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่ 16 ฉบั
บที่ 1 (มกราคม–เมษายน) 2561
ISSN 1686-0101
รมยสาร เป็ นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ มีกาหนดการพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับคือ เดือนมกราคม–เมษายน เดือนพฤษภาคม–สิ งหาคม
และเดือนกันยายน–ธันวาคม มีวตั ถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ นวัตกรรมและองค์ความรู ้ ใหม่ๆ ที่ได้จาก
งานวิชาการและงานวิจยั เกี่ ยวกับภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ชาติพนั ธุ์
บรรณารั ก ษ์แ ละสารสนเทศศาสตร์ ดนตรี แ ละนาฏศิ ล ป์ ศิ ล ปกรรม ประเพณี ว ฒ
ั นธรรม การ
ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี กฎหมายและการเมืองการปกครอง การพัฒนาสังคมและ
สังคมศึกษา การศึกษา และ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรี ยนรู ้
บทความทุกเรื่ องในวารสารเล่มนี้ได้ผา่ นการพิจารณาจากผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยสองท่าน โดยผูท้ รงคุณวุฒิที่พิชญพิจารณ์บทความไม่ทราบชื่อผูน้ ิพนธ์บทความนั้น
(Double-blind peer review) ทั้งนี้ เพื่อให้บทความมีคุณภาพและได้มาตรฐานทางวิชาการ บทความที่
ส่ งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรื ออยูร่ ะหว่างการพิจารณา
จากผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผูน้ ิพนธ์บทความจะต้องปฏิบตั ิตามระบบการอ้างอิง
เอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรื อบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
รมยสาร อย่างเคร่ งครัด
ส่ งบทความได้ที่เว็บไซต์ http://rommayasan.bru.ac.th หรื อ
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บทบรรณาธิการ

วารสารวิชาการ รมยสาร ฉบับปฐมฤกษ์ของปี พ.ศ. 2561 นี้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย คือ
การอ้างอิงเอกสารในเนื้อหา (In-text citation) ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น และ “เอกสารอ้างอิง” ท้าย
บทความที่เป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย โดยเพิ่มส่วน Translated Thai Reference ต่อ
จากรายการเอกสารอ้างอิงภาษาไทย นอกจากนั้น ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนข้อมูลส่วนตัวเพื่อ
แนะนำ�ผู้เขียน (Author) โดยให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงขอให้ท่านที่จะส่งบทความเพื่อตี
พิมพ์เผยแพร่ในรมยสาร ได้ศกึ ษาหลักเกณฑ์การเขียนบทความให้ละเอียดและปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดนีอ้ ย่าง
เคร่งครัด โดยข้อมูลส่วนนี้สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์รมยสารคือ http://rommayasan.bru.ac.th
“เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ เกษตรผสมผสาน หรือ เกษตรพอเพียง ที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มเกษตรกร
ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ปราชญ์ชาวบ้าน” เป็นการทำ�การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ มีต้นทุนต่ำ�
และรักษาระบบนิเวศ จึงนำ�ไปสูก่ ารพึง่ ตนเองได้...” นีค้ อื เนือ้ หาบางส่วนของบทความหนึง่ ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่
ในรมยสารฉบับนี้ ดังนัน้ จึงได้น�ำ แก่นแกนของบทความนีแ้ ปลงออกมาเป็นรูปบนหน้าปกวารสารเพือ่ ฉายให้
เห็นภาพ “การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
และในฉบับนี้ ยังมีบทความกิตติศักดิ์ “Learning and Teaching in Our Digital Age” ของ Professor
Dr. Will Barratt, Professor Emeritus of Educational Leadership, Indiana State University, U.S.A
มาร่วมแบ่งปันความรูด้ ว้ ย โดยข้อความตอนหนึง่ ของบทความนีม้ คี วามน่าสนใจมาก นัน้ คือ “In our digital
age, the formal and informal education industry provides wonderful experiences designed
for learning….(ในยุคสมัยแห่งดิจิทัล อุตสาหกรรมการศึกษาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการล้วนช่วย
เสริมประสบการณ์ที่ออกแบบไว้ให้เกิดการเรียนรู้อย่างน่าอัศจรรย์...” นอกจากบทความ 2 เรื่องนี้แล้ว ยัง
มีอีก 27 บทความที่น่าสนใจและน่าอ่านน่าศึกษาซึ่งจะช่วยเสริมเติมเต็มความรู้ให้หลากหลายรอบด้าน
กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิ นักวิชาการ และนักวิจยั ทีไ่ ด้สง่ บทความมาร่วมเผยแพร่
ในรมยสารและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสนใจส่งบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ในโอกาสต่อๆ ไป
								
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
									
บรรณาธิการ
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Abstract
Contemporary research and practice will be used to explore learning and teaching in
schools, colleges, on-line, and in the complex world of interpersonal and digital teaching
experiences. Focusing on the individual experience of learning declarative and procedural
knowledge provides a means to build more effective teaching experiences. Suggestions for
developing learning-centered, digitally based, and digitally enhanced education will be proposed.
Introduction
We all learn. Sometimes learning is easy, and sometimes learning is hard. We all teach.
Sometimes teaching is easy and sometimes teaching is hard. As a teacher I need to remember that
learning and teaching are not the same. Knowing what to teach and what to learn are different.
Knowing how to learn and knowing how to teach are different. As teachers we prepare our
students for life-long learning only when we help them learn how to learn.
First, we should examine three basic questions: What is learning? What is teaching?
What is the digital age? Learning is the acquisition of knowledge and skills as the result of
experience. Teaching is creating experiences that lead to learning knowledge and skills. The
digital age is about digital content delivery, digital content collection, and digital relationships.
These definitions are the authors and have proved useful in understanding the education industry.
