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รศ.ดร.แก้ว นวลฉวี มหาวิทยาลัยบูรพา 

รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.พัฒนา ราชวงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ผศ.ดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผศ.สุธามาศ คชรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.อนันต์ ลิขิตประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคม

ผศ.นันทนา คงนันทะ ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขศาสตร์

ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ดร.กระพัน ศรีงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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 รมยสาร เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ มีกำาหนดออกปีละ 3 ฉบับ เดือนมกราคม – เมษายน, เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และเดือน

กันยายน – ธันวาคม โดมิได้วางจำาหน่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ ภาษา 

วรรณกรรม ชาติพันธุ์ บรรณารักษ์ ดนตรี นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา การเมือง 

วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และสนับสนุนให้นักวิชาการทั่วไปได้มีพื้นที่ในการเผย
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บทบรรณาธิการ

 วารสารวิชาการ รมยสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม) ยังคงก้าวเดินอย่างมุ่งมั่น เป็นสะพาน

เชื่อมต่อระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน กระบวนการแห่งวารสารมุ่งเน้นคุณภาพเป็นด้านหลัก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพตาม

ที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ TCI กำาหนดไว้ทุกประการ

 23 บทความในเล่ม เกิดจากผู้เขียนจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ รวม 13 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ มหาวทิยาลัยบรูพา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัพะเยา มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราช

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธ์าน ีมหาวิทยาลยั

ราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 เป็นที่น่ายินดีว่า วารสารวิชาการ รมยสาร เป็นที่สนใจจากนักวิชาการ ทั้งผู้ประสงค์ศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตน 

ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ 

 เนื้อหาบทความในเล่ม มีหลากหลาย ประกอบด้วย บทความทางภาษา วรรณกรรม วาทกรรม วัฒนธรรม 

จริยธรรม ภูมิศาสตร์ ตลอดจนรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง 

 นอกจากนี้ ยังมีบทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) “ภาษิตลาว : ความงาม คุณค่า และความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม” ที่ทำาให้เราเข้าใจ “ลาว” ในฐานะเพื่อนบ้าน ที่ชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 หวังว่า บทความในวารสารเล่มนี้ คงช่วยขยายมุมมอง และความคิดต่างๆ ยังผู้อ่าน และผู้สนใจตามสมควร 

อันจะนำาสู่การพัฒนางานวิชาการเพื่อคุณภาพตนและของสังคมต่อไป 

บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

 บรรณาธิการ



14 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559รมยสาร



ROMMAYASAN 15Vol. 14, No. 2 (May - August) 2016

การบริโภคสัญญะกระเป๋าแบรนด์เนมของชนชั้นสูง
Consumption of Signs of Upper-Class’s Brand Name Bags
อมรพรรณ สุนาพันธ์ / นิธิดา แสงสิงแก้ว 

Amornphan Sunaphan / Nitida Sangsingkeo

การเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์ของคำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิงไทย
The Grammatical Change of English Transliterations in Thai Entertaining Magazines 
กรรณิการ์ รักษา 

Kannika Raksa

วิวัฒนาการของการบริหารจัดการภาคเอกชน : ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
Management Evolution : Organization and Management Theory
สัญญา เคณาภูมิ 

Sanya Kenaphoom

การใช้คำาบุรุษสรรพนามของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาตามบริบททางสังคม
The Use of Instructors’ Personal Pronouns Based on Social Context at University 
of Phayao
วีระศักดิ์ วงศ์ษา / จารุวรรณ เบญจาทิกุล

Werasak Wonga / Charuwan Benchathikun

การวิเคราะห์สังขยาในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาล้านนา
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บทคัดย่อ
 บทความเรือ่ง“การบรโิภคสญัญะกระเปา๋แบรนดเ์นมของชนชัน้สงู” มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาการบรโิภคสญัญะ
ของกลุม่ชนชัน้สงูทีใ่ชก้ระเปา๋แบรนดเ์นมและศกึษาอตัลกัษณข์องกลุม่ชนชัน้สงูทีเ่ปน็เจา้ของกระเปา๋แบรนดเ์นม ด้วยวธิวีจัิย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis)จากสื่อต่างๆ อันได้แก่ สื่อนิตยสาร สื่อ
อินสตาแกรม และละครโทรทัศน์ ผนวกกับการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งอาศัยแนวคิดและทฤษฎี
ในเรื่องทุน (Capital) รสนิยม (Taste) ฮาบิทัส (Habitus) การบริโภคสัญญะ (Consumption of signs) และอัตลักษณ์ 
(Identities) ผลการศึกษา พบว่าสามารถจำาแนกความแตกต่างของคนในชนช้ันต่างๆ ได้จากการบริโภค และผู้บริโภคก็
จะรับรู้ตำาแหน่งของตนเองผ่านโครงสร้างลำาดับชั้นของสินค้าที่ตนเองเลือกใช้ ทั้งนี้ สำาหรับการบริโภคกระเป๋าแบรนด์เนม
ของชนชั้นสูง พบว่ามีการแบ่งแยกออกเป็นผู้ดีเก่าและเศรษฐีใหม่ โดยผู้ดีเก่าเป็นผู้มีต้นทุนทางเศรษฐกิจ สัญลักษณ์ และ
วัฒนธรรม ทำาให้มีความคุ้นเคยและมีรสนิยมในการเลือกกระเป๋าแบรนด์เนมที่มีความหรูหรา (Taste of Luxury) แบบ 
Limited Edition หรือ Exclusive Luxury เพื่อตอบสนองความต้องการสร้างอัตลักษณ์ให้แตกต่างจากผู้ดีเก่าด้วยกันเอง 
และชนชั้นอื่นๆ ที่มีลำาดับตำ่ากว่า ในขณะที่เศรษฐีใหม่ เลือกกระเป๋าแบรนด์เนมแบบ Popular Luxury นั่นคือการเลือก
ยี่ห้อ รุ่น ที่มีราคาแพง และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อให้คนอื่นรับรู้ว่าตนเองเป็นผู้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดี

คำาสำาคัญ: การบริโภคสัญญะ, อัตลักษณ์,รสนิยม, ฮาบิทัส

Abstract
 “Consumption of signs of upper-class’s brand name bags” was a Qualitative Research. The 
objectives of this research were to study and analyze the consumption of signs and identities of upper 
class that used the brand name bags by textual analysis from various media, including magazines, social 
media, Instagram and TV series combined with the in-depth interviews. The study relies on concepts 
and theories on Capital, Taste, Habitus, The Signs of Consumptions, and Identities. The findings indicated 
that we can differentiate people’s classe saccording to their consumptions. Consumers knew their class 
positions from brand’s choosing. In this study, It way found that the upper-class people were divided 
into two groups: the new rich and the old rich. The old rich have already contained capital, signs and culture, 
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making them familiar with brand name bags. 
Additionally, their tastes of luxury existed for 
buying the limited edition or exclusive luxurious 
items to differentiate their identities from even 
their class and lower class to maintain their 
socio-economic class. While the new rich have 
capital but lack of signs and cultures, unfamiliar 
with choosing brand name bags. As a result, their 
taste of luxury way considered as popular luxury,
meaning they will buy the one according to brands 
and models which were expensive and well-known
to make others know their socio-economic 
statuses.

Keywords: Consumption of signs, Identities, Taste, 
Habitus

บทนำา
 ในสมัยก่อนชนชั้นของคนไทยเป็นลักษณะที่
ได้รับมรดกตกทอดจากสงัคม “ศกัดนิา” มากกวา่เจด็รอ้ยปี
โดยมีการแบ่งชั้นวรรณะของบุคคล (ไพฑูรย์ เครือแก้ว 
ณ ลำาพูน, 2518 : 75) เป็นอันดับต่างๆ ต่อมาเม่ือเกิด
สงครามโลกครัง้ที ่1 แมใ้นเวลานัน้ไทยไม่ไดเ้ขา้รว่มสงคราม
โดยตรง แตก่ไ็ดร้บัผลกระทบทางสงัคม เศรษฐกจิ การศกึษา 
และเกดิเรียกรอ้งใหเ้ปลีย่นเกณฑก์ารจดัลำาดบัช้ันทางสงัคม 
จนสง่ผลใหแ้นวคดิเรือ่งผูด้เีกา่แตก่ำาเนดิเริม่กลายเปน็คำาเกา่ 
ขณะที่คำาว่า “คนชั้นกลาง และผู้ดีใหม่” ได้ถือกำาเนิดขึ้น 
(ตรีศิลป์ บุญขจร, 2523 : 98-99) ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว 
ทำาให้ชนชั้นสูงจำานวนหน่ึงไม่สามารถปรับตัวและรักษา
สถานภาพตนเองไว้ได้ ทำาให้สมาชิกสมาคมบรรดาศักดิ์
หรือ “ผู้ดี” เริ่มหมดฐานะลงจึงได้นำาเอาคุณธรรม กริยา
มารยาทผู้ดี และความรู้ทางวัฒนธรรมท่ีตนมีมาแบ่งแยก
ตนเองออกจากบุคคลอื่น ส่วนคนกลุ่มใหม่ท่ีม่ังคั่งแต่ไม่มี
ตระกูลก็เติบโตขึ้น ซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับจึง
แสวงหาความชอบธรรมด้วยการครอบครองวัตถุท่ีเคยเป็น
สัญลักษณ์ของชนชั้นสูง ซึ่งสังคมในขณะนั้น จึงเต็มไปด้วย
การแข่งขันต่อสู้ทางชนชั้น 

 นอกจากนีก้ารเปลีย่นโลกทศัน์ของชนชัน้สงูยงัได้
ปฏิวัติการบริโภคในสังคมไทย จากเดิมเคยให้ความสำาคัญ
กบัชาตติระกลู โดยการสัง่สมวตัถทุางสญัลักษณ ์มาสูก่ารให้
ความสำาคัญกบัส่ิงใหมท่ี ่“ทนัสมยั” “ตามแฟช่ัน” จนทำาให้
ความแตกตา่งของวตัถทุางสัญลักษณร์ะหวา่งชนชัน้สูงและ
คนกลุม่ใหมเ่ริม่ไมแ่ตกตา่งกนัอกีต่อไป การบรโิภคจงึกลาย
เป็นกิจกรรมของมวลชนจนทำาให้เกิดการต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่
ทางวาทกรรมของรสนิยมที่ “ดี” และ “สูง” ในขณะที่รูป
แบบและสัญลักษณ์ของคนชั้นสูงยังคงใช้มูลค่าสิ่งของมา
เป็นตัวบ่งชี้ความแตกต่างของกลุ่ม (สมรักษ์ ชัยสิงห์กานา
นนท์, 2544 : 201) ดังนั้นคนในสังคมบริโภคนิยมจึงใช้การ
บริโภคสินค้าต่างๆ เป็นตัวสื่อสาร (Communication)
เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของสถานะทางชนชั้นนั่นเองจากท่ี
กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจว่าในบรรดาสินค้าที่สามารถสะท้อน
รสนิยมความหรูหราได้นั้น กระเป๋าแบรนด์เนมก็เป็นสินค้า
อยา่งหนึง่ทีถ่กูผูบ้รโิภคบางกลุม่ใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการบอก
สถานภาพ (Status) รสนิยม (Taste) รวมถึงแสดงความ
เหนือหรือความโดดเด่นกว่าผู้อื่น โดยมีพื้นฐานอยู่ท่ีความ
ปรารถนาและความพึงพอใจ ซึ่งตามแนวคิดของปิแอร์ บูดิ
เยอร์ (Pierre Bourdieu) มองว่าแค่ทุนทางเศรษฐกิจยังไม่
ไดเ้ปน็ตวัแปรทีเ่พยีงพอในการรกัษา/ดำารงอยู/่เล่ือนชนชัน้ 
จำาเป็นต้องมีทุนทางวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณ์ด้วย
(สุภางค์ จันทวานิช และรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2549 : 251)
นอกกจากนี้ การที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
กระเป๋าแบรนดเ์นมของชนชัน้สงูนัน้กเ็นือ่งมาจาก ในชนชัน้
ของสังคมไทยมีการแบ่งชนชั้นออกเป็น ชนชั้นสูง ชนชั้น
กลาง และชนชั้นล่าง ซึ่งชนชั้นสูงจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่บน
ยอดพีระมิดที่มีจำานวนน้อยที่สุดในสังคมไทยแต่มีอำานาจ
มากที่สุด และทุกครั้งที่คนกลุ่มนี้มีการเคลื่อนไหวก็มักจะ
ส่งผลกระทบกับกลุ่มชนชั้นอื่นๆ ฉะนั้น การทำาความเข้าใจ
คนกลุม่นีจ้งึมคีวามจำาเปน็อยา่งมากอนัเนือ่งมาจากคนกลุม่
น้ีเป็นฟันเฟืองตัวใหญ่ของสังคม อีกทั้งยังเป็นกลุ่มคนที่ได้
รับการยอมรับให้เป็นแม่แบบในด้านต่างๆแต่ทว่าชนช้ันสูง
หรือกลุ่มที่เรียกว่า Upper class ก็มีการแบ่งแยกกันออก
เป็น ผู้ดีเก่า กับ เศรษฐีใหม่ (คนรวยใหม่) ซึ่งการบริโภค
กระเป๋าแบรนด์เนมจะเป็นตัวจำาแนกคนทั้ง 2 กลุ่ม ดัง
นั้น การเลือกใช้กระเป๋าแบรนด์เนมของชนชั้นสูงก็เปรียบ
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เสมือนสงครามการปะทะกันในการแสดงออกผ่านรสนิยม
เพื่อจัดลำาดับชั้นของการบริโภคสูงตำ่าอย่างไม่เท่าเทียมกัน 
การเลือกยี่ห้อ ระดับราคา วัสดุท่ีใช้ในการตัดเย็บกระเป๋า
ที่แตกต่างกันอาจทำาให้ชนชั้นสูงที่ต่างระดับกันไม่สามารถ
ครอบครองกระเป๋าบางรุ่นได้ เพราะข้อจำากัดทางต้นทุน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมได้เข้ามาเป็นตัวกำาหนดการ
เลือกใช้กระเป๋า ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีประเด็นท่ีชวน
ให้ศึกษาอยู่หลายประเด็น 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาการบริโภคสัญญะของกลุ่มชนช้ัน
สูงที่ใช้กระเป๋าแบรนด์เนม
 2. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชนชั้นสูงที่เป็น
เจ้าของกระเป๋าแบรนด์เนม

ขอบเขตการวิจัย
 1. การใช้การศึกษาตัวบท (Textual Analysis) 
เป็นการวิเคราะห์ความหมายการใช้กระเป๋าแบรนด์เนม
ของชนชั้นสูงจากรูปภาพรวมถึงบทสัมภาษณ์หรือข้อความ
ที่ปรากฏในสื่อนิตยสารสื่ออินสตาแกรม และสื่อละคร
โทรทัศน์ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2556 – 30 เม.ย. 2557 
เนื่องจากเป็นช่วง Hi-season และมีเทศกาล อาทิ ลอย
กระทง, Christmas, ปีใหม่, Valentine เป็นต้น
 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเจ้าของ
หรอืพนกังานขายกระเปา๋แบรนดเ์นมของแทแ้ละของเลยีน
แบบในเขตกรุงเทพฯ จำานวน 13 คน โดยร้านที่คัดเลือกมา
ตั้งอยู่แถวสยาม เซ็นทรัลลาดพร้าว ตลาดหลังการบินไทย 
เป็นต้น เนื่องจากเป็นแหล่งจำาหน่ายกระเป๋าแบรนด์เนม

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. การใช้การวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis)
ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
  1.1 การศึกษาตวับทจากนติยสารสตรจีำานวน 
4 ฉบับ คือ นิตยสารพลอยแกมเพชร นิตยสารสกุลไทย 
นิตยสารทีวีพลู นิตยสารกอสซิป
  1.2 การศึกษาตัวบทในสื่ออินสตาแกรม จาก

กลุ่มตวัอยา่งทีเ่ปน็ผู้ดเีกา่ จำานวน 5 คน คือ ม.ร.ว. ปยิาภัสร ์
ภิรมยภั์กด ี(คุณหญงิตน้), ม.ร.ว. ศรคีำารุง้ ยคุล (คุณแมงมมุ), 
ม.ล. ทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์, จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ (แบม), 
ภัสสร บุรณศิริ (โมเม) และกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นเศรษฐีใหม่ 
จำานวน 5 คน คือ นายศุภชัย ศรีวิจิตร (เอ), นางสาวสุธีวัน 
ทวีสิน (ใบเตย อาร์สยาม), นางบงกช คงมาลัย (ตั๊ก), นาย
ภัทรพล พึ่งบุญพระ, นางนวลพรรณ ลำ่าซำา
  1.3 การศึกษาตัวบทผ่านละครโทรทัศน์ที่
มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชนช้ันสูง ซ่ึงเป็นผู้ดีเก่า
และเศรษฐใีหมท่ี่ใช้กระเปา๋แบรนดเ์นม หรอืมฉีากทีใ่หค้วาม
สำาคัญกับกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นองค์ประกอบสำาคัญ ซึ่ง
จากการสำารวจมลีะครทีม่เีนือ้หาดงักลา่วอยูจ่ำานวน 3 เรือ่ง 
คือ ดอกส้มสีทอง แรงเงา และอุบัติเหตุ 
 2. การสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In-depth Inter-
view) ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าของร้านและพนักงานขายกระเป๋า
แบรนด์เนม โดยอาศัยแบบสัมภาษณ์ในการสอบถามเกี่ยว
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อและใช้กระเป๋าแบรนด์เนมของ
กลุ่มชนช้ันสูงที่เป็นกลุ่มผู้ดีเก่าและเศรษฐีใหม่ ซ่ึงการ
สมัภาษณจ์ะเปน็การพดูคยุซกัถามในชว่งเวลาต่างๆ ทีก่ลุม่
เปา้หมายสะดวก ผ่านการสนทนาอยา่งไมเ่ปน็ทางการ อาจ
เป็นการสนทนาระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง 1 คน หรือ
ในลักษณะผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอย่างหลายคน 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การศึกษาตัวบท (Textual Analysis) ผ่าน
สื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อนิตยสาร สื่ออินสตาแกรม และสื่อละคร
โทรทัศน์ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายของชนชั้น
สูงที่เป็นผู้ดีเก่าและเศรษฐีใหม่ว่ามีการนำาเสนอกระเป๋าแบ
รนด์เนมของตนเองในรูปแบบใด มีท่าทางและอิริยาบถวิธี
การถือ/สะพายกระเป๋าแบรนด์เนมแบบไหน รวมไปถึงมี
รสนิยมในการพิจารณายี่ห้อ รูปทรง การออกแบบกระเป๋า
อย่างไร ฯลฯ 
 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) แบบไม่เป็นทางการ คือวิเคราะห์คำาตอบของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นเจ้าของร้านหรือพนักงานขายกระเป๋าแบรนด์เนม
ของแท้และของเลียนแบบ ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะนำา
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเร่ืองการบริโภคเชิงสัญญะ (Consumption of sign) ตรรกะการบริโภค (Logic of Consumption) 
ทุน (Capital) รสนิยม (Taste) ฮาบิทัส1 (Habitus) และอัตลักษณ์ (Identity) มาใช้ในการตีความหมาย

ผลการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีทำาการวิเคราะห์ตัวบทจาก ส่ือ 3 ประเภท ได้แก่ ส่ือนิตยสาร ส่ืออินสตาแกรมและส่ือโทรทัศน์ โดยท่ี
ตัวบทหรือภาพท่ีปรากฏในส่ือนิตยสารน้ัน พบว่า ปรากฎภาพผู้ดีเก่าและเศรษฐีใหม่กำาลังถือ/สะพาย ฯลฯ กระเป๋าแบรนด์เนม
ไม่ชัดเจนนัก เน่ืองจากกระเป๋าแบรนด์เนมอาจไม่ได้ถูกกำาหนดให้เป็นจุดเด่นหรือจุดเป็นโฟกัสของภาพ ซ่ึงมีแนวโน้มเป็นไปได้
ว่าทางนิตยสารน่าจะให้ความสำาคัญกับการถ่ายภาพบุคคลเป็นหลัก ผนวกกับบุคคลท่ีปรากฏในคอลัมน์บางส่วนอยู่ในชนช้ันสูง
อยู่แล้ว จึงอาจไม่จำาเป็นต้องอาศัยกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นเคร่ืองมือในการยกระดับสถานภาพทางสังคม (Status) 
 ในขณะทีเ่มือ่วเิคราะห์ตวับทหรอืภาพทีป่รากฏในสือ่อนิสตาแกรมจะพบวา่ กลุม่ผูด้เีกา่แมส้ว่นใหญจ่ะใชก้ระเปา๋
แบรนด์เนมยี่ห้อที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ขณะเดียวกันก็ให้ความสำาคัญกับกระเป๋าที่มีลักษณะพิเศษ บางครั้งก็
เลอืกกระเปา๋แบรนดเ์นมทีค่นทัว่ไปไมส่ามารถครอบครองได ้ซึง่อาจเปน็ไปไดว้า่ผูด้เีกา่ไมจ่ำาเปน็ตอ้งใชก้ระเปา๋เพือ่ยกระดบั
ฐานนะแตใ่ช้กระเปา๋แบรนดเ์นมเพือ่ธำารงรกัษาชนชัน้ทางเศรษฐกจิสงัคมให้กบัตนเอง ส่วนอริยิาบถในการถือ/สะพาย ฯลฯ 
กระเป๋าแบรนด์เนมของผู้ดีเก่า พบว่า เป็นแบบมาตรฐานสากลทั่วไป เช่น การถือคล้องแขน การสะพายข้าง โดยไม่ได้เน้น
หรือตั้งใจหันกระเป๋าเพื่อแสดงให้เห็นแบรนด์ยี่ห้อกระเป๋าอย่างจงใจมากนัก 

ภาพที่ 1 กลุ่มผู้ดีเก่ากับการใช้กระเป๋าแบรนด์เนม

 ในทางกลับกัน กลุ่มเศรษฐีใหม่แต่เดิมไม่ได้เป็นคนชนช้ันสูงมาแต่กำาเนิด และไม่ได้มีความคุ้นเคยกับกระเป๋า
แบรนด์เนมมากนัก จึงนิยมใช้กระเป๋าแบรนด์เนมย่ีห้อกับรุ่นท่ีกำาลังได้รับความนิยมและรู้จักเป็นการทั่วไป นอกจากนี้มัก
ถ่ายภาพตนเองขณะถือกระเป๋าแบรนด์เนมโดยมีการโพสท่าแบบตั้งใจนำาเสนอกระเป๋าอย่างเด่นชัด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
ต้องการเสียดสีประชดประชันและยกระดับสถานะ (Status) ของตนเองให้เทียบเท่ากับผู้ดีเก่า 

ภาพที่ 2 ภาพกลุ่มตัวอย่างกำาลังโพสต์ท่าแบบตั้งนำาเสนอกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างจงใจ

1 จริตที่บุคคลได้สั่งสมลงไปในตนเองโดยไม่รู้ตัว (ที่มา: แนวความคิดฮาบิทัสของปิแอร์บูร์ดิเยอกับทฤษฎีทางมานุษยวิทยา, 2555)



ROMMAYASAN 25Vol. 14, No. 2 (May - August) 2016

 สว่นการวเิคราะหส์ือ่ละครโทรทัศน ์พบวา่ การใช้
กระเป๋าแบรนด์เนมของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ดีเก่ามักครอบ
ครองกระเป๋าแบรนด์เนมจำานวนไม่มากนัก โดยตลอดทั้ง
เรือ่งอาจปรากฏภาพกระเปา๋แบรนดเ์นมเพยีง 1-2 ใบ ขณะ
ที่กลุ่มตัวอย่างเศรษฐีใหม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมในครอบ
ครองจำานวนมากทั้งในแง่ยี่ห้อ และรุ่น โดยครอบคลุมทั้ง
ระดับ Hi-End ไปจนถึงระดับ Hi-Street ซ่ึงอาจมีแนว
โน้มเป็นไปได้ว่าแต่เดิมเศรษฐีใหม่ไม่ได้มีความคุ้นเคยกับ
กระเป๋าแบรนด์เนมมากนัก จึงเลือกวัตถุทางวัฒนธรรม
มาครอบครองจำานวนมากเป็นพิเศษ ส่วนในแง่ของฉาก
หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลจากระเป๋าแบรนด์เนม
มีจำานวนไม่มากนัก แต่ก็สามารถจำาแนกได้อยู่ 2 ลักษณะ 
คือ 1. ฉากที่มีการกล่าวถึงกระเป๋าแบรนด์เนมโดยตรง 
และกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นองค์ประกอบสำาคัญในฉากนั้น 
อาทิ ฉากแย่งกระเป๋าแบรนด์เนม ฉากกำาลังซื้อกระเป๋าแบ
รนดเ์นม และฉากมอบกระเปา๋แบรนดเ์นมเพือ่ขอใหก้ระทำา
การบางอย่างทดแทน 2. ฉากละครท่ีไม่ได้มีการกล่าวถึง
กระเป๋าแบรนด์เนมโดยตรง และกระเป๋าแบรนด์เนมไม่
ได้มีบทบาทหรือส่งผลต่อเรื่องราวในฉากน้ัน อาทิ ฉากตัว
ละครใช้กระเป๋าแบรนด์เนมในชีวิตประจำาวัน ซึ่งกระเป๋า
แบรนดเ์นมทำาหนา้ทีเ่ปน็อปุกรณป์ระกอบฉากของตวัละคร
เท่านั้น
 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์จากสื่อทั้ง 3 ประเภท พบว่า ชนชั้นสูงที่เป็น
ผูด้เีก่าไมไ่ดใ้ชส้นิคา้กระเปา๋แบรนดเ์นมเพือ่อรรถประโยชน์
ใช้สอยเพียงอย่างเดียว แต่ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมในเชิง
สัญญะเพื่อสื่อสารในสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ การสื่อสารเพื่อธำารง
รักษาชนชั้นหรือเพ่ือนำาเสนอให้สาธารณชนรับรู้ถึงความ
แตกต่างทางชนชั้นของกลุ่มตนเองและชนชั้นอื่นๆ ที่มี
ลำาดับตำ่ากว่า ผนวกกับใช้กระเป๋าแบรนด์เนมในการสร้าง
คุณค่าและความหมายให้กับตัวเอง ส่วนในกลุ่มชนชั้นสูงที่
เป็นเศรษฐีใหม่จะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเพื่อ “ยกระดับ” 
หรือ “ขยับ” ชนช้ันตนเองให้มีฐานะสูงกว่าคนชนชั้นล่าง
และชนชั้นกลาง ทำาให้เศรษฐีใหม่เกิดความรู้สึกเป็นกลุ่ม
เดยีวกนักบัชนชัน้สงูคนอืน่ๆ และในบางครัง้เศรษฐใีหมบ่าง
คนก็จะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเป็นเครื่องมือในการเสียดสี
ประชดประชันเย้ยหยันชนชั้นสูงที่เป็นผู้ดีเก่า และยังใช้
กระเป๋าแบรนด์เนมเป็นอาวุธในการต่อสู้หรือต่อรองทาง

ชนชั้นกับชนชั้นสูงคนอื่นๆ ซึ่งจากที่กล่าวมาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อศึกษาการบริโภคสัญญะของกลุ่ม
ชนชั้นสูงที่ใช้กระเป๋าแบรนด์เนม
 ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์
ของกลุ่มชนชั้นสูงที่เป็นเจ้าของกระเป๋าแบรนด์เนมนั้นผล
การวิเคราะห์จากสื่อทั้ง 3 ประเภท พบว่า กลุ่มชนชั้นสูงที่
เป็นผู้ดีเก่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีความมั่นใจในสถานภาพและ
ชาติตระกูลของตนเอง มีรสนิยมสูง จริตและการแสดงออก
ถึงความเป็นผู้ดีเก่ามีความเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังมีความ
โดดเดน่และแตกตา่งจากชนชัน้สงูทีเ่ปน็เศรษฐีใหมท่ำาใหค้น
กลุ่มน้ีเลือกบริโภคกระเป๋าแบรนด์เนมเพื่อการสร้างความ
แตกต่าง (Distinction) เช่น เลือกใช้กระเป๋าที่มีลักษณะ
พิเศษ ส่วนอัตลักษณ์ของเศรษฐีใหม่ พบว่า เป็นกลุ่มคนที่
มคีวามมัน่ใจในตนเองสงูเชน่กัน และมกัจะมกีารแสดงออก
ในเชิงเสียดสีและประชดประชนั และเป็นกลุม่คนท่ีมกัจะนำา
เสนอความเป็นเศรษฐีใหม่ของตนเองอยู่เสมอ จึงเลือกใช้
กระเปา๋ทีเ่ปน็ทีรู่จ้กัเปน็การทัว่ไป และตัง้ใจนำาเสนอกระเปา๋
อย่างเด่นชัด ซึ่งอัตลักษณ์ทั้งหมดของชนชั้นสูงนั้นสามารถ
สะท้อนให้เห็นได้จากการเลือกบริโภคกระเป๋าแบรนด์เนม
นัน่เอง และจากผลการวจิยัทีก่ลา่วมาผูว้จิยัจะนำาเสนอการ
อภิปรายผลในลำาดับต่อไป 

อภิปรายผล
 ในส่วนของการอภิปรายผลผู้วจิยัจะขออภิปราย
ผลออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนแรกจะเป็นการอภิปรายผล
โดยการเปรียบเทียบให้เห็นคุณสมบัติของส่ือต่างๆ ที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล พร้อมมีรูปภาพประกอบการบรรยาย ขณะ
ที่ส่วนที่สอง จะเป็นการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ไว้
 สว่นที ่1 การอภปิรายผลโดยการเปรยีบเทยีบให้
เห็นคุณสมบัติของสื่อต่างๆ
 ส่วนที่ 2 การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ไว้
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ส่วนที่ 1 การอภิปรายผลโดยการเปรียบเทียบให้เห็นคุณสมบัติของสื่อต่างๆ

 
ภาพที่ 3 ภาพการเปรียบเทียบคุณสมบัติของสื่อนิตยสาร สื่ออินสตาแกรม และสื่อละครโทรทัศน์

 จากภาพการเปรียบเทียบคุณสมบัติของสื่อทั้ง 3 ชนิด สามารถสรุปได้ดังนี้
 สื่อนิตยสาร เป็นสื่อท่ีนำาเสนอเรื่องราวของชนชั้นสูงที่เป็นทั้งผู้ดีเก่าและเศรษฐีใหม่ โดยชนชั้นสูงทั้ง 2 กลุ่ม 
อาศัยพื้นที่ของนิตยสารเพ่ือสร้างความหมายอัตลักษณ์ให้กับตนเองและเป็นตัวละครท่ีแสดงจริงในนิตยสารด้วย กล่าวคือ 
กลุ่มตัวอย่างอาจมีการโพสต์ท่าถ่ายภาพในอิริยาบถต่างๆ แต่มิได้เป็นผู้คัดเลือกรูปภาพหรือเป็นผู้นำาเสนอภาพถ่ายด้วย
ตนเอง โดยภาพจะถูกนำาเสนอหรือไม่และถูกนำาเสนอในแง่มุมไหนก็ขึ้นอยู่กับช่างภาพ บรรณาธิการ คนเขียนคอลัมน์ ฯลฯ 
เปน็ตน้ นอกจากนีใ้นสือ่นติยสารมกัใหค้วามสำาคญักับบคุคลทีป่รากฏในคอลมันต์า่งๆ จงึพบภาพของชนชัน้สงูทีใ่ชก้ระเปา๋
แบรนด์เนมไมม่ากนกั ทัง้นีใ้นสว่นของนติยสารสกุลไทยและนติยสารพลอยแกมเพชรนัน้พบวา่ ชนช้ันสงูทีเ่ปน็ผูด้เีกา่ใชพ้ื้นที่
ของสื่อนิตยสารในการธำารงรักษาชนช้ัน และช่วยสร้างความแตกต่างให้กับตนเอง ขณะที่นิตยสารกอสซิป และนิตยสาร
ทีวีพูลกลุ่มชนชั้นสูงที่เป็นเศรษฐีใหม่จะใช้พื้นท่ีของนิตยสารในการการเสียดสีประชดประชันและเพื่อยกระดับฐานะให้กับ
ตนเอง
 สื่ออินสตาแกรม เป็นสื่อที่นำาเสนอเรื่องราวของชนชั้นสูงทั้ง 2 กลุ่ม โดยผู้ดีเก่าและเศรษฐีใหม่จะอาศัยสื่ออินส
ตาแกรมสร้างอัตลักษณ์ให้ตนเองในแง่ที่ว่า “นอกจากจะบอกว่าเราเป็นใครแล้วเรายังอยากให้คนอื่นมองเราอย่างไรด้วย” 
รวมถึงใช้สื่ออินสตาแกรมในการสร้างคุณค่าและความหมายให้กับตัวเอง ซึ่งการปรากฏภาพของชนชั้นสูงจะปรากฏตัวใน
ฐานะเป็นตัวแสดงจริง (Actor) กล่าวคือ กลุ่มชนชั้นสูงจะนำาเสนอภาพถ่ายด้วยตัวเอง ซึ่งการนำาเสนอภาพดังกล่าวอาจ
เป็นการนำาเสนอในแง่มุมที่ชนชั้นสูงอยากจะนำาเสนอ (ซ่ึงในความเป็นจริงอาจไม่ได้เป็นอย่างในภาพก็ได้) ตัวอย่างเช่น
พยายามนำาเสนอว่าตนเองเป็นผู้ท่ีมีฐานะรำ่ารวยเป็นมหาเศรษฐี แต่ในความเป็นจริงอาจเป็นผู้มีฐานะดีเท่านั้น ทั้งนี้การ
เลอืกใช้กระเปา๋แบรนดเ์นมของชนชัน้สงูจะมคีวามแตกตา่งกนัคอื กระเปา๋แบรนดเ์นมไมไ่ดเ้ปน็สนิคา้ทีใ่ชส้ำาหรบับรโิภคเพ่ือ
อรรถประโยชนเ์พยีงอยา่งเดยีว สอดคลอ้งกบัแนวคดิของปแิอร ์บดูเิยอร ์(Pierre Bourdieu) ซ่ึงมองวา่แคท่นุทางเศรษฐกจิ
ยงัไมไ่ดเ้ปน็ตัวแปรท่ีเพียงพอในการรักษา/ดำารงอยู่/เล่ือนชนช้ัน จำาเป็นต้องมีทุนทางวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณ์ด้วย (สุภางค์ 
จันทวานิช และรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2549 : 251) ดังนั้นในกรณีนี้เศรษฐีใหม่จึงเลือกใช้กระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อที่เป็นที่
รู้จักในวงกว้าง เพื่อต้องการสื่อสารให้รับรู้ว่าตนเองมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีเหมือนกับกลุ่มผู้ดีเก่านั่นเอง
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 สือ่ละครโทรทศัน ์เปน็สือ่ Mass Media ทีส่มมตุิ
เร่ืองราวของโลกจินตนาการแต่สะท้อนสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงใน
สงัคม (มนัคอืโลกความไมจ่รงิทีถ่า่ยทอดโลกความเปน็จรงิ) 
โดยสื่อละครโทรทัศน์เป็นสื่อท่ีคนอื่นสร้างและคนอื่นเล่น 
ดังนั้นการถ่ายทอดเรื่องราวในละครโทรทัศน์จึงต้องอาศัย
ตัวละครที่สวมบทบาทของคนในชีวิตจริงให้ออกมาชัดเจน
ที่สุดเพื่อนำาเสนอให้กับผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจตัวละครได้
มากที่สุด ตัวอย่างเช่น ตัวละครท่ีเป็นผู้ดีเก่าในละครเรื่อง
ดอกสม้สทีอง ผูด้เีก่าจะตอ้งมคีณุสมบัตทิีเ่ปน็ผูด้แีบบสภุาพ
เรยีบรอ้ยมาก เปน็ตน้ แตใ่นชวีติจริงผูด้เีกา่อาจไมจ่ำาเปน็คน
ที่สุภาพเรียบร้อยก็ได้
 ส่วนที่ 2 การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ไว้
 จากการศึกษาเรื่อง “การบริ โภคสัญญะ
กระเป๋าแบรนด์เนมของชนชั้นสูง” ในครั้งน้ี สิ่งท่ีผู้วิจัย
ได้จากการศึกษาคือ ได้เห็นปรากฏการณ์ทางสังคมว่า 
กระเป๋าแบรนด์เนมไม่ได้เป็นสินค้าท่ีใช้สำาหรับบริโภคเพื่อ
อรรถประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นสินค้าเชิงสัญญะ
ที่มีความหรูหรา ราคาแพง และนำาเข้าจากต่างประเทศท่ี
สามารถแสดงสถานภาพและเกียรติยศของผู้ใช้ได้ นอกจากน้ี
ในสินค้ากระเป๋าแบรนด์เนมก็มีการแบ่งระดับช้ันออก
เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมระดับสูง (Hi-End) และกระเป๋า
แบรนด์เนมระดับทั่วไป (Hi-Street) อันเป็นผลมาจากการ
ที่ดีไซเนอร์ผู้ผลิตนักโฆษณา ได้กำาหนดยี่ห้อ ระดับราคา 
วัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บกระเป๋าแบรนด์เนมไม่เหมือนกัน 
เพื่อใส่ความหมาย (สัญญะ) อะไรบางอย่างลงไปในสินค้า
และเพือ่สรา้งความแตกตา่งใหก้บัผู้ใช้กระเปา๋ โดยผูบ้รโิภค
จะรับรู้ตำาแหน่งแห่งท่ีของตนเองผ่านโครงสร้างลำาดับ
ชั้นของกระเป๋าที่เขาเลือกใช้ ซึ่งหากมองในมุมของปิแอร์  
บูดิเยอร์ (Pierre Bourdieu) จะพบว่าข้อมูลการศึกษาใน
ครั้งนี้ได้สะท้อนบริบทชนชั้นของสังคมไทยว่า ไม่ได้มีการ
แบ่งแยกชนชั้นออกเป็นชนช้ันสูง ชนชั้นกลาง ชนชั้นล่าง
เท่านั้น แต่ในความเป็นชนชั้นสูงก็ยังมีการแบ่งออกเป็นผู้ดี
เก่าและเศรษฐีใหม่ โดยจำาแนกจาก “รูปแบบการบริโภค” 
ซึง่สะทอ้นผา่นการเลอืกใช้กระเปา๋แบรนดเ์นมของคนชนชัน้
สงูทัง้ 2 กลุม่นัน่เอง นอกจากนีป้ระเดน็เรือ่งของทุนกถื็อเปน็
ประเด็นหน่ึงท่ีใช้ในการจำาแนกชนช้ันได้เป็นอย่างดีซ่ึงบูร์ดิเยอ
มองว่า ทุกวันนี้ทุนทางเศรษฐกิจเป็นตัวจำาแนกคนได้ว่า
เราเป็นใคร แต่ก็สามารถจำาแนกได้แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น 

เพราะหากมีเงินแต่ขาดต้นทุนทางวัฒนธรรม (รสนิยม, ฮาบิทัส,
ความรู้ เรื่องสินค้าทางวัฒนธรรม ฯลฯ) และทุนทาง
สัญลักษณ์ (นามสกุล, บารมี, สถานภาพ, ชื่อเสียง หรือการ
ได้รับความยกย่อง) ก็อาจเข้าถึงกระเป๋าแบรนด์เนมบางรุ่น 
บางยี่ห้อไม่ได้ ดังนั้น ปัจจัยทางเศรษฐกิจอาจไม่ใช่ตัวแปร
เดียวต้องมีทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม และทุน
ทางสัญลักษณ์ด้วย เพราะทุนเหล่านี้จะช่วยอธิบายได้ว่า
ใครเป็นใครได้อย่างชัดเจน ซึ่งทุนทางเศรษฐกิจจะเป็นจุด
รว่มกนั แตท่นุทางวฒันธรรม และทนุทางสัญลักษณจ์ะเปน็
ตวัชว่ยจำาแนกผูด้เีกา่และเศรษฐใีหมอ่อกจากกนันัน่เอง ซึง่
แสดงให้เห็นว่า การรักษา/ดำารงอยู่/เล่ือนชนช้ัน จำาเป็นต้องมี
ทุนทางวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณ์ด้วย (สุภางค์ จันทวานิช
และรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2549: 251)
 ส่วนรสนิยมในการเลือกใช้กระเป๋าแบรนด์เนม
นั้น ผู้ดีเก่านอกจากจะมีต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ดีแล้ว ยังมี
ต้นทุนสัญลักษณ์ “ชาติกำาเนิด” ที่อยู่ในชนชั้นสูงทำาให้ผู้ดี
เก่าอาจมีบารมีมากกว่าชนชั้นอื่นๆ อีกทั้งยังมีต้นทุนทาง
วัฒนธรรมน่ันคือการได้รับการหล่อหลอมทางครอบครัว
และสังคมมาเป็นอย่างดี จึงมีแนวโน้มที่คุ้นเคยกับการใช้
กระเปา๋แบรนดเ์นมค่อนขา้งมาก ทำาใหม้คีวามสามารถและ
มีความรอบรู้ในการเลือกใช้กระเป๋าแบรนด์เนม อันเป็นผล
ทำาให้กลุ่มคนเหล่านี้มีรสนิยม (Taste) ในการเลือกกระเป๋า
แบรนด์เนมยี่ห้อ รุ่น ยอดนิยมหรือเป็นที่รู้จักแล้ว คนกลุ่ม
นี้ยังให้ความสำาคัญกับการบริโภคกระเป๋าแบรนด์เนมที่คน
ทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้ เพราะติดข้อจำากัดในเร่ือง
ทนุทางเศรษฐกจิ ทนุทางวฒันธรรม และทนุทางสญัลกัษณ ์
อย่างการเลือกใช้กระเป๋าที่มีลักษณะพิเศษ อาทิเช่น มี
ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ มีการจัดทำาขึ้นในวาระพิเศษ หรือ
รุ่นที่ผลิตจำานวนจำากัด (Limited Edition) เพื่อเป็นการ
แสดงออกว่าตนเองมีรสนิยมแบบ Limited Edition หรือ 
Exclusive Luxury และต้องการสรา้งอตัลกัษณ ์(Identity) 
ดังนั้น การบริโภคกระเป๋าแบรนด์เนมจึงเป็นการบริโภค
เพื่อการสร้างความแตกต่าง (Distinction) หรือการบริโภค
เพื่อให้เราต่างจากคนกลุ่มอ่ืนๆ ในสังคม และต้องการใช้
กระเป๋าแบรนด์เนมเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการแสดงถึง 
การ “ต่อสู้” เพื่อ “ธำารงรักษา” ชนชั้นทางเศรษฐกิจสังคม 
(Social/Economic Class)
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 ในขณะทีช่นชัน้สงูทีเ่ปน็เศรษฐใีหมไ่มไ่ดม้ตีน้ทนุ
ทางสัญลักษณ์ของความเป็นคนชนชั้นสูงมาตั้งแต่ต้น หาก
แต่ภายหลังได้ผลักดันตนเองให้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี
จนเลื่อนสถานะขึ้นมาเป็นชนชั้นสูง แต่เนื่องจากอาจเป็นผู้
ที่ไม่มีทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสัญลักษณ์ เศรษฐีใหม่
กลุ่มนี้จึงไม่มีความคุ้นเคยกับกระเป๋าแบรนด์เนมมากนัก 
ทำาให้ไม่มีความสามารถในการตัดสิน หรือประเมินคุณค่า
ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีรสนิยมหรือไม่มีรสนิยม (เข้าพวก/ไม่เข้า
พวก) ดงันัน้จงึมรีสนยิมในการเลอืกใช้กระเปา๋แบรนด์เนมที่
มคีวามหรหูราแบบ Popular Luxury น่ันคอืการเลอืกยีห่อ้ 
รุ่น ที่มีราคาแพง และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อให้คนอื่น
รับรู้ว่าตนเองเป็นผู้มีฐานะดี อีกท้ังยังใช้กระเป๋าเพ่ือ“ยกระดับ”
หรือ“ขยับ”ชนชั้นตนเองให้มีฐานะสูงกว่าคนชนชั้นล่าง
และชนช้ันกลาง ผนวกกับทำาให้เศรษฐีใหม่เกิดความรู้สึก
เป็นกลุม่เดยีวกันกบัชนชัน้สงูคนอืน่ๆ ซึง่การบรโิภคกระเปา๋
แบรนด์เนมดังกล่าว เป็นการบริโภคเพื่อการเลียนแบบ 
(Imitation) หรือการบริโภคเพื่อให้เราเหมือนและเป็นเฉก
เช่นเดียวกับคนอ่ืนท่ีอยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกับเรา (กาญจนา 
แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2553 : 467) 
 อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่การสื่อสาร
กระเป๋าแบรนด์เนมของชนชั้นสูงทั้ง 2 กลุ่ม จะพบว่า ผู้ดี
เก่ามีอิริยาบถหรือลักษณะท่าทางท่ีแสดงออกในการถือ/
สะพายกระเป๋าแบรนด์เนมที่เป็นแบบตามมาตรฐานสากล
ทั่วไป เช่น การถือคล้องแขน การสะพายข้าง โดยไม่ได้เน้น
หรอืต้ังใจหนักระเปา๋เพือ่แสดงใหเ้หน็ยีห่อ้อยา่งจงใจมากนกั 
เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้ว่าผู้ดีเก่าเป็นกลุ่มคนที่มีชาติกำาเนิด
และได้รับการยอมรับ ผนวกกับมีต้นทุนทางสัญลักษณ์และ
ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่คุ้นชินกับกระเป๋าแบรนด์เนมมา
ตัง้แตต่น้ จึงสง่ผลใหม้ฮีาบทิสั (Habitus) หรอืจริตในการนำา
เสนอกระเป๋าที่ได้มาจากการเรียนรู้ทางร่างกายโดยใช้เวลา
อบรมบ่มเพาะเป็นเวลานาน จากการขัดเกลาในครอบครัว 
หรือในวงสงัคมช้ันสงูจนแทรกซึมเปน็พฤตกิรรมท่ีแสดงออก
มาได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยอากัปกริยาหรือจริตเหล่านั้น
จะไปคลอ้งจองกับอากปักริยาหรอืจรติของชนช้ันสงูคนอืน่ๆ 
ที่เคยได้รับการบ่มเพาะในวัยเด็กมาคล้ายๆ กันจึงทำาให้
ท่าทางในการถือกระเป๋าในลักษณะดังกล่าวเป็นท่ียอมรับ
ในชนชัน้นัน้ และดเูหมอืนเปน็สิง่ทีเ่กดิขึน้เองโดยธรรมชาต ิ

(สภุางค์ จนัทวานิชและรุง้นภา ยรรยงเกษมสขุ, 2549 : 243)
 ในขณะที่ กลุ่มเศรษฐีใหม่อาจจะเป็นผู้มีต้นทุน
ทางเศรษฐกิจที่ดีอยู่แล้ว หรือเป็นผู้ที่ผลักดันตนเองให้มี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีในภายหลัง แต่ไม่ได้มีต้นทุนด้าน
สัญลักษณ์ทำาให้ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม อีกทั้งไม่มี
ต้นทุนทางวัฒนธรรมนั่นคืออาจไม่มีความรอบรู้หรืออาจ
ไม่มีความคุ้นชินกับกระเป๋าแบรนด์เนมมากนัก ทำาให้กลุ่ม
ตัวอย่างเศรษฐีใหม่บางคนมีอากัปกริยาหรือจริตในการนำา
เสนอกระเป๋าแบรนด์เนมของตนเองในลักษณะ “จงใจ” 
นำาเสนอมากเป็นพิเศษ อาทิ มีกระเป๋าแบรนด์เนมจำานวน
มากเกนิไป ใชก้ระเปา๋แบรนดเ์นมครัง้ละหลายๆ ใบในเวลา
เดยีวกนั หรอืมลัีกษณะทา่ทางการถือกระเปา๋ทีไ่มใ่ชท่า่ทาง
ไดร้บัการยอมรบัเปน็การทัว่ไป เช่น จงใจนำาเสนอหรอืตัง้ใจ
หันกระเป๋าเพื่อให้เห็นยี่ห้อกระเป๋าอย่างชัดเจน เป็นต้น ซึ่ง
จากที่กล่าวมาอาจพิจารณาได้ว่า การนำาเสนอกระเป๋าใน
ลักษณะดังกล่าว เป็นผลมาจากเศรษฐีใหม่บางคนต้องการ
ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเป็นเครื่องมือในการเสียดสีประชด
ประชันเย้ยหยันชนช้ันสูง อีกทั้งยังใช้กระเป๋าแบรนด์เนม
เป็นอาวุธในการต่อสู้และต่อรองทางชนช้ันกับชนช้ันสูงคน
อื่นๆ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากฮาบิทัส (Habitus) เดิม
ที่อยู่ในตัวของผู้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนม กล่าวคือแต่เดิมอาจ
ไม่ได้มีความคุ้นเคยกับกระเป๋าแบรนด์เนมมากนัก เมื่อย
กระดับตนเองมาสู่ชนช้ันสูงแต่อากัปกริยาหรือจริตในการ
ถือ/สะพายกระเป๋านั้นไปสอดคล้องกับสิ่งที่เคยได้รับการ
บ่มเพาะจากครอบครัวในในช่วงวัยเด็ก  จึงหล่อหลอม
ให้มีอิริยาบถในนำาเสนอกระเป๋าแบรนด์เนมแบบ “จงใจ” 
นำาเสนอมากเกินไป 
 นอกจากนี้ หากมองกระเป๋าแบรนด์เนมตาม
แนวคิดเก่ียวกับตรรกะการบริโภค (Logic of Consumption)
และแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ (Consumption of 
Sign) ตามมุมมองที่ถูกนำาเสนอโดย ฌองโบดริยาร์ด (Jean 
Baudrillard) (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 
2553 : 467) จะเห็นได้ว่านอกจากกระเป๋าแบรนด์เนมจะ
เป็นสินค้าที่มีคุณประโยชน์ใช้สอยที่แท้จริงตามตรรกะของ
มูลค่าที่ใช้สอยแล้ว (Logic of Use Value) ยังเป็นสินค้า
ที่เน้นขายคุณค่า/ความหมาย/รสนิยมที่คนชนชั้นสูงใช้เป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการสื่อสาร และใช้ในการต่อสู้เพื่อ
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แสดงออกในการจัดลำาดับชั้นของตัวเอง ตามตรรกะของ
มูลค่าเชิงสัญญะ (Logic of Sign Value) มากไปกว่านั้น 
กระเปา๋แบรนดเ์นมยงัทำาหนา้ทีเ่ปน็สนิคา้ทีม่คีณุประโยชน์
ในแงข่องมลูคา่แลกเปลีย่น ดงัจะเหน็ไดจ้ากชนชัน้สงูทีเ่ปน็
เศรษฐีใหม่ให้ความเห็นว่า หากไม่ได้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนม
แล้วก็สามารถนำาไปขายได้ตามตรรกะของมูลค่าแลก
เปลี่ยน (Logic of Exchange Value) ในขณะท่ีผู้ดีเก่า
จะมอบกระเป๋าแบรนด์เนมให้กับบุคคลอื่นท่ีเป็นลูกหลาน 
ญาติ หรือคนท่ีรู้จัก ตามตรรกะของมูลค่าแลกเปลี่ยนเชิง
สัญลักษณ์ (Logic of Symbolic Exchange Value) ด้วย

บทสรุป
 ดังได้กล่าวว่า ในความเป็นชนชั้นสูงนั้นจะมี
การแบ่งแยกออกเป็นผู้ดีเก่าและเศรษฐีใหม่ และจากการ

สัมภาษณเ์จา้ของรา้นหรอืพนกังานขายกระเปา๋แบรนดเ์นม
รวมถึงการวิเคราะห์ตัวบทผ่านส่ือแต่ละประเภท พบว่า 
การแบง่แยกดงักลา่วนัน้มตีวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งอยูห่ลายปจัจยั 
หนึ่งในตัวแปรที่สำาคัญคือการใช้รสนิยมเป็นตัวแบ่งแยก 
และสิ่งที่สามารถใช้แสดงถึงความมีรสนิยมคือ รูปแบบการ
บริโภคหรือวิธีการเลือกใช้กระเป๋าแบรนด์เนมนั่นเอง ซึ่งไม่
วา่จะเปน็การเลอืกยีห้่อ รุน่ การออกแบบ วิธกีารถอื/สะพาย 
บริบทในการใช้ ได้แก่ วิธีการใช้สถานที่ที่ไปมีการนำาเสนอ
กระเปา๋แบรนดเ์นมดว้ยหรอืไม่ ถา้มนีำาเสนออยา่งไร ความรู้
ในการใช้หรือเกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์เนมที่ใช้ ซึ่งในการใช้
กระเป๋าแบรนด์เนมนั้นสามารถแสดงถึงความมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีได้ ส่วนวิธีการใช้กระเป๋าจะเป็นตัวบ่งบอกถึง
ความมรีสนยิมและความแตกตา่ง (Distinction) ทางชนชัน้
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บทคัดย่อ
 บทความนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาการเปลีย่นแปลงทางไวยากรณข์องคำาทบัศัพทภ์าษาองักฤษในนติยสารบนัเทงิ
ไทย โดยใช้ข้อมูลคำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิงไทย 3 ชื่อเรื่อง คือทีวีพูล 6 ฉบับ, กอสซิปสตาร์ 6 ฉบับ และ
สไปซี่ 6 ฉบับ รวมเป็น 18 ฉบับ แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาคือ แนวคิดหมวดคำาในภาษาอังกฤษ 8 หมวด และแนวคิดหมวด
คำาในภาษาไทย 12 หมวด จากการศึกษาสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์ของคำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสาร
บันเทิงไทย พบการเปลี่ยนแปลงของหมวดคำาทางไวยากรณ์ 2 ลักษณะ คือ คำาเดิมในภาษาอังกฤษเป็นคำาขยายและคำานาม 
เมือ่มาเป็นคำาทบัศพัทใ์นนติยสารบันเทงิไทยจะเปลีย่นหนา้ทีเ่ปน็คำากริยาทัว่ไปและคำาชว่ยกรยิา และคำาเดมิในภาษาองักฤษ
เดิมทำาหน้าที่เป็นคำานาม จะเปลี่ยนมาเป็นคำาขยายเมื่อเป็นคำาทับศัพท์ในนิตยสารบันเทิงไทย 

คำาสำาคัญ : การเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์, คำาทับศัพท์, นิตยสารบันเทิงไทย

Abstract
 This article aimed at studying the grammatical changes of English transliterations in Thai enter-
taining magazines. The data were collected from eighteen issuer of three Thai entertaining magazines: 
six issuer of TVPool, six issuer of Gossipstar, and six issuer of Spicy. The data were analyzed based on 
eight English word classes, and twelve Thai word classes. From the study, it was found that there were 
two grammatical changes of English transliterations in Thai entertaining magazines. The first one was that 
the English transliterations which were nouns and adjectives in English were used as the general verbs 
and helping verbs in Thai. Another was that the English transliterations which were nouns in English 
were used as the modifiers or adjectives in Thai entertaining magazines. 

Keywords: Grammatical Change, English Transliterations, Thai Entertaining Magazines 

การเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์ของคำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิงไทย
The Grammatical Change of English Transliterations 

in Thai Entertaining Magazines 

กรรณิการ์ รักษา 1

Kannika Raksa

1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat University

2



32 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559รมยสาร

บทนำา
 การทับศัพท์เป็นการสร้างคำาใหม่ขึ้นใช้ใน
ลกัษณะการยมืคำา โดยเมือ่นำาเอาคำาภาษาอืน่มาใช้ในภาษา
ของตนนั้น ก็จะยึดเสียงให้ตรงหรือคล้ายคำาเดิมมากท่ีสุด 
กรณีภาษาไทยเมื่อยืมคำาภาษาอื่นโดยวิธีการทับศัพท์มาใช้
นั้น หากเป็นการพูดก็จะออกเสียงให้คล้ายเสียงของคำาใน
ภาษาเดมิมากทีส่ดุ หากเปน็การเขียน ถ้าเขียนในปรบิทของ
ภาษาไทย ก็ต้องใช้อักษรไทยเขียนคำาทับศัพท์นั้นๆ จึงจะ
ถือว่าถูกต้องตามหลักการ หลักการทับศัพท์ภาษาต่างๆ ใน
ภาษาไทยนัน้ ราชบัณฑติยสถานไดอ้อกหลกัเกณฑเ์อาไวใ้ห้
เปน็แนวทางสำาหรบัปฏบิตัติาม และจดัทำาเปน็หนงัสอืหลกั
เกณฑ์การทับศัพท์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษา
เยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษา
ญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
แมร้าชบณัฑติยสถานจะออกหลกัเกณฑด์งักลา่วแลว้กต็าม 
แตป่ญัหาการใชค้ำาทบัศพัทด์งักลา่วกย็งัไมม่ขีอ้ยตุ ิอาจเนือ่ง
มาจากเหตผุลหลายประการ อาท ิหลกัเกณฑด์งักลา่วไดร้บั
การเผยแพรใ่นแวดวงทีจ่ำากดั คนสว่นใหญไ่ม่ทราบ หรอืบาง
คนทราบหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานเป็นอย่างดี แต่
ทว่าไม่ปฏิบัติตาม อาจเป็นเพราะคิดว่าคำาทับศัพท์ที่ตนใช้
นั้นถูกต้องแล้ว สื่อสารได้ ผู้รับสารเข้าใจ
 ผูเ้ขยีนสงัเกตเหน็การใชค้ำาทบัศพัทภ์าษาองักฤษ
ในบริบทของภาษาไทยโดยเฉพาะในสือ่สารมวลชนประเภท
นิตยสาร พบว่ามีการใช้คำาทับศัพท์ดังกล่าวในปริมาณ
ที่ถือว่ามาก เช่น จิ้น, บอย, มาร์กี้, ไฮโซ, แฟนคลับ, 
เปอร์เซ็นต์, ช็อปปิ้ง, เฮิร์ท, แฟน คำาในลักษณะดังกล่าว
จะใช้กันในปริมาณมากโดยเฉพาะในนิตยสารบันเทิงไทย 
มีทั้งที่ใช้ถูกและผิดไปจากหลักเกณฑ์ท่ีราชบัณฑิตยสถาน
กำาหนดผู้เขียนได้ทำาวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ลักษณะการ
ใช้คำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิงไทย โดย
ดำาเนินการแล้วเสร็จในปี 2558 ได้ค้นพบประเด็นน่าสนใจ
ศกึษาหลายประการ อาท ิลกัษณะการใช้คำาทบัศพัท ์ข้อผดิ
พลาดในการถ่ายถอดตัวอักษรจากคำาทับศัพท์ และปัญหา
การถ่ายถอดตัวอักษรจากคำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย แต่ด้วยความจำากัดของการนำาเสนอจึงได้เลือก
ประเด็นน่าสนใจศึกษา คือ ขบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ไวยากรณ์ของคำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิง
ไทย โดยมีประเด็นที่จะเสนอ 4 ประเด็น ได้แก่ 

1) วัตถุประสงค์ในการศึกษา, 2) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา, 
3) แนวคดิทีใ่ชใ้นการศกึษา และ 4) ขบวนการเปลีย่นแปลง
ทางไวยากรณ์ของคำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสาร
บันเทิงไทย กล่าวตามลำาดับดังนี้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
 เพือ่วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงทางไวยากรณ์ของ
คำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิงไทย

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้แก่ คำาทับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิงไทยที่มียอดจำาหน่าย
สูงสุด 3 อันดับในประเทศไทย คือ ทีวีพูล จำานวน 6 ฉบับ, 
กอสซิปสตาร์ จำานวน 6 ฉบับ และ สไปซี่ จำานวน 6 ฉบับ 
ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – เดือนมีนาคม 2557 

แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา
 แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดเรื่อง
หมวดคำาในภาษาอังกฤษและหมวดคำาในภาษาไทย กล่าว
โดยสรุปได้ดังนี้
 1. หมวดคำาในภาษาอังกฤษ
 คำาในภาษาอังกฤษตามที่สวีต (Sweet, 891), 
สแวน (Swan, 2009) ซีตัน (Seaton, 2008) แม็กลิน 
(Maclin, 1996) แบ่งไว้นั้น มี 8 ประเภท ได้แก่ คำานาม, 
คำาสรรพนาม, คำากรยิา, คำาคุณศพัท,์ คำาวเิศษณ,์ คำาบพุบท, 
คำาสันธาน และคำาอุทาน แต่ละประเภทมีรายละเอียดโดย
สรุป ดังนี้
  1.1 คำานาม (noun) หมายถงึ คำาท่ีใชเ้รยีกคน 
สตัว ์ส่ิงของทีเ่ปน็รปูธรรมและนามธรรม หนา้ทีข่องคำานาม
ในประโยคภาษาอังกฤษ ได้แก่ ประธานหรือผู้กระทำากริยา
(subject) กรรมของกริยา (object) กรรมของบุพบท 
(object of preposition) และส่วนเติมเต็มของกริยา 
(complement) คำานามแบง่ออกเปน็ 2 ชนดิ ไดแ้ก ่คำานาม
วิสามัญ (proper noun) และคำานามสามัญ (common 
noun)
  1.2 คำาสรรพนาม (pronoun) หมายถึง คำา
ที่ใช้แทนท่ีคำานามหรือนามวลี โดยปกติแล้วคำาสรรพนาม
ส่วนใหญ่สามารถอ้างอิงกลับไปยังนามหรือนามวลีที่กล่าว
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มาแลว้ได ้และเรียกนามหรอืนามวลทีีใ่ชค้ำาสรรพนามแทนที่
ว่า คำาที่สรรพนามอ้างอิงถึง (reference) หน้าท่ีของคำา
สรรพนามในประโยคภาษาอังกฤษคล้ายคลึงกับคำานาม 
ได้แก่ ประธานของประโยค (subject) กรรมของประโยค 
(object) กรรมของบุพบท (object of preposition) 
และส่วนเติมเต็มของกริยา (complement) คำาสรรพนาม
แบ่งได้ 5 ชนิด คือ บุรุษสรรพนาม (personal pronoun) 
สรรพนามไมช่ีเ้ฉพาะ (indefinite pronoun) คำาสรรพนาม
บอกกำาหนด (demonstrative pronouns) คำาสรรพนาม
แสดงคำาถาม (interrogative pronoun) และคำาสรรพนาม
ในวิเศษณานุประโยค (relative pronoun)
  1.3 คำากริยา (verb) หมายถึง คำาที่แสดงให้
เหน็การกระทำาหรอืสภาพของประธานในประโยค กรยิาถอื
เปน็สว่นทีส่ำาคญัทีส่ดุของประโยคภาษาองักฤษ ประโยคทกุ
ประโยคต้องมีคำากริยา และกริยาต้องมีการเปลี่ยนรูปไป
ตามกาล (tense) มี 3 รูปคือ รูป base form (เช่น go eat 
stop) รูป past (เช่น went ate stopped) และรูป past 
participle (เชน่ gone eaten stopped) และตามประธาน
ในประโยค (singular or plural subject) จากลกัษณะการ
ใชใ้นประโยค คำากรยิาแบง่ได ้2 ชนดิ คอื lexical verb และ 
helping verb
  1.4 คำาคุณศัพท์ (adjective) คือ คำาขยาย
หรือบ่งชี้ลักษณะของคำานาม นามวลีหรือคำาสรรพนาม 
ได้แก่ คำาบ่งชี้ขนาด เช่น big small huge tiny คำาบ่งชี้สี 
เช่น red pink grey brown คำาบ่งชี้อายุ เช่น old ancient 
young คำาบ่งชี้คุณสมบัติหรือสภาพของนาม เช่น fat thin 
rich poor คำาบ่งชี้ต้นกำาเนิดหรือสัญชาติ เช่น English 
Chinese Indian Vietnamese และคำาท่ีแสดงความคิด
เห็นที่มีต่อคำานาม เช่น pretty handsome interesting 
boring ตำาแหนง่ของคุณศพัทเ์มือ่ใช้ขยายหรอืบง่ชีล้กัษณะ
นาม นามวลีหรือสรรพนาม มี 2 ตำาแหน่ง คือ วางไว้หน้าคำา
นาม และวางไว้หลัง Verb to “BE” หรือ linking verbs 
เป็นส่วนเติมเต็มของประธานในประโยค (complement)
  1.5 คำาวิเศษณ ์ (adverb) หมายถึง คำาที่ใช้
ขยายคำากริยาเพื่อบอกอากัปกริยา บอกสถานที่ บอกเวลา 
บอกความถ่ีและบอกความน่าจะเป็นในการกระทำากริยา 
หรือคำาที่ใช้ขยายคำาคุณศัพท์และคำาวิเศษณ์เองเพื่อบอก
ระดับมากน้อย คำาวิเศษณ์ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 7 

ชนดิ คอื คำาวเิศษณบ์อกอากปักรยิา (adverb of manner) 
คำาวเิศษณบ์อกสถานที ่(adverb of place) คำาวเิศษณบ์อก
เวลา (adverb of time) คำาวิเศษณ์บอกความถี่ (adverb 
of frequency) คำาวเิศษณบ์อกความเปน็ไปได ้(adverb of 
probability) คำาวิเศษณ์บ่งชี้ความเสร็จสมบูรณ์ (adverb 
of completeness) และคำาวเิศษณบ์อกระดบัหรือปรมิาณ 
(adverb of degree)
  1.6 คำาบุพบท (preposition) หมายถึง คำา
ที่ใช้บ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างส่ิงของหรือ
ระหวา่งบคุคลกับสิง่ของ เพือ่บอกตำาแหนง่ บอกทิศทางหรอื
บอกเวลา คำาชนดินีต้อ้งมกีรรมซึง่คอืนามและสรรพนามตาม
หลังเสมอ มักเป็นคำาสั้นๆ เช่น in on at to with for by
  1.7 คำาสันธาน (conjunction) หมายถึง คำา
ทีใ่ชเ้ชือ่มคำา วล ีหรอืประโยค เพือ่แสดงความสอดคลอ้งกนั 
ขัดแย้งกัน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นเหตุเป็นผลกัน 
ได้แก่ and but or so for
  1.8. คำาอุทาน (interjection) หมายถึง คำา
หรือวลีสั้นๆ ที่ใช้พูดออกมาโดยไม่ได้คิดล่วงหน้าเพื่อใช้ใน
การแสดงอารมณ์ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า มัก
มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (exclamation mark) กำากับไว้ข้าง
หลังคำาเสมอ สามารถใช้เป็นคำาโดด หรือ วางไว้หน้าหรือ
หลังประโยคกไ็ดแ้ต่ไมม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกับโครงสรา้งอืน่ๆ ใน
ประโยค เช่น Oh! Wow! Ouch!
 2. หมวดคำาในภาษาไทย
 การจำาแนกชนิดของคำาในภาษาไทยน้ัน เม่ือ
จำาแนกโดยใช้เกณฑ์หน้าที่ เกณฑ์ตำาแหน่งที่คำาปรากฏและ
สัมพันธ์กับคำาอ่ืน และเกณฑ์ความหมาย ตามท่ีวิจินตน์ ภาณุพงศ์
 และอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (2552) และวรวรรธน์ ศรียาภัย
(2556) แบง่ไว้ สามารถจำาแนกชนดิของคำาได ้12 ชนดิ ไดแ้ก ่
คำานาม, คำาสรรพนาม, คำากริยา, คำาช่วยกริยา, คำาวิเศษณ์,
คำาที่เกี่ยวกับจำานวน, คำาบอกกำาหนด, คำาบุพบท, คำาเชื่อม, 
คำาลงท้าย, และคำาปฏิเสธ แต่ละประเภทกล่าวโดยสรุปได้
ดังนี้
  2.1 คำานาม หมายถึง คำาทีใ่ชเ้รยีกสิง่ทีเ่ปน็รปู
ธรรม ได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เช่น ครู จิ้งจก สมุด 
กรุงเทพ โรงเรียน และสิ่งที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ความเชื่อ 
ค่านิยม ความคิด เช่น สติปัญญา ความมุ่งมั่น ตัวแปร ซึ่ง
การปรากฏตามตำาแหน่งในประโยคนั้น คำานามนั้นสามารถ
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ปรากฏได้ในตำาแหน่ง ประธาน ทำาหน้าที่เป็นประธานใน
ประโยค และปรากฏตำาแหน่ง กรรม ทำาหน้าท่ีกรรมใน
ประโยค คำานามแบง่เปน็ 4 ชนดิ คอื คำานามสามญั, คำานาม
วิสามัญ, คำาลักษณะนาม และคำาอาการนาม
  2.2 คำาสรรพนาม หมายถึง คำาที่ใช้แทนที่คำา
นามเพื่อไม่ต้องกล่าวคำานามนั้นซำ้า เช่น เขา ท่าน เจ้า ซึ่ง
การปรากฏตามตำาแหน่งในประโยคของคำาสรรพนามนั้นมี
ลกัษณะเชน่เดยีวกนักบัคำานาม คำาสรรพนามแบง่ออกเปน็ 5 
ชนดิ คอื คำาบรุษุสรรพนาม, คำาสรรพนามถาม, คำาสรรพนาม
ชีเ้ฉพาะ, คำาสรรพนามไม่ช้ีเฉพาะ และคำาสรรพนามแยกฝ่าย
  2.3 คำากริยา หมายถึง คำาที่ทำาหน้าที่เป็น
กริยา หรือกริยาวลี คำากริยาเป็นส่วนที่สำาคัญในประโยค 
เพราะถา้ขาดกริยาก็จะไมเ่ปน็ประโยค เชน่ พมิพ ์เขยีน อา่น 
วิง่ คำากริยาแบง่ออกเปน็ 2 ชนดิ คอื คำากรยิาทีม่หีนว่ยกรรม 
และคำากริยาที่ไม่มีหน่วยกรรม
  2.4 คำาช่วยกริยา หรือคำากริยานุเคราะห์ 
หมายถึง คำาที่ปรากฏหน้าคำากริยาเพื่อความ หมายทาง
ไวยากรณ์ของกริยานั้น คำาช่วยกริยาปรากฏตามลำาพังโดย
ไม่มีกริยาตามหลังไม่ได้
  2.5 คำาวิเศษณ์ หมายถึง คำาท่ีทำาหน้าท่ี
ขยายหน่วยกริยา มักปรากฏหลังคำากริยาหรือหลังกรรม
ในประโยค คำาวิเศษณ์แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ คำาวิเศษณ์
สามัญ, คำาวิเศษณ์ขยายเฉพาะ, คำาวิเศษณ์ถาม และ
คำาวิเศษณ์บอกเวลา
  2.6 คำาทีเ่กีย่วกบัจำานวน หรอืปรมิาณวเิศษณ ์
หมายถึง คำาที่เกี่ยวข้องกับการบอกจำานวน แบ่งออกเป็น 4 
ชนดิ คอื คำาบอกจำานวน อาจเปน็จำานวนตวัเลข หรอืคำาบอก
ปริมาณมากน้อย
  2.7 คำาบอกกำาหนด หมายถึง คำาขยายนามท่ี
อยู่ในตำาแหน่งสุดท้ายของวลี แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ คำา
บอกกำาหนดช้ีเฉพาะหรือนิยมวิเศษณ์ และคำาบอกกำาหนด
ไม่ชี้เฉพาะหรืออนิยมวิเศษณ์
  2.8 คำาบุพบทหรือบุรพบท หมายถึง คำาที่
ปรากฏหน้านามวลีเพื่อประกอบเข้าเป็นบุพบทวลี มักมี
ความหมายเพื่อบอกตำาแหน่ง หน้าที่ สาเหตุ เวลา ความ
เกี่ยวข้อง ความมุ่งหมาย และความเป็นเจ้าของ
  2.9 คำาเช่ือม หมายถึง คำาท่ีใช้เช่ือมคำา วลี 
หรือประโยคเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ คำาเชื่อม

สมภาค, คำาเชือ่มอนปุระโยค, คำาเชือ่มเสรมิ และคำาเชือ่มสมั
พันธสาร
  2.10 คำาลงท้าย หมายถึง คำาท่ีปรากฏใน
ตำาแหน่งท้ายสุดของประโยคแต่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ใน
ประโยคและไม่มีความหมายที่ชัดเจน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
คอื คำาลงทา้ยแสดงทศันภาวะ และคำาลงทา้ยแสดงมารยาท
  2.11 คำาอุทาน คำาอุทาน หมายถึง คำาพูดที่
พูดออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึก
  2.12 คำาปฏิเสธ หมายถึง คำาปฏิเสธที่ใช้
ปฏิเสธคำาถาม
 กล่าวสรุป การศึกษาในครั้งนี้จะวิเคราะห์ว่า
หมวดคำาในภาษาอังกฤษ เมื่อเป็นคำาทับศัพท์ในนิตยสาร
บันเทิงไทย จะมีขบวนการเปลี่ยนแปลงและทำาหน้าที่ทาง
ไวยากรณ์เป็นคำาชนิดใด อย่างไร จำาแนกได้กี่ลักษณะ 
 การเปลีย่นแปลงทางไวยากรณข์องคำาทบัศพัท์
ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิงไทย
 จากการศึกษาข้อมูลคำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในนิตยสารทีวีพูล กอสซิปสตาร์ และสไปซี่ พบขบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์ 2 ลักษณะ คือ 1) การเปลี่ยน
เป็นคำากริยา และ 2) การเปลี่ยนเป็นคำาขยาย แต่ละชนิดมี
รายละเอียดแตกต่างกันดังนี้
 1. การเปลี่ยนเป็นคำากริยา
 คำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในนิตยสารทีวีพูล 
กอสซิปสตาร์ และสไปซ่ีนั้นทำาหน้าที่เป็นคำากริยา มี 2 
ลักษณะ คือ กริยาทั่วไปและกริยาช่วย โดยท่ีคำากริยาดัง
กล่าวในภาษาอังกฤษเดิมมิได้เป็นคำากริยา หากแต่เป็นคำา
ซึ่งทำาหน้าที่อื่นๆ เช่น คำาขยาย หรือคำานาม แต่เมื่อมาเป็น
คำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารทีวีพูล กอสซิปสตาร์ 
และสไปซี่ คำานั้นก็จะทำาหน้าที่กริยา มี 2 ประเภท คือ คำา
กริยาทั่วไป และคำาช่วยกริยา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1.1 คำากริยาทั่วไป หมายถึง คำาทับศัพท์
ภาษาอังกฤษในนิตยสารทีวีพูล กอสซิปสตาร์ และ 
สไปซี่นั้น ซึ่งทำาหน้าที่เป็นคำากริยาทั่วไป คือ คำากริยาที่ใช้
ประกอบประโยคทั่วไป ไม่มีความซับซ้อน ในนิตยสารทั้ง 
3 เล่มพบว่ามีคำาทับศัพท์ที่ทำาหน้าที่เป็นคำากริยาทั่วไปมี 2 
ชนิด คือ คำาในภาษาเดิมเป็นคำาขยาย และคำาในภาษาเดิม
เป็นคำานาม กล่าวดังนี้
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  1.1.1 คำาเดิมเป็นคำาขยาย คำาลักษณะนี้ในภาษาอังกฤษเป็นคำาขยาย แต่เมื่อใช้เป็นคำาทับศัพท์
ในนิตยสารทีวีพูล กอสซิปสตาร์ และสไปซี่ จะทำาหน้าที่เป็นคำากริยาทั่วไป 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีดังต่อไปนี้
 ลำาดับที ่ นิตยสาร จำานวน  ร้อยละ
   1. กอสซิปสตาร์ 16 42.10
   2. ทีวีพูล 11 28.95
   3. สไปซี่ 11 28.95
   รวม 38 100.00
 จากรายการข้อมลูเชงิปรมิาณขา้งตน้เห็นไดว้า่ คำาทบัศพัทภ์าษาองักฤษทีใ่ช้เป็นคำากรยิาทัว่ไปซึง่เดิมเปน็คำาขยาย
ในภาษาอังกฤษพบในนิตยสารทั้ง 3 เล่ม จำานวน 38 คำา โดยพบมากที่สุดในนิตยสารกอสซิปสตาร์ คือ จำานวน16 คำา คิด
เป็นร้อยละ 42.10 ส่วนนิตยสารทีวีพูลและสไปซี่ พบจำานวนเท่ากัน คือ 11 คำา คิดเป็นร้อยละ 28.95
ตวัอยา่งการใช้คำาทบัศพัทภ์าษาองักฤษทีเ่ปลีย่นจากคำาขยายในภาษาองักฤษเปน็คำากรยิาทัว่ไปในภาษาไทย พรอ้มประโยค
บริบท มีดังต่อไปนี้ 
 ลำาดับที่ นิตยสาร คำาทับศัพท์ คำาเดิม ประโยคบริบท
  1.  ทีวีพูล แฮปปี้  happy ทั้งคู่ยังแฮปปี้เหมือนเดิม
   เคลียร์  clear ยินดีเคลียร์ทุกปัญหา
   ดาร์ก  dark พฤติกรรมเธอดาร์กขึ้นทุกวัน
   ซีเรียส  serious หนังเริ่มซีเรียส
   เครซี่  crazy คนที่เครซี่ชอบเป็นแฟนพันธุ์แท้
  2. กอสซิปสตาร์ เซอร์ไพรส์  surprised อนันดาทำาเซอร์ไพรส์วันเกิดสาวพลอย
   นอยด์  paranoid เจ้าตัวไม่นอยด์ เพราะจุดนี้ดังเปรี้ยงปร้าง
   เอ้าท์  outdated เธอแต่งกายได้กิ๊บเก๋...ไม่แฟชั่นจ๋าแต่ไม่เอ้าท์
   ลัคกี้  lucky เรื่องรักก็ลัคกี้ไม่แพ้เรื่องงาน
   ซีเรียส  Serious เป็นคนง่ายๆ สบายๆ ไม่ซีเรียส
  3.  สไปซี่ เดิร์น  modern น้องเกล้าวันนี้เดิร์นโชว์เส้นลายพริ้วๆ
   คอมพลีท  complete เธอคอมพลีทลุคส์ในลายชิคเทรนส์ขึ้นไปอีกด้วย
   ฮอตฮิต  hot hit ตั้งแต่ซีรี่ส์ฮอตฮิตในหมู่ของวัยรุ่น
   เซ็กซี่  sexy สาวแซมมี่เซ็กซี่สวยเป้ะกับชุดเดรส
   เอ้าท์  out กระโปรงดีไซน์ลุคเก๋เป็นลายดอกที่ไม่มีเอาท์
  1.1.2 คำาเดมิเปน็คำานาม คำาลกัษณะนีใ้นภาษาองักฤษเปน็คำานาม แตเ่มือ่ใชเ้ปน็คำาทบัศพัทใ์นนติยสารทวีพีลู 
กอสซิปสตาร์ และสไปซี่ จะทำาหน้าที่เป็นคำากริยาทั่วไป
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีดังต่อไปนี้
 ลำาดับที ่ นิตยสาร จำานวน  ร้อยละ
  1.  กอสซิปสตาร์ 15 46.88
   2. ทีวีพูล 12 37.50
   3. สไปซี่  5 15.62
   รวม 32 100
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 จากรายการขอ้มลูเชงิปรมิาณขา้งตน้เหน็ไดว้า่ คำาทบัศัพทภ์าษาองักฤษทีใ่ชเ้ปน็คำากรยิาทัว่ไปซึง่เดมิเปน็คำานาม
ในภาษาอังกฤษพบในนิตยสารทั้ง 3 เล่ม จำานวน 32 คำา โดยพบมากที่สุดในนิตยสารทีวีพูล คือ จำานวน 15 คำา คิดเป็นร้อย
ละ 46.88 รองลงมาคือนิตยสารกอสซิปสตาร์ พบจำานวน 12 คำา คิดเป็นร้อยละ 37.50 ส่วนนิตยสารสไปซี่พบน้อยที่สุดคือ 
จำานวน 5 คำา คิดเป็นร้อยละ 15.62
 ตวัอยา่งการใช้คำาทบัศพัทภ์าษาองักฤษทีเ่ปลีย่นจากคำานามในภาษาอังกฤษเปน็คำากรยิาทัว่ไปในภาษาไทย พรอ้ม
ประโยคบริบท มีดังต่อไปนี้ 
 ลำาดับที่ นิตยสาร คำาทับศัพท์ คำาเดิม ประโยคบริบท
 1.  ทีวีพูล ฟิตติ้ง  fitting แล้วก็ได้ฟิตติ้งละครเรื่องใหม่
   กรุ๊ป  group ดาราในกองกรุ๊ปกันอย่างลงตัว
   ไลน์  line แต่ก็ไลน์คุยกันเสมอ
   ฟีดแบ็ค  feedback ขาเม้าท์ฟีดแบ็คกันเข้ามา
   แคร์  care เขาทำาไปแบบไม่แคร์สื่อ
 2. กอสซิปสตาร์ เม้าท์  mouth ดาราทั้งหลายเลิกเม้าท์กันได้แล้ว
   มาส์ก  mask สาวๆ ลองมาส์กแล้วแต่ละนางน่ารักสวยใส
   ฮิพ  hip hop วันนี้แอบฮิพด้วยเสื้อยืดสกรีนลายเท่ๆ
   แคร์  care ไม่เหมาะกับประเทศไทยแต่เธอก็บ่แคร์ค้า
   เวิร์คช้อป  workshop วันก่อนไปเวิร์คช้อป ด้วยกันมาก
 3.  สไปซี่ ปาร์ตี้  party ถ้าปาร์ตี้กันเล็กๆ หรืออารมณ์ชิลๆ 
   แลนดิ้ง  landing งานนี้ spicy จะหาสาวๆ ไปแลนดิ้งในฟินแลนด์
   แคสติ้ง  casting ผมเคยแคสติ้งบท “เจี๊ยบ” ในภาพยนตร์
   เซนเซอร์  sensor เก็บความโสดไว้รอเซนเซอร์เบอร์สองได้
   ลิปซิงต์  lip-sync เขาสามารถลิปซิงต์ฮาโลกแตก
 1 .2  คำ ากริ ยาช่ วย  หมายถึ ง  คำ า ทับศัพท์ภาษาอั งกฤษในนิตยสารที วีพู ล  กอสซิปสตาร์ และ 
สไปซี่ ซึ่งทำาหน้าที่เป็นคำากริยาช่วย โดยที่คำาเดิมในภาษาอังกฤษเป็นคำากริยาทั่วไป
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีดังต่อไปนี้ 
 ลำาดับที ่ นิตยสาร จำานวน ร้อยละ
  1.  กอสซิปสตาร์ 10 41.67
   2. ทีวีพูล 9 37.50
   3. สไปซี่ 5 20.83
   รวม 24 100
 จากรายการขอ้มลูเชงิปรมิาณขา้งตน้เห็นไดว้า่ คำาทบัศพัทภ์าษาองักฤษทีใ่ชเ้ปน็คำากรยิาช่วยซึง่เดมิเปน็คำากรยิา
ทั่วไปในภาษาอังกฤษพบในนิตยสารทั้ง 3 เล่ม จำานวน 24 คำา โดยพบมากที่สุดในนิตยสารกอสซิปสตาร์ จำานวน 10 คำา คิด
เป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาคือนิตยสารทีวีพูล พบจำานวน 9 คำา คิดเป็นร้อยละ 37.50 ส่วนนิตยสารสไปซี่พบน้อยที่สุด
จำานวน 5 คำา คิดเป็นร้อยละ 20.83
 ตวัอยา่งการใชค้ำาทบัศพัทภ์าษาองักฤษทีเ่ปลีย่นจากคำากริยาท่ัวไปในภาษาองักฤษเปน็คำากรยิาชว่ยในภาษาไทย 
พร้อมประโยคบริบท มีดังต่อไปนี้ 
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 ลำาดับที่ นิตยสาร คำาทับศัพท ์ คำาเดิม ประโยคบริบท
  1. ทีวีพูล ไลน์  line แต่ก็ไลน์คุยกัน
    ก๊อปปี้  copy โดนก๊อปปี้เลียนแบบเยอะเหมือนกัน
    รีเทิร์น  return รายการนี้รีเทิร์นกลับมาลงจอ
    เทคแคร์  take care ชอบคนเอาใจเทคแคร์ดูแล
    ไฟนอิน  phone in แต่ก็มีโฟนอินโทรเข้ามาเหมือนกัน
   2. กอสซิปสตาร์ คัมแบ็ก  come back หลังจากคัมแบ็กกลับมา
    ฟีดแบ็ก  feedback บทคุณหญิงแขไขฟีดแบ็กกลับมาดี
    แอดมิท  admit พระเอกของเรื่องแอดมิทเข้านอนโรงพยาบาล
    โมดิฟาย  modify หลังจากโมดิฟายปรับเปลี่ยนลุคส์จนสวยงาม
    คอนเฟิร์ม  confirm หมอดู...ต่างฟันธงคอนเฟิร์มยืนยัน
   3.  สไปซี่ เซ็ต  set เสื้อกระโปรงเซ็ตจัดมาให้เข้ากัน
    คอนเฟิร์ม  confirm ออกมาคอนเฟิร์มยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะ
    คีพ  keep อยากคีพรักษาลุคส์สาวมั่น
    ก็อปปี้  copy คณุหมอคนไหนกอ๊ปปีท้ำาให้เหมอืนใบหนา้สาวรติา้
    อะแดพท์  adapt ก็จะเอามาอะแดพท์ปรับให้มิคแอนด์แมทช์
 2. การเปลี่ยนเป็นคำาขยาย
 คำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารทีวีพูล กอสซิปสตาร์ และสไปซี่ ที่ทำาหน้าที่เป็นคำาขยายนั้น เมื่อพิจารณาว่า
คำาเดมิในภาษาองักฤษทำาหนา้ทีใ่ดนัน้ พบวา่คำาเดมิในภาษาองักฤษเปน็คำานาม แตเ่มือ่มาเปน็คำาทบัศพัทใ์นนติยสารทวีพีลู 
กอสซิปสตาร์ และสไปซี่ ทำาหน้าที่เป็นคำาขยาย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีดังต่อไปนี้
 ลำาดับที ่ นิตยสาร จำานวน  ร้อยละ
  1. กอสซิปสตาร์  43 48.87
  2. ทีวีพูล  24 27.27
  3.  สไปซี่  21 23.86
   รวม  88 100
 จากรายการข้อมูลเชิงปริมาณข้างต้นเห็นได้ว่า คำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ ใช้ เป็นคำาขยายซึ่ งเดิม
เป็นคำ านามในภาษาอั งกฤษพบในนิตยสารทั้ ง  3  เล่ม  จำ านวน 88 คำ า  โดยพบมากที่ สุ ด ในนิตยสาร 
กอสซิปสตาร์ จำานวน 43 คำา คิดเป็นร้อยละ 48.87 รองลงมาคือนิตยสารทีวีพูล พบจำานวน 24 คำา คิดเป็นร้อยละ 27.27 
ส่วนนิตยสารสไปซี่พบน้อยที่สุดคือ จำานวน 21คำา คิดเป็นร้อยละ 23.86
 ตัวอย่างการใช้คำาทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่เปลี่ยนจากคำานามในภาษาอังกฤษเป็นคำาขยายในภาษาไทย พร้อม
ประโยคบริบท มีดังต่อไปนี้ 

 ลำาดับที ่ นิตยสาร คำาทับศัพท ์ คำาเดิม ประโยคบริบท
  1. ทีวีพูล คอมิดี้  comedy แนวละครโรแมนติกคอมิดี้
    มาราธอน  marathon ทั้งคู่เป็นคู่รักมาราธอนสุดสวีทแห่งวงการ
    ซีรี่ย์  series หันมาผลิตการ์ตูนซีรี่ย์
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 ลำาดับที ่ นิตยสาร คำาทับศัพท ์ คำาเดิม ประโยคบริบท
    ไฮโซ  high society กำาลังคบหากับแฟนหนุ่มไฮโซ
    ไซเบอร์  cyber ในโลกไซเบอร์
  2.  กอสซิปสตาร์ ซาวด์เอฟ เฟกต์ sound effect คน...จะได้ยินเสียงซาวด์เอฟเฟกต์
    ฮิพฮอพ  hip hop เพลงนี้นำามาเพื่อสาวกฮิพฮอพโดยเฉพาะ
    สลัมบอย  slum boy ขอระเบิดความจริงของพระเอกสลัมบอย
    นัมเบอร์วัน  number one คล้ายกับพระเอกนัมเบอร์วันอย่างเคน
    มาราธอน  marathon หลังหายไปทัวร์คอนเสิร์ตมาราธอน
  3. สไปซี่ เมคอัพ  Make up เทรนด์เมคอัพรับฤดูหน้าที่กำาลังจะมาถึง
    ซุปเปอร์ฮีโร่  superhero เราไม่เหมาะกับบทซุปเปอร์ฮีโร่เลยสักนิด
    แอคชั่น  action เขาก็เพิ่งมาเล่นแนวแอ็คชั่นเป็นเรื่องแรก
    ท็อปโมเดล  top model แบบเนี้ยบเป้ะตามสไตล์ท็อปโมเดล
    คัลเลอร์ บล็อค  Color Block ตัดเย็บแฟชั่นคัลเลอร์บล็อค 

บทสรุป
 โดยสรปุกลา่วไดว้า่ ขบวนการเปลีย่นแปลงทางไวยากรณข์องคำาทบัศพัทภ์าษาองักฤษในนติยสารบันเทงิไทย คอื
นิตยสารทีวีพูล กอสซิปสตาร์ และสไปซี่ พบขบวนการเปลี่ยนแปลงของหมวดคำาทางไวยากรณ์ 2 ลักษณะ คือ คำาเดิมใน
ภาษาอังกฤษเป็นคำาขยายและคำานาม เมื่อมาเป็นคำาทับศัพท์ในนิตยสารทีวีพูล กอสซิปสตาร์ และสไปซี่ ก็จะเปลี่ยนหน้าที่
เปน็คำากรยิา 2 ลกัษณะ คอื คำากรยิาทัว่ไป และคำาช่วยกรยิา และคำาเดมิในภาษาองักฤษเดมิทำาหนา้ทีเ่ปน็คำานาม แตเ่มือ่มา
เปน็คำาทบัศพัทใ์นนติยสารทวีพีลู กอสซปิสตาร ์และสไปซี ่ทีท่ำาหนา้ทีเ่ปน็คำาขยาย การเปลีย่นแปลงหมวดคำาในลกัษณะดัง
กลา่ว เป็นเคร่ืองยืนยนัไดว้า่ การยมืคำาประเภทคำาทบัศพัทภ์าษาองักฤษมาใชใ้นบรบิทของภาษาไทยไมจ่ำาเปน็ตอ้งยมืหนา้ที่
ทางไวยากรณข์องภาษาเดมิอยา่งเครง่ครดั หากแตส่ามารถเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัการส่ือสารในปรบิทของการส่ือสาร
ด้วยภาษาไทย
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บทคัดย่อ

 การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษนำามาซึ่งความต้องการความรู้ในเชิงทฤษฎีและ
แนวคิดทางการบริหารใหม่ๆ เพื่อนำามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการเพิ่มผลิตผล ปรัชญาของการจัดการ
ยุคนั้นคือความสามารถในการผลิตเป็นผลมาจากการทำางานตามความชำานาญเฉพาะด้าน การแบ่งงานกันทำา และการ
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน จากนั้นได้เกิดนักทฤษฎีซึ่งนำาเสนอแนวคิดทางการบริหารและเริ่มสะสมองค์ความรู้ให้
เป็นระบบระเบียบ หมวดหมู่ และที่สุดทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารก็เกิดขึ้นอย่างมากมายกระทั่งปัจจุบัน ทฤษฎี
องค์การและการจัดการที่เกิดขึ้นมากมายนั้นถูกแบ่งแนวคิดออกเป็นหลายแบบหลายระดับขึ้นอยู่กับว่าผู้มองของนัก
วิชาการท่านใดจะมองในแง่ใดและวัตถุประสงค์ที่นำาไปใช้ โดยทั่วไปแล้วมักจะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทฤษฎี
การจัดการแบบดั้งเดิม กลุ่มทฤษฎีการจัดการด้านมนุษยสัมพันธ์ กลุ่มทฤษฎีการจัดการเชิงปริมาณ กลุ่มทฤษฎีสมัย
ใหม่ ทฤษฎีองค์การสมัยปัจจุบัน และทฤษฎีองค์การยุคหลังสมัยใหม่

คำาสำาคัญ: การบริหารจัดการ, องค์การ 

Abstract
 Industrial revolution in Western Europe, especially England resulted in theoretical/nomo-
thetic knowledge and new concepts of management in order to increase the efficiency of production, 
otherwise known as productivity. The philosophy of the management in that epoch was capability in 
production resulting from specialization, division of labor and commodity exchange from each other. 
From then on there existed theorists who were offering their management concepts and accumu-
lating systematic body of knowledge, categorizing, leading finally to the establishment of different 
management theories until the present time. These organization and management theories can be 
classified into many forms and levels depending on which side and objective one looks at them, 

วิวัฒนาการของการบริหารจัดการภาคเอกชน : ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
Management Evolution : Organization and Management Theory
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generally speaking, they can be classified into 6 
groups : traditional management theories, human 
relations theories, quantitative management 
theories, modern theories, present organization 
theories and postmodernist theories.   

Keyword: Management, Organization

บทนำา
 การบริหารหรือการจัดการเกิดขึ้นพร้อมกับ
อารยธรรมแห่งมนุษยชาติ เมื่อมนุษย์รวมกลุ่มกันจะเกิด
การมีผู้นำา หรือ หัวหน้า หรือ กษัตริย์ แสดงบทบาทการนำา
กลุ่มเพื่อดำารงเผ่าพันธุ์ของตนด้วยความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การศึกษาวิวัฒนาการเกี่ยวกับทฤษฎีและหลัก
เกณฑ์ทางการจัดการอย่างมีรูปแบบเริ่มในราวศตวรรษ
ที่ 18 หลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial 
revolution) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องการ
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิด
ปรากฏการณห์ลายอยา่งเปน็ตน้วา่ระบบอตุสาหกรรมครวั
เรือน (Domestic system) ถูกแทนที่ด้วยระบบโรงงาน 
(Factory system) เมื่ออุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย
ความต้องการแรงงานก็เพิ่มทวีคูณมากขึ้น ผู้คนหลั่งไหล
เข้าสู่โรงงานซึ่งมีค่าจ้างเป็นค่าตอบแทน เป็นผลให้ธุรกิจมี
ความสลับซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น ต้องเผชิญกับการแข่งขัน
อย่างรุนแรง ดังนั้นเพื่อดำาเนินการให้เกิดสัมฤทธิผลและมี
ประสิทธิภาพต้องอาศัยวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 
แนวคิดการจัดการอย่างเป็นระบบได้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้
สามารถใช้บริหารจัดการองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิดทางการบริหารจัดการโดยบทบาทของผู้บริหาร
แล้ว มักจะถูกแยกมุมมองออกเป็นสองมิติ กล่าวคือ การ
บริหารงานภาครัฐเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการดำาเนินการ
ทุกอย่างที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง และการบริหารงานภาค
เอกชนซึ่งบทบาทสำาคัญเป็นเรื่องของเอกชน (สัญญา 
เคณาภูมิ, 2558) ทั้งสองภาคมีส่วนที่เหมือนกันและต่าง
กัน เช่น การบริหารทั้งสองอย่างมีภารกิจเดียวกันคือ
การมุ่งตอบสนองความต้องการของพลเมือง/ประชาชน/
ผู้บริโภค และใช้ทฤษฎีทางการบริหารตัวเดียวกัน หาก
แต่มีเป้าหมายที่แตกต่างกันกล่าวคือการบริหารงานภาค

รัฐเน้นการแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองเป็น
หลัก (สนุ๊ก สิงห์มาตร และสัญญา เคณาภูมิ, 2558) ส่วน
การบริหารภาคเอกชนนั้นเน้นไปที่กำาไรสูงสุด (สัญญา 
เคณาภูมิ, 2557ก) อย่างไรก็ดีสิ่งสำาคัญของการศึกษา
การบริหารจัดการภาคเอกชนต้องทำาความเข้าใจเกี่ยว
กับทฤษฎีองค์การและการจัดการอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะ 
แนวคิดและทฤษฎีในยุคต่าง ๆ  ทฤษฎีและแนวคิดทางการ
จัดการเริ่มแรกเกิดขึ้นในยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษ
สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งต้องการความรู้ในเชิง
ทฤษฎี (Theory) และแนวคิด (Concept) ทางการบริหาร
ใหม่ ๆ (สัญญา เคณาภูมิ, 2557ข : 2-10) มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น จึงทำาให้เกิดนักคิด นัก
ทฤษฎี และผู้นำาเสนอแนวคิดทางการบริหารหลากคน
และเริ่มสะสมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ระเบียบ หมวด
หมู่ ที่สุดทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารก็เกิดขึ้นอย่าง
มากมายกระทั่งปัจจุบัน

ทฤษฎีองค์การ
 ทฤษฎี (Theory) เป็นข้อความที่ประกอบด้วย
ชุดของข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ที่เป็นหลักการ
หรือ คำาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ (Feigl, Herbert, 1981 
: 10-16) พร้อมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหลักการหรือ
มโนทัศน์ นำาไปสู่การนิยามและสมมติฐานอย่างเป็นระบบ
โดยอาศัยความสัมพันธ์ในระหว่างตัวแปร (Kerlinger,
1986 : 9-12) ทฤษฎีเกิดขึ้นเนื่องจากคนสนใจใน
ปรากฏการณ์รอบตัว โดยเมื่อทำาการสังเกตก็เกิดความ
คิดเบื้องต้น (Assumption) เกี่ยวกับปรากฏการณ์นั้น
จากการใช้ความคิดริเริ่มเชิงเหตุผลทั้งอุปนัย (Induction) 
และนรินัย (Deduction) หากตอ้งการการยอมรบั ผู้คดิคน้
จึงจำาเป็นต้องแสวงหาหลักฐานนำามาใช้เป็นเครื่องยืนยัน 
จนสามารถนำาไปพิสูจน์ทดสอบได้ เรียกว่า สมมติฐาน 
(Hypothesis) จากนั้นก็จะนำาความคิดเบื้องต้นมาจัด
ทำาหรือเขียนเป็นทฤษฎีขึ้นซ่ึงต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย  3 
ประการ (ทิศนา แขมมณี, 2554 : 40-42) ได้แก่ (1) 
สามารถอธิบายความจริงหลักของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้ (2) สามารถนิรนัยความจริงหลักนั้นออกมาเป็นกฎหรือ
ความจริงอื่นๆ ได้ และ (3) สามารถทำานายปรากฏการณ์
นั้นได้ ดังนั้นความหมายของทฤษฎีสามารถจำาแนกได้ 
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3 อย่าง ได้แก่ (1) เป็นกลุ่มของข้อความหรือปัญหาที่จะต้องพิสูจน์หรือแสดง (2) เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร 
(แนวคิด) และเมื่อปฏิบัติแล้วแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (3) เป็นการ
อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ จำาเพาะเจาะจงว่าตัวแปรอะไรสัมพันธ์กับตัวแปรอะไรและสัมพันธ์กันอย่างไร ทำาให้สามารถ
ทำานายเหตุการณ์จากตัวแปรได้ นอกจากนั้นทฤษฎียังมีองค์ประกอบดังนี้ (1) แนวคิด (Concept) (2) ข้อเสนอหรือข้อ
สมมติฐาน (Proposition or Hypothesis) และ (3) เหตุการณ์ (Contingency) ที่มีกระบวนการพิสูจน์จากข้อเสนอ
หรือข้อสมมติฐาน
 ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory) เริ่มต้นขึ้นในสมัยราชวงศ์จีน (China) และ กรีกโบราณ (Greece) 
แต่หากพิจารณาเฉพาะหลักฐานทางวิชาการแล้วจะพบความชัดเจนในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มมีระบบการ
ทำางานในลักษณะของการแบ่งงานกันทำา (Hodge, Anthony & Gales, 1996 : 90-91) ทฤษฎีองค์การเป็นสาขาวิชา
ที่ศึกษาโครงสร้างและออกแบบองค์การ ทั้งลักษณะของการพรรณนา (Descriptive) และการอธิบาย (Prescriptive) 
เกี่ยวกับมิติต่างๆ ขององค์การ (Stephen P. Robbins, 2001 : 25-27) ทฤษฎีองค์การเป็นการศึกษาวิธีการกำาหนด
หน้าที่ขององค์การว่าส่งผลกระทบต่อบุคลากรที่ทำางานในองค์การอย่างไรและส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไรในระหว่าง
การดำาเนินงาน (Gareth R. Jones, 2004 : 10-14) ทฤษฎีองค์การเป็นชุดของข้อความและแนวคิดที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน แสดงถึงภาพรวมของพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มต่างๆ ภายในองค์การอย่างเป็นระบบ (Henry 
L. Tosi, 1986 : 52-64) ทฤษฎีองค์การเป็นวิธีการที่จะทำาความเข้าใจ (See) และวิเคราะห์องค์การ (Analyze) ให้ถูก
ต้องและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานสำาคัญเกี่ยวกับรูปแบบ (Patterns) และกฎเกณฑ์ในการออกแบบองค์การและ
พฤติกรรมขององค์การ (Richard L. Daft, 2010 : 563-566) ทฤษฎีองค์การมุ่งที่จะพรรณนา อธิบาย และพยากรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์หรือพฤติกรรม ส่วนประกอบหรือตัวแปรในองค์การนั้นๆ (เสนาะ ติเยาว์, 2544 : 45; 
ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2538 : 10) ดังนั้น ทฤษฎีองค์การ จึงหมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับองค์การที่ได้รวบรวมอย่างเต็มรูปแบบ
สามารถอธิบายโครงสร้างองค์การ การออกแบบองค์การ การกำาหนดหน้าที่ขององค์การ ตลอดจนการวิเคราะห์วัฒนธรรม
องค์การ มีองค์ประกอบสำาคัญ 2 ส่วน ได้แก่ (1) รูปธรรม (Hardware) เช่น โครงสร้าง รูปแบบ ขนาด กระบวนการ 
สายการบังคับบัญชา กิจกรรม เป็นต้น และ (2) นามธรรม (Software) เช่น ค่านิยม พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร 
วัฒนธรรมในองค์การ เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวถือเป็นระบบย่อยขององค์การที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมี
ผลกระทบต่อกันและกัน อย่างไรก็ดีทฤษฎีองค์การและการจัดการที่สำาคัญถูกแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ (นิตยา 
เงินประเสริฐศรี, 2542 : 7) กลุ่มทฤษฎีการจัดการแบบดั้งเดิม กลุ่มทฤษฎีการจัดการด้านมนุษยสัมพันธ์ กลุ่มทฤษฎี
การจัดการเชิงปริมาณ กลุ่มทฤษฎีสมัยใหม่ กลุ่มทฤษฎีการปัจจุบัน และกลุ่มทฤษฎีองค์การยุคหลังสมัยใหม่ ราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มทฤษฎีการจัดการแบบดั้งเดิม
 ทฤษฎีการจัดการแบบดั้งเดิม (Classical Organization Theory) จะประกอบด้วยแนวคิดสำาคัญดังแผนภาพ

แผนภาพที่ 1 แนวคิดทางการจัดการในสมัยดั้งเดิมหรือยุคคลาสสิก (ที่มา : Schermerhorn, 2002 : 93)

 1. ทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) : Frederic W. Taylor (1911) 
“บิดาแห่งการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์” ผลงานของเขา คือ หนังสือ Scientific Management (1911) เขาเป็น
วิศวกร ตำาแหน่ง ผู้จัดการระดับกลางในองค์การธุรกิจ (โรงงานเหล็ก) ชื่อ Midvale Steel Company ในเมืองฟิลา

จัดการเชิงวิทยาศาสตร์ การจัดองค์การระบบ การจัดการเชิงกระบวนการ
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เดลเฟีย เขาเป็นคนตั้งใจหาวิธีการปรับปรุงเครื่องจักร
ภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการปรับปรุง
การออกแบบเครื่องจักรด้วยวิธีการใหม่ๆ เสมอ ต่อมาเขา
เปลี่ยนความสนใจหันมาปรับปรุงการใช้เครื่องไม้เครื่อง
มือของคนงานหรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์วิธีการทำางาน
ต่างๆ โดยอาศัยการทดลองหาหลักการทำางานที่ดีที่สุด
สำาหรับงานแต่ละงานอย่างละเอียด ด้วยการการสังเกต
พฤติกรรมการทำางานและวิธีการทำางานของคนงาน พบว่า
คนงานมีวิธีการทำางานตามวิธีการที่ตนเองเคยชิน (Rule 
of thumb) ซึ่งลักษณะการทำางานแบบนี้คนงานแต่ละ
คนจะมีวิธีการทำางานที่แตกต่างกันออกไป แต่ผลงาน
ที่ทำาออกมาแบบเดียวกัน งานแต่ละขั้นตอนอาจมีวิธี
การทำางานที่ยึดถือปฏิบัติกันมาหลายวิธีด้วยกันภายใต้
ระบบงานดังกล่าวคนงานทั่วไปมีแนวโน้มที่จะ “อู้งาน 
(Soldiering)” ขี้เกียจและคอยหลีกเลี่ยงงานอยู่ตลอด
เวลา กล่าวคือคนพยายามทำางานน้อยและไม่เต็มความ
สามารถเพราะกลัวว่าถ้าทำางานเต็มที่แล้วจะทำาให้ผลผลิต
เพิ่มจำานวนมากขึ้น จนนายจ้างอาจตัดจำานวนคนงาน
ออกเพื่อลดต้นทุนการผลิต นอกจากนั้นยังพบอีกว่าอดีต
ฝ่ายบริหารไม่ค่อยได้ควบคุมดูแลคนงานปล่อยให้มีอิสระ
เลือกวิธีการทำางานตามใจชอบ เขาจึงเสนอแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เรียกว่า การจัดการตามหลัก
วิทยาศาสตร์ (Principle of Scientific Management) 
(Frederic W.Taylor, 1911 อ้างใน Kennenth H. Killen, 
1977; และ พิทยา บวรวัฒนา, 2543 : 27) ซึ่งเป็นการ
สร้างหลักการบริหารต้องทำาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัย
เทคนิคหรือวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น กฎระเบียบ 
วิธีการในทำางาน มาตรฐานการทำางานที่องค์การจะนำา
มาใช้ ต้องผ่านการศึกษาวิเคราะห์เชิงประจักษ์เสียก่อน 
หลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ได้กำาหนดถึงภารกิจของ
ฝ่ายจัดการนั้นมีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ (1) จะต้องมีการ
กำาหนดวิธีการทำางานเพื่อให้ได้วิธีที่ดีที่สุดซึ่งเป็นวิธีการ
ทำางานที่ใช้เวลา ทรัพยากร และพลังงานในการทำางาน
น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นที่ทำางานในลักษณะ
เดียวกัน (2) การคัดเลือกคนงานจะต้องมีการนำาเอากฎ
เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการคัดเลือกเพื่อให้ได้
คนที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะกับตำาแหน่ง

งาน (3) จะต้องมีการพัฒนาคนงานโดยการสอนวิธีการ
ทำางานให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การจัดการ เพื่อที่
จะขจัดวิธีการทำางานตามหลักความเคยชินให้หมดไปจาก
คนงานเดิม และ (4) ต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ให้เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหารกับคนงาน อันจะนำามาซึ่ง
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน
 2. การจัดการตามแบบระบบราชการ 
(Bureaucratic Management) : Max Weber (1947) 
นักปราชญ์ทางสังคมวิทยาชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงรอบรู้
ในศาสตร์ต่างๆ เช่น วิชากฎหมาย การเมือง การปกครอง 
ประวตัศิาสตร ์และเศรษฐกจิ และไดช้ือ่วา่เปน็บดิาแหง่การ
จัดการตามแบบระบบราชการ (Bureaucracy Theory)
 รูปแบบของระบบราชการ (Bureaucracy) 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) เป็นสถาบันทางสังคม 
(Social institute) ซึ่งระบบราชการเป็นสถาบันหนึ่งใน
สถาบันทางสังคม กล่าวคือเป็นสถาบันการบริหารหรือ
การปกครองของรัฐถืออยู่ในกระบวนการการปกครอง
ประเทศมีหน้าที่ปกป้อง ดูแล รักษาผลประโยชน์บ้าน
เมือง ต้องการความอิสระในการทำางาน มีความมั่นคงยาก
ต่อการเปลี่ยนแปลง และ (2) เป็นการจัดการรูปแบบหนึ่ง
ของการจัดองค์การ (Form of organization) ระบบการ
ทำางานระบบหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินเป็นสิ่งที่
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับสภาพ
การณ์ได้โดยตั้งสมมติฐานว่า องค์การแบบระบบราชการ
เป็นองค์การที่ดีที่สุด และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประหยัดที่สุด การดำาเนินการของระบบให้ยึดหลัก
การบริหารที่อาศัยความมีเหตุมีผล และความถูกต้อง
ตามกฎหมายในการปฏิบัติงาน มีการแบ่งงานกันทำาอย่าง
เป็นทางการตามตัวบทกฎหมาย อาศัยหลักความรู้ความ
สามารถ (ระบบคุณธรรม) เป็นเกณฑ์ในการบริหารงาน
บุคคล  สามารถพยากรณ์พฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ได้
ดังนั้นแมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) จึงได้เสนอ โครงสร้าง
พื้นฐานของระบบราชการที่เป็นรูปแบบโครงสร้างของการ
จัดองค์การขนาดใหญ่สามารถนำาไปใช้เป็นวิธีการในการ
จัดองค์การได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน องค์การแบบระบบ
ราชการจึงต้องประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญ 
7 ประการ (พิทยา บวรวัฒนา, 2543 : 59-61; Hodge 
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Anthony & Gales} 1996; ทองใบ สุดชารี, 2543 : 5) 
ได้แก่ หลักลำาดับขั้น (Hierarchy) ความสำานึกแห่งความ
รับผิดชอบ (Responsibility) หลักแห่งความสมเหตุสม
ผล (Rationality) หลักการมุ่งสู่ผลสำาเร็จ (Achievement 
orientation) หลักการทำาให้เกิดความแตกต่างหรือการมี
ความชำานาญเฉพาะด้าน (Specialization) หลักระเบียบ
วินัย (Discipline) และความเป็นวิชาชีพ (Profession-
alization)
 3. การจัดการตามหลักการบริหาร 
(Administrative Management) นักวิชาการกลุ่มนี้ได้
นำาเสนอทฤษฎกีารจดัการตามหลกัการบรหิาร โดยมคีวาม
เชื่อว่า การที่จะทำาให้การทำางานขององค์การบรรลุเป้า
หมาย จำาเป็นต้องมีการกำาหนดหน้าที่ของคนผู้ทำาหน้าที่
เป็นผู้บริหารและนำาเสนอหลักการบริหารงานเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน นักทฤษฎีกลุ่มที่นำาเสนอทฤษฎี
การบริหารตามหลักการบริหาร ประกอบด้วย
  3.1 หลักการบริหารตามทฤษฎีของเฮนรี่ 
ฟาโยล์ : Henri Fayol ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีการ
จัดการตามหลักการบริหาร เขาเป็นชาวฝรั่งเศสทำาหน้าที่
เป็นนักบริหารระดับสูงในอุตสาหกรรม เขาเชื่อว่า การ
ทำาให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายได้นั้น สิ่งที่ผู้บริหาร
จะต้องทำา 3 ประการ ได้แก่ (1) ต้องมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดการ (Management functions) กระบวนการ
จัดการงานว่า ประกอบด้วยหน้าที่ (Functions) ทางการ
จัดการ 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การ
จัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Com-
manding) การประสานงาน (Coordinating) และ การ
ควบคุม (Controlling) (2) มีคุณลักษณะพร้อมความ
สามารถทางรา่งกาย จติใจ ไหวพรบิ การศึกษาหาความรู้
เทคนิคในการทำางาน และประสบการณ์ต่างๆ โดย
คุณสมบัติทางด้านเทคนิควิธีการทำางานนั้น สำาคัญที่สุด
ในระดับคนงานธรรมดา แต่สำาหรับระดับสูงขึ้นไปกว่า
นั้น ความสามารถทางด้านบริหารจะเพิ่มความสำาคัญตาม
ลำาดับ และมีความสำาคัญมากที่สุดในระดับผู้บริหารขั้นสุด
ยอด (Top executive) ควรจะได้มีการอบรม (Training) 
ความรู้ทางด้านบริหารควบคู่กันไปกับความรู้ทางด้าน
เทคนิคในการทำางาน และ (3) ต้องยึดหลักเกี่ยวกับการ

จัดการ (Management principles) โดยหลักทั่วไป
ที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำาหรับผู้บริหาร มีจำานวน 14 ข้อ 
(Gatewood & Others, 1995 : 40-41; Bartol & Martin, 
1997 : 46) ได้แก่ หลักที่เกี่ยวกับอำานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ (Authority & responsibility) หลักของการมี
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command) หลัก
ของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of direction) หลัก
ของการธำารงไว้ซึ่งสายงาน (Scalar chain) หลักของการ
แบ่งงานกันทำา (Division of work or specialization) 
หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline) หลักของการถือ
ประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองประโยชน์ส่วนรวม (Subor-
dination of individual to general interest) หลักของ
การให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) หลักของ
การรวมอำานาจไว้ส่วนกลาง (Centralization) หลักของ
ความมีระเบียบเรียบร้อย (Order) หลักของความเสมอ
ภาค (Equity) หลักของความมีเสถียรภาพของการว่าจ้าง
ทำางาน (Stability of tenure) หลักของความคิดริเริ่ม (Ini-
tiative) และ หลักของความสามัคคี (Esprit de corps)
 3.2 หลักการบริหารของกลูลิคและเออร์ลิค : 
Luther Gulick and Lyndal Urwick (1936) เขาเป็น
นักทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่มการจัดการตามหลักการบริหาร ได้
เสนอหลักที่เกี่ยวกับการบริหาร ซึ่งคนที่เป็นผู้บริหารจะ
ต้องทำามีหน้าที่สำาคัญอยู่ 7 ประการ ได้แก่ การวางแผน
การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำางาน การสั่งการ การ
ประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ หรือเรียก
สั้นๆ ว่า “POSDCoRB” ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้ (พิมลจรรย์ นามวัฒน์, 2544 : 22) ประกอบด้วย 
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) 
การจัดคนเข้าทำางาน (Staffing) การสั่งการ (Directing) 
การประสานงาน (Coordinating) การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (Reporting) และการบริหารงบประมาณ 
(Budgeting)
 สรุปได้ว่ า  ทฤษฎีองค์การสมัยดั้ ง เดิมได้
วิวัฒนาการมาจากการปกครองแบบทหารเกิดขึ้นใน
ปลายศตวรรษที่ 19 เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสังคมอุตสาหกรรม ทฤษฎีองค์การจึงมี
โครงสร้างที่แน่นอน มีกฎเกณฑ์และเวลาอย่างมีระเบียบ
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แบบแผน มุ่งให้ผลผลิตมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
เน้นความรวดเร็วของมนุษย์เสมือนเป็นเพียงเครื่องจักรกล
(Mechanistic) มีหลักการว่า “คนเป็นเพียงเครื่องมือที่
ทำาให้องค์การไปสู่ความสำาเร็จ” 

กลุ่มทฤษฎีการจัดการด้านมนุษยสัมพันธ์
 ทฤษฎีองค์การเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behav-
ioral Organization  Theory) เป็นทฤษฎีการจัดการที่
มุ่งพิจารณาผลกระทบของแต่ละบุคคลและพฤติกรรม
ของกลุ่มในองค์การ กลุ่มนี้มีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น 
มนุษยสัมพันธ์ (Human relations) ผู้นำา (Leaders) 
หรือพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science) ซึ่งเน้น
การศึกษามนุษย์โดยอาศัยรากฐานจากวิชาจิตวิทยา 
สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคมและมนุษยวิทยา ทฤษฎีกลุ่ม
นี้ครอบคลุมแนวคิดของนักทฤษฎีที่สำาคัญ ได้แก่ เอลตัน 
เมโย อับบราฮัม มาสโลว์ เฟดเดอริก เฮิร์ซเบิร์ต และ
ดักลาส แม็คเกรเกอร์ มีดังต่อไปนี้
 1. แนวคิดของเอลตัน เมโย : Elton Mayo 
เป็นนักสังคมวิทยาทำางานอยู่ฝ่ายการวิจัยอุตสาหกรรม
ของฮาร์ดวารด์ (The Department of Industrial Re-
search at Harvard) ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของการจัดการ
แบบมนุษยสัมพันธ์ การศึกษาการจัดการเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ และ เป็นผู้ท้าทายทฤษฎีกลุ่มการบริหารงานแบบ
คลาสสิก โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร์การจัดการ (Scientific 
management) ผลงานที่สำาคัญของเขาคือการทดลองที่
เมืองฮอว์ธอร์น (Hawthorne Studies) เขาและเพื่อน
คณะวิจัย ได้แก่ John Dewey, Kurt Lewin, FJ. Roeth-
lisberger และ W.J.Dickson ทำาการศึกษาและทัศนคติ
ปฏิกิริยาของคนงานในการทำางานตามสถานการณ์ต่างๆ 
กันที่ Western Electric’s Hawthornc Plant (1972-
1932) ซึ่งทำาการทดลองเป็นระยะต่อเนื่องกัน โดยศึกษา
ผลของแสงไฟฟ้าที่มีต่อผลผลิตของคนงาน การกำาหนด
ช่วงเวลาในการหยุดพักต่างๆ จำานวนของการหยุดพัก
ต่างกัน ตลอดจนมีการมีชั่วโมงทำางานที่น้อยลง และใน
ครั้งหลังได้ทำาการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มทางสังคม (Social 
group) ในการทำางาน เมโยได้แบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานออก
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มทดลอง กลุ่มที่สอง

เรียกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งสองกลุ่มทำางานแบบเดียวกัน ซึ่ง
เป็นงานประกอบชิ้นส่วนของงาน กลุ่มทดลองถูกนำาการ
จัดการเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ เช่น การจ่ายค่าตอบแทน
ให้ในกรณีที่คนงานทำางานได้เกินเกณฑ์มาตรฐาน การ
เพิ่มแสงสว่างในการทำางาน การปรับอุณหภูมิในที่ทำางาน
ให้มีความเหมาะสม สำาหรับกลุ่มควบคุมไม่ได้นำาเอาวิธี
การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ ผลการทดลองพบว่า 
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการทำางานของทั้งสองกลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการนำาวิธีการจัดการ
เชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ ไม่ได้เกิดผลที่โรงงานแห่งนี้ ผลการ
ทดลอง สรุปได้ว่า (1) ปริมาณงานที่กำาหนดให้คนงานทำา
นั้นไม่ได้ทำาตามความสามารถทางร่างกายแต่กำาหนดตาม
ปทัสถานของสังคม (Social norm) (2) รางวัลที่ไม่ใช่เงิน 
และการลงโทษมีบทบาทสำาคัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
คนงาน และ (3) คนงานไม่ได้ทำางานในลักษณะของบุคคล 
(Individual) แต่ทำางานในฐานะสมาชิกกลุ่ม (Member 
of group)
 ดังนั้นหากนำาวิธีการทางมนุษย์สัมพันธ์ไปใช้
ให้ถูกต้องแล้ว จะทำาให้เกิดบรรยากาศเอื้อให้ทุกฝ่าย
เข้ากันได้เป็นอย่างดี คนงานจะได้รับความพอใจสูงขึ้น 
และกำาลังความสามารถทางการผลิตก็จะเพิ่มมากขึ้น
ด้วย อิทธิพลสำาคัญของกลุ่มทางสังคมภายในองค์การที่
เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีพื้นฐานมาจาก “ความ
รู้สึก” (Sentiments) ที่เป็นเรื่องราวทางจิตใจของคนงาน 
และความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนงาน จะเห็นได้ว่า
ประสิทธิภาพของงานจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนย่อมขึ้น
อยู่กับขวัญกำาลังใจ ความพึงพอใจ ความพร้อมทางสภาพ
จิตใจ ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมในการทำางานของคนงาน 
รวมถึงเรื่องราวทางสังคมของคนงานในกลุ่มด้วย นอกจาก
นั้นยังได้ข้อสรุปที่สำาคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในการ
ทำางาน ดังนี้ (พิทยา บวรวัฒนา, 2543 : 79) (1) ปัจจัย
ทางด้านกายภาพ (Physical factor) หรือวิธีการบริหาร
งานแบบวิทยาศาสตร์ ไม่ได้เป็นตัวกำาหนดปริมาณผลผลิต 
ปัจจัยที่เป็นตัวกำาหนดปริมาณผลผลิต คือ ปัจจัยทางด้าน
สังคม (2) พฤติกรรมการทำางานของคนงานถูกกำาหนดโดย
ระบบการให้รางวัล และการลงโทษทางสังคม ไม่ใช่ระบบ
การให้รางวัลและการลงโทษทางเศรษฐกิจ (3) ผู้นำาของ
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กลุ่มที่เป็นทางการและกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ จะมีบทบาท
ในการบังคับใช้และสร้างปทัสถานของกลุ่มที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ (4) กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคคล และ (5) ควรที่จะมีการแสวงหาภาวะผู้นำาแบบ
ต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้นำาที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การ
อย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจขององค์การ แต่ละ
องค์การจะมีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ในการ
ก่อตั้งองค์การ
 2. ทฤษฎลีำาดบัความตอ้งการ (Hierarchy of 
Needs Theory) : นักทฤษฎีคนสำาคัญของกลุ่มทฤษฏี
มนุษย์นิยม คือ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow, 
1908-1970) มาสโลว์ (Maslow) มองว่า มนุษย์แต่ละ
คนมีศักยภาพพอสำาหรับที่จะชี้นำาตัวเอง ไม่อยู่นิ่งแต่
จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆ และแสวงหา
ความต้องการที่จะเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองทั้งในส่วน
ดีส่วนบกพร่อง รู้จักจุดอ่อน และความสามารถของตนเอง 
เขาได้เสนอทฤษฎีลำาดับขั้นของความต้องการ 5 ลำาดับ 
(Maslow’s Hierarchy of Needs) ดังนี้ (Abraham 
H. Maslow, 1977: 35-46) (1) ความต้องการทางด้าน
ร่างกาย (Psychological Need) (2) ความต้องการความ
ปลอดภัย (Security Need) (3) ความต้องการความรัก
และความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Need) 
(4) ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ (Self-esteem 
Need) และ (5) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริง (Self-Actualization Need)
 3. ทฤษฎีสองปั จจั ยของ เฮอร์ซ เบอร์ ก 
(Two-Factor Theory) : ทฤษฎีนี้ให้ความสำาคัญกับ
ปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ ตัวกระตุ้น (Motivators) และ
การบำารุงรักษา (Hygiene) สองปัจจัยมีอิทธิพลต่อความ
สำาเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง เขาได้ศึกษาโดยสัมภาษณ์
ความพอใจและไม่พอใจทำางานของนักบัญชีและวิศวกร
จำานวน 200 คน ซึ่งพบว่า ความพอใจในการทำางานกับ
แรงจูงใจในการทำางานของคนมีความแตกต่างกัน คือ การ
ที่บุคคลพอใจในงานไม่ได้หมายความว่าคนนั้นมีแรงจูงใจ
ในงานเสมอไป แต่ถ้าคนใดมีแรงจูงใจในการทำางานแล้ว
คนนั้นจะตั้งใจทำางานให้เกิดผลดีได้ ผลการศึกษายังแสดง
ให้เห็นผลของปัจจัย 2 ตัว ได้แก่ (Herzberg, Frederick, 

