กำรแก้ปัญหำควำมยำกจน ด้วยกำรฝึกอำชีพให้ ฯลฯ 

33.       ข้อใดคือปัญหำสังคมที่เป็นต้นเหตุของปัญหำอ่ืน ๆ 

 (1) กำรว่ำงงำน                (2) ควำมยำกจน           
 (3) กำรค้ำมนุษย์             (4) ยำเสพติด 

ตอบ 2. ควำมยำกจน หมำยถึง กำรขำดแคลนปัจจัย 4 ในกำรด ำรงชีวิต ซึ่งถือเป็นปัญหำสังคมที่เป็นต้นเหตุของ
ปัญหำอ่ืน ๆ หรือเชื่อมโยงไปสู่ปัญหำอ่ืน ๆ 

34.    ข้อใดคือกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจำกภำวะเงินเฟ้อมำกที่สุด 

 (1) นำยทุน                (2)เกษตรกร     
 (3)ข้ำรำชกำร        (4)นักธุรกิจ 

ตอบ 2. เงินเฟ้อ หมำยถึง ปรำกฏกำรณ์ที่ระดับรำคำสินค้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็วเป็นระยะเวลำติดต่อกัน 
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ยำวนำนพอสมควร ซึ่งเมื่อเกิดภำวะเงินเฟ้อขึ้น คนยำกจนที่มีรำยได้น้อย จะได้รับผลกระทบกระเทือนมำก เพรำะ
รำยได้ของประชำชนไม่ได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกัน ส่วนคนร ่ำรวยมีกิจกำรอุตสำหกรรมใหญ่โต มีที่ดินและ
อำคำรมำกมำย จะไม่ได้รับผลกระทบ เพรำะเมื่อเงินเสื่อมค่ำลงก็สำมำรถขึ้นรำคำสินค้ำและค่ำเช่ำได้ ในขณะที่
ข้ำรำชกำรและชนชั้นกลำงจะได้รับผลกระทบบ้ำงแต่ไมเท่ำคนจน เพรำะยังมีรำยได้มำกพอเป็นค่ำใช้จ่ำย 

35.       ตำมแนวคิดของริสแมน (Riesman) รูปแบบกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเป็นอย่ำงไร 

 (1) เปลี่ยนแปลงจำกผู้อื่นน ำสู่ประเพณีน ำ      (2) เปลี่ยนแปลงจำกประเพณีน ำสู่ส ำนึกน ำ 
 (3) เปลี่ยนแปลงจำกผู้อื่นน ำสู่ส ำนึกน ำ           (4) เปลี่ยนแปลงจำกประเพณีน ำสู่ผู้อ่ืนน ำ 
ตอบ 4. รูปแบบสังคมตำมทัศนะของริสแมน (Riesman) แบ่งเป็น 3 รูปแบบและ เปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตอนดังนี้ 
1. สังคมประเพณีน ำ 2. สังคมส ำนึกน ำ 3. สังคมผู้อื่นน ำ ซึ่งสังคมอเมริกันจะเป็นไปตำมรูปแบบที่ริสแมนได้
กล่ำวไว้ ส่วนสังคมไทยข้ำมขั้นตอนจำก รูปแบบสังคมประเพณีน ำไปสู่สังคมผู้อื่นน ำ โดยขำดขั้นสังคมส ำนึกน ำ 
26.       แนวคิดของสเปนเซอร์ (Spencer) จัดอยู่ในทฤษฎีใด 

 (1) ทฤษฎีกำรหน้ำที่        (2) ทฤษฎีวัฏจักร 
 (3) ทฤษฎีจิตวิทยำสังคม            (4) ทฤษฎีวิวัฒนำกำรทำงสังคม 

ตอบ 4. แนวคิดของสเปนเซอร์ (Spencer) จัดอยู่ในทฤษฎีวิวัฒนำกำร (วิวัฒนำกำรทำงสังคม) โดยเขำกล่ำวถึง
กำรวิวัฒนำกำรว่ำเป็นเสมือนกระบวนกำรแห่งกำรเติบโต ทั้งนี้โดยกำร เปรียบเทียบสังคมว่ำเป็นเสมือนสิ่งมีชีวิต 

27.       ตำมทัศนะของมำร์กซ์ (Marx) สังคมรูปแบบใดยุติกำรเปลี่ยนแปลง 
 (1) ระบบสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์   (2) ระบบทำสบรรพกำล 

 (3) ระบบศักดินำ             (4) ระบบนำยทุน 

ตอบ 1. รูปแบบกำรเมืองกำรปกครองตำมทัศนะของมำร์กซ์ (Marx) มี 5 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. ระบบคอมมิวนิสต์ดั้งเดิม         2. ระบบทำสบรรพกำล    3. ระบบศักดินำ4. ระบบนำยทุน (ทุนนิยม) 
5. ระบบสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์ (หยุดกำรเปลี่ยนแปลง) 
28.       หัวใจส ำคัญของทฤษฎีวัฏจักรคืออะไร 

 (1) มนุษย์เป็นผู้สร้ำงอำรยธรรม             

 (2) อำรยธรรมจะคงอยู่ตลอดกำล 

 (3) อำรยธรรมจะพัฒนำขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง          

 (4) อำรยธรรมเมื่อมีกำรรุ่งเรืองย่อมมีกำรล่มสลำย 

ตอบ 4. ทฤษฎีวัฎจักร เป็นแนวคิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมที่กล่ำวถึง กำรเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฏ
จักรหรือกำรสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่เสมอ ไม่มีควำมถำวรของ ยุคใดยุคหนึ่งหรือสังคมใดสังคมหนึ่ง กล่ำวคือ 
เมื่อมีจุดเร่ิมต้นก็ต้องมีจุดสิ้นสุด เมื่อถึงจุดสิ้นสุด ก็จะกลับมำจุดเร่ิมต้น หรือเมื่อมีกำรเจริญรุ่งเรืองก็ย่อมมีกำรล่ม
สลำย และเมื่อมีกำรล่มสลำย ก็จะกลับมำเจริญรุ่งเรืองสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่เสมอ 

29.       กระบวนกำรเปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอน จุดยืน จุดแย้ง จุดยุบ เป็นแนวควำมคิดของใคร 

 (1) มำร์กซ์ (Marx)      (2) ทอยน์บี (Toynbee)    



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      225 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 (3) ค้องท์ (Comte)     (4) พำรส์ัน (Parson) 

ตอบ 1. ทฤษฎีกำรขัดแย้งเป็นแนวคิดของคำร์ล มำร์กซ์ (Karl Marx) ซึ่งไต้อธิบำย กำรเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ โดยกระบวนกำร 3 อย่ำง คือ 

 1. Thesis (จุดยืน) ได้แก่ สภำพที่เป็นอยู่แล้ว 

 2. Antithesis (จุดแย้ง) ได้แก่ สภำพที่ตรงข้ำมหรือขัดแย้งกับสิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่แล้ว 

 3. Synthesis (จุดยุบ) ได้แก่ ผลแห่งกำรปะทะกันหรือขัดแย้งกันของ 2 กระบวนกำรแรก 

30.      “สภำพสังคมที่สลับซับซ้อนถือว่ำเป็นควำมก้ำวหน้ำ” ค ำกล่ำวนี้สัมพันธ์กับกำรเปลี่ยนแปลงตำมทฤษฎี
ใด 

 (1) ทฤษฎีกำรหน้ำที่        (2) ทฤษฎีวัฏจักร          
 (3) ทฤษฎีจิตวิทยำสังคม            (4) ทฤษฎีวิวัฒนำกำร 
ตอบ 4.  ทฤษฎีวิวัฒนำกำร (Evolutionary Theory) เป็นทฤษฎีที่นิยมกันมำกในโลกตะวันตกโดยเชื่อว่ำ 
สังคมก้ำวหน้ำขึ้นจำกสภำพที่อยู่กันง่ำย ๆ ไม่สลับซับซ้อนและขยำยตัวไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งมีควำมซับซ้อนหรือ
สภำวะเชิงซ้อนสูงขึ้น ซึ่งกำรมีสภำพสังคมที่สลับซับซ้อนขึ้นน้ัน ถือว่ำเป็นควำมก้ำวหน้ำ 
31.       กำรศึกษำเร่ืองใดที่น ำไปสู่ควำมเข้ำใจพฤติกรรมของคนชนบท 

 (1) ประชำกร        (2) สถำบันอนำมัย       
 (3) ค่ำนิยม           (4) กำรตั้งถิ่นฐำน 

ตอบ 3. กำรศึกษำค่ำนิยมในสังคมชนบทนับเป็นกุญแจส ำคัญที่จะน ำไปสู่ควำมเข้ำใจพฤติกรรม ของคนชนบท 
ซึ่งจะเอ้ืออ ำนวยต่อกำรติดต่อสัมพันธ์และกำรพัฒนำชนบทให้เป็นไปด้วยดี ในทุกด้ำน ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และกำรเมือง 
32.      ระบบเศรษฐกิจในชุมชนชนบทดั้งเดิม มีลักษณะอย่ำงไร 

 (1) ระบบพึ่งพำตัวเอง     (2) ระบบเศรษฐกิจแบบตลำด 

 (3) ระบบเศรษฐกิจเพื่อกำรค้ำ    (4) ระบบพึ่งพำหน่วยทำงสังคมต่ำง ๆ 

ตอบ 1. ระบบเศรษฐกิจในชุมชนชนบทดั้งเดิมมีลักษณะเป็นระบบพึ่งพำตัวเอง เป็นกำรผลิตเพื่อกำรบริโภค
มำกกว่ำเพื่อกำรค้ำ กำรพึ่งพำหน่วยทำงสังคมต่ำง ๆ มีน้อย ซึ่งแตกต่ำงจำกชีวิตชำวเมืองที่ต้องพึ่งพำอำศัยหน่วย
ทำงสังคมต่ำง ๆ อยู่มำก 

33.       ตัวเลือกใดเป็นสำเหตุจำกภำยนอกที่ท ำให้สังคมชนบทเกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
 (1) กำรแปรปรวนของธรรมชำติ        (2) กำรอพยพย้ำยถิ่น 

 (3) กำรพัฒนำ      (4) กำรตำย 
ตอบ 3. สำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมชนบทเกิดจำก 2 ปัจจัย คือ 

 1. ปัจจัยภำยในสังคมชนบท เช่น กำรเกิด กำรตำย กำรอพยพย้ำยถิ่น กำรแปรปรวนของธรรมชำติ ผู้ร้ำย
หรือกำรสู้รบ กำรประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ (ภูมิปัญญำชำวบ้ำนที่เกิดจำกนวัตกรรม) ฯลฯ 
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 2. ปัจจัยภำยนอกสังคมชนบท เช่น กำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรม กำรแพร่กระจำยทำงวัฒนธรรม กำร
คมนำคมติดต่อสื่อสำร กำรเลียนแบบ (กำรขอยืมวัฒนธรรม) กำรพัฒนำ ฯลฯ 

34.     กำรตั้งถิ่นฐำนของหมู่บ้ำนชนบทไทยโดยทั่วไป มีลักษณะแบบใด 

 (1) หมู่บ้ำนสหกรณ์              (2) หมู่บ้ำนป่ำไม้          
 (3) หมู่บ้ำนเกษตรกรรม     (4) นิคมสร้ำงตนเอง 
ตอบ 3. กำรตั้งถิ่นฐำนของหมู่บ้ำนชนบทไทยโดยทั่วไปจะเป็นแบบไม่มีกำรวำงแผน โดยมีกำรตั้งถิ่นฐำนแบบ
หมู่บ้ำนเกษตรกรรม ซึ่งจะตั้งบ้ำนเรือนตำมที่ลุ่ม ที่ดอน ที่เนินชำยป่ำ ชำยเขำ เส้นทำงคมนำคม และส่วนใหญ่จะ
ตัง้ตำมริมฝั่งน้ ำ (ส่วนกำรตั้งถิ่นฐำนชนิดที่มีกำรวำงแผนนั้น นับว่ำมีน้อยมำก คงมีแต่เฉพำะหมู่บ้ำนสหกรณ์ นิคม
สร้ำงตนเอง และหมู่บ้ำนป่ำไม้เท่ำนั้น) 
35.     ข้อใดคือคุณสมบัติด้ังเดิมของชุมชนชนบท    
 (1) ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   (2) กำรใช้แรงงำนเพื่อกำรเกษตร  
 (3) ควำมโดดเด่ียว           (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 4. คุณสมบัติดั้งเดิมของชุมชนขนบท มีดังนี้ 
 1. ควำมโดดเดี่ยว 2. ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 3. กำรใช้แรงงำนเพื่อกำรเกษตร 4. กำรเศรษฐกิจเพื่อ
กำรบริโภค 

36.       สังคมวิทยำชนบทมักศึกษำเปรียบเทียบกับวิชำใด    
 (1) สังคมวิทยำอุตสำหกรรม   (2) สังคมวิทยำกำรพัฒนำ            
 (3) สังคมวิทยำบ้ำนนำ               (4) สังคมวิทยำนคร 
ตอบ 4. สังคมวิทยำชนบทมักจะนิยมศึกษำเปรียบเทียบกับสังคมวิทยำนครหรือ สังคมวิทยำนำครหรือสังคมวิทยำ
เมือง โดยจะศึกษำถึงควำมเกี่ยวพันกับสังคมเมือง เพรำะปรำกฏกำรณ์ในสังคมเมืองอำจจะส่งผลสะท้อนไปสู่
ชนบท ท ำให้ชนบทเปลี่ยนแปลงไป เป็นกำรหำวิธีเสริมสร้ำงชีวิตชนบทให้มั่นคง 
37.       ตำมทัศนะของคูลีย์ (Cooley) ปัจจัยใดที่ก่อให้เกิดเมืองมำกที่สุด            
 (1) จ ำนวนประชำกร    (2) เหมืองแร่          
 (3) กำรปกครองและศำสนำ       (4) เมื่อมีกำรหยุดพักขนสินค้ำ 
ตอบ 4. ปัจจัยที่ท ำให้เกิดเมืองในทัศนะของคูลีย์ (Cooley) คือ กำรหยุดพักเพื่อขนส่งสินค้ำโดยเขำกล่ำวว่ำ 
เส้นทำงคมนำคมขนส่งไม่ได้ท ำให้เกิดเมือง แต่เมื่อมีกำรหยุดพักเพื่อขนส่งสินค้ำ ก็จะท ำให้เกิดเมือง ได้แก่ เมือง
ท่ำบำงเมือง เช่น ฮ่องกง และโคเปนเฮเกน ฯลฯ 

38.       ข้อใดเป็นเมืองอันดับสองที่น ำมำเปรียบเทียบกับควำมเป็นเอกนครของกรุงเทพมหำนคร 

 (1)ขอนแก่น          (2)เชียงใหม่      
 (3)นครรำชสีมำ               (4)อุบลรำชธำนี 
ตอบ 2. ควำมเป็นเอกนครของประเทศไทยจะดูได้จำกขนำดของกรุงเทพฯ ที่มีขนำดใหญ่ กว่ำเชียงใหม่ที่เป็น
เมืองอันดับ 2 ถึงประมำณ 35 เท่ำตัว เมื่อพิจำรณำจำกจ ำนวนประชำกรที่ อำศัยอยู่ในเขตเมืองและเป็นศูนย์รวม



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      227 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ของระบบเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง ทุกสิ่งทุกอย่ำงอยู่ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด ประชำกรในเขตเมืองของ
ประเทศไทยกว่ำคร่ึงอำศัยในกรุงเทพฯ ในขณะเดียวกันเมืองรอง ๆ ลงไปก็มีระดับควำมเจริญที่เทียบกันไม่ได้เลย
กับกรุงเทพฯ 

39.       ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเมืองในประเทศก ำลังพัฒนำ 
 (1) มีควำมเป็นเมืองมำกเกินไป              

 (2) มีลักษณะแบบเอกนครชัดเจน 

 (3) กำรขยำยขนำดของเมืองมีอัตรำสูงกว่ำกำรขยำยตัวทำงอุตสำหกรรม 

 (4) กำรย้ำยถิ่นเข้ำสู่เมืองเพรำะแรงดึงดูดของเมืองมำกกว่ำแรงผลักดันจำกชนบท 

ตอบ 4. ลักษณะควำมเป็นเมืองและกำรขยำยขนำดของเมืองในประเทศก ำลังพัฒนำ มีดังนี้ 
 1. กำรขยำยขนำดของเมืองเป็นไปในอัตรำสูงกว่ำกำรขยำยตัวทำงอุตสำหกรรม 

 2. กำรขยำยขนำดของเมืองขึ้นอยู่กับผลของกำรเพิ่มโดยธรรมชำติ (ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวน กำรเกิดและกำร
ตำย) ของประชำกรในเมืองร่วมกับผลจำกกำรย้ำยถิ่นเข้ำของชำวชนบท 

 3. กำรย้ำยถิ่นเข้ำสู่เมืองมีสำเหตุผลักดันจำกชนบทมำกกว่ำแรงดึงดูดของเมือง 
 4. มีควำมเป็นเมืองมำกเกินไป    5. มีลักษณะเป็นแบบเอกนครอย่ำงชัดเจน 

40.     ข้อใดไม่ใช่เขตเมือง 
 (1) เทศบำลนคร       (2) เทศบำลเมือง          
 (3) เทศบำลต ำบล           (4) นอกเขตเทศบำล 

ตอบ 4. ประเทศไทยไม่ได้มีกำรให้ค ำจ ำกัดควำมที่แน่นอนของค ำว่ำ“เมือง” เอำไว้ แต่เรำถือว่ำ เมือง คือ เขต
เทศบำล (ซึ่งประกอบด้วย เขตเทศบำลนคร เขตเทศบำลเมือง และเขตเทศบำลต ำบล) รวมถึงกรุงเทพมหำนคร 
และเมืองพัทยำ 
41.       ข้อใดเป็นกำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์ในระยะแรกเร่ิม    
 (1) กำรตั้งถิ่นฐำนแบบรวมกลุ่ม   (2) กำรตั้งถิ่นฐำนแบบกระจำย     
 (3) กำรตั้งถิ่นฐำนแบบเส้นตรง             (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 4.  กำรตั้งถิ่นฐำนของมนุษย์ในระยะแรกเร่ิม แบ่งออกเป็น 

 1. กำรตั้งถิ่นฐำนแบบรวมกลุ่ม (Cluster Settlement) เป็นกำรตั้งถิ่นฐำนแบบที่มิได้มีกำร วำงแผนไว้
ล่วงหน้ำ เป็นกำรตั้งบ้ำนเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ บนพื้นที่ไร่นำของตน 

 2. กำรตั้งถิ่นฐำนแบบกระจำย (Scattered Settlement) เป็นกำรตั้งบ้ำนเรือนแบบครอบครัว ที่กระจัด
กระจำยอยู่รอบ ๆ ย่ำนชุมชน ซึ่งเป็นที่ต้ังของวัด โรงเรียน ตลำด ฯลฯ 

 3. กำรตั้งถิ่นฐำนแบบเส้นตรง (Line Settlement) เป็นกำรตั้งบ้ำนเรือนเรียงรำยตำม เส้นทำงคมนำคม
ทั้งทำงน ้ำและทำงบก เช่น ริมฝั่งแม่น ้ำ ล ำคลอง สองฝั่งถนน ฯลฯ 

42.    ข้อใดคือลักษณะของสังคมเมือง 
 (1) ประชำกรกระจำยกันอยู่เป็นกระจุกเล็ก ๆ        (2) มีกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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 (3) ระบบควำมสัมพันธ์เน้นแบบทำงกำร             (4) สิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชำติ 
ตอบ 3. ลักษณะของสังคมเมือง มีดังนี้ 
 1. เป็นชุมชนขนำดใหญ่ มีประชำกรจ ำนวนมำกอยู่กันอย่ำงแออัด 

 2. ระบบควำมสัมพันธ์เน้นแบบทำงกำร 
 3. มีกำรแบ่งงำนในองค์กรต่ำง ๆ ค่อนข้ำงชัดเจน 

 4. วิถีชีวิตขึ้นอยู่กับองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 5.โครงสร้ำงทำงสังคมซับซ้อน มีกำรก ำหนดสถำนภำพและบทบำทของคนไว้อย่ำงชัดเจน 