It is fashionable to write about e-Learning, however when you look at what is presented it
is all about e-Teaching, which is quite different. Learning and teaching are not the same.
Teaching does not mean that students are learning. In our digital age, the formal and informal
education industry provides wonderful experiences designed for learning; MOOCs, TED Talks,
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digitally enhanced classrooms, distance education offerings, books, podcasts, and YouTube are
among the well-known providers of teaching. Learning, however, is personal. Only the individual
can learn. All of the teaching requires a learner.
Exploring Learning – Knowing What and Knowing How
First, we need to understand learning. Psychological research tells us that there are two
kinds of knowledge, declarative, knowing what, and procedural, knowing how. A quick Google
Scholar search identified over 17,000 articles published on this topic since 2014, and over 600,000
web links. Having two types of knowledge, basically having two ways that our brains work with
information and interact with the world, makes learning and teaching more complicated.
Declarative knowledge is about the what of the world, is verbal, is conscious, is things like how
many states or provinces there are, how many bones in the human body, how many planets in our
solar system. Procedural knowledge is about the how of the world, is non-verbal, is unconscious,
is sometimes called skill, is things like riding a bicycle, critical thinking, language, and creativity.
Learning declarative knowledge, what something is, is about filling long term memory
with facts. Rote memorization is commonly used. Memorization with connections is a great way
to enhance declarative learning, for example the English language alphabet song combining music,
rhythm, and words. Mnemonic devices based on associations are available to the learner.
Repetition is often used. If used in appropriately timed repetition works well for learning
declarative knowledge.
Teaching declarative knowledge, basic facts, employs lectures and fact sheets. Lists of
formulas to memorize are standard fare: formulas for the volume of a cone, for chemical
composition, for ROI calculations, for Mean and Standard Deviation. The transmission of facts is
a basic part of the educational industry.
Learning procedural knowledge, how to do something, requires learning by doing. The
writers on procedural knowledge often use riding a bicycle as an example of procedural
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knowledge. Bike riding is not something that we can learn from a book. Reflective practice is
what helps us learn how to do things.
Teaching procedural knowledge typically involves internships, projects, problem-based learning,
case studies and other examples of practice. Supervision, structured experiences of increasing
complexity, and opportunities to reflect on their learning are central to teaching procedural
knowledge. Successfully teaching procedural knowledge requires a deep understanding of the
procedure to be learned.
Digital Then and Now – What We can Learn from the World around Us
My first computer came with a paper manual for DOS 1.1, filled with facts. The teaching
in the digital world back then was about facts, about declarative knowledge, about learning the
commands to do what we wanted. Now, when you buy a new phone, there is a small quick start
guide and then you are on your own. Teaching and learning in the digital world has changed.
Video games, perhaps the cutting edge of software and learning, don’t come with manuals, but rely
on the process of discovery as you play the game and level up. We need to know how we learn
digital skills. Teaching new technology is currently about letting you learn process by exploring.
This lesson in teaching and learning has not been moved into the classroom.
Learning is the result of experience. As a teacher I am in the experience business. I create
a learning environment. Listening to me talk is one kind of experience, analyzing a case study is
another kind of experience. Learning and teaching declarative knowledge is very different than
learning and teaching procedural knowledge. Think for a minute about learning facts (using the
manual) and learning skills (engaging in the process) in our digital age. We teach facts in a
different way more than we teach skills. We teach the names of each state or province different
from the way we teach riding a bicycle.
There is a debate in English language education about declarative teaching, for example
learning by memorizing vocabulary and strict grammar rules, or procedural teaching, for example
learning by speaking, listening, reading, and writing. The research shows that language is best
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taught, or rather that students learn best, in an experiential environment. Language tests now have
questions on speaking, listening, reading, and writing. Serious language tests are not about
grammar and vocabulary. Why are so many language classes about grammar and vocabulary?
Declarative knowledge goes out of date quickly. Knowledge decay is a real thing and the
half-life of facts deserves a serious look. The half-life of knowledge in education is hard to
estimate, but a good guess is that half of the facts that we teach students in college will be out of
date in 5-7 years. Arbesman’s (2012) book title is self-explanatory: “The Half-life of Facts: Why
Everything We Know Has an Expiration Date”.
More Complexity
There is always more detail, always a larger picture, always more connections, and always
a lot we don’t know. Learning is both cognitive and affective. After all we each have a single
integrated brain. We learn best in an emotionally positive environment (Medina, 2010) according
to research, and learn worst in an emotionally negative environment. So, why is school no fun?
Why does Bloom (1956) get cited on the cognitive domain much more than Krathwohl, Bloom and
Masia (1964) get cited for the affective domain? Putting these two domains in separate books is
counter to everything we know about brains.
Research with the University Learning Outcomes Assessment (Barratt and Frederick,
2018, Frederick, M.A., Sasso, P. A. and Maldonado, J. M., 2018) provides a lot of detail on the
experiences related to positive learning outcomes. The simple summary is “It’s the relationship”.
Relationships between students and others on campus are correlated positively with learning
outcomes. The focus on the relationship tells us a lot about the campus learning environment.
Relationships are based-complex interactions involving both cognitive and affective parts of our
brains.
Digital relationships, computer mediated communication, are central in our lives now
through phones, SMS, and social media. E-Learning, or more properly e-teaching, seems to place
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more emphasis on the cognitive component of the teaching experience than on the affective
component of the learning environment.
Inputs, Process, or Outcomes
Astin’s (1991) simple Inputs-Environment-Outcomes model from program evaluation
serves as a lens to ask a question about education. Stufflebeam’s (2008) Context-Inputs-ProcessProduct work similarly well as an analytical lens for schools. Does your school value Inputs for
learning, the Environment/Process of learning, or the Outcomes/Product of learning? Look at
what is measured and reported and you will discover the answer to that question. For the most part
the process of learning, the person participating in experiences contained in the learning
environment, is the critical part of education, and is most widely ignored.
