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บทคัดย่อ 
 

ดุษฎีนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปรัชญาและการจัดการขององค์กรสอนดนตรีใน
ชุมชนแออัด เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร น าไปสู่การประเมินผลกระทบทางสังคมจ านวน 
สามองค์กร ได้แก่ โรงเรียนสอนดนตรีอิมมานูเอล กลุ่มมิวสิก แชริ่ง และคลองเตยมิวสิกโปรแกรม  
โดยศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนาเป็นหลัก เก็บข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร ผู้ให้ข้อมลู
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเฉพาะเจาะจงผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมาตลอดระยะเวลามากกว่า 3 ปี 
โดยมีเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองของเยาวชน ผู้น าองค์กร ครูผู้แทนจากองค์กร และผู้น าชุมชนแออัด
ในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 24 คน และการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม นอกจากนี้มีการใช้วิธีเชิงปริมาณโดย
ใช้แบบสอบถามทัศนคติของคนในชุมชนทั่วไปที่รู้จักองค์กร จ านวน 161 คน และไม่รู้จักองค์กร 
จ านวน 55 คน ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมจากองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัดส่งผลกระทบด้านที่ดี
ต่อเยาวชน ทั้งในด้านทักษะดนตรี และการใช้ชีวิต ผู้ปกครอง ครูในองค์กร ผู้คนทั้งภายใน และ
ภายนอกชุมชนซึ่งสืบเนื่องจากการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด โดยมี
กระบวนการพูดคุยร่วมกันเพื่อวางแผน ประสานงาน และแก้ปัญหาตามหลักการมีส่วนร่วมทางสังคม 
ทั้งนี้ทัศนคติเชิงปริมาณของผลกระทบทางสังคมเชิงบวก โดยกลุ่มที่รู้จักองค์กรมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 
4.46 และผู้ที่ไม่รู้จักองค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.43 อยู่ในระดับมาก ในทางตรงข้าม ผู้ที่รู้จักองค์กรมี
ทัศนคติเรื่องผลกระทบด้านลบโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.86 ในส่วนของผู้ไม่รู้จักองค์กรผลกระทบด้าน
ลบมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2.22 อยู่ในระดับส่งผลกระทบน้อยที่สุด และน้อยตามล าดับ 
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 ABSTRACT 
 

This dissertation aims to study philosophy and management with a social 
impact concept in three teaching music organizations in the crowded community, including 
Immanuel Music School, Music Sharing and Khlongtoey Music Program. The paper was 
descriptive research that analyzed from literature review, in-depth interview, and 
participation observation. The participants have been in the organization for more than three 
years including three students with their parents, an organization’s leader, a volunteer’s 
teacher, and a community leader. In addition, there are 161 questionnaires for sampling 
people who have understanding about the organizations and 55 people who do not have 
it. The study found that the activities from the teaching music organizations in the crowded 
community affect youth, parents, volunteer teachers in organizations also people both 
inside and outside community. These develop the potential of youth to play music, gain 
the good attitude and social life skill. The process of organizations is mainly from the 
participation: planning, coordinating and solving the problem which give to community 
development. Furthermore, the means of sampling people in a positive impact attitude is 
at a high level about 4.46 and 4.43, support the qualitative data. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

       
1.1 ควำมส ำคัญและท่ีมำของกำรวิจัย  
 
 ปัญหาของเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัดซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเติบโตมาในรูปแบบที่  
ขาดคุณภาพชีวิตที่ดีจนกระทั่งต้องเลือกทางที่ไม่เหมาะสมต่อสังคม และส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อ
สังคมในภาพรวม รวมถึงเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถเข้าถึงคุณูปการของดนตรีนั้น การเกิดข้ึนของ
องค์กรทางสังคมที่ท าหน้าที่เป็นผู้น าดนตรีไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในหลากหลายพื้นที่ มีความ
มุ่งหวังที่จะช่วยแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในสังคม และอีกแง่มุมหนึ่ง 
ยังต้องการช่วยผู้ที่ไม่ได้เข้าถึงดนตรีให้ได้เข้าถึงดนตรีได้สะดวกข้ึนซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนไปพร้อมกัน   
 การสอนดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นการน าความรู้ด้านดนตรีไปใช้
ประกอบอาชีพ หรือประยุกต์ใช้ความรู้ที่เกิดจากดนตรี เช่น การเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ทักษะด้านสังคม การท างานอย่างมีส่วนร่วม ความอุตสาหะ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึง
สามารถใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการสร้างสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่ดี หรือแม้กระทั่งการใช้
ดนตรีเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและเข้าถึงผู้คนในสังคมเป็นการพัฒนาความสามารถทางสังคมให้
เด็กและเยาวชนในชุมชนมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาตนเองในสังคมเพื่อเข้าถึงเสรีภาพของตนเองได้
อย่างเต็มที่ (สุกรี เจริญสุข, 2559, น.51; ปอมปิดอร์, 2556, น.64; Zen, 1999, p.18)     
 การประเมินผลกระทบทางสังคมขององค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัดที่ใช้ดนตรีเป็น
เครื่องมือหลักในการพัฒนาสังคมจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาองค์กรเพื่อให้ทราบถึงปรัชญา 
แนวคิด วิธีการเรียนการสอน การบริหารจัดการเพื่อศึกษาแนวทาง และปัญหาขององค์กรโดยใช้กรอบ
แนวคิดของแมคคินซี น าไปสู่การจัดการองค์กรทางสังคมเพื่อใช้ดนตรีในการพัฒนาชุมชนอย่าง
เหมาะสม และเสนอแนะแนวทางเพื่อให้การเรียนการสอนด้านดนตรีได้ถูกน าไปสู่ผู้คนที่ไม่มีโอกาสได้
มีโอกาสเพิ่มสูงข้ึนไม่ว่าจะเป็นในเชิงนโยบายสาธารณะหรือนโยบายเชิงสถาบันในการพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ในสังคม (เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ, 2551; รงค์ บุญสวยขวัญ, 2557) 
 แต่กระนั้นการจัดการองค์กรทางสังคมเหล่านี้ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการ
ค่อนข้างสูง ท าให้องค์กรเหล่านี้ไม่สามารถด ารงอยู่อย่างยั่งยืนในแบบกิจการเพื ่อสังคม (Social 
Enterprise) ที่มีเงินหมุนเวียนภายในองค์กรอย่างการท าเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และส่งเสริม
โภชนาการดังตัวอย่างของบริษัทโยเกิร์ตดานอนที่ ร่วมมือกับธนาคารกรามีนของโมฮัมหมัด  
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ยูนุสที่ปล่อยสินเช่ือส าหรับคนจน ในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน สามารถท าให้เกิดกิจการเพื่อสังคม
ที่มีเงินหมุนเวียนด้วยตนเอง โดยวิธีการรับซื้อวัตถุดิบของชุมชนที่ขายในราคาถูก และผลิตอาหาร
กลับไปขายในราคาเหมาะสมที่ชุมชนสามารถเข้าถึงได ้(Dowla, 2006; สฤณี อาชวานันทกุล, 2550) 
 ประเด็นดังกล่าวท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินกิจกรรมบางประการที่ต้องอาศัย 
ผู้อุปถัมภ์หรือผู้สนับสนุน ซึ่งในบางครั้งจ าเป็นต้องด าเนินการตามนโยบายของผู้อุปถัมภ์หรือ
ผู้สนับสนุน เป็นต้น รวมถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านดนตรีเนื่องจากส่วนใหญ่จะมาใน
รูปแบบอาสาสมัคร และปัญหาการมีหลักสูตรดนตรีที่เป็นรูปธรรม หรือปัญหาความไม่มั่นคงของ
องค์กร อาจก่อให้เกิดการสร้างผลกระทบต่อสังคมในทางตรงกันข้าม ซึ่งท าให้มุมมองการใช้ประโยชน์
ของดนตรีอาจส่งผลในแง่ลบจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีให้กับเด็กและเยาวชน  
ดังนั้นการด าเนินการประเมินผลกระทบทางสังคมและการประเมินการจัดการองค์กรทางสงัคมส าหรบั
องค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัดจะสามารถแสดงถึงสิ่งที่องค์กรเหล่าน้ีได้สร้างผลกระทบทางสังคมแก่
สังคมทั้งในแง่บวกและแง่ลบ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือเป็นตัวอย่างให้กับ
องค์กรด้านดนตรีในชุมชนในหลายพื้นที่  
 การศึกษาวิจัยการน าประโยชน์ในการเรียนดนตรีไปใช้เพื่อสร้างผลกระทบแก่สังคม  
ที่กล่าวไปข้างต้น น าไปสู่การศึกษาองค์กรที่ท าประโยชน์ในด้านนี้อย่างเป็นประจ าซึ่งจะท าให้เห็น  
การใช้ประโยชน์ของดนตรีที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมในชุมชนแออัด โดยมุ่งเน้น
ในด้านการศึกษาการก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคม รวมถึงประเด็นด้านปรัชญา และแนวทางของ
องค์กรที่จ าเป็นจะต้องด ารงองค์กรอยู่ในระยะหนึ่งเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้กับเยาวชน 
และส่งต่อให้กับเยาวชนเหล่าน้ีได้ท าหน้าที่ในชุมชนของพวกเขาต่อไปในอนาคตซึ่งมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการที่เหมาะสมต่อบริบททางสังคมในระยะยาว  
 งานวิจัยเรื่องนี้ได้มุ่งเน้นให้เห็นปัญหาชุมชนแออัดที่มีผลกระทบสืบเนื่องในระยะยาว 
ผนวกกับความพยายามที่จะใช้ดนตรีในการเปลี่ยนแปลงสังคมขององค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด 
ดังนั้น การศึกษาองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัดจึงเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจว่า องค์กรเหล่านี้ ได้สร้าง
ผลกระทบทางสังคมต่อชุมชนแออัดที่มีความซับซ้อนของปัญหาอย่างไร และน าไปสู่การวิเคราะห์
ดนตรีว่ามีประโยชน์ต่อสังคมจริงหรือไม่ตามที่กล่าวถึงทางทฤษฎี และในกรณีที่มีประโยชน์จริงรวมถึง
สร้างผลกระทบต่อสังคมได้ในแง่บวกจะด าเนินการอย่างไรให้สามารถด ารงไว้ซึ่งองค์กรสอนดนตรี  
ในชุมชนแออัดในระยะยาวซึ่งน าไปสู่ค าถามวิจัย ดังต่อไปนี้ 
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1.2 ค ำถำมวิจัย 
 
 1. องค์กรที่มีการใช้ดนตรีในการเปลี่ยนแปลงสังคมมีปรัชญา และวิธีการอย่างไรในการ
น าดนตรีเข้าไปสร้างผลกระทบทางสังคม 
 2. การด าเนินการขององค์กรส่งผลกระทบต่อชุมชนแออัดอย่างไร ทั้งในระหว่างและ
หลังการด าเนินการ 
 3. ปรัชญา และการบริหารจัดการองค์กรมีความเหมาะสมต่อบริบทชุมชนแออัดหรือไม่ 
อย่างไร 
 4. องค์กรเหล่านี้สามารถด ารงอยู่อย่างยั่งยืนได้ในรูปแบบใด และส่งผลกระทบอย่างไร
ในระยะยาว 
  
1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 
 จากค าถามวิจัยน าไปสู่การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อตอบค าถาม ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ปรัชญาและการบริหารจัดการขององค์กรที่ใช้ดนตรีในการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชน และการสร้างผลกระทบทางสังคม 
 2. วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด 
 3. เสนอแนะรูปแบบขององค์กรดนตรีที่เหมาะสมต่อบริบทชุมชนแออัด 
 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 1. การศึกษากรณีศึกษาองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัดก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ในหลากหลายมิติระหว่างองค์กร ชุมชน และเยาวชน ทั้งทางด้านสังคม ชุมชน วิถีชีวิต และการ
ใช้แนวคิดทางดนตรีน าไปสู่การส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาดนตรีเพื่อสังคม 
      2. ได้องค์ความรู้ด้านการจัดการองค์กรดนตรีเพื่อสังคมเพื่อน าไปสู่การจัดการองค์กรที่
เหมาะสมต่อชุมชนและสังคมอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีการประเมินผลกระทบทางสังคมทั้งในระดับ
ชุมชน และระดับประเทศ  

 3. ได้ข้อเสนอแนะที่สามารถน าการเรียนการสอนด้านดนตรีไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูท้างสังคม และพัฒนาศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในชุมชน 
      4. ได้แนวทางในการใช้องค์กรด้านดนตรีเพื่อประกอบแผนพัฒนาชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม น าไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมอื่น 
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      5. ได้แนวคิดที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนากิจการเพื่อสังคมทางด้านดนตรี และ
สามารถด ารงองค์กรได้ในระยะยาว 
  
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
 งานวิจัยช้ินน้ีได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 
 
 1.5.1 ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี 
         1. พื้นที่ที่องค์กรสอนดนตรีที่ด ารงอยู่ และผู้วิจัยเลือกศึกษาโดยใช้การสัมภาษณ์ 
และแบบสอบถามได้เลือกเฉพาะชุมชนคลองเตย เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่
ใจกลางกรุงเทพมหานคร และมีกิจกรรมการสอนดนตรีอย่างต่อเนื่อง  
         2. พื้นที่ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครอื่น ที่มีองค์กรอาสาสมัครสอนดนตรี  
จะน าไปใช้ในการศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารน ามาประกอบเป็นข้อมูลในการทบทวนวรรรณกรรม   
 1.5.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
  การวิจัยช้ินนี้ได้ศึกษาการใช้ดนตรีในการสร้างความเปลี่ยนแปลงขององค์กรทั้ง
ทางภาครัฐ และเอกชน แต่จะเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มอาสาสมัครเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากแสดงให้เห็น
พลังภาคประชาชนที่ใช้วิชาดนตรีเป็นเครื่องมือในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เสริมสร้าง
แนวคิดของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มสอนดนตรี ดังนี้  
  1. โรงเรียน Immanuel Orchestra เป็นวงดนตรีคลาสสิกที่มีการเรียนการสอน
ดนตรีมาระยะเวลา 17 ปี มีศิษย์เก่าผู้ที่ส าเร็จการศึกษาด้านดนตรีจากมหาวิทยาลัย และกลับมา
ท างานสอนดนตรีให้กับรุ่นน้อง 
  2. โครงการ Playing for change โครงการระหว่างประเทศที่มอบทุนให้
อาสาสมัครในพื้นที่สอนดนตรีในชุมชนคลองเตยที่ด าเนินมาเป็นระยะเวลากว่า 5 ป ี
  3. โครงการ Music sharing กลุ่มอาสาสมัครที่ท างานกิจกรรมการสอนดนตรีใน
ชุมชนซึ่งมีการขยายเครือข่ายออกไปทั่วประเทศไทยด าเนินมาเป็นระยะเวลากว่า 6 ป ี
 1.5.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  งานวิจัยช้ินน้ีมุ่งศึกษาเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้ดนตรีในการพัฒนาชุมชนแออัดใน
ด้านสังคม โดยมีมุมมองแนวคิดในด้านประโยชน์ของดนตรีต่อการมีส่วนร่วมทางสังคม และทุนทาง
สังคม ในการสร้างผลกระทบที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมาเป็นกรอบความคิดหลักเพื่อ
ตอบค าถามวิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย 
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1.6 ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 
 
 งานวิจัยช้ินน้ีจะพบข้อจ ากัดของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เป็นผู้ให้ข้อมูลที่มีมุมมองของตนเองแตกต่างกัน ดังนั้นการ
วิเคราะห์ข้อมูลข้ึนอยู่กับมุมมองของผู้ให้ข้อมูล 
 2. ข้อมูลองค์กรด้านดนตรีเพื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเก็บข้อมูลองค์กร
ด้านดนตรีในงานวิจัยเรื่องนี้อยู่ในระหว่างปีพุทธศักราช 2561-2562 เท่านั้น 
 
1.7 นิยำมศัพท์  
 
 ดนตรี หมายถึง เสียงที่ถูกจัดการข้ึนมาโดยใช้องค์ประกอบดนตรี เช่น ท านอง จังหวะ 
การประสานเสียง เป็นต้น  
 กิจกรรมด้านดนตรี หมายถึง กิจกรรมตั้งแต่การเรียนการสอนด้านดนตรี การชม
คอนเสิร์ต การจัดเทศกาลดนตรี และการท างานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางด้านดนตรี  
 ผลกระทบทางสังคม หมายถึง ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากแหล่งก าเนิดผลกระทบ
ทางสังคมที่เป็นต้นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 
 การประเมินผลกระทบทางสังคม หมายถึง การประเมินเพื่อคาดการณ์หรือเพื่อบรรเทา
ผลกระทบทางสังคมในแง่ลบทั้งก่อนที่จะเริ่มโครงการ ระหว่างที่ด าเนินโครงการ หรือหลังจากเสรจ็สิน้
จากทุกภาคส่วน 
 ชุมชนแออัด หมายถึง ชุมชนที่มีขนาดมากกว่า 15 หลังคาเรือนต่อไร่ข้ึนไป โดยขยาย
จ านวนประชากรอย่างรวดเร็วจากการย้ายถ่ินฐาน และการมีบุตรหลาน ก่อให้เกิดความแออัดใน
ชุมชน มีสภาพบ้านเรือนทรุดโทรม สิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออ านวยต่อการอยู่อาศัย  
 องค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด หมายถึง กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อสอนดนตรีให้กับ
เยาวชนในพื้นที่ชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากความเป็นเมืองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งในงานวิจัยนี้
จะมุ่งเน้นไปที่องค์กรภาคประชาชนที่จัดต้ังเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ (อาสาสมัคร)  
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1.8 กรอบควำมคิด (conceptual framework)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . ผลกระทบทางสั งคมที่ เ กิดจาก

องค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด 

  
 องค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด 

-โครงสร้างองค์กร 
-ประวัติ 
-นโยบาย และแนวคิด 

-วัตถุประสงค์ 
-งบประมาณ 
-การจัดการมีส่วนร่วมของกิจกรรม 

 

1. ปรัชญาและการบริหารจัดการขององค์กรที่ใช้

ดนตรีในการพัฒนาศักยภาพ และสร้างผลกระทบ

ทางสังคม 
 ประโยชน์ของดนตรีในชุมชน
แออัด 

-ดนตรีเพื่อสุนทรียะ 

-ดนตรีกับการพัฒนามนุษย์ 
-ดนตรีศึกษา 
-ดนตรีบ าบัด 

-ดนตรีกับการพัฒนาสังคม 

แนวคิดผลกระทบทำง
สังคม 
-การประเมินผลกระทบ
ทางสังคม 

-การมีส่วนร่วม 

-ทุนทางสังคม 

-การพัฒนาชุมชนแออัด  
  
  
 

การสร้างผลกระทบทางสังคมใน 

ชุมชนแออัด 

มุมมองจากชุมชนที่มีต่อกิจกรรมด้าน

ดนตรีในชุมชนแออัด 

ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนแออัดต่อ

กิจกรรมด้านดนตรี 

ข้อเท็จจริงที่ค้นพบในการใช้ดนตรีเพื่อ

สังคม 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย เร่ือง 

การใช้ดนตรีเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนแออัด 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการจัด

กิจกรรมด้านดนตรีในชุมชนแออัด 

3. เสนอแนะรูปแบบองค์กรท่ีเหมำะสมต่อบริบทของชุมชนแออัด 
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 บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมเป็นการค้นคว้าหาความรู้เพื่อเป็นองค์ความรู้พื้นฐาน และ 

ก่อให้เกิดแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับการศึกษาวิจัยดนตรีกับการพัฒนาสังคมอย่างมีส่วนร่วม  

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมในด้านประโยชน์ของดนตรีที่ถูก
น าไปใช้ในบริบทที่หลากหลายในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อช้ีให้เห็นถึง
คุณค่าของดนตรีที่มีมากกว่าความบันเทิง และน าเสนอตัวอย่างองค์กรที่ลงมือกระท าการในพื้นที่ที่มี
บริบทแตกต่างกันโดยสังเขป และในอันดับถัดมาเป็นการทบทวนวรรณกรรมที่มุ่งเน้นไปที่ทฤษฎีทาง
สังคมที่ผลักดันสังคมให้มีการตระหนักรู้จนกระทั่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อน าไปประกอบการตอบ
ค าถามวิจัย และวิเคราะห์ผลให้เห็นความส าคัญ และปัญหาของการใช้กิจกรรมด้านดนตรีในสังคมเพื่อ
สร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้กับคนในพื้นที่ รวมไปถึงสภาพการด ารงอยู่ขององค์กรในสังคม
เหล่าน้ัน โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดนตรเีพือ่พัฒนาศักยภาพมนุษย์และเปลี่ยนแปลงสังคม 
      2.1.1 ประโยชน์ของดนตรี 
      2.1.2 ตัวอย่างหลักการด าเนินกิจกรรมด้านดนตรี 
      2.1.3 กรณีศึกษาการใช้ดนตรีเพื่อประโยชน์ด้านสังคมในต่างประเทศ 
      2.1.4 กรณีศึกษาการใช้ดนตรีเพื่อประโยชน์ด้านสังคมในประเทศไทย 
2.2 ทฤษฎี แนวคิด และหลักการทางสังคมที่สามารถเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม  
      2.2.1 แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment)

 2.2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วม (Participation Theory) 
 2.2.2 ทฤษฎีทุนทางสังคม (Social Capital Theory) 
 2.2.3 แนวคิดการพัฒนาชุมชนแออัด (Crowded Community Development)
 2.2.4 แนวคิดการจัดการองค์กรทางสังคม 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดนตรีเพ่ือพัฒนาศักยภาพมนุษย์และสร้างผลกระทบต่อสังคม 
 

ดนตรีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนให้ด ารงอยู่ในสังคม และเป็นการสื่อสารทางอารมณ์ โดย
ผู้รับ หรือผู้ฟังดนตรี ได้รับสื่อทางดนตรีก็จะเกิดกระบวนการตระหนัก และรับรู้ เกิดความเข้าใจดนตรี 
และเกิดการกระตุ้นความรู้สึกจากดนตรีทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ที่เคยสั่งสมมา (Elliot, 1995; 
Turino, 2008, p.1) ดังนั้นดนตรีเปรียบเสมือนผู้เบิกทางของสังคม และยังสามารถต่อยอดจินตนาการ
ล้ าหน้าไปมากกว่าที่สังคมเป็นอยู่ เช่น การแสดงออกทางดนตรีในเชิงท้าทายรูปแบบเดิม สร้างสรรค์
รูปแบบใหม่ เป็นเสียงสะท้อนของการปฏิวัติ และท้าทายต่ออ านาจในสังคม และค่านิยมของคนในยุค
สมัย (สุชาติ แสงทอง, 2547, น.64) จนกล่าวได้ว่าดนตรีเป็นมากกว่าวัตถุแห่งการศึกษา หากแต่เป็น
หนทางในการรับรู้ เครื่องมือของการเรียนรู้และท าความเข้าใจโลก และสามารถน ากลับมาใช้
ประโยชน์คืนแก่มนุษย์ในสังคมได้  

 
 2.1.1 ประโยชน์ของดนตร ี
 ประโยชน์ของดนตรีมีหลากหลายประการ ท าให้มนุษย์สามารถใช้ดนตรีในหลาย

รูปแบบแตกต่างกัน ในการวิจัยช้ีนน้ีจึงน าเสนอเฉพาะประเด็นส าคัญ ดังนี้  
     2.1.1.1 ประโยชน์ด้านการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 
  ความคิดสร้างสรรค์เป็นบ่อเกิดแห่งการค้นพบนวัตกรรมใหม่ซึ่งไม่ได้

หมายถึงความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากสมองของผู้คิดเพียงอย่างเดียว แต่ยังข้ึนอยู่กับบรรทัดฐานทาง
สังคมที่ถูกหยิบยกมาเปรียบเทียบกับแนวคิดเหล่าน้ัน จนในที่สุดสามารถสร้างผลกระทบทางสังคม
และความคิดของปัจเจกบุคคล ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งที่เกิดจากความสัมพันธ์กับความคิดของ
ปัจเจกบุคคลและบริบททางสังคมวัฒนธรรม (Csikzentmihalyi, 2013, p.23) 

 ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ แสดงให้ เห็น
กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างขอบเขตพื้นที่ให้องค์ความรู้ด้านดนตรี องค์ความรูด้า้นดนตรไีด้
ท าหน้าที่สร้างสรรค์ (Construct) รื้อสร้าง (Deconstruct) และน ากลับมาสร้างใหม่ (Reconstruct) ท าให้
ความคิดสร้างสรรค์ถูกผลิตออกมาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การแสดงดนตรี การประพันธ์เพลง เป็นต้น 
ซึ่งในขณะเดียวกันยังสะท้อนมิติทางความคิด อารมณ์ความรู้สึก และวิวัฒนาการทางสังคมของคนใน 
ยุคสมัย เช่น การแสดงบทเพลงของโมสาร์ทโดยการตีความของผู้แสดงในปัจจุบันสร้างความแตกต่าง
จากวิธีการบรรเลงแบบโมสาร์ทตามประวัติศาสตร์ หรือการประพันธ์เพลงที่เกิดจากการใช้แนวคิดจาก
ประสบการณ์ของตนในทางทฤษฎีดนตรีและประสบการณ์ชีวิตเข้ามาผนวกรวมเป็นบทเพลงใหม่ เป็นต้น 
ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีจึงผลิตซ้ าและพัฒนาองค์ความรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องกบัดนตรใีนบรบิทพืน้ทีท่าง
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สังคมดนตรีเช่นเดียวกับความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์หรือความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์
เครื่องจักรกล (Csikzentmihalyi, 2013, p.30) 

  นอกจากการที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ที่จะค้นพบสิ่งใหม่ด้วยตนเอง 
และมีความสุขกับการค้นพบสิ่งใหม่เหล่าน้ันอยู่เสมอตั้งแต่วัยเยาว์ ท าให้แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา
ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย การวาดรูป การเคาะของใช้หรือเครื่องดนตรี และการพูด เป็นต้น ดนตรี
จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ท าให้เด็กและเยาวชนได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และจินตนาการของตน
เช่นเดียวกับศิลปะแขนงอื่น รวมถึงเปิดโอกาสให้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการฝึกฝน การบรรเลงดนตรี
ร่วมกันก่อให้เกิดการฟังผู้อื่นมากข้ึน น าไปสู่การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และการสร้างเพลงของตนเอง
ผ่านการท าดนตรีปฏิภาณ (Improvisation) ที่จ าเป็นต้องเรียนรู้จากคนรอบข้างจนสามารถสร้างสรรค์
ผลงานของตนเอง ก่อให้เกิดทักษะและความท้าทายรวมถึงการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่กระท า สร้างสมาธิเพื่อ
ป้องกันการผิดพลาดในขณะเดียวกันก็ยอมรับความผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น เข้าใจตนเองและ
ยอมรับผู้อื่นไปพร้อมกันซึ่งการกระท าดังกล่าวแสดงออกให้เห็นอย่างชัดเจนผ่านกิจกรรมด้านดนตรี 
(Griffiths, 2010, p.1)   

 2.1.1.1 ประโยชน์ทางการศึกษา 
 ดนตรีเหมือนกับศิลปะแขนงอื่นซึ่งมีการถ่ายทอดผ่านบุคคลมาเป็นระยะ

เวลานาน จึงเกิดการสั่งสมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ท าให้เราสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของคนใน
วัฒนธรรมในอดีตผ่านการตีความจากศิลปะ และดนตรีที่ได้รับการสืบทอด และยังคงเหลือสู่ คนรุ่น
ปัจจุบัน นอกจากนี้ดนตรี และศิลปะท าให้มนุษย์ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์อย่างเสรีตามแต่
ละพื้นที่ ท าให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นเสียงจากวัสดุที่มีอยู่ หรือการเกิดการผสมเสียงใหม่อยูต่ลอดเวลา
ก่อให้เกิดแนวคิดและวัฒนธรรมใหม่ กล่าวได้ว่าดนตรีช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และยัง
สามารถสืบสานองค์ความรู้เดิมไปพร้อมกันได้อย่างแนบเนียน ในทางการศึกษา ดนตรีจึงช่วยให้ผู้ที่
ศึกษาได้เรียนรู้อดีต ท างานกับปัจจุบัน และสร้างอนาคตร่วมกัน (Renshaw, 2003; Gregory, 2005)  

 อนรรฆ จรัณยานนท์ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงหลักการอีธอส (Music and 
the doctrine of ethos) คือ หลักการที่ถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนดนตรี ซึ่งเ ช่ือว่าดนตรี
สามารถมีพลังส่งผลกระทบต่อบุคลิกและพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
โดยณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2555) กล่าวถึงความส าคัญของดนตรีอยู่ที่การสร้างและพัฒนาทั้งผู้ฟัง ผู้แสดง 
ครูดนตรี และนักวิชาการทางดนตรีศึกษา เพื่อให้ดนตรีที่มีอยู่ในสังคมเป็นวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจ
ของสังคม ช่วยให้ผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในฐานะผู้ฟังรู้จักและด ารง
ไว้ซึ่งวัฒนธรรมดนตรี ช่วยให้ผู้เรียนในฐานะของผู้แสดงมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถซาบซึ้งใน
ดนตรีได้อย่างแท้จริง ตามบทบาทและฐานะของตน สามารถพัฒนาความสามารถของตนต่อไปได้
อย่างไม่มีขอบเขต และที่ส าคัญคือ การสร้างครูดนตรีที่มีคุณภาพในการสอนผู้เรียนให้มีความรู้ความ

Ref. code: 25625724300024PJG



10 
 

เข้าใจ และความซาบซึ้งในดนตรีอย่างแท้จริง ตามบทบาทและฐานะของตน มีทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความสามารถในฝีมือของตนได้อย่างไร้ข้อจ ากัด   
  ในส่วนของเรนชอว์ (Renshaw, 2003) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาศิลปะดนตรีที่ตอบรับต่อบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการศึกษาดนตรี
ปกติจะก่อให้เกิดความรู้ และเช่ียวชาญเฉพาะทางของตน แต่ปัจจุบันการศึกษาได้มีกระบวนการ
ท างานเช่ือมต่อกับศาสตร์แขนงอื่น เพื่อตอบสนองความต้องการต่อสังคมมากข้ึน เช่น วิทยาลัยดนตรี
ในประเทศอังกฤษ นอกจากจะสร้างนักดนตรีที่มีฝีมือเป็นเลิศเพียงอย่างเดียวแล้ว ยังมีการสร้างผู้ฟัง
โดยการท ากิจกรรมสร้างสรรค์กับชุมชน และเยาวชน ก่อให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์ ความคิด 
อารมณ์ความรู้สึก และทัศนคติในมุมมองที่หลากหลาย ท าให้ผู้เรียน และทีมงานได้พบกับเสียงสะท้อน
จากสังคม ก่อให้เกิดความเข้าใจการท างาน และการเรียนที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตในสังคมต่อไป 

 2.1.1.2 ประโยชน์ทางสุนทรียศาสตร์  
 ในทางดนตรีศึกษา มีข้อถกเถียงเพื่อสร้างคุณค่าให้วิชาดนตรีมากข้ึนจาก

การคิดแบบใช้ประโยชน์จากดนตรีเพียงผิวเผิน (Utilitarian) มาเป็นหนึ่งในวิชาที่มีคุณค่าทาง
สุนทรียศาสตร์ (Aesthetic) ท าให้วิชาดนตรีมีความส าคัญต่อสังคมมนุษย์ เนื่องจากสามารถเสริมสร้าง
สติปัญญารูปแบบหนึ่งที่ก่อให้เกิดกระบวนการคิดทางสุนทรียศาสตร์และน าไปสู่การใช้ชีวิตในสังคม
ร่วมกันอย่างมีความสุข (ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์, 2544; Gardner, 1983) 

 การประกอบสร้างเสียงดนตรีซึ่งเป็นศิลปะประเภทหนึ่งที่สลับซบัซอ้นโดย
มนุษย์ได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่ไม่สามารถกล่าวออกมาเป็นค าพูดเพียงอย่างเดียวโดยใช้การจัดการเสียง 
ท าให้การฟังดนตรีเป็นการฟังเพื่อให้เห็นความงามของเสียงที่มนุษย์จัดการข้ึนเลียนเสียงธรรมชาติ 
เชิญชวนให้เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิดประสบการณ์สุนทรียะ (สุชาติ สุทธิ, 2544) ซึ่งมีความ
แตกต่างกันตามบริบทแวดล้อมและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล โดยเรเมอร์  (Reimer, 1989)   
ได้ยกตัวอย่างว่าถ้าคู่แต่งงานไปฟังดนตรีเลือกที่นั่งหลังสุดในหอแสดงดนตรีและจับมือกันจะไม่ได้
สนใจดนตรีที่ก าลังบรรเลง ประสบการณ์สุนทรียะจะไม่เกิด ขณะเดียวกันครูดนตรีที่ไปฟังดนตรีและ
ซาบซึ้งกับท านองที่เคลื่อนตัวสอดประสานกันอย่างพร้อมเพรียงจึงเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
สุนทรียะจากการบรรเลงของวงดนตรี หากกล่าวถึงสุนทรียะ คานท์ (Kant) นักปรัชญาในศตวรรษที่ 
18 ได้กล่าวว่า สุนทรียะที่เข้ามากระทบและส่งผลต่อการรับรู้ และตัดสินใจนั้น เกิดจากตัวผู้รับรู้
นั้นเองไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เป็นสากลซึ่งผู้ที่จะรับรู้นั้นอาจจะมีประสบการณ์จากบริบททางสังคม 
วัฒนธรรมรอบตัว แต่กระนั้นก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล เนื่องจากแต่ละคนมีอิสระทางความคิด และ
มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งสิ่งแวดล้อมทางครอบครัว การศึกษาในโรงเรียนมีส่วนต่อความ
ซาบซึ้งทางดนตรี และปลูกจิตส านึกในตัวบุคคลไปโดยปริยาย (Boudieu, 1984)     
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 การถกเถียง และเสนอแนวคิดที่แตกต่างในการตัดสินสุนทรียภาพเกี่ยวกบั
การใช้บริบทรอบด้านเพื่อตัดสินความงามทางดนตรี เช่น สิ่งเหนือธรรมชาติ ภาพจิตรกรรม นิทาน
ปรัมปรา เป็นต้น ท าให้เกิดข้อถกเถียงระหว่างแนวคิดดนตรีบริสุทธ์ิ (Absolute music) ที่ไม่ได้มีการ
เจือปนด้วยบริบทใดและดนตรีพรรณนา (Program music) ที่น าเสนอบริบทนอกเหนือจากดนตรี 
เป็นเหตุให้มีการแบ่งชนช้ันทางดนตรี และคุณค่าทางดนตรีที่ต่างกัน จนกระทั่งสามารถสรุปได้ว่า
แท้จริงถึงแม้จะเป็นดนตรีบริสุทธ์ิแต่ยังมีแนวคิดที่น าบริบทรอบข้างมาใช้เพื่ออธิบายทางภาษาให้
ชัดเจนข้ึน (The Harvard Dictionary of Music, 2003)  

 แนวคิดดนตรีได้เดินทางมาถึงยุคที่ค านึงถึงความแตกต่างไม่ว่าจะเป็น
ดนตรีของชนกลุ่มน้อยหรือดนตรีคลาสสิกที่เป็นวัฒนธรรมข้ามชาติ เนื่องจากการจัดการเสียงที่
สวยงามอย่างเป็นระบบจึงเกิดเป็นดนตรีที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์เพื่อที่จะปลดปล่อย
ตัวตน และอารมณ์ของตนเอง และเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกวัฒนธรรมกระท า ก่อให้เกิดความแตกต่างทาง
ดนตรี และมีวัฒนธรรมความชอบที่แตกต่างกันจากประสบการณ์ที่เคยสั่งสม และเมื่อได้ฟังเพลงจึง
เกิดความซาบซึ้ง ตราตรึงใจ และให้คุณค่ากับบทเพลงหรือที่เรียกว่าเกิดสุนทรียภาพที่แตกต่างกัน 
(Reimer, 1989)  

 2.1.1.3 ประโยชน์ด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  
 การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและสมอง 

(neuroscience) ซึ่งการเล่นดนตรี และฟังดนตรีสามารถไปกระตุ้นสมองให้เกิดการท างานทั้งด้านซา้ย
และขวา ดังนั้นการฟังดนตรี หรือเล่นดนตรีตั้งแต่เยาว์วัย ท าให้สมองจัดระเบียบการท างานและ
สามารถพัฒนาความฉลาดของสมองทั้ง 6 ด้าน ดังที่ แพงศ์ ชินพงศ์ (2549) ได้กล่าวถึงดนตรีว่าเป็น
เครื่องมือที่สามารถพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในด้านความฉลาดของสมองได้ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้   

 (1) IQ (Intelligence Quotient)  
  ระดับความฉลาดทางสติปัญญาที่ท าให้เกิดการจ าด้านภาษา และคิด

วิเคราะห์อย่างมีตรรกะ และเหตุผล ซึ่งการเล่นดนตรีท าให้ต้องค านวณจังหวะซึ่งเป็นหลักคณิตศาสตร์ 
และต้องจ าลักษณะของโน้ต และค าศัพท์             

 (2) EQ (Emotional Quotient)  
  ระดับความฉลาดในการควบคุมอารมณ์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการ

มองโลกในแง่ดี ซึ่งการฟังบทเพลงในแต่ละบทเพลงจะกระตุ้นอารมณ์ของผู้ฟังได้เป็นอย่างดี การเลือก
บทเพลงที่เหมาะสมกับวัย และอารมณ์จึงช่วยให้สามารถรับรู้อารมณ์ของตนเอง และท าให้เรียนรู้วิธี
ควบคุมอารมณ์โดยใช้บทเพลงได้ 
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 (3) MQ (Moral Quotient)  
   ความฉลาดด้านจริยธรรมและศีลธรรม เช่น การมีน้ าใจ มีเมตตา มีความ

รัก และปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยจิตใจที่ดี เป็นต้น ซึ่งการเล่นดนตรีร่วมกัน ท าให้ต้องมีการพูดคุยกันอย่าง
ซื่อตรง เพื่อให้บทเพลงที่บรรเลงร่วมกันออกมาดีที่สุด ท าให้เกิดการแบ่งปันและมิตรภาพที่ดี 

 (4) AQ (Adversity Quotient)  
   ระดับความฉลาดในการเผชิญปัญหา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ

ความเพียรพยายามให้ส าเร็จด้วยตนเอง ซึ่งการเล่นเครื่องดนตรี หรือการร้องเพลงให้ถูกต้อง และ
ไพเราะ ต้องพบกับอุปสรรคในการซ้อมดนตรีที่จะต้องแก้ไขด้วยตนเองก่อน จนกระทั่งสามารถบรรเลง
บทเพลงได้จนจบ 

 (5) SQ (Spiritual Quotient)  
   ปัญญาทางด้านจิตวิญญาณกล่าวคือการเป็นคนที่มีสมาธิและมีจิตใจสงบ

เยือกเย็น มีความเมตตากรุณา ไม่ท าร้ายผู้อื่น ไม่รังแกสัตว์ และไม่ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเสียงดนตรีที่ดีท าให้เกิดสมาธิท าให้เราต้องตั้งใจฟัง และบางครั้งมิได้เกิดจากมนุษย์เพียงอย่างเดียว 
สภาวะธรรมชาติ ก่อให้เกิดเสียงดนตรีที่ผ่อนคลายอารมณ์เช่นกัน กระตุ้นให้เยาวชนเกิดความรักษ์ป่า  

 (6) PQ (Play Quotient)  
   ความฉลาดที่ เกิดจากการเล่นและการริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง 

เนื่องจากดนตรีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการผ่านการสร้างเสียงที่มีลักษณะใหม่  
การแต่งบทเพลงใหม่ หรือการเลียนเสียงธรรมชาติ เป็นต้น ท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้น   

 สุกรี เจริญสุข (2548) กล่าวว่าการพัฒนาของมนุษย์เริ่มแรกสุดตั้งแต่คุณ
แม่ตั้งครรภ์ สามารถเริ่มจากสัมผัสด้านการฟังซึ่งเกิดข้ึนก่อนที่เด็กจะสามารถใช้ประสาทด้านอื่น ท า
ให้เด็กสามารถพัฒนาการการฟังจากคลื่นเสียงที่เหมาะสม ซึ่งไปกระตุ้นประสาทและสมองให้มีการ
พัฒนาก่อให้เกิดการรับรู้ การจ าแนก การจัดระเบียบ การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และ
ภายนอกร่างกาย ท าให้เด็กมีความละเอียดปราณีตมากข้ึน วิชาดนตรีจึงเป็นวิชาของนักปราชญ์ และ
สามารถพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่แรกเกิด สามารถเสริมสร้างสถาบันครอบครวัให้
เข้มแข็งจากการที่ได้มีกิจกรรมร่วมกับลูก และเห็นการพัฒนาการในความสามารถ และร่วมกันสร้าง
แรงจูงใจกับครู ผู้ปกครอง และเด็กที่เรียนดนตรี  

 ในขณะเดียวกันจเร ส าอางค์ (2553) กล่าวถึงการใช้ดนตรีในการพัฒนา
ศักยภาพมนุษย์ว่าการเล่นดนตรีท าให้สมองทั้งสองซีกท างานประสานกัน เนื่องจากการใช้เครื่องสแกน 
fMRI (Functional Magnetic Resource Imaging) ท าให้เราสามารถเห็นการท างานของสมองในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ในด้านดนตรีสมองซีกขวาจะท างานเมื่อเราฟังดนตรีที่มีความถี่สูงต่ า หรือการเล่น
ดนตรีผ่านการจ าบทเพลง ในขณะเดียวการสมองซีกซ้ายจะท างานเมื่อได้อ่านสัญลักษณ์ทางด้านดนตร ี

Ref. code: 25625724300024PJG



13 
 

ท าให้เกิดการแปลรหัส จัดระเบียบชุดข้อมูล ซึ่งเป็นทักษะของสมองในด้านการคิด วิเคราะห์ เมื่อ
ท างานประสานกันท าให้สมองท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะรับข้อมูล วิเคราะห์ และ
ประมวลผล ท าให้เด็กมีพัฒนาการที่รวดเร็ว เสริมสร้างสมาธิ และสุนทรียภาพน าไปสู่การตัดสินทาง
จริยธรรมที่ดีต่อไป    

 2.1.1.4 ประโยชน์ทางการแพทย์  
 ในชีวิตประจ าวันมนุษย์ใช้ดนตรีเพื่อเป็นเครื่องมือในการผ่อนคลายจิตใจ

และถ่ายทอดความรู้สึกของตนเอง นอกจากนี้ทางการแพทย์ยังใช้ประโยชน์ของดนตรีในด้านนี้มาเป็น
เครื่องมือที่สามารถช่วยบรรเทา และเยียวยาให้ผู้ป่วยมีอาการดีข้ึน สามารถกระตุ้นความทรงจ าของ
มนุษย์ และส่งเสริมในการบรรเทา และบ าบัดผู้ป่วย ดังที่สุรัตน์ ตันประเวช (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงผล
วิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์พบว่าถึงแม้ระบบความทรงจ า หรือการใช้ภาษาจะผิดปกติ แต่ความทรงจ า
ด้านดนตรียังคงอยู่ โดยกล่าวถึงทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ  ซึ่งพบว่า ใน
ระหว่างการสนทนากับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ หากมีการเปิดเพลงคลอเบาๆ จะมีผลท าให้ความจ า
ของผู้ป่วยดีข้ึนซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าเสียงดนตรีที่ผ่านเข้าไปยังสมองมีผลช่วยในการจัดเรียงระบบการ
ท างานของเซลล์สมองให้สามารถที่จะจดจ าสิ่งใหม่ได้มากข้ึน กระบวนการนี้จึงถูกน ามาใช้บ าบัดผู้ป่วย
โรคอัลไซเมอร์เพื่อช่วยกระตุ้นความจ า นอกจากนี้เสียงเพลงดังกล่าวยังท าให้พฤติกรรมและอารมณ์
ของผู้ป่วยดีข้ึน เช่นเดียวกับคณะนักวิจัยจากประเทศแคนาดาได้ศึกษาผลของดนตรีต่อผู้ป่วยอัมพาต 
โดยให้ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตเฉียบพลันฟังเพลงที่ชอบระหว่างรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ผลที่ได้ คือ 
ผู้ป่วยมีความจ าและอารมณ์ดีข้ึนอย่างมากหลังจากได้ฟังเพลงที่ตนเองช่ืนชอบ เหมือนกับว่าดนตรีเปน็
ตัวประสานงานให้สมองส่วนที่ยังไม่ถูกท าลายไปช่วยสมองส่วนที่ก าลังป่วยอยู่ให้ดีข้ึน ผลดังกล่าว
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการท างานได้เป็นอย่างดี เช่น การเปิดเพลงระหว่างการท างาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการท างานและความจ าให้ดีย่ิงข้ึน ท าให้เกิดศาสตร์ดนตรีบ าบัดในวงการแพทย์ไทย 

 เช่นเดียวกับ แซคส์ (Sacks, 2008) กล่าวว่าการใช้ดนตรีบ าบัด (Music 
Therapy) ในผู้ป่วยมีการใช้อย่างไม่เป็นทางการในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากทหารที่
กลับมาจากสงครามบางคนได้รับบาดเจ็บทางสมอง บางคนมีปัญหาความวิตกกังวลจากภาวะตงึเครยีด 
(post-traumatic stress disorder) การใช้ดนตรีจึงมีส่วนช่วยในการปรับจังหวะการเต้นของหัวใจ 
ความดันโลหิต และต่อมาได้มีการใช้ดนตรีกับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (ผิดปกติทางการเคลื่อนไหว) ซึ่ง
จังหวะของดนตรีสามารถช่วยให้การเคลื่อนไหวกลับมาเป็นธรรมชาติ หรือในผู้ป่วยที่ไม่สามารถบังคับ
ร่างกายซ้ายขวาให้เคลื่อนไหวสมดุลกัน แต่การเล่นดนตรีที่ชอบกลับใช้มือทั้งสองข้างสร้างสรรค์บท
เพลงได้อย่างพร้อมเพรียง เช่นเดียวกับ นิทเช่ (Nietzsche, 1888/1977) ผู้สนใจด้านดนตรีกับ
กายภาพ (Physiology) กล่าวว่า ดนตรีได้ส่งผลต่อระบบประสาทโดยเฉพาะเมื่อมีอาการวิตกกังวล 
(Depression) ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความดังเบาของเสียง (dynamic) และจังหวะ (Rhythm)  
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สามารถท าให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนจนกระทั่งน าไปสู่การเต้นร าตามจังหวะ รวมถึงสามารถ
ขับเคลื่อนอารมณ์ และความคิด 

 2.1.1.5 ประโยชน์ทางด้านสังคม 
 ดนตรีสามารถขัดเกลาความสัมพันธ์ทางสังคม และการอยู่ร่วมกันในสังคม 

จากการเล่นดนตรีร่วมกัน ท าให้เกิดทักษะทางสังคมหลายประการ อาทิ การไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและ
กัน การเคารพบทบาทหน้าที่ของกันและกัน ความสามัคคี และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างทุนทาง
สังคมที่แข็งแรงอย่างมีส่วนร่วม และน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
(Creech, Gonzalez-Moreno, Lorenzino & Waitman, 2013) นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการ
เล่นดนตรียังกระตุ้นให้เกิดการคิดแบบวิพากษ์ และตั้งค าถาม และแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับ
แตกต่างกันทั้งในเชิงความคิดสร้างสรรค์ การตีความหมาย ความรู้สึกและสัญลักษณ์ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของการอยู่ร่วมกันในสังคม (Matarasso, 1997)  

ประโยชน์ของดนตรีในข้างต้นน าไปสู่การใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการท าประโยชนใ์หแ้ก่
สังคมอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดท าองค์กรและโครงการที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อช้ีให้เห็นประโยชน์ของดนตรีที่มีการด าเนินการอยู่จริงในสังคมโลก 
 2.1.2 ตัวอย่างหลักการด าเนินกิจกรรมด้านดนตรี 
         ในการด าเนินกิจกรรมด้านดนตรีเพื่อน าไปสู่การพัฒนาทางด้านความคิด
สร้างสรรค์และการเรียนดนตรีนั้น ในทางดนตรีศึกษามีการน าเสนอหลักการสอนดนตรีซึ่งเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของหลักการสอนดนตรีในปัจจุบันที่มีความหลากหลาย ในขณะเดียวกันหลักการเหล่าน้ียัง
สอดแทรกองค์ความรู้และทักษะทางสังคม เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติของตนเองให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยมีตัวอย่างหลักการที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 2.1.2.1 หลักการของดาลโครส (Dalcroze’s Method) 
  ดาลโครส (Dalcroze, 2005) เป็นนักประพันธ์เพลง นักดนตรี และนัก
ดนตรี ศึ กษาชา วส วิต เ ซอ ร์ แ ล นด์ ไ ด้ ริ เ ริ่ ม แนว คิดก า ร เ รี ยนก า ร ส อนดนตรี ที่ มี ช่ื อ ว่ า  
“อูริทึมมิก” (Eurhythmics) โดยมีสาเหตุมาจากการที่นักเรียนดนตรีของเขามีทักษะการเล่นเครื่อง
ดนตรีที่ดี แต่ไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ผ่านทางดนตรี  และเข้าใจบริบทของดนตรีได้ (Benedict, 
2010, Bugos 2011, Mead, 1994) 
  ดังนั้นดาลโครสจึงศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดเพื่อที่จะสร้างร่างกายกับ
ความรู้สึกนึกคิดเพื่อตอบสนองกับสิ่งที่เกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว ท าให้การฝึกทักษะด้านดนตรีของดาลโครส
จึงประกอบด้วยการเสริมสมาธิ ร่วมกับการเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคม เช่น การรับรู้ถึงความ
เหมือนและความต่างของความคิด การแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อเพื่อนผ่านเสียงดนตรี เป็นต้น 
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(Choksy, 2001) ซึ่งแนวคิดของดาลโครสเน้นย้ าในเรื่องการสร้างเสริมประสบการณ์ที่จะต้องมาก่อน
ทฤษฎี ซึ่งผู้เรียนจะต้องได้รับการเรียนรู้ที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์การฟังก่อนที่จะเล่นเครื่องดนตรี  
  หลักการของดาลโครสให้ความส าคัญเกี่ยวกับความสามารถในการ
ตอบสนองต่อเสียงผ่านกิจกรรมดนตรีโดยเน้นระหว่างหู (การฟัง หรือการได้ยิน) ร่างกาย (การปฏิบัติ 
ความรู้สึก  และสัมผัส) และสมอง (การตัดสิน จินตนาการ และความถูกต้อง) เพื่อสร้างดนตรีในเวลา 
(Time) พื้นที่ (Space) และพลังงาน (Energy) ที่เหมาะสมและสมดุลกัน โดยใช้แนวคิดลักษณะ
จังหวะ (Rhythm) และการรับรู้เสียง (Sound) เป็นหลัก ซึ่งจังหวะในที่นี้หมายถึงการเคลื่อนไหวไป
พร้อมกับจังหวะเคาะ (Beat) รวมถึงรูปแบบของจังหวะ (Rhythmic Pattern) เป็นต้น  
  แนวคิดของดาลโครส เริ่มต้นจากการคิดว่าร่างกายของมนุษย์เป็นเครื่อง
ดนตรีช้ินหนึ่ง ซึ่งสามารถรับรู้ และถ่ายทอดความรู้สึกออกมาผ่านกิจกรรมจังหวะ (Eurhythmics) 
โดยการเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อตอบสนองต่อดนตรีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การฝึกการฟังและ
การร้องตามสัญลักษณ์ (Solfege ear-training) และการท าดนตรีปฏิภาณ (Improvisation) อีกทั้งยัง
สามารถประเมินผลการตอบสนองทางดนตรีของผู้เรียนได้ (Carder, 1990) ในขณะเดียวกันเมื่อ
ผู้เรียนมีประสบการณ์เพิ่มมากข้ึนจะสามารถต่อยอดความรู้ออกไปได้อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นกิจกรรม
ทางด้านดนตรีของดาลโครส จึงท าให้ผู้เรียนต้องตอบสนองซึ่งกันและกันอย่างมีส่วนร่ วม เช่น การ
ตอบสนองผู้ที่เป็นผู้น าอย่างรวดเร็ว หรือการสร้างดนตรีตอบโต้กันราวกับการพูดคุยผ่านเสียงดนตรี 
และการท ารูปแบบทางดนตรีส่งต่อกันเปรียบได้กับการพูดซ้ า ในขณะเดียวกันต้องน าเสนอเสียงดนตรี
ของตัวเองอย่างรวดเร็ว เป็นต้น (Preeyanun Promsukkul, 2014) 
  กล่าวโดยสรุปกิจกรรมดนตรีของดาลโครสสร้างการเรียนรู้โดยเริ่มจาก  
การฟัง การเคลื่อนไหว ความรู้สึก การสัมผัส การวิเคราะห์ การอ่านและเขียน การท าดนตรีปฏิภาณ
จนน าไปสู่การปฏิบัติเครื่องดนตรี (Choksky, 2011) 
 2.1.2.2 หลักการของออร์ฟ (Orff’s Method) 
  ออร์ฟ (Orff) เป็นนักประพันธ์เพลงชาวเยอรมันที่ริเริ่มแนวคิดวิธีการสอน
แบบออร์ฟ โดยให้ความส าคัญกับการเริ่มด้วยความเรียบง่าย (Simple) และน าไปสู่ความซับซ้อน 
(Complex) โดยการแบ่งย่อยความรู้ดนตรีเป็นส่วนเล็กๆ ให้สามารถเรียนรู้ได้ง่าย (Landis & Carder, 
1990) 
  กระบวนการของออร์ฟเน้นในการเริ่มตั้งแต่ยังเล็ก โดยการใช้ค าพูด 
(Speech) เป็นองค์ประกอบที่เรียบง่ายที่สุดที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีโดยเด็กเล็กจะมีพฤติกรรม
วิธีการเลียนแบบ (Imitation) ผู้ใหญ่เป็นธรรมชาติ ดังนั้นจึงมีการใช้การเลียนแบบเพื่อฝึกให้เด็กท า
ตามไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง การเคลื่อนไหวร่างกาย การเคาะจังหวะบนร่างกาย หรือเครื่องดนตรี 
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เป็นต้น การเลียนแบบท าให้เกิดการพัฒนาความจ า สมาธิ (Choksy, 2001; Abramson, 2001; 
Frazee, 2006)  
   หลังจากนั้นจะน าเข้าสู่การค้นพบด้วยตนเอง (Exploration) เพื่อที่จะได้มี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท าดนตรีปฏิภาณผ่านการเคลื่อนไหว เสียง และคีตลักษณ์ทางดนตรี 
(Musical Form) ซึ่งน าไปสู่การอ่านและเขียนสิ่งที่ได้ค้นพบด้วยตนเอง (Choksy, 2001; Abramson, 
2001; Lange, 2005)  
  กล่าวโดยสรุปการใช้องค์ประกอบทางดนตรีในกิจกรรมของออร์ฟนั้นมา
จากประสบการณ์หรือบริบทแวดล้อมของผู้เรียนในระดับที่เรียบง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการวนซ้ า 
(Ostinato) การใช้เพียงคอร์ดหนึ่งและคอร์ดห้าของบันไดเสียงซ้ าไปมา เป็นต้น เพื่อสร้างความคิด
สร้างสรรค์ และเพิ่มความซับซ้อนไปจนกระทั่งมีลักษณะเป็นรูปแบบวงดนตรี เพื่ อเรียนรู้การ
เลียนแบบจากเพื่อนร่วมวง (Preeyanun Promsukkul, 2014)  
 2.1.2.3 หลักการของโคดาย (Kodaly’s Method) 
  โคดาย (Kodaly) เป็นนักประพันธ์ นักดนตรีศึกษา และนักดนตรีวิทยา
ชาวฮังการี ได้ศึกษาวิธีการสอนดนตรีและน ามาประยุกต์ใช้ในหลักการของเขา โดยผสมระหว่างการ
ร้องโดยการมูฟโด (Movable-do) จากอเรซโซ (Guido d’ Arezzo) การใช้สัญลักษณ์ของจังหวะจาก
ชีพว์ (Cheve) การร้องระบบโซลฟาและแนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายจากดาลโครสและการ
ประยุกต์สัญญาณมือเพื่อแสดงระดับเสียงของเคอร์เวน (Curwen) (Choksy, 2001; Abramson, 
2001; Gerling, 2003; Bugos, 2011)  
  หลักการของโคดายจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างเสียงจากภายในให้ผู้เรียน
สามารถนึกถึงเสียงได้ด้วยตนเอง ดังนั้นจึงมีทั้งการปฏิบัติ การร้อง การสร้างรูปแบบจังหวะ และการ
สร้างเสียงประสานในบทเพลง โดยมีการใช้เกมในการร้องเพลงรวมถึงใช้บทเพลงพื้นเมืองของผู้เรียน
มาเป็นเครื่องมือในการสอนดนตรี  ซึ่งท าให้ผู้เรียนรู้สึกผูกพันธ์กับดนตรี  และมีความซาบซึ้งใน
วัฒนธรรมดนตรีของตนเอง ในขณะเดียวกันก็สร้างประสบการณ์สุนทรียะผ่านการบรรเลงดนตรี การ
ฟัง การเรียน และการวิเคราะห์บทเพลง (Choksy, 2000; Abramson, 2001; Houlahan & Tacka, 
2008; Landis & Carder, 1990)                     
  กระบวนการของโคดายมีวัตถุประสงค์ให้สามารถนึกถึงเสียงได้ก่อน
สัญลักษณ์ ดังนั้นจึงเริ่มด้วยบันไดเสียงห้าเสียง (Pentatonic Scale) ซึ่งอยู่ในเพลงพื้นเมือง เพื่อให้
เด็กเรียนรู้ในการนึกถึงเสียงได้เร็ว ในส่วนของจังหวะเริ่มจากจังหวะที่คงที่ การเน้นจังหวะ และเพิ่ม
ความซับซ้อนของดนตรีข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ และสุดท้ายจะมุ่งเน้นในเรื่องรูปแบบของบทเพลง 
(Musical Form) เพื่อให้ทราบถึงความเหมือน ความคล้ายคลึง และความแตกต่างที่ถูกประพันธ์อยู่
บนบทเพลง (Choksy, 1981; Abramson, 2001; Houlahan & Tacka, 2008) 
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 2.1.2.4 หลักการของซูซูกิ (Suzuki’s Method) 
  ซูซูกิ (Suzuki) นักไวโอลิน และนักดนตรีศึกษาชาวญี่ปุ่น ได้น าเสนอ
แนวคิดพรสวรรค์ศึกษา (Talent Education) ซึ่งเกี่ยวกับเด็กทุกคนสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้โดยไม่
ต้องไปโรงเรียนเพื่อเรียนภาษา (Mother tongue) โดยเขาน ามาปรับใช้กับการสอนดนตรี โดยแนะน า
พ่อแม่ ครูผู้สอน และตัวเด็กเองได้เรียนดนตรีไปพร้อมกันด้วยความรัก ความสนุกสนาน สอดแทรก
ทักษะทางด้านดนตรี และการเรียนรู้ที่จะสามารถเปิดรับความรู้ใหม่ ครูไม่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้สอน 
(Teaching) อีกต่อไป แต่เป็นผู้ดูแลเอาใจใส่ (Foster) ประคับประคอง และสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้
ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับตัวเด็ก จนในที่สุดสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ส าคัญให้ฝึก
ทักษะดนตรีอย่างเป็นระบบ และมีความสุขในชีวิตได้ต้ังแต่ยังเด็ก (Suzuki, 2012, p.109) 
  ปรัชญาของซูซูกิได้เสนอว่าการสร้างความสามารถทุกคนสามารถท าได้
โดยไม่ต้องอาศัยธรรมชาติหรือพรสวรรค์เหมือนกับที่เด็กสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้จากพ่อแม่ หรือลูก
หมาป่าย่อมมีท่าทางเหมือนหมาป่า เป็นต้น ดังนั้นซูซูกิจึงไม่มีระบบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเรียนหรือมี
การคัดออกแต่อย่างใด (Suzuki, 1986, p.6)   
  เป้าหมายของซูซูกิในการสอนดนตรีไม่ได้ต้องการให้ไปเป็นนักดนตรีมือ
อาชีพ หากแต่ต้องการให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของตนที่สง่างามในสังคม สามารถเรียนรู้วิถีชีวิตประจ าวัน
ได้ด้วยตนเอง ในปัจจุบันวิธีการสอนของเขาได้สร้างความส าเร็จทั้งสองด้าน ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรี
อาชีพในระดับนานาชาติหรือในด้านการสร้างอัตลักษณ์ที่ดีต่อสังคม (Zachary Ebin, 2015, p.1)   
 2.1.2.5 หลักการของครูดนตรีไทย 
  นอกจากนี้หลักการท ากิจกรรมดนตรีในประเทศไทยยังน าเสนอใหเ้หน็การ
สอนดนตรีแบบมุขปาฐะ ซึ่งเป็นการสอนดนตรีโดยการบอกกล่าวจากประสบการณ์ของผู้สอน การ
แสดงให้เห็นและปฏิบัติตาม อีกทั้งยังถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมร่วมไปกับการ
ถ่ายทอดทางดนตรีไปสู่ลูกศิษย์โดยตรง เช่น การต่อเพลง การไหว้ครู การอบรมสั่งสอนผ่านการใช้ชีวิต
ในบ้านของครูดนตรี เป็นต้น ท าให้เกิดความเคารพ ความศรัทธา และความเช่ือมั่นในครูบาอาจารย์ 
รวมถึงทักษะทางสังคมจากประสบการณ์ของครูผู้สอน (คณิเทพ ปิตุภูมินาค, 2551)  
  สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเข้ามาของเทคโนโลยีและวัฒนธรรม
ตะวันตก ท าให้งานด้านดนตรีไทยลดลง เยาวชนจึงให้ความสนใจดนตรีไทยลดลง มีผลต่อวิธีการใน
การสอนดนตรีไทยจากการที่ศิษย์ต้องท างานบ้านของครูดนตรีเพื่อแลกกับวิชา เริ่มมี วิธีการที่
หลากหลายในการสอนดนตรีไทย เช่น วิธีการแบบกลุ่มเพื่อเผยแพร่ดนตรีไทยให้กับศิษย์หลายคนใน
ครั้งเดียว การบันทึกโน้ตดนตรีไทยเพื่อให้ช่วยจ า เป็นต้น ท าให้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับ
ครูเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการสอนของครูดนตรีไทยแต่ละคน รวมถึงทัศนคติ วิธีคิด การด าเนินชีวิต 
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และงานทางด้านศิลปะดนตรีที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามสภาพสังคมปัจจุบัน (วิมาลา ศิริพงษ์, 
2534 และคณิเทพ ปิตุภูมินาค, 2556) 
  ตัวอย่างหลักการท ากิจกรรมทางดนตรีแต่ละหลักการถึงแม้จะมีเครื่องมือที่
แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ การมีผู้เรียนหรือผู้ท ากิจกรรมเป็นศูนย์กลางในการท ากิจกรรม 
เพื่อให้เขาเหล่าน้ันได้เรียนรู้พัฒนาทักษะของตนเองอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นทักษะเพื่อการเล่น
ดนตรีและทักษะการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวัน โดยดาลโครสใช้ร่างกายและความรู้สึกนึกคิดเป็นเครื่อง
ดนตรีช้ินหนึ่งในการตอบสนองต่อดนตรีและสร้างประสบการณ์ทางดนตรีผ่านการเคลื่อนไหวโดย
อัตโนมัติ (Carder, 1990; Mead, 1994) ออร์ฟใช้องค์ประกอบพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นค าพูด ดนตรี และ
การเคลื่อนไหวซึ่งสร้างความหลากหลายในห้องเรียนเพื่อให้สามารถค้นหา สร้างประสบการณ์ สร้าง
งานดนตรี และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง (Frazze, 2006; Carder, 1990) ในส่วนของโคดายมุ่งเน้น
การใช้เพลงพื้นเมืองซึ่งมีลักษณะเหมือนการได้ยินเสียงพ่อแม่ตั้งแต่เกิด (Mother tongue) และใช้การ
ร้องเป็นเครื่องดนตรีช้ินแรก (Abramson, 2001; Choksy, 1981) โดยหลักการทั้งสามหลักการมี
พื้นฐานเพื่อให้ได้ยินเสียงก่อนสัญลักษณ์จากแนวคิดของเปซตารอซซี (Petarozzi) (Houlahan & 
Tacka, 2008) และในหลักการของซูซูกิมีความคล้ายคลึงของโคดายในเรื่องการเรียนรู้จากเสียงพ่อแม่ 
โดยมุ่งเน้นการให้ความเอาใจใส่กับเด็กทุกคนด้วยความรักไม่ว่าจะเป็นจากครูหรือพ่อแม่ เพื่อให้เด็ก
รู้สึกว่าการเรียนดนตรีมีความสุข อบอุ่น มีก าลังใจที่จะฝึกซ้อม และประยุกต์สู่การเรียนรู้วิถีชีวิตใน
สังคมพร้อมกับพัฒนาความสามารถของตัวเองอย่างไม่ย่อท้อ น าไปสู่การมีชีวิตที่ดีมีความสุขร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคม (Suzuki, 2012) 

 ประโยชน์ของดนตรี และหลักการในการด าเนินกิจกรรมดนตรีในข้างต้นน าไปสู่
การใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการท าประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดท าองค์กรและ
โครงการที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อช้ีให้เห็นประโยชน์
ของดนตรีที่มีการด าเนินการอยู่จริง 

2.1.3 กรณีศึกษาการใช้ดนตรีเพ่ือประโยชน์ด้านสังคมในต่างประเทศ 
        การตระหนักถึงนานาประโยชน์ของดนตรีในระดับนานาชาติมีมากข้ึน ท าให้เกิด

โครงการมากมาย และยังส่งผลต่อทัศนคติเกี่ยวกับดนตรีที่มีต่อมนุษย์และสังคมมากขึ้น ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้    

2.1.3.1 โครงการเอล ซิสเทมมา (El Sistema Program)  
โครงการเอล ซิสเทมมา เป็นโครงการดนตรีส าหรับเด็กด้อยโอกาสของ

ประเทศเวเนซูเอล่า โดยน าเด็กในชุมชนแออัดซึ่งมีความยากจนมาเรียนดนตรีอย่างเข้มข้น และเล่น
ดนตรีร่วมกันเป็นวงออเคสตรา หรือขับร้องประสานเสียง ก่อให้เกิดความสามัคคี และสร้างอาชีพ
ให้แก่เด็ก ลดปัญหาสังคมในชุมชนแออัด และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนไปพร้อมกัน 
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เนื่องจากเยาวชนเหล่านี้โดยปกติจะถูกสังคมกล่อมเกลาให้ขายยาเสพติด ถือปืน สร้างความรุนแรง
เพื่ออยู่รอด ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออันดีของรัฐบาล และผู้ปกครองในย่านชุมชนที่จะต้องมีความเข้าใจ
ว่า ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นอาชีพที่สามารถตอบสนองความต้องการ และความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึนได้จนในที่สุดสามารถพัฒนาวาทยกรระดับโลกอย่างดูดาเมล (Dudamel) ท าให้เป็นช่ือเสียงแก่
ประเทศชาติ และเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนเป็นอย่างยิ่ง  โครงการนี้จึงเป็นต้นแบบในการพัฒนา
สั ง ค ม  แ ล ะ ชุ ม ช น ขอ ง ห ล า ยป ร ะ เ ท ศ ใ น ท วี ป อ เ ม ริ ก า ใ ต้  แ ล ะ ก ร ะ จ า ย ไป ทั่ ว โ ล ก   
(Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuala, 1975) 

2.1.3.2 ชมรมกลองเซโรโทนิน (Serotonin Drum Club)  
ชมรมกลองเซโรโทนินเป็นการท าโครงการที่จะเข้าถึงเยาวชนในชุมชนทีม่ี