 6. สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพเต็มไปด้วยวัตถุที่มนุษย์สร้ำงขึ้น ฯลฯ 

43.     ควำมสัมพันธ์โดยใช้ควำมรู้สึกอำรมณ์ ปรำกฏมำกในสังคมประเภทใด 

 (1) ชุมชนเกษตรกรรม           (2) เมืองอุตสำหกรรม 

 (3) เมืองตำกอำกำศชำยทะเล    (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 1. ควำมสัมพันธ์ของกลุ่มคนในสังคม แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
 1. แบบปฐมภูมิ คือ ควำมสัมพันธ์แบบไม่เป็นทำงกำร เน้นควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดสนิทสนม และ
ใช้ควำมรูส้ึกอำรมณ์เข้ำไปเกี่ยวข้องในกำรติดต่อสัมพันธ์กัน โดยมีจำรีตประเพณีเป็นกลไกควบคุมพฤติกรรมและ
ควำมสัมพันธ์ของคน มักปรำกฏในสังคมชนบท สังคมง่ำย ๆ หรือสังคมพื้นบ้ำน สังคมดั้งเดิมหรือสังคมประเพณี 
และสังคมเกษตรกรรม 

 2. แบบทุติยภูมิ คือ ควำมสัมพันธ์แบบเป็นทำงกำรตำมกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน หรือตำม กฎหมำยเป็น
หลัก มักปรำกฏในสังคมเมือง สังคมซับช้อน สังคมทันสมัย และสังคมอุตสำหกรรม 

44.    กำรแบ่งสังคมออกเป็นสังคมประเพณีและสังคมทันสมัย พิจำรณำจำกอะไรเป็นเกณฑ์ 
 (1) สิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ           (2) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

 (3) ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี      
 (4) กำรท ำมำหำกิน 

ตอบ 3. สังคมดั้งเดิมหรือประเพณีและสังคมทันสมัย เป็นกำรแบ่งสังคมโดยใช้เกณฑ์วัฒนธรรมด้ำนองค์ควำมรู้ 
หรือควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทั้ง 2 สังคมจะแตกต่ำงกันในด้ำนโครงสร้ำงและหน้ำที่ 
ดังนี้ 
 1. สังคมดั้งเดิมหรือประเพณี คือ สังคมที่สมำชิกอำศัยอยู่ร่วมกัน พึ่งพำอำศัยช่วยเหลือกัน โดยมีจำรีต
ประเพณีเป็นกฎเกณฑ์ควบคุมสังคม 

 2. สังคมทันสมัย คือ สังคมที่มีควำมเจริญก้ำวหน้ำในด้ำนเทคนิควิทยำ แต่ควำมสัมพันธ์ ของคนในสังคม
กลับห่ำงเหิน ดังนั้นกำรควบคุมสังคมจึงต้องเป็นทำงกำรชัดเจน 

45.   โครงสร้ำงของสังคมคืออะไร 

 (1) สิ่งก่อสร้ำงที่มนุษย์สร้ำง             (2) ควำมสัมพันธ์ของคนที่มำอยู่รวมกัน 

 (3) พฤติกรรมของคน       (4) ควำมเชื่อ 
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ตอบ 2. โครงสร้ำงของสังคม คือ ระบบเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ของคนที่มำอยู่รวมกันในสังคม ซึ่งประกอบด้วย
กลุ่มสังคมต่ำง ๆ ที่มีฐำนะและคุณค่ำที่แตกต่ำงกัน เช่น ควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงเครือญำติ, กลุ่มนำยทุน-กรรมกร, 
คนรวย-คนจน, ขุนนำง-ไพร่, เด็ก-ผู้ใหญ่ ฯลฯ 

46.   ทุกสิ่งทุกอย่ำงที่มนุษยค์ิดสร้ำงขึ้นเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตน รวมเรียกว่ำอะไร 

 (1) ระบบเศรษฐกิจ     (2) วัฒนธรรม             
 (3) เทคโนโลยี       (4) ควำมเชื่อ 

ตอบ 2 . วัฒนธรรม หมำยถึง ทุกสิ่งทุกอย่ำงหรือผลผลิตต่ำง ๆ ที่มนุษย์ คิดสร้ำงขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นำมธรรมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตนเอง เพื่ออ ำนวย ควำมสะดวกในกำรด ำรงชีวิต และเพื่อเป็นแบบ
แผนพฤติกรรมให้แก่สมำชิกในสังคม เช่น กำรเรียนหนังสือ กำรสวดมนต์ กำรท ำอำหำร กำรสร้ำงที่อยู่อำศัย ฯลฯ 

47.   สังคมไทยมีวัดเป็นจ ำนวนมำก สื่อให้เห็นอะไร 

 (1) ควำมอุดมสมบูรณ์           (2) ควำมเชื่อเกี่ยวกับบุญ-กรรม 

 (3) ควำมมั่งคั่งของทรัพยำกร     (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 4. ตั้งแต่อดีตวัดและวังของไทยมีควำมสัมพันธ์กันในฐำนะเป็นศูนย์กลำงในกำร ถ่ำยทอดศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งกำรที่ประเทศไทยมีวัดวำอำรำมและพระมหำรำชวังสวยงำมมำกมำย ก็แสดงให้เห็นถึงควำมอุดมสมบูรณ์และ
ควำมมั่งคั่งของทรัพยำกร จึงท ำให้คนไทยมีเวลำสร้ำงสรรค์ สิ่งสวยงำมขึ้น เพื่อตอบสนองควำมเชื่อด้ำนพุทธ
ศำสนำ เช่น ควำมเชื่อเร่ืองบุญ-กรรม เป็นต้น 

48.   จำรีตเป็นกฎเกณฑ์ควบคุมสังคมแบบใด        
 (1) สังคมนิยม     (2) ดั้งเดิมหรือประเพณี     
 (3) อุตสำหกรรม        (4) ทันสมัย 
ตอบ 2.  ดูค ำอธิบำยข้อ 44. ประกอบ 

49.    พฤติกรรมข้อใดเป็นวัฒนธรรม           
 (1) กำรเรียนหนังสือ    (2) กำรสวดมนต์    
 (3) กำรท ำอำหำร       (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 4. ดูค ำอธิบำยข้อ 46. ประกอบ 

50. มนุษย์ส่งทอดวัฒนธรรมจำกชนรุ่นหนึ่งสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งโดยวิธีใด        
 (1) กำรสั่งสอนโดยตรง    (2) กำรขัดเกลำทำงสังคม  
 (3) กำรกระท ำให้ดู                (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 4. ลักษณะส ำคัญของวัฒนธรรม มีดังนี้ 
 1. เป็นผลผลิตจำกระบบควำมคิดของมนุษย์ หรือเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดสร้ำงสรรค์ขึ้น 

 2. เป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่เกิดจำกกำรเรียนรู้ 
 3. มีลักษณะไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตำมสภำพแวดล้อม 
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 4. เป็นมรดกทำงสังคม เช่น ภูมิปัญญำหรือองค์ควำมรู้ ประเพณี วิถีกำรด ำรงชีวิต ฯลฯ ที่ถ่ำยทอดหรือส่ง
ต่อจำกชนรุ่นหนึ่งไปสู่ชนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวิธีกำรสั่งสอนโดยตรง กำรอบรมขัดเกลำทำงสังคม และกำรกระท ำให้ดู
เป็นตัวอย่ำง 
 5. ใช้ได้ทั้งในระดับกว้ำงหรือระดับสำกล และระดับแคบเฉพำะกลุ่มคนก็ได้ ฯลฯ 

51.    ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรม         
 (1) เป็นสิ่งที่ถ่ำยทอดจำกคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหน่ึง 
 (2) เป็นสิ่งที่ได้มำจำกกำรเรียนรู้    
 (3) เป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้น          
 (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 4. ดูค ำอธิบำยข้อ 50. ประกอบ 

52.    เพรำะเหตุใดพฤติกรรมของคนไทยจึงแตกต่ำงจำกคนชำติอ่ืน           
 (1) สติปญัญำต่ำงกัน    (2) ลักษณะกำยภำพต่ำงกัน         
 (3) ค่ำนิยมต่ำงกัน           (4) ควำมต้องกำรทำงชีวภำพต่ำงกัน 

ตอบ 2. กำรที่สังคมแต่ละสังคมมีลักษณะทำงกำยภำพด้ำนสิ่งแวดล้อม หรือสภำพภูมิศำสตร์ที่แตกต่ำงกัน จึงท ำ
ให้กำรคิดสร้ำงสรรค์วัฒนธรรม ซึ่งเป็นแบบแผนของ กำรด ำรงชีวิต หรือแบบแผนพฤติกรรมของคนในแต่ละ
สังคมหรือแต่ละชนชำติแตกต่ำงกันไปด้วย ดังที่พัทยำ สำยหู กล่ำวว่ำ “วัฒนธรรมเป็นตรำประจ ำสังคม” คือ เป็น
สัญลักษณ์ที่บ่งบอกให้รู้ว่ำ คนเหล่ำนั้นเป็นสมำชิกของกลุ่มเดียวกันหรือต่ำงกลุ่มกัน 

53.    ข้อใดคือลักษณะส ำคัญของวัฒนธรรมไทย    
 (1) คนไทยเป็นเจ้ำของ    (2) มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว  
 (3) ตอบสนองควำมต้องกำรของคนไทย      (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 4. วัฒนธรรมไทยมีควำมหมำยกว้ำงขวำงมำก คือ เป็นแบบแผน พฤติกรรมที่สังคมไทยก ำหนดขึ้น หรือเป็น
สิ่งที่คนไทยคิดสร้ำงขึ้นมำ คนไทยเป็นเจ้ำของ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของคนไทยเอง ดังนั้นวัฒนธรรมไทย
จึงเป็นแบบแผนกำรด ำเนินชีวิต ของคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว เพื่อใช้เป็นแนวทำงให้คนไทยประพฤติปฏิบัติ 
54.    ข้อใดเป็นมรดกทำงสังคม 

 (1) องค์ควำมรู้           (2) ประเพณี     
 (3) วิถีกำรด ำรงชีวิต         (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 4. ดูค ำอธิบำยข้อ 50. ประกอบ 

55.    สิ่งที่ดีงำม ดีเลิศ มีคุณค่ำ ได้แก่วัฒนธรรมด้ำนใด 

 (1) วิถีชีวิต      (2) พฤติกรรม   
 (3) ศิลปะ             (4) เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      231 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ตอบ 3. ควำมหมำยของค ำว่ำ “วัฒนธรรม” ในยุคแรกของสังคมไทย คือ สิ่งที่ดีงำม ดีเลิศ มีคุณค่ำ ซึ่งคนในสังคม
ได้ใช้ประพฤติปฏิบัติและแสดงออกมำช้ำนำนในลักษณะที่เป็น ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะต่ำง ๆ อันมีทั้ง
รูปธรรมและนำมธรรมที่ควรอนุรักษ์ ซึ่งใช้กันมำ อย่ำงแพร่หลำยตั้งแต่อดีต 

56.    แบบแผนกำรด ำเนินชีวิตด้ำนต่ำง ๆ จัดเป็นวัฒนธรรมในควำมหมำยใด 

 (1) วิถีชีวิต            (2) เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
 (3) สิ่งที่ดีงำม มีคุณค่ำ          (4) บุคลิกภำพ 

ตอบ 1. ควำมหมำยของค ำว่ำ “วัฒนธรรม” ในยุคที่มีกำรศึกษำสังคมไทย และวัฒนธรรมตำมหลักมำนุษยวิทยำ
อย่ำงแท้จริง คือ วิถีชีวิตของมนุษย์ หรือแบบแผน กำรด ำเนินชีวิตด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งสัมพันธ์กับสังคม 

57.    ทักษะในกำรแสดงโขน เป็นวัฒนธรรมระดับใด 

 (1) สำกล              (2) วัฒนธรรมหลวง 
 (3) วัฒนธรรมรำษฎร์            (4) วัฒนธรรมในครอบครัว 

ตอบ 2. วัฒนธรรมในแต่ละสังคมประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. วัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมหลวง คือ วัฒนธรรมส่วนรวมของคนในสังคม เพื่อแสดงถึง ควำม
เจริญก้ำวหน้ำของประเทศ ควำมเป็นระเบียบ รวมทั้งเพื่อกำรบูรณำกำรหรือ ควำมเป็นเอกภำพของสังคมไทย 
ได้แก่ ภำษำ กฎหมำย ศำสนำ แบบแผนพฤติกรรม จำรีตประเพณี กำรละเล่นบำงอย่ำง (เช่น ทักษะในกำรแสดง
โขน) ฯลฯ 

 2. วัฒนธรรมรองหรือวัฒนธรรมรำษฎร์ คือ วัฒนธรรมเฉพำะกลุ่มเฉพำะภำค ได้แก่ ควำมเชื่อ ส ำเนียง
ภำษำ ทัศนคติ ค่ำนิยม ลักษณะนิสัย กิริยำท่ำทำง ทักษะในกำรประกอบอำชีพ ฯลฯ 

58.    “วัฒนธรรมเป็นตรำประจ ำสังคม” เป็นค ำกล่ำวของผู้ใด 

 (1) พัทยำ สำยหู              (2) ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง 
 (3) สมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ       (4) สุด แสงวิเชียร 
ตอบ 1. ดูค ำอธิบำยข้อ 52. ประกอบ 

59.     สังคมใดมีควำมต้องกำรวัฒนธรรมน้อยอย่ำง 
 (1) เงำะซำไก        (2) กลุ่มใช้แรงงำน 

 (3) ชำวกรุงเทพฯ       (4) ชำวจีนในประเทศไทย 

ตอบ 1. สังคมใดก็ตำมที่มีควำมเป็นอยู่ง่ำย ๆ ใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียง ก็จะมีควำมต้องกำรในวัฒนธรรมน้อยอย่ำง 
ประกอบกับหำกสังคมนั้นอำศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีอำหำรอุดมสมบูรณ์ ควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงสรรค์วัฒนธรรมและ
เทคโนโลยีต่ำง ๆ ขึ้นมำใช้ก็จะมีน้อย เช่น สังคมของพวกเงำะซำไก และชำวเลทำงภำคใต้ของไทย 
60.       กำรศึกษำสังคมไทยให้เข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งควรใช้ศำสตร์แขนงใด 

 (1) สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำเท่ำนั้น          
 (2) ภูมิศำสตร์และประวัติศำสตร์ 
 (3) คติชนวิทยำและโบรำณคดี       
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 (4) หลำยแขนงร่วมกัน 

ตอบ 4. กำรศึกษำเพื่อให้เข้ำใจภำพรวมของสังคมไทยได้อย่ำงลึกซึ้ง จะต้อง ใช้ควำมรู้จำกคำสตร์หลำยสำขำหรือ
หลำยแขนงร่วมกัน เรียกว่ำ “สหวิทยำกำร” ซึ่งได้แก่ 
 1. ภูมิศำสตร์ เป็นกำรศึกษำที่ตั้ง ขอบเขต ภูมิอำกำศ และลักษณะภูมิประเทศ 

 2. ประวัติศำสตร์ เป็นกำรศึกษำควำมเป็นมำของชนชำติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 3. เศรษฐศำสตร์ เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับทรัพยำกร กำรผลิต และกำรบริโภค 

 4. สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ เป็นกำรศึกษำควำมเป็นมำ โครงสร้ำงของสังคมและ วัฒนธรรม ฯลฯ 

61.    เรำศึกษำสังคมและวัฒนธรรมไทยเพื่ออะไร 

 (1) รู้จักควำมเป็นมำของตนเอง       (2) พัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนไทย 

 (3) ส่งเสริมประชำธิปไตย     (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 1. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำสังคมและวัฒนธรรมไทย มีดังนี้ 
 1. สำมำรถแยกแยะควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่มคน สังคม และวัฒนธรรมได้ 
 2. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และอธิบำยโครงสร้ำงสังคมและวัฒนธรรมได้ 
 3. รู้จักควำมเป็นมำของตนเอง และสำมำรถวิเครำะห์พัฒนำกำรของสังคมและวัฒนธรรมไทย 

 4. วิเครำะห์ที่มำของภูมิปัญญำ ควำมเชื่อ และลักษณะอุปนิสัยชองคนไทยได้ ฯลฯ 

62.    กำรที่จะเข้ำใจสังคมไทย ควรต้องศึกษำในภูมิภำคใด            
 (1) เอเชียตะวันออก    (2) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้         
 (3) เอเชียกลำง                (4) เอเชียใต้ 
ตอบ 2. สังคมไทยตั้งอยู่กึ่งกลำงของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุษำคเนย์(ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
เอเชีย) มีลักษณะภูมิศำสตร์เป็นผืนแผ่นดินที่ยำวยื่นลงไปทำงทิศใต้ ซึ่งเป็นคำบสมุทร และมีทะเลขนำบ 2 ด้ำน 
คือ ทะเลจีนในมหำสมุทรแปซิฟิกอยู่ทำงทิศตะวันออก กับทะเลอันดำมันในมหำสมุทรอินเดียอยู่ทำงทิศตะวันตก 
ท ำให้ประเทศไทยมีลมมรสุมจำกทะเล ทั้ง 2 ด้ำนพัดผ่ำน จึงท ำให้เกิดฤดูกำลที่ส ำคัญ 2 ฤดู คือ ฤดูฝนและฤดูแล้ง 
63.    อะไรคือกลไกส ำคัญที่ท ำให้ชุมชนกลำยเป็นสังคมไทย 

 (1) ภำษำ        (2) กำรแลกเปลี่ยนทำงสังคม 

 (3) ควำมรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน        (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 4. กลไกส ำคัญที่ท ำใหชุ้มชนต่ำง ๆ เกิดพัฒนำกำรกลำยเป็นสังคมไทย ได้แก่ 
 1. กำรเกิดพัฒนำกำรทำงภำษำที่ใช้สื่อสำรกันเข้ำใจ และกำรมีวัฒนธรรมร่วมกัน 

 2. กำรสมรส ซึ่งท ำให้เกิดควำมรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน และน ำไปสู่กำรจัดระบบเครือญำติ 
ที่ขยำยออกเป็นชุมชนใหญ่     
 3. กำรแลกเปลี่ยนทำงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

64.   อะไรคือเอกลักษณ์ดั้งเดิมของวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 (1) กำรนับถืออ ำนำจเหนือธรรมชำติ      (2) กำรนับถือศำสนำพุทธ 
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 (3) กำรยกย่องเพศชำย              (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 1.  เอกลักษณ์ดั้งเดิมของวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสืบทอด มำจนถึงทุกวันนี้ คือ 1. กำรนับ
ถืออ ำนำจเหนือธรรมชำติ ได้แก่ กำรเคำรพนับถือผีสำงเทวดำ ผีบรรพบุรุษ และผีวีรชน 2. กำรยกย่องสตรี 3. กำร
เพำะปลูก 

65.    กลุ่มชำติพันธุ์ใดที่กระจำยอยู่แถบอีสำนของไทย 

  (1) เขมร ส่วย กุย มอญ              (2) เกรียง         
 (3) กะเหร่ียง         (4) ชำวป่ำ 
ตอบ 1. กลุ่มชำติพันธุเขมร ส่วย กุย มอญ มีภำษำพูดอยู่ในตระกูลภำษำออสโตรเอเชียติก ส่วนใหญ่เข้ำมำอยู่
กระจัดกระจำยแถบภำคอีสำนของไทย เน่ืองจำกกำรอพยพและสงครำม ท ำให้มีกำรผสมผสำนด้ำนวัฒนธรรม
อย่ำงมำกกับชำติพันธุ์ไทย 

66.    ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมของคนไทยระบบใดที่สืบทอดมำจนถึงทุกวันนี้ 
 (1) แนวรำบ          (2) อุปถัมภ์       
 (3) เท่ำเทียมกัน               (4) ถูกทั้งหมด 

ตอบ 2. ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมของคนไทยในปัจจุบันที่ถือเป็นมรดกสืบทอดมำจำกระบบควำมสัมพันธ์ในอดีต 
คือ ระบบอุปถัมภ์หรือระบบเครือญำติ (Patron- client Relationship) ในลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนที่
มีฐำนะต่ำงกัน เช่น ผู้ใหญ่กับผู้น้อย หรือนำยกับบ่ำวที่ต่ำงยอมรับต่อกัน มีหน้ำที่ช่วยเหลือพึ่งพำอำศัยต่อกัน และ
จะขำดเสีย ซึ่งฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไปไม่ได้ 
67.    ไทยรับศำสนำพุทธ พรำหมณ์ และระบบกษัตริย์มำจำกชนชำติใด 

 (1) จีน            (2) อินเดีย        
 (3) เปอร์เซีย         (4) ลำว 

ตอบ 2.หลักฐำนของอินเดียระบุว่ำ เมืองอู่ทองของไทยเป็นชุมชนในภำคกลำงแถบลุ่มน ้ำท่ำจีนและแม่กลอง ซึ่งมี
ควำมเก่ำแก่เกินกว่ำ 1,700 ปี ได้รับเอำวัฒนธรรมอินเดีย เข้ำมำใช้กับวัฒนธรรมท้องถิ่น ท ำให้เกิดกำรเผยแผ่และ
นับถือศำสนำพุทธ ศำสนำฮินดู (ศำสนำพรำหมณ์) และเร่ิมน ำระบบกษัตริย์มำใช้เป็นคร้ังแรก 

68.     ปัจจุบันโครงสร้ำงของสังคมไทย ประกอบด้วยกลุ่มใดบ้ำง   
 (1) ชนชั้นสูง กลำง ต่ ำ    (2) ขุนนำง-ไพร่      
 (3) นำย-ทำส        (4) นักกำรเมือง ข้ำรำชกำร และรำษฎร 
ตอบ 1. ควำมสัมพันธ์ของคนในสังคมไทย หรือโครงสร้ำงของสังคมไทยปัจจุบันถูกก ำหนดโดยใช้ลักษณะอำชีพ 
ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน รำยได้ กำรศึกษำ สถำนภำพ กำรพึ่งพำอำศัย และฐำนะทำงสังคม ท ำให้โครงสร้ำงของ
สังคมไทยในปัจจุบันมีกำรแบ่งกลุ่ม ทำงสังคมออกเป็น 3 ชนชั้น ได้แก่ 1 ชนชั้นสูง 2. ชนชั้นกลำง 3. ชนชั้นต ่ำ 
 

------------------------------- 
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แนวข้อสอบ นักพฒันาสังคม ชุดที่ 3.  