Bernarol and Synderman, Barbara Bloch, 1959)
  3.1 ปัจจัยด้านตัวกระตุ้น (Motivator 
Factors) เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการ
ทำางาน ทำาให้การทำางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิต
เพิ่มขึ้น ทำาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทำางาน (Job 
satisfaction) ตัวกระตุ้นประกอบด้วยปัจจัย 6 ประการ 
ดังนี้ (1) การสัมฤทธิ์ผล รู้สึกว่าทำางานได้สำาเร็จ (2) การ
ยอมรับนับถือจากผู้อื่น (3) ลักษณะงานที่น่าสนใจ (4) 
ความรับผิดชอบของตนเอง (5) โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า 
และ (6) การเจริญเติบโต มีโอกาสที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมและ
มีความเชี่ยวชาญ
  3.2 ปัจจัยด้านการบำารุงรักษา (Hygiene 
Factors) เป็นปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานยังคงทำางานอยู่
และยังรักษาเขาไว้ไม่ให้ออกจากงานเมื่อไม่ได้จัดให้
พนักงาน เขาจะไม่พอใจและไม่มีความสุขในการทำางาน
ปัจจัยนี้ประกอบด้วย 10 ประการ ดังนี้ (1) นโยบายและ
การบริหาร (2) การนิเทศงาน (3) ความสัมพันธ์กับหัวหน้า
งาน (4) ภาวะการทำางาน (5) ค่าตอบแทนการทำางาน (6) 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (7) ชีวิตส่วนตัว (8) 
ความสัมพันธ์กับลูกน้อง (9) สถานภาพตำาแหน่งหน้าที่ดี 
และ (10) ความมั่นคงปลอดภัยในงานที่ทำาอยู่
 4. ทฤษฎ ีX และทฤษฎ ีY ของดกัลาส แมค็เกร
เกอร์ : Douglas McGregor เป็นศาสตราจารย์ทางการ
บริหารที่มีชื่อเสียงของ Massachusetts Institute of 
Technology  (MIT) ได้สร้างทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของมนุษย์ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ไว้ใน
หนังสือ The Human Side of the Enterprise (Doug-
las McGregor, 1969) โดยตั้งสมมติฐานว่า วิธีการจูงใจ
คน มี 2 วิธี ได้แก่ วิธีแบบเดิมหรือ Theory X และ วิธี
แบบมนุษยสัมพันธ์ หรือ Theory Y โดยเขาแบ่งลักษณะ
ทางธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะที่แตกต่างกันเป็น 2 
รูปแบบ ได้แก่ (กัลยาณี สูงสมบัติ, 2555 : ออนไลน์) (1) 
ธรรมชาติของมนุษย์ตามทฤษฎี X ได้แก่ มนุษย์ส่วน
ใหญ่มีนิสัยไม่ชอบทำางาน และพยายามหลีกเลี่ยงงาน
เมื่อมีโอกาส เมื่อมนุษย์ไม่ชอบที่จะทำางาน ดังนั้น การที่
จะให้มนุษย์ทำางานจึงต้องใช้วิธีการบังคับควบคุม สั่งการ 
และนำาบทลงโทษมาใช้ ทั้งนี้เพื่อให้การดำาเนินงานเป็นไป



48 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559รมยสาร

ตามเป้าหมายขององค์การ และ (2) ธรรมชาติของมนุษย์
ตามทฤษฎี Y ได้แก่ มนุษย์โดยส่วนใหญ่มีนิสัยชอบที่จะ
ทำางาน ต้องการที่จะมีความรับผิดชอบต่องาน ต้องการ
แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน ต้องการเผยแพร่
ความคิดสร้างสรรค์ การให้รางวัลตามความสำาเร็จของงาน
จะช่วยสร้างความผูกพันต่อองค์การนำามาซึ่งความสำาเร็จ
ขององค์การในที่สุด

กลุ่มทฤษฎีการจัดการเชิงปริมาณ
 การจัดการเชิงปริมาณ (Quantitative Approach)
เป็นองค์ความรู้ทางการจัดการที่มีหลักเกณฑ์ Taylor เป็น
ผู้วางรากฐานในยุคต้นๆ ต่อมานักคณิตศาสตร์ นักฟิสิกส์ 
วิศวกร และนักพฤติกรรมศาสตร์ ร่วมกันใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาและคิดค้นยุทธวิธีให้สหรัฐอเมริกา
ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาเอกชนนำาไปพัฒนาสร้าง
เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ พัฒนาตัวแบบเพื่อการ
วางแผนสำาหรับผู้บริหาร โดยมีคอมพิวเตอร์ช่วยปฏิบัติ
งานและการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยการหาคำาตอบที่ดี
ที่สุดหรือทางเลือกที่ดี เน้นการใช้ตัวแบบในการแก้ปัญหา
ทางการบริหารในทางบริหารศาสตร์ (Management 
Science: MS) หรือการวิจัยปฏิบัติการ (Operations 
Research: OR) (กัลยาณี สูงสมบัติ, 2555: ออนไลน์)
 ลักษณะการจัดการเชิงปริมาณเป็นการใช้หลัก
การอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยการพิจารณาเป้าหมายอย่าง
มีวัตถุประสงค์ ตระหนักถึงตัวแปรต่างๆ เน้นการบรรลุ
สิ่งที่ดีที่สุด ผลการวิเคราะห์สามารถพิสูจน์ได้ ใช้ระบบ
การทำางานเป็นทีม และ การวิเคราะห์โดยมากต้องใช้
คอมพิวเตอร์ในการคำานวณเมื่อปัญหายุ่งยาก ส่วนขั้น
ตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณมักจะดำาเนินการดังนี้ การ
วิเคราะห์ปัญหา การสร้างตัวแบบ การรวบรวมข้อมูล 
การหาผลลัพธ์ การทดสอบผลลัพธ์ และ การนำาผลลัพธ์
ไปใช้ในการแก้ปัญหา นอกจากนั้นเทคนิคเชิงปริมาณที่
ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น โปรแกรมเส้นตรงหรือ
การวางแผนเชิงเส้น (Linear program) ตัวแบบปัญหา
การขนส่ง (Logistic problem model) ความน่าจะเป็น 
(Probability) การวางแผนและควบคุมโครงการ (PERT/
CPM) การจำาลองปัญหา (Situation) การพยากรณ์ (Fore-

casting) ปัญหาแถวคอย (Queuing) เป็นต้น

กลุ่มทฤษฎีองค์การสมัยใหม่
 ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่  (Neo-Classical 
Organization Theory) เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎี
องค์การสมัยดั้งเดิม พัฒนามาพร้อมวิชาการสังคมวิทยา 
จิตวิทยา ทฤษฎีนี้สนใจโครงสร้างตามแบบแผนและการ
คิดตามหลักเหตุผล และยังศึกษาเพิ่มเติมว่าทำาอย่างไร
จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วขึ้น จึงหันมาสนใจคนมาก
ขึ้น ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่คำานึงผลที่เกิดจากการมอบ
อำานาจ เป็นต้นว่าหากมอบอำานาจมากเกินไปก็ไม่พอใจ
หรือหากไม่มอบอำานาจก็จะขัดเคืองใจ นอกจากนั้นยัง
ยอมรับว่าบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ย่อมมีความขัดแย้ง
กัน การแก้ไขความขัดแย้งนั้นควรใช้วิธีประชุมปรึกษา
หารือกันและดำาเนินการแก้ไขโดยการสื่อสารที่ดี ทฤษฎี
นี้มีหลักการว่า “คนเป็นปัจจัยสำาคัญและมีอิทธิพลต่อการ
เพิ่มผลผลิตขององค์การ” โดยเน้นความสำาคัญของคนที่
ทำาหน้าร่วมกันในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เป็นปัจจัยที่สำาคัญและมีอิทธิพลต่อการกำาหนดการผลิต 
ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ให้ความสำาคัญในด้านความรู้สึก
ของบุคคลโดยยอมรับถึงอิทธิพลทางสังคมที่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงาน
 บุคคลที่มีชื่อเสียงในทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ 
คือ Hugo Munsterberg เป็นผู้เริ่มต้นวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรม  เขียนหนังสือชื่อ  Psychology  and 
Industrial Efficiency, Elton Mayo, Roethlisberger 
และ Dickson ได้ทำาการศึกษาที่ฮอธอร์น (Hawthorne 
Study) เป็นผู้บุกเบิกขบวนการมนุษยสัมพันธ์ (Human 
Relations Movement) นอกจากนั้นได้รับการสนับสนุน
จากนักทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์อีก เช่น McGregor และ 
Maslow เป็นต้น (กัลยาณี สูงสมบัติ, 2555: ออนไลน์) นัก
ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่มีสมมติฐานในการศึกษาลักษณะ
เฉพาะของบุคคล (Individual) ในองค์การว่า “มนุษย์มี
ความแตกต่างกันพฤติกรรมเป็นพื้นฐาน” การศึกษาพวก
เขาจึงเป็นไปเพื่อพิสูจน์และสนับสนุนสมมติฐานดังกล่าว 
เช่น การศึกษาเกี่ยวกับขบวนการอบรมเลี้ยงดูของมนุษย์ 
(Socialization) เพื่อชี้ให้เห็นว่า มนุษย์มีพฤติกรรมที่แตก
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ตา่งกนั เพราะการอบรมเลีย้งดใูนสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกตา่งกนั ปจัจยัทีท่ำาใหบ้คุคลมพีฤตกิรรมทีแ่ตกตา่งกนัออกไป ไดแ้ก ่
(1) บุคลิกภาพ (Personality) ลักษณะของรูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง คำาพูด มารยาท (2) การรับรู้ (Perception)
การแปลความหมายของสิ่งที่ได้พบเห็น ผ่าน กระบวนการภายในจิตใจ เช่น ความสำานึก ความนึกคิด ความเชื่อ 
และ ประสบการณ์ของแต่ละคน (3) ทัศนคติ (Attitude) ความรู้สึกพอใจของแต่ละคน ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้
ประสบการณ์ ความนึกคิด และความเชื่อของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป และ (4) ความต้องการของบุคคล (Needs) 
ความต้องการแตกต่างกันไปตามอายุ เพศ การสอน อบรม การเลี้ยงดู เป็นต้น

ทฤษฎีองค์การสมัยปัจจุบัน
 การบริหารจัดการในยุคปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีมากขึ้น
ทำาให้ผู้บริหารองค์การต่างๆ ต่างได้คิดค้นหาวิธีการที่จะช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้าอยู่รอดได้ หลังจากที่ได้มีการนำา
เอากลุ่มทฤษฎีองค์การในยุคคลาสสิคและกลุ่มทฤษฎีองค์การยุคพฤติกรรมศาสตร์ มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งทฤษฎีทั้ง 
2 กลุ่มดังกล่าวต่างก็มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในตัวของทฤษฎีเอง เช่น ทฤษฎีองค์การในยุคคลาสสิค จะเน้นไปในเรื่อง
ของการกำาหนดวิธีการทำางาน เพื่อให้ได้วิธีที่ดีที่สุด (One best ways) ในการทำางาน เช่น เน้นเรื่องของการจัดโครงสร้าง
องค์การและหลักการบริหาร โดยไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องพฤติกรรมการทำางานของคนงาน ส่วนทฤษฎีองค์การใน
ยุคพฤติกรรมศาสตร์ ให้ความสำาคัญไปที่คน โดยการมุ่งค้นหาคำาตอบโดยการวิเคราะห์ให้ทราบถึงความต้องการของ
คน และพยายามแสวงหาสิ่งจูงใจที่ตอบสนองความต้องการของคน เพื่อที่จะทำาให้คนปฏิบัติงานให้กับองค์การได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ แต่ทฤษฎียุคพฤติกรรมศาสตร์ก็มีจุดอ่อนที่ไม่ให้ความสนใจในเรื่องของวิธีการทำางาน การจัดโครงสร้าง
องค์การและหลักการบริหารงานทำาให้เกิดปัญหาในการทำางาน
 ทฤษฎีองค์การสมัยปัจจุบัน (Modern Organization Theory) ทำาการศึกษารูปแบบขององค์การปัจจุบัน
ได้รับการพัฒนามาในช่วง ค.ศ. 1950 โดยยังคงใช้ฐานแนวคิดและหลักการของทฤษฎีองค์การสมัยเดิมและสมัยใหม่
มาปรับปรุงพัฒนา  และพยายามรวมหลักการทางวิทยาการหลายสาขาเข้ามาผสมผสานที่เรียกว่า  สหวิทยาการ 
(Multidisciplinary approach) เป็นการรวมกันของ หลักการทางเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์
เข้าไว้ด้วยกัน หรือที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์สังคม (Socioeconomic) โดยมองมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก มีจิตใจ 
นำาความรู้ด้านมนุษยสัมพันธ์มาใช้ นำาสิ่งแวดล้อมมาพิจารณา ใช้แนวคิดในเชิงระบบ คำานึงถึงความเป็นอิสระ และ
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก โดยเน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์สิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ปัญหาในการบริหาร
งานหมดไปอันเนื่องมาจากความสลับซับซ้อนในการบริหารงานมีมากขึ้น ทฤษฎีองค์การสมัยปัจจุบัน ได้แก่
 1. ทฤษฎีการบริหารแบบการตัดสินใจ : Herbert A. Simon (1960: 3-10) เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่ง
ทฤษฎีการตัดสินใจได้กล่าวว่า “การบริหารก็คือการตัดสินใจนั่นเอง” เพราะคนที่เป็นผู้บริหารต้องเผชิญกับภาวะการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ ทางที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่กำาหนดไว้ในแผนการทำางาน
หรือว่าทางเลือกในการแก้ไขปัญหา หากผู้บริหารสามารถเลือกทางเลือกที่ดีมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาได้ ก็จะ
สามารถทำาให้งานบรรลุเป้าหมายได้ ถ้าเลือกทางเลือกที่ไม่ดีก็ทำาให้การทำางานล้มเหลว ดังนั้นลักษณะของการตัดสิน
ใจเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดี ต้องมีขั้นตอนของการตัดสินใจที่สำาคัญอยู่ 4 ขั้นตอน (ธงชัย สันติวงษ์, 2542: 196) ได้แก ่
(1) การพิจารณาถึงตัวปัญหา (2) การพิจารณาค้นหาทางเลือก (3) การประเมินผลทางเลือก และ (4) การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกและการนำาทางเลือกไปปฏิบัติ 

แผนภาพที่ 2 กระบวนการตัดสินใจตามแนวคิดของ เฮอร์เบิร์ต เอ.ไซมอน (ที่มา : ธงชัย สันติวงษ์, 2542: 197)

การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจเลือก
ทางเลือก และนำา
ทางเลือกไปปฏิบัติข้อมูลมูลย้อนกลับจากการประเมินผล

การค้นหาทางเลือกพิจารณาตัวปัญหา
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 2. ทฤษฎีระบบ : ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นทฤษฎีที่ทำาให้นักบริหาร สามารถที่จะมองเห็น
ภาพรวมขององค์การทั้งหมดตามหน้าที่ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาองค์การในลักษณะระบบนั้นจะก่อให้เกิด
การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาขององค์การทั้งระบบ ระบบ (System) อาจจัดได้ว่าเป็นกลุ่มของส่วนที่เกี่ยวข้องกัน
และมีความสัมพันธ์กันในเชิงที่จะต้องบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน (สมยศ นาวีการ, 2544: 49) ส่วนต่างๆ ของระบบอยู่
ในสถานะที่เคลื่อนไหวได้ การเคลื่อนไหวหรือแสดงออกของส่วนต่างๆ จะมีปฏิกิริยากระทบต่อกันเสมอ โดยที่ในระบบ
หนึ่งๆ จะประกอบด้วย ระบบย่อยต่างๆ (Subsystems) และภายในระบบย่อยก็จะประกอบไปด้วย ระบบย่อยเล็กลงไป
อีก หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ณ ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ (Chain 
of Effects) นอกจากนั้นระบบประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ (1) ปัจจัยนำาเข้า (Inputs) ได้แก่ ทรัพยากร
ต่างๆ ที่ต้องใช้ในกระบวนการบริหาร เช่น ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน และข้อมูลที่
ต้องใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ (2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) เช่น เทคนิคในการจัดการ
ต่างๆ รูปแบบกิจกรรมการผลิต เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (3) ปัจจัยนำาออก (Outputs) เช่น สินค้า บริการ 
กำาไร ขาดทุน และผลที่คาดหวังอื่นๆ เช่น ศักยภาพของพนักงานที่พัฒนาขึ้น เป็นต้น และ (4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feed 
Back) ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดจากกิจกรรมขององค์การ สามารถนำาไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอน
ต่างๆ ได้ 

แผนภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ตามแนวคิดเชิงระบบขององค์การ (ที่มา : สมยศ นาวีการ, 2544: 50)

 3. การจัดการเชิงสถานการณ์ : จากการที่ได้นำาทฤษฎีทางการบริหารในยุคต่างๆ มาใช้ ได้มีส่วนช่วยทำาให้
งานบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำากัดที่ยังเป็นปัญหาอยู่ เช่น นักบริหารที่นิยมการบริหารโดยอาศัย
คณิตศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจ จะมีข้อจำากัดที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่าที่ควร ขณะเดียวกัน
การนำาความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ก็จะมีข้อจำากัดในการบริหารที่ต้องอาศัยเทคนิคเชิงปริมาณ ระบบที่นับว่าเป็น
ทฤษฎีที่ดีก็ยังขาดความสมบูรณ์ ในลักษณะของข้อจำากัดคือ เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะกว้างมากเกินไป ดังนั้น
จึงได้มีนักทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่มทฤษฎีระบบ อาทิ แคทซ์ และโรเซนวิกส์ (Katz and Rosenzweig, 1981) ได้นำาเสนอ
ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory of Management) ว่าน่าจะเป็นทฤษฎีที่กำาจัดจุดอ่อน
ของทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงพฤติกรรมการจัดการ
ตามสถานการณ์เฉพาะอย่างที่เกิดขึ้นในองค์การ เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะตามสถาน
การณ์นั้นๆ ดังแผนภาพ 

สภาพแวดล้อมภายนอก

สภาพแวดล้อมภายนอก

สภาพแวดล้อมภายนอก

สภาพแวดล้อมภายนอก

กระบวนการแปรสภาพ
Transformation Process

ปัจจัยนำาออก
Outputs 

ปัจจัยนำาเข้า
(Inputs) 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
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แผนภาพที่ 4 แสดงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์ (ที่มา: อุทัย เลาหวิเชียร, 2544: 44)

 การวิเคราะห์ว่าการนำาทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์มาใช้ จะได้ประโยชน์จากหลักการจัดการแต่ละ
สถานการณ์เท่านั้นแต่ไม่สามารถนำามาใช้ได้กับสถานการณ์ทั่วไปได้ อย่างไรก็ตามประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากหลายๆ 
สถานการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะนั้นอาจนำามาพัฒนาทักษะ และแนวคิดทางการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป 
และอาจพัฒนาไปสู่แนวคิดและเทคนิคการจัดการที่ทันสมัยต่อไปได้

ทฤษฎีองค์การยุคหลังสมัยใหม่
 แนวคิดหลังสมัย (Post Modern) กำาเนิดมาจากฝรั่งเศสและเยอรมัน มีอิทธิพลต่อการศึกษาในสาขาวิทยาการ
ต่างๆ โดยแนวคิดนี้ถือว่าโลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา สรรพสิ่งในโลก
ล้วนไม่แน่นอน รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ โลกทุกวันนี้มีความหลากหลายและแยกส่วนของกลุ่มคนและชุมชนต่างๆ ตาม
ความเชื่อและวัฒนธรรมและมีบริบทที่แตกต่างกันออกไป จึงไม่ควรใช้กฎ หรือ เกณฑ์ หรือ ทฤษฎีที่เป็นการรวมศูนย์
ที่มีลักษณะใช้ได้ทั่วไปครอบคลุมและควบคุมทุกสิ่งจากส่วนกลาง จำาเป็นต้องกระจายอำานาจไปตามความหลากหลาย
ของสภาพสังคม ซึ่งในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจากยุคสมัยใหม่ (Modern) สู่ยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ใน
ช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 มีนักสังคมศาสตร์หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีการ
เปลี่ยนแปลงจนทำาให้ปัจเจกชนสูญเสียอัตลักษณ์ (Identity) ของตนไป เนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ยุคหลังสมัยใหม่กำาลังเข้ามาแทนที่ยุคสมัยใหม่อันเป็นยุคที่สมมติฐานเกี่ยวกับความสมานฉันท์ในค่านิยมว่าด้วย ความ
เป็นเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ และอิสรภาพทางการเมืองกำาลังถูกท้าทาย (จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร, 2546: 200; 
ธีรทัต ชูดำา, 2551: 8-9) แนวคิดหลังสมัยใหม่เป็นการวิพากษ์บรรดาทฤษฎีที่เน้นการอธิบายทุกสิ่งทุกอย่าง (A critique 
of all totalising theories) ทั้งนี้เพราะพวกนิยมแนวคิดหลังสมัยใหม่เห็นว่าทฤษฎีใดก็ตามที่มีลักษณะการอธิบายทุก
สิ่งทุกอย่างอย่างครอบจักรวาลนั้น มักมีแนวโน้มที่จะเน้นการมองมุมเดียว หรือมองความเป็นจริงทางสังคมแบบลด
รูปตัดทอนความเป็นจริงให้เข้าใจง่ายๆ และมักจะละเลยการมองจากมุมมองที่หลากหลาย นั้นคือ การมองอย่างครอบ
จักรวาลนั้น มักจะปฏิเสธการทำาความเข้าใจอย่างหลากหลาย ดังนั้นแนวคิดนี้จึงเชื่อว่า “ไม่มีระบบใดเพียงระบบเดียว
ที่จะใช้ครอบงำาระบบอื่นๆ ได้” (Pease, & Fook, 1999: กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2551: 4-5)
 ความเป็นมาของแนวคิดหลังยุคสมัยใหม่ (Postmodernism)  เกิดจากสาเหตุหลายประการ  กล่าวคือ 
(William Bergquist. 1993: 478-517; อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์, 2555: ออนไลน์) (1) มาจากการอภิปรายและการ
สนทนาในเรื่องของยุคโครงสร้างนิยม (Structuralism) ยุคหลังโครงสร้างนิยม (Post structuralism) แนวคิดการ
รื้อสร้าง (Deconstruction) ยุคหลังทุนนิยม (Post capitalism) ทฤษฎีการวิพากษ์ (Critical theory) และแนวคิด
สตรีนิยม (Feminism) (2) มาจากการวิจารณ์รูปแบบของศิลปะร่วมสมัย (Contemporary art forms) โดยเฉพาะใน
สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และภาพเขียน รวมทั้งการดำารงชีวิตร่วมสมัย (Contemporary life-style) (3) มาจากการ
วิเคราะห์ทางสังคมของสถานที่ทำางานและเศรษฐกิจ และ (4) มาจากทฤษฎีความสับสนวุ่นวาย (Chaos theory) ทฤษฎี
วัตถุวิสัยนิยม (Objectivism) อยู่ในยุคสมัยใหม่ที่ใช้แนวคิดเสรีนิยม (Liberal) และแนวคิดอนุรักษ์นิยม (Conservative)

การบริหารแบบการตัดสินใจ การจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์

การบริหารแบบคลาสสิค บูรณาการผสมผสานแนวคิด การบริหารเชิงระบบ

การบริหารตามสถานการณ์
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เป็นหลักทั่วไปในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ฟื้นฟูสิทธิมนุษยชนและใช้จัด
ระเบียบของโลกหรือชุมชน ซึ่งตรงข้ามกับทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ในตนเองได้ (Constructivism) ที่ใช้สร้างความจริง
ของสังคม โดยไม่ยึดติดกับความจริงที่เป็นสากลหรือหลัก
การใดๆ ของอดีต เพราะมีความเชื่อที่ว่าสังคมนั้นไม่อยู่นิ่ง 
ยืดหยุ่นและไม่สามารถคาดการณ์ได้ตลอดเวลา
 สาระสำาคญัของแนวคดิยคุหลงัสมยัใหม ่มดีงัต่อ
ไปน้ี (1) ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้โดยใช้ภาษา (Language)
เปน็แนวทางในการศกึษาทีม่องเปน็ความจรงิของตวัมนัเอง
กล่าวคือ หากความจริงเป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้น ภาษาจะ
เป็นสิ่งที่ใช้อธิบายความจริงของตัวมันเอง เช่น เงินใช้เป็น
สื่อในการแลกเปลี่ยนของทรัพย์สินต่างๆ ภาษาก็เช่นกัน
เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องอธิบาย (2) มองความเป็น
โลกไร้พรมแดน (Globalization) มองว่าทุกสรรพสิ่งใน
โลกนี้ถือว่าอยู่ในสังคมเดียวกัน ทุกคนในโลกไม่ว่าจะ
ประเทศใดย่อมเป็นสมาชิกสังคมโลกสังคมเดียว (3) มอง
ทุกอย่างมีความแตกต่างเป็นกลุ่มๆ (Segmentalism) ที่
อยู่ในสังคม เพราะในปัจจุบันเราต้องพบกับความขัดแย้ง 
ความแตกต่าง และสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ตลอดเวลา (4) 
ชุมชนจะเป็นแบบวิถีชีวิต (Life-style) ที่ได้อยู่ใกล้กัน
แต่จะมารวมตัวกันตามกิจกรรมที่ตัวเองชอบ เช่น ชมรม
คนชอบสิ่งเหมือนกัน ความไม่แน่นอนทำาให้ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ (5) มองภาพเป็นส่วนๆ และมองขัดแย้งกัน 
(Fragmented and inconsistent image) เป็นการสนใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากกว่าอดีต
 นอกจากนัน้ยงัมกีารใชท้ฤษฎคีวอนตมั (Quan-
tum theory) เป็นการมองความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ของสังคมทั้งรับรู้ได้และรับรู้ไม่ได้ โดยมองให้ถึงในระดับ
จุลภาค (Peter Bogason, 2005: 13-41) เช่น สังคมยุค
สมัยใหม่ (Modern) จะใช้แนวคิดความเป็นเหตุเป็นผล
(Rationality) ความเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization)
และระบบราชการ (Bureaucratization) ที่มีคุณลักษณะ
ของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialization) การรวม
อำานาจ (Centralization) ความเป็นทางการ (Formalization)
และการบูรณาการ (Integration) แต่แนวคิดในยุคหลัง
สมัยใหม่ (Postmodern) จะตรงข้ามกันคือใช้แนวคิด

การสร้างเหตุผล  (Reasoning)  และการแตกกระจาย 
(Fragmentat ion) ที่มีคุณลักษณะของความเป็น
ปัจเจกบุคคลนิยม (Individualism) ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (Internationalization) การแบ่งแยกของ
องค์การ (Organizational segregation) และการกระจา
ยอำานาจ (Decentralization) ดังนั้นเพราะมีความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมในสังคมจึงต้องการความร่วมมือ 
(Collaboration) มากกว่าการควบคุม (Regulation) 

บทสรุป
 ทฤษฎีการบริหารมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอด
เวลา จากเดิมที่สนใจว่าองค์การจะต้องมีแบบแผนที่
แน่นอน มีวิธีการบริหารที่ชัดเจน โดยไม่สนใจคนใน
องค์การ แต่ในยุคมนุษยนิยมมองว่าต้องให้ความสำาคัญกับ
คน แต่ทั้ง 2 ยุคก็ยังสนใจปัจจัยภายใน จนมาถึงยุคสมัย
ใหม่ที่ให้ความสำาคัญกับปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ ส่วนยุคหลังทันสมัยซึ่งเป็นยุคข้อมูล
ข่าวสาร  องค์การจะต้องสนใจข้อมูลข่าวสาร  ดังนั้น
เราจะพบว่าในปัจจุบันองค์การแต่ละองค์การก็อาจจะมี
หลักการบริหาร รวมทั้งการจัดองค์การแตกต่างกัน ตาม
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง บางองค์การก็ยังมีความจำาเป็นที่จะ
ต้องใช้แนวคิดแบบยุคคลาสสิก บางองค์การก็อาจจะเป็น
องค์การไร้รูปแบบ หรือบางองค์การอาจจะมีการปรับ
เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม แนวคิดของการบริหารใน
ยุคเก่าจึงไม่ได้สูญหายไปจากโลก เพียงแต่มีแนวคิดใหม่
เพิ่มขึ้นมาและถูกนำามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่จำาแนกคำาบุรษุสรรพนาม และวเิคราะห์บรบิททางสงัคมทีม่อิีทธพิลตอ่การใชค้ำา
บุรุษสรรพนามที่อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน ประชากรในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัย
พะเยาที่สอนในปีการศึกษา 2557 จำานวน 882 คน คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 275 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลู ผลการวจิยัโดยสรปุ ม ี2 ประการ คอื 1) คำาบรุษุสรรพนามทีอ่าจารยใ์นมหาวทิยาลยัพะเยาใชใ้น
การตดิตอ่สือ่สารระหวา่งกนัม ี3 ลกัษณะ คอื คำาบรุษุสรรพนามที ่1 อาท ิผม/ฉนั คดิเปน็รอ้ยละ 44.84 คำาบรุษุสรรพนามที ่
2 อาทิ คุณ/คุณตามด้วยชื่อ คิดเป็นร้อยละ 36.11 คำาบุรุษสรรพนามที่ 3 อาทิ คุณ/คุณตามด้วยชื่อ คิดเป็นร้อยละ 36.11 
และ 2) บริบททางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้คำาบุรุษสรรพนามในการสื่อสาร มี 7 ลักษณะ คือ (1) เพศ ใช้กับเพศเดียวกัน
และต่างเพศกัน (2) อายุ ใช้กับผู้ฟังที่มีอายุน้อยกว่า เท่ากัน และมากกว่า (3) ความเป็นเพื่อนร่วมงาน ใช้กับเพื่อนร่วมงาน
ในสาขาวิชาเดียวกันและต่างสาขาวิชา (4) ความสนิทสนม ใช้กับผู้ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย (5) ความเคารพ ใช้กับผู้ที่เคารพ
และไม่เคารพ (6) สถานการณ์ ใช้ในสถานการณ์เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ (7) ความสุภาพ เป็นการใช้โดยคำานึง
ถึงความสุภาพและไม่สุภาพ

คำาสำาคัญ : คำาบุรุษสรรพนาม, มหาวิทยาลัยพะเยา

Abstract
 The research aims to analyze and classify personal pronouns used by the instructors at the 
University of Phayao in the different social contexts. 275 from 882 instructors teaching during 2014 
academic year were selected as the population. The instrument of this study was questionnaires. The 
study revealed two conclusive findings as follows: 1) The personal pronouns used in communication 
among the instructors at the University of Phayao, and the different quantity of use was also found 
as follow; (i) First person ‘Phom’ and ‘Chan’, accounted for 44.84 percent, (ii) second person ‘khun’ 

การใช้คำาบุรุษสรรพนามของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาตามบริบททางสังคม
The Use of Instructors’ Personal Pronouns Based 

on Social Context at University of Phayao
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and ‘khun followed by name’, accounted for 
36.11 percent and (iii) third person ‘khun’ and 
‘khun followed by name’, accounted for 36.11. 
And 2) Social context, the results show that there 
are seven factors influencing the use of personal 
pronoun; (i) gender, variable for the same and 
different genders, (ii) age, variable for the same 
and different ages, (iii) colleague, variable for 
the same and different programs, (iv) familiarity, 
variable for the familiarity and unfamiliarity of the 
population, (v) respect, variable from respectful 
and disrespectful attitude (vi) situation, variable for 
formal and informal situation and (vii) politeness, 
variable for polite and impolite attitude.

Keywords: personal pronoun, university of Phayao 

บทนำา
 ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารของมนุษย์ ภาษา
เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงสารที่ผู้ส่งสารมีความ
ประสงค์ท่ีจะส่งไปยังผู้รับสาร คำาบุรุษสรรพนาม เป็น
หน่วยภาษาหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคม มี
ความหลากหลายและซับซ้อน บริบททางสังคมท่ีมีผลต่อ
การเลอืกใชค้ำาบรุษุสรรพนามภาษาไทย โดยจะเปน็ตวัแปร
สำาคัญต่อการเลือกใช้คำาบุรุษสรรพนาม มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทีเ่ปน็ตัวแปรหรือปจัจยัภายในซึง่จะเป็นตวักำาหนดบทบาท
สถานภาพของผู้พูดผู้ฟังในการเลือกใช้คำาบุรุษสรรพนาม
โดยตรง ได้แก่ เพศ (sex) อายุ (age) และความเป็นเพื่อน 
(friendship) และกลุ่มท่ีเป็นตัวแปรหรือปัจจัยภายนอก 
จะเป็นตัวกำาหนดเงื่อนไข ในการเลือกใช้คำาบุรุษสรรพนาม
ของผู้พูดผู้ฟัง คือ ความสนิทสนม (intimacy) ความเคารพ 
(respect) ความเปน็ทางการ (formal situation) และความ
สุภาพ (politeness)
 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ใน
เขตภาคเหนือตอนบน เปิดสอน 14 คณะ 3 วิทยาลัย มี
อาจารย์ท่ีมาจากทุกภูมิภาค อาจารย์แต่ละคนมีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่มีระดับและสาขาวิชาหรือความเช่ียวชาญ
ในศาสตร์ตา่งกนั หรอืกลา่วอกีนยัหนึง่คอือาจารยม์ภีมูหิลงั

ที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย ส่งผลให้มีวัฒนธรรมการใช้
ภาษาในการส่ือสารแตกต่างกันไปตามเหตุและปัจจัยนั้น 
เช่น อาจารย์ชายใช้คำาสรรพนามบุรุษที่ 1 ว่า “หนู” หรือ
อาจารย์ชาย-หญิงอายุประมาณ 25-30 ปี เมื่อพูดกับนิสิต
ใช้คำาสรรพนามบุรุษที่ 1 ว่า “พี่” และใช้คำาสรรพนามบุรุษ
ที่ 2 ว่า “น้อง” การใช้คำาบุรุษสรรพนามส่ือสารในชีวิต
ประจำาวนัดงักลา่วลว้นแตน่า่สนใจศกึษาทัง้ในดา้นลกัษณะ
หน่วยภาษาและการใช้ตามบริบททางสังคม ดังนั้นผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาการใช้คำาบุรุษสรรพนามของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยพะเยาตามบริบททางสังคม เพื่อทราบถึง
คำาบุรุษสรรพนามที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาใช้ และ
เพ่ือวิเคราะห์บริบททางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้คำาบุรุษ
สรรพนามที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อจำาแนกคำาบุรุษสรรพนามที่อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยพะเยาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
 2. เพื่อวิเคราะห์บริบททางสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
การใช้คำาบุรุษสรรพนามที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยา
ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย
พะเยาที่ทำาการสอนในปีการศึกษา 2557 ทั้งหมด 14 คณะ
และ 3 วิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 882 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวจิยั ไดแ้ก ่บคุลากรสายวชิาการในมหาวทิยาลยัพะเยา
ใน พ.ศ. 2557 คำานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) (วิเชียร เกตุสิงห์, 2541 : 22) ได้จำานวน 275 
คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจาก 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกใช้
การสุม่อยา่งงา่ยดว้ยวธีิการจบัฉลากคณะวชิาตน้สงักัดของ
บุคลากร ได้จำานวนคณะทั้งสิ้น 8 คณะ ส่วนขั้นตอนที่ 2 จะ
กำาหนดจำานวนกลุ่มตัวอย่างจากสัดส่วนของประชากรใน
แต่ละคณะ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Con-
venience sampling)
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม 
(Questionnaires) โดยแบ่งข้อมูลแบบสอบถามออกเป็น 
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3 ส่วน ได้แก่
 ส่วนที่  1 แบบสอบถามข้อมูล ท่ัวไปของ
อาจารย์  ได้แก่ สถานภาพของอาจารย์  ประกอบ 
ดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา/วฒุกิารศกึษา ตำาแหนง่ทาง
วิชาการ/ทางการงาน ภูมิลำาเนา
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
คำาบุรุษสรรพนามที่ใช้ตามบริบททางสังคมในมหาวิทยาลัย
พะเยา ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน คือ อายุ เพศ ความ
เป็นเพื่อนร่วมงาน และปัจจัยภายนอก คือ ความสนิทสนม 
ความเคารพ ความเป็นทางการ ความสุภาพ
 สว่นที ่3 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเตมิ เปน็แบบสอบถาม
ปลายเปดิ เก่ียวกบัการใชค้ำาบรุษุสรรพนามในมหาวทิยาลยั
พะเยา 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยได้ประสานขอความร่วมมือ
จากคณะวิชาต่างๆ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แบบสอบถาม
กลับมาทั้งสิ้นจำานวน 252 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.6 ของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 4. วิเคราะห์ข้อมูล นำาแบบสอบถามท่ีมีความ
สมบูรณ์มาจัดระบบ วิเคราะห์ และแปลผล เพื่อท่ีจะ
สามารถสรปุและอา้งองิตอ่ไป กลา่วคอื การวเิคราะหข์อ้มลู
ที่ใช้อธิบายคุณลักษณะหรือสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา จะใช้ความถี่และร้อยละ การวิเคราะห์เน้ือหาหรือ
ข้อคำาถามเกี่ยวกับการใช้คำาบุรุษสรรพนาม จะให้คะแนน
ขอ้ละ 1 คะแนน แลว้จงึมาหาคา่รอ้ยละของขอ้คำาถาม การ
วเิคราะหข์อ้เสนอแนะ จะสรปุตามประเดน็บรบิททางสงัคม
แลว้นำามาพรรณนาวเิคราะห ์และการทดสอบสมมตฐิานจะ
ใชก้ารวเิคราะหค์วามแตกตา่งดว้ย ไคสแควร ์(Chi-Square) 
 5. การทดสอบสมมติฐาน ในงานวิจัยนี้จะ
ทดสอบสมมติฐาน 2 ข้อ คือ สมมติฐานข้อที่ 1 การใช้คำา
บุรุษสรรพนามของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาจะแตก
ต่างกันไปตามสถานภาพส่วนบุคคล และสมมติฐานข้อที่ 2 
การใชค้ำาบรุษุสรรพนามของอาจารยใ์นมหาวิทยาลยัพะเยา
จะแตกต่างกันไปตามบริบททางสังคม

สรุปผลการวิจัย
 งานวิจัยเร่ืองการใช้คำาบุรุษสรรพนามของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาตามบริบททางสังคม มีผล

การวิจัยที่ค้นพบและนำาเสนอโดยสรุปในที่นี้มี 2 ประเด็น 
ไดแ้ก ่การใชค้ำาบรุษุสรรพนามของอาจารยใ์นมหาวทิยาลยั
พะเยาตามสถานภาพส่วนบุคคล และการใช้คำาบุรุษ
สรรพนามของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาตามบริบท
ทางสังคม ดังนี้
 1. การใช้คำาบุรุษสรรพนามของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยพะเยาตามสถานภาพส่วนบุคคล มี 
7 ประการ ดังนี้
  1.1 เพศ สรุปได้ว่า
  คำาบุรุษสรรพนามที่ 1 เพศชาย ใช้ “ผม” คิด
เป็นร้อยละ 15.48, ใช้ “กระผม” คิดเป็นร้อยละ 9.12 ส่วน
เพศหญิงใช้ “ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 29.37, ใช้ “ดิฉัน” คิด
เป็นร้อยละ 17.07
  คำาบุรุษสรรพนามที่ 2 เพศชาย ใช้ “คุณ/คุณ
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 12.30, ใช้ “อาจารย์/อาจารย์
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 8.33 ส่วนเพศหญิงใช้ “คุณ/
คณุตามดว้ยชือ่” คดิเปน็รอ้ยละ 23.42 “อาจารย/์อาจารย์
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 15.48
 คำาบรุษุสรรพนามที ่3 เพศชาย ใช้ “คุณ/คุณตาม
ด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 12.30 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตาม
ด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 6.74 ส่วนเพศหญิงใช้ “คุณ/คุณ
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 23.42 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 11.52
  1.2 อายุ สรุปได้ว่า
  คำาบุรุษสรรพนามที่ 1 อายุน้อยกว่า 30 ปี ใช้ 
“ผม/ฉัน”คิดเป็นร้อยละ 2.38 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็น
ร้อยละ 1.58 อายุระหว่าง 30-40 ปี ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็น
รอ้ยละ 12.30 ใช ้“กระผม/ดฉินั” คดิเปน็ร้อยละ 7.54 อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 24.60 ใช้ 
“กระผม/ดิฉัน” คดิเปน็รอ้ยละ 14.67 และอายมุากกวา่ 50 
ปี ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 5.55 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” 
คิดเป็นร้อยละ 3.17
  คำาบุรุษสรรพนามที่ 2 อายุน้อยกว่า 30 ปี ใช้ 
“คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.58 ใช้ “อาจารย์/
อาจารยต์ามดว้ยชือ่” คดิเปน็รอ้ยละ 1.18 อายรุะหวา่ง 30-
40 ปี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 10.33 ใช้ 
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 6.75 อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็น
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ร้อยละ 19.84 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็น
ร้อยละ 13.10 และมากกว่า 50 ปี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วย
ชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 4.38 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วย
ชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 2.78
  คำาบุรุษสรรพนามที่ 3 อายุน้อยกว่า 30 ปี ใช้ 
“คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.58 ใช้ “อาจารย์/
อาจารยต์ามดว้ยชือ่” คดิเปน็รอ้ยละ 0.79 อายรุะหวา่ง 30-
40 ปี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 9.92 ใช้ 
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 5.16 อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 19.84 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 9.92 และมากกว่า 50 ปี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 4.36 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 1.98
  1.3 ระดับการศึกษา สรุปได้ดังนี้
คำาบุรุษสรรพนามที่ 1 ระดับปริญญาตรี ใช้ “ผม/ฉัน” คิด
เป็นร้อยละ 1.99 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 1.19 
ระดับปริญญาโท ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 27.38 ใช้ 
“กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 16.66 และระดับปริญญา
เอก ใช้ “ผม/ฉัน” มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.47 ใช้ 
“กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 9.12
  คำาบุรุษสรรพนามท่ี 2 ระดับปริญญาตรี ใช้ 
“คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.58 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.19 ระดับปริญญา
โทใช้ “คุณ/คุณตามด้วยช่ือ” คิดเป็นร้อยละ 22.22 ใช้ 
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” ร้อยละ 14.68 และระดับ
ปริญญาเอก ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 
12.30 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 
8.33
  คำาบุรุษสรรพนามท่ี 3 ระดับปริญญาตรี ใช้ 
“คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.19 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 0.80 ระดับปริญญา
โท ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยช่ือ” คิดเป็นร้อยละ 22.22 ใช้ 
“อาจารย/์อาจารยต์ามดว้ยชือ่” คดิเปน็รอ้ยละ 11.11 และ
ระดับปริญญาเอก ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 12.30 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 6.35
  1.4 ตำาแหน่งทางวิชาการ สรุปได้ว่า

  คำาบุรุษสรรพนามที่  1 มีตำาแหน่งทาง
วิชาการเป็นอาจารย์ ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 37.30 
ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 22.22 มีตำาแหน่งทาง
วิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อย
ละ 5.95 ใช ้“กระผม/ดฉินั” คดิเปน็ร้อยละ 3.57 มีตำาแหนง่
ทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็น
ร้อยละ 1.58 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 1.19 และ
มีตำาแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ใช้ “ผม/ฉัน” คิด
เป็นร้อยละ 0.40
 คำาบรุษุสรรพนามที ่2 มตีำาแหนง่ทางวชิาการเปน็
อาจารย์ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 29.76 
ใช ้“อาจารย/์อาจารยต์ามดว้ยชือ่คดิ” เปน็รอ้ยละ 19.84 มี
ตำาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้ “คุณ/คุณ
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 4.76 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 3.17 มีตำาแหน่งทางวิชาการ
เป็นรองศาสตราจารย์ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็น
ร้อยละ 1.58 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็น
ร้อยละ 0.79 และมีตำาแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ 
ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 0.40
 คำาบรุษุสรรพนามที ่3 มตีำาแหนง่ทางวชิาการเปน็
อาจารย์ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 29.76 
ใช ้“อาจารย/์อาจารยต์ามดว้ยชือ่” คดิเปน็รอ้ยละ 15.08 มี
ตำาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้ “คุณ/คุณ
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 4.76 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 2.38 มีตำาแหน่งทางวิชาการ
เป็นรองศาสตราจารย์ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็น
ร้อยละ 1.58 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” และชื่อ
เล่น คิดเป็นร้อยละ 0.40 และมีตำาแหน่งทางวิชาการเป็น
ศาสตราจารย์ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยช่ือ” คิดเป็นร้อยละ 0.40
  1.5 ตำาแหน่งทางการบริหาร สรุปได้ดังนี้
คำาบุรุษสรรพนามที่ 1 ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 39.69 
ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 23.81 รองคณบดี ใช้ 
“ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 2.78 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็น
รอ้ยละ 1.59 คณบด ีใช ้“ผม/ฉนั” คดิเป็นรอ้ยละ 0.40 รอง
หัวหน้าสาขาวิชา ใช้ “ผม/ฉัน” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
0.79 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 0.40 และหัวหน้า
สาขาวิชา ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 1.98 ใช้ “กระผม/
ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 1.19
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 คำาบุรุษสรรพนามท่ี 2 อาจารย์ท่ีไม่มีตำาแหน่ง
ทางบริหาร ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 
31.75 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 
21.03 รองคณบดี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 1.98 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 1.19 คณบดี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 
0.40 รองหัวหน้าสาขาวิชา ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 0.79 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 0.40 และหัวหน้าสาขาวิชา ใช้ “คุณ/คุณตาม
ด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.58 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตาม
ด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 0.79
 คำาบุรุษสรรพนามท่ี 3 อาจารย์ท่ีไม่มีตำาแหน่ง
ทางบริหารใช ้“คณุ/คณุตามดว้ยชือ่” คดิเปน็รอ้ยละ 32.14 
ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 15.87 
รองคณบดี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.98 
ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.19 
คณบด ีใช ้“คณุ/คณุตามดว้ยชือ่” คิดเปน็รอ้ยละ 0.40 รอง
หวัหนา้สาขาวชิา ใช ้“คณุ/คณุตามดว้ยชือ่” คิดเปน็รอ้ยละ 
0.79 และหัวหน้าสาขาวิชา ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 1.58 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” และ
ชื่อเล่น คิดเป็นร้อยละ 0.40
  1.6 ภูมิลำาเนาเดิม สรุปได้ดังนี้
  คำาบุรุษสรรพนามที ่1 อาจารยท์ีภ่มูลิำาเนาอยู่
ภาคเหนอื ใช ้“ผม/ฉนั” คดิเปน็รอ้ยละ 23.41 ใช ้“กระผม/
ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 14.29 ภาคกลาง ใช้ “ผม/ฉัน” คิด
เป็นร้อยละ 13.89 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 8.34 
ภาคอีสาน ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 3.97 ใช้ “กระผม/
ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 2.38 และภาคใต้ ใช้ “ผม/ฉัน” คิด
เป็นร้อยละ 3.57 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 1.59
คำาบุรุษสรรพนามที่ 2 อาจารย์ที่ภูมิลำาเนาเดิมอยู่ภาค
เหนือ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 18.65 ใช้ 
“อาจารย/์อาจารยต์ามดว้ยชือ่” คดิเปน็รอ้ยละ 12.70 ภาค
กลาง ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 11.11 ใช้ 
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 7.54 ภาค
อีสาน ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 3.18 ใช้ 
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.98 และ
ภาคใต้ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 2.78 ใช้ 
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.58

คำาบุรุษสรรพนามที่ 3 อาจารย์ที่ภูมิลำาเนาอยู่ภาคเหนือ ใช้ 
“คณุ/คณุตามดว้ยชือ่” คดิเปน็รอ้ยละ 18.65 ใช ้“อาจารย/์
อาจารย์ตามด้วยช่ือ” คิดเป็นร้อยละ 9.53 ภาคกลาง ใช้ 
“คณุ/คณุตามดว้ยชือ่” คดิเปน็รอ้ยละ 11.11 ใช ้“อาจารย/์
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 5.56 ภาคอีสาน ใช้ 
“คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 3.17 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.59 และภาคใต้ ใช้ 
“คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 2.78 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.19
 2. การใช้คำาบุรุษสรรพนามของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยพะเยาตามบริบททางสังคม
 การใช้คำ าบุ รุษสรรพนามของอาจารย์ ใน
มหาวิทยาลัยพะเยาตามบริบททางสังคม 7 ลักษณะ สรุป
ได้ดังนี้
  2.1 เพศ สรุปได้ว่าคำาบุรุษสรรพนามที่ 1 
ใช้ “ผม/ฉัน” กับเพศเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ใช้ 
“กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 26.98 ส่วนต่างเพศกัน ใช้ 
“ผม/ฉนั” คดิเปน็รอ้ยละ 44.84 ใช้ “กระผม/ดฉัิน” คิดเปน็
ร้อยละ 27.38 คำาบุรุษสรรพนามที่ 2 ใช้ “คุณ/คุณตามด้วย
ชื่อ” กับเพศเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 37.30 ใช้ “อาจารย์/
อาจารยต์ามดว้ยชือ่” คดิเปน็รอ้ยละ 24.60 ส่วนตา่งเพศกนั 
ใช ้“คณุ/คณุตามดว้ยชือ่” คดิเปน็รอ้ยละ 36.51 “อาจารย/์
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 23.81 และคำาบุรุษ
สรรพนามที่ 3 ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” กับเพศเดียวกัน 
คิดเป็นร้อยละ 36.50 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” 
คิดเป็นร้อยละ 17.46 ส่วนต่างเพศกัน ใช้ “คุณ/คุณตาม
ด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 35.32 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตาม
ด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 18.25
  2.2 อายุ สรุปได้ว่า คำาบุรุษสรรพนามที่ 1 
ใช้ “ผม/ฉัน” กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 55.56 
ใช้ “พี่/เรา” คิดเป็นร้อยละ 15.87 กับผู้ที่มีอายุเท่ากัน ใช้ 
“ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 43.25 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิด
เป็นร้อยละ 35.71 และกับผู้ที่มีอายุมากกว่า “ใช้ ผม/ฉัน” 
คิดเป็นร้อยละ 47.62 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 
39.29 คำาบุรุษสรรพนามที่ 2 ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” 
กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 38.09 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 30.95 กับผู้ที่มีอายุ
เท่ากัน ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 37.30 
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ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 22.22 
และกับผู้ที่มีอายุมากกว่า ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยช่ือ” คิด
เป็นร้อยละ 31.74 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 22.62 และคำาบุรุษสรรพนามที่ 3 ใช้ “คุณ/คุณ
ตามด้วยชื่อ” กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 35.71 
ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 18.65 
กับผู้ที่มีอายุเท่ากัน ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 35.71 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 18.26 และกับผู้ที่มีอายุมากกว่า ใช้ “คุณ/คุณตามด้วย
ชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 36.51 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วย
ชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 16.66
  2.3 ความเป็นเพื่อนร่วมงาน สรุปได้ว่า คำา
บุรุษสรรพนามที่ 1 ใช้ “ผม/ฉัน” กับเพื่อนร่วมงานสาขา
เดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 43.65 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 และกับเพื่อนร่วมงานต่างสาขากัน ใช้ “ผม/
ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 44.44 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อย
ละ 26.59 คำาบุรุษสรรพนามท่ี 2 ใช้ “คุณ/คุณตามด้วย
ชื่อ” กับเพื่อนร่วมงานสาขาเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 35.71 
ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 23.81 
และกับเพื่อนร่วมงานต่างสาขากัน ใช้ “คุณ/คุณตามด้วย
ชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 36.91 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วย
ชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 24.60 และคำาบุรุษสรรพนามที่ 3 ใช้ 
“คณุ/คณุตามดว้ยชือ่” กบัเพือ่นรว่มงานสาขาเดยีวกนั คดิ
เป็นร้อยละ 36.51 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 17.46 และกับเพื่อนร่วมงานต่างสาขากัน ใช้ 
“คณุ/คณุตามดว้ยชือ่” คดิเปน็รอ้ยละ 35.71 ใช ้“อาจารย/์
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 18.25
 2.4 ความสนิทสนม/คุ้นเคยกัน สรุปได้ว่า คำา
บุรุษสรรพนามที่ 1 ใช้ “ผม/ฉัน” กับผู้ที่คุ้นเคยกัน คิดเป็น
ร้อยละ 39.68 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 23.42 
และกบัผูท้ีไ่มคุ่น้เคยกนั ใช ้“ผม/ฉนั” คดิเปน็รอ้ยละ 47.62 
ใช ้“กระผม/ดฉินั” คดิเปน็รอ้ยละ 30.95 คำาบรุษุสรรพนาม
ที่ 2 ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” กับผู้ที่คุ้นเคยกัน คิดเป็น
ร้อยละ 31.75 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็น
ร้อยละ 25.40 และกับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกัน ใช้ “คุณ/คุณตาม
ด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 40.48 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตาม
ด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 23.02 และคำาบุรุษสรรพนามที่ 3 
ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” กับผู้ที่คุ้นเคยกัน คิดเป็นร้อยละ 

30.56 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 
18.25 และกับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกัน ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” 
คิดเป็นร้อยละ 40.87 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” 
คิดเป็นร้อยละ 17.46
  2.5 ความเคารพ สรปุไดว่้าคำาบรุษุสรรพนาม
ที ่1 “ผม/ฉนั” เพือ่แสดงความเคารพ คดิเปน็รอ้ยละ 44.44 
ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 36.11 และเพื่อแสดง
ความไม่เคารพ (เป็นกลาง) ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 
43.65 ใช ้“พี/่เรา” คดิเปน็รอ้ยละ 19.44 คำาบรุษุสรรพนาม
ที่ 2 ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” เพื่อแสดงความเคารพ คิด
เป็นร้อยละ 33.33 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 30.95 และเพื่อแสดงความไม่เคารพ (เป็นก
ลาง) ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 38.87 ใช้ 
“อาจารย/์อาจารยต์ามดว้ยชือ่” คดิเปน็รอ้ยละ 17.46 และ
คำาบรุษุสรรพนามที ่3 ใช ้“คณุ/คณุตามดว้ยชือ่” เพือ่แสดง
ความเคารพ คิดเป็นร้อยละ 38.10 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 25.79 และเพื่อแสดงความไม่
เคารพ (เป็นกลาง) ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 34.13 ใช้ “ชื่อเล่น” คิดเป็นร้อยละ 15.08
  2.6 สถานการณ์ สรปุไดว้า่ คำาบรุษุสรรพนาม
ที่ 1 สถานการณ์ที่เป็นทางการ ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็น
ร้อยละ 42.86 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 40.08 
สถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 
46.43 ใช ้“พี/่เรา” คดิเปน็รอ้ยละ 15.47 คำาบรุษุสรรพนาม
ที่ 2 สถานการณ์ที่เป็นทางการ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” 
คิดเป็นร้อยละ 41.67 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” 
คิดเป็นร้อยละ 29.37 สถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ ใช้ 
“คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 30.16 มาใช้ “ชื่อ
เล่น” คิดเป็นร้อยละ 20.24 และคำาบุรุษสรรพนามที่ 3 
สถานการณ์ที่เป็นทางการ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 41.67 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 19.45 สถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ ใช้ “คุณ/
คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 30.16 ใช้ “ชื่อเล่น” คิด
เป็นร้อยละ 18.25
  2.7 ความสภุาพ สรปุไดว้า่คำาบรุษุสรรพนาม
ที่ 1 ใช้ “ผม/ฉัน” เพื่อความสุภาพ คิดเป็นร้อยละ 42.86 
ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 40.08 ใช้เพื่อเป็นกลาง 
ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 46.43 ใช้ “พี่/เรา” คิดเป็น
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ร้อยละ 15.47 คำาบุรุษสรรพนามที่ 2 ใช้ “คุณ/คุณตามด้วย
ชื่อ” เพื่อความสุภาพ คิดเป็นร้อยละ 41.67 ใช้ “อาจารย์/
อาจารยต์ามดว้ยชือ่” คิดเป็นรอ้ยละ 29.37 ใชเ้พือ่เปน็กลาง 
ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 30.16 ใช้ “ชื่อ
เลน่” คดิเปน็รอ้ยละ 20.24 คำาบรุษุสรรพนามที ่3 ใช ้“คณุ/
คุณตามด้วยชื่อ” เพื่อความสุภาพ คิดเป็นร้อยละ 41.67 ใช้ 
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 19.45 ใช้
เพื่อเป็นกลาง ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 30.16 ใช้ “ชื่อเล่น” คิดเป็นร้อยละ 18.25
ผลการทดสอบสมมติฐาน

การวิจัยพบว่า
  1. การใช้คำาบุรุษสรรพนามของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยพะเยาจะแตกต่างกันไปตามสถานภาพส่วน
บุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ตำาแหน่งทางวิชาการ 
ตำาแหนง่ทางการบรหิาร และภมูลิำาเนาเดมิ อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
  2. การใช้คำาบุรุษสรรพนามของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยพะเยาจะแตกต่างกันไปตามบริบททางสังคม
ได้แก่ เพศ คือ เพศเดียวกัน และต่างเพศกัน อายุ คือ อายุ
นอ้ยกวา่ อายเุทา่กนั และอายมุากกว่า ความเปน็เพือ่นร่วม
งาน ความสนิทสนม/คุ้นเคยกัน ความเคารพ สถานการณ์ 
และความสุภาพ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการวจิยัเรือ่งการใชค้ำาบรุษุสรรพนาม
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาตามบริบททางสังคม มี
ประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายผล 2 ประเด็น ดังนี้
 1. คำาบุรุษสรรพนามที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
พะเยาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยทั่วไปจะแบ่ง
คำาบุรุษสรรพนามออกเป็น 3 บุรุษ คือ บุรุษที่ 1 บุรุษที่ 2 
และบรุษุที ่3 โดยบรุษุที ่1 มคีวามนา่สนใจและซับซ้อนมาก
ที่สุด 
 จากการศึกษาคำาบุรุษสรรพนามท่ี 1 พบว่า 
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาใช้คำาว่า ผม/ฉัน มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 44.84 รองลงมาคือ กระผม/ดิฉัน คิดเป็น
ร้อยละ 26.98 มีชัย เอี่ยมจินดา (2534 : 71) กล่าวว่า การ
ใช้คำาว่า ผม กระผม และดิฉัน ถือเป็นสิ่งใหม่ในภาษาไทย

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยปัจจุบันมีสภาพที่ซับซ้อนขึ้น
จนกระทั่งต้องมีคำาแทนตัวที่แยกระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชาย ซึ่งคำากล่าวนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการใช้คำาบุรุษ
สรรพนามที่ 1 ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เพศ
ชายใช้คำาว่าผม หรือกระผม ส่วนเพศหญิงใช้คำาว่า ฉัน หรือ
ดิฉัน ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมากที่สุดในภาพรวม
 2. บริบททางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้คำาบุรุษ
สรรพนามที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาใช้ในการติดต่อ
ส่ือสารระหว่างกัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า บริบท
ทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้คำาบุรุษสรรพนามที่อาจารย์
ในมหาวิทยาลัยพะเยาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
อาทิ 
 เพศ จากการวเิคราะห์ พบวา่คำาบรุุษสรรพนามที ่
1 ที่มีการใช้สูงสุด คือ ผม/ฉัน และ กระผม/ดิฉัน ซึ่งถือว่า
เป็นคำาบุรุษสรรพนามที่ใช้เฉพาะเพศชาย คือ ผม กระผม 
ส่วนคำาว่า ฉัน ดิฉัน เป็นคำาที่ใช้เฉพาะเพศหญิง (จตุพร 
ศิริสัมพันธ์, 2529 : 73, สุชาดา เจียพงษ์, 2553 : 139) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอังกาบ ผลากรกุล (Palakorn-
kul, 1972) ที่ศึกษา กลวิธีการใช้สรรพนามในภาษาไทย
กรงุเทพฯ แลว้พบวา่ เพศ เปน็ปจัจยัทางสังคมประการหนึง่
ที่กำาหนดการเลือกใช้คำาบุรุษสรรพนามในภาษาไทย อนึ่ง
คำาว่า ผม กระผม ฉัน ดิฉัน เป็นคำาบุรุษสรรพนามคำาเดียว
ที่ปรากฏการใช้มาต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน
 อายุ จากการวิเคราะห์พบว่า การใช้คำาบุรุษ
สรรพนามที่ 1 จะมีการใช้คำา อาจารย์/ครู กับผู้ฟังที่มีอายุ
น้อยกว่า และเท่ากัน แต่ไม่ปรากฏการใช้กับผู้ฟังที่มีอายุ
มากกวา่ เชน่เดยีวกบัคำาวา่ พี/่เรา ทีม่กีารใชก้บัผูฟ้งัทีม่อีายุ
น้อยกว่า และเท่ากัน แต่ไม่มีการใช้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 
นอกจากนั้นในการใช้คำาบุรุษสรรพนามที่ 2 จะปรากฏว่ามี
การใช้คำาว่า ท่าน กับผู้ฟังที่มีอายุเท่ากัน และมากกว่า แต่
ไม่มีการใช้กับผู้ฟังท่ีอายุน้อยกว่า เช่นเดียวกับคำาว่า คุณ
พี่ และ พี่/พ่ีตามด้วยช่ือ ท่ีไม่ปรากฏการใช้กับผู้ฟังที่อายุ
น้อยกว่า และเท่ากัน แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า อาจารย์
ในมหาวิทยาลัยพะเยามีการเลือกใช้คำาบุรุษสรรพนามโดย
ใช้เกณฑ์อายุ ซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งละเอียด
อ่อน คือสะท้อนวัฒนธรรมไทยหลายประการ เช่น การมี
สัมมาคารวะ การรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ ความอ่อนน้อมถ่อม
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ตน ยกย่องให้เกียรติผู้อ่ืน การให้ความสำาคัญกับชายหญิง 
เป็นต้น (กาญจนา นาคสกุล, 2538 อ้างถึงใน สุชาดา เจีย
พงษ์, 2553 : 42)
 ความเคารพ จากการวิเคราะห์พบว่า การใช้คำา
บรุษุสรรพนามที ่1 จะมกีารใชค้ำาวา่ กระผม/ดฉินั เพือ่แสดง
ความเคารพ แตไ่มม่กีารใชเ้พือ่เปน็กลาง และใช้คำาวา่ พี/่เรา 
เพื่อแสดงความเป็นกลาง คือ ไม่คำานึงถึงความเคารพ แต่
ไม่ปรากฏการใช้เพื่อแสดงความเคารพ นอกจากนั้นการใช้
คำาบุรุษสรรพนามที่ 2 และคำาบุรุษสรรพนามที่ 3 จะมีการ
ใช้คำาว่า คุณพี่ และท่าน/ท่านตามด้วยชื่อ เพื่อแสดงความ
เคารพ แต่ไม่ปรากฏใช้เพื่อเป็นกลาง จะเห็นได้ชัดเจนว่า 
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาเลือกใช้คำาที่แสดงถึงความ
เคารพ ซึ่งความเคารพในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการ
เคารพในเรื่องของอายุ แต่น่าจะเป็นการเคารพในเรื่อง
ฐานะทางสงัคมมากกวา่ ซึง่โดยปกตแิลว้ฐานะทางสงัคมจะ
มีความสำาคัญมากกว่าอายุ จะเห็นได้จาก ผู้ใต้บังคับบัญชา
จะเรียกผู้บังคับบัญชาด้วยตำาแหน่ง หรือคำาที่ยกย่องให้สูง
กว่าตนเสมอ ถึงแม้ผู้บังคับบัญชาจะมีอายุน้อยกว่าก็ตาม 
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2533 : 71) ได้กล่าวไว้ว่า ชั้นทาง
สงัคมเปน็อกีตวัแปรหนึง่ทีก่ำาหนดความแตกตา่งของภาษา
ทีผู่พ้ดูใช ้ชัน้ทางสงัคมเปน็เรือ่งทีซ่บัซอ้นเพราะเปน็สิง่ทีถ่กู

กำาหนดโดยปัจจัยหลายอย่าง เช่น รายได้ การศึกษา อาชีพ 
และแม้แต่ฐานันดรที่มีมาตั้งแต่เกิด สังคมแต่ละสังคมมี
เกณฑ์กำาหนดการแบ่งช้ันต่างกัน ช้ันทางสังคมยังเกี่ยวพัน
กับการเปลี่ยนแปลงของคำาบุรุษสรรพนาม

ข้อเสนอแนะ
  1. ในการเรยีนการสอนเกีย่วกบัวชิาการพดู หรอื 
การสื่อสารต่างๆ  ควรมีการนำาผลการวิจัยนี้ไปถ่ายทอด
ให้กับผู้เรียน เพื่อทราบถึงคำาบุรุษสรรพนามที่อาจารย์ใน
มหาวิยาลัยพะเยาใช้ในการติดต่อสื่อสารกันตามบริบท
ทางสังคมได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อคู่
สนทนา ทัง้ยงัสามารถนำากฎการใชค้ำาบรุษุสรรพนามไปช่วย
ชาวตา่งประเทศท่ีมาศกึษาหรือทำาการสอนในมหาวทิยาลัย
พะเยาเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารอีกด้วย 
 2. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบคำาบรุษุสรรพนามของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาและครูผู้สอนในโรงเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาจงัหวดัพะเยา เพือ่ใหเ้หน็บรบิททางสังคม
ที่มีอิทธิพลต่อการใช้คำาบุรุษสรรพนาม
 3. ควรศึกษาการใช้คำาสรรพนามของนิสิตใน
มหาวทิยาลยัพะเยา เพือ่ทราบถงึแนวโนม้และกฎการใช้คำา
สรรพนามในยุคปัจจุบัน
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บทคัดย่อ
 การวิเคราะห์สังขยาในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาล้านนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมาความ
สำาคญัและวเิคราะหห์นว่ยวดัมาตรฐานสากลกับสงัขยาในวรรณกรรมพระพทุธศาสนาล้านนา โดยใชห้นว่ยวดัมาตรฐานสากล
และหน่วยสังขยาในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาล้านนา ได้แก่ สังขยาปกาสกปกรณ์และฎีกา จักรวาฬทีปนี และชินกาล 
มาลปีกรณ ์ผลการวจิยัพบวา่ หนว่ยวดัในอดตีใชร้า่งกายเปน็ตวัเทยีบ เช่น นิว้ ฝา่มอื คบื ศอก และวา เปน็ตน้ ในปพีทุธศกัราช 
2503 ได้เกิดหน่วยวัดมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วยหน่วยมูลฐาน 7 หน่วย ได้แก่ 1) เมตร 2) กิโลกรัม 3) วินาที 
4) แอมแปร์ 5) เคลวิน 6) เคนเดลา และ 7) โมล หน่วยอนุพัทธ์ และหน่วยเสริมสังขยา คือการนับ การคำานวณ ในทาง
พระพุทธศาสนา แบง่ประเภทตามสงัขยาปกาสกปกรณม์ ี6 ประเภท คือ 1) อทัธาสังขยา (หนว่ยวดัระยะทาง) 2) ธญัญสังขยา
(หน่วยตวง) 3) ปมาณสังขยา (หน่วยชั่ง) 4) ภัณฑสังขยา (หน่วยนับ) 5) มูลภัณฑสังขยา (หน่วยราคาและการแทนค่า) และ 
6) นีลกหาปณสังขยา (หน่วยเงินนีลกหาปณะ) และแบ่งประเภทตามลักษณะบาลีไวยากรณ์ ได้ 2 ประเภท คือ 1) ปกติ
สังขยา และ 2) ปูรณสังขยา และแบ่งประเภทตามปทวิจาร มี 5 ประเภท คือ 1) อิสสกสังขยา (วิธีการบวก) 2) คุณิตสังขยา
(วธิกีารคณู) 3) สมัพนัธส์งัขยา (วธิกีารเชือ่มโยงคำาสังขยา) 4) สงัเกตสงัขยา (การกำาหนดใชแ้ทนตัวเลข) และ 5) อเนกสงัขยา 
(การกำาหนดใชแ้ทนคา่ทีน่บัไมไ่ด)้ สงัขยาในจกัรวาลทปีนเีปน็หนว่ยวัดเกีย่วกบัระยะทางพืน้ทีแ่ละองคป์ระกอบของจกัรวาล 
ส่วนสังขยาในชินกาลมาลีปกรณ์เป็นหน่วยวัดเก่ียวกับเวลา ความแตกต่างระหว่างสังขยากับหน่วยวัดมาตรฐานสากล คือ 
หน่วยวัด เครื่องมือ และคำาจำากัดความสังขยาในทางพระพุทธศาสนามุ่งเน้นมิติทางนามธรรมซึ่งเป็นการวัดภายใน ส่วน
หน่วยวัดมาตรฐานสากลในฐานะวิทยาศาสตร์ เน้นมิติทางรูปธรรมคือการวัดจากภายนอก ซึ่งมีอิทธิพลต่อพระพุทธศาสนา
เพราะถูกใช้ยืนยันความจริงตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สังขยามีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ สังคม และวรรณกรรม
พระพุทธศาสนา ในฐานะหลักฐาน จำานวนนับ การแลกเปลี่ยน การวัด การซื้อขาย และเครื่องมือสำาหรับทำาความเข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธเจ้า

คำาสำาคัญ: วรรณกรรมพระพุทธศาสนา, สังขยา, หน่วยวัดมาตรฐานสากล, มาตรวิทยา 

Abstract
 The objectives of research were; to study history, background, and analysis of importance 
of International System of Unit and Saǹkhayã in Lanna’s Buddhist literature. A researcher applied the 
documentary method, focusing on International System of Unit: SI or Metrology and Lanna’s Buddhist 
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literatures; Saǹkhayãpakãsakapakarana (Text of 
Measurement), Saǹkhayãpakãsakaṭĩkã (Definitions 
of Measurement), Cakkavãladĩpanĩ (Buddhist 
Cosmology), and Jinakãlmalĩpakarana (History of 
Buddhism).The findings were that in early time, 
the body unit was used for measurement such as 
digit, palm, span, cubit, and stature etc. In 1960, SI 
was established; 7 base units (Meter: m, Kilogram: 
kg, Second: s, Ampere: A, Kelvin: K, Mole: mol, and 
Candela: cd), derived unit, and supplementary 
unit. Saǹkhayã, the act or process of measuring 
in Buddhism, there are 6 types in Saǹkhayãpa-
kãsakapakarana; 1) distance measurement, 2) 
agricultural produce measurement, 3) balancing, 
4) system of number 5) cost and currency, and 
6) monetary money. Other Saǹkhayã is classified 
into 2 types in Pali grammar; cardinal number and 
ordinal number, 5 types of Padavicãna; 1) adding, 
2) multiplication, 3) wordings, 4) symbols, and 5) 
multifarious. Saǹkhayã found in Cakkavãladĩpanĩ 
included measuring of distance and space between 
components of universe and other. Saǹkhayã 
found in Jinakãlmalĩpakarana included measuring 
of time. There are many differences of Saǹkhayã 
and SI concepts such as units of measurement, 
instruments and definitions. Sank̀hayã in Buddhism 
focuses on abstract dimension, internal measure-
ment (mind). SI focuses on tangible dimension,
external measurement. SI has influenced Buddhism
to confirm that the truth of Dhamma is a science 
by objective being, and Saǹkhayã is found to 
have historical value, social value, and Buddhist 
literature value as evidences, number, currency, 
measuring, trading, and instruments for under-
standing Buddha’s Dhamma.

Keyword: Buddhist Literature, Measurement, 
International System of Unit: IS, Metrology

บทนำา
 วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนาบอกเล่าเรื่อง
ราวของวถิชีวีติ กระบวนการคดิ และภมูปิญัญาของชาวลา้น
นาทีถ่า่ยทอดจากอดตีและส่งอทิธพิลถงึสังคมไทยภาคเหนอื
ในปจัจบุนั เช่น สังขยาปกาสกฎีกา ทีอ่ธบิายกวีนพินธสั์งขยา
ปกาสกปกรณข์องพระญาณวลิาสเถระ ซึง่เปน็เรือ่งเกีย่วกบั
หน่วยนับ 6 ประเภท ที่ได้รวบรวมมาจากพระไตรปิฎกเพื่อ
สะดวกในการศึกษาหน่วยต่างๆ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
สงัขยา เปน็ภาษาบาล ีแปลวา่ การระบ ุการนบั การคำานวณ
หรอืประมาณ (พจนานกุรม บาล-ีไทย-องักฤษ ฉบบัภมูพิโล
ภิกขุ, 2534 : 34) ใช้เพื่อการส่ือสารและบอกเล่าเปรียบ
เทียบคุณค่าของสิ่งของ พัฒนามาเป็นเครื่องมือในการแลก
เปลี่ยน การเก็บภาษี การกำาหนดปฏิทิน ตลอดไปจนถึง
การสร้างมาตราเกี่ยวกับเวลา และหมายรวมถึงหน่วยที่
เกีย่วขอ้งกบัการนบัทีม่คีวามจำาเปน็ตอ่การสรา้งสญัลกัษณ์
ที่สื่อความหมายร่วมกันในสังคม (ประมวล  เพ็งจันทร์ และ
ชัชวาล บุญปัน, 2543: 15) เช่น มาตราวัดระยะทาง 4 
คาวุต เป็น 1 โยชน์ หรือ มาตราตวง 4 อาฬหกะ เป็น 1 
โทณะ เป็นต้น
 ในปัจจุบันกฎเกณฑ์ทางมาตรฐานสากล (IS)
ถูกนำามาใช้ในระบบกลไกการตลาด การซื้อขาย การให้
คุณค่าของวัตถุ และแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งมีการสร้างเครื่อง
มอืใหม่ๆ  ขึน้มาเพือ่ใหห้นว่ยวดัไดค้วามละเอยีดและชดัเจน
ยิ่งขึ้น ในประเทศไทยมีหลักฐานปรากฏในพระราชบัญญัติ
มาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. 2466 ที่ได้อนุโลมระบบชั่งตวงวัด 
ตามวิธีแห่งนานาประเทศ (ระบบเมตริก) ส่งผลให้การวัด
แบบสังขยาและแบบประเพณีหรือแบบดั้งเดิมค่อยๆ เลือน
หายไปจากสงัคมไทย ในขณะทีก่ารศกึษาพระธรรมวนิยัของ
พทุธบรษิทัยงัคงรกัษาตนัตภิาษา เพือ่คงไวซ่ึ้งพระพทุธพจน ์
ด้วยเหตุแห่งการนับแบบด้ังเดิมถูกลืมเลือน เม่ือมีการกล่าวถึง
หลกัธรรมทีเ่กีย่วกบัจำานวนนบั วดั ชัง่ ตวง เงนิ ในภาษาบาลี
หรือที่แปลเป็นไทยแล้ว สร้างความสับสนและเกิดข้อสงสัย
ในการตีความหลักธรรม เช่น ในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์
ปาราชกิกณัฑ์ มบีทบญัญตัวิา่ “ภิกษมุไีถยจิต หยอ่นภาชนะ
ของตนลงไปถูกต้องทรัพย์มีราคา 5 มาสกหรือเกินกว่า 
5 มาสก ต้องอาบัติทุกกฎ ทำาให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย 
ทำาให้ทรัพย์เข้าไปอยู่ในภาชนะของตน หรือหยิบขาด
จากกันขึ้นมาหนึ่งกำามือ ต้องอาบัติปาราชิก” (วิ.มหา. 
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(ไทย) 1/94/484) จากตัวอย่างสร้างความสงสัยกันในหมู่
พุทธศาสนิกชนเก่ียวกับอัตราแลกเปลี่ยน เช่น 5 มาสก 
เป็นต้น นอกจากนี้ ปัญหาเก่ียวกับการวัดระยะ เช่น ใน
พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ สังฆาทิเสสกัณฑ์ มีข้อบัญญัติว่า 
“ก็ ภิกษุผู้จะสร้างกุฎี... พึงสร้างให้ได้ขนาด ขนาดในการ
สร้างนั้น ดังนี้ ยาว 12 คืบ กว้าง 7 คืบ โดยคืบพระสุคต...
สร้างให้เกินขนาด เป็นสังฆาทิเสส” จากข้อบัญญัติหน่วย
วัดที่ว่า “คืบพระสุคต” หมายถึง ขนาดความยาวเท่าใดใน
ปัจจุบัน นำาไปสู่การศึกษาวิเคราะห์สังขยาในวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาในล้านนา เพื่อหาคำาตอบ โดยศึกษา
ความเป็นมา ประเภทของสังขยา กฎเกณฑ์การใช้ มีหน่วย
วดัอืน่ใดบา้งทีใ่ชแ้ทนทีสั่งขยา มอีทิธพิลและคณุคา่อยา่งไร 
และเพือ่ให้เกดิองคค์วามรูใ้นการตคีวามพรอ้มทัง้การนำาไป
ใช้ประกอบการศึกษาในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
อย่างถูกต้องอันเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดพระพุทธ
ศาสนาให้ยาวนานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาเก่ียวกับหน่วยวัดมาตรฐานสากล
และสังขยาในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
 2. เพื่อวิเคราะห์สังขยาในวรรณกรรมพระพุทธ
ศาสนาล้านนา 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 ล้านนา คือดินแดนที่มีนานับล้าน บางแห่งใช้คำา
ว่า “ลานนา” เป็นหัวข้อโต้เถียงกัน ซึ่งคณะกรรมการชำาระ
ประวตัศิาสตรไ์ทยไดใ้หข้อ้ยตุวิา่ “ลา้นนา” เปน็คำาทีถู่กตอ้ง 
และเป็นคำาที่ใช้กันในวงวิชาการ (สรัสวดี อ่องสกุล, 2553:
25-27) ชาวล้านนามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
อย่างมั่นคง มีเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ผูกอยู่กับเรื่อง
ของพุทธประวัติปะปนกับเรื่องพระพุทธปาฏิหาริย์ มีนัก
ปราชญ์รจนาเรื่องราวเหล่านี้ ซึ่งส่วนมากจะเป็นพระเถระ
ผู้ทรงคุณความรู้ในพระไตรปิฎก แตกฉานในภาษาบาลี
และอักขรวิธีต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายสำาคัญเพื่อจะใช้เทศน์
สอนประชาชน (สุชาติ หงษา, 2549: 27) ภิกษุชาวล้าน
นาได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อที่ลังกา เมื่อกลับมาแล้ว
ได้แต่งคัมภีร์ต่างๆ เป็นภาษาบาลีไว้เป็นจำานวนมาก ความ
เจริญทางการศึกษาของภิกษุล้านนาน้ีพุ่งข้ึนสูงสุดคือ การ

ที่ได้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลกที่วัดมหา
โพธาราม (เจด็ยอด) เชยีงใหม ่(อุดม รุง่เรอืงศร,ี 2546: 187)
ซึ่งถือว่า เป็นยุคทองของล้านนา ในยุคนั้นเกิดงานนิพนธ์
จำานวนมาก เช่น สังขยาปกาสกปกรณ์ ของพระญาณวิลาส 
(ลิขิต ลิขิตานนท์, 2523: 103)
 สังขยาปกาสกปกรณ ์เป็นงานวรรณกรรมทีเ่กีย่ว
กับตัวเลขหรือหน่วยนับ ผลงานของพระญาณวิลาส มี 73 
คาถา ง่ายต่อการจดจำาแต่มีความยุ่งยากในการศึกษาให้
เข้าใจ เพราะงานประพันธ์คาถาน้ันจำาต้องกระชับตามกฎ
แห่งฉันทลักษณ์ ทำาให้ผู้ประพันธ์ไม่สามารถจะอธิบาย
ขยายความให้ละเอียด ดังนั้น พระสิริมังคลาจารย์จึงได้
ประพันธ์สังขยาปกาสกฎีกา เพื่ออธิบายคาถาเหล่านั้นโดย
นิยามความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (บุญหนา สอนใจ, 2523: 
13) นอกจากนั้น พระศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร, 
2521: 143) ได้กล่าวถึงสังขยามูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร 
อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์ 
โดยใช้ช่ือหวัขอ้วา่ “คำากลอนสอนวธินีบั ชัง่ ตวง วดั”เชน่ วธิี
นบั “...อนันีข้า้ขอกล่าว ใหเ้นือ่งเรือ่งราว วธินีบัศัพทสั์งขยา 
เด็กเอ๋ยเจ้าจงศึกษา ตำาหรับนับรา จงรู้กระทู้ที่นับ ห้าสอง
หน เปน็สิบสบั สิบสองหนนบั วา่ ยีสิ่บอยา่สงสัย...” เปน็ตน้ 
ในต่างประเทศ อาร์ เจ ไลต์เติล โดโรธี ที เบอร์โรว์ (R. J. 
Lytle, Dorothy T. Burrows,1976: 69) ได้ตั้งคำาถาม
และตอบว่า ทำาไมความสนใจจึงมุ่งไปที่ระบบการวัดแบบ
เมตริก คำาตอบคือ เพราะว่า นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นัก
ธุรกิจ นักเรียนนักศึกษาทั่วท้ังโลกเกี่ยวข้องกับ หน่วยวัด 
เมตร กิโลกรัม เป็นต้น ถ้าปราศจากมาตรฐานการวัด เรา
จะพบกับความเสียหาย นอกจากนี้เทคโนโลยีและการ
ส่ือสารได้พัฒนาไปพร้อมกับเศรษฐกิจของโลก ทำาให้เรา
ต้องเชื่อมโยงกันด้วยระบบของการวัด เช่น ระบบการวัด
แบบประเพณีหรือแบบอังกฤษเริ่มแรกโดยการสร้างระบบ
เปรียบเทียบสัมพันธ์กันสิ่งเล็กๆ สิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง เช่น 
12 นิ้ว (inches) เท่ากับ 1 ฟุต (foot) และ 36 นิ้ว เท่ากับ 
1 ยาร์ด (yard) เป็นต้น
 ในประเทศไทย พล.อ.ต.ดร.เพียร โตท่าโรง 
(2554: 1) ได้กล่าวว่าในอดีตหน่วยวัดที่กำาหนดขึ้นจะใช้กัน
เฉพาะภายในกลุ่มเดียวกัน เป็นหน่วยที่ยอมรับและใช้กัน
ภายในสังคมที่มีวัฒนธรรมและการปกครองเดียวกัน เรียก
ว่า หน่วยวัดท้องถิ่นหรือหน่วยนับประเพณี เมื่อมนุษย์มี
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การติดต่อคบค้าสมาคมกับกลุ่มการปกครองอ่ืนๆ ก็เกิด
ความไม่สะดวกในการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
กันสาเหตุเนื่องจากแต่ละกลุ่มมีหน่วยวัดที่แตกต่างกัน 
สังคมมนุษย์ต้องการหน่วยวัดขนาดและปริมาณ ซ่ึงเป็นที่
ยอมรับกันในทุกๆ กลุ่มสังคม อันเป็นที่มาของการกำาหนด
หน่วยวัดสากลขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศท่ีจำาเป็น
ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลักสำาคัญ ใน
ขณะทีพ่ระเทพเวท ี(ป.อ.ปยตุโฺต, 2535: 190) ไดใ้หม้มุมอง
ทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการวัดว่า เราอยู่ในท่ามกลาง
โลกที่เต็มไปด้วยระบบคุณค่าและเป็นคุณค่าในทางลบเสีย
มาก ในยุคก่อนนี้วิทยาศาสตร์กับอุตสาหกรรมนั้นเหมือน
กับว่าแต่งงานเป็นคู่ครองอยู่ด้วยกันมา ทำาให้เกิดความ
เจริญมากมาย เพราะอุตสาหกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ก็ช่วยให้อุตสาหกรรมเจริญ แต่ในยุคต่อไปนี้ 
เพราะเหตุที่ผลประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมบางอย่างมัน
เป็นปัญหากับธรรมชาติแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ต้องให้
คำาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก คำาตอบที่บอกความจริงเหล่านี้
กระทบผลประโยชน์ของอุตสาหกรรม เป็นเหตุท่ีอาจจะ
ทำาให้วิทยาศาสตร์ต้องแยกทางกันเดินกับอุตสาหกรรม 
ในดา้นความเชือ่ สงัขยาไดป้รากฏในระบบวนัตามความเชือ่
ในปักขทืนล้านนา (คำาเมืองอ่านว่า ปั๊ก-กะ-ตืน หมายถึง
ตำาราเก่าของล้านนา เช่น ปฏิทิน จำานวนนับ วันเดือนปี 
โหราศาสตร์ เป็นต้น) พบว่า มีความเชื่อท่ีเก่ียวกับเลขดี 
เลขร้าย วันดี วันร้าย ซึ่งถือเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ 
เป็นความเชื่อเกี่ยวกับการทำานายอนาคต โดยเฉพาะความ
เชื่อเรื่องฤกษ์ยาม ความเชื่อเรื่องระบบวัน การประยุกต์ใช้
ตัวเลขแทนวันเพื่อพยากรณ์ตามระบบวันเม็ง ได้แก่ 1 คือ 
วันอาทิตย์ 2 คือวันจันทร์ 3 คือวันอังคาร 4 คือวันพุธ 5 
คือวันพฤหัสบดี 6 คือวันศุกร์ และ 7 คือวันเสาร์ เป็นต้น 
(สนั่น ธรรมธิ, 2549: 29, 48) และกิติยา อุทวิ (2550: 81) 
ได้กล่าวถึงความเชื่อเรื่องการวัดมาตราส่วน (สัดส่วน) ของ
องค์พระพุทธปฏิมา โดยให้วัดจากหัวเข่าซ้ายไปถึงหัวเข่า
ขวา ได้ความกว้างเท่าใดให้แบ่งเป็น 3 ส่วนเอาหนึ่งส่วนไป
วัดจากพื้นที่นั่งขึ้นถึงสะดือ วัดจากสะดือขึ้นถึงอก วัดจาก
อกขึ้นถึงคาง วัดจากคางถึงตีนผม วัดจากรักแร้ถึงศอกพับ 
จากศอกพับถงึข้อมอื จากขอ้มือปลายนิว้ และความยาวของ
ใบหนา้จะเทา่กนัหมด ใหว้ดัความยาวของใบหนา้มาหกัครึง่
เอาเป็นความยาวของนิ้วมือ เอาข้อมือมาหัก 4 ฝ่ามือ กว้าง 

1 เท่าครึ่ง หน้าผากกว้างครึ่งหนึ่งของความยาวของใบหน้า 
ปล้องขา ปล้องแขน ยาวเท่ากับความยาวของใบหน้า ไหล่
กวา้งเทา่กบัสองความยาวของใบหนา้ หสู่วนบนใหสู้งระดบั
คิ้ว จะเห็นได้ว่า การสร้างพระปฏิมามีความเกี่ยวข้องกับ
สังขยาที่เป็นหน่วยวัดทั้งความยาวและพื้นที่ เป็นต้น

ขอบเขตในการวิจัย
 1. ขอบเขตเนื้อหา จะศึกษามาตราวัดสังขยาใน
วรรณกรรมทางพระพทุธศาสนาในลา้นนา 6 ประเภท ไดแ้ก ่
1) อทัธาสงัขยา มาตราวัดระยะทาง 2) ธญัญสงัขยา มาตรา
วัดตวงส่ิงของ 3) ปมาณสังขยา มาตราช่ังส่ิงของ 4) ภัณฑสังขยา
ระบบการนับจำานวน 5) มูลภัณฑสังขยา มาตรานับเงิน
ตรา และ 6) นีลกหาปณสังขยา การนับมูลค่านีลกหาปณะ 
โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมสังขยาปกาสกปกรณ์ งาน
นิพนธ์ของพระญาณวิลาส สังขยาปกาสกฎีกา งานนิพนธ์
ของพระสิรมิงัคลาจารย ์ซึง่ท้ัง 2 วรรณกรรม เปน็ขอ้มลูจาก
วทิยานพินธข์องบญุหนา สอนใจ และงานวรรณกรรมทีไ่ดร้บั
การเกบ็รวมรวบไวใ้นพพิธิภณัฑ ์หอสมดุ สถาบนัวจิยัสงัคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
และขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องมือและมาตราวัดใน
ระบบหนว่ยวดัมาตรฐานสากล (SI: International System 
of Units) ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ 1) ความยาว (Meter: m) 
2) มวล (Kilogram: kg) 3) เวลา (Second: s) 4) กระแส
ไฟฟ้า (Ampere: A) 5) อุณหภูมิ (Kelvin: K) 6) ปริมาณ
ของสาร (Mole: mol) 7) ความเข้มของการส่องสว่าง 
(Candela: cd)
 2. ขอบเขตด้านข้อมูล คือ ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ 
พระไตรปฎิกทัง้ภาษาบาลีและภาษาไทย ฉบับมหาวทิยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ 
วิทยานิพนธ์ของบุญหนา สอนใจ ว่าด้วย “สังขยาปกาสก
ปกรณ์และฎีกา: การตรวจชำาระและการศึกษาวิเคราะห์” 
จักรวาฬทีปนี ผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ ฉบับสำานัก
หอสมุดแห่งชาติ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรมศิลปากร พ.ศ. 2548 
ชนิกาลมาลีปกรณ ์ผลงานของพระสริริตันปญัญาเถระ ฉบับ
แปลโดยศาสตราจารย์ ร.ต.ท. แสง มนวิทูร พิมพ์ครั้งที่ 5 
กรมศิลปากร พ.ศ. 2518 
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การศกึษาเชงิเอกสาร (Docu-
mentary research) โดยคน้ควา้ขอ้เทจ็จรงิเก่ียวกบัสงัขยา
จากวรรณกรรมพระพุทธศาสนาล้านนา คือ สังขยาปกาสก
ปกรณแ์ละฎกีา จกัรวาฬทปีน ีและชนิกาลมาลปีกรณ ์พรอ้ม
ทั้งศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแหล่งข้อมูล
สถานที่จริง และค้นคว้าหน่วยวัดมาตรฐานสากล เพื่อนำา
ขอ้มลูทีไ่ดไ้ปวเิคราะหเ์ชงิเนือ้หา (Content analysis) ดว้ย
การเปรียบเทียบหนว่ยวดัในแตล่ะหน่วย ทัง้ 6 ประเภท และ
วิเคราะห์คุณค่าของสังขยา

ผลการวิจัย
 จากการศึกษา พบว่า หน่วยวัดมาตรฐานสากล 
(SI: International System of Units) เป็นส่วนหน่ึง
ของมาตรวิทยา มนุษย์ในอดีตเริ่มรู้จักนับวัตถุสิ่งของสัตว์
เลี้ยงด้วยการนับนิ้วมือ หรือกำาหนดในใจ ต่อมาก็พัฒนา
เปน็การนบัดว้ยกอ้นดนิ การขมวดปมเชือก การขดีหรอืแกะ
สลักบนต้นไม้ หน่วยวัดในยุคแรกๆ ใช้ร่างกายมนุษย์เป็น
ศูนย์กลางในการวัด เรียกว่าหน่วยร่างกาย (body units) 
คือจากนิ้ว (digit) ไปเป็นฝ่ามือ (palms) ฝ่ามือก็คือความ
กว้างของนิ้วทั้ง 4 ที่เรียงชิดติดกัน จากฝ่ามือกางนิ้วขยาย
ออกเต็มที่ วัดจากปลายนิ้วหัวแม่มือไปยังปลายนิ้วก้อย 
ก็เรียกว่า คืบ (span) ให้คืบนี้วัดแขนจากปลายนิ้วกลาง
ไปยังข้อศอก เรียกว่า ศอก (cubit) และด้วยสัดส่วนของ
ร่างกายมนุษย์พบว่า ความสูงมนุษย์ (stature) จะเท่ากับ
สี่ศอก เมื่อพัฒนาการทางสังคมเข้าสู่ยุคที่ต้องใช้กฎเกณฑ์
มาตรฐานทางอุตสาหกรรมในการซื้อขายสินค้า สิ่งที่เคย
เป็นลักษณะเฉพาะ ความหมายเดิมของหน่วยก็ได้กลาย
ความหมายไปจากความสัมพันธ์เชื่อมโยงของร่างกาย มา
เป็นวัตถุสิ่งของต่างๆ จากสิ่งที่เป็นกายภาพของมนุษย์ไป
เป็นเกณฑ์มาตรฐานจากภายนอก แต่การนำารูปแบบหน่วย
วัดของแต่ละกลุ่มมาใช้ มีความเข้าใจไม่ตรงกัน ทำาให้เกิด
มาตรฐานซ้อนมาตรฐาน (Double Standard) นอกจาก
นี้ บางกลุ่มที่มีอิทธิพลนำาหน่วยวัดของตนเป็นที่ตั้งและเอา
รัดเอาเปรียบกลุ่มอื่น สร้างความเหลื่อมลำ้าไม่เป็นธรรม ดัง
นั้น จึงมีกลุ่มคนที่ได้รับการเชื่อถือกำาหนดหน่วยวัดใหม่ที่
ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล เช่น หน่วยวัดมาตรฐาน
สากลเอสไอ (SI) ซ่ึงถูกนำามาใช้เป็นเครื่องมือวัดสิ่งต่างๆ 

แสดงในรูปเชิงปริมาณและตัวเลข ตามข้อกำาหนดมาตร
วิทยา 7 มูลฐาน ได้แก่ ความยาว (Length) มวล (Mass) 
เวลา (Time) กระแสไฟฟ้า (Electric Current) อุณหภูมิ 
(Thermodynamic Temperature) ความเข้มของการส่ง
สว่าง (Luminous Intensity) ปริมาณของสาร (Amount 
of Substance) หน่วยวัดมาตรฐานสากลยังเป็นเครื่อง
กำาหนดราคาหรือมูลค่าด้วยอำานาจของขนาด ปริมาตร 
จำานวน ที่ถูกวัด
 ส่วน “สังขยา” เป็นคำาภาษาบาลี แปลว่า การ
นับ การคำานวณ มีบันทึกไว้ในรูปของคัมภีร์ทางพระพุทธ
ศาสนา แบง่ประเภทตามลักษณะบาลีไวยากรณ ์2 ประเภท 
คือ 1) ปกติสังขยา และ 2) ปูรณสังขยา แบ่งประเภทตาม
ปทวิจาร 5 ประเภท คือ 1) อิสสกสังขยา ได้แก่ สังขยาที่
ได้มาด้วยวิธีการบวก 2) คุณิตสังขยา ได้แก่ สังขยาที่ได้มา
ด้วยวิธีคูณ 3) สัมพันธ์สังขยา ได้แก่ สังขยาที่ได้มาด้วยการ
เช่ือมโยงคำาสงัขยา 4) สงัเกตสงัขยา คอื สงัขยาประเภทวตัถ ุ
บคุคล สิง่ของ ทีช่าวโลกกำาหนดใชแ้ทนตวัเลข และ 5) อเนก
สงัขยา ไดแ้ก่สงัขยาทีม่คีา่มากจนไมส่ามารถกำาหนดเจาะจง
ได้ นอกจากนี้ ยังมีสังขยา 6 หมวด แบ่งประเภทตามแบบ
สังขยาปกาสกปกรณ์งานนิพนธ์ของพระญาณวิลาสคือ 1) 
อัทธาสังขยา ได้แก่ มาตราวัดระยะทาง 2) ธัญญสังขยา 
ไดแ้ก ่มาตราตวง 3) ปมาณสงัขยา ไดแ้ก ่มาตราชัง่ 4) ภัณฑ
สังขยา มาตรานับ 5) มูลภัณฑสังขยา มาตราแทนค่าราคา 
และ นีลกหาปณสังขยา ได้แก่ มาตราเงินนีลกหาปณะ
 สังขยาปกาสกฎีกา ผลงานของพระสิริมังคลา
จารย์อธิบายคาถาในสังขยาปาสกปกรณ์ กวีนิพนธ์ของ
พระญาณวิลาสเถระ ไม่ระบุปีที่นิพนธ์ จัดอยู่ในประเภท
วรรณกรรมทางคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ อันเป็น
ปกรณ์ที่ว่าด้วยมาตราวัดระยะทาง ตวง ชั่ง นับ เงิน และ
นีลกหาปณะ หน่วยสังขยาใช้อวัยวะในร่างกายมนุษย์เป็น
เครื่องมือวัดเบื้องต้น เช่น นิ้ว คืบ ศอก วา เป็นต้น ส่วนที่
เล็กลงกว่านั้นใช้ธัญพืช เช่น ข้าวเปลือก ถั่ว งา เป็นต้น ที่
ใหญก่ว่า ใชอ้ปุกรณห์รอืสตัวเ์ลีย้งเปน็หนว่ยวดั เชน่ เกวยีน 
โคอุสภะ เป็นต้น
 สังขยาในจักรวาฬทีปนี เป็นคัมภีร์บาลีมีเนื้อหา
เชิงวิทยาศาสตร์ ผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ ท่านได้
รจนาขึ้นขณะที่จำาวัดอยู่ในวิหารสวนขวัญ (วัดตำาหนักหรือ
วัดเวฬุวัน หมู่บ้านตำาหนัก ตำาบลแม่เหียะ อำาเภอเมือง 
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จังหวัดเชียงใหม่) แต่งเสร็จเมื่อปีมะโรง โทศก จุลศักราช 
882 หรือ พ.ศ. 2063 ในเนือ้หาจกัรวาฬทปีน ีมอีทัธาสงัขยา
คือหน่วยนับเกี่ยวกับการวัดพื้นที่และระยะทาง เช่น ใน
กัณฑ์ที่ 1 จกฺกวาฬสรูปาทินิทฺเทส แสดงเรื่องสรุปของจักร
วาฬ เป็นต้น วิเคราะห์ความหมายของคำาว่า จักรวาลและ
โลก และอธบิายรายละเอยีดเก่ียวกบัจกัรวาล ท้ังขนาดและ
พื้นที่ ได้แก่ 1) ขนาดโดยรวม 2) พื้นที่ของดิน 3) พื้นที่ของ
ลม 4) พื้นที่ที่เป็นหิน (ศิลา) 5) พื้นที่ฝุ่น และ 6) นำ้า โดย
มีหน่วยวัดเป็นโยชน์จักรวาฬในกัณฑ์ที่ 2 ปพฺพตนิทฺเทส 
แสดงเรื่องภูเขา แบ่งเป็น 4 กถา คือ 1) สิเนรุกถา ว่าด้วย
เรื่องเขาสิเนรุ 2) ยุคนฺธราทิกถา ว่าด้วยเรื่องภูเขายุคันธร 
3) หิมนฺตาทิปพฺพตกถา ว่าด้วยเรื่องภูเขาหิมพานต์ และ 
4) จกฺกวาฬปพฺพตกถา ว่าด้วยเรื่องภูเขาจักรวาล มีอธิบาย
ลักษณะของภูเขาแต่ละประเภท เช่น เขาสิเนรุ เป็นภูเขา
สิเนรุ มีลักษณะพิเศษเป็นวงกลม มีสัณฐานเหมือนตะโพน 
ตั้งอยู่บนพื้นที่นำ้าในจักรวาฬ เหมือนภูเขานำ้าแข็ง ส่วนหนึ่ง
อยู่เหนือผิวนำ้า อีกส่วนหน่ึงจมลงไปในนำ้า ขนาดจากยอด
เขาถึงฐานล่างสุด ยาว 168,000 โยชน์ กว้าง 84,000 โยชน์ 
นอกจากนี้ยังอธิบายถึงการคำานวณเวลาตกของศิลาเท่า
เรือนยอดที่ถูกทิ้งจากภูมิชั้นสูงสุด ถึงแผ่นดิน ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3 ปี 2 เดือน 8 วัน และ 24 นาที ส่วนการคำานวณ
ระยะทางไว้ มีหน่วยวัดยาวสุดคือโยชน์ คำาว่า “โยชน์” มี 2 
ประเภท ได้แก่ 1) สัตรัตนยัฐิ คือ โยชน์ที่กำาหนดยัฐิละ 7 
ศอก ใชส้ำาหรับวดัแผน่ดนิเปน็ตน้ เรยีกวา่ “ภมุยาทิโยชนะ” 
และ 2) ปัญจรัตนยัฐิ คือ โยชน์ที่กำาหนดยัฐิละ 5 ศอก
ใชส้ำาหรบัวดัพรหมโลก เปน็ตน้ เรยีกวา่ “พรหมาทโิยชนะ” 
โดยระบุเครื่องมือวัดขนาดภูเขา 2 อย่าง คือ จักวาฬยัฐิ 
(ไม้วาจักรวาล) และสิเนรุยัฐิ (ไม้วาสิเนรุ) ลักษณะเครื่อง
มือดังกล่าวขึ้นอยู่กับหน่วยวัดความยาว ความใหญ่ที่ต่าง
กนั ยกตวัอยา่งเครือ่งมอืวดัมาตรวทิยาในปจัจุบัน เช่น ไมว้า
จกัรวาฬ เปรยีบไดก้บั ไมเ้มตร สว่นไมว้าสเินร ุเปรยีบไดก้บั 
ไม้บรรทัด หรือการวัดที่ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปทรง
 สังขยาในชินกาลมาลีปกรณ์ หรือ ชินกาลมาลินี
ปกรณ์ เป็นวรรณคดีประวัติศาสตร์ ผลงานของพระสิริ
รัตนปัญญาเถระ ภิกษุล้านนา รจนาจบเมื่อ พ.ศ. 2060 มี
โครงสร้างเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ จนถึง
เสด็จดับขันธปรินิพพาน จากนั้นได้กล่าวถึงเรื่องการ

สังคายนาพระธรรมวนิยัทีอ่นิเดียและลงักา เรือ่งพระมหินท
เถระไปสืบพระพทุธศาสนาทีล่งักาทวปี ชีวประวตัพิระพทุธ
โฆสาจารย ์ประวตัศิาสตรไ์ทย โดยเฉพาะดนิแดนภาคเหนอื 
การสรา้งเมอืงหรภิญุชยั นครเขลางค ์และนครเชยีงใหม่ รวม
ทั้งการนำาพระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ยังดินแดนดังกล่าว 
เมื่อศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังขยา พบว่า มีสังขยาที่เก่ียว
กับการนับเวลา โดยเฉพาะการวิเคราะห์ กัป อสงไขย และ
โกฏิ มีลักษณะการประพันธ์โดยยกคาถาขึ้นเป็นนิเขปบท 
(บทเบือ้งตน้) แลว้อธบิายขยายในเชงิอรรถพระสตุตนัตปฎิก 
ขุททกนิกาย อปาทาน ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
แสดงว่า“กัป” เป็นระยะเวลายาวนานมาก โลกประลัยครั้ง
หนึ่งเป็นกัปหนึ่ง ท่านให้เข้าใจด้วยอุปมาว่า เปรียบเหมือน
มีภูเขาศิลาล้วน กว้าง ยาว สูง ด้านละ 1 โยชน์ ทุก 100 ปี 
มผีูน้ำาผ้าเนือ้ละเอยีดอยา่งดมีาลบูครัง้หนึง่ จนกวา่ภเูขานัน้
จะสึกหรอสิ้นไป กัปหนึ่งยาวนานกว่านั้น
 การเปรียบเทียบหน่วยวัดทั้งสองรูปแบบจำาเป็น
ต้องใช้เครื่องมือที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนาและเครื่อง
มอืมาตรวทิยาสมยัใหมท่ีส่ามารถหาไดท้ัว่ไป ผลการเปรยีบ
เทียบเชิงประจักษ์ มีรายละเอียดดังนี้
 1. หน่วยวัดระยะทาง (อัทธาสังขยา) เป็นหน่วย
วัดความยาวตามมาตรฐานหน่วยวัดสากล ใช้หน่วยวัดเป็น
เมตร มีสัญลักษณ์แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ “m” 
โดยมีนิยามด้วยการเดินทางของแสงในช่วงเวลาเฉพาะ คือ 
1/299 792 458 ต่อวินาที การวัดความยาวสามารถวัดได้
ด้วยเครื่องมือวัด เช่น เครื่องไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์ ไม้
เมตร ตลับเมตร หรือไม้บรรทัด
 ส่วนหนว่ยวดัระยะในสังขยาม ี14 หนว่ยมลูฐาน 
หน่วยเล็กที่สุดคือ ปรมาณู และมีหน่วยที่ยาวสุด คือ โยชน์
ในการเปรยีบเทยีบใชห้นว่ยนิว้มอืเป็นจดุเริม่ตน้ เพราะเปน็
หน่วยร่างกายที่จับต้องได้ ขั้นตอนการเปรียบเทียบคือวัด
วางนิว้มอืทาบลงบนกระดาษ ใชด้นิสอวาดแตล่ะขนาดตาม
จำานวนที่ปรากฏในสังขยาคือ 12 นิ้ว เมื่อปฏิบัติการเทียบ
พบว่า 12 นิ้วมือของผู้วิจัย เท่ากับ 1 คืบ เมื่อเทียบหน่วย
คืบกับเซนติเมตรได้เท่ากับ 22.9 เซนติเมตร หรือ 9 นิ้วใน
ตลับเมตร เม่ือได้หน่วยวัดระยะทางเป็นหน่วยคืบแล้ว ใน
หน่วยวัดสังขยา 2 คืบ เท่ากับ 1 ศอก ถ้าเทียบมาตรวิทยา
สากล ตามมาตรฐานคืบของผู้วิจัย เท่ากับ 9 นิ้ว
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ภาพที่ 1 แสดงการวัดด้วยเครื่องมือวัดตามหน่วยวัดสากลและการวัดด้วยหน่วยคืบ

 1.1 หน่วยวัดเป็นคืบและศอก ในพระวินัย มหาวิภังค์ ได้กำาหนดความกว้าง และยาวของกุฏิพระ ว่า“ก็ ภิกษุ
ผู้จะสร้างกุฎี...พึงสร้างให้ได้ขนาด...ยาว 12 คืบ กว้าง 7 คืบ โดยคืบพระสุคต...สร้างให้เกินขนาด เป็นสังฆาทิเสส” (วิ.
มหา. (ไทย) 1/346/383) จากข้อบัญญัติ โบราณาจารย์ได้กล่าวว่า คืบพระสุคต เท่ากับ 3 คืบของคนปานกลางในบัดนี้ 
หรือเท่ากับ 1 ศอกคืบของช่างไม้ ถ้าเป็นเช่นนั้น กุฏิโดยประมาณคืบของคนปานกลางมีความยาว 36 คืบ และความ
กว้าง 21 คืบ ในหน่วยนับสังขยากำาหนดให้ 2 คืบ เป็น 1 ศอก ดังนั้น การหาความกว้างและยาว โดยวิธีการเอา 36 
หารด้วย 2 ผลลัพธ์ เป็น 18 คืบ ความยาวโดยประมาณของกุฏิ คือ 18 ศอก และเอา 21 หารด้วย 2 ผลลัพธ์ ได้ความ
กว้าง เป็น 10.5 ศอก (หรือสิบศอกครึ่ง) จากการลงพื้นที่วัดตำาหนักสวนขวัญ1 เพื่อวัดฐานกุฏิเก่าที่ยังมีร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบพบว่า 

ภาพที่ 2 การวัดขนาดกุฏิโดยใช้หน่วยวัดมาตรฐานเอสไอ (SI) ตลับเมตรและศอก

 การวัดครั้งท่ี 1 ใช้หน่วยมาตรวิทยาเป็นตลับเมตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ขนาด
กุฏิโดยประมาณ กว้าง 8.80 เมตร ยาว 6.80 เมตร
 การวัดครั้งที่ 2 ใช้หน่วยสังขยาเป็นหน่วยศอกของผู้วิจัย (1 ศอกผู้วิจัย มีความยาว 18 นิ้ว) ได้ความยาว 19 ศอก 
(38 คืบ) เมื่อเทียบศอกพระสุคตโดยอ้างอิงศอกผู้วิจัยเป็นบุรุษกลางคน จะได้ขนาดกุฏินี้เป็นความยาวประมาณ 21 ศอก 
ความกว้าง 15 ศอก
 1.2 หนว่ยวดัเปน็นิว้ (digit) เปน็หน่วยในรา่งกายของมนษุย ์ผลจากการวดันิว้มอื จำานวน 12 นิว้ โดยใชไ้ม้บรรทดั
มาตรฐาน พบว่า มีขนาดประมาณ 8-9 นิ้ว

1 วัดที่พระสิริมังคลาจารย์เคยอยู่จำาพรรษา



74 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559รมยสาร

 ในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ได้กำาหนดการวัด
เปน็นิว้ไวว้า่ “ก ็ภกิษผุูจ้ะทำาเตยีงหรอืตัง่ใหม ่พงึทำาใหม้เีทา้
เพียง 8 นิ้ว โดยนิ้วสุคต นับแต่แม่แคร่ลงมา ทำาให้เกินกว่า
กำาหนดนั้น ต้องอาบัติปาจิตตีย์ท่ีช่ือว่าเฉทนกะ”(วิ. มหา. 
(ไทย) 2/522/608) จากบทบญัญตั ิกำาหนดให้หมายถงึความ
สงูของขาเตยีงทีร่บันำา้หนักเตยีง จากการลงพืน้ทีว่ดัเตยีงใน
วัดสวนดอก พบว่าขนาดความสูงมาตรฐาน 26 นิ้ว
 1.3 หน่วยวัดระยะทางเป็นโยชน์ มีกล่าวไว้ใน
พระไตรปิฎกส่วนมากเป็นระยะทางของแต่ละเมือง หรือ
การแสดงพื้นที่ในจักรวาล ในพระวินัยปิฎกมีปัญหาเกี่ยว
กบัการสมมตสิมีาทีมี่ขอบเขตพืน้ทีก่ว้างขวางหลายโยชน ์ซึง่
ขดักบักระบวนการลงสงัฆกรรมทีส่งฆจ์ะตอ้งนัง่ในหตัถบาส
เดียวกัน (หัตถบาส คือ การนั่งอยู่ในระยะบ่วงแขน) ดังราย
ละเอียดว่า “ภิกษุทั้งหลาย ไม่พึงสมมติสีมาใหญ่เกินไป 4 
โยชน์บ้าง 5 โยชน์บ้าง 6 โยชน์บ้าง รูปใดสมมติ ต้องอาบัติ
ทุกกฎ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมติสีมาประมาณ 
3 โยชน์เป็นอย่างยิ่ง”(วิ.มหา. (ไทย) 4/140/216) จาก

ข้อบัญญัติเม่ือเทียบหน่วยสังขยากับหน่วยวัดสากล คือ 1 
โยชน ์เทา่กบั 16 กโิลเมตร ดงันัน้ พระพทุธองคท์รงอนญุาต
สีมา 3 โยชน์ ถ้าวัดเทียบเป็นหน่วยวัดสากล คือ ไม่เกิน 54 
กิโลเมตร
 2. หน่วยชั่ง (ปมาณสังขยา) ผู้วิจัยใช้ข้าวเปลือก
เป็นหน่วยนับ โดยใช้ไม้บรรทัดและเครื่องช่ังเป็นเคร่ืองมือ
วัด มีวิธีการวัด คือ (1) การวัดขนาดเมล็ดข้าว จำานวน 8 
เมล็ด (8 วิหี เป็น 1 มาสก หรือ 4 เมล็ดข้าวเปลือก เป็น 1 
คุญชา 2 คุญชา เป็น 1 มาสก) โดยการวัด ครั้งละ 1 เมล็ด 
เพื่อหาความยาวเฉลี่ยของเมล็ดข้าว พบว่า ข้าวเปลือกสั้น
ที่สุดขนาด 1 เซนติเมตร ยาวที่สุดมีขนาด 1.2 เซนติเมตร 
และมีความยาวโดยเฉลี่ย 1 เซนติเมตร (2) ชั่งนำ้าหนักเมล็ด
ขา้ว จำานวน 8 เมลด็ ชัง่ครัง้ละ 1 เมลด็ พบวา่ นำา้หนกัเมลด็
ข้าวเบาที่สุด คือ 30.50 กรัม เบาที่สุดคือ 29.20 กรัม มีนำ้
าหนักโดยเฉลี่ย 30.2 กรัม เมื่อได้นำ้าหนักเฉลี่ย สามารถใช้
เป็นฐานในการวิเคราะห์ความหนักของสิ่งของอื่นๆ ได้

ภาพที่ 3 แสดงขนาดเมล็ดข้าวเปลือกและธัญญาพืช

 สังขยาปกาสกปกรณ์ในมาตราชั่งพระญาณวิลาสกำาหนดหน่วยเล็กที่สุดเป็นข้าวเปลือก และหน่วยใหญ่ที่สุดคือ
เกวียน ชี้ให้เห็นว่าในครั้งพุทธกาลนิยมใช้เกวียนในการขนส่งและมีข้าวเป็นสินค้า
 3. หน่วยตวง (ธัญญสังขยา) ในการวัดปริมาณ (ตวง) ในระบบหน่วยเอสไอ ใช้หน่วยวัดมวล (Mass) คือ กิโลกรัม 
(Kilogram: kg) ได้แก่ หน่วยของมวล ซึ่งเท่ากับมวลของกิโลกรัมต้นแบบระหว่างประเทศ เป็นทรงกระบอกทำาจากโลหะ
ผสมระหวา่งแพลทินมักบัอริิเดยีม ในปจัจบุนัใชเ้ครือ่งชัง่นำา้หนกัท้ังทีเ่ปน็แบบเขม็และทัง้ท่ีเปน็แบบดจิติอล ในพระวนิยั ได้
กำาหนดขนาดบาตรทีเ่ปน็อฏัฐบรขิารของพระภกิษจุะตอ้งมแีละรกัษาไวอ้ยา่งด ีในกรณทีีม่บีาตรเพิม่ขึน้อกีใบ พระพทุธองค์
ได้ทรงอนุญาตขนาดของบาตรไว้ว่า “ภิกษุพึงทรงอติเรกบาตรไว้ได้ 10 วันเป็นอย่างมาก ให้เกินกำาหนดนั้นไป ต้องอาบัติ 
นิสสัคคิยปาจิตตีย์” (วิ.มหา. (ไทย) 2/601/124) บาตร มี 2 ชนิด คือ บาตรเหล็ก และบาตรดินเผา และมี 3 ขนาด คือ (1) 
บาตรขนาดใหญ่ (2) บาตรขนาดกลาง (3) บาตรขนาดเล็ก (วิ.มหา. (ไทย) 2/602/124) บาตรที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีขนาด
ขอบปากบาตร 9 นิ้ว มีความลึกของบาตร ประมาณ 7 นิ้ว บรรจุปริมาณของอาหารบิณฑบาตรวมทั้งแกงได้มาก แต่ในพระ
วนิยัอนญุาตใหร้บับณิฑบาตไดเ้พยีงขอบปากบาตร จะรบันอ้ยกวา่นัน้กไ็ด ้เมือ่เทยีบปรมิาณขา้วเปลอืกดว้ยถว้ยตวงเมตรกิ 
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บาตรของพระภิกษุในปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทบาตรขนาดใหญ่ตามพระวินัย สามารถตวงตามหลักการมาตรวิทยาได้ โดย
ใช้มวล mass มี kilogram : kg โดยสามารถเทียบหน่วยออซ (oz) และถ้วย (cups) ได้ปริมาณข้าวเปลือกมากกว่า 500 
มิลลิลิตร

ภาพที่ 4 แสดงขนาดขอบปากบาตรของพระภิกษุและถ้วยตวงตามหน่วยมาตรวิทยา 

 4. หน่วยนับ (ภัณฑสังขยา) พระสิริมังคลาจารย์
กลา่ววา่ เปน็เครือ่งมือในการประเมนิ ใชส้ำาหรับการชัง่ ตวง 
วัด หมายถึง การนับตามปกติสังขยา เช่น เอก 1 ทฺวิ 2 ติ 3 
จตุ 4 เป็นต้น ซึ่งการนับนี้รวมไปถึงการบวก ลบ คูณ และ
หาร เช่น สิบพัน เท่ากับ หนึ่งหมื่น เป็นต้น หลักการสำาคัญ
ที่ใช้ในพระธรรมวินัยคือ การนับจำานวนพระภิกษุผู้เข้าร่วม
ทำาสังฆกรรมหรือไปกิจนิมนต์ เช่น “ภิกษุท้ังหลาย ในวัน
อุโบสถ เราอนุญาตให้นับภิกษุด้วยการเรียกช่ือหรือให้จับ
สลาก”(วิ.มหา. (ไทย) 4/157/240)
 5. มูลค่าราคา (มูลภัณฑสังขยา) ในหมวดนี้เป็น
เรื่องเกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย การตั้งราคา บนพื้นฐาน
สินค้า ต้นทุนกำาไร ความต้องการ ความรู้สึก ค่านิยม และ
พฤติกรรมผู้บริโภค กล่าวอีกนัยหน่ึงคือค่าเงินท่ีใช้แทน
สิ่งของต่างๆ เช่น คำาว่า มาสก มีความหนักเบาในแต่ละ
ประเทศแตกต่างกัน และมีส่วนผสมแตกต่างกัน แต่ใช้เป็น
สัญลักษณ์สมมติให้มีราคาเหมือนกัน ดังน้ัน มูลค่าการซ้ือ
ขายจึงขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนในแต่ละพื้นที่
 6. นีลกหาปณสังขยา เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงิน
เฉพาะประเภท โดยยกตัวอย่างนีลกหาปณะที่นิยมใช้กัน
ในแว่นแคว้นมคธ ครั้งพุทธกาล ในปัจจุบันคือสกุลเงินใน
แต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาคเช่น เงินสกุลยูโร เงินสกุล
ดอลลาร์เป็นต้น
 ส่วนการวิเคราะห์อิทธิพลและความแตกต่าง
ระหว่างสังขยากับหน่วยวัดสากล คือ มิติทางนามธรรม

และมิติทางรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังขยาในพระพุทธ
ศาสนาอธิบายลึกซ้ึง เน้นท่ีตัวบุคคลหรือชีวะ ในขณะที่
หนว่ยสากลเน้นมติทิางรปูธรรมเพราะเหตแุหง่วตัถุนยิมและ
การนำาไปใช้ หลักการเชิงปฏิบัติการวัด โดยมากเน้นให้เพิ่ม
ความเร็ว แรง แต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับมวล ยิ่งถ้าเพิ่มมวลมาก ก็
ยิง่มแีรงตา้นและเผาผลาญ สญูเสียทรพัยากร ซึง่ตรงกนัขา้ม
กับพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นให้ลด ละ เลิก ด้วยกำาลังแห่ง
ความพยายาม (ความเร็ว) ถึงแม้นว่าจะศึกษาโดยใช้หน่วย
สากลมาอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรมตามความจริง (fact) 
แต่ไม่ได้ตอบปัญหาได้อย่างแท้จริง (true) ทั้งหมด การค้น
พบสุดยอดทฤษฎีของเอกภพแล้ว อาจจะไมช่่วยใหเ้ผา่พนัธุ์
ของมนษุยอ์ยูร่อดมากขึน้ หรอืบางทอีาจจะไมก่ระทบตอ่วถิี
ชีวิตของมนุษย์เลยด้วยซำ้า (สตีเฟ่น ฮอว์กิ้ง, 2548: 37) ใน
คัมภีร์จกัรวาฬทีปนีได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการ
อธิบายสมการพื้นฐานวัดระยะความเร็วของภูมิแต่ชั้นและ
ระยะห่างของแต่ละภพภูมิมีผลต่อเวลา นอกจากนี้ สังขยา
และหน่วยวัดสากลยังเป็นการเล่าเรื่องที่แตกต่างกัน แสดง
ถึงพัฒนาการทางความคิดและโลกทัศน์ที่เปล่ียนไป การ
เล่าเรื่องผ่านหน่วยวัดสากลและสังขยาสัมพันธ์กับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไป บางอย่างยัง
คงใช้อยู่ในภูมิประเทศนั้นๆ และบางอย่างเป็นสากลใช้ได้
ทั่วโลก ชี้ให้เห็นว่า ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนยังคงอยู่กับ
สรรพส่ิงไม่เว้นแม้แต่หน่วยวัดที่เราให้ความสำาคัญ อีกมุม
มองหนึง่คอืการทีโ่ลกวทิยาศาสตรส์ามารถสรา้งเทคโนโลยี
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เพื่อ“ขยายพิสัยอินทรีย์ของมนุษย์” ให้สามารถมองเห็นใน
สิ่งที่ประสาทจักษุมองไม่เห็นได้ ทำาให้ “การขยายอารมณ์
ของประสาทจักษุ” เพิ่มขึ้น ทำาให้ “อารมณ์ของทิพยจักษุ” 
ละเอียดยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มวล (kg) ความยาว (m) และ
เวลา (s) แนวคดินี ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดทีว่า่ อวัยวะรบัความ
รูส้กึในร่างกายของมนุษย์บอกใหท้ราบวา่เกดิอะไรขึน้ในโลก
รอบๆ ตัวเรา (โอเวน บิชอพ, 2540: 10)
 คุณค่าของสังขยาท่ีมีต่อสังคมวิถีไทยจากการ
สืบต่อองค์ความรู้ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านคำาสอนทาง
พระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ เช่น การใช้ ทะนาน ถัง ตวงสิ่งของ เพื่อแลก
เปลี่ยนและเพื่อการค้าขาย นอกจากนี้มีการบันทึกหลัก
ฐานเกี่ยวกับจำานวนนับ การแลกเปลี่ยน การคำานวณ การ
ซื้อขาย และการวัดระยะทางในสมัยอดีต พร้อมทั้งยังเป็น
แหล่งสืบค้นแนวความคิดท่ีสัมพันธ์กับวิชาการต่างๆ เช่น 

ประวตัศิาสตร ์ภมูศิาสตร ์เศรษฐกจิ การเมอืง การปกครอง 
ส่วนคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างความเข้าใจ
ให้เกิดขึ้นในหลักธรรมที่เกี่ยวกับตัวเลข ที่เกี่ยวข้องกับ
จำานวนนับ มาตรวัด และอื่นๆ เป็นองค์ประกอบสำาคัญที่
จะทำาใหผู้้ศึกษาพระไตรปฎิกไดเ้ข้าใจถงึหลักธรรมตา่งๆ ได้
อย่างลึกซึ้ง 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ คือ การศึกษามาตร
วัดสากลและสังขยาในครั้งต่อไปควรสร้างชุดความรู้ที่ได้
จากการจัดวิพากษ์แลกเปล่ียนในหลายมุมมอง เช่น การ
จัดประชุมสัมมนา วางแผนลงพื้นที่ในประเทศอินเดีย เพื่อ
ศึกษาหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ การนำาไปใช้ การสืบทอด 
การอนุรักษ์ และการปรับเปลี่ยน ต่อยอดงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
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บทคัดย่อ
 วทิยานพินธน์ีม้วัีตถุประสงค ์3 ประการ คอื 1) เพือ่ศกึษากำาเนดิและพฒันาการคมัภรีป์ฐมสมโพธฉิบบัลา้นนา 2) 
เพือ่ปรวิรรตและชำาระคมัภร์ีปฐมสมโพธลิา้นนาฉบบัวดัทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแมท่า จงัหวดัลำาพนู และ 3) เพือ่ศกึษา
วิเคราะห์คัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน จากการศึกษา พบว่า กำาเนิด
และพัฒนาการคัมภีร์ปฐมสมโพธิฉบับล้านนา เป็นการแปลเนื้อหามาจากปฐมสมโพธิล้านนาฉบับภาษาบาลี ซึ่งมีเน้ือหา
ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฏกตั้งแต่ตอนประสูติมาถึงการตรัสรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อนำาเสนอสาระพุทธประวัติแก่
ผูส้นใจทัว่ไปทีไ่มใ่ชพ่ระภกิษ ุสว่นการปรวิรรตและตรวจชำาระคัมภีรป์ฐมสมโพธล้ิานนาฉบบัวดัทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอ
แม่ทา จังหวัดลำาพูน พบว่า มีการเขียนภาษาบาลีที่ผิดพลาดอยู่มากเนื่องจากเป็นการเขียนแบบภาษาพูด ที่มีการสะกดคำา
ตามสำาเนยีง จงึไดท้ำาการชำาระใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณภ์าษาบาล ีจากการศกึษาวิเคราะหพ์บวา่ มกีารดำาเนนิเรือ่งดว้ย
การยกบาลมีาเปน็บทตัง้ทลีะศพัทห์รอืทีละประโยคแลว้แปลเปน็ภาษาลา้นนาทีเ่รียกกนัโดยทัว่ไปวา่การแปลแบบนสิสยั อกี
ลกัษณะหนึง่ เปน็การยกบาลมีาตัง้เพยีงศพัทเ์ดยีวหรอืประโยคเดยีว จากนัน้กพ็รรณนาความไปจนจบตอนทีเ่รยีกกันวา่การ
แปลแบบโวหาร สำาหรับการนำาเสนอเนื้อหานั้น เป็นไปตามลักษณะการเขียนวรรณกรรมโดยทั่วไป คือ เริ่มต้นด้วยปณาม
คาถาหรือบทนมัสการพระรัตนตรัยแล้วดำาเนินเนื้อหาต่อกันไปเรื่อยๆ ประมาณ 35-40 หน้าจึงจบแต่ละผูก

คำาสำาคัญ: คัมภีร์ปฐมสมโพธิ, ล้านนา

Abstract
 The dissertation consistsed of 3 objectives as: 1) to study the origin and development of the 
Lān-Nā Pathamasambobdhi, 2) to transliterate and edit the Lān-Nā Pathamasambodhi of Wat Thakat, 
Thakat Sub-District, Maetha District Lamphun, Province and 3) to analyse the Lān-Nā Pathamasambodhi 
of Wat Thakat, Thakat Sub-District, Maetha District, Lamphun Province. From the study it was found 
that the origin and development of the Lān-Nā Pathamasambodhi was translated from the Lān-Nā 
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Pathamasambodhi in Pali version that has the 
subject-matter appeared in the TipitaKa from birth 
to enlightenment, the purpose of writing was to 
present the matter to the general non-Buddhist 
monks. The transliteration and edition of the 
Lān-Nā Pathamasambodhi of Wat Thakat, Thakat 
Sub-District Maetha District Lamphun Province, 
researcher applies the method of transliteration 
which was generally accepted in Lān-Nā translita-
ration. From the transliteration it was found that 
there were many error in writing Pali, the error was 
due to verbal writing, spelling with the accent. So, 
grammar had to be corrected. For its content, it 
was found that it was the implementation of the 
original Pali. The analytical study showed that 
the Lān-Nā Pathamasambodhi of Wat Thakat was 
transliterated in the Lān-Nā Pathamasambodhi 
in Pali version. The writing was firstly composed 
by raising the word or the sentence of Pali and 
translated into the Lān-Nā language, commonly 
referred to as the translation of Nissaya. Another 
characteristic of Pali was composed by describing 
only a word or a sentence as Vohara. For the 
presentation as a literature emphasized the Pan-
amagatha or respected for the salutation of the 
Triple Gem and described the contents of a tie 
(35-40 palm leaves).

