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 รมยสาร เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ มีกำาหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับคือ เดือนมกราคม–เมษายน เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 

และเดือนกันยายน–ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากงาน

วิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม ชาติพันธ์ุ บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ ดนตรี 

นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา สังคมศึกษา การเมืองการปกครอง วัฒนธรรมและ

ประเพณี ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม 

 บทความทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
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บทบรรณาธิการ

 วารสารวิชาการ รมยสาร ฉบับน้ี เป็นฉบับท่ี 2 ของปีท่ี 15 และเป็นฉบับแรกท่ีดำาเนินงานบริหารโดยกอง
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ที่ได้ร่วมกันทำางานวิชาการอย่างไม่ขาดช่วง จนทำาให้ “รมยสาร” ซึ่งในจุดเริ่มต้นไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี

การอ้างอิงวารสารเลย แล้วพัฒนาเร่ือยมาอย่างไม่หยุดย้ัง ณ วันน้ี “รมยสาร” ท่ีเดินทางมาอย่างยาวไกลได้เข้าสู่จุดหมาย

แห่งความสำาเร็จระดับหน่ึงท่ีน่าพึงใจแล้วเพราะได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม 1 ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

(TCI) และ “รมยสาร” ก็จะก้าวสู่เป้าหมายต่อไปคือขยับเข้าสู่ฐาน ACI (ASEAN Citation Index) และฐานดัชนี

การอ้างอิงวารสารท่ีสูงข้ึนในอนาคตข้างหน้า 

 สำาหรบับทความทัง้ 30 บทความทีไ่ดตี้พมิพเ์ผยแพรใ่นฉบบันีก้ย็งัคงเขม้ขน้ทางวชิาการเหมอืนเดิม เพราะ

ทุกบทความได้ผ่านการพิจารณาและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) อย่างน้อย 2 ท่าน เป็นบทความวิชาการ

และงานวิจัยท่ีมีความหลากหลายครอบคลุมท้ังด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น บทความวิจัยทางด้านศิลปกรรม 

วรรณกรรม ภาษา การศึกษา และการเมืองการปกครอง เป็นต้น 

 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ รมยสาร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำาหรับ

ทุกท่านท่ีสนใจงานวิชาการและงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสามารถนำาความรู้ท่ีได้จากการ

อ่านบทความในวารสารน้ีไปต่อยอดเพ่ือสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างย่ังยืนต่อไป

 วารสารวิชาการ รมยสาร  คือผลงานผ่านวิจัยได้สร้างสรรค์

 คือความรู้ได้ร่วมด้วยช่วยแบ่งปัน ประโยชน์น้ันร่วมกันสร้างสู่สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาวเิคราะหลั์กษณะการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมรปูผูห้ญงิแบบศลิปะ
เหนอืจรงิในประเดน็ เนือ้หา ชดุส ีเทคนคิการระบายส ีรปูแบบการตดัทอน และการจดัภาพ 2) สรา้งสรรคผ์ลงานจติรกรรม 
เรื่องรูปผู้หญิงแบบศิลปะเหนือจริงด้วยสีอะคริลิกบนผ้าใบ กลุ่มตัวอย่าง คือ ภาพจิตรกรรมรูปผู้หญิงแบบศิลปะเหนือจริง 
คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากศิลปินต่างประเทศที่กล่าวถึงในงานวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการศึกษา
ค้นคว้าจากตำารา เอกสาร และสื่อออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์ตารางกริด แบบสังเกตแบบ
มีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะโดยใช้
เทคนิคเดลฟายประยุกต์ และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะภาพจิตรกรรมรูปผู้หญิงแบบศิลปะเหนือจริง ประเด็นเนื้อหาพบว่า เนื้อหาผู้หญิงกับจินตนาการในสิ่งลี้ลับชวนฝัน
ใช้ในระดับมาก รองลงมาผู้หญิงกับธรรมชาติ และผู้หญิงกับวัตถุสิ่งของและเครื่องจักรตามลำาดับ ประเด็นชุดสีพบว่า สีที่ใช้
มากทีส่ดุ ไดแ้ก ่สขีาว รองลงมาคอื สนีำา้ตาล สฟีา้ สเีทา สนีำา้เงนิ สดีำา สแีดง สเีหลอืง สมีว่ง สเีขยีวและสสีม้ ประเด็นเทคนคิ
การระบายสพีบวา่ การระบายสแีบบเรยีบกลมกลนืใชม้ากทีสุ่ด รองลงมาเปน็การระบายสีผสมการกดและพมิพ ์ประเดน็รปู
แบบการตัดทอน ตัดทอนเป็นรูปทรงโค้งมากที่สุด รองลงมาคือรูปทรงอิสระ วิธีการตัดทอนที่พบมากที่สุด คือ การเชื่อม 
รองลงมาคอืการหด ประเดน็การจดัภาพพบวา่ การจดัภาพแบบซา้ย-ขวาเทา่กนัโดยความรูส้กึใชม้ากทีส่ดุ และมจีดุนำาสายตา 
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Abstract
 The purposes of this research were 1) 
to analyze the creation of the total surrealistic 
paintings of woman in terms of contents, colour 
sets, colouring techniques, diminution, and 
arrangement and 2) to create surrealistic paintings 
of woman with acrylic on canvas. The samples 
included surrealistic paintings of woman obtained 
through purposive random sampling. The research 
instruments consisted of grid table analysis form, 
structured observation form, structured interview, 
and the paintings created by the researcher. The 
data were collected from artistic experts through 
a Delphi technique and was statistically analyzed 
in percentage. The findings revealed as follows: 
The surrealistic paintings of woman showed that, 
in terms of contents, imagination and romance 
was mostly used. Besides, the theme of woman 
and object, and machines was also included. As 
for colour sets, white shade was mostly used and 
followed by brown, blue, grey, dark blue, black, 
red, yellow, purple, green, and orange. For 
colouring techniques, flat wash was mostly adopted
and followed by mixed colouring, pressing, and 
printing. For diminution, curves were mostly 
found and followed by free forms. The methods 
of diminution, which were mostly used, included 
linking followed by shrinking. For arrangement, the 
symmetrical arrangement based on sensation with 
eye focus was mostly used. 

Keywords: Woman Paintings, Surrealism

บทนำา
 ตัง้แตส่มยัอดตีกาลมาแลว้ทีม่นษุยไ์ดร้เิริม่มกีาร
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ล้วนได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
รูปร่างรูปทรงส่วนใหญ่จากธรรมชาติ และรูปร่างรูปทรง
ที่มนุษย์ให้ความสนใจมากก็คือรูปร่างรูปทรงของผู้หญิง

นัน่เอง ซึง่ส่ือความหมายไดห้ลายรปูแบบ เชน่ เรือ่งเพศ การ
สบืพันธ ์ความเชือ่ แนวคดิ ความงาม ความสมบรูณ ์รสนยิม
ตา่งๆ เปน็ตน้ จากรปูรา่งรปูทรงของสรรีะทีเ่ปน็เส้นโคง้เส้น
เว้าเย้ายวนชวนให้น่าหลงใหลใฝ่ฝัน ก่อให้เกิดจินตนาการ
ต่างๆ มากมาย และเป็นความงามท่ียังคงอยู่เสมอมาใน
ทุกยุคทุกสมัย แม้ในปัจจุบันคติความเชื่อค่านิยมต่างๆ จะ
เปลี่ยนไปมาก แต่แรงบันดาลใจจากรูปร่างรูปทรงของผู้
หญิงก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยอันสำาคัญที่ยังได้รับความนิยมนำา
มาสร้างสรรค์ในงานศิลปะจนถึงปัจจุบัน
 ในงานศิลปะนั้นได้มีการนำารูปร่างรูปทรงของ
ผู้หญิงถ่ายทอดและสื่อความหมายในหลายรูปแบบหลาย
แง่มุม เช่น มนุษย์ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นได้เริ่ม
มีการสร้างงานศิลปะเป็นประติมากรรมขนาดเล็ก ชื่อ เทพี
วีนัสวิลเลนดอร์ฟ ซ่ึงมีลักษณะอ้วนท้วนสมบูรณ์ แสดง
อวัยวะเพศค่อนข้างใหญ่ และบ่งบอกถึงการผ่านการมี
บุตรมาแล้วหลายครั้ง ไม่เน้นใบหน้า จากรูปร่างรูปทรงใน
ลักษณะอ้วนนี้คนในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ต้องการส่ือ
ถึงความอุดมสมบูรณ์ เกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์ ซึ่งมีการ
ค้นพบประติมากรรมในลักษณะน้ีมากมายในแถบยุโรปซ่ึง
กม็ลัีกษณะทีค่ลา้ยคลึงกนัมาก ตอ่มาในสมยักรกี ความงาม
ของผูห้ญงิได้เปลีย่นมาเปน็ความงามในแบบทีส่มบรูณต์าม
อุดมคติ ซึ่งมีความงามที่ได้สัดส่วนกายวิภาคที่สมบูรณ์และ
มีความเหมือนจริงยิ่งขึ้น เช่น รูปสลักหินอ่อนเทพี
 อะโพรไ์ดทค์ไนดอส (Aphodite Knidos) ผลงาน
ของแพรกซีส เทลิส(Praxiteles) ถือเป็นประติมากรรมรูป
ผู้หญิงยืนเปลือยรูปแรกของกรีกซึ่งอยู่ในท่ายืน แสดงสรีระ
อนัอวบอิม่สดัสว่นงดงามดนูุม่นวล (บศุรนิทร ์คำาหุง่, 2545 : 
91) และรปูสลักหนิออ่นรปูเทพีอะโพรไดนแ์หง่เมลอส หรือ
วีนัสแห่งมิโล (Aphordite of Meros or Venus de Milo) 
ซึ่งก็มีความงามในสัดส่วนที่สมบูรณ์ไม่แพ้กัน ดูแล้วชวน
นกึถงึเทพธดิาบนสรวงสวรรค์ทีม่คีวามงามเกนิมนุษยส์ามญั
ชนทั่วไป ในยุคต่อมามนุษย์ก็ยังนิยมใช้รูปร่างรูปทรงของผู้
หญงิผสมผสานความคดิสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการ เปน็สือ่
ในการสรา้งผลงานศลิปะอยา่งหลากหลาย ศิลปนิแนวหน้า
ในงานศิลปะเซอร์เรียลิสม์ส่วนใหญ่ ก็ได้นิยมนำาเอารูปร่าง
รปูทรงของผูห้ญงิมาสรา้งผลงานศลิปะซึง่ไดม้กีารดดัแปลง
ตัดทอนในลักษณะของแนวเหนือจริงมากมาย วิธีการนำา
เสนอภาพให้มีลักษณะกึ่งจริงกึ่งฝันมีการเล่นความจริงกับ
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ความลวง การเสนอภาพ 2 นัย การแปลสภาพให้มีลักษณะ
กึ่งคนกึ่งพืชหรือกึ่งวัตถุ และการนำาเสนอผู้หญิงในลักษณะ
ที่เน้นเรื่องกามวิสัยหรือนัยทางเพศอย่างท้าทาย(สดชื่น ชัย
ประสาธน์, 2539 : 59)
 โดยสว่นตวัผูว้จิยัมคีวามชืน่ชอบหลงใหลในความ
งามของสรรีะผูห้ญงิซึง่มีผลกระทบต่อความรูส้กึต่อจิตใจของ
ผู้วิจัยจึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และสื่อความ
รูส้กึในผลงานศิลปะและได้รับแรงบนัดาลใจจากผลงานของ
ศิลปินแนวเซอร์เรียลลิสม์ซึ่งเป็นศิลปินแนวหน้าในวงการ
ศิลปะแบบเหนือจริงอีกทั้งยังมีผลงานศิลปะมากมายที่สื่อ
ความหมายเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องราวของผู้หญิงจึงศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการทำาวิจัยในครั้งนี้ ศิลปินท่านแรกคือ 
มักซ์เอิร์นสต์ (Max Ernst) ซึ่งเป็นกระบวนการที่แสดงออก
ของจิตไร้สำานึก จากเทคนิคการทำาภาพพิมพ์ถู (Frottage) 
ผสมกบัการระบายสี ผลงานทีเ่อนิรส์ตไ์ดถ้า่ยทอดแนวความ
คดิไวม้ากมาย จติรกรรมเกีย่วกับรปูรา่งคนหรอืสตัวใ์นระยะ
แรกๆ ของเขามีลักษณะใหญ่โตประชดประชันเป็นสิ่งที่ลำ้า
ยุคที่ศิลปินคนอื่นยังไม่ได้ทำาขึ้นในช่วงขณะนั้น เป็นการ
ถ่ายทอดรูปแบบที่มีลักษณะทวิรูป คือ การใช้รูปแบบของ
สิ่งสองสิ่งที่ต่างกันมาไว้ด้วยกัน ศิลปินท่านที่สอง คือ เรเน 
มากริตต์ โดยเป็นการผสมผสานวัสดุต่างๆ ในรูปแบบองค์
ประกอบทีแ่ปลกออกไป การสรา้งสรรคผ์ลงานของ มากรติต์ 
มีความพิเศษในแง่การนำาเสนอความฟุ้งฝันและความจริงที่
เหนอืจรงิ เชน่ ภาพ The love Song ของเขาอาจจะเปน็การ
นำาเสนอด้วยภาพให้เห็นถึงคำากล่าวที่ว่า “ความรักทำาให้คน
ตาบอด” โดยสว่นตวั มากรติต ์ไดต้คีวามวา่ภาพนี ้คอื ความ
ลกึลบัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจของเราทีมี่ต่อชูร้กัทีเ่รา
มไิดรู้จ้กัมกัคุน้ และสำาหรบัภาพ Collective Invention อาจ
เป็นการเล่นกับจินตนาการเกี่ยวกับนางเงือก คือ หากเงือก 
คือ ผู้หญิงที่มีหางเป็นปลาแทนขา แล้วเห็นจึงเป็นไปในทาง
กลบักนั คือ สว่นบนเปน็ปลาและมสีว่นลา่งเปน็ขาบา้ง (กนก
พรรณ เถาทอง, 2545 : 33) และศลิปนิอกีทา่น คอื ซลัวาดอร ์
ดาล ีเปน็สมาชกิกลุม่เซอรเ์รยีลสิมท์ีโ่ดดเดน่ทีส่ดุคนหนึง่ วธิี
การทีว่า่นีเ้ขาสามารถแสดงออกซึง่ครอบงำาและความเพอ้ฝนั
ทีต่วัเขาเองได้เผชญิดว้ยการซกุซอ่นรปูทรงหนึง่ไวอ้กีรปูทรง
ทีเ่ขยีนข้ึนก่อนหนา้ เทคนิคทีเ่รยีกวา่ ทฤษฎีอนัฉบัพลนัของ
ความเข้าใจอันไร้เหตุผล (Paranoiac – Critical Activity) 
ผลงานเซอรเ์รยีลสิมข์องดาลมีีหลายนยั เชน่ ภาพ Maewes 

หรือ ภาพท่ี ณ น.ปากนำา้ เรียกว่า พอทเทรดแบบเซอร์เรียลิสม์
นั้นเป็นภาพที่แสดงกลวิธีลวงตา (Trompe-l'oeil) ด้วย 
ลักษณะ 2 นัย คือ จะมองเป็นหน้าดาราสาวชาวอเมริกัน
ที่ชื่อ เมเวสท์ก็ได้ หรือจะมองเป็นห้องชุดก็ได้ หากจะมอง
เป็นโซฟาก็ได้ หรือจะมองเป็นชายหญิงนอนประกบกันก็ได้ 
ลักษณะ 2 นัย หรือหลายนัยนี้ เป็นลักษณะเด่นในผลงาน
เซอร์เรียลิสม์ (สดชื่น ชัยประสาธน์, 2539 : 21) ศิลปะ
เหนือจริงได้เริ่มมีบทบาทในวงการศิลปะ นับตั้งแต่สมัย
สงครามโลกครัง้ท่ี 1 และ 2 ศิลปนิผู้มีบทบาทคือ อองเดรเบร
ตอง กวชีาวฝรัง่เศส ปอลเลลอูารแ์ละปแิยร์เรอแวร์ด ีเปน็ตน้ 
(กนกพรรณ เถาทอง, 2545 : 33)
 ศลิปะเหนอืจรงิ (Surrealism) ไดพ้ฒันาแนวคดิ
มาจากกลุ่มลัทธิดาดาผสมผสานกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์
ของซิกมันด์ฟรอยด์ ที่เน้นในเรื่องจิตใต้สำานึก โดยเชื่อว่า
จิตใต้สำานึกของมนุษย์เป็นบ่อเกิดสำาคัญในการสร้างสรรค์
งานศิลปะปล่อยให้จินตนาการเล่ือนไหลอย่างอิสระ ไม่อยู่
ภายใต้กรอบจำากัดของเหตุผล หรือความสมจริง ลักษณะ
ศิลปะในแนวเหนือจริงนี้จึงแสดงออกมาในลักษณะของ
ความฝัน แปลก ประหลาด มหัศจรรย์ เป็นมายาทั้งในด้าน
เนื้อหาและรูปทรง (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2543 : 26)
 ฟรอยด์นักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ได้ให้อรรถาธิบาย
ไว้ว่า มนุษย์เราทุกวันนี้ดำาเนินชีวิตไปโดยมีระบบของสังคม
คอยควบคุมอยู่ อารมณ์ที่อยากจะทำาอะไรตามใจชอบถูก
ผลักดันเข้าไปตกตะกอนอยู่ก้นบึ้งของจิตใจ เมื่อถูกกดดัน
นานๆ เข้าก็จะมีทางออก โดยทางฝันไปบ้างหรือมานั่ง
คิดสร้างวิมานในอากาศบ้าง ความฝันเหล่านี้ล้วนแต่เป็น
จิตใต้สำานึกของเรา ซึ่งถ้ายังตื่นอยู่ก็ไม่อาจสมหวังเช่นนั้น 
แต่ถ้าฝันแล้วเราก็อาจจะสนองอารมณ์ตามต้องการได้ทุก
อย่าง (สดชื่น ชัยประสาธน์, 2539: 16)
 จากข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์ลักษณะการสร้างสรรค์ภาพ
จิตรกรรมรูปผู้หญิงในงานศิลปะแบบเหนือจริง โดยศึกษา
ผลงานจติรกรรมของศิลปนิลัทธศิิลปะแบบเหนอืจรงิ ไดแ้ก่
มักซ์เอนสต์ ซาลวาดอร์ ดาลี และเรเน มากรีตต์ เพื่อนำาผล
จากการศึกษามาสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นผลงานในแบบ
ของผู้วิจัย โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับจินตนาการของ
ผูว้จิยัภายใตห้วัขอ้วจิยัเรือ่ง “จติรกรรมรปูผูห้ญงิแบบศลิปะ
เหนือจริง”
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษางานจิตรกรรมแนวศิลปะเหนือ
จริงของ มักซ์เอินสต์, ซาลวาดอร์ ดาลี และเรเน มากรีตต์ 
จำานวน 9 ภาพ มีดังต่อไปนี้ มักซ์เอินสต์ จำานวน 3 ภาพ 
เรเน มากรีตต์ จำานวน 3 ภาพ ซาลวาดอร์ ดาลี จำานวน 3 
ภาพ ในประเด็นต่อไปนี้
 1.1  เนื้อหา
 1.2  ชุดสี
 1.3  เทคนิคการระบายสี
 1.4  รูปแบบการตัดทอน
 1.5 การจัดภาพ
 2. เพื่อนำาข้อมูลมาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
รปูผู้หญงิแบบศลิปะเหนอืจรงิ : กรณศีกึษาผลงานจติรกรรม
ศลิปะเหนอืจรงิของ มกัซเ์อนิสต,์ ซาลวาดอร ์ดาล ีและเรเน 
มากรีตต์ ด้วยสีอะคริลิกบนผ้าใบ จำานวน 6 ภาพ

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและเนื้อหา องค์
ประกอบในภาพ การจัดภาพ ชุดสี และกลวิธีการระบายสี 
ในงานจิตรกรรมรูปผู้หญิงแบบศิลปะเหนือจริง กรณีศึกษา
ผลงานจิตรกรรมศิลปะเหนือจริงของ มักซ์เอินสต์ ซาลวาด
อร ์ดาล ีและเรเน มากรตีต ์ผูว้จิยัไดด้ำาเนินการตามขัน้ตอน
ของการวิจัย ดังนี้
 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยและ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
 2. กำาหนดกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง โดย
รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
 3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 4. เก็บรวบรวมข้อมูล
 5. วิเคราะห์ข้อมูล
 6. สร้างสรรค์ผลงาน ครั้งที่ 1 จำานวน 4 ภาพ
 7. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1
 8. สร้างสรรค์ผลงานครั้งที่ 2 จำานวน 2 ภาพ
 9. สมัภาษณผ์ูเ้ชีย่วชาญครัง้ที ่2 แลว้นำามาแกไ้ข
ปรับปรุง
 10. เขียนรายงานการวิจัยและจัดนิทรรศการ

สรุปผลการวิจัย
 1. การศกึษาวเิคราะหล์กัษณะการสรา้งสรรคผ์ล
งานจิตรกรรมศิลปะเหนือจริงของ มักซ์เอินสต์,ซาลวาดอร์
ดาลี และเรเน มากรีตต์ จากภาพกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 9 
ภาพ มดีงันี ้สามารถสรปุผลการวจิยัตามหวัขอ้วตัถปุระสงค ์
ดังนี้
 1.1 การสรา้งเนือ้หาพบวา่ทีเ่กีย่วกบัผู้หญงิกับจติ
นาการในสิ่งลี้ลับชวนฝัน เป็นเนื้อหาที่ใช้ในระดับมากที่สุด 
ของเนือ้หาทีใ่ชท้ั้งหมด นิยมนำาเสนอเนือ้หาผู้หญงิกบัจตินา
การในส่ิงล้ีลับชวนฝัน เชน่ การผสมผสานรา่งกายมนษุยก์บั
ส่ิงแปลกประหลาดทัง้สตัว ์พชืและวตัถสุิง่ของ รองลงมาคอื
เนือ้หาทีเ่ก่ียวกบัธรรมชาต ิเปน็เนือ้หาทีใ่ชใ้นระดบัมากของ
เนื้อหาที่ใช้ทั้งหมด นิยมนำาเสนอเนื้อหาส่วนใหญ่จะมีองค์
ประกอบที่เป็นธรรมชาติ เช่น ท้องฟ้า ภูเขา ทะเล ป่า พื้น
ดินและต้นไม้และเนื้อหาที่นิยมใช้ในระดับปานกลาง คือ 
เนื้อหาผู้หญิงกับวัตถุสิ่งของและเครื่องจักรเป็นเนื้อหาที่ใช้
ในระดบัปานกลาง นิยมนำาเสนอเนือ้หาสว่นใหญจ่ะมวัีตถมุา
ประกอบในภาพทัง้เช่ือมตอ่และบางครัง้วางอยูผิ่ดทีผิ่ดทาง
ส่วนเนื้อหาที่นิยมใช้ใช้น้อยรองลงมาตามลำาดับดังน้ี ได้แก่
ผู้หญิงและความงาม ผู้หญิงกับเรื่องทางเพศผู้หญิงกับสัตว์
ผู้หญิงกับเรื่องราวสะท้อนสังคมผู้หญิงกับผู้ชายและผู้หญิง
กับเรื่องศาสนาและความเชื่อ
 1.2 การใช้สีพบว่า สีขาว เป็นสีที่ใช้อยู่ในระดับ
มากที่สุดของสีที่ใช้ทั้งหมดร้อยละ 23.2 ซึ่งภาพส่วนใหญ่
ประกอบไปด้วยท้องฟ้า ก้อนเมฆ และพื้นนำ้าซึ่งส่วนใหญ่
จะเปน็สขีาวอยูแ่ลว้ และใชส้ขีาวเปน็สขีองแสงทีต่กกระทบ
และวัตถุที่ประกอบในภาพหลายอย่างเป็นวัตถุสีขาว อีก
ทั้งสีขาวยังทำาหน้าที่เป็นแสงขององค์ประกอบทั้งหมดของ
ภาพและยังทำาหน้าที่เป็นสีบรรยากาศของภาพอีกด้วย 
เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ในลักษณะเพ้อฝัน สีที่ใช้ในระดับมาก
รองลงมา คือ สีนำ้าตาล เป็นสีที่ใช้อยู่ในระดับมากของสีที่
ใช้ท้ังหมดถูกนำาไปใช้ในการระบาย ผิวหนังมนุษย์ พื้นดิน 
โขดหิน ผิววัตถุ และบางครั้งยังทำาหน้าที่เป็นสีบรรยากาศ
อีกด้วย สีท่ีใช้ในระดับปานกลาง คือ สีฟ้า พบว่ามีการใช้
ระบายท้องฟ้า ผืนนำ้า และเป็นสีบรรยากาศด้วย และสีท่ี
ใช้ในระดับน้อยตามลำาดับ ได้แก่สีเทาสีนำ้า สีดำาสีแดง สี
ม่วง สีเขียวและสีส้ม
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 1.3 การระบายสีพบว่า แบบเรียบกลมกลืน เปน็
เทคนิคที่ใช้ในระดับมาก ของเทคนิคท่ีใช้ท้ังหมด นิยมใช้
ระบายท้องฟ้า ท้องทะเล พื้นดิน ผิวหนังบุคคล สัตว์ และ
วัตถุต่างๆ เพื่อให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล เทคนิคที่ใช้ในระดับ
มากรองลงมาคือการระบายสีผสมการกดและพิมพ์ นิยมใช้
เพือ่สรา้งพืน้ผวิใหม้มีติทิีแ่ปลกประหลาด เชน่ ภเูขา ทอ้งฟา้ 
ผืนนำ้า โขดหิน ชุดเสื้อผ้า เครื่องประดับ โขดหิน ต้นไม้และ
วตัถตุา่งๆ และเทคนคิการระบายสโีดยไมเ่กลีย่ใหก้ลมกลนื
กนัเปน็เทคนคิทีใ่ช้ในระดบัปานกลาง นยิมใชร้ะบายในสว่น
ที่เป็น ท้องฟ้า ผืนนำ้า โขดหิน และวัตถุต่างๆ ส่วนเทคนิคที่
ใช้ในระดับน้อยรองลงมาตามลำาดับ ได้แก่ การระบายสีให้
ขอบรูปทรงผสานกัน การระบายสีคมชัด การระบายสีผสม 
การขดูขดีเปน็เสน้ การระบายสเีปน็จดุและการระบายแบบ
ขอบคมชัด
 1.4 การตัดทอน พบว่า รูปแบบการตัดทอนที่
ใช้มากที่สุด คือ การตัดทอนเป็นรูปทรงแบบโค้ง ซึ่งเป็นรูป
แบบการตดัทอนทีใ่ชใ้นระดบัมาก นยิมใช้ในการตดัทอนรปู
ทรงของร่างกายบุคคลและวัตถุต่างๆ มีความโค้งกลมกลืน
กนัดนูุม่นวล การตดัทอนในระดับรองลงมา คอื การตดัทอน
รปูทรงแบบอสิระ นยิมใชใ้นการตดัทอนรปูทรงของรา่งกาย
บคุคลและวตัถตุา่งๆ มคีวามบดิเบีย้วดปูระหลาดจากความ
เป็นจริง และการตัดทอนเป็นรูปทรงแบบเหลี่ยมถูกใช้น้อย
ที่สุด ส่วนวิธีการตัดทอนที่ใช้มากที่สุดได้แก่ การเชื่อม เพื่อ
เปน็การผสานรปูทรงให้มคีวามสมัพนัธก์นัเพือ่ให้เกดิรปูทรง
และสิง่ทีแ่ปลกใหม ่ซึง่มีความประหลาดและมหศัจรรย ์การ
ตัดทอนวิธีการหด ยืด วิธีการตัด ถูกใช้น้อยตามลำาดับ
 1.5 การจดัภาพ พบว่า การจดัภาพแบบซ้าย-ขวา
เท่ากันโดยความรู้สึก เป็นรูปแบบการจัดภาพที่ใช้ในระดับ
มากที่สุดของรูปแบบการจัดภาพท่ีใช้ทั้งหมด นิยมใช้ใน
การจัดภาพโดยใช้รูปร่างรูปทรงและขนาดผสมผสานกัน
ใหเ้กดิความรูส้กึทีส่มดลุ ทำาใหด้มูเีสนห์่ นา่สนใจและดงึดดู
สายตา และจดัภาพแบบมจีดุนำาสายตาและการจดัภาพแบบ
จุดสนใจกึ่งกลางภาพเป็นการจัดภาพที่ใช้ในระดับมากรอง
ลงมานยิมใชร้ปูรา่งรปูทรงทีน่า่สนใจอยูต่รงกลางภาพ แต่มี
จุดนำาสายตาที่เชื่อมโยงให้เกิดมิติใกล้ไกลในภาพ
 2. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปผู้หญิง
แบบศิลปะเหนือจริงด้วยสีอะคริลิกบนผ้าใบของผู้วิจัยใน
ประเด็นแนวคิดและเน้ือหา สะท้อนถึงสภาวะจิตใต้สำานึก

ของมนษุยท์ีม่คีวามเช่ือมโยงกบัธรรมชาตโิดยตรง แตม่นษุย์
สว่นใหญน่ัน้แสรง้ทำาเปน็ไมร่บัรูห้รอืรับเหน็ และยงัพยายาม
ทำาตนให้เหนือธรรมชาติ ปัจจุบันมนุษย์ขาดความยำาเกรง
ในธรรมชาติเพราะความเจริญต่างๆ ได้เข้าไปแทรกซึม
ธรรมชาติในทุกๆ ที่ ส่ิงต่างๆ ที่มนุษย์เคยนับถือบูชาและ
ยำาเกรง เช่น เทพเจ้า ภูตผีจิตวิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่ง
ลี้ลับต่างๆ ก็พลอยเสื่อมสลายไปด้วยซึ่งเรื่องเทพเจ้า ภูตผี
จิตวิญญาณ ส่ิงศักดิ์สิทธิ์และส่ิงล้ีลับต่างๆอาจจะเป็นแค่
จนิตนาการของมนษุยแ์ตส่ิ่งนีก้ช็ว่ยปกปอ้งใหธ้รรมชาตจิาก
การรุกรานมาได้ในระยะหนึ่ง พอสิ่งนี้เสื่อมไปก็เปิดโอกาส
ให้มนุษย์ทำาลายธรรมชาติได้โดยไม่หวั่นเกรง จากแนวคิด
นี้ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นนำาเสนอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
ธรรมชาตโิดยผา่นรปูผูห้ญิงเปน็สือ่หลกัในการสะทอ้นเรือ่ง
ราว เพราะผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของผู้ให้กำาเนิด เฉกเช่น
ธรรมชาติคือผู้ให้กำาเนิดสิ่งต่างๆ อีกทั้งรูปร่างรูปทรงของผู้
หญิงนั้นจะให้ความสวยงาม อ่อนช้อยดูน่าสนใจ หลงใหล 
ใฝ่ฝัน ละเมอ ซึ่งสอดคล้องกับภาพแนวเหนือจริง อีกทั้ง
ผู้วิจัยได้สอดแทรกเรื่องราว เทพเจ้า ภูตผีจิตวิญญาณ ส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์และส่ิงล้ีลับต่างๆ ตามจินตนาการของผู้วิจัย
เขา้ไปในทา่มกลางธรรมชาตหิลากหลายรปูแบบโดยมุง่เนน้ 
บรรยากาศและสถานทีใ่หด้ลูีล้บัชวนพศิวง ในประเดน็เรือ่ง
ชุดสีนั้นได้ใช้สีขาวเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เกิดบรรยากาศฟุ้ง 
เว้ิงว้าง ให้ดูเหมือนเป็นภาพฝันมากกว่าความจริง รองลง
มาจะเป็นสีนำ้าตาลซึ่งจำาเป็นต่อองค์ประกอบส่วนใหญ่ซึ่งมี
สีนำ้าตาล เช่น รูปมนุษย์ ต้นไม้ โขดหินและฝืนดิน และสีที่
ใช้น้อยรองลงมา คือ สีฟ้า เพราะส่วนใหญ่ของภาพจะเป็น
ลักษณะสถานที่ ที่ประกอบไปด้วยบรรยากาศท้องฟ้าที่ดู
เวิง้วา้ง หรอืแมก้ระทัง่ฝืนนำา้ ในลักษณะสถานทีต่ามอดุมคต ิ
ตามจินตนาการของผู้วิจัย ส่วนประเด็นเทคนิคการระบาย
สีส่วนใหญ่ใช้เทคนิคการระบายแบบเรียบและกลมกลืน 
เพราะบรรยากาศส่วนใหญ่จะเป็นแบบกึ่งเหมือนจริง รอง
ลงมาจะเป็นการระบายแบบไม่เกล่ียให้กลมกลืนกันเพื่อให้
ภาพเกดิระยะใกลไ้กลและใหค้วามรูส้กึมชีวีติชวีาและความ
เคล่ือนไหว และเทคนคิทีใ่ชน้้อยรองลงมา คอื เทคนคิการกด
และการพมิพ ์เพือ่สรา้งพืน้ผิวของภาพใหดู้มมีติสิมจรงิสมจงั
มากขึ้น เช่น พื้นผิวของดวงดาวต่างๆ พื้นผิวของ ต้นไม้ พื้น
ดิน โขดหินและท้องฟ้าอีกด้วยประเด็นรูปแบบการตัดทอน
นัน้ผู้วจัิยมุง่เนน้การตดัทอนรปูผูห้ญงิใหด้เูรยีบๆ โคง้เหมอืน
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รูปทรงไข่เพื่อสื่อให้เห็นการเกิดและความอุดมสมบูรณ์ ไม่
เน้นรายละเอียดโดยแสดงทางลีลาท่าทางมากกว่า และ
พยายามตัดทอนองค์ประกอบต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปร่างหรือ
รูปแบบที่แปลกประหลาดเพื่อให้สอดคล้องกับเน้ือหาและ
ลกัษณะศลิปะแบบเหนอืจรงิ ประเดน็การจดัภาพนัน้ผูว้จิยั
ได้จัดภาพแบบลักษณะซ้ายขวาเท่ากันโดยความรู้สึกเป็น
ส่วนใหญ่และมีเส้นนำาสายตาเพื่อเชื่อมโยงกันทั้งภาพ

การสร้างสรรค์ผลงาน	ครั้งที่	1	จำานวน	4	ภาพ
 ผู้วิจัยได้นำาผลการสังเคราะห์ผลงานจิตรกรรม
จำานวน 9 ภาพของศลิปนิ มาสรา้งสรรคเ์ปน็เครือ่งมือทีส่รา้ง
ขึ้น จำานวน 4 ชิ้น ขนาด 70 x 100 เซนติเมตร นำาเสนอ
ต่อผู้เช่ียวชาญทางด้านทัศนศิลป์จำานวน 3 ท่าน คือ รอง
ศาสตราจารย์เดชา ศิริภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถ 
จับโจร  และอาจารย์ไสว  แกล้วกล้า  เพื่อเก็บข้อมูลตาม
เทคนิคแบบเดลฟายประยุกต์ พร้อมแบบสัมภาษณ์ ตาม
หัวข้อดังนี้ ได้แก่ เนื้อหา ชุดสี เทคนิคการระบายสี รูปแบบ
การตัดทอน และ การจัดภาพ

 
ภาพที่	1 ชื่อภาพ ผู้รอคอย เทคนิค สีอะคริลิก 

ขนาด 70x100 เซนติเมตร

 การสร้างสรรค์ภาพท่ี 1 ช่ือภาพผู้รอคอยได้นำา
เสนอเนื้อหาเร่ืองราวผู้หญิงกับจิตนาการในสิ่งลี้ลับและ
ให้ความรู้สึกชวนฝันประกอบไปด้วย รูปผู้หญิงในท่านอน
ตะแคงกึง่กำาลงัขดตวั ทว่งท่าทำาใหเ้กดิความรูส้กึกำาลงัเศรา้ 
เหงาและเดียวดาย ซึง่แทรกอยูท่า่มกลางรปูภเูขาและตน้ไม้

ทีย่นืตน้ตายสองตน้และประกอบไปดว้ยรปูทรงใบหนา้ของ
มนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายเทพเทวา ภูตและวิญญาณต่างๆที่
แทรกหรือสิงสถิตตามภูเขาต้นไม้ต่างๆ คล้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่คอยปกปักรักษาหรือเทพารักษ์ผู้คอยปกป้องขุนเขาและ
ป่าไม้ ท่ามกลางบรรยากาศท่ีดูเวิ้งว้างเงียบเหงา โดยรวม
ของภาพให้ความรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาตหิรอืความเชือ่เร่ืองวญิญาณหรอืสิง่ศกัดิส์ทิธิต์ัง้แต่
ครัง้บรรพกาล ภาพนีใ้หค้วามรูส้กึถงึลีล้บัและมคีวามลกึลบั
วังเวงและชวนฝัน สื่อถึงผู้หญิงคือผู้ให้กำาเนิด ความอุดม
สมบูรณ์และความงามเฉกเช่นธรรมชาติคือผู้ให้กำาเนิดทุก
สรรพส่ิง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จากภาพผู้วิจัยอยากส่ือ
ถึงเมื่อครั้งอดีตกาลที่มนุษย์ยังยำาเกรงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็น
เรื่องที่สมควรนับถือและเคารพบูชา หากความเชื่อเรื่องสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เสื่อมสลายไป ธรรมชาติเลยถูกบุกรุกทำาลายเร็ว
ขึ้น ถึงแม้เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่อที่มองว่างมงาย แต่อาจเป็น
กุศโลบายอย่างหน่ึงที่จะช่วยปกปักรักษาธรรมชาติให้อยู่
ยั่งยืนต่อไปได้

ภาพที่	2 ชื่อภาพ พันธนาการ เทคนิค สีอะคริลิก 
ขนาด 70x100 เซนติเมตร

 การสร้างสรรค์ภาพที่ 2 ช่ือภาพพันธนาการได้
นำาเสนอรูปผู้หญิงกับจิตนาการในสิ่งลี้ลับชวนฝัน ซึ่งเป็น
รูปผู้หญิงกำาลังนอนตรงกลางภาพซึ่งมีท่าทางท่ีเหนื่อยล้า 
ในทีม่รีปูรา่งทีส่มบรูณส์วยงามใบหนา้นัน้มดีวงตาดวงเดยีว
ในลักษณะที่หลับใหล อยู่ท่ามกลางบรรยากาศต้นไม้และ
ขุนเขา ด้านบนภูเขามีกลุ่มต้นไม้ยืนต้นตาย มีนกกากำาลัง
บินจากไปให้ความรู้สึกสิ้นหวังดูน่าหดหู่ ด้านล่างมีรูปทรง
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คล้ายใบหน้าผู้ชายแฝงอยู่ตามโขดหิน คล้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่คอยปกปักรักษาหรือเทพารักษ์ผู้คอยปกป้องขุนเขาและ
ปา่ไมม้ลีกัษณะใบหนา้ทีด่หูมองเศรา้ ทา่มกลางบรรยากาศ
ที่ดูเวิ้งว้างเงียบเหงา และมีวัตถุคล้ายแท่งปูนซีเมนต์เชื่อม
ต่อหรือพันธนาการแขนและขาของผู้หญิงไว้รวมท้ังต้นไม้
ที่อยู่ทางด้านล่างของภาพด้วย ผู้วิจัยได้สื่อความรู้สึกถึงผู้
หญิงคือผู้ให้กำาเนิด ความอุดมสมบูรณ์และความงามเฉก
เช่นธรรมชาติผู้ให้กำาเนิดสรรพสิ่งในโลกนี้ แต่ปัจจุบันน้ี
ธรรมชาติเหมือนบาดเจ็บและอ่อนล้าตามความรู้สึกของ
ผู้วิจัยโดยใช้รูปผู้หญิงที่มีท่วงท่านอนที่เหนื่อยล้าอีกทั้งยัง
ถูกพันธนาการด้วยวัตถุคล้ายแท่งซีเมนต์ท่ีสื่อถึงโลกวัตถุ
ทุนนิยมของมนุษย์ผู้รุกรานและทำาลาย ส่วนเส้นผมสีแดง
ของผู้หญิงที่แผ่สยายดุจมีพลังลึกลับบางอย่างแฝงอยู่เพื่อ
ให้รู้สึกว่าพลังทางธรรมนั้นยังคงแฝงตัวอยู่ ซึ่งอาจจะปะทุ
เกรี้ยวกราด อาจเอาคืนมนุษย์ซักวันหนึ่งเมื่อหมดความ
อดทนจนถงึทีส่ดุ บรรยากาศโดยรวมของภาพใหค้วามรูสึ้ก
ถึงความ เศร้า เหนื่อยล้า แฝงพลังลี้ลับบางอย่าง มีความ
ลึกลับและชวนฝัน

 
ภาพที่	3 ชื่อภาพ ผู้เฝ้ารอ เทคนิค สีอะคริลิก 

ขนาด 70x100 เซนติเมตร

 การสร้างสรรค์ภาพท่ี 3 ชื่อภาพผู้เฝ้ารอได้นำา
เสนอเรื่องราวผู้หญิงกับจิตนาการในสิ่งลี้ลับและให้ความ
รู้สึกชวนฝัน เป็น รูปผู้หญิงสองคนยืนและนั่งอยู่ระหว่าง
กึ่งใต้พื้นดินและบนพื้นดินและมีต้นไม้แห้งๆ ไร้ใบเชื่อมต่อ
คล้ายๆมีความสัมพันธ์ท่ีลึกลับระหว่างกัน ท่วงท่าทำาให้

เกิดความรู้สึกกำาลังเศร้าและเดียวดาย โดยอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาตทิีดู่เวิง้วา่ง ใหค้วามรูส้กึหดหู ่สิน้หวงัและเดยีวดาย
ผูว้จัิยไดส้ือ่ความหมายในภาพดงันี ้ผูห้ญงิทีอ่ยูใ่นกรอบของ
ต้นไม้ที่ดูเหมือนมีการเคล่ือนไหวก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้มี
แต่ต้นและกิ่งก้านลักษณะบิดเบี้ยวคล้ายยืนตายซากแสดง
ถึงวัฏจักรของชีวิต เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
ของกาลเวลา ความสวยงามของผู้หญิงก็มีเปลี่ยนแปลงไป
กับกาลเวลาเช่นกัน เปรียบได้เหมือนต้นไม้เกิดขึ้น เติบโต 
สวยงามและย่อยสลายไปในที่สุด ซ่ึงส่ิงเหล้าน้ีล้วนเป็น
เรื่องธรรมชาติ

 
ภาพที่	4	ชื่อภาพ ไมยราบนารี เทคนิค สีอะคริลิก 

ขนาด 70x100 เซนติเมตร

 การสร้างสรรค์ภาพที่ 4 ชื่อภาพไมยราบนารี
ได้นำาเสนอเป็นภาพในลักษณะท้องทุ่งดอกไมยราบที่มีเป็น
รูปผู้หญิงหลายคนกำาลังยืนบิดเบ้ียวอยู่ในลักษณะเป็นก้าน
ดอกของดอกไมยราบในส่วนศีรษะเป็นดอกของไมยราบที่
กำาลังเบ่งบาน ท่ามกลางบรรยากาศท้องฟ้าที่ดูเพ้อฝัน และ
ยังมีตั๊กแตนยักษ์ ที่กำาลังเดินย่องเหยียบยำ่าอยู่บนทุ่งดอก
ไมยราบแตด่วงตานัน้จอ้งมองไปยงัดวงจนัทรซ์ึง่ลอยอยูบ่น
ทอ้งฟา้ ภาพนีใ้หค้วามรู้สกึถงึความออ่นไหวความบอบบาง
ของผู้หญงิคลา้ยลักษณะของตน้ไมยราบทีจ่ะตอบสนองเมือ่
ส่ิงที่มากระทบก็จะหุบใบในทันทีแต่ก็จะโชว์หนามแหลม
เพื่อป้องกันภัยที่จะมารุกราน ในธรรมชาติก็เช่นกันหากมี
ภัยคุกคามมากๆ ธรรมชาติอาจจะปรับตัวหรือตอบโต้ เช่น
ที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยๆ ครั้งในปัจจุบันนี้
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ภาพที่	5 ชื่อภาพ สู่จุดกำาเนิด เทคนิค สีอะคริลิก 
ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร

 การสร้างสรรค์ภาพที่ 5 ชื่อภาพสู่จุดกำาเนิดเป็น
ภาพที่มีผู้หญิงอยู่ในท่านั่งสามคนอยู่ในทุ่งดอกไม้ริมทะเล
เหมือนรอคอยอะไรซักอย่างและสวมหน้ากากสีขาวที่ดูน่ิง
สงบส่วนใต้ใบหน้าน้ันซ่อนควงตาที่มีลักษณะล้ีลับซ่อนเร้น
ความรู้สึกประหลาดลึกลับบางอย่างไว้ ตรงกลางภาพมีรูป
คนผสานกับกระดองเต่ากำาลังขนไข่ใบใหญ่แหวกว่ายอยู่
กลางอากาศเหมือนการคุ้มครองดูแลการกำาเนิด ในส่วน
ของท้องฟ้าน้ันมีรูปใบหน้าหญิงและชายเช่ือมต่อกันคล้าย
เทพเทวาแทรกอยูต่ามกอ้นเมฆหนัหนา้มาเบือ้งลา่งเหมอืน
คอยดแูลหรอืคอยรบัรู ้โดยรวมเนือ้หาของภาพใหค้วามรู้สึก
เวิง้วา้ง มคีวามคดิไม่หยดุนิง่ ความคาดหวงั การรอคอย การ
กำาเนิด ซึ่งล้วนให้ความรู้สึกถึงสิ่งเพ้อฝันที่แปลกประหลาด
และเช่ือมโยงสู่การให้ความหมายต่อการให้กำาเนิดสรรพส่ิง 
ให้ความรู้สึกถึงส่ิงล้ีลับของจักวาล ต้นกำาเนิดส่ิงมีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ต่อธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่

 
ภาพที่	6 ชื่อภาพ คืนสู่ธรรมชาติ เทคนิค สีอะคริลิก 

ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร

สรุปการสังเคราะห์คำาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญครั้งที่	1
 ผลการประเมินผลงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 1 จาก
ผูเ้ชีย่วชาญท้ัง 3 ทา่น ไดแ้ก ่รองศาสตราจารย์เดชา ศริิภาษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถ จับโจร และอาจารย์ไสว 
แกล้วกล้า
 1. เนื้อหา ภาพท่ี 2, 4 มีความสอดคล้องใน
ลักษณะเนื้อหา แบบอย่างจิตรกรรมแบบเหนือจริงเพราะ
แสดงออกถึงความเพ้อฝัน มายา และแปลกประหลาด เช่น
รปูทรงผูห้ญงิใหค้วามรูส้กึแปลกประหลาด และภาพผูห้ญงิ
หรือผู้ชายรวมอยู่ด้วยกันให้ความรู้สึกถึงความเหนือจริง 
ความคิดไม่หยุดนิ่ง ความคาดหวัง ล้วนเป็นสิ่งเพ้อฝัน ส่วน
ภาพที่ 1, 3 มีเนื้อหาพอใช้ ควรปรับปรุงลักษณะรูปทรงคน 
และต้นไม้มาใช้ในส่วนเนื้อหาให้มากกว่านี้ได้อีก
 2. ชุดสี ภาพที่ 4 มีความสอดคล้อง ในลักษณะ
แบบจิตรกรรมแนวเหนือจริง การใช้สีท่ีคลุมโทนสีได้ดี 
บรรยากาศของสีดูผ่อนคลายมากขึ้น ความคิดไม่หยุดนิ่ง 
ส่วนภาพที่ 1, 2 และ3 อยู่ในระดับพอใช้ ควรปรับปรุงใน
ส่วนของสีบรรยากาศที่สามารถทำาให้เกิดระยะของภาพ
 3. เทคนิคการระบายสี ภาพท่ี 4 มีความ
สอดคลอ้ง ในลกัษณะภาพแบบเหนอืจรงิ เทคนคิการระบาย
สี มีเทคนิคที่ไม่เยอะแต่ให้ความรู้สึกอิสระ และเคลื่อนไหว 
ภาพนี้มีเทคนิคการระบายสีท่ีเหมาะสม ส่วนภาพท่ี 1, 2 
อยู่ในระดับพอใช้มีเทคนิคหลากหลายดูน่าสนใจ และภาพ
ที่ 3 ควรปรับปรุงเพิ่มเทคนิคให้มีความหลากหลายเทคนิค
การระบายสีบางส่วนยังไปคนละทิศคนละอย่าง
 4. การดัดแปลงตดัทอน ภาพที ่1, 4 อยูใ่นระดับ
พอใช้ โดยเฉพาะรูปผู้หญิงที่บิดพลิ้วให้ความรู้สึกได้ดี มี
ความแปลกใหม่ ส่วนภาพที่ 2, 3 การดัดแปลงตัดทอนรูป
ทรงยงัอยูใ่นระดบัน้อย ปรบัปรงุในสว่นของรปูผู้หญงิยงัตดั
ทอนน้อยไปหน่อย
 5. การจัดภาพ ภาพที่ 1, 4 มีความสอดคล้อง
เหมาะสม โดยเฉพาะท่าทางของผู้หญิง และการเขียนภาพ
ตัก๊แตนทีด่แูปลกประหลาด สว่นภาพที ่2 อยูใ่นระดบัพอใช้
มคีวามหลากหายและนา่สนใจ และภาพที3่ ยงัไมส่อดคลอ้ง
ควรปรับปรุงการจัดภาพให้ดูมีมิติ ความลึก มีระยะและจุด
นำาสายตาของภาพ จะทำาให้ภาพนี้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น
 การสร้างสรรค์ผลงาน ครั้งที่ 2 จำานวน 2 ภาพ
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 การสร้างสรรค์ภาพที่ 6 ชื่อภาพคืนสู่ธรรมชาติ 
ในภาพนี้มีรูปทรงผู้หญิงและธรรมชาติเป็นเนื้อหาหลัก มีผู้
หญิงอยู่ในท่านั่งบนก้อนเมฆ ท่าทางกำาลังจะเอื้อมไขว่คว้า
อะไรซักอย่างและสวมหน้ากากสีขาวท่ีดูน่ิงสงบ ส่วนใต้
ใบหน้านั้นซ่อนดวงตาท่ีมีลักษณะลี้ลับซ่อนเร้นความรู้สึก
ประหลาดลึกลับบางอย่างไว้ ตรงกลางภาพมีรูปบานประตู
ซึ่งรายล้อมไปด้วยดวงดาวที่สามารถมองทะลุไปยังหมู่ดาว
หรือกาแล็กซีอื่นๆ ได้ ในส่วนของท้องฟ้าหรือกลุ่มเมฆด้าน
ขวาของภาพนัน้มรีปูใบหนา้หญงิและชายเชือ่มตอ่กนัคลา้ย
เทพเทวาแทรกอยูต่ามกอ้นเมฆหันหนา้ไปรูปผูห้ญงิเหมือน
คอยดแูลหรอืคอยรบัรู ้โดยรวมเนือ้หาของภาพใหค้วามรูส้กึ
เหนอืธรรมชาต ิมคีวามคดิไมห่ยดุนิง่ ความเคลือ่นไหว ความ
คาดหวงั การรอคอยและมหศัจรรย ์ให้ความรูส้กึถงึสิง่ลีล้บั
ของจกัรวาล ตน้กำาเนดิสิง่มชีวีติและความสมัพนัธซ์ึง่จะหมนุ
วนคืนสู่ธรรมชาติและความหมายของการเกิดการดับของ
ชีวิต 

สรุปการสังเคราะห์คำาสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญคร้ังท่ี	2
 ผลการประเมินผลงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 จากผู้
เชีย่วชาญทัง้ 3 ทา่น ไดแ้ก ่รองศาสตราจารยเ์ดชา ศริภิาษณ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สามารถ จับโจร และอาจารย์ไสว 
แกลว้กลา้ ไดร้บัฉนัทามตใิหภ้าพผลงานชิน้ที ่6 เปน็ภาพผล
งานที่มีความตรงในเน้ือหาและเป็นไปตามประเด็นท่ีศึกษา
มากที่สุด โดยให้เหตุผลดังน้ี อาจารย์ไสว แกล้วกล้าได้ให้
เหตุผลที่เลือกภาพที่ 6 เพราะว่าการจัดภาพน่าสนใจ สีน่า
สนใจ และมีความกล้าที่จัดองค์ประกอบที่แตกต่างจากภา
พอื่นๆก่อนหน้านี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชา ศิริภาษณ์ ได้
ให้ให้เหตุผลที่เลือกภาพที่ 6 เพราะว่าให้ความรู้สึกต่อผู้ชม
ได้ดี ให้ความรู้สึกเพ้อฝัน และจินตนาการได้ดีกว่าภาพที่ 5 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจรได้ให้เหตุผลที่
เลือกภาพที่ 6 เพราะว่าองค์ประกอบมีการจัดภาพดูแล้ว
ตอบโจทย์มิติแห่งความเหนือจริงได้ เรื่องสีและรูปทรงรวม
ทั้งรูปแบบมีเอกภาพในชิ้นงาน

อภิปรายผล
 1. มักซ์เอินสต์ ซาลวาดอร์ดาลี และเรเน มา
กรีตต์ ศิลปินที่มีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ในแบบ
เหนือจริงที่หลากหลาย แต่ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาภาพที่มี

รูปผู้หญิงเป็นสื่อการแสดงออกเป็นหลัก ซึ่งศิลปินทั้งสาม
ทา่นนีไ้ดใ้ช้เนือ้หาและรูปแบบของผู้หญงิมานำาเสนอในแบบ
ศิลปะแนวเหนอืจรงิมากมาย โดยการนำาเสนอความคิดจาก
จนิตนาการในรปูแบบเหนอืจรงิแตก่ย็งัอยูใ่นลกัษณะรปูรา่ง
ที่ยังคงความงาม คือ ยังคงใช้รูปผู้หญิงสื่อถึงความงามเป็น
หลักอยู่ สีที่ใช้ก็เป็นลักษณะกึ่งเสมือนจริงไม่ฉูดฉาดหรือ
หวือหวามากเกินไป เทคนิคน้ันส่วนใหญ่จะเป็นแบบเกล่ีย
เรยีบและกลมกลนื และสถานทีต่า่งๆ นัน้เปน็สถานทีท่ีไ่มม่ี
อยูจ่รงิหรอืถกูดดัแปลงจากสภาพจรงิไปมาก และส่วนใหญ่
จะเน้นการจัดภาพให้มีลักษณะลึก หรือไกลออกไป แลดู
เวิง้วา้งเปน็ดนิแดนลีล้บั เพอ้ฝนัและมหศัจรรยซ์ึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของอัฐพร นิมมาลัยแก้ว (2548 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษา สาระแห่งการเปล่ียนแปลงของชีวิต สังขาร ความ
เปลี่ยนแปลงของชีวิต การเสื่อมสลายของร่างกาย
 ผลการสังเคราะห์ประเด็นที่ศึกษา เนื้อหา ชุดสี 
เทคนคิการระบายสี รปูแบบการตดัทอนและหลกัการศลิปะ 
ทำาให้ได้รับความรู้ท่ีจะนำาไปสร้างสรรค์ผลงานตามท่ีสดช่ืน 
ชัยประสาธน์ (2539 : 157) ได้กล่าวไว้ว่า การนำาเอาภาพ
ความฝนัมาผสานกบัความเปน็จรงิหรอืปะตดิปะต่อกนัอยา่ง
เสร ีซึง่เปน็กลวธิหีนึง่ของเซอรเ์รยีลสิม ์กับงานวจัิยของกนก
พรรณ เถาทอง (2545 : บทคัดย่อ) ซ่ึงได้ศึกษาที่มาของ
แนวคิด เทคนิควิธีการ ตลอดจนรูปแบบวิธีการสร้างสรรค์
ผลงานของศิลปินกลุ่มเซอร์เรียลิสม์ ที่พบว่า เป็นรูปแบบ
เหนือจริงมีหลักการความเป็นจริงมาก ใช้เน้ือหาของภาพ
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม มิติลวงตาในธรรมชาติ ทิวทัศน์
ทะเล ความเชื่อของพลังธรรมชาติ ของทะเลที่ลึกลับด้วย
เสน่ห์ บรรยากาศให้อารมณ์โปร่งสบาย ความชุ่มเย็นสดใส
แฝงไว้ด้วยพลังแห่งความงามจากองค์ประกอบ
 2. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปผู้หญิง
แบบศิลปะเหนือจริง ด้วยสีอะคริลิกบนผ้าใบของผู้วิจัย 
จำานวน 6 ภาพ เป็นการนำาผลการวิเคราะห์มาสร้างสรรค์
โดยปรับให้เข้ากับแนวคิดของผู้วิจัยที่นำาเสนอเรื่องความ
รู้สึก จิตใต้สำานึก ในเนื้อหาที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์ 
ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติโดยส่ือผ่านรูปร่างรูปทรงของ
ผูห้ญงิทีส่ือ่ถงึตน้กำาเนดิการเหน็คณุคา่ ประโยชนแ์ละความ
ยำาเกรงตอ่ธรรมชาตแิตก่แ็ฝงไปดว้ยเรือ่งของความงาม และ
ประกอบไปดว้ยภาพเทพเจา้ ภูตผ ีจิตวญิญาณ สิง่ศักดิส์ทิธิ์
และส่ิงล้ีลับตา่งๆ โดยส่ือใหรู้สึ้ก ลกึลับ พศิวงและมหัศจรรย์



32 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560รมยสาร

อย่างไรก็ตามผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ทั้ง 6 ภาพ ได้
สื่อถึงผู้หญิงและธรรมชาติในลักษณะต่างๆ ที่หลากหลาย
โดยเน้นความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ให้เห็นคุณค่าต่อ
ธรรมชาติและเน้นเรื่องราวท่ีเพ้อฝันในลักษณะของงานใน
แบบศิลปะแนวเหนือจริง ซึ่งสามารถสร้างจินตนาการ ต่อ
ผู้ชมและเกิดสุนทรียภาพในการรับชม ซึ่งผลงานจิตรกรรม
ของศิลปิน และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดน้ี ล้วนมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยคร้ังนี้ในทุกประเด็น 
เนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมรูปผู้หญิงแบบ
ศิลปะเหนือจริง กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรม ของมักซ์
เอินสต์ ซาลวาดอร์ ดาลี และเรเน มากริตต์

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
 จากผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “จิตรกรรม
รปูผูห้ญงิแบบศลิปะเหนอืจรงิ กรณศีกึษาผลงานจติรกรรม 
มกัซเ์อนิสต ์ซาลวาดอร ์ดาล ีและเรเน มากรติต”์ มขีอ้เสนอ
แนะเพื่อการปฏิบัติดังนี้
 1. ผลงานจิตรกรรมรูปผู้หญิงแบบศิลปะเหนือ
จริง เนื้อหา ชุดสี เทคนิคการระบาย รูปแบบการตัดทอน
และการจัดภาพ สามารถถ่ายทอดสื่อสารเรื่องราว แสดง
อารมณ์ความรู้สึกและสามารถส่ือถึงเน้ือหาเร่ืองราวต่างๆ ได้

 2 .  การสร้างสรรค์ผลงานในครั้ งนี้  ผ่ าน
กระบวนการเทคนิคเดลฟายประยุกต์ (Applied Delphi 
Technique) ซึ่งมีประสิทธิภาพที่น่าพอใจ การพบ
ผู้เชี่ยวชาญอย่างสมำ่าเสมอ และจำานวนหลายครั้งส่งผลให้
งานมีคุณภาพ ทำาให้ผู้คนทั่วไปที่ได้สัมผัสมีสุนทรียภาพ
 3. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เริ่มต้นสัมภาษณ์
ควรอธิบายถึงประเด็นคำาถามท่ีศึกษา ตามวัตถุประสงค์
ของการวจิยัใหช้ดัเจนทีส่ดุ เพือ่ไมใ่หผู้เ้ชีย่วชาญอธบิายเกนิ
ขอบเขตของคำาถาม เนื้อหาและประเด็นที่กำาหนดไว้

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
 ในการวจิยัครัง้ตอ่ไปควรทดลองจดัองคป์ระกอบ
ในรูปทรงอื่น ให้ดูลึกมีมิติ และควรเพิ่มปริมาตรของสีจะ
ช่วยให้ผลงานมีความหนักแน่นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรทดลอง
ใชส้ตีรงขา้มมาใชเ้พิม่เตมิจะทำาใหง้านดมูคีวามนา่สนใจเพิม่
ขึน้ นำาเสนอแนวคดิและมมุมองใหม่ๆ  และลองสอดแทรกรปู
แบบความเปน็ไทยเขา้ไปดว้ย จะทำาใหง้านดรูว่มสมยัยิง่ขึน้
จากการสรา้งสรรคผ์ลงานครัง้ที ่2 จติรกรรมรปูผูห้ญงิแบบ
ศิลปะเหนือจริง กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรม มักซ์เอินสต์ 
ซาลวาดอร์ ดาลี และเรเนมากริตต์
 ไดร้บัฉนัทามตจิากผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ทา่นใหภ้าพ
เครือ่งมอืชิน้ที ่6 เปน็ภาพทีม่คีวามตรงในเนือ้หาและเปน็ไป
ตามประเด็นที่ศึกษามากที่สุด
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บทคัดย่อ
 บทความเร่ือง “นางโขน : สีสันแห่งการแสดงโขน” เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตร ศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย เรื่อง “นาฏยลักษณ์ของนางโขน” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นาฏยลักษณ์ของตัวนางใน
การแสดงโขนเรือ่ง รามเกยีรติ ์โดยมุง่เนน้บทบาทนางโขนทีเ่ปน็ตวัเอกของเรือ่งและของตอน รวมทัง้วเิคราะหป์ระวตัศิาสตร์
และบริบททางสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนาฏยลักษณ์ของตัวนางโขน วิธีดำาเนินการวิจัยใช้วิธีค้นคว้าข้อมูลจากบท
พระราชนพินธแ์ละบทโขนฉบบักรมศลิปากร การชมการแสดงโขน การเขา้รว่มสมัมนาวชิาการ และวเิคราะหบ์ทบาทความ
สำาคัญของนางโขนที่มีต่อการแสดงโขน ผลการวิจัยพบว่า บทบาทนางโขนเป็นตัวสร้างสีสันให้แก่ การแสดงโขน 5 ประการ 
ได้แก่ 1) ผู้จุดชนวนปัญหา 2) ผู้ช่วยคลี่คลายปมปัญหา 3) ผู้ผ่อนคลายภาวะสงคราม 4) ผู้สร้างสุนทรียรสทางการแสดง 
และ 5) ผู้เสริมบารมีบุรุษเพศ บทบาทนางโขนจึงเป็น “ตัวชูโรง” ที่เสริมเรื่อง สร้างบรรยากาศและให้อรรถรสให้แก่การ
แสดงโขนของไทยให้สนุกสนานชวนติดตามยิ่งขึ้น

คำาสำาคัญ : รามเกียรติ์ โขน นางโขน นาฏยลักษณ์ของนางโขน

Abstract
 The article “The Role of Female Khon Characters: Making Khon Performances More Spectac-
ular” is a part of the doctoral dissertation in the Thai Dance program entitled “Performances of female 
characters in the Khon masked drama”. The article aims to analyze the classical dance features of 
female characters in the the Ramakien focusing on the role of female characters who are the main 
characters of the work and of the particular episodes. It also presents an analysis of the history and 
social contexts in the way that pertains to the classical dance features of the female khon characters. 
It employs the research methodology to emphasize the royal composition and the Department of Fine 
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Arts’ Khon texts. The research findings show that 
the female Khon characters are able to enliven 
the performance in five ways – as instigators of the 
problem; as the person who solves or alleviates 
the problem; as the person who alleviates stressful 
situations during times of war; as the person who 
creates aesthetic qualities to the performance; 
and as the person who enhances male power and 
charisma. The role of the female khon characters 
is therefore a “dramatis personae” that helps 
enhance the story by intensifying the atmosphere 
and flavor of the Thai khon performance making 
it more fun to watch and to follow.

Keywords: Ramakien, Khon, female Khon 
characters, performance of female characters 
in the Khon masked drama

บทนำา
 โขน เป็นมหรสพช้ันสูงประจำาชาติไทยมาแต่
ครั้งบรรพกาล เรื่องรามเกียรติ์ได้รับการนำามาใช้เป็นบท
สำาหรับการแสดงโขน ซึ่งมุ่งเน้นการยกทัพจับศึกของฝ่าย
บุรุษเพศ ได้แก่ พระ ยักษ์ และลิง และการสอดแทรก
คุณธรรม “ธรรมะย่อมชนะอธรรม” การศึกสงคราม
ระหว่างฝ่ายพลับพลาและฝ่ายลงกาในการแสดงโขนเรื่อง 
รามเกียรติ์มีความสลับซับซ้อนและชิงไหวชิงพริบกันตลอด
เวลา ประกอบกับด้วยความยาวของเรื่อง จึงทำาให้มีตัว
โขนในบทบาทต่างๆสลับกันออกมาสร้างปมปัญหาและ
คลี่คลายปัญหาตลอดท้ังเรื่อง แม้ว่าเรื่องราวรามเกียรติ์จะ
มีสถานการณ์เกี่ยวกับบุรุษเพศเป็นจำานวนมาก แต่ถูกสลับ
คัน่ดว้ยบทบาทของนางโขน ซึง่เป็นบทบาทของสตรเีพศทีม่ี
ความสำาคญัแทรกอยูใ่นเนือ้เรือ่งตอนตา่ง ๆ  ซึง่เปน็บทบาท
ที่สร้างสีสันแห่งการแสดงโขนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบทบาท
ของบรุษุเพศ และมปีระเดน็ทีค่วรคา่แกก่ารศกึษาวเิคราะห์
หลายประการ การนำาบทบาทนางโขนมาเป็นผู้ดำาเนินเรื่อง
นั้นสะท้อนการดำารงชีวิตอยู่แบบสังคมที่ต้องมีทั้งฝ่ายบุรุษ
เพศและสตรีเพศเป็นตัวขับเคลื่อนวิถีชีวิตไปด้วยกัน ซ่ึง

สะท้อนอยู่ทั้งในวรรณกรรมเรื่อง รามเกียรติ์และการแสดง
โขน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อวิเคราะห์นาฏยลักษณ์ของตัวนางในการ
แสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ โดยมุ่งเน้นบทบาทนางโขนที่
เป็นตัวเอกของเรื่องและของตอน รวมทั้งวิเคราะห์บริบท
ทางสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนาฏยลักษณ์ของ
ตัวนางโขน

ขอบเขตของการวิจัย
 ผู้วิจัยมุ่งศึกษานาฏยลักษณ์และรายละเอียด
เก่ียวกับการแสดงบทบาทของนางโขนตามแบบฉบับของ
กรมศิลปากร โดยมุ่งศึกษาแบบแผน นาฏยลักษณ์ของ
ตัวนางทุกบทบาทในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ และให้
ความสำาคญัตอ่ตวันางโขนทีมี่บทบาทสำาคญัในฐานะนางเอก
และนางตัวเอกทั้งของเรื่องและของตอน ดังนี้
 1. นางฟ้า กรณีศึกษา พระอุมา
 2. นางมนุษย์ กรณีศึกษา นางมณโฑ
 3. นางยักษ์ กรณีศึกษา นางสำามนักขาและ
นางเบญกาย
 4. นางลูกครึ่ง กรณีศึกษา นางสีดา และ
นางสุพรรณมัจฉา

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในสว่นของการวเิคราะหค์วามสำาคญัของบทบาท
นางโขน ในฐานะผู้สร้างสีสันแห่งการแสดงโขน ผู้วิจัยได้
ดำาเนินการวิจัยตามลำาดับดังนี้
 1.  คน้ควา้บทบาทของนางโขนในการดำาเนนิเรือ่ง
โขนตอนต่างๆ โดยศึกษาจากบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์
ฉบับกรุงธนบุรี และฉบับรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 รัชกาล
ที่ 2 รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 6 รวมทั้งบทโขนฉบับกรม
ศิลปากร
 2. วิเคราะห์การแสดงบทบาทนางโขนที่สำาคัญ
จากการชมการแสดงโขนตอนต่างๆ ที่จัดโดยกรมศิลปากร
 3. เข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง 
รามเกียรติ์ และโขน ที่จัดโดยกรมศิลปากร ศูนย์วัฒนธรรม
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แห่งประเทศไทย และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ อาทิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นต้น
 4. วิเคราะห์บทบาทของนางโขนท่ีสร้างสีสัน
ให้แก่การแสดงโขนของไทย และเรียบเรียงเป็นงาน
วิทยานิพนธ์และบทความวิจัย
 5. เผยแพรบ่ทความลงในวารสารวชิาการระดบั
ชาติที่มีผู้ประเมิน

ผลการวิจัย
 บทบาทนางโขนเป็นบทบาทที่มีความสำาคัญต่อ
การแสดงโขนหลายประการ ในพระราชนิพนธ์ บทละคร
เร่ือง รามเกยีรติ ์ปรากฏบทบาทนางโขนถงึ 69 ตวั และเมือ่
นำามาจดัเปน็การแสดงโขน บทบาทนางโขนในฐานะตวัเอกมี
อยูห่ลายบทบาท กระจายอยูต่ลอดการดำาเนนิเรือ่ง และเปน็
บทบาททีส่รา้งสสีนัและดำาเนนิเรือ่งใหก้ารแสดงโขนมคีวาม
พลิกผัน ตื่นเต้น และคลี่คลายในที่สุด โดยผู้วิจัยจะขอแบ่ง
บทบาทของนางโขนออกเป็นลักษณะสำาคัญต่างๆ ดังนี้
	 1.	ผู้จุดชนวนปัญหา
 โครงสร้างของการแสดงโขนเร่ือง รามเกียรติข์อง
ไทยมีความยาวมาก เนื่องจากวรรณกรรมต้นฉบับมีความ
ยาวและสลับซับซ้อน รวมท้ังมีปมปัญหาท้ังใหญ่และย่อย
ตลอดทั้งเรื่อง อันเป็นลักษณะของมหากาพย์ที่รามเกียรติ์
ของไทยได้รับอิทธิพลมาจากรามายณะของอินเดีย หากจะ
กล่าวว่า ปมปัญหาใหญ่ของการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ 
อยู่ที่การที่ทศกัณฐ์ลักนางสีดาไปยังกรุงลงกา แล้วพระราม 
ผู้เป็นสวามีติดตามไปสังหารทศกัณฐ์และเผ่าพงศ์วงศ์
ยักษ์เพื่อชิงนางสีดาคืน ในระหว่างการเดินทางยกทัพของ
พระรามไปติดตามนางสีดาคืนนั้นมีปมปัญหาย่อยซ้อนอยู่
ระหว่างทางมากมาย ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างบทบาทนาง
โขนที่สำาคัญที่อยู่ในฐานะผู้จุดชนวนปัญหา ได้แก่ นางสำา
มนักขา เมื่อนางสำามนักขาเกี้ยวพาราสีพระรามไม่สำาเร็จ 
และถกูพระลกัษณตั์ดตีนสนิมอื ด้วยความเจบ็แคน้จงึไปทลู
ยุยงให้ทศกัณฐ์ช่วงชิงนางสีดามาเป็นชายา จนเป็นชนวน
เหตุให้เกิดศึกสงครามที่ทำาลายไพร่พลโดยเฉพาะฝ่ายลงกา
จนแทบสิ้นเผ่าพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นที่มาของการแสดงโขนชุด 
สำามนักขาก่อศึก เป็นต้น

	 2.	ผู้ช่วยคลี่คลายปมปัญหา
 ปมปัญหาที่เกิดขึ้นในการแสดงโขนส่วนใหญ่
เกิดจากฝ่ายบุรุษเพศที่ไม่ดำารงมั่นอยู่ในศีลธรรมจรรยา 
บทบาทนางโขนจึงมีหน้าที่ที่สำาคัญอีกประการหนึ่งในการ
ช่วยคล่ีคลายปมปัญหาหรือสถานการณ์ให้หมดปัญหาหรือ
เบาบางลง อาทิ นางมณโฑช่วยทศกัณฐ์และฝ่ายลงกา
ด้วยการประกอบพิธีหุงนำ้าทิพย์ หรือให้นำ้านมแก่อินทรชิต
เมื่อต้องศร รวมทั้งช่วยเจรจาแก่ทศกัณฐ์ให้คืนนางสีดา
แก่พระรามไปเพื่อมิให้เสียราชวงศ์ สหายและไพร่พลฝ่าย
ยักษ์ หรือในบางกรณี บทบาทนางโขนเป็นทั้งผู้สร้างปม
ปัญหาและคล่ีคลายปัญหาด้วยตนเอง เช่น ตอนพระอุมา
สาปหนุมานที่เข้าไปหักสวนขวัญ เมื่อหนุมานทูลขอขมา
ลาโทษก็เกิดความสงสารจึงให้พรแก้กับหนุมานว่า เม่ือใด
ที่พระนารายณ์ (พระราม) มาลูบหัวจรดหาง หนุมานก็จะ
พ้นคำาสาป เป็นต้น 
	 3.	ผู้ผ่อนคลายภาวะสงคราม
 การยกทัพ จับศึกของการแสดงโขนเรื่ อง 
รามเกียรติ์เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดการแสดง 
สถานการณ์ในการรบเป็นสถานการณ์ที่ต้องชิงไหวชิงพริบ 
มีกลศึก และประหัตประหารศัตรูตลอดเวลา ย่อมทำาให้
เรือ่งราวเกิดความตึงเครยีด ซึง่ในการแสดงโขนจำาเปน็ตอ้งมี
ฉากหรอืสถานการณ์ท่ีชะลอเรือ่งราวใหช้า้ลงเพือ่ผอ่นคลาย
ความเขม้ขน้ของการทำาสงคราม บทบาทนางโขนทีแ่ทรกอยู่
ในตอนตา่งๆ ของเรือ่งจะเปน็สสีนัทีม่าชว่ยเสรมิบรรยากาศ
ให้มีความสนุกสนาน ความอ่อนหวานของสตรีเพศทำาให้
บทบาทของบุรุษเพศมิได้เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและ
ดุดันตลอดเวลา อาทิ การแสดงโขน ตอน นางลอย เม่ือ
นางเบญกายได้รับอภัยโทษที่ปลอมตัวเป็นนางสีดาแกล้ง
ตายลอยทวนนำ้ามาเพื่อลวงพระราม พระรามทรงบัญชา
ให้หนุมานไปส่งนางเบญกายที่ชานกรุงลงกา แม้ว่านาง
จะมีความผิดขั้นหนัก แต่ด้วยความงดงามของนาง ทำาให้
หนมุานเกดิความประดพิทัธแ์ล้วเกีย้วพาราสีจนไดน้างเบญ
กายเปน็ชายา และตอ่มานางเบญกายไดค้ลอดบตุรชาย ชือ่ 
อสุรผัด รวมทั้งการแสดงโขน ตอน จองถนน เมื่อหนุมาน
จับนางสุพรรณมัจฉาที่สั่งให้เหล่าบริวารปลาพากันขนหิน
ที่ฝ่ายพลับพลาใช้ทำาถนนข้ามมหาสมุทรไปทิ้งได้ หนุมาน
ควรจะสังหารนางเนือ่งจากเปน็ฝ่ายศัตร ูแต่ในทีสุ่ดหนมุาน
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กลับหลงใหลในความงามของนางสุพรรณมัจฉาจนได้นาง
สุพรรณมัจฉาเป็นชายา และให้กำาเนิดบุตรชายชื่อ มัจฉานุ 
ที่เกิดแต่หนุมาน และมีบทบาทในการดำาเนินเรื่องในตอน
ต่อไป สะท้อนภูมิปัญญาของผู้ประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์

ที่สามารถสอดแทรกบทนางโขนที่ช่วยผ่อนคลายให้การ
ดำาเนินเรื่องในสถานการณ์ศึกที่เข้มข้นมีบรรยากาศที่ดีขึ้น 
และยงัสามารถผกูเรือ่งราวใหก้ำาเนดิบทบาทใหมท่ีเ่ชือ่มโยง
ไปยังเหตุการณ์ภายภาคหน้าได้อย่างแนบเนียน

 ภาพประกอบ	1 การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
นางสุพรรณมัจฉา รับบทบาท โดย รองศาสตราจารย์ผุสดี หลิมสกุล

หนุมาน แสดงโดย อาจารย์วิโรจน์ อยู่สวัสดิ์
แสดงเนื่องในงาน The second Indian Ocean Festival Perth ณ ประเทศออสเตรเลีย

28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2527
ที่มา	: สูจิบัตรการแสดง “Thai National Dance Troupe” 

The second Indian Ocean Festival Perth, Western Australia

	 4.	ผู้สร้างสุนทรียรสทางการแสดง
 บทบาทตัวนางโขนเป็นบทบาทของสตรีเพศ จึง
มีการแสดงตามแบบแผนการแสดง กระบวนท่ารำา กิริยา
อาการ และการแสดงอารมณ์แบบอิสตรี อีกทั้งธรรมเนียม
ประเพณีในการแสดงโขนซึ่งเดิมเป็นเครื่องราชูปโภคของ
พระมหากษัตริย์ แบบแผนการแสดงกระบวนท่ารำาจึงได้
รบัการขดัเกลาปรบัปรงุใหม้คีวามวจิติรประณตี โดยเฉพาะ
บทบาทนางโขนที่เป็นตัวเอกของเรื่องและของตอน จะมี
กระบวนรำาอวดฝีมือท่ีได้อิทธิพลมาจากการแสดงละครใน 

เข้ามาผนวกรวมอยู่ในการแสดงโขนด้วย ทำาให้เพิ่มสุนทรีย
รสใหก้บัผู้ชมทีไ่ดช้มการแสดงโขน และเปน็ชว่งการแสดงที่
เปดิโอกาสให้ตวัเอกไดแ้สดงฝมีอืประเภทรำาเดีย่วและรำาคูท่ี่
กอปรดว้ยกลเมด็เดด็พรายทางการแสดงขัน้สงูอีกดว้ย โดย
สุนทรียรสของบทบาทนางโขนมีที่มาจากบทประพันธ์เรื่อง 
รามเกียรติ์ ที่เป็นเครื่องกำาหนดให้นางโขนมีการแสดงตาม
บท สรา้งความงามให้ปรากฏแกก่ารแสดงโขน โดยผู้วจิยัขอ
ยกตัวอย่างบทที่สร้างสุนทรียรสให้แก่การแสดงในบทบาท
ของนางโขน ดังนี้
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ตัวอย่างบทพระรามชมโฉมนางสีดา
 ชมโฉม
 “ลดองค์ลงเหนือบัลลังก์แก้ว  ผ่องแผ้วฤทัยเกษมศรี
 นั่งชิดพิศโฉมนางเทวี  มีศรีเสาวภาคย์จำาเริญตา
 งามพักตร์ดั่งดวงศศิธร  งามขนงก่งงอนดั่งเลขา
 งามเนตรดั่งเนตรมฤคา  งามนาสิกแฉล้มงามกรรณ
 งามโอษฐ์โอษฐ์เอี่ยมดั่งจะแย้ม งามทั้งสองแก้มงามถัน
 งามจริตกิริยาวิลาวัณย์  สารพันพริ้มพร้อมทั้งกายา
 ยิ่งพิศยิ่งพิศวาสกลุ้ม  ให้รุมรึงในความเสน่หา
 แสนรักสุดรักวนิดา   จึ่งมีบัญชาตรัสไป ฯ”

(กรมศิลปากร, 2540 : 317)

 บทบาทนางโขนท้ังแบบโบราณท่ีใช้ผู้ชายแสดง 
และแบบปัจจุบันที่ใช้ผู้หญิงแสดงล้วนแล้วแต่ต้องคัดสรร
ผู้แสดงที่มีรูปลักษณ์งดงามตรงตามบทบาท โดยเฉพาะ
บทบาทของนางฟ้า นางมนุษย์ และนางลูกครึ่ง ใบหน้า
สวยงาม รูปร่างสมส่วน มีผิวพรรณดี และมีจริตกิริยาที่
สงบ สง่า และสำารวม เมื่อบทประพันธ์ได้กำาหนดลักษณะ
ของตัวนางสีดาผู้เป็นนางเอกของเรื่อง รามเกียรติ์ให้มี
ความงดงามหมดจดอย่างยิ่ง ทำาให้ในการแสดงโขนจำาเป็น
ต้องสรรหาผู้ที่รูปลักษณ์งดงามตามบทประพันธ์มาฝึกหัด 
การร่ายรำาและบทบาทเป็นนางสีดา ซึ่งความงามทางสรีระ 
ใบหน้า และบุคลิกภาพย่อมสร้างสุนทรียรสให้แก่ผู้ชมการ
แสดงโขนนับตั้งแต่นางสีดาปรากฏตัวบนเวทีการแสดง

 

ภาพประกอบ	2	รูปลักษณ์ของผู้แสดงบทบาทนางสีดา
ในการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ของกรมศิลปากร

นางสีดา แสดงโดย นางนาฏยา รัตนศึกษา
ที่มา : กรมศิลปากร, โขน อัจฉริยนาฏกรรมสยาม
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 ตัวอย่างบทรำาลงสรงทรงเครื่องของนางมณโฑเพื่อเข้าพิธีหุงนำ้าทิพย์
 ร่าย
  “เมื่อนั้น นวลนางมณโฑมเหสี
 เสด็จจากแท่นรัตน์รูจี จรลีมาสรงวาริน

ฯ ๒ คำา ฯ เสมอ
 ชมตลาด
  นั่งเหนือเตียงสุวรรณผันขนอง อาบละอองสุหร่ายสายสินธุ์
 ชำาระรดหมดหมองมลทิน สุคนธ์ธารประทิ่นกลิ่นเกลา
 ทรงภูษาเนื้อดีสีเศวต เขียนลายทองเทศฉลุเฉลา
 สไบหน้าเจียระบาดตาดเงินเงา ผูกชฎาห่อเกล้าเมาลี
 ห้อยห่วงกุณฑลสังวาลถัก จุณเจิมเฉลิมพักตร์ผ่องศรี
 ถือประคำาสำารวมอินทรีย์ ดังนางดาบสินีลีลา ฯ”

(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2553 : 422)

 บทลงสรงทรงเคร่ืองในพระราชนิพนธ์เร่ือง 
รามเกียรต์ิเป็นลักษณะเฉพาะท่ีน่าสนใจประการหน่ึง ท่ีสร้าง
สุนทรียรสในการอ่านวรรณกรรม และนำาไปสู่การนำาบท
ลงสรงทรงเคร่ืองมาใส่กระบวนท่าลีลารำา จนเกิดชุดการ
แสดงประเภทรำาลงสรงทรงเครื่องของตัวเอก ซ่ึงบทท่ีนำา
มาเปน็ตัวอย่างน้ีเปน็บทรำาลงสรงทรงเครือ่งของนางมณโฑ 
เนื้อหาของบทร้องบรรยายรายละเอียดและลักษณะการ
สวมใส่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ศิราภรณ์ ท่ีมีความ
วิจิตรประณีต เมื่อปรมาจารย์ทางด้านนาฏยศิลป์ไทยใส่
กระบวนท่าและปรับปรุงท่ารำาตามบทร้อง กระบวนท่าใน
การรำาลงสรงทรงเครื่องจึงมีความงดงามกลมกลืน อีกท้ัง
ยังเสริมความงดงามด้วยเครื่องแต่งกายที่เลียนแบบมาจาก
เครื่องต้นของพระมหากษัตริย์ การเลือกใช้วัสดุ ตัดเย็บ 
และปักกรองด้วยกรรมวิธีเฉพาะ เมื่อปรากฏบนเวที จะ
ช่วยเสริมสร้างให้ผู้แสดงบทบาทนางโขนมีความงดงามน่า
ชมมากยิ่งขึ้น จนสามารถนำามาเป็นตัวอย่างของการแสดง
รำาอวดฝีมือของตัวเอกในการแสดงโขนท่ีให้สุนทรียรสและ
เน้นความสำาคัญของบทบาทตัวเอกให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

 

ภาพประกอบ	3 ภาพการแสดงรำาเดี่ยวในบทบาท
ของนางมณโฑ ชุด มณโฑทรงเครื่อง

แสดงโดย อาจารย์บุนนาค ทรรทรานนท์
อดีตนาฏศิลปิน กรมศิลปากร

ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์บุนนาค 
ทรรทรานนท์
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5.	ผู้ที่เป็นคู่คิดและเสริมบารมีบุรุษเพศ
 ในการทำาศึกสงครามท่ียาวนานของบุรุษเพศใน
การแสดงโขน บทบาทนางโขนในฐานะภรรยาเป็นบทบาท
ที่เป็นทั้งคู่คิดและเสริมบารมีให้กับบุรุษเพศ นับตั้งแต่ฝ่าย
บุรุษเพศจะเลือกสรรหาสตรีท่ีมีชาติกำาเนิดทีดี ได้รับการ
อบรมสั่งสอนกิริยามารยาท และมีลักษณะต้องตามแบบ
ฉบบักลุสตร ีอาท ิพระรามเลอืกเขา้พธิยีกธนมูหาโมลเีพือ่จกั
ได้ครองคู่กับนางสีดาผู้เป็นพระธิดาของท้าวชนกจักรวรรดิ
เพราะมีทั้งความงาม ฐานะและมีบารมีที่ส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน หรือทศกัณฐ์ที่กล้าทูลขอพระอุมากับพระอิศวร แต่
เมื่อไม่อาจเข้าใกล้พระอุมาได้ ทศกัณฐ์จึงทูลขอนางมณโฑ
ที่มีความงดงามและมีลักษณะที่ดีมาเป็นมเหสีเอกแทน ซ่ึง
บทบาทนางโขนในฐานะภรรยาผู้ท่ีเป็นคู่คิดและเสริมบารมี
บรุษุเพศนัน้ สงัเกตไดจ้ากการตดิตามคอยรบัใช ้การอยูเ่คยีง
ขา้งสาม ีและการใหค้วามชว่ยเหลอืสามดีว้ยความจงรกัภกัดี
อยูเ่สมอ เชน่ นางสดีาออกผนวชตามพระรามเพือ่คอยรบัใช้
พระสวามีอย่างไม่เกรงกลัวต่อความยากลำาบาก อนึ่ง เป็นที่
น่าสังเกตว่า ฝ่ายบุรุษเพศสามารถมีภรรยาได้หลายคนโดย
เฉพาะกษัตริย์ เพราะถือว่าการมีมเหสีและนางสนมหลาย
คนเป็นเครื่องแสดงฐานะและบารมีท่ีย่ิงใหญ่ เช่น ทศกัณฐ์
ที่แม้จะมีนางมณโฑเป็นพระมเหสีเอกแล้วยังมีนางสนมอีก
เป็นจำานวนมาก ในขณะท่ีนางโขนน้ันต้องยึดม่ันในการมี
สามีเพียงคนเดียวจึงจะได้ช่ือว่าเป็นภรรยาท่ีดี เช่น ความ
ซื่อสัตย์รักนวลสงวนตัวท่ีนางสีดามีต่อพระราม จนเกิดพิธี
ลุยไฟที่มิใช่เพียงการพิสูจน์ความบริสุทธ์ิของตนเท่าน้ัน 
หากแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้ทุกคนในพิธีเชื่อมั่นว่านาง
สีดาสามารถกลับมาครองคู่กับพระรามได้โดยไร้ข้อครหาที่
จะเป็นการหมิ่นพระเกียรติยศของพระรามผู้เป็นพระสวามี
ด้วย แม้ว่าฝ่ายบุรุษเพศจะเป็นผู้นำาในการดำารงชีวิต การ
ครองเมือง และการสงคราม บทบาทนางโขนยังคงมีความ
จำาเป็นในฐานะคู่คิด ดูแลบ้านเรือนและการกินอยู่ของสามี
และบุตร รวมทั้งช่วยกิจการงานต่างๆท่ีสตรีพึงกระทำาได้ 
เป็นต้น ความเชื่อดังกล่าวเป็นความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลจาก
คมัภรีม์นธูรรมศาสตรข์องอนิเดยี และสง่อทิธพิลผา่นศาสนา
พราหมณ์–ฮินดูและมหากาพย์รามายณะมายังวรรณกรรม
เรื่อง รามเกียรติ์ ในนานาประเทศในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

สรุปและอภิปรายผล
 บทบาทนางโขนมิใช่เป็นเพียงบทบาทการแสดง
ของสตรีเพศในโขน หากแต่เป็นสีสันแห่งการแสดงโขนที่
ทำาให้โครงเรื่องมีความสลับซับซ้อน มีเร่ืองราวที่แตกต่าง
กนัไปในแตล่ะตอน และเชือ่มโยงตอนหนึง่เขา้สูอ่กีตอนหนึง่
อย่างมีต้นสายปลายเหตุ ด้วยรูปลักษณ์ที่เน้นความงดงาม
ของสตรเีพศ อาจเปน็ทัง้เสนห่ท์ีดึ่งดดูฝ่ายบรุษุเพศใหเ้ขา้หา
และกระทำาเหตกุารณต์า่งๆ เพือ่ให้ไดน้างมาครอบครอง เปน็
อุบายที่ทำาให้บุรุษเพศเกิดความตายใจ รวมทั้งเป็นชนวนที่
ก่อให้เกิดการศึกครั้งยิ่งใหญ่ บทบาทนางโขนจึงเป็นสีสันที่
ทำาให้การแสดงโขนมีความสนุกสนาน ความผ่อนคลายและ
ความละเมียดละไมที่แทรกอยู่ในบทบาทต่าง ๆ ที่ควรค่า
แก่การศึกษาให้ลุ่มลึก ผู้ชมการแสดงบทบาทนางโขนจะได้
รับทั้งแง่คิดที่สะท้อนปรัชญาทางสังคมรวมทั้งได้รับสุนทรีย
รสจากการชมการแสดงโขนไปพร้อมๆ กัน

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการจัดทำางานวิจัยเกี่ยวบทบาทและ
นาฏยลักษณ์ของการแสดงในบทบาทของนางโขนตัวอื่นๆ 
เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่สำาคัญและยังคงขาดแคลนงาน
วิจัยระดับสูงในปัจจุบัน
 2. ควรมีการจัดสัมมนาเชิงอภิปรายเกี่ยวกับ
บทบาทนางโขน โดยผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกับ
บทบาทนางโขน อาทิ ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์
ไทย นาฏศิลปนิ นกัวจิยั นกัวชิาการทางดา้นนาฏยศิลป ์โดย
เปดิเปน็เวทสีาธารณะใหแ้กผู่ช้มทัว่ไป อนัจะเปน็การอนรุกัษ์
และพฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัการแสดงบทบาทนางโขนให้
มคีวามลุม่ลกึ และเผยแพรใ่หส้งัคมไดต้ระหนกัถงึคณุคา่ของ
การแสดงโขนในฐานะศลิปะการแสดงประจำาชาตไิทยสบืไป 
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บทคัดย่อ
 วทิยานพินธเ์รือ่งแนวคดิในการสรา้งงานนาฏยศลิปไ์ทยรว่มสมยัทีส่ะทอ้นถงึบรบิทของสงัคมไทยผา่นการแสดง
ชุด “Contemporary Visuality of Thai Philosophy of Life”เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ และแนวคิดในการสร้างสรรค์
การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย“Contemporary Visuality of Thai Philosophy of Life” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ที่มีการรวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานการแสดง เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องในงาน
แสดง และสรุปงานการวิเคราะห์เป็นลายลักษณ์อักษร การศึกษาพบว่าการแสดงชุดนี้เป็นตัวอย่างของศิลปะการแสดง
ร่วมสมัยที่ทรงคุณค่าของสังคมไทยท่ีแสดงเอกลักษณ์ของชาติไทยออกสู่สายตานานาชาติ การวิจัยในครั้งนี้ยังพบอีกว่า 
การสร้างสรรค์งานในบางอย่างมีคุณค่าตามหลักปรัชญาสุนทรียศาสตร์เรื่องรูปแบบสุนทรียะอย่างไรก็ตามการแสดงชุดนี้
มีคุณค่าทางนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยตามหลักวิชาการคือเป็นศิลปะที่พัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่อันมีวัฒนธรรมเป็นรากฐาน
สำาคัญในการสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ใช้รูปแบบการแสดงที่มีลีลาท่าทางของตะวันตกและลีลาท่าทางด้านนาฏยศิลป์ไทย
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษางานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยตรงตามวัตถุประสงค์

คำาสำาคัญ	: นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย สุนทรียศาสตร์ พุทธศิลป์

Abstract
 This dissertation on a creation of Thai contemporary dance reflecting Thai social context 
through a series of performance on “Contemporary Visuality of Thai Philosophy of Life” in order to 
study and analyze a model and concept in the creation of Thai contemporary dance. This study is a 
qualitative research grounded in the collection of interviews with artistic scholars and people involved 
in the performing arts, academic documents in the field and the conclusion in analytical writing. The 
study found this series of performance shine as a prime example of the contemporary performing arts 

แนวคิดในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนถึงบริบทของสังคมไทย

ผ่านการแสดงชุด	“Contemporary	Visuality	of	Thai	Philosophy	of	Life”

Creation of Thai Contemporary Dance Thai Reflecting Thai Society through 
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of high values as it expressed Thai identity in the 
international arena. It also found some creative 
work full with the values reflecting in an artistic 
principle in every form of its manifestation. However,
this series of performance upholds the values of 
contemporary Thai dance based on the academic 
principle. This new creative art form inspired from 
cultural roots and the pattern of its expression in 
the performance synthesized with Thai and western
rhythmic choreography will benefit the study of 
Thai cultural art work and contemporary dance as 
set in the objective.

Keywords: Creative dance, Contemporaly dance, 
Aesthetics, Buddhist arts

บทนำา
 นาฏยศลิปค์อืศลิปะและวฒันธรรมของชาตไิทย
ที่มีมาช้านาน จึงรวบรวมศิลปะประจำาชาติไว้หลายสาขา
ด้วยกัน การแสดงทางด้านนาฏยศิลป์ของไทย จึงเป็นสิ่งที่
หลอ่หลอมความดงีามของกาย วาจา ใจทีแ่สดงออกถงึความ
เป็นนาฏยศิลป์
 นาฏยศิลป์ไทยไม่ได้เป็นเพียงการเสนอแค่เพียง
กระบวนท่ารำาเพียงอย่างเดียว แต่มีองค์ประกอบต่างๆ ที่
สื่อถึงความเป็นนาฏยศิลป์ของคนไทยทุกคน นาฏยศิลป์ยัง
เกีย่วขอ้งในบรบิททางสงัคม และยงัดำารงอยูไ่ดใ้นสงัคมไทย 
โดยศิลปะการแสดงที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการ
ทางด้านของผู้ชม และสังคมไทยในยุคใหม่เป็นสังคมท่ีมี
ประวัติศาสตร์เก่าแก่มาเป็นเวลานานนับพันปี บรรพบุรุษ
ของไทยได้ต่อสู้และสร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านให้
แก่สังคม ทำาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเป็นปึกแผ่น
มั่นคงทั้งในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีเ่กิดขึน้อยา่งรวดเรว็ในปจัจบุนั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุดมการณ์ของประชาธิปไตยซ่ึงยำ้า
ถึงความเสมอภาคและเสรีภาพส่วนบุคคล ได้สนับสนุนให้
คนไทยต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการแข่งขันตาม
ระบอบประชาธิปไตย เพือ่ความอยูร่อดของตนในสงัคม การ

ปรบัเปลีย่นทางสังคมทำาใหน้าฏยศิลปต์อ้งปรบัรปูแบบการ
แสดง เพือ่ใหเ้ขา้กับความตอ้งการของผูช้มและสงัคมยคุใหม่
นาฏยศิลป์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงลักษณะวัฒนธรรมตลอดจนการเปล่ียนแปลงทั้งสังคม
นาฏศลิปอ์ยูคู่ม่นษุยม์านานมบีทบาทในการสะทอ้นอทิธพิล
ซึ่งกันและกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการบอกเล่า
เรื่องราวที่สะท้อนถึงสังคมน้ันๆ สังคมไทยก็มีเอกลักษณ์ที่
สำาคัญและนาฏยศิลป์ที่สร้างสรรค์ขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวและการเปล่ียนแปลงทั้งหลาย 
ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันเป็นที่น่าสังเกตว่า
 1. การสรา้งสรรค์งานนาฏยศลิปข์ึน้นัน้สว่นใหญ่
จะมทิีศทางไปในแนวเดยีวกัน เชน่ เลยีนแบบหรอืประยกุต์
จากนาฏยศิลป์ที่มีปรากฏอยู่แล้วนำามาสร้างสรรค์ เพ่ือให้
เกิดงานชิ้นใหม่จึงทำาให้เนื้อหาไม่มีความหลากหลายเท่าที่
ควร
 2. มีการนำาความคิดแบบเดิมในการอนุรักษ์ มา
ประยุกต์ เพื่อให้เกิดงานชิ้นใหม่ งานศิลปะที่มีคุณค่ามักจะ
ให้เห็นถึงสภาวะแวดล้อม เช่น บริบทในสังคม เป็นต้น โดย
ไมไ่ดค้ำานงึถงึแนวความคิดในการสรา้งสรรค์งานนาฏยศิลป์
ไทยรว่มสมัยทีเ่กีย่วขอ้งกบับรบิททางสงัคมไทยซึง่โดยสว่น
มากเปน็การประยกุตใ์ชห้วัขอ้เดมิโดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคม
ไทยเลย หรือออกไปทางการค้าเชิงธุรกิจ เช่น การโฆษณา
เพื่อหวังผลทางธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ เป็นการสร้างสรรค์ผล
งาน โดยทำาใหข้าดประเด็นทีส่ำาคญัและลึกซึง้อยา่งมเีหตผุล
 3. การสร้างสรรค์การแสดงทางด้านนาฏยศิลป์
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะสังคม การพึ่งพาอาศัยกัน
และกัน ซึ่งอยู่คู่มนุษย์มานาน นาฏยศิลป์ยังสามารถรับใช้
สังคมไทย นาฏยศิลป์ในประเทศไทยก็เช่นกัน ในปี พ.ศ. 
2524 นาฏยศิลป์ไทยได้เข้าร่วมในโครงการศิลปวัฒนธรรม
อาเซียนครัง้ที ่1 ณ กรงุจาการต์า ประเทศอนิโดนเีซียนาฏย
ศลิปไ์ทยรว่มสมยัชดุ “Contemporary Visuality of Thai 
Philosophy of Life” ในการสรา้งสรรคก์ารแสดงครัง้นัน้ได้
เขา้รว่มเผยแพรสู่ส่ายตาชาวโลกนอกเหนอืจากกลุม่ประเทศ
อาเซียนที่เข้าร่วมแล้ว มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากทั่วโลก 
เปน็การแสดงทีน่ำาเสนอผลงานนาฏยศิลปไ์ทยรว่มสมยัของ
ราชอาณาจักรไทย การถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีการ
ดำาเนนิชวีติท่ีเปลีย่นแปลงไปตามกาลเวลาเกีย่วกบัความเชือ่
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ในการนบัถอืพระพทุธศาสนาโดยใช้ดอกบวัแทนสัญลกัษณ์
ของพระพุทธศาสนาผ่านการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมัยได้อย่างลงตัว การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยชุดดัง
กล่าวได้มีโอกาสเผยแพร่บริบททางสังคมไทยเป็นวิธีการ
ที่อนุรักษ์มรดกของชาติไทย ปัจจุบันสังคมไทยไม่สามารถ
หลกีเลีย่งการสือ่สารทีม่คีวามสมัพนัธท์างวฒันธรรมทีห่ลาก
หลายได ้การแสดงผลงานชดุนีเ้ปน็การรวมตวัของนกัแสดง
ระหวา่งนาฏยศลิปนิไทยและนาฏยศลิปนิตะวนัตกช้ันนำาใน
ประเทศไทยในสมัยนั้นจากกองการสังคีต กรมศิลปากร ใน
ขณะนั้นมาแสดง ทำาให้เห็นจุดเช่ือมต่อระหว่างนาฏยศิลป์
ไทยกับนาฏยศิลป์ตะวันตก
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจำาเป็นท่ีจะต้องศึกษา
ผลงานการสร้างสรรค์การแสดงเรื่อง “Contemporary 
Visuality of Thai Philosophy of Life” ของศาสตราจารย ์
ดร.นราพงษ์ จรัสศรี หัวหน้าภาควิชานาฏยศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมี
ความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่น
เป็นที่ยอมรับของวงการนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย อีกทั้งได้
รบัการยกยอ่งเชดิชปูระกาศเกยีรตยิศ ใหเ้ปน็บคุคลตน้แบบ
ทางด้านนาฏยศิลป์ ในโครงการสัมมนาการสร้างมาตรฐาน
การยกย่องศิลปินทางด้านนาฏยศิลป์ ปี พ.ศ. 2555 ใน
โครงการวิจัยจุฬาลงกรณ์ 100 ปี พบว่ารูปแบบการแสดง 
ได้นำาเอาแนวความคิดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในบริบท
ของสังคมไทย ปัญหาท่ีเกิดขึ้นของสังคม ด้วยเหตุผลดัง
กล่าวผู้วิจัยจำาเป็นต้องศึกษาความเป็นมาและรูปแบบการ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีแนวความคิดจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ของสังคม แล้วนำามาสร้างเป็นรูปแบบด้านการแสดงพร้อม
ทั้งวิเคราะห์แนวความคิดในการสร้างสรรค์ที่สะท้อนถึง
บริบทของสังคมไทยรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ โดยอาศัย
หลักฐานจากเอกสาร ตำารา รูปภาพ วีดีทัศน์ การสัมภาษณ์ 
การสังเกตการณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาบันทึกไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ปรากฏเป็นสมบัติทางวิชาการแขนงศิลปะ
การแสดงนาฏยศิลป์ไทย ร่วมสมัยในบริบททางสังคมไทย 
จากภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมยัเพ่ือเปน็ขอ้มลูทางวชิาการให้กับผูส้นใจดา้นนาฏยศลิป์
ไทยร่วมสมัยได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างสรรค์
งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยรูปแบบใหม่สืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ศึกษางานรูปแบบของการแสดงนาฏยศิลป์
ไทยรว่มสมยัทีส่ะท้อนบรบิทของสงัคมไทยเรือ่ง “Contem-
porary Visuality of Thai Philosophy of Life” ผลงาน
สร้างสร้างสรรค์ของศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี
 2. ศกึษาแนวความคดิในการสรา้งงานนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนบริบทของสังคมไทย

ขอบเขตการวิจัย
 ศึกษาแนวคิดการสร้างนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
ของ ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี ที่แสดงออกถึง
บริบททางสังคมของการศึกษาครั้งนี้

วิธีดำาเนินการวิจัย
 วิทยานิพนธ์ เรื่องแนวคิดในการสร้างงานนาฏย
ศลิปไ์ทยรว่มสมยั ทีส่ะทอ้นถงึบรบิทของสงัคมไทยผา่นการ
แสดงชุด “Contemporary Visuality of Thai Philosophy
of Life” ของ ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี นี้ ผู้วิจัย
ได้เลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
	 การสำารวจข้อมูลเชิงเอกสาร
 ศึกษาข้อมูลเอกสารจากหนังสือ ตำาราและ
บทความทางวชิาการตา่งๆ ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรบิท
ทางสังคมไทยในงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยทั้งนี้เอกสารเกี่ยว
กับนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยและการสร้างสรรค์งานนาฏย
ศิลป์ของไทยมีปรากฏน้อยมาก ผู้วิจัยจึงได้หาข้อมูลเพิ่ม
เติมด้วยวิธีอื่นที่สามารถทดแทนกันได้ เช่น การสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ และศิลปินผู้สร้างงาน
	 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
 สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมีอยู่หลาก
หลายสาขาทัง้ในดา้นวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกับนาฏยศลิปไ์ทย
รว่มสมยั ทีส่ะทอ้นถงึบรบิทของสงัคมไทยผา่นการแสดงชดุ 
“Contemporary Visuality of Thai Philosophy of Li
fe”และศิลปะการแสดงในแตล่ะดา้นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมั
ภาษณ์ทั้งในเชิงลึกแบบเดี่ยว และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม 
	 การสัมมนา
 ผู้วิจัยได้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นความรู้ที่
เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้ทำาหน้าที่ทั้งในบทบาทของผู้ดำาเนินการ
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สัมมนา และการเป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนาในงาน
 1. งานโครงการสัมมนาการสร้างมาตรฐานการ
ยกย่องศิลปินทางด้านนาฏศิลป์ ครั้งที่ 2
 2. โครงการ  “The  Research  Forum & 
Festival of Thai/ASEAN Contemporary Theeatre: 
Our Roots Right Now 
 3. SEAPA World Symposium BANKKOK 
UNIVERSITY 1-3 FEBRURY 2013
	 สื่อสารสนเทศอื่นๆ
 ศึกษาสื่อสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ท่ีสะท้อนถึงบริบทของสังคมไทย
ผ่านการแสดงชุด “Contemporary Visuality of Thai 
Philosophy of Life”และการแสดงนาฏยศลิปร์ว่มสมยัทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ
	 การสำารวจข้อมูลภาคสนาม
 การรวบรวมข้อมูลจากการสำารวจความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์และผู้เก่ียวข้องกับการ
แสดงชุด “Contemporary Visuality of Thai Philosophy
of Life”
	 เกณฑ์มาตรฐานศิลปินแห่งชาติ
 ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานศิลปินแห่งชาติ เพ่ือเป็น
การวิเคราะห์รวบรวมคุณสมบัติของความเป็นเอกศิลป์ใน
ศลิปนิเพือ่หามมุมอง แนวคดิ ทฤษฎ ีทีน่ำามาใชใ้นการอา้งองิ
ในการสมัภาษณศิ์ลปนิ ผูเ้ช่ียวชาญ เกีย่วกบัเอกลกัษณข์อง
ไทยผ่านการแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัยในงานวิจัย

ผลการวิจัย
 สรปุไดว้า่งานศลิปกรรมทกุแขนงสามารถใชเ้ปน็
สื่อกลางในการนำาเอาความหมายของพุทธศาสนา ผ่าน
เทคนิค วิธีการของการแสดงออกทางงานศิลปะน้ันได้ ดัง
นั้นงานพุทธศิลป์จึงเป็นความงดงามทางศิลปกรรมท่ีแฝง
ไปด้วยสัญญะทางพุทธศาสนานั่นเอง
 รปูแบบในการสรา้งงานนาฏยศลิปไ์ทยรว่มสมยั 
“Contemporary Visuality of Thai Philosophy of 
Life” 
 1. บทการแสดงได้วิเคราะห์รูปแบบของบทการ
แสดง คือ ดอกบัวเป็นสื่อที่จะสื่อให้ผู้ชมในระดับที่ลึกซึ้ง

ถอ้ยคำาของภาษาเขยีนทีเ่รยีกวา่ วจันภาษา การเคลือ่นไหว 
ดอกบัวที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่แทนผู้คน อารมณ์ เหตุการณ์
ต่างๆ ปรัชญาเป็นอวัจนภาษาในงานชุดนี้ ดอกบัวยังได้ใช้
พัฒนาและปรากฏอยู่ในงานเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา วิถี
ชีวิตความเช่ือในการนับถือพระพุทธศาสนาในบริบททาง
สังคมไทย
 2. ใช้บทการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย 
“Contemporary Visuality of Thai Philosophy of 
Life” ทีท่ำางา่ยตอ่การเขา้ใจของผูช้มทีเ่ปน็คนทัว่ไป ในงาน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “Contemporary Visuality of 
Thai Philosophy of Life”ของ ศาสตราจารย์ ดร.นรา
พงษ์ จรัสศรี เช่น การใช้บทการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมัย “Contemporary Visuality of Thai Philosophy 
of Life” ที่ทำาง่ายต่อการเข้าใจของผู้ชมที่เป็นคนทั่วไปท่ี
เป็นสัญลักษณ์การเติบโต
 ลีลา	 เป็นภาษาท่าทางการสื่อสารโดยผู้แสดงใช้
รา่งกายเปน็ส่วนประกอบสำาคญัซึง่มอีากัปกิริยาในลกัษณะ
ประจำาวนัเชน่ยืนเดนินัง่นอนเทยีบเทา่กบัเป็นภาษาพดูโดย
ไม่ต้องเปล่งเสียงแต่อวัยวะของร่างกายแสดงออกมาเป็น
ท่าทางซึ่งทำาให้ผู้ชมสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงความหมาย
ได้โดยผู้สร้างสรรค์สามารถออกแบบลีลาทำาให้วิจิตรหรือ
แปลกใหม่ไม่ซำ้าใครรวมถึงอาจจะบูรณาการจากความแตก
ต่างเช่นเรื่องราวท่ีต่างยุคต่างสมัยแต่สามารถนำาเรื่องราว
มาร่วมแสดงในคราวเดียวกันได้ดังคำากล่าวผู้สร้างสรรค์
ผลงานชุดน้ีลีลา (Movement) “การเคลื่อนที่บอกเรื่อง
ราวผ่านอิริยาบถต่างๆที่สามารถส่ือสารกับคนทั้งโลกได้” 
จากการแสดงชุด “Contemporary Visuality of Thai 
Philosophy of Life” เป็นการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางและ
องค์ประกอบการแสดงต่างๆ โดยมีการออกแบบลีลาเริ่ม
จากภาพการแสดงบรรยายถึงลักษณะของภูมิประเทศป่า
เขาลำาเนาไพร ลีลาของท่าเต้นพื้นเมืองโดยการนำาการละ
เล่นของไทยท่ีมีอยู่หลากหลายแบบได้แก่การละเล่นเสือ
ข้ามห้วย รีรีข้าวสาร โพงพางหรือการแสดงลีลาอาชีพการ
ประกอบอาชีพเช่น เกษตรกรรมการทำานาดังเช่นกล่าวคำา
ว่า หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ภาพที่ปรากฏในการแสดงคือหน้า
กม้ลงดนิหลงัก็สูแ้ดด ลลีาจากการเปน็เพศสภาพเชน่ ผูช้าย
ทำางานกับผู้ชาย ผู้หญิงทำางานผู้หญิง ผู้ชายทำางานกับผู้
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หญงิ และในขณะเดยีวกนับทบาทของผูช้ายหรอืลลีาตอนนี้
ผูช้ายเปน็หวัหนา้หรอืผูน้ำาครอบครวัซึง่เป็นใหญก่วา่ผูห้ญงิ
เปน็ตน้ ภาพทีป่รากฏคอืผูช้ายเดนินำาหนา้ผูห้ญงิ การแสดง
ลีลาเหล่านี้ บางทีก็แสดงถึงวิถีชีวิตประจำาวันโดยใช้กิริยา
อาการที่ใช้อยู่ในประจำาวัน (Eevreyday Movement) ใน
อริยิาบถตา่งๆ นอกจากนีย้งัมลีลีาทีแ่สดงถงึวถิชีวีติของคน
ไทยที่มีความอ้อนน้อมถ่อมตน เช่น การค้อมตัวลงก้มตัวลง 
ภาพการช่วยเหลือมีการดึงข้ึนจับมือกันและเดินไปด้วยกัน 
ดึงร่างกายของผู้แสดงอีกคนหนึ่งขึ้นมีการพึ่งพิงกันเอนพิง
กันในท่ายืนหรือท่านั่งบางทีก็จัดกันเป็นกลุ่ม ลีลาบางครั้ง
ในขณะเดียวกันก็จะแสดงให้เห็นลีลาที่เมื่อเหตุการณ์สิ่ง
ใดที่เป็นที่น่าสนใจ คนไทยก็จะเกิดการมุงดูหรือท่ีเรียกว่า
ไทยมุงนอกจากนี้ลีลายังบอกถึงวัตรปฏิบัติของความเชื่อ
หรือพิธีกรรมเช่น การทรงเจ้าจาก การละเล่นแม่ศรีมาการ
แสดงลลีาบางครัง้กจ็ะนำาสภุาษติคำาพงัเพยมาเปน็สือ่ในการ
เคลือ่นไหว (Movement) เชน่ ผูช้ายเปน็ชา้งเทา้หนา้ผูห้ญงิ
เป็นช้างเท้าหลังหรือผู้หญิงมีความละเมียดละไม เปรียบ
ผู้หญิงเป็นไม้เลื้อยตามความคิดของผู้สร้างสรรค์เป็นต้น” 
(นราพงษ์ จรัสศรี, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2555) ผู้วิจัย

สรุปว่า ลีลา ทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยชุด 
“Contemporary Visuality of Thai Philosophy of 
Life” มีการผสมผสานระหว่างศิลปะการแสดงที่แสดงออก
ถึงความเป็นไทยและความเป็นสากล เนื่องจากมนุษย์เรา
ผูกพันกับธรรมชาติ การสื่อหรือแสดงลีลาต่างๆ ของการ
แสดงยังใช้หลักการผสมผสานกับการเลียนแบบธรรมชาติ
 เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกายของนักแสดง
ภายใต้แนวคิดความด้ังเดิมของความเป็นไทยโดยเลือกใช้
วัตถุดิบผ้าฝ้ายซึ่งมีลักษณะเนื้อผ้าที่เบาเรียบง่ายโดยการ
ใชส้สีนัทีม่ลีกัษณะเคร่งขรมึของธรรมชาต ินราพงษ์ จรสัศร ี
นักออกแบบการแสดง Contemporary ไม่ใช้สีเครื่องแต่ง
กายสีฉูดฉาดหากแต่จะเป็นสีที่กลืนกันไปหมดหรืออาจจะ
แตกต่างกันเช่นการแสดงชุดนี้มีการใช้สีเครื่องแต่งกายเป็น
สีแบบเปลือกไม้ สีเขียวของใบไม้แต่ยังคงผสมผสานให้เข้า
กันอย่างแยบยลไม่ใช่เป็นลักษณะสีโทน (Tone) เดียวกัน
ในลักษณะที่เรียกว่าเอิร์ธโทน (Earthtone) เหมือนสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาตินอกจากนี้การแต่งกายด้วยสีโทน
ธรรมชาติช่วยให้การแต่งกายเหมาะสมกับการแสดงชุดนี้

 
ภาพที่ 1 ภาพการแสดง “Contemporary Visuality of Thai Philosophy of Life”

ที่มา : นราพงษ์ จรัสศรี



46 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560รมยสาร

 การออกแบบเคร่ืองดนตรี	 เอกลักษณ์ของไทย
ในการแสดง จะตอ้งประกอบดว้ยวงดนตร ีเพือ่บรรเลงเพลง
ประกอบ ทำาให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ในการแสดงและเข้าใจ
บทบาทของการแสดง การใช้เครื่องดนตรีไทยท่ีสามารถ
บ่งบอกเนื้อหาและเป็นตัวกำาหนดเหตุการณ์ของเรื่องราว
ในการแสดงแต่ละช่วงเครื่องดนตรีไม่ได้ใช้เพียงชนิดเดียว
ตลอดการแสดงหรือการบรรเลงทัง้วงเหมอืนการแสดงทัว่ไป
แตม่กีารเลอืกใชเ้ครือ่งดนตรทีีใ่หจ้งัหวะและความรูส้กึทาง
อารมณ์ที่แตกต่างกันทีละช่วงดังนี้
 1) การใช้กรบัพวงประกอบจงัหวะตามการแสดง
การก้าวเดิน
 2) การใชซ้งึแสดงถึงบอกเรือ่งราวสภาพเพศชาย
และหญิงการทำางาน
 3) การใช้ซออู้แสดงถึงการอยู่ร่วมกันถ้อยทีถ้อย
อาศัยความสับสน
 4) การใช้ขลุ่ยแสดงถึงความอ่อนล้าความอ่อนโยน
 5) การใช้ฆ้องแสดงถึงการอยู่แยกเพศชายและหญิง
 6) การบรรเลงเพลงพระยาโศกแสดงถึงความ
รู้สึกโศกเศร้าพิธีกรรมและศาสนา
 7) การบรรเลงเพลงสังขาราใช้ช่วงการรำาพึงรำาพัน
 8 )  การบรรเลง เพลงลมพัดชายเขาการ
เปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นวันใหม่
 การเลือกใช้เครื่องดนตรีต่างๆ ในแต่ละช่วงของ
การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยชุด “Contemporary 
Visuality of Thai Philosophy of Life” มีความแปลก
ใหมท่ีเ่กดิขึน้การแสดงคอืการนำาเครือ่งดนตรแีตล่ะชนดิมา
ประกอบการแสดงโดยใชก้ารบรรเลงเครือ่งดนตรแีบบเดีย่ว
ไม่มีการบรรเลงดนตรีแบบรวมวงรวมถึงการใช้เสียงของ
นักแสดงฮืมเพลงในคอซึ่งเป็นการแสดงสดมีการใช้เทคนิค 
ความหลากหลายทางดนตรีเช่นมีการใช้เสียงสะบัดระรัว
เร็วช้าพลิ้วไหวต่อเนื่องไปจนจบการแสดงและการใช้เพลง
บรรเลงก็มีความหลากหลายทางอารมณ์ก่อให้เกิดความ
รู้สึกความคล้อยตามนุ่มนวลเศร้าอ่อนหวานเป็นต้นนับได้
วา่เปน็การแสดงนาฏยศิลปไ์ทยรว่มสมัยทีม่กีารใชด้นตรเีป็น
อปุกรณป์ระกอบลลีาทา่ทางท่ีสรา้งความสมบูรณใ์หกั้บการ
แสดงได้อย่างเหมาะสม
 ดงันัน้การแสดงชุด“Contemporary Visuality 

of Thai Philosophy of Life” ชุดนี้สรุปได้ว่าใช้เครื่อง
ดนตรีที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับอารมณ์เพลง และ
ทีไ่มใ่ชด้นตรใีนบางชว่งนัน้ คอืความเงยีบ เพือ่ใหผู้้ชมมส่ีวน
ร่วมในการใช้จินตนาการในการแสดงไปพร้อมกับนักแสดง 
แต่ทั้งนี้การแสดงชุดนี้ถือได้ว่าได้สืบสานดนตรีของไทย
ไว้ด้วยเช่นกัน 
 อุปกรณ์การแสดง การแสดงชุด “Contemporary
Visuality of Thai Philosophy of Life” ใช้อุปกรณ์
การแสดง คือ ดอกบัว ซึ่งดอกบัวสื่อถึง ความสงบในทาง
พระพุทธศาสนา การสร้างสรรค์การแสดง “Contemporary
Visuality of Thai Philosophy of Life” ยังคงอนุรักษ์
อุปกรณ์ที่ใช้ในวัฒนธรรมไทยควบคู่กับการแสดง นับได้ว่า
เป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

 
ภาพที่	2 ภาพการแสดง “Contemporary Visuality 

of Thai Philosophy of Life”
ที่มา : นราพงษ์ จรัสศรี

 นักแสดง	การเลือกนักแสดงการแสดงชุด 
“Contemporary Visuality of Thai Philosophy of 
Life” ต้องเลือกผู้มีประสบการณ์หรือมีพื้นฐานการแสดง
ทางนาฏยศิลป์ไทย โขน – ละครสาขา พระ นาง ยักษ์ ลิง
และผู้แสดงที่มีพื้นฐานนาฏยศิลป์สากล เพ่ือให้เหมาะสม
และการใช้ความสามารถที่สามารถแสดงการแสดงชุดนี้ได้
 การออกแบบพื้นที่การแสดง พื้นที่การแสดง 
เปน็สถานท่ีทีน่กัแสดงใช้สำาหรบัการเคล่ือนไหวรา่งกาย การ
เลอืกใชพ้ืน้ทีแ่สดงจงึเปน็สิง่สำาคญั เพือ่ใหน้กัแสดงเคลือ่นที่
หรืออยู่ในตำาแหน่งที่ผู้สร้างสรรค์ออกแบบ นอกจากนั้น 



ROMMAYASAN 47Vol. 15  No. 2 (May-August) 2017

การเลือกพื้นที่แสดงเหมาะสมทำาให้การตกแต่ง การสร้าง
ฉาก การวางระบบแสงเสียง ทำาได้อย่างสะดวก และตรง
ตามวัตถุประสงค์การแสดง ทำาให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
แสดง ซึ่งจิรายุ พนมรักษ์ ได้กล่าวว่า “พ้ืนที่ในการแสดง
นั้นไม่จำาเป็นต้องอยู่บนเวทีเท่าน้ัน ทุกท่ีสามารถเป็นพื้นที่
สำาหรบัการแสดงไดท้ัง้สิน้ ไมว่า่จะเปน็ขา้งถนน รมิชายหาด 
สนามกีฬา หรือในบริเวณโบราณสถาน” (จิรายุทธ พนม
รักษ์, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2556) เช่นเดียวกับการ
ออกแบบพื้นที่การแสดง “Contemporary Visuality of 
Thai Philosophy of Life” เป็นการบริหารการใช้พื้นที่ใน
การแสดงให้ได้ประโยชน์สำาหรับการแสดงให้มากที่สุด การ
ออกแบบพ้ืนทีก่ารแสดงในการสรา้งสรรค์ของศาสตราจารย ์
ดร. นราพงษ์ จรัสศรี เป็นการสร้างสรรค์ประเด็นใหม่ และ
สะท้อนให้เห็นความเชื่อแบบไทย 

 
ภาพที่	3 ภาพการแสดง “Contemporary Visuality 

of Thai Philosophy of Life”
ที่มา : นราพงษ์ จรัสศรี

 การออกแบบแสง ในการศึกษารูปแบบการ
สรา้งสรรคง์านนาฏศลิปไ์ทยรว่มสมยั แสงเป็นองคป์ระกอบ
ทีส่ำาคญัสามารถอธบิายถงึรปูแบบการสรา้งสรรคง์านนาฏย
ศิลป์ไทยร่วมสมัยได้ แสงช่วยบ่งบอกเวลา ถึงเวลา อารมณ์ 
บรรยากาศให้กับการแสดง ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ 
จรัสศรี ได้อธิบายถึงการออกแบบแสดงในการแสดงว่า
 ปกติไม่ว่าจะจัดการแสดงในโรงละครหรือเวที
กลางแจง้กต็าม กต็อ้งคำานงึถึงเรือ่งแสงในเวลากลางคนืในที่
มดื ตอ้งเสรมิแสงไฟ หรอืถา้แสดงกลางกลางวนักลางแจง้ ก็

ตอ้งคำานงึถงึแสงธรรมชาตจิากดวงอาทติย ์ทัง้หมดนีค้อืการ
ใช้แสงในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ที่มีลักษณะและปริมาณ
มากน้อยแตกต่างกันไปตามสัดส่วนของความสัมพันธ์กับ
จุดประสงค์ของการแสดง (นราพงษ์ จรัสศรี, 2550 : 369)
การออกแบบแสงการแสดงชดุ “Contemporary Visuality 
of Thai Philosophy of Life” ใช้แสงเพื่อสื่อหรือรับรู้ใน
บรรยากาศของกลางคืน กลางวัน เช่นใช้ไฟโทนสีเหลืองใช้
ไฟ Specall รวมทั้งสื่อให้รับรู้ถึงอารมณ์ต่างๆ เช่นอารมณ์
เศร้า อารมณ์แจ่มใส ซึ่งผู้ออกแบบการใช้เทคนิคในการ
แสดงชุดนี้คือ อาจารย์องอาจ อยู่โพธิ์ เพื่อในการสร้าง
เทคนิคต่างๆ ให้การแสดงมีมิติจึงจำาเป็นต้องมีการใช้แสง
ประกอบการแสดง

 
ภาพที่	4 ภาพการใช้แสงในการแสดง “Contemporary 

Visuality of Thai Philosophy of Life”
ที่มา	: นราพงษ์ จรัสศรี

อภิปรายผลการวิจัย
 ในบทนี ้ผูว้จิยัไดก้ลา่วถงึการวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่
เรียงลำาดับตามหัวข้อต่างๆ การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมยัชดุ “Contemporary Visuality of Thai Philosophy
of Life” เปน็การสรา้งสรรคง์านทีม่อีงค์ประกอบการแสดง 
คอื เครือ่งแตง่กายทีม่แีนวคดิความดัง้เดมิของความเปน็ไทย
โดยเลอืกใช้วตัถดุบิผา้ฝา้ยซึง่มีลกัษณะเนือ้ผา้ทีเ่บาเรียบง่าย 
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ผูว้จิยัสรปุวา่ ลลีา ทางดา้นการแสดงนาฏศลิปไ์ทยร่วมสมยั
ชุด “Contemporary Visuality of Thai Philosophy of 
Life” มีการผสมผสานระหว่างศิลปะการแสดงที่แสดงออก
ถึงความเป็นไทยและความเป็นสากล เน่ืองจากมนุษย์เรา
ผูกพันกับธรรมชาติ การสื่อหรือแสดงลีลาต่างๆของการ
แสดงยังใช้หลักการผสมผสานกับการเลียนแบบธรรมชาติ 
ใช้อุปกรณ์การแสดง คือ ดอกบัว ซึ่งดอกบัวสื่อถึง ความ
สงบในทางพระพุทธศาสนา เพื่อยังคงอนุรักษ์อุปกรณ์ท่ีใช้
ในวฒันธรรมไทยควบคูกั่บการแสดง นบัไดว้า่เปน็การแสดง
ทีม่เีอกลกัษณ์ของความเปน็ไทยตอ้งเลอืกผูม้ปีระสบการณ์
หรอืมพีืน้ฐานการแสดงทางนาฏยศลิปไ์ทยโขน–ละครสาขา
พระ นาง ยักษ์ ลิง และผู้แสดงที่มีพื้นฐานนาฏยศิลป์สากล 
และการออกแบบแสงการแสดงชุด“Contemporary 
Visuality of Thai Philosophy of Life” ใช้แสงเพื่อสื่อ
หรือรับรู้ในบรรยากาศของกลางคืน กลางวัน และอารมณ์
ต่างๆของผู้แสดง

ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้
 ผลจากการศึกษาวิเคราะห์การแสดงชุด “Con-
temporary Visuality of Thai Philosophy of Life” ภาพ
ลักษณ์ร่วมสมัยของปรัชญาของความเป็นไทยที่สร้างสรรค์
ผลงานโดยนราพงษ์ จรัสศรี พบว่าเป็นตัวอย่างของศิลปะ
การแสดงรว่มสมัยทีท่รงคณุคา่ของสงัคมไทย ควรจดัทำาเปน็
รูปแบบการแสดงที่สามารถนำาไปใช้ประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวการแสดงร่วมสมัย เพื่อเป็นตัวอย่าง
แก่ผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์สรรค์ผลงานชุดอื่นๆ ต่อไป
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Abstract
 This was a qualitative investigation, which aimed to study the history of the use of culture 
to help rehabilitate offenders in Northeastern Thailand, to study the current use of culture to help 
rehabilitate offenders in Northeastern Thailand and to integrate organizational cultural components to 
rehabilitate offenders in Northeastern Thailand. Data were collected from September 2013 to December 
2014 by survey, observation, interview and focus group discussion. The current conditions and problems 
with the probation program were examined in six areas: the rule of law, ethics, transparency, partici-
pation, responsibility and organization value. It was found that currently the probation office organises 
activities to help offenders develop their levels of morality, responsibility and social participation in 
order to allow the transition back into society. However, there are not enough staff members to work 
with the offenders. The integration of organizational cultural components to rehabilitate offenders 
can be achieved in three ways: 1) probation and examination; 2) care, correction and rehabilitation; 
3) community activities. The organizational culture of the probation office helps generate respect and 
promote ethical behaviour in offenders.

Keywords: Culture, probation, rehabilitation, society

Integration	of	Organizational	Cultural	Components	to	Rehabilitate	

Offenders:	Behaviour	of	the	Probation	Office	in	Isan
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บทคัดย่อ
 การศกึษาวจิยัเรือ่งนี ้มีความมุง่หมาย 3 ประการ
คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมองค์กร
ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติของสำานักงานคุม
ประพฤติในภาคอีสาน 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปญัหาของวฒันธรรมองคก์รในการแกไ้ขฟืน้ฟผููถู้กคมุความ
ประพฤติของสำานักงานคุมประพฤติในภาคอีสาน 3) เพื่อ
บูรณาการองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อแก้ไขและ
ฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติของสำานักงานคุมประพฤติใน
ภาคอีสาน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวจิยั ไดแ้ก ่แบบสำารวจ แบบสงัเกต แบบสมัภาษณ ์และ
แนวทางสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันสำานักงาน
คุมประพฤติในภาคอีสาน ได้แก่ สำานักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น และมหาสารคาม มีการจัด
กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ได้นำาวัฒนธรรม
องคก์ร ประกอบดว้ย นติธิรรม คณุธรรม ความโปรง่ใส การ
มีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าขององค์กร 
โดยนำามาใช้ในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ ประสบปัญหาสำาคัญ คือ พนักงานคุมประพฤติ
มีน้อยไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำาให้การควบคุมสอด
ส่องทำาได้ไม่ทั่วถึง สำานักงานคุมประพฤติแต่ละแห่งได้นำา
วัฒนธรรมองค์กรมาบูรณาการ แต่ละงาน โดยนำามาบูรณา
การในงานสบืเสาะและพนิจิ และการควบคมุสอดสอ่ง และ
งานกิจกรรมชุมชน เช่น ระเบียบห้ามพนักงานคุมประพฤติ
รับทรัพย์สินเงินทองหรือเลี้ยงอาหารเครื่องดื่ม เป็นการนำา
วัฒนธรรมองค์กรด้านนิติธรรมมาใช้ในเรื่องความซ่ือสัตย์
สุจริต เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติทุก
คนอย่างเท่าเทียมกัน

คำาสำาคัญ: วัฒนธรรม คุมความประพฤติ ฟื้นฟู สังคม 

Introduction
 Honesty, dedication and personal devel-
opment to accomplish objectives, create a united 
mentality, be generous and respect seniority. This 
is the culture of the Ministry of Justice in Thailand, 
which is one of the principle organisations for re-

habilitating prisoners in Thai society (The Probation 
Office, 2005). Offenders under the responsibility of 
the probation office, a subdivision of the Ministry 
of Justice in Thailand, are all minors and adults 
being processed by the courts who have been 
ordered to perform community service to amend 
their behavior instead of paying a financial penalty.
Additionally those offenders who have visibly 
changed during a spell in prison and are given early 
release or those who have been given a suspended 
sentence are monitored by the probation office 
(Cohen and Gobert, 1999). The basic principles 
followed by Thai probation officers have been 
taken from the United Nations Standard Minimum 
Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo 
Rules), along with the Standard Minimum Rules 
for the Treatment of Prisoners and the Body of 
Principles for the Protection of All Persons under 
Any Form of Detention or Imprisonment (Van Zyl 
Smit, 1993). For youth offenders, the principles of 
the United Nations Standard Minimum Rules for 
the Administration of Juvenile Justice (The Beijing 
Rules) are followed (Samuels, 1998).
 Behavioral correction is a form of com-
munity based treatment and community justice. 
For this reason, participation of local community 
members, organizations and networks is essential 
(Huntington and Nelson, 1975). Local groups are 
best able to utilize resources, techniques and 
local knowledge to help the social rehabilitation of 
offenders. The use of local people as role-models 
is an important factor in the success of probation. 
Local probation centers for community service 
participants are important in this regard for helping 
manage resources and maximize the potential for 
success of the probationary period.
 The probation system in Northeastern 
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Thailand (Isan) is similar to probation systems 
throughout Thailand and in other countries around 
the world. It is based on the work of the American 
Probation and Parole Association. The probation 
officers are particularly important and it is their 
responsibility to manage offender rehabilitation on 
a day to day basis. Offenders under the jurisdiction 
of three probation offices in Isan are charged with 
similar offences (Wanlu, 2009). Drug-related crimes 
were committed by 41.2% of offenders in Kalasin 
Province, 43.5% in Khon Kaen Province and 45.7% 
in Mahasarakham Province. Other common crimes 
include traffic offences, drink-driving, disorderly 
behavior and counterfeiting. The least common 
crimes were related to gambling. However, current 
probation projects are not always fully successful 
in these three Northeastern Provinces because 
the knowledge management systems adopted 
by the probation officers in their creation of work 
schemes does not adequately integrate local 
culture (Ponnammin, 2009). The primary reason 
for this is the lack of probation officer knowledge 
in local customs and minimal local participation 
in the probation period. Given these weaknesses, 
the research teams were interested in studying the 
integration of organizational cultural components 
to rehabilitate offenders in Northeastern Thailand.

Research	Aims
 This is a qualitative investigation aimed at 
studying the history of the use of culture to help 
rehabilitate offenders in Northeastern Thailand, to 
study the current use of culture to help rehabilitate 
offenders in Northeastern Thailand and to integrate 
cultural components to rehabilitate offenders in 
Northeastern Thailand.

Research	Methodology
 For this qualitative investigation data 
were collected by document analysis and field 
research from September 2013 to December 2014. 
The research area was chosen using four criteria:
 1. The probation office was located in 
North-eastern Thailand.
 2. The probation office had a continuous 
program of offender rehabilitation in the local 
community.
 3. The probation office used local culture 
as part of its rehabilitation program for offenders.
 4. The probation officers were responsi-
ble for organising activities that incorporated and 
integrated local culture.
 Using these criteria, the research team 
identified three probation offices in Isan to com-
prise the research area. These were Kalasin Provin-
cial Probation Office, Khon Kaen Provincial Proba-
tion Office and Mahasarakham Provincial Probation 
Office. The research population were the local 
people of the three provinces and the research 
sample was purposively selected and divided into 
three groups: key informants, casual informants 
and general informants. The key informant group 
was composed of 10 management staff from the 
probation offices and 5 local community leaders. 
The casual informant group was composed of 
probation officers, community members and cur-
rent or former offenders, totalling 60 individuals. 
The general informant group was composed of 
members of the offenders’ families and owners of 
probation training centres, totalling 15 individuals. 
Data collection tools used in the field were survey, 
observation, interview and focus group discussion. 
All collected data was categorised according to the 
three research aims and tested for validity using 
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a triangulation method. The data was then an-
alysed inductively using a typological analysis 
technique.

Results
 Crime and punishment have always been 
present in Thai society. In the past, reform and 
behavior correction was achieved by punishment 
and suffering, which often included violence. Over 
time, as society became more prosperous and 
advanced, behavior correction moved away from 
sentiments of revenge to the higher objective of 
social rehabilitation. In Thailand, as in other coun-
tries worldwide, governments and policy-makers 
began to reduce the amount of time people were 
incarcerated in prisons for fear that exposure to 
other offenders may enhance their own personal 
weaknesses. The establishment thus turned to 
more remedial measures, such as probation of 
minors, as early as 1957, although an officially 
responsible body was not yet established.
 On the 7th August 1979, the Ministry 
of Justice employed probation as a corrective 
measure for the first time with an adult offender, 
in doing so creating the central probation body in 
Bangkok. From these origins, the Ministry expand-
ed their policy of probation to the Thai provinces 
and agreed to open probation centres across 
the country. This was officially stated in a policy 

announcement on 28th March 1980 with the ob-
jectives of protecting Thai society from crime and 
watching over offenders. The probation program 
was expanded in the fifth national economic and 
social development plan (1982-86). Due to budget 
deficits, the objectives could not be immediately 
carried out as stated but provisions were made to 
complete the establishment of probation centres 
in every province as part of the sixth (1987-1991) 
and seventh (1992-1996) development plans. By 
1992, there were 46 probation centres and the 
probation system had become developed enough 
to merit the establishment of an independent Pro-
bation Office under the jurisdiction of the Ministry 
of Justice. In 1993, the newly founded Probation 
Office was granted permission to open a further 
10 probation centres across the country: Saraburi, 
Chachoengsao, Roi-Et, Kalasin, Petchaboon, Ratch-
aburi, Ranong, Pattalung, Yala and Narathiwat.
 Following interviews with respondents, 
the current state and problems with the probation-
ary system in the three provinces studied could be 
divided into six major categories: the rule of law, 
ethics, transparency, participation, responsibility 
and organization value. The current state and 
problems in each of these categories are detailed 
below in table 1.
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 Table	1 The current state and problems of the probation system in Kalasin, Khon Kaen and 
Mahasarakham Provinces

Category Current	State Problems

Rule of Law Probation officers create activities to rehabilitate 
and train offenders but must do so within the 
bounds of the agreed laws. For example, the 
2002 royal act for rehabilitation of drug abusers 
stated that rehabilitation must include regular 
checks and gathering of proof that the offender 
remains clean throughout the probation period.
The steps the officer must take during the 
probation period of a drug abuser include 
1) accepting the role for gathering proof of 
discontinued drug use; 2) gathering evidence; 
3) compiling and analysing evidence; 4) reporting 
findings. This procedure has now been adopted 
for all probation cases.

There are a large number of 
offenders and comparatively 
few probation officers. This 
means the evaluation of each 
offender must be done quickly, 
perhaps causing the quality 
and accuracy of each individual 
report to suffer.

Ethics The probation officers are trained to teach 
offenders how to act morally and behave 
appropriately in society. The officers must also 
display these characteristics and act as role-
models for the offenders. Offenders are required 
to attend ethics camps and seminars to develop 
their understanding of ethical principles and 
demonstrate their honest adoption of ethical 
behavior.

There are a large number of 
offenders and comparatively 
few probation officers. Offenders
must be trained in groups rather 
than receiving specific or 
personally targeted instruction.

Transparency The probation offices of Northeastern Thailand 
place great emphasis on transparency and all 
work and procedures are logged and easily 
verifiable. All mistakes, intended or accidental, 
can easily be traced.

Occasionally the spoken word of 
the offenders is (unintentionally) 
incorrectly recorded. This is due 
to the large numbers of offenders
and the need for probation 
officers to work at speed.
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Category Current	State Problems

Participation Local people are encouraged to volunteer their 
participation in the probationary program. This 
may include provision of a location for group 
activities or organization of seminars. Educational
and religious institutions are particularly 
encouraged to participate, as well as the families 
of the offenders.

The offenders actively participate
in activities but there is a lack of 
understanding of the objectives 
and laws because probation 
officers do not explain them 
clearly enough.

Responsibility The Probation Office takes responsibility 
for provision of activities and the officers take 
responsibility for the organization of these 
activities. There is substantial evidence of 
honesty at work, teamwork and impartial 
evaluation.

The offenders occasionally fail 
to report to the probation officer 
at the agreed time, date and 
place. As it is the responsibility 
of the probation officers to take 
care of offenders during field 
trips, the officers are occasionally
forced to use their own money 
to cover expenses. As there are 
a large number of offenders 
and the income of the officers 
is quite low, the officers cannot 
afford to meet unforeseen costs.

Organization 
Value

There are three types of work conducted 
by the probation offices: 1) probation and 
examination; 2) care, correction and 
rehabilitation; 3) community activities.

There are a large number of 
offenders and comparatively few 
probation officers. This results 
in the officers not dedicating 
themselves fully to their work, 
not completing work according 
to recommended standards and 
not clearly recording information 
about offenders.

 The integration of cultural components to rehabilitate offenders can be achieved in three 
ways: 1) probation and examination; 2) care, correction and rehabilitation; 3) community activities.

Probation	and	examination
 Probation and examination is intended to filter or screen offenders and determine their readiness 
for rehabilitation into society properly. This is achieved by the probation officer, who collects evidence 
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according to the wishes of the court based on the 
experiences and background of the offender. The 
basic system to determine readiness is according 
to seven indicators: 1) Honest work and labour; 2) 
Discrepancy; 3) Neutrality; 4) Acceptance of human 
dignity; 5) Acceptance of potential to return to 
normal society; 6) Presentation of reasonable and 
accurate evidence; 7) Systematic work practice. 
In order for the offender to be accepted by the 
courts, the probation officer must also perform 
their duties with honesty and diligence to ensure 
that an accurate representation of the offenders’ 
nature is provided in any reports.
	 Care,	correction	and	rehabilitation
 There are six steps for care, correction 
and rehabilitation in the probation program. These 
are: 1) Preparation before the probationary period; 
2) Entry onto the probation program; 3) Evidence 
and data collection; 4) Analysis and planning; 5) 
Behaviour correction; 6) Creation of a report.
	 Community	activities
 Community activities refer to all activities 
within and outside the probation office. These 
include rehabilitation (seminars, training or camps), 
community service, aid work, volunteering, ethics 
networking, public relations and planning. Each 
activity will be the responsibility of the probation 
officer and is aimed at developing the rehabilitation 
potential of the offender. These are overseen by 
the community activities and social service division, 
which is the institution to liaise between all parties 
concerned with the activities and the community 
leaders. In this way, community leaders are 
constantly informed of probation activities and 
their role in and impact on the local community. 
The objectives of these activities are to make the 
rehabilitation process more efficient and to inte-

grate community culture into the rehabilitation 
process for offenders. There are seven types of 
community activities organized by the probation 
office: 1) Rehabilitative activities; 2) social service 
activities; 3) aid work; 4) restoration of drug abuser 
competence; 5) volunteering; 6) community ethics 
networking; 7) community and public services. 
Some examples of rehabilitation activities are 
pictured in Figures 1-3:

Figure	1. Probation activity to encourage offenders
to spend time with the elderly in the local 
community.

 

Figure	2. Probation activity to raise environmental 
awareness and plant trees for Father’s Day in the 
name of King Bhumibol Adulyadej.
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Figure	 3. Probation activity to teach ethics to 
offenders at a Dharma camp led by local monks.
 