1. ควำมหมำยของกำรพัฒนำในยุคแรกๆ มักเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเร่ืองใดต่อไปนี้ 
 ก. สังคม เศรษฐกิจ      ข. วัฒนธรรม  กำรศึกษำ 
 ค. กำรศึกษำ  กำรเมือง    ง. เศรษฐกิจ   
ตอบ ข้อ ง.  
 ควำมหมำยของกำรพัฒนำในยุคแรก ๆ มักเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเร่ืองเศรษฐกิจ  คนส่วนใหญ่จึงลง
ควำมเห็นกันว่ำ “กำรพัฒนำ” หมำยถึง กำรพัฒนำเศรษฐกิจ(economics development) โดยเฉพำะ   ใน
ควำมหมำยของ  กำรพัฒนำกระแสหลัก ที่ถือเอำควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจเป็นเร่ืองหลัก  
2. ในกำรวำงแผนพัฒนำสังคมได้หันมำให้ควำมส ำคัญเร่ืองใด 

 ก. สังคม วัฒนธรรม     ข. สิ่งแวดล้อม  
 ค. กำรเมือง     ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข้อ ง.  
  แม้ว่ำในระยะแรกนั้นเป้ำหมำยของกำรพัฒนำจะให้น้ ำหนักอยู่ที่เร่ืองเศรษฐกิจเป็นหลักก็ตำมในเวลำ
ต่อมำในกำรวำงแผนพัฒนำสังคมได้หันมำให้ควำมส ำคัญในเร่ืองอื่น ๆ ด้วย เช่น สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
รวมถึงเร่ืองกำรเมือง ท ำให้ตัวเลขทำงเศรษฐกิจไม่ได้เป็นเป้ำหมำยหลักของกำรพัฒนำแต่เพียงอย่ำงเดียว หำกแต่
ยังมุ่งหวังทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพอีกด้วย ในแง่นี้ควำมหมำยของกำรพัฒนำจึงครอบคลุมหลำยมิติ 
3. กำรพัฒนำสังคมจึงเป็นเรื่องของควำมใฝ่ฝัน ควำมคิด และกำรต่ืนตัวของมนุษย์ในสังคม ซึ่งพำดพิงไปถึง
มิติต่ำง ๆ คือข้อใดต่อไปนี้ 
  ก. ควำมเชื่อ ทัศนคติ อุดมกำรณ์   ข. กฎระเบียบ บรรทัดฐำนทำงวัฒนธรรม 

 ค.  ศำสนำ และจิตวิญญำณ   ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข้อ ง.  
 กำรพัฒนำสังคมจึงเป็นเรื่องของควำมใฝ่ฝัน ควำมคิด        และกำรต่ืนตัวของมนุษย์ในสังคม ซึ่งพำดพิง
ไปถึงมิติต่ำง ๆ เช่น ควำมเชื่อ ทัศนคติ ค่ำนิยม อุดมกำรณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม กฎระเบียบ 
บรรทัดฐำนทำงวัฒนธรรม ควำมรู้ กำรศึกษำ สถำบันเศรษฐกิจกำรเมือง สังคม ไปจนถึงศำสนำ และจิตวิญญำณ 

4. กำรพัฒนำเป็นแนวคิดที่มีก ำเนิดมำจำกตะวันตก และมีอิทธิพลครอบง ำกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำใน
ประเทศต่ำง ๆ โดยเฉพำะประเทศใด 

 ก. พัฒนำแล้ว     ข. โลกที่สำม 

 ค. ด้อยพัฒนำ     ง. ข. และ ค.ถูก 

ตอบ ข้อ ง. 
5. กำรพัฒนำสังคมได้เกิดขึ้นแล้ว 2 คร้ัง ในกระบวนกำรทำงประวัติศำสตร์ คือข้อใด 

 ก. กำรปรับเปลี่ยนจำกเกษตรกรรมไปสู่อุตสำหกรรมในยุโรป  
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 ข. ศตวรรษที่ 18/ 19 

 ค. ครั้งที่สองช่วงหลังสงครำมโลกคร้ังที่สอง  
 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข้อ ง.  
 ปรีชำ เปี่ยมพงษ์สำนต์  ได้สรุปไว้ว่ำ       กำรพัฒนำสังคม ได้เกิดขึ้นแล้ว 2 คร้ัง ในกระบวนกำรทำง
ประวัติศำสตร์  โดยครั้งแรกเมื่อมีกำรปรับเปลี่ยนจำกเกษตรกรรมไปสู่อุตสำหกรรมในยุโรป (ศตวรรษที่ 18/ 

19)  และคร้ังที่สองช่วงหลังสงครำมโลกครั้งที่สอง  ได้มีกำร “พัฒนำ” ประเทศที่ถูกเรียกว่ำ “ด้อยพัฒนำ” 

(ค.ศ.1945 – ปัจจุบัน)  

6. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับกำรพัฒนำสังคม (Social Development)  

 ก. กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรปกครอง และวัฒนธรรม 

 ข. เพื่อประชำชนจะได้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทำงด้ำนที่อยู่อำศัย อำหำร เคร่ืองนุ่งห่ม สุขภำพ
อนำมัย กำรศึกษำ กำรมีงำนท ำ มีรำยได้เพียงพอในกำรครองชีพ  
 ค. ประชำชนได้รับควำมเสมอภำค ควำมยุติธรรม มีคุณภำพชีวิต ทั้งนี้ประชำชนต้องมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนอย่ำงมีระบบ 

 ง. ถูกทุกข้อ   
ตอบ ข้อ ง.  
  กำรพัฒนำสังคม (Social Development) หมำยถึง กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งในด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรปกครอง และวัฒนธรรม เพื่อประชำชนจะได้มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทำงด้ำนที่
อยู่อำศัย อำหำร เคร่ืองนุ่งห่ม สุขภำพอนำมัย กำรศึกษำ กำรมีงำนท ำ มีรำยได้เพียงพอในกำรครองชีพ ประชำชน
ได้รับควำมเสมอภำค ควำมยุติธรรม มีคุณภำพชีวิต ทั้งนี้ประชำชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทุก
ขั้นตอนอย่ำงมีระบบ 

7. ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำสังคม อำจกล่ำวเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 
 ก. ท ำให้ปัญหำของสังคมลดน้อยและหมดไปในที่สุด 

 ข. ป้องกันไม่ให้ปัญหำนั้นหรือปัญหำในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นแก่สังคมอีก 

  ค. ท ำให้เกิดควำมเป็นปึกแผ่นมั่นคงของสังคม 

 ง. ท ำให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำขึ้นมำแทน 

ตอบ ข้อ ง. 
 เมื่อบุคคลมำอยู่รวมกันเป็นสังคม ปัญหำต่ำง ๆ ก็ย่อมจะเกิดตำมมำเสมอ ยิ่งสังคมมีขนำดใหญ่ ปัญหำก็ยิ่ง
จะมีมำกและสลับซับซ้อนเป็นเงำตำมตัว ปัญหำหนึ่งอำจจะกลำยเป็นสำเหตุอีกหลำยปัญหำเกี่ยวโยงกันไปเป็น
ลูกโซ่ ถ้ำปล่อยไว้ก็จะเพิ่มควำมรุนแรง เพิ่มควำมสลับซับซ้อน และขยำยวงกว้ำงออกไปเร่ือย ๆ ยำกต่อกำรแก้ไข 
ควำมสงบสุขของประชำชนในสังคมนั้นก็จะไม่มี ดังนั้น ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำสังคม อำจกล่ำวเป็นข้อ ๆ ได้
ดังนี้ 
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 1. ท ำให้ปัญหำของสังคมลดน้อยและหมดไปในที่สุด 

 2. ป้องกันไม่ให้ปัญหำนั้นหรือปัญหำในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นแก่สังคมอีก 

 3. ท ำให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำขึ้นมำแทน 

 4. ท ำให้ประชำชนในสังคมสมำนสำมัคคีและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขตำมฐำนะของแต่ละบุคคล 

 5. ท ำให้เกิดควำมเป็นปึกแผ่นมั่นคงของสังคม 

8. ข้อใดคือแนวคิดทำงสังคม  
 ก. ควำมคิดของมนุษย์โดยมนุษย์และเพื่อมนุษย์ ควำมคิดที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมำ 
 ข. จะกระท ำโดยคนเดียวหรือหลำยคนก็ได้ 
 ค. “เป็นควำมคิดเกี่ยวกับกำรสอบถำมหรือปัญหำทำงสังคมของบุคคลต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นอดีตหรือปัจจุบัน 

 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข้อ ง.  
 แนวคิดทำงสังคม (Social thought) หมำยถึง ควำมคิดของมนุษย์โดยมนุษย์และเพื่อมนุษย์ ควำมคิด
ที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมำ จะกระท ำโดยคนเดียวหรือหลำยคนก็ได้ กรณีที่คิดคนเดียวก็ต้องเป็นที่ยอมรับของ
ผู้อ่ืนด้วย แม้ไม่ยอมรับทั้งหมดก็อำจยอมรับเพียงบำงส่วน ควำมคิดนั้นจึงคงอยู่ได้ Emory Bogardus ได้ให้
ควำมหมำยแนวคิดทำงสังคมว่ำ “เป็นควำมคิดเกี่ยวกับกำรสอบถำมหรือปัญหำทำงสังคมของบุคคลต่ำงๆไม่ว่ำจะ
เป็นอดีตหรือปัจจุบัน เป็นกำรคิดร่วมกันของเพื่อนหรือผู้ที่อยู่ในควำมสัมพันธ์  
เป็นควำมคิดของแต่ละคนและของกลุ่มคน ในเร่ืองรอบตัวมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ต้องคิด 
เพื่อหำทำงแกปัญหำหรือท ำให้ปัญหำบรรเทำลง ควำมคิดควำมอ่ำนที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมำแล้ว และใช้กำรได้ดี 
ก็จะได้รับกำรเก็บรักษำสืบทอดจำกจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหนึ่ง” อำจำรย์วรำคม ทีสุกะ ให้ควำมหมำยว่ำ “แนวคิด
ทำงสังคมเป็นควำมคิดของมนุษย์ เกิดจำกกำรรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนของมนุษย์ เป็นเร่ืองเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์
โดยทั่วไป และปัญหำที่ประสบ ควำมคิดนี้เป็นที่ยอมรับกันในหมู่มนุษย์ ไม่สูญหำย มีกำรสืบควำมคิดกันต่อไป”  

9. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของแนวคิดทำงสังคม 

 ก. จักรวำล     ข. ปรัชญำ   

 ค. เทพเจ้ำ     ง. วัตถุ 
ตอบ ข้อ ค.   
  ได้เรียบเรียงจำกควำมคิดของ Bogardus ได้ 5 ประเภท เรียกว่ำ “แนวทำงห้ำสำยของควำมคิดมนุษย์” 

(five lines of human thought) ดังนี้ 
 1. ควำมคิดเกี่ยวกับจักรวำล เป็นควำมคิดของคนโบรำณเกี่ยวข้องกับลักษณะของสำกล จักรวำล และ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์กับจักรวำล มนุษย์ยุคโบรำณสนใจในศำสนำ ในจิตและวิญญำณ มีควำมคิดควำมเชื่อ
ในเร่ืองเทพเจ้ำ ภูต ผี เทวดำ ลัทธิศำสนำต่ำงๆ เช่น ลัทธิเทพเจ้ำองค์เดียว (monotheism) ลัทธิเทพเจ้ำหลำย
องค์ (polytheism) กำรปกครองโดยสงฆ์ (monotheism) สิ่งเหล่ำนี้ท ำให้มนุษย์เกิดควำมกลัวและ
ควำมหวัง อุดมกำรณ์และกำรบูชำยันต์ด้วยชีวิต  
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 2. ควำมคิดเกี่ยวกับปรัชญำ ในขั้นนี้มีระดับควำมคิดเชิงปัญญำสูงขึ้น แต่ก็ยังเป็นควำมคิดเกี่ยวกับ
ควำมสัมพันธ์กับจักรวำลเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต แต่ไม่เกี่ยวกับศำสนำหรือไม่ใช่ควำมคิดที่สนอง
ควำมจ ำเป็นทำงศำสนำ ควำมเชื่อ มนุษย์พยำยำมลดควำมคลุมเครือ หำควำมกระจ่ำงในสิ่งแวดล้อมของจักรวำล 

 เกณฑ์ค ำอธิบำยต่ำงๆอย่ำงมีเหตุผล หำเอกภำพจำกกำรเปลี่ยนแปลงและหำแก่นสำรในควำมซับซ้อน 
มนุษย์ได้พบว่ำในยุคนี้ควรมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมธรรมชำติ เชื่อมั่นในควำมสำมำรถของมนุษย์ และรู้ว่ำในที่สุด
ทุกสิ่งจะต้องแตกดับไป มนุษย์พยำยำมสร้ำงควำมหมำยสูงสุดของสิ่งต่ำงๆอย่ำงไม่มีอคติตำมควำมรู้
ควำมสำมำรถที่สูงขึ้นของตน 

 3. ควำมคิดเกี่ยวกับตนเอง เมื่อมีควำมรู้เกี่ยวกับจักรวำลและควำมรู้ทำงปรัชญำเพียงพอแล้ว มนุษย์ก็หวน
กลับมำคิดถึงตัวเอง คิดถึงบุคลิกลักษณะ โครงสร้ำงและหน้ำที่ของกำรคิดกำรกระท ำหรือกำรประพฤติปฏิบัติของ
ตนเอง คิดถึงควำมฉลำด ควำมโง่ ควำมจ ำ ควำมฝันและสิ่งต่ำงๆเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งเป็นที่มำของวิชำจิตวิทยำ
สมัยใหม ่

 4. ควำมคิดเกี่ยวกับวัตถุ ได้แก่ควำมรู้สึกเกี่ยวกับ หิน ดิน น้ ำ อำกำศ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ และ
มนุษย์จ ำเป็นต้องรู้จัด เพื่อป้องกันอันตรำย หรือใช้ประโยชน์จำกสิ่งเหล่ำนี้ กำรคิดเกี่ยวกับเร่ืองเหล่ำนี้ ท ำให้
มนุษย์ได้บ่อถ่ำนหิน บ่อน้ ำมัน บ่อแก๊ส น ำมำปรับปรุงกำรคมนำคมขนส่ง ควำมคิดควำมรู้อันแยบยลของมนุษย์ 
ท ำให้มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์จำกวัตถุต่ำงๆ สำมำรถควบคุมธรรมชำติได้ นั่นคือที่มำของควำมคิดทำง
วิทยำศำสตร์ ที่ท ำให้เกิดควำมสะดวกสบำย 
 5. ควำมคิดเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์หรือสังคมมนุษย์ ในประวัติศำสตร์มนุษย์มีควำมคิดเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์
ในลักษณะเป็นกลุ่มน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนที่ท ำให้กับเร่ืองต่ำงๆใน 4 ข้อแรก และได้หันมำสนใจเร่ือง
ของเพื่อนมนุษย์เมื่อไม่นำนมำนี้ โดยอำศัยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ ได้แก่ ควำมคิดเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
มนุษย์ด้วยกัน ระหว่ำงมนุษย์กับสังคม ภำระหน้ำที่ควำมผูกพันที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อสังคม ลักษณะของชีวิต
สังคม แนวโน้มทำงสังคม ปัญหำสังคม หลักกำร กำรศึกษำวิเครำะห์สังคม อันเป็นควำมคิดพื้นฐำนของ
สังคมศำสตร์ในสังคมสมัยใหม่ 
10. ข้อใดคือ ตัวอย่ำงควำมคิดทำงสังคม 

 ก. ปรัชญำชีวิต     ข. วรรณคดี 
 ค. สุภำษิต เป็นคติ ค ำพังเพ   ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข้อ ง.  
 ประวัติศำสตร์ตัวอย่ำงควำมคิดทำงสังคม อำจแยกออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ 
 1. ปรัชญำชีวิต สังคมไทยหรือสังคมอื่นควำมคิดทำงสังคมอำจแสดงออกในรูปของปรัชญำชีวิต หมำยถึง 
เป้ำหมำยสูงสุดของชีวิต รวมทั้งแนวทำงกำรไปสู่เป้ำหมำย สังคมแต่ละสังคมจะมีปรัชญำชีวิตของสังคมด้วย เช่น 
กรณีของสังคมไทย ปรัชญำชีวิตจะเป็นแบบเรียบง่ำย รักอิสระเสรี โอบอ้อมอำรี มีศีลธรรม 
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 2. ศำสนำ ควำมคิดทำงสังคมดูจำกศำสนำประจ ำชำติ ประจ ำสังคม สังคมไทยคนส่วนใหญ่นับถือศำสนำ
พุทธ เรียกว่ำ พุทธศำสตร์ ครอบคลุมควำมคิดด้ำนต่ำงๆของสังคม ทั้งครอบครัว เศรษฐกิจ กำรศึกษำ หรือ
กำรเมืองกำรปกครอง 
 3. ประวัติศำสตร์ เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงควำมคิดทำงสังคม เป็นข้อมูลที่ประมวล
เร่ืองรำวควำมเป็นมำของชนชำตินั้นๆ เช่น กำรจัดชุมชน กำรท ำมำหำกิน กำรปกครองบังคับบัญชำ วิธีต่อสู้ กำร
ป้องกันกำรรุกรำน  
 4. วรรณคดี เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ข้อมูลทำงสังคม เป็นกำรบันทึกเร่ืองรำวทั้งที่เป็นลำยลักษณ์อักษร 
และไม่เป็นลำยลักษณ์อักษร เช่น นิทำน ต ำนำน จะมีแง่มุมแสดงให้เห็นถึงควำมละเอียดลออต่ำงๆ 

 5. ภูมิปัญญำไทย หรือควำมรู้พื้นบ้ำน ศึกษำได้จำกด้ำนอนำมัย สำธำรณสุข เช่น ยำสมุนไพร ควำมรู้
เกี่ยวกับฤดูกำล เกี่ยวกับต้นไม้ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ กำรช่ำงประเภทต่ำงๆ กำรรบ กำรกีฬำ 
 6. สุภำษิต เป็นคติ ค ำพังเพย ปริศนำค ำทำย มีอยู่ในแหล่งต่ำงๆที่เป็นสังคม ชุมชน 