Keyword: Pathamasambobhi, Lān-Nā

บทนำา
 ปฐมสมโพธิกถา เป็นวรรณคดีเรื่องเอกเรื่อง
หนึ่ง ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อันจัดว่าเป็นช่วงเวลา
แห่งความเบง่บานทางปญัญาเนือ่งจากการฟืน้ฟวูฒันธรรม
ทั้งด้านศาสนา กฎหมาย และศิลปกรรม ภายหลังการสูญ
เสียกรุงศรีอยุธยา ปฐมสมโพธิกถาเป็นงานพุทธประวัติเชิง
ชีวประวัติเล่มแรกในภาษาไทยท่ีให้ภาพพระพุทธเจ้าใน
ฐานะบุคคลเชื่อมโยงกับพระธรรมคำาสอนในเงื่อนไขเวลา

และสถานที่มากกว่าเน้นสภาวธรรมหรือธรรมประวัติ (การ
ตรสัรูข้องพระพทุธเจา้ในอดตี ปจัจบุนั และอนาคต) แตม่ใิช่
มีความสำาคัญในด้านศาสนาเท่านั้น วรรณคดีเรื่องนี้ ยังมี
คุณค่าทางวรรณศิลป์เนื่องด้วยความประสานของเนื้อหา
ทางความคิดและเนื้อหาทางอารมณ์ด้วยการประกอบวัสดุ
คือภาษาอย่างประณีตบรรจง
 ปฐมสมโพธิกถา นับว่าเป็นคัมภีร์ที่รจนาพุทธ
ประวตั ิพรรณนาเรือ่งราวเกีย่วกบัประวตัพิระพทุธเจา้ ทีไ่ด้
รบัความนยิมศกึษากนัมาก เปน็วรรณคดทีีไ่พเราะ ใชภ้าษา
ไดส้ละสลวย (พระมหาวชริาวธุ วชริเมธ,ี 2548 : บทคดัยอ่) 
ซึ่งคัมภีร์ดังกล่าวเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติของชาวไทย 
เดิมแพร่หลายในหมู่ชาวไทยยวน ไทยอีสาน ลาว ไทลื้อ 
และไทเขิน ซึ่งมีวัฒนธรรมร่วมกัน ภายหลังปฐมสมโพธิได้
รับความนิยมในหมู่ชาวไทยภาคกลาง และชนชาติเพื่อน
บ้านของไทยบางชาติ ได้แก่ ชาวมอญและชาวเขมรด้วย 
ปฐมสมโพธิเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติที่บันทึกเป็นลาย
ลักษณ์ไว้ด้วยภาษาต่างๆ มากถึง 9 ภาษา ทั้งภาษาบาลี 
ภาษามอญ ภาษาขอม และภาษาตระกูลไทอีก 6 ภาษา 
บันทึกไว้ด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม
 ปฐมสมโพธิฉบับที่เก่าแก่ที่สุดคือปฐมสมโพธิ
ภาษาบาลี อักษรธรรมล้านนา แต่งขึ้นที่เมืองท่าส้อย แห่ง
อาณาจักรล้านนา ปฐมสมโพธิสำานวนน้ีนอกจากเป็นที่มา
ของปฐมสมโพธิภาษาไทยหลายภาษาแล้ว ยังวิวัฒนาการ
เรื่อยมาจนเป็นปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ในสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เนื้อเรื่องดั้งเดิม
ของปฐมสมโพธิเป็นประวัติของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ มีทั้ง
ที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องในวรรณกรรมพุทธประวัติสาย
บาลีและนอกสายบาลี ภายหลังเน้ือเรื่องของปฐมสมโพธิ
ได้วิวัฒนาการจนกลายมาเป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อเรื่อง
เกี่ยวกับพุทธประวัติและพุทธศาสนประวัติ แม้ว่าเนื้อเรื่อง
ของปฐมสมโพธิจะวิวัฒนาการไปจนยาวกว่าเดิมถึง 1 เท่า 
แต่เนื้อเรื่องของปฐมสมโพธิภาษาบาลี สำานวนล้านนาซึ่ง
เป็นฉบับที่เก่าที่สุดยังคงเป็นแกนของปฐมสมโพธิทุกฉบับ
และชื่อเรื่องเดิมยังคงใช้ต่อกันเรื่อยมา เนื้อเรื่องส่วนใหญ่
ของปฐมสมโพธิภาษาบาลีและปฐมสมโพธิกถาภาษาไทย
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส สอดคล้องกับปฐมสมโพธิฉบับอื่นๆ เพราะราย
ละเอียดของเรื่องและลำาดับเรื่องในตอนพระพุทธเจ้าผจญ
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ธิดาพญามารในปริจเฉทมารวิชัยเท่าน้ันท่ีแตกต่างจาก
ปฐมสมโพธิฉบับอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เพราะทรงชำาระ
ให้ต้องตามเน้ือเรื่องท่ีมีมาในพระบาลีและอรรถกถาภาษา
บาลี ลำาดับเรื่องตอนพระพุทธเจ้าผจญธิดาพญามารท่ีทรง
แก้ไขแล้วนี้ ไม่ปรากฏในปฐมสมโพธิสำานวนอื่นๆ ทั้งหมด 
ยกเวน้ปฐมสมโพธิกถาภาษาเขมรซ่ึงแปลไปจากปฐมสมโพธิ
กถาภาษาไทย ปฐมสมโพธิภาษาบาลีและปฐมสมโพธิกถา
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส มีเนื้อเรื่องสอดคล้องกับวรรณกรรมพุทธประวัติ
สายบาลีท่ีมีอยู่ก่อนหน้า ปฐมสมโพธิที่มีเนื้อเรื่องละเอียด
สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาคัมภีร์ชื่อปฐมสมโพธิท้ังหมดท่ีพบ 
(อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล, 2549: บทคัดย่อ)
 อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ฉบับล้าน
นา ที่นับว่าเป็นสำานวนที่เก่าแก่ที่สุด มีเพียง 9 ปริจเฉท ซึ่ง
ต่อมาสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ มีการแต่งเพิ่มเติม
ขึน้หลายสำานวน โดยอาศยัหลกัฐานจากพระไตรปฎิก อรรถ
กถา และปกรณอ์ืน่ๆ มาเทยีบเคยีงแตง่ข้ึน มถึีง 30 ปรจิเฉท 
(พระมหาวชิราวุธ วชิรเมธี, 2548: บทคัดย่อ)
 คมัภรีป์ฐมสมโพธฉิบบัลา้นนา เป็นคมัภรีท์ีแ่สดง
พระประวัติของพระพุทธโคดมเจ้า ซึ่งเป็นพระบรมศาสดา
ของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน โดยเริ่มเนื้อความตั้งแต่
ประทับอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต เทวดาอัญเชิญให้มาอุบัติใน
โลกมนุษย์ ดำารงพระชนม์ชีพในวัยเยาว์ อภิเษกสมรสแล้ว
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ลักษณะการรจนาพุทธประวัติ
ทำานองนี้ ผู้รจนาให้ความสำาคัญแก่พุทธภาวะคือความเป็น
พระพุทธเจ้ามากกว่ากายภาวะคือการเพ่งไปที่เร่ืองราว
ของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่มีตัวตนจริงใน
ประวตัศิาสตรแ์หง่ประเทศอนิเดยีเมือ่สองพนักวา่ปมีาแลว้
ดังนั้น การดำาเนินเนื้อความในคัมภีร์ปฐมสมโพธิฉบับ
ล้านนา จึงให้ความสำาคัญในพุทธภาวะ คือหลังจากที่พระ
โพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร ทรงบำาเพ็ญพระทศ
บารมีธรรม บริสุทธิ์บริบูรณ์หลายชาติเป็นอเนกอนันต์ จน
กระทั่งพระชาติสุดท้ายทรงค้นพบสัจธรรมและตรัสรู้พระ
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นการเข้าถึงรูปแบบชีวิตอัน
สมบูรณ์ตามแนวคิดและวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนา
ฝา่ยเถรวาท การเปลีย่นแปลงในลกัษณะนีพ้ทุธประวตัติาม
จารีตเก่าเรียกว่า “การเข้าสู่พุทธภาวะ” เป็นกระบวนการ

ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องดำาเนินตามนี้ ซึ่งมีแบบ
ฉบับและคุณสมบัติอย่างเดียวกัน ดำารงอยู่ในฐานะอย่าง
เดียวกัน แนวความคิดการรจนาวรรณกรรมพุทธประวัติใน
ลักษณะดังกล่าวน้ี คงสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลพุทธศาสนา
ฝ่ายเถรวาทจากประเทศลังกา จึงมีลักษณะที่ไม่แตกต่าง
จากคัมภีร์ที่ปรากฏและนิยมแต่งหรือเล่ากันในประเทศ
ลังกามากนัก นับเป็นแนวคิดท่ีมีต่อพระพุทธเจ้าโดยการ
มองพุทธะในความเป็นสภาวะของธรรม ซึ่งก็คือการเล่า
เรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งที่ได้เคยตรัสรู้มาแล้ว
ในอดีต และจะมาตรัสรู้ในกาลภายหน้า รวมทั้งพระพุทธ
โคดมเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาองค์ปัจจุบันด้วย หรือ
เป็นเรื่องราวของพระพุทธโคดมเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็น
พระโพธิสัตว์ นับตั้งแต่การปรารถนาพุทธภูมิเป็นครั้งแรก 
การได้รับพยากรณ์จากอดีตพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ การ
เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารหลายกัปหลายกัลป์ จนได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันชาติ คัมภีร์ของลังกา
ที่เป็นตัวอย่างอันดีของพุทธประวัติทำานองนี้ ได้แก่ คัมภีร์
มธุรัตถวิลาสินี คัมภีร์ชินาลังการ คัมภีร์ชินจริต และคัมภีร์
โสตัตถกี เป็นต้น
 คัมภีรป์ฐมสมโพธทิีพ่บในดนิแดนล้านนา ปรากฏ
อยูห่ลายสำานวน จากประมวลรายชือ่หนงัสอืโบราณลา้นนา 
เอกสารไมโครฟิล์ม ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ซึ่งสำารวจคัมภีร์ใบลานในเขตภาคเหนือ คือ 
เชียงใหม่ ลำาพูน ลำาปาง ตาก แพร่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
และน่าน เมื่อ พ.ศ. 2521-2533 พบว่า มีคัมภีร์ปฐมสมโพธิ
ทั้งฉบับสำานวนภาษาล้านนาและสำานวนภาษาบาลีถึง 9 
ฉบับ อันเป็นการยืนยันว่า พุทธประวัติที่แต่งขึ้นเป็นคัมภีร์
ปฐมสมโพธิน้ีเป็นที่แพร่หลายในล้านนา นอกจากน้ียังมี
วรรณกรรมพุทธประวัติอีกหลายเรื่องที่ปรากฏแพร่หลาย 
เช่น คัมภีร์สัมภารวิบาก คัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน คัมภีร์
ชนิมหานทิาน คมัภรีช์นิกาลมาลปีกรณ ์และคมัภรีท์นัตธาตุ
นิทาน เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาของทุกคัมภีร์มีเร่ืองราวเกี่ยวกับ
พุทธประวัติแทรกอยู่ด้วย แนวคิดในการรจนาวรรณกรรม
พุทธประวัติทำานองนี้ ได้แพร่หลายไม่เฉพาะในล้านนา
เท่านั้น แต่ยังปรากฏในอาณาจักรใกล้เคียง เช่น ล้านช้าง 
และรัฐไทยตอนล่าง ในสมัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ 
เป็นต้น (สมหวัง อินทร์ไชย, 2544: บทคัดย่อ)
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จากข้อความที่ยกมานั้น แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการแพร่
กระจายของคัมภีร์ปฐมสมโพธิจากล้านนาไปสู่ดินแดนใกล้
เคียง โดยเฉพาะรัฐไทยตอนล่างคือภาคกลาง แต่เป็นการ
แพร่กระจายที่ผ่านระยะเวลาอันยาวนาน ทำาให้เนื้อความ
และลักษณะทางสำานวนภาษาทั้งทางด้านไวยากรณ์และ
ศพัท์ในคมัภรีป์ฐมสมโพธภิาษาบาลฉีบบัลา้นนาไมส่มบูรณ ์
ดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
ได้ตรัสถึงในพระดำารัสปรารภของพระองค์ว่า “...มีถ้อยคำา
วปิลาสคลาดเคลือ่น และมอีนสุนธขิาดตกบกพรอ่ง...” และ
เมือ่พระองคด์ำารทิีจ่ะรจนาคมัภรีป์ฐมสมโพธขิึน้ใหม ่ไดท้รง
ถอืเอาคมัภีรป์ฐมสมโพธฉิบบัลา้นนาเปน็ตน้แบบ พรอ้มกบั
ทรงชำาระและตดัเตมิเน้ือความในคมัภร์ีให้มจีำานวนปรจิเฉท
และเนื้อความเพิ่มมากขึ้น
 นับว่าคัมภีร์ปฐมสมโพธิเป็นคัมภีร์ที่มีความ
สำาคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง ผู้รจนายึดหลักฐานใน
พระไตรปิฎก และอรรถกถารจนาขึ้นเพื่อแสดงประวัติของ
พระผู้สถาปนาพุทธศาสนา สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ผู้เกิด
มาท่ามกลางความหรูหราฟุ่มเฟือย แทนท่ีจะถูกตรึงไว้กับ
กระแสแห่งโลก แต่กลับสละทุกอย่างเพื่อบรมสุขและเพื่อ
มวลมนษุยชาต ิพระมหากษตัรยิท์ีม่อียูใ่นโลกนีจ้ำานวนมาก
นับไม่ถ้วน แต่เจ้าชายสิทธัตถะ เป็นเพียงพระองค์เดียว
เทา่นัน้ทีท่รงมแีนวคดิมุง่มัน่เพือ่โพธ ิซึง่แนวคดิเชน่นี ้ไดร้บั
การยอมรับในหมู่พุทธบริษัททั้งฝ่ายมหายานและเถรวาท 
การประพันธ์ประหนึ่งว่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยสามัญชน แต่
แรงแห่งสัทธาปสาทะทำาให้โบราณาจารย์ประพันธ์พุทธ
ประวัติให้เป็นวรรณกรรมอมตะ อย่างไรก็ดี ปฐมสมโพธิ
ฉบับล้านนา นอกจากจะสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาว
บา้นโดยสว่นรวมแลว้ ยงัสอ่เคา้ใหเ้หน็วา่ คนโบราณทีส่นใจ
ศึกษาพุทธศาสนามีความรอบรู้ มุ่งตรงต่อคัมภีร์อย่างทะลุ
ปรุโปร่งและประพันธ์มาเป็นภาษาของตนเองได้อย่างมี
อรรถรส คัมภีร์ที่ท่านนำามาประกอบยึดบาลีเป็นพื้น
 ด้วยเหตุผลที่แสดงถึงความสำาคัญของคัมภีร์
ปฐมสมโพธิกถาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา
ฉบับบล้านดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจจะศึกษา
คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาสำานวนล้านนาฉบับวัดทากาศ 
ตำาบลทากาศ อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน โดยจะทำาการ
ปรวิรรต ตรวจสอบชำาระ ศึกษาวเิคราะหป์ระวติัพัฒนาการ 
โครงสร้าง เนื้อหาของคัมภีร์ และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ

คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาฉบับอื่นๆ เท่าที่ปรากฏ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เ พ่ือศึกษากำาเนิดและพัฒนาการคัมภีร์
ปฐมสมโพธิฉบับล้านนา
 2. เพือ่ปรวิรรตและชำาระคมัภรีป์ฐมสมโพธิลา้น
นาฉบบัวัดทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแมท่า จงัหวดัลำาพนู
เป็นภาษาไทย
 3. เพือ่ศกึษาวเิคราะหคั์มภรีป์ฐมสมโพธฉิบบัวดั
ทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน

ปัญหาที่ต้องการทราบ
 1. กำาเนดิและพฒันาการคมัภรีป์ฐมสมโพธฉิบับ
ล้านนาเป็นมาอย่างไร
 2. การปริวรรตการชำาระคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา 
ฉบับวัดทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน
เป็นอย่างไร
 3. ผลการวิเคราะห์คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ฉบับ
วัดทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูนเป็น
อย่างไร

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) โดยมีขอบเขตการวิจัยดัง
ต่อไปนี้
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาเนื้อหาคัมภีร์ปฐมสมโพธิ
กถาล้านนาฉบับวัดทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแม่ทา 
จังหวัดลำาพูน โดยจะทำาการปริวรรต การชำาระ ศึกษา
วิเคราะห์ประวัติพัฒนาการ โครงเรื่องของคัมภีร์ ตลอดถึง
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคมัภร์ีปฐมสมโพธกิถาฉบบัวดัทากาศ
2. ขอบเขตด้านเอกสาร
 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารชั้นต้น 
(Primary Sources) คือ พระไตรปิฎกภาษาบาลีและภาษา
ไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
2539 คัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศ ตำาบลทากาศ
อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน และจากเอกสารชั้นรอง (Sec-
ondary Sources) ได้แก่ คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา 
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อนฎุกีา ปกรณว์เิสส รวมทัง้คมัภรีป์ฐมสมโพธกิถาฉบบัอืน่ๆ 
ทั้งที่เป็นภาษาบาลีและภาษาล้านนา เพื่อที่จะศึกษาเทียบ
เคียงให้ได้เนื้อหาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้แก่
 - คัมภีร์ปฐมสมโพธิภาษาบาลีสำานวนที่ 1 ฉบับ
ภาษาบาล ีของวดัไหล่หนิ จารปีจลุศกัราช 936 (พ.ศ.2117) 
จำานวน 3 ผูก 138 หน้าลาน
 - คมัภรีป์ฐมสมโพธภิาษาบาล ีนำามาจากหอสมดุ
แห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จารปีจุลศักราช 832 
(พ.ศ.2013) ของวัดศรีบุญเรืองท่าส้อย อำาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ จำานวน 2 ผูก 92 หน้าลาน โดยการอนุเคราะห์
เอกสารไมโครฟิล์มจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จารเมื่อปีจุลศักราช 832 (พ.ศ.2013)
 - คัมภีร์ปฐมสมโพธิ ฉบับสำานวนภาษาล้าน
นา วัดขันแก้ว ตำาบลหารแก้ว อำาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ จารปีจุลศักราช 1196-1197 (พ.ศ.2377-
2378) จำานวน 7 ผูก 9 ปริจเฉท ปริวรรตโดย บำาเพ็ญ  
ระวิน จำานวน 104 หน้า
 - คมัภร์ีปฐมสมโพธขิองสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Doc-
umentary Research) โดยมีวิธีดำาเนินการวิจัย ดังนี้
 1. คน้ควา้รวบรวมข้อมลูวรรณกรรมปฐมสมโพธิ
ฉบับภาษาล้านนาตามขอบเขตที่ได้กำาหนด
 2. ปริวรรตตรวจชำาระปฐมสมโพธิภาษาล้านนา
ฉบับวัดทากาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูน 
 3. นำาคัมภีร์ปฐมสมโพธิภาษาล้านนาฉบับวัดทา
กาศท่ีปริวรรตแลว้มาเทยีบเคยีงกบัฉบบัตา่งๆ ทีไ่ดร้วบรวม
ไวแ้ลว้ พรอ้มทัง้วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวมทัง้หมด 
จดัหมวดหมูข่อ้มลู สรปุเนือ้หาและแนวคดิของผูว้จิยัใหเ้ปน็
ไปตามวัตถุประสงค์และตอบปัญหาที่ต้องการทราบ
 4. สรุปผลการวิจัย และเรียบเรียงนำาเสนอ
กำาเนิดและพัฒนาการคัมภีร์ปฐมโพธิฉบับล้านนา
 เ น้ือหาพุทธประวัติที่ปรากฏในคัมภีร์พระ
ไตรปิฎก ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มหาวรรค พระวินัยปิฎกและ
ในพระสตูรต่างๆ ในพระสตุตนัตปฎิก มลีกัษณะการดำาเนนิ
เรือ่งกระจดักระจายไม่สมัพนัธ์ตดิตอ่กนั สว่นพทุธประวตัทิี่

จัดเป็นหมวดหมู่แล้วนำามารวมเข้าไว้ด้วยกัน ปรากฏอยู่ใน
คัมภีร์พุทธวงศ์และคัมภีร์จริยาปิฎก ตอนท้ายขุททกนิกาย 
พระสตุตนัตปฎิก คมัภรีพ์ทุธวงศ์กลา่วถงึชวีติของพระพทุธ
โคดมเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ในกาล
สมัยของพระพุทธเจ้า 24 พระองค์ เริ่มแต่เสวยพระชาติ
ครั้งบังเกิดเป็นสุเมธดาบสในสมัยของพระพุทธเจ้าทีปังกร
เปน็ตน้มา คมัภรีจ์รยิาปฎิกเลา่เรือ่งการส่ังสมบารมขีองพระ
โพธิสัตว์ในพระชาติต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเสวยพระชาติเป็น
มนุษย์แล้ว ยังเสวยพระชาติเป็นสัตว์ด้วย ในระหว่างคัมภีร์
ทั้ง 2 น้ัน คัมภีร์พุทธวงศ์มีอิทธิพลต่อแนวการแต่งพุทธ
ประวัติในวรรณกรรมบาลีสมัยต่อมาอย่างมาก
 ในยคุคมัภรีช์ัน้อรรถกถา ทีแ่ตง่ในประเทศลงักา
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 10-11 มักนำาเสนอพุทธประวัติไว้
ตอนต้นของคัมภีร์ ในส่วนที่เรียกว่า “นิทาน” ซึ่งมีเนื้อหา
ที่วิวัฒนาการต่อจากคัมภีร์พุทธวงศ์ โครงสร้างการดำาเนิน
เนือ้เรือ่งของวรรณกรรมพทุธประวัตใินชัน้อรรถกถา ไดเ้ปน็
แมแ่บบของการนำาเสนอวรรณกรรมพทุธประวตัภิาษาบาลี
ในสมัยต่อมา คัมภีร์ประเภทวังสะหรือตำานานพงศาวดาร
ภาษาบาลมีกัจะเสนอเรือ่งราวเหลา่นีอ้ยา่งสงัเขป โดยแสดง
เรือ่งของพระพทุธโคดมเจา้ตัง้แตค่รัง้เสวยพระชาตเิปน็พระ
โพธิสัตว์บังเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้า 24 พระองค์ จนมา
ถงึการตรสัรูแ้ละการเสดจ็ออกเผยแพรธ่รรม แล้วผูกเรือ่งให้
พระพทุธโคดมเจา้มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัตำานานหรอืพงศาวดาร
เรื่องนั้นๆ
 ในสมัยต่อมา วรรณกรรมพุทธประวัติของล้าน
นาที่ได้รับอิทธิพลแนวการแต่งจากคัมภีร์สัมภารวิบาก คือ
คัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน เมื่อพิจารณาด้านเนื้อหาและ
สำานวนภาษาแล้วกล่าวได้ว่า ลักษณะการดำาเนินเน้ือเรื่อง
และสำานวนภาษาในคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทานใช้คัมภีร์
สมัภารวบิากเปน็หลกั แลว้ปรบัเขยีนขึน้ใหม ่พรรณนาขยาย
เนือ้ความใหก้วา้งขึน้และละเอยีดมากขึน้ความโดดเดน่ของ
คัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน อยู่ที่การประพันธ์พรรณนา
ขยายความของคัมภีร์สัมภารวิบากให้มีความละเอียดของ
เนื้อหามากขึ้น (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2533: 155-157)
อิทธิพลในด้านการดำาเนินเนื้อเรื่องและสำานวนภาษา ที่
คัมภีร์สัมภารวิบากมีต่อคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน ทำา
ให้ คัมภีร์ สัมปิณฑิตมหานิทานมีอิทธิพลต่อ “คัมภีร์
ปฐมสมโพธิ” ด้วย ซึ่งมีเนื้อหาและสำานวนภาษาปรากฏ
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อย่างชัดเจนว่า คัมภีร์ปฐมสมโพธินี้เป็นผลงานที่พัฒนาต่อเนื่องจากคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ผู้แต่ง
ได้อาศัยคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทานเป็นหลักแล้วปรับปรุงเปล่ียนแปลงเนื้อหาและสำานวนภาษาให้ดีขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า 
คัมภีร์ปฐมสมโพธิภาษาบาลีมีจุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อนำาเสนอสาระพุทธประวัติ ซึ่งผู้แต่งต้องการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าผล
งานวรรณกรรมพุทธประวัติภาษาบาลีที่มีอยู่เดิมในล้านนา คือ คัมภีร์สัมภารวิบากและคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน (สุภา
พรรณ ณ บางช้าง, 2533 : 165) ซึ่งความแตกต่างสำาคัญที่ทำาให้คัมภีร์ปฐมสมโพธิมีเนื้อความไม่ตรงกับคัมภีร์สัมภารวิบาก
และคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน
 หลักฐานเกี่ยวกับการค้นพบคัมภีร์ปฐมสมโพธิภาษาบาลีฉบับล้านนา จากการประมวลรายช่ือเอกสารคัมภีร์ใบ
ลานและสมุดข่อยในเขตอำาเภอเมืองเชียงใหม่พบว่า เฉพาะในเขตอำาเภอเมืองเชียงใหม่ มีคัมภีร์ปฐมสมโพธิทั้งที่แต่งด้วย
สำานวนภาษาบาลีและสำานวนภาษาล้านนาจำานวน 6 ฉบับ หลากสำานวนกัน (นัฏฐินี พรหมเกิด, 2530 : 59) นอกจากนี้ใน
บญัชรีายชือ่หนงัสอืโบราณลา้นนา เอกสารไมโครฟลิม์ สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ซึง่ไดส้ำารวจคมัภรีเ์อกสาร
ใบลานและสมุดข่อยในเขตภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ลำาพูน ลำาปาง แพร่ และน่าน เมื่อ พ.ศ. 2521-2533 พบว่าคัมภีร์ปฐม
โพธิฉบับสำานวนภาษาล้านนาและสำานวนภาษาบาลีท้ังย่อและพิสดารมากมายหลายสำานวน อันเป็นการยืนยันว่าคัมภีร์
ปฐมสมโพธิท้ังทีแ่ตง่เปน็สำานวนภาษาบาลแีละสำานวนภาษาลา้นนา มผีูแ้ตง่และคัดลอกกนัอยา่งมากและแพรห่ลายมาต้ังแต่
โบราณกาล
 เท่าที่ปรากฏหลักฐานในปัจจุบันมีผู้ปริวรรตและศึกษาต้นฉบับเอกสารใบลานโบราณของคัมภีร์ปฐมสมโพธิ
ภาษาบาลีฉบับล้านนาอย่างเป็นระบบมีน้อย มีเพียงผู้ที่กล่าวถึงโดยย่อ ๆ ในด้านประวัติวรรณกรรมล้านนาและลักษณะ
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการศึกษาโดยภาพรวมเท่านั้น 

การปริวรรตและการชำาระคัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศจังหวัดลำาพูน
 ผลจากการปริวรรตและการชำาระ ดังนี้
 ตัวอย่างการปริวรรต หน้าลานที่ 1
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ปริวรรต เป็น
 หน้า 1
 นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เสตาตปตฺตำ ชนตาธิปตฺถิต ปหาย 
โย สตฺตวสฺสุหิ ปณฺฑิตำ หิตาย นิกฺขมมกาสิ ชนฺตุ ตำ กปาลุเน 
สตฺถุ นมตฺถุ ตสฺส โว โย สตฺถา พระพุทธเจ้าตนใดอันสละ
ละเสียแล้ว ยังเสตตสัตอันมีหมู่คนทังหลายเทียรย่อมปราถ
นาเอาอันประกอบด้วยแก้ว 7 ประการแล กทำากริยายังอัน
ออกบวชแล ประเสฏิย่ิงนกั เพือ่จกัหือ้เปนประโยชนะแก่สตั
ทงัหลาย กริยาอนันอ้มไหวน้มสัสการแหง่ขา้เซิง่ปาทบคุคละ
แหง่พระพทุธเจา้ตนนัน้ตนมปีรกตอินัรกัษาสตัและอนิดสูตั 
เหตพุระพุทธเจา้ประกอบดว้ยมหากรุณาอนัมากนกั โหตุ จุง่
มเีทอะ กำ ปาลเุนห ิภควโต สมมฺาสมพฺทุธฺตถฺาย สำสรณวนมิคฺุ
คนิขีลชนคณอุทฺธิริตุกา มตาย สตฺตทิวสสตฺตรตน สมิทฺธมฺปิ
จกกฺวตตฺสิริติณิมวิกจวรมคิคฺชวิหฺา ลคิคฺติเขฬปณิฑฺมวิ จ โอ
หาย ปพฺพชิตภาโว ปริทิปิโต โหติ ด้วยมีแท้แล ภาวะคือคุณ
อันสละเสียแล้ว ยังสรีสัมปัตติอันจักได้เปนพระยาจักกะวัต
ติราช อันบัวรมวรด้วยแก้ว 7 ประการ มีจักกรัตนะเปนต้น
เพิงได้เถิงในวันถ้วน 7 นั้นเปนดั่ง... 
 ตัวอย่างการชำาระหลังการปริวรรต
 หลังจากปริวรรตแล้วผู้วิจัยได้ทำาการตรวจสอบ
ชำาระเนื้อความโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาบาลี ซ่ึงโดยส่วน
มากจะเขยีนตามคำาพดู ดงันัน้ ภาษาบาลใีนฉบบัวดัทากาศนี้
จงึเปน็บาลทีีค่อ่นขา้งจะสะกดผดิอยูม่าก จงึไดท้ำาการชำาระ
ใหถ้กูตอ้งโดยยดึตามคำาแปลของเนือ้หาเปน็หลกั สว่นทีเ่ปน็
ภาษาล้านนานั้นไม่มีคำาผิด ยกตัวอย่างการชำาระที่ผู้วิจัยได้
ทำาการปรวิรรตแลว้ ในผกูที ่1 หนา้ลานที ่1 ดังน้ี ดงัตวัอยา่ง
ต่อไปนี้
 ปฐมสัมโพธิ ผูกที่ 1
 หน้า 1
 นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เสตาตปตฺตำ ชนตาธิปตฺถิต ปหาย โย
สตฺตวสฺสุหิ ปณฺฑิตำ หิตาย นิกฺขมมกาสิ ชนฺตุ ตำ กปาลุเน 
สตฺถุ นมตฺถุ ตสฺส โว โย สตฺถา พระพุทธเจ้าตนใดอันสละ
ละเสียแล้ว ยังเสตตสัตอันมีหมู่คนทังหลายเทียรย่อมปราถ

1 เสตจฺฉตฺตำ ชเนหิ กิจฺฉิตปตฺถิตำ ปหาย โย สตฺตวสูหิ มณฺฑิตำ หิตาย นิกฺขมนปกติ สีทนฺตานำ กำปารูปโน สตฺถา นมตฺถุ ตสฺส เต ฯ
2 กำ ปาลุเนหิ ภควโต สมฺมาสมฺพุทฺตฺถาย สำสารนิมุคฺคชนคณอุทฺธริตุกามตาย สตฺตทิวสสตฺตรตน-สมิทฺธมฺปิ จกฺกวตฺตสิริติณมิว กจวรมิว ชิวฺหาลคฺคิต 

 เขฬปิณฺฑมิว จ โอหาย ปพฺพชิตภาโว ปริทีปิโต โหติ.

นาเอาอันประกอบด้วยแก้ว 7 ประการแล กทำากริยายังอัน
ออกบวชแล ประเสิฏยิ่งนัก เพื่อจักหื้อเปน ประโยชนะแก่
สตัทงัหลาย กรยิาอนันอ้มไหวน้มสัสการแหง่ขา้เซ่ิงปาทบคุ
คละแหง่พระพทุธเจา้ตนน้ันตนมปีรกตอัินรกัษาสตัและอนิดู
สัต เหตุพระพุทธเจ้าประกอบด้วยมหากรุณาอันมากนัก โห
ตุ จุ่งมีเทอะ กำ ปาลุเนหิ ภควโต สมฺมาสมฺพุทฺธตฺถาย สำสรณ
วนมิคุคฺนขีิลชนคณอทุธฺริิตกุา มตาย สตตฺทวิสสตตฺรตน สมทฺิ
ธมฺปิจกฺกวตฺติสิริติณมิวกจวรมิคฺคชิวฺหา ลิคฺคิตเขฬปิณฺฑมิว 
จ โอหาย ปพฺพชิตภาโว ปริทิปิโต โหติ ด้วยมีแท้แล ภาวะ
คือคุณอันสละเสียแล้ว ยังสรีสัมปัตติอันจักได้เปนพระยา
จักกะวัตติราช อันบัวรมวรด้วยแก้ว 7 ประการ มีจักกรัต
นะเปนต้นเพิงได้เถิงในวันถ้วน 7 นั้นเปนดั่ง...
 วิเคราะห์คัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทา
กาศจังหวัดลำาพูน
 จากการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ปฐมสมโพธิล้าน
นาฉบับวัดทากาศ จังหวัดลำาพูน พบว่า ลักษณะการนำา
เสนอเนื้อเรื่องคัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศ มี
ทั้งลักษณะการนำาเสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
 ผู้แต่งคัมภีร์ปฐมสมโพธิฉบับวัดทากาศ อำาเภอ
แม่ทา จงัหวดัลำาพนู ไดด้ำาเนนิเนือ้เรือ่งดว้ยสำานวนร้อยแกว้
และแทรกสำานวนร้อยกรอง (คาถา) ในระหว่างสำานวนร้อย
แก้วเปน็ชว่งๆ คลา้ยกัน กบัฉบบัอ่ืนๆ แตมี่ขอ้ทีแ่ตกตา่งกัน
อยูบ่า้ง กลา่วคอื ฉบบัลา้นนาคอืฉบบัวดัทากาศ ซึง่ผู้แตง่ได้
ใช้สำานวนร้อยแก้วมากกว่าสำานวนร้อยกรอง 
 จากการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อเรื่องของ
คัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศ พบว่า โครงสร้าง
เนื้อเร่ืองประกอบด้วย บทปณามคาถา คือ บทนมัสการ
หรือบทคาถาแสดงความนอบน้อม ซ่ึงได้กล่าวปรารภถึง
พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ซึง่ไดค้รองสิรริาชสมบตัอินัเปน็โลกยี
สมบัติแล้วเสด็จออกบวช ดุจบ้วนก้อนเขฬะทิ้ง เพราะทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์โลก ในอันที่จะนำาออกจาก
สังสารวัฏ 
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 การดำาเนินเนื้อเรื่องในคัมภีร์ปฐมสมโพธิฉบับ
ลา้นนา แบง่ออกเปน็ 4 ชว่ง หรอื 4 ตอนใหญ่ๆ  คอื ชว่งพระ
โพธิสัตว์ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต แล้วเสด็จมาปฏิสนธิ
ในพระครรภ์ของพระพุทธมารดา จนถึงประสูติ ณ อุทยาน
ลมุพนิวีนั ชว่งเสวยความสขุในความเปน็ฆราวาส ตัง้แตเ่ยาว์
วัย เจริญวัย อภิเษกสมรส รวมเป็นระยะเวลา 29 ปี ช่วง
เสด็จออกบวช แสวงหาสัจธรรม บำาเพ็ญเพียร ทุกรกิริยา 
จนถึงตรสัรู้พระอนตุรสมัมาสมัโพธญิาณ รวมเปน็ระยะเวลา 
6 ปี และช่วงเหตุการณ์หลังตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ เนื้อเรื่องจบเพียงทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร และผลเกิดจากการแสดงธรรมนั้น
 ส่วนวิเคราะห์การนำาเสนอเน้ือเร่ือง พบว่า การจัด
เน้ือเร่ืองในคัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศ จังหวัด
ลำาพูน ซ่ึงมีท้ังหมดตามจำานวนคัมภีร์ใบลานท่ีปริวรรตและ
ตรวจชำาระน้ัน รวม 8 ผูก การนำาเสนอเน้ือเร่ืองท้ังหมดมี
พัฒนาการท่ีสำาคัญ คือ การเร่ิมเร่ือง การดำาเนินเร่ือง และการ
จบเร่ือง ซ่ึงคัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศ มีการนำา
เสนอเน้ือเร่ืองตามกรอบสำาคัญท้ัง 3 ประการน้ันเช่นเดียวกัน
 สาระสำาคัญในคัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัด
ทากาศ จงัหวดัลำาพนู มเีนือ้หาคลา้ยคลงึกบัคมัภรีฉ์บบัอืน่ๆ 
แตท่ีไ่ดร้บัประโยชนอ์นัมคีณุคา่คอืไดร้ะลกึถงึพระรตันตรยั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้า หรือเป็นการดำาเนินตาม
หลักพุทธานุสติของผู้ศึกษา และเกิดความศรัทธาอย่าง

แรงกล้าในอันจะประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงหลักธรรมของ
พระพุทธองค์ และยังสามารถนำาความรู้ที่สำาคัญไปเผยแผ่
ตอ่ใหก้บัพทุธศาสนกิชน เพือ่ความเป็นอยูอ่ยา่งสงบสุขแบบ
พุทธวิถีต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 การศึกษาคัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทา
กาศ ตำาบลทากาศ อำาเภอแมท่า จังหวัดลำาพนูโดยการชำาระ
และการศกึษาวเิคราะห์ครัง้นี ้จำานวน 8 ผกู นอกจากนัน้ยงั
ไดท้ำาการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัฉบบัวดัขนัแกว้และฉบบั
สมเดจ็พระมหาสมณเจา้กรมพระปรมานชุติชโินรส ทัง้ด้าน
โครงสรา้งเนือ้เรือ่ง และดา้นการนำาเสนอเนือ้เรือ่ง มทีัง้ส่วน
คล้ายและความแตกต่างกัน
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยยังพบว่า มี
วรรณกรรมแนวพุทธประวัติที่ดำาเนินเรื่องเกี่ยวกับประวัติ
ของพระพุทธเจ้าและพระพุทธโคดมเจ้าอีกหลายฉบับ แม้
จะมีชื่อเรื่องของคัมภีร์ที่แตกต่างกันออกไป แต่ทุกเรื่องทุก
คัมภีร์ล้วนกล่าวถึงประวัติของพระพุทธเจ้าดุจเดียวกัน จึง
น่าจะมีการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมพุทธประวัติใน
วงกว้างออกไป ทั้งที่แต่งในประเทศไทย ประเทศพม่า และ
ประเทศศรีลังกา เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขยาย
พื้นท่ีการศึกษาในด้านวรรณกรรมเปรียบเทียบที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น



ROMMAYASAN 87Vol. 14, No. 2 (May - August) 2016

เอกสารอ้างอิง

นัฎฐินี พรหมเกิด. (2530). การศึกษาวิเคราะห์ปฐมสมโพธิกถาฉบับวัดคงคาราม. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร
 มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.
บำาเพ็ญ ระวิน. (2541). โสตัตถกี (ปริวรรตและตรวจชำาระ). เชียงใหม่ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.
พรรณเพ็ญ เครือไทย. (2540). วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนา. เชียงใหม่ : สำานักพิมพ์ตรัสวิน. 
พระมหาวชิราวุธ วชิรเมธี. (2548). ปฐมสมโพธิกถา ปริจเฉทที่ 24-30 : การตรวจชำาระและศึกษาเชิงวิเคราะห.์  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สมหวัง อินทร์ไชย. (2544). การศึกษาเปรียบเทียบปฐมสมโพธิภาษาบาลีฉบับล้านนากับฉบับภาคกลาง. วิทยานิพนธ์ 
 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุภาพรรณ ณ บางช้าง. (2533). วิวัฒนาการวรรณคดีสายพระสุตตันตปิฎกที่แต่งในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล. (2549). ปฐมสมโพธิกถาภาษาไทยฉบับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส: 
 ความสัมพันธ์ด้านสารัตถะกับวรรณกรรมพุทธประวัติอื่น. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.



88 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559รมยสาร



ROMMAYASAN 89Vol. 14, No. 2 (May - August) 2016

บทคัดย่อ
 บทความฉบบันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาการใชเ้รือ่งเลา่ตำานานเมอืงจำาปาขนัในฐานะชมุชนโบราณทีม่คีวามเปน็
มาถงึสีพั่นปถีอืเป็นพ้ืนท่ีสำาคญัในบรเิวณทุง่กลุารอ้งไห ้และตำานานบุคคลสำาคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งเล่าตำานานจำาปาขนั อาท ิ
เจ้าปู่ผ่าน ผีหัวแสง พระโมคลานะ ในฐานะที่เป็นกระบวนการปฏิบัติการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 
อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่บริเวณบ่อจำาปาขัน หรือเมืองจำาปาขันเป็นชุมชนในวิถีจารีตที่
มีการสร้างพื้นที่ทางความเชื่อ 2 ฝ่ายทับซ้อนกัน ซึ่งกลุ่มแรกให้ความสำาคัญกับตำานานความเชื่อเรื่องผี ควบคู่กับการสร้าง
พื้นที่ทางความเชื่อทางพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นการจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมร่วมกัน ใช้การปฏิบัติต่อพื้นที่ให้มีความสัมพันธ์
กันผ่านประเพณีการนับถือผีเดียวกัน การใช้เรื่องเล่าตำานานเชื่อถือเจ้าเจ้าพ่อปู่ผ่าน เจ้าปู่จำาปาขัน พญานาค ผีหัวแสง และ
พระโมคคัลลานะ ปฏิบัติการทางสังคมเพื่อสร้างความสำาคัญด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ในฐานะพื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์สามารถสื่อให้เห็นความผูกพันระหว่างชุมชนกับธรรมชาติในลักษณะการเก้ือกูลซึ่งกันและกัน รวมถึงธรรมชาติ
ยังเป็นเสมือนตัวตนและจิตวิญญาณของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าชุมชนได้ ใช้เรื่องเล่าเจ้าพ่อและพุทธ
ประวัติพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์พื้นท่ีการทำาเกลือพื้นบ้านที่สำาคัญ รวมถึงใช้ตำานานในการดูและรักษาความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการวัฒนธรรมทางสังคมด้วยการกำาหนดกิจกรรมประจำาปีของชุมชน ทำาให้การใช้พื้นที่ว่าด้วย
การจัดการทรัพยากรแหล่งผลติเกลือ และผนืป่าอนรุกัษท์ีท่บัซอ้นระหวา่งชมุชนกบันโยบายรฐัสามารถพฒันาไปดว้ยกนัได้
อย่างลงตัวและประนีประนอมในที่สุด

คำาสำาคัญ: ตำานาน เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม จำาปาขัน ทุ่งกุลาร้องไห้

Abstract
 This article aimed to study urban legend of ancient community, Champa Khan which was 
dated back to four thousand years and legendary personalities associated with such ridiculous stories 
of Champa legendary as Chao Pu Phan, Phi Heu Seang, Moggallana, as an action process to create a 
cultural space in Thung Kula Rong Hai, Suvarnabhumi District, Roi Ed province. The study found that 
the area around the Champa Khan pond or Champa Khan City was a community in a conservative way 
in which the faith of the two sides was overlapped, the first group of which featured on the legendary 
spiritualism coupled with the creation of the Buddhist faith, which was a common cultural space 

เรื่องเล่า ตำานานกับการสร้างพื้นที่วัฒนธรรมในทุ่งกุลาร้องไห้
Narrative of Myths and cultural space Construction in Thung Kula Rong Hai
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management, which was used to treat areas that 
were connected through the same tradition of 
animism, using narrative myth, belief in Chao, Choa 
Pho Phan, Chao Pu Champa Khan, serpent king, 
Phi Hua Seang and Moggalana. Social operation 
to create importance for the Conservation Area 
as a cultural space and sacred space indicated 
the relation between the community and nature 
in harmony. Nature also included a virtual identity 
and spirit of the people in local communities. It 
also found that community used the tale of Chao 
Pho and Buddhist folklore to conserve the import-
ant salt areas, which included using the legend to 
view and maintain the integrity of natural resources 
and social cultural management by defining the 
annual activities of the community in order to 
make use of the resources that produce salt and 
forest conservation that overlapped between com-
munity and state policy, which can be developed 
in harmony and compromise at the end.

Keywords: legend, sacred Narrative, Cultural space, 
Champa Khan, Thung Kula Rong Hai

ความนำา
 เร่ืองเลา่ศักดิส์ทิธ์ิ (Sacred Narrative) เปน็เรือ่ง
ราวที่เล่าสืบต่อกันมา ถือเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมที่สำาคัญ
ในการใช้เพื่อปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในสังคมด้วยการ
บอกเล่าประวัติเรื่องราว หรืออธิบายมูลเหตุทางวัฒนธรรม
ที่ปรากฏในสังคมโดยอาศัยหลักฐานเรื่องราวประเพณี 
พิธีกรรมต่างๆ เป็นเหตุผลประกอบ ซึ่งเร่ืองราวต่างๆอาจ
เกี่ยวข้องกับสถานที่และบุคคลซ่ึงเช่ือว่ามีอำานาจเหนือ
ธรรมชาติ ทำาให้ผู้คนนับถือศรัทธา และเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เหล่านี้ล้วนสามารถให้คุณและโทษแก่ผู้คนและชุมชนได้ 
ปฐม หงส์สุวรรณ (2557: 167-192) กล่าวว่าด้วยเหตุนี้
ผู้คนในชุมชนท้องถิ่นจึงมีการสร้างเรื่องเล่าศักดิ์สิทธ์ิขึ้นมา
เพื่อแสดงให้เห็นถึงเรื่องเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่มีความ
สำาคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คน อันตอกยำ้าให้เห็นคุณค่าอำานาจ

อุดมการณ์ทางความเชื่อ แบบจารีตท้องถิ่นเพื่อควบคุม
และใช้เป็นกลไกในการจัดระเบียบทางสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชุมชนบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ที่มีประวัติความเป็น
มาทีย่าวนานถอืเปน็แหลง่อารยธรรมทีม่หีลกัฐานยนืยนัเกา่
แก่มากว่า 3,000 กว่าปี การสั่งสมภูมิปัญญาการทำาเกลือ
และศูนย์กลางแหล่งอารยธรรมนี้ได้สร้างเรื่องเล่า ตำานาน
มากมายที่มีความหมายต่อการดำาเนินชีวิต อาทิ ตำานาน
เมืองจำาปาขัน ตำานานเจ้าพ่อ หรือตำานานที่เกี่ยวข้องกับ
พุทธศาสนาที่เข้ามามีบทบาทต่อชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้ 
 ความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ซ่ึง
เป็นพื้นที่ราบของภาคอีสานตอนกลางมีพื้นที่กว้างขวาง
ทีส่ดุของภาคอสีาน เนือ้ทีป่ระมาณ 2,107,691 ไร ่(ประสบ
สุข ฤทธิเดช, 2550: 110) ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด 12 
อำาเภอ คือ จังหวัดร้อยเอ็ด 5 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอประทุม
รัตน์ อำาเภอเกษตรวิสัย อำาเภอสุวรรณภูมิ อำาเภอหนองฮี 
อำาเภอโพนทราย จังหวัดสุรินทร์ 2 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอ
รัตนบุรี อำาเภอชุมพลบุรี จังหวัดมหาสารคาม 1 อำาเภอ คือ 
อำาเภอพยคัฆภมูพิสิยั จังหวดัศรสีะเกษ 1 อำาเภอ คอื อำาเภอ
ราษีไศล จังหวัดยโสธร 1 อำาเภอ คือ อำาเภอมหาชนะชัย 
และจังหวัดบุรีรัมย์ 2 อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอสตึก อำาเภอ
พทุไธสง นอกเหนอืจากความกวา้งใหญท่างพืน้ท่ีแลว้บรเิวณ
ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นพื้นที่แห่งอารยธรรมเก่าแก่ มีการขุด
พบแหล่งโบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
มีอายุยาวนานกว่า 3,500 ปี มีความหลากหลายของกลุ่ม
วัฒนธรรมหรือกลุ่มชาติพันธ์ุที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่
ราบแห่งนี้ ซึ่งกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
นั้นสามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่มวัฒนธรรมหลัก คือ 1) กลุ่ม
วัฒนธรรมไทย-ลาว 2) กลุ่มวัฒนธรรมมอญ-เขมร และ 3) 
กลุ่มวัฒนธรรมไทยโคราช (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค
อีสานเล่ม 6, 2542: 1846) ทั้งนี้แต่ละกลุ่มวัฒนธรรมมี
ความพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นผ่านเรื่องราว 
ตำานาน และพิธีกรรมเพื่อแสดงตัวตนของแต่ละกลุ่ม ซ่ึง
การแสดงออกดงักล่าวนีป้รากฏอยา่งหลากหลายในบรเิวณ
ทุ่งกุลาร้องไห้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบที่มีบริเวณกว้าง และ
มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ
สู่คนยุคใหม่ ทั้งพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและพื้นที่ทางสังคม
ต่างๆ โดยการใช้กระบวนการเล่าเรื่อง ตำานานเป็นเครื่อง
มือที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ซ่ึงเรื่องราว
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เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ รวมถึง
ประเพณีต่างๆ ของคนในยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณอำาเภอสุวรรณภูมิ และอำาเภอเกษตรวิสัย 
ของจังหวัดร้อยเอ็ด ซ่ึงถือว่าเป็นชุมชนใหญ่ท่ีมีความเป็น
มายาวนานและผสมผสานทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก 
ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิปรางค์กู่ แหล่ง
โบราณสถาน โบราณวตัถุทีท่บัถมและเชือ่วา่มกีารอาศยัอยู่
ของผู้คนมาหลายพันปี
 ตำานานศักด์ิสิทธ์ิในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้จึงเป็น
เร่ืองเล่าที่มีความสำาคัญต่อการอธิบายพื้นที่ มีการยกเอา
มาใช้ในกระบวนการทางสังคมเพ่ือสร้างฐานอำานาจในการ
กำาหนดขอบเขตของพืน้ทีท่างภมูศิาสตร ์(Physical Space) 
ให้กลายเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณ (Spiritual Space) 
เพราะความต้องการให้เร่ืองเล่าตำานานน้ันเป็นเครื่องมือใน
การสร้างอำานาจหรือกลไกทางสังคมเพื่อจุดประสงค์บาง
ประการ ทั้งอำานาจทางการเมือง การใช้ทรัพยากร และ
ต่อรองอำานาจกลุ่มต่างๆ ท่ีขยายเข้ามาสู่พื้นท่ีชุมชนอัน
ส่งผลให้ชุมชนท้องถ่ินมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป ในบทความฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นถึงการใช้เรื่องเล่า 
ตำานานศักดิ์สิทธ์ิที่ปรากฏในทุ่งกุลาร้องไห้ บริเวณเมือง
จำาปาขนัโบราณ อำาเภอสวุรรณภูม ิจงัหวัดรอ้ยเอ็ดและพืน้ที่
ใกล้เคียง เพื่อสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) 
ของชมุชนในวิถวีฒันธรรมของชาวบา้น ดว้ยการผลติซำา้ทาง
ประเพณี เรื่องเล่าสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนพยายามรักษา
พื้นที่ทางธรรมชาติเพื่อต่อรองเชิงอำานาจกับกลุ่มต่างๆที่
พยายามรุกลำ้าพื้นที่ทรัพยากรของชุมชนและการทับซ้อน
ทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ดังน้ันการนำาเสนอ
บทความนี้เพื่อนำาเสนอเรื่องเล่า ตำานานของเมืองจำาปาขัน
โบราณกับการสร้างพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมของทุ่งกุลาร้องไห้
ในประเด็นต่างๆ

แนวคดิการศกึษาคตชินกบัการสรา้งพืน้ทีท่างวฒันธรรม
 ในบทความนี้ผู้เขียนมุ่งหมายให้เห็นถึงบทบาท
สำาคัญของตำานานต่างๆที่ปรากฏในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในบริเวณเขตเมืองจำาปาขันโบราณ
ของอำาเภอสุวรรณภูมิ ซ่ึงถูกชุมชนเรียกขานให้เป็น
จุดศูนย์กลางของทุ่งกุลาร้องไห้ตามตำานาน ในฐานะท่ีเป็น

กลไกของชุมชนท้องถิ่นท่ีนำามาอธิบายและสร้างเป็นข้อมูล
อ้างอิงในการกำาหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนในบริเวณ
อำาเภอสุวรรณภูมิ และอำาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
และพื้นที่ใกล้เคียง การใช้ตำานานเพื่อกำาหนดพื้นที่ทาง
สังคมถือเป็นกลวิธีที่มีความแยบยลและหลีกเล่ียงจากการ
เผชิญหน้ากับอำานาจโดยตรง โดยพยายามสร้างพื้นที่ทาง
กายภาพ คือพื้นที่ท่ัวไปและพื้นที่ทางความหมายคือพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่พิเศษให้เกิดขึ้นในชุมชน ผ่านการนำาเสนอ
อัตลักษณ์ ผลิตซำ้าของเรื่องเล่า ตำานานเพื่อปฏิเสธการ
ถูกนิยามอัตลักษณ์ใหม่ให้ตนเองของแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุ 
(วาสนา ละอองปลิว, 2546: 7)
 แนวคิดคติชนวิทยาที่มีความสัมพันธ์กับการ
ถูกนำามาสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนนั้นเป็น
กลวิธีของชุมชนที่ใช้เรื่องเล่าตำานานปรัมปราแบบชาวบ้าน
มาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการปฏิบัติการสร้างพื้นที่ ด้วย
กระบวนการผ่านพิธีกรรม ประเพณี หรือผลิตซำ้าตำานาน
เหล่าน้ันให้ผู้คนรับรู้ในฐานะพ้ืนที่ของเทพเจ้าเป็นดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้น
ศกึษาขอ้มลูประเภทมขุปาฐะ (Verbal Folklore) อนัไดแ้ก ่
เรือ่งเลา่ ตำานาน เปน็หลกัในการศึกษาถงึแนวทางของชมุชน
ทีน่ำาเอาตำานานปรมัปรามาอธิบายมูลเหตขุองพธิกีรรม และ
การกำาหนดอำานาจโดยชอบธรรมให้แก่บุคคลที่ถูกคัดเลือก
ให้เป็นเฒ่าจำ้า หมอทรง เพื่อกำาหนดพื้นที่และจัดการพื้นที่
ต่างๆ ให้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ อาทิ การบวงสรวงและ
ความเช่ือเรือ่งเจา้ปูผ่่าน ซึง่เชือ่วา่เปน็เทพเจา้ทีป่กปอ้งดแูล
บอ่พนัขนั บอ่นำา้ศกัดิส์ทิธิ ์และพืน้ท่ีใกลเ้คยีงบรเิวณนัน้ ทัง้
ปา่ชมุชน แหลง่เกลือสินเธาว ์แหลง่นำา้ และเรือ่งเลา่ตำานาน
ว่าด้วยการกำาเนิดเมืองจำาปาขันจากเดิมที่มีความเชื่อเรื่อง
ผีบรรพบุรุษ ให้กลายเป็นเมืองที่ถูกสร้างด้วยพุทธบารมี 
เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมาดินแดนสุวรรณภูมิ ได้ให้พระ
โมคคัลลานะปราบพระยานาคที่มีทิฐิมาก จนเกิดเป็นบ่อ
พนัขนัขึน้ และวษิณกุรรมกเ็นรมติปราสาทใหเ้ปน็ทีป่ระทบั
ของพระพุทธเจ้า ให้ปรากฏเห็นปราสาทเมืองจำาปาขัน 
ปัจจุบันอยู่ที่วัดพระธาตุบ้านตาเณร ตำาบลจำาปาขัน อำาเภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 อย่างไรก็ดีการใช้ข้อมูลคติชนประเภทตำานาน
เพ่ือกำาหนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ยังเชื่อมโยงไปสู่แหล่งโบราณ
สถาน โบราณคดีต่างๆ ที่ใกล้เคียงหลายแห่ง อาทิ แหล่ง
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โบราณคดโีนนสงู ตำาบลจำาปาขนั ซึง่พบชดุเครือ่งปัน้ดนิเผา
อายุราว 2,500-1,500 ปีเศษ เครื่องปั้นดินเผาโนนพระเจ้า 
เครื่องมือตีเหล็กโบราณบ้านปลาค้าว เครื่องปั้นดินเผาลาย
เชือกทาบ ไหบรรจุกระดูก โนนเจ้าปู่อ่างคำา ปราสาท และ
อื่นๆ ในบริเวณพื้นที่อำาเภอสุวรรณภูมิปัจจุบัน โดยเฉพาะ
บริเวณเมืองโบราณบ่อพันขัน ซึ่งปัจจุบันตั้งเป็นตำาบล
จำาปาขัน อำาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจากข้อมูล
ของกรมศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด กระทรวงวัฒนธรรม ได้
ใช้หลักฐานยืนยันว่าเป็นชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
ระหว่าง 2,500-1,500 ปีที่ผ่านมา จากการขุดพบแหล่ง
โบราณคดีโนนเดื่อ เป็นเมืองโบราณรูปสี่เหลี่ยม ที่มีคูนำ้า
รอบ 2-3 ชั้น และสระนำ้าที่เป็นฝีมือมนุษย์ขุดทางทิศตะวัน
ออกและทศิเหนอืของเมอืง คอืหลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ี่
ยนืยนัชดัเจนวา่พืน้ทีบ่รเิวณนีม้คีวามเก่าแก ่อนัทำาใหช้มุชน
พยายามทีจ่ะสรา้งเรือ่งราวในแบบทอ้งถิน่เพือ่อธบิายความ
เป็นมาและเชื่อมโยงให้พื้นที่เหล่านี้กลายเป็นส่วนหน่ึงของ
วิถีชีวิต ของผู้คนในชุมชน สร้างเครือญาติกับบรรพบุรุษ
ผ่านการบอกกล่าวของหมอทรง และใช้สิทธิ์ในพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมนี้โดยชอบธรรม
 การกำ าหนดพ้ืนที่ ศั กดิ์ สิทธิ์ หรือ พ้ืนที่ทาง
วัฒนธรรมนั้นมาจากแนวคิดการจำาแนกคำาว่า พื้นท่ี 
(Space) ใหม้ ี2 ประเภท คอื พืน้ทีใ่นอดุมคต ิ(the utopias) 
เป็นพื้นที่ในจินตนาการมีความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือตรง
ข้ามกับพื้นที่จริงทางสังคมแต่ไม่มีที่ตั้งจริงในสังคม และ
พื้นที่ชนิดพิเศษ (heterotopias) เป็นพ้ืนท่ีซ่ึงมีรูปแบบ
พบเหน็ไดใ้นสังคม มสีถานทีจ่รงิเชือ่มโยงสะทอ้นอยูร่ะหวา่ง
พื้นที่ในอุดมคติกับพ้ืนที่จริง (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 

2549: 182-185) ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว นำามาประยุกต์
เพื่อศึกษาหาคำาตอบว่าปฏิบัติการของชุมชนที่ใช้เรื่องเล่า
ตำานานอธิบายพื้นที่ต่างๆ นั้น ได้ถูกสร้างสรรค์และใช้เรื่อง
เลา่นัน้สรา้งความหมายต่อพ้ืนทีเ่ชน่ใดใหก้ลายเปน็พืน้ท่ีทาง
วัฒนธรรมของชุมชนบ่อพันขันและทุ่งกุลาร้องไห้
 เรือ่งเลา่ศกัดิส์ทิธิก์บัการสรา้งตำานานเมอืงจำาปา
ขันสู่การจัดการพื้นที่
 ตำานานเรื่องเล่าแบบชาวบ้านถือเป็นวิถีชีวิตที่
อยู่คู่กับชุมชนอันส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม ประเพณี หรือ
พิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนที่มีแหล่งโบราณคดีเก่าแก่
การอธิบายประวัติความเป็นมาให้ง่ายและสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมชุมชนมากที่สุดก็คือ การสร้าง “ตำานาน” ให้
สอดคล้องกับพื้นที่และประเพณี เช่นเดียวกับชุมชนบ่อพัน
ขันซ่ึงชาวบ้านได้ให้นามเรียกขานต่อมาคือ “เมืองจำาปา
ขัน” ซึ่งมีลักษณะเป็นซากเมืองโบราณล้อมรอบด้วยลำานำ้า
พลับพลา และลำานำ้าเสียว พบหลักฐานของการก่อตั้งเมือง
ที่สำาคัญตั้งแต่สมัยร่วมกับยุคนครธม มีการตัดเส้นทางราช
มรรคาสู่นครวัดปรากฏหลักฐานที่ชาวบ้านเรียก “คูผีแปง” 
ผ่านกลางทุ่งกุลาร้องไห้ จากกู่พระธาตุพันขัน กู่กาสิงห์ ใน
เขตอำาเภอสวรรณภมูปิจัจุบนั มุง่ตรงสูก่มัพชูา หลกัฐานของ
กรมศิลปากรที ่10 รอ้ยเอด็ มกีารขดุพบแหล่งโบราณสถาน
ในบรเิวณเมอืงจำาปาขนัโบราณ อาทิ กูพ่ระธาตพัุนขนั ดอน
ขุมเงิน โนนขันหมาก เนินพันขัน บ่อพันขัน สระนำ้าโบราณ 
ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันทำาให้สันนิฐานได้ว่าเคยเป็น
เมืองขนาดใหญ่มาก่อน อีกทั้งยังพบโบราณวัตถุที่สำาคัญ 
เช่น เอกมุกลึงค์ ฐานโยนี เทวรูปสมัยนครวัดและก่อนสมัย
นครวัดอีกมากมาย 
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ที่มา : สำ�นักง�นศิลป�กรที่ 10 ร้อยเอ็ด ภ�พที่ตั้งและรูปแบบเมืองโบร�ณจำ�ป�ขัน

 การสร้างเร่ืองเล่าตำานานเมืองจำาปาขันโบราณ
แบบชาวบ้านนั้น พบว่ามีการสร้างตำานาน 2 แบบด้วยกัน 
คอื สรา้งตำานานเมอืงจำาปาขนัจากแหลง่โบราณสถานทีม่อียู่
เดิมนั้นให้สอดคล้องกับนิทานปรัมปราของชุมชน และการ
สร้างตำานานจากความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ ผ่านทาง
รา่งทรงและผูป้ระกอบพธิกีรรม เพ่ือปกปอ้งพืน้ทีธ่รรมชาติ
บริเวณบ่อพันขันท่ีมีความพิเศษกว่าที่อื่นในทุ่งกุลาร้องไห้
แห่งนี้คือแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม แต่
เนือ่งจากปญัหาดนิเคม็ของประเทศไทยเกดิในช่วงระหวา่ง
ปี พ.ศ. 2512-2533 ทำาให้มีคำาสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2523 
ห้ามผลิตเกลือสินเธาว์คือในระหว่างปี พ.ศ.2523-2533 
 ทำาให้วิถีชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปไม่
สามารถต้มเกลือขายได้อย่างปกติ การปรับใช้พื้นท่ีจึงเป็น
กลวิธีที่แยบยล ด้วยการเช่ือมโยงตำานานปรัมปราของชาว
บ้านที่มีต่อพุทธศาสนาสร้างพื้นที่บ่อเกลือให้เป็นพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ ตามเรื่องราวตำานานท่ีเชื่อว่าเดิมทีนั้นทุ่งกุลา
รอ้งไหเ้ปน็ทะเล “ทง่กลุาเดมิเคา้มนัเปน็ทะเลใหญ ่หวัเมือง
ไกลเทียวค้าเฮือ ข่วมท่องเที่ยว ทะเลสาบคดเคี้ยวฟองแก่ง
แฮงกระแส   หมู่ชาวเฮือชาวแพซ่อยขนสินค้า ปัจจิมพ้น
จำาปานคเรศ เขตเวนตกกำ้าพี้เมืองบ้านน่านนคร” แต่ถูก
พระยานาคสบูนำา้ออกจนปลาตายเกลือ่น ครานัน้พระอนิทร์

จึงให้นกอินทรีย์ผัวเมียมาจับปลาที่เน่ากิน จนขี้นกนั้นกอง
เทา่ภเูขา เกดิเป็นพืน้ทีต่า่งๆ บรเิวณบอ่พนัขนัและใกล้เคยีง 
พระยานาคที่ขึ้นมาดูดนำ้านั้นออกก็พ่นพิษทำาให้ชาวบ้าน
ชาวเมอืงเดอืดรอ้น จนเมือ่คราวพระสมัมาสัมพทุธเจา้เสดจ็
พร้อมด้วยพระโมคคัลลานะมายังดินแดนสุวรรณภูมิ เพื่อ
ปราบพระยานาคนั้นก็ได้ให้พระโมคคัลลานะปราบพระยา
นาคน้ัน เพราะพิษของ พญานาคมีรสเค็มจัดยิ่งกว่าเกลือ
เสียอีก พระโมคคัลลานะอรหันต์ เมื่อเล็งเห็นเหตุการณ์ดัง
นั้นจึงเข้าฌาณเตโชกสิณ เกิดเป็นเปลวไฟไปปกปิดปากบ่อ
ที่พญานาคโพล่ขึ้นมาพ่นพิษ ไม่ให้โผล่ขึ้นมาพ่นพิษได้อีก 
และท่านเกรงว่าพญานาคจะขึ้นมาได้อีก จึงอธิษฐานเท้า
ซ้ายเหยียบที่ชายจีวร ปัจจุบันยังเหลือให้เห็นเป็นรอยเท้า
คนขนาดยาว 1 เมตร กว้าง 40 เซนติเมตร อยู่ระหว่างเนิน
ยา่นอ้ยบรเิวณบอ่พนัขนั และอธษิฐานเทา้ขวาเหยยีบทีช่าย
จีวรห่างกันไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ตรงปากนำ้า
ลง ลำานำ้าเสียว (คอคีบ) มีรอยขนาดเท่ากันยังเหลือปรากฏ
อยู่เหมือนเดิม ปัจจุบันปิดบ่อเป็นฝายกั้นนำ้า จึงทำาให้นำ้า
ท่วมทั้งสองรอย ต่อมาจีวรของพระมหาโมคคัลลานะ จึง
เกิดเป็นแผ่นหินเป็นรูปจีวรและท่านเกรงว่าประชาชนต่อ
ไปจะไม่มีนำ้าจืดกิน จึงได้อธิษฐานใช้นิ้วชี้ชี้ลงไปตรงผ้าจีวร
ผืนนั้น เกิดรอยแตกเท่าขันนำ้า มีนำ้าไหลออกมาประจำา ชาว
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บ้านเรียกว่า นำ้าส่างครก เพราะมีลักษณะเหมือนครกตำาข้าว และบริเวณทั้งหมดทั่วบริเวณนั้น เรียกว่า บ่อพันขัน เมื่อปราบ
พญานาคเสร็จแล้วก็แสดงธรรมโปรดชาวเมืองให้ยึดมั่นใน พระรัตนตรัย จากนั้นก็กลับเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ และมิได้กลับ
คืนมาสู่ดินแดนแถบนี้ 

แหล่งนำ้�ธรรมช�ติ (นำ้�เค็ม) บ่อนำ้�พันขัน และรูปปั้นพระย�น�ค จ�กคว�มเชื่อว่�พิษทำ�ให้นำ้�บริเวณบ่อพันขันมีรสเค็ม

 บอ่พนัขนัเปน็แหลง่นำา้ธรรมชาตทิีม่รีสชาตกิรอ่ย
ต่างจากแหล่งนำ้าจืดทั่วไป เนื่องจากการสูบนำ้าใต้ดินข้ึนมา
ต้มเกลือเป็นเวลานานทำาให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเกิดเป็น
ดินเกลือ หรือดินเอียด แต่ด้วยบ่อนำ้าเล็กๆ ที่อยู่ตรงกลาง
ลานหินมีความพิเศษคือ นำ้าจืดสนิทและไหลออกมาขังใน
บ่อหินตลอดเวลาไม่ล้นหรือแห้งไปนั้นทำาให้ตำานานความ
ศักดิ์สิทธ์ิเกิดความน่าเช่ือถือและสามารถสร้างให้พื้นท่ีน้ัน
เป็นความมหัศจรรย์แบบพื้นบ้าน 
 นอกเหนือจากความเชื่อตามตำานานปรัมปรา
เก่ียวกบัพ้ืนทีบ่อ่พนัขันแลว้ ในอกีแงมุ่มหนึง่การสรา้งความ
พเิศษใหก้บัพืน้ทีน่ีค้อื ความเชือ่เรือ่งตำานานเจา้ปูผ่า่นภวูงศ์
ซึ่งเกิดจากการร่างทรงนางเทียมได้พยายามติดต่อกับ
วิญญาณของบรรพบุรุษตามความเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้เคย
เป็นเมืองมาก่อนย่อมเป็นที่อยู่ของผีศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จึง
เกิดเป็นตำานานเจ้าพ่อบ่อพันขันขึ้น ตามความเชื่อว่าเจ้า
พอ่บอ่พนัขนั หรือเจา้ปูผ่า่นนี ้เปน็เทพเจา้องคห์นึง่ทีพ่ทิกัษ์
รกัษาบอ่นำา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวบา้นทีท่ำานาเกลอื ผูค้นทีอ่าศยั
อยู่บริเวณน้ันเรียกแทนตนเองว่า ลูกช้างลูกม้าลูกผึ้งขุน
เทียน คือนับถือถึงขั้นยอมถวายตนเองเป็นเคร่ืองบูชาแด่
เจ้าพ่อ ประวัติเล่าว่า เจ้าปู่ผ่านบงคนเรียกว่าปู่พราน ซึ่ง
หากพิจารณาน่าจะเกิดจากการที่ปู่เป็นผู้ชายหุ่นใหญ่กำายำา

(คนแปดศอก) จึงมีลักษณะเหมือนพรานป่า มาล่าสัตว์ที่
ดงแห่งนี้ และมาพบกับเณรโข่งป่วยอยู่จึงอุทานออกไปว่า 
“โอ ้ตาเถร” ดว้ยเหตุนีจ้งึเรยีกบรเิวณนัน้วา่ บา้นตาเณรตอ่
มา และปู่พรานนี้ได้ช่วยรักษาจนหาย คนทั้งหลายจึงยกให้
ท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นเจ้าแห่งพรานทั้งหลายในแถบ
นั้น จนได้เป็นทหารเอกในเมืองจำาปานคร (จำาปาขัน) อีก
ทั้งท่านเองยังเป็นเชื้อสายของท้าวเวสสุวรรณอีกด้วย เมื่อ
ท่านตายไปดวงวิญญาณได้อยู่ที่บ่อพันขันเพื่อปกปักรักษา
ผูค้น ตามตำานานจากกลอนลำาทีพ่อ่จนัด ีโคตรสวุรรณ หมอ
ทรงปู่ผ่าน อายุ 98 ปี ท่านลำาไว้ว่า
 “ยังมีเมืองหนึ่งนั้นจำาปาทองเทวราชพุ้น ดั้นดุ่ง
ฟ้าเทียวดั้นดุ่งถึง ขึ้นกราบไหว้สุวรรณราชเทโวพุ้น (พี่ชาย
เพิ่นพญาเวสสุวรรณ) ภูมีพระซื่นซมแถลิงถ้อย มาเด้อผ่าน
คำาผูม้เีกยีรตกิงโลก เชือ้ซำา่เหงา้นามทา้วคอ่ยคง เมือ่นัน้ทา้ว
ใหญ่ฮู้กะฮับภาคเทโว พงษ์พันธุ์อยู่ทรงครบหน้า แต่ว่าโสก
ากำ้าแดนใด๋กะหายห่วง แค้นแต่ข้าพระบาทเจ้าใจข้องขอด
ทะนัง นั้นแหล่ว ก็เพราะพลัดพรากแก้วพลอยพรากชายา 
ทรงจนัคณุจากไกลกนัลำา้ ขอแกห่จกัรเจา้มใีจคนงิมาก เชญิ
ช่วยชี้โบราณน้าวหน่วงสรง...” (จันดี โคตรสุวรรณ, 2558: 
สัมภาษณ์)
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ภาพ : พ่อจันดี โคตรสุวรรณ ผู้ให้ข้อมูลตำ�น�นบ่อพันขัน และเจ้�พ่อบ่อพันขัน

 ดว้ยความศกัดิส์ทิธิข์องปูผ่า่นตามความเชือ่ของ
ชุมชนบ่อพันขันทำาให้เชื่อว่าทรัพยากรทุกชนิดที่อยู่อาณา
บริเวณนั้นเป็นของมีเจ้าของ ใครจะใช้อะไรทำาอะไรต้องมี
พิธีบอกกล่าว โดยใช้นางเทียมเป็นผู้ติดต่อสื่อสารกับดวง
วิญญาณ ไม่ว่าชุมชนจะจัดกิจกรรมใดต้องมีการเซ่นสรวง
บูชา โดยเฉพาะในเดือน 3 ของทุกปีจะต้องมีการเลี้ยงผี
ในบริเวณบ่พันขัน ด้วยการรวมตัวกันของเหล่านางทรงทั้ง
หลายจากท่ัวสารทศิเพือ่มาบชูาเจา้ปูผ่า่น ในเดอืน 5 จะตอ้ง
นำาเอานำา้จากบอ่พนัขนัซึง่ถอืเสมอตวัแทนของปูผ่า่นไปสรง
พระธาตพุนัขนั เดอืน 6 ของทกุปตีอ้งจดุบัง้ไฟเพือ่ถวายเจา้
ปูแ่ละแถน เดอืน 12 จัดงานแข่งเรอื ในบรเิวณลำาหว้ยบอ่พนั
ขันนั้นเพื่อเป็นการบูชาต่อเจ้าปู่และผีบรรพบุรุษท้ังหลาย 
จะเหน็ว่าการจดักิจกรรมตลอดทัง้ปเีพือ่เปน็การเซน่บชูาตอ่
พืน้ทีบ่อ่พนัขนันัน้ ถอืเปน็ปฏบิตักิารของชมุชนทีป่ฏบิตัติอ่
พื้นที่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ให้เป็นพื้นที่ของ
ผู้วิเศษและเกิดความศักดิ์สิทธิ์จากตำานานเรื่องเล่า
 การสร้างตำานานเมืองจำาปาขันท้ังสองรูปแบบ
พบว่ามีการเช่ือมโยงตำานานให้มีความเกี่ยวพันกันทั้งความ
เช่ือดั้งเดิมคือผีบรรพบุรุษ ผู้วิเศษ และความเชื่อตาม
แนวทางพุทธศาสนา อันเป็นการจัดการทรัพยากรเกลือ
และทรพัยากรทางธรรมอืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ทีบ่อ่พนัขนั โดย
เฉพาะอย่างยิ่งนำ้าจืดที่เกิดจากบ่อนำ้าเล็กๆ ให้กลายเป็นนำ้า
ศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้หรือโบราณวัตถุต่างๆ ให้ถือเป็นของผีเจ้า

พ่อปู่ผ่านที่คนทั่วไปไม่สามารถจับต้องหรือเคลื่อนย้ายไปที่
อืน่ไดน้ัน้ คือการใชป้ฏบิตักิารทางวัฒนธรรมใหพ้ืน้ทีบ่ริเวณ
ดงักล่าวกลายเปน็พืน้ทีท่างวฒันธรรมมากกวา่พ้ืนทีท่างการ
เกษตรดังเช่นแต่ก่อน ชุมชนมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่เพ่ือ
ยำ้าความศักดิ์สิทธ์ิและเช่ือมโยงความเช่ือต่างๆเข้าด้วยกัน 
ทั้งพราหมณ์ พุทธ และผี ให้อยู่ด้วยกันได้ภายใต้บริบทของ
สังคมร่วมกัน 

พุทธประวัติพื้นบ้านกับการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
 จากตำานานที่ปรากฏในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ 
มักพบตำานานที่ว่าด้วยพุทธศาสนาแบบพื้นบ้าน คือเอา
นิทานปรัมปรามาอธิบายมูลเหตุและพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนาตามแบบฉบับของชาวลาวอีสาน ซ่ึงอพยพเข้าสู่ดิน
แดนทุ่งกุลาร้องไห้มานานหลายร้อยปีมาแล้ว หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ทั้งปรางค์กู่ และปราสาทต่างๆที่ขุดพบ
เอกมุขลึงค์ ฐานโยนี หรือวัตถุต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นส่ิง
สำาคัญในความเช่ือศาสนาพราหมณ์เมื่อครั้งอาณาจักรขอม
เรืองอำานาจ แต่เม่ือส้ินอำานาจของขอมแล้วส่ิงที่แทนที่คือ
ศาสนาแบบพื้นบ้าน ซึ่งเป็นความเชื่อแบบผสมผสานทั้งผี
แบบดั้งเดิม และพุทธศาสนาที่เข้ามามีอิทธิพลในดินแดน
สุวรรณภูมิ ทำาให้ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนใน
ทุ่งกุลาร้องไห้นั้นเกิดความผสมผสาน ทั้งพราหมณ์ พุทธ 
และผี ดังปรากฏในตำานานการสร้างพระธาตุบ่อพันขัน ที่
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เลา่วา่เมือ่พระพทุธเจา้เสดจ็มาเพือ่ปราบพระยานกอนิทรยี์
ที่กำาเริบจับพระยาช้างเผือก และผู้คนในแถบป่าดงหลวง 
หรือทุ่งกุลาร้องไห้กิน และกำาราบพระยานาคศรีสุทโธท่ี
พ่นพิษใส่ผู้คนในบริเวณเมืองจำาปาขันนครจนได้รับความ
เดือดร้อนนั้น พระพุทธเจ้าได้ให้พระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์
มาก เปน็ผูไ้ปปราบสว่นพระองคน์ัน้ประทบัรออยูท่ีแ่ห่งหนึง่ 
ครานัน้วษิณุกรมเทพบตุรจงึได้มาเนรมติปราสาทเพือ่เปน็ที่
ประทับของพระพุทธเจ้าไว้ จึงกลายเป็นปราสาทบ่อพันขัน
ในปัจจุบัน ซึ่งหลักฐานของกรมศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด ได้
ขดุพบแทน่ศวิลงึคบ์นฐานโยนทีีป่ราสาทแหง่นี ้เปน็ปราสาท
ฐานศลิาแลง กอ่ดว้ยอฐิ ยอดปราสาทพงัหายไป แตป่จัจบุนั
จากความเชื่อตามแนวพุทธศาสนาชาวบ้านได้ร่วมกันสร้าง
และประดิษฐานพระพุทธรูปไว้แทนท่ีเพื่อเป็นท่ีเคารพบูชา 
ในเดือนห้าของทุกปีชาวบ้านจะจัดงานสรงพระธาตุ โดย
มีขบวนแห่เชิญนำ้าจากบ่อพันขันมาสรงพระธาตุ ในนาม
ตัวแทนของเจ้าปู่ผ่านที่ปฏิบัติต่อพุทธศาสนา

พระธ�ตุบ่อพันขัน บ้�นต�เณร ต.จำ�ป�ขัน 

อ.สวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

 สว่นอีกสำานวนหนึง่ทีเ่กดิขึน้จากการสรา้งตำานาน
พระธาตุบ่อพันขันนี้คือ ความเชื่อเรื่องย่าหม่อมว่าเป็น
เทพธิดาผู้ได้สร้างปราสาทหลังน้ีขึ้นเพื่อเป็นท่ีประทับของ

พระศวิะ จงึไดป้ระดษิฐานศวิลงึคไ์วบ้นแทน่โยนชีาวบา้นยงั
ใหค้วามเคารพและในงานสรงพระธาตกุจ็ะจดัสรงรปูปัน้ยา่
หม่อมซึ่งเป็นรูปแกะสลักผู้หญิงจากหินทรายขุดพบในพระ
ธาตุแห่งนี้เมื่อครั้งกรมศิลปากรได้ขุดตกแต่งโบราณสถาน 
แต่ทว่าเดิมทีนั้นรูปย่าหม่อมไม่มีเศียรแต่ชาวบ้านได้ให้ช่าง
แกะสลักหนิแกะเศียรใหมต่ามคำาบอกลักษณะของนางเทยีม 
ทีเ่ป็นคนวาดภาพหนา้ตาของยา่หมอ่มใหแ้กะตาม และชาว
บ้านยังร่วมกันสร้างหุ่นจำาลองของย่าหม่อมนี้ไว้ที่บริเวณ
หน้าพระธาตุบ่อพันขันเพื่อให้เป็นที่บูชาของผู้คน

รูปแกะสลักหินย่�หม่อมบนศ�ล�ก�รเปรียญ และรูปปั้นย่�

หม่อมที่หน้�พระธ�ตุบ่อพันขัน วัดพระธ�ตุบ่อพันขัน

 ตำานานทางศาสนาพุทธที่ชาวบ้านในเขตทุ่งกุลา
ร้องไห้สร้างขึ้นเพื่อเพ่ิมความศักดิ์สิทธิ์แก่พื้นของตนนั้นยัง
ปรากฏในตำานานการสร้างพระธาตุโมคคัลลา ที่วัดกลาง 
สุวรรณภูมิ ตามความเชื่อที่ว่าพระโมคคัลลานะได้มาปราบ
พระยานกอินทรีย์และพระยานาคแล้วสร้างความสงบสุข
ให้แก่ชาวเมืองจนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อ
พระโมคคัลลานะนิพานชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างพระธาตุ
ขึ้นเพื่อเชิญพระธาตุของพระองค์มาประดิษฐานไว้กลางดง
ศรีภูมิ ซ่ึงเป็นดงท่ีพระยานกอินทรีย์กินพระยาช้างเผือก 
แล้วเอาหัวช้างไปทิ้งไว้ตรงนั้น ในทุกปีชาวสุวรรณภูมิจะ
จัดกิจกรรมไหว้พระธาตุโมคคัลลาเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ใน
ทุกๆ ปี โดยจะจัดในวันขึ้น 14 – 15 คำ่า และวันแรม 1 คำ่า 
เดือน 4 ตามความเชื่อของชาวบ้านที่มีต่อพระธาตุทั้งเรื่อง
เล่าปาฏิหาริย์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นและปัจจุบันได้กลายเป็นงาน
ประจำาปีของอำาเภอ 
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 การผสมผสานทางความเชื่อวัฒนธรรมแบบ
พราหมณ ์พทุธ และผ ีของชุมชนในทุง่กุลารอ้งไหท้ำาใหเ้หน็
วา่การสรา้งพืน้ทีท่างวฒันธรรมของชมุชนในบรเิวณทุง่กลุา
ร้องไห้นี้มีการผสมผสานและทับซ้อนทางความเชื่อ ตั้งแต่
ดั้งเดิมเรื่องพราหมณ์ตามอาณาจักรขอมโบราณ และถูก
ทบัซอ้นดว้ยความเชือ่ทางพทุธศาสนาดว้ยการสรา้งตำานาน
พุทธศาสนาแบบพื้นบ้านอธิบายการเป็นอยู่ของโบราณ
สถานที่มีมาดั้งเดิมแล้ว และการเชื่อมต่อของวัฒนธรรมทั้ง 
2 รูปแบบนั้นยังคงมีความเชื่อผีบรรพบุรุษเข้ามามีส่วนร่วม
และเชื่อมโยงความเชื่อทั้งหมดเข้าหากันและอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ การปฏิบัติต่อพื้นที่ทางวัฒนธรรมเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่เป็นการใช้พิธีกรรม การใช้ตำานานเพื่อนิยามความ
หมายของพื้นที่ในเขตตอนกลางทุ่งกุลาร้องไห้ให้กลายเป็น
พื้นที่เมืองหลวงเดิมและเป็นที่อยู่ของเหล่าเทพเจ้า เป็น
พื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ที่ทุกคนต้องให้ความเคารพ เป็นกลวิธีแบบ
พื้นบ้านที่สามารถสร้างสรรค์พิธีกรรมต่อพื้นที่อันเป็นการ
แสดงออกถงึความหวงแหนพืน้ทีท่ำากนิควบคูก่บัการเคารพ
บูชาในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชองชุมชน แม้ว่า
เดิมทีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะบ่งบอกว่าพื้นที่เหล่าน้ี
เคยเป็นกลุม่ชาวเขมรมากอ่นแตเ่มือ่ปจัจบุนักลุม่ลาวอสีาน

เขา้มามบีาทบาทและเจา้ของพืน้ทีว่ฒันธรรมจึงตอ้งเกดิการ
ผสมผสานกันเข้าให้ตอบสนองต่อความเป็นอยู่ของกลุ่มคน
เพื่อต่อรองอำานาจในการครอบครองพื้นที่และสร้างความ
ศักดิ์สิทธิ์ให้กับพื้นที่ดังกล่าว

การสร้างพื้นท่ีศักดิ์สิทธิ์จากพิธีกรรมและกระบวนการ
ของนางเทียม
 พธิกีรรมการเซน่ไหวพื้น้ทีศ่กัดิส์ทิธิใ์นบริเวณทุ่ง
กุลาร้องไห้คือการให้ความเคารพต่อพื้นที่ ผู้วิเศษ หรือเจ้า
พอ่ตา่งๆ ซึง่เชือ่วา่ทกุพืน้ทีม่เีจา้ของ หรอืผูท้ีม่อีำานาจเหนอื
ธรรมชาติครอบครองดูแลอยู่เสมอ ดังนั้นแล้วชาวบ้านจึง
ตอ้งมพีธิกีรรมการเซน่ไหวบ้ชูาประจำาป ีหรือในโอกาสตา่งๆ 
อาทิการจะไปค้าขาย การแต่งงาน การต้อนรับสมาชิก ทั้ง
สมาชิกของชุมชนหรือสมาชิกครอบครัว โอกาสเหล่านี้ชาว
บา้นจะตอ้งมกีารเซน่ไหวส้ิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นพืน้ที ่ดว้ยการเลีย้ง
เหล้า ไก ่หม ูคำาหมาก ยามวน ดอกไมธ้ปูเทยีน หญา้คาขอด 
หรอืหากเปน็งานเลีย้งประจำาปก็ีตอ้งมเีครือ่งเซน่พเิศษทีเ่จา้
พ่อ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆต้องการ เช่นเจ้าพ่อทุ่งกุลาร้องไห้ 
ต้องเซ่นด้วย ควายทาม (เต่านา) เจ้าพ่อศรีนครเตาถวาย
เตา่ เจา้พอ่ปูผ่า่นถวายอาหารจากเต่าและบัง้ไฟ เจา้พอ่เสอื
หาญถวายก้อยควายทาม เป็นต้น สิ่งของที่ต้องนำามาถวาย
พเิศษนีผู้ศ้กึษาเองมองวา่นัน่คอืวธิกีารสรา้งความศกัดิส์ทิธิ์
และสร้าง อัตลักษณ์แบบหนึ่งของ “เฒ่าจำ่า” “นางเทียม” 
และคนในชุมชน ที่พยายามสร้างให้เจ้าพ่อน้ันมีความโดด
เด่นและระลึกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนแบบดั้งเดิม สังเกต
ว่าเจ้าพ่อที่อยู่ทุ่งกุลาร้องไห้ส่วนมาก มักจะต้องเซ่นด้วย 
เต่า เช่นเดียวกันเนื่องจากพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้นี้เป็นที่ราบ
และมีดอนขึ้นเป็นระยะๆ มักเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเพ็ก ซึ่งเป็น
ป่าที่มีเต่านาเยอะ เมื่อจะนำามาเลี้ยงเจ้าพ่อก็ต้องให้เฒ่าจำ่า
เปน็ผู้นำาประกอบพธิกีรรม หรอืไมก่น็างเทยีมทีเ่ปน็ผูต้ดิตอ่
สื่อสารระหว่างชาวบ้านกับ วิญญาณเจ้าพ่อต่างๆ
 การบวงสรวงต่อส่ิงศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณทุ่งกุลา
ร้องไห้ ที่เป็นพิธีกรรมประจำาปีมักเลือกเอาเวลาวันพุธที่ 
1 เดือน 3 วันพุธ เดือน 6 และหลังวันออกพรรษา 3 วัน 
ของทุกปีเนื่องจากเป็นช่วงเวลาก่อน กลางและหลังฤดูการ
ทำานา ซึ่งการเซ่นไหว้ในเดือน 3 นั้นถือเป็นงานใหญ่ลูกผึ้ง
ขุนเทียนชาวบ้านจะต้องนำาผลผลิตที่ได้ในปีน้ันไปร่วมบูชา
ดว้ยเพือ่เปน็การตอบแทนวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิท่ีช่วยดูแลผลติ
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ทางการเกษตรให้ได้ผลในปีนั้น ของเซ่นไหว้มีทั้งเครื่องคาว 
หวาน เครื่องดื่ม ของเคี้ยว และเครื่องไถ่ถอนพิเศษ เต่า ไก่ 
หมู ปลา ข้าวเปลือก ส่วนกิจกรรมในเดือน 6 หรือการเลี้ยง
ก่อนลงมือทำานานั้น นอกเหนือจากเครื่องเซ่นไหว้แล้ว ชาว
บ้านยังมีการจุดบั้งไฟเพื่อบวงสรวงและเสี่ยงทาย ฝน 1 บั้ง 
เสี่ยงทายสัตว์เลี้ยง 1 บั้ง เสี่ยงทายผู้คน 1 บั้ง โดยเฒ่าจำ่า
เป็นผู้ดำาเนินการนำาบวงสรวง จะให้ผู้อื่นหรือคนท่ัวไปไม่
ได้เพราะถือว่าเฒ่าจำ่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากดวง
วิญญาณแล้วให้ติดต่อได้ และจะรับของเซ่นไหว้จากเฒ่าจำ่า
เทา่นัน้ หากแมน้ชาวบา้นทำาใหว้ญิญาณไมพ่อใจกจ็ะตดิตอ่
ผ่านเฒ่าจำ่า อาจจะเป็นรางร้ายหรือเหตุการณ์แปลกๆ ดัง
เชน่พ่อใหญจ่นัดทีีเ่คยเจองใูหญเ่ข้าไปทีบ้่าน เพราะชาวบ้าน
นั้นบวงสรวงไม่ถูกใจ จนต้องแต่งขันห้าขอขมาและนำางูนั้น
ไปปล่อยคืนที่ดอนเจ้าปู่ผ่านและต้องเลี้ยงใหม่ 
 “แตก่อ่นนีไ้ปไถนากะบอ่ดึอยากเตา่ ไผพ๋อ้กะจบั
มาไว้พอยามเลีย้งปูก่ะตอ้งเอามากอ้ย เอิน้วา่ กอ้ยควายทาม 
เพิน่เอิน้เต่าวา่ควายทาม เปน็สัตวเ์ล้ียงของเพิน่ ตอ้งกอ้ยให้
กนิทกุป ีถา้ปีใดบ๋ม่ผีดิคัก มาตอ้งลกูหลานโลด ออกปากเฒา่
จำ่าให้ต้องเอาไปเลี้ยง คันเลี้ยงถืกฝนฟ้ากะดี เข้านำ้าได้ดี...”

(พ่อทอง สวนงาม, 2558: สัมภาษณ์)

 ชาวบ้านจะเลือกวันท่ีทำาการเซ่นไหว้ คือวัน
พุธ ตอนเช้าเท่านั้น ตามความเชื่อว่าเป็นวันกลางสัปดาห์
วันที่เปิดให้วิญญาณออกมายังโลกมนุษย์ได้ ซ่ึงจะทำาให้
วิญญาณของเจ้าพ่อสามารถมารับเครื่องเซ่นไหว้ได้สะดวก 
โดยวญิญาณของเจา้พ่อจะมารบัเครือ่งเซน่ผา่นการเขา้ทรง
ของเหล่านางเทียม อันเป็นการสร้างพลังอำานาจท่ีเป็นดั่ง
สัญลักษณ์ให้คนในชุมชนมีความเคารพนับถือที่ถ่ายทอด
ออกมาผา่นการประกอบพธีิกรรมและยงัเป็นทีพ่ึง่ทางจิตใจ
ของคนในชมุชน สญัลกัษณข์องนางเทยีมทีเ่ขา้ทรงวญิญาณ
เจ้าพ่อต่างๆ นั้น คือการที่ชุมชนได้อาศัยอำานาจของเจ้าพ่อ
เพือ่จดัการกบัพืน้ทีแ่ละจดัการทรพัยากรดนิ นำา้ ทรพัยากร
ป่าไม้ ในบริเวณดังกล่าวด้วยการออกปากนางเทียมห้าม
กระทำาการต่างๆ ในพ้ืนท่ีของดงเจ้าพ่อ อาทิวัตถุโบราณ
ต่างๆ ที่กระจายอยู่ในพื้นท่ี ก้อนหินดินเกลือ หรือแม้แต่
โพนขีน้กทีม่กัมคีนไปลกัลอบขดุเอาดนิทีม่ซีากฟอสซิลหอย
ปะปนอยู่เพราะความเชื่อว่าสามารถเป็นยาสารพัดนึกได้ ก็

ถูกห้ามปรามจากดวงวิญญาณให้เอามาคืนให้หมด 
 ครัง้หนึง่ขณะทีล่กูผึง้ขนุเทยีนกำาลงัเซ่นสรวงเจา้
พ่อบ่อพันขันอยู่น้ัน ได้มีนางเทียมแล เป็นคนบ้านขม้ินซ่ึง
กำาลังเข้าทรงอยู่ ก็เกิดมีท่าทางผิดปกติ ทั้งสีหน้า ท่าทาง 
ภาษาพูด นำา้เสยีง ทำาใหเ้ฒา่จำา่และชาวบา้นเกดิความตกใจ
จึงรีบยกขันดอกไม้และเครื่องสมมาถวายนางเทียม นาง
เทียมจึงแล้วถามว่า “รู้ไหมเราคือใคร มาจากไหน “ทุกคน
บอก “ไม่รู้แล้วข้าน้อย” นางเทียมจึงออกปากบอกว่าคือ
ท้าวผ่านภูวงศ์ เป็นเจ้าแห่งเมืองนี้ มาอาศัยร่างของนางแล
เป็นร่างทรงเพื่อส่ือสารกับพวกเจ้านับแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
จะมาพบกับทุกๆคนในเดือน 3 เดือน 6 และออกพรรษา 
เท่านั้น และร่างทรงก็เรียกเอาคนเพื่อแต่งตั้งให้เป็นบริวาร
ดว้ยการผกูแขนใหเ้ปน็บรวิารเพือ่ดแูลการประกอบพธิกีรรม
ต่อไป 

(ขาว สมอาสา, 2552: 199)

 การสร้างความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ของเหล่านาง
เทียมน้ันเป็นกลวิธีการแยกพื้นที่ทางการเกษตรธรรมดา
ให้เป็นพื้นท่ีพิเศษทางวัฒนธรรม อันเป็นการป้องกัน
ทรพัยากรธรรมชาตใินบรเิวณดงักลา่วใหค้งอยูค่วบคูก่บัการ
ประกอบพิธีกรรม สังเกตจากพื้นที่หลายไร่ที่ถูกกำาหนดว่า
คอืท่ีอยูข่องเจา้ปูผ่า่น หรอืดงตา่งๆ อาทดิงภูดนิในอำาเภอรา
ศรไีศล ดงเจา้พอ่คนัธนาม ดงเจา้พอ่ศรนีครเตา ลว้นแลว้แต่
ไดร้บัการดแูลรกัษาจากการออกปากของนางเทยีมกำาหนด
พื้นที่ห้ามตัดต้นไม้ หรือลักลอบเอาทรัพยากรทั้งหมดออก
จากพื้นที่ แม้แต่พื้นที่บ่อพันขันเอง ข้อห้ามที่สำาคัญของ
ชุมชนคือ ห้ามนำานำ้าบริเวณบ่อไปต้มเกลือในหมู่บ้านถือ
เป็นเรื่องผิดผี หรือแม้แต่การกำาหนดพื้นที่อยู่ของเจ้าพ่อมัก
เป็นพื้นที่ป่าทึบ มีแหล่งนำ้าใกล้ๆ ก็คืออีกวิธีการหน่ึงที่จะ
ดูแลป่าและนำ้าอันเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในทุ่งกว้างแห่ง
นี้ด้วยกระบวนการสร้างความหมายให้พื้นที่ทางวัฒนธรรม
ของนางเทียมเหล่านี้ก็คือการนำาเอาอำานาจศักดิ์สิทธิ์ของ
เจา้พอ่บอ่พนัขนัซ่ึงเชือ่วา่คือวีรบรุุษประจำาทอ้งถิน่ประกอบ
กับเรื่องเล่าตำานาน ผ่านพิธีกรรมและสร้างตัวตนนางเทียม
เพื่อต่อรองอำานาจภายใต้บริบทสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่เลื่อนไหลผสมผสาน 
พราหมณ์ ผี และพุทธ เพื่อการดูแลรักษาทรัพยากร ดิน นำ้า 
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ปา่ ของชมุชน ถอืเปน็การสรา้งความชอบธรรมเพือ่ตอ่สูเ้ชงิ
สัญลักษณ์ อีกทั้งการทรงผีเจ้าพ่อบางครั้งยังมีการนำาเอา
พระสงฆท์ีถ่อืวา่เปน็ทีเ่คารพนบัถอืของชมุชนมารว่มปฏบิตัิ
การด้วย มีการเจริญพุทธมนต์ หรือให้พระเทศนาเรื่องของ
ตำานานผีเจ้าพ่อประกอบพิธีกรรมการเซ่นไหว้และเข้าทรง 
อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการของการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม
ของนางเทียมนั้นก็เพ่ือการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ
ของชมุชนในบรเิวณทุง่กลุารอ้งไหโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ชมุชน
บ่อพันขัน ที่ไม่สามารถเกิดได้โดยอาศัยความเชื่อหรือแนว
ความคิดเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่คือการผสมผสาน
กันในหลายๆแนวความคิด ผ่านการสร้างพิธีกรรมและวิธี
การตา่งๆ เพือ่ตอ่รองอำานาจการจดัการแหลง่โบราณสถาน
และแหล่งทรัพยากรของชุมชนระหว่างชุมชนกับชุมชนเอง 
และชุมชนกับอำานาจรัฐที่พยายามเข้ามาจัดการชุมชน

บทสรุป
 จากการศึกษาบทบาทเรื่องเล่าตำานานศักดิ์สิทธิ์
ในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเล่าที่
ปรากฏในบริเวณนครจำาปาขันที่ใช้เพื่อสร้างความหมายให้
กบัพืน้ทีใ่ห้กลายเปน็พืน้ทีพ่เิศษทางวฒันธรรมของชมุชนคน
ทุง่กลุาร้องไห้ อำาเภอสวุรรณภูม ิจงัหวดัรอ้ยเอด็ ทำาใหเ้ข้าใจ
กระบวนของชุมชนที่พยายามแสดงให้เห็นว่า การจัดการ
พื้นที่ของชุมชนภายใต้บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย ด้วยการใช้กลวิธีต่างๆ ประกอบกัน ท้ังเรื่อง
เล่าตำานานศักดิ์สิทธิ์สู่การประกอบพิธีกรรมเช่ือมโยงเรื่อง
เล่าผ่านนางเทียม และกิจกรรมประจำาปีของชุมชน อีกท้ัง
ยงัอาศยัการปฏบิตักิารทีเ่ปน็รปูธรรม สร้างหุน่รปูปัน้เจา้พอ่
ต่างๆ ที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะการใช้เรื่องเล่าตำานานให้เชื่อม
โยงพื้นที่ต่างๆ ในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้เข้าด้วยกันให้เกิด
ความน่าเช่ือถอืและปลกูฝงัแนวความคดิใหผู้ค้นในสงัคมวา่

ตนเองคือลูกผึ้งขุนเทียน ข้าทาสบริวาร หรือพลเมืองตั้งแต่
อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน คือการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่
พื้นที่ว่าเป็นพื้นที่จริง
 การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ด้วยตำานาน
เจ้าพ่อในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ทำาให้ผู้คนเกิดความเชื่อว่า
ทัง้หมดเปน็เชือ้สายเดยีวกนัไมไ่ดเ้กดิความแบง่แยก ดงัเชน่
ตำานานที่บอกว่า เจ้าพ่อเสือหาญแห่งทุ่งบ้านกู่กาสิงห์เป็น
เพื่อน(เส่ียว)กับเจ้าพ่อศรีนครเตา แห่งเมืองพยัคฆภูมิพิสัย 
ผีหัวแสงในทุ่งกุลา เป็นลูกเจ้าเมืองจำาปาขันนคร ท้าวคันธ
นาม เจ้าพ่อดงภูดิน เป็นเครือญาติซึ่งกันและกัน หรือการ
เข้ามาสังสรรค์ของความเชื่อพุทธศาสนาให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในตำานานทุ่งกุลาร้องไห้ ทำาให้เห็นว่าตำานานเร่ือง
เล่าปรัมปรามีบทบาทสำาคัญมากในการกำาหนดพื้นห้วย 
หนอง ป่า โคก หรือสถานที่อันมีความพิเศษให้กลายเป็น
พื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรม 
และยึดเหน่ียวความเช่ือให้คงอยู่ สร้างความเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกันแก่ชุมชน เพื่อต่อรองทางอำานาจการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในทุ่งกุลาร้องไห้ตัวตนเอง และการใช้
อำานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างสำานึกร่วมกันของชุมชน
และส่งต่อสู่ลูกหลานในชุมชน
 ชาวบา้นใชภ้มูปิญัญาทีไ่ดร้บัการถา่ยทอดมาจาก
บรรพบรุษุปรบัสูก่ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตติามแนวคดิ
แบบพืน้บา้น อนัเปน็การจดัการพืน้ทีท่บัซอ้นระหวา่งชุมชน
กับรัฐ นอกจากนี้ยังพบว่าชุมชนยังใช้พุทธประวัติแบบพ้ืน
บา้นเพือ่การจดัการแหล่งผลิตเกลือสินเธาวด์ว้ยการกำาหนด
กจิกรรมประจำาปขีองชุมชน นำาเอาประเพณ ีพธิกีรรมทีเ่กีย่ว
กบัพ้ืนทีเ่มอืงจำาปาขนัมาปฏบัิตกิารเพือ่สรา้งความหมายแก่
พื้นที่ถ่ายทอดจากรู่นสู่รุ่น ให้พื้นที่บริเวณต่างๆ ในทุ่งกุลา
ร้องไห้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และพิเศษของสังคมสืบไป
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาหลักสตูรท้องถิน่ เรือ่ง “อารยธรรมขอม” สำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวิธีดำาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) การร่างหลักสูตร โดยการจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) และการประชุมเชงิปฏบิตักิาร ผูเ้ข้าประชุมประกอบดว้ยผูบ้ริหาร และครโูรงเรยีนพนมรุ้ง เพือ่วเิคราะหจ์ดุ
แขง็จดุออ่นของหลกัสตูรสถานศกึษา และเสรมิสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 จากนัน้ไดน้ำามาจดัทำาเปน็เอกสารแลว้จดัประชมุเชงิปฏิบตักิารในการวพิากษ์หลักสูตรโดยผู้รว่มวพิากษป์ระกอบดว้ย 
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โรงเรียนพนมรุ้งเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  2) การใชห้ลกัสตูร คณะผูว้จิยัไดท้ดลองใชห้ลกัสตูรกบันกัเรยีน
ชั้น มัธยมปีที่ 1 และ 2 3) การประเมินผลหลักสูตรได้ดำาเนินการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือสอบถามนักเรียน 
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และสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนนักเรียน ผู้บริหาร เพื่อนครู
ที่สอน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 
ผลการวิจัยพบว่า ได้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องอารยธรรมขอม 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพนมรุ้ง 
จงัหวดับรีุรมัย ์ซึง่ผลการประเมนิการใชห้ลกัสตูร พบวา่หลงั
เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรท้องถ่ินอารยธรรมขอมหลังเรียน
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.84 และ 3.89 ตามลำาดับ โดย
นกัเรยีนมคีวามภมูใิจในแหล่งอารยธรรมขอมในทอ้งถ่ินของ
ตน นกัเรยีนมจีติสำานกึรกัในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ
ศลิปวฒันธรรม ประเพณท้ีองถิน่ของตนเอง รูส้กึรกัประเทศ
ชาติ และท้องถิ่นมุ่งทำาประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามให้
สงัคมและทอ้งถิน่ตามลำาดบั นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการ
ปรับปรุงการเรียนในหลักสูตรท้องถิ่นมากที่สุดคือด้านการ
จัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ด้านการวัดผลประเมิน
ผล และด้านคุณลักษณะ/บุคลิกภาพนักเรียน ผู้ปกครอง
อยากให้เด็กได้เรียนวิชาน้ีต่อไป เพราะเป็นเอกลักษณ์ให้
ภูมิใจในท้องถิ่นของตน กิจกรรมที่ผู้ปกครองภูมิใจคือเห็น
บตุรไดแ้สดงละครเกีย่วกบัพนมรุง้ และสว่นหนึง่บตุรไดเ้ลา่
ความรูเ้กีย่วกบัพนมรุ้งใหผู้ป้กครองฟงั และเหน็บตุรวาดรปู
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับปราสาทพนมรุ้ง ครูผู้สอนกล่าว
ว่า วิชานี้เป็นที่สนใจของนักเรียน ชุมชนเสนอแนะว่า ถ้าจะ
ใหต้อ่เนือ่ง ตอ้งใหห้นว่ยงานในทอ้งถิน่เขา้มาชว่ยสนบัสนนุ
อกีทางหนึง่ และตอ้งการใหโ้รงเรยีนออกไปทำากจิกรรมเผย
แพร่ความรู้เกี่ยวกับพนมรุ้งให้ชุมชนรับรู้ด้วย

คำาสำาคัญ: หลักสูตรท้องถิ่น, อารยธรรมขอม 

Abstract
 The purpose of this study was to devel-
op the local curriculum, “Khmer Civilization”, for 
lower secondary school students of Phanomrung 
School, Buriram Province. There were 3 stages 
of studying: 1) Curriculum Drafting. This step was 
done through a Focus Group and a workshop. 
The workshop participants included the school 
administrators and the teachers of Phanomrung 
School. The result of this workshop was the draft 

of local curriculum, and the draft was sent to the 
curriculum experts to examine the appropriate-
ness and the concordance between objectives 
and contents, learning activities and assessment. 
The researcher team not only had organized the 
workshop but also had surveyed learning resources 
in the community of Phanomrung School to be 
information for learning activities setting. 2) Curric-
ulum Implementation. The researchers tried out 
the draft curriculum with the lower secondary 
school students, Matthayomsueksa1 and 2. 3) 
Curriculum Evaluation. The researchers employed 
the questionnaire to ask the students and did the 
depth-interview with the students’ representatives, 
the administrators, teachers, and the school board 
committee who were people from the community. 
The result of the study was the local curriculum 
entitled “Khmer Civilization” for lower secondary 
school students of Phanomrung School, Buriram 
Province. The results from the curriculum evalu-
ation revealed that the students had knowledge 
and understanding the curriculum at the high 
level. They were proud of the civilized area of 
their community, realized to conserve their natu-
ral resources, arts and cultures, festivals, had the 
feeling of loving their country and locality, focused 
on making benefits and decent deeds for society 
and locality, consecutively. The most satisfaction 
in learning improvement in this curriculum was 
learning and teaching area. The parents wished 
this program available for their children because 
the curriculum revealed their identity and made 
them proud of their homeland. The activities that 
the parents were proud of the children played the 
Phanomrung Sanctuary Drama, told the story of 
Phanomrung Castle to their parents. The teachers 
told that this subject interested the students, and 
the parents suggested the community officers 
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support this project, and the school should also 
do activities to give knowledge concerning Pha-
nomrung to the community. 

Keywords: Local Curriculum, Khmer Civilization 

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึง 
กระบวนการเรียนรู้ ว่าต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำานึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริม
สิทธิหน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความ
รู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จัก
หน้าที่ตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกน
กลางที่ผู้เรียนทุกคนในประเทศไทยต้องเรียน ประกอบ
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำาหนดราย
ละเอียดสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 กำาหนดให้เขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนหลักสูตท้องถิ่นไว้ 4 ภารกิจ 
คือ กำาหนดเป้าหมาย/จุดเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับ
ท้องถิ่น การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน เพื่อเผยแพร่
ให้สถานศึกษาใช้การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนโดยรวมตามหลักสูตร และ
จุดเน้นในระดับท้องถิ่น และนำาสู่การเป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนาต่อเนื่อง และเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วย
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม 
ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพ
ของผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและ
สังคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อ
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ
ชาติ ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ

ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้อาจกำาหนดเป็นสาระการ
เรยีนรูร้ายปหีรอืรายภาค กจิกรรมการเรยีนรู ้สือ่การเรยีนรู ้
ฯลฯ การแทรกเนื้อหาในท้องถิ่นในการเรียนการสอนทั้ง 8 
กลุม่สาระ เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามสามารถตามทีแ่ตล่ะ
ทอ้งถิน่ตอ้งการ เกดิความภาคภมูใิจในทอ้งถิน่ของตนเอง มี
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น คือ การ
ปรับรายละเอียด เนื้อหา ของกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับ
สภาพความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด
ทำารายวชิาทีต่อบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่ และสถาน
ศึกษาจะต้องกำาหนดแนวทางในการจัดประสบการณ์หรือ
มวลความรู ้เพือ่พฒันาผูเ้รยีนใหมี้ความรูค้วามสามารถและ
มทีกัษะตามท่ีหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานกำาหนดไว ้รวม
ทั้งจะต้องส่งเสริมสนับสนุนและจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
ไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัทอ้งถิน่ของตนเอง เพือ่ปลกูฝงัใหผู้เ้รียนมี
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัทอ้งถ่ิน เกดิความรกัความผกูพนั 
และภาคภูมใิจในถิน่กำาเนดิของตน นำาส่ิงดงีามทีม่ใีนทอ้งถิน่
มาใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติของตนเอง สงัคม และดำารง
ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้กำาหนดกรอบ สาระการ
เรยีนรูท้อ้งถิน่ ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เป็นสาระการเรยีน
รูท้อ้งถิน่ทีท่กุโรงเรยีนในสงักดัจดัการเรยีนรูเ้กีย่วกบัอทุยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พทุธศกัราช 2551 ไดจ้ดัการศกึษาเป็น 3 ระดับ โดยใน
แต่ละระดับจะมีจุดเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้อง
กบัพัฒนาการของผูเ้รยีน สำาหรบั ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอน
ต้น ซึ่งเป็นเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดเน้นเพื่อพัฒนา
ความสามารถทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้และทักษะใน
การดำารงชีวิต ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิใจ
ในความเป็นไทย มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อ สามารถสำารวจความถนัด ความสนใจของตนเอง 
โดยให้มีสาระเพิ่มเติมได้ ซ่ึงลักษณะสาระเพิ่มเติมที่สถาน
ศึกษาสามารถกำาหนดได้ตามความเหมาะสม อาจจัดเป็น
รายวิชา หรือโครงงานที่สนองความถนัด ความสนใจของ
ผู้เรียน โดยจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาชุมชนและ
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อ
เปน็สมาชกิทีด่ขีองครอบครวั ชมุชน สงัคมและประเทศชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์  มียุทธศาสตร์คือ  “เป็นสังคมเกษตร
ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่ และเป็นศูนย์กลาง
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การท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม” และมีปราสาทหินที่มี
ชือ่เสยีงตัง้อยูใ่นเขตจงัหวดัทีส่ำาคญั คอื ปราสาทหนิพนมรุง้
ปราสาทหินเมืองตำ่า และแหล่งอารยธรรมขอมอื่นๆ เพื่อ
ให้ผู้เรียนได้มีความรู้ในเน้ือหาสาระใกล้ตัว ตลอดจน
สถานการณ์จริงในชีวิต โดยการกำาหนดให้เป็นจุดศึกษา
ค้นคว้าของผู้เรียน นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเร็วยิ่ง
ขึ้นแล้วยังเป็นการสร้างความรัก ความภาคภูมิใจ ความ
ผูกพันในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดกับเยาวชน ซึ่งจะทำาให้เกิด
แนวคิดในการอนรุกัษท์รพัยากรในทอ้งถ่ิน นกัเรียนทีจ่ะจบ
การศกึษาภาคบงัคบัควรมคีวามรูเ้กีย่วกบัแหลง่อารยธรรม
ขอม และมหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์มปีรชัญา คือ สถาบนั
อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจสำาคัญ คือ วิจัยและ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ดังน้ัน จึงดำาเนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและจัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง 
อารยธรรมขอม โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่พัฒนาหลกัสตูรทอ้งถิน่ เรือ่ง อารยธรรมขอม
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพนมรุ้ง
จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบเขตของการวิจัย
 ขอบเขตด้านประชากร
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
 1. ประชากรในการศึกษาสิ่งกำาหนดหลักสูตร 
ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำาชุมชน 
ของโรงเรียนพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ นักวิชาการจากกรม
ศิลปากร และผู้มีความรู้ในท้องถิ่น
 2. ประชากรในการใชห้ลักสตูร ได้แก ่นกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
 3. ประชากรในการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ครู และผู้
ปกครองนักเรียน โรงเรียนพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะ
กรรมการสถานศึกษา และชุมชน

ขอบเขตด้านเนื้อหา
 การศึกษาครั้งน้ีได้กำาหนดประเด็นการศึกษา 

ดังนี้
 1. การร่างหลักสูตร เรื่อง “อารยธรรมขอม”
 2. การนำาหลักสูตร เร่ือง “อารยธรรมขอม” ไปใช้
 3. การประเมินผลหลักสูตร เร่ือง “อารยธรรมขอม”

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ได้หลักสูตร เรื่อง “อารยธรรมขอม” เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
 2. ได้แผนการเรียนรู้ เรื่อง “อารยธรรมขอม” 
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
 3. ไดผ้ลการใชห้ลักสูตร เรือ่ง “อารยธรรมขอม”
 4. โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์สามารถนำาหลักสูตรไปใช้ได้
 5. ได้หลักสูตรท้องถ่ินและแผนการจัดการเรียนรู้
เรือ่ง “อารยธรรมขอม” ของโรงเรยีนพนมรุง้ จงัหวดับรุรีมัย ์
และสามารถนำาหลกัสตูรดงักลา่วไปใช้ในโรงเรียนทีเ่ปดิสอน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในเขตจงัหวดับรุรีมัยแ์ละจงัหวดั
ใกล้เคียงที่มีแหล่งอารยธรรมขอม เช่น จังหวัดสุรินทร์ 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระแก้ว

วิธีดำาเนินการวิจัย
 มีวิธีดำาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ
 1. การร่างหลักสูตร โดยการจัดสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) และการประชมุเชงิปฏบิตักิาร ผู้เขา้ประชุม
ประกอบด้วยผู้บริหาร และครูโรงเรียนพนมรุ้ง จังหวัด
บุรีรัมย์ทุกคน เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของหลักสูตร
สถานศึกษา และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากนั้น
ได้นำามาจัดทำาเป็นเอกสารแล้วจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน
การวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ร่วมวิพากษ์ประกอบด้วย คณะ
ผู้วิจัย ครูผู้ชำานาญการด้านการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อได้ร่างหลักสูตรแล้ว คณะผู้วิจัยได้ส่งร่างหลักสูตรให้ผู้
เชี่ยวชาญได้พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้อง
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และการ
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ประเมินผล นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้สำารวจแหล่งเรียนรู้ใน
ชมุชนของโรงเรยีนพนมรุง้เพือ่เปน็ขอ้มลูในการจดักจิกรรม
การเรียนรู้
 2. การใช้หลักสูตร คณะผู้วิจัยได้ทดลองใช้
หลักสูตรกับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียน
พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ และมีการนิเทศติดตามเป็นระยะๆ 
เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
 3. การประเมนิผลหลกัสตูร ดำาเนนิการประเมนิ
ผลหลังจากมีการดำาเนินการทดลองใช้หลักสูตรไปแล้ว 1 ปี 
โดยใชแ้บบสอบถามเพือ่สอบถามนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที่ 1 และ 2 จำานวน 120 คน และ 128 คน ตามลำาดับ และ
สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนนักเรียน ผู้บริหาร เพื่อนครูที่สอน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน

สรุปผลการวิจัย
 การดำาเนินการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว 
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
 ได้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง “อารยธรรมขอม” 
สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพนมรุ้ง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด และ
สาระการเรียนรูห้ลกัสตูรทอ้งถิน่อารยธรรมขอม คำาอธบิาย
รายวิชา ผลการวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และมี
ผลการประเมินการใช้หลักสูตร ดังนี้
 1. ผลการประเมินความคิดเห็นก่อนเรียนเกี่ยว
กับ “อารยธรรมขอม” สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 3.83 และ 3.99 ตามลำาดับ ซึ่งมี
คา่เฉลีย่ใกล้เคยีงกนั และขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุคือ นกัเรยีนมี
จติสำานกึในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรม 
ประเพณีในท้องถิ่นตนเอง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
นกัเรยีนรูจ้กัแหลง่เรยีนรูใ้นทอ้งถิน่เก่ียวกบัอารยธรรมขอม 
มีค่าเฉลี่ย 3.28
 2. ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึง
พอใจหลงัเรยีนหลกัสตูรท้องถิน่เรือ่งอารยธรรมขอมสำาหรบั
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพนมรุ้ง จังหวัด

บุรีรัมย์พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 มีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉล่ีย 3.84 
และ 3.89 ตามลำาดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนมีความภูมิใจในแหล่งอารยธรรม
ขอมในท้องถิ่นของตนเอง ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คือการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง “อารยธรรมขอม” มีการใช้สื่อประกอบอย่างหลาก
หลาย มีค่าเฉลี่ย 3.68 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
คือ นักเรียนพอใจกับการใช้สื่อประกอบ การจัดการเรียนรู้
เรื่อง “อารยธรรมขอม” มีค่าเฉลี่ย 3.64
 3. ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงในการเรียนหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง อารยธรรมขอม
สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพนมรุ้ง 
จังหวัดบุรีรัมย์พบว่า มีความพึงพอใจส่วนใหญ่สูงกว่าร้อยละ
90 ยกเว้นด้านห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
2 มีความพึงพอใจร้อยละ 75.6 และ 80.5 ตามลำาดับ
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์นักเรียน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำาชุมชนเพื่อ
สมัภาษณผ์ลทีเ่กดิจากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชห้ลกัสตูรท้อง
ถิ่นเรื่อง “อารยธรรมขอม” สรุปได้ว่า นักเรียนมีความภาค
ภูมิใจที่ได้อยู่ในท้องถิ่นที่มีแหล่งอารยธรรมขอม และการ
เรียนหลักสูตรท้องถิ่นทำาให้นักเรียนมีข้อมูลเพื่อนำาไปเล่า
ใหผู้ป้กครอง หรอืเพือ่นตา่งถิน่ไดท้ราบประวตัคิวามเปน็มา
และความสำาคัญของท้องถิ่นของตนเอง นักเรียนชอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูนำานักเรียนไปทัศนศึกษาจาก
สถานที่จริง ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง ผู้ปกครองอยาก
ให้บุตรได้เรียนวิชานี้ต่อไป เพราะเป็นเอกลักษณ์ให้ภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน กิจกรรมที่ผู้ปกครองภูมิใจคือเห็นบุตร
ไดแ้สดงละครเกีย่วกบัพนมรุง้ และสว่นหนึง่ลกูไดเ้ลา่ความ
รู้เกี่ยวกับพนมรุ้งให้ผู้ปกครองฟัง และเห็นบุตรวาดรูปและ
เขียนบรรยายเกี่ยวกับปราสาทพนมรุ้ง เพ่ือนครูกล่าวว่า 
วิชานี้เป็นที่สนใจของนักเรียน ชุมชนเสนอแนะว่า ถ้าจะให้
ตอ่เนือ่ง ตอ้งใหห้นว่ยงานในทอ้งถิน่เข้ามาชว่ยสนบัสนนุอกี
ทางหนึ่ง และอยากให้โรงเรียนออกไปทำากิจกรรมเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพนมรุ้งให้ชุมชนรับรู้ด้วย
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อภิปรายผล

 ในการวจิยัครัง้นี ้ผลการใชห้ลกัสตูรทอ้งถิน่ เรือ่ง 
“อารยธรรมของ มีประเด็นที่น่าสนใจในการอภิปราย ดังนี้
1. หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง “อารยธรรมขอม” ท่ีพัฒนาขึ้น
ใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับรัตนะ 
บัวสนธุ์ (2535) ที่กล่าวว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นควรประกอบด้วยบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 2 
ฝ่าย คือ บุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา ได้แก่ผู้บริหาร ครู 
และนักเรียน และบุคลากรภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ นัก
วิจัย นักพัฒนาหลักสูตร นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ ตัวแทน
ชมุชนซึง่หลกัสตูรทอ้งถิน่เร่ือง “อารยธรรมขอม” ไดด้ำาเนนิ
การสอดคล้องกับทฤษฎีดังกล่าว ทำาให้หลักมีความถูกต้อง 
และสูตรสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 2. ในการนำาหลักสูตรไปใช้เป็นหน้าท่ีของ
บคุลากรทกุคนภายในสถานศกึษาทัง้ผูบ้รหิารโรงเรยีน หรอื
ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการบริหารหลักสูตร 
การจัดเตรียมบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากร การจัด
เวลาเรียน และการติดตามการใช้หลักสูตรโดยเฉพาะครูผู้
สอนมีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร นำา
หลักสูตรไปใช้ มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังมี
การนิเทศติดตามจากศึกษานิเทศก์จากสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ทำาให้หลักสูตรตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้
เรยีน ตามแนวคดิของวชิยั ประสทิธิว์ฒุเิวชช ์(2542) ทีก่ลา่ว
ว่าการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นมีความสำาคัญ มีการกำาหนด
องค์ประกอบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและตอบ
สนองความต้องการของสังคม
 3. จากผลการประเมินการใช้หลักสูตรท้องถิ่น
เรื่อง “อารยธรรมขอม” สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์พบว่านักเรียนมี
ความคดิเหน็กอ่นเรยีนและหลงัเรยีนมคีา่เฉลีย่ใกลเ้คยีงกนั
ทัง้นีอ้าจจะเนือ่งมาจากโรงเรยีนพนมรุง้อยูใ่กลป้ราสาทหนิ
พนมรุ้งซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก นักเรียนจึงมีความตระหนัก

อยูแ่ลว้ แตส่ิง่ทีน่กัเรยีนยงัมนีอ้ยคอืดา้นความรูค้วามเขา้ใจ 
ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ข้อมูลที่แท้จริง 
และได้ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง ได้ฝึกการค้นคว้าหา
ข้อมูล ทำาให้นักเรียนมีความพึงพอใจทุกด้านเกินร้อยละ 
90 ยกเว้นด้านห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ประภาพรรณ คำาบุญมี (2545) ได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
เรือ่งผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย ช้ันประถมศึกษา ปทีี ่6 และ
อดุม ปานฮวด (2546) ไดพ้ฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่เรือ่ง “การ
ทอผ้ามัดหมี่” ที่ผลการประเมินพบว่า หลักสูตรมีคุณค่าสูง 
เหมาะสมกบัสภาพของทอ้งถิ่นผู้เรียนสามารถนำาความรู้ไป
ใชป้ระโยชนใ์นการดำาเนนิชวีติ นอกจากนีผู้บ้รหิารโรงเรยีน 
ผูป้กครองนกัเรยีน คณะกรรมการสถานศกึษา ผูน้ำาชมุชนมี
ความเหน็สอดคลอ้งกนัเกีย่วกบัการพฒันาหลกัสตูรทอ้งถิน่
ว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
  1.1 จากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน ด้านห้องเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด ดังนั้นควรจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
เรื่อง อารยธรรมขอม เช่น การจัดป้ายนิเทศ การนำาเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาตั้งไว้ในห้องเรียนเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล
  1.2 นักเรียนต้องการให้ครูได้นำานักเรียนไป
ศึกษาจากสถานที่จริงมากขึ้น ให้ครบทุกชั้น
  1.3 ครูผู้สอนควรลดความเข้มข้นของเนื้อหา
สาระลง เนือ่งจากยากเกนิไปสำาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
  2.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของ
แตล่ะโรงเรียนใหเ้หมาะกบับรบิทของโรงเรยีนตนเองทกุแหง่
  2.2 ควรมกีารพฒันารปูแบบการจดัการเรยีน
รู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น
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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดำาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจันทบเพชร อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 6 ด้าน 
คือ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านประหยัด ด้านการดำารงชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม และด้านการเอื้ออาทร กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้จากการสุ่มจากประชากร โดย
กำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของทาโรยามาเน่ จำานวน 394 คน แล้วทำาการสุ่มให้กระจายในหมู่บ้านต่างๆ ตาม
สัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่าและ
แบบคำาถามสนทนากลุ่ม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9608 ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่กำาหนดโควตา จำานวน 10 คน สำาหรับ
แบบสนทนากลุม่มลีกัษณะแบบกึง่มโีครงสรา้งโดยกำาหนดหวัขอ้ไวก้ว้างๆ เกีย่วกบัแนวทางการแกป้ญัหาการนำาหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาดำาเนินชีวิตของประชาชนและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจัน
ทบเพชร อำาเภอบา้นกรวด จงัหวดับรุรีมัย ์มปีญัหาการดำาเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยภาพรวมมปีญัหา
อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทกุดา้นมปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลางเชน่กนั โดยเรยีงลำาดบัจากดา้น
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาตำ่า คือ ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการลดรายจ่าย ด้านความเอื้ออาทร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อม ด้านการดำารงชีวิต และด้านการประหยัด ตามลำาดับ 2) ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการดำาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่แยกตามเพศและอาชีพโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 4 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจาก
การสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขต
เทศบาลตำาบลจันทบเพชร ในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้ ด้านการเพิ่มรายได้ ควรมีการเพิ่มรายได้โดยส่งเสริมให้ประชาชนทำา
อาชีพเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่งเสริมให้มีการแปรรูปด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ควรทำาในลักษณะรวมกลุ่ม 
ด้านการลดรายจ่าย ควรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผัก ผลไม้ไว้บริโภคในครัวเรือน ด้าน

ปัญหาการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำาเนินชีวิตของประชาชน
ในเขตเทศบาลตำาบลจันทบเพชร อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
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การประหยดั ควรมกีารสง่เสรมิใหป้ระชาชนมกีลุม่การออม
เงินในลักษณะสัจจะออมทรัพย์เพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน ด้านการ
ดำารงชีวิต ควรยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริม
ให้ประชาชนปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนท่ีได้ใช้ไปและรักษาสิ่ง
แวดล้อมในทุกมิติ และด้านความเอ้ืออาทร ควรมีการจัด
กิจกรรมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่
ผูด้อ้ยโอกาสและชว่ยเหลอืตวัเองไมไ่ด ้จากผลการวจิยัและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้นำาชุมชน กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้
บริหารเทศบาล ควรนำาชาวบ้านไปดูงานบ้านต้นแบบหรือ
โครงการตามพระราชดำาริเก่ียวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

คำาสำาคัญ: ปัญหาและแนวทางการดำาเนินชีวิต, ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Abstract
 This research aimed to make a compara-
tive study of problem and solution to the problem 
in livelihood by application of Sufficiency Econ-
omy Philosophy of people in the Chanthopphet 
Sub-District Municipality, Bankruat District, Buriram 
Province in six aspects: reduction of expenditure, 
increase of income, saving, livelihood, conservation
of natural and environmental resource and 
generosity. The Sample consisted of two groups, 
which had been selected from the population 
whose size was fixed by table of Taro Yamane. 394 
people were randomly sampled by proportional 
distribution to various villages. The research tool 
consisted of checklist, rating scale, focus group with 
the reliability of questionnaire at 0.9521, whereas, 
the second group consisted of ten people who had 
been fixed by quota. The semi structure interview 
was designed using general topic concerning 
solution to the problem of application of sufficiency
economy philosophy in livelihood of people and 
suggestion. The finding was as follows: 1) The 

problem of livelihood by application of principle 
of Sufficiency Economy Philosophy of People 
in the Chanthopphet Sub-District Municipality, 
Bankruat District, Buriram Province as whole 
were at the moderate level, while considering 
individually, it was found that the problems in 
all aspects were at moderate level with the high 
mean in aspect of increase of income, reduction 
of expenditure, generosity, conservation of natural 
and environmental resource, livelihood, saving 
respectively. 2) The result of comparative study 
of level of problem of livelihood by Philosophy 
of Sufficiency Economy distributed by gender, 
occupation were not different, while considering 
individually, it was found different in the fourth 
aspect with statistical significance at .05; whereas 
in other aspects, it was found indifferent. 3) The 
suggestion and opinion from focus group on the 
problem and solution to problem in livelihood 
by Philosophy of Sufficiency Economy of people 
in the Chanthopphet Sub-District Municipality in 
each aspect were shown as follows: in the aspect 
of increase of income, it was suggested that in-
come should be increased to promote well-being 
of people and product processing should be 
increased; in the aspect of agriculture to add the 
value, grouping was suggested; in the aspect of 
reduction of income, unnecessary income should 
be reduced, and planting vegetable and tree for 
family consummation was encouraged; in the as-
pect of saving, true saving group of people should 
be encouraged; in the aspect of livelihood, people 
should be encouraged to follow the Philosophy of 
Sufficiency Economy; in the aspect of conservation 
of natural and environmental resource, people 
should be encouraged to plant tree to substitute 
the used tree and to preserve the environment in 
all dimensions; in the aspect of generosity, activity 
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should be organized to help one another with 
generosity to people lacking of opportunity and 
enabling to help themselves. From above result 
of research and suggestion, leader of community, 
head of sub District, head of village, administrator 
of municipality should arrange for people to trip 
to visit the model or royal project on Philosophy 
of Sufficiency Economy.