What would a school look like if the emphasis were on the process of learning, rather than
inputs and outcomes? What would inputs, like curricula, teaching materials, etc., be like if the
emphasis were on process? What would the outcomes assessments be like if the emphasis were on
learning processes?
Learning Centered Schools
What would schools be like if they were focused first on student and teacher learning?
One feature of a learning centered school would be an emphasis on basic skills for learners. This
emphasis includes skills in formal learning environments like classrooms, in on-line environments,
and in informal settings. Boileau (2018) noted that the majority of learning happens outside of
class.
Becoming or Being? Growth Mindset
Dweck (2006) wrote about growth mindset, which is one way to look at learning. If we
focus on growth and learning rather than focus on staying the same, our lives change and we learn
more. If we believe ourselves to be stable then the world moves on and passes us by and we don’t
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learn. If we believe ourselves to be in the process of becoming, rather than being or stable, then
we learn, grow, and change. I recently learned the word liminal. It means to be in a stage of
transition, standing on a threshold or something new while embracing something old. My visual
metaphor for being liminal is to be standing in a doorway, with a foot in each space, or standing at
a crossroads.
You cannot step into the same river twice. This old adage recognized that a flowing river
is in constant change. In fact, you cannot step into the same river once. Change flows around us,
and stepping into the water changes the flow in that moment.
Life in our digital age moves pretty fast, and we need to keep up. Don’t be angry at
people using social media, they are trying to keep up with the news. Social media is about
learning declarative knowledge. Gossip, news, and information are all declarative knowledge.
Social media and digital news outlets are designed to focus you on declarative knowledge. Where,
then is the procedural knowledge channel? In our digital age, where do we go to learn critical
thinking, new software, a new language?
A final question: What are each of us doing to provide people with procedural knowledge
learning experiences in the digital world? Some people create digital Professional Learning
Communities, some people write computer games, me, I write blogs.
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารู ปแบบนวัตกรรมการจัดการเครื อข่ายเพื่อการ
ส่ งเสริ มหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดย
กลุ่มเป้ าหมายที่ศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จานวน 6
คนและ 2) เครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จานวน 30 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลและ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจุ บ ัน สมาชิ ก เครื อ ข่ ายปราชญ์
ชาวบ้านมีลกั ษณะที่หลากหลาย มีการขับเคลื่อนการทางานที่มีลกั ษณะผสมผสาน คือ เป็ นทั้งบุคคล
ในสายเลือด และบุคคลที่มีความศรัทธาต่อวิธีคิดและคาสอนของปราชญ์ชาวบ้านมาร่ วมอุดมการณ์
เป็ นจานวนมากขึ้น โดยกิจกรรมหลักของกลุ่มประกอบด้วย การประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การอบรม
หลักสู ตร วปอ. (ภาคประชาชน) การประชุ มสมาชิกภายในเครื อข่ายฯ การประชุมเครื อข่ายปราชญ์ฯ
บุ รีรั ม ย์ และการประชุ ม พหุ ภ าคี ภ าคอี ส าน ส าหรั บ ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ใ ช้ใ นปั จ จุ บ ัน
ส่ วนมากติดต่อและประสานงานด้วยโทรศัพท์ ไลน์และเฟชบุ๊คส์ ระบบการสร้างความสัมพันธ์ส่วน
ใหญ่ ป ราชญ์ ช าวบ้า นจะมี ก ารจัด ท าท าเนี ย บรุ่ น ของผู ้เข้า รั บ การอบรมหลัก สู ต ร วปอ. (ภาค
ประชาชน) มี ก ารจัด ท าข้ อ มู ล ทะเบี ย นสมาชิ ก เครื อข่ า ยฯ และการก ากับ ติ ด ตามเป็ นระยะ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการมาร่ วมเครื อข่ายฯ ส่ วนใหญ่จะเปิ ดประโยชน์ในเชิงคุณค่ามากกว่ามูลค่า
กล่าวคือ เกิ ดแหล่ งเรี ยนรู ้ เพิ่ม เครื อข่ายเพิ่ม ขึ้น และมี ช่ องทางการสร้ างงานสร้ างอาชี พ ในชุ มชน
เพิ่ ม ขึ้ น ส าห รั บ รู ป แบ บ น วั ต ก รรม ก ารจั ด ก ารข องเครื อข่ า ยป ราช ญ์ ชาวบ้ า น ใน ภาค
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ตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่จะทาให้เกิ ดความต่อเนื่ องในการขับเคลื่ อนที่สาคัญคือ จะต้องสร้าง ค้นหา
ทายาทปราชญ์ชาวบ้านเพื่อ ให้เป็ นกาลังสาคัญในการสานต่อและขยายผลการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิ และสร้างความร่ วมมือกับหน่ วยงาน องค์การจากภายนอก เพื่อ
เป็ นพลังทางวิชาการเสริ มการขับเคลื่อน สิ่ งที่สาคัญต่อมาคือต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ที่เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม เกิ ดความต่อเนื่ อง และขยายผลไปยังผูส้ นใจได้ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิ ดการ
รับ รู ้ ในระดับ ที่ กว้างขวางมากขึ้นจะต้องมี การประชาสัม พันธ์ ก ารดาเนิ นงานผ่านสื่ อทุ กช่ องทาง
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันอย่างต่อเนื่องและเป็ นรู ปธรรม
คาสาคัญ: นวัตกรรมการจัดการ, เครื อข่าย, ปราชญ์ชาวบ้าน

Abstract
The purposes of this research were to study and develop the management innovation
model of networks for supporting the philosophy of sufficiency economy of local sage networks in
the northeastern region. The target groups were from two groups: 1) six local sages, and 2 ) 3 0
local sage networks in the northeastern region. The collected data were then analyzed and
presented in qualitative way. The findings revealed that the present states of local sage network
members were mostly varied, moving forward for working with integrated attributes, i.e. they were
both siblings and persons who believed in local sage principles and mostly share the ideology. The
main group activities of the members included the learning exchange meetings, the National
Defence College of Thailand training courses, the internal member’s network meetings, Buriram
local sage network meetings, and the Esan multilateral meetings. The channels for communication
mostly used for coordinating activities were telephone, line and face book. The relationship
building system was that most local sages arranged the cohort directory books of the National
Defence College of Thailand training courses, prepared the record of the network member
information, and followed-up sporadically. The benefits gained from the networks were provided
in values more than costs; that is, there were more learning resources, networks, and channels for
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occupation building in the communities. In order to develop the management innovation model of
networks for supporting the philosophy of sufficiency economy of local sage networks in the
northeastern region continuously, the local sages should build up the local sage heirs to be the
important powers to carry on and extend the sufficiency economy principle into practice, and
cooperate with the organizations and external sectors to be a driven-academic power. Importantly,
the vision should be established together in order to be the utmost utilization for communities and
societies continuously, and magnify the outcomes to the interest persons through all kinds on
media channels. The network establishment should be built up and intertwine the networks among
persons, mental power activities and community model preparation for constant and concrete
knowledge exchanging each other.