Discussion
 The probation offices of Northeastern 
Thailand have an honest and moral working culture 
that promotes ethical behavior in criminals and 
offenders. The probation officers work as a team 
to provide opportunities for disadvantaged people 
to return to society. The work of the probation 
officers is well-planned, systematic and consistent. 
These findings agree with the research results of 
Satayasomboon (2005), which show that respon-
sibility and a clear work ethic in public service 
institutions help generate a level of respect from 
the local community and people involved with 
the institution.
 The probation office was a product of 
human and social need. This is an example of the 
functionalism of Bronislaw Malinowski, a Polish 
anthropologist. Malinowski (1944) believed that 
cultural developments and changes were always 
a product of human need and demand in society 
at any given place or time. The development of 
the probation system in Thailand in the twentieth 
century was a response to the ineffectiveness of 
previous punitive measures and a greater sense 

of humanitarianism in general worldwide culture 
(Wilson and Brown, 2009).
 There should be a variety of activities 
made available for the offenders on probation 
and the probation officers should be heavily and 
whole-heartedly involved with their organization 
and implementation. This argument is also based 
on the findings of Gevedon (2004), which indicate 
that leaders and organizers must have a vision 
for their activities in order for those activities to 
succeed. Importantly, organizers and leaders must 
show enthusiasm to encourage participants, which 
is especially important on a probation program. 
Transparency is also one of the important reasons 
for the current success of the Northeastern Thai 
probation offices and this must be continued for 
ongoing development and trust in the program 
(Rueantong, 1992).
 It is important for the probation offices 
to embrace the participation of local people and 
organisations alike (Pattrasongwon, 2005). This par-
ticipation ensures that the opinions of all related 
parties are heard and, in the case of the probation 
program, could highlight concerns in the local 
community that may have been overlooked by 
the Ministry of Justice and the probation officers.

Conclusion	and	recommendations
 To  sum  up,  this  was  a  qualitative 
investigation aimed at studying the integration of 
cultural components to rehabilitate offenders in 
Northeastern Thailand. Data were collected from 
September 2013 to December 2014 by survey, 
observation, interview and focus group discussion. 
The current conditions and problems with the 
probation program were examined in six areas: the 
rule of law, ethics, transparency, participation, re-
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sponsibility and organization value. Results showed 
that the probation office organises activities to 
help offenders develop their levels of morality, 
responsibility and social participation in order to 
allow the transition back into society. However, 
there are not enough staff members to work with 
the offenders. The integration of cultural compo-
nents to rehabilitate offenders can be achieved in 
three ways: 1) probation and examination; 2) care, 
correction and rehabilitation; 3) community activ-
ities. The organizational culture of the probation 
office helps generate respect and promote ethical 
behaviour in offenders.
 Based on the results of this investigation, 
the research team wishes to make the following 
suggestions:

 1. The Ministry of Justice should consider 
increasing its employment of probation officers to 
relax the strain placed on the current system and 
improve the quality of the probation project.
 2. Further investigation should be con-
ducted to consider the success of the probation 
program in Northeastern Thailand.
 3. Further investigation should be con-
ducted to consider the satisfaction of offenders, 
probation officers and local community members 
in the work of the probation office in Northeastern 
Thailand.
 4. Probation offices in other provinces 
throughout Thailand should be investigated and 
the results of those investigations subsequently 
compared with the results of this study.
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บทคัดย่อ
 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติท้ังการเกิดอุทกภัยจากนำ้าล้นตล่ิง ภัยแล้งที่ทำาให้นำ้าในแม่นำ้าแห้งขอด 
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อการเกษตร และการเกิดภาวะโลกร้อน สาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมของประชาชนในพื้นที่ การ
บูรณาการแนวคิดการบวชป่า การสืบชะตาแม่นำ้า การเลี้ยงผีฝาย และการแห่ช้างเผือกจะนำาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ด้านการใช้ประโยชน์ของประชาชนและก่อเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างเสริมกิจกรรมและสร้างแหล่งเรียนรู้ และ
การสรา้งกตกิาชมุชนในการอนรุกัษแ์หลง่นำา้ ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงของสภาพเศรษฐกจิ สงัคม และลกัษณะทางกายภาพ
ของทรัพยากรแต่ละพื้นที่ 

คำาสำาคัญ: นิเวศวัฒนธรรม ชุมชนล้านนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Abstract
 The deterioration consists of natural resource, overflows flooding and droughts, trespassing 
for agriculture and climate change. The major causes are people’s activities. The Forest ordination, 
Fate renewal, Phi phai (River spirit) and Holy Elephant applications to the policy recommendations for 
river utility were people should establish the participation process, local activities and learning source 
promotion, and community rules on the concept of cultural ecology. The results of the activities lead 
concept to develop their skills of river conservation under economical, social, and physical property 
of the natural resource. 

Keywords: Cultural Ecology, Lanna Community, Natural Resource Management

นิเวศวัฒนธรรมชุมชนล้านนากับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
Lanna Cultural Ecology and Natural Resource Management
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บทนำา
 แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทุกแห่งโดยเฉพาะแม่นำา้
และทะเลต้องรับเอาสิ่งต่างๆ เข้าไปอยู่ในระบบทั้งโดย
บังเอิญและโดยจงใจ ปัญหานี้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่

ของประชาชนและระบบนเิวศอยา่งชดัเจน ปญัหาส่วนใหญ่
มาจากความต้องการการใช้ประโยชน์ของประชาชนที่เพิ่ม
มากขึ้น ในสถานการณ์ปัจจุบันหน่วยงานและชุมชนได้นำา
แนวทางที่หลากหลายในการจัดการทรัพยากรนำ้ามาใช้
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เพื่อการกำาหนดนโยบายและนำาสู่การปฏิบัติ แต่ปัญหา
ทรัพยากรนำ้าบางปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ แนวทางเชิง
มนุษยวิทยาที่อาจจะแก้ไขปัญหาได้ คือ การประยุกต์
ใช้แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) 
เป็นแนวคิดทางมานุษยวิทยาแนวหน่ึงท่ีสนใจศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม โดยเน้นถึงอิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นตัวกำาหนดกระบวนการวิวัฒนาการ
ทางสังคมวัฒนธรรม ท้ังน้ีการศึกษานิเวศวัฒนธรรมจะ
มุ่งเน้นกระบวนการปรับตัวของสังคมภายใต้อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการปรับ
ตัว (Adaptation) ของสังคม แนวความคิดนี้มองสังคม
ในลักษณะเป็นพลวัตหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
เปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อม โดยมีพื้นฐานสำาคัญ คือ เทคโนโลยีการผลิต 
โครงสร้างสังคม และลักษณะของสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 
เปน็เงือ่นไข ทัง้นีภ้มูปิญัญาพืน้บา้นในการบรหิารจดัการนำา้
แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนให้ความสำาคัญกับนิเวศวัฒนธรรม
และกระบวนการมีส่วนร่วมสูงมาก แตกต่างกันก็แต่ความ
เชื่อและรายละเอียดการบริหารจัดการนำ้าที่เป็นไปตามภูมิ
นิเวศวัฒนธรรมจำาเพาะของตน เช่น คนเมืองหรือคนไตก็
มุ่งบริหารจัดการนำ้าเพื่อนำามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่ว
ถึงเป็นธรรม ไม่ทำาลายระบบนิเวศของแม่นำ้าลำาห้วย โดยมี
ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาผูกโยงผู้คนเข้าหากัน ให้เคารพ
และปฏบิติัตามขอ้ตกลงรว่มกนั ขณะทีช่นเผา่ปกาเกอะญอ
มุ่งเน้นการบริหารจัดการนำ้าท่ีให้ความสำาคัญกับป่าต้นนำ้า 
ผ่านความเชื่อเรื่องขวัญและพิธีกรรมท่ีผูกโยงคนกับป่าเข้า
ด้วยกันอย่างงดงาม (สมเกียรติ มีธรรม, 2558)
 สัญชาตญาณแห่ งการอยู่ รอดของมนุษย์
ทำาให้มนุษย์รู้จักการเรียนรู้และปรับตัวให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม 
หรือเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นจุดกำาเนิด
ของกระบวนการและแบบแผนในการแกไ้ขปญัหาเพือ่ทำาให้
มนุษย์อยู่รอดได้อย่างมีสุขภาวะท่ีดี และสิ่งต่างๆ เหล่านี้
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำาคัญท่ีทำาให้เกิดเป็นภูมิปัญญาในการ
ป้องกันและดูแลสุขภาพ ซ่ึงภายใต้บริบทของแต่ละท้อง
ถิ่นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมที่

แตกต่างกัน เช่นเดียวกันภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรม
ล้านนาก็มีแนวคิดและภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพแบบ
พื้นบ้านล้านนา ซ่ึงเป็นการผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างคน
กับธรรมชาติ และคนกับส่ิงท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ รูปแบบ
และแนวคิดเหล่าน้ีได้มีพัฒนาการและอยู่ร่วมกับวิถีชีวิต
ของชาวล้านนามาเป็นเวลาหลายร้อยปี (ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน, 2544 : ก) นอกจากนี้วัฒนธรรม 
และสงัคมของมนษุยไ์ด้พฒันามาพร้อมกบัการใชป้ระโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม
และสงัคมเปน็พฤตกิรรมทางธรรมชาตขิองมนษุยเ์พือ่ความ
อยู่รอด สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนกพร ไผทสิทธิกุล 
(2554 : 86) ที่พบว่า ชุมชนริมฝั่งแม่นำ้ากกซึ่งประกอบด้วย
ชาติพันธุ์ต่างๆ มีความผูกพันกับแม่นำ้าทั้งวิถีชีวิตความเป็น
อยู่และการดำารงชีพด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ตลอดจนมีประเพณีและพิธีกรรมด้านความเชื่อที่เกี่ยวข้อง
กับแม่นำ้า แต่ในปัจจุบันชุมชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ผลกระทบด้านต่างๆ ทำาให้เกิดปัญหาด้านนิเวศวิทยาและ
วัฒนธรรมซ่ึงส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตทั้งด้านกายและจิตใจ 
ระบบนิเวศวัฒนธรรมชุมชนล้านนาจึงถือได้ว่าเป็นระบบ
การอนรุกัษแ์ละการใชป้ระโยชนท์รพัยากรธรรมชาตริะบบ
หนึ่งของสังคมไทยอันเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่มีการ
ผสมผสานเอาแนวความเชื่อด้ังเดิมในเรื่องของ “ผี” “สิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ” และความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ
และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ ผนวกกับแนวความเชื่อใน
ด้านพิธีกรรมทางลัทธิพราหมณ์และพุทธศาสนาเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับวิถีชีวิต จิต วิญญาณ มิได้แปลกแยกออกจาก
ธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่นเดียวกับประชาชนใน
พื้นท่ีลุ่มนำ้าล้ี จังหวัดลำาพูนท่ีใช้อำานาจส่ิงเหนือธรรมชาติ 
เข้าไปเชื่อมโยงกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้านและอาหารพ้ืน
บ้านซึ่งเป็นกระบวนการที่ประชาชนใช้เพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาพกายและกำาลังใจ รวมถึงเม่ือประสบปัญหาสุขภาพ
และปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีทำาให้ท้อแท้ หมดกำาลังใจ
(สามารถ ใจเตี้ย, 2559: 152) 
 ในส่วนของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในภาค
เหนอืโดยเฉพาะทรพัยากรนำา้พืน้ทีภ่าคเหนอืเปน็ตน้กำาเนดิ
ของแม่นำา้ปิง วัง ยม น่าน และต้นนำา้สาขาแม่นำา้โขง-สาละวิน
แม่นำ้านานาชาติสายสำาคัญของโลกมีความหลากหลายของ
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ทรพัยากรธรรมชาต ิดนิ นำา้ ปา่ มผีนืดนิทีเ่ปน็ทีร่าบระหวา่ง
หบุเขา เนนิเขา ดินดอนสามเหลีย่มปากแมน่ำา้ เหมาะสำาหรบั
การทำาการเกษตร มีแหล่งนำ้าสายหลักและลำานำ้าสาขา
มากมายหลายสาย และพื้นท่ีชุ่มนำ้าในท่ีราบลุ่มนำ้าท่วมถึง
จึงพบเห็นความหลากหลายของพันธ์ุปลา สัตว์นำ้า นกนำ้า
ประจำาถิ่นและนกอพยพ ป่าไม้อันหนาแน่น ท้ังป่าดงดิบ 
ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ก่อให้เกิดความหลากหลายของ
พรรณพชืและสตัวป์า่ พืน้ทีภ่าคเหนอืยงัมคีวามหลากหลาย
ของกลุม่ชาตพัินธุห์ลายกลุม่ เชน่ ลัว๊ ยวน ลือ้ ลาว มง้ อาข่า 
ปกาเกอะญอ ลาหู่ เมี่ยน ลีซู ปะหล่อง ขมุ ถิ่น มลาบลี ซึ่ง
ดำารงวิถีพึ่งพาธรรมชาติสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาอย่าง
ยาวนาน ก่อเกิดกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใต้ความหลากทางวัฒนธรรม และความเชื่อ ดังเช่น 

1.	การบวชป่า
 พิธีบวชต้นไม้มีวิธีคิดด้วยการต่ออายุให้เจริญ
ยั่งยืนสืบไปตามคติความเชื่อ ส่วนที่มาของการ “บวชป่า” 
มาจากวิธีการห่มจีวรให้กับต้นไม้เช่นเดียวกับการบวชพระ 
ส่งผลให้สถานภาพของคนและต้นไม้เปลี่ยนไป นับเป็นการ
นำาความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาป่า
ต้นนำ้า นิยมทำากันเหมือนงานบุญทั่วไปโดยเจ้าพิธีจะใช้สาย
สญิจนล์อ้มอาณาบรเิวณทีจ่ะบวชตน้ไม ้แลว้นมินต์พระสงฆ์
มาสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชาวบ้าน
 ตน้ไมท้ีจ่ะทำาพธิกีารบวชใหต้น้ไมใ้ดบา้ง กข็ึน้อยู่
กับความเชื่อและเจตนาของชุมชนเอง บวชได้ตั้งแต่ต้นไม้
ขนาดเลก็ กลาง ใหญ ่แตส่ว่นมากจะเนน้ตน้ไมท้ีข่นาดใหญ ่
มคีวามสำาคญัตอ่การดำารงชพีของสิง่มชีวีติในระบบนเิวศ สิง่
แวดล้อม แม้กระทั่งต้นไม้ในป่าที่ผ่านการรุกทำาลาย เพราะ
จะสามารถฟืน้คนืสภาพเปน็ปา่สมบรูณไ์ดใ้นเวลาเพยีงไมก่ี่
ปี ถ้าไม่ถูกรบกวนอีก
 เครื่องสังเวยจะประกอบด้วย ข้าวเหนียวสุก 1 
ปั้น กล้วยสุก 1 ลูก หมากคำา พลูใบ ผ้าเหลืองตามจำานวน
ต้นไม้ ด้ายสายสิญจน์ บาตรนำ้ามนต์ นำ้าขมิ้นส้มป่อย จาก
นัน้กส็ร้างศาลเพยีงตาสำาหรบัอญัเชญิรกุขเทวดามาคอยปก
ปกัรกัษาตน้ไม ้แลว้ทำาพธิไีหวแ้มพ่ระธรณ ีใชห้มากพลตูาม
ธรรมเนียมทางเหนือ สำาหรับการบวชต้นไม้ จะมีผ้าเหลือง 
(สุดแล้วแต่ว่าจะบวชต้นไม้กี่ต้น) ด้ายสายสิญจน์ บาตรนำ้า

มนต์และส้มป่อยจากนั้นโยงด้ายสายสิญจน์ไปตามต้นไม้
ในบริเวณป่า แล้วโยงมายังสถานที่ทำาพิธี ซึ่งจะมีพระพุทธ
รูปตั้งเป็นประธานมีพระสงฆ์และอาจารย์ (หมอเวทมนตร์) 
ทำาพิธีเชิญเทวดาอารักษ์ ผีป่า ผีเขา (ผีป๊กกะโล้ง) ทำาพิธี
เซ่นสังเวยเทพารักษ์ เจ้าป่าเจ้าเขา ให้รับรู้และให้มาอยู่ใน
ป่าไม้ ดูแลต้นไม้ หากมีผู้ใดมาตัดไม้ ทำาลายป่า ขอให้ผู้นั้น
มีอันเป็นไปต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องของหมอเวทมนตร์ที่จะนำามา
กล่าวเมื่อเสร็จพิธีเซ่นสังเวยแล้ว ก็เป็นพิธีสงฆ์ เริ่มจากไหว้
พระรัตนตรัย สมาทานศีลอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจิม
ต้นไม้ เสร็จแล้วพระสงฆ์ จะห่มผ้าเหลืองให้ต้นไม้ พระสงฆ์
เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นประพรมนำ้าพระพุทธมนต์ตาม
ตน้ไมท้ีบ่วชไว ้เปน็เสรจ็พธิ ีพธิบีวชต้นไมเ้ปน็การเสรมิสรา้ง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน ซึ่งมีประเด็นร่วม 
คือ การอนุรักษ์ป่าไม้ของหมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้านเข้ามามี
ส่วนรว่ม (ศูนยข้์อมลูกลางทางวฒันธรรม, 2555) สอดคล้อง
กับการศึกษาของจักรพงษ์ พวงงามชื่น และคณะ (2556 : 
215) พบว่า การบวชป่าเป็นประเพณีที่ชาวบ้านทาป่าเปา 
ตำาบลทาปลาดุก อำาเภอแม่ทา จังหวัดลำาพูนปฏิบัติสืบทอด
กันมาหลายชั่วอายุคนซึ่งจะทำาพิธีทุก 2 ปี โดยจะทำาการ
ห่มจีวรให้กับต้นไม้เช่นเดียวกับการบวชพระซึ่งเป็นการนำา
ความเชื่อทางศาสนาพุทธมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษา
ป่าต้นนำ้าขั้นตอนและวิธีการบวชป่าไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว
ชาวบ้านเชื่อว่าผืนป่าที่ผ่านพิธีบวชเป็นเสมือนดินแดนอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเข้าไปทำาลายได้ ทำาให้ต้นไม้มี
โอกาสคนืความชุม่ชืน้แกแ่ผ่นดนิไดเ้ตม็ท่ี และสายนำา้ลำาธาร
ทีเ่กิดจากปา่ตน้นำา้ดงักลา่วกจ็ะฟืน้คืนชวีติอกีครัง้หนึง่ การ
บวชป่าจึงเป็นกุศโลบายที่ให้ชุมชนที่ร่วมมือกันรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติไว้ให้กับลูกหลาน เป็นการ
เรียกร้องสิทธิ์ของชุมชน ในการดูแลรักษาป่าและแหล่งต้น
นำ้าลำาธารเองด้วย พิธีบวชป่าจึงเป็นความปรารถนาที่ดีที่ส่ง
ต่อไปสู่คนรุ่นหลัง 

2.	การสืบชะตาแม่นำ้า
 พิธีสืบชะตาสายนำ้าให้ความสำาคัญต่อแหล่งนำ้า
ที่เอื้อต่อการดำารงอยู่ของสรรพส่ิงทั้งมวลรวมถึงผู้คนทั้ง
สองฝั่งแม่นำ้าและยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนที่อาศัย
อยู่บริเวณแม่นำ้ามีจิตสำานึกช่วยกันรักษาสายนำ้าแห่งน้ีให้
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ยืนยาวอย่างยั่งยืน กระบวนการของพิธีมีรากฐานจากพิธี
สบืชะตาบา้นเมอืง และชะตาคน อนัเปน็ภมิูปญัญาพืน้บา้น
ทีม่คีณุคา่และความหมาย นอกจากเปน็การเรยีกขวญักำาลงั
ใจกลบัคนืมาแลว้ ยงัเปน็การใชก้ศุโลบายซึง่เขา้กบัวถิชีมุชน 
ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี เกื้อกูล ช่วยกันแก้ไข
ปัญหา และเกิดความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลแม่นำ้า ส่ง
ผลดตีอ่ระบบนเิวศวทิยาแมน่ำา้ และประการสำาคญัทีส่ดุ เพือ่
เป็นการสนองพระราชดำาริ ในเรื่องการบริหารจัดการนำ้าให้
เกิดความยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
พิธีสืบชะตาแม่นำ้าเป็นพิธีกรรมที่คิดริเริ่มขึ้นมาใหม่ไม่มีใน
ตำารา ไม่มีในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่มัก
นิยมสืบชะตาต่ออายุให้คน ผู้ท่ีริเริ่มทำาพิธีสืบชะตาแม่นำ้า 
คือ พระครูมานัส นทีพิทักษ์ เจ้าคณะอำาเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา ในปี พ.ศ. 2533 เป็นการนำาความเชื่อทางพระพุทธ
ศาสนามาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นพ้ืนเมืองทางภาค
เหนอื โดยมวีตัถปุระสงค ์คอื เพือ่ปลกุจติสำานกึใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมและได้ตระหนักถึงคุณค่าของแม่นำ้าและลำาธาร 
รวมทัง้หาแนวทางฟืน้ฟรูะบบนเิวศลำานำา้ทีส่ญูเสยีไปใหฟ้ืน้
คืนสู่สภาพสมดุล
 เครื่องสืบชะตา ได้แก่ ไม้คำ้าโพธิ์ หมาก เมี่ยง พลู 
บหุรี ่หนอ่ออ้ย หนอ่กลว้ย กล้วย มะพรา้ว ขันหมาก ขา้วสาร 
ข้าวเปลือกเสื้อใหม่ หมอนใหม่ ไม้ขนุน ใบเงิน ใบทอง ใบ
แก้ว ต้นไม้ที่เป็นมงคล เป็นต้น ซ่ึงแต่ละพื้นท่ีอาจมีความ
แตกต่างกันบ้าง โดยมักจะใช้ช่วงเวลา เดือน 12 เหนือ ขึ้น 
6 คำ่าประกอบพิธี ในวันกระทำาพิธีจะมีการบวงสรวงเทวดา 
เพื่อเป็นการขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาแม่นำ้า ซึ่ง
บทสวดที่ใช้ในการสืบชะตาแม่นำ้า คือ บทสืบชะตาหลวง 
(อินทชาตา, ชินบัญชร อัฏฐอุณหัสส และธรรมสาลาวิจาร
สูตร)
 การศึกษาของพัชรนันท์ ภูกาบิน และคณะ 
(2551) พบว่า ประเพณีสืบชะตาแม่นำ้าจันมีบทบาทสำาคัญ
ตอ่การกระตุน้เตอืนใหป้ระชาชน ตำาบลปา่ตงึ อำาเภอแมจ่นั 
จังหวัดเชียงรายได้เกิดจิตสำานึกและเห็นความสำาคัญของ
แมน่ำา้จนั ขณะเดยีวกนัยงัมบีทบาทตอ่การเสรมิสรา้งความ
มั่นใจของ ประชาชนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ทำาให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและยังส่งผลทำาให้เศรษฐกิจ
ในตำาบลดีไปด้วย และยังมีบทบาทต่อขบวนการเรียนรู้

วัฒนธรรมด้านการรักษาประเพณีของตำาบลอีกด้วย จาก
การศึกษายังพบว่าประเพณีดังกล่าวยังมีบทบาทต่อหน่วย
งานของรฐัทีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นรว่มในการดำาเนนิ
งานดา้นการอนรุกัษแ์มน่ำา้จนั จงึทำาใหเ้กดิการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในท้องถิ่น ผล
ที่ตามมา คือ ทำาให้เกิดความสามัคคีและความเข้าใจไปใน
ทศิทางเดยีวกนั และเป็นประเพณทีีป่ระชาชนมคีวามเชือ่ถอื
และมสีิง่จงูใจวา่เมือ่ทำาตามประเพณแีลว้จะทำาใหฝ้นตกตาม
ฤดูกาล มีนำ้าใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอย่างสมบูรณ์ 

 

ภาพที่	1 เครื่องสืบชะตาแม่นำ้า

 จะเห็นได้ว่าการสืบชะตาให้กับแม่นำ้าเป็นการ
แสดงความศรัทธา ความเคารพ และเหนือสิ่งอื่นใดคือการ
รว่มกันแสดงออกถงึความหว่งใยตอ่แมน่ำา้ กอ่นทำาพธิสีบืชะ
ตาแมน่ำา้ ชาวบา้นจะรว่มแรงร่วมใจกนั ขดุลอกลำาคลองและ
แหล่งนำ้าโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือพื้นบ้าน
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3.	การเลี้ยงผีฝาย
 การเลี้ยงผีฝายมีการปฏิบัติภายใต้ความเชื่อว่า
แหล่งนำ้าหรือแม่นำ้าในแต่ละแห่งน้ันมีผู้คอยคุ้มครองและ
คอยบันดาลความอุดมสมบูรณ์มาให้ ดังน้ันจึงมีการเซ่น
ไหว้เกิดขึ้น อีกนัยหน่ึงการทำาบุญเลี้ยงผีฝายเป็นการแสดง
ถึงการสำานึกในบุญคุณของแม่นำ้า ซ่ึงเกษตรกรได้อาศัย
ประโยชน์ในการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค ตลอดมา
เป็นเวลาช้านาน จึงก่อให้เกิดการ "เลี้ยงผีฝาย" สืบต่อกัน
มา โดยมีพิธีกรรมต่างๆ ตามประเพณีพื้นบ้าน ประเพณี
เลี้ยงผีฝายจึงเป็นประเพณีที่ทำากันในท้องถ่ินตั้งแต่ปู ย่า 
ตา ยาย การเลี้ยงผีเป็นการขอขมาผีป่า ผีนำ้า ทดแทนบุญ
คุณแม่นำ้า ทำาให้มีนำ้ากิน นำ้าใช้ และเป็นการปกป้องรักษา
นำ้า ในการเลี้ยงผีเป็นสิ่งสำาคัญที่ผูกพันกับการดำาเนินชีวิต
เป็นอย่างยิ่ง โดยเชื่อว่าการเลี้ยงผีจะทำาให้อยู่เย็นเป็นสุข 
นำ้า ดิน อุดมสมบูรณ์ การเลี้ยงผีฝายจะต้องทำาทุกปีและทุก
คนตอ้งปฏบิตั ิแมว้า่จะพสิจูนไ์มไ่ด ้แตเ่ชือ่ถอืวา่ถา้ไมเ่ลีย้งผี
ฝาย ฝนจะไม่ตกตามฤดูกาล ชาวนาจะเดือดร้อนเพราะนำ้า
แล้ง ในช่วงทำาพิธีเลี้ยงผีฝายเป็นโอกาสที่คนในชุมชนจะได้
พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน ร่วมกินอาหาร และร่วมกันขุด
ลอก ตีฝาย ซ่อมแซมฝายด้วย ประเพณีการเลี้ยงผีฝายนี้
จะมีรายละเอียดพิธีกรรมท่ีแตกต่างกันระหว่างชุมชน เช่น
ในจังหวัดลำาพูนการจัดพิธีเลี้ยงผีฝายส่วนใหญ่จะจัดขึ้นใน
เดือนเก้า (มิถุนายน) หรือบางหมู่บ้านจะมีการทำาก่อนการ
ทำานาเป็นประจำาทุกปี) ก่อนทำาการเลี้ยงต้องมีการประชุม
กันก่อนระหว่างลูกเหมือง (หมายถึง ผู้ท่ีใช้นำ้าในแม่นำ้าลำา
ธารนั้นๆ ทำาการเกษตร) เม่ือประชุมตกลงกันและหาฤกษ์
งามยามดกีนัเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้กจ็ะมกีารเรีย่ไรเงนิ เพือ่จัด
ซื้อเครื่องสังเวยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย เทียน 4 เล่ม ดอกไม้ 
4 สวย (กรวย) พลู 4 สวย หมาก 4 ขดหรือ 4 ก้อม (1 ขด
เอามาตัดครึ่งเท่ากับ 1 ก้อม) ช่อขาว (ธง) 8 ผืน มะพร้าว 2 
คะแนง กล้วย 2 หวี อ้อย 2 เล่ม หม้อใหม่ 1 ใบ แกงส้มแกง
หวาน หัวหมู ไก่ต้ม สุรา และโภชนาหาร 7 อย่าง รวมทั้ง
เมี่ยงและบุหรี่ เป็นต้น
 เมือ่จดัการแตง่ดาเครือ่งสงัเวยพรอ้มแลว้ กจ็ะทำา
ชะลอมขึ้น 3 ใบ สำาหรับใส่เครื่องสังเวยต่างๆ ที่จัดเตรียม
ไว้ ชะลอม 2 ใบแรกให้คนหาบไป ส่วนใบที่ 3 นั้นให้คอน
ไป แล้วให้ทำาศาลขึ้นหลังหนึ่ง ณ ที่ต้นนำ้าลำาธารสำาหรับที่

จะเลี้ยงนั้น ประกอบด้วยหลักช้างหลักม้าปักอยู่ใกล้ศาล
แล้วนำาเอาเครื่องสังเวยขึ้นวางบนศาลนั้น แล้วทำาพิธีกล่าว
อัญเชิญเทวดาอารักษ์ตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีสางต่างๆ อัน
ประจำารักษาอยู่ ณ ต้นนำ้าลำาธารที่นั้นให้ได้รับรู้แล้วมารับ
เอาเครือ่งสงัเวยตลอดจนของใหส้ิง่ศกัดิส์ทิธิอ์ำานวยอวยพร
ให้มีนำ้าอุดมสมบูรณ์ มีฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งกล่าวเป็น
ภาษาเหนอืวา่ “ขออญัเจนิแพระผปีา่ ขนุกลวงมะลงักะ๊ แม่
ธรณ ีเจ้าตี ้เจา้ดนิ เทวดาอารกัษต์งัหลายอนัปกปกัรกัษายงั
ป่าไม้ต้นนำ้าลำาธาร เหมืองฝาย ภูผา ปูดอย จุ่งช่วยปล่อยนำ้า
ปล่อยฝนตกลงมาหือ้ชาวบ้านชาวเมอืง สัตวต์ัว๋นอ้ยตัว๋ใหญ ่
สัพพะทั้งหลายจุ่งหื้อมีนำ้ากินนำ้าใช้ หื้อพิซซะข้าวกล้าจุ่งปัน
อดุมสมบรูณ์งามด ีอยา่ไดม้ศีตัรหูมูข่องรา้นมากว๋นมาควแีต่
เต๊อะ” การประกอบพิธีมัคทายกก็จะกล่าวคำาอัญเชิญผีมา
รับโภชนาหารที่ชาวบ้านนำามาเล้ียงเมื่อกล่าวคำาเสร็จแล้ว 
อาจารย์ก็จะนำาข้าวปลาอาหารเหล่าน้ันยกขึ้นวางไว้บนหอ
ผี และทิ้งระยะให้เวลาผ่านไปช่ัวธูปหมดดอก ขณะที่รอผี
รับเครื่องสังเวยนั้น ชาวบ้านซึ่งอยู่ในบริเวณพิธีก็จะพากัน
กินข้าวปลาอาหาร จนกว่าจะบ่ายได้เวลาอันสมควรก็จะ
ชวนกันกลับเป็นอันเสร็จพิธี ดังนั้นจะเห็นว่าประเพณีการ
เลีย้งฝายหรือผขีนุนำา้นี ้นอกจากจะมคีวามสำาคญัในด้านเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำาให้เกษตรกรเกิดกำาลังใจในการ
ทำาการเกษตรแล้วยังช่วยปลูกจิตสำานึกให้เกษตรเห็นความ
สำาคัญของแหล่งต้นนำ้าลำาธาร (สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ลำาพูน, 2556)

4.	การแห่ช้างเผือก
 ประวัติและความเป็นมา ประเพณีแห่ช้างเผือก
นี้จัดทำาขึ้นเมื่อใด ปีใดไม่มีใครทราบ จากคำาบอกเล่าของ
ผู้เฒ่าผู้แก่ที่พอรู้ว่าถ้าปีไหนเกิดวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติ
บ้านเมืองเกิดแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล แม่นำา้-บ่อนำา้
แห้งขอด นำ้ากินนำ้าใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ชาวบ้าน
จะจัดพิธีขอฟ้าขอฝน ทั้งน้ีประเพณีการแห่ช้างเผือกเพิ่ง
ได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว เพราะว่า
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำาให้วิถีชีวิตของชาวบ้าน
เปลีย่นไปจากการอยูแ่บบพึง่พาธรรมชาตกิลายเปน็ทำาลาย
กอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเอง เมื่อเกิดเครือข่ายคนลุ่มนำ้า
ลีก้ไ็ดม้กีารฟืน้ฟปูระเพณนีีข้ึน้มา เพือ่แสดงถงึความเคารพ



64 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560รมยสาร

ต่อสายนำ้า พิธีกรรมนี้ได้สะท้อนความห่วงแหนและการเฝ้า
ระวังการใช้ประโยชน์ของแม่นำ้าโดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนทั้งประชาชน องค์กรท้องถิ่น และ
หน่วยงานราชการเข้าร่วมในการดำาเนินกิจกรรมท่ีใช้เวลา
เกอืบสองสัปดาหจ์ากปลายนำา้ถงึตน้นำา้ โดยจะประกอบพธิี
ในช่วงเดือนกรกฎาคม (เดือนเก้าของทางภาคเหนือ) ก่อน
เขา้พรรษาเพราะเปน็ฤดกูาลทีช่าวนาจะตอ้งหวา่นกลา้ (เอา
เมล็ดข้าวเปลือกไปหว่านเพาะชำาแล้วย้ายไปปลูกดำาในนา) 
การแห่ช้างเผือกนั้นส่วนมากประชาชนท่ีอยู่ท้ายนำ้าจะเป็น
ผู้ประกอบพิธี ชาวบ้านจะป่าวประกาศให้มาชุมนุมกันที่ริม
ทา่นำา้ แล้วจดัทำาพิธีใหผู้เ้ช่ียวชาญเรือ่งการจกัสาน เอาไมไ้ผ่
มาจักสานเปน็รูปชา้งขนาดพอประมาณ หุม้ดว้ยผา้ขาวหรอื
ดอกฝ้ายขาวตกแต่งให้งดงาม เอาตั้งไว้บนคานหาม ซึ่งจะ
มีคนหามจำานวน 4 คน เมื่อทำาเสร็จแล้วจะนิมนต์พระสงฆ์
มาเจริญพระพุทธมนต์ สวดขอฝน ฟังเทศน์ ถวายทานช้าง
เผือก เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วชาวบ้านจะนำาช้างเผือก
แหไ่ปตามลำานำา้ลี ้โดยแหต่ัง้แตป่ลายนำา้ไปสูต่น้นำา้ โดยการ
แห่จะทำาการส่งต่อกันเป็นทอดๆ ของชุมชนที่อาศัยอยู่ตาม
ลุ่มนำ้า (ศูนย์ข้อมูลกลางวัฒนธรรม, 2555) 
 
 

 

ภาพที่ 2 การแห่ช้างเผือกของประชาชนลุ่มนำ้าลี้

 จากกระบวนการนเิวศวฒันธรรมดงักล่าวขา้งตน้
สะท้อนให้เห็นการแสวงหาทางออกของผู้คนที่เผชิญการ
เปลีย่นแปลงของทรพัยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะทรัพยากร
ทางกายภาพทีม่กีารเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชนท์ีด่นิจาก
พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตรและพื้นที่ริมฝั่งแม่นำ้าและคลองส่ง
นำ้าตามธรรมชาติเพ่ือการพาณิชย์และการอยู่อาศัยของ
ประชาชนทัง้ในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ที ่ทรพัยากรทางชวีภาพที่
เปน็อาหารจากปา่และแหลง่นำา้ทัง้พชืผักและสัตวม์ปีรมิาณ
ลดลงโดยเฉพาะปลาสายพันธ์ุท้องถิ่น ทำาให้เกิดความขัด
แย้งและต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (วิชัย กิจมี, 2550 : 52) แสดง
ให้เห็นว่าระบบทรัพยากรธรรมชาติมีความสำาคัญอย่างยิ่ง
ต่อระบบสังคมมนุษย์การรุกรานแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสิ่งมี
ชีวิตในแหล่งนำ้าทั้งการเกิดภาวะมลพิษ การสร้างเขื่อนและ
การใช้ทีด่นิไดส่้งผลตอ่วถิชีีวติและสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน (Juergen, 2011 : 1507) 

บทสรุป
 แนวคิดเรื่องนิ เวศวัฒนธรรมเป็นกระบวน
การศึกษาท้องถิ่นเพื่อทำาความเข้าใจภูมิวัฒนธรรม นิเวศ
วัฒนธรรม และชีวิตวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถ่ินอัน
เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ของคน 3 ลักษณะ คือ คน
กับคนเป็นความสัมพันธ์เชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่
น้อง เพื่อนบ้านและคนทั่วไปที่ช่วยเหลือและร่วมแบ่งปัน
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเป็นอาหาร การอยู่อาศัยและ
การประกอบอาชีพ คนกับธรรมชาติเป็นความสัมพันธ์ใน
เชิงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดำารงชีพ
ของคนในแตล่ะพ้ืนทีท่ัง้การเปน็แหล่งอาหาร การเปน็แหล่ง
นันทนาการและอื่นๆ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นความ
สมัพนัธเ์ชิงการตอ่รอง การแลกเปลีย่นและการขอความชว่ย
เหลือเมือ่คนเผชญิปญัหาเมือ่สามารถแกไ้ขปญัหาไดค้นกจ็ะ
ตอบแทนสิ่งเหนือธรรมชาติ (ผี) ด้วยการเลี้ยงขอบคุณด้วย
เครือ่งสงัเวยตา่งๆ นอกจากนีท้รพัยากรธรรมชาตโิดยเฉพาะ
ป่าไม้ยังใช้เป็นสัญญลักษณ์แทนอำานาจสิ่งเหนือธรรมชาติ 
ทั้งนี้กระบวนการของนิเวศวัฒนธรรมจะส่งผ่านความเชื่อ 
ความศรทัธาของผูค้นผา่นสญัลกัษณน์ยิม (Symbolism) ที่
เกี่ยวโยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่หลากหลาย ลึกซึ้ง ซับซ้อน
และมรีากเหงา้จากภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน และมพีฒันาการอยา่ง
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ต่อเนื่องมาหลายช่ัวอายุคน ความเชื่อเหล่าน้ีเป็นพื้นฐาน
ของการวางกฎระเบียบข้อบังคับและจารีตประเพณีต่าง 
ๆ เก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม อุดมการณ์อำานาจในรูปของความเชื่อ
ดังกล่าวมีการผลิตซำ้าผ่านสมาชิกของชุมชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า 
ทั้งมีการปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ใหม่ตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
บนฐานเชิงระบบนิเวศวัฒนธรรมจะสนับสนุนการอนุรักษ์ 
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและยุติธรรม รวมถึงก่อเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการอย่างแท้จริง ภายใต้
การสร้างจิตสำานึกให้กับประชาชน การสร้างกฎ กติกาจาก

ฐานการปฏบิตัติามแนวทางนเิวศวฒันธรรมโดยเฉพาะความ
เช่ืออำานาจส่ิงเหนอืธรรมชาตทิีผู้่คนยงัมคีวามเช่ือและพรอ้ม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ปกป้อง คุ้มครองให้การ
ดำาเนินชีวิตเป็นปกติสุข นิเวศวัฒนธรรมยังเป็นแนวทาง
การบูรณาการทั้งโครงสร้างทางวัฒธรรม ประเพณี และ
ทัศนคติในการดำาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ปัจจัย
เหล่านี้จึงเป็นทุนทางสังคมอันสำาคัญในการพัฒนาและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลต่อ
การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ฟื้นฟู และรักษาแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติให้ดำารงความหลากหลายของสัตว์และ
พืชพันธุ์
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บทคัดย่อ	
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าทางวัฒนธรรมของโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร โดย
กำาหนดเก็บข้อมูลจาก 8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร คือ ไทยย้อ ผู้ไทย ไทยแสก ไทยลาว ไทยโย้ย ไทยพวน กะเลิง
และโซ ่โดยเกบ็ขอ้มลูภาคสนามทัง้ทีเ่ปน็มขุปาฐะและลายลกัษณข์องผูบ้อกขอ้มลู ผลการวจิยัพบวา่ คณุคา่ทางวฒันธรรม
ของโหราศาสตร์ที่ปรากฏมี 2 ลักษณะ คือ 1) คุณค่าต่อคน พบว่ามีคุณค่าต่อการดำารงชีพ และการกำาหนดช่วงเวลาที่
เหมาะสม คุณค่าเหล่านี้ยังช่วยสร้างระบบแบบแผนและแนวทางปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 2) คุณค่า
ต่อสังคม พบว่า มีคุณค่าต่อการสร้างระบบแบบแผนให้มนุษย์สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้พร้อมกันและสร้างแนวปฏิบัติ
ที่วางความเชื่อถือร่วมกัน ผลการวิเคราะห์นี้สะท้อนความสำาคัญที่ปรากฏในตำาราโหราศาสตร์ที่ช่วยให้สังคมมนุษย์
สามารถดำารงอยู่ได้อย่างปกติสุข

คำาสำาคัญ	:	คุณค่าทางวัฒนธรรม โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ แอ่งสกลนคร

Abstract	
 The purpose of this research was to study a cultural value of Ethnics’ astrology in Sakon 
Nakhon basin. The data was collected from 8 ethnics in Sakon Nakhon basin in Thai Yo, Phu Thai, 
Thai Saek, Thai Laos, Thai Yoi, Thai Puan, kaloeng and So. Field data was collected in both verbal 
and written form of the informants. The research conveyed that there were two characteristics 
of cultured value of astrology: 1) Values for people which showed that a cultural value of Ethnic 
astrology had value for the livings and determination of time appropriateness. This value also helped 
building conventional system and common practice among people. 2) Value for society in which 
cultural value of Ethnics’ astrology was found to be valuable for building conventional system 
for human to do activities and also generate common belief. The result of this analysis reflected 
importance that existed in astrological texts that enabled human societies to live peacefully.

Keywords: Cultural Value, Ethnics’ Astrolog, Sakon Nakhon Basin
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บทนำา
 โหราศาสตร์เป็นความรู้ความเชื่อที่มนุษย์มีการ
เรียนรู้และให้ความสนใจมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
ความสำาคัญของโหราศาสตร์นั้นได้แพร่กระจายไปยัง
มนุษย์ทุกชนชั้นจนอาจกล่าวได้ว่าโหราศาสตร์เป็นฐาน
ความคิดที่สำาคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคนในโลก โดย
ความรู้ด้านโหราศาสตร์นั้นเป็นความรู้สืบเนื่องมาจากการ
เรียนรู้ระบบการโคจรของดวงดาวที่เรียกว่า ดาราศาสตร์ 
ส่วนในระบบโหราศาสตร์เรียกว่า จักรราศี อาจกล่าว
ได้ว่าการเรียนรู้ดาราศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ของเส้น
ทางการโคจรกลุ่มดาว ส่วนโหราศาสตร์เป็นการเรียนรู้
อำานาจของดวงดาวและอำานาจของการโคจรของกลุ่ม
ดาวต่างๆ ดาราศาสตร์จึงมีลักษณะเป็นรูปธรรมในขณะ
ที่โหราศาสตร์เป็นนามธรรม
 ความรู้ด้านโหราศาสตร์จึงเป็นพื้นฐานในการ
ดำารงชีวิตของมนุษย์เรื่อยมา ความรู้โหราศาสตร์ในยุค
อดีตทั้งของอินเดียโบราณ กรีก อียิปต์โบราณ ถือกัน
ว่าการโคจรของพระอาทิตย์เป็นแนวสำาคัญเพื่อกำาหนด
แบ่งช่วงเวลา องศาในการโคจรและกลุ่มดาวที่ดวงอาทิตย์
โคจรผ่านเป็นแนวคิดสำาคัญแนวคิดหนึ่งของโลก เรียกว่า 
สุริยคติ ในขณะที่ประเทศจีนและกลุ่มประเทศทางซีกโลก
ตะวันออกกำาหนดนับการโคจรของดวงจันทร์เป็นหลัก
สำาคญันบัตัง้แตเ่ริม่ตน้เปลง่แสง เตม็ดวง สิน้แสง เปน็วงจร
การเดินทางของดวงจันทร์ซึ่งมีอิทธิพลต่อพืชพันธุ์และนำ้า
ในโลกมนุษย์จึงนิยมแบ่งช่วงเวลา องศาในการโคจรและ
กลุ่มดาวที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเป็นแนวคิดสำาคัญ เรียกว่า 
จันทรคติ (ประมวล วรรณโชติผาเวช, 2551 : 6)
 โหราศาสตร์ที่ปรากฏในประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลมาจากความรู้ในระบบสุริยคติและจันทรคติ จึง
ทำาให้ศาสตร์แขนงนี้ในประเทศไทยเกิดการบูรณาการ
ผสมผสานกันจึงเกิดการกำาหนดวันเดือนในปฏิทินไทย
ทั้งที่เป็นสุริยคติและจันทรคติ การวิเคราะห์คำานวณทาง
โหราศาสตร์ก็ใช้ระบบจันทรคติเป็นเกณฑ์หลัก ส่วนการ
อธิบายหรือขยายความในการคำานวณทางโหราศาสตร์
มักใช้การอธิบายผสมผสานทั้งจันทรคติสุริยคติ ส่วนใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยก็มีความรู้ด้านโหราศาสตร์
แพร่กระจายอยู่ทั่วไป อาทิ ในเขตภาคเหนือได้รับ
โหราศาสตร์มาจากอารยธรรมจีนและน่านเจ้าเป็นหลัก 

ภาคใตไ้ดร้บัเอาโหราศาสตรม์าจากพราหมณโ์ดยเฉพาะใน
กลุ่มเมืองนครศรีธรรมราช ส่วนภาคอีสานรับโหราศาสตร์
ทั้ งจากจีน-น่านเจ้าผ่านล้านนาและรับอิทธิพลจาก
อาณาจักรล้านช้างเป็นหลัก
 แอ่งสกลนคร เป็นพื้นที่ภาคอีสานตอนบน 
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
หนองคาย และอุดรธานี (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค
อีสาน, 2542 : 4350) มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในเขตแอ่ง
สกลนคร ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ไทยโย้ย ผู้ไทย ไทย
ย้อ ไทยแสก ไทยพวน กะเลิงและโซ่ แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
อาศัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาต่างๆ ประกอบการดำารงชีวิต 
อาทิ แพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์ 
โหราศาสตร์ เป็นต้น
 โหราศาสตร์ เป็นความรู้อย่างหนึ่งที่สังคมใน
แอ่งสกลนครยังใช้งานและยังมีความเชื่อถือในเรื่องอำานาจ
ของดวงดาวว่ามีผลต่อการดำารงชีวิตนับตั้งแต่แรกเกิดจน
ตาย โดยจำาแนกเป็น 3 กลุ่มคือ 1)การคำานวณและฤกษ์ 
2) การพยากรณ์ และ 3) พิธีกรรม กลุ่มของโหราศาสตร์
เหล่านี้มักมีความบูรณาการระหว่างกลุ่มกันอย่างแยกไม่
ออก โดยความรู้โหราศาสตร์ที่จำาแนกเป็นกลุ่มข้างต้นนั้น
มีคุณค่าต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งสะท้อน
คุณค่าทางวัฒนธรรมจะช่วยให้เห็นว่าคุณค่าที่มีนั้นคือ 
คุณค่าต่อคน และคุณค่าต่อสังคม ในลักษณะคุณค่าที่มีต่อ
คนนั้นอาจกล่าวได้ว่ามีคุณค่าต่อการดำารงอยู่ การตัดสิน
ใจ การมีครอบครัว เป็นต้น ในประเด็นคุณค่าที่มีต่อคน
นั้นยกตัวอย่างเช่น
 “...สมพงศ์ธาตุ
 ชาย ดิน หญิง ดิน ดี
 ชาย เหล็ก หญิง ดิน ดี…”
 ยกตัวอย่างธาตุนั้นกล่าวถึงการจำาแนกคนออก
ตามฐานที่เกิดโดยเชื่อว่าคนเรามีฐานที่เกิดต่างกันซึ่งเรียก
ว่า “ธาตุ” โดยธาตุในทางโหราศาสตร์จำาแนกเป็น ดิน, 
นำ้า, ลม, ไฟ, เหล็ก, ไม้ และทอง ดังนั้นการที่จะแต่งกัน
ได้นั้นต้องมีธาตุสมพงศ์กันดังที่ได้นำาเสนอในตัวอย่างนั้น
เป็นคุณค่าในการกำาหนดกรอบแบบแผนสังคมในการมีคู่
ครองที่ต้องใช้กฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นบรรทัดฐานที่สังคมเกิด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 จากการทบทวนเบื้องต้นจึงเป็นเหตุผลสำาคัญ
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ของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม
ของโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย
เรื่อง โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร : ภูมิปัญญา
ทางภาษาและคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยบทความเน้นการ
วิเคราะห์และการนำาเสนอประเด็นคุณค่าทางวัฒนธรรม
ของโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ว่ามีคุณค่าใดที่สะท้อนให้
เห็นสภาพสังคมและวิถีการดำารงชีวิตของมนุษย์อันเป็น
วัฒนธรรมที่จะช่วยทำาให้สังคมมีความเจริญตราบจนถึง
ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การวิจัย
 เ พื่ อ ศึ ก ษ า คุ ณ ค่ า ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง
โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้กำาหนดขอบเขตเพื่อการวิจัยดังต่อไปนี้
 1. ขอบเขตด้านข้อมูล กำาหนดเก็บข้อมูลจาก
ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ละ 2 คน ในแอ่งสกลนครที่เป็นผู้
ใช้โหราศาสตร์เพื่อให้บริการแก่ชุมชนในกลุ่มชาติพันธุ์
ตนเองจำานวน 8 กลุ่มชาติพันธุ์ คือ ไทยย้อ ผู้ไทย ไทย
แสก ไทยลาว ไทยโย้ย ไทยพวน กะเลิง และโซ่ โดยเก็บ
ข้อมูลภาคสนามทั้งที่เป็นมุขปาฐะและลายลักษณ์
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา กำาหนดวิเคราะห์เนื้อหา
เฉพาะคุณค่าทางวัฒนธรรมของโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ใน
แอ่งสกลนคร

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีก้ำาหนดวธิกีารและขัน้ตอนในการ
ดำาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
โหราศาสตร์และกลุ่มชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร
 2. กำาหนดพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และดำาเนินการ
เก็บข้อมูลโหราศาสตร์ภาคสนาม
 3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยจำาแนกข้อมูลที่ได้เป็น 3 
กลุ่ม คือ
  3.1 กลุ่มการคำานวณและฤกษ์
  3.2 กลุ่มการพยากรณ์
  3.3 กลุ่มพิธีกรรม

 4. วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย
 5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 จากการศึกษาโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่ง
สกลนคร พบว่า คุณค่าทางวัฒนธรรมสามารถจำาแนกเป็น 
2 ประเด็น คือ 1) คุณค่าต่อคน 2) คุณค่าต่อสังคม
	 1.	คุณค่าต่อคน โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่ง
สกลนครมีคุณค่าที่สำาคัญต่อคนในสังคมชาติพันธุ์ในแอ่ง
สกลนคร โดยศึกษาจากตัวบทที่ปรากฏในการเก็บข้อมูล
ภาคสนามนั้นพบว่าโหราศาสตร์ที่มีคุณค่าสำาคัญต่อคนที่
ใช้งาน สามารถจำาแนกคุณค่าของโหราศาสตร์ชาติพันธุ์
ที่มีต่อคนได้ 4 ลักษณะ คือ
 1.1	คณุคา่ตอ่การบอกชะตากำาเนดิ การกำาเนดิ
ของคนนั้นเชื่อว่าถูกควบคุมมาตั้งแต่แรกเริ่มปฏิสนธิแล้ว
ในคราวแรก จำาแนกประเภทตำาราได้เป็น 4 กลุ่ม ดังต่อ
ไปนี้
  1.1.1 ชะตาวันเกิด เดือนและปีเกิด เป็นการ
กำาหนดเกณฑ์ดีร้ายจากวันและปีที่เกิดโดยมีการอธิบายให้
สามารถเห็นให้ชัดเจนว่าเกิดวันใดให้ผลเช่นใด ในตำารา
โหราศาสตร์ที่ได้ศึกษาจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 8 กลุ่มนั้น 
พบว่า มีตำาราและถ่ายทอดความเชื่อถือคุณค่าของอำานาจ
วนัเกดิทีส่่งผลตอ่คน คือ กลุ่มชาตพินัธุไ์ทยยอ้ และไทยพวน
  1.1.2 ชะตาธาต ุเปน็การกำาหนดธาตเุกดิของ
คนโดยเชื่อว่าคนเราเมื่อเกิดมาย่อมมีธาตุบอกมูลเหตุที่มา
ของกายและวิญญาณในภพภูมินี้ “ธาตุ” เป็นสิ่งที่เชื่อว่า
เป็นฐานเกิดของชีวิตคนเรา ฐานเกิดเหล่านี้เองทำาให้คนมี
สภาพร่างกายและวิญญาณที่แตกต่างกัน จำาแนกเป็น ดิน, 
นำ้า, ลม, ไฟ, เหล็ก, ไม้ และทอง
 1.2	 คุณค่าต่อการทำากิจกรรมต่างๆ จาก
การวิจัย พบว่า กิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคม
กลุ่มชาติพันธุ์นั้นต้องอาศัยช่วงเวลาเป็นสำาคัญดังนั้น
โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ที่บอกช่วงเวลานั้นจึงมีความหลาก
หลายและสามารถแบ่งตามประเภทของช่วงเวลา คือ
  1.2.1 อำานาจยามเวลา เป็นชุดโหราศาสตร์
ที่มีความเชื่อในพลังของเวลาที่กำาหนดเป็นช่วงเรียกว่า 



70 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560รมยสาร

“ยาม” โดยมีความเชื่อว่ายามนั้นมีอิทธิพลที่ดีหรือร้าย
ต่อการทำากิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นมงคลและอวมงคล การ
กำาหนดช่วงยามนั้นเกิดจากภูมิรู้ในการกำาหนดจากเวลาที่
ได้แนวคดิมาจากโหราศาสตรท์ั้งแบบสุรยิคติและจนัทรคต ิ
ตำาราโหราศาสตร์ที่เป็นเกณฑ์ช่วงยามเพื่อให้บอกการทำา
กิจกรรมต่างๆ ในแอ่งสกลนครนั้นมีปรากฏจำานวนมาก
พอควร
 1.2.2 อำานาจวัน เป็นชุดโหราศาสตร์ที่มีความ
เชื่อถือในอำานาจของวันว่ากำาหนดและให้ผลเป็นคุณหรือ
โทษตอ่คนทำากจิกรรมในชว่งวนัเหลา่นัน้ได ้“วนั” เปน็การ
นับช่วงเวลาการเดินทางรอบดวงอาทิตย์จำานวนหนึ่งรอบ 
ในทางโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนครนับจาก 6 โมง
เช้าวันหนึ่งไปถึงหกโมงเช้าของวันหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งวัน
โดยกำาหนดแบ่งเวลาออกเป็น 16 ช่วงเวลา นอกจากนี้ยัง
พบว่า ช่วงเวลาเพื่อทำากิจกรรมและหลีกเลี่ยงทำากิจกรรม
ต่างๆ ปรากฏในปฏิทิน 3 ระบบ คือ ระบบปฏิทินสุริยคติ 
ระบบปฏิทินหนไท และระบบปฏิทินจันทรคติ ความเชื่อ
ถือในอำานาจเดือนเหล่านี้จึงนำามาสู่การสร้างสรรค์ตำารา
โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อให้ใช้ได้ตามความเหมาะ
สมกับกิจกรรมเหล่านั้นสืบต่อกันเรื่อยมา
 1.2.3 อำานาจเดือน ผลการวิจัยพบว่า เป็นชุด
ตำาราโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ที่เชื่อในอำานาจของเดือนว่า
สามารถส่งผลดีหรือร้ายต่อเจ้าชะตาผู้จัดกิจกรรมต่างๆ 
ได้ ความเชื่อถือในอำานาจเดือนเหล่านี้จึงนำามาสู่การ
สร้างสรรค์ตำาราโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อให้ใช้ได้
ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมเหล่านั้น
 1.3	 คุณค่าต่อการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย จาก
การศึกษาพบว่า โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร
มีชุดตำาราที่เป็นการคำานวณและฤกษ์และการพยากรณ์
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจต่อสิ่งปลูกสร้างของตนเองให้
มีความมั่นคง โดยบอกช่วงเวลาที่เป็นมงคลและการหลีก
เลี่ยงช่วงเวลาที่ไม่เป็นมงคล นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่า
แม้ตำาราบางตำาราของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จะมีชื่อเหมือน
กันหรือคล้ายกันแต่ไม่ได้จัดไว้เป็นชุดเดียวกันทั้งนี้เพราะ
เนื้อหาภายในต่างกัน จากการวิเคราะห์พบว่าโหราศาสตร์
ที่บอกการสร้างบ้านเรือนนั้นโดยมากพบในกลุ่มชาติพันธุ์
ไทยย้อเนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์นี้ยังคงมีความเชื่อถือและ
ยึดระเบียบแบบแผนค่อนข้างมาก (คำาตา สอนสา, 2558 : 

สัมภาษณ์) ส่วนในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ มีการปรับประยุกต์
ใช้ตำาราโหราศาสตร์อื่นๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน 
จากการวิเคราะห์ดังกล่าวจำาแนกประเภทตามลำาดับการ
ก่อสร้างได้ดังต่อไปนี้
 1.3.1 วันปลูกเฮือน, เดือนปลูกเฮือน เป็นตำารา
โหราศาสตร์ที่กำาหนดช่วงเวลา ในการปลูกบ้านเรือนเพื่อ
ให้สามารถจัดการได้ตามความเหมาะสมโดยตำาราทาง
โหราศาสตร์ได้บอกวันและเดือนที่ควรทำาการสร้างบ้าน
เรือนและวันเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงในการสร้างบ้านเรือน
เนื่องจากอาจจะทำาให้เกิดเภทภัยต่อเจ้าของเรือนและผู้
อยู่อาศัยได้
 1.3.2 นาควัน เป็นชุดตำาราโหราศาสตร์ที่ว่า
ด้วยความเชื่อเรื่องนาครักษาพื้นแผ่นดิน ดังนั้นเมื่อจะขุด
หลุมเพื่อฝั่งเสาเรือนจึงต้องระวังตำาแหน่งการอยู่ของนาค 
ความเชื่อนี้ถูกจำากัดในเฉพาะการขุดหลุมเพื่อฝังเสาเอก 
(เสาแฮก) เท่านั้น ความเชื่อในทิศทางของลำาตัวนาคนั้น
บ่งชี้ถึงการบอกทิศทางการขุดเสาแฮกว่าต้องขุดเช่นใด
จึงจะเป็นมงคลแก่บ้านเรือนและเจ้าชะตา
 1.3.3 การขุดเสา เป็นชุดตำาราโหราศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการขุดเสาเรือนโดยให้ความสนใจและเน้น
ที่เสาแฮกเป็นสำาคัญ จากการวิเคราะห์แล้วพบว่าตำารา
โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนครมีตำาราที่เกี่ยวข้อง
กับการขุดเสาเรือน โดยมีการกำาหนดวันที่ขุดเสาเรือน
เรียกว่า “แฮกขุดเสา” หมายถึง ฤกษ์ในการขุดเสาเอก 
การขุดเสา มีตำาราโหราศาสตร์ที่แสดงถึงฤกษ์ ทิศ ใน
การขุดหลุมเสาแฮกหรือเสาเอกโดยมีตำาราการขุด ตำารา
อธิบายสิ่งที่พบจากการขุด ตำาราเอาใบไม้รองก้นหลุม และ
ไม้ลิ่มตอกก้นหลุม ตำาราเหล่านี้ช่วยให้การขุมหลุมเพื่อใช้
ฝังเสาเอกเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของบ้านเรือนที่สร้าง
ขึ้นโดยจะส่งผลต่อเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย ความเชื่อ
เหล่านี้มีคุณค่าในการสร้างขวัญกำาลังใจเพื่อให้เกิดความ
สุขใจและเป็นพลังเสริมกำาลังใจต่อการอยู่อาศัยและช่วย
ให้การสร้างบ้านสำาเร็จรวดเร็วได้ยิ่งขึ้นเพราะมีความเชื่อ
มั่นและจากตำาราที่อธิบายการขุดเสาแฮกครั้งนี้
 1.3.4 การยกเสาเอก คนในแอ่งสกลนครให้
ความสำาคัญต่อเสาแฮกหรือเสาเอกเรือนเพราะถือว่า
เป็นปฐมแห่งการสร้างบ้านสร้างเรือนด้วยการกำาหนดวัน 
เดือน ในการขุดหลุม การกำาหนดทิศ และการใช้สิ่งของ
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รองก้นหลุมที่ถือว่าให้พลังในการอาศัยอยู่ในพื้นดินและ
มีความสุข อธิบายมาก่อนนี้แล้ว ครั้นเมื่อทุกอย่างพร้อม
แล้วการยกเสาเอกลงหลุมก็มีความสำาคัญเช่นกัน ตำาราที่
ยกมาในข้างต้นนั้นอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ
ยกเสาเอกลงหลุมเพราะถือเป็นยามฤกษ์สำาคัญการเห็น
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นย่อมเป็นข้ออธิบายฤกษ์ยาม
เพื่อใหเ้ข้าใจและสร้างความน่าเชือ่ถอืหรือการปอ้งกันหาก
เป็นเหตุการณ์ที่พยากรณ์นั้นไม่เป็นมงคล
 1.3.5 การขึ้นบ้านใหม่ เป็นพิธีที่ส่งผลต่อคน
ที่เป็นเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยโดยตรง ดังนั้นการขึ้น
บ้านใหม่จึงมีความสำาคัญและต้องกำาหนดเลือกช่วงเวลา
และทิศทางให้เหมาะสมเพื่อความเจริญตามความเชื่อ
ถือของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยกำาหนดตำาราที่บอกช่วงเวลา
เป็นช่วงเดือน วันขึ้น-แรม และวันในรอบสัปดาห์เพื่อให้
สามารถเลือกประกอบพิธีได้อย่างเหมาะสม ความเชื่อ
เหล่านี้ช่วยเสริมคุณค่าและความเชื่อมั่นต่อคนที่เป็นเจ้า
บ้านและคนในชุมชนท้องถิ่นว่าบ้านเรือนนั้นสร้างขึ้นบน
ความชอบธรรมตามกรอบและเกณฑ์ที่กำาหนดไว้มาแต่
โบราณ การได้รับการยอมรับของชุมชนท้องถิ่นก็ถือเป็น
ส่วนสำาคัญในการเสริมคุณค่าด้านการยอมรับของชุมชน
ที่มีต่อคนที่เป็นเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ได้
อย่างมีความสุขกายและความสบายใจ
 1.4	คุณค่าต่อการครองเรือน จากการวิจัยพบ
ว่า โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนครให้ความสำาคัญ
ต่อการเลือกคู่ครองและมีการสร้างตำาราเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์และคำานวณความเหมาะสมของหญิงชายต่อการ
เป็นคู่ครองซึ่งกันและกัน นอกจากนี้โหราศาสตร์ที่ยกมา
ข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นถึงวันที่เข้าหอของคู่บ่าวสาวโดย
เชื่อกันว่าจะส่งผลต่อเจ้าชะตาเป็นอย่างมาก ตำาราเหล่า
นี้ใช้วันข้างขึ้น-แรม เป็นเกณฑ์วิเคราะห์ที่ใช้สืบเนื่องกัน
เรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบัน เป็นการเสริมสร้างความเชื่อ
มั่นในการทำากิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการได้รับการยอมรับ
จากสังคมที่ทำากิจกรรมเหล่านั้นว่าเหมาะสมแล้ว ดังนั้น
โหราศาสตร์ชาติพันธุ์จึงมีคุณค่าที่ช่วยสร้างความเชื่อ
มั่นและเสริมสร้างขวัญกำาลังใจให้แก่คนที่ใช้งานตำารา
โหราศาสตร์ คุณค่าสำาคัญของโหราศาสตร์ชาติพันธุ์จึง
เน้นนำาสร้างเสริมขวัญและกำาลังใจแก่เจ้าชะตาเพื่อนำาไป
สู่การยอมรับในสังคมของตนเองต่อไป

 2.	คุณค่าต่อสังคม	โหราศาสตร์ชาติพันธุ์เป็น
องค์ความรู้ที่มีอิทธิพลต่อคนและสังคมในการดำาเนินวิถี
ชีวิตทุกช่วงเวลา อิทธิพลที่มีต่อคนนั้นกลายเป็นคุณค่าที่
ช่วยเสริมสร้างคนให้สามารถดำารงชีพอยู่ได้ด้วยพลังแห่ง
ความเชื่อและความศรัทธาดังที่ได้อธิบายไปแล้วในชั้นต้น 
สามารถจำาแนกได้ 5 ลักษณะ คือ
 2.1	คุณค่าต่อความเชื่อ	ความเชื่อเป็นแนวทาง
สำาคัญของการสร้างความมั่นใจให้คนในสังคมเกิดแนวคิด
เดียวกันเพื่อให้เข้าใจตรงกันและสื่อสารกันได้อย่างถูก
ต้อง โหราศาสตร์ชาติพันธุ์สร้างให้คนในสังคมเกิดความ
เชื่อร่วมกันย่อมมีแนวทางและการดำาเนินวิถีชีวิตร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ ดังต่อไปนี้
 2.1.1 การสร้างสรรค์ช่วงเวลาในการดำาเนิน
ชีวิตตามระบบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เป็นชุดความ
รู้ที่ว่าด้วยตำาราโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร
ที่มีผลต่อการเกิดขึ้นของความเชื่อที่เชื่อว่าดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์โคจรเป็นวงรอบจนทำาให้เกิดการกำาหนด
ช่วงเวลา การวิจัยพบว่า โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่ง
สกลนครมีผลผลิตการระบุช่วงเวลาที่เกิดจากความเชื่อ
ในโหราศาสตร์ทั้งที่ได้รับอิทธิพลมาจากระบบสุริยคติและ
จันทรคติ นำามาซึ่งการสร้างสรรค์ช่วงเวลาในการใช้เพื่อ
การวิเคราะห์ทางโหราศาสตร์และการดำาเนินชีวิตประจำา
วัน คือ
 1) ช่วงเวลาประจำาวัน ถูกแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 
16 ช่วงเวลา เรียกว่า “ยาม”
 2) วัน เป็นช่วงเวลาที่นับจาก 06.00 น. 
ถึง 06.00 น. ของอีกวันหนึ่งนับว่าเป็นหนึ่งวันในทาง
โหราศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 2.1) แบ่งตาม
กลุ่มดาวเคราะห์ 7 ดวง รวมเรียกว่า “สัปดาห์” 2.2) แบ่ง
ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นแนวทางในการกำาหนดวันด้วย
การนับการโคจรของพระจันทร์รอบโลก
 3) เดือน เป็นการแบ่งการโคจรของพระอาทิตย์
และพระจันทร์ โดยในโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ ในแอ่ง
สกลนครนี้พบการกำาหนดเดือนทั้ง 2 ลักษณะ คือ 3.1)
ระบบสุริยคติ จำาแนกเดือนออกเป็น 12 เดือน ต่อหนึ่ง
รอบ 3.2) ระบบจันทรคติ เป็นการถือเอาการเดินทางของ
พระจันทร์เป็นหลักสำาคัญ วิธีการจำาแนกเดือนถูกแบ่งออก
เป็น 12 เดือนเช่นเดียวกับระบบสุริยคติ แต่การกำาหนดวัน
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ต่อเดือนมีความแตกต่างกันและมีเพิ่มเดือนพิเศษ 4 ปี ต่อ 
1 ครั้งๆ ละ 1 เดือน
 4) ปี และปีนักษัตร เป็นการกำาหนดรอบของ
เดือนทั้ง 12 เดือน เท่ากับ 1 รอบ เรียกชื่อว่า “ปี” พบ
ว่าตำาราโหราศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนมีความเชื่อ
ในอำานาจนักษัตรประจำาปีโดยเป็นการกำาหนดรอบของปี
จำานวน 12 ปี เท่ากับ 1 รอบ เรียก ปีนักษัตร โดยใช้ชื่อปี
เป็นภาษาเขมร คือ ชวด, ฉลู, ขาน, เถาะ, มะโรง, มะเส็ง, 
มะเมีย, มะแม, วอก, ระกา, จอ, กุล
 2.1.2 การประกอบกิจกรรมเพื่อให้ตรงกับ
ช่วงเวลาที่เกิดอำานาจดี เป็นชุดโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ที่มี
คุณค่าต่อความเชื่อด้วยการสร้างช่วงเวลาแล้วระบุความ
เป็นมงคล ซึ่งเป็นอำานาจในทางดี เพื่อให้สามารถประกอบ
กิจกรรมได้เหมาะสมจนเกิดความเชื่อถือ ในความต้องการ
ความเป็นสิริมงคลหรือสิ่งดีสู่สังคม ดังนั้นจึงมีการกำาหนด
ตำาราโหราศาสตร์ที่ระบุถึงความเป็นมงคลที่หวังผลใน
อำานาจดีต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ
 2.1.3 การประกอบกิจกรรมเพื่อหลีกเว้นจาก
ช่วงเวลาที่เกิดอำานาจร้าย เป็นชุดโหราศาสตร์ชาติพันธุ์
ที่มีผลต่อความเชื่อจนนำาไปสู่การหลีกเลี่ยงการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงกับคำาวิเคราะห์ในตำาราโหราศาสตร์ที่
บอกอำานาจร้าย คุณค่าเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อจนทำาให้
เกิดการงดเว้นต่อการประกอบกิจกรรมเหล่านั้นเพราะ
เกรงอำานาจร้ายจะส่งผลจนทำาให้เกิดความไม่ปกติสุขต่อ
ตนเองและสังคม
 ตำาราโหราศาสตร์ที่บอกอำานาจร้ายของช่วง
เวลานั้นมีทั้งที่บอกเป็นชุดตำาราที่แทรกในตำาราต่างๆ ที่
บอกทั้งผลดีและร้ายในตำาราเดียวกัน การบอกผลร้าย
นั้นเริ่มตั้งแต่อาการเจ็บป่วยทางกาย ไปจนถึงการถูก
ภูตผีปีศาจรบกวนจนนำามาสู่การล้มป่วยหรือเสียชีวิตทั้ง
ต่อตนเอง บุคคลแวดล้อมและสังคม ความเชื่อต่ออำานาจ
เวลาเหล่านี้เองนำามาซึ่งการสร้างกติกาสังคมร่วมกันจน
นำาไปสู่แนวปฏิบัติเดียวกันสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน แบบแผนเหล่านี้จึงนำามาซึ่งความสมานฉันท์
ของคนภายในสังคมเดียวกันและระหว่างสังคมที่ยอมรับ
นับถือโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในลักษณะเดียวกัน คุณค่า
เหล่านี้จึงเป็นพลังสำาคัญในการสร้างความเชื่อเพื่อให้เกิด

แนวคิดที่เป็นจารีตประเพณีเดียวกันและสืบทอดแนวคิดนี้
ต่อไป
 2.2 คุณค่าต่อการประกอบอาชีพเกษตรกร 
เป็นการใช้ตำาแหน่งของดวงดาวเพื่อช่วยในการเกษตร เช่น 
การกำาหนดวันเพาะปลูก การกำาหนดวันเก็บเกี่ยว เป็นต้น 
ผลการวิจัยพบว่าโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร
มีชุดโหราศาสตร์ชุดหนึ่งที่ทำาหน้าที่บอกช่วงเวลาที่ใช้
ทำาการเกษตรเหมือนประเภทในข้างต้นจึงอาจกล่าวได้
ว่าเป็นโหราศาสตร์ชาติพันธุ์การเกษตรในแอ่งสกลนคร 
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้นำ้าให้ฝนจนเกิดเป็น
เกณฑ์พยากรณ์ทั้งนี้เพราะการประกอบอาชีพการเกษตร
ในแอ่งสกลนครเป็นการทำาเกษตรที่ต้องอาศัยนำ้าจาก
ฝนประจำาปีในยุคที่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์พยากรณ์ฟ้าฝน 
การประเมินธรรมชาติที่จะเกิดฝนนั้นจึงต้องอาศัยการ
พยากรณ์จากลางบอกเหตุต่างๆ เพื่อเป็นมูลเหตุสำาคัญ
ในการบอกความมากน้อยของนำ้าเพื่อวิเคราะห์ต่อการ
ลงทุนทำาการเกษตรประจำาปี การพยากรณ์ฟ้าฝนนี้พบ
ตำารา “ฟ้าไขปักตู, ฟ้าฮ้อง” เป็นตำาราที่อ้างอิงกันมากใน
กลุ่มชาติพันธุ์ไทย
 นอกจากการที่ต้องอาศัยเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พยากรณฟ์า้ฝนเพือ่วเิคราะหก์ารเพราะปลกูแลว้ยงัมตีำารา
ที่ระบุช่วงเวลา วัน ในการทำานาและปลูกพืชต่างๆ ตำารา
เหล่านี้ช่วยกำาหนดระเบียบแบบแผนในการเพาะปลูก
ของสังคมเกษตรกรที่มีความเจริญในด้านโหราศาสตร์อัน
สะท้อนถึงความรู้ชุมชนที่มีพัฒนาการความรู้ที่สูงขึ้น ใน
ขณะที่การปลูกพืชและทำานานั้นเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาต่อ
เนื่องหลายวันในทางโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ให้ความสำาคัญ
เฉพาะในวันแรกที่ลงมือปลูกพืชหรือปักดำาจึงมีชื่อตำาราว่า 
“แฮก” อาทิ แฮกปลูกหมากไม้ แฮกนา แฮกสุดท้าย คือ 
“แฮกดำานา” กล่าวคือเมื่อได้เตรียมทุกอย่างทั้งคราด ไถ 
ปลูกกล้าข้าว
 2.3 คุณค่าต่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ในสังคม โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนครปรากฏ
คุณค่าต่อสังคมประการหนึ่งคือ คุณค่าต่อการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันในสังคมด้วยการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน
และรู้จักแลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อให้เกิด
ความสามัคคีกันในสังคมสะท้อนผ่านตำาราโหราศาสตร์
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คือ “ตำาราวันให้สิ่งของ และตำารามื้อเอาของท่าน” ซึ่ง
เป็นการชี้ให้เห็นถึงความสำาคัญต่อการสร้างสัมพันธภาพ
ด้วยการมอบสิ่งของให้กันและกันจึงต้องอาศัยความเชื่อ
ในอำานาจดีร้ายของวันและเวลาเป็นเครื่องบ่งชี้
 2.4 คุณค่าต่อการสร้างความเหมาะสมในสิ่ง
อุปโภค การวิจัยครั้งนี้พบว่า โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ที่
ปรากฏในแอ่งสกลนครมีการกำาหนดแบบแผนเพื่อสร้าง
ความเหมาะสมในสิ่งอุปโภคที่จำาเป็นต่อชีวิตประจำาวัน
โดยพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงใช้ตำาราเหล่านี้อยู่และมี
สืบทอดต่อกันเรื่อยมาในแอ่งสกลนครที่เด่นชัดที่สุดคือ 
โหราศาสตร์ชาติพันธุ์โซ่ ปรากฏพบเกณฑ์การบอกความ
เหมาะสมในสิง่อปุโภคซึง่เรยีกเกณฑน์ัน้วา่ “โสก” ทีห่มาย
ถึงเกณฑ์หรือตัวกำาหนดในการสร้างสิ่งของบางสิ่งเพื่อให้
เกิดความเหมาะสม จากการวิเคราะห์พบว่ามีโสกต่างๆ 
ได้แก่ โสกแม่กระได โสกฆ้อง โสกกลอง โสกผ้า โสกถุง
ย่าม โสกตราชั่ง โสกแห โสกกระทอด-เล้า โสกเส้าเรือน
หรือกลอนเรือน และโสกคน

สรุปผลการวิจัย
 ประเด็นการวิจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นชี้ให้เห็น
ว่า โหราศาสตร์ชาติพันธุ์มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีผล
ทำาให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆ ขึ้นในสังคมมนุษย์โดยจำาแนก
คุณค่าเป็น 2 ลักษณะ คือ คุณค่าต่อคนและคุณค่าต่อ
สังคม ดังนี้
 1. คุณค่าต่อคน จำาแนกเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) 
คุณค่าต่อการบอกชะตากำาเนิด แนวคิดนี้เชื่อว่าหากมีการ
บอกผลจากการคำานวณตรวจสอบการเกิดทั้งวัน เดือน ปี 
และปีนักษัตร จะบอกผลที่ดีและเป็นผลติดต่อตนเองไป
จนสิ้นอายุขัย 2) คุณค่าต่อการทำากิจกรรมต่างๆ จำาแนก
เป็น 2.1) อำานาจยามเวลา 2.2) อำานาจวัน 2.3) อำานาจ
เดือน 3) คุณค่าต่อการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย 4) คุณค่าต่อ
การครองเรือน
 2. คุณค่าต่อสังคม จำาแนกเป็น 4 ลักษณะ คือ 
1) คุณค่าต่อความเชื่อ จำาแนกเป็น 1.1) การสร้างสรรค์
ช่วงเวลาในการดำาเนินชีวิต 1.2) การประกอบกิจกรรม
เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาที่เกิดอำานาจดี 1.3 การประกอบ
กิจกรรมเพื่อหลีกเว้นจากช่วงเวลาที่เกิดอำานาจร้าย 2) 

คุณค่าต่อการประกอบอาชีพเกษตรกร 3) คุณค่าต่อการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในสังคม 4) คุณค่าต่อการสร้าง
ความเหมาะสมในสิ่งอุปโภค
 สรุปได้ว่า โหราศาสตร์ชาติพันธุ์มีคุณค่าที่ช่วย
ทำาให้เห็นการเข้าไปมีส่วนในดำาเนินชีวิตของผู้คนและ
สังคมจนกลายเป็นสิ่งที่กำาหนดให้คนและสังคมต้องเข้าใจ
ร่วมกันและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัยที่ใช้แนวคิดและทฤษฎีดังกล่าว
ในข้างต้นนั้นการวิจัยที่มุ่งศึกษาคุณค่าทางวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับการวิจัยนี้ พบว่ามีงานวิจัยของ สุวรรณา วัง
โสภณ (2547), พรสวรรค์ สุวรรณศรี (2547), นันทนา แรง
จริง (2546), อุทัย ปัญญาโกญ (2547) ผลการวิจัยครั้งนี้มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย ปัญญาโกญ (2547) 
และพรสวรรค์ สุวรรณศรี (2547) ในประเด็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรมแต่งานวิจัยของทั้งสองคนนั้นมุ่งบอกคุณค่าที่
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยตรงเพียงด้านเดียว แต่การวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยพยายามมองว่าโหราศาสตร์มีคุณค่าในฐานะ
เป็นพื้นฐานความคิดที่ทำาให้เกิดมูลค่าแก่คนและสังคม 
ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดเจนว่างานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์
มุมมองตัวบทอย่างรอบด้านและมีความลุ่มลึกมากกว่าจึง
ทำาให้พบคุณค่าหลักของโหราศาสตร์ที่แทรกชีวิตประจำา
วันของมนุษย์ได้
 นอกจากนี้ยังมีข้อค้นพบใหม่ของโหราศาสตร์
ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนครว่ามีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ 1) 
โหราศาสตร์จากอินเดีย และ 2) โหราศาสตร์จีน ซึ่งนำาเอา
แนวคิดจากที่มาทั้ง 2 แหลงข้างต้นมากำาหนดเป็นปฏิทิน
ดำารงชีวิตแล้วยังนำามาใช้เป็นข้อกำาหนดในการคำานวณ
และพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ ข้อค้นพบใหม่ประเด็น
ต่อมา เป็นการค้นพบว่า ตำาราโหราศาสตร์มีมูลเหตุที่เสริม
สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมด้วยเพราะมีความเชื่ออื่นที่นอก
เหนือจากดวงดาวคือ
 “นาคาคติ” เชื่อว่านาคมีส่วนสัมพันธ์กับมนุษย์
ผ่านโหราศาสตร์อยู่ 2 กลุ่มคือ 1) นาครักษาดิน และ 2) 
นาคพยากรณ์เพื่อการครองคู่
 “ทิศาคติ” เชื่อว่าทิศแต่ละทิศย่อมมีอำานาจ



74 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560รมยสาร

ที่แตกต่างกัน โดยเชื่อว่าทิศต่างๆ มีเทวาประจำาทิศที่จะ
ให้คุณหรือโทษได้ รวมทั้งยังให้พลังที่มีความแตกต่างกัน
ด้วยทั้งนี้ต้องอาศัยปัจจัยอื่นประกอบคือ ยาม วัน และ
เดือน เป็นข้อบ่งชี้ความเป็นมงคลและอวมงคลของทิศ
เหล่านั้น การให้ความสำาคัญทิศนี้มีปรากฏในหลายตำารา 
อาทิ วันจมวันฟู โคลงตัวเพิ่ง แฮกขุดเสาเฮือน เป็นต้น
 “พุทธาคติ” เชื่อในพลังอำานาจของพระพุทธ
ศาสนาที่จะสามารถอำานวยความดีและปัดเป่าความโชค
ร้ายได้ซึ่งเป็นทางออกแก่ปัญหาที่เกิดจากการพยากรณ์
ในทางที่ร้าย
 “คติภูตผี” เชื่อว่าช่วงเวลาบางช่วงอาจเกิดจาก
อำานาจของผีหรือป้องกันการที่จะเกิดอำานาจของผีที่จะ
กระทำาให้เกิดผลร้ายต่อตนเองและครอบครัว ด้วยความ

เชื่อนี้เองจึงทำาให้เกิดตำาราโหราศาสตร์ในแอ่งสกลนคร
เกิดขึ้นอาทิ วันผีกิน ผีกินผี เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงประเด็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรม ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์รูปแบบอื่นๆ อาทิ 
การใช้คำา การวิเคราะห์ความหมายของคำา ความสัมพันธ์
ทางความเชื่อ เป็นต้น
 2. คุณค่าทางวัฒนธรรม เป็นการมองผลที่เกิด
เป็นแรงกระเพื่อมของโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ที่มีต่อและ
สังคม สามารถพัฒนาคุณค่าที่มีต่อวงการอื่นๆ ที่ลุ่มลึก
กว่านี้ได้ อาทิ โหราศาสตร์การเกษตร โหราศาสตร์การ
แพทย์ โหราศาสตร์สังคมวิทยา เป็นต้น
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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ แต่เพิ่มค่าร้อยละ โดยการวิเคราะห์ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ จำานวน 7,936 สำานวน คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามแนวคิดของ มิเชล ฟูโกต์ ได้ 1,326 สำานวน ผลการวิจัยพบว่า 1) สำานวนไทยเพื่อ
เชิงอำานาจที่เกี่ยวกับความเป็นไปของสังคมพบเพื่อเชิงอำานาจจำานวน 888 สำานวน คิดเป็นร้อยละ 66.96 จำาแนกได้ 9 
ประเด็น คือ (1) หน้าที่การงาน (2) การติดต่อสื่อสาร (3) การคมนาคม (4) การติดสินบน (5) การกลั่นแกล้ง (6) การ
ทรยศคดโกง (7) การดำารงชีวิตของคนในสังคม (8) การทำามาหากิน (9) ข้อคิดข้อเตือนใจเกี่ยวกับการดำารงชีวิต 2) 
สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจมีที่มาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีพบเพื่อเชิงอำานาจจำานวน 273 สำานวน คิดเป็นร้อยละ 
20.58 จำาแนกได้ 6 ประเด็น คือ (1) วัฒนธรรมประเพณี (2) ความเชื่อทางศาสนา (3) ด้านไสยศาสตร์ (4) การปกครอง
คน (5) การแบ่งชนชั้น (6) หลักกฎหมาย 3) สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจมีที่มาเกี่ยวกับอุปนิสัยและความประพฤติพบเพื่อ
เชิงอำานาจจำานวน 165 สำานวน คิดเป็นร้อยละ 12.44 จำาแนกได้ 2 ประเด็น คือ (1) อุปนิสัยใจคอ (2) ความประพฤติ
ของคนทั่วไปในสังคม

คำาสำาคัญ : กลวิธี สำานวนไทย เชิงอำานาจ

 
Abstract 
 The purpose of the current study was to analyze origins of power in Thai expressions.The 
study was conducted in the qualitative design supported by numerical data, percentage. 7,936 ep-
igrams having characteristic of power expressions were analyzed. The samples of 1,326 expression 
were selected by the purposive sampling method and analyzed by the principles of Michel Foucault. 
The results of the study showed 3 categories of power in Thai expressions including 1) 888 (66.96%) 
Thai expressions related to power in society that can be categorized into 9 issues which were (1) 
careers, (2) communication, (3) transportation, (4) bribe, (5) persecution, (6) corruption, (7) Thai ways 
of life, (8) livelihood, and (9) life mottos; 2) 273 (20.58). Thai expression. related to power in cultures 
and traditions that can be categorized in to 6 issues which were (1) cultures and traditions, (2) re-
ligious believes, (3) superstition, (4) governance, (5) social stratification, and (6) rules of law; and 3) 
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165 (12.44%). Thai expressions related to power 
in people personalities that can be categorized 
into 2 issues which were (1) personalities and (2) 
social values. 

Keywords: Strategies, Thai expression, Power 

บทนำา
 ภาษาไทยเปน็เอกลกัษณป์ระจำาชาต ิและสมบตัิ
ทางวัฒนธรรมไทยอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย 
แสดงถงึภมูปิญัญาของบรรพบรุษุดา้นวฒันธรรม ประเพณ ี
โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและ
วรรณกรรมอันลำ้าค่า ภาษาไทยคือสมบัติของชาติ ที่ควร
แก่การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติตลอด
ไป ดังที่ วรวรรธน์ ศรียาภัย (2556 : 137) กล่าวว่า ภาษา
ไทยที่เราใช้พูดและเขียนเพื่อการสื่อสารนั้นประกอบขึ้น
ด้วยหน่วยที่มีขนาดต่างๆ กัน โดยเริ่มจากขนาดเล็กสุดไป
หาใหญ่สุด คือ เสียง พยางค์ คำา วลี ประโยค และสัมพันธ
สาร ดังนั้นหน่วยต่างๆ ของภาษาที่โยงไปสู่ความหมายเริ่ม
จากหน่วยคำาและจากความหมายของคำาหรือหลายๆ คำาก็
จะกลายเป็นสำานวนได้ทั้งสิ้น ซึ่ง วิจินตน์ ภานุพงศ์ และ
คณะ (2552) รวมถึง กาญจนา นาคสกุล (2549) และ 
วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2549) ได้จำาแนกโครงสร้าง
ของภาษาที่ใช้เป็นสำานวน แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 
1) สำานวนที่มีโครงสร้างเป็นคำา เช่น สำานวน “งูเห่า” มี
โครงสร้างเป็นคำาประสม 2) สำานวนที่มีโครงสร้างเป็น
วลี เช่น สำานวน “นั่งเทียน” มีโครงสร้างเป็น กริยาวลี 3) 
สำานวนที่มีโครงสร้างเป็นประโยค เช่น สำานวน “กระต่าย
ตื่นตูม” มีโครงสร้างเป็นประโยคสามัญ การศึกษาในด้าน
สังคมศาสตร์เชื่อว่าภาษานั้นมีอำานาจ ดังที่ ไชยรัตน์ เจริญ
สินโอฬาร (2556 : 177-184) เสนอว่าในปัจจุบันมีการนำา
เอาวิธีการศึกษาภาษาด้วยวิธีการอื่นอันหลากหลาย มาใช้
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการเมือง หรือ
กิจกรรมอื่นในสังคม นักทฤษฎีแนวหลังโครงสร้างนิยม
ดังที่ฟูโกต์กล่าวถึงการเมืองของความรู้และอำานาจที่มาใน
รูปของความรู้และความจริง ในทัศนะของฟูโกต์ อานันท์ 
กาญจนพันธุ์ (2555 : 72-78) กล่าวว่า อำานาจกับความรู้

ไม่สามารถมองแยกออกจากกันได้เพราะเมื่อมีความรู้แล้ว
ความรู้นั้นจะมีอำานาจมาควบคุมคน เช่น ความรู้ในเรื่อง
เพศที่สอนว่า “อย่าชิงสุกก่อนห่าม” ที่มีลักษณะเป็นการ
ชี้นำามิให้ประพฤติตนอยู่นอกกรอบของศีลธรรมโดยการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควร 
 สำานวนไทยเป็นส่วนหนึ่งของภาษาที่มีลักษณะ
เฉพาะที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้ภาษาในวงกว้าง กล่าวคือมี
ลักษณะชี้นำาให้คนนำาไปประพฤติปฏิบัติโดยการสอนให้
ทำา สอนให้ละเว้นหรือห้ามปราม สอนโดยใช้หลักของ
ความเป็นจริง แสดงให้เห็นว่าสำานวนไทยนั้นมีอำานาจ
จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ควรนำามาศึกษาที่มาของสำานวน
ไทยเพื่อเชิงอำานาจเพราะมีความสำาคัญ และจำาเป็นในการ
วิเคราะห์เพื่อจำาแนกที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ
ตามบริบททางสังคม ซึ่งเป็นการช่วยให้สามารถทำาความ
เข้าใจภาษาในแง่มุมทางสังคมศาสตร์ได้กระจ่างมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อวิ เคราะห์ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิง
อำานาจ

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง กลวิธีประกอบสร้างสำานวนไทย
เพื่อเชิงอำานาจ ผู้วิจัยกำาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้
 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยใช้ประชากรในการ
วิเคราะห์จากสำานวนไทยที่ปรากฏในเอกสารต่างๆ ที่
เป็นข้อมูลทุติยภูมิ จำานวน 7,936 สำานวน มีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ โดยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากสำานวนไทยเพื่อเชิง
อำานาจที่มีลักษณะชี้นำาทั้งที่มีลักษณะเป็นคำาสั่งและห้าม
ปราม สามารถจำาแนกเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้จำานวน 1,326 
สำานวน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแต่มี
การเพิ่มค่าร้อยละ
 2. การรวบรวมข้อมูล ศึกษาแหล่งข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่มาของสำานวนไทย
เพื่อเชิงอำานาจ
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 3. การกำาหนดประชากรการวิจัยเรื่องกลวิธี
ประกอบสร้างสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ คือ สำานวน
เชิงอำานาจจำานวน 1,326 สำานวน ซึ่งคัดกรองจากข้อมูล
สำานวนกลุ่มประชากร 7,936 สำานวน โดยใช้เกณฑ์
ที่ปรับจากแนวคิดของ มิเชล ฟูโกต์ จากผลงานของ 
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2555 : 121-138) สามารถปรับ
ใช้แนวคิดว่า อำานาจ หมายถึง ภาษาที่ใช้ในการชี้นำาโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ภาษานำาไปใช้ประพฤติปฏิบัติ
ตาม โดยพิจารณาจากความหมายของสำานวนไทยเพื่อ
เชิงอำานาจเป็นหลัก ซึ่งอำานาจในที่นี้เกิดจากสำานวนไทย
ที่แสดงอำานาจโดยปรากฏคำาที่มีลักษณะเป็นคำาสั่งและ
เป็นการห้ามปราม หรือการเตือนในสำานวนไทยเพื่อเชิง
อำานาจ
 4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล นำากลุ่มตัวอย่างที่ได้จาก
การจำาแนกกลุ่มประชากรมาทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
กรอบแนวคิดของ ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา (2529) และ
อริยานุวัตน์ สมาธยกุล (2550) เพื่อทำาการวิเคราะห์ที่มา
ของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ โดยกำาหนดกรอบหัวข้อไว ้
3 ประเด็น คือ 1) สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจมีที่มาเกี่ยว
กับความเป็นไปในสังคม 2) สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจมี
ที่มาเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณี 3) สำานวนไทยเพื่อ

เชิงอำานาจมีที่มาเกี่ยวกับอุปนิสัย และความประพฤติ
 5. เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
และเชิงปริมาณ

สรุปผลการวิจัย
 1.	สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจมีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม
 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจนั้นมีที่มาจากการนำา
เอาบริบททางสังคมมาเป็นกรอบในการสร้างสำานวน หรือ
เป็นมูลเหตุที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ ไขสิริ 
ปราโมช ณ อยุธยา (2529 : 88) และอริยานุวัตน์ สมาธ
ยกุล (2550 : 105) เสนอว่า สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ
มีที่มาเกี่ยวกับความเป็นไปในสังคม หมายถึง สำานวน
ไทยเพื่อเชิงอำานาจหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ ของ
สังคม อาจเกี่ยวกับหน้าที่การงาน การติดต่อสื่อสาร การ
คมนาคม การติดสินบน การกลั่นแกล้ง ทรยศคดโกง การ
ดำารงชีวิตของคนในสังคมทั่วไป การทำามาหากิน และ
ข้อคิดเตือนใจต่างๆ เกี่ยวกับการดำารงชีวิต รวมทั้งสิ้น 9 
ประเด็น สามารถเสนอข้อมูลเชิงปริมาณได้ดังนี้

ตาราง	1 จำานวนและร้อยละของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับความเป็นไปในสังคม

ลำาดับ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจมีที่มาเกี่ยวกับความเป็นไปในสังคม จำานวน ร้อยละ หมายเหตุ

1 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับหน้าที่การงาน 57 4.29

2 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร 36 2.71

3 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับการคมนาคม 2 0.15

4 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับการติดสินบน 16 1.20

5 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง 65 4.90

6 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับการทรยศคดโกง 116 8.74

7 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับการดำารงชีวิตของคนทั่วไป
ในสังคม

54 4.07

8 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับการทำามาหากิน 16 1.20

9 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับข้อคิดข้อเตือนใจต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการดำารงชีวิต

526 39.66

จากตาราง 1 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจนอกจากที่เสนอมาแล้วข้างต้นยังสามารถจำาแนกให้ละเอียดลึกลงไปได้ดังต่อไปนี้
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 1.1 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคมด้านหน้าที่การงาน
 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาจากบริบท
ทางสังคมสามารถจำาแนกได้ตามที่เสนอมาแล้วข้างต้น 
นอกจากนี้ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่เกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านหน้าที่การงาน หมายถึง สำานวน
ไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน 
การปฏิบัติงาน ของบุคคลทั่วไปในสังคม สามารถจำาแนก
ออกได้เป็น 7 ประเด็น คือ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ
ที่ เกี่ยวกับความเป็นไปในสังคมด้านหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ ความสามารถในการทำางาน 
การบริหารงาน การดำารงตำาแหน่ง การโอนย้ายตำาแหน่ง 
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงาน อาทิ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ งอมืองอเท้า 
หมายถึง เกียจคร้าน, ไม่สนใจขวนขวายทำาการงาน
 1.2 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการติดต่อสื่อสาร
 ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่เกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการติดต่อสื่อสาร หมายถึง 
สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร
ของบุคคลรวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทาง
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร สามารถ
จำาแนกออกได้เป็น 4 ประเด็น คือ การระวังคำาพูดในการ
เจรจา การเจรจาเพื่อประสานงาน การเจรจาที่ขาดความ
น่าเชื่อถือ และการเจรจาเพื่อสื่อสาธารณะ อาทิ สำานวน
ไทยเพื่อเชิงอำานาจ นกแก้วนกขุนทอง หมายถึง พูดอย่าง
ไม่รู้ความหมาย
 1.3 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการคมนาคม
 ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่เกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการคมนาคม การคมนาคม 
หมายถึง การติดต่อไปมาถึงกัน หรือการสื่อสาร สำานวน
ไทยเพื่อเชิงอำานาจในกลุ่มนี้ปรากฏข้อมูลค่อนข้างน้อย 
อาทิ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ ระวังระไวที่ไปมา หมาย
ถึง ควรระมัดระวังเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหน
 1.4 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการติดสินบน
 ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่เกี่ยวกับ

ความเป็นไปในสังคม ด้านการติดสินบน สินบน หมายถึง 
ทรัพย์หรือสิ่งของที่จะให้เป็นเครื่องบูชาคุณหรือตอบแทน
ผู้ที่จะช่วยให้สำาเร็จตามประสงค์ สำานวนไทยเพื่อเชิง
อำานาจในกลุ่มนี้มีความหมายส่อโน้มไปในด้านลบ โดย
ความหมายมุ่งแสดงถึงการให้อามิสสินจ้างให้ได้มาโดยผล
ประโยชน์อันมิชอบ ขัดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรมอันด ี
สามารถจำาแนกออกได้เป็น 2 ประเด็น คือ การติดสินบน
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การติดสินบนเพื่อผลประโยชน์
ทางการเมือง อาทิ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ หยอดนำ้า
มัน หมายถึง ให้เงิน หรือให้สิ่งของเป็นสินนำ้าใจ
 1.5 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการกลั่นแกล้ง
 ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่ เกี่ยว
กับความเป็นไปในสังคม ด้านการกลั่นแกล้ง กลั่นแกล้ง 
หมายถึง หาความไม่ดีใส่ให้ หาอุบายให้ร้ายด้วยวิธีต่างๆ 
หรือแกล้งใส่ความ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจกลุ่มนี้มีจุด
ประสงค์ในการสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้อื่น
ด้วยเจตนาอันเป็นทุจริต สามารถจำาแนกออกได้เป็น 6 
ประเด็น คือ การขัดขวางผลประโยชน์ การเปิดเผยความ
ลับ การก่อกวนให้เกิดความเดือดร้อน การมุ่งร้ายด้วย
เจตนาทุจริต การกระทำานอกเหนือกติกา และการยุยงให้
เกิดความแตกแยก อาทิ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ ขวาง
ทางปืน หมายถึง เข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ของผู้อื่น
 1.6 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการทรยศคดโกง
 ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่เกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการทรยศคดโกง ทรยศ หมาย
ถึง คิดร้ายต่อผู้มีอุปการะ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ
กลุ่มน้ี แสดงให้เห็นถึงเจตนาทุจริต รวมถึงการกระทำาที่
เป็นการทรยศคดโกงทั้งต่อตัวบุคคลองค์กรและประเทศ
ชาติ สามารถจำาแนกออกได้เป็น 6 ประเด็น คือ ประพฤติ
ตนนอกแบบแผนหรือเนรคุณ การแสวงผลประโยชน์โดยมิ
ชอบ การทรยศ หักหลงั การเอารดัเอาเปรยีบ การหลอกลวง 
และการฉ้อราษฎรบ์งัหลวง อาท ิสำานวนไทยเพือ่เชงิอำานาจ 
เกลือเป็นหนอน หมายถึง คนในพวกเดียวกันคิดทรยศ
 1.7 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยว
กับความเป็นไปในสังคม ด้านการดำารงชีวิตของคนทั่วไป
ในสังคม
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 ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มา
เกี่ยวกับความเป็นไปในสังคม ด้านการดำารงชีวิตของคน
ทั่วไปในสังคม หมายถึง สำานวนที่มีที่มาจากการดำารงชีวิต
ในสังคมของคนไทยโดยทั่วไป ซึ่งเกี่ยวกับการทำามาหากิน
ที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติรวมถึงวิถีชีวิตโดยทั่วไป สำานวนไทย
เพื่อเชิงอำานาจในกลุ่มนี้ความหมายจะกระจายในลักษณะ
กว้าง สามารถจำาแนกออกได้เป็น 3 ประเด็น คือ ฐานะทาง
สังคม การทำางานโดยทั่วไป และการดำาเนินชีวิตโดยทั่วไป 
อาทิ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ โค่นต้นไม้ทำานาหมายถึง 
ยอมเสียสิ่งที่มีความสำาคัญไปบางส่วน
 1.8 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการทำามาหากิน
 ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มา
เกี่ยวกับความเป็นไปในด้านการทำามาหากิน หมายถึง 
สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่เกี่ยวข้องกับการทำามาหากิน 
ด้วยการประกอบสัมมาอาชีพต่างๆ การใช้เครื่องมือให้
เหมาะสมกับอาชีพ การใช้คนให้เหมาะสมกับงาน สามารถ
จำาแนกออกได้เป็น 2 ประเด็น คือ การประกอบอาชีพ 
คุณลักษณะที่ควรปฏิบัติในการทำางาน อาทิ สำานวนไทย
เพื่อเชิงอำานาจ ตื่นเที่ยงให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้
สร้างสวนยาง หมายถึง ให้ประกอบอาชีพที่เหมาะกับ
อุปนิสัยของตน
 1.9 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
ความเปน็ไปในสงัคมดา้นขอ้คดิขอ้เตอืนใจ ตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบั
การดำารงชีวิต
 ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มา
เกี่ยวกับความเป็นไปในสังคมด้านข้อคิดข้อเตือนใจต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการดำารงชีวิต หมายถึง ข้อคิด ข้อเตือนใจต่างๆ 
ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัความเชือ่ทางศาสนา แตเ่ปน็การนำาความรู้

ประสบการณ์ แง่คิด มุมมองและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำา
เสนอผ่านการใช้ภาษาอย่างมีชั้นเชิง สามารถจำาแนกออก
ได้เป็น 15 ประเด็น คือ การวางตัวในครอบครัว การวางตัว
ในสังคม การรู้เท่าทันคน การศึกษาหาความรู้ การรู้จัก
ประมาณตน การประหยัดอดออม ชื่อเสียงและเกียรติยศ 
การคบคน การเตรียมความพร้อม ความรอบคอบในการ
ตัดสินใจ ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ การรักนวลสงวนตัว 
การเอาตัวรอด การรู้คุณค่าของบุคคล หรือสิ่งของที่มีอยู่ 
อาทิ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ การให้เป็นยารัก ตระหนี่
นักเป็นยาชัง หมายถึง การให้ช่วยสร้างมิตร
 2.	สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจมีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม	และประเพณี
 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจนั้นมีที่มาจากการนำา
เอาบริบททางสังคมมาเป็นกรอบในการสร้างสำานวน หรือ
เป็นมูลเหตุที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ ไขสิริ 
ปราโมช ณ อยุธยา (2529 : 88) และอริยานุวัตน์ สมาธ
ยกุล (2550 : 112) เสนอว่า สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจมี
ที่มาเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณี หมายถึง สำานวน
ไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีความหมายเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อทางศาสนา ไสยศาสตร์ การปกครอง
ตน การแบ่งชนชั้นของคนในสังคม รวมถึงหลักกฎหมาย
ที่อาจนำามาเป็นต้นเค้าของสำานวนไทย
 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจมีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม และประเพณี สามารถจำาแนกออกได้ 6 
ประเด็น คือ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจมีที่มาด้าน
วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อทางศาสนา ไสยศาสตร์ การ
ปกครองคน การแบ่งชนชั้น และหลักกฎหมาย สามารถ
เสนอข้อมูลเชิงปริมาณได้ดังนี้

ตาราง	2 จำานวนและร้อยละของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี

ลำาดับ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี จำานวน ร้อยละ
หมาย
เหตุ

1 วัฒนธรรมประเพณี 42 3.16
2 ความเชื่อทางศาสนา 101 7.61
3 ไสยศาสตร์ 5 0.37
4 การปกครองคน 80 6.03
5 การแบ่งชนชั้น 18 1.35
6 หลักกฎหมาย 27 2.03
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 จากตารา 2 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจนอกจาก
ที่เสนอมาแล้วข้างต้นยังสามารถจำาแนกให้ละเอียดลึกลง
ไปได้ดังต่อไปนี้
 2.1 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ด้านวัฒนธรรมประเพณี
 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ด้านวัฒนธรรมประเพณี หมายถึง 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามถือเป็น
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดนับจากอดีตถึงปัจจุบัน 
สามารถจำาแนกออกได้เป็น 3 ประเด็น คือ การมีมารยาท 
การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส และการประพฤติตาม
แบบแผนประเพณี อาทิ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ ไป
ลามาไหว้ หมายถึง ไปไหนมาไหนให้รู้จักมีสัมมาคารวะ
ต่อเจ้าของสถานที่
 2.2 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ด้านความเชื่อทางศาสนา
 ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ด้านความเชื่อทางศาสนา 
หมายถึง ความเชื่อทางศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นศาสนาหลักประจำาชาติไทย สามารถจำาแนกออก
ได้เป็น 4 ประเด็น คือ กฎแห่งกรรม ชาดก, พุทธทำานาย 
ความเชื่อเรื่องอานิสงส์ของการทำาบุญ และประเพณีทาง
ศาสนา อาทิ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ เห็นกงจักรเป็น
ดอกบัวหมายถึง เห็นผิดเป็นชอบ
 2.3 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ด้านไสยศาสตร์
 ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ด้านไสยศาสตร์ หมายถึง 
ความเชื่อที่เกี่ยวกับเวทมนต์คาถาภูตผีปีศาจ ความเชื่อ
เรื่องผีเป็นความเชื่อที่มีมาก่อนที่จะได้รับ อิทธิพลของ
พระพุทธศาสนา อาทิ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ คนดีผี
คุ้ม หมายถึง คนทำาดี ซื่อสัตย์ ย่อมไม่ได้รับอันตรายจาก
การกลั่นแกล้งของคนอื่น
 2.4 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ด้านการปกครองคน
 ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ด้านการปกครองคน หมาย

ถึง วิธีการปกครองผู้อยู่ในอำานาจซึ่งต้องอาศัยเหตุผลและ
หลักการเรื่องการปกครองคนทั้งที่อยู่ในสายการบังคับ
บัญชาและบุคคลในครอบครัว สามารถจำาแนกออกเป็น 
4 ประเด็น คือ การวางตัวของผู้ใหญ่หรือผู้บริหาร การ
วางตัวของผู้น้อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชา การปกครองคน 
และการสอนคนในปกครองและครอบครัว อาทิ สำานวน
ไทยเพื่อเชิงอำานาจ เป็นปลาใหญ่อย่ากินปลาเล็ก หมาย
ถึง คนที่มีอำานาจวาสนาสูงอย่าเบียดเบียนคนด้อยวาสนา
 2.5 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ด้านการแบ่งชนชั้น
 ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ด้านการแบ่งชนชั้น หมายถึง 
ลักษณะการแสดงอำานาจของผู้ที่มีอำานาจเหนือกว่า หาก
เป็นสำานวนเก่ามักเกี่ยวข้องกับระบบศักดินา แต่หากเป็น
สำานวนใหม่มักเกี่ยวข้องกับผู้มีอำานาจในสังคม กล่าวคือ 
ผู้ที่มีฐานะหรืออำานาจมีหน้าที่สำาคัญ รวมถึงผู้ที่มีอำานาจ
ทางด้านการเงิน จำาแนกออกได้เป็น 4 ประเด็น คือ บุคคล
ที่มีฐานะสูงในสังคม บุคคลที่มีฐานะตำ่าในสังคม และการ
แสดงอำานาจ อาทิ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ สิบพ่อค้าไม่
เท่าพระยาเลี้ยง หมายถึง พ่อค้าหลายคนเลี้ยงก็สู้ขุนนาง
ผู้ใหญ่คนเดียวเลี้ยงไม่ได้, อาชีพค้าขายสู้รับราชการไม่ได้
 2.6 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ด้านหลักกฎหมาย
 ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ด้านหลักกฎหมายหมาย
ถึง กฎเกณฑ์ที่ผู้มีอำานาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้
ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไป ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามย่อมได้รับผล
ร้าย กฎหมายอาจตราขึ้นเพื่อกำาหนดระเบียบแห่งความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ เพื่อใช้ใน
การบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณี
อันเป็นที่ยอมรับนับถือกันก็ได้ จำาแนกออกได้เป็น 3 
ประเด็น คือ กระบวนการยุติธรรม การเลือกตั้ง และข้อ
กฎหมาย อาทิ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ ตั้งศาลเตี้ย 
หมายถึง ตัดสินคดีโดยพลการ
 3. สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจมีที่มาเกี่ยวกับ
อุปนิสัย และความประพฤติ
 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจนั้นมีที่มาจากการนำา
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เอาบริบททางสังคมมาเป็นกรอบในการสร้างสำานวน หรือ
เป็นมูลเหตุที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ ไขสิริ 
ปราโมช ณ อยุธยา (2529 : 88) และอริยานุวัตน์ สมาธ
ยกุล (2550 : 118) เสนอว่า สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจมี
ที่มาเกี่ยวกับอุปนิสัย และความประพฤติ หมายถึง สำานวน
ไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีความหมายเกี่ยวกับนิสัยใจคอ 
ความประพฤติของคนทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล 

ซึ่งอาจเป็นการพูด ความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่
แปลกแยกออกไปจากคนอื่นในสังคม
 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจมีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม และประเพณี สามารถจำาแนกออกได้ 2 
ประเด็น คือ อุปนิสัย นิสัยใจคอ และความประพฤติของ
คนทั่วไปในสังคม สามารถเสนอข้อมูลเชิงปริมาณได้ดังนี้

ตาราง	3	จำานวนและร้อยละของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับอุปนิสัย และความประพฤติ
ลำาดับ สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับอุปนิสัย	และความประพฤติ จำานวน ร้อยละ หมายเหตุ

1 อุปนิสัย นิสัยใจคอ 57 4.29
2 ความประพฤติของคนทั่วไปในสังคม 108 8.14

 จากตาราง 3 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจ
นอกจากที่ เสนอมาแล้วข้างต้นยังสามารถจำาแนกให้
ละเอียดลึกลงไปได้ดังต่อไปนี้
 3.1 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
อุปนิสัย และความประพฤติ ด้านอุปนิสัย นิสัยใจคอ
 ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มา
เกี่ยวกับอุปนิสัย และความประพฤติด้านอุปนิสัย นิสัย
ใจคอ หมายถึง การแสดงออกของบุคคลเน้นที่พฤติกรรม
การพูดและการคิด ที่แสดงออกมาให้เห็นถึงอุปนิสัยหรือ
นิสัยใจคอของบุคคลนั้นๆ รวมถึงเรื่องแปลกๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม จำาแนกออกได้เป็น 3 ประเด็น คือ การแสดงอุปนิสัย
ใจคอผ่านการคิด การแสดงอุปนิสัยใจคอผ่านการพูด และ
ลักษณะอุปนิสัยใจคอของบุคคลเฉพาะกลุ่ม อาทิ สำานวน
ไทยเพื่อเชิงอำานาจ หมาเห่าใบตองแห้ง หมายถึง คนที่เก่ง
แต่พูด
 3.2 สำานวนไทยเพ่ือเชิงอำานาจท่ีมีท่ีมาเก่ียวกับ
อุปนิสัย และความประพฤติ ด้านความประพฤติของคนท่ัวไป
ในสังคม
 ที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีที่มา
เกี่ยวกับอุปนิสัย และความประพฤติ ด้านความประพฤติ
ของคนทั่วไป หมายถึง ความประพฤติของคนทั่วไปใน
สังคม สำานวนไทยเชิงอำานาจในกลุ่มนี้มุ่งเน้นไปที่การก
ระทำาของบุคคล จำาแนกออกได้เป็น 5 ประเด็น คือ ด้าน
การใช้จ่าย ด้านการแสดงความรู้ความสามารถ ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านการวางตัวในสังคม และ

ด้านการแสดงถึงความรับผิดชอบ อาทิ สำานวนไทยเพื่อ
เชิงอำานาจ กอดแข้งกอดขา หมายถึง ประจบประแจง
 จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็น
ถึงที่มาของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่ทำาการศึกษา
วิเคราะห์จากบริบททางสังคมโดยจำาแนกออกได้ 3 
ประเด็น คือ 1) ที่มาเกี่ยวกับความเป็นไปในสังคม 2) ที่มา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี 3) ที่มาเกี่ยวกับอุปนิสัย
และความประพฤติ โดยศึกษาวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่าง
ของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นการชี้นำา 
สอนให้ทำา สอนให้ละเว้นหรือห้ามปรามเพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติของคนทั่วไปในสังคม อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงอำานาจ
ของภาษาที่ปรากฏในสำานวนไทยอย่างมีนัยสำาคัญ

อภิปรายผล
 สำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจเมื่อวิเคราะห์ที่มา
ตามบริบททางสังคมแล้ว พบว่าการทำาความเข้าใจที่มา
ของสำานวนไทยเพื่อเชิงอำานาจต้องเริ่มจากการทำาความ
เข้าใจความหมายของแต่ละสำานวนก่อนจึงจะสามารถ
วิเคราะห์ เพื่อจำาแนกกลุ่มที่มาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1) ที่มาเกี่ยวกับความเป็นไปในสังคม 2) ที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณี 3) ที่มาเกี่ยวกับอุปนิสัยและ
ความประพฤติ สอดคล้องกับ ฐิติวัฒน์ จตุรวิธวงศ์ (2546) 
ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ลักษณะและภาพสะท้อน
จากสำานวนไทย ผลการวิจัยพบว่า สำานวนไทยมีที่มา 8 
ด้าน คือ สำานวนที่เกิดจากธรรมชาติ การกระทำา ศาสนา 
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อวัยวะในร่างกาย การละเล่น นิยาย นิทาน วรรณคดี และ
ประเพณีความเชื่อ นอกจากนี้ เครือรัตน์ ฤทธิเดช (2540) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง ถ้อยคำาท่ีใช้เป็นสำานวนในภาษาไทยถ่ิน
ใต้ ตำาบลเครียะ อำาเภอระโนด ผลการวิจัยพบว่าที่มาของ
สำานวนไทย พบว่ามี 2 ลักษณะ คือ 1) สำานวนไทยท่ีมา
จากธรรมชาติ จำาแนกเป็น สำานวนท่ีมาจากพืช สัตว์ คน 
และปรากฏการณ์ธรรมชาติ 2) สำานวนที่มาจากวัฒนธรรม 
จำาแนกเป็น วฒันธรรมดา้นประเพณ ีศาสนา ความเช่ือ การ
ละเล่น ศิลปะการแสดงพื้นเมือง ที่อยู่อาศัย การแต่งกาย 
การบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ และค่านิยม จะเห็นได้ว่าการ
ศกึษาทีม่าของสำานวนไทยเพือ่เชงิอำานาจมคีวามสอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยที่เสนอแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน
 สำานวนไทยเป็นส่วนหนึ่งของภาษาที่มีลักษณะ
เฉพาะที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้ภาษาในวงกว้าง กล่าวคือมี
ลกัษณะชีน้ำาใหค้นนำาไปประพฤตปิฏบิตัโิดยการสอนใหท้ำา 

สอนให้ละเว้นหรือห้ามปราม สอนโดยใช้หลักของความ
เป็นจริง แสดงให้เห็นว่าสำานวนไทยนั้นมีอำานาจ อานันท์ 
กาญจนพันธุ์ (2555 : 72-78) กล่าวว่า อำานาจกับความรู้
ไม่สามารถมองแยกออกจากกันได้เพราะเมื่อมีความรู้แล้ว
ความรู้นั้นจะมีอำานาจมาควบคุมคน เช่น ความรู้ในเรื่อง
เพศที่สอนว่า “เกิดเป็นหญิงยากยิ่งจะไว้ตัว” ที่มีลักษณะ
เป็นการชี้นำามิให้ประพฤติตนอยู่นอกกรอบของศีลธรรม
เพื่อเป็นการเตือนสติให้ผู้หญิงรู้จักรักนวลสงวนตัว

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการศึกษาท่ีมาของสำานวนไทยตามแนวคิด
เร่ือง ศัพท์สันนิษฐาน และนิรุกติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
 2. ควรมีการศึกษาที่มาโดยใช้วิธีการทาง
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติมาใช้ในการวิเคราะห์ อาทิ การ
สืบสร้างคำา
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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการแสดงความเห็นกระทู้ทางการเมืองบนเฟสบุ๊กดอทคอม โดยใช้
ข้อมูลจากกระทู้ทางการเมืองจำานวน 10 กลุ่มการเมือง จำานวน 620 กระทู้ที่เขียนระหว่างวันเดือนพฤศจิกายน 2556 
ถึง เดือนสิงหาคม 2557 โดยประยุกต์ใช้แนวการวิเคราะห์วัจนกรรมผลการศึกษาพบว่า การเขียนแสดงความเห็นกระทู้
ทางการเมืองบนเฟสบุ๊ก สามารถจำาแนกได้ 10 กลวิธี ประกอบด้วย 1) การบอกเล่าเรื่องหรือเล่าเหตุการณ์ 2) การ
ขอร้องหรือชักชวน 3) การแสดงความรู้สึก 4) การถาม-ตอบ 5) การสาปแช่งหรือข่มขู่ 6) การนำาเสนอโดยใช้เรื่องแต่ง 
7) กลวิธีการกล่าวให้ร้าย 8) การกล่าวติเตียน 9) การแนะนำา 10) การเรียกร้อง

คำาสำาคัญ: กลวิธีทางภาษา ความเห็นทางการเมือง เฟสบุ๊ก

Abstract
 This article aimed to study the strategy of communication of the political view on the Posts 
in facebook.com. The data of which were collected from 620 political posts of ten groups of poster 
which posted during November 2012-August 2013 and analyzed by using speech act approach. It was 
found from the study that writing of the political view on posts in facebook.com could be classified 
into 10 categories as follows: 1) telling story or events, 2) requesting, convincing or persuading, 
3) expressing of feeling, 4) questioning or replying to question, 5) cursing or threatening, 6) presenting 
by making up story, 7) mudslinging, 8) blaming, 9) guiding, and 10) demanding.

Keywords: Language Strategy, Political view, Facebook
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บทนำา
 การส่ือสารผ่านส่ือสมัยใหม่ (New Media) 
กำาลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษน้ี ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูงมาก โดย
เฉพาะการใช้อินเทอร์เน็ตกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) 3 อันดับ คือ เพ่ืออ่านข่าวสืบค้นข้อมูล และใช้เพ่ือ
เล่มเกมตามลำาดับ(ศิริพร ปัญญาเมธีกุล, 2558 : 5)
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมาก
คือ เฟสบุ๊ก (Facebook) ที่กำาลังเติบโตขึ้นทุกขณะ และ
มีแนวโน้มในการสมัครเข้าใช้งานเพิ่มมากขึ้นทุกปี สมบัติ 
บุญงามอนงค์ (2554 : 46) ได้กล่าวว่า “วิถีทางของเฟส
บุ๊กคือคำาตอบของอนาคต” กล่าวคือ เฟสบุ๊กจะเป็นสื่อ
ออนไลน์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและมีผู้
ใช้งานมากที่สุด 
 เฟสบุ๊กถูกใช้ปลุกระดมผู้คนให้เข้าร่วมการ
ชุมนุมต่าง ๆ ทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านรัฐ ใช้เพื่อ
ตีแผ่เรื่องราวต่าง ๆ  ที่เป็นด้านลบของผู้บริหารประเทศนับ
จากช่วงเหตุการณ์การชุมนุมปี 2553 เป็นต้นมา (อิสริยะ 
ไพรีพ่ายฤทธิ์, 2554 : 15) เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้า
ถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart 
Phone) 
 ช่วงปลายปี 2556 การชุมนุมทางการเมืองเริ่ม
ก่อตัวขึ้น หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านความเห็น
ชอบต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม พร้อมไปกับการ
ชุมนุมบนเฟสบุ๊ก โดยเกิดการตั้งกลุ่มทางการเมืองภาย
ใต้ชื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นที่แสดงความเห็นทางการเมือง 
มีผู้คนเข้ามาร่วมแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างแพร่
หลาย เช่น 

 (1) ขอแรงพี่น้องช่วยระดมไปช่วยพี่น้องของ
เราที่กระทรวงการคลังหน่อยครับ เพราะตำารวจกำาลังขยับ
เข้าไปใกล้
 (2) คิดว่าจะมีรัฐประหารไหมครับ?
 (3) ขอสาปแช่งให้...(อาชีพหนึ่ง)...ที่ทำาร้าย
ประชาชน ขอให้ตัวมัน ลูกเมียและครอบครัวของมัน จง
มีแต่ความวิบัติและฉิบหาย!
 หากพิจารณาความเห็นข้างต้นจะเห็นว่า ใน (1) 
ผู้เขียนได้เลือกใช้คำาศัพท์ว่า “ขอแรง” และ “ช่วยระดม” 

เป็นการบ่งเจตนาต้องการความช่วยเหลือ (2) ผู้เขียน
แสดงความเห็นเลือกใช้คำาศัพท์ว่า “คิดว่า” และลงท้าย
ข้อความว่า “ไหม” เป็นการบ่งเจตนาถาม และ (3) ผู้เขียน
เลือกใช้ศัพท์ว่า “ขอสาปแช่ง” และลงท้ายว่า “วิบัติและ
ฉิบหาย” เป็นการบ่งเจตนาแช่ง สะท้อนให้เห็นถึงการ
แสดงความเห็นที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ผู้เขียนจึงได้
ใช้ความแตกต่างของวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
จดัเปน็กลุม่กลวธิกีารแสดงความเหน็ โดยประยกุตแ์นวคดิ
เรือ่งองคป์ระกอบของการสือ่สารและแนวคดิเรือ่งวจันกรรม
เป็นแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ผลการศึกษาจะเป็น
แนวทางในการศึกษากลวิธีการแสดงความเห็นเรื่องอื่นๆ 
ที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ต่างๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษากลวิธีการแสดงความเห็นกระทู้
ทางการเมืองในกลุ่มการเมืองบนเว็บไซต์เฟสบุ๊กดอทคอม

ขอบเขตของข้อมูล
 ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ คือ ข้อความที่มีการสื่อสาร
บนกลุ่มทางการเมืองในเว็บไซต์เฟสบุ๊กดอทคอมกลุ่ม
ต่างๆ จำานวน 10 กลุ่มรวบรวมได้ทั้งสิ้น 620 กระทู้ซึ่ง
เป็นข้อความที่เขียนขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 
– เดือนสิงหาคม 2557 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีความ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยึดอำานาจทางการเมืองโดยคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเหตุการณ์สำาคัญคือ 
การชุมนุมต่อต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม การเข้า
ยึดอำานาจจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และการ
เข้ารับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา
 กลุ่มการเมืองบนเว็บไซต์เฟสบุ๊กที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล 10 กลุ่ม แยกเป็น 2 กลุ่มความคิด คือ 
กลุ่มความคิดที่สนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ในระบอบประชาธิปไตยบริหารประเทศ และกลุ่มที่มี
แนวคิดให้มีการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมืองด้วย
การปฏิรูปประเทศก่อนจัดให้มีการเลือกตั้งตามแนวทาง
ของประชาธิปไตย โดยพิจารณาเลือกจาก 5 อันดับแรก
ที่มีสมาชิกมากที่สุดของแต่ละแนวความคิด 
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กรอบแนวคิดการวิจัย
 ออสติน (Austin, 1962 : 12 อ้างถึงใน 
ทรงธรรม อินทจักร, 2550 : 16) ได้เสนอเกี่ยวกับวัจ
นกรรม ว่า By saying or in saying something, we 
are doing something“การกล่าวข้อความใดๆ ออกมา 
ไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงเนื้อความเท่านั้น แต่ยังเป็นการ
แสดงการกระทำาผ่านถ้อยคำาด้วย” การกล่าวถ้อยคำาจึง
ประกอบด้วยการกระทำา 3 ประการ คือ ถ้อยคำาที่เปล่ง
ออกมา เจตนาหรือความตั้งใจของผู้กล่าวถ้อยคำา และผล
ของการกล่าวถ้อยคำานั้น
 เซิร์ล (Searle, 1969 : 16อ้างถึงใน ทรงธรรม 
อินทจักร, 2550 : 18) กล่าวว่า วัจนกรรมเป็นหน่วยความ
หมายที่เล็กที่สุดในการสื่อเจตนาของผู้พูด เช่น วัจนกรรม
สั่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม วัจนกรรมถามมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ และกำาหนดองค์
ประกอบของวัจนกรรม 2 ส่วนคือ ส่วนเนื้อความ และ
ส่วนเจตนา 
 บทความนี้ นำาแนวคิดข้างต้นมาปรับประยุกต์
ในการวิเคราะห์เจตนาผ่านข้อความแสดงความเห็นกระทู้
ทางการเมืองบนเฟสบุ๊ก เพื่อวิเคราะห์เจตนาของการ
แสดงความความเห็นกระทู้ทางการเมือง และจัดกลุ่ม
กลวิธีทางภาษา ซึ่งกลวิธีทางภาษาในบทความนี้หมาย
ถึง วิธีการทางภาษาที่ปรากฏในวัจนกรรมการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองบนเว็บไซต์เฟสบุ๊กดอทคอม เพื่อให้
บรรลุตามเจตนาในการสื่อสารบางประการ

ข้อตกลงเบื้องต้น
 บทความนี้ มุ่งวิเคราะห์กลวิธีการเขียนแสดง
ความเห็นทางการเมืองบนเว็บไซต์เฟสบุ๊กดอทคอม เพื่อ
ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและองค์กรที่ปรากฏใน
ข้อความตัวอย่าง ผู้เขียนจะไม่แสดงชื่อบุคคล องค์กร ชื่อ
กลุ่มเฟสบุ๊กทางการเมือง ส่วนข้อความในตัวอย่างผู้เขียน
จะเขียนคงเดิมตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์เฟสบุ๊กโดย
ไม่มีการแก้ไขแม้ข้อความดังกล่าวจะเขียนผิดตามหลัก
การเขียนภาษาไทยมาตรฐาน

ผลการศึกษา
 กลวิธีการแสดงความเห็นกระทู้บนเฟสบุ๊กกลุ่ม
การเมือง จำาแนกได้ 10 กลวิธี ดังนี้
 1.	กลวิธีการบอกเล่าเรื่องหรือเล่าเหตุการณ	์
 คำาว่า เล่า เป็นคำากริยา หมายถึง พูดหรือบอก
เรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง เช่น เล่าเรื่อง (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556 : 1081) ส่วน เรื่อง เป็นคำานาม หมายถึงภาวะหรือ
เนื้อหาของสิ่งซึ่งเนื่องกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 :
1081) 
 กลวิธีการบอกเล่าเรื่องหรือเล่าเหตุการณ์ ใน
ที่นี้คือ การเขียนแสดงความเห็นโดยการนำาเสนอข้อมูล
ข้อเท็จจริง หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้
รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
เช่น การเล่าความคิดเห็นของตนดังตัวอย่างต่อไปนี้
 (1) “นี่ถ้าเป็นประเทศอื่นเขาลาออกแล้ว มี
ประเทศไหนไม่ฟังคำาตัดสินของศาล...ผมเห็นด้วยกับ
การปฏิรูปประเทศไทย ขจัดวงจรอำามหิตทางการเมือง
ไทย” จากตัวอย่าง	 (1) ผู้เขียนเล่าถึงประเทศอื่น 
เมื่อมีการตัดสินจากศาลเขาจะยอมรับ และไม่มีประเทศ
ใดที่ไม่ยอมรับคำาตัดสินของศาล นอกจากนี้ผู้เขียนยัง
บอกเล่าความต้องการของตน คือ การเห็นด้วยกับปฏิรูป
ประเทศไทยก่อนจะมีการเลือกตั้ง หากพิจารณาถ้อยคำา 
ประโยคและบริบทการใช้ภาษาจะพบว่าผู้เขียนต้องการ
นำาเสนอความรับผิดชอบตามคำาตัดสินของศาลด้วยการลา
ออกของผูน้ำา และนำาเสนอความคดิของตนทีม่ตีอ่การเมอืง
ของไทยในขณะนั้น
 นอกจากนี้ยังพบการบอกเล่าเรื่องราวของ
บุคคลอื่นบุคคลอื่นในที่นี้คือ การนำาเสนอให้ผู้อ่านทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในด้านต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 
หากบุคคลดังกล่าวทำาให้กลุ่มตนถูกมองในทางไม่ดีก็จะนำา
เสนอในด้านไม่ดี หากบุคคลนั้นสามารถสร้างประโยชน์ให้
แก่ตนก็จะนำาเสนอในด้านที่ดี ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 (2) อาจารย์...(ชื่อ-นามสกุล)... เกิดแล้วครับ 
หลังจากออกรายการ...(ชื่อผู้ประกาศข่าว)...วันก่อน เริ่ม
มีรายการต่างๆ ติดต่อมามากขึ้น
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 จากตัวอย่างที่	 (2)	 ผู้เขียนเล่าเรื่องราวของ
อาจารย์ผู้ชายคนหนึ่ง ให้ผู้อ่านได้รับทราบว่า หลังจาก
ที่อาจารย์ไปออกรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่ง ปรากฏว่า
มีรายการโทรทัศน์ช่องอื่นๆ เริ่มติดต่ออาจารย์ไปออก
รายการเช่นกัน ทั้งนี้การนำาเสนอเรื่องราวของบุคคลท่าน
นี้ในด้านที่เป็นที่สนใจของรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็นการนำา
เสนอข้อมูลบุคคลด้านดีไม่ใช่ด้านลบ เนื่องจากแนวความ
คิดของอาจารย์ท่านนี้สอดคล้องกับแนวทางการเมืองของ
กลุ่มการเมืองบนเว็บเฟสบุ๊กกลุ่มนี้ หากพิจารณาถ้อยคำา 
ประโยคและบริบทการใช้ภาษาจะพบว่าผู้เขียนต้องการ
นำาเสนอให้ผู้อ่านทราบเรื่องราวของบุคคล

	 2.	กลวิธีการข้อร้อง	หรือชักชวน	
 กลวิธีการแสดงความเห็นดังกล่าว จำาแนกออก
เป็น 2 ประเด็น ดังนี้
  2.1 กลวิธีการขอร้อง 
  คำาว่า ขอร้อง เป็นคำากริยา หมายถึง ขอให้
ช่วยเหลือ หรือ ขอให้ทำาตามที่ขอ (ราชบัณฑิตยสถาน. 
2556 : 177) ฉะนั้น กลวิธีการขอร้องในที่นี้คือ การเขียน
แสดงความเห็นโดยการแสดงเจตนาเพื่อขอรับความช่วย
เหลือในด้านต่าง ๆ จากบุคคลอื่นที่เข้ามาอ่านข้อความ
เห็นที่ตนเขียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 (3) ขอแรงพี่น้องช่วยระดมไปช่วยพี่น้องของ
เราที่กระทรวงการคลังหน่อยครับ เพราะตำารวจกำาลังขยับ
เข้าไปใกล้ 
 จากตัวอย่างที่  (3) ผู้ เขียนเลือกใช้คำาว่า 
“ขอแรง” ขึ้นต้นข้อความเห็น หรือคำาว่า “ช่วย” ซึ่ง
เป็นการบ่งเจตนาขอร้องอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ผู้
เขียนกระทู้ได้ระบุความต้องการคือ ให้ออกมาชุมนุมช่วย
กันที่กระทรวงการคลัง เพราะเจ้าหน้าที่กำาลังประชิดกลุ่ม
ผู้ชุมนุม จะเห็นว่าผู้เขียนเลือกใช้คำาศัพท์ที่บ่งเจตนาของ
การ “ขอร้อง” ให้กระทำาการตามที่ตนต้องการคือ ออก
มาร่วมชุมนุมที่กระทรวงการคลัง 
  2.2 กลวิธีการชักชวน
  คำาว่า ชักชวน เป็นคำากริยา หมายถึง ชวนให้
ทำาด้วยกัน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2556 : 368) กลวิธีการ
ชักชวนในที่นี้ หมายถึง การชวนให้บุคคลอื่น ๆ มาร่วม

กระทำา หรือเห็นด้วย สนับสนุนตนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
 (4) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์เชิญพี่
น้องชาวกรุงเทพมหานคร มาร่วมชุมนุมกับเราทุกเวที เพื่อ
บอกรักประเทศไทยพร้อมกัน เราจะจัดวาเลนไทน์ 14-15-
16 สามวันติดต่อกันเลย เราจะมาบอกรักประเทศไทยไป
พร้อม ๆ กันบอกให้ทั้งโลกรู้ว่า เรารักประเทศไทย
 จากตัวอย่างที่	 (4) ผู้เขียนแสดงความเห็น
ทางการเมืองได้ใช้คำาว่า “เชิญ” เป็นลักษณะของการ
ชวนให้ผู้คนเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองที่จะมีการจัด
กิจกรรมวันวาเลนไทน์นอกจากนี้ยังเลือกใช้ข้อความว่า 
“เพื่อบอกรักประเทศไทย” ซึ่งโน้มน้าวให้ผู้คนเห็นความ
สำาคัญของกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกถึงความรักชาติ
 3.	กลวิธีการแสดงความรู้สึก	
 คำาว่า ความ เป็นคำานาม หมายถึง เรื่อง เช่น 
เนื้อความ เกิดความ , อาการ ด้วยกัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556 : 245) ส่วนคำาว่า รู้สึก เป็นคำากริยา หมายถึง รู้ตัว 
เช่น ย่องไปข้างหลังอย่าให้เขารู้สึก, รู้ด้วยการสัมผัส เช่น 
รู้สึกร้อน, รู้สำานึก เช่น เขารู้สึกตัวว่าทำาผิด, เกิดอาการที่
รู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์ เช่น รู้สึกสนุก, เกิดสังหรณ์ขึ้นในใจ 
เช่น รู้สึกว่าจะมีใครมาหา, มีแนวโน้มให้สันนิษฐานหรือ
คาดคะเนว่าจะเกิดอะไรขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 
1009)
 กลวิธีการแสงความรู้สึก ในที่นี้หมายถึง ความ
รู้สึกตัวว่าอยู่ในอาการที่เป็นสุขหรือทุกข์ คิดอย่างไรต่อ
การเมืองของไทย เช่น รู้สึกชื่นชมยกย่องสรรเสริญด้วย
ความยินดี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 (5) จิตใจของพวกท่านทำาด้วยอะไรนะ ! ปกติ
แค่ยืนโหนรถเมล์ไปไม่กี่ป้ายก็ถือว่าสุดๆ แล้ว นี่เล่นโหน
รถมาจากใต้เลย ขอกราบคาราวะทุกท่านจริงๆ ...พี่น้อง
ไทยเฉยโลกสวยดูไว้ซะ! (ภาพผู้คนยืนในรถเมล์อย่าแออัด) 
 (6) สุดยอดจริงๆ ขอยกนิ้วให้เธอยอดนักสู้ !!! 
(ตามด้วยภาพผู้ชุมนุมแต่งตัวคล้ายอาสาสมัครพยาบาล
เดินยกมือเข้าหาแนวเจ้าหน้าที่ที่ถือปืนยืนเรียงแถวเพียง
คนเดียว)
 จากตัวอย่างที่	 (5)	 ผู้เขียนแสดงความเห็น
กระทู้ชื่นชมกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาร่วมชุมนุม ซึ่งบุคคล
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กลุ่มดังกล่าวต้องยืนบนรถที่แออัดจากภาคใต้ เพื่อมา
ร่วมชุมนุมทางการเมือง โดยเลือกใช้คำาศัพท์ว่า “สุดๆ 
แล้ว” ซึ่งเป็นการแสดงความรู้สึกของตนโดยการกล่าว
ชื่นชมความอดทนเสียสละอย่างมาก นอกจากนี้ยังใช้คำา
ว่า “ขอกราบคารวะ” ซึ่งเป็นการเลือกใช้คำาศัพท์ที่แสดง
ให้เห็นความนับถือหรือการยกย่อง 
 ส่วนตัวอย่างที่	 (6)	 ผู้เขียนได้เลือกใช้กลวิธี
การกล่าวแสดงความรู้สึกชื่นชมในความกล้าหาญของ
กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองกลุ่มหนึ่งตั้งแถวเดินเข้าประจัน
หน้ากับเจ้าหน้าที่รัฐโดยไม่มีท่าทีหวาดกลัว โดยผู้เขียนได้
เลือกใช้ข้อความว่า “สุดยอดจริงๆ ขอยกนิ้วให้เธอยอดนัก
สู้” ซึ่งคำาว่า“สุดยอด” และ “ยกนิ้วให้” แสดงให้เห็นว่า
ผู้เขียนแสดงความรู้สึกชื่นชมต่อความกล้าหาญ
 4.	กลวิธีการถาม-ตอบ	
 คำาว่า ถาม เป็นคำากริยา หมายถึง ตั้งปัญหา
หรือประเด็นเพื่อให้ได้คำาตอบ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 
530) ส่วนคำาว่า ตอบ เป็นคำากริยา หมายถึง กล่าวเมื่อมี
ผู้ถาม แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556 : 469)
 กลวิธีการถามและตอบในที่นี้ การถาม หมายถึง
การกล่าวข้อความเพื่อหาคำาตอบ และการตอบ หมายถึง 
การแสดงความโต้แย้ง หรือกล่าวแก้ในประเด็นที่ถูกตั้ง
คำาถาม หรือการกล่าวเมื่อมีผู้กล่าวถามเช่น การถามความ
คิดเห็นดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 (7) คิดว่าจะมีรัฐประหารไหมครับ?
 จากตัวอย่างที่	(7) ผู้เขียนได้ใช้ข้อความในการ
เขียนด้วยรูปประโยคคำาถาม โดยมีเครื่องหมาย “?” กำากับ
ว่าเป็นการถาม นอกจากนี้ผู้เขียนขึ้นต้นประโยคด้วยคำา
ว่า “คิดว่า” ซึ่งเป็นการเลือกใช้คำาศัพท์ในการเขียนเพื่อ
บ่งเจตนาในการถามความคิดเห็นของผู้อื่นต่อกระแสข่าว
การรัฐประหารว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 
 หรือ การถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
 (8) นี่มันสงครามใช่มั๊ยเนี่ย! (ภาพชายถืออาวุธ
ซุ่มอยู่ข้างรถยนต์)
 จากตัวอย่างที่	 (8)	 เป็นการเขียนโดยการตั้ง
คำาถามประกอบภาพ หรือการตั้งคำาถามจากภาพ โดยมี

ภาพประกอบเป็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่
ของทางการยืนถือปืนซุ่มอยู่ข้างรถกระบะ ผู้เขียนจึงได้
นำาภาพดังกล่าวมานำาเสนอ และตั้งคำาถามจากเหตุการณ์
ในภาพ ว่า “สงครามใช่มั๊ย(ไหม)เนี่ย” ซึ่ง “ใช่มั๊ย(ไหม)
เนี่ย” เป็นคำาบ่งเจตนาการถาม เมื่อผู้อ่านพิจารณาภาพ
ประกอบกับเนื้อความก็สามารถทราบว่าผู้เขียนต้องการ
ถามเหตุการณ์ในภาพเรียกว่าสงครามใช่หรือไม่
 ส่วนกลวิธีการตอบคำาถาม เมื่อมีการตั้งคำาถาม
เกิดขึ้นย่อมมีการตอบคำาถาม ซึ่งคำาถามในที่นี้ไม่ได้จำากัด
เพียงคำาถามที่ปรากฏในกลุ่มการเมืองบนเฟสบุ๊ก แต่อาจ
จะเป็นคำาถามผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น การให้สัมภาษณ์ทาง
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ทั้งคำาถามที่ผู้เขียนแสดงความเห็น
ถูกถามเองหรือบุคคลอื่นถูกถาม หรือคำาถามที่ไม่ระบุผู้ถูก
ถาม แต่ผู้เขียนใช้ช่องทางกลุ่มการเมืองบนเฟสบุ๊กเป็น
พื้นที่ในการตอบคำาถามนั้น บางครั้งการตอบคำาถามจะ
ไม่ต่อเนื่องกับคำาถาม กล่าวคือ ผู้เขียนเขียนตอบคำาถาม
โดยไม่ปรากฏคำาถาม ไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้ถาม
คำาถามนั้น และถามว่าอย่างไร ถาม ณ ที่แห่งใด หรืออาจมี
การหยิบยกคำาถามมาเขียนก่อนแล้วเขียนคำาตอบตามหลัง
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 (9) เพราะออกมาไล่ผู้หญิงที่หน้าด้านที่สุดใน
โลก คนไทยถึงต้องออกมาสร้างสถิติ ชุมนุมมากที่สุดใน
โลก 10 ล้านคน
 (10) ทำาไมต้องมีการชุมนุมที่ราชดำาเนิน ตอบ 
เพื่อให้เหล่าคนชั่วคนโกงตกใจ! หยุด! และสำานึกเสียว่า...
ความดีมีตัวตน ความดีจะไม่ยอมแพ้อยู่แต่ในบ้าน ความ
ดีจะขัดขวางให้
 จากตัวอย่างที่	 (9)ผู้เขียนแสดงความเห็น
เลือกใช้กลวิธีการตอบคำาถาม โดยไม่ปรากฏคำาถาม แต่ผู้
อ่านสามารถคาดเดาได้ว่าคำาถามคือ “ทำาไมต้องมาชุมนุม
จำานวนมาก ๆ” ผู้เขียนกระทู้จึงตอบว่า “เพราะต้องการ
ขับไล่ผู้นำาจึงต้องออกมาเป็น 10 ล้านคน” ทั้งนี้เมื่อเชื่อม
โยงกับกระทู้อื่นๆ ในห้วงเวลาเดียวกันทำาให้ทราบว่ากลุ่ม
ผู้ชุมนุมตั้งเป้าหมายจำานวนที่ 10 ล้านคน ซึ่งอาจจะเกิด
คำาถามว่า “ทำาไมต้องตั้งเป้าหมายมากถึง 10 ล้านคน ผู้
เขียนจึงตอบข้อสงสัยดังกล่าวเป็นกระทู้ในกลุ่มการเมือง
บนเฟสบุ๊ก
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 ส่วนตัวอย่างที่ (10) มีความต่างจากตัวอย่างที่ 
(9) ตรงที่มีการระบุคำาถามให้ผู้อ่านได้ทราบ “ทำาไมต้อง
มีการชุมนุมที่ราชดำาเนิน” แล้วตามด้วยคำาตอบ “เพื่อให้
เหล่าคนชั่วคนโกงตกใจ! หยุด! และสำานึกเสียว่า...ความดี
มีตัวตน ความดีจะไม่ยอมแพ้อยู่แต่ในบ้าน ความดีจะขัด
ขวางให้”
	 5.	กลวิธีการสาปแช่งหรือข่มขู่	
 5.1 กลวิธีการสาปแช่ง
 คำาว่า สาปแช่ง เป็นคำากริยา หมายถึง กล่าวมุ่ง
รา้ยใหผู้อ้ืน่เปน็อนัตรายอยา่งรา้ยแรง (ราชบณัฑติยสถาน, 
2556 : 1215) ในบทความนี้ การสาปแช่ง หมายถึงการ
กล่าวคำามุ่งร้ายให้ผู้อื่นหรือคู่ตรงข้ามได้รับอันตรายอย่าง
ร้ายแรง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 (11) ขอสาปแช่งให้...(อาชีพหนึ่ง)...ที่ทำาร้าย
ประชาชน ขอให้ตัวมัน ลูกเมียและครอบครัวของมัน จง
มีแต่ความวิบัติและฉิบหาย!
 จากตัวอย่างที่ (11) ผู้เขียนแสดงความเห็นโดย
การใช้กลวิธีการกล่าวสาปแช่ง อย่างตรงไปตรงมาด้วยการ
เริ่มต้นข้อความด้วยคำาว่า “ขอสาปแช่ง” ตามด้วยสิ่งที่
ตนปรารถนาให้ผู้ถูกแช่งได้รับ คือ “จง...ความวิบัติและ
ฉิบหาย”
 5.2 กลวิธีการข่มขู่
 คำาว่า ข่มขู่ เป็นคำากริยา หมายถึง ทำาให้กลัว 
ทำาให้เสียขวัญ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 169) ใน
บทความนี้ การข่มขู่ คือ การใช้ภาษาโดยมีเจตนาต้องการ
ให้ฝ่ายหนึ่งเกิดความหวาดกลัว ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 (12) 14 ธันวาคม 2556 ศึกวัดใจขุนทหาร ลุง
กำานันเข้าไปคนเดียว ถ้าคุณเล่นสกปรก คุณได้เห็นคน 15 
ล้านออกมาเต็มถนนแน่นอน 
 จากตัวอย่างที่ (12) ผู้เขียนแสดงความเห็นโดย
การข่มขู่ฝ่ายทหารที่มีการเชิญแกนนำาผู้ชุมนุมเข้าพบ หาก
ทหารกระทำาการใดๆ กลุ่มตนก็พร้อมที่จะออกมาแสดง
พลังตามท้องถนนจำานวนมาก ผู้เขียนได้เลือกใช้คำาที่บ่ง
ลักษณะการข่มขู่คือ “คุณจะได้เห็นคนจำานวนมาก” การ
หยิบยกเอาจำานวนคนมากๆ มากล่าวเพื่อข่มขู่ให้อีกฝ่าย
เกิดความกลัวเพราะเมื่อคนออกมาออกมามาก ย่อมหมาย
ถึงปัญหาที่ตามมา เช่น การจราจร วิถีชีวิตของประชาชนที่