Keywords: problem and solution to problem of 
livelihood, sufficiency economy Philosophy.

บทนำา
 หลังจากประเทศไทยได้จัดทำาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504 
เป็นต้นมาจนมาถึงปัจจุบันประเทศไทยได้มีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (255-2559) ซึ่ง
ทำาให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปตามแผนเพื่อสร้างความ
มัน่คงทางด้านอาชพี รายได ้ของประชาชน ใหม้กีารอยูด่กีนิ
ดีตามวิถีชีวิตของคนไทย คือเป็นสังคมที่มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ราบเรียบ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน มีความเมตตาอารีประกอบกับ
เปน็บคุคลทีม่คีวามกตญัญรููค้ณุของผูม้พีระคณุตามหลกัคำา
สอนทางพุทธศาสนา
 วถิชีวีติของคนไทยตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั สว่น
ใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีการปลูกพืชผัก
สวนครัว ปลูกข้าว พืชผักผลไม้ ตามสภาพดินแต่ละพื้นที่
เป็นการแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงชีพกันมาอย่างต่อเน่ือง
ด้วยความสนับสนุนช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันด้วยการ
ลงแขก ใช้วัวควายเป็นพาหนะ ควรผลิตพอมีพอกิน มีการ
แลกเปลี่ยนผลิตผลกันไม่ต้องดิ้นรนหาเงินมาใช้จ่ายซื้อหา
ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอดสำาคัญที่สุดคือที่ดินใครมีที่ดิน
มากคือผู้มีอันจะกิน มีคนนับหน้าถือตาจึงจำาเป็นต้องมีลูก
หลานมากขยายเป็นครอบครัวใหญ่ช่วยกันทำาไร่ ไถนา มี
ข้าทาสบริวารมากตามฐานะการของศักดินา วิวัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เมื่อมีการแบ่ง
มรดกกนัเปน็ทอดๆ สบืมา จำานวนทีด่นิจงึลดนอ้ยลงเรือ่ยๆ 
ดงันัน้ ปจัจบุนัลกูหลานจงึมมีรดกจากทีด่นิกันคนละไมม่าก

แต่มีที่ดินพอปลูกบ้านอยู่อาศัยในเมืองก็ถือว่าฐานะดี ส่วน
สังคมในชนบทนอกจากที่ดินปลูกบ้านแล้วควรมีที่ดินพอ
ปลูกบ้านที่อยู่อาศัยในเมืองก็ถือว่าฐานะดี ส่วนสังคมใน
ชนบทนอกจากทีด่นิปลูกบา้นแล้วควรมทีีด่นิทำานาทำาไรก่นั
บ้าง จึงเรียกว่ามีอันจะกิน แต่ชาวชนบทส่วนใหญ่ในสังคม
ปัจจุบันกลับไม่มีที่ดินทำามาหากินกันทุกครัวเรือนต้องเช่า 
ต้องบุกรุกที่ดินสาธารณะมีประชาชนยากจนมากข้ึน ผล
จากประชาชนยากจนกระทบไปถึงความอ่อนแอในระบบ
การเมอืงการปกครองประเทศรวมทัง้ดา้นเศรษฐกิจ และยงั
เปน็สาเหตใุหญท่างปญัหาสังคมทีแ่กไ้ขยากทีสุ่ดในปจัจบุนั 
เช่น ปญัหายาเสพตดิ ปญัญาโรคเอดส์ ปญัหาโจรผู้รา้ยชุกชุม 
ปัญหาการต้มตุ๋น หลอกหลวง ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
(อารีย์ ทองแก้ว, 2549: 30)
 ประเทศไทยแม้จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตามที่กล่าวแล้ว แต่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ก็มิได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประชาชนยังยากจนมี
ปัญหาต่างๆ ตามที่กล่าวแล้วด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจึงได้คิดค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
เป็นอยู่ของประชาชนให้มีอยู่มีกิน ไม่เป็นหนี้เป็นสินอยู่ได้
อย่างพอเพียง พระองค์จึงได้พระราชทานแนวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม่ให้ประชาชนนำาไปปรับใช้กับไร่นาของแต่ละคน 
แต่ละพื้นท่ีหลังจากนั้นอีกไม่นานพระองค์ได้พระราชทาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง คือหลักพอประมาณ หลักมี
เหตุผลและหลักการมีภูมิคุ้มกัน เพื่อให้คนไทยทุกหมู่เหล่า
นำาไปใช้กับการดำาเนินชีวิต
 การพฒันาทีย่ัง่ยนืในบรบิทไทยมพีืน้ฐานแนวคิด
จากหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ได้อัญเชิญกระแส
พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็น
ปรัชญานำาทางในการบริหารและพัฒนาประเทศในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8 เป็นต้น
มา ได้คำานึงถึงความสำาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ใหม้ศัีกยภาพ เพือ่ใหเ้กดิดลุยภาพระหวา่งมติทิางเศรษฐกจิ 
สังคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมทีม่ลัีกษณะไมข่ดั
แยง้แตเ่กือ้กลูกัน ทรงแนะนำาให้ใชว้ธิกีารจดัการทรพัยากรท่ี
มอียูอ่ยา่งเหมาะสม ดว้ยหลกั “การเกษตรทฤษฎใีหม”่ เนน้
การจัดสรรใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยให้มีการจัดสร้างแหล่ง
นำา้ในทีด่นิ สำาหรบัทำาการเกษตรแบบผสมผสานอยา่งได้ผล 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเล้ียงตัวเองได้ให้มีรายได้ไว้ใช้จ่าย
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และมีอาหารไว้บริโภคตอลดปี ซ่ึงได้ดำาเนินการอย่างแพร่
หลายในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ผลผลิตทางเกษตรกรรมและมี
ความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม สำาหรบัเกษตรกรชาวไทย 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ทรงมพีระราชดำารัสวา่ “ถึง
บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ทั้งสองอย่างนี้จะ
ทำาความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้อง
อดทนต้องไม่ใจร้อน” (จีรวัจน์ วงศาโรจน์, 2547: 47)
ในอดีตจนถึงปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจัน
ทบเพชร อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 12 หมู่บ้าน 
ปรากฏว่ามีเพียงหมู่บ้านเดียวคือหมู่ 12 มีการนำาหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
มาปฏบิตับิา้ง แตก่ย็งัไมเ่ปน็ผลเทา่ทีค่วร ทัง้นีอ้าจเกดิปจัจัย
หลายประการเริ่มจากการไม่เข้าใจหลักปรัชญา 3 ประการ 
อยา่งลกึซึง้ คอื ความพอประมาณ ความมเีหตมุผีล และการ
สรา้งภมูคิุม้กนั จงึไมส่ามารถนำาหลกัปฏบิตัไิปใชใ้หเ้กดิผลด ี
ไม่ว่าเรื่องการลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้ การประหยัด การ
ดำารงชวีติท่ีพอเหมาะรวมทัง้การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 จากความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาดัง
กล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหา 
และแนวทางการแกป้ญัหาการดำาเนนิชวีติตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจัน
ทบเพชร อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าในท้องที่นี้มี
ปญัหาอะไรจงึทำาใหค้นสว่นใหญไ่มส่ามารถนำาหลกัปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นชวีติประจำาวนัและมแีนวทางใดที่
จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพ่ือศกึษาปญัหาการนำาหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงมาดำาเนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบล
จันทบเพชร อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัญหาการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำาเนินชีวิต
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจันทบเพชร อำาเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แยกตามเพศและอาชีพ
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการนำาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำาเนินชีวิตของประชาชนใน

เขตเทศบาลตำาบลจันทบเพชร อำาเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์

ความสำาคัญของการวิจัย
 1. ทำาให้ทราบถึงปัญหาการนำาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาดำาเนินชีวิตของประชาชนในเขต
เทศบาลตำาบลจนัทบเพชร อำาเภอบา้นกรวด จงัหวดับรุรีมัย์
 2. ทำาให้ทราบถึงความแตกต่างทางด้านความ
คิดของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจันทบเพชร อำาเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการนำาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาดำาเนินชีวิต
 3. เป็นสารสนเทศในการนำาไปแก้ไขปรับปรุง
พัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจันทบ
เพชร อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบข่ายของการวิจัย
 1. ขอบข่ายเนื้อหา
 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาปัญหา
และแนวทางการแกป้ญัหาการดำาเนนิชวีติตามหลักปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจันทบ
เพชร อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 6 ด้าน (กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2554: 5) ดังนี้ (1) ด้านการลดรายจ่าย (2) 
ดา้นการเพิม่รายได ้(3) ดา้นประหยดั (4) ดา้นการดำารงชีวติ 
(5) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และ (6) ด้านการเอื้ออาทร
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  2.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำาบลจันทบเพชร อำาเภอบ้านกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 25,000 คน
  2.2 กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 2 
ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบเทคนิคการสัมภาษณ์
โดยใช้แบบสมัภาษณ ์แบบกึง่โครงสรา้ง ดงันัน้ กลุม่ตัวอยา่ง
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้
   2.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยกำาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ที่
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ระดับความเชื่อมั่น 95.5 % และความคลาดเคลื่อน ±5 % 
(Taro Yamane; ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2555: 146) ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 394 คน แล้วทำาการสุ่มให้
กระจายในตามหมู่บ้านต่างๆ ตามสัดส่วนโดยวิธีสุ่มอย่าง
ง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก
   2.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้สนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) โดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยการกำาหนดเป็นโควตา (Quota) จากผู้นำา
ชุมชน 10 คน คือ ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลจันทบเพชร 
อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 10 หมู่บ้าน
 3. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
  3.1 ตัวแปรอิสระ
   3.1.1 เพศ ประกอบด้วย
   3.1.1.1 ชาย
   3.1.1.2 หญิง
   3.1.2 ระดบัการศกึษา แบง่ออกเปน็ 6 กลุม่ 
ดังนี้
    3.1.2.1 ประถมศึกษา
    3.1.2.2 มัธยมศึกษาตอนต้น
    3.1.2.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
    3.1.2.4 อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า
    3.1.2.5 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
    3.1.2.6 สูงกว่าปริญญาตรี
   3.1.3 อาชีพ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
    3.1.3.1 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
    พนักงานราชการ
    3.1.3.2 เกษตรกรรม
    3.1.3.3 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
    3.1.3.4 รับจ้างทั่วไป
  3.2 ตัวแปรตาม
   3.2.1 การศกึษาปญัหาและแนวทางการแก้
ปัญหาการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจันทบเพชร อำาเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการลด
รายจ่าย (2) ด้านการเพิ่มรายได้ (3) ด้านประหยัด (4) ด้าน
การดำารงชีวิต (5) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ (6) ด้านการเอื้ออาทร

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1.1 ประชากร ทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้ประกอบ
ด้วย ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำาบลจันทบ
เพชร อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 25,000 คน
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 2 
ประเภท คือ แบบสอบถาม และเทคนิคการสัมภาษณ์โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 2 กลุ่ม 
ดังนี้
   1.2.1 กลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถาม ได้
จากการสุ่มจากประชากร โดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางของทาโรยามาเน่ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 394 คน แล้วทำาการสุ่มให้กระจายในหมู่บ้านต่างๆ 
ตามสัดส่วนโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก
   1.2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้สนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) โดยวธิเีลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยการกำาหนดเป็นโควตา (Quota) จากผู้นำา
ชุมชน 10 คน คือ กำานันและผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
จันทบเพชร อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 10 
หมู่บ้าน
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขึ้น
เอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและมีผู้เชี่ยวชาญให้คำาแนะนำา
ในการพัฒนาเครื่องมือแล้วนำาเคร่ืองมือที่ได้ไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่บ้านหนองตาเข้ม ตำาบลนางรอง อำาเภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเพื่อหาค่าอำานาจจำาแนก โดยการ
วิเคราะห์แบบสอบถามเป็นรายข้อ หาค่าคะแนนเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละข้อ ทั้งกลุ่มสูง 
กลุ่มตำ่า ทดสอบความแตกต่างโดยใช้ t-test ที่ระดับนัย
สำาคัญ .05 หรือ ถ้าค่า t มีค่า 1.75 ขึ้นไป ถือว่ามีอำานาจ
จำาแนกสูง ผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยมีค่าอำานาจ
จำาแนกอยู่ระหว่าง 1.77 ถึง 7.12 แล้วนำามาวิเคราะห์หา
คา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม ไดค้า่ความเชือ่มัน่เทา่กับ 
0.9608 สำาหรบัแบบสัมภาษณม์ลัีกษณะแบบกึง่มโีครงสรา้ง
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โดยกำาหนดหัวข้อไว้กว้างๆ เก่ียวกับความต้องการในการ
พัฒนาตนเองและข้อเสนอแนะ
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผูว้จิยัไดด้ำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยผูว้จิยั
ได้ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ส่งถึงตำาบลจันทบเพชร อำาเภอบ้านกรวด จังหวัด
บรุรีมัย ์เพือ่ขอความรว่มมอืและความอนเุคราะห์ในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไปเกบ็ขอ้มูลดว้ยตนเอง แบบสอบถาม
จำานวน 394 ฉบบั เกบ็รวบรวมไดจ้ำานวน 394 ฉบบั คิดเปน็
ร้อยละ 100 สำาหรับการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้
ดำาเนินการสนทนากลุ่มด้วยตนเองโดยการบันทึกเทป
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม 
เม่ือดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในการจัด
กระทำาข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ ดังนี้
  4.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
(Percentage)
  4.2 ปญัหาและแนวทางการแกป้ญัหาการนำา
หลกัปรัชญามาใช้กับการดำาเนินชวีติของประชาชนดว้ยการ
หาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยแยกเปน็รายขอ้ รายดา้น และโดยภาพรวม
นำาเสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำาอธิบาย
  4.3 เปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาการนำาหลักปรัชญามาใช้กับการดำาเนินชีวิต
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจันทบเพชร อำาเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำาแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้
ค่าสถิติ t-test Independent
  4.4 เปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาการนำาหลักปรัชญามาใช้กับการดำาเนินชีวิต
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจันทบเพชร อำาเภอ
บา้นกรวด จงัหวัดบรุรัีมย ์จำาแนกตามระดับการศกึษา และ
อาชพี วเิคราะหโ์ดยใช้ F-test เม่ือพบความแตกตา่งของค่า
เฉลี่ยในแต่ละด้าน จะทำาการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธี
การของเชฟเฟ (Scheffe’s Method)
  4.5 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์ใชก้ารวเิคราะห์
โดยวิธอีปุมาน โดยนำาประเด็นยอ่ยมาพิจารณาคลา้ยคลงึกนั 

ความแตกต่างกันและความสัมพันธ์กันเพื่อหาข้อสรุป 

สรุปผลการวิจัย
 จากการวิจัยการศึกษาปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจนัทบเพชร อำาเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
 1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดำาเนินชีวิตตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำาบลจนัทบเพชร อำาเภอบา้นกรวด จงัหวดับรุรีมัย ์โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเปน็รายด้าน พบวา่ 
ทกุดา้นอยู่ในระดบัปานกลางเชน่กนั โดยเรยีงลำาดบัจากดา้น
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาตำ่าได้ดังนี้ ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการ
ลดรายจา่ย ดา้นความเอือ้อาทร ดา้นการอนรุกัษท์รพัยากร
และสิ่งแวดล้อม ด้านการดำารงชีวิต และด้านการประหยัด 
ตามลำาดับ
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหา 
และแนวทางการแกป้ญัหาการดำาเนนิชวีติตามหลักปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจันทบ
เพชร อำาเภอบา้นกรวด จงัหวดับรุรีมัย ์โดยจำาแนกตามเพศ 
โดยภาพรวมและรายดา้น ทัง้โดยภาพรวมและรายดา้นแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหา
และแนวทางการแกป้ญัหาการดำาเนนิชวีติตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจัน
ทบเพชร อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจำาแนกตาม
ระดบัการศกึษา โดยภาพรวมและรายดา้น ทัง้โดยภาพรวม 
และรายด้านไม่แตกต่างกัน
 4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหา 
และแนวทางการแกป้ญัหาการดำาเนนิชวีติตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจัน
ทบเพชร อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจำาแนกตาม
อาชพีโดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น 
พบวา่ ดา้นที ่4 แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
 5. ขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็จากการสนทนา
กลุ่ม
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  5.1 ด้านการเพิ่มรายได้ ควรมีการเพิ่มราย
ได้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการ
ประกอบอาชพีเสรมิจากการทำาไรท่ำานา เชน่ กลุม่สตรอีาสา 
กลุม่นำา้หมกั เปน็ตน้ ดำารงชีวติอยา่งพออยูพ่อกนิตามฐานะ
ของตนเอง
  5.2 ด้านการลดรายจ่าย เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักผลไม้ไว้บริโภคใน
ครัวเรือน  และที่เหลือก็ควรจะนำาไปขาย  มีการส่งเสริม
รายได้ในครัวเรือน ควรมีการส่งเสริมการแปรรูป และ
ถนอมอาหาร  เช่น พริกแห้ง  มะนาวดอง  กล้วยตาก  ไข่
เค็ม กระเทียมดอง ผักดอง นำ้าพริก เครื่องแกง การจักสาน 
หัตถกรรม เป็นต้น
  5.3 ด้านการประหยัด ควรมีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีการออมเงินสัจจะเพิ่มขึ้น การไม่เที่ยวเตร่ การ
ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า การไม่กินอาหารเกินความจำาเป็น 
เกินความพอดี ไม่เล่นการพนัน เล่นหวย ควรยึดความ
ประหยัด ลดละความฟุ่มเฟือยในการดำารงชีพอย่างจริงจัง
  5.4 ด้านการดำารงชีวิต การดำารงชีวิตควร
ส่งเสริมการมีแหล่งเรียนรู้ท่ีให้ความรู้ในด้านการประกอบ
อาชีพ  ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหาร
จัดการเงินทุน ด้านการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ  การทำาไร่ 
ผัก  พริก  มะพร้าว มะนาว  ถั่วฝักยาว แตงร้าน ซ่ึงคนใน
ชุมชนสามารถเรียนรู้ ปฏิบัติ และนำาไปใช้ได้
  5.5 ดา้นการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม สง่เสริมใหป้ระชาชนปลกูตน้ไมเ้พือ่ทดแทนทีไ่ด้
ใชไ้ป การปลกูตน้ไมร้มิสนัเขือ่น รมิคลองตลอดแนว และให้
ประชาชนช่วยกันดูแลต้นนำ้าและลำาธาร เพื่อเป็นการรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอ
  5.6 ดา้นความเอื้ออาทร มกีารจดักจิกรรมให้
กบัผูส้งูอายไุดม้คีวามสขุโดยใหล้กูหลานไดเ้ขา้รว่มกจิกรรม
พรอ้มๆ กัน เช่น การรดนำา้ขอพรผูส้งูอายใุนวนัสงกรานตท์กุ
ป ีการดำารงชวีติบนพ้ืนฐานของการรูจ้กัตนเอง การคดิพึง่พา
ตนเอง การดแูลตนเอง และพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั อยา่ง
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่กัน และชุมชนมีการจัดสวัสดิการให้กับคน
ด้อยโอกาส

อภิปรายผล
 จากการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้
ปัญหาการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจันทบเพชร อำาเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการเพิ่มราย
ได้ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการประหยัด ด้านการดำารง
ชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และด้านความเอื้ออาทร มีประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยจะขอ
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
 1. จากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในเขต
เทศบาลตำาบลจนัทบเพชร อำาเภอบา้นกรวด จงัหวดับรุรีมัย ์
มปีญัหาการดำาเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการประหยัด 
ด้านการดำารงชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และด้านความเอื้ออาทร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ ปานกลาง และมีประเด็นปัญหาการดำาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่าเฉล่ียสูงๆ ได้แก่ 
มีปัญหาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจำาหน่ายเพ่ือ
เพิ่มรายได้ มีปัญหาในการนำาสิ่งของที่ใช้แล้วมาประยุกต์
ใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีปัญหาในการออมทรัพย์
ในครัวเรือน มีปัญหาในการศึกษาหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
อินเทอร์เน็ต มีปัญหาในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้
ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนสูงสุด และมีปัญหาในการ
แนะนำาการทำาเกษตรผสมผสานในชมุชนใหผู้้ทีส่นใจและคน
รุ่นใหม่นำาไปปฏิบัติ ผลวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของธนา
วฒุ ิพมิพก์ ิและจนัทนา ฤทธิส์มบรูณ ์(2553 : 95) ทีไ่ดศ้กึษา
วจิยัเรือ่ง การประยกุตใ์ชแ้นวทางพระราชดำารเิศรษฐกจิพอ
เพยีงกบัวสิาหกจิชมุชนในจงัหวดัจนัทบรุ ีผลการศึกษาวจิยั 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มตัวอย่างอาชีพ
บริการ กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ และกลุ่มตัวอย่าง
อาชีพการพาณิชย์ มีระดับการประยุกต์ใช้หลักการจัดการ
ตามแนวพระราชดำาริเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกันโดย
มีการรวมอยู่ในระดับปานกลาง
 2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปราย
ได้ ดังนี้
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  2.1 จากผลการวิจัย พบว่าปัญหาการดำาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเพิ่มราย
ได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
ว่ามีปัญหาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจำาหน่าย
เพื่อเพิ่มรายได้ เนื่องจากปัจจุบันการประกอบอาชีพทาง
ด้านการเกษตรมีมากมายหลายอาชีพ ซ่ึงมีท้ังอาชีพหลัก
และอาชีพรอง ซึ่งประชาชนในตำาบลจันทบเพชรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพหลักในการทำานา หลังจากพ้นฤดูทำานา
ประชาชนก็จะว่างงาน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วันชัย พละไกร (2550: 134 - 135) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำาเร็จของหมู่บ้าน
เศรษฐกจิพอเพียง : กรณีศกึษาบา้นตำาแย ตำาบลมว่งสามสบิ 
อำาเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ในด้านการเพิ่มรายได้ พบว่า ประชาชนมีการจัดตั้ง
กลุ่มทางการเกษตรและกลุ่มอาชีพอื่นๆ ถึง 13 กลุ่มอาชีพ 
ทำาให้ราษฎรไม่มีการว่างงาน ทำาให้มีรายได้เพิ่มจากอาชีพ
ทำานาเดมิจงึทำาใหป้ระชาชนมรีายไดส้ามารถยงัชพีไดอ้ยา่ง
สุขสบายพอสมควร
  2.2 จากผลการวิจัย พบว่าปัญหาการดำาเนิน
ชวิีตตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ดา้นการลดรายจา่ย 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่า
มีปัญหาผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ใช้เองในครัวเรือน เช่น 
นำา้ยาลา้งจาน มปีญัหาในการนำาสิง่ของทีใ่ชแ้ลว้มาประยกุต์
ใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรมีการฝึกอบรมและ
การปฏิบัติการในการผลิตนำ้ายาล้างจาน โดยใช้มะกรูดเป็น
วัตถุดิบหลักซ่ึงสามารถจัดหาได้ภายในหมู่บ้านการดำาเนิน
กจิกรรมตามแผนใชก้ระบวนการกลุม่ในการดำาเนนิการ ผล
การวิจัยดังกล่าวสอดคล้องแนวคิดของ สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์
(2544: 69) ไดก้ลา่ววา่ ทฤษฎใีหม ่(New Theory Farming)
เปน็พระราชดำารสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ เกีย่ว
กับเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีทรงพระราชทานเน่ืองในวโรกาส
ต่างๆ เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรมีท่ีดินถือ
ครองประมาณ 10-15 ไร่ สามารถมีนำ้าใช้เพื่อการเกษตร
อย่างพอเพียงตลอดปี และใช้นำ้ากับท่ีดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อให้มีกินตามอัตภาพ คือ ไม่ได้รวยมาก แต่พอกิน 
ไม่อดอยาก มีความพอเพียงและพึ่งพาตนเอง
  2.3 จากผลการวิจัย พบว่าปัญหาการดำาเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการประหยัด 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะวา่มี
ปญัหาในการออมทรพัยใ์นครวัเรอืน การใชไ้ฟฟา้และเครือ่ง
ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ซ่ึงจะต้องมีนโยบายช่วยสนับสนุน
ให้เกิดประชาชนมีการออมในชุมชน เพื่อให้การเก็บออม
เกิดขึ้น เป็นทั้งแหล่งการออมและแหล่งการกู้ยืมที่ช่วยให้
ดอกเบี้ยไม่ตกไปสู่เจ้าหนี้นอกระบบที่อัตราดอกเบี้ยสูง แต่
จะเป็นดอกผลให้กับชุมชน สมาชิก และสามารถช่วยเป็น
สวัสดิการให้กับชุมชน ฝึกให้ประชาชนเหล่านี้ฝากเงินกับ
องค์กรทางการเงินชุมชนที่ใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกลๆ 
เช่น กองทุนสัจจะออมทรัพย์ หรือธนาคารหมู่บ้านที่มีอยู่
ทัว่ไปในชนบท ผลการวจิยัดงักลา่วสอดคลอ้งแนวคดิของอำา
พล เสนาณรงค์ (2541: 5-6) ทีไ่ดก้ล่าววา่ เกษตรกรรายยอ่ย 
ฐานะค่อนขา้งยากจนมสีมาชิกในครอบครวัปานกลาง 5 - 6 
คน อยู่ในเขตใช้นำ้าฝน หากมีแหล่งนำ้าเสริมสามารถปลูกพืช
ผักสวนครัว เลีย้งเป็ดเล้ียงไกท่ำาไร่ทำานา มผีลผลติดมีีรายได้
สง่บตุรหลานเรยีนหนงัสอืไดร้วมทัง้การรกัษาพยาบาลตอ้ง
ใช้จ่ายอย่างประหยัด
  2.4 จากผลการวิจัย พบว่าปัญหาการดำาเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการดำารงชีวิต 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
มีปัญหาในการศึกษาหาความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต 
ซึง่สาเหตทุีแ่นวทางการดำารงชวีติอยา่งพอเพยีง ไดถ้กูกล่าว
ถงึอย่างกวา้งขวางในขณะนี ้เพราะสภาพการดำารงชีวติของ
ประชาชนในปจัจบุนัไดถู้กปลกูฝงั สรา้งหรอืกระตุน้ ใหเ้กดิ
การใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่า
ปจัจยัในการดำารงชวีติ เชน่ การบรโิภคเกนิตวั ความบนัเทงิ
หลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตาม
แฟชัน่ การพนนัหรอืเส่ียงโชค เป็นตน้ จนทำาใหไ้มม่เีงนิเพยีง
พอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่าน้ัน ส่งผลให้เกิดการ
กู้หนี้ยืมสิน จึงเกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถหลุด
ออกมาได้ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแนวทางในการดำารงชีวิต ผล
การวิจัยดังกล่าวสอดคล้องแนวคิดของ วิทยากร เชียงกูล 
(2545: 9) ทีไ่ดก้ล่าวถงึเรือ่งของกจิกรรม และความสัมพนัธ์
ของคนในด้านการผลิตและบริการ และการกระจายหรือ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
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การบริโภคที่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของตนเอง ครอบครัว 
และสมาชิกในชุมชน ดังนั้น เศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องของการ
พัฒนาการผลิตเพื่อผลิตสินค้าและบริการให้ได้มากท่ีสุด 
เพื่อตอบสนองความอยู่ดีกินดีหรืออยู่เย็นเป็นสุขของคน
ส่วนใหญ่เป็นหลัก และสอดคล้องกับแนวคิดของ วรลักษณ์ 
จรัญรักษ์ (2551: 111) ท่ีได้กล่าวว่าหน่วยเศรษฐกิจและ
หน่วยธุรกิจรวมตัวกัน เพื่อดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายใต้รูปแบบของการปกครอง จารีต ประเพณี สังคม
วัฒนธรรม แต่ละประเทศมีจุดมุ่งหมายท่ีจะช่วยตัดสิน
ปัญหาพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ ออกระเบียบ หรือข้อ
บังคับ มีวิธีการควบคุมการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ให้เหมาะสม และเป็นผลดีต่อ
  2.5 จากผลการวิจัย พบว่าปัญหาการ
ดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะว่ามีปัญหา
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหากไม่มีแผนการดำาเนินงานท่ี
เหมาะสมแล้วจะทำาให้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหลืออยู่มี
สภาพเสื่อมโทรมลง และยังก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศได้ในที่สุด ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นวิธีการทำานุบำารุง ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีข้ึนในด้านต่างๆ โดยเน้นงานด้าน
การอนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟสูภาพสิง่แวดลอ้ม ผลการวจิยัดงักลา่ว
สอดคล้องแนวคิดของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549: 11) ที่ได้กล่าวว่าการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณเริ่มมีข้อจำากัดมาก
ขึ้น จากข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน
ราคาถูกที่กำาลังหมดลงอย่างรวดเร็ว ขณะท่ีการอาศัยทุน
จากต่างประเทศมีบทบาทช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ในอดีตเริ่มมีข้อจำากัดจากการเคลื่อนย้าย
ทุนไปสู่ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงกว่าจะเป็น
ข้อจำากัดต่อการระดมทุนของประเทศ ประเทศไทยจึง
ต้องปรับตัวให้ทัน โดยต้องมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพมากขึ้น รวมท้ังเรื่องพัฒนาคน 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นรากฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมให้เกิดความสมดุล รู้คุณค่า
ของทรพัยากรธรรมชาตวิา่เปน็สิง่ทีห่ายากไมส่ามารถสรา้ง
ทดแทนไดง้า่ย ตอ้งสอนใหล้กูหลานรูจ้กัใชอ้ยา่งคุม้คา่อยา่ง
ทะนุถนอมให้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ต่อไป
  2.6 จากผลการวิจัย พบว่าปัญหาการดำาเนิน
ชวีติตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ดา้นความเอือ้อาทร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
มีปัญหาในการแนะนำาการทำาเกษตรผสมผสานในชุมชนให้
ผู้สนใจและคนรุน่ใหมน่ำาไปปฏิบติั ควรมกีารรวมกลุ่มเพือ่ทำา
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากความรักและเอื้ออาทรต่อกัน เช่น 
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  การนิมนต์พระให้มาช่วยสอน
จริยธรรมและศีลธรรมในโรงเรียนในชุมชน  การรวมกลุ่ม 
เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน การจัดตั้งร้านค้าชุมชน การจัดทำาแผน
แม่บทชุมชน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ การจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการ การรวมกลุ่มอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การรวมกลุ่มทำาขนมของแม่บ้าน หรือรวมกลุ่ม
เพื่อปลูกพืชผักสวนครัว บนพื้นฐานของการปลูกฝังสมาชิก
ในชมุชนใหม้คีวามเอือ้อาทรตอ่กนัมากกวา่คำานงึถงึวตัถเุงนิ
ทอง มีความคิดที่จะแจกจ่ายแบ่งปันให้ผู้อื่น ทั้งยังจะทำาให้
ไดเ้พือ่นและเกดิเปน็วฒันธรรมทีด่ทีีจ่ะชว่ยลดความเหน็แก่
ตวั และสรา้งความพอเพยีงใหเ้กดิขึน้ในจติใจ ผลการวจิยัดงั
กลา่วสอดคลอ้งกับแนวคดิของ สุดใจ ทลูพานชิยกิ์จ (2546:
4-5) ที่ได้กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจมีความสำาคัญต่อ
ทุกประเทศ นอกจากทำาให้ประเทศมีอัตราการเจริญเติบโต
แลว้ ยงักอ่ใหเ้กิดประโยชนใ์นชว่ยสรา้งความสัมพนัธ ์ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีการพัฒนา
เศรษฐกิจดี ให้ความช่วยเหลือประเทศกำาลังพัฒนา ใน
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านเงิน
ทุน เทคโนโลยี การค้า เป็นต้น ทำาให้ประเทศด้อยพัฒนา
ได้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ดีขึ้น นอกจากนี้ ผลจากการ
ให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือกัน ช่วยก่อให้เกิดความ
สงบสุข ลดปัญหาความขัดแย้งบางส่วนลงได้ทำาให้ชุมชนมี
ความรักสามัคคี สนิทสนมกลมเกลียวกัน มีความรู้สึกต่อ
กันเหมือนญาติพี่น้อง 
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 3. การเปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงจำาแนกตามเพศ จำาแนกตามระดับการศึกษา และ
จำาแนกตามอาชีพ
  3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและ
แนวทางการแก้ปัญหาการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง จำาแนกตามเพศ ในเขตเทศบาลตำาบลจัน
ทบเพชร อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำาแนกตามเพศ 
ทั้งโดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลวิจัยครั้งนี้
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้การทีไ่ดข้อ้สรปุเชน่นีอ้าจ
เปน็เพราะวา่เพศชายและเพศหญงิมหีลกัปรชัญาเศรษฐกจิ
มาใชใ้นชุมชนในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
แสดงวา่ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจนัทบเพชร อำาเภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งเพศชายและเพศหญิงนำาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในระดับเดียวกัน ผล
การวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ สถิต กองคำา 
(2544:19) ที่กล่าวถึงปัจจัยการบริหาร คือ คน ปัจจัยพื้น
ฐานที่ใช้ในการบริหารทั่วไป และเป็นที่ยอมรับกันว่าปัจจัย 
การบริหาร ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ
  3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
วเิคราะหเ์ปรียบเทยีบปญัหาและแนวทางการแก้ปญัหาการ
ดำาเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จำาแนกตาม
ระดบัการศกึษาทัง้โดยภาพรวมและรายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ผลวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ การที่ได้ข้อ
สรุปเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีการระดับการ
ศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงมาใช้ในชุมชนไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและราย
ด้าน เนื่องจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องท่ี
สามารถทำาความเข้าใจได้ง่าย ไม่จำากัดการศึกษา ขึ้นอยู่กับ
การปฏบิตัขิองแตล่ะคนตามความเหมาะสม ผลการวจิยัดงั
กล่าวสอดคล้องกับงานแนวคิดของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549: 11) ที่
ได้กล่าววา่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมาลดลงอย่างต่อ
เนื่อง ประสิทธิภาพการผลิตปรับตัวได้ช้า เน่ืองจากความ

ล้าหลังในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพึ่งพา
ต่างประเทศสูงทั้งในเรื่องวัตถุดิบ เงินทุน เทคโนโลยีและ
ตลาด ขณะทีแ่รงงานไทยจำานวนมากมกีารศกึษาเพยีงระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้น และไม่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตท่ี
เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งความสามารถในการบริหารจัดการ
ธุรกิจยังด้อยประสิทธิภาพ
  3.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบปญัหาและแนวทางการแก้ปญัหาการ
ดำาเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง จำาแนกตาม
ระดับอาชีพ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการดำารงชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคญัทางสถติิท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอืน่ๆ ไมแ่ตกตา่งกนั ซ่ึง
ผลวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ การที่ได้ข้อ
สรปุเชน่นีอ้าจเปน็เพราะวา่ ดา้นการดำารงชวีติ ประชาชนจะ
มปัีญหาในการศกึษาหาความรูข้อ้มลูขา่วสารทีเ่กีย่วกบัเรือ่ง
เศรษฐกิจพอเพียงทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต 
ในระดับปานกลางกับการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงมาใช้ในชุมชนทั้งภาพรวมและรายด้านการรับรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
อินเทอร์เน็ต กับการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชุมชนในภาพรวม และด้านการประยุกต์ใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน เนื่องจากสื่อเหล่านี้มีความหลากหลายย่อมเข้า
ถงึประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถงึมากกวา่การใชส้ือ่เพยีงชนดิเดยีว
 4. ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากการ
สนทนากลุ่ม
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่มแบบก่ึงมีโครงสร้างโดย
กำาหนดหัวข้อไว้กว้างๆ ปรากฏว่ามีข้อค้นพบท่ีน่าสนใจคือ
  4.1 ด้านการเพิ่มรายได้ ควรมีการเพิ่มราย
ได้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการ
ประกอบอาชพีเสรมิจากการทำาไรท่ำานา เชน่ กลุ่มสตรอีาสา 
กลุม่นำา้หมกั เปน็ตน้ ดำารงชวีติอยา่งพออยูพ่อกนิตามฐานะ
ของตนเอง ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของ สนธยา พลศรี 
(2547: 59-60) ที่กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง 
การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการ
เพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ ทั้งภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การเพิ่มรายได้รวมของ
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ประชากร การเพิ่มรายได้ต่อหัว การกระจายรายได้อย่าง
เสมอภาค
  4.2 ด้านการลดรายจ่าย เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักผลไม้ไว้บริโภคใน
ครัวเรือน และที่เหลือก็ควรจะนำาไปขาย มีการส่งเสริมราย
ได้ในครัวเรือน ควรมีการส่งเสริมการแปรรูป และถนอม
อาหาร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงมหาดไทย 
(2549: 4) ที่ได้อธิบายว่า นโยบายการดำาเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกจิพอเพียงกระทรวงมหาดไทยไดม้อบหมายใหแ้ตล่ะ
จังหวัด ดำาเนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
เกิดเป็นรูปธรรม เบื้องต้นให้คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพยีงละ 1 จงัหวดั การขบัเคลือ่นจะเปน็ไปในลกัษณะเครอื
ข่าย และระดมพลังจากทุกภาคส่วน
  4.3 ด้านการประหยัด ควรมีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีการออมเงินในลักษณะกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
เพ่ิมข้ึนในหมู่บ้าน การไม่สูบบุหร่ีด่ืมเหล้า การไม่กินอาหาร
เกินความจำาเป็นเกินความพอดี ควรยึดความประหยัด ลดละ
ความฟุ่มเฟือยในการดำารงชีพอย่างจริงจัง ซ่ึงจะสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมา
จากพระราชดำาริจังหวัดสกลนคร (2555: 13) ท่ีได้กล่าวว่า 
จากพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่ีได้
พระราชทาน ในวโรกาสต่างๆ น้ัน ทำาให้ประชาชนพออยู่พอ
กินสมควรแก่อัตภาพในระดับท่ีประหยัดไม่อดอยาก และเล้ียง
ตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4.4 ด้านการดำารงชีวิต การดำารงชีวิตควร
ส่งเสริมการมีแหล่งเรียนรู้ท่ีให้ความรู้ในด้านการประกอบ
อาชีพ  ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหาร
จดัการเงนิทนุ ดา้นการผลติปุย๋หมกัชวีภาพ ซึง่จะสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ ณัฐนันท์ หอมวิเศษวงศา (2547: 2 - 13) ที่
ไดก้ลา่ววา่ ประชาชนสามารถเข้าถึงแหลง่ทุน ตามความเป็น
ไปได้ของโครงการที่ขอต่อรัฐบาล โดยไม่เหลื่อมลำ้าระหว่าง
คนจนและคนรวยทุกคน
  4.5 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนที่ได้
ใชไ้ป การปลกูตน้ไมร้มิสนัเขือ่น รมิคลองตลอดแนว และให้
ประชาชนช่วยกันดูแลต้นนำ้าและลำาธาร เพื่อเป็นการรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอ  ซ่ึงจะสอดคล้องกับแนวคิด

ของ กรมวชิาการ (2542: คำานำา) ทีส่รปุว่า ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง หมายถงึ แนวทางสำาคญัในการบรหิารจัดการทีด่นิ
และนำา้ เพือ่การเกษตรขนาดเล็กใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด รวม
ทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองของเกษตรกรอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริ และพัฒนาให้เกิดการพึ่งพาตนเอง
 4.6 ด้านเอื้ออาทร มีการจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุได้มีความสุขโดยให้ลูกหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมๆ กัน  เช่น การรดนำ้าขอพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
ทุกปี  การดำารงชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง การคิด
พึง่พาตนเอง การดแูลตนเอง และพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกัน 
อยา่งเอ้ือเฟือ้เผือ่แผก่นั และชมุชนมกีารจดัสวสัดกิารใหก้บั
คนดอ้ยโอกาส ซึง่จะสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ มิง่หมาย มุง่
มาจน (2552: 10) ที่กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
แนวทางและหลักการปฏิบัติท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งสำาคัญที่มีพื้นฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย  ซึ่งสามารถนำาไปใช้ได้
ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ข้อเสนอแนะ
 จากการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นปัญหา 
และแนวทางการแกป้ญัหาการดำาเนนิชวีติตามหลักปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลจันทบ
เพชร อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทาง
ในดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น ดังต่อไปนี้
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้
  1.1 ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง
การแก้ปัญหาการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านการเพิ่มรายได้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
ปัญหาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจำาหน่ายเพื่อเพิ่ม
รายได้ ดังนั้นเทศบาลตำาบลจันทบเพชรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ควรทำาหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้หาทุนทรัพย์ด้วยวิธีการ
อื่นที่จะนำามาซ้ือเครื่องมือการแปรรูปทางการเกษตรให้
สอดคล้องกับพืชผลทางการเกษตรในเขตพื้นที่เพื่อสร้าง
แนวทางแก่เกษตรกรซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงภายในพื้นที่ 
กำาหนดอตัราภาษ ีและค่าธรรมเนยีมใหม้คีวามยดืหยุน่ตาม
ความเหมาะสมขององคป์กครองสว่นทอ้งถิน่แตล่ะประเภท 
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ภายใต้กรอบกฎหมายที่รัฐบาลกำาหนดให้
  1.2 ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง
การแก้ปัญหาการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านการลดรายจ่าย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
ปัญหาผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ใช้เองในครัวเรือน เช่น 
นำ้ายาล้างจาน ดังนั้น เทศบาลตำาบลจันทบเพชร และผู้ที่
เกี่ยวข้องควรหางานในรูปแบบของเครือข่ายและวางแผน
งานร่วมกันโดยไม่แยกส่วนกันในการพัฒนาชุมชนเป็นไป
อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้น
ตั้งแต่การสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ชุมชน
ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำาปรัชญาเศรษฐกิจ
ไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำาวันอย่างเป็นรูปธรรมเริ่มต้น
ตัง้แตก่ารทำาบญัชคีรวัเรอืนไปสูก่ารกำาหนดกิจกรรมลดราย
จา่ยและเพิม่รายได้อยา่งตอ่เนือ่งอยา่งจริงจงั ทำาหนา้ท่ีเปน็
พีเ่ลีย้งใหแ้กช่มุชน และพยายามผลกัดนัให้ชมุชนสรา้งความ
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
  1.3 ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง
การแกป้ญัหาการดำาเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอ
เพยีงในดา้นการประหยดั ข้อทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื มปีญัหา
ในการออมทรัพย์ในครัวเรือน ดังนั้นเทศบาลตำาบลจันทบ
เพชรและผูท้ีเ่กีย่วข้องควรสง่เสริมใหป้ระชาชนรู้จกัเกบ็ออม 
ถนอมใชท้รพัยส์นิ สิง่ของใหเ้กดิประโยชนค์ุม้คา่ ไมฟุ่ม่เฟอืย 
ฟุง้เฟ้อ ผูท้ีม่คีวามประหยดั คอื ผูท้ีด่ำาเนินชวีติเรยีบง่าย รูจ้กั
ฐานะการเงนิของตน คดิกอ่นใช ้คดิกอ่นซือ้ เกบ็ออม ถนอม
ใชท้รพัยส์นิสิง่ของอยา่งคุม้ค่า รูจ้กัทำาบญัชรีายรบั-รายจา่ย
ของตนเองอยูเ่สมอ การประหยดัและอดออมเปน็หวัใจของ
การตั้งหลักตั้งฐานให้มั่นคง คนที่จะเรียกได้ว่า รู้จักหา รู้จัก
ใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น ใช้เงินเป็น เป็นคนทำามาหากินที่ดี 
ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สมบัติเป็นประโยชน์ 
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง
  1.4 ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง
การแกป้ญัหาการดำาเนนิชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอ
เพยีงในดา้นการดำารงชวิีต ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื มปัีญหา
ในการศกึษาหาความรูข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัเรือ่งเศรษฐกจิ
พอเพียงทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ดังน้ัน
เทศบาลตำาบลจนัทบเพชร และผูท้ีเ่กีย่วข้องควรตอ้งสง่เสรมิ
ให้มีความรอบรู้เปิดโอกาสให้มีการอบรมพัฒนาทักษะด้าน

ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
เชน่ ระเบยีบวนิยั สัมมาคารวะ ซือ่สตัยส์จุรติ กตัญญูกตเวท ี
ขยนัหม่ันเพยีร อดทน สนใจใฝรู่ ้และจิตสำานกึในการทำาคณุ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีการเผยแพร่การประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโดยจัด
ทำาสื่อรูปแบบต่างๆ ประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่สนใจและ
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจัดการ
ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  1.5 ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและ
แนวทางการแก้ปัญหาการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ข้อที่มี ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีปัญหา
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นเทศบาลตำาบลจันทบ
เพชรและผู้ที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการส่งเสริมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการและองค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งฐาน
มูลสารสนเทศของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหาร
งานและดำาเนนิการดา้นอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดลอ้มในหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงให้มปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น
  1.6 ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง
การแก้ปัญหาการดำาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านการเอื้ออาทร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
ปัญหาในการแนะนำาการทำาเกษตรผสมผสานในชุมชนให้
ผู้ที่สนใจและคนรุ่นใหม่นำาไปปฏิบัติ อื่น ดังนั้นเทศบาล
ตำาบลจันทบเพชรและผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีความตั้งอยู่บน
พื้นฐานของ การมีความเมตตา ความเอื้ออาทร และความ
สามัคคีของสมาชิกในชุมชน ในการร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อ
ประกอบอาชีพต่างๆ ให้บรรลุผลสำาเร็จ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
จึงมิได้หมายถึงรายได้ แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยังรวมถึง 
ประโยชน์ในมิติอื่นๆ ด้วย ได้แก่ การสร้างความมั่นคง ให้
กับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการ 
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อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของชุมชน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป 
  2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรมีการศึกษาพัฒนาความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถ่ินเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
  2.2 ควรมกีารศกึษาและพฒันาแนวทางและรปูแบบการแปลงเงนิออม สูโ่ครงการหรอืกจิกรรมท่ีเปน็ประโยชน์
ต่อชุมชนในส่วนรวม
  2.3 ควรศึกษารูปแบบการนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันในสังคมเมือง
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงวิพากษ์ลักษณะการใช้ การปรับเปล่ียนคำา และการนิยามความหมาย
ของคำาศัพท์ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 โดยนำาข้อมูลมาศึกษาเปรียบเทียบกับพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542 ผลการวิจัย พบว่า พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แตก
ตา่งจากฉบบัอืน่ ดา้นการปรบัเปลีย่นคำาตัง้แบบการเพิม่คำายอ่ยหรอืคำาอนพุจน ์การตดัตวัอยา่งบทนยิาม การอา้งองิคำาศัพท ์
การอธบิายคำาศัพท ์การปรบัเปลีย่นคำาตัง้ การเตมิคำาท้ายพยางค ์และการสญูคำาตัง้ ดา้นการนยิามความหมาย พบการนยิาม
ความหมายแบบกวา้ง การนยิามความหมายแบบแคบเขา้ การนยิามความหมายแบบยา้ยที ่และการนิยามความหมายแบบ
แตกต่างไปจากเดิม

คำาสำาคัญ: การศึกษาเชิงวิพากษ์, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, การปรับเปลี่ยนคำา, การปรับเปลี่ยนความหมาย 
และการสูญคำา 

Abstract
 This research aimed at a critical study of usage, adjusting, and definition of the vocabulary in 
Thai Royal Institute Dictionary BE 2554 and a comparative study of Thai Royal Institute Dictionary BE 
2525 and 2542. The result revealed that Thai Royal Institute Dictionary BE 2554 was different from Thai 
Royal Institute Dictionary BE 2525 and 2542 in adjusting the establishing word by adding sub-vocabulary, 
cutting the example in definition, vocabulary reference, vocabulary explanation, adjusting the establishing 
word, adding suffix, and cutting the establishing word. In addition, the researcher found the extended 
definition, narrowed definition, displaced definition, and dissimilar definition.

Keywords: Critical study, Thai Royal Institute Dictionary, Word adjusting, Definition Adjusting, Word cutting.

การศึกษาเชิงวิพากษ์พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
A Critical Study on the Thai Royal Institute Dictionary BE 2554
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บทนำา
 พจนานุกรมจัดเป็นหนังสืออ้างอิง หรือ Refer-
ence Book เป็นหนงัสอืทีร่วบรวมคำาในภาษาใดภาษาหนึง่
โดยเรียงลำาดับคำาตามตัวอักษร แล้วให้ความรู้หรือความ
หมายของคำานั้นๆ เพียงสั้น ๆ และบอกประวัติที่มาของคำา 
บอกวิธีการเขียน สะกด การันต์ การออกเสียงอ่าน  
 พจนานุกรมเริ่มมีใช้ในยุคกลางราวศตวรรษ
ที่ 16 มีรากคำามาจากศัพท์ภาษาละติน คือคำาว่า dictio, 
dictionarium  หลังจากศตวรรษท่ี 18 พจนานุกรมได้
รับความสนใจและถูกพัฒนาให้ก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน 
พจนานุกรมจึงเปรียบเสมือนบันทึกความปรับเปลี่ยนของ
ภาษา เพราะทุกภาษานั้นมีชีวิต มีความปรับเปลี่ยนตลอด
เวลาไม่เคยหยุดนิ่งตามอิทธิพลต่าง ๆ ในสังคม วัฒนธรรม 
การเมือง การศึกษา การใช้ภาษาในยุคหนึ่งอาจมีการปรับ
เปลี่ยนไปจากแบบเดิมที่เคยใช้มา แต่ความต้องการของผู้
ใช้พจนานุกรมไม่เคยเปลี่ยนไป จึงมีการสร้างพจนานุกรม
ใหม่ขึ้นตลอดเวลา แต่ยังต้องคงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ
ทีส่ำาคญัของความเปน็พจนานกุรมเอาไวอ้ยา่งครบถ้วนเสมอ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีจำานวน 4 ฉบับ 
ได้แก่ คือ ฉบับ พ.ศ. 2493 ฉบับ พ.ศ. 2525 ฉบับ พ.ศ. 
2542 และฉบับปี พ.ศ. 2554 จัดพิมพ์ครั้งแรกเม่ือ พ.ศ. 
2493 จนมีผู้เรียกพจนานุกรมฉบับน้ันว่า พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 จัดทำาขึ้นเพ่ือ เชิดชู
เกียรติราชบัณฑิต และใช้แทนปทานุกรมเดิมที่ออกใช้ใน
ราชการ พ.ศ. 2470 โดยกระทรวงธรรมการเป็นผู้ดูแล 
มีความบกพร่องในเรื่องของคำาศัพท์และความหมายอยู่
มาก ประกอบกับราชบัณฑิตยสถานมีปราชญ์ราชบัณฑิต
อยู่มาก กระทรวงธรรมการ จึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือขอความเห็นชอบให้โอนงานชำาระปทานุกรมไปข้ึนกับ
ราชบัณฑิตยสถานแทน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากปทานุกรม 
มาเป็นพจนานุกรม เพราะกินความหมายกว้าง และ
ครอบคลุมถึงการรวบรวมคำาท้ังหมดท่ีมีอยู่ในภาษาน้ัน ๆ 
(สาโรจน์ มณีรัตน์, 2546) 
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2525 จัดพิมพ์ในสมัยของ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายก
รัฐมนตรีในสมัยนั้น โดยให้ปรับปรุงพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ซึ่งใช้มานานถึง 27 ปี และ
เป็นการจัดทำาขึ้นเพื่องานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 

ปี ในปี พ.ศ. 2525 ต่อมาราชบัณฑิตต้องการปรับปรุง
พจนานกุรมอกีครัง้ จงึตอ้งการใหพ้จนานกุรมทีจ่ะสรา้งใหม่
เปน็พจนานกุรมทีจั่ดทำาขึน้เนือ่งในโอกาสพระราชพธิมีงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
ภมูพิลอดลุยเดช ในป ีพ.ศ. 2542 จงึไดเ้กดิพจนานกุรม ฉบบั
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ขึ้น
 แ ล ะ ใ น ปี เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ พ ร ะ บ า ท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ราชบัณฑิตจึง
จัดสร้างพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
โดยศาสตราจารย์พิเศษจำานงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
เปน็ประธานคณะกรรมการชำาระ มกีารเพิม่จำานวนคำาศพัท์
ขึน้จำานวนมาก โดยเฉพาะการเพิม่คำาศพัทเ์กีย่วขอ้งกบัการ
พัฒนาซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ เช่น คำาว่า 
แกล้งดิน แก้มลิง กังหันนำ้าชัยพัฒนา เป็นต้น และคำาศัพท์
ที่ใช้ในชีวิตประจำาวัน เช่น คำาว่า สปา เครื่องดื่ม วัตถุมงคล 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น (พจนานุกรมฯ พ.ศ.2554 : คำานำา)
 ลักษณะการเพิ่มคำาศัพท์ใหม่ในพจนานุกรม
ส่วนใหญ่เป็นคำาที่มีใช้อยู่ในภาษาและเข้าใจความหมายกัน
ในสังคมไทยเป็นอย่างดี แต่ยังไม่ได้เก็บอยู่ในพจนานุกรม
ก็จะเก็บเพิ่มไว้ บางคำาเป็นคำาเฉพาะในหมู่วัยรุ่น คำาสแลง 
ภาษาปาก กม็กีารเพิม่ใหม ่เช่น คำาวา่ ขีตู้ ่(ปาก) ก. ใหค้วาม
หมายวา่ กลา่วอา้งหรือทึกทกัวา่ของผู้อืน่เปน็ของตวั พรอ้ม
ยกตัวอย่างว่า นี่ปากกาของฉันนะอย่ามาขี้ตู่ และคำาว่า คู่ซี้ 
(ปาก) น. เพื่อนสนิท (จ. ซี้ ว่าตาย) เป็นต้น มีการเพิ่มคำา
ศัพท์ทั่วไปไว้ใน เช่น คำาว่า กวดวิชา (ก.) หมายถึง การเรียน
เสรมิหรอืเรยีนเพิม่เตมิเพือ่ใหท้นัหรอืมคีวามรูด้ยีิง่ขึน้ คำาวา่ 
ทิชชู (น.) หมายถึง กระดาษเนื้อบาง นุ่ม ใช้เช็ดหน้า เช็ด
มือ เช็ดปาก เป็นต้น และคำาว่า ห้างสรรพสินค้า (น.) หมาย
ถึง ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งสินค้าที่ขายส่วนใหญ่จะเป็น
เครื่องอุปโภคบริโภคระดับกลางจนถึงระดับสูงหลากหลาย
ประเภท เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำาอาง เครื่องใช้ในบ้าน 
 เมือ่มกีารเพิม่คำาศพัทใ์หมเ่ขา้มากเ็กดิการหายไป
ของคำาศพัทเ์กา่ในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 
2525 และพ.ศ. 2542 ซึ่งการหายไปของคำาศัพท์นี้เรียก
ว่า เกิดการสูญคำา เช่น คำาว่า ว่อง (ก.) หมายถึง รวดเร็ว, 
คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, ปราดเปรื่อง คำาว่า เหน็ด (ก.) 
หมายถึง อ่อนเพลียเพราะทำางาน, มกัใช้เข้าคูก่ับคำา เหนื่อย 
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เปน็เหนด็เหนือ่ยหรอืเหนือ่ยเหนด็ และคำาวา่ เปอ๋เหลอ (ว.) 
หมายถงึ เซอ่, ไมค่มคาย (ใชแ้กห่นา้) คำาศพัทบ์างคำาปรากฏ
เฉพาะบางฉบับ เช่น คำาว่า กะหรี่กัญชา ปรากฏเฉพาะ
ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 คำาว่า 
กะโหล้ง ปรากฏเฉพาะในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 เป็นต้น 
 ซึ่ ง ได้มีผู้ สนใจทำา วิจัยเรื่องที่ เกี่ ยวข้องกับ
พจนานุกรม ในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ งานของ
บุญเรือน จันทร์ชูผล (2529) ได้ทำาวิจัยเรื่องวิเคราะห์
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 โดย
วิเคราะห์จากพจนานุกรมฯ ท่ีพิมพ์ครั้งที่ 1 (2525) มุ่ง
วิเคราะห์ในด้านการเก็บคำา การจัดเรียงลำาดับคำา อักขรวิธี 
การบอกเสียงอ่าน การให้ความหมาย การบอกประวัติที่มา
ของคำา การเสนอตัวอย่างการใช้คำา การเสนอคำาพ้องความ
หมายและคำาความหมายตรงกันข้าม การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน การแสดงภาพประกอบ รวมทั้งการจัดรูปเล่ม
และการจดัพมิพ ์แลว้ประเมินคา่โดยอาศยัตำาราตา่ง ๆ  และ
แบบแผนการสรา้งพจนานุกรมของพจนานกุรมทีม่ชีือ่เสยีง
เป็นเกณฑ์ งานสมปอง ตาลเพชร (2534) ศึกษาการปรับ
เปลีย่นของคำาวเิศษณ ์จากอกัขราภธิานศรบัทข์องหมอปรดั
เลและพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 และ
งานของนิชรา อัศววิบูลย์ (2533) ได้ศึกษาการเพิ่มคำา การ
สูญคำา และการปรับเปลี่ยนความหมายของคำากริยาในช่วง 
พ.ศ. 2416-2525 จากหนังสืออักขราภิธานศรับท์ของหมอ
ปรัดเลกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
  ประเด็นการศึกษาเชิงวิพากษ์เนื้อหาสาระใน
พจนานุกรมทั้งในด้านการใช้คำาตั้ง การนิยามคำา และ
การเลือกที่จะไม่จัดเก็บคำาซ่ึงยังไม่มีผู้ศึกษา ผนวกกับ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 มีเนื้อหา
สาระท่ีแตกต่างจากเล่มก่อนเช่น การเลือกคำาศัพท์ท่ีเกิดข้ึน
ใหม่ การนิยามคำาศัพท์ และการเก็บคำาศัพท์ท่ีมีใช้ในกลุ่มวัยรุ่น
เป็นต้น ดังได้ยกตัวอย่างกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาเชงิวิพากษล์กัษณะการใชแ้ละลกัษณะ
การปรับเปลี่ยนคำาและการนิยามความหมายของคำาศัพท์
ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กรอบ
แนวคิดของการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องศึกษาเชิงวิพากษ์พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ผู้วิจัยเลือกแนวคิดเป็น
วิธีการศึกษาโดยประยุกต์ใช้กับแนวคิดอรรถวิทยา (semantics)
การทำาพจนานุกรม (lexicography) ภาษาศาสตร์เชิง
ประวัติ (historical linguistics) และการเปลี่ยนแปลงทาง
ภาษา ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเน้นการศึกษาเชิงวิพากษ์โดยวิธี
การเปรียบเทียบภาษาตามแนวภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
เปรยีบเทยีบ เพือ่จะไดท้ราบในเรือ่งการใช้คำาศัพท ์การเพิม่
คำาศพัท ์การสญูคำาศพัท ์และการใชบ้ทนยิามคำาศพัทต์า่ง ๆ  
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 

ขอบเขตของการวิจัย
 การศึกษาครั้งน้ีจะนำาข้อมูลจาก พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 
พิมพ์โดยบริษัทนานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์ จำากัด พ.ศ. 2556 
เพื่อนำามาศึกษาลักษณะการใช้และลักษณะการปรับ
เปลี่ยนคำาและความหมายของคำาศัพท์ในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้
แนวคิดการวิจัยด้านภาษาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงประวัติ (Historical Linguistics)
ทฤษฎศีพัทวทิยา (Lexicology) และทฤษฎกีารเปลีย่นแปลง
ทางภาษา (Linguistic Variation) และเสนอผลงานแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยมีขั้นตอน
การดำาเนินการวิจัย ดังนี้
 1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษา
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลคำาศัพท์จากพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 3 ฉบับ ได้แก่ พจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 โดยใช้กระบวนการเก็บคำาศัพท์ 
ดังต่อไปนี้
  2.1กำาหนดคำาศัพท์ที่จะเลือกเก็บ ผู้วิจัย
ได้กำาหนดการเลือกเก็บเฉพาะคำาศัพท์ที่ต่างกันของ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ว่ามีความ
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แตกต่างกันกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2525 และพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 
อย่างไรถ้าตรงตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ก็จะนำาคำาศัพท์นั้นมา
วิเคราะห์
  2.2 เลือกคำาศัพท์ตามท่ีได้กำาหนดไว้ โดย
ใช้วิธีการเก็บคำาศัพท์ในบัตรคำา และบันทึกคำาศัพท์ใน
โปรแกรมตาราง Excel แบ่งเป็นช่องตารางพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 พจนานุกรม ฉบับ
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติ
สถาน พ.ศ. 2554 และบทนยิามของพจนานกุรมแตล่ะฉบบั
นำามาเปรียบเทียบกัน
  2.3 เปรียบเทียบพจนานุกรมที่เลือกไว้ มา
สังเคราะห์ แยกหมวดหมู่ ดังนี้
 หมวดหมู่การตั้ งคำา คือการศึกษาเฉพาะ
คำาตั้ง ผู้วิจัยจะดูความแตกต่างคำาต้ังในพจนานุกรมแต่ละ
ฉบับว่าแตกต่างกันอย่างไร โดยเอาพจนานุกรม ฉบับ
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.2554 เปน็หลกัหากปใีดมคีวามแตก
ต่างก็จะนำาตัวอย่างคำาศัพท์น้ันมาศึกษาหมวดหมู่บทนิยาม
คำาศัพท ์คือการศกึษาความแตกตา่งของบทนยิามคำาศพัท ์ผู้
วจิยัจะดทูีบ่ทนยิามของพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน
ปี พ.ศ. 2554 เป็นหลัก หากบทนิยามของพจนานุกรมใด
แตกต่างก็จะเลือกตัวอย่างคำาศัพท์นั้นมาศึกษา
  2.4 เมือ่ไดต้วัอยา่งคำาตามหมวดหมูท่ีก่ำาหนด
ไว้ ผู้วิจัยจะนำาคำาศัพท์มากรอกลงในตาราง Excel เพื่อ
เปรียบเทียบคำาศัพท์ และบทนิยามระหว่างพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554
 3. วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยนำา
แนวคิดภาษาศาสตร์วิพากษ์มา เพื่อวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
 4. นำาเสนอรายงานการวิจัยแบบพรรณนา
วิเคราะห์

ผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้พบว่า
 1. ด้านการดำาเนินการจัดทำาพจนานุกรม การ
จัดพจนานุกรมมีพัฒนาการมาตามลำาดับตั้งแต่อดีตได้

ใช้คำาว่า“ปทานุกรม” จนกระทั่ง พ.ศ. 2475 จึงใช้คำาว่า 
พจนานุกรม แทนคำาว่า “ปทานุกรม” เพราะมีความหมาย
ตรงกับคำาว่า Dictionary มากกว่า ต่อมาได้โอนความรับ
ผิดชอบในการชำาระแก้ไขให้แก่ ราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่ปี 
2477 ถึงปัจจุบันได้มีการชำาระและปรับปรุงแก้ไขมาแล้ว
รวม 3 ฉบับคือ ฉบับปี พ.ศ.2493 ฉบับปี พ.ศ. 2525 และ
ฉบับปีพ.ศ. 2542
 2. ด้านลักษณะการต้ังคำา พจนานุกรม ฉบับ
ราชบณัฑติยสถานแตล่ะเล่มไดย้ดึหลักการศกึษาในคำาชีแ้จง
หลักการจดัทำาและวธิใีชพ้จนานกุรม ฉบับราชบณัฑติยสถาน 
มีการเพิ่มคำาย่อยหรือคำาอนุพจน์ในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 แตกต่างจากพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ พ.ศ. 2542 โดย
พบลักษณะที่แตกต่างจำานวน 2 ลักษณะ คือ
  2.1 การเพิ่มคำาย่อย พบว่า มีการเพิ่มคำาย่อย
เก่าและการเพิ่มคำาย่อยใหม่เข้ามา เช่น คำาว่า ขนม พบใน
ฉบับปี พ.ศ. 2525 และฉบับปี พ.ศ. 2542 พบ 4 ชื่อ แต่
ในฉบับปี พ.ศ. 2554 พบชื่อขนมเพิ่มขึ้นอีก 34 ชื่อ และคำา
ว่า บรรยาย ในฉบับปี พ.ศ.2525 และฉบับปี พ.ศ. 2542 
ไม่ปรากฏว่ามีคำาย่อย แต่ในฉบับปี พ.ศ.2554 พบคำาว่า 
บรรยายโวหาร เป็นคำาย่อยเกิดขึ้นใหม่
  2.2 การเพิ่มคำาตั้ง พบ 3 ลักษณะ ได้แก่
   2 .2 .1 การเพิ่มโดยการปรับเปล่ียน
เครื่องหมายวรรณยุกต์ จึงทำาให้รูปการเขียนคำาตั้งปรับ
เปลี่ยนไปจึงเกิดคำาตั้งใหม่ขึ้น เช่น คำาว่า กระแด็ก ๆ, กระ
แด๊ก ๆ
   2.2.2 การเพิ่มคำาตั้งโดยการเพิ่มคำาและใส่
หมายเลขกำากับ เพื่อทำาให้บทนิยามของคำาศัพท์แต่ละคำามี
ความหมายชัดเจนขึ้น การแยกคำาตั้งลักษณะดังกล่าวต้อง
ใช้บทนิยามเป็นตัวตั้งคำา เช่น คำาว่า กรีส ๑, กรีส ๒ จาก
เดิมเขียนว่า กรีส
   2.2.3 การเพิ่มคำาตั้งโดยการเพิ่มคำาศัพท์
คล้ายจากเดิมคำาศัพท์นี้มีคำาตั้งคำาเดียว แต่ในฉบับปี พ.ศ.
2554 ไดเ้พิม่คำาตัง้เปน็ 2 คำา เพือ่ใหผู้ใ้ชไ้ดท้ราบวา่สามารถ
ใชไ้ดท้ัง้ 2 คำาซึง่มคีวามหมายคล้ายคลึงกนั เชน่ คำาวา่ ทะยา
ทะแย, ทะยาทะแยแส การปรบัเปล่ียนดังกลา่ว เกิดจากการ
เพิม่คำาเขา้มาทำาใหก้ารอา่นคำามคีวามคล้องจองจำาไดง้า่ยขึน้ 
และบทนิยามของคำาศัพท์ก็เพิ่มขึ้นด้วย
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 3. ลักษณะการตั้งบทนิยามคำาศัพท์ พบว่ามี
ลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้
  3.1 การเพิ่มตัวอย่างบทนิยามในฉบับปี พ.ศ. 
2554 แตกตา่งจากฉบบัป ีพ.ศ. 2525 และฉบบัป ีพ.ศ. 2542 
ทีเ่พิม่ความหมายจากเดมิทีไ่มม่ตีวัอยา่งการใชค้ำาเขา้ไปเพือ่
ให้ผู้ใช้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น เช่น เขยื้อน [ขะเยื่อน] ก. 
ไหวตัวหรือเคลื่อนที่, ทำาให้ไหวตัวหรือให้เคลื่อนที่, (มักใช้
แก่ของหนัก) เช่น ตู้ใบนี้หนักมากดันเท่าไหร่ไม่เขยื้อนเลย, 
โดยปรยิายหมายความว่าขยบัตวั เช่น เรยีกใช้ใหท้ำางานเทา่
ไหร่ๆ ก็นั่งนิ่งไม่ยอมเขยื้อน
  3.2 การตัดตัวอย่างบทนิยาม ในพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับปี พ.ศ. 2554 พบแตกต่างจาก
ฉบับปี พ.ศ.2525 และฉบับปี พ.ศ. 2542 เช่น กระแหร่ม 
[-แห̣ร่ม] ก. กระแอม ถูกตัดตัวอย่างบทนิยามออกไป 
เนือ่งจากคำาศพัทน์ีเ้ปน็คำาทีเ่รารูจ้กักนัดอียูแ่ลว้จงึไม่จำาเปน็
ต้องมีตัวอย่างการใช้คำาประกอบบทนิยาม และแม้จะตัด
ตัวอย่างบทนิยามออกไปทุกคนก็เข้าใจความหมายของคำา
ได้ดี
  3.3 การปรับเปลี่ยนตัวอย่าง ในฉบับปี พ.ศ. 
2554 พบแตกต่างจากฉบับปี พ.ศ. 2525 และฉบับปี พ.ศ. 
2542 สาเหตุการปรับเปลี่ยนตัวอย่างบทนิยาม เน่ืองจาก
ต้องการให้บทนิยามคำาศัพท์มีความหลากหลาย และคำา
ทีม่าใชเ้ป็นตวัอย่างเปน็คำาทีม่ใีชใ้นปจัจบุนั เชน่คำาวา่ ชร- ๓ 
[ชร̣ะ-] เปน็พยางคห์นา้ของคำาทีต่ัง้ตน้ดว้ยตวั ช ในบทกลอน
เช่น ชทึง เป็น ชรทึง เปลี่ยนเป็น ชร- ๓ [ช̣ระ-] เป็นพยางค์
หน้าของคำาที่ตั้งต้นด้วยตัว ช ในบทกลอน เช่น ชริน เป็น 
ชรริน ทั้งสองคำานี้เป็นคำาที่มีใช้ในบทกลอนแต่ปัจจุบันจะ
ใช้คำาว่า ชริน เป็น ชรริน แทน
  3.4 การอ้างอิงคำาศัพท์ ในฉบับปี พ.ศ. 2554 
พบแตกต่างจากฉบับปี พ.ศ. 2525 และฉบับปี พ.ศ. 2542 
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือการอ้างอิงเอกสารจากเดิมไม่ได้
กล่าวไว้แต่ในฉบับปี พ.ศ. 2554 พบการเพิ่มการอ้างอิง
เอกสารเข้ามาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบที่มาของคำาศัพท์ พบการ
อ้างอิงการยืมคำา ในด้านการเพิ่มการอ้างอิงการยืมคำาเพื่อ
ให้ผู้ใช้ได้ทราบที่มาของคำาศัพท์ การปรับเปลี่ยนการเขียน
คำายืมเพื่อความถูกต้องของการใช้คำายืม การเพิ่มอักษรย่อ
คำายมืเพือ่เพิม่ภาษาใหมใ่นบญัชอีกัษรยอ่คำายมื การตดัการ
อ้างอิงคำายืมเกิดจากการเพิ่มคำาย่อยจึงทำาให้การอ้างอิงคำา

ยืมสูญไป และการปรับเปลี่ยนแก้ไขการอ้างอิง เพื่อความ
ถกูตอ้ง และเปน็ปจัจบุนัของขอ้มลูทีน่ำามาอา้งองิ การอา้งองิ
คำาศพัทใ์นฉบบัป ีพ.ศ. 2554 พบมกีารปรบัเปลีย่นจากฉบบั
ก่อนค่อนข้างมาก เนื่องจากการปรับเปลี่ยนคำาศัพท์ อาทิ 
การเพิ่มคำาศัพท์เข้ามาและการสูญคำาศัพท์ไปต่างๆ เหล่านี้
ล้วนเป็นปัจจัยสำาคัญให้การอ้างอิงที่มาของคำาศัพท์ปรับ
เปล่ียนตาม หรืออาจเกดิจากการผิดพลาดในการตรวจชำาระ
ของคณะกรรมการในการพมิพท์ีม่าของคำา หรอืการคน้ควา้
เพิ่มเติมของคณะกรรมการจึงทำาให้เกิดหลักฐานใหม่ถึงที่
มาของคำาศัพท์น้ัน ๆ เพราะภาษาเป็นส่ิงที่ปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลาตราบใดทีภ่าษายงัไมห่ยดุปรบัเปลีย่นการอ้างองิ
คำาศัพท์ก็ปรับเปลี่ยนตามได้ตลอดเช่นเดียวกัน
  3.5 การอธบิายคำาศพัท ์ในฉบบัป ีพ.ศ. 2554 
พบแตกต่างจากฉบับปี พ.ศ. 2525 และฉบับปี พ.ศ. 2542 
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
   3.5.1 การอธิบายโดยการใช้ภาษาอธิบาย
ต่างกันเดิมใช้ว่า ภูมิต้านทานโรค เปลี่ยนเป็น ภูมิต้านทาน
ตอ่ชวีพษิ เพ่ือความถกูตอ้งชดัเจนและทนัสมยัของการใชค้ำา
   3.5.2 การอธบิายโดยการเพิม่รายละเอยีด
ของนิยามคำาศัพท์ เช่น เดิมคำาว่า สตูป [สะตูบ] (แบบ) น. 
สถปู, สิง่กอ่สรา้งซึง่กอ่ไวส้ำาหรบับรรจขุอง ควรบชูากระดกู
แห่งบุคคลที่นับถือเป็นต้น, สดูป ก็ว่า. (ส.; ป. ถูป) เปลี่ยน
เป็น สตูป น. สถูป, สิ่งก่อสร้างที่มีรูปโอควำ่าซึ่งก่อไว้สำาหรับ
บรรจุของ ควรบูชามีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
และพระธาตขุองพระอรหันต ์เปน็ตน้, สดปู กว็า่. (ส.; ป.ถบู).
การเพิ่มรายละเอียดของนิยามคำาศัพท์ดังกล่าว ทำาให้คำา
ว่า สตูป ในฉบับปี พ.ศ.2554 มีความหมายชี้เฉพาะเจาะจง
ชัดเจนขึ้นด้วย
   3.5.3 การอธิบายโดยการตัดรายละเอียด
ของนิยามคำาศัพท์ โดยการใช้ภาษาหรือเลือกสรรคำา
ที่เป็นภาษาปัจจุบันให้เข้าใจได้ชัดเจน เช่น เดิมคำาว่า 
มหาสงกรานต์ น. นักขัตฤกษ์ขึ้นปีใหม่อย่างเก่า เริ่มแต่
พระอาทิตย์ย่าง เข้าสู่ราศีเมษ คือ วันที่ ๑๓ เมษายน เรียก
ว่า วันมหาสงกรานต์. เปลี่ยนเป็น มหาสงกรานต์ น. วันขึ้น
ปีใหม่อย่างเก่า เริ่มแต่พระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ ราศีเมษ เรียก
ว่า วันมหาสงกรานต์. การตัดรายละเอียดบทนิยามในฉบับ
ป ีพ.ศ.2554 ดงักล่าวกเ็พือ่ใหบ้ทนยิามมคีวามกระชับเขา้ใจ
ง่ายขึ้น โดยการตัดคำาว่า นักขัตฤกษ์ และคำาว่า คือ วันที่ 
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๑๓ เมษายน แม้ถูกตัดออกไปทุกคนก็ยังเข้าใจบทนิยามได้ 
ซึง่รายละเอยีดของบทนยิามทีต่ดัออกกค็อืสิง่ทีท่กุคนทราบ
กันดีอยู่แล้วนั่นเอง
 4. การปรับเปลี่ยนคำาต้ัง พบการปรับเปลี่ยน
คำาตั้งใน 3 ลักษณะ คือ
  4.1 การปรับเปลี่ยนรูปคำาตั้ง ในฉบับปี พ.ศ. 
2554 พบแตกต่างจากฉบับปี พ.ศ. 2525 และฉบับปี พ.ศ. 
2542 พบการคือ การประวิสรรชนีย์ท้ายคำาศัพท์ เช่น กังส
เปลี่ยนเป็น กังสะ การปรับเปลี่ยนรูปสระหรือสระลดรูป 
เช่น นั่งโป่ง เปลี่ยนเป็น น่ังป่ง การปรับเปลี่ยนพยัญชนะ 
เชน่ สเปกโทรสโคป เปลีย่นเปน็ สเปกโทรสโกป การซำา้เสยีง 
เช่น กระเดิด ๒ เปลี่ยนเป็น กระเดิด ๒, กระเดิดๆ การตัด
อักษรนำา เช่น กะระหนะ เปลี่ยนเป็น กะระนะ การปรับ
เปลี่ยนสระ วรรณยุกต์และเพิ่มพยัญชนะท้าย เช่น กงไฉ่ 
เปลี่ยนเป็น ก้งฉ่าย, ก๊งฉ่าย การเติมคำาท้ายพยางค์ เช่น นับ
ประสา เปลีย่นเปน็ นบัประสาอะไร การปรบัเปลีย่นลกัษณะ
ต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นทำาให้รูปเขียนและการออกเสียง
คำาแตกต่างกันออกไปทำาให้เกิดคำาศัพท์ใหม่ข้ึนใช้ในฉบับปี 
พ.ศ. 2554 ส่วนบทนิยามพบการปรับเปลี่ยนบ้างแต่ก็ยังมี
เค้าความเดิมปรากฏอยู่ถือว่าไม่มีผลต่อบทนิยาม
  4.2 การปรับเปลี่ยนแบบเพิ่มคำาตั้ง ในฉบับปี 
พ.ศ. 2554 พบวา่แตกตา่งจากฉบบัป ีพ.ศ.2525 และฉบบัป ี
พ.ศ. 2542 พบการปรับเปลี่ยน คือ การปรับเปลี่ยนสถานะ
จากคำายอ่ยเป็นคำาตัง้ เช่น กระลบั เพิม่เป็น กระลบักระเลอืก 
การแยกคำาตั้ง มะกอกบ้าน, มะกอกป่า เพิ่มเป็น มะกอก
บ้าน และ มะกอกป่า การสร้างคำาศัพท์ใหม่ เช่น กบดำากบ
แดง กระตั้วแทงเสือ กระแตเวียน กวดวิชา กังหันร่อน การ
ทับศัพท์ เช่น ไกด์ คอนโดมีเนียม คอร์รัปชัน คอลัมน์ คอ
ลัมนิสต์ คำาศัพท์โอกาสพิเศษ เช่น กังหันนำ้าชัยพัฒนา แก้ม
ลิง การใช้คำาอ้าง เช่น กระถินเทศ กันพิรุณ ก้านปล้อง กู่เจิง 
โกวเจง็ การปรบัเปลีย่นดงักลา่วทำาใหเ้กดิคำาศพัทใ์หมข่ึน้ใช้
ในฉบับปี พ.ศ. 2554
  4.3. การปรับเปลี่ยนแบบสูญคำาตั้ง ในฉบับปี 
พ.ศ. 2554 พบชนิดของคำาศัพท์ที่สูญ คือ คำากริยา คำานาม 
คำาวิเศษณ์ คำาไม่ระบุชนิดของคำา พบลักษณะของคำาศัพท์
ที่ใช้เฉพาะแห่งที่สูญ คือ กลอน ถิ่น แบบ โบ ปาก สำา พบ
สาเหตุการสูญของคำาศัพท์ พบการปรับเปลี่ยน ในด้านการ

ปรบัเปล่ียนเสยีงหรอืรปูเขยีนของคำาศัพท ์เชน่ กงไฉ ่เปน็ กง้
ฉ่าย, ก๊งฉ่าย การปรับเปลี่ยนวรรณยุกต์ เช่น ลอกแลก เป็น 
ล่อกแลก การปรับเปล่ียนพยัญชนะ เช่น สเปกโทรสโคป 
เปน็ สเปกโทรสโกป การปรับเปลีย่นสถานะของคำาศพัทจ์าก
คำาต้ังเป็นคำาคำาย่อย เช่น กับแกล้ม เดิม กับแกล้ม [-แก̣ล้ม] น.
ของกนิแกล้มเหลา้, แกลม้ กว็า่. ปรบัเปลีย่น กับ ๓, กับขา้ว 
น. อาหารซึ่งปรกติใช้กินพร้อมข้าว. กับแกล้ม [-แก̣ล้ม] น. 
ของกินแกล้มเหล้า, แกล้ม ก็ว่า. การปรับเปลี่ยนแบบรวม
คำาตั้ง เช่น เดิม ทรทึง ๑, ทรทึง ๒ เปลี่ยนเป็น ทรทึง การ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าวทำาให้เกิดการสูญคำาตั้งในพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
 5. การปรับเปลี่ยนการนิยามความหมายของ
คำาตั้ง พบในฉบับปี พ.ศ. 2554 พบว่าแตกต่างจากฉบับปี 
พ.ศ. 2525 และฉบับปี พ.ศ. 2542 พบการปรับเปลี่ยน คือ
  5.1 การนยิามความหมายแบบแคบเขา้ เพือ่ใช้
ระบบุทนยิามคำาศัพทเ์พยีงบทนยิามเดยีว ซึง่ในฉบบัป ีพ.ศ. 
2554 พบในคำาทีใ่ชใ้นชวีติประจำาวนัเพราะคำาศพัท์เหลา่นัน้
เป็นคำาศัพท์ท่ีทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วจึงไม่จำาเป็นต้องมีราย
ละเอียดของบทนิยามมาก
  5.2 การนิยามความหมายแบบกว้างออก คือ
การเพิม่รายละเอยีดของบทนยิามเขา้มาทำาใหค้ำาศพัทน์ัน้มี
ความหมายกวา้งออกจากพจนานกุรมฉบบักอ่น คำาศพัทบ์าง
คำาเมื่อนำามาใช้ได้หลากหลายก็ต้องมีการเพิ่มรายละเอียด
ของบทนยิามใหก้วา้งออกเพือ่จะครอบคลุมความหมายของ
การใช้คำาศัพท์นั้น ๆ
  5.3 การนิยามความหมายแบบย้ายที่ คือการ
สลับที่หรือการเรียงประโยคของรายละเอียดบทนิยามแตก
ตา่งไปจากเดมิ แตไ่มไ่ดท้ำาใหค้วามหมายปรับเปล่ียนไปดว้ย 
พบการปรับเปลีย่นนอ้ยมากในฉบับป ีพ.ศ. 2554 สว่นใหญ่
นอกจากจะสลับทีป่ระโยคแล้วยงัมกีารเพิม่บทนยิามเขา้มา
เพื่อให้การอธิบายรายละเอียดของบทนิยามมีความชัดเจน
ขึ้นด้วย
  5.4 การนิยามความหมายแบบแตกต่างไป
จากเดิม คือการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบทนิยาม พบการ
ปรับเปลี่ยน 2 ลักษณะ คือการนิยามความหมายแบบแตก
ต่างไปจากเดิม แต่ยังมีเค้าความหมายเดิม และการนิยาม
ความหมายแตกตา่งไปจากเดมิ โดยไมม่เีค้าความหมายเดมิ
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  5.5 การนยิามความหมายแบบคำาอา้งหรอืคำา
โยงแบบแตกต่างไปจากเดิม พบมากในฉบับปี พ.ศ. 2554 
แม้จะมีคำาโยงปรับเปลี่ยนไปแต่การนิยามความหมายของ
คำายังคงเดิม 

อภิปรายผล
 ลักษณะการตั้งคำา เมื่อแบ่งตามการเรียงลำาดับ
คำาและวิธีเก็บคำา สามารถแบ่งได้เป็น 7 ลักษณะ ซ่ึง
พจนานุกรมแต่ละเล่มก็ได้ระบุไว้ในคำาช้ีแจงหลักการจัดทำา
และวธิใีชพ้จนานกุรมใหผู้ใ้ชไ้ดท้ราบทกุเลม่ จากการศกึษา
พบว่า ฉบับปี พ.ศ. 2554 แตกต่างจากฉบับปี พ.ศ. 2525 
และฉบับปี พ.ศ. 2542 ในการเพิ่มคำาย่อย หรือคำาอนุพจน์ 
โดยเฉพาะคำาศัพท์ทั่วไปท่ีใช้ในชีวิตประจำาวัน สาเหตุมา
การติดต่อสื่อสารกัน จึงมีการเพิ่มคำาศัพท์ใช้สื่อสารกันมาก
ขึ้นด้วย การใช้คำาอ้าง หรือ คำาโยง เป็นการเพิ่มคำาศัพท์
เดมิทีม่คีวามหมายเกีย่วเนือ่งกนัทำาใหมี้บทนยิามทีส่ามารถ
ใช้ได้มากขึ้น การเพิ่มคำาตั้ง 4 ลักษณะคือการปรับเปลี่ยน
เครื่องหมายวรรณยุกต์ การเพิ่มคำาโดยใส่หมายเลขกำากับ 
การแยกคำา การเพิม่คำาศพัทค์ลา้ย ลกัษณะการตัง้บทนยิาม
คำาศัพท์ เมื่อแบ่งตามความหมาย สามารถแบ่งการศึกษา
ได้ 10 ลักษณะ ซึ่งพจนานุกรมแต่ละเล่มก็ได้ระบุไว้ในคำา
ชีแ้จงหลกัการจดัทำาและวธิใีชพ้จนานกุรมใหผู้ใ้ชไ้ดท้ราบทกุ
เล่ม จากการศึกษาพบสิ่งที่ฉบับปี พ.ศ. 2554 มีความแตก
ต่างจากฉบับปี พ.ศ. 2525 และฉบับปี พ.ศ. 2542 ในการ
เพ่ิมตัวอย่างคำาศัพท์ การใช้คำาให้มีความชัดเจนครอบคลุม
มากขึ้นจากเดิม การตัดตัวอย่างคำาศัพท์ เนื่องจากเป็นคำา
ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วจึงไม่จำาเป็นต้องมีตัวอย่างประกอบ การ
ตดัตวัอยา่งออกไปก็เพือ่ใหบ้ทนยิามมคีวามกระชบัข้ึน การ
ปรับเปลี่ยนตัวอย่างคำาศัพท์ หรือบริบทที่คำาศัพท์เกิดขึ้น ก็
เพื่อให้ตัวอย่างมีความหลากหลายและเป็นปัจจุบันมากข้ึน 
การอ้างอิงที่มาของคำาศัพท์ทั้งที่เป็นเอกสารและการยืมคำา 
จากเดิมไม่ได้ระบุไว้ก็ได้เพ่ิมเข้าไปเพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบ โดย
เฉพาะการเพิ่มการใช้อักษรย่อบอกท่ีมาของลักษณะคำายืม 
ที่เพิ่มขึ้นมาจากฉบับปี พ.ศ. 2525 และฉบับปีพ.ศ. 2542
3 ภาษา คือภาษาเปอร์เซีย ภาษาอาหรับ และภาษา
โปรตุเกส หรือจากเดิมท่ีเคยระบุใช้อักษรย่อบอกท่ีมาของ
ลักษณะคำายืมก็ได้หายไป เพราะการจัดพิมพ์หรือแก้ไข

ข้อมูลจึงเกิดการสูญการอ้างอิง หรือการปรับเปลี่ยนแก้ไข
ที่มาของคำาศัพท์เพื่อให้คำาศัพท์มีความถูกต้องของข้อมูล
ปัจจุบัน การอธิบาย สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือการ
อธิบายโดยการใช้ภาษาอธิบายต่างกัน แม้ภาษาที่ใช้ในการ
อธิบายจะต่างกันแต่ความหมายยังคงเดิม การอธิบายโดย
การเพิ่มรายละเอียดของนิยามคำาศัพท์เพื่อความถูกต้อง
ชดัเจนในการใชนิ้ยามคำาศพัท ์การตดัรายละเอยีดของนยิาม
คำาศพัทเ์พือ่ความทนัสมยัและเหมาะสมกบัปจัจบุนั ของบท
นิยามและเป็นคำาที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว
 การปรับเปล่ียนคำาตั้งในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานฉบับปี พ.ศ. 2554 ด้านการปรับเปลี่ยน
รูปคำา พบการปรับเปลี่ยนหลายลักษณะสาเหตุที่ทำาให้เกิด
การปรับเปลี่ยนรูปคำาตั้งเหล่านั้น ในฉบับปี พ.ศ. 2554 
มาจากการท่ีสังคมปรับเปล่ียนไปการใช้คำาก็ปรับเปลี่ยนไป
ดว้ย จงึมผีลทำาใหร้ปูเขยีนปรบัเปลีย่นตาม การปรบัเปลีย่น
แบบเพิ่มคำาตั้งศัพท์เก่า คือ การปรับเปลี่ยนสถานะของ
คำาศัพท์จากคำาย่อยเป็นคำาตั้ง ในฉบับปี พ.ศ. 2554 เพื่อ
ความชัดเจนในการอธิบายบทนิยามคำาศัพท์ การแยกคำาตั้ง
เปน็การปรบัเปล่ียนสถานะของคำาตัง้คลา้ย มาเปน็คำาตัง้ใหม่ 
เพื่อความชัดเจนในการให้บทนิยามคำาศัพท์แต่ละคำา การ
ปรับเปลี่ยนแบบเพิ่มคำาตั้งโดยการเพิ่มคำาศัพท์ใหม่ คือการ
สรา้งคำาศพัทใ์หม่วิวัฒนาการใหมใ่นสงัคม เพือ่ใหค้นใชเ้รยีก
สิง่ตา่ง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นสงัคม สว่นใหญเ่ปน็คำาศพัทท์ัว่ไปที่
คนในสงัคมรูจ้กักนัด ีลกัษณะดังกลา่วมคีวามสอดคลอ้งกบั
ปราณี กุลละวณิชย์ และคนอื่น ๆ  (2540) ได้กล่าวถึงปัจจัย
ทีท่ำาใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นในภาษาสรปุได้วา่ ปจัจยัทีท่ำาให้
เกิดการปรับเปล่ียน คือ 1) ความสะดวกในการออกเสียง 
2) ปัจจัยจากตัวผู้พูด 3) ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ 
การทบัศพัท ์การเพิม่คำาตัง้โดยการใช้คำาอา้ง คำาศพัทโ์อกาส
พิเศษ คือคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การปรับเปลี่ยนแบบสูญคำาตั้ง พบ
การสูญคำาศัพท์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานทั้ง
ชนิดของคำาศัพท์ที่สูญตามหลักไวยากรณ์ และการสูญคำาที่
ใช้เฉพาะแห่ง ในฉบับปี พ.ศ. 2525 กับฉบับปีพ.ศ. 2542 
สาเหตุการสูญของคำาศัพท์เกิดจากการปรับเปลี่ยนรูปการ
เขียนคำาศัพท์ การปรับเปลี่ยนสถานะของคำาศัพท์ การรวม
คำาศัพท ์ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรพนิท ์โลกัตถจรยิา
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(2538) ที่ศึกษาวิเคราะห์การปรับเปลี่ยนคำาศัพท์ใน
พจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2493 พมิพค์รัง้ที ่
5 และ พ.ศ. 2525 พิมพ์ครั้งที่ 2 สรุปได้ว่าอาจจะมีสาเหตุ
มากจากคำาศพัทน์ัน้เปน็คำาลา้สมยั ไมม่ใีชใ้นภาษา หรอืจาก
สาเหตุอื่น เช่น ความผิดพลาดในการรวบรวมปรับปรุงหรือ
การจดัพมิพ ์ซึง่ยงัไมส่ามารถสรปุไดแ้นช่ดั การปรบัเปลีย่น
บทนิยามของคำาศัพท์ระหว่างพจนานุกรมทั้งสองฉบับ โดย
ส่วนใหญ่เกิดผลดีกับผู้ใช้พจนานุกรมเป็นอย่างมาก เพราะ
การให้รายละเอียดของคำานิยามของคำาศัพท์ท่ีเพิ่มมากขึ้น 
หรือการใช้ภาษาในการอธิบายที่แตกต่างกันนั้น เป็นการ
ปรับปรุงเพื่อให้ภาษาที่ใช้มีความทันสมัยและเหมาะสม
กับปัจจุบัน ทำาให้ผู้ใช้พจนานุกรมสามารถที่จะเข้าใจความ
หมายของคำาศัพท์เหล่านั้นได้ทันที
 การปรับเปลี่ยนการนิยามความหมายของคำาตั้ง 
ผูว้จิยัพบวา่การปรับเปลีย่นการนยิามความหมายของคำาตัง้
ในพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบการ
นิยามความหมายแบบกว้างออก เพราะมีการยกตัวอย่าง
การใช้คำาท่ีหลากหลายตามสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม การ
นิยามความหมายแบบแคบเข้า เพราะมีการใช้คำาโยงเข้ามา
แทนบทนิยามคำาศัพท์แต่ละคำาเพื่อให้มีความชัดเจนและมี
ความหมายแคบเข้า การนิยามความหมายแบบย้ายที่ เกิด
จากการปรับปรุงพจนานุกรมใหม่การเรียงคำาจึงลำาดับก่อน
หลังของพจนานุกรมแตกต่างกัน แต่ความหมายยังคงเดิม 
การนิยามความหมายแตกต่างไปจากเดิมเพราะตัวอย่าง
การใชค้ำาปรบัเปลีย่นไปเพือ่ใหค้ำาทีใ่ชเ้ปน็ปจัจบุนั การนยิาม
ความหมายของคำาจึงปรับเปลี่ยนตามไปด้วย

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์
  1.1 ผลการวจิยัเปน็ประโยชนต์อ่การปรบัปรงุ
พจนานุกรมครั้งต่อไปในด้านการเพิ่มคำาศัพท์ การสูญคำา
ศัพท์ บทนิยามคำาศัพท์
  1.2 ผลการวจัิยเปน็ประโยชนต์อ่การเรียนการ
สอนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้คำาศัพท ์ของอาจารยแ์ละนกัเรยีน 
นักศึกษาในระดับต่าง ๆ
  1.3 ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
ด้านความหมายของคำาศัพท์และวิวัฒนาการของคำาใน
พจนานุกรมแต่ละฉบับ
 2. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยต่อไป
 ควรศึกษาเปรียบเทียบพจนานุกรมทั้ง 4 ฉบับ 
คือ 1) พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 
2)  พจนานุกรมฉบับ  ราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525
3) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และ 
4) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เพื่อ
ทราบถึงการเปล่ียนแปลงของคำาศัพท์ที่เกิดขึ้นจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ “ทำาไมจึงจำาเป็นต้องมีเส้นแบ่งระหว่าง กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม 
จรรยาบรรณ และประเพณี” โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปรัชญาเพื่อหาคำาตอบที่ดีที่สุดจากการประนีประนอมทุกฝ่ายเท่าท่ีจะ
ทำาไดแ้ละมเีหตผุลเหนือกวา่ทกุฝา่ย ผลการวจิยัพบวา่ เหตผุลของฝา่ยตรงขา้มทีส่นบัสนนุวา่ไม่จำาเปน็ตอ้งมเีสน้แบง่ระหวา่ง 
กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มหน้าที่นิยม เป็นกลุ่มที่มีทรรศนะ
สนับสนุนว่า ไม่จำาเป็นที่จะต้องมีเส้นแบ่งระหว่าง กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ เพราะปัญหา
ทุกอย่างต้องดูที่เจตนา หากนักสื่อสารมวลชนมีเจตนาดีคือทำาตามหน้าที่ของเหตุผลปฏิบัติ มีความเคร่งครัดในศีลธรรม ก็
จะได้นักสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพสูงสุดและทำาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ดีที่สุด 2) กลุ่มประโยชน์นิยม เป็นกลุ่มที่มี
ทรรศนะสนบัสนนุว่า ไมจ่ำาเปน็ทีจ่ะตอ้งมเีสน้แบง่ระหวา่ง กฎหมาย จรยิธรรม ศลีธรรม ประเพณ ีและจรรยาบรรณ เพราะ
ปญัหาทกุอยา่งตอ้งดทูีผ่ลของการกระทำา หากผลการกระทำาของนกัส่ือสารมวลชนไมผิ่ดกฎหมาย กจ็ะไดน้กัส่ือสารมวลชน
ทีม่คีณุภาพสงูสดุและทำาประโยชนใ์หแ้กป่ระเทศชาตไิดด้ทีีส่ดุ วจิารณเ์หตผุลของฝา่ยตรงขา้มไดว้า่ จดุออ่นของกลุม่หนา้ที่
นิยม ได้แก่ “การใช้ความสำานึกในหน้าที่นั้นใช้ได้เฉพาะตัวเท่านั้นแต่ใช้ในสังคมไม่ได้ผล” ส่วนจุดอ่อนของกลุ่มประโยชน์
นยิม ไดแ้ก่ “ขาดแนวทางการอบรมใหท้กุคนในสงัคมเดยีวมุง่แสวงหาประโยชนเ์พือ่สว่นรวม” เหตผุลของผูว้จิยั เสนอไวว่้า 
จำาเป็นที่จะต้องมีเส้นแบ่งระหว่าง กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ เพราะสามารถสร้างนักสื่อสาร
มวลชนที่มีคุณภาพสูงสุดและทำาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ดีที่สุดได้ เนื่องจากนักสื่อสารมวลชนจะรู้หน้าที่ที่ควรทำาใน
ฐานะเป็นพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย เป็นคนดีมีคุณธรรมตามหลักจริยธรรมตามที่นักปรัชญาช่วยช้ีแนะ เป็นศาสนิกชนที่ดี
ของศาสนาตามการชี้นำาของนักบวชหรือนักการศาสนา และเป็นผู้มีศรัทธาต่อประเพณีซึ่งเป็นเบื้องหลังประวัติศาสตร์ของ
ประเทศตามการชี้แนะของผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม

คำาสำาคัญ: จริยธรรม, นักสื่อสารมวลชน, หลังนวยุค
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Abstract
 This research aimed to understand the 
reason why a border between law, ethic, morals, 
code of conduct, and custom was necessary. It 
used the philosophical approach to find the middle
means for the practical purpose. The results from 
the study revealed that the reason of antagonist 
who disagreed with having a border between law, 
ethic, morals, code of conduct, and custom can 
be divided into two groups: 1) Deontologism was a 
group of people who disagreed with having a border
between law, ethic, morals, code of conduct, and
custom, they believed that every problem depends
on intention. If communicators had good intentions
which acted on practical reason and were strict in
morality, they would become effective communicators
who contribute to the country. 2) Utilitarianism 
was a group of people who disagreed with having 
a border between law, ethic, morals, code of 
conduct, and custom, they believed that every 
problem depends on results of actions. If the result 
of communicator’s action was not illegal, they will 
become effective communicators who contribute 
to the country. In criticism of antagonist’s reason, 
the weakness of both was found as follows: The 
weakness of Deontologist was “Using the sense of 
duty was effective only at the individual level but 
ineffective at the social level”. The weakness of 
Utilitarianism was “Lacking of training motivation 
to everybody in the society to have an intention 
to seeking the benefit for public”. According to 
the study, it could be suggested that a border 
between law, ethic, morals, code of conduct, 
and custom was necessary because it could make 
effective communicators who could make the 
best contribution to the country. The effective 
communicators would know what they should 

act as the good citizen by law, by adherent to 
moral and ethical principles by philosopher’s 
suggestion, being a good religion follower of priest 
or religious preacher’s leadership, and adherence 
to customs which had a historical background by 
the cultural expert.

Keywords: The Ethics, Communicators, 
Postmodernism

บทนำา
 ความสำาคัญของปัญหาการวิจัยในคร้ังนี้คือ 
“จำาเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีเส้นแบ่งระหว่าง กฎหมาย 
จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ” ปัญหา
ดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการแสดงความรับผิดชอบของ
ส่ือมวลชนมีเพียงมิติทางด้านกฎหมายเท่าน้ัน คือ ถ้าไม่
ผิดกฎหมาย ก็ถือว่าใช้ได้ไม่จำาเป็นต้องรับผิดชอบในด้าน
อื่นๆ เพราะเชื่อว่า กฎหมายเป็นเกณฑ์ตัดสินที่เป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย หากกฎหมายน้ันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขมาก
ที่สุด แก่คนจำานวนมากที่สุด แนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแนวคิด
ของจอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) ผู้ถูกขนานนาม
ว่าเป็นบิดาของลัทธิประโยชน์นิยม ส่วนอิมมานูเอล คานท์ 
(Immanuel Kant) เหน็วา่ เจตนาเปน็สิง่สำาคญัทีส่ดุ ดงันัน้ 
หากนกัสือ่สารมวลชนมเีจตนาดคีอืทำาตามหนา้ทีข่องเหตุผล
ปฏิบัติ มีความเคร่งครัดในศีลธรรม เราก็จะได้นักสื่อสาร
มวลชนที่มีคุณภาพสูงสุดและทำาประโยชน์ให้แก่ประเทศ
ชาติได้ดีที่สุด เพราะฉะนั้น จึงไม่จำาเป็นที่จะต้องมีเส้นแบ่ง
ระหวา่ง กฎหมาย จรยิธรรม ศลีธรรม ประเพณ ีและจรรยา
บรรณ
 อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยกลับมีความคิดเห็นตรงกัน
ข้ามว่า การตีความดังกล่าว ยังมีจุดอ่อนที่สามารถโต้แย้ง
ได้ เนื่องจากการอาศัยเพียงกฎหมายที่อ้างความชอบธรรม
จากผลประโยชนม์ากทีส่ดุของคนจำานวนมากทีส่ดุ เราจะได้
เพียงพลเมืองดีตามกฎหมายเท่าน้ัน ส่วนการยึดเพียงเจตนาดี
ก็จะทำาให้ขาดเกณฑ์ร่วมสำาหรับทุกคนในเชิงรูปธรรม 
ด้วยเหตุน้ี จึงจำาเป็นที่จะต้องมีเส้นแบ่งระหว่าง กฎหมาย 
จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ” เพราะ
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กฎหมายไม่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักสื่อสารมวลชน 
กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือในการควบคุมเชิงบังคับให้นัก
สื่อสารมวลชนต้องทำาตาม ซึ่งไม่ได้ผลหากนำามาใช้ขัดเกลา
จิตใจในระดับจิตสำานึก เพราะการท่ีจะทำาให้นักสื่อสาร
มวลชนทำาดีเกินกว่าที่กฎหมายกำาหนดนั้น จะต้องพัฒนาที่
จริยธรรม ศลีธรรม และความศรัทธาตอ่ภมูปิญัญาอนัดงีาม
ของบรรพชน ดงันัน้ จงึจำาเปน็ตอ้งมีเสน้แบง่ท่ีชดัเจนเพือ่ที่
ประเทศชาติจะไดม้นัีกสือ่สารมวลชนทีม่คีณุภาพสงูสดุและ
ทำาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ดีที่สุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์เหตุผลที่จำาเป็นต้องมีเส้นแบ่ง
ระหว่าง กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ และ
ประเพณี

คำาถามวิจัย
 จำาเป็นหรือไม่ ท่ีจะต้องมีเส้นแบ่งระหว่าง 
กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ 
เส้นแบ่งดังกล่าวอยู่จุดใด ประเทศชาติจึงได้นักสื่อสาร
มวลชนที่มีคุณภาพสูงสุดและทำาประโยชน์ให้แก่ประเทศ
ชาติได้ดีที่สุด

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร ด้วยวิธี
ถกปัญหา (discursive research) โดยมีขอบเขตของการ
วิจัยดังนี้
 1. ขอบเขตด้านเวลา
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในเหตุการณ์กรณี
ของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ ปี พ.ศ. 2550 
เท่านั้น
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
  2.1 เอกสารเกี่ยวกับเหตุการณ์กรณีของ
ประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2553 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ ปี พ.ศ. 2550
  2.2 เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน

  2.3 เอกสารเกี่ยวกับปรัชญาหน้าที่นิยมของ
คานท ์ปรัชญาประโยชนน์ยิมของมิลล์ และปรชัญากระบวน
ทรรศน์ 5

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 งานวจิยัเล่มนี ้มกีารดำาเนนิการศึกษาเอกสารทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1. ศึกษาเหตุการณ์กรณีของประเทศไทยใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของ
นักส่ือสารมวลชน ได้แก่ 1) เหตุการณ์สลายม๊อบ “คน
เสื้อแดง” 2) เหตุการณ์ “สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” ฟ้องหมิ่น
ประมาท ศอฉ. ฐานเผยแพร่แผนผังเครือข่ายล้มสถาบัน 
และ 3) เหตุการณ์ ปชป. แฉเครือข่าย 5 เว็บไซต์ จ้องล้ม
สถาบันกษัตริย์
 2. ศกึษาแนวคดิเกีย่วกับกระบวนทรรศน ์5 ไดแ้ก ่
1) ที่มาของคำาว่า “กระบวนทรรศน์” 2) แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนทรรศน์ 5 และ 3) จริยธรรมของแต่ละกระบวน
ทรรศน์
 3. ศึกษาแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับสื่อมวลชน ได้แก่ 
1) ความหมายของส่ือมวลชน 2) บทบาทของส่ือมวลชน 
3) ลักษณะสิทธิและเสรีภาพของส่ือมวลชน 4) สิทธิและ
เสรภีาพของส่ือมวลชนในประเทศไทย 5) สิทธแิละเสรภีาพ
ของประชาชน 6) สือ่มวลชนกบัความรบัผดิทางอาญา และ 
7) สื่อมวลชนกับความรับผิดทางแพ่ง
 4. ศึกษาแนวคิดเกีย่วกับจรยิธรรมส่ือสารมวลชน 
ได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎีจริยธรรม 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อจริยธรรมส่ือสารมวลชน และ 3) จรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน
 5. ศึกษาปรัชญาหน้าที่นิยมของคานท์ ได้แก่ 1) 
ความหมายของหนา้ทีน่ยิม 2) ปรชัญาหนา้ทีน่ยิมของคานท ์
และ 3) เกณฑ์ตัดสินความประพฤติของลัทธิหน้าที่นิยม
 6. ศกึษาปรชัญาประโยชนนิ์ยมของเบนเธมิและ
มิลล์ ได้แก่ 1) ความหมายของประโยชน์นิยม 2) ประเภท
ของลัทธิประโยชน์นิยม 3) ลัทธิประโยชน์นิยมของจอห์น 
สจ๊วต มิลล์ และ 4) เกณฑ์ตัดสินความประพฤติของลัทธิ
ประโยชน์นิยม
 7. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและเรียบเรียง
ข้อมูล
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 8. สังเคราะห์ข้อมูลที่เรียบเรียงแล้วด้วยวิธีการ
วิจัยเชิงปรัชญา อันได้แก่ วิภาษวิธี (dialectic) และวิธี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (discursive) วิภาษวิธี คือ การ
ตั้งคำาถามที่อาจตอบได้ หลายคำาตอบที่เป็นไปได้ การแลก
เปลีย่นความคดิเห็น คือ การรบัฟงัเหตผุลทีส่นบัสนนุแตล่ะ
คำาตอบ เพื่อหาคำาตอบที่ดีที่สุด จากการประนีประนอมทุก
ฝ่ายเท่าที่จะทำาได้ และมีเหตุผลเหนือกว่าทุกฝ่าย

การวิเคราะห์งานวิจัย
 1. เหตุการณ์กรณีของประเทศไทยในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้แก่ 1) เหตุการณ์สลายม๊อบ 
“คนเสื้อแดง” (ศูนย์ข้อมูลมติชน, 2553: 180 - 200) 
2) เหตุการณ์ “สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” ฟ้องหมิ่นประมาท 
ศอฉ. ฐานเผยแพร่แผนผังเครือข่ายล้มสถาบัน (ASTV ผู้
จัดการออนไลน์, 2554) และ 3) เหตุการณ์ ปชป. แฉเครือ
ข่าย 5 เว็บไซต์ จ้องล้มสถาบันกษัตริย์ (ประชาไท, 2557) 
ทำาให้ทราบถึงข้อเท็จจริงทางสังคมว่า ในปัจจุบันนี้สื่อสาร
มวลชน มอีทิธพิลมากตอ่ชวีติของประชาชน ในปจัจบุนั สือ่
บางชนิด เช่น โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ สามารถสร้างคน
ให้กลายเป็นเทพบุตร และขณะเดียวกันก็สามารถทำาลาย
คนบางคนให้แทบอยู่ในสังคมไม่ได้ เพราะถูกดูหมิ่นเกลียด
ชังจากประชาชนทั่วไป ได้รับความเสียหาย อับอาย และ
ถูกเข้าใจผิด อิทธิพลของสื่อจึงมีทั้งความหอมหวานและ
ความน่ากลัวในขณะเดียวกัน โดยเฉพาะสื่อทาง Internet 
ที่มีพรรคการเมืองหรือนักการเมืองคอยมาเขียนข้อความ
ปกป้องตนเอง หรือทำาลายฝ่ายตรงข้ามอยู่บ่อยๆ แสดงให้
เหน็วา่ webboard ตา่งๆ ใน Internet มอิีทธพิลพอสมควร 
แม้บาง webboard อาจมีคนดูไม่มากเม่ือเทียบกับสื่ออื่น 
แต่การที่มีคนมาดูแล้วนำาไปพูดต่อ กระจายข่าวไปเรื่อยๆ 
ทำาให้ Internet มีอิทธิพลขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว การปล่อยข่าว
ทาง webboard นั้นง่าย ไม่เปิดเผยตัว ถ้าปล่อยข่าวมา
จาก account ของผู้ให้บริการ Internet โดยใช้ account 
ประเภทใช้แล้วทิ้ง ก็ไม่สามารถจับผู้กระทำาผิดได้
 ผูวิ้จยัมคีวามประสงคจ์ะนำากรณเีหตกุารณเ์หลา่
นี้มาวิเคราะห์และวิจักษ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาท่ีเกิด
ขึ้น โดยมุ่งเน้นที่นักสื่อสารมวลชนเป็นหลัก เพราะการที่
ประเทศชาติจะได้นักสื่อสารมวลชนท่ีมีคุณภาพสูงสุดและ
ทำาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ดีท่ีสุดน้ัน จะต้องมีการ

วางนโยบายที่ดีและยั่งยืน เมื่อวิเคราะห์และวิจักษ์แล้ว ก็
จะนำาไปสู่การเสนอแนะว่าจะวิธาน คือการประยุกต์ใช้ต่อไป
 2. เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่
  1) กลุ่มหน้าที่นิยม เป็นกลุ่มที่มีทรรศนะ
สนบัสนนุวา่ ไมจ่ำาเป็นทีจ่ะตอ้งมเีส้นแบง่ระหวา่ง กฎหมาย 
จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ เพราะ
ปัญหาทุกอย่างต้องดูที่เจตนา หากนักสื่อสารมวลชนมี
เจตนาดีคือทำาตามหน้าที่ของเหตุผลปฏิบัติ (กีรติ บุญเจือ, 
2551 : 53) กฎประจำาใจของเขาย่อมมีความหมายในทาง
ศีลธรรมอย่างแท้จริง (Immanuel Kant, 1960: 66) เราก็
จะได้นักสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพสูงสุดและทำาประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติได้ดีที่สุด
  2) กลุ่มประโยชน์นิยม เป็นกลุ่มที่มีทรรศนะ
สนบัสนนุวา่ ไมจ่ำาเป็นทีจ่ะตอ้งมเีส้นแบง่ระหวา่ง กฎหมาย 
จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ เพราะ
ปญัหาทกุอยา่งตอ้งดทูีผ่ลของการกระทำา การกระทำาทีผ่ดิก็
คือ ทำาให้เกิดผลเป็นทุกข์แก่คนจำานวนมาก (S.E. Stumpf, 
1971: 363 - 364) ส่วนเหตุเป็นเพียง “วิถี” ที่จะนำาไปสู่จุด
หมายเทา่นัน้ (John Stuart Mill, 1951: 42 - 43) ดว้ยเหตนุี ้
หากผลการกระทำาของนกัสือ่สารมวลชนไมผ่ดิกฎหมาย เรา
กจ็ะไดน้กัสือ่สารมวลชนทีม่คีณุภาพสงูสดุและทำาประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติได้ดีที่สุด
 3. ผู้วิจัยวิจารณ์เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามได้ว่า 
เหตุผลทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวต่างก็มีจุดอ่อนที่ไม่สามารถสร้าง
นักสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพสูงสุดและทำาประโยชน์ให้
แก่ประเทศชาติได้ดีที่สุดได้จริง กล่าวคือ จุดอ่อนของกลุ่ม
หน้าที่นิยม ได้แก่ “การใช้ความสำานึกในหน้าที่น้ันใช้ได้
เฉพาะตัวเท่านั้นแต่ใช้ในสังคมไม่ได้ผล” การที่คนในสังคม
จะทำาอะไรก็ได ้ยอ่มกอ่ใหเ้กดิความเดอืดรอ้นในสงัคม หาก
การกระทำาน้ันไปลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น ไม่
สามารถควบคุมและเอาผิดคนที่ประพฤติล่วงละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของคนอื่นในสังคมได้ ทำาให้ผลประโยชน์ส่วน
ตวัและสว่นรวมในสงัคมเสยีหาย สงัคมแตกแยก วุน่วาย ไม่
อาจก่อให้เกิดเอกภาพในสังคมอย่างเป็นสากลได้ นอกจาก
นี้ยังทำาให้คนในสังคมไม่รู้ว่าสิทธิ – เสรีภาพของแต่ละคนที่
พงึกระทำาทัง้ทางกายและวาจานัน้มขีอบเขตอยูเ่ทา่ใด จงึจะ
เรียกว่าละเมิดหรือไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น
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ส่วนจุดอ่อนของกลุ่มประโยชน์นิยม ได้แก่ “ขาดแนวทาง
การอบรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวติให้กบัทกุคนในสงัคม” 
แม้ว่ากลุ่มประโยชน์นิยมจะมีเกณฑ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
จรงิ แตห่ากการกำาหนดเกณฑม์วีตัถปุระสงคท์ีไ่มช่อบธรรม
แอบแฝง การกำาหนดเกณฑข์ึน้มาใช้กบัคนในสงัคมกจ็ะขาด
ความชอบธรรม เช่น กำาหนดเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์
ของตนเองและกลุม่พวกพอ้งของตนเทา่นัน้ เกณฑน์ัน้กอ็าจ
กลายเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาอำานาจและผลประโยชน์
จากเกณฑ์ดังกล่าว ซ่ึงไม่สามารถให้ความชอบธรรมแก่
คนในสังคมโดยรวมได้จริง นอกจากนี้ หากกำาหนดกฎ
เกณฑ์ทางสังคมมากเกินไป อาจก่อให้เกิดการลิดรอนสิทธิ
และเสรีภาพตามสิทธิมนุษยชนอันไม่มีใครจะละเมิดได้ 
ตรงกันข้าม หากกำาหนดกฎเกณฑ์ทางสังคมน้อยเกินไปก็
จะเป็นการเปิดทางให้คนในสังคมเอารัดเอาเปรียบกันได้
ด้วยเหตุนี้ เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามจึงไม่สามารถสร้างนัก
สื่อสารมวลชนท่ีมีคุณภาพสูงสุดและทำาประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติได้ดีที่สุด เพราะจุดอ่อนของแต่ละฝ่ายนั้นเป็น
ข้อยืนยันและหักล้างเหตุผลของตนเองไปในตัว
 4. เหตุผลของผู้วิจัย ได้เสนอคำาตอบใหม่ว่า 
จำาเป็นที่จะต้องมีเส้นแบ่งระหว่าง กฎหมาย จริยธรรม ศีล
ธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ
 เสน้แบง่ทางกฎหมาย อยูต่รง ขอ้บงัคบัทีต่อ้งทำา
ตาม หากฝ่าฝืน จะมีบทลงโทษหรือการให้รางวัลที่ชัดเจน
อย่างเสมอหน้า
 เส้นแบ่งทางจริยธรรม อยู่ตรง การทำาดีเกินกว่า
ที่กฎหมายกำาหนด เป็นความดีเชิงจริยธรรม ไม่มีบังคับ ถึง
ไม่ทำาก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่ผิดจริยธรรม ไม่มีบทลงโทษทาง
กฎหมาย แต่มีบทลงโทษทางใจ คือ ความไม่สบายใจ ความ
คบัแคน้ใจ ความทกุขร์อ้นในจิตใจ และอาจเกดิความกดดนั
จากการที่สังคมติเตียนหรือว่ากล่าว หรือสังคมไม่ยอมรับ 
ทำาให้สูญเสียความน่าเชื่อถือ
 เส้นแบ่งทางศีลธรรม อยู่ตรง การทำาดีตามศีล
ธรรมหรือจริยธรรมทางศาสนา ซ่ึงเป็นการทำาดีเกินกว่าที่
กฎหมายกำาหนดเช่นกัน ต่างจากจริยธรรมตรงที่ศีลธรรม
เป็นเรื่องศาสนา ซึ่งแต่ละศาสนาจะมีระบบศีลธรรมที่แตก
ต่างกัน มีบทลงโทษหรือให้รางวัลที่ต่างกัน อาจเกี่ยวข้อง
กับทางกฎหมายในบางข้อ แต่ก็ต้องถูกลงโทษทางศีลธรรม
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ส่วนใดที่ทำาผิดกฎหมายก็จึงไปรับโทษ

ตามเกณฑ์ทางกฎหมาย
 เส้นแบ่งทางประเพณี อยู่ตรง ความศรัทธาหรือ
ความภาคภูมิใจในเบื้องหลังประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษ 
ที่ได้สร้างสรรค์คุณค่าอันดีงามผ่านทางประเพณีและ
วัฒนธรรม ความดีงามเหล่าน้ีเป็นคุณค่าทางจิตใจที่บุคคล
ยินยอมและทุ่มเทปฏิบัติ ซึ่งเป็นความดีเกินกว่าที่กฎหมาย
กำาหนด ไม่ได้บังคับเหมือนกับจริยธรรม แต่ยินยอมให้ถูก
ติเตียนว่ากล่าวได้หากตนเองทำาผิดประเพณี ความผิดบาง
อย่างอาจเกี่ยวข้องกับความผิดทางกฎหมาย ก็ไปรับโทษ
ตามกระบวนการทางกฎหมาย
 สว่นจรรยาบรรณนัน้ คอืระบบจรยิธรรมของกลุม่
อาชีพแต่ละกลุ่มที่ประกาศใช้โดยกลุ่มเพื่อควบคุมกันเอง
และลงโทษกันเอง เป็นส่วนของเส้นแบ่งทุกๆ ประการที่
กล่าวมาข้างต้น โดยเลือกเอาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
วชิาชีพนัน้ๆ เพือ่สรา้งเปน็จรรยาบรรณสำาหรบัอาชีพ หนว่ย
งาน หรือองค์กรนั้นๆ
 เหตุผลที่ต้องมี เส้นแบ่งระหว่างกฎหมาย 
จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณก็เพราะ
ในปัจจุบันพบว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญบางส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับนักสื่อสารมวลชน เช่น ส่วนที่ 7 เรื่อง “เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของบุคคลและส่ือมวลชน” ใน มาตรา 
45, 46 (พิชัย นิลทองคำา, 2550: 35 - 37) เป็นต้น ยังมีจุด
บกพร่องอันเน่ืองมาจากการไม่มีเส้นแบ่งระหว่างกฎหมาย 
จริยธรรม ศลีธรรม ประเพณ ีและจรรยาบรรณ จดุบกพรอ่ง
เหลา่นีไ้ดแ้ก ่ความกำากวมหรอืการขาดความชดัเจนระหว่าง
กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ 
จุดบกพร่องดังกล่าวทำาให้เกิดการรวมศูนย์อำานาจในการ
บรหิารงานระดบัประเทศไวท้ีก่ฎหมายรฐัธรรมนญู โดยเชือ่
ว่ากฎหมายสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ การตีความเช่นนี้
เปน็การลดและตดับทบาทของจรยิธรรม ศลีธรรม ประเพณ ี
และจรรยาบรรณให้ลดน้อยลงหรือหมดไป ทั้งยังเพิ่มภาระ
ทีเ่กนิความพอดใีหก้บัผูต้รวจการแผน่ดิน ซึง่จะไมไ่ดบ้รหิาร
เฉพาะในสว่นของกฎหมายเทา่นัน้ แตย่งัตอ้งบรหิารและรบั
ผิดชอบในเรื่องจริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยา
บรรณด้วย ซ่ึงเป็นส่วนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้มีความ
ถนัดหรือความชำานาญเพราะไม่ตรงกับสายท่ีเรียนมา อีก
ทั้งยังเป็นเรื่องที่มีความละเอียดลึกซ้ึง โดยเฉพาะเรื่องของ
ศาสนาแต่ละศาสนา ดังน้ัน การรวมศูนย์อำานาจด้านการ
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บริหารไว้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งหมดจึงเป็นการปิดช่อง
ทางในการแบ่งงานให้กับผู้ที่มีความสามารถ มีความถนัด
ตรงสาย ทำาให้บุคคลเหล่าน้ีขาดจุดยืนหรือบทบาททาง
สังคมไปโดยปริยาย เช่น นักปรัชญา นักบวช นักวัฒนธรรม 
เป็นต้น ซึ่งแท้ที่จริงบุคคลเหล่าน้ีควรได้รับการเชิดชู ให้
เกียรติ มาทำาหน้าที่ในด้านจริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี 
และจรรยาบรรณ แบ่งเบาภาระให้กับผู้ตรวจการแผ่นดิน 
และช่วยปิดช่องโหว่ทางกฎหมายท่ีเกิดจากความกำากวม
ระหว่างกฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยา
บรรณด้วย

 การมีเส้นแบ่งระหว่าง  กฎหมาย  จริยธรรม 
ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ สามารถสร้างนัก
สื่อสารมวลชนท่ีมีคุณภาพสูงสุดและทำาประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติไดด้ทีีส่ดุได ้เพราะนกัสือ่สารมวลชนจะรู้หนา้ที่
ที่ควรทำาในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย เป็นคนดี
มีคุณธรรมตามหลักจริยธรรมตามท่ีนักปรัชญาช่วยช้ีแนะ 
เป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาตามการชี้นำาของนักบวช
หรือนักการศาสนา และเป็นผู้มีศรัทธาต่อประเพณีซึ่งเป็น
เบื้องหลังประวัติศาสตร์ของประเทศตามการชี้แนะของนัก
วัฒนธรรมและปราชญ์ชาวบ้าน
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการโต้แย้งของนักเรียนโดยรวม หลังเรียนประเด็น
ปญัหาทางสงัคมทีเ่กีย่วข้องกบัการใชว้ทิยาศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบผสมผสานตามวธิปีญัหาเปน็ฐานและวธิวีฏัจกัรการเรยีนรู้
7 ขั้น 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ของนักเรียนโดยรวม 3) เปรียบ
เทียบความสามารถในการโต้แย้งและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน และจำาแนกตามเพศ ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 1) นักเรียน
โดยรวม หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็น
ฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบ ประเด็นที่ 1–4 คือ การโคลนนิ่ง พืช
ดดัแปลงพนัธกุรรม การใชส้ารเคมใีนไรอ่อ้ย และการทำาแทง้ 2) นกัเรยีนโดยรวม ทีเ่รยีนประเดน็ปญัหาทางสังคมท่ีเกีย่วขอ้ง
กับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์โดยรวม และเป็นรายด้าน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน (p<.001) 3) นักเรียนที่เรียนประเด็นปัญหาทางสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถในการโต้แย้ง
มากกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน (p<.001) และนักเรียนหญิงมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ จำานวน 2 ด้าน คือ ด้านความสำาคัญ และด้านหลักการ มากกว่านักเรียนชาย (p≤.001)

คำาสำาคัญ: ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์, วิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น, วิธีปัญหาเป็นฐาน, 
ความสามารถในการโต้แย้ง, การคิดวิเคราะห์

การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน

และวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้ง 
และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Comparisons of Effects of Learning Socio-scientific Issues Using the Mixed 
Methods based on the Problem-based Learning Method and the 7E-Learning 

Cycle Approach on Argumentation and Analytical Thinking Abilities 
of Mattayomsueksa 4 Students
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Abstract
 This research aimed to (1) study argu-
mentation abilities of the students as a whole 
after learning socio-scientific Issues using the mixed 
methods based on the problem-based learning 
method and the 7E-learning cycle approach ; (2) 
compare analytical thinking abilities before and 
after learning socio-scientific Issues using the mixed 
methods based on the problem-based learning 
method and the 7E-learning cycle approach students
as a whole ; and (3) compare argumentation and 
analytical thinking abilities learning socio-scientific 
issues of the students as classified according to 
gender and using different learning methods. The 
research findings revealed that :1) The students 
as a whole after learned the socio-scientific issues 
using the mixed methods based on the problem
-based learning method and the 7E-learning cycle 
approach showed of argumentation abilities from 
the 1stto 4th test : Cloning, Genetically modified 
plants; GMP, The chemicals used in sugarcane and 
Abortion. 2) The students as a whole learned the 
socio-scientific issues using the mixed methods 
based on the problem-based learning method 
and the 7E-learning cycle approach showed gains 
in an entire analytical thinking and in each of 3 
subscales from before learning (p≤.0001). 3) The 
students learned socio-scientific issues using the 
mixed methods based on the 7E-learning cycle 
approach indicated more argumentation than 
did the counterpart students (p≤.0001). And the 
female students who learned socio-scientific 
issues indicated more analytical thinking abilities 
in general and in 2 subscales: analysis of elements 
and analysis of organizational principles than did 
the male students (p≤.0001).