Keywords: management innovation, networks, local sages
บทนา

การพัฒ นาชุ ม ชนเป็ นส่ ว นประกอบที่ ส าคัญ อย่างยิ่ง ต่ อการพัฒ นาประเทศก าลังพัฒ นา
รวมทั้งประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามเป็ นที่ทราบกันดีว่าเป็ นการยากที่จะหยุดยั้งกระแสโลกาภิวตั น์
ไม่ให้ รุก เข้าไปในชุ ม ชนชนบท ข้อเท็จจริ งที่ พ บเห็ นเป็ นที่ ป ระจัก ษ์ในประเทศไทยปั จจุ บ นั คื อ
ระบบการผลิตสมัยใหม่และวิถีการดาเนินชีวติ ที่นิยมความสะดวกสบายได้รุกเข้าไปยังชุมชนชนบท
อย่างต่อเนื่อง ทาให้ครัวเรื อนชนบทต้องปรับวิถีการดาเนินชีวติ ให้คล้ายคลึงกับครัวเรื อนในเมืองมาก
ขึ้ น ชุ ม ชนเองก็ ไ ด้พ ยายามเลื่ อ นระดับ การพัฒ นาด้า นต่ า งๆ สู่ ค วามเป็ นเมื อ งมากขึ้ น จนหลาย
ครัวเรื อนไม่สามารถหารายได้ให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็ นเงาตามตัว จึงต้องพยายามอย่าง
หนักในการทามาหากินเพื่อหารายได้อนั ส่ งผลให้เวลาในการปฏิ สัมพันธ์ระหว่างกันที่เคยมีอยู่เดิม
ลดลง การช่วยเหลือซึ่ งกันและกันและเพื่อส่ วนรวมจึงลดลงด้วย ชุ มชนชนบทในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่
จึงมีความอ่อนแอ พึ่งตนเองได้นอ้ ย (Masae, 2011)
จากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว จึงเป็ นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวางว่าจะผลักดัน
อย่างไรให้ชุมชนชนบทมีพลังที่สามารถพึ่งพาตนเองได้สูงดังเช่นในอดีต เพราะการที่ชุมชนชนบท
อ่อนแอลงจะไม่เป็ นผลดีต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม หน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงปั ญหาที่เกิดขึ้น
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และที่ ส าคัญ รัฐบาลได้มี ความพยายามในเชิ งนโยบายด้วยการน้อมนาหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาประเทศ พร้ อมทั้งผลักดันให้หน่ วยงานราชการที่ เกี่ ย วข้องน า
นโยบายไปปฏิบตั ิ ในขณะเดียวกันภาคเอกชนทั้งบริ ษทั ห้างร้านและองค์กรพัฒนาเอกชนบางส่ วนก็
ได้มีโครงการและกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนได้ผลพอสมควร
การขับ เคลื่ อนการพัฒ นาชุ มชนเป็ นความพยายามในการปรับ ปรุ งหรื อเปลี่ ยนแปลงสภาพต่ างๆ
ภายในแต่ละชุ มชน โดยประชาชนในชุ มชนมี ส่วนร่ วมในการค้นหาเรี ยนรู ้ คิด ตัดสิ นใจ วางแผน
และลงมื อ ด าเนิ น การ เพื่ อ สนองความต้อ งการของสมาชิ ก ชุ ม ชนด้ ว ยก าลัง ความรู ้ ความคิ ด
ความสามารถ และทรัพ ยากรที่มีอยูภ่ ายในชุมชนเป็ นหลัก (Jongwutiwes, 2007) การพัฒนาชุมชนที่
เหมาะสมจะต้องให้ประชาชนในชุ มชนเข้ามามีบทบาทเป็ นผูแ้ ก้หรื อมีส่วนสาคัญในการแก้ปัญหา
นั้น โดยการเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชนอย่างต่อเนื่ องเพื่อนาไปสู่
การแก้ไขปั ญหาที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและการปรับตัวในการดารงชี พให้สามารถ
พึ่งตนเองได้ในบริ บทที่เป็ นอยู่ รวมทั้งสามารถรองรับต่อผลกระทบต่างๆ ได้อย่างแท้จริ ง ซึ่ งปัจจุบนั
เป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าแนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนที่เหมาะสมนั้นต้องเน้นให้
สมาชิ กชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการพัฒนาชุ มชนทุกขั้นตอนให้มากที่สุด เพราะสมาชิ ก
ชุ มชนเป็ นผูร้ ู ้ และเข้าใจปั ญหาได้ดีกว่าคนภายนอก ทั้งยังเป็ นผูท้ ี่ได้รับผลการพัฒนาโดยตรง ทั้งนี้
ชุ มชนจักต้องอาศัยแนวคิด และตัวแบบในการพัฒนาที่สามารถทาให้ประชาชน สามารถดารงอยูไ่ ด้
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศ
โดยดาเนิ นไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจในชุ มชนเพื่อให้กา้ ว
ทันต่อกระแสโลกาภิวตั น์
ผลจากการทบทวนแนวคิ ดการพัฒนานี้ ท าให้ เกิ ดการน้อมนาหลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาใช้เป็ นกรอบแนวคิดหลักอีกแนวคิดหนึ่งในการกาหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ และ
ผลของการดาเนิ นการพัฒนาตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเริ่ ม มีความชัดเจนมากขึ้นใน
สังคมนักคิด นักพัฒนา ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเริ่ มปฏิ บตั ิ อย่างจริ งจังและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ได้สนองนโยบายของรัฐบาล โดยตระหนักถึ งภารกิจหน้าที่การสร้างฐานและพลังในการ
ขับเคลื่อน คน ครอบครัว ชุ มชน สังคม ให้สามารถพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสาคัญกับ
การสร้ างรากฐานความมัน่ คงให้แก่เกษตรกรซึ่ งเป็ นคนส่ วนใหญ่ของประเทศ โดยการพัฒนาองค์
ความรู ้เพื่อเป็ นทุ นมนุ ษย์ที่จะนาพาให้เกิ ดทุนทางสังคม สร้ างสังคมที่เข้มแข็ง ยัง่ ยืนต่อไปเพื่อให้
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บรรลุ เจตนารมณ์ ดงั กล่าว สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ดาเนิ นการโครงการ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ในการ
เอื้ออานวยให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาอาชีพเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ต้ งั แต่ข้ นั ที่หนึ่งถึงขั้นที่สาม
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกันภายในชุ มชนให้ได้มาก
ที่ สุ ด (Office of the permanent secretary for ministry of agriculture and cooperatives, 2007, p.8)
พร้ อมทั้งมอบหมายภารกิ จให้ป ราชญ์ช าวบ้านท าหน้าที่ ฝึกอบรม ถ่ ายทอดความรู ้ แนวคิ ด และ
ประสบการณ์ให้เกษตรกร โดยมีความคาดหวังให้ปราชญ์ชาวบ้านทาหน้าที่ในการเปลี่ยนวิธีคิดของ
เกษตรกร ชี้แนะให้เกษตรกรสามารถค้นหาปั ญหาตามประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้านแต่ละท่าน
ที่ได้ดาเนินการจนสามารถแก้ปัญหาของตนเอง หลุดพ้นจากความยากจนและพึ่งตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
ในขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่า การทาเกษตรในรู ปแบบ “เกษตรทฤษฎีใหม่”
หรื อ “เกษตรผสมผสาน” หรื อ “เกษตรพอเพียง” ที่ขบั เคลื่อนโดยกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการยกย่องว่า
เป็ น “ปราชญ์ชาวบ้าน” เป็ นการทาการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ มีตน้ ทุนต่าและรักษาระบบ
นิเวศจึงนาไปสู่ การพึ่งตนเองได้ นับเป็ นวิธีการที่เหมาะสมกับเกษตรกรรายย่อยที่แม้แต่ผมู ้ ีพ้ืนที่เพียง
1 ไร่ ก็อยูไ่ ด้
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเป็ นภูมิภาคที่มีปราชญ์ชาวบ้านจานวนมาก มีความเข้มแข็งในการ
ดาเนิ น ตามวิถี แ ห่ ง หลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง และยังพบอี ก ว่า ว่า มี ค วามร่ วมมื อ กัน จัด
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง จากการเริ่ มต้นของผูน้ าเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านจานวนหนึ่ งได้ร่วม
ปรึ กษาหารื อกันและก่อตั้งชมรมผูน้ าชาวบ้านอีสานขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 และได้มีการขยายเครื อข่าย
การพึ่ งพาตนเอง และพึ่ งพากัน เองอย่างกว้างขวาง ภายหลัง เกิ ด วิก ฤติ เศรษฐกิ จมหภาคในเดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2540 และความรุ น แรงของปั ญ หาเศรษฐกิ จและสัง คมของภาคอี ส าน และของ
สังคมไทยเพิ่ ม ขึ้ นตามล าดับ ปราชญ์ช าวบ้านภาค ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่ น นครราชสี ม า
อานาจเจริ ญ สุ รินทร์ และบุรีรัมย์ ได้รวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น จึงเป็ นเวทีที่เปิ ดโอกาสให้มีบุคคล
มาร่ วมคิด และร่ วมดาเนิ นการเรื่ องการพึ่งตนเอง และพึ่งพากันเอง การรวมคนมีท้ งั ระดับกลุ่ม ระดับ
หมู่บา้ น ระดับตาบล ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาค ใช้เทคนิ คการประชุ มหมุนเวียนไป
ตามสถานที่ต่างๆ ของสมาชิ กเครื อข่าย นอกจากทาให้ได้เรี ยนรู ้ร่วมกันแล้วยังทาให้เกิดการรู ้จกั กัน
อย่า งลึ ก ซึ้ ง เกิ ด การจัด กิ จ กรรมฟื้ นฟู ว ฒ
ั นธรรมและขนบธรรมเนี ย นที่ ดี ง ามในอดี ต เช่ น การ
ทอดผ้าป่ าพันธุ์ไม้ การพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ การพึ่งตนเองและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน การสร้างองค์
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ความรู ้เหล่านี้เกิดได้มากมายหลายวิธี ทั้งจากการระดมสมองจากประสบการณ์ของเครื อข่ายและการ
ทดลองทาในสิ่ งที่ยงั ไม่รู้ ผลของการประชุ มเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสานที่ผ่านมาทาให้เกิ ด
องค์ความรู ้ต่าง ๆ มากมาย เช่น องค์ความรู ้ในการออมดิน ออมน้ า ออมต้นไม้ และสัตว์พนั ธุ์พ้ืนเมือง
ที่ทนโรค ทนแล้ง องค์ความรู ้ในการสร้างความสุ ขที่ยนื ยาว องค์ความรู ้ในการดาเนินงานเรื่ องเด็กรัก
ถิ่น องค์ความรู ้ ในการดาเนิ นการเรื่ องผูส้ ู งอายุและองค์ความรู ้ ในการดาเนิ นการเกษตรผสมผสาน