ได้รับผลกระทบ และยังขู่ด้วยการแสดงให้เชื่อว่ากลุ่มตนมี
ขนาดใหญ่และมากพอที่จะทำาอะไรก็ได้ ดังคำาว่า “คน 15 
ล้าน”
 6.	การนำาเสนอโดยใช้เรื่องแต่ง 
 คำาว่า เรื่อง เป็นคำานาม หมายถึง ภาวะหรือ
เนื้อหาของสิ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ (ราชบัณฑิตยสถาน,2556 : 
1021) ส่วนคำาว่า แต่ง เป็นคำากริยา หมายถึง เรียบเรียง
ให้เป็นเรื่องราว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 516) 
 กลวิธีการใช้เรื่องแต่งในที่นี้ หมายถึง การเขียน
แสดงความเห็นโดยการนำาข้อเท็จจริงผสมกับกลวิธีทาง
ภาษาและจิตนาการผูกโยงขึ้นเป็นเรื่องราวคล้ายกับงาน
เขียนประเภทบันเทิงคดี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 (13) เย็นลมหนาว…อีสาน…
 กองไฟกอ่นสวา่งของวนัที ่1 มกราคม 2557ลกู..
หลาน..พ่อแม่..คุณตา คุณยาย นั่งและยืนมืออังไฟอยู่
รอบๆกองไฟ ความหนาวเย็นถูกขับไล่ออกไปเพียงเล็ก
น้อยเด็กเล็กๆ บางคน นอนคดคู้ อยู่ข้างกองไฟเกือบทุก
คน ลืมความหนาวเหน็บ…”ที่เย็นจับหัวใจสำาหรับปีนี้”
 ทุกคนรู้ดีว่า อีก 2 – 3 ชั่วโมง…ทุกคนจะแยก
ย้าย ลาจากกันแววตาโหยหาย หดหู่ ซ่อนลึก อยู่ในสายตา
ของคุณยาย พิษร้ายของการรอคอยและการจากลากันไป
ถูกทับซ้อนลึก และปวดร้าว อยู่ในสายตา และหัวใจของ
คุณยาย…นานนับนาน..!
 ลูกสาว ลูกเขย ไปเป็นทาสแรงงาน ในไร่อ้อย
ที่โคราชเงินแสนห้าหมื่นบาท ที่ขอเบิกล่วงหน้า “เพื่อพอ
สร้างบ้านให้ยายและหลานได้อาศัย”วันทำางานยังชำาระไม่
หมด…คงอีกประมาณ 7 เดือนสำาหรับงานฉีดยาฆ่าแมลง
ในไร่อ้อย… ของลูกสาวและลูกเขย…
 อีนาง…ผู้สาว ได้กลับบ้านมาเพียงคนเดียว
เพราะลูกสาวกับหลานอีกคน ต้องทำางานในร้านอาหาร
ช่วงปีใหม่มหกรรม ชุมนุมครอบครัว และญาติมิตร เริ่มจืด
กร่อยขึ้นเรื่อยๆพร้อมๆกับการก้าวเข้ามา…ของทุนโลกาภิ
วัตน์….กฎเกณฑ์ ของผู้เสวยสุข ฟุ่มเฟือย และมีอำานาจ…!
กำาลังผูกร้อย และสร้างกฎเกณฑ์“ทำาลายคุณค่าของคน
และความดีงาม”ยายเก็บความปวดร้าวลึกไว้ในหัวใจ ยาย
ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น กับประเทศของเราแต่ยายเจ็บปวด 
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และร้าวลึกอยู่ในหัวใจ…กับสิ่งที่กำาลังสูญเสียไป ทุกปีและ
ทุกปี
 ก่อนกองไฟเริ่มโรยรา และมอดดับลงทุกคนก็
จะแยกย้าย กันกลับไปทำางาน…เสมือนทาสที่อธิบายไม่ได ้
เราทุกคนเรียนรู้ความเจ็บปวด…จากความสูญเสีย มากขึ้น
ทุกวัน…! กองไฟโรยราและมอดดับลง แต่เปลวไฟร้อนแรง
ในหัวใจ…เริ่มลุกโชนขึ้นเรื่อยๆ…อีกไม่นานคนอีสานจะลุก
ขึ้นสู้…!!!และเราจะทวงคืน ความสูญเสียทั้งหมด กลับคืน
มา กองไฟหน้าบ้านช่วงหน้าหนาวตอนปีใหม่…จะกองโต
ขึ้นกว่าเดิมและทุกคนจะอบอุ่น..ไม่ต้องหายหน้าจากกัน
ไปไหนอีกแล้วแผ่นดินอีสาน…จะกลับมาเป็นของทุกคน…
และอยู่ร่วมกัน “ภายใต้ร่มโพธิ์แห่งธรรม” อย่างอบอุ่นมี
อยู่มีกิน…. 
 จากตัวอย่างที่	 (13) ผู้เขียนนำาเสนอปัญหา
เรื่องปากท้องและความเดือนร้อนของประชาชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้กลวิธีการเล่าเรื่องที่ทำาให้ผู้
อ่านรู้สึกว่าตนกำาลังอ่านเรื่องแต่งที่เรียกว่า “งานบันเทิง
คดี” แม้จะมีลักษณะเป็นเรื่องแต่งหากพิจารณาให้
ละเอียดพบว่า ผู้เขียนนำาเสนอภาพของการต่อสู้กับความ
อดอยากของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องละทิ้ง
บ้านแยกย้ายไปอยู่คนละทิศละทาง 
 7.	กลวิธีการกล่าวให้ร้าย	
 คำาวา่ กลา่ว เปน็คำากริยา หมายถงึ บอก แจง้ พดู
(ราชบัณฑิตสถาน, 2556 : 80) ส่วนคำาว่า ให้ร้าย เป็นคำา
กริยา หมายถึง หาความร้ายป้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสีย
หาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1358)
 กลวิธีการกล่าวให้ร้าย ในบทความนี้หมายถึง 
การที่บุคคลได้เขียนกล่าวหาบุคคลอื่นในเรื่องต่าง ๆ เพื่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 (14) โฉมหน้าฝูงกระหรี่...(เสื้อสีทางการเมือง
สีหนึ่ง)...ที่ทำาร้ายพระสงฆ์ที่หน้า.....(ภาพผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง
ยืนเรียงแถว)
 จากตัวอย่างที่	(14) ผู้เขียนเลือกใช้กลวิธีการ
กล่าวให้ร้าย เป็นการกล่าวให้ร้ายกลุ่มบุคคลที่สวมเสื้อ
คนละฝั่งสีกับกลุ่มตน โดยเลือกใช้คำาว่า “กระหรี่” ซึ่ง
หมายถึง บุคคลในภาพที่ปรากฏเป็นคนไม่ดี และยังยำ้า
ความไม่ดีด้วยภาพประกอบที่เป็นภาพกลุ่มผู้หญิงกำาลัง

ทุบตีพระสงฆ์ และข้อความว่า “ทำาร้ายพระสงฆ์” จึง
เป็นการเขียนแสดงความเห็นที่มุ่งให้ร้ายผู้อื่นและยังพบ
การใช้คำาลักษณนามว่า “ฝูง” กับคน ซึ่งเป็นคำาลักษณ
นามที่ไม่ใช้กับคน
 8.	กลวิธีการกล่าวติเตียน
 คำาว่า ติ เป็นคำากริยา หมายถึง ชี้ข้อบกพร่อง 
คำาว่า ติเตียน เป็นคำากริยา หมายถึง ยกโทษข้ึนพูด, กล่าวร้าย
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 498)
 การกล่าวติเตียน ในที่นี้หมายถึง การแสดง
ความคิดเห็นที่ต้องการให้ฝ่ายที่ถูกตำาหนิได้ทราบถึงข้อ
บกพร่อง หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ตลอดจนการ
หยิบยกความผิดขึ้นมากล่าว ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความไม่พอใจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 (15) ...(ชื่อนักวิชาการ)...นักวิชาการคนดัง
ของ...(กลุ่มการเมือง)...ก็เคยมีผลงาน “ขโมย” งานของ
คนอื่นมาเป็นของตัวอย่างไม่ละอายใจมาแล้วนะครับ ช่าง
เป็นคนดีจริงๆ
 จากตัวอย่างที่ (15) ผู้เขียนได้เลือกใช้กลวิธีการ
ตำาหนิการคัดลอกผลงานของนักวิชาการคนหนึ่งว่าเป็น 
“การกระทำาที่น่าละอายใจ” และยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า 
“ผู้กระทำายังได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี” ซึ่งเป็นการ
ตำาหนิกลุ่มคนที่ให้ความยกย่องการกระทำาที่ผิด 
 9.	กลวิธีการแนะนำา
 คำาว่า แนะนำา เป็นคำากริยา หมายถึง ชี้แนวทาง
ให้ทำาหรือปฏิบัติ(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 645) กลวิธี
การแนะนำาในที่นี้ หมายถึง การแสดงความเห็นทางการ
เมืองโดยเจตนาชี้แนวทางให้ปฏิบัติ หรือเป็นการแนะแนว
ทางว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 (16) ถ้าจะให้บ้านเมืองไม่มีความรุนแรง ไม่รบ
ราฆ่าฟันกัน ไม่ปฏิวัติรัฐประหาร จัดเลือกตั้งได้โดยเป็นที่
ยอมรับของประชาชน ก็ต้องเริ่มจาก
 1) อดีตผู้นำารัฐบาลทุกชุดต้องแสดงความรับผิด
ชอบทางการเมืองต่อการฆ่าฟันและความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ภายใต้รัฐบาลของตน
  2) ผู้นำาพรรคควรรับผิดชอบทางการเมืองต่อ
การนำาพรรคไปในแนวทางต่อต้านและขัดขวางการเลือก
ตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตย แต่กลับไม่ต่อต้านขัดขวาง
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การปฏิวัติรัฐประหาร และยังเสวยอำานาจโดยอาศัยการ
แทรกแซงทางการเมืองของทหาร
 3) คนเราควรละอายต่อความไม่คงเส้นคงวาระ
หว่างคำาพูดกับการกระทำาของตัว
 จากตัวอย่างที่ 	 (16)  ผู้ เขียนได้ เลือกใช้
กลวิธีการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
โดยมีแนวทาง 3 ประการคือ ผู้นำามีความรับผิดชอบ 
พรรคการเมืองมีความรับผิดชอบ และมีละอายต่อความ
ไม่คงเส้นคงวาระหว่างคำาพูดกับการกระทำา
 10.	กลวิธีการเรียกร้อง	
 คำาว่า เรียกร้อง เป็นคำากริยา หมายถึง ร้องขอ
แกมบังคับให้ทำาหรือให้งดการกระทำา (2556 : 1014)
กลวิธีการเรียกร้องในที่นี้ หมายถึง การเขียนแสดงความ
เห็นมีโดยเจตนาเพื่อให้เกิดการสนองตอบตามความ
ต้องการของผู้เขียนดังกล่าว ทั้งนี้การเรียกร้องดังกล่าว
จะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับจากคนทุกฝ่ายก็ได้ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
 (17) ยังมีหน้า ท้าทาย ไม่อายปาก
 รอกสำาราก ราวคนดี ศรีโกสินทร์
 พวกมึงผ่าน กฎหมายเหี้ย เลียส้นตีน
 ไอ้...(ช่ือนักการเมือง)... หวังเหยียบดิน คืนถ่ินไทย
 พวกมึงปลอม เอกสาร งานถวายราช
 แอบเสียบบัตร แทนกัน งานกฎหมาย
 บิดเบือนการ คานอำานาจ รัฐธรรมวาย
 คิดแผนร้าย ได้สภาชั่ว ผัวเมียกัน
 คำาแถลง แถไถ ฟังไม่ขึ้น
 กูขัดขืน ฝืนต้านสัตว์ เดรัจฉาน
 ไล่ให้พ้น แผ่นดินไทย ไปชั่วกาล
 อย่าหน้าด้าน ไร้ยางอาย กูไม่ยอม 
 จากตัวอย่างที่	(17) ผู้เขียนแสดงความเห็นได้
เลือกใช้กลวิธีการเขียนแสดงความเห็นโดยการเรียกร้องให้
ผู้นำาประเทศลาออกจากตำาแหน่ง เนื่องจากเชื่อว่ามีการก
ระทำาหลายประการที่ไม่ถูกต้อง แม้ผู้เขียนจะไม่ได้กล่าว
อย่างตรงไปตรงมาถึงการขอร้องให้ลาออกจากตำาแหน่ง 
แต่การเลือกใช้ถ้อยคำาบางอย่างทำาให้เห็นถึงความต้องการ
ที่แฝงอยู่ของผู้เขียน เช่น “ไล่” บ่งเจตนาของผู้เขียนได้ว่า
ต้องการให้ผู้นำาพ้นจากตำาแหน่ง

สรุปผลและอภิปรายผล
 การเขียนแสดงความเห็นกระทู้ทางการเมือง
บนเฟสบุ๊ก มีกลวิธีที่หลากหลายการเลือกใช้กลวิธีต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับลักษณะของเนื้อหาสาระ
ที่ต้องการสื่อสารและสัมพันธ์กับกลุ่มการเมืองด้วย เช่น 
เนื้อหาที่กลุ่มตนได้ประโยชน์จะเลือกใช้กลวิธีที่มีความ
เป็นกัลยาณมิตร อ่อนโยน เช่น กลวิธีการสาปแช่งจะไม่
ปรากฏการใชก้ลวธิกีารดงักลา่วกบับคุคลทีร่ว่มอดุมการณ์
แนวคิดทางการเมืองกลุ่มตนแต่จะใช้กับฝ่ายตรงข้าม 
นอกจากนี้กลวิธีการแสดงความเห็นทางการเมืองเผยให้
เห็นความเป็นพวก “เขา-เรา” ในทางการเมือง ซึ่งไชย
รัตน์ เจริญสินโอฬาร (2556 : (37)) ได้กล่าวถึง ความ
เป็นการเมืองว่า “การเมืองไม่ใช่เรื่องของความสมานฉันท์
หรือความเห็นพ้องต้องกัน แต่การเมืองคือการเลือกข้าง 
การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ที่ยุติธรรมจริงๆ คือการตัดสินใจ
เลือกข้างทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย” หาก
ถือนิยามข้างต้น เมื่อพิจารณาการเขียนแสดงความเห็น
ทางการเมืองบนเฟสบุ๊ก ถือว่า เฟสบุ๊ก คือ พื้นที่ทางการ
เมืองอีกรูปแบบหนึ่งที่มี “ความเป็นการเมือง” และ “การ
เลือกข้าง”
 กลวิธีการเขียนแสดงความเห็นกระทู้ ทั้ง 10 
กลวิธี หากพิจารณาถึงบริบทการใช้จำาแนกออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้เฉพาะเรื่องหรือบุคคลที่กลุ่มตนได้รับ
ประโยชน์ เช่น กลวิธีการแสดงความรู้สึกชื่นชม กลุ่มที่
ใช้เฉพาะเรื่องหรือบุคคลที่มีความเห็นทางการเมืองที่จัด
อยู่ตรงข้ามของตน เช่น กลวิธีการสาปแช่ง และกลุ่มที่
ใช้ได้อย่างเป็นกลางทั้งฝ่ายตนและฝ่ายตรงข้าม เช่น กลวิธี
การตั้งคำาถาม จะเห็นว่าการเลือกใช้กลวิธีการแสดงความ
เห็นต่าง ๆ คือเรื่องที่ออสติน (1962) เรียกว่า “ภาษาคือ
การกระทำา” (Speech Act / Illocutionary Act) กล่าว
คือ “การพูดทุกครั้งเป็นการพูดเพื่อวัตถุประสงค์บาง
อย่าง เช่น พูดเพื่อถามหรือตอบคำาถาม พูดเพื่อให้ข้อมูล 
ให้ความมั่นใจ เพื่อเตือน พูดเพื่อประกาศเจตนารมณ์ 
ความตั้งใจ พูดเพื่อบอกนัด วิพากษ์วิจารณ์ หรือพูดเพื่อ
ระบุบางสิ่งบางอย่าง” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2556 : 
35) การเขียนแสดงความเห็นจึงเปรียบเสมือนการกระทำา
ทางภาษาที่ประกอบด้วยเนื้อความ บริบท และเจตนาของ
ผู้เขียน 
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 การศึกษากลวิธีการทางภาษาในสื่อออนไลน์ 
เช่น ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ (2555) ได้วิจัยเรื่อง การ
ศึกษาการปฏิสัมพันธ์ ในห้องสนทนาแคมฟร็อกใน
ภาษาไทย : กรณีศึกษาห้องสนทนาในโซน 18+ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร และ
กลวิธีการทางภาษาที่ผู้เล่นทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง
ใช้ในการสื่อสาร ผลการศึกษาพบองค์ประกอบของการ
สื่อสาร 4 ประการ คือ ฉาก ผู้ร่วมเหตุการณ์ เป้าหมาย 
และบรรทัดฐาน ส่วนกลวิธีการทางภาษา 3 กลวิธีตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ กลวิธีการสั่ง กลวิธีการทำาให้ผู้ฟังรู้สึก
ดี และกลวิธีการทำาให้ผู้ฟังไม่พอใจ จากผลการวิจัยข้างต้น
สะท้อนให้เห็นความแตกต่างของกลวิธีการสื่อสาร ซึ่งเกิด
จากหลายปัจจัย เช่น เรื่องที่สื่อสาร วัตถุประสงค์ในการ
สื่อสาร แม้จะสื่อสารผ่านช่องทางสื่อประเภทเดียวกัน
 การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารต่างๆ จึงประกอบ
ด้วยเนื้อความ บริบท และเจตนา ที่สัมพันธ์กับการสร้าง
ความเป็นมิตร-ศัตรูทางการเมือง นับเป็นปรากฏการณ์
ทางภาษาหนึ่งที่สามารถใช้จำาแนกความแตกต่างของ
ความเห็นออกเป็นกลุ่มๆ การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร
ใดก็ตามจึงมีความสัมพันธ์กับบุคคลและกลุ่มความเห็น

ทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองจึงจัดเป็นปฏิบัติ
การทางสังคมอย่างหนึ่งที่นำาโลกความจริงที่บุคคลแตก
ต่างกันทางความคิดทางการเมืองมาบรรจุไว้ในโลกเสมือน
จริง หรือถือว่าเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งบนโลกออนไลน์ 
การสื่อสารความเห็นทางการเมืองจึงเป็นการกระทำา
ทางการเมืองของสังคม
 การกระทำาทางสังคมใดก็ตาม “ปัจเจกบุคคล
จำาเป็นต้องมีสังกัด” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2556 : 
(37)) การแสดงความเห็นนั้นต้องคำานึงถึงสังกัดของตน 
คือ ตนจะกระทำาในฐานะของสังกัดความคิดใด ทั้งนี้เพื่อ
ที่จะแยกความแตกต่างของเรา (We) กับ เขา / เธอ นำาไป
สู่กลวิธีการต่างๆ ของการเขียนแสดงความเห็นการสื่อสาร
ในสังคมออนไลน์จึงเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่เต็ม
ไปด้วยการเลือกข้าง การมีฝักฝ่าย การเมืองจึงเป็นเรื่องที่
ต้องมีฝ่ายเสมอ ทั้งในโลกความจริงและโลกออนไลน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบกลวิธีการเขียนแสดงความ
เห็นที่จำาแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังที่ได้นำาเสนอมาแล้วข้าง
ต้น คือ กลวิธีที่ใช้เฉพาะกลุ่มตน ใช้เฉพาะกลุ่มตรงข้าม 
และใช้ทั้งสอง
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กลวิธีการกล่าวขอโทษในนวนิยายไทย
Apologizing Strategies in Thai Novels
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บทคัดย่อ
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการกล่าวขอโทษที่ปรากฏในนวนิยายทั้ง 5 ช่วงสมัย (ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2444 – 2555) จำานวน 40 เรื่อง ผลการวิจัย พบว่า การกล่าวขอโทษในนวนิยายไทยมี 2 ประเภท คือ 1) การ
กล่าวขอโทษแบบตรง ที่ปรากฏถ้อยคำาแสดงเจตนาในการขอโทษ เช่น“ขอโทษ” “เสียใจ” และ 2) การกล่าวขอโทษ
แบบอ้อม ซึ่งจะไม่ปรากฏคำาว่า“ขอโทษ” “เสียใจ” แต่จะใช้ถ้อยคำาอื่นที่แสดงเจตนาในการขอโทษ ซึ่งกลวิธีการกล่าว
ขอโทษในนวนิยายไทยมี 7 กลวิธี ได้แก่ 1) การกล่าวถ้อยคำาแสดงเจตนาขอโทษ 2) การให้เหตุผล 3) การยอมรับผิด 
4) การกล่าวแก้ตัว 5)การเสนอชดใช้ 6) การทำาให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้น และ 7) การขอร้อง

Abstract
 The purpose of this research was to analyze apologizing strategies found in 40 Thai novels 
during 5 periods (from 1901 to 2012).The result revealed that there were two types of apologizing 
patterns found in Thai novels which were 1) direct apologizing by using an explicit expression of 
apology with the words “sorry” and “regret”, and 2) indirect apologizing without the words “sorry” 
and “regret”, but other expressions for apologizing were used. There were 7 apologizing strategies 
in Thai novels which were 1) an explicit expression of apology, 2) giving reasons, 3) confessing, 
4) making an excuse, 5) compensating, 6) trying to make the hearer feels better and 7) requesting.
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บทนำา
 การขอโทษเป็นการใช้ภาษาในการแสดง
ความรับผิดชอบต่อความผิดที่ เกิดขึ้นโดยใช้คำาพูด 
(Holmes, 1990) นอกจากนั้น พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน2554 (2556 : 171) ได้กล่าวว่าการ
ขอโทษหมายถึง “การขอให้ยกเว้นโทษ”“การใช้เป็นคำา
สุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินผู้อื่น” ดังนั้นการ
ขอโทษจึงเปรียบเหมือนการแสดงความรับผิดชอบและ
การชดใช้ความผิดของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟัง เพื่อช่วยรักษา
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในสังคม ถึงแม้ว่าการ
ขอโทษไม่ได้ทำาให้ความเสียหายหมดไป แต่มีผลด้านจิตใจ
กับผู้ฟังคือทำาให้ผู้ฟังรู้สึกหรือรับรู้ว่าผู้กล่าวขอโทษเสียใจ
และสำานึกผิดในสิ่งที่ได้ทำาลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
 ในทฤษฎีความสุภาพของ Brown and Levinson
(1987) การขอโทษจัดเป็นวัจนกรรมที่เปรียบเหมือนการ
ชดใช้ความผิดของผู้พูด ในขณะเดียวกันการขอโทษก็
ทำาให้ผู้ฟังเสียหน้าเพราะเท่ากับผู้พูดยอมรับว่าตนทำาผิด
ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ถ้อยคำาที่คุกคามหน้าของตนเอง ซึ่ง
จากแนวคิดเรื่อง ความสุภาพต่อตนเอง (self-politeness) 
ของ Chen (2001) ที่กล่าวว่าการขอโทษทำาให้ผู้พูดรู้สึก
เสียหน้า แต่เพื่อต้องการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้พูดและผู้ฟังให้ดำาเนินต่อไปได้ ผู้พูดจึงต้องแสดงความ
สุภาพด้วยการกล่าวขอโทษ ซึ่งผู้พูดจะเป็นผู้พิจารณาว่า
จะเลือกใช้การกล่าวขอโทษแบบตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้อย่างชัดเจน หรือจะกล่าวขอโทษแบบอ้อมเพื่อให้
ผู้ฟังตีความหมายจากถ้อยคำาว่าผู้พูดมีเจตนาที่จะขอโทษ
การศึกษาเรื่องวัจนกรรมการกล่าวขอโทษในงานวิจัย
ของคนไทย และของต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษา
ในเรื่องความสัมพันธ์ของการใช้กลวิธีการกล่าวขอโทษที่
แปรตามนำ้าหนักความผิด สถานภาพทางสังคม เช่น เพศ 
อาชีพ และอายุ ดังงานของทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา (2541) 
จรีรัตน์ เพชรรัตนโมรา (2544) อันธิกา ธรรมเนียม (2549) 
หรือการศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการกล่าวขอโทษระหว่าง
คนไทยกับคนต่างชาติ เช่นงานของวรวรรณเฟื่องขจรศักดิ ์
(2548) งานของ Bergman and Kasper (1991) หรือ
งานของ SongthamaIntachakra(2001) ซึ่งจากการ
สำารวจยังไม่มีงานวิจัยใดศึกษากลวิธีการกล่าวขอโทษ
ที่ปรากฏในบทสนทนาของตัวละครในนวนิยายไทย ซึ่ง

ถือว่าบทสนทนาในนวนิยาย หรือการใช้ภาษาของตัว
ละครในนวนิยายใช้ภาษาในชีวิตจริงของมนุษย์ ตลอด
จนเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือบริบทต่างๆ ในสังคมเป็น
เรื่องราวที่เสมือนจริงมากที่สุด ดังที่รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
(2556 : 9-100) ได้กล่าวไว้ว่า “นวนิยายสามารถสะท้อน
วิถีชีวิตของผู้คนในสังคม เปรียบเสมือนกระจกเงาบาน
ใหญ่ที่สะท้อนให้รู้จักชีวิต รู้จักสังคม รู้จักมนุษย์ ฉะนั้น
นวนิยายย่อมมีสาระและแนวคิดอันดูดซับมาจากสังคม 
ทั้งนี้เพราะนวนิยายจะเกิดขึ้นมาตามจินตนาการของผู้
เขียน แม้โครงเรื่องและพฤติกรรมของตัวละครเป็นเรื่อง
ที่ผู้เขียนแต่งขึ้นมาก็ตาม แต่ผู้เขียนก็ได้ถ่ายแบบมาจาก
บุคคลและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมตามช่วงเวลา
ที่เขียน” ดังตัวอย่าง 
 สถานการณ์: เกรียงกล่าวขอโทษมิกิ (ภรรยา
น้อย) เนื่องจากปาลิกา (บุตรสาวของเกรียง) ทำาร้ายร่าง
กายมิกิ
 (1) เกรียง : ขอโทษ ผมขอโทษมิกิโธ่! เจ็บมาก
ไหมหือเด็กคนนี้มันทั้งดื้อทั้งไม่มีมารยาทอย่าถือสาเลยนะ
ผมบกพร่องดูแลไม่ดีเอง

(ใต้เงาตะวัน, 2543 : 214)
 จากตัวอย่าง (1) จะเห็นว่าแม้ผู้พูดจะไม่ได้ทำา
ผิดโดยตรง แต่ในสถานภาพความเป็นพ่อที่บุตรสาวของ
ตนกระทำาผิด (ทำาร้ายร่างกายผู้ฟัง) ผู้เป็นพ่อจึงต้องรับ
ผิดชอบในความผิดนั้นด้วย ซึ่งจะพบว่า ผู้พูดแสดงกลวิธี
การกล่าวขอโทษถึง 5 กลวิธี ได้แก่ 1) การใช้ถ้อยคำาแสดง
เจตนาขอโทษ ด้วยคำาว่า “ขอโทษ” และ “ผมขอโทษ” 2) 
กลวิธีการทำาให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้นด้วยการแสดงความห่วงใย 
จากข้อความ “โธ่ เจ็บมากไหมหือ” 3) กลวิธีการตำาหนิ
ผู้อื่น จากข้อความ “เด็กคนนี้มันทั้งดื้อทั้งไม่มีมารยาท” 
4)กลวิธีการขอร้องให้ผู้ฟังอภัยในความผิด จากข้อความ 
“อย่าถือสาเลยนะ” และ5) กลวิธีการยอมรับผิดด้วยการ
ตำาหนิตนเอง จากข้อความ “ผมบกพร่องดูแลไม่ดีเอง”
 สถานการณ์ข้างต้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษากลวิธีการกล่าวขอโทษในนวนิยายไทยว่ามีการใช้
กลวิธีการกล่าวขอโทษอย่างไรในสถานการณ์ความผิด
ที่เกิดขึ้นเพื่อนำาไปสู่การอธิบายเรื่องการใช้ภาษาในการ
กล่าวขอโทษที่พบในนวนิยายไทย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่ อวิ เคราะห์กลวิ ธี การกล่ าวขอโทษใน
นวนิยายไทย

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ศึกษาข้อมูลจากบทสนทนาในนวนิยายไทย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2444 – 2555 (โดยศึกษาจากนวนิยายไทยที่
เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2444 จนกระทั่งถึงนวนิยาย
ไทยในปัจจุบัน คือ ปี พ.ศ.2555) เพื่อเป็นตัวแทนการ
กล่าวขอโทษของคนไทย
 2. ศึกษาเฉพาะถ้อยคำาที่แสดงการกล่าวขอโทษ
ของคนไทย โดยไม่รวมการใช้ภาษาท่าทาง หรือกิริยา
อาการต่างๆ ของตัวละครในนวนิยาย

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qual-
itative Research) ซึ่งมีวิธีการดำาเนินการวิจัย ดังนี้
 1. การรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
หนังสือ วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัจนกรรมการ
กล่าวขอโทษทั้งของไทยและต่างประเทศ
 2. การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ศึกษาข้อมูลบทสนทนาในนวนิยายเพื่อวิเคราะห์กลวิธีการ
กล่าวขอโทษและแบ่งช่วงสมัยของนวนิยายได้ทั้งหมด 5 
ช่วงสมัยตามแนวคิดของ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2548 : 16-
28) และอุดม รุ่งเรืองศรี (2527:67-148) ตามสภาพสังคม
ไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงซึ่งสามารถมองเห็น
พัฒนาการในการนำาเสนอเนื้อหาในนวนิยายที่สะท้อนให้
เห็นวิถีชีวิต แนวคิด ความเชื่อ หรือสภาพสังคมในแต่ละ
ช่วงเวลาได้อย่างชัดเจน
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการ
กล่าวขอโทษพิจารณาจากเงื่อนไขการเกิดที่เหมาะสมของ
วัจนกรรมการขอโทษตามแนวคิดของ Searl (1969) ซึ่ง
กำาหนดไว้ว่าวัจนกรรมการขอโทษต้องมีลักษณะครบทั้ง 
4 ประการ ได้แก่ 1) เงื่อนไขที่เกี่ยวกับเนื้อความ หมาย
ถึง การที่ผู้พูดได้กล่าว หรือกระทำาบางสิ่งบางอย่างต่อผู้
ฟัง 2) เงื่อนไขปัจจัยพื้นฐาน หมายถึง การที่ผู้พูดเชื่อว่า
ได้แสดงคำาพูดหรือการกระทำาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ฟัง 3) 
เงื่อนไขความจริงใจ หมายถึง การที่ผู้พูดต้องการแสดงให้

ผู้ฟังทราบว่าผู้พูดตระหนักถึงความผิดและยอมรับผิด 4) 
เงื่อนไขบอกสาระสำาคัญ หมายถึง การที่ผู้พูดแสดงความ
รับผิดชอบในคำาพูดหรือการกระทำาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ฟัง
ด้วยการกล่าวขอโทษ จากเกณฑ์ทั้ง 4 ลักษณะนี้ ผู้วิจัย
จะนำาไปใช้ตัดสินว่าข้อความใดแสดงการกล่าวขอโทษ
และข้อความใดไม่ใช่การกล่าวขอโทษ ซึ่งในข้อความที่
เข้าเกณฑ์การกล่าวขอโทษ ผู้วิจัยจะพิจารณาต่อไปว่า 
ถ้าถ้อยคำาใดแสดงคำากล่าวขอโทษที่ชัดเจนตามรูปภาษา 
เช่น มีคำาว่า ขอโทษ ขออภัย เสียใจ จะถือว่าถ้อยคำานั้น
เป็นการกล่าวขอโทษแบบตรง และหากถ้อยคำาใดปรากฏ
รูปภาษาที่ไม่ชัดเจน ต้องใช้บริบทในการตีความ จะจัดให้
ถ้อยคำาหรือข้อความนั้นเป็นการกล่าวขอโทษแบบอ้อม
 4. สรุปผลและอภิปรายผล
 5. นำาเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย
 จากข้อความที่แสดงการกล่าวขอโทษใน
นวนยิาย 5 ชว่งสมยั จำานวน 40 เรือ่ง ผูวิ้จยัไดน้ำาวจันกรรม
การกล่าวขอโทษทั้งหมดมาจัดเป็นกลวิธีพบว่า การกล่าว
ขอโทษที่พบในนวนิยายไทยมีทั้งสิ้น 7 กลวิธี ได้แก่
 1. การกล่าวแสดงเจตนาขอโทษ
 2. การให้เหตุผล
 3. การยอมรับผิด
 4. การกล่าวแก้ตัว
 5. การเสนอชดใช้
 6. การทำาให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้น
 7. การขอร้อง
 การกล่าวขอโทษในแต่ละกลวิธียังสามารถ
จำาแนกเป็นกลวิธีย่อยได้อีก ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า
บางข้อความมีการสื่อเจตนาที่เหมือนกัน แต่ใช้รูปภาษา
ต่างกัน เช่น การกล่าวคำาว่า “ขอโทษ” กับ “เสียใจ” ผู้
พูดมีเจตนาในการกล่าวขอโทษเมื่อทำาผิด แต่ใช้ถ้อยคำาที่
ต่างกัน ดังตัวอย่าง สถานการณ์มาช้า
 (4) ประภา : เสียใจที่มาช้าไป คนขับรถเป็นไข้
(ศัตรูของเจ้าหล่อน, 2514 : 104-105)
 (5) เถ้าแก่เพ็กเตียง : ขอโทษ ผมมาช้าไปหน่อย 
รถมันติด

(จะเก็บรักไว้มิให้หลุดลอย, 2547 : 80)
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 จากตัวอย่าง (4) และ (5) จะเห็นว่าใน
สถานการณ์เดียวกัน ผู้พูดในตัวอย่าง (4) ใช้การแสดง
เจตนาในขอโทษด้วยคำาว่าเสียใจ ส่วนในตัวอย่าง (5) ใช้
คำาว่า ขอโทษ โดยทั้งสองตัวอย่างนั้น ได้อธิบายเหตุผล
ประกอบการสื่อเจตนาขอโทษด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
การกล่าวคำาขอโทษและการกล่าวคำาแสดงความเสียใจ
ถือเป็นการกล่าวคำาเพื่อแสดงเจตนาในการกล่าวขอโทษ
เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างในแง่ที่ว่า เมื่อผู้พูดกล่าวคำา
ว่าขอโทษ ผู้พูดมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อบอกให้ผู้ฟังรู้ว่าตน
สำานึกในความผิดที่ได้ทำาต่อผู้ฟัง และต้องการขอโทษ โดย
ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายหลักที่จะบอกว่าตนเสียใจที่ได้กระทำา
ผิดต่อผู้ฟัง ในขณะที่เมื่อผู้พูดกล่าวคำาแสดงความเสียใจ 
ผู้พูดมีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงการขอโทษและการแสดง
ความรู้สึกเสียใจที่ผู้พูดได้กระทำาผิดต่อผู้ฟังไปในคราว
เดียวกัน 
 ดังนั้น ด้วยกลวิธีการวิเคราะห์เช่นเดียวกันนี้ 
ผู้วิจัยจึงจำาแนกกลวิธีการกล่าวขอโทษเป็น 7 กลวิธีใหญ่ 
14 กลวิธีย่อย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1และขอนำาเสนอราย
ละเอียดของกลวิธีการกล่าวขอโทษในแต่ละกลวิธี ดังนี้
 1. การกล่าวแสดงเจตนาขอโทษการแสดง
วัจนกรรมการขอโทษของกลวิธีนี้ถือเป็นกลวิธีที่สามารถ
สังเกตได้ง่ายที่สุดโดยสามารถสังเกตได้จากการใช้รูป
ภาษาที่บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าผู้พูดนั้นกำาลังขอโทษผู้
ฟังอยู่โดยผู้พูดจะมีการใช้คำาว่าขอโทษ ขอประทานโทษ 
โทษที ขออภัย ขอประทานอภัย ซึ่งในภาษาไทยนั้นถือว่า
คำาเหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำาคัญที่สุดในการสื่อ
เจตนาทีจ่ะแสดงความขอโทษของคนในสงัคมไทย การแสดง
วัจนกรรมการขอโทษกลวิธีนี้ จำาแนกได้เป็น 3 กลวิธี
ย่อย ดังนี้
 1.1 การกล่าวคำาขอโทษ จากการศึกษาการใช้
คำากล่าวขอโทษในนวนิยายไทยช่วง พ.ศ. 2444–2555 
พบว่า ผู้พูดจะใช้คำากล่าวขอโทษ 11 คำา ได้แก่คำาว่า 
ขอโทษ กราบขอโทษ กราบขอประทานโทษ ประทานโทษ 
ขอประทานโทษ รับประทานโทษ ขอรับประทานโทษ 
ขออภัย ขอประทานอภัย ขอขมา และโทษที
 (6) ชาญเวช : ขอโทษจริงๆ นะครับ เย็นนี้ผม
เผอิญมีธุระด่วนเข้ามา ขอเลิกนัดไปก่อนนะครับ

(ขอยกเลิกนัด)

(โถงสีเทา, 2554: 589)

 (7) สมร : ดิฉันขออภัยค่ะที่ผิดนัดและขอความ
กรุณาผัดอีกสักครั้งเถอะนะคะ

(ผิดนัดชำาระค่าเช่าบ้าน)
(โลกสันนิวาส,2548 : 24)

 (8) ประสงค์ : รับประทานโทษเป็นความผิดที่
รู้แล้วว่าคุณไม่สบายใจ แต่กลับเอาเรื่องที่ไม่ชอบมาพูดให้
ฟังเสียใจมาก โปรดยกโทษให้ด้วย

(ศัตรูของเจ้าหล่อน, 2514 : 98)

 1.2 การกล่าวคำาแสดงความเสียใจ
 การแสดงวจันกรรมนี ้ผูพ้ดูตอ้งการแสดงเจตนา
ในการขอโทษและสำานึกในความผิดที่เกิดขึ้นให้ โดยได้
แสดงความเสียใจกับการกระทำาของตน ซึ่งการกระทำา
นั้นมีเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟัง หรืออาจทำาให้ผู้
ฟังไม่พอใจ ไม่สบายใจ ทำาให้ผู้ฟังรู้สึกเสียหน้าผู้พูดจึง
กล่าวคำาว่า “เสียใจ” เพื่อให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูดรู้สึกเสียใจ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 (9) นีลวัจน์ : ดิฉันทำาให้คุณภูรีหมดสนุกไปด้วย 
เสียใจจริงๆค่ะ

(ทำาให้ผู้ฟังไม่สบายใจ)
(ปมพิศวาส, ล.2, 312)

 (10) หลวงปราโมทย์ : เสียใจมากที่ทำาให้คุณ
โกรธ มีบางที่จะลบล้างได้อย่างไรบ้าง

(ทำาให้ผู้ฟังโกรธ)
(ความผิดครั้งแรก, 2505 :107)

 ตัวอย่าง (9)และ(10) ผู้พูดกล่าวคำาว่า “เสียใจ” 
เป็นการแสดงให้ผู้ฟังรับรู้ว่าผู้พูดต้องการขอโทษ และรู้สึก
เสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงแสดงการยอมรับ
ความผิดที่เกิดขึ้น จะสังเกตุได้ว่า มีการใช้วลีแสดงปริมาณ 
“จริงๆ” และ “มาก” เป็นการเพิ่มนำ้าหนักของความเสียใจ
และความต้องการขอโทษต่อผู้ฟังอย่างแท้จริง
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 1.3 การขอให้ผู้ฟังยกโทษ
 การขอให้ผู้ฟังยกโทษ จัดเป็นการการกล่าว
ถ้อยคำาแสดงเจตนาในการขอโทษ เนื่องจาก ผู้พูดได้แสดง
การยอมรับผิด และต้องการให้ผู้ฟังไม่ถือสาเอาผิด รวมทั้ง
ขอให้ยกโทษให้กับความผิดที่ผู้พูดได้ละเมิดผู้ฟัง ซึ่งการ
ขอให้ยกโทษ มีความหมายเช่นเดียวกับการขอโทษ

 (11) ฉาย : ยกโทษให้พ่อด้วย หนู รีน่า
(ปกปิดความผิด)

(ใต้เงาตะวัน, 2543: 1)
 
 (12) อุดม : ยกโทษให้ฉันเถอะ คุณเล็กฉันทน
ไม่ได้จริงๆ ที่เห็นตาหลวงนั่นกระแซะเข้าไปใกล้เธอตลอด
เวลา

(มีปากเสียงกับผู้ฟังเพราะความหึงหวง)
(ผู้ดี, 2514 : 58 – 59)

 ตัวอย่าง (11) และ (12) เมื่อผู้พูดกระทำาผิดต่อ
ผู้ฟัง ผู้พูดไม่ได้กล่าวเพียงแค่คำาขอโทษ แต่ผู้พูดมีเจตนา
ที่จะเรียกร้องให้ผู้ฟังให้อภัยในความผิดนั้น โดยขอให้
ผู้ฟังยกโทษ หรือให้อภัยในความผิดที่ผู้พูดได้กระทำาลง
ไป เป็นที่สังเกตว่า ผู้พูดจะใช้คำาว่า “ยกโทษ”แทนคำาว่า 
“ขอโทษ” หรือ “เสียใจ” ในกรณีที่ผู้พูดตระหรชนักว่าตน
ได้กระทำาความผิดที่รุนแรงต่อผู้ฟัง ในกรณี (11) ผู้พูดไป
แอบมีภรรยาน้อย และมีลูกกับภรรยาน้อย โดยปกปิดเรื่อง
นี้กับครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นความผิดรุนแรงทั้งในด้าน
สภาพจิตใจ ศีลธรรม และกฎหมาย เมื่อผู้พูดตระหนักว่า
เป็นความผิดที่รุนแรง ผู้พูดจึงต้องการให้ผู้ฟังยกโทษให้
ตน มากกว่าต้องการกล่าวเพียงคำาว่า “ขอโทษ”

2. การให้เหตุผล
 การให้เหตุผล คือ กลวิธีที่ผู้พูดใช้ขอโทษ และ
กล่าวชี้แจง หรืออธิบายเหตุผลของการกระทำาผิด โดย
ผู้พูดมีเจตนาที่จะให้ข้อมูลหรือบอกสาเหตุที่เกี่ยวกับ
ปัจจัยภายนอกที่ทำาให้ผู้พูดกระทำาผิด และความผิดนั้น
เป็นความผิดที่ผู้พูดไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ผู้พูดจึงพยายาม
แสดงเหตุผลความจำาเป็นเพื่อเป็นการลดความรับผิดชอบ

หรือลดนำ้าหนักความผิดที่ได้ล่วงเกินผู้ฟังดังตัวอย่าง
 (13) ประดิษฐ์ : กันเสียใจเหลือเกิน ไปรับลื้อที่
สถานีไม่ทัน กันต้องอยู่เสียที่โรงเรียนจนเย็น พอไปถึงเขา
ก็บอกว่ารถมาถึงเสียนานแล้ว

(ละครแห่งชีวิต, 2545,2546 : 270)

 (14) สุนัย : ขอโทษเถอะจวน ฉันกำาลังเครียด	
และไม่อยากเห็นหน้าใครเลยสักคนเดียว

(ความคิดคำานึง, 2546 : 202)

 ตัวอย่าง (13) และ (14) ผู้พูดกล่าวแสดงเจตนา
ในการขอโทษ โดยกล่าวคำาว่า “ขอโทษ” และ “เสียใจ” 
และตามด้วยการอธิบายเหตุผลของการกระทำาผิด เพื่อ
แสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูดไม่ได้ตั้งใจที่จะทำาผิดต่อผู้ฟัง แต่
ผู้พูดมีเหตุผล หรือความจำาเป็นมาเป็นตัวกำาหนดให้ผู้พูด
ทำาผิดต่อผู้ฟังอย่างไม่ตั้งใจ

3. การยอมรับผิด
 การแสดงวัจนกรรมการขอโทษด้วยกลวิธีนี้ผู้
พูดจะใช้รูปภาษาเพื่อสื่อความหมายเพื่อบอกให้ผู้ฟังรู้ว่า
ว่าตนคือผู้กระทำาความผิดเป็นเหตุที่ทำาให้ผู้ฟังได้รับความ
เสียหายซึ่งอาจจะเสียหายทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน
และกล่าวเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นลักษณะเด่นของการแสดงวัจนกรรมการขอโทษด้วย
กลวิธีนี้คือผู้พูดจะกล่าวถึงการกระทำาซึ่งเป็นความผิดของ
ตนการแสดงวัจนกรรมการขอโทษนี้ จำาแนกเป็น 5 กลวิธี
ย่อย ได้แก่การตำาหนิตนเองการกล่าวโทษตนเอง การบอก
ว่าผู้พูดทำาผิด การแสดงความรู้สึกผิดหรือสำานึกในความ
ผิดและการขอรับโทษ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 3.1 การตำาหนิตนเอง
 การแสดงวัจนกรรมการขอโทษด้วยกลวิธีนี้
ผู้พูดจะใช้รูปการใช้ภาษาเพื่อกล่าวตำาหนิในการกระ
ทำาความผิดของตนเองหรือกล่าวในเชิงลงโทษตนเองเพื่อ
แสดงให้เห็นว่าข้อบกพร่องดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ทำาให้เกิด
ความผิดพลาดจนนำาไปสู่การกระทำาความผิดนอกจากนั้น 
ผู้พูดอาจตำาหนิตนเองโดยไม่ได้กล่าวถึงข้อบกพร่องของ
ตน แต่กล่าวเป็นเชิงตัดสินลงโทษตนเองว่าเป็นผู้กระทำา



98 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560รมยสาร

ผิด หรือเป็นคนไม่ดีที่กระทำาผิดจนทำาให้ผู้ฟังได้รับความ
เสียหายดังตัวอย่าง
 (15) เสาวรีย์ : เราเสียใจจังที่เกิดเรื่อง เรามัน
หูเบาไปหน่อย ตัวอย่าโกรธเราเลยนะ
 (ให้ข่าวทำาลายชื่อเสียง)

(นางเอก, ล.2, 2552 : 415)

 (16) นักศึกษา : ผมขอโทษครับ ผมขอโทษ 
อาจารย์เก๋งสั่งให้ผมมาหยิบตะปูครับ พอดีภาพที่แขวน
มันหลุด เกรงมันจะหล่นใส่แขกผมเลยรีบไปหน่อยครับ

(เหยียบเท้า)
(นิยายในสายหมอก, 2553 : 291)

 ตัวอย่าง (15) และ (16) ผู้พูดกล่าวตำาหนิ
ถึงพฤติกรรมของตนเองที่ส่งผลให้มีความผิดพลาดเกิด
ขึ้น จนเป็นเหตุให้ผู้ฟังไม่พอใจ หรือเกิดผลเสียต่อผู้ฟัง 
อย่างไรก็ดีจะสังเกตได้ว่า ผู้พูดใช้วลี “….ไปหน่อย”ต่อ
ท้ายคำากริยาที่แสดงถึงพฤติกรรมของผู้พูดที่ทำาให้ผู้ฟัง
เสียหาย เพื่อแสดงถึงการลดระดับความรุนแรงของการ
กระทำาความผิดของผู้พูด

 3.2 การกล่าวโทษตนเอง
 การแสดงวัจนกรรมนี้ผู้พูดจะใช้รูปการใช้ภาษา
ที่กล่าวในเชิงลงโทษตนเองว่าความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเกิด
การกระทำาที่ผิดพลาดของตน ซึ่งนำาไปสู่ความเสียหาย
ต่อผู้ฟังผู้พูดจะใช้ถ้อยคำาเชิงตัดสินลงโทษตนเองว่าเป็น
ผู้กระทำาผิด หรือเป็นคนไม่ดีที่กระทำาผิดจนทำาให้ผู้ฟังได้
รับความเสียหาย ดังตัวอย่าง 

 (17) เชิด : เสียใจที่เล่นสนุกมากเกินไป 
จนทำาให้ฉวีโกรธ

(ทำาให้ผู้ฟังโกรธ)
(โลกละคร : 505)

 (18) แมข่องหนึง่ : แมข่อโทษ แมข่อโทษทีท่ำาให้
ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างนี้ แม่ตัดสินใจผิดตั้งแต่แรก

(ทำาให้ชีวิตครอบครัวไม่สมบูรณ์)
(ซอย3สยามสแควร, 2549 : 368)

 ตัวอย่าง (17)และ(18) ผู้พูดกล่าวโทษตัวเอง 
โดยพูดถึงความผิดพลาดที่ตนเป็นผู้กระทำา ทำาให้เกิด
ความเสยีหายตอ่ผูฟ้งั กลวธินีีแ้ตกตา่งจากกลวธิกีารตำาหนิ
ตนเองตรงที่ผู้พูดจะกล่าวถึงข้อบกพร่องของตน และข้อ
บกพร่องนั้นเป็นสาเหตุที่ทำาให้ผู้พูดกระทำาผิด

 3.3 การบอกว่าผู้พูดทำาผิด
 การกล่าวขอโทษด้วยกลวิธีนี้ ผู้พูดจะพูดถึง
การกระทำาที่เป็นความผิดของตนเอง อาจใช้รูปประโยคที่
ประกอบด้วยประธานบุรุษที่ 1 หรืออาจละประธานบุรุษ
ที่1 แต่ผู้ฟังจะสามารถตีความได้ว่า ผู้พูดกำาลังบอกผู้ฟัง
ว่าตนเป็นผู้กระทำาผิด ตามด้วยการกล่าวถึงความผิดที่ได้
ทำาดังตัวอย่าง
 (19) หลวงปราโมทย์ : ผมยอมสารภาพว่าผม
ได้ทำาผิดไปแล้ว แต่เป็นความผิดของหนุ่มที่คึกคะนอง ทำา
อะไรเอาแต่ได้ ไม่ได้ตรองถึงหน้าถึงหลัง

(ปิดบังความจริงเรื่องมีภรรยาแล้ว)
(ความผิดครั้งแรก : 115-116)

 (20) ทิวสัก : ผมอยากขอโทษคุณดา ถ้าเรื่อง
ทั้งหมดทำาให้คุณดาไม่พอใจ ผมเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ ร่วม
ปกปิดความจริง ซึ่งไม่ควรทำาเลย

(ปิดบังความจริงเพื่อผลประโยชน์)
(นิยายในสายหมอก, 2553 : 324)

 ตวัอยา่ง (19) และ (20) ผูพ้ดูจะกลา่วยอมรบัวา่
ตนเองเป็นผู้กระทำาผิด จะสังเกตได้ว่าผู้พูดจะใช้สรรพนาม
ผม ซึ่งเป็นสรรพนามบุรุษที่1 ซึ่งหมายถึงการกล่าวว่าตัวผู้
พูดเองเป็นผู้กระทำาผิด

 3.4 การแสดงความรูส้กึผดิหรอืสำานกึในความผิด
 การแสดงวัจนกรรมการขอโทษกลวิธีนี้ ผู้พูด
จะใช้คำากล่าวที่แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับการกระ
ทำาของตนที่ทำาให้ผู้ฟังได้รับความเสียหาย ทำาให้ผู้พูดรู้สึก
ผิดต่อผู้ฟัง การใช้กลวิธีแสดงความรู้สึกผิดของผู้พูด ดัง
ตัวอย่าง
 (21) โยชน์ : ผมได้สำานึกในความผิดที่ทำาไปแล้ว 
จึงมากราบเท้าขอสารภาพผิด
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(ทำาให้วงศ์ตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียง)
(โลกละคร, 2507 : 86)

 (22) โยชน์ : ผมเป็นลูกอกตัญญู รู้สึกตัวผิด จึง
มากราบแทบเท้าสารภาพโทษ

(ทำาให้วงศ์ตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียง)
(โลกละคร, 2507 : 87)

 3.5 การขอรับโทษ
 การกล่าวขอโทษด้วยกลวิธีนี้ ผู้พูดจะพูดถึง
การกระทำาที่เป็นความผิดของตนเอง อาจใช้รูปประโยค
ที่ประกอบด้วยประธานบุรุษที่ 1 หรืออาจละประธาน
บุรุษที่1 แต่ผู้ฟังจะสามารถตีความได้ว่า ผู้พูดกำาลังบอก
ผู้ฟังว่าตนเป็นผู้กระทำาผิดแล้วจึงตามด้วยการกล่าวเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบในการทำาผิดของตน ด้วยการขอรับ
โทษจากการทำาผิดนั้น โดยอาจให้ผู้ฟังเป็นผู้ตัดสิน หรือผู้
พูดอาจจะระบุถึงโทษที่ตนเองควรได้รับจากการทำาผิดนั้น 
ดังตัวอย่าง
 (23) รัญจวน : คุณตาจะลงโทษหนูอย่างไรหนู
ยอมรับทั้งนั้น ที่อาจเอื้อมเข้ามาอ่านต้นฉบับเรื่องนี้ของ
คุณตาเข้า ทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจอะไร นอกจากถือวิสาสะเห็น
ว่าคุณตารักใคร่เอ็นดู

(ละเมิดสิทธิ)
(เมืองนิมิต, 2507: 127)

 ตัวอย่าง (22) ผู้พูดกล่าวขอโทษแบบอ้อม คือ 
ไม่มีการกล่าวคำาว่า “ขอโทษ” หรือ “เสียใจ” แต่ผู้พูดใช้
การกล่าวยอมรับผิด และการยอมรับการลงโทษจากผู้ฟัง 
ซึ่งถือเป็นการกล่าวขอโทษทางอ้อม เนื่องจากการยอมรับ
ผิดและการยอมรับโทษเป็นการแสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูด
ตระหนักถึงความผิดที่ได้ทำา และความผิดนั้นเป็นความ
ผิดที่มากกว่าแค่การกล่าวเพียงคำาว่า “ขอโทษ”และจะ
ทำาใหค้วามผดินัน้หายไปจนผูฟ้งัสามารถใหอ้ภยัไดด้งันัน้ผู้
พูดจึงเลือกใช้การกล่าวขอรับโทษ เพื่อให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูด
รับผิดชอบในความผิดของตนโดยการยอมรับโทษตามแต่
ที่ผู้ฟังต้องการ

4. การกล่าวแก้ตัว
 การแสดงวัจนกรรมการขอโทษกลวิธีนี้ ผู้พูด
จะพยายามใช้คำาพูดที่ปกป้องตัวเอง ถึงแม้จะรู้ดีว่าเป็น
ผู้กระทำาผิด โดยหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดที่ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นความผิดของตนแต่ผู้เดียว 
หรือความผิดที่เกิดขึ้นผู้พูดไม่ได้มีเจตนาในการทำาผิด ผู้
พูดได้ทำาผิดอาจเกิดจากเหตุผลความจำาเป็น หรือความ
ไม่รู้ เพื่อเป็นการลดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้น จำาแนกกลวิธีการกล่าวแก้ตัวออกเป็น 4 กลวิธีย่อย 
ได้แก่ กล่าวโทษผู้อื่นหรือสิ่งอื่น การกล่าวว่าผู้พูดไม่มี
เจตนาทำาผิด การอ้างว่าไม่รู้ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือ
สิ่งที่ผู้พูดจะคาดการณ์และการอ้างถึงเหตุความจำาเป็น มี
รายละเอียดดังนี้

 4.1 การกล่าวโทษผู้อื่นหรือสิ่งอื่น
 ลักษณะสำาคัญของการแสดงวัจนกรรมการ
ขอโทษกลวิธีนี้คือ ผู้พูดจะใช้คำาพูดที่ทำาให้ผู้ฟังคล้อยตาม
ว่าความผิดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากผู้พูดโดยตรง แต่เกิด
จากบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นว่าเป็นต้นเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิด
เหตุการณ์ที่ทำาให้ผู้ฟังได้รับความเสียหายดังตัวอย่าง

 (24) สุดจิตต์ : พี่ขอโทษที่ปิดบังเรื่องนี้ไว้นาน
แล้ว เมื่อกลับจากยุโรปใหม่ๆ คุณพ่อท่านบังคับให้พี่ทำา
บัญชีโกงเงินหลวงสามหมื่นเศษ

(ปกปิดความจริง)
(บุรุษอาธรรม์, 2522: 23)

 (25) คุณพระ : พ่อขอโทษลูกมาด้วย เพราะมัน
เป็นการเผอิญเหลือเกินที่บุรุษไปรษณีย์นำาจดหมายของ
ลูกที่จ่าหน้าซองถึงแม่มาส่งให้กับพ่อ

(ละเมิดสิทธิ์)
(ความคิดคำานึง, 2546 : 149)

 ตัวอย่าง (24) และ (25) ผู้พูดกล่าวขอโทษแบบ
ตรง โดยมีคำาว่า “ขอโทษ” และให้เหตุผลของการกระทำา
ผิดว่าไม่ได้เกิดจากผู้พูดโดยตรง และได้กล่าวโทษผู้อื่น
หรือสิ่งอื่นว่าเป็นสาเหตุให้ผู้พูดต้องกระทำาผิดต่อผู้ฟัง
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อย่างไม่ได้ตั้งใจ

 4.2 การกล่าวว่าผู้พูดไม่มีเจตนาทำาผิด
 การแสดงวัจนกรรมการขอโทษกลวิธีนี้มี
ลักษณะเด่น คือ ผู้พูดจะพยายามแสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้
พูดไม่ตั้งใจให้เหตุการณ์ที่เป็นความผิดนั้นๆเกิดขึ้น โดย
คาดหวังให้ผู้ฟังเชื่อว่าความผิดที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย 
หรือเกิดจากความพลั้งเผลอของผู้พูดมากกว่าเป็นการ
จงใจกลั่นแกล้งทำาให้ผู้ฟังได้รับความเสียหาย หรือเกิดจาก
ความปรารถนาดีที่ผู้พูดมีต่อผู้ฟัง ดังนั้นจึงพบว่าผู้พูดมัก
ใช้การแสดงวัจนกรรมการขอโทษกลวิธีนี้เมื่อกระทำาผิด
โดยไม่ตั้งใจดังตัวอย่าง
 มยุรีแสดงการไม่พอใจและกล่าวต่อว่าที่ลออ
ล่วงเกินเธอด้วยการใช้แขนซ้ายโอบรอบกายเธอ ลออจึง
ได้กล่าวขอโทษมยุรี

 (26) ลออ : ขอโทษมยุรี ฉันไม่ได้ตั้งใจทำาให้เธอ
โกรธ เป็นความจริงฉันไม่เคยทำาเช่นนั้นมิใช่รึ

(ศัตรูของเจ้าหล่อน, 2520: 185)

 (27) พนักงานเสิร์ฟ : ได้โปรดเถอะค่ะ หนู
ขอโทษ หนูไม่ได้ตั้งใจ

(ทำากาแฟหกใส่ลูกค้า)
(นิยายในสายหมอก, 2553 : 13)

 ตัวอย่าง (26) และ(27) ผู้พูดกล่าวขอโทษแบบ
ตรง ด้วยการใช้คำาว่า “ขอโทษ” และกล่าวแก้ตัวกับผู้ฟัง
ว่าความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดที่ผู้พูดไม่ได้ตั้งใจที่จะ
ทำาให้ผู้ฟังเดือดร้อนหรือเสียหาย การใช้กลวิธีการกล่าว
แก้ตัวว่าผู้พูดไม่มีเจตนาทำาผิด ผู้พูดคาดหวังว่าจะช่วย
ทำาให้ความผิดของตนลดน้อยลง และผู้ฟังจะให้อภัยใน
ความผิดนั้น

5. การเสนอชดใช้
 การเสนอชดใช้ หมายถึง การกล่าวเพื่อแสดงให้
ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูดมีความตั้งใจที่จะกระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
แก่ผู้ฟังเพื่อเป็นการชดใช้ให้กับความผิดที่ตนเองได้กระทำา

ต่อผู้ฟังลักษณะเด่นของการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ
กลวิธีนี้ ผู้พูดจะใช้คำาพูดแสดงให้ผู้ฟังรู้ว่าผู้พูดมีความ
ตั้งใจที่จะกระทำาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับเพื่อฟังเพื่อเป็นการ
ชดเชยความผิดซึ่งตนเป็นผู้กระทำาและผู้พูดพร้อมที่จะ
ชดเชยความผิดที่เกิดขึ้นนั้นโดยส่วนมากจะมีคำาที่บอกถึง
สิ่งที่ผู้พูดจะใช้เพื่อนำามาชดเชยความผิดที่ตนกระทำา
 หลวงปราโมทย์เข้าใจว่าวไลไม่พอใจตนหลัง
จากหลวงปราโมทย์สารภาพรักวไลในครั้งก่อน เมื่อพบ
กันอีกครั้งในงานเลี้ยง หลวงปราโมทย์จึงหาทางปรับความ
เข้าใจกับวไล โดยเขากล่าวกับวไลว่า

 (28) หลวงปราโมทย์ : เสียใจมากที่ทำาให้คุณ
โกรธ มีบางที่จะลบล้างได้อย่างไรบ้างผมเต็มใจที่จะทำา
เพื่อไถ่โทษของตนเอง

(ความผิดครั้งแรก, 2505: 107)

 ตัวอย่าง (28) ผู้พูดการใช้การกล่าวขอโทษแบบ
ตรง ด้วยการใช้คำาว่า “เสียใจ” เพื่อแสดงการขอโทษและ
ใหผู้ฟ้งัทราบวา่ผูพ้ดูรูส้กึเสยีใจในการกระทำาของตนทีเ่ปน็
เหตุให้ผู้ฟังไม่พอใจ อีกทั้งผู้พูดยังต้องการแสดงความรับ
ผิดชอบด้วยการเสนอชดใช้ด้วยการทำาบางสิ่งบางอย่าง
ตามแต่ที่ผู้ฟังจะกำาหนด เพื่อลบล้างความผิดของผู้พูด

6. การทำาให้คนฟังรู้สึกดีขึ้น
 การแสดงวัจนกรรมการขอโทษ กลวิธีนี้ผู้พูด
จะมุ่งให้ความสำาคัญกับผู้ฟังโดยพยายามแสดงให้ผู้ฟัง
เห็นว่าผู้ฟังเป็นบุคคลที่มีความสำาคัญกับผู้พูดและผู้พูด
เองก็เข้าใจความรู้สึกของผู้ฟังในฐานะของผู้เสียหายว่า
เป็นอย่างไร รวมถึงการพยายามใช้คำาพูดเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึก
ดีขึ้น และยอมให้อภัยกับความผิดที่ผู้พูดได้กระทำาลงไป 
ซึ่งกลวิธีการพยายามทำาให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้น จำาแนกได้เป็น 3 
กลวิธีย่อย ได้แก่ การแสดงความห่วงใย การแสดงความ
ปรารถนาดีต่อผู้ฟังและการสัญญาว่าความผิดเช่นนี้จะไม่
เกิดขึ้นอีก

 6.1การแสดงความห่วงใย
 ลกัษณะเดน่ของการแสดงวจันกรรมการขอโทษ
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กลวิธีนี้คือ ผู้พูดจะใช้ถ้อยคำาที่แสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูดให้
ความสำาคัญ และคำานึงถึงความรู้สึกของผู้ฟังในฐานะผู้ได้
รับความเสียหายว่าเป็นอย่างไร หรือรู้สึกเช่นไร โดยพูดถึง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังซึ่งเกิดมาจากการกระทำา
ของผู้พูด

 (29) วิวัฒน์ : ผมมาช้าไปนิดนึง ขอโทษด้วย 
เรหิวไหม

(มาช้า)
(บ่วงกรรม, 2517 : 528)

 (30) วิทู : โถ ยายจั่น ยังเจ็บแผลอยู่หรือเปล่า
จ๊ะ น้าขอโทษจริงๆนะ ไปให้หมอดูแผลให้สักหน่อยดีมั้ย

(ทำาร้ายร่างกาย)
(www.คุณย่า.com, 2544 : 726)

 ตัวอย่าง (29) และ (30) ผู้พูดใช้การกล่าว
ขอโทษแบบตรง คือ มีการใช้คำาว่า “ขอโทษ” และเพื่อให้
ผู้ฟังรับรู้ว่า นอกจากผู้พูดตระหนักว่าตนได้ทำาความผิดต่อ
ผู้ฟังแล้ว ผู้พูดยังแสดงความห่วงใยผู้ฟังอันเป็นการแสดง
ให้เห็นว่าผู้พูดให้ความสำาคัญต่อผู้ฟัง

 6.2 การสัญญาว่าความผิดเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
 การสัญญาว่าความผิดเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอี
ลักษณะที่สำาคัญของการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกลวิธี
นี้คือ ผู้พูดจะใช้ถ้อยคำาที่แสดงให้ผู้ฟังเห็นว่า ผู้พูดรับรู้ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของตนเอง และพร้อมที่
จะปรับปรุงแก้ไขการกระทำาดังกล่าวให้ดีขึ้นในอนาคตอัน
ใกล้นี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ฟังได้รับความเสียหายจากการก
ระทำาผิดในลักษณะเดิมของผู้พูด ดังตัวอย่าง

 (31) เรวดี : เรไม่ได้ตั้งใจ ขอโทษค่ะ เรสัญญา
ว่าจะไม่เป็นอย่างนี้อีก

(มีปากเสียงเรื่องหึงหวง)
(บ่วงกรรม, 2517: 206)

 (32) ก้อย : ก้อยเสียใจ ก้อยขอโทษค่ะแม่ ต่อ

ไปนี้ก้อยจะไม่ทำาแบบนี้อีกแล้วค่ะ
(หนีเที่ยว)

(ซอย3สยามสแควร์, 2549 : 177)

 ตวัอยา่ง (31)และ (32) ผูพ้ดูใชก้ารกลา่วขอโทษ
แบบตรง โดยมีคำาว่า “ขอโทษ” เพื่อเป็นการแสดงการ
ยอมรับผิด รวมทั้งต้องการให้ผู้ฟังเชื่อมั่นว่าผู้พูดจะไม่
ทำาความผิดแบบเดิมซำ้าอีก ผู้พูดจึงใช้กลวิธีการขอโทษ
ด้วยการให้สัญญากับผู้ฟังว่าในอนาคตผู้พูดจะไม่ทำาความ
ผิดเช่นนี้อีก

7. การขอร้อง
 การแสดงวัจนกรรมการขอโทษกลวิธีนี้ ผู้พูดมี
จุดมุ่งหมาย ที่จะเรียกร้องให้ผู้ฟัง เข้าใจ เห็นใจ และไม่
โกรธหากผู้พูดทำาอะไรให้ผู้ฟังไม่พอใจ หรือผู้พูดกระทำาให้
ผู้ฟังเกิดความเสียหาย การใช้กลวิธีนี้ยังแสดงให้ผู้ฟังเห็น
ว่าผู้พูดให้ความสำาคัญกับผู้ฟัง และต้องการรักษาความ
สัมพันธ์อันดีกับผู้ฟังไว้ต่อไป การขอร้องผู้ฟัง จำาแนกเป็น
กลวิธีย่อยได้ 2 กลวิธี ได้แก่ การขอให้ผู้ฟังลืมความผิด
ของผู้พูด และการขอความเห็นใจ
 7.1 การขอให้ผู้ฟังลืมความผิดของผู้พูด
 ลกัษณะเดน่ของการแสดงวจันกรรมการขอโทษ
กลวิธีนี้คือ ผู้พูดจะใช้ถ้อยคำาที่แสดงการขอร้องให้ผู้ฟังลืม
ความผิดที่ผู้พูดได้กระทำาต่อผู้ฟัง เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ฟังยก
โทษให้กับความผิดที่ผู้พูดได้กระทำาไว้ดังตัวอย่าง

 (33) เจตต์ : ผมไม่ได้ตั้งใจ ผมขอโทษ ลืมมัน
เสียเถอะนะครับดา

(นอกใจ)
(นิยายในสายหมอก, 2553 : 78)

 (34) หมอรัฐ : ลืมมันเสียเถิดปัทมาปัทมาต้อง
ให้อภัยผัวของคุณ

(นอกใจ)
(ขอจำาจนวันตาย, ล.2, 2520 : 583 – 584)

 ตัวอย่าง (34) และ (35) ผู้พูดตระหนักดีว่า
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ตนเองได้กระทำาผิดต่อผู้ฟัง และความผิดนั้นถือเป็นความ
ผิดที่รุนแรง ยากต่อการให้อภัย ผู้พูดจึงใช้กลวิธีขอให้ผู้ฟัง
ลืมความผิดที่ผู้พูดได้กระทำาต่อผู้ฟัง เพื่อไม่ให้ผู้ฟังระลึก
ถึงความผิดที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจของผู้ฟังอย่าง
รุนแรงได้
 7.2 การขอความเห็นใจ
 ลกัษณะเดน่ของการแสดงวจันกรรมการขอโทษ
กลวิธีนี้ คือการที่ผู้พูดแสดงการกล่าวขอร้องเพื่อให้ผู้ฟัง
เห็นใจตน หรือเข้าใจตน เพื่อไม่ให้ผู้ฟังโกรธหรือไม่พอใจ
ในการกระทำาของผู้พูด การใช้กลวิธีนี้แสดงให้เห็นว่าผู้พูด
ให้ความสำาคัญกับผู้ฟัง และต้องการเรียกร้องความเห็นใจ
จากผู้ฟัง เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้พูดและผู้
ฟังต่อไป ดังตัวอย่าง

 (35) ป้าตาด :เห็นแก่อิฉันเถิดเจ้าค่ะคุณ นึกว่า
สงสารกรุณา อีเด็กคนน้ีสติมันไม่ใคร่ดีจะบ้าๆ บอๆ มานาน
แล้ว

(ขอโทษลูกค้าที่ไม่ได้รับการบริการที่พึงพอใจ)
(หญิงคนชั่ว, 2531: 92 – 93)

 ตัวอย่าง (35) ผู้พูดกล่าวขอโทษแบบอ้อม คือ 
ไม่มีการกล่าวคำาว่า “ขอโทษ” หรือ “เสียใจ”แต่เป็นการ
ใช้คำากล่าวที่ยอมลดตนเป็นผู้ด้อยกว่าผู้ฟัง ขอความเห็นใจ
ให้ผู้ฟังเมตตาสงสาร ในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าผู้พูดไม่ใช่ผู้
กระทำาผิดโดยตรง แต่ผู้พูดต้องแสดงความรับผิดชอบใน
ฐานะที่ผู้พูดเป็นนายจ้าง (ผู้กระทำาผิดเป็นลูกจ้าง) และ
กล่าวถึงข้อบกพร่องของผู้กระทำาผิด เพื่อให้ผู้ฟังเห็นใจ
และยอมยกโทษให้

สรุปผลการวิจัย
 งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่อง การกล่าวขอโทษใน
นวนิยายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการกล่าว
ขอโทษที่พบในนวนิยายไทยจำานวน 40 เรื่อง จำาแนกเป็น
กลวิธีการกล่าวขอโทษได้ทั้งสิ้น 7 กลวิธีใหญ่ 14 กลวิธี
ย่อย ดังนี้ 

	 กลวิธีการกล่าวขอโทษ	 กลวิธีการกล่าวขอโทษย่อย
 1. การกล่าวคำาแสดงเจตนาในการขอโทษ 1.1 การกล่าวคำาว่า “ขอโทษ”
    1.2 การกล่าวคำาว่า “เสียใจ”
    1.3 การขอให้ผู้ฟังยกโทษให้
 2. การให้เหตุผล
 3. การยอมรับผิด 3.1 การตำาหนิตนเอง
    3.2 การกล่าวโทษตนเอง
    3.3 การบอกว่าผู้พูดทำาผิด
    3.4 การแสดงความรู้สึกผิดหรือสำานึกในความผิด
    3.5 การขอรับโทษ
 4. การกล่าวแก้ตัว 4.1 การกล่าวโทษผู้อื่นหรือสิ่งอื่น
    4.2 การกล่าวว่าผู้พูดไม่มีเจตนาทำาผิด
 5. การเสนอชดใช้ 
 6. การทำาให้คนฟังรู้สึกดีขึ้น 6.1 การแสดงความห่วงใย
    6.2 การให้สัญญาว่าความผิดเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
 7. การขอร้อง 7.1 การขอให้ผู้ฟังลืมความผิดของผู้พูด
    7.2 การขอความเห็นใจ
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 การใช้กลวิธีการกล่าวขอโทษแบบตรง ผู้พูดจะ
ใช้คำากล่าวขอโทษมากกว่าการแสดงความเสียใจ เนื่องจาก
ผู้พูดทราบดีว่าเมื่อผู้พูดกระทำาผิด ผู้ฟังต้องการให้ผู้พูด
ยอมรับความผิดด้วยการกล่าวคำาขอโทษมากกว่าการ
กล่าวคำาว่าเสียใจ เพราะผู้ฟังอาจตีความได้ว่าการกล่าว
คำาว่าเสียใจ ผู้พูดเพียงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น หรือเสียใจในความผิดที่ตนกระทำาต่อผู้ฟังเท่านั้น 
ซึ่งแตกต่างจากการกล่าวคำาว่าขอโทษที่ผู้พูดแสดงเจตนา
ยอมรับผิดอย่างเปิดเผย
 ส่วนกลวิธีการให้เหตุผลจะพบมากเมื่อผู้พูด
ทำาความผิดต่อผู้ฟังท่ีมีความสนิทสนมกับผู้พูดเป็นอย่าง
มาก เช่น คู่รัก สามีภรรยา บุคคลในครอบครัว เพื่อน และ
มักเป็นความผิดในลักษณะที่ทำาร้ายความรู้สึกของผู้ฟัง ใน
ขณะเดียวกันการอธิบายเหตุผลจะพบการใช้น้อยลงเมื่อผู้
พดูทำาความผดิทีไ่มรุ่นแรงกบัผูฟ้งัทีม่คีวามสนทิสนมกนันอ้ย 
หรือไม่สนิทสนม
 สำาหรับกลวิธีการยอมรับผิด ผู้พูดจะใช้กลวิธี
การบอกว่าตนเป็นผู้กระทำาผิดมากกว่ากลวิธีอื่น เนื่องจาก
ผู้พูดตระหนักว่าการกระทำาผิดของตนคุกคามหน้าของผู้
ฟังมาก ดังนั้นผู้พูดจะพยายามชดเชยการกระทำาผิดด้วย
การทำาลายหน้าของตนเองด้วยการกล่าวยอมรับว่าผู้พูด
ทำาความผิด หรือการกล่าวโทษตนเอง เป็นการตัดสิน
เชิงลงโทษว่าตนเองเป็นคนไม่ดี หรือการตำาหนิตนเองที่
แสดงให้เห็นว่าผู้พูดยอมรับในข้อบกพร่องของตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของBrown and Levinson ที่ว่า 
เมื่อผู้พูดคำานึงถึงหน้าผู้ฟังมาก ผู้พูดจะแสดงความสุภาพ
มาก แต่ถ้าคำานึงถึงหน้าผู้ฟังน้อย ผู้พูดจะแสดงความ
สุภาพน้อย ดังนั้นการที่ผู้พูดยอมทำาลายหน้าของตนเอง 
เพื่อรักษาหน้าของผู้ฟังด้วยการยอมรับผิด จึงถือว่าผู้พูด
แสดงความสุภาพต่อผู้ฟังเป็นอย่างมาก
 ส่วนในกลวิธีการกล่าวแก้ตัว จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้พูดจะใช้กลวิธีการกล่าวแก้ตัวใน
สถานการณ์ความผิดในระดับน้อย ปานกลาง หรือรุนแรง 
และใช้กับผู้ฟังที่มีความสนิทสนม และไม่สนิทสนม ทั้งนี้ผู้
พูดมีจุดประสงค์เพื่อให้ตนเองพ้นผิด และเพื่อให้ผู้ฟังเห็น
ว่าความผิดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากผู้พูดโดยตรง เช่น การ
กลา่วโทษผูอ้ืน่หรอืสิง่อืน่ การกลา่ววา่ผูพ้ดูไมม่เีจตนาทำาผดิ

เพื่อเป็นการลดความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้น
 กลวิธีเสนอชดใช้ พบว่าผู้พูดใช้กลวิธีเสนอชดใช้
แบบไม่เจาะจงในสถานการณ์ความผิดที่ค่อนข้างรุนแรง 
เช่น การนอกใจ การผิดสัญญา เนื่องมาจากผู้พูดตระหนัก
ดีว่าผู้พูดกระทำาความผิดมาก จึงคิดว่าไม่สมควรที่ผู้พูดจะ
เป็นฝ่ายเสนอสิ่งที่จะชดใช้ให้ผู้ฟัง แต่ความผิดนี้ ผู้ฟังควร
ที่จะเรียกร้องให้ผู้พูดชดใช้ในสิ่งที่ผู้ฟังต้องการมากกว่า 
เพื่อลบล้างความผิดของผู้พูด
 กลวิธีการทำาให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้น พบว่า ผู้พูดจะใช้
กลวิธีนี้กับผู้ฟังที่มีความสนิทสนมกันมาก เช่น คู่รัก สามี
ภรรยา บุคคลในครอบครัวเนื่องจากผู้พูดต้องการแสดงให้
ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูดรับรู้ และเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ฟังด้วย
การแสดงความห่วงใย หรือการให้สัญญาว่าความผิดเช่นนี้
จะไม่เกิดขึ้นอีก ซึ่งถึงแม้ว่ากลวิธีการสัญญาว่าผู้พูดจะไม่
ทำาผิดอีก จะมีลักษณะคล้ายกับวัจนกรรมสัญญามากกว่า
วัจนกรรมการขอโทษ แต่การที่ผู้พูดใช้ถ้อยคำาสัญญาว่า
จะไม่ทำาผิดอีกเป็นกลวิธีหนึ่งในการกล่าวขอโทษ เป็นการ
แสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูดสำานึกในความผิดของตน และ
ได้ให้คำาสัญญาว่าจะไม่ทำาความผิดในลักษณะเดียวกัน
นี้อีก ซึ่งถือเป็นการคำานึงถึงความรู้สึกของผู้ฟัง ในขณะ
เดียวกันเมื่อผู้ฟังเป็นบุคคลที่ผู้พูดไม่สนิทสนม หรือบุคคล
แปลกหน้า เช่น ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ผู้พูดจะไม่ใช้กลวิธี
การทำาให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้น เช่น การแสดงความห่วงใย หรือ
การสัญญาว่าความผิดเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก ทั้งนี้เพราะ
เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังค่อนข้างห่างกัน 
ผู้พูดจึงคิดว่าไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องแสดงความห่วงใย 
หรือการให้สัญญาว่าจะไม่ทำาผิดซำ้าอีก การใช้กลวิธีการ
กล่าวขอโทษแบบอื่นน่าจะเพียงพอสำาหรับการแสดงการ
ยอมรับผิด
 กลวธิกีารขอรอ้ง พบวา่ใชก้บัผูฟ้งัทีม่คีวามสนทิ
สนมกับผู้พูดเป็นอย่างมาก และเป็นความผิดที่ค่อนข้าง
รุนแรง เช่น การนอกใจ การปิดบังความจริง เนื่องจาก
ผู้พูดเห็นว่าในความสัมพันธ์ที่สนิทสนม ผู้พูดสามารถ
ขอร้องให้ผู้ฟังทำาบางสิ่งบางอย่างให้แก่ผู้พูดได้ เช่น กลวิธี
การขอร้องให้ผู้ฟังลืมความผิดของผู้พูดหรือการขอความ
เห็นใจ
 ผลของการวิเคราะห์กลวิธีการกล่าวขอโทษ
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แบบตรงและแบบอ้อมที่ปรากฏในนวนิยายไทยทั้ง 5 
ช่วงสมัย พบว่า ในสถานการณ์กระทำาผิดหรือเมื่อผู้พูด
ต้องการแสดงความสุภาพต่อผู้ฟัง ผู้พูดจะใช้การกล่าว
ขอโทษแบบตรง โดยปรากฏคำาว่า “ขอโทษ” หรือ 
“เสียใจ”มากกว่าการกล่าวขอโทษแบบอ้อมในทุกช่วง
สมัย กลวิธีการกล่าวขอโทษที่พบการใช้มากที่สุดในการ
กล่าวขอโทษแบบตรง คือ การกล่าวแสดงเจตนาในการ
ขอโทษร่วมกับกลวิธีการให้เหตุผล กลวิธีการยอมรับผิด 
กลวิธีการกล่าวแก้ตัว การเสนอชดใช้การทำาให้ผู้ฟังรู้สึกดี
ขึ้น และการขอร้อง ตามลำาดับ ส่วนกลวิธีการกล่าวขอโทษ
แบบอ้อมที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ กลวิธีการยอมรับผิด กลวิธี
การกล่าวแก้ตัว กลวิธีการขอร้อง กลวิธีการทำาให้ผู้ฟังรู้สึก
ดีขึ้น และการเสนอชดใช้

อภิปรายผลการวิจัย
 1. จากการศึกษางานวิจัยเรื่องกลวิธีการกล่าว
ขอโทษในนวนิยายไทยนี้ พบว่า สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง 
“หน้า”ของ Brown and Levinson
 2.เมื่อเปรียบเทียบกลวิธีการกล่าวขอโทษของ
คนไทยที่พบทั้งสิ้น 7 กลวิธีใหญ่ 14 กลวิธีย่อย กับแบบ
กลวิธีการกล่าวขอโทษของ Cohen and Olshtain(1981) 
ที่กล่าวถึงกลวิธีการกล่าวขอโทษ 6 กลวิธีใหญ่ 10 กลวิธี
ย่อย ได้แก่
 1. การกล่าวถ้อยคำาแสดงเจตนาในการขอโทษ 
(IFIDs) แบ่งเป็น 3 กลวิธีย่อย
  1.1 การกล่าวแสดงความเสียใจ
  1.2 การกล่าวคำาขอโทษ
  1.3 การขอให้ผู้ฟังยกโทษ
 2. การให้เหตุผล
 3. การแสดงความรับผิดชอบ แบ่งเป็น 7 กลวิธี
ย่อย ได้แก่
  3.1 การยอมรับผิด
  3.2 การกล่าวว่าผู้พูดไม่ได้ตั้งใจทำาผิด
  3.3 การกล่าวอ้างว่าไม่รู้
  3.4 การแสดงความรู้สึกผิด
  3.5 การกล่าวโทษตนเอง
  3.6 การเห็นด้วยกับการตัดสินของผู้ฟัง

  3.7 การเลี่ยงความผิด เช่น กล่าวว่าเรื่องที่
เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของผู้พูด การกล่าวโทษผู้ฟัง
 4. การแสดงความห่วงใย
 5. การเสนอชดใช้
 6. การสัญญาว่าความผิดเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
 กลวิธีการกล่าวขอโทษที่พบในงานวิจัยนี้ กับ
กลวิธีการกล่าวขอโทษของ Cohen and Olshtain(1981)
มีความใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ในกลวิธีที่ 1 การกล่าว
ถ้อยคำาแสดงเจตนาในการขอโทษ หรือการกล่าวขอโทษ
แบบตรง มี 3 กลวิธีย่อยเหมือนกัน คือ การกล่าวคำาขอ
โทษ การกล่าวแสดงความเสีย และการขอให้ผู้ฟังยกโทษ 
และในกลวิธีที่ 2 การให้เหตุผล
 ส่วนในกลวิธีที่ 3 ของ Cohen and Olshtain 
เป็นกลวิธีแสดงความรับผิดชอบ เนื่องจากCohen and 
Olshtain มองว่า เมื่อผู้พูดกระทำาผิด ผู้พูดจะแสดงความ
รับผิดชอบด้วยการตำาหนิตนเอง การโทษตนเอง การแสดง
ความรู้สึกผิด หรือการเห็นด้วยกับผู้ฟังที่จะตัดสินว่าผู้พูด
เป็นผู้กระทำาผิด แต่ในขณะเดียวกัน Cohen and Olsh-
tain ได้จัดการเลี่ยงความผิดไว้ในกลวิธีการแสดงความ
รับผิดชอบด้วย เนื่องมาจากแม้ผู้พูดจะแสดงความรับผิด
ชอบในการยอมรับผิด ขณะเดียวกัน ผู้พูดก็พยายามเลี่ยง
ความผิด เพื่อให้นำ้าหนักความผิดของตนเบาบางลง ด้วย
การกล่าวโทษผู้อื่นหรือสิ่งอื่น หรือการกล่าวว่าสิ่งที่เกิด
ขึ้นไม่ได้เป็นความผิดของผู้พูด ซึ่งผู้วิจัยมองว่าในเรื่องของ
การกล่าวเลี่ยงความผิด ไม่ควรอยู่ในกลวิธีการแสดงความ
รับผิดชอบ เพราะผู้พูดมีเจตนาที่จะกล่าวแก้ตัวเพื่อให้พ้น
ผิดมากกว่าการแสดงความรับผิดชอบด้วยการยอมรับผิด 
ในงานวิจัยนี้ จึงแยกกลวิธีการกล่าวเลี่ยงความผิดออก
จากกลวิธีการแสดงความรับผิดชอบตามแบบจำาลองของ 
Cohen and Olshtain มาเป็นกลวิธีที่ 4 การกล่าวแก้ตัว
และให้กลวิธีแสดงความห่วงใยผู้ฟัง กับ กลวิธีสัญญาว่าจะ
ไมท่ำาผดิอกี รวมอยูใ่นกลวธิกีารทำาใหผู้ฟ้งัรูส้กึดขีึน้ เพราะ
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความห่วงใยผู้ฟัง หรือ การสัญญา
กับผู้ฟังว่าผู้พูดจะไม่ทำาผิดเช่นนั้นซำ้าอีก เป็นกลวิธีที่ผู้พูด
พยายามทำาให้ผู้ฟังรู้สึกพอใจทั้งสิ้น
 สำาหรับผลการวิจัยของ Holmes (1990) 
ที่ศึกษาวัจนกรรมการขอโทษของชาวนิวซีแลนด์ พบว่า
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มีความต่างกันในแง่ของการจัดกลุ่มกลวิธี กล่าวคือ พบว่า
การแสดงวัจนกรรมการขอโทษของชาวนิวซีแลนด์มีทั้งสิ้น 
4 กลวิธี ได้แก่ การกล่าวคำาแสดงเจตนาในการขอโทษ การ
ยอมรับผิด การกล่าวแก้ตัว และการสัญญาว่าความผิดเช่น
นี้จะไม่เกิดขึ้นอีก โดยได้รวมกลวิธีเสนอชดใช้ไว้เป็นกลวิธี
เดียวกับการยอมรับผิด ในขณะที่งานของทัศนีย์ เมฆถาวร
วัฒนา (2541) จีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา (2544) และอันธิ
กา ธรรมเนียม (2549) จำาแนกการเสนอชดใช้ไว้เป็นอีก
กลวิธีหนึ่ง ซึ่งงานวิจัยนี้ ได้จำาแนกการเสนอชดใช้เป็นอีก
กลวิธีหนึ่งเช่นกัน เนื่องจากผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า เมื่อผู้พูดใช้
กลวิธีการยอมรับผิด ผู้พูดมีจุดประสงค์หลักที่จะแสดงถึง
การยอมรับความผิดที่ผู้พูดกระทำาต่อผู้ฟัง และเพื่อแสดง
ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการกล่าว
ตำาหนิตนเอง การบอกว่าผู้พูดเป็นผู้ทำาความผิด หรือการ
แสดงความรู้สึกผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เมื่อผู้
พูดใช้กลวิธีเสนอการชดใช้ ผู้พูดมีจุดประสงค์หลักที่จะ
กระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่ผู้ฟังเพื่อเป็นการชดเชยความผิด
ที่เกิดขึ้นมากกว่าการกล่าวเพื่อแสดงการขอโทษเท่านั้น
 นอกจากนั้นแล้ว งานวิจัยนี้ยังพบการขอให้ผู้ฟัง
ยกโทษใหเ้ชน่เดยีวกบังานวจิยัของ Cohen and Olshtain
(1981) ซึ่งได้จัดกลวิธีการขอร้องให้ผู้ฟังยกโทษให้เป็น
กลวิธีย่อยของการกล่าวคำาแสดงเจตนาในการขอโทษ เช่น
เดียวกับงานวิจัยนี้ ส่วนในงานวิจัยของทัศนีย์ เมฆถาวร
วัฒนา (2541) จีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา (2544) และอันธิ

กา ธรรมเนียม (2549) ไม่พบกลวิธีการขอให้ผู้ฟังยกโทษ

ข้อเสนอแนะ
 การศึกษาการกล่าวขอโทษในนวนิยายไทย พบ
ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ดังนี้
 1.งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการ
กล่าวขอโทษในนวนิยาย ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีประเด็น
ที่น่าสนใจ ได้แก่ ปัจจัยเพศ วัย สถานะทางสังคม และ
ระดับความสนิทสนม ส่งผลต่อการเลือกใช้กลวิธีกล่าว
ขอโทษ ดังนั้นจึงน่าจะมีการศึกษาประเด็นดังกล่าวต่อ
ไปเพื่อเปรียบเทียบว่าปัจจัยต่างๆเหล่านั้น ส่งผลต่อการ
เลือกใช้กลวิธี การกล่าวขอโทษของคนไทยอย่างไรบ้าง
 2. ข้อมูลในบทสนทนาของตัวละครในนวนิยาย 
พบว่ามีการใช้วัจนกรรมอื่นๆ เช่น วัจนกรรมตำาหนิ วัจน-
กรรมการปฏิเสธ วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจ จึง
น่าสนใจที่จะศึกษากลวิธีการตำาหนิ การปฏิเสธ หรือการ
แสดงความไม่พอใจ เพื่อดูว่ามีการใช้กลวิธีต่างๆ เหล่านั้น
ในนวนิยายไทยอย่างไรบ้าง
 3. งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะกลวิธีการกล่าว
ขอโทษในนวนิยายไทย ดังนั้นจึงเห็นว่าน่าจะมีการศึกษา
เรื่องการตอบรับการขอโทษ ซึ่งถือเป็นผลัด 2 หรือผลัดใน
คู่ของถ้อยคำา เพื่อศึกษาว่ามีกลวิธีการตอบรับการขอโทษ
ในนวนิยายไทยทั้งด้านการตอบรับ หรือการตอบปฏิเสธ
การขอโทษอย่างไรบ้าง
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาคำาบุรุษสรรพนามที่ใช้ในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน ภาคอีสาน เพื่อศึกษาการใช้คำา
บุรุษสรรพนาม ของชาวไทยพวน 3 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงอายุ 15-25 ปี ช่วงอายุ 35-45 ปี และ ช่วงอายุ 55-65 ปี พื้นที่
วิจัย คือ 1) หมู่บ้านบุฮม อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2) หมู่บ้านถ่อน อำาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และ 3) หมู่บ้าน
โพธิ์ตาก อำาเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ซึ่งรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการบันทึกเทป ผลการวิจัย พบว่า
ชาวไทยพวนมีการใช้คำาบุรุษสรรพนาม ทั้งหมด 193 คำา โดยแยกประเภทของคำาบุรุษสรรพนาม ได้แก่ 1) คำาบุรุษ
สรรพนามที่ 1 จำานวน 42 คำา 2) คำาบุรุษสรรพนามที่ 2 จำานวน 95 คำา และ 3) คำาบุรุษสรรพนามที่ 3 จำานวน 56 คำา 
ทั้งนี้ยังพบว่าชาวไทยพวนภาคอีสานได้ใช้คำาบุรุษสรรพนามตามบริบททางสังคม ได้แก่ กาลเทศะ เพศ อายุ ความเป็น
เครือญาติ ความสนิทสนม ความสุภาพ และการแสดงอารมณ์ โดยคำาบุรุษสรรพนามที่ใช้ตามกาลเทศะ จัดแบ่งออกเป็น 
2 ลักษณะได้แก่ ความเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพศ คือแบ่งตามสภาพเพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง อายุ 
แบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ 1) ช่วงอายุ 15-25 ปี 2) ช่วงอายุ 35-45 ปี และ 3) ช่วงอายุ 55-65 ปี ความเป็นเครือ
ญาติ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ ความเป็นเครือญาติกันและไม่เป็นเครือญาติกัน ความสนิทสนม แบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ ได้แก่ สนิทสนมกันและไม่สนิทสนมกัน ความสุภาพ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ แสดงความสุภาพและไม่
แสดงความสุภาพ การแสดงอารมณ์ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ แสดงอารมณ์พอใจและแสดงอารมณ์ไม่พอใจ ผลการ
ศึกษายังพบว่า ชาวไทยพวนทั้ง 3 ช่วง ยังคงมีการรักษาและมีการใช้คำาบุรุษสรรพนามภาษาไทยพวนภาคอีสาน ได้แก่ 
คำาบุรุษสรรพนามที่ 1 คำาบุรุษสรรพนามที่ 2 และคำาบุรุษสรรพนามที่ 3 นอกจากนี้ยังพบว่าชาวไทยพวนภาคอีสานมี
การนำาคำาบุรุษสรรพนามภาษาไทยถิ่นเลย ภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษาไทยกลางมาใช้ร่วมด้วย

คำาสำาคัญ : คำาบุรุษสรรพนาม ภาษาไทยพวน การเปลี่ยนแปลงภาษา
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Abstract
 The research aimed to study the us-
age of personal pronouns in Thai-Phuan Ethnic 
group. The study investigates the usage of 
personal pronouns in three Thai Phuan Ethnic 
groups dividing by age ranges which are 15-25 
years old, 35-45 years old, and 55-65 years old. 
The research area of this study was at Buhom 
Village of Chiang Khan District in Loei Province, 
Thon Village of Ban Phue Disdrict in Udon Thani 
Province, and Pho Tak Village of Pho Tak District 
in Nong Kai Province. The data was collected by 
questionnaires, informant interview, and video 
recording. The results showed that Thai Phuan 
people totally used 193 personal pronouns which 
can be classified into four categories as follows: 
1) There were 42 first person pronouns; 2) There 
were 95 second person pronouns; and 3) There 
were 56 third person pronouns. Moreover, the 
data indicated that Isan Thai-Phuan employed 
person pronouns according to cultural contents 
such as occasion, gender, age, relatives, famil-
iarity, politeness, and feeling expressions. These 
points can be explained as follows: According to 
the usage in occasions, it consisted of two types 
which were formality and informality. Genders 
involved males and females. Ages can be divided 
as periods of 15-25 years old, 35-45 years old, and 
55-65 years old. For relatives, there were close 
relatives and unrelated relatives. Familiarity 
included familiarity and unfamiliarity. Politeness
were showing politeness and not showing 
politeness. Feeling expressions consisted of 
satisfaction and dissatisfaction. In addition, the 
results illustrated that Isan Thai-Phuan whose 
age ranges were 15-25 years old, 35-45 years old, 
and 55-65 years old remained the usage of Isan 

Thai-Phuan personal pronouns. Those were first 
person pronouns, second person pronouns, and 
third person pronouns. Besides, Isan Thai-Phuan
ethnic group also applied the usage of Loei 
personal pronouns, Thai-Isaan dialect, and 
Central-Thai dialect altogether.

Keywords: Personal Pronoun, Thai Phuan 
language, the language change.

บทนำา
 การจำาแนกชนชาตินอกจากจะใช้เกณฑ์ทาง
ประเพณวีฒันธรรมการแตง่กายแลว้ ภาษายงัจดัวา่เปน็ตวั
บ่งชี้ที่สำาคัญในการจำาแนกชนชาติในสังคมด้วย ภาษาไทย
สามารถแบ่งภาษาประจำาภูมิภาค (Regional Language) 
หรือภาษาไทยถิ่น (Thai Dialects) จำานวน 4 ถิ่น คือ (เรือง
เดช ปันเขื่อนขัติ, 2531 : 28 ; สมทรง บุรุษพัฒน์, 2543:
27; วิไลศักดิ์ กิ่งคำา, 2549 : 1) 1) ภาษาถิ่นไทยกลาง 
(Central Thai Dialect) 2) ภาษาถิ่นไทยใต้ (Southern 
Thai Dialect) หรือเรียกว่าภาษาปักษ์ใต้ 3) ภาษาถิ่นไทย
เหนือ (Northern Thai Dialect) หรือภาษาคำาเมือง และ 
4) ภาษาถิ่นอีสาน (Isan Dialect) อย่างไรก็ตามภาษา
ไทยถิ่นที่ใช้พูดกันในท้องถิ่นของประเทศไทยนั้น นับได้
ว่าเป็นภาษาถิ่นไทยตระกูลดั้งเดิม (Proto Tai) ซึ่งแต่ละ
ถิ่นอาจใช้ภาษาแตกต่าง หรือคล้ายคลึงกัน ทั้งคำา ความ
หมาย และนำ้าเสียง ตามถิ่นที่อยู่อาศัย
 บราวน์ (Brown, 1965) ได้ใช้เกณฑ์การ
สืบทอดมาจากภาษาไทดั้งเดิม (Proto Tai) แบ่งภาษา
ในประเทศไทยเป็น 7 ถิ่นคือ 1) ภาษาไทใหญ่ 2) ภาษา
ไทยถิ่นเหนือ 3) ภาษาพวน 4) ภาษาไทยกลาง 5) ภาษา
ผู้ไท 6) ภาษาลาว และ 7) ภาษาไทยถิ่นใต้ แชมเบอร์เลน 
(Chamberlain, 1975) ได้ใช้เกณฑ์ทางเสียงแบ่งภาษา
กลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ (SWT Dialect) เป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ 1) ภาษากลุ่ม P และ 2) ภาษากลุ่ม PH ซึ่งในกลุ่ม 
PH ได้แบ่งออกเป็นภาษาย่อย 6 กลุ่ม คือ 1) ภาษาไทย
สยาม 2) ภาษาผู้ไท 3) ภาษาไทเหนือ 4) ภาษาพวน 5) 
ภาษาลาว และ 6) ภาษาไทยถิ่นใต้
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ภาษาไทยพวน เป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลภาษาไทย (Tai 
Family) ที่พูดอยู่ที่ เมืองพวน ใกล้ทุ่งไหหิน แขวงเชียง
ขวาง ประเทศลาว ดังนั้นภาษาพวนจะมีวงศ์คำาศัพท์
ร่วมกับภาษาลาว (Laotian Language)มากกว่าภาษา
ไทยกลาง (Thai Language) คนไทยพวนมีคำาเรียกอยู่ 
2 คำา คือ เรียกว่า“ไทยพวน” ในฐานะชาติพันธุ์หนึ่งใน
ประเทศไทย และคำาว่า “ลาวพวน” เพราะเป็นผู้ที่ใช้คำา
ศัพท์ร่วมกันกับภาษาลาว ชาวไทยพวนมีถิ่นฐานเดิมอยู่ใน
ประเทศลาวมาก่อน ปัจจุบันชาวไทยพวนในประเทศไทย
อาศัยอยู่ 23 จังหวัด โดยพบในภาคอีสานมีทั้งหมด 3 
จงัหวดั ได้แก ่1) จังหวัดอดุรธานี อำาเภอบา้นผอื 2) จังหวัด
หนองคาย อำาเภอศรีเชียงใหม่ อำาเภอท่าบ่อ อำาเภอโซ่พิสัย 
และอำาเภอโพธิ์ตาก และ 3) จังหวัดเลย อำาเภอเชียงคาน
ชาวไทยพวนกลุ่มต่างๆ นั้น อาศัยอยู่ในพื้นที่ของคนกลุ่ม
ใหญ่ คือ เมื่ออาศัยอยู่ในภาคกลางก็รับภาษาไทยกลางเข้า
มาใช้ เมื่ออยู่ภาคอีสานก็รับเอาภาษาอีสานเข้ามาใช้ ดัง
นั้นภาษาของชาวไทยพวนจึงมีการแปรไปตามพื้นที่ต่างๆ 
การใช้ภาษาไทยพวนที่ปรากฏในคำาบุรุษสรรพนามก็แสดง
ให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างดังที่ สมทรง บุรุษ
พัฒน์ (2543 : 6) การเปลี่ยนแปลงของภาษาทำาให้เกิด
ความแตกต่างของภาษาถิ่นอย่างสอดคล้องกันคือ ความ
แตกต่างทางด้านการออกเสียง ระบบเสียง ความหมาย 
และระบบไวยากรณ์
 คำาบุรุษสรรพนามสามารถสะท้อนลักษณะการ
ใช้ภาษาของแต่ละชาติพันธุ์ และเสริมสร้างความเข้าใจ
และเข้าถึงความคิด ค่านิยม ความรู้ และทัศนคติของคน
ชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์นั้น โดยผ่านวัฒนธรรมทางภาษา 
ตามแนวคดิทางอรรถศาสตรช์าตพัินธุ ์(Ethno-semantics)
แนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นการมองโลกของผู้พูด นักวิชาการ
หลายท่าน (Frake, 1980 ; วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์, 2526) 
กล่าวสอดคล้องกันว่า คำาบุรุษสรรพนามเป็นคำาที่สะท้อน
วัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง ละเอียดอ่อนและมีความหมายแฝง 
มันยังแสดงให้เห็นความเป็นตัวตนของผู้พูดว่ามีความ
สุภาพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้ร่วมสนทนา ทั้งการให้
ความสำาคัญกับเพศ (Gender) ซึ่งนับได้ว่าเป็นลักษณะ
ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในการใช้ภาษา ดังนั้นการวิจัย
การใช้คำาบุรุษสรรพนามของชาวไทยพวนภาคอีสาน

เริ่องนี้จึงจะทำาให้เห็นลักษณะความเหมือนและความแตก
ต่างของการใช้ภาษาไทยพวน ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงภาษาไทยพวนตามบริบททางสังคม (Social 
factor) ของคู่สนทนาด้วย

วิธีดำาเนินการวิจัย
 งานวิจัยในครั้ งนี้ เป็นงานวิจัยผสมผสาน
ระหว่างเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการ
วิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ (Linguistics) วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการใช้คำาบุรุษสรรพนามตามบริบททางสังคม
ของชาวไทยพวนภาคอีสาน และเพื่อเปรียบเทียบการใช้
คำาบุรุษสรรพนามของคน 3 ช่วงอายุ ได้แก่ 1) ช่วงอายุ 
15-25 ปี 2) ช่วงอายุ 35-45 ปี และ3) ช่วงอายุ 55-65 ปี 
ซึ่งเป็นชาวไทยพวนในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ได้แก่ 1) หมู่บ้า
นบุฮม อำาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2) หมู่บ้านถ่อน อำาเภอ
บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และ 3) หมู่บ้านโพธิ์ตาก อำาเภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยมีเครื่องมือแบบสอบถาม
ประกอบการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ด้วยสถิติทางสังคมศาสตร์ การวิจัย
นีม้ปีระชากรกลุม่ตวัอยา่งจำานวน 302 คน ผูว้จิยัใชก้ารสุม่
ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) และทำาการเลือก
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นำาเสนอด้วยวิธี
พรรณนาวิเคราะห์ประกอบการยกตัวอย่างรูปประโยค
ที่ปรากฏการใช้คำาบุรุษสรรพนาม
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ตาราง แสดงจำานวนกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามช่วงอาย

อายุ

กลุ่มตัวอย่าง

15-25	ปี 35-45	ปี 55-65	ปี
รวม

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

กลุ่มที่ 1 จังหวัดเลย 23 23 22 22 20 20 130

กลุ่มที่ 2 จังหวัดอุดรธานี 17 17 21 21 12 12 100

กลุ่มที่ 3 จังหวัดหนองคาย 9 9 15 15 12 12 72

รวมทั้งสิ้น 49 49 58 58 44 44 302

	 ผลการศึกษา
 ผลการศึกษา พบว่า การใช้คำาบุรุษสรรพนามของชาวไทยพวนภาคอีสาน มีทั้งหมด 182 คำา โดยแยกประเภท
ของคำาบุรุษสรรพนาม ได้แก่ 1) คำาบุรุษสรรพนามที่ 1 จำานวน 42 คำา 2) คำาบุรุษสรรพนามที่ 2 จำานวน 89 คำา และ
3) คำาบุรุษสรรพนามที่3 จำานวน 51 คำา ดังนี้
 คำาบุรุษสรรพนามที่	1	โดยไม่แบ่งเพศ จำานวน 42 คำา ได้แก่ 
กู ข้อย เฮา กัน ผม อ้าย พ่อ อา  นาง  พี่  น้อง
เผือ  แม่  อาว ฉัน น้า เอื้อย หนู  โอย  เรา  เค้า พ่อตู้
แม่ตู้ พ่อลุง พ่อตา ข้าน้อย แม่ยาย แม่ป้า 
อ้ายเค้ย แม่ดอง  พ่อดอง ตู้หม่อน เอื้อยเพอะ  ตัวข้อย 
พ่อน้อย แม่น้อย  ชื่อ+เล่น พ่อ+ชื่อลูกคนแรก แม่ยาย+ชื่อหลานคนแรก แม่+ชื่อลูกคนแรก พ่อตา+ชื่อหลาน
คนแรก และตู้หนุ่ม

  คำาบุรุษสรรพนามที่	2 โดยไม่แบ่งเพศ จำานวน 89 คำา ได้แก่ 
โต  มึง  เจ้า  เพื่อน  อ้าย  อาว พ่อ  น้า  อา  เอื้อย  เธอ  แม่

น้อง ยาย  นาง  หนู  ลูก คุณ น้อย  แก  สู  หมอ  เจ้  ออ้ด 

แอ  ตา  ตัว  ท่าน  อีนี่  บักนี่  

สูเจ้า  แม่มึง  พ่อมึง  แม่ย่า  พ่อปู่ เจ้านาย 

บักหล้า บักหำา  พ่อโซ้น  แม่โซ้น  อีคำา  ตู้หม่อน  

บักอ้าย  เอื้อยเพอะ  อ้ายเค้ย อีหล้า  อีน้อย  พ่อตู้  

แม่ตู้  ชื่อ+เล่น พ่อลุง  แม่ป้า  เจ้าของ    บัก+ชื่อ  ผู้ใหญ่  

อบต.  กำานัน  ประธาน  พ่อผู้ใหญ่  พ่อกำานัน พ่ออบต. 

หัวหน้า  แม่ผู้ใหญ่   แม่กำานัน   แม่อบต.  อีนางน้อย  ลูกหล้า 

น้องใภ้  อ้ายเขย  ตัวเอง  บักคำา  ท่านประธาน อบต+ช่ือ ลุงผู้ใหญ่  

ลุงกำานัน  ลุง อบต.  ท่านผู้ใหญ่ ยาพ่อกำานัน  ยาพ่ออบต.  ยาแม่ผู้ใหญ่ 

ยาแม่กำานัน  ยาแม่ อบต.  ผู้ใหญ่+ชื่อ  กำานัน+ชื่อ แม่น้อย  พ่อน้อย  นาย+ชื่อ 

ยาพ่อผู้ใหญ่  ยาย+ชื่อหลานคนแรก พ่อ+ชื่อลูกคนแรก พ่อตา+ชื่อหลานคนแรก แม่+ชื่อลูกคนแรก แม่ยาย+ชื่อหลาน
คนแรก ตา+ชื่อหลานคนแรก และตู้หนุ่ม
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	 คำาบุรุษสรรพนามที่	3 โดยไม่แบ่งเพศ จำานวน 51 คำา ได้แก่ 
มัน  เพิ่น  ซุม   สุ่ม  ลาว เส่า 

จุ่ม  เขา  ไทเฮา  ซุมเขา  สุ่มเพิ่น  อ้ายอันนั้น

ซุมเพิ่น  จุ่มนั้น  พวกท่าน ซุมโต  หมู่ลูก  ซุมน้อง 

หมู่โต  หมู่เจ้า  แม่นั้น  พ่อนั้น  อบต.นั้น  หมอนั้น 

ท่านนั้น  หมวดนั้น  หมู่นั้น จุ้เจ้า  เฒ่านั้น บักนั้น 

ซุมนั้น  สุ่มนั้น   คะเจ้า  พวกนั้น  อีนั้น  เส่านั้น 

ผู้นั้น  พ่อตู้  แม่ตู้  ไทนั้น ชื่อ+เล่น  แม่ยายนั้น 

พ่อตานั้น  ผู้ใหญ่นั้น  กำานันนั้น  อี+ชื่อผู้หญิง  แม่ป้าอันนั้น  เอื้อยอันนั้น 

แม่+ชื่อลูกคนแรก  พ่อ+ชื่อลูกคนแรก  พ่อตา+ชื่อหลานคนแรก  แม่ยาย+ชื่อหลายคนแรก  

พ่อลุงอันนั้น  ตา+ชื่อหลานคนแรก  ยาย+ชื่อหลานคนแรก และ บัก+ชื่อผู้ชาย

 ชาวไทยพวนภาคอีสานได้ใช้คำาบุรุษสรรพนาม
ที่ 2 มากที่สุด รองลงมาคือคำาบุรุษสรรพที่ 3 และน้อย
ที่สุดคือคำาบุรุษสรรพนามที่ 1 อย่างไรก็ตามชาวไทยพวน
ทั้งเพศชายและเพศหญิงใช้คำาบุรุษสรรพนามตามบริบท
ทางสังคม ได้แก่ กาลเทศะ เพศ อายุ ความเป็นเครือญาติ 
ความสนิทสนม ความสุภาพ และการแสดงอารมณ์ โดย
คำาบุรุษสรรพนามที่ใช้ตามกาลเทศะ จัดแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะได้แก่ ความเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพศ 
คือแบ่งตามสภาพเพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง อายุ 
แบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ 1) ช่วงอายุ 15-25 ปี 2) 
ช่วงอายุ 35-45 ปี และ 3) ช่วงอายุ 55-65 ปี ความเป็น
เครือญาติ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ ความเป็นเครือ

ญาติกันและไม่เป็นเครือญาติกัน ความสนิทสนม แบ่งออก
เป็น 2 ลักษณะได้แก่ สนิทสนมกันและไม่สนิทสนมกัน 
ความสุภาพ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ แสดงความ
สุภาพและไม่แสดงความสุภาพ การแสดงอารมณ์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ แสดงอารมณ์พอใจและแสดง
อารมณ์ไม่พอใจ และยังพบว่าการใช้คำาบุรุษสรรพนาม
ของชาวไทยพวนภาคอีสาน ทั้ง 3 พื้นที่ และ 3 ช่วงอายุ 
มีการใช้คำาบุรุษสรรพนามเหมือนกันและแตกต่างกัน ซึ่ง
แบ่งตามบริบททางสังคม 2 ประเด็น ได้แก่ 1) คนรู้จักกัน 
ในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ2) 
คนไม่รู้จักกัน ในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1 เพศหญิง
 คนรู้จักกันสถานการณ์ที่เป็นทางการเพศหญิงสนทนากับเพศหญิง
 “ข้อยขอเว้าแด่แม่ผู้ใหญ่ที่คะเจ้าเว้ากันเถื่อก่อนบ่เป็นสังแน่ะ”
 “ฉันขอพูดหน่อยผู้ใหญ่บ้านที่เขาพูดกันครั้งก่อนไม่มีอะไรหรือ”
 คนรู้จักกันสถานการณ์ที่เป็นทางการเพศหญิงสนทนากับเพศชาย
 “ข้อยขอเว้าแด่พ่อผู้ใหญ่ที่คะเจ้าเว้ามาเป็นแท้เบ๊าะ”
 “ฉันขอพูดหน่อยผู้ใหญ่บ้านที่เขาพูดมาใช่เรื่องจริงหรือ”
 จงกล กองคำา (28 มีนาคม 2558). สัมภาษณ์.

 จากตัวอย่างข้างต้น การใช้คำาบุรุษสรรพนาม
ที่ 1 คำาว่า “ข้อย” ทั้งเพศชายและเพศหญิงใช้เหมือนกัน 

และใช้กับผู้ที่มีอายุเท่ากัน อายุมากกว่า และอายุน้อยกว่า 
ในสถานการณ์ที่เป็นทางการ เพื่อแสดงความสุภาพของ
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ผู้พูด ทั้งนี้ยังแสดงถึงการยกย่องและให้เกียรติผู้อื่น 
คำาว่า “ข้อย” นี้ ได้กร่อนมาจากคำาว่า “ข้าน้อย” 
หมายความว่า บ่าวข้าฐานะน้อยซึ่งแสดงถึงความถ่อม
ตัวอย่างยิ่ง อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของ
สังคมวัฒนธรรมไทย ที่มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
และยกย่องให้เกียรติผู้อื่น 
 ส่วนการใช้คำาบุรุษสรรพนามที่ 2 คำาว่า “แม่
ผู้ใหญ่” ใช้แทนเพศหญิง ที่มีตำาแหน่งหน้าที่เป็นผู้ใหญ่
บ้านหรือเป็นภรรยาของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งชาวไทยพวน
จะเรียกว่า “แม่ผู้ใหญ่” ตามตำาแหน่งของตนหรือตาม
ตำาแหน่งของสามีเพื่อแสดงความเคารพนับถือ เช่น
เดียวกันกับคำาว่า “พ่อผู้ใหญ่” ซึ่งเป็นบุรุษสรรพนามที่ 
2 ที่ใช้แทนเพศชาย ที่มีตำาแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้
กับผู้ที่มีอายุเท่ากัน อายุมากกว่า และอายุน้อยกว่า เพื่อ
แสดงการยกย่องให้เกียรติตามฐานะหน้าที่ และการใช้คำา
บุรุษสรรพนามบุรุษที่ 3 คำาว่า “คะเจ้า” ใช้เหมือนกันทั้ง
เพศชายและเพศหญิงเมื่อกล่าวถึงบุคคลที่สามหรือผู้ที่ถูก
กล่าวถึง สามารถใช้กับผู้ที่มีอายุเท่ากัน อายุมากกว่า และ
อายุน้อยกว่า

 คนไม่รู้จักกัน	
 ในสถานการณ์ที่ เป็นทางการและไม่ เป็น
ทางการโดยใช้บริบททางสังคมคือ เพศ ในที่นี้หมายถึง
เพศสภาพ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง ซึ่งใช้เป็นตัว
กำาหนดการใช้คำาบุรุษสรรพนาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
	 ตัวอย่างที่	2	เพศชาย
คนไม่รู้จักกันสถานการณ์ที่เป็นทางการ เมื่อสนทนากับ
เพศเดียวกัน 
 “ผมอยากฮูว้า่เจา้นายมคีวามคดึพสิงัตามทีเ่พิน่
เว้ามา”
 “ผมอยากทราบว่าเจ้านายมีความคิดอย่างไร
กับที่เขาพูดมา”
 จงกล กองคำา (28 มีนาคม 2558). สัมภาษณ์.

 จากตัวอย่างข้างต้น การใช้คำาบุรุษสรรพนาม
ที่ 1 คำาว่า “ผม” ซึ่งเป็นคำาบุรุษสรรพนามในภาษาไทย
กลางแทนผู้พูดที่เป็นเพศชายเท่านั้น ชาวไทยพวนได้ยืม
คำาบุรุษสรรพนามภาษาไทยกลางหรือเกิดการปนภาษา 

(Cord-Mixing) ระหว่างภาษาไทยพวนกับภาษาไทยกลาง 
อย่างไรก็ตาม คำาว่า “ผม” ชาวไทยพวนจะนำามาใช้ใน
สถานการณ์ที่เป็นทางการโดยใช้กับคนไม่รู้จักกัน อายุเท่า
กัน อายุมากกว่า และอายุน้อยกว่า อีกทั้งยังใช้พูดกับเพศ
เดียวกัน และต่างเพศกันด้วย และยังแสดงให้เห็นสภาพ
เพศอย่างชัดเจน คือใช้เป็นคำาบุรุษสรรพนามที่1 แทนผู้
พูดเพศชายเท่านั้น 
  ส่วนคำาบุรุษสรรพนามที่ 2 คำาว่า “เจ้านาย” 
เป็นคำาที่ ใช้เรียกผู้ที่มีตำาแหน่งหน้าที่ทางสังคม เช่น 
ข้าราชการ เป็นผู้นำา เป็นต้น ทั้งนี้ชาวไทยพวนใช้กับคน
ที่มีอายุเท่ากัน อายุมากกว่า และอายุน้อยกว่า และใช้กับ
เพศเดียวกันและต่างเพศกัน และคำาบุรุษสรรพนามที่ 3 คำา
ว่า “เพิ่น” เป็นคำาบุรุษสรรพนาม เอกพจน์ ที่ใช้แทนผู้ที่
ถูกกล่าวถึงเพียงคนเดียว สามารถใช้กับผู้ที่มีอายุเท่ากัน 
อายุมากกว่า และอายุน้อยกว่า และใช้พูดกับเพศเดียวกัน
และต่างเพศกันด้วย 
 ชาวไทยพวนให้ความสำาคัญกับความเป็นเครือ
ญาติกันโดยสะท้อนผ่านการใช้คำาบุรุษสรรพนาม คำา
สรรพนามที่ใช้เรียกญาตินั้นมีความซับซ้อน ในการวิจัยนี้
พบว่ามีจำานวน 29 คำา ได้แก่ พี่ น้อง เอื้อย อ้าย น้า อา 
อาว อ้ายเขย เอื้อยเพ้อ พ่อ แม่ พ่อ+ชื่อลูกคนแรก แม่+ชื่อ
ลูกคนแรก ลุง/พ่อลุง ป้า/แม่ป้า ตา/พ่อตา ยาย/แม่ยาย 
พ่อน้อย แม่น้อย พ่อดอง แม่ดอง พ่อตา+ชื่อหลานคน
แรก แม่ยาย+ชื่อหลานคนแรก ปู่/พ่อปู่ ย่า/แม่ย่า พ่อตู้ 
แม่ตู้ ตู้หนุ่มและตู้หม่อน เป็นต้น การวิจัยนี้สอดคล้องกับ 
อังกาบ ผลากรกุล (1972) ได้สรุปไว้ว่า คำาเรียกญาติ (Kin 
Terms) เช่น พี่ ป้า เป็นคำาบุรุษสรรพนามเฉพาะที่ใช้เรียก
ญาติเท่านั้น
 ผลการศึกษา พบว่า ชาวไทยพวนทั้ง 3 ช่วงอาย ุ
มีการใช้รักษาและมีการใช้คำาบุรุษสรรพนามภาษาไทย
พวนภาคอีสานทั้งบุรุษสรรพนามทั้ง 3 กลุ่ม นอกจากนี้ยัง
พบว่าชาวไทยพวนภาคอีสานมีการนำาคำาบุรุษสรรพนาม 
โดยการปนคำาสรรพนามในภาษาไทยกลาง ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากการศึกษาและสื่อสารมวลชน นอกจากนี้ยัง
มีการปนคำาบุรุษสรรพนามจากภาษาไทยถิ่นเลย ซึ่งเป็น
ภาษาย่อยในท้องถิ่นและภาษาไทยถิ่นอีสาน ซึ่งเป็นภาษา
ไทยถิ่นในระดับภูมิภาคมาใช้ร่วมด้วย
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อภิปรายผล
 จากข้อมูลพบว่าชาวไทยพวนทั้ง 3 จังหวัดมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางภาษา ชาวไทยพวนจังหวัด
เลย ยังคงคำาศัพท์ของชาวไทยพวนและรักษาภาษาไทย
พวนไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสะท้อนจากการคงคำาศัพท์และ
การใช้ภาษาไทยพวนของผู้ที่มีอายุน้อยที่ยังคงใช้คำาศัพท์
เหมือนกันกับผู้ที่มีอายุมาก ส่วนจังหวัดหนองคาย พบว่า
ผู้ที่มีอายุน้อยจะใช้ภาษาไทยกลางในการสนทนามากกว่า
ใช้ภาษาไทยพวน จะใช้ภาษาไทยพวนเมื่อสนทนากับชาว
ไทยพวนด้วยกัน ประเด็นนี้อาจเกิดจากระบบการศึกษา 
เพราะว่าในการศึกษานั้นจะต้องใช้ภาษาไทยกลางเป็น
หลักในการศึกษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาษาไทยพวนใน
พื้นที่นี้มีแนวโน้มที่จะสูญเสียคำาในภาษาไทยพวน จังหวัด
อุดรธานี พบว่ามีการนำาคำาบุรุษสรรพนามในภาษาไทย

กลางมาใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำาวัน เนื่องจากเป็น
ชาวไทยพวนที่แวดล้อมด้วยสังคมเมือง การศึกษา และ
สื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ อาจมีผลต่อการใช้คำาบุรุษ
สรรพนามของชาวไทยพวน พื้นที่นี้มีแนวโน้มที่จะสูญเสีย
คำามากกว่าจังหวัดอื่นๆ
 ผลก า รศึ กษ านี้ ไ ด้ ส ะท้ อน ให้ เ ห็ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางภาษาของชาวไทยพวน ซึ่งเป็นกลุ่ม
คนจำานวนน้อยในสังคมที่ใช้ภาษาชาติพันธุ์ตนเองในชีวิต
ประจำาวัน ปัจจุบันชาวไทยพวนจึงรับเอาภาษาไทยกลาง
และภาษาไทยถิ่นอื่นมาใช้ในการสนทนาและยังมีการ
ใช้ปะปนระหว่างคำาบุรุษสรรพนามในภาษาไทยพวนกับ
ภาษาไทยถิ่นอื่น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางภาษาที่เกิดขึ้น
กบักลุ่มชาตพัินธุอ่ื์นๆ ในประเทศไทยอย่างกวา้งขวางเช่นกนั 
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บทคัดย่อ	
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของเพลงพื้นบ้านเจรียงเบริน 
2) ศึกษาลักษณะการคงอยู่และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคงอยู่ของเพลงพ้ืนบ้านเจรียงเบริน โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย
เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป นำาเสนอผล
วจิยัแบบพรรณนาวเิคราะห ์ผลการวจิยัพบวา่ ความเป็นมาของเจรยีงเบรนิเป็นเพลงพืน้บา้นของชาวไทยเขมรในแถบจงัหวดั
สุรินทร์ บุรีรัมย์และศรีสะเกษ วิวัฒนาการมาจากบทร้องกันตร็อบไกของกัมพูชา องค์ประกอบมีนักร้องชาย-หญิงและหมอ
แคนอย่างละ 1 คน ใช้วิธีด้นกลอนสดเป็นภาษาเขมรร้องโต้ตอบกันประกอบเสียงแคน เนื้อหาและบทร้องเกี่ยวข้องกับทาง
โลกและทางธรรม ขัน้ตอนการเลน่มกีารบชูาคร ูขึน้เวทแีสดง แนะนำาตวักบัผูช้ม กลา่วถงึความสำาคญัของงาน รอ้งถามตอบ 
รอ้งอวยพรและอำาลา ทา่รำาตามจงัหวะเสยีงแคน การแตง่กายแบบพืน้เมอืงไทยเขมรสุรนิทร ์เจรยีงเบรนิเล่นไดท้ัง้งานมงคล
และอวมงคล ลกัษณะการคงอยูไ่ดแ้ก ่การเปลีย่นแปลงรปูแบบการแสดง จากเดมินยิมรอ้งแบบเบด็เตลด็ ปจัจบุนัรอ้งเกีย่ว
กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สอดแทรกคติสอนใจ เจรียงเบรินมีโอกาสถ่ายทอดผ่านงานต่างๆ ทั้งงานส่วนบุคคลและ
ส่วนรวม รวมทั้งเจรียงเบรินผ่านสื่อทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์และการบันทึกลงแถบบันทึกเสียง ปัจจัยการคงอยู่ ได้แก่
การตั้งคณะเจรียงและการตั้งชมรมเจรียงเบริน ทำาให้เกิดความสามัคคีและช่วยเหลือกันในกลุ่ม การปรับรูปแบบการแสดง
และปรับเนือ้หาให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของงาน รวมทัง้มกีารถา่ยทอดเจรยีงเบรนิสู่บตุรหลานและเยาวชนรุ่นหลัง จงึทำาให้
เจรียงเบรินสามารถดำารงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน

คำาสำาคัญ	: การคงอยู่ องค์ประกอบ เพลงพื้นบ้านเจรียงเบริน

Abstract
 The objectives of this qualitative research were (1) to study historical background and 
components of the traditional folk song – Chariang Broen; and 2) to study existing characteristics and 
factors affecting the existence of Chariang Broen. Data were collected through an in-depth interview 
and a participatory observation. The participants of this study consisted of specialists, practitioners, 
and general people. The Study findings were presented descriptively. The result showed that Chariang 
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Broen is the folk song of Thai-Khmer people in 
Surin, Burirum, and Sisaket province. The song 
has been developed from the former Khmer lyric 
known as Kan-trop-kai. Chariang Broen consists 
of 1 male performer, 1 female performer, and 1 
Khaen player. The performers improvise in Khmer 
language while they are performing. Contents and 
lyrics of the song are usually connected with the 
world or religious beliefs. The show of Chariang 
Broen starts from paying homage and respect 
to teachers, teacher heralding, self-introducing, 
telling the importance of a ceremony, asking and 
answering questions, blessing, and saying goodbye. 
The dance patterns depend on Khaen’s rhythm. 
Performers usually wear the traditional Thai-Khmer 
dresses. The performing of Chariang Broen could 
be found in both of auspicious and inauspicious 
ceremonies. The existent characteristic of Chariang 
Broen is the change of performing pattern from 
singing a miscellaneous song to sing a religious 
song with a moral depicting. Further, Chariang 
Broen could be performed in public or private in 
several occasions. In addition, Chariang Broen has 
also been presented through a radio station, a 
television broadcasting, or making a record. Factors 
affecting the existence of Chariang Broen consist of 
an establishment of new Chariang Broean perform-
ing group and the club of Chariang Broen which 
creates a unity among Chariang Broen performers, 
an adjustment of performing pattern and story to 
meet the audiences and hosts’ needs, and training 
and educating of Chariang Broen to people of the 
new generation. Those mentioned factors make 
Chariang Broen to be existed until present.