Keywords: Socio-scientific Issues, 7E-learning 

cycle, Problem-Based Learning, Argumentation 
Abilities, Critical thinking.

บทนำา
 ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ปัจจุบันเน้นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริบทของสังคม 
นั่นคือ เน้นการเรียนที่มุ่งแก้ปัญหาของสังคมโดยอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้ 
เพือ่เปน็บคุคลทีส่งัคมและประเทศชาตติอ้งการ คอืบคุคลที่
มีความรอบรู้หรือแตกฉานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2552) สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวง ศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่
โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นและ
สามารถอยูร่ว่มกบัผูอื้น่ในสงัคมโลกไดอ้ยา่งสนัต ิ(กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้อง
ให้นักเรียนได้สร้างความรู้ปรับปรุงความรู้ตลอดจนแก้ไข
เปล่ียนแปลงความรู้ที่มีอยู่แล้วพร้อมกับให้นักเรียนได้ใช้
ความคิด ปรับเปลี่ยนความคิดตลอดจนสร้างแนวคิดใหม่ๆ 
เพิ่มขึ้น (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2550) โดยการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กล่าวมา นัก
วิทยาศาสตร์ได้เสนอวิธีหนึ่งคือการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ 
(Socioscientific Issues: SSI) วธิกีารดงักลา่วมจีดุมุง่หมาย
หลักคือ มุ่งให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ที่มี
ความหมายและสอดคลอ้งกับชวีติจรงิของผูเ้รยีน ในปจัจบัุน
ประเดน็ปญัหาทางสังคมทีเ่ก่ียวขอ้งกับการใช้วทิยาศาสตรท่ี์
พบมักเป็นเร่ืองเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Problem) และ
พันธุกรรมของมนุษย์ (Human Genetics) (Sadler and 
Zeidler, 2003) มีการนำาไปใช้เพื่อสร้างเสริมทักษะการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในหลายๆ ด้าน เช่น ทักษะ
การคิดวเิคราะหช้ั์นสูง (Pederetti, 1999) ทกัษะการคิดเชิง
เหตุผล และทักษะการโต้แย้ง (Lin and Mintzes, 2010) 
ทัง้นีก้ารโตแ้ยง้เปน็การศกึษาเก่ียวกบัการสรา้งและการอ้าง
เหตุผลเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างที่นำาไปสรุป และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นการคิดอย่าง
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ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง เป็นความคิดที่เริ่มต้นจากสถานการณ์
ที่มีความยุ่งยาก และสิ้นสุดลงด้วยสถานการณ์ท่ีมีความ
ชัดเจน (ลักขณา สริวัฒน์, 2549; อ้างถึงใน Dewey, 1933, 
Bloom, 1961)
 การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบผสมผสานตาม
วิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน เป็นรูปแบบการสอนสืบเสาะ 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ (Inquiry Approach) ที่อาศัยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ในการค้นหาความรู้หรือประสบการณ์
เรยีนรู้อยา่งมคีวามหมายดว้ยตนเอง การเรยีนการสอนแบบ
วัฏจักรการเรียนรู้พัฒนามาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติ
ปญัญาของ Piaget ซ่ึงประกอบดว้ย 7 ขัน้ ดงันี ้(Eisenkraft, 
2003) ข้ันที่ 1 ขั้นตรวจสอบพื้นความรู้เดิม (Elicitation 
Phase) ขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) 
ขัน้ที ่3 ขัน้สำารวจและคน้หา (Exploration Phase) ขัน้ที ่4 
ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้ 
(Expansion Phase) ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation 
Phase) และ ขัน้ที ่7 ขัน้นำาความรูไ้ปใช ้(Extension Phase) 
ซึ่งได้นำาไปปรับปรุงกับการสอน SSI ได้ โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบผสมผสาน เช่น การบรรยาย การอภิปราย กลุ่ม
ย่อย การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น อีกรูปแบบการเรียน
ที่น่าสนใจ คือ รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning: PBL) เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้น
พัฒนานักเรียนในด้านทักษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ที่
นักเรียนจะได้มาและพัฒนานักเรียนสู่การเป็นผู้ที่สามารถ
เรียนรู้โดยชี้นำาตนเองได้ (Gallagher, 1997) ประกอบด้วย 
5 ขัน้ตอน ดงันี ้(Daniel, 2003) ขัน้ที ่1 ขัน้กำาหนดขอบเขต
ของปัญหา (Defining the Problem) ขั้นท่ี 2 ข้ันเสาะ
แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับปัญหา (Seeking Information) 
ขั้นที่ 3 ขั้นเสนอคำาตอบของปัญหา ท่ีเป็นไปได้และเลือก
คำาตอบที่ดีที่สุด (Generating Options and Selecting 
a Solution) ขั้นที่ 4 ขั้นนำาเสนอคำาตอบที่ได้ (Presenting 
the Solution) และขัน้ที ่5 ขัน้สรปุประเมินผล (Debriefing 
the Experience) ซึง่ทัง้ 2 รปูแบบทีก่ลา่วมานีเ้ปน็รปูแบบ
ที่เน้นกระบวนการทางสติปัญญา เนื่องจากเป็นการเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้ จึงน่าจะนำามาปรับปรุงให้เหมาะ
สมกับการเรียนการสอนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ได้

จากความสำาคัญของประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กบัการใชว้ทิยาศาสตร ์สามารถนำาไปใชก้บัการศึกษาระดบั
มัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา (Sadler, 2002) ในการ
พัฒนาการโต้แย้งและการคิดขั้นสูง ทั้ง 2 รูปแบบการเรียน
การสอนทีก่ล่าวมาขา้งต้นนี ้เนน้กระบวนการทางสตปิญัญา 
เนื่องจากเป็นการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ น่าจะนำามา
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนโดยใช้ประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ ได้เป็น
อย่างดี ทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลการเรียนระหว่าง
รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน และรูปแบบผสม
ผสานตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เกี่ยวกับประเด็น
ปญัหาทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้วทิยาศาสตร ์เรือ่งการ
โคลนนิ่ง พืชดัดแปลงพันธุกรรม และการใช้สารเคมีในไร่
ออ้ย มตีอ่ความสามารถในการโตแ้ยง้ และการคดิวเิคราะห ์
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 ซึง่เป็นรปูแบบการจดัการ
เรยีนการสอนโดยศกึษาประเดน็ปญัหาทีก่ำาลงัเปน็ทีถ่กเถยีง
กันในสังคมอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางความคิดเห็น
เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสมของแนวคิดส่งเสริม
ผู้เรยีนในการพฒันาความสามารถในการโตแ้ยง้และการคิด
วเิคราะห์ และทำาให้เกดิทกัษะในการคดิแกป้ญัหาตา่งๆ ชว่ย
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่าง
ด ีโดยทำาใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจในปญัหานัน้อยา่งชดัเจน 
และหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในแนวทางที่หลาก
หลาย และเพื่อใช้เป็นข้อสนเทศพื้นฐานสำาหรับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนำาไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ระดบัการศึกษาดงักล่าวใหม้ปีระสิทธภิาพเพิม่มากขึน้ และ
บรรลตุามวตัถปุระสงคท์ีต่ัง้ไวใ้นหลกัสตูรวทิยาศาสตรต์อ่ไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการโต้แย้งของ
นักเรียนโดยรวม หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบผสมผสาน
ตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบผสมผสาน
ตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ของ
นักเรียนโดยรวม
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 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้ง
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่เรียน
ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ 
โดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน และจำาแนกตามเพศ

ขอบเขตการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำานวน 119 คน จาก 4 ห้องเรียน ท่ีกำาลัง
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนโนน
คูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก อำาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จำานวน 67 คน จาก 2 ห้องเรียน คือ ห้อง ม. 4/1 จำานวน 
33 คน เป็นเพศชาย จำานวน 14 คน และเพศหญิง จำานวน 
19 และ ห้อง ม. 4/2 จำานวน 34 คน เป็น เพศชาย จำานวน 
16 คน และเพศหญงิ จำานวน 18 คน ไดจ้ากการสุม่แบบกลุม่ 
(Cluster Random Sampling) โดยการจบัสลากหอ้งเรยีน
 2. ตัวแปรที่ศึกษา
  2.1 ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) 
ได้แก่
   2.1.1 รูปแบบการเรียน มี 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานกับรูปแบบผสม
ผสานตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
   2.1.2 เพศ
 2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก ่
ความสามารถในการโต้แย้ง และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
 3. ระยะเวลาทำาการทดลอง ภาคเรียนที ่2 ปกีาร
ศกึษา 2557 ใชเ้วลาในการจดักจิกรรมการเรียนรู ้3 สปัดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาที่ใช้สำาหรับ
การทดสอบ)
 4. เนื้อหาที่ใช้สอน ได้แก่ การโคลนนิ่ง พืช
ดัดแปลงพันธุกรรม และการใช้สารเคมีในไร่อ้อย

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – 

Experimental Research)
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ประเด็นปัญหา
ทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้วทิยาศาสตร ์โดยใชก้ารเรยีน
แบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น อย่างละ 3 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 
18 ชั่วโมง มี 3 ประเด็น ได้แก่ พืชดัดแปลงพันธุกรรม การ
โคลนนิ่ง และการใช้สารเคมีในไร่อ้อย
  1.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการโต้
แย้ง ใช้รูปแบบการประเมินการโต้แย้ง เป็นแบบประเมิน
ชนิดจำาลองสถานการณ์แล้วให้นักเรียนเขียนตอบ จำานวน 
4 ฉบับๆ ละ 4 ข้อ โดยฉบับที่ 1-3 ใช้เวลาในการทำาแบบ
ทดสอบ 30 นาที และฉบับที่ 4 ใช้เวลาในการทำาแบบ
ทดสอบ 60 นาที
  1.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดย
ใช้สถานการณ์ จำานวน 30 ข้อ ใช้เวลาทำาข้อสอบ 60 นาที
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.1 ทำาการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับ
นกัเรยีนทีเ่รยีนแบบผสมผสานตามวธิปีญัหาเปน็ฐานกบัการ
เรียนแบบผสมผสานตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
  2.2 ดำาเนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง
ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน ระยะเวลาที่ใช้สอนเท่า
กัน คือ ใช้เวลากลุ่มละ 9 ชั่วโมง แต่ละสัปดาห์ที่สอนจะมี
การทดสอบวดัความสามารถในการโตแ้ยง้หลงัเรยีน โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการโต้แย้ง ฉบับที่ 1-3
  2.3 ทำาแบบทดสอบหลงัเรยีน (Posttest) โดย
ใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถในการโตแ้ยง้ฉบบัที ่4 และ
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
  2.4 ตรวจผลการทำาแบบทดสอบ แล้วนำา
คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน 
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 2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ Paired t-test และ F-test (Two-way MANCOVA และ ANCOVA)

สรุปผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาความสามารถในการโต้แย้งของนักเรียนโดยรวม หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น พบว่า นักเรียนโดย
รวม หลงัเรียนประเดน็ปญัหาทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชว้ทิยาศาสตรโ์ดยใช้รปูแบบผสมผสานตามวธิปีญัหาเปน็ฐานและ
วิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบ ประเด็นที่ 1-4 คือ การโคลนนิ่ง พืชดัดแปลง
พันธุกรรม การใช้สารเคมีในไร่อ้อย และการทำาแท้ง
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ของนักเรียนโดยรวม 
พบว่า นักเรียนโดยรวม ที่เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธี
ปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยรวม และเป็นรายด้าน เพิ่มขึ้นจาก
ก่อนเรียน (p < .001) (ตาราง 1 และ 2)
 3. ผลการเปรยีบเทยีบความสามารถในการโตแ้ยง้และความสามารถในการคิดวเิคราะหข์องนกัเรยีน และเปรยีบ
เทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน และจำาแนก
ตามเพศ พบว่า นักเรียนที่เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธี
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถในการโต้แย้งมากกว่านักเรียนที่เรียน โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็น
ฐาน (p<.001) และนักเรียนหญิงมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จำานวน 2 ด้าน คือ ด้านความสำาคัญ และด้านหลัก
การ มากกว่านักเรียนชาย (p≤.001)

ตาราง 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์โดยรวมหลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกีย่วขอ้งกบัการใชว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีม่เีพศตา่งกันและเรยีนดว้ยรปูแบบการเรยีนต่างกัน (Two-way MANCOVA)

Multivariate Teasts

Source of 
Variation

Teast 
statistic

จำานวน
ตัวแปรตาม

F
Hypothesis 

df
Error df P

Partial Eta 
Squared

วิเคราะห์
ก่อนเรียน

Pillai’s 
Trace

2 16.075 2.000 60.000 <.001* .349

Wilks’ 
Lambda

2 16.075 2.000 60.000 <.001* .349

Hotelling’s 
Trace

2 16.075 2.000 60.000 <.001* .349

Roy’s 
Largest 
Root

2 16.075 2.000 60.000 <.001* .349
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Multivariate Teasts

Source of 
Variation

Teast 
statistic

จำานวน
ตัวแปรตาม

F
Hypothesis 

df
Error df P

Partial Eta 
Squared

โต้แย้ง
ก่อนเรียน

Pillai’s 
Trace

2 .145 2.000 60.000 .865 .005

Wilks’ 
Lambda

2 .145 2.000 60.000 .865 .005

Hotelling’s 
Trace

2 .145 2.000 60.000 .865 .005

Roy’s 
Largest 
Root

2 .145 2.000 60.000 .865 .005

รูปแบบ
 การเรียน

Pillai’s 
Trace

2 15.256 2.000 60.000 <.001* .337

Wilks’ 
Lambda

2 15.256 2.000 60.000 <.001* .337

Hotelling’s 
Trace

2 15.256 2.000 60.000 <.001* .337

Roy’s 
Largest 
Root

2 15.256 2.000 60.000 <.001* .337

เพศ

Pillai’s 
Trace

2 14.890 2.000 60.000 <.001* .332

Wilks’ 
Lambda

2 14.890 2.000 60.000 <.001* .332

Hotelling’s 
Trace

2 14.890 2.000 60.000 <.001* .332

Roy’s 
Largest 
Root

2 14.890 2.000 60.000 <.001* .332
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Multivariate Teasts

Source of 
Variation

Teast 
statistic

จำานวน
ตัวแปรตาม

F
Hypothesis 

df
Error df P

Partial Eta 
Squared

ปฏิสัมพันธ์

Pillai’s 
Trace

2 .007 2.000 60.000 .993 .000

Wilks’ 
Lambda

2 .007 2.000 60.000 .993 .000

Hotelling’s 
Trace

2 .007 2.000 60.000 .993 .000

Roy’s 
Largest 
Root

2 .007 2.000 60.000 .993 .000

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการคิดวิเคราะห์เป็นรายด้านหลังเรียนประเด็นปัญหา ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีเพศต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียนต่างกัน (Two-way ANCOVA)

การคิด

วิเคราะห์

Source of 

Variation
SS df MS F P

Partial Eta 

Squared

ด้านความ

สำาคัญ

Pretest
เพศ

22.840
26.079

1
1

22.840
26.079

18.553
21.184

<.001*
<.001*

.230

.255
รูปแบบการเรียน .760 1 .760 .618 .435 .010
ปฏิสัมพันธ์ 1.670 1 1.670 1.357 .249 .021
ความคลาดเคลื่อน 76.326 62 1.231

ด้านความ

สัมพันธ์

Pretest
เพศ

95.384
2.504

1
1

95.384
2.504

75.387
1.979

<.001*
.164

.549

.031

รูปแบบการเรียน 3.753 1 3.753 2.967 .090 .046

ปฏิสัมพันธ์ .136 1 .136 .107 .744 .002
ความคลาดเคลื่อน 78.446 62 1.265

ด้านหลักการ

Pretest
เพศ

15.855
34.415

1
1

15.855
34.415

19.730
42.827

<.001*
<.001*

.241

.409
รูปแบบการเรียน 2.966 1 2.966 3.691 .059 .056
ปฏิสัมพันธ์ .349 1 .349 .435 .512 .007
ความคลาดเคลื่อน 49.823 62 .804

*มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
 1. จากผลการศึกษาความสามารถในการโต้แย้ง
ของนักเรียนโดยรวม หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบผสมผสาน
ตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น พบ
ว่า นักเรียนโดยรวม หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสาน
ตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มี
ความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบ ประเด็น
ที่ 1–4 คือ การโคลนนิ่ง พืชดัดแปลงพันธุกรรม การใช้สาร
เคมีในไร่อ้อย และการทำาแท้ง เหตุท่ีได้ผลเช่นน้ีเน่ืองจาก
การเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วทิยาศาสตร์ ครูผูส้อนไดใ้ชร้ปูแบบการเรยีนแบบผสมผสาน
ตามวิธีปัญหาเป็นฐาน และวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ซึ่ง
ทั้ง 2 วิธีนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนสืบเสาะ (Inquiry 
Approach) ที่เน้นวิธีการทางสติปัญญา ในการเรียนแบบ
ผสมผสานตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ใช้หลักการของ
แนวคิดกลุ่มทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) 
ในขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2550) ขั้น
สำารวจและค้นหา ขั้นอธิบาย และขั้นขยายความรู้ ที่อาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการค้นหาความรู้หรือ
ประสบการณเ์รยีนรูอ้ยา่งมคีวามหมายด้วยตนเองตามหลกั
การทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget. 
1964) รวมทั้งนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการถ่ายโอนความรู้ใน
ขั้นถ่ายโอนความรู้ ตามทฤษฎีการถ่ายโอนความรู้
(Transfer of Learning) ของ Thorndike (สมชาย รัตน
ทองคำา, 2556) จึงเป็นการกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
กรอบความรู้ใหม่ที่ถูกต้องมากข้ึน (Bransford, Brown 
and Cooking, 2000 : 134) และรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การสืบเสาะ ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ขั้นตอน ท่ีสะท้อน
ถึงการเชื่อมโยงกระบวนการทางสติปัญญาเพื่อได้มาซ่ึงคำา
ตอบของปัญหา ทั้งสองรูปแบบเป็นรูปแบบพัฒนาทางสติ
ปัญญาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive 
Development Theory) (Piaget, 1964) ประกอบกับ
การใช้คำาถามนำาของครูเพื่อให้นักเรียนเกิดการรู้คิดแสดง
เหตผุลและคดิสนบัสนนุหรอืคดิคดัคา้น นกัเรยีนจะมโีอกาส

ได้ฝึกความสามารถในการโต้แย้งอย่างเพียงพอ (Dawson 
and Venville. 2010 : 133-148) ดังนั้นรูปแบบการสอน
ทั้ง 2 วิธี จึงสามารถพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา
ของนักเรียน ในด้านการโต้แย้งได้ และการจัดกิจกรรมการ
เรยีนรู้แบบผสมผสานซึง่มีหลากหลายวธิ ีเชน่ การใชบ้ทบาท
สมมต ิสามารถสง่เสรมิสนบัสนนุการสรา้งเหตผุลสนบัสนนุ
และเหตผุลคดัคา้นของนกัเรยีน พรอ้มมหีลกัฐานสนบัสนนุ
ยืนยันพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งได้ (Simon and 
others, 2006 : 235-260) การใช้คำาถามนำาของครูเพื่อ
ให้นักเรียนเกิดการรู้คิดแสดงเหตุผล และคิดสนับสนุนหรือ
คิดคัดค้าน นักเรียนจึงมีโอกาสฝึกฝนความสามารถในการ
โต้แย้งอย่างเพียงพอ
 บางสว่นสอดคลอ้งกับผลการศึกษาท่ีใช้การเรยีน
แบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิค
การรูค้ดิในการเรยีนประเดน็ปญัหาทางสังคมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การใช้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
รวม (ชีวารัตน์ ชาระมาตย์, 2556 : 80-83) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม (สมบัติ เผื่อแผ่, 2556 : 78-82) 
และการเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
โดยใช้พหุปัญญา กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ (วีรศักดิ์ ชัยปัญญา, 2550 : 68-
73) ซึ่งพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการโต้
แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่ 1-4 และบางส่วนสอดคล้อง
กบัผลการศึกษาประเดน็ปญัหาทางสังคมทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ใชว้ทิยาศาสตร ์โดยใชก้ารเรยีนการสอนแบบผสมผสานตาม
รปูแบบวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2 (วินนา ประคองบุญ, 2556 : 94-97) และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (พรพรรณ พลเยี่ยม, 2555 : 80-84) โดย
พบวา่นกัเรยีนโดยสว่นรวมและจำาแนกตามเพศมกีารพฒันา
ความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการเรียนประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์
 2. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสาน
ตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ของ
นักเรียนโดยรวม พบว่า นักเรียนโดยรวมที่เรียนประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
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รปูแบบผสมผสานตามวธิปีญัหาเปน็ฐานและวธิวีฏัจกัรการ
เรียนรู้ 7 ข้ัน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยรวม 
และเป็นรายด้าน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน (p<.001) เหตุที่
ได้ผลเช่นนี้เนื่องจาก รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็น
ฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นรูปแบบที่เน้นการ
สบืเสาะ และเปน็วธีิการทางสตปิญัญาทีเ่นน้ใหน้กัเรียนเปน็
ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองตามทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้
(Constructivism) (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2550 : 1) ทั้งน้ี
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานซ่ึงมีหลากหลาย
วิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายย่อย การอภิปรายกลุ่ม
ใหญ่ การใชค้ำาถามนำา การใชบ้ทบาทสมมต ิเปน็ตน้ และการ
อภิปรายกลุ่มย่อย ซ่ึงเป็นรูปแบบการระดมสมองสามารถ
พัฒนาทั้งการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลและการคิด
เชิงวิพากษ์วิจารณ์ได้ (Dawson and Venville, 2010: 
133-148) โดยข้อสรุปท่ีได้จากการอภิปรายกลุ่มย่อยจะ
ทำาให้นักเรียนมีความเข้าใจในแนวคิดได้ดีขึ้น สามารถสร้าง
ความรู้ความเข้าใจอย่างมีความหมายได้ตามแนวคิดของ
กลุ่มสร้างสรรค์นิยมเชิงสังคม (Social Constructivism) 
(ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2550: 5-9) ดังนั้นนักเรียนที่เรียนแบบ
ผสมผสานตามวธิวีฎัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ กบัการเรยีนแบบ
ผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน จึงสามารถพัฒนาความ
สามารถทางสติปัญญาขั้นสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ได้
 ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับผลการศึกษาประเด็น
ปญัหาทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชว้ทิยาศาสตร์ โดยใชร้ปู
แบบการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
และการเรียนแบบผสมผสานตามวธิวีฏัจักรการเรยีนรู ้7 ข้ัน 
(สุรศักดิ์ สีระสูงเนิน, 2557: 77-80) ซึ่งพบว่านักเรียนโดย
ส่วนรวม มีความสามารถในการโต้แย้งและมีความสามารถ
ในการคดิวเิคราะหโ์ดยรวมและเปน็รายดา้นทัง้ 3 ดา้น เพิม่
ขึน้ และบางสว่นสอดคล้องกบัผลการศกึษาทีใ่ช้รปูแบบการ
เรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนประเด็นปัญหาทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวม ในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
(อลิศรา ศรีสร้อย, 2554: 80-87) พบว่านักเรียนมีการคิด
ขั้นสูง (ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การคิดเชิงเหตุผล 
การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น) 
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน

 3. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
โต้แย้งและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
และเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เก่ียวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียน
ตา่งกนั และจำาแนกตามเพศ พบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนประเดน็
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้
รูปแบบผสมผสานตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความ
สามารถในการโตแ้ยง้มากกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชร้ปูแบบ
ผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน (p<.001) การที่ผลการ
ศกึษาปรากฏเชน่นี ้เนือ่งมาจากโครงสรา้งของการเรยีนแบบ
ผสมผสานตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นรูปแบบของ
การสอนสืบเสาะ (Inquiry Approach) ซึ่งเน้นวิธีการทาง
สติปัญญาท่ีมีหลายทฤษฎีรองรับ นักเรียนจึงมีการปรับตัว
กบัการเรียนได้ดเีพราะมคีวามคุน้เคยกบัการเรยีน เรยีนตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น มาก่อน จึงทำาให้นักเรียนมี
การพัฒนาและมีความกล้าในการคิด สามารถแสดงเหตุผล
สนับสนุนหรือคิดคัดค้านแนวคิดของเพื่อนในกลุ่มอย่าง
เหมาะสม ทั้งในด้านหลักฐานและเหตุผลที่ยืนยันหรือ
คัดค้าน นักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานตามวิธีวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น จึงทำาให้นักเรียนมีการโต้แย้งได้ดีกว่านักเรียน
ที่เรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานซึ่งนักเรียนคง
ยังไม่คุ้นเคย
 ซ่ึงบางส่วนสอดคล้องกับผลการศึกษาการเรียน
ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ 
โดยใชก้ารเรียนแบบผสมผสานตามแบบวัฏจกัรการเรยีนรู ้7 
ขัน้ โดยใชเ้ทคนคิการรูค้ดิ ซึง่พบวา่ นกัเรยีนช้ันมธัยมศกึษา
ปทีี ่4 (ชวีารตัน์ ชาระมาตย,์ 2556 : 80-83) มคีวามสามารถ
ในการโตแ้ยง้แตกตา่งจากนกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชร้ปูแบบการ
เรียนปกติ แต่มีบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
การเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์  โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ตามวธิวีฏัจักรการเรยีนรู ้7 ขัน้ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 3 (สุรศักดิ์ สีระสูงเนิน, 2557: 77-78) พบว่า นักเรียน
มีความสามารถในการโต้แย้งไม่แตกต่างกับนักเรียนที่เรียน
โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทาง
วทิยาศาสตร ์และผลการศึกษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 4 (สุดาวัลย์ ใจภักดี, 2555: 73-77) พบว่า นักเรียน
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ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แตกต่างจาก
นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
 และนักเรียนหญิงมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ จำานวน 2 ด้าน คือ ด้านความสำาคัญ และด้าน
หลักการ มากกว่านักเรียนชาย (p ≤ .001) การที่ผลการ
ศึกษาปรากฏเช่นนี้ เนื่องมาจากนักเรียนหญิงมีเจตคติและ
รบัประโยชนข์องวทิยาศาสตรไ์ดด้กีวา่นกัเรยีนชาย จงึมสีว่น
สร้างแรงจูงใจ ในการเรียนทำาให้นักเรียนหญิงสามารถเข้า
รว่มกจิกรรมการเรียนตา่งๆ ไดด้กีวา่ จงึมส่ีวนทำาใหน้กัเรยีน
หญิงพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ดีกว่านักเรียนชาย ซึ่งบาง
ส่วนสอดคล้องกับผลการศึกษาการเรียนประเด็นปัญหา
ทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้กบัการใชว้ทิยาศาสตร ์ของนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีเพศต่างกัน (นวัตพร สุวรรณชัยรบ,
2555: 73-75) พบว่านักเรียนหญิงมีความสามารถในการ
คิดขั้นสูงแตกต่างจากนักเรียนชายอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
  1.1 การเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่แบบปฏิบัติการ 
นักเรียนจึงไม่คุ้นเคย ดังนั้นต้องใช้เวลาในการปรับตัว ถึง
แม้จะมีกิจกรรมที่เหมาะสมแต่เวลาที่ใช้ในการคิดระดับสูง
ค่อนข้างสั้น ในการสอนเพียง 3 สัปดาห์ อาจจะไม่สามารถ
พัฒนาความคิดระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นใน
การวิจัยครั้งต่อไปควรทำาเรื่องเดิมแต่ให้เวลามากขึ้น เพื่อ
ให้ได้ผลลัพธ์ของการวิจัยที่สมเหตุสมผลและเชื่อถือได้
มากขึ้น
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ครูจะตอ้งสำารวจความสนใจของนกัเรยีน 
และมอบหมายใหน้กัเรยีนคน้ควา้เอกสาร สบืคน้ขอ้มลู เพือ่
ส่งเสริมความรับผิดชอบในการเรียน
  2.2 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับการแสดง
ความคดิเหน็ทีม่เีหตผุล หลกัฐานในการทีน่กัเรียนตอ้งตอบ
คำาถาม เช่น หลักฐานประกอบการยืนยัน ดังนั้นครูจะต้อง
เนน้การถามทีใ่ชค้วามคิดระดบัสูง พรอ้มมหีลักฐาน เหตผุล
ยืนยันคำาตอบ ตลอดจนออกข้อสอบแบบอัตนัยให้นักเรียน
ได้แสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลได้มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพ ระดับปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้
บริการสุขภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ 0.91 กับประชาชนที่ไปใช้บริการสุขภาพ จำานวน 
400 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบได้แก่ 
ไคสแควร์  ผลการศกึษา พบวา่ พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร สว่นใหญร่กัษากบัโรงพยาบาลรฐั เหตผุลคอืมสีทิธปิระโยชนใ์นการ
รักษา สาเหตุ คือ เป็นโรคเรื้อรัง ใช้บริการ 2 – 3 เดือน/ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง 500- 1,000 บาท ช่วงเวลา
ในการใช้บริการอยู่ในช่วง 12.01 น. - 16.00 น. ระดับปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เรียงตามลำาดับคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางจัดจำาหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการบริการ และด้านราคา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้
บริการ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัด
จำาหน่าย ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คำาสำาคัญ: พฤติกรรม, การใช้บริการสุขภาพ, สุราษฎร์ธานี

Abstract
 This research aims to study the customer behavior in using health services, and the Market 
Factors in the selection of health services and relationship between marketing and the consumer public 
health service in the province of Suratthani. Data were collected by using a questionnaire with reliability 
of 0.91 .The from people 400 who used health services, statistics used included frequency, percentage, 
average, standard deviation and chi-square test. The results showed that the customer behavior, Most 
customer get treatment in state hospitals. The reason was that the benefits of treatment. The cause 
was a chronic disease take 2-3 months / times, the cost of services 500 -1,000 baht per time, period of 
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the service was 12:01, to 16:00 hrs. The marketing 
factors in the choice of health services. In overall 
level was in at high level in this respective order. 
The products, personnel, physical appearance. The 
distribution channels of promotion and marketing 
.Processing services, and prices the relationship 
between marketing and customer behavior in. 
Factors that correlated with the behavior of use 
of health services included, factors of products, 
pricing, distribution channels, Personnel and the 
physical, was associated with customer behavior 
in using health services at statistically significant 
level of 0.05

Keywords: Behavior, health services, Surat Thani 

บทนำา
 มนษุยม์คีวามตอ้งการขัน้พืน้ฐานในการดำารงชวีติ
อัน ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษา
โรค ซึ่งปัจจัยทางด้านยารักษาโรคถือเป็นปัจจัยทางด้าน
สาธารณสุขที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการดำารงชีวิตของ
มนษุยท์ีจ่ะทำาใหม้นษุยม์สีขุภาพความเปน็อยูท่ีด่ ี(รตัตกิรณ์
จงวิศาล, 2551: 100 - 102)
 ประกอบกับในปัจจุบันความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการ
ดำารงชีวิตของมนุษย์ ทำาให้เกิดการแข่งขันทั้งในด้านการ
ประกอบอาชีพ การบรกิารตา่งๆ เนือ่งจากในชีวติประจำาวนั
ทุกคนล้วนเร่งรีบไม่มีเวลาที่จะดูและเอาใจใส่สุขภาพ
ร่างกายตนเอง ดังนั้นการเจ็บป่วย ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อ
เจ็บป่วยทุกคนต้องการที่จะรักษาเพ่ือให้หาย แต่สิ่งที่ต้อง
ตระหนัก คือ คุณภาพของสถานบริการสุขภาพ หรือสถาน
พยาบาลเหล่านั้น ว่าสามารถรองรับความต้องการของ
ผู้เข้ารับบริการได้มากน้อยแค่ไหน ในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสุขภาพของประชาชน ย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายๆ 
ด้าน เช่น ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจำาหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ และ
ปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ หรอืทีเ่รยีกวา่ สว่นประสม

ทางการตลาดสำาหรับธุรกิจบริการซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ี สถาน
บริการสุขภาพจะต้องให้ความสำาคัญในอันดับต้นๆ เพื่อนำา
มาปรบัใช้ใหส้อดคล้องกบัความตอ้งการ และพฤตกิรรมการ
ใช้บริการสุขภาพของประชาชน เพื่อจะช่วยให้ประชาชนที่
เขา้มารบับรกิาร มคีวามพงึพอใจในการบรกิารสุขภาพนัน้ๆ 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541: 12)
 งานวิจัยชิ้นนี้  ก็ได้นำาหลักการตลาด เรื่อง 
พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี มาเป็นหัวข้อ เพราะต้องการให้ประชาชน
ทั่วไป ได้ทราบถึงการที่ผู้บริโภคหรือคนไข้ที่ได้รับการ
รักษา เล็งเห็นว่าส่ิงใดเป็นปัจจัยหรือตัวต้นเหตุ ก่อให้เกิด
การตัดสินใจรับบริการและผลวิจัยที่ได้จะสามารถสรุป
สมมติฐานให้กระจ่างยิ่งขึ้น
 จงัหวดัสุราษฎรธ์านเีปน็จงัหวดัทีม่พีืน้ทีม่ากทีส่ดุ
ของภาคใต้ ประกอบด้วย 19 ตำาบล 983 หมู่บ้าน นอกจาก
นี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีสถานบริการสุขภาพประกอบ
ด้วยโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ 22 แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะ
โรคของรัฐ 2 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไปของเอกชน 7 แห่ง 
มีบุคลากรทางการแพทย์ ดังนี้ แพทย์ จำานวน 270 คน 
ทันตแพทย์ จำานวน 76 คน เภสัชกร จำานวน 152 คน และ
พยาบาลวิชาชีพ จำานวน 1,945 คน (สำานักงานสถิติจังหวัด
สุราษฎร์ธานี, 2555) ซึ่งในภาวการณ์ปัจจุบันจำานวนของ
ผู้ป่วยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2555 มีจำานวนผู้ป่วย
ในสถานพยาบาลของรัฐมากถึง 2,013,743 คน แยกเป็น
ผูป้ว่ยนอก 1,685,255 คน และผูป้ว่ยใน 328,488 ราย และ
สาเหตุทีท่ำาใหผู้ป่้วยในจงัหวดัสรุาษฎรธ์านเีสยีชวีติมากทีส่ดุ 
3 อันดับ ได้แก่ โรคมะเร็งทุกชนิด อุบัติเหตุ และโรคหลอด
เลือดในสมองอักเสบ (สำานักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี, 
2555) นอกจากนี ้การเจบ็ปว่ยของประชาชนทีเ่พิม่มากขึน้
แล้วในปัจจุบันยังมีสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งธุรกิจ
บริการสุขภาพเกิดขึ้นมากมาย และต่างก็มีการแข่งขันและ
ปรับปรุงกลยุทธ์การบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจและ
ความสนใจสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ธุรกิจดำารงต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรม
การใช้บริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เพื่อที่จะได้ทราบพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสุขภาพของ
ประชาชน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานคุณภาพของ
สถานบริการสุขภาพให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจาก
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ความพงึพอใจของผูร้บับริการเปน็ปจัจยัสำาคญัในการวดัผล
ของคุณภาพบริการ จึงทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริการสถานพยาบาลของประชาชนใน
อำาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จะสะท้อน
ให้เห็นถึงคุณภาพงานบริการของสถานบริการสุขภาพ ใน
มุมมองของผู้ใช้บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพงานบริการต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการ
สุขภาพของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ มีวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยดังนี้
 1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสขุภาพของ
ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทางการตลาดในการ
เลอืกใชบ้รกิารสขุภาพของประชาชนในจังหวดัสรุาษฎรธ์านี
 3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัทางการ
ตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษา พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของ
ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซ่ึงผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธี
วิจัย (Methodology) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำารวจ (Survey 
Research) โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และมีขั้น
ตอนในการดำาเนินการวิจัย ดังนี้

การกำาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร
 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัยครั้ ง น้ีคือ 
ประชาชนที่ไปใช้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลรัฐ เอกชน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลและคลินิกทุกประเภท
ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้แก่ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 
– มีนาคม 2556
 กลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชน
จำานวน 400 ราย ที่ไปใช้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลของ
รัฐ เอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลและคลินิกทุก

ประเภทในจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยผู้วิจัยใช้วิธีการกำาหนด
จำานวนของกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากสถานบริการ
สุขภาพทั้ง 4 ประเภท แบ่งสัดส่วนชองกลุ่มตัวอย่างเท่าๆ 
กัน คือ โรงพยาบาลของรัฐ 100 ราย เอกชน 100 ราย โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 100 ราย และคลินิกทุก
ประเภท 100 ราย

เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยค้นคว้า และดัดแปลง
จากหนังสือและเอกสารต่างๆ และบูรณาการจากแนวคิด
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคำาถามแบบเลือก
ตอบ (Check List) มีทั้งหมด 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศกึษาอาชพี รายได้เฉลีย่ตอ่เดอืน สทิธิ
การรักษา 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ใช้บริการสุขภาพของประชาชนใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
แบบสอบถาม มีทั้งหมด 6 ข้อ
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัย
ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสุขภาพของประชาชน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 แบบสอบถามในส่วนนี้ มีลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ 
Likert (method of summated rating the Likert scale) 
ผูว้จิยัไดก้ำาหนดระดบัคะแนนไว ้5 ระดบัดงันี ้(สนิ พนัธ์พนิจิ,
2553: 152 - 155)
 คะแนนระดับ 5 หมายถึง มีความสำาคัญมากที่สุด
 คะแนนระดับ 4 หมายถึง มีความสำาคัญมาก
 คะแนนระดับ 3 หมายถึง มีความสำาคัญปานกลาง
 คะแนนระดับ 2 หมายถึง มีความสำาคัญน้อย
 คะแนนระดบั 1 หมายถงึ มคีวามสำาคญันอ้ยทีส่ดุการ
แปลความหมายใชห้ลกัเกณฑก์ารแบง่เปน็ 5 ระดบัคะแนน
เฉลี่ย 
 4.51-5.00 หมายถึง มีความสำาคัญในมากที่สุด
 3.51-4.50 หมายถึง มีความสำาคัญในระดับมาก
 2.51-3.50  หมายถงึ มีความสำาคญัในระดบัปานกลาง
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 1.51-2.50 หมายถึง มีความสำาคัญในระดับน้อย
 1.00-1.50 หมายถงึ มีความสำาคญัในระดบันอ้ยทีส่ดุ 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวปัญหาในการมาใช้
บริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป 
SPSS/PC เพื่อหาค่าทางสถิติ ดังนี้
 1. ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บ ปั จจั ยส่ วนบุ คคลและ
พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ 
(Frequency)
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยทางการตลาด
ในการเลือกใช้บริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard Deviation)
 3. วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจัยทางการ
ตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนใน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ด้วยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Sqrare
Test) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน

ผลการวิจัย
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
จำานวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 อายุระหว่าง 41 – 
50 ปี จำานวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 มีสถานภาพ
สมรส จำานวน 330 คิดเป็นร้อยละ 82.50 จบการศึกษาใน
ระดบัปริญญาตรี จำานวน 171 คดิเป็นร้อยละ 42.75 มอีาชพี
เป็นเกษตรกร จำานวน173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 ราย
ได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท จำานวน 111 
คน คดิเปน็รอ้ยละ 27.75 และมสีทิธกิารรกัษาเปน็บตัรทอง 
จำานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75
 2. พฤติกรรมการใช้บริการสถานพยาบาลของ
ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ส่วนใหญ่รักษากับ
โรงพยาบาลรัฐ เพราะมีสิทธิประโยชน์ในการรักษา สาเหตุ
เพราะเป็นโรคเรื้อรัง เข้าใช้บริการ 2 – 3 เดือน/ครั้ง ค่าใช้
จา่ยในการใชบ้รกิารตอ่ครัง้อยูท่ี ่500- 1,000 บาท ชว่งเวลา
ในการใช้บริการ 12.01 น. - 16.00 น.

 3. ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมการใช้
บรกิารสถานพยาบาลของประชาชน ในจงัหวดัสุราษฎร์ธาน ี
โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบ
ว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 4 
ด้าน เรียงตามลำาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางจัด
จำาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ
บริการ ด้านราคา ด้านเศรษฐกิจและสังคม และด้าน
วัฒนธรรม ตามลำาดับ
 4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด
กับพฤติกรรมการใช้บริการสถานพยาบาลของประชาชน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่อง
ทางการจัดจำาหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 
และดา้นลักษณะทางกายภาพ มคีวามสัมพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใช้บริการสถานพยาบาล อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัย ทางด้านกระบวนการบริการนั้น 
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของ
ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อภิปรายผล
 จากผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 
41 – 50 ปี สถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นเกษตรกรรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 
10,000 – 15,000 บาท และสิทธิการรักษาเป็นบัตรทอง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาภัทร วีระวัฒกานนท์
(2548) ศึกษาเรื่อง คุณภาพบริการตามความคาดหวัง
และการรับรู้ของผู้รับบริการงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงกลาโหมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรถคู่ อายุ
เฉลี่ย 43 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า มารับ
บริการในรอบปีมากกว่า 5 ครั้ง
 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสขุภาพของประชาชนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ส่วนใหญ่รักษากับโรงพยาบาล
รฐั เหตผุลคอืมสีทิธิประโยชนใ์นการรกัษา สาเหตคุอืเปน็โรค
เรือ้รงั ใชบ้รกิาร 2 – 3 เดอืน/ครัง้ คา่ใชจ่้ายในการใชบ้รกิาร
ตอ่ครัง้ 500- 1,000 บาท ชว่งเวลาในการใชบ้รกิารอยูใ่นช่วง 
12.01 น. - 16.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตรา 



ROMMAYASAN 155Vol. 14, No. 2 (May - August) 2016

กรณา ฤทธิโยธิน (2549) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้มา
รับบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า เคยมีประสบการณ์การรักษา
พยาบาลครั้งแรกถึง 4 ครั้ง เป็นส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่
เป็นการมารับบริการรักษาพยาบาลที่แผนกอายุรกรรม ใน
ช่วงเวลา 08.00-16.00 น. มากที่สุด และสอดคล้องกับงาน
วจิยั ของ อตญิาณ ์ศรเกษตริน และคณะ ศกึษาเรือ่งปจัจยัที่
มผีลตอ่พฤตกิรรมการสรา้งเสริมสุขภาพและพฤตกิรรมการ
ใช้บริการสุขภาพภายใต้ UC ท่ีพบว่าพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพของประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการใช้
บริการสุขภาพส่วนใหญ่ไปใช้บริการที่สถานอนามัย รองลง
มา คือ โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ ส่วนการรักษา
กับแพทย์พื้นบ้านไปใช้บริการน้อยท่ีสุด ปัจจัยท่ีมีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพได้แก่ อายุ ค่า
นิยมเกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บป่วย คุณภาพบริการ การ
รับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพและการรับ
รู้แรงสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
ประเภทของการประกันสุขภาพ ค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพ
การเจบ็ปว่ย การรบัรูส้ทิธิของผู้ใชบ้ตัรประกนั สขุภาพถ้วน
หน้าการรบัรูส้ทิธขิองกลุม่ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ การไดร้บั
ข้อมูลข่าวสาร ความต้องการด้านสุขภาพคุณภาพ บริการ 
และการเข้าถึงบริการสุขภาพ
 ระดับปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการ
สุขภาพของประชาชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม พบ
ว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำาดับคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านช่องทางจัดจำาหน่าย ด้านการส่งเสริมการ
ตลาด ด้านกระบวนการบริการ ด้านราคา ด้านเศรษฐกิจ
และสงัคมและดา้นวฒันธรรม ตามลำาดบั สอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของ จิตรา กรณา ฤทธิโยธิน (2549) ศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็นของผู้มารับบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า มีความคิด
เห็นต่อการรับบริการรวมทุกด้านในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวรัญญา เลี้ยงลักษณ์เลิศ (2551) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเมือง
เชียงใหม่ ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยใช้บริการจาก
โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ระดับความสำาคัญอยู่
ในระดับมาก

สรุปผลการวิจัย
 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ ่เปน็เพศหญงิ อายรุะหวา่ง 41 – 50 ป ีสถานภาพสมรส 
จบการศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีมอีาชีพเปน็เกษตรกรราย
ได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท พฤติกรรม
การใช้บริการ ส่วนใหญ่รักษากับโรงพยาบาลรัฐ เหตุผลคือ 
มีสิทธิประโยชน์ในการรักษา สาเหตุคือ เป็นโรคเรื้อรัง ใช้
บริการ 2 – 3 เดือน/ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง 
500- 1,000 บาท ชว่งเวลาในการใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 12.01 
น. - 16.00 น. ระดับปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้
บรกิารสุขภาพ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรยีงตามลำาดบั
คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบคุลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ด้านช่องทางจัดจำาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
กระบวนการบริการ และด้านราคา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการ ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพ ได้แก่ 
ปัจจัยด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจำาหน่าย 
ดา้นบคุลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสขุภาพอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ
 ขอ้เสนอแนะเพือ่นำาผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์
 จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการ
สถานพยาบาลของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ สถานพยาบาลควรสร้างชื่อ
เสียง ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของสถานพยาบาล
 2. ด้านราคา สถานพยาบาลควรมอบสิทธิพิเศษ
แก่ผู้ใช้บริการสุขภาพเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ 
แจง้อตัราคา่รกัษาพยาบาลสวสัดกิารทีชั่ดเจน แจกแจงราย
ละเอียดอัตราค่ารักษาพยาบาล
 3. ด้านช่องทางจัดจำาหน่ายสถานพยาบาลควร
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จัดรถประจำาทางสำาหรับผู้ใช้บริการเพื่อความสะดวกและ
สามารถนัดหมายการตรวจทางโทรศัพท์ได้
 4. ด้านการสง่เสรมิการตลาด สถานพยาบาลควร
ให้บริการแนะนำาปรึกษาปัญหาสุขภาพ การใช้สิทธิประกัน
ชีวิต ให้ข้อมูลด้านสุขภาพผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และมีกิจกรรมการบรรยาย
วิชาการ
 5. ด้านการส่งเสริมการตลาด สถานพยาบาล
ควรใหบ้รกิารอำานวยความสะดวกของบคุลากร การบรกิาร
ท่ีดีจากฝ่ายอื่นๆ ภายในสถานพยาบาล เช่น การเงิน 
ประชาสัมพันธ์ และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 6. ด้านกระบวนการบริการ สถานพยาบาลควร
กำาหนดระยะเวลาและขัน้ตอนในการตรวจรกัษาทีไ่มซ่ำา้ซอ้น

มีกระบวนการที่ให้บริการอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
 7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ สถานพยาบาลควร
ใหค้วามสำาคญักบัอปุกรณท์างการแพทยข์องสถานพยาบาล
มีความสะอาด ใหม่ และทันสมัย มีส่ิงแวดล้อมที่ดี โปร่ง 
อากาศถ่ายเทได้สะดวก สภาพอาคาร ห้องนำ้าห้องส้วมของ
สถานพยาบาลมีความสะอาด และความปลอดภัย 
 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรศึกษาการเลือกสถานพยาบาลของผู้สูง
อายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. ควรศึกษาปัจจัยกำาหนดคุณภาพการบริการ
ของสถานพยาบาลตามการรับรู้  ของผู้ประกันตนใน
โครงการประกันสังคม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ออกแบบวิธีวิจัยภายใต้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ของระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผสานรวม
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และประยุกต์ใช้ระเบียบวิทยาวิจัยเพื่อท้องถิ่น ดำาเนินการ 3 ขั้นตอน เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์
ความต้องการและปริมาณการใช้พลังงาน ในระดับครัวเรือน 2) ค้นหาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนและ 3) พัฒนา
เกษตรกรเปน็ชา่งพลงังานทดแทน ดว้ยองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ีบนฐานภมิูปญัญาทีม่ขีองเกษตรกรกลุ่มเปา้หมาย ชมุชน
บ้านเหล่าเหนือ จำานวน 15 คน จากการฝึกอบรม ด้วยเอกสารการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ข้อมูลผลการพัฒนา ด้วย
สถติคิา่เฉลีย่ คา่รอ้ยละและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน จากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์แบบสอบถามความคดิเห็นและสมัมนา
กลุ่ม โดยนวัตกรรม ชุมชนช่างพลังงานทดแทน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันแบบเชื่อมโยงปัจจัย 4 จากพลังงาน สู่อาหาร
การกินอยู่บนวิถีทฤษฏีใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานการณ์ความต้องการ และปริมาณการใช้พลังงานระดับครัวเรือน 
คือ ลูกหลาน และต้องการใช้ไฟฟ้าในไร่นาเพื่อสูบนำ้าทำาเกษตรกรรมและให้แสงสว่าง ในการเฝ้าระวังผลผลิต 2) ศักยภาพ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าในไร่นาระดับครัวเรือนเกษตรกร จากทรัพยากรที่มีอยู่คือ พลังงานแสงอาทิตย์ ศักยภาพการผลิต
พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน คือ ลูกหลาน ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา จำานวน 4 คน 3) ผล
การพัฒนาเกษตรกรพื้นที่เป้าหมาย และเครือข่ายรอบนอกพื้นที่จำานวน 19 คน สู่ความเป็นช่างพลังงานทดแทน ด้วยการ
จัดฝึกอบรมผ่านหลักสูตร การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อค้นพบที่ได้ คือ ผ่านเกณฑ์การทดสอบทุกคน ด้วยผล
คะแนนเฉลี่ย 7.55 คะแนน จาก 10 คะแนน และมีผลการทดสอบประสิทธิผล ที่ค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจ ในการเข้ารับ
การฝึกอบรม ดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.49 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.48 

คำาสำาคัญ: ชุมชนช่างพลังงานทดแทน

14 
ชุมชนช่างพลังงานทดแทน กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกร บ้านเหล่าเหนือ 
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at Ban Lao Nuea Sub district Huai Kae districts Chonnabot Province Khonkean

สายชล ปัญจมาตย์ 1/ ทองม้วน นาเสงี่ยม 2 / ศักดิ์พงศ์ หอมหวล 3

Saichon Panjamat / Thongmuan Narsangiem / Sakpong Homhoun

1 สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Program of Innovation for Local Development, Graduate School, Rajabhat Mahasarakham University
2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Program of Computer and Information Technology, Faculty of Science and Technology, 
Rajabhat Mahasarakham University

3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Faculty of Political Science and Public Administration, Rajabhat Mahasarakham University



158 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559รมยสาร

Abstract
 This study was mixed methodology 
between qualitative and quantitative research. The 
objectives were 1) to study the need and quantity 
of energy using in household level 2) to find out 
the potential of renewable energy production 3) to 
develop the framers as renewable energy techni-
cians by using technological knowledge related to 
indigenous knowledge of 15 farmers group at Ban 
Lao Nuea by taking training course. The statistic 
were percentage, mean and standard deviation 
from achievement test, questionnaire, and focus 
group from innovation development of renewable 
energy technicians community was used collaborative
learning society in renewable energy self – sustainable
management in household level. The research of 
this could be concluded that. 1) The situations 
of the need and quantity using in household 
level was the children and energy usage needed 
electricity for water pumping and light for product 
controlling. 2) Potential in generating electricity 
for the paddy field in household level was used 
from solar energy. Potential in renewable energy 
sustainable production were new generation 
who educated in technological knowledge and 
indigenous knowledge from 4 people. 3) The 
result in development for 19 farmers becoming 
renewable energy technicians by learning solar 
energy generating electricity course was the score 
7.55 from 10 score and the mean of satisfaction 
was excellent at averaging 4.49 with a standard 
deviation 0.48.

Keywords: Renewable Energy Technicians 
Community

บทนำา
 “ในสองทศวรรษของการพัฒนา ครัวเรือนไทย
ไดก้า้วออกจากสงัคมเกษตร ผลของการกา้วออกจากสงัคม
เกษตร ทำาให้สมาชิกในครัวเรือนที่เคยมีการลงทุนร่วมกัน
ในด้านการผลิตและการบริโภคร่วมกัน กลายเป็นสังคมที่
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีแต่การบริโภคร่วมกัน แต่สมาชิกแยก
กันอยู่กระจัดกระจายไปในภาคการผลิต และบริการหรือ
ตลาดแรงงานที่มีความหลากหลาย”คำาให้สัมภาษณ์ของ
ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวาลา ณ สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศ คือ ความจริงที่เกิดขึ้น ในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศไปสู่ความสมดุล จาก
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวัยทำางานให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น 
โดยเพิ่มสัดส่วนของนักเรียนสายอาชีพ ต่อสายสามัญ จน
ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมภาคเกษตร สู่การเคลื่อนย้าย
แรงงานประชากรชนบทเขา้สูเ่มอืงอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ในภาค
อุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการศึกษาที่มีต้นทุนสูง 
สง่ผลใหโ้ครงสรา้งของครอบครวัเปลีย่นแปลงไปสูค่รวัเรอืน
แบบแหวง่กลาง ทีเ่หลอืเพยีงปู ่ยา่ ตา ยาย กบัหลานในพืน้ที ่
และเชื่อมโยงกันด้วยระบบเงินโอน ซึ่งลดลงเรื่อย ตามแนว
โน้มผลตอบแทนของปัจจัยแรงงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
(ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา, 2556 : 51) 
 จากบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม ในภาคเกษตรอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการ
เปลีย่นแปลงในเชงิโครงสรา้งทางสถาบนัสงัคมครอบครวัไป
สู่สังคมปัจเจกบุคคล โดยมีความเสี่ยงสำาคัญจากโครงสร้าง
ประชากรทีค่วามไมส่มดลุทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 
จนสง่ผลใหป้ระเทศไทยประสบปญัหาภาวะขาดแคลนกำาลงั
แรงงานคุณภาพในอนาคต ขณะที่ประชากรในวัยทำางานมี
แนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ที่มีสัดส่วน
กำาลังแรงงานลดลงอยา่งตอ่เนือ่งจากรอ้ยละ 41 ในป ี2545 
เหลือร้อยละ 37.7 ในปี 2552 และเริ่มมีอายุเฉลี่ยสูงที่ขึ้น 
ในปี 2552 เฉลี่ยที่ 43 ปี โดยเป็นผู้มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้น
ไปรอ้ยละ 20.5 และอายมุากกวา่ 60 ป ีขึน้ไปถงึรอ้ยละ 12 
สถานการณ์ดังกล่าว นำาไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
จนอาจต้องมีการนำาเข้าแรงงานข้ามชาติจำานวนมาก จาก
ข้อจำากัดด้านแรงงาน และภาระในการเล้ียงดูหลาน จึงไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
การผลิตที่มีความเส่ือมโทรมมากขึ้นโดยเฉพาะทรัพยากร



ROMMAYASAN 159Vol. 14, No. 2 (May - August) 2016

ดินที่ใช้กันอย่างส้ินเปลืองและขาดประสิทธิภาพ จากการ
ปลกูพืชเศรษฐกจิเชงิเดีย่วจนไมส่ามารถพัฒนาระบบการทำา
เกษตรกรรมแบบยั่งยืนได้ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11. 2555) 
 ดา้นพลงังานเชงิพาณชิย ์ตน้ทนุการผลติทีม่แีนว
โนม้สงูข้ึนอนัเนือ่งมาจากราคาปจัจัยการผลติ และคา่ขนสง่ 
ซึ่งสูงขึ้นตามราคาพลังงาน ทำาให้ไม่สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตลงได้เท่าที่ควร ประกอบกับแรงงานในภาคเกษตรมี
แนวโนม้ลดลงและเปน็ผูส้งูอาย ุการเผชญิกบัความเสีย่งทัง้
แรงงาน และพลังงานเชิงพาณิชย์ อาจก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อผลผลิต และที่ดินทำากิน สู่การสร้างภาระหนี้สิน จน
เปน็วฏัจักรความยากจนซำา้ซาก ซำา้เตมิปญัหากลุม่เกษตรกร 
ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางของสังคมให้รุนแรงมากยิ่งขึ้น ภาย
ใต้วิกฤตการณ์ราคาพลังงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
ทิศทางการพัฒนาสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ
ที่ผันผวนซับซ้อนคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก ต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงในอีกหลายมิติ โดยเฉพาะความเส่ียงในภาค
เกษตรกรรมซึง่เปน็ภาคการผลติทีม่คีวามสำาคัญตัง้แตร่ะดบั
ครอบครวั ชมุชน และประเทศ จนไมส่ามารถจะรองรบัการ
เตบิโตดา้นโครงสรา้งทางเศรษฐกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนืจากปญัหา
ราคาพลงังาน ซึง่มผีลกระทบทัง้ทีเ่ปน็โอกาสและความเสีย่ง
ในการพฒันาประเทศตามหลกั การทำาเกษตรกรรมไปสูก่าร
เติบโตสีเขียวแบบยั่งยืน (อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสี
เขียว, 2555)
  สภาพปัญหาดังกล่าว จากการศึกษาเชิงพหุ
ลักษณ์ท้องถิ่นพบว่ามีความสอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมาย
บ้านเหล่าเหนือ ตำาบลห้วยแก อำาเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่นจากการผลักดันลูกหลานเข้าสู่ระบบการศึกษา 
ที่มุ่งเน้นผลิตกำาลังคนเพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรม
การผลิตและภาคบริการโดยไม่สนใจภาคเกษตรกรรม ที่มี
บทบาทสำาคญัตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคม เพราะ
พลังงานเป็นผลกระทบหนึ่งในระบบการผลิตของชุมชน 
โดยพลังงานต้นทุนเดิมที่เป็นคนหนุ่มสาวเกิดการเคลื่อน
ย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีค่า ตอบแทนดีกว่า 
ลักษณะครอบครัวในพื้นที่จึงตกอยู่ในสภาพแหว่งกลาง 
ทีเ่หลอืเพยีงพ่อแมอ่าย ุ50 กวา่ปขีึน้ไปอยูก่บัหลาน และผล
กระทบจากการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียวจนเกิดปัญหา

ภัยแล้ง และสูญเสียศักยภาพการพึ่งพาตนเองจากปัญหา
รายได้ และต้นทุนการผลิตด้านพลังงานเชิงพาณิชย์ ผล
สะท้อนปัญหาดังกล่าวในชุมชน ส่ิงที่ได้รับจากระบบการ
ศึกษา คือเงินโอนข้ามรุ่น จากค่าจ้างรายเดือนหรือค่าแรง
รายวันและสถาบันครอบครัวที่อ่อนแอ จนขาดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ขาดความมั่นคงด้านรายได้จากผลิตภาพ
การผลิตลดลง เพราะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในด้าน 
“พลังงานทดแทน”
 นวตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่เรือ่ง ชมุชนช่าง
พลงังานทดแทน ภายใตแ้นวคิดการพฒันาสง่เสรมิเกษตรกร
สู่ความเป็น ช่างผลิตพลังงานทดแทน ระดับครัวเรือน จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และ
การจัดการพลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่าง
มัน่คงดว้ยตนเอง บนพืน้ฐาน ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ องค์ความรู้
เชงิเทคนคิการผลติ และเทคโนโลยกีารผลติพลงังานทดแทน 
ทีเ่หมาะสมกับทรพัยากรทีม่อียู ่ด้วยกระบวนการขบัเคลือ่น
อย่างเชื่อมโยงทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
โดยให้ “คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” ตามหลักการ
เข้าใจ เข้าถึง และร่วมกันพัฒนา พลังงานทดแทนอย่าง
ยั่งยืน บนทางสายกลางมรรค 8 ตามหลัก “พุทธศาสนา” 
และทางสายกลางตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป็นแนวทางปฏิบัติบนพื้นฐานสำาคัญคนไทยต้องมีความรู้
ใน ศีลธรรม จริยธรรม ดำาเนินชีวิตด้วยความเพียร ความ
อดทน มีสติปัญญานำาไปสู่ความพอประมาณ มีเหตุผล และ
มภีมิูคุม้กนั ตอ่ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง จนสามารถ
ดำาเนินชีวิตอย่างสมดุลทุกด้านได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ความต้องการ และ
ปริมาณการใช้พลังงาน ระดับครัวเรือนของเกษตรกร บ้าน
เหล่าเหนือ ตำาบลห้วยแก อำาเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
 2. เพือ่ค้นหาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน 
ระดับครัวเรือนเกษตรกรในชุมชน
 3. เพ่ือพัฒนาเกษตรกรในชุมชนสู่ความเป็น ช่าง
พลังงานทดแทน ระดับครัวเรือน ด้วยองค์ความรู้เชิงเทคนิค 
และเทคโนโลยีผลิตพลังงานทดแทน บนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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ขอบเขตการวิจัย
 1. ศึกษาสถานการณ์ ความต้องการใช้ ประเภท 
และปริมาณพลงังาน ทีต่อ้งการใช้ของครวัเรอืนเกษตรกร ใน
ชุมชน
 2. ศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน 
เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานทรัพยากรที่มี องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนท่ีเหมาะสม ในระดับ
ครัวเรือนของเกษตรกร ในชุมชน
 3. พฒันาเกษตรกรในชมุชนมุง่สูค่วามเปน็ “ชา่ง
พลังงานทดแทน” ในระดับครัวเรือนพร้อมวัดผล ประเมิน
ผล เครื่องมือ และผลการดำาเนินการพัฒนา
 4. ระยะเวลารวบรวมข้อมูล ตุลาคม 2556 ถึง 
กันยายน 2557 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินเรื่อง ชุมชน
ชา่งพลงังานทดแทน กรณศีกึษาครัง้นีเ้ปน็งานวจิยัเชิงพืน้ที ่
(Area base) ดำาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์
บนพื้นฐานกลยุทธ์ตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Methodology) ของระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ 
(Qualitative Research) โดยประยุกต์ใช้เทคนิควิธีวิจัย
ในเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) กับระเบียบวิธีวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community 
Based Research) ดังนี้
 1. ศึกษาปัญหาความต้องการ และปริมาณการ
ใช้พลังงาน จากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างด้วยข้อ
คำาถามจากการศกึษาขอ้มลูในเอกสารวชิาการ และงานวจิยั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาพลงังานในภาคเกษตร โดยการเปดิเวที
ชาวบา้นสมัภาษณก์ลุม่เป้าหมาย จำานวน 15 ครวัเรอืน เพือ่
คน้หาขอ้มลูเบือ้งตน้เฉพาะกรณ ีไมท่ำากบัประชากรทัง้หมด
และไมน่ำาไปใชอ้า้งองิกบักรณอีืน่ โดยพจิารณาปรากฏการณ์
ความเป็นจริงในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมบันทึกการสังเกตจากวิถีการทำาเกษตรกรรม 
 2. ค้นหาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน
ระดับครัวเรือนเกษตรกร โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง จากการประชุมเกษตรกรกลุม่เปา้หมายและกลุม่
ผู้นำาชุมชน จำานวน 5 ครัวเรือน ในด้านภูมิสังคม ลักษณะ

ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ และภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านเคร่ือง
มือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ ด้วยวิธีการลงพื้นที่ร่วมกัน
สำารวจ (Survey) พื้นฐานทรัพยากรซึ่งมีอยู่ในชุมชน ด้าน
องคค์วามรู ้และเทคโนโลยีการผลติพลงังานทดแทน คน้หา
จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีการศึกษาดูงาน ชมการสาธิต 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participative Observation) 
และการลงพื้นที่ร่วมทดลอง ทดสอบ หาเทคโนโลยีการ
ผลิตพลังงานทดแทนที่เหมาะสมร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัย
เทคนคิมหาสารคาม และกลุม่เปา้หมาย พรอ้มถา่ยภาพเกบ็
ข้อมูล
 3. พัฒนาเกษตรกรในชุมชนมุ่งสู่ความเป็น ช่าง
พลังงานทดแทน ระดับครัวเรือน โดยการจัดประชุมกลุ่ม
เพื่อหาข้อสรุป ด้านองค์ความรู้เชิงเทคนิคการผลิต และ
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน ที่เหมาะสมบนฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน การ
สร้างแบบทดสอบหาประสิทธิภาพ และใบงานทดสอบหา
ประสิทธิผล ร่วมกับผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน ก่อน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เชิงเทคนิคการผลิต และการสาธิตวิธี
การใช้ การซ่อมบำารุงรักษา ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำานวน 
19 ครัวเรือน ก่อนจดบันทึกข้อมูล การสังเกต และถ่าย
ภาพ เพื่อนำาข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบ (Data Organizing) 
และตีความหมายแบบอุปนัย (Induction) ให้เชื่อมโยงกับ
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ก่อนถอดสรุปบทเรียนด้วยค่า
สถิติแบบเชิงพรรณนา
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
  1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) สู่
คำาถาม และแนวคิดในการทำาวิจัย ผู้วิจัยดำาเนินการตรวจ
สอบขอ้มูลแบบสามเสา้เชงิคณุภาพ (Triangulation, Den-
zin. 1970) ก่อนถอดสรุปบทเรียน แบบเชิงพรรณนา ด้วย
การเปรียบเทียบข้อมูล และหาความสัมพันธ์ข้อมูล ตาม
แนวคิด ทฤษฎี บนทางสายกลางตามหลัก “พุทธธรรม” 
และหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
  2) ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) 
จากผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ ด้วยข้อสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้วิจัยถอดสรุปบทเรียน
จากผลคะแนนในการทำาข้อสอบ ผ่านเกณฑ์ที่ 6 คะแนน 
มีความพึงพอใจการจัดฝึกอบรม ที่สถิติค่าเฉลี่ย ( ) ไม่ตำ่า
กว่า 3.50 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ไม่เกิน 1.0 
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ใช้ในระดับ ครัวเรือนได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ได้ด้วยตนเอง
 4. บทสรุป กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันบนพื้น
ฐานปัจจัยส่ีที่เชื่อมโยงพลังงานสู่อาหารการกินอยู่บนวิถี
ทฤษฎีใหม่หัวใจสำาคัญของหลัก “ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”
จากการลงมือปฏิบัติงานจริง (Learning by Doing) โดยใช้
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเรื่อง ชุมชนช่างพลังงานทดแทน 
สามารถแสดงผลการเชื่อมโยงได้ด้วยแผนภาพ ดังนี้

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐานปัจจัย 4

ผลการวิจัย
 นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินเร่ือง ชุมชนช่าง
พลังงานทดแทน เป็นกรณีศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างนวัตกรรม
การพัฒนาชีวิตเกษตรกรมุ่งสู่การจัดการพลังงานทดแทน
อย่างย่ังยืนด้วยตนเอง บนฐานภูมิปัญญา องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีการผลิตที่ เหมาะสมกับทรัพยากร ด้วย
กระบวนการขับเคลื่อนตามหลักการเข้าใจ เข้าถึง และร่วม
กันพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางปฏิบัติ
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
 1. บทสรุปจากการเปดิเวทชีาวบา้นสนทนากลุม่ 
(Focus Group) รว่มกบักลุม่เปา้หมายจำานวน 15 ครวัเรอืน 

จากเกณฑ์การทดสอบที่ 5 ระดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 นวตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่เรือ่ง ชมุชนช่าง
พลงังานทดแทน ภายใตแ้นวคิดการพฒันาสง่เสรมิเกษตรกร
สู่ความเป็น ช่างผลิตพลังงานทดแทน ระดับครัวเรือนจาก
ทรัพยากรท่ีมี เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และการจัดการ
พลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างมั่นคง
ดว้ยตนเอง บนทางสายกลางมรรค 8 ตามหลกั พทุธศาสนา 
และหลกั ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ผลการวเิคราะหข์อ้มลู
ปรากฏ ดังนี้
 1. ผลการศึกษาสถานการณ์ความต้องการ และ
ปริมาณการใช้พลังงาน ในระดับครัวเรือนเกษตรกร บ้าน
เหล่าเหนือ มีข้อค้นพบท่ีได้ คือ ความต้องการพลังงาน
ทดแทนแบบช่ัวคราว เพื่อทดแทนพลังงานต้นทุนเดิมหรือ
ลูกหลาน ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน ผ่านความ
ต้องการไฟฟ้าไว้ใช้ในไร่นา เพื่อให้แสงสว่างในการดำารงชีพ
หาอาหาร เฝ้าระวังผลิตผลและสูบนำ้าทำาการเกษตร ปลูก
พืช เลี้ยงสัตว์ตามพื้นฐานภูมิปัญญา และฐานทรัพยากรที่
มีอยู่ในชุมชน
 2. ผลการค้นหาศักยภาพการผลิตพลังงาน
ทดแทน ในระดบัครวัเรอืนเกษตรกร ผา่นการสมัภาษณ ์การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การสำารวจพื้นที่ และการสังเกต
ความรู้ในการประกอบอาชีพ ด้วยการทดลอง ทดสอบ
พลังงานทดแทนแบบชั่วคราว พบว่าเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ มีความเหมาะสมมากท่ีสุด ส่วนพลังงาน
ทดแทนอย่างยั่งยืน คือ ยุวชนหรือหลานเกษตรกร ที่อายุ
ระหว่าง 7 ปีขึ้นไปสามารถพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนได้
ดว้ยกระบวนการเรียนรูร้ว่มกนั บนพ้ืนฐานภมูปิญัญาอาชพี
เกษตรกรรมบนวิถีทฤษฎีใหม่
 3. ผลการพัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็น ช่าง
พลงังานทดแทน ในระดบัครวัเรอืนบนฐานภมูปิญัญา พบวา่ 
เทคโนโลยผีลติพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์มคีวามเหมาะ
สมกับทรพัยากรธรรมชาตแิละทรพัยากรบคุคลในครวัเรอืน 
และผลการถอดสรุปบทเรียน ตามหลัก พุทธศาสนา และ
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปว่า เกษตรกรกลุ่มเป้า
หมายเป็นช่างพลังงานทดแทนต้นแบบได้เพราะมีความ
สามารถผลิตพลัง งานทดแทนช่ัวคราวและอย่างยั่งยืน ไว้
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องค์ความรู้+เทคโนโลยี

พลังงานทดแทน

องค์ความรู้นำ้าไฟ

ภูมิปัญญา อาหาร

ภูมิปัญญา อยู่อาศัย

พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
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เพ่ือศึกษาสถานการณ์ความต้องการ และปริมานการใช้
พลงังาน ระดบัครวัเรอืนของเกษตรกร คอื ตอ้งการไฟฟา้ใช้
ในไรน่า เพือ่ใหแ้สงสวา่งในการดำารงชพีหาอาหาร และการ
เฝ้าระวังผลิตผล กับใช้สูบนำ้าทำาเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยง
สตัว ์ทดแทนพลงังานตน้ทนุเดมิหรอืลกูหลาน เกษตรกร ซึง่
เปน็พลงังานทีถ่าวร ยัง่ยนื แตเ่กดิการเคลือ่นยา้ยสูภ่าคการ
ผลิตอื่น และพลังงานเชิงพาณิชย์ ที่ได้รับผลกระทบในเรื่อง
ของราคา
 2. ผลการค้นหาศักยภาพการผลิตพลังงาน
ทดแทนในระดับครัวเรือนเกษตรกร จำานวน 5 ครัวเรือน 
สรุปว่า เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
เป็นพลังงานทดแทนชั่วคราวต้นแบบของชุมชนได้ อย่าง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย จำานวน 15 
ครัวเรือน จากสนทนากลุ่ม และชมการสาธิต โดยมีหลาน
เกษตรกรจำานวน 4 คน และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม 12 คน เป็นพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน ด้วย
ผลสรุปจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาอาชีพการทำา เกษตรกรรมและองค์ความรู้ การ
ใช้ การซ่อมบำารุงรักษาเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน อย่าง
เชื่อมโยงพลังงานสู่อาหารการกินอยู่บนวิถีทฤษฎีใหม่ ตาม
หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 3. การพัฒนาเกษตรกรในชุมชนสู่ความเป็น 
“ช่างพลังงานทดแทน” ในระดับครัวเรือน โดยการจัดฝึก
อบรมหลักสูตรการใช้งาน เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากแสง
อาทิตย์ (Solar Cell) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ พบว่า ผู้
เขา้รบัการฝกึอบรมทัง้หมด สามารถใช้เทคโนโลยผีลติไฟฟา้
จากแสงอาทติยไ์ด ้สามารถดแูลรกัษา วสัดอุปุกรณ ์เพือ่ยดื
อายุการงานได้ จากผลคะแนนการทดสอบที่ค่าเฉลี่ย 7.55 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และพึงพอใจการจัด
ฝึกอบรมในระดับ ดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.70 และมีส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานที่ 0.40 

อภิปรายผล
 ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็น 
ช่างผลิตพลังงานทดแทน บนทางสายกลางตามหลัก พุทธ
ศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการ
ทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นการ

พัฒนาคนตามลักษณะ “ภูมิสังคม” ด้วยการพึ่งตนเอง 
ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการจนนำาไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ผลที่ได้จากการใช้ สัมมาวาจา (ศีล) หรือการ
พูดจาถูกต้องถึงสภาพปัญหา ตามหลัก พุทธศาสนาเพื่อ
คน้หาสถานการณค์วามตอ้งการ และปรมิาณการใชพ้ลังงาน 
ระดับครัวเรือนของชุมชน บทสรุปที่ได้จากการทำาความ
เข้าใจร่วมกัน “บนความพอประมาณ”ความพอดีที่ไม่น้อย
จนเกินไปและไม่มากจนเกินไปและไม่เบียดเบียนตนเอง 
ตามหลกั ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง คือ ความตอ้งการไฟฟา้
ไว้ใช้ในไร่นา เพื่อให้แสงสว่างในการดำารงชีพหาอาหารตาม
พื้นฐานภูมิปัญญาอาชีพการทำาเกษตรกรรม และการเฝ้า
ระวังผลิตผล
 2. ผลที่ได้จากการใช้ สัมมาสมาธิ (สมาธิ) คือ 
การตั้งใจม่ันในการทำากิจการงานทุกอย่าง ตามหลัก พุทธ
ศาสนา เพื่อค้นหาศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน 
ระดับครัวเรือนเกษตรกร บทสรุปที่ได้จากการเข้าถึง “บน
ความมีเหตุผล” หรือการตัดสินใจกระทำาการลงทุน ต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล คำานึงถึงเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและ
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง คือมคีวามตอ้งการใช้เทคโนโลยกีารผลิต
ไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทติย ์เปน็พลงังานทดแทนช่ัวคราว 
ตามลักษณะทางภูมิสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนธรรมชาติ เพื่อเชื่อมโยง
จากพลังงาน สู่อาหาร การกินอยู่ บนวิถีทฤษฎีใหม่ ในการ
สร้างพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
 3. ผลจากการใช้ สัมมาทิฏฐิ (ปัญญา) คือ ความ
เข้าใจถูกต้องในกิจการทั่วไป ตามหลักพุทธศาสนาเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็น ช่างพลังงานทดแทน ระดับ
ครวัเรอืนเกษตรกร บทสรปุทีไ่ดจ้ากการรว่มกนัพัฒนา “บน
ภูมิคุ้มกัน” คือ การเตรียมตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นด้วยการจัดการทุกอย่างด้วยตนเอง ตามหลัก 
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง คือ การจดัฝึกอบรมหลักสูตรการ
ใช้งาน เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Cell) ที่การทดสอบประสิทธิภาพของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบทุกคน และประสิทธิผลที่
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ระดับความพึงพอใจ ดีมาก บนกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน
ช่างพลังงานทดแทน ต้นแบบ “สังคมครัวเรือนแห่งการเรียนรู้
ร่วมกัน” อย่างเชื่อมโยงได้ด้วยแผนภาพ ดังนี้

 
ภาพที่ 2 กระบวนการเรียนรู้อย่างเชื่อมโยง จากพลังงาน

สู่อาหารการกินอยู่บนวิถีทฤษฎีใหม่ 

 จากภาพที ่2 ข้ันตอนของการพฒันาชา่งสูก่ารใช้
พลังงาน อย่างยั่งยืน ในภาคเกษตรกรรม สามารถเชื่อมโยง 
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา เข้าด้วยกันได้ตาม
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน บนวิถีการทำาเกษตร “ทฤษฎี
ใหม่” ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานหลักปัจจัย 4 ตามภูมิปัญญา
ทำากนิทีส่บืทอดกนัมาอยา่งยัง่ยนื บทสรปุของการอภปิราย
ผล คือ “ความเป็นช่าง มิใช่ว่าจะสร้างผลิตผลได้เพียงแค่
วัตถุชิ้นงาน เพราะผลิตผลของชุมชนช่างพลังงานทดแทน 
คือ คนที่สามารถแทนแรงงาน และสืบทอดภูมิปัญญาทำา
กินที่มีอยู่ได้” 

ข้อเสนอแนะ
 นวตักรรมเพือ่การพฒันาเร่ืองชมุชนช่างพลงังาน
ทดแทน เป็นการดำาเนินงานลักษณะทางสายกลาง ตาม
หลักพุทธศาสนา และหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
ต้องอาศัยการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา บนเส้นทางนวัตกรรม
สีเขียว เป็นสิ่งที่ต้องเข้าไปแทรกแซง (Intervention) เพื่อ

สร้าง หรือกระตุ้นให้เกิดขึ้น ในขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านด้วย
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้
  1) งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาสถานการณ์
ความตอ้งการและปรมิาณการใชพ้ลงังานบนความตอ้ง การ
เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ข้อเสนอแนะควรศึกษา
ปริมาณการใช้พลังงานเพื่อการแปรรูปผลิตผล
   2) งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยออกแบบเทคโนโลยี
การผลิตพลังงานทดแทนตามลักษณะทางภูมิศาสตร์
ภูมิประเทศ ข้อเสนอแนะควรออกแบบเทคโนโลยีผลิต
พลังงานทดแทน จากของเหลือใช้ที่ได้จากการเกษตร
   3) งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนาเกษตรกรสู่
ความเป็น “ช่างพลังงานทดแทน” ในระดับครัวเรือน ข้อ
เสนอแนะควรพัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็น “ช่างพลังงาน
ทดแทน” ในระดับชุมชนเพื่อสร้างเครือข่าย 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำาการวิจัยครั้งต่อไป
  1) ควรมีการศึกษา “การบริหารจัดการ
พลงังานทดแทนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่การ
พฒันา” อาชพีเกษตรกรรมยัง่ยนื รองรบัแรงงานตน้ทนุเดิม
หรือพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน คืนถิ่น 
   2) ควรมีการศึกษา“อาหารและพลังงาน
สมดุล บนวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่” เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทำา
กินสู่แรงงานคืนถิ่นและค้นหาศักยภาพการผลิตพลังงาน
ทดแทน จากของเหลือใช้ทางการเกษตร
  3) ควรมีการศึกษา “พลังงานทดแทน และ
การเรยีนรูร่้วมกนัของภาคเกษตรกรรม” เพือ่พฒันาแรงงาน
ตน้ทนุเดมิหรอืพลงังานทดแทนอยา่งยัง่ยนื ในกลุม่นกัศกึษา 
คืนสู่ครัวเรือนทดแทนแรงงานที่หายไป 

จากพลังงาน
สู่อาหาร

การกิน อยู่บนวิถี
"ทฤษฎีใหม่
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าพิกัดเครื่องรับสัญญาณ GPS และA-GPS กรณีศึกษาอำาเภอ
เมอืงชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ีโดยนำาเทคโนโลย ีA-GPS ในการหาคา่พกัิดจากโทรศพัทม์อืถอืและเครือ่งรบัสัญญาณ GPS เปรียบ
เทียบค่าความแตกต่างของค่าพิกัด ผลการวิจัยพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชน มีอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ประกอบกับมีการ
ใช้เครื่องมือสื่อสารจำานวนมาก จึงอาจส่งผลต่อการรับสัญญาณ GPS และ A-GPS ส่วนสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ มีเมฆมาก 
ไม่มีฝน และลมแรง โดยจุดตัวอย่าง S02 ค่าพิกัด GPS และA-GPS มีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีสิ่ง
ก่อสร้าง และอาคารสูง ในขณะที่จุดตัวอย่าง S27 ค่าพิกัด GPS และA-GPS มีความแตกต่างกันน้อย ลักษณะพื้นที่เป็น
ที่โล่ง จากการคำานวณ ค่า MAPE ของค่าพิกัด GPS และA-GPS ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ Latitude 0.00034 เปอร์เซ็น และ 
Longitude 0.00063 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนตำ่า และแม่นยำาในระดับที่ดี จากการตรวจสอบความถูกต้องของ
เครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS กับหมุดหลักฐานพบว่า A-GPS มีค่าความคลาดเคลื่อนจากหมุดหลักฐานน้อยกว่า 
GPS ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากบริเวณที่ทำาการสำารวจเป็นชุมชนและอาคารบ้านเรือนทำาให้สัญญาณจากดาวเทียมถูกบดบัง
และรบกวนได้ ในขณะที่ A-GPS ซึ่งอาศัยสัญญาณโทรศัพท์ในการค้นหาพิกัด ในปัจจุบันครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงทำาให้ค่า
พิกัดของ A-GPS มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า GPS เมื่อเทียบกับหมุดหลักฐาน

คำาสำาคัญ: ระบบระบุตำาแหน่งบนพื้นโลก, สมาร์ทโฟน, ระบบช่วยเหลือการทำางานของ GPS, การระบุตำาแหน่ง
บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

Abstract
 This research was about the study of comparison on the difference of the coordinates from 
GPS and A-GPS in Mueang District, Chon Buri Province. A-GPS and GPS technology were used to 
compare the difference of the coordinates. The results showed that almost areas were buildings and a 
lot of mobile devices therefore it affected to GPS and A-GPS receivers. The climate condition in the area 
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found that it was cloudy, no-rain and strong wind. 
The coordinates of SO2 of GPS and A-GPS were very 
different because of a lot of high buildings. While 
the coordinates of S27 of GPS and A-GPS were a 
few different because most areas are bare land. 
The average MAPE values of GPS and A-GPS were 
0.00034% (Latitude) and 0.00063% (Longitude) 
with low error and high accuracy. The accuracy 
of GPS and A-GPS was compared with ground 
control points. The error of A-GPS was less than 
GPS because the satellite signals were obstructed 
and disturbed by buildings. Moreover, A-GPS relines 
mobile device signal in which it covers all areas.

Keywords: Global Positioning System : GPS, Smart 
Phone, Assistance GPS : A-GPS, Location-based 
service : LBS

บทนำา
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการพัฒนาทาง
ด้านระบบการรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ เป็นจุดกำาเนิดให้มี 
“ระบบกำาหนดตำาแหน่งบนโลก” (Global Positioning 
System : GPS) นับเป็นเครื่องมือท่ีอำานวยความสะดวก
ในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก GPS 
สามารถระบุพิกัดที่ผู้ใช้งานต้องการได้ (ปุญญรัตน์ ปุญญา, 
พงษ์พิพัฒน์ สายทอง และมนัสวี แก่นอำาพรพันธ์, 2557) 
สามารถนำาทางไปในสถานท่ีต่างๆ ค้นหาสถานที่ที่สำาคัญ
พร้อมทั้งกำาหนดจุดที่สนใจได้ เช่น ใช้ในการวัดพื้นที่ การ
สำารวจ การเดินป่า การเดินเรือ ซึ่งสามารถนำาทางกลับสู่
ตำาแหนง่ตัง้ตน้ได ้และการบนัทกึขอ้มลูสำาหรบัการเลน่กฬีา
กลางแจ้ง ในเรื่องการขนส่งมีการนำา GPS ไปใช้เป็นระบบ
ติดตามรถยนต์ เพื่อควบคุมดูแลตลอดจนบันทึกเส้นทาง 
ลักษณะการขับรถ และการควบคุมเครื่องมืออุปกรณ์ใน
รถ เช่น อุณหภูมิ ตู้แช่สินค้า เป็นต้น ทำาให้สามารถบริหาร
จดัการการขนสง่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ประหยดัคา่ใชจ้า่ย 
และในด้านความปลอดภัยก็สามารถทราบถึงตำาแหน่งของ
รถวา่อยูท่ีไ่หน เกดิอะไรขึน้ สะดวกตอ่การตรวจสอบตดิตาม 
และเพื่อตอบสนองความต้องการจึงมีการพัฒนาให้ GPS 

สามารถนำามาใช้ร่วมกับเครื่องมือสื่อสารที่สามารถพกพา
ได้สะดวก เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เป็นต้น
 ในปัจจุบันโทรศัพท์เป็นปัจจัยที่ห้าที่เข้ามามี
บทบาทในการดำารงชีวิต นอกเหนือจากปัจจัยสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่
มนษุยข์าดไมไ่ดใ้นชวีติประจำาวนั โดยมกีารพฒันาขดีความ
สามารถให้มีการทำางานได้หลากหลายรูปแบบ นอกเหนือ
จากการโทรเข้า-ออก เพยีงอยา่งเดยีว จนกลายเปน็โทรศพัท์
มอืถอือจัฉรยิะทีเ่รยีกกนัวา่ สมารท์โฟน (Smart Phone) มี
ความสามารถในการใช้งานได้ดี และมีประสิทธิภาพ (สุรพันธ์
ทัดแก้ว, 2554) และโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่ได้มีประโยชน์
เพียงใช้ในการติดต่อส่ือสารเท่านั้น ยังสามารถให้บริการ
ด้านอื่นๆ เช่น การติดกล้องถ่ายภาพที่มีความละเอียด ฟัง
เพลงวิทยุ FM เป็นต้น และมีการนำาเทคโนโลยีของ GPS 
เข้ามาใช้ควบคู่กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เรียกว่า A-GPS 
(Assistance GPS) เป็นระบบช่วยเหลือการทำางานของ 
GPS ที่สนับสนุนข้อมูลที่ต้องการผ่านระบบ GPRS/EDGE 
ซึง่เปน็การบรกิารรบัสง่ขอ้มลูความเรว็สงูบนระบบโครงขา่ย
โทรศัพท์มอืถอื แทนการรบัขอ้มลูตา่งๆ จากดาวเทยีม GPS 
โดยตรง ซึ่งใช้เวลานานมีหลักการ ดังนี้ การรับข้อมูลผ่าน
โครงข่าย GPRS/ EDGE โดยนำาข้อมูลมาจาก GPS Base 
Station ซึง่จะคอยรบัขอ้มลูวงโคจร GPS และเวลาปจัจุบนั 
โดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านโทรศัพท์สมา
ร์ทโฟนที่มีแอพพลิเคชั่น (Application) การระบุตำาแหน่ง 
หรือ Location-Based Service (LBS) เป็นบริการรูปแบบ
หนึง่ทีต่อ้งกระทำาผา่นทางโทรศัพทส์มาร์ทโฟน โดยใชเ้ครอื
ขา่ยโทรศพัทม์อืถอืทีม่อียูใ่นปจัจุบนั หรืออาจจะใชเ้ครอืขา่ย
ไรส้ายตา่งๆ เพือ่เชือ่มตอ่การทำางาน ทำาใหท้ราบถงึตำาแหนง่
ที่อยู่ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ไร้สายนั้นๆ ได้
อย่างถูกต้อง และสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วย
ในการค้นหาตำาแหน่งหรือพิกัดบนพ้ืนดิน มีประโยชน์ใน
การแนะนำาเส้นทาง บอกตำาแหน่ง หรือหาจุดอ้างอิงต่างๆ 
(บุษรา ประกอบธรรม และมานะ อัจฉริยเกียรติ, 2555)
 จากความก้าวหนา้ของเทคโนโลยมีกีารพฒันาใน
เรื่องของการบริการระบุพิกัดตำาแหน่งมายังอุปกรณ์เครื่อง
มือสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS ซึ่งตัวเลือก
ในการใชง้านของอปุกรณร์บัสญัญาณ GPS มหีลายรปูแบบ 
ผูว้จิยัจงึทำาการศกึษาเพือ่เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่
พิกัดท่ีได้จากเคร่ืองรับสัญญาณ GPS และ A-GPS ในสมาร์ทโฟน
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(A-GPS: Assistance GPS) เน่ืองจากการหาตำาแหน่งบน
โลกมคีวามสำาคญัในการดำาเนนิงาน เชน่เพือ่ทราบพกิดัของ
สถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดที่น่าสนใจ การทราบตำาแหน่งที่
ต้องการทรัพยากร การนำาทางไปสู่เป้าหมายมีความชัดเจน 
ลดความคลาดเคลื่อนในการระบุพิกัดเส้นทางหรือพิกัดตำา
แหน่งนั้นๆ เป็นต้น เพื่อนำาไปสู่การเลือกใช้งานอุปกรณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่เปรียบเทยีบความแตกต่างของพกิดัการระบุ
ตำาแหน่งจากเครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS

ขอบเขตของการวิจัย
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพิกัดจาก
เครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS กรณีศึกษาอำาเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี การศึกษาครั้งน้ีดำาเนินการศึกษาใน
พื้นที่อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมทั้งหมด 18 
ตำาบล มีพื้นที่ 238.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,9237.5 ไร่ 
โดยได้กำาหนดจำานวนจุดตัวอย่างทั้งหมด 54 จุดตัวอย่าง 
แต่เนื่องจากในบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงเพื่อเก็บข้อมูลที่
กำาหนด ซึ่งบริเวณดังกล่าวที่เป็นพื้นที่ป่า ภูเขา รกร้าง เป็น
พืน้ทีส่ว่นบคุคล โรงงานอตุสาหกรรม หรอืพืน้ทีต่อ้งหา้มไม่
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้ผูว้จิยัจงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งลดจดุลง
เหลือเพียง 30 จุดตัวอย่าง

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ได้ทำาการเปรียบเทียบความแตก
ต่างของพิกัดการระบุตำาแหน่งของหมุดหลักฐาน เครื่อง
รับสัญญาณ GPS และเครื่องรับสัญญาณระบบช่วยเหลือ 
A-GPS พ้ืนทีศึ่กษาบรเิวณอำาเภอเมอืง จงัหวดัชลบรีุ โดยการ
ประยกุตร์ะบบภมูสิารสนเทศศาสตรใ์นการศกึษา พจิารณา
จากข้อมูลต่างๆ เพื่อกำาหนดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล นำามา
ประกอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับหมุดหลักฐาน ซ่ึง
มีรายละเอียดของการดำาเนินงาน ดังนี้
 1. เครื่องมือในการวิจัย
  1.1 เครื่องกำาหนดตำาแหน่งบนผิวโลกด้วย
ดาวเทียม (Global Positioning System : GPS)

  1.2 โทรศัพท์มือถือ (A-GPS: Assited GPS) 
เป็นระบบ GPS ที่สนับสนุนข้อมูลที่ต้องการผ่านระบบ 
GPRS (General Package Radio Service)
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.1 การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย
   2.1.1 รวบรวมข้อมูลวิธีการคำานวณจาก
ตำารา เอกสาร ผลงานวิจัย บทความและข้อมูลจากหน่วย
งานต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ดำาเนินการวิจัย
   2.1.2 วางแผนการสำารวจจดัเกบ็ขอ้มลู โดย
วธิกีารสุม่ตวัอย่าง เพือ่หาจำานวนตวัอย่าง และจดุทีใ่ชใ้นการ
สำารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ดำาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการ
เลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random Sampling) 
เปน็การสุม่ตวัอยา่งทีถ่อืวา่ประชากรแต่ละหนว่ยจะมโีอกาส
ถูกเลือกเท่าๆ กันโดยใช้วิธีจับฉลากหาตัวแทนพื้นที่สุ่ม
ตัวอย่าง จากตารางส่ีเหล่ียมเล็ก ๆ ที่ถูกแบ่งมาจากพื้นที่
ทั้งหมด ตัวอย่างข้อมูลที่ได้โดยวิธีน้ีจะกระจัดกระจายกัน
ออกไปอยา่งไมม่รีะเบยีบ ซ่ึงเมือ่สุ่มไดบ้รเิวณใดแล้วตอ้งเข้า
ทำาการสำารวจ ณ ตำาแหนง่ทีสุ่ม่นัน้ทกุแหง่ จะละเวน้หรือลม้
เลิกไม่ได้
 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบนี้ไม่นิยมใช้ในการสำารวจ
ทรัพยากรป่าไม้ที่มีเน้ือที่กว้างขวางด้วยเหตุเพราะเม่ือมี
เนื้อที่สำารวจมากเกินไป พื้นที่บางแห่งอาจจะถูกละเลยไม่
ได้รับการคัดเลือกหรือถูกเลือกน้อยเกินไป
 ผู้วิจัยกำาหนดรูปแบบการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
โดยกำาหนดจุดตัวอย่างให้กระจายเท่ากันและครอบคลุม
ทั่วทุกตำาบลของพ้ืนที่ศึกษา ซ่ึงพื้นที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 
18 ตำาบล โดยกำาหนดตำาบลละ 3 จุด ได้จำานวนจุดตัวอย่าง
ทั้งหมด 54 จุด เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาทั้งหมด
  2.1.3 การสำารวจข้อมลูภาคสนามเพือ่เกบ็คา่
พิกัด GPS และ A-GPS โดยแต่ละจุดกำาหนดเวลาในการตั้ง
เครือ่งเปน็เวลา 5 นาทตีอ่จดุ และกำาหนดความสงูในการวาง
เครือ่งรบัสญัญาณดาวเทยีม โดยการตัง้ขาตัง้โดยมคีวามสงู 
120 เซนติเมตร เพื่อให้การรับสัญญาณดาวเทียมและการ
รับสัญญาณโทรศัพท์ได้ดี พร้อมบันทึกภาพด้วยกล้องถ่าย
รูปดิจิตอล
  2.1.4 การแสดงผลข้อมูลค่าพิกัดของเครื่อง
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รบัสัญญาณโทรศพัท์มอืถอื โดยใชแ้อพพลเิคชัน่ Koredoko 
เป็นโปรแกรมสำาหรับระบุตำาแหน่งจากรูปถ่าย อาศัยหลัก
การ คือ การใช้สัญญาณ GPS ที่มีอยู่ในตัวของไอโฟนระบุ
พิกัดตำาแหน่งปัจจุบัน ขณะท่ีถ่ายรูปด้วยกล้องจากไอโฟน
จะมีการบันทึกค่าพิกัดนั้นลงไปที่รูปด้วย จากนั้นโปรแกรม
ที่จะทำาการนำาพิกัดที่ได้ไปประยุกต์เข้ากับ Google Map 
ซึ่งผลที่ได้คือ สามารถทราบได้ว่าภาพนั้นถ่ายที่จุดใดๆ ใน
โลก
 3. การประมวลผลข้อมูล
 การศึกษาครั้งน้ีได้ทำาการเปรียบเทียบข้อมูล
เครื่องรับสัญญาณ GPS และA-GPS ซ่ึงมีขั้นตอนการเตรี
ยมและการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
  3.1 การนำาข้อมูลค่าพิกัดจุดตัวอย่างลง
โปรแกรม Microsoft Excel
  3.2 การแปลงหน่วยค่าพิกัด โดยหน่วยค่า
พิกัดของ A-GPS จะถูกแสดงเป็นหน่วยในระบบพิกัดแบบ
ค่าตัวเลขทศนิยมแบบ DD (Decimal Degrees) จึงต้อง
แสดงผลหน่วยค่าพิกัดในเครื่องรับสัญญาณ GPS ให้แสดง
ผลในรูปแบบของหนว่ยพกิดัเดยีวกัน เพ่ือสะดวกในการเกบ็
ค่าพิกัดการเปรียบเทียบ โดยหน่วยค่าพิกัดองศาทศนิยม
บอกตำาแหน่งเป็นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด (Latitude) 
และลองจจิดู (Longitude) ตามระยะเชิงมมุทีห่า่งจากศนูย์
กำาเนดิ (Origin) เพือ่ความสะดวกในการตรวจสอบหนว่ยคา่
พิกัด ผู้วิจัยจึงทำาการแปลงหน่วยค่าพิกัดจากองศาทศนิยม
เป็นระบบพิกัดยูทีเอ็ม UTM (Universal Transverse 
Mercator co-ordinate System) เนือ่งจาก ปจัจุบนัระบบ
ยูทีเอ็มเป็นท่ียอมรับสำาหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นเกณฑ์
มาตรฐานทีใ่ชง้านครอบคลมุไดท้ัว่โลก โดยกำาหนดใชห้นว่ย
วดัระยะทางเปน็เมตรโดยใชโ้ปรแกรมแปลงคา่พกิดัของกรม
แผนที่ทหาร
  3.3 เมื่อได้ผลลัพทำาการคำานวณหาค่าความ
แตกตา่ง โดยเปรียบคา่พกัิดระหวา่ง เครือ่งรบัสญัญาณ GPS 
และ A-GPS จากนั้น ทำาการแสดงผลในรูปแบบของตาราง 
กราฟ และแผนที่ต่อไป
 4. การตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อน
การตรวจสอบค่าพิกัดท่ีได้จากการคำานวณสมการของค่า
พิกัดเครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS ที่มีความสัมพันธ์

กนัมากทีส่ดุ โดยนำาคา่พกิดัทีไ่ดจ้ากการสำารวจขอ้มลูในภาค
สนาม มาแทนค่าลงในสมการของค่าพกิดัเครือ่งรบัสัญญาณ 
GPS และ A-GPS ที่ดีที่สุดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดย
ทำาการเปรยีบเทยีบขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการคาดการณแ์ละขอ้มลู
ที่ได้จากการสำารวจซึ่งพิจารณาจากค่าเฉล่ียของเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคล่ือนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percent 
Error: MAPE) ดังสมการที่ 1 และ 2

(1) 
(2) โดย
  PE = เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน 
   (Percentage Error)
  PE = ค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
 Fi = ค่าที่ได้จากการสำารวจของ A-GPS 
   ณ ช่วงเวลาที่ i เมื่อ i = 1, 2, 3,.., n
 Xi = ค่าที่ได้จากการสำารวจของ GPS 
   ณ ช่วงเวลาที่ i เมื่อ i = 1, 2, 3,..,n
 n  = จำานวนตัวอย่าง

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นหลัก โดย
อาศัยการคำานวณหน่วยการแปลงค่าพิกัดและการตรวจ
สอบค่าพิกัดที่ได้จากการคำานวณสมการของค่าพิกัด โดย
อาศัยเครื่องมือทางภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เป็น
เครือ่งมอืชว่ยในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ที ่และขอ้มลูเชงิ
บรรยาย เพือ่เปรยีบเทยีบค่าความแตกตา่งทีไ่ดจ้ากค่าพกิดั
โดยใช้สตูรการคำานวณเพือ่แปลงหนว่ยขอ้มลูจดุตวัอยา่งโดย
การหาพื้นที่ตามขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้
  5.1 การกำาหนดจุดตัวอย่าง โดยใช้รูปแบบ
การสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย โดยกำาหนดจดุตวัอยา่งใหก้ระจาย
เท่ากันและครอบคลุมทั่วทุกตำาบลของพื้นที่ศึกษา ซึ่งพื้นที่
ศึกษาแบ่งออกเป็น 18 ตำาบล โดยกำาหนดตำาบลละ 3 จุด
ตัวอย่าง ได้จำานวนจุดตัวอย่างทั้งหมด 54 จุดตัวอย่าง แต่
เนื่องจากในบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงเพื่อเก็บข้อมูลที่
กำาหนด ซึ่งบริเวณดังกล่าวที่เป็นพื้นที่ป่า ภูเขา รกร้าง เป็น
พื้นที่ส่วนบุคคล โรงงานอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ต้องห้าม

n

n
i=l
∑

MAPE = 
PEi 
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ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ผู้วิจัยจึงมีความจำาเป็นต้องลด
จุดลงเหลือเพียง 30 จุดตัวอย่าง ซึ่งในบางตำาบลมีจำานวน
จุดตัวอย่างมากกว่า 3 จุดตัวอย่าง เพื่อเพิ่มเติมในตำาบลที่
ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ และเพื่อให้ได้จำานวนจุดตัวอย่าง
มากที่สุดและกระจายให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาท่ีสามารถ
ทำาดำาเนินการเก็บข้อมูลตัวอย่างได้
  5.2 การแปลงหนว่ยคา่พกัิด โดยใชโ้ปรแกรม
แปลงค่าพิกัดของกรมแผนท่ีทหาร แปลงหน่วยในระบบ
พิกัดแบบค่าตัวเลขทศนิยม เป็นหน่วยค่าพิกัดจากองศา
ทศนิยมเป็นระบบพิกัดยูทีเอ็ม เนื่องจากปัจจุบันระบบ
ยูทีเอ็มเป็นท่ียอมรับสำาหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นเกณฑ์
มาตรฐานทีใ่ชง้านครอบคลมุไดท้ัว่โลก โดยกำาหนดใชห้นว่ย
วัดระยะทางเป็นเมตร
  5.3 การตรวจสอบคา่ความคลาดเคลือ่น โดย
การเปรียบเทียบข้อมูลท่ีได้จากการคาดการณ์และข้อมูลที่
ได้จากการสำารวจ ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ เพ่ือใช้ค่าร้อยละความคลาด
เคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย หรือ MAPE เป็นการวัดความคลาด
เคลื่อนของการพยากรณ์เทียบกับค่าข้อมูลจริงจึงสามารถ
ที่จะใช้ในการประเมินการพยากรณ์ได้เหมาะสม

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างของพิกัด
การระบุตำาแหน่งจากเครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS 
เพือ่นำาผลการศกึษาเปรยีบเทยีบความแตกตา่งของค่าพกิดั
อันเป็นผลเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนเชิงตำาแหน่งของ
ระบบทั้ง 2 ระบบ มาตรวจสอบความถูกต้องกับหมุดหลัก
ฐาน เพื่อได้ข้อมูลความแตกต่างในการรับสัญญาณของ
เครื่องสัญญาณ GPS และ A-GPS
 จากภาพที่ 1 พบว่า การกระจายตัวในการเก็บ
ตัวอย่างพื้นที่ศึกษาจำานวน 18 ตำาบล ของอำาเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี ได้กำาหนดจุดตัวอย่างข้อมูล จำานวน 30 จุด 
โดยพืน้ทีท่ีม่จีดุตวัอยา่งมากทีส่ดุ คอื ตำาบลแสนสขุ จำานวน 
7 จดุตวัอยา่ง เนือ่งจากตำาบลแสนสขุเปน็ตำาบลทีม่กีารกระ
จายตวัของชมุชนทีเ่หมาะสมทำาใหก้ารเก็บข้อมลูในสว่นนีมี้
จำานวนจุดตัวอย่างมากที่สุด
 พื้นที่ลำาดับต่อมา ได้แก่ ตำาบลเสม็ด และตำาบล

อ่างศิลา ตำาบลละ 5 จุดตัวอย่าง ในบริเวณตำาบลดังกล่าว
ลักษณะพื้นที่เป็นชุมชน หมู่บ้านจัดสรร พื้นที่ก่อสร้าง วัด 
และโรงเรียน ทำาให้การเก็บข้อมูลได้อยู่ในระดับปานกลาง
ลำาดับต่อมาเป็นตำาบลบางปลาสร้อย ได้จุดตัวอย่างจำานวน 
3 จุดตัวอย่าง ในบริเวณตำาบลดังกล่าวลักษณะพื้นที่เป็น
ชมุชน หมูบ่า้นจดัสรร พืน้ทีก่อ่สรา้ง วดั และโรงเรยีน ทำาให้
การลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูไดจ้ำานวนจดุตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปาน
กลาง
 พืน้ทีล่ำาดบัตอ่มา ไดแ้ก ่ตำาบลหนองไมแ้ดง ตำาบล
บา้นสวน และตำาบลหนองขา้งคอก ไดจ้ดุตวัอยา่งตำาบลละ 3 
จดุตวัอยา่ง และตำาบลหว้ยกะป ิตำาบลบา้นปึก ตำาบลเหมอืง 
และตำาบลบ้านโขด ที่มีการเก็บจุดตัวอย่างเพียงตำาบลละ 
1 จุดตัวอย่าง เนื่องจาก เป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของ
ชุมชนมีอาคารบ้านเรือน และมีจำานวนประชากรหนาแน่น
มาก ทำาให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้จำานวนจุดตัวอย่างอยู่
ในระดับน้อย
 สว่นพืน้ทีต่ำาบลทีไ่มมี่จดุตวัอยา่งจำานวน 7 ตำาบล 
คือ ตำาบลดอนหัวฬ่อ ตำาบลนาป่า ตำาบลสำานักบก ตำาบล
หนองร ีตำาบลมะขามหยง่ ตำาบลคลองตำาหร ุและตำาบลบาง
ทราย เนื่องจาก พื้นที่มีลักษณะของพื้นที่ป่าไม้ ภูเขา พื้นที่
รกรา้ง เขตกำาลังกอ่สรา้ง และเปน็เขตพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม ใน
บางตำาบลพบวา่ ไมส่ามารถทำาการลงพืน้ทีใ่นการเกบ็ขอ้มลู
ได ้ซึง่ในบรเิวณบางตำาบลเปน็พืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะชุมชนแออดั 
โรงเรยีน วดั และสถานท่ีราชการทีม่ขีอ้จำากดัในการลงพืน้ที ่
และการรับสัญญาณของเครื่องรับสัญญาณได้ไม่ดี
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ภาพที่ 1 แผนที่พิกัดที่ได้จากเครื่องรับสัญญาณ GPS 
และ A-GPS อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 การหาคา่ความแตกตา่งของหนว่ยคา่พกิดัทีไ่ด้
จากระบบรับสัญญาณ GPS และ A-GPS
 จากการสำารวจเก็บค่าพิกัดและแปลงหน่วยค่า
พิกัดองศาทศนิยมเป็นระบบพิกัดยูทีเอ็ม เพื่อหาค่าความ
แตกตา่งของระบบรับสัญญาณ GPS และ A-GPS ดงัแสดงใน
ตารางที ่1 จากตารางการเปรียบเทียบคา่พกัิด พบวา่ ระบบ
รบัสญัญาณ GPS และ A-GPS โดยจดุตวัอยา่งทีม่คีวามแตก
ต่างน้อยที่สุดมีจำานวน 2 จุดตัวอย่าง คือ จุดตัวอย่างที่ S27 
ระยะห่างระหว่าง GPS และ A-GPS เป็นระยะ 1.15 เมตร 
อยู่ที่ Latitude 1.10 เมตร Longitude 0.32 เมตร และ
จดุตวัอยา่งที ่S42 ระยะห่างระหวา่ง GPS และA-GPS อยูท่ี ่
1.71 เมตร อยู่ใน Latitude 1.10 เมตร Longitude 1.31 
เมตร
 โดยจดุตวัอยา่งทีม่คีา่ความแตกตา่งโดยเฉลีย่อยู่
ในระยะใกล้เคียงกันมากท่ีสุดอยู่ในระยะระหว่าง 4 เมตร 

ไม่เกิน 5 เมตร จำานวน 6 จุดตัวอย่าง คือ S33 S31 S34 
S39 S24 และS35 ตามลำาดบัซ่ึงยกตวัอยา่งของจดุตวัอยา่ง
ที่ S33 ระยะห่างระหว่าง GPS และ A-GPS 4.18 เมตร อยู่
ที่ Latitude 1.14 เมตร Longitude 4.02 เมตร และจุด
ตัวอย่างที่ S35 ระยะห่างระหว่าง GPS และ A-GPS 4.61 
เมตร อยู่ที่ Latitude 3.54 เมตร Longitude 2.95 เมตร
จุดตัวอย่างที่มีค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ยอยู่ในระยะใกล้
เคียงกันลำาดับต่อมา ระยะระหว่าง 6 เมตร ไม่เกิน 7 เมตร 
จำานวน 4 จุดตัวอย่าง คือ S28 S29 S43 และS32 ตาม
ลำาดับ โดยยกตัวอย่างของจุดตัวอย่างที่ S28 ระยะห่าง
ระหวา่ง GPS และ A-GPS 6.09 เมตร Latitude 3.82 เมตร 
Longitude 4.75 เมตร และจุดตัวอย่างที่ S32 ระยะห่าง
ระหว่าง GPS และA-GPS 6.56 เมตร Latitude 4.15 เมตร 
Longitude 5.08 เมตร
 จุดตัวอย่างที่มีค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระยะใกล้เคียงกันลำาดบัตอ่มา ระยะระหวา่ง 7 เมตร ไมเ่กิน 
8 เมตร จำานวน 4 จุดตัวอย่าง คือ S17 S30 S05 และS26 
ตามลำาดับ โดยยกตัวอย่างของจุดตัวอย่างที่ 17 ระยะห่าง
ระหวา่ง GPS และ A-GPS 7.47 เมตร Latitude 2.40 เมตร 
Longitude 7.08 เมตร และจุดตัวอย่างที่ S26 ระยะห่าง
ระหวา่ง GPS และ A-GPS 7.83 เมตร Latitude 6.69 เมตร 
Longitude 4.07 เมตร
 จดุตวัอยา่งทีม่คีา่ความแตกตา่งมากทีสุ่ด อยูท่ีจ่ดุ
ตัวอย่างที่ S02 ระยะห่างระหว่าง GPS และ A-GPS 23.38 
เมตร Latitude 14.26 เมตร Longitude 18.53 เมตร ดัง
ตารางที่ 1 และภาพที่ 3
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ตารางที่ 1 แสดงผลการแปลงค่าพิกัดเปรียบเทียบความแตกต่างค่าพิกัดของระบบรับสัญญาณ GPS และ A-GPS
หน่วย : เมตร

No. Point
ค่าความแตกต่าง (UTM ) ระยะทางระหว่าง

Latitude (Y)  Longitude (X) เมตร

1 S27 1.10 0.32 1.15

2 S42 1.10 1.31 1.71

3 S41 2.00 1.32 2.39

4 S04 2.53 0.83 2.67

5 S40 1.35 2.72 3.03

6 S07 3.33 1.31 3.58

7 S33 1.14 4.02 4.18

8 S31 0.40 4.33 4.35

9 S34 4.12 1.39 4.35

10 S39 2.26 3.79 4.42

11 S24 1.71 4.10 4.45

12 S35 3.54 2.95 4.61

13 S37 1.37 4.87 5.05

14 S38 5.18 0.30 5.19

15 S36 5.33 1.91 5.66

16 S28 3.82 4.75 6.09

17 S29 6.11 1.04 6.20

18 s43 4.63 4.15 6.22

19 S32 4.15 5.08 6.56

20 S17 2.40 7.08 7.47

21 S30 5.57 5.16 7.59

22 S05 2.49 7.35 7.76

23 S26 6.69 4.07 7.83

24 S25 4.35 6.73 8.02

25 S03 7.72 5.17 9.29

26 S06 11.95 2.29 12.17
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No. Point
ค่าความแตกต่าง (UTM ) ระยะทางระหว่าง