11. ข้อใดกล่ำวถูกต้องเกี่ยวกับควำมหมำยกำรพัฒนำสังคม  
 ก.กำรเปลี่ยนแปลงที่มีกำรกระท ำให้เกิดขึ้นหรือมีกำรวำงแผนก ำหนดทิศทำงไว้ล่วงหน้ำ 
 ข.สภำพที่ไม่น่ำพอใจไปสู่สภำพที่น่ำพอใจ 
 ค.กำรท ำ สิ่งเหล่ำนั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น สนองควำมต้องกำรของประชำชนส่วนใหญ่ให้ได้ดียิ่งขึ้น  
 ง.ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข้อ ง. 
  ค ำอธิบำย จำกควำมหมำยกำรพัฒนำ สรุปได้ว่ำ กำรพัฒนำสังคม หมำยถึง กำรเปลี่ยนแปลงที่มีกำรกระท ำ
ให้เกิดขึ้นหรือมีกำรวำงแผนก ำหนดทิศทำงไว้ล่วงหน้ำ โดย กำรเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทำงที่ดีขึ้น จำก
สภำพที่ไม่น่ำพอใจไปสู่สภำพที่น่ำพอใจ เพื่อกำรท ำ สิ่งเหล่ำนั้นให้ดีขึ้น เจริญขึ้น สนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนส่วนใหญ่ให้ได้ดียิ่งขึ้น  
12. ครอบครัวไทยในชนบทส่วนใหญ่มีลักษณะอย่ำงไร 
 ก. ครอบครัวเดี่ยว      ข. ครอบครัวขยำย  
 ค. ส่วนใหญ่ยกย่องให้ภรรยำเป็นหัวหน้ำครอบครัว ง. ส่วนใหญ่จะอยู่ 
ตอบ ข. 
13. โครงสร้ำงทำงสังคมคืออะไร 
 ก. ควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในสังคม 

 ข. ส่วนต่ำง ๆ ที่ประกอบกันเป็นสังคมมนุษย์ 
 ค. เค้ำโครงควำมสัมพันธ์ที่ปรำกฏในสังคมมนุษย์ทุกสังคม 

 ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. 
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14. กำรที่คนในชนบทย้ำยเข้ำมำท ำงำนในเมืองใหญ่ ๆ แสดงถึงลักษณะโครงสร้ำงทำงสังคมในข้อใด 

 ก. มีกำรรวมกลุ่มของคนในสังคม   ข. มีแนวทำงในกำรปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม 

 ค. มีจุดมุ่งหมำยในกำรปฏิบัติกิจกรรม  ง. มีกำรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้ 
ตอบ ง. 
15.  ข้อใดไม่ใช่ลักษณะโครงสร้ำงทำงสังคม 

 ก. มีแนวทำงในกำรปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม  ข. มีกำรรวมกลุ่มของคนในสังคม 

 ค. เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ได้   ง. มีจุดมุ่งหมำยในกำรปฏิบัติกิจกรรม 

ตอบ ค. 
16. กลุ่มสังคมคืออะไร 
 ก. กลุ่มบุคคลที่มีรูปร่ำงหน้ำตำที่คล้ำยคลึงกัน 

 ข. กลุ่มบุคคลที่มีควำมสำมำรถและระดับสติปัญญำใกล้เคียงกัน 

 ค. กลุ่มบุคคลมำอยู่รวมกัน รู้สึกเป็นพวกเดียวกัน และมีกำรกระท ำระหว่ำงกัน 

 ง. กลุ่มบุคคลที่อำศัยอยู่ภำยในพื้นที่เดียวกัน มีควำมต้องกำรอย่ำงร่วมกัน และแสดงพฤติกรรมเหมือนกัน
กัน 

ตอบ ค. 
17. ข้อใดเป็นกลุ่มสังคม 

 ก. กลุ่มนักเรียนที่เรียนอยู่ในห้องเดียวกัน   

 ข. กลุ่มคนที่โดยสำรบนรถไฟ 

 ค. กลุ่มคนที่ก ำลังซื้อของอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำ 
 ง. กลุ่มคนที่ยืนรอรถประจ ำทำงบริเวณป้ำยรถประจ ำทำง 
ตอบ ก. 
18. ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
 ก. สถำบันสังคมมีลักษณะเป็นรูปธรรม 

 ข. สถำบันสังคมเกิดจำกกำรเชื่อมโยงบรรทัดฐำนต่ำง ๆ ของสังคม 

 ค. สถำบันสังคมเกิดจำกกำรยอมรับร่วมกันของสมำชิกในสังคม 

 ง. สถำบันสังคมเกิดขึ้นเพื่อสนองควำมต้องกำรของสมำชิกในอีกสังคมหนึ่ง 
ตอบ ข. 
19. สถำบันสังคมส ำคัญอย่ำงไร 
 ก. เป็นเคร่ืองสร้ำงอ ำนำจของบุคคล   

 ข. เปน็เคร่ืองมือช่วยประสำนควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มต่ำง ๆ 
 ค. สนองควำมต้องกำรแก่สมำชิก 

 ง. ถูกทุกข้อ 
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ตอบ ค. 
20. ข้อใดเป็นสถำบันสังคมแห่งแรกของมนุษย์ 
 ก. สถำบันศำสนำ    ข. สถำบันครอบครัว 
 ค. สถำบันกำรศึกษำ    ง. สถำบันกำรเมืองกำรปกครอง 
ตอบ ข. 
21.  สถำบันสังคมใดที่เกี่ยวข้องกับแบบแผนกำรสนองควำมต้องกำรปัจจัยพื้นฐำนที่จ ำเป็นของมนุษย์ 
 ก. สถำบันศำสนำ    ข. สถำบันเศรษฐกิจ 
 ค. สถำบันกำรศึกษำ    ง. สถำบันกำรเมืองกำรปกครอง 
ตอบ ข. 
22. รัฐสภำมีควำมเกี่ยวข้องกับสถำบันสังคมในข้อใดมำกที่สุด 

 ก. สถำบันกำรเมืองกำรปกครอง   ข. สถำบันศำสนำ 
 ค. สถำบันเศรษฐกิจ    ง. สถำบันกำรศึกษำ 
ตอบ ก. 
23. กำรท ำให้สังคมเกิดควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย มีควำมมั่นคงเพื่อให้สมำชิกของสังคมใช้ชีวิตของตนอยู่
ในสังคมได้อย่ำงสงบสุข เป็นควำมหมำยของอะไร 
 ก. ช่วงชั้นทำงสังคม    ข. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
 ค. กำรจัดระเบียบสังคม    ง. กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 

ตอบ ค. 
24. กำรจัดระเบียบสังคมมีควำมส ำคัญอย่ำงไร 
 ก. ท ำให้สังคมด ำเนินไปและคงสภำพอยู่ได้  

 ข. ท ำให้สมำชิกของสังคมรู้สึกว่ำตนมีคุณค่ำ 
 ค. ท ำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว  

 ง. ท ำให้สมำชิกของสังคมหวำดระแวงซึ่งกันและกัน 

ตอบ ก. 
25. ข้อใดไม่ใช่บรรทัดฐำนทำงสังคม 

 ก. กฎหมำย     ข. อุดมกำรณ์   

 ค. จำรีต      ง. วิถีประชำ 
ตอบ ข. 
26. บทบำททำงสังคมมีควำมส ำคัญอย่ำงไร 
 ก. สนองควำมต้องกำรของสมำชิกในสังคม ข. ท ำให้เกิดกำรกระท ำตำมสิทธิและหน้ำที่ 
 ค. ท ำให้คนสำมำรถประกอบอำชีพได้อย่ำงเสรี ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ข. 



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      241 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

27. กำรก ำหนดชำยหญิงเมื่อแต่งงำนกันต้องจดทะเบียนสมรส เป็นกำรจัดระเบียบทำงสังคมในข้อใด 

 ก. สถำนภำพทำงสังคม    ข. บรรทัดฐำนทำงสังคม 

 ค. บทบำททำงสังคม    ง. หน้ำที่ทำงสังคม 

ตอบ ข. 
28. เพรำะเหตุใดมนุษย์จึงต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม 

 ก. ต้องพึ่งพำผู้อื่น    ข. ต้องแบ่งงำนกำรท ำ 
 ค. ต้องกำรควำมอยู่รอด    ง.ต้องร่วมมือกำรสร้ำงวัฒนธรรม 

ตอบ ค. 
29. กำรอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์ ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้ำนใด 

 ก. ช่วยให้มนุษย์มีควำมมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต 

 ข. ช่วยให้มนุษย์พ้นจำกอิทธิพลของธรรมชำติ 
 ค. ช่วยให้มนุษย์หลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งและควำมมีอิสระ 

 ง. ช่วยให้มนุษย์สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ 
ตอบ ก. 
30. อะไรเป็นองค์ประกอบส ำคัญใน “กระบวนกำรจัดระเบียบทำงสังคม” 

 ก. บรรทัดฐำน สถำบัน กำรควบคุม  ข. บรรทัดฐำน สถำบัน กลุ่มสังคม 

 ค. บรรทัดฐำน สถำบัน สถำนภำพ   ง. บรรทัดฐำน สถำนภำพ บทบำท 

ตอบ ง. 
31. ข้อใดคือองค์ประกอบที่ส ำคัญของโครงสร้ำงทำงสังคม 

 ก. กลุ่มและสถำบัน    ข. อ ำนำจและกลไกล 

 ค. ทัศนคติและพฤติกรรม    ง. วัฒนธรรมและประเพณี 
ตอบ ก. 
32. ครอบครัวที่ไม่เป็นประชำธิปไตยได้แก่ข้อใด 

   ก. ทุกคนร่วมกันขบคิดปัญหำ   ข. ฟังควำมคิดเห็นของสมำชิก 

   ค.  สร้ำงระเบียบของครอบครัวร่วม  ง. ผู้น ำครอบครัวเป็นผู้ออกค ำสั่ง 
ตอบ ง. 
33.  “นำยมงคล เป็นบิดำของบุตร 3 คนและเป็นประธำนชมรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเพื่อนบ้ำน” 

ข้อควำมนี้แสดงถึงอะไร 
 ก. ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม   ข. บทบำททำงสังคม 

 ค. บรรทัดฐำนของสังคม    ง. สถำนภำพทำงสังคม 

ตอบ ง. 
34. กำรอบรมระเบียบสังคมเป็นกระบวนกำรที่สังคมต้องกำรถ่ำยทอดอะไรให้แก่สมำชิกได้เรียนรู้ 
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 ก. บรรทัดฐำน     ข. ประเพณี  

 ค.ค่ำนิยม     ง. วัฒนธรรม 

ตอบ ก. 
35. ควำมสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีบรรทัดฐำนทำงสังคมร่วมกัน” เรียกว่ำอะไร 
 ก. โครงสร้ำงทำงสังคม    ข. แรงยึดเหนี่ยวระหว่ำงสังคม 

 ค. องค์ประกอบทำงสังคม   ง. สถำบันสังคม 

ตอบ ก. 
36. ข้อใด มิใช่ พื้นฐำนส ำคัญของกำรที่จะสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนำต่อไป 

 ก. กำรท ำให้คนมีคุณภำพ    ข. กำรท ำให้คนมีคุณธรรม 

 ค. กำรท ำให้คนมีควำมสุข    ง. กำรท ำให้คนมีควำมมั่งคั่ง 
ตอบ ง. 
37. ข้อใดมิใช่พื้นฐำนของกำรพัฒนำ 
 ก. กำรสนับสนุนช่วยเหลือจำกภำครัฐ   ข. ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 ค. ทรัพยำกรธรรมชำติ     ง. ทรัพยำกรในชุมชน 

ตอบ ก. 
38. สังคมหรือชุมชน จะมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนำจะต้องมีกำรค้นหำสิ่งใดก่อน 

 ก. ปัญหำและอุปสรรค     ข. ผู้น ำ 
 ค. กำรก ำหนดนโยบำย     ง. กำรวำงแผน 

ตอบ ก. 
39. ตำมหลักกำรพึ่งพำตนเองของสังคม ชุมชนจะขอกำรสนับสนุนหรือช่วยเหลือจำกภำยนอกเมื่อใด 

 ก. เมื่อกิจกรรมหรือกำรแก้ไขนั้นเกิดขีดควำมสำมำรถของชุมชน 

 ข. เมื่อต้องกำรให้ภำยนอกเข้ำมำแก้ไขปัญหำชุมชนให้ 
 ค. เมื่อมีควำมต้องกำรให้งำนที่ก ำลังท ำอยู่นั้นส ำเร็จไปโดยเร็ว 

 ง. เมื่อชุมชนไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำปัญหำได้แล้ว 
ตอบ ก. 
40. กำรพัฒนำสังคมในเร่ืองควำมร่วมมือระหว่ำงประชำชนกับรัฐบำล เป็นกำรน ำเอำเร่ืองใดมำผนวกเข้ำ
ด้วยกันเพื่อยกระดับคุณภำพของประชำชนให้ดีขึ้น 

 ก. บริกำรของรัฐกับควำมต้องกำรของประชำชน 

 ข. นโยบำยระหว่ำงประเทศกับนโยบำยของรัฐ 

 ค. นโยบำยทำงเศรษฐกิจกับควำมต้องกำรของประชำชน 

 ง. นโยบำยสำธำรณะกับควำมต้องกำรของปัจเจกชน 

ตอบ ก. 
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41. ข้อใดเป็นลักษณะของกลุ่มสังคม 

 ก. สมำชิกมีควำมสัมพันธ์ติดต่อกันเป็นประจ ำ ข.  มีคนตั้งแต่  2 คนขึ้นไปมำรวมกัน 

 ข.  เป็นส่วนประกอบย่อยของสังคม  ค.  ข้อ ก และ ข ถูก 

ตอบ  ง 
42. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรพัฒนำชุมชนกับกำรพัฒนำสังคม 

 ก.  กำรพัฒนำสังคมมีขอบเขตกว้ำงขวำงกว่ำกำรพัฒนำชุมชน 

 ข.  กำรพัฒนำสังคมมีเป้ำหมำยที่กำรพัฒนำเทคโนโลยีแต่กำรพัฒนำชุมชนมุ่งเน้นที่ตัวคน 

มำกที่สุด 

 ค.  กำรพัฒนำสังคมเน้นกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ แก่คนแต่กำรพัฒนำชุมชนเน้นกำรมี ส่วนร่วมของ
คนในกำรพัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่ของตนเอง 
 ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ  ง ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรพัฒนำชุมชนกับกำรพัฒนำสังคม คือ 

 1.  กำรพัฒนำสังคมมีขอบเขตกว้ำงขวำงกว่ำกำรพัฒนำชุมชน  เพรำะสังคมมีขนำดใหญ่กว่ำชุมชน กำร
พัฒนำสังคมมักเป็นกำรพัฒนำในระดับประเทศ หรือระหว่ำงประเทศ 

 2.  กำรพัฒนำสังคมมีเป้ำหมำยที่กำรพัฒนำเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีทำงสังคมและเทคโนโลยีทำงวัตถุ
แต่กำรพัฒนำชุมชนมุ่งเน้นที่ตัวคนมำกที่สุด 

 3.  กำรพัฒนำสังคมมุ่งระดมคนและทรัพยำกรต่ำง ๆ ทั้งจำกภำยในสังคมและจำกภำยนอกสังคมมำใช้
ในกำรพัฒนำ ส่วนกำรพัฒนำชุมชนมุ่งเน้นคนและทรัพยำกรในชุมชนเป็นส ำคัญ 

 4.  กำรพัฒนำสังคมเน้นกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ แก่คนแต่กำรพัฒนำชุมชนเน้นกำรมีส่วนร่วมของ
คนในกำรพัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่ของตนเอง โดยกำรช่วยตนเอง หรือกำรพึ่งตนเองของชุมชน 

43. ข้อใดเป็นควำมหมำยของ “สังคม” ใน “แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ”  

  ก.  โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจสังคมกำรเมืองของประเทศโดยส่วนรวม 

 ข.  กำรศึกษำ สำธำรณสุข กำรสำธำรณูปกำร และกำรให้สวัสดิกำรสังคม 

 ค.  กำรสังคมสงเครำะห์ ควำมสงบภำยในประเทศและกำรป้องกันประเทศ 

 ง.  บรรทัดฐำนทำงสังคม สถำบันทำงสังคมและวัฒนธรรมทำงสังคม 

ตอบ  ข. 

44. ข้อใดไม่นับว่ำเป็นกลุ่มสังคม 

 ก.  สมำคมศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัย  ข.  กลุ่มคนที่ชมรมกำรแข่งขันฟุตบอล 

 ค.  กลุ่มต่อต้ำนยำเสพติดให้โทษ   ง.  กลุ่มสตรีอำสำรักษำดินแดน 

ตอบ  ค. 

45. ค ำกล่ำวที่ว่ำ “จุดเร่ิมต้นของกำรพัฒนำนั้น เร่ิมที่คน” หมำยควำมว่ำอย่ำงไร 
 ก.  กำรพัฒนำในชุมชนล้วนมำจำกกำรกระท ำของคน 



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      244 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 ข.  กำรพัฒนำในชุมชนจะต้องอำศัยกำรกระตุ้นของนักพัฒนำ 
 ค.  คนเป็นผู้คิด ตัดสินใจ วำงแผน และลงมือปฏิบัติกำร 
 ง.  ถูกข้อ ก และ ค 

ตอบ  ง. 
46. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ คืออะไร 
 ก. ผู้กระท ำ     ข.  วิธีกำร   

 ค.  เป้ำหมำย     ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  ง. องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำมี 3 ส่วน คือ ผู้กระท ำให้เกิดกำร  
 เปลี่ยนแปลง เจตนำรมณ์ อุดมกำรณ์ วิธีกำรรวมทั้งกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่ท ำ ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
และเป้ำหมำยของกำรกระท ำที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 
47. กำรพัฒนำจะมีประสิทธิภำพเมื่อใด 

 ก.  กำรท ำงำนเป็นกลุ่ม    ข.  กำรท ำตำมนโยบำยและแผน 

 ค.  กำรเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิม   ง.  กำรเข้ำร่วมกำรประชุมเป็นประจ ำ 
ตอบ  ก. กำรพัฒนำจะมีประสิทธิภำพได้ก็จะต้องยึดหลักกำรรวมกลุ่มและกำรท ำงำน เป็นกลุ่ม เพรำะมนุษย์เรำ
เป็นสัตว์สังคม กำรอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและท ำงำนรวมกันเป็นกลุ่มจะช่วยให้คนได้เจริญเติบโตโดยเร็วที่สุด 

48. กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำโครงกำรต่ำง ๆ มีข้อดีอย่ำงไร 
 ก. ประชำชนมีโอกำสได้ควบคุมกำรด ำเนินงำนของรัฐบำล 

 ข. กระตุ้นจิตส ำนึกของประชำชน 

 ค. ประหยัดงบประมำณของรัฐบำล 

 ง. ปกป้องผลประโยชน์ของชุมชนเอง 
ตอบ  ข. 
49. ข้อใดมิใช่คุณสมบัติของนักพัฒนำ 
 ก.  ตัดสิน     ข.  กระตุ้น   

 ค.  แนะน ำ     ง.  ส่งเสริม 

ตอบ  ก. 