Keywords: Existence, Components, Chariang Broen 
folk song

บทนำา
 เพลงพื้นบ้าน เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ (0ral 
Literature) แบบหนึ่ง ถ่ายทอดสืบต่อกันโดยอาศัยการ
บอกกล่าวหรือท่องจำา ส่วนใหญ่นิยมเล่นเพื่อความรื่นเริง
สนกุสนาน ผูร้อ้งตอ้งคดิกลอนสดรอ้งแกก้นัโดยใชไ้หวพรบิ
ปฏิภาณ อาจจะร้องเล่นคนเดียว เป็นกลุ่ม หรือร้องโต้ตอบ
กัน ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านหรือเครื่องประกอบจังหวะน้อย
ชิ้น หรือใช้เพียงการปรบมือให้จังหวะเท่านั้น ในแต่ละท้อง
ถิ่นจะมีเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างกัน
ออกไป ตามกลุ่มวัฒนธรรม ได้แก่เพลงพื้นบ้านภาคกลาง 
เพลงพื้นบ้านภาคใต้ เพลงพื้นบ้านภาคเหนือและเพลงพื้น
บ้านอีสาน (คนึงนิตย์ ไสยโสภณ และประทีป แขรัมย์, 
2559 : 7) แบ่งออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มวัฒนธรรม
ไทย-ลาว กลุ่มวัฒนธรรมไทย-โคราช และกลุ่มวัฒนธรรม
เขมร-ส่วย (กูย) หรือกลุ่มวัฒนธรรมเจรียง-กันตรึม ซึ่งกลุ่ม
วัฒนธรรมเขมร-ส่วยนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ 
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาษาพูดอยู่ในตระกูล
มอญ-เขมร ลกัษณะเดน่ของประชากรกลุม่นี ้คอื การเจรยีง
กันตรึมและเจรียงเบริน  ขับร้องเป็นภาษาเขมร  โดยใช้
กลองกันตรึมและแคนเป็นเครื่องดนตรีที่สำาคัญ (อเนก 
นาวิกมูล, 2532 : 391-392) จังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่ง
กำาเนิดวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีกลุ่มชน 
3 กลุ่มใหญ่อาศัยอยู่รวมกัน คือ ลาว เขมร และกูย (ส่วย) 
แต่ละกลุ่มมีวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง เมื่อแต่ละกลุ่ม
ซึ่งมีวัฒนธรรมแตกต่างกันมารวมอยู่ในถ่ินเดียวกันจึงเกิด
การผสมผสานเป็นวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา (บุญยัง หม่ันดี, 
2547: 17) ชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์มีการ
ละเล่นเพลงพื้นบ้านเจรียงเบรินมาอย่างช้านาน ใช้วิธีด้น
กลอนสดเป็นภาษาเขมร ร้องโต้ตอบกันระหว่างชาย-หญิง 
ประกอบเสียงแคน เรื่องราวที่เล่นจะเกี่ยวข้องกับทางโลก
และทางธรรม สอดแทรกคติเตือนใจ เจรียงเบรินนิยมเล่น
ในเทศกาลตา่งๆ ทัง้งานมงคลและงานอวมงคล ลกัษณะการ
เล่นคล้ายคลึงกับหมอลำากลอน โดยเฉพาะการใช้แคนเป็น
เครื่องประกอบจังหวะ (เครือจิต ศรีบุญนาค, 2546: 105)
 จากการศึกษาเกี่ยวกับเพลงพืน้บ้านเจรียงเบรนิ
ในเบื้องต้น ทำาให้เห็นว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่า เนื่องจาก
มีบทบาทสำาคัญในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านคุณธรรม
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และจริยธรรม ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์
ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ในอดีตเจรียงเบรินได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบันความนิยมได้ลดน้อยลง
ไป ด้วยผลแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ลักษณะการคง
อยู่และปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของเพลงพื้นบ้านเจรียง
เบริน เพื่อรวบรวมเก็บบันทึกไว้เป็นข้อมูลให้อนุชนรุ่นหลัง
ได้ศึกษา ทั้งจะได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
เหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและองค์
ประกอบของเพลงพื้นบ้านเจรียงเบริน
 2. เพ่ือศึกษาลักษณะการคงอยู่และปัจจัยท่ีส่ง
ผลต่อการคงอยู่ของเพลงพื้นบ้านเจรียงเบริน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ี ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่
ในพื้นที่อำาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ที่ใช้ภาษาถิ่นไทยเขมร
ในการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำานวน 45 คน
โดยจำาแนกเปน็ 3 กลุ่มไดแ้ก ่1) กลุม่ผูรู้ ้(Key Informants) 
หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง
กับเจรียงเบริน ประกอบด้วย ผู้นำาชุมชน ปราชญ์ท้องถ่ิน
ในชุมชน นักจัดรายการและค่ายเทปเพลงพื้นบ้าน 2) กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ (Perform Informants) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มี
ความรู้และมีประสบการณ์ในการเล่นเจรียงเบรินประกอบ
ด้วยศิลปินพื้นบ้านเจรียงเบริน ปราชญ์ท้องถ่ินด้านดนตรี
พื้นบ้านและหมอแคน 3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General 
Informants) หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ชื่นชมและติดตามการ
เล่นเจรียงเบริน ประกอบด้วยผู้ชมผู้ฟังและผู้ว่าจ้างเจรียง
เบรนิ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ตวัผูว้จิยั แบบกรอบการ
สังเกต แบบกรอบการสัมภาษณ์ โดยใช้เทคนิคการสังเกต 
สังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์
เชิงลึก การนำาเสนอผลการวิจัยใช้แบบพรรณนาวิเคราะห์ 

(Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยการคงอยู่ของเพลงพ้ืนบ้านเจรียงเบริน
สรุปตามวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อดังนี้
 1. ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของ
เพลงพื้นบ้านเจรียงเบรินพบว่า เจรียงเบริน เกิดขึ้นในสมัย
ใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด แต่ครูเพลงและผู้รู้ให้ความ
เห็นว่า เจรียงเบรินเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสาย
เขมรในแถบจงัหวดัสุรนิทร ์บรุรีมัยแ์ละศรสีะเกษ เปน็เพลง
ปฏิพากษ์ใช้วิธีด้นกลอนสดเป็นภาษาเขมรร้องโต้ตอบกัน 
เจรียงเบรินดัดแปลงมาจากบทร้องเก่าแก่ของเขมรที่เรียก
ว่ากันตร็อบไก ซ่ึงเป็นการร้องโต้ตอบระหว่างชายกับหญิง 
ไมใ่ชเ้ครือ่งดนตรปีระกอบ ใชก้ารปรบมอืใหจ้งัหวะ บทรอ้ง
เป็นบทเก้ียวพาราสีระหว่างชายกับหญิง ต่อมาพัฒนามาเป็น
เจรยีงแปย็องัโกงและดดัแปลงมาเปน็เบรนิหรอืเจรยีงเบรนิ 
ครูเจรียงเบรินที่มีชื่อเสียงรุ่นแรกคือ พ่อเล็ม (ถึงแก่กรรม) 
แม่ทองพลอน (ถึงแก่กรรม) และแม่สุพจน์ แต่เดิมการเล่น
เจรียงเบรินยังไม่ใช้เครื่องดนตรีประกอบ ใช้เพียงการปรบ
มือ ดีดนิ้วและกระทืบปลายฝ่าเท้าในการให้จังหวะเท่านั้น 
ต่อมาสมัยพ่อเล็มไปเป็นทหารเกณฑ์ มีเพ่ือนท่ีเป็นทหาร
ด้วยกันร้องหมอลำากลอนโดยใช้แคนเป่าให้จังหวะ จึงลอง
นำาแคนมาเลน่ประกอบการรอ้งเจรยีงเบรนิ ซึง่สามารถรอ้ง
เขา้กนัไดด้ ีจงึมกีารนำาแคนมาเปน็เครือ่งดนตรปีระกอบการ
เลน่เจรยีงเบรนิแตน่ัน้มาจวบจนถงึปจัจบุนั ชมศร ีภูเ่งนิงาม 
(สัมภาษณ์ 2559, มีนาคม 12)
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ภาพที่	1 (ซ้าย) แม่สุพจน์ (คนขวา) ปัจจุบันอายุ 86 ปี
(ขวา) แม่ทองพลอน (นั่งกลาง) ถึงแก่กรรมแล้ว

 องค์ประกอบของเจรียงเบริน คือ ช่วงเวลาและ
ขั้นตอนการเล่น ก่อนเริ่มเล่นจะมีการบูชาครู หลังจากนั้น
ขึน้เวทแีสดง เร่ิมตน้ดว้ยเพลงไหวค้ร ูเพลงปฏสินัถารกบัเจา้
ภาพในงานตลอดถึงผู้ชม แนะนำาตัวกับผู้ชม กล่าวถึงความ
สำาคญัของงาน รอ้งถามตอบ รอ้งอวยพรและอำาลา ช่วงเวลา
ในการเล่นนิยมเล่นตอนกลางคืน เนื้อหาหรือบทร้องใช้วิธี

บทไหว้ครูเจรียงเบริน

ภาษาเขมร		 		 ภาษาไทย
โอออมพุทธัง อะระตะนัง ทเลียะดอลธัมมัง  โอออมพุธธัง อะระตะนัง ตกถึงธัมมัง 
อะระตะนัง สังฆัง อะระตะนัง สังฆัง
อาเรือดตะเนีย กระยาเมียดบูเจีย  อาราธนา เครื่องเซ่นบูชา
เนียงรีบสรัจเฮย น้องจัดเรียบร้อยแล้ว
เมียนมะลูปรำามัด เทดซอปรำาหัด  มีพลู 5 คำา ผ้าขาว 5 ศอก
ซรามูยเซอะ ประมาพีย์บาด สุรา 1 ขวด เงิน 20 บาท
รีบตะตูลอย่างสะอาด เตรียมการต้อนรับอย่างดี
อัญเจิญกรูกรบ อันเจิญฮาสลาย ขอเชิญคุณครูทุกท่าน ขอเชิญนำ้ามนต์สะกดกาย
ลำาสวยฮาสล็อบ อัญเจิญเซ็ลปรำา โมจูยกันรบ นำ้ามนต์สะกดจิต ขอเชิญศีลห้ามาช่วยให้ครบ 
อันเจิญเซ็ลด็อบ โมจูยค็อมกะจิล  ขอเชิญศีลสิบข้อ มาช่วยอย่าเกียจคร้าน
    ฯลฯ
 (สายรุ้ง ภูมิสุข. สัมภาษณ์. 2559, มกราคม 21)

ด้นกลอนสดเป็นภาษาเขมรร้องโต้ตอบกันระหว่างนักร้อง 
ชาย-หญิง เรื่องราวที่ร้องจะเกี่ยวกับทางโลกและทางธรรม 
มกีารสอดแทรกขนบธรรมเนยีมประเพณ ีความเชือ่ สภุาษติ 
เนือ้หาหรอืบทรอ้งจะแตกตา่งออกไปตามชนดิของงาน บาง
ชว่งจะรอ้งถามตอบกนัไปมาคลา้ยการโตว้าท ีดงัตวัอย่างบท
ไหว้ครูต่อไปนี้

 ดนตรทีีใ่ชป้ระกอบการเลน่เจรยีงเบรนิไดแ้กแ่คน 
ผู้แสดงประกอบด้วยนักแสดงชาย 1 คน หญิง 1 คน และ
แคน 1 คน ชาวไทยเชื้อสายเขมรเรียกนักแสดงว่า “เนียะ
จรงี” หรอื “เนยีะจำารงี” พธิไีหวค้รจูะทำากอ่นเริม่การแสดง

ทกุครัง้ นกัรอ้งชาย-หญงิและหมอแคน จะรว่มทำาพิธพีร้อม
กันเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ 
ตลอดท้ังบิดามารดาที่ได้ให้กำาเนิดเล้ียงดูมาและบอกเจ้าที่
เจา้ทางท่ีไดม้าทำาการแสดงในงานนัน้ ถา้เปน็งานศพจะเรยีก
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ชื่อผู้ตายให้มารับเครื่องเซ่นไหว้ เครื่องไหว้ครูของแต่ละ
คณะส่วนใหญ่จะคล้ายกัน ข้อสำาคัญคือต้องแยกเคร่ืองไหว้ครู

 การแต่งกายของนักร้องฝ่ายหญิง สมัยโบราณ
จะนุ่งโจงกระเบน เสื้อคอกลมแขนกระบอกมีผ้าสไบไหม
พาดไหล่ มัดรวบไว้ด้านข้างระหว่างเอว หรือบางครั้งใช้ผ้า
สไบคล้องคอปล่อยชายท้ังสองเท่ากันไว้ด้านหน้า ต่อมา
เปล่ียนมานุ่งผ้าถุงไหมทอมือลวดลายแบบพื้นเมืองสุรินทร์ 
เรยีกวา่“ซมัปว็ดโฮล”นกัรอ้งฝา่ยชายสมยัโบราณ จะนุง่โจง
กระเบนด้วยผ้าหางกระรอก (ผ้ากะเนียว) สวมเสื้อคอกลม

คล้องด้วยผ้าขาวม้าไหม ทิ้งชายไปข้างหลังสองชาย มีผ้า
ขาวม้าคาดเอว 1 ผืน ต่อมาเปลี่ยนมานุ่งโสร่งไหมแทนและ
มผ้ีาขาวมา้คาดเอว ปจัจบุนัแตง่กายแบบชดุสากลและแบบ
พืน้บา้น หมอแคน สมยัโบราณนุง่โจงกระเบน ตอ่มาเปล่ียน
เป็นนุ่งโสร่ง ใส่เสื้อคอกลม คาดเอวด้วยผ้าขาวม้า ปัจจุบัน
เปลีย่นมาเปน็สวมเส้ือแขนยาวส่วนใหญน่ยิมใส่เสือ้แขนยาว
สีสุภาพ คาดเข็มขัด หรืออาจจะแต่งตามโอกาสที่ไปแสดง

ภาพที่	3	การแต่งกายของเจรียงเบรินในอดีต
  

 
ภาพที่ 4 (ซ้าย) การแต่งกายของเจรียงเบรินแบบพื้นเมืองสุรินทร์

(ขวา) การแต่งกายของเจรียงเบรินแบบสมัยใหม่

ระหว่างนักร้องชาย-หญิง คนละชุด 

ภาพที่	2	(ซ้าย) เครื่องเซ่นไหว้ครูเจรียงเบริน
(ขวา) การไหว้ครูเจรียงเบริน
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ท่ารำาของเจรียงเบรินเป็นท่ารำาที่ไม่มีแบบแผนตายตัว โดย
จะรำาไปตามจงัหวะเสยีงแคน ประกอบดว้ย ท่ารำาเดนิ ทา่รำา
ถอย ทา่รำาเคยีง ทา่รำาเกีย้ว ทา่รำาเตะขา ทา่รำาดดีนิว้ และทา่
กระทบปลายฝ่าเท้า โดยเฉพาะท่ารำาดีดนิ้วและท่ากระทบ
ปลายฝา่เทา้ถอืเปน็เอกลกัษณแ์ละอตัลกัษณท์ีส่ำาคญัของเจ
รยีงเบรนิ สถานทีแ่สดงเจรยีงเบรนิสมยักอ่นสามารถเลน่ได้
ไม่จำากัดสถานที่ หรือสถานที่ที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้ เช่น 
เล่นในลานบ้านหรือบนบ้าน หรือในลานวัด ต่อมาจึงสร้าง

เป็นโรงเพลงชั่วคราว เรียกว่า เวที เพื่อให้ทุกคนสามารถ
มองเหน็นกัรอ้งไดอ้ยา่งทัว่ถงึ เจรยีงเบรินสามารถเลน่ไดท้กุ
โอกาสไม่ว่าจะเป็นงานมงคล หรืองานอวมงคล รวมทั้งงาน
บุญประเพณีต่างๆ อัตราค่าจ้างในการเล่นแต่ละคนแต่ละ
คณะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของคณะเจรียงและระยะ
ทางที่เดินทางไปแสดง พร้อมเพชร แสงกล้า (สัมภาษณ์. 
2559, มิถุนายน 9)

ภาพที่	5 (ซ้าย) ท่ารำาเดิน (กลาง) ท่ารำาถอย (ขวา) ท่ารำาเคียง

 

ภาพที่	6 (ซ้าย) ท่ารำาเกี้ยว (กลาง) ท่าเตะขา (ซ้าย) ท่าดีดนิ้ว

 2. ลกัษณะการคงอยูแ่ละปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การคง
อยู่ของเพลงพื้นบ้านเจรียงเบริน
 ลักษณะการคงอยู่ของเจรียงเบริน ประกอบ
ด้วย รูปแบบการละเล่นเจรียงเบรินในอดีตและปัจจุบันมี
การพัฒนาปรับเปลี่ยน ดัดแปลงเน้ือหา ภาษา การแต่ง
กายให้สอดคลอ้งกบัสงัคมและความตอ้งการของผูช้มและผู้
ฟงั แตย่งัคงรกัษารปูแบบการละเลน่แบบเดมิเอาไว ้ในอดตี

นิยมร้องแบบเกี้ยวพาราสี และร้องตอบโต้กันไปมาคล้าย
การโต้วาที แต่ปัจจุบันนิยมร้องแบบเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
พระพุทธศาสนา สอดแทรกคตสิอนใจ เจรยีงเบรนิ มโีอกาส
ถ่ายทอดผ่านงานส่วนตัวและงานของชุมชน และเจรียงเบริน
ผ่านสื่อทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์และการบันทึกลง
แถบบนัทกึเสียง กลุ่มผู้ฟงัเจรยีงเบรนิในอดตีมทีกุเพศทกุวยั 
เกอืบทกุพืน้ท่ีในแถบทีพ่ดูภาษาถิน่ไทยเขมรเจา้ภาพนยิมวา่
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 ภาพที่	7 เจรียงเบรินออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

ภาพที่	8 เจรียงเบรินลงแถบบันทึกเสียง

จ้างเจรียงเบรินไปแสดงในงานมงคลและงานอวมงคล รวม
ทัง้งานบญุประเพณตีา่งๆ เนือ่งจากเจรยีงเบรนิเปน็บทเพลง
พื้นบ้านที่มีคุณค่า มีบทบาทสำาคัญในการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นการละเล่นท่ีมีคุณค่า
ด้านจิตใจแก่เจ้าภาพและผู้มาร่วมงาน

 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการคงอยู่ของเจรียงเบริน 
ประกอบด้วย 1) ศิลปินและคณะเจรียงเบริน มีการรวม
กลุม่กนัโดยการตัง้เปน็คณะและชมรมขึน้มา แตเ่ดมิจะรวม
ตัวกันเฉพาะคณะของตนเอง เกิดการประกวดประชันหรือ
แข่งขันกับคณะอื่นทำาให้นักร้องไม่สามัคคีกัน ปัจจุบันได้
ตั้งชมรมขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในเรื่องต่างๆ การรวมกลุ่มของเจรียงเบรินมี 2 ลักษณะคือ 
การรวมกลุ่มของนักร้องที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน และลูกศิษย์
ที่เรียนกับครูเพลงคนเดียวกัน ถึงแม้ไม่ได้อยู่คณะเดียวกัน
ก็ตาม เจรียงเบรินแต่ละคณะสามารถไปร้องร่วมกับเจรียง
คณะอื่นได้ มีการติดต่อประสานกันเมื่อมีผู้ว่าจ้างให้ไปร้อง
คูก่นัในงานตา่งๆ อาจจะรอ้งคูก่บันกัรอ้งประจำาหรอืนกัรอ้ง
คนอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าภาพหรือผู้ว่าจ้าง 
เจรียงเบรินบางคณะมีนักร้องหลายรุ่นหลายวัย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ฟังและผู้ว่าจ้างได้หลาก
หลายมากขึ้น 2) การปรับรูปแบบของเจรียงเบริน มีการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบที่สำาคัญ 2 ด้านคือ การ
ปรับเน้ือหาเจรียงเบรินและการปรับรูปแบบการเล่นเจรียง
เบรินให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่
ไปแสดง โดยยังคงความหมายและเค้าโครงเดิมของบทเจ
รียงหลักๆ นั้นอยู่ รูปแบบการเล่นเจรียงเบรินแต่เดิมจะมี
เฉพาะหมอแคน นักร้องชายและหญิง อาจจะมีคู่เดียวหรือ
หลายคู่ก็ได้ แต่ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น โดยมีการเพิ่มผู้รำาเข้ามา ซึ่งผู้
รำาที่กล่าวมานี้มีอยู่สองประเภทคือ ผู้รำาที่เป็นนักรำาอาชีพ
ที่รับงานทั่วไป และผู้รำาประจำาคณะ หรืออาจเป็นนักร้องที่
เป็นฝ่ายมารำาสลับกับการร้อง
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ภาพที่	9 (ซ้าย) ผู้รำาประจำาคณะเจรียงเบริน
(ขวา) ผู้รำาอาชีพ รำาประกอบการเล่นเจรียงเบริน

 ผลจากการปรับรูปแบบการเล่นในด้านต่างๆ 
ทำาให้เกิดทางเลือกใหม่ให้กับผู้ชมรวมไปถึงเจ้าภาพหรือผู้
วา่จา้ง การรอ้งในแตล่ะงานจะมรีปูแบบการแสดงแตล่ะชว่ง
เวลาที่เหมาะสมกับงาน เช่นเมื่อเสร็จสิ้นจากช่วงพิธีกรรม 
จะมกีารสอดแทรกความบนัเทงิเขา้มา ทัง้การรอ้งเบด็เตลด็
โต้ตอบกันของนักร้องชายและหญิง บางช่วงก็จะร้องเพลง
ตามสมัยนิยม 3) การถ่ายทอดเจรียงเบรินสู่ผู้เรียน ซึ่งแบ่ง
ออกได ้2 กลุม่คอื กลุม่แรกประชาชนหรือผูส้นใจทัว่ไปทีม่า
เรียนกับครูเจรียง ซึ่งจะเรียนแบบปากต่อปากกับครูเจรียง
และกลุ่มที่สองคือผู้สืบทอดเจรียงเบรินโดยตรง ส่วนใหญ่
เป็นลูกหลานของครูเจรียง ในอดีตครูเจรียงมักจะให้ลูก
หลานของตนหัดร้องมาตั้งแต่เด็ก ปลูกฝังให้ลูกหลานของ
ตนมีใจรักด้านการร้องเจรียง โดยพาไปงานต่างๆ ท่ีตนไป

แสดง หรือก่อนนอนก็จะร้องให้ฟัง ซึ่งเด็กกลุ่มนี้เมื่อโตขึ้น
มากส็ามารถร้องได้ดแีละมแีนวโนม้ท่ีจะเปน็เจรยีงเบรนิตอ่
ไปในอนาคต จากปัจจัยทั้งสามด้านที่กล่าวมาข้างต้น ทั้ง
ศิลปินและคณะเจรียงเบริน การปรับรูปแบบของเจรียงเบ
รินและการถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ส่งผลให้เจรียง เบรินสามารถ
คงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบัน

อภิปรายผลการวิจัย
 ผู้วิจัยได้นำาผลการวิจัยที่ค้นพบมาอภิปรายผล
ดังนี้
 1. ผลการศึกษาด้านประวัติความเป็นมาของ
เพลงพื้นบ้านเจรียงเบรินพบว่า เจรียงเบรินเป็นเพลง
พื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายเขมรในแถบจังหวัดสุรินทร์ 
บรุรีมัยแ์ละศรสีะเกษ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดเกีย่วกบักลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยเขมรของสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ (2540 : 27-70) ได้ให้ความหมายว่า ชาวไทยเชื้อ
สายเขมร เปน็กลุม่ชาตพินัธุก์ลุม่หนึง่ในภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนอืหรอือสีานใต ้ในจงัหวดัแถบแนวชายแดนไทยกมัพชูา 
ได้แก่ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานีบางส่วน ใช้
ภาษาพ้ืนเมืองเป็นภาษาเขมรสำาหรับการส่ือสาร เจรียงเบริน
มีวิวัฒนาการมาจากบทร้องเก่าแก่ของเขมรที่เรียกว่า “กัน
ตร็อบไก” ซึ่งใช้วิธีด้นกลอนสดเป็นภาษาเขมร ซ่ึงผลการ
วิจัยแสดงออกมาให้เห็นถึงลักษณะการแพร่กระจายของ
วัฒนธรรม ที่มาจากกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในเขตติดต่อกันของ
ชาวไทยเขมรจังหวัดสุรินทร์กับชาวเขมรของกัมพูชา ที่มี
ปฏสิมัพนัธต์อ่กัน ทำาใหเ้กดิการแพรก่ระจายทางวฒันธรรม
ตอ่กนัดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิทฤษฎกีารแพร่กระจาย
ทางวฒันธรรม (Cultural Diffusion Theory) ของโครเบอร ์
(Krober, 1963) ซึง่เสนอแนวความคดิวา่ วฒันธรรมจะแพร่
กระจายจากจดุศนูยก์ลาง (จดุกำาเนดิ) ไปตามพืน้ทีเ่ทา่ทีม่นั
จะเป็นไปได้ในเขตภูมิศาสตร์เดียวกันและยุคสมัยใกล้เคียง
กัน ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี “การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม” มา
อธิบาย ประวัติความเป็นมาของเพลงพื้นบ้านเจรียงเบริน 
ซ่ึงจะศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยใช้วิธีการสืบย้อนทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อให้รู้ความเป็นมาของลักษณะและยุค
สมัยของส่ิงที่พบ เนื่องจากมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์ มีการ
เดินทางไปมาหาสู่ระหว่างคนจากสังคมหนึ่งไปอีกสังคม
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หนึ่ง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติใกล้เคียงกัน เขต
ภมูศิาสตรเ์ดยีวกนั และยคุสมยัทีใ่กลเ้คยีงกนั ทำาให้เกดิการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม เกิดการยอมรับวัฒนธรรมใหม่
โดยไม่จำาเป็นว่าจะมีจุดกำาเนิดร่วมกัน
 องค์ประกอบของเพลงพ้ืนบ้านเจรียงเบริน
พบว่า เจรียงเบรินเป็นเพลงปฏิพากษ์ใช้วิธีด้นกลอนสด
เป็นภาษาเขมรร้องโต้ตอบกันระหว่างนักร้อง ชาย-หญิง 
เรื่องราวที่ร้องจะเกี่ยวกับทางโลกและทางธรรม สอด
แทรกขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ สุภาษิต บาป
บุญคุณโทษ ความกตัญญูกตเวที ซ่ึงถือเป็นธรรมเนียม
วฒันธรรมการละเลน่พืน้บา้นทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของกลุ่มชนทั้งในด้านความรื่นเริงบันเทิงใจ ตามลักษณะ
ของเพลงปฏิพากษ์เป็นการเก้ียวพาราสีของหนุ่มสาวและ
ตอบสนองความเชื่อและความศรัทธาตลอดจนค่านิยมทาง
สังคมของกลุ่มชนด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย เครือจิต 
ศรีบุญนาค (2546 ) ศึกษาวิจัยเรื่องเจรียงเบริน : เพลงพื้น
บ้านของชาวไทยเขมรจังหวัดสุรินทร์ พบว่า เพลงพื้นบ้าน
เจรียงเบริน วิวัฒนาการมาจากการเล่น“ กันตร็อบไก” จัด
เปน็เพลงปฏพิากษ ์ประกอบดว้ย นกัแสดง ชาย 1 คน หญงิ 
1 คน และแคน 1 คน เจรียงเบรินนิยมเล่นทั้งในงานมงคล 
งานอวมงคลและงานบุญประเพณีต่างๆ เรื่องราวที่เล่นข้ึน
อยู่กับงานที่ไปเล่น เน้ือหาที่ร้องจะเก่ียวข้องกับเรื่องทาง
โลกและทางธรรม สอดแทรกคติเตือนใจ
 2. ลกัษณะการคงอยูข่องเจรยีงเบรนิพบวา่ มกีาร
พัฒนารูปแบบการแสดงแบบค่อยเป็นค่อยไป มีการปรับ
เปลี่ยน ดัดแปลงเนื้อหา ภาษาการแต่งกายให้สอดคล้อง
กับยุคสมัยปัจจุบัน ตลอดจนความต้องการของผู้ชมหรือ
ผู้ฟัง มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแพร่การแสดงผ่านสื่อ
ตา่งๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชร สวุรรณภาชน ์(2543) 
ศึกษาวิจัยเรื่องเพลงโคราช : การศึกษาทางมานุษยวิทยา
การดนตรี พบว่าเพลงโคราชมีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบ 
เนื้อหาวิธีการเล่นเพลง เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและ
ความต้องการของชุมชน เช่นเดียวกับ ปัทมา บุญอินทร์ 
(2537) ศกึษาวจิยัเรือ่ง การปรบัตวัของเพลงพืน้บา้น : กรณี
ศึกษาเพลงโคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยพิจารณาความ
สัมพันธ์ของเพลงโคราชกับสภาพแวดล้อม ซึ่งชี้ให้เห็นว่า
เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป พบว่าเพลงโคราช มี

การปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงน้ัน โดย
มีการปรับตัวทางด้านวิถีชีวิตของเพลงโคราชและการปรับ
ตัวทางด้านขนบและเน้ือหาการแสดง ผลการศึกษาพบ
ว่า การปรับตัวทางด้านวิถีชีวิตของเพลงโคราชได้ปรับตัว
ไปในลักษณะที่เป็นเชิงพานิชย์มากขึ้น กล่าวคือในปัจจุบัน
เพลงโคราชได้เข้าสู่ระบบธุรกิจมากขึ้น โดยมีการก่อตั้งเป็น
คณะเพลง สำาหรบัการปรบัตวัทางดา้นขนบและเนือ้หาการ
แสดง ปัจจุบันเพลงโคราชที่เล่นในงานบุญทั่วไป ได้ปรับตัว
โดยการประยุกต์ด้วยการนำาเพลงลูกทุ่งประกอบอิเลกโทน
เขา้มาเล่นสลับชว่ง เพิม่การเตน้และรอ้งเพลงตามสมยันยิม
และตามคำาขอของผู้ชม ในส่วนเพลงโคราชแก้บนได้ลดขั้น
ตอนการแสดงลงจากการแสดงเพลงโคราชทั่วไป ทั้งนี้เพื่อ
ให้เหมาะสมกับเวลาและอัตราจ้างที่ตายตัว
 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการคงอยู่ของเจรียงเบริน 
ได้แก่การตั้งคณะเจรียง จากเดิมที่เคยต่างคนต่างแสดง
อิสระ มีการแข่งขันกันในเรื่องการแสดง ปัจจุบันมีการรวม
กลุ่มตัง้เปน็ชมรมและคณะเจรยีง ทำาใหเ้จา้ภาพหรอืผู้วา่จ้าง
สามารถตดิตอ่ไดส้ะดวกขึน้ การรวมกลุม่ของเจรยีงเบริน มี
วตัถปุระสงค์เพือ่เปน็การแลกเปล่ียนประสบการณ ์การชว่ย
เหลอืกนัในกลุ่ม การปรบัรปูแบบการแสดงใหส้อดคลอ้งกบั
ยคุสมัยและความตอ้งการของผูช้มผูฟ้งัและผูว้า่จา้ง รวมทัง้
มีการถ่ายทอดเจรียงเบรินสู่บุตรหลานและเยาวชนรุ่นหลัง 
จึงทำาให้เจรียงเบรินสามารถดำารงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบัน 
ผลการวิจัยดังกล่าวน้ีช้ีให้เห็นว่าวัฒนธรรมจะดำารงอยู่ได้
อยา่งยัง่ยนื ตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นใหเ้ข้ากบัสภาวการณก์าร
เปล่ียนแปลงของสังคมและค่านิยมของคนในชุมชน และ
ต้องเร่งรณรงค์เรื่องการสืบทอดและการเรียนรู้ไปสู่ชนรุ่น
หลังเพื่อสร้างความตระหนักในความสำาคัญและความภาค
ภูมิใจในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานต่อไปสอดคล้องกับ
แนวคิดของ อารีย์ ทองแก้ว (2549) ซึ่งให้ข้อคิดเห็นว่า การ
ที่วัฒนธรรมท้องถิ่นจะสามารถคงอยู่ต่อไปได้นั้น จะต้องมี
การอนรุกัษ์พฒันาสบืสานและอนรุกัษม์รดก ภมูปิญัญาของ
บรรพบรุษุ ตอ้งมกีารปลูกฝงัเพือ่ใหป้ระชาชนมจีติสำานกึใน
การสบืสานและอนรุกัษม์รดก ภมูปัิญญาของบรรพบรุุษ โดย
อาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกีย่วข้องทั้งสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ภาครัฐและ
เอกชน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนติยพรรณ วรรณศริ ิ
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(2540) ซึง่ผลการศกึษาชีใ้ห้เหน็วา่การอยูร่อดของชาตพินัธุ์
ต่างๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภูมิปัญญาในการดำารง
ชพีและความสามารถในการสบืทอดภมูปิญัญาสูค่นรุน่ใหม่
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่ต้องมกีารผลติซำา้และถ่ายทอดจาก
คนรุน่หนึง่ไปสูค่นอกีรุน่หนึง่ อาจจะมกีารปรบัปรงุ ดดัแปลง 
หรือประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสังคมและยุคสมัย 
จึงจะสามารถทำาให้วัฒนธรรมเหล่านั้นคงอยู่ต่อไปได้

บทสรุป
 เจรียงเบรินเป็นวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน
ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ท่ีตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มชนทั้งในด้านความรื่นเริงบันเทิงใจ ตามลักษณะ
ของเพลงปฏิพากษ์ ซึ่งเป็นการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว 

ตอบสนองความเช่ือและความศรัทธาตลอดจนค่านิยมทาง
สังคมของกลุ่มชน มีการปรับเปล่ียนพัฒนาทั้งรูปแบบการ
แสดง เนื้อหา ภาษา การแต่งกายให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมยุคปัจจุบัน แต่ยังคงรักษารูปแบบการ
ละเล่นแบบเดิมเอาไว้ มีการถ่ายทอดผ่านส่ือและถ่ายทอด
สู่คนรุ่นหลัง จากการศึกษาการคงอยู่ของเพลงพื้นบ้าน
เจรียงเบริน พบว่าวัฒนธรรมจะดำารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ต้อง
มกีารปรบัเปลีย่นใหเ้ขา้กบัสภาวการณก์ารเปลีย่นแปลงของ
สังคมและค่านิยมของคนในชุมชนและต้องเร่งรณรงค์เรื่อง
การสืบทอดและการเรียนรู้ไปสู่ชนรุ่นหลังเพื่อสร้างความ
ตระหนักในความสำาคัญและความภาคภูมิใจในการร่วม
อนุรักษ์และสืบสานต่อไปด้วย
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คติพระพุทธเจ้า	5	พระองค์ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

The Belief of Five Buddhas in the National Library of Paris’s Version of Tribhum
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บทคัดย่อ

 บทความนี้มุ่งศึกษาคติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสซึ่งเป็นวรรณกรรม
ประเภทไตรภมูขิองไทยสมยัอยธุยาโดยเปรยีบเทียบกบัคมัภีรต์า่งๆ ทางพระพทุธศาสนา คือ พระไตรปฎิก คัมภีรพ์ระอนาคต
วงศ์และคัมภีร์พระสาวกนิพพาน ผลการศึกษาพบว่า คติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ที่ปรากฏในไตรภูมิฉบับนี้มีเนื้อหาร่วมกับ
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย แสดงให้เห็นว่าคติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
ยังคงปรากฏอย่างชัดเจนในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิสมัยอยุธยา 

คำาสำาคัญ: คติ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

Abstract
 This article aims to study the beliefs of five Buddhas in the national library of Paris’s version 
of Tribhum. It is a Tribhum literature of Ayutthaya period by comparison with Buddhist scriptures which 
are Tripitaka Anakatavamฺsa and Savakanibbana. This study reveals the belief on five Buddhas in this 
Tribhum with Buddhist scripture, especially in Phra-sriariyamatriaya period. It shows that the indicate 
common content with Buddhist scripture clearly appears in Tribhum literature of Ayutthaya period.

Keywords: beliefs, five Buddhas, national library of Paris’s version of Tribhum

บทนำา
 คติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เป็นคติที่ฝังรากลึก
ในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตกาล พระนามของพระพุทธเจ้าท้ัง 5 
คือ พระพุทธเจ้ากกุสันธะ พระพุทธเจ้าโกนาคมน์ พระพุทธเจ้า
กสัสปะ พระพทุธเจา้โคดม (ซึง่เราอยูใ่นยคุนี)้ และองคท์ีจ่ะ

มาตรัสรู้ในอนาคตคือ พระศรีอาริยเมตไตรย ไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสเป็นไตรภูมิฉบับหน่ึงที่ปรากฏ
เน้ือหาเร่ืองพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์อย่างครบถ้วน
ดังที่ภัครพล แสงเงิน (2557 : 186) กล่าวว่า “ไตรภูมิฉบับ
หอสมดุแห่งชาตกิรงุปารสีนา่จะแตง่ในสมยัอยธุยาประมาณ
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ช่วง พ.ศ. 2158-2310” สันนิษฐานตามช่วงเวลาการพบ
อักษรไทยย่อซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่กว้างมากเกิน
ไป ไตรภูมิฉบับนี้น่าจะเป็นวรรณกรรมสมัยอยุธยาในสมัย
รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่ไทยติดต่อ
กบัตา่งประเทศ (โดยเฉพาะฝรัง่เศส) เอกสารชดุน้ีนา่จะเปน็
หน่ึงในเอกสารตา่งๆ ทีช่าวตะวนัตกสนใจจงึไดค้ดัลอกความ
รู้ทางด้านศาสนาของคนไทยไปยังชาติของตนเอง
 ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสแต่งด้วย
คำาประพนัธป์ระเภทรอ้ยแก้ว ภาษาไทย ใชอ้กัษรไทยยอ่ใน
การบนัทึกเนือ้หา มเีนือ้หาเกีย่วกบัการสรา้งโลกทัง้ทีเ่ปน็คติ
พุทธศาสนาและคติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เนื้อหาเรื่อง
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ
กรงุปารีส เร่ิมหลงัจากนางสภุทัราเทวใีหก้ำาเนดิพระอาทิตย์
และพระจนัทร ์โดยกลา่วถงึภทัรกลัปป์จัจบุนัทีป่ระกอบไป
ด้วยพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้ากุกกุสนธะ 
พระพุทธเจ้าโกนาคมน์ พระพุทธเจ้ากัสสปะ พระพุทธเจ้า
โคดม เหตุการณ์หลังจากส้ินศาสนาพระพุทธเจ้าโคดม
และพระศรีอาริยเมตไตรย โดยเน้ือหาท่ีปรากฏน้ันมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งเพราะมีการกล่าวถึงประวัติ
ของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์อย่างละเอียด อาทิ พระนาม
พระพุทธเจ้า พระนามพุทธบิดา พุทธมารดา พาหนะมหา
ภิเนษกรมณ์ เวลาที่ใช้ในการบำาเพ็ญทุกรกิริยาก่อนตรัสรู้ 
อัครสาวก อัครสาวิกา สถานท่ีปรินิพพาน พระโพธิสัตว์
โคดมที่เคยเสวยชาติในยุคพระพุทธเจ้าในอดีต ฯลฯ โดย
เฉพาะยุคพระศรีอาริยไมตรี (โดยไตรภูมิฉบับน้ีเรียกพระ
ศรีอาริยไมตรี การเรียกพระศรีอาริยไมตรีจัดเป็นโบราณิก
ศัพท์ที่พบต้ังแต่สมัยสุโขทัยในจารึกหลักต่างๆ เช่น จารึก
วัดศรีชุม จารึกนครชุม จารึกวัดสรศักด์ิ เป็นต้น) ที่มีการ
พรรณนาถึงการเพิ่มขึ้นและลดลงของอายุขัยมนุษย์ ความ
อุดมสมบูรณ์ของชมพูทวีปในอนาคต การลงมาอุบัติของ
พระเจ้าจักรพรรดิราชและพระศรีอาริยเมตไตรย ซ่ึงเป็นที่
น่าสนใจอย่างยิ่งว่า ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
มีการให้ความสำาคัญกับเรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เป็น
อย่างยิ่ง ซึ่งต่างจากไตรภูมิกถาและไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา
ซึ่งเป็นไตรภูมิ 2 ฉบับที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 

 

ภาพปกหนังสือไตรภูมิ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส 

กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่พุทธศักราช 2554

เรื่องพระพุทธเจ้า	 5	 พระองค์ท่ีปรากฏในวรรณกรรม
ประเภทไตรภูมิในประเทศไทย

 ประวัติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมประเภทไตรภูมิในประเทศไทย (แม่ชีวิมุตยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง ใช้เรียกกลุ่ม
วรรณกรรมโลกศาสตร์ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยว
กบัการสรา้งโลก ภพภมูติา่งๆ ตามคตทิางพระพทุธศาสนา) 
ไดแ้ก ่ไตรภมูกิถาของพญาลไิทย มกีารกลา่วถงึพระนามของ
พระพุทธเจ้าในอดีตและอนาคต และกล่าวถึงอานิสงส์แห่ง
การสดับไตรภูมิกถาว่าจะได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอาริย
เมตไตรย ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถาแม้จะไม่กล่าวถึงพระนาม
หรอืรายละเอยีดของพระพทุธเจา้ทัง้ 4 พระองค ์แตก่ก็ลา่ว
ถงึยคุของพระศรอีารยิเมตไตรยในอนาคตวา่จะสขุสมบรูณ์
พูนสุขไปทุกประการ ตัวอย่างยุคพระศรีอาริยเมตไตรยใน
ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา (กรมศิลปากร: 2520: 50 ) ที่กล่าว
ถึงชาติตระกูลของพระองค์ ว่า
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 ...สมเด็จพระผู้ทรงธรรมพระเมตไตรยสัมมา
สัมพุทธเจ้า จึงจะมาบังเกิดในตระกูลพราหมณ์ พระพุทธ
บิดานั้น จะทรงพระนามชื่อว่า พระสุพรหมพราหมณ์ เป็น
ปโรหิตแห่งสมเด็จพระบรมกษัตริย์พระเจ้าสังขจักรพรร
ตราธิราช พระพุทธมารดานั้นจะเป็นพราหมณชาติ จะทรง
พระนามชื่อว่า พรหมวดี แลมิ่งขวัญมหานครบวรราชธานี
ที่สมเด็จพระพุทธองค์บังเกิดน้ันจะปรากฏนามชื่อว่าเกตุม
วดีบุรีนคร ไตรภูมิฉบับล้านนา (ไตรภุมม์) ประคอง นิมมาน
เหมินท์ (2555 : 3) กล่าวถึงที่มาของไตรภูมิฉบับล้านนา
ว่า ต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานจำานวน 6 ผูก จารด้วยอักษร
ท้องถิ่นที่เรียกกันว่า ตัวเมืองหรือ ตัวธรรม ไม่ปรากฏนาม
ผู้แต่ง ตอนท้ายของผูกที่ 6 บอกชื่อผู้จารว่าชื่อ ปัญญาแพง 
และชีแ้จงวา่ จารเสรจ็ในชว่งสงกรานต ์ขณะจะเปลีย่นจาก 
จ.ศ. 1298 เป็น จ.ศ. 1299 ผู้จารได้ต้นฉบับมาจากวัดแม่
ยือซึ่งคัดลอกมาจากฉบับท่ีครูบามณีวัดบ้านด้ายเชียงแสน
ได้จารไว้นับอายุไตรภูมิฉบับนี้ได้ 188 ปี โดยมีการกล่าว
ถึงพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์ตั้งแต่พระพุทธเจ้า
กกุสันธะถึงพระพุทธเจ้าโคดม โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ
ระยะการบำาเพ็ญบารมี ชาติตระกูลกำาเนิด พระนามพุทธ
บิดา พุทธมารดา ฯลฯ ตัวอย่างพระพุทธเจ้ากกุสันธะใน
ไตรภูมิฉบับล้านนา (กรมศิลปากร, 2555 : 20) ว่า
 พระพทุธกกักสัุนธะเจา้พำา่เพงปารมธีมัม ์8 ไนยะ
16 อสังเขยยปลายแสนมหากัปแล้วได้เกิดมาในกระกุล
พราหมณ์ในเมืองชื่อเมกขลนคร พราหมณ์ปโรหิตตเปนพ่อ
พระ นางพราหมณีชื่อ วิสาขาเปนแม่พระ อยู่เสวยสมปัตติ
ได้ 4 พันปี นาง 3 หมื่นนาง มีนางพราหมณี ชื่อโรจินีเปน 
ใหยแ่กน่างทงัหลาย ทา่นออกบวชดว้ยยานรถ กทำาเพยีรได ้
8 เดือน ได้ตรัสสัพพัญญูแทบเค้า ไม้คเชาะ เมื่อนั้นโพธิสัต
เจ้าแห่งเราได้เปนพระยาชื่อเทวีโลราช ได้กทำาบุญมากนัก 
มีต้นว่าหื้อ ทานผ้าจีวรเปนทาน แล้วออกบวชในสาสนา
พระพุทธเจ้าเรียนเอาธัมม์ปิฎกทัง 3 ค็ได้อันทำานวายว่าจัก
ได้เปนพระแล
 ในไตรภูมิฉบับอีสาน (ปฐมกัปป์) สุกัญญา สุจ
ฉายา (2555 : 93-94) อธิบายว่า “ศูนย์วัฒนธรรมอีสาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ต้นฉบับเอกสารเรื่องปฐมกัปป์มา
ให้พ่อใหญ่ พิมพ์รัตนคุณศาสน์ และพ่อใหญ่ละมุล ศรีรัตนกุล
ปริวรรตเป็นอักษรไทย... อายุของเอกสารนี้อยู่ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2455” มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างโลกที่คล้ายคลึงกับไตรภูมิกถาแต่
บางตอนมีการแทรกความเช่ือดั้งเดิมลงไปคือ เรื่องปู่สังกะ
สา-ย่าสังกะสีสร้างสรรพสิ่ง โดยมีการกล่าวถึงพระพุทธเจ้า
ทั้ง 5 พระองค์ เช่นเดียวกัน ตัวอย่างพระพุทธเจ้ากกุสันธะ
ในไตรภูมิฉบับอีสาน (กรมศิลปากร, 2555 : 125-126) ว่า
...ยามเมือ่พทุโธเจา้องคป์ระเสรฐิกกุสุนัจกัลงมาเลยีงลดัโลก
ชุมพูพื้น เจ้าก็มาเกิดกำ้าในมนุษะโลกชุมพู ชื่อว่าเมืองเพชร
ชะบุรีฮุ่งเฮืองนครกว้าง อันว่าพระวรปิตาเจ้ากุกุสันโธองค์
ประเสริฐ ช่ือว่าติสะพราหมณาพ่อพระองค์จริงแท้ เจ้าก็
เสวยราชสรา้ง นครกวา้งอยูเ่กษมิ อนัวา่มารดาเจา้พทุโธองค์
ประเสริฐ ชื่อว่านางวิสาขะพราหมณี โลกลือจริงแท้... ยาม
เมื่อ พระออกตัดเกษเล้าในฮ่มกามะพฤกษ์ ชาวชุมพูเขาว่า
โพธิ์ปางนั้น อันว่าตนพระเจ้าลวงสูง 40 ศอก เจ้าเฮย เจ้าก็
นำาสัตว์ข้ามย่านนำ้าโดยได้ดั่งใจ แท้แล้ว... พระก็อายุได้คัณ
นาสี่หมื่นปีนั้น เจ้าก็เสด็จสู่ห้องนิพานพุ้นอยู่เกษิม...
 เห็นได้ว่า เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า 5 
พระองค์น้ันยังคงมีปรากฏในวรรณกรรมประเภท ไตรภูมิ
ฉบับต่างๆ ในประเทศไทยซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อใน
เรื่องของคติเกี่ยวกับอดีตพุทธเจ้าและอนาคตพุทธเจ้าของ
คนไทยในอดีตอย่างชัดเจน
 ผูศ้กึษามุง่วิเคราะหเ์รือ่งพระพทุธเจา้ 5 พระองค์
ที่ปรากฏในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสโดย
เทียบคัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏเรื่องราว
ของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์โดยเฉพาะพระไตรปิฎกและ
ใช้คัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาหากความเหล่านั้นไม่
ปรากฏในพระไตรปิฎก ดังนี้
 1. พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน [ทุติย
ภาค] พทุธวงศ ์จรยิาปฎิก เลม่ 33 กกสุนัธพุทธวงศถ์งึโคตม
พทุธวงศ ์ซึง่เปน็พระสตูรทีพ่ระพทุธเจา้ทรงแสดงถงึประวตัิ
ของพระพุทธเจ้าในอดีตรวมถึงยุคของพระองค์
 2. พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค จักก
วัตติสูตร พระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 คือ พระศรี อาริยเมตไตรย 
กล่าวถึงในตอนท่ีว่าด้วยเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 10 ปี ว่า ใน
อนาคตของชมพูทวีป อายุขัยของมนุษย์จะเหลือเพียง 10 
ปี จะเกิดสัตถันตรกัลป์ 7 วัน หลังจากนั้นมนุษย์จึงพา
กันสมาทานกุศลกรรมบถ อายุขัยของมนุษย์จึงเจริญขึ้น
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ไปเรื่อยๆ จนถึง 80,000 ปี จะมีพระราชานามว่า สังขะ
มหาจักรพรรดิราชและพระศรีอาริยเมตไตรยลงมาอุบัติยัง
โลกมนุษย์ พิจารณาความแล้วพบว่า รูปแบบเน้ือหาของ
พระศรีอาริยเมตไตรยท่ีปรากฏในจักกวัตติสูตรน้ันกล่าว
เนื้อหาต่างๆ ไม่ครบเหมือนพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์
ในพระไตรปิฎกกกุสันธพุทธวงศ์ถึงโคตมพุทธวงศ์ เช่น 
พระนามพุทธบิดา พุทธมารดา ไม้ท่ีตรัสรู้ มหาปุริสลัก
ษณะ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้เนื้อหาเรื่องพระศรีอาริยเมตไตรย
ที่ปรากฏในคัมภีร์พระอนาคตวงศ์และคัมภีร์พระสาวก
นิพพานเทียบเพิ่มเติม
 3. คัมภีร์พระอนาคตวงศ์ แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ
 3.1 ฉบับที่บำาเพ็ญ ระวิน เป็นผู้ปริวรรต เนื้อหา
ของพระศรีอาริยเมตไตรยในคัมภีร์พระอนาคตวงศ์เริ่ม
จากพระสารีบุตรทูลอาราธนาพระพุทธเจ้าให้เล่าเรื่อง
พระพุทธเจ้า 10 พระองค์ที่จะลงมาตรัสรู้ในอนาคต ซ่ึง
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ก่อนท่ีพระศรีอาริยเมตไตรยจะลงมา
อุบัติ มนุษย์จะมีอายุขัยเพียง 10 ปี จะเกิดสัตถันตรกัลป์ 7 วัน
มนุษยท์ีร่อดชวีติจะพากนัสมาทานกศุลกรรมบถ อายจุงึเพิม่
ขึน้เร่ือยๆ ถงึอสงไขยและลดลงมาเหลอื 80,000 ป ีจงึมพีระ
มหาจักรพรรดิสังขจักรและพระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัม
พุทธเจ้าลงมาอุบัติ
 3.2 พระคัมภีร์อมตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์ 
ผู้ศึกษานำาเรื่องศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรยมาจากไตรภูมิ
โลกวนิจิฉยกถาซึง่อ้างถงึคัมภรีอ์มตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ ์

ผูศ้กึษาถอืเปน็ฉบบัหนึง่ในคมัภรีพ์ระอนาคตวงศฉ์บบัตา่งๆ 
โดยเน้ือหาเริ่มตั้งแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชมพูทวีป
ในอนาคต การเสด็จมาอุบัติของพระศรีอาริยเมตไตรยและ
พระเจ้าสังขจักรพรรดิราช ตระกูลพระศรีอาริยเมตไตรย 
อัครสาวก อัครสาวิกา มณฑปพิเศษและมหาบุรุษลักษณะ
 4. คัมภีร์พระสาวกนิพพาน ตอนพระมหากัสส
ปะเถรนิพพาน เป็นเรื่องราวของพระมหากัสสปเถระผู้เป็น
เลิศดา้นธดุงค์สมยัพระพทุธเจา้โคดม เมือ่ทา่นมอีาย ุ120 ปี
ได้เข้านิพพาน ระหว่างเขา 3 ลูก ชื่อ กุกกุฏสัมปาตบรรพต 
โดยท่านอธิษฐานไว้ว่า เมื่อท่านนิพพาน ขอให้เขา 3 ลูกนี้
มาประชุมกันเป็นเขาลูกเดียวปกปิดสังขารของท่านไว้ เมื่อ
ถงึยคุพระศรอีารยิเมตไตรยในอนาคต พระองค์จะเสดจ็มาสู่
ณ กุกกุฏสัมปาตบรรพตแห่งนี้และทรงพระหัตถ์เบื้องขวา
ซ้อนเอาซากศพของพระมหากัสสปะขึ้นและตรัสแก่เหล่า
สาวกวา่ ซากศพนีค้อืพีช่ายของพระตถาคต อีกทัง้ยงักระทำา
การยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของพระมหากัสสปะโดย
เฉพาะอย่างยิ่งความเป็นเลิศในธุดงควัตร 13 ข้อแก่เหล่า
ภิกษุสาวก หลังจากนั้นเปลวไฟจึงบังเกิดขึ้นไหม้ศพของ
พระมหากัสสปะสูญส้ินไป เพื่อให้เห็นถึงความคล้ายคลึง
และแตกต่าง ผู้ศึกษาจะนำาเสนอในรูปแบบของตาราง และ
เทียบเน้ือหาโดยสังเขปเพื่อแสดงลักษณะคล้ายคลึงหรือ
แตกต่างกันในองค์ประกอบต่างๆ คือ ตารางเรื่องอดีตพุทธ
เจา้ 4 พระองค ์ตารางเหตกุารณ์หลงัสิน้ศาสนาพระพุทธเจา้
โคดม และตารางยุคพระศรีอาริยเมตไตรย ดังนี้

ตารางที่	1 อดีตพุทธเจ้า 4 พระองค์

อดีตพุทธเจ้า ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
พระไตรปิฎก

กกุสันธพุทธวงศ์	-	โคตมพุทธวงศ์

1.	พระพุทธเจ้ากกุสันธะ

- นามพุทธบิดา

- นามโพธิสัตว์ (โคดม)

- นามพระโอรส

- นามอัครสาวก

- ระยะเวลากระทำาเพียร

- ไม้ที่ตรัสรู้

- พระชนมายุ

- สถานที่ปรินิพพาน

กุกกุสนธ

อัคคีทัต

เขมาราช

อุดร

วิรทุรัตเถระและชิวัตเถระ

10 เดือน

ไม้ซึก

40,000 ปี

เขมาราม

กกุสันธะ

อัคคิทัตต

เขมะ

อุตตระ

วิธุรเถระและสัญชีวนามเถระ

8 เดือน

ไม้ซึก

40,000 ปี

เขมาราม
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อดีตพุทธเจ้า ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
พระไตรปิฎก

กกุสันธพุทธวงศ์	-	โคตมพุทธวงศ์

2.	พระพุทธเจ้าโกนาคมน์

- นามพุทธบิดา

- นามโพธิสัตว์ (โคดม)

- นามพระโอรส

- นามอัครสาวก

- ระยะเวลากระทำาเพียร

- ไม้ที่ตรัสรู้

- พระชนมายุ

- สถานที่ปรินิพพาน

โกนาคมน์

ลีทศพราหมณ

จักรพรรดิราช (ไม่ปรากฏนาม)

สัตพาหุ

ยัศเถระและอุดรเถระ

6 เดือน

มะเดื่อ

30,000 ปี

บรรพดาราม

โกนาคมนะ

ยัญญทัตตพราหมณ์

ปัพพตะ

สัตถวาหะ

ภิยโยสเถระและอุตตรเถระ

6 เดือน

มะเดื่อ

30,000 ปี

ปัพพตาราม

3.	พระพุทธเจ้ากัสสป

- นามพุทธบิดา

- นามโพธิสัตว์ (โคดม)

- นามพระโอรส

- นามอัครสาวก

- ระยะเวลากระทำาเพียร

- ไม้ที่ตรัสรู้

- พระชนมายุ

- สถานที่ปรินิพพาน

กัสสป

ทัศราชบโรหิต

โชฏิบาล

วิชิต

ติศเถระและภารทวาชเถระ

7 วัน

ต้นไทร

20,000 ปี

พระญาราม

กัสสปะ

พรหมทัตต

โชติปาละ

วิชิตเสนะ

ติสสเถระและภารทวาชเถระ

7 วัน

ต้นไทร

20,000 ปี

เสตัพยาราม

4. พระพุทธเจ้าโคดม

- นามพุทธบิดา

- นามพระโอรส

- นามอัครสาวก

- ระยะเวลากระทำาเพียร

- ไม้ที่ตรัสรู้

- พระชนมายุ

- สถานที่ปรินิพพาน

โคดม

ศรีสุทโธทน

ราหุล

สารีบุตรและโมคัลลาน

6 ปี

โพ

80 ปี

สาลพโนธยาน

โคดม

สุทโธทนะ

ราหุล

สารีบุตรและโมคัลลาน

6 ปี

โพ

ประมาณ 100 ปี

ป่าสาละ เมืองกุสินารา

 จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เน้ือหาของ
อดีตพุทธเจ้า 4 พระองค์ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีสมีเนื้อหาร่วมกับพระไตรปิฎก พุทธวงศ์ กกุสันธ
พุทธวงศ์ถึงโคตมพุทธวงศ์ ดังนี้
 1. พระพุทธเจ้ากกุสันธะ เช่น พระนามของ
พระพุทธเจ้า (กุกกุสนธ-กกุสันธะ) พระนามพุทธบิดา (อัคคี
ทัต-อัคคิทัตต) พระนามพระโพธิสัตว์โคดม (เขมา-เขมะ) 

ฯลฯ แตต่า่งกันทีร่ายละเอยีดปลกียอ่ย คือ ระยะเวลาทีท่รง
บำาเพ็ญเพียร (ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสว่า 10 
เดือน แต่พระไตรปิฎกว่า 8 เดือน)
 2. พระพุทธเจ้าโกนาคมน์ เช่น พระนามของ
พระพุทธเจ้า (โกนาคมน์-โกนาคมนะ) พระนามพระโอรส 
(สัตพาหุ-สัตถวาหะ) ไม้ที่ทรงตรัสรู้ (มะเดื่อ) ฯลฯ แต่ต่าง
กันที่รายละเอียดปลีกย่อย คือ พระนามพุทธบิดา 
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(ลทีศพราหมณ-ยญัญทตัตพราหมณ)์ พระนามพระโพธสิตัว์
โคดมที่พระไตรปิฎกว่าเป็นกษัตริย์ชื่อ ปัพพตะ แต่ไตรภูมิ
ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสกล่าวเพียงแค่ว่าเป็นพระ
มหาจักรพรรดิราชเท่านั้น
 3. พระพุทธเจ้ากัสสป เช่น พระนามของ
พระพทุธเจ้า (กสัสป) พระนามพระโพธิสตัวโ์คดม (โชฏบิาล-
โชตปิาละ) นามพระอคัรสาวก (ตศิเถระและภารทวาชเถระ) 
ฯลฯ แต่ต่างกันที่รายละเอียดปลีกย่อย คือ พระนามของ
พุทธบิดา (ทัศราชปโรหิต-พรหมทัตต) และ สถานท่ีเสด็จ
ปรินิพพาน (พระญาราม-เสตัพยาราม) ความแตกต่างเหล่า

น้ีหากพิจารณาจากคำาแล้วมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกัน (ทัศ-ทัตต,
พระญา-เสตัพยา)
 4. พระพุทธเจ้าโคดม เช่น พระนามของ
พระพุทธเจ้า (โคดม) พระนามพุทธบิดา (สุทโธทนะ) นาม
ของอคัรสาวก (พระสารบีตุรและพระโมคคลัลานะ) ไมท้ีท่รง
ตรัสรู้คือ โพ สถานที่ปรินิพพาน (สาลพโนธยาน -ป่าสาละ) 
ฯลฯ แต่ต่างกันที่รายละเอียดคือ อายุของพระพุทธเจ้า 
(ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสว่า 80 ปี พระ
ไตรปิฎกว่า ประมาณ 100 ปี)

ตารางที่	2 เหตุการณ์หลังสิ้นศาสนาพระพุทธเจ้าโคดม

ตอน
ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ

กรุงปารีส
พระไตรปิฎก	จักกวัตติสูตร

พระอนาคตวงศ์	

(ฉบับบำาเพ็ญฯ)

1.	เมื่อศาสนา

พระพุทธเจ้าโคดม

มีอายุครบ	5,000	ปี

ผูค้นท้ังหลายไมล่ะอายตอ่บาป เสพ

กามซึง่กันและกันไมเ่ว้นแม้แตญ่าติ

พ่ีน้องตนเอง มนุษย์มีอายุขัย 10 

ปี เมื่อมีอายุ 5 ปีจะสมรสเป็นสามี

ภรรยากนั และจะเกดิสตัถนัตรกลัป์

เป็นเวลา 7 วัน

ผู้คนทั้งหลายไม่ละอายต่อบาป 

เสพกามซึ่งกันและกันไม่เว้น

แม้แต่ญาติพี่น้องตนเอง มนุษย์

มอีายุขยั 10 ป ีเมื่อมอีาย ุ5 ปจีะ

สมรสเป็นสามภีรรยากนั และจะ

เกดิสตัถนัตรกลัปเ์ปน็เวลา 7 วนั

ผู้คนทั้งหลายไม่ละอายต่อบาป 

เสพกามซึ่งกันและกันไม่เว้น

แม้แต่ญาติพี่น้องตนเอง มนุษย์

มีอายุขัย 10 ปี เม่ือมีอายุ 5 

ปีจะสมรสเป็นสามีภรรยากัน

และจะเกิดสัตถันตรกัลป์เป็น

เวลา 7 วัน

2.	ปัจจัยที่ทำาให้

อายุขัยของมนุษย์

เพิ่มขึ้น

คนที่รอดจากสัตถันตรกัลป์ต่าง

พากันสมาทานกุศลกรรมบถ 10 

ประการ อายุขัยของลูกหลานคน

เหล่าน้ันจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง

อสงไขย(ชือ่เมอืงเปลีย่นตามอายขุยั

ของมนุษย์ คือ 100,000 ปี=มัดทุม 

อสงไขย=มณฑาร)

คนที่รอดจากสัตถันตรกัลป์ต่าง

พากันสมาทานกุศลกรรมบถ 10 

ประการ อายขุยัของลกูหลานคน

เหล่านั้นจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 

80,000 ปี

คนทีร่อดจากสตัถนัตรกลัปต์า่ง

พากนัสมาทานกศุลกรรมบถ 10 

ประการ อายุขัยของลูกหลาน

คนเหล่านั้นจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

จนถึงอสงไขย

3.	ปัจจัยที่ทำาให้

อายุขัยมนุษย์

ลดลง

มนุษย์ประมาทในธรรม ทำาอกุศล

กรรม 10 ประการ อายุจึงลดลง

มาเหลือ 80,000 ปี เมืองมณฑาร

เปลี่ยนชื่อเป็นเกตุมดี

เม่ือมนุษย์มีอายุขัย 80,000 ปี 

เมืองพาราณสีมีชื่อว่า เกตุมดี

มนุษย์ประมาทในธรรม อายุจึง

ลดลงมาเหลือ 80,000 ปี เมือง

พาราณสีเปลี่ยนชื่อเป็น เกตุมดี
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ตอน
ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ

กรุงปารีส
พระไตรปิฎก	จักกวัตติสูตร

พระอนาคตวงศ์	

(ฉบับบำาเพ็ญฯ)

4.	การอุบัติของ

พระเจ้าจักรพรรดิ

ราชเมืองเกตุมดี

- นามเทพบุตร

- นามพระเจ้า

จักรพรรดิ

- นามพระโอรส

องค์ใหญ่

เชถนกาล

(ไม่ปรากฏ)

อชิตกุมาร

(ขุนพลแก้ว)

(ไม่ปรากฏ)

สังขะ

(ไม่ปรากฏ)

มหานฬวกาล

สังขจักร์

อชิตกุมาร

 จากตารางดงักลา่วแสดงใหเ้หน็วา่ เหตกุารณห์ลงั
สิน้ศาสนาพระพุทธเจา้โคดมในไตรภมูฉิบบัหอสมดุแหง่ชาติ
กรุงปารีสมีเนื้อหาร่วมกับพระไตรปิฎก จักกวัตติสูตรและ
คัมภีร์พระอนาคตวงศ์ ดังนี้
 1. เมือ่อายศุาสนาพระพทุธเจา้โคดมครบ 5,000 
ป ีผูค้นจะไมล่ะอายและเกรงกลวัตอ่บาป มนษุยจ์ะมอีายขุยั 
10 ปี และจะเกิดการฆ่าฟันกันด้วยอาวุธ คือ สัตถันตรกัลป์
เป็นเวลา 7 วัน
 2. ปัจจัยท่ีทำาให้อายุขัยของมนุษย์เพ่ิมข้ึน คือ 
ผูค้นทีร่อดจากสตัถนัตรกัลปจ์ะพากนัสมาทานกศุลกรรมบถ 
10 ประการจึงทำาให้อายุขัยของลูกหลานพวกเขาเหล่าน้ัน
เพิ่มขึ้นจนไปถึงอสงไขยปี แต่พระไตรปิฎก จักกวัตติสูตร
ว่า มนุษย์จะมีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 80,000 ปี อีกทั้ง
ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสยังให้รายละเอียด
ของชือ่เมอืงระหวา่งทีอ่ายขุยัของมนษุยเ์พิม่ข้ึนดว้ยวา่ เมือ่
มนุษย์มีอายุขัย 100,000 ปี เมืองพาราณสีเปลี่ยนชื่อเป็น
เมืองมัดทุม เมื่อมนุษย์มีอายุอสงไขยปี เมืองมัดทุมเปลี่ยน
ชื่อเป็นมณฑาร

 3. มนษุยผ์ูม้อีายขุยัอสงไขยปเีกดิความประมาท
ในธรรมอายขุยัจึงถอยลงมาเหลือ 80,000 ป ีเมอืงพาราณสี
เปลี่ยนชื่อเป็นเกตุมดี แต่ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุง
ปารีสว่า เมืองมณฑารเปลี่ยนชื่อเป็นเกตุมดี ซึ่งการเปลี่ยน
ชื่อจากมณฑารเป็นเมืองเกตุมดีไม่ได้แตกต่างไปจากพระ
ไตรปิฎกและพระอนาคตวงศ์เพราะเมืองเหล่าน้ี (มัดทุม-
มณฑาร) ล้วนเคยเป็นเมืองพาราณสีมาก่อนนั่นเอง
 4. การอุบัติของพระเจ้าจักรพรรดิราช เนื้อหา
ส่วนใหญ่มีความใกล้เคียงกันแต่ต่างกันที่รายละเอียด คือ 
ไตรภมูฉิบบัหอสมุดแหง่ชาตกิรงุปารสีวา่ เชถนกาลเทพบตุร 
(พระอนาคตวงศ์ว่า มหานฬวกาลเทวบุตร และไม่ปรากฏ
ชื่อในจักกวัตติสูตร) จะจุติจากสวรรค์ลงมาเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิราช (ซ่ึงไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
ไม่ได้กล่าวถึงพระนาม แต่จักกวัตติสูตรว่า สังขะ และพระ
อนาคตวงศ์ว่า สังขจักร์) พระเจ้าจักรพรรดิราชน้ีจะมีพระ
โอรสองค์ใหญ่นามว่า อชิตกุมาร (ไมป่รากฏในจักกวตัตสูิตร) 
ซึง่จะเปน็ขนุพลแกว้ (ปรินายกรตันะ) หนึง่ในของคูบ่ญุของ
พระเจ้าจักรพรรดิราช



132 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560รมยสาร

ตารางที่	3 ยุคพระศรีอาริยเมตไตรย

เนื้อหา ไตรภูมิฉบับ

หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

พระอนาคตวงศ์

(ฉบับบำาเพ็ญฯ)

อมตรสธารา

ฎีกาอนาคตวงศ์

1.	พระศรีอาริเมตไตรย

- นามพุทธบิดา

- นามพระโอรส

- ระยะเวลาครองเพศ

ฆราวาส

พระศรีอาริยไมตรี

สุพพราหมณ์

พราหมณวัทกุมาร

8,000 ปี

พระศรีอาริยเมตไตรย

สุพรหมา

พราหมณ์วัฒนกุมาร

8,000 ปี

พระศรีอาริยเมตไตรย

สุพรหมพราหมณ์

(ไม่ปรากฏ)

(ไม่ปรากฏ)

- พาหนะมหาภิเนษกรมณ์

- นามอัครสาวก

- ระยะเวลากระทำาเพียร

- ไม้ที่ตรัสรู้

- พระชนมายุ

- อายุพระศาสนา

ปราสาท

โลกภเถระ

7 วัน

กากะทิง

80,000 ปี

180,000 ปี

ปราสาท

อโสกเและพรหมเทพ

7 วัน

กากะทิง

(ไม่ปรากฏ)

(ไม่ปรากฏ)

(ไม่ปรากฏ)

อโสกเและพรหมเทพ

(ไม่ปรากฏ)

กากะทิง

80,000 ปี

180,000 ปี

2.	ดอกบัวรองรับ

พระบาทยามพระพุทธเจ้า

เสด็จ

เม่ือพระศรีอาริยไมตรีจะเสด็จ

ไปที่ใดจะมีดอกบัวขนาดใหญ่

ผุดขึ้นจากแผ่นดินมารองรับฝ่า

พระบาททุกย่างก้าว

เม่ือพระศรีอาริยเมตไตรยจะ

เสด็จไปที่ใดจะมีดอกบัวขนาด

ใหญ่ผุดขึ้นจากแผ่นดินมารอง

รับฝ่าพระบาททุกย่างก้าว

เมื่อพระศรีอาริยเมตไตรย

จะเสด็จไปที่ใดจะมีดอกบัว

ขนาดใหญ่ผุดขึ้นจากแผ่น

ดินมารองรับฝ่าพระบาททุก

ย่างก้าว

3.	ความพิเศษของดอก

กากะทิง

ดอกกากะทิงจะบานตั้งแต่วัน

ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จนถึงวันที่

พระองค์ปรินิพพาน

ในวันปรินิพพานดอกกากะทิง

นัน้จะรว่งหลน่บชูาทีเ่ชงิตะกอน

ของพระพุทธเจ้า

(ไม่ปรากฏ)

ดอกกากะทิงจะบานตัง้แตว่นั

ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จนถึงวัน

ที่พระองค์ปรินิพพาน 

ในวันปรินิพพานดอกกากะทิ

งนั้นจะร่วงหล่นบูชาที่ เชิง

ตะกอนของพระพุทธเจ้า

4.	มณฑปพิเศษ ยามพระพทุธเจา้จะเสดจ็ไปทีใ่ด

จะมีมณฑปแก้วซ่ึงเหล่าเทวดา

ครุฑ นาคราชเนรมิตถวายเพื่อ

เป็นพาหนะ

(ไม่ปรากฏ)

ยามพระพทุธเจา้จะเสดจ็ไปที่

ใด จะมมีณฑปแกว้ผดุขึน้จาก

แผ่นดินเพื่อเป็นพาหนะ
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เนื้อหา ไตรภูมิฉบับ

หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

พระอนาคตวงศ์

(ฉบับบำาเพ็ญฯ)

อมตรสธารา

ฎีกาอนาคตวงศ์

5.	บุพกรรมระหว่าง

พระศรีอาริยเมตไตรย

กับพระมหากัสสป

ยามเมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จ

ปรินิพพาน พระองค์จะเสด็จ

ไปนำาศพพระมหากัสสปเถระ

ในศาสนาพระพุทธเจ้าโคดม

มาปลงศพในฝ่าพระหัตถ์ของ

พระองค์

ในอนาคตขา้งหนา้ พระศรอีาริย

เมตไตรยจะเสด็จมาพร้อมกับ

เหลา่บรรดาภกิษสุาวก พระองค์

จะมานำารา่งของพระมหากสัสป

เถระ และทรงกล่าวว่า “สังขาร

นี้คือพี่ชายของอาตมา” พร้อม

ทั้งกล่าวยกย่องความเป็นเลิศ

ของพระมหากสัสปเถระในดา้น

ถือธุดงควัตร 13 ประการอย่าง

เคร่งครัดตลอดชีวิต หลังจาก

นัน้จงึบงัเกดิเปลวไฟเผาศพของ

พระมหากัสสปสิ้นไป

 จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เน้ือหาเรื่อง
พระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุง
ปารสีมเีนือ้หารว่มกบัคมัภรีอ์นาคตวงศ ์คมัภรีอ์มตรสธารา 
ฎีกาอนาคตวงศ์และคัมภีร์พระสาวกนิพพาน ดังนี้
 1. เรื่องพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิฉบับ
หอสมดุแหง่ชาตกิรงุปารสีมเีนือ้หาร่วมกบัคมัภีรอ์นาคตวงศ์
และคัมภีร์อมตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์ เช่น พระนามของ
พระพุทธเจ้า (อาริยไมตรี-อาริยเมตไตรย) พระนามพุทธ
บิดา (สุพรหมา-สุพรหมพราหมณ์) ไม้ที่พระพุทธเจ้าทรง
ตรัสรู้ (กากะทิง) แต่ต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย เช่น 
ระยะเวลาครองเพศฆราวาส ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีสว่า 8,000 ปี แต่ไม่ปรากฏในคัมภีร์อมตรสธารา 
หรือนามของอัครสาวก ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุง
ปารีสกล่าวถึง โลกภเถระองค์เดียว แต่คัมภีร์อนาคตวงศ์
และคัมภีร์อมตรสธาราว่า อโสกและพรหมเทพเถระฃ
 2. เร่ืองดอกบวัพเิศษทีเ่กดิขึน้เมือ่พระพุทธเจา้จะ
เสดจ็ในไตรภมูฉิบบัหอสมดุแหง่ชาตกิรงุปารสีมเีนือ้หารว่ม
กับคัมภีร์อนาคตวงศ์และคัมภีร์อมตรสธารา ฎีกาอนาคต
วงศ์ คือ เมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จพระราชดำาเนินไปที่ใดจะ
มีดอกบัวใหญ่ผุดขึ้นจากแผ่นดินมารองรับฝ่าพระบาท
 3. เรื่องความพิเศษของดอกกากะทิงในไตรภูมิ
ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเน้ือหาร่วมกับคัมภีร์อมต

รสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์ คือ ดอกกากะทิงจะบานตั้งแต่
วันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จนถึงวันที่จะปรินิพพาน ดอก
กากะทงิกจ็ะหล่นลงไปตกยงัเชงิตะกอนทีพ่ระพทุธเจา้เสดจ็
ปรินิพพาน
 4 .  เ รื่ อ ง ม ณ ฑ ป พิ เ ศ ษ ใ น ไ ต ร ภู มิ ฉ บั บ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเนื้อหาร่วมกับคัมภีร์อมตรส-
ธารา ฎีกาอนาคตวงศ์ คือ เมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปที่
ใด พระองค์จะทรงมณฑปแก้วเป็นพาหนะ แต่ต่างกันที่
รายละเอียดคือ ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสว่า 
มณฑปแก้วนี้เกิดจากเหล่าเทวดา ครุฑ และนาคเนรมิต
ถวาย แต่คัมภีร์อมตรสธาราว่า มณฑปแก้วนี้ผุดขึ้นจาก
แผ่นดิน
 5. เรื่องบุพกรรมระหว่างพระศรีอาริยเมตไตรย
กับพระมหากัสสปเถระในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีสมีเน้ือหาร่วมกับคัมภีร์พระสาวกนิพพาน คือ 
พระพุทธเจ้าจะเสด็จมานำาร่างของพระมหากัสสปเถระ
สมัยศาสนาพระพุทธเจ้าโคดมเพื่อปลงสังขาร แต่ในคัมภีร์
พระสาวกนิพพานให้รายละเอียดของบุพกรรม คือ พระ
มหากัสสปเคยเป็นเชษฐาของพระองค์ อีกทั้งพระศรีอา
ริยเมตไตรยยังทรงปรารภถึงคุณงามความดีของพระมหา
กัสสปเถระในเรื่องความเป็นเลิศในด้านการถือธุดงควัตร 
13 ประการด้วย
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เห็นได้ว่า เรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเน้ือหาร่วมกับคัมภีร์ทาง
พระพุทธศาสนา คือ
 1. อดีตพุทธเจ้า 4 พระองค์ในไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเนื้อหาร่วมกับพระไตรปิฎก 
ขุททกนิกาย  อปทาน  [ทุติยภาค]  พุทธวงศ์  จริยาปิฎก 
กกุสันธพุทธวงศ์ถึงโคตมพุทธวงศ์
 2. เหตุการณ์หลังสิ้นศาสนาพระพุทธเจ้าโคดม
ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส มีเนื้อหาร่วมกับ
พระไตรปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค จักกวัตติสูตรและคัมภีร์
พระอนาคตวงศ์
 3 .  ยุคพระศรีอาริยไมตรี ในไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส มีเนื้อหาร่วมกับ 3 คัมภีร์ คือ 1) 
คัมภีร์พระอนาคตวงศ์ 2) คัมภีร์อมตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์
3) คัมภีร์พระสาวกนิพพาน
 เนื้อหาร่วมหรือเนื้อหาที่มีความคล้ายคลึงกันที่
ปรากฏสว่นใหญน่ัน้เป็นเรือ่งของพระนามของพระพทุธเจา้ 
พระนามพทุธบดิา นามอคัรสาวก นามพระโพธสิตัวโ์คดม ไม้
ที่ทรงตรัสรู้ ระยะเวลาในการบำาเพ็ญเพียร ฯลฯ เหตุการณ์
หลงัจากสิน้ศาสนาพระพทุธเจา้โคดม (สตัถนัตรกลัป)์ ปจัจยั
ที่ทำาให้มนุษย์มีอายุขัยเพิ่มข้ึนหรือลดลง การอุบัติของ
พระเจ้าจกัรพรรดิราชและยคุพระศรอีารยิเมตไตรย ซ่ึงตา่ง
กันในรายละเอียดปลีกย่อยบางส่วน

บทสรุป
 เรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสส่วนใหญ่มีเนื้อหาร่วมกับคัมภีร์
ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระไตรปิฎก คัมภีร์พระ
อนาคตวงศ์ คัมภีร์พระสาวกนิพพาน แต่พระพุทธเจ้าองค์
ที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดคือ ยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย 
พระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 แห่งภัทรกัลป์นี้ซึ่งจะลงมาตรัสรู้ใน
อนาคต ความอุดมสมบูรณ์ของชมพูทวีปในอนาคตน่า
จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำาให้ผู้คนในยุคสมัยนั้นประสงค์
ไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย ไตรภูมิฉบับนี้จึงเป็น
วรรณกรรมประเภทไตรภูมิในสมัยอยุธยาที่สำาคัญเพราะ
แสดงให้เห็นถึงคติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ (โดยเฉพาะยุค
ของพระศรีอาริยเมตไตรย) ซึ่งถือเป็นศาสดาของพระพุทธ
ศาสนาในแต่ละยุคสมัย ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุง
ปารีสจึงสะท้อนให้เห็นถึงความคิดชุดหนึ่งของคนไทยใน
สมัยอยุธยา ซึ่งชาวตะวันตกให้ความสำาคัญกับความเชื่อ
ทางศาสนาของคนไทยจงึไดม้กีารคดัลอกเรือ่งพระพทุธเจา้ 
5 พระองค์ซึง่ปรากฏรว่มกบัเรือ่งราวของการสรา้งโลกกลับ
ไปยังชาติของตนเอง
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Abstract
 This was a qualitative investigation to investigate the history of country music bands in South-
ern Thailand. Eight school country music bands were purposively selected for the case study and data 
were collected by document study, observation, interview, focus group discussion and workshop. It 
was found that Southern country music evolved from folk songs and folk performances but modern 
Southern country music costumes are exaggerated, inappropriate and overtly sexual. They do not 
represent Southern Thai identity. Costumes were developed by the researchers in response to respon-
dent comments and suggestions in three different sections (head accessories, body accessories and 
clothing), emphasizing the use of local materials. The important ideas of the designs were to highlight 
beauty, flexibility, reduce expenditure and increase community income from production. The costumes 
designed to meet those specifications were for both male and female musicians, singers and female 
dancers, for both slow and fast songs. The designs of all costumes were based on country music band 
costume styles, used local fabrics, included accessories created with local materials and incorporated 
local culture. It is hoped that these developments may be adopted by Southern Thai Look Tung bands 
and contribute to the reinforcement of local Southern Thai culture.

Keywords: Costume, country music, identity, Thai culture
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บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ของวงดนตรี
ลูกทุ่งในภาคใต้ ผู้วิจัยได้เลือกวงดนตรีที่ใช้เป็นกรณีศึกษา 
จากวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียน 8 วง การดำาเนินการวิจัยใช้
วธิกีารศกึษาเอกสาร การสงัเกต การสนทนา การสัมภาษณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการสนทนากลุ่ม และประชุมปฏิบัติการ 
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาที่พบในวงดนตรีลูกทุ่งภาค
ใต้ คือ การแต่งกายยังมีสภาพเกินจริง มีการแต่งกายที่ไม่
เหมาะสม สื่อไปในเรื่องเพศ และขาดเอกลักษณ์ในความ
เป็นภาคใต้ ผลการพัฒนาเครื่องแต่งกายของวงดนตรีลูก
ทุ่ง โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า มีแนวคิดในการ
พัฒนา 3 ประการ คือ แนวคิดในการพัฒนาเครื่องแต่งกาย 
โดยเน้นการใช้วัสดุพื้นเมือง คำานึงถึงองค์ประกอบ 3 กลุ่ม 
คือ เครื่องประดับศีรษะ เครื่องประดับกาย และชุดที่สวม
ใส่ และประการสำาคัญต้องเน้นความสวยงาม ความคล่อง
ตัวในการแสดง เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ ชุมชน 
ชุดท่ีออกแบบตามขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย ชุดนักดนตรี
ชายหญิง ชุดนักร้องหญิงเพลงช้า เพลงเร็ว ชุดหางเครื่อง
เพลงช้า เพลงเร็ว การออกแบบชุดทุกประเภทเน้นการใช้
แบบพื้นฐานทั่วไปของวงดนตรีลูกทุ่ง นำามาตัดเย็บด้วยผ้า
พืน้เมอืง ประดบัตกแตง่ดว้ยวสัดทุอ้งถิน่ และเครือ่งประดบั
ในการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ข้อเสนอแนะสู่ความยั่งยืนของ
การพัฒนาเครือ่งแตง่กายวงดนตรลีกูทุง่เพือ่สรา้งเอกลกัษณ์
ด้านวัฒนธรรมของภาคใต้ คือควรมีการขยายผลสู่การ
จดัการแสดง ตอ่ยอดสูก่ารผลติและการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง
คำาสำาคญั เคร่ืองแตง่กาย ดนตรีลกูทุง่ เอกลกัษณ ์วฒันธรรม
ไทย

Introduction
 Costume and dress are integral components
of Thai culture. Thai people have a traditionally 
varied fashion history and clothes have evolved 
over time with three distinct functions: for 
everyday use, for beauty and for auspiciousness. 
Importantly, the diverse nature of Thai dress has 
become a way to distinguish between regions and 

it contributes to the identity of each locality.
 Thai costume has a particularly intimate 
relationship with Thai performing arts, which are 
also regionally identifiable. The aesthetic role 
of performer costumes is a key part of the overall
impression of artistic performances, such as traditional
dance, instrumental music and puppetry. Costumes
enhance the moods and feelings of the performances
and use local resources to reflect the identity of 
the community in the show. This identity has been 
inherited from generation to generation and the 
costumes are physical evidence of local traditions 
and heritage.
 One such example of traditional Thai 
music with a strong identity in fashion is Look 
Tung, or Thai country music (Sorat, 1973). This 
style of music is particularly popular in rural areas 
of Thailand and the lyrics commonly reflect the 
state of local society, popular trends, history and 
culture (Angkinan, 2009). These changing states 
and trends over time have also been replicated 
in the costumes worn by performers. In the first 
phase of Thai country music, singers wore standard, 
everyday rural clothing. Men wore traditional Thai 
shirts and women wore traditional Thai wraparound
skirts. As local groups began to compete more, the 
costumes were developed to give performers an 
edge. Male singers began to wear suits and female 
singers wore more varied, more colourful outfits.
As competition grew stronger and cultural influence
from the West crept into costume design, performer
outfits began to lose their link with local identity 
and an unofficial national standard became clearer 
(Figure 1).
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develop country music band costumes reflecting 
local identity and culture.

Research	Aims
 This investigation has three principle aims:
 1. To study the history of Thai country 
music in Southern Thailand
 2. To study the current conditions of and 
problems with the development of costumes for 
Thai country singers in Southern Thailand
 3. To develop costumes for Thai country 
singers in Southern Thailand that reflect local 
culture and help create an identity for Southern 
Thai Look Tung

Research	Methodology
 This investigation into the development 
of costumes for country music bands to create 
cultural identity in Southern Thailand is a qualitative
research. Field research was conducted from 
March 2014 to October 2014 in the upper part 
of Southern Thailand. Eight school country music 
bands were purposively selected for the case 
study. All of the chosen bands had successfully 
performed at The National Country Music Bands 
Contest. The research sample was composed of 
30 individuals, who were divided into three groups: 
key informants, casual informants and general 
informants. The research was divided into 3 stages:
stage 1 was the study of the history of school 
country music bands in Southern Thailand, stage 2 
was the study of problems, needs and suggestions
for the development of country music band 
costumes, and stage 3 was the development of 
country music band costumes to create a cultural
identity for Southern Thai country music. The 
research methods were the documentary study, 

Figure	1. Generic Thai country outfits for women
 

 The modern Thai country costumes of 
Southern Thailand are thus very similar to Central 
Thai costumes and there is no real distinguishing 
feature unique to Southern culture (Nootong, 
1988). There is a plethora of suitable materials 
and beautiful traditional patterns that originate 
in Southern Thailand, which could be adapted 
to create a unique performance costume for 
Southern Thai country singers (Fadzil, 1993). The 
most famous and prominent of these is perhaps 
pa yok, which is brocade, a type of fabric woven 
in elaborate patterns and commonly containing 
golden thread.
 Given the potential of Southern Thai 
fabric for Thai country costumes in the South 
and the current lack of local identity reflected in 
the Thai country costumes in Southern Thailand, 
the research team designed this investigation to 
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observation, interview, focus group discussion 
and workshop. Data were analyzed using content 
analysis and the results are presented here by 
means of descriptive analysis (Satsongwon, 1999).

Results
 The results showed that Southern 
country music evolved from folk songs and folk 
performances, which were then adapted into 
typical folk shows retaining Southern identity in 
their content. The shows reflected contemporary 
society, economics, politics, language and other 
Southern folk performances. However, school 
country music bands were developed from brass 
bands with the aim to enhance the ability of 

students by promoting their performances. Due 
to many national country music band contests, 
country music bands were established in many 
schools.
 There are many problems with Southern 
Thai look tung costumes (Table 1). In modern 
Southern country music bands, costumes are 
exaggerated, inappropriate and overtly sexual. 
They do not represent Southern Thai identity. 
Therefore, there is a need to develop appropriate 
costumes for the singers, musicians and dancers in 
order to accurately showcase Southern identity. 
The suggestions made by research respondents 
were to develop the costumes by adapting the 
costumes used in folk performances and mixing 

them together with the everyday dress of local people.

Table	1 A list of problems with costumes worn by Southern Thai country music performers, as identified 
by research respondents and solutions given during interviews

Problem Suggested	Solution

“Costumes do not reflect local identity.” Enlist a local company or academic institution to 
create model costume designs that incorporate and 

reflect local culture.

“The costume budget is insufficient, so 
costumes do not match the music and 

lyrics.”

Generate funding and sponsorship

“Costumes are expensive.” A style must be developed that is suitable for all 
performances and reflects local culture.

“Rented costumes are generic and do not 
match the performance.”

Costumes for hire should at least be created using 
local materials, with local culture in mind.

“Costumes are too standardized and 
generic.”

There should be a fashion designing contest to 
allow people to be expressive with the stipulation 

that the creations must reflect local culture.

“There is a very limited number of 
costume patterns available.”

Costumes should be developed to cover all 
performers and themes, so that musicians, singers 

and dancers can wear different outfits.
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 The results of the interviews, discussions 
and a workshop on Monday 16th September, 2014 
in Surat Thani were taken by the research team as 
the basis for designing costumes for the school 
country music bands. The costumes were developed
in three different sections (head accessories, body 
accessories and clothing), emphasizing the use of 
local materials. The important ideas of the de-
signs were to highlight beauty, flexibility, reduce 
expenditure and increase community income from 
production. The costumes designed to meet those 
specifications were for both male and female 
musicians, singers and female dancers, for both 
slow and fast songs. The designs of all costumes 
were based on country music band costume styles, 
used local fabrics, included accessories created 
with local materials and incorporated local culture.

	 Costumes	for	Thai	country	singers	
in	Southern	Thailand
 The first costume set developed is for 
male and female musicians. These are adapted
Southern Thai suits that can be made with 
Southern Thai fabric (Figure 2). The second set 
of costumes is for male and female singers. For 
male singers to fast songs, Islamic-style clothing 
has been selected and for female singers to slow 
songs an adapted traditional Thai-style dress has 
been selected. Dresses for female dancers have 
been designed to incorporate local materials and 
styles. Different designs have been made for fast 
and slow music. These four designs are shown in 
Figure 3.
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Figure	2 Costume design development for a male musician, with details of material and colours

Collar made from black 
pa gam ma yee

Inner shirt made from 
brown pa lueam

Long trousers made 
from black pa mong tagoon, 
with brown pa lueam stripes 
running down both sides and 
gold lining

Outer shirt made from black 
pa pa tae, with gold stripes 
and lining

MALE	MUSICIAN

Shoulder pads made from 
local krajood, with gold linin

Thick black pa man belt 
with two buckles made 
from local brown krajood 
and gold lining

Cuffs made from black pa 
man and black pa pa tae, 
with gold stripes and lining
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Male	Singer	(Fast	Music) Female	Singer	(Slow	Music)

Female	Dancer	(Slow	Music) Female	Dancer	(Fast	Music)

Figure	3 Costume design development for male and female singers and female dancers



144 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560รมยสาร

Discussion
 The problems found regarding costumes 
of Thai country music performers in the eight 
schools in Southern Thailand can be divided into 
three main categories. Firstly, there is a lack of 
local identity represented in the costume design. 
Secondly, due to modern trends and the desire 
to match Western styles, more accessories 
and adaptations have been made to traditional 
costumes than are necessary and costumes are 
now overly elaborate. Thirdly, female costumes 
are too revealing and unsuitable for Thai culture. 
These findings agree with the research of Grobtong
(2004), who concluded that modern look tung 
costumes have diverted drastically from the 
original folk costumes they were first based upon.
 From this investigation, the researchers 
discovered that the needs of the school band 
administrators were similar. The administrators 
wanted costumes to reflect local society and 
culture so that students could simultaneously 
learn about their heritage. They also wanted the 
costumes to be suitable for the performance and 
something students, parents and audience members
could take pride in and relate positively to Thai 
culture. These sentiments were also acknowledged 
by Junngam (2011), whose research into classical 
Thai dance led to the conclusion that the ability 
to reflect and teach about accurate Thai culture 
is a source of pride among people concerned with 
classical Thai dance.
 The costumes designed as a consequence
of this investigation were divided into three groups: 
musicians, singers and dancers. This corresponds to 
the context of their performances, the roles they 
must observe and their place on the stage. All of 
the designs incorporated local colours, patterns 

and materials in response to the comments and 
suggestions made by interview respondents. All 
accessories were designed to use local resources 
and ethnic styles. These styles should be considered
a base. Any additions that are required should be 
made by costume designers associated with the 
bands to reflect the specific local culture and the 
performance (Saijai et al., 2003)
 Conclusion	and	Recommendations
 This qualitative investigation was conducted
from March 2014 to October 2014 in the upper part 
of Southern Thailand. The aims were to analyze 
and develop costumes for Thai country music 
bands. Results show that the precursor to Southern 
country music was local folk music. The evolution 
of the genre has seen modern Southern country 
music costumes become exaggerated, inappropriate
and overtly sexual. This is incongruent with the 
identity of the Southern Thai people. The focus 
of costume designs developed in this investigation 
was to return to Southern Thai identity, whilst also 
increasing local community income. The designs 
of all costumes were based on country music 
band costume styles and were developed for a 
range of song speeds, for both male and female 
performers. Local fabrics were used in the hope 
that these developments may be adopted by 
Southern Thai look tung bands and contribute to 
the reinforcement of local Southern Thai culture.
 As a result of this investigation the 
research team wish to make the following 
recommendations:
 1. Local government institutions should 
take a greater interest in preserving and promoting 
local Southern Thai culture through the medium 
of dress in performing arts.
 2. An education centre focused on the 
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maintenance of cultural heritage through fashion 
should be established.
 3. Further study should consider the 
optimum materials for look tung costume creation.
 4. Further study should concern the 
costumes of other cultural performing arts in the 
Southern region of Thailand.
 5. Further study should be conducted to 
analyze the cultural value and development of 
costumes in Thai country music performances in 
other regions of the country.
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้คะแนนที่มีต่อคุณภาพการวัดด้านความตรง ความเที่ยง 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด และเปรียบเทียบผลของการให้คะแนนที่มีต่อประสิทธิภาพการทดสอบแบบปรับ
เหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ในด้านจำานวนข้อสอบ และค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การคัด
เลอืกขอ้สอบ การประมาณคา่ความสามารถผูส้อบ การยติุการทดสอบ และความสามารถของผูส้อบ โดยระยะแรกเปน็การ
สรา้งคลงัขอ้สอบวชิาคณติศาสตร ์ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย วเิคราะหต์ามทฤษฎีการตอบสนองขอ้สอบ กลุ่มตวัอยา่ง 
3,330 คน ไดข้อ้สอบ 230 ข้อ ยงัไมไ่ด้ปรบัสเกล การวดันัน้มลีกัษณะ ใกลเ้คยีงกัน ซึง่สงัเกตไดจ้ากค่าเฉลีย่ของคา่พารามเิตอร์
ของข้อสอบที่วิเคราะห์ได้ มีค่าอำานาจจำาแนก 0.73-0.95 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06-0.24 อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าความ
ยากง่าย 0.79-1.09 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29-1.27 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างยาก มีค่าการเดา 0.11-0.16 และค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 0.02-0.04 อยู่ในเกณฑ์ดี ทำาการตรวจสอบความเป็นมิติเดียวโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าค่าไอ
เกนตัวประกอบที่ 1 สูงกว่าค่าไอเกนตัวประกอบอื่นๆ ที่เหลือที่มีค่าไอเกนใกล้เคียงกัน แสดงว่า ข้อสอบที่ได้มีความเป็นมิติ
เดียว ระยะที่สองศึกษาผลของการให้คะแนนที่มีต่อประสิทธิภาพการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 540 คน โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพของการวัดจากผล
ของการให้คะแนนแบบ Multiple-Response Method (MR) แบบ Multiple True-False Method (MTF) และแบบ 
Omit Multiple True-False Method (OMTF) มีค่าความตรง คือ 0.7202, 0.7233, 0.7239 ตามลำาดับ ค่าความเที่ยง 
คือ 0.7716, 0.7750, 0.7757 ตามลำาดับ และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด คือ 0.2326, 0.4609, 0.2305 ตาม
ลำาดับ สำาหรับผลของการให้คะแนนแบบ MR แบบ MTF และแบบ OMTF เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบ 
การประมาณค่าความสามารถผู้สอบ การยุติการทดสอบ และความสามารถของผู้สอบ มีผลต่อจำานวนข้อสอบและค่า
ฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบ

คำาสำาคัญ: ผลของการให้คะแนน การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
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Abstract
 The purposes of this research were to 
study effects of scoring methods on the quality 
measure of validity, reliability, and standard error 
of measurement and to compare results of effects 
of scoring methods on efficiency of computerized 
adaptive testing to investigate on number of items 
and test functional information by considering the 
composition of the main testing, item selection 
criteria, ability estimation procedure, termination 
criteria, examinee’s different abilities. The first phase 
was developing test item bank on Mathematics
for an upper secondary school level. The test was 
analyzed to get the qualities of items by using Item 
Response Theory. The sample of 3,330 examinee. 
A total of 230 test items were created that have not 
adapted the scale, The measurements were similar,
as observed by the mean of the analyzed test 
parameters, having the discrimination index were 
0.73-0.95, the standard deviation were 0.06-0.23, 
which is considered good. The difficulty of test 
items were 0.79-1.09, the standard deviation were 
0.29-1.27. The guessing values were 0.11-0.16, the 
standard deviation were 0.02-0.04, which is considered
good. Having checked the unidimensional of the 
test by using factor analysis, it revealed that the 
first value was higher than other values, with 
similar values all together. It is assumed that the 
test is unidimensional. The second phase was 
studying the effects of scoring methods by the five 
independent variables including selection criteria, 
ability estimation procedure, termination criteria and 
examinee’s ability on efficiency of computerized
adaptive testing to investigate on number of items 
and test functional information. The data obtained 
from 540 samples were analyzed by using means, 
standard deviation, and Analysis of Variance. The 
results indicated that the quality of the measure-

ment results scoring of Multiple-Response Method 
(MR), Multiple True-False Method (MTF) and Omit 
Multiple True-False Method (OMTF) revealed 
validity of 0.7202, 0.7233, 0.7239, respectively. 
The reliability values were 0.7716, 0.7750, 0.7757, 
respectively. The standard error of measurement 
values were 0.2326, 0.4609, 0.2305, respectively. 
The Effects of MR, MTF and OMTF scoring after item 
considering selection criteria, ability estimation 
procedure, termination criteria examinee’s ability, 
number of items, and functional test information.

Keywords: Effects of Scoring Methods, Computerized
Adaptive Testing

บทนำา
 การทดสอบทางการศึกษาเป็นกระบวนการวัด
ทางจิตวิทยาเพื่อค้นหาและอธิบายพฤติกรรมจากการวัด
คุณลักษณะภายในของมนุษย์ ดังคำากล่าวที่ว่า Test to 
discover and develop human talent แปลว่า ทดสอบ
เพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์ (ชวาล แพรัตกุล, 
2552 : 199) ในการวัดคณุลักษณะทีแ่ฝงอยูภ่ายในตวับคุคล
ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงต้องอาศัยทฤษฎีการทดสอบ
และระบบการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ การนำาเทคโนโลยี
มาใช้บนพื้นฐานของทฤษฎีการวัดแนวใหม่ จะช่วยเสริม
ประสิทธภิาพของส่ิงเรา้คอื ขอ้สอบ พัฒนาคลังขอ้สอบ การ
จัดแบบสอบ การตรวจข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การ
แปลผลการสอบ และการรายงานผล ทำาให้ผลการสอบมี
ความแม่นตรง กระชับ รัดกุม และยืดหยุ่น แนวโน้มของ
การพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาท
มากขึ้นเพราะสามารถหาได้ง่าย ราคาถูก มีประสิทธิภาพ 
และยงัชว่ยเพิม่คณุภาพและประสทิธิภาพของการวดัผลการ
เรยีนรูข้องบคุคลไดอ้ยา่งรวดเรว็ ถูกตอ้ง ทำาใหก้ระบวนการ
วัดผลมีความคล่องตัว (สมศักด์ิ ลิลา, 2539 : 52-53) ในยุค
แรกของการทดสอบแบบน้ีเรียกว่า การทดสอบแบบเทเลอร์
(Tailored testing) คำานี้ใช้เป็นครั้งแรก โดยเทิร์นบูล
Turnbull (1951) (Cited in Lord, 1980) ต่อมา ไวส์ 
(Weiss, 1974) ได้เสนอให้ใช้คำาว่า Adaptive test (อ้างถึง
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ใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550 : 193) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ประมาณค่าความสามารถของผู้สอบอย่างต่อเนื่อง และจัด
ข้อสอบที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้สอบ เรียก
วิธีการนี้ว่า Computerized adaptive testing ใช้ตัวย่อ
ว่า CAT (บุญชม ศรีสะอาด, 2540 : 73) การทดสอบจึง
เริ่มพลิกโฉมหน้าใหม่ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์สำาหรับการ
ทดสอบบนพื้นฐานของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องแม่นยำาย่ิงข้ึน การทดสอบแบบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์มีจุดเด่น คือ ทำาให้การจัดการ
สอบสะดวก สนองตอบต่อการทดสอบรายบุคคล การ
เลือกข้อสอบที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบ การ
ทดสอบมีสภาพสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้สอบมากขึ้น 
ความวิตกกังวลในการสอบลดลง และยังสามารถประมวล
ผลได้อย่างรวดเร็ว รายงานผลได้ทันที และมีความถูกต้อง
แมน่ยำามากกวา่การทดสอบแบบประเพณนียิม (ศริชิยั กาญ
จนวาสี, 2550 : 220)
 การวดัสมรรถภาพของบคุคลโดยใชแ้บบทดสอบ
นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีความเป็นปรนัย
ในการตรวจให้คะแนน ใช้เวลารวดเร็วในการตรวจให้
คะแนน ผลการวิเคราะห์ข้อสอบสามารถนำามาวินิจฉัย
ปัญหาการเรียนรู้ได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตรวจให้
คะแนนได้อีกด้วย แต่วิธีการตอบและการให้คะแนนที่เปิด
โอกาสให้ผู้สอบมีการตอบถูกโดยการเดานั้น จะส่งผลต่อ
ความคลาดเคลือ่นในการวดัผล และการใหค้ะแนนบางวธิยีงั
ไมส่ามารถใหส้ารสนเทศทีเ่พยีงพอทีจ่ะจำาแนกผูส้อบระดบั
ต่างๆ ของความรู้ได้ ระหว่างผู้ท่ีมีความรู้สมบูรณ์ (Full 
knowledge) ผู้ที่มีความรู้บางส่วน (Partial knowledge)
และผูท้ีไ่มม่คีวามรู ้(Absence of knowledge) จงึไดม้กีาร
ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา เพ่ือลดโอกาสในการเดาสุ่ม และ
เพิม่สารสนเทศเกีย่วกบัการตอบข้อสอบใหไ้ดม้ากทีส่ดุ โดย
ปรบัปรงุวธิกีารใหค้ะแนนซึง่เปน็แหลง่อา้งองิสำาคญัของการ
วัดผลจิตวิทยา การให้คะแนนที่เหมาะสม สามารถบอกถึง
ตำาแหน่งจริงของความรู้ของผู้สอบ ทำาให้คุณภาพของการ
วัดผลเกี่ยวกับความเที่ยงและความตรงสูง ทำาให้คะแนนมี
ความเชื่อมั่นมากขึ้น (Frary, 1980 : 79-90)
 ปัจจุบันการทดสอบ (Testing) โดยใช้ข้อสอบ 
(Item) กระตุ้นการตอบสนองต่อผู้สอบแล้วนับหน่วยความ
สามารถเปน็คะแนนรายขอ้น้ัน จะรวมความคลาดเคลือ่นใน

การวัด (Measurement error) อยู่ด้วย ฉะนั้นวิธีการคิด
คะแนนความสามารถที่เหมาะสมต้องสอดคล้องกับโมเดล
การคดิของผูส้อบ จงึจะทำาใหก้ารสรปุเกีย่วกบัความสามารถ
ของผู้สอบถูกต้อง แม่นยำา มีความคลาดเคลื่อนตำ่า คะแนน
ที่วัดได้จึงจะสอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงมากที่สุด 
(Lord, 1980 : 3) ผลของการใหค้ะแนน เปน็สว่นสำาคญัของ
การวดัทีส่่งผลใหก้ระบวนการทดสอบมปีระสิทธภิาพสนอง
ตอบต่อผู้สอบในเชิงจิตวิทยา ผู้สอบที่มีความสามารถสูง
ควรจะไดร้บัขอ้สอบทีย่าก สว่นผูส้อบทีม่คีวามสามารถตำา่ก็
ควรจะได้รับข้อสอบที่ง่าย (Lord & Novick, 1968 : 359) 
ชอบปิน (Choppin, 1971 cited in Leclercq, 1983 : 
161-287) ไดเ้สนอว่า กระบวนการวัดผลทีใ่หผู้้สอบไดแ้สดง
ความรูบ้างสว่นนัน้สอดคลอ้งกบัโมเดลในการคดิของผูส้อบ 
ซึง่การทดสอบและการใหค้ะแนนมคีวามสมัพนัธใ์กล้ชิดกบั
โมเดลทางความรู ้(Epistemological model) โดยไดเ้สนอ
แนวคิดในเรือ่งการแสดงออก ซ่ึงความรูข้องผู้ตอบแบบสอบ
เลือกตอบเป็นลักษณะต่อเนื่อง ได้แก่ โมเดลที่สองเสนอว่า 
“เมือ่ผู้ตอบรูค้ำาตอบ เขาจะเลือกตวัเลือกทีเ่ปน็คำาตอบทีถ่กู
ต้องในข้อนั้น แต่เมื่อผู้ตอบไม่รู้คำาตอบ เขาจะตัดตัวเลือกที่
เขารู้วา่ไมถ่กูตอ้งออกและเขาจะเลือกอยา่งสุม่ในระหวา่งตวั
เลือกที่เหลือ” ส่วนโมเดลที่สามเสนอว่า “ขั้นความรู้ของ
ผูต้อบไมส่ามารถแบง่ได ้เปน็รูค้ำาตอบกบัไมรู่ค้ำาตอบเทา่นัน้ 
แตม่คีวามตอ่เนือ่งของขัน้ความรูจ้ากขัน้ทีไ่มรู่อ้ยา่งสมบรูณ์
ไปสู่ขั้นที่รู้อย่างสมบูรณ์ ซ่ึงในช่วงระหว่างข้ัน ของความรู้
นี้ เรียกว่า ความรู้บางส่วน ซึ่งเมื่อผู้ตอบเผชิญกับปัญหาที่
เป็นตัวเลือกต่าง ๆ เขาจะตอบสนองต่อตัวเลือกนั้นแต่ละ
ตัว ตามค่าความน่าจะเป็นของการที่จะเป็นคำาตอบที่ถูก
ตอ้ง แตด่ว้ยคำาชีแ้จงในการตอบทีใ่หเ้ขาเลอืกเพยีงตวัเลอืก
เดียว เขาจึงต้องเลือกตัวเลือกที่มีความน่าจะเป็นว่าจะถูก
ต้องมากที่สุด” คูมบ์และคณะ (Coombs, Milholland, 
& Womer, 1956 : 13-17) จึงได้เปลี่ยนแปลงวิธีการตอบ
ข้อสอบ โดยใช้ข้อสอบเลือกตอบ (Multiple True-False: 
MTF) ซึง่ผูส้อบจะตอ้งพิจารณาคำาตอบทกุตวัเลอืก การตอบ
ในลกัษณะนี ้เปน็การวดัความคดิรวบยอด โดยผูส้อบจะต้อง
แยกแยะส่ิงที่เป็นความคิดรวบยอดกับส่ิงที่ไม่เป็นออกจาก
กัน จึงจะถือได้ว่ารู้จริง 
 การบูรณาการศาสตร์แห่งการวัดผลที่มีวิธีการ
ให้คะแนนที่เหมาะสม กับเทคโนโลยีการทดสอบด้วย
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คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน จะทำาให้กระบวนการทดสอบมี
ความคลอ่งตวั สะดวก มปีระสทิธภิาพสงู โดยมอีงคป์ระกอบ
ที่สำาคัญ ได้แก่ การคัดเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบ (Item 
selection rule) การประมาณค่าความสามารถของผู้
สอบ (Ability estimation procedure) และการยุติการ
ทดสอบ (Termination criteria) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 
2550 : 201-206) และในปัจจุบัน การทดสอบแบบปรับ
เหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ใช้ประมาณค่าความสามารถของ
ผู้สอบ จากผลการให้คะแนนแบบสองค่าหรือถูก 1 ผิด 0 
ที่อาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดได้ง่าย จึงควรที่จะมี
การศกึษาผลของการใหค้ะแนนแบบหลายคา่ โดยใชข้อ้สอบ
เลือกตอบ (Multiple True-False) ที่มีการให้คะแนนแบบ 
Multiple-Response Method (MR) แบบ Multiple 
True-False Method (MTF) และแบบ Omit Multiple 
True-False Method (OMTF) วา่จะสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพ
ของการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ในด้าน
จำานวนข้อสอบและค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบ
หรือไม่ มากหรือน้อยเพียงไร เพื่ออธิบายผลของการให้
คะแนนที่ใกล้เคียงกับความสามารถจริงให้มากที่สุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศกึษาผลของการใหค้ะแนนทีม่ตีอ่คณุภาพ
การวดัผลดา้นความตรง ความเทีย่ง และความคลาดเคลือ่น
มาตรฐานในการวัด
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการให้คะแนนที่มีต่อ
ประสทิธภิาพการทดสอบแบบปรบัเหมาะดว้ยคอมพวิเตอร์
ด้านจำานวนข้อสอบ และค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุด
ขอ้สอบ เมือ่กำาหนดใหก้ารคดัเลอืกขอ้สอบ การประมาณคา่
ความสามารถผูส้อบ การยุตกิารทดสอบ และความสามารถ 
ของผู้สอบต่างกัน

กรอบแนวคิดของการวิจัย
 ผลของการให้คะแนน 3 แบบ ได้แก่ 1) Multi-
ple-Response Method (MR) เปน็แบบของการใหค้ะแนน
แกค่วามรูท้ีถ่กูตอ้งสมบรูณ ์คอื ผูส้อบจะตอ้งตอบไดต้รงกับ
สภาพความเป็นจริงหรือตรงตามเฉลยทุกตัวเลือก จึงจะ
ได้ 1 คะแนน แต่ถ้าไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงแม้เพียง

ตัวเลือกเดียวก็จะได้ 0 คะแนน วิธีนี้บ่งชี้ว่าผู้สอบมีความรู้ 
ความสามารถในเรื่องนั้นๆ ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าได้ 0 
คะแนน ก็แสดงว่า ยังมีบางประเด็นท่ีบกพร่องอยู่ ดังน้ัน 
คะแนนทีเ่ปน็ไปไดข้องขอ้สอบทีต่รวจใหค้ะแนนแบบนีจ้งึมี
ค่า 2 ค่า ได้แก่ 0 และ 1 คะแนน 2) Multiple True-False 
Method (MTF) เป็นแบบของการตรวจให้คะแนนทุกตัว
เลือก ถ้าตัวเลือกใดนักเรียนกาได้ถูกต้องจะได้ 1 คะแนน 
ถ้ากาผิดจะได้คะแนน 0 ดังนั้น ถ้าข้อสอบมี 4 ตัวเลือก ก็
จะได้คะแนนอยู่ระหว่าง 0-4 คะแนน 3) Omit Multiple 
True-False Method (OMTF) เป็นแบบของการตรวจให้
คะแนนทุกตัวเลือก โดยคำานึงถึงตัวเลือกที่ผู้สอบเว้นไว้จะ
ไม่คิดคะแนน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้สอบที่มีความ
รู้เต็ม (Full knowledge) ที่ควรได้คะแนนสูงสุด ให้มีค่า
เท่ากับ 4 หรือผู้ที่ไม่มีความรู้ (Null knowledge) ที่ควร
ได้คะแนนตำ่าสุด ให้มีค่าเท่ากับ 0 ดังนั้น ถ้าข้อสอบมี 4 ตัว
เลือก ก็จะได้คะแนนอยู่ระหว่าง 0-4 คะแนน ทั้ง 3 แบบ
เป็นวิธีการที่มีความสะดวกในการใช้ สามารถที่จะพัฒนา
วิธีการตอบข้อสอบและการให้คะแนนในการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างยุติธรรม ซึ่งผู้วิจัยได้
ทำาการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาคุณภาพของ
การวดัในด้านความตรง ความเทีย่ง และความคลาดเคลือ่น
มาตรฐานในการวัด โดยการหาความสัมพันธ์จากผลการให้
คะแนนการสอบกับผลคะแนนจากการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศึกษา 2557 ทำาการศึกษาความตรงเชิงทฤษฎีของ
การให้คะแนนจากการสอบข้อสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ที่ผ่าน
การวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ ตามหลักการของทฤษฎี
การตอบสนองขอ้สอบแบบสามพารามเิตอร ์มเีกณฑ์การคัด
เลอืกขอ้สอบในการจัดทำาคลงัขอ้สอบ โดยขอ้สอบแตล่ะขอ้
ควรมีค่าอำานาจจำาแนกสูง 
 (a > 0.80) มีค่าความยากที่ครอบคลุมระดับ
ช่วงต่างๆ อย่างเหมาะสม [-2.0<θ<+2.0] ค่าสัมประสิทธิ์
การเดาตำ่า (c < 0.30) และควรมีจำานวนข้อสอบเท่าๆ กัน 
ในแต่ละระดับความยาก (Urry, 1977)
 ในส่วนของการศึกษาประสิทธิภาพการทดสอบ
แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์น้ัน ผู้วิจัยทำาการศึกษา 
จำานวนข้อสอบ และค่าฟังก์ช่ันสารสนเทศชุดข้อสอบ 
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พจิารณาตามองคป์ระกอบสำาคญัของการทดสอบแบบปรบั
เหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การคัดเลือกข้อสอบ การ
ประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ การยุติการทดสอบ 
และความสามารถของผู้สอบ

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
มธัยมศกึษาจังหวดับรุรีมัย ์จำานวน 9,789 คน กลุม่ตวัอยา่ง
ไดม้าโดยการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi stage random 
sampling) สำาหรับใชใ้นการสรา้งคลงัขอ้สอบ จำานวน 4,096 
คน สำาหรับใชวิ้เคราะหค์า่คณุภาพของการวดั กำาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2553 : 43) ได้จำานวนตัวอย่าง 370 คน และใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่างเข้าสอบ
ตามชุดข้อสอบ จำานวน 9 ฉบับ รวมจำานวนทั้งสิ้น 3,330 
คน และสำาหรับวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นนักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์
พทิยาคม จงัหวดับรุรีมัย ์จำานวน 16 ห้องเรยีน จำานวน 650 
คน สุ่มนักเรียนโดยแบ่งตามความสามารถทางคณิตศาสตร์
ได้แก่ ความสามารถสูง ปานกลาง และตำ่า ผู้วิจัยต้องการ
กลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 540 คน เพือ่ใชเ้ปน็กลุ่มผูเ้ข้าสอบโดย
ใช้โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ 
จำานวน 6 โปรแกรมๆ ละ 90 คน
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นข้อสอบวัดผล
สมัฤทธิท์างการเรียนวชิาคณติศาสตร ์ระดบั ช้ันมธัยมศกึษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นชุดข้อสอบเลือกตอบท่ีผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น จำานวน 230 ข้อ ที่ยังไม่ได้ปรับสเกล นำาไปทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 4,096 คน หาค่าคุณภาพตามทฤษฎี
การทดสอบแบบดั้งเดิม (CTT) ได้ค่าความยาก ระหว่าง 
0.17-0.96 และค่าอำานาจจำาแนก ระหว่าง 0.11-0.56 

พิจารณาข้อสอบที่มีคุณภาพได้จำานวน 190 ข้อ จัดพิมพ์
เป็นชุดข้อสอบ จำานวน 9 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ (แต่ละ
ฉบับมีข้อสอบต่างจากฉบับอื่นอยู่ 20 ข้อ และมีข้อสอบที่
เหมอืนกนัอยู ่10 ขอ้ในทกุฉบบัซึง่ใชเ้ปน็ขอ้สอบรว่ม) นำาไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 3,330 คน หาค่าคุณภาพ
โดยใชก้ารวเิคราะหพ์ารามเิตอรข์อ้สอบตามทฤษฎกีารตอบ
สนองข้อสอบ (IRT)
 3. การดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 
ระยะแรกดำาเนินการสร้างคลังข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และระยะที่สอง
เป็นการศึกษาคุณภาพของการวัดและประสิทธิภาพของ
การทดสอบแบบปรบัเหมาะดว้ยคอมพิวเตอรใ์นดา้นจำานวน
ข้อสอบ และค่าฟังก์ช่ันสารสนเทศของชุดข้อสอบ ที่เกิด
จากผลของการใหค้ะแนนพจิารณาตามองคป์ระกอบสำาคญั
ไดแ้ก ่การคดัเลอืกขอ้สอบ การประมาณคา่ความสามารถผู้
สอบ การยตุกิารทดสอบ และความสามารถของผู้สอบ ดงันี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของ
ขอ้สอบและนำาเขา้คลงัขอ้สอบ ศกึษาตรวจสอบคณุภาพของ
ขอ้สอบในดา้นความตรง ความเทีย่ง และความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานในการวัดของการให้คะแนนแบบ MR แบบ MTF 
และแบบ OMTF
 ขั้นตอนที่  2 พัฒนาโปรแกรมการทดสอบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.NET โดย
นำาขอ้สอบจากคลังข้อสอบในขัน้ตอนที ่1 มาเปน็ฐานขอ้มลู
สำาหรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรม จากน้ันให้ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของโปรแกรม 
ปรบัปรงุตามคำาแนะนำาของผูเ้ชีย่วชาญแลว้ทำาการทดลองใช้
โปรแกรมการทดสอบ โดยนำาโปรแกรมยอ่ยทัง้ 6 โปรแกรม 
ไปให้นักเรียนทดลองใช้งาน ปรับปรุงตามคำาแนะนำาของ
นกัเรยีนและจัดทำาเปน็ชดุโปรแกรมสำาหรบัการทดสอบ ดงันี้
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โปรแกรมย่อย การคัดเลือกข้อสอบ การประมาณค่า

1  [Match bi to ] Conditional maximum likelihood (MLE)

2  [Match bi to ] Bayesian Updating (Bay)

3 [Match Qmax to ] Conditional maximum likelihood (MLE)

4 [Match Qmax to ] Bayesian Updating (Bay)

5 I max Conditional maximum likelihood (MLE)
6 I max Bayesian Updating (Bay)

 ขั้นตอนที่ 3 ดำาเนินการทดสอบกับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพการทดสอบ ในด้านจำานวนข้อสอบและค่า
ฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบ พิจารณาตามเกณฑ์การ
คัดเลือกข้อสอบ (Item selection rule) การประมาณค่า
ความสามารถของผูส้อบ (Ability estimation procedure) 
เกณฑ์ยุติการทดสอบ (Termination criteria) และ ความ
สามารถของผู้สอบ (Examinee’s ability)

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ค่าสถิติพื้นฐาน โดยการหาค่าเฉลี่ยและ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าพารามิเตอร์ข้อสอบ การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ โดยวิเคราะห์ข้อสอบ
รายข้อตามรูปแบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์ เพื่อให้ได้ค่า
อำานาจจำาแนก (a) ค่าความยาก (b) ค่าการเดา (c) ด้วย
โปรแกรมสำาเร็จรูปไบล็อค (BILOG Version 3.04) ซึ่ง
ความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ของพารามิเตอร์ตามรูปแบบ
โมเดลโลจิสติก 3 พารามิเตอร์ เขียนได้ดังน้ี (Hambleton, 
Swaminathan & Roger, 1991 : 17)

    

 Pi (  ) = ci +( 1-ci ) 1+eDai (1-ci)
eDai (1-bi)

 
; i = 1, 2, 3,...,n

 เมื่อ แทน  Pi (  ) โอกาสการตอบที่ผู้มีความสามารถ (  ) จะตอบข้อสอบถูก
  แทน   ระดับความสามารถของผู้สอบ
  แทน  ai  ค่าอำานาจจำาแนกของข้อสอบข้อ i
  แทน  bi  ค่าความยากของข้อสอบข้อ i
  แทน  ci  ค่าการเดาของข้อสอบข้อ i
  แทน  D Scaling factor มีค่าเท่ากับ 1.7
  แทน  e ค่าคงที่ มีค่าเท่ากับ 2.71828…

 2. วิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเป็นมิติเดียวของ
แบบสอบ ใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis)
โดยการวิเคราะห์นี้ใช้ตัวประกอบสำาคัญ (Principal 
component) แล้วหมุนแกนด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) 
พิจารณาค่าไอเกน (Eigen value) ถ้าหากค่าไอเกนของ
ตัวประกอบที่ 1 ของแบบสอบมีค่าสูงกว่าค่าไอเกนของ

ตัวประกอบที่ 2 อย่างมากและค่าไอเกนของตัวประกอบที่ 
2 สูงกว่าค่าไอเกนของตัวประกอบถัดไปเพียงเล็กน้อย จะ
สรปุไดว้า่แบบสอบทัง้ฉบับมคุีณสมบตักิารวดัเพยีงมติเิดยีว 
(Lord, 1980 : 21)
 3. หาค่าคุณภาพของข้อสอบเลือกตอบแบบถูก
ผิด ได้แก่ ความตรง (Validity) ความเที่ยง (Reliability) 
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และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด (Standard 
error of measurement)
 4. หาประสิทธิภาพของการทดสอบ ได้แก่ 
จำานวนข้อสอบ (Length testing) และฟังก์ชั่นสารสนเทศ
ของชุดข้อสอบ (Test information function) ภายใต้
เงื่อนไขของวิธีการให้คะแนนที่ต่างกัน 3 แบบ ได้แก่ แบบ 
MR แบบ MTF และแบบที่ผู้วิจัยเสนอคือ OMTF ทำาการ
เปรียบเทียบตามองค์ประกอบสำาคัญของการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เกณฑ์การคัดเลือก
ข้อสอบจากคลังข้อสอบ (Item selection rule) การ
ประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ (Ability estimation 
procedure) เกณฑย์ตุกิารทดสอบ (Termination criteria) 
และความสามารถของผู้สอบ (Examinee’s ability)

ผลการวิจัย
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การให้
คะแนนแบบ OMTF มีค่าความตรงและความเที่ยงสูงสุด 
คือ 0.7239, 0.7757 รองลงมาได้แก่ แบบ MTF เท่ากับ 
0.7202, 0.7750 และแบบ MR เท่ากับ 0.7233, 0.7716 
และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดของการให้
คะแนนแบบ OMTF มีค่าตำ่าสุด เท่ากับ 0.2305 รองลงมา
ได้แก่ แบบ MR เท่ากับ 0.2326 และแบบ MTF เท่ากับ 
0.4609 สำาหรบัประสทิธภิาพของการทดสอบ เมือ่พิจารณา
ตามองค์ประกอบสำาคัญของการทดสอบแบบปรับเหมาะ
ด้วยคอมพิวเตอร์จากผลการให้คะแนนทั้ง 3 แบบ พบว่า
 1. การคัดเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบในการ
ทดสอบแบบเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ น้ันปรากฏว่า การ
คดัเลอืกขอ้สอบดว้ยการใชค้า่สารสนเทศสงูสดุของขอ้สอบ
จะใชข้อ้สอบนอ้ยกวา่การคดัเลอืกข้อสอบด้วยวธิอีืน่ๆ และ
ให้ค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศสูงสุด จากผลของการให้คะแนน
ทั้ง 3 แบบ ซึ่งจำานวนข้อสอบที่ใช้การให้คะแนนแบบ MR 
ที่ใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบข้อต่อไปจากคลังข้อสอบ
ด้วยวิธีการจับคู่ระหว่างค่าความยากง่ายของข้อสอบ ( b ) 
สอดคล้องกับค่าความสามารถที่ประมาณได้ของผู้สอบ (  )
มีค่าเฉลี่ยของการใช้ข้อสอบสูงสุด คือ 17.59 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 5.78 และวิธีให้คะแนนแบบ OMTF ที่ใช้เกณฑ์
การคดัเลอืกขอ้สอบขอ้ตอ่ไปจากคลงัข้อสอบดว้ยวธีิการใช้

ข้อสอบที่มีค่าสารสนเทศสูงสุด (Maximum iteminfor-
mation, Imax ) มีค่าเฉลี่ยการใช้จำานวนข้อสอบตำ่าที่สุด คือ 
10.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.76 สำาหรับค่าฟังก์ชั่น
สารสนเทศของชุดขอ้สอบทีใ่ช้การให้คะแนนแบบ OMTF ที่
ใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบข้อต่อไปจากคลังข้อสอบด้วย
วธิกีารใช้ขอ้สอบทีม่คีา่สารสนเทศสูงสดุ (Maximum item 
information,) มคีา่เฉลีย่ของฟงัก์ชัน่สารสนเทศสงูทีส่ดุ คือ 
12.05 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.81 และแบบ MR ท่ีใชเ้กณฑ์
การคดัเลอืกขอ้สอบขอ้ตอ่ไปจากคลงัข้อสอบดว้ยวธีิการจบั
คู่ระหว่างค่าความยากง่ายของข้อสอบ (b) สอดคล้องกับ
ค่าความสามารถที่ประมาณได้ของผู้สอบ (  ) มีค่าเฉลี่ยฟัง
ก์ชั่นสารสนเทศตำ่าที่สุด คือ 11.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.29 และค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบท่ีใช้การให้
คะแนนแบบ OMTF ที่ใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบข้อต่อ
ไปจากคลังข้อสอบด้วยวิธีการใช้ข้อสอบที่มีค่าสารสนเทศ
สูงสุด (maximum item information, Imax ) มีค่าเฉลี่ย
ของฟังก์ชั่นสารสนเทศสูงที่สุด คือ 12.05 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.80 และแบบ MR ที่ใช้เกณฑ์การคัดเลือก
ข้อสอบข้อต่อไปด้วยวิธีการจับคู่ระหว่างค่าความยากง่าย
ของข้อสอบ (b) สอดคล้องกับค่าความสามารถที่ประมาณ
ได้ของผู้สอบ (  ) มีค่าเฉลี่ยฟังก์ชั่นสารสนเทศตำ่าที่สุด คือ 
11.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29
 2. การประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ
ในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ทำาให้
จำานวนข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบต่างกัน วิธีของเบส์ใช้
ข้อสอบมากกว่าวิธีความเป็นไปได้สูงสุด และให้ค่าฟัง
ก์ชั่นสารสนเทศใกล้เคียงกัน ซึ่งจำานวนข้อสอบที่ใช้การให้
คะแนนแบบ MR ทีใ่ชว้ธิกีารประมาณคา่ความสามารถของ
ผู้สอบด้วยวิธีของเบส์ที่ปรับใหม่ (Bayesian Updating) มี
ค่าเฉลี่ยจำานวนข้อสอบที่ใช้สอบสูงสุด คือ 16.32 ค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 8.69 และแบบ MTF ทีใ่ชว้ธิกีารประมาณคา่
ความสามารถของผู้สอบดว้ยวธิคีวามเป็นไปไดส้งูสดุแบบมี
เงือ่นไข (Conditional maximum likelihood) คอื 12.35 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.95 สำาหรับค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศ
ของชุดข้อสอบที่ใช้การให้คะแนนแบบ OMTF ที่ใช้วิธีการ
ประมาณค่าความสามารถของผู้สอบด้วยวิธีของเบส์ที่ปรับ
ใหม่ (Bayesian Updating) มีค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศเฉลี่ย
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ของชุดข้อสอบสูงที่สุด คือ 11.85 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.50
 3. การยุติการทดสอบในการทดสอบแบบปรับ
เหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ทำาให้จำานวนข้อสอบท่ีใช้ในการ
ทดสอบต่างกัน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด
เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.30 ใช้ข้อสอบมากกว่าเกณฑ์อื่น ซึ่ง
จำานวนข้อสอบที่ใช้การให้คะแนนแบบ MTF ที่ใช้เกณฑ์
ยุติการทดสอบโดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การประมาณค่า 0.30 มีค่าเฉลี่ยของจำานวนข้อสอบสูง
ที่สุด คือ 16.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.58 และแบบ 
OMTF ที่ใช้เกณฑ์ยุติการทดสอบโดยใช้ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า 0.50 มีค่าเฉลี่ยของ
จำานวนข้อสอบตำ่าที่สุด คือ 12.07 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
7.36 สำาหรับค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบที่ใช้การ
ให้คะแนนแบบ OMTF ที่ใช้เกณฑ์ยุติการทดสอบโดยใช้ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า 0.50 มีค่า
ฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 12.13 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 และแบบ MR ที่ใช้เกณฑ์ยุติ
การทดสอบโดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ประมาณค่า 0.30 มีค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบ
ตำ่าที่สุด คือ 11.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23
 4. ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้สอบใน
การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ทำาให้จำานวน
ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบต่างกัน ผู้สอบที่มีความสามารถ
สูงจะใช้ข้อสอบน้อยกว่าผู้สอบท่ีมีความสามารถตำ่า ซึ่ง
จำานวนข้อสอบที่ใช้การให้คะแนนแบบ MR ของผู้สอบที่
มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ตำ่า มีค่าเฉลี่ยของการใช้
ขอ้สอบสงูทีส่ดุ คอื 18.02 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 9.37 และ
แบบ OMTF ของผูส้อบทีม่คีวามสามารถทางคณติศาสตร์สงู 
มคีา่เฉลีย่ของการใชข้อ้สอบตำา่ทีส่ดุ คอื 11.09 คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 5.70 สำาหรับค่าฟงักช่ั์นสารสนเทศของชุดข้อสอบ 
ทีใ่ช้การใหค้ะแนนแบบ OMTF ของผูส้อบทีม่คีวามสามารถ
ทางคณิตศาสตร์สูง มีค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศเฉล่ียสูงที่สุด 
คือ 12.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 และแบบ MR ของ
ผู้สอบที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ปานกลาง มีค่าฟัง
ก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบเฉลี่ยตำ่าที่สุด คือ 11.63 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44

อภิปรายผลการวิจัย
 1. การคัดเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบในการ
ทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่า การ
ให้คะแนนแบบ OMTF ที่ใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบที่
มีค่าสารสนเทศสูงสุด (Maximum item information, 
Imax ) จะใช้จำานวนข้อสอบและให้ค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของ
ชุดข้อสอบสูงที่สุด ทั้งนี้เพราะว่า การคัดเลือกข้อสอบจาก
คลังข้อสอบต่างกันในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วย
คอมพิวเตอร์นั้น จำานวนข้อสอบและค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศ
ของชุดข้อสอบก็ต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
รังสรรค์ มณีเล็ก (2540) ที่ว่าข้อสอบที่ถูกเลือกขึ้นมา
ใช้แต่ละวิธีจะมีสารสนเทศของข้อสอบแตกต่างกันออก
ไป ซึ่งค่าสารสนเทศของข้อสอบดังกล่าวจะส่งผลต่อค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าความสามารถของผู้
สอบ ดงันัน้จงึทำาใหว้ธิกีารคัดเลือกขอ้สอบแตล่ะวธิลู่ีเขา้หา
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าที่กำาหนดเป็นเกณฑ์
ยติุการทดสอบเรว็ช้าตา่งกนั ซ่ึงการเร็วชา้ตา่งกนันีก็้คือ การ
ใช้ข้อสอบมากน้อยต่างกันในการทดสอบนั่นเอง
 2. การประมาณค่าความสามารถของผู้สอบใน
การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ พบว่า เมื่อ
ใช้วิธีการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบต่างกันแล้ว 
จำานวนข้อสอบ และค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศก็จะต่างกันไป
ด้วย ซึ่งวิธีของเบส์จะใช้ข้อสอบมากกว่าวิธีความเป็นไปได้
สูงสุดแบบมีเงื่อนไข ซึ่งต่างจากข้อค้นพบของต่าย เซี่ยงฉี
ที่พบว่า วิธีการประมาณค่าความสามารถของเบส์จะใช้
ข้อสอบน้อยกว่าวิธีความเป็นไปได้สูงสุดแบบมีเงื่อนไข 
(ต่าย เซี่ยงฉี, 2534: 122) แต่สำาหรับในการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ 
เกี่ยวกับจำานวนข้อสอบ และค่าฟังก์ช่ันสารสนเทศ ของ
ชุดข้อสอบต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิฟฟอร์ด 
และสวามินาทาน (Gifford & Swaminathan, 1990: 
33) ที่พบว่า ถ้ากลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กและข้อสอบน้อย
ข้อ การประมาณค่าความสามารถของวิธี Joint Bayesian 
estimate จะมีความถูกต้องมากกว่า Join maximum 
likelihood และข้อค้นพบของโฮ (Ho, 1989) ที่พบว่า วิธี
การประมาณค่าความสามารถวธีิของเบส์มีความเชือ่ม่ันและ
มปีระสิทธภิาพสูงกวา่วธิคีวามเปน็ไปไดสู้งสุด ซึง่มกัไมค่่อย
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คงเส้นคงวานกั เม่ือใชว้ธิกีารประมาณคา่ความสามารถของ
ผู้สอบต่างกัน
 3. การยุติการทดสอบในการทดสอบแบบปรับ
เหมาะดว้ยคอมพวิเตอร ์จำานวนขอ้สอบ ทีใ่ชก้ารใหค้ะแนน
แบบ MTF ที่ใช้เกณฑ์ยุติการทดสอบโดยใช้ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า 0.30 มีค่าเฉลี่ยของ
จำานวนข้อสอบสูงที่สุด คือ 16.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
8.58 และแบบ OMTF ที่ใช้เกณฑ์ยุติการทดสอบโดยใช้ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า 0.50 มีค่า
เฉลี่ยของจำานวนข้อสอบตำ่าที่สุด คือ 12.07 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 7.36 และค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบ
ที่ใช้การให้คะแนนแบบ OMTF ท่ีใช้เกณฑ์ยุติการทดสอบ
โดยใช้ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการประมาณค่า 
0.50 มีค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ 12.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 และแบบ MR ที่ใช้
เกณฑย์ตุกิารทดสอบโดยใชค้า่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน
ในการประมาณค่า 0.30 มีค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อ
สอบตำ่าที่สุด คือ 11.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 ดังนั้น
การยตุกิารทดสอบในการทดสอบแบบปรบัเหมาะกบัความ
สามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่า จำานวน
ข้อสอบ และค่าฟังก์ช่ันสารสนเทศของชุดข้อสอบต่างกัน 
เนื่องมาจากเมื่อจำานวนข้อสอบ และค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศ
ของชุดข้อสอบ เปลี่ยนไป ค่าความถูกต้องในการประมาณ
ค่าความสามารถของผู้สอบ ซึ่งก็รวมไปถึงค่าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค่าจะเกิดการเปล่ียนแปลง กล่าว
คือ เมื่อใช้ข้อสอบมากขึ้น ความเชื่อมั่นก็จะมีค่าสูงขึ้น ก็
คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานก็จะมีค่าลดลง ดังนั้น หาก
กำาหนดค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า
ต่างกัน จำานวนข้อสอบ และค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุด
ข้อสอบก็จะต่างกันไปด้วย
 4. ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้สอบ
ในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ จากผล
การให้คะแนนที่แตกต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยกำาหนดไว้ว่า เม่ือผู้
สอบมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ต่างกัน จะไม่ทำาให้
ค่าความตรงของการทดสอบต่างกัน ท้ังอาจเป็นเพราะค่า
ความสามารถของผู้สอบน้ันจะส่งผลต่อความน่าจะเป็นใน
การตอบข้อสอบได้ถูกต้อง และค่าความน่าจะเป็นดังกล่าว
จะส่งผลต่อค่าสารสนเทศของข้อสอบ และค่าสารสนเทศ

ของชุดข้อสอบสูงตามไปด้วย กรณีเช่นนี้จะส่งผลทำาให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดความสามารถของผู้
สอบมีค่าตำ่าลง นั่นคือ มีความถูกต้องในการวัดสูง ในทาง
กลับกนัถา้ความนา่จะเปน็ในการตอบข้อสอบไดถ้กูตอ้งมคีา่
ตำ่าก็จะส่งผลให้ค่าสารสนเทศของข้อสอบ และสารสนเทศ
ของชุดขอ้สอบมค่ีาตำา่ และจะส่งผลใหค้า่ความคลาดเคลือ่น
มาตรฐานในการวัดมีค่าสูง นั่นคือ มีความถูกต้องในการ
วัดตำ่านั่นเอง และค่าความถูกต้องในการวัดนั้น เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับค่าความตรงของชุดข้อสอบ ดังนั้น จึงเป็นไป
ได้ที่เมื่อทดสอบกับผู้สอบที่มีความสามารถสูงจะมีความ
ตรงสูงกว่าเมื่อทดสอบกับผู้ที่มีความสามารถตำ่ากว่า อีก
ประการหนึ่งที่อาจเป็นไปได้ ก็คือ ข้อสอบในคลังข้อสอบ
นัน้ หากพจิารณาโคง้สารสนเทศของชดุขอ้สอบแลว้ จะพบ
ว่า เป็นข้อสอบที่เหมาะสมกับผู้สอบที่มีความสามารถปาน
กลางคอ่นขา้งสงู ซึง่หากกำาหนดขอ้สอบใหม้คีวามเหมาะสม
หรือตรงกับความสามารถของผู้สอบแล้ว ก็จะทำาให้ค่าของ
ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน ในการวัดตำา่ลง (Haladyna & 
Roid, 1983) เป็นที่น่าสังเกตว่า ความสามารถของผู้สอบ
นั้นจะไม่สูงมากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อแบ่งกลุ่มผู้สอบ
ออกไปสามกลุ่ม คือ ความสามารถสูง กลาง และตำ่า ทำาให้
พิสัยของค่าความสามารถของผู้สอบที่จะนำามาหาค่าสห
สัมพันธ์แคบลง พิสัยค่าความสามารถที่แคบลงนี้จะทำาให้
ความแปรปรวนของคา่ความสามารถมคีา่ตำา่ ซึง่การวจิยัครัง้
นีพ้บวา่ ผูส้อบทีม่คีวามสามารถทางคณติศาสตรต่์างกนั จะ
ใช้ข้อสอบในการทดสอบไม่เท่ากัน ผู้สอบที่มีความสามารถ
สงู จะใชข้อ้สอบนอ้ยกวา่ผูส้อบทีม่คีวามสามารถปานกลาง 
และตำ่า กล่าวคือ ผู้สอบที่มีความสามารถสูงก็จะมีความน่า
จะเป็นในการตอบข้อสอบได้ถูกต้อง ซ่ึงจะส่งผลทำาให้ค่า
สารสนเทศของขอ้สอบและคา่สารสนเทศของชดุขอ้สอบสงู
ตามไปดว้ยแตจ่ะสง่ผลทำาใหค้า่ความคลาดเคลือ่นมาตรฐาน
ในการประมาณค่ามีค่าตำ่าลง และการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่าเป็น
เกณฑ์ยุติการทดสอบ เมื่อค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการประมาณค่าจากผู้สอบที่มีความสามารถสูงมีค่าตำ่า
ลงเร็วกว่าผู้สอบที่มีความสามารถตำ่า นั่นแสดงว่า ผู้สอบที่
มีความสามารถสูงใช้ข้อสอบน้อยข้อกว่าผู้สอบที่มีความ
สามารถตำ่า
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
 1. การนำาผลการวิจัยไปใช้ สำาหรับการทดสอบ
แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์นี้ เป็นการทดสอบราย
บุคคลที่ค่อนข้างมีความถูกต้อง และมีความตรงเชิงสภาพ
ท่ีแท้จริงของนักเรียนตามโดเมนที่ถูกวัด การทดสอบ
แต่ละครั้งไม่จำาเป็นต้องทำาพร้อมกันทุกคน ดังนั้น ปริมาณ
ของอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ จึงไม่ใช่ปัญหาสำาหรับการ
ทดสอบลักษณะนี้ เมื่อผู้สอบต้องการที่จะทดสอบเมื่อไรก็
ดำาเนินการเข้าระบบ ลงทะเบียน และทดสอบด้วยตนเอง
ผลการทดสอบแต่ละครั้งจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มฐานข้อมูล
ของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้ครู
ผูส้อนสามารถตดิตามความกา้วหนา้ทางการเรยีน นอกจาก
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากระบี ่2) เปรยีบเทยีบภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักัดสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำานวน 337 
คนใชแ้บบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่เปน็เครือ่งมือในการวจิยั และวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปู เพือ่
หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ผลการศึกษาพบว่า 1) 
ภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากระบี ่ตามความคดิเหน็
ของคร ูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นอยูใ่นระดบัมากทกุดา้น 2) ผลการเปรยีบเทยีบความคดิ
เหน็ของครเูกีย่วกบัภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาจำาแนกตามอายแุละประสบการณไ์มแ่ตกตา่งกนัสว่นครู
ที่มีการศึกษาและตำาแหน่งต่างกันมีความเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำาทางวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01 

คำาสำาคัญ : ภาวะผู้นำา ภาวะผู้นำาทางวิชาการ 

Abstract
 The purposes of this research were to study and compare the instructional leadership of school 
administrators under Krabi Primary Educational Service Area Office. The samples were 337 teachers. The 
instrument used in collecting data was the rating scale questionnaire. The statistics used in analyzing 
data were frequency, percentage, average, standard deviation, t-test and F-test. The research findings 
were as follows: the teachers’ opinions concerning the instructional leadership, as a whole, were at a 
high level. The result of the comparison of the instructional leadership of school administrators according 
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to the opinions of teachers classified by age and 
working experience, as a whole, there were no 
significant differences. However, when classified 
by educational level and position, as a whole, the 
teachers’ opinions were significantly different at 
.01 level.

Keywords: leadership, instructional leadership

บทนำา
 ในปัจจุบันน้ีสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงรุด
หน้าไปอย่างรวดเร็ว ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การคมนาคม และการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน การก้าว
ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงจำาเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องใช้กลไก
ความรู ้สตปิญัญา ความเข้าใจ ตลอดจนทกัษะกระบวนการ
ตา่งๆ การศกึษาจงึมีความจำาเปน็สงูสดุเพือ่ใช้เปน็เครือ่งมอื
ในการพัฒนาคน ทั้งนี้เพราะความสามารถและศักยภาพ
ของคนจะนำาไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ 
ประเทศใดที่พลเมืองมีการศึกษาดีย่อมได้เปรียบในการ
แข่งขัน ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) เน้นในเรื่องการพัฒนาคน หรือยึด
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเชื่อว่าหากคนได้รับ
การพฒันา ไดรั้บการศกึษาทีด่ทีีส่ดุ คนจะเป็นปัจจยัทีช้ี่ขาด
ความสำาเร็จของการพัฒนาประเทศทกุดา้น (สำานกังานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555: 
91) ซ่ึงตรงกบัเจตนารมณข์องแผนการศกึษาแหง่ชาติ ฉบบั
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ที่ต้องการให้สังคมเป็นสังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาส
ให้คนไทยทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงให้ก้าวทันกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์ท่ีเป็นโลก
แห่งข่าวสารและวิทยาการสมัยใหม่ (สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2553 : 16 ) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ออกกฎกระทรวงเพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระ
จายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 
เพื่อกระจายอำานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ัง
สี่งานไปยังสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
และสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออก
ประกาศ เร่ืองการกระจายอำานาจการบริหารและการ

จดัการศกึษา พ.ศ. 2550 ไปยงัคณะกรรมการสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความ
เป็นอิสระคล่องตัว และสามารถรับผิดชอบในการดำาเนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อีกทั้ง
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (2548 : 43) ได้กำาหนดมาตรฐานการ
บริหาร มาตรฐานที ่10 วา่ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้ำา และมีความ
สามารถในการบริหารจัดการ การบริหารที่มีประสิทธิผล
และผู้ที่เก่ียวข้องพึงพอใจ มาตรฐานดังกล่าว โรงเรียนทุก
โรงจะรับการประกันคุณภาพทางการศึกษาจากสำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา เพื่อ
ให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพสามารถดำาเนิน
การอยา่งมปีระสทิธิภาพและประสทิธผิล ผูน้ำาหรอืผูบ้รหิาร
สถานศกึษาทกุแหง่จะตอ้งมคีวามสามารถในการบรหิารโดย
การแสดงภาวะผู้นำาทางวิชาการให้บุคลากรเกิดการปฏิบัติ
งานอย่างเต็มที่ตามความสามารถของบุคคล
 จากความคาดหวังดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้
บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลหลักที่มีความสำาคัญต่อการ
พัฒนา ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์และเป้าหมายของ
มาตรฐานการศึกษาชาติในฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่
จะต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่
คุรุสภากำาหนด (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 
: 16) ผู้บริหารต้องเป็นผู้ท่ีมีความตระหนัก และมองเห็น
ถึงความสำาคัญของงานวิชาการ มีความรู้ความสามารถใน
การบริหาร เป็นผู้เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให้มีลักษณะ
สำาคัญต่อความเป็นองค์การหลักในการปฏิรูปการเรียนรู้ 
(Learning Reform) (ธรีะ รญุเจรญิ, 2550 : 155) และจาก
การรายงานสภาวะการศกึษาไทย ปพีทุธศกัราช 2550 และ 
2551 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในภาพรวมยังมี
จดุออ่นดา้นการบรหิารจดัการงานวชิาการสอดคลอ้งกบัขอ้
เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-
2561) ที่ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาทางวิชาการ โดยเฉพาะ
ด้านคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทาง การศึกษา และ
ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการพบว่า มีสถานศึกษา
จำานวนมากที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตำ่า ขาดคุณสมบัติอันพึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์ 
ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ อย่างต่อเน่ืองรวมทั้งยังไม่มี
การกระจายอำานาจการบริหารสู่สถานศึกษาอย่างแท้จริง 
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(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 2) นอกจาก
นี้ผลจากการประมวลข้อมูล แนวโน้มด้านการศึกษาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากคะแนนมาตรฐานสถานศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานของสถาบนัทดสอบแหง่ชาต ิและผลการประเมนิ
มาตรฐานสถานศึกษาของสำานักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวกับปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการใช้ชีวิต
ของผู้เรียนต่างสะท้อนให้เห็นถึง วิกฤติคุณภาพการศึกษา
ของไทยที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพกำาลัง
คนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว 
อันเนื่องมาจากความไม่มีคุณภาพด้านวิชาการของหน่วย
งานทีร่บัผดิชอบจดัการศกึษาโดยตรง (สำานกังานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา, 2552 : 4-8) อีกทั้งผลของการประเมินผล
นกัเรยีนนานาชาต ิ(Program for International Student 
Assessment: PISA) นักเรียนไทยมีผลการทดสอบอยู่ใน
ระดับที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากโดยภาพรวมมีคะแนนตำ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติ จากการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test และOrdi-
nary National Educational Test) โรงเรียนในสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีคะแนนรวมไม่
ถึงร้อยละ50 (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี,่ 2556 : 1) ซึง่ยงัไมผ่า่นการประเมนิจงึมคีวามจำาเปน็
อยา่งเรง่ดว่นทีผู่บ้ริหารตอ้งใหค้วามสำาคญัและเปน็ผูน้ำาทาง
วชิาการ ทัง้นีง้านวชิาการเปน็งานหลกัของการบรหิารสถาน
ศกึษา ผูบ้ริหารทีม่ภีาวะผูน้ำาทางวชิาการสงูยอ่มนำาพาสถาน
ศึกษาให้ประสบความสำาเร็จได้ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสทิธภิาพบรรลตุามจดุมุง่หมาย ซึง่จากปญัหาและความ
สำาคัญของการมีภาวะผู้นำาทางวิชาการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศกึษาสงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากระบี ่
ตามความคิดเห็นของคร ูและเปรยีบเทียบความคดิเหน็ของ
ครู จำาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำางาน
และตำาแหน่ง แตกต่างกันหรือเหมือนกัน เพื่อใช้ข้อมูล
เป็นแนวทางแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาตนเอง
ทางด้านวิชาการและพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้มี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้เพือ่ผูเ้รยีนไดม้คีวามรูค้วามสามารถ เปน็
คนดี คนเก่ง และมีความสุข อยู่ในโลกของการสื่อสารอย่าง
ไร้พรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากระบี่
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ตามความคิดเห็นของครู จำาแนกตาม
อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณก์ารทำางาน และตำาแหนง่

ขอบเขตของการวิจัย
 การวจิยัเรือ่งภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากระบี ่โดยใชแ้นวคิดของสำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, 30-31) ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กำาหนด
ขอบเขตของการวิจัยด้านต่างๆ ดังนี้

ขอบเขตด้านเนื้อหา
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยใช้แนวคิดของสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, 30-31) ที่มี
ขอบเขตของเนื้อหา 5 ด้าน ดังนี้
 1. การบริหารหลักสูตร
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
 3. การวัดผลและประเมินผลการเรียน
 4. การนิเทศการสอน
 5. การวิจยัเพือ่พฒันาคณุภาพการเรยีนการสอน

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือครูใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 
จำานวน 2,132 คน จำานวนโรงเรียน 219 โรง
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือครูในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำานวน 
337 คน จากสตูรของทาโร ยามาเน ่(Taro Yamane) (พชิติ 
ฤทธิ์จรูญ,2554 : 117) โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Strati-
fied Sampling) แล้วใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย(Simple Random 
Sampling) โดยการจับฉลาก
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 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
 1. ตัวแปรอิสระประกอบด้วย
   1.1 อายุ
   - ตำ่ากว่า 35 ปี
   - 35 - 45 ปี
   - สูงกว่า 45 ปี
  1.2 ระดับการศึกษา
   - ปริญญาตรี
   - สูงกว่าปริญญาตรี
  1.3 ประสบการณ์การทำางาน
   - ตำ่ากว่า 10 ปี
   - 10 - 20 ปี
   - สูงกว่า 20 ปี
  1.4 ตำาแหน่ง
   - ครูผู้ช่วย
   - ครูปฏิบัติการ
   - ครูชำานาญการ
   - ครูชำานาญการพิเศษ
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก ่ภาวะผูน้ำาทางวชิาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ มี 5 ด้าน คือ
  2.1 การบริหารหลักสูตร
  2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
  2.3 การวัดผลและประเมินผลการเรียน
  2.4 การนิเทศการสอน
  2.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งน้ีดำาเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบ
วิจัยเชิงสำารวจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบ
เทยีบภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา สงักัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เคร่ือง
มือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5 
ระดับ โดยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ (Check list ) ได้แก่ อายุ ระดับการ
ศึกษา ประสบการณ์การทำางาน และตำาแหน่ง ตอนท่ี 2 

เปน็แบบสอบถามภาวะผูน้ำาทางวิชาการของผูบ้รหิารสถาน
ศกึษา ตามความคดิเหน็ของคร ูประกอบดว้ย 5 ดา้น จำานวน 
50 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .96
ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการส่งแบบสอบถาม
ไปยังโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งข้อมูล
กลับภายใน 10 วันและติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ได้รับ
คนืด้วยตนเอง ไดแ้บบสอบถามกลับคืนมาจำานวน 337 ฉบบั 
คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพื่ออธิบาย
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปู ซึง่วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้าก
แบบสอบถาม ดังนี้
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของครู ซ่ึงได้แก่อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำางาน และตำาแหน่ง 
โดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
 2. วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้นำาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของครู โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)
 3. เปรียบเทียบภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของครูที่มีระดับการ
ศึกษาต่างกัน โดยการหาค่า t-test แบบ Independent
 4. เปรียบเทียบภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบ่ี ตามความคิดเห็นของครูที่มีอายุ 
ประสบการณ์การทำางาน และตำาแหน่งต่างกัน โดยการหา
ค่า F-test โดยกำาหนดระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s 
method)
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สรุปผลการวิจัย
 ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากระบี ่สรุป
ผลการวิจัย ดังนี้

ตารางที่	1	ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยภาพรวมและรายด้านดังนี้

ภาวะผู้นำาทางวิชาการ S.D. ระดับ

การบริหารหลักสูตร
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
การวัดผลและประเมินผลการเรียน
การนิเทศการสอน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.09
4.16
4.17
3.96
3.92

.53

.53

.47

.63

.62

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รวม 4.05 .50 มาก

 1. ผลการศกึษาระดบัภาวะผูน้ำาทางวชิาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ดังนี้

 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือ่วเิคราะหเ์ปน็รายดา้นพบวา่ครมูคีวามเหน็ในระดบั
มากทกุดา้น โดยเรียงลำาดบัจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ การวดั
และประเมนิผลการเรยีน การพฒันากระบวนการเรยีนการ
สอน การบริหารหลักสูตร การนิเทศการสอน และการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 2. ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ำาทางวชิาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำาแนก
ตาม อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำางาน และ
ตำาแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที	่2 คา่เฉล่ีย ( ) คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เพือ่เปรยีบเทยีบภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมและรายด้านจำาแนกตามอายุ

ภาวะผู้นำาทางวิชาการ

ปริญญาตรี
n	=	286

สูงกว่าปริญญาตรี
n	=	56

t sig

S.D.	 ระดับ S.D.	 ระดับ

การบริหารหลักสูตร 4.07 .53 มาก 4.23 .49 มาก -2.019 .044 *

การพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน

4.12 .54 มาก 4.34 .41 มาก -2.802 .005**

การวัดผลและประเมินผล
การเรียน

4.12 .48 มาก 4.40 .32 มาก -4.003 .000**

การนิเทศการสอน 3.91 .65 มาก 4.27 .46 มาก -3.975 .000**
การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

3.88 .65 มาก 4.15 .36 มาก -3.075 .002**

รวม 4.01 .51 มาก 4.27 .35 มาก -3.561 .000**
* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
**มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตารางที่ 2 พบว่า
 2.1 ครผููส้อนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษากระบี ่ทีมี่อายตุา่งกนั โดยภาพรวมและรายดา้น
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน

ตารางที่	3 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำาทาง
วชิาการของผูบ้รหิารตามความคดิเห็นของครสูถานศกึษาในสังกัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากระบี ่โดยรวม
และรายด้านจำาแนกตามระดับการศึกษา

ภาวะผู้นำาทางวิชาการ
ตำ่ากว่า
35	ปี

n	=	153

35	–	45	ปี

n	=	96

สูงกว่า
45	ปี

n	=	88
F sig

S.D. ระดบั S.D. ระดบั S.D. ระดบั

การบริหารหลักสูตร 4.04 .56 มาก 4.13 .42 มาก 4.14 .57 มาก 1.26 .29

การพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน

4.10 .50 มาก 4.24 .44 มาก 4.17 .64 มาก 2.33 .10

การวัดผลและประเมิน
ผลการเรียน

4.12 .44 มาก 4.21 .46 มาก 4.22 .52 มาก 1.73 .18

การนิเทศการสอน 3.93 .62 มาก 4.01 .56 มาก 3.97 .74 มาก .45 .64

การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

3.91 .64 มาก 4.00 .42 มาก 3.85 .76 มาก 1.36 .26

รวม 4.01 .50 มาก 4.11 .39 มาก 4.06 .59 มาก 1.16 .31

จากตารางที่ 3 พบว่า
 2.2 ครูผู้สอนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยภาพรวม
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่.01

ตารางที่	4 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบ ภาวะผู้นำา
ทางวชิาการของของผูบ้รหิารตามความคดิเหน็ของครสูถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากระบี ่
โดยรวมและรายด้านจำาแนกตามประสบการณ์ทำางาน

ภาวะผู้นำา
ทางวิชาการ

ตำ่ากว่า
10	ปี

n	=	168

10	–	20	ปี

n	=	90

สูงกว่า
20	ปี

n	=	84

F sig

 S.D.	 ระดับ S.D.	 ระดับ S.D.	 ระดับ

การบริหารหลักสูตร 4.03 .56 มาก 4.09 .48 มาก 4.23 .48 มาก 4.230 .015*

การพัฒนา
กระบวนการเรียน
การสอน

4.08 .52 มาก 4.24 .47 มาก 4.22 .59 มาก 3.373 .035*
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ภาวะผู้นำาทาง
วิชาการ

ตำ่ากว่า
10	ปี

n	=	168

10	–	20	ปี

n	=	90

สูงกว่า
20	ปี

n	=	84

F sig

 S.D.	 ระดับ S.D.	 ระดับ S.D.	 ระดับ

การวัดผลและ
ประเมินผลการ
เรียน

4.08 .47 มาก 4.21 .45 มาก 4.29 .46 มาก 5.955 .003

การนิเทศการสอน 3.90 .63 มาก 3.98 .63 มาก 4.07 .63 มาก 1.999 .137

การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

3.89 .64 มาก 3.96 .58 มาก 3.93 .63 มาก .416 .660

รวม 3.99 .51 มาก 4.09 .46 มาก 4.14 .49 มาก

**มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 4 พบว่า
 2.3 ครูผู้สอนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ที่มีประสบการณ์ การทำางานที่ต่างกัน 
โดยภาพรวมมีความเห็นไม่แตกต่างกัน

ตารางที่	5 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบ ภาวะผู้นำา
ทางวชิาการของของผูบ้รหิารตามความคดิเหน็ของครสูถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากระบี ่
โดยรวมและรายด้านจำาแนกตามตำาแหน่ง

ภาวะผู้นำา

ทางวิชาการ

ครูผู้ช่วย

n	=76	

ครูปฏิบัติการ

n	=	108

ครูชำานาญการ

n	=	95

ครูชำานาญการ

พิเศษ

n	=	95

F sig

S.D. ระดับ S.D. ระดับ S.D. ระดับ S.D. ระดับ

การบริหาหลักสูตร 4.18 .48 มาก 3.91 .51 มาก 4.19 .54 มาก 4.16 .53 มาก 6.412 .000**

การพัฒนา

กระบวนการเรียน

การสอน

4.12 .44 มาก 3.99 .58 มาก 4.34 .55 มาก 4.27 .46 มาก 8.211 .000**

การวัดผลและ

ประเมินผล

การเรียน

4.08 .38 มาก 4.08 .43 มาก 4.39 .53 มาก 4.20 .49 มาก 7.274 .000**

การนิเทศการสอน 3.89 .56 มาก 3.80 .60 มาก 4.23 .58 มาก 4.04 .70 มาก 7.285 .000**

การวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
3.99 .59 มาก 3.77 .64 มาก 4.13 .47 มาก 3.90 .67 มาก 5.055 .000**

รวม 4.05 .43 มาก 3.90 .50 มาก 4.24 .45 มาก 4.11 .52 มาก 7.220 .000**

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากตารางที่ 5 พบว่า
 2.4 ครูผู้สอนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่มีตำาแหน่งต่างกัน โดยรวมและ
รายด้านมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 
.01

อภิปรายผล
 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นำาทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ตามความคิดเห็นของครู มี
ข้อค้นพบและประเด็น การอภิปราย ได้ดังนี้
 1. ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะการ
ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผู้บริหารจำาเป็นต้องมีความรู้ มีความ
สามารถ มบีทบาทในการบรหิารงาน โดยมุง่เน้นการบรหิาร
งานดา้นวชิาการเปน็หลกัสำาคญั อนัจะกอ่ใหเ้กดิความสำาเรจ็
ในการปฏิรูปการเรียนรู้ และการศึกษาโดยรวม ส่งผลให้
โรงเรียนมีศักยภาพด้านวิชาการ และนักเรียนมีคุณภาพดี 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเผด็จ มีชัย, วัลลภา อารี
รัตน์,และประกฤติยา ทักษิโณ (2553) ได้วิจัยเรื่อง ภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผล
การวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น มีภาวะผู้นำาทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อจำาแนกเป็นรายด้านแล้วสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
 1.1 ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ การวัดผลและประเมินผลการเรียน เป็นด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิรุฬห์จิต ใบลี (2547) ศึกษาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษาหนองบัวลำาภู เขต 1-2 ผลการวิจัยพบ
ว่าด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
 1.2 ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศกึษาสงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากระบี ่

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยรวมและ
รายข้ออยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารีรัตน์
ทองหมู่ (2554) ศึกษาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา อำาเภอวังสะพุง สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำาทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมาก
 1.3 ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากระบี ่
การบริหารหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ มณฑา วิญญูโสภิต (2547) ศึกษาพฤติกรรมภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าด้านการบริหาร
หลักสูตรอยู่ในระดับมาก
 1.4 ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ การนิเทศการสอน มีค่าเฉลี่ยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดบัมาก สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประยรู อาคม (2548) 
ซึ่งศึกษาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายอำาเภอสังคม สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าด้านการนิเทศการสอน 
อยู่ในระดับมาก
 1.5 ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี ่การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศกึษา มคีา่เฉลีย่รวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัสรา
ชูเสน (2557) ศึกษาภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ผลการวิจัยพบว่าด้านการวิจัยเพื่อ
พฒันาคณุภาพการ ศกึษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ
 2. ผลการเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ำาทางวชิาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำาแนก
ตาม อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำางาน และ
ตำาแหน่งโดยรวมและรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
 2.1 ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
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ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน โดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำาทางวิชาการ
ของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ
ว่าการบริหารหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน การวัดผลและประเมินผลการเรียน และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐกิตติ์ นาค
แดง (2551) ศกึษาวสิยัทศันใ์นการบรหิารงานของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 พบว่าระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ที่มีอายุต่างกันไม่แตกต่างกัน
 2.2 ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบีต่ามความคดิเหน็ของครผูู้สอนทีม่รีะดับการศกึษาตา่ง
กัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01
2.3 ภาวะผูน้ำาทางวชิาการของผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การทำางานต่างกัน 
โดยรวมของครูที่มีประสบการณ์การทำางาน ตำ่ากว่า 10 ปี 
ทำางาน 10-20 ปี และ ทำางานสูงกว่า 20 ปี ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนรายด้าน พบว่าการบริหารหลักสูตร การพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน มีความเห็นต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนการวัดผลและประเมินผลการ
เรียน มีความเห็นต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .01 
ผลการวจิยันีส้อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ จนัทะวอน อุน่จติ
(2552) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษาแขวงสาละวัน ตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้
สอนที่มีประสบการณ์ในการทำางานแตกต่างกันมีทัศนะ
ต่อคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมไม่แตก
ต่างกัน
 2.4 ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารตาม
ความคดิเหน็ของครสูถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยภาพรวม เป็นรายคู่
จำาแนกตามประสบการณ์การทำางานพบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารตามความคิด
เห็นของครูสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผู้ที่มีประสบการณ์การทำางานตำ่า
กวา่ 10 ป ีมคีวามคดิเหน็แตกตา่งกบัผูท้ีม่ปีระสบการณก์าร
ทำางานสูงกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 ภาวะผู้นำาทางวชิาการของผู้บรหิารสถานศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ตามความ
คิดเหน็ของครผูู้สอนทีม่ตีำาแหนง่ตา่งกนั พบวา่โดยรวมและ
รายด้านมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 
.01 ผลการวจิยันีส้อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ณฐัฌานนัท์
เรือนดาหลวง (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำาการ
เปล่ียนแปลงในสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และคณะ
กรรมการสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สิงห์บุรี พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงในผู้
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี 
จำาแนกตามตำาแหน่ง ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 2.6 ภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหารตาม
ความคิดเห็นของครูสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยภาพรวม เป็นราย
คู่ จำาแนกตามตำาแหน่ง พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ
ผู้นำาทางวชิาการของผู้บรหิารตามความคดิเหน็ของครูสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ ผู้ที่มีตำาแหน่งครูผู้ช่วยมีความคิดเห็นแตกต่างกับครู
ชำานาญการและครูชำานาญการพิเศษและตำาแหน่งอื่นที่สูง
กว่า และครูปฏิบัติการมีความเห็นแตกต่างกับครูชำานาญ
การและครูชำานาญการพเิศษและตำาแหนง่อืน่ทีสู่งกวา่ อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
 1. ผูบ้ริหารสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี ควรจะนำาผลการวิจัยไป
ปรับปรุงพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ครู เพื่อส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
 2. ผู้บรหิารควรสนบัสนนุดา้นการวจัิยเพือ่พฒันา
คุณภาพการศึกษา โดยการจัดหาคู่มือในการทำาวิจัย และ
ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
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บทคัดย่อ
 การวิจัยแบบผสมเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนนีครพนม เลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง จำานวน 62 คน เก็บรวบรวมขอ้มลูด้วยแบบสอบถาม 
และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิง
ใจความหลกัสำาหรับวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ ผลการวิจยัพบวา่ความรู ้ความเขา้ใจ ในตวับง่ชีง้านประกนัคณุภาพการศกึษา 
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานประกัน
คุณภาพการศึกษา ความรู้ความเข้าใจ ในตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการนำาผลการประกันคุณภาพการ
ศึกษามาใช้พัฒนาหน่วยงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก ในส่วนการ
วิเคราะห์เชิงใจความหลัก พบว่า 1) ปัญหาในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย บุคลากรขาดความ
รู้ความเข้าใจ มีภาระงานประจำามาก การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลยังไม่เป็นระบบ การมีส่วนร่วมของบุคลากรน้อย และ
การประชาสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึง 2) แนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย การส่งเสริมความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบังานประกนัคุณภาพการศกึษา การพัฒนาระบบการจดัเกบ็และรวบรวมขอ้มลู การส่งเสริมการมส่ีวนรว่ม
ของบุคลากร การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ และการสร้างแรงจูงใจในการทำางาน 

คำาสำาคัญ : สภาพ ปัญหา แนวทางการพัฒนา กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
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Abstract
 This mixed method research aimed to 
study the condition, problem and the developmental
guideline about process of educational quality 
assurance for Boromarajonnani College of Nursing, 
Nakhon Phanom. A sample of 62 persons was 
purposively selected. The data were collected by 
a questionnaire and focus group. The quantitative
data used statistical analysis by percentage, mean 
and standard deviation. The qualitative data were 
analyzed by thematic analysis. The results revealed 
that the understanding about keys performance
index of educational quality assurance, the personnel
participation to manage of educational quality 
assurance, the data collecting system of educational
quality assurance, the understanding about keys 
performance index of educational quality assurance
to improve the agency and the perception about 
problem and barrier of educational quality assess-
ment in overall were at the high level. The results 
of the focus group revealed that 1) The problem to 
manage of educational quality assurance consisted 
of lack of knowledge and understanding, there are 
a lot of workload, storage and collection of data 
is not systematically, people were less involved 
and publicity not thorough. 2) The developmental 
guideline about process of educational quality 
assurance consisted of the promoting of knowledge
and understanding about educational quality 
assurance, developing the system to store and 
collect data, promoting the involvement of personnel,
developing the public relations system and 
incentives to work.