Latitude (Y)  Longitude (X) เมตร

27 S01 6.86 11.20 13.13

28 S12 14.69 8.33 16.89

29 S10 17.72 8.85 19.81

30 S02 14.26 18.53 23.38

ภาพที่ 3 แสดงระยะห่างระหว่าง GPS และ A-GPS (หน่วยเป็นเมตร)

 จากการตรวจสอบค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (MAPE) ของพิกัดการระบุตำาแหน่งจากเครื่องรับ
สัญญาณ GPS และ A-GPS จำานวน 30 จุด โดยวิธีการหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (Percentage Error) ดังตัวอย่าง
จุดตัวอย่าง คือ จุดตัวอย่าง S27 ค่าพิกัดของ GPS อยู่ที่ Latitude 13.32036 Longitude 100.96087 และค่าพิกัดของ 
A-GPS อยูท่ี ่Latitude 13.32040 Longitude 100.96081 ไดค้า่สมับรูณข์องเปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลือ่นของจดุตวัอยา่ง
ดังกล่าว Latitude (Y) อยู่ที่ 0.00003 Longitude (X) อยู่ที่ 0.00006
 จุดตัวอย่าง S33 ค่าพิกัดของ GPS อยู่ที่ Latitude 13.33649 Longitude 100.99835 และค่าพิกัดของ A-GPS 
อยูท่ี ่Latitude 13.33648 Longitude 100.99831 ไดค้า่สัมบรูณข์องเปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคล่ือนของจดุตวัอยา่งดงักล่าว 
Latitude (Y) อยู่ที่ 0.00007 Longitude (X) อยู่ที่ 0.00004
 จุดตัวอย่าง S28 ค่าพิกัดของ GPS อยู่ที่ Latitude 13.31839 Longitude 100.95008 และค่าพิกัดของ A-GPS 
อยูท่ี ่Latitude 13.31833 Longitude 100.95004 ไดค้า่สัมบรูณข์องเปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคล่ือนของจดุตวัอยา่งดงักล่าว 
Latitude (Y) อยู่ที่ 0.00045 Longitude (X) อยู่ที่ 0.00004
 จุดตัวอย่าง S17 ค่าพิกัดของ GPS อยู่ที่ Latitude 13.33261 Longitude 101.05183 และค่าพิกัดของ A-GPS 
อยูท่ี ่Latitude 13.33261 Longitude 101.05180 ไดค้า่สัมบรูณข์องเปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคล่ือนของจดุตวัอยา่งดงักล่าว 
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Latitude (Y) อยู่ที่ 0.00004 Longitude (X) อยู่ที่ 0.00003
 จุดตัวอย่าง S01 ค่าพิกัดของ GPS อยู่ที่ Latitude 13.36176 Longitude 100.98495 และค่าพิกัดของ A-GPS 
อยูท่ี ่Latitude 13.36232 Longitude 100.98056 ไดค้า่สัมบรูณข์องเปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคล่ือนของจดุตวัอยา่งดงักล่าว 
Latitude (Y) อยู่ที่ 0.00421 Longitude (X) อยู่ที่ 0.00010
 จุดตัวอย่าง S02 ค่าพิกัดของ GPS อยู่ที่ Latitude 13.36181 Longitude 100.98039 และค่าพิกัดของ A-GPS 
อยูท่ี ่Latitude 13.36168 Longitude 100.98485 ไดค้า่สัมบรูณข์องเปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคล่ือนของจดุตวัอยา่งดงักล่าว 
Latitude (Y) อยู่ที่ 0.00097 Longitude (X) อยู่ที่ 0.00017
 จากการหาค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนโดยจุดตัวอย่างค่าพิกัด จำานวน 30 จุดตัวอย่างมาทำาการ
แปลงคา่และหาค่าสมับรูณข์องเปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลือ่นของจดุตวัอยา่ง โดยเฉลีย่เทา่กบั Longitude 0.00034 เปอรเ์ซ็น 
ได้ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.00063 เปอร์เซ็นต์ แสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ MAPE ของพิกัดการระบุตำาแหน่งจากเครื่องรับสัญญาณ 
GPS และ A-GPS

หน่วย: เมตร

Point

GPS A-GPS PE

Latitude 
(N)

Longitude 
(E)

Latitude 
(N)

Longitude 
(E)

Latitude 
(Y)

 Longitude 
(X)

Latitude 
(Y)

 Longitude 
(X)

S01 13.36176 100.98495 13.36232 100.98485 -0.00421 0.00010 0.00421 0.00010

S02 13.36181 100.98039 13.36168 100.98056 0.00097 -0.00017 0.00097 0.00017

S03 13.36555 100.98915 13.36548 100.98920 0.00052 -0.00005 0.00052 0.00005

S04 13.34996 100.97438 13.34994 100.97437 0.00017 0.00001 0.00017 0.00001

S05 13.32555 100.95887 13.32557 100.95894 -0.00017 -0.00007 0.00017 0.00007

S06 13.37457 100.98572 13.37468 100.98574 -0.00081 -0.00002 0.00081 0.00002

S07 13.37663 100.99445 13.37660 100.99446 0.00022 -0.00001 0.00022 0.00001

S10 13.41659 100.99271 13.41672 100.99279 -0.00098 -0.00008 0.00098 0.00008

S12 13.34183 101.04781 13.34181 101.04781 0.00019 0.00000 0.00019 0.00000

S17 13.33261 101.05183 13.33261 101.05180 0.00004 0.00003 0.00004 0.00003

S24 13.31619 101.06040 13.31618 101.06043 0.00008 -0.00003 0.00008 0.00003

S25 13.32632 101.02758 13.32635 101.02762 -0.00019 -0.00004 0.00019 0.00004

S26 13.33304 100.96901 13.33303 100.96897 0.00011 0.00004 0.00011 0.00004

S27 13.32036 100.96087 13.32040 100.96081 -0.00030 0.00006 0.00003 0.00006

S28 13.31839 100.95008 13.31833 100.95004 0.00045 0.00004 0.00045 0.00004

S29 13.33917 100.92591 13.33923 100.92592 -0.00041 -0.00001 0.00041 0.00001

S30 13.32588 100.92212 13.32583 100.92207 0.00038 0.00005 0.00038 0.00005

PE
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Point

GPS A-GPS PE

Latitude 
(N)

Longitude 
(E)

Latitude 
(N)

Longitude 
(E)

Latitude 
(Y)

 Longitude 
(X)

Latitude 
(Y)

 Longitude 
(X)

S31 13.31481 100.93144 13.31482 100.93148 -0.00005 -0.00004 0.00005 0.00004

S32 13.31657 100.93908 13.31653 100.93903 0.00028 0.00005 0.00028 0.00005

S33 13.33649 100.99835 13.33648 100.99831 0.00007 0.00004 0.00007 0.00004

S34 13.28635 100.97495 13.28631 100.97494 0.00028 0.00001 0.00028 0.00028

S35 13.26406 100.93632 13.26403 100.93635 0.00024 -0.00003 0.00024 0.00024

S36 13.26441 100.92896 13.26446 100.92898 -0.00036 -0.00002 0.00036 0.00002

S37 13.27246 100.94018 13.27247 100.94023 -0.00009 -0.00004 0.00009 0.00004

S38 13.28455 100.93639 13.28450 100.93639 0.00035 0.00000 0.00035 0.00000

S39 13.29191 100.93636 13.29193 100.93640 -0.00015 -0.00003 0.00015 0.00003

S40 13.30171 100.90287 13.30172 100.90290 -0.00009 -0.00002 0.00009 0.00002

S41 13.30818 100.91643 13.30816 100.91644 0.00014 -0.00001 0.00014 0.00001

S42 13.27799 100.92304 13.27800 100.92303 -0.00008 0.00001 0.00008 0.00001

S43 13.27408 100.92720 13.27412 100.92716 -0.00032 0.00004 0.00032 0.00004

SUM 0.01866 0.00279

MAPE 0.00043 0.00006

 การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องรับสัญญาณ GPS และA-GPS กับหมุดหลักฐาน
 จากการสอบของเครื่องรับสัญญาณ GPS และA-GPS โดยเปรียบเทียบกับค่าพิกัดของหมุดหลักฐานใน
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นค่าพิกัดของนักเรียนโรงเรียนกรมแผนที่ทหาร หลักสูตรยีออเดซี รุ่นที่ 1 ได้จัดทำาวงรอบภาคสนาม 
เพือ่ถา่ยหมนุหลกัฐาน จำานวนทัง้หมด 6 หมดุ คอื บรเิวณฟุตบาทดา้นหนา้พพิิธภัณฑ์สัตวน์ำา้หนา้อาคารโลกใตท้ะเล บรเิวณ
สวนบูรพา บรเิวณหนา้ปา้ยคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์บรเิวณหวัสะพานสวนนนัทนาการ และบรเิวณฟตุบาทดา้น
หน้าหอเทา-ทอง 4
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการตรวจสอบค่าพิกัดของระบบรับสัญญาณ GPS กับหมุดหลักฐาน โดยหมายเลข
หมุดหลักฐานที่มีค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุด ได้แก่ หมุดหลักฐานบริเวณหน้าป้ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผลที่ได้จากการตรวจสอบค่าพิกัด Longitude คลาดเคลื่อน -29.5392 เมตร ค่าพิกัด Latitude คลาดเคลื่อน -6.2838 
เมตร ระยะห่างระหว่างจุด 30.20 เมตร และหมายเลขหมุดหลักฐานที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ได้แก่ หมุดหลัก
ฐานบรเิวณฟตุบาทดา้นหนา้พพิธิภณัฑส์ตัวน์ำา้หนา้อาคารโลกใตท้ะเล ผลทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบค่าพกิดั Longitude คลาด
เคลื่อน -1.9797 เมตร ค่าพิกัด Latitude คลาดเคลื่อน -0.7903 เมตร ระยะห่างระหว่างจุด 2.13 เมตร
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการตรวจสอบค่าพิกัดของระบบรับสัญญาณ A-GPS กับหมุดหลักฐาน โดยหมายเลข
หมุดหลักฐานที่มีค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุด ได้แก่ หมุดหลักฐานบริเวณหน้าป้ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผลที่ได้จากการตรวจสอบค่าพิกัด Longitude คลาดเคลื่อน -5.9858 เมตร ค่าพิกัด Latitude คลาดเคลื่อน -10.7677 

PE
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เมตร ระยะห่างระหว่างจุด 12.32 เมตร และหมายเลขหมุดหลักฐานที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ได้แก่ หมุดหลัก
ฐานบรเิวณฟตุบาทดา้นหนา้พพิธิภณัฑส์ตัวน์ำา้หนา้อาคารโลกใตท้ะเล ผลทีไ่ดจ้ากการตรวจสอบค่าพกัิด Longitude คลาด
เคลื่อน -0.8823 เมตร ค่าพิกัด Latitude คลาดเคลื่อน 0.2161 เมตร ระยะห่างระหว่างจุด 0.91 เมตร

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าพิกัดของระบบรับสัญญาณ GPS กับหมุดหลักฐาน
หน่วย: เมตร

สถานที่หมุด

หลักฐาน

หมุดหลักฐาน พิกัด GPS ผลค่าความแตกต่าง ค่าระยะห่าง

Longitude

(E)

Latitude

(N)

Longitude

(E)

Latitude

(N)

Longitude

(E)

Latitude

(N)
เมตร

สวนบูรพา 708473.988 1469267.528 708479.4782 1469276.439 -5.4902 -8.9113 10.47

หน้าอาคารโลก

ใต้ทะเล ฯ 
708613.449 1469354.155 708615.4287 1469354.945 -1.9797 -0.7903 2.13

ป้ายคณะมนุษย

ศาสตรฯ
708667.058 1468659.911 708696.5972 1468666.195 -29.5392 -6.2838 30.20

หัวสะพานสวน

นันทนาการ
708784.911 1468248.000 708788.6885 1468251.963 -3.7775 -3.963 5.47

หน้าหอเทา-

ทอง 4
708941.931 1468221.070 708937.3856 1468222.13 4.5454 -1.0598 4.67

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าพิกัดของระบบรับสัญญาณ A-GPS กับหมุดหลักฐาน
หน่วย: เมตร

สถานที่หมุดหลัก

ฐาน

หมุดหลักฐาน พิกัด GPS ผลค่าความแตกต่าง ค่าระยะห่าง

Longitude

(E)

Latitude

(N)

Longitude

(E)

Latitude

(N)

Longitude

(E)

Latitude

(N)
เมตร

สวนบูรพา 708473.988 1469267.528 708474.8703 1469267.312 -0.8823 0.2161 0.91

หน้าอาคารโลกใต้

ทะเล ฯ 
708613.449 1469354.155 708615.6973 1469359.927 -2.2483 -5.7717 6.19

ป้ายคณะมนุษย

ศาสตรฯ
708667.058 1468659.911 708673.0438 1468670.679 -5.9858 -10.7677 12.32

หัวสะพานสวน

นันทนาการ
708784.911 1468248.000 708787.7674 1468256.622 -2.8564 -8.6217 9.08

หน้าหอเทา-ทอง4 708941.931 1468221.070 708950.7022 1468226.345 -8.7712 -5.2753 10.24
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อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของพกิดัการระบตุำาแหนง่จากเครือ่งรบัสญัญาณ GPS และ 
A-GPS ดว้ยการเกบ็ขอ้มลูคา่พกิดับนจดุตวัอยา่งจำานวน 30 
จุด จากนั้นตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อน โดยการเปรียบ
เทียบข้อมูลที่ได้จากการคาดการณ์และข้อมูลที่ได้จากการ
สำารวจ ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาด
เคลือ่นสมับรูณเ์พือ่ใชค้า่รอ้ยละความคลาดเคลือ่นสมับรูณ์
เฉลี่ย หรือ MAPE เป็นการวัดความคลาดเคล่ือนของการ
พยากรณ์เทียบกับค่าข้อมูลจริงจึงสามารถที่จะใช้ในการ
ประเมินการพยากรณ์ได้เหมาะสมสำาหรับเป็นข้อมูลทาง
เลือกในการใช้ประโยชน์จากเครื่องรับสัญญาณ GPS และ 
A-GPS ต่อไป
 ผลของคา่พกิดัทีไ่ดจ้ากการเกบ็ข้อมลูจดุตัวอยา่ง
ผ่านเครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS นำามาคำานวณวิ
เคระห์ข้อมูลผลที่ได้ คือ จุดตัวอย่างที่มีความแตกต่างน้อย
ที่สุดมีจำานวน 2 จุดตัวอย่าง อยู่ในระยะระหว่าง 1 เมตร ไม่
เกิน 2 เมตร ซึ่งอยู่ในจุดตัวอย่างที่ S27 และจุดตัวอย่างที่ 
S42 โดยจุดตัวอย่างที่ S27 มีระยะห่างระหว่าง GPS และ 
A-GPS มีระยะห่าง 1.15 เมตร จุดตัวอย่างตั้งอยู่ท่ีตำาบล
เสม็ด บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี วันที่
เก็บข้อมูล 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.23 น. และจุด
ตัวอย่างที่ S42 ระยะห่างระหว่าง GPS และ A-GPS 1.71 
เมตร จุดตัวอย่างตั้งอยู่ท่ีตำาบลแสนสุข บริเวณหน้าเสาธง
สนามโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
วันที่เก็บข้อมูล 02 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.02 น.ซึ่ง
จุดตัวอย่างที่มีค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ยอยู่ในระยะใกล้
เคียงกันมากที่สุดอยู่ในระยะระหว่าง 4 เมตร ไม่เกิน 5 
เมตร จำานวน 6 จุดตัวอย่าง คือ จุดตัวอย่างที่ S33, S31, 
S34, S39, S24 และ S35 ตามลำาดับ ซึ่งยกตัวอย่างของจุด
ตัวอย่างที่ S33 มีระยะห่างระหว่าง GPS และ A-GPS 4.18 
เมตร จุดตัวอย่างตั้งอยู่ที่ตำาบลหนองข้างคอก บริเวณจุด
หน้าป้ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหาร ฯ ชลบุรี วันที่
เก็บข้อมูล 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16.40 น. และจุด
ตัวอย่างที่ S35 มีระยะห่างระหว่าง GPS และ A-GPS 4.61 
เมตร จุดตัวอย่างตั้งอยู่ที่ตำาบลแสนสุขบริเวณจุดหน้าเสา
ธงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วันที่เก็บข้อมูล 02 เมษายน 
พ.ศ. 2558 เวลา 11.20 น. ซึ่งจุดตัวอย่างที่มีความแตก

ต่างมากที่สุด คือ จุดตัวอย่างที่ S02 มีระยะห่างระหว่าง 
GPS และ A-GPS มีระยะห่าง 23.38 เมตร จุดตัวอย่างตั้ง
อยู่ที่ตำาบลบางปลาสร้อย บริเวณมุมเสาไฟฟ้าหน้าอำาเภอ
เมืองจังหวัดชลบุรี วันที่เก็บข้อมูล 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 
เวลา 12.06 น. ในการนี้เพื่อตรวจสอบค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคล่ือน (MAPE) ของพิกัดจากการหาค่าเฉล่ีย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากจุดตัวอย่างค่าพิกัด ทั้ง 
2 ระบบ จำานวน 30 จุดตัวอย่าง มาทำาการแปลงค่า และ
หาคา่สมับรูณเ์ปอรเ์ซน็ตค์วามคลาดเคลือ่นของจดุตวัอยา่ง 
ผลที่ได้ คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ Latitude 0.00034 เปอร์เซ็น 
และLongitude 0.00063 เปอร์เซ็นต์
 หลังจากได้ค่าพิกัดจากการแปลงหน่วยและ
คำานวณค่าพิกัดของจุดตัวอย่างทั้ง 30 จุด ซ่ึงใช้ค่าพิกัด
ในการอ้างอิงโดยถือว่ามีค่าความแตกต่างของค่าพิกัดน้อย 
จำานวน 6 จุดตัวอย่าง อยู่ที่ระยะห่าง 1-3 เมตร ซึ่งจุด
ตวัอย่างดงักลา่วต้ังอยูบ่ริเวณตำาบลเสมด็ ตำาบลแสนสขุ และ
ตำาบลบา้นสวน ซึง่ลักษณะของพืน้ทีเ่ปน็ลานกว้างหรอืพืน้ที่
โลง่แจง้ โดยรอบมกีารกระจายตวัของบา้นเรอืน และอาคาร
ขนาด 1-2 ชั้น มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อน มีเมฆมาก
ตลอดวัน ไม่มีฝนตก ลมกำาลังอ่อน ทัศนวิสัยทั่วไปดีมาก 
อยู่ในช่วงเวลา 10.00–15.00 น. ทำาให้การรับสัญญาณได้
ดทีีส่ดุ และคา่ความแตกตา่งของค่าพกิดัทีรั่บสญัญาณ GPS 
และ A-GPS ในค่าเฉล่ียระดับปานกลาง จำานวน 19 จุด
ตัวอย่าง อยู่ที่ระยะห่าง 4-9 เมตร ซึ่งจุดตัวอย่างดังกล่าว
ตั้งอยู่บริเวณตำาบลหนองข้างคอก ตำาบลอ่างศิลา ตำาบล
บ้านปึก ตำาบลห้วยกะปิ ตำาบลเหมือง ตำาบลบางปลาสร้อย 
ตำาบลเสม็ด ตำาบลแสนสุข และตำาบลบ้านสวน ซึ่งลักษณะ
ของพื้นที่ของบริเวณจุดตัวอย่างดังกล่าวมีความคล้ายกัน 
คือ จุดตั้งอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้า กำาแพงหรือรั้ว บริเวณโดย
รอบมีอาคารพาณิชย์ขนาด 2-3 ชั้นตั้งอยู่ และเป็นชุมชน 
หมู่บ้านที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งมีสภาพภูมิ
อากาศคอ่นขา้งร้อน มเีมฆมากตลอดวัน ไมม่ฝีนตก ลมกำาลงั
ออ่น ทศันวสัิยทัว่ไปด ีทำาใหก้ารรับสัญญาณอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และค่าความแตกต่างของค่าพิกัดที่รับสัญญาณ GPS 
และ A-GPS ในคา่เฉลีย่ทีส่งูมาก จำานวน 5 จดุตวัอยา่ง อยูท่ี่
ระยะห่าง 12-23 เมตร ซึ่งจุดตัวอย่างดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณ
ตำาบลบา้นโขด ตำาบลบางปลาสรอ้ย และตำาบลหนองไมแ้ดง 
ซึ่งลักษณะของพื้นที่ของบริเวณจุดตัวอย่างดังกล่าว ตั้งอยู่
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ใกล้กับเสาไฟฟ้า สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ชิดกำาแพงหรือรั้ว 
บรเิวณโดยรอบมอีาคารพาณชิยข์นาด 2-5 ชัน้ เปน็ชมุชนที่
มคีวามหนาแนน่ของจำานวนประชากร และอยูใ่กลห้า้งสรรพ
สินค้า ศูนย์ราชการ ซึ่งบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับ
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ทำาให้การรับสัญญาณของเคร่ือง
รับสัญญาณ GPS และ A-GPS ถูกรบกวนและรับสัญญาณ
ได้ไม่ดี ซึ่งการเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงเวลา 11.00–15.00 น. 
มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อน มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก ลม
กำาลงัออ่น ทศันวสิยัทัว่ไปด ีและจากการตรวจสอบคา่เฉลีย่
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ของพิกัด
การระบุตำาแหน่งจากเครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS 
จำานวน 30 จุด โดยวิธีการหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน 
(Percentage Error) เป็นการวัดความคลาดเคลื่อนของ
การพยากรณเ์ทยีบกบัคา่ขอ้มลูจรงิจงึสามารถทีจ่ะใช้ในการ
ประเมนิการพยากรณไ์ดเ้หมาะสมกวา่ นัน่คอื คา่ MAPE ซึง่
ค่าเฉลี่ยยิ่งน้อย หมายถึง การพยากรณ์ยิ่งมีความแม่นยำา
มาก ดังนั้น ผลการวิจัยครั้งนี้เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
มีความเหมาะสมและแม่นยำาอยู่ในระดับดี
 จากการตรวจสอบคา่พกิดัของระบบรบัสญัญาณ 
GPS กับหมุดหลักฐาน โดยหมุดหลักฐานที่มีค่าความคลาด
เคลื่อนมากที่สุด ได้แก่ หมุดหลักฐานบริเวณหน้าป้ายคณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ผลทีไ่ด้จากการตรวจสอบคา่
พกิดัระยะหา่งระหวา่งจดุ 30.20 เมตร เมือ่เปรยีบเทยีบกบั
ระบบรับสัญญาณ A-GPS ในบริเวณหมุดหลักฐานเดียวกัน 
เมื่อนำาผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับหมุดหลักฐานของ
กรมแผนที่ทหารมีค่าความคลาดเคลื่อนแตกต่างกันโดยมี
ระยะหา่งระหวา่งจดุ 12.32 เมตร ซึง่บรเิวณดงักลา่วอยูใ่กล้
กับอาคารขนาด 9 ชั้น และบริเวณโดยรอบมีอาคารขนาด
ใกล้ 4-5 ชั้น ซึ่งจุดสำารวจอยู่ในช่วงเวลา 15.40 น. และผล
ของค่าพิกัดของระบบรับสัญญาณ GPS กับหมุดหลักฐาน
ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยท่ีสุด ได้แก่ หมุดหลักฐาน
บริเวณสวนบูรพา ผลท่ีได้จากการตรวจสอบค่าพิกัดระยะ
ห่างระหว่างจุด 10.47 เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับระบบรับ
สญัญาณ A-GPS ในบรเิวณหมดุหลกัฐานเดยีวกนั เมือ่นำาผล
การศึกษามาเปรียบเทียบกับหมุดหลักฐานของกรมแผนท่ี
ทหารมีค่าความคลาดเคลื่อนแตกต่างกันโดยมีระยะห่าง
ระหว่างจุด 0.91 เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นโล่ง และ
มีอาคารขนาด 3-4 ชั้นตั้งอยู่โดยรอบของจุดสำารวจ ซึ่งอยู่

ในช่วงเวลา 15.40 น. โดยบริเวณจุดสำารวจ 5 จุด สำารวจ
ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้าง
รอ้น มเีมฆมากตลอดวนั ไมม่ฝีนตก ลมกำาลงัออ่น ทศันวิสยั
ทั่วไปดี 

สรุปผล
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพิกัดจาก
เครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS กรณีศึกษาอำาเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อทราบความแตกต่างความคลาด
เคลื่อนของพิกัดการระบุตำาแหน่ง และตรวจสอบความถูก
ต้องของเครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS กับหมุดหลัก
ฐานสรุปได้ดังนี้
 ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของพื้นที่ที่ทำาการ
สำารวจส่วนใหญ่เป็นชุมชน มีอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
ประกอบกับมีการใช้เครื่องมือสื่อสารกันเป็นจำานวนมาก 
จึงอาจส่งผลต่อการรับสัญญาณ GPS และ A-GPS ส่วน
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ที่ทำาการสำารวจนั้น มีเมฆมาก
ตลอดทั้งวัน ไม่มีฝน และลมแรง โดยจุดตัวอย่างที่ S02 
ค่าพิกัดระหว่าง GPS และ A-GPS มีความแตกต่างกัน
มาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีสิ่งก่อสร้าง และอาคารสูง 
ในขณะที่จุดตัวอย่างที่ S27 ค่าพิกัดระหว่าง GPS และ 
A-GPS มีความแตกต่างกันน้อย ลักษณะของพื้นที่เป็นที่
โล่ง จากการคำานวณ ค่า MAPE ของค่าพิกัด GPS และ 
A-GPS ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ Latitude 0.00034 เปอร์เซ็น 
และ Longitude 0.00063 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความคลาด
เคลื่อนตำ่า และแม่นยำาในระดับที่ดี
 จากการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องรับ
สัญญาณ GPS และ A-GPS กับหมุดหลักฐานพบว่า A-GPS 
มีค่าความคลาดเคลื่อนจากหมุดหลักฐานน้อยกว่า GPS 
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากในบริเวณที่ทำาการสำารวจเป็นแหล่ง
ชมุชนและอาคารบ้านเรอืนทำาใหส้ญัญาณจากดาวเทยีมถกู
บดบังและรบกวนได้ ในขณะที่ A-GPS ซ่ึงอาศัยสัญญาณ
โทรศัพทใ์นการค้นหาพกิดั ซ่ึงในปจัจบุนัครอบคลุมทกุพืน้ที ่
จึงทำาให้ค่าพิกัดของ A-GPS มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า 
GPS เมื่อเทียบกับหมุดหลักฐาน
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ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. การใช้หมุดหลักฐานของกรมแผนที่ทหารมา
เป็นข้อมูลอ้างอิงเนื่องจากมีความถูกต้องเชิงตำาแหน่ง ใน
การเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของ GPS และ A-GPS จะ
ทำาให้เห็นผลของค่าความคลาดเคลื่อนของระบบดังกล่าว
 2. เลือกเครือข่ายในการใช้โทรศัพท์มือถือที่มี
ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
 3. หากมีการใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ A-GPS 
ในรุ่นอื่นๆ อาจได้ค่าพิกัดความถูกต้องแตกต่างกัน
 4. ควรสำารวจพืน้ทีก่อ่นการเขา้สำารวจเพือ่ความ
สะดวกรวดเร็ว เนื่องจากพื้นท่ีแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่าง
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กันในเรื่องของลักษณะพื้นที่มีสัญญาณโทรศัพท์เข้าถึงมาก
น้อย เพราะบางพื้นที่มีการบดบังของภูเขา หรืออยู่ในจุดที่
อับสัญญาณ
 5. การเลือกช่วงเวลาในการสำารวจควรเลือกช่วง
เวลาเดียวกันในการสำารวจแต่ละจุด เพื่อลดตัวแปรที่ส่งผล
ต่อการคลาดเคลื่อนในการเก็บพิกัดให้น้อยลง



บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงคด์งันี ้1) เพือ่ประเมนิหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสือ่นฤมติ (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น
และด้านกระบวนการ 2) เพื่อศึกษาจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา ความต้องการของหลักสูตร แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร กลุ่มเป้าหมายที่ใช้การวิจัยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จำานวน 23 คน 
ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนจำานวน 5 คน และนิสิตปีการศึกษา 2556 จำานวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นสำาหรับอาจารย์ผู้สอนและนิสิตต่อหลักสูตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ การประเมินหลักสูตรตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนและ
นิสิตโดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปผลได้ดังนี้ 1) ผลการประเมินด้าน
บริบทโดยรวมมีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 2) ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยรวมมีความเหมาะสมระดับมาก 
และ 3) ผลการประเมินด้านกระบวนการโดยรวมมีความเหมาะสมระดับมาก

คำาสำาคัญ: การประเมินหลักสูตร, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Abstract
 This study aimed 1) to evaluate the effectiveness of Master of Science Program in New Media
(Revised Curriculum 2011), offered by Faculty of Informatics, Mahasarakham University, in three 
dimensions including: (1) Context (2) Input and (3) Process; and 2) to explore the strength, weakness, 
difficulty, and the needs toward the program, and the guideline for the program improvement. In this 
study, 23 participants were selected with the purposive sampling method including 5 lecturers and 18 
students in an academic year of 2013. The questionnaire form was used as a research tool to assess the 
participant’s attitude toward Master of Science Program in New Media (Revised curriculum 2011), and 
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the statistical methods used for the data analysis 
were percentage, mean, and standard deviation. 
The study’s outcome was found as follows: 
According to the evaluation on Master of Science 
in New Media (Revised Curriculum 2011), Faculty 
of Informatics, Mahasarakham University, in three 
dimensions, the participant’s attitude was rated 
at a very high level. In term of a single dimension, 
the outcome could be described as below, 1) In 
term of the context evaluation, the participant’s 
overall attitude was rated with the highest score 
2) In term of the input evaluation, the participant’s 
overall attitude was rated with high score and 3) In 
term of the process evaluation, the participant’s 
overall attitude was rated with high score.

Keywords: the evaluation, the Bachelor of Science
Program in New Media (the revised version 
B.E.2554), Faculty of Informatics Mahasarakham 
University 

บทนำา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พทุธศกัราช 2545 และ
นโยบายดา้นการศกึษาของรฐับาลทีไ่ดแ้ถลงตอ่รฐัสภาตา่งมี
อุดมการณ์และหลักการการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม
ไทยใหเ้ปน็สังคมแหง่การเรยีนรู ้และเพือ่ใหค้นไทยทัง้ปวงได้
รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อ
เน่ืองตลอดชวิีต อนัเปน็เงือ่นไขสูร่ะบอบเศรษฐกจิฐานความ
รู้ที่พึงประสงค์ การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนา
ชวีติและสงัคม เปน็ปจัจยัสำาคญัในการพฒันาประเทศอยา่ง
ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองได้ และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับชาติ (สำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549: 3)
 การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาเปน็การศกึษาท่ีสง่
เสรมิให้ผูเ้รียนได้มีการพฒันาความรู ้ความสามารถในสาขา
ต่างๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การ
ปฏิบัติ การจัดการศึกษาในประเทศใดก็ตามจะไม่สามารถ

สำาเร็จลุล่วงไปได้ตามที่กำาหนดไว้ ถ้าขาดหลักสูตรที่เป็น
เครื่องมือในการกำาหนดแนวทางการศึกษา (อนุชัย ต้ังศุภ
พรชัย, 2546: 1) การศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็เช่นเดียว
กบัการศกึษาในระดบัอืน่ๆ ทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการใหส้อดคลอ้ง
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและนักวิชาชีพ
ที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงสาขาวิชาต่างๆ โดย
กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามสมารถบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหมไ่ดอ้ยา่งอสิระ รวมทัง้มคีวามสามารถในการสรา้งสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณา
การศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างแน่นอน มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (สำานัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2553: 21)
 สภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันส่งผลให้
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านปริมาณที่เพิ่มขึ้น หน้าที่ของ
มหาวทิยาลัยตา่งๆ ไดเ้ปล่ียนจากการผลิตบัณฑติเพยีงอยา่ง
เดยีวไมเ่พยีงพอ ตอ้งมหีนา้ท่ีในการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วาม
รู้ใหม่ บริการวิชาการ ดังนั้น จึงมีมหาวิทยาลัยและสถาบัน
การศกึษาทีม่คีวามหลากหลายทางวชิาการ วชิาชพีอาจแยก
เป็นการเน้นวิชาการ (Academic-oriented) การเน้น
การปฏิบัติจริง/วิชาชีพ (Hands on/ Professionally-
oriented) และการเน้นพ้ืนท่ีภูมิภาค (Community/region
/Society oriented dedicated) ซึง่สถาบนัเลก็และสถาบนั
เฉพาะทางเน้นมิติเดียว ในขณะสถาบันใหญ่อาจเป็นหลาย
มิติ ทิศทางการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา จึงต้อง
ดูความสอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาทักษะสมัยใหม่ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ ไอที 
คณุลกัษณะทีพ่งึประสงค ์จากการศกึษา พบวา่ ปัจจุบนัการ
สอนในระดับอุดมศึกษามีจำานวนการผลิตอิ่มตัวและลดลง 
ซึ่งการลงทุนขยายการศึกษาระดับปริญญาตรีจะทำาให้เป็น
มหาวิทยาลัยร้าง (กฤษพงศ์ กีรติกร, 2550)
 สำานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
กำาหนดให้หลักสูตรต้องมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยและ
ปรบัปรงุคณุภาพดา้นมาตรฐานและคณุภาพการศกึษาเปน็
ระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ประกอบกับมีการประเมินเพื่อ
พฒันาหลักสูตรอยา่งตอ่เนือ่ง (สำานกัมาตรฐานและประเมนิ
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ผลอุดมศึกษา, 2553: 31)
 การพัฒนาหลกัสตูรหรอืปรับปรงุหลกัสตูร ไมว่า่
จะเป็นหลักสูตรใดก็ตามกระบวนการที่สำาคัญกระบวนการ
หนึง่กค็อื การประเมนิหลกัสตูร เพราะการประเมนิหลกัสตูร
จะทำาให้รู้คุณค่าของหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร สามารถนำาไป
ใชไ้ดด้เีพยีงใด ผลทีไ่ดจ้ากการใชห้ลกัสตูรเปน็อยา่งไร ขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการประเมนิหลกัสตูรจะเปน็ประโยชนแ์ละมคีณุคา่
อย่างยิ่งในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
หลักสูตร อันจะเป็นประโยชน์ในการนำาหลักสูตรไปสู่
ความสำาเร็จที่วางไว้ (สมบูรณ์ บุญฤทธิ์, 2548: 234) การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น ไม่มีหลักสูตรใดท่ี
จัดไว้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องมีการปรับปรุง เมื่อสังคม
เปล่ียนแปลงไป หลักสูตรควรมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
แต่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ขั้นตอนใดหรือเวลาใดจะต้อง
มีข้อมูลมาประกอบเพื่อตัดสินใจ การประเมินหลักสูตร
ควรจะดำาเนินการและกระทำาอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีที่สุด (อนุสรณ์ นางทะราช, 2548: 
3) ดงันัน้ การประเมนิหลกัสตูรจงึเปน็กระบวนการทีส่ำาคญั
ในการแสวงหาคำาตอบว่า หลักสูตรได้ดำาเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้หรือไม่ และเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้กับสังคมได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้ดำาเนินการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต พ.ศ. 2548 มีการ
ปรบัปรงุหลกัสตูร พ.ศ. 2554 และไดน้ำาหลกัสตูรไปใช ้พ.ศ. 
2555 หลักสูตรจึงต้องการที่จะทำาการประเมินหลักสูตร 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น และด้าน
กระบวนการ 
 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อ
นฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เพ่ือใหไ้ดส้ารสนเทศ
ย้อนกลับไปสู่แนวทางปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ได้
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพ่ือประเมนิหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ด้าน 
ได้แก่
  1.1 ด้านบริบท (Context Evaluation) 
เพื่อประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงสร้าง
หลักสูตรและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร
  1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 
เพื่อประเมินความเหมาะสมของนิสิต อาจารย์ผู้สอน วัสดุ
การศึกษา สื่อ ตำาราเรียน และสถานที่เรียน
  1.3 ดา้นกระบวนการ (Process Evaluation) 
เพื่อประเมินความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน 
การวัดผล ประเมินผล และการบริหารหลักสูตร
 2. เพื่อศึกษาจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา ความ
ต้องการของหลักสูตร แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนของหลกัสตูรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต

ขอบเขตของการวิจัย
 1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน จำานวน 5 คน และนิสิต
ปีการศึกษา 2556 จำานวน 18 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  2.1 แบบสอบถามความคิดเห็นสำาหรับ
อาจารย์ต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม แบง่ออกเป็น 3 ตอน
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
   ตอนที ่2 การประเมนิหลกัสตูรวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มลีกัษณะเปน็แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 
Scale) ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น (Input) และด้านกระบวนการ (Process) 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและ
ความต้องการความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ความคิดเห็น
ทั่วไปหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิ่มเติม) เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open Ended)
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  2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นสำาหรับนิสิต
ต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน
  ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
  ตอนที่ 2 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มลีกัษณะเปน็แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 
Scale) ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น (Input) และด้านกระบวนการ (Process) 
  ตอนที ่3 ความคดิเห็นเกีย่วกบัจดุเดน่ จดุดอ้ย 
ปัญหาและความต้องการความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 
ความคิดเห็นท่ัวไปหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิ่มเติม) เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) การวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้

วิธีดำาเนินการวิจัย
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้การวิจัยได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน จำานวน 5 คน และนิสิต 
ปีการศึกษา 2556 จำานวน 18 คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
ได้แก่ แบบสอบถาม 2 ฉบับ ดังนี้
 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามสำาหรับอาจารย์ต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ตอนที ่2 การประเมนิหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ประเมินด้านต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่
 1. ด้านบริบท (Context) ประกอบด้วย
  1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1.2 โครงสร้างหลักสูตร
  1.3 เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร
 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ประกอบด้วย
  2.1 นิสิต
  2.2 อาจารย์ผู้สอน
  2.3 วัสดุการศึกษา สื่อ ตำาราเรียน และ
    สถานที่เรียน
 3. ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย
  3.1 การจัดการเรียนการสอน
  3.2 การวัดและประเมินผล
  3.3 การบริหารหลักสูตร
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย 
ปัญหาและความต้องการความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร 
ความคิดเห็นท่ัวไปหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิ่มเติม) เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended)
 ฉบับที่  2  แบบสอบถามสำาหรับนิ สิตต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือนฤมิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ตอนที ่2 การประเมนิหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ประเมินด้านต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่
 1. ด้านบริบท (Context) ประกอบด้วย
  1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1.2 โครงสร้างหลักสูตร
  1.3 เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร
 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ประกอบด้วย
  2.1 นิสิต
  2.2 อาจารย์ผู้สอน
  2.3 วัสดุการศึกษา สื่อ ตำาราเรียน และ
    สถานที่เรียน
 3. ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย
  3.1 การจัดการเรียนการสอน
  3.2 การวัดและประเมินผล
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  3.3 การบริหารหลักสูตร
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย 
ปัญหาและความต้องการความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 
ความคิดเห็นท่ัวไปหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิ่มเติม) เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended)

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
 1. การ วิ เคราะห์ ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม โดยวิ เคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน
 2. การวิ เคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดยการหาคา่เฉลีย่ (Mean) และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
และเปรียบเทียบความเหมาะสมของหลักสูตรด้านต่างๆ 
กับเกณฑ์ที่กำาหนด แล้วนำาค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 
: 166)

ค่าเฉลี่ย ระดับความเหมาะสม

4.51 - 5.00 มากที่สุด

3.51 - 4.50 มาก

2.51 - 3.50 ปานกลาง

1.51 - 2.50 น้อย

1.00 - 1.50 น้อยที่สุด
 3. นำาแบบสอบถามแบบปลายเปดิแตล่ะดา้นนำา
มาจัดกลุ่มคำาตอบแล้วนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
บรรยาย

สรุปผลการวิจัย
 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะ
วทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ตามความ
คิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน และนิสิต โดยรวมท้ัง 3 ด้าน 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.46,S.D.=0.64) 
และนิสิตเห็นว่าผลการประเมินโดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.38,S.D.=0.64) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากที่สุด 1 
ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ( =4.62,S.D.=0.552) และค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
กระบวนการ ( =4.40,S.D.=0.64) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (
=4.24,S.D.=0.68) ตามลำาดับ 

อภิปรายผล
 จากการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผูว้จิยั
สามารถอภิปรายผล ดังนี้
 1. ด้านบริบท จากผลการวิจัยพบว่าโดยรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า
  1.1 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด เพราะหลัก สูตรมีความ
สอดคล้องทั้งสภาพสังคมปัจจุบัน โครงสร้างหลักสูตร และ
มีเนื้อหาท่ีครอบคลุม ทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และนำา
ไปใชใ้นการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ควบคูก่บัการสง่เสรมิ
จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนันทกิจ ศรีหานารถ (2546: 40) พบว่า 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมในปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสามารถนำาไปปฏิบัติงานได้จริง และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของเสริมศรี ไชยศร และคณะ (2543: 57) 
สรุปแนวคิดไว้ว่า หลักสูตรที่ดีควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
หรือส่งเสริมความเป็นคนสมบูรณ์ที่มีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะชีวิตและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมี
ความรู้เฉพาะด้านเพื่อให้บัณฑิตสามารถดำารงชีวิตได้อย่าง
มีคุณภาพ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในสังคม
ยุคใหม่
  1.2 โครงสร้างหลักสูตร มีความเหมาะสมใน
ระดบัมากทีส่ดุ แสดงใหเ้หน็วา่โครงสรา้งหลกัสตูรในหมวด
วิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาท่ี



184 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559รมยสาร

กำาหนดในแต่ละภาคการศึกษาแผนการศึกษา จำานวน
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาตลอดหลักสูตร และจำานวน
หน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร มคีวามเหมาะสม ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของณัฐินี นวลสกุล (2548: 82) ได้ศึกษา
การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้รูปแบบการประเมิน
แบบซิปป์ (CIPP Model) การเปรียบเทียบโครงสร้างของ
หลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ของสำานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา 
พบว่า มีจำานวนหน่วยกิตรวม 150 หน่วยกิต สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กำาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต และผู้
เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าจำานวนหน่วยกิตรวมมากเกิน
ความจำาเปน็ เนือ้หาวิชาสว่นใหญส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์
ของหลักสูตรข้อ 1 มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
พื้นฐานในวิชาชีพเป็นอย่างดี และข้อ 2 สามารถนำาความ
รู้ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ร่วมกันได้ นอกจากนี้ อาจารย์ 
นักศึกษาและบัณฑิตมีความคิดเห็นว่าโครงสร้างของ
หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก
  1.3 เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าเนื้อหารายวิชา
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการจัด
ลำาดับเนื้อหารายวิชาได้เหมาะสม เนื้อหารายวิชามีความ
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ส่ง
เสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีความทันสมัย
เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน และเนื้อหารายวิชาเป็น
ประโยชน์ต่อการนำาไปปฏิบัติงานจริงและพัฒนาตนเองได้ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกญัจนช์ญาน ์สรรเสรญิ (2551 
: 148) พบว่า เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรในภาพรวมส่วน
ใหญ่เห็นว่า การจัดเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรเป็นไปตาม
ลำาดับและไม่เกิดความซำ้าซ้อนเป็นเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุม
ทั้งด้านการวิจัย ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย จึงทำาให้ผู้เรียนได้ความรู้ที่หลากหลาย และ
เนือ้หาในรายวชิาตา่งๆ ทีจ่ดัไวใ้นหลักสตูรสามารถนำาความ
รูท้ีไ่ดรั้บจากการศกึษาไปใช้ประโยชนใ์นการปฏบิตังิานดา้น
การศึกษาได้เป็นอย่างดี
 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น จากผลการวิจัยพบว่ามี

ความเหมาะสมในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
  2.1 นิสิต มีความเหมาะสมในระดับมาก 
แสดงให้เห็นว่านิสิตมีพื้นฐานความรู้เพียงพอกับการศึกษา
ในหลักสูตร นิสิตมีความขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบต่อ
การเรียนการสอน เข้าเรียนตรงตามเวลา และมีความภาค
ภมูใิจและมัน่ใจในวิชาชีพ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสทิธชิยั 
ศรสุีชาต ิ(2550: 104) พบวา่ ผู้เรยีนมคีวามสัมพนัธอ์นัดีกบั
ผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน มีความประพฤติดี 
  2.2 อาจารยผู้์สอน มคีวามเหมาะสมในระดบั
มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าอาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณใ์นวชิาทีส่อน มคีวามสามารถและเทคนคิ
วธิกีารสอนทีด่ ีอาจารยป์ระจำาหลกัสตูรมคีณุวฒุทิีเ่หมาะสม 
ให้คำาแนะนำาปรึกษานิสิตด้านการเรียน กิจกรรม มีสามารถ
ในการบูรณาการความรู้ต่างๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้
แกน่สิติได ้สง่เสรมิใหน้สิติคดิวเิคราะหแ์ละกลา้แสดงความ
คิดเห็น ทั้งยังรับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับนิสิต 
สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐินี นวลสกุล (2548: 52-53) 
พบว่า อาจารย์มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
สอนตรงตามวิชาที่สอน มีเทคนิคการสอนที่ดีสามารถ
ปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การสอน ส่งเสริมให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็น 
  2.3 วัสดุการศึกษา สื่อ ตำาราเรียน และสถาน
ที่เรียน มีความเหมาะสมในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า วัสดุ
ประกอบการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมและสอดคล้อง
กบัเนือ้หารายวชิา วสัดกุารศกึษา เครือ่งมอือปุกรณ์ทนัสมยั 
มกีารปรบัปรงุพฒันาเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปจัจบุนั 
เอกสารประกอบการเรียนการสอนสอดคล้องกับเน้ือหา
วิชาและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และจุดประสงค์ 
มแีหลง่การเรยีนรูแ้ละการสบืคน้ผ่านเครือขา่ยจำานวนเพียง
พอ ห้องเรียนบรรยายมีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุนิสิต
ได้เพียงพอ สถานที่เรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น แสง ระบบระบายอากาศ 
เสียง มีข้อมูลและประชาสัมพันธ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสรัล เลาหพันธ์ (2552: 65-
66) พบว่า ด้านสื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่
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ในระดับมาก เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดประสงคร์ายวชิา สือ่ อปุกรณก์าร
เรยีนการสอน มคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัเนือ้หารายวชิา 
อปุกรณก์ารเรยีนการสอนมคีวามทนัสมยั อปุกรณก์ารเรยีน
การสอนมีจำานวนเพียงพอต่อผู้เรียน
 3. ด้านกระบวนการ จากผลการวิจัยพบว่า มี
ความเหมาะสมในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
  3.1 การจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะ
สมในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร สอดคล้องกับคำาอธิบายรายวิชาของหลักสูตร มี
การกำาหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน
ไว้อย่างชัดเจน จัดลำาดับเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ การ
จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ตอบสนอง
ความต้องการและความสนใจของนิสิต รวมท้ังมีกิจกรรม
ดา้นวชิาการ ดา้นสงัคม และดา้นศลิปวัฒนธรรมทีส่อดคลอ้ง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยเน้นกระบวนการพัฒนา
และแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน และมี
การเตรียมการสอนที่ดี มีเอกสารประกอบการสอน และมี
การแนะนำาแหลง่ค้นควา้ขอ้มูลเพิม่เตมิ ซึง่สอดคลอ้งกบังาน
วจิยัของเสรมิศร ีไชยศร,ี สรุพล บวัพมิพ ์และสุนทร ีคนเทีย่ง 
(2543: 5-8) กล่าวว่า การเรียนการสอนควรให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทันสมัย เหมาะสมกับกาลเวลา 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนเนื้อหาสาระตามความ
สนใจและความจำาเปน็ ใหม้โีอกาสศกึษาเช่ือมโยงวชิาความ
รูก้บัประสบการณจ์ริงในชวิีต ใชว้ธิกีารจดัการเรยีนการสอน
หลากหลาย เนน้การมสีว่นรว่มของผูเ้รยีนและใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อโอกาสการเรียนรู้ท่ีกว้างขวางข้ึน สอนให้คิดวิเคราะห์
ตดัสนิ แกไ้ขปญัหาและแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง เนน้การ
มีประสบการณ์ตรง ท้ังเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ส่งเสริมการคิด และการทำางานร่วมกัน
อย่างเป็นอิสระ จัดประสบการณ์ที่ฝึกพฤติกรรมและความ
คิดแบบประชาธิปไตย การจัดการเรียนในวิชาเฉพาะด้าน
ให้มีส่วนที่ส่งเสริมการวิเคราะห์จากต่างสาขาวิชา มีการ
ประเมินการเรียนการสอนด้วยวิธีการหลากหลายและตรง
สภาพจริง และใช้แหล่งวิทยาการการเรียนรู้การเรียนการ
สอนหลากหลายรูปแบบ

  3.2 การวัดและประเมินผล มีความเหมาะ
สมในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการวัดและประเมินผล
การเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
และเนื้อหาวิชา มีการวัดและประเมินผลรายวิชาก่อนเรียน 
ระหว่างเรียน และหลังเรียน อาจารย์ผู้สอนแจ้งวิธีการวัด
และประเมินผลการเรียนชัดเจน ข้อสอบ รูปแบบวิธีการวัด
และประเมนิผลทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัมิคีวามเหมาะ
สมชัดเจน อาจารย์ผู้สอนนำาผลจากการวัดและประเมิน
ผลมาปรับปรุงการสอน การให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอน
มีมาตรฐานและมีความยุติธรรม ตรวจสอบได้ อาจารย์ผู้
สอนใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายเปิดโอกาสให้นิสิต
ได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน และมีส่วนร่วม
ในการกำาหนดเกณฑ์วัดและประเมินผลด้วยตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล หวังพานิช (2543: 54-
55) กล่าวว่าผู้สอนควรดำาเนินการวัดและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ มีคุณภาพ เป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริง และนำาผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
และการสอน
  3.3 การบริหารหลักสูตร มีความเหมาะ
สมในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าแผนการศึกษาในหลักสูตร
มีความชัดเจนและมีการปฏิบัติเป็นไปตามที่กำาหนด การ
จัดแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การจัดรายวิชา
ในแต่ละภาคการศึกษามีความเหมาะสมกับหลักสูตร 
อาจารย์ให้คำาแนะนำาปรึกษาแก่นิสิต ส่ือการเรียนการ
สอนเพียงพอสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา มีกิจกรรมที่ส่ง
เสริมประสิทธิภาพนิสิตในด้านต่างๆ สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูลทุนการศึกษา
และการศึกษาต่อ มีเอกสารประกอบการสอนและปฏิบัติ
การเพียงพอ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐินี นวลสกุล 
(2548: 106-107) พบว่า การบริหารหลักสูตรมีคณะ
กรรมการประจำาคณะทำาหน้าที่กำากับดูแลให้คำาแนะนำา
ปรึกษาและควบคุมคุณภาพ มีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น มีกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ
งานที่ชัดเจน มีระบบและเกณฑ์การรับเข้าศึกษาที่ดี ทำาให้
รับผู้มีความรู้ความสามารถเพียงพอและมีพื้นฐานที่จะ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มีกิจกรรมและสิ่งอำานวย
ความสะดวกทีส่ง่เสรมิการเรยีนการสอนทีเ่อือ้ตอ่การศกึษา 
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มีห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการอย่างเพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลวิจัยไปใช้
ประโยชน์
  1.1 อาจารย์ประจำาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต ควรนำาผลการประเมิน
หลักสูตรเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป จากการศึกษาวิจัย แบ่งข้อเสนอ
แนะในด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
   1.1.1 ด้านบริบท ควรปรับปรุงหลักสูตร
ใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการใชส้ือ่ในรปูแบบตา่งๆ ทีท่นัสมยัทนั
เทคโนโลยใีนปจัจบุนั โดยมุง่เนน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้มทีกัษะ 
มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เน้นการบูรณาการให้บัณฑิต
สามารถนำาความรู้ไปประยกุต์ใชกั้นงานไดอ้ยา่งแทจ้รงิ และ
ควรกำาหนดความสามารถของนิสิตในการคิดสร้างสรรค์ผล
งาน และปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัจรรยาบรรณวชิาชพีของผู้ประกอบการ
   1.1.2 ด้านปัจจัยเบ้ืองต้น ควรพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนให้ทันสมัย ควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการ

เรยีนการสอนคอมพวิเตอร ์วสัดอุปุกรณ ์เครือ่งมอื ส่ือตา่งๆ 
ทีพ่รอ้มตอ่การใช้งานได ้และใหเ้พียงพอตอ่จำานวนนสิิต และ
ควรมีเอกสารประกอบการสอนที่หลากหลาย โดยสามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
   1.1.3 ด้านกระบวนการ ควรมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ที่มีความแปลกใหม่ให้แก่นิสิต ควร
มีการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศเพ่ือให้นิสิตมี
โลกทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งมีความสามัคคี สร้างสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างกัน และควรจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม
 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรมีการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาสือ่นฤมติอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่นำาขอ้มลู
จากการวิจัยมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย
  2.2 ควรมีการศึกษาสภาพความต้องการของ
ผู้ใชม้หาบณัฑติ เพือ่เปน็แนวทางในการพฒันาคณุภาพของ
มหาบัณฑิต
  2.3 ควรมีการประเมินหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้นำาชุมชนที่บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำา
ชุมชนจำานวน 510 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Content Analysis) และเชิงปริมาณโดย
การหาค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าอำานาจจำาแนก ค่าความเชื่อมั่น และเกณฑ์ปกติของแบบวัดด้วยคะแนนที ผลการศึกษา 
พบว่า ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาพิจารณาความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคำาถามกับคุณลักษณะมีค่าตั้งแต่ 0.70 ถึง 
1.00 อำานาจจำาแนกรายข้อมีค่าสถิติที (t-value) อยู่ในช่วง 2.96-12.52 ทักษะการบริหารความขัดแย้งมีค่าสถิติทีอยู่ใน
ช่วง 2.26–11.76 และมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความเชื่อมั่นของแบบวัดมีค่าเท่ากับ 0.80 เกณฑ์ปกติของแบบวัด
มีคะแนน T ปกติตั้งแต่ T21 ถึง T79 

คำาสำาคัญ: การบริหารความขัดแย้ง, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้นำาชุมชน, หลักธรรมาภิบาล

Abstract
 The purpose of this research was to develop the conflict management skills test of school 
principals and community leaders according to good governance approach. The population and sample 
of this research consisted of 510 school principals and Community leaders. Qualitative data were 
analyzed by Content Analysis and Quantitative data were analyzed by using statistics such as percentage, 
discrimination, reliability and Normalized T-Score. The findings of the study showed that the content 
validity as derived from a consideration of item–objective congruence (IOC) ranged from 0.70-1.00. 
The discrimination values of good government test ranged from 2.96-12.52 and conflict management 
skills test ranged from 2.26-11.76 and related at the .05 level of statistical significance for all items. 
The reliability value of the test is 0.80. The norms of the test showed normal T scores from T21 to T79. 

Keywords: Conflict Management, School Principals, Community Leaders, Good Governance 

การพัฒนาแบบวัดทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้นำาชุมชนที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

The Development of Conflict Management Skills Test of School Principals
and Community Leaders According to Good Governance Approach.
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บทนำา
 การบริหารคน เป็นเรื่องท่ีซับซ้อนและละเอียด
อ่อน เพราะคนมีบุคลิกภาพเป็นตัวของตัวเองท่ีไม่เหมือน
ใคร กล่าวคือ คนมีชีวิตจิตใจ มีทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี แบบแผนการดำาเนินชีวิตต่างกัน 
มีการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการทำางาน มีความ
ต้องการ และมีความคาดหวังในชีวิตผิดแผกแตกต่างกัน 
ทำาใหใ้นบางคร้ังมโีอกาสกระทบกระทัง่ หรอืการไมพ่อใจกนั
เกิดข้ึน เหลา่นีล้ว้นแตเ่ปน็ปจัจยัทีจ่ะนำาไปสูค่วามขดัแยง้ใน
หนว่ยงานหรือองคก์าร (ชยัเสฏฐ ์พรหมศร,ี 2550: 7) เมือ่ไม่
สามารถหลกีเลีย่งได ้จงึควรตอ้งรูจ้กัเข้าใจความขัดแยง้และ
แปลงสภาพความขดัแยง้ใหเ้ปน็ประโยชนส์รา้งสรรค ์ในบาง
ครัง้การแกป้ญัหาความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ ผูบ้รหิารสามารถใช้
วธิทีีห่ลากหลาย บางครัง้ตอ้งอาศยัผูท้ีม่ปีระสบการณ ์หรอื
ใชว้ทิยาการชัน้สงูเขา้ช่วยในการแกป้ญัหา และหาแนวทาง
แก้ไขจากหลายๆ แหล่ง เพื่อนำาความรู้ท่ีได้มาพิจารณาใน
การบรหิารความขดัแยง้จงึเปน็ตวัแปรทีส่ำาคญัทีผู่บ้รหิารให้
ความสนใจศึกษา เม่ือมีความขัดแย้งเกิดข้ึน ก็จะส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิผลองค์การ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2534: 7) 
ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึมหีนา้ทีแ่กไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ ไมใ่หม้าสกดั
กั้นการบรรลุเป้าหมายขององค์การ และทำาลายหรือทำาให้
องค์การล่มสลายไปในที่สุด (วันชัย มีชาติ, 2551) 
 การบรหิารความขดัแยง้เปน็หลกัการและทกัษะ
ที่บุคคลและกลุ่มบุคคลใช้ในการเข้าใจความขัดแย้ง เพ่ือ
แก้ปัญหาและจัดการความขัดแย้งในสถานการณ์ของชีวิต 
(Tschannen-Moran, 2001: 61) ขณะเดียวกันความ
ขัดแย้งในองค์กรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอในการทำางาน 
ความเครียดและความวิตกกังวลก็เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีทำาให้
เกิดความขัดแย้งได้ การทำางานเป็นทีมหรือการทำางานร่วม
กนัระหวา่งบคุคลตา่งๆ อาจเกดิความขดัแยง้ขึน้ไดจ้ากการ
ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ตกลงกันไม่ได้ ผู้บริหารจึงเป็น
ผู้ที่มีบทบาทในการเข้ามาแก้ไขความขัดแย้งให้เป็นไป
ในทิศทางที่ดีหรือทางสร้างสรรค์มากกว่าการทำาลาย
(เนตร์พณัณา ยาวริาช, 2552: 237) การบรหิารความขดัแยง้
ทีม่ปีระสทิธภิาพชว่ยสง่เสริมแรงจงูใจ ขวญัและกำาลงัใจ รวม
ทัง้การเตบิโตของบคุคลและองคก์ร (Rahim, 1986) บคุคล
ซึง่มทีกัษะการบรหิารความขดัแยง้ในระดบัสงูจะสามารถใช้
กระบวนการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพทั้งในองค์กรและ

นอกองค์กร (Balay, 2006 : 6) 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นจุดเร่ิมต้นท่ี
มีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ปญัหาความขดัแยง้ท่ีเกดิขึน้ส่วนใหญน้ั่นเป็นผลมาจากการ
ขาดข้อมูลที่มีความถูกต้อง และขาดความชัดเจน ทำาให้จะ
ต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทำาความ
เข้าใจกับส่ิงที่เกิดข้ึนและแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี โดยให้
ผู้นำาชุมชนซ่ึงเป็นบุคคลที่ได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพล
ในการบรหิารงานชมุชนน้ันเปน็ผูบ้รรเทาและขจดัความขดั
แย้งที่เกิดขึ้น เป็นผู้ที่คอยประสานความเข้าใจให้สมาชิกใน
ชุมชนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงถือได้ว่าผู้นำาชุมชน
เป็นบุคคลหน่ึงที่มีบทบาทและหน้าท่ีในการจัดการความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นให้ประสบความสำาเร็จและลุล่วงไปได้
 รัฐบาลได้หาแนวทางในการจัดระเบียบราชการ
และวางมาตรการในแก้ปัญหาต่างๆ ขึ้น โดยใช้การบริหาร
งานตามหลกัธรรมาภิบาล ตามระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรี
วา่ดว้ยการสรา้งระบบบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสังคมทีดี่ 
พ.ศ. 2542 ภายใต้หลักการสำาคัญ 6 หลัก ได้แก่ หลักความ
คุม้คา่ หลกัความรบัผดิชอบ หลกัความมส่ีวนรว่ม หลักความ
โปรง่ใส หลกันติธิรรม และหลกัคณุธรรม (กรมการปกครอง, 
2545: 96-100) ผูบ้รหิารสถานศกึษา ซึง่มหีนา้ทีบ่รหิารการ
ศึกษาในโรงเรียน จึงต้องนำาหลักว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ซ่ึงเรียกว่า“ธรรมาภิบาล”
มาบรูณาการในการบรหิารและจดัการศกึษาเพือ่เสรมิสรา้ง
ความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน เพื่อให้การบริหารการศึกษา 
สอดคลอ้งตามระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตร ีทีม่เีจตนารมณ์
ใหท้กุกระทรวง ทบวง กรม และสว่นราชการถอืปฏบิตั ิตาม
ระเบียบดังกล่าว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 30) 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
พัฒนาแบบวัดทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้นำาชุมชนที่บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
เพือ่ใหไ้ดแ้บบวดัทกัษะการบรหิารความขดัแยง้ทีม่คีณุภาพ
สำาหรับใช้ในการวัดทักษะการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำาชุมชนที่บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้นำาข้อมูลไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรียนและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง นอกจากนี้สามารถ
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นำาผลการวิจัยมาใช้วางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
ศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ได้อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ลดความขัดแย้งใน
องค์กร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการบริหารโรงเรียนและชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อพัฒนาแบบวัดทักษะการบริหารความขัด
แย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำาชุมชนที่บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ในประเด็นต่อไปนี้
 1. วิเคราะห์คุณภาพของแบบวัด
 2. สร้างเกณฑ์ปกติ (norms) และคู่มือการใช้
แบบวัด

ขอบเขตการวิจัย
 ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ แบ่งได้ดังนี้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1 .1 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำาชุมชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง จำานวน 1,656 คน 
ประกอบด้วย
   1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งปฏิบัติงาน
อยู่ในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ในปีการศึกษา 
2555 รวมทั้งหมดจำานวน 879 คน
   1.1.2 ผู้นำาชุมชนได้แก่ ผู้บริหารซ่ึงปฏิบัติงาน
อยู่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำาบล 
และสำานักงานเทศบาลตำาบลในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
จังหวัดพัทลุง รวมท้ังหมดจำานวน 777 คน
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1-4 และสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน โรงเรียนละ 
1 คน และกลุม่ผูน้ำาชมุชนสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ในจงัหวดันครศรีธรรมราชและจงัหวดัพทัลงุ ซึง่ใชว้ธิกีารสุม่

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากหน่วยงาน 
หน่วยงานละ 2 คน รวมจำานวน 510 คน
 2. เครื่องมือการวิจัย
 แบบวัดที่พัฒนาครั้งนี้ คือ แบบวัดทักษะการ
บรหิารความขัดแยง้ของผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูน้ำาชมุชน
ที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ และประสบการณ์
ในตำาแหน่งผู้บริหาร
  ตอนที่ 2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล เป็นแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จำานวน 18 ข้อ
  ตอนที่ 3 ทักษะการบริหารความขัดแย้ง 
ประกอบด้วย 5 ทักษะ ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การเจรจาและการฟัง การกระจายความเป็นธรรม การใช้
อำานาจ และความยดืหยุน่ ซึง่เปน็แบบมาตราสว่นประมาณ
ค่า 5 ระดับ จำานวน 35 ข้อ
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามลำาดับดังนี้
  1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช เพื่อขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษา
และหนว่ยงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหผู้บ้รหิาร
โรงเรยีนและผูน้ำาชมุชนทีเ่ปน็กลุม่ทดลองและกลุม่ตวัอยา่ง
ตอบแบบวัด
  2. ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างโดยส่งแบบวัดและรับคืนด้วยตนเอง
  3. หากไม่ได้รับแบบวัดคืนตามระยะเวลาที่
กำาหนด ผูว้จิยัจะตดิตามโดยใชโ้ทรศพัทต์ดิตอ่เพือ่ขอความ
รว่มมอืใหช้ว่ยดำาเนนิการตดิตาม หรอืเดนิทางไปรบัแบบวดั
ดว้ยตนเอง ในกรณแีบบวดัสูญหาย ผู้วจิยัจะมอบแบบวดัชดุ
ใหม่ให้แล้วรอรับแบบวัดคืนในวันที่ไปติดตาม
  4. รวบรวมแบบวัดที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วดำาเนินการตามข้ันตอน
การวิจัยต่อไป
 4. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบวัด
  4.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้ร้อยละ
  4.2 วเิคราะหห์าความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา โดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
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  4.3 วิเคราะหค์า่อำานาจจำาแนก โดยใชเ้ทคนิค 
25% แล้วทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสูง 
กลุม่ตำา่ ดว้ยการทดสอบค่าท ี(t-test) ทีร่ะดบันยัสำาคญัทาง
สถิติ .05
  4.4 วิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบวัด
ทักษะโดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
  4.5 วิเคราะหห์าคะแนนทปีกตแิละปรบัขยาย
คะแนนทีปกติโดยใช้วิธีกำาลังสองตำ่าสุด (least squares 
method) 

สรุปผลการวิจัย
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลได้ดังนี้
 1. คุณภาพของแบบทดสอบ
  1.1 ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา โดยนำาผล
คะแนนที่ ได้จากผู้ เช่ียวชาญไปคำานวณค่าดัชนีความ
สอดคล้อง มีค่าตั้งแต่ 0.70 ถึง 1.00 ทุกข้อ
  1.2 อำานาจจำาแนกของแบบวัด
   1.2.1 ผลการทดลองครัง้ที ่1 ผู้ตอบแบบวดั
ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย (ร้อยละ 82.00) มีประสบการณ์ในการ
ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร 10 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 83.00) และมี
วฒุกิารศกึษา ระดบัปรญิญาโท (รอ้ยละ 83.00) พบวา่แบบ
วัดทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้นำาชุมชนที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จำานวน 
62 ข้อ โดยตอนที่ 2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
จำานวน 18 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทกุขอ้ มคีา่สถิตทิ ี(t-value) อยูใ่นชว่ง 
2.37 – 8.08 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกข้อ และตอนที่ 3 ทักษะการ
บรหิารความขดัแยง้ จำานวน 44 ข้อ มคีะแนนเฉลีย่แตกตา่ง
กันอยา่งมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำานวน 35 ข้อ ค่า
สถิติที อยู่ในช่วง 0.43 – 11.05
  1.2.2 ผลการทดลองครั้งที่ 2 ผู้ตอบแบบวัด
ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย (ร้อยละ 77.00) มีประสบการณ์ในการ
ดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร 10 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 83.00) และมี
วฒุกิารศกึษา ระดบัปรญิญาโท (รอ้ยละ 77.00) พบวา่ แบบ
วัดทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้นำาชุมชนที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จำานวน 
57 ข้อ โดยตอนที่ 2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

จำานวน 18 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จำานวน 17 ข้อ ค่าสถิติที อยู่ในช่วง 
0.56 – 13.97 และตอนที่ 3 ทักษะการบริหารความขัดแย้ง 
จำานวน 39 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จำานวน 23 ข้อ ค่าสถิติที อยู่ในช่วง 
0.05 – 9.64
   1.2.3 ผลการหาคุณภาพแบบวัด ครั้ง
ที่ 3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย (ร้อยละ 80.60) มี
ประสบการณ์ในการดำารงตำาแหน่งผู้บริหาร 10 ปีขึ้นไป 
(รอ้ยละ 69.00) และมวีฒุกิารศึกษา ระดบัปรญิญาโท (รอ้ย
ละ 76.10) พบว่า แบบวัดทักษะการบริหารความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำาชุมชนที่บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล จำานวน 53 ข้อ โดยตอนที่ 2 การบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล จำานวน 18 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ 
ค่าสถิติทีอยู่ในช่วง 2.96–12.52 และตอนที่ 3 ทักษะการ
บรหิารความขดัแยง้ จำานวน 35 ขอ้ มคีะแนนเฉลีย่แตกตา่ง
กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ ค่าสถิติที่ 
อยู่ในช่วง 2.26 – 11.76
  1.3 ความเช่ือมั่นของแบบวัด โดยใช้สูตร
สมัประสทิธิแ์อลฟา (a-coefficient) มคีา่ความเชือ่มัน่ตอน
ที ่2 การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาลเทา่กบั 0.73 ตอน
ที ่3 ทกัษะการบรหิารความขดัแยง้ มคีา่ความเชือ่มัน่เทา่กบั 
0.76 และแบบวัดทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80
 2. เกณฑ์ปกติ และคู่มือการใช้แบบวัด
  2.1 เกณฑ์ปกติของแบบวัดจากการทดสอบ
หาคุณภาพ โดยนำาคะแนนจากการหาคุณภาพแบบวัด มา
แปลงเป็นคะแนนทีปกติ สำาหรับเกณฑ์ปกติของแบบวัด
ทกัษะการบรหิารความขดัแยง้ของผู้บรหิารสถานศกึษาและ
ผูน้ำาชมุชนทีบ่รหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล มคีะแนนดบิ
ตั้งแต่ 177 ถึง 259 คะแนน T ตั้งแต่ T21 ถึง T79
  2.2 คู่มือการใช้แบบวัดประกอบด้วย ความ
หมาย ความมุง่หมาย โครงสรา้งของแบบวดั การพฒันาแบบ
วดั วธิดีำาเนนิการวดั เกณฑ์ปกตขิองแบบวดั และเกณฑ์การ
ตัดสิน
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อภิปรายผล
 การอภิปรายเสนอผลตามขั้นตอนการพัฒนา 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. คุณภาพของแบบทดสอบ
  1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ
ความสอดคล้อง มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.70 ถึง 
1.00 แสดงใหเ้หน็วา่แบบวดัทีส่รา้งขึน้ เปน็ตวัแทนลกัษณะ
ของคุณลักษณะทักษะการบริหารความขัดแย้งตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสูง สอดคล้องกับ
ธอรน์และดซีท ์(Innes; & Straker, 2003: 5 ; อ้างองิมาจาก 
Thorn; & Deizt, 1989) ท่ีกลา่ววา่ ถา้ดชันคีวามสอดคลอ้ง
ที่คำานวณได้มีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ถือว่าข้อคำาถามนั้นเป็น
ตัวแทนของลักษณะของกลุ่มพฤติกรรมนั้น
  1.2 อำานาจจำาแนกรายข้อของแบบวัด
  จากการทดลองกบักลุม่ทดลองจำานวน 2 ครัง้
และหาคณุภาพกบักลุม่ตวัอยา่งในครัง้ที ่3 โดยหาคา่อำานาจ
จำาแนกรายข้อด้วยการทดสอบค่าทีอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 พบว่า แบบวัดทักษะการบริหารความขัด
แย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำาชุมชนที่บริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภบิาลทีพ่ฒันา มคีา่ t สงู แปลความหมายวา่
มีอำานาจจำาแนกสูง เพราะกลุ่มสูงมีค่าเฉลี่ยสูงห่างจากกลุ่ม
ตำา่ทีมี่คา่เฉลีย่ตำา่กวา่อยา่งมนียัสำาคญั ผูว้จัิยคดัเลอืกเฉพาะ
ขอ้ทีม่คีา่อำานาจจำาแนกสงูเปน็แบบวดั เพราะเปน็ขอ้คำาถาม
ที่มีคุณภาพสูง
  1.3 ความเชื่อมั่นของแบบวัด
  ความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะ มีค่าเท่ากับ 
0.80 โดยค่าความเชื่อมั่นตอนที่ 2 การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลเท่ากับ 0.73 ตอนที่ 3 ทักษะการบริหารความ
ขัดแย้ง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 ซึ่งถือว่ามีความเชื่อ
ม่ันในระดับสูง สอดคล้องกับล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ
(2543: 209) ซึ่งกล่าวว่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ควรมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะเป็นแบบทดสอบที่เช่ือมั่นได้ 
สาเหตุอาจเป็นเพราะเมื่อนำาแบบวัดที่มีค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาแล้วมาทดลองใช้และหาคุณภาพ จำานวน 3 ครั้ง 
เพื่อหาความเชื่อมั่น แบบวัดดังกล่าวจึงมีความเชื่อมั่นอยู่
ในระดับดี

 2. เกณฑ์ปกติ
 เกณฑ์ปกติของแบบวัดทักษะการบริหารความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำาชุมชนที่บริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลในรูปคะแนน T ปกติตั้งแต่ T21 
ถึง T79 จากคะแนนดิบตั้งแต่ 177 ถึง 259 จากแบบวัด 
เน่ืองจากการกระจายของคะแนนไม่ครอบคลุม การสร้าง
เกณฑ์ปกติจึงต้องขยายขอบเขตของคะแนนดิบในบางช่วง
คะแนน เพื่อแสดงความสัมพันธ์จากคะแนนดิบของแบบ
วัดสอดคล้องกับพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 355) ที่กล่าวว่า 
ในการทดสอบใดๆ กต็ามมอียูน่อ้ยทีน่กัเรยีนสอบได้คะแนน
ครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ 0 คะแนน ถึง คะแนนเต็ม จึง
มีความจำาเป็นที่การสร้างเกณฑ์ปกติจะต้องขยายขอบเขต
ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบให้กว้างออกไปครอบคลุม
คะแนนทุกระดับชั้นของแบบทดสอบนั้นๆ เสมอ

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
  1.1 ควรนำาแบบวัดไปใชว้ัดทักษะการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำาชุมชนที่
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์แก่บุคคล
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหน่วยงาน
ให้ดียิ่งขึ้น
  1.2 การใชแ้บบวัดทกัษะการบริหารความขดั
แย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำาชุมชนที่บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ใช้ควรศึกษาคู่มือการใช้แบบวัด
ให้เข้าใจ เพื่อให้ความเที่ยงตรงสูงและป้องกันความคลาด
เคลื่อนเนื่องจากการดำาเนินการวัด
 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรมกีารพฒันาแบบวดัทกัษะการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำาชุมชนที่
บริหารจัดการหน่วยงานแบบอื่นๆ เช่น การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม การบริการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ เพื่อนำาผลมา
เปรียบเทียบกับการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
  2.2 ควรมกีารพฒันาแบบวดัทกัษะการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำาชุมชนตาม
แนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ เพิ่มขึ้น
  2.3 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
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แนวทางพฒันาทกัษะการบรหิารความขดัแยง้ของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาและผู้นำาชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเจาะลึกและ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
  2.4 ควรศึกษาพัฒนาแบบวัดทักษะการ
บริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำา
ชุมชนท่ีบริหารจัดการในหน่วยงานอื่นหรือพื้นท่ีอื่นๆ เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างหรือพัฒนาต่อไป
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรความเสมอภาคทางเพศภาวะมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน
เก่ียวกับความเสมอภาคทางเพศภาวะ และ 2) แบ่งปันและเรียนรู้แนวทางกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างความ
เสมอภาคทางเพศภาวะ การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กรอบแนวคิดสตรีนิยม (Fem-
inism Research) เพศภาวะ (Gender) การพัฒนาหลักสูตรหลังสมัยใหม่ (Postmodern Curriculum) และความสัมพันธ์
เชิงอำานาจ (Power Relation) การศึกษาได้แบ่งพ้ืนท่ีศึกษาในลักษณะพ้ืนท่ีทฤษฏี (Theory Sampling) โดยพ้ืนท่ีทางทฤษฏี
มีกลุ่มผู้เช่ียวชาญและนักกิจกรรมท่ีดำาเนินกิจกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคในประเทศไทย จำานวน 12 คน การเก็บข้อมูล
โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Member Check) ผล
การวิจัยพบว่า 1) ความไม่เสมอภาคท่ีเกิดข้ึนในสังคมมีมิติของความซับซ้อนและทับซ้อนจนยากท่ีคล่ีให้เห็นความไม่เสมอภาค
ดังกล่าว โรงเรียนเองเป็นสถาบันหน่ึงภายใต้โครงสร้างของสังคมท่ีมีอิทธิพลอย่างมากในการส่งผ่านความรู้เชิงวัฒนธรรม โดย
โรงเรียนน้ันมีบทบาทของในการผลิต (Produce) และ ผลิตซำา้ (Reproduce) ดังน้ันกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในแนวคิด
เชิงวัฒนธรรมในลักษณะน้ีต้องอาศัยมุมมองท่ีหลากหลายเพ่ือช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลง (Transformation) กระบวนดัง
กล่าวต้องช่วยเช่ือมระหว่างตัวตนและสังคมวัฒนธรรม อดีต อนาคต การสะท้อนและสังเคราะห์เพ่ือปรับโครงสร้างมโนทัศน์
ตัวตนและปรับเปล่ียนโครงสร้างสังคม อีกท้ังในกระบวนการปรับเปล่ียนในลักษณะน้ียังต้องการการเข้ามาแบ่งปันเพ่ือได้มาซ่ึง
มุมมองท่ีหลากหลายท่ีสอดรับกับมิติความซับซ้อนและทับซ้อนดังกล่าว 2) แนวทางพัฒนาหลักสูตรในการส่งเสริมความเสมอ
ภาคดังกล่าวเป็นกระบวนการในลักษณะของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Learning Through Experience) ตามแนวทาง
ของ Fiere โดยมี 4 ข้ันตอน คือ (1) Doing/experience Z2) Reflecting (3) Analyzing/Synthesizing และ (4) Applying 
และการใช้แนวคิดความสัมพันธ์เชิงอำานาจในการพัฒนากระบวนการเพ่ือให้เกิดอำานาจร่วมในการท่ีจะแบ่งปันประสบการณ์
และค้นหาแนวทางในการสร้างความเสมอภาคในสถานศึกษา 
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Abstract
 The purposes of this research were 1) to 
study the current conditions about gender equity 
and 2) to share and learn about the process for 
enhancing gender equity. The research design 
used the qualitative research design. The research 
paradigm used the Feminism research, Gender, 
Postmodern Curriculum, and Power Relation. The 
study was used theory sampling technique. The 
theory samplings were the 12 experts. The data 
was collected by participatory observation, in-debt
interview, and document analysis. The data was 
analyzed by content analysis and member check. 
The results were; 1) the inequity theme was 
emerged in all society. It has more complexities
and hierarchies that difficult to reveal easily. 
School was the crucial institute under the micro 
social structure and the most effectiveness for 
cultural knowledge transmission. According to this 
role, the school plays in the both, production and 
reproduction. Therefore, equity promoting process 
for cultural theme needs the multi-perspectives 
for transformation. This process was to connect 
the self and the socio-culture; looking back to the 
past, looking toward, reflecting, and synthesizing 
for adjust self-concept and socio-culture. This 
multi-process also wanted many stakeholders for 
sharing their ideas and their views that congruence 
with the complexities and multi-layers in now a 
day. 2) Curriculum Development Process was the 
Learning through Experiences Process (L-Es) from 
Fiere. The process had 4 steps; Doing/experiences, 
Reflecting, Analyzing/Synthesizing, and Applying. 
The power relation was used in curriculum
development for building the power sharing that 
will make the people share their experiences and 
explore the ways for equity in school. 

Keywords: Gender, Gender Equity, Postmodern 
Curriculum Development, Feminism Research, 
Power Relation 

บทนำา
 ความไม่เสมอภาคแท้จริงแล้วเกิดจากทัศนคติ
ของผู้คนในสังคมที่ถูกปลูกฝังมายาวนาน รวมทั้งความ
เช่ือหรือทัศนคติดังกล่าวยังปกปิดและสงวนไว้ซ่ึงการครอง
อำานาจของเพศชาย ซึ่งในที่นี้เรียกว่า อุดมการณ์ชาย
เป็นใหญ่ (Patriarchy) (บุญเสริม หุตะแพทย์, 2548; ธเนศ 
วงศ์ยานนาวา, 2551; พรพฒัน ์ปทัมวงศ์จรยิา, 2552) ความ
เชื่อดังกล่าวได้สร้างบรรทัดฐานระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชายแตกต่างกัน (สำานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, 
2554; จฑุามาศ เดชกติตขิจร, 2553) โดยผูช้ายจะทำาหนา้ที่
ผลติเพือ่พืน้ทีส่าธารณะ (Public) สว่นผูห้ญงิจะทำาหนา้ทีที่่
อยู่ในบ้านหรือครอบครัว (Private) ผลกระทบดังกล่าวส่ง
ผลให้เกิดความไม่เสมอภาคในหลากหลายมิติ ท้ังทางตรง
และทางอ้อม (กรวิภา วิลลาส, 2553; จุฬากุล เรขาวิภาค, 
2552) โดยเฉพาะในดา้นการลดทอนคณุค่าหรอืศกัดิศ์รขีอง
ความเป็นมนุษย์ (กฤตยา อาชวนิจกุล, ม.ป.ป.) ทัศนคติดัง
กล่าวยังถูกปลูกฝังในการเล้ียงดูลูกสาวและลูกชายที่เป็น
ลักษณะสองมาตรฐาน และมักต้ังคำาถามกับผู้ถูกกระทำา
มากกว่าผู้กระทำา (สุจารี สวงโท และ คณะ, 2553) เมื่อ
เหตกุารณด์งักล่าวเกดิขึน้ผูห้ญงิจะถกูประณามหรอืลดทอน
คุณค่า นอกจากนั้นจากการศึกษาของ ศิริพร จิรวัฒน์กุล
และคณะ (2554)  กฤตยา อาชวนิชกุล (ม.ป.ป.)  และ 
Srisuriyawet (2006) ยังพบว่า ทัศนคติดังกล่าวยังทำาให้มี
คดีการละเมิดทางเพศเพิ่มขึ้น ซึ่ง สุจารี สวงโท และ คณะ 
มองวา่เป็นความรนุแรงเชงิโครงสรา้ง อกีทัง้ในปจัจบุนัยงัได้
ผลติซำา้และเพิม่ความซบัซอ้นของวาทกรรมทีส่รา้งความไม่
เสมอภาคผ่านสถาบันต่างๆ  ได้อย่างแยบยลมากยิ่งขึ้น 
(นภาภรณ์ หะวานนท์, 2554) ทำาให้ปัญหาดังกล่าวยังถูก
ละเลยและมองว่าไม่สำาคัญ 
 จากปัญหาดังกล่าวจะพบได้ว่า ความไม่เสมอ
ภาคทางเพศภาวะยังเป็นปัญหาที่ลึกและมีความซับซ้อน 
โดยเฉพาะในมุมมองท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอำานาจ 
(Power Relation) ในส่วนน้ี สุจารี สวงโท และ คณะ 
(2553) ได้เสนอแนะว่าการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ จะต้อง
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ปอ้งกนัโดยลดตวัเลขลงมาทีอ่าย ุ9-19 ป ีโดยสรา้งทศันคติ
ที่ถูกต้องเหมาะสมกับบทบาททางเพศแก่วัยรุ่น รวมท้ัง
ระดับสถาบันจะต้องมีหลักสูตรในเรื่องความเสมอภาคชาย
หญิง โดย ศิริพร จีรวัฒน์กุล และ คณะ (2554) Rober-
ta และ Dennis (1996) และ UN World Report on 
Violence Against 2006 (Migeon, 2010) เสนอแนะว่า
โรงเรียนและครอบครัวจะต้องร่วมมือกัน ครูจะต้องมีความ
ละเอยีดออ่นทางเพศภาวะและจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งปลกู
ฝังความเช่ือหรือระบบคิดเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวในสถาน
ศึกษา ความสำาคัญในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ
ภาวะในสถานศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้ว Pinar et al. (1995; 
cited in Marsh & Willis, 2007) ได้เสนอแนะถึงการนำา
ทฤษฎีหลักสูตร (Curriculum Theorizing) ไปใช้ในตัวบท
ของเพศภาวะ (Gender Text) ไว้ว่า การจะพัฒนาความ
เสมอภาคให้เกิดขึ้นได้นั้นจะต้องอาศัยทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและถือว่าทุกคน
เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร (Curriculum Developer) ร่วมกัน 
อีกทั้งการพัฒนาดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิง
อำานาจ ดังนั้นกระบวนดังกล่าวจำาเป็นที่จะต้องเสริมพลัง 
(Empowerment) โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วน
รว่มอยา่งเสมอภาคเปน็ไปตามความตอ้งการและโอกาสของ
แต่ละบุคคล ดังนั้นกระบวนการท่ีจะส่งเสริมในการพัฒนา
ความเสมอภาคทางเพศภาวะ ในพื้นท่ีของสถานศึกษาน้ัน
จะเกิดขึ้นหรือมีลักษณะอย่างไร มีองค์ประกอบใดบ้าง มี
บุคคลหรือกลุ่มคน ที่การก่อรูปของฐานคิด ความรู้ หรือ 
อำานาจอะไรบ้างที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดภาวะดังกล่าว จึง
เป็นสิ่งที่น่าใคร่ที่จะเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การพัฒนาหลักสูตรความเสมอภาคทางเพศ
ภาวะมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังต่อไปนี้
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับความเสมอภาค
ทางเพศภาวะ
 2. แบ่งปันและเรียนรู้แนวทางกระบวนการการ
พฒันาหลกัสตูรเพือ่เสรมิสร้างความเสมอภาคทางเพศภาวะ
 3. สะท้อนกระบวนการพัฒนาความเสมอภาค
ทางเพศภาวะในสถานศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
 1. กลุ่มเป้าหมาย
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยการพัฒนาหลักสูตร
ความเสมอภาคทางเพศภาวะน้ีได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออก
เป็น 2 กลุ่ม คือ
  1.1 กลุ่มเป้าหมายเชิงทฤษฎี
  กลุ่มเป้าหมายที่ดำาเนินการเกี่ยวกับความ
เสมอภาคทางเพศภาวะในประเทศไทย โดยใช้แนวคิด
การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Purposeful Sampling) ของ 
Creswell (2003) ที่เป็นลักษณะกลุ่มเป้าหมายเชิงทฤษฎี 
(Theory Sampling) ซึง่กลุ่มเปา้หมายนีเ้ปน็กลุ่มเปา้หมาย
ที่เป็นองค์กร หรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการดำาเนินการพัฒนา
ความเสมอภาคทางเพศภาวะในประเทศไทย ทัง้ทีเ่ปน็หนว่ย
งานของรฐั เอกชน องคก์รอสิระทีไ่มไ่ด้อยูใ่นการควบคุมของ
รัฐ (NGO) และกลุ่มคน
  1.2 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพื้นที่ในการวิจัย
  กลุ่มเปา้หมายทีเ่ปน็สถานศกึษาทีเ่ปดิสอนใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และโรงเรยีนขยายโอกาสทางการ
ศกึษาทีส่งักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
   1.2.1 ผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียน
   1.2.2 ผู้นำาชุมชน และ คณะกรรมการสถาน
ศึกษา
   1.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา
   1.2.4 นักเรียนที่กำาลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
 เนื้อหาในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แบ่งขอบเขตออก
เป็น 3 ประเด็นหลักด้วยกัน คือ
  2.1 เพศภาวะ (Genders) เป็นการศึกษา
ประเด็นของเพศภาวะในลักษณะของความสัมพันธ์เชิง
อำานาจ ซ่ึงเป็นลักษณะของการครอบงำาหรือการกดขี่ของ
เพศใดเพศหนึ่งที่มีต่อเพศหนึ่งและทำาให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมและอาจไม่ได้หมายถึงเพียงแต่เพศหญิงและชาย 
(Gender) เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เห็นและรับรู้ถึงความไม่
เสมอภาคในมุมมองที่ทับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้นในสภาพ
ปัจจุบัน
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  2.2 กระบวนการพฒันาหลกัสตูร เปน็แนวคดิ
การพัฒนาหลักสูตรหลังสมัยใหม่  (Postmodernism 
Curriculum Development) โดยมีลักษณะเป็นหลักสูตร
ปรับเปลี่ยน (Transformative Curriculum) โดยให้ทุก
ฝ่ายในบริบทของพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร
  2.3 ความเสมอภาคทางเพศภาวะ (Gender 
Equity) ซ่ึงเป็นประโยชน์และไม่สร้างผลทางลบต่อการดำารง
ชีวิตของเพศต่างๆ โดยไม่แบ่งแยก กีดกัน หรือจำากัดสิทธิหรือ
โอกาสในด้านต่างๆ เพ่ือให้เกิดทัศนคติ ความเช่ือ ท่ีมีความ
สมดุลเชิงอำานาจท่ีเอ้ือประโยชน์ท่ีเหมาะสมกับทุกเพศ
 3. ระยะเวลาในการดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีใ้ชร้ะยะเวลาในการวจิยัหนึง่ปกีาร
ศึกษา คือ เมษายน 2557 – มีนาคม 2558

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การศกึษากระบวนการพฒันาหลกัสตูรกบัความ
เสมอภาคทางเพศภาวะนัน้ ผูว้จิยัไดใ้ชก้ารวเิคราะหเ์อกสาร 
(Document Analysis) โดยดูมิติต่างๆ ของนักการศึกษา 
นักกิจกรรม หรือ ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ดำาเนินการเกี่ยวกับ “เพศภาวะ” “ความเสมอภาค” และ 
“กระบวนการพัฒนาหลักสูตร” 

การวิเคราะห์ข้อมูล
  ในการวจัิยครัง้ใชก้ารวเิคราะหเ์นือ้หา (Content
Analysis) และทำาการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical 
Analysis) เพื่อให้เห็นแนวคิดในการใช้กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่ใช้กับการพัฒนาความเสมอภาคทางเพศภาวะ
ในสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึงเพศภาวะในหลาก
หลายมมุมอง และ มมุมองของการปรบัเปลีย่นในการพฒันา
หลักสูตรที่มีการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศภาวะที่
สอดรับกับความซับซ้อนและหลากหลาย

สรุปผลการวิจัย
 1. มมุมองเพศภาวะและความไมเ่สมอภาคทาง
เพศภาวะ
  1.1 เพศภาวะในมุมมองเชิงประวัติศาสตร์

และภูมิศาสตร์น้ันมีความหลากหลายก่อนที่จะถูกกลืน
หายไปในระบบประเพณีและวัฒนธรรมแบบรักต่างเพศ 
(Heterosexuality) โดยระบบการปกครองที่มีแกนกลาง
ของประเทศ ที่พยายามสร้างกรอบคิดให้เป็นระบบเนื่อง
ด้วยเหตุผลทางการปกครองประเทศและต้องหลีกหนีจาก
การเป็นอาณานิคมที่สร้างกล่องขึ้นมาคือ ชาย หญิง และ
ความความผดิปกต ิดงันัน้เพศภาวะในมมุมองดงักลา่วกอ่น
ที่จะมีการปกครองในลักษณะมีเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางที่
อยู่ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความเข้มความจางที่ไม่เท่ากัน เช่น 
ทางภาคอสีานจะมคีวามเปน็อสิระในเรือ่งรปูแบบของความ
เป็นเพศคอ่นขา้งสูง แตใ่นภาคใตจ้ะมคีวามแขง็ของรปูแบบ
ของความเปน็เพศทีม่แีค่กลุ่มรกัตา่งเพศและส่ิงแปลกปลอม
  1.2 เพศภาวะในมมุมองของความหลากหลาย
ในมิติความหลากหลายมองเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
เพศภาวะว่าแท้จริงแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติที่ถูกทำาให้หาย
ไปเนื่องจากไม่ได้ถูกยอมรับและสร้างเป็นกฎเกณฑ์กติกา
หรอืจารตีในสงัคมแบบสมยัใหม ่อกีทัง้ยงัมองวา่ความหลาก
หลายนั้นถูกมนุษย์บิดเบือนและกดทับความเป็นมนุษย์จน
ทำาให้ขาดอิสรภาพและสังคมไทยเองก็ยังไม่ได้ถูกยกระดับ
ความหลากหลายทางเพศภาวะเข้ามาเป็นวิธีคิด แต่เป็น
แค่วิถีชีวิตที่สามารถดำาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้แต่ไม่สามารถ
เข้าใจว่าทำาไมถึงต้องเป็นอย่างนั้น นอกจากนั้นความหลาก
หลายทางเพศนั้นไม่ได้มีเพียงกลุ่ม LGBTQ แต่ยังรวมถึง
กลุ่มคนกระแสหลักคือหญิงและชาย หรือ LGBTQMF 
(Lesbian/Gay/Bisexual/Transgender/Queer/Male/
Female) หรือมากกว่านั้น
  1.3 เพศภาวะที่เป็นลักษณะของคู่ตรงข้าม 
(Binary Position) โดย อวยพร เขื่อนแก้ว (2555) และ 
อวยพร เข่ือนแก้ว และวราภรณ์ แช่มสนิท (2557) มอง
ว่าเพศภาวะไม่ได้เป็นเพียงการให้บทบาทแค่ความหญิง 
(Femininity) ความเป็นชาย (Masculinity) เท่านั้น แต่ยัง
มีการทำางานกันอย่างเป็นระบบ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 
ระบบความเป็นเพศภาวะ (Gender System) เน่ืองจาก
ระบบเพศภาวะดังกล่าวไม่ได้ทำางานในลักษณะเชิงเดี่ยว 
แต่ทำางานเป็นระบบโดยได้กำาหนดและหล่อหลอมบทบาท
หนา้ที ่อำานาจ สถานภาพ คณุคา่และความสมัพนัธท์างเพศ
ทีแ่ตกตา่งและไมเ่ทา่เทยีมกนัระหว่างเพศหญงิและเพศชาย 
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รวมถึงร่างกายผู้หญิงและร่างกายผู้ชาย ผ่านสถาบันต่างๆ 
ในสังคม เช่น ครอบครัว วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ระบบ
การศกึษา ส่ือมวลชน สือ่พืน้บา้น ศลิปะงานบนัเทงิ โฆษณา 
ระบบสาธารณสุข ระบบการเมืองการปกครอง และอื่นๆ 
ที่ทำาหน้าที่ฝึกฝนและกล่อมเกลาประชากรหญิงชายอย่าง
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
  1.4 เพศภาวะที่เป็นลักษณะของ “โอกาส” 
ในระบบการศึกษานั้น เพศภาวะจะมองถึงความเท่าเทียม
กนัในเรือ่งบทบาทและโอกาสในการเขา้ถงึระบบการศกึษา
ของภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์ในการใช้
พื้นที่ การเข้าถึงสื่อ ความปลอดภัย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยว
กับการจัดการศึกษา
 2. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศภาวะ
  2.1 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
  กระบวนทศัน ์(Paradigms) นัน้เป็นเคร่ืองมอื
สำาคัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจมุมมองของนักพัฒนาหลักสูตร 
ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ดังกล่าวจะช่วยให้
เขา้ใจมมุมองของกระบวนการพฒันาทีม่มีติหิลากหลาย ซึง่
การทำาความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรจากมุมมองการ
วเิคราะหใ์นลกัษณะเชงิเทคนคิ หรอื รปูแบบตา่งๆ ของการ
พฒันาหลกัสตูรนัน้อาจยงัไมเ่พยีงพอ ในสว่นนี ้Doll (1993) 
ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ยุคสมัยในการมองการพัฒนา
หลักสูตร ทั้งนี้เนื่องจากมุมมองดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า
ยุคสมัยนั้นมีอิทธิพลและกระบวนการที่มีฐานคิด ความเชื่อ 
หรือ ความสัตย์จริง (Truth) จากสิ่งใด จึงได้นำาเสนอและ
วิพากษ์มุมมองของการพัฒนาหลักสูตรผ่านยุคสมัยเพื่อใช้
เป็นกรอบแนวคิดในนำาเสนอ ดังต่อไปนี้
  การพัฒนาหลักสูตรในแนวคิดสมัยใหม่นิยม 
(Modernism Curriculum Development) นักพัฒนา
หลักสูตรที่สำาคัญก็คือ Ralp W. Tyler (1949) ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจากกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ 
(Physical Science) หรือ กลุ่มแนวคิดปรัชญาทางปฏิฐาน
นยิม (Positivism) เปน็ยคุแหง่การรูแ้จง้ (Enlightenment) 
(Hargreaves, 1994) และ เป็นแนวคิดหลักในยุคศตวรรษ
ที่ 20 (Doll, 1993) ท้ังในยุโรปและอเมริกา จุดเน้นใน
แนวคิดดังกล่าวเน้นไปที่การแข่งขัน การควบคุม ความเป็น

เส้นตรง (Linearity) ความเป็นเหตุเป็นผล (Rationalism) 
ความรู้เชิงประจักษ์ (Empirical Knowledge) วิธีการทาง
วทิยาศาสตร ์(Scientific Method) ผลลัพธท์ีส่ามารถวดัได ้
(Measured Outcome) รวมถงึประสิทธภิาพ (Efficiency) 
และความเป็นมาตรฐาน (Standardization) กระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรดังกล่าว Tyler ได้แปลงแนวคิดดังกล่าวมา
เป็นกระบวนการที่เรียกว่า “Ends-mean” (Ends-mean 
Rationality) ซึ่ง Heap (อ้างถึงใน นรชิต จริสัทธรรม, 
2553) ได้อธิบายว่า เป็นการให้ “เหตุผล” ในฐานะเป็น
เคร่ืองมือสู่จุดหมาย โดย Tyler เรียกว่า “จุดประสงค์” 
(Objective) และนำามาซึง่คำาถาม 4 คำาถามทีใ่ช้เปน็แนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตร คือ 1) จุดประสงค์ทางการศึกษาที่
โรงเรียนต้องการให้บรรลุมีอะไรบ้าง 2) เลือกประสบการณ์
เรียนรู้อย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ 3) จะจัดประสบการณ์
การเรยีนรูอ้ยา่งไรเพือ่ใหเ้กดิประโยชนอ์ยา่งแทจ้รงิ และ 4) 
จะประเมินผลได้อย่างไรว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  อีกแนวคิดหนึ่ง คือ การพัฒนาหลักสูตรใน
แนวคิดหลังสมยัใหมน่ยิม (Postmodernism Curriculum 
Development) “แนวคิดหลังสมัยใหม่” (Postmodernism)
ซึ่งเป็นแนวคิดที่พยายามจะวิเคราะห์ วิพากษ์และปรับ
เปลี่ยนให้เข้ากับสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยนัก
หลักสูตรในกลุ่มน้ี ได้แก่ Doll (1993) Slattery (2006) 
Marsh & Willis (2007) และ Pinar (2012) ซึ่ง Marsh & 
Willis (2007) ก็ได้กล่าวถึงการใช้รูปคำาที่เกี่ยวกับแนวคิด
ดังกล่าวว่ามีหลายคำาด้วยกัน เช่นคำาว่า Postmodernity/
Postmodernism/Poststructuralism/Deconstruction/
Postcolonialism/Postindustrialism ซึ่ง Slattery 
(1995) ใช้คำาว่า Postmodern ซึ่งหมายถึงท้ังสภาพทาง
สังคมและวิธีปฏิบัติ ความคิดในกลุ่มนี้จะวิพากษ์เกี่ยวกับ
แนวคิดในการจัดการศึกษาในยุคสมัยใหม่ (Modernity) 
ที่ไม่สามารถรองรับความซับซ้อนในสังคมปัจจุบัน ส่วน 
Doll ใช้คำาว่า “post-modern” ในการอ้างถึงแนวคิดที่
ยกระดับในการคิดจาก กลุ่มประจักษ์นิยม (Empericism) 
และ เหตุผลนิยม (Rationalism) ไปยังอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็น 
“ความจรงิของยคุสมยัใหม”่ (Modern notions of truth) 
ภาษา (Language) ความรู้ (knowledge) และ อำานาจ
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(Power) อกีทัง้ Slattery (2006) ไดเ้พิม่เตมิวา่แนวคดิหลงั
สมยัใหมว่า่สามารถทีจ่ะใหน้ยิามไดห้ลากหลายเพือ่ทีจ่ะให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้นิพนธ์ (Author) ซ่ึงเป็น
ประเดน็ท่ีนำามาพิจารณาและนำามาซ่ึงการเปลีย่นแปลง การ
รือ้สรา้ง (Deconstruction) ความหมายทีไ่ดร้บัการยอมรบั
เป็นเครื่องหมายของทฤษฎีทางสังคมในแนวคิดนี้ Doll นำา
เสนอวา่จดุแขง็ของแนวคดิหลงัสมัยใหมค่อืการสรา้งความรู้
ใหม่และการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ ซึ่งในส่วนนี้ Jencks 
(1987) ได้ให้ข้อสังเกตว่า แนวคิดหลังสมัยใหม่เป็นการ
ผสมผสานทางธรรมชาติ ความเป็นพหุนิยม แนวคิดน้ียัง
เป็นลักษณะทับซ้อน (Multi Layers) ในตีความ การมอง
ยอ้นไปในอดตีเพือ่ทีจ่ะถอดรหสัสว่นตา่งๆ ทีห่ลงเหลอืเพือ่
ที่จะมองไปยังอนาคต
 การแบ่งหลักสูตรตามยุคสมัยทำาให้เราเห็นว่า
แนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรน้ันในยุคสมัยใหม่นิยมน้ัน
มีอิทธิพลชัดเจนมาจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพ 
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีผลกระทบต่อการศึกษาในกระแสหลัก 
โดยเน้นไปยังการจัดกระทำาตัวแปร การมองกลุ่มที่ต้องการ
ศึกษาเป็นหน่วยศึกษา  หรือ  เป็นลักษณะห้องทดลอง
(Laboratory) ซึ่ง Doll (1993) และ Aoki (1983) ได้นำา
เสนอว่า แนวทางดังกล่าวเป็นการค้นหาความจริง (Truth) 
ทางวิทยาศาสตร์และเป็นการถ่ายทอดข้อมูล (Information)
เน้นไปที่การควบคุมเชิงเทคนิคและความรู้ (Cognitive 
Domain) โดยลักษณะดังกล่าวส่งผลให้เกิดการแบ่งคู่ตรงข้าม
(Slattery, 1995) ระหว่างครูกับนักเรียน ความหมายและ
บรบิท คนทีม่ลีกัษณะเป็นอตัวสิยั (Subjectivity) และความ
รู้เป็นที่เป็นปรนัย (Objectivity) หลักสูตรในความหมายนี้
เปน็การหยบิยืน่ให้ ครเูปน็เพยีงนกัเทคนคิ ปฏเิสธความเปน็
ศิลปะและความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน อีกทั้งบรรยากาศ
ของโรงเรียนก็เป็นลักษณะที่เน้นไปยังการปรับปรุงเอกสาร
และวสัดทุางการสอนเพิม่ขึน้ ระบบไมย่ดืหยุน่ ไมต่อบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นระบบปิด (Closed System) 
เน้นประสิทธิภาพทางเทคนิคมากกว่าความรู้สึกที่เต็มไป
ด้วยความหมาย (Hargreaves, 1994; Joseph, 2011) 
ส่วน Pinar (2012) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า แนวทางดังกล่าว
การศึกษาถูกแทนที่โดยสิ่งท่ีกำาหนดให้ทำาตามกันมาจาก
เอกสารหลักสูตร (Scripted Curriculum) และข้อสอบ

มาตรฐาน (Standardized Test)
กลุ่มนักการศึกษาในแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodern-
ism) ได้นำาเสนอการปรับมโนทัศน์ดังกล่าวโดยใช้ทฤษฎี
การปฏิบัติการแนวใหม่ (Neo-pragmatic Curriculum 
Theory) ที่มีจุดเน้นที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความเป็น
มนษุย ์(Human Spirit) (Piirto, 1999) และออกแบบสภาพ
แวดล้อมทางการศกึษาทีม่คีณุคา่ สรา้งสรรค ์และทำาให้เหน็
ถงึคณุคา่ทางศลิปะและความเปน็มนษุยพ์อๆ กนักบัคณุคา่
ทางวทิยาศาสตร ์และ คณติศาสตร ์Slattery (1995) ยงัมอง
วา่การปรบัมโนทศันด์งักลา่ว นัน้กเ็พือ่ทีจ่ะใหค้วามสนใจใน
การพัฒนาหลักสูตรในระดับที่ลึกที่เคลื่อนไปยังสิ่งที่อยู่ใน
จติสำานกึ (Conscious) หรอื ระดบัใตส้ำานกึ (Unconscious)
และกระบวนการท่ีจะสามารถนำาไปปฏิบัติได้ (Predisposition
Mean) ผลกระทบของการปรบัมโนทศันใ์นกลุม่นกัหลกัสตูร
หลังสมยัใหม ่ทำาใหนิ้ยามของหลกัสตูรท่ีเป็นลกัษณะคำานาม 
(Curre is “course”) มาเป็นคำากริยา (Curre is “to run 
the course”) (Doll, 1993; Slattery, 2006; Pinar, 2012) 
ซึ่ง Schubrt (1996) อธิบายว่าการใช้คำาว่าหลักสูตรในรูป
แบบของคำากริยานัน้ใหค้วามสนใจไปยงัการแสดงใหเ้หน็ถงึ
การวิง่ในเสน้ทาง หรอื ประสบการณใ์นการเดนิทางของชวีติ
แตล่ะคน ในสว่นนี ้Pinar (2012) ไดอ้ธบิายวา่ หลกัสตูรเปน็
ลกัษณะเป็น อตัวสิยั (Subjective) และ เกีย่วขอ้งกับสงัคม
ที่มีความซับซ้อนและมีลักษณะเชิงพหุ
 การเคล่ือนย้ายนิยามของหลักสูตรในลักษณะ
คำานามมาเป็นคำากริยา (To run the course) นั้น ทำาให้
หลกัสตูรเนน้ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูท้างวชิาการ
และประวัติชีวิต (Life History) โดยความสนใจเกี่ยวกับ
ความเข้าใจตัวตน (Self-understanding) และการปรับ
โครงสร้างทางสังคม (Social Reconstruction) การ
ทำาความเขา้ใจกบัชีวติของคน ๆ  หนึง่เพ่ือใหเ้หน็ภาพทีซ้่อน
กันในมุมมองของสังคม การเมืองและวัฒนธรรมนั้น มีผลก
ระทบในลักษณะทางวรรณกรรม (Literacy) และทฤษฎี
แนวคิดสตรีนิยม (Feminist Theory) ที่ทำาให้เกิดรูปแบบ
การวิพากษ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Criticism) ซึ่งการใช้
อตัชวีประวตัใินจดุทีแ่ยท่ีส่ดุของชวีติก็เพือ่ทีจ่ะแสดงใหเ้หน็
ถงึตวัตนซึง่เปน็จดุทีดี่ทีส่ดุทีจ่ะทำาใหเ้หน็ความพยายามทีจ่ะ
เขา้ใจตนเอง การหลอ่หลอมทางวฒันธรรม และรวมถงึการ
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ที่จะสามารถวิพากษ์สามัญสำานึกของตนเอง ในส่วนนี้งานของ Pinar (2012) ได้เสนอแนะว่าการใช้หลักสูตรในแนวคิดดัง
กลา่วนัน้ไมใ่ชเ่ป็นเครือ่งมอืทางการสอนทีเ่ก่ียวกบัหลกัสตูรของโรงเรยีนแตเ่ปน็ลกัษณะของความละเอยีดออ่น ท่ีมคีณุคา่ตอ่
นักการศึกษาและนักเรียนที่เชื่อมต่อข้อมูลของบุคคลผ่านงานทางวิชาการ โดยใช้ขั้นตอนในการทบทวนอดีต (Regressive 
Step) แล้วมองไปยังอนาคต (Progressive Step) เพื่อที่จะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ (Analytical Step) แล้วนำามาปรับใช้
ในชีวิตปัจจุบัน (Synthetical Step)
 Doll (1993) ยังมองว่า กระบวนการดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่ว่าเรารู้อะไรแล้ว (What’s known) แต่เป็นการ
ค้นหาว่าอะไรที่เราไม่รู้ (What’s unknown) ผ่านการพูดคุย และการสะท้อนบทบาทของหลักสูตร โดยมีการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรที่มีความลุ่มลึก (Richness) ต่อชั้นของความหมาย มีการทำาซำ้าๆ (Recursion) ที่จะช่วยสะท้อนการ
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหัวใจของหลักสูตรในแนวคิด ที่จะทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยน (Transformative 
Curriculum) ในส่วนนี้ Bruner (1960) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าทุก ๆ ครั้งที่จบกระบวนการคือการเริ่มต้นใหม่ นอกจากนี้
หลักสูตรจะต้องมีความสัมพันธ์ (Relation) ที่เกี่ยวกับการสอน (Pedagogical Way) และแนวทางวัฒนธรรม (Cultural 
Way) สุดท้ายหลักสูตรจะต้องมีความเคร่งครัด (Rigor) ที่เป็นคุณภาพของการตีความที่ลุ่มลึกของหลักสูตรในทางเลือกที่
หลากหลายในสภาพปัจจุบัน
  2.2 วงจรการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
  จากการเกบ็ขอ้มลูในพืน้ทีข่องกลุม่ทีด่ำาเนนิกจิกรรมในการส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศภาวะนัน้พบว่าโดย
รวมแล้วได้นำาวงจรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Learning through Experiences) มาใช้ในการกิจกรรม
การเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (อวยพร เขื่อนแก้ว, 2555; จิรายุทธ สุวรรณชนะ, 2557; 
PATH, 2557) 

ภาพที่ 1 กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
(ปรับจาก: อวยพร เขื่อนแก้ว, 2555; จิรายุทธ สุวรรณชนะ, 2557; PATH, 2557)

 โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นจากการจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว พอสรุปได้ดังต่อไปนี้
 1) การลงมือทำาหรือขั้นประสบการณ์เป็นขั้นตอนที่นักพัฒนาหลักสูตรจะออกแบบหรือดำาเนินกิจกรรมที่จะเอื้อ
ให้สมาชิก/ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในประสบการณ์บางอย่าง แทนที่จะเป็นผู้สังเกตการณ์อยู่ข้างนอกวง
 2) การสะท้อนหรือพิจารณาทบทวน เป็นการตั้งคำาถามเพื่อชี้นำาและผู้เข้าร่วมได้ตั้งคำาถามและรับฟังซึ่งและกัน
ทันที หลังจากเสร็จจากข้ันตอนท่ีหน่ึง จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้ก็เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการทบทวนประสบการณ์จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเริ่มด้วยการบอกถึงความรู้สึก
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 3) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หรือ สร้างหลัก
การท่ัวไป เป็นการตั้งคำาถามในระดับท่ีจะช่วยให้เกิดการ
คิดวิเคราะห์ประสบการณ์ ซึ่งจะนำาไปสู่บทเรียนหรือข้อ
สรุปที่จะช่วยให้สมาชิก/ผู้เรียนทำาความเข้าใจเหตุการณ์
และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านไป
ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
 4) ขั้นการนำาความรู้ไปปรับใช้ สมาชิก/ผู้เรียน
ร่วมกันพิจารณาว่า ตนเองจะสามารถนำาการเรียนรู้ที่เกิด
จากประสบการณก์ารเขา้รว่มกจิกรรมดงักลา่วไปปรบัใช้กบั
ชวีติหรอืการทำางานของตนเองหรอืในองค์กรหรอืชมุชนของ
ตนได้อย่างไร ซึ่งในที่สุดแล้วการนำาการเรียนรู้ไปปรับใช้จะ
เอือ้ใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและเกดิประสบการณ์
อย่างใหม่ป้อนกลับไปสู่ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ท่ีจะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถทำาความเขา้ใจชวีติ การงาน องคก์ร หรอืชมุชนของ
ตนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
 จะเหน็ไดว้า่การนำากระบวนการดงักลา่วมาปรบั
ใช้ผู้พัฒนาหลักสูตรหรือผู้สอนหรือกระบวนการจะไม่ใช่
ผู้ทรงความรู้ที่ทำาหน้าท่ีป้อนข้อมูลหรือคำาสอนสำาเร็จรูป
ให้กับผู้เรียนแต่กระบวนการทำาหน้าที่เป็นผู้สร้างให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการออกแบบและนำาสมาชิก/
ผูเ้รยีนรว่มทำากจิกรรมเพือ่ใหเ้กดิประสบการณต์รง จากนัน้
จึงช่วยตั้งคำาถามหรือสร้างกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการทบทวน ฉุกคิดและได้ข้อสรุปหรือบทเรียนท่ีจะส่ง
ผลเป็นการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์หรือพฤติกรรมได้ 
กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เช่นจึงเป็นกระบวน
การเรียนรู้ที่เช่ือมั่นในปัญญาและความสามารถของผู้เรียน 
การเรียนรู้จึงไม่ใช่การป้อนข้อมูลหรือความรู้เข้าสู่ผู้เรียน
แต่เป็นการสร้างกระบวนการที่ช่วยดึงความสามารถและ
ปัญญาที่มีอยู่แล้วให้ผู้เรียนได้ปรากฏออกมา และนำามาใช้
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในชีวิตจริงได้
 ถงึแมก้ารดำาเนนิการในการจดักิจกรรมการเรยีน
รู้ผ่านประสบการณ์จะมีแนวทางหรือรูปแบบในลักษณะ
ในไปในทิศทางเดียวกัน แต่การกำาหนดจุดมุ่งหมายของ
ในแต่ละกลุ่มก็จะมีเป้าหมายต่างกัน ในส่วนของ PATH 
(2557) นั้นจะมีเป้าหมาย คือ ในเรื่องการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามแนวคิดของการศึกษากระแสหลัก หรือเป้าหมายทาง

จิตวิทยา (Psychological Goal) คือ ด้านทักษะ (Skills) 
ด้านความรู้ (Knowledge) และ ด้านทัศนคติ (Attitudes) 
ตอ่เนือ้หาทีไ่ดน้ำามาใชใ้นการจดัประสบการณด์งักล่าว สว่น
เป้าหมายของ จิรายุทธ สุวรรณชนะ (2557) และ อวยพร 
เขือ่นแกว้ (2557) จะเนน้ไปทีเ่ปา้หมายในระดบัจติวญิญาณ 
(Spiritual Goal) คือ การรู้จักตนเองเพื่อสร้างศักยภาพ
ภายในตนเอง โดยผ่านกระบวนการรู้จักและสะท้อน
ตนเอง การดำาเนินชีวติรว่มกนัอยา่งสงบ ศานติและเอือ้เฟือ้
เกื้อกูลต่อกันที่จะส่งผลให้การดำาเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติ 

อภิปรายผล
 จากการศึกษาเกี่ยวกับความเสมอภาคทาง
เพศภาวะในลักษณะของความสัมพันธ์เชิงอำานาจนั้นจะ
ต้องมีกระบวนการที่รื้อ (Deconstruction) ให้เห็นความ
เชื่อ ทัศนคติ ตัวตนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ 
แนวคิดหรือแนวปฏิบัติในสังคม ทั้งนี้เพื่อรื้อให้เห็นความ
แยบยลของกลไกการทำางานของอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่ 
(Patriarchy) และ กระบวนการทีท่ำาใหเ้ปน็ชายขอบ (Mar-
ginalization) ผ่านสถาบันต่างๆ ของสังคม กระบวนการ
ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรหลัง
สมัยใหม่ (Modernism Curriculum Development) 
ที่มีลักษณะของการให้คุณค่าในการสร้างความเป็นมนุษย์ 
ผ่านการสะท้อนตัวตน วิเคราะห์ในภาพของวัฒนธรรม
สังคมและนำาปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน อีกทั้งกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรในแนวคิดดังกล่าวยังมีมุมมองในลักษณะ
เชงิพห ุมกีระบวนการทีจ่ะทำาใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัการเมือง เชือ้
ชาติ เพศภาวะ ความเป็นอัตวิสัย ชุมชน และ โลก (Pinar, 
2012; citing Malewski, 2009) ชว่ยใหเ้ขา้ใจลกัษณะตา่งๆ 
ในกระบวนการที่หลากหลาย (Multifaceted) ซึ่งไม่ได้
เกี่ยวข้องกับนโยบายภาครัฐ หนังสือเรียน และการทดสอบ
มาตรฐานเท่านั้น แต่เกี่ยวกับการสนทนาที่ซับซ้อนของผู้ที่
เข้ามาร่วม ในส่วนนี้ Pinar et al (1995; cited in Marsh 
& Willis, 2007) ได้อธิบายเกี่ยวกับการนำาทฤษฏีหลักสูตร
ไปใชใ้นบรบิทของเพศภาวะวา่ กระบวนการดงักลา่วจะตอ้ง
วิเคราะห์ความไม่เท่าเทียมที่เกิดจากเพศภาวะ (Gender) 
เพศวิถี (Sexuality) ความรู้ และ ค่านิยมที่จะนำามาใช้ใน
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การพัฒนาภายใต้ความเชื่อท่ีหลากหลายทางสังคม ท้ังนี้
เปน็การตรวจสอบวา่หลกัสตูรและเพศภาวะมคีวามสัมพนัธ์
กนัอยา่งไร อกีทัง้งานวพิากษใ์นแนวคดิสตรนียิม (Feminist 
Critiques) ยงัไดเ้สนอแนะเกีย่วกบัการใชเ้พศภาวะเปน็พืน้
ฐานไปใชก้บัทฤษฏหีลักสตูร โดยมหีลายมมุมองไม่วา่จะเปน็ 
มุมมองทางสารัตถนิยม (Essentialism) มุมมองเก่ียวกับ
การประสอบสร้างทางสังคม (Social Constructionism) 
มองมองสตรีนิยมทางนิเวศวิทยา (Ecological Feminism 
Theory) และ มุมมองของแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม 
(Poststructuralism) ส่วน Slattery (2006) ได้นำาเสนอ
หลกัสตูรทีศ่กึษาในโรงเรียนเกีย่วกบัประเด็นเพศภาวะไว ้5 
มติ ิคอื เพศทางสรรีะวทิยา (Biological Sex) อตัลกัษณท์าง
เพศภาวะ (Gender Identity) บทบาททางเพศ (Gender 
Role) พฤตกิรรมทางเพศ (Sexual Behavior) และ รสนยิม
ทางเพศ หรือ เป้าหมายทางเพศ (Sexual Orientation)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศภาวะในสถานศึกษา พบว่า “ความเสมอภาค
ทางเพศภาวะ” และ “การพัฒนาหลักสูตร” น้ัน ได้รับ
เอาอิทธิพลแนวคิดการวิจัยในกลุ่มสตรีนิยม (Feminism 
Research) มาค่อนข้างมาก กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ตามแนวคิดนี้ใช้กระบวนการท่ีต้องการการมีส่วนร่วมเป็น
หลัก มีจุดประสงค์เพื่อเสริมพลัง (Empowerment) ให้แก่
ผูท้ีเ่ขา้ร่วม ซึง่การทำาวจิยัลกัษณะดงักลา่วเปน็ทกัษะทีเ่สรมิ
พลงัและเพือ่การปลดปลอ่ย การมสีว่นร่วมจะตอ้งตระหนกั
ถึงความไม่สมดุลของอำานาจและความต้องการท่ีจะเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของบุคคล เน้นยังไปความ
เป็นเพื่อนร่วมงาน (Partnership) ซ่ึงในประเด็นดังกล่าว 
Wimpenny (2010) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเริ่มต้นด้วย
การพูดคุยในการเริ่มต้นและแบ่งปันความเข้าใจประเด็นท่ี
สนใจ ผู้วิจัยต้องสร้างความทัดเทียมโดยการพัฒนาผู้ช่วย
วิจัย (Co-researcher/Co-curriculum Developer) ซึ่ง
จำาเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของผู้ร่วมวิจัย 
ดังนั้นจากการที่ผู้มีส่วนร่วมมีแนวคิดในบทบาทท่ีเก่ียวกับ
การเป็นผู้ร่วมวิจัยและสมาชิกหนึ่งของชุมชนและบทบาท
นี้เองผู้มีส่วนร่วมอาจจะมีส่วนร่วมมากขึ้น
 ในส่วนของการเสริมพลัง (Empowerment) 

Jame และ Alan (2008) ได้เสนอแนะว่า ลักษณะของ
กระบวนการดังกล่าวมีคุณค่ามากที่สุด และ เป็นกระบวน
การที่เป็นลักษณะประชาธิปไตย เนื่องจากในกระบวนการ
พัฒนาสมาชิกต้องเช่ือในความสามารถของมนุษย์ด้วยกัน 
ให้เกียรติผู้อื่น สร้างพลังให้ตนเองและปรับเปลี่ยนตาม
สภาพแวดลอ้ม อกีทัง้แนวคดิของการเกบ็รวบรวมขอ้มลูใน
ลักษณะวิจัยที่เกี่ยวกับผู้เก็บรวบรวมข้อมูล (Collectivist 
Research) ที่เป็นข้อมูลลักษณะเชิงอัตชีวประวัติ (Auto-
biography) เพื่อให้เกิดหรือเสริมพลังให้เกิดความเข้าใจใน
ตนเอง ซึ่ง McIntyre (2008) ได้กล่าวถึงลักษณะดังกล่าว
ว่า เป็นการสะท้อนตนเอง (Self-reflection) และสะท้อน
จากการรวบรวมขอ้มลู (Collective Reflection) แนวทาง
ดงักลา่วยงัเปน็กระบวนการถกัทอทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคน้หา 
การสะท้อนและการลงมือปฏิบัติ
 ส่วนแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรน้ัน ได้ใช้
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้แนวคิดกลุ่มการพัฒนา
หลักสูตรหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) ซ่ึงการพัฒนา
หลักสูตรในลักษณะของการปรบัเปล่ียน (Transformative 
Curriculum) หรอื หลกัสตูรภายใตแ้นวคดิการสรา้งทฤษฎี
หลักสูตร (Curriculum Theorizing) ตามแนวทางของ 
Pinar (2012) Marsh & Willis (2007) Doll (1993) และ 
Slattery (2006) ซึง่จากงานวจัิยของนกัการศึกษาพบวา่ใน
การจะพฒันาความเสมอภาคทางเพศภาวะตอ้งอาศัยความ
ร่วมมือทั้งจากครู ผู้ปกครอง สถานศึกษา นักเรียน และ
สังคม ทั้งนี้เนื่องจากความไม่เสมอภาคนั้นเกิดขึ้นได้ทุกๆ 
ที่ ทั้งในและนอกโรงเรียน (Chisamya et al, 2012) รวม
ทั้งการศึกษาอัตชีวประวัติเพื่อให้เกิดหรือเสริมพลังให้เกิด
ความเขา้ใจในตนเอง ซึง่จะสง่ไปถงึสงัคมสว่นใหญ ่อกีทัง้จดุ
ประสงค์ของหลักสูตรนั้น นักหลักสูตรดังกล่าว ยังได้เสนอ
แนะว่าไม่ควรตั้งไว้ตอนแรกเพียงอย่างเดียว ควรที่จะมีจุด
ประสงค์ในระหว่างการปฏิบัติการด้วย รวมทั้งการประเมิน
ควรที่จะเป็นการปฏิสัมพันธ์และเกี่ยวกับคนในชุมชน เช่น 
การสะท้อนที่ได้จากการสนทนาและการวิพากษ์
 โดยใช้แนวทางกระบวนการ เรี ยนรู้ ผ่ าน
ประสบการณ์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการ
หมุนเกลียว (Spiral) โดยมีลำาดับ คือ การลงมือทำาหรือ
ขั้นประสบการณ์ (Doing/Experiences) การสะท้อน
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หรือพิจารณาทบทวน (Reflecting) การวิเคราะห์ และ 
สังเคราะห์ หรือการสร้างหลักการทั่วไป (Analyzing and 
Synthesizing/Generalization) และ การประยกุตใ์ช้ หรอื 
นำาไปปรับใช้ในชีวิตการทำางาน (Applying) จากการสังเกต
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวน้ัน 
จะเริ่มต้นด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์ และ เริ่มนำาเสนอ
เหตกุารณ ์การแสดงบทบาทสมมต ิสือ่ คลปิ โฆษณา เปน็ตน้ 
(Doing/Experience) จากเหตุการณ์ดังกล่าว ต่อมาจึงได้
คำาถามถงึความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ตอ่เหตกุารณด์งักลา่ว 

(Reflecting) ซึ่งในส่วนนี้อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือ อาจ
ใหด้สูือ่ ใบงานเพือ่เพิม่ประเดน็หรอืรายละเอยีด ตอ่มาเปน็
ขั้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ (Analyzing & Synthesizing/
Generalization) โดยทำาการเปรียบเทียบ ผลกระทบของ
ความคิด และสรุปเป็นความคิดรวบยอด และสุดท้ายขั้น
ปรับนำาไปใช้ (Applying) โดยให้นำาองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้
จากความคดิเหน็หรือประเดน็ตา่งๆ มาปรบัใชใ้นชวีติประจำา
วนั อกีทัง้ยงัมเีปา้หมายไมเ่พยีงแคใ่นทางจติวทิยาเท่านัน้ ยงั
มีเป้าหมายในระดับจิตวิญญาณอีกด้วย
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บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างกรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้าน
ของนักศึกษาครูภาษาไทย 2) สร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครู
ภาษาไทย 3) หาดัชนีความสอดคล้องของกรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ และศึกษาผลสัมฤทธ์ิด้านการ
เรียนรู้เฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 
จำานวน 78 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาได้มาจากการเลือกสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็นนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย จำานวน 30 คน ในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการสอนด้วยการทดลองสอนแบบจุลภาคใช้เวลาเรียนต่อเน่ือง 
15 สัปดาห์ ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 – มีนาคม พ.ศ. 2559 ผลการวิจัยพบว่า 1) กรอบการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีความเหมาะสมและมีความน่าเช่ือถือของเกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดในระดับสูง จึง
สามารถนำาไปประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยได้ 2) การ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิด้านการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย พบว่าคะแนนสอบการรู้วิชาเฉพาะด้านภาษาไทยของ
ผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเกณฑ์ (ร้อยละ 70) อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

คำาสำาคญั: การประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้, การรู้วิชาเฉพาะด้านภาษาไทย, ดัชนีความสอดคล้องของการประเมิน 

Abstract
 The purpose of this research was to (1) develop framework of competency assessment on 
learning management and specific content knowledge for Thai student teachers, (2) develop competen-
cy assessment form on learning management and specific content knowledge of Thai student teachers 
(3) investigate the Rater Agreement Index (RAI) of framework of competency assessment on learning 
management and achievement of specific content knowledge of Thai student teachers. The population 
in this research was 78 student teachers in the Thai program, Faculty of Education and Sample was 30 
Thai student teachers in the Thai Program, Faculty of Education, who were obtained by Simple Random 

19
การพัฒนากรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และ

การรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย
A Development of Framework of Competencies Assessment for Thai 

Student Teachers’ Learning Management and Specific Content Knowledge

อุภาวัณณ์ นามหิรัญ 1

Uphawan Namhiran

1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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Sampling, whose activity of preparation in micro
-teaching instruction was undertaken across 15 
weeks during August 2015 to March 2016. The research
findings revealed as follows: 1) The framework of
competency assessment on learning management 
created by researcher was highly suitable and 
reliable in respect of criterion of assessment and 
indicator, which could be implemented in 
competency assessment of student teachers of 
Degree of Education, Program in Thai. 2) The results 
of achievement in knowledge of specific content of 
Thai Language indicated that the student teachers’ 
achievement score after learning was higher than 
the criterion score of 70% at the 0.05 level of
statistical significance.