50. ข้อใดเป็นลักษณะของกำรพัฒนำ 
 ก.  กำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนปริมำณ คุณภำพ และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

 ข.  มีลักษณะเป็นพลวัตร คือ เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องไม่หยุด 

 ค.  เป็นกระบวนกำรที่เกิดขึ้นอย่ำงมีล ำดับขั้นตอนต่อเนื่องกัน 

 ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  ก.    หลักที่ใช้ในกำรพิจำรณำลักษณะของกำรพัฒนำ คือ 
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 1.  กำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนปริมำณ คุณภำพและสิ่งแวดล้อม ทุกด้ำนให้ดีขึ้นหรือเหมำะสมกว่ำสภำพที่
เป็นอยู่เดิม 

 2.  มีลักษณะเป็นกระบวนกำรที่เกิดขึ้นอย่ำงมีล ำดับขั้นตอนต่อเนื่องกันไป 

 3.  มีลักษณะเป็นพลวัตร คือ กำรเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองไม่หยุดนิ่ง 
 4.  มีลักษณะเป็นแผนและโครงกำร 
 5.  มีลักษณะเป็นวิชำกำร  
 6.  มีลักษณะที่ให้น้ ำหนักต่อกำรปฏิบัติกำรจริงที่ท ำให้เกิดผลจริง 
 7.  กำรเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจำกมนุษย์ โดยมนุษย์และเพื่อมนุษย์ 
 8.  มีเกณฑ์หรือเคร่ืองขี้วัด ที่สำมำรถบอกได้ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงไม่ว่ำจะเป็นด้ำนคุณภำพ ปริมำณและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้นมำกหรือน้อยเพียงใด ในระดับใด 
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แนวข้อสอบความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร ์
1. โปรแกรมส ำเร็จรูปที่รวมเอำควำมสำมำรถพื้นฐำนของโปรแกรมส ำนักงำนไว้ด้วยกันคือ 

 ก. Office  Automation    ข.   Spread  Sheet 

 ค.   Desktop  Manager    ง.   Integrated  Software 

ตอบ  ง. Integrated  Software  หมำยถึง  โปรแกรมส ำเร็จรูปที่ผนวกเอำงำนด้ำนต่ำงๆ ซึ่ง 
เป็นควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำนต่ำงๆ ของส ำนักงำนมำไว้ด้วยกัน  เช่น  Microsoft  office 

2. ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลในข้อใดที่สำมำรถตรวจค ำฟ้องและควำมหมำยได้ 
 ก. Function  key  Driven    ข.   Spelling  Check 

 ค. Thesaurus    ง.   Grammar 

ตอบ  ค. Thesaurus  คือโปรแกรมซึ่งจะช่วยให้เรำสำมำรถค ำฟ้องได้พร้อมควำมหมำยย่อ 

ของแต่ละค ำ 
3. ประโยชน์ของโปรแกรมประมวลผลในด้ำนกำรจัดรูปแบบเอกสำรตีพิมพ์คือข้อใด 

 ก. Desktop  Publishing    ข.   Page  Composition 

 ค.  Graphic  Page    ง.   IBM  Personal  System  2 

ตอบ  ก. Desktop  Publishing  นับเป็นมิติใหม่ของกำรใช้คอมพิวเตอร์ในเร่ืองกำรพิมพ์อัน 

เป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรเกิดเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์  และกำรพัฒนำสร้ำงโปรแกรมประมวลผลค ำ  ท ำให้มี
ควำมสำมำรถยิ่งขึ้น  ทั้งในเร่ืองกำรจัดกำรกำรพิมพ์ , รูปแบบของอักขระ , กำรจัดกำรในเชิงกรำฟฟิก  ซึ่งอยู่ใน
ลักษณะที่เรียกว่ำ  WYSIWYG  กำรน ำ  Desktop  Publishing  ไปใช้ในงำนทำงธุรกิจด้ำนเอกสำร  น้ันจะ
เหนือกว่ำกำรใช้เคร่ืองพิมพ์ดีดแบบปกติ  ซึ่งไม่มีศิลปะนอกจำกนี้ยังประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้มำกกว่ำ 
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตระกูลใดที่เป็นผู้น ำในด้ำนกำรจัดรูปแบบเอกสำรตีพิมพ์คือข้อใด 

 ก. Next  Computer    ข.   Apple  Macintosh 

 ค.  IBM  /  PC    ง.   IBM  Personal  System  2 

ตอบ  ข. ตัวอย่ำงเคร่ืองคอมพิวเตอร์  ของ  Apple  Macintosh  จัดว่ำเป็นผู้น ำเรื่องของกำร 
พิมพ์งำนทำงด้ำนเอกสำรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  โดยมีโปรแกรมส ำเร็จรูปที่ใช้กันแพร่หลำยคือ  Page  Maker 

5. สัญลักษณ์เส้นตรงเด่ียวที่เกิดขึ้นเมื่อพิมพ์ข้อควำมจนเต็มเรียกว่ำ 
 ก. Hard  Page  Break    ข.   Soft  Page  Break 

 ค.  Line  Page  Break    ง.   Status  Page  Break  

ตอบ  ข. Hard  page  break  หมำยถึงกำรใช้เส้นคู่แสดงบนจอภำพ  เพื่อบ่งบอกว่ำผู้ใช้ 
ต้องกำรให้กระดำษขึ้นหน้ำกระดำษใหม่  ( ลักษณะเช่นน้ีในบำงโปรแกรมจะไม่มีปรำกฏ )  ในกรณีที่ไม่มี  hard  

page  break  ก็จะมีกำรก ำหนด  soft  page  break  โดยอัตโนมัติจำกโปรแกรมซึ่งหมำยควำมว่ำข้อควำมที่
พิมพ์นั้นเต็มหน้ำกระดำษที่จะให้พิมพ์  แล้วสัญลักษณ์ของ  soft  page  break  จะเป็นเส้นเดี่ยว 
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6. โปรแกรมในข้อใดที่สำมำรถสร้ำงตัวแบบช่วยกำรตัดสินใจแบบ  What  if  question  ได้ 
 ก. Office  Automation    ข.   Spread  Sheet 

 ค.   Desktop  Manager    ง.   Integrated  Software 

ตอบ  ข. โปรแกรมตำรำงท ำกำร  ( Spreadsheet )  ที่ใช้อยู่นี้จะมีลักษณะเด่น  ในเร่ืองของ 
กำรจัดกำรข้อมูลในรูปของตำรำง  สิ่งที่กล่ำวมำนี้จะเป็นองค์ประกอบพื้นฐำนที่ปรำกฏบนโปรแกรมประเภทนี้  
ซึ่งท ำให้เรำมักใช้ในงำนประเภทสร้ำงแบบส ำรองเพื่อใช้ในกำรตัดสินใจ  ภำยใต้ค ำถำมประเภท  “ What  if  

question ”  หมำยควำมว่ำจะเกิดอะไรขึ้น  ถ้ำหำกว่ำปัจจัยบำงอย่ำงเปลี่ยนไปตัวอย่ำงเช่น  “ จะเกิดอะไรขึ้นถ้ำ
หำกว่ำต้นทุนวัตถุในกำรผลิตขึ้นรำคำไปอีก  10 % ” 

7. คุณสมบัติที่เป็นจุดเด่นโดยทั่วไปของโปรแกรมตำรำงท ำกำรคือ 

 ก.Data  Base    ข.   Graphics 

 ค.  Auto  Calculating    ง.   Inventory  System 

ตอบ  ค. ควำมสำมำรถที่เป็นจุดเด่น  ของโปรแกรมประเภทตำรำงท ำกำร  ก็คือกำรค ำนวณ 

ได้เองโดยอัตโนมัติ  ( Automatic  recalculating ) 

8. ข้อใดที่ไม่เป็นส่วนประกอบของ  Control  Panel  ในโปรแกรมตำรำงท ำกำร 
 ก.Status  Line    ข.Cell  Point 

 ค.Menu  Line    ง.Mode  Indicator 

ตอบ  ก. Control  panel  หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่ำ  Status  line  ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 
 - Cell  pointer  เป็นแถบสว่ำงเพื่อบอกผู้ใช้งำนว่ำขณะนี้ก ำลังอยู่ในต ำแหน่งใดของ  Control  panel 

 - Menu  line  แสดงรำยกำรของกิจกรรมที่ให้เลือกปฏิบัติโดยตัวเลือกใน  Menu  ท ำให้มี  Submenu  

ให้เลือกล ำดับถัดไป 

9. กำรแสดงผลแบบกรำฟของโปรแกรมตำรำงท ำกำรแบบกรำฟใดที่แสดงกำรเปรียบโดยของที่ท ำกำรเปรียบ
และจะแสดงผลนั้นไม่สัมพันธ์กันเลย 

 ก. Line  graph    ข.   Bar  Chart 

 ค.   X  ,  Y  graph    ง.   Status  bar 

ตอบ  ค. ข้อ ค.  กรำฟแกน  X  ,  Y  ( XY  graph )  จะมีลักษณะคล้ำยกับกรำฟเส้นแต่จะต่ำงกันตรงที่ว่ำในแต่
ละจุดของกรำฟจะประกอบด้วยจุด  X  ,  Y  ปกติใช้ในกำรเปรียบเทียบค่ำของสิ่งที่เรำสนใจ  เช่น  ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรโฆษณำเปรียบเทียบค่ำใช้จ่ำยในด้ำนอ่ืนๆ 

10. โปรแกรมที่ท ำงำนควบคุมปฏิบัติงำนของเคร่ืองจักรในระบบคอมพิวเตอร์ของกำรควบคุมระบบ
อุตสำหกรรมคือ 

 ก. CAD      ข.   CAM 

 ค.   VASE     ง.   PCL 

ตอบ  ข. CAD  นั้นเป็นโปรแกรมใช้ในงำนออกแบบต่ำงๆ  เช่น  ออกแบบสินค้ำ  รถยนต์   
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ส่วน  CAM  ปกติจะหมำยถึงกำรใช้คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเคร่ืองจักรให้ปฏิบัติกำรตำมที่โปรแกรมสั่ง 
11. กำรจัดเก็บข้อมูลในฐำนข้อมูลนั้นเหมำะกับระบบกำรประมวลผลแบบ 

 ก. Batch      ข.   Transaction 

 ค.   On  Line    ง.   Off  Line 

ตอบ  ค. ควำมหมำยของโปรแกรมที่จัดกำรระบบฐำนข้อมูลนั้น  ก็คือ  โปรแกรมดังกล่ำวจะอ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรสืบค้นข้อมูลตำมเงื่อนไขที่เรำต้องกำร  โดยที่เรำไม่จ ำเป็นจะต้องไปค้นหำข้อมูลจำกทั้งแฟ้มซึ่งเสียเวลำ
มำกกว่ำจะได้ค ำตอบโดยเฉพำะในงำนที่ต้องกำรสืบค้นข้อมูลจะด ำเนินกำรกับข้อมูลเพียงบำงระเบียนข้อมูล  
แฟ้มข้อมูลเท่ำนั้น  ดังนั้นกำรจัดเก็บข้อมูลในฐำนข้อมูลต้องเป็นแบบ  Online  ( ตำมสำย )  เพื่อให้ทันกับควำม
ต้องกำร 
12. กำรก ำหนดจอแสดงผลที่มีคุณภำพสูงควรเป็นในข้อใด 

 ก. RGA  ,  640  -  350  pixels  ข.   VGA  ,  640  -  480  pixels 

 ค.   PGC  ,  640  -  480  pixels  ง.   SVGA  ,  900  -  560  pixels 

ตอบ  ง. จอภำพที่คุณภำพสูงต้องมีควำมละเอียดของจอภำพมำกๆ  เช่น  SVGA  900  -   

500  pixels 

13. จ ำนวนตัวเลขในข้อ  12.หมำยถึง 
 ก. จ ำนวนจุดและสีบนจอภำพ    ข.   ควำมละเอียดของจอภำพ 

 ค.  หน่วยควำมสำมำรถในกำรแยกสี  ง.   ขนำดของหน้ำจอ 

ตอบ  ก.  Pixels  คือจ ำนวนจุดและสีที่ปรำกฏบนจอภำพ 

14. ควำมสำมำรถในกำรแสดงอักษรหลำยรูปแบบ  หลำยขนำด  อักขระพิเศษต่ำงๆ ใช้เทคนิคที่เรียกว่ำ 
 ก.  screen  format    ข.   bit  mapping 

 ค.   bit  formatting    ง.   screen  map 

ตอบ  ข.  bit  mapping  คือเทคนิคกำรให้ก ำเนิดจุดจ ำนวนมำกบนจอภำพ  ดังนั้น  จึงสำมำรถแสดงผลข้อมูลได้
หลำยรูปแบบทั้งแบบ  ขนำด  และอักขระต่ำงๆ 

15. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ส ำหรับป้อนข้อมูลโดยไม่ประมวลผล  เรียกว่ำ 
 ก. dump  terminal    ข.   smart  terminal 

 ค.  intelligent  terminal    ง.   no  processor  terminal 

ตอบ  ก.  Dumb  terminal  เป็นเทอร์มินอลชนิดที่ใช้ส ำหรับป้อนข้อมูลอย่ำงเดียวไม่สำมำรถประมวลผลได้ 
16. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ  mouse 

 ก.mouse  เป็นอุปกรณ์ที่เข้ำมำแทนกำรใช้  keyboard 

 ข.mouse  ต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบขนำน 

 ค.mouse  แทนกำรท ำงำนของ  cursor  และแป้น  enter  ของ  keyboard 

 ง.mouse  จะต้องมีปุ่มควบคุมกำรท ำงำน  3  ปุ่ม 
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ตอบ  ค. mouse  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ท ำหน้ำที่แทน  cursor  และแป้น  enter  ของ  keyboard 

17. ระบบจอสัมผัส  ( touch  screen )  ใช้หลักกำรท ำงำนในข้อใด 

 ก.แรงกดบนเส้นลวด    ข.   กำรเปลี่ยนแปลงประจุไฟฟ้ำ 
 ค. กำรขวำงล ำแสงอินฟำเรด    ง.   ถูกทุกข้อ 

ตอบ  ง. Touch  screens  มีหลักกำรท ำงำน  3  ลักษณะ  คือ 

 1.Infrared  light  ใช้หลักกำรขวำงล ำแสดงอินฟรำเรด 

 2.Capacitance  ใช้หลักกำรเปลี่ยนแปลงประจุไฟฟ้ำ 
 3.Pressure  sensitive  ใช้หลักกำรของแรงกดบนเส้นลวด 

18. ถ้ำอยำกทรำบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น  1 %  ส่งผลกระทบอะไร  ผลก ำไรของกิจกำร  
ใช้กำรวิเครำะห์รูปแบบใด 

 ก.What  if  analysis    ข.   goal  seeking  analysis 

 ค.   sensitivity  analysis    ง.   optimization  analysis 

ตอบ  ก. What  if  Question  ( จะเกิดอะไรขึ้นถ้ำปัจจัยบำงอย่ำงเปลี่ยนไป )  กำรใช้ตำรำง 
กระดำษทดนั้นจะเหมำะสมกับกำรใช้ในลักษณะที่ต้องกำรตรงกับค ำถำมในภำษำอังกฤษ  “ What  if ”  จำก
ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ตัวอย่ำงกำรน ำไปใช้งำน  เช่น  ฝ่ำยขำยต้องกำรทรำบว่ำถ้ำต้องกำรให้ยอดขำยเพิ่ม  8 เปอร์เซ็นต์
ในสินค้ำ  “ AH123 ”  จะเกิดอะไรขึ้น 

19. ถ้ำมีปัญหำในกำรเสียภำษีว่ำควรจะเสียรูปแบบใด  นักศึกษำคิดว่ำระบบใดจะช่วยได้ 
 ก. Management  information  system ข.   Decision  support  system 

 ค.   information  report  system  ง.   Expert  system 

ตอบ  ง. ระบบผู้เชี่ยวชำญ  ( Expert  System )  ตัวอย่ำงของระบบผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำน 

กำรเงินก็คือ  Plan  Power  ซึ่งถือเป็นระบบฐำนควำมรู้  โดยระบบจะประกอบด้วย  พื้นฐำนขั้นต้นบำงอย่ำงที่
จ ำเป็น  เช่น  อัตรำดอกเบี้ย  อัตรำเงินเฟ้อและปัจจัยอ่ืนๆ ที่ยังผลต่อกำรน ำไปวิเครำะห์  บำงคร้ังจ ำเป็นต้องก ำหนด
ระบบกฎเกณฑ์ของภำษี  และยุทธวิธีในกำรเลือกกำรลงทุน  เพื่อจะใช้ไปในกำรวิเครำะห์วำงแผนทำงกำรเงิน
ต่อไป 

20. โปรแกรมเมอร์ที่เชี่ยวชำญในเร่ืองฐำนควำมรู้ท ำหน้ำที่พัฒนำใส่ควำมรู้เข้ำไปในระบบผู้เชี่ยวชำญ  คือ 

 ก.system  Analyst    ข.   expert 

 ค.   knowledge  engineer    ง.   expert  programmer 

ตอบ  ค.  Knowledge  engineering  จัดเป็นนักคอมพิวเตอร์  หรือโปรแกรมเมอร์  ซึ่งมีควำมสำมำรถเฉพำะ
ด้ำนในเร่ืองของ  Knowledge  -  based  System  ทั้งนี้เน่ืองจำกสำขำวิชำนี้นับว่ำเป็นสำขำที่เพิ่งเกิดขึ้น  จึง
ท ำให้ผู้เชี่ยวชำญในสำขำนี้จึงมีอยู่จ ำนวนน้อย 

21. ภำษำที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำระบบที่ให้ค ำปรึกษำในกำรแก้ไขเคร่ืองยนต์ควรจะเป็น 

 ก.C       ข.   LISP 
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 ค.   COBOL    ง.   Ada 

ตอบ  ข. ภำษำที่ใช้ในระบบผู้เชี่ยวชำญ  จ ำเป็นจะต้องมีควำมสัมพันธ์กับเคร่ืองจักรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่ใช้กับ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ภำษำดังกล่ำวที่ใช้กันก็คือ  ภำษำลิฟ  ( LISP )  เรำใช้ภำษำลิฟในประโยชน์หลำยแนวทำง
ด้วยกัน  เช่น  ท ำงำน  list  processing  ซึ่งเป็นพื้นฐำนของกำรน ำไปสู่สิ่งที่เรียกว่ำปัญญำประดิษฐ์  ( AI )  ใน
ปัจจุบันก็มีกำรน ำภำษำลิฟไปใช้ทำงด้ำนระบบผู้เชี่ยวชำญ  โดยกำรน ำมำใช้ในกำรสร้ำงกฎเกณฑ์ต่ำงๆ เพื่อใช้ใน
เร่ืองของ  inference  engine  นอกจำกนี้ยังมีภำษำ  PROLOG 

22. อีกชื่อหนึ่งของโปรแกรมต่อต้ำนไวรัส  หรือ  Antivirus  คือ 

 ก.Trojan  Horse    ข.   DES 

 ค.   Worm     ง.   Vaccine 

ตอบ  ง. ประกำศสุดท้ำยที่สำมำรถจัดกำรกับไวรัสได้ก็คือกำรใช้โปรแกรมวัคซีน  ( Vaccine  program )  โดย
ที่โปรแกรมวัคซีนนั้นจะมีหน้ำที่ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่จะใช้ว่ำมีไวรัสหรือไม่ 
23. ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก.โปรแกรมที่เขียนด้วยภำษำ  C  ถูก  Compile  ได้เป็น  object  program 

 ข.โปรแกรมที่แปลด้วย  interpreter  จะไม่มี  source  program 

 ค.Source  program  ถูกแปลด้วย  Compiler  ได้เป็น  object  program 

 ง.Interpreter  จะแปลออกมำทีละค ำสั่ง 
ตอบ  ข. โปรแกรมที่เขียนด้วยภำษำ  C  ,  COBOL  จะเรียกว่ำ  Source  program  เมื่อผ่ำนกำรแปลแล้วจะ
เรียกว่ำเป็น  object  program 

24. ภำษำที่ถูกน ำไปสร้ำงโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร  UNIX  ได้แก่ 
 ก. C        ข.   Pascal 

 ค.   FORTRAN    ง.   COBOL 

ตอบ  ก. ภำษำ  C  สำมำรถน ำไปเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรที่เรียกว่ำ  UNIX  ได้ 
25. กำรรวบรวมข้อมูลในรูปแบบใดที่ให้ข้อมูลแบบเจำะลึก 

 ก.กำรสังเกต     ข.   กำรออกแบบสอบถำม 

 ค.   กำรสัมภำษณ์    ง.   กำรรวบรวมเอกสำร 

ตอบ  ค.  กำรสัมภำษณ์  ( Interview )  เป็นกำรรวบรวมข้อมูลที่ได้ข้อมูลแบบเจำะลึกที่สุด 

26. เคร่ืองมือที่ช่วยในกำรวำงแผนและควบคุมกำรพัฒนำระบบ  ได้แก่ 
 ก.Gantt  Chart    ข.   Data  Flow  Diagram 