Keywords: condition, problem, guideline for 
development, process of educational quality 
assurance

 บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรา 47 ซึ่งมี
สาระบญัญตัใิหส้ถานศกึษาทกุแหง่จดัใหม้รีะบบการประกนั
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดย
มีสาระสำาคัญคือการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คณุภาพเพือ่เปน็เครือ่งมอืในการรกัษามาตรฐานการศกึษา
ของสถาบันการศึกษา (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม, 2556 : 28) 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมมีหน้า
ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและดำาเนินการตามภารกิจ 
ทัง้ในดา้นการผลติบณัฑติ การวิจยั การบริการวิชาการ และ
การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกนัคณุภาพภายใน ตัง้แตร่ะดบักลุม่วชิา คณะ 
และสถาบันโดยรวม การเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจ
สอบและประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้น
สังกัด คือสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี
วตัถปุระสงค์หลักเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั
ให้มีคุณภาพ และเป็นที่ไว้วางใจต่อสาธารณชน สะท้อนให้
เห็นความสำาคัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งเป็นกลไกสำาคัญที่สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการ
การศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาที่ต้องการโดยได้กำาหนดนโยบายให้บุคลากรทุก
ระดบัไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพ
การศกึษาขององค์กร เนือ่งดว้ยการมสีว่นรว่มของบคุลากร
ภายในองค์กรมีความสำาคัญและจำาเป็นอย่างมากในการ
ดำาเนนิงานและกจิกรรมตา่งๆขององค์กรใหบ้รรลุเปา้หมาย
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน
ประกนัคณุภาพการศกึษาพบวา่ มกีารศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณ
เกี่ยวกับสภาพปัญหา อุปสรรคในการดำาเนินงานประกัน
คณุภาพการศกึษาอยา่งกว้างขวางและหลากหลาย โดยพบ
วา่ ปญัหาและอปุสรรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงานประกนั
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คุณภาพการศึกษา ได้แก่ การขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูก
ต้องและตรงกันของบุคลากรในการดำาเนินงาน การขาด
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกฝ่ายรับทราบ
ร่วมกัน ภาระงานประจำามาก การขาดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพในการเตรยีมและจัดเกบ็ข้อมลู 
เป็นต้น (บุณยาพร ฉิมพลอย และธิดาพร โตสติ, 2547 : 
บทคัดย่อ ; พงศ์ธวัช วิวังสู, 2546 : บทคัดย่อ ; เยาวลักษณ์ 
แรกข้าว, 2549 : บทคัดย่อ) และการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
เกี่ยวกับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความสำาเร็จในการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยพบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหาร 
การมสีว่นรว่มของบคุลากร ความรูค้วามเขา้ใจในการดำาเนนิ
งานประกนัคณุภาพการศกึษา ทศันคติและแรงจงูใจในการ
ทำางาน เปน็ตน้ (ภาวนา กิตตวิมิลชยั และคณะ, 2551 : 50-
52 ; จนิตนา สระทองขาว, 2554 : บทคดัยอ่) อยา่งไรกต็าม
การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาในสภาพบริบทท่ีมีความ
แตกต่างกัน อีกทั้งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณซ่ึงไม่สามารถ
สะท้อนมุมมองของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน
ประกนัคณุภาพการศกึษาไดต้รงตามการรบัรูแ้ละสภาพจรงิ
ที่เป็นอยู่ได้อย่างแท้จริง
 ดังนั้น เพื่อให้การดำาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
ดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม เพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำาหนดนโยบายปรับปรุงและ
พัฒนาการดำาเนินงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เหมาะ
สม สอดคล้องกับพันธกิจและบริบทของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครพนมต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพ่ือศกึษาสภาพปญัหาการดำาเนนิงานประกนั
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครพนม

กรอบแนวคิดการวิจัย
 ผู้วจิยัใชแ้นวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม การ
ศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสภาพ ปัญหา
และแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการ
ศึกษาเพื่อนำามากำาหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งน้ี 
ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจในตัวบ่งชี้งานประกัน
คุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคลากร ระบบการ
จัดเก็บข้อมูล และการนำาผลการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใชใ้นการพฒันาหนว่ยงาน เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาคณุภาพ
การศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาต่อไป

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณ
และเชงิคณุภาพ ซึง่มรีายละเอยีดการดำาเนนิการโดยสงัเขป 
ดังต่อไปนี้
	 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ปน็บคุลากรของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
ทั้งหมด 99 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Pur-
posive Sampling) จำานวน 62 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 
ผูร้บัผดิชอบตวับง่ชี ้เจา้หนา้ทีง่านประกนัคณุภาพการศกึษา 
และผู้ประเมิน 
 2.	นิยามศัพท์เฉพาะ
 2.1 การประกนัคณุภาพการศกึษา หมายถงึ การ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการดำาเนินงานประกันคุณภาพการ
ศกึษา มหาวทิยาลยันครพนม ตัง้แตเ่ร่ิมตน้กระบวนการจน
สิ้นสุดกระบวนการ
 2.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง การมี
ส่วนร่วมในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่
เริ่มต้นกระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการ ประกอบด้วย 
กระบวนการวางแผน การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ การ
ตรวจสอบ การกำากับติดตาม และการพัฒนาของบุคลากร
ทุกระดับในองค์กร
 2.3 ระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
หมายถงึ การมรีะบบขัน้ตอนวธิกีารจดัเกบ็ทีส่ามารถสืบคน้
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เอกสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว มกีารนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้
ในการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร หลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
 2.4 การนำาผลการประกันคุณภาพการศึกษามา
ใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน หมายถึง การนำาผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานในทุกด้าน
ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนนีครพนม มหาวทิยาลยั
นครพนม
 3.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย
 3.1 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
ไดแ้ก ่แบบสอบถามจำานวน 1 ฉบบั ทีผู่ว้จิยัและสถาบนัวจิยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม พัฒนาขึ้นตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย แบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
 ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ในตัวบ่งชี้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าอำานาจจำาแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .36 - .77 และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .90
 ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่า
อำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .30 - .70 และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .90
 ตอนที่ 4 ระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร 
หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่า
อำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .35 - .70 และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .90
 ตอนที ่5 การนำาผลการประกนัคณุภาพการศกึษา
มาใชใ้นการพฒันาหนว่ยงาน เปน็แบบสอบถามมาตราสว่น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าอำานาจจำาแนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .35 - .75 และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .90
 ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ มีค่าอำานาจจำาแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .34 - .75 และ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .90
 3.2 เคร่ืองมือสำาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
 ผูว้จัิยเกบ็รวบรวมขอ้มลูเชงิคณุภาพจากผูมี้ความ
รู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบ
ด้วย ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ เจ้าหน้าท่ีงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และผู้ประเมิน โดยใช้การสนทนากลุ่ม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง
การพฒันากระบวนการประกนัคณุภาพการศกึษาทีต่อ้งการ
ซึ่งจำาเป็นต้องอาศัยทัศนคติ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณต์รงของผูท้ีเ่กีย่วข้องในการดำาเนนิงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
 4.	การวิเคราะห์ข้อมูล
 4.1 ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูเชงิปรมิาณ วเิคราะห์
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 4.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับแนวทางการ
พฒันากระบวนการประกันคณุภาพการศึกษาของวทิยาลยั
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม วิเคราะห์ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงใจความหลัก (Thematic Analysis)

สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหา และ
แนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนนีครพนม มหาวทิยาลยั
นครพนม ประกอบดว้ย ตอนที ่1 สภาพ ปญัหากระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีนครพนม และตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนา
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 ตอนที่ 1 สภาพ ปัญหากระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม
 1. ความรู้ ความเข้าใจ ในตัวบ่งชี้งานประกัน
คุณภาพการศึกษารายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.81,S.D.= 
.81) ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ผูบ้รหิารใหค้วามสำาคญักบัตัว
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บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ( = 4.45, S.D.=.62) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ
บรรลเุปา้หมาย ตามตวับง่ชีข้องการปฏบิตังิานทีก่ำาหนด (
= 3.55, S.D.=.86)
 2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษารายด้านอยู่ในระดับมาก ( = 
3.59, S.D.= .86) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้ความ
สำาคญัและเหน็ประโยชนข์องการประกนัคุณภาพการศกึษา 
( = 4.21, S.D.= .55) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุดคือ มีส่วน
ร่วมในการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( = 3.18, 
S.D.= .97)
 3. ระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประกันคุณภาพการศึกษารายด้านอยู่ในระดับมาก ( = 
3.80, S.D.=.86) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีคำาสั่งแต่งตั้ง
ผูรั้บผดิชอบจดัเกบ็เอกสารรายตวับ่งชี ้( = 4.18, S.D.=.89) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือ ความเข้าใจในระบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและดำาเนินการได้ทันเวลาท่ีกำาหนด ( = 
3.61, S.D.=.91)
 4. ความรู้ ความเข้าใจ ในตัวบ่งชี้งานประกัน
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการนำาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน รายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.87, S.D.=.79) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
นำามาใช้มาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ( = 
3.94, S.D.=.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือนำามาใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ( = 3.76, 
S.D.=.82)
 5. ปญัหาและอปุสรรคในการดำาเนนิงานประกนั
คุณภาพการศึกษารายด้านอยู่ในระดับมาก ( = 3.75, 
S.D.=.88) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลำาดับแรก คือ การ
อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ( = 3.56, S.D.=.90) ระบบกลไก
การจัดทำาแผนงาน การกำากับดูแลและการติดตามงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ( = 3.61, 
S.D.=.91) และการประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนงาน
ในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ( = 3.63, 
S.D.=.83)

 ตอนที ่2 แนวทางการพัฒนากระบวนการประกนั
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม 
 จากการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เชิง
ใจความหลัก พบผลการวิจัย ดังนี้
 1.	ปญัหาในการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพการ
ศึกษา
	 1.1	บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
 กลุม่ตวัอยา่งสะท้อนวา่ขาดความรูค้วามเขา้ใจใน
รายละเอยีด และเกณฑก์ารประเมนิในแตล่ะตวับง่ชี ้และไม่
เคยได้เข้ารับการอบรมความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังคำาบอกเล่า
 “เอกสารงานประกันมีรายละเอียดตัวบ่งชี้มาก
และไม่มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ทำาให้ไม่เข้าใจ”
 1.2	มีภาระงานประจำามาก
 กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า ภาระงานประจำาที่มาก
ทั้งในส่วนของงานสอนและงานนิเทศนักศึกษาภาคปฏิบัติ 
ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเก่ียวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ทุกครั้ง รู้สึกเป็นกังวลใจ ลำาบากใจ
และไม่สามารถทำางานประจำาคู่กับงานวิจัยได้ รู้สึกยุ่งยาก
ใจในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและเอกสารเพือ่ใหท้นัตามระยะ
เวลาที่กำาหนด ดังคำาบอกเล่า
 “ไม่สามารถทำางานประจำาคู่งานวิจัยได้เพราะ
ภาระงานสอน งานนิเทศมากบางครั้งไม่ได้เข้าประชุม การ
ทำางานเหมือนวิ่งตามตัวบ่งชี้ รู้สึกยุ่งยากเกินไป”
 1.3	 การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลยังไม่เป็น
ระบบ
 กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า ระบบการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
ประกนัคณุภาพการศกึษายงัไมม่ปีระสิทธภิาพเพยีงพอ เชน่ 
แบบฟอร์มต่างๆ ที่ยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ระยะ
เวลาการกำากับติดตามงานที่กระชั้นชิดและไม่กำาหนดช่วง
เวลาที่ชัดเจนทำาให้ไม่สามารถวางแผนการทำางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังคำาบอกเล่า
 “ระยะเวลาการตดิตามเอกสารกระชัน้ชดิเกนิไป 
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆไม่ชัดเจน ทำาให้ต้องแก้ไขหลายคร้ัง”
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 1.4	การมีส่วนร่วมของบุคลากรน้อย
 กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรยังมีน้อย สืบเน่ืองจากการขาดความรู้เก่ียวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนความเข้าใจว่าการ
ทำางานประกนัคณุภาพการศกึษาเปน็งานคนละอยา่งกบัการ
ทำางานในส่วนอื่นๆ ส่งผลให้รู้สึกยุ่งยากใจเมื่อต้องดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพ ดังคำาบอกเล่า
 “ไม่รู้ว่าจะช่วยทำางานประกันคุณภาพได้ยังไง 
เพราะไมค่อ่ยเข้าใจตวับง่ชีเ้ทา่ไหร ่รูส้กึวา่มนัคงจะยาก แลว้
งานทีท่ำาอยูทุ่กวนันีก้ค็อ่นข้างเยอะมาก แลว้เราจะเอาเวลา
ที่ไหนมาทำางานประกันคุณภาพ ที่ต้องเก็บหลักฐานต่างๆ
มากมายสำาหรับรับการประเมิน”
	 1.5	การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ส ะ ท้ อ น ว่ า  ยั ง ข า ด ก า ร
ประชาสมัพนัธก์ารดำาเนนิงานประกนัคุณภาพการศกึษาแก่
บุคลากรทุกระดับที่เพียงพอ ทั้งนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์
ชี้แจงข่าวสารต่างๆ หรือเม่ือมีการปรับเกณฑ์การประเมิน
ในแต่ละตัวบ่งชี้ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน ดังคำาบอกเล่า
“เมื่อมีการปรับเกณฑ์ในการประเมินตัวบ่งชี้ ต้องแจ้งในที่
ประชุม หรือทำาจดหมายข่าวเพื่อให้อาจารย์ที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม ได้ทราบความเคลื่อนไหวของงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละไตรมาส”
	 2.	 แนวทางการพัฒนากระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
	 2.1	 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
 กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า ควรจัดอบรมฟื้นฟูและ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทุกปี และในส่วนของอาจารย์
ใหม่ควรมีการปฐมนิเทศให้ความรู้ อีกทั้งจัดระบบอาจารย์
พี่เลี้ยงเพื่อให้คำาแนะนำาเก่ียวกับการดำาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงการจัดทำาคู่มืองานประกัน
คุณภาพการศึกษาที่เอื้อต่อการทำาความเข้าใจและนำาไปใช้
ของบุคลากร ดังคำาบอกเล่า
 “ควรมกีารปฐมนเิทศและจดัใหม้อีาจารยพ์ีเ่ลีย้ง
สำาหรับอาจารย์ใหม่เพื่อให้คำาแนะนำาในการทำางาน”
 “ควรจัดทำาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โดย

สรุปเนื้อหาให้สั้นกะทัดรัด สามารถหยิบไปใช้ได้ ให้เห็นจุด
เน้นของงานประกันคุณภาพการศึกษา”
	 2.2	 การพัฒนาระบบการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูล
 กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า ควรมีการกำาหนดช่วง
ระยะเวลาการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีชั่ดเจนและไมก่ระชัน้ชดิ 
และควรมกีารจดัเตรยีมเอกสารหรอืแบบฟอรม์ตา่งๆในการ
กำากับติดตามอย่างถูกต้องและชัดเจน ดังคำาบอกเล่า
 “ควรจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ในการกำากับ
ติดตามงานอย่างชัดเจน”
 “ควรมีการจัดทำาแผนกำากับติดตามงานประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจนเพ่ือให้อาจารย์สามารถ
วางแผนการทำางานได้”
	 2.3	การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
 กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า ควรส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร โดยบุคลากรควรให้การยอมรับและร่วม
ปฏบิติัตามแนวทางการประกนัคณุภาพการศกึษาของวทิยา
ลัยฯ ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน เพื่อนำามาสู่ความสำาเร็จในการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ดังคำา
บอกเล่า
 “อาจารยท์กุคนตอ้งรว่มมอืกนั ตอ้งทำาวจิยัอยา่ง
ต่อเนื่องเพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จในการดำาเนินงานประกัน”
	 2.4	การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
 กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า ควรมีการพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนการชี้แจงราย
ละเอียดของการเปล่ียนแปลงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ดังคำา
บอกเล่า
 “เมือ่มกีารปรบัเกณฑใ์นการประเมนิตวับง่ชี ้ตอ้ง
แจง้ในทีป่ระชมุหรอืทำาจดหมายขา่วเพือ่ทำาความเขา้ใจรว่ม
กันและทราบความเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง”
	 2.5	การสร้างแรงจูงใจในการทำางาน
 กลุม่ตวัอยา่งสะทอ้นวา่ ควรมกีารสรา้งแรงจงูใจ
และแรงเสรมิทางบวกแกบ่คุลากรทีป่ฏบิตังิานไดผ้ลดแีละมี
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจ ตลอดจน
เป็นต้นแบบที่ดีของหน่วยงานต่อไป ดังคำาบอกเล่า
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 “ควรมีการให้แรงเสริมทางบวกแก่บุคลากร
ที่มีส่วนช่วยให้เกิดความสำาเร็จในการดำาเนินงานประกัน
คณุภาพการศกึษา เชน่ การประกาศเกยีรตคิณุ ตดิประกาศ 
หรือกล่าวชมผู้มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการต่างๆ ในที่
ประชุมประจำาเดือน”

อภิปรายผลการวิจัย
 ตอนท่ี	 1	 สภาพ	 ปัญหากระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม	
 1. จากผลการวิจัยอภิปรายได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากรับรู้ว่าผู้บริหารให้ความสำาคัญกับตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา และมีความเข้าใจตัวบ่งชี้การ
ประกนัคุณภาพการศกึษา ซึง่ถอืเปน็กญุแจสำาคญัของความ
สำาเรจ็ในการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษา โดย
ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การ
บรหิารงาน ตอ้งสนบัสนนุทุม่เททรัพยากร ความมุง่มัน่ และ
เวลาให้กับการดำาเนินงานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ต้องมี
ความเชื่อมั่นว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกที่
เป็นประโยชน์ และดำาเนินการที่จะทำาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตระหนักถึงประโยชน์และมีความมุ่งม่ัน สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ อรนันท์ หาญยุทธ (2557 : 285) พบว่า การ
สนบัสนนุของผูบ้รหิารมคีวามสมัพนัธท์างบวกกับการมส่ีวน
รว่มของบคุลากรในการประกนัคณุภาพการศกึษาอย่างมนียั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 อย่างไรก็ตามจากผลการสนทนากลุ่มเก่ียว
กับปัญหาในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ 
เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นอาจารย์ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ยัง
มปีระสบการณใ์นการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษา
นอ้ย ทำาใหรู้ส้กึกงัวลและรูส้กึยุง่ยากใจในการปฏบิตังิานทัง้
ในส่วนของงานสอน งานวิจัย และงานประกันคุณภาพการ
ศึกษา จำาเป็นต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูก
ต้อง อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของ ถิรนันท์ 
ปาลี (2553 : บทคัดย่อ) พบว่า บุคลากรในหน่วยงานขาด

ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าใจ
ว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพเท่านั้น ผลการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาไมม่ผีลโดยตรงต่อตวับคุคล ทำาให้
ขาดความเอาใจใส่ และให้ความร่วมมือน้อย
 2. จากผลการวิจัยอภิปรายได้ว่า สืบเนื่องจาก
ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับผู้บริหารให้ความสำาคัญกับตัวบ่งช้ีการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา และการเขา้ใจตวับง่ชีก้ารประกัน
คุณภาพการศึกษาของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก หน่วยงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรโดยเน้น
ความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับในการขับเคลื่อนการ
ทำางาน สง่ผลใหเ้กดิความรว่มมอืทีด่ใีนการมสีว่นรว่มดำาเนนิ
งานประกนัคณุภาพการศกึษา สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
วัชราพร ศิรเทพประไพ (2550 : 90-92) ที่กล่าวถึงการมี
ส่วนร่วมโดยใช้หลักความสมดุลของอำานาจในการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความยินยอมของ
ผู้บรหิารและผู้ปฏิบตังิาน การทีบ่คุลากรจะเขา้ไปมบีทบาท
หรือตัดสินใจมีส่วนร่วมในการดำาเนินการใดๆ มักมีปัจจัย
ด้านการบริหารจัดการเข้ามาเกี่ยวข้อง
 อย่างไรก็ตามจากผลการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ
ปัญหาในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างสะท้อนว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรน้อย ทั้งนี้
เป็นผลสืบเน่ืองจากการขาดความรู้ความเข้าใจ ภาระงาน
มาก ความเข้าใจผิดว่าเป็นงานที่ต้องปฏิบัติแยกส่วนจาก
งานประจำา ก่อให้เกิดความรู้สึกยุ่งยากใจ รับรู้ว่าเป็นงาน
ที่มีความซับซ้อนและเป็นงานของผู้บริหารเท่านั้น จึงทำาให้
กลุม่ตวัอยา่งสะทอ้นวา่การมสีว่นรว่มของบคุลากรนอ้ย ซึง่
ถอืเปน็ความเขา้ใจทีไ่มถ่กูตอ้ง สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ 
สดุพีร ฉนัทเ์ฉลมิพงศ ์(2555 : 57) พบวา่ บคุลากรบางส่วน
มองวา่งานประกนัคณุภาพการศกึษาไมใ่ชห่น้าทีข่องตนเอง 
แต่เป็นเรื่องของสถาบันและผู้บริหารเท่านั้น การทำางาน
ประกันทำาใหเ้สยีงานหลกั รวมทัง้การขาดความรูค้วามเขา้ใจ
ที่ถูกต้องและเพียงพอส่งผลให้บุคลากรให้ความร่วมมือใน
การดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาน้อย
 นอกจากนี้ผลการสนทนากลุ่มยังสะท้อนว่า มี
ภาระงานประจำามาก ซ่ึงเหตุผลประการหน่ึงที่ทำาให้กลุ่ม
ตัวอย่างสะท้อนการมีภาระงานประจำามาก นั่นคือ ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในงานประกันคุณภาพการ
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ศึกษา ทำาให้เกิดความรู้สึกสับสนและกังวลใจเกี่ยวกับการ
ทำางานประจำาและงานประกันคุณภาพการศึกษา ก่อเกิด
ความรู้สึกว่าการทำางานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการ
เพิ่มภาระ อีกทั้งในส่วนของอาจารย์ใหม่ท่ียังไม่คุ้นเคยรูป
แบบการทำางานท่ีมุง่เนน้คุณภาพ มรีะบบการตรวจสอบและ
เปน็งานเอกสาร สง่ผลใหก้ลุม่ตวัอยา่งสะทอ้นวา่มภีาระงาน
ประจำามากทำาให้ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำาเนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษาได้เต็มท่ี สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ บุณยาพร ฉิมพลอย และธิดาพร โตสติ (2547: 
บทคัดย่อ) พบว่า ประเด็นปัญหาสำาคัญที่สุดในการดำาเนิน
งานประกนัคณุภาพการศกึษา คอื บคุลากรไมมี่เวลาในการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเน่ืองจากมีภาระงาน
ประจำามาก
 3. จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร หลักฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก ถือเป็นข้อค้นพบที่ดี 
เน่ืองจากจะทำาให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
ครอบคลุมของข้อมูล และนำาไปสู่การประเมินเพื่อรับรอง
การประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตาม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือ ความเข้าใจ
ในระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและดำาเนินการได้ทันเวลา
ที่กำาหนด ผลการศึกษาท่ีพบเช่นน้ี อาจเป็นผลเน่ืองมา
จากขาดความต่อเนื่องในการจัดเก็บข้อมูลหรือระบบการ
จัดเก็บข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนรวมถึงขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูล สะท้อนถึงความจำาเป็นที่จะต้องเร่งปรับปรุงในเรื่อง
ของระบบการจดัเกบ็และรวบรวมเอกสารให้มปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ อีกทั้งยังช่วย
ลดระยะเวลาในการจดัเตรยีมและเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่จะ
ทำาให้สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา
ที่กำาหนดอีกด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ บุณยาพร 
ฉิมพลอย และ ธิดาพร โตสติ (2547 : บทคัดย่อ) พบว่า 
มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางหรือการเก็บข้อมูลแบบอื่นๆ มี
ระบบฐานขอ้มลูออนไลนเ์พือ่ชว่ยลดปรมิาณการใชก้ระดาษ 
โดยจัดให้มีระบบสารสนเทศส่วนกลางสำาหรับการสืบค้น 
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือนำาไปใช้อ้างอิงในการดำาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับปัญหาในการ

ดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่างสะท้อน
วา่ การจดัเกบ็และรวบรวมขอ้มลูยงัไมเ่ปน็ระบบ เนือ่งจาก
กลุม่ตวัอยา่งยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งและเพยีงพอ 
เกิดความสบัสนในการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษา
กับการทำางานประจำา จึงทำาให้ขาดระบบการทำางานและ
ระบบการเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหเ้กดิปญัหา และรูสึ้กคับขอ้งใจเมือ่มกีารตดิตามเกบ็
รวบรวมข้อมูล สอดคล้องกับการศึกษาของ สุดีพร ฉันท์
เฉลิมพงศ์ (2555 : 57) พบว่า ปัญหาอุปสรรคต่อการมี
ส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา คือ ระบบข้อมูล
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่ชัดเจน ขาดหน่วย
งานกลางจัดการข้อมูล ฐานข้อมูลเข้าถึงไม่สะดวก บางครั้ง
ฝ่ายสนับสนุนไม่เข้าใจว่าหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง
จึงไม่ได้จัดทำาฐานข้อมูลท่ีจำาเป็นต้องใช้ เช่นเดียวกับการ
ศึกษาของ ศิริขวัญ ยิ่งเจริญ (2553 : 78) พบว่า หน่วยงาน
ยังขาดการวางแผนติดตามการดำาเนินงานที่เป็นระบบและ
ขาดความต่อเนื่อง
 4. จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
การรับรู้ถึงการนำาผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้
ในการพฒันาหนว่ยงานอยูใ่นระดบัมาก สะทอ้นใหเ้หน็การ
ใหค้วามสำาคญักับการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษา 
ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์ที่สำาคัญในการกำากับ ควบคุมการดำาเนิน
งานตามพันธกิจหลักของสถาบัน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน
การศกึษาระดบัอดุมศกึษา (วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม, 2556 : 10) สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ศริขิวัญ 
ยิง่เจรญิ (2553 : 62) ทีก่ล่าววา่หนว่ยงานควรมกีารส่งเสรมิ
และกระตุน้ใหม้กีารนำาผลการประกนัคณุภาพการศกึษาไป
ใชใ้นการวางแผนพฒันาคณุภาพของหนว่ยงานในทกุๆ ดา้น
 5. จากผลการวิจัยสะท้อนถึงความต้องการของ
หน่วยงานต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาในด้านการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
ระบบกลไกการจัดทำาแผนงาน การกำากับติดตาม การ
ประชาสมัพนัธน์โยบายและแผนงานใหมี้ประสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ สอดคล้องกบัการศึกษาของ ศิรขิวญั ยิง่เจรญิ (2553 : 
76-77) พบวา่ ปญัหาในการดำาเนนิงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาคือ หน่วยงานขาดการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับ
ทราบการดำาเนินงานอย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่
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ไมถ่กูตอ้งวา่การประกนัคณุภาพการศกึษาเกีย่วข้องเฉพาะ
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น นอกจากนี้ยังขาดการวางแผน
ติดตามผลที่เป็นระบบและขาดความต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับการศึกษาของ บุณยาพร ฉิมพลอย และ ธิดาพร โตสติ 
(2547 : บทคัดย่อ) พบว่า บุคลากรไม่มีความเข้าใจอย่าง
แท้จริงเกี่ยวกับการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ดังนั้น หน่วยงานควรจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อ
เนื่องเป็นประจำาทุกปี
 สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มเ ก่ียวกับ
ปัญหาในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างสะท้อนว่า การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ซึ่งสะท้อน
ความจำาเป็นท่ีจะต้องพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบนโยบาย ความเคลือ่นไหวเก่ียวกบังานประกนัคณุภาพ
การศึกษาโดยท่ัวถึงซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากร สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ ศิริขวัญ ยิ่งเจริญ (2553 : 76-77) พบว่าหน่วย
งานขาดการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง
	 ตอนที่	 2	 แนวทางการพัฒนากระบวนการ
ประกันคณุภาพการศกึษาของวทิยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนีนครพนม	มีดังนี้
 1. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากการรับรู้ปัญหาการ
ดำาเนนิงานประกนัคุณภาพการศกึษาวา่ บคุลากรขาดความ
รูค้วามเขา้ใจ สง่ผลใหก้ลุม่ตวัอยา่งสะทอ้นความจำาเปน็ของ
การส่งเสรมิความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบังานประกนัคณุภาพ
การศกึษาเนือ่งจากความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งและเพยีงพอ
จะนำาไปสู่การมีทัศนคติและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม 
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุดีพร ฉันท์เฉลิมพงศ์ (2555 : 
58) ทีก่ล่าววา่ บคุลากรทกุระดบัควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจที่
ถกูตอ้งเก่ียวกบัการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา ซ่ึง
จะส่งผลใหร้ะบบงานมคีวามคลอ่งตวัและดำาเนนิไปไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ
 2. การพัฒนาระบบการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูล เนื่องจากการรับรู้ปัญหาการดำาเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาว่า การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลยัง
ไม่เป็นระบบ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างสะท้อนความจำาเป็น
ของการพัฒนาระบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการจัดวางระบบและ
นโยบายการจดัเกบ็และรวบรวมขอ้มลูงานประกนัคณุภาพ
การศึกษาที่ดีจะนำาไปสู่ความสำาเร็จของการดำาเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกบัการศึกษาของ บณุ
ยาพร ฉิมพลอย และ ธิดาพร โตสติ (2547 : บทคัดย่อ) พบ
วา่ มหาวทิยาลยัควรมแีนวทางหรอืการเกบ็ขอ้มูลแบบอืน่ๆ 
มีระบบฐานข้อมูลออนไลน์และจัดให้มีระบบสารสนเทศ
ส่วนกลางสำาหรับการสืบค้น จัดเก็บข้อมูล เพื่อนำาไปใช้
อ้างอิงในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
 3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
เน่ืองจาก ปรัชญาในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการ
ศกึษาเชือ่วา่ความสำาเรจ็ของการดำาเนินงานประกนัคณุภาพ
การศึกษามาจากความรว่มแรงรว่มใจของบคุลากรทกุระดบั
ในหน่วยงาน ดังนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็น
งานของทุกคน สอดคล้องกับการศึกษาของ จินตนา สระ
ทองขาว (2554 : 81) พบว่า หน่วยงานควรมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อให้สามารถนำานโยบายท่ีกำาหนด
ไว้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย
 4. การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก
ความเชื่อที่ว่างานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานของ
บคุลากรทกุระดบั ดงันัน้ ประสิทธภิาพการดำาเนนิงานจงึขึน้
อยู่กับประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ
ดำาเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษาใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
ทุกระดับได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเร็วและ
ทัว่ถงึ ซึง่จะนำาไปสู่การดำาเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษา
ไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ บณุยา
พร ฉิมพลอย และธิดาพร โตสติ (2547 : บทคัดย่อ) พบว่า 
มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสำาหรับจัดทำาเอกสาร
ประชาสมัพนัธข์า่วสารให้บคุลากรไดร้บัทราบอยา่งเพยีงพอ
 5. การสรา้งแรงจงูใจในการทำางาน เนือ่งจากการ
สร้างแรงจูงใจในการทำางานจะเป็นการกระตุ้นให้บุคลากร
มีความกระตือรือร้นและเกิดความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติ
งาน สอดคล้องกับการศึกษาของ พงศ์ธวัช วิวังสู (2546 
: บทคัดย่อ) พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำางานที่
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เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร ได้แก่ แรงจูงใจใน
การทำางาน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติ
งานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ
 1.	 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์
 1.1. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับ
ในหน่วยงานเป็นประจำาทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 1.2 ควรมีการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าวสาร
เก่ียวกับการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆให้มากย่ิงข้ึนและทั่วถึงบุคลากรทุก
ระดับ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน เฟสบุ๊ค ไลน์ จดหมาย
อิเล็กโทรนิกส์ หนังสือเวียน แผ่นพับ จดหมายข่าว ตลอด

จนประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหน่วยงาน เป็นต้น
 1.3 ควรกำาหนดให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม
ในการจัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
	 2.	ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
 2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับผลของการนำา
แนวทางการแก้ปัญหาการดำาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาระบบการดำาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาระบบการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา
นำาร่องเพื่อพัฒนารูปแบบที่ต้องการ ตลอดจนการประเมิน
ผลกระทบการใช้รูปแบบการพัฒนาระบบการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

เรื่อง	การบวก	การลบ	การคูณทศนิยม	โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

แบบ	5	ขั้น	(5E)	ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5
Development of Learning Achievement and Retention in Learning 

Addition, Subtraction, Multiplication and Decimal by Using the
Five-stepped Inquiry Process for Prathom Suksa Five Students

ขันตี	แสนทวีสุข	1/	ชาญชัย	สุกใส	2/	ประสาร	ไชยณรงค์	3

Khantee Santavesuk / Chanchai Suksai / Prasarn Chainaronk

1 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Program in Mathematics Education, Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University
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Department of Mathematics Education, Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ การ
คูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ข้ัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ ์80/80 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนกับกอ่นเรยีนวชิาคณติศาสตร ์เรือ่งการบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ 
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปทีี ่5 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปทีี ่5 โรงเรยีนบา้นนาหว้ยแคน อำาเภอตาลสุม 
จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
จำานวน 20 คน ซึ่งเลือกมาแบบสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ
ดว้ย แผนการจดัการเรยีนรู ้และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที ่ซึง่มค่ีาความยากงา่ยตัง้แต ่.23 ถงึ .77 ค่าอำานาจ
จำาแนกตั้งแต่ .22 ถึง .73 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ท ีแบบกลุม่สมัพนัธ ์ผลการวจิยัพบวา่ 1) แผนการจดัการเรยีนรูวิ้ชาคณติศาสตร ์
เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.68/81.17 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การ
ลบ การคูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก 
การลบ การคูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น (5E)
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Abstract
 The research aimed to 1) develop the 
learning plans on addition, subtraction, multiplication
and decimal by using the five-stepped inquiry 
method for Prathom Suksa five students accord-
ing to 80/80 criterion, 2) to compare the learning 
achievement before and after learning by using 
the five-stepped inquiry method, and 3) to explore 
the learning retention of the students under study. 
The samples were 20 Prathom Suksa five students 
of Ban Nahuaykaen School in Tan Sum district 
of Ubon Ratchathani in the second semester of 
the academic year 2015. They were derived by a 
cluster random sampling. The research instruments 
were lesson plans and achievement tests with a 
difficulty value ranging from .23 to .77, discrim-
ination ranging from .22 to .73 and confidence 
value was equivalent to .93. The statistics used in 
data analysis were mean, standard deviation and 
t-test. The research findings were as follows: 1) The 
learning plan on addition, subtraction, multiplica-
tion and decimal by using the five-stepped inquiry 
method for Prathom Suksa five students had an 
efficiency equivalence to 81.68/81.17, 2) Learning 
achievement of the students who learned by using 
the five-stepped inquiry method was higher than 
before with a statistical significance of .05, and 3) 
Learning achievement of the students under study 
after two weeks and after a semester was different 
with no statistical significance of .05.

Keywords: Achievement, Retention, Process 
of Inquiry Method (5E)

บทนำา
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษาท่ีกล่าวถึง 

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนโดยยึดหลัก
ผู้เรียนมีความสำาคัญที่สุด มุ่งเน้นด้านความรู้และคุณธรรม 
ทำาให้ผู้เรียนได้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี ปฏิบัติได้ แก้
ปญัหาได ้การจดักจิกรรมการเรียนรู ้ตามแนวทางการปฏริปู
การเรียนรู้ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน
เป็นสำาคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ลักษณะ คือ การเรียนรู้อย่างมี
ความสุข การเรยีนรูแ้บบองค์รวม การเรยีนรูจ้ากการปฏิบตัิ
จริง การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น และการเรียนรู้กระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง
ชาติ, 2543 : 31) วิชาคณิตศาสตร์เป็นอีกหนึ่งวิชาที่พัฒนา
ความคดิของผูเ้รยีนไดม้าก สามารถทำาใหผู้เ้รยีนรูจ้กัใชค้วาม
คิดอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนและมีเหตุผล เป็นคนช่าง
สังเกตมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งคุณสมบัติ
เหล่าน้ีเป็นพื้นฐานสำาคัญมากที่จะทำาให้มนุษย์เป็นผู้รู้ มี
ความสามารถในการแก้ ปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำา
วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะคณิตศาสตร์เป็น
เครือ่งมอืทีน่ำาไปสู่ความเจรญิก้าวหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร ์
เศรษฐกจิ สังคม และการศึกษา ตลอดจนเปน็พืน้ฐานสำาหรบั
การคน้ควา้วจิยัทกุแขนง วตัถปุระสงค์ทีส่ำาคญัในการจัดการ
เรยีนการสอนวชิาคณติศาสตร ์คือ ใหน้กัเรยีนรูจ้กัคิดและมี
ทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ (กานดา พงศ์
ทิพย์พนัส, 2541 : 3) ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546 : 1) ท่ีกล่าว
ว่า คณิตศาสตร์มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความ
คิดของมนุษย์ และมนุษย์ได้ใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ
สำาหรับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ 
คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน 
สามารถวเิคราะหป์ญัหา และสถานการณไ์ดอ้ยา่งรอบคอบ
ถี่ถ้วน สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
ได้ การเรียนคณิตศาสตร์นั้น นอกจากนักเรียนจะต้องเรียน
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้ว จะต้องให้เกิดทักษะด้วย
จงึจะเกดิประโยชน ์การฝกึทกัษะคณติศาสตรเ์ปน็ประจำาจะ
ช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ และจะ
เปน็กญุแจสำาคัญนำานกัเรยีนไปสูค่วามสำาเรจ็ในการเรยีน แต่
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การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ยังไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
การแกโ้จทยป์ญัหา นกัเรยีนสว่นใหญแ่กโ้จทยป์ญัหาไมค่อ่ย
ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น นักเรียนขาด
ทักษะในการอ่าน ทักษะในการคิดคำานวณ มีความรู้เกี่ยว
กบักฎ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทางคณติศาสตรไ์มเ่พยีงพอ มี
ความเขา้ใจศพัทแ์ละตคีวามไมถ่กูตอ้ง (ปานทอง กุลนาภศริ,ิ
2550 : 1) โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น 
เปน็อกีวธิกีารหนึง่ในการจัดการเรยีนรู้ทีน่า่สนใจทีจ่ะช่วยใน
การแกป้ญัหาการเรียนวชิาคณติศาสตร ์ซึง่เปน็กระบวนการ
เรยีนรู้ทีเ่นน้การกระทำาดว้ยตนเอง เมือ่เกดิปญัหาหรอืความ
ขัดแย้งทางปัญญาขึ้น บุคคลจะใช้โครงสร้างทางปัญญา
ที่มีอยู่เดิมทำาปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและเพื่อนๆ ที่อยู่
รอบข้าง ความขัดแย้งทางปัญญาจะเป็นแรงจูงใจให้เกิด
การไตร่ตรองอันเป็นกิจกรรมของการตรวจสอบ และปรับ
เปลี่ยนสมมติฐานทางความคิดด้วยเหตุผล ซ่ึงนำาไปสู่การ
สร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาต่อไป กระบวนการสืบเสาะ
หาความรูแ้บบ 5 ขัน้ ประกอบดว้ยขัน้ตอนท่ีสำาคญั (สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 219-
220) ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการนำาเข้าสู่บทเรียน
หรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดข้ึนเองจากความสงสัย หรือ
อาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจาก
การอภิปรายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์
ที่กำาลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
กบัความรูเ้ดมิทีเ่พ่ิงเรียนรูม้าแลว้ เปน็ตวักระตุ้นใหน้กัเรยีน
สร้างคำาถาม กำาหนดประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยังไม่มี
ประเดน็ใดนา่สนใจ ครอูาจใหศ้กึษาจากสือ่ตา่งๆ หรอืเปน็ผู้
กระตุน้ดว้ยการเสนอประเดน็ขึน้มาก่อน แตไ่มค่วรบงัคบัให้
นักเรียนยอมรับประเดน็หรอืคำาถามทีค่รกูำาลงัสนใจเปน็เรือ่ง
ทีจ่ะใชศ้กึษา เมือ่มคีำาถามทีน่า่สนใจ และนกัเรยีนสว่นใหญ่
ยอมรับให้เป็นประเด็นท่ีต้องการศึกษา จึงร่วมกันกำาหนด
ขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาจจะรวมท้ังการรวบรวมความ
รู้ประสบการณ์เดิม หรือความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่จะช่วย
ให้นำาไปสู่ความเข้าใจเรื่อง หรือประเด็นที่จะศึกษามากข้ึน 
และมแีนวทางทีใ่ชใ้นการสำารวจตรวจสอบอยา่งหลากหลาย 
2) ขั้นสำารวจและค้นหา เมื่อทำาความเข้าใจในประเด็นหรือ

คำาถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผน
กำาหนดแนวทางการสำารวจตรวจสอบ ต้ังสมมตุฐิาน กำาหนด
ทางเลอืกทีเ่ปน็ไปได ้ลงมอืปฏบิตัเิพ่ือเกบ็รวบรวมขอ้มลู ขอ้
สนเทศ หรอืปรากฏการณต์า่งๆ วธิกีารตรวจสอบอาจทำาได้
หลายวิธี เช่น ทำาการทดลอง ทำากิจกรรมภาคสนาม การใช้
คอมพวิเตอรเ์พือ่ชว่ยสรา้งสถานการณจ์ำาลอง (simulation) 
การศกึษาหาขอ้มลูจากเอกสารอา้งองิหรอืจากแหลง่ขอ้มลู
ตา่งๆ เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูลอยา่งเพยีงพอทีจ่ะใชใ้นขัน้ตอ่ไป 
3) ขัน้อธบิายและลงขอ้สรปุ เมือ่ไดข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอจาก
การสำารวจตรวจสอบแล้ว จึงนำาข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มา
วิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนำาเสนอผลที่ได้ในรูปต่างๆ 
เช่น การบรรยายสรุป สร้างแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ 
หรือวาดรูป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในข้ันนี้อาจเป็น
ไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โต้แย้งกับ
สมมุติฐานท่ีตั้งไว้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้กำาหนด
ไว้ แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ 4) ขั้นขยายความรู้ เป็นการนำาความรู้
ทีส่รา้งขึน้ไปเชือ่มโยงกบัความรูเ้ดมิหรอืแนวคดิทีไ่ดค้น้คว้า
เพิ่มเติม หรือนำาแบบจำาลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณห์รือเหตกุารณอ์ืน่ ถา้ใชอ้ธบิายเรือ่งต่างๆ ไดม้า
กแ็สดงว่าขอ้จำากดันอ้ย ซึง่กจ็ะชว่ยใหเ้ช่ือมโยงกับเร่ืองตา่งๆ 
และทำาให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 5) ขั้นประเมิน เป็นการ
ประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมี
ความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้
จะนำาไปสู่การนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ การนำา
ความรู้หรือแบบจำาลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับ
เหตุการณ์หรือเรื่องอื่นๆ จะนำาไปสู่ข้อโต้แย้งหรือข้อจำากัด
ซึง่กอ่ใหเ้ปน็ประเดน็หรอืคำาถาม หรอืปญัหาทีจ่ะตอ้งสำารวจ
ตรวจสอบต่อไป ทำาให้เกิดเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน
ไปเรื่อยๆ จึงเรียกว่า Inquiry cycle กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้จึงช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาหลัก 
และหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ได้
ความรู้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป
 การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวข้าง
ต้น ทำาให้ผู้วิจัยได้นำาเอากระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้แบบ 5 ขั้น โดยได้เลือกเนื้อหาเรื่อง การบวก การ
ลบ การคณูทศนยิม วชิาคณติศาสตร ์ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่5 
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ซึ่งสาเหตุการเลือก เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม 
มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าเน่ืองจากการบวก การลบ การ
คูณทศนิยม มีความจำาเป็นต้องนำาไปใช้ในชีวิต ประจำาวัน 
จึงทำาให้นักเรียนมีความสนใจได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
และการใช้ประโยชน์จากการเรียนอย่างเป็นรูปธรรม การ
ทำาวจิยัในครัง้นีผู้ว้จิยัใชว้ธิกีารพฒันาแผนการจดัการเรยีนรู้
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น เพราะ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดระดับสูงเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญ ให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกสังเกต ฝึก
ถาม ตอบ ฝึกการสื่อสาร ฝึกเชื่อมโยงบูรณาการฝึกนำา
เสนอ ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกสร้างองค์ความรู้ โดยมีครู
เป็นผู้กำากับ ควบคุม ดำาเนินการให้คำาปรึกษา ชี้แนะ ช่วย
เหลือ ให้กำาลังใจ เป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด อยาก
รู้อยากเห็น และสืบเสาะหาความรู้จากการถามคำาถาม 
และพยายามค้นหาคำาตอบหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
ตนเองผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ ใช้กระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์เปน็เครือ่งมอื รวมทัง้ครรูว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู้
กบัผู้เรียน และสร้างบรรยากาศการสบืเสาะหาความรูท่ี้เอือ้
ใหผู้้เรียนไดค้ดิอยา่งอสิระและเปน็วธิทีีช่ว่ยสรา้งแรงจงูใจใน
การเรียนและมีความคงทนในการจดจำาเนื้อหา โดยผลของ
การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวจะส่งผลให้นักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงั
เรียนกับก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ 
การคณูทศนยิม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ข้ัน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 3. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ขอบเขตของการวิจัย
 1.	ประชากร
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 
11 สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอบุลราชธาน ี
เขต 3 จำานวน 187 คน จาก 11 ห้องเรียน ซึ่งแต่ละห้องจัด
แบบคละความสามารถ
	 2.	กลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนา-ห้วยแคน ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2558 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จำานวน 20 คน ซึ่งเลือกมาโดย
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
	 3.	ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
 3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
ที่ เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น เรื่อง การบวก 
การลบ การคูณทศนิยม
 3.2 ตัวแปรตาม คือ
 3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น เรื่อง การ
บวก การลบ การคูณทศนิยม
 3.2.2 ความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น เรื่อง การ
บวก การลบ การคูณทศนิยม
	 4.	ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
 ทำาการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 ใช้เวลาดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหา 
14 ชั่วโมง ทดสอบก่อนเรียน 1 ชั่วโมง ทดสอบหลังเรียน 1 
ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียน 2 สัปดาห์ 1 ชั่วโมง รวม 17 
ชั่วโมง
 5.	เนื้อหา
 เน้ือหาที่นำามาใช้ในการทำาวิจัยเป็นเน้ือหาสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

การสอนโดยใชกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้แบบ 5 ขั้น

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความคงทนในการเรียนรู้

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

นิยามศัพท์เฉพาะ
 1.	กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ	5	ขั้น 
หมายถึง กระบวนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก 
การลบ การคูณทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวทางกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน หรือ 5E ได้แก่
 1.1 ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) เปน็การ
นำาเขา้สูบ่ทเรียนหรอืเรือ่งทีส่นใจ อาจเกดิข้ึนจากความสงสยั
หรอืความสนใจในตัวนกัเรยีนเอง หรอืเกดิจากการอภปิราย
ภายในกลุม่ เร่ืองทีน่า่สนใจอาจมาจากเหตกุารณท์ีก่ำาลงัเกดิ
ขึ้นในช่วงเวลานั้น
 1.2 ขั้นสำารวจและค้นหา (Exploration) เม่ือ
ทำาความเข้าใจในประเดน็หรอืคำาถามทีส่นใจจะศกึษาอยา่ง
ถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนกำาหนดแนวทางการสำารวจ
ตรวจสอบ ตัง้สมมตุฐิาน กำาหนดทางเลอืกทีเ่ปน็ไปได ้ลงมอื
ปฏบิตัเิพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลู ขอ้สนเทศ หรอืปรากฏการณ์
ต่างๆ วิธีการตรวจสอบอาจทำาได้หลายวิธี เช่นการทำาการ
ทดลอง ทำากิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วย
สร้างสถานการณ์จำาลอง การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสาร
อ้างอิง หรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
อย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป 
 1.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
เมือ่ไดข้อ้มลูอยา่งเพยีงพอจากการสำารวจตรวจสอบแลว้จงึ
นำาข้อมลูสารสนเทศทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ปลผล สรปุผลและนำา
เสนอผลที่ได้ในรูปต่างๆ
 1.4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการ
นำาความรู้ที่สร้างขึ้น ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิด
ที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนำาแบบจำาลองหรือข้อสรุปท่ีได้ไป
ใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆ ทำาให้เกิดความรู้
กว้างขึ้น

 1.5 ข้ันประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมิน
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง
อย่างไรและมากน้อยเพียงใดจากขั้นนี้จะนำาไปสู่การนำา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ
 2.	 แผนการจัดการเรียนรู้	หมายถึง แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษรที่จัด
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนสบืเสาะหาความรูแ้บบ 5 
ขั้น ประกอบด้วย กระบวนการสอน 5 ขั้นตอน (1) ขั้นสร้าง
ความสนใจ (2) ขั้นสำารวจและค้นหา (3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป (4) ขั้นอธิบายความรู้ (5) ขั้นประเมินผล เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ 
การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 3.	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หมายถึง เครื่องมือท่ีใช้วัดความรู้ความสามารถที่ใช้วัดผล
หลังจากเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เร่ือง การบวก การ
ลบ การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 
ข้อสอบจำานวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนโดยครอบคลุม
เนื้อหาและจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
 4.	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความ
สามารถทางการเรียนของนักเรียนซึ่งวัดได้จากคะแนนของ
นักเรียนที่ได้จากการทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ
 5.	ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
หมายถึง ผลการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ซึ่งวัดและ
ประเมินตามสภาพจริงแล้วมีผลเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
 80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนรวมเฉลี่ยระหว่าง



188 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560รมยสาร

เรียนของนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนการทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนตั้งแต่ร้อยละ 80 
ขึ้นไป
 6. ความคงทนในการเรียนรู้ หมายถึง การ
ระลึกเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ข้ัน เร่ือง การ
บวก การลบ การคูณทศนิยม ซ่ึงหลังจากท้ิงช่วงไประยะ
หนึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณติศาสตรท่ี์ผูว้จิยัพฒันาข้ึน โดยทำาการทดสอบเมือ่สิน้สดุ
การทดลองแล้ว 2 สัปดาห์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง 
การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 จำานวน 14 แผน
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน เรือ่ง 
การบวก การลบ การคูณทศนิยม ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ

การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1.	 แผนการจัดการเรียนรู้ 	 โดยใช้การจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ	5	ขั้น
 1.1 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น เรื่อง การบวก 
การลบ การคูณทศนิยม จำานวน 14 แผนการจัดการเรียนรู้
 1.2 นำาแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการทำาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของรูปแบบการเขียนแผน ความสัมพันธ์
ระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อและแหล่งเรียนรู้
การวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 
รวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้วัดและประเมินผล
 1.3 นำาแผนการจัดการเรียนรู้มาแก้ไขตามข้อ
เสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาการทำาวิทยานิพนธ์ โดย
ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เสนอแนะ
 1.4 สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 

โดยใชม้าตราสว่นประมาณคา่ม ี5 ระดบั ตามวธิขีอง Likert 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 91) เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
การทำาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของแบบประเมนิ และนำามาปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
ของอาจารยท์ีป่รึกษาการทำาวทิยานพินธ ์เกีย่วกบัขอ้คำาถาม
ใหส้อดคลอ้งกบัรายการประเมนิขอ้คำาถามใหก้ระชบัเขา้ใจ
ง่าย พบว่าแบบประเมินมีความเหมาะสม
 1.5 นำาแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน 
เพือ่ทำาการประเมนิแผนการจดัการเรยีนรู ้พบวา่ผู้เช่ียวชาญ
แนะนำาให้แก้ไขกิจกรรมและเนือ้หาบางขัน้ตอนมมีากเกนิไป
ไมส่อดคล้องกบัเวลาในการดำาเนนิกจิกรรม และการทดลอง
กิจกรรมมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น
 1.6 นำาคะแนนจากผลการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ไปหาค่าเฉลี่ยของระดับความคิด
เห็นตามแบบวัดที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ มี 5 ระดับ คือ บุญชม ศรี
สะอาด (2545 : 102-103) ผลการประเมิน และตรวจสอบ
ความเหมาะสม พบวา่ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.79 มคีวามเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากที่สุด
 1.7 นำาแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำาไปเสนอผู้เช่ียวชาญ เพื่อ
ตรวจความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง พบว่า มีความเหมาะสมใน
การนำาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
 1.8 นำาแผนการจัดการเรียนรู้ ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 อำาเภอสิรินธร จำานวน 9 
คน โดยใช้ผู้เรียนอ่อน 3 คน ผู้เรียนปานกลาง 3 คน และ
ผู้เรียนเก่ง 3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง บันทึกข้อบกพร่อง 
นำามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา แผนการจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพของเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้
 1.9 นำาแผนการจดัการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการปรับปรงุ
แก้ไข และผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ มาจัดพิมพ์
เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
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 2.	แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 2.1 สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน
กลุม่สาระการเรียนรู้คณติศาสตร ์เรือ่ง การบวก การลบ การ
คูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นข้อสอบอิงเกณฑ์ 
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำานวน 45 ข้อ
ต้องการใช้จริง 30 ข้อ โดยให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การเรียนรู้
 2.2 นำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่
สรา้ง นำาเสนอตอ่อาจารยท์ีป่รกึษาการทำาวทิยานพินธ ์เพือ่
พจิารณาตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะ เพือ่นำามาปรบัปรงุ
และแกไ้ขตามทีไ่ดเ้สนอแนะไว ้พบวา่ อาจารยท์ีป่รกึษาการ
ทำาวทิยานพินธแ์นะนำาใหก้ำาหนดคำาชีแ้จงใหชั้ดเจน เวลาใน
การทำาข้อสอบไม่เหมาะสม
 2.3 นำาแบบทดสอบที่สร้าง นำาเสนอต่อผู้
เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน เพื่อประเมินความสอดคล้องข้อ
คำาถามกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สอดคล้องระหว่างแบบ
ทดสอบ
 2.4 วิ เคราะห์ข้อมูลการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามของแบบทดสอบกับจุด
ประสงค์การเรียนรู้ ปรากฏว่าแบบทดสอบมีค่า IOC ตั้งแต่ 
.60 ถึง 1.00 รวม 45 ข้อ
 2.5 นำาแบบทดสอบท้ัง 45 ข้อ พิมพ์เป็นฉบับ
ทดลองไปใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
บ้านนาห้วยแคน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำานวน 
35 คน ซ่ึงผา่นการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์เร่ือง การบวก การ
ลบ การคูณทศนิยม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มาแล้ว เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
 2.6 นำาผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ 
หาค่าความยากง่าย และค่าอำานาจจำาแนก ซึ่งข้อสอบที่คัด
เลือกมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .23 ถึง .77 และค่าอำานาจ
จำาแนกตั้งแต่ .22 ถึง .73 และเลือกเป็นแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน จำานวน 30 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .93 ท่ีครอบคลุมเน้ือหาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
 2.7 นำาแบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกแล้วไป
ทดลองจริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

 แบบแผนการทดลอง
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Quasi
-Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำาเนินการทดลอง
ตามแบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest– 
Posttest Design

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการทดลองเก็บ
รวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลา
ในการทดลอง 4 สัปดาห์ มีลำาดับขั้นตอนดังนี้
 1. ทำาการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำานวน 30 ข้อ ตรวจแล้วเก็บคะแนนไว้
 2. ดำาเนินการทดลอง โดยสอนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ข้ัน
เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 จำานวน 14 แผน เวลา 14 ชั่งโมง และให้ทำาตามใบงาน
หลังการใช้แผนเสร็จทุกแผน
 3. ทำาการทดสอบหลังเรียน (Post test) ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดียวกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน จำานวน 30 ข้อ
 4. นำาผลท่ีได้จากการทดลองกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างไปทำาการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือสรุปผล
การทดลองตามความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าต่อไป
 5. หลังจากส้ินสุดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้ว เป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
ผู้วิจัยจะทำาการทดสอบความคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนฉบบัเดิมไปทดสอบ
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้
 1. หาคุณภาพของเครื่องมือ โดยนำาผลคะแนน
ของแบบประเมินด้านความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จดุประสงค์เชงิพฤตกิรรมทีผู้่เชีย่วชาญใหม้าวเิคราะหห์าค่า 
IOC
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 2. การหาค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ
ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน โดยใชส้ตูร (p) 
ของ Brennan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 84)
 3. หาค่าอำานาจจำาแนกของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตรของ Pemberton A. 
Johnson (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 84)
 4. การหาคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร KR – 20 ของ Kuder – 
Richardson
 5. วเิคราะห์หาประสทิธภิาพของแผนการจดัการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์โดยใช้สูตร E1/E2
 6. นำาคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนก่อนเรียน หลังเรียน และหลังเรียน 2 สัปดาห์ ไป
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 7. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
คะแนนการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนกอ่นและหลงั
การทดลอง โดยใช้สูตร t – test แบบกลุ่มสัมพันธ์

ผลการวิจัย
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5 ข้ัน เร่ือง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ช้ันประถม
ศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลปรากฏดัง
ตารางท่ี 1

ตารางท่ี	 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ข้ัน 
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คะแนนทดสอบ คะแนนเต็ม ΣX S ประสิทธิภาพ

ระหว่างเรียน 101 1650 82.50 10.94 81.68

หลังเรียน 30 487 24.35 5.06 81.17

 จากตารางท่ี 1 พบว่า การวิ เคราะห์หา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การบวก ลบ คูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน เท่ากับ 82.50 จากคะแนนเต็ม 
101 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.68 
และมคีะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบหลงัเรยีนทา่กบั 24.35 

จากคะแนนเต็ม 30 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 
81.17
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน
ก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้แบบ 5 ขั้น เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลปรากฏดังตารางที่ 2

ตารางที่	 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5

การทดสอบ n S ΣD ΣD2 t P

การทดสอบก่อนเรียน 20 11.90 2.25
249 3361 -15.02* .000

การทดสอบหลังเรียน 20 24.35 5.06

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสบืเสาะหาความรู้
แบบ 5 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ

ทศนยิม มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยั
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 ตอนที ่3 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนและหลงัเรียน 2 สปัดาห ์ของนกัเรยีน
ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น เรื่อง การบวก การลบ การ
คูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลปรากฏดังตารางที่ 3

ตารางที่	3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและหลังเรียน 2 สัปดาห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5

การทดสอบ N S.D. ΣD ΣD2 t P

การทดสอบหลังเรียน 20 24.35 5.06
7 15 1.93 .069

การทดสอบหลังเรียน 2 สัปดาห์ 20 24.00 4.81

 จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้แบบ 5 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การ
คูณทศนิยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและหลัง
เรียน 2 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย
 1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.68/81.17
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
 3. การศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ วิชา
คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.35 
และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 2 สัปดาห์ เท่ากับ 24.00 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก 
การลบ การคูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
พบประเด็นที่ควรนำามาอภิปรายผลได้ดังนี้
 1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 
ขัน้ วชิาคณติศาสตร ์เรือ่ง การบวก การลบ การคณูทศนยิม 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.68/81.17 เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ำาหนด ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาก
จากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดำาเนินการสร้างตาม
กระบวนการอยา่งมรีะบบและวธิกีารทีเ่หมาะสม คอื มกีาร
ศกึษาหลกัสตูรมาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดั ศกึษาหลกัการ 
วิธีการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวและเป็นประโยชน์
ในการสร้างและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย โดยแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 
ขั้น ได้ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
เนื้อหาอย่างละเอียด และผ่านการตรวจสอบพิจารณาเพื่อ
ปรบัปรงุแก้ไข จากผูเ้ชีย่วชาญทำาใหผ้ลการประเมนิแผนการ
จัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47 ซึ่ง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อนำาไปทดลอง
กับนักเรียนแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพของเป็น
ไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการวิเคราะห์หลักสูตร ผล
การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาตามหลักสูตร
อย่างเป็นขั้นตอน ทำาให้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตรงตามผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ โดย
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มีค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ 
ตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 และผ่านการทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนกอ่นนำาไปใชก้บั
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเมื่อนำาไปหาคุณภาพแล้วพบว่า มีค่าดัชนี
ความยากงา่ยตัง้แต ่.23 ถงึ .77 คา่อำานาจจำาแนกตัง้แต ่.22 
ถงึ .73 และคา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเทา่กบั 
.93 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วีณารัตน์ ราศิริ (2552 : 85-86) ได้ศึกษาการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้แบบ 5 ข้ัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์และความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ชุดกิจกรรมการ
เรียนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
มปีระสทิธิภาพ 93.30/87.10 ซึง่ทำาใหผ้ลสมัฤทธิใ์นการแก้
โจทยป์ญัหาของนกัเรยีน ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชชุ้ดกจิกรรม
การเรียนรูแ้บบกระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้บบ 5 ข้ัน มี
คะแนนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมนียัสำาคญัทีร่ะดบั 
.05  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  เกศินี  เหล่าพิลัย
(2553 : 75) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระ
การเรียนรูค้ณติศาสตร ์โดยใชร้ปูแบบ 5Es เรือ่ง รูปสีเ่หลีย่ม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 75.90 และมีจำานวนนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 ของนักเรียน
ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ คือให้มีจำานวน
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก 
การลบ การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น พบว่า 
ค่า t = -15.024 ค่า p = .000 มีค่าน้อยกว่า .05 มีคะแนน
เฉล่ียก่อนเรียน เท่ากับ 11.90 และมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน เท่ากับ 24.35 ซึ่งจะเห็นได้ว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้
กระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้บบ 5 ขัน้ มคีะแนนเฉลีย่ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมา

จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้แบบ 5 ขั้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้และเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมเพื่อเป็นความรู้ใหม่ ทำาให้นักเรียนเกิด
การเรยีนรูไ้ดด้ ีและกจิกรรมทีจ่ดัเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้เนน้การ
ปฏิบตัจิรงิ นกัเรยีนสามารถดำาเนนิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึง่
ครูมีหน้าที่คอยให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือทำาให้นักเรียน
สามารถพฒันาการเรยีนรูข้องตนเองไดด้ ีทำาใหค้ะแนนหลงั
เรียนมีความแตกต่างจากคะแนนก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการพัฒนาการเรียนรู้หลังการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแ้บบ 5 ขัน้ มผีลทำาใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ 
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ เกศินี เหล่าพิลัย (2553 : 75) ได้ศึกษาการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูป
แบบ 5Es เรื่อง รูปส่ีเหล่ียม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบ
ว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 
75.90 และมีจำานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.35 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำาหนดไว้ คือให้มีจำานวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ วีณารัตน์ ราศิริ (2552 : 85-86) ได้
ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และความพึงพอใจต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบ
วา่ ชดุกจิกรรมการเรยีนแบบกระบวนการสบืเสาะหาความ
รู้แบบ 5 ขั้น สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 93.30/87.10 ซึ่ง
ทำาให้ผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน ที่ได้
รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผล
การวิจัยของ มาลัย พิมพาเลีย (2553 : 73-74) ได้ศึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง 
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สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1
พบว่า โดยภาพรวมแล้วนักเรียนมีคะแนนกระบวนการแก้
ปญัหาทางคณติศาสตรค์ดิเปน็ร้อยละ 69.50 ผลการพฒันา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนจำานวน
ร้อยละ 82.76 ของนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตั้งแต่ 70 ขึ้นไป
 จากเหตผุลดงักล่าว จงึทำาใหน้ักเรยีนทีเ่รยีนโดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ การ
คูณทศนิยม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งหมายความว่า 
นักเรียนเกิดการเรียนรู้นั่นเอง
 3. ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้แบบ 5 ขั้น พบว่า ค่า t = 1.93 ค่า p = .069 มี
คา่มากกวา่ .05 มคีะแนนเฉลีย่หลงัเรยีนเทา่กบั 24.35 (รอ้ย
ละ 81.17) และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 2 สัปดาห์ เท่ากับ 
24.00 (ร้อยละ 80) ซ่ึงจะเห็นได้ว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้แบบ 5 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การ
คูณทศนิยม มีความคงทนในการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่
ตัง้ไว ้ทัง้นีเ้นือ่งจากการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการสบื
เสาะหาความรู้แบบ 5 ข้ัน เป็นการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนได้
ฝึกปฏิบัติจริง ได้ค้นหาคำาตอบด้วยตนเอง เป็นกระบวนการ
เรยีนรูท่ี้ตอบสนองความอยากรูอ้ยากเหน็ของนกัเรยีน ตาม
ทฤษฎกีารสรา้งสรรคค์วามรู ้โดยนกัเรยีนจะสรา้งองคค์วาม
รู้ได้ ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกระบวนการสืบเสาะความรู้ ซ่ึงการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวน้ี ทำาให้นักเรียนได้นำาความรู้ท่ีได้ไปปรับประยุกต์
ใช้ ได้สร้างความรู้ใหม่และเกิดการถ่ายโอนความรู้ทำาให้
ผู้เรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์ (2545 : 9-10) ได้กล่าวว่า 
ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างด้วยตนเองน้ันจะทำาให้เกิดโครงสร้าง
ทางปัญญาปรากฏในช่วงความจำาระยะยาวเป็นการเรียน
รู้อย่างมีความหมาย และได้กล่าวว่า การจัดการเรียน
การสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียน

รู้ ทำาให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน เนื่องจาก
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน การลงมือปฏิบัติจริง และได้นำาไปใช้
ในชีวิตประจำาวัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี รุ่งทวี
ชัย (2547 : 122) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้และความสนใจใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการสูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบตามคู่มือครู อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ของนกัเรยีนทีไ่ดรั้บการสอนแบบปฏบิตักิารสูงกวา่นกัเรียน
ที่ได้รับการสอนแบบตามคู่มือครู อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์ ยัง
โสม (2548 : 120-121) ผลการศึกษาความคงทนในการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและ
เศษส่วน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และวิธีการเรียนรู้ตามรูป
แบบของ สสวท. จากการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธี
การเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรู ้และวธิกีารเรยีนรูต้ามรปู
แบบของ สสวท. มีความคงทน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 32.19 
และ 30.32 ตามลำาดับ แสดงว่า การสอนโดยวิธีการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ และวิธีการเรียนรู้ตามรูปแบบของ 
สสวท. มีความคงทนทั้งสองกลุ่ม โดยเฉพาะการสอนโดย
วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีความคงทนในการ
เรียนรู้มากกว่า
 จากเหตผุลดงักลา่ว จะเหน็วา่นกัเรยีนทีเ่รยีนโดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น มีความคงทน
ในการเรียนรู้ไม่แตกต่างจากหลังเรียน ซึ่งหมายความว่า 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ทำาให้นักเรียนมี
ความรูท้ีเ่กิดจากการกระทำา จงึทำาใหน้กัเรยีนเกดิความรูใ้น
การทีจ่ะเปล่ียนแปลงแกไ้ขการกระทำาในระหว่างการฝกึฝน 
เพื่อให้ได้ผลการตอบสนองที่คงทนและยาวนาน
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ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะดังนี้
	 1.	ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้
ข้อเสนอแนะในการกำากับดูแลนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
 1.1 ควรสรา้งขอ้ตกลงกอ่นการออกสำารวจคน้หา
ข้อมูลในแหล่งเรียนรู้ชั้นเรียน
 1.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู ผู้เรียน
และผูเ้รียนควรมลีกัษณะเปน็กลัยาณมิตรทีช่ว่ยเหลอืเก้ือกูล
กนั เพือ่ใหน้กัเรียนสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ 
และสามารถรบัฟงั ยอมรบัในความคดิท่ีมเีหตผุลและเหมาะ
สมมากว่าความคิดของตน
 2.	ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
 2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนโดย
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ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 
ขั้น กับการเรียนโดยวิธีการอื่นๆ เช่น กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้แบบ 7 ขั้น
 2.2 ควรมีการศึกษาวิธีการที่จะนำาวิธีสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ และพัฒนาการสอนในแต่ละ
ขัน้ตอนของการสอนแบบสบืเสาะหาความรูแ้บบ 5 ขัน้ เพือ่
ให้เกิดการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
กระตุ้นความสนใจ
 2.3 ควรมกีารบรูณาการสอนโดยใชก้จิกรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ไปประยุกต์กับวิธี
การสอนอื่นๆ เพื่อพัฒนาการสอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	(CAI)	ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนสวนลุมพินี	กรุงเทพมหานคร
The Development of Computer-Assisted Instruction on “An Introduction 

to Melodeon” for Prathomsuksa 3 Students at Suanlumpini School Bangkok

ธนาวุฒิ	ขุมทอง	1/	มนัส	วัฒนไชยยศ	2/	บรรจง	ชลวิโรจน์	3

Tanavut Kumtong / Manat Wattanachaiyot / Bunjong Cholwirot

1-3สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Program in Western Music, Faculty of Humanities and Social Sciences, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียน เบ้ืองต้นของ
นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ
นักเรียนที่เรียน ระหว่างก่อน – หลังการเรียน โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น แบบประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียน แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ เมโลเดียนเบื้องต้น วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 
และ t-test dependent ผลการวจิยัพบว่า 1) บทเรยีนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวชิาเมโลเดียนเบือ้งต้นประกอบ
ด้วยขอบเขตเนื้อหา (1) การ วางนิ้ว การวางปากและการหายใจ (2) การเป่าเมโลเดียนด้วยโน้ตสากลและจังหวะ (3) การ
บรรเลงบทเพลงสำาหรับเมโลเดียน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.13/82.29 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด 2) หลัง
เรยีนด้วยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (CAI) นกัเรยีน มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1

คำาสำาคัญ : พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เมโลเดียนเบื้องต้น

Abstract
 The purposes of this research were 1) to develop computer-assisted instruction on “An 
Introduction to Melodeon” for Prathomsuksa 3 Students at Suanlumpini School Bangkok on basis of 
efficiency criteria 80/8,0 and 2) to compare students’ learning achievement between before and after 
using the developed CAI. The sample included Prathomsuksa 3students. The research instruments were 
CAI, assessment form of CAI quality, pre- and post-test, and practical assessment form. Data was statistically
analyzed in percentage, mean, standard deviation, and t-test. The findings revealed as follows: 1) The 
efficiency of the developed CAI involving (1) finger positioning, mouth positioning, and breathing, 2) 
playing melodeon with musical note and rhythm, and (3) playing music with melodeon measured 
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83.13/82.29, which was higher than the specified 
criteria. 2) The students’ learning achievement 
after learning through the developed CAI was high 
than that before the experiment at significance 
level .01.

Keywords: Computer-assisted Instruction, 
An Introduction to Melodeon

บทนำา
 คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซ่ึงนับวันยิ่ง
มีบทบาท เพิ่มมากขึ้นอย่างมากในด้านการศึกษา ท้ังนี้
เพราะคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติและลักษณะพิเศษที่
สามารถจะเอื้ออำานวยในการเรียนการสอนและการบริหาร
งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะ
ช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับนักเรียน เน่ืองจากการเรียนรู้จาก
คอมพิวเตอร์เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ การใช้สื่อภาพ
ลายเสน้ทีด่เูคลือ่นไหว ตลอดจน เสยีงดนตรีจะเปน็การเพิม่
ความเหมือนจริงและเร้าใจต่อผู้เรียน (กิดานันท์ มลิทอง, 
2536) โรงเรียนส่วนใหญ่ในเมืองไทย เร่ิมนำาคอมพิวเตอร์มาใช้
ในโรงเรียนกันมากข้ึน โดยเร่ิมจากใช้เพ่ือการบริหารและการ
จัดการก่อน เรียกว่า Computer Assisted Management
เช่นโปรแกรมระบบเงินเดือน งานธุรการ ห้องสมุด ในส่วน
ของดนตรีมีการพัฒนาให้เพิ่มมากข้ึนและเป็น แบบแผน
ตามหลักสากลมากขึ้นมาโดยตลอด ในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2544) ซึ่งเป็น หลักสูตรที่เน้นการกระจาย
อำานาจ ในด้านการศึกษา มีการบรรจุดนตรีไว้ในหลักสูตร
ตั้งแต่ประถม ศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 12 ปี
ในกลุ่มวิชาศิลปะ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 โดยมีหลักการและสาระหลายประการ
คล้ายหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
แต่มีสาระสำาคัญที่เปล่ียนไป คือ เน้นมาตรฐานการเรียนรู้
และผลของการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการกำาหนดตัวชี้วัดเพื่อ
ให้สถานศึกษาพัฒนา หลักสูตรใช้เป็นกรอบ เพื่อจัดการ
เรยีนการสอนใหถ้กูตอ้งตามวสิยัทัศน ์หลกัการ จดุมุง่หมาย 

สมรรถนะของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
(ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2555)
 เมโลเดียน ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีช้ินแรกๆ ที่
ทำาให้เด็ก วัยประถมได้รู้จักและสัมผัสกับเครื่องดนตรี และ
โน้ตสากลเบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำาหรับการเล่นเครื่อง
ดนตรีชิ้นอื่นๆ เช่น คีย์บอร์ด เปียโน หรือเครื่องดนตรีชนิด
อื่นๆ ในอนาคต เมโลเดียน เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภท
ลิ่มนิ้วมีลักษณะ ผสมผสานระหว่างหีบเพลง กับฮาโมนิกา
หลักการทำางานคือเป่าลมผ่านท่อ โดยตัวท่อนั้นจะอยู่
บริเวณ ด้านข้างของตัวเมโลเดียนการที่จะให้เมโลเดียน
เกิดเสียงนั้นคือ การเป่าลมผ่านท่อและกดลิ่มคีย์บอร์ด ไป
พร้อมกัน จึงจะทำาให้เกิดเสียง และเน่ืองด้วยลักษณะทาง
กายภาพของเมโลเดียนที่มีขนาดเล็กนำ้าหนักเบามีคีย์ที่กด
ไมย่าก จึงเหมาะกบัเดก็ช่วยเสรมิสรา้งพฒันาการของกลา้ม
เนือ้มดัเลก็ อยา่งมอืได้ดทีเีดียว และในขณะทีเ่ปา่ยงัฝกึการ
หายใจเปน็การออกกำาลัง ปอดอกีดว้ย สว่นประโยชนใ์นทาง
ดนตรี ด้วยความที่อาจารย์เน้นสอนการอ่านโน้ตในระบบ
โน้ตสากล ไปพร้อมๆ กับการเรียนปฏิบัติเคร่ืองดนตรี จึง
ทำาใหเ้ดก็ๆ สามารถอา่นโนต้และจงัหวะกนัไดอ้ยา่งด ีซึง่นัน้
สามารถนำาไปตอ่ยอดในการเลน่เครือ่งดนตร ีชิน้ต่อๆ ไป ไม่
วา่จะเปน็เปยีโน เครือ่งเปา่ชนดิตา่งๆ กล็ว้นมพืีน้ฐานมาจาก
เมโลเดียนทั้งสิ้น
 การจัดการเรียนการสอนดนตรีในปัจจุบันน้ัน
เป็นการสอนแบบครูผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนทั้งห้องเรียน
ซึ่งรายวิชาดนตรีได้ถูกบรรจุให้อยู่ในหลักสูตรของการ
เรียนและจากจำานวนของผู้เรียนที่มีมากต่อครูผู้สอนเพียง 
1 คน นั้นยังผลทำาให้จุดมุ่งหมายในการเรียนดนตรีมีข้อ
จำากัด ในเรื่องของเวลาและผู้เรียน โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่
จัดกระบวนการสอน แบบตัวต่อตัวเพื่อส่งเสริมให้ไปเป็น
ผู้ประกอบอาชีพนักดนตรีแต่อย่างใด ดังนั้นกระบวนการ
สอนในปัจจุบันจึงเป็นแบบท่องจำา และการเลียนแบบจากครู
ซึ่งเกิดปัญหาต่อการเรียนการสอนหลายประการ (นันทิดา
จันทรางศุ, 2544)
 นอกจากนีน้โยบายการนำาเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารมาใช้เพื่อการศึกษานั้น ได้มีการกำาหนด
กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา 
โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรทางการ
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ศึกษา สนับสนุน การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ช่วยลด
ความเหลื่อมลำ้าในการเข้าถึงการศึกษา และส่งเสริมให้เกิด
การผลติสือ่มลัตมิเีดยีเพือ่การศกึษา (กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2545) เพื่อนำามาแก้ปัญหาการขาดแคลนกำาลังคนทาง
ด้านเทคโนโลยี จึงจำาเป็นต้องจัดให้มีการผลิตและพัฒนา
บุคลากร เพื่อรองรับความต้องการกำาลังคนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศในทกุระดบัการศกึษา พฒันาผูส้อนและบคุลากร
ทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การจัดการเรยีนการสอนเพ่ือเพิม่
ประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน
 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นน้ันผู้วิจัยตระหนักถึง
ความสำาคญัของการพัฒนาผูเ้รยีนใหผู้เ้รยีนเปน็ ผูท้ีม่ทีกัษะ
ทางด้านดนตรีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด โดยการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนดนตรีในปัจจุบันที่มีผู้เรียน
เป็นหมู่เรียนขนาดใหญ่ รวมทั้งยังได้ดำาเนินการเรียนการ
สอนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ
พทุธศักราช 2542 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
ในหมวดของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณจ์รงิ ฝึกการปฏิบตั ิใหท้ำาได ้ใหค้ดิเปน็ ให้
ทำาเป็น และสร้างองค์ความรู้ได้ (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหง่ชาต ิพทุธศกัราช, 2542) ตลอดจนยงัสามารถนำาระบบ
การเรียนการสอน ดนตรีโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ไปใช้ในการเรียนรู้ดนตรีและกลุ่มสาระวิชา
อื่นๆ ต่อไป ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 เ พ่ือให้การจัดการศึกษาวิชาดนตรีบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) สำาหรับรายวิชา เมโลเดียนเบื้องต้น ที่สอนด้วย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนข้ึน ซ่ึงเป็นกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในเรื่องของการเป่าเมโลเดียนเบื้องต้น
โดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อีกทั้งผู้เรียนได้เรียนรู้
วิธีการเป่าเมโลเดียนเบื้องต้น ที่ถูกต้องตามหลักวิชาโดย
เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้จากครูเป็นศูนย์กลาง ที่มีการ
สอนแบบการบรรยาย และมีครูเป็นต้นแบบในการฝึก
ปฏิบัติเครื่องดนตรีมาเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แต่ยังคง

มีครูเป็นต้นแบบ ในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี มีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การสอนแบบใช้
คอมพิวเตอร์ เข้ามามีส่วนร่วม และมีกราฟิกแอนิเมชันที่
สามารถเสริมแรงกระตุ้นให้มีเรียนมีความเพลิดเพลินย่ิงข้ึน
โดยผสมกับแบบฝึกหัดสำาหรับการฝึกทักษะการเป่าเมโลเดียน
ตามลำาดับขั้น และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การ
เรยีนรูแ้บบกระบวนการกลุม่ สือ่การเรยีนการสอนทีเ่หมาะ
สมกบัวยัของผู้เรยีน แบบบนัทกึการคิด แบบบนัทกึการเปา่
เมโลเดยีนทัง้รายบคุคลและกลุม่ยอ่ย แบบประเมนิการเปา่
เมโลเดยีนของตนเอง ซึง่ชดุการฝึกเปา่เมโลเดยีนเบือ้งตน้นี้
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ เรียน ได้ใช้ทักษะการฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเป่าเมโลเดียน โดยการวิเคราะห์และ
ประเมินการเป่าเมโลเดียนของตนเองและของเพื่อนใน
กลุ่ม ตระหนักถึงปัญหา อีกทั้งยังสามารถเลือกแนวทาง
ของการแก้ไขได้อย่างถูกต้องอันจะนำาไปสู่การพัฒนา การ
เป่าเมโลเดียนได้ด้วยตนเอง เกิดกระบวนการฝึกซ้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถนำาระบบความคิดดังกล่าวนี้
ไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ใน
รายวิชา เมโลเดียนเบี้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของ
นักเรียน ท่ีเรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาเมโลเดียน
เบื้องต้น ก่อนและหลังเรียน

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยประเภททดลองโดย
การพฒันา บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (CAI) ในรายวชิา
เมโลเดยีนเบือ้งตน้ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 เพือ่
ช่วยครูในการสอนแต่ละคาบ และสนับสนุนแรงจูงใจของ
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 
โรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา 2557 จำานวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 63 คน
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
สวนลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการ
ศึกษา 2557 จำานวน 1 ห้องเรียนจำานวน 30 คน โดยการ
สุ่มแบบยกกลุ่ม (Cluster Samping)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในราย
วิชาเมโลเดียนเบื้องต้น
 2. แบบประเมินบทเรียนของคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
 3. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก สำาหรับใช้ในการทดสอบ
ก่อนเรียนหลังเรียน
 4. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
เมโลเดียนเบื้องต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผูว้จิยัไดน้ำาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนทีส่รา้ง
ขึน้ใชก้บันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนสวนลมุพนิ ี
จังหวัดกรุงเทพฯ จำานวน 1 ห้อง จำานวน 30 คน ซึ่งนำาบท
เรยีน คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน ใชก้บักลุม่ทดลอง โดยมวีธิกีาร
ดังนี้
 กลุม่ทดลองทีส่อนโดยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ย
สอน จำานวน 8 สัปดาห์ๆ 2 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการสอน
ดังนี้
 1. ขั้นเตรียมการ (1) ผู้วิจัยเตรียมสถานท่ี 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องดนตรีเมโลเดียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยทำาการสอนเป็นแบบ
ในชั้นเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็นตัว
สนับสนุนครูให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น (2) ผู้วิจัย
อธบิายจดุประสงค ์ในการเรยีนรู ้ขัน้ตอนการเรยีนการสอน 
วิธีการสอน โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้กับกลุ่ม
นักเรียนที่เป็นกลุ่ม ทดลองให้ทราบ พร้อมทั้งคอยอธิบาย 

ตามภาพบนโปรเจคเตอรแ์ละคอยบรรยายอยา่งใกล้ชิดเมือ่
นักเรียนมีความสงสัย (3) ให้นักเรียนกลุ่มทดลอง ทำาแบบ
ทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรยีนกอ่นเรยีน (4) ให้นกัเรียน
กลุ่มทดลองปฏิบัติเมโลเดียนก่อนเรียน
 2. ขัน้สอน ผูว้จัิยไดอ้ธบิายพรอ้มทัง้เปดิบทเรยีน
คอมพวิเตอรช่์วยสอนควบคู่กนัไปพรอ้มทัง้คอยช้ีแนะในช่วง 
ที่ต้องใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามามีบทบาทใน
หน่วยการเรียนรู้ เช่น เรื่องอัตราจังหวะ หรือแบบฝึกหัด 
และคอยอธิบายทุกครั้งเมื่อนักเรียนเกิดความไม่เข้าใจ
 3. ขัน้สรปุ ใหน้กัเรยีนเกดิความเขา้ใจกบับทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเอง
 4. ขั้นวัดผลและประเมินผล (1) ให้นักเรียนทำา
แบบฝึกหัดประจำาหน่วยการเรียน (2) ให้นักเรียนทำาแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) ประเมินความ
สามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 ในการวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สถิติด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเร็จรปูทางสถติชิว่ยในการคำานวณ 
ดังนี้
 1. หาประสทิธภิาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ย
สอน ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ E1/ E2
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โดยใชค่้าเฉลีย่ ( ) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ค่าสถิติแบบไม่อิสระ (t-test Dependent)
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติ
แบบไม่อิสระ (t-test Dependent)

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำาถามของการ
วิจัยข้อ ท่ี 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา
เมโลเดียน เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพตาม
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เกณฑ์ 80/80 หรือไม่ มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่	1	ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

กลุ่มทดลอง
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน

E1 E2
หน่วยที่	1 หน่วยที่	2 หน่วยที่3 หน่วยที่	4

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน 81.25 85.31 83.44 83.44 83.13

แบบทดสอบหลังเรียน 82.29

 จากตารางที่ 1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
ที่ได้ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพ พบว่า ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยที่ทำาแบบฝึกหัดระหว่างเรียนมีค่าเท่ากับ 
83.13 และร้อยละ ของคะแนนเฉลี่ยท่ีนักเรียนทำาแบบ
ทดสอบหลงัเรยีน มคีา่เทา่กับ 82.29 แสดงวา่ประสทิธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียน
เบื้องต้น มีค่าเท่ากับ 83.13/82.29 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 

80/80 ปรากฏวา่บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนทีส่รา้งขึน้มี
ประสิทธภิาพสูงกวา่เกณฑ์ทีก่ำาหนดไว ้ซึง่ยอมรบัสมมตุฐิาน
การวิจัย ข้อที่ 1
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเมโลเดียน
เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ที่สอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 
คน มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่	2	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี 
กรุงเทพมหานคร ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

การทดสอบ จำานวน S.D t-test df Sig

แบบทดสอบก่อนเรียน 30 11.10 2.683
32.243 29 0.1

แบบทดสอบหลังเรียน 30 20.97 2.646

 จากตารางที่ 2 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบ้ืองต้นของนักเรียนช้ัน
ประถม ศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
ทีไ่ดผ้า่นการพัฒนา มาเปน็ลำาดบั ไดค้ะแนนเฉลีย่กอ่นเรียน
เท่ากับ 11.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.683 และคะแนน
เฉลีย่หลงัเรียนเทา่กบั 20.97 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 2.646 
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน พบว่า

คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทาง สถิติท่ี ระดับ .01 โดยคะแนนเฉล่ียหลัง
เรยีนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียกอ่นเรยีน แสดงใหเ้หน็วา่บทเรยีน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น 
ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี 
กรุงเทพมหานคร ทำาให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ยอมรับสมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 2
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ตารางที่	3 คะแนนความสามารถในการปฏิบัติ รายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ที่สอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หน่วยที่ 1

การทดสอบ จำานวน S.D t-test df sig

แบบทดสอบก่อนเรียน 30 18.87 1.717
80.946 29 0.1

แบบทดสอบหลังเรียน 30 79.33 4.823
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
มีความสามารถในการปฏิบัติ เมโลเดียน คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนเท่ากับ 18.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.717 
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 79.33 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 4.823 เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยก่อนและ
หลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และหลังเรียนแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยคะแนน 
เฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน แสดงให้เห็น
ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโล
เดยีนเบือ้งต้น ของนกัเรียนชัน้ ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีน 
สวนลมุพนิ ีกรงุเทพมหานคร ในการปฏบิตั ิทำาใหน้กัเรียนมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 3
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้นของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 เพือ่เปรยีบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเมโลเดียนเบ้ือง
ต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี 
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ปฏิบัติ ในรายวิชาเมโลเดียน เบ้ืองต้น ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพฯ จำานวน 
30 คน ใน 1 ห้องเรียน โดยการสุ่มแบบยกกลุ่ม ตัวแปรต้น
คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ตัวแปรตามคือ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการปฏิบัติ

สรุปผลการวิจัย
 ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า รพัฒนาบท เรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี 
จังหวัดกรุงเทพฯ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
 1. พบวา่ ประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนสวนลมุพนิ ีกรงุเทพมหานคร 
ที่ได้ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพ พบว่า ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ยที่ทำาแบบฝึกหัดระหว่างเรียนมีค่าเท่ากับ 
83.13 และร้อยละ ของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทำาแบบ
ทดสอบหลงัเรยีน มคีา่เทา่กบั 82.29 แสดงวา่ประสทิธภิาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโล
เดียนเบื้องต้น มีค่าเท่ากับ 83.13/ 82.29 เม่ือเทียบกับ
เกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
สรา้งขึน้มปีระสิทธภิาพ สูงกว่าเกณฑ์ ท่ีกำาหนดไว ้ซ่ึงยอมรบั
สมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 1
 2. พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี 
กรุงเทพมหานคร ที่ได้ผ่านการพัฒนามาเป็นลำาดับ ได้
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.10 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.683 และคะแนนเฉล่ีย หลังเรยีนเทา่กบั 20.97 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.646 เม่ือเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียก่อนละหลังเรียน พบว่าคะแนน เฉล่ียก่อนเรียนและ
หลงัเรยีนแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทาง สถติทิีร่ะดบั .01 
โดยคะแนน เฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ใน 
รายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ทำาให้นักเรียน 
มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 2



ROMMAYASAN 203Vol. 15  No. 2 (May-August) 2017

 3. พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ใน
รายวิชาเมโลเดียนเบ้ืองต้น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3
โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร มีความสามารถใน
การปฏบิตั ิเมโลเดยีน คะแนนเฉลีย่กอ่นเรยีนเทา่กบั 18.87 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.717 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 79.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.823 เมื่อเปรียบ
เทียบ คะแนนเฉลี่ยก่อนละหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) ในรายวิชา เมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 
ในการปฏบิตั ิทำาใหน้กัเรยีนมคีวามรูเ้พ่ิมมากขึน้ ซึง่ยอมรบั
สมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 3

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัย นำาไปสู่การอภิปรายผลดังนี้
 1. จากผลการทดลอง พบว่าประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา เมโลเดีย
นเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ที่ได้ผ่านการทดลองหา
ประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 83.13 /82.29 เม่ือเทียบกับ
เกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
สรา้งขึน้มปีระสทิธภิาพสงูกวา่เกณฑท์ีก่ำาหนดไว ้ซ่ึงยอมรบั
สมมุติฐาน การวิจัย ข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีการสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ 
ผ่านการตรวจและแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์
ดนตร ีทฤษฏดีนตร ีภาษาและหาประสทิธภิาพกบั นกัเรยีน
ทั้งรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ จนปรับปรุงแก้ไข
อย่างสมบูรณ์ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ถนอมพร 
เลาหจรัสแสง (2541) วารินทร์ รัศมีพรหม (2531) กล่าว
วา่ บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนสามารถกระตุน้ใหผู้เ้รยีน
มีความสนใจและมีส่วนในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งทำาให้ผู้
เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและช่วยให้การเรียน
การสอนมีบรรยากาศท่ีดีขึ้น อันเป็นการตอบสนองผู้เรียน 
และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้อย่าง
รวดเร็วและมีระบบ โดยการให้ผลย้อนกลับทันที่ในรูปของ 

คำาอธิบาย สีสัน ภาพและเสียง ซึ่งมีผลทำาให้การเรียนรู้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงเนื้อหาภาพ
ในบทเรียนสามารถทำาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แสดงว่าบท
เรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนทีมี่ประสทิธิภาพ ถงึระดบัเกณฑ์
ที่กำาหนดจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเกิดการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนบทเรยีนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 โรงเรยีนสวนลมุพนิ ีกรงุเทพมหานคร
โดยคะแนนเฉล่ียหลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
แสดงใหเ้ห็นวา่บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (CAI) ในราย
วชิาเมโลเดยีน เบือ้งตน้ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3 
โรงเรยีนสวนลุมพนิ ีกรงุเทพมหานคร ทำาใหน้กัเรยีนมคีวาม
รู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีกระบวนการ
สร้างและหาประสิทธิภาพมีการปรับปรุงแก้ไขจนมีความ
สมบูรณ์ รวมทั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังช่วยให้
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน นักเรียนไม่เกิด
ความเครยีดในขณะทีเ่รยีนวชิาดนตร ีและนกัเรยีนส่วนใหญ่
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติดนตรีมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัด จงึทำาให้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูข้ึน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
(อนุศร หงส์ขุนทด, 2548) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง เครื่องเป่าฮาร์โมนิก้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในราย
วิชาเมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร มีความสามารถ
ในการปฏิบัติเมโลเดียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและ
หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผู้วิจัยได้นำาทักษะ การอ่านจังหวะ การอ่านโน้ตสากล ซึ่ง
เป็นทักษะพื้นฐานที่สำาคัญในการเรียนวิชาดนตรีท่ีนักเรียน
ดนตรี จำาเป็น ต้องนำาทักษะนี้ไปใช้ ในการเล่นเครื่องดนตรี 
มาเปน็แบบฝกึในรูปแบบฝกึหดั ผสมทัง้การอา่น โนต้สากล 
และการร่วมเล่นกับ Backing Track ที่นักเรียนสามารถ
ควบคุมการฝึกได้ด้วยตนเองทำาให้ นักเรียนมีความเข้าใจ
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เก่ียวกับจังหวะโน้ตสากลมากยิ่งข้ึน นักเรียนสามารถฝึก
อ่านนับจังหวะกับคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนพร้อมปฏิบัติตาม
แบบฝึกหัดได้ สอดคล้อง กับ สุกรี เจริญสุข (2541) ที่กล่าว
วา่ดนตรเีปน็เรือ่ง ของการได้ยนิ การฟงัเสยีงเพีย้นการตอบ
สนองการฟังย่อมเพ้ียนด้วย และการได้ยินเสียงท่ีถูกต้อง
ทำาให้การตอบสนองนั้นย่อมถูกต้องด้วย ทำาให้การฝึกกับ
โปรแกรมบทเรียนที่มีเสียงประกอบมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะทั่วไป
 1. ระหว่างการดำาเนินการทดลองพบว่า ระยะ
เวลาในการเตรียมเครื่องมือและอธิบายให้นักเรียนเข้าใจใช้
ระยะเวลามาก ดงันัน้ครผููส้อนควรทีจ่ะหาครปูระจำาชัน้ของ
นกัเรยีน หอ้งดงักลา่ว มาเพือ่ควบคมุนกัเรยีนและครผููส้อน
เองควรจะเตรียมอุปกรณ์เครื่องดนตรีโดยที่วางไว้ตามเลข
ที่ของนักเรียนแต่ละคนเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการหยิบ
อุปกรณ์
 2. เนื่องจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ขนาด หอ้งเรยีนทีจ่ำากดัและมีอากาศรอ้น ควรนำานกัเรยีนไป
ใชห้อ้งทีม่ขีนาดใหญ ่เชน่ หอ้งประชมุ หรอืหอ้งสมุดภายใน

โรงเรียนเพื่อลดปัญหา ความเครียดของนักเรียน
 3. ก่อนดำาเนินการทดลองครูผู้สอนควรอธิบาย
เก่ียวกับ ความน่าสนใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
นักเรียนเกิดแรงขับที่สนใจอยากเรียนมากขึ้น
 4. สถานศึกษาควรนำาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่องเมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ไปทดลองใช้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่
มีชมรมดนตรีเมโลเดียน เพื่อให้เป็นพื้นฐานสำาหรับเด็กเล็ก
ที่เริ่มเล่นดนตรีเป็นครั้งแรก

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเครื่องดนตรีเบ้ืองต้น ชนิดอื่นๆ 
เพิ่มขึ้น เช่น อังกะลุง ขลุ่ย และขับร้อง 
 2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปรับ
หลักสตูร บทเรียนคอมพวิเตอรช์่วยสอนในรปูแบบทีค่ลอบ
คลมุเนือ้หามากขึน้ มคีวามยากของแบบฝกึหดั และผูเ้รยีนรู้
ทีม่อีายมุากขึน้ในระดบั มธัยมศกึษาและระดบัมหาวิทยาลยั
ต่อไป
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บทคัดย่อ
 ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน 
ทกัษะการคดิ แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์คณุภาพการสอนของอาจารย ์ความรูพ้ื้นฐานของนกัศกึษากับผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิา
แคลคลูสั 1 และ 2) ศกึษาอทิธพิลของเจตคตติอ่วชิาคณติศาสตร ์ความตัง้ใจเรยีน ทักษะการคดิ แรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์คุณภาพ
การสอนของอาจารย ์ความรูพ้ืน้ฐานของนกัศกึษา ทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาแคลคลูสั 1 ของนกัศกึษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏบุรีรัมย์ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2558 และได้ลง
ทะเบยีนเรยีนรายวิชาแคลคลูสั 1 จำานวน 142 คน วเิคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าเฉล่ีย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 อย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับนัยสำาคัญ 0.01 ได้แก่ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจ
เรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทักษะการคิด และคุณภาพการสอนของอาจารย์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.156 
– 0.526 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน แรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทักษะการคิด กับคุณภาพการสอนของอาจารย์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 เท่ากับ 0.759 
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ได้แก่ ทักษะการคิด (X5) คุณภาพการสอนของอาจารย์ 
(X4) และความตั้งใจเรียน (X2) ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ร้อยละ 37.5 
โดยมีสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ = - 3.466 + 0.325X5 + 1.871X4 + 0.146X2 และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐาน = 0.374Z5 + 0.302Z4 + 0.216Z2

คำาสำาคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แคลคูลัส 1
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Abstract
 The objectives of this research were to 
1) study the attitudes toward Mathematics, 
attention, of students, thinking skills, achievement 
motives, teaching quality of teachers, basic knowledge,
and learning achievement in Calculus 1 subject 
of students at Buriram Rajabhat University, and 
2) examine the influences of attitudes toward 
Mathematics, attention, in learning, thinking skills, 
achievement motives, teaching quality of teachers, 
basic knowledge that affected learning achievement
of students at Buriram Rajabhat University. The 
sample used in this research was students of 
Buriram Rajabhat University in the 2015 academic 
year. They were derived by a simple stratified 
sampling. The research instruments were a learning 
achievement test, a questionnaire on the factors 
affecting a learning achievement, a think skill test, 
and a test of a basic knowledge. Statistics used in 
data analysis were standard deviation, Pearson’s 
correlation coefficient and a multiple regression 
analysis. The research findings were as follows: 
1) The factors which were related to a learning 
achievement in Calculus one with a significance 
of 0.01 were an attitude, attention, achievement 
motives, thinking skills and teachers’ teaching qual-
ity. The value of a correlation coefficient between 
predictive variables of attitude, attention, motives, 
thinking skills and teachers’ teaching quality was 
equivalent to 0.759 . 2) The factors which influ-
enced a learning achievement were thinking skills 
(X5), teachers’ teaching quality (X4), and attention 
(X2). These three factors could explain variance of 
learning achievement by 37.5%. An equation can 
be shown as followe: Equation in raw scores: = 
-3.466 + 0.325X5 + 1.871X4 + 0.146X2 and Equation 
in standard scores: = 0.374Z5 + 0.302Z4 + 0.216Z2.
Keywords: learning achievement, Calculus 1

บทนำา
 คณติศาสตรเ์ปน็วชิาพืน้ฐานทีส่ำาคัญยิง่ตอ่ความ
สำาเรจ็ในการเรยีนรูแ้ละการดำาเนนิชวีติ คณติศาสตรย์งัช่วย
พฒันาความคดิใหม้เีหตผุลและเปน็ระบบเทา่นัน้ แตย่งัชว่ย
เสริมสร้างให้นักเรียน มีความเข้าใจสิ่งรอบตัว ตลอดจนมี
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ วางแผน
และแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากสถานการณต์า่งๆ ในชีวติประจำา
วันได้ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่อง
มือที่สำาคัญในการเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆ ท้ังวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ บัญชี รวมถึง
ศาสตร์ต่างๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ให้ทัดเทียมนานาชาติ ดังน้ัน การที่
นักเรียนเข้าใจ แนวคิด หลักการทฤษฎี กระบวนการทาง
คณติศาสตร ์และมเีจตคติทีด่ตีอ่คณติศาสตรส์ำานกัวชิาการ
และมาตรฐานการศึกษา (สำานักงานวิชาการและมาตรฐาน
การศกึษา, 2551) จากรายงานผลการประเมนิคุณภาพการ
ศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างตำ่า การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ผ่าน
มาไม่สามารถทำาให้ผู้เรียน เกิดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ (ยุพิน พิพิธกุล, 2539) นักเรียนส่วนใหญ่ไม่
ชอบวิชาคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาดังกล่าวทำาได้โดยการ
ปรับปรุงวิธีการสอนให้มีคุณภาพโดยนำาเทคนิคการสอน
แบบต่างๆดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
ผู้สอนควรจะเน้นให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับความเป็นจริงร่วม
กันคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
คิดเองทำาเองนำาสิ่งที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
จนสามารถสรุปบทเรียนความรู้ได้อย่างเป็นระบบ
 ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มีสาเหตุ
มาจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านหลักสูตร ครู 
นักเรียน ส่ือการเรียนการสอน และยังมีสาเหตุของปัญหา
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้แก่ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552 : 24) จำานวน
นักเรียนต่อห้องเรียนมีมากเกินไป มีโรงเรียนใหญ่ในเมือง
จำานวนมากที่มีจำานวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากเกินไป 
เช่น 50 คน ต่อห้องเรียนหรือมากกว่า ซึ่งเกินวิสัยที่ครูจะ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการได้ มีครู
หลายคนพยายามที่จะจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
เปา้หมายของหลักสูตรแตท่ำาไประยะหนึง่กจ็ะเกดิความทอ้
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และเหนื่อยหน่าย ไม่สามารถดูแลให้คำาปรึกษาและตรวจ
งานนักเรียนเป็นรายบุคคลได้เพราะนักเรียนมีจำานวนมาก
เกินไป จึงทำาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของไทยอ่อนด้อย
ลงอย่างมาก ระบบค่านิยมของสังคมที่มุ่งเรียนเพื่อสอบ 
ในปัจจุบันถ้าสำารวจสอบถามนักเรียนและผู้ปกครองว่า 
เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพื่ออะไร คำาตอบท่ีได้คือ
เรียนไปเพื่อทำาคะแนนให้ได้ดี และสามารถสอบเข้าเรียน
ต่อในโรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาในสาขาที่ต้องการได้ 
เมื่อนักเรียนและผู้ปกครองมีจุดมุ่งหมายในการเรียนเช่น
นี้ พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนก็จะมุ่งการเรียนเพื่อทำา
ข้อสอบ การที่จะฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการ คิด
เป็น ทำาเป็น แก้ปัญหาเป็น เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้จึง
เป็นไปได้ยากมาก เพราะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือความ
ต้องการของนักเรียน กระบวนการวัดและประเมินผล ใน
ปัจจุบันการวัดและประเมินผล เน้นการสอบท่ีดูเพียงคำา
ตอบ ไมไ่ด้ใหค้วามสำาคญัตอ่วธิทีำาหรอืกระบวนการคดิ สว่น
ใหญ่จะให้นักเรียนเขียนคำาตอบหรือกาคำาตอบในกระดาษ
คำาตอบ โดยไม่ต้องแสดงวิธีทำา เมื่อกระบวนการวัดผลเป็น
เช่นนี้ กระบวนการเรียนของนักเรียนก็จะมุ่งการหาคำาตอบ
โดยไม่เน้นกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหา นี่
เปน็สาเหตสุำาคญัอกีประการหนึง่ทีท่ำาใหคุ้ณภาพการศกึษา
ดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรข์องไทยไมก้่าวหนา้เทา่ทีค่วร 
เชน่เดยีวกบัทีผู่ว้จิยัไดพ้บจากการจดัการเรียนการสอนวชิา
คณิตศาสตร์ คือ ปัญหาขาดสื่อการเรียนการสอน รวมท้ัง
นักเรียนยังขาดทักษะการแก้ปัญหา จะสามารถช่วยให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
 การที่นัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณติศาสตร์อยูใ่นเกณฑท์ีค่อ่นข้างตำา่ อาจจะมสีาเหตุหลาย
ประการด้วยกัน เช่น ปัญหาที่เกิดจากครูผู้สอน พบว่า การ
ดำาเนนิการสอนของครสูว่นใหญย่งัเปน็การบรรยาย อธบิาย 
ใหต้วัอยา่ง นกัเรยีนมโีอกาสนอ้ยทีจ่ะไดป้ฏบิตักิิจกรรมเอง 
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา
ดงักลา่วทำาไดโ้ดยการปรบัปรงุวธิกีารสอนให้มคีณุภาพโดย
นำาเทคนคิการสอนแบบตา่งๆ การจดักจิกรรมการเรยีนการ
สอนของครูผูส้อนควรจะเน้นใหผู้เ้รียนไดส้มัผสักบัความเปน็
จริงร่วมกันคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อกระตุ้น

ใหผู้เ้รียนคดิเองทำาเองนำาสิง่ทีไ่ดม้าแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กัน
และกันจนสามารถสรุปบทเรียนความรู้ได้อย่างเป็นระบบ 
(ธีรยุทธ พึ่งเพียร, 2543) วิธีการหนึ่งที่น่าจะนำามาสอนเพื่อ
แกป้ญัหาการเรยีนการสอนคณติศาสตรเ์พือ่ช่วยใหผู้้เรยีนได้
พฒันาทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตรใ์นการคดิใหเ้ปน็
ระบบมีเหตุผลสามารถนำาไปประยุกต์ใช้เพ่ือการแก้ปัญหา
คอืการสอนทีเ่นน้กระบวนการแกป้ญัหาซึง่เปน็กระบวนการ
ทางสมองท่ีผู้เรียนจะต้องใช้ความรู้ความคิดและประสบการณ์
ต่างๆ ประกอบกับสถานการณ์ของปัญหาเพื่อให้ได้คำาตอบ
ของปัญหานั้นๆ และเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผน
ในการทำางานตามขั้นตอนเป็นระเบียบอย่างมีระบบและ
เหตุผลส่งเสริม ซึ่งเทคนิควิธีการคิดคู่ร่วม ซึ่งเป็นวิธีการ
อภิปรายร่วมกันของผู้เรียน วิธีแบ่งปันความคิดเป็นการทำา 
กจิกรรม 3 ขัน้ตอน คือ คิด จบัคู่ และแบง่ปนั ขัน้ตอนแตล่ะ
ขั้นของวิธีแบ่งปันความคิด เน้นยำ้าให้ผู้เรียนรับรู้ว่ากำาลังทำา
อะไร อยู่ใน แต่ละขั้นตอนและที่สำาคัญครูผู้สอนตั้งคำาถาม
ให้นักเรียนตอบ นักเรียนแต่ละคนจะต้อง คิดคำาตอบของ
ตนเอง นำาคำาตอบมาอภิปรายกับเพื่อนที่นั่งติดกับตน แล้ว
เล่าให้เพื่อนฟังทั้งชั้น
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของรฐับาลในการจดัการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา ภายหลัง
พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้อย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานใน
การเรียนในทุกสาขาวิชาดังจะเห็นได้จากสรุปผลการเรียน
ของนักศึกษาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติพบว่า
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละวิชาในสาขาตำ่า 
หากไม่ศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วอาจจะส่งผลเสีย
หายแก่ประเทศในภายหน้าได้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่
จัดการศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ซ่ึงเป็นวิชาพื้นฐาน
สำาหรับนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาแคลคูลัส 1 สำาหรับนักศึกษา
เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ หากนักศึกษามีผลการสอบได้น้อย ทำาให้มี
ปัญหาในเรื่องการเรียน แล้วอาจส่งผลกระทบต่อการเรียน
ของนักศึกษาในวิชาอื่นๆ ที่ใช้วิชาแคลคูลัส 1 เป็นพื้นฐาน
ได้ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่าน้ีไม่ว่าจะเป็น



210 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560รมยสาร

หวัหนา้สาขาวิชาคณาจารยแ์ละฝา่ยบรกิารสนบัสนนุกล็ว้น
แตต่อ้งการจดัการศกึษาทีร่บัผดิชอบไดผ้ลดมีีคณุภาพทัง้สิน้
และตระหนกัดวีา่องคป์ระกอบทีเ่ก่ียวขอ้งกบัคณุภาพนัน้มี
หลายส่วน จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยที่ส่ง
ผลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาแคลคลูสั 1 ของนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อทราบปัญหาตลอดจนใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพื่อบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการไปทำาหน้าที่พัฒนา
ประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน ทักษะการคิด แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอนของอาจารย์ ความรู้พื้นฐาน 
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของ เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน ทักษะการคิด แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอนของอาจารย์ ความรู้พ้ืนฐานท่ีมี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

- เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
- ความตั้งใจเรียน
- ทักษะการคิด
- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
- คุณภาพการสอนของอาจารย์
- ความรู้พื้นฐาน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตัวแปรเกณฑ์ตัวแปรพยากรณ์

ความสำาคัญของการวิจัย
 1. ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีนของนกัศกึษาทีเ่รียนวชิาแคลคลูสั 1 ของนกัศกึษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 2. ได้สมการพยากรณ์เพ่ือพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาแคลคูลัส 1 สำาหรับ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 3. ได้ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ท่ี
มีความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
แคลคูลัส 1
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซ่ึงสามารถนำาไปใช้
ในการวางแผนและปรับปรุงการเรียนการสอน วิชาแคลคูลัส 
1 ต่อไป

สมมติฐานการวิจัย
 1. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความต้ังใจเรียน 
ทักษะการคิด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอนของ
อาจารย์ ความรู้พื้นฐาน มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
 2. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความต้ังใจเรียน 
ทักษะการคิด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอนของ
อาจารย์ ความรู้พื้นฐานส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กรอบแนวคิดในการวิจัย

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 1.	ประชากรและตัวอย่าง
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่กำาลังศึกษา
อยู่ใน ปีการศึกษา 2558 ใน 4 สาขาวิชาในหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขา
วิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การอาหาร ซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 4091401 
แคลคูลัส 1 จำานวน 286 คน
 1.2 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้จาการ
สุ่มประชากร จำานวน 142 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบ
ชั้นภูมิอย่างง่าย โดยให้สาขาวิชาเป็นชั้นภูมิ 

2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาแคลคูลัส 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 
จำานวน 30 ขอ้มคีา่ความยาก ตัง้แต ่0.32 ถงึ 0.80 ค่าอำานาจ
จำาแนก ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.89 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
0.95
 2.2 แบบสอบถามเพือ่วดัระดบัความคดิเหน็ของ
นกัศกึษาทีม่ตีอ่ปจัจยัท่ีสง่ผลต่อผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวิชา
แคลคลูสั 1 ชนดิมาตราสว่นประเมนิ 5 ระดบั จำานวน 1 ฉบบั 
มีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
แบบวัดความตั้งใจเรียน แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิและ
แบบวัดคุณภาพการสอนของอาจารย์ ข้อคำาถามท้ังหมดมี
ค่าดัชนีความสอบคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 มีค่า
อำานาจจำาแนกตัง้แต ่0.577ถงึ 0.738 และมคีา่ความเชือ่มัน่
ทั้งฉบับ 0.903
 2.3 แบบทดสอบวัดทักษะการคิด แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความยาก 
ตัง้แต ่0.33 ถงึ 0.77 ค่าอำานาจจำาแนก ตัง้แต ่0.21 ถงึ 0.73 
และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ0.78
 2.4 แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ มีค่าความยาก 
ตัง้แต ่0.28 ถงึ 0.80 ค่าอำานาจจำาแนก ตัง้แต่ ่0.32 ถงึ 0.88 
และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.89

3.	การวิเคราะห์ข้อมูล
 3.1 วิเคราะหตั์วแปรพยากรณแ์ละตวัแปรเกณฑ์
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 3.2 หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันพันธ์ ภายใน
ตัวแปรพยากรณ์ และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ ซึ่งมีตัวแปร
พยากรณ์ดังนี้ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน 
ทักษะการคิด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอนของ
อาจารย์ความรู้พื้นฐานของนักศึกษา และตัวแปรเกณฑ์
คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส1 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์ของ Pearson (Pearson Product – Moment 

Correlation Coefficient : rxy)
 3.3 สร้างสมการพยากรณ์ โดยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
 3.4 หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์
ความตั้งใจเรียน ทักษะการคิด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
คุณภาพการสอนของอาจารย์ และความรู้พื้นฐานของ
นักศึกษา กับตัวแปรเกณฑ์ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาแคลคูลัส 1

สรุปผลการวิจัย
 1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง
ตัวแปรพยากรณ์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ความตั้งใจ
เรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอนของอาจารย์ 
ทักษะการคิด และความรู้พื้นฐานของนักศึกษามีผล
ปรากฏในตารางที่ 1
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ตารางที	่1 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู เมือ่ใชเ้จตคตติอ่วชิาคณติศาสตรค์วามตัง้ใจเรยีนคณุภาพการสอนของอาจารย ์
ทกัษะการคดิ ความรูพ้ืน้ฐานของนกัศกึษาเปน็ตวัแปรพยากรณ ์และใชผ้ลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาแคลคูลัส1 ของนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นตัวแปรเกณฑ์

ตัวแปร
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอด

t p Tolerance VIF
b β

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X
1
) 1.641 .134 .083** .023 0.625 1.6

ความตั้งใจเรียน (X
2
) .146 .216 3.346 .030 0.692 .14

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X
3
) 1.544 .102 -1.773 .078 0.667 1.5

คุณภาพการสอนของอาจารย์ (X
4
) 1.871 .302 4.831* .134 0.556 1.8

ทักษะการคิด (X
5
) .325 .374 13.810* .057 0.667 1.5

ความรู้พื้นฐานของนักศึกษา (X
6
) -.314 -.026 -2.008 .192 0.149 6.7

a = -3.466 R = .759 R2 = .576 R2
Adjusted 

= .560 SE
cst

 = 2.1476 F = 46.098 p = .000 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ท้ัง 6 
ตัวแปร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในกลุ่มรวมเชิงเส้นตรงอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (F = 46.098, p = 0.000) โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.759 แสดง
ว่า ตัวแปรพยากรณ์ท้ัง 6 ตัวแปรร่วมกัน อธิบายความ
แปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนได้ร้อยละ 56 มีความคลาดเคลื่อน 2.15 โดย
ตัวแปรที่ส่งผลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ 

ทักษะการคิด (β = 0.37 ,t = 13.81 ,p = 0.00) คุณภาพ
การสอนของอาจารย์ (β= 0.30, t = 4.83, p = 0.00) 
ความตั้งใจเรียน (β= .21, t = 3.34, p = 0.00) ตามลำาดับ
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาแคลคูลัส 1 มีทั้งหมด 3 ปัจจัย เรียงลำาดับตามความ
สำาคญัไดด้งันี ้1) ทกัษะการคดิ (X5) 2) คณุภาพการสอนของ
อาจารย ์(X4) และ 3) ความตัง้ใจเรยีน (X2) โดยสมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยทั้ง 3 กับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนมีผลปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่	2 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ และตัวสถิติที่ใช้ทดสอบความมีนัยสำาคัญ

ตัวแปรพยากรณ์
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอด

t p
b β

ทักษะการคิด (X
5
) .325 .374 13.810 .000

คุณภาพการสอนของอาจารย์ (X
4
) 1.871 .302 4.831 .000

ความตั้งใจเรียน (X
2
) .146 .216 3.346 .000

a = -3.466 R = .613 R2 = .375 R2
Adjusted 

= .512 SE
cst

 = 2.1476 F = 46.098 p = .000 

  จากตารางท่ี 2 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ 3 ตัว 
เรียงลำาดับตามความสำาคัญ ได้แก่ ทักษะการคิด (β= .374) 
คุณภาพการสอนของอาจารย์ (β= 0.302)และความตั้งใจ

เรียน (β= 0.216) มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีนวชิาแคลคลูสั 1 ในเชิงเสน้ตรงอยา่งมนียัสำาคญัทางสถิติ
ทีร่ะดบั 0.01 (F = 46.098, p = 0.000) โดยมคีา่สมัประสทิธิ์
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สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.613 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์
ทั้งสามตัวนี้สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณติศาสตร์ของนกัเรยีนไดร้อ้ยละ 57.60 และมคีวามคลาด
เคลือ่นมาตรฐานในการพยากรณเ์ทา่กับ 2.15 สามารถเขยีน
สมการพยากรณข์องผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาแคลคลูสั 1 
ได้ดังนี้

 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
 Ŷ = 0.325X5 + 1.871X4 + 0.146X2 - 3.466
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
 Ẑ = 0.374Z5 + 0.302Z4 + 0.216Z2

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย สามารถ
อภิปรายผลประเด็นสำาคัญได้ดังนี้
 ในการวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ
ศึกษา เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน ทักษะ
การคิด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอนของอาจารย์ 
ความรู้พื้นฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 
1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษา
อิทธิพลของ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน 
ทักษะการคิด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ คุณภาพการสอนของ
อาจารย์ ความรู้พื้นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
แคลคลูสั 1 ของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์กลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 ปี
การศึกษา 1/2558 จำานวน 142 คน ซึ่งสุ่มมาโดยวิธีการ
สุ่มแบบชั้นภูมิอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาแคลคูลัส 1 2) แบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดทักษะ
การคิด 4) แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ผู้วิจัยนำาข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมได้ มาทำาการวิเคราะห์เพื่อหาตัวแปรที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์สถติทิีใ่ชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู

ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเป็น
ตัวแปรพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ได้แก่ ทักษะ
การคิด คุณภาพการสอนของอาจารย์ และความตั้งใจเรียน
 ทักษะการคิด มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เนื่องจากรายวิชาแคลคูลัส 1 เป็นรายวิชาที่จะต้อง
มีทักษะในการคิด การวิเคราะห์ การทำาความเข้าใจใน
เนือ้หา เพราะเนือ้หามคีวามยากอยูแ่ลว้ นกัศกึษาควรทำาให้
ความเข้าใจ และมีความสามารถในการคิดคำานวณเบื้องต้น 
เกีย่วกบัจำานวนไมส่ามารถทำาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง สอดคล้องกบั
สมมติฐานทักษะการคิดส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาแคลคูลัส 1 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิน กอง
เงิน (2547 : 79) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จังหวัดมหาสารคาม 
ผลการวจิยัพบว่าทกัษะการเรยีนคณติศาสตรเ์ปน็ตวัแปรท่ีมี
อทิธพิลโดยทางตรงและโดยทางออ้มตอ่ผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนที่มีทักษะทางการเรียน
คณิตศาสตร์สูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง
คุณภาพการสอนของอาจารย์ มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เน่ืองจากการสอนของอาจารย์ จะต้องมี
พฤติกรรมการสอนที่ทำาให้เกิดการเรียนรู้ การสอนที่มี
คุณภาพทำาให้นักศึกษามีความตั้งใจเรียน รักการเรียน และ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความรู้ความเข้าใจ มีแรงจูงใจใน
การเรียน มีเจตคติต่อวิชาที่เรียน ทำาให้นักศึกษาเกิดความ
พยายามในการเรียนรู้สอดคล้องกับสมมติฐานคุณภาพ
การสอนของอาจารย์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
แคลคูลัส 1และสอดคล้องกบังานวจิยัของสุชาต ิหอมจนัทร ์
(2546 : 94-95) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีผลการวิจัยพบว่า
คุณภาพการสอนของครูเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
 ความตัง้ใจเรยีน มอีทิธพิลตอ่ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียน เนื่องจากความตั้งใจเรียนเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่
แฝงอยู่ในตัวบุคคล และผลักดันให้ประกอบกิจกรรมต่างๆ 
ในการเรียนอย่างจริงจัง เป็นแรงผลักดันให้ผู้เรียนพยายาม
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ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียน เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
คือความรู้ ความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ดังจะเห็นว่า ความตั้งใจเรียนมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สอดคลอ้งกับสมมตฐิานความตัง้ใจ
เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภา เมืองมิ่ง (2549 : 102) ซึ่งได้
ศกึษาเรือ่งปจัจยัเชงิสาเหตทุีม่อีทิธพิลตอ่ผลสมัฤทธิท์างกา
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผล
การวจิยัพบวา่ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรงและทาออ้มตอ่ผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ไดแ้ก่ ความตัง้ใจเรยีน
และสภาพแวดล้อมทางบ้าน

ข้อเสนอแนะ
 1.	ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
 1.1 ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ได้แก่ ทักษะการคิด คุณภาพ
การสอนของอาจารย์ ความตั้งใจเรียน มหาวิทยาลัยควรให้
สาขาวิชาจัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักศึกษา 
ควรมีการสอนปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา 
กิจกรรมฝึกทักษะการคิด  เช่น  โครงการปรับพื้นฐาน

คณิตศาสตร์ โครงการอบรมทักษะการคิด การเข้าค่าย
คณิตศาสตร์ก่อนเข้ามาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้
นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถพัฒนาตนเองได้ ควรจัด
อบรมเทคนิคการสอนต่างๆ ให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเพิม่ทักษะการใหค้วามรู ้เทคนคิตา่งๆ เกีย่วกบัการเรยีน
การสอน มกีารจดักจิกรรมเพือ่ให้นกัศกึษามคีวามตัง้ใจเรยีน
มากยิง่ขึน้ มกีารเสนอแนะแนวทางเก่ียวกบัการเรยีน มกีาร
ให้คำาปรึกษาหรือการเรียนกับนักศึกษาทำาให้นักศึกษาเกิด
ความตั้งใจเรียน
 1.2 ผูบ้รหิารควรมหาวทิยาลยัควรนำาขอ้มลูทีไ่ด้
จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง และ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 2.1 ควรมีการทำาวิจัยเพื่อศึกษาตัวแปรที่ส่งผล
ตอ่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร์ นอกเหนอืจาก
ตัวแปรที่ศึกษา เช่น พื้นฐานความรู้เดิม ซึ่งอาจมีผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
 2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาตัวแปรท่ีส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาอื่น
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บทคัดย่อ
 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านการเตรียมความพร้อมเข้า
สูป่ระชาคมอาเซยีน จำาแนกตามเพศและอาชพี กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ผู้ปกครองเดก็ปฐมวยัในโรงเรยีนสงักัดกรงุเทพมหานคร 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 20 โรงเรียน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จำานวน 
285 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านอารมณ์-จิตใจ 
ดา้นสงัคม ดา้นสตปิญัญา ดา้นการเตรียมความพรอ้มเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน และดา้นรา่งกายตามลำาดบั ผูป้กครองทีม่เีพศ
ตา่งกนัมคีวามพงึพอใจ โดยภาพรวมและรายดา้นไมแ่ตกตา่งกนั ผู้ปกครองทีม่อีาชีพตา่งกนัมีความพงึพอใจ โดยภาพรวมไม่
แตกตา่งกนั แตพ่บความแตกตา่งทีด่า้นการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน พบวา่ ผู้ปกครองทีม่อีาชพีรบัราชการ
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้าง

คำาสำาคัญ : ความพึงพอใจ  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  นักศึกษาฝึกสอน
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Abstract
 This research aimed to study and com-
pare the parents’ satisfaction toward activities en-
hancing the physical, emotion, social and intellec-
tual development of early childhood children, and 
their readiness for the ASEAN Community: in terms 
of genders and occupations. The samples were 
parents of early childhood children enrolled in the 
first semester of 2014 academic year in 20 schools 
under the jurisdiction of the Bangkok Metropolitan 
Administration. The sample size was determined 
using the Krejcie and Morgan Table and 285 parents 
were gathered via simple random sampling. The 
instrument of the study was a Likert-type scale and 
had an Alpha Coefficient of 0.95. An analysis of 
data was done using percentage, average, standard 
deviation, t-test, and one-way analysis of variance. 
The findings indicated that, overall, parents were 
satisfied with the enhancing activities at a high 
level and, by category, their satisfaction level was 
also at a high level in each area. These areas were 
emotional, social, intelligent, ASEAN community 
readiness, and physical respectively. Male and 
female parents expressed no difference in their 
satisfaction toward the enhancing activities. Parents 
with different occupations expressed no difference 
in their overall satisfaction toward the enhancing 
activities. However, the difference was found in the 
readiness for the ASEAN Community. The results 
indicated that parents who were civil servants were 
more satisfied with the enhancing activities in the 
area of readiness for the ASEAN Community than 
the parents who were hired-workers. 