Keywords: Teaching Competencies, Assessment 
Framework, Specific Thai Content Knowledge, Rater 
Agreement Index

บทนำา
 สภาพการจัดการเรียนการสอน สาขาการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยพบปัญหาท่ีสำาคัญ ได้แก่ 
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้รายวิชา
อย่างแยกส่วน นักศึกษาช้ันปีท่ี 5 ต้องออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา ซ่ึงถือเป็นการปฏิบัติงานในสภาพ
จริง จากการนิเทศการสอนพบว่านักศึกษาครูส่วนใหญ่ต้อง
เผชิญกับปัญหาหลายประการในขณะออกไปปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา โดยเฉพาะปัญหาท่ีนักศึกษาฝึกสอน
ไม่สามารถสอนความรู้ในเน้ือหาท่ีตนเองรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ
เน้ือหาดังกล่าวได้ซ่ึงทำาให้การจัดการเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันปัญหาจากการขาดสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนการสอนส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการ
สอนรายวิชาต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับผลวิจัยดังท่ีกล่าวมาแล้ว
 ภารกิจสำาคัญอีกประการของคณะครุศาสตร์ ก็คือ
ทำาหน้าท่ีเป็น “ครูของครู” ท่ีต้องผลิตและพัฒนานักศึกษา
ครูให้มีความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ นำาทักษะและความรู้ท่ีจำาเป็นจากกระบวนการ

เรียนการสอนไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้ ในการผลิตและ
พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษามีเป้าหมายให้
นักศึกษามีความรู้ในเน้ือหาและมีสมรรถนะท่ีจำาเป็นสำาหรับ
การสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้แก่ การรู้วิชาเฉพาะ
ด้าน (Specific Content Knowledge) การรู้วิธีการสอน 
(Pedagogical Content Knowledge) และสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ (Teaching Competency) 
 ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาเร่ืองการรู้วิชา
เฉพาะด้าน การรู้วิธีการสอน และสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ เป็นข้อมูลท่ีสำาคัญย่ิงต่อการจัดการกำาหนดแนวทางใน
การจัดประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูของกลุ่มวิชาภาษาไทย 
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพท้ังด้านความรู้และการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ ดังน้ันกรอบการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครู
กลุ่มวิชาภาษาไทย ท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีจะสามารถนำาไป
ใช้เป็นเคร่ืองมือสำาหรับวัดและประเมินสมรรถนะท่ีจำาเป็น 
เพ่ือนำาข้อมูลมาพัฒนานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือสร้างกรอบการประเมินสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษา
ไทย
 2. เพ่ือสร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษา
ไทย
 3. เพ่ือหาดัชนีความสอดคล้องของกรอบการ
ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ และศึกษาผล
สัมฤทธ์ิด้านการเรียนรู้เฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย

ขอบเขตการวิจัย
 ก) ขอบเขตด้านรูปแบบการวิจัย
 งานวิจัยน้ีใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา โดย
สังเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครู กลุ่มวิชาภาษาไทย 
ร่วมกับผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรและครูผู้สอนในกลุ่ม
วิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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  1) การวิจัยน้ีมุ่งท่ีจะการพัฒนากรอบการ
ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะ
ด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย
  2) การสังเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษา
ครูภาษาไทย ในการวิจัยคร้ังน้ีใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 
โดยสังเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย 
ร่วมกับผู้เช่ียวชาญทางด้านการจัดการเรียนรู้การวัดและ
ประเมินผล และครูผู้สอนในภาษาไทย
 ข) ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
 กลุ่มเป้าหมาย หรือ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ัง
น้ีเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
รุ่นท่ี 55 ช้ันปีท่ี 4 จำานวน 78 คน กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาได้
มาจากการเลือกสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปีท่ี 4 จำานวน 30 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิจัยน้ีมีการสร้างรูปแบบกรอบการประเมิน
ผลเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลและหาผลสรุปการวิจัย ดังน้ี
 1. การสร้างกรอบการประเมินด้านการจัดการ
เรียนรู้ และการรู้วิชาเฉพาะด้าน มีข้ันตอนคือ การสร้าง
กรอบการประเมินคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมด้านการ
จัดการเรียนรู้ ตามตัวช้ีวัดในการประเมินผลการสอนของ
นักศึกษาครูภาษาไทย ประยุกต์แนวคิดตามกรอบแนวทาง
การสอน (Framework for Teaching) ของ Danielson 
ซ่ึงกรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้จะ
กำาหนดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
ไว้ 5 ด้าน คือ การวางแผนสำาหรับการจัดการเรียนรู้ (ก่อน
การสอน) ให้สอดคล้องกับหลังสอน การจัดบรรยากาศใน
การเรียนรู้ กลยุทธ์ในการกระตุ้นผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการเรียน
รู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลย้อนกลับและการประเมินผลผู้
เรียน และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (หลังสอน) ในการ
ประเมินแต่ละด้าน กำาหนดให้มีระดับคะแนน 4 ระดับ คือ 
เร่ิมต้น (Beginning) เร่ิมชำานาญ (Approaching Proficient) 
ชำานาญ (Proficient) และยอดเย่ียม (Distinguished) โดย
ระดับคะแนนสูงสุดย่อมบ่งบอกแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ตลอด
จนการสร้างกรอบการประเมินความรู้ความสามารถการรู้

วิชาเฉพาะด้าน คือ ภาษาไทย โดยได้กำาหนดขอบเขตการ
ประเมินไว้ 2 ด้าน คือ ด้านเน้ือหา (Content Domain) 
และ และด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (Cognitive Domain) 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี
 1) ด้านเน้ือหา หมายถึง การประเมินผลด้าน
เน้ือหาในแบบทดสอบวัดการรู้เฉพาะด้านของนักศึกษาครู
ภาษาไทย คือ มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้าน
ภาษาไทย (หลักสูตรแกนกลาง) ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระ 
ดังน้ี
  กลุ่มสาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 : 
ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหา และสร้างวิสัยทัศน์ในการดำาเนินชีวิต และมีนิสัย
รักการอ่าน
  กลุ่มสาระท่ี 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 
: ใช้กระบวนการเขียน เขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อ
ความ และเขียนเร่ืองราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงา
นข้อมูลสารสนเทศและรายงาน การศึกษาค้นคว้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
  กลุ่มสาระท่ี 3 การฟัง การดู และการ
พูด มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือก ฟังและดูอย่างมี
วิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอ
กาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค
  กลุ่มสาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษา มาตรฐาน 
ท 4.1 : เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปล่ียนแปลงของ ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษาและรักษาภาษาไทยไว้ เป็นสมบัติของชาติ มาตรฐาน 
ท 4.2 : สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ เสริมสร้างลักษณะ
นิสัย บุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวิตประจำาวัน
  กลุ่มสาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 : เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย อย่างเห็นคุณค่า และนำามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
 2) ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การ
ประเมินผลด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ในแบบทดสอบวัด
การรู้เฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย ซ่ึงครอบคลุม
พฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้/ความเข้าใจ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะกระบวนการทางภาษาไทย 
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โดยกำาหนดนำ้าหนักของพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้ในการ
ประเมิน ดังน้ี
  - ความรู้/ความเข้าใจ นำา้หนักการประเมิน 
ร้อยละ 35
  - ทักษะทางภาษาไทย นำ้าหนักการประเมิน 
ร้อยละ 35
  - การประยุกต์ใช้ความรู้ นำา้หนักการประเมิน 
ร้อยละ 30
 2. การสร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษา
ไทย คือ การสร้างแบบประเมินความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาครูภาษาไทยตามกรอบการประเมินการรู้วิชาเฉพาะ
ด้าน ประกอบด้วยด้านเน้ือหา และด้านพฤติกรรมการเรียน
รู้ เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำานวน 
120 ข้อ
 3. การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้
ประเมินตามองค์ประกอบ ในการประเมินสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง สอดคล้องท้ัง 5 ด้าน 
โดยเรียงลำาดับความสอดคล้องสูงสุดถึงตำา่สุด ได้แก่ ด้านผล
ย้อนกลับและการประเมินผลผู้เรียน ด้านกลยุทธ์ในการกระ
ตุ้นผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัด
บรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
(หลังการสอน) และลพดับสุดท้ายด้านการวางแผนสำาหรับ
การจัดการเรียนรู้ (ก่อนการสอน) ให้สอดคล้องกับหลังสอน 
ตามลำาดับ
 4. การวิเคราะห์คะแนนด้านการรู้วิชาเฉพาะด้าน
ของนักศึกษาครูภาษาไทย ผู้วิจัยใช้สถิติเพ่ือเปรียบเทียบ
คะแนนความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนและคะแนน
เกณฑ์ด้วยสถิติการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว (t-test one 
sample)

สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย มีดังน้ี
 1. การสร้างกรอบการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครู
ภาษาไทย จากการการสังเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องการสนทนากลุ่มจากผู้เช่ียวชาญ และผู้ท่ี
มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การวิเคราะห์

ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม มีผลวิเคราะห์ดังน้ี
  1) กำาหนดกรอบการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ไว้ 5 ด้าน คือ 1) การวางแผนสำาหรับการ
จัดเรียนรู้ (ก่อนการสอน) ให้สอดคล้องกับหลังสอน 2) การ
จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ 3) กลยุทธ์ในการกระตุ้นผู้เรียน
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) ผลย้อนกลับ
และการประเมินผลผู้เรียน และ 5) สะท้อนผลการจัดการ
เรียนรู้ (หลังสอน)
  2) กำาหนดกรอบการประเมินการรู้วิชาเฉพาะ
ด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย ด้านเน้ือหาเป็นเน้ือหาภาษา
ไทยของหลักสูตรแกนกลางประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ 
สาระท่ี 1 การอ่าน สาระท่ี 2 การเขียน สาระท่ี 3 การฟัง การ
ดู การพูด สาระท่ี 4 หลักการใช้ภาษา สาระท่ี 5 วรรณคดี
และวรรณกรรม ซ่ึงครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ด้าน 
ได้แก่ ความรู้/ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางภาษาไทย
 2. การสร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษา
ไทย ตามกรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย นำามา
สร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการรู้
วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย ได้ดังน้ี
  1) แบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ โดยกำาหนดให้มีระดับคะแนน 4 ระดับ คือ เริ่มต้น
(Beginning) เร่ิมชำานาญ (Approaching Proficient) 
ชำานาญ (Proficient) และยอดเย่ียม (Distinguished) ซ่ึง
ระดับคะแนนสูงสุดย่อมบ่งบอกแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด
  2) แบบประเมินการรู้วิชาเฉพาะด้านของ
นักศึกษาครูภาษาไทย เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
5 ตัวเลือก จำานวน 120 ข้อ ท่ีมีค่าความยาก 0.25-0.74 ค่า
อำานาจจำาแนก 0.21-0.54 และความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ
ท้ังฉบับ (Lovett Reliability) 0.804
 3. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผู้ประเมินตามองค์ประกอบ ในการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง สอดคล้องท้ัง 
5 ด้าน โดยเรียงลำาดับความสอดคล้องสูงสุดถึงตำา่สุด ได้แก่ 
ด้านผลย้อนกลับและการประเมินผลผู้เรียน RAI = 0.9760 
ด้านกลยุทธ์ในการกระตุ้นผู้เรียนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี



ROMMAYASAN 211Vol. 14, No. 2 (May - August) 2016

ประสิทธิภาพ RAI = 0.9540 การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้
(RAI = 0.9500) ด้านสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (หลังการ
สอน) RAI = 0.9458 และลำาดับสุดท้ายด้านการวางแผน
สำาหรับการจัดการเรียนรู้ (ก่อนการสอน) ให้สอดคล้องกับ
หลังสอน RAI = 0.9293 ตามลำาดับ
 4. ผลการวิเคราะห์คะแนนด้านการรู้วิชาเฉพาะ
ด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย ผู้วิจัยใช้สถิติเพ่ือเปรียบเทียบ
คะแนนความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนและคะแนน
เกณฑ์ด้วยสถิติการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว (t-test one 
sample) เพ่ือการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของ
คะแนนการรู้วิชาเฉพาะด้านภาษาไทยหลังเรียนเม่ือเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐาน ท่ีระดับนัยสำาคัญทางสถิติท่ี .05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การทดสอบหลังเรียนของผู้
เรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 89.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
74.37 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กับคะแนนสอบ
ของผู้เรียนหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังน้ันจึง
สามารถสรุปได้ว่าคะแนนการรู้วิชาเฉพาะด้านภาษาไทยของ
นักศึกษาครูภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

อภิปรายผล
 1. การสร้างกรอบการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครู
ภาษาไทย โดยผู้วิจัยสร้างข้ึนซ่ึงจุดอ่อนน้ีได้รับการแก้ไขให้
หมดไปหรือเหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีผู้วิจัยจะพึงกระทำาได้ ซ่ึง
จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้ประเมิน
ตามองค์ประกอบในการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้ประเมิน (RAI) ซ่ึง
เป็นตัวบ่งช้ีถึงระดับความสอดคล้องของคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินของผู้ประเมิน 5 คน จะมีค่าต้ังแต่ 0 ถึง 1 หากค่าท่ี
คำานวณได้เข้าใกล้ 1 แสดงว่าผู้ประเมินให้คะแนนสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกันทุกตัวช้ีวัดในเกณฑ์
การประเมินตามกรอบการประเมินฯ ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของผู้ประเมิน มีค่าดังน้ี ด้านผลย้อนกลับและการประเมินผล
ผู้เรียน RAI = 0.9760 ด้านกลยุทธ์ในการกระตุ้นผู้เรียนเพ่ือ
ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ RAI = 0.9540 การ
จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ RAI = 0.9500 ด้านสะท้อนผล
การจัดการเรียนรู้ (หลังการสอน) RAI = 0.9458 และลำาดับ

สุดท้ายด้านการวางแผนสำาหรับการจัดการเรียนรู้ (ก่อนการ
สอน) ให้สอดคล้องกับหลังสอน RAI = 0.9293 แสดงให้เห็น
ว่าผู้ประเมินให้คะแนนด้านสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
ได้สอดคล้องกันทุกตัวช้ีวัดตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของกรอบการประเมิน
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้าน
ภาษาไทย ดังน้ัน อาจกล่าวได้ว่ากรอบการประเมินสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านภาษาไทย ท่ี
สร้างข้ึนมีความน่าเช่ือถือของเกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัด
ในระดับท่ีสูงมาก สามารถนำาไปประเมินสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาภาษาไทยได้
 2. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิด้านการรู้วิชาเฉพาะ
ด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย
 ผู้วิจัยใช้สถิติเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนความแตก
ต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนและคะแนนเกณฑ์
ด้วยสถิติการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียว (t-test one sample)
เพ่ือทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของคะแนนการรู้วิชา
ภาษาไทยหลังเรียนเม่ือเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีระดับนัย
สำาคัญทางสถิติท่ี .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การ
ทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 89.25 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.57 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่าง
เกณฑ์กับคะแนนสอบของผู้เรียนหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบ
ของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ดังน้ันจึงสามารถสรุปได้ว่าคะแนนการรู้วิชาภาษา
ไทยของนักศึกษาครูภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
70 เน่ืองจากการฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค ซ่ึงผู้วิจัยจะ
อภิปรายในรายละเอียดดังน้ี
  2.1 การพัฒนาความรู้ในสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครูภาษาไทย การรู้วิชาเฉพาะด้าน
ภาษาไทย และการรู้วิธีสอนของนักศึกษาครูเป็นงานท่ีค่อน
ข้างยากและท้าทายครูผู้สอนสายครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 
เน่ืองจากสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ครู การรู้วิชาเฉพาะด้านภาษาไทย และการรู้วิธีสอนของ
นักศึกษาครูมีหลายองค์ประกอบ และแต่ละองค์ประกอบมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างซับซ้อน อย่างไรก็ตาม Baxter 
& Lederman (1999: 158) ได้เสนอว่าในการวัดความรู้ใน
เน้ือหาผนวกวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge; 
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PCK) ว่าควรวัดให้ครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน คือ ส่ิงท่ีครูผู้สอนรู้ ส่ิง
ท่ีครูผู้สอนปฏิบัติ และเหตุผลในการปฏิบัติของครูผู้สอน โดย
ใช้วิธีวัดท่ีประกอบด้วยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีหลากหลายท่ี
เรียกว่า Multi-method evaluation เพราะว่าไม่มีวิธีวัดวิธี
ใดวิธีหน่ึงท่ีสามารถวัดความรู้ในเน้ือหาผนวกวิธีสอนได้ครบ
และครอบคลุมทุกองค์ประกอบ (Baxter, J. A.& Lederman, 
1999 : 158-159) วิธีการวัดและประเมินผลท่ีใช้ในการวิจัย
คร้ังน้ีจะประกอบด้วยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีหลากหลาย
อาจประกอบด้วยการสังเกตการทดลองสอน การสัมภาษณ์
ก่อนและหลังการสอน การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปรายเก่ียวกับกรณีตัวอย่าง การเก็บรวบรวมช้ินงาน การ
เขียนอนุทินสะท้อนแนวคิด และการตรวจแฟ้มสะสมงาน 
เป็นต้น
  2.2 ผู้วิจัยได้สร้างและออกแบบกำาหนดการ
สอนและการฝึกทักษะการสอนด้วยการสอนแบบจุลภาค 
โดยในกำาหนดการสอน เร่ือง การทดลองสอนแบบจุลภาค 
(Micro teaching) เป็นพ้ืนฐานสำาคัญในการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติทดลองสอนจริงของนักศึกษาช้ันปี
ท่ี 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ซ่ึง
กำาหนดการสอนน้ีได้กำาหนดภาระงานให้นักศึกษาดำาเนิน
การสอนซำ้า เม่ือทดลองสอนไม่ผ่านจะต้องสอนซำ้าจนกว่า
จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 ตามเกณฑ์และตัวช้ีวัด
ตามกรอบการประเมินด้านสมรรถนะด้านการจัดการเรียน
รู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน เม่ือนักศึกษาพบข้อบกพร่องจากการฝึก
ทักษะอาจารย์นิเทศก์จะแก้ไขข้อบกพร่องทันทีและบันทึก
ผลสะท้อนกลับไปยังนักศึกษาหลังจากการปฏิบัติการสอน
เสร็จส้ิน
 ท้ังน้ี การสอนแบบจุลภาคจึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะ
สมท่ีจะนำาไปฝึกทักษะการสอนก่อนไปปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ซ่ึงการฝึกทักษะต่างๆ มีข้ันตอนดังน้ี การเตรียม
(Plan) การสอน (Teach) วิจารณ์ (Critique) เตรียมใหม่ 
(Re-plan) สอนใหม่ (Reteach) ศึกษามุมมอง (View) 
วิจารณ์ (Critique) และเสร็จส้ินการสอน (Finish) จะเห็น
ได้ว่าการฝึกทักษะการสอนด้วยการสอนแบบจุลภาคเป็นพ้ืน
ฐานในการสอนจริงในช้ันเรียนได้จริง เพราะช่วยให้นักศึกษา
ครูเกิดความชำานาญ คล่องแคล่ว มีความม่ันใจข้ึน และยัง
ช่วยให้ได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ หรือฝึก

ซำา้เพ่ิมเติมได้อีกด้วยการสอนแบบจุลภาค คือ การสอนใน
สถานการณ์จริง แต่ในลักษณะท่ีย่อส่วนท้ังบทเรียน ช้ันเรียน 
และเวลา โดยมีลักษณะสำาคัญคือเป็นการสอนท่ีมีลักษณะ
เหมือนการสอนจริง เป็นการสอนท่ีย่อส่วนลงมาเพ่ือลดความ
ยุ่งยากของสถานภาพการสอนและช่วยให้มีโอกาสฝึกสอน
การสอนได้หลายคนในเวลาอันจำากัด ผู้ฝึกกำาหนดเป้าหมาย
ในการฝึกแต่ละคร้ัง ช่วยให้ผู้ฝึกได้เห็น “ผลย้อนกลับ” ของ
การสอนจริง และช่วยให้ผู้สอนได้มีโอกาสแก้ไขจุดอ่อนของ
ตนโดยการแก้ไขบทเรียน หรือวิธีการสอนให้โอกาสทดลอง
สอนใหม่กับนักเรียนชุดใหม่ เพ่ือติดตามดูผลได้ในภายหลัง
การแก้ไขแล้วจนกว่านักศึกษาครูจะบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
การวิจัยน้ี เม่ือนำากระบวนการฝึกแบบน้ีมาใช้ร่วมกับ
แบบประเมินการทดลองสอน ท่ีออกแบบตามกรอบการ
ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการรู้วิชา
เฉพาะด้านภาษาไทย ทำาให้นักศึกษาครูเกิดเกิดความ
ชำานาญ คล่องแคล่ว มีความม่ันใจข้ึน และยังช่วยให้ได้มี
โอกาสปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ หรือฝึกซำ้าเพ่ิมเติม
ได้ เป็นการสอนท่ีช่วยให้ผู้ฝึกได้เห็น ผลย้อนกลับ ของการ
สอนจริงเพราะในการประเมินการทดลองสอนตามกรอบ
การประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการรู้วิชา
เฉพาะด้านภาษาไทยจะทำาให้นักศึกษาครูทราบข้อบกพร่อง
และนำาข้อผิดพลาดต่างๆ ไปปรับปรุง ก่อนมาทดลองสอน
อีกคร้ังแล้วประเมินซำา้ด้วยกรอบการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ และการรู้วิชาเฉพาะด้านของครูภาษา
ไทย ท่ีผู้วิจัยออกแบบ ผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาครู
จากกลุ่มตัวอย่าง 30 คนท่ีผ่านการทดลองสอนแบบจุลภาค
ทำาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิด้านการรู้วิชาภาษาไทย หลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังน้ันจึง
สามารถสรุปได้ว่าคะแนนการรู้วิชาภาษาไทยของนักศึกษา
ครูภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ซ่ึงเป็นผลดี
อีกประการหน่ึงของการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ก่อนออกฝึกสอนในสถานศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะ
 1. ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตควรนำา
กระบวนการฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค ท่ีออกแบบตาม
กรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการรู้
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วิชาเฉพาะด้านภาษาไทย จะส่งผลให้นักศึกษาครูเกิดความ
ชำานาญ คล่องแคล่ว มีความม่ันใจข้ึน และยังช่วยให้ได้มี
โอกาสปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ หรือฝึกซำา้เพ่ิมเติมได้ 
เป็นการเตรียมความพร้อมท่ีช่วยให้นักศึกษาได้เห็น “ผลย้อน
กลับ” ของการสอนจริงจากผลการประเมินการทดลองสอน
ตามกรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และ
การรู้วิชาเฉพาะด้านภาษาไทยได้
 2. เคร่ืองมือประเมินผลด้านการปฏิบัติท่ีมีเกณฑ์
การให้คะแนน (Scoring rubrics) ท่ีเหมาะสมและเป็นท่ี
ยอมรับจากฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจัดประสบการณ์วิชาชีพ
ครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ควรนำาเคร่ืองมือประเมินผล
ด้านการปฏิบัติมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผู้ประเมิน (ตามองค์ประกอบในการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ฯ) ก่อนนำาไปประเมินเพ่ือเป็นการสร้าง
มาตรฐานในด้านการประเมินผลสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ได้สอดคล้องกัน ทุกตัวช้ีวัดในเกณฑ์การประเมินตาม
กรอบการประเมินฯ ซ่ึงในรายงานการวิจัยน้ีพบว่ากรอบการ
ประเมินฯ ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีความเหมาะสม เท่ียงตรงและมี
ความน่าเช่ือถือของเกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดในระดับท่ี
สูงมาก (RAI ท่ีคำานวณได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.9293-0.9760) 

จึงสามารถนำาไปประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาครูภาษาไทยได้
 3. เน่ืองจากความรู้ในเน้ือหาวิชาเฉพาะด้าน
ภาษาไทย และสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ครูมีหลายองค์ประกอบและทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์
และเก่ียวเน่ืองกัน งานวิจัยท่ีผู้วิจัยให้ความสนใจท่ีจะดำาเนิน
การต่อไป คือ การพัฒนาความรู้ในเน้ือหาผนวกวิธีสอน 
(Pedagogical Content Knowledge; PCK) ของนักศึกษา
ครู ซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงลึกท่ีกระทำากับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
ครูโดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิง
ปริมาณควบคู่กันไป ด้วยเคร่ืองมือท่ีหลากหลายและวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกต
การเรียนการสอนในวิชาวิธีสอน การสังเกตการสอนในวิชา
วิธีสอนหรือในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การ
สัมภาษณ์นักศึกษาครูก่อนหรือหลังการสอน การสัมภาษณ์
นักศึกษาเก่ียวกับการเรียนการสอนในวิชาวิธีสอน และการ
สัมภาษณ์อาจารย์นิเทศก์ การเขียนอนุทิน การเก็บรวบรวม
ช้ินงานรวมถึงส่ือท่ีนักศึกษาครูผลิตข้ึน การนำาเสนอข้อเสนอ
แนะหรือปัญหาหลังการสอน 
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กระบวนการเรียนการสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทย 
กรณีศึกษา: อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา

The Process of Teaching and Learning Guitar in Fingers Style in Thailand, 
Case Study: Ajarn Boonchop Thanomwongtana
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บทคัดย่อ
 การวิจยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิคณุภาพมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษา ประวติัความเปน็มาของการบรรเลงกตีารแ์บบ
ฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทย และศึกษากระบวนการเรียนการสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ของอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา
ผลการวิจัยพบว่าประวัติความเป็นมาของการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็นยุคได้ 3 ยุค
คือ ยุคเร่ิมต้น ยุคพัฒนา และยุคปัจุบัน อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา มีแนวคิดและหลักการสอน โดยหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ช่วง
คือ 1) การบรรเลงกีตาร์ขั้นพื้นฐาน 2) การเรียนการสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ และ 3) การเรียบเรียงเพลงกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ ด้านสื่อการสอนใช้ตำารา และสื่อออนไลน์ การวัดและประเมินผลประเมินจากพัฒนาด้านทักษะและความรู้
ท่ีได้รับมอบหมายในการเรียนการสอน

คำาสำาคัญ: กระบวนการเรียนการสอน, กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์, อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา

Abstract
 This research was qualitative research. The aims of this study were to study the history of playing 
Guitar by fingers style in Thailand and to study the process of teaching and learning Guitar by fingers style 
of Ajarn Boonchop Thanomwongtana in Thailand. It was divided into 3 periods : Early period, Developing 
period and Present. The curriculum was divided into 3 steps : 1) Learning from basic 2) Beginning to play 
into fingers style and 3) Learning how to compose the piece in fingers style. Textbook and multimedia 
were used as instructional media. Test and Evaluation were assessed from development of skill and 
knowledge from assessment.

Keywords: The Process of Teaching and Learning, Fingerstyle guitar, Ajarn Boonchop hanomwongtana.
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บทนำา
 กีตาร์ถือว่าเป็นเคร่ืองดนตรีตะวันตกท่ีได้รับความ
นิยมบรรเลงกันอย่างแพร่หลายท่ัวโลก เราสามารถได้ยิน
เสียงของกีตาร์จากการบรรเลงในรูปแบบของดนตรีแบบ
ต่างๆ แม้กระท้ังดนตรีพ้ืนบ้านจากท่ัวโลกก็ยังมีกีตาร์บรรเลง
อยู่ เช่น ดนตรีของคนบราซิล และแอฟริกา ฯลฯ สามารถ
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว เม่ือกีตาร์สามารถนำามาบรรเลง
ได้อย่างหลากหลายแล้ว รูปแบบของการบรรเลงกีตาร์ท่ีผสม
ผสานกับดนตรีรูปแบบอ่ืนๆ จึงทำาให้เกิดรูปแบบ ลักษณะ 
เทคนิค ของดนตรีในแต่ละชนชาติ ฉะน้ันการบรรเลงกีตาร์
ในแต่ละรูปแบบจึงต้องมีการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกัน
ออกไปเพ่ือให้เข้ากับบริบทของรูปแบบ ลักษณะ เทคนิคของ
ดนตรีน้ันๆ สามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบทางดนตรี ดังน้ี บลูส์ 
(Blues) แจ๊ส (Jazz) ร็อค (Rock) โฟล์ค (Folk) โซล (Soul) 
ฟังค์ (Funk) เร็กเก้ (Reggae) ฟาเมนโก้ (Flamingo) ลาติน 
(Latin) คลาสสิค (Classic) และฟิงเกอร์สไตล์ (Fingerstyle) 
(Richard Chapman, 2003: 6-7)
 กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ เป็นรูปแบบของการ
บรรเลงกีตาร์รูปแบบหน่ึงท่ีมีลักษณะการบรรเลงโดยใช้
มือขวาไม่ใช้ป๊ิค โดยท่ัวไปใช้น้ิวทุกน้ิวยกเว้นน้ิวก้อย ถือว่า
เป็นรูปแบบการบรรเลงท่ีนำาไปใช้บรรเลงเพลงได้หลาก
หลายรูปแบบ (แก้วใส ภูติมหาตม, 2556 : คำานำา) สามารถ
บรรเลงคอร์ด (Chord) ทำานอง (Melody) และแนวเบส
ทำานอง (Bass line) ไปพร้อมๆ กัน หรือศิลปินบางท่านใช้ป๊ิค 
(Pick) ผสมกับน้ิวในการบรรเลง โดยมือขวาเป็นการจับคอร์ด 
(Chord) หรือบรรเลงเมโลด้ี (Melody) (Lou Manzi, n.d.: 
3) การบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์น้ันมีรูปแบบและ
เทคนิคในการบรรเลงคล้ายกับการบรรเลงกีตาร์คลาสสิค 
คือในการบรรเลงกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ต้องใช้น้ิวมือขวาในการ
บรรเลงโดยแยกออกเป็นน้ิวช้ี น้ิวกลาง และน้ิวนาง (Nathaniel
Gunod, n.d.: 100-101) แตกต่างจากการบรรเลงกีตาร์
ไฟฟ้าท่ีเห็นกันอย่างแพร่หลาย คือในการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้า
ต้องใช้ป๊ิคในการบรรเลง กีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์สามารถบรรเลง
ได้กับทุกรูปแบบของดนตรี เช่น ดนตรีบูลส์ โดยมีศิลปิน
ท่ีมีช่ือเสียงอย่างมากคือ โรเบิร์ต จอร์นสัน (Robert Johnson)
ดนตรีแจ๊ส ศิลปินท่ีมือช่ือคือ โจ พาส (Joe pass) ศิลปิน
ชาวต่างชาติท่ีมีช่ือเสียงในด้านของการบรรเลงกีตาร์ฟิง

เกอร์สไตล์ อาทิเช่น เมเลอร์ ทราวิส (Merle Travis), เช็ท 
แอทค้ิน (Chet Atkins) และ ทอมม่ี เอ็มมานูเอล (Tommy 
Emmanuel) (Steve Eckels, n.d.: 196-197) ศิลปินชาว
ไทยท่ีมีช่ือเสียงในด้านการบรรเลงกีตาร์ฟิงเกอร์สไตน์น้ันยัง
มีน้อยมากๆ เป็นคนกลุ่มเล็กๆ เช่น ชีพชนก ศรียามาตร, 
เด่น วิจักษณ์โยธิน, ทักษ์ เหล็กกล้า, ปู บ้านบุญเรือง แต่ถึง
อย่างไร การศึกษาเก่ียวกับการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ในประเทศไทยอย่างน้อยมาก
 กระบวนการเรียนการสอนกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์
ในประเทศไทยยังเป็นท่ีรู้จักกันไม่แพร่หลายนัก ด้วย
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางด้านดนตรีไม่ว่าเป็น
คลาสสิค ป๊อป แจ๊ส ดนตรีเหล่าน้ีมีการเรียนการสอนท้ัง
ในสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนดนตรีนอกระบบ เห็นได้
อย่างแพร่หลายในประเทศ กีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ยังไม่มีการ
เรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาท่ีชัดเจน รวมถึงการจัด
งานแสดงดนตรีก็สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าการบรรเลงกีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์ยังมีผู้ชมและศึกษาได้น้อย อาจเป็นเพราะ
กีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์เป็นการบรรเลงกีตาร์โดยผู้บรรเลงต้องมี
ความรู้ความสามารถในการบรรเลง โดยส่วนมากผู้บรรเลง
ต้องบรรเลงเด่ียวโดยแสดงให้เห็นถึงทักษะการบรรเลงของ
เสียงกีตาร์ท้ังทำานอง เสียงประสาน จังหวะในเวลาเดียว แต่
ถึงอย่างไรกีตาร์ฟิงเกอร์ก็ได้แทรกซึมอยู่กับการบรรเลงกีตาร์
ของประเทศไทย ไม่ว่าเป็นแนวเพลงเพ่ือชีวิต โฟล์คซอง หรือ
แนวดนตรีอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถหาฟังได้ แต่ในปัจจุบันการบรรเลง
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยก็ได้รับความนิยม
มากข้ึนสังเกตได้จากมีการจัดการประกวดแข่งขันกีตาร์ การ
จัดการแสดงดนตรี เทศกาลดนตรี การจัดอบบรมเชิงปฏิบัติ
การท่ีเก่ียวข้องกับการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์มาก
ข้ึน จากการมีกิจกรรมส่วนน้ีจึงทำาให้การบรรเลงกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์เร่ิมเป็นท่ีนิยมของนักดนตรี นักศึกษาดนตรี 
และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ 
อาจารย์ท่ีมีผลงานการสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ท่ีโดด
เด่นท่ีสุดก็คืออาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา
 อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา เป็นนักกีตาร์ท่ีมี
ช่ือเสียงในการบรรเลงกีตาร์รูปแบบฟิงเกอร์สไตล์ (Fingerstyle)
การบรรเลงในรูปแบบของฟิงเกอร์สไตล์น้ันส่วนมากเป็นการ
บรรเลงกีตาร์เด่ียว บรรเลงคนเดียว เหมือนกับมีมือเบสและ
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มีคอร์ดให้ตลอดเวลา ต้องใช้องค์ประกอบทางด้านดนตรีทุก
อย่างท้ังด้าน ทำานอง (Melody) จังหวะ (Rhythm) เสียง
ประสาน (Harmony) และสีสันของเสียง (Tone Colour) 
ออกมาผ่านการบรรเลงได้อย่างลงตัว ผู้บรรเลงในรูป
แบบน้ีต้องมีความเช่ียวชาญและสามารถแยกประสาท 
ความสัมพันธ์ระหว่างมือซ้าย และมือขวา ได้อย่างดี (Rusty 
Cutchin, 2008: 40-42) ปัจจุบันเป็นอาจารย์บุญชอบ ถนอม
วงศ์ธนา มีลูกศิษย์มากมายโดยสอนท่ีโรงเรียนดนตรี Prart 
music โรงเรียนกีตาร์ไทยและมีผลการสอนกีตาร์ช่ือ How 
to play fingerstyle guitar ในรูปแบบของส่ือการสอน
ถือว่าเป็นส่ือในการเรียนการสอนกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ช้ินแรก
ของประเทศไทยก็ว่าได้ และเขียนคอลัมน์ในนิตยาสารดนตรี 
โอเวอร์ไดร์ และ อาจารย์บุญชอบ ยังมีฝีมือการบรรเลงอะคู
สติคกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ท่ีมีช่ือเสียงมากในประเทศไทย ด้วย
ความช่ืนชอบ Chet Atkins และพยายามเล่นเพลงของ Chet 
Atkins และเพลงท่ี Chet Atkins ได้ เรียบเรียงเอาไว้ อาจารย์
บุญชอบได้รับอิทธิพลการเล่นกีตาร์จาก Chet Atkins, Jerry 
Reed, Lenny Breaue, Tommy Emmanuale, Tommy 
Jone และอีกมากมาย
 ในการดำาเนินการทำาวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี ผู้
วิจัยเล็งเห็นถึงความสำาคัญของกระบวนการเรียนการสอน
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทย และเพ่ือให้ทราบ
ถึงกระบวนการเรียนการสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
ของ อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา เพ่ือเป็นการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนกีตาร์ สำาหรับผู้ท่ีท่ีสนใจหรือกำาลัง
ศึกษาอยู่

ขอบเขตของการวิจัย
 1. การวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยศึกษากระบวนการเรียน
การสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทย โดยศึกษา
เฉพาะข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญและมีช่ือเสียงในด้านการสอน
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ และศึกษากระบวนการเรียนการ
สอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์เฉพาะของอาจารย์บุญชอบ 
ถนอมวงศ์ธนา
 2. มกราคม 2556 – มกราคม 2557

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพในการศึกษากระบวนการเรียนการสอนกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยกรณีศึกษาอาจารย์บุญชอบ
ถนอมวงศ์ธนา เพ่ือนำาข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์และ
สังเคราะห์เพ่ือนำาเสนอองค์ความรู้ของการวิจัย สรุปผล
การวิจัยตามลำาดับประเด็นท่ีได้ต้ังไว้ คือ ประวัติความเป็น
มาของกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยโดยแบ่งเป็น
ยุคๆ และศึกษากระบวนการสอนกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ของ 
อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา ประกอบด้วยการศึกษา
ประวัติและผลงานด้านต่างๆ เช่น ประวัติด้านการศึกษา ผล
งานด้านการสอน การแสดง การเรียบเรียงเสียงประสาน และ
การสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ ประกอบโดย แนวคิดการ
สอน เทคนิคการบรรเลงท่ีใช้ในการสอน ส่ือการสอน การ
วัดและประเมินผล โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร
ท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 2 ส่วน คือ ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้
ความสามารถในการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ใน
ประเทศไทย และอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา โดย
สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ใช้วิธีสังเกต
แบบมีส่วนร่วม 
 กระบวนการเรียนการสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ในประเทศไทยกรณีศึกษา: อาจารย์บุญชอบ ถนอม
วงศ์ธนา
 1. ประวัติความเป็นมาของกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ในประเทศไทย
 กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยน้ันอาจ
ยังไม่เป็นท่ีนิยมมากนัก สังเกตได้จากศิลปินท่ีมีช่ือเสียงและ
อาจารย์ท่ีสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยยังมี
จำานวนน้อย แต่ถึงอย่างไรก็ตามกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ก็
มีประวัติความเป็นมาในช่วงยุค 80 พร้อมๆ กับการเข้ามา
ของวัฒนธรรมตะวันตก ดนตรีก็เป็นส่วนหน่ึงในวัฒนธรรม
น้ัน กีตาร์โปร่งหรือกีตาร์โฟล์คสายเหล็กท่ีเป็นเคร่ืองดนตรี
ท่ีได้รับความนิยมก็ได้เข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับเพลง
สากลท่ีได้รับอิทธิพลมาจากชาวอเมริกันในยุคสมัยน้ัน จาก
การศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งยุคสมัยประวัติความเป็นมาของกีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทย ออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคเร่ิมต้น
ยุคพัฒนา และยุคปัจจุบัน ดังน้ี
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 1.1 ยุคเร่ิมต้น (ประมาณ พ.ศ 2500 – 2520)
 การบรร เลง กีตา ร์แบบฟิง เกอ ร์ส ไต ล์ ใน
ประเทศไทยเร่ิมแรกน้ันเป็นการบรรเลงกีตาร์โฟล์ค หรือ
กีตาร์โปร่งสายเหล็กประกอบกับการร้องเพลงโดยอาจ
บรรเลงคนเดียวหรือบรรเลงเป็นคู่ท่ีเรียกกันว่าโฟล์คซอง 
(Folk song) โดยการดีดและเกาสาย ในสมัยน้ันเรียกลักษณะ
การบรรเลงกีตาร์ในลักษณะน้ีว่าฟิงเกอร์ป๊ิคก้ิง (Finger 
picking) เช่นเพลงของ ไซมอล แอนด์ กาแฟงเกิล, จิม โคเช่,
จอร์น เดนเวอร์ ลักษณะการบรรเลงของศิลปินกลุ่มน้ีมี
อิทธิพลและได้รับความนิยมในการบรรเลงกีตาร์แบบฟิง
เกอร์สไตล์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในเวลาต่อมาการ
บรรเลงประกอบการร้องเพลงไม่เป็นท่ีนิยม เน่ืองจากศิลปิน
เกิดความเบ่ือหน่าย จึงคิดค้นวิธีการบรรเลงแบบใหม่โดย
การนำาทำานองของเพลงร้องมาเรียบเรียงเป็นเพลงบรรเลง
พรอ้มกบัเสยีงคอรด์กตีารใ์นเวลาเดยีวกนั การบรรเลงกตีาร์
แบบฟิงเกอร์ป๊ิคก้ิงเร่ิมได้รับความนิยมมากข้ึน นักกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ยุคน้ีได้รับอิทธิพลมาจากเพลงตะวันตกแบบ
อเมริกันท้ังส้ิน ไม่ว่าเป็นจิม โครเช (Jim Croce), ไซมอน 
แอนด์ กาฟิงเกอร์ (Simon & Gafigle), จอร์น เดนเวอร์ 
(John Denver) ศิลปินกลุ่มน้ีเป็นอิทธิพลหลักและสำาคัญท่ี
ทำาเกิดกระแสของการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์แท้ๆ 
เข้ามาในประเทศไทย นักกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ท่ีมีช่ือ
เสียงในประเทศไทย ได้แก่ ชีพชนก ศรียามาตย์, ธีร์ ชัยเดช,
อาจารย์น้อย ชาติชัย, พ่ีกุ้ง (ไม่ทราบช่ือจริง), พ่ีแตง เยโลมาม่า
(ไม่ทราบช่ือจริง) (ชีพชนก ศรียามาตย์: สัมภาษณ์ 2 ธันวาคม 
2557)
 การบรร เลง กีตา ร์แบบฟิง เกอ ร์ส ไต ล์ ใน
ประเทศไทยในยุคต้นน้ี ศิลปินชาวไทยกลุ่มหน่ึงได้รับอิทธิพล
การบรรเลงจากวัฒนธรรมดนตรีตะวันตก และการศึกษาจาก
เทปคลาสเซ็ทค่าย วินแฮมฮิว (Windham Hill) เป็นค่าย
เพลงค่ายเดียวในประเทศไทยขณะน้ันท่ีจัดจำาหน่ายเพลง
ประเภทฟิงเกอร์สไตล์ โดยเป็นการรวบรวมนักกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ไว้ในอัลบ้ัมประกอบไปด้วย ไมเคิล เฮดเจด 
(Michael Hedges) ศิลปินกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ท่ีบรรเลง
ด้วยเทคนิคการตั้งสายกีตาร์แบบเปิด (Open Tuning) 
วิลเล่ียม แอ็คเคอมาน (William Ackerman) ศิลปินกีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์ท่ีบรรเลงโดยใช้เทคนิคป๊ิคก้ิง (Picking) 

และลีโอ คอทเก้ (Leo Kottke) ศิลปินกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ท่ีบรรเลงด้วยเทคนิคการต้ังสายกีตาร์แบบเปิด (Open 
Tuning) และใช้อุปกรณ์สไลด์ (Slide) เทปคลาสเซ็ทจากค่าย
วินแฮมฮิว (Windham Hill) เป็นส่ือเพียงทางเดียวและมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษากีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ใน
ประเทศไทยในยุคต้น
 กลุ่มนักกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยท่ี
สนใจและริเร่ิมศึกษาการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ใน
กลุ่มแรก คือพ่ีกุ้ง, ชีพชนก ศรียามาตย์ และ การุณปู รามาตร
ได้ศึกษาเทคนิคและวิธีการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
จากเทปคลาสเซ็ทจากค่ายเพลงวินแฮมฮิว (Windham Hill) 
โดยศึกษาลักษณะการบรรเลงจากความสนใจส่วนตัว เช่น พ่ี
กุ้งสนใจรูปแบบและลักษณะการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ด้วยเทคนิคการต้ังสายกีตาร์แบบเปิด (Open Tuning) 
ของไมเคิล เฮดเจด (Michael Hedges) ชีพชนก ศรียามาตย์ 
สนใจรูปแบบและลักษณะการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ด้วยเทคนิค ป๊ิคก้ิงของวิลเล่ียม แอ็คเคอมาน (William 
Ackerman) และการุณปู รามาตรสนใจรูปแบบและลักษณะ
การบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ด้วยเทคนิคการต้ังสาย
กีตาร์แบบเปิด (Open Tuning) และใช้อุปกรณ์สไลด์ (Slide) 
ของลีโอ คอทเก้ (Leo Kottke) (การุณปู รามาตร: สัมภาษณ์
2 ธันวาคม 2557)
  ในยุคเร่ิมต้นน้ีเป็นยุคท่ีการบรรเลงกีตาร์
แบบตะวันตกท่ีเรียกกันว่าดนตรีแบบอเมริกันได้เขามาใน
ประเทศไทย โดยมีกีตาร์เป็นเคร่ืองดนตรีช้ินเอกในยุคสมัย
เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นที่นิยม  โดยกระแสเพลงที่มีความ
โด่งดังการร้องเพลงประกอบการบรรเลงกีตาร์ในลักษณะ
ของการป๊ิคก้ิงหรือการเกาน้ันจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
บรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
  1.2 ยุคพัฒนา (ประมาณ พ.ศ 2520 – 2540)
  การศึกษาการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ในประเทศไทยในยุคพัฒนาน้ี ได้มีคนไทยท่ีไปศึกษา
ยังต่างประเทศได้นำาเอาตำาราเก่ียวกับการบรรเลงกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์กลับเข้ามาด้วย ทำาให้นักกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ในประเทศไทย ได้มีโอกาสศึกษาและฝึกฝนอย่างถูก
ต้องและมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน 
ในเวลาต่อมา ประมาณปี พ.ศ 2519 – 2520 ได้มีบุคคลซ่ึง
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ถือว่าเป็นบุคคลสำาคัญของวงการกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ใน
ประเทศไทย ชื่อบุญชู กลำ่าสนอง มีนามปากกาคือ ราเชล 
สิขารา  เป็นผู้บุกเบิกการเขียนตำาราการสอนกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทย ในยุคน้ีเรียกลักษณะการ
บรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ว่าปิ๊คกิ้ง ตำาราการสอน
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยเล่มแรกจึงมีช่ือว่า 
Picking โดยในตำาราเล่มน้ีมีลักษณะเป็นหนังสือเพลงท่ีมี
คอร์ดและเน้ือเพลงอยู่ด้วยกัน และอธิบายวิธีการบรรเลง
ในแต่ละบทเพลง ตำารา Picking มีท้ังหมด 2 เล่ม โดยเล่ม
ท่ี 1 ออกจำาหน่ายในปี พ.ศ 2019 และเล่มท่ี 2 ออกในปี
ถัดมาคือ พ.ศ 2520 ตำารา Picking ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนและการฝึกฝนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ใน
ประเทศไทยในยุคพัฒนาเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากน้ี ราเชล
สิขารา ยังมีผลงานการเขียนท่ีเป็นหนังสือตำาราเก่ียวกับกีตาร์
ที่ได้รับการยอมรับในวงการกีตาร์อีกมากมาย (ชีพชนก 
ศรียามาตย์: สัมภาษณ์ 2 ธันวาคม 2557)
 กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยในยุค
พัฒนาเร่ิมเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน โดยสังเกตได้จากการท่ีมีศิลปิน
คนไทยสร้างผลงานเพลงบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
บันทึกไว้ในอัลบ้ัม คือ ปานศักด์ิ รังสิพราหมณกุล ในอัลบ้ัมท่ี
มีช่ือว่าไปทะเล โดยมีเพลงชายทะเล (ภูเก็ต) เป็นผลงานการ
บรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ ปานศักด์ิ รังสิพราหมณกุล 
ถือว่าเป็นศิลปินคนไทยคนแรกท่ีมีผลงานการบรรเลงกีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์ท่ีในประเทศ ออกจำาหน่ายในปี พ.ศ 2527 
(กฤษณ์ บาลไทยสงค์ : สัมภาษณ์ 2 ธันวาคม 2557)
 ในยุคน้ีถือว่าเป็นยุคท่ีทำาให้เห็นได้ว่าการบรรเลง
กีตาร์แบบฟิงเกอร์ได้มีการพัฒนาจากการท่ีมีส่ือการสอน
กีตาร์แบบฟิงเกอร์เกิด ทำาให้เห็นได้ว่ามีผู้สนใจในการบรรเลง
กีตาร์ในยุคน้ีสนใจการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ และ
จากการมีส่ือการสอนท่ีชัดเจนทำาให้ผู้ท่ีสนใจกีตาร์แบบฟิง
เกอร์สไตล์มีแนวทางการฝึกหัดได้อย่างถูกต้องมีต้องคาด
คะเนคิดเอาเองเหมือนท่ีผ่าน จนทำาให้ศิลปินในยุคน้ีเร่ิมท่ีมี
ผลงานการบรรเลงกีตารืแบบฟิงเกอร์สไตล์ออกสู่สารธารณะ
ชนในรูปแบบผลงานเพลง
  1.3 ยุคปัจจุบัน (ประมาณ พ.ศ 2540 – 
ปัจจุบัน)
 ในยุคปัจจุบันเป็นยุคท่ีกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์เร่ิม

เป็นท่ีรู้จักกันในวงกว้างมีผู้สนใจและศึกษากันอย่างมาก โดย
เร่ิมจากการท่ีมีนักดนตรีท่ีบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
ในสถานท่ีต่างๆ มากข้ึน เช่น ร้านอาหารและสถานบันเทิง 
ทำาให้กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์เป็นท่ีรู้จักและทำาให้มีผู้ท่ีสนใจ
ศึกษากีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์มากย่ิงข้ึน กระบวนการเรียน
การสอนท่ีสำาคัญในการศึกษากีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ใน
ประเทศไทยท่ีสำาคัญ คือ ส่ือการสอน VCD ชุด How to play 
Fingerstyle โดยเป็นผลงานการสอนของอาจารย์บุญชอบ 
ถนอมวงศ์ธนา ท่ีเป็นการรวบรวมเทคนิคกลวิธี การบรรเลง
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ เช่น เทคนิคบูมชิค (Boom-Chick) 
เทคนิคฟิงเกอร์โรล (Finger-Roll) นับเป็นผลงานการสอน
การบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในรูปแบบส่ือ VCD ของ
ประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ท่ีสุด
 ในเวลาต่อมาอาจารย์เด่น วิจักษณ์โยธิน ผู้ริเร่ิม
การสร้างผลงานเพลงและรวบรวมศิลปินท่ีมีฝีมือในการ
บรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศไทย 
ทั้งหมด 9 ท่าน คือ อาจารย์เด่น วิจักษณ์โยธิน คุณสุริยา 
พึ่งธงไทย คุณชีพชนก ศรียามาตย์ คุณมาริสา พลกุญชร 
คุณทักษ์  เหล็กกล้า  คุณชวลัน  บัณฑิตย์  คุณกฤตวิทย์ 
กันจงกิตติพร คุณกฤษณ์ บาลไทยสงค์ และอาจารย์บุญชอบ
ถนอมวงศ์ธนา ในอัลบ้ัมท่ีมีช่ือว่า พริตต้ีกีตาร์ (Pretty 
Guitar) ผลงานเพลง ชุดน้ีสะท้อนให้เห็นถึงความนิยม
ในการบรรเลงและการศึกษากีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ใน
ประเทศไทยมากย่ิงข้ึน
 กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยในยุค
ปัจจุบัน นอกจากมีการพัฒนาในด้านของการเรียนการสอน 
และการมีศิลปินเพ่ิมจำานวนมากข้ึน ยังพบการจัดกิจกรรม
ทางดนตรีท่ีเก่ียวข้องกับกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์อย่างต่อ
เน่ืองและเพ่ิมมากข้ึนท่ีสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและความ
นิยมกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัด 
เช่น การจัดการแสดงของศิลปินชาวต่างชาติ งานแสดงดนตรี
ของศิลปินกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ การจัดอบรมเก่ียวกับการ
บรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ และการแข่งขันการบรรเลง
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ นายกฤษณ์ บาลไทยสงค์ นักกีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์ชาวไทยท่ีได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันการ
บรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ระดับโลกในงาน Canadian 
Guitar Festival 2014 ณ ประเทศแคนาดา จากผลงานของ
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นายกฤษณ์ บาลไทยสงค์ ทำาให้มีผู้สนใจศึกษาการบรรเลง
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์มากย่ิงข้ึน
 การบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ได้พัฒนา
ข้ึนอย่างแต่เน่ือง จากการมีส่ือการสอนท่ีมีคุณภาพ ทำาให้
ผู้ท่ีสนใจกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ได้ฝึกหัดอย่างถูกต้อง จน
ทำาให้มีนักกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์หน้าใหม่เกิดข้ึนมากมาย 
มีฝีมือท่ียอดเย่ียม จากการพัฒนาท่ีกล่าวมาน้ันในปัจจุบัน
ยังมีการรวบรวมศิลปินในรักและช่ืนชาวในการบรรเลงเพลง
แบบฟิงเกอร์สไตล์ มาทำาอัลบ้ัมเพลงถือว่าเป็นการเผยแพร่
รูปแบบการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์สู่สังคมไทยอย่าง
แท้จริง และส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนมากท่ีสุดคือในยุคน้ี
มีนักกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ของไทยได้เข้าร่วมประกวดการ
บรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ระดับโลกในงาน Canadian 
Guitar Festival 2014 จากท่ีกล่าวมาการบรรเลงกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแน่นอน
 2. กระบวนการเรียนการสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ของอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา
 อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา มีแนวคิดและ
หลักการสอน โดยอาศัยความต้องการของผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
ไม่มีการแบ่งระดับวัยวุฒิของผู้เรียน ผู้เรียนส่วนใหญ่ท่ีสนใจ
เรียนมาเรียนกับอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา น้ันมีความ
ต้ังใจท่ีเรียนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์อยู่แล้ว จึงทำาให้จัดการ
เรียนการสอนได้ง่าย โดยแนวคิดหลักของอาจารย์บุญชอบ 
ถนอมวงศ์ธนา มีแนวคิดหลักคือสามารถปฎิบัติได้ ร้อง
ได้ มีทักษะการฟังท่ีดีหรือหูไม่เพ้ียน ผู้วิจัยนำาเสนอ พร้อม
วิเคราะห์ตามเน้ือหาของการเรียนการสอน มีระยะเวลาใน
การเรียนตลอดหลักสูตรท้ังหมดประมาณ 48-50 ช่ัวโมง 
โดยเรียนอาทิตย์ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 1 ช่ัวโมง รวมระยะเวลา
ประมาณ 1 ปี โดยในหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ 1) การ
บรรเลงกีตาร์ขั้นพื้นฐาน 2) การเรียนการสอนกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ และ 3) การเรียบเรียงเพลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
  2.1 การบรรเลงกีตาร์ข้ันพ้ืนฐาน
  ในกระบวนการเรียนการสอนกีตาร์ข้ันพ้ืนฐาน
ของอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาน้ัน ในคร้ังแรกท่ีผู้เรียน
ได้ทำาการสมัครเข้ามาเพื่อศึกษาการบรรเลงกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์กับอาจารย์บุญชอบ ทำาการทดสอบก่อนทำาการ
เรียนการสอน เพ่ือทดสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
ในการบรรเลงกีตาร์ข้ันพ้ืนฐานมากน้อยเพียงใด โดยอาจารย์

บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา ให้ผู้เรียนทดสอบโดยการบรรเลง
กีตาร์พร้อมกับการร้องเพลงประกอบไปพร้อมๆ กันโดยไม่
กำาหนดเพลง หากผู้เรียนไม่สามารถบรรเลงกีตาร์ไปพร้อมกับ
การร้องได้หรือไม่ยอมร้องเพราะเกิดอาการเขินอาย อาจารย์
บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาก็เปล่ียนวิธีการ โดยให้ผู้เรียนร้อง
เพียงอย่างเดียวและอาจารย์บุญชอบถนอมวงศ์ธนาเป็น
ผู้บรรเลงกีตาร์ให้ เพ่ือพิจารณาทักษะและประเมินพ้ืนฐาน
ของผู้เรียน จากการท่ีอาจารย์บุญชอบได้มีการทดสอบผู้เรียน
ก่อนทำาการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้บรรเลงกีตาร์พร้อม
กับร้องเพลงไปพร้อมๆ กันนั้นเพื่อที่ทดสอบทักษะในเรื่อง
ของการฟังและจังหวะ ส่ิงสำาคัญท่ีอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา
ทดสอบทักษะเก่ียวกับหูหรือการฟังและจังหวะก็เพราะหาก
ผู้เรียนมีทักษะเก่ียวกับหูหรือการฟังท่ีไม่ดีแล้วทำาให้ผู้เรียน
เกิดปัญหาข้ึนในขณะทำาการเรียนการสอนคือไม่สามารถแยก
เสียงตัวโน้ตท่ีถูกต้องได้หรือท่ีเรียกว่าหูเพ้ียนซ่ึงแก้ยากมาก 
ส่วนต่อไปในเร่ืองของจังหวะคือหากผู้เรียนจังหวะไม่ดีก็ไม่
สามารถบรรเลงได้เพราะการบรรเลงกีตาร์น้ันต้องใช้ความ
สัมพันธ์ของมือซ้ายและมือขวาในการบรรเลง แต่อย่างไร
ก็ตามถ้าผู้เรียนมีปัญหาในเร่ืองของทักษะการฟังและจังหวะ
อาจารย์บุญชอบถนอมวงศ์ธนา มีแบบฝึกหัดให้ผู้เพ่ือฝึกฝน
พัฒนา และผู้เรียนทำาหน้าท่ีเป็นผู้เรียนท่ีดีก็สามารถบรรเลง
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ได้อย่างแน่นอน ส่วนมากปัญหาท่ี
เกิดข้ึนกับผู้เรียนท่ีมีเรียนการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
กับอาจารย์บุญชอบนั้น มักมีปัญหาในเรื่องของเวลาเพราะ
ผู้เรียนส่วนมากมักเป็นคนวัยทำางานซ่ึงอาจมีภาระในเร่ือง
ของการงาน ซ่ึงอาจไม่มีเวลาฝึกซ้อม และจุดประสงค์ใน
การเรียนอาจไม่ใช้เพ่ือความเป็นเลิศแต่เน้นในเร่ืองของการ
บรรเลงเพ่ือความสามารถพิเศษและผ่อนคลาย
 หลักจากผู้เรียนได้ทดสอบพ้ืนฐานการบรรเลง
กีตาร์ของอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา ก็ทราบถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อนของผู้เรียน ซ่ึงทำาให้อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา
พิจารณาและสามารถวางแผนได้ว่าควรเร่ิมต้นทำาการสอน
และอธิบายในหัวข้อการสอนต่างๆกับผู้เรียนแต่ละคนอย่างไร 
ซ่ึงเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์บุญชอบ ถนอม
วงศ์ธนาแจกให้ผู้เรียนทุกๆ คนเหมือนกันแต่ก็อธิบายแตก
ต่างกันเล็กน้อยข้ึนอยู่กับพ้ืนฐานของผู้เรียนเน้ือหาการเรียน
การบรรเลงกีตาร์ขั้นพื้นฐานตามกระบวนการเรียนการสอน
กตีารแ์บบฟงิเกอรส์ไตลข์องอาจารยบ์ญุชอบ ถนอมวงศธ์นา
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แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังน้ี
   2.1.1 การอ่านโน้ต
   ในหัวข้อการอ่านโน้ตเป็นการอธิบายให้ผู้
เรียนเห็นความสำาคัญของการอ่านโน้ต ว่ามีความจำาเป็นใน
การศึกษาต่อยอดในด้านดนตรีอย่างไร ซ่ึงมีหัวข้อดังต่อไป
น้ี คือ ค่าของของตัวโน้ต สัญลักษณ์ต่างๆ ทางการอ่านโน้ต 
รูปแบบของโน้ตตัวหยุด การอ่านโน้ตเขบ็ต 1 ช้ัน การอ่าน
โน้ตเขบ็ต 2 ช้ัน การอ่านโน้ตสามพยางค์ การอ่านโน้ตประ
จุด การอ่านเคร่ืองหมายไทล์ วิธีการจำาโน้ตและตำาแหน่งของ
โน้ตบนคอกีตาร์ ซ่ึงแต่ละหัวข้อมีตัวอย่างและแบบฝึกหัด
ประกอบทุกหัวข้อ
   2.1.2 คอร์ดและจังหวะ
   ในหัวข้อคอร์ดและจังหวะเป็นการอธิบาย
ให้ผู้เรียนเห็นความสำาคัญของหน้าท่ีของการบรรเลงกีตาร์
ประกอบจังหวะหรือการดีดคอร์ด เรียนรู้การอ่านโน้ตสำาหรับ
การดีดคอร์ดกีตาร์และเรียนรู้รูปแบบการจับคอร์ดกีตาร์
ประเภทต่างๆ ซ่ึงมีหัวข้อดังต่อไปน้ี การจับคอร์ดประเภท 
เมเจอร์ (Major) ไมเนอร์ (Minor) และ ดอมิแนนท์เซเว่น 
(Dominant 7 th) ในรูปแบบสายเปิด การจับเพาเวอร์คอร์ด 
(Power chord) การจับคอร์ดเซเว่นในรูปแบบต่างๆ ทางเดิน
คอร์ดในดนตรีบลูส์ ซ่ึงแต่ละหัวข้อมีตัวอย่างและแบบฝึกหัด
ประกอบทุกหัวข้อ
   2.1.3 การโซโล่กีตาร์
   ในหัวข้อการโซโล่กีตาร์อธิบายถึงหลักการ
ในการโซโล่กีตาร์ พ้ืนฐานการวางน้ิว พ้ืนฐานการดีด ซ่ึงมี
หัวข้อดังต่อไปน้ี บันไดเสียงเมเจอร์สเกลในรูปแบบต่างๆ 
บันไดเสียงไมเนอร์สเกลในรูปแบบต่างๆ บันไดเสียงเมเจอร์
เพทาโทนิคสเกลในรูปแบบต่างๆ บันไดเสียงไมเนอร์เพทา
โทนิคสเกลในรูปแบบต่างๆ เทคนิคต่างๆในการโซโล่กีตาร์ 
ซ่ึงแต่ละหัวข้อมีตัวอย่างและแบบฝึกหัดประกอบทุกหัวข้อ
   2.1.4 การฟัง
   ในหัวข้อการฟังเป็นการฝึกทักษะการฟัง
โดยอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาเป็นผู้ฝึกด้วยตัวเอง
โดนเล่นกีตาร์และให้ผู้เรียนฝึกทั้งการฟังและการร้อง ซึ่ง
มีหัวข้อดังต่อไปนี้ คือ การฟังเสียงสูงตำ่า การฟังระยะห่าง
ของเสียง 1 เสียงและครึ่งเสียง การร้องบันไดเสียงเมเจอร์
สเกลและการฟังระยะห่างของเสียง 1 เสียงและครึ่งเสียง 
และการร้องขั้นคู่

  2.2 การเรียนการสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
ผู้เรียนท่ีสามารถเรียนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ได้น้ัน ต้อง
ผ่านการเรียนการบรรเลงกีตาร์ข้ันพ้ืนฐานก่อน การเรียนการ
บรรเลงกีตาร์ข้ันพ้ืนฐานน้ัน ประกอบด้วย ทักษะการบรรเลง
กีตาร์ข้ันพ้ืนฐานและความรู้ทฤษฏีท่ีนำาไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ 
การอ่านโน้ต คอร์ดและจังหวะ บันไดเสียงและทักษะการ
ฟัง ซ่ึงผู้เรียนท่ีผ่านการเรียนการบรรเลงกีตาร์ข้ันพ้ืนฐานน้ัน
ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง หลังจากนั้นอาจารย์บุญชอบ 
ถนอมวงศ์ธนา ก็เร่ิมทำาการสอนในข้ันตอนต่อไปคือเร่ืองการ
บรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์โดยเร่ิมจากการอธิบายความ
หมายและลักษณะการบรรเลงของกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
ว่ามีความหมายและลักษณะการบรรเลงอย่างไร
 ความหมายและลักษณะการบรรเลงกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ในนิยามของอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา 
คือ การใช้มือขวาบรรเลงกีตาร์โดยใช้น้ิว ซ่ึงปกติแล้วในการ
บรรเลงกีตาร์ท่ัวๆ ไปอาจใช้ป๊ิค (Pick) ในการดีด ซ่ึงสามารถ
ใช้บรรเลงได้ท้ังคอร์ดและโซโล่ แต่การบรรเลงกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์แตกต่างจากการบรรเลงกีตาร์แบบท่ัวๆ ไป
นอกจากการใช้มือขวาบรรเลงกีตาร์โดยใช้น้ิว แต่คำาว่ากีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์ มีอีกความหมายหน่ึงคือ การบรรเลงกีตาร์
ท่ีสามารถบรรเลงทำานอง แนวเบสทำานอง และเสียงประสาน
ไปในขณะเดียวกันได้
 เม่ือผู้เรียนเข้าใจความหมาย ลักษณะการบรรเลง
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์แล้วว่าคืออะไรมีลักษณะอย่างไร มี
การบรรเลงอย่างไรบ้าง ก่อนท่ีผู้เรียนเร่ิมเรียนอาจารย์บุญชอบ
ถนอมวงศ์ธนา กำาหนดให้ผู้เรียนท่ีเรียนกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ใช้ทรัมป๊ิค (Thumb pick) ในการบรรเลงและการฝึก
ทุกคน ทรัมป๊ิค คือ อุปกรณ์ท่ีใช้สำาหรับการดีดกีตาร์ชนิดหน่ึง
ซ่ึงต้องสวมติดกับน้ิวหัวแม่มือข้างขวา เหตุผลท่ีอาจารย์บุญชอบ
ถนอมวงศ์ธนา กำาหนดให้ผู้เรียนท่ีเรียนกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ใช้ทรัมป๊ิค เพราะการบรรเลงและฝึกบางเทคนิคของ
การบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ เช่น เทคนิคการบูมชิค 
โดยใช้ทรัมป๊ิค ทำาให้เสียงกีตาร์ท่ีถูกบรรเลงน้ันมีความคม
ชัดมากย่ิงข้ึน ไม่เบาและนุ่มจนเกินไป และท่ีสำาคัญผู้เรียน
ท่ีฝึกบรรเลงด้วยทรัมป๊ิค เม่ือไม่ต้องการใช้ทรัมป๊ิคทำาการ
ถอดออกก็ยังสามารถบรรเลงเพลงเดิมได้แต่ถ้าหากผู้เรียน
ไม่เคยฝึกใช้ทรัมป๊ิค ต้องการท่ีบรรเลงโดยใช้ทรัมป๊ิค ไม่สา
มาบรรเลงได้เลย
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 ในการเลือกทรัมป๊ิคน้ันต้องอาศัยการลองผิดลอง
ถูกซ้ือมาทดลองดูว่าตนเองชอบทรัมป๊ิคในลักษณะไหน เพ
ราะทรัมป๊ิคมีขนาดท่ีหลากหลาย มีท้ังขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ ความหนาของทรัมป๊ิคท่ีแตกต่างกันออกไป ซ่ึงหากผู้
เรียนใช้ทรัมป๊ิคท่ีไม่ถนัด ก็ทำาให้ส่งผลเสียต่อการบรรเลง ไม่
สามารถควบคุมเทคนิคการบรรเลง สีสันของเสียง และความ
ไพเราะของบทเพลงได้
 สำาหรับกีตาร์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์น้ันอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา ไม่ได้กำาหนด
วา่ตอ้งมรีปูทรงอยา่งไร แตอ่าจารยบ์ญุชอบ ถนอมวงศธ์นา
มักให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการเลือกซ้ือกีตาร์โดยให้พิจารณาคอ
กีตาร์และระยะความสูงของสายกับฟิงเกอร์บอร์ด หรือทัชช่ิง 
(Touching) ของกีตาร์เป็นหลัก โดยคอกีตาร์ต้องมีลักษณะ
ตรงและมีระนาบท่ีดี ระยะความสูงของสายกับฟิงเกอร์บอร์ด 
หรือทัชช่ิงกับคอกีตาร์ต้องมีความห่างท่ีพอดี เพราะกีตาร์
ท่ีต้องใช้ในการฝึกและบรรเลงเพลงแบบฟิงเกอร์สไตล์ส่วน
มากมักเป็นกีตาร์โปร่ง ซ่ึงกีตาร์โปร่งต้องใช้สายขนาดใหญ่
เพ่ือให้คุณภาพเสียงท่ีถูกบรรเลงออกมามีคุณภาพท่ีดี ถ้า
คอกีตาร์และระยะความสูงของสายกับฟิงเกอร์บอร์ด หรือ
ทัชช่ิงของกีตาร์ไม่ดีเท่าท่ีควรทำาให้การฝึกและบรรเลงกีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์เป็นไปได้ยาก เม่ือผู้เรียนเข้าใจความหมาย 
ลักษณะการบรรเลงของกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์และมี
อุปกรณ์ท่ีพร้อมในการเรียนแล้ว อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา
เร่ิมการสอนการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ โดยเร่ิม
จากการพัฒนาทักษะการบรรเลงมือขวาของผู้เรียน เพราะ
ผู้เรียนท่ีผ่านการบรรเลงกีตาร์ข้ันพ้ืนฐาน หรือผู้เรียนท่ีมีพ้ืน
ฐานแล้ว ส่วนใหญ่มีทักษะการใช้ป๊ิคในการบรรเลงในระดับ
หน่ึงแล้ว อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา ก็ปรับให้ผู้เรียน
ฝึกการบรรเลงกีตาร์โดยใช้น้ิวมือขวาพร้อมกับสวมทรัมป๊ิค
แทนป๊ิคธรรมดาในการบรรเลง ซ่ึงแบบฝึกพัฒนามือขวาน้ัน
มีลักษณะเป็นโน้ตพร้อมแทป ประกอบ มีประมาณ 10 ข้อ 
เพ่ือฝึกให้ผู้เรียนมีความชำานาญในการใช้ทรัมป๊ิค หลังจาก
น้ันอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา ให้ผู้เรียนฝึกแบบฝึกหัด
พัฒนาทักษะมือขวาโดยการฝึกบรรเลงด้วยชุดคอร์ดและการ
บรรเลงกีตาร์ประกอบการร้อง เพ่ือเป็นการตรวจสอบผู้เรียน
ว่ามีทักษะการใช้มือขวาและการบรรเลงกีตาร์ประกอบการ
ร้องได้ชำานาญและเป็นธรรมชาติหรือไม่ หากพบว่าผู้เรียน

ยังไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่เป็นธรรมชาติท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการบรรเลงประกอบการร้อง ผู้เรียนต้องฝึกซ้อมแบบฝึก
หัดน้ันๆ ด้วยตัวเอง
 เม่ือผู้เรียนฝึกแบบฝึกหัดต่างๆ ท่ีอาจารย์บุญชอบ
ถนอมวงศ์ธนากำาหนดให้จนมีทักษะของการใช้มือขวาท่ี
ดีแล้ว ต่อมาอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา ทำาการสอนการ
บรรเลงเพลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ ท่ีสอดแทรกเทคนิคการ
บรรเลงเฉพาะของการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ โดย
บทเพลงและเทคนิคการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ท่ี
ใช้ในการสอนผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างเทคนิคบางอย่างเพ่ือความ
เข้าใจในการวิเคราะห์ พร้อมอธิบายของเทคนิคแต่ละชนิด 
ดังน้ี 1) เทคนิคบูมชิค (Boom-Chick) 2) เทคนิคฟิงเกอร์โรล
(Finger Roll) และ 3) เทคนิคฮาร์โมนิค (Harmonic)
 2.3 การเรียบเรียงเพลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
ข้ันพ้ืนฐาน
 ในช่วงสุดท้ายของกระบวนการเรียนการสอน
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ของอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาน้ัน
เป็นการเรียนการสอนการเรียบเรียงเพลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ขั้นพื้นฐาน โดยอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาให้
ผู้เรียนเรียบเรียงเพลงโดยการบูรณาการองค์ความรู้ท่ีได้เรียน
มาต้ังแต่การบรรเลงกีตาร์ข้ันพ้ืนฐานและการบรรเลงกีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์ เช่น ทักษะการปฎิบัติกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ด้วยเทคนิคต่างๆ โดยในการเรียบเรียงเป็นรูปแบบการ
เรียบเรียงเสียงประสานการบรรเลงกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ข้ันพ้ืน
ฐานเท่าน้ัน เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือนำา
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้จริง โดยข้ันตอนการเรียน
การสอน ดังน้ี
 ขั้นตอนที่ 1 อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาให้
ผู้เรียนเลือกเพลงท่ีใช้ในการเรียบเรียงเพลงแบบฟิงเกอร์
สไตล์ โดยกำาหนดให้ผู้เรียนแกะ ทำานองหลักของเพลงและ
คอร์ดของเพลงท่ีต้องการเรียบเรียงเพลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ และให้ฝึกการบรรเลงทำานองหลักบนกีตาร์ให้ได้หลาก
หลายตำาแหน่งบนคอกีตาร์
 ขั้นตอนที่ 2 อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาให้
ผู้เรียนทดลองใส่โน้ตแนวเบสในจังหวะท่ีหน่ึงของห้องเพลง 
ซ่ึงทำาให้ผู้เรียนสามารถคิดตำาแหน่งของคอร์ดท่ีใช้ในการ
บรรเลงพร้อมกันระหว่างโน้ตในแนวเบส และโน้ตทำานอง
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หลักได้
 ข้ันตอนท่ี 3 เม่ือผู้เรียนสามารถบรรเลง โน้ตใน
แนวเบส และโน้ตทำานองหลักได้แล้ว ข้ันตอนต่อมาให้ผู้เรียน
ทดลองคิด และฝึกจับคอร์ดในตำาแหน่งท่ีสามารถบรรเลงโน้ต
ในทำานองไปพร้อมกันได้
 ข้ันตอนท่ี 4 เม่ือผู้เรียนสามารถบรรเลงคอร์ด
ในตำาแหน่งท่ีสามารถบรรเลงโน้ตในทำานองไปพร้อมกันได้ 
อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาให้ผู้เรียนทดลองบรรเลง
เพลงท่ีตนเองได้เรียบเรียงเสียงประสานในรูปแบบของกีตาร์
ฟิงเกอร์สไตล์ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในเรียบเรียงและบรรเลงกีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์โดยการนำาเทคนิคต่างๆ ท่ีได้เรียนมานำามา
ประยุกต์ใช้ เช่น เทคนิคการบูมชิค
 2.4 ส่ือการสอน
 ในการเรียนการสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
ของอาจารย์บุญชอบ ใช้เอกสารประกอบการสอนท้ังจาก
หนังสือตำารากีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์จากต่างประเทศ และ
ตำาราท่ีอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาเขียนข้ึนเองจาก
ประสบการณ์การเรียนและการสอน และแนะนำาให้ผู้เรียน
เรียนรู้ดนตรีจากส่ือออนไลน์ เช่น ยูทูป (Youtube) เพ่ือ
พัฒนาการในการเรียนการสอน สื่อการสอนของอาจารย์
บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา มีความสอดคล้องกับเน้ือหาในการ
เรียนการสอนโดยให้ความสำาคัญกับการฝึกบรรเลงเพลง โดย
เพลงท่ีใช้ในการเรียนการสอนสอดแทรกเทคนิคกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ไว้ และส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดคือในการเรียนการสอน
แต่ละครั้งอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา ทำาการสาธิตให้
ผู้เรียนได้พิจารณาจากการดูและการฟังอย่างชัดเจนทุกท่อน
เพลง หรือถ้าผู้เรียนคนไหนต้องการบันทึกเสียงหรือวีดีโอ 
อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาก็ยินดีให้บันทึกเพ่ือเป็นต้น
แบบในการฝึกหัดสำาหรับผู้เรียนท่ีต้องการฝึกฝนท่ีบ้าน
 2.5 การวัดและการประเมินผล
 อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนามีการวัดและ
ประเมินผลทุกคร้ังของการเรียนการสอน โดยผู้สอนประเมิน
จากพัฒนาด้านทักษะและความรู้ท่ีได้รับมอบหมายในการ
เรียนการสอนในคร้ังท่ีผ่านมา บางคร้ังเป็นการทดสอบท่ีไม่ได้
แจ้งล่วงหน้ามาก่อน หากผู้เรียนไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีอาจารย์
บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนากำาหนดก็ต้องเรียนในเร่ืองหรือเพลง
ท่ียังไม่ผ่านซำา้ ซ่ึงหากเรียนไปจนถึงระยะหน่ึงท่ีผู้เรียนเร่ิมมี

ทักษะความรู้เพียงพอ การวัดและการประเมินผลท่ีสำาคัญ 
ในการเรียนการสอนของอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา
คือการทดสอบการฟังและการร้องเพลงซ่ึงเป็นการทดสอบ
ทักษะของการฟัง ความสัมพันธ์ของมือซ้ายมือขวาได้อย่างดี
กระบวนการเรียนการสอนกีตาร์ของอาจารย์บุญชอบ 
ถนอมวงศ์ธนา ประกอบด้วยหลักสูตรกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ท่ี
เป็นหลักสูตรท่ีอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาได้คิดค้นจาก
ประสบการณ์และเรียบเรียงเอาไว้โดยเรียบง่ายโดยมีเน้ือหา
ท่ีเรียงลำาดับข้ันตอนท่ีดีจากง่ายไปหายาก ด้านแนวคิดและ
หลักการสอนอาจารย์บุญชอบมีความเหมาะสม โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญเพราะมีลูกศิษย์หลากหลายวัย เน้นการ
เรียนรู้ทฤษฎีและปฎิบัติไปพร้อมกันโดยเฉพาะในเร่ืองของ
การฝึกการฟัง และการในไปบรรเลงใช้ในชีวิตจริง ในด้าน
วิธีการสอนหรือเทคนิคน้ันเป็นการรวบรวมเทคนิคในการ
บรรเลงกีตาร์ในรูปแบบฟิงเกอร์สไตล์ซ่ึงผู้เรียนได้เรียนและ
ฝึกไปพร้อมกับเพลงท่ีได้รับมอบหมายซ่ึงบทเพลงมีความ
สอดคล้องกันการเทคนิคการบรรเลง ด้านส่ือการสอน เป็น
ตัวช่วยท่ีทำาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อม เพ่ือ
ให้เกิดการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้องกับหลักสูตรท่ีสร้างเอาไว้ ด้าน
การวัดและการประเมินผลอาจยังวัดผลได้ไม่ครอบคลุมนัก 
เน่ืองจากอาจารย์บุญชอบตัดสินจากการบรรเลงของผู้เรียน
และการคิดสร้างสรรค์ในการเรียบเรียง ซ่ึงส่วนประกอบท่ี
ผ่านมาน้ันมีความสำาคัญกับความสำาเร็จของกระบวนการ
เรียนการสอนกีตาร์ของอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา
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บทคัดย่อ
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมของจังหวัด
ชัยภูมิ การดำาเนินการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory research) กลุ่มตัวอย่างคือสมาชิกของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิท่ีสนใจเข้ารับการอบรมและ
ให้คำาปรึกษาแนะนำาท้ังหมด โดยคัดเลือกแบบเจาะจงจำานวน 5 กลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interviews) และการกำากับติดตามโดยการให้คำาปรึกษาแนะนำา (Counseling guide) สถิติท่ีใช้
คือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยในการแก้ไขจุดอ่อนของกลุ่มท้ัง 4 ด้าน คือด้านการตลาดพบว่าสมาชิก
หลังเข้ารับการอบรมแล้วมีนามบัตร มีป้ายโฆษณา มีบรรจุภัณฑ์และใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการขายส่งผล
ให้ยอดขายของกลุ่มมีมากข้ึน ด้านการผลิตมีการจัดทำาแผนการทำางานส่งผลให้แก้ไขปัญหาการขาดแรงงานในฤดูการทำานาได้ 
ด้านการเงินหลังจากการฝึกอบรมพบว่าสมาชิกมีการจัดทำาบัญชีรายรับรายจ่าย มีการแยกหมวดหมู่ของต้นทุนการผลิต และ
คิดต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริงได้ทำาให้สามารถต้ังราคาขายและประมาณการกำาไรท่ีชัดเจน และด้านการบริหารจัดการของกลุ่ม
พบว่าสมาชิกของกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากข้ึนโดยมีการแบ่งกรอบของหน้าท่ีรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน ในส่วนของอุปสรรคท่ีพบของกลุ่มคือ การเพ่ิมทักษะในส่วนท่ีกลุ่มต้องการในด้านต่างๆ อาทิ การเงิน การตลาด 
การผลิตและการบริหารจัดการ การรวมตัวกันในการส่ังซ้ือเส้นไหม และการรวมตัวกันในการส่ังทำาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมอำานาจ
การต่อรองและได้ราคาท่ีถูกลง

คำาสำาคัญ: การพัฒนาการบริหารจัดการ, การจัดการความรู้, การบริหารจัดการ

Abstract
 This study aimed to improve development management of silk weaving manufacturers group 
in Chaiyaphum Province. This research was conducted on a qualitative research by using the process 
of participatory research. The samples were obtained by interested participants and consultants of silk 
weaving manufacturers group in Chaiyaphum Province. The numbers of trainee participants were divided 
into qualifying 5 groups. The tools that were used to collect data were questionnaires, in-depth interviews,
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and supervision by a counseling guide. The statistics 
used in the analysis of data are mean and standard
deviation. The outcome of the research on the 
weaknesses can be divided into four areas. In 
marketing after training, the members have business 
cards, packaging designs and advertisements, and 
public relations used in the promotion. As a result, 
sales of the group increased. In production aspect, 
the plan worked resulting in solving the problem of 
labour shortage on the farming season. In financial 
aspect, after training, it was found that members 
have been taking notes in the accounting of the 
group. There is a separate category of production 
costs and the actual production costs. Resulting 
in the selling price and profit forecast is clear. In 
Management aspect, it was found that members 
took part in dividing the framework of responsibilities
clearly. A threat that the group encountered is that 
the group wants to increase skills in areas such as 
finance, marketing, production, and management. 
The group had a combination of silk and packaging 
order in order to increase the bargaining power and 
get cheaper prices. 

Keywords: Development Management, Knowledge 
Management, Management Administration

บทนำา
 ภูมิปัญญาการทอผ้าของคนไทยถูกถ่ายทอดมา
จากบรรพบุรุษ เป็นภูมิปัญญาอันลำ้าค่าท่ีถูกถ่ายทอดจาก
รุ่นสู่รุ่น ในอดีตกาลภูมิปัญญาการทอผ้านับเป็นวิถีชีวิตของ
สังคมเกษตร ตัวอย่างเช่น การปลูกหม่อนเล้ียงไหม การ
ทอผ้าไหม และการทำาการเกษตร วิถีชีวิตของสังคมเกษตร
ถูกแสดงด้วยการดำารงชีวิตท่ีข้ึนอยู่กับความต้องการข้ันพ้ืน
ฐาน 4 ประการของมนุษย์ (กันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา, 2546) 
ภูมิปัญญาการทอผ้าไม่ได้เป็นเพียงการทอผ้าเพ่ือสวมใส่
เท่าน้ันแต่ยังเป็นการอนุรักษ์และการพัฒนาศิลปะการทอ

ผ้าท่ีถูกส่ังสมมาจากรุ่นสู่รุ่น การทอผ้าเป็นเอกลักษณ์และ
ยังสามารถสร้างรายได้จากการทอผ้า เช่น ผ้าไหมแพรวา
ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ และผ้ากาบบัวของจังหวัดอุบลราชธานี 
(ประภาศรี ถนอมธรรมและคณะ, 2556) การทอผ้าไหมของ
จังหวัดชัยภูมิ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดกันมา
หลายช่ัวอายุคน ประวัติการทอผ้ามีมายาวนานต้ังแต่การ
ก่อต้ังเมืองชัยภูมิ โดยภริยาของเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัด
ชัยภูมิคือ ท้าวบุญมีหรือชาวบ้านเรียกว่า “แม่บุญมี” ภริยา
ของพระยาภักดีชุมพล ได้นำาภูมิปัญญาการทอผ้ามาสอนชาว
บ้าน การทอผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิแต่เดิมมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้ในชีวิตประจำาวัน การทอผ้าไหมเน้นความประณีต
ละเอียดอ่อน งดงาม ลวดลายท่ีปรากฏบนผืนผ้าน้ันได้แนว
ความคิดมาจากการดำารงชีวิตประจำาวันและธรรมชาติรอบ
ตัวนำามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลายผ้าไหมมัดหม่ี
อาทิลาย “ขอนารี”(กันยารัตน์ พิพัฒน์วัชรา, 2546)
 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัดชัยภูมิ ได้
เร่ิมก่อต้ังในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2554 โดยได้รับงบ
ประมาณในการสนับสนุนเร่ิมแรกจากอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา สืบเน่ืองจากความต้องการสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีเป็นการรวม
กลุ่มของผู้ทอผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิ ต้ังแต่ต้นนำา้ถึงปลาย
นำ้า เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน เม่ือ
เร่ิมดำาเนินการมีผู้ทอผ้าไหมในจังหวัดชัยภูมิสมัครเข้าร่วม
โครงการท้ังส้ิน 23 กลุ่ม (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 
2554) จากการ วิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า จุดแข็ง 
(Strengths) ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิคือ 
การทอผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิเป็นส่ิงท่ีสืบทอดมาต้ังแต่
รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ถูกถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน นับเป็น
ภูมิปัญญาท้องถ่ินและเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิ
ต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังเมืองชัยภูมิ ดังน้ันฝีมือการทอผ้าของจังหวัด
ชัยภูมิ จึงมีฝีมือท่ีประณีตงดงาม ความอุดมสมบูรณ์ของ
จังหวัดชัยภูมิเป็นปัจจัยทำาให้เกิดภูมิปัญญาการปลูกหม่อน
เล้ียงไหมสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน การก่อต้ังกลุ่ม
แปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัดชัยภูมิ ส่งผลดีต่อกลุ่มใน
ด้านการนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การผลิต เช่น เคร่ืองตีเกลียว และเคร่ืองสาวไหม เป็นต้น 
เพราะเป็นโอกาสท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการผลิต 
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ทำาให้ต้นทุนการผลิตลดลง (ประภาศรี ถนอมธรรมและคณะ, 
2556)
 ส่วนจุดอ่อน (Weaknesses) ของกลุ่มผู้ผลิตผ้า
ไหมของจังหวัดชัยภูมิคือ ผู้ผลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิขาด
ความรู้ด้านการตลาด ด้านการเงิน ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางของ
การจำาหน่ายสินค้าและเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า อีก
ท้ังการบริหารจัดการของกลุ่มยังขาดประสิทธิภาพ อำานาจ
การบริหารจัดการข้ึนอยู่กับประธานหรือเลขานุการของ
กลุ่มทำาให้สมาชิกขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ขาดแคลนเงินทุน ปัญหาด้านการผลิตขาดการวางแผนการ
ผลิต ผลิตตามความต้องการหรือความชอบของผู้ทอซ่ึงไม่
ตรงกับความต้องการของตลาด ต้นทุนของการทำาบรรจุภัณฑ์
มีราคาแพง นอกจากน้ีปัญหาท่ีพบคือการขาดการพัฒนาการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สามารถนำาเศษผ้าไหมท่ีมีอยู่มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางของการจำาหน่ายสินค้า (ประภาศรี 
ถนอมธรรมและคณะ, 2556)
 ด้านโอกาส (Opportunities) ของกลุ่มผู้ผลิต
ผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิคือ การจัดต้ังโครงการรวมกลุ่ม
แปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัดชัยภูมิ หรือการรวมกลุ่ม
วิสาหกิจ ถือเป็นโอกาสอันดีของการสร้างความเข้มแข็ง
ของการผลิตและการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัด
ชัยภูมิ ส่งผลให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
อย่างต่อเน่ือง และการจัดต้ังหรือการรวมกลุ่มของแม่บ้าน
ท่ีรักการทอผ้าทำาให้สามารถของบประมาณสนับสนุนและ
ความรู้ทางวิชาการจากภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
ส่วนอุปสรรค (Threats) ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมของจังหวัด
ชัยภูมิคือ นโยบายของรัฐบาลท่ีขาดความชัดเจน สำาหรับการ
พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ
บางปีการดำาเนินนโยบายล่าช้าทำาให้งบประมาณถูกดึงกลับ
ไป ราคาของเส้นไหมมีราคาแพงเพราะไม่สามารถควบคุม
การผลิตได้ ปัญหาการแข่งขันการตัดราคาทำาให้ลดคุณภาพ
ของการผลิต หน่วยงานของภาครัฐเข้าไปส่งเสริมโดยท่ีไม่
ได้ศึกษาถึงบริบทของท้องถ่ินทำาให้ไม่ทราบความต้องการ
ท่ีแท้จริงของกลุ่ม จึงส่งเสริมในส่วนท่ีชุมชนไม่ต้องการ แต่
ขาดการเหลียวแลในบางด้านท่ีจำาเป็นและสำาคัญ เช่น การ

ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านการตลาด การบริหารจัดการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 จากปัญหาของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมของจังหวัด
ชัยภูมิดังกล่าวข้างต้น คือขาดความรู้ด้านการการตลาดท่ีจะ
ส่งผลต่อยอดขายของกลุ่ม การขาดความรู้ในการพัฒนาการ
บริหารจัดการ อาจส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทำางานของกลุ่ม ขาดความรู้ด้านการเงินท่ีส่งผลต่อการคิด
ต้นทุน ขาดความรู้ด้านการผลิต และปัญหาของการขาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางของการจำาหน่ายสินค้า ซ่ึงหากกลุ่มผู้ผลิต
ผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิได้รับการพัฒนาในส่วนท่ีกล่าวมา
ข้างต้นแล้วจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดำาเนินงานของ
กลุ่ม ทำาให้ยอดขายและรายได้ของกลุ่มเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะนำามา
ซ่ึงการพัฒนาเศรษฐกิจและความกินดีอยู่ดีของกลุ่ม ควรมีวิธี
การและกระบวนการอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาการบริหารจัดการของ
กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิ 

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
กระบวนการศึกษาวิจัยแบบการมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research : PAR) โดยมีวิธีการดำาเนินงานดังมีราย
ละเอียดดังน้ี
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1.1 ประชากร ได้แก่ สมาชิกกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัดชัยภูมิ จำานวน 23 กลุ่ม
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง จำานวน 5 กลุ่ม โดยคัดเลือกกลุ่มท่ีเข้มแข็งและมี
ศักยภาพเพ่ือสามารถพัฒนาต่อยอดได้
  1.3 ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ พัฒนาชุมชน 
ผู้นำาชุมชน ผู้บริหารในสถานศึกษา ประธานคลัสเตอร์ส่ิง
ทอชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ



228 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559รมยสาร

 2. พ้ืนท่ีดำาเนินการวิจัย อำาเภอเมือง อำาเภอจัตุรัส 
และอำาเภอบ้านเขว้า
 3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรท่ีต้องการศึกษาคือ การพัฒนาการบริหารจัดการ การ
จัดการความรู้ และการบริหารจัดการ

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 วิธีดำาเนินการวิจัยมีการออกแบบการเรียนรู้
กระบวนการศึกษาวิจัยแบบการมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research : PAR) โดยมีวิธีการดำาเนินงานดังมีราย
ละเอียดดังน้ี
 1. การวางแผน (Planning) มีการออกแบบราย
ละเอียดของการวางแผนออกเป็นส่ีด้านดังรายละเอียด ได้แก่ 
กิจกรรม กลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ เคร่ืองมือท่ีใช้ และการ
วิเคราะห์ข้อมูล
  1.1 กิจกรรม กิจกรรมมีรายละเอียดดังน้ี การ
วางแผนในการจัดเวทีประชุมเพ่ือศึกษาบริบทและปัญหา 
การวางแผนในการคัดเลือกกลุ่มท่ีมีศักยภาพนำามาออกแบบ
และกำาหนดคุณลักษณะของกลุ่มท่ีเข้มแข็งและมีคุณภาพ
และสมาชิกของกลุ่มต้องการพัฒนาศักยภาพ การวางแผน
จัดเวทีประชุมเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และการจัดการองค์
ความรู้ท่ีได้มาจัดระบบเพ่ือนำาไปใช้ถ่ายทอดให้แก่สมาชิก 
การวางแผนในการจัดเวทีประชุมเพ่ือหากระบวนการและ
รูปแบบของการถ่ายทอดองค์ความรู้ การวางแผนในการจัด
เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการในดำาเนินการถ่ายทอดความรู้ให้
กับสมาชิกและการวางแผนในกิจกรรมให้คำาปรึกษาแนะนำา 
การวางแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลของการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการวางแผนในการจัดเวทีประชุมเพ่ือ
สรุปผลของการวิจัยและทอดองค์ความรู้คืนสู่ท้องถ่ิน
  1.2 กลุ่มท่ีเข้าร่วมโครงการ การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง 5 กลุ่ม โดยการเลือกแบบเจาะจงดำาเนินการคัดจาก
กลุ่มท่ีเข้มแข็งและมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ จาก
ประชากรท้ังหมด 23 กลุ่ม
  1.3 เคร่ืองมือ และเทคนิคท่ีใช้ในการวิจัยคือ 
การสนทนากลุ่ม การประชุม แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม 
และแบบบันทึกการกำากับติดตามในการลงพ้ืนท่ี
  1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการสรุปและ

วิเคราะห์เน้ือหา แล้วนำามาสร้างเป็นแผนงาน
 2. ปฏิบัติการ (Act) การปฏิบัติการตามแผนท่ี
กำาหนด มีการออกแบบรายละเอียดของการปฏิบัติการการ
ดังน้ี
  2.1 การดำาเนินการฝึกอบรมในการเพ่ิมทักษะ
ให้แก่สมาชิกในด้านการการตลาด ด้านการเงิน ด้านการผลิต
และความรู้ในด้านการบริหารจัดการ เป็นเวลา 3 วัน
  2.2 การออกกำากับติดตามในพ้ืนท่ีโดยการให้
คำาปรึกษาแนะนำารายกลุ่ม ณ ท่ีทำาการกลุ่มก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม เป็นเวลา 10 วัน
 3. สังเกตผลท่ีเกิดจากการฝึกอบรมและรวบรวม
ข้อมูล (Observe) มีรายละเอียดดังน้ี
  3.1 เคร่ืองมือ แบบสอบถามผู้ท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกประธานกลุ่ม และแบบ
บันทึกการกำากับติดตามในการลงพ้ืนท่ี
  3.2 ผลการวิเคราะห์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
การดำาเนินการโดยนำาองค์ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดใน
การเพ่ิมทักษะด้านการตลาดไปพัฒนาเพ่ือจัดทำานามบัตร 
ป้ายโฆษณา การประชาสัมพันธ์ เพ่ือใช้ในการส่งเสริมการ
ตลาดส่งผลให้การติดต่อส่ือสารกับลูกค้าคล่องตัวมากข้ึน 
ทำาให้ยอดขายของท้ัง 5 กลุ่มสูงข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 33.58 
ด้านการเงินกลุ่มนำาองค์ความรู้ท่ีได้รับในการเพ่ิมทักษะโดย
สามารถจัดทำาบัญชีรายรับรายจ่าย การแยกหมวดหมู่ของ
ต้นทุนการผลิต ทำาให้คิดต้นทุนการผลิตและประมาณการ
กำาไรโดยอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลท่ีแท้จริงได้ การเพ่ิมทักษะด้าน
การผลิตส่งผลให้กลุ่มสามารถจัดทำาแผนการทำางานให้ชัดเจน 
ทำาให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในฤดูการทำานาได้ 
และการเพ่ิมทักษะด้านการบริหารจัดการของกลุ่มพบว่า
กลุ่มสามารถนำาองค์ความรู้ท่ีได้รับมาปรับในการแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบตามความสามารถ ส่งผลให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการและเกิดประสิทธิภาพในการดำาเนิน
งานมากข้ึน
 ด้านการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมในด้านความรู้ด้านการบริหารจัดการก่อนการอบรม
และหลังเข้ารับการอบรมแล้ว มีระดับความพึงพอใจน้อย
(  = 2.48, S.D. = 0.51) เปรียบเทียบกับความรู้ด้านการ
บริหารจัดการหลังการอบรม มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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(  = 4.90, S.D. = 0.30) และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ใน
การสร้างรายได้เสริมในอนาคตมากข้ึนระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด (  = 4.81, S.D. = 0.40)
 4. ข้ันสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflect) ซ่ึงนำา
ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานต่อไป
  4.1 กลุ่มสามารถนำาองค์ความรู้ท่ีได้จากการ
จัดการความรู้ โดยกลุ่มมีส่วนร่วมในการออกแบบและ
แสดงความคิดเห็นในรายละเอียดตามสภาพของบริบทของ
กลุ่ม ทำาให้กลุ่มสามารถดำาเนินการจัดทำาเคร่ืองมือเพ่ือใช้
ในการส่งเสริมการตลาด อาทิ นามบัตร ป้ายโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และบรรจุภัณฑ์
  4.2 กลุ่มสามารถนำาองค์ความรู้ท่ีได้จากการ
จัดการองค์ความรู้ โดยกลุ่มมีส่วนร่วมดำาเนินการเสริมสร้าง
การพัฒนาการบริหารจัดการของกลุ่มในด้านการเงิน อาทิ 
การคิดต้นทุนการผลิต การแยกหมวดหมู่ของต้นทุนการผลิต 
การทำาบัญชีรายรับรายจ่าย และด้านการบริหารจัดการมีการ
แบ่งหมวดหมู่อำานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ส่งผลให้กลุ่มเกิด
การพัฒนาการบริหารจัดการอย่ามีประสิทธิภาพมากข้ึน

ผลการวิจัย
 การศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการของกลุ่มผู้
ผลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิ จากการศึกษาบริบทของกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิ โดยการวิเคราะห์ SWOT 
Analysis พบว่า จุดอ่อน (Weaknesses) ของผู้ผลิตผ้าไหม
คือ ขาดความรู้ด้านการตลาด เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจำาหน่าย
สินค้า ขาดความรู้ด้านการวางแผนการผลิตทำาให้ขาดแรงงาน
ในฤดูทำานา การผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด ด้าน
การเงินขาดความรู้ในการคิดต้นทุนการผลิต การแยกหมวด
หมู่ของต้นทุนการผลิต ขาดความรู้ในการทำาบัญชีรายรับราย
จ่าย และขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการ และอุปสรรค
(Threat) ของผู้ผลิตผ้าไหมคือ นโยบายของรัฐในการส่งเสริม
และสนับสนุนขาดความต่อเน่ือง และการสนับสนุนบางคร้ัง
ไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม รวมท้ังเส้นไหมมีราคาแพง
และการแข่งขันกันตัดราคา
 การเสริมสร้างการพัฒนาการบริหารจัดการของ
กลุ่มผู้ผลิตไหมของจังหวัดชัยภูมิ จากการจัดเวทีประชุมเพ่ือ
ศึกษาบริบทและปัญหา การคัดเลือกกลุ่มท่ีเข้มแข็งและมี

ศักยภาพ การรวบรวมองค์ความรู้และการจัดการองค์ความรู้
ซ่ึงสามารถค้นคว้าได้จากเอกสาร ตำารา งานวิจัย และความรู้
จากตัวบุคคล รวมท้ังการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด
เห็นของสมาชิก อีกท้ังการถอดองค์ความรู้จากแบบสอบถาม 
การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุม และการสนทนากลุ่ม แล้ว
นำามาจัดระบบในรูปของเอกสารประกอบการฝึกอบรมและ
ใบกำากับติดตามผล เพ่ือนำาไปใช้ถ่ายทอดและให้คำาปรึกษา
แนะนำาแก่สมาชิกของกลุ่ม การหากระบวนการและรูปแบบ
ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ แล้วดำาเนินการถ่ายทอดความ
รู้และการให้คำาปรึกษาแนะนำา ทำาให้สมาชิกของกลุ่มได้รับ
การพัฒนาทักษะส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างการพัฒนาการ
บริหารจัดการ ด้านการตลาดกลุ่มสามารถนำาองค์ความรู้
ท่ีกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ออกแบบและ
ให้ข้อมูลด้านรายละเอียดของการจัดทำาในส่วนของช่ือ ท่ี
อยู่ รางวัลท่ีได้รับ และประวัติความเป็นมาของกลุ่มตาม
สภาพบริบทของกลุ่มแล้วนำามาพัฒนาและดำาเนินการจัดทำา
นามบัตร ป้ายโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการส่งเสริมการขายส่งผลให้ยอดขาย
และรายได้ของกลุ่มสูงข้ึนโดยเฉล่ีย ร้อยละ 33.58 ซ่ึงทำาให้
สามารถแก้ไขจุดอ่อนด้านการตลาดของกลุ่ม ด้านการผลิต
กลุ่มสามารถนำาองค์ความรู้มาดำาเนินการจัดทำาแผนการ
ทำางานส่งผลให้แก้ไขปัญหาการขาดแรงงาน การผลิตตามคำา
ส่ังหรือความต้องการของลูกค้ามากกว่าการผลิตตามความ
ชอบของผู้ทอเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนด้านการผลิต และสมาชิกได้
รับคำาแนะนำาในการจัดทำาแบบ และลวดลายรวมท้ังสีในการ
ทอให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป็นการแก้ไขจุดอ่อน
ด้านการผลิต ด้านการเงินพบว่าสมาชิกสามารถนำาองค์ความรู้
ท่ีได้จากการฝึกปฏิบัติมาจัดทำาบัญชีรายรับรายจ่าย รวมท้ัง
การแยกหมวดหมู่ของต้นทุนการผลิตในด้านต่าง ๆ  อาทิ เส้น
ไหม ค่าจ้างฟอกและค่าจ้างย้อมเส้นไหม ค่านำา้และค่าไฟฟ้า 
ค่าจ้างกรอเส้นไหม ค่าจ้างอบนำา้ยา และค่าจ้างแรงงานใน
การทอผ้าไหมจึงสามารถคำานวณต้นทุนการผลิตท่ีแท้จริงได้ 
ส่งผลต่อการต้ังราคาขายท่ีชัดเจนโดยประมาณการกำาไรเพ่ิม
ข้ึนจากต้นทุนร้อยละ 30-40 และด้านการบริหารจัดการของ
กลุ่มพบว่าสมาชิกของกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการมากข้ึนโดยการแบ่งกรอบของหน้าท่ีรับ
ผิดชอบอย่างชัดเจน แบ่งสายงานหน้าท่ีรับผิดชอบให้ตรง
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กับความสามารถและความเช่ียวชาญในการผลิตแต่ละด้าน 
อาทิ แยกกลุ่มผู้ทอ แยกกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเล้ียงไหม กลุ่มผู้ทำา
หน้าท่ีด้านการขาย การประชาสัมพันธ์ ผู้จัดทำาบัญชี ทำาให้
กลุ่มมีประสิทธิภาพในการดำาเนินงานมากข้ึน โดยยึดหลัก
ของการแบ่งผลประโยชน์ตามหน้าท่ีของการทำางานเพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นหลัก 
และอุปสรรคของกลุ่มในด้านราคาเส้นไหมมีราคาแพงการ
แก้ไขปัญหาคือการให้ความรู้แก่กลุ่มของสมาชิกในการส่ัง
ซ้ือเส้นไหมในปริมาณมากเพ่ือเพ่ิมอำานาจการต่อรองและได้
ราคาท่ีถูกลง ส่วนการตัดราคาของสมาชิกน้ันส่งผลต่อความ
น่าเช่ือถือของสินค้าแก้ไขโดยการให้ความรู้ให้แก่กลุ่มในการ
ต้ังราคาขายโดยยึดหลักของคุณภาพของสินค้า จะทำาให้เกิด
ความน่าเช่ือถือของลูกค้า ด้านราคาบรรจุภัณฑ์มีราคาสูง
สามารถแก้ไขโดยการรวมกลุ่มเพ่ือส่ังทำาในปริมาณมากจะได้
ราคาท่ีถูกลง ด้านจุดแข็งคือทักษะของแรงงานมีฝีมือประณีต
แต่ก็สามารถเพ่ิมจุดแข็งในส่วนน้ีให้เพ่ิมข้ึนได้โดยการพัฒนา
ทักษะของแรงงานท่ีมีฝีมือปานกลางและส่งเสริมให้เยาวชน
รุ่นใหม่เข้ามาสานต่อภูมิปัญญาการทอผ้าไหม และถ้าสมาชิก
ของกลุ่มมีการพัฒนาเคร่ืองมือการส่งเสริมการตลาด และ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการโดยการยึดหลักการมีส่วน
ร่วมของสมาชิก ยึดหลักความเป็นธรรมและมีการแบ่งปันผล
ประโยชน์อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ รวมท้ังมีการ
พัฒนาและรักษาคุณภาพของสินค้าให้มีมาตรฐาน และการ
พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วจะส่ง
ผลต่อรายได้และยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของกลุ่ม อันจะนำามาซ่ึง
การพัฒนาเศรษฐกิจและความกินดีอยู่ดีของสมาชิกของกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าไหมอย่างย่ังยืนสืบไป

อภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการของกลุ่ม
แปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัดชัยภูมิ หลังการวิจัยพบว่า
ด้านการตลาดสมาชิกของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิ 
มีการจัดทำาเคร่ืองมือเพ่ือส่งเสริมการตลาดของกลุ่ม อาทิ 
นามบัตร ป้ายโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และบรรจุภัณฑ์ 
ส่งผลให้ยอดขายและรายได้ของกลุ่มสูงข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 
33.58 ด้านการบริหารจัดการมีการแบ่งกรอบของหน้าท่ี
รับผิดชอบในการทำางานอย่างชัดเจน ด้านการเงินมีการจด

บันทึกรายรับรายจ่าย มีการจำาแนกหมวดหมู่ของต้นทุน การ
จำาแนกหมวดหมู่ทำาให้กลุ่มสามารถคำานวณต้นทุนท่ีแท้จริง
สามารถตรวจสอบต้นทุนท่ีอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลท่ีเป็นจริง 
และสามารประมาณการกำาไรโดยบวกเพ่ิมจากต้นทุนร้อย
ละ 30-40 ด้านการผลิตมีการวางแผนการผลิตโดยการจัด
ทำาตารางการทำางานให้ชัดเจน จัดทำาแผนแรงงาน การผลิต
ตามความต้องการของตลาด ซ่ึงส่งผลต่อการเสริมสร้างการ
พัฒนาการบริหารจัดการทำาให้เพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ดำาเนินงานภาพรวมของกลุ่ม ซ่ึงการวิจัยคร้ังน้ีสอดคล้องกับ
การวิจัยของสกุล วงษ์กาฬสินธ์ุ (2553) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การ
พัฒนาศักยภาพส่ิงทอชุมชนจังหวัดชัยภูมิ” โดยการวิจัย
เชิงปฏิบัติการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการดำาเนินการวิจัยคือ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดเวทีประชุม การจัดเวทีประชุม
เชิงปฏิบัติการ การจัดอบรมปฏิบัติการการพัฒนาสร้างมูลค่า
เพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอชุมชน แลกเปล่ียนและให้ข้อ
เสนอแนะ หลังการเข้ารับการฝึกอบรมพบว่า สมาชิกของ
กลุ่มแรงงานมีทักษะมากข้ึนในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะการ
ฟอกย้อมและการให้สี การออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ การ
ทอ การบริหารจัดการกลุ่มท่ีมีระบบมากข้ึน และพบว่ายอด
ขายของกลุ่มเพ่ิมข้ึน กลุ่มสามารถปรับปรุงผลิตภาพโดยคำา
ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยโดยมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงข้ึน 
มีการส่งเสริมการขาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีการ
เพ่ิมพูนทักษะด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการมีการ
จัดทำาแผนงานและมีเป้าหมายร่วมกัน และภาครัฐให้การ
สนับสนุนด้านเงินทุนมากข้ึน และยังสอดคล้องกับการวิจัย
ของธนิตศักด์ิ รังสิพุฒิศักด์ิ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การ
บริหารจัดการกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก ตำาบล
สนวน อำาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์” พบว่าปัญหาการ
บริหารจัดการของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก มี
ปัญหาด้านการตลาด ขาดการประชาสัมพันธ์ แนวทาง
แก้ไขปัญหาของกลุ่มคือ เพ่ิมทักษะด้านการตลาด โดยการ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง จัดทำาแผ่นพับเพ่ือ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการลดต้นทุนการผลิตจาก
กระบวนการผลิต ส่วนด้านการบริหารจัดการพบว่ากลุ่ม
ขาดทักษะในการบริหารจัดการในรูปของกลุ่มแนวทางแก้ไข
ปัญหาของกลุ่มคือการจัดฝึกอบรมในการให้ความรู้ในการ
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พัฒนาการบริหารจัดการ และการวิจัยในคร้ังน้ีสอดคล้อง
กับการวิจัยของกนกวรรณ คณากรสุขสันต์ (2553) ซ่ึงได้
ศึกษาเร่ือง “การบริหารจัดการแบบย่ังยืนของธุรกิจทอผ้า
ไหมยกดอกลำาพูน” พบว่าการพัฒนาการบริหารจัดการแบบ
ย่ังยืนโดยการศึกษาด้านการผลิต การตลาด และด้านการ
เงิน ด้านการผลิตกลุ่มทำาการผลิตตามคำาส่ังของลูกค้าและ
ตามความต้องการของตลาด ด้านการตลาดมีการส่งเสริม
การตลาดโดยการใช้ ป้ายโฆษณา และแผ่นพับ รวมท้ังการ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการเงินกลุ่มมีการจัดทำาบัญชีโดยการใช้
สมุดบันทึก และการจดบัญชีโยการแยกหมวดหมู่ เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาการบริหารจัดการแบบย่ังยืน และการวิจัยในคร้ัง
น้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิชิต วงศ์คำา (2551) ท่ีได้
ศึกษาเร่ือง “การบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อความเข้มแข็งของ
กลุ่ม: กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้าไหม บ้านหนองตาไก้ ตำาบล
หนองกง อำาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์” จากการศึกษาพบ
ว่าการบริหารจัดการส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่ม ปัจจัย
สำาคัญของการบริหารจัดการคือการจัดทำาโครงสร้างของการ
บริหารกลุ่ม การมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชัดเจน การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก การควบคุม การตรวจสอบ และการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างชัดเจน ส่วนความรู้ด้านการบริหาร
จัดการซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
(2548) ท่ีกล่าวว่าการบริหารจัดการ คือแนวทางหรือวิธี
การบริหารงานเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร 
กระบวนการบริหารงานประกอบด้วย 3 ข้ันตอน คือ การ
คิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) การดำาเนิน
งาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาประเทศเพ่ือทำาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
การบริหารจัดการเน้นการนำาแนวคิดการจัดการของภาค
เอกชน ด้านการมุ่งหวังผลกำาไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว 
การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน 
และการลดข้ันตอน และสอดคล้องกับแนวความคิดของ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) ท่ีกล่าวว่าการบริหาร
จัดการ หมายถึงการกำาหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรท้ัง
หลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้บรรลุถึง
เป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
หมายถึงการใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่า และมีประสิทธิผล หมาย
ถึงการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติการสำาเร็จ

ตามแผนท่ีกำาหนดไว้ ดังน้ันผลสำาเร็จของการบริหารจัดการ
จึงจำาเป็นต้องมีท้ังประสิทธิภาพ และประสิทธิผลควบคู่กัน 
(Griffin, 1997 : 4) และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ 
วิจารณ์ พานิช (2540) ท่ีกล่าวว่า “การจัดการความรู้” 
ความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ 
การเข้าถึงข้อมูลเพ่ือสร้างเป็นความรู้ การจัดการความรู้เป็น
เร่ืองของการเพ่ิมประสิทธิผลของต้นทุนทางปัญญา และผล
สำาเร็จของการประยุกต์ใช้ และแนวความคิดของ วิจารณ์ พา
นิช (2546) กล่าวว่าการจัดการความรู้คือ เคร่ืองมือเพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายของงาน การพัฒนาคน การพัฒนาองค์กร
ไปเป็นองค์กรเรียนรู้ ซ่ึงองค์ความรู้ท่ีชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัว
หนังสือ (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึกอยู่ในสมอง 
(Tacit Knowledge) ท่ีอยู่ในคน อยู่ในใจ อยู่ในสมอง และ
อยู่ส่วนอ่ืน ๆ ของร่างกาย และยังสอดคล้องกับแนวความ
คิดของ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556) ท่ีกล่าวว่าการจัดการ
ความรู้เป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการจัดระบบ การค้นหา จัด
เก็บและนำาความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้ประโยชน์ การจัดการความ
รู้ในองค์กรจะเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบท่ีสำาคัญ 3 ประการคือ คนเป็นองค์
ประกอบท่ีสำาคัญ เป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นำาความรู้ท่ี
เกิดข้ึนไปใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้คน
เกิดความสะดวกในการค้นหา จัดเก็บ แลกเปล่ียน ตลอด
จนนำาความรู้ไปใช้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว และกระบวน
ความคิดเป็นการบริหารจัดการเพ่ือนำาความรู้จากแหล่งความ
รู้ต่าง ๆ  ไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ และยังสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ ประพนธ์ ผาสุกยืด (2547) ท่ีกล่าวว่าสามารถแบ่งองค์
ประกอบของการจัดการความรู้เป็น 3 ส่วนโดยเปรียบเทียบ
กับลักษณะของปลาคือ ส่วนท่ี 1 ส่วนของหัวปลา ได้แก่ วิสัย
ทัศน์หรือทิศทางการจัดการความรู้ ส่วนท่ี 2 ส่วนกลางลำาตัว
ปลา ได้แก่ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน เป็นส่วนท่ี
ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความยินยอมพร้อมใจในการ
แบ่งปันความรู้ซ่ึงกันและกัน ส่วนท่ี 3 ส่วนหางปลา ได้แก่ 
องค์ความรู้ท่ีสะสมไว้เป็นคลังความรู้ซ่ึงต้องอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล 
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ข้อเสนอแนะ 
 ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในการผลักดันให้เกิด
การเสริมสร้างการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยการนำา
เทคโนโลยีมาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมทักษะในด้านการผลิต ซ่ึงจะส่ง
ผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ทักษะการพัฒนาการ
บริหารจัดการอย่างมีระบบโดยใช้เทคโนโลยี อาทิ ด้านการ
เงิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการส่ง
เสริมในเข้าสู่แหล่งเงินทุนของกลุ่ม ซ่ึงจะส่งผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
ผู้ผลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิอย่างย่ังยืนสืบไป
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บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างย่ังยืนของโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมนตามแนวทางนวัตกรรมต้นแบบ ศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิด
เดียว” 3 ประเด็น คือ 1) สภาพปัญหา 2) กระบวนการตามนวัตกรรมต้นแบบ และ 3) บริบทปัญหา อุปสรรค และมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหา โดยใช้แบบสำารวจ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล และแบบทดสอบ ผลการวิจัยสรุป
ได้ 3 ประเด็น คือ 1) สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในด้านดีท่ีครูและผู้เรียนเห็นสอดคล้องกันในระดับมาก คือ การสอน
โดยใช้หนังสือเรียน ชุดแบบฝึก และการบ้าน ส่วนข้อคิดซ่ึงต่างกัน อาทิ การขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง การสอนซ่อมเสริม 
การแก้ปัญหาเด็กรายบุคคล และการจัดแสดงผลงานการอ่าน-การเขียน โดยครูจะเห็นว่าดีระดับมากท่ีสุดทุกประเด็น ขณะ
ท่ีนักเรียนเห็นว่าดีระดับมากบางประเด็น อาทิ การใช้ส่ือ ICT และการสอนแบบบูรณาการ และพบว่าผู้เรียนและครูมีความ
กระตือรือร้น ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน และทัศนคติท่ีดีในการเรียนรู้ระดับมากท่ีสุด รวมท้ังสถานท่ี วัสดุ
อุปกรณ์ และส่ือการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับดีมาก 2) กระบวนการตามนวัตกรรมต้นแบบ มี 6 ข้ันตอน คือ ออกคำา
ส่ังมอบหมายหน้าท่ี ครูอาสาทดสอบผู้เรียน แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามผลคะแนนสอบ ทำาตารางสอน 18 สัปดาห์ เขียนชาร์ตแผนภูมิ 
และดำาเนินการสอน และ 3) การเขียนคำาไทย มี 3 ปัญหา คือ การเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ส่วนการอ่านคำาไทย
มี 4 ปัญหา คือ อ่านไม่ออกท้ังคำา อ่านไม่ออกบางส่วน การออกเสียงพยางค์ และอ่านเป็นคำาอ่ืน

คำาสำาคัญ: การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้, โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน, ภาษาไทย

Abstract
 The objective of this study was to examine the sustainable solution process for illiteracy of Betty 
Dumen Border Patrol School, Pong District, Phayao Province. This study was based on the innovation of 
Siwakarn Patoommasoot (2010). The present study reported three issues: 1) problems of the context 
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2) sustainable solution process for Illiteracy and 
3) obstacles, and effective teaching and learning 
standard for the resolution. The data obtained 
through several methods: survey questionnaires, 
observation field notes and achievement tests. 
The results revealed three important issues as 
follows. 1) With regard to the problem of illiteracy 
responded by teachers and students, there was 
an agreement among them in “highest level” in 
the item of teachers teaching the whole class not 
grouping them based on their proficiency levels. 
Both the teachers and the students agreed in “high 
level” that the teaching activity was relied on 
books, exercises, and homework. The teachers and 
the students had different opinion on the request 
for parent cooperation, remedial teaching, problem
solving of each student, ICT teaching media, 
teaching by using source of information, integrated
teaching, learning activity from the library/book 
corner, academic competition, and reading and 
writing activity exhibition. For the students’ efficacy, 
it was found that both the teachers and the students
had an agreement in “high level” in all aspects. 
These were their enthusiasm, responsibility, class 
participation, positive attitude, the suitability of 
teaching and learning. The classroom was also 
viewed in “high level”. 2) There were six stages of 
the solution process for Illiteracy. This was started 
from assigning the responsibility for teachers 
involved. It was followed by testing the students 
by using dictation method, grouping them based on 
the scores, scheduling the 18-week teaching table, 
constructing chart. Finally, the volunteer teacher 
taught the students based on the four-step skills 
pattern. 3)There were three problems found when 
examining the problem of the context, obstacle, 
as well as effective teaching and learning standard 
for Thai word writing. These problems were writing 

consonant, vowel, and tonal mark. Also there were 
four problems found in reading Thai word as being 
unable to read the whole word, being unable to 
read some part of the word, pronouncing wrong 
syllable, and pronouncing wrong word.