และองค์ความรู ้เหล่านี้เป็ นสิ่ งจาเป็ นในการขับเคลื่อนสังคม และผลักดันข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่
จะเป็ นประโยชน์อย่างมากที่จะสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรชุมชนและประเทศต่อไป
จากองค์ ค วามรู ้ ชุ ด ความรู ้ ต่ า งๆ ที่ เกิ ด จากการรวมกลุ่ ม ของปราชญ์ ช าวบ้ า นภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อทาให้ เกิดเครื อข่ายของปราชญ์ชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ ยนวิธีคิด
จากหลักสู ตร วปอ. (ภาคประชาชน) สามารถพึ่งตนเอง และพึ่ งพากันเองในระดับชุ มชนมากขึ้ น
ดังนั้นจึ งทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่ จะศึกษารู ปแบบนวัตกรรมการจัดการเครื อข่ายเพื่ อการส่ งเสริ ม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ซึ่ งดาเนิ นการมา
อย่างต่ อ เนื่ อ งถึ ง ปั จจุ บ ัน จึ ง ควรค่ า แก่ ก ารถอดบทเรี ย นด้านรู ป แบบการบริ ห ารจัดการเครื อ ข่ า ย
ดังกล่าวมาใช้พฒั นาศักยภาพของการจัดการเครื อข่ายและขยายผลไปยังเครื อข่ายภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาการจัดการเครื อข่ายการส่ งเสริ มหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของเครื อข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบนวัต กรรมการจัด การเครื อ ข่ า ยเพื่ อ การส่ ง เสริ ม ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 ปราชญ์ชาวบ้านภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รวมกลุ่มกันในลักษณะเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน ซึ่ ง
มีความต่อเนื่องในการดาเนินงานด้านการส่ งเสริ มและถ่ายทอดองค์ความรู ้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งเป็ นที่ยอมรับและเป็ นที่รู้จกั อย่างกว้างขวาง จานวน 6 คน
ประกอบด้วย 1) นายบุญเต็ม ชัยลา ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น 2) นายผอง เกตุพิบูลย์ ปราชญ์
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ชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น 3) นายผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ 4) นายคาเดื่อง
ภาษี ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ 5) นายไพรัตน์ ชื่นศรี ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ และ 6)
นายจันทร์ที ประทุมภา ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนครราชสี มา กลุ่มที่ 2 เครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็ นบุคคลที่ผา่ นกระบวนการ/เข้าร่ วมการอบรมในหลักสู ตรต่างๆ จากศูนย์
การเรี ยนรู ้ปราชญ์ชาวบ้าน และภายหลังจากการอบรมแล้วได้นาองค์ความรู ้จากที่ได้รับในระหว่าง
การอบรมไปปฏิบตั ิจริ ง และเกิดการขยายผลอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยเลือกตัวแทนของเครื อข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านที่เป็ นต้นแบบในการปฏิบตั ิจริ ง และเป็ นพื้นที่รองรับการศึกษาดูงานของศูนย์การ
เรี ยนรู ้ปราชญ์ชาวบ้านแต่ละศูนย์ โดยเลือกมาศูนย์ฯ ละ 5 คน รวมจานวนทั้งสิ้ น 30 คน
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ประกอบด้ว ยแบบสั ง เกต (Observation form) แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)ซึ่งเป็ นแบบมีโครงสร้างคาถาม (Structured interview)
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผูศ้ ึกษาได้จาแนกกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น 5 ระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาข้อมูลบริ บทและสภาวการณ์ปราชญ์ชาวบ้านฯ ทั้ง 6 ศูนย์ ประกอบด้วย
1) ศู นย์ก ารเรี ยนรู ้ ฯ นายบุ ญ เต็ม ชัย ลา จังหวัดขอนแก่น 2) ศูน ย์ก ารเรี ยนรู ้ ฯ นายผอง เกตุ พิ บู ล ย์
จังหวัดขอนแก่น 3) ศูนย์การเรี ยนรู ้ฯ นายผาย สร้อยสระกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ 4) ศูนย์การเรี ยนรู ้ ฯ
นายคาเดื่อง ภาษี จังหวัดบุรีรัมย์ 5) ศูนย์การเรี ยนรู ้ฯ นายไพรัตน์ ชื่นศรี จังหวัดบุรีรัมย์ และ 6) ศูนย์
การเรี ยนรู ้ฯ นายจันทร์ที ประทุมภา จังหวัดนครราชสี มา
ระยะที่ 2 วิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้ มูล บริ บทและสภาวการณ์ ของปราชญ์ชาวบ้านฯที่ได้
จากกระบวนการสัมภาษณ์ และถอดบทเรี ยนในขั้นตอนที่ 1 เพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนารู ปแบบ/กระบวนการในการจัดการเครื อข่ายฯ