Keywords: satisfaction, activities, to enhance the 
early childhood children’s development /student 
teachers

บทนำา
 การจัดการศึกษาปฐมวัยให้แก่เด็กที่มีอายุ
ระหว่างแรกเกิด ถึง 6 ปี เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ
จัดการศึกษาของมนุษย์ เด็กวัยนี้เป็นวัยเริ่มต้นชีวิตถือได้
ว่าเป็นวัยทองของชีวิตก็ว่าได้ เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการ
ทกุดา้นทัง้ทางรา่งกาย อารมณ-์จติใจ สังคม และสตปิญัญา 
เจริญเติบโตในอัตราสูงสุด เป็นระยะที่เกิดการเรียนรู้มาก
ทีส่ดุ เดก็วยันีเ้ปน็วยัทีต่อ้งพึง่พาผูใ้หญ ่หากไดร้บัการอบรม
เล้ียงดู ส่งเสริมพัฒนาการถูกต้องและได้รับการตอบสนอง
ขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอก็เท่ากับได้วางรากฐานที่ดีให้กับ
เด็กปฐมวัย ซ่ึงจะส่งผลให้เขามีความสุขในชีวิตข้างหน้า 
และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 : 3)
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก โดยมี
แนวคิดว่าพัฒนาการของมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นในตัวมนุษย์ เร่ิมตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต 
ซึง่ครอบคลมุในเชงิปรมิาณและเชิงคณุภาพ พฒันาการดา้น
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา จะมีความ
สัมพันธ์และพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นลำาดับขั้นตอนไป
พร้อมๆ กันทุกด้าน เด็กแต่ละคนจะเติบโตและมีลักษณะ
พฒันาการแตกตา่งกนัไปตามวยั ดงันัน้การจดัประสบการณ์
เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยต้องคำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลดังที่ความมุ่งหวังของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่
มุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2546 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 35) ยังมีแนวคิดที่
สำาคัญอกีวา่ เพือ่ส่งเสรมิพฒันาการทกุดา้น ทัง้ดา้นรา่งกาย 
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่จำาเป็นต่อการพัฒนา
เด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ องค์ความรู้สำาหรับเด็ก 3-5 ปี 
ควรจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก บุคคลและสถาน
ที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 
ที่เด็กควรมีโอกาสใกล้ชิดหรือปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำาวัน
และเป็นส่ิงที่เด็กสนใจ จะไม่เน้นเน้ือหา การท่องจำา และ
จำาเป็นต้องบูรณาการทักษะที่สำาคัญและจำาเป็นสำาหรับเด็ก
เช่น ทักษะการเคล่ือนไหว ทักษะทางสังคม ทักษะทางการคิด
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การใช้ภาษาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
 นอกจากนี้การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน
ได้ให้ความสำาคัญกับการเตรียมเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในระดับ
อื่นๆ แต่เนื่องจากขณะนี้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ยังขาดความชัดเจนในการกำาหนดทิศทาง เป้าหมายและ
แนวทางในการจดัประสบการณ ์การเตรยีมความพรอ้มเขา้
สู่ประชาคมอาเซียนในระดับปฐมวัย ครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธี
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อม
คลา้ยกบัระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ให้เด็กปฐมวยั
ท่องจำาคำาศัพท์และพูดทักทายเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงผู้
ปกครองก็เป็นแรงผลักดันให้ครูต้องสอนภาษาอังกฤษเด็ก
ตั้งแต่ระดับอนุบาล โดยไม่ได้คำานึงถึงว่า การเรียนภาษา
อังกฤษแล้วได้นำาไปใช้ประโยชน์ มีโอกาสได้พูด ได้ฟัง เมื่อ
กลับไปที่บ้าน หรือเมื่ออยู่ในชุมชนเพียงใด จึงเป็นความ
สำาคัญและจำาเป็นอีกประการหน่ึงท่ีเด็กปฐมวัยควรได้รับ
การเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ
 อย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยังต้องคำานึงถึงการพัฒนาเด็กท้ัง
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ไปพร้อม
กันอย่างเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ เพื่อให้เด็กสามารถ
พัฒนาได้ตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และแนวทางการกำาหนดจุดหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เพือ่เขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน และทกัษะทีจ่ำาเปน็ในศตวรรษ
ที ่21 ครูปฐมวัยควรบรูณาการคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของ
เด็กปฐมวัยในประชาคมอาเซียนในมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2546 ได้เช่นกัน (อรุณี หรดาล, 2555)
 อนึ่ง อาชีพครูน้ันถือว่าเป็นอาชีพช้ันสูง เป็น
อาชีพที่ผู้ประกอบวิชาชีพครู จะต้องเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ต้นแบบท่ีดีแก่ผู้เรียน ดังน้ันการจัดการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพครูนี้ จึงเป็นการจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความพร้อมที่จะเป็นครูท่ีดี การให้การศึกษาแก่ผู้เรียนใน
ดา้นวชิาชพีโดยการใหค้วามรูท้างทฤษฎกีารสอนอยา่งเดียว
แมจ้ะมากเพยีงใดยอ่มเปน็ครทูีด่ไีดย้ากจำาเปน็จะตอ้งมกีาร
ฝกึฝนทางภาคปฏบิตั ิคอื การเข้าทดลองสอนจรงิในช้ันเรยีน
ให้มากเพื่อท่ีจะสร้างความมั่นใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่

ครูได้ จนเกิดความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู ซึ่งจะ
เปน็วถิทีางทีจ่ะทำาใหค้รผููน้ัน้มจีติวญิญาณของความเปน็ครู
ในทีส่ดุ (อรรณพ แสงแจม, 2548) ดังนัน้ในการจดัการศึกษา
วิชาชีพครูจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องมีการจัด
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะ
ทำาใหผู้้เรยีนไดพ้บกบัสภาพในการสอนจรงิๆ ซึง่จะมปีญัหา
และอปุสรรคตา่งๆ ทีจ่ะใหผู้้เรยีนในสายวชิาชพีครเูกิดความ
พร้อมและความมั่นใจในการสอน สอดคล้องกับ อุไรวัลย์ 
ขวัญแก้ว (2542 : 10) พบว่า การจัดประสบการณ์วิชาชีพ
ครจูะทำาให้ผูเ้รยีนทางวชิาชพีครนูัน้เกิดความตืน่ตวัและเกดิ
ความทา้ทายตอ่การเรยีนวชิาชพี เพราะผูเ้รยีนวชิาชพีครนูัน้
จะได้สัมผัสกับนักเรียนโดยตรงและเกิดปัญหาสถานการณ์
จริง ปัญหาต่างๆ ที่พบในห้องเรียนทำาให้ผู้เรียนวิชาชีพ
ครูจะต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหา 
หรือวิธีการสอนที่เหมาะสม ต่อจากนั้นก็ติดตามผลเพื่อ
ปรับปรุงให้เหมาะสมในโอกาสต่อๆ ไป โดยเฉพาะในการ
จัดประสบการณ์วิชาชีพครูหรือการฝึกสอนของนักศึกษา
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง ทีจ่ะตอ้งพฒันาตนเองเปน็ครทูีม่คีณุภาพตอ่ไป
ในสาขาวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยตลอดจนการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยสู่
ประชาคมอาเซยีน ของนกัศกึษาฝกึสอน วชิาเอกการศกึษา
ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เพื่อ
เป็นการสำารวจศึกษาข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงในการศึกษาปฐมวัยต่างๆ ที่นักศึกษาฝึกสอนได้ไป
ฝึกปฏิบัติการสอน และเพื่อเป็นการให้ผู้ปกครองได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาด้วย ซึ่งผลการวิจัยการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถ
นำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาฝึกสอน 
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง ซึ่งจะต้องมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจของผูป้กครอง
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
นักศึกษาฝึกสอน วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษา
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ-์
จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบความพงึพอใจของผูป้กครอง
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
นักศึกษาฝึกสอนวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง จำาแนกตามเพศ และอาชพี
ของผู้ปกครอง

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครอง
ของเด็กปฐมวัยจำานวน 1,100 คน จากโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จำานวน 20 โรงเรียน
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครอง
ของเด็กปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
กำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple random sampling) และได้กลุ่มตวัอยา่งจำานวน 
285 คน โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
 1. ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อาชีพผู้ปกครอง
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 5 ด้าน
 2.1 ด้านร่างกาย
 2.2 ด้านอารมณ์-จิตใจ
 2.3 ด้านสังคม
 2.4 ด้านสติปัญญา
 2.5 ด้ านการ เต รียมความพร้ อม เข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
 ตอนที ่1 เปน็แบบสอบถามทีเ่กีย่วกบัสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นสำารวจรายการ 
(checklist) จำานวน 2 ข้อ

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ 
ลิเคริท์ (Likert) จำานวน 30 ข้อ 
 ตอนที ่3 เปน็แบบสอบถามปลายเปดิ แสดงความ
คิดเห็น จำานวน 5 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้าง พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ
 1. ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบสำารวจรายการ 
(Checklist) จำานวน 2 ข้อ สอบถาม เพศ อาชีพผู้ปกครอง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยท่ีสุด แบ่งเป็น 5 ด้าน ด้านละ 10 ข้อ จำานวน 50 ข้อ
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
จำานวน 5 ข้อ
  2. นำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จำานวน 3 คน ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) ได้ดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Congruence : IOC) โดยกำาหนดคะแนนไว้ดังนี้
 ถ้าเห็นว่า สอดคล้อง ให้คะแนน +1
 ถ้าเห็นว่าไม่แน่ใจ ให้คะแนน  0
 ถ้าเห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1
 ถา้คา่ดชันคีวามสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป ถอืวา่
ข้อคำาถามอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ถ้าตำ่ากว่านั้นจะนำามาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
 3. คัดเลือกข้อคำาถามในแบบสอบถาม ที่มีค่า 
IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มาสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับจริง 
จำานวน 30 ข้อ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
 1) ด้านร่างกาย มีจำานวน 8 ข้อ
 2) ด้านอารมณ์-จิตใจ มีจำานวน 5 ข้อ
 3) ด้านสังคม มีจำานวน 6 ข้อ
 4) ด้านสติปัญญา มีจำานวน 6 ข้อ
 5) ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
 ประชาคมอาเซียน มีจำานวน 5 ข้อ
 จากนัน้ใหน้ำาขอ้คำาถามทัง้ 30 ขอ้ในแบบสอบถาม
ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามทั้งฉบับ
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ได้ค่าความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.86 นำาแบบสอบถาม
ไปทดลอง (Try Out) กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 30 คน 
 4. นำาแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแลว้มาหาคา่ความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cron-
bach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.95
 5. นำาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งและดำาเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง
ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557 
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพวิเตอรโ์ปรแกรมสำาเรจ็รปู และในการวเิคราะหข์อ้มลู
พื้นฐาน 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการทางสถิติ ดังนี้
 1. ค่าสถิติพื้นฐาน
 1.1 หาค่าร้อยละ (Percentage)
 1.2 คะแนนเฉลี่ย (Mean)
 1.3 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)
 2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach)
 3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
 3.1 ทดสอบความแตกต่างจากคะแนนกลุ่ม 2 
กลุ่มโดยใช้ t-test
 3.2 ทดสอบความแตกต่างจากคะแนนกลุ่ม
มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบ
ว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ จึงจะทำาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s
Post hoc Comparison) 

ผลการวิจัย
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิ (รอ้ย
ละ 62.5) และสว่นใหญม่อีาชพีรบัจา้ง (ร้อยละ 49.1) รองลง
มาคอื ประกอบธรุกจิส่วนตวั (รอ้ยละ 26.7) และรบัราชการ 

(ร้อยละ 24.2) ตามลำาดับ
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจตอ่การจดักจิกรรมสง่เสรมิพฒันาการเดก็ปฐมวยัของ
นกัศกึษาฝกึสอน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นทีม่ี
คา่เฉลีย่สงูสดุ คอื ดา้นอารมณ-์จติใจ ซึง่มคีวามพงึพอใจอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
 1. ด้านร่างกาย กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ
ว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษาฝึกสอนได้จัดสภาพแวดล้อม
ในชั้นเรียนให้เด็กปฐมวัย ได้ฝึกการจัดเก็บเครื่องใช้ส่วนตัว 
เช่น แก้วนำ้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ถุงเท้า รองเท้า อย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสะอาดอย่างสมำ่าเสมอ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจที่มีค่า
เฉลี่ยตำ่าสุด คือ นักศึกษาฝึกสอนได้มีการเผยแพร่ความรู้ 
ประชาสัมพนัธใ์หผู้้ปกครองทราบในเรือ่งวธิกีารปอ้งกนัและ
รักษาโรคติดต่อในการอนามัยพื้นฐานสำาหรับเด็กปฐมวัย 
เช่น การจัดทำาใบปลิวแผ่นพับหรือจัดบอร์ด นิทรรศการ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เช่นกัน
 2. ด้านอารมณ์-จิตใจ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบ
ว่า ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาฝึกสอนมี
บุคลิกภาพท่ีดีในเร่ืองการแต่งกาย การวางตัวอย่างเหมาะสม
เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการแสดงออกและควบคุมอารมณ์
ไม่ก้าวร้าว หรือใช้วาจา สีหน้าท่าทางที่ไม่เหมาะสม แต่มี
การใช้คำาพูดที่ไพเราะ สุภาพ มีพฤติกรรมการแสดงออก
ทางจิตใจที่อ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส รักเด็ก ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือ 
นกัศกึษาฝึกสอนสามารถดำาเนนิกจิกรรมการสอนใหเ้ปน็ไป
ตามวตัถปุระสงค ์มเีทคนคิการเกบ็เดก็ใหผู้เ้รยีนสงบ มกีาร
กำาหนดกติกาข้อตกลงระหว่างดำาเนินกิจกรรม สามารถจัด
ระเบียบในช้ันเรียนให้เด็กปฐมวัยมีวินัยและควบคุมตัวเอง
ได้ดี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน
 3. ด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษาฝึกสอนได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทางสังคมให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักดูแลตนเองและ
ชว่ยเหลอืตนเองไดเ้หมาะสมตามวยั ตามความสามารถและ
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลเพือ่ใหเ้ดก็มคีวามภาคภมูใิจใน
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ตนเอง ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก และความพงึพอใจทีม่ี
คา่เฉลีย่ตำา่สดุ คอื นกัศกึษาฝึกสอนตระหนกัถงึความสำาคญั
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์หรือ
การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์
หรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืสนบัสนนุนโยบาย การอนรุกัษ์
ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม การใช้พลังงานอยา่งประหยดัและ
ลดภาวะโลกร้อน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน
 4. ด้านสติปัญญา กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ
ว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักศึกษาฝึกสอนสามารถสื่อสารและ
ใช้ภาษากับเด็กปฐมวัยได้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
รู้จักสังเกตพฤติกรรมเด็ก มีการจดบันทึกและรายงาน
พฤติกรรมให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด 
คือ นักศึกษาฝึกสอนได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมกระบวนการ
คิดให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากเช่นกัน
 5. ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ นักศึกษาฝึกสอนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีทักษะการ 
ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนสืบค้นข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม
และรองรับการปรับกิจกรรมและหลักสูตรท่ีสนับสนุนและ
ให้ความร่วมมือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการให้
ความรู้แก่ผู้ปกครอง เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก
เพือ่ทนักบันโยบายและการเปลีย่นแปลงของสงัคม ความพงึ
พอใจอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด 
คือ นักศึกษาฝึกสอนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน
ปฐมวัยที่สนับสนุนและตระหนักถึงความสำาคัญของการเต
รียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากเช่นกัน
 สำาหรับข้อเสนอแนะด้านร่างกาย นักศึกษา
ฝึกสอนควรมีการประสานงานร่วมมือกับผู้ปกครองและ
หน่วยงานภายนอกในการป้องกันโรคติดต่อสำาหรับเด็ก 
นักศกึษาฝกึสอนสามารถสงัเกตสขุภาพอนามยัของเดก็และ
ชว่ยแก้ปญัหาร่วมกับผูป้กครองได้เช่นเดยีวกับครปูระจำาชัน้ 
และควรจัดกิจกรรมกีฬาให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่ง

เสริมการออกกำาลังกาย
 ด้านอารมณ์-จิตใจ นักศึกษาฝึกสอนควรมี
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กรู้จักการฝึกสมาธิ เพื่อการพัฒนา
อารมณ์-จิตใจ ควรส่งเสริมกิจกรรมการเข้าวัดฟังธรรมะ
ง่าย ๆ สำาหรับเด็ก ควรนำาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
บ้าง เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีศรัทธาในพุทธศาสนาและมีจิตใจ
อ่อนโยน
 ด้านสังคม ควรเพ่ิมกิจกรรมให้เด็กได้มีการ
แสดงออกบนเวทีการพูดหน้าชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก
 ด้านสติปัญญา ควรเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริม
จินตนาการกิจกรรมการอ่านหนังสือนิทานในวันหยุดของ
สดุสปัดาห ์เพือ่สง่เสรมิพฒันาการทางภาษาและนสิยัรกัการ
อา่นและดา้นการเตรยีมความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคมอาเซียน
ควรจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการใช้
ภาษาอย่างน้อยสองภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ควรจัดกิจกรรมให้มีการสอดแทรกบูรณาการทักษะวิชา
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ควรส่งเสริมการ
เล่านิทานอาเซียนให้เด็กฟัง เพื่อให้ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในความแตกตา่งระหวา่งเช้ือชาต ิศาสนา วฒันธรรม อาหาร 
และความเป็นอยู่ของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน 
ควรเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้เด็กกล้าแสดงออก
ให้เด็กรู้จักคำาศัพท์พ้ืนฐานและประโยคสนทนาง่ายๆ และ
นักศึกษาฝึกสอนควรมีการใช้ภาษาอังกฤษกับเด็กปฐมวัย
ให้มากขึ้น

การอภิปรายผล
 1. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการจัด
กจิกรรมสง่เสริมพฒันาการเดก็ปฐมวัยของนกัศึกษาฝกึสอน 
โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นอารมณ-์
จติใจ ดา้นสังคม ด้านสตปิญัญา ดา้นการเตรยีมความพรอ้ม
เขา้สู่ประชาคมอาเซยีน และดา้นรา่งกาย สอดคล้องกบังาน
วิจัยของ ราตรี อิงมั่น (2556) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้
ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพันธะ
วัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการบริการ ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและด้าน
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อาคารสถานที่สภาพแวดล้อม
 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า ด้านอารมณ์-จิตใจ มี
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด อาจกล่าวได้ว่า นักศึกษา
ฝึกสอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับ
วัยและพัฒนาการของเด็กโดยผ่านการเล่น ให้เด็กได้เรียน
รู้อย่างมีความสุขและจัดสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
ไม่มีความเครียดหรือความกดดันทางอารมณ์-จิตใจ เพราะ
ความเครียดจะเป็นสิ่งท่ีขัดขวางการคิดและการเรียนรู้ของ
เดก็ บรรยากาศการเรยีนรูท้ีไ่มม่คีวามสขุ สารเคมทีีร่า่งกาย
ปล่อยออกมาจะไปเปลี่ยนโครงสร้างทางสมองทำาให้เกิด
การสรา้งฮอรโ์มนทีเ่กีย่วกบัความเครยีด เรยีกวา่ คอรต์โิซล 
(Cortisol) ซึ่งจะเป็นตัวทำาลายส่วนคอร์เท็กซ์หรือพ้ืนผิว
สมองทีท่ำาหนา้ทีเ่กีย่วกบัความคดิความฉลาด กบัสมองสว่น
ฮปิโปแคมปสัหรอืสมองสว่นทีท่ำาหนา้ทีเ่ก่ียวกบัอารมณ์และ
ความจำา ถ้าเด็กเกิดความเครียดจะทำาให้สมองส่วนเหล่าน้ี
เล็กลงทำาให้ความสามารถในการเรียนรู้ลดลงไปด้วย
 2. กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
นักศึกษาฝึกสอน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระประดิษฐ์ สุทธิญาโณ 
(วิเศษ วงษา) (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้
ปกครองทีม่ต่ีอการจดัการศกึษาปฐมวยัของโรงเรยีนอมัพวนั
ศกึษา ดา้นการจดัการเรยีนการสอนดา้นคา่ใช้จา่ย ดา้นการ
จัดบริการนักเรียน และด้านการให้ข่าวสารข้อมูล พบว่า ผู้
ปกครองทีมี่เพศตา่งกนัมคีวามพงึพอใจตอ่การจดัการศกึษา
ปฐมวัยไม่แตกต่างกัน
 ทั้ ง นี้ อ า จ เนื่ อ งม าจากผู้ ป กครอ งที่ ต อบ
แบบสอบถามทั้งหญิงและชาย ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่
อาศัยอยู่บริเวณที่โรงเรียนก่อตั้งมานาน ได้รับทราบแนว
นโยบายและแนวทางการจัดประสบการณ์ สำาหรับเด็ก
ปฐมวยัมาโดยตลอดและโรงเรยีนไดเ้ปดิโอกาสใหผู้ป้กครอง
เขา้มามสีว่นร่วมในการจดัการศกึษาปฐมวยัทัง้หญงิและชาย
 ดงันัน้ผูป้กครองทัง้เพศหญงิและชายจงึมบีทบาท
ไม่แตกต่างกันในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุก ๆ  ด้าน
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ในพื้นที่รอยต่อของ
พัฒนาการ ((Zone of Proximal Development) ของ
ไวก็อตสกี้ (Lev Semennovich Vygotsky) (Vygotsky, 

1978 : 86) ที่กล่าวว่า พื้นที่รอยต่อของพัฒนาการ คือ 
บรเิวณทีเ่ดก็กำาลงัจะเขา้ใจในบางสิง่บางอยา่ง ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ในการอบรมเลีย้งดเูดก็ ควรเชือ่วา่ เดก็มคีวามสามารถทีจ่ะ
แกป้ญัหาทีเ่กนิกว่าระดบัพฒันาการทางสตปิญัญาของเขาที่
จะทำาได ้หากเขาไดร้บัการแนะนำาชว่ยเหลอืถกูกระตุน้หรอื
ชักจูงโดยใครบางคนที่มีสติปัญญาดีกว่า บุคคลเหล่านี้อาจ
เปน็เพือ่นทีม่คีวามสามารถ พอ่ แม ่ครู หรอืใครกไ็ดท่ี้มีความ
เชีย่วชาญ ไวกอ็ตสกี ้เปรียบเทยีบความชว่ยเหลอืดงักลา่ววา่
เป็นเสมือน “นั่งร้าน” (Scaffold) ที่ทำาหน้าที่ในการเสริม
ต่อการเรียนรู้น่ันเอง ดังน้ัน ผู้ปกครองทั้งหญิงและชายจึง
ไม่มีความแตกต่างกันในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 3. กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึง
พอใจ ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของนักศึกษาฝึกสอน โดยภาพรวมไม่พบความแตกต่าง แต่
ความแตกต่างที่ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีความพึง
พอใจว่าต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของนักศึกษาฝึกสอนมากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้าง 
อาจกล่าวได้ว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีการจัด
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูใ้หกั้บเดก็ปฐมวยัมากกวา่
ผูป้กครองทีม่อีาชพีรบัจา้ง ซึง่สอดคล้องกบั ซองและแฮลที
(Song and Hatti, 1984 : 1262-1281) ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะทางจิตวิทยาในครอบครัวว่า สภาพแวดล้อมมี
ความสำาคัญและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กมาก อาจ
กล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีส่วนสำาคัญอย่าง
มากต่อการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด ผู้ปกครองที่มีเวลาเอาใจใส่ให้ความรักกำาลังใจและ
ครอบครัวที่อบอุ่น จะทำาให้เด็กปฐมวัยประสบความสำาเร็จ
และสามารถปรบัตัวอยูใ่นสังคมปจัจบัุนและอนาคตได้อย่าง
มีความสุข
 ผู้ปกครองท่ีมีอาชีพรับราชการอาจมีการปรับ
ตัวและมีแนวโน้มท่ีจะเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ความรู้และความคาดหวังมากกว่าผู้ปกครองที่มี
อาชีพรับจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับ วิชชุลดา งามปลอด (2540) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการ
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จัดการศึกษาโรงเรียนปฐมวัยเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พบว่า ผู้ปกครองมีความคาดหวังด้านการจัดประสบการณ์
และกิจกรรมการเรียนการสอนคาดหวังให้เน้นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับประถมศึกษา โดย
เสริมให้กล้าแสดงออกและมีทักษะในการติดต่อกับผู้อื่น 
การให้การบา้นควรใหท้กุวนัเปน็การคดิตวัเลข คดิพยญัชนะ 
เสรมิทักษะทางคณติศาสตร์ และภาษาองักฤษ เนน้คณุภาพ
และความขยันหมั่นเพียรไปด้วยกัน

บทสรุป
 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้ปกครองเด็กปฐมวัยใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการจัด
กจิกรรมสง่เสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยของนกัศึกษาฝกึสอน
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้าน
อารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และด้านร่างกายตาม
ลำาดับ ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน แต่พบความแตกต่างที่ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการมี
ความพงึพอใจตอ่การจัดกจิกรรมดา้นการเตรยีมความพรอ้ม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้าง

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนหรือสถาน
ศึกษาปฐมวัย ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้าน
การสื่อสารในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้เหมาะสมกับ
วัยและพัฒนาการเด็ก
 2. ควรมีการสง่เสรมิให้นกัศกึษาฝกึสอนไดฝ้กึฝน
ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ เพ่ือการสือ่สารใหม้ากขึน้รว่มกบั
อาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ในด้านการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน หรือคำาศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำาวันง่าย ๆ
เพื่อเป็นตัวแบบท่ีดีในการเรียนรู้ภาษาที่สองสำาหรับเด็ก
ปฐมวัย ควรมีการบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำาวันเข้าไปในหลักสูตรและการจัดประสบการณ์
ให้กับเด็กปฐมวัยมากขึ้น
 3. นักศึกษาฝึกสอน ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่ง
เสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายเด็กปฐมวัยให้มากขึ้นกว่า
เดิม เช่น การละเล่นกลางแจ้ง การส่งเสริมการออกกำาลัง
กายอย่างสมำ่าเสมอ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 5 ปีการ
ศึกษา 2559 ที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 จำานวน 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ซึ่งนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบการอธิบาย ผลการวิจัยพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน 83 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 100 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอาจารย์
ผู้สอน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาระดับความพึงพอใจมาก คือ ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้าน
หลักสูตร ด้านการวัดประเมินผล และด้านการจัดการเรียนการสอน ตามลำาดับ

คำาสำาคัญ : ความพึงพอใจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
   การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
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Abstract
 The purpose of this research was to 
study satisfaction of the 5th year Early Ehildhood 
Program Students of the Faculty of Education 
under Buriram Rajabhat University with the Early 
Childhood Curriculum (revised edition 2011). The 
population consisted of 83 the 5th year Early 
Ehildhood Program Students in the academic year 
2016. The research tool was a questionnaire. The 
data were analyzed by using frequency, percent-
age Mean and Standard deviation. The obtained 
data were presented in table with explanation. 
The results revealed that students’ satisfaction 
with the revised curriculum was overall at a high 
level. Having considered each aspect, it showed 
that their satisfaction with the instructors was at 
the highest level, and was followed by develop-
ment of students’ learning outcomes, curriculum, 
measurement and evaluation, and instructional 
management, respectively. 

Keywords : satisfaction, Faculty of Education under 
Buriram Rajabhat University, 5-year Early Childhood 
Education (revised edition 2011)

บทนำา
 สาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย คณะครศุาสตร ์เปน็
หน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเปิดสอนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) รุ่นแรกในปีการศึกษา 
2525 ต่อมาในปีการศึกษา 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) วิชาเอกการอนุบาลศึกษาเป็น
ครั้งแรก โดยเปิดสอนตามหลักสูตรของสภาการฝึกหัดครู 
และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543 
(สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั) ตามลำาดบั และในปกีารศกึษา 
2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นครั้งแรก โดยจัดการศึกษา

ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏ หลักสูตร
ใหม่ พุทธศักราช 2546 (โครงสร้างของหลักสูตรประกอบ
ด้วยกลุ่มชุดวิชา จำานวน 4 กลุ่ม มีชุดวิชารวมทั้งสิ้นไม่น้อย
กว่า 35 ชุด) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) หลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) 
สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2559)
การจัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ถึงปีการศึกษา 
2558 จัดการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 
ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554) โดยผลิตบัณฑิตภายใต้ปรัชญา คือ ผลิตครูดี มี
ความรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ และมีศรัทธาในวิชาชีพ
ครูปฐมวัย บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรน้ีจะ
ต้องมีคุณลักษณะและคุณสมบัติของบัณฑิต คือ 1) มี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามปรัชญาของหลักสูตร 2) มีความรู้ ความ
เข้าใจในศาสตร์ของการศึกษาปฐมวัย และมีทักษะใน
วิชาชีพสามารถนำาความรู้ไปจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ รวมทั้งการทำางานร่วมกับผู้เรียน ผู้
ปกครอง ผู้ร่วมงานทุกกลุ่มและชุมชนได้เป็นอย่างดี และมี
ประสิทธิภาพ 3) ใฝ่หาความรู้ ความจริง พัฒนาตนเองและ
ชุมชน เพื่อสร้างภูมิปัญญาไทย มีความศรัทธาในความเป็น
ครปูฐมวยั ยดึมัน่ในจรรยาบรรณของวชิาชพี และทกัษะทาง
สังคมเก่ียวกับความสัมพนัธร์ะหวา่งบคุคล และความรบัผิด
ชอบเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 4) รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้
ปัญหา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
5) มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้ทฤษฎี นวัตกรรม 
เทคโนโลย ีและหลกัการศกึษาปฐมวยัไปสูก่ารปฏบิตังิานใน
หนา้ทีค่รปูฐมวยั ดงันัน้ ในการพฒันาผลการเรยีนรูน้ั้น จงึได้
เน้นมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2) ดา้นความรู ้3) ดา้นทักษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 6) ดา้นทกัษะการจดัการเรยีนรู ้รวมตลอด
หลักสูตรมีจำานวน 166 หน่วยกิต
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การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย
อาจารย์ประจำาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนมีการประชุม
เตรียมความพร้อม มอบหมายหน้าที่ในการจัดทำาราย
ละเอียดรายวิชา การรายงานผลรายวิชา และการประเมิน
หลักสูตรตามกำาหนดเวลา มีการประเมินกลยุทธ์การสอน 
การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม การประเมินผลการ
ดำาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร การทบทวนผลการ
ประเมิน และวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
การสอน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กำาหนดให้ทุก
หลกัสตูรมกีารพฒันาหลกัสตูรใหท้นัสมยั และการปรบัปรงุ
ดชันดีา้นมาตรฐานและคณุภาพการศกึษาเป็นระยะๆ อยา่ง
น้อย 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อ
เนื่องทุก 5 ปี ซึ่งการประเมินหลักสูตรจะเป็นการพิจารณา
เปรยีบเทยีบและตดัสนิเกีย่วกบัองคป์ระกอบตา่งๆ ในระบบ
หลักสูตรว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีความสอดคล้อง
ระหว่างมาตรฐาน ความมุ่งหวัง และการปฏิบัติจริงเพียง
ใด หลกัสตูรนัน้มปีระสทิธภิาพเพยีงใด มผีลกระทบอยา่งไร 
ทั้งนี้เพื่อจะนำาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรได้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์
ผู้สอน การจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผล และ
ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการสำารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีท่ี 5 ท่ีมีต่อหลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) พบ
วา่ นกัศกึษาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวัย ชัน้ป ี5 ปกีารศกึษา 
2558 มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (วราลี 
โกศยั และคณะ, 2558 : 51-52) และผลการประเมนิประกนั
คุณภาพหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่สำานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษากำาหนดในรอบปีการศึกษา 2558 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมีคะแนนเฉลี่ย 3.48 
(คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, 2559 : 59)
 ดังนั้น คณะผู้วิจัย จึงสนใจท่ีจะศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีท่ี 5 
ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ ท่ีมีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพื่อ
นำาผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม และทัน
สมัยในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีต่อหลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ปีการ
ศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
จำานวน 83 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้มาแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 
5 ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ท่ีมีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 
แบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ตอน คอื 1) สถานภาพผูต้อบ
แบบสอบถาม 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 
3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ผู้วิจัยและคณะได้นำาแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักศึกษาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณา
ตรวจแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตลอดจนวิเคราะห์
ความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหา (Content Validity) ความ
เข้าใจและการใช้ภาษา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ระหว่าง 0.80 - 1.00 และดำาเนินการศึกษาคัดเลือกแต่
เฉพาะข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าใช้ได้เท่านั้น 
มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่ แล้วเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ 
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ผลการวิจัย
 ผลการวจิยัสามารถสรปุไดต้ามวตัถปุระสงคก์าร
วิจัย ดังนี้
 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศ
หญิง จำานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 5 หมู่ 1 จำานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 และ
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หมู่ 2 จำานวน 42 คน คิดเป็นร้อย

ละ 50.60 รวมนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หมู่ 1 และหมู่ 2 จำานวน 
83 คน คิดเป็นร้อยละ 100
 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั (5 ป)ี (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2554) ปรากฏผลดังตารางที่ 1 

 ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ช้ันปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรฯ
ระดับความพึงพอใจ

แปลความ
S.D.

ด้านหลักสูตร
ด้านอาจารย์ผู้สอน
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านการวัดประเมินผล
ด้านการพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน

4.41
4.67
4.25
4.26
4.41

0.39
0.38
0.42
0.55
0.45

มาก
มากที่สุด

มาก
มาก
มาก

  จากตารางที ่1 แสดงใหเ้หน็วา่ ความพึงพอใจ
ของนกัศกึษาทีม่ตีอ่หลกัสตูร โดยภาพรวมทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุ 
ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, 
S.D. = 0.38) รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาผลการเรียน
รู้ของผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.41, S.D. = 
0.45) ด้านหลักสูตร ( = 4.41, S.D. = 0.39) ด้านการวัด
ประเมินผล ( = 4.26, S.D. = 0.55) และด้านการจัดการ
เรียนการสอน ( = 4.25, S.D. = 0.42) ตามลำาดับ
 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติม ได้สรุปผล 
และนำาเสนอรายละเอียด ดังนี้ 1) ต้องการให้ทางสาขาวิชา
พจิารณารปูแบบการเขยีนแผนการจดัประสบการณใ์หเ้ปน็
รูปแบบเดียวกัน 2) มีงบประมาณเล็กน้อยให้นักศึกษาเพื่อ
จัดสื่อในการสอน 3) ควรเขียนแผนน้อยลง เน้นในเรื่อง
คุณภาพจะได้มีเวลาคิดและจัดประสบการณ์ดีๆ ให้กับเด็ก 
4) หลักสูตรมีความชัดเจนเหมาะสมกับผู้เรียน แต่ควรเพิ่ม
อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน เช่น เทคโนโลยีในการเรียนรู้

ตา่งๆ 5) หลักสูตรมคีวามเหมาะสมในการจดัการเรยีนรูแ้ละ
พัฒนาผลการเรียนรู้ 6) หลักสูตรการสอนเป็นหลักสูตรที่ดี
และอยากให้มกีารพฒันาตอ่ๆ ไป 7) ควรใหน้กัศกึษาทำาสือ่
การสอนหลากหลายรปูแบบ 8) จดัใหม้หีอ้งเรียนจำาลองหอ้ง
อนบุาลมมีมุตา่งๆ และสือ่การเรยีนการสอนครบ 9) จดัการ
เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

อภิปรายผล
 หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนำาผลน้ัน
มาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้
 จากผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อหลักสูตร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ 
เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อ
เนื่อง มีการประเมินผลหลักสูตรทุกปี โดยยึดแนวทางตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตาม
มาตรฐานคุรุสภา หลักสูตรมีลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพใน
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การผลติครูและบคุลากรทางการศกึษา สาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวัย ให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และ
สามารถนำาความรู้ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป 
การจัดการเรียนการสอนมีการวางแผนการสอนอย่างเป็น
ระบบ มีการกำาหนดจุดมุ่งหมายในการสอนอย่างชัดเจน
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงมีวิธีการสอนที่หลาก
หลาย นักศึกษาเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ มีการจัดสภาพ
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ วิไลวรรณ 
ศิริเมฆา และคณะ (2550 : บทคัดย่อ) ที่สำารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอน สาขา
วชิาการศกึษาปฐมวัย คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย์ ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมาก และการศึกษาของ ว
ราลี โกศัย และคณะ (2558 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาสำารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 ที่
มตีอ่หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 
(5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ความพึงพอใจโดย
ภาพรวมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
อาจารย์ผู้สอน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ด้านผลการ
เรยีนรู้ของผูเ้รยีน ดา้นหลกัสตูร ดา้นการวดัประเมนิผล ดา้น
การจัดการเรียนการสอน ความพึงพอใจระดับมาก 
 ความพึงพอใจของหลักสูตร ทั้ง 5 ด้าน พบว่า 
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน 
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสตูร ดา้นการพฒันาผลการเรยีน
ของผูเ้รยีน ดา้นการวดัประเมนิผล และดา้นการจดัการเรยีน
การสอน ทั้งนี้เน่ืองจาก 1) อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย ทุกคนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ ด้านการ
ศึกษาปฐมวัยโดยตรง ทำาให้สามารถออกแบบการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถ่ายทอดประสบการณ์ ตอบ
ขอ้ซกัถาม ปญัหาของนกัศกึษาไดด้ ีอาจารยผ์ูส้อนให้ความ
เอาใจใส่ดูแล และให้คำาแนะนำาติดตามปัญหาของนักศึกษา
อยา่งตอ่เนือ่ง 2) ดา้นหลกัสตูร หลกัสตูรมกีารปรบัปรงุและ
พัฒนาให้มีคุณภาพและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน จัดการศึกษาสอดคล้อง
กบัปรชัญาและวัตถปุระสงคข์องหลกัสตูร กำาหนดแผนการ

ศึกษาตลอดหลักสูตรที่ชัดเจน มีปฏิทินการศึกษา โดย
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรได้ดำาเนินการอย่างเป็นระบบ 
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะ
ครุศาสตร์ และฝ่ายหลักสูตร สำานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 3) ด้านการพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน 
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิด
ชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ และด้านการจัดการเรียนรู้ สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย มีทิศทางที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิต
ใหม้คุีณภาพเปน็ทีย่อมรบัของสังคม โดยยดึกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่งชาตแิละมาตรฐานครุสุภา จงึสง่
ผลให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามผลการเรียน
รู้ที่กำาหนด 4) ด้านการวัดประเมินผล มีการวัดประเมิน
ผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการ
สอนของรายวิชา มีการประเมินผลที่โปร่งใส ตรงตามเวลา 
เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่กำาหนดไว้ล่วง
หน้า โดยอาจารย์ผู้สอนจะวางแผนการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชาอย่างเป็นระบบ การวัดประเมินผลยึดตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา ดำาเนินการตามประกาศ 
เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์  และ  5)  ด้านการจัดการเรียนการสอน 
มกีารจดัการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะวิชาและ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ใช้วิธีการสอนที่ส่งเสริมให้
นกัศึกษาไดป้ระยกุตแ์นวคิด ศาสตรท์างวิชาชีพ และศาสตร์
ทีเ่ก่ียวขอ้งในการพฒันาการเรยีนรู ้ใชส้ือ่ประกอบการสอน 
เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบการเรยีนการสอน หอ้งเรยีน
และห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ 
มีระบบบริการสารสนเทศห้องสมุด  โดยอาจารย์ผู้สอน
ได้มีการประชุมปรึกษาหารือ  แลกเป ล่ียนเรียนรู้  
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการศึกษาของ วิไลวรรณ ศิริเมฆา 
และคณะ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง การ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการ
เรียนการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา
มคีวามพงึพอใจ ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน อยูใ่นระดบั
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มาก ( = 3.92, S.D. = 0.49) และสอดคลอ้งกบัวราล ีโกศยั 
และคณะ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ทำาการวิจัย เรื่อง ความพึง
พอใจของนกัศกึษาชัน้ปทีี ่5 มตีอ่หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554) พบวา่ นกัศึกษามคีวามพงึพอใจดา้นการจดัการเรยีน
การสอน อยู่ในระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.53) เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยควรพิจารณาข้อมูล
ความพงึพอใจในแตล่ะดา้นเปน็รายขอ้ แลว้นำาผลมาพัฒนา
ปรับปรุงการดำาเนินการหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
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 ควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเน่ือง เพื่อนำาผลมาปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน การเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 
21 และประชาคมอาเซียน
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บทคัดย่อ	
 บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพ่อค้า แม่ค้า เจ้าหน้าที่เทศบาล
ตำาบลหนองกี่ อำาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ สัมภาษณ์เจาะ
ลึก สนทนากลุ่ม การจัดเวทีวิเคราะห์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาจากการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัปญัหาอปุสรรคก์ารเรยีนภาษาองักฤษของเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลตำาบล
หนองกี ่มกีลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 77 คน พบวา่ สว่นใหญมี่ความกลวัและกงัวลในการสือ่สารภาษาองักฤษ เนือ่งจากไมส่ามารถ
เข้าใจในสิ่งที่ตนเองพูด กลัวว่าตนเองจะพูดผิด กลัวใช้ไวยากรณ์ผิด ทำาให้ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ไม่กล้าแสดงออก แปล
ความหมายไม่ได้จึงไม่สามารถสื่อสารเบื้องต้นกับชาวต่างชาติได้ การพัฒนาภาษาอังกฤษจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
ทักษะให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะการ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน จากการใช้เทคนิคการฟังพูดอ่านเขียนทำาให้ประชาชนในเขตเทศบาลอำาเภอหนองกี่สามารถใช้ภาษา
องักฤษเพือ่การสือ่สารได้ในระดบัพืน้ฐานและกลา้ทีจ่ะเรยีนรูจ้นนำาไปสูก่ารสือ่สารภาษาองักฤษในชวีติประวนัได ้ตลอดจน
พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งๆ ข้ึนไป เน่ืองจากเทศบาลตำาบลหนองกี่มีเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ เช่น 
ปราสาทเขาพนมรุง้ ปราสาทเมอืงตำา่ ตลอดจนเปน็เสน้ทางเชือ่มโยงเขา้สูจั่งหวดันครราชสมีา จงึทำาให ้พอ่คา้ แมค่า้ เจา้หนา้ที่
เทศบาลและประชาชนท่ัวไป ต้องเตรียมความพร้อมในการปรับตัวด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อเป็นการติดต่อข้อมูล
ข่าวสารหรือช่วยเหลือชาวต่างชาติท่ีเข้ามาท่องเท่ียว ตลอดจนติดต่อข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ตำาบล
หนองกี่อีกด้วย 

คำาสำาคัญ : พัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พ่อค้าแม่ค้า
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Abstract	
 The article entitled "Development of 
Communicative English Learning Course" aimed 
at studying the problems in the development of 
communicative English learning course and studying
the development of communicative English learning
course. The data collected in this research were 
composed of in-depth interview,  focus  group
discussion, analysis forum, participant observation, 
and related documents. Having collected the data 
from 77 NongKi municipality officials and people 
as the sample in the area of NongKi municipality, 
the results showed that they mostly felt worried 
about speaking English because they could not 
understand what they spoke and were afraid of 
making grammatical mistakes. Besides, they were 
shy to speak English and could not communicate 
with foreigners. So, it is very necessary for them 
to improve four English skills, namely listening, 
speaking, reading, and writing, and it is also an im-
portant factor for those who joined in this training 
course to learn all four skills. After the techniques 
of listening, speaking, reading, and writing were 
used, the people in the area of NongKi municipality
could use English for communication at the basic 
level. They had more confidence of English 
communication in their daily life than before. Since 
NongKi municipality has the roads connected to 
the important tourist attractions such as Phanom 
Rung Sanctuary, Muang Tam Sanctuary and also 
to Nakhon Ratchasima province; the vendors,
municipality officials, and general people in NongKi 
municipality needed to be ready to adapt
themselves to English in order to communicate 
and also distribute the information of government 
sectors in the area of NongKi sub-district. 
Keywords: Development of Curriculum, English 
Learning, Vendors

บทนำา
 สังคมปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยให้การ
ตดิตอ่สือ่สารเรว็ขึน้ ทำาใหป้ระเทศตา่งๆทัว่โลกมกีารตดิตอ่
ส่ือสารกันมากข้ึน ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ วฒันธรรมและการดำารงชวีติของมนุษยใ์นปจัจบุนั 
ภาษามีบทบาทสำาคัญในการติดต่อส่ือสารเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจกันและกัน และเป็นเครื่องมือในการพิจารณา ข้อมูล 
ข่าวสารและวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่ง
ข้อมูลข่าวสาร วัฒนธรรมต่างๆ ที่แพร่เข้ามานั้น ส่วนใหญ่
เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงส่งผลให้ระบบการศึกษาไทย
ตอ้งมกีารพฒันาความรูค้วามสามารถทางภาษาองักฤษของ
คนไทยให้อยู่ในระดับที่สามารถติดต่อส่ือสารกันเป็นภาษา
อังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งถือเป็นอีกหนทางหนึ่ง
ทีจ่ะสามารถถา่ยทอด วฒันธรรมทีด่ขีองไทยไปสูส่งัคมตา่งๆ
ทั่วโลก (จารุวรรณ บุตรเคน, 2552 : 11)
 ข้อมูลยังปรากฏว่า มีประเทศทั่วโลกมากกว่า 
90 ประเทศ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการ หรือ
กึ่งราชการ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปจะ
ใช้ภาษาอังกฤษติดต่อส่ือสารระหว่างกันโดยตรง บาง
ประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง มีประเทศสวีเดน 
เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และเดนมาร์ก ยังมีข้อมูลสถิติร้อย
ละ 98 ของนกัวจิยัดา้นฟสิิกสแ์ละเคมเีลอืกใชภ้าษาองักฤษ
ในการเขยีนขอ้มลูเพือ่ใหผู้ส้นใจเข้าถงึได้งา่ย ในปจัจบุนัยงัมี
ประชาชนทั่วโลกประมาณ 500-1,000 ล้านคน ที่สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ยัง
คาดการณ์กันว่าในอีก 15-20 ปีข้างหน้า ภาษาอังกฤษจะ
ถูกใช้เป็นภาษาหลักในสถานประกอบการทั่วโลก และใช้
เป็นทักษะพื้นฐานทางภาษาการเรียนรู้ในห้องเรียนทั่วโลก 
ไม่ต่างจากทักษะการศึกษาทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
และอินเทอร์เน็ต (อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ, 2555 : 21)
 วธิกีารเรยีนการสอนภาษาองักฤษโดยท่ัวไปและ
ในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วมีผู้สอนเป็นศูนย์กลางกล่าว
คือผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญกว่าผู้เรียน ผู้สอนเป็นผู้ให้
ข้อมูลผู้เรียนเป็นผู้รับข้อมูลและทำาตามคำาสั่ง จึงกล่าวได้
ว่าการเรียนในลักษณะนี้จะทำาให้ผู้เรียนขาดทักษะในการ
ทำางานร่วมกัน ช่วยเหลือกันรับผิดชอบร่วมกัน ไม่มีความ
คิดริเริ่มสานต่อและพัฒนาเพื่อให้งานบรรลุผล ไม่รู้จักวิธี
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แก้ปัญหา ซึ่งทักษะต่างๆเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนจะต้องใช้
ในชวีติจริง ดว้ยเหตดุงักลา่วการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ
ในช่วงระยะหลังนี้จึงสนใจแนวคิดการเรียนการรู้แบบร่วม
งาน (Collaborative Learning) ซึ่งพัฒนามาจากปรัชญา
ของการสร้างความรู้ โดยกระบวนการทางสังคม (Social 
Constructivism) (พูลสุข รัตโนทยานนท์, 2553 : 68) 
แนวโน้มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมานั้นมุ่งให้ความสำาคัญกับวิธีการสอนต่างๆ ที่เชื่อว่า
จะทำาให้ผู้เรียนประสมความสำาเร็จในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพือ่การสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การสอนจงึใหค้วาม
สำาคญักบัการอสอนภาษาองักฤษทีเ่นน้ผูเ้รียนเปน็ศูนยก์ลาง 
(Student-based Instruction)
 จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพิจารณา
เห็นความสำาคัญการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารให้กับประชาชนในพ้ืนที่ตำาบลหนองกี่ เนื่องจาก
ตำาบลหนองกี่ มีสภาพคมนาคมที่เหมาะแก่การพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การท่องเท่ียว และท่ีสำาคัญมี
เส้นทางเช่ือมต่อกับประเทศกัมพูชา จึงถือได้ว่าเป็นเขต
พื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับประเทศ ปัจจุบันมีจำานวนนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเท่ียวปราสาทเขาพนมรุ้ง
ปราสาทเมอืงตำา่และแหลง่ทอ่งเทีย่วใหม่ คือ สนามฟตุบอล
ไอโมบายและสนามแข่งรถ อำาเภอหนองกี่เป็นเส้นทางผ่าน
เชือ่มตอ่แหลง่ท่องเทีย่วของจงัหวดับุรรีมัย ์ในขณะเดยีวกนั
ยงัเปน็ทอ้งถิน่ทีมี่ชือ่เสยีงทางดา้นมวยไทย ผา้ไหม สิง่สำาคญั
อีกอย่าง อาหารดีโดยเฉพาะไก่ย่างหนองกี่ เป็นที่รู้จักของ
ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมานานนับยี่สิบปี โดยมีคำาขวัญ
ประจำาอำาเภอวา่ “ถ่ินมวยดงั ไกย่า่งรสด ีมากมผีา้ไหม หลาก
หลายวฒันธรรม” ดงันัน้ นโยบายของเทศบาลตำาบลหนองกี่
กับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของประชาชน 
จงึมคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ตอ่ความตอ้งการเปลีย่นแปลงทาง
สงัคมและเศรษฐกจิของประชาชนในเทศบาลตำาบลหนองก่ี 
จังหวัดบุรีรัมย์ และจำาเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาความรู้
ภาษาอังกฤษให้ประชาชนเพื่อรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ ผู้ศึกษาจึงทำาการวิจัยเรื่อง 
“ความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
พอ่คา้ แมค่า้ เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลตำาบลหนองกี ่อำาเภอหนองกี ่
จงัหวัดบรุรีมัย”์ เพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะการ

ส่ือสารภาษาองักฤษของประชาชนในเทศบาลตำาบลหนองกี่
ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยเน้นการ
เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษให้
สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ผลจริง

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรภาษา
อังกฤษเพื่อการส่ือสารแก่ประชาชนในเทศบาลตำาบล
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
 2. เพื่อศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของประชาชนในเทศบาลตำาบลหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีการวิจัย
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ใช้กระบวนการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) ทั้งนี้
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวมรวบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เป็นหลักและใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ
เสริม โดยได้ทำาการศึกษาครอบคลุมตามประเด็นเกี่ยวกับ
บริบทชุมชน เช่น สภาพทั่วไปของเทศบาลตำาบลหนองกี่ 
เส้นทางคมนาคม สถานทีท่อ่งเท่ียว ทกัษะการส่ือสารภาษา
อังกฤษ เพื่อนำามาศึกษาพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
พร้อมทั้งจัดหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
 1. พ่อค้า แม่ค้า  จำานวน 50 คน
 2. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำาบลหนองกี่  จำานวน 20 คน
 3. ประชาชนที่สนใจ จำานวน 7 คน
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำาการรวบรวมจาก
ผูใ้หข้อ้มลูสำาคญั (Key Informants) จำานวน 20 คนทีเ่ลอืก
มาจาก 3 กลุม่เปา้หมาย ไดแ้ก ่ผูน้ำาชมุชน ผูบ้รหิารเทศบาล
ตำาบลหนองกี ่พอ่คา้แมค่า้ เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลตำาบลหนองกี่
และประชาชนทีส่นใจ ในเทศบาลตำาบลหนองกี ่โดยทำาการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) กับผู้ที่สามารถ
ส่ือสารและให้เหตุผลได้ดี อีกทั้งยังเต็มใจให้ข้อมูลสำาคัญ 
ทั้งนี้ได้กำาหนดเงื่อนไขว่าผู้ให้ข้อมูลสำาคัญทุกคนต้องอยู่
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อาศยัในตำาบลหนองกีม่าแลว้เป็นระยะเวลา 5 ปขีึ้นไป เพื่อ
ให้ได้ผู้ที่รับรู้ความเป็นไปและทราบเรื่องราวต่างๆท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชนได้อย่างดี นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
การเลือกแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) เก็บ
ขอ้มลูผูท้ีเ่ขา้มาเปน็อาสาสมคัรเข้ารว่มโครงการวจิยัพฒันา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จำานวน 77 คน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในครั้งนี้ คณะผู้ศึกษา
ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qual-
itative Research) เป็นหลักโดยศึกษาจากการสัมภาษณ์
เจาะลกึรายบคุคล การสนทนากลุม่ การจดัเวทแีละการเดนิ
สำารวจ และเชงิปรมิาณเสรมิ โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็
ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
 1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการ
ศกึษาครัง้นีไ้ดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูทตุยิภมูมิาจากแหลง่ตา่งๆ 
ดังนี้
  1.1 ขอ้มลูเอกสารทางวชิาการ แนวคดิทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะผู้ศึกษาได้ค้นคว้าจากตำารา 
เอกสาร บทความ ผลงานวิจัย และรายงานที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
และความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
ประชาชน นอกจากนี้ยังได้ศึกษาทักษะการสื่อการ ความ
ตอ้งการในการพัฒนาภาษาองักฤษของประชาชน นอกจาก
ได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการแล้ว ยังได้ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารทางการพฒันาทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ และ
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำาหรับประชาชน 
จากวารสารต่างๆ เป็นต้น
  1.2 ข้อมูลจากสื่อต่างๆ เมื่อศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารแลว้ เพือ่ใหเ้กิดความเข้าใจในประเด็นทีศ่กึษาอยา่ง
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาได้พยายามหาความรู้เพิ่มเติม
จากรายการโทรทศัน ์สือ่สิง่พมิพแ์ละสือ่อเิลก็ทรอนกิตา่งๆ 
เช่น เว็บไซต์ VDO/DVD เป็นต้น ในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ
ทางการพฒันาทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ และหลกัสตูร
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำาหรับประชาชน
 2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวม

รวมขอ้มลูปฐมภูมใินการศึกษาครัง้นี ้ไดแ้ก ่แนวคำาถาม การ
บันทึกข้อมูลและแบบสอบถามดังนี้
  2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดำาเนินการ
โดยการสมัภาษณผ์ูใ้ห้ขอ้มลูสำาคญั โดยใชแ้นวสมัภาษณเ์กบ็
รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การ
เขยีน ตลอดจนการผสมคำาศัพท ์การสะกดคำา การแปลความ
หมายของคำาศัพท์ พร้อมทั้งทักษะการสื่อสารสนทนาพูด
คุยกับชาวต่างชาติ เป็นต้น เพื่อประเมินความสามารถของ
ผู้เรียน และค้นหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย 
ผู้นำาชุมชน พ่อค้าแม่ค้า เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชน
ที่สนใจ
  2.2 การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การเก็บรวม
รวมข้อมูลเกี่ยวกับการผสมคำาศัพท์ การสะกดคำา การแปล
ความหมายของคำาศพัท ์พรอ้มทัง้ทกัษะการสือ่สารสนทนา
พูดคุยกับชาวต่างชาติ เป็นต้น โดยผู้ศึกษาเป็นผู้บันทึก
ข้อมูลด้วยตนเอง
  2.3 การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ในอีก
รูปแบบหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลจากการสนทนา กับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยใช้เทคนิคการ
ระดมความคิด โดยใช้แนวสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับศึกษา
ปญัหาการพฒันาหลักสูตรภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร ดา้น
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ตลอดจนศึกษาความ
ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของประชาชน 
เช่น การผสมคำาศัพท์ การสะกดคำา การแปลความหมาย
ของคำาศัพท์ พร้อมทั้งทักษะการส่ือสารสนทนาพูดคุยกับ
ชาวต่างชาติ เป็นต้น
  2.4 การจัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา 
เพื่อแนวทางการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สือ่สารแกป่ระชาชนในเทศบาลตำาบลหนองกี ่จงัหวดับรุรีมัย ์
ผู้ศึกษาได้เชิญเปิดเวทีรับอาสาสมัครบุคคลที่สนใจ เข้า
ร่วมโครงการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สำาหรับประชาชนในเทศบาลตำาบลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
  2.5 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม คณะผู้ศึกษา
ได้ทำาการการสังเกตร่วมกบัพอ่ค้า แมค้่า เจา้หนา้ทีเ่ทศบาล 
และประชาชนที่สนใจ โดยผู้ศึกษาได้สังเกตผู้เข้าร่วมจาก
การสนทนา การพูด ลักษณะท่าทาง หรือพฤติกรรมของ
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ผูเ้ขา้ร่วมการสนทนาวา่มสีว่นร่วมมากนอ้ยเพยีงใด ซึง่มกีาร
ทำากจิกรรมรว่มกนัเพ่ือใหเ้กดิความคุน้เคยกบักลุม่เปา้หมาย 
จะทำาใหค้ณะผูศ้กึษาเหน็ภาพรวมของเหตกุารณต่์างๆ อยา่ง
เป็นธรรมชาติมากที่สุด และทำาให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ผลการศึกษา
 1. ปญัหาและความต้องการพัฒนาภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสารของประชาชนในเทศบาลตำาบลหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรคการเรียนภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่เทศบาลและ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลหนองก่ี มีกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 77 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีความกลัวและกังวลใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ เนื่องจาก ทุกคนกลัวว่าคู่สนทนา
จะไมส่ามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีตนเองพดู กลวัวา่ตนเองจะพดูผิด 
กลัวใช้ไวยากรณ์ผิด ทำาให้ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ไม่กล้า
แสดงออก เนือ่งจากมีปัญหาในการสือ่สารภาษาองักฤษ เช่น 
ไม่มคีำาศพัท ์แปลความหมายไมไ่ดจ้งึไม่สามารถสือ่สารเบือ้ง
ต้นกับชาวต่างชาติได้ การพัฒนาภาษาอังกฤษจำาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะให้ครอบคลุมท้ัง 4 ด้าน คือการ 
พูด ฟัง อ่าน เขียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญที่จะให้ประชาชนใน
เทศบาลหนองกีเ่กดิทกัษะการเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนั และการที่
ประชาชนไมเ่ขา้ใจคำาศพัทไ์มรู่ค้วามหมายและทีส่ำาคญัขาด
การสนทนากับชาวต่างชาติอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการที่
ขาดความเชือ่มัน่และความไมก่ลา้สนทนาพดูคุยกบัชาวต่าง
ชาติกลายเป็นข้อจำากัดในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของเจ้าหน้าที่เทศบาล พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนใน
เทศบาลตำาบลหนองกี่ สำาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ
เป็นปัญหาหลักที่จะต้องพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้เข้าใจ
และสามารถเรียนรู ้ตลอดจนพฒันาภาษาอังกฤษใหด้ยีิง่ข้ึน 
เนือ่งจากเทศบาลตำาบลหนองก่ีมเีสน้ทางเชือ่มโยงกบัแหลง่
ทอ่งเทีย่วทีส่ำาคญั เชน่ ปราสาทเขาพนมรุง้ ปราสาทเมอืงตำา่ 
ตลอดจนเปน็เสน้ทางเชือ่มโยงเขา้สูจ่งัหวดันครราชสมีา จงึ
ทำาให้ พ่อค้า แม่ค้า เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนทั่วไป 
ตอ้งเตรียมความพร้อมในการปรบัตวัดา้นภาษาองักฤษมาก
ขึน้ เพ่ือเปน็การตดิต่อข้อมลูขา่วสารหรอืชว่ยเหลอืชาวตา่ง
ชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว ตลอดจนติดต่อข้อมูลข่าวสารจาก
หนว่ยงานราชการ ในพืน้ทีต่ำาบลหนองกี ่จากขอ้มลูดงักลา่ว 

ผู้วิจัยจึงจำาแนกความแตกต่างของเจ้าหน้าที่เทศบาล และ
พ่อค้าแม่ค้าเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการพัฒนาภาษา
อังกฤษ
 1.1 ปัญหาและความต้องการพัฒนาภาษา
อังกฤษของเจ้าหน้าที่เทศบาล มีรายละเอียดดังนี้
  1.1.1 ปัญหาด้านการพูดภาษาอังกฤษของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำาบลหนองกี่ พบว่า ขาดความมั่นใจ
จากการฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคภาษา
อังกฤษ ปัญหานี้ อาจเกิดจากปัจจัยเรื่องความไม่มั่นใจใน
ตนเองและการไม่ต่อเนื่องในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร จากการบอกเล่าของนายจำานอง ฉิมจารย์ ได้เล่าว่า 
“การสนทนาพดูคยุภาษาองักฤษ ถามวา่ ทีเ่รยีนมาสามารถ
นำามาใชไ้ด้หรอืไม ่สว่นใหญใ่นการเรียนเรามกัเนน้การเรยีน
รู้จากหลักไวยากรณ์เป็นหลัก พอเจอชาวต่างชาติ จึงทำาให้
นกึถงึวา่จะพดูถกูตอ้งตามหลกัหรอืไม ่ฉะนัน้ ผมคดิวา่ หาก
จะเรยีนพฒันาภาษาองักฤษใหไ้ดผ้ลดแีละสามารถส่ือสารได ้
จำาเป็นอย่างยิ่งต้องเริ่มต้นจากการหัดพูดในประโยคง่ายๆ 
หรือประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำาวันเสียก่อน เพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจและปูพื้นฐานให้เกิดความมั่นใจที่อยากจะ
สนทนากับชาวต่างชาติมากขึ้น เนื่องจากการพูดเป็นจุด
เริ่มต้นของการพัฒนาทุกภาษา เช่น ในวัยเด็กเราเริ่มต้น
จากการพูดคำาส้ันๆก่อนและค่อยเรียนรู้จนเกิดการต่อเป็น
ประโยคสามารถส่ือได้ แต่ทั้งน้ีทั้งน้ัน เด็กก็อาศัยคำาศัพท์
จากพอ่แมแ่ละญาตพิีน่อ้งทีใ่กลช้ดิ จนสามารถพดูไดใ้นทีส่ดุ 
ผมจึงคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่จะได้ผลดีจึงเริ่มต้นจา
การพูดเสียก่อนจึงนำามาสู่การเขียนตามมา” จากคำาพูดดัง
กล่าวชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะด้านการพูดเป็นปัจจัยที่
สำาคัญที่ทำาให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่สนทนาพูดคุย
กับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกรณีคนไทยที่
มีสามีเป็นชาวต่างชาติเริ่มต้นจากการเรียนรู้คำาศัพท์ง่ายๆ 
และสื่อสารเป็นประโยค
  1.1.2 ปัญหาด้านการฟังภาษาอังกฤษของ
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำาบลหนองกี่ พบว่า ขาดประสบการณ์
ในการฟังภาษาอังกฤษ ปัญหาน้ีอาจเกิดจากปัจจัยหลาย
ด้านเช่น ความสนใจ ประสบการณ์ในการฟัง โอกาสในการ
เรยีนรู ้ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็วา่ เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลตำาบลหนองกี ่
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เกิดความไม่เข้าใจ ฟังไม่ทัน หรืออาจแปลความหมายไม่ได้
ในสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อสาร ทำาให้เจ้าหน้าที่เทศบาล
ตำาบลหนองก่ีไม่สามารถสื่อสารหรือตอบคำาถามได้อย่าง
สมบูรณ์ จากการบอกเล่าของนายจำานอง ฉิมจารย์ เล่าว่า 
“ปัญหาการฟังพวกเรามีมาก เนื่องจาก โอกาสและเวลา
ในการฟังไม่ต่อเนื่อง เพราะว่า บางวันงานมาก หรือมีงาน
ออกพืน้ที ่จงึทำาใหค้วามเขา้ใจในการฟงัเพือ่จะสือ่สารตอ่ไม่
สมบูรณ์” จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่
เทศบาลตำาบลหนองกี่ มองเห็นความสำาคัญในการพัฒนา
ทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร เพือ่เพิม่ศกัยภาพใหกั้บ
ตนเองและองค์กรได้ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
  1.1.3 ปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษของ
เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลหนองกี ่พบวา่ ขาดประสบการณก์ารอา่น 
วิธีการอ่าน เทคนิคการอ่าน รวมถึงโอกาสเข้าถึงสื่อต่างๆที่
เป็นภาษาอังกฤษ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร บทความทาง
วิชาการ หรือ นิตยสาร เป็นต้น ปัญหานี้อาจเกิดจากความ
สนใจในการอ่านไม่มากพอ สะท้อนให้เห็นว่าทักษะการ
อ่านต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้เดิม และความสนใจ
เฉพาะบุคคล จากการบอกเล่านายสุชาติ จุ้ยชุมแสง เล่าให้
ฟังว่า “ภาษาอังกฤษ อ่านได้พอสมควรแต่ปัญหาหลัก ๆ 
คือ แปลไม่ค่อยได้ หรือแปลได้แต่ไม่ได้ใจความเพราะบาง
เนื้อหาเป็นสำานวนประโยคยาก แปลศัพท์ได้แต่ไม่เข้าใจ
ความหมาย และโอกาสอ่านก็น้อย เพราะส่วนมากทำางาน
ประจำา” จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่
เทศบาลตำาบลหนองกี่ เห็นความสำาคัญในการอ่าน เพราะ
การอา่นเปน็หวัใจในการเรยีนรู ้สงัคมการอา่นคอืสงัคมแหง่
การเรียนรู้ การอ่านมากจะนำาไปสู่การพัฒนาในทุกๆด้าน 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน
  1.1.4 ปัญหาด้านการเขียนภาษาอังกฤษของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลหนองก่ี พบว่า ขาดความม่ันใจจากการ
เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ประสบการณ์การเขียน 
การสะกดคำา โครงสรา้งประโยค ไวยากรณ ์และสำานวนการ
ใชต้ามหลกัภาษาและวฒันธรรมทางดา้นภาษา ปญัหานีอ้าจ
เกดิจากความสนใจในการเขยีนไมม่ากพอ สะทอ้นใหเ้หน็วา่
ทักษะการเขียนต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้เดิม และ
ความสนใจเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการฝึกเขียน

เป็นประจำาจะทำาให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน จากวิจัยของนาย
สุนิตย์ ยอดขันธ์ (2555) พบว่า การเขียน เป็นการสื่อความ
หมายหรือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด เสนอแนวคิดของ
ผู้เขียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยเรียงลำาดับความสำาคัญอย่าง
มีขั้นตอน และส่ือความหมายออกมาเป็นตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ์ ตลอดจนเป็นเรื่องราวได้ การเขียนอย่างน้อย
ตอ้งประกอบดว้ยความสามารถในการสรา้งประโยค การนำา
ประโยคมาเรียบเรียงได้อย่างมีความหมาย เพื่อให้ผู้อ่านรับ
รู้และเข้าใจได้ตรงตามเจตนาของผู้เขียน ฉะน้ัน การเขียน
จึงมีความสำาคัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ เป็นการส่ือสารทักษะภาษาอังกฤษผ่านตัวอักษร 
ซึง่การเขยีนจะมกีารเชือ่มโยงไปถงึทกัษะการจำาคำาศัพท ์จน
ตกผลกึกลายเปน็ทักษะดา้นการสือ่สารไปสูก่ารพดูและการ
อ่าน ตลอดจนการฟังเป็นต้น
 1.2 ปัญหาและความต้องการพัฒนาภาษา
อังกฤษของพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในเทศบาลตำาบล
หนองกี่ มีรายละเอียดดังนี้
  1.2.1 ปัญหาด้านการพูดภาษาอังกฤษของ
พอ่คา้แมค่า้ และประชาชนในเทศบาลตำาบลหนองกี ่พบวา่
ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเบื้องต้น จึงทำาให้ไม่สามารถ
สนทนาพูดคุยกับชาวต่างชาติได้ จากการบอกเล่าของนาง
แมด็ สนิสุพรรณ แมค่า้ในตลาดเทศบาลตำาบลหนองก่ี เลา่วา่ 
“ปา้เรยีนจบแค ่ป.4 อา่นออกเขยีนไดบ้า้ง แตส่ำาหรบัภาษา
องักฤษปา้ไมม่คีวามรูเ้ลย แตก่อ่นไมค่อ่ยใหค้วามสนใจทีจ่ะ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมีชาว
ต่างชาติแวะเวียนมาซื้อข้าวของตามตลาดมากขึ้น ป้าจึงมี
ความคิดว่าอยากจะรู้ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น เช่น 
คำาศัพท์ สินค้าที่ตนเองขาย ผักปลา ตะไคร้ พริก หัวหอม
มะนาว เป็นต้น เพื่อเป็นการบอกลูกค้าที่เป็นชาวต่าง
ชาติว่า ต้องการอะไร อยากซ้ืออะไร” จากข้อมูลดังกล่าว 
สะท้อนให้เห็นว่า พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดเทศบาลหนองกี่ 
มองเห็นความสำาคัญการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เนื่องจาก
การเปล่ียนแปลงของสังคมทำาให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาท่อง
เที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของสังคมไทยมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้คนไทยเกิดการ
ตืน่ตวัทีจ่ะเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นวฒันธรรมกบัชาวตา่งชาติ
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มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคการเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
  1.2.2 ปัญหาด้านการฟังภาษาอังกฤษของ
พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในเทศบาลตำาบลหนองก่ี พบ
ว่า ไม่มีพื้นฐานในการฟังภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น จึงทำาให้
ไม่สามารถฟังชาวต่างชาติได้ จากการบอกเล่าของนาง 
น้อย บุญฉลาด แม่ค้าในตลาดเทศบาลตำาบลหนองก่ี เล่า
ว่า “ป้าขายวัสดุทางการเกษตร มีชาวต่างชาติมาซื้อสินค้า
เปน็ประจำาแตฟ่งัไมอ่อก ฟงัไมเ่ขา้ใจ เพราะวา่ไมม่โีอกาสฟงั 
แต่ละวันก็พบปะลูกค้าพูดคุยกับลูกค้าตลอดจึงทำาให้ไม่มี
เวลาฟังภาษาอังกฤษ อยากมีโอกาส มีเวลาเรียนรู้ เพราะ
ว่าปัจจุบันชาวต่างชาติเข้าอยู่ในหมู่บ้านเราเยอะ ถ้าฟังได้ 
พูดได้ จะทำาให้การค้าขายสะดวกมากขึ้น และสามารถ
บอกลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติว่า ต้องการอะไร” จากข้อมูล
ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดเทศบาล
หนองก่ี มองเห็นความสำาคัญการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
เนื่องจากการดำารงวิถีชีวิตทุกวันมีเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
มีชาวต่างชาติเข้าอาศัยอยู่ในชุมชนมากขึ้นหรือเข้ามาท่อง
เที่ยว มาเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของสังคมไทยมากข้ึน จึงเป็นเหตุให้คนในชุมต้อง
ปรบัตวัใหท้นักับสถานการณท์างสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่ง
ต่อเนื่อง
  1.2.3 ปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษของ 
พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในเทศบาลตำาบลหนองกี่ พบ
ว่า ส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษ มีบางคนท่ีอ่าน
ได้เบื้องต้น เช่น cat, dog เป็นการสะกดคำาเบื้องต้นเท่านั้น 
แตส่ำาหรับพ่อคา้ แมค่า้ทีม่กีารศกึษาสูงสดุระดบัมธัยมศกึษา
ชัน้ปทีี ่6 สามารถอา่นไดบ้า้ง แตไ่มส่ามารถแปลความหมาย
ไดท้ัง้หมด จึงเปน็ขอ้จำากดัทีจ่ะตอ้งพฒันาศกัยภาพเตมิเตม็
องค์ความรู้ให้สามารถเกิดทักษะครบท้ัง 4 ด้าน คือ การ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ และที่สำาคัญการพัฒนาทั้งทักษะทั้ง 
4 ด้านเป็นการนำาองค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพคา้ขาย ตดิตอ่สือ่สารกบัชาวตา่งชาตไิดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ
  1.2.4 ปัญหาด้านการเขียนภาษาอังกฤษของ
พอ่คา้แมค่า้ และประชาชนในเทศบาลตำาบลหนองกี ่พบวา่ 
พอ่คา้แมค้่าในเทศบาลตำาบลหนองกี ่มจีำานวน 6 คนทีเ่ขียน

ภาษาอังกฤษได้บ้าง เนื่องจากเคยเรียนในเคยเรียนในชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลาย เขียนไดค้ำาศัพทท์ีง่า่ยและเหน็ในชีวติ
ประจำาวัน เช่น stand, sleep, dog, cat and car เป็นต้น 
หากเป็นคำาศัพท์ท่ีไม่คุ้นเคยก็ไม่สามารถเขียนได้ สำาหรับ
พอ่ค้า แม่คา้สว่นใหญไ่มส่ามารถเขยีนไดเ้ลย เนือ่งจากสว่น
ใหญ่จบประถมศึกษา
 2. การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสำาหรับเจ้าหน้าที่ พ่อค้า แม่ค้าและประชาชนใน
เทศบาลตำาบลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
 ในการศกึษาคร้ังนี ้ผูว้จิยัไดแ้บง่กลุม่เปา้หมายใน
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ ระดับพื้นฐาน จำานวน 57 คน ระดับกลาง มีจำานวน 
20 คน รวมเป็นจำานวนทั้งสิ้น 70 คน ทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมายผู้
วจัิยไดพ้ฒันาหลักสูตรทีเ่หมาะสมกับศักยภาพกบัผู้เขา้รว่ม
โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 2.1 หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสำาหรับ 
พอ่ค้า แมค้่า และประชาชนทัว่ไป พบวา่ มกีลุม่เปา้หมายอยู่
ในระดบัเบือ้งตน้ จำานวน 57 คน ผูว้จิยัจึงไดพ้ฒันาหลกัสตูร
การเรยีนภาษาองักฤษสำาหรบัประชาชน มรีายละเอียดดงันี้
  2.1.1 เทคนิคการเรียนฟังภาษาอังกฤษ พบ
ว่า ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ การฟังในระดับพื้นฐานใช้วิธีการ 
ฟังแล้วพูดตาม จากสำาเนียงเจ้าของภาษา โดยใช้คำาศัพท์
หรือวลี ที่ใช้ในชีวิตประจำาวันก่อน เช่น stand, walk, sit, 
sleep, eat, drink, do, speak and think. และ Good 
morning, Good afternoon, Good evening, Hello, 
Hi, Bye and Thank you. เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความ
คุน้เคย ขณะเดยีวกันคำาศพัทท์ีใ่ชใ้นชวีติประจำาวนั เปน็การ
เรยีนรูท้ัง้ทฤษฏแีละการปฏบิตัคิวบคูก่นั จงึเปน็การสะทอ้น
ให้เห็นการพัฒนาทักษะการฟังที่เริ่มต้นจากคำาศัพท์ง่ายๆ 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน จึงเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญ
ให้เกิดทักษะด้านการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว จากการบอก
เล่าของนายสาทิศ สินสุพรรณ ได้กล่าวว่า “แต่ก่อนมีแต่
ทอ่งคำาศพัทอ์ยา่งเดยีวไมเ่คยไดฟ้งัสำาเนยีงเจ้าของภาษาเลย 
แตพ่อไดฟ้งัและไดอ้อกเสียงตามทำาใหรู้ว้า่เราควรออกเสียง
อย่างไร ทำาให้เข้าใจง่ายขึ้น” ซ่ึงคำาพูดดังกล่าวช้ีให้เห็นถึง
การพฒันาเปลีย่นแปลงทีด่ขึีน้ของประชาชนทีส่นใจในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
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นอกจากนี ้ผูว้จิยัยงัไดใ้ชเ้ทคนคิวธิกีารฟงัภาษาองักฤษเปน็
วลี แล้วให้กลุ่มเป้าหมายได้พูด และออกเสียงตาม เป็นวลี
สัน้ๆ โดยเนน้วลทีีใ่ชใ้นชวีติประจำาวนั เชน่ Good morning, 
Good afternoon, Good evening, Hello, how are 
you?, Hi how’s life? , How’s everything? Good to 
see you, How do you do?, Hello. How are you? Hi. 
How are you? เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาที่นำาวลีสั้นๆ ทำาให้
ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงการเริ่มสนทนาใน
ระดับพื้นฐาน เนื่องจากว่าที่ผ่านมาประชาชนยังไม่กล้าพูด 
กล้าออกเสียง แม้กระทั่งนำาศัพท์สั้น มาใช้ในชีวิตประจำา
วัน จากการสนทนาพูดคุยกับกลุ่มเป้าได้ให้ข้อมูลว่า การ
เรียนตามขั้นตอน ด้วยเทคนิค การฟัง การออกเสียงตาม
เจ้าของภาษาทำาให้เกิดความมั่นใจขึ้น นางสาวนิจวิภา การ
รัมย์ ได้เล่าให้ฟังว่า “การเรียนแบบนี้ดี พอรู้คำาศัพท์ และ
มาเรียนรู้การใช้คำาต่างๆที่จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน เช่นคำา
ว่า Hello, how are you? ทำาให้เข้าใจง่ายขึ้น” การพัฒนา
ภาษาองักฤษทีเ่นน้การสรา้งกระบวนการเรยีนรูค้ำาศพัทง์า่ย 
แล้วนำามาสู่การผสมเป็นวลีสั้นๆ ทำาให้ประชาชนเกิดความ
สนุกมากขึ้น ที่สำาคัญยังเป็นแรงบันดาลให้พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่ใช้
วลีสั้นๆ ผู้วิจัย ได้ออกแบบกิจกรรมการเล่นทักทาย จับคู่
สนทนาในระดับเบื้อง่ต้น โดยใช้เกมส์ สมมติตนเองแล้ว
จับคู่กันกล่าวคำาทักทายแบบง่ายๆเช่น Hello, I’m Jida. 
What’s your name? I’m Chai. Where are you from, 
Chai? I’m from Buriram. I’m a student at Buriram 
Raajabhat University. โดยให้แต่ละคู่สลับกันพูดและฝึก
จนเกิดทักษะ ในแต่ละขั้นตอน จากนั้นให้แต่ละคู่แลกคู่กัน
และฝึกจนครบตามจำานวนผู้เข้าเรียนเพื่อให้เกิดทักษะโดย
รอบด้านจนสามารถนำาไป ถามตอบได้ และ ปฏิบัติจริงได้
กับทุกคนในกลุ่ม
 ฉะนัน้การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษจงึควรคำานงึ
ถึงพื้นฐานของผู้เรียน และเทคนิควิธีการที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะของประชาชนเป็นเบ้ืองต้น อีกอย่างหน่ึงศัพท์ที่
จำาเป็นต่อการดำารงชีวิตประจำาวันของประชาชนควรนำามา
ใชใ้หเ้กดิประโยชนจ์รงิ โดยการฝกึใหป้ระชาชนคดิ คำาศพัท์
ภาษาอังกฤษเป็นโครงสร้างสั้น ในขณะที่ทำางาน เช่น ขณะ
ที่กำาลังยืน ให้คิดเป็นภาษาอังกฤษว่า I’m standing. ขณะ
ที่กำาลังกิน ให้คิดเป็น โครงสร้างภาษาอังกฤษสั้นๆ ว่า I’m 

eating. กำาลังเดินให้คิดเป็นภาษาอังกฤษว่า I’m walking. 
กำาลังนอนคิดเป็นภาษาอังกฤษว่า I’m sleeping. กำาลังดื่ม 
ให้คิดเป็นภาษาอังกฤษว่า I’m drinking. เป็นต้น
  2.1.2 เทคนิคการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ 
ผู้วิจัยได้นำาแผ่นซีดีรอม บทสนทนาจากหนังสือ Smart 
CHOICE ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ฟังบทสนทนา 5 
ครั้ง และให้สังเกตการออกเสียงจากเจ้าของภาษา การเว้น
จังหวะ ที่มีเสียงสูง เสียงตำ่า เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ 
ความคุ้นเคย สำาเนียง เสียงสูงตำ่าและการเว้นจังหวะที่
เหมาะสมตามวฒันธรรมภาษา จากกจิกรรมการฟงัทีผู่วิ้จยั
ได้ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฟัง บทสนทนาจากแผ่น
ซีดีทำาให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้กระบวนการและ
เทคนคิวิธกีารจนนำามาเปน็ตน้แบบในการพูดสนทนากนัได้ 
นายจำานอง ฉิมจารย์ ได้กล่าวว่า “ดี เพิ่งรู้ว่า จะเรียนภาษา
รู้เร่ือง ต้องทำาซำ้าๆ ทำาบ่อยๆ ควบคู่ไปกับงานหรือกิจวัตร
ประจำาวัน ดีๆ ชอบๆ ได้วิธีการที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
ภาษาองักฤษ” ฉะนัน้การฝกึทกัษะภาคปฏบิตัใินการสือ่สาร
ด้วยภาษาอังกฤษ และพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรู้
ในลักษะการสร้างความรู้ในเรือนตนเองด้วยเทคนิค วิธีการ
ฝึก ซำ้าๆ ทุกๆ วัน การฝึกทักษะฟังพูด อ่าน และเขียนเป็น
ระยะเวลาสั้นๆ แต่สมำ่าเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวก
และความจำาเป็นของผู้เรียนแต่ละคน
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นกลุ่มๆ โดยแบ่ง
เป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B สลับกันพูดบทสนทนาตามเนื้อหา
ที่กำาหนดไว้ จนเกิดความเข้าใจและพูดได้คล่อง จากนั้นให้
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกทีละคู่ตามลำาดับและ
ให้นำาไปฝึกสนทนาในโอกาสที่เหมาะสม การสอนการพูด
จำาเปน็ตอ้งฝกึผูเ้ขา้รว่มโครงการ 2 อยา่ง คอื 1) ฝกึในการใช้
ส่วนทีค่งทีข่องภาษา ไดแ้ก ่เสียงและรปูแบบไวยากรณแ์ละ 
คำาศัพท์ 2) โอกาสสำาหรับแต่ละคนได้แสดงออก ผู้วิจัยต้อง
ให้ความสนใจในเรื่องความถูกต้องและความคล่องแคล่วใน
ขัน้ทีแ่ตกตา่งกนัของระดบัการเรยีน ในข้ันตน้ควรเนน้ความ
ถูกต้อง ส่วนในขั้นสูงควรเน้นความคล่องแคล่ว การพัฒนา
ความสามารถในการพดูเปน็บอ่เกดิทีด่ขีองแรงจงูใจสำาหรบั
ผู้เข้าร่วมโครงการ
  2.1.3 เทคนิคการพัฒนาการอ่านเบื้องต้น 
ผู้วิจัยได้นำาภาพสัญลักษณ์ พร้อมคำาศัพท์ เพื่อเป็นการให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจคำาศัพท์พร้อมความหมาย ผ่าน
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ภาพต่างๆ เช่น คำาว่า “cat” ก็จะมีภาพแมวประกอบ Dog 
ก็จะมีภาพสุนัขประกอบด้วย การท่ีผู้ได้ใช้ภาพประกอบ
การอ่าน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจถึงความหมาย
ผ่านสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง เน่ืองจากว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานในการอ่านเบื้องต้น จึงจำาเป็นต้อง
พัฒนาการอ่านแบบค่อยเป็นค่อยไป เหมือนการเรียนการ
สอนในระดับอนุบาล ประถม มัธยม ไปตามลำาดับ เพราะ
การเรียนภาษาอังกฤษจำาเป็นต้องปูพื้นฐานให้แน่น เพื่อนำา
ไปสูก่ารพัฒนาการตอ่ยอดทีม่ปีระสทิธิภาพ และทำาใหผู้เ้ข้า
ร่วมการพัฒนาตนเองได้ในที่สุด จากคำาบอกเล่าของ นาย
ไส อ่อนรัมย์ ได้ให้ข้อมูลว่า “แต่ก่อนผมมองว่าการเรียน
ภาษาอังกฤษยากมาก และเรียนอย่างไรก็ไม่เข้าใจ เพราะ
มองว่ามันต้องออกเสียง สำาเนียงให้เหมือนฝรั่ง อันน้ีคือ
ข้อกังวล แต่สำาคัญไปกว่านั้น ผมมีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่
แน่น ไม่เข้าใจความหมายของคำาศัพท์ และที่สำาคัญไปกว่า
นั้นอ่านได้แบบ งูๆ ปลาๆ ผิดบ้างถูกบ้าง แต่พอมีโครงการ
วิจัยทำาให้ผมมีพัฒนาการอ่าน เขียนดีขึ้น ที่สำาคัญทำาให้ผม
มัน่ใจทีจ่ะอา่น เขยีน สือ่สารได้บา้งนดิหน่อย” จากคำาพดูดงั
กลา่วสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความรูค้วามเขา้ใจในการเรยีนภาษา
อังกฤษมากข้ึน จากคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานและการเรียนรู้ท่ี
เป็นขั้นเป็นตอน กลายเป็นคนที่สนใจ ใส่ใจการเรียนภาษา
อังกฤษ ที่สำาคัญการพัฒนาภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างท่ีคิด 
เพราะการพัฒนาภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากตนเอง แต่ต้อง
มีพื้นฐานเบื้องต้นเสียก่อน จึงจะสามารถพัฒนาตนเองได้ 
การอา่นมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบักระบวนการถอดรหสั คือผู้
เขยีนเขยีนเครือ่งหมายตา่งๆ ลงบนหนา้กระดาษ (encode) 
เพือ่สือ่ความหมายกบัผูอ้า่น ผูอ้า่นจะตอ้งถอดรหสัเหลา่นัน้ 
(decode) ในหลายวธิทีีค่ลา้ยๆ กบัการถอดรหสัเสยีงพูดแต่
แทนที่จะใช้หูเป็นสื่อนำาเครื่องหมายน้ันไปสู่สมอง ตากลับ
ทำาหน้าที่แทน
  2.1.4 เทคนิคการเรียนเขียนภาษาอังกฤษ 
ในการเรียนภาษาอังกฤษนอกจาก การฟัง การพูด การ
อ่านแล้วยังมีอีกทักษะคือการเขียนซ่ึงเป็นส่วนท่ีสำาคัญ
ในการสื่อสารทางภาษาอีกอย่างหน่ึงเพื่อให้ผู้รับสารท่ีอยู่
ห่างกันได้มีความเข้าใจในข้อความน้ันๆ การเขียนช่วยให้ผู้
เรียนการเกิดการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ช่วย
เสริมการเรียนโครงสร้างทางไวยากรณ์ สำานวน และศัพท์
ได้เรียนไปแล้วให้เข้าใจและใช้ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น มีโอกาส

ทดลองใช้ภาษาคือสามารถเขียนได้มากกว่าที่เพิ่งฝึกหัดพูด
ไปแล้ว มีโอกาสเสี่ยงต่อการเขียนผิดเขียนถูก และจำาเป็น
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับภาษาใหม่ๆโดยการแสดงออกทาง
ความคิดตลอดจนการใช้สายตาและมืออย่างประสานกัน
เพือ่เปน็การเสรมิการเรยีนรูย้ิง่ผูเ้รยีนใชค้วามพยายามเขยีน
มากเท่าไรผู้เรียนก็จะพบกับการเขียนส่ิงใหม่ๆตลอดจนวิธี
การแสดงออกทางความคดิเทา่นัน้ คอืจำาเปน็ตอ้งหาคำาและ
ประโยคที่จะแสดงออกให้ตรงกันกับความคิด (Raimes, 
1983 : 3) อย่างไรก็ตามผู้วิจัยไม่ได้ให้ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการได้เรียนรู้เรื่องการเขียนตามกระบวนการเรียนรู้
เน่ืองจากระยะเวลาของหลักสูตรไม่เพียงพอต่อการเรียน
การสอน ฉะน้ันทางผู้วิจัยเองก็คาดการณ์ในอนาคตจะ
พฒันาโจทย์การเรยีนการสอนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร
เพื่อชุมชนอีกต่อไปโดยการจัดเวทีการแสดงความคิดเห็น
แบบมสีว่นรว่มเพือ่การพฒันารปูแบบในการเรยีนรู้อกีตอ่ไป
2.2 หลกัสตูรการเรยีนสำาหรบัเจา้หน้าทีเ่ทศบาล ในหลกัสตูร
นีผู้้วจิยัไดจั้ดการเรยีนรู้การฟงัการพดูไปพรอ้มกนัเนือ่งจาก
ว่าการฟังและการพูดประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีเจ้า
หน้าที่เทศบาลตำาบลหนองกี่ จำานวน 20 คน ซ่ึงมีความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่บ้าง แต่ยังขาดทักษะในการฝึกฝน
อยา่งตอ่เนือ่ง ในหลักสูตรภาษาองักฤษในระดบักลาง ผู้วจิยั
เน้นการพัฒนาการฟัง กับการพูด ไปพร้อมๆ กัน เนื่องจาก
การฟังกับการพูดมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ต้องมีการ
จำาเน้ือหาต่างมีความแตกต่างกันจึงจำาเป็นต้องให้เรียนการ
ฟังควบคู่ไปกับการฝึกพูดเพื่อได้ใช่ในสถานการณ์สมมติ
และนำาไปฝึกที่บ้านเพื่อใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งมีเทคนิค
และวิธีการดังนี้
  2.2.1 เทคนิคการเรียนฟังและการพูดภาษา
องักฤษ พบวา่ การพัฒนาทกัษะการเรยีนรูเ้ทคนคิตา่งๆ ขัน้
ตอนแรกใช้วธิกีาร ฟงัแล้วพดูตาม จากสำาเนยีงเจา้ของภาษา 
โดยใช้รูปประโยคสนทนา ที่ใช้ในชีวิตประจำาวันก่อน เช่น
Conversation 1
Maria: Hi, Junko.
Junko: Hi, Maria. It’s good to see you again! 
 How are you?
Maria: Fine. How about you?
Junko: Pretty good.
Maria: Oh, and this is my friend Ricardo.
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Junko: Hey, Ricardo. Nice to meet you.
Ricardo:  Yeah, nice to meet you too.
 จากเทคนิคน้ีผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดเห็นว่าโดย
ส่วนมากมีความความกระตือรือร้นและสามารถฟังและพูด
ตามได้อย่างดีเนื่องมาจากประชาชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นผู้มีความรู้ในระดับปริญญาตรี ปวช.และปวส. ซึ่งมีพื้น
ฐานทางดา้นภาษาองักฤษจงึทำาใหก้จิกรรมการเรยีนรูม้กีาร
ตอบสนองทัง้ผูฟ้งัและผูพ้ดู จากกจิกรรมดงักลา่วทำาใหเ้หน็
วา่ ความรูพ้ื้นฐานมคีวามสำาคญัในการจดัการเรยีนการสอน
เป็นอย่างยิ่ง นายประสาร ปรูกระโทก ได้เล่าให้ฟังว่า “ดี
ครับการได้ฟังและได้พูดตามเสียงเจ้าของภาษาทำาให้ม่ันใจ
มากขึน้ในการออกเสยีงและการเนน้เสยีงสงูตำา่” จากคำาเลา่
นายประสาร จะเหน็ไดว้า่ผูท้ีม่พีืน้ฐานทางดา้นภาษาองักฤษ
มากอ่นทำาใหก้ระบวนการจดัการเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพมาก
ขึ้น การเข้ารับฝึกการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารครั้งนี้ ระยะเวลา 24 วัน (108 ชั่วโมง) วันพุธเริ่ม
เวลา16.30 น.- 18.30 น. 3 อาทิตย์ 12 ครั้ง 36 ชั่วโมง 
วันอาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น. และเวลา 13:00-เวลา 
16:00 น. 3 อาทิตย์ 12 ครั้งๆ ละ 6 ชั่วโมงรวมเป็น 72 ณ 
ห้องประชุมเทศบาลตำาบลหนองก่ี อำาเภอหนองก่ี จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยมีเทคนิคการสอนแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
   2.2.1.1 เทคนคิการฟงัพดูจากสถานการณ์
สมมต ิโดยผูว้จิยัไดเ้รียนเชญิวทิยากรชาวตา่งชาตมิาช่วยใน
กจิกรรรมการเรยีนการสอน เพือ่เป็นการสรา้งความคุน้เคย
การฟังและการพูด ขั้นตอนแรกหลังจากได้ฟังเสียงจากซีดี
แล้ว ผู้วิจัยได้ให้ชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้มาช่วยแนะนำาเรื่อง
การฟงั การพดู การเนน้เสยีงหนกัเสยีงเบาในแตล่ะคำาศพัท์
และโครงสร้างประโยคทั้งที่เป็นประโยคบอกเล่าประโยค
คำาถามและประโยคปฏเิสธ ใครอยากรูค้ำาศพัทไ์หนออกเสยีง
อย่างไรก็ถามชาวต่างชาติเพื่อสร้างความกล้าความมั่นใจ
ในตนเอง เช่นคำาว่า introduction/ˌɪn.trəˈdʌk.ʃən/ 
( 2008 : 1127) pretty/ˈprɪt.i/ (2008 : 1127) เมื่อผู้
ร่วมโครงการได้ถามคำาถามเพื่อคลายสงสัยแต่ละประเด็น
ทีต่นเองอยากทราบแลว้ทำาใหท้กุคนเกดิความเชือ่มัน่ในการ
เรยีนเพิม่มากขึน้ดงัเหน็ไดจ้ากคำากลา่วของ นางกมิ ผลฤทธิ ์
“ดีคะได้รู้วิธีการอ่านออกเสียงให้รู้ต้องได้เรียนรู้สัญลักษณ์

ของสระและเสียงแต่ละเสียงนำาไปฝึกอ่านที่บ้านได้ด้วย" 
จากความคิดเห็นการเรียนรู้ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าข้ัน
ตอนการเรยีนการสอนภาษาองักฤษมสีว่นสำาคญัมากในการ
ฝึกแตล่ะขัน้ตอน วธิกีารออกเสียงทีถ่กูตอ้งวา่กนัตัง้แต ่A-Z 
ตวั A นัน้ออกเสียงคลา้ย “เอ” ภาษาไทยแตจ่ะเปน็ลมออก
จากลำาคอมากกวา่ของไทยเลก็นอ้ยคอืสระในภาษาองักฤษ
ทุกตัวจะมีลมมาจุกรอติดอยู่ที่ลำาคอก่อนปล่อยออกเสียง 
ลองพูดดู alien, agent, aids, ape บ้างครั้ง A ก็ออกเสียง 
“อะ” เช่น ago, again, alarm (เนตรปรียา ชุมไชโย, 2551 
: 60) จะเหน็ไดว้า่การเรียนภาษาอังกฤษถา้เรยีนตามขัน้ตอน
อย่างถูกต้องทุกคนสามารถพูดได้ออกเสียงได้ถูกต้องอย่าง
แนน่อน เพราะเรยีนหดัพดูเริม่จากการเรยีนรูส้ระพยญัชนะ
เรียนเสยีงตา่งๆจน เขา้ใจจำาไดใ้ชเ้ปน็ เรยีนอย่างเดก็แรกเกดิ
เรียนรู้ เริ่มจากฟัง พูด อ่านและเขียนเป็นต้น
   2.2.1.2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้ทำา
ขอ้ตกลงรว่มกบัผู้เขา้รว่มโครงการเบือ้งตน้วา่ สัปดาห ์1 จะ
มีการเรียนการสอน 2 วัน คือ วันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 
น. กับวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ซึ่งในการเรียน
การสอนจะมีเทคนิคในแต่ละครั้งที่แตกต่างกันไป เน้น
การฝึกฝนจากสถานการณ์จริง หรือ เชิญวิทยากรชาวต่าง
ชาติที่สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทและภาษาอังกฤษได้ เพื่อ
ทำาใหผู้้เขา้รว่มโครงการสามารถสรา้งกระบวนการเรยีนรูไ้ด้
อย่างเป็นกันเอง ไม่เขินอาย สำาหรับ 5 วันที่ เหลือ คือ วัน
จันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ ผู้วิจัย
จะมีการบ้านให้ผู้เข้าร่วมโครงการไปทำา ไปหัดฟัง และหัด
พูด โดยจะมีบทสนทนาเบื้องต้น พร้อมแผ่น CD ให้ไปฝึก
ฟังที่บ้าน และทุกวันพุธและวันอาทิตย์ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนต้องเข้ามาฝึกสนทนา ให้ผู้วิจัยและวิทยากรฟัง เพื่อ
ประเมินว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้าง 
และมปีญัหาอปุสรรคและอะไรบา้ง เพือ่จะไดค้น้หาแนวทาง
แกไ้ขปญัหารว่มกนั นอกจากนีห้าคนทีม่พีฒันาการด ีผูว้จิยั
จะมีรางวัลเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือให้ทุกคนฝึกใช้ได้จริงในชีวิต
ประจำาวัน
  2.2.2 เทคนิควิธีการอ่าน พบว่า ผู้วิจัยได้ให้
ผูเ้ขา้รว่มโครงการไดเ้รยีนรูก้ารอา่นโดยเริม่ตน้ดว้ยวธิงีา่ยๆ 
3 วิธีคือ 1) การอ่านอย่างรวดเร็วและขีดเส้นใต้ศัพท์ที่เรา
ไม่รู้ 2) อ่านอีกรอบแล้วใช้ดิกชันนารีค้นศัพท์ที่เราไม่รู้แล้ว
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สรปุแตล่ะบททีเ่ราอา่น 3) อา่นอกีรอบแลว้สรปุทกุบทท่ีเรา
อา่น โดยผูว้จิยัไดน้ำาเอาเนือ้หางา่ยๆ สัน้ๆ จากหนงัสอืเรยีน
ชื่อ “Interchange” เรื่อง The Changing Family (Jack 
C. Richards, 2005 : 35) โดยผูว้จิยัใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการทำา
คนเดยีว จากนัน้ใหจ้บัคูเ่พือ่ใหเ้ห็นความแตกตา่งของตนเอง
และใหแ้ตล่ะคูส่รปุใหเ้ปน็ผลงานชิน้เดยีวจากนัน้ใหแ้ตล่ะคู่
นำาเสนอชิน้งานของตนเองและใหคู้อ่ืน่ๆชว่ยวจิารณจ์ากนัน้
ผูว้จิยัใหแ้ตล่ะคูท่ีม่คีวามเหน็คลา้ยกนัมารวมกนัเปน็กลุม่ๆ 
ละ 4 คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มสรุปอีกครั้งเพื่อให้เห็นความ
แตกต่างของแต่ละคู่เพื่อนำามาเป็นเนื้อหาอันเดียวกันเมื่อ
แต่ละกลุ่มสรุปเสร็จแล้วให้ทุกกลุ่มคัดเลือกคนในกลุ่ม 1
คนออกมานำาเสนอและให้แต่ละกลุ่มช่วยกันถามและ
วิจารณ์หมุนเวียนกันไปจนครบทุกกลุ่ม สุดท้ายผู้วิจัยก็ให้
ความคิดเห็นและกระบวนการอ่านเทคนิคการแปลท้ังคำา
ศัพท์วลีประโยคเพื่อให้เนื้อหาเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 จากกระบวนการนี้ อาจจะใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนสอนมากแต่ผลที่ได้ทำาให้ผู้เรียนเข้าใจวิธี
การและเนือ้หาทีอ่า่นอยา่งจดัแจง้เพราะการเรยีนรูท้กุอยา่ง
ถา้ไดล้งมือทำาตามกระบวนการจะทำาให้เกดิผลสมัฤทธิอ์ยา่ง
น่าพอใจ จากวิธีการดังกล่าว นายธงชาติ มีสุธา ได้เล่าให้
ฟังว่า “ตอนแรกก็ยากนะแต่พอได้มีเพื่อนช่วยคิดช่วยทำาก็
ทำาให้เข้าใจดีขึ้น ยิ่งช่วงทำาเป็นกลุ่มได้อภิปรายกันก็ยิ่งเห็น
ความหลากหลายแตส่ดุทา้ยก็สรปุเปน็หนึง่เดยีวดคีรบัวิธนีี”้ 
จากวธิกีารดงักลา่วทำาให้เหน็ว่าการอา่นมเีป้าหมายคือความ
รู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเราอ่านโดยเฉพาะการอ่านภาษา
อังกฤษยิ่งมีความสำาคัญหากใครสามารถอ่านภาษาอังกฤษ
ได้อย่างคล้องแคล้ว ก็จะสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เร็วกว่า
ทุกๆ คนในโลกนี้เพราะข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นความรู้
ใหม่ๆ ในโลกปัจจุบันส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึง
เปน็ความจำาเปน็อยา่งยิง่ในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษเพือ่การ
สื่อสารในทุกด้านเพื่อให้ทันโลกทันเหตุการณ์ สื่อสารความ
รู้สู่ความเจริญก้าวในศตวรรษที่ 21 อย่างแน่นอน
  2.2.3 การเขียน การเขียนมีหลายวิธีการ 
แต่การจะเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ก็ต้องเรียนรู้
โครงสร้างของภาษาหรอืเรยีนรูป้ระโยคตา่งๆของภาษาและ
ที่สำาคัญคือการเขียนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรซึ่งเป็นการ
สื่อสารให้เป็นไปตามความประสงค์ที่เราต้องการ การเขียน

จำาเป็นจะต้องรู้องค์ประกอบประโยค เช่นต้องรู้ประธาน
และกริยาของประโยค มีคนพูด มีคนเข้าใจในสิ่งที่เราพูด
สื่อสารไปทั้งที่เป็นบุคคลหรือเกี่ยวกับสิ่งของ (Stewart, 
1984 : 36) จากความหมายข้างต้นจะเห็นว่าการเขียน
ต้องใช้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น คำาศัพท์ วลี หลักไวยากรณ์ 
และกลุ่มของคำา มีคำานาม กริยา คุณศัพท์ คำาเชื่อม กริยา
วิเศษ เป็นต้นซ่ึงเป็นส่วนในการมาประกอบการเขียนโดย
เฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างของประโยคมีประโยคบอกเล่า
ประโยคปฏเิสธ ประโยคคำาถาม ประโยคขอรอ้ง ขออนญุาต 
ชักชวน ขอความเห็น และประเหตุผลต่างๆ เป็นต้น ซ่ึง
ส่วนที่สำาคัญจำาเป็นต้องใช้ความสามารถหลายด้าน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงไม่ได้นำาหลักการเขียนมาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในโครงการดังกล่าวเพียงได้อธิบายบางส่วนให้ทุกคน
ได้มองเห็นความสำาคัญของการเขียนเท่าน้ันแต่ในอนาคต
จะพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์เพื่อไปพัฒนาประชาชนผู้เข้า
ร่วมโครงการได้เรียนรู้ทุกทักษะของภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสืบต่อไป

อภิปรายผล
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จำาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้
เข้าใจถึงความจำาเป็นของภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำาวัน 
เน่ืองจากองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเป็นระยะเวลา
สั้นๆตามหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับ
ความตอ้งการของประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลหนองกี ่จงึ
จำาเปน็ตอ้งสรา้งความเขา้ใจสรา้งการเรยีนรูโ้ดยวธิธีรรมชาติ
นำาไปสู่การประยุกต์ใช้ เช่น การฟังทุกวัน พูดทุกวัน อ่าน
ทุกวัน เป็นต้น ภาษาอังกฤษเปรียบเหมือนเครือข่ายองค์
ความรู้ทั่วทุกมุมโลกเป็นพื้นฐานในการจัดความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ให้เข้าใจความต้องการของกัน
และกันเม่ือนำาผลการศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยใช้เทคนิคการฟังการพูดการอ่านและการเขียน
เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพัง การพูดการอ่านและการ
เขียน การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำาบลหนองกีไ่ดเ้รยีนรูต้ามขัน้ตอนวธิกีารทีถ่กูตอ้ง สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
 1. ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
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การสื่อสารแก่ประชาชนในเทศบาลตำาบลหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์ พบว่า ระยะเวลาในการเรียนการสอนน้อยเกิน
ไปขาดความต่อเนื่องจึงทำาให้การพัฒนาด้านต่างๆ ไม่
ครอบคลุมตัวอย่างเช่น การฟัง การพูด พบว่าประชาชนที่
เขา้รว่มโครงการส่วนใหญม่ปีญัหา คำาศพัท ์ซ่ึงมหีลายสาเหตุ 
การไมท่ราบความหมายคำาศพัท ์การออกเสยีง หรอืมคีวามรู้
ดา้นคำาศพัทน์อ้ยทีส่ำาคญัคอืขาดความคุ้นเคยซ่ึงเปน็ทกัษะที่
จำาเปน็สำาหรับการเรียนรู ้อกีอยา่งหนึง่คำาศพัทภ์าษาองักฤษ
มีมากมาย มีการออกเสียงที่คล้ายกันศัพท์บางคำามีความ
หมายที่คล้ายกันหรือบางคำาศัพท์มีหลายความหมายขึ้นอยู่
กบับริบทนัน้ ซึง่หากผูเ้รยีนเขา้ใจผิดกจ็ะส่งผลใหก้ารสือ่สาร
มีความหมายที่คลาดเคล่ือนได้การเรียนการสอนบางครั้งผู้
สอนอาจพูดเร็วเกินไปผู้เรียนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าใจได้
ในสิ่งอาจารย์สอนได้ถ้าเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติยิ่งต้องใช้
เวลาในการเรียนรู้ ทั้งเสียงสำาเนียงและความหมาย ฉะนั้น
การพัฒนาหลักสูตรจำาเป็นต้องรู้ถึงความต้องการ การนำา
ไปใช้ในสถานการณ์และระยะเวลาที่เหมาะสมเพ่ือนำาไป
ใช้ในการประกอบสัมมาชีพ การพัฒนาภาษาอังกฤษจึง
ต้องให้ความสำาคัญการกับการวิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีพ้ืนฐาน 
และศักยภาพอย่างไรบ้าง เพื่อนำาไปสู่การวางแผนและการ
พัฒนาหลักสูตรที่เหมามะสม เพราะมนุษย์มีการเรียนรู้โดย
ทางตรงและทางอ้อมผ่านทางเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละ
วันเป็นประสบการณ์ที่มนุษย์เรียนรู้จากประสาทสัมผัส 
ความรู้สึกการมองเห็นและพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกท้ังยังสามารถ
พฒันาใหเ้กดิความคดิจากการเรยีนรูเ้พือ่ใหเ้กิดความรูใ้หม่
ที่กลายมาเป็นอุปนิสัยของแต่ละคน
 ดังนั้น การเรียนรู้จึงเป็นการสร้างหรือการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและมีการ
ประยุกต์ตนเองให้สามารถอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข 
จากการเรียนรู้ดังกล่าวทำาให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเอง
ทั้งภายในคือการพัฒนาจิตใจให้สูงจากปุถุชนธรรมดาถึง
ระดบัสงูสดุคอืการเขา้ถงึอรยิธรรม สว่นการพฒันาภายนอก
สามารถเข้าใจชีวิต การดูแลสุขภาพให้เข้มแข็งสมบูรณ์ตาม
กาลเวลา สอดคล้องกับการวิจัยของ ธีระ ธัมมธีโร(พระ) 
(2550) ได้ศึกษาทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของพระ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต

เชยีงใหม ่พบวา่ ทศันคตเิชงิบวกพระนิสติมทีศันคตเิหน็ดว้ย
ในการเรยีนภาษาองักฤษ และมทีศันคตเิหน็ดว้ยอยา่งยิง่วา่
คนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ย่อมมีโอกาสหางานทำาได้ง่าย
กว่าคนที่อ่อนภาษาอังกฤษ ฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
จึงจำาเป็นต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเน่ือง 
ผ่านการฝึกฝนเรียนรู้ทั้งทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจในการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ของตนเอง
 2. เพื่อศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของประชาชนในเทศบาลตำาบลหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในเขต
เทศบาลตำาบลหนองกี่ จำานวน 77 คนได้รับการพัฒนาจาก
การเรยีนการสอนตามหลกัสตูรระยะสัน้ ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ทคนคิ
วิธีการเรียนตามขั้นตอนของหลักสูตรทำาให้ประชาชนผู้
เข้าร่วมโครงได้รับการพัฒนาตามลำาดับทักษะการเรียนรู้ 
ผลจากการเรียนรู้ตามขั้นตอนธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา
องักฤษเพือ่การสือ่สารประชาชนผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถ
เรยีนรูไ้ดแ้ละส่ือสารภาษาองักฤษได ้เชน่การฟงัจากทีฟ่งัไม่
ไดไ้มเ่ขา้ใจกส็ามารถฟงัไดแ้ละเข้าใจความหมายตามเนือ้หา
ที่สอนจากการฟังนำาไปสู้การพูดเพราะฟังกับพูดมาด้วย
กันเมื่อฟังได้ก็สามารถพูดตามที่ฟังได้จึงทำาให้ประชาชนผู้
เข้าร่วมโครงการสามารถพูดส่ือสารได้สนทนาได้เป็นการ
ส่ือสารภาษาองักฤษระดบัเบือ้งตน้ได ้ดงันัน้วธีิการเรียนรูส่ิ้ง
สำาคัญคือวธิกีารเรยีนรูต้ามขัน้ตอนของหลักสูตร สอดคล้อง
กับทฤษฏีภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ให้ความสำาคัญ
กับการรับและการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจความหมายตามท่ี
ตนต้องการระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า มนุษย์ใช้การ
ส่ือสารได้หลายทางเช่นทางวาจา และทางกาย ทางวาจา
คือการพูดคุยกันโดยตรงหรือผ่านทางอุปกรณ์ส่ือสารอย่าง
อื่น เช่น วจนภาษา ภาษาถ้อยคำา อวจนภาษา ภาษาไม่ใช่
ถ้อยคำา การส่ือสารทั้ง 2 ประเภทนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
เวลา และโอกาส เพื่อให้การสื่อสารบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ
 ฉะนั้น การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษจึงจำาเป็นต้องมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายที่ทำาให้
เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
เช่นการสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
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ผ่านรูปภาพ เพื่อให้ความหมายของคำาศัพท์ และการทำา
กจิกรรมในความหมายคำาศพัทภ์าษาองักฤษ ซ่ึงเปน็เทคนคิ
การสือ่สารผา่นอวจันภาษา และวจันภาษา เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้
เกิดทักษะในการจำาง่ายขึ้น ฉะนั้น บทบาทที่สำาคัญของผู้
สอนจะต้องปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอน โดยให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรียนปนเล่น (Learn 
and Play) เป็นการสร้างทักษะปัญญาผ่านการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ผสมผสานการคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จำาลองทีผู่ส้อนไดจั้ดขึน้ จงึสง่ผลตอ่ผูเ้รียนไดเ้กดิทกัษะการ
จำาภาษาองักฤษไดง่้ายข้ึน และนำาไปสูก่ารประยกุตใ์ชใ้นชวีติ
ประจำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมกีารพฒันาศกัยภาพภาษาองักฤษใหก้บั
ประชาชนและบคุคลกรทัง้ในระดบัตำาบล และระดบัอำาเภอ
มากขึ้น โดยมีการจัดทำาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภฏับรุีรมัย์ เทศบาลตำาบลหนองกี่ และหน่วยงานระดับ
อำาเภอในพัฒนาศกัยภาพภาษาองักฤษให้กับประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ในอำาเภอหนองกี่
 2. ควรนำากิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วน
ร่วมไปทำาการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้เหมาะสมกับพื้นฐาน
ของประชาชน
 3. ควรทำาวจิยัท่ีเกีย่วขอ้งกบัปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การ
พฒันาศกัยภาพภาษาองักฤษใหก้บัประชาชนและบคุลากร
ทั้งในระดับตำาบลและระดับอำาเภอมากขึ้น

บทสรุป	
 บทความวจิยัไดพ้ฒันาหลกัสตูรการเรยีนรูภ้าษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารสำาหรับพ่อค้า แม่ค้า เจ้าหน้าที่
เทศบาลตำาบลหนองกี่ อำาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ทำาการศึกษาปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้า พบว่า 
กลุม่เปา้หมายมปีญัหาด้านการพดู การฟงั การอา่น และการ
เขยีน ผู้วจิยัจงึไดพ้ฒันาหลักสูตรทีส่อดคล้องกบัปญัหาทีเ่กดิ
ขึน้ โดยแบง่ออกเปน็ 2 หลกัสตูร ประกอบดว้ย 1. หลกัสูตร
การเรียนภาษาอังกฤษสำาหรับ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน
ทั่วไป มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับเบื้องต้น จำานวน 57 คน 
2. หลักสูตรการเรียนสำาหรับเจ้าหน้าที่เทศบาล มีจำานวน 
20 คน ซึ่งหลักสูตรพัฒนาขึ้นครอบคลุมปัญหาทั้ง 4 ด้าน 
คือ การฟัง การพูด การอ่าน กาเขียน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสภาพการประเมนิผลวชิาศึกษาทัว่ไป รวมถงึพัฒนาและศึกษาประสิทธิผล
ของระบบประเมนิผลวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยันครพนม โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัแบบหลายวธิ ี(Multiple Methodology) 
ผลการวจิยัสรปุไดว้า่ นกัศกึษามคีวามคดิเหน็ตอ่การปฏบิตังิานดา้นการวดัและประเมนิผลของอาจารยผ์ูส้อนวชิาศกึษาทัว่ไป 
มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.27 อยู่ในระดับ ปานกลาง ระบบประเมินผลวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย
ดัชนีบ่งชี้คุณภาพ 3 ตัวบ่งชี้ และ 16 เกณฑ์ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ ที่ 1 การวางแผนการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 6 เกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การดำาเนินการวัดผล ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ และตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินผล ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ ผลการ
ประเมินประสิทธิผลของตัวบ่งชี้และระบบฯ พบว่า ดัชนีบ่งชี้คุณภาพมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ยกเว้น
เพียงข้อเดียวที่อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบฯ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมาตรฐาน
ด้านการใช้ประโยชน์ (Utility Standards) และมาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standards) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูง
ที่สุด ( = 4.65) รองลงมาคือ มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) ( = 4.63) และมาตรฐานด้านความ
เป็นไปได้ (Feasibility Standards) ( = 4.60) ตามลำาดับ และผลการประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างตามการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา (Curriculum Mapping) พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.55)

คำาสำาคัญ: การพัฒนาระบบประเมินผล วิชาศึกษาทั่วไป
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Abstract
 The purposes of this study were to study 
the assessment status of the General Education 
Courses, to develop the assessment system and 
to examine the assessment system’s effectiveness
of the General Education Courses of Nakhon 
Phanom University. This study used multiple 
methodology. The findings were as follows: the 
students’ opinions mean towards the operations 
on measurement and assessment of the instructors 
who taught the General Education Courses was at 
3.27 which was at the medium level. The General 
Education Course assessment system consisted 
of 3 quality indicators and 16 criteria: the first 
indicator was the planning of measurement and 
assessment with 6 criteria, the second indicator 
was the implementation of measurement with 
7 criteria, and the third indicator with 3 criteria. 
The results of the examining of the indicators and 
criterion effectiveness of the assessment system 
were found that all items of the quality indicators 
were appropriate at the highest level except only 
one item that was at a high level. The effectiveness 
assessment results were found that all aspects 
were at the highest level. The aspects of Utility 
Standards and Accuracy Standards possessed 
the highest mean ( = 4.65). The second was the 
aspect of Propriety Standards ( = 4.63). The third 
was the aspect of Feasibility Standards ( = 4.60), 
respectively. And the assessment results of the 
changing level of the samples’characteristics as 
the Curriculum Mapping for the learning outcome 
standard responsibility in the course were overall 
at the highest level ( = 4.55).

Keywords: Development of Assessment System, 
General Education

บทนำา
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 กำาหนด
โครงสร้างหลักสูตรท่ีประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์ที่มุ่งเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ อันถือเป็นการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้
แกน่สิตินกัศกึษา และยงัชีใ้หเ้หน็ชดัเจนวา่หมวดวชิาศกึษา
ทั่วไปมุ่งเน้นการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัยเป็นหลัก 
เป็นการประเมินคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
และเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม จิตสำานึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สงัคมได้อยา่งมคีวามสุข ทัง้ในฐานะพลเมอืงไทยและพลโลก 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 15)
 แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการ
ศึกษาทั่วไปของประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2500 (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2550 : 45) ก็ตาม แต่การจัด
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปยังคงเผชิญกับปัญหาอยู่หลาย
ประการ เช่น สอนให้จำามากกว่าเข้าใจ สอนให้จดมากกว่า
คิด สอนให้เชื่อฟังมากกว่าตั้งคำาถาม สอนให้สืบทอดอดีต
มากกว่าเปล่ียนแปลงอนาคต อีกทั้งปัญหาห้องเรียนขนาด
ใหญ่ มหาวิทยาลัยจะปรับห้องเรียนอย่างไรให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้และกิจกรรม การเน้นเนื้อหามากกว่าวิธีคิด วิธีเรียน
รู้ ผู้สอนยังเห็นว่าเป็นวิชาพื้นฐาน รายวิชาไม่สอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้สอน (ภูษณิศา นวลสกุล, 2556 : 2-3) 
และจากการศึกษาของ ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์และคณะ 
(2543 : 40-43) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมนิผลผู้เรยีนระดบัอดุมศึกษาตามพระราชบญัญตักิาร
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สรุปได้ ดังนี้ 1) ความรู้ด้านการ
ประเมนิ ไดแ้ก่ การขาดความเขา้ใจและทกัษะในการวดัและ
ประเมนิผล 2) วธิกีารประเมนิ ไดแ้ก ่การขาดวธิกีารประเมนิ
ที่บ่งชี้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Benchmark) ไม่มีรูป
แบบที่เป็นรูปธรรม ขาดความชัดเจน ไม่โปร่งใส และ 3) 
ขาดเครื่องมือที่มีคุณภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นปัจจัย
ทีท่ำาใหก้ารจดัการศกึษาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปไมส่ามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์
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 ดังนั้น การดำาเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งพัฒนา
ระบบประเมินผลวิชาศึกษาท่ัวไป เพื่อแก้ปัญหามาตรฐาน
ในการวัดและประเมินผล อันเกิดจากการมีผู้สอนหลาย
ท่านในรายวิชาเดียวกัน ซ่ึงมาตรฐานและประสบการณ์ใน
การสอนของอาจารย์แต่ละท่านก็แตกต่างกันด้วย รวมถึง
การพัฒนาตัวบุคลากรและมหาวิทยาลัย ก่อเกิดประโยชน์
โดยตรงในดา้นการประเมนิผล ประสทิธภิาพของการจดัการ
เรียนการสอน ผลการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
และน่าเช่ือถือ ข้อมูลจากการประเมินจะช่วยในการตัดสิน
ใจทางการบริหาร การจัดทำาแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารและจัดการกับปัญหาที่เกิดจาก
การจดัการเรียนการสอน ดงันัน้การสรา้งระบบการประเมนิ
ผล จึงถือเป็นเครื่องมือสำาคัญในการประเมินผลวิชาศึกษา
ทัว่ไป ซึง่จะเชือ่มโยงไปถงึกระบวนการจดัการเรยีนการสอน
ที่มีคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยใน
การนำาไปใช้และยังส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระยะยาวได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพการประเมินผลวิชาศึกษา
ทั่วไป
 2. เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของระบบ
ประเมินผลวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม 

ขอบเขตของการวิจัย
 1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้ง น้ี ได้แก่ 
นักศึกษาและคณาจารย์จาก 7 คณะ/วิทยาลัยของ
มหาวทิยาลยันครพนม ประกอบดว้ยอาจารย ์540 คน และ
นักศึกษาจำานวน 3,940 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น 5 
กลุ่ม ดังนี้
 1.1 การศึกษาสภาพการวัดและประเมินผลวิชา
ศึกษาท่ัวไปก่อนการพัฒนาระบบฯ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีระบบปกติของมหาวิทยาลัยนครพนมปีการ
ศึกษา 2556 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน (Multi-
stage Random Sampling) ประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973: 125) โดย
กำาหนดค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มเท่ากับ .05 ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจำานวนทั้งสิ้น 363 คน
 1.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มผู้
ให้ข้อมูล คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake Holders) กับการ
ดำาเนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ ผู้บริหาร คณะ
กรรมการบริหารสำานักวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ผู้สอน 
รวมทั้งสิ้นจำานวน 9 ท่าน
 1.3 การศกึษาความเหมาะสมและสอดคลอ้งของ
โครงร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของระบบประเมินผลวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มการวัด
และประเมินผล และกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา รวม
ทั้งสิ้นจำานวน 11 ท่าน
 1.4 การทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของ
ระบบประเมนิผลวชิาศกึษาทัว่ไป ไดแ้ก ่อาจารยผ์ูส้อนวชิา 
30004103 ศิลปะการส่ือสารและการนำาเสนอ จำานวน 5 
ท่าน
 1.5 การประเมินคุณลักษณะของนักศึกษา
ตามการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(Curriculum Mapping) ไดแ้ก ่นกัศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีน
รายวชิา 30004103 ศลิปะการสือ่สารและการนำาเสนอ ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 349 คน
 2. เนื้อหาในการพัฒนาครั้งนี้ คือ ระบบประเมิน
ผลวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งการสร้างระบบนั้นประกอบด้วย
ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ 
(Output) ส่วนการประเมินประสิทธิผลของระบบดังกล่าว
ผูวิ้จยัไดป้ระยกุตใ์ช้เกณฑม์าตรฐานสำาหรบัการประเมนิของ
สตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam, D.L. and others, 
1981) ประกอบดว้ยดา้นความเปน็ประโยชน ์(Utility) ความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน (Feasibility) ความเหมาะสม 
(Propriety) และความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy)

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประเมินผลวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนมครั้งน้ี ผู้วิจัยแบ่งการ
ดำาเนินการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
 ระยะที่	 1	 ศึกษาสภาพการประเมินผลวิชา
ศึกษาทั่วไป	 มหาวิทยาลัยนครพนม	 ก่อนการพัฒนา
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ระบบฯ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์สภาพ
กอ่นการพฒันาระบบฯ โดยศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบัการวดัและ
ประเมนิผล วธีิดำาเนนิการดา้นการวดัและประเมนิผล ระบบ
และการพัฒนาระบบ รวมถงึการประเมนิเชิงปฏิบติัการ แลว้
สรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบประเมินผลวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม
 ระยะท่ี	 2	 พัฒนาระบบประเมินผลวิชาศึกษา
ทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบประเมินผลวิชาศึกษา
ทัว่ไปของมหาวทิยาลยันครพนม ให้สอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ด้
จากระยะที ่1 แลว้นำาขอ้มลูทีไ่ดม้ากำาหนดแนวทางการสรา้ง
และตรวจสอบประสิทธิผลของระบบฯ ตลอดจนการนำาผล
การประเมนิไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รียนและการเรยีนการสอน 
และใช้ผลการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
 ระยะที่	 3	 ทดลองใช้และประเมินประสิทธิผล
ระบบฯ มีวตัถปุระสงค์เพือ่ทดลองใช้และศกึษาประสทิธผิล
และความเหมาะสมของการใช้ระบบฯ การดำาเนินงานใน
ขั้นนี้เป็นการทดลองใช้ระบบเพื่อประเมินประสิทธิผล หลัง
จากที่ได้พิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และประเมินคุณลักษณะของนักศึกษา
ตามการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียน
รู้รายวิชา (Curriculum Mapping) ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการประเมินเชิง
ปฏบิตักิารในระหว่างการทดลองใชแ้ละประเมนิประสทิธผิล
ของระบบฯ
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การศึกษาสภาพการประเมินผลวิชาศึกษา
ทัว่ไปมหาวทิยาลยันครพนม ดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
2 ส่วน คือ
 1.1 การสอบถามสภาพการประเมินผลวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ 
(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) คา่เฉลีย่ (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
 1.2 การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการตรวจข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ในการ
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้แล้วเปรียบเทียบข้อมูล

เป็นประเด็นเดียวกัน วิเคราะห์สร้างข้อสรุปโดยใช้เทคนิค 
SWOT ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Groups) 
เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยวิธีการ
จำาแนกกลุ่มแล้วสรุปเนื้อหาในภาพรวม
 2. การประเมินความเหมาะสมและความ
สอดคลอ้งของตัวบง่ชีแ้ละเกณฑ ์ของระบบประเมนิผลวชิา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้มาจากผู้วิจัยและ
ผู้เก่ียวข้องร่วมกันกำาหนดองค์ประกอบต่างๆ ในระบบข้างต้น
และได้กำาหนดแนวทางประเมินประสิทธิผลของระบบใน
ประเด็นต่างๆ โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานสำาหรับการ
ประเมินที่กำาหนดโดย Stufflebeam (1981) ซึ่งพิจารณา
จากด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
งานจริง ความเหมาะสม ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล และผลที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้ววิเคราะห์
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (In-
terquartile Range) เพื่อคัดเลือกตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ
ระบบฯ ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์การ
แปลผลคะแนนของแบบประเมินความสอดคล้อง ใช้สูตร
คำานวณจดุกึง่กลางชัน้ (Mid Point Average) ของพงศเ์ทพ 
จิระโร (2554 : 56) ดังนี้
 2.1 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของระบบ ต้องมีค่า
มัธยฐาน 3.50 ขึ้นไป
 2.2 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของระบบ ต้องมีค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.5
 3. การศึกษาประสิทธิผลของระบบประเมินผล
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ดำาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ
 3.1 การประเมินประสิทธิผลของระบบประเมิน
ผลวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใชส้ถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก ่ค่า
เฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)
 3.2 การประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาตาม
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ วิชา 
30004103 ศิลปะการสื่อสารและการนำาเสนอ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
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สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation)

ผลการวิจัย
	 ตอนที่	 1	 ผลการศึกษาสภาพการประเมินผล
วิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยนครพนมก่อนการ
พัฒนา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้
 1. ผลการศกึษาสภาพการประเมนิผลวชิาศกึษา
ทัว่ไปของมหาวทิยาลยันครพนมกอ่นการพฒันาโดยการใช้
แบบสอบถาม พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน
วิชาศึกษาทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.27 อยู่ในระดับ ปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ 4 แจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนที่จะทดสอบแต่ละครั้ง มีคะแนน
เฉล่ียสูงท่ีสุด คือคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.65) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุด คือ ข้อที่ 1 มีการสอบก่อนเรียน
เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ( = 2.97)
 2. ผลการศึกษาความคดิเหน็ผูเ้กีย่วข้องดว้ยการ
สนทนากลุม่ (Focus Group) เพือ่สรุปสภาพการประเมนิผล
วิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยนครพนมก่อนการพัฒนา
ระบบฯ สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
 2.1 จุดแข็ง (Strength) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท้ัง 3 
กลุม่ สรุปตรงกนัว่า อาจารยผ์ูส้อนในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
สัดส่วนคิดเป็น 2 ใน 3 มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 
5 ปี ทำาให้มีความรู้และเข้าใจในการวัดและประเมินผล
 2.2 จดุออ่น (Weakness) ไดแ้ก ่ความเขา้ใจเกีย่ว
กบัหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปไมช่ดัเจน อาจารยผ์ูส้อนวิชาศกึษา
ทั่วไปสัดส่วนคิดเป็น 2 ใน 5 ยังขาดความตระหนักในความ
สำาคัญของการวัดและประเมินผล รวมถึงไม่มีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการดำาเนินงานในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปโดยตรง 
ทำาให้การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ดำาเนินการไปเพื่อให้ครบตามหน่วยกิตที่กำาหนดเท่านั้น
 2.3 โอกาส (Opportunity) คือ มหาวิทยาลัย
นครพนมเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ จึงได้รับความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักการศึกษาภายนอก

มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และยังมีนโยบายจัดตั้งหน่วย
งานเพือ่รบัผิดชอบการจดัการเรยีนการสอนหมวดวชิาศึกษา
ทัว่ไปโดยตรง มคีณะกรรมการบริหารสำานกัวชิาศึกษาทัว่ไป 
อันประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกคณะ/วิทยาลัยที่จัดการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการ
การเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 2.4 อปุสรรค (Threat) ไดแ้ก ่การขาดการทำางาน
ทีเ่ปน็ระบบและมาตรฐานในการดำาเนนิงาน รวมถงึอาจารย์
ขาดความตระหนักในความสำาคัญของการวัดและประเมิน
ผล
 3. แนวทางการพัฒนาระบบประเมินผลวิชา
ศึกษาทั่วไป คือควรมีการระดมความคิดของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างระบบประเมิน
ผลฯ ที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยนครพนม ให้
ความรูแ้ละสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัการวดัและประเมนิ
ผลการศึกษา
 ตอนที่	 2	 ผลการสร้างระบบประเมินผลวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนครพนม
 ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องในการวิจัยประชุมเชิง
ปฏบิตักิารรา่งระบบประเมนิผลวชิาศกึษาทัว่ไปรว่มกัน ตาม
องค์ประกอบซ่ึงได้จากการสังเคราะห์เอกสารและจากการ
สอบถามนกัศกึษาและการสนทนากลุม่ของผูเ้ก่ียวขอ้ง โดย
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีการดำาเนินงานระบบประเมินผลวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ประยุกต์จากแนวคิด
ดา้นการประเมนิทางการศกึษาของครอนบาค (Cronbach, 
1963) โดยมจีดุเน้นของการประเมนิเพือ่สรา้งสารสนเทศใน
การตัดสนิใจเก่ียวกบัการปรบัปรงุรายวชิา การปรบัปรงุตวัผู้
เรยีน และการจดัการบริหารวธิกีารประเมนิ รวมถงึปรชัญา
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย 3 
ตัวบ่งชี้และ 16 เกณฑ์ ดังนี้
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การวางแผนการวัดและประเมินผล 
ประกอบดว้ย 6 เกณฑ ์ไดแ้ก ่1) วางแผนการวดัและประเมนิ
ผลผู้เรยีน ใหส้อดคล้องกบัเปา้หมายความรูค้วามสามารถที่
ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน 2) กำาหนดช่วงเวลาในการวัดและ
ประเมินผลอย่างเหมาะสมตลอดภาคการศึกษา 3) กำาหนด
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4) กำาหนด
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดผลให้สอดคล้องกับเป้าหมายความรู้ 
ความสามารถ ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน 5) กำาหนดค่า
นำ้าหนักคะแนนในการวัดผลแต่ละครั้งอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายความรู้ความสามารถ ท่ีต้องการ
ให้เกิดแก่ผู้เรียน และ 6) วางแผนการวัดและประเมินผล
ครอบคลุมเนื้อหาในคำาอธิบายรายวิชา
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การดำาเนินการวัดผล ประกอบด้วย 
7 เกณฑ์ ได้แก่ 1) การประเมินผลก่อนเรียน ผู้สอนเลือกทำา
เพือ่ใชผ้ลการประเมนิในการตรวจสอบความพรอ้ม และพืน้
ฐานความรอบรูข้องผูเ้รยีนในเรือ่งทีจ่ะเรียน 2) การประเมนิ
ผลระหว่างเรียน ควรทำาการประเมินให้ครบทุกหน่วยการ
เรยีนรู ้เพือ่ตรวจสอบและวนิจิฉยัหาขอ้บกพรอ่งของผูเ้รยีน 
และนำาผลการประเมนิไปใชพ้ฒันาการเรยีนของผูเ้รยีนและ
ปรับปรุงกระบวนการสอน 3) การประเมินผลหลังเรียน 
ทำาการประเมินเมื่อจัดการเรียนรู้ครบถ้วนตามเนื้อหาวิชา
แล้ว อาจารย์จะนำาผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินผล
การเรียนและให้ค่าระดับผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล 
และนำาข้อมูลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 4) สร้างเครื่องมือวัดตามที่
ได้วางแผน และการกำาหนดวิธีการวัดและประเมินผล โดย
มุง่ใหไ้ดเ้ครือ่งมอืทีม่คีณุลกัษณะหลากหลาย 5) สรา้งเกณฑ์
การประเมินที่จะใช้กับเครื่องมือวัดแต่ละชนิด และกำาหนด
เกณฑ์การตัดสินผลตามเกณฑ์การประเมินน้ันๆ 6) ตรวจ
และวิเคราะห์หาค่าความเท่ียงตรง (Validity) ของเครื่อง
มือวัดทุกชนิด ซึ่งหาได้จากการวิเคราะห์ค่า IOC ของผู้
เชี่ยวชาญ 3-5 คน และ 7) นำาเครื่องมือวัดไปทดลองใช้ 
(try out) เพื่อหาความบกพร่องของเครื่องมือ อาจหาค่า
ของความยากง่าย (P) และค่าอำานาจจำาแนก (r) ของเครื่อง
มือวัดนั้นๆ ได้
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินผล ประกอบด้วย 3 
เกณฑ ์ไดแ้ก ่1) นำาเครือ่งมอืวัดและเกณฑก์ารประเมนิไปใช้
สอบวดัและประเมนิผลผูเ้รยีน สรุปผลการเรยีนและรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคล 2) นำาผลการประเมินที่ได้
ไปใช้ในการปรบัพืน้ฐานและเพิม่พูนทกัษะใหแ้กผู่เ้รยีน และ
ใชเ้ปน็ขอ้มลูในการปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนการจดัการเรยีน
การสอน และ 3) นำาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดโดยหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) ค่า

ของความยากง่าย (P) และค่าอำานาจจำาแนก (r) เพื่อให้ได้
ข้อสอบที่มีคุณภาพไปใช้ในการวัดผลครั้งต่อไป
	 ตอนที่	 3	 ผลการศึกษาความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของตวับง่ชีแ้ละเกณฑข์องระบบประเมิน
ผล	วิชาศึกษาทั่วไปโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
 การประเมินประสิทธิผลของระบบประเมินผล
วชิาศกึษาทัว่ไปตามความคิดเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนรายวชิา 
30004103 ศิลปะการสื่อสารและการนำาเสนอ ปรากฏผล
ดังนี้
 1. ประสิทธิผลของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของระบบ
ประเมนิผลวชิาศกึษาทัว่ไป พบวา่ ดชันบีง่ชีคุ้ณภาพมคีวาม
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุและสอดคลอ้งทกุขอ้ ยกเวน้ 
กำาหนดช่วงเวลาในการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสม
ตลอดทั้งภาคการศึกษา ที่อยู่ในระดับมาก (Mdn = 3.00)
 2. ผลการประเมินประสิทธิผลของตัวบ่งชี้ของ
ระบบประเมินผลวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม 
พบวา่ มาตรฐานทุกดา้นมคีวามเหมาะสมในระดบั มากทีสุ่ด
	 ตอนที	่4	ผลการประเมินระบบประเมินผลวชิา
ศึกษาทั่วไป	มหาวิทยาลัยนครพนม
 1 .  ร ะบบประ เ มิ น ผล วิ ช า ศึ กษ า ทั่ ว ไ ป 
มหาวิทยาลัยนครพนม เม่ือพิจารณาตามองค์ประกอบเชิง
ระบบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
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 2. ประสิทธิผลของระบบประเมินผลวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทุกด้าน โดยมาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ (Utility 
Standards) และมาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy 
Standards) มคีา่เฉลีย่โดยรวมสงูทีส่ดุ ( = 4.65) รองลงมา
คอื มาตรฐานดา้นความเหมาะสม (Propriety Standards) 
( =4.63) และมาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility 
Standards) ( = 4.60) ตามลำาดับ
 3. ผลการประเมินระดับการเปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างตามการกระจายความรับผิด
ชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้รายวชิา 30004103 ศลิปะการ
สื่อสารและการนำาเสนอ (Curriculum Mapping) พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.55)

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยในการพัฒนาระบบประเมินผล
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้วิจัยพบประเด็น
ที่น่าสนใจในการอภิปรายผลดังต่อไปนี้
 1. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของระบบประเมินผลวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม
 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ

สังเคราะห์เอกสาร ร่วมกับผลการสำารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษา และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นำาร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ทีไ่ดจ้ากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการปฏบิตังิาน เสนอผูเ้ชีย่วชาญ
แสดงความคดิเหน็วา่มคีวามเหมาะสมและความสอดคลอ้ง
ที่จะนำาไปใช้ปฏิบัติจริงได้หรือไม่ ควรปรับปรุงประเด็นใด
บ้างและปรับปรุงอย่างไร ซ่ึงได้ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ที่ได้จะ
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ และ 16 
เกณฑ์ ซึ่งทุกตัวบ่งชี้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับหลักการ
วัดและประเมินผล โดยผู้วิจัยได้นำาไปทดลองใช้กับรายวิชา 
30004103 ศิลปะการสื่อสารและการนำาเสนอ อาจารย์ผู้
สอนในรายวิชานี้เป็นผู้ประเมินระบบฯ หลังจากได้ทดลอง
ใช้ โดยมีความคิดเห็นตรงกันว่า ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ผู้วิจัย
พัฒนาข้ึนน้ันมีความเหมาะสม รวมท้ังมีข้ันตอนการดำาเนินงาน
ชัดเจน สะดวกต่อการใช้งาน และช่วยให้การทำางานมี
มาตรฐานเดียวกัน
 กระบวนการทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบประเมนิผล
วิชาศึกษาทั่วไป คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Action Research: PAR) ที่ต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักศึกษา 
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คณะกรรมการบริหารสำานักวิชาศึกษาท่ัวไป ประธานกลุ่ม
วชิา ประธานรายวชิา และอาจารยผ์ูส้อนในหมวดวชิาศกึษา
ทัว่ไปในการใหข้อ้มลูการสรา้งตัวบง่ช้ีและเกณฑ์ของระบบฯ 
ซึง่ ธรีวฒุ ิเอกะกลุ (2551 : 76-77) ไดก้ลา่วถงึขอ้ดขีองการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 1) เกิดการเรียนรู้
รว่มกนัของนกัวจิยักบักลุม่เปา้หมายในการวจิยั ทัง่สองฝา่ย
ได้เรียนรู้องค์ความรู้ซึ่งกันและกัน 2) การมีส่วนร่วมทุกขั้น
ตอนของการวิจัย ทำาให้กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยมีความ
รู้สึกว่าเป็นเจ้าของงานวิจัยมากขึ้น รวมทั้งความมุ่งมั่นและ
เตม็ใจในการทำาวจิยัจะมมีากข้ึน 3) เปน็การวิจัยและพฒันา
อย่างแท้จริง การวจัิยปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มเปน็งานวจัิย
ที่มุ่งศึกษาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบด้วยการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย รวมทั้งมีการปฏิบัติซำ้าจนได้
ผลการวิจัยที่มีความถูกต้องและพิสูจน์ได้ 4) การยอมรับใน
ภมูคิวามรูแ้ละบรบิทของกลุม่เปา้หมายในการวิจยั ทำาใหไ้ด้
ขอ้มลูทางการวจิยัทีเ่ปน็ปฐมภมูมิากยิง่ขึน้ 5) ความยดืหยุน่
ของกระบวนการวิจัยมีมาก ทำาให้ไม่ถูกบังคับต้องให้เป็น
ไปตามกรอบหรือแนวคิดทฤษฎีใดทฤษฎีหน่ึงมากจนเกิน
ไป สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ปรับให้เหมาะสมกับสภาพที่
เป็นจริงได้มากที่สุด 6) ผลการวิจัยที่นำาไปสู่การปฏิบัติจริง
ในสภาพทีเ่ปน็จรงิ 7) ความยัง่ยนืของผลการวจิยัมคีวามคง
อยู่ และ 8) สภาพปัญหาท่ีใช้ในการวิจัยได้ถูกขจัดไปด้วย
กลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องท้ังส้ิน จึงถือได้ว่าปัญหาการวิจัยน้ัน
ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง
 2 .  ร ะบบประ เ มิ น ผล วิ ช า ศึ กษ า ทั่ ว ไ ป 
มหาวิทยาลัยนครพนม
 การดำาเนินงานตามขั้นตอนของระบบฯ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นนั้นมีขั้นตอนกระบวนการท่ีชัดเจน ง่ายต่อการ
ปฏิบัติจนสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจาก
เดิมที่ต่างคนต่างทำา ข้ันตอนและวิธีการข้ึนอยู่กับอาจารย์
ผู้สอน เปลี่ยนเป็นการดำาเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบฯ โดยมีตัวบ่งชี้และเกณฑ์เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าต้องมีขั้น
ตอนและวธิกีารอยา่งไรบา้ง และการพัฒนาระบบฯ นี ้เปน็ก
ระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนเก่ียวข้องจึงเกิด
ความตระหนักถึงความสำาคัญ และมีความเข้าใจ ยอมรับ 
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 ดังนั้น การพัฒนาระบบประเมินผลวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม จึงมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผล

ในเชิง การพัฒนาตัวบุคลากรและมหาวิทยาลัย อันก่อเกิด
ประโยชน์โดยตรงในด้านการประเมินผล ประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนการสอน ผลการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ และข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
จะช่วยในการตัดสินใจทางการบริหาร การจัดทำาแผนเพื่อ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การบริหารและจัดการ
กับปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นการ
สร้างมาตรฐานการประเมินผล จึงถือเป็นเครื่องมือสำาคัญ
ในการพัฒนาการประเมินผลวิชาศึกษาทั่วไป ซ่ึงจะเช่ือม
โยงไปถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ อัน
จะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ตอ่มหาวทิยาลัยในการนำาสารสนเทศ
ไปใช ้และยงัสง่ผลตอ่การประกันคณุภาพการศกึษาในระยะ
ยาวได้ต่อไป
 ผลการวิจัยการพัฒนาระบบประเมินผลวิชา
ศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยันครพนม พบวา่ สอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของ อังคณา ตุงคะสมิต (2550 : 193-196) ที่ได้ศึกษา
เรือ่ง การพฒันาระบบการวดัและประเมนิผลระดบัชัน้เรยีน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดย
ใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่ม กรณศีกึษาโรงเรยีน
บ้านนาศรีดงเค็ง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผลการใช้ระบบ
โดยนำาระบบไปสูก่ารปฏบิตัด้ิานการใชป้ระโยชนข์องระบบ
มีความชัดเจนในทุกขั้นตอน ตอบสนองต่อความต้องการ
ของทุกฝ่าย สอดคล้องกับ ชอบ เข็มกลัดและโกวิทย์ พวง
งาม, 2547 : 13 - 14) ได้กล่าวถึงผลที่ชุมชนและนักวิจัย
จะได้รับ คือ 1) ชาวบ้าน ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสจะตื่นตัว 
ไดร้บัการศึกษามากขึน้ สามารถคิดและ วเิคราะหเ์หตกุารณ์
ตา่งๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง มคีวามเชือ่มัน่ในทางทีจ่ะใหค้วามรว่ม
มือกันในการดำาเนิน กิจกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 2) 
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสมาก
ขึ้น การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ มีการกระจายอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมรวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนดีข้ึน 3) สำาหรับทีมผู้วิจัยและนักพัฒนา 
จะได้เรียนรู้จากชุมชนได้ประสบการณ์ในการทำางาน ร่วม
กับชุมชน อันก่อให้เกิดความเข้าใจชุมชนได้ดีขึ้น และเกิด
แนวคิดในการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง และยังสอดคล้อง
กับ กมล สุดประเสริฐ (2540 : 8-9) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมนั้น มิใช่เพียงการสืบค้นปัญหาและการแก้
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ปัญหาเท่าน้ันแต่เป็นกระบวนการกระตุ้นให้ประชาชนมีการก
ระทำาต่อปัญหาเหล่าน้ี การกระทำาอย่างหน่ึงอย่างใดต่อปัญหา 
ทำาให้ประชาชนได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
ผลสุดท้ายประชาชนมิได้เพียงเรียนรู้การแก้ปัญหาแต่ได้
เพ่ิมพูนความรู้ให้พร้อมท่ีจะเผชิญกับปัญหาท่ียากข้ึน
 กล่าวโดยสรุป ระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น
ออกแบบเพ่ือสรา้งความเปน็มาตรฐานในการปฏบิตังิานการ
ประเมินผลวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยนครพนม โดย
ในการพัฒนาระบบฯ นี้ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของมหาวิทยาลัยนครพนม
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. ในการดำาเนินการพัฒนาระบบควรดำาเนิน
การเป็นวงจรปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือแก้ไข
จุดบกพร่องของระบบให้เป็นไปอย่างต่อเน่ืองและทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง
 2. เพ่ือใหก้ารใชร้ะบบประเมนิผลวชิาศึกษาทัว่ไป
ไปใชใ้หเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุนัน้ ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งเกีย่วขอ้ง
ทกุฝา่ยตอ้งมคีวามรูค้วามเข้าใจในเรือ่งการวดัและประเมนิ
ผลกอ่น โดยอาจมกีารประชมุชีแ้จงใหน้กัศกึษาและอาจารย์
ผู้สอนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติได้เข้าใจกระบวนการของระบบฯ
 3. ผู้บริหารที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตอ้งมคีวามเขา้ใจระบบประเมนิผลวชิาศกึษาทัว่ไปเป็นอยา่ง
ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับอาจารย์ผู้ใช้ระบบ
 4. ในระหว่างการใช้ระบบประเมินผลวิชาศึกษา
ทัว่ไป ควรมกีารสะทอ้นผลในแตล่ะขัน้ตอนและรายงานผล
เป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตื่นตัวและทราบผลของการ
พฒันาเพือ่ทีจ่ะไดน้ำาไปพฒันาผูเ้รยีนและการเรยีนการสอน
ร่วมกันต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค ์1) เพือ่ศกึษาปจัจยัเชงิสาเหตทุีส่ง่ผลตอ่การปฏบิตังิานของเจ้าหนา้ทีโ่รงพยาบาลสง่
เสริมสุขภาพตำาบล ในพื้นที่อำาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตำาบล 3) เพือ่ประเมนิผลการใชร้ปูแบบการพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของผล
การวจิยัพบวา่ 1) ม ี3 ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อ ประสทิธภิาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบลในพืน้ที่
อำาเภอห้วยราช อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.68 การมี
สว่นร่วม มคีา่สมัประสทิธิอิ์ทธพิลโดยรวมเท่ากับ 0.30 และการทำางานเปน็ทมี มคีา่สมัประสิทธิอิ์ทธิพลโดยรวมเทา่กับ 0.20 
วธิกีารวจิยัเปน็การวจิยัเชงิปรมิาณ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้จิยัไดส้รา้งขึน้มาเอง โดยสงัเคราะหจ์ากการ
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรในงานวิจัย 2) รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
6 กิจกรรม ดังนี้ ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำาการเสริมสร้างภาวะผู้นำา การเรียนรู้ทักษะการให้บริการ การเรียนรู้การวิเคราะห์
และประเมินสถานการณ์การพฒันาทีมงาน และการสรา้งทมีงาน ผลการใชแ้ละประเมนิผลการใชรู้ปแบบพบวา่ ประสทิธภิาพ
การปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำาบลในพืน้ทีอ่ำาเภอหว้ยราช จงัหวดับรุรีมัย ์หลงัการทดลองใชร้ปู
แบบ มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานดขีึน้อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05สรปุไดว้า่ รปูแบบการพฒันาประสทิธภิาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมที่จะนำาไปใช้

คำาสำาคัญ : รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
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Abstract
 The aims of the research were 1) to 
analyze current conditions and problems of 
health performance efficiency of the personnel of 
sub-district health promoting hospitals in Huayrat 
District, Buriram Province, 2) to design a model 
for improving health performance efficiency of 
the personnel, and 3) to implement and evaluate 
the model. The influence coefficient index of the 
three factors: leadership, participation and team 
work was .68, .30 and .20, respectively. Research 
method was quantitative research. Data were 
collected using the self-generated questionnaire, 
and the data were synthesized based on theories 
and researches related to variables in research. 
Additionally, the study showed that the model 
for improving the work performance efficiency of 
the officers consisted of six activities: knowledge 
of leadership, building leadership, skills for adminis-
tration, analysis and evaluation of current conditions
and problems, and improving and building team-
work. Finally, the findings indicated that the model 
has significantly improved work performance 
efficiency of the personnel of sub-district health 
promoting hospitals in Huayrat district at the .05 
level. In conclusion, the model is practical and 
appropriate for improving work performance of 
the officers of the health promoting hospital in 
Huayrat district, Buriram province.