Keywords: Illiteracy, Betty Dumen Border Patrol 
School, Thai

บทนำา
 ปัญหาการเรียนการสอนสำาคัญประการหน่ึงท่ีเกิด
ข้ึนกับโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน ตำาบลผา
ช้างน้อย อำาเภอปง จังหวัดพะเยา และยังมิอาจแก้ไขให้ล่วง
ลุไปได้ คือปัญหา “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ในรายวิชาภาษา
ไทย ซ่ึงมีความซับซ้อนและโยงใยไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ หลายกรณี 
ท้ังเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับโรงเรียนอนุบาลศึกษา ประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ ปัญหาการศึกษาของชาติ
โดยเฉพาะปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาไทยน้ันมีมานานแล้ว อีกท้ังไม่ได้รับการแก้ไขให้ล่วง
ลุไปได้ แต่จะทวีความรุนแรงข้ึนและโยงใยไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ 
อีกหลายปัญหา เพราะปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย 
มีความซับซ้อนเกินกว่าจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหน่ึง 
ปัจจุบันยังไม่มีนักวิชาการใดกล้าท่ีจะยืนยันถึงผลงานหรือวิธี
การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยวิธีการใดวิธีการ
หน่ึง แต่ศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) ยืนยันว่าวิธีการ “แจกลูก
สะกดคำา” ของคุรุเมธีท่ีสืบทอดมาแต่โบราณน้ัน หากปฏิบัติ
ตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีถูกต้องแล้วจะแก้ปัญหาดังกล่าว
ได้จริง ทว่ารูปแบบและข้ันตอนดังกล่าวยังมิได้มีการศึกษา
ตามระเบียบวิธีวิจัยเพ่ือการยืนยันแนวทางท่ีชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
  โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน
ประสบปัญหาใหญ่ด้านการเรียนการสอนในรายวิชาภาษา
ไทยซ่ึงผลการสอบโอ-เน็ต (O–NET-Ordinary National 
Educational Test) ของนักเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์และอยู่
ในระดับตำ่ากว่าเกณฑ์มาก ด้วยเหตุท่ีการเรียนภาษาไทย
ให้มีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีน้ันผู้เรียนจะต้องอ่านออกเขียนได้อย่าง
คล่องแคล่วเสียก่อน แต่ด้วยสภาพพ้ืนท่ี สังคม วัฒนธรรม 
และชาติพันธ์ุของนักเรียนกอปรกับหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
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ต้องจัดตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำาหนดไว้รวมกันเป็นฐาน
ให้เกิดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนจำานวน
หน่ึง โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมนจึงนำาเอา
แนวทางและนวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) มาใช้ในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว ซ่ึงก็สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับดีเด่น 
นักเรียนส่วนมากอ่านออกเขียนได้เป็นส่วนใหญ่
  มหาวิทยาลัยพะเยามีปณิธานอันแน่วแน่ในการ
ดำาเนินงานว่า “ปัญญาเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน” คณะ
ศิลปศาสตร์ก็มีปณิธานดังกล่าวร่วมกับมหาวิทยาลัย จึง
มีความตระหนักในปัญหา “การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” 
ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยของนักเรียนไทยโดยเฉพาะท่ี
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมนเป็นอย่างย่ิง จึง
เห็นสมควรทำาวิจัยเร่ือง “กระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้อย่างย่ังยืน: กรณีศึกษาโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน” เพ่ือเรียนรู้และพิสูจน์กระบวนการแก้
ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างย่ังยืนของโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน ตามแนวทางนวัตกรรมต้นแบบ 
“เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์ 
ปทุมสูติ (2554) นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ของนักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ต
ต้ีดูเมนโดยตรงแล้ว สถานศึกษาอ่ืนสามารถนำาผลการวิจัย
คร้ังน้ีไปปรับประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่
ได้อันเป็นปัญหาพ้ืนฐานในการเรียนวิชาภาษาไทยได้เช่นกัน 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพ่ือศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้อย่างย่ังยืนของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดู
เมน อำาเภอปง จังหวัดพะเยา ตามแนวทางนวัตกรรมต้นแบบ 
“เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์ 
ปทุมสูติ (2554) ใน 3 ประเด็น ได้แก่
 1. สภาพปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
 2. กระบวนการตามนวัตกรรมต้นแบบแก้ปัญหา
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
 3. บริบทปัญหา อุปสรรค และมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ปัญหาการอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างย่ังยืน

ขอบเขตของการวิจัย
 ประกอบด้วยขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ขอบเขตด้านเวลา 
และขอบเขตด้านเน้ือหา ดังน้ี
 1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี
 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน ตำาบล
ผาช้างน้อย อำาเภอปง จังหวัดพะเยา
 2. ขอบเขตด้านเวลา
 ระยะเวลาในการวิจัยคร้ังน้ีอยู่ในช่วง 1 ตุลาคม 
2556 ถึง 31 ธันวาคม 2557
 3. ขอบเขตด้านเน้ือหา
 การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษากระบวนการแก้ปัญหา
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างย่ังยืนของโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน อำาเภอปง จังหวัดพะเยา ตามแนวทาง
นวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิด
เดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 
  3.1 สภาพปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
คือสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้เร่ืองอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
  3.2 กระบวนการตามนวัตกรรมต้นแบบแก้
ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เป็นกระบวนการแก้ปัญหา
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
เบ็ตต้ีดูเมนตามแนวทางนวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554)
  3.3 บริบทปัญหา อุปสรรค และมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ปัญหาการอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างย่ังยืน เป็นปัญหาท่ียังปรากฏอยู่หลัง
จากท่ีโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมนดำาเนินการ
ตามแนวทางนวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) แล้ว โดย
เน้นท่ีปัญหาภายในภาษาระดับเสียงและอักษร โดยปัญหา
ระดับเสียง คือเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของคำา
ท่ีเป็นปัญหาในการอ่าน และปัญหาระดับอักษร คืออักษร
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ท่ีเป็นปัญหาเม่ือเขียนประกอบ
เป็นคำา
 
วิธีดำาเนินการวิจัย
 วิธีดำาเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
 ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาการอ่านไม่ออก
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เขียนไม่ได้ของนักเรียน โดยศึกษาถึงสภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในมุมมองของนักเรียน สภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในมุมมองของครู ศักยภาพของผู้เรียนโดยการประเมิน
ตนเอง และศักยภาพของผู้เรียนโดยการประเมินของครู 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยระยะน้ี ได้แก่ ครู/ผู้บริหาร และ
นักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน สังกัด
กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนท่ี 32 จำานวนท้ังส้ิน 96 
คน แบ่งออกเป็นครู/ผู้บริหาร จำานวน 10 คน และนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1–6 จำานวน 86 คน โดยใช้แบบสำารวจ
สภาพปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของครู/ผู้บริหาร 
และแบบสำารวจสภาพปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของ
นักเรียน เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย
 ระยะท่ี 2 ศึกษากระบวนการตามนวัตกรรม
ต้นแบบแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพ่ือค้นหา
กระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมนตามแนวทางนวัตกรรม
ต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของ
ศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) ข้อมูลการวิจัยเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพท่ีเป็นข้อมูลปฐมภูมิได้จากสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดน และผู้ดำาเนินงานเก่ียวกับปัญหาการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้โดยตรง และข้อมูลทุติยภูมิ เป็นเอกสารรายงาน
ผลการดำาเนินการประกอบการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
ดังกล่าวโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกข้อมูล
 ระยะท่ี 3 ศึกษาบริบทปัญหา อุปสรรค และ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือ
แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างย่ังยืน เพ่ือค้นหา
กระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียน
ตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมนตามแนวทางนวัตกรรม
ต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิว
กานท์ ปทุมสูติ (2554) ประชากรในการวิจัยระยะน้ี ได้แก่ 
นักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน ช้ันปีท่ี 
2-6 ท่ีเคยเข้าร่วมโครงการอ่าน คัด เขียน เรียนรู้มุ่งสู่ปัญญา 
ในระหว่างวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2555–22 มีนาคม 2556 
และวันท่ี 21 พฤษภาคม 2556–10 ตุลาคม 2556 และเป็น
นักเรียนท่ีเรียนอยู่ตามปกติในปีการศึกษา 2557 จำานวน 35 
คน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบทดสอบการเขียนคำา

ไทยสำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา และแบบทดสอบการ
อ่านคำาไทยสำาหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

นิยามคำาศัพท์เฉพาะของการวิจัย
 1. กระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
อย่างย่ังยืน หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน อำาเภอปง
จังหวัดพะเยา
 2. สภาพปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หมาย
ถึง ลักษณะปัญหาในการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียน
ได้ของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
 3. กระบวนการตามนวัตกรรมต้นแบบแก้ปัญหา
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หมายถึง ข้ันตอนหรือวิธีการนำา
นวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิด
เดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) มาใช้ในการแก้ปัญหา
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
เบ็ตต้ีดูเมน อำาเภอปง จังหวัดพะเยา
 4. บริบทปัญหา อุปสรรค และมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอน หมายถึง ลักษณะของปัญหาภายใน
ภาษาระดับเสียงและอักษร โดยปัญหาระดับเสียง คือเสียง
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของคำาท่ีเป็นปัญหาในการ
อ่าน และปัญหาระดับอักษร คืออักษรพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ท่ีเป็นปัญหาเม่ือเขียนประกอบเป็นคำา
 5. นวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ หมายถึง ชุดความ
รู้ในหนังสือเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียวของศิว
กานท์ ปทุมสูติ ในด้านเหตุแห่งปัญหา กุศโลบายแห่งการแก้
ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหาเดือนท่ี 1, 2, 3, 4 การสอน
อ่านเขียนต่อยอดโครงการ รวมท้ังศิลปะการสอนและการวัด
ประเมินผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ได้ชุดความรู้เก่ียวกับกระบวนการแก้ปัญหา
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างย่ังยืนของโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน อำาเภอปง จังหวัดพะเยา ตามแนวทาง
นวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิด
เดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) ในด้านสภาพปัญหา
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การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กระบวนการตามนวัตกรรม
ต้นแบบแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และบริบท
ปัญหา อุปสรรค และมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนท่ี
มีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่าง
ย่ังยืน
 2. โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน 
อำาเภอปง จังหวัดพะเยา สามารถแก้ปัญหาและวางแนวทาง
ป้องกันการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนได้อย่างย่ังยืน
 3. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีคณะ
นักวิจัยรุ่นใหม่ท่ีพร้อมจะพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของ
กลุ่มและเฉพาะบุคคล ท้ังจะเป็นแนวทางให้นักวิจัยอ่ืนได้
ศึกษาและข้อคิดอันมีประโยชน์ในการวิจัย

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยสรุปได้ 3 ประเด็น ดังน้ี
 1. สภาพปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยแบ่งเป็นการสะท้อนความคิดเห็นจากนักเรียนและ
ครูพบระดับการให้ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องและแตกต่างกัน 
สำาหรับข้อคิดเห็นท่ีสอดคล้องกันในการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้พบว่า ครูและนักเรียนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าครู
สอนนักเรียนพร้อมกันท้ังช้ันซ่ึงอยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกจาก
น้ีพบว่ากิจกรรมท่ีครูจัดทำาให้นักเรียนในระดับมากโดยท้ัง
สองฝ่ายมีความเห็นสอดคล้อง คือ การสอนโดยใช้หนังสือ
เรียน การใช้ชุดแบบฝึก และการบ้าน สำาหรับข้อคิดเห็นท่ี
ครูและนักเรียนมีความแตกต่างกันประกอบด้วยการขอความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง การสอนซ่อมเสริม การแก้ปัญหาเด็ก
เป็นรายบุคคล การใช้ส่ือประเภท ICT การสอนโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ การสอนแบบบูรณาการ กิจกรรมเรียนรู้จากห้องสมุด/
มุมหนังสือ กิจกรรมแข่งขัน ประกวด ชิงรางวัล และการจัด
แสดงผลงานด้านการอ่าน-การเขียน ซ่ึงส่วนใหญ่ครูจะให้
ข้อคิดเห็นต่อสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีนักเรียนมีความคิดเห็นว่าได้มีโอกาสท่ีจะได้
ดำาเนินกิจกรรมเหล่าน้ีกับครูในระดับมากในบางประเด็น 
โดยประเด็นท่ีมีความเห็นแตกต่างอย่างชัดเจน คือการใช้
ส่ือประเภท ICT และการสอนแบบบูรณาการ ซ่ึงจะเห็นได้
ว่าครูให้ความเห็นในระดับมากท่ีสุด ส่วนนักเรียนเห็นว่าได้

รับกิจกรรมเหล่าน้ีในระดับปานกลางเท่าน้ัน
 ในด้านศักยภาพของผู้เรียนโดยนักเรียนประเมิน
ตนเองและครูเป็นผู้ประเมินพบว่า ครูและนักเรียนมีความ
เห็นท่ีสอดคล้องกันในทุกด้าน คือ ความกระตือรือร้น ความ
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน และการมีทัศนคติท่ีดี 
พบว่านักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้ในระดับมากท่ีสุด อาจ
กล่าวได้ว่าศักยภาพและทัศนคติของผู้เรียนไม่ได้เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้
 ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมท่ี
จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ได้ในระดับดีมาก สถานท่ีใน
การจัดการเรียนการสอน อาทิห้องเรียนมีความเหมาะสมใน
ระดับดีมาก และยังพบอีกว่าวัสดุ อุปกรณ์และส่ือการเรียนรู้
ท่ีโรงเรียนจัดให้กับนักเรียนน้ันอยู่ในระดับดีมาก ถือได้ว่าการ
จัดสรรงบประมาณของโรงเรียนและความเหมาะสมของส่ิง
สนับสนุนการสอนไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
และการจัดการเรียนการสอนของครู
 2. กระบวนการตามนวัตกรรมต้นแบบแก้ปัญหา
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
 กระบวนการตามนวัตกรรมต้นแบบแก้ปัญหาการ
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เป็นกระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน
ตามแนวทางนวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่
ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) การ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวดำาเนินงานโดยจัดทำาเป็นโครงการ คือ
โครงการอ่าน คัด เขียน เรียนรู้มุ่งสู่ปัญญา คร้ังท่ี 1 โดยดำาเนิน
การอยู่ในช่วง 12 พฤศจิกายน 2555–22 มีนาคม 2556 และ
โครงการอ่าน คัด เขียน เรียนรู้มุ่งสู่ปัญญา คร้ังท่ี 2 ดำาเนินการ
อยู่ในช่วง 21 พฤษภาคม 2556–10 ตุลาคม 2556
 โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมนมีข้ัน
ตอนการดำาเนินงานตามนวัตกรรมต้นแบบแก้ปัญหาการอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ 6 ข้ันตอน ดังน้ี
 2.1 ออกคำาส่ังมอบหมายหน้าท่ี ให้แก่ผู้เก่ียวข้อง
อย่างเป็นทางการ ได้แก่ ครูอาสา, ครูประจำาช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1, ครูประจำาช้ันอนุบาล 1 และ 2 และครูผู้ช่วยนิเทศ
ติดตาม
 2.2 ครูอาสาทำาการทดสอบนักเรียน เขียนตาม
คำาบอกจากคำามาตรฐาน 50 คำา ชุดท่ี 1 ตามท่ีระบุไว้ใน
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นวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิด
เดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) ให้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2-6 โดยการดำาเนินงานคร้ังท่ี 1 ใช้คำา
ทดสอบมาตรฐาน 50 คำา ชุดท่ี 1 และการดำาเนินงานคร้ังท่ี 
2 ใช้คำาทดสอบมาตรฐาน 50 คำา ชุดท่ี 2
  2.3 แบ่งกลุ่มนักเรียนตามผลคะแนนสอบ โดย
แบ่งจำานวนท่ีเท่าๆ กัน
  2.4 จัดทำาตารางสอน 18 สัปดาห์
  2.5 เขียนชาร์ตแผนภูมิ โดยแต่ละแผ่นให้นำา
พยัญชนะและสระท่ีจะใช้แจกลูกมาวางนำาด้านบนของชาร์ต
ทุกคร้ัง
  2.6 ดำาเนินการสอน โดยมีกำาหนดการสอน
กลุ่มละ 18 × 5 = 90 ช่ัวโมง สอนแบบบันไดทักษะ 4 ข้ัน 
ได้แก่ แจกลูกให้ผูกจำา อ่านคำายำา้วิถี คัดลายมือซำา้อีกที และ
เขียนตามคำาบอกทุกช่ัวโมง
 3. บริบทปัญหา อุปสรรค และมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือแก้ปัญหาอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้อย่างย่ังยืน
  3.1 ปัญหาการเขียนคำาไทย ผลการทดสอบ
ในภาพรวม หากใช้เกณฑ์การเขียนได้ คือ เขียนได้ถูกต้อง
ตามหลักการเขียนคำาไทยสอดคล้องกับพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 กับการเขียนไม่ได้คือไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์และไม่ต้องตามพจนานุกรมฉบับข้างต้น ไม่ปรากฏ
ว่ามีคำาใดท่ีนักเรียนเขียนได้หรือเขียนไม่ได้ร้อยละร้อย แต่ละ
คำามีท้ังเขียนได้และไม่ได้ในอัตราร้อยละท่ีแตกต่างกัน เช่น 
“กำาไร” เขียนไม่ได้ร้อยละ 42.9 เขียนได้ร้อยละ 57.1 “ปีติ” 
เขียนไม่ได้ร้อยละ 8.6 เขียนได้ร้อยละ 91.4
 เม่ือวิเคราะห์ปัญหาการเขียนคำาไทยของนักเรียน
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมนโดยใช้แนวคิด
เร่ืองการเขียนตามหลักเกณฑ์ทางภาษาแล้วพบว่า ปัญหาการ
เขียนคำาไทยของนักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ต
ต้ีดูเมนหลังจากได้เข้าร่วมโครงการอ่าน คัด เขียน เรียนรู้มุ่ง
สู่ปัญญา มี 3 ปัญหา คือ ปัญหาการเขียนพยัญชนะ ปัญหา
การเขียนสระ และปัญหาการเขียนวรรณยุกต์
 ปัญหาการเขียนพยัญชนะของนักเรียนน้ันมีปัญหา
ท้ังพยัญชนะต้นกับพยัญชนะสะกดและตัวการันต์ นักเรียน
โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมนมีปัญหาการเขียน

พยัญชนะท้ัง 2 ชนิด เช่น “ปีติ” เขียนเป็น “ตีติ”, “กำาไร” 
เขียนเป็น “รำาไร”
 ปัญหาการเขียนสระ นักเรียนมีปัญหาการเขียนรูป
สระเด่ียวท่ีเป็นปัญหา จำานวน 11 เสียง คือ - ิ, เ-ะ, เ-, แ-ะ, 
แ-, -ื, -ะ, -ุ, โ-ะ, โ-, -อ โดยแต่ละเสียงจะเขียนเป็นรูปสระอ่ืน
ท่ีมีรูปใกล้เคียงกัน เขียนประสมรูปสระไม่ถูกต้อง หรือเขียน
ตามเสียงในภาษาพูดท่ีตนเองออกเสียง สระประสมมีปัญหา
อยู่ 2 เสียง ได้แก่ เ-ียะ, เ-ีย และ เ-ือ ลักษณะท่ีผิดคือนำาเอา
สัญลักษณ์ในระบบอักษรไทยมาประกอบเป็นรูปสระไม่ถูก
ต้อง อาจเพราะจำาผิด เข้าใจผิด หรือเดาสุ่ม
 ปัญหาการเขียนวรรณยุกต์ ลักษณะของปัญหา 
เช่น ใส่รูปวรรณยุกต์ในคำาท่ีมีเสียงสามัญ หรือใช้วรรณยุกต์
ผิดรูป ไม่ตรงกับหลักการเขียนคำาในภาษาไทย ท้ังน้ีอาจ
เพราะนักเรียนเขียนตามเสียงท่ีได้ยิน เข้าใจเอาเองเช่นน้ัน 
หรือเพราะเดาสุ่ม รายละเอียดการใช้รูปวรรณยุกต์ไม่ถูกต้อง
  3.2 ปัญหาการอ่านคำาไทย ผลการทดสอบ
ในภาพรวม หากใช้เกณฑ์การอ่านได้ คือ เขียนได้ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านคำาไทยสอดคล้องกับพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 กับการอ่านไม่ได้คือไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์และไม่ต้องตามพจนานุกรมฉบับข้างต้น ไม่ปรากฏ
ว่ามีคำาใดท่ีนักเรียนอ่านได้หรืออ่านไม่ได้ร้อยละร้อย แต่ละ
คำามีท้ังอ่านได้และไม่ได้ในอัตราร้อยท่ีแตกต่างกัน เช่น “โอ้
ละเห่” อ่านไม่ได้ร้อยละ 32.4 อ่านได้ร้อยละ 67.3, “ระเกะ
ระกะ” อ่านไม่ได้ร้อยละ 41.2 อ่านได้ร้อยละ 58.5 
ปัญหาการอ่านคำาไทยน้ันสรุปได้ 4 ปัญหา
   3.2.1 ปัญหาการอ่านไม่ออกท้ังคำา มีคำาไทย
จำานวน 12 คำา ท่ีนักเรียนอ่านไม่ออก คือไม่รู้ว่าจะอ่านออก
เสียงอย่างไร เช่น ระเกะระกะ, สวรรค์, วิญญาณ, แวววาว, 
เอกลักษณ์
   3.2.2 ปัญหาการอ่านไม่ออกบางส่วน 
นักเรียนจะมีปัญหาการอ่านออกเสียงท้ัง 3 ประเภท คือ
    1) ปัญหาท่ีพยัญชนะ เช่น พยัญชนะต้น
เด่ียว คำาว่า “เช่ียวชาญ” อ่านเป็น “เซ่ียวซาน”, “โฉ่งฉ่าง” 
อ่านเป็น “โส่งส่าง”, “ปรับปรุง” อ่านเป็น “ปับปุง”
    2) ปัญหาท่ีสระ คือออกเสียงสระ -ิ, เ-ะ, 
เ-, -ะ, -า, โ-, เ-ะ เป็นสระอ่ืน เช่น “เว็บเพจ” อ่านเป็น “แว๊บ
เพด, แวบแพด”, “ระเกะระกะ” อ่านเป็น “ระเกะระเกาะ”
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    3) ปัญหาท่ีวรรณยุกต์ คือ / - / -่, โท 
/-ì/ -้, ตรี /- / -๊ โดยจะอ่านออกเสียงไม่ตรงตามเสียงใน
หลักภาษา เช่น “โอ้ละเห่” อ่านเป็น “โอ้ละเห, โอละเห่”, 
“โพล้เพล้” อ่านเป็น “โพล่เผล้”
   3.2.3 ปัญหาการออกเสียงระดับพยางค์ พบ
ปัญหา 3 ลักษณะ ได้แก่
    1) ไม่ออกเสียงพยางค์ เช่น “เอกลักษณ์” 
อ่านเป็น “เอกลัก”
    2) ออกเสียงเกินพยางค์ เช่น “นิพพาน” 
อ่านเป็น “นิบพะพาน, นิพะพาน”
    3) ออกเสียงเรียงพยางค์ เช่น “อพยพ” 
ออกเสียงเป็น “อะพะยบ”
   3.2.4 ปัญหาการอ่านเป็นคำาอ่ืน เช่น 
นิพพาน อ่านเป็น นินจา หรือ นิทาน

อภิปรายผลการวิจัย
 โครงการวิจัยน้ีแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยผู้วิจัย
นำาเสนอผลการวิจัยไปตามระยะการวิจัยท้ัง 3 ระยะน้ัน และ
แต่ละระยะก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ย่อยของการวิจัยท่ีวาง
ไว้ 3 ข้อ วัตถุประสงค์ย่อยข้อหน่ึงคือหน่ึงประเด็นการวิจัยท่ีมี
สมมุติฐานการวิจัยรองรับ เม่ือลงมือเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลจนกระท่ังได้ผลการวิจัยน้ัน ปรากฏว่าผลการวิจัยดัง
กล่าวสอดคล้องหรือเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยท่ีวางไว้
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการอย่างละเอียดถ่ีถ้วน โดยได้ศึกษาท้ังข้อมูล
ด้านบริบททางสังคมซ่ึงพบว่าโรงเรียนตำารวจตระเวนชาย
แดนเบ็ตต้ีดูเมนต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีทุรกันดาร ประชาชนมีฐานะ
ยากจน อันเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ อุ้ยนอง และคนอ่ืนๆ (2544) 
นอกจากน้ีภาษาถ่ินท่ีประชาชนใช้อยู่มีโครงสร้างทางภาษา 
หน่วยคำาและหน่วยเสียงท่ีมีพ้ืนฐานมาจากภาษาเม่ียน ระบบ
เสียงวรรณยุกต์ในภาษาเม่ียนมีถึง 6 เสียง (สุภาพร ผลิพัฒน์, 
2550) ต่างจากโครงสร้างภาษา หน่วยคำา และหน่วยเสียง
ของภาษาไทย
 การศึกษาปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของ
นักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนครั้งนี ้
ผู้วิจัยได้ใช้นวัตกรรมต้นแบบของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) 
เป็นแนวทางในการค้นหาปัญหา โดยพิจารณาร่วมกับหลัก

การเขียนการอ่านคำาไทย และมาตรฐานการเรียนรู้วิชาภาษา
ไทย (เปรมจิต ชนะวงศ์, 2538, สอางค์ ดำาเนินสวัสด์ิ, 2545, 
บุญลักษณ์ เอ่ียมสำาอาง. 2545, ประเทือง คล้ายสุบรรณ์. 
2537 และเอกฉัท จารุเมธีชน, 2537) พบว่า
 1. สภาพปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า ครูให้ความสำาคัญต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมาก (  = 4.01) กลุ่ม
ประชากรเด็กนักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ต
ต้ีดูเมน ให้ความเห็นสอดคล้องในกิจกรรมการสอนโดย
ใช้หนังสือเรียน การใช้ชุดแบบฝึก และการบ้านครูนำามา
ปฏิบัติกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สำาหรับข้อคิดเห็นท่ีครู
และนักเรียนมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือการใช้ส่ือ
ประเภท ICT และการสอนแบบบูรณาการ ท้ังน้ีสุเมธ นิยม
ธรรม (2544) ศึกษาเร่ืองเกณฑ์มาตรฐานส่ือการเรียนการ
สอนของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ได้ให้ความเห็นไว้
ว่าครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนจะมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เตรียมส่ือและการวัดผลประเมินผลอย่าง
สมำา่เสมอ แต่ใช้ส่ือกันค่อนข้างน้อยมาก
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษากระบวนการ
ตามนวัตกรรมต้นแบบแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554)
 ผลการทดสอบโดยใช้นวัตกรรมมีกลุ่มตัวอย่างท่ี
ผ่านการทดสอบ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ไม่ผ่าน 3 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.0 ผู้วิจัยได้ต้ังข้อสังเกตว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความสนใจท่ีจะเรียนดีมาก มีความอยากเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง
มีพัฒนาการดีข้ึนตามลำาดับ (  = 18.18) เร่ิมสะกดได้และเร่ิม
อ่านได้ และกลุ่มตัวอย่างมีทักษะการเรียนท่ีดีข้ึน และเขียน
ตามคำาบอกในเน้ือหาท่ีเรียนในแต่ละช่ัวโมงได้ถูกต้องมากข้ึน
ท้ังน้ีอาจเป็นผลจากการท่ีครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เตรียมส่ือและการวัดผลประเมินผลอย่างสมำ่าเสมอ 
หรือมีวิธีการสอนแบบบูรณาการ สุเมธ นิยมธรรม (2544) 
ได้ศึกษาไว้ อย่างไรก็ตามการศึกษาพบปัญหา/ข้อขัดข้อง
จากการดำาเนินงานระยะท่ี 1 คือวิธีการสอนท่ีใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างมีข้อจำากัดด้านเน้ือหาในการสอนค่อนข้างมากเม่ือ
เทียบกับกำาหนดเวลาสอนไม่เพียงพอสำาหรับผู้เรียน โดย
เฉพาะนักเรียนกลุ่มช้า ทำาให้เกินเวลาช่ัวโมงการสอนวิชาอ่ืน
นอกจากน้ีไม่สามารถดำาเนินกิจกรรมการเรียนได้อย่างต่อเน่ือง
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เพราะนักเรียนขาดเรียน ส่วนอุปสรรคจากปัญหาอ่ืนๆ ของ
กลุ่มตัวอย่าง เช่น เปล่งเสียงพยัญชนะ ร จ ไม่ได้ อ่านออก
เสียงบางมาตราไม่ชัดเจน น่าจะมีสาเหตุมาจากการใช้ภาษาถ่ิน
(ภาษาเม่ียน) ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะโครงสร้างทาง
ภาษาต่างจากภาษาไทย (สุภาพร ผลิพัฒน์, 2550) นอกจาก
น้ี ปัญหาท่ีพบในกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเขียนการ
อ่านภาษาไทย ได้แก่ ความจำา การเขียนช้า สมาธิสั้น และ
ผู้ปกครองไม่ใส่ใจการเรียนของบุตร เป็นต้น
 จากการวิจัยในระยะท่ี 3 ท่ีศึกษาบริบทปัญหา 
อุปสรรค และมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างย่ังยืน 
เป็นการศึกษาว่าหลังจากท่ีโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
เบ็ตต้ีดูเมน ดำาเนินโครงการตามแนวทางนวัตกรรมต้นแบบ 
“เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์ 
ปทุมสูติ (2554) จากดำาเนินโครงการคร้ังท่ี 1 ในภาพรวม
นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 92.11 ไม่ผ่านร้อยละ 7.89 ส่วน
การดำาเนินโครงการคร้ังท่ี 2 นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 82.61 
และสอบไม่ผ่านร้อยละ 17.39 เม่ือผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยเลือก
คำาจากบัญชีคำาพ้ืนฐานท่ีใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ของกระทรวงศึกษาธิการ (2556) มา
จัดทำาเป็นเคร่ืองมือเก็บข้อมูลปัญหาการอ่านการเขียน พบ
ว่าในด้านการเขียน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6, 5, 4, 3 
เขียนได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 55.53, 43.22, 49.60, 41.51 
ตามลำาดับ ในภาพรวมนักเรียนสามารถเขียนคำาไทยได้ถูกต้อง 
คิดเป็นร้อยละ 48.09
 จากการสังเกตปัญหาการเขียนและการอ่านคำา
ของนักเรียน พยัญชนะต้นเด่ียวท่ีเป็นปัญหาร่วมกันท้ังการ
เขียนและการอ่าน มี 2 หน่วยเสียง คือ /ช/ และ /ร/ ส่วน
พยัญชนะต้นคู่ท่ีมีปัญหาร่วมกันมี 3 คือ /ปร/, /พล/, /กว/
หน่วยเสียงพยัญชนะต้นท่ีมีปัญหาเฉพาะการเขียน มี 10 
หน่วยเสียง คือ /ป, ก, พ, ค, บ, ฟ, ส, ห, ล, ย/ และหน่วย
เสียงพยัญชนะคู่ท่ีมีปัญหามี 2 หน่วยเสียง คือ /ขล, ขว/ ส่วน
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกับการอ่านน้ัน คือการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้นคู่ คือ /ปร, กล, พล, กว/ โดยจะออกเสียงเป็น
พยัญชนะต้นเด่ียวแทน ส่วนพยัญชนะสะกดท่ีมีปัญหาคือ /
ก/, /ต/, /ง/, /น/, /ม/, /ว/ ลักษณะปัญหาท่ีพบ คือไม่ออก
เสียงน้ัน และออกเสียงเป็นเสียงพยัญชนะอ่ืนๆ เม่ือพิจารณา

กับงานวิจัยระบบเสียงภาษาเม่ียนของสุภาพร ผลิพัฒน์ (2550)
เป็นภาษาแม่ของนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนตำารวจ
ตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมนน้ันพบว่า หน่วยเสียง /ร/ จะ
ไม่มีในภาษาเม่ียน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการเขียนและ
อ่านคำาท่ีประสมด้วยเสียงดังกล่าวในภาษาไทย
 การสำารวจโดยใช้แบบทดสอบการเขียนและการ
อ่านคำาไทยตามนวัตกรรม “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้
ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) จำานวน 53 คำา 
พบค่าเฉล่ียร้อยละของคำาท่ีเขียนได้ถูกต้อง = 51.92 และค่า
เฉล่ียร้อยละของคำาท่ีเขียนไม่ได้ = 48.08 และหากคำานวณ
ตามช้ันเรียนของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ค่าเฉล่ียร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเขียนคำาไทยได้ถูกต้องในช้ันประถมปีท่ี 3 มีเพียง
ร้อยละ 40.0 ขณะท่ีค่าเฉล่ียร้อยละของกลุ่มตัวอย่างท่ีเขียน
คำาไทยได้ถูกต้องในช้ันประถมปีท่ี 6 = 55.57 อธิบายได้ว่า
เป็นเพราะพัฒนาการของนักเรียนท่ีโตกว่าจะต้องพัฒนาข้ึน
เพ่ือเล่ือนช้ันเรียน และเม่ือวิเคราะห์ปัญหาการเขียนคำาไทย
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แนวคิดเร่ืองการเขียนตามหลักเกณฑ์
ทางภาษาแล้วพบว่า เป็นปัญหาด้านการเขียนพยัญชนะ สระ 
และวรรณยุกต์ อาจสรุปได้ว่าเป็นผลมาจากหลักการเขียนคำา
ไทยมีวิธีการประสมตัวพยัญชนะกับตัวสระ โดยการนำาเอาตัว
พยัญชนะกับตัวสระมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นพยางค์หรือ
คำา อาจมีการเติมวรรณยุกต์ และมีตำาแหน่งการวางแต่ละ
ตัวอักษรแน่นอนตายตัว เช่นวางไว้ด้านหน้าบ้าง กลางบ้าง 
หรือหลังบ้าง (สอางค์ ดำาเนินสวัสด์ิ, 2545)
 ปัญหาการอ่านคำาไทย ผลการทดสอบเพ่ือค้นหา
ปัญหาการอ่านคำาไทยของนักเรียนโรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนเบ็ตต้ีดูเมนโดยทดสอบการอ่านคำาไทยจำานวน 30 คำา
ในกลุ่มนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3-6 จำานวน 34 คน ใน
ภาพรวมพบว่า ค่าเฉล่ียร้อยละโดยรวมของคำาต้นแบบตาม
นวัตกรรมของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) รวม 30 คำา ท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างอ่านได้ถูกต้องและอ่านไม่ได้ มีค่าเฉล่ียร้อยละของ
คำาท่ีอ่านได้ถูกต้อง = 70.59 และค่าเฉล่ียของคำาท่ีอ่านไม่
ได้ = 29.41
 ปัญหาการออกเสียงสระเด่ียว 7 สระ คือ -ิ, เ-ะ, 
เ-, -ะ, -า, โ-, เ-ะ โดยจะออกเสียงเป็นสระอ่ืน และสระประสม 
ท่ีมีปัญหา 1 เสียง คือ -ัว โดยจะออกเสียงเป็นสระ -า กับ 
โ- ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากนักเรียนเขียนตามเสียงท่ีได้ยิน
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และเข้าใจ การได้ยินและเข้าใจน้ันอาจไม่ถูกต้อง เพราะสระ
ในภาษาไทยมีท้ังสระลดรูป และเปล่ียนรูป
 กระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
อย่างย่ังยืนของโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนเบ็ตต้ีดูเมน
น้ี สถานศึกษาท่ีประสบปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่
ได้สามารถนำาไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการแก้ปัญหาได้เป็น
อย่างดี แต่ก็ควรตระหนักว่าโรงเรียนแต่และแห่งมีปริบท
แตกต่างกัน ดังน้ันก่อนท่ีจะใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ตามแนวนวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) 
ควรได้มีการศึกษาปริบทของโรงเรียนให้รอบด้านและเข้าใจ

เป็นอย่างดีก่อน หากมีประเด็นท่ีไม่เหมาะสมกับปริบทของ
โรงเรียน ก็ปรับปรุงเปล่ียนแปลงในสาระย่อยให้สอดคล้อง
กับสภาพของโรงเรียน ก็จะเกิดประโยชน์ผลท่ีดีกว่า และควร
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการใช้นวัตกรรมต้นแบบ 
“เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์ 
ปทุมสูติ (2554) กับนวัตกรรมการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ลักษณะอ่ืนๆ ตลอดจนควรศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้นวัตกรรม ได้แก่ นักเรียนผู้เข้าร่วม
โครงการ ครูผู้สอนในโครงการ ครูผู้เก่ียวข้อง ครูในโรงเรียน 
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนด้วย
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บทปริทัศน์หนังสือ 
(Book Review) 

บทนำา
 “โลกทัศน์ของคนลาวจากภาษิตลาว” เป็นช่ือหนังสือท่ีได้กลั่นกรองจนตกผลึกจากผลงานการวิจัยของ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ โดยหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานทางวิชาการอีกเล่มหนึ่งที่สะท้อน เชื่อมโยงโลกทัศน์
ของคนลาวผ่านภูมิปัญญาที่เป็นมรดกทางสังคมวัฒนธรรม (ภาษิตลาว) อีกทั้งยังเป็นส่วนที่คอยหนุนเสริม แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ข้ามพรมแดนสังคมวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ทั้งผู้อ่านและผู้เขียน
 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผลิตออกมาประจวบเหมาะกับกระแสธารแห่งความคลั่งในสังคมประชาคมอาเซียน 
กล่าวคือถ้าอ่านหนังสือเล่มน้ีแล้วทำาความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงก็เปรียบเสมือนกับเราได้เรียนรู้วิถีผู้คนเพื่อนบ้านฝั่งซ้ายแม่นำ้า
โขงอย่างถ่องแท้ โดยไม่ต้องปักธงทวิรายรอบอาณาบรเิวณส่วนราชการให้เหมอืนกบัเราเข้าใจเขาเหล่านัน้อย่างดแีล้ว ผูเ้ขยีน
บทความปริทัศน์หนังสือฉบับนี้มีความเห็นส่วนตัวว่า ถ้าใครที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างน้อยก็จะมีองค์ความรู้ เปิดมุมมอง 
เปิดโลกทัศน์ เห็นความน่ารัก นำ้าใสใจจริงของผู้คนฝั่งซ้ายแม่นำ้าโขงผ่านภาษิตลาวอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจาก
อดีตสู่ปัจจุบัน

สุภาพร คงศิริรัตน์. (2557). โลกทัศน์ของคนลาว

 จากภาษิตลาว. พิษณุโลก : ดาวเงินการพิมพ์.

ภาษิตลาว : ความงาม คุณค่า และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Laotian Proverb: Beauty, Value and Cultural Diversity

พิพัฒน์ ประเสริฐสังข์ / Phiphat Prasertsang 1

1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Program of Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University
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 หนังสือเล่มน้ีผู้แต่งคือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ อาจารย์ประจำาภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร เนือ้หาในหนงัสอืได้กลัน่กรองมาจากงานวิจยัภายใต้แผนงานวจิยัโลกทศัน์ของอาเซยีน
จากภาษติซึง่ได้รบัทนุอดุหนนุจากมหาวทิยาลยันเรศวร โดยการพมิพ์ครัง้นีเ้ป็นการพมิพ์ครัง้แรก จำานวน 200 เล่ม ปีทีพ่มิพ์ 
พ.ศ. 2557 จำานวน 225 หน้า โดยใช้กระดาษถนอมสายตาตลอดทั้งเนื้อหา ส่วนปกนั้นออกแบบได้ค่อนข้างลงตัว เรียบง่าย
และสื่อความหมายได้ชัดเจน ปกหน้าปรากฏภาพเป็นพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ และพื้นหลังเป็นแผนที่ประเทศลาว ส่วน
ปกหลังเป็นภาพดอกจำาปาลาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำาชาติลาว พิมพ์ที่ดาวเงินการพิมพ์ อำาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
หนงัสอืเล่มนีเ้ป็นข้อมลูทีไ่ด้จากการวจิยัจงึทำาให้การแบ่งบทในบางส่วนคล้ายกบัการแบ่งบทในงานวจิยั ซึง่เนือ้หาแบ่งออก
เป็น 6 บทดังต่อไปนี้
 บทที่ 1 บทนำา เนื้อหากล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตข้อมูล ข้อตกลงเบื้อง
ต้น นิยามศพัท์เฉพาะ กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิยั สมมตุฐิานในการวจิยั ความสำาคญัของการวจิยั และวธิดีำาเนนิการศกึษา
 บทที่ 2 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เนื้อหากล่าวถึงลักษณะทางกายภาพของ 
สปป.ลาว ไม่ว่าจะเป็น ทีต่ัง้ อาณาเขต ภมูอิากาศ สงัคม ประชากร ศาสนา การเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิ บรเิวณทีต่ดิต่อ
กับประเทศไทย และประวัติศาสตร์ลาว 
 บทที่ 3 โลกทัศน์ต่อมนุษย์ เป็นบทวิเคราะห์ที่นำาเสนอโลกทัศน์ของผู้คนใน สปป.ลาว ที่มีต่อมนุษย์ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ โลกทัศน์ต่อบุคคลตามสภาพของเพศ โลกทัศน์ต่อบุคคลตามสภาพของวัย โลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อครอบครัวและ
เครือญาติ โลกทัศน์ต่อชาติตระกูลและวงศ์ตระกูล โลกทัศน์ต่อการแต่งงาน โลกทัศน์ต่อการดำาเนินชีวิต โลกทัศน์ต่อช่ือ
เสียง เกียรติยศและศักดิ์ศรี โลกทัศน์ต่อจิตใจ อารมณ์ และความรู้สึกของมนุษย์ โลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อการศึกษา ความรู้
และสติปัญญา โลกทัศน์ต่อเศรษฐกิจ โลกทัศน์ที่มีต่อบุคคลในสังคม และโลกทัศน์ต่อชาติบ้านเมือง
 บทท่ี 4 เป็นบทวิเคราะห์ที่นำาเสนอโลกทัศน์ของผู้คนใน สปป.ลาว ที่มีต่อธรรมชาติ ตามประเด็นดังต่อไปน้ี 
ธรรมชาติคือวิถีชีวิต ธรรมชาติเป็นแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติมีความสมดุลในตัวเอง และ มนุษย์คือผู้ทำาลายธรรมชาติ
 บทที่ 5 เป็นบทวิเคราะห์ที่นำาเสนอโลกทัศน์ของผู้คนใน สปป.ลาว ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ตามประเด็นดังต่อไป
นี้ โลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อศาสนา โลกทัศน์ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ และโลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อวัฒนธรรม
 บทที่ 6 เป็นบทสรุปและอภิปรายผล 

ความเป็นมาชาติลาวกับการนำาเสนอข้อมูลที่หลากหลาย
 การนำาเสนอประวติัศาสตร์หลายแง่มมุของผูเ้ขยีนทำาให้หนงัสอืเล่มนี ้น่าสนใจในประเดน็ของประวตัศิาสตร์ การ
อพยพ ตั้งถิ่นฐาน เป็นอีกแหล่งข้อมูลที่ผู้สนใจจะได้รับความรู้และเกิดการเปรียบเทียบประเด็นประวัติศาสตร์ในมุมมองที่
แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ผ่านพงศาวดาร ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่าและตำานาน ซ่ึงผู้เขียนได้แบ่งการนำา
เสนอภาพทางประวัติศาสตร์ออกเป็น 4 ยุค
 ยุคแรกคือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในการนำาเสนอข้อมูลในยุคนี้เป็นการนำาเสนอข้อมูลที่หลายแง่มุม ทั้ง
ประวัติศาสตร์ผ่านพงศาวดาร ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่าและตำานาน
 ยคุทีส่อง ยคุอาณาจกัรล้านช้าง เป็นการนำาเสนอภาพประวตัศิาสตร์ผ่านงานเขยีนนักวชิาการซึง่มกีารอ้างอิงตาม
หลักวิชา ในยุคนี้การนำาเสนอภาพประวัติศาสตร์ผ่านตำานานและเรื่องเล่าไม่ปรากฏ ในช่วงนี้เป็นการนำาเสนอการสถาปนา
อาณาจักร รวบรวมผู้คนขึ้นอย่างเป็นทางการ และมีความยิ่งใหญ่รุ่งเรืองในยุคของเจ้าฟ้างุ้มตลอดจนย้ายราชธานีของล้าน
ช้างไปทีเ่วยีงจนัทน์ และเกดิความขดัแย้งภายในราชอาณาจกัรจนนำาไปสูก่ารแบ่งแยกราชอาณาจกัรออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ราชอาณาจักรหลวงพระบาง ราชอาณาจักรเวียงจันทน์ และราชอาณาจักรจำาปาศักดิ์ เหตุการณ์นี้ทำาให้ราชอาณาจักรล้าน
ช้างอ่อนกำาลังลงเป็นอย่างมาก จนในที่สุดก็ตกเป็นเมืองขึ้นของสยามนานถึง 114 ปี
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 ยุคที่สาม ยุคอาณานิคม ค.ศ. 1893 – 1954 ลาวตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสได้กดขี่ข่มเหงและขูดรีด
ภาษีลาวยิ่งกว่าเมื่อครั้งสยามปกครอง ซึ่งฝรั่งเศสเป็นผู้ดูแลแขวงและกำาหนดให้เจ้าเมืองส่งส่วยและแรงงานไปใช้ในกิจการ
ต่างๆ ของฝรั่งเศส เมื่อปลดแอกจากฝรั่งเศสได้ ลาวได้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศเกี่ยวกับการปกครองของสองขั้ว
อำานาจระหว่างฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาเหตุการณ์นี้ทำาให้ประเทศลาวหยุดพัฒนาไปชั่วระยะหนึ่ง
 ยุคที่สี่ ยุคจินตนาการใหม่ หลังจากการต่อสู ้ภายในประเทศส้ินสุดลง ผลก็คือฝ่ายซ้ายเป็นผู ้ชนะใน
สงครามกลางเมอืงทำาให้ลาวเปลีย่นแปลงระบอบการปกครองเป็นแบบสังคมนยิมภายใต้อำานาจเดด็ขาดของพรรคประชาชน
ปฏวิตัลิาว หลงัจากที ่สปป.ลาว ใช้การปกครองแบบสงัคมนยิมมาสกัพักกต้็องเผชิญกบัปัญหาทางเศรษฐกจิ จนในทีส่ดุทาง
รัฐบาลได้ตัดสินใจนำานโยบายจินตนาการใหม่ (New Economic Mechanism : N E M) มาใช้เพื่อพัฒนาประเทศ

 ก่อนประวัติศาสตร์ : ก่อกำาเนิดชาติผ่านเรื่องเล่า
 ในยุคนี้ผู ้เขียนพยายามนำาเสนอเหตุผลทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการก่อกำาเนิดชาติลาวไว้หลายแง่มุม 
ทั้งประวัติศาสตร์ ตำานาน และเรื่องเล่า สิ่งเหล่านี้จึงเป็นประเด็นสำาคัญที่เห็นว่าควรแก่การหยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง เนื่องจาก
ในยุคนี้ปรากฏภาพการนำาเสนอประวัติศาสตร์ผ่านตำานานและเรื่องเล่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนระบบคิดของผู้คนในยุคนั้นว่า
เป็นอย่างไร และสังคมมีการปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติหรือสิ่งเหนือธรรมอยู่เนืองๆ ทำาให้เกิดเรื่องเล่าในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้
ปริทัศน์จะนำาเสนอดังต่อไปนี้
 หนังสือ “โหวห้าน” หรือตำานาน “น่านม่าน สีม่านอี้” เล่มที่ 86 ของจีนบันทึกไว้ว่า ในอดีตมีหญิงคนหนึ่งชื่อ 
“ชาอี้” อาศัยอยู่บริเวณภูลานชานหรือภูอ้ายลาว นางมีอาชีพหาปลา ต่อมามีท่อนไม้ท่อนหนึ่งลอยมาเกี่ยวขาของนาง ไม่
นานนักนางจึงตั้งท้อง หลังจากนั้นสิบเดือน นางได้คลอดลูกชายสิบคน จากนั้นท่อนไม้ที่เคยลอยมาเกี่ยวขานางได้จมหาย
ไปและปรากฏอีกครั้งเมื่อนางออกหาปลาพร้อมลูกชาย ท่อนไม้ได้กลายเป็นพญานาคแล้วถามถึงลูกชายทั้งสิบคน ลูกชาย
เก้าคนตกใจวิ่งหนีไป แต่ลูกชายคนสุดท้องหนีไม่ทันจึงถูกพญานาคผู้เป็นพ่อพาขึ้นน่ังบนหลังพร้อมตั้งชื่อให้ว่า “ท้าวเก้า
หลง” หรือ “ท้าวกาหลง” เมื่อเด็กชายทั้งสิบคนเติบใหญ่ขึ้น “ท้าวกาหลง” ได้รับการยกย่องเป็นเจ้า จากนั้นชายหนุ่มทั้ง
สิบคนได้แต่งงานแล้วแยกย้ายไปปกครองหัวเมืองต่างๆ และได้สืบเชื้อสายลูกหลานเรื่อยมา
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า เรื่องเล่าพยายามที่จะนำาเสนอวิธีหรือระบบคิดของผู้คนในแถบนั้นว่า การก่อ
กำาเนดิสบืเชือ้สายของผูค้นนัน้ไม่ได้เกดิมาอย่างโดดๆ หากแต่มกีารปฏิสัมพนัธ์กบัธรรมชาต ิความเชือ่ดัง้เดมิทีม่อียูข่องผู้คน
ในละแวกนั้น กล่าวคือ ในยุคนี้ความคิดของผู้คนยังยึดโยงอยู่กับความเชื่อดั้งเดิมผ่านรูปสัญลักษณ์ “พญานาค” นาคนั้น
เป็นสัญญะ การให้นำ้า ความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนจะขยายเผ่าพันธุ์ในที่แห่งนั้นจะต้องสมบูรณ์เหมาะสมแก่การดำารงชีพ หรือ
อกีนยัหนึง่ทีเ่รือ่งเล่าพยายามจะบอกกค็อืผูค้นในแถบบริเวณนีเ้ป็นพีน้่องกนั สบืเชือ้สายมาจากนาคตัวเดยีวกนั อกีประเดน็
ที่จะต้องให้ความสำาคัญคือ นาคน้ัน อาจจะไม่ได้หมายถึงพญานาคท่ีผู้คนนับถือในปัจจุบันว่าศักด์สิทธ์ มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆ 
นานา แต่นาคอาจหมายถึง ชนเผ่าพื้นเมืองในแถบนั้นที่ได้มีการผสมผสานกันไป จนทำาให้เกิดเชื้อสายของคนพื้นเมือง รวม
กลุ่ม เป็นแบบแผนสังคมและวัฒนธรรมที่หนาแน่นขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสุจิตต์ วงษ์เทศ กล่าวว่า “นาค (Naga) อยู่ในภาษา
ตระกูลอินโด-ยุโรป มีรากเดิมมาจากคำาว่านอค (Nog) แปลว่าเปลือย, แก้ผ้า แล้วภาษาอังกฤษรับมาใช้ว่า Naked เป็นอัน
รู้แล้วว่านาคไม่ใช่คำาไทย-ลาว และไม่ใช่คำามอญ-เขมร แต่ทั้งตระกูลไทย-ลาว กับมอญ-เขมร รับมาใช้ในความหมายว่างู 
เพราะงูเป็นสัตว์เปลือยไม่มีขนปกปิด แล้วสร้างจินตนาการเพิ่มเติมต่อมาว่าหัวหน้างูทั้งหลายคือพญานาค มีถิ่นที่อยู่ใต้ดิน
เรยีกบาดาล เมือ่นาค มาจากนอค หมายถงึเปลอืยหรอืแก้ผ้า ต่อมาจงึเป็นคำาของพวกมวีฒันธรรมสงูกว่าทีรู่จ้กัทอผ้านุง่ห่ม
แล้ว ใช้เรียกพวกมีวัฒนธรรมตำ่ากว่า คือยังไม่รู้จักทอผ้านุ่งห่ม ยังเป็นคนเปลือย หรือคนแก้ผ้า อย่างดีก็เอาใบไม้มามัดผูก
เป็นเครือ่งนุง่ห่ม ดงันิทานกำาเนิดรฐัฟนูนัในอษุาคเนย์ทีต่ระกูลพราหมณ์ (โกณฑญัญะ) มาทางทะเล แล้วปราบปรามชนเผ่า
พื้นเมืองที่มีหัวหน้าเป็นผู้หญิง เอกสารจีนเรียกนางลิวเย่ แปลว่านางใบมะพร้าวคือไม่นุ่งผ้า แต่เอาใบมะพร้าวมาห่อหุ้ม
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ร่างกายเท่านั้น” 
 ความเชื่อดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลในยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างไม่ขาดสายดังที่พงศาวดารล้านช้างได้กล่าวว่า 
“มีฤาษีสองตนเดินทางมาถึงบริเวณท่ีแห่งน้ีซ่ึงเป็นเมืองของพระยายักษ์แต่เดิม เพื่อเทศนาสั่งสอนภูตผีปีศาจ งู และนาค
ที่บริเวณนี้ และภายหลังได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ที่บริเวณนี้”
 จากเรือ่งเล่าทีก่ล่าวมานีส้ะท้อนให้เหน็การะปะทะระหว่างพทุธกบัผ ี(ความเชือ่ดัง้เดมิของคนพืน้เมอืง) ในระยะ
แรกนั้นพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับนักจึงทำาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ต่อรองระหว่างพุทธกับผีอยู่
เนอืงๆ แต่สดุท้ายคนพืน้เมอืงในแถบนีก้น็อบน้อมรบัเอาพทุธศาสนาเข้ามาอยูใ่นจติใจแต่กย็งัคงมกีลิน่อายความเชือ้ดัง้เดมิ
ปรากฏอยู่เพราะมันได้หยั่งรากฝั่งลึกลงไปในระบบคิด จิตใจ และวิถีประชา ดังคำากล่าวที่ว่า “พุทธ กับ ผี ประนีประนอม” 
เหน็ได้จากพธิกีรรมหลายๆ อย่างในทางพทุธศาสนาทีม่กีารต่อรองทางอำานาจผสมผสานกบัความเชือ่ดัง้เดมิอยูบ่่อยครัง้ สิง่
เหล่านี้ล้วนทำาให้เห็นระบบคิด ความเช่ือของผู้คนจนก่อเป็นรูปร่างทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายจนกลาย
เป็นโครงสร้างทางสังคมในปัจจุบัน

 ยุคราชอาณาจักรล้านช้าง : มุมมองที่ปรากฏภาพเพียงด้านเดียว
 ในประเด็นนี้ ผู้แต่งหนังสือได้พยายามอธิบายปูพื้นภูมิหลังของชนชาติลาวตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ยุคราช
อาณาจักร ยุคอาณานิคม จนถึงยุคจินตนาการใหม่ ซึ่งผู้ปริทัศน์เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำาเสนอความเป็นมาของขน
ชาติผ่านประวัติศาสตร์ พงศาวดาร ตำานานและเรื่องเล่า เพื่อเป็นภูมิรู้ในเบื้องต้นก่อนที่จะทำาความเข้าใจในโลกทัศน์ของ
ผูค้นผ่านภาษิตลาว แต่ประเดน็คำาถามทีผู่ป้รทิศัน์ยงัไม่สนทิใจกคื็อ เรือ่งราวทางประวตัศิาสตร์ระหว่างชาตใินยคุอาณาจกัร
ล้านช้างกับสยามที่มีค่อนข้างจะเป็นช่วงที่ไม่น่าภิรมย์มากนักเพราะเหตุผลในการปกครองในสมัยนั้น ผู้ที่เข็มแข็งเท่านั้นถึง
จะสามารถควบคุม ปกครองอาณาจกัรอืน่ๆ ให้อยูใ่ต้อาณติัได้ ซึง่ผูแ้ต่งหนงัสือเล่มนีไ้ด้นำาเสนอประเดน็ดังกล่าวโดยใช้ข้อมลู
ของนักวิชาการประเทศไทย กล่าวคือในยุคนี้ประเด็นที่สำาคัญที่ยังคงเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ขาดสายของผู้รู้ทั้ง
สองฝั่งแม่นำ้าโขง เห็นจะหนีไม่พ้นประเด็นเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นองค์ประกันของสยามในยุคนั้น จนกระทั่งราช
อาณาจักรสยามมีการผลัดแผ่นดินจากรัชกาลที่ 2 เป็นรัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2369 และเกิดการต่อรองทางอำานาจระหว่าง
สยามและราชอาณาจักรลาวจนเกิดเป็นสงครามเจ้าอนุวงศ์ มาถึงประเด็นนี้เป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อนเห็นควรว่าควรจะนำา
เสนอข้อมลูหลายๆ ด้านทัง้จากนกัวชิาการจากประเทศไทย และนกัวชิาการจาก สปป.ลาว เพือ่ให้เกดิการเปรยีบเทยีบแลก
เปลี่ยนความรู้จนนำาไปสู่ข้อสรุปร่วมกันในอนาคต กล่าวคือในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการผลัดแผ่นดิน จากรัชกาลที่ 2 เป็น
รัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2369 มีใจความว่า “เจ้าอนุวงศ์ได้รวมกำาลังพลกับเจ้าราชบุตรโย้แห่งจำาปาสักยกมาตีสยาม ครั้นเจ้า
อนวุงศ์ยกพลมาถงึนครราชสมีาแล้วเหน็ว่า ไม่อาจตสียามได้ชนะจงึเผาเมอืงนครราชสมีาและกวาดต้อนเชลยกลบัไป” จาก
ตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าเป็นหยิบยกข้อมูลเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สงครามเจ้าอนุวงศ์เพียงด้านเดียว (จาก
นักวิชาการประเทศไทย) ทำาให้เหมือนกับว่าเจ้าอนุวงศ์ก่อกบฏ ยกทัพมาตีสยาม ผู้ปริทัศน์พยายามจะนำาเสนอก็คือควร
เขียนเร่ืองราวประวัติศาสตร์ท่ีละเอียดอ่อนเช่นน้ีให้กลางๆ หยิบยกข้อมูลท่ีหลากหลายทั้งข้อมูลของนักวิชาการไทย และ
นักวิชาการจาก สปป.ลาว ซึ่งข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ก็คือ หนังสือสัมมนาปะหวัดสาดลาว “ตามฮอยเจ้าอนุวง” โดย
คะนะพาสาวันนะคะดีและมะนุดสาด มะหาวิทะยาไลแห่งซาด ทั้งนี้เพื่อทำาให้ประเด็นดังกล่าวที่ค้างคาใจของผู้คนสองฝั่ง
โขงได้ลดแรงเสียดทานและหาข้อสรุปร่วมกันอย่างประนีประนอมต่อไป
 ภาพสะท้อนทางสังคมในภาษิตลาว : ความงาม คุณค่า ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 ในประเดน็นีผู้ป้ริทศัน์ได้นำาเสนอคณุค่าของหนงัสอืเล่มนีผ่้านบทปรทิศัน์ซ่ึงแบ่งเป็น 3 หวัข้อใหญ่ๆ ได้ดงัต่อไปนี้
 1. ภาพสะท้อนโลกทัศน์คนลาวต่อผู้คน
 2. ภาพสะท้อนโลกทัศน์ต่อธรรมชาติ
 3. ภาพสะท้อนโลกทัศน์ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ
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 ภาษิตลาว : ภาพสะท้อนโลกทัศน์ต่อผู้คน 
 ใบบทนี้เป็นบทวิเคราะห์ซึ่งแตกต่างจากบทนำาข้างต้นที่ผู ้เขียนได้นำาเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับ สปป.ลาว ทั้ง
ประวตัศิาสตร์ การเมอืง รวมไปถงึผูค้นเพือ่เป็นการทำาความเข้าใจบรบิทสงัคมวฒันธรรมความเป็นมาของ สปป.ลาว ในบท
ที่ผู้แต่งได้นำาเสนอโลกทัศน์ของคนลาวที่สะท้อนสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลและสังคมจากภาษิต คนลาวมีโลกทัศน์ต่อมนุษย์
ในด้านต่างๆ ได้แก่ โลกทศัน์ต่อบคุคลตามสภาพของเพศ โลกทศัน์ต่อบคุคลตามสภาพวยั โลกทศัน์ต่อระบบครอบครวัและ
เครอืญาต ิโลกทศัน์ต่อชาตติระกลูและวงศ์ตระกลู โลกทศัน์ต่อการแต่งงาน โลกทศัน์ต่อการดำาเนนิชวีติ โลกทศัน์ต่อเกยีรติยศ
และศักดิ์ศรี โลกทัศน์ต่อจิตใจ อารมณ์และความรู้สึก โลกทัศน์ต่อการศึกษา โลกทัศน์ต่อเศรษฐกิจ โลกทัศน์ต่อบุคคลใน
สังคม และโลกทัศน์ต่อชาติบ้านเมือง
 โลกทัศน์ต่อบุคคลตามสภาพของเพศ จากประเด็นนี้ผู้แต่งได้วิเคราะห์และนำาเสนอว่าคนลาวมีโลกทัศน์ที่ว่า 
ผูห้ญงิต้องมคีวามงามพร้อมทัง้กายและใจ ต้องรกันวลสงวนตวั มคีวามขยนัหมัน่เพยีร รูจ้กังานบ้านงานเรอืน รู้จักระมดัระวงั
กิริยา และต้องมีคู่ครอง โลกทัศน์ดังกล่าวเป็นผลมาจาก “ฮีตและคอง” เป็นกรอบของจารีตประเพณีที่อยู่ในวิถีประชาของ
คนลาวมาอย่างยาวนาน และเป็นตวักำาหนดบทบาทหน้าทีข่องบคุคลในสงัคม จากโลกทัศน์ข้างต้นทีก่ล่าวมามปีระเดน็ความ
เหน็ทีส่อดคล้องและมองว่าสิง่ทีผู่ค้นถอืปฏบิตัติามฮตีคองนัน้ เปรยีบเสมอืนกรอบประเพณอัีนดีงามทีค่วรค่าแก่การปฏิบตัิ
ตาม และโดยมากคนลาวมีลักษณะนิสัยอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอิทธิพลและความสำาคัญของฮีตคองยัง
มีอิทธิพลต่อหญิงลาวในปัจจุบัน โดยเปรียบเสมือนเบ้าหลอมความดีงามผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ถูกนำามา
ประกอบสร้างและผลิตซำ้าในรูปแบบของคำากลอน ภาษิต คติสอนใจ โดยผู้ที่มีบทบาทอบรมสั่งสอนเริ่มตั้งแต่ บ้าน ผู้อาวุโส 
วัด และโรงเรียน จนกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมที่จะต้องประพฤติและปฏิบัติ และประเด็นหนึ่งที่สำาคัญและบ่งบอกอัต
ลักษณ์ของผู้หญิงลาวก็คือโลกทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงที่ต้องมีคู่ครอง ทั้งนี้เนื่องจากบริบทสังคมในอดีตนั้นไม่เอื้อต่อผู้หญิง 
ผู้หญิงจะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจต้องอาศัยผู้ชายเข้ามาช่วยสร้างฐานะครอบครัว
 โลกทัศน์ที่มีต่อเพศชายนั้น พบว่า คนลาวยกย่องผู้ชายที่มีความเป็นลูกผู้ชาย และมีความรู้ความสามารถ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นทหารรับใช้ชาติด้วยการผ่านสมรภูมิรบมาแล้ว เป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นลูกผู้ชายอย่างแท้จริง 
ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ของ สปป.ลาวที่มักตกเป็นเมืองข้ึนของประเทศอื่นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น
สยามในยคุราชอาณาจกัร ฝรัง่ในยคุของการล่าอาณานคิม และยคุสงครามกลางเมอืงระหว่างค่ายเสรนียิมทีม่สีหรฐัอเมรกิา
ให้การสนบัสนนุกบัค่ายคอมมวินสิต์ทีม่จีนีและเวยีดนามให้การสนบัสนนุ จากเหตผุลทางประวตัศิาสตร์ดงักล่าวทำาให้ผูค้น
ให้ความสำาคัญและกล้าที่จะแสดงออกในทางรักชาติ ต้องการปลดแอกจากมหาอำานาจต่างๆ เหล่านี้ ด้วยการเป็นทหารรับ
ใช้ชาติบ้านเมือง
 โลกทัศน์ต่อบุคคลตามสภาพของวัย ผู้แต่งได้นำาเสนอโลกทัศน์ต่อผู้อาวุโส และโลกทัศน์ต่อเด็ก พบว่า คนลาว
ให้ความเคารพยกย่องผู้อาวุโส เพราะเป็นผู้ผ่านโลกมานาน จึงมีความรู้และประสบการณ์ชีวิตมาก แต่ทั้งนี้ผู้อาวุโสต้อง
ประพฤติตัวให้น่านับถือด้วย ส่วนโลกทัศน์เกี่ยวกับเด็กพบว่า คนลาวมีทัศนะว่าเด็กอายุยังน้อยจึงมีประสบการณ์ชีวิตและ
ความรูน้้อยกว่าผูใ้หญ่ ดงันัน้เดก็จงึควรมคีวามอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อวดเก่งถอืด ีแต่อย่างไรกต็ามภาษติสะท้อนโลกทศัน์ของ
คนลาวที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม กล่าวคือ ผู้ใหญ่สามารถยอมรับความสามารถของเด็กได้ หากเด็กมีความรู้ความ
สามารถ ผู้ใหญ่ยินดีที่จะลดบทบาทของตนลงมาเป็นผู้ตาม
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามองว่ากระแสโลกาภิวัตน์มีบทบาททำาให้แนวคิดแนวปฏิบัติของคนในสังคม
เปลี่ยนไปจากเดิม โลกหมุนเร็วขึ้น ถ้าเราไม่ก้าวตามคงไม่ส่งผลดีสังคมและประเทศชาติ แต่ถึงอย่างไรก็ดีองค์ความรู้
ภูมิปัญญาดั้งเดิมใช่ว่าจะละท้ิง หากใช้เป็นแนวทางแล้วปรับประยุกต์ให้เข้าในสภาพปัจจุบันก็จะก่อเกิดประโยชน์ได้เช่น
เดียวกัน ดังคำากล่าวที่ว่า อนุรักษ์ของเดิม เพิ่มของใหม่ เชิดชูไว้ซึ่งภูมิปัญญา นอกจากนี้ประเด็นที่ว่าผู้ใหญ่สามารถยอมรับ
ความเห็นของเด็ก อาจมาจากสาเหตุกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคม แต่อีกเหตุผลที่ละทิ้งไม่ได้ก็
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คอื น่าจะเป็นผลมาจากระบอบการปกครองแบบสงัคมนยิมทีเ่น้นความเสมอภาค เท่าเทยีมกนั จงึให้ความสำาคญักบัคนหนุม่
สาว ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญของ สปป.ลาวกำาหนดให้ องค์กรเยาวชนลาว เป็นหนึ่งในองค์กรทางการเมืองโดยมี
เป้าหมายเพื่อบ่มเพาะให้เยาวชนเป็นผู้นำาในการสร้างระบบสังคมนิยม
 โลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อครอบครัวและเครือญาติ ผู้แต่งได้นำาเสนอโลกทัศน์ในประเด็นดังต่อไปน้ี โลกทัศน์ต่อ
ครอบครัว โลกทัศน์ต่อภรรยา โลกทัศน์ต่อสามี โลกทัศน์ต่อสามีและภรรยา โลกทัศน์ต่อบุพการี โลกทัศน์ต่อลูก โลกทัศน์
ต่อหลาน และโลกทัศน์ต่อญาติพี่น้อง ในส่วนของโลกทัศน์ต่อครอบครัวพบว่า ผู้แต่งได้นำาเสนอภาพเก่ียวกับครอบครัวมี
ความสำาคญัต่อชวีติของคนลาว ครอบครวัเป็นทีร่วมแห่งความรกัความผกูพนั เป็นทีร่วมความสขุขัน้พืน้ฐานของชวีติมนษุย์ 
ดงันัน้บคุคลในครอบครวัจงึมคีวามสำาคญัต่อคนลาวอย่างยิง่หากคนใดคนหนึง่ในครอบครวัได้รบัความเดอืดร้อน สมาชิกทกุ
คนในครอบครวักพ็ลอยเดอืดร้อนไปด้วย จากทีก่ล่าวมาข้างต้นสะท้อนวถิชีวีติความเป็นอยูข่องผู้คนด้านสังคมและครอบครวั
ของคนลาวทีม่ลีกัษณะเป็นครอบครวัใหญ่ มคีวามใกล้ชดิสนทิสนมนบัถอืกนัเป็นญาตพิีน้่อง ให้ความเคารพตามลำาดบัอาวโุส 
มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
 ส่วนโลกทศัน์ทีบ่คุคลมต่ีอภรรยา พบว่า คนลาวมทีศันะว่าคุณค่าของการเป็นภรรยาทีดี่ คอื การมคีวามประพฤติ
ดี ทั้งนี้เพราะภรรยามีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งภายในครอบครัวไม่แพ้สามี กล่าวคือ มีหน้าที่บริหารจัดการภายในครอบครัว 
และเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังความสำาเร็จของสามีทั้งด้านครอบครัวและหน้าที่การงาน ภรรยาจึงต้องขยัน ฉลาดรอบรู้ 
อดทน รักษาความลับของครับครัว มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อญาติพี่น้องของสามี ให้กำาเนิดทายาทแก่สามี และที่สำาคัญคือ ต้อง
พยายามธำารงรกัษาสถานภาพของครอบครวัให้คงอยูเ่พือ่ไม่ให้เกดิการหย่าร้างและหากมกีารหย่าร้างมกัได้รับคำาตำาหนจิาก
สงัคม ทัง้นีผู้แ้ต่งพยายามนำาเสนอบทบาททีย้่อนแย้งกบัพฤตกิรรมของภรรยาในอดตีกบัสงัคมปัจจบุนัว่า จากอดตีสังคมมกั
ตำาหนิหญิงที่หย่าร้างแต่ปัจจุบันภาษิตลาวสะท้อนภาพหญิงยุคใหม่ว่า สังคมมีแนวโน้มที่จะเข้าใจและยอมรับผู้หญิงที่ผ่าน
การหย่าร้างมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสภาพสังคมลาวเปลี่ยนไป บทบาทของแม่หญิงลาวมิได้ถูกจำากัดเฉพาะการดูแล
ครอบครวัอย่างในอดตีทีผ่่านมา แต่ต้องเข้ามามบีทบาทต่อเศรษฐกจิครอบครวั และยงัมบีทบาททางสงัคมและทางการเมอืง
อกีด้วย ทัง้นีเ้นือ่งจากกระแสโลกาภวิตัน์เข้ามามบีทบาทในสงัคมลาวจึงทำาให้โครงสร้างทางสงัคมกห็มนุเปลีย่นไปตามกระแส
โลก อีกเหตุผลหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแนวคิดในสังคมก็คือการปกครองระบอบสังคมนิยมที่ให้ความเสมอภาคเท่า
เทียมกันระหว่างชายและหญิง ทำาให้โลกทัศน์เกี่ยวกับการไม่ยอมรับผู้หญิงที่ผ่านการหย่าร้างเริ่มเปลี่ยนไป อีกเหตุผลหนึ่ง
คือการหนุนเสริมในแนวคิดนี้ก็คือในยุคจินตนาการใหม่ พ.ศ. 2529 ทำาให้ระบบความคิดเดิมเริ่มลดบทบาทลง กล่าวคือ 
ลาวใช้นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบทุนนิยม รัฐบาลลาวได้เน้นนโยบายเกี่ยวกับแม่หญิงลาวที่ต้องทั้งเก่งและ
สวย กล่าวคอื มคีวามเก่งในแง่ความรูค้วามสามารถในการพฒันาตนเองและประเทศชาต ิในขณะเดยีวกนักม็คีวามสวยจาก
การแต่งกายแบบลาว กิริยามารยาทสุภาพอ่อนหวานเพื่อเปิดรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งมีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจ
ของลาว ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเพียงพอที่จะทำาให้อัตลักษณ์ของแม่หญิงลาวเปลี่ยนไปตามการปฏิสัมพันธ์ในสังคมปัจจุบัน 
ส่วนโลกทัศน์ต่อสามี ผู้แต่งได้นำาเสนอว่า คนลาวมีทัศนะว่าผู้ที่เป็นสามีต้องทำาหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้สืบวงศ์
สกลุ ต้องมคีวามซือ่สตัย์ต่อภรรยา หมัน่อบรมสัง่สอนภรรยา มจีติใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ และต้องหนกัแน่น จากแนวคดิดงักล่าว
เป็นโลกทศัน์ทีผ่สมผสานระหว่างระบบคดิดัง้เดมิทีผู่ช้ายเป็นใหญ่ในครอบครวั และระบบคดิของระบอบการปกครองแบบ
สังคมนิยมที่เน้นความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเท่าเทียมกันเรื่องความซ่ือสัตย์ต่อกันระหว่างสามี
ภรรยา ด้วยวธิคีดิแบบสงัคมนยิมนีท้ำาให้อตัลกัษณ์ของผูช้ายเปลีย่นไปจากจารตีเดมิซึง่เป็นสงัคมเกษตรกรรมผูช้ายเป็นใหญ่
ในครอบครัว มักมีภรรยาหลายคนเพื่ออาศัยเป็นแรงงานการผลิต
 ส่วนโลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อลูกหลานนั้นพบว่าคนลาวให้ความสำาคัญกับลูกหลานเกือบจะเท่าๆ กันในฐานะของ
การเป็นทายาทผูส้บืสกลุ ส่วนฐานะอ่ืนนัน้จะมุง่มาทีล่กูมากว่าเพราะมคีวามใกล้ชดิ ลกูจงึเป็นสมบัตอินัลำา้ค่าของพ่อแม่ ใน
ขณะเดียวกัน คนลาวมองว่าแม้จะรักลูกมากเพียงใด แต่ก็ไม่ควรตามใจลูกในทางที่ผิด ดังนั้นลูกจึงต้องกตัญญูเชื่อฟังพ่อแม่ 
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ส่วนโลกทัศน์ที่มีต่อบุพพการีพบว่า ผู้แต่งนำาเสนอโลกทัศน์ด้านนี้ว่า คนลาวมองว่าความรักและบุญคุณของพ่อแม่ยิ่งใหญ่
เหนืออื่นใด พ่อแม่เป็นบุคคลที่ควรเคารพอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ต้องอบรมสั่งสอนลูก คนลาวถือว่าพ่อแม่เป็นครู
ของลูก ซึ่งโลกทัศน์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับหลักสากลที่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษามักปฏิบัติเหมือนกัน ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า 
โลกทศัน์ของคนลาวทีม่ต่ีอญาตพิีน้่องมอีตัลกัษณ์ทีเ่ด่นชดั กล่าวคอื คนลาวให้ความสำาคญักับพีน้่องและเครอืญาตเิป็นอย่าง
ยิ่ง และที่สำาคัญคือ คนลาวตระหนักว่าความสัมพันธ์ฉันพี่น้องต้องรักษาให้คงอยู่เสมอ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาสอดคล้องกับ
โลกทัศน์ที่คนลาวมีต่อครอบครัวที่มองว่าครอบครัวสำาคัญยิ่งต่อคนลาว 
 โลกทัศน์ของคนลาวต่อการดำาเนินชีวิต ภาพสะท้อนจากภาษิตลาวบ่งชี้ว่า โลกทัศน์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้บุคคล
สามารถดำารงชวีติอยูใ่นสงัคมได้อย่างเป็นปกตสิขุ และไม่เป็นภาระให้บคุคลรอบข้างตลอดจนสงัคม ทัง้นีเ้ป็นทีน่่าสงัเกตว่า
คนลาวให้ความสำาคัญกับการดำาเนินชีวิตที่สร้างคุณค่าให้กับตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น คุณค่าจากการทำางาน 
คุณค่าจากการทำาตัวให้เป็นประโยชน์ โครงสร้างทางสังคมด้านการดำาเนินชีวิตนี้ผู้ปริทัศน์มองว่าระบอบการปกครองแบบ
สังคมนิยมนั้นมีส่วนในการกำาหนดอัตลักษณ์ของคนลาวอย่างมาก กล่าวคือ ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมของลาวที่
เน้นการทำางานเพือ่สาธารณประโยชน์ ซึง่สมาชกิในสงัคมทกุองค์กรทัง้ระดบัหมูบ้่านและระดบัแขวง จะมกีารออกไปบำาเพญ็
สาธารณประโยชน์เป็นประจำา
 โลกทัศน์ต่อการศึกษา ภาพสะท้อนจากภาษิตลาวบ่งช้ีว่า คนลาวให้ความสำาคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษา
เพราะ การศึกษาทำาให้มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล ช่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น บุคคลจึงต้องมีความบากบั่นพากเพียรใน
การศึกษา ให้มีความรู้จริงจนเชี่ยวชาญและต้องรู้ให้รอบ ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนโลกทัศน์เกี่ยวกับความรู้นั้น คนลาวมี
ทัศนะว่า ความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นเครื่องจำาแนกความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ แต่ความรู้ต้องมีคุณธรรมกำากับด้วย 
ส่วนโลกทศัน์เกีย่วกบัสตปัิญญาสะท้อนว่า คนลาวยกย่องคนทีม่สีตปัิญญาเพราะคนมปัีญญาจะไม่มวีนัอบัจนทัง้ทรพัย์และ
ปัญญา ทั้งนี้โลกทัศน์เก่ียวกับคุณค่าของการศึกษาและความรู้นั้น เป็นผลมาจากที่พรรครัฐเป็นผู้กำาหนดกรอบนโยบาย
ทางการศึกษาเล็งเห็นความสำาคัญและกำาหนดอัตลักษณ์ของคนลาวให้รู้หนังสือเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลของ สปป.ลาวว่า นับตั้งแต่ได้รับเอกราช ปี พ.ศ. 2518 ประชากรลาวที่ไม่รู้หนังสือมีถึงร้อยละ 90 ทั้งนี้
รัฐบาลจึงกำาหนดให้การศึกษาเป็นยุทธศาสตร์หลักท่ีสำาคัญในระดับต้นๆ ด้วยเหตุน้ีจึงกล่าวได้ว่าโลกทัศน์ของคนลาวด้าน
การศึกษาเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐเป็นผู้กำาหนดอัตลักษณ์ด้านการศึกษาของคนลาวให้มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีต 
 โลกทศัน์ต่อเศรษฐกจิ ผูแ้ต่งได้นำาเสนอว่า คนลาวให้ความสำาคญักบัเศรษฐกจิว่ามคีวามสำาคญัต่อชวีติ ทำาให้เป็น
ที่ยอมรับของคนในสังคม คนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีทำาอะไรก็น่ายกย่อง อย่างไรก็ตามในภาษิตลาวยังมีโลกทัศน์ท่ีย้อน
แย้งกับข้อมูลข้างตนอยู่บ้าง กล่าวคือ คนลาวมีทัศนะว่าคนรวยมักไม่มีความสุขที่แท้จริงในชีวิตเพราะต้องอยู่อย่าง
หวาดระแวง หลงใหลในทรัพย์ ห่วงสมบัติ อีกท้ังยังหาคนจริงใจเป็นเพ่ือนได้ยาก เพราะคนส่วนมากที่เข้ามาล้วนหวังผล
ประโยชน์ คนลาวมีทัศนะว่า คนจนมักไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับคนรวย แม้แต่ญาติพี่
น้องก็ไม่ยอมรับ แต่ในขณะเดียวกันคนลาวก็มีทัศนะที่ว่า ความจนไม่ใช่สิ่งเลวร้าย เพราะช่วยทำาให้คนเรารู้คุณค่าของชีวิต 
และเอาความจนเป็นบทเรียนในการสร้างฐานะตน ส่วนโลกทัศน์ต่ออาชีพนั้นพบว่า คนลาวมีโลกทัศน์ว่าอาชีพพนักงานรัฐ
การ เป็นอาชีพที่มั่นคงและมีเกียรติ จึงเป็นอาชีพที่ปรารถนาของคนลาว รองลงมาคืออาชีพชาวนามีศักดิ์ศรีมากกว่าพ่อค้า 
ส่วนโลกทัศน์เกี่ยวกับอาชีพค้าขายพบว่า คนลาวมีทัศนะคติที่ไม่ดีกับอาชีพน้ี โดยมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่ซ่ือตรง ต้องคอย
โกหกอยูต่ลอดเวลา จากข้างต้นผูป้รทิศัน์มคีวามเหน็ว่า ความหลากหลายของฐานะทางสงัคมของผูค้นเป็นตวักำาหนดความ
คดิ โลกทศัน์ ซึง่สะท้อนผ่านภาษติลาวทำาให้เหน็โครงสร้างทางสังคมของผู้คนทีม่อีทิธพิลกำาหนดโลกทศัน์ต่อเศรษฐกิจ อาชีพ 
และความมั่งคงในชีวิตที่หลากหลายของผู้คนในสังคมลาว
 โลกทศัน์ของคนลาวต่อผูน้ำาหรอืผูป้กครอง พบว่า ผูน้ำาเป็นสิง่จำาเป็นสำาหรบัประเทศเพราะเป็นหน้าตาและปกป้อง
ประเทศจากการรกุรานของศตัร ูทัง้นีผู้น้ำาสงูสดุควรมเีพยีงคนเดยีวเท่านัน้ แต่ต้องไม่ใช้อำานาจโดยปราศจากความชอบธรรม 
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ผูน้ำาหรือผูป้กครองต้องเป็นคนทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มภีาวะผู้นำา มคีวามใจกว้าง และต้องรูจ้กัวางตวัให้เหมาะสม นอกจาก
นี้ผู้นำาหรือผู้ปกครองต้องมีความรัก ความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมือง ต้องเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติและของ
ประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ท้ังน้ีผู้ปกครองต้องเคารพใน “ฮีตบ้านคองเมือง” โลกทัศน์เกี่ยวกับผู้ปกครองนี้ 
เป็นผลมาจากการนำาขนบประเพณแีบบจารตีในอดตี คอื “ฮตี คอง” มาผสานหลอมรวมกบัภมูหิลงัด้านการเมอืงการปกครอง
ของลาว เนื่องจากฮีตคองเปรียบเสมือนกรอบแนวคิดทางสังคมที่เป็นบรรทัดฐานที่อยู่คู่กับสังคมลาวมายาวนาน มีอิทธิพล
ต่อคนลาว ดังนั้นฮีตคองจึงเป็นเครื่องมือในการปกครอง กำาหนดบทบาทพฤติกรรมของผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองให้อยู่
ในความชอบธรรมอันจะส่งผลดีต่อชาติบ้านเมือง
 ส่วนโลกทัศน์ที่คนลาวมีต่อชาติพันธุ์ต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า คนลาวมีทัศนะว่า ฮ่อ เป็นคนที่ไม่มีความจริงใจ 
เป็นบคุคลอนัตราย โลกทัศน์ดงักล่าวเชือ่มโยงกบัประวตัศิาสตร์ของลาวในอดตีทีเ่วยีงจนัทน์เคยถกูฮ่อตีแตก แม้แต่พระธาตุ
หลวงก็ถูกเผาทำาลาย ส่วนโลกทัศน์ที่คนลาวมีต่อคนไทยพบว่า คนลาวมีทัศนะว่า คนไทยมักข่มเหงรังแกคนลาว ทัศนะดัง
กล่าวนี้เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์ของท้ังสองชาติท่ีมีร่วมกันอย่างขมขื่น เมื่อครั้งยุคราชอาณาจักรที่สยามปกครองลาว
แล้วเกิดสงครามเจ้าอนุวงศ์ คนลาวยกย่องเจ้าอนุวงศ์เป็นวีรกษัตริย์ เพราะสามารถสู้และกล้าที่จะปลดแอกจากสยาม ผล
จากสงครามครั้งนั้นเวียงจันทน์ถูกเผาทำาลายกลายเป็นเมืองร้าง ส่วนโลกทัศน์ต่อชาติพันธุ์อื่นๆ ได้แก่ ญวน และชาติตะวัน
ตก ซึ่งคนลาวมองว่าชาติพันธุ์ต่างๆ เหล่านี้ได้ผลัดเปลี่ยนเข้ามายึดครองประเทศของตน ทั้งนี้สรุปได้ว่า โลกทัศน์ของคน
ลาวต่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นั้นล้วนสืบเนื่องมาจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์ทั้งส้ิน ลาวมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์เหล่าน้ีเป็นผู้
ทำาให้ผู้คน ประเทศชาติ มีบาดแผลและเจ็บปวด
 โลกทัศน์ต่อชาติบ้านเมือง พบว่า คนลาวให้ความสำาคัญกับชาติและบ้านเมืองของตนเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ คน
ลาวมีโลกทัศน์ที่ว่า คนลาวทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าใดเชื้อสายใดก็ตามทั้งที่อยู่บนผืนแผ่นดินลาวและที่กระจายไปอยู่ดิน
แดนอื่น ล้วนเป็นพี่น้องชาติเดียวกันเพราะสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน คือขุนบรม ทั้งนี้การที่คนลาวมีโลกทัศน์
เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายมาจากที่เดียวกันก็เนื่องมาจาก ชนเผ่าใน สปป.ลาว มีหลากหลายเผ่า หลากหลายชาติพันธุ์ พรรค
รัฐจึงพยายามที่สลายความรู้สึกที่แตกต่างทางชาติพันธุ์ให้หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวผ่านตำานานและเรื่องเล่า “ขุนบรม” 

 ภาษิตลาว : ภาพสะท้อนโลกทัศน์ต่อธรรมชาติ
 คนลาวมีโลกทัศน์ว่า ธรรมชาติคือวิถีชีวิตของมนุษย์ ธรรมชาติคือแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติมี
ความสมดุลอยู่ในตัว ทั้งนี้เนื่องจาก สปป.ลาว เป็นสังคมเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ คนลาวจึงรู้จักสังเกตธรรมชาติ
และนำามาใช้ให้เกดิประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมนบัแต่อดตี จงึมองธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมรอบตวัล้วนเป็นส่วนหนึง่
ของวิถีชีวิตของคนลาว 
 ดังที่ปรากฏข้างต้น ผู้ปริทัศน์ได้มีแนวคิดที่สอดคล้อง กล่าวคือ สภาพแวดล้อมของสังคมลาวในด้านของสรรพ
สิ่งในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่า รวมไปถึงลักษณะของไม้ดอกไม้ผลในป่า ซึ่งการดำารงอยู่ของผู้คนได้มีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติโดยตลอด โดยภาษิตลาวได้บรรยายเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่เต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ผล เป็นทั้งของที่
กินได้ในสังคมลาว และไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ธรรมชาติแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นทำาให้เห็นความหลาก
หลายของสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในรูปแบบการพึ่งพาอาศัยและโอบอุ้มผู้คนในสังคมลาว
 องค์ความรู้เชงินเิวศดัง้เดมิของกลุม่ชนใน สปป.ลาว ทีก่ล่าวมานัน้ เป็นองค์ความรูท้ีล่กึซึง้และแสดงให้เหน็ถงึกระบวน
ทศัน์ในการมองโลกธรรมชาตทิีน่่าสนใจเป็นอย่างยิง่ สำาหรบักลุม่คนเหล่านี ้มนษุย์คอืส่วนหนึง่ของโลกธรรมชาต ิต่างสมัพนัธ์
กนัหมดทกุส่วนเอกภาพ นอกจากนีย้งัมคีวามเช่ือทีไ่หลเวยีนอยูใ่นสังคมอกีว่า ปฏสัิมพนัธ์อนัซับซ้อนนีเ้ป็นผลพวงมาจากความ
สมัพนัธ์ทีเ่สริมคณุค่าและช่วยรกัษาระบบนเิวศนีไ้ว้ได้ เพราะองค์ความรูเ้ชงินเิวศแบบดัง้เดมิ เชือ่ว่ามนษุย์พยายามทีจ่ะเชือ่ม
ต่อกบัโลกธรรมชาต ิดงันัน้จงึไม่มสีิง่ใดของธรรมชาตทิีจ่ะดำารงอยูโ่ดยไม่ขึน้ต่อมนุษย์ และกจิกรรมของพวกเขา ด้วยเหตุน้ีกลุ่ม
ชนเหล่านีจ้งึคิดว่าธรรมชาตนิัน้มิได้เป็นเพียงป่าดงพงไพร แต่มนัคอืบ้านคอืระบบนเิวศรอบๆ ทีอ่ยูอ่าศัยนัน่เอง
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 ภาษิตลาว : ภาพสะท้อนโลกทัศน์ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ
 โลกทศัน์ต่อสิง่เหนอืธรรมชาตใินส่วนของศาสนาพบว่า คนลาวมคีวามเช่ือเกีย่วกบัหลักธรรมคำาสอนของพระพทุธ
ศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกฎแห่งกรรม ไม่มีใครที่จะหนีกรรมที่ก่อได้ อีกทั้งมีทัศนะว่า ความดีแม้จะเป็นสิ่งที่ทำายาก 
แต่ก็ต้องทำา เพราะความดีเป็นรากฐานในการดำาเนินชีวิตของบุคคล นอกจากนี้คนลาวยังมีความเชื่อเรื่องอนิจจัง คือความ
ไม่เทีย่ง กล่าวคอื ทกุชีวติย่อมประสบกบัความไม่แน่นอนเหมอืนกนัหมดทกุคน โลกทศัน์ทีเ่ก่ียวกบัศาสนาอกีอย่างหนึง่ของ
คนลาวคอื การเวยีนว่ายตายเกดิในสงัสารวฏั คนลาวมทีศันะว่าถ้าไม่อยากเวยีนว่ายในสังสารวฏั กต้็องดบักเิลสตณัหาราคะ
ของตน หากปฏิบัติได้แล้วย่อมเข้าสู่นิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนา
 ส่วนโลกทัศน์เกี่ยวกับส่ิงเหนือธรรมชาติพบว่า ความเชื่อดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลควบคู่กันไปกับพุทธศานา ทั้งนี้
เพราะคนลาวนับถือผีมาเป็นระยะเวลายาวนานก่อนที่จะนับถือพุทธศาสนา ดังนั้นจึงทำาให้ความเชื่อเรื่องผีเข้ามามีบทบาท
ในสังคมอยู่เนืองๆ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นได้เสนอข้อคิดท่ีสอดคล้องกันดังต่อไปนี้ ความเชื่อเรื่องผีมีการปฏิสัมพันธ์กับชีวิตของคน
ลาวตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เกี่ยวข้องกับชีวิตตลอดเวลา อำานาจเหนือธรรมชาติซ่ึงมีผีเป็นตัวแทน จึงเป็นพื้นฐานสำาคัญ
ของวิถีชีวิตคนลาวมาตั้งแต่ครั้งอดีต ผีทำาให้ผู้คนดำารงชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันด้วยความราบรื่น สงบสุข โดยไม่ต้องมีกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีศาลมาคอยตัดสินคดีถึงสิ่งถูกผิด ความเชื่อเรื่องผีและฮีตคองใน
ท้องถิ่นจะเป็นสิ่งที่ชี้ว่า อย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดี ความเชื่อเรื่องผีความสำาคัญอาจจะไม่อยู่ที่ผี แต่อยู่ที่ “จิตสำานึกของมนุษย์” 
ก็เป็นได้ ในสังคมลาวส่ิงเหล่าน้ีเป็นความเช่ือท่ีไหลเวียนในสังคมตั้งแต่เกิดจนตายจนเกิดปรากฏการณ์และพิธีกรรมเกี่ยว
กับผีอยู่ในสังคมอยู่เป็นจำานวนมาก ถึงอย่างไรก็ดีเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาในลาวก็ไม่ได้หมายความว่าผีจะหายไปจากสังคม 
แต่กลับผสมผสานนำาไปสู่ความเชื่อในพุทธศาสนาแบบชาวบ้านซึ่งยากมากที่จะแยกความเชื่อดั้งเดิมออกไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นการผสมผสานระหว่างความเช่ือดั้งเดิมประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันจนกลายเป็นบทสะท้อนที่เด่นชัดของ
สังคมลาวในมิติของความเชื่อเรื่องผีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่อง 

บทสรุป
 หนงัสือเล่มนีผู้แ้ต่งคอื รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิรริตัน์ อาจารย์ประจำาภาควชิาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยันเรศวร เนือ้หาในหนงัสอืได้กลัน่กรองมาจากงานวจิยัภายใต้แผนงานวจิยัโลกทศัน์ของอาเซยีนจากภาษติซึง่ได้รบั
ทนุอดุหนนุจากมหาวทิยาลยันเรศวร ในด้านของเนือ้หานัน้ค่อนข้างโดดเด่น สะท้อนทศันะของการมองโลกของคนลาว โดย
ผ่านกระบวนการและระบบวธิคีดิในการประเมนิคณุค่าสิง่ใดสิง่หนึง่ โดยมพีืน้ฐานอนัหล่อหลอมจากวฒันธรรมแวดล้อมในสงัคม
ทีบ่คุคลเกดิมา อนัได้แก่ ความคดิ ความเชือ่ และค่านยิมของบคุคลในสงัคมลาว การศึกษาโลกทัศน์ของคนลาวจากภาษติใน
หนังสอืเล่มนีท้ำาให้เข้าใจและเข้าถงึคนลาวได้อย่างดยีิง่ เม่ือได้อ่านแล้วทำาให้เปิดโลกทศัน์แห่งความรูเ้กีย่วกบัลาวศกึษาได้เป็น
อย่างด ี ซึง่ในเนือ้หานัน้ได้มตีวับทภาษติลาวทีท่างผูเ้ขยีนได้นำามาให้ศกึษาพร้อมท้ังข้อมลูอ้างองิทีเ่ป็นเอกสารของนกัวชิาการ 
สปป.ลาว เมือ่ได้ศกึษาหนงัสอืเล่มนีจ้ะได้รูแ้ละเข้าใจความแตกต่างทีห่ลากหลายของคนลาว รบัทราบเกีย่วกับข้อมูลเชงิลึกของ 
สปป.ลาว อนัจะนำาไปสู่ความเข้าใจ และความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างประเทศ ต่อไป
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program of music education, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University, Thailand. 
 E-Mail Address: k.sirimukdakul@hotmail.com
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ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร

 ดร.โกวิท  วัชรินทรางกูร สำาเร็จการศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นอาจารย์กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้อำานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Dr.Kovit Watcharintaranggoon graduated with a Doctor of Philosophy Degree in Educational 
Administration Program, Faculty of Education, Khon Kaen University. At present, he is an instructor of 
the Curriculum and Instruction Subject Group, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University and 
director of Buriram Rajabhat University Demonstration School.
 E-Mail Address: kovitbru@gmail.com

นางสาวจันทรา  ปักการะโถ

 นางสาวจันทรา ปักการะโถ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์โรงเรียนพนมรุ้ง  จังหวัดบุรีรัมย์
 Miss Jantra Paggaratho graduated with a Master’s Degree in Public Administration from Fac-
ulty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University. At present, she is an instructor of 
Phanomrung School, Buriram Province.
 E-Mail Address: Jantramanee2519@hotmail.com

ดร.ฐิตาภรณ์  เวียงวิเศษ
 ดร.ฐิตาภรณ์  เวียงวิเศษ สำาเร็จการศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปัจจุบันเป็นอาจารย์กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Dr. Thitaporn Wiangwiset graduated with a Degree of Doctor of Education in Educational 
Administration, Faculty of Education, Vongchavalitkul University. At present, she is an instructor of the 
Testing and Educational Research Subject Group, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: thitaporn.bru@gmail.com

ดร.ธัญญรัตน์  คะเนวัน
 ดร.ธัญญรัตน์ คะเนวัน สำาเร็จการศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยปูเน่ สาธารณรัฐอินเดีย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 Dr. Thanyarat Kanewan graduated with a Degree of Doctor of Philosophy in Public Administra-
tion from University of Pune, Republic of India. At present, she is a lecturer of the Public Administration 
Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-mailaddress: Kanewanthanyarat@gmail.com



ROMMAYASAN 255Vol. 14, No. 2 (May - August) 2016

นางสาวประภาศรี  ถนอมธรรม

 นางสาวประภาศรี  ถนอมธรรม สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วทม.) สาขา
เศรษฐศาสตร์เกษตร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 Miss Praphasri  Thanomtham graduated with a Master of Science Degree in Agricultural Eco-
nomics. At present, she is a lecturer of  Chaiyaphum Business School, Chaiyaphum Rajabhat University
 E-Mail Address: praphasri@hotmail.com

นางสาวประวีณา  แสงเส้น
  นางสาวประวีณา  แสงเส้น สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขา
วิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และกำาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปัจจุบันเป็นครูสอนที่โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ตำาบลโพธิ์ทอง อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 Miss Prawina Seangsen graduated with a Bachelor of Arts Degree in Thai from Faculty of Hu-
manities and Social Sciences, Rajabhat Mahasarakham University and pursues for a Master’s Degree in 
Thai  at Faculty of Humanities and Social Sciences,  Mahasarakham Rajabhat University. At present, she 
is a teacher at Phothongwitthayakhan School, Phothong Sub District, Selaphum District, Roi Et Province.
 E-mail Address: krunong26@gmail.com

นายพงษ์พิพัฒน์  สายทอง

 นายพงษ์พิพัฒน์ สายทอง สำาเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปัจจุบันปฏิบัติงานตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาสื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 Mr. Pongpipat  Saitong graduated with a Degree of Doctor of Philosophy in Product Design from 
Ubon Ratchathani University. At present, he serves as Assistant professor in the New Media Department, 
Faculty of Informatics, Mahasarakham University. 
 E-Mail Address: pongpipat.s@hotmail.com

พระครูสิริรัตนโสภิต  (ศรีวรรณ  โสวณฺณสิริ)  นามสกุล  ทองดี

 พระครสูริริตันโสภติ (ศรวีรรณ  โสวณณฺสริ)ิ นามสกุล ทองด ีสำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรการศกึษามหา
บณัฑติ (กศ.ม.) สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยันเรศวร และสำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก หลกัสตูรพทุธ
ศาสตรดุษฎบีณัฑติ (พธ.ด.) สาขาวชิาพระพทุธศาสนา บณัฑติวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วิทยาเขต
เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นผู้อำานวยการโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และเจ้าคณะตำาบลหัวเวียง อำาเภอเมืองลำาปาง
 Phrakhrusiriratnasophit (Sriwan Sovannasiri,) Thongdi graduated with a Degree of Master of 
Education in Educational Administration, from Narasuan University, and a Doctoral Degree in Buddhist 
Studies from Mahachulalongkornrajavidyalaya University. At present, he  a Director of Wat PhraKew-
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Dontao Suchadaram school and serves as an Ecclesiastical Chief of  Hau Wiang Sub-District, Mueang 
District, Lampang Province.
 E-Mail Address: khelang2511@hotmail.com

นายพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์

 นายพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขา
วิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  Mr. Phiphat  Prasoetsang graduated with a Degree of Master of Arts in Thai Language  from 
Faculty of Humanities of Social Science, Mahasarakham University. At present, he works as a Lecturer 
in the Thai Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: ngooleam@hotmail.com

รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม 
 รองศาสตราจารยพ์นูพงษ ์งามเกษม สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษา
และวรรณคดไีทย คณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ประสานมติร ปจัจบุนัดำารงตำาแหน่งรองศาสตราจารย ์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 Associate Professor Poonpong Ngamkasem graduated with a Master of Education Degree in Thai 
Language and Literature from Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University Prasanmit.  Currently, 
she serves as Associate Professor of the Thai Department, School of Liberal Arts, University of Phayao.
 E-mail address: poonpongn2000@yahoo.com

นางสาวไพจิตร  อภัยจิตต์
นางสาวไพจิตร  อภัยจิตต์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาสุขศึกษา คณะ
พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปัจจุบันเป็นศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำานาญการพิเศษ สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3
Miss Pijit Apijit graduated with a Master’s Degree in Health Education from Faculty of Physical Education, 
Srinakharinwirot University Prasarnmit. At present, she is a supervisor of Senior Professional Level at the 
Buriram Primary Educational Service Area Office 3. 
 E-Mail Address: paijit299@hotmail.com

นายมนตรี  นิวัฒนุวงค์

 นายมนตร ีนวิฒันวุงค ์สำาเร็จการศึกษาปรญิญาโท หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ (ค.ม.) สาขาวชิาหลกัสตูรและ
การสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันตำาแหน่งศึกษานิเทศก์ สำานักงานเขตพื้นที่ศึกษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
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Mr. Montree Nivatnuwong graduated with a Master of Education in Field Curriculum and Instruction 
from the Graduate School, Buriram Rajabhat University and pursues for a Doctor of Philosophy in Field 
Curriculum and Instruction at Khon Khaen University. At present, he is a supervisor at Buriram Primary 
Educational Service Area Office 2.
 E-Mail Address: nivatnuwong@gmail.com, sv-montree@esdc.go.th

นางสาวมินทร์ลดา  รัตนกุล

 นางสาวมนิทร์ลดา  รตันกลุ สำาเรจ็การศกึษาปริญญาตร ีหลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาภมูศิาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และกำาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันทำางานอยู่ที่คณะ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 Miss Minlada Rattanakul graduated with a Bachelor of Science Degree in Geography from Faculty 
of Humanities and Social Sciences, Burapha University and pursues for a Degree of Master of Science 
in  Geo-informatics Program, Faculty of Geo-informatics, Burapha University . At present, he serves as 
academician at the Faculty of Geo-informatics, Burapha University.
 E-Mail Address: mrminlada@gmail.com 

นางสาววราภรณ์  พงศ์ธรพิสุทธิ์

 นางสาววราภรณ์  พงศ์ธรพิสุทธิ์ สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขา
วิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และกำาลักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา
ปรชัญาและจรยิศาสตร ์บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา ปจัจบุนัเปน็อาจารยพ์เิศษ สาขาวชิาปรชัญาและ
จริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 Miss Waraporn  Pongthornpisut  graduated with a Degree  of  Master of  Arts in Communication 
Arts from  Dhurakij  Pundi  University, and pursues for a Doctor of Philosophy  Degree in Philosophy and 
Ethics  at Graduate School, Suan  Sunandha  Rajabhat  University.  At present, she is a quest Lecture 
in the program of Philosophy and Ethics, Suan  Sunandha  Rajabhat  University.
 E-Mail Address: pongwara14@gmail.com

นายวีระศักดิ์  วงศ์ษา

 นายวรีะศกัดิ ์วงศษ์า สำาเรจ็การศึกษาปรญิญาปรญิญาตร ีหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว
 Mr. Wirasak Wongsa graduated with a Bachelor of Arts Degree in Thai from Faculty of Liberal 
Arts, Phayoa University and a Master of Arts Degree  in Thai from Faculty of Liberal Arts, Phayao Uni-
versity. At present, he runs his own business.
 E-Mail Address: aa_za17@hotmail.com
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นายสมปอง  มูลมณี

 นายสมปอง  มูลมณี สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษา
ไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำาลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย  
คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ปจัจบุนัเปน็บคุลากรสายวิชาการ สาขาวชิาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Mr. Sompong Munmani graduated with a Bachelor of Arts Degree in Thai Language from 
Mahasarakham University and pursues for a Master of Arts Degree in Thai Language, Faculty of humanities 
and Social Sciences, Mahasarakham University. At present, he works as an instructor in the program of 
Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: sompong_ti@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  เคณาภูมิ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ สำาเร็จการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชารัฐ
ประศาสศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์ ปจัจบุนัทำางานเปน็ อาจารย ์ตำาแหนง่ ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำาคณะรัฐศาสตร์และ
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ

บทความจากงานวิจัยส่งตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ รมยสาร

 1. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม ชาติพันธุ์ บรรณารักษ์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา การเมือง วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
 2. เปน็บทความภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ในกรณเีปน็บทความภาษาองักฤษตอ้งผา่นการตรวจสอบความถูก
ต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งให้บรรณาธิการ
 3. ต้องระบชุือ่บทความ และช่ือ – สกลุจรงิของผู้เขยีนบทความ พรอ้มวฒุกิารศกึษาตำาแหนง่และสถานทีท่ำางาน
อย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร TH SarabanPSK 14 พร้อมทั้ง
แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมาที่เว็บไซต์ http://rommayasan.bru.ac.th
 5. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 6. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์
อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 7. บทความต้องมีสาระสังเขปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 8. บทความควรมีตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบ ตามความเหมาะสม
 9. บทความที่ส่งมาตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน
 10. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ แต่ไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

ส่วนประกอบของบทความ
  บทความวชิาการ หวัขอ้และเนือ้หาควรชีป้ระเดน็ทีต่อ้งการนำาเสนอใหช้ดัเจนและมลีำาดบัเนือ้หาทีเ่หมาะ
สมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์ โดยควรมีองค์
ประกอบดังต่อไปนี้
 1. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและตามด้วย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
 2. บทคดัยอ่ (Abstract) สรปุเนือ้หาของบทความใหไ้ดใ้จความชดัเจน และควรมทีัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ จำานวนคำาไม่เกิน 250 คำา
 3. คำาสำาคัญ (Keyword) ระบุคำาเป็นคำาสำาคัญของเนื้อหา เหมาะสมสำาหรับนำาไปใช้เป็นคำาค้นในระบบฐาน
ข้อมูล ไม่เกิน 5 คำา ใต้บทคัดย่อ
 4. บทนำา (Introduction) เปน็สว่นแนะนำาและปพูืน้เรือ่งเพือ่ใหผู้อ้า่นทราบขอ้มลูเบือ้งตน้ของเนือ้หา รวมทัง้
ระบุถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ
 5. เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นเรื่องย่อยๆ และมี
การจัดเรียงลำาดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา
 6. บทสรุป (Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดยมีการ
สรุป ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้นำาเสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร
 7. เอกสารอ้างอิง (Reference) เขียนในรูปแบบ APA (American Psychological Association Citation Style)
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  บทความวิจัย ควรมีการนำาเสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  1. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและตาม
ด้วยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
  2. บทคัดย่อ (Abstract) ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่
เกิน 1 หน้ากระดาษ (การเขียนบทคัดย่อ คือ การสรุปสาระสำาคัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการและผลการวิจัย)
  3. คำาสำาคญั (Keyword) ระบคุำาเปน็คำาสำาคญัของเนือ้หา เหมาะสมสำาหรบันำาไปใชเ้ปน็คำาคน้ในระบบฐาน
ข้อมูล ไม่เกิน 5 คำา ใต้บทคัดย่อ
  4. บทนำา (Introduction) เปน็การอธบิายถงึทีม่าและความสำาคญัของปญัหา และเหตผุลทีน่ำาไปสูก่ารวจิยั 
มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  5. วัตถุประสงค์ (Objective) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย
  6. วิธีการวิจัย (Methodology) อธิบายถึงกระบวนการดำาเนินการวิจัยอย่างละเอียดและชัดเจน
  7. ผลการวจิยั (Result) เสนอผลการวจิยัทีต่รงประเดน็ตามลำาดบัข้ันของการวจิยั การใชต้ารางหรอืแผนภมู ิ
ไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ โดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบอย่างชัดเจน
  8. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยให้เข้ากับหลักทฤษฎี 
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย
  9. บทสรุป (Conclusion) สรุปสาระสำาคัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะนำาผลการวิจัยนั้นไป
ใช้ประโยชน์
  10. เอกสารอา้งอิง (Reference) เขยีนในรปูแบบ APA (American Psychological Association Citation 
Style)

คำาแนะนำาสำาหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ

 1. จัดหน้ากระดาษขนาด A4 
 2. กรอบของข้องความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษ 3.81 ซม. ขอบล่าง 2.54 ซม. 
ขอบซ้าย 3.81 ซม. ขอบขวา 2.54 ซม.
 3. ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. ตัวอักษรใช้ TH SarabanPSK และพิมพ์ตามที่กำาหนด ดังนี้

 o ชื่อเรื่อง (Title)
  ■	 ภาษาไทยขนาด 18 point, กำาหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
  ■	 ภาษาอังกฤษขนาด 18 point, กำาหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา

 o ชื่อผู้เขียนและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  ■	 ใช้ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point ระบุชื่อผู้เขียน และขนาด 12 point จัดกึ่งกลางระบุต้นสังกัด
  ■	 ของผู้เขียน

 o บทคัดย่อ
  ■	 ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 14 point, กำาหนดชิดซ้าย ตัวหนา
  ■	 ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, กำาหนดกระจายแบบไทย
  ■	 ข้อความบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, กำาหนดกระจายแบบไทย
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  ■	 ย่อหน้า 1.27 ซม.

 o คำาสำาคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ ควรเลือกคำาที่สำาคัญเกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 4 – 5 
คำา ใช้ตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point

 o รายละเอียดบทความ
  ■	 หัวข้อใหญ่ ขนาด 14 point, กำาหนดชิดซ้าย, ตัวหนา
  ■	 หัวข้อรอง ขนาด 14 point, กำาหนดชิดซ้าย, ตัวหนา
  ■	 ตัวอักษร ขนาด 14 point, กำาหนดกระจายแบบไทย, ตัวธรรมดา

 o การอ้างอิงในเนื้อหา 
 การอา้งองิแทรกเนือ้หา ใหม้ชีือ่ผูแ้ตง่และปีท่ีพมิพ ์อยูใ่นวงเลบ็แตถ่า้มอียูแ่ลว้ใหใ้ส่เฉพาะปทีีพ่มิพใ์นวงเล็บ เช่น 
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ (2550 : 5) กล่าวว่า ……
การศึกษาในบริบทของสังคมไทย (บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ, 2544 : 103)

 o การเขียนเอกสารอ้างอิง
 รายชือ่เอกสารท่ีใชเ้ปน็หลกัในการคน้คว้าวจิยั ทีไ่ดต้รวจสอบเพือ่นำามาเตรยีมรายงานและมกีารอา้งถงึ จดัเรยีง
ลำาดับตามตัวอักษรโดยเริ่มจากเอกสารภาษาไทย เอกสารภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบของ APA (American Psychological 
Association) มีรูปแบบ ดังนี้

  ■	 หนังสือ

ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์:สำานักพิมพ์.


วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2554). การจัดประชุมและฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). สมุทรปราการ :
เดอะ บุ๊ค พลัส พับลิชชิง.

  ■	 วารสาร

ผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์,เดือน).ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร.ปีที่หรือเล่มที่ (ฉบับที่) :
หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
ศศิวิมล ศักดา. (2549, เมษายน-พฤษภาคม). เทศกาลสงกรานต์ 4 ภาค. วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 
 2 (12) : 2-5.

  ■ หนังสือพิมพ์

ผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์,เดือนวันที่).ชื่อบทความ.ชื่อหนังสือพิมพ.์หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ. (2551, มีนาคม 30). อาจารย์ราชภัฏกับความท้าทายใหม่. มติชน. หน้า 5



264 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559รมยสาร

  ■ หนังสือที่มีผู้รับผิดชอบแต่ละบทแต่ละตอน

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่องหรือชื่อตอน.ในชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่จัดทำา, 
ชื่อหนังสือ.(หน้า).สถานที่พิมพ์:สำานักพิมพ์.
ศิริพร ลิมตระการ. (2540). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน. ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย (หน้า 1-36). นนทบุรี : สำานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ■ บทความในหนังสือรวมเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อบทความ.ในชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ.(บก.)ชื่อเรื่อง.
(หน้า).สถานที่พิมพ์:สำานักพิมพ์.
ครรชติ มาลยัวงศ.์ (2536ก). การประมวลผลคำาคอือะไร. ใน อนชุติ บญุธรรม (บก) คอมพวิเตอรน์า่รู ้(หนา้ 77). กรงุเทพฯ : 
 สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

  ■	 วิทยานิพนธ์

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.(ปีที่พิมพ์).ชื่อวิทยานิพนธ.์ระดับวิทยานิพนธ์.สาขาวิชาคณะ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน.
ชาติชาย พานชิชอบ. (2544). แนวโน้มบทบาทของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในอนาคต. วทิยานพินธป์รญิญา
 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์.  

  ■	 รายงานการวิจัย

ชื่อผู้วิจัย (ปีที่พิมพ์).ชื่องานวิจัย.(ครั้งที่พิมพ์).สถานที่พิมพ์.:สำานักพิมพ์.
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ. (2544). รายงานการวิจัยเรื่อง แนวคิดเชิงอุดมการณ์และอัตลักษณ์แห่งกวี ประชาชนในร้อยกรอง
 ของ ประเสริฐ จันคำา. บุรีรัมย์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

  ■	 สื่อโสตทัศน์

ชื่อผู้ผลิต.(ตำาแหน่งในการผลิต).(ปีที่ผลิต)ชื่อเรื่อง.[ประเภทสื่อ].สถานที่ผลิต:
หน่วยงานผู้ผลิต.
ศิราณี อินทรหนองไผ่. (2546). วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเร่ืองแผลและการพันผ้าพันแผล. [วีดิทัศน์]. มหาสารคาม :
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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  ■	 การสัมภาษณ์

ผู้ให้สัมภาษณ์.(ปี, เดือนวันที่ให้สัมภาษณ์).ตำาแหน่งหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.
สัมภาษณ์.
แม้นมาศ ชวลิต, คุณหญิง. (2542, สิงหาคม 26). นายยกสมคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
 สัมภาษณ์

  ■	 ฐานข้อมูลออนไลน์

   ● หนังสือออนไลน์จากเว็บไซต์

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อหนังสือ.ค้นเมื่อวันเดือน, ปีจากแหล่งสารสนเทศ
มนู อรดีดลเชษฐ์. (2557.). ความจำาเป็นต้องมี พรบ. คุมครองข้อมูลส่วนบุคคล. 
 ค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 จาก http://2ebook.com/stou/readind/index.php

   ● สารสนเทศอื่นๆ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ชื่อผู้เขียน.(ปีที่แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล).ชื่อเรื่อง.ค้นเมื่อวันเดือน,ปีจาก
แหล่งสารสนเทศ.
มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิพิธภัณฑ์ผ้า. (2551). ผ้าแพรวา. ค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2552 จาก 
 http://2ebook.com/stou/readind/index.php
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Guideline for submission of the academic article or research article 

to be published in the Romayasan Academic Journal

 1. The article should have the theme on Humanities and Social Sciences that are related 

to Language, Literature, Ethnography, Library Science, Music, Dramatic Art, Law, Social Development, 

Education, Politics, Culture, Geography, History and Fine Arts.

 2. The article can be in Thai or English, in case of English article, its correctness must be

 rectified by the language expert before submission to the editor.

 3. Title of article, name and surname of author of article along with qualification, position 

and work place in Thai and English should be clearly stated.

 4. The manuscript of the article should not have the length exceeded than 10 pages of 

A4 paper, typed in TH SarabanPSK font of 14 point size, along with electronic file, which can be 

submitted via the website: http://rommayasan.bru.ac.th 

 5. The article should not be published elsewhere.

 6. In case of the work being translated or compiled from the foreign language, the evidence 

in writing form from the copyright owner must be obtained.

 7. The article must have abstract both in Thai and English, the total length of which should 

not exceed than 1 page of A4 paper.

 8. The article should have table, chart and picture in appropriate place.

 9. The article submitted for publication will be reviewed by at least two experts in the related fields.

 10. The board of editor will inform the author whose article that was not considered for 

publication, but will not return the manuscript.

Academic Article
 Title and content should indicate the point of presentation clearly and the content should 

be arranged appropriately to make a reader understand clearly, which included employment of critical 

theory and suggestion completely, the format of which was shown as follows:

 1. Title should contain both Thai and English, in which Thai title was typed first, and was  

  followed by English title in the subsequent line.

 2. Abstract should summarize a substance of content of article in both Thai and English 

  in which Thai abstract should come first, the length of which should not exceed than 
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  one page and number of words should not exceed than 250 words.

 3. Keyword should specify the important word of content suitable to be used in searching 

  in the database, not exceeded than 5 words below the abstract.

 4. Introduction should point out and laid the foundation for the idea of content to reader, 

  in which the scope of the article should be specified.

 5. Body of text should contain the main part of content of article which was divided into 

  sub-point and be arranged by point as per the detail of content.

 6. Conclusion should summarize the content of article clearly and concisely in which 

  concluding of the Pros and Cons content should be presented.

 7. Reference should be written in American Psychological Association (APA) style.

Research Article
 It should present the result of research systematically, the format of which was shown as 

follows:

 1. Title should include both Thai and English, in which Thai should come first and followed 

  by English in subsequent line.

 2. Abstract should include both Thai and English in which Thai should come first and the 

  length of which should not exceed than 1 page of paper (abstract writing was summary of 

  essence of content especially objective , method and result).

 3. Keyword should specify the important word of content suitable to be used in searching 

  in database, not exceeded than 5 words below the abstract.

 4. Introduction should explain a background and an importance of problem leading to the  

  research supported and argued by academic data, which included the relevant concept 

  and theory.

 5. Objective should specify the purpose and target of research.

 6. Methodology should explain the process of research in detail clearly. 

 7. Result should present the research finding relevant to the point on the process of research, 

  and the use of table or chart should not exceed than 5 tables or charts accompanying 

  by a clear interpretation and analysis.

 8. Discussion should integrate, compare and interpret research finding on the line of theory, 

  concept and relevant research and should connect the research finding with the point of 
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  research problem.

 9. Conclusion should summarize the essence of research finding, and give suggestion for 

  the use of research finding.

 10. Reference should be written in American Psychological Association (APA) style.

Guideline for preparation of the manuscript of the article

 1. Set the paper to the A4 size

 2. The text boundary of each page should have following margins: 3.81 cm. from the upper 

  margin of paper, 2.54 cm. from lower margin, 3.81 cm. from left margin, 2.54 cm. from right 

  margin.

 3. The space between lines was customized by one space of computer Keyboard.

 4. TH SarabanPSK font should be used and typed in accordance with the norm specified blow:

 o Title
  ■ Thai, 18 point size, Center, bold letter.

  ■ English, 18 point size, Center, bold letter.

 o Name of author and advisor
  ■ Font in Thai-English, 14 point size, Center ; name of and Affiliation of author in 12 point  

   font size, Center, should be used.

 o Abstract
  ■ Title ‘abstract’, 14 point size, left, bold letter.

  ■ Text of abstract in Thai, 14 point size, aligned to margin.

  ■ Text of abstract in English, 14 point size, aligned to margin.

  ■ Indentation 1.27. cm.

 o Keywords 
  ■ Keywords are typed after the abstract. 4-5 Keywords should be selected from the relevant 

   article. Thai or English letter in 14 point size should be used.

 o Detail of Article
  ■ Heading, 14 point size, left, bold letter.

  ■ Sub heading, 14 point size, left, bold letter.

  ■ Font, 14 point size, Thai distributed, normal letter.
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 o In-Text Reference
  ■ In writing reference in the text, a name of author and date of publication should be  

   included in parenthesis; it the name of author had, been included in the text, only date 

   of publication should be mentioned. For example :

  ■ Bunsanoe Triwiset (2007 : 5) says : ......................

  ■ Education in the context of Thai society (Bunsanoe Triwiset, 2001 : 103) 

 o Writing Reference 
  ■ Book

Author. (Date of Publication). Title of book.(Edition).

 Place of Publication : Publisher.

Worawat Sriyaphai. (2012). Organizing Effective Meeting and Training (1st Education). Bangkok: 

 Samutprakan : The book Plus Publishing.

  ■ Journal

Author. (y).Title of Article.Title of Journal. Year or Volume, (No):

Page.

Sasiwimon Sakda, (2006). Festival of Songkran of Four Regions. Journal of Ministry of 

 Travel and Sport. 2 (12): 2-5.

  ■ News Paper

Author. (y,md). Title of article. Title of News Paper. Page.

Bunsanoe Triwiset. (2008, March 30). Rajabhat Intructor and New Challenge. Matichon. p. 5.

  ■ Book with responsible person in each chapter and section

Author.(Date of Publication). Title. In Author or Agent of Production. 

Title of book. (Page).  Place of Publication :  Publisher.

Siriphon Limtrakan. (1997). Introduction to Reading. In Sukhothaithammathirat Open University, Textbook 

 on Thai Reading. (pp. 1-36). Nonthaburi : Sukhothaithammathirat Open University.
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  ■ Article in collected book

Author.(Date of Publication).Title of Article. In compiler or editor. Title of Book. 

(Page). Place of Publication: Publisher.

Khanchit Malaiwong. (1993a) What is data processing of word. In computer to be known (p. 77). 

 Bangkok: Institution of Data Processing for Study and Development, Thammasat University.

  ■ Thesis

Author. (Date of Publication). Title of Thesis.  Degree, Program, Faculty, 

University or Institution.

Chatchai Pha Nit Chop. (2001). The Trend of Role of Basic Education School Board. Master of 

 Education Thesis, Program in Educational Administration, Graduate School,  

 Buriram Rajabhat Institution.

  ■ Research

Author. (Date of Publication). Title of research. (Edition). Place of 

Publication:Publisher.

Bunsanoe Triwiset. (2001). Research on Concept and Identity of Local Poet in the Poem of Prasoet 

 Chan Dam. Buriram: Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.

  ■ Television

Producer. (Position). (Date). Title. [Media]. Place of Publication:Agent of 

Production. 

Sirani Inthonnongphai. (2003). Video to assist the instruction on a wound and bandaging. [Video].

 Mahasarakham: Faculty of Nursing, Mahasarakham University.
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  ■ Interview

Interviewer. (y,m d of interview). Position or Address to Contract. 

Interview.

Maenmat chawalit,. (1999, August 26). Chairperson of Thailand Library Association. Interview.

  ■ Online database

   ● Online book from website

Author. (Date). Title of Book. Retrieved dmyfrom

URL.

Manu Oradidonchet. (n.d.). The need to have personal information protection Act. 

 Retrieved may 22, 2009 from http://2ebook.com/stou/readind/index.php 

   ● Other information from internet

Author. (Date of revision of data). Title. Retrieved dmyfrom 

 URL.

Naresual University. (2008). Cloth Museum. Prae Wa silk. Retrieved 6 June, 2009 

 from http://2ebook.com/stou/readind/index.php
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