 ค.   Decision  table    ง.   Structure  chart 

ตอบ  ก. Gantt  chart  เป็นเคร่ืองมือในกำรวำงแผน  และควบคุมงำนในแต่ละขั้นตอนเป็นกำรก ำหนดระยะเวลำ
ว่ำแต่ละขั้นตอนใช้เวลำเท่ำใด 
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27. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ  Prototype 

 ก.เป็นแบบจ ำลองที่ถูกสร้ำงขึ้นเพื่อช่วยในกำรพัฒนำระบบ 

 ข.แบบจ ำลองนี้ผู้ใช้สำมำรถทดลองใช้งำนได้ 
 ค.แบบจ ำลองนี้ยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 

 ง.มักสร้ำงขึ้นโดยใช้ภำษำ  COBOL  ,  FORTRAN  ,  Pascal 

ตอบ  ง. Prototype  คือ  แบบจ ำลองของระบบที่ก ำลังจะสร้ำงขึ้น  โดยจะมีเจตนำเพียงเพื่อแสดงโครงรูปต่ำงๆ 
ของระบบเท่ำนั้น  และนิยมสร้ำงด้วยภำษำยุคที่  4  ( non  procedural  language ) 

28. รำยงำนซึ่งแสดงควำมผิดปกติในกำรด ำเนินงำน  เรียกว่ำ 
 ก.scheduled  report    ข.demand  report 

 ค.exception  report    ง.forecasting  report 

ตอบ  ค. Exception  report  คือรำยงำนซึ่งแสดงควำมผิดปกติในกำรด ำเนินงำน 

29. ข้อใดเป็นตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์แบบ  Goal  seeking 

 ก.ถ้ำปรับอัตรำดอกเบี้ยขึ้น  0.5 %  จะกระทบกับผลก ำไรในช่วง  5 ปี  อย่ำงไร 
 ข.ถ้ำต้องกำรก ำไรในช่วงปีที่ 5  เป็น  1 ล้ำนบำท  จะต้องมียอดขำย  รำคำขำยและตัวแปรอ่ืนๆ อย่ำงไร 

 ค.ถ้ำงบโฆษณำเพิ่มขึ้น  10 %  และลดลง  10 %จะกระทบกับยอดขำยอย่ำงไรบ้ำง 
 ง.ถ้ำมีงบประมำณทั้งหมด  5 ล้ำนบำท  จะกระจำยงบนี้ให้กับแผนกต่ำงๆ เท่ำไหร่ให้เหมำะสมที่สุด 

ตอบ  ข.  Goal  Seeking  หมำยถึง  กำรต้ังเป้ำหมำยไว้แล้ว  และเรำพยำยำมหำหนทำงเพื่อไปให้ถึง
เป้ำหมำยนั้น  เช่น  ถ้ำเรำต้องกำรก ำไร  10 %เรำจะต้องมียอดขำยเท่ำใด  มีรำคำขำยเท่ำใด  หรือต้องท ำอย่ำงไร
บ้ำง 
30. คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบใด 

 ก.ระบบเลขฐำนสิบ    ข.ระบบเลขฐำนสอง 
 ค.จัดเก็บในรูปพื้นฐำนวงจรของระบบไฟฟ้ำ 
 ง.จัดเก็บในระบบเคร่ืองตำมที่มนุษย์ต้องกำร  เช่น  ตัวอักษร  ตัวเลข  ภำพ 

ตอบ  ข. คอมพิวเตอร์จัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบของสัญญำณทำงไฟฟ้ำ  2 สถำนะ  คือ  สถำนะเปิดแทนด้วย  1 

และสถำนะปิดแทนด้วย  0  ซึ่งก็คือ  ระบบเลขฐำน  2 

31. เคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่น  32  Bit  นั้น  หมำยถึงอะไรในตัวเคร่ือง 
 ก.ลักษณะของตัวไมโครโพรเซสเซอร์ 

 ข.จ ำนวน  Bit  ในหนึ่ง  Byte  บนส่วนของ  Main  Storage  Area 

 ค.ขนำดของ  RAM 

 ง.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของบริษัท  IBM 

ตอบ  ข. คอมพิวเตอร์  รุ่น  32  bit  หมำยถึง  คอมพิวเตอร์รุ่นที่มีตัวประมวลผล  ( ไมโครโพรเซสเซอร์ )  ซึ่ง
สำมำรถประมวลผลข้อมูลได้คร้ังละ32  bit  หรือ  4  byte 
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32. เหตุใดคอมพิวเตอร์ขนำด  32  Bit  จึงดีกว่ำคอมพิวเตอร์ขนำด  16  Bit 

 ก.ท ำงำนเร็วกว่ำ  และถูกต้องมำกกว่ำ 
 ข.ใช้โปรแกรมได้มำกกว่ำ  และขนำดใหญ่กว่ำ 
 ค.สำมำรถเชื่อมโยงแบบเครือข่ำยได้ 
 ง.สำมำรถท ำงำนระบบ  Multi  -  user  ได้  

ตอบ  ค. คอมพิวเตอร์ขนำด  32  bit  ดีกว่ำคอมพิวเตอร์ขนำด  16  bit  เพรำะมีหน่วยควำมจ ำมำกกว่ำ , มี
ควำมเร็วสูงกว่ำ , สำมำรถน ำไปใช้กับโปรแกรมที่มีขนำดใหญ่ได้ , สำมำรถสร้ำงเป็นระบบเครือข่ำยได้  และ
สำมำรถใช้งำนได้หลำยๆ งำนพร้อมกันซึ่งเรียกว่ำระบบ  ( multitasking ) 

33. หน่วยในสมองของระบบคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถเก็บตัวอักขระ  เช่น  ตัวอักษร  หรือสระได้  1 ตัว  จะ
เรียกว่ำอะไร 
 ก.Bit       ข.   Byte 

 ค.   Record     ง.   Field 

ตอบ  ข. Byte  คืออ ำนำจข้อมูล  8  bit  เป็นหน่วยพื้นฐำนของข้อมูลในคอมพิวเตอร์  ใช้ แทนอักขระต่ำงๆ  เช่น  
ตัวเลข  ตัวอักษร  เคร่ืองหมำย  หรือ  สัญลักษณ์พิเศษ 

34. ขนำดสมองของระบบคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถเก็บตัวอักขระ  เช่น  ตัวอักษร  หรือสระได้  1 ตัว  จะเรียกว่ำ
อะไร 
 ก.16 x 103  Byte    ข.   16 x 1012  Byte 

 ค. 16 x 109  Byte    ง.   16 x 106  Byte 

ตอบ  ง. ขนำดสมองของระบบคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถเก็บตัวอักขระ  เช่น  ตัวอักษร  หรือ  สระได้  1 ตัว  คือ  16 

x 10
6
  Byte 

35. กำรพยำกรณ์อำกำศใช้คอมพิวเตอร์ในระดับใด 

 ก. micro  computer    ข.   mini  computer 

 ค.  micro  computer    ง.   mini  computer 

ตอบ  ง. Super  computer  เหมำะกับงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์  หรือวิศวกรรมศำสตร์  เช่น  กำรพยำกรณ์
อำกำศ  กำรส ำรวจอำกำศ 

36. พนักงำนขำยซึ่งต้องออกไปพบลูกค้ำนอกส ำนักงำนตลอด  ควรใช้คอมพิวเตอร์ระดับใด 

 ก. notebook  computer    ข.   desktop  computer 

 ค.   micro  computer    ง.   mini  computer 

ตอบ  ก. Notebook  computer  เป็นคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถพกพำได้สะดวก 

37. เมื่อกล่ำวถึง  “ IBM  compatible ”  หมำยถึง 
 ก.เครื่องที่ใช้อุปกรณ์ส ำคัญๆ เป็นของ  IBM 

 ข.เคร่ืองที่สำมำรถใช้งำน  software  ต่ำงๆ ที่เคร่ือง  IBM  ใช ้
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 ค.เคร่ืองที่ควำมทนทำนในระดับเดียวกับเคร่ืองของ  IBM 

 ง.เคร่ืองที่ผลิตจำกบริษัทตัวแทนของ  IBM 

ตอบ  ข. “ IBM  compatible ”หมำยถึง  คอมพิวเตอร์ที่สร้ำงขึ้นมำโดยกำรเลียนแบบลักษณะทั่วๆ ไปของ  
IBM  จึงสำมำรถใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ รวมทั้ง  Software  ต่ำงๆ ร่วมกันได้ 
38. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  IBM  PS  / 2  จัดเป็นเคร่ืองขนำด 

 ก.  8  บิท      ข.   16  บิท 

 ค.   32  บิท     ง.   64  บิท 

ตอบ  ค. IBM  PS / 2  เป็นคอมพิวเตอร์ขนำด  32  bit  เหมำะกับงำนด้ำนตำรำงท ำกำร  ( spread  sheet )  ที่
มีขนำดใหญ่มำกๆ หรืองำนระบบเครือข่ำย  ( network ) 

39. จำกข้อ  38.  กำรก ำหนดขนำด  ดังกล่ำว  หมำยถึง  ขนำดของส่วนใดในคอมพิวเตอร์ 
 ก. Processor    ข.   word 

 ค.   bus      ง.   RAM 

ตอบ  ก. คอมพิวเตอร์ขนำด  32  บิท  หมำยถึง  คอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผล  ( processor )  ขนำด  32  บิท  
และตัวประมวลผลขนำด  32 บิทก็คือ  ตัวประมวลผลที่มีขนำดของค ำเป็น  32 บิท  หรือ  4 ไบต์   
40. hard  disk  ซึ่งมีควำมจุข้อมูล  เป็น  GB  หมำยถึง  ควำมจุ 
 ก.ล้ำนบิท      ข.   ล้ำนไบท์ 
 ค.   พันล้ำนบิท    ง.   พันล้ำนไบท์ 
ตอบ  ง. หน่วยควำมจุของข้อมูล  1  GB  =  พันล้ำนไบต์ 
41. ส่วนที่ใช้ในกำรค ำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล  ภำยในเคร่ืองคอมพิวเตอร์  เรียกว่ำ 
 ก.CPU      ข.   ALU 

 ค.   control  unit      ง.   MLU 

ตอบ  ข. ALU  คือ  หน่วยค ำนวณ  และหน่วยตรรกะ  มีหน้ำที่ในกำรค ำนวณ  และเปรียบเทียบข้อมูล 

42. ส่วนของหน่วยควำมจ ำที่ท ำหน้ำที่ในกำรเก็บข้อมูลเพื่อรอกำรพิมพ์ที่ได้ท ำกำรสั่งให้พิมพ์แล้วคือ 

 ก. Virtual  Storage    ข.   Printer  spooler 

 ค.   Ram  Disk    ง.   Secondary  storage 

ตอบ  ข. print  spooler  เป็นส่วนของหน่วยควำมจ ำที่ท ำงำนเสมือนเคร่ืองพิมพ์โดย 

แฟ้มข้อมูลต่ำงๆ จะถูกเก็บไว้ที่หน่วยควำมจ ำส่วนนี้  โดยถือว่ำข้อมูลได้ถูกพิมพ์แล้ว  ในบำงลักษณะกำรท ำงำน
จะท ำงำนในลักษณะขนำนกันไป  ( Concurrent )  คือ  ท ำกำรปฏิบัติกำรตั้งแต่  2  ปฏิบัติกำรขึ้นไป 

43. กลุ่มของไฟล์ข้อมูลที่มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกำรน ำไปใช้งำน  คือ 

 ก.ฟิลด์      ข.   เรคคอร์ด 

 ค.   ระบบไฟล์    ง.   ฐำนข้อมูล 

ตอบ  ง. เมื่อเรำน ำแฟ้มข้อมูล  ( file )  หลำยๆ แฟ้ม  ที่มีสัมพันธ์ภำพร่วมกันมำเชื่อมโยง 



คู่มือสอบนกัพฒันาสงัคม (พนกังานกองทุนผูสู้งอายุ) สนง.พฒันาสงัคมฯ  จ. อุทยัธานี                      254 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ติดต่อกันเรำเรียกว่ำ  ระบบฐำนข้อมูล  ( database ) 

44. ระบบตัวเลขพื้นฐำนที่น ำมำใช้เป็นหลักในกำรสร้ำงระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน  คือ 

 ก.Binary     ข.  Octal 

 ค.   Decimal    ง.   Hexadecimal 

ตอบ  ก. พื้นฐำนในกำรออกแบบคอมพิวเตอร์  ( binary  number )  ไม่ว่ำจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงหรือ
เทคโนโลยีขนำดเล็ก  ถูกพัฒนำมำจำกจ ำนวนฐำนสอง  ( Binary )  ที่เรำเรียกว่ำบิท  ( bit )  โดยที่บิทคือสมำชิก
ที่เล็กที่สุดหรือค่ำที่เล็กที่สุดที่ใช้แทนคอมพิวเตอร์ซึ่งแทนค่ำได้เพียงค่ำศูนย์  หรือค่ำหนึ่งเท่ำนั้น 

45. กำรวัดขนำดของตัวประมวลผลว่ำมีกี่บิตนั้นสำมำรถวัดได้จำกขนำดของ 
 ก.Word      ข.   Byte 

 ค.   Char     ง.   Integer 

ตอบ  ก. คอมพิวเตอร์โดยทั่วๆ ไป  มีตัวประมวลผลขนำด  16  บิท  หรือ  32  บิท  ซึ่งเป็นขนำดของค ำ   
( Word )  ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์นั้นๆ กำรวัดบิทสำมำรถดูจ ำนวนของบิทจำกกำรประมวลผล  ( Process ) 

46. บัสต ำแหน่งที่อยู่  ( address  bus )  นั้นท ำหน้ำที่บอกต ำแหน่งที่อยู่ของอุปกรณ์ต่ำงๆ นั้นขนำดของมัน
ขึ้นกับขนำดของ 
 ก.Processor    ข.   Data  Bus 

 ค.   Memory    ง.   I  /  O  Device 

ตอบ  ค. บัสต ำแหน่งที่อยู่  ( Address  Bus )  ท ำหน้ำที่น ำต ำแหน่งที่อยู่  ( Address )  ของ 
อุปกรณ์ต่ำงๆ  ทั้งหมดในหน่วยควำมจ ำ  เชื่อมต่อกับข้อมูล  ขนำดของบัสต ำแหน่งที่อยู่ขึ้นอยู่กับขนำดของ
หน่วยควำมจ ำ  ( Memory ) 

47. กำรควบคุมแต่ละกำรปฏิบัติกำรของส่วนต่ำงๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ท ำงำนสอดคล้องกันต้องอำศัย 

 ก.Clock      ข.   CPU 

 ค.   ALU     ง.   CU 

ตอบ  ก. ควำมเร็วในกำรท ำงำนนั้นขึ้นอยู่กับจ ำนวนบิทของตัวประมวล  บัสข้อมูล  บัสต ำแหน่งที่อยู่นอกจำกนี้ยัง
ขึ้นอยู่กับสัญญำณนำฬิกำ  ( Clock )  ซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์  ส ำหรับวัดและบอกเวลำที่สร้ำงสัญญำณ
สม่ ำเสมอ  เพื่อใช้ในกำรควบคุมกำรท ำงำนของส่วนต่ำงๆ ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน 

48. Magnetic  disk  จะมีกำรเข้ำถึงข้อมูลในแบบใด 

 ก.Sequential  access    ข.   Direct  access 

 ค.   Average  access    ง.   ถูกทั้ง  ก. , ข. 
ตอบ  ง. magnetic  disk  มีกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ทั้งแบบ  direct  และแบบ  sequential 

49. กำรเก็บข้อมูลจ ำนวนมำก  จะใช้รูปแบบที่เรียก 

 ก.Root       ข.   patch 

 ค.   directory    ง.   ถูกทุกข้อ 
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ตอบ  ค. กำรเก็บข้อมูลจ ำนวนมำกๆ บนฮำร์ดดิสก์  หรือดิสเก็ต  จะใช้รูปแบบ  directory  และ  subdirectory 

50. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ  CD  -  ROM 

 ก.ใช้เก็บข้อมูลจ ำนวนมำก  เช่น  encyclopedia 

 ข.กำรเข้ำถึงท ำได้เฉพำะแบบล ำดับ 

 ค.ตำมควำมหมำยจะใช้อ่ำนได้อย่ำงเดียวบันทึกข้อมูลเองไม่ได้ 
 ง.ถูกทุกข้อ 

ตอบ  ข. CD  -  ROM  มีกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ทั้งแบบ  direct  และแบบ  sequential 

51. สำรสนเทศ หมำยถึง 
 1.  ข้อมูลประเภทหนึ่งที่ใช้ในกำรตัดสินใจ 

 2.  ข้อมูลที่ผ่ำนกำรรวบรวมขึ้นมำเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจ 

 3.  รำยงำนที่ช่วยผู้บริหำรในกำรตัดสินใจวำงแผน 

 4.  ข้อมูลที่ผ่ำนกำรประมวลผลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมำะสมกับกำรใช้งำน 

ตอบข้อ 4. สำรสนเทศ (Information) หมำยถึง ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ผ่ำนกำรประมวลผลแล้วและถูกจัด
ระเบียบให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้ใช้ได้ 
52. สำรสนเทศที่ดีควรมีลักษณะในข้อใด 

 1.  สำรสนเทศควรเป็นควำมลับต่อกำรใช้งำน ดังนั้นจึงไม่ควรผ่ำนกำรตรวจสอบ 

 2.  สำรสนเทศควรกระจำยออกไปทั่งทั้งองค์กรเพื่อให้ผู้ใช้สะดวกในกำรใช้งำน 

 3.  สำรสนเทศต้องออกมำในช่วงเวลำที่เหมำะสมต่อกำรใช้งำน 

 4.  สำรสนเทศไม่จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงต้นทุน เพรำะจ ำเป็นต่อกำรใช้งำน 

ตอบข้อ  3. ลักษณะของสำรสนเทศที่ดีมีดังนี้ 1.  มีควำมถูกต้อง  2.  สำมำรถตรวจสอบได้  3.  ต้องออกมำใน
ช่วงเวลำที่เหมำะสมกับกำรน ำไปใช้งำน  4.  มีกำรจัดกำรสำรสนเทศได้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้  5.  ผู้ใช้
สำมำรถเข้ำถึงสำรสนเทศได้ตลอดเวลำ  6.  สำรสนเทศควรมีประโยชน์โดยแต่ละคนจะมีควำมต้องกำร
สำรสนเทศแตกต่ำงกัน  ดังนั้นจึงไม่ควรส่งสำรสนเทศไปให้คนหรือกลุ่มที่ไม่ต้องกำรใช้  7.  สำรสนเทศที่สร้ำง
ขึ้นมำต้องคุ้มค่ำกับกำรลงทุน เป็นต้น 

53. คอมพิวเตอร์สำมำรถที่จะจัดเรียงตำมขนำดจำกใหญ่ไปเล็กได้ดังนี้ 
 1.  Notebook Computer, PDA, Server 

 2.  Supercomputer, Server Mainframe 

 3.  Mainframe, PC, PDA, Embedded 

 4.  Server, PDA, PC, Ultra Book 

ตอบข้อ 3.ประเภทของคอมพิวเตอร์ที่จัดเรียงตำมขนำดจำกใหญ่ไปเล็ก ได้ดังนี้  Supercomputer, 

Mainframe Computer หรือ Server, Minicomputer, Microcomputer หรือ Personal Computer 

(PC), Notebook (Laptop), Netbook และ Tablet PC, Personal Digital Assistant (PDA) และ 
Embedded Computer 
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54. สมำชิกที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีค่ำเป็น o หรือ 1 เท่ำนั้น เรียกว่ำ 
 1.  Byte       2.  Bit   

 3.  Word      4.  Character 

ตอบข้อ  2.บิต (Bit) คือ ค่ำของระบบเลขฐำนสองที่มี 2 สภำวะ คือ 0 (แทนสถำนะปิดหรือ Off) และ 1 (แทน
สถำนะเปิด หรือ On) ซึ่งใช้เป็นหน่วยพื้นฐำนของกำรเก็บข้อมูลในหน่วยควำมจ ำของคอมพิวเตอร์ที่มีขนำดเล็ก
ที่สุด 

55. ระบบคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบใดบ้ำง 
 1.  Hardware, Software, Dataware, Peopleware. 