Keywords: Model for Improving Work Performance, 
Sub-district Health Promoting Hospitals

บทนำา
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ถือเป็น
หน่วยบริการด่านหน้าของกระทรวงสาธารณสุขท่ีอยู่ใกล้
ชิดกับประชาชน และชุมชนมากท่ีสุด มีหน้าท่ีในการดูแล
ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เข้าถึงสุขภาพและ

สุขภาวะที่ดี (กาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) เพื่อนำามาซึ่ง
คณุภาพชวีติทีด่ใีนการดำารงชพีรว่มกนัภายใต้ความมตีน้ทนุ 
และอัตตลักษณ์ ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ที่เป็นแบบแผนของตนเองได้อย่างมีคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการจัดบริการเชิง
รกุ ทัง้ในดา้นการสง่เสรมิสขุภาพปอ้งกนั และควบคมุโรคที่
เปน็ปญัหาสาธารณสุขของพืน้ที ่ดว้ยการประสานความรว่ม
มอืกบัชมุชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการและ
องคก์รตา่งๆ ในลกัษณะของการเปน็ภาคีรว่มหรือผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีในการจดัระบบการดแูลสุขภาพของชมุชนอนัจะนำา
ไปสูก่ารพึง่พาตนเองดา้นสขุภาพไดใ้นท่ีสดุ ซึง่เป็นเปา้หมาย
สำาคญัของการจดัระบบสุขภาพแนวใหมต่ามทศิทางของการ
ปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอำานาจลงสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ การจัดบริการของโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลอาศัยแนวคิดการจัดบริการ
สุขภาพแบบยึดตามลักษณะของประชากร ปัญหาโรค
และสาธารณสุขของพื้นที่ (Population Based Health 
System, Problem Based Health System และ Area 
Based Health System) เป็นกรอบการจัดบริการ ซึ่งโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลมีพันธะกิจที่สำาคัญ คือ 1) 
การพัฒนาฐานข้อมูลบริการ (Data Base) เพื่อให้ได้ระบบ
ข้อมูลสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง
ถึงกันและกันได้ระหว่างเครือข่ายบริการทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลแม่ข่าย 2)การพัฒนาการจัดบริการในโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (Hospital Base) เพื่อให้
ประชาชนหรือผู้ป่วยได้รับบริการที่มีขีดความสามารถสูง
ขึน้ โดยการประสานความรว่มมอืขอรบัการสนบัสนนุทัง้ใน
ดา้นบคุลากร ครภัุณฑ์ทางการแพทยเ์ครือ่งมอืตดิตอ่ส่ือสาร
ที่ทันสมัย ยานพาหนะรถยนต์ส่งต่อ จากโรงพยาบาลแม่
ขา่ย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตลอดจนถงึกองทนุประกนั
สุขภาพตำาบล เพื่อให้เกิดการรักษาผู้ป่วย การให้บริการ
ภาวะฉุกเฉิน การส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการปัญหาโรคของ
พื้นที่ 3) การพัฒนาการจัดบริการในชุมชน (Community 
Base, Community Health Care) เพื่อให้ชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เกิดการรับรู้ ตระหนักถึง
การมสีว่นรว่ม และสามารถใหก้ารสนบัสนนุในการวางแผน 
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ดำาเนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคของ
พื้นที่ 4)การพัฒนาการจัดบริการในบ้าน (Home Base, 
Home Health Care, Home Ward) ให้กลุ่มแม่และเด็ก 
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเน่ืองใกล้ชิดเป็นองค์รวมแบบเอื้ออาทร ด้วย
บริการทีมี่หวัใจของความเปน็มนษุย ์(Humanized Health 
Care) (สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2553)
 จังหวัดบุรีรัมย์มีสถานีอนามัยท่ีได้รับการยก
ระดับขึ้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลจำานวน 
227 แห่ง มีบุคลากรด้านสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลท้ังหมดจำานวน 1,816 คน 
(สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์, 2558) ด้วยบริบท
สภาวะด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม
และความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
และต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มต่างๆทำาให้
ปญัหาดา้นสาธารณสขุเปลีย่นแปลงไปจากเดมิมคีวามสลบั
ซับซ้อนรุนแรงเพ่ิมข้ึนส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง 
รวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบบริการที่ซับซ้อนข้ึนและกับ
สภาพบทบาทภารกิจของหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปลี่ยนไป
เน้นการทางานเชิงรุกการสาธารณสุขผสมผสานการดูแล
สขุภาพในทกุมติแิบบองคร์วม การสง่เสรมิและปอ้งกนัขจดั
ภัยคุกคามทางสุขภาพในรูปแบบต่างๆ การดูแลอนามัยสิ่ง
แวดล้อม การสนับสนุนบริการวิชาการ การติดต่อสื่อสาร
และประสานเครือข่ายชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนการ
ดำาเนินงานสาธารณะและพัฒนาชุมชนการวางแผนแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ
สังคมและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีน้ันจึงเป็น
สิ่งจำาเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิจะต้องมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานทั้งความรู้ ทักษะ ความชำานาญ 
ในหลายๆองค์ประกอบรวมกันเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การ
พฒันาโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล และดว้ยขอ้จำากดั
การขาดแคลนบคุลากรดา้นสาธารณสขุกอ่ให้เกดิผลกระทบ
ต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบลที่จำาต้องแบกรับภาระงานท่ีหนักมากยิ่งขึ้น ปฏิบัติ
หนา้ทีใ่นหลายบทบาทในคราวเดยีวกนัและยงัตอ้งสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ทดแทนกันได้ จึงอาจก่อให้เกิดความ
ท้อแท้ขาดขวัญกำาลังใจหรือแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติงานได้ ซ่ึง

มผีลตอ่ความสามารถในการปฏบิตังิานไดก้ารเสรมิสรา้งแรง
จูงใจหรือการจัดการการบริหารภายในของหน่วยงาน รวม
ถึงการประยุกต์ความสามารถเข้ากับภาระงานในขอบเขต
หนา้ทีจ่งึนา่จะมผีลตอ่สมรรถนะของบคุลากรในการปฏิบตัิ
งาน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 
ในพื้นท่ีอำาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ว่าสภาพการปฏิบัติ
งานปัจจุบันเป็นเช่นไรและมีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนำาผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
การปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ตามกระบวนการเพื่อสร้างรูป
แบบการพฒันาประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ของเจา้หนา้ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ตลอดจนนำารูปแบบ
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้
และประเมินผลการทดลองใช้ต่อไป เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลให้ดีขึ้น ตลอดจนสร้าง
ความเจริญต่อระบบบริการสุขภาพ สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 
ในพื้นที่อำาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
 2. เพือ่สรา้งรปูแบบการพฒันาประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 
ในพื้นที่อำาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
 3. เพื่อทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ในพื้นที่อำาเภอห้วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบล เปน็การวจิยัและพฒันา ดำาเนนิการวจิยัโดยใช้วธิ ีการ
วิจัยชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงทดลอง
ผู้วิจัยได้กำาหนดวิธีการดำาเนินการวิจัย เป็น 3 ระยะ 
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ดังสาระสำาคัญต่อไปนี้
 ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสาเหตุ
ปัญหาของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำาบลในพื้นที่อำาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
 ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบลในพื้นที่อำาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
 ระยะที่ 3 การทดลองใช้และประเมินผลรูป

 กลุ่มตัวอย่าง
 1. กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นเจ้า
หน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลทั้ง 
8 รพสต ดังมีขั้นตอนดังนี้
 1.1 การคำานวณหากลุม่ตวัอยา่ง จากจำานวนเจา้
หนา้ทีท่ีป่ฏบัิตงิานทัง้หมด 8 รพ.สต โดยใชส้ตูรการคำานวณ
ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 :727) ดังนี้

 สูตร n =  N
              1+Ne2

 เมื่อ  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
 N = จำานวนประชากร
 e = ความคาดเคลื่อนท่ีเกิดขึ้นได้ ในท่ีน้ีจะ
กำาหนดไว้ที่ 0.05

แบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในพื้นท่ีอำาเภอห้วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย์
	 ประชากร
 ประชากรการวิจัยครั้งนี้หน่วยในการวิเคราะห์ 
(Unit of Analysis) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในพื้นที่อำาเภอห้วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 50 คนดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในพื้นที่อำาเภอห้วยราช

ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล จำานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

1
2
3
4
5
6
7
8

ห้วยราช
เกตุใต้

โคกเหล็ก
สามแวง
เมืองโพธิ์
ตาเสา
ตะโก
สนวน

8
4
6
8
6
7
5
6

8 50

 แทนค่าในสูตร

 n =     50
     1+50(0.05)2
   = 44.44

 จากการคำานวณหากลุม่ตวัอยา่งโดยใชส้ตูรทาโร่
ยามาเน่ ดังกล่าว ได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 44.44 ตัวอย่าง 
เพื่อให้เป็นตัวเลขจำานวนคู่และง่ายต่อการจำาแนก ผู้วิจัย
ได้ปัดเศษออกเน่ืองจากไม่ถึง 0.5 จึงกำาหนดเป็นจำานวน
ตวัอยา่ง 44 ราย และเพือ่ใหก้ารกระจายขอ้มลูตา่งๆ ใชก้าร
สุม่แบบกำาหนดระดบัชัน้ (Stratified Random Sampling) 
ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม
ยอ่ยๆ เรยีกวา่ระดบัชัน้ หรือชัน้ภมูแิลว้สุม่ตวัอยา่ง จากทกุ
ระดับชั้น จากนั้นจึงใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) เอาหน่วยตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มทุกระดับชั้น 
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ตามจำานวนสัดส่วนที่กำาหนดตามตัวอย่างในแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

ตารางที่	2	จำานวนตัวอย่างแยกตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล จำานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน จำานวนกลุ่มตัวอย่าง

1
2
3
4
5
6
7
8

ห้วยราช
เกตุใต้
โคกเหล็ก
สามแวง
เมืองโพธิ์
ตาเสา
ตะโก
สนวน

8
4
6
8
6
7
5
6

8
3
5
8
5
6
4
5

รวม 50 44

 เครื่องมือการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ในการวิจัย
ระยะที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเอง โดย
สังเคราะห์จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง
กับตัวแปรในงานวิจัย เพื่อทำาความเข้าใจความหมายของ
ตัวแปรให้ตรงตามทฤษฎีค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเก่ียว
กบัแบบวดัตวัแปรทีใ่ชใ้นงานวจิยันี ้จากงานวจิยัทีเ่คยศกึษา
ตวัแปรเหลา่นีม้ากอ่น ลกัษณะของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะทั่วไปของผู้
ตอบแบบสอบถาม
 ตอนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
สง่เสรมิสขุภาพตำาบลในพืน้ทีอ่ำาเภอหว้ยราช จงัหวดับรีุรมัย์ 
แบ่งระดับการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ข้อคำาถาม ตาม
ลำาดับปัจจัยที่นำามาศึกษา จำานวน 70 ข้อ ได้แก่
 ปัจจัยด้านความรู้  จำานวน 10 ข้อ
 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม  จำานวน 10 ข้อ
 ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา จำานวน 10 ข้อ
 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  จำานวน 10 ข้อ
 ปัจจัยด้านการทำางานเป็นทีม จำานวน 10 ข้อ

 ปัจจัยด้านการรับรู้บทบาท จำานวน 10 ข้อ
 ปัจจัยด้านการสื่อสาร  จำานวน 10 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2 คือ แนวทาง
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในพื้นท่ีอำาเภอห้วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีนำาผลการวิจัยจากระยะที่ 1 มาสร้างขึ้น
เพื่อใช้เป็นร่างในการพิจารณา ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การ (Workshops) เพ่ือให้ ผู้เช่ียวชาญและผู้เกี่ยวข้องได้
ร่วมกันวิพากษ์รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของเจ้าหนา้ทีโ่รงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลในพ้ืนที่
อำาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
 การวิจัยในระยะที่ 2 เป็นการสร้างรูปแบบ
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในพื้นที่อำาเภอห้วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work-
shops) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ 
สาธารณสุขอำาเภอ ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ตำาบล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบตังิานของเจา้หนา้ทีใ่นโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ตำาบล จำานวน 20 คน โดยการใช้การประชุมกลุ่มย่อย 
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(Focus Groups) และการร่วมระดมสมอง (Brainstorm-
ing) เพื่อวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในเขตพื้นท่ีอำาเภอ
ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ การเก็บรวบรวมในระยะที่ 2 นี้ใช้
ทั้งการจดบันทึก และการถ่ายวีดีทัศน์ และการบันทึกเสียง 
เพื่อทำาการสังเคราะห์เน้ือหาของข้อมูลท่ีได้นำาไปใช้เป็นรูป
แบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในเขตพ้ืนท่ีอำาเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 1 การวิเคราะห์
ขอ้มลูในงานวจิยันี ้แบง่ออกเปน็ 2 สว่นไดแ้ก ่การวเิคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ปัจจัย
เชงิสาเหตุทีม่อีทิธิพลต่อประสิทธภิาพการปฏิบตังิานของ
เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลในพืน้ที ่อำาเภอ
ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method)
เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไป สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ความถี่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devi-
ation) และการแปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินค่าดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย
 4.51-5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด
 3.51-4.50 อยู่ในระดับมาก
 2.51-3.50 อยู่ในระดับปานกลาง
 1.51-2.50 อยู่ในระดับน้อย
 1.00-1.50 อยู่ในระดับน้อยที่สุด
 สถิติวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมุติฐานในการ
วิจัย ใช้การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural 
Equation Model : SEM ) หรือการวิเคราะห์อิทธิพลเส้น
ทาง (Path Analysis)โดยใชโ้ปรแกรมลสิเรล (LISREL) และ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) เพื่ออธิบาย
อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่ส่งผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตำาบล โดยกำาหนดนยั

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Level of Significant .05) ซึ่ง
มีเงื่อนไขโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำานวน 20 คน เพื่อนำามา
ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 

ผลการวิจัย
 คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จากจำานวน
กลุ่มตัวอย่าง 40 คน พบว่า ส่วนมากเป็นเพศชาย ร้อยละ 
46.7 เพศหญิง ร้อยละ 42.2 อายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี ร้อย
ละ 26.7 ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี ร้อยละ 60.0 สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 42.2 ประสบการณ์ในการทำางาน 15 ปีขึ้น
ไป ร้อยละ 44.4
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในพื้นที่
อำาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ตามการทดสอบสมมติฐาน ด้วยการวิเคราะห์
สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model : 
SEM) ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL for windows) มี 3 
ปัจจัย โดยเรียงลำาดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหา
น้อย คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดย
รวมเทา่กบั 0.68 ปจัจยัด้านการมสีว่นรว่ม มคีา่สมัประสิทธิ์
อทิธพิลโดยรวมเทา่กบั 0.30 และปจัจยัดา้นการทำางานเปน็
ทมี มคีา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลโดยรวมเทา่กบั 0.20 ปจัจยัเชงิ
สาเหตุที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลคือปัจจัยด้านภาวะผู้นำา
 ผลการสรา้งรปูแบบการพฒันาประสทิธภิาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
ในพืน้ทีอ่ำาเภอหว้ยราช จงัหวดับรุรีมัยไ์ดท้ำากจิกรรมในการ
พัฒนา จำานวน 6 กิจกรรม คือ
 1. ดา้นภาวะผูน้ำา จำานวน 2 กิจกรรม ไดแ้ก่ ความ
รู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำาการเสริมสร้างภาวะผู้นำา
 2. ด้านการมีส่วนร่วม จำานวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 
การเรยีนรูท้กัษะการใหบ้รกิารการเรยีนรูก้ารวเิคราะหแ์ละ
ประเมินสถานการณ์
 3. ด้านการทำางานเป็นทีม จำานวน 2 กิจกรรม
ได้แก่ การพัฒนาทีมงาน การสร้างทีมงาน
 ผลการทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบ
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การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในพื้นท่ีอำาเภอห้วยราช 
จงัหวดับุรีรัมย ์ไดเ้กบ็ขอ้มลูหลงัการทดลอง (Posttest) โดย
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในพื้นท่ีอำาเภอห้วยราช 
จงัหวดับรุรัีมย ์ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพบวา่หลงัการทดลอง
ใช้รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล กลุ่มทดลองมี
คา่เฉลีย่ประสิทธิผลการบรหิารจดัการ เพิม่ขึน้มากกวา่ก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล
 1. ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในพื้นที่
อำาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการ
วจิยัวา่ ปจัจยัทีม่อีทิธิพลทางตรงและทางอ้อมของเจ้าหนา้ที ่
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลในพื้นที่อำาเภอห้วยราช จังหวัด
บุรีรัมย์ คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา ด้านความรู้ ด้านการรับ
รู้บทบาท ด้านสื่อสาร ด้านการทำางานเป็นทีม ด้านการมี
ส่วนร่วมและด้านแรงจูงใจ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง 
(Structural Equation Model: SEM) โดยใช้โปรแกรม
ลิสเรล (LISREL for Windows) เพื่ออธิบายอิทธิพลเส้น
ทาง (Path Analysis) หรือปัจจัยเชิงสาเหตุโดยสมการเชิง
โครงสร้าง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ของ
ตัวแปรต้น ตัวแปรคั่นกลาง ท่ีส่งผลท้ังโดยตรงและส่งผล
โดยอ้อมตอ่ตัวแปรตาม โดยกำาหนดระดบันยัสำาคญัทางสถติิ
ที่ระดับ .05(Level of Significance .05)พบว่ามีปัจจัย 3 
ปจัจยั ทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล ไดแ้ก ่1) ปจัจยัดา้นภาวะ
ผูน้ำา มีคา่สมัประสิทธิอ์ทิธิพลโดยรวมเทา่กบั 0.682) ปจัจยั
ดา้นการมสีว่นรว่ม มคีา่สมัประสทิธิอ์ทิธพิลโดยรวมเทา่กับ 
0.45 3) ปัจจัยด้านการทำางานเป็นทีม มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.20 ผู้วิจัยจึงได้นำาปัจจัยท้ัง 3 
ปัจจัย มาอภิปราย ดังนี้

 1.1 ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรง
พยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล สอดคล้องกบัการศึกษาของ 
ทัศนีย์ ลักขณาภิชชัชและคณะ(2550 : 42-43) ที่พบว่า ตัว
แบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับชุมชนระหว่างกองทุนภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ตำาบลและกองทนุสขุภาพชมุชน ตำาบลปลายโพงพาง อำาเภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และตำาบลท่าไม้รวก อำาเภอ
ทา่ยาง จงัหวดัเพชรบรุ ีมรีปูแบบทีแ่ตกตา่งกนัตามภูมสิงัคม
ของแต่ละพื้นที่ ปัจจัยหลักที่สำาคัญที่ทำาให้เกิดความแตก
ต่างกัน คือ ด้านบุคคลและกลุ่มบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้นำา 
วิสัยทัศน์ในการบริหาร ผู้นำาชุมชนและประชาชน ปัจจัยที่
พบในความสำาเรจ็หรอืล้มเหลวในการจดัระบบหลักประกนั
สุขภาพชมุชนขึน้อยูกั่บ ภาวะผู้นำาของนายกองค์การบรหิาร
ส่วนตำาบล สอดคล้องกับการศึกษาของ จิตต์สุมน พรมงคล
วัฒน์ (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะ
ผู้นำาของผู้บังคับบัญชากับขวัญและกำาลังใจของบุคคลากร
ในสถาบันสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่าระดับความคิด
เห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นำาของผู้บังคับบัญชา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
สุนิดา แสงวิเชียร(2551) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นำากับขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากร
สถานีตำารวจภูธรเมืองราชบุรี ในภาพรวมพบว่าความคิด
เห็นอยู่ในระดับมาก
 ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นำาของเจ้าหน้าที่
ทีป่ฏิบตังิานในโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบล เปน็ปจัจยั
เชิงสาเหตุที่สำาคัญที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
 1.2 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมปัจจัยด้านการ
มีส่วนร่วมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ อไุรวรรณ
เมืองสุวรรณ์ (2549: 89-95) เร่ือง การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร โรงพยาบาลระยองในการพัฒนาคุณภาพระบบ
บรกิารเพือ่มุ่งสู่การรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล พบวา่ปัจจยั
ด้านความรู้ ซึ่งไดแก่ การรับรู้ข้อมูล การรู้หลักการหรือ
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แนวคดิ และการรู้วธีิการหรอืกระบวนการทีต่่างกนั มสีว่นใน
การพัฒนาคณุภาพระบบบริการเพือ่มุง่สู่การรับรองคณุภาพ 
โรงพยาบาลแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรท่ีมี
ปจัจยัดา้นความรูท้ีต่า่งกนั มีสว่นรว่มในการพัฒนาคณุภาพ
ระบบบริการในภาพรวม และความต้องการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ด้านการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนพัฒนาคุณภาพระบบบริการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ จินตนา ส่อง
แสงจันทร ์(2549: 180) ชือ่เรือ่ง : การวเิคราะหป์จัจยัทีม่ผีล
ตอ่การมสีว่นร่วมของบคุลากรในการพฒันาเพือ่การรบัรอง
คุณภาพ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า 
บุคลากรที่มีตำาแหน่งในงานพัฒนาคุณภาพต่างกัน มีระดับ
การมีส่วนร่วมเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในภาพ
รวมและหลายด้านแตกต่างกัน
 ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ี
ที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่สำาคัญ
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ปัญหา
และสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอด
จนความต้องการของชุมชนร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบ 
และวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาของชุมชน หรือ
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ท่ีเป็นประโยชน์หรือสนองความ
ต้องการของชุมชนร่วมวางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม กฎกติกาของชุมชน กำาหนดแผนงานหรือ
โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดแก้ปัญหาและสนองความ
ต้องการของชุมชน
 1.3 ปัจจัยด้านการทำางานเป็นทีม ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบล สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ซ่ึง
สอดคล้องกับศึกษาของ เพ็ญจันทร์ ประจันตะเสน (2552 
: 160) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ค่าสัมประสิทธิชนิดอิทธิพล 
และพบว่าความสามารถในการทำางานเป็นทีม มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับ 
แก้ว ศรีบุศยกุล (2552 : 124-125) ท่ีศึกษารูปแบบการ

พฒันาวทิยาลยัการอาชีพใหเ้ปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูแ้ละ
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของวิทยาลัยการอาชีพ เรียงลำาดับค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพล 
ได้แก่ ปัจจัยด้านการพัฒนาครูและทีมงาน มีผลต่อความ
สำาเรจ็ตอ่ความเปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรูข้องวทิยาลัยการ
อาชพีอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05ซึง่สอดคลอ้งกบั 
ทศันยี ์ลกัขณาภชิชชั และคณะ (2550 : 42-43) ทีศ่กึษาตวั
แบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับชุมชนระหว่างกองทุนภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ตำาบลและกองทุนสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ตำาบลปลาย
โพงพาง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และตำาบล
ท่าไม้รวก อำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพบว่ามีรูป
แบบที่แตกต่างกันตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ ปัจจัยหลัก
ทีส่ำาคญัทีท่ำาใหเ้กดิความแตกตา่งกนั คอื การทำางานเปน็ทมี
ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
 ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการทำางานเป็นทีมของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่สำาคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบล
 ผลการทดลองใชร้ปูแบบการพัฒนาประสทิธภิาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบล ผลการทดลองใช้ และประเมินผลการใช้รูปแบบ 
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลในพื้นที่อำาเภอห้วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย์พบว่า หลังจากการทดลองใช้รูปแบบการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบล มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลเพิ่มขึ้น
มากกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
 1.ภาวะผู้นำา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล เพื่อ
ใหป้ระชาชน มสีขุภาพด ีและอยา่งยัง่ยนื เจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิตัิ
งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลทุกแห่งควรได้รับ
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การพัฒนาศักยภาพ โดยการการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
และศึกษาดูงานของการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต้นแบบ เพื่อนำามาปรับใช้กับหน่วยงานของตน
 2. การมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 
ดังนั้น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนในชุมชน ตลอด
จนบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผนยทุธศาสตรเ์พือ่เพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตัิ
งานของบุคคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล โดย
การประชุม และออกเยี่ยมชุมชน
 3. การทำางานเปน็ทมี สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล 
ดังนั้น ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ควรได้รับการพัฒนาทักษะ
การทำางานเป็นทีม โดยการจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตน้แบบในเรือ่งนี ้เพือ่นำามา
กำาหนดเป้าหมาย วางแผน ประสานงาน ประเมินผลการ
ทำางานเป็นทีม
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมีการวิจัยความพึงพอใจ ความต้องการ
ของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลเพื่อกำาหนดเป็นแนวทาง

การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนที่ยั่งยืนต่อไป 
 2. ควรมีการวิจัยและประเมินผลการเข้ารับ
บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล โดยเน้นความ
เสมอภาคและความสะดวกรวดเร็วในกลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์ 
กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ 

บทสรุป
 ภาวะผู้นำาของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดย
การเข้าร่วมประชุมสัมมนา และศึกษาดูงานของการ
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ การมีส่วน
ร่วม เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบลควรได้มีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงพยาบาลส่ง
เสรมิสขุภาพตำาบลการทำางานเปน็ทมี เจ้าหนา้ทีท่ีป่ฏบิตังิาน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลควรได้รับการพัฒนา
ทักษะการทำางานเป็นทีม โดยการจัดอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบเพื่อนำามา 
กำาหนดเป้าหมาย วางแผน ประสานงาน ประเมินผลการ
ทำางานเป็นทีม
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการนำานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำานโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ และศึกษาปัญหาอุปสรรค เสนอแนวทางเพิ่มระดับความสำาเร็จของการนำานโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้แบบสอบถาม จำานวน 187 คน โดยกำาหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของทาโรยา มาเน่ และอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์ จำานวน 20 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยการกำาหนดโควตาจากบุคลากรของเทศบาลตำาบล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบ
สัมภาษณ์ สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลำาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ไปหาตำ่า ดังนี้ ปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากร ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา ปัจจัยด้าน
โครงสร้างองค์กร ปัจจัยด้านลักษณะโครงสร้างของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปัจจัยด้านการควบคุม ประเมิน
ผลและการกระตุ้นส่งเสริม ตามลำาดับ ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปรากฏว่า จำาแนก
ตาม อายุและตำาแหน่งส่งผลให้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำาแนกตามเพศและการจำาแนก
ระดับการศึกษาส่งผลให้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ : การนำานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เทศบาล

24
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Abstract
 This study was a mixed method of quan-
titative and qualitative research. The objectives 
of this research were 1) to study factors affecting 
the implementation of community’s economic 
development policy, 2) to compare the factors 
affecting the implementation of community’s 
economic development policy, and (3) to exam-
ine the problem of using community’s economic 
development policy and to figure out the way to 
elevate the success of the application of commu-
nity’s economic development policy of Tambon 
municipality in Buriram province. The samples 
were divided into 2 groups. The first group was 
collected the data by using a questionnaire which 
consisted of 187 persons. In this group, the sample 
was determined by using Taro Yamane’s method. 
The second group was interviewed in order to 
collect the data which included 20 persons se-
lected from the officers of Tambon municipality 
in Buriram province by using a purposive sampling 
method. Research instruments were checklist, rat-
ing scale and structured interview. The data were 
analyzed by using percentage, mean and standard 
deviation. The finding of this research conveyed 
that overall factors affecting community’s eco-
nomic development policy was at a high level. 
When considered each factor, it was found that 
all factor were also at a high level. These factors 
can be sorted according to their level, from the 
highest to the least, as follows: resources alloca-
tion factor, promotion and participation factor, 
leader factor, organization structure factor, com-
munity’s economic development policy factor, 
controlling factor and evaluation and activation 
factor, respectively. When compared the factors 
that affected the implementation of community’s 
economic development policy, it was found that 

age and work positions were not different at the 
statistical significance level of 0.5. However, sex 
and educational levels showed differences at the 
statistical significance level of 0.5.
 
Keyword: Policy Implementation, Community’s 
Economic Development Policy, Municipality

บทนำา
 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (community’s 
economic development) เปน็กระบวนการพฒันาท่ีตอ้ง
มีการทำางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นแนวทางที่ครอบคลุม
หลายแง่มุม ที่ไม่ได้จำากัดอยู่เพียงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน และไม่ได้มุ่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่จะให้ผล
ตอบแทนทางเศรษฐกจิสูงสุด กล่าวคือ การพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชนเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีวิธีการทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 
เช่น โครงสร้างของชุมชนที่มีอิทธิพลต่อทางเลือก การเพิ่ม
ความม่ังคั่งให้กับชุมชนทั้งทางการเงินและไม่เกี่ยวกับการ
เงิน การพัฒนาและการเจริญเติบโต และการไหลเวียนของ
ทรัพยากรระหว่างชุมชน สร้างแรงกดดันให้ชุมชนจำาเป็น
ตอ้งเลือกการสรา้งโอกาสสำาหรบัชุมชน ใหม้คีวามเปน็อยูท่ีด่ี
ขึ้น สวัสดิการและคุณภาพชีวิต ดังนั้น ความสำาคัญของการ
พฒันาเศรษฐกจิชุมชน จงึเปน็การพจิารณาจากปฏสิมัพนัธ์
ขององค์ประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม และสถาบันของ
ชุมชน ที่สามารถสร้างประโยชน์ทั้งการส่งเสริมการเจริญ
เติบโตและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือความสัมพันธ์
ของชุมชน ขึ้นอยู่กับการให้ความสำาคัญกับเศรษฐกิจ การ
พัฒนาหรือชุมชน 
 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 
1950 จากแนวคิดการพัฒนาชนบทภายใต้กรอบความคิด
เรื่องการพัฒนาประเทศ เป็นการพัฒนาแบบดั้งเดิม เช่น 
ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลำาดับขั้น ทฤษฎี
การสะสมทุน ทฤษฎีความทันสมัยและทฤษฎีทวิภาค ซึ่ง
เนน้การพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิ และนำาไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศโลกที่สาม แต่ผลปรากฏว่าเกิดช่องว่างระหว่าง
ชนบทและเมืองมากขึ้น อีกทั้งประเทศด้อยพัฒนาต้องตก
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อยู่ในสภาพที่ต้องพึ่งพิงประเทศท่ีพัฒนาแล้วทางตะวันตก 
และถูกครอบงำาโดยระบบทุนนิยมโลก ทำาให้นักวิชาการ
ได้ตระหนักถึงข้อผิดพลาดของทฤษฎีและสนใจการพัฒนา
ชนบทมากขึ้น จึงเกิดทฤษฎีการพัฒนาแบบปฏิรูปขึ้น เช่น 
ทฤษฎี-ด้อยพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง และ
ทฤษฎีการกระจายรายไดแ้ละการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
(ธเนศ ศรีวิชัยลำาพันธ์, 2554 : 56)
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิด
นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และทุนทางสังคม 
หลายประการ ซึ่งเป็น “จุดแข็ง”ของประเทศที่สามารถนำา
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา กล่าวคือ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี 
พ.ศ. 2550 ได้วางพื้นฐานให้เกิดการปฏิรูปที่สำาคัญทั้งทาง
สังคม การเมืองการบริหารภาครัฐและการกระจายอำานาจ
ขณะที่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและพลังท้อง
ถิ่น หรือชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น สื่อต่าง ๆ มีเสรีภาพ
มากขึ้น เอื้อต่อการเติบโตของประชาธิปไตย การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในสงัคมไทย ทัง้จดุแขง็ของวฒันธรรมไทยทีย่ดืหยุน่และเปดิ
กว้าง มีภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีสั่งสมมานานอย่างเป็นปึกแผ่น 
และมีสถาบันหลักเป็นท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจ เม่ือประกอบ
กบัความได้เปรียบทางทำาเลทีต่ัง้ของประเทศทีส่ามารถเช่ือม
โยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคจะเป็นปัจจัยเกื้อ
หนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ภายใต้ข้อจำากัด
ของทรัพยากรภาครัฐการพัฒนาระยะต่อไปจำาเป็นต้อง
อาศัยจุดแข็งของทุนทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ ทั้งในด้านโครง
ข่าย ของโครงสร้างพื้นฐานที่กระจายค่อนข้างทั่วถึง ตลอด
จนศักยภาพของพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจท่ีได้ลงทุน พัฒนาขึ้น
แล้ว โดยมุ่งให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ขณะเดียวกันกระแสการเปลี่ยนแปลงหลักของโลก
เปน็ทัง้ “โอกาสและภยัคกุคาม” ตอ่การพฒันาประเทศ โดย
เฉพาะระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนมาก
ขึน้ ท้ังกระแส การคา้ การเคลือ่นยา้ยเงนิทนุและการลงทนุ
ต่างประเทศที่เสรี และกระแสการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ในระดับภูมิภาค รวมท้ังแนวโน้มการพัฒนาสู่เศรษฐกิจยุค
ใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีและการใช้ความรู้เป็นฐานการพัฒนา 
ตลอดจนกระแสประชาธิปไตยในประชาคมโลกล้วนเป็น
เงื่อนไขที่ประเทศไทย จะต้องเร่งเตรียมพร้อม ทั้งการสร้าง

ระบบ กลไก และพัฒนาคนให้สามารถปรับตัวอย่างรู้เท่า
ทันได้รวดเร็ว เพื่อคงสถานการณ์แข่งขันของประเทศและ
ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเท่าทันโลกได้ ต่อไป 
นอกจาก นี้ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคม
ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคม เมืองมากขึ้น จะเป็นทั้ง
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพคนและสร้างความเช่ือมโยง
ในการพัฒนาชนบท
 สำาหรับโครงการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการนำานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งถือว่า
เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลด้านการเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกจิของประเทศ โดยศึกษาปจัจยัท่ีเกีย่วขอ้งในการนำา
นโยบายไปปฏิบัติ ความสำาเร็จของการนำานโยบายการ
พฒันาเศรษฐกิจชมุชนไปปฏบิตั ิดงันัน้ ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั
จากการวจิยัในครัง้นี ้จะนำาไปสูก่ารสรา้งองคค์วามรูใ้หมใ่น
สาขานโยบายสาธารณะ ในดา้นปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความสำาเรจ็
ของการนำานโยบายไปปฏิบัติ และนำาผลการวิจัยไปต่อยอด
ทฤษฎีการนำานโยบายไปปฏิบัติอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น รวม
ถงึหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถนำาผลการวจิยัไปพฒันาการ
นำานโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความสำาเร็จยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	
 1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำานโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำา
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนไปปฏิบตัเิทศบาลตำาบล
ในจังหวัดบุรีรัมย์ 
 3. ศกึษาปัญหาอปุสรรคของการนำานโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 การนำานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไป
ปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงผสม (Mixed Method Research) ได้แก่วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ สำาหรับ
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การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากร
ที่ศึกษาคือบุคลากรในเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถ
จำาแนกได้เป็น 5 กลุ่มคือกลุ่ม (1) นายกเทศมนตรี (2) รอง
นายกเทศมนตรี (3) ปลัดเทศบาล(4) นักพัฒนาชุมชน (5) 
ตัวแทนกลุ่มชุมชน มีจำานวน 187 คน และสำาหรับวิจัยเชิง
คณุภาพ ผูว้จิยัศกึษากลุม่ตวัอยา่งคอื บคุลากรของเทศบาล
จำานวน 20 คน ประกอบด้วย1) นายกเทศมนตรี (2) รอง
นายกเทศมนตรี (3) ปลัดเทศบาล(4) นักพัฒนาชุมชน (5) 
ตวัแทนกลุม่ชมุชน ไดจ้ากเทคนคิการสมัภาษณ ์ใชก้ารเลอืก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำาหนดโควตา 
(Quota) จากบุคลากรของเทศบาล 
 2.	เครื่องมือในการวิจัย
 ผู้วิจัยได้กำาหนดเครื่องมือในการวิจัยดังนี้
 2.1 การวจิยัเชงิปรมิาณผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม
เพื่อสอบถามการนำานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไป
ปฏบิตัขิองเทศบาลตำาบลในจงัหวดับรุรีมัย ์และเกบ็รวบรวม
มาดำาเนินการวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
 2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะหเ์อกสารแนวคดิทฤษฎงีานวจิยั
ทีเ่ก่ียวขอ้งและไดน้ำามาเปน็กรอบในการสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร
ซึง่ผูวิ้จยัไดก้ำาหนดผูใ้หข้อ้มลูเพือ่การสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ 
(In-depth Interview) ผู้วิจัยดำาเนินการศึกษาโดยกำาหนด
แนวทางการสัมภาษณ์ปัญหาอุปสรรคในการนำานโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติของเทศบาลตำาบล
ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเลือกวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างซึ่งผู้วิจัยได้กำาหนดข้อคำาถามไว้ล่วงหน้าแบบ
สัมภาษณ์นี้เป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายในกรอบที่กำาหนดไว้คือ 
แบบสมัภาษณท์ีม่กีารสมัภาษณถ์งึปญัหาอปุสรรคในการนำา
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนไปปฏิบตัเิทศบาลตำาบล
ในจังหวัดบุรีรัมย์

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการนำานโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลใน

จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
 1.	สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 1.1 ผูต้อบแบบสอบถามเมือ่จำาแนกตามเพศ พบ
ว่า เป็นหญิง จำานวน 107 คน (ร้อยละ 57.20) และเป็นเพศ
ชาย จำานวน 80 คน (ร้อยละ 42.80)
 1.2 ผูต้อบแบบสอบถามเมือ่จำาแนกตามชว่งอาย ุ
พบว่า ช่วงอายุ 31 - 40 ปี จำานวน 90 คน (ร้อยละ 48.10) 
รองลงมาชว่งอาย ุ41 - 50 ป ีจำานวน 67 คน (รอ้ยละ 35.80) 
ช่วงอายุ 51 - 60 ปี จำานวน 17 คน (ร้อยละ 9.10) และช่วง
อายุ 21 - 30 ปี จำานวน 13 คน (ร้อยละ 7.00)
 1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามจำาแนกตามระดับการ
ศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรี จำานวน 80 คน (ร้อยละ 
42.80) รองลงมาระดับอนุปริญญา จำานวน 52 คน (ร้อย
ละ 27.80) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำานวน 34 คน 
(ร้อยละ 18.20) และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จำานวน 
21 คน (ร้อยละ 11.20)
 1.4 ผู้ตอบแบบสอบถามจำาแนกตามสถานภาพ
ทางตำาแหน่ง พบว่า เป็นรองนายกเทศมนตรีและปลัด
เทศบาลตำาบลและรองปลัดเทศบาลตำาบล จำานวน 53 คน 
(ร้อยละ 28.30) รองลงมาเป็นนายกเทศมนตรี นักพัฒนา
ชมุชนเทศบาลและตวัแทนประธานชมุชน จำานวน 27 (รอ้ย
ละ 14.40)
 2. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่
การนำานโยบายการพฒันาเศรษฐกจิชมุชนไปปฏบิตัเิทศบาล
ตำาบลในจังหวดับรุรีมัย ์พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
เรยีงลำาดบั ดงันี ้ปจัจยัดา้นการจัดสรรทรพัยากร ปจัจัยด้าน
การสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ำา ปจัจยัดา้น
โครงสรา้งองคก์ร ปจัจัยด้านลกัษณะโครงสรา้งของนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปัจจัยด้านการควบคุมประเมิน
ผลและการกระตุ้นส่งเสริม
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการนำา
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิชมุชนไปปฏิบัตเิทศบาลตำาบล
ในจังหวดับรุรัีมย ์จำาแนกตามขอ้มลูทัว่ไป ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา และตำาแหนง่ พบวา่ อายแุละ ตำาแหนง่
สง่ผลให ้ไมแ่ตกตา่งกันอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 
การจำาแนกตามเพศและการจำาแนกระดับการศึกษา ส่งผล
ให้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 4. ปญัหาอปุสรรคของการนำานโยบายการพฒันา
เศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ได้แก่ ปัญหาด้านผู้นำา ผู้นำาขาดทักษะในการบริหาร ปัญหา
โครงสร้างองค์การ โครงสร้างการบริหารยังไม่ค่อยเอื้อ
อำานวยตอ่การดำาเนนิงานตามนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิ
ชมุชน ปญัหาดา้นการมสีว่นรว่ม ชมุชนบางชมุชนยงัไมค่อ่ย
เห็นความสำาคัญในการมีส่วนร่วมกับนโยบาย ขาดเจตคติ
ชุมชนเจตคติที่ดี ที่จะเล็งเห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือใน
การนำานโยบายการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบตั ิปญัหา
ด้านความชัดเจนของภารกิจและการมอบหมายงาน ใน
การกำาหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรมของนโยบาย แผนงาน
และโครงการยังไม่ชัดเจน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบยังขาด
ประสบการณ์ในการแปลงนโยบายออกมาเป็นแนวปฏิบัติ
แผนงานด้าน การควบคุมประเมินผลและกระตุ้นส่งเสริม 
กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบผล
การดำาเนินงานกับเกณฑ์มาตรฐานตำ่ากว่าที่กำาหนด ขาด
มาตรการควบคุม ดูแล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาด้านปัจจัยด้านทรัพยากร ความ
พอเพียงของทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ไม่ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม ความคุ้มค่าการนำาวัสดุอุปกรณ์มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

อภิปรายผล
 จากการศึกษาการนำานโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ 
ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะโครงสร้างของนโยบาย 
ปจัจยัดา้นโครงสร้างองค์กร ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ำา ปจัจยัดา้น
การจัดสรรทรัพยากร ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ปัจจัยด้านความชัดเจนของภารกิจและการมอบหมายงาน 
ปัจจัยด้านการควบคุม ประเมินผล และกระตุ้นส่งเสริม 
คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
 1. จากผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทั้ง 7 ปัจจัย ปัจจัยด้าน
ลกัษณะโครงสร้างของนโยบาย ปจัจยัดา้นโครงสรา้งองคก์ร 
ปจัจยัดา้นภาวะผู้นำา ปจัจยัดา้นการจดัสรรทรพัยากร ปจัจยั
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจัยด้านความชัดเจนของ
ภารกิจและการมอบหมายงาน ปัจจัยด้านการควบคุม 

ประเมินผลและกระตุ้นส่งเสริมต่อความสำาเร็จของการนำา
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติการมีนโย
บายทีม่คีวามชดัเจน ผูป้ฏบิตัมิคีวามรูค้วามเขา้ใจในการนำา
นโยบายไปปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
นโยบายกรอบแผนงาน ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น นโยบายได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐ ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชน และส่ือมวลชน 
การนำานโยบายไปปฏิบัติได้รับการจัดสรรทรัพยากรที่เพียง
พอ การดำาเนนิมาตรการสง่เสริมใหค้นในชมุชนเขา้มามสีว่น
รว่มเปน็ไปไดด้ว้ยด ียอ่มส่งผลกระทบไปยงักลุ่มที ่ชมุชน ซ่ึง
มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประภาพร ศรีเหรา (2557 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การนำานโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาโครงการหนึ่งตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทย ซึง่พบวา่ การนำา
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ อยู่ในระดับ
มาก เชน่เดยีวกนั นอกจากน้ันยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ขวัญกมล ดอนขวา (2554 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง 
การพฒันาเศรษฐกจิชมุชนในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พบ
ว่า ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียง
เหนืออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
 ปจัจยัดา้นลกัษณะโครงสรา้งของนโยบาย ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายของนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไว้อย่างชัดเจน นโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนมีความสอดคล้องกับค่านิยมและความ
ตอ้งการของชมุชน สอดคลอ้งกับ แนวคดิของ (สมบตัิ ธำารง
ธัญวงศ์, 2548 ; Van Meter & Van Horn, 1975) และ
ควรมีเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาความสับสนของเป้าหมาย 
(Sabatier & Mazmanian,1989) อีกทั้งความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับการระบุสภาพปัญหาของนโยบาย
อยา่งครบถว้น การกำาหนดผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขปญัหา 
กลุม่เปา้หมายทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแกป้ญัหา และการ
ประเมนิทรพัยากรทีต่อ้งใชอ้ยา่งเหมาะสม วตัถปุระสงคข์อง
นโยบายจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดและมีการกำาหนด
ขัน้ตอนการปฏิบตัอิยา่งสมบรูณ ์โดยผู้นำานโยบายไปปฏิบตัิ
สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง



270 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560รมยสาร

 ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร ในส่วนของ
โครงสร้างองค์กร มีความชัดเจนดี มีกระบวนการสื่อสาร
ถ่ายทอดนโยบายอย่างเป็นระบบและชัดเจนและมีการ
กำาหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เร่ิมจากการแถลง
นโยบายของรัฐบาลมาสู่ส่วนราชการต่าง ๆ  โดยเฉพาะกรม
การพัฒนาชุมชนในส่วนกลาง มีการส่งมอบภารกิจให้กับ
สำานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำาเภอ เพื่อนำานโยบาย
ไปปฏิบัติลงสู่พื้นที่ตำาบลต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เมธ ีทรพัยป์ระสพโชค (2554) ไดศ้กึษาเรือ่ง “การนำาโยบาย
จดัการศกึษาให้แกเ่ดก็และเยาวชนในศนูยฝ์กึและอบรมเดก็
และเยาวชนไปปฏบิตั ิพบวา่ ปจัจยัดา้นโครงสรา้งองคก์รสง่
ผลตอ่ผลสมัฤทธิข์องการนำานโยบายจดัการศกึษาใหแ้กเ่ดก็
และเยาวชนในศนูยฝ์กึและอบรมเดก็และเยาวชนไปปฏบิตั ิ
และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการนำานโยบายไปปฏิบัติของ 
วรเดช จันทรศร (2554 : 131) ตัวแบบทางด้านการจัดการ 
ความสำาเรจ็ของการนำานโยบายไปปฏบิตัขิึน้อยูกั่บองคก์ารที่
รบัผดิชอบในการนำานโยบายไปปฏบิตัวิา่มีขีดความสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใดใน
ลักษณะนี้นโยบายที่จะประสบความสำาเร็จได้จึงต้องอาศัย
โครงสร้างขององคก์ารทีเ่หมาะสม บคุลากรทีอ่ยูใ่นองคก์าร
จะต้องมีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านการบริหารและ
ด้านเทคนิคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ องค์การยังต้องมีการ
วางแผนเตรียมการ หรือมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ 
สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และงบประมาณตัวแบบนี้จึง
เป็นความพยายามที่จะศึกษาหาแนวทางแก้ไขอุปสรรค
ของการนำานโยบายไปปฏิบัติโดยการแก้ท่ีตัวองค์การ เช่น 
การขาดเงินทุน การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากร ความล่าช้าในการจัดตั้ง
ระบบงานต่าง ๆ
 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน วิธีการที่
ภาครัฐใช้ในการสานสัมพันธ์กับภาคประชาชน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน และเพื่อให้การพัฒนานโยบายเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขและสนองความต้องการของประชาชน
มากขึ้นโดยเน้นที่กระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ เพื่อ
แสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด ทุกฝ่ายยอมรับมากที่สุด และมี
ผลกระทบเชิงลบน้อยท่ีสุด ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการได้

รับข้อมูลข่าวสาร เสนอความคิดเห็นปรึกษาหารือ วางแผน 
ดำาเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฏีของ ธเนศ ศรีวิชัยลำาพันธ์ (2554 : 66) ได้
นิยาม การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการ
ที่ความกังวล ความต้องการ และคุณค่าของประชาชน ได้
รับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ผ่าน
กระบวนการสื่อสารแบบสองทาง มีเป้าหมายเพื่อให้ตัดสิน
ใจดขีึน้และไดร้บัการสนบัสนนุจากประชาชน ปจัจัยทีท่ำาให้
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีประสิทธิภาพ
 ปจัจยัดา้นความชัดเจนของภารกิจและการมอบ
หมายงานซึ่งประกอบด้วย การกำาหนดจุดมุ่งหมายเชิงกล
ยุทธ์ การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์และการกำาหนดความ
สามารถหลักของหน่วยปฏิบัติกำาหนดแบบแผนการปฏิบัติ
งาน เพื่อให้เกิดการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ
การระบุอำานาจหน้าที่ของบุคคลในด้านต่างๆ เพื่อให้การ
ปฏิบตังิานบรรลุเปา้หมายหรอืวตัถปุระสงค์ของนโยบาย ส่ง
เสริมทำาให้เกิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน และยังความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลมัยพร 
แหลง่หลา้ (2551)) ไดศ้กึษาเรือ่ง “การวเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่
เสรมิและปจัจยัทีเ่ปน็อปุสรรคตอ่การนำานโยบายการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติในสถานศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความ
ชัดเจนของภารกิจและการมอบหมายงานเป็นปัจจัยสำาคัญ
ที่ส่งเสริมการนำานโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2554 : 131) 
ตัวแบบที่ยึดถือฐานคติ (Assumptions) ที่ว่า “นโยบายที่
ประสบความสำาเร็จจะต้องมีการกำาหนดวัตถุประสงค์และ
ภารกจิทีช่ดัเจน มกีารมอบหมายงาน และกำาหนดมาตรฐาน
การทำางานให้แก่หน่วยย่อยต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถกำาหนดภารกจิ มอบหมายงานหรอืกำาหนดความรบั
ผิดชอบเฉพาะของแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของนโยบาย ซ่ึงจะช่วยให้การประสานการปฏิบัติงานเป็น
ไปโดยราบรื่น
 ปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากร การจัดสรร
ทรัพยากรเป็นปัจจัยสำาคัญโดยเฉพาะการจัดสรรงบ
ประมาณสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ในภาพรวมถือว่าได้รับการสนับสนุนดีมาก นอกจากนี้ยัง
มีงบประมาณตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนและ
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กระทรวงต่าง ๆ ที่ลงในพื้นที่ เป็นลักษณะการได้รับงบ
ประมาณเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและการบริหารจัดการ
ให้กับผู้ประกอบการสอดคล้องกับแนวคิดสำาหรับ วรเดช 
จันทรศร (2554 : 391-393) ปัจจัยด้านทรัพยากร ได้แก่
ความเพียงพอของทรัพยากรทางการเงิน ความพร้อม
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้มีอิทธิพลต่อการนำา
นโยบายไปปฏิบัติและสถานท่ี ความเหมาะสมของการ
จัดสรรทรัพยากรทางการเงิน และการกระจายทรัพยากร
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
 ปจัจยัดา้นการควบคมุประเมนิผลและกระตุน้สง่
เสรมิสง่ผลตอ่การนำานโยบายการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนไป
ปฏิบัติ สาเหตุเพราะว่ามาตรการด้านการควบคุมประเมิน
ผลและการกระตุ้นส่งเสริมทำาให้ชุมชนเกิดการปรับปรุง
กระบวนการทีเ่ปน็ปญัหาตอ่การพฒันาชุมชน เกดิการเรียน
รู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของชุมชน การประเมินผลเป็น
ตวักระตุน้ในการดำาเนนิงานเปน็จดุเริม่ตน้ในการพฒันางาน
ควบคู่กับการนำาผลการประเมินทั้งภายในและภายนอก
มาจัดเป็นระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อนำาไปใช้ในการ
พัฒนาต่อไป สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภัทร จำาปาทอง
(2553) ไดศึ้กษาเรือ่ง “การนำานโยบายเงนิทนุหมนุเวยีนเพือ่
พฒันาสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไปปฏิบตั”ิพบวา่ปจัจยัดา้น
การวางแผนควบคุมและประเมินผลเป็นปัจจัยท่ีมีผลกระ
ทบตอ่ความสำาเรจ็ของนโยบายเงนิทนุหมนุเวียนเพือ่พฒันา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปปฏิบัติ 
 ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา ผู้นำาในองค์การบริหาร
ส่วนท้องถ่ิน มีวิสัยทัศน์ สามารถนำาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ที่เปรียบเสมือนกลไกท่ีขับเคล่ือนนโยบายซ่ึงจะต้องเป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ผู้นำาที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชนมานานก็จะมี
ความรู้ความเข้าใจในการทำางานดี มีการเรียนรู้ มีการจัด
อบรม ประชมุสรา้งความเขา้ใจในภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
รวมถงึการศกึษาดว้ยตนเอง ในการพฒันาบคุลากรมทีัง้การ
พฒันาบคุลากรทีน่ำานโยบายไปปฏบิตั ิหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
และคนในชุมชน โดยในส่วนของการพัฒนาบุคลากรที่นำา
นโยบายไปปฏบิตั ิกรมการพฒันาชมุชนจะมกีารจดัประชุม
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของนโยบายและกรอบแผนงาน ภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย วิธีการปฏิบัติงาน และมีการแบ่งงานกัน

อย่างชัดเจนก่อนที่จะลงพื้นที่ อีกทั้งภารกิจด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เป็น
ภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนอยู่แล้ว วัชรินทร์ 
สุทธิศัย และคณะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสำาเรจ็ในการนำานโยบายมหาวทิยาลยัราชภฏัไปปฏบิตั ิ
: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ" พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จของสายวิชาการ
และสายผู้สอนคือ ปัจจัยภาวะผู้นำาและยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยในต่างประเทศของ Pressman and Wildavsky 
(1979) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการนำานโยบายสร้างงานให้ชนก
ลุ่มน้อยไปปฏิบัติที่นครโอ๊คแลนด์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา พบว่า ความต่อเนื่องของภาวะผู้นำาเป็นสิ่ง
สำาคญัตอ่ความสำาเรจ็ของการนำานโยบายไปปฏบิตั ิหากเมือ่
ใดที่ผู้ปฏิบัติงานสำาคัญหายไป จะทำาให้เกิดความวุ่นวายใน
โครงการและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถสิทธิ์ ตันติ
วิรัชกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “สัมฤทธิผลของนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ จากการ
ศึกษาพบว่า สัมฤทธิผลของการปฏิรูปการศึกษาเกิดจาก
อธกิารบดจีะตอ้งเปน็ผูบ้รหิารมืออาชพีมเีจตนารมณแ์นว่แน่
ในการบงัคับใช้กฎหมายเพือ่สนับสนนุการปฏิบตังิานเชงิรกุ 
(Encourage) และไม่แทรกแซงการปฏิบัติงาน
 
บทสรุป	
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำานโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบตัเิทศบาลตำาบลในจงัหวดับรุรีมัย ์ม ี
7 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากร ปัจจัยด้าน
การสง่เสรมิการมสีว่นรว่ม ปจัจยัดา้นภาวะผูน้ำา ปจัจยัดา้น
โครงสรา้งองคก์ร ปจัจยัด้านลกัษณะโครงสรา้งของนโยบาย 
ปัจจัยด้านการควบคุมประเมินผลและการกระตุ้นส่งเสริม 
การเปรยีบเทยีบระดบัการนำานโยบายการพฒันาเศรษฐกจิ
ชมุชนไปปฏบัิตเิทศบาลตำาบลในจงัหวดับรุรีมัย ์จำาแนกตาม
ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ตำาแหน่ง พบว่า อายุและ ตำาแหน่งส่งผลให้ ไม่แตกต่างกัน 
การจำาแนกตามเพศและการจำาแนกระดับการศึกษา ส่ง
ผลให้แตกต่างกัน ปัญหาอุปสรรคของการนำานโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำาบลในจังหวัด
บรีุรมัย ์ได้แก่ ปญัหาดา้นผู้นำา ผูน้ำาขาดทกัษะในการบรหิาร 
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ปัญหาโครงสร้างองค์การ โครงสร้างการบริหารไม่เอื้อ
อำานวยตอ่การดำาเนนิงานตามนโยบายการพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชน ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม ชุมชนยังมีส่วนร่วมน้อย
ในเครือข่ายของกลุ่มชุมชน ยังขาดเจตคติชุมชนเจตคติที่ดี 
ที่จะเล็งเห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือในการนำานโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ ปัญหาด้านความ
ชัดเจนของภารกิจและการมอบหมายงาน ในการกำาหนด
วัตถุประสงค์ กิจกรรมของนโยบาย แผนงานและโครงการ
ยงัไมช่ดัเจน หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบยงัขาดประสบการณใ์น
การแปลงนโยบายออกมาเป็นแนวปฏิบัติแผนงานด้านการ

ควบคุม ประเมินผล และกระตุ้นส่งเสริม กลไกการตรวจ
สอบการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานกับ
เกณฑม์าตรฐานตำา่กว่าทีก่ำาหนด ขาดมาตรการควบคมุ ดแูล 
และประเมนิผลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ ปญัหาดา้น
ปัจจัยด้านทรัพยากร ความพอเพียงของทรัพยากร วัสดุ
อุปกรณ์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม การนำาวัสดุอุปกรณ์
มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์อยา่งคุม้ค่า วสัดอุปุกรณใ์ชส้อดคลอ้ง
กับความต้องการและความจำาเป็นองค์กร มีวัสดุอุปกรณ์
ที่อำานวยความสะดวก
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 2) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอบแบบสอบถามได้จากการสุ่มจากประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้จำานวน 398 คน แล้วทำาการสุ่มให้กระจายไปตาม
หมู่บ้านต่างๆ ตามสัดส่วน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ด้วยการกำาหนดโควตา 
จำานวน 15 คน การวิเคราะห์แบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่น 0.961 ด้วยการแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างใช้ t-test และ F-test ส่วนข้อมูลที่ได้จากเทคนิคการสัมภาษณ์ใช้
วิเคราะห์แบบอุปมาน ผลการวิจัยพบว่า ทั้ง 5 ด้าน คือ การลดการเกิดขยะ การคัดแยกขยะการนำากลับมาใช้ซำ้า การ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และการกำาจัดที่ปลอดภัย โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบ
ว่า การคัดแยกขยะมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนอกนั้นมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยแต่เมื่อเปรียบเทียบแยกตามเพศ 
อายุ และระดับการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่มีปัญหาความแตกต่างกัน สำาหรับผลจากการสัมภาษณ์พบปัญหา 
ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงน้อย 3 ด้าน คือ ด้านการคัดแยกขยะ ด้านการกำาจัดที่ปลอดภัย และด้านการหมุนเวียนกลับ
มาใช้ใหม่ส่วนข้อเสนอแนะทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการขยะนั้นทุกฝ่ายต้องสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการเรียน
รู้ร่วมกัน สร้างจิตสำานึกรักบ้านเกิด ทำาให้หมู่บ้านปลอดมลพิษโดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกษตร จัดทำาปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยอินทรีย์ เรียนรู้ร่วมกัน จัดตั้งธนาคารขยะและกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดินเพิ่มให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อบริหารจัดการ
ขยะให้เป็นประโยชน์ และเทศบาลควรมีการจัดเก็บขยะอย่างสมำ่าเสมอ รวมทั้งการจัดหาพื้นที่กำาจัดขยะอย่างถูกวิธี

คำาสำาคัญ : เปรียบเทียบปัญหาการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย เทศบาลตำาบลหนองเต็ง
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Abstract
 The purposes of this research were: 1) to 
comparatively study the level of public opinions 
on problems of garbage management, and 2) 
to investigate the problems and guidelines for 
garbage management of local administrative or-
ganizations: a case study of Nongteng subdistrict 
municipality in Krasang district, Buriram Province. 
The sample consisted of two groups. In the first 
group, 398 informants who were randomly and 
proportionally selected from the eligible voters 
in different villages answered questionnaire. 
The second group which consisted of 15 people 
selected via a purposive quota was interviewed. 
The questionnaire items with reliability of 0.961 
were then analyzed by us ing f requency, 
percentage, mean and standard deviation. 
Moreover, t-test and F-test were used to compare 
the differences of the data. For analyzing the 
data obtained from the interview, an inductive 
approach was utilized. It was found from the 
study that the problems of all five aspects i.e., 
reduction of garbage, garbage separation, garbage 
reuse, garbage recycle, and safe garbage disposal 
were overall found to be at low level. When 
considered in each aspect, it was found that 
garbage separation was at moderate level while 
other aspects were at low level. Upon compar-
ing the sample’s genders, age and educational 
level, no differences were found in both overall 
and each aspect. Having interviewed the sample, 
three problems of garbage management, namely 
garbage separation, safe garbage disposal and 
garbage recycle were found at moderate and low 
levels. The following suggestions were proposed 
for solving the management of garbage problems: 
all sectors should be invited to participate in solv-

ing problems and to learn together, awareness 
of their love of homeland should be raised, their 
villages should be free from pollution by setting 
up an agricultural learning center and produc-
ing organic fertilizer, and a garbage bank and a 
group of earthworms raising should be created 
in all villages in order to manage how to utilize 
garbage for usage. Moreover, garbage should be 
regularly collected by the municipalities, and the 
spaces for the proper garbage disposal should 
also be provided. 

Keywords: Comparison of Management Problems,
Garbage, Nongteng Subdistrict Municipality

บทนำา
 การบริหารจัดการที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องหนึ่งของการพัฒนาประเทศจน
ในที่สุด รัฐบาลจึงได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมขึ้นในปีพุทธศักราช 2545 เพื่อให้
กระทรวงนี้มีหน้าที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ในประเทศไทยอย่างจำากัดนี้ ให้มนุษย์ร่วมมือกันรักษา
และนำามาใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด นอกจากนั้น 
ยังมีหน้าที่ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ต่อ
มนุษย์ให้มีต่อไปอย่างยั่งยืน และกำาจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็น
พิษเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ให้หมดไป สิ่งแวดล้อม
ที่กำาลังกล่าวถึงอยู่นี้ อย่างหนึ่ง คือ ขยะมูลฝอยซึ่งถือว่า
เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก่อให้เกิดอันตราย ทั้งต่อร่างกาย
และจิตใจของมนุษย์ไม่น้อยไปกว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
อื่นๆ และไม่พึงประสงค์ของมนุษย์ จากการขยายตัวทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม รวมทั้งการเพิ่ม
ขึ้นของประชากร ทำาให้เกิดกระแสบริโภคนิยม ในการ
ดำารงชีวิตประจำาวัน มนุษย์มีความต้องการอุปโภคและ
บริโภคมากขึ้นทุกๆ วัน ส่วนที่เหลือจากการอุปโภคและ
บริโภคก็จะกลายเป็นขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ อัน
ก่อให้เกิดปริมาณขยะและสิ่งเหลือใช้ในแต่ละวันเพิ่มขึ้น
จนกลายเป็นปัญหาสำาคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ง
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ด่วน เนื่องจากการทับถมของขยะมูลฝอยจะเป็นสาเหตุ
ทำาให้เกิดปัญหารวมเป็นมลพิษทางนำ้า ทางอากาศด้าน
ต่างๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนของแหล่งนำ้า การ
ปนเปื้อนของอากาศการปนเปื้อนของสารพิษ นอกจากนี้
ยังทำาให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
ประชาชนโดยตรง อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
ทำาให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ และที่สำาคัญทำาให้
เกิดปัญหาในสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรวม ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ของคนในชุมชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่ งลด
ปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและนำ้าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสีย
อันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อลดความ
เสี่ยงอันตรายการรั่วไหลการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและ
พัฒนาระบบเตือนภัยแจ้งเหตุฉุกเฉินและระบบการจัดการ
เมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษปัญหาด้านขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลเป็นปัญหาสำาคัญที่ส่งผลต่อความเดือดร้อนของ
ชุมชนและมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงและขยายพื้นที่ออกไป
สู่สังคมในชนบทดังนั้นทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรชุมชนและประชาชนทุกคน จะต้องให้ความสำาคัญ
มีจิตสำานึกในการหาแนวทางการแก้ไข และยุทธวิธีรูปแบบ
ต่างๆ ที่สามารถควบคุมจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยให้
ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด (สกล พลบุบผา. 2557 : 2) 
 ปัจจุบันสภาพปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลเป็นปัญหาสำาคัญและเร่งด่วน ที่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนในทุกระดับ นับตั้งแต่ชุมชนในเขตเมืองไปจนถึง
ชุมชนในชนบท ปัญหานี้มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 
เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่ได้
ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่กำาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการที่เหมาะสมและเกิดความขัดแย้งใน
การดำาเนินการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำาเป็น

จะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ปัญหาขยาย
ตัวและรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น. 2548 : 7)
 เทศบาลตำาบลหนองเต็ง ครอบคลุมพื้นที่ 18 
หมู่บ้าน 24 ชุมชน ปัจจุบันนี้ปรากฏว่ายังไม่มีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดเก็บอย่าง
ทั่วถึง การกำาจัดที่ถูกสุขอนามัย โดยจะเห็นได้ว่า เทศบาล
นี้อยู่ห่างจากอำาเภอกระสังเพียง 7 กิโลเมตร แต่ในเรื่อง
การบริหารจัดการขยะแทนที่จะมีลักษณะใกล้เคียงกับ
สังคมเมืองแต่ยังไม่มีภาพเช่นนั้นปรากฏในหมู่บ้านและ
ชุมชนดังกล่าว แม้แต่เทศบาลเองยังไม่มีการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยเหมือนกับสังคมเมืองอื่นๆ โดยให้หมู่บ้านและ
ชุมชนในเขตเทศบาลนี้ดำาเนินการช่วยเหลือตัวเองโดยที่
มีผู้บริหารบางคนในเทศบาลแนะนำาให้ชาวบ้านลงมือ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยด้วยการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้น 
แต่ดำาเนินได้เพียง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 5 หมู่ 9 และ หมู่ 
15 ปล่อยให้อีก15 หมู่บ้านบริหารจัดการด้วยตนเองตาม
มีตามเกิด ตามแต่จะสามารถจะทำาได้
 จากความเปน็มาและสาเหตขุองปญัหาดงักลา่ว 
จึงทำาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทำาการศึกษาปัญหาและแนวทาง
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนของหมู่บ้าน
และชุมชนในเขตเทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปลุกจิตสำานึกให้หมู่บ้านและชุมชน
หันมาให้ความสนใจ ป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่
ประชาชนโดยส่วนรวม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : 
เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 2.เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
ศึกษา : เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์
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สมมุติฐานของการวิจัย
 ประชาชนในเขตเทศบาลตำาบลหนองเต็ง 
อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเพศ อายุ และระดับการ
ศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย
 ขอบเขตเนือ้หาการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัไดบ้รูณาการ
ขอบเขตของการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยจากกรมอนามัย (2544 : 24) และกรมควบคุม
มลพิษ (2551 : 34-35) ใน 5ด้าน ได้แก่ การลดการเกิด
ขยะ การคัดแยกขยะการนำากลับมาใช้ซำ้าการหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ และการกำาจัดที่ปลอดภัย

ประโยชน์ของการวิจัย
 1.ทำาใหท้ราบถงึความแตกตา่งความคดิเหน็ของ
ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2.ทำาให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการ
แก้ไขเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 3 . เป็นสารสนเทศในการนำ า ไปปรับปรุ ง 
พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 1.	ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเทศบาลตำาบลหนองเต็ง 18 หมู่บ้านจำานวน 9,135 คน
 2.	 กลุ่มตัวอย่างเนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้
เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 2 
ประเภท คือ แบบสอบถามและแบบเทคนิคการสัมภาษณ์
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย2 กลุ่ม ดังนี้
 2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถาม ได้จากการ
สุ่มจากประชากร โดยกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม

ตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความ
เชือ่มัน่ 95.5%และความคลาดเคลือ่น 5% (Taro Yamana 
;อา้งถงึใน ประสิทธ์ิ สวุรรณรกัษ์. 2555 : 146) ไดข้นาดของ
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 398 คน แล้วทำาการสุ่มให้กระจายไป
ตามหมูบ่า้นตา่งๆ ตามสดัสว่น โดยวธิสีุม่อยา่งงา่ย (Simple 
Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก
 2.2 กลุ่มตัวอย่างใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ โดย
วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยการ
กำาหนดเป็นโควตา (Quota) จำานวน 15 คน ได้แก่กำานัน
ผู้ใหญ่บ้าน จำานวน 5 คน ผู้นำาชุมชน จำานวน 5 คน และ
พนักงานเทศบาล จำานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น จำานวน 15 
คนโดยใช้เกณฑ์ในการเลือก ดังนี้
 2.2.1 จำานวน 15 คน เป็นจำานวนที่เหมาะสม
ไม่น้อยและไม่มากเกินไป
 2.2.2 กลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คน ถือว่าครอบคลุม
กลุ่มประชาชนทุกคน คือ
 2.2.2.1 กลุ่มกำานัน ผู้ใหญ่บ้าน มี 18 คน 
เลือกมา 5 คน เฉพาะกำานันและผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงาน มี
ประสบการณ์การเป็นผู้นำาการบริหารจัดการขยะมาแล้ว
 2.2.2.2 ผู้นำาชุมชนทั้ง 5 คนที่เลือกมาเป็นผู้
ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความดีเด่นด้านการเป็นผู้นำา โน้ม
น้าวชักจูง นำาพาชุมชนเกี่ยวกับบริหารจัดการขยะในหมู่
บ้านนั้นๆ มาแล้ว
 2.2.2.3 พนักงานท้องถิ่น ทั้ง 5 คน เป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้โดยตรงของเทศบาลเกี่ยวกับเรื่อง
สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 3.	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภท คือ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ในกรณีแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ และ
ตอนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
ศึกษา : เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ตามความคิดเห็นของประชาชนมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ แบบสอบถามได้
มีการตรวจสอบคุณภาพ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.964 
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ส่วนแบบสัมภาษณ์มีลักษณะเป็นแบบมีโครงสร้างโดย
กำาหนดประเด็นหรือข้อคำาถาม 
 4.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล กรณีแบบสอบถามผู้วิจัยทำาหนังสือจากอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การส่งแบบสอบถามไปยังนายกเทศมนตรีเทศบาลตำาบล
หนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดำาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถาม
จำานวน 398 ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้ 398 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100ส่วนการใช้เทคนิค
 การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง โดยมีการจดบันทึกและบันทึกเทปไว้
 5.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในกรณีข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้
ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
 5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละเสนอข้อมูล
เป็นตารางแสดงจำานวนและร้อยละ
 5.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น กรณีศึกษา:เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และหาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
 5.3 เปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย จำาแนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ 
T-test Independent
 5.4 เปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะมลูฝอย จำาแนกตามอายแุละระดบัการศกึษาวเิคราะห์
โดยใช้F-test เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ดา้น จะทำาการเปรยีบเทยีบเปน็รายคูด่ว้ยวธิกีารของเชฟเฟ
 (Scheffe’s Method)
 5.5 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์
โดยการตีความในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา หรือ

ตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปมาน โดยนำาประเด็นย่อยมา
พิจารณาความเหมือนกันความแตกต่างกัน และความ
สัมพันธ์กันมาหาข้อสรุปแล้วบรรยายวิเคราะห์เป็นความ
เรียง เพื่อหาข้อสรุป

ผลการวิจัย
 จากการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบปัญหา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
 1. ผลการวิเคราะห์การศึกษาเปรียบเทียบ
ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการคัดแยกขยะ อยู่ใน
ระดับปานกลาง นอกนั้นอยู่ในระดับน้อย โดยด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการคัดแยกขยะ รองลงมา คือ ด้าน
การกำาจัดที่ปลอดภัยส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือ ด้าน
การนำากลับไปใช้ซำ้า
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : 
เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
จำาแนกตามเพศโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ทกุดา้นไมแ่ตกตา่งกนั
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : 
เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
จำาแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ทกุดา้นไมแ่ตกตา่งกนั
 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : 
เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
จำาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน
ไมแ่ตกตา่งกนั และเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทกุดา้น
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ไม่แตกต่างกัน
 5. ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า มีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลางไปถึงน้อย ใน 3 ด้าน คือ การคัดแยกขยะ
การกำาจัดที่ปลอดภัย และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
แนวทางการแก้ไข คือ สร้างการมีส่วนร่วม ทำาการเรียนรู้
ร่วมกัน สร้างจิตสำานึกรักบ้านเกิด ทำาหมู่บ้านให้ปลอด
มลพิษด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกษตร จัดทำาปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยอินทรีย์ เรียนรู้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารขยะ และ
กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดินเพิ่มให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ให้มี
การคัดแยกขยะนำาไปใช้ประโยชน์ตามชนิดและแนวทาง
ของแต่ละอย่างให้คุ้มค่า

สรุปผลการวิจัย
 จากการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบปัญหา
และแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา : เทศบาลตำาบลหนอง
เต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย
ได้ดังต่อไปนี้
 1. ผลการวิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบปัญหา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการคัดแยกขยะมี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง นอกนั้นมีปัญหาอยู่ในระดับ
น้อย โดยเรียงตามลำาดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาตำ่า
จะได้ดังนี้ ด้านการคัดแยกขยะ ด้านการจำากัดที่ปลอดภัย 
ด้านการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ด้านการลดการเกิดขยะ 
และด้านการนำากลับมาใช้ซำ้า
 2. ผลการวิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบปัญหา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจำาแนกตามเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา โดยภาพรวม และรายด้านไม่มีความแตก
ต่างกัน
 3. ผลการวิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบปัญหา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอ

กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า มีปัญหาตั้งแต่ระดับปานกลางไปถึงน้อย ใน 3 ด้าน 
คือ ด้านการคัดแยกขยะ ด้านการกำาจัดที่ปลอดภัย และ
ด้านการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
 4. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเปรียบเทียบ
ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ปัญหาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับน้อย แต่ถ้าจะเรียงลำาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย 3 ลำาดับแรกคือด้านการคัดแยกขยะ ด้าน
การกำาจัดที่ปลอดภัยและด้านการหมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่ เมื่อมีการวิเคราะห์แล้วว่า ที่พบปัญหาทั้ง 3 ด้านนี้ 
การคัดแยกขยะก่อนทิ้งยังมีน้อยการกำาจัดขยะอย่างถูกวิธี
ยังมีน้อย ส่วนใหญ่จะใช้การเผาและทิ้งตามที่สาธารณะ 
และการหมุนเวียนขยะกลับมาใช้ใหม่ยังมีน้อยเช่นกัน 
ดังนั้น เทศบาลตำาบลหนองเต็งผู้นำาชุมชน ผู้นำาหมู่บ้าน 
และประชาชนทุกครัวเรือนต้องสร้างการมีส่วนร่วมสร้าง
การเรียนรู้ร่วมกัน ขยายผลการปฏิบัติที่ดีสู่หมู่บ้านและ
ชุมชน ร่วมกันรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
สร้างจิตสำานึกรักบ้านเกิด ทำาหมู่บ้านให้น่าอยู่ ปลอดจาก
มลพิษ ด้วยการบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน ดังนี้
 4.1ช่วยกันสร้างผู้นำาชุมชน ผู้นำาหมู่บ้านให้มี
ความเข้มแข็งในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
สร้างจิตสำานึก ลดจำานวนขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน 
ผู้นำาชุมชนและหมู่บ้านเสียสละ ทำางานเพื่อชุมชนและ
หมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการเป็นผู้นำาในการ
บริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านและชุมชนอื่น 
ครัวเรือนอื่นอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน
 4.2 เทศบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐจำาเป็น
ต้องจัดหางบประมาณมาส่วนหนึ่งที่จะบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการ
สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ดำาเนินการตามแนวทาง
การแก้ปัญหาขยะมูลฝอย ดังนี้
 4.2.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน คือ ใน 18 
หมู่บ้านนี้ ควรจะมีศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อย 5 แห่ง โดย
มีภารกิจเกี่ยวกับด้านการเกษตรโดยเฉพาะจัดทำาปุ๋ยหมัก 
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ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษสิ่งเหลือใช้ เพื่อใช้และจำาหน่ายทั่วไป
 4.2.2 ดำาเนินการสร้างธนาคารขยะเพิ่มอีก 
อย่างน้อย 5 แห่ง ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านชุมชน เพื่อ
เป็นการขยายผล แนะนำาให้ประชาชนแยกขยะที่สามารถ
ขายได้ และขายไม่ได้ แต่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ สามารถ
แยกได้มาทำาให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากเศษสิ่งเหลือใช้แก่
ประชาชน
 4.2.3 ดำาเนินการร่วมกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดินที่
เป็นแหล่งกำาจัดขยะมูลฝอยอีกทางหนึ่ง นำาไปใช้ประโยชน์
ได้ และขายมูลไส้เดือนได้อีก ถ้าเป็นไปได้ควรจะมีอย่าง
น้อยหมู่บ้านละ 1 กลุ่ม
 4.2.4 เทศบาลควรมีการจัดเก็บขยะเป็นเวลา
อย่างสมำ่าเสมอ และดำาเนินการกำาจัดขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกสุขลักษณะ และถูกหลักวิชาการ มีพื้นที่ฝังกลบอย่าง
ปลอดภัยที่เป็นเอกเทศ มีการกำาจัดวัตถุอันตรายอย่างถูก
ต้องในเขตพื้นที่ของเทศบาล

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : 
เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 
5 ด้าน คือ ด้านการลดการเกิดขยะด้านการคัดแยกขยะ 
ด้านการนำากลับมาใช้ซำ้า ด้านการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม ่
ด้านการกำาจัดที่ปลอดภัย มีประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยจะ
ขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
 1.ผลการวิเคราะห์การศึกษาปัญหาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
ศึกษา : เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านการคัดแยกขยะ อยู่ในระดับปานกลาง
นอกนั้นอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เป็นเพราะว่าในเขตเทศบาล
ตำาบลหนองเต็งมีพื้นที่กว้างขวางถึง71 ตารางกิโลเมตร 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชนบท ไม่เป็นชุมชนหนาแน่นที่จะมี
ผลให้มีขยะมูลฝอยมากเหมือนกับชุมชนเมือง นอกจาก
นั้นประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่การ
ลดปริมาณขยะจากแหล่งกำาเนิดเพื่อให้คงเหลือขยะน้อย

ที่สุดเช่น ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จำาเป็นเท่านั้น วางแผนในการ
ซื้อการซื้ออาหารกินส่วนใหญ่มิใช่เป็นอาหารสำาเร็จรูป 
แต่ซื้อเป็นวัตถุดิบนำามาประกอบอาหารเอง จึงทำาไม่ให้
เกิดการใช้ถุงพลาสติกจำานวนมาก ส่วนการคัดแยกขยะ
นั้น ประชาชนจะแยกไว้เฉพาะของที่พ่อค้าเข้ามาหาซื้อ
ตามหมู่บ้าน เช่น เหล็ก ลวด กระดาษ ขวดแก้ว ขวด
พลาสติก กระป๋องพลาสติก ส่วนถุงพลาสติกและอย่าง
อื่นที่ขายไม่ได้ ประชาชนหรือครัวเรือนจะไม่แยก การ
ที่จะนำาสิ่งของที่ใช้แล้วนำามาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ มี
เพียงบางประเภท เช่น ถุงพลาสติกใหญ่ที่ยังสะอาด ถุง
กระดาษ กล่องกระดาษบ้าง สำาหรับเศษอาหารการกิน
ตามครัวเรือนจะไม่มีมาก ถ้ามีก็จะเป็นอาหารของสัตว์
เลี้ยงในครัวเรือน แม้แต่ร้านค้าก็เช่นกัน ถึงแม้เจ้าของร้าน
ไม่ได้ใช้แต่มีประชาชนที่เลี้ยงเป็ดไก่ หมู นำาไปเป็นอาหาร
ของสัตว์เหล่านั้น จึงทำาให้เศษอาหารตกค้างไม่ค่อยจะมี
มาก ส่วนการกำาจัดของขยะ ชาวบ้านจะใช้วิธีเผาหรือทิ้ง
ตามทีส่าธารณะ ไมม่กีารฝงักลบเพราะไมม่พีืน้ทีเ่ฉพาะ ถงึ
อย่างไรก็ตามมีหลายหมู่บ้านมีหลายชุมชนในเขตเทศบาล
ตำาบลหนองเต็ง มีผู้นำาที่เข้มแข็ง มีการรณรงค์ ชักนำา 
แนะนำาให้ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไปช่วยกันรักษาความ
สะอาด เห็นคุณค่าของเศษสิ่งเหลือใช้ แนะนำาให้นำาไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ตามลักษณะของแต่ละชนิด อีกอย่าง
หนึ่งในพื้นที่หมู่ 16 ยังมีศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน
ขยายสู่ปวงชนชาวไทยของจังหวัดบุรีรัมย์ทำาหน้าที่นำาเศษ
สิ่งเหลือใช้หรือของที่ไม่ใช้แล้วมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นใช้
อีก นำาใบไม้ ใบหญ้า เศษอาหาร ผลไม้ เปลือกผลไม้ทำาเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมไร่นาสวนสีเขียว หมู่ 5 มีธนาคารขยะ
คอยรับซื้อขยะที่รีไซเคิลได้จากประชาชนทั่วไป ทำาให้ขยะ
ที่จะทิ้งมีสัดส่วนน้อยลง และหมู่ 15 มีกลุ่มเลี้ยงไส้เดือน
ที่จะกินเศษพืช ผลไม้ เศษอาหาร ทำาให้สามารถนำาสิ่งที่
เป็นขยะไปใช้ประโยชน์ได้จำานวนหนึ่งจึงทำาให้ปัญหาใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนน้อย ซึ่งเหตุผลดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระ บำารุงศรี (2549) ได้ศึกษา
เรื่ององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอย ศึกษากรณีจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
ปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดราชบุรี แบ่งได้เป็น 2 มิติ คือ 
ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีจำานวนมากและการกำาจัดมูลฝอย
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ที่ไม่ถูกสุขอนามัยแล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอร่าม 
คุ้มกลาง และอนุชา จันทร์บูรณ์ (2549) ได้ศึกษาสภาพ
ปัญหาขยะแนวโน้มในอนาคตและแนวทางในการแก้ไข
ของจังหวัดน่าน พบว่า สภาพปัญหาขยะที่เกิดขึ้นนับวัน
จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นและจำานวนขยะที่มีการคัดแยกจะมี
ปริมาณที่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจำานวนขยะทั้งหมด 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัฏฐพร ศรีสนอง (2550) 
ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหา
ขยะมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ส่วนมาก
ประกอบไปดว้ยปญัหาพืน้ทีร่องรบัขยะมลูฝอย ปญัหาการ
คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะพิษ และปัญหาการควบคุม 
และป้องกันมลพิษจากขยะมูลฝอย ซึ่งสาเหตุสำาคัญของ
ปัญหาขณะนั้น เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 
ประชากรในชุมชนเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีวินัย ก่อให้
เกิดขยะที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราศึกษาและวางแผนไว้ ขาด
จิตสำานึกในการคัดแยกขยะ พฤติกรรมและวัฒนธรรมการ
ทิ้งขยะ สถานที่เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว
 2. การเปรยีบเทยีบการศกึษาปญัหาการบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
ศึกษา : เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ มีการอภิปรายผล ดังนี้
 2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา 
: เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
จำาแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ทั้งนี้เป็นเพราะความคิดเห็นของประชาชนไม่ว่าจะเป็น
เพศชายหรือเพศหญิงมีความรู้สึกที่เหมือนกัน กล่าวคือ 
การบริหารจัดการขยะเริ่มต้นจากภายในครัวเรือนชุมชน
หมู่บ้านของตนเอง ซึ่งทุกคนมีจิตสำานึกในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอยู่แล้ว ขณะเดียวกันขยะมูลฝอยบาง
ประเภทสามารถนำาไปทำาประโยชน์อย่างอื่นได้ หรือการ
คัดแยกขยะเป็นประเภทต่างๆแล้วสามารถนำาไปขายทำา
รายได้เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง บางครอบครัว
อาจจะทำาอาชีพคัดแยกขยะเป็นอาชีพรอง จากเหตุผล

ดังกล่าว จึงทำาให้ความคิดเห็นประชาชนมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงาน
วิจัยของรถ ศรีสุราช (2555) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำาบลวิเชียรบุร ี
อำาเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ผลการศึกษาพบว่า 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลตำาบลวิเชียรบุรี อำาเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำาแนกตามเพศ โดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน
 2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา 
: เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำาแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้ อาจเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นวัย
เด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุมีความรู้สึกต่อการ
ศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการขยะที่ไม่แตก
ต่างกัน คือ อายุเท่าใดควรมีจิตสำานึกในการการลดและ
การคัดแยกขยะในครัวเรือนมีการเก็บขนขยะมูลฝอยที่
ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับขยะซึ่งวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ 
นำามารวบรวมไว้ยังจุดพักขยะก่อน แล้วจึงทำาการขนถ่าย
ไปแหล่งกำาจัด การที่จะทำาให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวม
จากชุมชน อยู่ในสภาพที่เกิดความสะดวกต่อการเก็บ
ขนไปกำาจัดหรือทำาลาย หรือนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
การซื้ออาหารกินส่วนใหญ่มิใช่เป็นอาหารสำาเร็จรูป แต่
ซื้อเป็นวัตถุดิบนำามาประกอบอาหารเอง จึงทำาไม่ให้เกิด
การใช้ถุงพลาสติกจำานวนมาก ส่วนการคัดแยกขยะนั้น 
ประชาชนจะแยกไว้เฉพาะของที่พ่อค้าเข้ามาหาซื้อตาม
หมู่บ้านเฉพาะบางครอบครัวเท่านั้น เช่น เหล็ก ลวด 
กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องพลาสติก ส่วน
ถุงพลาสติกและอย่างอื่นที่ขายไม่ได้ ประชาชนหรือครัว
เรือนจะไม่แยก การที่จะนำาสิ่งของที่ใช้แล้วนำามาใช้ซำ้านั้น 
มีเพียงบางประเภท เช่น ถุงพลาสติกใหญ่ที่ยังสะอาด ถุง
กระดาษ กล่องกระดาษบ้าง สำาหรับเศษอาหาร การกิน
ตามครัวเรือนจะไม่มีมาก ถ้ามีก็จะเป็นอาหารของสัตว์
เลี้ยงในครัวเรือน แม้แต่ร้านค้าก็เช่นกัน ถึงแม้เจ้าของร้าน
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ไม่ได้ใช้เองแต่มีประชาชนที่เลี้ยงเป็ดไก่ หมู ได้นำาไปเป็น
อาหาร จึงทำาให้เศษอาหารตกค้างไม่ค่อยจะมีมาก จาก
เหตุผลดังกล่าว จึงทำาให้ประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตก
ต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทองม้วน สิมนาม (2557) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพ
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเทศบาลในเขตพื้นที่
อำาเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า การ
เปรียบเทียบสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตำาบลในเขตพืน้ทีอ่ำาเภอขนุหาญ จงัหวดัศรสีะเกษ ทีม่อีายุ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการขยะมูลฝอยไม่ต่างกัน
 3.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิด
เห็นของประชาชนเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
ศึกษา : เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ จำาแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับใดก็ตาม มีความรู้สึก
ต่อการศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการขยะ
ที่ไม่แตกต่างกัน คือ ระดับการศึกษาทุกระดับมีความคิด
ว่าควรมีจิตสำานึกในการการลดและการคัดแยกขยะในครัว
เรือน มีการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับ
ขยะซึ่งวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ นำามารวบรวมไว้ยังจุดพัก
ขยะก่อน แล้วจึงทำาการขนถ่ายไปกำาจัดในสถานที่เหมาะ
สมแต่ละหมู่บ้าน การที่จะทำาให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวม
จากชุมชนอยู่ในสภาพที่เกิดความสะดวกต่อการเก็บขนไป
กำาจัดหรือทำาลาย หรือนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จาก
เหตุผลดังกล่าว จึงทำาให้ประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตก
ต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุธีลา ตุลยะเสถียร และคณะ (2544 : 202) ได้กล่าว
ถึงการจัดการขยะมูลฝอยว่า การกำาจัดขยะมูลฝอยอีก
วิธีหนึ่งด้วยการนำาขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
(Re-cycle and Re-use) ขยะมูลฝอยประเภทนี้ ได้แก่ 
แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะต่างๆ เป็นการลด
ต้นทุนการผลิตเช่น การนำากระดาษกลับมาใช้ใหม่ หรือ
กล่องกระดาษนำามาใช้บรรจุสิ่งของต่างๆ ได้ เป็นต้น นับ
ว่าเป็นผลดีในแง่เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม แต่วิธีการคัด

เลือกสิ่งของที่จะนำากลับมาใช้ใหม่ได้ก่อให้เกิดความล่าช้า
ในการขนถา่ยขยะมูลฝอย เกิดความสกปรกบรเิวณทีม่กีาร
คัดเลือกสิ่งของจากขยะ และผู้คัดเลือกขยะมักจะได้รับ
เชื้อโรคจากกองขยะ การนำาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ 
จะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ก่อปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
มีความคิดเห็นต่อการจัดการขยะมูลฝอยไม่ต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปเกี่ยวกับการ
ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำาบลหนอง
เต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อหาแนวทางการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นมีดังต่อไปนี้
 จากการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
ศึกษา : เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ปัญหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย แต่ถ้าจะเรียงลำาดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 
3 ลำาดับแรกคือด้านการคัดแยกขยะ ด้านการกำาจัดที่
ปลอดภัย และด้านการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้น 
เทศบาลตำาบลหนองเต็งผู้นำาหมู่บ้าน และประชาชนทุก
ครัวเรือนต้องสร้างการมีส่วนร่วมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน 
ขยายผลการปฏิบัติที่ดีสู่หมู่บ้านและชุมชน ร่วมกันรับ
ผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายสร้างจิตสำานึก
รักบ้านเกิด ด้วยการบริหารจัดการขยะ ดังนี้
 1.ช่วยกันสร้างผู้นำาชุมชน ผู้นำาหมู่บ้านให้มี
ความเข้มแข็งในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสร้าง
จิตสำานึก ลดจำานวนขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน ผู้นำา
ชุมชนต้องเสียสละ ทำางานเพื่อชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อแก้
ปัญหาร่วมกันด้วยการเป็นผู้นำาในการบริหารจัดการที่เป็น
แบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่น ครัวเรือนอื่น
 2. เทศบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐจำาเป็นต้อง
จดัหางบประมาณมาสว่นหนึง่ทีจ่ะบรหิารจดัการขยะมลูฝอย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับประชาชน ดำาเนินการตามแนวทางการ
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แก้ปัญหาขยะมูลฝอย ดังนี้
 2.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีภารกิจ
เกี่ยวกับด้านการเกษตรโดยเฉพาะจัดทำาปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรีย์จากเศษสิ่งเหลือใช้ เพื่อใช้และจำาหน่ายเพิ่มรายได้
 2.2 ดำาเนินการสร้างธนาคารขยะ ให้ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้านชุมชนเพื่อเป็นการขยายผลเป็นแบบอย่างแก่
หมู่บ้านอื่นแนะนำาให้ประชาชนแยกขยะที่สามารถขายได ้
และขายไม่ได้ แต่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ สามารถแยกได้

มาทำาให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากขยะ
 2.3 มีการร่วมกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดินที่เป็นแหล่ง
กำาจัดขยะมูลฝอยที่เป็นเศษอาหาร ทำาให้มูลไส้เดือน นำา
ไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยการทำาเป็นปุ๋ย
 2.4 เทศบาลควรมีการจัดเก็บขยะเป็นเวลา
อย่างสมำ่าเสมอ กำาจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 
และถูกหลักวิชาการ มีพื้นที่ฝังกลบอย่างปลอดภัยของ
เทศบาลเอง มีการกำาจัดวัตถุอันตรายอย่างถูกต้อง
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ผลกระทบความสามารถในการสร้างตราสินค้าที่มีต่อความพึงพอใจในชื่อเสียง

ของธุรกิจและการตอบสนองต่อลูกค้ากับความสำาเร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย

Effects of Branding Capability on Reputable Satisfaction and Client Responses 

of Spa Business Success in Thailand
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บทคัดย่อ
 ความสามารถในการสร้างตราสินค้าเป็นกระบวนการการบริหารจัดการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถ
ดำาเนินงานให้ประสบผลสำาเร็จสูงสุด โดยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กร คุณค่าตราสินค้า บุคลิกภาพตราสินค้า
และความเชือ่มัน่ในตราสนิคา้ เพือ่ใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ และธุรกจิสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าไดอ้ยา่ง
แม่นยำา เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและความคงอยู่ได้ของธุรกิจนำาความสำาเร็จมาสู่ธุรกิจทั้งในรูปแบบตัว
เงนิและมใิชต่วัเงนิ ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึศกึษาผลกระทบความสามารถในการสรา้งตราสนิค้าทีม่ตีอ่ความพงึพอใจในชือ่เสยีงของ
ธรุกจิและการตอบสนองตอ่ลกูคา้กบัความสำาเรจ็ของธรุกจิสปาในประเทศไทย ในการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยักำาหนดวัตถุประสงค์
ไว้ 1) เพื่อทดสอบผลกระทบของความสามารถในการสร้างตราสินค้าด้านต่างๆ ที่มีต่อความพึงพอใจต่อชื่อเสียง การตอบ
สนองต่อลูกค้าและความสำาเร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย และ 2) เพื่อทดสอบผลกระทบของความพึงพอใจต่อชื่อเสียง
และการตอบสนองตอ่ลกูคา้ทีม่ตีอ่ความสำาเร็จของธรุกจิสปาในประเทศไทย ตวัแปรท่ีใชใ้นการทำาวจิยัประกอบดว้ย ตวัแปร
อสิระ ไดแ้ก ่ความสามารถในการสรา้งตราสนิคา้ ด้านภาพลกัษณท์ีโ่ดดเดน่ขององคก์ร ดา้นคณุคา่ตราสินคา้ ดา้นบคุลกิภาพ
ตราสินค้า และด้านความเชื่อมั่นตราสินค้า ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในชื่อเสียงของธุรกิจ การตอบสนองต่อลูกค้า
และความสำาเรจ็ของธรุกจิสปาในประเทศไทย โดยการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามจากผูป้ระกอบการธรุกจิสปาใน
ประเทศไทย ทัง้นีจ้ำานวนผู้ประกอบการธรุกิจสปาในประเทศไทย ณ วนัทีศ่กึษามจีำานวนทัง้ส้ิน 604 คน ผู้วจิยัได้ทำาการศึกษา
ทัง้หมด โดยไมม่กีารสุม่กลุม่ตวัอยา่ง โดยไดร้บัการตอบแบบสอบถามกลับคืนมา จำานวน 200 คน ประกอบด้วยธรุกจิสปา 3 
ประเภท ไดแ้ก ่1) ผูป้ระกอบการธรุกจิสปาเพือ่สขุภาพ 2) ผูป้ระกอบการธรุกิจสปานวดเพือ่สขุภาพ และ 3) ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจสปานวดเพื่อความงาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหคุณู ผลการวเิคราะห ์พบวา่ 1) การมคีวามสามารถในการสรา้งตราสนิค้ามคีวามสัมพนัธแ์ละมอีทิธพิล
กบัความพงึพอใจในชือ่เสียงของธุรกิจ การตอบสนองตอ่ลกูคา้และความสำาเรจ็ของธรุกจิสปาในประเทศไทย และ 2) ความ
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พึงพอใจในชื่อเสียงของธุรกิจและการตอบสนองต่อลูกค้ามี
ความสมัพันธแ์ละมอีทิธพิลเชิงบวกกบัความสำาเร็จของธรุกิจ
สปาในประเทศไทย โดยสรุปความสามารถในการสร้าง
ตราสินค้ามีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลกับความสำาเร็จของ
ธรุกจิสปาในประเทศไทย ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรใหค้วาม
สำาคญัและสนบัสนนุใหเ้กดิการสรา้งตราสนิคา้แกธ่รุกจิสปา
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และนำาพาความ
สำาเร็จมาสู่ธุรกิจสปาได้อย่างยั่งยืน

คำาสำาคัญ : ความสามารถในการสร้างตราสินค้า ความพึง
พอใจในชื่อเสียงของธุรกิจ การตอบสนองต่อลูกค้า ความ
สำาเร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย

Abstract
 Branding capability is considered as a 
process of manufacturing management that is 
used not only to stimulate business entrepre-
neurs’ success of their business ventures, but 
also upgrade outstanding corporate image, brand 
equity, brand personality and brand reliability in 
order to facilitate clients’ satisfactions on their 
business entrepreneurs’ reputation and responses 
to the clients. Besides, it creates opportunities in 
their business competition and stability affecting 
business entrepreneurs’ beneficial and non-ben-
eficial success. Then, we studied the effects of 
branding capability on reputation satisfactions and 
clients’ responses for the success of spa business 
in Thailand. The objectives of this research were: 
1) to test the effects of branding capability on 
reputation satisfaction, customers' responses and 
success of spa business in Thailand, and 2) to test 
the effects of reputation satisfaction and custom-
ers' responses on the success of spa business in 
Thailand. There were 2 variables comprising the 
independent variables i.e. branding capability, 
outstanding corporate image, brand equity, brand 
personality and brand reliability as well as the 

dependent variables i.e. business satisfactions, 
clients’ responses and spa business success in 
Thailand. Data was collected by the question-
naire from all 604 spa business entrepreneurs 
in Thailand as the population without sampling. 
However, the respondents were 200 spa business 
entrepreneurs. There were 3 classifications of spa 
business in Thailand consisting of 1) healthy spa 
business, 2) massage spa business for health and 
3) massage spa business for beauty. The statistics 
used for collecting the data were Multiple Cor-
relation Analysis and Multiple Regression Analysis. 
The results showed that 1) branding capability 
was relevant with and influenced the reputation 
satisfactions, clients’ responses and spa business 
success in Thailand, and 2) reputation satisfaction 
and client’ responses were relevant with and 
positively influenced the spa business success in 
Thailand. In conclusion, branding capability was 
relevant with and influenced the spa business 
success in Thailand. Then, spa business entrepre-
neurs should pay more attention and support the 
branding capability for creating the competitive 
advantages and leading to the sustainable success 
of spa business. 

Keywords: branding capability, reputation satisfaction,
clients’ responses, success of spa businessin 
Thailand

บทนำา
 ในปจัจบุนั กระแสทีค่นไทยไดเ้พิม่ความเอาใจใส่
ตอ่สขุภาพอยา่งจรงิจงั ทำาใหค้วามตอ้งการสถานบรกิารเพือ่
การผ่อนคลายมีมากขึ้น ตามรายงานผลการดำาเนินงานว่า
ธุรกิจสปาในประเทศไทยนับเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้มีการขยาย
ตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงประมาณสิบปีที่ผ่านมา สะท้อนถึง
การต่ืนตวัและการตอบรบัทีด่ขีองตลาดซึง่มพีฤตกิรรมและ
วิถีชีวิตหันเข้าสู่แนวทางธรรมชาติบำาบัดเป็นทางเลือกใหม่
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เพือ่ผอ่นคลายความเครยีด ทัง้นีป้ระเทศไทยมคีวามมุง่หวงั
ที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health 
Hub) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีได้กำาหนด
เป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ผู้นำาของเอเชีย (Capital 
Spa in Asia) ในปี 2546 - 2554 ประกอบกับประเทศไทย
มคีวามได้เปรียบดา้นทรัพยากร สมนุไพร สภาวะอากาศและ
มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม (เทอดศักดิ์ อรรถรังสรรค์, 
2549) รวมทั้งการสนับสนุนจากโครงการพัฒนามาตรฐาน
และศักยภาพธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ
 สปาทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ การบริหาร
จดัการ และมาตรฐาน การบรกิาร ภายใตแ้ผนงานเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นปัจจัยสำาคัญที่
กระตุ้นให้มีการลงทุนประกอบธุรกิจสปาเพิ่มมากขึ้นอย่าง
รวดเร็วตามกระแสความนยิม และการตอบรบัทีด่ขีองตลาด 
(จีระศักดิ์ หมุนขำา, 2551)
 ภายใต้การเจริญเติบโตและสภาพแวดล้อมที่
มีการแข่งขันที่เพ่ิมขึ้น ทุกองค์กรธุรกิจรวมทั้งธุรกิจสปา
ต่างมีความคาดหวังถึงความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผล
การดำาเนินงานที่เพิ่มขึ้นและธุรกิจมีความยั่งยืน ดังนั้น
ทุกธุรกิจจึงต้องให้ความสำาคัญกับการค้นหากลยุทธ์หรือ
กระบวนการการจัดการที่ดีมาสร้างเอกลักษณ์เพื่อความได้
เปรยีบในการแขง่ขนั แตใ่นธรุกจิบริการการสรา้งเอกลกัษณ์
ให้เด่นชัดได้นั้นสามารถสร้างได้โดยการสร้างตราสินค้า
ของตนเอง โดยให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงการบริการแตกต่างจาก
คู่แข่งขัน ส่งผลให้ธุรกิจได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งความ
สามารถในการสร้างตราสินค้าน้ันได้เปรียบเสมือนความ
สามารถของธุรกิจ เน่ืองจากการสร้างตราสินค้าให้เกิดผล
สำาเรจ็ ธรุกจิตอ้งคน้หาวธิปีรบัปรงุพฒันาผลการดำาเนนิงาน
อยา่งสมำา่เสมอ มกีารจดัการทีส่รา้งสรรค์เพือ่ให้เกดิแนวคดิ
หรือกระบวนการปฏิบัติที่แตกต่างจากคู่แข่ง มีกลยุทธ์ที่
เหมาะสมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศได้ (Walsh, Lynch and Harrington, 
2010) ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎมีมุมองบนพืน้ฐานทรพัยากร 
(Resource Based View) ที่ได้อธิบายถึงการสร้างความได้
เปรียบในการแข่งขันไว้ว่าสามารถสร้างได้จากทรัพยากร
หรือความสามารถภายในองค์กร ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีค่า 
หาไดย้าก สามารถปอ้งกนัตอ่การลอกเลยีนและไมส่ามารถ
ทดแทนทีไ่ด ้(Wade and Hulland, 2004 ; Barney, 1991) 

เช่นเดียวกับธุรกิจสปาที่ต้องให้ความสำาคัญกับการค้นหา
กลยุทธ์หรือกระบวนการการจัดการที่ดีมาสร้างเอกลักษณ์
เพือ่ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ความสามารถในการสรา้ง
ตราสินค้า โดยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กร 
คุณค่าตราสินค้า บุคลิกภาพตราสินค้า และความเชื่อมั่น
ในตราสินค้า เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และความคงอยู่ได้ของธุรกิจ (Hall and Williams 2008) 
นอกจากนี้ ความสามารถในการสร้างตราสินค้ายังสะท้อน
ถงึการทำาใหธ้รุกจิสามารถสรา้งสรรคห์รอืพฒันาสนิคา้และ
กระบวนการบริการให้รูปแบบการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าและเกิดความสำาเร็จของการ
ดำาเนินงานตามที่กำาหนดไว้ (Küpper, 2001) 
 การจะทำาให้ธรุกจิสปาอยูร่อดเตบิโตอยา่งยัง่ยนื 
และประสบความสำาเร็จนั้นต้องพิจารณาจากสถานการณ์
รอบข้างทางธุรกิจ ประกอบกับธุรกิจจำาเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งขัน 
สร้างความพึงพอใจ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีการปรับเปล่ียนกระบวนการสร้าง
ตราสินค้า เพื่อให้ทันกับความไม่แน่นอนของธุรกิจและ
เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลสำาเร็จต่อธุรกิจ แม้ว่าสปา
ไทยจะเปน็ท่ีต้องการของตลาดโลก มจีดุเดน่ในดา้นคณุภาพ 
มาตรฐาน บุคลากร ผลิตภัณฑ์ การออกแบบดีไซน์ รวมถึง
การบริหารจัดการด้วยศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความ
โดดเดน่ในความเปน็ไทยทีไ่มเ่หมอืนใคร แต่ถงึกระนัน้ธรุกจิ
นี้ยังต้องพัฒนาในทุกๆ ด้านให้มีความพร้อมมากข้ึน เพื่อ
รองรบัตลาดทีจ่ะเตบิโตขึน้ในอนาคต ดงันัน้สปาไทยจะตอ้ง
มีการวางแผนการดำาเนินธุรกิจท้ังในเชิงรุกและรับที่ควบคู่
กัน สร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการ
เรียนรู้ ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคในตลาด เพื่อ
เป็นช่องทางให้ประเทศไทยสามารถเข้าไปทำาตลาดสปาได้
เพิม่มากยิง่ขึน้ จากเหตุผลทีก่ลา่วมาขา้งตน้ ผู้วจิยัจงึมคีวาม
สนใจศึกษาวจิยัผลกระทบความสามารถในการสรา้งตราสิน
ค้าที่มีต่อความพึงพอใจในชื่อเสียงของธุรกิจและการตอบ
สนองตอ่ลกูคา้กับความสำาเรจ็ของธรุกจิสปาในประเทศไทย

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อทดสอบผลกระทบของความสามารถ
ในการสร้างตราสินค้าด้านต่างๆ ที่มีต่อความพึงพอใจต่อ
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ชือ่เสยีง การตอบสนองตอ่ลกูคา้ และความสำาเรจ็ของธุรกจิ
สปาในประเทศไทย
 2. เพื่อทดสอบผลกระทบของความพึงพอใจต่อ
ชื่อเสียงและการตอบสนองต่อลูกค้าที่มีต่อความสำาเร็จของ
ธุรกิจสปาในประเทศไทย

วิธีการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปาในประเทศไทย ทั้งนี้จำานวนผู้ประกอบการธุรกิจ
สปาในประเทศไทย ณ วันที่ศึกษามีจำานวนทั้งสิ้น 604 คน 
ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาทั้งหมด โดยไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข : 

http://www.hss.moph. go.th/ home.php) สามารถ
แบ่งประเภทธุรกิจสปาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สปา
เพื่อสุขภาพ 2) สปานวดเพื่อสุขภาพ และ 3) ธุรกิจสปา
นวดเพื่อความงาม ได้จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน 
200 คน คิดเป็นร้อยละ 33.11 ซ่ึงมีอัตราการตอบกลับ 
(Response Rate) จากแบบสอบถามที่ส่งไปยังผู้ประกอบ
การธุรกิจสปาในประเทศไทย ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 20 ของ
จำานวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด (Aaker, Kumar and 
Day, 2001) จึงถือว่าข้อมูลยอมรับได้ โดยมีรายละเอียด
จำานวนประชากรและผู้ตอบแบบสอบถามจำาแนกตามประ
เภทธุรกิจสปา ดังนี้

ตาราง	1	จำานวนประชากรและจำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ประเภทธุรกิจสปา จำานวนประชากร	(คน) จำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม	(คน)

สปาเพื่อสุขภาพ

นวดเพื่อสุขภาพ 

นวดเพื่อความงาม

154

368

82

48

125

27

รวม 604 200

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
ซึ่งผู้วิจัยได้ดำาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือโดยเริ่ม
จากการศกึษากรอบทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กับความสามารถในการสร้างตราสินค้าที่มีต่อความสำาเร็จ
ของธุรกิจสปาในประเทศไทยแล้วจัดทำาแบบสอบถาม จาก
นั้นนำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นผ่านผู้เชี่ยวชาญ และนำาไป
ทดลองใช้ซึ่งพบว่า มีค่าความเชื่อมั่น 0.70 ซึ่งถือว่ายอมรับ
ได้ (Hair and others, 2006) แล้วจึงตรวจสอบความตรง 
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซ่ึงพบว่าค่านำ้าหนักองค์
ประกอบมากกวา่ 0.40 ขึน้ไป (ยทุธ ไกยวรรณ,์ 2551) และ
ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง จากนั้นจัดทำาฉบับสมบูรณ์เพื่อนำาไป
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
 สำาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ขอ
หนังสือราชการจากคณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อขอความอนุเคราะห์และ
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผู้ประกอบ
การธุรกิจสปาในประเทศไทย แล้วส่งแบบสอบถามพร้อม
หนังสือราชการถึงผู้ประกอบการธุรกิจสปาในประเทศไทย
ทางไปรษณีย์ ผู้วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถาม 5 ครั้งได้
แบบสอบถามกลับคืนมา จำานวน 200 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 33.11 ของจำานวนกลุ่มประชากร (ซึ่งมีอัตราการตอบ
กลบัไมต่ำา่กวา่ร้อยละ 20) จงึถือวา่ขอ้มลูยอมรบัได ้(Aaker, 
Kumar and Day, 2001)จากนัน้จึงตรวจสอบความลำาเอยีง
ในการตอบกลบั ดว้ยสถติ ิTwo sample t-test ผลวิจัยพบ
วา่ระหวา่งกลุม่ประชากรทีต่อบแบบสอบถามทัง้ 2 กลุม่ไมม่ี
ความแตกตา่งกนั (Armstrong and Overton, 1997) กลุม่
ที่ตอบแบบสอบถามกลับจึงสามารถเป็นตัวแทนประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้ได้
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 การวเิคราะห์ขอ้มลูดำาเนนิการวเิคราะห ์โดยการ
วเิคราะหป์จัจยั การวิเคราะหส์หสมัพนัธ ์และการวเิคราะห์
ความถดถอยแบบพหุคูณ

ผลการวิจัย

ตาราง	1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของการมีความสามารถในการสร้างตราสินค้าด้านต่างๆ ที่มีต่อความพึง
พอใจต่อชื่อเสียง การตอบสนองต่อลูกค้า และความสำาเร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย

ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

RS CR S S

OCI
.163**

(.074)

-.013

(.067)

.106

(.089)

BE
.161

(.107)

.681***

(.097)

.438***

(.129)

BP
-.141**

(.064)

-.012

(.059)

.043

(.078)

BR
.762***

(.074)

.135**

(.068)

.523***

(.090)

RS .775***

(.058)

CR .298***

(.069)

Adjusted R2 .616 .575 .595 .654

Maximum VIF 4.300 4.300 4.300 1.455

*** มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ** มีนัยสำาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 *มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10

 1. ผลกระทบของความสามารถในการสร้าง
ตราสินค้าด้านต่างๆ ที่มีต่อความพึงพอใจต่อช่ือเสียง การ
ตอบสนองต่อลูกค้าและความสำาเร็จ
 1.1 การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า 
ด้านภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กรมีความสัมพันธ์และมี
อิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจต่อชื่อเสียง (β1

=.163, p 
< 0.05) ขณะที่การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า
ด้านภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กรไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตอบสนองต่อลูกค้า (β5
 =-.013, p > 0.10) นอกจากน้ี

การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า ด้านภาพลักษณ์
ทีโ่ดดเดน่ขององค์กรไมม่อีทิธพิลตอ่ความสำาเรจ็ (β9

=.106, 
p >.10)
 1.2 การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า 
ด้านคุณค่าตราสินค้า ไม่มีอิทธิพลกับความพึงพอใจต่อชื่อ
เสียง (β2

=.161, p > .10) ขณะที่การมีความสามารถการ
สร้างตราสินค้า ด้านคุณค่าตราสินค้า มีความสัมพันธ์และ
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มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตอบสนองต่อลูกค้า (β6
=.681, p 

<0.01) นอกจากนี้การมีความสามารถในการสร้างตราสิน
ค้า ด้านคุณค่าตราสินค้า มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความสำาเร็จ (β10 =.438, p < 0.01)
 1.3 การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า 
ด้านบุคลิกภาพตราสินค้า มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพล
เชิงลบกับความพึงพอใจต่อชื่อเสียง (β3= -.141, p < 
0.05) ขณะที่การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า 
ด้านบุคลิกภาพตราสินค้า ไม่มีอิทธิพลต่อการตอบสนอง
ต่อลูกค้า (β7=-.012, p > 0.10) นอกจากน้ีการมีความ
สามารถในการสร้างตราสินค้า ด้านบุคลิกภาพตราสินค้า 
ไม่มีอิทธิพลต่อความสำาเร็จของธุรกิจสปา (β11 =.043, 
p > 0.10)
 1.4 การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า 
ด้านความเชื่อมั่นตราสินค้า มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความพึงพอใจต่อชื่อเสียง (β4=.762, p< 0.01) 
ขณะที่การมคีวามสามารถในการสร้างตราสินค้าดา้นความ
เช่ือมั่นตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตอบสนองต่อ
ลูกค้า (β8=.135, p < 0.05) นอกจากนี้ พบว่าการมีความ
สามารถในการสร้างตราสินค้า ด้านความเชื่อมั่นตราสินค้า 
มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกกับความสำาเร็จของ
ธุรกิจสปา (β12=.523, p <.01)
 2. ผลกระทบของความพึงพอใจต่อชื่อเสียงและ
การตอบสนองต่อลูกค้าที่มีต่อความสำาเร็จ
 2.1 ความพงึพอใจตอ่ชือ่เสยีงมคีวามสมัพนัธแ์ละ
มอีทิธพิลเชงิบวกกบัความสำาเร็จของธรุกิจสปา (β13 = .775, 
p <.01)
 2.2 การตอบสนองตอ่ลกูคา้มีความสมัพนัธ์และมี
อิทธิพลเชิงบวกกับความสำาเร็จของธุรกิจสปา (β14 = .298, 
p <.01)

อภิปรายผลการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่น่าสนใจสามารถนำามาอภิปรายผลได้ดังนี้
 1. ผลกระทบของความสามารถในการสร้าง
ตราสินค้าด้านต่างๆ ที่มีต่อความพึงพอใจต่อช่ือเสียง การ
ตอบสนองต่อลูกค้าและความสำาเร็จ ผู้ศึกษาได้นำาผลมา

อภิปรายดังนี้
 1.1 ความสามารถในการสร้างตราสินค้าด้าน
ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กรมีความสัมพันธ์และมี
อิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจต่อชื่อเสียง ทั้งนี้ภาพ
ลักษณ์เปรียบเสมือนทรัพย์สินอันมีคุณค่าของธุรกิจที่ช่วย
เอ้ือให้ธุรกิจดำาเนินงานด้วยความก้าวหน้าและม่ันคง (Morley,
1998) ภาพลักษณ์นับเป็นองค์รวมของความเชื่อ ความ
คิดและความประทับใจที่บุคคลมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Kotler, 
2000) การตัดสินใจซื้อของลูกค้ามักเกิดจากความต้องการ
ทางด้านเหตุผลควบคู่กับอารมณ์ (Halve, 2005) ด้วยเหตุ
นี้การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กร ด้วยการ
สร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับตราสินค้า ย่อม
ทำาใหลู้กคา้รบัรูเ้กีย่วกับคณุลักษณะของสินคา้และขอ้เสนอ
ดา้นคุณค่าทีโ่ดดเดน่ ส่งพลังอำานาจทางอารมณท์ีเ่หนอืกวา่
ภาพลกัษณท์ีอ่ยูใ่นใจ (ยทุธนา ธรรมเจรญิ, 2547) สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ Tsai, M.T., Chang, H. C.,& Tsai, C.L. 
(2010) พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร คือ ปัจจัยหลักที่ลูกค้าให้
ความสำาคญั การวางแผนสรา้งความพงึพอใจจะทำาใหธ้รุกจิ
สามารถแข่งขันได้มากขึ้น
 ขณะทีก่ารมคีวามสามารถในการสรา้งตราสินค้า
ด้านภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กรไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตอบสนองตอ่ลูกค้า ธรุกจิจำาเปน็อยา่งยิง่ทีต้่องสรา้งตราสิน
ค้าที่สามารถให้คุณค่าด้านจิตใจ และด้านคุณประโยชน์
ที่แท้จริงท่ีตัวสินค้านั้น มีอยู่ทั้ง 2 อย่างควบคู่กันไป โดย
ธุรกิจควรทำาความเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินและ
ประเมินคุณภาพการบริการ เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มาก
ที่สุด (Gronroos, 2000) ทั้งนี้การตอบสนองความต้องการ
และความนิยมชมชอบของลูกค้า ตราสินค้าต้องสามารถ
ส่งมอบผลประโยชน์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
แท้จริง (Aaker, 1996) ขณะที่ภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็น
เพยีงองคร์วมของความเชือ่ ความคดิและความประทบัใจที่
บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Kotler, 2000) ที่ถูกสร้างขึ้นจาก
การสื่อสารเกี่ยวกับตราสินค้าและประสบการณ์ (Ducan, 
2005) มีความสำาคัญด้านจิตใจมากกว่าคุณประโยชน์ ที่แท้
จริงที่ตัวสินค้านั้นมีอยู่ (Gardner และ Levy, 1955)
 นอกจากน้ีการมีความสามารถในการสร้าง
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ตราสนิคา้ ดา้นภาพลกัษณท่ี์โดดเดน่ขององคก์รไมม่อีทิธพิล
ตอ่ความสำาเรจ็ ทัง้นีภ้าพลกัษณท์ีโ่ดดเดน่ขององคก์รมุง่เนน้
เพยีงทำาใหเ้กดิภาพรวมขึน้ในใจและจดัเกบ็อยูภ่ายในระบบ
ความทรงจำาของลูกค้าเท่าน้ัน อาจไม่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิหรอืไมส่ามารถทำาใหล้กูคา้เกดิความ
พึงพอใจได้ เนื่องจากการเกิดความพึงพอใจน้ันลูกค้าต้อง
รับรู้ได้ถึงความเหนือความคาดหวังของสินค้าและบริการ
ที่ตนเองได้รับ แต่ตราสินค้าที่มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเพียง
อยา่งเดยีวอาจไมเ่หนอืความคาดหวงัทีลู่กค้าไดร้บัรูม้าก่อน 
จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เช่นกัน 
ดงัทีม่หาวทิยาลยักรงุเทพ (2551) ไดร้ะบวุา่การดำาเนนิงาน
ของธุรกิจจะประสบความสำาเร็จได้ข้ึนอยู่กับความสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายให้ได้รับความ
พงึพอใจอยา่งสงูสดุ และพรอ้มซือ้สนิคา้และบรกิารในทนัท ี
ดังนั้นการที่องค์กรธุรกิจสามารถสร้างตราสินค้าให้มีภาพ
ลกัษณที์โ่ดดเดน่อาจทำาใหเ้กดิภาพรวมข้ึนในใจและถูกเก็บ
อยูภ่ายในระบบความทรงจำาของลกูคา้ ลกูคา้มคีวามคุน้เคย
และสามารถจดจำาตราสนิคา้นัน้ไดท้นัททีีน่กึถงึ แตก็่อาจไม่
ส่งผลถึงผลลัพธ์จากการดำาเนินธุรกิจของธุรกิจสปาภายใต้
ความสามารถของกิจกรรมโดยภาพรวม
 1.2 ความสามารถในการสร้างตราสินค้า ด้าน
คุณค่าตราสินค้าไม่มีอิทธิพลกับความพึงพอใจต่อชื่อเสียง 
ทั้งนี้คุณภาพที่ถูกรับรู้จะไม่เปลี่ยนตามความพึงพอใจใน
คุณค่าเสมอไป กล่าวคือ การท่ีผู้บริโภคพอใจในคุณภาพ
ที่ถูกรับรู้ของสินค้าหรือบริการแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า
ระดับของคุณภาพที่ถูกรับรู้ต่อสินค้าหรือบริการน้ันจะ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย (Aaker, 1991) Lovelock and 
others (2001) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้านั้นเป็น
ความรู้สึกเฉพาะบุคคลที่รู้สึกพอใจหรือไม่สมหวัง ทั้งนี้การ
วดัความพงึพอใจการใหบ้รกิารนัน้ มไิดวั้ดจากคณุคา่ตราสนิ
ค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น (ปรัชญา เวสารัชช์, 2540) 
ผลการวิจัยนี้ขัดแย้งกับผลงานวิจัยของอัมพล ชูสนุกและ
อังศุมาลิน เฮงมีชัย (2556) พบว่า คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิ
ทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าการที่ธุรกิจเน้นการ
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน และมุ่งสร้างการบริการ
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ความ
แตกตา่งหรือมาตรฐานยอ่มตอบสนองตอ่ความคาดหวงัของ

ลูกค้า ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของความพึงพอใจ
 ขณะที่ความสามารถการสร้างตราสินค้าด้าน
คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกกับ
การตอบสนองต่อลูกค้า การสร้างตราสินค้าให้มีคุณค่าเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน โดย
คุณค่าที่เกิดขึ้นน้ันทำาให้ลูกค้ามองเห็นความแตกต่างของ
ตราสินค้าในเชิงบวกเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ทำาให้ลูกค้า
มองมูลค่าของสินค้าและบริการสูงกว่ามูลค่าของสินค้า
และบริการของคู่แข่งที่ตนเองต้องการและแสวงหาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ดังที่ Aaker (1996) กล่าวว่าการ
ตอบสนองความต้องการและความนิยมชมชอบของลูกค้า 
ตราสินค้าที่มีคุณค่าต้องสามารถส่งมอบผลประโยชน์ตาม
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การที่ธุรกิจ
จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นั้น สิ่งที่
ผู้บริหารควรให้ความสำาคัญ คือ การมีความรู้สึกไวต่อความ
ต้องการของลูกค้า รวมทั้งการดำาเนินการเพื่อสนองตอบ
ความตอ้งการของลูกค้าและทันทว่งท ีสอดคล้องกบัผลงาน
วิจัยของ Hee Jung, Lee Myung Soo และKang (2012) 
พบว่า คุณภาพของคุณค่ามีผลต่อความสัมพันธ์ ในเชิงบวก
กับการบริโภคสินค้าของลูกค้า ทั้งนี้การที่ธุรกิจจะได้กำาไร
มากนอ้ยเทา่ใด ทา้ยทีส่ดุแลว้ขึน้อยูก่บัวา่ธรุกจินัน้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าไดข้นาดไหน และตราสิน
ค้าที่มีคุณค่าเท่านั้นจึงสามารถส่งมอบผลประโยชน์ตาม
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ทั้งด้านมูลค่าและ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
 นอกจากนี้ความสามารถในการสร้างตราสินค้า
ด้านคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความสำาเร็จ ทั้งนี้แนวคิดเรื่องคุณค่าตราสินค้าถือเป็น
แนวคิดสำาคัญท่ีได้รับความสนใจอย่างมาก จากท้ังนักวิชาการ
และนักปฏิบัติการทางตลาด เนื่องจากคุณค่าตราสินค้า
เปรียบเสมือนกลุ่มของทรัพย์สินและหนี้สินที่เชื่อมโยงกับ
ชื่อตราสินค้าและสัญลักษณ์ซึ่งช่วยเพิ่มหรือลดมูลค่าของ
สินค้าและบริการของธุรกิจได้ (Aaker, 1991)เนื่องจาก
คุณค่าตราสินค้าเกิดขึ้นจากภาพลักษณ์รวมของตราสินค้า 
ซึง่มาจากการเชือ่มโยงความคดิเกีย่วกบัตราสนิคา้ทีร่บัรูโ้ดย
ลกูคา้ เปน็การรวมกันของความแขง็แกร่งของตราสนิคา้กบั
มูลค่าตราสินค้า ดังนั้น ธุรกิจต้องคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ทาง
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บวกของตราสินค้าและสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึนในใจ
ลูกค้า (Churchill and Peter, 1998) การสร้างตราสินค้า
ให้มีคุณค่าสามารถทำาให้โดยการทำาให้ลูกค้ามองเห็นความ
แตกต่างของตราสินค้าในเชิงบวก เม่ือได้เปรียบเทียบกับคู่
แข่ง ทำาให้ลูกค้ามองมูลค่าของสินค้า และบริการสูงกว่าคู่
แข่ง มีความรู้สึกภาคภูมิใจในขณะซื้อสินค้าหรือรับบริการ 
และได้รับการยอมรับจากองค์กรท่ีเก่ียวข้องและการที่
ตราสินค้ามีมูลค่ามากข้ึนจึงเป็นโอกาสท่ีจะขายตราสินค้า
ให้ได้ในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นและนำาไปสู่ความสำาเร็จได้โดยง่าย 
(เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2549)
 1.3 ความสามารถในการสร้างตราสินค้า ด้าน
บุคลิกภาพตราสินค้า มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงลบ
กับความพึงพอใจต่อชื่อเสียง บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นการ
นำาแนวคิดทางด้านบุคลิกภาพของมนุษย์มาแสดงให้เห็น
ว่า หากเปรียบเทียบสินค้าเป็นมนุษย์สินค้าจะมีบุคลิกภาพ
อย่างไร ซึ่งบุคลิกภาพตราสินค้าจะนำามาใช้ในการกำาหนด
ลักษณะเฉพาะของสินค้า เพื่อให้ตราสินค้านั้นมีความแตก
ต่างจากตราสินค้าอื่น ท้ังน้ีบุคลิกภาพของมนุษย์ซ่ึงมีท่ีมา
จากการตคีวามทฤษฎเีกีย่วกบับคุลกิภาพ (Norman, 1963;
Passini and Norman, 1966; as cited in Musek, 
2007) โดยได้ชื่อว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการอธิบายความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (Goldberg, 1981; as cited in 
Musek, 2007) ประกอบด้วย5 มิติ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบ
เปิดเผยบุคลิกภาพแบบประนีประนอมบุคลิกภาพแบบมี
สต ิบคุลกิภาพแบบความมัน่คงทางอารมณ ์และบคุลกิภาพ
แบบการเปิดรับประสบการณ์ (John and Srivastava, 
1999 ; as cited in Geuens, Weijters and Wulf, 2009) 
ดังนั้น หากผู้ประกอบการธุรกิจสปามิได้กำาหนดกลุ่มเป้า
หมายเฉพาะเจาะจงย่อมส่งผลให้การเน้นสร้างบุคลิกภาพ
ตราสินค้าใดๆ อาจไม่สามารถครอบคลุมความคาดหวัง
ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้ธุรกิจละเลยถึงความ
คาดหวงัท่ีแทจ้รงิของลกูคา้ ผูป้ระกอบการธรุกจิสปาจงึตอ้ง
ทำาความเขา้ใจตอ้งฟังความตอ้งการของลกูคา้อยา่งตัง้ใจเสยี
กอ่นจงึจะเกดิความเขา้ใจและตอบสนองความคาดหวงัของ
ลกูค้าไดอ้ย่างถกูตอ้ง ลกูคา้จงึจะรูส้กึพงึพอใจ ดงันัน้ การมุง่
สรา้งบคุลกิภาพตราสนิคา้เพียงอยา่งเดยีวกไ็มส่ามารถทำาให้
ลกูคา้เกดิความพึงพอใจได ้จงึไมส่ามารถทำาให้ยอดขายเพิม่

มากขึน้ได ้สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ Aaker J.L. (1997) 
พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในบุคลิกตราสินค้าที่ตรงกับ
บุคลิกภาพที่แท้จริงของตัวเอง
 ขณะทีค่วามสามารถในการสร้างตราสินค้า ดา้น
บคุลิกภาพตราสินคา้ไมม่อีทิธพิลตอ่การตอบสนองตอ่ลกูคา้ 
ทั้งนี้องค์ประกอบของบุคลิกภาพตราสินค้านั้น (Schultz 
and Schultz, 2005) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ลักษณะ
บุคลิกภาพตราสินค้าที่กำาหนดไว้ เป็นบุคลิกภาพเป้าหมาย
ท่ีนักการตลาดต้องการส่ือสารให้ลูกค้ารู้จักตราสินค้า
และ (2) ลักษณะบุคลิกภาพตราสินค้าที่ลูกค้ารับรู้ เป็นการ
รับรู้ของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าซึ่งเป็นความคิดและความ
รูสึ้กของลูกค้า ทัง้นีต้ราสินค้าทีน่กัการตลาดตอ้งการส่ือสาร
กับตราสินค้าที่ลูกค้าสามารถรับรู้อาจจะมีความขัดแย้ง
กนั เพราะความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมีความสลับ
ซับซ้อนมาก ผลการวิจัยน้ีขัดแย้งกับ Keller (1993) ได้
กล่าวไว้ว่าตราสินค้าจะประสบความสำาเร็จได้น้ันจะต้อง
สามารถเข้ากับความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัวการ
สร้างตราสินค้าด้านบุคลิกภาพตราสินค้าน้ันมุ่งสร้างการรับรู้
ให้กับลูกค้าแต่ไม่ได้มองถึงความต้องการของลูกค้า
 นอกจากนี้ความสามารถในการสร้างตราสิน
ค้าด้านบุคลิกภาพตราสินค้าไม่มีอิทธิพลต่อความสำาเร็จ
ของธุรกิจสปา บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นส่ิงบ่งบอกถึง
บุคลิกลักษณะของผู้ใช้สินค้าดังกล่าว ดังที่ Duncan 
(2002) กล่าวว่าตราสินค้าที่มีบุคลิกภาพย่อมแสดงออกถึง
บุคลิกลักษณะของผู้ใช้ตราสินค้านั้น ทั้งนี้แต่ละบุคคลย่อม
มีความแตกต่างกันในบุคลิกลักษณะ บุคลิกภาพตราสินค้า
บางประเภทอาจเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับลูกค้าบาง
กลุม่เทา่นัน้ จงึเปน็การยากทีจ่ะทำาใหบ้คุลกิภาพตราสนิคา้
ลักษณะเดยีวสามารถตอบสนองและสรา้งความพงึพอใจให้
กับลูกค้าได้หลากหลาย
 1.4 ความสามารถในการสร้างตราสินค้า ด้าน
ความเช่ือม่ันตราสินค้า มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพล เชิงบวก
ต่อความพึงพอใจต่อชื่อเสียง Kotler (2003) กล่าวว่า 
ความเชื่อมั่นต่อตราสินค้า คือ การที่ลูกค้ามีความไว้วางใจ
ต่อสินค้า มีความต้องการและมีความสนใจในประโยชน์ที่
ตัวสินค้าซ่ึงมีให้เห็นอย่างชัดเจน โดยธุรกิจมีโอกาสเข้าไป
สนองตอบความต้องการของลูกค้าเพ่ือทำาให้ลูกค้าม่ันใจ
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เกิดความพึงพอใจและผลกำาไรเป็นการตอบแทน ความ
เชื่อมั่นต่อตราสินค้าเป็นความรู้สึกยึดม่ันอย่างลึกซ้ึงท่ีจะ
ซื้อซำ้าและอุดหนุนสินค้าหรือบริการในอนาคต แม้จะได้รับ
อิทธิพลจากสถานการณ์ต่างๆ และความพยายามทางการ
ตลาดที่จะทำาให้เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนตราสินค้าก็ตาม 
(Oliver, 1980 อ้างอิงมาจาก Kotler,2003) ทั้งนี้ความ
เชือ่มัน่ตราสนิคา้สามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 
ลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นตราสินค้าจะมีความอ่อนไหวตำ่าต่อ
ราคาที่เพิ่มขึ้น (Taylor, Celuch and Goodwin, 2004) 
สอดคล้องกับผลวิจัยของอัมพล ชูสนุก และอังศุมาลิน เฮง
มีชัย (2556) พบว่าความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลทาง
บวกต่อความเชื่อมั่นตราสินค้าของลูกค้า
 ขณะทีค่วามสามารถในการสรา้งตราสนิคา้ ดา้น
ความเชื่อมั่นตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตอบสนอง
ต่อลูกค้าเนื่องจากความเชื่อมั่นในตราสินค้าส่งผลกระทบ
ต่อความต้องการของลูกค้าได้ Kotler (2003)ได้กล่าวว่า
ความเชื่อมั่นต่อตราสินค้า คือ การที่ลูกค้ามีความไว้วางใจ
ต่อสินค้า มีความต้องการและมีความสนใจในประโยชน์ที่
ตัวสินค้า ซึ่งมีให้เห็นอย่างชัดเจน โดยธุรกิจมีโอกาสเข้าไป
สนองตอบความต้องการของลูกค้าเพ่ือทำาให้ลูกค้ามั่นใจ 
เกิดความพึงพอใจและผลกำาไรเป็นการตอบแทนความเชื่อ
มัน่ตอ่ตราสนิคา้ เปน็ความรูส้กึยดึมัน่อยา่งลกึซึง้ทีจ่ะซือ้ซำา้
และอดุหนนุสินค้าหรือบรกิารในอนาคต แมจ้ะไดรั้บอทิธพิล
จากสถานการณ์ต่างๆ และความพยายามทางการตลาดที่
จะทำาใหเ้กดิพฤตกิรรมการเปลีย่นตราสนิคา้กต็าม (Oliver, 
1980 อ้างถึงใน Kotler, 2003) สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ Tatiana Anatolevena Anisimova (2007) พบว่า 
ความเชือ่มัน่หรอืความจงรกัภักดตีอ่ตราสนิคา้สง่ผลตอ่คณุ
ประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์เองท่ีตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ดี
 นอกจากนี้ พบว่า ความสามารถในการสร้าง
ตราสินค้า ด้านความเชื่อม่ันตราสินค้ามีความสัมพันธ์และ
มีอิทธิพลเชิงบวกกับความสำาเร็จของธุรกิจสปา ความเช่ือ
มั่นต่อตราสินค้าเป็นแนวคิดที่สำาคัญสำาหรับนักการตลาด 
เนื่องจากก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจหลายประการ ดังน้ี 
(1) ลูกคา้ทีม่คีวามเชือ่มัน่ตอ่ตราสินคา้ช่วยลดตน้ทนุในการ
ทำาการตลาด (Uncles and Laurent, 1997 อ้างอิงมาจาก 

Rundle-Thiele and Mackey, 2001) คือ ลดต้นทุนใน
การสรา้งความตอ้งการของลกูคา้ทีม่ตีอ่สนิค้า และการบอก
เลา่ปากตอ่ปากในดา้นดชีว่ยทำาใหธ้รุกจิประหยดัตน้ทนุการ
ทำาการตลาด (Jones and Sasser, 1995 ; Aaker, 1991) 
(2) การขยายตราสินค้า ช่วยลดความเสี่ยงต่อการล้มเหลว
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ เพราะลูกค้าที่มีความเช่ือมั่นตราสินค้า
มักให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของตราสินค้านี้ด้วย 
(3) ความเชื่อมั่นต่อตราสินค้าที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงการเพิ่มขึ้น
ของส่วนแบ่งตลาด คือ ได้ผลตอบแทนการลงทุนสูงนั่นเอง 
(Buzzel and other, 1975 ; Buzzell and Gale, 1987 
อ้างอิงมาจาก Rundle-Thiele and Mackey, 2001) (4) 
ลูกค้าที่มีความเช่ือม่ันต่อตราสินค้าทำาให้เกิดการซ้ือซำ้าใน
อนาคต แนะนำาต่อให้แก่เพื่อน และจะเลือกตราสินค้าน้ัน
แม้ว่าสินค้าตรายี่ห้ออื่นจะมีลักษณะดึงดูดใจมากกว่าหรือ
ถูกกว่าก็ตาม (Taylor, CeluchandGoodwin, 2004) (5) 
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะลูกค้าที่มีความ
เชื่อมั่นตราสินค้าจะมีความอ่อนไหวตำ่าต่อราคาที่เพิ่มขึ้น 
เจ้าของสินค้าสามารถรักษาราคาที่สูงกว่าคู่แข่งได้ เพราะ
สินค้าและบริการสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ได้ และลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นตราสินค้าจะสร้างผลกำาไรให้
กบักจิการอยา่งตอ่เนือ่ง เพราะลกูคา้มแีนวโนม้ทีจ่ะใหค้วาม
เชื่อมั่นต่อตราสินค้าระยะยาวและเพิ่มความเชื่อมั่นมากขึ้น
เรื่อยๆตาม (Taylor, Celuch and Goodwin, 2004) ซึ่ง
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นตราสินค้าเหล่านี้เป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำาให้ธุรกิจประสบความสำาเร็จได้โดยง่าย
และรวดเร็ว
 2. ผลกระทบของความพึงพอใจตอ่ชือ่เสยีงและ
การตอบสนองต่อลูกค้าที่มีต่อความสำาเร็จ
 2.1 ความพึงพอใจต่อช่ือเสียงมีความสัมพันธ์
และมีอิทธิพลเชิงบวกกับความสำาเร็จของธุรกิจสปาทั้งนี้
ผลสำาเร็จของธุรกิจมักเกี่ยวข้องกับการช้ีวัดผลการดำาเนิน
งานด้านตัวเงินเช่น งานวิจัยของ Delone and McLean 
(2004) ท่ีกล่าวถึงตัวชี้วัดของผลการดำาเนินงานของธุรกิจ
ทีป่ระสบความสำาเรจ็จะพจิารณาจากผลกำาไรอยา่งไรกต็าม
หากมองการพิจารณาผลการดำาเนินงานทางธุรกิจอย่าง
รอบคอบและลึกซึ้งธุรกิจจำาเป็นต้องวัดผลประกอบการ
ดา้นตวัเลขทางการเงนิและการวดัความพงึพอใจของลกูค้า
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ทีม่ตีอ่ชือ่เสยีงของธรุกจิหรอืประสทิธภิาพในการใหบ้รกิาร 
เนื่องจากการวัดผลการดำาเนินงานด้านตัวเงินเพียงอย่าง
เดียวไม่สามารถรอดพ้นจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากปัญหา
หรอืวกิฤตทิางเศรษฐกจิซ่ึงกลยทุธ์หนึง่ทีส่ามารถทำาใหธ้รุกจิ
มีผลกำาไร นั่นคือเน้นด้านลูกค้าสอดคล้องกับงานวิจัยของจิ
ราวรรณ ฉายสุวรรณ (2543) พบว่า การประสมประสาน
กลยุทธ์การตลาด เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ที่
พร้อมซื้อสินค้านั้นๆ เป็นปัจจัยแห่งความสำาเร็จของธุรกิจ
 2.2 การตอบสนองต่อลูกค้ามีความสัมพันธ์
และมีอิทธิพลเชิงบวกกับความสำาเร็จของธุรกิจสปา ทั้งนี้
การสร้างมูลค่าที่ลูกค้าต้องการ คือ ต้องวิเคราะห์ความ
ต้องการลูกค้าว่าก่อนซ้ือลูกค้าต้องการอะไร และหลังซ้ือ
ลูกค้าต้องการอะไร เพ่ือยกระดับความสำาคัญของลูกค้าให้
สงูขึน้ สรา้งความพอใจให้กบัลกูคา้และความสมัพนัธท์ีด่กีบั
ลูกค้า ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจลูกค้าสูงสุด และการ
สนองตอบตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ จงึสง่
ผลต่อความสำาเร็จของธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (2551) ที่ได้ระบุว่าความสำาเร็จของธุรกิจขึ้นอยู่

กบัความสามารถของธรุกจิ ในการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้าเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดและ
พร้อมซ้ือสินค้าและบริการในทันที และสอดคล้องกับงาน
วจิยั Dowling (1994) พบวา่การตอบสนองใหต้รงตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดย้อ่มทำาใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจและ
ส่งผลต่อผลการดำาเนินงานของธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

บทสรุป
 การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า มี
ความสมัพนัธแ์ละมอีทิธพิลกบัความพงึพอใจตอ่ชือ่เสยีงของ
ธุรกิจ การตอบสนองของลูกค้าและความสำาเร็จ นอกจาก
นี้ความพึงพอใจต่อชื่อเสียงและการตอบสนองต่อลูกค้ามี
ความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกกับความสำาเร็จ ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรให้ความสำาคัญกับการมีความสามารถ
ในการสร้างตราสินค้า และควรคำานึงถึงความพึงพอใจต่อ
ชื่อเสียงและการตอบสนองต่อลูกค้า เนื่องจากทั้งสองสิ่งมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความสำาเร็จของธุรกิจ
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การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำารวจและจำาแนกพื้นที่ป่าไม้ และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
ในเทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2557 โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 
2545 และภาพถ่ายดาวเทียมที่บันทึกใน ปี พ.ศ. 2550 และ 2557 มาจำาแนกพื้นที่ป่าไม้ด้วยการแปลภาพด้วยสายตา และ
วเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่า่ไม้ในป ีพ.ศ. 2545 ถงึป ีพ.ศ. 2557 ดว้ยระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์เทคนคิการซอ้นทบั
ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2545 2550 และ 2557 มีพื้นที่ป่าไม้ 8.781 8.586 และ 7.985 ตารางกิโลเมตร ตาม
ลำาดับ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – 2550 พื้นที่ป่าไม้ลดลง จำานวน 0.195 ตารางกิโลเมตร หรือ 121.875 ไร่ ลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 2.21 เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ นาข้าว มากที่สุด คือ 0.095 ตารางกิโลเมตร หรือ 59.376 ไร่ และปี พ.ศ. 2550-2557 
พื้นที่ป่าไม้ยังคงลดลงอีก จำานวน 0.601 ตารางกิโลเมตร หรือ 375.625 ไร่ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.00 ป่าไม้เปลี่ยนไปเป็น
พื้นที่ ยางพารา มากที่สุด คือ 0.274 ตารางกิโลเมตร หรือ 171.25 ไร่ นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่ป่าไม้มีการเพิ่มขึ้น 0.057 
ตารางกิโลเมตร หรือ 35.625 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว อยู่ในบริเวณป่าชุมชนบ้านจาน พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลง โดยเฉลี่ยปี
ละ 0.039 ตารางกิโลเมตร หรือ 24.375 ไร่ต่อปี ในช่วง พ.ศ. 2545-2557 และลดลงปีละ 0.086 ตารางกิโลเมตร หรือ 
53.75 ไร ่ตอ่ป ีในชว่งป ีพ.ศ. 2550-2557 แสดงใหเ้หน็วา่ อตัราการลดลงของพืน้ทีป่า่ไมเ้พิม่ขึน้เรือ่ยๆ จากการแผ้วถางเพือ่
ทำาเป็นพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่นาข้าวและยางพาราเป็นหลัก 

คำาสำาคัญ : พื้นที่ป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ภาพถ่ายดาวเทียม
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Abstract
 The objectives of this research were to 
survey and classify the forest area and study the 
forest area change in Nongteng Sub-district, Krasang 
District, Buriram Province during 2002–2014 by 
using aerial photography recorded in 2002 and 
satellite image detected in 2007 and 2014, to 
classify the forest area by visual interpretation 
method, and to analyze the forest area change in 
2002–2014 using geographic information system by 
overlay data method. It was found that In 2002, 
2007 and 2014 there were 8.781, 8.586 and 7.985 
square kilometers respectively, during 2002– 2007 
forest area decreased 0.195 square kilometers or 
2.21 percent and changed to paddy field increased 
0.095 square kilometers. During 2007–2014 forest 
area decreased 0.601 square kilometers or 7 per-
cent and changed to rubber plantation increased 
0.274 square kilometers. It was also found that 
forest area increased 0.057 square kilometers in 
Bancharn community forest. Forest area tented to 
annually decrease at the average of 0.039 square 
kilometers in 2002–2007 and at the average of 
0.086 square kilometers in 2007–2014. This showed 
that decreased rate of forest area was increased 
from destroyed as a consequence of clearing and 
farming. Most of the area were changed to paddy 
field and rubber plantation.