ภาวะก้าวร้าวในประเทศเกาหลีใต้ และได้คัดเลือกเข้ามาสู่โครงการเซเรโทนินตามโรงเรียนต่างๆ 
โครงการเซเรโทนินถูกพัฒนาข้ึนโดย ดร.ลีชี ฮยอง (Si Hyung) ซึ่งกล่าวว่า เยาวชนที่ชอบใช้ก าลัง และ
มีความก้าวร้าวนั้น เกิดจากสารอะดรีนาลีน หรือพามีน และเอ็นโดรฟิน หลั่งออกมามากเกินไป ส่งผล
ให้สมองส่วนหน้าไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งสารเซเรโทนินเป็นสารแห่งความสุขที่ช่วยปรับสมดุลผ่าน
การตีกลองโดยใช้ไม้ (สมาคมวิจัยชมรมกลองเซเรโทนิน, 2012) ร่วมกับเพื่อนคนอื่น ท าให้ได้เรียนรู้
คุณค่าของตัวเอง ดนตรี และรู้จักการท างานเป็นกลุ่ม และยังมีอิทธิพลต่อการคลายเครียด และ
ส่งเสริมความมั่นใจในตัวเอง 

2.1.4 กรณีศึกษาการใช้ดนตรีเพ่ือประโยชน์ด้านสังคมในประเทศไทย 
        ในประเทศไทยมีการจัดต้ังองค์กรเพื่อประโยชน์ด้านสังคมทั้งอย่างเป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการหลายองค์กรโดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
2.1.4.1 มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข  

มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข เป็นองค์กรเอกชนที่มุ่งเน้นการจัดท า
โครงการดนตรีเพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชน ของมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข ได้มีการจัดอบรมดนตรี 
และแสดงคอนเสิร์ตคุณธรรมน าปัญญา แก่เด็ก และเยาวชนจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชาย
มุทิตา ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายกาญจนา ศูนย์
ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายอุเบกขา และศูนย์ฝึกเยาวชนหญิงบ้านปรานี รวมถึงจัดอบรมดนตรรีะยะ
ยาวให้กับโรงเรียนที่ไม่มีบุคลากรทางด้านดนตรีหรือมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ ซึ่งมีการจัดการเรยีน
การสอนดนตรีกับอาจารย์ผู้มีความเช่ียวชาญ รวมถึงได้ฟังดนตรี ได้เล่นดนตรีกับเยาวชนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และเติมเต็มสิ่งที่ดีมีความสุข  
แก่เยาวชนทั้งสองฝ่าย (สุกรี เจริญสุข, 2559, น.94)  
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2.1.4.2 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งได้มีการจัด

โครงการวงขับร้องประสานเสียงเยาวชนบางยี่ขัน เพื่อให้เด็กในบริเวณพื้นที่บางยี่ขันได้ท ากิจกรรม
ดนตรี ได้ฝึกทักษะการร้องเพลงไปพร้อมกับการใช้ชีวิตทางสังคม  รู้จักหน้าที่ของตนในสังคม และ
ท างานด้านดนตรีร่วมกับนักศึกษาของสถาบันจนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และพัฒนาทักษะด้าน
ดนตรีให้เด็กสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับศิลปะแขนงอื่น เช่น การแสดงละครเพลง เป็นต้น  (สูจิบัตร
อุปรากรเยาวชน เรื่อง ขบวนการนกกางเขน, 2556) นอกจากนี้ยังถูกบรรจุอยู่ในรายวิชาดนตรีเพื่อ
สังคม เพื่อให้นักศึกษาได้แบ่งปันความรู้ด้านดนตรีให้กับเยาวชนในพื้นที่บางยี่ขัน และการท าโครงการ
ในพื้นที่ชายแดน เช่น โครงการอักษรศิลป์เพื่อน้องในการใช้องค์ความรู้ทางดนตรี ศิลปะ และภาษา
ร่วมกับสี่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อเรียนรู้วิถีชุมชน ณ จังหวัดตาก (อักษรศิลป์เพื่อน้อง, 2560) หรือ
โครงการสานฝันปันดนตรีที่อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (2560) เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม   

2.1.4.3 วงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา 
วงออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลา เป็นวงออเคสตราส าหรับเยาวชน

ที่ก่อก าเนิดข้ึนเพื่อให้เยาวชนที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนาเข้ามาเล่นดนตรีร่วมกัน และ
ส่งเสริมให้เกิดการท างานด้านดนตรีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธ มุสลิม คริสต์ เป็นต้น ท าให้เขา
เหล่าน้ีมีความผูกพันธ์ทางสังคมโดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือ ซึ่งเป็นแนวคิดของนายกเทศบาลนครยะลา 
จึงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐทั้งทางด้านอาจารย์ผู้สอน การเรียนดนตรี สถานที่ และการจัดค่าย
อบรมด้านดนตรี ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.yalacity.go.th, ค้นคว้า
เมื่อ 19 ธันวาคม 2559)   

2.1.4.4 โครงการดนตรีเพ่ือชุมชน  
 โครงการดนตรีเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Playing for change) เป็นโครงการ

ดนตรีระดับนานาชาติที่สนับสนุนงบให้อาสาสมัครที่อยู่ในพื่นที่เข้าท ากิจกรรมดนตรีในพื้นที่ชุมชนทั่ว
โลกเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายเรียนรู้ และแสดงผลงานร่วมกันใน
กลุ่มเครือข่ายของแต่ละประเทศ จนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสังคมได้ต่อไป (Rosenthal & 
Richard, 2016) ซึ่ งโครงการดนตรี ในประเทศไทยได้จัดท า ข้ึนในชุมชนคลองเตย จั งห วัด
กรุงเทพมหานคร 

 อีกโครงการหนึ่งที่ เป็นการแบ่งปันเสียงดนตรี (Music Sharing) เป็น
โครงการภาคประชาชนที่เป็นของกลุ่มคนไทยที่ใช้การศึกษาดนตรีในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีทั้งในเขต
เมือง และชนบทที่ห่างไกล ภายใต้แนวคิดการแบ่งปันความสุขด้านดนตรีท าให้เยาวชนไม่หันไปใน
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ทิศทางที่ผิด และยังเสริมสร้างกระบวนการท างานเป็นทีม ท าให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง
ในสังคม (เปิดโลกอาสา: Music Sharing, 2556) 

2.1.4.5 อิมมานูเอล ออร์เคสตรา (Immanuel Orchestra) 
 อิมมานูเอล ออร์เคสตรา เป็นวงในรูปแบบออร์เคสตราที่อยู่ในคริสตจักร

อิมมานูเอลในชุมชนคลองเตย ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนในละแวกได้เข้ามาเรียนดนตรีฟรีกับอาจารย์ที่
เป็นมิชชันนารีของโบสถ์คริสต์ จนสามารถพัฒนาเยาวชนทางด้านดนตรีคลาสสิกได้เรียนใน
ระดับอุดมศึกษาด้านดนตรี และกลับมาท างานในฐานะครูผู้สอนจนสามารถก่อตั้งวงออร์เคสตราใน
ชุมชนคลองเตย (ดนตรีคลาสสิกในชุมชนแออัด, 2560) 

กรณีศึกษาข้างต้นเป็นเพียงการศึกษาองค์กรกลุ่มหนึ่งที่แสดงให้เห็นความมุ่งหวังที่จะ
เปลี่ยนแปลงสังคมอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทางสังคมสูง และช่วยให้เยาวชนในพื้นที่ได้
มีโอกาสแสดงความสามารถให้ตนเอง และคนในสังคมภายนอกพื้นที่ได้เห็น และเรียนรู้ว่า ไม่ว่าจะเป็น
ใครก็สามารถพัฒนาตัวเอง และสร้างชีวิตที่ดีด้วยตนเองได้ จนกล่าวได้ว่าดนตรีเป็นเครื่องมือทางสังคม
ประเภทหนึ่งที่สามารถสอดคล้องกับทฤษฎีทางสังคมที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาคได้ 

  
2.2 ทฤษฎี แนวคิด และหลักการทางสังคมท่ีสามารถเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง    
     สังคม 
 
 2.2.1 แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment) 
         ผลกระทบทางสังคมเป็นสิ่งที่เกิดจากแหล่งก าเนิดผลกระทบ  (Source) ที่เป็น
ต้นเหตุให้เกิดผลกระทบที่เปลี่ยนแปลงทางสังคม (Impacts) ตัวอย่างแหล่งก าเนิดดังกล่าว ได้แก่ การ
เกิดสึนามิ โครงการสร้างทางด่วน การวางแผนพื้นที่ท่องเที่ยว ปัญหาเด็กท้องก่อนวัย เป็นต้น ดังนั้น
จึงก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมได้ในหลายระดับตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับสังคมมหภาคไม่ว่า
จะเป็นในลักษณะทางตรง ทางอ้อมกับปฏิกิริยาของบุคคลหรือสังคม ระยะเวลาของผลกระทบที่อาจ
เกิดระยะสั้นหรือสะสมในระยะยาว หรือความถี่ของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนเป็นประจ าหรือเป็นครั้ง
คราว รวมถึงพื้นที่ของผลกระทบที่อาจจะเกิดในระดับบุคคลไปจนถึงระดับนานาชาติ ทั้งนี้ผลกระทบ
ยังส่งผลเช่ือมโยงกันในหลายด้าน อาทิ เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศที่อาจลดลง ด้าน
คุณค่าในการใช้ชีวิต และการใช้ประโยชน์ที่อาจท าให้ทัศนคติเปลี่ยนแปลงไป และความสัมพันธ์ของ
คนในสังคมที่อาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงตามต้นเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบ เป็นต้น (เดช วัฒนชัยย่ิงเจริญ, 
2553, น.62) 
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 ผลกระทบทางสังคมหรือผลลัพธ์ทางสังคมตามแนวคิดของสฤณี อาชวานันทกุล 
และภัทราพร แย้มละออ (2560, น.24) กระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าทางสังคมที่เกิดจากการ
ด าเนินงานขององค์กรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และพันธกิจขององค์กร 
 ในด้านการประเมินผลกระทบทางสังคมเป็นแนวคิดเพื่อประเมินกิจกรรมของ
มนุษย์หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อคาดการณ์ผลกระทบ
ทางสังคมที่จะก่อให้เกิดสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง และลดผลกระทบที่มี
ลักษณะเชิงลบต่อสังคมให้ได้มากที่สุด โดยผลกระทบทางสังคมได้ค านึงถึงทั้งในแง่ผลกระทบต่อสังคม 
วัฒนธรรม และประชากรในสังคมที่ได้รับผลกระทบทั้งในแบบรายบุคคล และแบบส่วนรวม ท าให้วิถี
ชีวิตและความสัมพันธ์ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป ยิ่งไปกว่าน้ันยังส่งผลต่อทัศนคติ ความเช่ือ และการ
สั่งสมประสบการณ์ในสังคม (Burdge & Vanclay, 1995; เดช วัฒนชัยย่ิงเจริญ, 2553, น.60)  
         การประเมินผลกระทบทางสังคม ช่วยให้ผู้ด าเนินการได้ทบทวนตนเอง และ
เล็งเห็นจุดแข็ง หรือจุดอ่อนที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จในเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากข้ึน น าไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการให้เท่าทันชุมชน 
เท่าทันโลก รวมถึงเป็นการแสดงข้อมูลให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผลลัพธ์จากการด าเนินงาน
ขององค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใส และสามารถไว้วางใจได้ ในขณะเดียวกนัสง่ผลตอ่การตดัสนิใจ
ในการลงทุนหรือการร่างนโยบาย เป็นต้น (สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, 2560, น.25)        

 2.2.1.1 ลักษณะท่ัวไปของการประเมินผลกระทบทางสังคม ได้แก่  
      1. การเข้าใจ การจัดการ และควบคุมการเปลี่ยนแปลง  
      2. การคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา

จากโครงการที่เกิดข้ึน  
      3. การช้ีวัดผลกระทบทางสังคมเพื่อลดผลกระทบทางสังคมในแง่ลบ  
      4. การประเมินระหว่างโครงการเพื่อระบุผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
      5. การเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดหวังในการด าเนินการลดผลกระทบทางสังคม 

ในแง่ลบ        
  6. การประเมินผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากโครงการที่เสร็จสิ้นหรือที่

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี หรือนโยบายของรัฐ (Burdge & Vanclay, 1996, p.60) 
 2.2.1.2 หลักการการประเมินผลกระทบทางสังคม คือ การศึกษาหาข้อมูลเพื่อ

คาดการณ์ผลกระทบทางสังคม หรือลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึน เช่น การใช้ข้อมูลเดิมจากการศึกษาที่มี
มาก่อนหน้าเพื่อลดผลกระทบ การวิเคราะห์ผลกระทบที่แตกต่างกันในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน การ
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ได้รับข้อมูลจากการทดลองผลกระทบทางสังคมกับชุมชนตัวอย่าง เป็นต้น โดยสามารถแบ่งหลักการ
ของการประเมินผลกระทบทางสังคม ดังนี้ (Burdge & Vanclay, 1996; เดช วัฒนชัยย่ิงเจริญ, 2553)  

  1. การประเมิน และการคาดการณ์ (Assessment and Prediction) 
กล่าวถึงการระบุผลกระทบที่จะเกิดข้ึนก่อนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแก่สังคม ซึ่งจะช่วยใน
การตัดสินใจท าโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

  2. การด าเนินการลดผลกระทบ และติดตามผล (Mitigation and 
Monitoring) ประกอบด้วยการร่วมมือกันของคนในชุมชน ผู้ท าโครงการ และผู้สนับสนุน เพื่อลด
ผลกระทบในแง่ลบให้มีน้อยที่สุดในระหว่างด าเนินการโครงการจนกระทั่งภายหลังโครงการเสร็จสิ้น 
รวมถึงมีการติดตามผลเพื่อให้การด าเนินการพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสม และไม่สร้างภาระ
แก่คนในพื้นที่ที่ด าเนินโครงการในภายหลัง  

  3. การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ (Audit and Analysis) มีความ
จ าเป็นในข้ันตอนการประเมินผลกระทบทางสังคมเพื่อให้มีความเที่ยงตรง และน่าเช่ือถือได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลังเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือแก้ไขปัญหาที่
อาจเกิดข้ึนในระยะยาว และสามารถน าไปใช้ในการประเมินผลกระทบทางสังคมอื่น 

 2.2.1.3 ประเภทของผลกระทบ  
  เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ (2553, น.63) ได้น าเสนอประเภทของผลกระทบ

แบ่งตามประเด็นที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 
  1.  ช่วงระยะเวลา (Temporal Impact)  แบ่ งได้สามประเภท คือ 

ผลกระทบระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 
  2. ความถ่ีในการเกิดผลกระทบ (Frequency) ได้แก่ ผลกระทบที่มี

ความถ่ีต่ าเกิดช่วงสั้น ความถ่ีช่วงปานกลาง และความถ่ีช่วงสูงระยะเวลายาวนาน  
  3. น้ าหนักความรุนแรงของผลกระทบ (Magnitude) ได้แก่ ผลกระทบ

ระดับเล็กน้อย ระดับปานกลาง และระดับรุนแรง  
  4. สภาพการเกิด ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดเป็นกระจ า เกิดเป็นครั้งคราว 

เกิดจากสภาพวิกฤติหรืออุบัตเหตุ และผลกระทบที่เกิดตามฤดูกาลหรือช่วงเวลา 
  5. ทิศทางปฏิกิริยาทางสังคม ได้แก่ ผลกระทบทางตรง (Direct) ทางอ้อม 

(Indirect) สะสม (Cumulative) ต่อเนื่อง (Consequence) และผลกระทบที่ฝังหรือพักตัวในสังคม 
(Dormancy Impact) 

  6. ขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เช่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และนานาประเทศ เป็นต้น หรืออีกในแง่หนึ่งแบ่งเป็น ระดับมหภาค 
(Macro-Level) ระดับมัชฌิมา (Meso-Level) และระดับจุลภาค (Micro-Level)  
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 2.2.1.4 การเรียนรู้การเกิดผลกระทบทางสังคม  
  การเรียนรู้ผลกระทบทางสังคมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เกิด

ในสี่ด้าน ดังนี้  
  1. ด้านทรัพยากรกายภาพ (Physical Resources) คือ การเรียนรู้สิ่งที่อยู่

รอบตัวที่มีลักษณะทางกายภาพ และแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือได้รับผลกระทบ เช่น อาคาร 
เสียง ดิน น้ า อากาศ เป็นต้น 

  2. ด้านทรัพยากรชีวภาพหรือนิเวศวิทยา (Biological or Ecological 
Resources) คือ การเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางชีวภาพที่มีการเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดผลกระทบ
หรือได้รับผลกระทบในระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรชีวภาพในสังคม เช่น คน สัตว์ พืช  
ป่าไม้ เป็นต้น 

  3. ด้านคุณค่าจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human Use Values) คือ 
การเรียนรู้ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และทุนทางสังคมของ
มนุษย์ เช่น การท าไร่ไถนา การสอนประดิษฐ์เครื่องดนตรี เป็นต้น     
  4. ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (Quality of Life Values) คือ การเรียนรู้
ผลกระทบที่เกิดจากคุณภาพการใช้ชีวิตของคนในสังคม เช่น ความหนาแน่นของประชากร การตั้งถ่ิน
ฐาน ความปลอดภัย อาชีพ ความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนียภาพ และความสวยงาม
ของชุมชน เป็นต้น (เดช วัฒนชัยย่ิงเจริญ, 2553, น.64) 
 2.2.1.5 วิธีการประเมินผลกระทบทางสังคม แบ่งเป็นหน่วยดังนี้  
  1. ใช้วิธีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณ เพื่อประเมินผลกระทบ
ทางสังคมให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
  2. ตัวช้ีวัดจะสามารถอธิบายระดับของผลกระทบทางสังคมที่มีระดับที่
แตกต่างกันจากน้อยไปสู่มาก 
  3. ปัจจัยก าหนดหรือตัวแปรที่ผู้ประเมินสนใจศึกษาข้อมูลประกอบการ
อธิบายผลกระทบทางสังคม 
  4. ขอบเขตของพื้นที่ ศึกษา เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตพื้นที่  เวลา และ
ข้อจ ากัด 
  5. การหาค่าระดับของผลกระทบทางสังคม (Level) กล่าวคือ การ
ก าหนดค่าระดับความรุนแรงที่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่นั้นและสามารถน ามาค านวณเพื่อหาความ
เข้มข้นของผลกระทบหรือน าไปคูณร่วมกับผลคูณของมิติพื้นที่หรือความอ่อนไหว  (Sensitivity)  
ระดับความส าคัญของเวลา (Time) และความส าคัญต่อสังคม (Social Importance) เพื่อหาค่า
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สัมประสิทธ์ิในมิติของผลกระทบ (Co-Efficient) ที่ครอบคลุมชัดเจนยิ่งข้ึน (เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ , 
2553, น.66) 
   ในด้านของสฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ (2560, น.82)  
ได้กล่าวถึงวิธีการใช้ห่วงโซ่ผลลัพธ์ ( Impact Value Chain) ในการแจกแจงกิจกรรม และผลผลิตที่
ไดร้ับจากกิจกรรมนั้น โดยแบ่งเป็นห้าองค์ประกอบ ได้แก่  
  1. ปัจจัยน าเข้า (Inputs) ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์
ในเบื้องต้น เช่น องค์ความรู้ เงินทุน แรงงาน หรือพื้นที่ เป็นต้น 
  2. กิจกรรม (Activities) กิจกรรมหรือการแทรกแซง (Intervention) ที่
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ในข้ันต้น เช่น การสอนดนตรีแก่บุคคลที่ขาดโอกาส เป็นต้น 
  3. ผลผลิต (Outputs) สิ่งที่เป็นผลจากกิจกรรมในข้ันต้น และส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในล าดับถัดมา และสะท้อนให้เห็นว่าผลลัพธ์ทางสังคมได้เกิดขึ้นจริง 
เช่น การตั้งใจฟังดนตรีส่งผลต่อการตั้งใจฟังผู้อื่น เป็นต้น  
  4. ผลลัพธ์ (Outcomes) เป้าหมายทางสังคมหรือการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในสังคมที่เป็นเป้าหมายหลัก รวมถึงผลที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น การสอนดนตรีเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติในการพัฒนาศักยภาพตนเอง และทัศนคติของคนภายนอกชุมชนว่าเป็นพื้นที่
สร้างสรรค์ศิลปะมากกว่าซ่องสุม เป็นต้น  
  5. ผลกระทบ (Impact) เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการด าเนินการ หักลบสิ่งที่
เกิดข้ึนเองหากไม่มีการด าเนินงานขององค์กร ในบางครั้งผลลัพธ์ข้างต้นอาจหมายรวมถึงผลกระทบซึ่ง
เป็นสิ่งที่มีผลต่อเนื่องกัน และอาจปรากฏหลังจากได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์หลายครั้ง   
  อีกวิธีการหนึ่ง ได้แก่ การใช้ตัวช้ีวัดทางสังคม (Social Impact Indicator) 
ในการวัดผลกระทบทางสังคมอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น การเรียนรวมวงท าให้เยาวชนเกิดความ
สามัคคี เป็นต้น โดยมีตัวช้ีวัดที่เป็นมาตรฐานสากลที่สามารถน าไปปรับใช้ อย่างไรก็ตามตัวช้ีวัดต้องมี
ความจ าเพาะเจาะจง วัดได้มีความน่าเช่ือถือ บรรลุได้ในความเป็นจริง เกี่ยวข้องกับประเด็น และมี
เงื่อนเวลาที่ติดตามได้ 
  ในขณะเดียวกันสามารถค านึงถึง กรณีฐาน (Base Case Scenario)  
ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยอื่นที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์เช่นเดียวกัน เช่น การท างานขององค์กรอื่นในชุมชน
พยายามแก้ไขเช่นเดียวกัน เป็นต้น การประเมินจากกรณีฐานจึงมีหลักการในการตระหนักถึงความ
เป็นไปได้ขององค์กรภาคสังคมอื่นที่อาจส่งผลลัพธ์ในรูปแบบเดียวกัน (Attribution) หรืออาจเกิดข้ึน
ได้เองตามธรรมชาติ (Deadweight) หรือผลลัพธ์จากการทดแทนผลลัพธ์อื่น (Displacement)  
เป็นต้น (สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, 2560, น.100) 
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         การประเมินผลกระทบทางสังคมท าให้สามารถคาดการณ์ และรับรู้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่จะเกิดข้ึน และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงครอบคลุมหลักการทาง
สังคม เช่น การมีส่วนร่วม ทุนทางสังคม การจัดการองค์กรทางสังคม และการพัฒนาชุมชนแออัด  
ซึ่งล้วนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไปในทิศทางที่ผู้คนในยุคสมัยต้องการ 
 2.2.2 แนวคิดการมีส่วนร่วม (Participation Theory) 
 2.2.2.1 ท่ีมา และความหมายของการมีส่วนร่วม 
  แนวคิดการมีส่วนร่วมนั้นไม่ได้เป็นแนวคิดที่เกิดข้ึนใหม่ แต่ถูกตระหนักถึง
และได้รับอิทธิพลอย่างมากจากทฤษฎีการพัฒนา (Development theory) ตั้งแต่ปีคริสตศักราช 
1950  โดยเฉพาะในบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) รวมถึงแนวคิดด้าน
รัฐศาสตร์ (Political Sciences) เพื่อการพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิทธิเท่าเทียมกันตาม
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จึงต้องเกิดการมีส่วนร่วมในหลายด้านและส่งผลให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทั้งในด้านการเมืองการปกครอง และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสั งคม (Pretty, 1995;Lane, 1995; Buchy, 2000; Mompati & 
Prinsen, 2000) 
  การมีส่วนร่วมเป็นค าที่มีความหมายกว้าง และมีการให้ค านิยามที่แตกต่าง
กันตามบริบทที่แตกต่างกัน รวมถึงถูกคิด และน าไปใช้ในรูปแบบที่หลากหลาย ท าให้การนิยามมีความ
หลากหลายตามมุมมองของผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งค าถาม อะไรคือการมีส่วนร่วม ใครมีส่วนร่วม มี
ความคาดหวังต่อผลลัพธ์อย่างไร และจะท าอย่างไรให้เกิดผลนั้น (Lane, 1995; Kelly, 2001; 
Agarwal, 2001) 
  โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977) ได้ศึกษาและตอบค าถาม
เหล่าน้ีในการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท (Rural Development Participation) ท าให้
เล็งเห็นว่า การมีส่วนร่วมเป็นการรวมผู้คนให้เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จะ
ด าเนินการร่วมกัน โดยสามารถมีส่วนร่วมผ่านการสนับสนุนทรัพยากรหรือประสานงานในเรื่องการ
จัดการหรือกิจกรรม ท าให้ได้รับประโยชน์ในการพัฒนาร่วมกัน รวมถึงสามารถมีส่วนร่วมในการ
ประเมินโครงการเพื่อที่จะเข้าใจทั้งด้านบวกและด้านลบของโครงการ ท าให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วม
ตลอดการด าเนินงาน 
  แฮนเซน (Hansen, 2003) และชามาลา (Chamala, 1995) ได้เริ่มต้นให้
ค าจ ากัดความของการมีส่วนร่วมอย่างเป็นองค์รวมว่าเป็นกระบวนการทางสังคมที่คนในชุมชนมีความ
ต้องการบางอย่างร่วมกันจนท าให้เกิดการกระท า และกระบวนการการตัดสินใจร่วมกันจนสามารถ
สร้างกลไกเพื่อการเข้าถึงความต้องการเหล่าน้ัน 
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  ดีวาส และ แกรนท์ (Devas & Grant, 2003) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจท าให้พลเมืองมีส่วนร่วม (Citizen participation) ในการแสดงออก รวมถึงร่วมกัน
ตัดสินใจในเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อสมาชิกในสังคมของพวกเขาด้วยตนเอง และยุสเซฟ (Youssef, 
2001) ได้เพิ่มเติมว่า การมีส่วนร่วมในลักษณะร่วมกันตัดสินใจเป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีบทบาทในการควบคุมมากกว่าการล าดับความส าคัญจากผู้มีอ านาจ การก าหนดนโยบาย 
การจัดสรรทรัพยากร หรือการเข้าถึงสินค้าและบริการ 
  แต่กระนั้นต้องระวังความแตกต่างของการมีส่วนร่วม (Participation) กับ
การปรึกษาหารือ (Consultation) ดังที่ โคกส์ (Coakes, 1999) และซาคิสเซียน (Sarkissian, 1997) 
ได้กล่าวถึงว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนส่งผลต่อการปฏิบัติต่อชุมชนนอกเหนือจากการตัดสินใจร่วมกนั 
แต่การปรึกษาหารือเป็นเพียงการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเท่านั้น 
  ในส่วนของฟอลซ์-บอร์ดา (Fals-Borda, 1991 อ้างถึงใน Sarkissian, 
1997) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมว่าเป็นประสบการณ์ส าหรับประชาชนที่จะลดความแตกต่างระหว่าง
ผู้เช่ียวชาญกับชุมชน แม้กระทั่งปัญญาชนกับแรงงาน อันเนื่องมาจากต้องมีการพูดคุยกันทุกภาคส่วน 
  ขณะเดียวกันนรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547) ได้ให้ความหมายของการมี
ส่วนร่วม คือ การที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มีส่วนร่วมเพิ่มมากข้ึนจากที่ไม่เคยมีส่วนร่วม จนกระทั่งมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงผิวเผิน โดยการมีส่วนร่วมเป็นไปโดยความสมัครใจ มีอิสรภาพ และเท่า
เทียมกันตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ  
  ดังนั้นการมีส่วนร่วมเป็นค าที่เกิดข้ึนที่มีลักษณะเป็นกระบวนการร่วมกัน
ระหว่างบุคคล และก่อให้เกิดการกระท าบางอย่างที่ส่งผลต่อสังคมนั้น ท าให้เกิดความสัมพันธ์ทาง
สังคมซึ่งสามารถน าไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม ค าว่าการมีส่วนร่วมจึงเป็นประโยชน์ต่อทฤษฎีการ
พัฒนา และถูกน ามาใช้ร่วมกับการพัฒนาในหลายด้าน เช่น ด้านมนุษย์ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม  
ด้านการเมือง เป็นต้น (Schneider, 1999)  
 2.2.2.2 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม (Importance of Participation) 
  โคเฮน และอัฟฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977) ได้กล่าวถึงความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วมว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเนื่องจากมีการน าไปใช้ศึกษาในเรื่องของการพัฒนา
ชนบทและพบว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรภาครัฐในพื้นที่นั้นประสบผลส าเร็จ 
  สร ปิ่นอักษรสกุล (2548) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมว่า 
การมีส่วนร่วมนั้นมีประโยชน์ในการลดความขัดแย้งของประชาชน เนื่องจากต้องร่วมกันท าโครงการ
ตั้งแต่ต้น มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ และมีส่วนในการตัดสินใจซึ่งจะมั่นคงและยั่งยืนกว่า
โครงการที่ภาครัฐจัดข้ึน ท าให้ประชาชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตน และความคิดสร้างสรรค์ ใน
ขณะเดยีวกันภาครัฐสามารถทราบค่านิยมและความกังวลของประชาชนที่มีต่อโครงการ   
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  นอกจากนี้การมีส่วนร่วมได้บัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 ตัวอย่างเช่นที่ปรากฎอยู่ในมาตรา 76 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย 
การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐทุกระดับ” และมีการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารจากภาครัฐ ดังเช่นที่ปรากฎ
อยู่ในมาตรา 59 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง 
และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ินก่อนการอนุญาต
หรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้ส่วนเสียส าคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถ่ิน และมีสิทธิแสดงความ
คิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่กฎหมาย
บัญญัติ” (อ้างถึงใน สร ปิ่นอักษรสกุล, 2548 และสถาบันพระปกเกล้า, 2544) แสดงให้เห็นว่ารัฐไทย
ได้ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ตามการน าเสนอเทคนิคและวิธีการจัดการ
มีส่วนร่วมที่ เหมาะสมย่อมเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้การมีส่วนร่วมสามารถส าเร็จดังวัตถุประสงค์   
(สร ปิ่นอักษรสกุล, 2548) 
  ผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นท าให้ประชาชนร้องเรียนองค์กรให้ท าการตรวจสอบมากข้ึน 
ตัวอย่างเช่น มีการร้องเรียนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองร่ ารวยผิดปกติ กระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ เป็นต้น รวมถึงมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง การเสนอกฎหมาย และตรวจสอบการ
น าเงินภาษีของประชาชนไปใช้ (นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2547, น.127)   

2.2.2.3 มิตขิองการมีส่วนร่วม (Dimensions of Participation) 
  โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977) ได้อธิบายในการศึกษา
การมีส่วนร่วมส าหรับการพัฒนาชนบทว่า การมีส่วนร่วมสามารถแบ่งออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ 
  (1) การตัดสินใจร่วมกัน (Decision-making)  
       การเข้าร่วมปรึกษาหารือ การอภิปราย การลงคะแนนเสียง และอาจ
รวมถึงการว่ิงเต้น การชุมนุมเรียกร้องต่อระบบการจัดการของภาครัฐ เป็นต้น โคเฮน และอัพฮอฟ ได้
เสนอการตัดสินใจร่วมกัน 3 ข้ันตอน คือ 1) ข้ันการเริ่มต้นตัดสินใจ (Initial Decision) เป็นระดับการ
ตัดสินใจเกี่ยวข้องกับโครงการที่จะเริ่มร่วมกันเพื่อตรวจสอบความต้องการของชุมชน การวางแผนงาน 
และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับชุมชน 2) ข้ันด าเนินการตัดสินใจร่วม (On-going Decision) เริ่มให้
บุคคลที่เป็นผู้มีอ านาจในพื้นที่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการตัดสินใจในโครงการที่จะกระท าในพื้นที่ 
เพื่อรับทราบ และรับรู้การท างานร่วมกัน และช่วยกันก าหนดทิศทางของโครงการ 3) ข้ันการตัดสินใจ
ในขณะปฏิบัติการ (Operational Decision) ซึ่งเป็นข้ันตอนการตัดสินใจที่จะประกอบด้วยการ
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ค านึงถึงเครือข่ายสมาชิก การเข้าร่วมพบปะพูดคุยกับชุมชน การเลือกผู้น า การประสานงาน และการ
เข้าหาผู้มีอ านาจ ซึ่งเริ่มเป็นข้ันตอนการปฏิบัติการของโครงการ  
  (2) การด าเนินการร่วมกัน (Implementation)  
   สิ่งที่เกิดข้ึนจากการร่วมกันท ากิจกรรม การสนับสนุนทรัพยากร เช่น ทุน 
พื้นที่ สิ่งอุปโภคบริโภค เป็นต้น รวมถึงการเข้าร่วมท างานในโครงการ การให้ข้อมูลข่าวสาร โดยการ
ด าเนินการร่วมกันต้องค านึงถึงความเต็มใจเป็นส าคัญเพื่อให้เกิดมุมมองในแง่บวก   
  (3) การจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน (Benefits)  
   สามารถแสดงได้ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ แต่จะสามารถให้ในหลายด้าน 
อาทิเช่น ด้านผลก าไรหรือผลผลิตที่จะได้รับจากการลงทุนร่วมกัน ด้านสังคมที่จะสามารถได้รับ
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจากการได้รับการศึกษา และสวัสดิการทางสังคม ด้านศักยภาพส่วนบุคคลที่จะ
เพิ่มพูนความภาคภูมิใจในความสามารถของตน ในขณะเดียวกันสามารถเกิดผลในแง่ลบเช่นเดียวกัน 
เช่น การถูกกีดกันออกจากพื้นที่ เป็นต้น    
  (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล (Evaluation)  
    การประเมินเพื่อที่จะได้รับทราบถึงผลลัพธ์ของโครงการว่าสามารถสร้าง
ประสิทธิภาพได้ในระดับใด และมีความต่อเนื่องหรือไม่ ซึ่งจะแสดงให้เห็นทั้งด้านบวกและด้านลบของ
โครงการเพื่อน าไปใช้พัฒนา แต่กระนั้นต้องมีการประเมินที่เป็นกลาง เพื่อที่จะท าให้ปราศจากการใช้
อ านาจในทางมิชอบโดยผู้มีอิทธิพล รวมถึงการเปิดโอกาสให้สาธารณะได้ให้ค าแนะน าโดยการใช้สื่อ
เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประเมิน  
 2.2.2.4 ลักษณะของการมีส่วนร่วม (Characteristics of Participation)  
  โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977) ได้กล่าวถึงลักษณะของ
การมีส่วนร่วมจากมุมมองของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบทโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ  
1) ลักษณะของผู้เข้าร่วม 2) ลักษณะของการมีส่วนร่วม 
  (1) ลักษณะของผู้เข้าร่วม  
    บ่งบอกถึงการเข้ามามีส่วนร่วมที่แตกต่างกันเนื่องจากแต่ละบุคคลมี
พื้นฐานทางความคิด สังคม วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมจึงมีระดับที่ต่างกันรวมถึงมีรูปแบบที่ได้รับผลประโยชน์ที่ต่างกันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  
   1. ผู้มีส่วนร่วมที่เป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชน เป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบ
หลัก และเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่ เนื่องจากคนเหล่านี้จะต้องอยู่ในพื้นที่ร่วมกับโครงการที่เกิดข้ึน
ตลอดเวลา ดังนั้นจึงข้ึนอยู่กับว่าจะสามารถให้มีส่วนร่วมในข้ันตอนใด   
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   2. ผู้น าในชุมชน เป็นตัวแทนของชุมชนที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนไม่ว่า
ทางใดทางหนึ่ง เป็นคนที่สามารถเป็นตัวแทนเสียงของชุมชน และสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
รวมถึงวางแผนด าเนินการ 
   3. ตัวแทนภาครัฐ เป็นผู้ที่จะสามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบของ
รัฐในด้านต่างๆ และสามารถท าความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน ในบางครั้งอาจเป็นคนในชุมชน แต่กระนั้น
ด้วยต าแหน่งหน้าที่ที่มาจากภาครัฐอาจจะท าให้รู้สึกว่าเป็นคนนอกมากกว่าการเป็นคนในสังคม แต่
กระนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่ด าเนินการเพื่อชุมชน  
   4. บุคคลภายนอกชุมชน ประกอบด้วยผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน 
องค์กรระหว่างประเทศ หรืออาสาสมัคร ซึ่งมีส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการในชุมชน 
  (2) ลักษณะของการเกิดการมีส่วนร่วม  
    ลักษณะการมีส่วนร่วมแบ่งเป็น 4 ลักษณะใหญ่ ดังนี้ 
   1. พื้นฐานของการเข้าไปมีส่วนร่วม (Basis) เป็นลักษณะที่แสดงให้เห็น
การเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งแสดงให้เห็นโครงการที่มีได้ทั้งแบบจากบนลงล่าง (Top-Down) และแบบล่าง
ข้ึนบน (Bottom-Up) ซึ่งจะท าให้เกิดพื้นฐานการเข้าไปมีส่วนร่วม ได้แก่ 1) แรงผลักดัน (Impetus) ที่
ท าให้เกิดมีส่วนร่วมด้วยตนเองจนสามารถริเริ่มท าในสิ่งที่ต้องการด้วยตนเอง  เนื่องจากเป็นความ
ต้องการของตนเอง ในทางกลับกันอาจเกิดจากการตอบสนองความต้องการของภาครัฐ เช่น ชาวนามี
ความต้องการสถานีอนามัยส าหรับรักษาพยาบาลจึงมาช่วยกันก่อสร้างหรือภาครัฐต้องการสร้างจึงถูก
เกณฑ์มา เป็นต้น 2) แรงจูงใจ (Incentives) ให้เข้าไปมีส่วนร่วมอาจเกิดจากการชวนเพื่อน  หรือ
อาจจะได้ส่วนลดภาษี หรืออาจเป็นเพราะกฎหมายก าหนด เป็นต้น  
   โคเฮน และอัพฮอฟแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นมีความ
ละเอียดอ่อนซึ่งข้ึนอยู่กับแต่ละพื้นที่ซึ่งทั้งสองแบบมีแรงผลักดัน และแรงจูงใจที่แตกต่างกัน ท าให้
ผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการต่างกัน ในส่วนแบบจากบนลงล่าง อาจจะไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของคนในชุมชน และท าให้ไม่มีการด าเนินการต่อโดยคนในชุมชน เหมือนอย่างแบบล่างข้ึนบน แต่ใน
ขณะเดียวกันสามารถสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมรูปแบบใหม่ข้ึนมาได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 
ในขณะที่แบบล่างขึ้นบนไม่สามารถยืดหยุ่นการมีส่วนร่วมได้อีก 
   2. รูปแบบของการมีส่วนร่วม (Form) เป็นลักษณะในรูปแบบของการมี
ส่วนร่วมมีได้สองรูปแบบคือ 1) รูปแบบขององค์กร (Organizational Pattern) ซึ่งเป็นลักษณะ
โครงสร้างที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม โดยอาจเกิดจากการเข้าร่วมในแบบปัจเจกบุคคล หรือเข้ารว่มแบบ
สมาชิก โดยมีการจัดตั้งตัวแทนกลุ่ม ซึ่งมีได้ทั้งแบบเป็นทางการที่มีกฎระเบียบ วิธีการ และก าหนด
หน้าที่อย่างเคร่งครัดตรงข้ามกับแบบไม่เป็นทางการที่ไม่เคร่งครัดตายตัว แต่กระนั้นข้ึนอยู่กับสภาพ
สังคมในพื้นที่ว่ารูปแบบใดเหมาะสมกับการเกิดการมีส่วนร่วม  2) รูปแบบที่มีความเกี่ยวข้องทั้ง
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ทางตรงและทางอ้อม (Direct or Indirect Involvement) แสดงถึงการที่ปัจเจกเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย
ตนเอง หรือผ่านผู้อื่น ซึ่งเป็นช่องทางการเข้าไปมีส่วนร่วมลักษณะหนึ่ง ซึ่งแบบทางตรงจะเป็นการมี
ส่วนร่วมในประเภทการด าเนินการและผลประโยชน์ เช่น เพื่อนบ้านช่วยกันขุดลอกคูคลองในละแวก
บ้าน ทุกคนได้คลองที่ขุดลอกแล้ว เป็นต้น ในขณะเดียวกันทางอ้อมจะอยู่ในส่วนของการตัดสินใจ เช่น 
การตัดสินใจส่งออกพันธ์ุข้าวสู่พ่อค้าคนกลาง เป็นต้น ในส่วนของเฉลิม เกิดโมลี (อ้างถึงใน สร ปิ่น
อักษรสกุล, 2548) ได้แบ่งประเภทตามจ านวนของผู้มีส่วนร่วมไว้ 3 ประเภท คือ 1) การมีส่วนร่วมโดย
ตัวบุคคลซึ่งถือได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมโดยตรง 2) การมีส่วนร่วมโดยองค์การจัดตั้งของประชาชน 
3) การมีส่วนร่วมผ่านตัวแทน ซี่งถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมโดยอ้อม ซึ่งแท้จริงแล้วไม่เข้าข่ายการมีส่วน
ร่วมเนื่องจากไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยตนเอง 
   3. ขอบเขตของการมีส่วนร่วม (Extent) เป็นลักษณะในขอบเขตต้าน
เวลาที่แต่ละบุคคลพึงมีและให้ความสนใจ เช่น นายทุนเป็นผู้จัดการปรับปรุงโรงเรียน อาจจะมีการ
ติดตามบ้าง แต่ไม่ต่อเนื่องเท่าสมาคมผู้ปกครองที่ต้องการโรงเรียนใหม่ เป็นต้น และความถ่ีในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกิจกรรมบางครั้งการมีจัดกิจกรรมบ่อยครั้งเป็นเพียง
ความต้องการให้มีผู้เข้าร่วมต่อเนื่อง ในทางกลับกันอาจจะมีผลประโยชน์บางอย่างเสียไป เป็นต้น   
   4. ผลของการมีส่วนร่วม (Effectiveness) เป็นลักษณะหนึ่งที่ท าให้คนมี
ส่วนร่วมเนื่องจากต้องการเสริมสร้างศักยภาพทั้งของตนเอง และสังคมด้วยการรวมพลังเพื่อที่จะท า
ภารกิจให้ส าเร็จร่วมกันผ่านข้ันตอนจนเกิดเป็นขุมพลังที่มาจากการมีส่วนร่วม (Empowerment) 
   ในส่วนของเพรตติ (Pretty, 1995, p.56) ได้กล่าวว่า ลักษณะของการมี
ส่วนร่วมมีหลักการทั่วไป ดังนี้ 
   1. ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่ียวชาญที่เข้าไปท างานหรือคนใน
พื้นที่ซึ่งต้องมีกิจกรรมร่วมกัน 
   2. มีมุมมองที่หลากหลาย ความเป็นศูนย์กลางจะลดบทบาทของความ
แตกต่างลงท าให้เกิดความไม่หลากหลาย ดังนั้นความหลากหลายจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะก่อให้เกิดการ
น าไปสู่สิ่งใหม่ที่ไม่เคยได้สัมผัส 
   3. ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ความซับซ้อนทางสังคมท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือคนนอกพื้นที่ที่สลับเปลี่ยนหมุนเวียนซึ่งท าใหเ้กดิ
ความสัมพันธ์ทางสังคม 
   4. สามารถเกิดในบริบทเฉพาะ กล่าวคือแนวคิดการมีส่วนร่วมมีความ
ยืดหยุ่นที่สามารถน าไปใช้กับสภาพ และผู้กระท าที่ไม่ซ้ ากัน รวมถึงบริบทที่หลากหลาย และสนับสนุน
ให้ผู้มีส่วนร่วมรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดแนวคิดใหม่ 
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   5. สร้างแนวคิดให้ผู้เช่ียวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นแนวคิดให้
ผู้เช่ียวชาญที่เป็นคนนอกเป็นเพียงผู้ช่วยให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ศึกษาด้วยตนเอง และท าส าเร็จด้วย
ตนเอง รวมถึงท าให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันความรู้แก่กัน 
   6. น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดย
ผู้กระท ารับรู้และคิดวิเคราะห์การกระท าร่วมกัน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดสถาบันทางสังคม ท าให้สามารถ
สร้างอนาคตของตนเองได้  
   ในส่วนของ เบรนส์ (1994, อ้างถึงในนรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2547,  
น.15) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วม 10 ลักษณะ ดังนี้ 
   1. ระยะเวลาและสถานที่ในการมีส่วนร่วมกับโครงการ ต้องมีการให้ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาของโครงการ หรือให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความ
เหมาะสม 
   2. การมีส่วนร่วม แสดงให้เห็นมิติทั้งทางด้านปริมาณ และคุณภาพ โดยที่
ด้านปริมาณในจ านวนคนที่เพิ่มมากข้ึนจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมที่แน่นแฟ้นมากยิ่งข้ึนจน
สามารถก่อตั้งเป็นองค์กร ในส่วนของด้านคุณภาพต้องสะท้อนให้เห็นการมีส่วนร่วมที่เกิดจากความ
เสมอภาคไม่มีใครเป็นหัวหน้าหรือลูกน้อง  
   3. ต้องการให้การมีส่วนร่วมเป็นเป้าหมายปลายทาง (end) หรือต้องการ
ให้เป็นวิธีการ (mean) กล่าวคือ ต้องการให้ผู้มีส่วนร่วมได้บรรลุบางสิ่งที่ถือเป็นสิ้นสุด หรือต้องการให้
เป็นวิธีด าเนินการเพื่อที่จะสามารถต่อยอดสู่ค าถามหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เช่น วิธีการเหล่าน้ันเป็น
อยา่งไร ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างไร ควรมีอะไรที่สามารถท าได้อีก เป็นต้น 
   4. การมีส่วนร่วมที่เป็นธรรมชาติอาจเกิดข้ึนไม่สม่ าเสมอ เช่น กรณีการ
ช่วยเหลือหลังเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ เป็นการมีส่วนร่วมแบบช่ัวคราว แต่ในกรณีที่ต้องการการมี
ส่วนร่วมในระยะยาวข้ึนอาจจะมีการร่วมกันสร้างกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น 
   5. กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคม และการศึกษา 
กล่าวคือสามารถสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม 
ทั้งนี้ไม่สามารถก าหนดได้ว่าจะเกิดข้ึนเมื่อใด 
   6. สถานการณ์การมีส่วนร่วมไม่ได้เกิดจากการออกค าสั่ง แต่จะต้องสร้าง
ข้ึนเอง ซึ่งต้องมีการสร้างแนวคิดประชาสังคมให้เกิดข้ึน ท าให้ผู้คนมีจิตสาธารณะ เคารพความ
หลากหลาย ก่อให้เกิดมุมมองที่กว้างขึ้นจึงจะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ 
   7. มีคณะผู้บริหารการมีส่วนร่วมพิจารณา เพื่อเป็นกลุ่มคนที่ดูแลการมี
ส่วนร่วมให้เหมาะสมกับสภาพสังคมแวดล้อมที่ก าลังด าเนินอยู่ ซึ่งต้องมีความหลากหลายและมี
ตัวแทนที่จะยอมรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 
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   8. การมีส่วนร่วมรับรู้สภาพปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้
รับทราบปัญหาที่เกิดข้ึนจริง และเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 
   9. คนในชุมชน ไม่ใช่วัตถุที่เอามารวมกัน หากแต่เขามีจิตใจ มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน มีคติ ประเพณีวัฒนธรรม ค่านิยมบางอย่างร่วมกันอยู่แล้ว 
   10. การมีส่ วนร่วมที่มีการใ ช้กิจกรรมนันทนาการ จะ ช่วยสร้าง
บรรยากาศที่ดี เช่น การสร้างอารมณ์ขัน ดนตรี เกมส์ กีฬา ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมได้ 
 2.2.2.5 ระดับของการมีส่วนร่วม (Levels of Participation) 
  เพรตต้ี (Pretty, 1995, p.61) ไดก้ล่าวถึงระดับการมีส่วนร่วมไว้ 7 ระดับ 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) การมีส่วนร่วมแบบผิวเผิน (Passive Participation)  
      การที่ประชาชนรู้เพียงว่าเจ้าของโครงการจะท าอะไร หรือท าไปแล้ว  
แต่ไม่มีการถามความคิดเห็นประชาชน 
 (2) การมีส่วนร่วมในการได้รับข้อมูล (Information Giving)  
   ประชาชนมีการตอบแบบสอบถาม แต่ไม่มีผลในกระบวนการจัดท าข้อมลู 
หรือตรวจสอบความถูกต้อง 
 (3) การมีส่วนร่วมโดยการปรึกษาหารือ (Consultation)  
   ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือ เพื่อให้เจ้าของโครงการรับฟัง 
อย่างไรก็ตามไม่ถึงข้ันร่วมตัดสินใจ 
 (4) การมีส่วนร่วมจากวัตถุจูงใจ (Material Incentives)  
   ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ทรัพยากรที่ตนมี เช่น เป็นแรงงานเพื่อแลก
กับอาหาร ค่าจ้าง หรือวัตถุจูงใจอื่น หรือแม้กระทั่งแบ่งปันที่ดิน แต่ไม่มีส่วนร่วมในการเข้าถึง
กระบวนการเรียนรู้อื่น หรือการจัดกิจกรรมเมื่อได้รับวัตถุจูงใจไปเรียบร้อยแล้ว 
 (5) การมีส่วนร่วมในการท างาน (Functional Participation)  
   ประชาชนจัดต้ังกลุ่มเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโครงการก่อนเริ่มโครงการ แตเ่ริม่
เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงที่การตัดสินใจได้ท าไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งยังคงขึ้นอยู่กับองค์กรภายนอกชุมชนที่
เข้ามาท าโครงการ 
 (6) การมีส่วนร่วมในลักษณะโต้ตอบกัน (Interactive Participation)  
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ที่จะน าไปสู่แผนการปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะท าให้เกิดมุมมองที่หลากหลายจากการท างานร่วมกันหลายฝ่าย โดยคนกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนใน
การตัดสินใจของคนในพื้นที่ และประชาชนจะได้รับผลประโยชน์จากการท าด้วยตนเองต่อไปใน
ภายหลัง 
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 (7) การมีส่วนร่วมจากการขับเคลื่อนตนเอง (Self-Mobilisation) ประชาชน
มีอิสระจากองค์กรภายนอก สามารถด าเนินการด้วยตนเอง สามารถประสานงานองค์กรภายนอกด้วย
ตนเอง ซึ่งสามารถท าให้ประชาชนเริ่มต้นพูดคุยตั้งแต่ก่อนเริ่มตัดสินใจตลอดจนสิ้นสุดโครงการจึง
สามารถควบคุมทรัพยากรที่ถูกใช้   
  นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547, น.17) ได้กล่าวถึงระดับการมีส่วนร่วมว่ามี
ความเป็นไปได้หลายกรณีไม่สามารถระบุช้ีชัดว่ามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด เนื่องจากข้ึนอยู่กับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลหรือบริบทแวดล้อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 (1) การมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไป 
   1. ระดับการมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลของตน เช่น การให้ข้อมูลกับแพทย์
ว่ารู้สึกอย่างไรเพื่อประกอบการพิจารณารักษา เป็นต้น  
   2. ระดับการมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เช่น การได้รับรู้ข้อมูลโรคจาก
แพทย์เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจรักษาต่อไป เป็นต้น 
   3. ระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ตน
มีส่วนได้ส่วนเสียต้องพิจารณาว่าตนเองนั้นมีน้ าหนักการตัดสินใจน้อยกว่า เท่ากับ หรือมากกว่า
เจ้าของโครงการ    
   4. ระดับการมีส่วนร่วมท า คือ มีส่วนร่วมในการด าเนินการ เช่น ร่วมจัด
เทศกาลดนตรี เป็นต้น 
   5. ระดับการมีส่วนร่วมสนับสนุน คือ ไม่สามารถร่วมท าได้ แต่สนับสนุน
ในด้านอื่นๆ เช่น ด้านสถานที่ ด้านอุปโภคบริโภค เป็นต้น 
   นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติม 8 ข้ันตอนในแนวคิด 3 ระดับของนนท์ (2543, 
อ้างถึงใน นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2547, น.18) ประกอบด้วย  
   1. ระดับที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม  เนื่องจาก 1) รัฐเป็นผู้ก าหนด  
2) รัฐเป็นผู้จัดการ และ 3) รัฐบอกให้ประชาชนทราบว่ามีอะไรบ้าง  
   2. ระดับที่ประชาชนมีส่วนร่วมปานกลาง ได้แก่ 4) ได้สอบถามความ
ต้องการของประชาชนส่วนน้อย และ 5) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมบางส่วน 
   3. ระดับที่ประชาชนมีส่วนร่วมมาก ได้แก่ 6) ประชาชนและรัฐมีส่วนร่วม
เท่ากัน 7) ประชาชนได้ควบคุมบางส่วน และ 8) ประชาชนคือผู้ก าหนดสิ่งที่ต้องการ และร่วมกัน
จัดการ   
 (2) ระดับของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
   แบ่ง ไ ว้  2 ข้ันตอน คือ 1) ร่วมกันค้นหาปัญหาของตนเอง และ  
2) ร่วมค้นหาสิ่งที่จ าเป็นส าหรับตนเองในปัจจุบันคืออะไร ซึ่งจะประกอบด้วยการร่วมกันคิดจัดล าดับ
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ความส าคัญของปัญหา วางแผนแก้ไข ระดมความคิดหาทางออกที่เหมาะสม พัฒนานวัตกรรมที่จะ
น ามาใช้แก้ปัญหา ติดตามผลการด าเนินงาน และรับผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ร่วมกัน 
       ในส่วนของทินกฤต นุตวงษ์ (2554) กล่าวว่าแนวคิดการมีส่วนร่วมมี
ระดับที่แตกต่างกัน เมื่อการมีส่วนร่วมมีระดับที่สูงข้ึนจ านวนผู้มีส่วนร่วมจะลดลงตามสัดส่วนและ
รูปแบบ ระดับการมีส่วนร่วมจากต่ าสุดไปสูงที่สุด ดังนี้  
       1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับที่มีส่วนร่วมต่ าที่สุด และเป็นเพียง
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้วางแผน และผู้รับสารเป็นเพียงคนในสังคมที่รับข้อมูลโดยไม่เปิดให้แสดง
ความคิดเห็น เช่น การประชาสัมพันธ์ การท าข่าว เป็นต้น 
       2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นของคนในสังคม เป็นระดับที่เปิด
โอกาสให้คนในสังคมได้แสดงความคิดเห็นให้เห็นทั้งข้อดีข้อเสีย 
       3. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นระดับที่มีการพูดคุยกันอย่างเป็น
ทางการ เพื่อถกเถียง และประเมินความก้าวหน้า  
       4. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับที่ใช้ในโครงการที่มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน มีปัญหามาก เพื่อวางแผนร่วมกันว่าจะท าอย่างไรให้โครงการได้ด าเนินต่อไป 
       5. ระดับร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่ทุกคนร่วมกันด าเนินโครงการในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้โครงการส าเร็จลุล่วงต่อไป 
       6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม
ของคนในสังคม เนื่องจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่ขัดแย้งกัน เช่น การลงประชามติ เป็นต้น  
  ระดับการมีส่วนร่วมแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของประเด็นในการมี
ส่วนร่วมซึ่งข้ึนอยู่กับแต่ละโครงการ และมุมมองที่สามารถก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมได้ในแตล่ะระดบัทีม่ี
ความแตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินโครงการในแต่ละโครงการ รวมถึงทัศนคติของผู้ที่มีส่วนร่วม
ในแต่ละระดับ เช่น ถ้ามีส่วนร่วมมากในการตัดสินใจจะรู้สึกภาคภูมิใจ ในขณะเดียวกันถ้ามีส่วนร่วมใน
การให้ข้อมูลจะไม่รู้สึกภาคภูมิใจมากเท่า เป็นต้น       
 2.2.2.6 ปัญหาการมีส่วนร่วมในชุมชน  
  นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2547, น.23) ได้กล่าวถึงปัญหาการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนเมื่อมีความไม่เหมาะสมเกิดข้ึนหลายประการดังนี้ 
 (1) ปัญหาที่เกิดจากฝ่ายที่ท าเพียงกลุ่มเดียว  
    ตัวอย่างเช่น ฝ่ายราชการ ฝ่ายผู้ผลิต เป็นต้น จะไม่ค่อยเต็มใจให้กลุ่มอื่น
เข้ามามีส่วนร่วมเนื่องจากคิดว่าฝ่ายอื่นจะท าให้งานล่าช้า และคิดว่าคนอื่นด้อยกว่าตนจนต้องท าเอง
ทั้งหมด รวมถึงขาดความไว้เนื้อเช่ือใจ ต้องการความดีความชอบส่วนตน เป็นต้น 
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 (2) ปัญหาที่เกิดจากฝ่ายที่ต้องเข้าร่วม แต่ไม่เข้าร่วม  
   เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น มีความแตกต่างทางเศรษฐกิจ และสังคม 
ไม่ได้รับการยอมรับ มีความไม่เท่าเทียมกันทั้งขณะเข้าร่วมกิจกรรม และการใช้ชีวิตในสังคมร่วมกัน 
เป็นต้น 
 (3) ปัญหาจากหลักการที่ยึดถือแตกต่างกัน  
      ได้แก่ ความขัดแย้งทางแนวคิด ขนบธรรมเนียมที่แตกต่างจึงไม่คิดที่จะ
ร่วมมือกัน และการยึดมั่นในศูนย์กลางทางอ านาจจะท าให้คนที่แตกต่างไม่อยากเข้าร่วม รวมถึงการ
เอาผลประโยชน์เข้าตัวเองโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์โดยรวมท าให้เกิดความแตกหักของการมีส่วนร่วม   
 (4) ปัญหาจากการสื่อสารไม่ดีพอ  
 ก่อให้เกิดการใช้อารมณ์มากข้ึน เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เพียงพออย่างเท่าเทียม
กัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน และเพียงพอจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ทัดเทียมกันทุกฝ่าย  
 (5) ปัญหาวิธีการมีส่วนร่วมที่ไม่เหมาะสม  
   อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การริ่ เริ่มโครงการโดยประชาชนไม่มี
ส่วนร่วม การมีส่วนร่วมโดยที่ไม่เคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม การนัดสถานที่และ
เวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น  
       ประเด็นเหล่าน้ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่อหลักการมีส่วนร่วมซึ่งมีทั้งข้อดี 
และข้อเสียในกรณีที่มีความไม่เหมาะสมเกิดข้ึนในกระบวนการ แต่กระนั้นความจ าเป็นในหลักการมี
ส่วนร่วมนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบอบประชาธิปไตยที่ต้องฟังเสียงของประชาชน และจัดวิธีการ
ที่มีความเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน   

2.2.3 แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital Theory) 
         ทุนทางสังคม เป็นแนวคิดที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของคนในสังคม และตอกย้ า
เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างปัจเจกบุคคลที่มีความแตกต่างกันในแต่ละสังคม การท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับทุนทางสังคมจึงประกอบด้วยที่มา และความหมายของทุนทางสังคม รูปแบบของ
ทุนทางสังคม และบทบาทของทุนทางสังคมในบริบทที่แตกต่างกัน 

2.2.3.1 ท่ีมา และความหมายของทุนทางสังคม 
          ทุนทางสั งคม เป็นแนวคิดที่ก่อก าเนิดข้ึนมาในยุคศตวรรษที่  20  
จากการปฏิบัติการทางสังคม และถูกหยิบยกน ามาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อปะทะกับทุนที่มีมูลค่าเป็น
เงิน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ในเรื่องความแตกต่างทางรายได้ และแง่มุมของ
นโยบายภายในองค์กรที่ไม่สอดคล้องกับแรงงาน เนื่องจากไม่ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงงานในองค์กร (Putnam,  2000, p.19)  จนกระทั่ งได้รับความแพร่หลายไปในสาขาวิชา 
สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ และด้านการศึกษา ในการน าไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคม และค้นพบว่า  
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ทุนทางสังคมเป็นทุนที่สถาบันทางสังคมในแต่ละสังคมนั้นมีอยู่ สามารถสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่
ดีให้แก่คนในสังคม และส่งผลดีในการประสานงาน ลดต้นทุนการผลิต และเกิดจารีตประเพณีที่ดีงาม
ต่อกัน แต่กระนั้นสามารถลดเลือนหายไปในกรณีที่ไม่ถูกน ามาใช้ (พรชัย ตระกูลวรานนท์, 2552;  
วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2551, น.292) แนวคิดทุนทางสังคมมีนักวิชาการให้ความหมายในหลากหลาย
แง่มุม ดังต่อไปนี้ 

(1) ความหมายของทุนทางสังคมในสังคมตะวันตก 
   แนวคิดของลิดา จัดสัน ฮันนิฟาน (Hanifan, 1916) ที่ปรึกษาของโรงเรยีน
ในชนบททางตะวันตกของรัฐเวอร์จิเนียได้พูดถึงทุนทางสังคมเกี่ยวข้องกับการศึกษาว่า การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการศึกษาจะช่วยให้โรงเรียนสมบูรณ์แบบ และทุกคนจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน และมีความพึงพอใจร่วมกันกับสิ่งที่ตนเองได้รับ และยังส่งผลต่อการ
ประสานงานร่วมกันในสังคม จนในที่สุดปัจเจกบุคคลจะได้รับความช่วยเหลืออย่างเป็นมิตรจากคนใน
สังคม ท าให้ทุนทางสั งคมมีความแข็งแรงเพิ่มมากข้ึน  (อ้างถึงใน Putnam,  2000; วร วุฒิ   
โรมรัตนพันธ์, 2551, น.294) 
   ในส่วนของโรเบิร์ต พุทนัม (Putnam, 2000) ไดศึ้กษาทุนทางสังคมทาง
ตอนเหนือของอิ ตาลีและพบว่าทุ นทางสั งคมเป็นทุ นที่ เ กิ ดจ ากความไ ว้วางใจ ( Trust)  
บรรทัดฐานของสังคม (Norms) และเครือข่ายทางสังคม (Social Network) เนื่องจากคนในสังคมมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านความร่วมมือในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งท าให้เกิดความไว้วางใจ  
สร้างบรรทัดฐานทางสังคมที่ดีให้แก่กันภายใต้กรอบของกฎหมาย และมีผู้น าที่ดี ซื่อสัตย์ และมีความ
ยุติธรรม ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อคนในสังคม สร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนร่วมกัน เกิดความสามัคคี และ
ส่งผลต่อค่านิยมในสังคมโดยรวม เนื่องจากคนในสังคมรับรู้ถึงผลประโยชน์สาธารณะ และผลตอบแทน
ที่ตนเองจะได้อย่างเท่าเทียม  

 ดังตัวอย่างงานวิจัยของพุทนัมที่ได้ท าการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างแคว้น
ในอิตาลีที่มีทุนทางสังคมที่ เข้มแข็ง และอยู่ภายใต้กฎหมายที่ เกิดข้ึนร่วมกัน คนในสังคมมี
ความสัมพันธ์อันดี มีความไว้เนื้อเช่ือใจกัน ก่อให้เกิดผลประโยชน์โดยรวม เช่น การลดต้นทุนการผลิต
ในร้านค้า โดยการช่วยเหลือในการขนส่งวัตถุดิบ ส่งผลต่อราคาขายที่ลดลง  หรือการรวมตัวจัดตั้ง
สโมสรสร้างเครือข่ายให้แก่สมาชิก เป็นต้น และแคว้นที่มทีุนทางสังคมไม่แข็งแรง รวมถึงกฎหมายยังมี
ความคลุมเครือ ท าให้คนในสังคมรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียม มีการหาผลประโยชน์ให้ตนเองมากกว่า
ส่วนรวม ชีวิตในสังคมจึงขาดความไว้เนื้อเช่ือใจ และไม่มีความสุข เพราะต้องหวาดระแวงซึ่งกันและกนั  
ในทัศนะของพุทนัมทุนทางสังคมเป็นส่วนท าให้เกิดประชาธิปไตยที่ดีที่มาจากภาคสังคม ไม่ใช่มาจาก
รัฐบาล (อ้างถึงใน ทินกฤต นุตวงษ์, 2554, น.23; พรชัย ตระกูลวรานนท์, 2552; วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 
2551, น.295)  
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 งานวิจัยอีกช้ินของพุทนัมแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมในรูปแบบการเล่นกีฬาโบว์ลิ่งในสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนลดลง
เนื่องจากคนเริ่มมีการมาเล่นคนเดียวมากขึ้นกว่าการมาเล่นเป็นกลุ่ม ส่งผลต่อผู้ประกอบการมรีายไดท้ี่
ลดลง และแสดงให้เห็นถึงทุนทางสังคมที่ลดลงของสังคมอเมริกัน อันเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การโยกย้ายถ่ินฐาน เป็นต้น สถิติของการมีส่วนร่วมทางสังคม
ในกิจกรรมอื่น เช่น งานอาสาสมัคร มีการลดลงเช่นกันในปีคริสตศักราช 1998-1999 การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมจึงเป็นไปได้ยาก ท าให้การรวมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายทางสังคมที่จะสร้าง
ความเข้มแข็งในภาคประชาสังคมในระบอบประชาธิปไตยลดลง ดังนั้นการให้ความส าคัญเกี่ยวกับทุน
ทางสังคมจึงเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมให้มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต
ในสังคม และเกิดการสร้างเครือข่ายทางสังคมร่วมกัน (Putnam, 2000)  

 ในทัศนะของเจมส์ โคลแมน (Coleman, 1988, p.98) ได้กล่าวถึงทุน
ทางสังคมว่าเป็นชุดความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าของบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่ง จนกระทั่ง
ก่อให้เกิดภาระผูกพัน ความคาดหวัง และเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันในลักษณะมีผลประโยชน์
ต่างตอบแทนกันและเกิดการรวมกลุ่มในที่สุด โดยมีความแตกต่างจากทุนชนิดอื่น คือ ทุนทางสังคมไม่
สามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยตัวคนเดียว  

 โคลแมนได้ศึกษาทุนทางสังคมผ่านระบบการศึกษา โดยการวิเคราะห์ทุน
ทางสังคมกับการศึกษาช้ีให้เห็นว่าแท้จริงแล้วนักเรียนที่ประสบความส าเร็จในการเรียนไม่ได้ข้ึนอยู่กับ
ลักษณะของโรงเรียนเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมทั้งที่มีอยู่ในครอบครัว และ
ความสัมพันธ์ทางสังคมกับโรงเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่
จะต้องมีการกระท าที่สามารถร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วม คือ การท าให้เด็กเติบโตข้ึนไป
เป็นคนที่ประสบความส าเร็จในชีวิต นอกจากนี้ยังมอบผลตอบแทนให้แต่ละบุคคลในระบบ
ความสัมพันธ์ เช่น นักเรียนได้ความรู้ และประสบการณ์ชีวิต ผู้ปกครองบรรลุจุดมุ่งหวังที่ส่งลูกเข้ามา
ศึกษา ครูภูมิใจในหน้าที่ของครูที่มีลูกศิษย์ที่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น ดังนั้นทุนทางสังคมที่ปรากฏ
อยู่ทั้งในและนอกครอบครัวเป็นความสัมพันธ์ที่สนับสนุนทุนประเภทอื่นให้เกิดข้ึน เช่น สร้างทุนมนุษย์
ที่มีศักยภาพต่อสังคมในรุ่นถัดไป และก่อให้เกิดทุนทางกายภาพที่สามารถสร้างผลผลิตส าหรับสังคม 
และส่งผลต่อทุนทางเศรษฐกิจ เป็นต้น (อ้างถึงใน ทินกฤต นุตวงษ์, 2554, น.23; พรชัย ตระกูลวรา
นนท์, 2552; วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2551, น.307)   
   แนวคิดของปิแอร์ บูดิเยอร์ (Bourdieu, 1992) นักทฤษฎีทางด้านสังคม
ชาวฝรั่งเศสได้ให้ค าอธิบายว่าทุนทางสังคมเป็นทรัพยากรที่สร้างเครือข่ายทางสังคมของบุคคลที่ด ารง
อยู่ในสังคม ซึ่งทุนทางสังคมนี้ก่อให้เกิดการยอมรับสมาชิกของเครือข่ายว่าเป็นพวกเดียวกัน 
ส าหรับบูดิเยอร์ ได้ศึกษาทุนทางสังคมโดยมุ่งเน้นไปที่ความขัดแย้ง และระบบอ านาจที่ปรากฏอยู่ใน
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ทุนทางสั งคม และพบว่าเครื อ ข่ ายทางสั งคมมี ระดับอ านาจ และชนช้ันที่ แตกต่ างกั น  
ท าให้ได้รับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันในแต่ละเครือข่าย เครือข่ายที่มีบุคคลที่มีระดับอ านาจสูงจะสรา้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีระดับอ านาจทัดเทียมกัน และค่อนข้างเปิดก ว้างในการแสวงหา
ผลประโยชน์ในเครือข่ายของตน ในทางตรงข้ามเครือข่ายที่มีบุคคลระดับอ านาจต่ าจะมีความสัมพันธ์
ในระดับเดียวกัน และท าให้การปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายที่มีระดับอ านาจสูงเป็นไปได้ยาก การแสวงหา
ผลประโยชน์ในเครือข่ายจึงเป็นวงแคบกว่า ดังนั้นในแนวคิดของบูดิเยอร์ทุนทางสังคมจึงเป็นสิ่งที่
สามารถก่อให้เกิดการแบ่งชนช้ันตามมาอย่างชัดเจน (อ้างถึงใน ทินกฤต นุตวงษ์, 2554, น.23; 
พรชัย ตระกูลวรานนท์, 2552)   
   ฟรานซิส ฟุกุยามา (Fukuyama, 2001) ได้ให้ความหมายของทุนทาง
สังคมว่า เป็นชุดของจารีตที่ไม่เป็นทางการ และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จนกระทั่งเกิด
ความไว้วางใจ และในที่สุดจึงปรากฏเป็นเครือข่ายทางสังคมซึ่งเป็นผลผลิตจากทุนทางสังคม สามารถ
เห็นได้ชัดในระบบเครือญาติ หรือแม้กระทั่งระดับทุนทางสังคมที่มีความซับซ้อนมากอย่างศาสนา 
แนวคิดของฟุกุยามาท าให้ทุนทางสังคมเป็นเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมอันดีเท่านั้น นอกจากนี้ฟุกุยามายัง
วิเคราะห์เกี่ยวกับทุนทางสังคมเกี่ยวกับระบบการประสานงานในองค์กร ซึ่งโดยปกติดูเหมือนทุนทาง
สังคมจะไม่มีประโยชน์ เนื่องจากเป็นระบบที่ด าเนินไปตามข้ันตอน เช่น ระบบการท าหนังสือราชการ 
ระบบการท าสัญญา เป็นต้น แท้จริงแล้วระบบการประสานงานจ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ่งทุน
ทางสังคมสามารถช่วยลดต้นทุนในส่วนน้ี และสามารถท าให้การประสานงานสะดวกรวดเร็วข้ึน (อ้าง
ถึงใน ทินกฤต นุตวงษ์, 2554, น.24; วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2551, น.312) 