 2.  Mainware, Miniware, Microware 

 3.  Hardware, Software, Dateware, Microware 

 4.  Hardware, Mainware, Software, Miniware 

ตอบข้อ  1. ระบบคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ฮำร์ดแวร์ (Hardware), ซอฟต์แวร์ (Software), 

ข้อมูล (Dataware) และบุคลำกร (Peopleware) 

56. ............... ประกอบไปด้วยโปรแกรมที่ควบคุมหรือดูแลกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำง ๆ 
ของคอมพิวเตอร์ 
 1.  ซอฟต์แวร์ประยุกต์    2.  Graphical User Interface (GUI) 

 3.  ซอฟต์แวร์ระบบ    4.  อุปกรณ์สื่อสำร 
ตอบข้อ  3. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) คือ ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมกำรปฏิบัติกำรภำยในของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่ำงๆ รวมทั้งท ำหน้ำที่เป็นส่วนต่อประสำน (Interface) ระหว่ำงผู้ใช้ โปรแกรม
ประยุกต์และฮำร์ดแวร์ เพื่อช่วยในกำรจัดกำรทรัพยำกรของคอมพิวเตอร์ โดยซอฟต์แวร์ระบบมี 3 ประเภทคือ 1.  

ระบบปฏิบัติกำร (Operating System) เป็นซอฟต์แวร์ที่คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองจะต้องมีโดยท ำหน้ำที่เป็น
สื่อกลำงระหว่ำงฮำร์คแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ เช่น Window 2007, Windows XP, UNIX, Linux 

ฯลฯ  2.  โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)  3.  โปรแกรมแปลภำษำ (Language Translator)  

เช่น Computer . 

57. ถ้ำต้องกำรเปรียบเทียบค่ำของตัวเลขต่ำงๆ และเรียงล ำดับตัวเลขจำกมำกไปน้อย คอมพิวเตอร์ใช้ส่วนใดใน
กำรท ำงำนหน้ำที่นี้ 
 1.  Control Unit    2.  CPU 

 3.  ALU     4.  Cache 

ตอบข้อ  3. หน่วยค ำนวณทำงคณิตศำสตร์และตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit : ALU) ท ำหน้ำที่
ค ำนวณทำงคณิตศำสตร์คือ กำรบวก ลบ คูณ หำร, เปรียบเทียบข้อมูลตำมเงื่อนไขเชิงตรรกะคือ มำกกว่ำ น้อยกว่ำ 
หรือเท่ำกับ และเรียงล ำดับตัวเลขจำกมำกไปหำน้อย 

58. องค์ประกอบของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ท ำหน้ำที่เก็บข้อมูลค ำสั่งเร่ิมต้นในกำรท ำงำนของเคร่ือง ซึ่งค ำลั่ง
เหล่ำนี้จะไม่สูญหำยไปเมื่อปิดเคร่ือง คือส่วนที่เรียกว่ำ 
 1.  Control Unit    2.  RAM 

 3.  ROM     4.  Cache 
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ตอบข้อ  3. ROM (Read Only Memory) หรือ Firmware เป็นหน่วยควำมจ ำที่อ่ำนได้อย่ำงเดียว แต่ไม่
สำมำรถแก้ไขข้อมูลที่เก็บอยู่ได้ ดังนั้นจึงจัดเป็นหน่วยควำมจ ำถำวร (Nonvolatile) นั่นคือ ถึงแม้ว่ำจะปิดเคร่ือง
หรือไฟฟ้ำดับ ข้อมูลที่เก็บไว้จะยังคงอยู่ ทั้งนี้โปรแกรมส ำคัญที่เก็บอยู่ใน ROM ก็คือ BIOS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
ปฏิบัติกำรเมื่อผู้ใช้เปิดเคร่ือง โดยไบออสจะท ำหน้ำที่ควบคุมกำรท ำงำนของอุปกรณ์ป้อนข้อมูลและอุปกรณ์
แสดงผลของคอมพิวเตอร์ 
59. คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันสำมำรถที่จะรับข้อมูลในรูปแบบใดได้บ้ำง 
 1.  ข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรที่ป้อนผ่ำนทำงแป้นพิมพ์ 
 2.  ข้อมูลที่อยู่ในรูปของเลขฐำนสองเท่ำนั้น 

 3.  ข้อมูลที่เป็นเลขฐำนสิบที่เรำใช้งำนกัน 

 4.  ข้อมูลที่อำจเป็นสัญญำณอักขระ สัญญำณภำพ หรือสัญญำณเสียงก็ได้ 
ตอบข้อ  4. ข้อมูลน ำเข้ำของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ   1.  ส่วนที่เป็นข้อมูล (Data) ได้แก่ 
ข้อควำม ตักอักขระ ภำพนิ่ง เสียง และภำพเคลื่อนไหว   2.  ส่วนที่เป็นค ำสั่ง (Instructions) ได้แก่ โปรแกรม
หรือซอฟต์แวร์ ค ำสั่ง และตัวประสำนกับผู้ใช้ ซึ่งเมื่ออุปกรณ์ Input รับข้อมูลเข้ำมำแล้ว ก็จะมีกำรเข้ำรหัส 
(Encoding) หรือแปลงข้อมูลเหล่ำนั้นให้อยู่ในรูปของเลขฐำนสอง เพื่อให้คอมพิวเตอร์สำมำรถประมวลผลได้ 
60. อุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่บันทึก (เขียน) ไปยังและ/หรือค้นคืน (อ่ำน) จำกตัวขับเคลื่อน (Drive) เช่น USB 

Flash Drive คือ 

 1.  Dynamic Device    2.  Storage Device 

 3.  USB Device    4.  Indexing Device 

ตอบข้อ  2. Storage Device คือ อุปกรณ์ที่ท ำหน้ำที่บันทึก (เขียน) และค้นคืน (อ่ำน) ข้อมูลจำกสื่อที่ใช้ใน
กำรจัดเก็บข้อมูล ค ำสั่ง และสำรสนเทศ (Storage Media) เช่น USB Flash Drive, Floppy Disk, Hard 

Disk, DVD ฯลฯ 

61. ข้อใดเป็นสัญญำณแบบไร้สำย 
 1.  Fiber Optics    2.  Twisted Pair 

 3.  Coaxial Cable    4.  Infrared 

ตอบข้อ  4. คลื่นอินฟรำเรด (Infrared) เป็นกำรสื่อสำรแบบไร้สำยประเภทหนึ่ง โดยจะเป็นรังสีที่คล้ำยกับแสง 
แต่มีควำมยำวคลื่นมำกกว่ำ ทั้งนี้จะนิยมน ำมำใช้ในกำรส่งข้อมูลผ่ำนอำกำศ เช่น ในรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ 
เมำส์ไร้สำย เป็นต้น แต่จะไม่สำมำรถทะลุผ่ำนก ำแพงได้ ดังนั้นจึงไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

62. Extranet หมำยถึง 
 1.  กำรใช้ Internet Technology สร้ำงเครือข่ำยให้เฉพำะคู่ค้ำของกิจกำรใช้งำนได้ 
 2.  เครือข่ำยที่เชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภำยในองค์กร 

 3.  กำรใช้ Internet Technology สร้ำงเป็นเครือข่ำยใช้ภำยในองค์กร 

 4.  เครือข่ำยที่เชื่อมต่อระหว่ำงกิจกำรที่เป็นคู่ค้ำระหว่ำงกันเท่ำนั้น 
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ตอบข้อ 1. ระบบเครือข่ำยภำยนอกองค์กร (Extranet) คือ ระบบเครือข่ำยซึ่งเชื่อมเครือข่ำยภำยในองค์กร 
(Intranet) เข้ำกับระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภำยนอกองค์กร เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ของสำขำของผู้จัดจ ำหน่ำยหรือ
ของลูกค้ำ โดยกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอำจเป็นได้ทั้งกำรเชื่อมต่อโดยตรงระหว่ำง 2 จุด หรือกำรเชื่อมต่อแบบ
เครือข่ำยเสมือน (Virtual Network) ระหว่ำงระบบอินทรำเน็ตหลำย ๆ เครือข่ำยผ่ำนอินเทอร์เน็ตก็ได้ โดยปกติ
แล้วระบบ Extranet จะอนุญำตให้ใช้งำนเฉพำะสมำชิกขององค์กร หรือผู้ที่ได้รับสิทธิในกำรใช้งำนเท่ำนั้น 

63. ท่ำนคิดว่ำอุปกรณ์รับข้อมูลในข้อใดเอ้ือประโยชน์ในกำรเลือกใช้งำนมำกที่สุด 

 1.  Mouse     2.  Touch Screen 

 3.  Keyboard    4.  Light Pen 

ตอบข้อ  2. Touch Screen จัดเป็นอุปกรณ์ Input และ Output ที่ผู้ใช้โดยทั่วไปสำมำรถใช้งำนได้ โดยเป็น
จอภำพแบบพิเศษที่ใช้ท ำงำนแทนคีย์บอร์ดและเมำส์ ซึ่งผู้ใช้เพียงแต่ใช้นิ้วไปสัมผัสกับจอภำพตรงต ำแหน่งที่
ต้องกำรเพื่อให้คอมพิวเตอร์ท ำงำน จำกนั้นหน้ำจอจะมีกำรแสดงผลตำมที่ผู้ใช้ต้องกำร 

64. อุปกรณ์ที่ใช้ในแผนกซูเปอร์มำเก็ตซึ่งอ่ำนข้อมูลจำกรหัสสินค้ำ (Universal Product Code) ที่ติดไว้
กับสินค้ำ เรียกว่ำ 
 1.  POS Terminal    2.  Bar Code 

 3.  Wand Reader    4.  UPC 

ตอบข้อ  1. Point-of-Sale (POS) Terminal เป็นอุปกรณ์ในกำรรับข้อมูลที่นิยมใช้ในแผนกซูเปอร์มำเก็จ
ของห้ำงสรรพสินค้ำโดยทั่ว ๆ ไป โดยอุปกรณ์ชนิดน้ีจะท ำกำรอ่ำนข้อมูลจำกรหัสสินค้ำ (Universal Product 

Code)  ที่ติดไว้กับสินค้ำ ทั้งนี้ผู้ใช้จะป้อนจ ำนวนสินค้ำที่ลูกค้ำซื้อเพื่อคิดรำคำสินค้ำและยอดรวม 

65. Word Processing เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มใด 

 1.  System Software    2.  Application Software 

 3.  Compiler    4.  Utility Program 

ตอบข้อ  2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)  คือ ซอฟต์แวร์ที่ประยุกต์ใช้งำทั่วๆ ไป หรือ
ท ำงำนเฉพำะด้ำนที่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ในสำขำอำชีพต่ำง ๆ ในปัจจุบันซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่นิยมใช้กัน
มำกที่สุดคือ Microsoft Office เช่น โปรแกรม Word Processing, Microsoft Excel, Microsoft 

Access เป็นต้น  
66. โปรแกรม format.com เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มใด 

 1.  System Software    2.  Application Software 

 3.  Compiler    4.  Utility Program 

ตอบข้อ 1. โปรแกรม format.com เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่ม System Software ที่ท ำหน้ำที่จัดอนุภำคของ
แม่เหล็กเพื่อให้แผ่นดิสก์พร้อมที่จะใช้งำน ซึ่งระหว่ำงกำร Format ตัว Drive จะท ำกำรสร้ำง Track และท ำ
กำรแบ่งออกเป็น Sector 

67. โปรแกรม Window XP เป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มใด 

 1.  Compiler    2.  Utility Program 

 3.  Operating System    4.  Device Driver 

ตอบข้อ  3. ดูค ำอธิบำยในข้อ 66. 
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68. ผู้ที่จัดกำรดูแลรับผิดชอบกำรควบคุมระบบฐำนข้อมูลในองค์กร เรียกว่ำ 
 1.  Programmer    2.  System Analyst 

 3.  Database Administrator   4.  System Engineering 

ตอบข้อ 3. ผู้บริหำรฐำนข้อมูล (Database Administrator :  DBA)  จะท ำหน้ำที่ออกแบบ ควบคุม และ
จัดกำรเร่ืองของระบบฐำนข้อมูลภำยในองค์กร นอกจำกนี้ยังก ำหนดคุณลักษณะและข้อจ ำกัดของข้อมูลเพื่อให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน  ก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงและกำรใช้ฐำนข้อมูลภำยในองค์กร รวมทั้งบ ำรุงรักษำควำมถูกต้อง 
ควำมคงทน และควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูล 

69. ถ้ำท่ำนเป็นผู้จัดกำรของบริษัทแห่งหนึ่งต้องกำรพยำกรณ์ยอดขำยใน 6 เดือนข้ำงหน้ำ  โดยดูจำกแนวโน้ม
กำรขำยในอดีต 6 เดือนที่ผ่ำนมำ  ท่ำนคิดว่ำโปรแกรมในข้อใดสำมำรถช่วยท่ำนได้ดีที่สุด 

 1.  Excel     2.  Access  

 3.  PowerPoint    4.  AutoCAD 

ตอบข้อ  1. Microsoft Excel ถือว่ำเป็นโปรแกรมตำรำงท ำกำร (Spreadsheet) ประเภทหนึ่ง ซึ่งช่วยผู้ใช้ใน
กำค ำนวณตัวเลขในตำรำงได้โดยง่ำย นอกจำกนี้ยังสำมำรถจัดกลุ่มและแผนภูมิต่ำง ๆ เพื่อช่วยในกำรวิเครำะห์
ข้อมูล ก ำหนดรำคำสินค้ำ เป็นต้น 

70. ถ้ำท่ำนต้องกำรส่งเอกสำรให้กับลูกค้ำจ ำนวน 1,000 คน โดยพิมพ์จดหมำย 1,000 ฉบับ ที่มีเนือ้ควำม
เหมือนกันแต่ต่ำงกันที่บุคคล ท่ำนคิดว่ำท่ำนจะใช้โปรแกรมใดเพื่อช่วยท่ำนได้ดีที่สุด 

 1.  Excel     2.  Access 

 3.  PowerPoint    4.  Microsoft Word 

ตอบข้อ 4. องค์ประกอบส ำคัญของโปรแกรมประมวลผลค ำ (Microsoft Word) ประกำรหนึ่งก็คือ 
ควำมสำมำรถในเร่ืองของกำรท ำงำนแบบ “Mail Merge”  ซึ่งเป็นกำรสร้ำงโดยกำรน ำรำยชื่อลูกค้ำและ
รำยละเอียดอย่ำงอ่ืนของลูกค้ำรำยนั้นมำผนวกกับแฟ้มจดหมำย ซึ่งผลที่ได้ก็คือ จะได้จดหมำยให้ลูกค้ำของบริษัท
ทั้งหมด โดยไม่ต้องเสียเวลำในกำรจัดพิมพ์จดหมำยให้ลูกค้ำแต่ละรำย 

71. ศูนย์กลำงกำรบริกำรข่ำวสำรที่ท ำหน้ำที่ส่งข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรไปยังผู้ใช้จ ำนวนมำก เช่น กำร
ส่งสัญญำณภำพและเสียงไปยังโทรทัศน์หรือวิทยุ เรียกว่ำ 
 1.  Switched Network Model   2.  Tree and Branch Model 

 3.  Computer Teleconferencing  4.  Workgroup Computing 

ตอบข้อ 2. Tree and Branch Model คือ ศูนย์กลำงของกำรบริกำรข่ำวสำรที่ท ำหน้ำที่ส่งข่ำวสำรผ่ำนช่อง
ทำงกำรสื่อสำรไปยังผู้ใช้จ ำนวนมำก เช่น กำรส่งสัญญำณภำพและเสียงไปยังโทรทัศน์หรือวิทยุ 
72.  เครือข่ำยที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นแหล่งข้อมูลข่ำวสำรกันมำกมำย และเปิดบริกำรให้ใช้เป็นสำธำรณะ 
เรียกว่ำ 
 1.  Intranet     2.  Extranet 

 3.  Internet     4.  Usenet 

ตอบข้อ  3. อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงำน องค์กรและบริษัทต่ำง  ๆทั่วโลกเข้ำด้วยกัน ท ำให้คอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองสำมำรถ
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สื่อสำรกันไป ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้กลำยเป็นเครือข่ำยสำธำรณะที่ประชำคมโลกเป็นเจ้ำของและใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 

73. โปรแกรมกำรโอนแฟ้มข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลของเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต เรียกว่ำ 
 1.  File Transfer Protocol (FTP)  2.  Electronic Mail 

 3.  Telnet     4.  Gopher 

ตอบข้อ 1. File Transfer Protocol (FTP) คือ โปรแกรมที่ให้บริกำรถ่ำยโอนหรือแลกเปลี่ยน 
(Download) แฟ้มข้อมูลจำกคอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืนในเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตลงมำเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ขอ
ใช้บริกำร หรือใช้ถ่ำยโอนแฟ้มข้อมูลจำกเคร่ืองของผู้ขอใช้บริกำรไปยังเคร่ืองให้บริกำร (Upload) ก็ได้ โดย 
FTP สำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งที่เป็น Text, Graphics และ Binary ส ำหรับกำรใช้งำนนั้นต้องมีรหัสผ่ำน
เพื่อตรวจสอบสิทธิในกำรถ่ำยโอนแฟ้มข้อมูลระหว่ำงกันด้วย 

74. สำยที่มีคุณภำพสูงใช้แสงเลเซอร์ในกำรติดต่อสื่อสำร เรียกว่ำ 
 1.  Fiber Optics    2.  Coaxial Cable 

 3.  Twisted Pair    4.  Modem 

ตอบข้อ  1. สำยใยแก้วน ำแสง (Fiber Optics)  เป็นสำยสื่อสำรที่ส่งข้อมูลได้เร็วที่สุด และมีข้อผิดพลำดน้อย
ที่สุด ทั้งนี้จะมีลักษณะเป็นแท่งแก้วคุณภำพสูงขนำดเล็ก มีลักษณะโปร่งใส และใช้แสงเลเซอร์ในกำรส่งข้อมูล 
สำยประเภทนี้มีข้อดีคือ สำมำรถส่งข้อมูลได้จ ำนวนมำกด้วยควำมเร็วสูง มีสัญญำณรบกวนน้อย  และมีควำม
ปลอดภัยสูง ส่วนข้อเสียคือ มีรำคำแพง และเดินสำยมำก 

75. ระบบเครือข่ำยระยะไกลที่เชื่อมต่อระหว่ำงประเทศ เช่น Internet ใช้ตัวกลำงในกำรติดต่อคือระบบ
โทรศัพท์เรียกว่ำ 
 1.  LAN     2.  WAN 

 3.  MAN     4.  CAN 

ตอบข้อ  2. Wide Area Network (WAN) คือ ระบบเครือข่ำยระยะไกลที่เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์เข้ำ
ด้วยกัน ได้แก่ กำรเชื่อมต่อระหว่ำงประเทศ เช่นระบบ Telenet, Uninet, Internet เป็นต้น  โดยระบบนี้อำจใช้
ระบบไมโครเวฟ ดำวเทียม และสำยใยแก้วน ำแสงเป็นตัวกลำงในกำรส่งข้อมูล 

76. ระเบียบกฎเกณฑ์ในกำรสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงคอมพิวเตอร์ที่ก ำหนดโดยสมำคม OSI (Open System 

Interconnection) เรียกว่ำ 
 1.  Source     2.  Medium 

 3.  Protocol    4.  Receiver 

ตอบข้อ 3 โปรโตคอล (Protocol) คือ ระเบียบกฎเกณฑ์ในกำรสื่อสำรข้อมูลระหว่ำงคอมพิวเตอร์กับ
คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์กับเทอร์มินอล ซึ่งมำตรฐำนกำรสื่อสำรข้อมูลจะต้องก ำหนดโดยสมำคม เช่น OSI, 

SNA, CCITT เป็นต้น 

77. เครือข่ำยไมโครคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ไม่มี Server สำมำรถเชื่อมต่อได้สูงสุด 
25 เคร่ือง เรียกว่ำ 
 1.  Peer to Peer    2.  Client/Server 