Keywords: forest area, forest area change, 
Geo-information technology, satellite image

บทนำา
 ทรพัยากรปา่ไมเ้ปน็สิง่ท่ีมคีา่อยา่งยิง่ตอ่สิง่มชีีวติ
อื่นบนโลก เป็นทั้งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และเป็นเสมือน
ปอดของโลกสิ่งมีชีวิต รวมถึงมนุษย์ ซึ่งใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการดำารงชีวิต 

แต่เนื่องจากประชากรของมนุษย์มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำาให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างมากมายและทรัพยากรบางอย่าง ก็
ใช้แล้วหมดไปโดยเร็ว กว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้ก็ใช้เวลา
หลายสิบปีหรือเป็นร้อยปี โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ที่ถือ
ได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำาคัญต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ ไม่
ว่าจะเป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งต้นนำ้า เป็นแหล่งป้องกัน
และกรองมลพิษต่างๆ และที่สำาคัญเป็นแหล่งเศรษฐกิจใน
บางประเทศ
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้น 
ทำาใหม้รีะบบนเิวศปา่ไมท้ีห่ลากหลายรปูแบบ เชน่ ปา่สนเขา 
ปา่ดบิแลง้ ปา่พร ุและปา่เตง็รงั เปน็ตน้ ปจัจบุนัประเทศไทย 
มีป่าไม้เหลื่ออยู่ร้อยละ 31.62 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด 
หรือ 163,565.64 ตร.กม. ซึ่งในปี 2504 ซึ่งเป็นปีแรกที่มี
การสำารวจพ้ืนที่ป่าด้วยภาพถ่ายทางอากาศ มีพื้นที่ป่าอยู่ 
ร้อยละ 53.33 หรือ 273,629 ตร.กม. ลดลงร้อยละ 40.71 
และคาดการณ์ว่าป่าไม้จะหมดจากประเทศไทยในอีก 100 
ปี ข้างหน้า (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2558) จากข้อมูลดัง
กล่าวทำาให้ทราบได้ว่า พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างมาก ในขณะ
ที่ประชากรของประเทศก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำาให้มีการใช้
ทรพัยากรปา่ไมอ้ยา่งตอ่เนือ่ง หรอืมกีารทำาลายปา่ไม้เพือ่นำา
พื้นที่ไปทำากิจกรรมอื่น และขาดการฟื้นฟูหรือปลูกทดแทน 
ทำาให้ทรัพยากรป่าไม้ในแหล่งต่างๆ ถูกบุกรุก หรือทำาลาย
จนเหลือน้อยลง
 จังหวัดบุรีรัมย์มีทรัพยากรป่าไม้กระจายอยู่ทั่ว
พื้นที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง หรือคนในพื้นที่เรียก
ว่า ป่าโคก ซ่ึงจะพบป่าเหล่าน้ีในพื้นที่ที่ไม่ค่อยชุ่มช้ืนมาก
นกั แตก่ม็บีางพืน้ท่ีทีป่า่เกดิในพืน้ทีท่ีม่คีวามชุม่ชืน้มากและ
มีนำ้าท่วมขัง โดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งลำานำ้าที่มีความลาดชัน
น้อย ทำาให้มีพื้นที่นำ้าท่วมขังบางช่วงเวลาเรียกว่า ที่ราบนำ้า
ท่วมถึง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพรรณไม้ชนิดต่างๆ เรียกว่า ป่าบุ่ง
ป่าทาม ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์พบได้ทั่วไปตามลำานำ้าต่างๆ 
โดยเฉพาะลำาสาขาของแม่นำ้ามูล เช่น ลำาชี มีพื้นที่ป่าไม้ริม
ฝั่งลำาชี ที่ถูกกำาหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และกำาหนด
เป็นป่าชุมชน ในเขตเทศบาลตำาบาลหนองเต็ง แต่พื้นทีป่า
ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากการที่ประชาชนเข้าไปสร้างชุมชน 
และทำาเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำาให้พื้นที่ลดลง โดยเฉพาะ
พืน้ทีป่า่บุง่ปา่ทาม ทีเ่ปรยีบเสมอืนเปน็แหล่งทรพัยากรของ
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ชุมชน และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ (มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร,
2558) ก็มีลดลงอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาฟื้นฟูจึงเป็น
สิ่งจำาเป็นเร่งด่วนเพ่ือให้พื้นที่ป่ากลับคืนมา หรือควรมี
การบริหารจัดการพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน ดังนั้นการสำารวจ
เพื่อให้ทราบสถานการณ์พื้นท่ีป่าไม้ และให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้จึงเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับการบริหาร
จัดการป่าไม้ต่อไป 
 การสำารวจพื้นท่ีป่าไม้เพื่อให้ทราบขนาดของ
พื้นที่และชนิดของป่าไม้น้ันเป็นสิ่งท่ีสำาคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาหรือฟื้นฟูพื้นท่ีป่า ดังน้ันผู้วิจัยจึงใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียมมาสำารวจพื้นที่ป่าไม้ 
และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ.2545 ถึงปี 
พ.ศ. 2557 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซ่ึงระบบดัง
กล่าวจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเช่ือ
ถอื และรวดเรว็มากยิง่ขึน้ และสามารถตดิตามและประเมนิ
ผลการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่า่ไมแ้ละทรพัยากรอืน่ๆ ไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ เพ่ือนำาไปใชใ้นการกำาหนดนโยบายและการ
วางแผนพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อสำารวจและจำาแนกพื้นที่ป่าไม้ในเทศบาล
ตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 2. เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีป่าไม้ใน
เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านพื้นที่
 การวิจัยครั้งน้ีได้ทำาการศึกษาพื้นท่ีป่าไม้ในเขต
เทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มี
พื้นที่ประมาณ 71.17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
44,481.25 ไร ่จำานวน 18 หมูบ่า้น ตัง้อยู ่ละตจูิดที ่14 องศา 
50 ลิปดา 32.29 พิลิปดาเหนือ ถึง ละติจูดที่ 14 องศา 57 
ลิปดา 37.64 พิลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 103 องศา 19 
ลิปดา 11.08 พิลิปดาตะวันออก ถึง ลองจิจูดที่ 103 องศา 
25 ลิปดา 40.14 พิลิปดาตะวันออก
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
 จำาแนกพ้ืนทีป่า่ไมใ้นเขตเทศบาลตำาบลหนองเตง็ 

อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2545, 2550 และ 
2557 จากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงด้วยโปรแกรม
ทางดา้นการรบัรูจ้ากระยะไกล ทำาการแปลดว้ยสายตา และ
ทำาการวเิคราะหก์ารเปล่ียนแปลงพืน้ทีป่า่จากป ีพ.ศ. 2545-
2557 ด้วยโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ภาพที่	1 พื้นที่ศึกษา

ประโยชน์ที่ได้รับ
 1. ทราบข้อมูลพ้ืนท่ีป่าไม้ในเทศบาลตำาบลหนองเต็ง
อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 2. ทราบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในเทศบาล
ตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 3. หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัปา่ไม ้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือชุมชน ได้แผนที่การเปล่ียนแปลงพ้ืนที่
ป่าไม้เทศบาลตำาบาลหนองเต็ง เพื่อไปใช้ในการกำาหนด
นโยบายหรือวางแผนพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ได้



300 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560รมยสาร

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ และการแปลภาพด้วยสายตา และ
งานวจิยัท่ีเกีย่วขอ้งกบัเรือ่งการเปล่ียนแปลงพืน้ทีป่า่ไม ้จาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2.2 ข้อมูลที่นำามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2545 ภาพถ่ายดาวเทียมราย
ละเอียดสูงบันทึกในปี พ.ศ. 2550 และ 2557 ดังตารางที่ 1

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1.	พืน้ท่ีศกึษา พืน้ทีป่า่ไมใ้นเทศบาลตำาบลหนอง
เต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 2.	การเก็บรวบรวมข้อมูล
 2.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
ตำารา วารสาร เกี่ยวกับบริบทพื้นที่ศึกษา พื้นที่ป่าไม้ การ

ตารางที่	1 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย

ลำาดับ ข้อมล แหล่งที่มาข้อมูล ปีที่บันทึก	(พ.ศ.)

1 ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (กรมแผนทีทหาร) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 2545

2 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Spot 5 ArcGIS online 2550

3 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Spot 6 Google earth 2557

 3.	การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การตรวจวดัการเปลีย่นแปลง
พื้นที่ป่า ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายช่วงเวลา ดัง
นั้น ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมที่นำามาใช้ 
จำาเป็นต้องมีการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต
ของภาพกอ่น โดยทำาการปรบัแกค่้าพกิดัอา้งองิใหส้อดคลอ้ง
กันของภาพทั้งสามช่วงปี จากนั้นเน้นข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมโดยทำาการเน้นข้อมูลภาพเชิงรังสี ด้วยวิธีขยาย
ความคมชัดของภาพ (Contrast Stretch) จากนั้นทำาการ
บันทึกค่าจุดภาพใหม่ แล้วส่งออกเป็นข้อมูลภาพถ่ายเพื่อ
นำาไปใช้ในการแปลตีความข้อมูลต่อไป
 กำาหนดประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน โดย
จำาแนกการพื้นที่ป่าและใช้ประโยชน์ท่ีดินในปี พ.ศ.2545 

2550 และ 2557 โดยแปลจากภาพถ่ายดาวเทียมในปี 
2545 2550 และ 2557 ตามลำาดับ ซึ่งอ้างอิงรูปแบบพื้นที่
ป่าและการใช้ที่ดินที่ปรากฏในภาพกับข้อมูลที่เก็บในภาค
สนาม และตรวจสอบความถูกต้องของการจำาแนกจาก
ข้อมูลในภาคสนาม และข้อมูลการใช้ทีดินของปีนั้นหรือปี
ใกล้เคียงจากหน่วยงานที่เช่ือถือได้และลงตรวจสอบภาค
สนาม จำาแนกเป็น 1) พื้นที่ป่าไม้ และ 2) พื้นที่อื่นๆ ได้แก่ 
พืชไร่ พืชสวน นาข้าว และที่ว่าง
 คำานวณพื้นที่สรุปเป็นตารางกิโลเมตร ไร่ และ
ร้อยละของการเปล่ียนแปลงพื้นที่ป่า และจัดทำาออกมาใน
รูปแบบแผนที่ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
สรปุผลการศกึษา จดัทำาขอ้เสนอแนะ พรอ้มทัง้จดัทำาแผนที่
และรายงาน ดังภาพที่ 2
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ภาพที่	2 ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

ผลการวิจัย
 1. ผลจำาแนกจำาแนกพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2545 
2550 และ 2557
 การจำาแนกพ้ืนท่ีป่าไม้ของเทศบาลตำาบลหนองเต็ง

อำาเภอกระสงั จงัหวดับรุรีมัย ์พ.ศ. 2545, 2550 และ 2557 
ใชก้ารจำาแนกแบบการแปลตคีวามดว้ยสายตาจากภาพถา่ย
ดาวเทียม ที่บันทึกในปี พ.ศ. 2545, 2550 และ 2557 
ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2

ตารางที่	2 พื้นที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2545, 2550 และ 2557 

การจำาแนก
พื้นที่	(ตารางกิโลเมตร)

2545 2550 2557

ป่าไม้ 8.781 8.586 7.985

พื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้ 62.389 62.584 63.185

รวม 2616.170 2621.170 2628.170
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ภาพท่ี	3 เปรยีบเทยีบพืน้ทีป่า่ไม ้ของเทศบาลตำาบลหนองเตง็ อำาเภอกระสัง จงัหวดับรุรีมัย ์ป ีพ.ศ. 2545, 2550 และ 2557

	 1.1	ผลการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม้
 การวิเคราะห์วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป่าไม้ ของเทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยใช้ข้อมูลจากการจำาแนกพื้นท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ.
2545, 2550 และ 2557 ดังภาพท่ี 4.4 มาวิเคราะห์หา
เปล่ียนแปลงในแต่ช่วงเวลา ซ่ึงได้แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 
ปี พ.ศ. 2545-2550 และ 2550-2557 ได้ผลการวิเคราะห์ดังน้ี

 1.1.1	 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้	 ปี	 พ.ศ.
2545-2550
 จากการวิเคราะห์โดยการซ้อนทับข้อมูล ปี พ.ศ. 
2545 และ 2550 สามารถแสดงผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป่าไม้ เปรียบเทียบโดยรวมแสดงพื้นที่การเปลี่ยนแปลง ดัง
ตารางที ่3 แสดงเปน็แผนทีก่ารเปล่ียนแปลงประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ดังภาพที่ 4

ตารางที่	3 เปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ ของเทศบาลตำาบาลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2545-2550

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่	(ตารางกิโลเมตร)

2545 2550 เพิ่ม/ลด ร้อยละ

ป่าไม้ 8.781 8.586 -0.195 - 2.21
มันสำาปะหลัง - 0.031 0.031 0.00
ไร่ผสม - 0.038 0.038 0.00 
นาข้าว - 0.095 0.095 0.00 
ที่โล่ง อาคาร - 0.003 0.003 0.00 
ยางพารา - 0.020 0.020 0.00 
ยูคาลิปตัส - 0.008 0.008  0.00 
อื่นๆ 62.389 62.389 - 0.00 

รวม 71.17 71.17
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 ภาพท่ี	 4 แผนท่ีการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีป่าไม้ ของเทศบาล
ตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 
2545–2550

	 1.1.2	 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้	 ปี	 พ.ศ.	
2550-2557
 จากการวิเคราะห์โดยการซ้อนทับข้อมูล ปี พ.ศ. 
2550 และ 2557 สามารถแสดงผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป่าไม้ เปรียบเทียบโดยรวมแสดงพื้นที่การเปลี่ยนแปลง ดัง
ตารางที ่4 แสดงเปน็แผนทีก่ารเปล่ียนแปลงประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ดังภาพที่ 5

ตารางที่	4	เปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ ของเทศบาลตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2550-2557

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
พื้นที่	(ตารางกิโลเมตร)

2550 2557 เพิ่ม/ลด ร้อยละ

ป่าไม้ 8.586 7.985 -0.601 - 7.000
มันสำาปะหลัง 0.031 0.074 0.043 138.710
ไร่ผสม 0.038 0.071 0.033 86.842 
นาข้าว 0.095 0.366 0.271  285.263 
ที่โล่ง อาคาร 0.003 0.003 0.00 0.00 
ยางพารา 0.020 0.294 0.274 1,370.000 
อ้อย - 0.012 0.012 0.00
ป่าโปร่ง/เสื่อมโทรม - 0.021 0.021 0.00
ยูคาลิปตัส 0.008 0.012 0.004  50.00 
อื่นๆ 62.389 62.332 -0.057 -0.091 

รวม 71.17 71.17
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ภาพที่	 5 แผนที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ของเทศบาล
ตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.
2550 - 2557

สรุปผลการวิจัย
 จากผลการวิจัย พบว่า เทศบาลตำาบลหนองเต็ง
อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ คงเหลือป่าไม้ในปี พ.ศ. 
2557จำานวน 7.985 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,990.625 ไร่ 
พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลง โดยเฉลี่ยปีละ 0.039 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 24.375 ไร่ต่อปี ในช่วง พ.ศ.2545-2557 
และลดลงปีละ 0.086 ตารางกิโลเมตร หรือ 53.75 ไร่ ต่อปี 
ในช่วงปี พ.ศ.2550-2557 แสดงให้เห็นว่า อัตราการลดลง
ของพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการแผ้วถางเพื่อทำาเป็น
พื้นที่การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนไปเป็น พื้นที่นาข้าว 
(ดังภาพที่ 6) และยางพารา (ดังภาพที่ 7) เป็นหลัก

 นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่อื่นๆ หรือพื้นที่ที่ไม่ใช่
ป่าในปี 2545 มีการลดลงในปี 2557 เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้
มีการเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ของตำาบลหนองเต็ง คือ มีการ
เพิ่มขึ้น 0.057 ตารางกิโลเมตร หรือ 35.625 ไร่ ซึ่งพื้นที่
ดังกล่าว อยู่ในบริเวณป่าชุมชนบ้านจาน ดังภาพที่ 8

 ภาพที่	6 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เป็นนาข้าว บริเวณ
พิกัด 48P E0325321.261 N1647709.127 

ภาพที่	7	การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เป็นสวนยางพารา 
บริเวณพิกัด 48P E0328686.269 N 1650538.966

 



ROMMAYASAN 305Vol. 15  No. 2 (May-August) 2017

ภาพที่	8	บริเวณป่าชุมชนบ้านจาน เทศบาลตำาบลหนอง
เต็ง ที่มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้ ในปี พ.ศ.2557

อภิปรายผล
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในช่วงประมาณ 10 
ปท่ีีผูว้จิยัไดท้ำาการศกึษาเกดิจากการกระทำาของมนษุย ์โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพ่ือทำาการเกษตร 
เนื่องจากต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกพืช ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอยู่ตลาดเวลา จากการวิจัยครั้ง
นี้ พบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2545-2550 พื้นที่ป่าไม้ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเป็น นาข้าว ซึ่งสอดคล้อง
กบั ผลการวจิยัของ ชรัตน ์มงคลสวสัดิ ์(2549) ซึง่ไดท้ำาการ
ศึกษาทรัพยากรป่าไม้และการตรวจวัดความเปลี่ยนแปลง 
ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมหลายวันที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ภูเขียว พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้เปลี่ยนไปเป็น นาข้าว จำานวน
มาก และในช่วงปี พ.ศ.2550-2557 พื้นท่ีป่าไม้ ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเป็น สวนยางพารา และ
ยังพบว่า ป่าไม้โดยรวมมีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยอัตราในช่วงปี 2550-2557 มีอัตราการลดลงเร็วกว่า
ช่วงปี 2545-2550 และสอดคล้องกับ Anwar Sajjad et 
al. (2015) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์การรับรู้ระยะ
ไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าใน Tehsil Barawal, Dir ประเทศ
ปากีสถาน โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 ที่บันทึก
ในปี 2000 และ 2012 ที่พบว่า พื้นที่ป่าไม้ลดลง 12.37% 
ในขณะที่พื้นที่ทำาการเกษตรเพิ่มขึ้น 7.5% เนื่องจากอัตรา
การตัดไม้ทำาลายป่าสูงและกิจกรรมทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

บทสรุป	
 การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ มีแนวโน้มที่ลด
ลง เนือ่งมาจากความตอ้งการทีท่ำากนิของประชากรทีอ่าศัย
ในพื้นที่นั้น โดยเฉพาะกิจกรรมด้านเกษตรกรรมประเภท
ปลูกพืช ที่ต้องใช้พื้นท่ีจำานวนมากในการทำาเกษรตรกร
รม ซ่ึงในอดีตอาจจะใช้พื้นที่ไม่มากนัก เนื่องจากปลูกเพื่อ
กินในครัวเรือน แต่ในปัจจุบันที่ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น 
ความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้น และความต้องการด้าน
อื่นๆ ก็เพ่ิมเช่นกัน ทำาให้เกษตรกรต้องเพิ่มพื้นที่ปลูกพืช
ที่เป็นความต้องการของโลก อีกทั้งพืชบางชนิดสามารถ
ทำารายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น เช่น ยางพารา ที่เข้ามา
ปลูกในภาคอีสานเม่ือไม่นานมาน้ี และมีเกษตรกรจำานวน
ไม่น้อยที่เปลี่ยนจากการทำานาปลูกข้าว หรือพืชอาหาร มา
ปลูกยางพาราแทน เนื่องจากให้ผลกำาไรที่ดีกว่าในระยะ
ยาว มคีูแ่ขง่ทางการตลาดในพืน้ทนีอ้ย ดว้ยเหตนุีเ้อง ทำาให้
เกษตรกรต้องการพื้นที่เพาะปลูกพืชจำานวนมากขึ้น จึง
ได้มีการขยายพื้นที่เกษตรกรรมเข้าไปในพื้นที่ป่า ไม่ว่าจะ
เป็นการถางป่า ตัดต้นไม้ และการลักลอบปลูกพืชแซมใน
ป่าโปร่ง ทำาให้เกิดป่าเส่ือมโทรม ระบบนิเวศป่าที่จะเป็น
ปอด เปน็แหลง่อาหารของชมุชนกจ็ะหมดสิน้ไปในทีส่ดุ จาก
การศึกษาพื้นท่ีป่าโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและการสำารวจ
ภาคพื้นดินด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รับรู้ลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน และครอบคลุม ทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน ทำาให้สามารถวิเคราะห์พื้นที่และการ
เปล่ียนแปลงพืน้ทีป่า่ไมไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง และมปีระสิทธภิาพ

ข้อเสนอแนะ
 ผลจากการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงพื้นที่ป่า
ไม้ มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำาไปเป็นข้อมูลในการการ
วางแผนพัฒนาพื้นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เห็นการเปลี่ยนของพื้นที่
ป่าไม้ในชุมชน อีกท้ังยังจะช่วยให้เกิดการเฝ้าระวังการถือ
ครองที่ดินที่ผิดกฎหมายของประชาชนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ซึง่จะชว่ยใหเ้กดิการพฒันาพืน้ทีอ่ยา่งยัง่ยนื และสามารถใช้
เปน็แนวทางในการศกึษาวจัิย หรอืกำาหนดพืน้ทีป่า่ชมุชนใน
อนาคตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรักษาผืนป่า
ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป
 ในการวจิยัครัง้นีใ้ช้การแปลภาพดว้ยสายตาเพือ่
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ใหพ้ืน้ทีป่า่ไม้ ดว้ยภาพถา่ยทางอากาศกบัภาพถา่ยดาวเทยีม
นัน้ สิง่สำาคญัคือความแยกชดัหรือรายละเอยีดเชงิพืน้ทีข่อง
ภาพนัน้ๆ หากภาพถา่ยมรีายละเอยีดสงูและแสดงลกัษณะ
ของวตัถไุดใ้กลเ้คยีงกนั จะทำาใหก้ารแปลภาพดว้ยสายตามี
ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการแปลภาพถ่ายด้วยสายตา
นัน้อาจใชร้ะยะเวลา และข้ันตอนในการแปลมากพอสมควร 
และยังต้องใช้ความชำานาญในพื้นท่ีของผู้แปลเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นเพื่อย่นระยะเวลาและขั้นตอนลง และเพื่อให้ได้

ความละเอียดของข้อมูลการแปลมากยิ่งขึ้น อาจใช้วิธีการ
แปลภาพหรือจำาแนกแบบอื่น อาทิ จำาแนกด้วยระบบผู้
เชี่ยวชาญ ที่จะจำาแนกร่วมกับข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่
ดว้ย เนือ่งจากปา่ไมแ้ตล่ะชนดิจะอยูใ่นสภาพแวดลอ้มหรอื
ภูมิประเทศแตกต่างกัน เช่น ป่าบุ่งป่าทาม อยู่ใกล้ลำานำ้า
ธรรมชาติหรือบริเวณนำ้าท่วมถึง ป่าชายเลนจะอยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเล เป็นต้น
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การจัดอันดับเรทติ้งด้านการประหยัดพลังงานของครัวเรือนในประเทศไทย
Hoursehold’s Energy Saving Rating in Thailand
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้พลังงานของประชาชนภาคครัวเรือน และการจัดอันดับเรทติ้ง
ประเทศไทยกับการประหยัดพลังงาน ก่อนและหลังการจัดโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงาน ภาย
ใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 กระทรวงพลังงาน ประชากรการวิจัย ได้แก่ ประชาชนภาคครัว
เรือน โดยสุ่มตามความสะดวก ใน 6 ภาคๆละ 2 จังหวัดรวม12 จังหวัด ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด และรองลงมา
เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังครั้งละ 1,778 ตัวอย่าง รวม 3,556 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าที (t-test) และค่าไคสแควร์ ( x 2 ^"2" - test)ผลการวิจัย 
พบว่า การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานความน่าเชื่อถือและการเข้าถึงประชาชนของสื่อ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์
การให้ความสำาคัญกับการประหยัดพลังงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ก่อนการจัดโครงการฯ กลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
ภาคให้ความสำาคัญกับการประหยัดพลังงานเรียงลำาดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวัน
ตกภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลาง ภาคใต้แต่หลังการจัดโครงการฯแล้ว แต่ละภาคให้ความสำาคัญดังนี้ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวัน (Lifestyle) 
กับการประหยัดพลังงาน พบว่า หลังจัดโครงการฯแล้วมีค่าเฉลี่ย โดยรวมสูงกว่าก่อนจัดและโดยรวมมีพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานอยู่ในระดับมาก โครงการที่รับรู้มากที่สุด ได้แก่ โครงการ “รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้” 

คำาสำาคัญ: เรทติ้ง การประหยัดพลังงานพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวัน
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Abstract
 This research aimed (1) to examine the 
use of energy by household sector in Thailand 
and (2) to determine rankings on energy saving 
prior to the implementation of, and after the 
completion of a public relations campaign 
project for energy saving funded by the Ministry 
of Energy for promoting energy conservation in 
2016. The population of this study was from six 
regions, in which two provinces were selected 
from each region according to the level of energy 
consumption from the highest to the lowest. 
Data were collected from 1,778 subjects from 
both prior to the implementation and after the 
completion of the campaign which made a total 
of 3,556 subjects. A questionnaire was used to 
collected data. The data collected were analyzed 
in terms of percentage and mean. Furthermore, 
the researchers employed a t-test technique and 
Chi-Squared (x 2^"2" -test). Findings are as follows: 
Prior to the campaign, the sample population 
from the regions paid attention to energy saving 
in the following descending order: northeastern 
and western, eastern, northern and central 
regions, and southern. After the campaign, the 
regions prioritized energy saving in the following 
descending order: northeastern, central, eastern, 
western, northern, and southern regions, respec-
tively. In regard to lifestyle and energy saving, it 
was found that after the campaign, the overall 
mean was higher than prior to the implemen-
tation of the campaign and behavior in energy 
saving was also evident at a high level. The most 
frequently perceived project was “Combine En-
ergy Divide by Two, Think Before Use”.

Keywords: Rating, Energy Saving, Lifestyle

บทนำา
 การใช้พลังงานของครัวเรือนทั่วประเทศ เป็น
ข้อมูลที่มีความสำาคัญต่อการวางแผนด้านการพลังงานใน
ระดับประเทศ ความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานของครัว
เรือนในประเทศอย่างรอบด้านทั้งมิติของการรับรู้โครงการ
รณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับการประหยัดพลังงาน พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้พลังงาน พฤติกรรม
การใช้พลังงานในชีวิตประจำาวันของบุคคลและครัวเรือน 
ตลอดจนการรับรู้เกี่ยวกับหน่วยงานที่ดำาเนินงานด้าน
การประหยัดพลังงาน ล้วนเป็นข้อมูลสำาคัญสำาหรับการ
กำาหนดทิศทางด้านการพลังงานในอนาคต ทั้งนี้การศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวควรได้ดำาเนินการอย่างต่อ
เนื่องเพื่อประเมินประเด็นที่มีความต่อเนื่อง รวมถึงอัตรา
การเติบโตของการใช้พลังงานได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงทำาให้เกิดการสำารวจเพื่อจัดอันดับเรทติ้งการ
ประหยัดพลังงานของครัวเรือนในประเทศไทยใน ปีที่ 2 
คือ ปี พ.ศ.2559 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1.เพื่อศึกษาการรับรู้ เกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานและโครงการรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน
 2.เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานของประชาชนภาคครัวเรือน
 3.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวัน 
(Lifestyle) กับการประหยัดพลังงานของประชาชนภาค
ครัวเรือนในประเทศไทย
 4 .  เพื่ อจัดอันดับเรทติ้ งประเทศไทยกับ
การประหยัดพลังงาน ปี พ.ศ.2559ภายใต้โครงการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน สำานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวง
พลังงาน

ขอบเขตการวิจัย	
 ขอบเขตประชากรการวิจัย คือ ประชาชนทั่วไป
ในภาคครัวเรือนที่สนใจข่าวสารด้านพลังงาน เป็นผู้รับผิด
ชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้า เชื้อเพลิง และเป็นผู้ตัดสินใจ
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เลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ในจังหวัดที่มี
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดและรองลงมาในแต่ละ
ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ รวม
ทั้งหมด 12 จังหวัด โดยกำาหนดขนาดตัวอย่าง และจัดการ
เก็บข้อมูล2 ครั้งครั้งละ 1,778 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 
3,556 ตัวอย่าง

วิธีการดำาเนินวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงสำารวจ (Survey 
Research) ประชากรการวิจัยได้แก่ ประชาชนภาคครัว
เรือนในประเทศไทยซึ่งหมายถึง ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ข่าวสารด้านพลังงาน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

ค่าไฟ ค่าเชื้อเพลิง หรือเป็นผู้ตัดสินใจเลือกซื้อเครื่อง
ใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนของตนใน12 จังหวัด ซึ่งเป็น
จังหวัดที่มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดและรอง
ลงมาในแต่ละภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดนครสวรรค์) ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร 
และ จังหวัดสมุทรปราการ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น) ภาคตะวัน
ออก (จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) ภาคตะวันตก 
(จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี)ภาคใต้ (จังหวัด
สงขลา และ จังหวัดภูเก็ต) โดยกำาหนดขนาดตัวอย่างตาม
เป้าหมายที่สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กำาหนด ดังนี้

ตารางที่	1 แสดงจำานวนตัวอย่างโดยจำาแนกตามภาคและเขตที่พักอาศัยของครัวเรือน

ภาค จำานวนตัวอย่าง จังหวัดในภาค จำานวน

จำานวน

ในเขต

ในเมือง

จำานวน

ในเขต

นอกเมือง

ภาคเหนือ 218
จังหวัดเชียงใหม่ 138 83 55

จังหวัดนครสวรรค์ 80 48 32

ภาคกลาง 754
กรุงเทพมหานคร 589 589

จังหวัดสมุทรปราการ 165 99 66

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 295
จังหวัดนครราชสีมา 175 103 72

จังหวัดขอนแก่น 120 72 48

ภาคตะวันออก 210
จังหวัดชลบุรี 140 84 56

จังหวัดระยอง 70 43 27

ภาคตะวันตก 111
จังหวัดราชบุรี 57 35 22

จังหวัดกาญจนบุรี 54 32 22

ภาคใต้ 190
จังหวัดสงขลา 110 66 44

จังหวัดภูเก็ต 80 48 32

รวมทั้งหมด 1,778 รวมทั้งหมด 1,778 - -
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การจัดเก็บข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูล 2 ครั้ง คือ การวัดเรทติ้ง
ครั้งแรก (Pre Rating) จำานวน 1,778 ตัวอย่าง ในระหว่าง
เดือนกรกฎาคม 2559 – เดือนตุลาคม 2559 และการวัด
เรทติ้งครั้งที่ 2 (Post Rating) จำานวน 1,778 ตัวอย่าง 
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 
โดยแต่ละจังหวัดจะแยกเป็นเขตในเมืองกับเขตนอกเมือง 
โดยเขตในเมือง หมายถึง เขตอำาเภอเมือง ส่วนนอกเมือง 
หมายถึงนอกเขตอำาเภอเมืองระหว่างการเก็บข้อมูลทั้ง 
2 ครั้ง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้จัด
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำานึกใน
การประหยัดพลังงาน จำานวน6 กิจกรรมเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นผ่าน
ความเห็นชอบของสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 4 ส่วน ได้แก่
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
 ส่วนที่ 2 การรับรู้ในประเด็นด้านการประหยัด
พลังงาน
 ส่วนที่  3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานของครัวเรือน(เก็บข้อมูลหลังจัดกิจกรรม
รณรงค์)
 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใช้พลังงานในชีวิต
ประจำาวัน (Lifestyle) กับการประหยัดพลังงาน
 แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 กับ
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลครั้งที่ 2จะมีบางส่วนที่แตก
ต่างกันตามความเห็นชอบของสำานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

การวิเคราะห์ข้อมูล
 เมื่อได้รับแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนและ
ครบตามจำานวนแล้ว คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อคำาถาม
ที่เป็นแบบเลือกตอบ และมาตรวัดระดับข้อมูลด้วยการ
แจกแจงนับเป็นจำานวน และคำานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ด้วยโปรแกรมการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์สำาหรับ
ข้อมูลครั้งที่ 1 ข้อมูลครั้งที่ 2 และได้เปรียบเทียบข้อมูล
ทั้ง 2 ครั้ง ในประเด็นต่อไปนี้
 เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวัน 

(Lifestyle) กับการประหยัดพลังงานในบ้าน ด้วยการ
ทดสอบค่าสถิติ ที (t- test) 
 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเบื้องต้น
ของกลุ่มตัวอย่าง (อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย 
ลักษณะของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน และประเภท
ที่พักอาศัย) กับ พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวัน (Life-
style) กับการประหยัดพลังงานในบ้าน สำาหรับข้อมูลใน
แต่ละครั้งด้วยค่าสถิติ ไคสแควร์ (Chi – square test)

สรุปผลการวิจัย
 1. ผลการสำารวจครั้งที่ 1 (Pre Rating) ก่อน
การจัดกิจกรรมรณรงค์ พบว่า
 1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ในเขตอำาเภอเมือง เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุด
ของคนในครอบครัวเป็นระดับปริญญาตรี อาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 
15,000-25,000 บาท และลักษณะครัวเรือนส่วนใหญ่เป็น
ครัวเรือนขนาดเล็กที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว มีจำานวน
สมาชิกในครัวเรือน 1-5 คน รูปแบบของที่พักอาศัยจะ
เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวหรือบ้านเช่า
 1.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหา
สำาคญัของประชาชนในปจัจบุนัดา้นเศรษฐกจิ/คา่ครองชพี 
เป็นปัญหาสำาคัญลำาดับแรก รองลงมา คือ ปัญหายาเสพ
ติด โดยปัญหาด้านพลังงาน ประชาชนให้ความสำาคัญเป็น
ลำาดับที่ 5 และเห็นว่าการประหยัดพลังงานมีความสำาคัญ
ในระดับมาก มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำาวันมาก
ที่สุดรองลงมาจะเป็นพลังงานนำ้ามัน และพบว่าประชาชน
ในภาคตะวันตกให้ความสำาคัญกับการประหยัดพลังงาน
มากที่สุด รองลงมาคือประชาชนในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและภาคใต้ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน (ไฟฟ้า 
นำ้ามัน แก๊ส) ในช่วง3 เดือนที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
	 2.	ผลการสำารวจครั้งที่	2	(Post	Rating)	หลัง
การจัดกิจกรรมรณรงค์	พบว่า
 2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายจะมีอายุอยู่ในช่วง 
25-34 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดของคนในครัวเรือนอยู่
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ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 15,000 
บาท – 25,000 บาท มีลักษณะครัวเรือนขนาดเล็กเป็น
ครัวเรือนอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว จำานวนสมาชิกในครัว
เรือน 1-5 คนและประเภทที่พักอาศัยเป็นแบบบ้านเดี่ยว/
บ้านเช่า
 2.2 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ปัญหาสำาคัญ
ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า ปัญหาด้าน
พลังงาน เป็นปัญหาสำาคัญลำาดับแรก รองลงมาเป็นปัญหา
เศรษฐกิจ/ค่าครองชีพและเห็นว่าการประหยัดพลังงานมี
ความสำาคัญในระดับมากที่สุด พลังงานที่ใช้มากที่สุดใน
ชีวิตประจำาวันคือพลังงานไฟฟ้า โซล่าเซลล์ รองลงมาเป็น
นำ้ามันไบโอดีเซล และพบว่าประชาชนภาคตะวันออกเฉียง
เหนือให้ความสำาคัญกับการประหยัดพลังงานมากที่สุด 
รองลงมาคือประชาชนในภาคตะวันออก และพบว่าค่า
ใช้จ่ายด้านพลังงาน (ไฟฟ้า นำ้ามัน แก๊ส) ในช่วง 3 เดือน
ที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
 2.3 ผลการสำารวจเกี่ยวกับกระแสการรับรู้/
ความคิดเห็น/ภาพลักษณ์ขององค์กร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ รู้จักโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน และจากการสอบถามการรู้จัก ระบุว่าเป็น
โครงการของสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
โดยเคยเห็นโลโก้สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) มากกว่าเห็นชื่อสำานักงานฯ และหลังจากมี
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับแนวทางที่ปฏิบัติ
เพื่อพลังงานในอนาคตของชาติ กลุ่มตัวอย่างได้แสดง
ความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์
ให้ประหยัดพลังงาน พัฒนาพลังงานเพื่อทดแทนพลังงาน
ในปัจจุบัน เพื่อความยั่งยืนของพลังงานภายในประเทศ 
ตระหนักถึงความสำาคัญของการประหยัดพลังงาน ปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนการประหยัดพลังงาน ศึกษาและหา
วิธีการประหยัดพลังงาน เป็นต้น ส่วนผลการสำารวจความ
คิดเห็นหลังจากมีโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พบว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่รู้
ได้มีการปฏิบัติตามและ พฤติกรรมที่ปฏิบัติตาม ได้แก่ 
การถอดปลั๊ก ปิดสวิทซ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิก

ใช้งาน ประหยัดพลังงานภายในครัวเรือน ใช้พลังงานเท่า
ที่จำาเป็น ศึกษาวิธีการประหยัดพลังงานและลดการใช้
พลังงาน ช่วยกันรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงาน
อย่างมีสติ เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟ 
เบอร์ 5 เป็นต้น และกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตาม ให้เหตุผลเพราะ
ว่า ความไม่เคยชิน บางครั้งก็ยากเกินไปที่จะปฏิบัติให้เป็น
นิสัย ยังไม่สนใจในการปฏิบัติมากนัก ไม่ค่อยมีเวลา ช่วง
เวลาเร่งรีบ บางครั้งอาจมีหลงลืมบ้าง เป็นต้น
 การรู้จักสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักสำานักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) ทำางานด้านการบริหารจัดการลดใช้
พลังงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า นำ้ามัน แก๊ส การผลิตและวิจัย
จัดหาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก 
กำาหนดนโยบายและวางแผนการใช้พลังงานของประเทศ 
รณรงค์และประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานให้แก่
ประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน
ของประเทศ เป็นต้น และผลการสำารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับผลงานของ สนพ.ที่กลุ่มตัวอย่างรู้จัก ได้แก่ 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน โครงการ “รวม
พลังหาร 2”การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงการประหยัด
พลังงานให้ประชาชนได้รับรู้ เช่น โครงการ “ชีวิตหาร 
2เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์” เป็นต้น และผลการสำารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรู้จักกองทุนเพื่อการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จัก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทราบว่า
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ทำางานโดย
สนับสนุนทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และทราบว่า
กองทุนงบประมาณสนับสนุนทุนการวิจัยด้านพลังงาน 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
พลังงาน พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก วางแผนการ
ใช้พลังงาน เป็นต้น และผลการสำารวจความคิดเห็นเกี่ยว
กับผลงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ที่กลุ่มเป้าหมายรู้จัก ได้แก่ การอบรมเพื่อสนับสนุนองค์
ความรู้ด้านพลังงานให้ประชาชน พัฒนาพลังงานทดแทน/
พลังงานทางเลือก การสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย
ด้านพลังงาน การรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 
Thailand Energy Award 2016 เป็นต้น
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 3.	 ผลการศึกษาการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานจากสื่อต่างๆ	
 ผลการศึกษาการรับรู้/รับทราบข้อมูลเกี่ยว
กับการประหยัดพลังงานจากสื่อต่างๆ พบว่า ก่อนจัด
กิจกรรมรณรงค์กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้มากที่สุดจากสื่อ 
ใน 3 อันดับแรก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 

โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต/โซเชียลมีเดีย/สื่อสังคมออนไลน์ 
และหนังสือพิมพ์ และหลังจากจัดกิจกรรมรณรงค์แล้วก
ลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้มากที่สุดจากสื่อต่างๆ ใน 3 อันดับ
แรกเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ภาพยนตร์
โฆษณา (TVC) ในโทรทัศน์/รายการโทรทัศน์ Facebook 
และโทรศพัทม์อืถอื (Video Clip) ดงัเสนอตามแผนภาพที ่1

แผนภาพที่	1	แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้/รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานจากสื่อต่างๆ

  4.	 ผลการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ
รณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน	พบว่า
 กลุ่มตัวอย่างเคยได้ยิน/เคยเห็น/เคยรับรู้เกี่ยว
กับโครงการต่างๆ ที่สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) ได้ดำาเนินการพบว่า ก่อนจัดกิจกรรมรณรงค์กลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้ 3 อันดับแรกเรียงอันดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ โครงการ “รวมพลังหาร2คิดก่อนใช้”โครงการ 

พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียงโครงการ 
เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานตามลำาดับและหลังจาก
จัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ 3 อันดับแรก
เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่โครงการ“รวมพลัง
หาร 2 คิดก่อนใช้”โครงการ “ชีวิตหาร2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง 
ประหยัดชัวร์”โครงการ “ประหยัดไฟ กำาไร 2 ต่อ”
ดังเสนอตามแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่	2 แสดงค่าร้อยละผลการรับรู้โครงการต่างๆ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมรณรงค์
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  5.	ผลการศึกษาความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานของครัวเรือน
 ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานของครัวเรือน ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเฉพาะ
ช่วงภายหลังการจัดกิจกรรมรณรงค์เท่านั้น พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานโดย
รวมในระดับมาก ( =4.007) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจในการประหยัด
พลังงานในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงตามลำาดับดังนี้ 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุดคือ รู้วิธีการ
ประหยัดพลังงาน ( =4.097) รองลงมาคือ แนะนำาสมาชิก
ให้รู้จักการประหยัดพลังงาน ( =4.090) และคำานึงถึงการ
ประหยัดพลังงานทุกครั้ง ( =4.042)
 6. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวัน 
(Lifestyle) กับการประหยัดพลังงานของประชาชนภาคครัวเรือน
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวัน
(Lifestyle) กับการประหยัดพลังงานของประชาชน
ภาคครัวเรือนพบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวัน (Lifestyle) 
กับการประหยัดพลังงานในบ้าน โดยปฏิบัติเป็นประจำา 
(ทุกวัน) เรียงลำาดับร้อยละของผู้ปฏิบัติมากที่สุด 3 ลำาดับ
แรก ได้แก่ การปิดสวิทซ์ไฟฟ้าทุกครั้ง เมื่อไม่ได้ใช้ รอง
ลงมา เมื่อเปิดตู้เย็น เพื่อหยิบของหรือดื่มนำ้า จะปิดตู้
เย็นทันทีเมื่อหยิบ/ดื่มนำ้าเสร็จ และการปิดและถอดปลั๊ก
ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้งาน เป็นลำาดับที่สาม 
และหลังการจัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม

การใช้ชีวิตประจำาวัน (Lifestyle) กับการประหยัด
พลังงาน โดยปฏิบัติเป็นประจำา (ทุกวัน) เรียงลำาดับร้อย
ละของผู้ปฏิบัติมากที่สุด 3 ลำาดับแรก จะปิดสวิทซ์ไฟฟ้า
ทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้ รองลงมา คือจะปิดและถอดปลั๊กไฟ 
(คอมพิวเตอร์ กระติกนำ้าร้อน ที่ชาร์ตแบตเตอรี่ พัดลม 
โทรทัศน์ เตารีด เครื่องเป่าผม เป็นต้น) ทุกครั้ง เมื่อเลิก
ใช้งาน และเมื่อเปิดตู้เย็น เพื่อหยิบของหรือดื่มนำ้า จะปิด
ตู้เย็นทันที
 7. ผลการจัดอันดับเรทติ้งประเทศไทยกับ
การประหยัดพลังงาน ปี พ.ศ.2559 ภายใต้โครงการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน
 7.1 พฤตกิรรมการใชช้วีติประจำาวนั (Lifestyle) 
กับการประหยัดพลังงานในบ้านจำาแนกตามภาคผลการ
ศึกษา พบว่าก่อนการจัดกิจกรรมรณรงค์กลุ่มตัวอย่างใน
แต่ละภาคมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวัน (Lifestyle) 
กับการประหยัดพลังงานในบ้าน เรียงลำาดับค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมการประหยัดพลังงานจากมากที่สุด ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกภาคตะวัน
ออก ภาคเหนือและภาคกลาง ภาคใต้ และหลังการจัด
กิจกรรมรณรงค์กลุ่มตัวอย่างในภาคที่มีพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจำาวัน (Lifestyle) กับการประหยัดพลังงานใน
บ้านเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมจากมากที่สุดดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก ภาคเหนือ และภาคใต้ ดังเสนอตามตารางที่ 2

ตารางที่	2	แสดงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวัน (Lifestyle) กับการประหยัดพลังงานในบ้านจำาแนกตามภาค
ก่อนการจัดกิจกรรมรณรงค์ หลังการจัดกิจกรรมรณรงค์

ภาค
ค่าเฉลี่ย	

( )

การตีความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ลำาดับที่ ภาค

ค่าเฉลี่ย	

( )

การตีความหมาย

ค่าเฉลี่ย
ลำาดับที่

1. ภาคตะวันออก

 เฉียงเหนือ

4.04 มาก 1 1. ภาคตะวันออก 

 เฉียงเหนือ

4.39 มาก 1

2. ภาคตะวันตก 4.04 มาก 1 2. ภาคกลาง 3.95 มาก 2

3. ภาคตะวันออก 3.96 มาก 3 3. ภาคตะวันออก 3.92 มาก 3

4. ภาคเหนือ 3.95 มาก 4 4. ภาคตะวันตก 3.89 มาก 4

5. ภาคกลาง 3.95 มาก 4 5. ภาคเหนือ 3.87 มาก 5

6. ภาคใต้ 3.87 มาก 6 6. ภาคใต้ 3.83 มาก 6

ภาพรวม 3.99 มาก - ภาพรวม 3.97 มาก -
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 7.2 พฤตกิรรมการใชช้วีติประจำาวนั (Lifestyle) 
กับการประหยัดพลังงานในบ้านจำาแนกตามจังหวัดผล
การศึกษา พบว่า ก่อนจัดกิจกรรมรณรงค์จังหวัดที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวัน (Lifestyle) 
กับการประหยัดพลังงานในบ้าน เรียงลำาดับค่าเฉลี่ย
ของพฤติกรรมจากมากที่สุด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร 
ระยอง ขอนแก่น ราชบุรี นครสวรรค์ ภูเก็ต กาญจนบุรี 
นครราชสีมา เชียงใหม่ สมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา และ

หลังจัดกิจกรรมรณรงค์ จังหวัดที่กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
การใช้ชีวิตประจำาวัน (Lifestyle) กับการประหยัด
พลังงานในบ้าน เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
จากมากที่สุด ดังนี้ ขอนแก่น นครราชสีมาและราชบุรี 
เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรีสงขลา ระยอง ภูเก็ต 
สมุทรปราการ นครสวรรค์ กาญจนบุรี ตามลำาดับดังเสนอ
ตามตารางที่ 3

ตารางที่	3 แสดงอันดับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวัน (Lifestyle) กับการประหยัดพลังงานในบ้านจำาแนกตามจังหวัด

ก่อนการจัดกิจกรรมรณรงค์ หลังการจัดกิจกรรมรณรงค์

จังหวัด
ค่าเฉลี่ย	 

( )

การตีความ

หมายค่าเฉลี่ย
ลำาดับที่ จังหวัด

ค่าเฉลี่ย	

( )

การตีความ

หมายค่าเฉลี่ย
ลำาดับที่

1. กรุงเทพมหานคร 4.25 มาก 1 1. จังหวัดขอนแก่น 4.43 มาก 1

2. จังหวัดระยอง 4.17 มาก 2 2. จังหวัดนครราชสีมา 4.34 มาก 2

3. จังหวัดขอนแก่น 4.11 มาก 3 3. จังหวัดราชบุรี 4.34 มาก 2

4. จังหวัดราชบุรี 4.07 มาก 4 4. จังหวัดเชียงใหม่ 4.05 มาก 4

5. จังหวัดนครสวรรค์ 4.04 มาก 5 5. กรุงเทพมหานคร 3.98 มาก 5

6. จังหวัดภูเก็ต 4.03 มาก 6 6. จังหวัดชลบุรี 3.96 มาก 6

7. จังหวัดกาญจนบุรี 4.01 มาก 7 7. จังหวัดสงขลา 3.87 มาก 7

8. จังหวัดนครราชสีมา 3.98 มาก 8 8. จังหวัดระยอง 3.84 มาก 8

9. จังหวัดเชียงใหม่ 3.86 มาก 9 9. จังหวัดภูเก็ต 3.83 มาก 9

10.จังหวัด

สมุทรปราการ

3.83 มาก 10 10.จังหวัด

สมุทรปราการ

3.82 มาก 10

11. จังหวัดชลบุรี 3.82 มาก 11 11. จังหวัดนครสวรรค์ 3.56 มาก 11

12. จังหวัดสงขลา 3.75 มาก 12 12. จังหวัดกาญจนบุรี 3.46 มาก 12

ภาพรวม 3.99 มาก - ภาพรวม 3.97 มาก -

 8.	 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลครั้งที่	 1	 (Pre	
Rating)	ก่อนการจัดกิจกรรมรณรงค์และครั้งที่	2	(Post	
Rating)	หลังการจัดกิจกรรมรณรงค์
 ผลการเปรียบเทียบข้อมูลครั้งที่ 1 (Pre Rat-
ing) ก่อนการจัดกิจกรรมรณรงค์และครั้งที่ 2 (Post 
Rating) หลังการจัดกิจกรรมรณรงค์พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวัน (Lifestyle) กับการ
ประหยัดพลังงานในบ้านแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างมี

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานหลังจากจัดกิจกรรม
รณรงค์มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการประหยัดพลังงานสูง
กว่าก่อนการจัดกิจกรรมรณรงค์
	 9. 	 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวันกับการประหยัด
พลังงานกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
 พฤตกิรรมการใชช้วีติประจำาวนักบัการประหยดั
พลังงานสัมพันธ์กับระดับการศึกษา และระดับรายได้
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เฉลี่ยของครัวเรือน ในการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 (Pre Rating) 
และพบว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวันสัมพันธ์กับด้าน
อายุ และระดับรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ในการเก็บข้อมูล 
ครั้งที่ 2 (Post Rating) แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มีอายุมากขึ้น จะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวันกับ
การประหยัดพลังงานมากขึ้น และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
เฉลี่ยครัวเรือนสูงขึ้นจะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำาวัน
กับการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการจัดกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์อาจจะมุ่งไปที่กลุ่มมีอายุไม่สูง ราย
ได้ไม่มาก ให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยใช้สื่อที่เข้าถึงกลุ่มนี้ได้ดี เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อ
ออนไลน์ เป็นต้น

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำารวจครั้งที่ 1
พบว่า ประชาชนภาคครัวเรือนมีความคิดเห็นเกี่ยว
ปัญหาที่สำาคัญในปัจจุบันของประเทศ คือ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจค่าครองชีพ ส่วนปัญหาด้านพลังงานเป็นปัญหา
สำาคัญในลำาดับที่ 5 และได้นำาเสนอให้มีการส่งเสริม/การ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การประหยัดพลังงาน โดยเชื่อม
โยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ/ค่าครองชีพ ให้ประชาชน
เห็นความสำาคัญของการประหยัดพลังงาน กล่าวคือ เมื่อ
ครัวเรือนมีการประหยัดการใช้พลังงาน ก็จะส่งผลให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว ทำาให้เห็นผลของ
การประหยัดพลังงานอย่างชัดเจนและโครงการรณรงค์
เพื่อการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นในปี 2559 ของ สนพ. 
ก็ได้แทรกประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด ดังที่ปรากฏใน
โครงการ ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมในบูธ “รวมพลังหาร 2 
เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์” ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนใหม ่
ประหยัดชัวร์” ปีที่ 2 กิจกรรมรณรงค์ในงาน Money 
Expo 2016 จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดอุดรธานี 
ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมในบูธ“สืบสาน
พระราช-ปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย 
ก้าวสู่พลังงานฐานนวัตกรรม ENERGY 4.0” ภายใต้
โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 2559สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ชุด“ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัด
ชัวร์” ภายใต้โครงการ“รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์” สื่อ

ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (คลิปมิวสิควีดีโอ) ชุด “รู้งี้ เปลี่ยน
นานแล้ว” ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์” 
ปีที่ 2 และสื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น Application
“ชีวิตหาร 2” ภายใต้โครงการ “รวมพลังหาร 2 ประหยัด
ชัวร์”ดังนั้นเมื่อสำารวจและเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 หลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการต่างๆ ดังกล่าวแล้ว พบว่า ประชาชน
ภาคครัวเรือนได้ให้ความสำาคัญกับปัญหาด้านพลังงาน
เป็นปัญหาสำาคัญลำาดับแรก รองลงมาเป็นปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ/ค่าครองชีพ โดยมีจำานวนร้อยละของประชากร
ภาคครัวเรือนให้ความสำาคัญเพิ่มขึ้น 1 เท่า(จากร้อยละ 
12.4 เป็นร้อยละ 22.5) ถือได้ว่า การรณรงค์ดังกล่าว ก่อ
ให้เกิดผลลัพธ์ได้จริง ดังนั้น ในปีต่อๆ ไป ควรดำาเนินการ
รณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกยำ้าประเด็นให้ครัวเรือน
เห็นความสำาคัญ ซึ่งเป็นประเด็นที่ครัวเรือนได้รับผลกระ
ทบอย่างชัดเจน ก็จะทำาให้ได้รับความสนใจ เกิดความ
ตระหนัก และนำามาปฏิบัติใช้จริงได้ตลอดจนเป็นการสร้าง
จิตสำานึกเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นที่
บ้านพักอาศัย หรือในที่ทำางาน ที่สาธารณะต่างๆ ได้ช่วย
กันดูแลและประหยัดพลังงานให้ประชาชนได้ตระหนักอยู่
เสมอ และมีการเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ทางด้านพลังงานของประเทศและเพียงพอที่จะรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจต่อไปในวันข้างหน้า
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเรื่อง
การรับรู้/รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 
ครั้งที่ 1 พบว่า ภาคครัวเรือนรับรู้/รับทราบข้อมูลเกี่ยว
กับการประหยัดพลังงาน จากสื่อ 5 ลำาดับแรก ได้แก่สื่อ
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ หนังสือพิมพ ์
วิทยุ และภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งนับว่าใกล้เคียงกับผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูล ครั้งที่ 2 ซึ่งพบว่า 
ประชาชนได้รับรู้/รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานจาก สื่อTVC/โทรทัศน์ Facebook โทรศัพท์มือ
ถือ สื่อสิ่งพิมพ์/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ และ Youtube 
ข้อมูลนี้นับว่าเป็นประโยชน์กับการวางแผนการใช้สื่อใน
การรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงานมาก ทั้งในแง่ของ
ประเภทสื่อที่จะเลือกใช้ และนำ้าหนักงบประมาณของสื่อ
ในแต่ละประเภท ซึ่งจะทำาให้เกิดการรับรู้/รับทราบข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ และสื่อ
สังคมออนไลน์ จะเป็นทางเลือกหลักในการจัดกิจกรมผ่าน
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สื่อเหล่านี้ อย่างต่อเนื่อง
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องความน่าเชื่อถือ/
การเข้าถึงประชาชนของสื่อในการเก็บข้อมูลจากการเก็บ
ครั้งที่ 1 ประชาชนภาคครัวเรือนระบุว่าสื่อ 5 ลำาดับแรก 
ได้แก่ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์/สื่อสังคม สื่อบน
โทรศัพท์มือถือ และวิทยุ เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือและเข้าถึง
ได้ ประเด็นนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการเก็บ ครั้งที่ 2 ที่ประกอบด้วย TVC/โทรทัศน์ การ
จัดนิทรรศการ/การจัดกิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์/นิตยสาร/
หนังสือพิมพ์ โทรศัพท์มือถือ และFacebook ซึ่ ง
สอดคล้องกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ทาง
สื่อโทรทัศน์ เพราะว่า การเข้าถึงเกิดจากคุณภาพความ
น่าเชื่อถือในสื่อ อาจเป็นเพราะว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อ
ที่ทุกครัวเรือนมี ทำาให้เข้าถึงประชาชนได้หลายๆระดับ 
ดังนั้นจึงสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อนี้เพื่อการรณรงค์
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานจะทำาให้เกิดประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สามารถนำาข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์
กับการวางแผนการใช้สื่อในการรณรงค์เพื่อการประหยัด
พลังงานในประเด็นที่ต้องการ จุดที่น่าสนใจอีกประการ
หนึ่งคือ การจัดนิทรรศการ/การจัดกิจกรรม นับเป็นสื่อ
ที่สร้างความน่าเชื่อถือได้ดี เพราะสามารถนำาเสนอเนื้อหา
ได้อย่างหลากหลาย รวมถึงสามารถเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้า
หมายมีส่วนร่วมกับกิจกรรม จึงเป็นการสร้างความเข้าใจ
ที่ลึกซึ้ง ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงความผูกพันระยะ
ยาวกับองค์การ
 การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ประจำาวัน (Lifestyle) กับการประหยัดพลังงานภายใน
บ้านในการเก็บข้อมูล พบว่า โดยเฉลี่ยประชาชนมี
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานภายในบ้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของการเก็บ
ข้อมูลครั้งที่ 2 สูงกว่าค่าเฉลี่ยจากการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 
แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้คำานึงถึงการประหยัดพลังงาน
ในครัวเรือนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรจะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยว
กับการประหยัดพลังงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องจึง
ทำาให้ประชาชนเกิดการตระหนักและมีจิตสำานึกที่ดีต่อ
การประหยัดพลังงาน

 การเก็บข้อมูลเรื่องการรับรู้โครงการรณรงค์
การประหยัดพลังงานครั้งที่ 1 พบว่า โครงการรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานที่ครัวเรือนรู้จัก 3 โครงการแรกประกอบ
ด้วย โครงการ “รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้” โครงการ 
“พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง”และ
โครงการ “เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน” ส่วนการเก็บ
ข้อมูลครั้งที่ 2 มีโครงการรณรงค์การประหยัดพลังงานที่
ครัวเรือนรู้จัก 3 โครงการแรก ได้แก่ โครงการ “รวมพลัง
หาร 2 คิดก่อนใช้” โครงการ “ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง 
ประหยัดชัวร์” และโครงการ “ประหยัดไฟ กำาไร 2 ต่อ” 
ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า ชื่อโครงการที่สั้น กะทัดรัด เข้าใจ
ง่าย ทำาให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และจดจำาโครงการได้ดีกว่า 
ดังนั้นการวางแผนตั้งชื่อโครงการรณรงค์ ซึ่งจะสะท้อน
ถึงแนวคิดหลัก (Theme) ของการรณรงค์ในครั้งนั้นๆ 
จึงควรใช้ภาษาที่สื่อความหมายได้ตรงไปตรงมาและควร
ใช้คำาร่วมกับตัวเลข เช่น รวมพลังหาร 2 ชีวิตหาร 2 หรือ 
กำาไร 2 ต่อ จะจดจำาได้ง่ายกว่าการใช้ข้อความเพียงอย่าง
เดียว
 การเก็บข้อมูลเรื่องการรับรู้หน่วยงานเกี่ยวกับ
การประหยดัพลงังานพลงังานทัง้ 2 ครัง้พบขอ้มลูทีต่รงกนั 
กล่าวคือ หน่วยงานเกี่ยวกับการพลังงานที่ครัวเรือนรู้จัก 3 
หน่วยงานแรก ประกอบด้วย กระทรวงพลังงาน สำานักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ กองทุนเพื่อส่ง
เสริมการอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะ
เป็นข้อมูลเดียวที่ตรงกันทั้งการเก็บในครั้งที่ 1 และครั้งที ่
2 ดังนั้นการเผยแพร่ชื่อ โลโก้ของหน่วยงานกับกลุ่มเป้า
หมายจึงมีความสำาคัญ นอกจากนั้นในการประชาสัมพันธ์
ในโครงการต่อๆ ไป ควรจัดทำาการประชาสัมพันธ์องค์การ 
(Corporate Public Relations) ทั้งกระทรวงพลังงาน 
และ/หรอื สำานกังานนโยบายและแผนพลงังานไปพรอ้มกนั 
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บทปริทัศน์หนังสือ	
(Book	Review) 

 ผูป้รทิศัน์ได้ศกึษาภาษาสนัสกฤตทีภ่าควชิาภาษา
ตะวนัออก คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร ในปี พ.ศ. 
2542 หลงัสำาเร็จการศกึษาได้เข้าทำางานในวงการการศกึษา
โดยเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยและภาษาบาลี-สันสกฤตใน
ระดับอุดมศึกษา ช่วงระยะเวลาท่ีศึกษาภาษาสันสกฤตที่
คณะโบราณคด ีผูป้รทิศัน์ได้สนใจอ่านหนงัสอืเกีย่วกับภาษา
สันสกฤตเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มดังกล่าวมีขนาดไม่ใหญ่มาก 
มีเนื้อหาแปลกใหม่ ไม่ซำ้ากับใคร ด้วยการการหยิบยกเรื่อง 
“ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต” มาวิเคราะห์และอธิบายใน
วรรณคดไีทย นบัเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการภาษาและ
วรรณคดีสันสกฤต ผู้ปริทัศน์จึงเกิดความประทับใจหนังสือ
เล่มนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

กุสุมา รักษมณี. (2549). การวิเคราะห์วรรณคดีไทย

ตามแนวทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต. กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาวิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร.

การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต:	ภาพเงาแห่งทฤษฎีรส
ที่ปรากฏในวรรณคดีไทย

An Analysis of Thai Literature Based on the Theory of Sanskrit Literature: 
Shadows of Taste Theory Found in Thai Literature

โกวิทย์	พิมพวง	1

Kowit phimphuang

1 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Department of Thai Language, Faculty of Humanities, Kasetsart University

 เมื่อเอ่ยชื่อหนังสือเล่มดังกล่าวแล้ว หลายคนจะ
รู้จักเป็นอย่างดี หนังสือเล่มน้ันมีช่ือว่า “การวิเคราะห์
วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต” เป็นหนังสือที่
มคีวามโดดเด่นด้วยแนวคดิใหม่ของผูเ้ขยีนทีป่ระสงค์จะนำา
เสนอทฤษฎีสันสกฤตโดยเฉพาะเรื่องรสแห่งวรรณคดี
สันสกฤตมาวิเคราะห์และอธิบายให้เห็นเชิงประจักษ์ใน
วรรณคดีไทย หนังสือเล่มดังกล่าวเขียนโดย ศาสตราจารย์ 
ดร.กสุุมา รกัษมณ ี(ตำาแหน่งทางวชิาการขณะนัน้) ท่านเป็น
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณคดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภาษาและวรรณคดีสันสกฤต และภาษาและ
วรรณคดีไทย ประจำาภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 จากคำานำาในการพิมพ์ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2534 
ในหนังสือเล่มดังกล่าว ทำาให้ทราบว่า ก่อนที่จะมาเป็น
หนังสือเล่มนี้ เคยเป็นผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เคยได้รับทุน
จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2530 
มาก่อน ต่อมา ในปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาภาษาตะวันออก 
คณะโบราณคดี ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า งานวิจัยดังกล่าว
เป็นงานทีนั่กวชิาการ อาจารย์และนกัศึกษาเกอืบทกุสถาบนั 
สามารถนำาไปใช้อ้างอิงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการได้ ตลอด
จนสามารถใช้เป็นแนวทางในการศกึษาวจิยัด้านวรรณคดไีด้
เป็นอย่างดี จึงได้จัดพมิพ์ข้ึนใหม่โดยพมิพ์เป็น “ตำาราลำาดบัท่ี 1”
ภายใต้โครงการตำารา-ภาษาจารึก ของภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549 : ก)
 ข้อหนึ่งที่ทำาให้หนังสือเล่มน้ีมีความน่าสนใจจน
นำาไปสู่การเกิดความประทับใจของผู ้ปริทัศน์คือการตั้ง
คำาถามนำาไปสู่การศึกษาหาคำาตอบ ตลอดทั้งการนำาเสนอ
เนื้อหาด้านรสวรรณคดีสันสกฤตเพื่อนำามาใช้วิเคราะห์และ
อธิบายในวรรณคดีไทย ซึ่งเนื้อหาลักษณะเช่นนี้หาไม่ได้ใน
หนงัสอืเล่มอืน่ คำาถามสำาคญัทีผู่เ้ขยีนได้หยบิยกขึน้มาเขยีน
เพื่อตั้งเป็นคำาถามวิจัยและนำาไปสู่การศึกษาค้นคว้าหาคำา
ตอบ ได้แก่ บรรดาทฤษฎีวรรณคดีทั้ง 8 ของสันสกฤตนั้น 
วิธีใดน่าจะเหมาะสมกับวรรณคดีไทย ทฤษฎีที่ศึกษากลวิธี
การประพันธ์โดยตรง เช่น อลังการ ฯลฯ กวีไทยตระหนัก
ถึงกลวิธีเหล่านี้มากเพียงใด กวีไทยรู้จักกลวิธีการประพันธ์
ตามหลักทฤษฎีใด เพียงใด และนำามาใช้มากเพียงใด และ
อีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ คือ ทฤษฎีที่ศึกษาผลที่เกิด
แก่ผู้อ่าน ได้แก่ ทฤษฎรีส มคีวามเป็นสากลมากเพยีงใด และ
อาจนำามาใช้ในการศึกษาวรรณคดีไทยได้อย่างไร (2549 : 
4-5) คำาถามนำาไปสูก่ารศกึษาหาคำาตอบเหล่านี ้ล้วนเป็นการ
จุดหรือปลุกกระแสความคิดความสนใจใคร่รู้ของนักภาษา
และวรรณคดีทั้งหลายได้เป็นอย่างดี
 โดยส่วนตัวผู้ปริทัศน์เห็นว่า หนังสือชื่อว่า “การ
วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต” ของ
ผู้เขียนเล่มนี้ อาจมีข้อจำากัดอยู่บ้าง เน่ืองจากสารัตถะใน
หนังสือเล่มนี้นำามาจากผลงานวิจัย และยกขึ้นเป็นตำาราที่ผู้
เขียนใช้บรรยายในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย ถ้ากล่าวถึงตำารา 
สารัตถะในตำารานั้นอาจอ่านค่อนข้างยากเมื่อเปรียบเทียบ

กับหนังสือทั่วๆ ไป ตลอดทั้งโครงสร้างสารัตถะของตำาราก็
ประกอบด้วยเรื่องที่เน้นหนักไปทางวิชาการเป็นอย่างมาก 
มคีำาศัพท์เฉพาะ (Technical Term) คอืภาษาสันสกฤตเป็น
จำานวนมาก ดังน้ัน จึงอ่านได้ไม่ง่ายสำาหรับผู้สนใจทั่วไปท่ี
ไม่ได้อยูใ่นวงการภาษาและวรรณคดสัีนสกฤต แต่ถ้าผู้สนใจ
ทั่วไปตั้งใจศึกษาค้นคว้าและทำาความเข้าใจเพิ่มเติม ก็จะ
สามารถเข้าใจสารตัถะได้ไม่อยากเช่นกนั และเนือ่งจากเป็น
หนังสือท่ีเน้นเกี่ยวกับรสวรรณคดีสันสกฤตมากกว่าเนื้อหา
ด้านวรรณคดีไทย จึงทำาให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจ 
ตลอดทัง้สารตัถะทางวชิาการหลายประเดน็ทีป่รากฏภายใน
เล่ม เช่น ขอบเขตที่ศึกษา วิธีการวิจัย แม้ว่าปัจจุบันโลกมี
พลวัตสูงอย่างไร แต่สารัตถะทั้งหลายในหนังสือนี้ก็ยังคง
ลักษณะร่วมสมัยในปัจจุบัน
 สำาหรับผู ้สนใจความรู ้ด ้านทฤษฎีวรรณคดี
สันสกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “รสวรรณคดีสันสกฤต” และ
การนำารสดังกล่าวมาวิเคราะห์และอธิบายในวรรณคดีไทย 
หรือถ้าสนใจแล้วประสงค์จะนำาทฤษฎีรสแห่งวรรณคดี
สันสกฤตดังกล่าวนั้นไปประกอบสร้างในวรรณคดีไทยร่วม
สมยั หนงัสอืเล่มนีส้ามารถตอบสนองความคดิความต้องการ
ของผู้สนใจได้เป็นอย่างดี ผู้ปริทัศน์จึงขอแนะนำาหนังสือ 
“การวเิคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดสัีนสกฤต” 
เล่มนี ้และภายในหนงัสอืเล่มน้ี ได้จดัแบ่งเนือ้หาต่างๆ ออก
เป็น 6 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำา บทที่ 2 วรรณคดีศึกษา
ตามทฤษฎีสันสกฤต บทที่ 3 ความเป็นมาของทฤษฎี
อลังการในวรรณคดีไทย บทที่ 4 รสในวรรณคดีสันสกฤต 
บทที่ 5 การวิเคราะห์รสในวรรณคดีไทย และบทที่ 6 สรุป 
 บทแรกของหนังสือคือบทนำา ผู้เขียนได้เริ่มบท
แรกโดยการอารัมภบทแก่ผู้อ่านด้วยการให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้
อ่านได้ทราบว่าก่อนที่จะมาเป็นหนังสือชื่อ “การวิเคราะห์
วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต” นี้ เคยเป็นผล
งานวิจัยมาก่อน ทั้งนี้ ภายในบทนำานั้น ผู้เขียนได้แสดงส่วน
ประกอบต่างๆ ของโครงการวิจัยให้ผู้อ่านได้เห็นด้วย ส่วน
ประกอบต่างๆ ของโครงการวิจัยท่ีพบในบทนำานี้ ได้แก ่
ความสำาคัญและความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์การ
วิจัย ขอบเขตของการวิจัย สมมุติฐานในการวิจัย ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ และข้อตกลงเบื้องต้น
 ในส่วนของบทนำานี ้ผูเ้ขยีนได้แสดงเจตจำานงของ
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การแสวงหาคำาตอบโจทย์วจิยัไว้ชัดเจน โดยส่วนตวัผูป้รทิศัน์ 
เห็นว่าบทนำาของผู้เขียนเขียนได้ดีมากและชัดเจนมาก โดย
เฉพาะวตัถปุระสงค์ของการวจิยั ผูเ้ขยีนได้ระบวุตัถุประสงค์
ของการศึกษาวิจัยไว้ชัดเจนและครอบคลุมทุกประเด็นที่
ประสงค์จะศกึษาโดยสอดคล้องกบัขอบเขตของการวจิยัเป็น
อย่างด ีวตัถปุระสงค์ของการวจิยัประการแรก ได้แก่ มุง่หลกั
การวิเคราะห์วรรณคดีสันสกฤตตามทฤษฎีวรรณคดี
สันสกฤตซ่ึงปรากฏในตำาราวรรณคดีสันสกฤตในสมัยต่างๆ 
สืบกันมา ประการที่สอง ได้แก่ พิจารณานำาหลักการ
วิเคราะห์ที่เหมาะสมมาใช้กับวรรณคดีไทย และประการ
สดุท้าย ได้แก่ หาแนวทางในการวเิคราะห์วรรณคดไีทยตาม
ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต (2549 : 5)
 นอกจากนี้ ผู ้เขียนยังได้ระบุถึงขอบเขตของ
วรรณคดีไทยที่จะนำามาศึกษาวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีรสแห่ง
วรรณคดสีนัสกฤต เพือ่มใิห้มขีอบเขตทีก่ว้างจนเกนิไป โดย
ผู้เขียนได้ระบุขอบเขตว่าจะนำาเฉพาะวรรณคดีไทยโบราณ 
กล่าวคอื วรรณคดตีัง้แต่สมยัสโุขทยัถงึวรรณคดสีมัยรชักาล
ที่ 3 มาศึกษาวิเคราะห์รสตามทฤษฎีรสแห่งวรรณคดี
สันสกฤต เหตุผลสำาคัญที่ผู้เขียนได้ระบุขอบเขตไว้เช่นนั้นก็
เพราะว่าวรรณคดีไทยหลังสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ส่วน
ใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมที่หลั่งไหลเข้ามาจาก
ประเทศตะวันตก (2549 : 5) ประเด็นนี้ผู้ปริทัศน์เห็นพ้อง
กับผู้เขียนว่า ขอบเขตชัดเจนเป็นอย่างมากและยังทำาให้ผู้
อ่านวรรณคดทีัง้หลายได้มองเหน็ภาพรวมและปรากฏการณ์
ของวรรณคดีไทยตลอดทั้งอิทธิพลของวรรณกรรมต่าง
ประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทยในยุคสมัยหลังรัชกาลท่ี 4 ได้
เป็นอย่างดีอีกด้วย
 มข้ีอน่าสนใจอีกข้อหนึง่ซ่ึงพบในหนงัสอืดงักล่าว
คือผู้เขียนได้เขียนข้อตกลงเบ้ืองต้นเก่ียวกับวรรณคดีว่า
วรรณคดทีีใ่ช้ในหนงัสอืเล่มนีม้ไิด้หมายความแคบดงัปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ท่ีว่า 
“วรรณกรรมที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์
ถึงขนาด” เท่านั้น แต่ผู้เขียนใช้หมายความในวงกว้างออก
ไป คือ หมายถึงงานวรรณกรรมทั่วไป (2549 : 6) ดังนั้น 
บางครั้งผู้ปริทัศน์จะสังเกตเห็นว่าผู้เขียนได้ใช้คำาว่า งาน
ประพันธ์บ้าง บทประพันธ์บ้าง ผลงานของกวีบ้าง อยู่ใน
หลายๆ ที่ในหนังสือเล่มดังกล่าว 

 นอกจากนี ้ผูเ้ขยีนยงัได้ระบเุกีย่วกับการเขยีนคำา
ภาษาสันสกฤตในหนังสือดังกล่าวด้วยว่าจะเขียนตามเสียง
อ่านตรงตามภาษาเดิมให้ได้มากที่สุด ยกเว้นคำาที่คุ้นหูคน
ไทยแล้ว เช่น บางคำาที่กร่อนเสียงพยางค์ท้าย อาจไม่ประ
วิสรรชนีย์ รวมทั้งคำาใดที่ควรแสดงรูปเดิมไว้ ผู้เขียนก็จะ
เขียนกำากับไว้ในวงเล็บ (2549 : 7) ข้อน้ีแสดงให้เห็นว่า
ผู้เขียนต้องการที่จะส่ือคำาและความหมายเพื่อให้ผู้อ่านได้
อ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้น เป็นการช่วยให้ผู้อ่านได้รู้สึกว่ามิได้
อ่านสิ่งที่ยาก เพราะตามปกติศัพท์ภาษาสันสกฤต ผู้ที่ไม่ได้
อยู่ในวงการสันสกฤตมักจะมีความรู้สึกว่าอ่านยากและ
ลำาบากเมื่อต้องอ่านคำาศัพท์ภาษาสันสกฤต
 เมือ่ผูเ้ขยีนได้ทำาข้อตกลงเบือ้งต้นเพือ่ทำาความเข้าใจ
ร่วมกันกับผู้อ่านแล้ว ในบทที่ 2 ผู้เขียนได้หยิบยกข้อมูล
เกีย่วกบัวรรณคดสัีนสกฤตท่ีเกีย่วข้องทัง้หมดมานำาเสนอแก่
ผู้อ่าน ผู้เขียนเริ่มนำาเสนอประเด็นสำาคัญคือลักษณะของ
วรรณคดีสันสกฤตเป็นอย่างไร เป็นการให้ข้อมูลด้าน
วรรณคดสีนัสกฤตก่อนเพือ่ท่ีจะนำาข้อมลูวรรณคดสีนัสกฤต
นัน้มาเปรยีบเทยีบกบัวรรณคดไีทยอนัจะทำาให้ผูอ่้านเข้าใจ
ลักษณะของวรรณคดีทั้งสองได้ชัดจนขึ้น อีกทั้ง ผู้เขียนได้
นำาเสนอภาพรวมของทฤษฎวีรรณคดสัีนสกฤตแก่ผู้อ่านด้วย 
ทฤษฎีเหล่านั้น ได้แก่ ทฤษฎีรส ทฤษฎีอลังการ ทฤษฎีคุณ 
ทฤษฎีรติ ทฤษฎีธวนิ ทฤษฎีวโกรกติ ทฤษฎีอนุมิติ และ
ทฤษฎเีอาจิตยะ (2549 : 23-43) ทัง้นี ้เพือ่ให้ผูอ่้านได้ทราบ
และเข้าใจในเบื้องต้น ในตอนท้ายของบทที่ 2 ผู้เขียนยังได้
รวบรวมและนำาเสนอรายชื่อนักวรรณคดีสันสกฤตที่มีช่ือ
เสียงต่างๆ ไว้ด้วย เช่น ภรตมุนี ภามหะ ฯลฯ มาให้ผู้อ่าน
ได้รู้และทราบประวัติของกวีเหล่านั้นพอสังเขปอีกด้วย
 ผู้ปริทัศน์ได้อ่านสารัตถะที่ผู้เขียนได้หยิบยกข้ึน
มานำาเสนอในบทที่ 2 แล้วทำาให้ทราบว่า ผู้เขียนมีเจตนาที่
จะนำาเสนอข้อมูลอันเป็นพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี
ศกึษาตามทฤษฎวีรรณคดสีนัสกฤตให้ผูอ่้านได้รูพ้อเป็นพืน้
ฐานความรู้ซ่ึงพืน้ฐานความรูด้งักล่าวจะทำาให้ผู้อ่านสามารถ
ประสานองค์ความรู ้ใหม่ที่ ผู ้ เขียนจะนำามาเสนอและ
ถ่ายทอดแก่ผู้อ่านข้างหน้าได้ง่ายขึ้น
 ต่อมาเป็นบทที ่3 ผู้เขยีนได้หยบิยกสารตัถะเกีย่ว
กับความเป็นมาของทฤษฎีอลังการในวรรณคดีไทยมานำา
เสนอและถ่ายทอดแก่ผู้อ่าน บทนี้ผู้เขียนยังคงมีเจตนาที่จะ
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นำาเสนอข้อมูลอันเป็นพื้นฐานความรู้ด้านประวัติความเป็น
มาของอลังการและอธิบายว่าอลังการน้ันเก่ียวข้องกับ
วรรณคดีไทยอย่างไรบ้าง อลังการจึงถือเป็นเนื้อหาหลักใน
บทนี้ ทั้งน้ี ผู้เขียนได้นำาเสนอประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวกับ
อลังการ ได้แก่ อลังการในภาษาและวรรณคดี อลังการเป็น
คุณลักษณ์ของวรรณคดีไทย อิทธิพลของอลังการจาก
วรรณคดีบาลี และประเด็นสุดท้าย ได้แก่ อิทธิพลของ
อลังการจากตำาราบาลี 
 จากสารตัถะในบทที ่3 นี ้ประเดน็ทีผู่เ้ขยีนได้นำา
เสนอแก่ผู้อ่านคือกวีและคนธรรมดาอาจมองสิ่ง หนึ่งที่เห็น
เหมอืนกนัแล้วคดิ จนิตนาการและเข้าใจต่างกนักไ็ด้ กวอีาจ
จะมองสิง่หนึง่นัน้แล้วกลัน่กรองจนิตภาพภายในแล้วจงึค่อย
ถ่ายทอดออกมาเป็นคำาประพนัธ์ทีแ่สดงความคดิ ความรูสึ้ก
ที่มีต่อสิ่งที่พบเห็นนั้นได้ ซ่ึงการใช้ภาษาของกวีน้ันจะ
ประดับด้วยอลังการจึงต่างไปจากภาษาของคนธรรมดา 
(2549 : 72-73) ประเด็นนี้ ผู้ปริทัศน์มีความเห็นสอดคล้อง
ด้วยเป็นอย่างยิ่งและนับว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่ีกวีและคน
ทั่วไปอาจมองและคิดสิ่งที่เห็นร่วมกันไม่เหมือนกันก็ได้ 
เนื่องจากกวีจะมีความคิด จินตนาการ และความรู้สึกที่
ละเอียดอ่อนและลุ่มลึกกว่าคนธรรมดา
 ต่อจากนั้น ผู้เขียนได้นำาเสนอประเด็นเกี่ยวกับ
อลังการในฐานะเป็นคุณลักษณ์ของวรรณคดีไทย ซ่ึง
ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่า “วรรณคดีทั่วโลกมีอลังการ” 
ไม่เว้นแม้แต่วรรณคดีไทย แต่การที่วรรณคดีไทย เช่น 
มหาชาติคำาหลวง ตรวจพบว่ามีอลังการตรงตามทฤษฎี
อลังการของสนัสกฤตนัน้ อาจเป็นความบงัเอญิทีก่วไีทยแต่ง
ได้ตรงตามหลกัเกณฑ์ของสันสกฤตหรือกวไีทยได้เรยีนรูจ้าก
ตำาราอลังการของบาลีอีกที ก็เป็นได้ ท้ังน้ี ผู้เขียนและนัก
วิชาการที่เกี่ยวข้องได้ยำ้าว่า ที่เป็นเช่นนั้น ไม่ได้หมายความ
ว่าอลังการศาสตร์ของสันสกฤตมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
วรรณคดไีทย ทัง้นี ้ผูเ้ขยีนเชือ่ว่าอลงัการในบทประพนัธ์ไทย
ส่วนหนึ่งเป็นสมบัติของไทยเอง แต่จะปฏิเสธเสียทีเดียวว่า 
ไทยไม่ได้รับแบบอย่างจากอินเดียย่อมไม่ได้ เพราะรูปแบบ
และแนวนยิมในการใช้อลงัการ โดยเฉพาะอลงัการทางความ
หมายในคำาประพันธ์ไทยยังคงมีร่องรอยของอิทธิพลของ
อนิเดยีอยู ่ถ้าพูดถงึอทิธพิลของด้านอลงัการทีม่ต่ีอวรรณคดี
ไทยนั้น ผู ้เขียนระบุว่าวรรณคดีไทยได้รับอิทธิพลจาก

วรรณคดีบาลีและจากคัมภีร์สุโพธาลังการ (ตำาราอลังการ
ศาสตร์ของบาลี) ซึ่งก็ได้จำาลองมาจากตำาราสันสกฤตอีกที
หนึ่ง (2549 : 88) ดังนั้น ในบทที่ 3 นี้ ผู้ปริทัศน์เห็นว่าผู้
เขียนได้นำาเสนอและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอลังการได้
อย่างชัดเจนและครบถ้วน 
 บทที่ 4 นับว่าเป็นบทที่เป็นหัวใจของหนังสือก็
ว่าได้ เพราะบทที ่4 นี ้ผูเ้ขยีนได้นำาเสนอและถ่ายทอดข้อมลู
ความรู้เกี่ยวกับรสในวรรณคดีสันสกฤตทั้งหมด ภายในบท
ที่ 4 นี้ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่ องค์ประกอบของ
รส รสตามทฤษฎีการละคร รสตามทฤษฎีวรรณคดี และ
หัวข้อที่สำาคัญอื่นๆ ได้แก่ การวิเคราะห์รสในวรรณคดี
สันสกฤต ซึ่งถือว่าสำาคัญและเป็นที่สนใจของผู้อ่านมาก 
เนือ้หาท้ังหมดทัง้ปวงจงึเน้นที ่“รส” และในเบือ้งต้นผู้เขยีน
ได้ปูพื้นฐานความรู้แก่ผู้อ่านเพื่อง่ายต่อการประสานข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับรสในวรรณคดีสันสกฤตด้วยการกล่าวถึง
ลกัษณะของวรรณคดตีะวนัตกกบัวรรณคดสีนัสกฤต (1990 
: 348-350) ในทำานองเปรียบเทียบกันว่า วรรณคดีทั้งสอง
แตกต่างกัน แต่ทรรศนะของนักวรรณคดีก็มิได้แตกต่างกัน
แต่อย่างใด (2549 : 115)
 ผู ้ เขียนยังได ้อธิบายเพ่ิมเติมว ่า การศึกษา
วรรณคดีสันสกฤตน้ันเร่ิมจากแนวความคิด 2 กระแส คือ 
การศึกษาตัววรรณคดีว่ามีความงดงามเพียงใดและการ
ศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับใจของผู้อ่าน ผู้ปริทัศน์เห็นว่าในบทนี้ 
ผู้เขียนได้เน้นนำาเสนอผลท่ีเกิดขึ้นกับใจของผู้อ่าน จึงได้
หยบิยกและนำาทฤษฎรีสตามแนวคดิของอภนิวคปุตะซึง่เป็น
นักวรรณคดีสันสกฤตในคริสต์ศตวรรษที่ 10 มานำาเสนอ
อย่างละเอียดพร้อมกับตัวอย่างการวิเคราะห์เพื่อให้ผู้อ่าน
ได้เข้าใจอกีด้วย พร้อมกนันี ้ผู้เขยีนยงัได้ให้แนวทางการเกดิ
รสแก่ผู้อ่านอกีว่า คนอ่านวรรณคดจีะเกดิรสได้ ต้องรูจ้กัเปิด
ใจกว้างพร้อมที่จะรับรู้ส่ิงที่กวีจะจำาลองให้อ่าน และต้องมี
วาสนาคือรอยอารมณ์ที่จารึกมาแต่อดีตชาติของแต่ละคน
อีกด้วย เมื่อประสานอารมณ์วาสนาของตนเข้ากับอารมณ์
จำาลองของผู้ประพันธ์แล้วจะทำาให้เกิดการรับรู้อารมณ์นั้น
ในลักษณะอารมณ์สากลของสัตว์โลก มใิช่ของผู้ใดผู้หนึง่โดย
เฉพาะ หลงัจากนัน้ รสคืออารมณ์สนุทรย์ีจงึจะเกดิขึน้ในใจ
ของผู้อ่าน (2549 : 115-116) ในท้ายบทน้ี ผู้เขียนได้
ถ่ายทอดข้อมลูความรูเ้กีย่วกบั “รส” ได้อย่างละเอยีด ถีถ้่วน 
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และลึกซึ้งเป็นอย่างมาก
 ต่อมา เป็นบทที่ 5 ว่าด้วยเรื่อง การวิเคราะห์รส
ในวรรณคดีไทย บทนี้ผู้เขียนได้เปิดประเด็นใหม่และนับ
เป็นการนำาร่องแห่งการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการ
หยิบยกวรรณคดีไทยขึ้นมาวิเคราะห์และอธิบายรสโดยใช้
ทฤษฎีรสแห่งวรรณคดีสันสกฤตเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ 
ภายในบทนี้ยังมีหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจอีก ได้แก่ การศึกษา
อารมณ์ในวรรณคด ีข้อควรคำานงึในการศกึษาวรรณคดไีทย
ตามทฤษฎีรส การวิเคราะห์รสในวรรณคดีไทยประเภท
ต่างๆ และการลองวิเคราะห์รสในเสือโคคำาฉันท์ พอเป็น
ตัวอย่างอีกด้วย 
 ผูเ้ขยีนได้ระบวุ่าอารมณ์เป็นธรรมชาตขิองมนษุย์
ทกุคนและเป็นสาเหตหุนึง่ของวรรณศิลป์ แม้จะมคีวามแตก
ต่างกันในแต่ละคน แต่เม่ือได้มีการถ่ายทอดออกเป็นงาน
วรรณศิลป์และเมื่อผู้อ่านได้รับรู้แล้ว ก็จะทำาให้หน้าท่ีเป็น
อารมณ์สากลที่มีกระแสสื่อกับอารมณ์ของผู้อื่นได้ (2549 : 
199-200) ในบทนี้ ผู ้เขียนยังได้พูดถึงอารมณ์สากลใน
วรรณคดี สันสกฤตและวรรณคดีไทยว ่ามีลักษณะที่
คล้ายคลึงกันหลายประการ เช่น เรื่องทัศนคติท่ีมีต่อ
วรรณคดีและกวีก็ไม่ต่างกัน จะเห็นได้ว่า กวีไทยไม่นิยมพูด
ถึงเรื่องของตัวเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะไว้ใน
งานเขียนซึ่งประเด็นนี้ดูจะเหมือนกันกับนักกวีสันสกฤต 
รวมทัง้การใช้ภาษาทีไ่ม่ผกูมดัตนเองและไม่แสดงตนให้โดด
เด่นออกมาเป็นพเิศษอกีด้วย นบัเป็นอารมณ์สากลทีพ่บทัง้
ในวรรณคดีไทยและวรรณคดีสันสกฤต 
 ต่อจากนั้น นับว่าเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษ 
เพราะผู้เขียนได้ลองนำาร่องวิเคราะห์และอธิบายวรรณคดี
ไทยโดยใช้ทฤษฎีรสแห่งวรรณคดีสันสกฤตเป็นเกณฑ์
วิเคราะห์ จากการปริทัศน์ในบทนี้ ทำาให้เห็นว่า วรรณคดีมี 
5 ประเภท ได้แก่ วรรณคดีพุทธศาสนา วรรณคดีพิธีกรรม 
วรรณคดีสดุดี วรรณคดีนิราศ และวรรณคดีบันเทิง เมื่อผู้
เขียนได้ลองวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีรสแห่งวรรณคดีสันสกฤต
แล้วพบว่าวรรณคดีที่ไม่มีเง่ือนไขความเชื่อเป็นกรอบของ
เรื่อง เช่น วรรณคดีนิราศ สามารถนำาทฤษฎีรสมาวิเคราะห์
ได้โดยไม่จำากัดแต่อย่างใด ทำาให้เกดิรสแก่ผูอ่้านได้หลากหลาย
 แต่ถ้าเป็นวรรณคดทีีม่เีงือ่นไขความเชือ่เป็นกรอบของเรือ่ง 
เช่น วรรณคดีสดุดี รสวรรณคดีอาจไม่เกิดแก่ผู้อ่านซึ่งมีข้อ

จำากดัคอืผูอ่้านและผูแ้ต่งอยูค่นละยคุสมยักนั (2549 : 252-
253)
 ส่วนบทสุดท้ายของหนงัสือคือบทสรปุ ในบทนีผู้้
เขียนได้เขียนขมวดใจความสำาคัญของสารัตถะทั้งหมดท่ีมี
อยูใ่นบทต่างๆ ภายในเล่มให้ผู้อ่านได้มองเหน็ภาพรวมอย่าง
ชัดเจน ซึ่งสามารถปริทัศน์ข้อสรุปต่างๆ ได้ว่า กวีไทยอาจ
ไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตและ
แม้ว่ากวไีทยจะได้รบัอทิธพิลทัง้ด้านเนือ้หาและด้านรูปแบบ
จากวรรณคดีสันสกฤตก็ตาม แต่ก็มิได้รับอิทธิพลโดยตรง
จากเรื่องทฤษฎีการประพันธ์เพราะวรรณคดีไทยก็มี
คุณลักษณะของตนเองเหมือนกัน ส่วนเรื่องอลังการเป็นสิ่ง
ทีช่ดัเจนแล้วว่าไทยได้รบัอทิธพิลจากวรรณคดบีาลแีละจาก
คัมภีร์สุโพธาลังการซ่ึงก็ได้จำาลองมากจากตำาราสันสกฤต
อีกทอดหนึ่งเช่นกัน (2549 : 257)
 ในตอนท้ายของบทสรุป ผู ้ เขียนยังได ้สรุป
ประเด็นสำาคัญอีกข้อหน่ึงไว้อย่างชัดเจนว่า วรรณคดีที่จะ
เกดิรสแก่ผู้อ่านได้อย่างชดัเจนนัน้จะต้องเป็นวรรณคดีทีไ่ม่มี
เงื่อนไขความเชื่อเป็นกรอบของเรื่อง สามารถนำาทฤษฎีรส
มาวเิคราะห์ได้โดยไม่จำากดั แต่ถ้าเป็นวรรณคดสีดดุ ีฯลฯ ที่
มีเงื่อนไขความเช่ือเป็นกรอบของเรื่อง รสวรรณคดีอาจไม่
เกิดแก่ผู้อ่านที่อยู่ต่างยุคสมัยกันกับผู้แต่ง (2549:259) 
ประเด็นน้ีผู้ปริทัศน์เห็นคล้อยตามกับผู้เขียนอย่างมิต้อง
สงสัยเพราะเป็นความจรงิแท้ เนือ่งจากเมือ่คนแต่งวรรณคดี
และคนอ่านวรรณคดเีรือ่งนัน้เกดิหรอือยูต่่างสมยักนัแล้ว รส
การอ่านวรรณคดีอาจไม่เกิดก็เป็นไปได้ เพราะว่าผู้อ่าน
วรรณคดอีาจไม่ทราบหรอืรูบ้รบิทการแต่งวรรณคดเีรือ่งนัน้ 
จึงไม่รู้สึกลึกซึ้งอันเป็นเหตุให้เกิดรสจากการอ่านวรรณคดี
ยากขึ้น หรืออาจไม่เกิดรสจากการอ่านวรรณคดีเลย ก็เป็น
ไปได้เช่นเดียวกัน 
 จากการปริทัศน์หนังสือเล่มดังกล่าว โดยส่วน
ตัวผู้ปริทัศน์เห็นว่า  หนังสือของผู้เขียนเล่มน้ีเป็นหนังสือ
ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากผ่านการ
ร้อยเรียงอย่างสมบูรณ์แบบทั้งด้านเนื้อหา ภาษา รูปแบบ 
และอื่นๆ ที่เก่ียวข้องท่ีผู ้เขียนได้บรรจงนำาเสนอและ
ถ่ายทอดแก่ผู้อ่าน ผู้ปริทัศน์จึงสามารถกล่าวได้ว่า หนังสือ
นีเ้ป็นหนงัสอืทีมี่ความงามทัง้ในเบือ้งต้น ท่ามกลาง และงาม
ในที่สุดคือตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้าย จึงควรค่าแก่การ
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ยกย่องในวงวิชาการภาษาและวรรณคดีไทยเป็นอย่างยิ่ง 
 หากจะพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์
ของผู้เขียนที่สามารถนำาเสนอและถ่ายทอดความดีเด่นของ
องค์ความรู้ใหม่ผ่านหนังสือชื่อ “การวิเคราะห์วรรณคดี
ไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต” ให้แก่ผู้อ่านได้อย่าง
ยอดเยี่ยมนั้น ได้พบว่า ปัจจุบันผู้เขียนเป็นศาสตราจารย์
เกียรติคุณที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาและวรรณคดี
สันสกฤตและภาษาและวรรณคดีไทย ตามประวัติของท่าน 
ผู ้ เขียนสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับ
ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาสันสกฤตและอินเดียศึกษา 
(Sanskrit and Indian Studies) จากมหาวิทยาลัยโตรอน
โต (Toronto) ประเทศแคนาดา (Canada) และผู้เขียน
ได้ศึกษาวิจัยและสอนด้านภาษาและวรรณคดีสันสกฤตมา
เป็นเวลานาน จึงหายสงสัยว่า ทำาไมผู้เขียนจึงเช่ียวชาญ
ด้านภาษาและวรรณคดีสันสกฤตเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ 
ผู ้เขียนยังสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย จากคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกด้วย จึงหมดคำาถามเช่น
เดียวกันว่า ทำาไมผู้เขียนจึงเป็นยอดนักภาษาและวรรณคดี
ไทยที่หาผู้เปรียบได้ยากในสมัยนี้ 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผู ้เขียนได้นำาทฤษฎี
สันสกฤตโดยเฉพาะรสแห่งวรรณคดีสันสกฤตมาวิเคราะห์
และอธิบายในวรรณคดีไทยเป็นครั้งแรก จึงทำาให้เกิด
ปรากฏการณ์แปลกใหม่ในวงการศกึษาภาษาและวรรณคดี
เป็นอย่างมาก จนหนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจและเป็นที่
รู้จักเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไม่เฉพาะแต่กลุ่มผู้ศึกษาภาษา
และวรรณคดีสันสกฤตและผู้ศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
เท่านั้น แต่ยังเป็นที่น่าสนใจของผู้อ่านทั่วไปอีกด้วย หากผู้
อ่านได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนึกหลับตาถึงประเด็นสา
รัตถะสำาคัญๆ ที่ผู้เขียนได้นำาเสนอและถ่ายทอดไว้ทั้งหมด
นั้น ผู้อ่านจะพบองค์ความรู้ใหม่ในหนังสือเล่มดังกล่าว นั่น
คือ แนวความคิดใหม่ต่อการวิเคราะห์วรรณคดีไทยตาม
ทฤษฎีโดยเฉพาะทฤษฎีรสแห่งวรรณคดีสันสกฤต อันเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะทำาให้ผู้อ่านเข้าใจวรรณคดีไทยได้ดีขึ้น
 สารัตถะต่างๆ ในหนังสือช่ือว่า “การวิเคราะห์
วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต” โดยผู้เขียน
คือศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา รักษมณี ที่ ผู ้ปริทัศน์ได้
ประมวลนำาเสนอแก่ผู้อ่านข้างต้นน้ัน นับว่าเป็น “ยอด
สารัตถะ” ที่ปรากฏภายในเล่มซ่ึงมีความยาว 296 หน้า 
ดังนั้น ผู้ปรารถนาความรู้ทั้งหลายจึงไม่ควรพลาดการอ่าน
หนังสือเล่มดังกล่าวโดยเด็ดขาด 
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มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และกำาลงัศกึษาระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรศลิปศาสตรมหา
บัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ปัจจุบันทำางานฝ่ายวิชาการ บริษัท kpn music ตำาแหน่ง/อาชีพ หัวหน้าครูผู้ช่วยสอน
 Mr. Tanavut Kumtong completed a Bachelor of Arts in Western Music, Western Music Program, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrekasen Rajabhat University. He is now a Master 
of Arts in Western Music, Western Music Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Bansomdejchaopraya Rajabhat. University. Currently, he is working at KPN Music Company. His Position 
is a head of teacher assistant.
 E-mail Address: faiing_rain@hotmail.com
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นางธัญชนก	บุญทอง

 นางธัญชนก บุญทอง สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) เกียรตินิยมอันดับสอง 
สาขาวชิาประถมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปตัตานี และกำาลังศกึษาระดบัปรญิญาโท 
หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑติ (ค.ม.) สาขาวชิาการบรหิารการศึกษา คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภัฎนครศรธีรรมราช 
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งครูโรงเรียนบ้านโคกหาร สังกัดสำานักงานเขตพี้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
 Mrs. Tanchanok Boontong graduated a Bachelor of Arts (Second Class) in Elementary Education 
from the Faculty of Education, Prince of Songkla University (Pattani Campus). She is currently studying 
a Master’s Degree of Education (M.Ed.) in Educational Administration, Nakhon Si Thammarat Rajabhat 
University. At present, she is a teacher at Ban Khokhan School under Krabi Primary Educational Service 
Area Office.
 E-mail Address: Tanchanok53@hotmail.co.th

ดร.ธัญญรัตน์	พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ

 ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ สำาเร็จการศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปูเน่ สาธารณรัฐอินเดีย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 Dr. Thanyarat Phuthiphongchaicharn holds a Degree of Doctor of Philosophy in Public 
Administration 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-mail Address: Kanewanthanyarat@gmail.com

นางสาวนาตยาภร	บุญเรือง

 นางสาวนาตยาภร บุญเรือง สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการ
วิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิาวจัิย วดัผล และสถิติการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา ปจัจบุนัเปน็อาจารยป์ระจำา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
 Mrs. Natthayaporn Boonruang completed an M.Ed. in Educational Research, Program of Educational
Research, Faculty of Education, Mahasarakham University. She is now doing a Ph.D. in Educational 
Research Measurement and Statistics, Program of Educational Research Measurement and Statistics, 
Faculty of Education, Burapha University. At present, she is a lecturer of Faculty of Liberal Arts and 
Science, Nakhon Phanom University. 
 E-mail Address: anatthaya@npu.ac.th



ROMMAYASAN 329Vol. 15  No. 2 (May-August) 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรฤทัย	ภูนากลม

  ผูช้ว่ยศาสตราจารยเ์นตรฤทยั ภนูากลม สำาเรจ็การศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต (พย.ม.) 
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำากลุ่มวิชาการ
พยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 Asst. Prof. Nedruetai Punaglom graduated a Master of Nursing Science (MNS.) in Child Health 
Nursing, Faculty of Nursing, Khon Kaen University. Her current position is a lecturer of Pediatric Nursing 
Department, Boromarajonnani College of Nursing, Nakhon Phanom University.
 E-mail Address: nedruetai@npu.ac.th

นางปฏิมาพรรณ	สัตยธีรานนท์
 นางปฏมิาพรรณ สตัยธรีานนท ์สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขารฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามคำาแหง และกำาลงัศกึษาระดบัปรญิญาเอก หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิาวฒันธรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
 Mrs. Patimapan Satiranon successfully completed a Master of Arts in Political Science 
at Ramkamhaeng University, and is currently a Ph.D. candidate of the Faculty of Cultural Studies, 
Mahasarakham University.
 E-mail Address: psatiranon208@outlook.com 

นายประภาส	ไชยเขตร

 นายประภาส ไชยเขตร สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบ
นิเทศศิลป์) (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และกำาลังศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Mr. Prapas Chaikhet graduated a Bachelor of Arts, majoring in Fine and Applied Arts (Visual 
Communication Design), Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University. He is 
now doing a Master of Arts, majoring in Fine and Applied Arts, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University. At present, he is a lecturer of Fine and Applied Arts Program, 
Faculty of Education, Buriram Rajabhat University.
 E-mail Address: prapas.654321@gmail.com
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นายประเสริฐ	จันต๊ะไพร

 นายประเสรฐิ จนัตะ๊ไพร สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
การเงนิ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง และสำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโทหลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการวดั
และประเมินผลการศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปัจจุบันเป็นนัก
วิชาการศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ฝ่ายมัธยม
 Mr. Prasert Jantapai holds a Bachelor of Economics, majoring in Monetary Economics, from 
Ramkhamhaeng University, and holds a Master of Educational Measurement and Evaluation and Master
of Educational Mathematics from Ramkhamhaeng University. At present, he is an educator of the 
Demonstration School of Ramkhamhaeng University.
 E-mail Address: sert2318@gmail.com

นางสาวพัชรินทร์	สันติอัชวรรณ

 นางสาวพชัรนิทร ์สนัตอิชัวรรณ สำาเรจ็การศกึษาปริญญาโท หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) สาขาวชิา
นาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตร
ดษุฎบีณัฑติ (ศศ.ด.) สาขาวชิานาฏยศลิปไ์ทย คณะศลิปกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย ปจัจบุนัเปน็อาจารยป์ระจำา
ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Miss Phatcharin Suntiatchawan completed a Mater of Arts in Thai Theater Dance, Faculty of 
Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University. She is now doing a Ph.D. in Thai Theater Dance, Faculty 
of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University. At present, she is a lecture of Department of Thai 
Theater Dance, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University.
 E-mail Address: rinsphatcha@gmail.com, Phatcharin.s@chula.ac.th

ดร.	ฟ้าประทาน	เติมขุนทด

 นายฟ้าประทาน เติมขุนทด สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา
ดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิายทุธศาสตรก์ารพฒันาภมูภิาค คณะมนษุยสาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งอาจารย์ประจำาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
  Dr. Faprathan Teomkhunthod completed a Master of Political Science, Interdisciplinary Study 
for Local Development Program, Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University. He finished a 
Doctor of Philosophy in Regional Development Strategies, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Rajabhat Mahasarakham University. At present, he is a lecturer of the Social Development Program, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-mail Address: vision2529@gmail.com
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นายภัครพล	แสงเงิน

 นายภัครพล แสงเงิน สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาวรรณคดี
ไทย คณะมนษุยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน ปจัจบุนัเปน็อาจารยป์ระจำาสาขาวชิาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 Mr. Phakphon Sangngern finished a Master of Arts (M.A) in Thai Literature, Thai Literature 
Program Faculty of Humanities of Kasetsart University (Bangkhen Campus). At present, he is a teacher 
of Thai Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University.
 E-mail Address: phakphon_sang@hotmail.com

นายภาณุวัชร	ปุรณะศิริ

 นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัย
ทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม และกำาลังศึกษาระดบัปรญิญาเอก หลักสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต 
(ปร.ด.) สาขาวิชา วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันเป็น ครูชำานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 Mr. Panuwat Puranasiri completed a Master of Education in Educational Research, Program 
of Educational Research, Rajabhat Mahasarakham University. He is now doing a Ph.D. in Educational 
Research Measurement and Statistics, Program of Educational Research Measurement and Statistics, 
Faculty of Education, Burapha University. At present, he is a specialist teacher at Buriram Pittayakhom 
School under the Secondary Educational Service Area Office 32. 
 E-mail Address: panuwat.pur@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา	เจริญพจน์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา เจริญพจน์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ปจัจบุนัเป็นอาจารยป์ระจำาสาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Asst. Prof. Mallika Charoenpojana completed a Master of Education in Early Childhood Education, 
Program of Early Childhood Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University. At present, she 
is a Lecturer of Early Childhood Education Program, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วราลี	โกศัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราลี โกศัย สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Asst. Prof. Dr. Warali Kosai holds a Doctor of Philosophy in Education for Locality Development, 
Rajabhat Rajanagarindra University. At present, she is a lecturer of Early Childhood Education, Faculty 
of Education, Buriram Rajabhat University.

นายมนูศักดิ์	เรืองเดช

 นายมนูศักดิ์ เรืองเดช สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชานาฏศิลป์ 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม) 
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลป
ศาสตรดษุฎบีณัฑติ (ศศ.ด.) สาขาวชิานาฏศลิป์ไทย คณะศลิปกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ปจัจบุนัเปน็ ประธาน
สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 Mr. Manusak Reangdet received a Bachelor of Arts from the Faculty of Fine and Applied Arts, 
Mahasarakham University. He finished a Master of Arts in the Thai Dancing Art Program, Faculty of Fine 
and Applied Arts, Chulalongkorn University. He is now doing a Doctor of Philosophy in the Thai Dancing 
Art at the Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University. At Present, he is a head of the 
Performing Arts Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Udon Thani Rajabhat University.
 E-mail Address: ibra.ebra@gmail.com

นางวัฒนา	แช่มวงษ์

 นางวัฒนา แช่มวงษ์ สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการสอนภาษา
ไทย คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และกำาลงัศกึษาระดบัปรญิญาเอก หลักสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สาขา
วิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำาคณะศิลปศาสตร์ 
พื้นที่เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 Mrs. Wattana Chamwong graduated a Master of Thai Teaching (M.Ed) from the Faculty of 
Education, Chulalongkorn University. She is now a Ph.D. candidate in Thai Language, Faculty of 
Humanities, Kasetsart University. She currently holds a position of Assistant Professor in the Faculty of 
Liberal Arts, Poh Chang area, Rajamangala University of Technology Rattanakosin.
 E-mail address: Wattana.cha@hotmail.co.th
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นางสาววิภารัตน์	อิ่มรัมย์

 นางสาววิภารัตน์ อิ่มรัมย์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา
วิชาการปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Miss Wiparat Imram completed a Master of Education in Early Childhood Education, Program of 
Early Childhood Education, Faculty of Education, Sukhothai Thammathirat Open University. At present,
she is a Lecturer of Early Childhood Education Program, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University.
 E-mail Address: wiparatoiw@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิรมณ	กาสีวงศ์

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วริมณ กาสวีงศ ์สำาเรจ็การศึกษาปรญิญาเอก หลักสูตรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.) สาขา
วิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำากลุ่มวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
 Asst. Prof. Dr. Wiramon Gaseewong completed a Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Curriculum and 
Instruction, Faculty of Education, Khon Kaen University. At present, she is a lecturer of Psychiatric and 
Mental Health Nursing Department, Boromarajonnani College of Nursing, Nakhon Phanom University.
 E-mail Address: Wiramon27@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ	ศิริเมฆา

 ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์ไิลวรรณ ศริเิมฆา สำาเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) 
สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ ปจัจบุนัเปน็อาจารยป์ระจำาสาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Asst. Prof. Wiliwan Sirimaka completed a Master of Education in Early Childhood Education, 
Program of Early Childhood Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University. At present, she 
is a Lecturer of Early Childhood Education, Program of Early Childhood Education, Faculty of Education, 
Buriram Rajabhat University. 
 E-mail Address: Wilaiwan.117@hotmail.com
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ดร.วิษณุ	ปัญญายงค์

 ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ปัจจุบันเป็นอาจารย์
ประจำาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Dr. Wisanu Panyayong holds a Doctor of Philosophy in Public Administration from the Program 
of Public Administration, Graduate College of Management, Sripatum University, Payathai Campus. 
At present, he is a lecturer of Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Buriram Rajabhat University. 
 E-mail Address: wisanu.p12@gmail.com

รองศาสตราจารย์ศศิธร	แม้นสงวน

 รองศาสตราจารย์ศศิธร แม้นสงวน สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาสถิติการศึกษา 
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง
 Assoc. Prof. Sasithorn Maensanguan holds a Master of Education (Educational Statistics) from 
Chulalongkorn University. At present, she is a lecturer at the Department of Curriculum and Instruction, 
Faculty of Education, Ramkhamhaeng University. 
 E-mail Address: s_phr@hotmail.com

ดร.สถาพร	วิชัยรัมย์

 ดร.สถาพร วิชัยรัมย์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ปัจจุบันเป็นหัวหน้า
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Dr. Sathaporn Wichairam completed a Doctor of Philosophy in Public Administration from 
the Program of Public Administration, Graduate College of Management, Sripatum University, Payathai 
Campus. At present, he is a lecturer of Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Buriram Rajabhat University. 
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นายสถิตย์	ภาคมฤค

 นายสถิตย์ ภาคมฤค สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลป
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด) สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจุบันเป็นประธานหลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 Mr. Satit Pakmaluk holds a Master of Arts in Thai (M.A.), Thai Language Program, Faculty of 
Humanities and Social Sciences, Rajabhat Mahasakham University. He is now doing a Doctor of Philosophy 
in Thai (Ph.D.), Faculty of Liberal Arts, University of Phayao. At present, he is a chairman of Bachelor of 
Education Program in Thai, Faculty of Education, Sakon Nakhon Pajabhat University.
 E-mail Address: satitpakmaluk@gmail.com

นายสมภพ	กาญจนะ

 นายสมภพ กาญจนะ สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และกำาลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(วท.ม.) สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ีปจัจบุนัเปน็อาจารยป์ระจำาสาขา
วิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Mr.Somphop Kanchana received a Bachelor of Science in Mathematics from the Faculty of 
Science, Buriram Rajabhat University. He is now studying a Master of Mathematics Education, Faculty of 
Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University. At present, he is a lecturer of Mathematics Department, 
Faculty of Science, Buriram Rajabhat University.
 E-mail Address: somphop_bo@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สามารถ	ใจเตี้ย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถ ใจเตี้ย สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(ส.ด.) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันเป็นหัวหน้าภาควิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 Asst. Prof. Dr. Samart Jaitae completed a Doctor of Public Health, Program of Public Health, 
Faculty of Public Health, Naresuan University. At present, he is a head of Public Health Department, 
Faculty of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat University.
 E-mail Address: Samartcmru@gmail.com
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นางสายใจ	คุณมาศ

 นางสายใจ คณุมาศ สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลักศูตรศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ) สาขาวชิาศิลปศาสตร ์
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตรส์หกรณ ์คณะวทิยาการจดัการ สถาบนัราชภฎัสุรนิทร ์และกำาลังศกึษาระดบัปรญิญาโท หลกัสูตร
ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม) สาขาวชิาการวจิยัเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ (กลุ่มศิลปะการแสดงพืน้บา้นนานาชาต)ิ มหาวทิยาลัย
ราชภัฎสุรินทร์ ปัจจุบันเป็นศิลปินพื้นบ้านกันตรึม จังหวัดสุรินทร์ และเป็นศิลปินในสังกัดบริษัท ทอร์น โปรดัคชัน ประเทศ
กัมพูชา ชื่อที่ใช้ในการแสดง คือ เจน สายใจ
 Mrs. Saijai Kunnamas received a Bachelor of Cooperatives Economics from the Faculty of 
Management Sciences, Surindra Rajabhat University. She is now doing a Master of Research for 
Community Development Program (International Local Arts Performing) at Surindra Rajabht University. 
At present, she is the local performer of Kuntruem in Surin province. Moreover, she is also the artist 
under the Town Production Co., Ltd. of Cambodia. “Jane Saijai” is a name used as a performer.
 E-mail Address: janesaijai09@gmail.com

นางสารภี	เอกเพชร

 นางสารภี เอกเพชร สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขา
วิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นเจ้าของและผู้จัดการ “เอกเพชร บ้านรำา เต้น เล่นดนตรี”
 Mrs. Sarapee Ekapetch successfully completed a Master of Education in Education Management
at Surat Thani Rajabhat University. She is now doing a Ph.D. at the Faculty of Cultural Studies, Mahasarakham
University. Her current position is an owner and manager of “Ekkapet Ban Ram Den Len Dontree”.
 E-mail Address: sekapetch206@gmail.com

นายสินทรัพย์	ยืนยาว

 นายสินทรัพย์ ยืนยาว สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษา 
ไทย จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย จาก 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำาลังศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ 
 Mr. Sinsup Yuenyaw holds a Bachelor of Arts in Thai from Mahasarakham University, and a 
Master of Arts in Thai from Mahasarakham University. He is now doing a Doctor of Arts (D.A.) in Thai, 
University of Phayao. At present, he is a lecturer at the Thai Language Program, Faculty of Humanities 
and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-mail Address: sinsup.bru@gmail.com
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นายอริยานุวัตน์	สมาธยกุล

 นายอริยานุวัตน์ สมาธยกุล สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาภาษา
ไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(ศศ.ด) สาขาวชิาภาษาไทย คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา ปจัจบัุนเปน็อาจารยป์ระจำาหลกัสตูรสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 Mr. Ariyanuwat Samathayakul holds a Master of Education in Thai of the Thai Language Program,
Faculty of Education, Mahasarakham University. He is now doing a Ph.D. in Thai, Program of Thai Language,
Faculty of Arts, Payao University. At present, he is an instructor of the Thai Language Program, Faculty 
of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Mahasarakham University.
 E-mail Address: Ariyanuwat_air@outlook.co.th

นางสาวอัจฉรา	ปัญญามานะ

 นางสาวอจัฉรา ปญัญามานะ สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรบณัฑติ (วท.บ.) คณะเทคนคิการแพทย ์
สาขาวิชากิจกรรมบำาบดั มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่และกำาลงัศึกษาระดับปรญิญาโท หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม.) 
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันปฏิบัติงาน ตำาแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรม
บำาบัด งานกิจกรรมบำาบัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
 Miss Uschara Punyamana graduated a Bachelor of Science (B.Sc.), Occupational Therapy 
Department, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University. She is now doing a Master 
of Science (M.Sc.), in Counseling Psychology, Faculty of Education, Burapha University. At present, she 
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	รมยสาร

 1. ส่งบทความฉบับเต็มในรูปแบบของ Word File จำานวน 1 ชุด เป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office Word 2007 หรือ 2010 ไปที่เว็บไซต์ http://rommayasan.bru.ac.th หรือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขท่ี 439 ถนนจิระ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์/โทรสาร 
044-6128585
 2. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม ชาติพันธุ์ บรรณารักษ์และ
สารสนเทศศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา สังคมศึกษา การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม
และประเพณี ประวัติศาสตร์ และ ศิลปกรรม 
 3. ความยาวของบทความโดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี) จำานวน 10-15 หน้า
กระดาษ A4 
 4. แบบอักษร (Font) บทความ
  4.1 ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 และพิมพ์เนื้อหาในลักษณะ 2 คอลัมน์ (ยกเว้นส่วนที่
เปน็บทคดัยอ่ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และรายการเอกสารอา้งองิ ใหเ้ขยีนเปน็ 1 คอลมัน)์ กำาหนดระยะหา่งระหวา่ง
บรรทัดเป็นแบบระยะพิมพ์เดี่ยว (Single space)
  4.2 ชื่อบทความท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวหนาโดยใช้ขนาดอักษร 18 กึ่งกลางหน้า
กระดาษ กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้อักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่สำาหรับคำาหลักต่างๆ 
  4.3 ช่ือ-นามสกุลผู้เขียน (และอาจารย์ที่ปรึกษา) พิมพ์ด้วยตัวหนาโดยใช้ขนาดอักษร 14 กึ่งกลางหน้า
กระดาษ ให้ใช้หมายเลขกำากับชื่อผู้เขียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
  4.4 ชื่อสาขาวิชา คณะ และสถาบันการศึกษาต้นสังกัด ให้พิมพ์ที่บรรทัดล่างต่อจากชื่อผู้วิจัย ชิดขอบซ้าย 
พิมพ์อักษรเป็นตัวบางขนาด 14 
 5. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องและลงนามรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อนส่งให้บรรณาธิการ 
 6. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารอื่น
 7. บทความต้องมีสาระสังเขป (บทคัดย่อ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
หรือระหว่าง 150-200 คำา ในกรณีที่เจ้าของบทความเป็นชาวต่างประเทศ ให้เขียนข้อมูลนี้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 8. ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามระบบการอ้างอิงเอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร อย่างเคร่งครัด 
 9. บทความทีส่ง่มาตพีมิพจ์ะไดร้บัการกลัน่กรองจากผูท้รงคณุวุฒใินสาขาทีเ่ก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย 2 ทา่น ถา้ผูท้รง
คุณวุฒิ 1 ใน 2 ท่านไม่เห็นควรให้ตีพิมพ์ ก็จะส่งบทความนั้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 พิจารณา ทั้งนี้ บทความที่จะได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร ต้องผ่านการพิจารณาเห็นควรให้ตีพิมพ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน
 10. ผลการพิจารณาให้ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ รมยสาร ให้ถือมติของกองบรรณาธิการเป็นที่สุด 
 11. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนให้ผู้เขียน
 12. ผู้เขียน/คณะผู้เขียน (ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย) ต้องเขียนข้อมูลส่วนตัวโดยย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ใน
ส่วนท้ายสุดของบทความต่อจากเอกสารอ้างอิง โดยให้ระบุคำานำาหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ตำาแหน่งทางวิชาการ 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) (ถ้ามี) คุณวุฒิปริญญาเอก (ดร.) (ถ้ามี) พร้อมใส่ข้อมูลที่อยู่ให้ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งรหัสไปรษณีย์ โทรสาร โทรศัพท์ และอีเมลด้วย ในกรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ให้
เขียนเฉพาะข้อมูลนักศึกษาเท่านั้นโดยไม่ต้องใส่ข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา

 ตัวอย่างเช่น
ผู้เขียน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 34000
 โทรสาร: 044-6128585 โทรศัพท์: 081-8204402  อีเมล: akkarapon2512@gmail.com
Author
 Assistant Professor Dr. Akkarapon Nuemaihom
 English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences
 Buriram Rajabhat University 
 439 Jira Rd., Muang District, Buriram Province 34000
 Fax: 044-6128585 Tel.: 081-8204402  E-mail: akkarapon2512@gmailc.om

ส่วนประกอบของบทความวิชาการ

บทความวิชาการ	
 ในการเขยีนบทความวชิาการ ควรชีป้ระเดน็ทีต่อ้งการนำาเสนอให้ชดัเจนและมลีำาดบัเนือ้หาทีเ่หมาะสมเพือ่ให้ผู้
อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน บทความวิชาการควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
 1.	ชื่อเรื่อง	(Title)	ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยก่อนและตาม
ด้วยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
	 2.	 บทคัดย่อ	 (Abstract)	สรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน และให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ หรือระหว่าง 150-200 คำา 
	 3.	คำาสำาคญั	(Keyword)	ระบคุำาสำาคญัของเนือ้หาทีเ่หมาะสมสำาหรบันำาไปใชเ้ปน็คำาสบืคน้ในระบบฐานขอ้มลู 
ไม่เกิน 5 คำา ใต้บทคัดย่อ
 4.	บทนำา	(Introduction) นำาเสนอข้อมูลเบื้องต้นของเนื้อหา รวมทั้งระบุถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ
 5.	เนื้อหา	(Body	of	Text) ระบุเนื้อหาหลักของบทความ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยๆ และมีการจัดเรียง
ลำาดับหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา
 6.	บทสรุป	(Conclusion)	สรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจนและสั้นกระชับ 
 7.	เอกสารอ้างอิง	(References) อ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-text citation) โดยใช้ระบบนาม-ปี 
(Author-Year) ตามรปูแบบ APA (American Psychological Association) ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่6 (6th edition) และเอกสาร
อ้างอิงทุกรายการที่ปรากฏในบทความต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) ด้วย
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บทความวิจัย 
 ให้นำาเสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยบทความวิจัยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 1.	ชื่อเรื่อง	(Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.	บทคดัยอ่	(Abstract)	ตอ้งมทีัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวแตล่ะภาษาไมเ่กนิ 1 หนา้ หรอืระหวา่ง 
150-200 คำา
 3.	คำาสำาคัญ	(Keywords)	ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำานวน 3-5 คำา
 4.	บทนำา	 (Introduction)	 ระบุถึงความสำาคัญของปัญหาที่ศึกษา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและประโยชน์โดย
รวมที่จะเกิดขึ้นจากผลวิจัย
 5.	วัตถุประสงค์ของการวิจัย	(Objective)	ระบุวัตถุประสงค์ในการทำาวิจัยให้ชัดเจนและสะท้อนถึงภาพรวม
ทั้งหมดของงานวิจัย
 6.	วิธีดำาเนินการวิจัย	(Methodology)	ระบุวิธีวิจัยที่ครอบคลุมถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย 
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 7.	ผลการวิจัย	(Results)	ระบุผลการวิจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
 8.	อภิปรายผล	(Discussion)	นำาเสนอผลการวิจัยโดยอ้างโยงถึงทฤษฎีต่างๆ เพื่อมาสนับสนุนหรือเห็นแย้งที่
สมเหตุสมผล
 9.	สรุปผล	(Conclusion)	สรุปประเด็นหลักๆ ของผลการวิจัย
	 10.	ข้อเสนอแนะ	(Recommendations) เสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเสนอแนะ
เพื่อการทำาวิจัยในครั้งต่อไป
	 11.	การอ้างอิง	(References) ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) 
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (6th edition)

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
 1. การอา้งองิเอกสารในเนือ้หา (In-text citation) ใหใ้ช้ภาษาองักฤษเทา่นัน้สำาหรบัผู้เขยีนทัง้ท่ีเป็นชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ โดยระบุเฉพาะนามสกุลแล้วตามด้วยปีที่เผยแพร่เอกสาร และ/หรือเลขหน้า เช่น Nuemaihom (2014) 
หรือ (Nuemaihom, 2014: 23) 
 2. การเรียงลำาดับเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) ให้เรียงตามลำาดับอักษรของชื่อผู้เขียน โดยไม่ต้อง
มตีวัเลขกำากบั ใหเ้ริม่ดว้ยรายชือ่เอกสารภาษาไทยกอ่น และตอ่ดว้ยรายชือ่เอกสารภาษาตา่งประเทศ และชือ่ผูเ้ขียนใหอ้า้ง
นามสกุลก่อนโดยเขียนตามรูปแบบเดียวกันกับการอ้างอิงเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ 
 3. ในกรณทีีอ่า้งองิเอกสารทีเ่ปน็ภาษาไทย ใหแ้ปลเอกสารอา้งองินัน้เปน็ภาษาองักฤษเพิม่เตมิและนำาไปตอ่ทา้ย
รายการอ้างอิงข้างต้นภายใต้หัวข้อ Translated Thai References และให้วงเล็บคำาว่า [in Thai] ไว้ท้ายเอกสารอ้างอิง
ด้วย และชื่อผู้เขียนให้อ้างนามสกุลก่อนโดยเขียนตามรูปแบบเดียวกันกับการอ้างอิงเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ 

 ตัวอย่างเช่น

เอกสารอ้างอิง

อัครพนท์ เนื้อไม้หอม. (2553). พูดอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์ (Speaking English in All Situations) (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
 กรุงเทพฯ: ศูนย์การเรียนรู้และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ระบบดิจิตอล.
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ดรุณี โยธิมาศ. (2558). ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำาหรับบุคลากร
 ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ปราสาทเมืองตำ่า อำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (รายงานผลการวิจัย). บุรีรัมย์: 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 
Guo, M. (2012). Analysis on the English-translation errors of public signs: Theory and practice in language 
   studies. 2(6), pp. 1214-1219. 

Translated	Thai	Reference	
Nuemaihom, A. (2010). Speaking English in all situations (2nd ed.). Bangkok: Digital Media Learning and 
 Production Center. [in Thai]
Yothimas, D. (2015). A study and development of innovation on tourism English communication for tourism 
 personnel at Phnom Rung Sanctuary in Chaloemphrakiat district, Buriram province (Research 
 report). Buriram: Buriram Rajabhat University. [in Thai]

(สามารถดูหลักเกณฑ์และรูปแบบการอ้างอิงเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://rommayasan.bru.ac.th)

	ให้ใช้ระบบการเขียนเอกสารอ้างอิงนี้ตั้งแต่ปีที่	16	ฉบับที่	1	(มกราคม-เมษายน)	2561	เป็นต้นไป
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Manuscript	Preparation	Guidelines	for	the	Submission	of	Academic	

and	Research	Articles	in	ROMMAYASAN

 1. The full article should be submitted in the Word File as an electronic file using Microsoft 
Office Word 2007 or 2010 via the website: http://rommayasan.bru.ac.th or to the Faculty of Humanities 
and Social Sciences, Buriram Rajabhat University, Muang District, Buriram Province 31000 Tel./Fax 044-
612858.
 2. The article must be relevant to Humanities and Social Sciences of the following areas: 
Language, Literature, Ethics, Library and Information Science, Music, Dancing Art, Law, Social Development,
Education, Social Studies, Politics and Governance, Culture and Tradition, History, and Fine Arts.
 3. The article must be typed on A4 paper to include figures, tables, references and appendix 
(if any) and should be between 10-15 pages in length.
 4. Font
  4.1 Angsana New with font size 16 is required. The article must be typed in two columns 
and single spacing. However, it is noted that both Thai and English abstracts as well as the references 
must be typed in one column. 
  4.2 Both Thai and English article titles should be in bold face, font size 18 with initial caps 
of the content words, and be centered. 
  4.3 The author’s name (and the advisor’s name) is typed in bold using font size 14 and 
centered on the page, and their names must be numbered in order.
  4.4 Department(s)/program(s), faculty(s) and affiliation(s) must be set flush on the left 
using font size 14 below the author’s name.
 5. Either Thai or English article can be submitted. In the case of an English article, it must be 
verified and signed by an English language expert before being sent to the editor. 
 6. The article submitted for publication in Rommayasan has not already been published 
elsewhere or is not under consideration by peer reviewers for publication in other journals. 
 7. The article must contain both Thai and English abstracts with no more than 1 page of A4, 
or between 150-200 words. Only English abstract is required for a foreign author. 
 8. The author must strictly comply with the reference system and the criteria for the publication
of academic or research articles set by the journal. 
 9. The article will be reviewed by at least two peer reviewers in the relevant fields. If one of 
them does not agree to get it published, the article will be sent to the third peer reviewer for his/her 
consideration. It is noted that the article published in the journal must be approved by at least two 
peer reviewers.
 10. The Editorial board is responsible for the final decision regarding acceptance or rejection 
of the article published in the journal.
 11. The author will be officially informed if his/her article is not accepted. However, the 
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manuscript will not be sent back to him/her. 
 12. The author/authors (researcher/researchers) must write the personal information in both 
Thai and English in the last part of the article below the references, providing a title (Mr. / Mrs. / Miss), 
an academic position i.e. Assistant Professor / Associate Professor / Professor (if any), and a doctoral 
degree i.e. Dr. (If any). A full address, including a postal code, a fax number, and an email address, 
should also be provided. It is noted if the author is a master’s or doctoral student, his/her personal 
information must be presented while his/her advisors’ individual information is not required.
For example:

Author
 Assistant Professor Dr. Akkarapon Nuemaihom
 English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences
 Buriram Rajabhat University 
 439 Jira Rd., Muang District, Buriram Province 34000
 Fax: 044-6128585 Tel.: 081-8204402  E-mail: akkarapon2512@gmailc.om

Components	of	Academic	Articles
 To write an academic article, clear points should be identified and appropriate sequences of 
the contents should also be considered in order to help a reader understand these easily. The article 
should consist of the following parts:
 1.	Title:	The title should be written in both Thai and English. Moreover, the Thai title is typed 
first, followed by the English one on the next line.
	 2.	Abstract:	The article contents are clearly summarized. Both Thai and English abstracts are 
required. Moreover, a one-page Thai abstract with 150-200 words must be written first, followed by the 
English one with the same number of words. 
 3.	Keyword:	Not more than five keywords from the article contents, appropriate for retrieving 
information from the database, are required and must be placed below the abstract. 
 4.	Introduction:	The article background is presented. The article scope is also specified. 
 5.	Body	of	Text:	The main contents and sub-topics of the article are identified. Moreover, 
the topics are sorted by the contents. 
	 6.	Conclusion:	The article contents are clearly and concisely summarized. 
	 7.	References: In-text citation is based on the author-year system of the APA (American 
Psychological Association) style (6th edition). It is noted that all entries in the text should be listed in 
the references.

Components	of	Research	Articles
 The research results should be presented systematically. The research article should be 
composed of the following parts: 
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	 1.	Title: Both Thai and English titles are required. 
	 2.	Abstract:	Both Thai and English abstracts must be written. The length of each language is 
not more than 1 page or between 150-200 words.
 3.	Keywords: About 3-5 keywords are recommended to write in both Thai and English. 
 4.	Introduction: The significance of research problems is identified. The relevant literature is 
reviewed. In addition, the overall benefits obtained from the research results are also presented.
 5.	Objective: The research objectives are clearly identified to reflect the overall picture of 
the research.
 6.	Methodology: The research methods, including population, samples, instruments, steps 
of data collection, and statistics for data analysis, are clearly indicated. 
 7.	Results:	The research results obtained from analyzing the data are clearly interpreted 
according to the research objectives.
 8.	Discussion:	The research results are discussed with theoretical support so as to check 
whether the current research results are in line with or against the previous studies.
 9.	Conclusion:	The summary of the core issues found in the research is presented. 
 10.	Recommendations: Utilization of the research results, and guidelines for the next research 
should be recommended. 
	 11.	References:	The references must be based on APA (American Psychological Association) 
style (6th edition).

*	Writing	References	*
 1. Both Thai and foreign authors’ names in the in-text citation must be written in English only. 
Moreover, their last name should be written first, followed by the year of publication, and/or a page 
number, for example, Nuemaihom (2014) or (Nuemaihom, 2014: 23).
 2. The references are listed in the alphabetical order according to the last name of the author 
and not numbered. Moreover, Thai documents are written first, followed by foreign documents. 
 3. For referring the Thai documents, the documents must be translated into English, and these 
referred documents are placed below the first references under the title “Translated Thai References”. 
Moreover, the additional word “in Thai’ must be put in brackets [ ] i.e. [in Thai]. 
For example:

เอกสารอ้างอิง

อัครพนท์ เนื้อไม้หอม. (2553). พูดอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์ (Speaking English in All Situations) (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
 กรุงเทพฯ: ศูนย์การเรียนรู้และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ระบบดิจิตอล.
ดรุณี โยธิมาศ. (2558). ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำาหรับบุคลากร
 ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ปราสาทเมืองตำ่า อำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (รายงานผลการวิจัย). บุรีรัมย์: 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 
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Guo, M. (2012). Analysis on the English-translation errors of public signs: Theory and practice in language 
   studies. 2(6), pp. 1214-1219. 

Translated	Thai	Reference	
Nuemaihom, A. (2010). Speaking English in all situations (2nd ed.). Bangkok: Digital Media Learning and 
 Production Center. [in Thai]
Yothimas, D. (2015). A study and development of innovation on tourism English communication for tourism 
 personnel at Phnom Rung Sanctuary in Chaloemphrakiat district, Buriram province (Research 
 report). Buriram: Buriram Rajabhat University. [in Thai]

(For further information about the guidelines on writing references, please visit the 

website: http://rommayasan.bru.ac.th)

	This	reference	style	will	come	into	effect	from	Vol.	16	No.1	(January-April)	2018	onwards.
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

อีเมล : rommayasan@gmail.com เว็บไซต์: http://rommayasan.bru.ac.th

แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	รมยสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่..........เดือน............................. พ.ศ. ..................

เรียน	 บรรณาธิการวารสารวิชาการ รมยสาร

เรื่อง  ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ รมยสาร

 1.	ชื่อผู้ส่งบทความ

  (ภาษาไทย).....................................................................................................................................................

  (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................

 2.	ชื่อบทความ

  (ภาษาไทย)..................................................................................................................................................... 

  ....................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................

  (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................

 3.	สถานทีท่ำางาน................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................

  โทรศพัทท์ีท่ำางาน..............................................................โทรศพัทม์อืถอื......................................................

  โทรสาร.............................................................................อเีมล..........................................................................

 4. วฒุกิารศกึษาขัน้สงูสดุ.....................................................................................................................................

 5. ตำาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)............................................................................................................................

 6. สถานภาพผู้ส่งบทความ

  6.1  อาจารย์    อื่นๆ (ระบุ)......................................คณะ...................................................................

    สถาบนั....................................................................................................................................................

  ชื่อผู้วิจัยร่วม (ถ้ามี) กรณีผู้ส่งบทความไม่เป็นนักศึกษา

ชื่อ-สกุล	(ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล	(ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล
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  6.2   นิสิต/นักศึกษา

    ระดับปริญญาเอก   ระดับปริญญาโท หลักสูตร..................................................

       สาขาวชิา.........................................................................คณะ............................................................................. 

 สถาบนั.................................................................................................................................................................

 โปรดระบุชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

  1.  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................

    (ภาษาองักฤษ)..............................................................................................................

      ที่ทำางานปัจจุบัน........................................................................................................................................

  2.  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................

   (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................................

       ที่ทำางานปัจจุบัน.......................................................................................................................................

 7.	ประเภทของบทความ

   บทความวิจัย (Research article)  บทความวิชาการ (Academic article) 

    ภาษา   วรรณกรรม   ชาติพันธุ์   บรรณารกัษแ์ละสารสนเทศศาสตร ์

    ดนตรี   นาฏศิลป์   กฎหมาย   การพัฒนาสังคม 

    การศึกษา   สังคมศึกษา    การเมืองการปกครอง   ศิลปกรรม

    วัฒนธรรมและประเพณี           ประวัติศาสตร์   อื่นๆ (ระบุ).................................

 8. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้

  ชือ่–สกลุ..........................................................................................................................................................

  โทรศพัทม์อืถอื.................................................................โทรสาร...................................................................

  อเีมล..................................................................................................................................................................

  มคีวามเกีย่วขอ้งเปน็.......................................................................................................................................

 9. สิ่งที่แนบมาด้วย

   ไฟล์บทความวิจัย

   ไฟล์บทความวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

อีเมล : rommayasan@gmail.com เว็บไซต์: http://rommayasan.bru.ac.th
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 10. องค์ประกอบของบทความ

 ข้าพเจ้าได้จัดทำาบทความตามคำาแนะนำาการเตรียมต้นฉบับของวารสารวิชาการ รมยสาร ครบสมบูรณ์ ดังนี้

  บทความวิชาการ  บทความวิจัย 

  ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  คำาสำาคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  คำาสำาคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  บทนำา  บทนำา 
  เนื้อหา  วัตถุประสงค์การวิจัย 
  บทสรุป  วิธีดำาเนินการวิจัย
  ประวัติผู้วิจัย  ผลการวิจัย
  เอกสารอ้างอิง  อภิปรายผล
  ประวัติผู้วิจัย  สรุปผล
      ข้อเสนอแนะ
      เอกสารอ้างอิง

 
 11.	ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษได้ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของ	Abstract	และข้อมูลของผู้เขียนที่
	 แปลเป็นภาษาอังกฤษ	หรือบทความภาษาอังกฤษแล้ว	ขอรับรองว่าบทความฉบับนี้มีการใช้ภาษาอังกฤษ	
	 ที่ถูกต้องตามหลักภาษาและหลักไวยากรณ์ทุกประการ	เห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)

ตำาแหน่ง...........................................................
............/......................../...................

	 12.	อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจบทความนี้แล้ว	ขอรับรองว่าบทความวิจัยนี้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง
	 ตามหลักวิชาการ	เห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้	
	 *(กรณีที่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา)

อาจารย์ที่ปรึกษา ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)
.........../......................../...................

 13.	ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้	ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ไหนมาก่อนและไม่อยู่
	 ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น	และยินดีให้แก้ไขตามที่กองบรรณาธิการเสนอแนะ

ผู้ส่งบทความ ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
............/......................../...................

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

อีเมล : rommayasan@gmail.com เว็บไซต์: http://rommayasan.bru.ac.th
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ผลการพิจารณาบทความจากบรรณาธิการ

  เห็นควรดำาเนินการส่งประเมินเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
  ไม่รับพิจารณาบทความ (ระบุเหตุผล)

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม)
บรรณาธิการวารสารวิชาการ รมยสาร

หมายเหตุ
 1. ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มขอตีพิมพ์บทความด้วยลายมือที่อ่านง่ายและชัดเจน 
  โดยสแกนไฟลเ์ปน็ PDF พรอ้มสง่บทความตน้ฉบบั (ไฟล ์Word) ของทา่นไปที ่http://rommayasan.bru.ac.th 

   ติดต่อขอลงบทความ
 2. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความที่ระบุไว้ในวารสารวิชาการ รมยสาร 
  อย่างเคร่งครัด หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา
  ให้ดำาเนินการในขั้นตอนต่อๆ ไป
 3. บทความของท่านในส่วนของ Abstract และข้อมูลของผู้เขียนท่ีแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือบทความท่ีเป็นภาษาอังกฤษ
  ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ พร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญลงลายมือชื่อรับรอง
 4. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
  ลงลายมือชื่อรับรอง
 5. ผู้เขียนบทความจะต้องชำาระค่าดำาเนินการตรวจประเมินบทความ (Peer review) บทความละ 3,000 บาท และ
  ถ้ามีความจำาเป็นต้องส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 พิจารณากลั่นกรอง ผู้เขียนต้องชำาระค่าตรวจประเมิน 
  บทความเพิ่มอีก 1,500 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัย
  ราชภัฏบุรีรัมย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วารสารวิชาการ รมยสาร)”  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 
  427-1-25989-1 ในกรณีบทความของท่านไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร ทางกอง 
  บรรณาธิการ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการตรวจประเมินบทความนี้ให้ท่าน เพราะได้ใช้เงินส่วนนี้จ่ายเป็น
  ค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
 6. หลังจากบทความของท่านได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสารแล้ว ทางคณะกรรมการวารสารฯจะจัดส่งเล่ม
  วารสารให้ท่าน จำานวน 1 เล่ม หากท่านต้องการมากกว่า 1 เล่ม คณะกรรมการวารสารฯขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  เล่มละ 350 บาท โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล rommayasan@gmail.com

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

อีเมล : rommayasan@gmail.com เว็บไซต์: http://rommayasan.bru.ac.th
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หมายเลขสมาชิก..................
(สำาหรับเจ้าหน้าที่)

ใบสมัครสมาชิก

วารสารวิชาการ	รมยสาร

ข้าพเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................................

ทีอ่ยู.่..............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

โทรศพัท.์........................................... โทรสาร..........................................................อเีมล............................................

	  สมัครสมาชิก................ปี  (1 ปี 3 ฉบับ 500 บาท)  เริม่ตัง้แตฉ่บบัที.่..................................

	  ต่ออายุสมาชิก..............ปี (1 ปี 3 ฉบับ 500 บาท) เริม่ตัง้แตฉ่บบัที.่..................................

พร้อมกันนี้ได้ส่งค่าสมาชิก จำานวน............................บาท (ตัวอักษร.......................................................................)

 โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วารสารวิชาการ รมยสาร)”  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 427-1-25989-1

     ลงชื่อ...................................................ผู้สมัคร

       (..........................................................)

              วันที่..............................................................

 หลังจากการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay-in-slip) ไปที่โทรสารหมายเลข 044-612858 

หรือ อีเมล rommayasan@gmail.com 

ออกใบเสร็จในนาม

ชือ่............................................................................................................................................................................................

ทีอ่ยู.่..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

อีเมล : rommayasan@gmail.com เว็บไซต์: http://rommayasan.bru.ac.th
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บรรณาธิการวารสารวิชาการ รมยสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์/โทรสาร 044-6128585  อีเมล rommayasan@gmail.com
ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่ http://rommayasan.bru.ac.th