ระยะที่ 3 การนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ /สังเคราะห์ จากขั้นตอนที่ 2 มาเป็ นข้อมูล
พื้นฐานสาหรับสร้างรู ปแบบ/กระบวนการในการจัดการเครื อข่ายฯ
ระยะที่ 4 จัดประชุมระดมสมองผูท้ รงคุณวุฒิและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
ระยะที่ 5 การตรวจสอบรู ป แบบการจัด การเครื อ ข่ า ยฯ โดยรั บ ฟั ง ข้อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านองค์ความรู ้ หลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพียง ทฤษฎี ใหม่ และองค์
ความรู ้ ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อให้ผลจากการถอดบทเรี ยนมีความสมบูรณ์และใช้เป็ นแหล่งอ้างอิงทาง
วิชาการที่เชื่อถือได้
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4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูศ้ ึกษาจะนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยแบ่งออกเป็ น
5 ขั้น คือ1) การใช้แนวคิด ทฤษฎี และการสร้างกรอบแนวคิดสาหรับการวิเคราะห์ 2) การตรวจสอบ
ข้อมูล 3) การจดบันทึกและทาดัชนีขอ้ มูล 4) การทาข้อสรุ ปชัว่ คราวและการกาจัดข้อมูล 5) การสร้าง
ข้อสรุ ปและการพิสูจน์ขอ้ สรุ ป ทั้งนี้ ได้นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์/สังเคราะห์มาอธิบายเพื่อเชื่อมโยง
ประเด็นต่างๆ ในบริ บทที่เกี่ยวข้องกันแต่ละด้าน
ผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจุบนั สมาชิ กเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านมีลกั ษณะที่หลากหลาย มีการ
ขับเคลื่อนการทางานที่มีลกั ษณะผสมผสาน คือ เป็ นทั้งบุคคลในสายเลือด และบุคคลที่มีความศรัทธา
ต่อวิธีคิดและคาสอนของปราชญ์ชาวบ้านมาร่ วมอุดมการณ์เป็ นจานวนมากขึ้นโดยกิจกรรมหลักของ
กลุ่ ม ประกอบด้วย การประชุ ม แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ก ารอบรมหลักสู ตร วปอ. (ภาคประชาชน) การ
ประชุมสมาชิกภายในเครื อข่ายฯ การประชุ มเครื อข่ายปราชญ์ฯ บุรีรัมย์ และการประชุมพหุ ภาคีภาค
อี ส านส าหรั บ ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ใ ช้ใ นปั จ จุ บ ัน ส่ ว นมากติ ด ต่ อ และประสานงานด้ว ย
โทรศัพท์ ไลน์ และเฟชบุ๊คส์ ระบบการสร้างความสัมพันธ์ส่วนใหญ่ปราชญ์ชาวบ้านจะมีการจัดทา
ทาเนี ยบรุ่ นของผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสู ตร วปอ. (ภาคประชาชน) มีการจัดทาข้อมูลทะเบียนสมาชิก
เครื อข่ายฯ และการกากับติดตามเป็ นระยะ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการมาร่ วมเครื อข่ายฯส่ วนใหญ่
จะเปิ ดประโยชน์ในเชิ งคุ ณ ค่ามากกว่ามู ลค่า กล่าวคือเกิ ดแหล่งเรี ยนรู ้เพิ่ม เครื อข่ายเพิ่ มขึ้ น และมี
ช่องทางการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนเพิ่มขึ้น
สาหรับรู ปแบบนวัตกรรมการจัดการของเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ที่ จะท าให้ เกิ ด ความต่ อเนื่ องในการขับ เคลื่ อนที่ ส าคัญ คื อ จะต้องสร้ างและค้น หาทายาทปราชญ์
ชาวบ้าน เพื่อให้เป็ นกลไกที่สาคัญในการสานต่อและขยายผลการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ยงสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยใช้หลักการสร้ างความร่ วมมือกับ หน่ วยงาน องค์การ
ภายนอกซึ่ งจะเป็ นพลังทางวิชาการและช่วยเสริ มการขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่องทั้งตัวบุคคลและ
ผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และขยายผลอย่างเป็ นรู ปธรรม แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้
เกิ ดการรั บ รู ้ ในระดับ ที่ ก ว้างขวางมากขึ้ นจะต้องมี ก ารประชาสั ม พัน ธ์ก ารดาเนิ น งานผ่านสื่ อทุ ก
ช่องทาง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันอย่างต่อเนื่ อง และมีระบบการจัดเก็บข้อมูล
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ของปราชญ์ชาวบ้านทุกมิติในรู ปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศปราชญ์ชาวบ้านที่เอื้อต่อการสื บค้นและ
ใช้ประโยชน์ของผูส้ นใจได้อย่างกว้างขวาง
อภิปรายผล
จากผลการศึ ก ษารู ป แบบนวัต กรรมการจัด การเครื อ ข่ า ยเพื่ อ การส่ ง เสริ ม หลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พบว่ากระบวนการจัดการ
เครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ แต่ละเครื อข่ายจะมีรูปแบบการจัดการที่แตกต่าง
กันไปทั้งด้านการพัฒนาหลักสู ตรการอบรม การพัฒนาเครื อข่ายภายหลังสิ้ นสุ ดการอบรม และการ