(2) ความหมายของทุนทางสังคมในสังคมไทย 
   ทุนทางสังคมในประเทศไทยถูกใช้อย่างแพร่หลายหลังจากยุควิกฤติทาง
เศรษฐกิจในปี พุทธศักราช 2540 ทั้งหน่วยงาน และนักวิชาการได้กล่าวถึงทุนทางสังคมในแง่มุมที่
หลากหลาย อาทิ กองทุนเพื่อสังคม (SIF) ที่ก่อตั้งให้เกิดการลงทุนทางสังคม กระตุ้นให้เกิดการเล็งเห็น
คุณค่าที่ดีในสังคมไทย เช่น ความมีน้ าใจ การช่วยเหลือกัน เป็นต้น และการณรงค์ด้านวัฒนธรรมที่สืบ
ทอดกันมา รวมถึงการร่วมกลุ่มเพื่อพัฒนาชุมชน (อ้างถึงในธนพล พรมสุวงศ์, 2546)  

 ในแนวคิดของเอนก นาคะบุตร (2545) กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่
ด ารงอยู่ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังเช่น การลงแขกเกี่ยว
ข้าว เป็นต้น จนกระทั่งเกิดการรวมกลุ่ม จนสามารถมีพลังขับเคลื่อนในการสร้างคุณค่าให้ชุมชน 
ร่วมกันแก้ไขปัญหาจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ระยะยาว สอดคล้องกับไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2543) ที่
กล่าวว่าทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ที่ด ารงอยู่ในสังคมไทย เช่น ความสามัคคี การมีศูนย์
รวมจิตใจและศีลธรรม การร่วมกันจัดตั้งองค์กร ทุนทางสังคมแสดงถึงการร่วมมือกันซึ่งท าให้ชุมชน
สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน   
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 ในมุมมองของ อานันท์ กาญจนพันธ์ุ (2544, น.20) ได้ให้ความหมายว่า 
ทุนทางสังคมได้แสดงออกถึงวิธีคิด และระบบความรู้ในการจัดการ รวมถึงการจัดระบบความสัมพันธ์
ในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติ อันเกิดความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนจน
กลายเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคม เช่น ความเช่ือว่าต้นไม้มีสิ่งศักสิทธ์ิอาศัยอยู่ ท าให้คนที่มีความเช่ือ
ลักษณะเดียวกันไม่ตัดต้นไม้ เป็นต้น ทุนทางสังคมยังกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกที่ดีให้กับธรรมชาติ  
เนื่องจากมนุษย์ต้องอาศัยธรรมชาติ ดังนั้นจ าเป็นต้องรักษาธรรมชาติเช่นกัน ดังนั้นทุนทางสังคมจึง
เกี่ยวโยงกับวัฒนธรรม  

 ในส่วนของวรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548, น.323) แสดงให้เห็นแนวคิดของ
ทุนทางสังคมที่พยายามหล่อเลี้ยงชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยด ารงอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ที่มีอยู่
ในสังคมตั้งแต่ระดับปัจเจกจนกระทั่งขยายออกไปจนเป็นระดับเครือข่ายที่มีความมุ่งมั่นเพื่อส่วนรวม 
และท าให้เกิดการจัดระเบียบของสังคม ทั้งในด้านการท างาน และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
กระบวนการทุนทางสังคมจะได้รับอิทธิพลทั้งจากปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยี ท าให้คนในสังคมได้รับรู้สิ่งใหม่ที่เกิดข้ึนในสังคม และสามารถเกิด
จากปัจจัยภายในสังคม เช่น เกิดจากจารีตประเพณี ระเบียบวิธีคิดที่สืบทอดต่อกันมา ดังนั้นทุนทาง
สังคมจะปรับเปลี่ยนวิธีคิด และวิถีปฏิบัติของคนในสังคมโดยมีความเช่ือมโยงกับศีลธรรมอันดีต่อกัน 
ท าให้เกิดค่านิยมร่วมกัน เกิดเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาร่วมกันในชุมชน หรื อสังคม โดยอยู่ 
บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางสังคมที่ชอบธรรม 
   ทุนทางสังคมของมุมมองนักวิชาการทั้งในสังคมตะวันตก และสังคมไทย
ได้แสดงให้เห็นถึงความหมายของทุนทางสังคมที่ด ารงอยู่ในสังคม โดยมีศีลธรรมของสังคมมาเป็น
พื้นฐาน สร้างคุณค่าให้แก่สังคม จารีตประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งการเข้าใจในปรับตัวเปลี่ยนแปลงของ
ทุนทางสังคมในยุคปัจจุบัน ดังนั้นทุนทางสังคมจึงเป็นทรัพยากรที่ข้ึนอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่สามารถสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจในหลายระดับทั้งที่เป็นแนวราบและแนวตั้ง โดยต่างฝ่ายต่าง
ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม เช่น การลดต้นทุนการผลิต การ
ด าเนินงาน การส่งเสริมจารีตประเพณีที่ด ีความไว้เนื้อเช่ือใจ ความรู้สึกปลอดภัย การทดแทนบุณคุณ 
เป็นต้น ท าให้เกิดทุนรูปแบบอื่นที่ท าให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมได้ทั้งที่เป็นมนุษย์ และ
ทรัพยากร รวมถึงยังส่งผลท าให้เกิดการใช้ค าว่า “ทุน” ในรูปแบบอื่นตามมา เช่น ทุนมนุษย์ ทุน
วัฒนธรรม ทุนสาธารณะ เป็นต้น    
 2.2.3.2 องค์ประกอบของทุนทางสังคม 
        เบน และฮิกส์ (Bain & Hicks, 1998) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
ทุนทางสังคมไว้ดังนี้ 
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 (1) องค์ประกอบในระดับการรับรู้ของชุมชน (Cognitive)  
   เป็นองค์ประกอบของความสัมพันธ์ในระดับบุคคลในสังคมที่มีการรับรู้
หรือเรียนรู้ร่วมกัน เช่น คุณค่า ความเช่ือ ความเคารพ ความเข้มแข็ง ความสัมพันธ ์ บรรทัดฐานทาง
สังคม พฤติกรรม เจตคติ ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร รวมถึงความรู้และปัญญา 
 (2) องค์ประกอบในระดับโครงสร้าง (Structural based)  
   เป็นองค์ประกอบของการจัดการ และการปฏิบัติในระดับสถาบันทาง
สังคมที่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น โครงสร้างขององค์กร ภาวะผู้น าและหน้าที่ในการ
ตัดสินใจ การปฏิบัติต่อกัน และหน้าที่ความรับผิดชอบ เครือข่ายที่เป็นทางการ การท ากิจกรรมใน
ชุมชน เป็นต้น 
 2.2.3.3 แหล่งก าเนิดทุนทางสังคม 
  เบน และฮิกส์ (Bain & Hicks, 1998) ได้กล่าวถึงแหล่งก าเนิดของทุนทาง
สังคมไว้ดังนี้ 
 (1) ครอบครัว (Families)  
   แหล่งก าเนิดทุนทางสังคมแห่งแรก ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างคนภายในครอบครัว 
 (2) ชุมชน (Communities)  
   การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงานในการแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (3) องค์กรเอกชน (Firms)  
   การสร้างการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
 (4) สังคมของพลเมือง (Civil society)  
      การสร้างพื้นฐานของการมีส่วนร่วมในการมีสิทธิในการออกเสียง 
 (5) พื้นที่สาธารณะ (Public sector)  
   รัฐ และสถาบันของรัฐ สร้างพื้นที่สาธารณะให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
 (6) เช้ือชาติ (Ethnicity)  
   ความเป็นเช้ือชาติ ชนเผ่า ชาติพันธ์ุ การเข้าเมือง ซึ่งมีการร่วมกันแบ่ง
คุณค่าร่วมกัน และได้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนกัน 
 2.2.3.4 รูปแบบของทุนทางสังคม 
  ทุนทางสังคมในแต่ละทัศนะแสดงให้เห็นรูปแบบของทุนทางสั งคมที่
เกิดข้ึนในสังคมที่หลากหลาย เนื่องจากทุนทางสังคมเป็นเรื่องที่ด ารงอยู่ในสังคม และถูกน ามาใช้
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วิเคราะห์สังคมในหลายแง่มุมดังรูปแบบของโรเบิร์ต พุทนัม (Putnam, 2000) ที่กล่าวถึงรูปแบบของ
ทุนทางสังคมจากขนาดของความสัมพันธ์ทางสังคม ดังต่อไปนี ้
 (1) ทุนทางสังคมที่เช่ือมโยงกันในกลุ่มสมาชิก (Bonding social capital) 
  มีลักษณะเช่ือมโยงระหว่างความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนทิสนม
กันจนก่อให้เกิดความเข้มแข็งในพวกพ้องป้องกันการเข้ามาท าลายของคนนอก 
 (2) ทุนทางสังคมที่เช่ือมโยงระหว่างสังคม (Bridging social capital)  
  การเช่ือมโยงกันกับสังคมที่มีความแตกต่างกันทั้งทางด้านจารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม แต่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น มีผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจร่วมกันท าให้สามารถมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจนกระทั่งเป็นเครือข่ายทางสังคม  
 (3) ทุนทางสังคมที่มีการเช่ือมโยงกันระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
หลากหลายสถาบัน (Linking social capital) 
   จนสามารถเป็นตัวแทนของอ านาจ และมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ใน
แนวดิ่งระหว่างบุคคล เช่น องค์กรภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัคร ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางอ านาจใน
แนวดิ่งที่มีรูปแบบที่เป็นทางการ เป็นต้น (Woolcock, 2001) 
  ในทัศนะของเจมส์ โคลแมน (Coleman, 1988, p.101) ได้กล่าวถึง
รูปแบบไว้ดังต่อไปนี ้
 (1) รูปแบบจากความผูกพัน ความคาดหวัง และความไว้วางใจ 
   ระดับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมุ่งเน้นไปที่ความผูกพัน ความคาดหวัง 
และความไว้วางใจระหว่างบุคคล และสังคม เช่น นาย ก ได้ท าบางอย่างให้กับนาย ข โดยคาดหวัง 
และเช่ือว่าจะได้รับผลประโยชน์บางอย่างกลับมา เป็นต้น ดังตัวอย่างของ คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (Geertz, 
1962) ได้ศึกษาสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงให้เห็นว่าการรวมกลุ่มกัน “แชร์” หรือการให้
ผู้เข้าร่วมรวมเงินกันในอัตราเท่ากันในแต่ละเดือน หลังจากนั้นในแต่ละเดือนผู้เข้าร่วมจะมาแข่งขันโดย
ให้ดอกเบี้ยมากที่สุดจะได้เบิกเงินทั้งหมด และหลังจากที่ได้รับเงินต้องจ่ายทุกเดือนในอัตรากลาง
พร้อมดอกเบี้ย กระบวนการซ้ าเดิมจนจบคนเบิกเงินคนสุดท้าย ซึ่งต้องอาศัยความภูกพัน และความ
ไว้วางใจกันในสังคมอย่างมาก จึงจะสามารถคาดหวังได้ว่าจะไม่โกง ในอีกแง่มุมหนึ่งแสดงให้เห็น
ความส าคัญของทุนทางสังคมเช่ืองโยงกับกับเศรษฐศาสตร์ (อ้างถึงใน Coleman, 1988, p.102) 
 (2) รูปแบบจากช่องทางการได้รับข้อมูล  
   ระดับความสัมพันธ์ทางสังคมมุ่งเน้นในข้อมูลที่ส่งผลต่อการกระท า  
ซึ่งโดยปกติข้อมูลเหล่านี้จะมีราคา เช่น การศึกษาของแคทซ์ และลาซารส์เซลด์ (Katz & Lazarseld, 
1955) แสดงถึงการมีข้อมูลของเกี่ยวกับผู้หญิงที่มีการแต่งตัวตามสมัย แต่ไม่นิยมแต่งตัวล้ าสมัย ท าให้
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สามารถเข้าใจวัฒนธรรมการแต่งตัว และส่งผลต่อการค้าขาย หรือความเหมาะสมในการแต่งตัว (อ้าง
ถึงใน Coleman, 1988, น.104)   
 (3) รูปแบบจากบรรทัดฐานทางสังคม  
   ระดับความสัมพันธ์ทางสังคมที่มุ่งเน้นที่บรรทัดฐานทางสังคม และการใช้
บรรทัดฐานทางสังคมให้ส่งผลต่อการกระท าไม่ว่าจะเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบ เช่น การกระตุ้นโดย
การให้ก าลังใจ หรือการแสดงออกเมื่อมีการกระท าผิด เป็นต้น ซึ่งท าให้ส่งผลต่อการกระท าของคนใน
สังคมที่เปลี่ยนไปจึงจะเรียกได้ว่าเป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ และสร้างทุนทางสังคมให้
เกิดข้ึนมาในโครงสร้างทางสังคม (Coleman, 1988, 104)   
  ในส่วนของสังคมไทย เอนก นาคะบุตร (2545) ได้แบ่งรูปแบบของทุนทาง
สังคมออกเป็น 5 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ทุนทางจิตวิญญาณ (Spiritual Capital)  
   ประกอบด้วยจิตวิญญาณ ระบบคุณค่า ส านึกท้อง ถ่ิน และความ
ภาคภูมิใจในถ่ินก าเนิด เพราะเป็นที่อยู่อาศัยมาต้ังแต่บรรพบุรุษ ซึ่งหากมีเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อ
ถ่ินก าเนิดก็พร้อมที่จะร่วมใจลุกขึ้นสู้  
 (2) ทุนทางภูมิปัญญา  
      ดังแสดงให้เห็นจากการหันกลับมาใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการประกอบ
อาชีพ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ าในปี พุทธศักราช 2540 รวมถึงน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการ
จัดการทรัพยากร การจัดการระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และระหว่าง
ชุมชนกับชุมชน  
 (3) ทุนมนุษย์  
   ทรัพยากรมนุษย์ หรือทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญที่มีความรักเพื่อนพ้อง  
รักศักดิ์ศรี มีจิตเป็นอาสาสมัครที่จะช่วยเหลือ แบ่งปัน ขยายเครือข่าย และความรู้ระหว่างกันจาก  
รุ่นสู่รุ่น มีความเป็นผู้น าที่พร้อมจะปรับตัวเข้าสู่ความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่าย   
 (4) ทุนทรัพยากรธรรมชาติ  
   มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากคนในสังคม ดังนั้นธรรมชาติจึงเป็น
รากฐานการด าเนินชีวิต และเศรษฐกิจ ท าให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนกับธรรมชาติ  
 (5) กองทุนสาธารณะ  
   การรวมกลุ่มกันจัดการกองทุนสาธารณะของชุมชนในรูปแบบแตกตา่งกนั 
เช่น การจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์ การท าธนาคารข้าว เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดการทุนทางเศรษฐกิจที่
ส่งผลต่อปัจจัยการผลิต และการด ารงชีวิต 
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  นอกจากนี้ณัฐกานต์ จิตรวัฒนา (2546) ได้แบ่งรูปแบบทุนทางสังคม
ออกเป็นสองรูปแบบ ประกอบด้วย 
 (1) รูปแบบที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น  
   ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มนุษย์ไม่ได้สร้างข้ึนแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
และส่งผลให้เกิดกระบวนการทางสังคมในการจัดสรร แบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการร่วมกัน
อนุรักษ์ธรรมขาติจนกลายเป็นทุนทางสังคมในที่สุด 
 (2) รูปแบบที่มนุษย์สร้างขึ้น  
   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่บรรพบุรุษ
ได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่อดีต และสืบทอดสู่คนรุ่นปัจจุบันซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสังคมในยุคปัจจุบัน 
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่มนุษย์ และสังคม 
  รูปแบบของทุนทางสังคม แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ทุนทางสังคมมีหลาย
ลักษณะที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ จนกระทั่งสามารถ
ก่อรูปเป็นกลุ่ม และเครือข่ายทางสังคมในภายภาคหน้า   

2.2.3.5 บทบาทของทุนทางสังคมในบริบทท่ีแตกต่างกัน 
 บทบาทของทุนทางสังคมในแนวคิดของโรเบิร์ต พุทนัม (2000) ได้แบ่ง

บทบาทออกเป็นสองลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนใน
สังคม ท าให้เกิดกลุ่มคนที่มีลักษณะความสัมพันธ์แนวราบ และแนวตั้ง ในอีกลักษณะเป็นบทบาทที่
สานสัมพันธ์สู่ภายนอกกลุ่ม ซึ่งบทบาททั้งสองได้เข้าไปด ารงอยู่ในบริบทที่แตกต่างกันไป ดังที่วรวุฒิ 
โรมรัตนพันธ์ (2551, น.335) ได้กล่าวถึงดังต่อไปนี ้
 (1) ทุนทางสังคมในบริบทโครงสร้างทางสังคม  
   แสดงให้เห็นถึงการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง ผ่านการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชุมชน สังคม  จนกระทั่งเกิดการรวมตัวเป็น
เครือข่ายทางสังคม ดังเช่น กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์  เป็นต้น ซึ่งในกรณีกลุ่ม
อาสาสมัครมีการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มอาสาสมัครอื่นเพื่อที่จะช่วยเหลือกันและกันในการจัดกิจกรรม  

(2) บริบททางการเมือง 
  ในบริบทประชาธิปไตยว่าทุนทางสังคมก่อให้เกิดความไว้วางใจ การมี

ส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การรวมกลุ่มทางการเมือง และเกิดกลไกในระบอบประชาธิปไตย 
เช่น การมีส่วนร่วมในการออกเสียงเลือกตั้ง การปรึกษาหารือ ร่วมมือกันแก้ปัญหา เป็นต้น  
 (3) บริบททางเศรษฐกิจ  
   ทุนทางสังคมได้แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาเพียงด้านเศรษฐกิจนั้น  
ท าให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาหลายประการ เช่น ปัญหาความเหลื่อมล่ าทางชนช้ัน การสูญเสีย
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ทรัพยากรจ านวนมาก และรุกล้ าพื้นที่ท ากินเพื่อขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นต้น การหันกลับมาใส่ใจ
สังคม และเล็งเห็นคุณค่าทางสังคมสามารถช่วยเหลือสังคม และกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมกันผ่านการ
ใช้ทุนทางสังคมให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นในการลดต้นทุนการผลิต การจัดการ หรือการ
ประสานงาน ท าให้ผลประโยชน์อยู่กับทั้งผู้ประกอบการ และคนในสังคม 
 (4) บริบทด้านสิ่งแวดล้อม  
   แสดงให้เห็นว่าทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่สามารถท าให้เกิดการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ในกรณีที่ขาดทุนทางสังคม ดังเช่นยุคทุนนิยมแบบสุดโต่ง ท าให้เกิดการแย่ง
ชิงทรัพยากรธรรมชาติ และเกิดความไม่เท่าเทียมในการจัดการทรัพยากร ดังนั้นทุนทางสังคมจึงมีส่วน
ช่วยให้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรอย่างเท่าเทียม และมีความเข้าใจในการร่วมกัน
ดูแลรักษาทรัพยาการอย่างยั่งยืน (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2551, น.337) 
 (5) บริบทของการพัฒนาชุมชน  
   เบน และฮิกส์ (1998) ได้แสดงให้เห็นว่าระดับของทุนทางสังคมทั้ง
ระดับมหภาค และระดับจุลภาคมีส่วนเกื้อหนุนให้คนในชุมชนรับรู้และตระหนักถึงทุนทางสังคมทีด่ ารง
อยู่ในสังคม ก่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของชุมชนของตนเอง และสามารถก่อให้เกิดแนว
ทางการปฏิบัติโดยคนในชุมชนเอง จนกระทั่งสามารถรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง มีความร่วมมือ
ร่วมใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสามารถพัฒนาด้วยตนเองต่อไป  
 2.2.4 แนวคิดการพัฒนาชุมชนแออัด (Crowded Community Development) 
   เมืองเป็นค าที่แสดงถึงความเป็นศูนย์กลางของรัฐชาติในอดีต เนื่องจากเป็น
สถานที่พระมหากษัตริย์ รัฐบาล และส่วนงานราชการที่ท าหน้าที่หลักของรัฐชาติ รวมถึงวัดที่มีขนาด
ใหญ่ด ารงอยู่ในเขตเมือง และสถาบันการศึกษาที่มีหลากหลายแห่ง จึงกล่าวได้ว่าเมืองเป็นศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและการเมืองของภาครัฐ ท าให้มีการน าผลประโยชน์จากชนบทเข้าสู่เมืองอยา่งสม่ าเสมอ 
(ฉันทัส เพียรธรรม, 2542) ซึ่งรัฐชาติในปัจจุบันมีการด าเนินนโยบายการพัฒนามากข้ึนเพื่อเป็นการ
ช่วยเหลือคนในพื้นที่ชนบทมากกว่าในยุคก่อน ค าว่า “เมือง” จึงเป็นศูนย์กลางของนโยบายการพัฒนา
รัฐชาติ และยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคมโดยมีระบอบทุนนิยมเข้ามา
เกี่ยวข้องโดยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท าให้เมืองมีความแออัดมากข้ึน เนื่องจากการ
เพิ่มข้ึนของประชากร และการย้ายถ่ินฐานเข้ามาท ามาหากินในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน ท าให้
เศรษฐกิจ และสังคมในเมืองเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว เกิดความสลับซับซ้อนในสังคมเมือง และสร้าง
ความแออัดจนท าให้เกิดปัญหาสังคมตามมาเช่นกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2525) 
   ปัญหาความหนาแน่นจนเกิดเป็นชุมชนแออัด กล่าวได้ว่าไม่ใช่ปัญหาของปัจเจก
ที่เป็นผู้อยู่อาศัย หากแต่เป็นปัญหาทางด้านโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเอื้ออ านวยใหก้บั
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม (เวชยันต์ เฮงสุวนิช, 2540) ท าให้มีผู้ใช้แรงงานต้องเดินทางเข้ามาในเมืองเป็น
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จ านวนมากเพื่อเป็นแรงงาน และอยู่อาศัยในเขตที่ใกล้สถานที่ท างาน ประกอบกับเมื่อเวลาผ่านไป 
ครอบครัวขยายมากข้ึน มีการเข้ามาของแรงงาน และเครือญาติมากข้ึนจึงเกิดเป็นพื้นที่แออัดกัน
บริเวณในเขตเมืองจนถูกตั้งความหมายอย่างเป็นองค์รวมว่าเป็นพื้นที่ที่สกปรก อันตราย เป็นที่น่า
รังเกียจของคนภายนอก เป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ท าให้คนในชุมชนเข้าถึง
บริการของรัฐได้ยาก และมีปัญหาการไล่รื้อที่อยู่อาศัยจากเจ้าของที่ดิน เป็นต้น (สิริลักษณ์ แก้วคงยศ, 
2532)  
   การเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนแออัดเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่และ
น าไปสู่การพัฒนาชุมชนไม่ให้ถูกละทิ้งให้ตกขอบของสังคมเมืองจึงเกิดจากทั้งภาครัฐ และเอกชน โดย
การเข้าไปศึกษาชุมชนแออัดจนน าไปสู่การร่วมกันพัฒนาชุมชน ถึงแม้อาจจะไม่ใช่ที่ดินที่คนในชุมชน
เป็นเจ้าของ แต่สิทธิมนุษยชนในการด ารงชีวิต และสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของตนเองนั้นเป็น
สิ่งส าคัญ โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการต่อรอง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม เช่น กลุ่มขยะรีไซเคิล การรวมกลุ่มแม่บ้าน การแสดงความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันเป็นเครือข่าย เป็นต้น (อคิน รพีพัฒน,์ 2542, อัภยุทย์ จันทรพา, 2552 และสุวัฒน์ คงแป้น, ม.ป.ป.) 
   เมืองในข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวแทนของประชาธิปไตยที่เกิดข้ึนใน
เขตเมืองในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันท าประโยชน์ รวมถึงจัดตั้ง
เป็นชมรม หรือสหกรณ์ที่ท าให้ความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตดีข้ึน น าไปสู่การต่อสู้กับนโยบายที่ไม่
เป็นธรรมของภาครัฐ เป็นต้น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งในชนบทและเขตเมืองจะสามารถช่วยให้
เกิดความสมดุลระหว่างเมืองกับชนบทให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ประชาธิปไตยร่วมกัน (เอนก เหล่าธรรมทัศน์ , 2542) และในอีกแง่หนึ่งยังส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาคนในชุมชนให้มีความสามารถ และศักยภาพในการเข้าถึงบริการ และต่อรองนโยบายจาก
ภาครัฐเช่นเดียวกับแนวคิดของอมาตยา เซน (Sen, 1999, p.10) ที่กล่าวว่าการพัฒนาความสามารถ
ของมนุษย์จะน าไปสู่เสรีภาพในหลายด้าน ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะท าให้มนุษย์บรรลุเป้าหมายทั้งใน
ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านโอกาสทางสังคม ด้านความโปร่งใส และด้านความมั่นคงปลอดภัย 
 2.2.5 แนวคิดการจัดการองค์กรทางสังคม  
         สังคมมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามความต้องการของมนุษย์ซึ่งมี
ลักษณะการกระท ารวมกลุ่มกับผู้ที่มีทัศนคติความเช่ือในเรื่องเดียวกัน ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มทางสังคมที่
จะพยายามขับเคลื่อนสังคมของตนเองให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เหมาะสมกับสังคมของตน 
การรวมตัวท าให้สามารถต่อรองกับอ านาจรัฐ หรือเอกชนที่อาจจะมีส่วนในการเอารัดเอาเปรียบผู้คน
ในสังคม จึงก่อให้เกิดเอกลักษณ์ และบรรทัดฐานทางสังคมใหม่ ในขณะเดียวกันสังคมลักษณะ 
เปิดเสรี ท าให้เกิดกลุ่มทางสังคมที่มีความแตกต่างกันมีความหลากหลายทางความคิด อัตลกัษณ์ 
บรรทัดฐาน และการจัดการที่แตกต่างกัน 
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 การจัดการเป็นการกระท าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยอาศัย ทรัพยากร
บุคคล เงิน สิ่งของ และวิธีปฏิบัติงานร่วมกัน การจัดการองค์กรจึง มีความแตกต่า งกันตาม
เป้าหมายขององค์กร โดยรวมสามารถแบ่งตามลักษณะเป้าหมายเป็นสามประเภท ได้แก่ 
1) การจัดการภาคราชการ (Administration) มุ่งเน้นการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพ 
2) การจัดการภาคธุรกิจ (Management) มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลก าไรสูงสุด และ 
3) การจัดการทางสังคม (Social Management) มีเป้าหมายในการสร้างความสุขให้แก่ผู้คนในสังคม 
(รงค์ บุญสวยขวัญ , 2557) 

 ดังนั้นองค์กรหรือกลุ่มทางสังคมที่ก่อตั้งจากการเห็นคุณค่าร่วมกัน หรือการมี
ส านึกร่วมกัน และมีประสบการณ์ร่วมกัน จึงมีเป้าหมายในการสร้างชีวิตที่เป็นสุข และสังคมที่ดี ซึ่งมี
ลักษณะส าคัญที่ท าให้ทิศทางการจัดการทางสังคมของกลุ่มหรือองค์กรมีความแตกต่างกันตามแนวคิด
ของรงค์ บุญสวยขวัญ (2557) ได้แก่  

 (1) การจัดการองค์กร (Organizing)  
   มีวิธีการจัดการโดยการแบ่งโครงสร้างองค์กรเป็นสองลักษณะ คือ  
   1. ลักษณะการจัดโครงสร้างแบบปิดหรือแบบเป็นทางการ มีลักษณะการ

จัดโครงสร้างในแนวดิ่งที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบบังคับบัญชา จึงมีการแบ่งฝ่ายงานอย่างชัดเจน 
สามารถก าหนดผู้ที่เข้าออกองค์กร และมีระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับอยู่อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือมีการจดทะเบียนองค์กรอย่างเป็นทางการกับภาครัฐหรือเอกชนเพื่อก่อใหเ้กดิประสทิธิภาพ
หรือผลก าไรที่ชัดเจน    

   2. ลักษณะการจัดโครงสร้างองค์แบบเปิดหรือแบบไม่เป็นทางการ  
มีลักษณะการจัดการแบบไม่บังคับ ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ข้ึนอยู่กับความรู้สึกหรือความเช่ือ
ที่มีต่อองค์กรและบริบทที่เกิดข้ึนจริงในพื้นที่ รวมถึงบทบาทของผู้น าองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับ
สมาชิกในองค์กรในแนวราบ ท าให้เกิดการร่วมกันตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและสาธารณะ  

 (2) บทบาทของผู้น า (Elite)  
   มีส่วนส าคัญต่อทิศทางขององค์กร ซึ่งมีอยู่หลายลักษณะ ทั้งในบทบาท

ในเชิงการใช้อ านาจแบบผู้บังคับบัญชา บทบาทในรูปแบบผู้ประสานงานเพื่อดูแลกระบวนการที่มา
จากความศรัทธา และความไว้วางใจ หรือผู้น าที่มีลักษณะเป็นผู้แนะน าสานสัมพันธ์ระหว่างคนในกลุ่ม
ที่มีความสัมพันธ์ที่เท่าเทียม เป็นต้น 

 (3) การเช่ือมโยงเครือข่าย (Networks)  
   มีส่วนส าคัญในการจัดการองค์กรทางสังคมซึ่งเกิดจากความต้องการใน

การพึ่งพาอาศัย และช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างองค์กรที่มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี
ร่วมกัน ท าให้เกิดทุนทางสังคมที่มีความแข็งแรงระหว่างกลุ่มหรือองค์กรทางสังคม สามารถร่วมมือ
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ร่วมใจโดยที่ไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของตนเอง ท าให้สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ หรือ
วัสดุอุปกรณ์ น าไปสู่การประหยัดงบประมาณและเพิ่มพูนประสบการณ์และความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กร 

 (4) ความไว้วางใจระหว่างกัน (Trust)  
   สิ่งหนึ่งที่มีผลต่อการจัดการองค์กร เนื่องจากความไว้วางใจส่งผลต่อ

พฤติกรรมและการกระท าในองค์กรให้มีความมั่นใจในการท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นทุนทางสังคมอย่าง
หนึ่งที่มีส่วนช่วยให้การท างานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น แต่กระนั้นความไว้วางใจเป็นสิ่งที่
สามารถแปรเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้ามได้จากการที่มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการไม่ไว้วางใจ 
ทัศนคต ิความเช่ือ และการกระท าที่เป็นไปในทิศทางตรงข้ามกัน เป็นต้น   

 (5) การเกณฑ์หรือระดม (Mobilizing)  
   เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการองค์กรเพื่อโน้มน้าวให้ผู้คนเข้ามามีส่วน

ร่วมกับองค์กร ซึ่งมีสามลักษณะ ได้แก่ 
           1. การระดมคน คือ การโน้มน้าวผู้คนให้เ ข้ามามีส่วนร่วมในกา ร

ด าเนินการหรือกิจกรรมขององค์กร ซึ่งข้ึนอยู่กับความศรัทธาในผู้ระดมคนหรือการใช้ผลต่างตอบแทน
เป็นแรงจูงใจ เช่น การระดมคนให้เข้าร่วมฟังคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกโดยมีผลคะแนนเป็นแรงจูงใจ 
หรือการระดมคนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเก็บขยะของเทศบาลโดยนายกเทศมนตรี เป็นต้น  

           2. การระดมความคิด เป็นการมุ่งเน้นให้ทุกคนในกลุ่มแสดงความคิดเห็น
เพื่อที่จะได้พบกับมุมมองที่หลากหลาย (Brainstorm) รวมถึงการหาข้อสรุปร่วมกัน ซึ่งเห็นได้มากใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การสัมมนา (Seminar) หรือการอภิปรายกลุ่ม (Group 
Discussion) เป็นต้น 

           3. การระดมเงินหรือทรัพย์สินสิ่งของ เป็นหนึ่งในการระดมที่จ าเป็นไม่ว่า
จะเป็นในองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคประชาสังคมเพื่อเป็นปัจจัยในการด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่าง
ลุล่วงตามความต้องการขององค์กร เช่น การรับบริจาคเครื่องดนตรีเพื่อใช้ในการเรียนส าหรับเด็กที่
ด้อยโอกาส เป็นต้น 

           การระดมทุกลักษณะมีเครื่องมือที่ส าคัญ เช่น ผู้น าที่มีความน่าเช่ือถือ 
การปราศรัย สื่อ บทกวี บทเพลง บทกลอน ละคร การท ากิจกรรมร่วมกัน และการให้รางวัลหรือสิ่ง
ตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น 

 (6) การสื่อสาร (Communication)  
   การจัดการสื่อสารทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กร ก่อให้เกิด 
ความเข้าใจในเอกลักษณ์ เป้าหมาย และความส าคัญขององค์กรเพื่อให้เกิดแรงจูงใจร่วมกัน น าไปสู่
การสื่อสารออกไปภายนอกเพื่อสร้างประเด็นสาธารณะ ท าให้สังคมภายนอกเห็นภาพลักษณ์ที่ดีของ
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องค์กร สร้างความชอบธรรมให้องค์กร และมีส่วนช่วยระดมทรัพยากรจากผู้สนับสนุนภายนอกได้มากข้ึน  
 นอกจากนี้แนวคิดการจัดการองค์กรทางสังคมข้างต้น มีความสอดคล้องกับกรอบ
แนวคิด 7 ประการของแมคคินซี (The 7-s Framework of McKinsey) ซึ่ งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินภายในองค์กร น าไปสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์กรทางสังคมในปัจจุบัน และวางแผน
องค์กรในอนาคต ดังภาพที่ 2.1  

  
 

ภาพที่ 2.1 The 7-s Framework of McKinsey. จาก Mind Tools Content Team. [online]. 
The McKinsey 7-S Framework: Ensuring That All Parts of Your Organization Work in 
Harmony. Retrieved October 31, 2017, from https://www.mindtools.com 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงให้เห็นกรอบแนวคิดในการศึกษาองค์กรประกอบด้วย 7 ประการ
ที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ (อ้างถึงใน เศกสิน ศรีวัฒนานุกุลกิจ, 2551, น.2)   

 (1) ค่านิยมร่วม (Shared Values)  
   ส่วนที่อยู่ในกลางกรอบแนวคิด โดยกล่าวถึงการรู้จักค่านิยมร่วมกัน 

ความเช่ือ และทัศนคติที่มีต่อองค์กร 
 (2) โครงสร้างองค์กร (Structure)  
   ลักษณะโครงสร้างขององค์กรที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์กร 

ความสัมพันธ์ทางอ านาจ การควบคุม และการแบ่งหน้าที่ที่มีลักษณะแตกต่างกันของแต่ละองค์กร 
 (3) กลยุทธ์ (Strategy)  
   การวางแผนขององค์กรเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์กร และ
พิจารณาข้อดีข้อเสียเพื่อน ามาปรับปรุงแผนอยู่เสมอ 
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 (4) ระบบ (System)  
   กระบวนการที่เกิดข้ึนเป็นประจ าเพื่อให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างราบรื่นทุกส่วนงาน เช่น ระบบคัดกรองบุคคล ระบบการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 (5) บุคลากร (Staff)  
   ผู้ท างานในองค์กร ตลอดจนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ และ
การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อองค์กร 
 (6) รูปแบบการจัดการ (Style of Management)  
   การสร้างรูปแบบการจัดการที่เหมาะสมกับองค์กรทางสังคมเพื่อน าพา
องค์กรไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังโดยผู้น าองค์กร เช่น รูปแบบการควบคุมดูแล การแก้ปัญหา การสร้าง
แรงจูงใจ เป็นต้น 
 (7) ทักษะ (Skill)  
   ความสามารถของพนักงานที่มีความเช่ียวชาญในส่วนงานของตนจน
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
 องค์ประกอบทั้ง 7 ประการนี้มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีทั้งที่แสดงออกมาให้
เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ได้แก่ โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์ และระบบ รวมถึงการด ารงอยู่ของสิ่งที่เป็น
นามธรรมซึ่งยากที่จะอธิบายอย่างชัดเจนแต่มีความส าคัญเช่นเดียวกัน ได้แก่ ค่านิยม บุคลากร 
รูปแบบการจัดการ และทักษะ (Peters & Waterman, 1982, p.29) 
 ทฤษฎีทางสังคมที่ได้กล่าวไปข้างต้น มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจเพื่อที่จะน าไปประยุกต์ใช้
ประเมินผลกระทบทางสังคมขององค์กรด้านดนตรีในชุมชนแออัด โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และเครือข่ายองค์กร จนกระทั่งเกิดเป็นทุนทางสังคม ในขณะเดียวกันการจัดการองค์กรทางสังคม
ย่อมมีผลต่อการปฏิบัติการทางสังคม และอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมในส่วนใดส่วนหนึ่ง 
จนกระทั่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาชุมชนแออัดที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และยังคงเป็นประเด็นที่
ส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 งานวิจัยโครงการเอล ซิสเทมมา (El Sistema Inspired Program) ได้ศึกษาวิจัยโดย   
อังเดร ครีช และคณะ (Creech, Gonzalez-Moreno, Lorenzino, Waitman, 2013)  ได้ศึกษา
ข้อมูลทางเอกสารเกี่ยวกับการวิจัยระบบการเรียนดนตรีเอล ซิสเทมมา โดยศึกษาบทความหรือ
งานวิจัยจ านวน 277 ช้ิน ใน 58 ประเทศ และพบว่ามีเกี่ยวข้องกับเอล ซิสเทมมา 44 ช้ิน ใน 19 
ประเทศ โดยงานวิจัยเหล่าน้ีมีการออกแบบการวิจัยหลายรูปแบบ เช่น การส ารวจแบบมีส่วนร่วมและ
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ไม่มีส่วนร่วม การวัดผลก่อนและหลังเรียน การวิจัยกึ่งทดลอง การวิจัยกรณีศึกษา และการวิจัยแบบ
ชาติพันธ์ุ เป็นต้น รวมถึงมีการใช้วิธีเก็บข้อมูลหลายประเภท อาทิ การส ารวจทั้งแบบเชิงคุณภาพ และ
ปริมาณ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม การวิจัยเอกสาร การ
ให้เด็กวาดภาพ การใช้อัตราส่วนประเมินค่า เป็นต้น  

ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาผู้วิจัยที่ศึกษาเอล ซิสเทมมา พบว่าได้กล่าวถึงการใช้ดนตรี
ศึกษาในการเปลี่ยนแปลงสังคมในประเทศเวเนซูเอลา และได้น าเสนอองค์ความรู้ด้านดนตรีศึกษาที่
สามารถเปลี่ยนแปลงศักยภาพมนุษย์ และทักษะด้านพฤติกรรม เช่น ความตั้งใจ การมีสมาธิ ความ
มั่นใจในตนเอง ความรับผิดชอบ ความภูมิใจในตนเอง การควบคุมอารมณ์ การแสดงออกทางอารมณ์ 
มีความสุข มีสุขภาพที่ดี การรับฟังผู้อื่น การมองโลกในแง่ดี การบริหารจัดการเวลาของตน และการมี
ชีวิตที่ดี เป็นต้น ท าให้เกิดทัศนคติต่อโรงเรียนในทิศทางที่ดี กระตุ้นให้อยากเรียนหนังสือ และยัง
เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีความปลอดภัย ไม่ให้มีบุคคลอื่นมาชักชวนไปท าสิ่งไม่ดี รวมถึงพัฒนาทักษะ
ด้านสังคม เช่น การท างาน และการเรียนร่วมกัน การประสานงาน การสื่อสาร การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน การท างานแบบกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างกัน การสร้างเครือข่ายทางสังคม การตอบสนองซึ่ง
กันและกัน และความเข้มแข็งของชุมชน เป็นต้น รวมถึงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชาติให้หัน
มามีส่วนร่วม และสนใจชุมชน และวัฒนธรรมของตนเอง รวมถึงผลของโครงการเอล ซิสเทมมาที่
น าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรดนตรี และขยายพื้นที่การท างานด้านดนตรีศึกษาให้มีความกว้างมากข้ึน  

สิ่งที่ท้าทายส าหรับโครงการคือ การกระตุ้นให้เด็กอยู่กับโครงการอย่างต่อเนื่อง และการ
ส่งต่อเด็กในการเรียนหนังสือ รวมถึงการพัฒนาครูให้มีศักยภาพสูงข้ึน รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายทาง
ดนตรีให้ท างานร่วมกัน เช่น มีเครือข่ายกับวงอาชีพเพื่อเป็นตัวอย่าง และช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็ก 
เป็นต้น นอกจากนี้การท าให้ครอบครัว และชุมชนสนใจ และมีส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญ เช่น การแสดง
ดนตรีในชุมชน การจัดกิจกรรมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงดนตรี เป็นต้น   

นอกจากนี้งานวิจัยช้ินน้ีน าเสนอข้อค าถามที่ขัดแย้งกันที่เกิดข้ึนในระบบการเรียนดนตรี
เอล ซิสเทมมา เช่น การสร้างมาตรฐานการเล่นดนตรี (Musical Expertise) หรือการเปิดโอกาสให้เข้า
ร่วมทุกคน (Inclusiveness) ซึ่งเป็นผลทางสังคมที่แตกต่างกันที่มีทั้งแง่บวกและแง่ลบ จากงานวิจัย
ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าทุกคนได้เรียนหนังสือ แต่อาจจะมี 40% ที่สามารถเรียนดนตรีได้ต่อไป 

การตั้งค าถามอีกประเภทหนึ่งจากในงานวิจัย คือ ความแตกต่างในการส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกับบริบทของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน เช่น สภาพสังคมที่ไม่ดีของ
เวเนซูเอลาท าให้ส่งเสริมให้วิชาดนตรีที่เข้าไปอยู่ในชุมชนได้รับการสนับสนุนจากรัฐอย่างเต็มที่ รวมถึง
บริบททางด้านประเภทของดนตรี ซึ่งไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นดนตรีประเภทไหนก็สามารถเข้าร่วมกับ
โครงการได้ทั้งหมด ไม่แบ่งแยกดนตรีคลาสสิก หรือดนตรีเวเนซูเอลา เพียงแต่เป็นการบูรณาการ
ทั้งหมดเข้าด้วยกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ร่วมกันโดยไม่มีใครถูกทอดทิ้ง เว้นเสียแต่ไม่สมัครใจเข้า
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ร่วมโครงการ ซึ่งงานวิจัยเสนอแนะให้ศึกษาให้เห็นความแตกต่างของดนตรีศึกษาในแบบเอล ซิส
เทมมา ซึ่งมีลักษณะของตนเองแตกต่างกับดนตรีศึกษาทั้งในห้องเรียน หรือดนตรี ศึกษาแบบพิเศษ
นอกห้องเรียน 
 ทินกฤต นุตวงษ์ (2554) ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งยาวกับชุมชนบ้านหนองไซ ผลการศึกษาพบว่า ใน
ประเทศไทยมีกฎหมายที่ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนในรัฐธรรมนูญ แต่ในกฎหมาย
ล าดับรองที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนยังไม่มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ผล
การศึกษามีข้อค้นพบว่าหลังจากปี 2540 เป็นต้นมา มีการบัญญัติกฎหมายที่ส่งเสริมชุมชนหลายฉบับ 
ซึ่งสามารถน ากฎหมายเหล่านี้มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนได้
ต่อไป  

นอกจากนี้ยังพบว่า ชุมชนบ้านทุ่งยาวและชุมชนบ้านหนองไซได้จัดการทรัพยากรป่าไม้
ด้วยชุมชนเองโดยมีปัจจัยภายในชุมชนเป็นปัจจัยหลัก คือ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
ผู้น าที่มีความรู้และประสบการณ์ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาองค์ความรู้ และความร่วมมือกันใน
ชุมชน โดยมีปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยเสริม คือ การสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณจาก
หน่วยงานต่างๆ  

ส าหรับปัจจัยทางกฎหมาย แม้จะมีการตรากฎหมายที่ส่งเสริมบทบาทชุมชนเกิดข้ึนมา 
แต่ในปัจจุบันกฎหมายหลักที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทยยังเป็นอุปสรรคตอ่การจดัการ
ทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน โดยยังคงมีการก าหนดให้อ านาจการจัดการ บ ารุงรักษา และการใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรป่าไม้เป็นของรัฐ โดยยังไม่มีการแก้ไขเพื่อให้อ านาจแก่ชุมชนตามบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแต่ประการใด 

ดังนั้น มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนนั้น 
ภาครัฐต้องด าเนินการตรากฎหมายล าดับพระราชบัญญัติที่ก าหนดรับรองสิทธิของชุมชนรับรองจารีต
ประเพณี และกฎระเบียบของชุมชน รับรองสถานภาพขององค์กรชุมชน จัดแบ่งอ านาจ และหน้าที่
ระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และรัฐ และสนับสนุนงบประมาณวิชาการให้แก่ชุมชน 
 มาฆะ ขิตตะสังฆะ (อ้างถึงในเดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ และคณะ , 2544) กล่าวใน
โครงการวิจัย การศึกษาธุรกิจการค้าประเวณี โดยใช้การประเมินผลกระทบทางสังคมว่า  
ปัญหาโสเภณีเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านสภาพจิตใจ หรือปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น ท าให้เกิดการให้และรับบริการ และกลุ่มผู้ประกอบการที่แสวงหา
ผลประโยชน์ ผู้วิจัยจึงสร้างตัวแปรเพื่อประเมินผลกระทบ ได้แก่ 1) ผลกระทบต่อประชากรของชุมชน 
2) ลักษณะของการจัดการในชุมชน 3) ความขัดแย้งระหว่างคนท้องถ่ินกับผู้เข้ามาใหม่ 4) ผลที่เกิดกับ
บุคคลหรือครอบครัว 5) ความต้องการในโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน โดยน ามาก าหนดระดับน้ าหนัก
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ของผลกระทบต่อสภาพปัญหา พบว่าแนวโน้วของผลกระทบเพิ่มมากขึ้นทั้งกับโสเภณีที่เพิ่มจ านวนข้ึน 
ถูกอ านาจมืดครอบง า คดีทางเพศ ยาเสพติด และการท าแท้ง เป็นต้น ผลที่เกิดต่อผู้ใช้บริการ เช่น 
โรคติดต่อ สภาวะจิตใจ และครอบครัว เป็นต้น ผลต่อประชาชนทั่วไป เช่น เลียนแบบ อาชญกรรม
ทางเพศ ถูกกดข่ีล่อล่วง ความปลอดภัยทางสังคม เป็นต้น ผลต่อผู้ประกอบการที่มีจ านวนเพิ่มข้ึนแต่มี
ความเสี่ยงกับอ านาจมืด และการท าผิดกฎหมาย ผลกระทบต่อหน่วยงานรัฐ ได้แก่ การท าให้เกิดการ
ใช้เจ้าหน้าที่ และงบประมาณในการแก้ไขเพิ่มข้ึน รวมถึงอาจมีเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาคประชาสังคมที่ต้องท างานสงเคราะห์ทั้งผู้ป่วย เยาวชนที่ถูกทอดทิ้ง 
และการจัดหาที่อยู่อาศัย เป็นต้น รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดในระดับประเทศ เช่น เครือข่ายธุรกิจขาย
บริการ และยาเสพติดข้ามชาติ จ านวนอาชญากรรมทางเพศ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามบางประเทศมีการคุ้มครองอาชีพขายบริการทางเพศอย่างถูกกฎหมาย
เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่ในสมดุลทางสังคม ได้รับการควบคุม ดูแล และป้องกัน แต่กระนั้นการ
แก้ปัญหาดังกล่าวต้องผ่านการศึกษาสภาพสังคมให้ถึงแก่นแท้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบใน
ลักษณะใหม่ที่อาจเพิ่มมากข้ึน งานวิจัยเสนอว่า ธุรกิจทางเพศในประเทศไทยต้องได้รับการเอาใจใส่
เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม รวม ถึงเป็นผลที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสังคมจึงส่งผลกระทบทั้งเชิงบวก และเชิงลบ ดังนั้น การรณรงค์ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ปัญหา ให้ความรู้เรื่องเพศกับลูกหลาน การเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมให้ทั่วถึง การ
เสริมสร้างทัศนคติในการใช้ชีวิตด้านบวก การหาทางออกร่วมกันทุกภาคส่วน รวมถึงการให้สังคมรับรู้
ร่วมกัน สิ่งเหล่าน้ีเป็นตัวอย่างของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และลดผลกระทบในด้านลบที่อาจเกิดกับ
เยาวฃน บุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ           
 จิรพรรณ นฤภัทร (2561) ได้ศึกษาทุนทางสังคมกับความส าเร็จในการบริหารจัดการ
บุคลากรและเครือข่ายการท างาน กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) อ าเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร และศึกษาปัจจัยความส าเร็จประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิของรัฐ โดย
ใช้วิธีวิจัยคุณภาพแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ผ่านการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงในอ าเภอ
บ้านแพ้ว มีเครื่องมือการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกและการเข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม  
 ผลการศึกษาของจิรพรรณพบว่าทุนทางสังคมที่ส าคัญ คือ ความไว้วางใจ และการต่าง
ตอบแทน ที่ริเริ่มสร้างขึ้นโดยภาวะผู้น าในการบริหารจัดการของทีมผู้บริหารเป็นทุนทางสงัคมเริม่ตน้ที่
ส่งผลให้เกิดทุนทางสังคมอื่นตามมา ทั้งบรรทัดฐานหรือวัฒนธรรมองค์กรและเครือข่ายการท างานใน
และนอกอ าเภอบ้านแพ้ว ในขณะเดียวกันส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาทุนทางสังคมในการบริหาร
จัดการบุคลากรและเครือข่าย เริ่มจาก “ทีมผู้สนับสนุน” ขับเคลื่อน “ผู้ปฏิบัติการหลัก” ได้แก่ แพทย์
และพยาบาลวิชาชีพ ในส่วนของเครือข่ายการท างานเกิดการให้บริการที่มีมาตรฐาน คุณภาพดุจญาติ 
หมุนวนเป็นวัฏจักรต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อความยั่งยืนของทุนทางสังคม คือ สนับสนุนการรวมกลุ่ม
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ไม่เกี่ยวกับงานและไม่เป็นทางการและความท้าทายจากการขาดแคลนผู้บริหารระดับกลางที่ช่วยปรับ
พฤติกรรมของพนักงานปฏิบัติ อาจกระทบวัฒนธรรมคุณภาพ มาตรฐานการให้บริการ 
  ภาสกร หอยสังข์ทอง (2561) ได้ศึกษาปัจจัยการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนส าหรับ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยช้ินน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาปัจจัยการพัฒนาเมืองอยา่งยัง่ยนื
ส าหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้กรอบการวิเคราะห์ที่สร้างจากทฤษฎีการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืนเป็นเกณฑ์การเปรียบเทียบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของมหานครและมหานครลอนดอน
กับการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยพบว่า 1) ด้านกายภาพ : ควรสร้างเมือง
แบบกระจายตัวเป็นกลุ่มที่มีหลายศูนย์กลางด้วยการก าหนดทิศทางการขยายตัวของชุมชนเมืองและ
รักษาพื้นที่สีเขียวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 2) ด้านการขนส่ง : สร้างการสัญจรให้หลากหลาย
ตามแนวความคิดการพัฒนาการขนส่งแบบ TOD (Transit Oriented Development) และส่งเสริม
การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) ด้านการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน : สร้างสังคม
แห่งการรีไซเคิลและปฏิรูปการใช้พลังงานทดแทน 4) ด้านสิ่งแวดล้อม : สร้างกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเป็นเมืองปลอดมลภาวะและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5) ด้านเศรษฐกิจ : ส่งเสริม
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มการพึ่งพาตนเองของเมือง 6) ด้านสังคม : ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและปลูกฝังองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวเมือง 
 การศึกษาทบทวนวรรณกรรมในประเด็นข้างต้น ทั้งทางด้านการสอนดนตรีที่มีลักษณะ
แตกต่างกันน าไปสู่ขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกัน และเป็นชุดความรู้ที่น าไปศึกษาร่วมกับทฤษฎีแนวคิด
ทางด้านสังคมในการประเมินผลกระทบทางด้านสังคมเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบในการด าเนนิงานของ
องค์กร โดยเฉพาะในด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจนก่อเกิดทุนทางสังคมดังที่ปรากฎในงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการองค์กรเพื่อสังคมซึ่งเป็นองค์ความรู้ในการวิจัยองค์กรที่ใช้การสอนดนตรี
เพื่อพัฒนาสังคมในพื้นที่ชุมชนแออัดบริเวณเขตคลองเตย   
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเชิงสงัคมโดยองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด      
เขตคลองเตย จังหวัดกรงุเทพมหานคร มรีะเบียบวิธีวิจัยโดยแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี ้

3.1 การออกแบบวิธีวิจัย 
3.2 พื้นที่วิจัย 
3.3 กลุ่มเป้าหมาย 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
3.5 เครื่องมอืในการเก็บข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.7 สรุปแผนการด าเนินการวิจัย 

 
3.1 การออกแบบวิธีวิจัย 
 
 จากการค้นคว้า ศึกษา ทบทวนวรรณกรรม การออกแบบงานวิจัยช้ินน้ีได้ใช้วิธีการศึกษา
ความรู้แบบผสมผสาน (Mix-method) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์การวิจัย รวมทั้ง
สามารถเจาะลึก พูดคุยแนวคิดของบุคคลที่มีความส าคัญในการด ารงอยู่ขององค์กรเพื่อตอบค าถามว่า 
“ดนตรีมีประโยชน์ในกระบวนการทางสังคมอย่างไร และองค์กรเหล่าน้ีจะสามารถด ารงอยู่ในสังคมได้
อย่างไร” โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นหลัก และสร้างเครื่องมือเชิงปริมาณเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ (Explanation Design) โดยแบ่งวิธีการวิจัยแบ่งออกเป็นสองวิธี ดังนี้ 

วิธีที่ 1 วิธีการวิจัยตามรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ได้แก่ การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการใช้กรณีศีกษาในการเปรียบเทียบข้อมูล เพื่อให้ได้
ข้อมูลในเชิงลึก เฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มเป้าหมายโดยตรงเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ และ
ประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังสามารถพูดคุย สอบถามความคิดเห็นในลักษณะไม่เป็นทางการ
เพื่อให้ผู้มีวิจัยมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุด และมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ในด้านการผลกระทบ
ทางสังคมที่เกิดจากองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด ทั้งด้านปัจเจกบุคคล ชุมชน และสังคม รวมถึง
ประเด็นวัตถุประสงค์ด้านปรัชญา และการบริหารจัดการองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัดโดยตรงกบัผู้
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรมาตลอดระยะเวลาเท่ากับหรือมากกว่า 3 ปี  
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นอกจากการใช้วิธีเชิงคุณภาพเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยทั้งสองข้อ การใช้ วิธีที่ 2 
วิธีการวิจัยตามรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพื่อสนับสนุนการตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่ การสร้างเครื่องมือส ารวจส าหรับผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านดนตรใีนพืน้ที่
เพื่อส ารวจภาพรวมด้านระดับการมีส่วนร่วม แนวคิดทัศนคติ ผลกระทบ และความคาดหวังของ
กิจกรรมด้านดนตรีที่เกิดข้ึนในชุมชนของประชาชนโดยรอบพื้นที่เพื่อให้ผู้วิจัยได้รับความรู้ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยในด้านผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัดทั้งด้าน
ปัจเจกบุคคล ชุมชน และสังคมโดยตรงจากผู้คนในชุมชนในวงกว้างยิ่งข้ึน    
  
3.2 พ้ืนท่ีวิจัย (Study Area) 
  

การเลือกพื้นที่ศึกษาในการวิจัยได้แบ่งเป็นสองประการ ดังนี้ 
3.2.1 พ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร์ในการวิจัย 

  ผู้วิจัยได้เลือกชุมชนคลองเตยในการศึกษา เนื่องจากมีลักษณะเป็นชุมชนแออัดที่
มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีจ านวนชุมชนอยู่ในคลองเตยทั้งสิ้น 41 ชุมชน ในพื้นที่ 12.315  
ตร.กม. (เวปไซต์ส านักงานเขตคลองเตย, 2560) มีจ านวนประชากรในปีพุทธศักราช 2559 จ านวน  
104,211 คน โดยมีค่าเฉลี่ยความหนาแน่น 8,020 คน/ตร.กม. (ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง และการ
ลงทุนของกรุงเทพมหานคร, 2558) 

 

                
 
ภาพ 3.1 แผนที่เขตคลองเตยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (ศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง 

และการลงทุนของกรุงเทพมหานคร, 2558) 
 
  ในชุมชนคลองเตยมีองค์กรทางสังคม องค์กรด้านดนตรี รวมถึงกลุ่มอาสาสมัคร

ด าเนินการท ากิจกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องหลากหลายองค์กรกระจายอยู่ในแต่ละชุมชนในพื้นที่คลองเตย
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้วิจัยจึงเลือกพื้นที่นี้ในงานวิจัย  
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3.2.2 การเลือกกรณีศึกษา 
     การเลือกกรณีศึกษามีเกณฑ์การเลือก ดังนี้ 
     1. เป็นองค์กรภาคประชาชนที่มีการด าเนินการสอนดนตรีต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา

เกิน 3 ปี เพื่อแสดงให้สามารถประเมินผลกระทบหลังจากกิจกรรมขององค์กร เช่น การจัดการแสดง
คอนเสิร์ตของเยาวชน เป็นต้น และมีแนวโน้มที่จะด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในขณะท าการวิจัย 

     2. องค์กรภาคประชาชนมีลักษณะให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรี
ของเยาวชนในหลายระดับการมีส่วนร่วม ซึ่งเกิดจากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยก่อนที่จะท าการวิจัย 

     ดังนั้นองค์กรที่สอนดนตรีในเขตคลองเตยที่ใช้ในงานวิจัยช้ินนี้ คือ 1) โรงเรียน
ดนตรีอิมมานูเอลด าเนินการสอนและท ากิจกรรม ณ ชุมชนร่วมใจสามัคคี 2) กลุ่มมิวสิค แชริง (Music 
Sharing) ด าเนินการสอนและท ากิจกรรม ณ ชุมชนโรงหมู 3) กลุ่มคลองเตยมิวสิคโปรแกรม(KTMP) 
หรือเพลอิง ฟอร์ เชนจ์ (Playing for Change) ด าเนินการสอนและท ากิจกรรม ณ ชุมชนหมู่บ้าน
พัฒนา 70 ไร่  
 
3.3 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย (Informants) 
 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยช้ินน้ีมีสองรูปแบบจึงมีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเปน็สองสว่น
เพื่อน าข้อมูลทั้งสองมาวิเคราะห์ร่วมกัน ดังนี ้

 
3.3.1 กลุ่มเป้าหมายจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

      กลุ่มเป้าหมายจากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งคัดเลือกจากการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย (Purposive Sampling) ประกอบด้วยผู้น าในองค์กร ผู้น าชุมชน
ผู้ปกครอง และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่รว่มกับองค์กรไม่น้อยไปกว่า 3 ปี โดยมีแบ่งเนื้อหา ดังนี้ 
 3.3.1.1 กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์  
    กลุ่มเป้าหมายขององค์กรซึ่งคือเยาวชนในชุมชนแออัดที่ได้รับการเรียน
การสอนดนตรี จ านวน 5 คน รวมถึงผู้ปกครอง เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับดนตรี การรับรู้ และการ
รับรู้ประโยชน์ของดนตรี และองค์กรด้านดนตรี เพื่อจะได้ศึกษาถึงประโยชน์ของดนตรีในสภาพจริง 
และผลกระทบที่เกิดข้ึนกับตัวบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านดนตรี 
 3.3.1.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์  
    ได้แก่ ผู้มีส่วนร่วมในองค์กรที่ใช้ดนตรีเพื่อสังคมทั้งในฝ่ายการจัดการ ฝ่าย
ปฏิบัติ และฝ่ายสนับสนุน องค์กรละ 3 คน รวมทั้งผู้น าชุมชนเพื่อที่จะได้องค์ความรู้ในด้านแนวคิด 
วิสัยทัศน์ ความคิดเห็น และกระบวนการเกี่ยวกับดนตรีเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม  
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 3.3.2 กลุ่มเป้าหมายจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  
      กลุ่มเป้าหมายจากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเป็นผู้อยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชนแออัด 
เขตคลองเตย บริเวณโดยรอบองค์กรสอนดนตรี เพื่อให้ได้ข้อมูลจากประชาชนโดยรอบพื้นที่ในเรื่อง 
ระดับการมีส่วนร่วม ความคิดเห็น และผลกระทบทางสังคมขององค์กรด้านดนตรีใช้การคัดเลือกแบบ
วิธีสุ่มจ ากัดบริเวณพื้นที่โดยรอบองค์กรแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) (ศิริลักษณ์ สุวรรณ
วงศ์, 2538) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นในการอ้างถึงประชากรทั้งเขตคลองเตย 
จ านวนประมาณ 200 คนบริเวณโดยรอบพื้นที่องค์กรทั้งสามแห่งโดยไม่แบ่งองค์กรเพื่อให้ทราบข้อมูล
ผลกระทบขององค์กรด้านดนตรีในภาพรวม  
    
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสานเพื่อให้สามารถได้ข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิด
ความครอบคลุมในเนื้อหา ท าให้เกิดการเก็บข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณที่สามารถแบ่ง
วิธีการเข้าถึงข้อมูลได้เป็นปฐมภูมิ (Primary Source) และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 
ดังนี ้
 3.4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
      แหล่งข้อมูลปฐมภูมิเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายโดยตรงซึ่งจะได้รับ
แนวคิดหลัก วิธีการ และการด าเนินการขององค์กร ซึ่งในการศึกษาวิจัยน้ีได้ศึกษาแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
ทั้งในรูปแบบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้ 
 3.4.1.1 แหล่งข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 (1) การส ารวจเบื้องต้น (Reconnaissance Survey)  
     การส ารวจพื้นที่ที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อให้ทราบถึงลักษณะทางสังคม 
การด ารงชีวิต สภาพแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ในปัจจุบัน และความเข้าใจในการด ารงอยู่ของวัฒนธรรม
ดนตรีที่มีอยู่ในสังคม  
 (2) การสังเกตการณ์ (Observation)  
     การเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมขององค์กร ที่แสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมของคนในชุมชนประกอบด้วย การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมซึ่งจะให้ข้อมูลที่แตกต่างกันในลักษณะคนใน และคนนอก (สุภางค์ 
จันทวานิช, 2550) รวมถึงการสังเกตชุมชนในภาพรวมที่มีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วมต่อองค์กรนั้น 
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 (3) การสัมภาษณ์ (Interview)  
      งานวิจัยช้ินน้ีได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็น
การเก็บข้อมูลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นในในรูปแบบกึ่งมาตรฐาน (Semi Standardized) 
กล่าวคือ ผู้วิจัยจะเตรียมแนวค าถามไว้ล่วงหน้า เพื่อควบคุมประเด็นและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
โดยมีแนวค าถามที่มีลักษณะปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบค าถามตอบได้หลากหลายตามทัศนะของตนเอง 
ในขณะเดียวกันผู้วิจัยสามารถปรับเปลี่ยนแนวค าถามได้ตามความเหมาะสมในขณะสัมภาษณ์เพื่อให้
ครอบคลุมเนื้อหามากที่สุด จนกระทั่งเกิดการตอบสนองซึ่งกันและกัน กระตุ้นให้เกิดความคิดเกี่ยวกับ
สังคมที่เป็นอยู่และสร้างบทสนทนาเชิงลึกที่มีคุณภาพจากทั้งสองฝ่าย (ชาย โพธิสิตา, 2550, น.240)  
     ในการ วิจัยนี้มี การสัมภาษณ์ผู้ ให้ ข้อมูลหลั ก  (Key informants)  
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรดนตรีเพื่อสังคม เพื่อน าไปใช้ในการบรรยายพรรณนาเพื่อวิเคราะห์ผลการวิจัย  
เช่น เยาวชนที่มีส่วนร่วมกับองค์กร ผู้น าองค์กร ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง โดยจะมุ่งเน้นในการสัมภาษณ์
ถึงวิถีชีวิต  ประโยชน์ขององค์กรดนตรีเพื่อสังคม แนวคิดที่ริเริ่มองค์กร การด าเนินการและการมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับชุมชนแออัด และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการเข้าท ากิจกรรมขององค์กร 
รวมถึงความคาดหวังที่มีต่อตัวองค์กรและชุมชนแออัดในอนาคตตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 (4) กรณีศึกษา (Case Study)  
      การศึกษาจากกรณีศึกษา ท าให้ผู้ศึกษาวิจัยได้เห็นความแตกต่าง และ
ความคล้ายคลึงของกรณีศึกษา และเป็นแนวทางให้เกิดความเข้าใจ และวิเคราะห์ไปในทิศทางที่
อาจจะคล้ายคลึง หรือตรงกันข้ามกัน ซึ่งจะท าให้มีความชัดเจน และก่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย
น าไปสู่การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน ท าให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถ
น าไปใช้ในการสังเคราะห์แบบจ าลองในโอกาสต่อไป (พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร, 2559, น.305)   
 การคัดเลือกกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการวิจัยช้ินน้ีได้เฉพาะเจาะจงไปที่เครือข่ายองค์กรภาค
ประชาชน เพื่อศึกษาการด าเนินงานโดยภาคประชาชน และกระบวนการจัดกิจกรรมดนตรี รวมถึง
ผลกระทบทางสังคมของคนในพื้นที่ที่องค์กรภาคประชาชนได้จัดท าข้ึน ซึ่งการคัดเลือกองค์กรที่ศึกษา
ได้ค านึงถึงองค์กรที่มีการใช้การสอนดนตรีเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนแออัด
ที่มีการปฏิบัติการในพื้นที่ท าโครงการอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 ปี เนื่องจากมี
ผลลัพธ์จากการท ากิจกรรมด้านดนตรีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน และท าให้สามารถคาดเดาว่าจะ
สามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่องในระหว่างที่งานวิจัยช้ินน้ีก าลังด าเนินการรวมถึงตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชน
คลองเตยซึ่งเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ได้แก่ โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 
(Immanuel Music School) กลุ่มมิวสิก แชริง (Music Sharing) และกลุ่มคลองเตยมิวสิกโปรแกรม 
(Khlongtoey Music Program)  
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 3.4.1.2 แหล่งข้อมูลเชิงปริมาณ 
 (1) แบบส ารวจ (Questionnaire)  
     เป็นการส ารวจความคิดเห็นของคนในชุมชนต่อองค์กรที่ด าเนินการท า
กิจกรรม รวมถึงผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากกิจกรรมดนตรีในการท ากิจกรรมของคนในชุมชนในวง
กว้าง ซึ่งการสร้างแบบสอบถามนั้นต้องการข้อมูลทั่วไปเชิงสถิติในเรื่องเพศ อายุ อาชีพ รายได้ที่อยู่
อาศัย เพื่อที่จะทราบลักษณะของคนในพื้นที่ และอีกส่วนหนึ่งคือข้อมูลค าถามเพื่อส ารวจผลกระทบ
ทางสังคม และความคิดเห็นในกิจกรรมด้านดนตรีที่เกิดข้ึนในชุมชน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญเพื่อ
น าไปใช้เป็นข้อมูลเชิงสถิติในการวิเคราะห์ผลการวิจัย และส ารวจความเข้าใจของประชาชน ณ 
ปัจจุบัน  
 3.4.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
         แหล่งข้อมูลทุติยภูมิเป็นแหล่งข้อมูลที่ได้มาจากผู้ที่บันทึกเรื่องราว วิเคราะห์  
หรือบอกต่อกันอีกต่อหนึ่งเป็นข้อมูลล าดับถัดมาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิซึ่งผ่านการคัดกรอง  
สรุป หรือวิเคราะห์มาแล้วช้ันหนึ่ง ซึ่งในการศึกษาวิจัยน้ีได้ศึกษาแหล่งข้อมูลทุติยภูมิโดยวิธีการดังนี้ 
 3.4.2.1 การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)  
    การค้นคว้าเอกสารที่มีการจดบันทึก บทความ งานวิจัย และสื่ออิเลกทรอนิกส์ 
เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพกว้างยิ่งขึ้น และมีข้อมูลที่หลากหลายมุมมองจากแหล่งที่มาที่แตกต่าง
กัน รวมถึงเป็นข้อมูลที่เป็นพื้นฐานของงานวิจัยในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลของการวิจัย โดย
การศึกษาเอกสารได้มุ่งเน้นประเด็น คือ การประเมินผลกระทบทางสังคม ทุนทางสังคม หลักการมี
ส่วนร่วม การพัฒนาชุมชนแออัด ประโยชน์ของดนตรีกับมนุษย์และสังคม รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และกรณีศึกษาจากหลากหลายแหล่งที่มา อาทิ เช่น หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
หอสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดจิ๋ว บางซื่อ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล    
     ในงานวิจัยเรื่องนี้ไดท้บทวนวรรณกรรมผ่านกรณีศึกษา ได้แก่ 1) องค์กร
ภาครัฐ เช่น โครงการเอลซิสเทมมาของประเทศเวเนซูเอลา ( El Sistema) สถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านดนตรีของรัฐได้มีวิชาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กในชุมชนใน
พื้นที่ 2) องค์กรภาคเอกชนที่ด าเนินการเกี่ยวกับการสอนดนตรีในชุมชนหรือเด็กที่ขาดโอกาส  เช่น 
มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข และสถาบันเซโรโทนินแห่งเกาหลีใต้ เป็นต้น และ 3) องค์กรภาค
ประชาชนที่ยังไม่จัดตั้งเป็นองค์กรอย่างเป็นทางการแต่มีการด าเนินงานในลักษณะอาสาสมัคร ซึ่ง
องค์กรข้างต้นจะน ามาเป็นกรณีศึกษาเพื่อประกอบการบรรยายสรุปการวิจัย  
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3.5 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล  
 