 3.  Multipoint    4.  Point-to-Point Line 
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ตอบข้อ 1. Peer to Peer คือ เครือข่ำยไมโครคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมต่อกันโดยตรงกับคอมพิวเตอร์อ่ืน ๆ โดย
ไม่มีตัว Server ซึ่งเครือข่ำยนี้จะสำมำรถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้สูงสุดถึง 25 เคร่ือง โดยคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง
จะมีไฟล์และโปรแกรมเป็นของตัวเอง และสำมำรถเข้ำถึงแฟ้มข้อมูลของเคร่ืองอื่น ๆ ได้ ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ใช้ เช่น 
LANtastic, Localtalk เป็นต้น 

78. กำรน ำคอมพิวเตอร์หลำย ๆ เคร่ืองเชื่อมต่อกันโดยใช้สำยเคเบิล เช่น สำย Optical Fiber, Coaxial 

Cable เป็นข่ำยงำนรูปแบบใด 

 1.  Star Network    2.  Ring Network 

 3.  Bus Network    4.  Tree Network 

ตอบข้อ 3. Bus Topology คือ โครงรูปที่มีกำรน ำคอมพิวเตอร์หลำย ๆ เคร่ืองมำเชื่อมต่อกันโดยใช้สำยเคเบิล 
เช่น สำย Optical Fiber, Coaxial Cable ฯลฯ  โดยคอมพิวเตอร์เหล่ำนั้นจะเป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นกำรเพิ่ม
หรือลดจุดเชื่อมต่อในเครือข่ำยจึงท ำได้ง่ำย และถ้ำคอมพิวเตอร์เคร่ืองใดเสีย คอมพิวเตอร์เคร่ืองอ่ืน ๆ ก็ยังคง
ท ำงำนต่อไปได้ ทั้งนี้ข่ำยงำนแบบบัสนิยมใช้กันมำกที่สุดในระบบ LAN 

79. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของข้อมูล (Data Type)  

 1.  Text      2.  Numeric 

 3.  Page      4.  Date 

ตอบข้อ  3. ชนิดของข้อมูล (Data Type) ที่สำมำรถเก็บลงไปใน Field ได้ เช่น ข้อมูลที่เป็น Text, 

Numeric, Currency, Date, Memo, Yes/No, Object, Hyperlink เป็นต้น 

80. เรำเรียกตัวแปลภำษำที่ท ำกำรอ่ำนค ำสั่งแต่ละค ำสั่งของโปรแกรม แล้วไปด ำเนินกำรแปลงให้เป็นค ำสั่งที่
คอมพิวเตอร์สำมำรถปฏิบัติงำนได้ทันทีว่ำอะไร 

 1.  Integer     2.  Interpreter 

 3.  Compiler    4.  Connector 

ตอบข้อ 2. Interpreter คือ โปรแกรมแปลภำษำที่จะอ่ำนค ำสั่งของโปรแกรมทีละค ำสั่ง แล้วน ำไปแปลงให้
เป็นค ำสั่งที่คอมพิวเตอร์สำมำรถปฏิบัติงำนได้ทันที ส่วนใหญ่มักนิยมน ำมำใช้กับภำษำ BASIC กำรแปลด้วยวิธี
นี้จะไม่มี Object Program ปรำกฏอยู่ 
 

 

--------------------------------- 
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แนวข้อสอบ ความรูเ้กี่ยวกับ สถานการณ์ปจัจุบันด้านการเมือง 
 เศรษฐกิจ สังคม และดา้นผู้สูงอาย ุ

1. ก ำหนดวันเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรปี 2562 คือวันที่ใด 

 ก. 21 มีนำคม พ.ศ. 2562    ข. 22 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 ค. 23 มีนำคม พ.ศ. 2562    ง. 24 มีนำคม พ.ศ. 2562 

ตอบ ง. 
2. ก ำหนดวันเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรล่วงหน้ำ คือวันที่ใด 

 ก. 16 มีนำคม พ.ศ. 2562    ข. 17 มีนำคม พ.ศ. 2562 

 ค. 18 มีนำคม พ.ศ. 2562    ง. 19 มีนำคม พ.ศ. 2562 

ตอบ ข. 
3. พิธีพระรำชทำนเพลิงศพ พระเทพวิทยำคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) จัดขึ้น วันที่ใด 

 ก. วันที่ 28 มกรำคม พ.ศ. 2562   ข. วันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 ค. วันที่ 30 มกรำคม พ.ศ. 2562   ง. วันที่ 31 มกรำคม พ.ศ. 2562 

ตอบ ข.  
4. งำนพิธีพระรำชทำนเพลิงศพ พระเทพวิทยำคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) จัดขึ้นที่จังหวัดใด 

 ก. จังหวัดหนองคำย    ข. จังหวัดนครรำชสีมำ 
 ค. จังหวัดขอนแก่น    ง. จังหวัดสกลนคร 
ตอบ ค.  
5. รัฐบำลจะท ำกำรเปิดตัววิทยุเพื่อครอบครัวในวันใด 

 ก. 22 เมษำยน 2561     ข. 23 เมษำยน 2561 

 ค. 24 เมษำยน 2561     ง. 25 เมษำยน 2561 

ตอบ ค. 
6. มูลนิธิวำร์คีย์มอบรำงวัล “ครูโลก” (Global Teacher Prize) ปี 2018 ให้กับครูประเทศใด 

 ก. ฝร่ังเศส      ข. อินเดีย   

 ค. อังกฤษ      ง. ออสเตรเลีย  

ตอบ ค. 
7. รำงวัล “ครูโลก” (Global Teacher Prize) ปี 2018 คือบุคคลในข้อใด 

 ก. นำงคูณวิไล เคนกิติสัก     ข. มำดำมลิม ซง โงว 

 ค. นำงดี โส พอน      ง. นำงแอนเดรีย ซำฟิรำคู 
ตอบ ง. 
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8. โครงกำรระเบียงผลไม้จัดเป็นนโยบำยที่จัดขึ้นที่ภำคใดของประเทศไทย 

 ก. ภำคตะวันตก      ข. ภำคตะวันออก   

 ค. ภำคเหนือ      ง. ภำคใต้ 
ตอบ ข. 
9. กรมธนำรักษ์ เตรียมจ่ำยแลกเหรียญกษำปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ บดินทร เทพ
ยวรำงกูรในระบบเศรษฐกิจต้ังแต่วันใด 

 ก. 2 เมษำยน 2561     ข. 4 เมษำยน 2561   

 ค. 6 เมษำยน 2561     ง. 8 เมษำยน 2561 

ตอบ ค. 
10. ฟุตบอลชิงถ้วยพระรำชทำนคิงส์คัพ 2561 จัดขึ้นที่ประเทศใด 

 ก. ไทย       ข. อินเดีย   

 ค. เนปำล       ง. เกำหลีเหนือ 

ตอบ ก. 
11. ทศวรรษแห่งกำรอ่ำน อยู่ในช่วงปีใด 

 ก. พ.ศ. 2550-2561     ข. พ.ศ. 2551-2561   

 ค. พ.ศ. 2553-2562     ง. พ.ศ. 2552-2561 

ตอบ ง. 
12. กำรประชุมกรอบควำมร่วมมือแม่โขง-ล้ำนช้ำง ครั้งที่ 2 (2nd Mekong-Lancang Leader’s 

Meeting) จัดขึ้นในวันใด 

 ก. 9 มกรำคม 2561     ข. 10 มกรำคม 2561    

 ค. 11 มกรำคม 2561     ง. 12 มกรำคม 2561 

ตอบ ข. 
13. ครม. ได้อนุมัติ ตั้งโรงไฟฟ้ำชีวมวลในพื้นที่จังหวัดใด  
 ก. นครสวรรค์ สุรินทร์ บุรีรัมย์    ข. นครรำชสีมำ ปัตตำนี ยะลำ  
 ค. นรำธิวำส ปัตตำนี ยะลำ     ง. ปัตตำนี ยะลำ ประจวบคีรีขันธ์ 
ตอบ ค. 
14. ปี 2018 รัฐบำล สปป.ลำว ประกำศยกเว้นวีซ่ำเข้ำประเทศ ส ำหรับนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ประเทศใดบ้ำง 
 ก. เดนมำร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และอังกฤษ 

 ข. เดนมำร์ก สหรัฐอเมริกำ ฟินแลนด์ และ สวีเดน 

 ค. เดนมำร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และสวีเดน 

 ง. เดนมำร์ก นอร์เวย์ แอฟริกำใต้ และสวีเดน  

ตอบ ค. 
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15. จังหวัดใดมีกำรจดทะเบียนสมรสกลำงวังบัวแดง 
 ก. บุรีรัมย์      ข. สระบุรี   

 ค. ขอนแก่น      ง. หนองคำย 

ตอบ ง. 
16.  สกำยวอล์กแห่งแรกในประเทศไทย อยู่ที่จังหวัดใด 

 ก. ขอนแก่น      ข. อุดรธำนี   

 ค. หนองคำย      ง. อุบลรำชธำนี 
ตอบ ค. 
17. ดอกไม้วันครู ตรงกับข้อใด 

 ก. ดอกบำนไม่รู้โรย     ข. ดอกป๊อปปี้   
 ค. ดอกเข็ม      ง. ดอกกล้วยไม้ 
ตอบ ง. 
18. บุคคลในข้อใดได้รับสถิติใหม่ในกำรปีนยอดเขำเอเวอเรสต์มำกครั้งที่สุดในโลก  
 ก. ซันมิต เทร็กส์      ข. หมิงมำ เซอร์ปำ  
 ค. คำมิ ริตำ เซอร์      ง. เนนตรำ เชรษฐำ  

ตอบ ค. 
19. โครงกำรกำรพัฒนำระบบรถไฟควำมเร็วสูงช่วงกรุงเทพมหำนคร-หนองคำย ระยะที่ 1 ในช่วงใด  
 ก. ช่วงกรุงเทพมหำนคร-อุบลรำชธำนี   ข. ช่วงกรุงเทพมหำนคร-ขอนแก่น  
 ค. ช่วงกรุงเทพมหำนคร-นครรำชสีมำ   ง. ช่วงกรุงเทพมหำนคร-นครศรีธรรมรำช 

ตอบ ค. 
20. โครงกำรรถไฟทำงคู่ขนำดมำตรฐำนเส้นทำงกรุงเทพมหำนคร-นครรำชสีมำ-หนองคำย และเส้นทำง แก่ง
คอย-ท่ำเรือมำบตำพุด เป็นกำรร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลไทยและรัฐบำลใด  
 ก. รัฐบำลญ่ีปุ่น      ข. รัฐบำลเกำหลีเหนือ  
 ค. รัฐบำลอินโดนีเซีย     ง. รัฐบำลแห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

ตอบ ง. 
21. ประธำนอำเซียนปี 2018 คือประเทศใด 

 ก. ไทย       ข. เวียดนำม   

 ค. สปป.ลำว      ง. สิงค์โปร์ 
ตอบ ง. 
22. รัฐบำลเปิดตัววิทยุเพื่อครอบครัว HAPPY FAMILY RADIO ของกรมประชำสัมพันธ์ตรงกับข้อใด 

 ก. FM 105      ข. FM 107.5    

 ค. AM 105      ง. AM 107.7 
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ตอบ ก. 
23. นำซ่ำ ส่งยำนส ำรวจอินไซต์ (InSight lander) ลงจอดบนพื้นผิวดำวอังคำรได้ส ำเร็จ หลังเดินทำงจำก
โลกไปเป็นระยะเวลำกี่เดือน 

 ก. 4 เดือน       ข. 5 เดือน 

 ค. 6 เดือน     ง. 7 เดือน 

ตอบ ค. เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 61 ที่ผ่ำนมำ ทีมงำนองค์กำรบริหำรกำรบินและอวกำศแห่งชำติสหรัฐอเมริกำ หรือนำ
ซำ ที่ห้องปฏิบัติกำร JPL เมืองพำซำเดนำ รัฐแคลิฟอร์เนีย ฉลองกันอย่ำงปลำบปลื้ม หลังควบคุมยำนส ำรวจอิน
ไซต์ (InSight lander) ลงจอดบนพื้นผิวดำวอังคำรได้ส ำเร็จ หลังเดินทำงจำกโลกไปนำน 6 เดือน ระยะทำง 
482ล้ำนกิโลเมตร นับเป็นภำรกิจส ำรวจอวกำศคร้ังแรกที่มุ่งจะศึกษำโครงสร้ำงภำยในของดำวเครำะห์สีแดง 
24. ประเทศใดน ำเทคโนโลยีจดจ ำใบหน้ำมำใช้กับกำรเลี้ยงหมู ช่วยให้เกษตรกรเฝ้ำสังเกตและวิเครำะห์หมูแต่
ละตัวได้อย่ำงใกล้ชิดและลดต้นทุนในกำรเลี้ยง 
 ก. ญ่ีปุ่น      ข. จีน 

 ค. เกำหลี      ง. ไทย 
ตอบ ข. เทคโนโลยี “กำรจดจ ำใบหน้ำ” หรือ Facial Recognition เป็นสิ่งก ำลังมำแรงอย่ำงมำกในจีน จนแทบ
กลำยเป็นเร่ืองที่คนจีนเร่ิมคุ้นชินกันไปแล้ว เพรำะทุกภำคส่วนของประเทศไล่มำตั้งแต่ร้ำนค้ำปลีก มหำวิทยำลัย 
ธนำคำร ไปจนถึงกำรตรวจจับหำตัวผู้ร้ำย ล้วนมีกำรน ำเทคโนโลยีนี้มำปรับใช้แล้วทั้งสิ้น และล่ำสุดจีนก ำลังล้ ำ
หน้ำไปไกลกว่ำหลำยประเทศทั่วโลก เมื่อกลุ่มธุรกิจเร่ิมหันมำใช้เทคโนโลยีจดจ ำใบหน้ำกับ “หมู” 

25. ตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61 ที่ผ่ำนมำ คือ 

 ก. คิง เพำเวอร์ มหำนคร    ข. โฟรซีซั่น ไพรเวท เรสซิเดนเซส 

 ค. สเตท ทำวเวอร์     ง. ไอคอนสยำม 

ตอบ ง. ไอคอนสยำม (ICONSIAM) เป็นโครงกำรพัฒนำพื้นที่เชิงพำณิชยกรรมแบบผสมริมแม่น้ ำเจ้ำพระยำ 
ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำง สยำมพิวรรธน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดิเวล็อปเม้นต์ คอร์
ปอเรชั่น เป็นโครงกำรที่ใช้เงินลงทุนสูงที่สุดในประวัติศำสตร์กำรลงทุนด้ำนอสังหำริมทรัพย์ประเทศไทยเมือง
ช่วงเปิดตัว มีพิธีเปิดโครงกำรในวันที่ 9พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 และเร่ิมเปิดให้บริกำรแก่ประชำชนทั่วไปในวัน
ถัดมำ โดยตัวโครงกำรประกอบด้วยอำคำรศูนย์กำรค้ำสองอำคำร และอำคำรชุดเพื่อกำรพักอำศัยอีกสองอำคำร ซึ่ง
หนึ่งในนั้นเป็นอำคำรที่สูงที่สุดในประเทศไทย 

26. งำน "อุ่นไอรัก คลำยควำมหนำว สำยน้ ำแห่งรัตนโกสินทร์" ในปี 2561 นี้จัดขึ้นเป็นคร้ังที่ 2 โดยจัดขึ้น
ระหว่ำงวันที่ใด 

 ก. วันที่ 5 ธันวำคม 2561 - 15 มกรำคม 2562 

 ข. วันที่ 8 ธันวำคม 2561 - 18 มกรำคม 2562 

 ค. วันที่ 9 ธันวำคม 2561 - 19 มกรำคม 2562 

 ง. วันที่ 10 ธันวำคม 2561-20 มกรำคม 2562 
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ตอบ ค. งำน "อุ่นไอรัก คลำยควำมหนำว สำยน้ ำแห่งรัตนโกสินทร์" ในปีนี้จัดขึ้นเป็นคร้ังที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 9 

ธันวำคม 2561 - 19 มกรำคม 2562 โดยจะเร่ิมขึ้นวันอำทิตย์ - วันพฤหัส เวลำ 10.00 - 21.00 น. และวันศุกร์ 
- วันเสำร์ เวลำ 10.00 - 22.00 น. โดยในปีนี้ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือ บริเวณพระลำนพระรำชวัง
ดุสิต และ บริเวณสนำมเสือป่ำ 
27. บัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ แจกเงินปีใหม่ จ ำนวนกี่บำท 

 ก. จ ำนวน 300 บำท    ข. จ ำนวน 400 บำท 

 ค. จ ำนวน 500 บำท    ง. จ ำนวน 600 บำท 

ตอบ ค. กรมบัญชีกลำงพร้อมจ่ำยเงิน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ บัตรคนจน ตำมมำตรกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในช่วงปลำยปีให้แก่ผู้มีรำยได้น้อย จ ำนวน 500 บำทต่อคน เข้ำกระเป๋ำเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้กับผู้ที่
มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐจ ำนวน 11.4 ล้ำนคน ระหว่ำงวันที่ 8 – 10 ธันวำคม 2561 ซึ่งกรมบัญชีกลำงจะแบ่งกำร
จ่ำยเงินตำมเลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน 

28.  พำยุดีเปรสชัน ที่เข้ำถล่มภำคใต้ของไทยเมื่อต้นเดือน มกรำคม 2562 มีชื่อว่ำอะไร 
 ก.  พำยุปำบึก     ข.  พำยุปำปึก 

 ค.  พำยุปำลึก     ง.  พำยุปำหมึก 

ตอบ ก. พำยุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่ำงได้ทวีก ำลังแรงขึ้นเป็นพำยุโซนร้อน พำยุปำบึก (PABUK) 

แล้ว โดยมีศูนย์กลำงอยู่ที่ละติจูด 6.1 องศำเหนือ ลองจิจูด 109.8 องศำตะวันออก ควำมเร็วลมสูงสุดใกล้
ศูนย์กลำงประมำณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
29. ค ำขวัญวันเด็ก ปี พ.ศ. 2562 คือข้อใด 

 ก. เด็ก เยำวชน จิตอำสำ ร่วมพัฒนำชำติ  ข. เยำวชน จิตอำสำ ร่วมพัฒนำชำติ 
 ค. เด็ก จิตอำสำ ร่วมพัฒนำชำติ   ง. รู้คิด รู้เท่ำทัน สร้ำงสรรค์เทคโนโลยี 
ตอบ ก. 
30. ฝุ่นละอองขนำดเล็กที่มีค่ำเกินมำตรฐำน ในระดับที่มีผลต่อสุขภำพ คือค่ำมำตรฐำนตำมข้อใด 

 ก. ค่ำฝุ่นละออง PM 1.5    ข. ค่ำฝุ่นละออง PM 2.5   

 ค. ค่ำฝุ่นละออง PM 3.5    ง. ค่ำฝุ่นละออง PM 4.5   

ตอบ ข. 
31. วันผู้สูงอำยุแห่งชำติ ตรงกับวันที่เท่ำใด 

 ก. 13 สิงหำคม ของทุกปี    ข. 14 ธันวำคม ของทุกปี 
 ค. 13 เมษำยน ของทุกปี    ง. 14 มีนำคม ของทุกปี 
ตอบ ค. 
32. วัยสูงอำยุคือบุคคลที่มีอำยุกี่ปีขึ้นไป 

 ก. 58-63 ขึ้นไป    ข. 60-65 ขึ้นไป  
 ค. 60-70 ขึ้นไป    ง. 60-80 ขึ้นไป 
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ตอบ ข. 
33. อัตรำเบี้ยยังชีพรำยเดือนผู้สูงอำยุ 60–69 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ ในอัตรำใด 

 ก. 500 บำท/คน/เดือน    ข. 600 บำท/คน/เดือน  

 ค. 700 บำท/คน/เดือน    ง. 800 บำท/คน/เดือน  

ตอบ ข. 
34. อัตรำเบี้ยยังชีพรำยเดือนผู้สูงอำยุ 80–89 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ ในอัตรำใด 

 ก. 500 บำท/คน/เดือน    ข. 600 บำท/คน/เดือน  

 ค. 700 บำท/คน/เดือน    ง. 800 บำท/คน/เดือน  

ตอบ ง. 
35.  ผู้สูงอำยุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเบี้ยยังชีพ ในอัตรำใด 

 ก. 900 บำท/คน/เดือน    ข. 1,000 บำท/คน/เดือน  
 ค. 1,100 บำท/คน/เดือน    ง. 1,500 บำท/คน/เดือน  
ตอบ ข. 

----------------------- 
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