 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิของงานวิจัยช้ินน้ี ได้แก่ แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและแบบส ารวจความคิดเห็นของบุคคลทั่วไป โดยมีข้ันตอนการสร้าง
เครื่องมือ ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลส าหรับการวิจัย และการตั้งค าถาม 
 2. น าความรู้ที่ได้ศึกษามาต้ังประเด็นค าถามส าหรับสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย โดย
มีแนวค าถามโดยแบ่งแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์เยาวชนที่อยู่ในองค์กร  
      2.2 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์ผู้ปกครองของเยาวชนที่อยู่ในองค์กร 
      2.3 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์ผู้น าองค์กร หรือตัวแทนจากองค์กร 
      2.4 แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 
 3. น าเนื้อหาแบบสัมภาษณ์ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบ
สัมภาษณ์ที่มีความสมบูรณ์และสามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 4. ปรับปรุงแก้ไข และน าแบบสัมภาษณ์ไปใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในพื้นที่ 
 5. สร้างแบบส ารวจความคิดเห็น และผลกระทบทางสังคมส าหรับบุคคลทั่วไป โดยมี
แนวค าถาม 7 ตอน ดังนี้ 
           ตอนที่ 1 ค าถามทั่วไป ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา สถานะทาง
เศรษฐกิจ ครอบครัว ระดับการมีส่วนร่วมกับองค์กร และความถ่ีในการมีส่วนร่วม 
      ตอนที่ 2 ค าถามเฉพาะเจาะจงเนื้อหาด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรดนตรีเพื่อ
สังคมโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)  
      ตอนที่ 3 ค าถามเฉพาะเจาะจงเนื้อหาด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับองค์กรดนตรีเพื่อ
สังคมโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
      ตอนที่ 4-5 แบบสอบถามผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากองค์กรสอนดนตรีเพื่อสังคม
โดยประยุกต์ใช้เส้นค่าตัวเลขคณิตศาสตร์ก ากับค่าผลกระทบจริงและค่าคะแนนน้ าหนักของเดช  
วัฒนชัยย่ิงเจริญ (2553, น.426) ดังนี้ 
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(ค่า + และ - แสดงผล

กระทบทางบวกและลบ) 

(ค่าคะแนนน้ าหนักที่ใช้

ในการบันทึกข้อมูล) 

 

 
    [-2]  [-1]  [0]  [+1] [+2]  

  
     1  2  3  4   5 

 
ภาพที่ 3.2 เส้นค่าตัวเลขคณิตศาสตร์ก ากับค่าผลกระทบจริงและค่าคะแนนน้ าหนักของเดช 

วัฒนชัยย่ิงเจริญ (2553, น.426)  
 
      ผู้วิจัยได้แบ่งค่าคะแนนของเดชออกเป็นสองตอนเพื่อไม่ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
สับสน โดยแบ่งผลกระทบทางบวกและลบ และให้ค่าคะแนนน้ าหนักดังนี้  
     ส่งผลกระทบมากที่สุด   5 
     ส่งผลกระทบมาก   4  
     ส่งผลกระทบน้อย  3 
     ส่งผลกระทบน้อยที่สุด      2 
     ไม่ส่งผลกระทบ              1 

      ตอนที่ 6 ค าถามเฉพาะเจาะจงเนื้อหาด้านความคาดหวังเกี่ยวกับองค์กรดนตรีเพื่อ
สังคมโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) 
  ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ 
 6. น าเนื้อหาแบบส ารวจความคิดเห็นไปตรวจสอบความสอดคล้องของประเด็นค าถาม
กับวัตถุประสงค์โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน และค านวณค่าความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิจัย (Index of item-objective congruence: IOC)  
 7. ปรับปรุง แก้ไขส่วนของประเด็นค าถามเพื่อที่จะน าไปใช้จริง 
 8. น าไปใช้ทดลองเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในพื้นที่กับบุคคลทั่วไปที่เป็นกลุ่มทดลองก่อนใช้
จริงจ านวน 14 คน เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) ในรูปแบบอัลฟา (Cronbach’s Alpha) ได้
เท่ากับ 0.832 อยู่ในระดับยอมรับได้  
 9. น ามาปรับปรุงแก้ไข และใช้เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มเป้าหมาย 
 10. น าข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์และเชิงปริมาณที่ได้จากแบบส ารวจมา
วิเคราะห์ร่วมกัน 
 
 
 

ค่าคะแนนน้ าหนัก 

(ตัวเลขล าดับขั้น) 

ค่าผลกระทบจริง 

(ตัวเลขคณิตศาสตร)์ 
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3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
 
 งานวิจัยน้ีได้ท าการศึกษาโดยศึกษาหาข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจรอบด้านจึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองรูปแบบ ดังนี้ 
 
 3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
      การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพสามารถน าเสนอประเด็นความหลากหลายทาง
ความคิดมากกว่าเสาะหาความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยจ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นสูงในการหา
ความรู้ จนสามารถเข้าใจสถานการณ์ที่ด ารงอยู่ขององค์กร แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
กระบวนการท างานขององค์กร เข้าถึงความคิดเห็นของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และรับรู้ปัญหาที่
เกิดข้ึนตามกลุ่มเป้าหมายได้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อเปิดเผยให้เห็นความส าคัญของกิจกรรม รวมถึง
ปัญหาที่ได้พบระหว่างท ากิจกรรม (พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร, 2559) โดยมีหลักการวิเคราะห์ข้อมูล
ของเครสเวลล์ (Creswell, 2008 อ้างถึงใน วิชฏาลัมพก์ เหล่าวานิช, 2556) ซึ่งแบ่งไว้ 6 ข้ันตอน ดังนี ้
   1. บันทึกข้อมูล และจัดระเบียบข้อมูล 
   2. การถอดรหัสข้อมูลจากการส ารวจเบื้องต้น การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ 
และกรณีศึกษาน ามาประกอบกัน ดังนี้ 
   2.1 การส ารวจเบื้องต้น ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพในลักษณะพื้นที่  สังคม 
วัฒนธรรม และการมีส่วนร่วมกับองค์กรเบื้องต้น 
   2.2 การสังเกตการณ์ กิจกรรมดนตรีที่เกิดข้ึนในองค์กร และการตอบสนอง
ของผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกระดับการมีส่วนร่วม วิเคราะห์การมีส่วนร่วม และผลกระทบทางสงัคม
โดยการสังเกตการณ์ที่ปรากฎเป็นที่ประจักษ์  
   2.3 การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้มุมมองของ
การสร้างผลกระทบทางสังคมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการจัดการองค์กรตามกรอบ
แนวคิดของแมคคินซี เพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลเบื้องลึกจากผู้ให้สัมภาษณ์ 
   2.4 กรณีศึกษา น าไปวิเคราะห์องค์กรแต่ละองค์กรที่มีการจัดการแตกต่าง
กัน มีปัญหาที่มีความหลากหลาย และกิจกรรมที่สามารถแบ่งปันซึ่งกันและกัน รวมถึงน าไปใช้
วิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัยร่วมกับองค์กรภาคประชาชนที่ผู้วิจัยศึกษา 
   3. น ามาจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อสร้างประเด็นส าคัญ  
   4. น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุปจาก
ข้อมูลที่ได้รับโดยการบรรยายพรรณนา (Narrative Approach) โดยตีความจากสิ่งที่ปรากฎจากการ
สัมภาษณ์ทั้งเรื่องราวในอดีตก่อนการเริ่มด าเนินการขององค์กร การด าเนินการในปัจจุบัน และการ
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วางแผนเพื่อที่จะคาดหวังบางสิ่งในอนาคต และจ าแนกข้อมูลเป็นชุดโดยมีหลักการวิเคราะห์ทางสังคม
เป็นกรอบความคิดหลัก  
   5. ตีความและให้ความหมายเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการจ าแนกข้อมูลใน
แต่ละเหตุการณ์ที่ต่างกัน การพัฒนาขององค์กร รวมถึงชุดของแนวความคิดของแต่ละฝ่าย พร้อม
กับเป็นการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ที่มีความแตกต่างด้านสถานที่ เวลา และ
บุคคล 
   6. ตรวจสอบความถูกต้อง สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล น าไปสู่การสรุปผลการวิจัย 
และอภิปรายผล  
 3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
      การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจโดยใช้
แบบสอบถามน ามาแปรค่าทางสถิติผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS (A Statistical Package for 
Social Science) ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 3.6.2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  
    มีลักษณะการบรรยายพรรณนาถึงข้อมูลทั่วไปหรือระดับความคิดเห็น ซึ่ง
มาจากแบบส ารวจโดยแทนค่าทางสถิติ หรือตัวเลข รวมถึงการแสดงเป็นแผนภูมิเพื่อแสดงให้เห็นเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนข้ึน  
 (1) การวิเคราะห์ลักษณะทั่วไป  
     เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา รูปแบบการมีส่วนร่วม โดย
บรรยายค่าร้อยละ (Percentage) ความถ่ี (Frequency) เพื่อแสดงให้เห็นสภาพปัจจุบัน และสถานะ
ของคนในพื้นที่ 
 (2) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)  
      การวิเคราะห์ความคิดเห็นในด้านผลกระทบทางสังคมของบุคคลทั่วไปที่
อยู่ในชุมชนว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมดนตรีที่อยู่ในชุมชนในระดับใดในรูปแบบอันตรภาคช้ัน 
(Interval) โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการกระจายของข้อมูล (Standard deviation) โดยมี
ก าหนดเกณฑ์ความกว้างของอันตรภาคช้ันของค่าเฉลี่ยในการแปลความหมายข้อมูลดังนี้ (ระพินทร์ 
โพธ์ิศรี, 2551) 
   มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00  
    มาก  มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 
    ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 
    น้อย  มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 
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    น้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 
 (3) การวิเคราะห์ผลกระทบทางบวกและลบจากการประยุกต์เส้นค่าตัวเลข
คณิตศาสตร์ก ากับค่าผลกระทบจริงและค่าคะแนนน้ าหนักของเดช (2553)  
      การวิเคราะห์ผลกระทบจริงโดยใช้ตัวเลขคณิตศาสตร์บอกทิศทาง และ
ระดับของผลกระทบที่เกิดข้ึน โดยเปรียบเทียบกับค่าคะแนนน้ าหนักเพื่อน าไปหาความถ่ีหรือร้อยละ 
โดยประยุกต์แยกเนื้อหาเป็นสองตอนในทางบวกและทางลบเพื่อป้องกันความสับสนในการตอบ
แบบสอบถาม และน าไปวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมของกิจกรรมขององค์กรด้านดนตรีว่ามี
ผลกระทบอย่างไร ดังต่อไปนี้ 
    ส่งผลกระทบมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 
     ส่งผลกระทบมาก   มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50  
     ส่งผลกระทบน้อย  มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 
     ส่งผลกระทบน้อยที่สุด      มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 
     ไม่ส่งผลกระทบ              มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 

 (4) การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Coefficient of 
Correlation)  
     การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของสองตัวแปรเชิงปริมาณสองตัว (X, Y) 
ซึ่งมีหน่วยส าหรับการวิเคราะห์เดียวกัน โดยในการวิจัยนี้คือบุคคลในชุมชนแออัด  น าไปวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อกิจกรรมด้านดนตรีที่ส่งผลกระทบทางสังคม ซึ่งน าไปประยุกต์ใช้
ในการสรุปการวิเคราะห์ผลกระทบของคนในชุมชนว่ามีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นหรือข้อมูลทั่วไป
ของคนในชุมชนหรือไม่ และอยู่ในระดับใด (ระพินทร์ โพธ์ิศรี, 2551) เช่น ระดับการมีส่วนร่วมของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามสมัพันธ์ต่อทศันคติในกิจกรรมขององค์กรด้านดนตรหีรอืไม่ ระดับใด เป็นตน้ 
 3.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิงปริมาณร่วมกัน 
   หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองที่มีวิธีการแตกต่างกัน และมีการเก็บข้อมูลกับ
บุคคลที่แตกต่างกัน รวมถึงมีสถานที่และเวลาที่แตกต่างกัน น ามาซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสามเส้า
เพื่อน าเสนอทั้งข้อมูลจากฝ่ายปฏิบัติการหรือองค์กรที่ท ากิจกรรม ฝ่ายผู้ถูกปฏิบัติหรือเยาวชนและ
ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยตรง และฝ่ายบุคคลทั่วไปในชุมชนที่อาจมีความคิดเห็นที่สอดคล้อง
หรือขัดแย้งกับกิจกรรมด้านดนตรีในชุมชน เพื่อน าไปสู่การสรุป และอภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับ
องค์กรดนตรีเพื่อสังคมในบริบทแวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึงผลที่คนในสังคมได้รับจากการมีอยู่ของ
องค์กรทั้งที่มีระดับการมีส่วนร่วมมากจนถึงผู้ที่มีระดับการมีส่วนร่วมน้อย  
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 กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลผสมผสานนั้นท าให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถน ามา
สนับสนุนกัน แต่บางครั้งอาจมีข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน จึงใช้วิธีการบรรยายพรรณนาสรุปข้อมูล
ตามแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  
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3.7 สรุปวิธีการวิจัย  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.ศึกษาผลกระทบทาง

สังคมที่เกิดจากองค์กร

สอน ดนต รี ใ น ชุ มช น

แออัด 
 

1 . ศึกษาปรัชญาและ

การบริหารจัดการของ

องค์กรที่ใช้ดนตรีในการ

พัฒนาศักยภาพ และ

สร้ า งผลกร ะทบทาง

สังคม  

3. เสนอแนะรูปแบบของ

องค์กรดนตรีที่เหมาะสม

ต่อบริบทชุมชนแออัด 

การเก็บข้อมูล 
การสังเกตการณ์ 
การสัมภาษณ์ 

 

การเก็บข้อมูล 
การสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
1.บุคลากรในองค์กร 

2.เยาวชนที่ท ากิจกรรม 

3.ผู้ปกครอง 

 

กลุม่เป้าหมาย 
1.บุคลากรในองค์กร 

2.เยาวชนที่ท ากิจกรรม 

3.ผู้ปกครอง 

4.คนทั่วไปในชุมชน 

 

วิเคราะห์บรรยายเน้ือหาและกรณีศึกษาผ่านการประเมินผลกระทบทางสังคม และ
การจัดการองค์กรทางสังคม โดยใช้การวิเคราะห์แบบสอบถามผลกระทบ ความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และความคาดหวังประกอบ น าไปสู่การเสนอแนะแนวทาง
ส าหรับการด าเนินการองค์กรดนตรีเพื่อสังคมจากการวิจัย 
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ตารางที่ 3.1 

ตารางสรุปแผนการด าเนินการวิจัย (Research Schema)  
ค าถามวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย 

1. องค์กรที่มีการใช้ดนตรีในการเปลี่ยนแปลง
สังคมมีปรัชญา และวิธีการอย่างไรในการน า
ดนตรีเข้าไปสร้างผลกระทบทางสังคม 

1. ศึกษาปรัชญาและการบริหารจัดการของ
องค์กรที่ ใช้ดนตรีในการพัฒนาศักยภาพ 
และสร้างผลกระทบทางสังคม  

การสังเกตการณ์  
การสัมภาษณ์ 

วิเคราะห์บรรยายผ่านการประเมิน
ทางสังคม การใช้ดนตรี และการ
จัดการขององค์กร  

1.บุคลากรในองค์กร 
2.เยาวชนที่ท ากิจกรรม 
3.ผู้ปกครอง 

2. การด าเนินการขององค์กรส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนแออัดอย่างไร ใน ระหว่างและหลังการ
ด าเนินการ 

2 .ศึกษาผลกระทบทางสังคมที่ เ กิดจาก
องค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด 
 

การสัมภาษณ์ 
ก า ร ส า ร ว จ โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถาม 

วิเคราะห์บรรยายผ่านการประเมิน
ทางสังคม การใช้ดนตรี และการ
จัดการขององค์กร และใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และการ
ประเมินผลกระทบของเดช 

1.บุคลากรในองค์กร 
2.เยาวชนที่ท ากิจกรรม 
3.ผู้ปกครอง 
4.บุคคลทั่วไปในชุมชน 

3. ปรัชญา และการบริหารจัดการองค์กรมีความ
เหมาะสมต่อบริบทชุมชนแออัดหรือไม่ อย่างไร 

1. ศึกษาปรัชญาและการบริหารจัดการของ
องค์กรที่ ใช้ดนตรีในการพัฒนาศักยภาพ 
และสร้างผลกระทบทางสังคม 
3. เสนอแนะรูปแบบขององค์กรดนตรีที่
เหมาะสมต่อบริบทชุมชนแออัด 

การสังเกตการณ์  
การสัมภาษณ์ 
ก า ร ส า ร ว จ โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถาม 
กรณีศึกษา 

วิเคราะห์บรรยายผ่านการประเมิน
ทางสังคม การใช้ดนตรี และการ
จัดการขององค์กร มาตราส่วน
ประมาณค่ า  5 ระดับ  และการ
ประเมินผลกระทบของเดช  
เพิ่มเติมกรณีศึกษาจากการทบทวน
ว ร ร ณ ก ร ร ม ใ ห้ เ ห็ น ภ า พ ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และการ
พัฒนาสังคม 

1.บุคลากรในองค์กร 
2.เยาวชนที่ท ากิจกรรม 
3.ผู้ปกครองของเยาวชนที่ท า
กิจกรรม 
4.บุคคลทั่วไปในชุมชน 
5.อ ง ค์ ก ร ที่ ม า จ า ก ก า ร
ทบทวนวรรณกรรม 

4. องค์กรเหล่าน้ีสามารถด ารงอยู่อย่างยั่งยืนได้ใน
รูปแบบใด และส่งผลกระทบอย่างไรในระยะยาว 

3. เสนอแนะรูปแบบขององค์กรดนตรีที่
เหมาะสมต่อบริบทชุมชนแออัด 

การสัมภาษณ์ 
ก า ร ส า ร ว จ โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถาม 
กรณีศึกษา 
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บทที่ 4 
องค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัดจากกรณีศึกษา  

องค์กรในพื้นที่เขตคลองเตย 
 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมโดยองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด      
เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใช้การวิจัยแบบผสม โดยในบทนี้จะกล่าวถึงกรณีศึกษาองค์กร
สอนดนตรีในชุมชนแออัดจากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
องค์กรกรณีศึกษา ได้แก่ 
 4.1 กลุ่มคลองเตยมิวสิกโปรแกรม (Khlongtoey Music Program) ด าเนินการสอน
และท ากิจกรรม ณ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่   

4.2 กลุ่มมิวสิก แชริง (Music Sharing) ด าเนินการสอนและท ากิจกรรม ณ ชุมชนโรงหมู  
 4.3 โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล (Immanuel Music School) ด าเนินการสอนและ 
ท ากิจกรรม ณ ชุมชนร่วมใจสามัคคี  
 ทั้งนี้การน าเสนอกรณีศึกษาองค์กร มุ่งเน้นประเด็นด้านบริบทพื้นที่ แนวคิดเกี่ยวกับ
ชุมชนแออัด การด าเนินงานขององค์กร ผลกระทบทางสังคม และปัญหาขององค์กร ดังต่อไปนี้ 
 
4.1 กรณีศึกษา: คลองเตยมิวสิกโปรแกรม (Khlongtoey Music Program, KTMP) 
 
 4.1.1 บริบทพ้ืนท่ีชุมชนขององค์กร 
        เอกสารของส านักงานเขตคลองเตยระบุพื้นที่ จ านวนบ้าน และประชากรใน
ชุมชนขององค์กรทั้งสามแห่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 ในชุมชนหมูบ้านพัฒนา 70 ไร่ มีประชากร
จ านวน 9,685 คน และบ้าน 1,118 หลัง พื้นที่เป็นกรรมสิทธิที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
        พื้นที่แห่งนี้ถือเป็นชุมชนแออัดขนาดใหญ่ที่สุดในขนาด 70 ไร่ มีพื้นที่แบ่งเป็น
อาคารพาณิชย์ แฟลต และบ้านที่มีลักษณะคล้ายทาวน์โฮมช้ันเดียวเช่ือมติดกัน มีทั้งบ้านไม้และบ้าน
ปูน มีเพียงทางเดินเล็ก ๆ ส าหรับรถจักรยานยนต์ผ่านยาวจนสุดซอย บริเวณพื้นที่มีตลาด และร้านค้า
ของชาวชุมชนจ านวนมาก และสนามกีฬาของชุมชน เช่ือมต่อกับถนนด ารงพิพัฒน์ ซอยเคหะพัฒนา 
ซึ่งเป็นถนนที่รถยนต์สามารถผ่านเข้าออกได้ นอกจากนี้ในพื้นที่มีมูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิเด็กอ่อนใน
สลัม โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา และมูลนิธิอื่นๆ ที่อยู่ในละแวกเดียวกัน 
       การสัญจรของคนในชุมชนจะมีการเดินเท้าข้างถนนที่ไม่มีทางเท้า มีร้านค้าของ
คนในชุมชนเรียงรายอยู่อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการใช้จักรยานยนต์ และรถยนต์ ซึ่งท าให้ผู้คนขวักไขว่
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อยู่ตลอดเวลา ทางด้านหลังชุมชนมีคลองเล็ก ๆ ที่น้ าไม่สะอาดมากนัก มีเศษขยะมูลฟอย และบริเวณ
ด้านในถูกแบ่งเป็นตรอกซอยทางเข้าชุมชนเล็ก ๆ จ านวนมากส าหรับเพียงแค่เดินหรือรถจักรยานยนต์
ผ่านเท่านั้น บริเวณนี้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่มีความเบียดเสียดกันเป็นจ านวนมาก  
 

 
 
ภาพที่ 4.1 พื้นที่วงกลมหมายเลขสอง ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ (ส านักงานเขตคลองเตย, 2561) 
 
 4.1.2 ทัศนคติท่ีมีต่อพ้ืนท่ีชุมชนแออัด  
 4.1.2.1 มุมมองจากบุคคลภายนอกชุมชน 
 มุมมองชุมชนแออัดในคลองเตย ตามการทบทวนเอกสารเกี่ยวกับชุมชน
แออัด และการพูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยกับคนที่ไม่ได้ท างานในพื้นที่จะสังเกตว่า คลองเตยถูกมองว่า
เป็นพื้นที่ที่น่ากลัว ไม่ควรเข้าใกล้ เต็มไปด้วยปัญหาสังคม และความไม่ปลอดภัย  
         ทัศนคติจากคนภายนอกชุมชนที่ยังคงมองเยาวชนอย่างไม่เท่าเทียม ยังคง
มีอยู่ในปัจจุบัน จากค าบอกเล่าของผู้ปกครอง และเยาวชนที่ครูในโรงเรียนบางคนดูถูกเด็กคลองเตย
ส่งผลต่อพฤติกรรมการไปโรงเรียนของเยาวชนจากค ากล่าวของผู้ปกครอง “เด็ก ๆ จะไม่ชอบไป
โรงเรียนถ้ามีคุณครูที่ดูถูกเด็กคลองเตยในแง่ลบ” (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561) 
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  แต่กระนั้นบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้ริ่เริ่มก่อตั้งคลองเตยมิวสิกโปรแกรมกลับ
เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว และอยากร่วมแก้ไขปัญหา แม้จะได้รับกระแสด้านลบจากคนรอบข้างหรือ
สังคม ผู้ริ่เริ่มองค์กรจึงปรับเปลี่ยนแนวคิดจากตัวเองก่อน  

ผู้ริ่เริ่มคลองเตยมิวสิกโปรแกรมชาวฝรั่งเศสกล่าวว่า ชุมชนคลองเตยเป็นชุมชน
แออัดที่มีช่ือเสียงในด้านขนาดของชุมชนแออัดที่มีขนาดใหญ่ และปัญหาสังคมมา
เป็นระยะเวลานาน แต่กระนั้นมีองค์กร และมูลนิธิกระจายตัวอยู่ในชุมชนเป็น
จ านวนมากเพื่อที่จะช่วยเหลือ เมื่อลองเข้ามาแล้วคิดว่าเปรียบกับฝรั่งเศสที่เป็น
บ้านเกิดฉัน ยังมีความอันตรายน้อยกว่า อาจจะเพราะองค์กรต่างๆ ช่วยกัน
ท างานมาเป็นเวลาหลายปี (สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2561) 

ผมเป็นครูดนตรีอาสาคลองเตยมิวสิกโปรแกรมที่รับรู้ข่าวสารในแง่ลบ
เกี่ยวกับชุมชนแออัดในคลองเตยมาโดยตลอดจากสังคมภายนอก จึงอยากเข้ามา
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในการสอนดนตรีเด็ก ๆ จากการชักชวนของเพื่อน ๆ 
(สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2561)  

   นอกจากนี้ ครูอาสาอีกหลายท่าน ได้เข้ามาเห็นสภาพชุมชนที่มีความ
แออัด จะสังเกตเห็นวิถีชีวิตที่มีการใช้เสียงพูดคุยเสียงดัง การขวักไขว่ในการเดินทาง คนไร้บ้าน 
บ้านเรือนที่เบียดเสียด และพบปัญหาสังคมที่เกิดจากเยาวชนเล่าให้ฟัง เช่น ต้องอาศัยอยู่คนเดียว พ่อ
แม่ไม่อยู่ด้วย โดนจับ หรือเสียชีวิต ท าให้บางคนไม่ได้เรียนหนังสือ และไม่มีศักยภาพในการดูแล
ตนเอง เมื่ออายุมากข้ึนจึงไม่มีช่องทางท ามาหากิน และขาดความรู้จึงมุ่งหน้าสู่อบายมุขในที่สุด  ครู
อาสาจึงเกิดความอยากช่วยเหลือมากกว่าการดูถูกเหยียดหยาม แม้บางคนจะไม่ได้ประกอบอาชีพดา้น
ดนตรี แต่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจ้ดกิจกรรม การสอนดนตรี รวมถึงเป็นช่องทางที่ได้รับรายได้อีก
ช่องทางหนึ่ง 

 4.1.2.2 มุมมองจากบุคคลภายในชุมชน 
        ในมุมมองของผู้ปกครองและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดในพื้นที่

เขตคลองเตย 70 ไร่ ได้กล่าวถึงปัญหาของชุมชนแออัดที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน 
เช่น ปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหามลพิษทางน้ า ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหา
ไฟฟ้า ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความยากจน และปัญหาทางสังคม เป็นต้น  

ความเป็นชุมชนคลองเตยที่อาศัยกันอยู่อย่างแออัด แต่ไม่เท่าเมื่อสมัยยุคก่อนที่
แออัดมากๆ เนื่องจากมีการขอคืนพื้นที่และต้องย้ายออกไปมากและมีการจัดสรร
พื้นที่ให้เป็นสัดส่วนอย่างสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามความแออัด พฤติกรรมของ
วัยรุ่นชอบจับกลุ่ม บ้างก็ท ากิจกรรมไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงที่จะสร้างปัญหา 
และส่งผลต่อลูกหลานของเรายังมีอยู่ จึงพร่ าสอนลูกหลานเราอยู่เสมอ กลางคืน
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ถ้าไม่ได้ซ้อมดนตรีก็ต้องรีบเข้าบ้าน เพราะเกรงว่าจะมีอันตรายหรือโดนชักชวน
ไปท าในสิ่งไม่ดี (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561) 

ในชุมชนมักจะเห็นคนดมกาวเดินเตร็ดเตร่อยู่ในบริเวณพื้นที่ เพื่อน ๆ บาง
คนไม่ได้ท าอะไรก็เสียเงินเล่นเกมตลอดวัน จับกลุ่ม ว่ิงเล่น เดินไปเดินมาไม่ได้ท า
อะไร (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561)  

  ความเคยชินกับการอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด แม้ว่าภาพที่ไม่ดีต่อเยาวชน
จะมีให้เห็นอยู่ในชุมชน แต่ครอบครัวสอนลูกหลานให้พึงระวัง และพร่ าสอนว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี 
รวมถึงการอยู่กันอย่างแออัดท าให้เยาวชนเคยชินกับภาพการเสพสิ่งมึนเมา แม้ว่าจะไม่มีปัญหาใด
เกิดข้ึนในขณะนี้ แต่อาจส่งผลกระทบในระยะยาวเมื่อเยาวชนเติบโตข้ึน หรืออาจก่อให้เกิดปัญหา
ตามมาในอนาคต  

ยายอาศัยอยู่มาประมาณ 30 ปี ได้ย้ายที่ไปหลายแห่งในคลองเตย เมื่อก่อนเขา
 เรียกรวม ๆ ว่าเป็นสลัมคลองเตย และอาศัยกันอยู่แออัดกว่านี้มาก การแยก
 ชุมชนมาเกิดข้ึนภายหลัง สิ่งแวดล้อมรอบตัวก็คล้ายๆ เดิม  เพียงแต่มีการแบ่ง
 พื้นที่ชัดเจนมากข้ึน ในละแวกบ้านเด็กบางคนก็เสียผู้เสียคน จับกลุ่มมั่วสุม ไม่ได้เรียน
 หนังสือ หรือผู้ใหญ่บางคนตั้งวงดื่มเหล้า มึนเมา ไม่เป็นอันท ามาหากิน เรากลัว
 ลูกหลานจะถูกดึงดูดไปกับสิ่ งที่ ไม่ดี  และท าให้เสียผู้ เสียคน (สัมภาษณ์,  
 5 มิถุนายน 2561) 

         ตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมของผู้ใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อเยาวชนในมุมมอง
ของครอบครัว หรือผู้ปกครองของเยาวชนในระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองเฝ้าระวังอยู่เสมอก่อนที่
เยาวชนจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น บางคนอาจเอาเป็นแบบอย่าง ซึ่งสามารถพบเห็นได้จากเยาวชนบางกลุ่ม 

       ในด้านปัญหาครอบครัวของเยาวชนบางคนที่มีครอบครัวไม่สมบูรณ์ พ่อ
แม่บางคนไม่ได้อยู่ด้วยกัน ต้องออกไปท างานในพื้นที่อื่น และไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานได้เพียงพอ ท า
ให้บางครั้งไม่สามารถรับรู้ปัญหาที่บุตรหลานเผชิญ หรือบางคนพ่อแม่ถูกจับในคดีอาญา ท าให้เยาวชน
ต้องใช้ชีวิตอยู่กับญาติพี่น้อง ส่งผลให้เยาวชนมีปัญหาด้านพฤติกรรม และการใช้ชีวิต เป็นต้น 
นอกจากนี้ปัญหาครอบครัวยังเพิ่มมากข้ึนจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีเยาวชนจ านวนมากที่มีบุตรก่อน
วัย และไม่ได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษา เพราะมีความจ าเป็นต้องออกมาท างานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว 
         นอกจากนี้ปัญหาความยากจนในชุมชนแออัด ยังส่งผลให้เกิดปัญหา
การศึกษาของเยาวชน เนื่องจากทางบ้านไม่สามารถส่งเรียนต่อในระดับที่สูงข้ึน ดังที่ผู้ปกครองกล่าว 

เราก็อยากให้เด็กๆ ได้เรียนสูง ๆ แต่ค่าใช้จ่ายในการเรียนมีมาก ซึ่งรายรับของ
เราก็ไม่เพียงพอ ถ้าเป็นเด็กโตแล้วจึงอยากให้หางานท า อีกอย่างหนึ่ง คือ เด็กๆ 
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จะไม่ชอบไปโรงเรียนถ้ามีคุณครูที่ดูถูกเด็กคลองเตยไม่เหมือนไปเรียนดนตรีเขา
ชอบมาก (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561) 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัท การลดการจ้างงาน การปิดตัวของ
บริษัท หรือการย้ายที่ตั้งของบริษัท ท าให้ส่งผลต่ออาชีพของผู้ปกครองที่อายุมาก 
ไม่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้  ขาดรายได้ที่จะส่งค่าเล่าเรียนให้
ลูกหลาน” (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561) 

         สังเกตได้ว่าถึงแม้การท างานเพื่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนจากหลายองค์กร
ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ เช่น มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม และองค์กรเพื่อสังคมอื่นอีกจ านวน
มากได้ท างานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมในชุมชนแออัดให้ไปในทิศทางที่ดีข้ึน แต่จ านวนประชากร และ
ชุมชนที่มีขนาดใหญ่ เด็กและเยาวชนที่มีอยู่อย่างจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถท างานได้ทั่วถึง รวมถึง
ปัจจัยด้านเงินทุน อุปกรณ์ และบุคลากร ไม่สามารถส่งต่อถึงทุกคนได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งปัญหา
ดังกล่าวยังคงสะสมอย่างต่อเนื่อง ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ปญัหาที่ส่งผลต่อครอบครัวในชุมชนแออัดยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยหลายประการดังที่ได้
กล่าวไปข้างต้น  
          ปัญหาที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัดจากมุมมองของทั้งผู้ริ่เริ่มก่อตั้ง
องค์กร ผู้ปกครองและเยาวชน แสดงให้เห็นแรงผลักดัน และแรงจูงใจขององค์กรด้านดนตรีในพื้นที่
ชุมชนแออัดขนาดใหญ่ที่สุดที่ถูกก่อตั้งข้ึนโดยมีความต้องการใช้ดนตรีเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด ขัดเกลาความคิด และทัศนคติ รวมถึงก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทาง
สังคมโดยมีดนตรี และศิลปะเป็นเครื่องมือ  
 4.1.3 การจัดตั้งองค์กร และการด าเนินการ 
        พื้นที่จัดกิจกรรมของคลองเตยมิวสิกโปรแกรม ได้เช่าสถานที่ส าหรับการเรียน
การสอน ในพื้นที่อาคารพาณิชย์หรือห้องแถว 5 ช้ัน ภายในจัดท าเป็นห้องเรียนดนตรี ห้องซ้อมดนตรี
ที่สามารถเก็บเสียงได้ระดับหนึ่งซึ่งมีเครื่องปรับอากาศ และห้องที่มีกระจกขนาดใหญ่ส าหรับใช้เรียน
เต้น และการแสดง พื้นที่ภายในอาคารตกแต่งด้วยศิลปะแบบสตรีท บริเวณด้านหน้ามีป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์เวลาเรียนทีมีสีสันพร้อมสัญลักษณ์เพลอิ้ง ฟอร์ เชนจ์ สามารถจอดรถได้เพียงหนึ่งคัน 
บริเวณที่องค์กรตั้งอยู่เป็นบริเวณอาคารพาณิชย์ในชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ บนถนนด ารงพิพัฒน์ 
ซอยเคหะพัฒนา เขตคลองเตย 
 4.1.3.1 การริเริ่มคลองเตยมิวสิกโปรแกรม  
         ผู้ริ่เริ่มโครงการเป็นนักดนตรีชาวฝรั่งเศส โดยผู้เป็นผู้ประสานงานหลักใน
คลองเตยมิวสิกโปรแกรม นอกจากนี้เป็นผู้ดูแลสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ประสานงาน
อาสาสมัคร ระดมทุน และท าบัญชี ได้กล่าวถึงการริ่เริ่มโครงการในชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่  
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ฉันเป็นคนฝรั่งเศสที่เข้ามาท างานในประเทศไทย โดยตอนแรกท างานอยู่ที่คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล แต่ชอบเล่นดนตรีมาก จึงคิดว่าอยากใช้ดนตรีที่
เราเล่นให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจึงหาผู้ร่วมอุดมการณ์ และออกจากงานมาท า
โครงการดนตรีในชุมชนคลองเตยร่วมกับการ เป็นล่ามภาษาฝรั่งเศส ตั้งแต่ 
ปพี.ศ.2556 (สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2561) 

         การริเริ่มโครงการข้ันต้นได้จัดหาสถานที่ส าหรับการสอนดนตรีโดยได้ท า
การระดมทุนทั้งด้านการเงิน สิ่งของเครื่องดนตรี และจิตอาสา ผ่านช่องทางการเล่นดนตรีเปิดหมวก 
การแจกใบปลิว และช่องทางออนไลน์ โดยมีหลักการสร้างความสงบสุขผ่านดนตรี (Peace through 
music) รวมถึงประสานงานขอทุนกับมูลนิธิเพลอิง ฟอร์ เชนจ์ (Playing for change) ซึ่งเป็นองค์กร
ที่ท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทด้านบันเทิงในประเทศสหรัฐอเมริกา  
         โครงการเพลอิง ฟอร์ เชนจ์ หรือดนตรีเพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้เป็น
โครงการระดับนานาชาติที่มีอยู่หลายประเทศ โดยบริษัทดังกล่าวต้องการคืนก าไรสู่สังคมโดยการท า
โครงการดนตรีเพื่อการเปลี่ยนแปลง จึงให้ทุนกับองค์กรลักษณะดนตรีเพื่อสังคมในต่างประเทศ ใน
คลองเตยจึงเป็นหนึ่งในน้ัน แต่กระนั้นเครื่อข่ายองค์กรดนตรีที่อยู่ต่างประเทศไม่ค่อยรู้จักกัน และยัง
ไม่เคยมีการจัดงานร่วม เพียงแต่ให้เงินสนับสนุนเท่านั้น โดยคลองเตยมิวสิกโปรแกรมได้รับทุน
สนับสนุนประมาณร้อยละ 50 จากรายจ่ายทั้งหมด นอกจากนี้ต้องระดมทุนจากแหล่งอื่น (สัมภาษณ์, 
1 มิถุนายน 2561)  
         ในขณะเดียวกันได้ท าการประชาสัมพันธ์โครงการคลองเตยมิวสิกโปรแกรม 
ในการสอนดนตรีให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ชุมชนแออัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยการพูดคุยกับคน
ในชุมชน ผู้ปกครอง การเดินแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ การติดป้ายประชาสัมพันธ์ และการแนะน า
องค์กรผ่านการประชาสัมพันธ์ในงานที่ทางชุมชนจัดข้ึน โดยมีเยาวชนจ านวนหนึ่งในช่วงเริ่มต้น 
 4.1.3.2 การจัดการสอนดนตรี และอาสาสมัคร 
 (1) เวลา  
      ก าหนดเวลาการจัดการเรียนการสอนโดยปกติ การสอนดนตรีวันพฤหัสบดี 16.00 
น. ถึง 19.00 น. และวันเสาร์ 13.00 ถึง 16.00 น. ในกรณีพิเศษจะข้ึนอยู่กับครูอาสา โดยเยาวชนที่
เรียนกล่าวว่า “ก าหนดการเปิดปิดเป็นเวลาท าให้เรารู้ว่าครูจะมาตอนไหน และไม่มั่ว เพราะบางที
อาจจะมีคนนอกเข้ามาเราก็ไม่รู้จัก” (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561) 
      วันอื่นจะมีการสอนภาษาอังกฤษ ศิลปะ และการเต้น การก าหนดเวลาที่มีลักษณะ
ชัดเจนเพื่อให้ครูอาสา เยาวชน และผู้ปกครองจัดการตารางเวลาได้สะดวก  
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 (2) การสอนดนตรี  
     คลองเตยมิวสิกโปรแกรม มีหลักการสร้างความสงบสุขผ่านเสียงดนตรีจึง
ได้มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนดนตรีผ่านเครื่องดนตรี และบทเพลงสมัยนิยม เช่น ขับร้อง อูคูเลเล่ 
กีตาร์ คีย์บอร์ด ไวโอลิน กลองชุด กีตาร์ไฟฟ้า และเบสไฟฟ้า เป็นต้น โดยในช่วงเริ่มต้นเลือกเพลง
สมัยนิยมที่มีความหมายที่ดีต่อเยาวฃน เช่น บทเพลงเธอคือของขวัญ เป็นต้น และหลังจากนั้นเมื่อ
เยาวชนมีความสามารถจึงใหเ้ลือกบทเพลงที่ชอบและน ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในเนื้อหาของบทเพลง 
          ตัวอย่างเนื้อเพลง เธอคือของขวัญ ประพันธ์โดย สิงโต น าโชค 
      หากเธอเป็นภูเขา ฉันจะเป็นต้นไม้ โอบกอดเธอเอาไว้ไม่ให้เธอเหน็บหนาว  
      หากเธอเป็นท้องฟ้า ฉันจะเป็นเมฆสีขาว โอบกอดเธอไม่ให้เธอเหงาและเดียวดาย   

ถ้าเธอเป็นรถยนต์ ท้องถนนก็คือฉัน หากเธอเป็นพระจันทร์ แน่นอนฉันต้องเป็นดาว 
จะอยู่เคียงข้างเธอ ไม่ให้เธอเหน็บหนาว แม้ในคราวทุกข์ใจจะอยู่ใกล้ๆ เธอ  
ก็เพราะว่าเธอ คือของขวัญที่สวรรค์ให้มา ฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้ให้นาน  
จะไม่ให้ใครท าร้ายเธอ ถ้าฉันยังยืนอยู่ตรงนี้ จะรักเธอทั้งหมดใจที่มี  
Baby I love you     

          การจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายจึงข้ึนอยู่กับอาสาสมัครใน
การจัดการหลักสูตรหรือบทเพลงให้เยาวชนปฏิบัติจนสามารถเล่นเครื่องดนตรีที่ตนเลือกได้ บางคน
อาจมีการสอดแทรกทฤษฎี และประวัติศาสตร์ดนตรีเป็นเกร็ดเล็กน้อยในการสอน และท าความเข้าใจ
ในการปฏิบัติดนตรีของตนเอง การเรียนการสอนส่วนใหญ่จะจัดในลักษณะเรียนกลุ่มประมาณ 2-6 
คน ในแต่ละเครื่องดนตรี เพื่อให้ผู้เรียนฝึกไปพร้อมกัน และได้สังเกตการเล่นของกันและกัน ในกรณีที่
ตามไม่ทัน ครูอาสาจึงจะช่วยอธิบายในจุดดังกล่าวให้เข้าใจมากยิ่งข้ึน  
          การประเมินผลในการเล่นดนตรี จะไม่มีการทดสอบเพื่อให้เด็กไม่เครียด
กับการเล่นดนตรี แต่จะใช้การแสดงในที่สาธารณะเป็นแรงจูงใจเพื่อให้เยาวชนอยากพัฒนาตัวเอง โดย
มีการจัดงานแสดงดนตรีร่วมกับศิลปินอาชีพเพื่อให้ผู้ปกครองเข้าร่วมชม และร่วมออกบูทสินค้าจาก
ชุมชน โดยจะจัดข้ึนปีละ 1-2 ครั้ง 
 (3) การสอดแทรกวิชาชีวิต  
           นอกจากจะสอนวิชาดนตรีแล้ว การจัดการที่สิ่งที่ใช้ร่วมกันเป็นสิ่งส าคัญ
อีกอย่างหนึ่งที่ถูกสอดแทรกในองค์กร เช่น การแบ่งปันห้องซ้อมเก็บเสียงในการซ้อมเพื่อไม่ให้รบกวน
อาคารข้างเคียง การเสริมสร้างการเป็นพื้นที่ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ การท าความสะอาดและเก็บ
เครื่องดนตรีเข้าประจ าที่ การรักษาความสะอาดของสถานที่ ร่วมถึงการพูดคุยปัญหาการใช้ชีวิตใน
ชุมชน การท าความเช้าใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดความไว้วางใจของเยาวชน และ
ผู้ปกครอง 
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           นอกจากนี้โรงเรียนเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนที่อยากเรียนไม่ว่าจะเป็น
ผู้พิการทางสายตา ผู้ที่มีลักษณะไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ได้เข้ามาเรียนดนตรีฝึกฝนตนเอง ซึ่งเขา
เหล่านี้มีความพยายามสูง มาเรียนอย่างสม่ าเสมอ ในขณะเดียวกันท าให้เยาวชนได้เรียนรู้การอยู่
ร่วมกันกับเพื่อนที่แตกต่างจากตนเอง 
  (4) การจัดการอาสาสมัคร 
               การจัดการอาสาสมัครมีลักษณะสองประการ คือ ผู้ที่มาเป็นอาสาสมัคร
ประจ าจะได้รับเงินค่ารถเล็กน้อยเพื่อให้เป็นทุนในการเดินทางมาสอน ส่วนผู้ที่มาเป็นอาสาสมัครขาจร
จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ในบางครั้งอาจจะพบปัญหาอาสาสมัครไม่เพียงพอ 
     (5) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน 
              ในระดับการด าเนินการผู้ปกครอง และชุมชนจะได้รับข้อมูลการเรียน
การสอนจากการประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครอง การจัดแสดงดนตรีของเยาวชน โดยในงาน
ดังกล่าวมีการร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อเปิดบูทขายอาหาร น้ าดื่ม ร่วมกับเครือข่ายผู้ที่มีสินค้าด้าน
ศิลปะจ านวนหนึ่ง เช่น ถุงผ้าท ามือ เสื้อผ้า และเครื่องดนตรีไม้ เป็นต้น โดยในงานจะมีเสื้อยืดระดม
ทุนขายเพื่อน ารายได้หักค่าใช้จ่ายเพื่อระดมทุนในการด าเนินงานขององค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. code: 25625724300024PJG



77 
 

 
ภาพที่ 4.2 การจัดการคลองเตยมิวสิกโปรแกรมตามกรอบแนวคิด 7’s ของแมคคินซี 
  
 4.1.4 ปัญหา ข้อจ ากัด และแนวทางการพัฒนาขององค์กร 
 4.1.4.1 ปัญหา และข้อจ ากัด 
 (1) การขาดแคลนเงินทุน  
     เนื่องจากการด าเนินงานต้องใช้เงินทุนในการเช่าอาคาร การช่วยเหลือค่า
เดินทางแก่อาสาสมัครที่มาเป็นประจ า การเช่าพื้นที่แสดงดนตรี ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เนต ค่าเครื่อง
ดนตรีและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี เป็นต้น จึงต้องมีการหาเงินทุนในหลายรูปแบบ เช่น การ
ประสานงานองค์กรทั้งใน และต่างประเทศ ท าให้ไม่สามารถระดมทุนเพื่อการบริหารจัดการได้อย่าง
เต็มที่  
 

Shared Values

วัฒนธรรมองค์กร

การสร้างความสงบสุข
ผ่านดนตรี

Strategy

-สร้างพ้ืนที่การเรียนดนตรีศิลปะ และ
ภาษาให้เยาวชนที่ขาดโอกาสในพ้ืนที่

-การวางแผนทิศทางองค์กร ใช้ทุนจากทั้ง
ใน และต่างประเทศ พัฒนาไปสู่การ

จัดตั้งมูลนิธิ และให้เยาวชนมีทักษะทั้ง
ทางด้านดนตรี ศิลปะ และภาษา

-จัดเรียนดนตรีวันพฤหัสบดี 16.00-
19.00และวันเสาร์ 13.00-16.00

-การประเมินองค์กร

Skill

-บุคลากรเป็นจิตอาสามีทั้งผู้จบทั้ง
ทางด้านดนตรีและผู้มีประสบ

กาณ์สอนในทางดนตรีสมัยนิยม 

-ผู้ประสานงานมีความเชี่ยวชาญ
ในการประสานงานทั้งในและ

ต่างประเทศ

-การจัดงานแสดงดนตรี และบูท
ขายของ Style

-สนับสนุนให้มาเรียนด้วยตนเอง 
ไม่มีการสอบ

-การสร้างแรงจูงใจ ผ่านการจัด
งานแสดงดนตรี โดยมีเยาวชนใน
องค์กร และศิลปินที่มีชื่อเสียง

มาร่วมแสดง

-การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

-การสร้างเครือข่ายขององค์กร
ระดับนานาชาติ

Staff

-จ านวนบุคลากร ประมาณ 4-5
คนที่เป็นประจ า

-การคัดเลือกบุคลากร ใช้ระบบ
อาสาสมัคร 

-รายได้ในการด ารงชีพ มีค่า
เดินทางให้ส าหรับอาสาสมัครที่มา
เป็นประจ า ประมาณเกือบหนึ่ง

หมื่นบาท

System

- ระบบการท างานในส่วนงาน แบ่งอาสาสมัคร
ผู้สอนและผู้ประสานงานชัดเจน

-ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ และป้าย
หน้าอาคารชุมชน

-การระดมทุน สิ่งของ หรืออาสาสมัคร ใช้โดย
มีมูลนิธิ Playing for change เป็นผู้สนับสนุน
หลัก รวมถึงเครือข่าย และสื่อออนไลน์ต่างๆ

-การจัดการสถานที่ มีระบบในการจัดการ
อาคารและเวลาซ้อมเป็นสัดส่วนชัดเจน

Structure

-การสร้างความสัมพันธ์ที่มี
ความสนิทสนมกันระหว่าง
อาสาสมัครและเยาวชน

-แบ่งหน้าที่ในการท างาน
ชัดเจน 
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 (2) ข้อจ ากัดของบุคลากร  
     บุคลากรมีจ านวนจ ากัด และเป็นครูอาสาในวิชาชีพดนตรี ซึ่ งมี
ความสามารถในการสอนดนตรีโดยเฉพาะ ในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องหารายได้เลี้ยงชีพ ท าให้งาน
ด้านชุมชนหรือการประสานงานมีผู้ดูแลอย่างจ ากัด  
 (3) พื้นที่ใหญ่ต่อการสร้างผลกระทบในวงกว้าง  
      ท าให้คนในชุมชนยังไม่รู้จักองค์กรด้านดนตรีในพื้นที่ ชุมชนหมู่บ้าน
พัฒนา 70 ไร่อย่างทั่วถึง เนื่องจากองค์กรยังมีขนาดเล็ก และมีจ านวนบุคลากรที่ท างานกับชุมชน 
ไม่มาก เยาวชนที่เข้ามามีส่วนร่วมจึงมีจ านวนไม่มาก ในขณะเดียวกันมีองค์กรหรือมูลนิธิขนาดใหญ่
ตั้งอยู่ บริเวณใกล้เคียงจ านวนมาก กิจกรรมอาจมีการจัดในช่วงเวลาเดียวกัน ท าให้เด็ก และเยาวชน
ต้องเลือกเข้าร่วมทางใดทางหนึ่ง จึงท าให้เยาวชนมีการกระจัดกระจายอยู่ในแต่ละองค์กรเพื่อสังคม  
 4.1.4.2 แนวทางการพัฒนาขององค์กร 
         แนวทางขององค์กรในอนาคตผู้ริ่เริมองค์กรกล่าวว่า “อยากตั้งเป็นมูลนิธิ
ในอนาคต เพื่อที่จะให้ผู้สนับสนุนให้สามารถบริจาคได้สะดวกมากข้ึน และอยากจัดตั้ งกองทุนเพื่อ
การศึกษาเพราะเยาวชนบางคนจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงข้ึน เนื่องจากทางบ้านไม่สามารถส่งต่อให้
เรียนระดับสูงได้” ซึ่งเป็นแนวทางที่จะพัฒนาองค์กรชุมชนไปพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง  
 4.1.5 ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
 4.1.5.1 ผลกระทบด้านเสียง  
     ดนตรีกับการสร้างเสียงรบกวนเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบ
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท และกลายเป็นปัญหาในการขัดแย้งกันจนอาจก่อให้เกิดความ 
ไม่พอใจซึ่งกันและกัน ดังที่คนในชุมชนไดก้ล่าวถึงปัญหานี้ว่า“เนื่องจากอาคารมีผนังติดกัน มีช่วงหนึ่ง
มีการต่อว่ากันเกี่ยวกับการซ้อมเสียงกลองชุดดัง จนอาคารข้างเคียงออกมาบอกว่าเขาท างานไม่ได้ แต่
ภายหลังน่าจะมีการคุยกันปรับความเข้าใจกันมากขึ้นจึงไม่เกิดเรื่อง” (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561) 
ในขณะเดียวกันเยาวชนดนตรีกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “บางทีเขาไม่พอใจเราซ้อมดนตรีรบกวน ต้องพูดคุย
บอกกล่าว และท าห้องส าหรับเก็บเสียงให้สามารถป้องกันเสียงไม่ให้รบกวนเขามาก” (สัมภาษณ์,  
5 มิถุนายน 2561)  

 4.1.5.2 ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กและ
เยาวชน  

     พฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนได้เปลี่ยนไปจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรจากการสังเกตของผู้ปกครอง ดังค ากล่าวต่อไปนี้ 
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จากเดิมที่ไม่ค่อยพูดคุยกับผู้อื่นกลายเป็นคนกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าพูดมากขึ้น 
รวมไปถึงการรวมกลุ่มกันซ้อมดนตรีด้วยตนเอง ท าให้ไม่ไปเดินเตร็ดเตร่ หรือ  
ใช้ชีวิตไปอย่างไม่มีจุดมุ่งหมาย เขาได้ไปพบเพื่อนๆ สนิทกัน และเล่นดนตรีด้วยกัน 
เราเห็นว่าเป็นการดี เราก็สนับสนุน แม้ว่าจะต้องกลับดึกบางวันก็ขอให้ครูดูและ
แจ้งก่อน (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561) 

เมื่อใกล้ถึงเวลาอาคารเรียนดนตรีเปิดให้เข้าไปซ้อม และเรียน เพื่อนๆ เขา
จะมาชวนไปซ้อมดนตรีหน้าบ้านเลย บางทีพอซ้อมเสร็จก็กลับมาน่ังพูดคุยและ
กินข้าวร่วมกันที่บ้านต่อ ท าให้เรารู้สึกว่าดนตรีที่เขาได้ไปร่วมกิจกรรมนั้นเป็นสิ่ง
ที่ดี และน าเขาเข้าสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าการเที่ยวเล่น (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 
2561) 

           สังเกตได้ว่านอกจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี ข้ึนตามที่
ผู้ปกครองกล่าว นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นประโยชน์ในการใช้เวลาว่างโดยไม่ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ
ของครอบครัว และท าให้เกิดการเรียนรู้สังคมที่ดีร่วมกันมากข้ึนผ่านการเล่นดนตรีร่วมกัน ดังค ากล่าว
“แม้บางครั้งจ าเป็นต้องแบ่งเวลาเมื่อทางครอบครัวมีความจ าเป็นต้องให้เยาวชนช่วยในการค้าขาย
ของครอบครัว แต่ก็ไม่ให้เยาวชนทิ้งดนตรี ต้องแบ่งเวลาให้เป็น” (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561) 
          ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของผู้ปกครองหลายท่านแสดงให้เห็นว่ามีการ
สนับสนุนมากข้ึน กว่าสมัยแรกเริ่ม แม้ว่าจะกระทบต่อการช่วยงานท ามาหากินของทางบ้านเล็กน้อย 
แต่เมื่อเขาได้เล็งเห็นประโยชน์ และเยาวชนมีความตั้งใจจึงสละเวลาเพียงน้อยนิดให้ เยาวชนได้เข้าไป
สัมผัส ไปซ้อม ไปเล่นดนตรี และบอกกล่าวให้เยาวชนจัดสรรเวลาให้ดีทั้งการเรียน การเล่นดนตรี และ
การช่วยค้าขาย ในกรณีที่มีการจัดงานผู้ปกครองบางคนจะท าอาหารมาเลี้ยงเป็นครั้งคราว บางคนไม่
ค่อยมีเวลาก็จะคอยเชียร์ คอยดูการแสดงของเยาวชน ทั้งการแสดงคอนเสิร์ต และทางโทร ทัศน์ 
กลายเป็นกิจกรรมครอบครัวอีกทางหนึ่ง  
         จากการสังเกตการณ์พบว่า เยาวชนมีความต้องการมีพื้นที่ในการ
แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และแสดงศักยภาพของตนเองให้บุคคลภายนอกได้รับชม สังเกตได้
จากการไปแสดงดนตรีนอกสถานที่ หรือการกระตือรือร้นในการซ้อมเพื่อการแสดงในหลากหลาย
โอกาส นอกจากนี้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างชัดเจนในการช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น 
การมีความสุขกับการมาซ้อมดนตรีกับเพื่อน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางดนตรีซึ่งกันและกัน 
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4.2 กรณีศึกษา: มิวสิก แชริง (Music Sharing) 
 
 4.2.1 บริบทพ้ืนท่ีขององค์กร 
        เอกสารของส านักงานเขตคลองเตยระบุพื้นที่ จ านวนบ้าน และประชากร  
ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 ในชุมชนโรงหมูมีประชากรจ านวน 1,866 คน จ านวนบ้าน 449 หลังคาเรือน 
โดยพื้นที่เป็นกรรมสิทธิที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
        พื้นที่แห่งนี้เป็นชุมชนแออัดในบริเวณพื้นที่โรงหมูซึ่งเป็นโรงเลี้ยงและช าแหละหมู
ขนาดใหญ่ ต่อมาได้มีการฟ้องร้องเนื่องจากมีปัญหาด้านสาธารณสุข และถูกย้ายออกจากพื้นที่   
บริเวณโรงช าแหละหมูจึงกลายเป็นที่รกร้างขนาดใหญ่ และมีคนต่างด้าวมาแอบอาศัยอยู่จ านวนหนึ่ง 
         ในบริเวณที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดฝั่งหนึ่งของโรงหมูเรียกกันว่าซอยโรงไฟฟ้า 
เนื่องจากมีโรงเก็บสายไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าว ด้านหลังเป็นคลองส่งน้ าที่มีน้ าสีด าเน่าเสีย และส่งกลิน่
เหม็น มีชุมชนเรียงรายแออัดอยู่บริเวณริมคลองส่งน้ า ประตูระบายน้ าจะอุดมไปด้วยขยะ และ  
สิ่งปฏิกูล อีกด้านของโรงช าแหละหมู เป็นแฟลตโรงหมูที่สร้างข้ึนเพื่อช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยของคน
ในชุมชน 
        ซอยโรงไฟฟ้าปากซอยจะพบกับส านักเขตคลองเตย และโรงปลาหมึก “คนใน
บริเวณนี้ส่วนใหญ่จะท างานรับจ้างที่โรงงานแห่งนี้เหมือนกับช่วงที่มีโรงหมู” (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 
2561) ถึงกระนั้นโรงปลาหมึกมีการย้ายออกไปในช่วงเก็บข้อมูล การย้ายออกไปของโรงงานส่งผลต่อ
การประกอบอาชีพของคนในบริเวณชุมชนแออัดที่ท างานที่โรงงานเช่นเดียวกับโรงหมู 
        การสัญจรของคนในชุมชนส่วนใหญ่จะใช้จักรยานยนต์ มีบางบ้านที่มีรถยนต์ เมื่อ
ถึงด้านในสุดจะสามารถเดินเท้าได้เพียงอย่างเดียวเนื่องจากถนนแคบ ในระหว่างการวิจัยโรงหมูได้มี
การเปลี่ยนแปลงไปจากการด าเนินงานของกลุ่มมิวสิก แชริง ดังที่จะได้กล่าวต่อไป 
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ภาพที่ 4.3 พื้นที่วงกลมหมายเลขยี่สิบเจ็ด ชุมชนโรงหมู (ส านักงานเขตคลองเตย, 2561) 
  
        พื้นที่ท ากิจกรรมของมิวสิก แชริง (Music Sharing) ได้เช่าพื้นที่ที่ เรียกว่า 
“ออฟฟิศ” ซึ่งใช้เป็นส านักงานส าหรับประชุม ห้องพัก ห้องซ้อม ห้องเรียนดนตรี และเก็บอุปกรณ์ 
ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวให้เช่า 2 ช้ัน ในซอยสุขุมวิท 62 เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2561) ซึ่งสามารถเดินทางเข้าไปในพื้นที่ชุมชนโรงหมู เขตคลองเตย  
ด้วยรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ ประมาณ 15 นาที 
        นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาพื้นที่โรงช าแหละหมูเก่าให้เปลี่ยนเป็นสถานที่เรียน
ดนตรีส าหรับเยาวชนในโรงหมูเพื่อให้เยาวชนไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกล โดยระหว่างการวิจัย  
มโีครงการพัฒนา และปรับปรุงพื้นที่อาคาร และพื้นที่โดยรอบให้สามารถใช้ส าหรับการเรียนการสอน
ช่ัวคราวในลักษณะแบบเปิดโดยได้รับการอนุมัติจากเจ้าของโรงหมู และต่อเติมโครงสร้างพร้อมทั้งใช้
ศิลปะในการสร้างสีสันบนก าแพงไม่ให้น่ากลัวเหมาะกับการเรียนรู้ของเยาวชน และได้พยายามสร้าง
เป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ทางดนตรี และศิลปะในการจัดงานเทศกาล  
 4.2.2 ทัศนคติท่ีมีต่อพ้ืนท่ีชุมชนแออัด  
        ชุมชนแออัด ได้ถูกผลิตวาทกรรมซ้ ากันจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ไม่ควรย่างกราย
เข้าใกล้ คนภายนอกชุมชนจึงไม่ได้รับทราบถึงความเป็นชุมชนที่แท้จริง ได้รับรู้เพียงแต่ตรอกซอกซอย
ที่แน่นขนัด ร้านค้าที่เต็มไปด้วยลูกจ้างโรงงาน รถบรรทุกที่ว่ิงผ่านถนนจ านวนหลายสิบคัน และพื้นที่
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รกร้างที่เป็นโรงฆ่าสัตว์เก่าที่ถูกปล่อยไว้อย่างสันโดด ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ เนื่ องจากเป็นที่รกร้าง 
ขนาดใหญ่ มีซากปรักหักพังของโรงหมูเก่า เศษอิฐหินดินปูนกระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งบริเวณ  
มีคนไร้บ้านมาแอบพักพิงอาศัยใต้ร่มหลังคา และมีผู้สติไม่สมประกอบพักอยู่ในบริเวณนั้น คนในชุมชน
กล่าวว่า “บริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่านั้นจะเปลี่ยวมาก เป็นที่รกร้าง ตอนกลางคืนก็จะมืดสนิทไม่มีไฟจึงยิ่ง
น่ากลัว ไม่อยากให้เด็ก ๆ เข้าไป” (สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2561) 
        หากมองแต่สภาพทางกายภาพที่รกร้าง ความแออัดที่มีในชุมชน หรือแม้กระทั่ง
ความสกปรกที่เกิดจากขยะหรือของเสีย สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ควรได้รับการฟื้นฟูแก้ไข  
ผู้ก่อตั้งองค์กรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกชุมชนได้ให้สัมภาษณ์แนวคิดที่มีต่อชุมชนแออัดว่า 

ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากัน เราจึงต้องท าความใจสังคมที่นี้ ในส่วนของปัญหาสังคม
ยังคงมีอยู่หลากหลายซึ่งพบโดยทั่วไป เช่น ปัญหาครอบครัวที่ส่งผลต่อลูกหลาน 
ปัญหาการท้องก่อนวัย ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
อบายมุข หรือปัญหาความไม่เป็นธรรม เหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาระดับประเทศ 
(สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2561) 

    นอกจากนี้การด าเนินงานขององค์กร ท าให้คนอยากเข้ามาปรับเปลี่ยน
สภาพพื้นที่ให้สามารถใช้งานในการเรียนรู้ และเหมาะสมส าหรับเด็กในชุมชน รวมถึงเข้ามาชม
ชุมชนจัดงาน และเข้าร่วมงานคลองเตยดีจัง ปี  4 “ตอนแรกเราไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่   
แต่เห็นพี่เขาชวน และเห็นภาพน่ารักของคนในชุมชน รวมถึงกิจกรรม การแสดงที่หลากหลาย 
น้อง ๆ ในชุมชนก็น่ารักพาเราเดินไปในงาน” (สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2561) 

    ในมุมมองของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดในพื้นที่โรงหมู กล่าวถึง
ปัญหาในสังคมบางประการที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาความยากจนที่ส่งผลต่อการศึกษาของ
เยาวชน  

ปัญหาความแออัด เพิ่มจ านวนข้ึน แม้ว่าจะมีการโยกย้ายเข้าออกชุมชนกัน
บ่อยครั้ง การจับจองพื้นที่ยังมีอยู่ตั้งแต่สมัยก่อน ผมเคยท างานที่โรงหมู และ
อาศัยอยู่ใกล้บริเวณ ตอนน้ันกลิ่นแรงมาก ได้กลิ่นจนชิน โรงเชือดหมูต้องมีการ
ดูแลโดยกรุงเทพมหานคร ฯ แต่เขามีปัญหากัน จึงดูแลไม่ไหว เมื่อเขาย้ายออกไป
เราก็ไม่ได้ท างานอะไร ปัญหาบางอย่างเราก็ไม่สามารถพูดถึง  (สัมภาษณ์,  
3 มีนาคม 2561) 

     นอกจากนี้ปัญหาที่อยู่อาศัย อาจก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งยังเป็นปัญหา
ระหว่างกัน เนื่องจากมีการท าโดยไม่เข้าใจกัน ตัวอย่างค าบอกเล่าของคนในชุมชน เช่น  

เลขที่บ้านมี แต่ที่ดินไม่ใช่ของเรา บางบ้านก็ต่อเติม ค่อย ๆ ต่อเติมไปเรื่อย ๆ  
ท าให้หนาแน่นมากขึ้น และในที่สุดเกินมาเขตบ้านเรา บางครั้งต้องบอกกัน แต่ก็
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ท าเป็นไม่รู้เรื่อง แต่คนแถวนี้จะรู้จักกันหมด ถ้าใครท าอะไรไม่ดีก็จะรู้ ถ้าเป็น
ภายนอกเข้ามาทะเลาะกัน ก็อาจมีใช้ก าลัง (สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2561) 

     ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแอบอาศัยอยู่ในพื้นที่โรงฆ่าสัตว์เก่า ซึ่งเป็นพื้นที่
ภายนอกรั้วชุมชน ท าให้คนในชุมชนรู้สึกไม่มั่นคงปลอดภัย เนื่องจากไม่รู้ว่าเป็นใคร และไม่สามารถ
สื่อสารได้เข้าใจ ดังค ากล่าวของคนในชุมชนว่า “ในบริเวณชุมชนมีพื้นที่รกร้าง มีแรงงานต่างด้าวเข้า
มาอาศัย แม้จะไม่ส่งผลอะไร ต่างคนต่างอยู่ แต่ก็คุยกันไม่รู้เรื่อง ตอนกลางคืนไม่มีไฟฟ้าบริเวณนั้นจึง
น่ากลัว ถ้าเด็กไปว่ิงเล่นก็ให้รีบกลับก่อนมืด” (สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2561) 

       ปัญหาข่าวการไล่รื้อ ในพื้นที่ยังคงมีต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่
เล่าต่อกันมาจนแพร่กระจายไปทั่วโดยไม่รู้ต้นตอ แต่คนในชุมชนโรงหมูคิดว่าเป็นเพียงข่าวลือที่ถูก
สร้างข้ึนมา เนื่องจากการไล่รื้อบ้าน มีความจ าเป็นต้องหาที่อยู่ใหม่ให้ ซึ่งใช้งบประมาณจ านวน
มหาศาล ดังที่คนในชุมชนโรงหมูบอกเล่าว่า“ตาว่าเขาก็อยากไล่ แต่ก็ไล่ไม่ได้ ต้องใช้งบประมาณมาก 
และต้องหาที่อยู่ใหม่เพื่อรองรับอีก อยู่ดีๆ จะมาเผาเพื่อไล่ก็ไม่น่าได้ ข่าวการไล่รื้อพอมาซักพักก็เงียบ
หายไป เกิดข้ึนบ่อยครั้ง น่าจะเป็นแค่การกุข่าวแล้วเล่าต่อกันมา” (สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2561) 

      ปัญหาความยากจน การขาดแคลนทุนทรัพย์ในครัวเรือน ส่งผลต่อการศึกษาของ
เยาวชน เนื่องจากไม่สามารถส่งบุตรหลานเรียนต่อได้ หลายครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัว  
ขนาดใหญ่ ผู้ที่ท ามาหาเลี้ยงครอบครัวไม่สามารถหาเลี้ยงได้เพียงพอ ส่งผลต่อเยาวชนที่สามารถเป็น
แรงงานได้จ าเป็นจะต้องออกมาท างานหาเลี้ยงครอบครัว “ผมอยากเรียนต่อมัธยมปลาย แต่ว่าที่บ้าน
ไม่สามารถส่งเรียนได้ เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่ายมาก ถ้าจะเรียนผมคงต้องหาอะไรท าเพื่อส่งตัวเอง
เรียน” (สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2561) 
         ปัญหาที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัดท าให้เด็กบางคนขาดโอกาสใน
การเรียนหนังสือต่อในระบบ บางครั้งท าให้เด็กและเยาวชนเดินทางไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมต่อ
สังคมด้วยสภาพแวดล้อมที่เกิดข้ึนในชุมชนที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดตัวอย่างให้กับเยาวชน
จนกระทั่งปฏิบัติตาม การเล็งเห็นปัญหา จนก่อให้เกิดการท างานเกี่ยวกับเยาวชนในชุมชนแออัดแห่งนึ้
จึงเกิดข้ึน และเป็นแรงจูงใจให้องค์กรได้ท างานในพื้นที่ต่อไป 
 4.2.3 การจัดตั้งองค์กร และการด าเนินการ 
 4.2.3.1 การริเริ่มมิวสิก แชริง (Music Sharing) 
         ผู้ริเริ่มองค์กรมิวสิก แชริง มีชีวิตที่เปลี่ยนผันจากพยาบาลสู่การท างาน
โครงการด้านดนตรี และมีแนวคิดจะแบ่งปันทักษะ และเสียงดนตรีแก่เยาวชนที่ขาดโอกาส 

เราใช้ดนตรีในการถ่ายทอดและสื่อความหมายของความเป็นมนุษย์ตั้งแต่อยู่กลุ่ม
สลึง มหาวิทยาลัยมหิดล ตอนนั้นเรียนพยาบาล แต่พอท างานพยาบาลกลับมี
ความคิดอยากเรียนรู้ชุมชนและสังคมอย่างใกล้ชิดมากกว่า จึงออกมาเป็นลูกจ้างใน
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โครงการของ สสส. และหลังจากนั้นจึงออกมาท าโครงการดนตรีของตัวเองไปทั่ว
ประเทศ ร่วมกับท ารายการสารคดี ตอนแรกไม่ได้คิดถึงการท าโครงการในชุมชน
แออัด ส่วนใหญ่จะไปต่างจังหวัด แต่ภายหลังอยากท าให้มีความต่อเนื่ องใน 
ระยะยาวจึงเริ่มท าที่คลองเตย (สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2561) 

         การริเริ่มโครงการได้เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2556 ได้ท าประชาสัมพันธ์
ผ่านโปสเตอร์ในช่องทางออนไลน์เพื่อระดมทุน ระดมสิ่งของ อุปกรณ์เครื่องดนตรี และรับสมัคร
อาสาสมัคร เนื่องจากท างานเกี่ยวกับโครงการเพื่อเด็กและเยาวชนมาเป็นจ านวนมาก และมีการส่งต่อ
ข้อมูลท าให้เราได้รับการตอบรับในการบริจาคเครื่องดนตรีจ านวนหนึ่ง อาสาสมัครอีกจ านวนหนึ่ง 
นอกจากนี้มีการเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อให้คนรู้จักมากข้ึน และได้ริ่เริ่มเขียนโครงการเพื่อขอทุน
สนับสนุนในการด าเนินงานขององค์กรจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ซึ่งได้มาจ านวนหนึ่ง แต่ไม่พอต่อการบริหารจัดการตลอดทั้งปีขององค์กร และเครือข่ายองค์กร 
 4.2.3.2 การจัดการสอนดนตรี และอาสาสมัคร 
 (1) ด้านเวลา  
    การเรียนการสอนในช่วงแรกมีการเช่าพื้นที่แฟลตโรงหมู หลังจากนั้นเมื่อ
ย้ายไปส านักงานจึงไม่มีการจัดเวลาอย่างจริงจัง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นเด็กโตสามารถเดินทางไปซ้อม
ที่ส านักงานได้ และนัดกับครูอาสาได้ด้วยตนเอง จนกระทั่งมีพื้นที่ในโรงหมูจึงเปิดสอนส าหรับเด็กและ
เยาวชนโดยรอบชุมชนทุกเย็นวันอังคาร นอกจากนี้มีการสอนภาษา ศิลปะ ซึ่งข้ึนอยู่กับอาสาสมัครที่
เข้ามาท างานในพื้นที่  
 (2) ด้านการสอนดนตรี  
    มิวสิก แชริ่ง มีแนวคิดในการสร้างการแบ่งปันโดยมีดนตรีเป็นสื่อกลาง 
ในช่วงเริ่มต้นมุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมเข้าจังหวะ การพูดคุย การฟังซึ่งกันและกัน เป็นต้น เพื่อให้เกิดการ
ละลายพฤติกรรมที่มีต่อกัน สร้างพื้นที่พูดคุยเพื่อหาวัตถุประสงค์ของการเรียนดนตรี รวมถึงจัดการ
อบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับดนตรี หลังจากนั้นการเริ่มเล่นเครื่องดนตรี มีเครื่องดนตรีเป็นเครื่องมือในการ
ชักจูงผ่านการแสดงให้ดูของครูอาสา หรือรุ่นพี่ที่มีความสามารถ เช่น อูคูเลเล่ กีตาร์ คีย์บอร์ด ไวโอลิน 
กลองชุด กีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า และขับร้อง เป็นต้น การคัดเลือกจะนิยมเลือกบทเพลงที่มีความหมาย
เป็นประโยชน์ และตามวัยของเยาวชน เช่น เด็กเล็กเลือกเพลงแมงมุมลาย เป็นต้น เมื่อเป็นเด็กโตที่
สามารถเข้าใจความหมายบทเพลงได้ด้วยตนเอง จึงจะเลือกบทเพลงด้วยตนเองโดยผ่านความเหน็ชอบ
ของอาจารย์ผู้สอน และครูอาสาจะสอนทฤษฎีดนตรีสมัยนิยมเชิงลึกให้ท าความเข้าใจดนตรีได้มากข้ึน 
          เช่นเดียวกันการจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายจึงข้ึนอยู่กับ
อาสาสมัครในการจัดการหลักสูตรหรือบทเพลงให้เยาวชนปฏิบัติจนสามารถเล่นเครื่องดนตรีที่ตน
เลือกได้ ถึงกระนั้นต้องมีการวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์
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ขององค์กรที่ตั้งไว้เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชนในชุมชนซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต 
โดยอาจมีงานที่จ าเป็นต้องเล่นบทเพลงตามที่ผู้ชมต้องการ และท าความเข้าใจในการปฏิบัติดนตรีของ
ตนเอง การเรียนการสอนส่วนใหญ่จะจัดในลักษณะเรียนกลุ่มประมาณ 2-10 คน ในแต่ละเครื่องดนตรี 
ในระดับที่สูงข้ึนจะมีการเรียนเดี่ยวหรือเรียนตัวต่อตัวเพื่อให้ได้ความรู้ที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจงที่ตัว
เยาวชนมากข้ึน รวมถึงการรวมวงเมื่อทักษะเดี่ยวสามารถท าได้ดีเหมาะสมให้รวมวง การรวมวงใน
ลักษณะวงดนตรีสมัยนิยมจะเกิดข้ึน เช่น กีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า กลองชุด และร้อง เป็นต้น 
          การประเมินผลในการเล่นดนตรี ใช้วิธีการเล่นให้ผู้ชมดู ผ่านการประเมิน
ตนเอง และครูอาสาช่วยให้ค าแนะน า เพื่อให้เกิดการอยากพัฒนาด้วยตนเองมากขึ้น  
 (3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  
    นอกจากจะสอนวิชาดนตรีแล้ว การสอนให้เด็กและเยาวชนอยู่ใน
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกันเป็นเป้าหมายส าคัญขององค์กร โดยองค์กร  
พยายามสอดแทรกแนวคิดการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันผ่านการตั้งวงกลมเพื่อพูดคุยปัญหา  
แนวทางแก้ไข หรือการตัดสินใจท างานบางประการกับเด็กและเยาวชนในชุมชนที่เข้ามาในองค์กร  
          อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนเกิดภาวะผู้น า ความเป็นทีม และการรู้จัก
หน้าที่ในส่วนงานของตน เช่น เปิดโอกาสให้คิดและออกแบบกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้เป็นผู้ดูแล
กิจกรรมที่จะเกิดข้ึนในชุมชน ส่งเสริมให้เป็นผู้ประสานงานผู้น าชุมชน หรือคนในชุมชนในการจัด
กิจกรรม และส่งเสริมให้เป็นเจ้าบ้านในการน าคนภายนอกชุมชนเดินชมชุมชนของตน ซึ่งแต่ละหน้าที่
ต้องมีการจัดการดูแลด้วยตนเองโดยมีครูอาสาคอยสอดส่องดูแล ดังที่เห็นจากการพัฒนาพื้นที่โรงหมู
เป็นดินแดนศิลปะ และการจัดงานคลองเตยดีจัง ครั้งที่ 4 ในปีพุทธศักราช 2561 จากค ากล่าวในวง
ประชุมเยาวชน “หนูคิดว่าการประสานงาน บางอย่างต้องคุยกันให้รู้ เรื่องให้จบ” (สัมภาษณ์,  
4 มีนาคม 2561) 
               นอกจากนี้การผลักดันให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมของ
องค์กรเป็นหัวใจหลักของกิจกรรมทุกกิจกรรม การเดินพูดคุยกับคนในชุมชนจึงเกิดข้ึนบ่อยครั้ง เช่น 
โครงการน าศิลปินและนักศึกษาช่างศิลป์เข้ามาตกแต่งก าแพง และพื้นที่รกร้างในชุมชนให้มีความเป็น
ดินแดนแห่งศิลปะ รวมถึงเยาวชนในพื้นที่ได้ร่วมกันท ากิจกรรมศิลปะบนก าแพง คนในชุมชนจะชอบ
มากและบอกกับทีมอาสาวาดภาพว่าอยากได้ภาพอะไรบนก าแพงบ้านเขา อาสาสมัครจึงได้พูดคุยกับ
คนในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ “ลุงบอกน้องๆ ให้วาดรูปลุงเลย ทุกคนจะได้รู้นี่แหละบ้านลุง” (สัมภาษณ์,  
3 มีนาคม 2561) 
        อีกโครงการหนึ่งที่เริ่มท าความสะอาดโรงหมู และทาสีให้สามารถใช้ใน
การท ากิจกรรมในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนการบริษัทเอกชน ส านักงานเขตคลองเตย และชาว
ชุมชนมาร่วมใจกันท าความสะอาด แสดงให้เห็นถึงการชักจูงให้ทั้งคนในชุมชน บุคคลภายนอกชุมชน 
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องค์กรภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้อุดมไปด้วยความชุ่มช้ืนทาง
ศิลปะ  
         นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันดนตรีให้กับเครือข่ายองค์กรดนตรี
ภาคสังคมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เช่น ชุมชนภาคอีสาน ชุมชนคลิตี้ ชุมชนภาคใต้ ชุมชนปะกา
เกอะญอ เป็นต้น เยาวชนจากคลองเตยที่ได้รับคัดเลือกจะมีส่วนร่วมในการเดินทางไปแบ่งปันดนตรี 
เรียนรู้ดนตรีซึ่ งกันและกัน น ามาซึ่ งการสร้างสรรค์ดนตรีในรูปแบบใหม่  และเรียนรู้สังคม
นอกเหนือจากชุมชนคลองเตยที่ตนเองอาศัยอยู่  
 (4) การจัดการอาสาสมัคร  
    ผู้ก่อตั้งองค์กรได้มีเครื่อข่ายการท างานของหลายมูลนิธิ และเรียนรู้จาก
เครื่อข่ายเหล่าน้ีอยู่เสมอ เช่น เรียนรู้การจัดการอาสาสมัครจากสวนโมกข์ เรียนรู้การจัดการธุรกิจเพื่อ
สังคมจากมูลนิธิกระจกเงา เป็นต้น การเรียนรู้เหล่านี้ผ่านการลองผิดลองถูกเพื่อให้การจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน  
 การจัดการอาสาสมัครมีอาสาสมัครที่เป็นขาจรมาก่อนจนกระทั่งมาเป็นประจ าจน

กลายเป็นขาประจ า จึงหาเงินให้เป็นรายได้ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ครั้งแรกในการ
ท าโครงการใช้สื่อออนไลน์เปิดรับอาสาสมัคร ได้ผลตอบรับดีมาก ท าให้คนรู้จัก
องค์กร รวมถึงการสร้างเครือข่ายการท างานในต่างจังหวัดเพื่อจัดการดูแลพื้นที่ของ
เขาเอง ท าให้มีการแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจนมากข้ึนโดยมีพี่เลี้ยง (ผู้ประสานงานหลักจาก
องค์กรส่วนกลาง) ที่ปรึกษาองค์กร (เป็นผู้ที่ดูแลอยู่ในพื้นที่) โดยแต่ละพื้นที่จะต้อง
สร้างเด็กในชุมชนเพื่อให้ท าหน้าที่แทนพี่  ๆ อาสาสมัครต่อไปได้ในระยะยาว 
(สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2561) 

          อาสาสมัครในองค์กร มิวสิก แชริ่ง ไม่จ าเป็นต้องอยู่ในระยะยาว แต่ต้อง
อยู่จนกระทั่งสามารถสร้างเยาวชนในชุมชนที่ดูแลตนเองได้ ดูแลองค์กรได้ และผลักดันให้สามารถเข้า
มาเป็นที่ปรึกษาองค์กรในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง  
          อาสาสมัครประจ าของมิวสิก แชริง จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ส านักงานซึ่งใกล้
กับชุมชนโรงหมู เพื่อจัดการดูแลประสานงาน และท างานกับเยาวชนรวมทั้งคนในชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อท าความคุ้นเคย และเรียนรู้วิถีชีวิตไปพร้อมกัน 
          กลุ่มมิวสิก แชริ่ง สนับสนุนครูอาสาให้ไปอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา หรือการดูแลองค์กรภาคสังคมอย่างสม่ าเสมอเพื่อจัดการองค์
ความรู้ อีกทั้งยังสนับสนุนให้เยาวชนที่เริ่มมีภาวะผู้น าได้ข้ึนมาเป็นอาสาสมัครประจ าที่มีรายได้จ านวน
หนึ่งเพื่อน าไปเป็นทุนการศึกษาให้ตนเอง จะถูกส่งไปอบรมหรือแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเท่าทันยุคสมัยใหม่  
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 (5) การเงิน  
     เงินในการบริหารจัดการองค์กรได้มาจากองค์กรภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชนที่มีการท าโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social responsibility, CSR) 
ผู้สนับสนุนส่วนบุคคล และการรับบริจาค 

เงินขององค์กรปัจจุบันได้มาจากการเขียนโครงการขอจากองค์กรเพื่อสร้างเสริม  
สุขภาวะ (สสส.) แต่ได้ไม่มากนัก จึงต้องมีการรับบริจาค และขอผู้สนับสนุนอยู่
บ่อยครั้ง ซึ่งผู้สนับสนุนถ้าไม่ให้เป็นเงิน ก็สามารถให้เป็นสิ่งชองเครื่องดนตรี หรือ
เป็นอาสาสมัครในการจัดงานต่างๆ ในบางครั้งเยาวชน ที่มาช่วยสอนดนตรีก็จะให้
ช่วยท ารายการให้กับช่อง ThaiPBS ท าให้มีรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ปัญหาการเงินก็
เป็นหลักอยู่ จึงอยากที่จะสร้างสินค้าและบริการของตนเองเพื่อเป็นรายได้ให้กับ
องค์กรอีกช่องทางหนึ่ง (สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2561) 

          นอกจากนี้ผู้ก่อตั้งมิวสิก แชร์ริงได้ศึกษาวิธีการท่องเที่ยวเชิงชุมชนใน
รูปแบบการรับอาสาสมัครต่างชาติจากมูลนิธิกระจกเงา และก าลังจะลองมาปรับใช้ในชุมชนคลองเตย 
โดยให้เด็กในชุมชนร่วมกับพี่นักศึกษาเป็นผู้น าเที่ยว รวมถึงน าการจัดกิจกรรมอาสาสมัครในชุมชน 
เรียนรู้และให้ความรู้สู่การสร้างสินค้าและบริการให้กับชุมชนและองค์กร ซึ่งจะท าให้องค์กรน าไปสู่
แนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) มากกว่าการเป็นมูลนิธิที่รับบริจาคเพียงอย่างเดียว 
เพราะส่วนตัวก็อยากให้เยาวชนสามารถด าเนินกิจการด้วยตนเองต่อไปในภายภาคหน้า แต่กระนั้นการ
ท างานภาคสังคมดังกล่าวต้องผ่านการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท าให้ชุมชนเล็งเห็นความส าคัญของ
การพัฒนาเยาวชน  ร่วมกับการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน 
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 ภาพที่ 4.4 มิวสิกแชร์ริ่งในกรอบแนวคิด 7’s ของแมคคินซี 
 
 4.2.4 ปัญหา ข้อจ ากัด และแผนพัฒนาองค์กร 
 4.2.4.1 ปัญหา และข้อจ ากัด 
 (1) การขาดแคลนเงินสนับสนุน  
    เนื่องจากการด าเนินงานต้องใช้เงินทุนในการเช่าส านักงาน การออกค่าใช่
จ่ายแก่อาสาสมัครประจ า การเช่าพื้นที่แสดงดนตรี และช่วยเหลือชาวชุมชนเมื่อมีการจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าดูแลเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี เป็นต้น จึงต้องมีการหาเงินทุนใน

Shared Values

วัฒนธรรมองค์กร

ดนตรีสร้างการแบ่งปัน
ในสังคม

Strategy

-ใช้ดนตรีเป็นสื่อในการพัฒนา
สังคม และคุณภาพชีวิต ผ่านการ

มีส่วนร่วมกับชุมชน

-สร้างองค์กรให้มีรูปแบบ
คล้ายคลึงกับธุรกิจเพ่ือสังคม

-ระดับต้น ทุกวันอังคาร 16.00
เป็นต้นไป ระดับปานกลาง-สูง 

อิสระในการนัดเรียน

-การประเมินองค์กร

Skill

-อาสาสมัครสอนดนตรีมีความ
เช่ียวชาญทั้งประสบการณ์และการสอน

เพลง Jazz และสมัยนิยม

- การบูรณาการแนวคิดร่วมกับศิลปะ 
และศาสตร์แขนงอ่ืน เข่น การจัดการ

วัฒนธรรม การจัดการแสดงแบบ
สื่อผสม การจัดเทศกาลดนตรีและ

ศิลปะในชุมชน

-องค์ความรู้ด้านการประสานงาน
หน่วยงานอ่ืน และแนวคิดการมีส่วน
ร่วม และการจัดการด้านเศรษฐกิจ

Style

-ผู้น าเรียนรู้ตลอดเวลา ผลักดันให้
ชุมชนเดินหน้าด้วยตนเอง

-การสร้างแรงจูงใจ ให้เห็นประโยชน์
จากการร่วมงานกัน และการหมั่น

ฝึกฝนดนตรี

-การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

-การสร้างเครือข่ายขององค์กร
ดนตรีทั่วประเทศ และเครื่อข่ายทั้ง

ภาครัฐ เอกชน 

Staff

-จ านวนบุคลากร อาสาสมัครประจ า
ที่มีเงินเดือน 4-5 คน 

-การคัดเลือกบุคลากร ผ่านการ
อาสาสมัคร และเยาวชนที่เติบโตมา

จากองค์กร

-การพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมอบรม
เก่ียวกับองค์กรเพ่ือสังคม

-รายได้ในการด ารงชีพ ค่าท างาน 
และประสานงานองค์กร ประมาณ

เกือบหนึ่งหมื่นบาท

System

- ระบบการท างานในส่วนงาน เน้นสร้างให้
ชุมชนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม

-ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของตนเอง
และหน่วยงานร่วม

-การระดมทุน สิ่งของ หรืออาสาสมัคร 
จัดท าผ่านโครงการของ สสส. การพูดคุย
เครื่อข่ายส่วนตัว การท ารายการ และ

สนับสนุนจากองค์กรเอกชน

-การจัดการสถานที่ พัฒนาที่พักเป็น
ส านักงาน และพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ในชุมชนโรง
หมูให้เป็นพ้ืนที่ศิลปะสวยงามโดยผ่านการ
สนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ

เอกชน

Structure

-การสร้างความสัมพันธ์ที่มีความ
สนิทสนมกัน

-แบ่งหน้าที่ในการท างานชัดเจนทุก
ระดับทั้งอาสาสมัครและเยาวชน 

ร่วมกันตัดสินใจ

-การติดตามดูแลผู้ที่ท างาน มี
อาสาสมัครค่อยก ากับเยาวชน
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หลายรูปแบบ เช่น การประสานงานองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน การท าเสื้อระดมทุน เป็นต้น 
บางครั้งอาสาสมัครจะออกเงินเองหรือหยิบยืม  
 (2) ข้อจ ากัดของบุคลากร  
    บุคลากรมีจ านวนจ ากัด ประมาณ 2-4 คน ไม่สามารถท างานอาสาที่มี
รายได้ไม่มากในการเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียว จึงจ าเป็นต้องหารายได้เพิ่มเติม เช่น การสอนดนตรี เล่น
ดนตรี แต่สังเกตได้บุคลากรมีความสามารถหลากหลาย เช่น การตัดต่อวีดิโอ การสอนดนตรี การ
จัดการ การก่อสร้าง เป็นต้น การขาดครูดนตรีอาสาจะเกิดข้ึนในบางสัปดาห์ที่อาสาประจ าไม่สะดวก 
หรือเมื่อมีการจัดงานใหญ่ เช่น งานคลองเตยดีจัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังขาดบุคลากรในการจัดการ
ความรู้ การออกแบบหลักสูตรให้มีความชัดเจนมากข้ึน  
 (3) ปัญหาพื้นที่เก็บของ  
    เนื่องจากสถานที่เก็บอุปกรณ์ในโรงหมู ไม่สามารถปิดมิดชิด ท าให้มีของ
หาย เพราะบริเวณนั้นเป็นพื้นที่เปลี่ยว ไม่มีไฟในตอนกลางคืน การเก็บของมีค่าจึงต้องขนย้ายมา
ส านักงาน การพัฒนาพื้นที่จึงเป็นสิ่งจ าเป็น  
 4.2.4.2 แผนการพัฒนา  
       ผู้ก่อตั้งองค์กรกล่าวถึงทิศทางในอนาคตว่า  

จากการศึกษารูปแบบการจัดการองค์กรของมูลนิธิหลายแห่ง เช่น มูลนิธิกระจกเงา 
มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิโกมล คีมทอง หรือสวนโมกข์ เป็นต้น ท าให้ผู้ก่อตั้งองค์กร
มองว่าการจัดตั้งมูลนิธิหรือท าธุรกิจเพื่อสังคมเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถดูแลจัดการ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และก่อให้เกิดช่องทางที่สามารถสนับสนุนได้
สะดวก ได้ประโยชน์ร่วมกัน อีกทั้งยังสามารถสร้างสินค้าและบริการเพื่อน าเงินมา
หมุนเวียนใช้จ่ายในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่สามารถแสวงหาผลก าไรได้  
(สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2561) 

         นอกจากนี้องค์กรมีแผนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ควบคู่กันไป ซึ่งเป็นองค์กร
การศึกษานอกระบบสามารถสอบเทียบเข้าระบบการศึกษาในระบบ เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน
เข้าถึงการศึกษาได้มากข้ึนนอกเหนือจากรอเข้าโรงเรียนของภาครัฐหรือโรงเรียนเอกชน เนื่องจาก
โรงเรียนบางแห่งมีค่าเทอมสูง ผู้มีรายได้น้อยจึงไม่สามารถเข้าเรียนจนก่อให้เกิดปัญหาด้านการศึกษา 
โดยองค์กรได้ศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มของชาวเขา แต่ในปัจจุบันการบริจาคเพื่อ
ศูนย์การเรียนรู้ลักษณะนี้ยังไม่รองรับการลดหย่อนภาษี อาจส่งผลต่อแรงจูงใจในการบริจาคเงินให้
ศูนย์การเรียนรู้   
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 4.2.5 ผลกระทบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากองค์กร 
 4.2.5.1 ผลกระทบด้านเสียง  
    ในการท างานด้านดนตรีก่อให้ เกิดผลกระทบด้านเสียงเป็นสิ่งแรก 
เนื่องจากอาจก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่ชอบเสียงดนตรีที่อึกทึกครึกโครม แต่
กระนั้นในชุมชนโรงหมูมีกระบวนการพูดคุยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการซ้อมดนตรี การจัดสรรเวลา
การซ้อมของตนเอง และคนในชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดนตรีที่เกิดข้ึน ท าให้ทัศนคติเกี่ยวกับ
กิจกรรมดนตรีเป็นไปในทิศทางบวก ดังคนในชุมชนโรงหมูกล่าวว่า “ผมคิดว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
คนแถวนี้ก็ชอบฟังดนตรี ในขณะที่มีงานก็ช่วยเหลือกันจัดงาน และก็เลิกตรงเวลา ไม่ดึกมาก ” 
(สัมภาษณ์, 3 มีนาคม 2561) และเยาวชนที่เรียนดนตรีกับองค์กร “ผมซ้อมกีตาร์ที่บ้านก็ไม่มีปัญหา
อะไร ข้างบ้านบางทีก็มาร่วมร้องเพลง แต่เราก็ซ้อมเบาๆ และไม่ซ้อมดึกมาก เพราะก็เกรงใจข้างบ้าน
เหมือนกัน” (สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2561)    
 4.2.5.2 ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กและ
เยาวชน  

    การเล็งเห็นคุณค่าของเยาวชนทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้เปลี่ยนไปจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรจากการสัมภาษณ์ และสังเกตเยาวชน พบว่า 

ผมมาเรียนดนตรีเนื่องจากชอบมาก และพยายามขยันฝึกซ้อมในขณะที่เพื่อนไป
เล่นเกม ตอนนี้แกะเพลงเองได้แล้ว รู้สึกภูมิใจ เวลาข้ึนเวทีก็รู้สึกภูมิใจที่ตัวเอง
สามารถท าได้ ใครขอเพลงอะไรถ้าเคยแกะหรือฟังก็เล่นได้ทันที ตอนแรกชุมชนจะ
มองผมค่อนข้างไปในทางที่ไม่ดี เขาชอบดูถูกผมว่า ไม่ท าอะไร ว่ิงเล่นไปวัน ๆ  แต่
เมื่อได้เข้ามาร่วมเรียน เล่นดนตรี และช่วยด าเนินการจัดงานท าให้คนในชุมชนมอง
เราเปลี่ยนไป (สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2561) 

             การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของเยาวชนแสดงให้เห็นประโยชน์ของ
ดนตรีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทั้งต่อตนเอง และสังคมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด และ
ทัศนคติที่มีต่อเยาวชนในชุมชนแออัด นอกจากนี้ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนใน
ชุมชนแออัดคนอื่นให้หันมาสนใจท ากิจกรรมร่วมกัน 

 4.2.5.3 ผลกระทบต่อเครือข่ายความสัมพันธ์ในชุมชน 
         การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในชุมชนเป็นหนึ่งในภารกิจการพัฒนา

ชุมชนที่ส าคัญขององค์กร เนื่องจากต้องขออนุญาตคนในชุมชน และขอใช้ไฟฟ้าซึ่งมีค่าใช้จ่ายให้
ภายหลัง ขอแรงคนในชุมชนเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการดูแลสถานที่ ซึ่งส่วนใหญ่เต็มใจมาช่วยเหลือ
โดยไม่ต้องขอ บางท่านให้ข้าวให้น้ ากินราวกับเป็นลูกหลาน นอกจากนี้เด็ก ๆ ที่เรียนในองค์กรด้าน
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ดนตรีเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการน าพี่อาสาสมัครเขาไปช่วยจัดงาน และด าเนินการประสานงาน  
จากการสัมภาษณ์กรรมการชุมชน และคนในชุมชน กล่าวว่า 

ผมอยากให้มีบ่อย ๆ เด็ก ๆ ได้ประโยชน์มาก กิจกรรมเหล่าน้ีปกป้องพวกเขาจาก
สิ่งเร้าอื่นที่ไม่ดี เราก็มีความสุขที่ได้ฟังดนตรี จะให้ช่วยเหลืออะไรก็บอกล่วงหน้าได้
น้อง ๆ อาสาสมัครมาช่วยกันดี ภาพที่ผนังก็สวย คนในชุมชนต่างอยากให้มีภาพที่
ผนังทุกบ้าน เราก็ช่วยดูแล และช่วยอ านวยความสะดวกเล็ก ๆ น้อย ๆ (สัมภาษณ์, 
3 มีนาคม 2561) 

          นอกจากคนในชุมชนแออัด การค านึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ
ที่อยู่ในชุมชน เช่น ส านักงานเขตคลองเตย ในการจัดการดูแลสถานที่ ความสะอาด และขยะมูลฝอย 
เป็นการสร้างเครือข่ายองค์กรให้เกิดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม 
 4.2.5.4 การเปลี่ยนแปลงทางความคิดสร้างสรรค์  
    การสร้างความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถจับจ้องได้เป็นตัวเลข รวมถึงเป็น
สิ่งส าคัญให้เกิดการพัฒนาทางความคิด การสื่อสาร และนวัตกรรมด้วยตนเองในภายภาคหน้า ซึ่งเรา
สามารถเห็นสิ่งที่สะท้อนออกมาผ่านผลงานทางศิลปะที่เกิดข้ึนในงานคลองเตยดีจัง ปี 4  

กิจกรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นผลงานศิลปะของเยาวชนที่อยากสื่อถึงข้อความ
บางอย่าง และบางสิ่งที่อยากถ่ายทอดออกมาจากจิตใจที่ไม่สามารถบอกกล่าวเป็น
ค าพูดได้ การวาดรูปจากทรายสี การวาดรูปบนก าแพงบ้าน หรือการต่อช้ินไม้ 
แม้กระทั่ งการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลง เป็นการถ่ายทอดความคิด
สร้างสรรค์ที่ดีซึ่งจะท าให้เขามีความประทับใจ และภูมิใจกับความสวยงามที่เขา
สร้างข้ึน อีกทั้งยังสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ 
(สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2561) 

         นอกจากนี้ งานสร้างสรรค์บทเพลงของเยาวชนชุมชนคลองเตยที่ถูก
เชิญมาร่วมร้องบทเพลงในรูปแบบแรพในงานคลองเตยดีจัง ปี 4 เนื่องจากมีบทเพลงที่ประพันธ์
ในช่องทางออนไลน์อยู่หลายบทเพลง เนื้อหาในบทเพลงสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต และการดูถูกจาก
คนทั้งภายในและภายนอกชุมชน และอยากให้ทุกคนมองว่าเป็นคนที่เท่าเทียมกัน สามารถพัฒนา
ตนเองได้หากได้รับโอกาสที่ดี ท าให้ผู้ชมในบริเวณปรบมือเสียงดัง เนื่องจากสะท้อนได้ตรง
ประเด็น และถูกใจคนในชุมชน     
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4.3 กรณีศึกษา: โรงเรียนดนตรอิีมมานูเอล 
 
 4.3.1 บริบทพ้ืนท่ีขององค์กร 
      เอกสารของส านักงานเขตคลองเตยระบุพื้นที่ จ านวนบ้าน และประชากรในชุมชนของ
องค์กร ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 ในชุมชนชุมชนร่วมใจสามัคคี พื้นที่ 12.5 ไร่ ประชากรจ านวน 430 
คน บ้าน จ านวนบ้าน 158 หลังคาเรือน โดยพื้นที่ทั้งบริเวณเป็นกรรมสิทธิที่ดินของการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย  
      โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลตั้งอยู่บริเวณชุมชนร่วมใจสามัคคีเป็นองค์กรที่ใช้สถานที่ใน
คริสตจักรอิมมานูเอลลูเธอร์แรนเป็นพื้นที่ท ากิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี ภายในโรงเรียนดนตรี
อิมมานูเอลมีห้องโถงใหญ่ส าหรับประกอบพิธีทางศาสนา ห้องแบ่งย่อยที่ใช้ในการเรียนการสอน 
ส านักงาน และห้องเก็บเครื่องดนตรีบริเวณช้ันหนึ่งถึงช้ันสอง ส่วนช้ันสามข้ึนไปเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก
ของทางอิมมานูเอลส าหรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนจนกระทั่งช้ันอนุบาล 
      โรง เรียนดนตรีตั้ งอยู่ ในซอยอุทัยฟาร์มบนถนนพระรามที่  4 ไปบรรจบกับ 
ถนนริมทางรถไฟสายเก่าปากน้ า เขตคลองเตย ซึ่งถนนแห่งนี้เป็นถนนสองเลนที่แบ่งพื้นที่สองฝั่งที่
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ฝั่งหนึ่งเป็นโครงสร้างปูนแข็งแรงเรียงรายชิดติดกันเป็นลักษณะอาคาร
พาณิชย ์ส่วนอีกฝั่งหนึ่งบ้านเป็นโครงสร้างไม้ที่ไม่แข็งแรงเบียดเสียดและคับแคบ รวมถึงไม่มีทางเท้า
ส าหรับคนเดินสัญจรเนื่องจากขอบถนนติดกับตัวบ้าน ซึ่งชุมชนหนึ่งในนั้นคือ ชุมชนร่วมใจสามัคคี  
บริเวณด้านหลังชุมชนเป็นทางเดินเล็ก ๆ ริมคลองที่มีน้ าเน่าเสีย และมีขยะสะสมอยู่ เส้นทางนี้ผู้คนใน
ชุมชนใช้สัญจรข้ามไปอีกฝั่งซึ่งเป็นค่ายมวย แฟลต และชุมชนคลองเตยหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่  
      นอกจากนี้โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลจัดกิจกรรมเพื่อเยาวชนส าหรับเด็ก ณ ชุมชน 
น้องใหม่ ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านสรรเสริญ บริเวณพื้นที่ชุมชนแออัดใต้
ทางด่วนในเขตคลองเตยอีกแห่งหนึ่ง 
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ภาพที่ 4.5 พื้นที่วงกลมหมายเลขยี่สิบสาม ชุมชนร่วมใจสามัคคี (ส านักงานเขตคลองเตย, 2561) 
 
 4.3.2 ทัศนคติท่ีมีต่อพ้ืนท่ีชุมชนแออัด  
             ในพื้นที่ชุมชนร่วมใจสามัคคี เป็นพื้นที่ติดถนนที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
ในสองฝั่งถนน มุมมองความคิดจึงมีลักษณะกึ่งหนึ่ง คือ แออัดและไม่แออัด แต่ในส่วนของชุมชนน้อง
ใหม่แสดงถึงชุมชนแออัดอย่างชัดเจน ก่อนการจัดต้ังองค์กร คนภายนอกชุมชนอย่างผู้จัดตั้งองกรค์มี
แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนแออัด โดยให้สัมภาษณ์ว่า 

ฉันรู้จักประเทศไทยผ่านการศึกษา บอกเล่า แม้ว่าที่นอร์เวย์จะไม่มีชุมชนแออัด 
ฉันคิดว่าเป็นเพียงชุมชนหนึ่งที่เผชิญปัญหาบางประการ จึงอยากช่วยเหลือชุมชน 
แต่กระนั้นในส่วนของปัญหาสังคมยังคงมีอยู่หลากหลายกระจายอยู่ทุกพื้นที่ไม่ใช่
แต่เพียงชุมชนแออัด (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2561) 

            การมองในลักษณะเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกัน ท าให้ลดอคติที่มีต่อชุมชน  
แต่กระนั้นมีคนจ านวนหนึ่งที่มองในลักษณะดังกล่าว ดังค ากล่าวของเยาวชนที่ให้สัมภาษณ์ว่า 
“บางครั้งหนูไปโรงเรียนที่อยู่นอกเขตคลองเตย บางคนค่อนข้างดูถูกคนที่มาจากชุมชนคลองเตยว่า 
เด็กคลองเตยหัวไม่ดี เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเอง” (สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2561) 
    จากการสังเกตโรงเรียน ส่วนใหญ่ผู้ที่มาชมโรงเรียนจะมีจิตใจที่เปิดกว้าง และ
ยอมรับความสามารถของเยาวชนที่ก าลังพัฒนามากข้ึน เปิดโอกาสให้ เยาวชนได้ไปแสดง
ความสามารถในที่สาธารณะเพื่อน าเสนอมุมมองทางความคิดใหม่เกี่ยวกับเยาวชนคลองเตยเป็นผู้ที่มี
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ความสามารถมากกว่าที่ทุกคนคิด แต่กระนั้นองค์กรของรัฐหรือเอกชนบางแห่งยังคงมีมุมมองต่อ
เยาวชนในคลองเตยในทางที่ไม่ดี เนื่องจากอาจได้รับผลกระทบบางอย่างมาก่อนหน้าที่มิอาจทราบได้ 
และก่อให้เกิดการปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เท่าเทียม อคติเหล่าน้ียังคงหมุนเวียน ทับถม และผลิตซ้ าอย่าง
ต่อเนื่องในคนบางกลุ่ม   

    ในมุมมองของคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดในพื้นที่ชุมชนแออัด โดย
ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมคลองสามัคคีมากกว่า 50 ปี กล่าวว่า  

น่าเสียดายแม่น้ าล าคลองที่เน่าเสีย เมื่อก่อนสมัยยายเด็กๆ น้ าใสมาก มีเรือพาย
มาขายของตลอด บ้านก็ไม่ได้ชิดกันมากมีพื้นที่เยอะ แต่เดี๋ยวนี้คนก็มาสร้างเพิ่ม 
บางคนต่อเติมออกมา ปลูกบ้านติดกัน ท าให้เบียดเสียดอย่างที่เห็น โรงงานและ
บ้านเรือนก็ปล่อยของเสียลงน้ า อากาศก็ร้อน เราต้องปรับตัวปลูกต้นไม้ เลี้ยงไก่
ไว้หน้าบ้าน (สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2561) 

       คุณยายในชุมชนได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม และความเป็นอยู่ที่มีความหนาแน่นมากข้ึน เยาวชนส่วนใหญ่ที่อาศัย
อยู่ในชุมชนเกิดและเติบโต ณ ที่แห่งนี้ ท าให้มีความเคยชินกับสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ แต่กระนั้น
เมื่อได้ออกไปสัมผัสพื้นที่อื่น ท าให้มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเดิม “หนูอยู่น่ีมาตั้งแต่เกิด เราเคยชิน
กับบริเวณพื้นที่ ได้โอกาสไปเปิดหูเปิดตาที่อื่นบ้าง ก็คิดว่าอยากท าให้พื้นที่บริเวณนี้ดีข้ึน” (สัมภาษณ์, 
7 กรกฎาคม 2561)      
     นอกจากนี้มุมมองจากครูผู้น าองค์กรที่เติบโตกับโรงเรียน และอาศัยอยู่ในชุมชน
คลองเตยมาตั้งแต่เกิด ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับชุมชน และปัญหาของเยาวชนในชุมชนว่า “เด็กใน
ชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ท าให้เขามีเวลาว่างมาก เนื่องจากไม่ต้องไปเรียนพิเศษแบบคนกรุงฯ 
นิยม ดังนั้นปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาแรกที่เกิดข้ึนได้ง่าย และต้องเอาใจใส่ เพราะจะส่งผลให้เกิด
ปัญหาอื่นตามมา” (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2561) 

    ผู้อยู่อาศัยในแต่ละช่วงวัยมีประสบการณ์ในพื้นที่แตกต่างกัน แต่สังเกตได้ว่ามี
การปรับตัวตามสภาพความเป็นอยู่ ถึงกระนั้นการส่งบุตรหลานไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จึงเป็น
สิ่งส าคัญเพื่อไม่ให้เยาวชนเดินไปในทางที่ไม่เหมาะสม ในขณะที่ผู้ปกครองต้องท างานหาเลี้ยง
ครอบครัว โรงเรียนดนตรีเพื่อสังคมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ปกครอง และคนในชุมชนที่ท าให้ได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  
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 4.3.3 การจัดตั้งองค์กร และการด าเนินการ 
 4.3.3.1 การริเริ่มโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล   
         อาจารย์ชาวนอร์เวย์ผู้ริเริ่มการสอนดนตรีของโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 
กล่าวถึงแนวคิดในการสร้างความสุขในการใช้ชีวิตผ่านการเรียนดนตรีว่า   

ฉันม าป ระ เทศไทยกับ สามี โ ดย เป็ นมิ ช ชันนา รี จ ากปร ะ เ ทศนอร์ เ วย์   
ในปี ค.ศ.1998 ได้เริ่มเรียนภาษาไทย และดนตรีไทย แต่ก่อนหน้าฉันเรียนรู้
ประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยู่นอร์เวย์ สามีดิฉันมีงานต้องท ามากทั้งการสอนศาสนา 
และการสอนภาษา แต่ฉันเป็นนักดนตรีออร์แกนในคริสตจักรที่นอร์เวย์มาก่อน 
และเช่ียวชาญการขับร้องประสานเสียง แต่ที่นี่ไม่มีออร์แกน จึงไม่มีงานให้ท ามาก
เหมือนสามี ฉันเลยคิดว่าอยากสอนดนตรีให้กับเด็ก ๆ ในปี ค.ศ. 2000 จึงเริ่มการ
สอนดนตรี เพราะเคยเดินทางไปดูการเรียนการสอนในชุมชนแออัดที่เวเนซูเอลา
เลยเปิดสอนดนตรีภาคฤดูร้อนทั้งเปียโน ขับร้องประสานเสียง ไวโอลิน และดนตรี
ไทยแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงแรกก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยในคริสตจักร
เดินคุยกับทุกบ้าน แจกใบปลิว มีคนมาเรียนจ านวนหนึ่ง ประมาณ 40 คน แต่ก็มา 
ๆ หาย ๆ รวมถึงได้รับการบริจาคเครื่องดนตรีเรื่อย ๆ การสอนขับร้องประสาน
เสียงก็ได้ลองท า แต่เด็กในช่วงนั้นไม่ต่อเนื่องจึงท าให้ท าได้ไม่นาน มีหลายกิจกรรม
ที่ให้เด็ก ๆ ท า ทั้งดนตรี ภาษา และศิลปะ มีคนช่วยเหลืออยู่บ้างในช่วงแรก 
จนกระทั่งการสอนดนตรีเริ่มเป็นประโยชน์ท าให้เรามั่นใจมากขึ้นในสิ่งที่ท า  
(สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2561) 

                    การสอนดนตรีในขณะนั้น เป็นเพียงการเริ่มต้นจากผู้มีความคิดที่จะสอน
ดนตรีในชุมชน มิได้มุ่งหวังว่าดนตรีจะช่วยเหลือสังคม แต่อยากสอนดนตรีให้เป็นประโยชน์ต่อเด็ก 
และเยาวชนในพื้นที่ ความตั้งใจ และความเช่ือในการเริ่มต้นเป็นสื่งส าคัญ ให้การด าเนินการตลอด
ระยะเวลาหลายปีได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตามวิถีขององค์กร     
 4.3.3.2 การจัดการเรียนสอนดนตรี และอาสาสมัคร 
 (1) ด้านเวลาเรียน  
     การเรียนการสอนในช่วงแรกสอนเด็กอนุบาลของโรงเรียนอิมมานูเอลใน
ช่วงเวลาพักนอน 11.00-13.00 ตื่นนอนมาก็สอนทีละ 2 คน และเด็กโตสอนเป็นกลุ่ม 3-4 คนใช้เวลา
ช่วงเย็น ใครมาก่อนมาก่อนเรียนก่อน ผู้ที่มาทีหลังต้องนั่งต่อคิว มีการสอนดนตรีเกือบทุกวัน ต่อมา
ภายหลัง สามารถใช้วิธีการลงตารางเวลาให้เด็กได้รับผิดชอบตัวเองตามตารางเวลาเรียน ท าให้ครูมี
วันหยุดเฉพาะวันจันทร์   
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 (2) ด้านการสอนดนตรี  
           โครงสร้างขององค์กรดนตรีอิมมานูเอล มุ่งเน้นการสอนดนตรีเพื่อใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข โดยมีครูเป็นแกนหลักหรือกล่าวได้ว่าเป็นผู้น าองค์กร คือ อาจารย์ผู้ก่อตั้ง
องค์กรชาวนอร์เวย์ ซึ่งเป็นผู้สอนตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 2000 อาจารย์ผู้ก่อตั้งองค์กรชาว
นอร์เวย์เป็นคนใจเย็น พูดน้อย เวลาสอนจะค่อยๆ สอน และครูผู้น าองค์กร ลูกศิษย์ในชุมชนที่
ได้รับโอกาสได้ศึกษากับมิชช่ันนารีนักไวโอลินที่มีความสามารถในช่วงระยะเวลาหนึ่งจึงเป็นผู้ที่มี
ความมุ่งมั่นและมั่นใจ พูดจาชัดเจน เรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่น รวมถึงมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษา
ด้านดนตรีจนสามารถจบการศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงกลับมาช่วย
อาจารย์พัฒนาการเรียนการสอนให้มีแบบแผนมากยิ่งข้ึน (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2561) 
นอกเหนือจากนั้นยังได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัครหลายท่านอยู่เสมอ เช่น วาทยกรชาว
อังกฤษ นักดนตรีชาวนอร์เวย์ และนักดนตรีในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการคิด 
วิเคราะห์ และให้ค าแนะน าทิศทางขององค์กรชุมชน 
    1. วิธีการสอน มีลักษณะการสอนดนตรีที่มีการใช้ดนตรีคลาสสิก
โดยเฉพาะเครื่องสายตะวันตกเป็นหลัก เพื่อพัฒนาศักยภาพของน้องในชุมชนจึงมีการมุ่งเน้น
วิธีการรวมวงเพื่อให้ได้สัมผัสตัวอย่างการใช้ชีวิตในสังคม และผลักดันให้เกิดศักยภาพร่วมกัน 
ดังนั้นจึงมีการพัฒนาในส่วนของเทคนิคการเล่นดนตรี แล่ะความรู้ส าหรับการเล่นดนตรีคลาสสิก
เป็นหลัก เช่น ทฤษฎีดนตรี ประวัติศาสตร์ดนตรี และการฝึกโสตทักษะ เป็นต้น เครื่องดนตรีที่ใช้
จึงเป็นเครื่องสายตะวันตกเป็นหลัก ได้แก่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล และดับเบิลเบส  
    อาจารย์ได้ใช้วิธีการประสบการณ์ที่เคยเรียนดนตรีในด้านเปียโน และ
สอนขับร้องประสานเสียง ร่วมกับการที่เป็นผู้ปกครองเข้าร่วมในการเรียนของลูกจึงได้มีประสบการณ์ 
นอกจากนี้ อาจารย์ผู้ก่อตั้งองค์กรชาวนอร์เวย์ผ่านการอบรมการสอนของซูซุกิ (Suzuki) ท าให้ใช้
วิธีการสอนแบบซูซุกิและการรวมวงเป็นหลัก คือ ใช้การสนับสนุน การให้ก าลังใจผลักดันให้เยาวชน
ชอบดนตรี และอยากเล่นดนตรีไปทีละข้ันตอน โดยมีอุปกรณ์ และเกมเสริมเพื่อให้ดนตรีเข้าใจง่าย 
การสอนของอาจารย์ผู้ก่อตั้งองค์กรชาวนอร์เวย์จึงค่อยเป็นค่อยไปตามหลักการและหนังสือของซูซุกิ 
แต่กระนั้นถ้ามีครูคนอื่นอาจจะมีแบบฝึกหัดอย่างอื่นเสริมก็ไม่ปิดกั้น การเรียนการสอนก็ข้ึนอยู่กับครู
คนน้ันวางแผน  
               นอกจากนี้อาจารย์เคยไปดูการเรียนการสอนดนตรีในชุมชนแออัดของ
ประเทศเวเนซูเอลา ซึ่งใช้วิธีการรวมวงเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้สนุก และมีแรงบันดาลใจมากขึ้น การสอนดนตรีที่นี้บางครั้งต้องสอนวิชาชีวิต
ต้องยกตัวอย่าง สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนจะมีครูผู้น าองค์กรเป็นบุคคลตัวอย่าง 

Ref. code: 25625724300024PJG



97 
 

เนื่องจากเป็นคนในชุมชนที่ได้ศึกษาดนตรีจากองค์กรจนกระทั่งได้รับการศึกษาดนตรีในระดับ
มหาวิทยาลัย และกลับมาพัฒนาชุมชน ดังค ากล่าวของอาจารย์ผู้ก่อตั้งองค์กรชาวนอร์เวย์ ต่อไปนี้ 

ฉันเคยได้เข้าร่วมเรียนซูซุกิกับลูก ตอนที่ส่งลูกไปเรียนตอนอายุ 3 ขวบ ได้น ามาใช้
อยู่เสมอ เช่น กิจกรรมให้เล่นเกม ใช้ค าที่ง่ายในการเล่นเครื่องดนตรี ให้เล่นตามครู 
และให้นั่งดู ต่อคิวเรียน เนื่องจากการวางตารางไม่สามารถท าได้ เพราะไม่มีใครมา
ตรงตามตาราง และได้จัดการแสดงทั้งในการนมัสการของคริสตจักร และการแสดง
เดี่ยวทุกเดือนรวมวงครั้งแรก 8 คน ส่วนใหญ่เป็นไวโอลิน นอกจากฉันได้เข้าอบรม
เพื่อเพิ่มความรู้ขณะที่สอนท าให้มีความรู้สอนเครื่องสายมากข้ึน (สัมภาษณ์,  
1 กรกฎาคม 2561) 

              การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนเกิดข้ึนเมื่อผู้น าองค์กรซึ่งเป็นเยาวชนที่ได้รับ
การสนับสนุนจนจบการศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กลับมาปรับเปลี่ยนให้
มีรูปแบบที่ชัดเจนมากข้ึนในเรื่องของความเข้มข้นในพื้นฐานทางดนตรี รวมถึงการรวมวง ได้กล่าวถึง
การใช้ดนตรีคลาสสิกในการสอนในชุมชนว่า “ดนตรีคลาสสิกเป็นดนตรีที่มีระเบียบแบบแผนที่สอนสิ่ง
ที่ถูกต้อง เราอยากสอนสิ่งที่ถูกต้องก่อนสิ่งที่ถูกใจ เพื่อให้เขาฝึกระเบียบวินัยให้ตัวเอง” (สัมภาษณ์,  
1 กรกฎาคม 2561) 
         2. อาจารย์ผู้ก่อตั้งองค์กรมีปรัชญาการสอนว่า “ต้องมีใจ อย่าท้อง่าย 
และต่อเนื่อง สม่ าเสมอ ถ้าได้มากกว่าอาทิตย์ละสองครั้งจะยิ่งดี จะท าให้เด็กอยากมา และจะท าให้
เด็กพัฒนามากขึ้น” (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2561) โดยมีค าบอกเล่าถึงเรื่องราวในยุคเริ่มต้นว่า 
 ในช่วงเริ่มมีผู้เรียนจ านวน 70 คน แต่ก็มีคนที่ท้อถอย ฉันก็ไปตามกลับมา ช่วงนั้น

ผู้ปกครองไม่ได้สนับสนุน แต่ถ้ามีเพื่อนเล่นด้วย เขาก็จะตามมา ซึ่งฉันพยายามท า
วงเครื่องสาย แต่ไม่สามารถควบคุมได้ เด็กไม่ค่อยเช่ือฟัง ว่ิงเล่น และไม่ค่อยมา
ซ้อม หายไปหลายคน (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2561) 

       การจัดการเรียนการสอนได้มีการปรับปรุงโดยมุ่งเน้นการรวมวงมากข้ึน 
เนื่องจากครูผู้น าองค์กรได้กลับมามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น 

 ผมเป็นคนที่นี่  พอผมจบปริญญาตรีด้านดนตรี ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เด็ก ๆ ฟังมากข้ึน กระตุ้นให้เห็นโอกาส เหมือนเขามีแรง
บันดาลใจ เห็นเราเป็นตัวอย่างของเขา และคิดว่าเขาก็ต้องท าได้ จึงท าวงใหญ่ข้ึน 
ดูแลง่ายข้ึน เริ่มเปลี่ยนวิธีการสอนจากของอาจารย์จัดตารางที่เคร่งครัดมาก ข้ึน 
เริ่มจัดการสอนทฤษฎี และโสตทักษะ ผมเริ่มจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อช้ีแจง 
(สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2561) 
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         ภายหลังที่อาจารย์ผู้จบปริญญาตรีจากมหิดลได้สร้างระบบการสอบเพื่อ
ประเมินผล โดยจะให้เด็กได้ทดสอบผ่านการแสดงเดี่ยว รวมวง หรือวิชาอื่น ๆ เช่น ทฤษฎี โสตทักษะ 
อ่านโน้ต เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กฝึกซ้อม โดยทุกคนจะพยายามสะสมคะแนนเพื่อให้ได้รับรางวัล  

  นอกจากนี้ยังเพิ่มการจัดการระดับการเล่นของการรวมวงดนตรีของที่
โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล มีช่ือเรียกว่า วงเอ บี ซี ดี  (A B C D)  โดยวงที่เก่งที่สุดสามารถเล่นบท
เพลงคลาสสิกมาตรฐาน และออกงานได้ คือ วงเอ และเรียงล าดับตามอักษรภาษาอังกฤษ โดยวงน้อง
ใหม่ที่สุด คือ วงดี จ าเป็นต้องปรับพื้นฐานการเล่นดนตรีก่อน ซึ่งมีการใช้เกม และกิจกรรมเข้าจังหวะที่
สนุกสนานประยุกต์เข้ากับการเรียนทักษะเครื่องดนตรีหรือรวมวง อย่าง ไรก็ตามมีการรวมวงตั้งแต่
แรกเริ่มท าให้เยาวชนมีความเคยชินกับการเรียนในลักษณะรวมวง เมื่อเยาวชนมีพัฒนาการก็จะมีการ
สอบเพื่อที่จะสามารถเลื่อนข้ันข้ึนไปเล่นกับวงในระดับที่ดีข้ึนต่อไป   
 (3) การมีส่วนร่วมกับองค์กร  
    ในระดับเริ่มต้นผู้ปกครองและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมผ่านการชักชวน
จากเพื่อนและผู้ปกครอง เช่น “พอดีเพื่อนชวน เห็นเขาพาไปเรียนดนตรีกันที่โบสถ์จึงอยากให้ลูกเข้า
ไปเรียน เพื่อจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์” (สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2561)  
          นอกจากเยาวชนแล้ว ผู้ปกครองที่เข้ามาช่วยเหลือการท างาน มีการ
ติดตามสนับสนุนมากข้ึนหลักจากที่ได้มีการช้ีแจงอย่างชัดเจน บางคนเข้ามามีส่วนร่วมถึงระดับการ
ตัดสินใจ การจัดการตารางเพื่อดูแลเยาวชนให้มีความรับผิดชอบ รวมถึงจัดการด้านรายจ่าย การวัดผล
ประเมินผล และดูแลสถานที่ขององค์กร 
 (4) การจัดการอาสาสมัคร 

        ในส่วนของการจัดการอาสาสมัครจึงมีการจัดสรรค์ช่ัวโมงเรียนให้แก่
อาสาสมัครทั้งขาประจ า และขาจร ในส่วนของขาประจ าจะมีค่าเดินทางให้เพื่อช่วยเหลือการเดินทาง
มาสอน เมื่อมีการรับรุ่นใหม่จึงเล็งเห็นความจ าเป็นในการฝึกน้องที่มีความสามารถในชุมชนให้สอนรุ่น
ใหม่ต่อไป จึงมีการให้ค่าจ้างในการสอนต่อคน 50 บาท เพื่อให้รู้สึกว่าวิชาดนตรีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
เช่นเดียวกันกับการออกงานทั้งในส่วนของการกุศล และงานที่ได้รับค่าจ้างแม้จะไม่มากนัก แต่
ผู้ปกครองบางท่านก็รู้สึกภูมิใจที่ลูกของเขามีโอกาสได้เรียนดนตรี และท างานทางด้านดนตรีได้ต้ังแต่
ยังเรียนอยู่ เมื่อเข้ามหาวิทยาลัย บางคนจ าเป็นต้องหารายได้พิเศษในตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า
ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อแบ่งเบาภาระทางบ้าน 

ฉันเป็นคริสเตียน เช่ือว่า พระเจ้าจะส่งคนมาให้เมื่อยามเราจ าเป็น ได้เจอ
อาสาสมัครที่เป็นนักไวโอลินอาชีพที่เป็นมิชชันนารีอีกแห่งหนึ่ง เขาจึงมาช่วยสอน
ไวโอลินให้เด็กสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ประมาณปี ค.ศ.2014 ได้วาทยากร
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อาสาชาวอังกฤษ และมีเด็กอยากเป็นนักประพันธ์เพลงก็มีนักประพันธ์มาช่วยสอน 
และให้ความรู้ (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2561) 

        อาสาสมัครมีหลายคนที่สลับไปสลับมา รวมถึงมีนักศึกษาคริสเตยีนประจ า 
แต่ที่ส าคัญ คือ นักไวโอลินอาชีพชาวนอร์เวย์ ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาเยาวชนตัวอย่างจน
สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้านดนตรีในเครื่องมือไวโอลิน และวาทยากรอาสาชาวอังกฤษ ผู้ซึ่ง
พัฒนาคุณภาพในการเล่นดนตรีมากกว่าการมองแค่การให้โอกาสเพียง เพราะสงสาร “เราต้องขาย
คุณภาพของดนตรี มิใช่ขายความน่าสงสาร” (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2561)   
        โดยปกติอาจารย์ผู้ก่อตั้งองค์กรจะเป็นผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับการหาทุน 
สปอนเซอร์ การบริหารจัดการเครื่องดนตรี การบัญชี และอื่นๆ นอกจากการสอน โดยครูผู้น าองค์กร
จะเป็นผู้ดูแลการเรียนการสอนทั้งหมด แต่ภายหลังอาจารย์ผู้ก่อตั้งองค์กรชาวนอร์เวย์ต้องเดินทาง
กลับประเทศนอร์เวย์ และมาประเทศไทยเป็นครั้งคราวจึงอาจช่วยได้เพียงติดตามก ากับดูแลจาก
ต่างประเทศ ครูผู้น าองค์กรจึงต้องดูแลเรื่องอื่นแทน ต่อมาผู้ปกครองซึ่งมีส่วนร่วมในการสังเกตการ
ท างานองค์กรมาโดยตลอดจึงเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเรื่องทั่วไป เช่น การติดตามน้องที่มา
เรียน การดูแลสถานที่ ท าตารางเรียน ท าบัญชีเบิกจ่ายเมื่อมีกิจกรรม และการรับสมัครน้องที่เข้า
มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น โดยให้สัมภาษณ์ว่า 

เราเห็นว่าในองค์กรอาจารย์มีหน้าที่ที่ต้องท าเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการสอน 
การจัดการต่าง ๆ และการดูแลเด็ก ๆ บางอย่างไม่สามารถจัดการได้ทั่วถึงด้วยตัว
คนเดียว จึงตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือจัดการในเรื่องตารางเรียน การประสานงาน
กับเด็กในเรื่องต่างๆ หรือการดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย เนื่องจากต้องมาส่งลูกและดูแล
ลูกอยู่แล้ว ในอีกด้านก็เป็นหูเป็นตาให้ผู้ปกครองรายอื่น ถ้าเยาวชนคนใดหายไป
เนื่องจากปัญหาบางอย่าง เราก็จะติดต่อไปหรือไปคุยที่บ้าน บางทีต้องมีแรงจูงใจให้
เยาวชน ๆ กลับมาเรียน หรือมาช่วยสอน (สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2561) 

แม้จะมีรายได้ไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตามปกติต้องมาดูแลลูกหลานอยู่แล้ว จึง
มาช่วยอาจารย์ เพราะบางครั้งอาจารย์งานเยอะ อาจดูแลเด็กไม่ทั่วถึง เรารู้จักเด็ก
พวกนี้ดี บางครั้งต้องมีลูกล่อลูกชนให้เขาไม่หนีไปไหน อย่างเช่นชวนไปกินข้าวที่
บ้าน (สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2561) 

     การพัฒนาอาสาสมัคร และบุคลากรมีการจัดค่ายอบรมให้เป็น
ระบบกับผู้ปกครอง และเยาวชน โดยให้เยาวชนที่เรียนดนตรีมีฝีมือในระดับหนึ่ง ได้มีท าการ
สอนโดยได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ ทั้งนี้ให้ราคาต่อคนจ านวนไม่มาก เพื่อเป็นการสืบทอด
เจตนารมณ์ และการสอนที่อาจจะขยายตัวต่อไปในอนาคต นอกจากนี้แสดงให้เห็นถึงระบบ
วิธีการท างานขององค์กรให้ทุกคนรับทราบร่วมกัน 
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 (5) การจัดการด้านการเงิน 
          ครูผู้ก่อตั้งองค์กรกล่าวถึงการจัดการการเงินว่า 

ช่วงแรกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเงินทุนเลยต้องออกเอง เพราะดิฉันมีเงินเดือนจาก
นอร์เวย์ ต่อมาเริ่มมีผู้สนับสนุนครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ.2003 เช่น สถานทูตนอร์เวย์ 
คนในประเทศนอร์เวย์ที่มาเข้าร่วมชม เริ่มไปเล่นองค์กรภายนอกมากขึ้น ได้เล่นใน
เทศกาลดนตรีเครื่องสายจึงได้มีการรับบริจาคเพิ่มข้ึน (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 
2561) 

การเล่นดนตรีในช่วงแรกไม่ได้เงิน เด็กหลายคนต้องกลับบ้านไปช่วยงานที่
บ้าน เนื่องจากมีความยากจน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สนับสนุน เพราะบางครั้งต้อง
ซ้อมดนตรีดึก กลัวเด็กจะสร้างเป็นข้ออ้างให้กลับบ้านดึก (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 
2561) 

          การเงินในช่วงเริ่มต้นอาจจะมีไม่มาก แต่ได้ผ่านช่วงวิกฤติ และมีคน
ช่วยเหลือบอกกล่าวต่อกัน ท าให้เริ่มมีผู้สนับสนุนเพิ่มขึ้น เช่น “ได้ท าการขอรับบริจาคจากกลุ่มชาว
นอร์เวย์ที่สนใจมาดูงาน 40 คน ได้ช่วยสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนจนจบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล” (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2561) 
       เช่นเดียวกับผู้น าองค์กรได้กล่าวถึงการได้รับการสนับสนุนว่า 

ตอนน้ีมีผู้สนับสนุนจ านวนหนึ่งที่จ่ายเงินเดือนให้ผมโดยเฉพาะ โดยที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับองค์กร บางคนก็สนับสนุนเป็นสถานที่ หรือเครื่องดนตรี บ้างคนมอบเป็นเงินทุน
ที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลอุปกรณ์ หรือเงินทุนการศึกษาให้น้องที่เรียนใน
ระดับปริญญาตรี เป็นต้น (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2561) 
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 ภาพที่ 4.6 โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลในกรอบแนวคิด 7’s ของแมคคินซี 
  
 4.3.4 ปัญหา การแก้ไข และแผนการพัฒนาขององค์กร 
  4.3.4.1 ปัญหา และการแก้ไข 
 (1) ความต้องการเงินสนับสนุน  
    เนื่องจากการด าเนินงานต้องใช้เงินทุนในการใช่จ่ายแก่อาสาสมัครประจ า 
การเช่าพื้นที่แสดงดนตรี ทุนการศึกษา เป็นต้น จึงต้องมีการหาเงินทุนในหลายรูปแบบเพิ่มเติมอยู่

Shared Values

วัฒนธรรมองค์กร

การสอนดนตรีเพื่อใช้
ชีวิตอย่างมีความสุข

Strategy

-สร้างนักดนตรีคลาสสิกโดยเฉพาะ
เครื่องสาย 

-จัดตั้งมูลนิธิเพ่ือจัดระเบียบการ
ระดมทุน สิ่งของและอุปกรณ์

-การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มี
การจัดทุกวัน และมีตารางเรียนเดียว 

เรียนรวมวง

-การประเมินองค์กร โดยครู และ
ผู้ปกครอง

Skill

-บุคลากร จบการศึกษาด้าน
ดนตรีคลาสสิกโดยตรง

-องค์ความรู้ที่มีความ
หลากหลายทั้งในด้าน

ประสานงาน และความลึกซ้ึง
ด้านดนตรี

-การระดมทุนในการสนับสนุนStyle

-แบบแผนพฤติกรรมของผู้ดูแล
องค์กร ใจดี แต่เป็นระเบียบ

-การสร้างแรงจูงใจ โดยการพัฒนา
เยาวชนต้นแบบให้ได้รับการศึกษา
ในระดับสูงและกลับมาสอน การ

ชมดนตรีในที่ต่างๆ

-การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

-การสร้างเครือข่ายขององค์กรโดย
การเพ่ิมสถานที่เรียน และการร่วม

แสดงดนตรี

Staff

-จ านวนบุคลากร มีการจ้างงานครูดนตรีแต่
ละเครื่อง และพัฒนาเยาวชนดนตรีให้เป็น

ผู้สอน

-การคัดเลือกบุคลากร รับเยาวชนที่เรียนไม่
จ ากัดจ านวน และบุคลากรในการสอนแต่
ละเครื่องมาจากเยาวชน และการจ้างนัก
ดนตรี รวมถึงอาสาสมัครจากต่างประเทศ

-การพัฒนาบุคลากร ส่งไปอบรมด้านดนตรี
เพ่ิมเติมทั้งในและต่างประเทศ

-รายได้ในการด ารงชีพ ส าหรับเยาวฃนได้
เป็นค่าขนมเล็กน้อย ส าหรับผู้ที่จ้างได้เป็น

รายเดือนประมาณหนึ่งหมืนบาทขึ้นไป

System

- ระบบการท างานในส่วนงาน มีการจัดตาราง
เรียนชัดเจน เข้มข้น ในด้านการปฏิบัติ โสต

ทักษะ และทฤษฎี และมีการสอบเพ่ือ
ประเมินผลหรือเลือนขั้น

-ประชาสัมพันธ์

-การระดมทุน สิ่งของ หรืออาสาสมัคร ผ่าน
การประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ และการแสดง
ดนตรี ปัจจุบันมีเครื่องดนตรีส าหรับเยาวชน
แต่ละคน ได้รับทุนสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรต่างประเทศในนอร์เวย์ 

รวมถึงให้ทุนการศึกษาหลายราย

-การจัดการสถานที่ ใช้สถานที่คริสตจักรใน
การจัดการเรียนการสอน และเก็บอุปกรณ์ 

โดยไม่กระทบต่อพิธีกรรม

Structure

-การสร้างความสัมพันธ์ที่มี
ความสนิทสนมกันแบบเป็น

คนในชุมชน

-แบ่งหน้าที่ในการท างาน
ชัดเจน ในส่วนของเยาวชน
ผู้ปกครอง และครูผู้สอน 

-การติดตามดูแลผู้ที่ท างาน 
โดยผู้ปกครองที่ดูแล
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ตลอดเวลา แม้ว่าจะเริ่มมีผู้สนับสนุนเพิ่มข้ึน แต่ไม่แน่นอน จึงต้องการประสานงานองค์กรทั้งภาครัฐ 
และเอกชนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น    
  (2) การเดินทาง 
      ผู้ที่อยากเรียนถ้าไม่อยู่ในชุมชนต้องเดินทางมาไกล ท าให้บางคนคิดว่า
ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่จะไม่สามารถเรียนได้ หรืออยู่ในองค์กรอื่น ไม่สามารถเรียนที่นี่ได้  แต่กระนั้น
องค์กรเปิดส าหรับผู้ที่ขาดโอกาสโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่ไม่อาจเดินทางไปเรียนพิเศษหรือจ่ายค่าเรียน
ในราคาสูง ดังนั้นจึงเป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าเรียนได้ส่วนหนึ่ง 
  (3) เครื่องดนตรีหาย  
      ในช่วงแรกบางคนมาเรียนเพราะอยากได้เครื่องดนตรี เมื่อได้เรียนไป
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจารย์ให้เครื่องกลับไปซ้อมที่บ้านดังค ากล่าว “ในช่วงแรกมีเด็กเอาไวโอลินไป
ซ้อมที่บ้าน แล้วก็หายไปเลย” แต่ภายหลังมีการจัดการดูแลเครื่องดนตรีมากข้ึน การลงทะเบียน
ผู้ใช้เครื่องดนตรี รวมถึงการช่วยกันสอดส่องดูแล เกิดระบบการจัดการที่ชัดเจนมากข้ึน   
     (4) เยาวชนทะเลาะกัน  
              บางครั้งเด็กทะเลาะกันถึงข้ันมีการลงไม้ลงมือจนผิดใจกันไม่อยากมา
โรงเรียน เนื่องจากเป็นวัยรุ่นก าลังกล้าคิดกล้าแสดงออก แต่การแก้ปัญหาในการเรียนรวมวงที่ถูกจัด
ข้ึนในช่วงหลัง ท าให้เกิดการช้ีแจ้ง การสอนวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคม และต้องช่วยกันสร้างสรรค์
การแสดงให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ รวมถึงการฝึกให้เป็นผู้สอนผู้อื่นต่อ ท าให้การทะเลาะกัน
รุนแรงจึงลดลง 
 4.3.4.2 แผนการพัฒนาองค์กร  
         ผู้ก่อตั้งองค์กรกล่าวถึงแผนการพัฒนาองค์กรว่า  

องค์กรเป็นองค์กรภาคประชาสังคม การจดทะเบียนเป็นแผนการเพื่อจดทะเบียน
ให้ถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถบริหารจัดการ รองรับโครงสร้างที่จะขยาย และ
เติบโตมากข้ึน เนื่องจากเยาวชนเริ่มได้เรียนดนตรีจนจบการศึกษาปริญญาตรี  
หลายคน อาจจะเพิ่มเติมไปตามจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงสามารถตรวจสอบได้ 
(สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2561) 

เราเริ่มมีคนที่มีฐานะทางบ้านดีมาสมัครเรียน เนื่องจากเราไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ทั้งนี้มองว่าถ้าในอนาคตผู้ที่มีฐานะทางบ้านดีจะต้องสนับสนุนบางอย่างเพื่อให้เข้า
ร่วมเรียน แต่กระนั้น บุคคลเหล่านี้จะไม่ค่อยมีเวลาแตกต่างกับเด็กในชุมชนที่มี
ฐานะยากจนจะมี เวลามากกว่าเพราะไม่ต้องไปเรียนพิ เศษ (สัมภาษณ์ ,  
1 กรกฎาคม 2561) 

Ref. code: 25625724300024PJG



103 
 

ในทางดนตรีคิดว่า สร้างพื้นฐานดนตรีคลาสสิกให้แข็งแรง ในกรณีที่จะขยาย
วงต้องมีพื้นที่มากข้ึน ถ้ามีพื้นที่ที่จะขยายเป็นลักษณะวงใหญ่ก็น่าพิจารณา แต่ใน
ขณะเดียวกันคิดว่า เครื่องเป่าปกติมีทุกโรงเรียนอยู่ แล้ว ถ้าอยากเล่นเพลง 
ออร์เคสตราก็สามารถเชิญได้ (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2561) 

         องค์กรตั้งใจจดทะเบียนเป็นมูลนิธิ เพื่อให้สามารถด าเนินการได้อย่างเป็น
ระบบ และต่อเนื่อง รวมถึงรองรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนมากข้ึน แต่กระนั้นองค์กรต้องยึดมั่นในการ
ท างานอย่างเป็นกลางไม่ข้ึนกับองค์กรหรือบุคคลใด เพราะเกรงว่าจะมีความไม่อิสระในการจัด
กิจกรรมของตนเอง รวมถึงผู้สนับสนุน 
 4.3.5 ผลกระทบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากองค์กร 
 4.3.5.1 ผลกระทบด้านเสียง  
         การซ้อมดนตรีของเยาวชน ในกรณีที่ซ้อมที่คริสตจักรที่มีการพูดคุยกัน
เรียบร้อยว่า จะไม่ซ้อมช่วงเวลาที่เด็กอนุบาลนอน จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา แต่ถ้าน ากลับไปซ้อมที่บ้าน 
อาจพบปัญหาดังค ากล่าวว่า “หนูเคยซ้อมไวโอลินที่บ้าน อาจเป็นเพราะเราเล่นไม่เพราะ เขาเลย
ร าคาญ เลยตะโกนมาว่า ช่วงหลังเลยไปซ้อมที่โรงเรียน” (สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2561) 
     แม้ว่าไวโอลินจะเสียงไม่ดังมาก แต่กระนั้นในบริเวณที่มีพื้นที่ติดกันอย่าง
แออัด ท าให้สามารถได้ยินเสียงดัง แม้เพียงเล็กน้อย อาจก่อให้เกิดความร าคาญ จนน าไปสู่การ
ทะเลาะวิวาทได้    
 4.3.5.2 ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมของเด็กและ
เยาวชน  
         การเล็งเห็นคุณค่าของเยาวชนได้เปลี่ยนไปจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
องค์กรจากการสังเกตเยาวชน พบว่า 

การเปลี่ยนแปลงทั้งอารมณ์ ความรับผิดชอบ บางครั้งการทะเลาะเกิดข้ึน เนื่องจาก
เป็นวัยรุ่นในการรวมวง การสอนทั้งดนตรี และวิชาชีวิต ให้รู้จักอยู่ร่วมกันในสังคม
เขาก็คิดได้เอง โดยเราไม่ระบุผู้ที่ก่อเหตุ นอกจากนี้ เด็กได้รับโอกาสไปต่างประเทศ 
ท าให้ได้เปิดโอกาสที่สมจริง ได้ประสบการณ์ เขาก็เริ่มภูมิใจในตัวเอง เริ่มคิดว่า
ดนตรีมีประโยชน์กับชีวิตเขา (สัมภาษณ์, 1 กรกฎาคม 2561) 

           นอกจากนี้วลีที่ว่า เราจะเน้นคุณภาพในการเล่นดนตรี ท าให้เยาวชนมี
พัฒนาการเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน และก่อให้เกิดพัฒนาคุณภาพทางการเล่นดนตรีเห็นได้ชัดเจนจาก
การเล่นบทเพลงที่มีความยากและมีมาตรฐานมากข้ึน โดยการสัมภาษณ์น้องคนหนึ่งกล่าวว่า “ความ
เข้มงวดกวดขัน การว่ากล่าวตักเตือนท าให้เรามีฝีมือที่ดี ข้ึนมาก เนื่องจากพวกเราเป็นเด็กโต  
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อาจจะมองว่าเป็นการดี แต่น้องที่เป็นเด็กน้อยบางคนอาจจะรู้สึกกดดันมากเกินไปก็ได้” (สัมภาษณ์,  
7 กรกฎาคม 2561) 
           ในส่วนการประเมินตนเองของเยาวชน พบว่าตนเองมีศักยภาพในการฟัง 
การอ่านมากข้ึนมากกว่าก่อนที่จะเรียนดนตรีกับองค์กร โดยกล่าวว่า “การเรียนดนตรีท าให้มีสมาธิ
มากขึ้น และท าให้เราฟังแยกแยะเสียงต่างๆ ได้มากข้ึน นอกจากนี้การอ่านโน้ตเป็นประจ าท าให้ทักษะ
การอ่านหนังสือดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด” (สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2561) 
           จากการสังเกตพบว่าการที่เยาวชนมีแรงบันดาลใจจากครูผู้น าองค์กรซึ่ง
เป็นเยาวชนในชุมชนแออัดที่เติบโตจากโรงเรียน ได้รับการสนับสนุนจนจบปริญญาตรีด้านดนตรีใน
มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงด้านดนตรี และกลับมาเป็นคุณครูช่วยสอนในโรงเรียน ท าให้เด็กอยาก
ผลักดันตนเองมากข้ึน และตั้งใจฝึกซ้อมพัฒนาตนเองจนปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับการศึกษาด้านดนตรีใน
ระดับปริญญาตรีหลายคน  
 4.3.5.3 ผลกระทบต่อชุมชน 
         การท างานขององค์กรก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากข้ึนในชุมชน 
ดังค ากล่าวว่า “บางทีหลังซ้อมเสร็จก็ไปกินข้าวที่บ้านกัน หรือบางวันไม่มีซ้อมเขาก็ไปนั่งคุยกันที่บ้าน 
เราก็อยู่ด้วย ได้ดูแลเด็ก ๆ” (สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2561) 
         นอกจากนีก้ารพูดคุยกับผู้ปกครองท าให้ครูผู้สอนสามารถช้ีแจงได้มากข้ึน 
ดังผู้สอนกล่าวว่า “ผู้ปกครองเปลี่ยนวิธีคิดมาสนับสนุนมากข้ึน และชักชวนคนมามากขึ้น เพราะเห็น
ภาพว่าดนตรีมีประโยชน์แก่ส่วนรวมมาก ดังนั้นจะเห็นว่าผู้ปกครองชอบมานั่ง ดู” (สัมภาษณ์,  
1 กรกฎาคม 2561) 
          การออกแสดงนอกสถานที่ ท าให้บุคคลภายนอกชุมชน หรือเครือข่าย
องค์กรด้านดนตรี ท าให้องค์กรมีความเป็นเอกลักษณ์ในการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีคลาสสิก
อย่างจริงจังในชุมชนแออัด ท าให้ทัศนคติของคนในสังคมเปลี่ยนไปจากที่มองเด็กคลองเตยในทางที่ 
ไม่ดี แต่ผู้ชมที่ได้รับฟังต่างกล่าวช่ืนชมเด็กและเยาวชนว่ามีความสามารถในการเล่นดนตรี บางคนที่มี
ฐานะดีอยากส่งลูกมาเรียนรวมวงกับโรงเรียนจึงเกิดเป็นพื้นที่กลางเพื่อเรียนดนตรีร่วมกัน และแบง่ปนั
วิถีชิวิตซึ่งกันและกัน แต่กระนั้นต้องมีวิธีการคัดเลือกอย่างเหมาะสมมิให้กระทบต่อระบบของโรงเรยีน
สอนดนตรีโดยทั่วไป และปรัชญาแนวคิดในการพัฒนาเยาวชนในชุมชนแออัด   
 กรณีศึกษาทั้งสามแห่งมีทั้งสิ่งที่คล้ายคลึงกัน และสิ่งที่แตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับปัจจัยใน
ด้านบุคลากร ทรัพยากรที่มีอยู่ และทิศทางในการท ากิจกรรม แต่กระนั้นแสดงให้เห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงสังคมโดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือหลักในการเรียนการสอน ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในสังคม 
การปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การเรียนหนังสือในโรงเรียน หรือแม้กระทั่งความคิดสร้างสรรค์ที่ท าใหเ้ยาวชน
เติบโต และเรียนรู้ชีวิตได้ด้วยตนเองต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่ส่งผลกระทบ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
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มากที่สุด คือ ผู้ก่อตั้งองค์กรที่ต้องมีปรัชญาในการท างานอย่างแรงกล้า อาสาสมัครผู้สอนดนตรีผู้ส่ง
ต่อแนวคิดเกี่ยวกับดนตรี และทัศนคติการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน
เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในพื้นที่ชุมชน เหล่าน้ีล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมทางสังคมได้ทั้ง
แง่บวก และแง่ลบ    
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บทที่ 5 
ปรากฏการณ์ และผลกระทบทางสังคม  

 
 การศึกษาวิจัย เรื่อง ผลกระทบทางสังคมโดยองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร ในบทนี้จะกล่าวถึงความคล้ายคลึง และความแตกต่างขององค์กรทั้งสาม
องค์กรในชุมชนแออัด เขตคลองเตย ที่เริ่มสร้างปรากฏการณ์ และการเปลี่ยนแปลงให้กับเยาวชน 
และชุมชนแออัดตลอดระยะเวลาหลายปีในการด าเนินงาน ได้แก่ 1) โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล
ด าเนินการสอนและท ากิจกรรม ณ ชุมชนร่วมใจสามัคคี 2) กลุ่มมิวสิค แชริง (Music Sharing) 
ด าเนินการสอนและท ากิจกรรม ณ ชุมชนโรงหมู 3) กลุ่มคลองเตยมิวสิคโปรแกรม (Khlongtoey 
Music Program) ด าเนินการสอนและท ากิจกรรม ณ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ 
 
5.1 ปรากฏการณ์ และแนวคิดเก่ียวกับชุมชนแออัดก่อนการจัดตั้งองค์กร 
 
 ในปีพุทธศักราช 2504 รัฐบาลมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
หนึ่งข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวคิดในการเน้นลงทุนทางอุตสาหกรรมในเมืองกรุงเทพมหานคร
เป็นแห่งแรกเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้การลงทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นท่าเรือที่ติดต่อสินค้าน าเข้าและ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ และก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นในภาคอุตสาหกรรม คนในภาค
เกษตรกรรมจึงหันมาใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึนจากสาเหตุเชิงโครงสร้างหลายประการ 
อาทิเช่น เกษตรกรต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในราคาแพงเนื่องจากบวกค่าขนส่ง
จากกรุงเทพฯ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของพวกเขาถูกตั้งราคาจากส่วนกลางโดยที่ค่าขนส่ง
ถูกหักออกไป รวมถึงปัญหาจากนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อข้าวในราคาถูก แต่ใช้วิธีการกด
ราคาข้าวเปลือกจากชาวนาให้ต่ า เป็นต้น (อคิน รพีพัฒน์, 2542; อัภยุทย์ จันทรพา, 2552)    
 นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดแรงดึงดูดเข้าสู่กรุงเทพมหานครฯ เช่น การเป็น
ศูนย์กลางทางด้านการเมืองก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางการกระจายงบประมาณเนื่องจากใน
กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานของรัฐ และสถาบันการเงินอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้ได้รับส่วนแบ่งการ
จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณในปริมาณมากกว่าพื้นที่อื่น ในด้านการเงินระบบธนาคารได้น าเงิน
ฝากจากพื้นที่ชนบทน ามาหมุนเวียนหรือลงทุนในกรุงเทพฯ มากกว่าการน าไปลงทุนในพื้นที่ของตน 
ส่วนในด้านสาธารณสุขแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในอัตราส่วนของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีอยู่ใน
ชนบทกับในกรุงเทพมีอัตราส่วนที่แตกต่างกัน และในด้านระบบการศึกษาในประเทศไทยซึ่งเน้นการ
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เรียนหนังสือมากกว่าการเรียนเพื่อการด ารงชีวิตไปจนกระทั่งจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็น
การสนับสนุนให้คนชนช้ันกลางข้ึนไปซึ่งมีทุนทรัพย์มีโอกาสได้เรียนสูง และประกอบอาชีพที่มีรายได้
มาก ในขณะเดียวกันคนชนช้ันแรงงานส่วนใหญ่มีโอกาสสอบเข้าระดับอุดมศึกษาได้น้อยกว่า และบาง
คนจ าเป็นต้องหยุดเรียนเพื่อไปประกอบอาชีพรับจ้างหารายได้เลี้ยงครอบครัว เป็นต้น (อคิน รพีพัฒน์, 
2542, น.16) 
 สาเหตุข้างต้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดัน และดึงดูดผู้คนจากต่างจังหวัดซึ่งมีฐานะยากจน
เข้าสู่กรุงเทพมหานคร เป็นจ านวนมากเพื่อหางานและรายได้ที่ดีกว่า ท าให้เกิดการขยายตัวของ
ประชากรต่อพื้นที่เพิ่มสูงข้ึนอย่างก้าวกระโดด ส่งผลกระทบให้ ชุมชนในเมืองกรุงเทพมหานครใน
ขณะนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยขาดการวางผังเมืองที่ดี ผู้อยู่อาศัยเมื่อมีบุตรหลานและเชิญชวน
เครือญาติเข้ามาประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม การค้าขาย หรือการบริการ 
ส่งผลให้เกิดการย้ายถ่ินฐานถาวร ตั้งรกราก และจับจองพื้นที่ในการสร้างที่อยู่อาศัยช่ัวคราวอย่าง
ต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าที่มีพื้นที่จ ากัดในเขตเมือง โดยเฉพาะบริเวณใกล้กลับสถานที่ท างาน
เนื่องจากสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งนี้ที่ดินเหล่าน้ันอาจเป็นของหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้มีระบบการจัดการดูแลที่ดิน จนกระทั่งเกิด
เป็นชุมชนและมีการเพิ่มจ านวนประชากรต่อพื้นที่ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดแปรสภาพเป็น
ชุมชนแออัดในที่สุด (ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, 2542; อคิน รพีพัฒน์, 2537, 2525) 
 ปัจจัยทางด้านลักษณะทางกายภาพของเมืองกรุงเทพมหานครเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่
สามารถขาดการบริหารจัดการที่ดีจากการขยายตัวของชุมชนเมือง เนื่องจากเป็นเมืองขนาดเล็กที่อยู่
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าซึ่งต่ ากว่าระดับน้ าทะเล มีคูคลอง และแม่น้ าเจ้าพระยาตัดผ่านเพื่อระบายน้ าลง
สู่ทะเล แต่การขยายตัวของชุมชนที่ได้กล่าวไปข้างต้น ส่งผลกระทบให้มีการรุกล้ าคูคลอง และแม่น้ า 
ท าให้การจัดการน้ าในกรุงเทพมหานครจึงมีความยากล าบาก โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ชุมชนแออัด
บางพื้นที่ที่ไม่มีการจัดการน้ าที่ดี จึงเกิดน้ าท่วมขังได้ง่าย และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงที่เป็นพาหะน า
โรค นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาอื่นตามมา เช่น ที่พักอาศัยมีความเบียดเสียด ไม่มั่นคงปลอดภัย และไม่
ถูกสุขลักษณะ แม่น้ าล าคลองที่อยู่ในบริเวณชุมชนเน่าเสียเนื่องจากการปล่อยสิ่งปฏิกูล และขยะลง
แม่น้ าล าคลองจากการที่จ านวนขยะในกรุงเทพมหานครมีจ านวนมากโดยประมาณ 9,340 ตันต่อวัน 
ท าให้การบริหารจัดการมีความยากล าบากก่อให้เกิดความสกปรกตามมา อีกทั้งมลภาวะทางอากาศที่
เกิดจากรถยนต์จ านวนมาก โรงงานอุตสาหกรรมท าให้อากาศมีฝุ่นละออง และควันพิษ ผู้คนจึงเกิดโรค
เกี่ยวกับทางเดินหายใจได้ง่าย (สมพงษ์ จิตระดับ, 2550)    
 ปัญหาชุมชนแออัดดังกล่าวกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย และก่อให้เกิดความ
สลับซับซ้อนของปัญหาต้ังแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับสังคมอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ ส่งผลต่อ
ทัศนคติของคนในสังคมว่าชุมชนแออัดหมายถึงแหล่งเสื่อมโทรม อุดมไปด้วยสารพัดโรค ซ่องสุมยา
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เสพติด ความรุนแรง และเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ดังนั้นจึงมีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาชุมชนแออัดอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้คนในชุมชนถูกตีตราแบบเหมารวม และอาจน าไปสู่การละเมิด
สิทธิมนุษยชน และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับคนในชุมชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งยังคง
ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนจากค าบอกเล่า เช่น “เด็ก ๆ จะไม่ชอบไปโรงเรียน เพราะมีคุณครูที่ดูถูก
เด็กคลองเตยในแง่ลบ” (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561) 
 จากค าบอกเล่าดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงทัศนคติจากคนภายนอกชุมชนบางส่วนที่มอง
เยาวชนที่มาจากชุมชนแออัดอย่างไม่เท่าเทียม ซึ่งส่งผลกระทบมาถึงปัจจุบัน และท าให้เยาวชนมี
พฤติกรรมไม่อยากไปโรงเรียนในระบบ หรือปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนในชุมชนในละแวก เช่น 

พฤติกรรมของวัยรุ่นชอบจับกลุ่ม บ้างก็ท ากิจกรรมไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงที่จะ
สร้างปัญหา และส่งผลต่อลูกหลานของเรายังมีอยู่ จึงพร่ าสอนลูกหลานเราอยู่
เสมอ ตอนกลางคืนก็ต้องรีบเข้าบ้าน เพราะเกรงว่าจะมีอันตรายหรือโดนชักชวน
ไปท าในสิ่งไม่ดี (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561) 

ในละแวกบ้านเด็กบางคนก็เสียผู้เสียคน จับกลุ่มมั่วสุม ไม่ได้เรียนหนังสือ 
หรือผู้ใหญ่บางคนตั้งวงดื่มเหล้า มึนเมา ไม่เป็นอันท ามาหากิน เรากลัวลูกหลาน
จะถูกดึงดูดไปกับสิ่งที่ไม่ดี และท าให้เสียผู้เสียคน (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561) 

 คนในชุมชนแออัดยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่มั่นคงปลอดภัยในการอาศัยอยู่ใน
ชุมชน มีปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นคงปลอดภัยของเยาวชนในชุมชน และความเสี่ยงที่จะ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของเยาวชนในทางที่ไม่เหมาะสม ดังที่เยาวชนบอกกล่าวว่า 
“ในชุมชนมักจะเห็นคนดมกาวเดินเตร็ดเตร่อยู่ในบริเวณพื้นที่ เพื่อน บางคนไม่ได้ท าอะไรก็เสียเงินเลน่
เกมตลอดวัน จับกลุ่ม ว่ิงเล่น เดินไปเดินมาไม่ได้ท าอะไร” (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561) 
 ในขณะเดียวกัน ปัญหาครอบครัวของเยาวชนบางคนที่มีครอบครัวไม่สมบูรณ์ พ่อแม่
บางคนไม่ได้อยู่ด้วยกัน ต้องออกไปท างานในพื้นที่อื่น และไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานได้เพียงพอ ท าให้
บางครั้งไม่สามารถรับรู้ปัญหาที่บุตรหลานเผชิญ หรือบางคนพ่อแม่ถูกจับในคดีอาญา ท าให้เยาวชน
ต้องใช้ชีวิตอยู่กับญาติพี่น้อง ส่งผลให้เยาวชนมีปัญหาด้านพฤติกรรม และการใช้ชีวิต เป็นต้น 
นอกจากนี้ปัญหาครอบครัวยังเพิ่มมากข้ึนจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีเยาวชนจ านวนมากที่มีบุตรก่อน
วัย และไม่ได้ศึกษาต่อจนจบการศึกษา เพราะมีความจ าเป็นต้องออกมาท างานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว
 ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และทัศนคติเกี่ยวกับชุมชนแออัดดังที่กล่าวมา 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของเด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชนในชุมชนแออัดที่อาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น ท าให้เด็กและเยาวชนเหล่าน้ีมีความเสี่ยงสูงที่
จะถูกชักจูงไปในทิศทางที่ไม่เหมาะสมในสังคมได้ง่าย อีกทั้งปัจจัยด้านปัญหาทางสังคมและครอบครัว
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ที่แตกต่างกันไม่เอื้ออ านวยให้เด็กและเยาวชนเจริญเติบโตไปเป็นก าลังทางสังคม เช่น ผู้ปกครองต้อง
ท างานอย่างหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลาเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด หรือบางคู่มีการหย่าร้างจึงละทิ้ง
บุตรหลาน ซึ่งทางสถิติในปีพุทธศักราช 2548 พบว่าอัตราการหย่าร้างในกรุงเทพมหานครสูงถึง 2.38 
คู่ต่อประชากร 1,000 คน ส่งผลกระทบต่อเด็กท าให้บางรายขาดการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ท างานหาเลี้ยงชีพ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมในการเล่าเรียน เยาวชนรู้เท่าไม่ถึงการณ์จึงติดตาม
พฤติกรรมจากตัวอย่างในสังคมที่ไม่ดี รวมตัวกันตั้งกลุ่มที่มีกิจกรรมไม่เหมาะสมหรือหารายได้ด้วย
วิธีการที่ไม่สุจริตและทวีความรุนแรงในการสร้างปัญหาให้แก่สังคมในหลายรูปแบบ เช่น การเสพยา
เสพติด การติดเกม การลักเล็กขโมยน้อย การทะเลาะวิวาทจนน าไปสู่การก่ออาชญากรรม เป็นต้น 
แม้กระทั่งปัญหาเรื่องเพศศึกษาที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศ ก่อให้เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ หรือ
การมีบุตรก่อนวัยอันควร หรือบางคนหนีออกจากบ้านกลายเป็นคนไร้บ้าน ละทิ้งการศึกษา เป็นต้น 
สิ่งเหล่าน้ีเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เยาวชนเติบโตอย่างอยากล าบาก เนื่องจากต้องผ่านปัญหาทางสงัคมที่
มีความสลับซับซ้อน และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ านวย ขาดคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความเสี่ยงสูงที่จะ
รวมตัวกันด าเนินชีวิตไปในหนทางที่สร้างผลกระทบในแง่ลบให้แก่สังคมในภาพรวม (Scgbare, 1999; 
สมพงษ์ จิตระดับ, 2550; อัภยุทย์ จันทรพา, 2552) 
 กล่าวโดยสรุปเอกสารของส านักงานเขตคลองเตยระบุพื้นที่ จ านวนบ้าน และประชากร
ในชุมชนขององค์กรทั้งสามแห่ง ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 ดังนี ้
 
ตารางที่ 5.1  
พื้นที่ ประชากร และจ านวนบ้านในชุมชน  

ชุมชน พ้ืนท่ี จ านวนคน จ านวนบา้น 
ชุมชนหมูบ้านพฒันา 70 ไร่ 70 ไร ่ 9,685 คน 1,118 หลงั 
ชุมชนโรงหม ู 7 ไร่ 1,866 คน 449 หลงั 
ชุมชนร่วมใจสามัคคี 12.5 ไร ่ 430 คน 158 หลงั 

 
 ทั้งนี้พื้นที่ทั้งสามชุมชนเป็นกรรมสิทธิที่ดินของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จ านวน
ประชากรข้างต้นเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตคลองเตยกล่าวว่า “ในจ านวนประชากรอาจมีประชากรแฝงที่
อาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งไม่สามารถระบุได้ชัดเจน และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา” ท าให้ทราบถึงความ
หนาแน่นที่ไม่สามารถคาดเดา และปัญหาด้านสิทธิหรือสวัสดิการอื่นที่ตามมาเนื่องจากการแอบแฝง
ดังกล่าว 
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 บริเวณทั้งสามชุมชนมีอาชีพที่เป็นที่นิยมที่สุด คือ การค้าขายและรับจ้าง สามารถสังเกต
ได้จากหลายบ้านเปิดร้านค้าขนาดเล็กส าหรับไว้ให้ผู้คนบริเวณนั้นใช้บริการ รวมถึงตลาดในชุมชน 
ตลาดคลองเตย หรือบางคนไปตลาดแถวถนนสุขุมวิท และส่วนหนึ่งท างานให้กับหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรเอกชนที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่    
 อย่างไรก็ตามชุมชนทั้งสามแห่งเป็นชุมชนแออัดที่มีขนาดแตกต่างกัน การจัดตั้งพื้นที่
ส าหรับเรียนดนตรีจึงเป็นสิ่งส าคัญเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มาท ากิจกรรมร่วมกันผ่านการฝึกซ้อม
ดนตรี และศิลปะในบริเวณดังกล่าว     

 
 
ภาพที่ 5.1 พื้นที่วงกลมชุมชนแออัดทั้งสามแห่ง. (ส านักงานเขตคลองเตย, 2561) 
 
 จากกรณีศึกษาได้แสดงเห็นทัศนคติที่ส่งผลต่อชุมชนแออัดในคลองเตย เช่น การทบทวน
เอกสารเกี่ยวกับชุมชนแออัด และการพูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยกับคนที่ไม่ได้ท างานในพื้นที่จะสังเกตว่า 
คลองเตยถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่น่ากลัว ไม่ควรเข้าใกล้ เต็มไปด้วยปัญหาสังคม และความไม่ปลอดภัย 
ถึงแม้จะมีการบริหารจัดการโดยองค์กรภาครัฐและเอกชนดูแลช่วยเหลือตลอดระยะเวลาหลายปี เช่น 
ส านักงานเขตคลองเตย มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เป็นต้น จนท าให้ปัญหาบางประการ
ลดน้อยลง แต่กระนั้นปัญหาทางสังคมบางประการยังคงไม่สามารถหมดไปจากสังคม เนื่องจากจ านวน
เยาวชนที่มีจ านวนมาก ร่วมกับการปรับเปลี่ยนอพยพถ่ินฐาน 
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 ทัศนคติของผู้ปกครองและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนแออัดในพื้นที่เขตคลองเตยทั้งสาม
ชุมชนได้กล่าวถึงปัญหาของชุมชนแออัดที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยังคงมีอยู่ในปัจจุบันอย่างคล้ายคลึง
กัน เช่น ปัญหาสภาพแวดล้อม ปัญหามลพิษทางน้ า ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหา
ไฟฟ้า ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหาสุขภาพ ปัญหาความยากจน และปัญหาทางสังคม เป็นต้น ล้วนแล้วแต่
เป็นปัญหาโดยปกติทั่วไปที่ชุมชนทุกชุมชนได้รับผลสืบเนื่องจากปัจจัยบางประการ แต่กระนั้นความ
เคยชินที่อาศัยในชุมชนมาตั้งแต่เกิด ก่อให้เกิดการยอมรับสิ่งที่เกิดข้ึน และเกิดการปรับตัวแม้จะเป็น
สิ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงแก่ตนเอง การสะท้อนปัญหาจากการสัมภาษณ์ของทุกชุมชนในภาพรวมเพือ่
แสดงให้เห็นปัญหาที่ยังคงส่งผลต่อเยาวชนอยู่ในปัจจุบัน    
 ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมคลองสามัคคี กล่าวถึงสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
บริบทของสังคมว่า  

น่าเสียดายแม่น้ าล าคลองที่เน่าเสีย เมื่อก่อนสมัยยายเด็กๆ น้ าใสมาก มีเรือพาย
มาขายของตลอด บ้านก็ไม่ได้ชิดกันมากมีพื้นที่เยอะ แต่เดี๋ยวนี้คนก็มาสร้างเพิ่ม 
บางคนต่อเติมออกมา ปลูกบ้านติดกัน ท าให้เบียดเสียดอย่างที่เห็น โรงงานและ
บ้านเรือนก็ปล่อยของเสียลงน้ า อากาศก็ร้อน เราต้องปรับตัวปลูกต้นไม้ เลี้ยงไก่
ไว้หน้าบ้าน (สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2561) 

 ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ กล่าวถึงการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยที่
มีความเป็นระเบียบมากข้ึน แต่ยังคงมีปัญหาการจับกลุ่มมั่วสุม 

ความเป็นชุมชนคลองเตยที่อาศัยกันอยู่อย่างแออัด แต่ไม่เท่าเมื่อสมัยยุคก่อนที่
แออัดมากๆ เนื่องจากมีการขอคืนพื้นที่และต้องย้ายออกไปมากและมีการจัดสรร
พื้นที่ให้เป็นสัดส่วน อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของวัยรุ่นชอบจับกลุ่ม บ้างก็ท า
กิจกรรมไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงที่จะสร้างปัญหา และส่งผลต่อลูกหลานของเรา
จึงพร่ าสอนลูกหลานเราอยู่เสมอ ตอนกลางคืนถ้าไม่ได้ซ้อมดนตรีก็ต้องรีบเข้า
บ้าน เพราะเกรงว่าจะมีอันตรายหรือโดนชักชวนไปท าในสิ่งไม่ดี (สัมภาษณ์,  
5 มิถุนายน 2561) 

 นอกจากนี้ ปัญหาการเสพติด และสิ่งมึนเมายังคงมีอยู่บ้าง แม้จะไม่มากเหมือนยุคก่อน 
นอกจากนี้ชาวชุมชนยังคงกล่าวถึงความไม่มั่นคงปลอดภัยในชุมชนที่อาจเกิดจากคนภายนอกชุมชน 
เช่นเดียวกัน ดังค ากล่าวของเยาวชนในพื้นที่ 70 ไร่ว่า “ในชุมชนมักจะเห็นคนดมกาว เพื่อน ๆ บาง
คนไม่ได้ท าอะไรก็เสียเงินเล่นเกม จับกลุ่ม เดินไปเดินมา” (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561) หรือ
ผู้ปกครองในชุมชนโรงหมูกล่าวว่า “ในบริเวณชุมชนมีพื้นที่รกร้าง มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัย  
แม้จะไม่ส่งผลอะไร ต่างคนต่างอยู่ แต่ตอนกลางคืนไม่มีไฟฟ้าบริเวณนั้นจึงน่ากลัว ถ้าไปว่ิงเล่นก็ให้รีบ
กลับก่อนมืด” (สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2561)  
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 นอกจากนี้ปัญหาความยากจนในชุมชนแออัด เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการศึกษา
ของเยาวชน เนื่องจากทางบ้านไม่สามารถส่งเรียนต่อในระดับที่สูงข้ึน เยาวชนในชุมชนโรงหมูรายหนึ่ง
กล่าวว่า “ผมอยากเรียนต่อมัธยมปลาย แต่ว่าที่บ้านไม่สามารถส่งเรียนได้ เนื่องจากมีภาระค่าใช้จ่าย
มาก ถ้าจะเรียนผมคงต้องหาอะไรท าเพื่อส่งตัวเองเรียน” (สัมภาษณ์, 4 มีนาคม 2561) 

ในขณะเดียวกันผู้ปกครองบางคนกล่าวถึงปัญหาในการส่งเสริมการศึกษา ดังนี้  
เราก็อยากให้เด็ก ๆ ได้เรียนสูง ๆ แต่ค่าใช้จ่ายในการเรียนมีมาก ซึ่งรายรับของ
เราก็ไม่เพียงพอ ถ้าเป็นเด็กโตแล้วจึงอยากให้หางานท า อีกอย่างหนึ่ง คือ เด็ก ๆ 
จะไม่ชอบไปโรงเรียนถ้ามีคุณครูที่ดูถูกเด็กคลองเตยไม่เหมือนไปเรียนดนตรีเขา
ชอบมาก (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561) 

 ปัญหาที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัดจากมุมมองของทั้งผู้ริ่เริ่มก่อตั้งองค์กร 
ผู้ปกครองและเยาวชน แสดงให้เห็นแรงผลักดัน และแรงจูงใจขององค์กรด้านดนตรีทั้งสามองค์กรที่มี
ความคล้ายคลึงกัน แนวคิดการก่อตั้งองค์กรด้านการสอนดนตรีจึงเกิดข้ึนโดยมีความต้องการใช้ดนตรี 
และศิลปะเพื่อขัดเกลาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัด รวมถึงก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ทางสังคม สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะในชุมชนแออัดเพื่อน าไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

 
ภาพที่ 5.2 แผนภูมิก้างปลาแสดงปัญหาชองชุมชนแออัดในเขตคลองเตยจากการสัมภาษณ์ 
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5.2 การเปลี่ยนแปลงแนวคิดท่ีมีต่อชุมชนแออัดจากการด าเนินงานขององค์กร 
 
 องค์กรทั้งสามองค์กรมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่อยู่บริเวณในชุมชนแออัดเขตคลองเตย
อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ทั้งสามมีความห่างกันอยู่พอสมควรจึงต้องใช้ยานพาหนะ ซึ่งท าให้เกิดการเดินทาง
ไปหลายแห่งในบริเวณชุมชนในเขตคลองเตย เล็งเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ในหลากหลายชุมชน รวมถึงเห็นความแตกต่างของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพียงแค่ข้าม
ถนน หรือเข้าไปในตรอกซอกซอยขนาดเล็กที่มีเรียงรายอยู่เป็นจ านวนมาก  
 ผู้ก่อตั้งองค์กรด้านการสอนดนตรีทั้งสามองค์กรเป็นบุคคลภายนอกชุมชนเข้ามาเป็น
อาสาสมัครและเริ่มท ากิจกรรมดนตรีในชุมชน รวมถึงเรียนรู้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ริเริ่มจากตนเองก่อน ดังค ากล่าวของผู้ก่อตั้งองค์กรทั้งโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล 
และมิวสิก แชร์ริ่ง ดังนี้ 

ชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากก็มีปัญหาสังคมมากเป็นเรื่องปกติ อย่างไรก็ตามทุก
คนเป็นมนุษย์เท่ากัน และท างานในพื้นที่ลักษณะนี้เป็นประจ าจึงมีความเข้าใจ
พื้นที่ลักษณะนี้อยู่แล้ว ในส่วนของปัญหาสังคมยังคงมีอยู่หลากหลาย เช่น ปัญหา
ครอบครัวที่ส่งผลต่อลูกหลาน ปัญหาการท้องก่อนวัย ปัญหาการทะเลาะวิวาท 
ปัญหาการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข หรือปัญหาความไม่เป็นธรรม เหล่านี้ล้วน
เป็นปัญหาระดับประเทศ ซึ่งมีการท างานของภาครัฐ และเอกชนในแง่มุมที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง แม้ปัญหาดังกล่าวยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน (สัมภาษณ์, 
2561) 
ในส่วนของผู้ก่อตั้งคลองเตยมิวสิกโปรแกรม ได้กล่าวถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชน

แออัด และการน าดนตรีเข้าไปสอนเยาวชนในชุมชนว่า 
ชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนแออัดที่มีช่ือเสียงในด้านขนาดของชุมชนแออัดที่มี
ขนาดใหญ่ และปัญหาสังคม แต่กระนั้นมีองค์กร และมูลนิธิกระจายตัวอยู่ใน
ชุมชนเป็นจ านวนมากเพื่อที่จะช่วยเหลือ เมื่อลองเข้ามาแล้วคิดว่าเปรียบกับ
ฝรั่งเศสที่เป็นบ้านเกิดฉัน ยังมีความอันตรายน้อยกว่า อาจจะเพราะองค์กรต่างๆ 
ช่วยกันท างานมาเป็นเวลาหลายปี ฉันคิดว่าดนตรีช่วยขัดเกลาเขาตั้งแต่เด็กได้ 
(สัมภาษณ์, 1 มิถุนายน 2561) 

 สังเกตได้ว่า ผู้ก่อตั้งองค์กรทั้งสามองค์กรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกชุมชนได้เล็งเห็นปัญหา 
และเข้ามาด าเนินการอย่างตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมในชุมชนแออัดให้เยาวชนมีชีวิตที่ดีผ่านการสอน
ดนตรี ท าให้เรียนรู้และท าความเข้าใจบริบทชุมชน พฤติกรรมของเยาวชน และปัญหาสังคมใน
ภาพรวม ลดอคติในความคิดเกี่ยวกับชุมชนแออัดในเขตคลองเตยว่าเป็นพื้นที่อันตรายต่อ
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บุคคลภายนอก จึงได้ศึกษาด้วยตนเองและพยายามสื่อสารแนวคิดนี้ออกไปสู่สังคมภายนอกผ่าน
กิจกรรมด้านดนตรีเพื่อให้บุคคลภายนอกชุมชนมองเข้ามาในชุมชนอย่างไม่มีอคติ และเปลี่ยนภาพ
เป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ทางดนตรี และศิลปะเฉกเช่นเดียวกับชุมชนอื่นที่ไม่ใช่ชุมชนแออัด 
 
 5.2.1 การใช้ดนตรีในการเปลี่ยนแปลงของผู้ก่อตั้งและผู้จัดการองค์กร 
        องค์กรทั้งสามองค์กรจัดต้ังข้ึนด้วยความมุ่งมั่นส่วนตัวของผู้จัดต้ังองค์กรซึ่งเป็น
องค์กรภาคประชาชนไม่แสวงหาผลก าไร โดยริเริ่มจากการสอนดนตรีด้วยตนเองและหาทีมงาน
อาสาสมัครผู้ร่วมอุดมการณ์ช่วยสอนดนตรีกับเด็กและเยาวชนในชุมชนแออัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย
ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีการเติบโตขององค์กร  แต่อยากให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
เช่นเดียวกัน  
        นอกจากนี้การด าเนินงานขององค์กรซึ่งอาศัยความต่อเนื่องเพื่อให้ เกิด
ประสิทธิผล โดยโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล เริ่มจัดการสอนประมาณปีคริสตศักราช 2000 หรือ
พุทธศักราช 2543 โดยใช้ดนตรีคลาสสิกเป็นหลัก ในขณะที่มิวสิกแชริ่งเริ่มด าเนินการสอนในปี
พุทธศักราช 2556 เช่นเดียวกับคลองเตยมิวสิกโปรแกรมที่เกิดข้ึนในเวลาใกล้เคียงกัน โดยทั้งสอง
องค์กรมุ่งเน้นทางด้านดนตรีสมัยนิยม 
        จากกรณีศึกษาดังกล่าวสังเกตได้ว่าการริเริ่มองค์กรเกิดจากประสบการณ์ในด้าน
ดนตรีของอาจารย์แต่ละคนที่ก่อให้เกิดการต่อยอดและประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนดนตรใีนชุมชน 
ผู้น าองค์กรทั้งสามมีความคิดเห็นที่มีความคล้ายคลึงในการเริ่มต้นสอนดนตรีในชุมชนแออัด โดยมิได้
ตั้งความหวังในตอนเริ่มต้นว่าองค์กรจะต้องมีการพัฒนาเติบโตข้ึน หากแต่ต้องการท าประโยชน์เพื่อ
ผู้คนไม่มีโอกาสได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยใช้ดนตรี และเมื่อท าอย่างต่อเนื่องการเติบโตของ
องค์กรจึงมีมากข้ึนจากจ านวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้สนับสนุน และอาสาสมัครที่ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนจนต้องมีการบริหารจัดการมากข้ึน นอกจากนี้ก่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างเด็ก
ในชุมชน ท าให้เข้าใจบริบททางชุมชน วิถีชีวิตของเยาวชน ความซุกซน และการเอาตัวรอดในสังคม 
 5.2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนกับองค์กร 
          ทั้ งสามองค์กรมีแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่ วนร่วมกับ ชุมชนเพื่ อสร้างการ
เปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากการพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชน และส่งเสริมแนวคิดให้ผู้ปกครองเล็งเห็น
ความส าคัญเพื่อให้เกิดการสนับสนุนและต่อยอดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  

          ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ลูกจ้างของการท่าเรือ หรือโรงงานใน
บริเวณชุมชน อาศัยอยู่ในชุมชนมาเป็นเวลาหลายสิบปี มีสถานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันไป บางคน
เป็นแม่บ้าน บางคนหัวหน้าครอบครัวไม่อยู่ จ าเป็นต้องเลี้ยงลูกด้วยตัวเอง ท าให้ไม่สามารถส่ง
ลูกหลานเรียนจนจบการศึกษาในระดับสูง บางคนช่วยกันค้าขาย เนื่องจากการท างานหาเลี้ยง
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ครอบครัวจึงไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกหลานมากนัก ดังนั้นการเกิดองค์กรดนตรีในชุมชนท าให้ผู้ปกครอง
หลายคนมีความสนใจ นอกจากได้ใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าแล้ว เด็กและเยาวชนยังได้ฝึกได้เรียน
กิจกรรมหลายอย่างที่ทางองค์กรจัดกิจกรรมให้ท าอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับเพื่อนที่อยู่ในช่วงวัย
เดียวกัน การมีส่วนร่วมของเยาวชนกับองค์กรดนตรีในชุมชนแออัดจึงเกิดข้ึน  ดังค ากล่าวของ
ผู้ปกครองในชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ว่า “ที่บ้านชอบดนตรี และอยากหาอะไรให้เยาวชนท า พอ
เห็นประกาศเรียนดนตรี ฟรี ก็รีบบอกลูกหลานให้สมัคร จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปเสีย
เงินเล่นเกม หรือจับกลุ่มกับเพื่อนว่ิงเล่นไปวันๆ” (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561) เช่นเดียวกับ
ผู้ปกครองในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล กล่าวว่า “พอดีเพื่อนชวน เห็นเขาพาไปเรียนดนตรีกันที่โบสถ์
จึงอยากให้ลูกเข้าไปเรียน เพื่อจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์” (สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2561)  
        แม้จะอยู่ในชุมชนและองค์กรที่แตกต่างกัน แต่การเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กร
ด้านดนตรีมีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากผู้ปกครองต้องการให้เยาวชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปมั่วสุมจับกลุ่มกันท าเรื่องไม่เหมาะสม หรือก่อปัญหาให้ครอบครัวและ
สังคม ยกตัวอย่างเช่น การสูญเสียเงินในการเล่นเกมหรือข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ดนตรีจึงเป็นทางเลือก
ที่ดีในความคิดของผู้ปกครอง 
       นอกจากนี้ดนตรีแสดงให้ เห็นพฤติกรรมที่ เปลี่ยนไปของเยาวชน และ
ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มากข้ึนดังเยาวชนในชุมชนทั้ง 3 แห่งกล่าวคล้ายคลึงกันว่า “หนูมาเรียน
ดนตรีเพราะเพื่อนชวน” หรือ “แม่อยากให้มาเรียน เรียนแล้วก็สนุกดี ได้เจอเพื่อนเล่นดนตรีด้วยกัน 
ตอนหลังก็มาเอง” อีกทางด้านหนึ่งกล่าวว่า “ผมเห็นประกาศขององค์กรในชุมชน พอดีได้เรียนดนตรี
ที่โรงเรียนอยู่แล้ว จึงอยากเรียนเพิ่มเติมจึงเข้าไปลองเรียนดู พบว่าที่นี้ไม่ได้สอนแค่การเล่นดนตรีเก่ง
อย่างเดียว แต่เขาสอนการใช้ชีวิตร่วมกันด้วย” (สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2561) 
         นอกจากพฤติกรรมของเยาวชนที่เปลี่ยนไปยังส่งผลต่อการกระท าของผูป้กครองที่
มีต่อองค์กรด้านดนตรีในชุมชนแออัดเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน เนื่องจากหลังจากเรียนผ่านไประยะหนึ่ง
ผู้ปกครองได้สังเกตเห็นว่า การเรียนดนตรีท าให้เกิดสังคมที่ดี และท าให้เยาวชนมีความสุข และอยาก
ไปเรียนเอง จึงเกิดความไว้วางใจที่มีต่อองค์กรด้านดนตรีในชุมชน ท าให้ผู้ปกครองและเยาวชนเริ่มมี
การเชิญชวนกันพบปะกันมากขึ้น สร้างเสริมความสัมพันธ์ครอบครัว และให้การสนับสนุนมากขึ้น เช่น 
ผู้ปกครองคลองเตยมิวสิกโปรแกรม “เพื่อนๆ เขามาชวนไปซ้อมดนตรีหน้าบ้านเลย บางทีพอซ้อม
เสร็จก็กลับมานั่งคุยและกินข้าวที่บ้าน” และ “พี่เขาชอบร้องเพลง เวลากลับมาก็มาเล่นมาซ้อมดนตรี
ด้วยกัน” รวมถึง “คุณแม่ชอบร้องเพลง อยากให้เล่นลูกทุ่งจะได้ช่วยร้อง ก็ให้เด็กเขาฝึกไปเรื่อย ๆ  
ชอบฟัง” (สัมภาษณ์, 5 มิถุนายน 2561) เช่นเดียวกับผู้ปกครองในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล “บางที
หลังซ้อมเสร็จก็ไปกินข้าวที่บ้านกัน หรือบางวันไม่มีซ้อมเขาก็ไปนั่งคุยกันที่บ้าน เราก็อยู่ด้วย ได้ดูแล
เด็ก ๆ” (สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2561) 
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        ในการพูดคุยในบ้านของเยาวชนทุกคน มีบรรยากาศพูดคุยอย่างเป็นกันเองและ
เยาวชนหลายคนจะนั่งอายเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ปกครอง ผู้ปกครองบางรายเข้าร่วมชมการแสดง บางคน
ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากต้องท างานอยู่ตลอด จึงอาศัยการฟังการซ้อม หรือเพื่อนผู้ปกครองที่ได้เข้าชม 
หรือบางรายก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับการด าเนินงาน การวางแผน และการตัดสินใจขององค์กรให้
มีการพัฒนามากขึ้น  
        การมีส่วนร่วมของแต่ละองค์กรมีระดับที่แตกต่างกันตามปัจจัยทั้งทางด้าน
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม การออกแบบหลักสูตร บุคลากร และพื้นที่ เป็นต้น ทั้งสามองค์กรมีการ
เจรจากับชุมชน และเพื่อนบ้านใกล้เคียงอยู่เป็นประจ าเพื่อท าความเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
เสียงที่ต้องมีการช้ีแจ้ง และบอกกล่าว ในแต่ละกรณีศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกิจกรรม
การเรียนการสอนดนตรีเป็นหลัก ในส่วนของผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการรับชม และรับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับองค์กรสอนดนตรีในคลองเตยเหมือนกัน ส าหรับคลองเตยมิวสิกโปรแกรม ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในบางโอกาส เช่น การออกบูทจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในส่วนของมิวสิกแชริ่ง
เยาวชนได้มีการฝึกให้ร่วมตัดสินใจ และประสานงานในการจัดงานในชุมชน มีการจ้างงานผู้ปกครอง
ในการท าความสะอาดพื้นที่ท ากิจกรรม และระดมความคิดจากชุมชนในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่
ศิลปะ ในอีกมุมหนึ่งในโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล ซึ่งได้ด าเนินการมานานที่สุดมีการสร้างบุคลากรทีอ่ยู่
ในชุมชนได้คิดตัดสินใจ และร่วมกันด าเนินงานทั้งเยาวชนที่กลับมาช่วยโรงเรียนในการสอนเด็กและ
เยาวชนรุ่นต่อไป โดยมีค่าจ้างส าหรับผู้ที่กลับมาท างานให้โรงเรียน ในขณะเดียวกันผู้ปกครองที่ปกติ
เป็นแม่บ้านได้เข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการและดูแลเด็กอีกต่อหนึ่ง  เกิดการจ้างงาน 
เสริมสร้างความแข็งแรงในชุมชน และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในชุมชน  
        กล่าวโดยสรุปจะพบว่าการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเริ่มจากระดับแรกที่เป็นผู้มี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ทางองค์กรจัดการให้ เช่น การส่งบุตรหลานมาเรียน การติดตาม การช้ึแจง
วัตถุประสงค์ผ่านการประชุมผู้ปกครอง เป็นต้น ตลอดจนการเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมกับ
องค์กรในระดับการตัดสินใจ (Decision-making) การประชุมด าเนินงานแบบระดมสมองและระดบัการ
ปฏิบัติงานขององค์กร (Implementation) จนกระทั่งได้ผลงานที่มีประโยชน์กับผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน
ในแง่มุมที่หลากหลายทั้งทางตรงและทางอ้อม (Benefits)  เช่น การท าให้ครอบครัวพูดคุยกันอบอุ่น
ข้ึน การสร้างพื้นที่ทางสังคมที่ดีมีการแบ่งปันกัน และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้กล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออก ตลอดจนการประเมินติดตามผลจากการสังเกตการณ์ทั้งทางด้านพฤติกรรมของเด็ก
และเยาวชน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนร่วมกัน ท าให้เกิดทุนทางสังคมที่สร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ
ระหว่างชุมชนกับองค์กร ความเข้มแข็งในการท างานร่วมกันจนกระทั่งประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
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5.2.3 ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม  
          กรณีศึกษาทั้งสามองค์กรมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมคล้ายคลึงกัน คือ การ

สอนดนตรี และกิจกรรมการแสดงดนตรีที่มีการจัดอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นที่เด็ก และเยาวชนเป็น
หลัก ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มต้นต้ังแต่ปฐมวัย และเยาวชนในระดับประถมศึกษา นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองเข้ามาร่วมกิจกรรมฟังดนตรีจากบุตรหลาน หรือแม้กระทั่งช่วยเหลือในการจัดกิจกรรม ซึ่ง
เกิดจากการพูดคุย มีแนวคิดในการต่อรอง การเจรจา และการประสานงานทุกฝ่ายเพื่อให้ได้ประโยชน์
สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนในชุมชน ซึ่งในแต่ละแห่งอาจมีความแตกต่างกันอันเนื่องมาจากบุคลากรที่มี
ความเช่ียวชาญต่างกัน และพื้นที่ที่อาจมีจ ากัด หรือผู้ปกครองหาเลี้ยงครอบครัวไม่มีเวลามีส่วนร่วมกบั
กิจกรรม เป็นต้น    

       การเปิดโอกาสให้เยาวชน หรือคนในชุมชนได้พูดคุย แสดงความคิดเห็นในการจัด
งาน มีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม แต่กระนั้นก็ต้องสามารถด าเนินการพูดคุยให้
เกิดข้อตกลงร่วมกันโดยมีกิจกรรมดนตรีเป็นพื้นฐาน การที่ต่างฝ่ายต่างไว้ใจกันและกันส่งผลให้การ
ประสานงานสามารถด าเนินการได้ดีข้ึน และสร้างการมีส่วนร่วมในระดับที่มากข้ึน แม้จะมีอุปสรรคก็
ต้องจัดการให้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ภาพรวมของกิจกรรม หรือการแสดงของเยาวชนได้ส าเร็จด้วยดี    

 
5.3 ผลกระทบต่อชุมชนแออัด 
 

การด าเนินการสอนดนตรีของทั้งสามองค์กรมีความคล้ายคลึงกันในการใช้ดนตรีเพื่อ
พัฒนาสังคมในชุมชนแออัด ท าให้เกิดปรากฏการณ์การใช้การสอนดนตรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับ
เยาวชน และการสร้างกิจกรรมทางศิลปะประกอบ โดยมีการใช้ดนตรีในรูปแบบสมัยนิยมเพื่อให้เข้าถึง
เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ในชุมชนหรือใช้ดนตรีคลาสสิกเพื่อสร้างความละเอียดอ่อนปราณีต รวมถึง
พัฒนาความรู้และทักษะทฤษฎีดนตรีในระดับพื้นฐานให้แข็งแรง การด าเนินงานมีรูปแบบอาสาสมัคร
เป็นหลักจนสามารถพัฒนาเป็นการจ้างงานให้กับอาสาสมัครจากนอกชุมชนและคนในชุมชน ดังที่
กล่าวในบทข้างต้น  

นอกจากนี้การใช้ดนตรีแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างแก่เด็กในชุมชน 
เสริมสร้างศักยภาพด้านการฟัง และบรรเลงดนตรีร่วมกันเป็นหลัก ในขณะเดียวกันส่งผลต่อพฤติกรรม
ทางสังคมทั้งกับคนภายในชุมชน และคนภายนอกชุมชนที่เล็งเห็นผลงานของเยาวชนที่มีร่วมกับ
องค์กร 
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ตารางที่ 5.2  
ประเภทของการใช้ดนตรี และประโยชน์โดยสังเขป 

องค์กร ประเภท ประโยชน ์
Klongtoey Music 
Program 

ดนตรีสมัยนิยม เ ช่น อู คูเลเล่  
กีตาร์โปร่ง ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า กลอง
ชุด คีย์บอร์ด ไวโอลิน 

-ใช้เพลงที่เด็กเข้าใจง่าย ภาษา
สื่อสู่คนภายนอกได้ เน้นการฟัง
ในการเล่นดนตรี และพัฒนาสู่
การแต่งเพลงด้วยตนเอง 
-การแกะเพลงด้วยการฟังจน
สามารถจ าได้ และการฝึกฝน
การเปลี่ยนคีย์เป็นประจ า ท า
ให้สามารถเล่นได้เพียงแค่คุ้นหู  

Music Sharing ดนตรีสมัยนิยม เ ช่น อู คูเลเล่  
กีตาร์โปร่ง ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า กลอง
ชุด คีย์บอร์ด ไวโอลิน 

Immanuel Music School ดนตรีคลาสสิกมุ่งเน้นเครื่องสาย
ตะวันตก คือ ไวโอลิน วิโอลา เชล
โล ดับเบิลเบส 

การอ่านโน้ต จ าโน้ต เกิดสมาธิ
การอ่าน และการรวมวงขนาด
ใหญ่ได้ ก่อให้ เกิดการฟังกัน 
ความละเอียดอ่อนของเครื่อง
ในการสร้าง เสียงท าให้ เด็ก
ค่อยๆ คิด ค่อยๆ ท า 

  
 องค์กรดนตรีทั้งสามแห่ง นอกจากการท างานด้านการสอนดนตรีอย่างจริงจังแล้ว 
พยายามที่จะช่วยเหลือเพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการหางานให้ท า
ระหว่างเรียน หรือจัดหากองทุนเพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนในระดับสูงของเยาวชน งานของ
องค์กรเหล่านี้จึงมิใช่เพียงแค่การสอนดนตรี แต่ยังดูแลเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของเยาวชนในชุมชนเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ท าให้การด าเนินงานของ
ทั้งสามองค์กรเป็นองค์กรทางสังคมที่พัฒนาต่อยอด และเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเทียบกับปัญหา
ทางสังคมที่มีขนาดใหญ่ ยังคงต้องการผู้สนับสนุนด้านการเงิน บุคลากร และการจัดการองค์ความรู้
เพื่อให้องค์กรได้ท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
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 5.3.1 ความร่วมมือกับเครือข่าย และการสร้างพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ในชุมชนแออัด 
      ปพีุทธศักราช 2543 เกิดการเรียนการสอนดนตรีตะวันตกโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ มี
เยาวชนที่เรียนไม่มากนัก แต่จัดสอนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีนักดนตรีอาชีพจากต่างประเทศมา
ด าเนินการสอนเพิ่มเติม จนกระทั่งสร้างบัณฑิตด้านดนตรีคลาสสิกกลับมาช่วยงานในปีพุทธศักราช 
2556 ท าให้มีการวางแผนการสอนดนตรีอย่างเป็นรูปธรรม และเข้มข้นมากข้ึนโดยใช้ช่ือ “โรงเรียน
ดนตรีอิมมานูเอล” 
      ปีพุทธศักราช 2556 เกิดกลุ่มดนตรีสมัยนิยมที่ท างานกับเครือข่ายการใช้ดนตรีกับเด็กที่
ห่างไกลทั่วประเทศ และมีการสร้างเยาวชนที่ชุมชนโรงหมูโดยใช้ช่ือ “มิวสิก แชร์ริ่ง” และในส่วนของ
ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ มีการจัดตั้งองค์กรสอนดนตรีโดยใช้ช่ือ “คลองเตยมิวสิกโปรแกรม”  
จากความร่วมมือของมูลนิธิเพลอิ้งฟอร์เชนจ์ โดยในช่วงเริ่มต้นมีการแบ่งปันแนวคิดเพื่อเสริมสร้างองค์
ความรู้ขององค์กรด้านดนตรีในชุมชนแออัด 
      ความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาชน มูลนิธิ ส านักงานเขตคลองเตย และ
เครือข่ายองค์กรในพื้นที่เขตคลองเตยที่ท างานด้านการสอนดนตรีส าหรับเด็กและเยาวชนทั้งสามแห่ง 
เข้ามาร่วมจัดงาน และแสดงดนตรีโดยมีกลุ่มมิวสิก แชรริ่ง เป็นผู้ประสานงานหลัก ดังนี ้
      ปีพุทธศักราช 2558 งานคลองเตยดีจังปีที่ 1 ณ ลานกีฬาชุมชนบริเวณแฟลตชุมชน
หมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่   
      ปีพุทธศักราช 2559 งานคลองเตยดีจังปีที่ 2 ณ สนามกีฬาชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่  
      ปีพุทธศักราช 2560 งานคลองเตยดีจังปีที่ 3 ณ สนามกีฬาชุมชนโรงหมู 
      ปีพุทธศักราช 2561 งานคลองเตยดีจังปีที่ 4 ณ โรงหมูเก่า พร้อมกับการพัฒนาพื้นที่โดย
ใช้ศิลปะบนก าแพงในชุมชนโรงหมู 
      ปีพุทธศักราช 2562 งานคลองเตยดีจังปีที่ 5 ณ โรงหมูเก่า พร้อมกับการพัฒนาสนาม
กีฬา และสนามเด็กเล่นส าหรับเยาวชน  
      ความร่วมมือดังกล่าว แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนภายในชุมชนที่
เล็งเห็นศักยภาพของตนเอง และเยาวชนในเข้าร่วมองค์กร ร่วมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาร่วมแสดง
ดนตรี ร่วมฟังดนตรี ร่วมท างานศิลปะ และพัฒนาพื้นที่จ านวนไม่น้อยกับผู้คนในชุมชนแออัด ซึ่งเป็น
การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติของคนภายนอกชุมชนเกี่ยวกับชุมชนแออัด อีกทั้งยังส่งเสริม
ความเช่ือมั่นในการร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์ และส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาตัวเองให้กับเยาวชน และคนในพื้นที่ 
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 5.3.2 การประเมินผลกระทบทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดจาก
องค์กรด้านดนตรีในชุมชนแออัด  
      การประเมินผลกระทบของการจัดการเรียนการสอนดนตรีในชุมชนเกิดข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 
เนื่องจากองค์กรทั้งสามองค์กรได้ท างานพัฒนาเยาวชน นอกจากนี้ยังได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้ปกครองในการดูแลและพัฒนาเด็กเหล่านี้ เด็กและเยาวชนจะพูดคุยปัญหาของตนเองในชีวิต การ
เรียน การท างาน และการฝึกฝนให้ครูที่เป็นผู้ดูแลองค์กรฟังอยู่อย่างสม่ าเสมอ แสดงให้เห็นความไว้
เนื้อเช่ือใจ (Trust) ความสามัคคี (Solidarity) และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Reciprocity) ดังนั้น
กระบวนการพูดคุย รับฟังปัญหาของเยาวชน และเปิดโอกาสให้ให้เยาวชนได้แสดงออกทางความคิดจงึ
เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดความเข้าใจกัน และเป็นบรรทัดฐานขององค์กรที่ดี (Norm)  
      ปัญหาที่เกิดจากการฝึกฝนด้านดนตรีมีเหตุผลเดียว คือ การสร้างมลภาวะทางเสียงจาก
การซ้อมดนตรี แม้จะไม่ส่งเสียงดังมากนัก แต่ก่อให้เกิดความร าคาญ เนื่องจากการซ้อมต้องมีลักษณะ
ค่อยเป็นค่อยไป อาจจะไม่เป็นเพลง ดังนั้นการซ้อมที่บ้านในชุมชนที่มีลักษณะหลังคาเรือนติดกันจะไม่
เป็นที่นิยมนัก อาจท าให้เพื่อนบ้านร าคาญจนน าไปสู่การทะเลาะวิวาทได ้การเคารพเพื่อนบ้าน และ
พยายามหลีกเลี่ยงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการซ้อม หรือการจัดการห้องเก็บเสียงจึงเป็นสิ่งที่แก้ปัญหา ดัง
ตัวอย่างองค์กรทั้งสามแห่งต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.3  
ผลกระทบด้านเสียง 

องค์กร ผลกระทบดา้นเสียง วิธีการแก้ปัญหา 
KTMP อาคารพาณิขย์ติดกัน เสียงกลอง 

และกีตาร์ไฟฟ้ามีความดัง 
สร้างห้องเก็บเสียง และพูดคุย
ท า คว าม เ ข้ า ใ จ กั บ อ าคา ร
ข้างเคียง จัดสรรเวลา 

Music Sharing ซ้อมกีตาร์ที่บ้านบ้างแต่เป็นเวลา 
ซ้อมที่ส านักงานจัดสรรเวลา และ
ช้ีแจ้งคนข้างบ้าน 

พูดคุยท าความเข้าใจกับคนข้าง
บ้าน และ ชักชวนให้ มีส่ วน
ร่วมกับกิจกรรม (ขอเพลง) 

Immanuel Music School น ากลับไปซ้อมที่บ้าน แล้วอาจ
รบกวน 

ซ้ อมอยู่ ที่ โ ร ง เ รี ย นซึ่ ง เ ป็ น
อาคารแบบปิด และจัดสรร
เวลาซ้อมชัดเจน 
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      ในทางตรงกันข้าม ผลกระทบทางสังคมส าหรับดนตรีนั้นส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าไปมสีว่นรว่มกบั
กิจกรรมของทั้งสามองค์กรจะแสดงผลกระทบในเชิงบวกในหลากหลายแง่มุม เช่น พฤติกรรมของ
เยาวชนที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในแง่การเรียน การฟัง สมาธิ การอ่าน การเล่นดนตรีจากการฟัง และ
ใจเย็นในการพูดคุยแก้ปัญหา เป็นต้น โดยเยาวชนหลายคนในทั้งสามองค์กรได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
การซ้อมดนตรี จนสร้างศักยภาพให้กับตนเองในด้านการฟัง การอ่าน การแสดง และการมีสมาธิที่
เพิ่มพูนมากขึ้น นอกจากนี้การเรียนดนตรีแบบรวมวงส่งเสริมการเรียนรู้ทางสังคมให้รู้จักการก าหนด
เป้าหมายร่วมกัน การแก้ปัญหา การเอาใจใส่ และการแสดงดนตรีร่วมกัน ท าให้เกิดแบบจ าลองทาง
สังคมให้เยาวชนได้ตระหนัก และเรียนรู้ทักษะด้านสังคมไปพร้อมกับการพัฒนาตัวเอง 
      ทางด้านพฤติกรรมของผู้ปกครองทั้งสามชุมชนเห็นได้ชัดว่ามีการสนับสนุนมากขึ้นแม้ว่า
จะกระทบต่อการช่วยท ามาหากินเล็กน้อย แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้เล็งเห็นประโยชน์ และเยาวชนมี
ความตั้งใจจึงสละเวลาเพียงน้อยนิดให้เยาวชนได้เขาไปสัมผัส ไปซ้อม ไปเล่นดนตรี ท าให้เยาวชน
จัดสรรเวลาให้ดีทั้งการเรียน การเล่นดนตรี และการช่วยค้าขาย ผู้ปกครองที่มีเวลาและสะดวกมา
ช่วยงานก็จะเข้ามามีส่วนร่วมกับการดูแลเยาวชน ช่วยคิดตัดสินใจ หรือท าอาหารมาเลี้ยงเป็นครั้ง
คราว บางคนไม่ค่อยมีเวลาก็จะคอยให้ก าลังใจ คอยดูการแสดงของเยาวชน ทั้งการแสดงคอนเสิร์ต 
และทางโทรทัศน์ กลายเป็นกิจกรรมครอบครัวอีกทางหนึ่ง (สัมภาษณ์, 7 กรกฎาคม 2561) 

     ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมจะเกิดข้ึนเมื่อ
องค์กรมีการจัดงานในชุมชน และมีการเชิญชวนพี่น้องในละแวกชุมชน เข้ ามามีบทบาทในการ
ช่วยเหลืองาน อาทิเช่น งานคลองเตยดีจัง ปี 4 ที่จัดข้ึน ณ โรงฆ่าสัตว์ ชุมชนโรงหมู เป็นงานที่
เครือข่ายองค์กรดนตรีทั้งสามรวมถึงเครือข่ายองค์กรด้านดนตรีในหลากหลายแห่งมาร่วมแสดงดนตรี 
ในขณะเดียวกันยังสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในชุมชนเนื่องจากการประสานงานขออนุญาตคนใน
ชุมชน และขอไฟฟ้าซึ่งมีค่าใช้จ่ายให้ภายหลัง ขอแรงคนในชุมชนเข้ามาช่วยเหลือในการจัดสถานที่ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เต็มใจมาช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอ บางคนให้ข้าวให้น้ าเรากินราวกับเป็นลูกหลาน 
นอกจากนี้เด็ก ๆ ที่เรียนในองค์กรด้านดนตรีเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการน าพี่อาสาสมัครเขาไปช่วยจัด
งาน และด าเนินการประสานงาน ส่งผลให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนเพิ่มมากข้ึน  
ดังที่เยาวชนกล่าวว่า “ตอนแรกคนในชุมชนมองว่าผมท าอะไรไม่เป็น ใช้ชีวิตไปเรื่อย แต่หลังจากเห็น
เราจัดงาน ช่วยประสานงานให้กับองค์กร เขาก็เริ่มเห็นศักยภาพของเรา และช่ืนชมเรา” (สัมภาษณ์,  
4 มีนาคม 2561)  
      การจัดกิจกรรมดนตรีในชุมชนนี้จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นอย่างมาก  
ไม่เพียงเฉพาะเยาวชนในชุมชนเท่านั้น หน่วยงานภาครัฐมีส่วนช่วยในการดูแลความสะอาด  
ความปลอดภัย รวมถึงอาสาสมัคร และผู้เข้าร่วมงานเข้ามามีส่วนกับกิจกรรมในชุมชนแออัดใน
คลองเตย ท าให้พื้นที่รกร้างกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนที่มีความสวยงามทางศิลปะ หน่วยงาน
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ภาคเอกชนที่สนับสนุนในการปรับปรุงพื้นที่ ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทางสังคมจนแปรเปลี่ยนเป็นทุน
ทางสังคม ที่มีระบบความสัมพันธ์อันดีของมนุษย์ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันดีให้กับมนุษย์เอง แม้
จะมีปัญหาการประสานงาน หรือความไม่เข้าใจกันบางประการ เช่น ตารางงานที่ต้องปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์ หรือการแอบขายสินค้าในงานซึ่งผู้จัดไม่ต้องการให้เกิดข้ึน เนื่องจากจะแปรสภาพเป็น
ตลาดแทนที่พื้นที่การสร้างสรรค์ทางศิลปะ แต่ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่ต้องพูดคุยท าความเข้าใจ
เพื่อให้ผ่านไปด้วยความประทับใจร่วมกัน  
 5.3.3 ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร  
        ปัญหาจากการสัมภาษณ์คนในชุมชนเกี่ยวกับความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
องค์กร เยาวชนส่วนใหญ่อยู่ในองค์กรใดก็จ าเป็นต้องร่วมกิจกรรมขององค์กรนั้น และคิดว่าตนเองไม่
สามารถไปเรียนดนตรีที่องค์กรอื่นได้ เนื่องจากการร่วมกิจกรรมต้องใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียนหรือ
วันหยุดเรียนเหมือนกัน และปัจจัยการเดินทางที่อาจต้องใช้ยานพาหนะ การเปิดหูเปิดตาและได้เรยีนรู้
วิธีการจากองค์กรอื่นจึงมีน้อย ดังนั้นการเรียนดนตรีต้องข้ึนอยู่กับผู้น าองค์กร บุคลากร และ
อาสาสมัครเป็นส่วนใหญ่  
        การสร้างเครือข่ายองค์กร และการพัฒนาผู้น าจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้
การศึกษาดนตรีในชุมชนแออัดที่น าไปสู่การพัฒนาชุมชนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถท างาน
พัฒนาชุมชนร่วมกันได้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แม้ว่าจะมีการด าเนินการ
จากองค์กรหนึ่ง และทุกองค์กรมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น เช่น งานคลองเตยดีจัง แต่กระนั้นการเรียนรู้
ซึ่งกันและกันยังเกิดข้ึนน้อย เนื่องจากกิจกรรมของแต่ละที่มีมากมายและต่อเนื่องเช่นเดียวกัน  
        ดังนั้นการท างานร่วมกัน หรือการสนับสนุนให้มีเจ้าภาพเป็นผู้ดูแลจัดงาน
เทศกาลศิลปะ และดนตรีของคลองเตยในแต่ละปีที่มีความหลากหลาย อาจช่วยส่งเสริมการท างาน
พัฒนาในส่วนของชุมชน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแออัดในพื้นที่ตนเองให้มากขึ้นพร้อม
กับการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์องค์กรให้มากขึ้นได้  
        ในอีกประเด็นหนึ่ง การสัมภาษณ์ของสื่อมวลชน หรือแม้กระทั่งงานวิจัยที่อาจ
ส่งผลต่อการผลิตซ้ าเติมทางความคิดในปัญหาความยากจน หรือปัญหาความเป็นชุมชนแออัด  
อาจส่งผลให้เยาวชนถูกปลูกฝังพฤติกรรมที่อยากสื่อความน่าสงสารเพื่อรอคนมาช่วยเหลือ แต่กระนั้น
ครูอาสาพยายามสอนให้ซ้อมดนตรีอย่างจริงจังเพื่อคุณภาพและศักยภาพทางดนตรีมากกว่า จนกล่าว
ได้ว่า องค์กรทั้งสามแห่งเช่ือมั่นในศักยภาพของเยาวชนคลองเตยว่าสามารถเล่นดนตรีได้ดีถ้าหมั่น
ฝึกฝนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองในอนาคต หรือน าการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน แสดงให้เห็นว่า  
การพัฒนาจะเกิดข้ึนเมื่อคนในชุมชนสามารถเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการรอสิ่งสนับสนุนเป็นการสร้าง
ศักยภาพให้ตนเองสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองในภายภาคหน้าเพื่อรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
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บทที่ 6 
ทัศนคติและความคิดเห็นของคนในชุมชนต่อองค์กรด้านดนตรี 

 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมโดยองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด      
เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากการด าเนินการสัมภาษณ์ และน าผลการวิจัย
บางส่วนมาสร้างแบบสอบถาม โดยผลการวิจัยในบทนี้จะกล่าวถึงผลกระทบจากองค์กรสอนดนตรีใน
ชุมชนแออัด ระดับการมีส่วนร่วม ความคิดเห็น และความคาดหวังที่มี่ต่อองค์กรจากการเก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างของคนในชุมชนแออัดบริเวณชุมชนแออัด เขตคลองเตย ได้แก่ 1) 
โรงเรียนดนตรีเอมมานูเอลด าเนินการสอนและท ากิจกรรม ณ ชุมชนร่วมใจสามัคคี 2) กลุ่มมิวสิค แช
ริง ด าเนินการสอนและท ากิจกรรม ณ ชุมชนโรงหมู 3) กลุ่มคลองเตยมิวสิคโปรแกรม ด าเนินการสอน
และท ากิจกรรม ณ ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ แบ่งเป็นข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 216 คน ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครัว รู้จัก และมีส่วน
ร่วมกับองค์กรด้านดนตรีหรือไม่ ระดับใด รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมมีความถ่ีในการเข้าร่วมเท่าใด 
 6.2 ผลกระทบทางสงัคมจากผูรู้จ้ักองค์กร แบ่งเป็นเชิงบวก และเชิงลบ จ านวน 161 คน 
 6.3 ความคิดเห็นที่มีต่อองค์กรด้านดนตรีในชุมชนแออัดจากผู้รู้จัก จ านวน 161 คน 
 6.4 ความพึงพอใจที่มีต่อองค์กรด้านดนตรีในชุมชนแออัดจากผู้รู้จัก จ านวน 161 คน 
 6.5 ความคาดหวังที่มีต่อองค์กรด้านดนตรีในชุมชนแออัดจากผู้รู้จัก จ านวน 161 คน 
 6.6 การหาสหสัมพันธ์ของระดับการมีส่วนร่วมกับผลกระทบทางสังคมทั้งด้านบวก และลบ
จากผู้รู้จักองค์กร จ านวน 161 คน 
 6.7 การประเมินผลกระทบทางสังคมของผู้ไม่รู้จักองค์กร จ านวน 55 คน 
 6.8 ความคิดเห็นหากมีองค์กรดนตรีในชุมชนแออัดของผู้ไม่รู้จักองค์กร จ านวน 55 คน  
 
6.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 6.1  
เพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย  73  33.8 
หญิง 137 63.4 
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เพศทางเลือก 3 1.4 
รวมผู้ตอบ  213 98.6 

  
 จากตารางที่ 6.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมีมากที่สุดที่ร้อยละ 63.4 และ
เพศชายร้อยละ 33.8 และเพศทางเลือกร้อยละ 1.4 ตามล าดับ  
  
ตารางที่ 6.2  
อายุ 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
18-29 ป ี 79 36.6 
30-39 ป ี 37 17.1 
40-49 ป ี 48 22.2 
50-59 ป ี 17 7.9 
60-59 ปี  10 4.6 
70-79 ป ี 2 0.9 
ผู้ตอบ 193 89.4 

  
 จากตารางที่ 6.2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถามช่วงอายุ 18-29 ปี มีจ านวนมากที่สุดที่
ร้อยละ 36.6 รองลงมาได้แก่ช่วงอายุ 40-49 ปีที่ร้อยละ 22.2 และ 30-39 ปีที่ร้อยละ 17.1 โดยผู้ตอบ
น้อยที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 70-79 ปีที่ร้อยละ 0.9 
  
ตารางที่ 6.3  
การศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 36 16.7 
มัธยมศึกษาตอนต้น 41 19.0 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 37 17.1 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 17 7.9 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง 27 12.5 
ปริญญาตร ี 41 19.0 
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บัณฑิตศึกษา 13 6.0 
อื่นๆ 3 1.4 

  
 จากตารางที่ 6.3 การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับปริญญาตรีและระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุดที่ร้อยละ 19 ล าดับถัดมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ร้อยละ 17.1 
และประถมศึกษาที่ร้อยละ 16.7 โดยในระดับการศึกษาอื่นๆ เช่น ไม่ได้รับการศึกษามีจ านวนน้อย
ที่สุดที่ร้อยละ 1.4 
  
ตารางที่ 6.4  
อาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
อาชีพอิสระ 64 29.6 
ค้าขาย 22 10.2 
ข้าราชการ 10 4.6 
พนักงานบริษัท 24 11.1 
เจ้าของกิจการ 17 7.9 
อื่น ๆ 73 33.8 
รวมผู้ตอบ 210 97.2 

       
 จากตารางที่ 6.4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามมีอาชีพอื่น ๆ มากที่สุด เช่น นิสิต
นักศึกษาและผู้มิได้ประกอบอาชีพที่ร้อยละ 33.8 ล าดับถัดมามีอาชีพอิสระร้อยละ 29.6 และมี
ข้าราชการน้อยที่สุดที่ร้อยละ 4.6 
 
ตารางที่ 6.5  
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได ้ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 1,000 บาท 23 10.6 
1,001-5,000 บาท 30 13.9 
5,001-10,000 บาท 52 24.1 
10,000-20,000 บาท 55 25.5 
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20,000-30,000 บาท 32 14.8 
30,000 บาทข้ึนไป 15 6.9 
รวมผู้ตอบ 207 95.8 

  

 จากตารางที่ 6.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนจ านวนมากที่สุดอยู่ในช่วง 10,000  บาทถึง 
20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.5 รองลงมาคือ 5,001-10,000 บาท และรายได้ที่มีจ านวนน้อยที่สุด
คือ 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.9 

  
ตารางที่ 6.6  
สถานภาพสมรส 
สถานะ จ านวน ร้อยละ 
โสด 131 60.6 
แต่งงาน 61 28.2 
หย่าร้าง 11 5.1 
แยกกันอยู ่ 6 2.8 
อื่นๆ 6 2.8 
รวมผู้ตอบ 215 99.5 

 
 จากตารางที่ 6.6 สถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในสถานะโสดมากที่สุดที่
ร้อยละ 60.6 แต่งงานร้อยละ 28.2 หย่าร้างร้อยละ 5.1 และแยกกันอยู่ร้อยละ 2.8 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 6.7  
จ านวนคนในครัวเรือน 
จ านวนคนในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
1-3 คน 54 25.0 
4-6 คน 119 55.1 
7-9 คน 25 11.6 
10 คนข้ึนไป 14 6.5 
รวมผู้ตอบ 212 98.1 
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 จากตารางที่ 6.7 จ านวนคนในครัวเรือนจ านวนมากที่สุดอยู่ระหว่าง 4-6 คนที่ร้อยละ 
55.1 จ านวน 1-3 คนที่ร้อยละ 25 จ านวน 7-9 คนที่ร้อยละ 11.6 และ 10 คนข้ึนไปที่ร้อยละ 6.5 
ตามล าดับ  
  
ตารางที่ 6.8  
รู้จักองค์กรด้านดนตรีมากอ่นหรือไม ่
รู้จักองค์กรด้านดนตรีมาก่อนหรือไม ่ จ านวน ร้อยละ 
ไม่รู้จัก 55 25.5 
รู้จัก 161 74.5 

 

 จากตารางที่ 6.8 รู้จักองค์กรด้านดนตรีมาก่อนหรือไม่ ผู้ที่รู้จักคิดเป็นร้อยละ 74.5 และ
ไม่รู้จักร้อยละ 25.5  
  
ตารางที่ 6.9  
ระดับการมสี่วนร่วม  
การมีส่วนร่วม จ านวน ร้อยละ 
รู้จักองค์กรสอนดนตรี แต่ยังไม่เคยเข้าร่วมกจิกรรม 47 21.8 
เข้าร่วมเป็นผู้ชมในกจิกรรมขององค์กร  29 13.4 
เข้าร่วมเป็นผู้ชมในกจิกรรมขององค์กร และเชิญชวนคนในชุมชนให้เข้าร่วม
กิจกรรม 

25 11.6 

มีส่วนร่วมโดยการสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิ เช่น แรงงาน สถานที่ พัสดุ 
เงินทุน สิง่อปุโภคบริโภค เป็นต้น 

27 12.5 

มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือในการท ากจิกรรมขององค์กร 3 1.4 
มีส่วนร่วมในการวางแผนการท ากิจกรรมขององค์กร 4 1.9 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเมื่อมีการจัดกจิกรรม 12 5.6 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเมือ่มีการจัดกิจกรรม 5 2.3 
มีส่วนร่วมในการประเมินกจิกรรมขององค์กร 6 2.8 
มีส่วนร่วมด้านอื่นๆ 2 0.9 
รวมผู้ตอบ 160 74.1 
ไม่รู้จักองค์กร 56 25.9 
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 จากตารางที่ 6.9 ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ที่รู้จักองค์กรดนตรี ผู้ที่รู้จักองค์กรด้านดนตรี
แต่ยังไม่มีส่วนร่วมกับองค์กรมีจ านวนมากที่สุดที่ร้อยละ 21.8  ล าดับถัดมาผู้เข้าร่วมเป็นผู้ชมใน
กิจกรรมขององค์กรที่ร้อยละ 13.4 และจ านวนผู้มีส่วนร่วมด้านอื่นๆ ได้แก่ ผู้ที่มีส่วนร่วมทุกระดับที่
ระบุ มีจ านวนน้อยที่สุดที่ร้อยละ 0.9 
  
ตารางที่ 6.10  
ความถ่ีในการมีส่วนร่วม  
จ านวนคนในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
1 ครั้งต่อสัปดาห ์ 62 28.7 
1 ครั้งต่อเดือน 20 9.3 
1 ครั้งต่อสามเดือน 5 2.3 
1 ครั้งต่อหกเดือน 6 2.8 
1 ครั้งต่อป ี 24 11.1 
อื่น ๆ เช่น เป็นประจ ากว่าทีร่ะบ ุ 17 7.9 
รวมทั้งสิ้น 134 62.0 

 
 จากตารางที่ 6.10 ความถ่ีในการมีส่วนร่วมส าหรับผู้ทีรู่้จกัองค์กร 1 ครั้งต่อสัปดาหม์ี
จ านวนมากทีสุ่ดที่รอ้ยละ 28.7 ล าดับถัดมา คือ 1 ครั้งต่อปทีี่ร้อยละ 11.1 โดย 1 ครั้งต่อสามเดอืนมี
จ านวนน้อยที่สุดที่ร้อยละ 2.3 
 
6.2 ผลกระทบทางสังคมจากผู้รู้จักองค์กร 
  
ตารางที่ 6.11  
ผลกระทบทางสงัคมด้านบวกจากผู้รูจ้ักองค์กร จ านวน 161 คน 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย การ
กระจาย 

ส่งผล
กระทบ 

1.องค์กรด้านดนตรีท าใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทาง
ที่เป็นประโยชน์ เช่น ใจเย็น ช่วยเหลือ แบง่ปัน เป็นต้น 

4.49 .726 มาก 
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2.กิจกรรมด้านดนตรีช่วยให้เยาวชนได้กล้าแสดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น กล้าที่จะแสดงดนตรีในบทเพลงที่
ตนเองเลือกหรือแต่งข้ึนใหม่  

4.51 .767 มาก
ที่สุด 

3.การสอนดนตรีขององค์กรในชุมชน มีประโยชน์ต่อชุมชนใน
การสร้างความสามัคคี และช่วยเหลือกันและกัน 

4.44 .740 มาก 

4.กิจกรรมการเล่นดนตรีขององค์กรในชุมชนสร้างแรงบันดาล
ใจให้เยาวชนในชุมชน 

4.53 .623 มาก
ที่สุด 

5.กิจกรรมดนตรีขององค์กรสง่ผลต่อความสมัพันธ์ใน
ครอบครัวและชุมชนในทิศทางที่ดีข้ึน เช่น การจัดกจิกรรมที่
ให้ทุกคนมาร่วมกัน  

4.45 .715 มาก 

6.กิจกรรมดนตรีขององค์กรท าให้การใช้ชีวิตประจ าวันมี
ความสุขกับการได้เห็นเยาวชนในชุมชนเล่นดนตรีและท า
กิจกรรม 

4.45 .757 มาก 

7.องค์กรด้านดนตรีท าให้ท่านเห็นคุณค่าของวิชาดนตรีใน
สังคมมากข้ึน 

4.52 .681 มาก
ที่สุด 

8.กิจกรรมดนตรีขององค์กรช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้คน
ในชุมชน เช่น การแบ่งปันความรู้และเสียงดนตรีใหผู้้อื่น 

4.50 .634 มาก
ที่สุด 

9.กิจกรรมดนตรีขององค์กรสร้างอาชีพและรายได้ใหเ้ยาวชน 
และชุมชน 

4.35 .795 มาก 

10.การประสานงานขององค์กรกับชุมชนท าให้ความสัมพันธ์
ขององค์กรกับชุมชนแน่นแฟ้นมากขึ้น 

4.36 .795 มาก 

ผลกระทบโดยรวม 4.46  มาก 
 

 จากตารางที่ 6.11 การส่งผลกระทบในด้านบวกขององค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด 
กิจกรรมการเล่นดนตรีขององค์กรในชุมชนสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในชุมชน ส่งผลต่อชุมชน
แออัดมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยผลกระทบระดับ 4.53 (N=161, S.D.=0.623) ล าดับถัดมามีค่าเฉลี่ย
ผลกระทบ 4.52 (N=161, S.D.=0.681) ได้แก่หัวข้อ องค์กรด้านดนตรีท าให้ท่านเห็นคุณค่าของวิชา
ดนตรีในสังคมมากขึ้น ในด้านที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุด คือ กิจกรรมดนตรีขององค์กรสร้างอาชีพและ
รายได้ให้เยาวชน และชุมชน อยู่ในระดับ 4.35 (N=161, S.D.=0.795) ซึ่งอยู่ในระดับมาก การส่งผล
กระทบในด้านบวกขององค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัดในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับ
ส่งผลกระทบมาก 
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ตารางที่ 6.12  
ผลกระทบทางสงัคมด้านลบจากผูรู้้จกัองค์กร จ านวน 161 คน 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย การ
กระจาย 

ส่งผล
กระทบ 

1.องค์กรด้านดนตรีท าใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ไม่
ดี เช่น มีความก้าวร้าว ใจร้อน เป็นต้น 

1.86 1.177 น้อย
ที่สุด 

2.การสอนดนตรีขององค์กรในชุมชน สร้างมลภาวะทางเสียงต่อ
ชุมชน 

1.91 1.137 น้อย
ที่สุด 

3.กิจกรรมดนตรีขององค์กรในชุมชนท าให้เยาวชนไม่มีเวลา
พักผ่อน 

1.91 1.094 น้อย
ที่สุด 

4.กิจกรรมดนตรีขององค์กรในชุมชน  
ไม่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

1.88 1.083 น้อย
ที่สุด 

5.กิจกรรมดนตรีขององค์กรสง่ผลต่อความสมัพันธ์ในครอบครัว 
และชุมชนในทิศทางที่แยล่ง เช่น ไม่มเีวลาร่วมกันในครอบครัว  

1.79 1.109 น้อย
ที่สุด 

6.กิจกรรมดนตรีขององค์กรท าให้สถานะทางการเงินของครอบครวั
มีความล าบาก 

1.75 1.084 น้อย
ที่สุด 

7.องค์กรด้านดนตรีมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลต่อบุตรหลาน
ของท่าน เช่น การไม่ฟังความเห็นของผู้อื่น เป็นต้น 

1.77 1.074 น้อย
ที่สุด 

8.กิจกรรมดนตรีขององค์กรเปลี่ยนแปลงวิธีการฟังและเล่นดนตรี
ของคนในชุมชนที่อยากอนุรกัษ์ไว้ 

1.98 1.262 น้อย
ที่สุด 

ผลกระทบโดยรวม 1.86  น้อย
ที่สุด 

 
 จากตารางที่ 6.12 การส่งผลกระทบในด้านลบขององค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัดพบว่า
การส่งผลกระทบในภาพรวมน้อยที่สุดอยู่ในระดับ 1.86 โดยหัวข้อที่ส่งผลกระทบมากที่สุดได้แก่ กิจกรรม
ดนตรีขององค์กรเปลี่ยนแปลงวิธีการฟังและเล่นดนตรีของคนในชุมชนที่อยากอนุรักษ์ไว้มีค่าเฉลี่ยที่ระดบั 
1.98 (N=161, S.D.=1.262) รองลงมาคือ การสอนดนตรีขององค์กรในชุมชน สร้างมลภาวะทางเสียงต่อ
ชุมชน และกิจกรรมดนตรีขององค์กรในชุมชนท าให้เยาวชนไม่มีเวลาพักผ่อนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 1.91 
(N=161, S.D.=1.137,1.094)  และในด้านที่ส่งผลกระทบด้านลบน้อยที่สุด คือ กิจกรรมดนตรีขององค์กร
ท าให้สถานะทางการเงินของครอบครัวมีความล าบาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 1.75 (N=161, S.D.=1.084) 
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6.3 ความคิดเห็นจากผู้รู้จักองค์กร  
 
ตารางที่ 6.13  
ความคิดเห็นจากผู้รูจ้ักองค์กร จ านวน 161 คน 

ความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ การ
กระจาย 

เห็น
ด้วย 

1.องค์กรที่สอนดนตรีในชุมชนเป็นองค์กรที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
ดีให้กับชุมชน เช่น มีการช่วยเหลือกันท ากจิกรรม 

4.55 .670 มาก
ที่สุด 

2.ท่านคิดว่าการสอนดนตรีช่วยท าให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

4.76 .481 มาก
ที่สุด 

3.ท่านคิดว่าองค์กรสอนดนตรสีามารถส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้
ของเยาวชนได้เป็นอย่างดี  

4.59 .617 มาก
ที่สุด 

4.ท่านคิดว่ากิจกรรมด้านดนตรี และศิลปะช่วยให้เยาวชนได้แสดง
ความคิดสร้างสรรค์ 

4.61 .548 มาก
ที่สุด 

5.ท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรเีปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมขององค์กร 

4.53 .653 มาก 

6.ท่านคิดว่าเยาวชนควรเรียนดนตรีควบคู่ไปกับการเรียนวิชาการ
ทั่วไป 

4.44 .715 มาก 

7.ท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรจีะช่วยให้ชุมชนมีความสุขกบัการได้
เห็นเยาวชนท ากจิกรรมดนตรีและศิลปะมากข้ึน 

4.53 .690 มาก
ที่สุด 

8.ท่านคิดว่าดนตรีจะท าให้เยาวชนในชุมชนของท่านมีทัศนคติที่ดี
ต่อสังคม 

4.48 .759 มาก 

9.ท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรทีี่อยู่ในชุมชนเหมาะสมต่อชุมชนของ
ท่าน 

4.61 .583 มาก
ที่สุด 

10.ท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรเีป็นองค์กรที่สามารถแก้ปญัหาทาง
สังคมได้ทางใดทางหนึ่ง 

4.57 .677 มาก
ที่สุด 

ความคิดเห็นโดยรวม 4.57  มาก
ที่สุด 
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 จากตารางที่ 6.13 ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด คือ ท่านคิดว่าการสอนดนตรีช่วย
ท าให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.76 (N=161, S.D.=0.481) ล าดับ
ถัดมา คือ ท่านคิดว่ากิจกรรมด้านดนตรี และศิลปะช่วยให้เยาวชนได้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์  
และท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรีที่อยู่ในชุมชนเหมาะสมต่อชุมชนของท่านมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.61 
(N=161, S.D.=0.548, 0.583) โดยในด้านท่านคิดว่าเยาวชนควรเรียนดนตรีควบคู่ไปกับการเรียน
วิชาการทั่วไปมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ระดับ 4.44 (N=161, S.D.=0.715) ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ที่ระดับ
มากที่สุดที่ระดับ 4.57 
 
6.4 ระดับความความพึงพอใจจากผู้รู้จักองค์กร 
 
ตารางที่ 6.14  
ระดับความพงึพอใจจากผู้รูจ้ักองค์กร จ านวน 161 คน 

ความพึงพอใจ ค่าเฉลีย่ การ
กระจาย 

พึงพอใจ 

1. ท่านพึงพอใจหากได้ฟังดนตรีจากเด็กในชุมชนทีเ่ข้าร่วม
เรียนกบัองค์กร 

4.59 .597 มาก
ที่สุด 

2. ท่านพึงพอใจหากได้ใช้เวลาว่างกบัการร่วมร้องเพลง
หรือช่วยเหลือกิจกรรมขององค์กร 

4.51 .717 มาก
ที่สุด 

3. ท่านพึงพอใจหากท่านทราบว่ามีองค์กรสอนดนตรีใน
ชุมชน 

4.68 .577 มาก
ที่สุด 

4. ท่านพึงพอใจหากมบีุตรหลานร่วมกจิกรรมขององค์กร
สอนดนตรีในชุมชน 

4.61 .604 มาก
ที่สุด 

5. ท่านพึงพอใจถ้ามกีารจัดกิจกรรมดนตรีขององค์กรใน
ชุมชนของท่าน 

4.55 .611 มาก
ที่สุด 

6.ท่านพึงพอใจ ถ้ามีคนในองค์กรดนตรีในชุมชน ขอให้
ช่วยด าเนินการจัดงานด้านดนตรีบางประการ 

4.52 .603 มาก
ที่สุด 

7.ท่านพึงพอใจ หากมสี่วนร่วมกับองค์กรจัดกจิกรรมด้าน
ดนตรี 

4.61 .593 มาก
ที่สุด 
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8.หากมีโอกาสท่านพึงพอใจทีจ่ะส่งบุตรหลานหรือแนะน า
ผู้ที่มบีุตรหลานเข้าไปเรียน และท ากิจกรรมด้านดนตรีกบั
องค์กรสอนดนตร ี

4.63 .641 มาก
ที่สุด 

9.ท่านพึงพอใจ หากมอีงค์กรสอนดนตรีต่อไปในระยะยาว 4.72 .527 มาก
ที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.60  มาก
ที่สุด 

 

 จากตารางที่ 6.14 ระดับความพึงพอใจในประเด็นท่านพึงพอใจ หากมีองค์กรสอนดนตรี
ต่อไปในระยะยาวมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดที่ระดับ 4.72 (N=161, S.D.=0.527) ล าดับถัดมาคือ ท่านพึง
พอใจหากท่านทราบว่ามีองค์กรสอนดนตรีในชุมชนที่ระดับ 4.68 (N=161, S.D.=0.577) ท่านพึง
พอใจหากได้ใช้เวลาว่างกับการร่วมร้องเพลงหรือช่วยเหลือกิจกรรมขององค์กรมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดที่
ระดับ 4.51 (N=161, S.D.=0.717) โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับ 4.60 พึงพอใจมาก
ที่สุด  
 
6.5 ความคาดหวังจากผู้รู้จักองค์กร 
 
ตารางที่ 6.15  
ความคาดหวังจากผูรู้้จกัองค์กร จ านวน 161 คน 

ความคาดหวัง ค่าเฉลีย่ การ
กระจาย 

คาดหวัง 

1.ท่านคาดหวังว่ากิจกรรมดนตรีช่วยให้ท่านและบุตรหลานได้
ท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น 

4.15 .957 มาก 

2.ท่านคาดหวังว่ากิจกรรมดนตรีขององค์กรสอนดนตรีสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนของท่าน เช่น การได้ผ่อนคลาย
มากขึ้น 

4.27 .789 มาก 

3.ท่านคาดหวังว่าองค์กรด้านดนตรีจะช่วยพัฒนาสุขภาพจิต
ของคนในชุมชนได ้

4.32 .863 มาก 

4.ท่านคาดหวังว่าดนตรีจะสร้างรายได้ และอาชีพให้เยาวชน
และชุมชน 

4.16 .884 มาก 
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5. ท่านคาดหวังว่า องค์กรดนตรีสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
เยาวชน และช่วยส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนให้ดีข้ึนได้ 

4.40 .728 มาก 

6.ท่านคาดหวังว่า ดนตรีสามารถขัดเกลาให้เยาวชนมีพฤติกรรม
ในทางที่ดีได ้

4.41 .772 มาก 

7.ท่านคาดหวังว่ากิจกรรมดนตรีขององค์กรสอนดนตรีมี
ประโยชน์ต่อชุมชนของท่านในระยะยาว 

4.43 .773 มาก 

8.ท่านคาดหวังว่าดนตรีของเยาวชนจะเป็นสื่อที่สะท้อนวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมชุมชนได้เป็นอย่างดี 

4.27 .806 มาก 

9.ท่านคาดหวังว่าองค์กรดนตรี จะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วย
แก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนแออัด 

4.34 .798 มาก 

10.ท่านคาดหวังว่าองค์กรดนตรีจะสามารถคงอยู่ต่อไปได้ด้วย
การจัดกิจกรรมของเยาวชนในชุมชนท่านเอง 

4.43 .731 มาก 

 
 จากตารางที่ 6.15 ความคาดหวังโดยรวมของผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
โดยในหัวข้อท่านคาดหวังว่ากิจกรรมดนตรีขององค์กรสอนดนตรีมีประโยชน์ต่อชุมชนของท่านใน
ระยะยาว และท่านคาดหวังว่าองค์กรดนตรีจะสามารถคงอยู่ต่อไปได้ด้วยการจัดกิจกรรมของเยาวชน
ในชุมชนท่านเองมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดที่ 4.43 (N=161, S.D.= 0.773, 0.731) รองลงมาท่านคาดหวังว่า 
ท่านคาดหวังว่า ดนตรีสามารถขัดเกลาให้ เยาวชนมีพฤติกรรมในทางที่ดีได้  4.41 (N=161, 
S.D.=0.772) โดยประเด็นท่านคาดหวังว่ากิจกรรมดนตรีช่วยให้ท่านและบุตรหลานได้ท ากิจกรรม
ร่วมกันในครอบครัวมากขึ้นมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ 4.15 (N=161, S.D.=0.957) ในขณะเดียวกันความ
คาดหวังโดยรวมค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมากเท่ากับ 4.31    
 
6.6 การหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) 
 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่รูจ้ักองค์กร จ านวน 161 คน มีระดบัการมีส่วนร่วมสมัพันธ์กับ
ผลกระทบด้านบวก และด้านลบ เพื่อใหท้ราบถึงค่าสหสมัพนัธ์ของการมสี่วนร่วมทีอ่าจส่งผลต่อการ
ตอบแบบสอบถามในด้านผลกระทบทางสังคม โดย 
 **. หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 (2-tailed). 
 *. หมายถึง มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 (2-tailed). 
 ดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 6.16  
การมสี่วนร่วมกบัผลกระทบด้านบวก 

ผู้มสี่วนร่วมและผลกระทบด้านบวก ค่า
สหสัมพันธ์ 

Sig. 
(2-tailed) 

1.องค์กรด้านดนตรีท าใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่เป็น
ประโยชน์ เช่น ใจเย็น ช่วยเหลือ แบ่งปัน เป็นต้น 

.217** .006 

2.กิจกรรมด้านดนตรีช่วยให้เยาวชนได้กล้าแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์ เช่น กล้าทีจ่ะแสดงดนตรีในบทเพลงที่ตนเองเลือกหรอื
แต่งข้ึนใหม ่

.167* .034 

3.การสอนดนตรีขององค์กรในชุมชน มีประโยชน์ต่อชุมชนในการ
สร้างความสามัคคี และช่วยเหลือกันและกัน 

.156* .049 

4.กิจกรรมการเล่นดนตรีขององค์กรในชุมชนสร้างแรงบันดาลใจให้
เยาวชนในชุมชน 

.089 .264 

5.กิจกรรมดนตรีขององค์กรสง่ผลต่อความสมัพันธ์ในครอบครัวและ
ชุมชนในทิศทางที่ดีข้ึน เช่น การจัดกจิกรรมที่ใหทุ้กคนมาร่วมกัน  

.125 .115 

6.กิจกรรมดนตรีขององค์กรท าให้การใช้ชีวิตประจ าวันมีความสุขกับ
การได้เห็นเยาวชนในชุมชนเล่นดนตรีและท ากิจกรรม 

.190* .016 

7.องค์กรด้านดนตรีท าให้ท่านเห็นคุณค่าของวิชาดนตรีในสังคมมาก
ข้ึน 

.204** .010 

8.กิจกรรมดนตรีขององค์กรช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้คนใน
ชุมชน เช่น การแบ่งปันความรู้และเสียงดนตรีใหผู้้อื่น 

.196* .013 

9.กิจกรรมดนตรีขององค์กรสร้างอาชีพและรายได้ใหเ้ยาวชน และ
ชุมชน 

.115 .146 

10.การประสานงานขององค์กรกับชุมชนท าให้ความสัมพันธ์ของ
องค์กรกบัชุมชนแน่นแฟ้นมากข้ึน 

.137 .083 

 
 จากตารางที่ 6.16 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างระดับการมีส่วนร่วมกับผลกระทบ
ทางสังคมด้านบวกที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในหัวข้อองค์กรด้านดนตรีท า
ให้เยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่เป็นประโยชน์ และองค์กรด้านดนตรีท าให้ท่านเห็นคุณค่า
ของวิชาดนตรีในสังคมมากขึ้น ในส่วนของความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ กิจกรรมด้านดนตรีช่วยให้เยาวชนได้กล้าแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ การ
สอนดนตรีขององค์กรในชุมชน มีประโยชน์ต่อชุมชนในการสร้างความสามัคคี และช่วยเหลือกันและ
กัน กิจกรรมดนตรีขององค์กรท าให้การใช้ชีวิตประจ าวันมีความสุขกับการได้เห็นเยาวชนในชุมชนเล่น
ดนตรีและท ากิจกรรม และกิจกรรมดนตรีขององค์กรช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้คนในชุมชน  
 นอกจากนี้หัวข้อที่ไม่มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ก าหนด ได้แก่ 
กิจกรรมการเล่นดนตรีขององค์กรในชุมชนสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในชุมชน กิจกรรมดนตรีของ
องค์กรส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนในทิศทางที่ดีข้ึน กิจกรรมดนตรีขององค์กรสร้าง
อาชีพและรายได้ให้เยาวชน และชุมชน รวมถึงการประสานงานขององค์กรกับชุมชนท าให้
ความสัมพันธ์ขององค์กรกับชุมชนแน่นแฟ้นมากข้ึน 
  
ตารางที่ 6.17  
การมสี่วนร่วมกบัผลกระทบด้านลบ 

ผู้มสี่วนร่วมและผลกระทบด้านลบ ค่า
สหสัมพันธ์ 

Sig. 
(2-tailed) 

1.องค์กรด้านดนตรีท าใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี 
เช่น มีความก้าวร้าว ใจร้อน เป็นต้น 

-.054 .498 

2.การสอนดนตรีขององค์กรในชุมชน สร้างมลภาวะทางเสียงต่อชุมชน -.102 .199 
3.กิจกรรมดนตรีขององค์กรในชุมชนท าให้เยาวชนไม่มีเวลาพักผ่อน -.136 .086 
4.กิจกรรมดนตรีขององค์กรในชุมชน ไม่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน 

-.063 .425 

5.กิจกรรมดนตรีขององค์กรสง่ผลต่อความสมัพันธ์ในครอบครัว และ
ชุมชนในทิศทางที่แย่ลง เช่น ไม่มีเวลาร่วมกันในครอบครัว เป็นต้น  

-.138 .081 

6.กิจกรรมดนตรีขององค์กรท าให้สถานะทางการเงินของครอบครัวมี
ความล าบาก 

-.134 .091 

7.องค์กรด้านดนตรีมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลต่อบุตรหลานของ
ท่าน เช่น การไม่ฟังความเห็นของผู้อื่น เป็นต้น 

-.149 .061 

8.กิจกรรมดนตรีขององค์กรเปลี่ยนแปลงวิธีการฟังและเล่นดนตรีของ
คนในชุมชนที่อยากอนุรักษ์ไว้ 

-.121 .127 
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        จากตารางที่  6.17 สังเกตได้ว่าระดับการมีส่วนร่วมไม่มีความสัมพันธ์กับ
ผลกระทบด้านลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุกหัวข้อ ได้แก่ องค์กรด้านดนตรีท าให้เยาวชนมี
พฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี การสอนดนตรีขององค์กรในชุมชน สร้างมลภาวะทางเสียงต่อชุมชน 
กิจกรรมดนตรีขององค์กรในชุมชนท าให้เยาวชนไม่มีเวลาพักผ่อน กิจกรรมดนตรีขององค์กรในชุมชน 
ไม่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน กิจกรรมดนตรีขององค์กรส่งผลต่อความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว และชุมชนในทิศทางที่แย่ลง กิจกรรมดนตรีขององค์กรท าให้สถานะทางการเงินของ
ครอบครัวมีความล าบาก องค์กรด้านดนตรีมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลต่อบุตรหลานของท่าน 
เช่น การไม่ฟังความเห็นของผู้อื่น เป็นต้น และกิจกรรมดนตรีขององค์กรเปลี่ยนแปลงวิธีการฟังและ
เล่นดนตรีของคนในชุมชนที่อยากอนุรักษ์ไว้ 
 
6.7 การประเมินผลกระทบทางสังคมของผู้ท่ีไมรู่้จักองค์กร  
 
 ผลกระทบทางสงัคมประเมินจากผูท้ี่ไม่รูจ้ักองค์กร จ านวน 55 คน เพื่อให้ทราบถงึผล
ประเมินของผู้ที่ไมรู่จ้ักองค์กรจากการคาดการณ์สิง่ที่อาจสง่ผลกระทบในอนาคต ดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 6.18  
ผลกระทบทางสงัคมด้านบวกของผู้ไมรู่้จกัองค์กร 

รายละเอียด ค่าเฉลีย่ การ
กระจาย 

ส่งผล
กระทบ 

1.องค์กรด้านดนตรีท าใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทาง
ที่เป็นประโยชน์ เช่น ใจเย็น ช่วยเหลือ แบง่ปัน เป็นต้น 

4.44 .570 มาก 

2.กิจกรรมด้านดนตรีช่วยให้เยาวชนได้กล้าแสดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น กล้าที่จะแสดงดนตรีในบทเพลงที่
ตนเองเลือกหรือแต่งข้ึนใหม่  

4.71 .497 
มาก
ที่สุด 

3.การสอนดนตรีขององค์กรในชุมชน มีประโยชน์ต่อชุมชนใน
การสร้างความสามัคคี และช่วยเหลือกันและกัน 

4.44 .631 มาก 

4.กิจกรรมการเล่นดนตรีขององค์กรในชุมชนสร้างแรงบันดาล
ใจให้เยาวชนในชุมชน 

4.35 .584 มาก 
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5.กิจกรรมดนตรีขององค์กรสง่ผลต่อ เช่น การจัดกิจกรรมทีใ่ห้
ทุกคนมาร่วมกัน ช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน
ดีข้ึน 

4.42 .599 มาก 

6.กิจกรรมดนตรีขององค์กรท าให้การใช้ชีวิตประจ าวันมี
ความสุขกับการได้เห็นเยาวชนในชุมชนเล่นดนตรีและท า
กิจกรรม 

4.35 .552 มาก 

7.องค์กรด้านดนตรีท าให้ท่านเห็นคุณค่าของวิชาดนตรีใน
สังคมมากข้ึน 

4.35 .584 มาก 

8.กิจกรรมดนตรีขององค์กรช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้คน
ในชุมชน เช่น การแบ่งปันความรู้และเสียงดนตรีใหผู้้อื่น 

4.42 .629 มาก 

9.กิจกรรมดนตรีขององค์กรสร้างอาชีพและรายได้ใหเ้ยาวชน 
และชุมชน 

4.33 .640 มาก 

10.การประสานงานขององค์กรกับชุมชนท าให้ความสัมพันธ์
ขององค์กรกับชุมชนแน่นแฟ้นมากขึ้น 

4.45 .603 มาก 

ผลกระทบโดยรวม 4.43  มาก 
  
 จากตารางที่ 6.18 การประเมินผลกระทบในด้านบวกขององค์กรสอนดนตรีในชุมชน
แออัดของผู้ที่ไม่รู้จักองค์กร ในด้านกิจกรรมด้านดนตรีช่วยให้เยาวชนได้กล้าแสดงออกทางความคิด
สร้างสรรค์จะส่งผลต่อชุมชนแออัดมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยผลกระทบระดับ 4.71 (N=55, S.D.=0.497) 
ล าดับถัดมามีค่าเฉลี่ยผลกระทบ 4.45 (N=55, S.D.=0.603) ได้แก่หัวข้อ การประสานงานขององค์กร
กับชุมชนท าให้ความสัมพันธ์ขององค์กรกับชุมชนแน่นแฟ้นมากขึ้น ในด้านที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุด 
คือ กิจกรรมดนตรีขององค์กรสร้างอาชีพและรายได้ให้เยาวชน และชุมชน อยู่ในระดับ 4.33 (N=55, 
S.D.=0.640) ซึ่งอยู่ในระดับมาก การส่งผลกระทบในด้านบวกขององค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัดใน
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 อยู่ในระดับส่งผลกระทบมาก 
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ตารางที่ 6.19  
ผลกระทบทางสงัคมด้านลบของผู้ไม่รูจ้ักองค์กร 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย การ
กระจาย 

ส่งผล
กระทบ 

1.องค์กรด้านดนตรีท าใหเ้ยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ในทางที่ไม่ดี เช่น มีความก้าวร้าว ใจร้อน เป็นต้น 

2.20 1.208 น้อย 

2.การสอนดนตรีขององค์กรในชุมชน สร้างมลภาวะทางเสียง
ต่อชุมชน 

2.25 1.220 น้อย 

3.กิจกรรมดนตรีขององค์กรในชุมชนท าให้เยาวชนไม่มีเวลา
พักผ่อน 

2.22 1.301 น้อย 

4.กิจกรรมดนตรีขององค์กรในชุมชน  
ไม่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

2.22 1.212 น้อย 

5.กิจกรรมดนตรีขององค์กรสง่ผลต่อความสมัพันธ์ใน
ครอบครัว และชุมชนในทิศทางที่แยล่ง เช่น ไม่มีเวลาร่วมกนั
ในครอบครัว เป็นต้น  

2.16 1.183 น้อย 

6.กิจกรรมดนตรีขององค์กรท าให้สถานะทางการเงินของ
ครอบครัวมีความล าบาก 

2.25 1.322 น้อย 

7.องค์กรด้านดนตรีมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลต่อบุตร
หลานของท่าน เช่น การไม่ฟังความเห็นของผู้อื่น เป็นต้น 

2.18 1.156 น้อย 

8.กิจกรรมดนตรีขององค์กรเปลี่ยนแปลงวิธีการฟังและเล่น
ดนตรีของคนในชุมชนที่อยากอนรุักษ์ไว้ 

2.27 1.394 น้อย 

ผลกระทบโดยรวม 2.22  น้อย 
  
               จากตารางที่ 6.19 การประเมินผลกระทบในด้านลบขององค์กรสอนดนตรีในชุมชน
แออัดส าหรับผู้ไม่รู้จักองค์กรพบว่า การส่งผลกระทบในภาพรวมน้อยอยู่ในระดับ 2.22 โดยหัวข้อที่ส่งผล
กระทบมากที่สุดได้แก่ กิจกรรมดนตรีขององค์กรเปลี่ยนแปลงวิธีการฟังและเล่นดนตรีของคนในชุมชนที่
อยากอนุรักษ์ไว้มีค่าเฉลี่ยที่ระดับ 2.27 (N=55, S.D.=1.394) รองลงมาคือ การสอนดนตรีขององค์กรใน
ชุมชน สร้างมลภาวะทางเสียงต่อชุมชน และกิจกรรมดนตรีขององค์กรท าให้สถานะทางการเงินของ
ครอบครัวมีความล าบากมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2.25 (N=55, S.D.=1.220,1.322)  และในด้านที่ส่งผล
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กระทบด้านลบน้อยที่สุด คือ องค์กรด้านดนตรีมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่ส่งผลต่อบุตรหลานของท่าน 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2.18 (N=55, S.D.=1.156) 
 
6.8 ความคิดเห็นหากมีองค์กรดนตรีในชุมชนแออัดของผู้ไม่รู้จักองค์กร  
 
ตารางที่ 6.20  
ความคิดเห็นของผู้ไม่รู้จักองค์กร 

รายละเอียด ค่า 
เฉลี่ย 

การ
กระจาย 

เห็น
ด้วย 

1.องค์กรที่สอนดนตรีในชุมชนจะเป็นองค์กรที่เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับชุมชน เช่น มีการช่วยเหลือกันท ากิจกรรม 

4.49 .573 มาก 

2.ท่านคิดว่าการสอนดนตรีช่วยท าให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

4.71 .497 มาก
ที่สุด 

3.ท่านคิดว่าองค์กรสอนดนตรจีะสามารถส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้
ของเยาวชนได้เป็นอย่างดี  

4.45 .633 มาก 

4.ท่านคิดว่ากิจกรรมด้านดนตรี และศิลปะช่วยให้เยาวชนได้แสดง
ความคิดสร้างสรรค์ 

4.53 .634 มาก
ที่สุด 

5.ท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรจีะเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมสี่วนร่วม 4.38 .593 มาก 
6.ท่านคิดว่าเยาวชนควรเรียนดนตรีควบคู่ไปกับการเรียนวิชาการ
ทั่วไป 

4.58 .567 มาก
ที่สุด 

7.ท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรจีะช่วยให้ชุมชนมีความสุขกบัการได้
เห็นเยาวชนท ากจิกรรมดนตรีและศิลปะมากข้ึน 

4.49 .573 มาก 

8.ท่านคิดว่าดนตรีจะท าให้เยาวชนในชุมชนของท่านมีทัศนคติที่ดีต่อ
สังคม 

4.55 .603 มาก 

9.ท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรทีี่อยู่ในชุมชนมีความเหมาะสมต่อ
ชุมชนของท่าน 

4.38 .680 มาก 

10.ท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรจีะเป็นองค์กรทีส่ามารถแก้ปญัหาทาง
สังคมได้ทางใดทางหนึ่ง 

4.40 .710 มาก 

ความคิดเห็นโดยรวม 4.50  มาก
ที่สุด 
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 จากตารางที่ 6.20 ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นมากที่สุด คือ ท่านคิดว่าการสอนดนตรีช่วย
ท าให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.71 (N=55, S.D.=0.497) ล าดับถัด
มา คือ ท่านคิดว่าเยาวชนควรเรียนดนตรีควบคู่ไปกับการเรียนวิชาการทั่วไปมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.58 
(N=55, S.D.=0.567) โดยในด้านท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรีจะเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมขององค์กร และท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรีที่อยู่ในชุมชนเหมาะสมต่อชุมชนของท่าน
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ระดับ 4.38 (N=55, S.D.=0.593, 0.680) ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก
ที่สุดที่ระดับ 4.50 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านดนตรี
ก่อให้เกิดทัศนคติในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
เชิงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล สังคม และชุมชนตามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นคน
ในชุมชนในหลากหลายช่วงอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ ทั้งนี้แสดงให้เห็นการประเมินผลกระทบ
ทางสังคมจากองค์กรในระดับหนึ่งซึ่งมีข้อพึงระวังมิให้ทัศนคติเชิงลบที่มีจ านวนน้อยถึงน้อยที่สุดมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น และผลกระทบด้านบวกที่อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดมีจ านวนลดลง   
   

 

 

 
    

Ref. code: 25625724300024PJG



142 
 

บทที่ 7 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยองค์กรทางดนตรีในชุมชนแออัดทั้งสามองค์กร แสดงให้เห็นจากมุมมอง
การมีส่วนร่วมทางสังคมซึ่งมีความส าคัญที่ก่อให้เกิดทุนทางสังคมและผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นโครงสร้างขององค์กรที่ริเริ่มจากปัจเจกบุคคลที่เล็งเห็นประโยชน์จากดนตรี 
และน าไปสู่การพัฒนาแนวคิดขององค์กร การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมไปพร้อมกับการพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนในชุมชนแออัดตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
7.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมโดยองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด เขตคลองเตย 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ท าการศึกษาแนวคิดองค์กร รวมถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนจากองค์กรภาค
ประชาชนทั้งสามแห่ง แสดงให้เห็นความพยายามในการใช้ดนตรีในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
จนกระทั่งสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมมือร่วมใจให้เยาวชนห่างไกลอบายมุข หรือสิ่งเสพติด 
รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะ สังคม และภาษาสอดแทรกอยู่ในกิจกรรม ในขณะเดียวกันเป็น
พื้นที่ที่แสดงถึงความเป็นอีกครอบครัวหนึ่งในการท างานด้านดนตรีร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
ชุมชน แม้จะมีอุปสรรคอย่างต่อเนื่องในด้านบุคลากร การท าความรู้จักชุมชน เงินทุนสนับสนุน  
การต่อรองกับองค์กรภาครัฐและเอกชน แต่ความทุ่มเท และความพยายามอย่างต่อเนื่องขององค์กร
ทั้งสามแห่งสามารถด าเนินกิจกรรมให้เยาวชนในพื้นที่ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ในทางที่ดี และ
พร้อมตอบสนองสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตในอนาคต ดังที่ปรากฏในกรณีศึกษาจากการสัมภาษณ์และ
สังเกตการณ์ผู้น าองค์กร ผู้ปกครอง เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม   
 การด าเนินงานขององค์กรทั้งสามแห่งเกิดข้ึนจากปรัชญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีผา่น
การสอนดนตรี ในขณะเดียวกันดึงดูดเยาวชนให้ได้ฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเอง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
แม้ว่าจะมีอุปสรรค และปัญหาในการประสานงาน การขาดแคลนบุคลากร อุปกรณ์ และทุนทรัพย์  
แต่ได้ใช้การระดมทุน ระดมอุปกรณ์หรือสิ่งของ และระดมคนเป็นระยะในการท ากิจกรรม เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท ากิจกรรมแต่ละครั้ง การประสานงาน การแบ่งงาน โดยอาศัยการมี
ส่วนร่วมจากชุมชน คนภายนอกชุมชน และองค์กรเครือข่ายซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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 ผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการด าเนินงานขององค์กรจากผู้ที่รู้จักองค์กรแสดงใหเ้หน็
ความคิดและทัศนคติที่ส่งผลต่อชุมชน และสังคมโดยรอบในเชิงบวกมากกว่าโดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 
อยู่ที่ 4.46 และผู้ที่ไม่รู้จักองค์กรมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.43 แสดงให้เห็นผลกระทบเชิงบวกในระดับมาก  
ส่วนในด้านผลกระทบด้านลบ ผู้ที่รู้จักองค์กรมีผลกระทบด้านลบโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.86 อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด ในส่วนของผู้ไม่รู้จักองค์กรประเมินผลกระทบด้านลบมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2.22 อยู่ใน
ระดับน้อย แสดงให้เห็นว่าทัศนคติเกี่ยวกับประโยชน์ขององค์กรด้านดนตรีในชุมชนแออัดอยู่ใน 
เชิงบวกมากกว่า โดยเฉพาะผู้ที่รู้จักองค์กรซึ่งค่าเฉลี่ยในการประเมินผลกระทบมีความแตกต่างกันกับ
ผู้ไม่รู้จักองค์กรเล็กน้อยในการประเมินผลกระทบด้านบวก ในทางตรงกันข้ามการประเมินผลกระทบ
ด้านลบมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถละทิ้งผลกระทบด้านลบที่มีส่วนน้อย 
เนื่องจากอาจเพิ่มจ านวนเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคตจากผู้ที่ไม่รู้จักองค์กร จึงจ าเป็นต้องพัฒนาองค์กร 
และท ากิจกรรมแบบชุมชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และสังคม 
   
7.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
 ลักษณะการใช้แนวคิดที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์กรด้านดนตรีในชุมชนแออัด แสดง
ให้เห็นถึงการด าเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคม ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี ศิลปะ และ
หลักการสอนดนตรีเข้ามาผสมผสานกับแนวคิดการมีส่วนร่วมทางสังคม ผลกระทบทางสังคมจน
ก่อให้เกิดทุนทางสังคม ซึ่งแสดงให้เห็นในการวิจัยหลากหลายแง่มุมในการอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
  
 7.2.1 การจัดการองค์กรทางสังคม 
         การจัดการองค์กรทางสังคมจากปรัชญาแนวคิดของกรณีศึกษาองค์กรสอนดนตรี
ในชุมชนแออัด แสดงให้เห็นความต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยให้เด็ก และเยาวชนสนุก
กับการเรียนรู้ พัฒนาตนเองผ่านการเรียนดนตรี สอดคล้องกับแนวคิดของรงค์ บุญสวยขวัญ (2557) 
ในการจัดการองค์กรทางสังคมที่มีเป้าหมายในการสร้างความสุขให้แก่ผู้คนในสังคม 
         ทั้งสามองค์กรมีลักษณะการจัดโครงสร้างองค์แบบเปิดหรือแบบไม่เป็นทางการ
เพื่อให้เยาวชน และคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ผู้น าองค์กรเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งการ
เพียงอย่างเดียวเป็นผู้ประสานงาน ผู้สานสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ชุมชน และบุคคลภายนอก หรือเป็น
เพื่อนที่คอยรับฟังปัญหาของเยาวชน และช่วยแก้ปัญหา สอดคล้องกับแนวคิดของรงค์ บุญสวยขวัญ 
(2557) มีลักษณะการจัดการแบบไม่บังคับ ไม่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่แน่นอน ข้ึนอยู่กับความรู้สึกหรือ
ความเช่ือที่มีต่อองค์กรและบริบทที่เกิดข้ึนจริงในพื้นที่ รวมถึงบทบาทของผู้น าองค์กรที่มีความสัมพนัธ์
กับสมาชิกในองค์กรในแนวราบ ท าให้เกิดการร่วมกันตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและสาธารณะ  
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         ในส่วนของการระดมทุน ระดมสิ่งของ ระดมความคิดที่มีความคล้ายคลึงกัน โดย
มีกิจกรรมรับบริจาคในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ เช่น การแสดงดนตรีเปิดหมวก การผลิตเสื้อระดม
ทุน การรับบริจาคของมือสอง เป็นต้น หรือกิจกรรมให้ผู้คนมีส่วนร่วมในพื้นที่ชุมชนผ่านการจัด
กิจกรรม การเปิดรับครูอาสา หรือการสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนภายนอกได้เข้ามาชมการแสดงทั้งในและ
นอกชุมชน นอกจากนี้การระดมความคิดท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ซึ่งเป็นลักษณะ
ในการจัดการองค์กรทางสังคมที่รงค์ บุญสวยขวัญ (2557) ได้กล่าวถึง และเป็นรูปแบบที่อยู่ในกรอบ
วิธีการจัดการองค์กรทางสังคมในรูปแบบของแมคคินซี (อ้างถึงใน เศกสิน ศรีวัฒนานุกุลกิจ, 2551) 
 7.2.2 หลักการสอนดนตรี 
          หลักการสอนดนตรีของทั้งสามองค์กรมีลักษณะผสมผสานกัน ในระดับเริ่มต้น
หรือระดับเด็กและเยาวชนที่ไม่มีความรู้ด้านดนตรีจะอาศัยกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย การฟัง การ
ออกเสียงสื่อสารกัน โดยใช้องค์ประกอบทางดนตรีทั้งในด้านจังหวะ ท านอง เสียงประสาน และ
รูปแบบบทเพลงร่วมกับการสร้างสรรค์เกมโดยมุ่งเน้นเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแบบกลุ่ม เช่นเดียวกับวิธี
ของดาลโครสใช้ร่างกายและความรู้สึกนึกคิดเป็นเครื่องดนตรีช้ินหนึ่งในการตอบสนองต่อดนตรีและ
สร้างประสบการณ์ทางดนตรีผ่านการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติดังที่กล่าวถึงในคาร์เดอร์และมีด 
(Carder, 1990; Mead, 1994) ออร์ฟใช้องค์ประกอบพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นค าพูด ดนตรี และการ
เคลื่อนไหวซึ่งสร้างความหลากหลายในห้องเรียนเพื่อให้สามารถค้นหา สร้างประสบการณ์ สร้างงาน
ดนตรี และแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองอ้างถึงในฟราซเซ่และคาร์เดอร์ (Frazze, 2006; Carder, 1990) 
และโคดายมุ่งเน้นการใช้การร้องเป็นเครื่องดนตรีช้ินแรกอ้างถึงในอแบรมสันและโชสกี (Abramson, 
2001; Choksy, 1981) ในขณะเดียวกันองค์กรมีการใช้แนวคิดสอดคล้องกับแนวคิดของซูซุกิ  
(Suzuki, 2012) คือ การเล่นดนตรีเริ่มจากการเรียนดนตรีผ่านกิจกรรมอย่างมีความสุขเหมือนได้รับ
ความอบอุ่นจากครอบครัวก่อนจนสามารถถึงระดับเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
          ในระดับปานกลางถึงสูงหรือกลุ่มเยาวชนที่สามารถเล่นเครื่องดนตรีมาได้ใน
ระดับหนึ่งจนถึงระดับดีสามารถแสดงดนตรีได้ มีหลักการสอนดนตรีคล้ายคลึงกับครูดนตรีไทย คือ 
วิธีมุขปาฐะ ดังที่คณิเทพ ปิตุภูมินาค (2551) ได้อธิบายว่าเป็นวิธีการพร่ าบอกกล่าวโดยผู้สอน พร้อมกับ
การแสดงให้เห็นและปฏิบัติตาม นอกจากนั้นยังส่งเสริมแนวคิดทางสังคม การใช้ชีวิต  ร่วมกับ
ประสบการณ์ทางสังคมของผู้สอน ในระดับนี้เป็นระดับที่ผู้สอนจะถ่ายทอดทักษะดนตรีร่วมถึงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมไปพร้อมกับเยาวชน ซึ่งเยาวชนบางคนได้รับการมอบหมายให้ฝึกฝนเยาวชนใน
ระดับเริ่มต้นเพื่อทบทวนวิชาความรู้ และต่อยอดกิ่งก้านใบให้ผลิดอกออกผลสร้างเยาวชนให้เข้ามีส่วน
ร่วมจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
           การฝึกฝนด้วยการผสมวงหรือการรวมวง เป็นการกลับมาเรียนแบบกลุ่มอีกครั้ง 
ผ่านการเล่นเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด รับหน้าที่ในบทบาทเครื่องดนตรีของตนเอง ในขณะเดียวกันต้อง
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รับผิดชอบเสียงของเครื่องดนตรีเหล่าน้ันอย่างพร้อมเพรียงในการรวมวง โดยทุกเครื่องต้องบรรเลงให้
ตรงจังหวะหรือมีจังหวะที่เท่ากัน มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงโน้ตที่ตรงกัน เป็นต้น ดังนั้นการขาดเครื่อง
ดนตรีใด จะส่งผลให้วงขาดเสียงหรือบทบาทที่เครื่องดนตรีนั้นที่ได้บรรเลงในการรวมวง เปรียบได้กับ
การมีส่วนร่วมทางสังคมกับองค์กรที่ต่างคนต่างมีหน้าที่ของตน ถ้าขาดบุคคลใดการด าเนินงานในสว่นของ
บุคคลนั้นจะขาดไปเช่นเดียวกัน การรวมวงจึงเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนให้รู้จักตนเอง 
หน้าที่ของตนเอง ตลอดจนการประเมินตนเองร่วมกับการประเมินผู้อื่น 
       การส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ในช่วงเริ่มต้นเด็กและเยาวชนได้ถ่ายทอด
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองผ่านดนตรี และศิลปะไปพร้อมกับการฝึกทักษะการเล่นดนตรี ใน
ขณะเดียวกันกระบวนการท างานขององค์กรได้ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้แนวคิดในการสร้างสรรค์
ในกระบวนการท างานร่วมกันในองค์กร และ  ชุมชน เช่น การจัดการตนเองทั้งด้านความคิด และการ
กระท า การพัฒนาแนวการสอนดนตรีให้รุ่นน้อง การพูดคุยประสานงานทั้งในและนอกชุมชน การบอก
เล่าเรื่องราวของชุมชนสะท้อนผ่านค าพูดหรือดนตรี รวมถึงความภาคภูมิใจในการพัฒนาพื้นที่ตนเอง
ให้มีความน่าอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เฉกเช่นมิฮาลี (Mihaly Csikzentmihalyi, 2013) ที่กล่าวไว้
ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เกิดจากความสัมพันธ์กับความคิดของปัจเจกบุคคลและบริบททางสังคม
วัฒนธรรม และถูกผลิตซ้ าจนกระทั่งสามารถแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรม ดังนั้นวิธีการขององค์กรจงึสง่ผลตอ่
วิถีทางของความคิดสร้างสรรค์ 
      ในทั้งสามองค์กรแสดงให้เห็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่งอยู่ในกระบวนการ
เรียนการสอนดนตรีเป็นประจ า แต่ละองค์กรมุ่งเน้นด้านความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างกัน กลุ่มมิวสิก 
แชรริ่ง มีการพัฒนาผู้น าเยาวชนในชุมชนให้สามารถคิดสร้างสรรค์งาน วิเคราะห์ และตัดสินใจด้วย
ตนเอง รวมถึงการน าทัศนศิลป์มาประยุกต์ใช้กิจกรรมกับเด็กและเยาวชนก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน 
กลุ่มคลองเตย มิวสิก โปรแกรม ได้มุ่งเน้นการน าเสนอบทเพลงในลักษณะสะท้อนวิถีชีวิต ทัศนคติ 
และให้โอกาสเยาวชนได้สร้างสรรค์บทเพลง และโรงเรียนดนตรีอิมมานูเอลมุ่งเน้นวิธีแบบดนตรี
คลาสสิกให้เยาวชนมีทักษะพื้นฐานที่มั่นคง และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการสอนรุ่นน้องแต่ละคนที่
ไม่เหมือนกันหรือเรียบเรียงดนตรีด้วยตนเองสอดคล้องกับกริฟฟิท (Fleur Griffiths, 2010) ได้กล่าวไว้
ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนและก่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาเฉก
เช่นเดียวกับกระบวนการด้านการจัดการเรียนการสอนดนตรีที่ส่งผลให้เยาวชนเกิดสมาธิ ยอมรับการ
ผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น ในขณะเดียวกันสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง  
        ในด้านกลุ่มตัวอย่างคนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ การแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ
กิจกรรมด้านดนตรี และศิลปะช่วยให้เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ยที่ 4.61 ซึ่งอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมากที่สุด แสดงให้เห็นความส าคัญของดนตรีในด้านการสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับ
เยาวชน สังคม และชุมชนแออัดจากทัศนคติของคนในชุมชน 
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       7.2.3 การมีส่วนร่วม 
         การมีส่วนร่วมเป็นหลักการในการวิจัยที่จะแสดงให้ถึงความพยายามขององค์กร
ด้านดนตรีในชุมชนแออัดในการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชน โดยสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 
 7.2.3.1. มิติของการมีส่วนร่วม  
   องค์กรทั้งสามองค์กรพัฒนาเยาวชนในมิติการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับ  
โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen & Uphoff, 1977) ดังนี้ 
 (1) การตัดสินใจร่วมกัน (Decision-making)  
   การตัดสินใจของทั้งสามองค์กรแสดงให้เห็นการตัดสินใจร่วมกันในหลาย
รูปแบบ เช่น การตัดสินใจพร้อมกับเยาวชนในการแบ่งหน้าที่ทั้งในส่วนของการแสดงดนตรี คัดเลือก
บทเพลงที่ใช้ในการแสดงร่วมกัน การแบ่งหน้าที่ในการสอนดนตรีแก่รุ่นน้อง และเดินชมชุมชน ในส่วน
ของผู้ปกครองมาร่วมกันตัดสินใจเรื่องอาหาร หรือคนในชุมชนร่วมวางแผนสนับสนุนอุปกรณ์ รวมถึง
การพูดคุยกับผู้น าชุมชนและหน่วยงานของรัฐ เช่น ส านักงานเขตคลองเตยในการดูแลพื้นที่ เป็นต้น  
 (2) การด าเนินการร่วมกัน (Implementation)  
      กิจกรรมขององค์กรทั้งสามส่วนใหญ่เกิดข้ึนโดยตรงกับเด็กและเยาวขน
ในพื้นที่ การด าเนินการจึงมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเป็นหลัก โดยสังเกตได้จากให้
เยาวชนท าหน้าที่ผู้ด าเนินการแสดงดนตรี เดินชมชุมชน สอนดนตรีรุ่นน้อง การระดมทุน และสิ่งของ 
รวมถึงการประสานงานกับเครือข่ายและคนในชุมชน ในส่วนของผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปจะเป็น
ผู้สนับสนุนทรัพยากร เช่น แรงงาน ไฟฟ้า ประปา การกระจายเสียง และการบอกต่อ และผู้สนับสนุน
จากภาครัฐและเอกชนเป็นผู้ร่วมให้ทุนด าเนินการ 
 (3) การจัดสรรผลประโยชน์ร่วมกัน (Benefits)  
   การด าเนินการของทั้ งสามองค์กรแสดงให้ เห็นว่าเยาวชนได้รับ
ผลประโยชน์ในด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีข้ึน เยาวชนที่มีความตั้งใจได้รับการ
สนับสนุนด้านการศึกษาที่สูงข้ึนจากองค์กร ผู้ปกครองไว้วางใจจนกระทั่งมีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรม
ดนตรี ดังนั้นเมื่อองค์กรสอนดนตรีมีผลลัพธ์ที่ดีจึงได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจาก
ผู้สนับสนุนในหลากหลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนสถานที่แสดงดนตรี การสนับสนุนบุคคลในการ
ช่วยพัฒนาพื้นที่ทางศิลปะในโรงหมู การสนับสนุนเครื่องดนตรี เป็นต้น    ในส่วนชองอาสาสมัครที่เข้า
มามีส่วนร่วมในระยะยาว และเยาวชนในชุมชนที่กลับเข้าไปมีส่วนช่วยในองค์กรเริ่มมีรายได้จาก
องค์กรที่ถูกจัดสรรเพื่อเป็นค่าเดินทาง และค่าครองชีพ 
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 (4) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล (Evaluation)  
      ในมิติการประเมินผลจะสังเกตได้จากครูในองค์กรติดตามประเมินผล
เยาวชนที่ เรียนว่ามีพัฒนาการอย่างไร การพูดคุยเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรมเยาวชนที่
เปลี่ยนแปลงไปกับผู้ปกครอง รวมถึงบุคคลในชุมชนเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีข้ึน 
ตลอดเวลาการด าเนินงานขององค์กรมีการประเมินโดยการสัมภาษณ์ การอภิปรายกลุ่มอยู่อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากการด าเนินงาน และเป็นข้อมูลส าหรับ
ผู้สนับสนุน  
 7.3.2.2 ลักษณะของการมีส่วนร่วม  
  ลักษณะของการมีส่วนร่วมมีความสอดคล้องกับโคเฮน และอัพฮอฟ 
(Cohen & Uphoff, 1977) ได้แก่ ผู้เข้าร่วมองค์กรทั้งสามองค์กรมีลักษณะริ่เริ่มจากบุคคลภายนอก
องค์กรที่มีทักษะด้านดนตรีและต้องการใช้ดนตรีให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม น าไปสู่การสร้างผู้มีส่วน
ร่วมที่อยู่อาศัยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงโดยริเริ่มจากเยาวชนในชุมชน ผู้ปกครอง และบุคคล
ทั่วไปตามล าดับ โดยมีผู้น าชุมชนและองค์กรภาครัฐอ านวยความสะดวกในบางโอกาส 
      การเกิดการมีส่วนร่วมขององค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด เขตคลองเตย 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ริ่เริ่มจากความต้องการให้การสอนดนตรีเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนในชุมชน
ด้วย ผู้ริ่เริ่มก่อตั้งองค์กรซึ่งเป็นปัจเจกบุคคลในภาคประชาสังคม มีลักษณะการริ่เริ่มเป็นแบบล่างขึ้น
บน (Bottom-Up) โดยมีความต้องการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในชุมชนแออัดเป็นแรงผลักดัน และ
แรงจูงใจให้ผู้มีส่วนร่วมทุกคนเข้ามาร่วมกันสร้างสรรค์องค์กรให้มีการจัดการที่ดี และสามารถด าเนิน
กิจกรรมขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง 
    7.3.2.3 ระดับของการมีส่วนร่วม (Levels of Participation) 
      การมีส่วนร่วมขององค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัดทั้งสามแห่งแสดงให้
เห็นระดับการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันสอดคล้องกับเพรตตี้ ( Pretty, 1995) และนรินทร์ชัย  
พัฒนพงศา (2547) ระดับการมีส่วนร่วมของครูในองค์กร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดนตรีซึ่งเป็นเยาวชน 
ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ซึ่งแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนขององค์กรสอนดนตรีในแต่ละ
ระดับ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านระยะเวลาการด าเนินการ อายุของเยาวชนที่มีส่วนร่วม และวิธีการ
ด าเนินงานในเรื่องการมีส่วนร่วม โดยองค์กรทั้งสามอยู่ในระดับการมีส่วนร่วม ดังต่อไปนี้ 
      คลองเตยมิวสิกโปรแกรม อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมในการท างานหรือ
ร่วมปฏิบัติ (Functional Participation) เนื่องจากมีระยะก่อตั้ง 6 ปี เป็นองค์กรที่ก าลังสร้างเยาวชน 
เยาวชนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมยังมีอายุน้อย และพื้นที่ค่อนข้างจ ากัดในการจัดกิจกรรมจึงอยู่ในระดับการ
มีส่วนร่วมกับการร่วมกิจกรรมดนตรี ศิลปะ และภาษาที่ครูในองค์กรได้จัดข้ึน ในขณะเดียวกัน
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ผู้ปกครอง และคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการท าหน้าที่สนับสนุนด้านอาหาร และการเดินทางของ
เยาวชน  
      มิวสิก แชร์ริ่ง อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมปฏิบัติในลักษณะโต้ตอบกัน 
(Interactive Participation) เยาวชน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ท าให้เกิดมุมมองที่หลากหลายจากการท างานร่วมกันหลายฝ่าย โดยคนกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนในการ
ตัดสินใจของคนในพื้นที่ และประชาชนจะได้รับผลประโยชน์จากการท าด้วยตนเองต่อไปในภายหลัง 
ได้ท างานกับเยาวชนในหลากหลายหน้าที่ เช่น การร่วมเล่นดนตรี การท าความสะอาด ต่อเติม ตกแต่ง
สถานที่เพื่อพัฒนาให้มีความสวยงาม การวางแผนจัดการแสดงดนตรีศิลปะในชุมชน การประสานงาน
ระหว่างเครือข่ายทั่วประเทศ การเป็นผู้น าเยี่ยมชมชุมชน เป็นต้น โดยใช้การร่วมกันตัดสินใจของคน
ในพื้นที่ซึ่งในระยะเวลา 6 ปี ก่อให้เกิดการเตรียมพร้อมให้เยาวชนได้ขับเคลื่อนด้วยตนเองในอนาคต 
      โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล เนื่องจากด าเนินงานการสอนดนตรีคลาสสิก
โดยมุ่งเน้นเครื่องสายตะวันตกมากว่า 18 ปี และได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนที่สนใจ
ด้านดนตรีจนจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และกลับมาพัฒนาองค์กรจึงก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
จากการขับเคลื่อนตนเอง (Self-Mobilisation) เยาวชนเติบโตข้ึนมาสามารถด าเนินการเรียนการสอน
ขององค์กรด้านดนตรีได้ด้วยตนเอง สามารถประสานงานองค์กรภายนอกด้วยตนเองในการจัดการ
แสดงดนตรี มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนขององค์กรให้มีคุณภาพทางดนตรมีาก
ข้ึน ในขณะเดียวกันได้รับการช่วยเหลือในด้านการจัดการองค์กรด้านเอกสารจากผู้ปกครอง เช่น การ
วางตาราง การท าธุรการ และบัญชี เป็นต้น แสดงให้เห็นการสร้างรากฐานให้คนในชุมชนได้ท าองค์กร
ดนตรีในรุ่นต่อไป  
      จากการศึกษาระดับการมึส่วนร่วมของคนในชุมชนในภาพรวมพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่าง 160 คน เป็นผู้ที่รู้จักองค์กรแต่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 21.8 ในระดับเป็นผู้ชม
การแสดงหรือชมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 13.4 และเริ่มมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระการท ากิจกรรมโดย
การสนับสนุนด้านแรงงาน สถานที่ พัสดุ และอุปกรณ์ในการจัดงานคิดเป็นร้อยละ 12.5 โดยกลุ่มที่มี
การมีส่วนร่วมในระดับระดมความคิด เช่น การประชุมเพื่อตัดสินใจ การวางแผน และการประเมินผล
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละระหว่าง 1.4 – 2.8 ซึ่งสอดคล้องกับทินกฤต นุตวงษ์ (2554) ซึ่งกล่าวว่า
แนวคิดการมีส่วนร่วมมีระดับที่แตกต่างกัน เมื่อการมีส่วนร่วมมีระดับที่สูงข้ึนจ านวนผู้มีส่วนร่วมจะ
ลดลงตามสัดส่วน ดังนั้นในประเด็นการได้รับชมการแสดงซึ่งเป็นระดับการมีส่วนร่วมในการรับข้อมูล
จากองค์กรในระดับต้นจึงมีจ านวนมากกว่าผู้ที่ได้ลงมือสนับสนุนในทางปฏิบัติ ในขณะเดียวกันผู้มีส่วน
ร่วมในระดับการออกความคิดเห็นในการวางแผนหรือการประเมินองค์กรมีจ านวนน้อยที่สุด 
  นอกจากนีก้ารวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมกับผลกระทบทาง
สังคมทางด้านบวกส่งผลต่อระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ทั้งในด้านพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่เป็น

Ref. code: 25625724300024PJG



149 
 

ประโยชน์ เช่น ใจเย็น ช่วยเหลือ แบ่งปัน เป็นต้น ด้านคุณค่าของวิชาดนตรีในสังคม ด้านความกล้า
แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ เช่น กล้าที่จะแสดงดนตรีในบทเพลงที่ตนเองเลือกหรือแต่งข้ึนใหม่ 
ด้านการสร้างความสามัคคี และช่วยเหลือกันและกัน ด้านการใช้ชีวิตประจ าวันมีความสุขกับการได้
เห็นเยาวชนในชุมชนเล่นดนตรีและท ากิจกรรม และในด้านการช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้คนใน
ชุมชน เช่น การแบ่งปันความรู้และเสียงดนตรีให้ผู้อื่น ในขณะเดียวกันผลกระทบทางสังคมในด้านลบ
ไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและ
องค์กร ทั้งยังสร้างวัฒนธรรมอันดีงาม เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชน เกิดความสามัคคี และเข้าใจกัน
มากขึ้น กิจกรรมดนตรีเป็นสิ่งที่สร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมท าให้เกิดการเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่าง
รวดเร็วดังที่มีการด าเนินการในกรณีศึกษาทั้งโครงการอักษรศิลป์เพื่อน้อง วงออเคสตราเยาวชน
เทศบาลนครยะลา มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข และสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เป็นต้น  
 7.2.4 ผลกระทบทางสังคม และทุนทางสังคม 
      การมีส่วนร่วมของทั้งสามองค์กรก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมหรือผลลัพธ์ทาง
สังคมในด้านคุณค่าของคุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมในแง่มุมที่หลากหลายผ่านการด าเนินงานของ
องค์กรสอนดนตรี ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร ตลอดจนระดับสังคม สอดคล้องกับแนวคิด
ของเดช วัฒนชัยย่ิงเจริญ (2553) สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ (2560) ดังต่อไปนี้ 
     ในระดับบุคคล ผู้มีส่วนร่วมเนื่องจากได้รับความไว้วางใจ การประพฤติที่ดีต่อกัน 
และความร่วมมือกัน ท าให้เกิดความสุขที่ได้ท างานร่วมกัน นอกจากนี้ยังได้ปลดปล่อยจากการร้อง
เพลง เล่นดนตรีร่วมกัน เป็นที่รู้จักและยอมรับของคนในสังคม ดังที่เยาวชนที่เข้ามาเรียนดนตรีได้
กล่าวว่า “ผมเล่นดนตรี และช่วยจัดงานท าให้คนในชุมชนมองเราเปลี่ยนไป” (เยาวชนมิวสิก แชร์ริ่ง, 
สัมภาษณ์ 2561) 
          ในระดับครอบครัว สังเกตได้ว่า คนในครอบครัวจะมีการสนับสนุนเมื่อได้เห็น
ประโยชน์ของการเรียนดนตรีที่มีความจริงจัง สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชนได้ มิใช่การ
เล่นเพื่อความบันเทิงเพียงอย่างเดียว ดังนั้นองค์กรด้านดนตรีจึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง 
เนื่องจากได้เห็นบุตรหลานมีพัฒนาการทั้งการเล่นดนตรี การใช้ชีวิต และทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดี ในบางครั้งก่อให้เกิดกิจกรรมในครอบครัว เช่น การฟังดนตรี การร่วมกันร้องเพลง และเล่น
ดนตรี เป็นต้น 
          ในระดับองค์กร เกิดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรทั้งด้านดนตรี และองค์กรภาค
ประชาสังคมอื่นเป็นเครือข่ายองค์กร เนื่องจากต้องมีการพึ่งพาอาศัยกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ทาง
สังคม และชุมชนซึ่งกันและกัน รวมไปถึงการมีอุดมการณ์ในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน หรือแม้กระทัง่
การต่อกรกับอ านาจที่ไม่เป็นธรรมร่วมกัน แม้จะมีแนวทาง และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาหรือ
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ช่วยเหลือสังคมคนละแบบกัน แต่กระนั้นความอยากให้มีสังคมที่ดีเป็นวัตถุประสงค์ที่ทุกองค์กรทาง
สงัคมมุ่งหวังให้เกิดข้ึน เมื่อองค์กรภาคประชาชนเป็นที่รู้จัก และมีผลงานมากขึ้น การสนับสนุนที่เข้า
มาก็มากข้ึน ส่งผลต่อบุคลากรในองค์กรที่ท างาน และด ารงชีพจากการท างานให้องค์กร สอดคล้องกับ
แนวคิดด้านทุนทางสังคมของพุทนัม (2000) ดังที่กล่าวว่าทุนทางสังคมเป็นทุนที่เกิดจากความไว้วางใจ 
บรรทัดฐานของสังคม และเครือข่ายทางสังคม เนื่องจากคนในสังคมมีความสัมพันธ์ระหว่างกันผ่าน
ความร่วมมือในกิจกรรมทางสังคม 
      นอกจากนี้ในส่วนองค์กรของรัฐยังได้ประโยชน์ในการแบ่งเบาภาระงานทีเ่พิม่มาก
ข้ึนจากการช่วยเหลือหรือสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมที่เป็นองค์กรขนาดเล็กที่มีการตัดสินใจ 
และสามารถเข้าถึงคนในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว จึงเกิดการพัฒนาพื้นที่ของตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ร่วมกัน เช่นเดียวกับบรรษัทเอกชนที่มีส่วนในการสนับสนุนผ่านการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility) ทั้งในด้านเงินทุน อาสาสมัคร และเครือข่าย ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าความเป็น
มนุษย์ และภาพลักษณ์ที่ดีร่วมกัน 
      ในระดับชุมชน และสังคม เกิดความเข้าใจการท างานของกันและกัน ผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีโอกาสพูดคุยกันมากข้ึน เกิดกระบวนการพูดคุยกันในชุมชน ถึงแม้การท างานขององค์กร
เป็นการพัฒนาเยาวชนเป็นหลัก แต่กระนั้นผู้ปกครอง และคนในชุมชนเมื่อมีโอกาสในการมีส่วน
ร่วมกับการท างานขององค์กรจึงเข้ามาช่วยเหลือในหลากหลายด้าน ก่อให้เกิดทัศนคติและความ
คิดเห็นในเชิงบวกจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 161 คน แสดงให้เห็นการประเมินผลกระทบในด้านบวกมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากเท่ากับ 4.46 ผลกระทบด้านลบมีค่าเฉลี่ยโดยรวมในระดับน้อยที่สุด
เท่ากับ 1.86 ในส่วนของความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุดที่ระดับ 4.57 ซึ่งเห็นด้วยกับ
ประโยชน์ของการมีองค์กรด้านดนตรีในชุมชนแออัด และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจหรือจะพึงพอใจ
องค์กรโดยรวมในระดับมากที่สุดที่ระดับ 4.60 ในส่วนของความคาดหวังเกี่ยวกับประโยชน์และ
อนาคตขององค์กรมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่ระดับ 4.31  
      อย่างไรก็ตามในด้านความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปผู้ที่รู้จักองค์กร และผู้ที่ไม่รู้จัก
องค์กรจ านวน 55 คน มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงในด้านการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่ระดับ 4.73 และ 
4.71 ตามล าดับ ในกรณีของผู้ที่ไม่รู้จักองค์กรจะมีความคิดเห็นในกรณีการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมกับองค์กร และความเหมาะสมขององค์กรต่อชุมชนมีค่าเฉลี่ยน้อยที่ระดับ 4.38 แตกต่างกับผู้ที่
รู้จักองค์กรที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ทีร่ะดับ 4.53 และ 4.61 ตามล าดับ แต่กระนั้นยังคงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
      นอกจากนี้คนนอกชุมชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในชุมชน ท าให้ รู้จักชุมชน และ
เรียนรู้ ชุมชนแออัดมากข้ึน ก่อให้เกิดความเข้าใจความเป็นมนุษย์ร่วมกันผ่านการพูดคุย การ
สังเกตการณ์ และการร่วมกิจกรรมทางศิลปะ รวมถึงสนับสนุนสินค้าภายในชุมชน ท าให้ทัศนคติของ
คนภายนอกที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ลดอคติเกี่ยวกับการมองชุมชนแออัดว่าเป็น
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พื้นที่ที่น่ากลัว สร้างความภูมิใจ และพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนเพื่อน าไปสู่เสรีภาพในการเข้าถึง
ทรัพยากรจนสามารถก่อให้เกิดทุนทางสังคมสอดคล้องกับงานของจิรพรรณ นฤภัทร (2561)  
ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางสังคมจนก่อให้เกิดทุนทางสังคม และองค์กรที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานเนื่องจากได้สร้างความไว้วางใจ และเครือข่าย ผ่านระบบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
ท าให้เกิดการพัฒนาชุมชนแออัดอย่างต่อเนื่อง ลดปัญหาสังคมบางประการ และเกิดความยั่งยืนได้
ต่อไป ซึ่งทุนทางสังคมดังกล่าวสามารถหมดไป ถ้าขาดความต่อเนื่อง ดังที่ครูผู้ก่อตั้งองค์กรใน
กรณีศึกษากล่าวซึ่งสอดคล้องกับพรชัย ตระกูลวรานนท์ (2552) และวรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2551) 
กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นทุนที่สถาบันทางสังคมในแต่ละสังคมนั้นมีอยู่ สามารถสร้างความสัมพันธ์
ทางสังคมที่ดีให้แก่คนในสังคม และส่งผลดีในการประสานงาน ลดต้นทุนการผลิต และเกิดจารีต
ประเพณีที่ดีงามต่อกัน แต่กระนั้นสามารถลดเลือนหายไปในกรณีที่ไม่ถูกน ามาใช้ หรือมีการกระตุ้นอยู่
เสมอ 
 7.2.5 แบบแผน และการจัดการเพ่ือก่อให้เกิดผลกระทบในทางท่ีดี 
  จากการประเมินผลกระทบทางสังคม และศึกษาองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออดั 
ท าให้ผู้วิจัยสามารถน าเสนอรูปแบบการด าเนินการองค์กรดนตรีเพื่อสังคม โดยบูรณาการจากแนวคิด
ของกรณีศึกษาทั้งสามแห่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนแออัด และก่อให้เกิดการใช้องค์ความรู้
ทางด้านดนตรีเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ดังต่อไปนี้ 
 

 
ภาพที่ 7.1 แผนการพัฒนาชุมชนแออัดโดยองค์กรสอนดนตรีในชุมชนตามแผนบันไดวน 5 ข้ัน 
 

ข้ันที่ 1 วางรากฐาน
ทางดนตรีให้เกิดความ

เข้าใจกันและกัน

ข้ันที่ 2 สร้างกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนอย่าง

สร้างสรรค์

ข้ันที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา 
และส่งเสริมวิชาชีพ

ข้ันที่ 4 จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาให้กับเยาวชนที่

ขาดโอกาสหรือหลุดจากระบบ

ข้ันที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจขององค์กร 

เยาวชน และชมุชน
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 แผนบันไดวน 5 ข้ัน เป็นแผนที่เกิดจากการศึกษาองค์กรสอนดนตรีในชุมชน
แออัด เพื่อน าไปใช้บูรณาการองค์ความรู้กับชุมชน ทั้งนี้บันไดวนทั้ง 5 ข้ัน มีลักษณะหมุนวนเกื้อกูล 
และต่อยอดซึ่งกันและกัน ดังต่อไปนี้ 
 ข้ันที่ 1 การจัดต้ังองค์กรดนตรีเพื่อพัฒนาสังคมหรือชุมชนในพื้นที่ที่เยาวชนขาด
โอกาส หรือถ่ินทุรกันดาร โดยมีแนวคิดสร้างผู้น าทางการดนตรีในพื้นที่อย่างแนวแน่ เพื่อหวังผลใน
ระยะยาว ผู้ท าโครงการสร้างแนวคิดในการใช้ดนตรีเพื่อเป็นสะพานเช่ือมโยงไปสู่การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ ต่อยอดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมด้านดนตรี และบูรณาการศาสตร์แขนงอื่นเข้าร่วมจนสามารถ
ท าให้เยาวชนมีความรู้ที่หลากหลาย และเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งทางด้านดนตรี และด้านการ
พัฒนาชุมชน 
 1.1 กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ของเยาวชนในช่วงเริ่มต้นผ่านกิจกรรมดนตรี
สร้างสรรค์ การเข้าจังหวะ การเคลื่อนไหวร่างกาย การไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน โดยส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และดนตรีระหว่างเยาวชนในชุมชน และผู้ท า
กิจกรรม 
 1.2 การใช้เครื่องดนตรีเป็นสื่อหนึ่งในการพัฒนาตนเอง การกระตุ้นให้อยาก
เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ จนก่อให้เกิดความภาคภูมิใจเมื่อสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีช้ินนั้นได้ และต่อ
ยอดสู่การสนใจเรียนในศาสตร์อื่นได้ 
 1.3 การแสดงออกต่อหน้าสาธารณชน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางดนตรีของ
องค์กรกับชุมชน อีกทั้งยังเสริมสร้างความมั่นใจ การกล้าคิดกล้าแสดงออกให้เยาวชนสามารถเรียนรูไ้ด้
ด้วยตนเองต่อไปในอนาคต  
 ข้ันที่ 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านดนตรีในชุมชน โดยการจัด
กิจกรรมในชุมชน พบปะพูดคุยกับคนในพื้นที่ องค์กรภาครัฐ และเอกชนในบริเวณนั้น  เน้นการ
ประสานงานให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากที่สุด สนับสนุนการด าเนินงานโดยเยาวชนในชุมชนเองจนสามารถ
เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนไปพร้อมกัน  
 ข้ันที่ 3 ส่งเสริมเยาวชนให้สามารถศึกษาในระดับสูง แต่กระนั้นถ้าจ าเป็นต้อง
ประกอบอาชีพให้ส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชนในด้านที่หลากหลายผ่านการปฏิบัติงานในองค์กร เช่น 
การแสดงดนตรี การออกแบบ และสร้างเวที ช่างไฟ ช่างเสียง การออกแบบสิ่งพิมพ์ การท า
ประชาสัมพันธ์ การท าสื่อ และการประสานงาน เป็นต้น เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นแบบอย่างแก่
เยาวชนคนอื่นในพื้นที่ชุมชนแออัด และต่อยอดแรงบันดาลใจในองค์กร  
 ข้ันที่ 4 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม หรือเช่ือมโยงต่อยอด
การศึกษาส าหรับเยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาในระบบ และไม่สามารถเข้าศึกษาในโรงเรียน 
ภาคปกติได้ จ าเป็นต้องเรียนนอกระบบที่มีมาตรฐานสามารถสอบเทียบได้ และเข้าใจบริบท  
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การด าเนินชีวิตในสังคม ซึ่งตลอดทุกระยะในการด าเนินงานองค์กรมีความรู้ในการส่งต่อความรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลายเช่นเดียวกับการสร้างสรรค์ทางดนตรี 
 ข้ันที่ 5 ผลักดันสู่ระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างรายได้
ให้กับเยาวชนที่ส าเร็จการศึกษาหรือประกอบอาขีพ องค์กร และชุมชน โดยมีการคิดค้นนวัตกรรม
สินค้า และบริการจากชุมชน เสริมสร้างทักษะทางการตลาด ผลักดันหรือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ
รับผิดชอบต่อสังคมของภาครัฐ และเอกชน โดยไม่ละทิ้งแก่นแท้ของตนเอง และท าตามผู้มีอ านาจจน
ตนเองไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเองได้    
 อย่างไรก็ตามการด าเนินการตามข้ันดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนตามบริบทของ
องค์กร ตามความเหมาะสมของบุคลากร เงินสนับสนุน และบริบทของชุมชน เพื่อจะสร้างความ
ร่วมมือซึ่งกันและกัน ต่อยอดการเรียนรู้สู่เยาวชน และคนในชุมชนได้ในระยะยาว 
 นอกจากนี้การด าเนินการขององค์กรที่ส่งผลต่อเยาวชนในชุมชน และผู้คนใน
ชุมชนต้องค านึงถึงบริบทของชุมชน และทักษะด้านดนตรีที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของเยาวชนทั้งใน
ด้านทักษะดนตรี และทักษะชีวิต โดยท าให้ชุมชนเกิดความไว้วางใจ น าไปสู่การเข้ามามีส่วนร่วมใน  
แต่ละระดับ ดังนั้นการบริหารจัดการโดยมีองค์ความรู้ในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง จะท าให้ส่งผลดี
ต่อการพัฒนาชุมชนร่วมกับการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรีไปพร้อมกันตามทัศนะของงานวิจัย ดัง
ตารางต่อไปนี ้ 
  
ตารางที่ 7.1  
การจัดการที่ส่งผลกระทบในทางที่ดีส าหรับองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด 

หัวข้อ รายการ 
โครงสร้างองค์กรท่ีส่งผลดี 
(Best practices in 
organization structure) 
 

• การสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสามารถพูดคุยกันอย่าง
ตรงไปตรงมา และมีส่วนร่วมในการท างานแบบร่วมมือกัน 

• แบ่งหน้าที่ในการท างานชัดเจนทุกระดับทั้งอาสาสมัครและ
เยาวชน ร่วมกันตัดสินใจ 

• การติดตามดูแลผู้ที่ท างาน มีอาสาสมัครช่วยก ากับดูแลเยาวชน 
กลยุทธ์ท่ีส่งผลดี 
(Best practices in 
strategic planning) 
 

• ใช้ดนตรีเป็นสื่อในการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต ผ่านการมี
ส่วนร่วมกบัชุมชนที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

• องค์ความรู้ปรับเปลี่ยนตามลักษณะบุคลากรที่เช่ียวชาญ 

• หลักสูตรที่ชัดเจน และเกิดความต่อเนื่อง 

• การประเมินองค์กร และเยาวชนอยู่เสมอ 
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ระบบการท างานท่ีส่งผลด ี
(Best practices in 
system planning) 
 

• ระบบการท างานในส่วนงาน เน้นสร้างให้ชุมชนมีส่วนร่วมทุก
กิจกรรม  โดยมี ก ารแบ่ งง านในแต่ ละส่ วนชัด เ จนตาม
ความสามารถของบุคคล หรือสร้างการเรียนรู้งาน 

• ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของตนเองและหน่วยงานร่วม 

• การระดมทุน สิ่งของ หรืออาสาสมัคร จัดท าผ่านโครงการของ
ภาครัฐ และเอกชนโดยมีการระวังอ านาจจากนายทุน 

• การจัดการสถานที่ในชุมชนให้เกิดการดูแลเอาใจใส่ และเป็น
แหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน 

รูปแบบการจัดการท่ีส่งผลดี 
(Best practices in 
organization style) 
 

• ผู้น าเรียนรู้ชุมชน และองค์ความรู้ใหม่ในชุมชน ผลักดันให้ชุมชน
เดินหน้าด้วยตนเอง  

• การสร้างแรงจูงใจ ให้เห็นประโยชน์จากการร่วมงานกัน และ
การหมั่นฝึกฝนดนตรีเพื่อแสดงถึงศักยภาพของเยาวชน 

• การสร้างเครือข่ายขององค์กรดนตรีทั่วประเทศ และเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ เอกชน ให้เกิดวัฒนธรรมร่วมกัน  

ทักษะท่ีส่งผลดี 
(Best practices in skills 
management) 
 

• อาสาสมัครสอนดนตรีมีความเช่ียวชาญทั้งประสบการณ์และการ
สอนดนตรี และความรู้เกี่ยวกับงานชุมชน 

• ทักษะการบูรณาการแนวคิดร่วมกับศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ ท า
ให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

• มีองค์ความรู้ด้านการประสานงานชุมชน และแนวคิดการมีส่วน
ร่วม และการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

การจัดการบุคคลท่ีส่งผลดี 
(Best practices in staff 
management) 
 

• จ านวนบุคลากร ผลักดันให้เกิดอาสาสมัครประจ า และเยาวชน
ผู้สอนและประสานงานที่มีเงินเดือน 4-5 คน  

• การคัดเลือกบุคลากร ผ่านการอาสาสมัคร และเยาวชนที่เติบโต
มาจากองค์กร 

• ให้มีการพัฒนาบุคลากร เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับองค์กรเพื่อสังคม 

• รายได้ในการด ารงชีพ ค่าท างาน และประสานงานองค์กร ให้
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างเหมาะสมในสังคมเมือง 
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7.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 7.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
         การวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด พื้นที่เขตคลองเตย 
โดยมุ่งเน้นองค์กรทั้งสามที่มีเอกลักษณ์ที่อาจคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันในบางประเด็น ทั้งนี้
ข้อเสนอแนะเป็นเพียงความคิดเห็นโดยรวมจากผู้วิจัย ดังนี้  
     1. องค์กรสอนดนตรีขาดบุคลากรทั้งในด้านการสอน และด้านการบริหารจัดการ 
ท าให้งานทั้งทางด้านสังคม และทางด้านดนตรีอาจไม่ครอบคลุมหรือทั่วถึงชุมชนที่มีขนาดใหญ่ ซึ่ง
บุคลากรส่วนใหญ่จะมีความถนัดทางใดทางหนึ่ง การมีบุคลากรที่เพียงพอทั้งสองด้านจึงมีความส าคัญ
เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรดนตรีเพื่อสังคมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
         2. การจัดตั้งองค์กรที่ เป็นทางการข้ึน และมีเป้าหมายที่ชัดเจนต่อเนื่อง จะ
สามารถท าให้การท างานด้านดนตรีในสังคมสามารถด ารงอยู่เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมได้ในระยะยาว 
เช่น การจัดตั้งมูลนิธิหรือองค์กรการกุศลที่จูงใจให้มีผู้สนับสนุนทั้งในด้านการเงิน บุคลากร และองค์
ความรู้เพิ่มมากข้ึนหรือการจัดตั้งโรงเรียนรู้นอกระบบในชุมชนเพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนใน
พื้นที่ชุมชนแออัดอย่างเต็มรูปแบบทั้งในด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรมชุมชน และวิชาพื้นฐานทั่วไปใน
ลักษณะบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติในชีวิตจริง เป็นต้น    
          3. การสนับสนุนจากทางภาครัฐ และเอกชนส่งผลต่อการท างานองค์กรเป็นอย่าง
มาก ถึงกระนั้นการเรียนรู้และพัฒนาสินค้าและบริการจากชุมชนจนสามารถเป็นธุรกิจจากชุมชนและ
องค์กรร่วมกันจัดท าด้วยตนเองจะท าให้องค์กรด าเนินกิจกรรมในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากข้ึน 
 7.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
          1. การศึกษาองค์กรสอนดนตรีในบริบทชุมชนแออัดอื่น เพื่อน าไปสู่การศึกษาให้
เห็นความส าคัญขององค์ความรู้ด้านดนตรีในการท างานด้านพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และ
ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย และตระหนักถึงผลกระทบทางสังคมขององค์กรในพื้นที่มากข้ึน 
          2. การศึกษาเจาะลึกสู่การพัฒนาองค์ความรู้จากชุมชน โดยถ่ายทอดผ่านผลงาน
ทางดนตรี ก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ให้สังคมภายนอกชุมชนแออัดให้ตระหนักรู้ เพื่อลดอคติที่ถูกทับ
ถมมาอย่างยาวนาน และสนับสนุนให้เห็นความส าคัญ และผลักดันให้เกิดก ารพัฒนาชุมชน 
อย่างต่อเนื่อง 
       3. ศึกษาวิจัยผลกระทบทางสังคมให้รอบด้านมากข้ึนในระดับชาติ น าไปสู่การ
สร้างนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาด้านองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอย่างบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมจากชุมชนทั้งทางด้านศิลปะ และสิ่งอุปโภคบริโภค  
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         4. การศึกษาผลกระทบทางสังคมซึ่งส่งผลต่อต้นทุนทางสังคมที่น าไปสู่การ
ประเมินมูลค่าทางการเงิน สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว และลดต้นทุนการผลิตใน
ระดับมหภาค  
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ภาคผนวก ก 
แนวค าถามส าหรับสัมภาษณ์ 

 
 ค าชี้แจง แนวค ำถำมส ำหรบัสัมภำษณ์เป็นแนวค ำถำมหลักเพื่อน ำไปใช้สัมภำษณ์บุคคลที่
เกี่ยวข้องกบัองค์กรด้ำนดนตรีในชุมชนแออัด ดังนี ้
 
ตอนท่ี 1 แนวค าถามส าหรบัเยาวชนที่เรียนอยู่ในองค์กรดนตรีในชุมชนแออัด  
  ก่อนการร่วมกิจกรรม 
  1. คุณพักอำศัยอยู่ทีใ่ด 
  2. ถ้ำต้องกำรแต่งเพลงเกี่ยวกบับ้ำนหรือชุมชนกอ่นได้เรียนดนตรีอยำกใส่ค ำอะไรลงไปบ้ำง 
  3. คุณรู้จักองค์กรนี้ได้อย่ำงไร 
      4. ก่อนมำเรียนดนตรี คุณมีคำดหวังอะไรในกิจกรรมดนตรีขององค์กร 
  5. ถ้ำไม่ได้มำเรียนดนตรีคิดว่ำตัวเองก ำลังท ำอะไร 
  ระหว่างการด าเนินกิจกรรม 
      6. คุณท ำกิจกรรมดนตรีอะไรบ้ำง และมีควำมต่อเนื่องหรือไม่ อย่ำงไร 
      7. เคยรู้จักเพื่อนที่เรียนด้วยกันมำก่อนหรือไม่ มีควำมสัมพันธ์กับเพื่อนที่เล่นดนตรี
ด้วยกันเป็นอย่ำงไรทั้งก่อนและหลังเรียนดนตรี  
      8. เคยชวนเพื่อนมำเรียนหรือไม่ คุณมีวิธีกำรชวนอย่ำงไร และได้ผลเป็นอย่ำงไร 
      9. คุณคิดว่ำมีปัญหำอะไรบ้ำงที่ท ำให้ไม่สำมำรถมีส่วนร่วมกับกำรท ำกิจกรรม และแก้ไข
ปัญหำน้ันอย่ำงไร 
      หลังการท ากิจกรรม  
      10. กำรมำร่วมกิจกรรมดนตรีท ำให้เรำเปลี่ยนไปหรือไม่ ทั้งด้ำนควำมคิด และพฤติกรรม
      11. คุณคิดว่ำหลังจำกที่เรำเข้ำร่วมกิจกรรมดนตรีแล้วตนเองมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
อย่ำงไร ทั้งด้ำนควำมคิด พฤติกรรม และสังคม  
      12. คุณรู้จักคุณครูที่สอน หรือผู้น ำองค์กรสอนดนตรีอย่ำงไร มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผู้น ำ
อย่ำงไรบ้ำง มีสิ่งใดที่อยำกเสนอแนะผู้น ำองค์กร 
      13. เปรียบตัวคุณที่มำเรียนดนตรี กับเพื่อนที่ไม่สนใจเรียนดนตรี คุณคิดว่ำมีควำม
แตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร 
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      14. ก่อนเรียนดนตรีน้องมีควำมฝันอยำกท ำอะไรบ้ำง และหลังเรียนดนตรีควำมฝันนั้น
เปลี่ยนไปหรือไม่ อย่ำงไร 
      15. ถ้ำอยำกแต่งเพลงเกี่ยวกับบ้ำนหรือชุมชนตอนที่มีดนตรีเข้ำมำในชีวิตอยำกใส่ค ำ
อะไรลงไปบ้ำง 

 
ตอนท่ี 2 แนวค าถามส าหรบัผู้ปกครองของเยาวชนที่เรียนอยู่ในองค์กร 

 ก่อนการร่วมกิจกรรม 
  1. ท่ำนผู้ปกครองอำศัยที่ชุมชนแห่งนี้ต้ังแตเ่มื่อใด ลักษณะในชุมชนในอดีตกับปัจจุบัน
แตกต่ำงกันหรือไม่ อย่ำงไร 
      2. ท่ำนผู้ปกครองประกอบอำชีพอะไร และมีกำรด ำเนินชีวิตในชุมชนเป็นอย่ำงไรบ้ำง       
      3. ท่ำนรู้จักองค์กรสอนดนตรีนี้ได้อย่ำงไร มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรลักษณะนี้
อย่ำงไรในครั้งแรกที่ได้รู้จักกับองค์กร 
      4. ผู้ปกครองมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรในกำรส่งน้องไปท ำกิจกรรมด้ำนดนตรี  มีควำม
คำดหวังอะไรหรือไม่ 
      ระหว่างการด าเนินกิจกรรม 
      5. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมด้ำนดนตรีกับองค์กรหรือไม่ อย่ำงไร  
      6.เมื่อเข้ำร่วมกิจกรรมดนตรี ผู้ปกครองคิดว่ำองค์กรด้ำนดนตรีเป็นอย่ำงไร มีข้อดีข้อเสีย
หรือไม่ อย่ำงไร 
      7. ผู้ปกครองคิดว่ำปัญหำขององค์กรมีหรือไม่ มีควำมคิดเห็นว่ำอย่ำงไร 
      หลังการด าเนินกิจกรรม 
      8. ผลของกำรที่น้องๆ ไปเล่นดนตรี มีกำรแสดงออกให้ผู้ปกครองเห็นหรือไม่ อย่ำงไรบ้ำง 
      9. อำรมณ์ และพฤติกรรมของน้องทั้งก่อนและหลังเรียนดนตรีแตกต่ำงกันหรือไม่ 
อย่ำงไร 
      10. ในควำมคิดของผู้ปกครองคิดว่ำดนตรีสำมำรถขัดเกลำเยำวชน และน ำไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลงสังคมได้หรือไม่ อย่ำงไร   
      11. ผู้ปกครองคิดว่ำปัญหำขององค์กรมีหรือไม่ มีควำมคิดเห็นว่ำอย่ำงไร 
      12. ผู้ปกครองอยำกให้น้องๆ ท ำอำชีพอะไรต่อไปในอนำคต  
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ตอนท่ี 3 แนวค าถามส าหรับผู้น าองค์กรหรือผู้แทนจากองค์กร 
  ก่อนการท ากิจกรรม   
  1. นอกจำกกำรด ำเนินกำรขององค์กร ท่ำนประกอบอำชีพอย่ำงอื่นหรือไม่    
  2. ก่อนที่ท่ำนจะมำสอนดนตรีในชุมชนคลองเตย ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรเกี่ยวกับ
ชุมชนแออัด 
  3. ท ำไมถึงมีแนวคิดในกำรสอนดนตรีในชุมชนคลองเตย  
  4. องค์กรมเีป้ำหมำยอย่ำงไร ท ำไมถึงใช้ดนตรีเป็นหลักในกำรพัฒนำคน และท ำไมต้อง
เป็นดนตรลีักษณะนี ้
      5. กลุ่มเป้ำหมำยขององค์กรคือใครบ้ำง และมีคนกลุ่มใดมีส่วนร่วมบ้ำง อย่ำงไร 
      ระหว่างการด าเนินการท ากิจกรรม 
      6. องค์กรมีหลักกำร วิธีกำร หรือกลยุทธ์ใด เพื่อบรรลุเป้ำหมำยน้ัน  
      7. โครงกำรท ำกิจกรรมดนตรีในชุมชนมีกำรวำงแผนอย่ำงไร และมีกำรประชำสัมพันธ์
อย่ำงไร 
      8. ชุมชนมีส่วนร่วมหรือไม่ อย่ำงไรในกำรจัดกิจกรรม และให้มีส่วนร่วมในระดับใด  
      9. โครงสร้ำงขององค์กรเป็นอย่ำงไร มีผู้ตัดสินใจสูงสุดหรือไม่ และมีกำรจัดกำรทีมงำน
อย่ำงไร  
      10. มีวิธีกำรระดมทุน ระดมคน (ผู้เรียน และทีมงำน) และสิ่งของอย่ำงไร ท่ำนคิดว่ำสิ่ง
ไหนส ำคัญที่สุด และมีผู้ให้ควำมสนใจมำกน้อยเพียงใด  
      11. เมื่อมีกำรระดมทุน คน และสิ่งของแล้วมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงไร 
      12. ถ้ำวันหนึ่งไม่มีผู้สนใจในกำรระดมทั้งสำมสิ่งข้ำงต้น ท่ำนจะมีวิธีกำรอย่ำงไร 
      13. ท่ำนมีควำมสัมพันธ์กับองค์กรทำงสังคมในชุมชนอื่นหรือไม่ มีควำมไว้วำงใจกันใน
ระดับใด  
      14. ปัญหำที่พบในกำรท ำกิจกรรมดนตรีในชุมชนมีหรือไม่ และมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำ
อย่ำงไร 
      หลังการท ากิจกรรมดนตรี 
      15. จำกกำรท ำกิจกรรมดนตรี คิดว่ำดนตรีสำมำรถก่อให้เกิดผลกระทบทำงสังคมอย่ำงไร
บ้ำงต่อชุมชน รวมถึงมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำชุมชน และกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม หรือไม่ อย่ำงไร  
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      16. กำรด ำเนินกำรขององค์กรมีมำแล้วกี่ปี ท่ำนคิดว่ำระยะเวลำดังกล่ำว แสดงให้เห็น
ผลลัพธ์ของกิจกรรมที่ท่ำนด ำเนินกำรมำอย่ำงไรบ้ำง 

     17. ท่ำนคิดว่ำกำรจัดกำรองค์กรด้ำนดนตรีในชุมชนแออัดควรมีลักษณะใด   
      18. จำกกำรด ำเนินกำรคิดว่ำดนตรีสร้ำงคุณประโยชน์แก่ชำติมำกน้อยเพียงใด 
      19. แนวทำงขององค์กรต่อไปในอนำคตมีกำรวำงแผนอย่ำงไรบ้ำง 
 
ตอนท่ี 4 แนวค าถามส าหรบัผู้น าชุมชน 
  ก่อนการท ากิจกรรม 
  1. ท่ำนอำศัยที่ชุมชนน้ีตั้งแต่เมื่อใด  
  2. ชุมชนคลองเตยในอดีตกับปัจจบุันมีลกัษณะแตกต่ำงกันอย่ำงไร 
  3. ปกติท่ำนชอบฟงัดนตรหีรือไม่ ชอบฟังเพลงลักษณะใด  
  ระหว่างท ากิจกรรม 
  4. ทำ่นได้มีส่วนร่วมกบักิจกรรมดนตรีขององค์กรดังกล่ำวในชุมชนหรือไม่ ระดบัใด 
  5. ท่ำนคิดว่ำกิจกรรมด้ำนดนตรีขององค์กรดังกล่ำวมีผลกระทบอย่ำงไรต่อชุมชน มีข้อดี
และข้อเสียอย่ำงไร   
      หลังมีกิจกรรม 
      6. ท่ำนคิดว่ำกิจกรรมด้ำนดนตรีนั้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทำงสังคมของ
เยำวชนได้หรือไม่ อย่ำงไร 
      7. ท่ำนคิดว่ำองค์กรสอนดนตรีสำมำรถสร้ำงศิลปินของชุมชนได้หรือไม่ ถ้ำมีศิลปินที่เป็น
คนในชุมชนท่ำนจะรู้สึกอย่ำงไร  
  8. ท่ำนคิดเห็นอย่ำงไรต่อกำรด ำรงอยู่ขององค์กรสอนดนตรีของชุมชนในระยะยำว 
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ภาคผนวก ข 
แบบส ารวจส าหรับบุคคลท่ัวไปต่อองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด 

 
 ค าช้ีแจง  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ให้ท่านอ่านข้อความในตอนท่ี 1 แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับ
ข้อมูลของท่าน 

ตอนที่ 2 แบบส ารวจความคิดเห็น ให้ท่านอ่านข้อความในแบบส ารวจความคิดเห็น แล้วท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็น หรือความรู้สึกท่ีมีต่อข้อความดังกล่าว 

ตอนที่ 3 แบบส ารวจความพึงพอใจ ใหท่้านอ่านข้อความในแบบส ารวจความพึงพอใจ แล้วท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความพึงพอใจท่ีมีต่อข้อความดังกล่าว 

ตอนที่ 4 แบบส ารวจผลกระทบด้านบวก ให้ท่านอ่านข้อความในแบบส ารวจผลกระทบ แล้วท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดข้ึนตรงกับข้อความดังกล่าว 

ตอนที่ 5 แบบส ารวจผลกระทบด้านลบ ให้ท่านอ่านข้อความในแบบส ารวจผลกระทบ แล้วท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องผลกระทบทางสังคมท่ีเกิดข้ึนตรงกับข้อความดังกล่าว 

ตอนที่ 6 แบบส ารวจความคาดหวัง ให้ท่านอ่านข้อความในแบบส ารวจความคาดหวังแล้วท า
เครื่องหมาย  ลงในช่องความคาดหวังท่ีเกิดขึ้นตรงกับข้อความดังกล่าว 

ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ ให้ท่านเขียนข้อเสนอแนะหรือค าติชมท่ีท่านคิดเห็นว่าเหมาะสมต่อ
องค์กรสอนดนตรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 เพศ  ชาย หญิง อื่นๆ:______   

1.2 อายุ   18-29 ปี  30-39 ปี  40-49 ปี  
             50-59 ปี  60-69 ปี  70-79 ปี  สูงกว่า 80 ปี 

1.3 ระยะเวลาพักอาศัยอยู่ในชุมชน ต่ ากว่า 1 ปี   1-10 ปี   11-20 ปี   21-30 ปี   
                          31-40 ปี      41-50 ปี มากกว่า 50 ปี  
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1.4 การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ประกาศนียบัติวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัติวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี  
สูงกว่าปริญญาตรี อื่นๆ:_____________________ 

1.5 อาชีพ รับจ้าง ค้าขาย ข้าราชการ พนักงานเอกชน กิจการส่วนตัว  
อื่นๆ:____________ 

1.6 รายได้ต่อเดือน  น้อยกว่า 1000 บาท  1001-5000 บาท     5001-10000 บาท  
              10000-20000 บาท   20000-30000 บาท  สูงกว่า 30000 บาท 

 1.7 สถานภาพการสมรส โสด  สมรส หย่าร้าง  แยกกันอยู่  มีบุตร/ธิดา_____คน  
                                            ไม่มีบุตร/ธิดา                  

1.8 จ านวนสมาชิกในครอบครัว  1-3 คน  4-6 คน  7-9 คน  10 คนขึ้นไป 
1.9 ท่านรู้จักองค์กรสอนดนตรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในชุมชนหรือไม่ (มิวสิก แชร์ร่ิง, โรงเรียน

ดนตรีเอมมานูเอล หรือโปรแกรมดนตรีคลองเตย) 
ไม่รู้จักองค์กรสอนดนตรีในชุมชน (ข้ามข้อ 1.10 และ 1.11 ไปตอบตอนท่ี 2) 
รู้จักองค์กรสอนดนตรีในชุมชน 

1.10 ในกรณีที่ท่านรู้จักองค์กรสอนดนตรีในชุมชน ท่านมีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างไร  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รู้จักองค์กรสอนดนตรี แต่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม 
เข้าร่วมเป็นผู้ชมในกิจกรรมขององค์กร   
เข้าร่วมเป็นผู้ชมในกิจกรรมขององค์กร และเชิญชวนคนในชุมชนให้เข้าร่วมกิจกรรม   
มีส่วนร่วมโดยการสนับสนุน เช่น แรงงาน สถานท่ี พัสดุ เงินทุน ส่ิงอุปโภคบริโภค เป็นต้น 
มีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือในการท ากิจกรรมขององค์กร 
มีส่วนร่วมในการวางแผนการท ากิจกรรมขององค์กร 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเมื่อมีการจัดกิจกรรม 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเมื่อมีการจัดกิจกรรม 
มีส่วนร่วมในการประเมินกิจกรรมขององค์กร มีส่วนร่วมด้านอื่นๆ:_________ 

1.11 ท่านมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในข้างต้นบ่อยเพียงใด 
 1 ครั้งต่อสัปดาห์  1 ครั้งต่อเดือน  1 ครั้งต่อสามเดือน  
 1 ครั้งต่อหกเดือน  1 ครั้งต่อป ี   อื่นๆ: ___________ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด 

ข้อความ 
เห็นด้วย 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1.องค์กรท่ีสอนดนตรีในชุมชนเป็นองค์กรท่ี
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้กับชุมชน เช่น มี
การช่วยเหลือกันท ากิจกรรม 

     

2.ท่านคิดว่าการสอนดนตรีช่วยท าให้เยาวชนได้
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

     

3.ท่านคิดว่าองค์กรสอนดนตรีสามารถส่งเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนได้เป็นอย่างดี  

     

4.ท่านคิดว่ากิจกรรมด้านดนตรี และศิลปะช่วย
ให้เยาวชนได้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ 

     

5.ท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรีเปิดโอกาสให้คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมขององค์กร 

     

6.ท่านคิดว่าเยาวชนควรเรียนดนตรีควบคู่ไปกับ
การเรียนวิชาการท่ัวไป 

     

7.ท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรีจะช่วยให้ชุมชนมี
ความสุขกับการได้เห็นเยาวชนท ากิจกรรมดนตรี
และศิลปะมากขึ้น 

     

8.ท่านคิดว่าดนตรีจะท าให้เยาวชนในชุมชนของ
ท่านมีทัศนคติท่ีดีต่อสังคม 

     

9.ท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรีท่ีอยู่ในชุมชน
เหมาะสมต่อชุมชนของท่าน 

     

10.ท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรีเป็นองค์กรท่ี
สามารถแก้ปัญหาทางสังคมได้ทางใดทางหนึ่ง 
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด 

ข้อความ 

ความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1. ท่านพึงพอใจเมื่อได้ฟังดนตรีจากเด็กใน
ชุมชนท่ีเข้าร่วมเรียนกับองค์กร 

     

2. ท่านพึงพอใจ เมื่อใช้เวลาว่างกับการ
ร่วมร้องเพลงหรือช่วยเหลือกิจกรรมของ
องค์กร 

     

3. ท่านพึงพอใจเมื่อทราบว่ามีองค์กรสอน
ดนตรีในชุมชน 

     

4. ท่านพึงพอใจกับการให้บุตรหลานร่วม
กิจกรรมขององค์กรสอนดนตรีในชุมชน 

     

5. ท่านพึงพอใจเมื่อมีการจัดกิจกรรม
ดนตรีขององค์กรในชุมชนของท่าน 

     

6.ท่านพึงพอใจ ถ้ามีคนในองค์กรดนตรีใน
ชุมชน ขอให้ช่วยด าเนินการจัดงานด้าน
ดนตรีบางประการ 

     

7.ท่านพึงพอใจ หากมีส่วนร่วมกับองค์กร
จัดกิจกรรมด้านดนตรี 

     

8.หากมีโอกาสท่านพึงพอใจท่ีจะส่งบุตร
หลานหรือแนะน าผู้ท่ีมีบุตรหลานเข้าไป
เรียน และท ากิจกรรมด้านดนตรีกับองค์กร
สอนดนตรี 

     

9.ท่านพึงพอใจ หากมีองค์กรสอนดนตรี
ต่อไปในระยะยาว 
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ตอนที่ 4 ผลกระทบทางสังคมด้านบวก  

ข้อความ 

ส่งผลกระทบ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่
ส่งผล 

1.องค์กรด้านดนตรีท าให้เยาวชนมีพฤติกรรมเปล่ียนไป
ในทางท่ีเป็นประโยชน์ เช่น ใจเย็น ช่วยเหลือ แบ่งปัน เป็น
ต้น 

     

2.กิจกรรมด้านดนตรีช่วยให้เยาวชนได้กล้าแสดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรค์ เช่น กล้าท่ีจะแสดงดนตรีในบทเพลงท่ี
ตนเองเลือกหรือแต่งขึ้นใหม่  

     

3.การสอนดนตรีขององค์กรในชุมชน มีประโยชน์ต่อชุมชน
ในการสร้างความสามัคคี และช่วยเหลือกันและกัน 

     

4.กิจกรรมการเล่นดนตรีขององค์กรในชุมชนสร้างแรง
บันดาลใจใหเ้ยาวชนในชุมชน 

     

5.กิจกรรมดนตรีขององค์กรส่งผลต่อ เช่น การจัดกิจกรรม
ท่ีให้ทุกคนมาร่วมกัน ช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัว
และชุมชนดีขึ้น 

     

6.กิจกรรมดนตรีขององค์กรท าให้การใช้ชีวิตประจ าวันมี
ความสุขกับการได้เห็นเยาวชนในชุมชนเล่นดนตรีและท า
กิจกรรม 

     

7.องค์กรด้านดนตรีท าให้ท่านเห็นคุณค่าของวิชาดนตรีใน
สังคมมากขึ้น 

     

8.กิจกรรมดนตรีขององค์กรช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมท่ีดีให้
คนในชุมชน เช่น การแบ่งปันความรู้และเสียงดนตรีให้ผู้อื่น 

     

9.กิจกรรมดนตรีขององค์กรสร้างอาชีพและรายได้ให้
เยาวชน และชุมชน 

     

10.การประสานงานขององค์กรกับชุมชนท าให้
ความสัมพันธ์ขององค์กรกับชุมชนแน่นแฟ้นมากขึน้ 
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ตอนที่ 5 ปัญหาและข้อจ ากัดที่อาจพบ 

ข้อความ 

ส่งผลกระทบ 

มากท่ีสุด มาก น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ไม่ส่งผล
กระทบ 

1.องค์กรด้านดนตรีท าให้เยาวชนมี
พฤติกรรมเปล่ียนไปในทางท่ีไม่ดี เช่น มี
ความก้าวร้าว ใจร้อน เป็นต้น 

     

2.การสอนดนตรีขององค์กรในชุมชน 
สร้างมลภาวะทางเสียงต่อชุมชน 

     

3.กิจกรรมดนตรีขององค์กรในชุมชนท าให้
เยาวชนไม่มีเวลาพักผ่อน 

     

4.กิจกรรมดนตรีขององค์กรในชุมชน  
ไม่ก่อให้ เ กิดการมี ส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน 

     

5.กิจกรรมดนตรีขององค์กรส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และชุมชนใน
ทิศทางที่แย่ลง เช่น ไม่มีเวลาร่วมกันใน
ครอบครัว เป็นต้น  

     

6.กิจกรรมดนตรีขององค์กรท าให้สถานะ
ทางการเงินของครอบครัวมีความล าบาก 

     

7.องค์กร ด้านดนตรีมีพฤ ติกรรม ท่ีไม่
เหมาะสมท่ีส่งผลต่อบุตรหลานของท่าน 
เช่น การไม่ฟังความเห็นของผู้อื่น เป็นต้น 

     

8.กิจกรรมดนตรีขององค์กรเปลี่ยนแปลง
วิธีการฟังและเล่นดนตรีของคนในชุมชนท่ี
อยากอนุรักษ์ไว ้
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ตอนที่ 6 ความคาดหวังต่อองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด 

ข้อความ 

คาดหวัง 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1.ท่านคาดหวังว่ากิจกรรมดนตรีช่วยให้ท่านและ
บุตรหลานได้ท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวมากขึ้น 

     

2.ท่านคาดหวังว่ากิจกรรมดนตรีขององค์กรสอน
ดนตรีสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนของท่าน 
เช่น การได้ผ่อนคลายมากขึ้น 

     

3.ท่านคาดหวังว่าองค์กรด้านดนตรีจะช่วยพัฒนา
สุขภาพจิตของคนในชุมชนได้ 

     

4.ท่านคาดหวังว่าดนตรีจะสร้างรายได้ และอาชีพให้
เยาวชนและชุมชน 

     

5. ท่านคาดหวังว่า องค์กรดนตรีสามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ของเยาวชน และช่วยส่งเสริมการศึกษาของ
เยาวชนให้ดีขึ้นได้ 

     

6.ท่านคาดหวังว่า ดนตรีสามารถขัดเกลาให้เยาวชน
มีพฤติกรรมในทางท่ีดีได้ 

     

7.ท่านคาดหวังว่ากิจกรรมดนตรีขององค์กรสอน
ดนตรีมีประโยชน์ต่อชุมชนของท่านในระยะยาว 

     

8.ท่านคาดหวังว่าดนตรีของเยาวชนจะเป็นส่ือท่ี
สะท้อนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนได้เป็นอย่างดี 

     

9.ท่านคาดหวังว่าองค์กรดนตรี จะเป็นอีกหนทาง
หนึ่งท่ีช่วยแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนแออัด 

     

10. ท่านคาดหวังว่าองค์กรดนตรีจะสามารถคงอยู่
ต่อไปได้ด้วยการจัดกิจกรรมของเยาวชนในชุมชน
ท่านเอง 
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ตอนที่ 7 ข้อเสนอแนะ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินความสอดคล้องของแบบส ารวจส าหรับบุคคลทั่วไปโดยผู้เชี่ยวชาญ 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมโดยองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด  
เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
 
 ค าชี้แจง ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินความสอดคล้องของแบบส ารวจส าหรับบุคคลทั่วไปใน
ชุมชนแออัดเพื่อให้ผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้องด้านเนื้อหา และความเหมาะสม ขอให้ท่านได้
พิจารณาและให้ความคิดเห็น ดังนี้ 
 
ส่วนท่ี 1 กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ได้แก่ 
 
  เห็นด้วย   +1 คะแนน 
  ไม่แน่ใจ   0 คะแนน 
  ไม่เห็นด้วย  -1 คะแนน 
 
  

ส่วนท่ี 2 กรุณากรอกข้อมลูที่ท่านต้องการเสนอแนะหรือปรบัปรงุในช่องว่าง 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

ข้อความข้อมูลท่ัวไป 
(รายละเอียดสามารถตรวจสอบ

ในแบบส ารวจ) 

ความสอดคล้องของเนื้อหา

และความเหมาะสม 

ผลคะแนนรวม 

สิ่งท่ีควร

ปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ 

เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย 

1. เพศ    4 

2. อายุ    5 

3.ระยะเวลาพักอาศัยอยูใ่นชุมชน    5 

4. การศึกษา    4 

5. อาชีพ    5 

6. รายได้ต่อเดือน    3 

7.สถานะครอบครัว    3 

8. ขนาดของครัวเรือน    3 

9. ท่านรู้จักองค์กรสอนดนตรีใน
ชุมชนหรือไม ่

   
4 

10. ในกรณีที่ท่านรูจ้ักองค์กรสอน
ดนตรีในชุมชน ท่านมีส่วนร่วมกบั
องค์กรอย่างไร 

   

3 

11. ความถ่ีในการมีส่วนร่วมกบั
กิจกรรมในข้างต้น 

   
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref. code: 25625724300024PJG



183 
 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด 

ข้อความด้านความคิดเห็น 

ความสอดคล้องของเนื้อหาและ
ความเหมาะสม 

ผลคะแนนรวม 
สิ่งท่ีควร
ปรับปรุง/

ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

1.องค์กรที่สอนดนตรีในชุมชนเป็นองค์กร
ที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน 

   
4  ยกตัวอย่าง 

2.ท่านคิดว่าการสอนดนตรีใหเ้ยาวชนท า
ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

   
5 

3.ท่านคิดว่าองค์กรสอนดนตรสีามารถ
ส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ของเยาวชน
ได้เป็นอย่างดี  

   
5 

4.ท่านคิดว่ากิจกรรมด้านดนตรี และ
ศิลปะช่วยให้เยาวชนได้แสดงออกทาง
ความคิดสร้างสรรค์ 

   
4 

5.ท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรเีปิดโอกาส
ให้คนชุมชนมีส่วนร่วมระดับใดระดับหนึ่ง 

   
5 

6.ท่านคิดว่าเยาวชนควรเรียนดนตรีควบคู่
ไปกับการเรียนภาคปกติ 

   3 แก้ค า
เล็กนอ้ย 

7.ท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรจีะเพิ่ม
ความสุขให้ชุมชนของท่าน 

   
3 

8.ท่านคิดว่าดนตรีจะท าให้เยาวชนใน
ชุมชนของท่านมีทัศนคติที่ดีต่อสังคม 

   
3 

9.ท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรทีี่อยู่ใน
ชุมชนเหมาะสมต่อชุมชนของท่าน 

   
4 

10.ท่านคิดว่าองค์กรด้านดนตรเีป็นองค์กร
ที่สามารถแก้ปญัหาทางสงัคมได้ทางใด
ทางหนึง่ 

   
3 
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ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด 

ข้อความด้านความพึงพอใจ 

ความสอดคล้องของเนื้อหาและ
ความเหมาะสม 

ผลคะแนนรวม 
สิ่งท่ีควร
ปรับปรุง/

ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

1. ท่านพึงพอใจเมื่อไดร้ับฟงัดนตร ี    
5 

2. ท่านพึงพอใจ เมื่อใช้เวลาว่างกับการ
ร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตร ี

   
5 

3. ท่านพึงพอใจเมื่อทราบว่ามีองค์กรสอน
ดนตรีในชุมชน 

   
5 

4. ท่านพึงพอใจวิธีการด าเนินกจิกรรมของ
องค์กรสอนดนตรีในชุมชน 

   
5 

5. ท่านพึงพอใจเมื่อมีการจัดงานดนตรีใน
ชุมชนของท่าน 

   
4 

6.ท่านพึงพอใจ ถ้ามีคนในองค์กรดนตรีใน
ชุมชน ขอให้ช่วยด าเนินการจัดงานด้าน
ดนตรีบางประการ 

   
4 

7.ท่านพึงพอใจ หากได้มสี่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมด้านดนตรีขององค์กร 

   
3 

8.ท่านพึงพอใจทีจ่ะสง่บุตรหลานเข้าไป
เรียน และท ากิจกรรมด้านดนตรกีับองค์กร
สอนดนตรหีากเป็นไปได ้

   
5 

9.ท่านพึงพอใจ หากมอีงค์กรสอนดนตรี
ต่อไปในระยะยาว 

   
5 
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ตอนท่ี 4 ผลกระทบทางสังคมดา้นบวก  

ข้อความด้านส่งผลกระทบในทางบวก 

ความสอดคล้องของเนื้อหาและ
ความเหมาะสม 

ผลคะแนนรวม 
สิ่งท่ีควร
ปรับปรุง/

ข้อเสนอแนะ 
เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

1.องค์กรดา้นดนตรีท าให้เยาวชนมีพฤติกรรม
เปลี่ยนไปในทางที่เป็นประโยชน์ เช่น ใจเย็น 
ช่วยเหลือ แบ่งปัน เป็นต้น 

   
5 

2.กิจกรรมดา้นดนตรีช่วยให้เยาวชนได้กล้า
แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค ์

   
5 

3.การสอนดนตรีขององค์กรในชุมชน มี
ประโยชน์ต่อชุมชนในการสร้างความสามัคคี 
และช่วยเหลือกันและกัน 

   
5 

4.กิจกรรมการเล่นดนตรีขององค์กรในชุมชน
สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในชุมชน 

   
5 

5.กิจกรรมดนตรีขององค์กรสง่ผลตอ่
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และชุมชนดีขึ้น 
เช่น การร่วมกิจกรรมดนตรีร่วมกัน  

   
5 

6.กิจกรรมดนตรีขององค์กรท าให้การใช้
ชีวิตประจ าวันมีความสุข 

   
5 

7.องค์กรด้านดนตรีท าให้ท่านเห็นคุณค่าใน
วิชาดนตรีมากขึ้น 

   
5 

8.กิจกรรมดนตรีขององค์กรสร้างวฒันธรรม
อันดีให้คนในชุมชน 

   
4 

9.กิจกรรมดา้นดนตรีขององค์กรสร้างอาชีพ
และรายได้ให้กับเยาวชน และชุมชน 

   
5 

10.การประสานงานขององค์กรกับชุมชนท า
ให้ความสัมพันธ์ขององค์กรกับชุมชนแน่น
แฟ้นมากขึ้น 

   
5 
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ตอนท่ี 5 ปัญหาและข้อจ ากัดท่ีอาจพบ 

ข้อความด้านส่งผลกระทบในทางลบ 

ความสอดคล้องของ
เนื้อหาและความ

เหมาะสม 
ผลคะแนนรวม 

สิ่งท่ีควรปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ เห็น

ด้วย 
ไม่

แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

1.องค์กรดา้นดนตรีท าให้เยาวชนมีพฤติกรรม
เปลี่ยนไปในทางทีไ่ม่ดี เช่น มีความก้าวร้าว 
ใจรอ้น เป็นต้น 

   4 ตรวจสอบคูต่รงข้าม 
หรือไม่ ถ้าผูต้อบอ่านไม่ดี 

ระวัง Error 

2.การสอนดนตรีขององค์กรในชุมชน สร้าง
มลภาวะทางเสียงตอ่ชุมชน 

   
4 

3.กิจกรรมดนตรีขององค์กรในชุมชนท าลาย
สุขภาพของเยาวชน และคนในชุมชน 

   2 ขอให้เปลีย่นแปลงการใช้
ค า และขยายความว่า
ท าลายสุขภาพอย่างไร 

4.การสอนดนตรีขององค์กรในชุมชนสร้าง
ความขัดแย้งให้กับเยาวชน และชุมชน 

   2 ขอให้เปลีย่นแปลงการใช้
ค าไม่ให้เกิดความขัดแยง้ 

5.กิจกรรมดนตรีขององค์กรในชุมชน  
ไม่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

   
4 

6.กิจกรรมดนตรีขององค์กรสง่ผลตอ่
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และชุมชนใน
ทิศทางที่แย่ลง เช่น ไม่มีเวลาร่วมกันใน
ครอบครัว เป็นต้น  

   

4 

7.กิจกรรมดนตรีขององค์กรท าให้สถานะ
ทางการเงินของครอบครัวมีความล าบาก 

   
4 

8.องค์กรด้านดนตรีท าให้ท่านไม่อยากให้บุตร
หลานเรียนดนตรี 

   2 ขอให้เปลีย่นแปลงการใช้
ค า และขยายความ 

9.กิจกรรมดนตรีขององค์กรท าลายวัฒนธรรม
ดนตรีของคนในชุมชน  

   2 ขอให้เปลีย่นแปลงการใช้
ค าให้ไม่ดูรุนแรง และเขา้ใจ

ง่าย 
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ตอนท่ี 6 ความคาดหวังต่อองค์กรสอนดนตรีในชุมชนแออัด 

ข้อความในดา้นความคาดหวัง 

ความสอดคล้องของเนื้อหา
และความเหมาะสม 

ผลคะแนนรวม 
สิ่งท่ีควร
ปรับปรุง/

ข้อเสนอแนะ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

1.ท่านคาดหวังว่ากิจกรรมด้านดนตรีช่วยให้ท่าน
และบุตรหลานได้ท ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัว
มากขึ้น 

   
5 

2.ท่านคาดหวังว่ากิจกรรมด้านดนตรีขององค์กร
สอนดนตรีสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน
ของท่าน 

   
5 

3.ท่านคาดหวังว่าองค์กรด้านดนตรีจะช่วยพัฒนา
สุขภาพทางด้านจิตใจให้ชุมชนของท่าน 

   
5 

4.ท่านคาดหวังว่าดนตรีจะสร้างรายได ้และอาชีพ
ให้กับเยาวชน และชุมชน 

   
5 

5. ท่านคาดหวังว่า องค์กรด้านดนตรีสามารถ
พัฒนาการศึกษาให้เยาวชน 

   
5 

6.ท่านคาดหวังว่า ดนตรีสามารถขัดเกลาให้
เยาวชนมีพฤติกรรมในทางที่ดี 

   
5 

7.ท่านคาดหวังว่ากิจกรรมด้านดนตรีขององค์กร
สอนดนตรีมีประโยชน์ตอ่ชุมชนของท่านในระยะ
ยาว 

   
5 

8.ท่านคาดหวังว่าดนตรีของเยาวชนจะเป็นสื่อที่
สะท้อนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชนได้เป็นอย่างดี 

   
5 

9.ท่านคาดหวังว่าองค์กรด้านดนตรี จะเป็นอีก
หนทางหน่ึงที่ช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 

   
3 

10. ท่านคาดหวังว่าองค์กรด้านดนตรีจะสามารถ
ด ารงอยู่ต่อไปด้วยพลังของเยาวชนในชุมชนท่าน
เอง 

   
5 
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ข้อเสนอแนะ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

                                     ลงช่ือ_____________________________ผู้เช่ียวชาญ 
                     (________________________________________) 
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ภาคผนวก ง 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องเครื่องมือ 

(Index of Item – Objective Congruence : IOC) 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์ ดร.ศุภพร สุวรรณภักดี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

อาจารย์ ดร.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 

อาจารย์ ดร.ศราวุธ แรมจันทร์ 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วาน 

อาจารย์ประจ าแขนงวิชาไทยคดีศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ภาคผนวก จ 
รูปภาพประกอบ 

       
       โรงเรียนดนตรีอิมมานูเอล     
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มิวสิก แชร์ริง 
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คลองเตยมิวสิกโปรแกรม 
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