เชื่ อมร้ อยและขยายเครื อข่ายของปราชญ์ชาวบ้านแต่ละท่าน สาหรับการประชุ มในระดับเครื อข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานนั้นจะได้รับการออกแบบ และดาเนินกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องโดย
มูลนิธิพฒั นาชุ มชนอย่างยัง่ ยืนเพื่อคุณภาพชี วิตที่ดี ตั้งแต่กระบวนการเรี ยนเชิ ญผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม ทั้ง
ระดับการประชุมสัญจร และการประชุมสรุ ปผลงานประจาปี ดังนั้น รู ปแบบการจัดการเครื อข่ายฯ จึง
ถูกออกแบบและดาเนินการโดยบุค คลที่อยูภ่ ายนอกเครื อข่ายปราชญ์ฯ ซึ่ งอาจทาให้ปราชญ์ชาวบ้าน
ที่ร่วมเวทีการประชุ มไม่ได้มีส่วนร่ วมในการออกแบบการประชุม ไม่ได้รับรู ้ถึงลักษณะที่ควรนาไป
ประยุกต์ใช้หรื อสถานการณ์ ที่ควรป้ องกัน แก้ไขมิ ให้เกิ ดขึ้นในครั้งต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เครื อข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านมีลกั ษณะของความเป็ นเครื อข่ายที่ดี คือ
1) มีโครงสร้างทาง
ความคิดใกล้เคียงกัน 2) ไม่มีลาดับขั้น แต่ละองค์กรเป็ นอิสระต่อกัน 3) แบ่งงานกันทา 4) ความ
เข้มแข็งขององค์กรที่ร่วมกันเป็ นเครื อข่ายนาไปสู่ ความเข้มแข็งของเครื อข่าย 5) มีส่วนร่ วมในการ
ก าหนดการจัดการกัน เอง และ 6) ความส าเร็ จของเครื อข่ ายต้อ งอาศัย ระยะเวลาในการบ่ ม เพาะ
ความสัมพันธ์ ศรัทธา เชื่ อใจ เพื่อร่ วมกันแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Boon-long, 2015) จึงต้องให้ทุก
ฝ่ ายได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการออกแบบ กาหนดกิ จกรรมต่างๆ ในเวทีประชุ ม เพื่อให้เกิ ดการรับรู ้
และมองเห็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ร่วมกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน (Chareonwongsak, 2000: 36-43)
ดังนั้น เพื่อให้ปราชญ์ชาวบ้านที่มาร่ วมกันในรู ปของเครื อข่าย ซึ่ งเรี ยกว่า “เครื อข่ายปราชญ์
ชาวบ้านภาคอี ส าน” ซึ่ งจัด เป็ นเครื อ ข่ ายที่ เกิ ด ขึ้ น โดยธรรมชาติ (Thoapha et al, 2013) และเป็ น
เครื อข่ายที่เกิดจากผูค้ นมีใจตรงกัน ทางานคล้ายคลึงกันหรื อประสบกับปั ญหาเดียวกัน มีโอกาสได้
เข้ามารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ร่ วมกันแสวงหาทางเลื อกใหม่ที่ดีกว่า
(Unphim and Boonbrahm, 2012) โดยเฉพาะต้อ งการเห็ น ทุ ก คนที่ อ ยู่ใ นชุ ม ชน ท้อ งถิ่ น สามารถ
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พึ่ งตนเองได้ มี ค วามเป็ นอยู่ที่ ดี ลู ก หลานกลับ สู่ บ ้านเกิ ด มี ค วามเข้ม แข็งในการสานเครื อข่ายให้
สามารถเป็ นที่ พ่ ึ งของชุ ม ชน สังคม ท้องถิ่ นได้ม ากยิ่งขึ้ น และมี ค วามต่ อเนื่ องในการดาเนิ นงาน
จาเป็ นจะต้องสร้างการมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเครื อข่ายเพื่อการส่ งเสริ มหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อขึ้น อีกทั้งเป็ นที่ยอมรับกัน
โดยทัว่ ไปว่าปราชญ์ชาวบ้านเป็ นบุคคลที่ได้รับการยอมรับด้านองค์ความรู ้เฉพาะด้านเป็ นทุนเดิมอยู่
แล้ว ดัง นั้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด การขยายเครื อ ข่ า ยการท างาน (Suratmanee, Dockthaisong and Pairindra,
2015) จาเป็ นต้องสร้างความร่ วมมือกับหน่วยงาน องค์การภายนอก อาทิ ศูนย์การเรี ยนรู ้อื่น ๆ ทั้งใน
และนอกพื้นที่ สถาบันการศึกษา/โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สถาบันทางศาสนา ฯลฯ
ได้เข้ามาร่ วมน้อมนาหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพียงซึ่ งเป็ นหัวใจสาคัญ ของการเชื่ อมร้ อยให้ภาคี
เครื อข่ายทุกฝ่ ายเกิดความร่ วมมือ ร่ วมใจที่จะเดินไปสู่ เป้ าหมายเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิด
การขับเคลื่ อนอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืนจาเป็ นต้องเลื อกเฟ้ นบุคคลที่ จะมาเป็ นผูส้ ื บทอดเจตนารมณ์
อุดมการณ์ และสานต่อสิ่ งที่ กาลังขับ เคลื่ อนอยู่ในขณะนี้ นั่นคื อจะต้องค้นหา “ทายาทปราชญ์ฯ ”
มาร่ วมเวทีประชุ มอย่างต่อเนื่อง เพราะทายาทปราชญ์ฯ นี้ จะเป็ นผูร้ ับช่วงต่อและดาเนิ นงานทุกด้าน
ของปราชญ์ชาวบ้าน ทั้ง 6 ท่านซึ่ งปั จจุบนั ทุกท่านก็มีอายุมากขึ้ น สาหรับความต่อเนื่ องและความ
ยัง่ ยืนของการใช้ Model นี้ คื อ ความชัดเจนของวิสั ย ทัศ น์ ที่ เกิ ดจากการร่ วมคิ ด ร่ วมวางเป้ าหมาย
อนาคตของเครื อข่าย การสานต่อสู่ เครื อข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกๆ มิติท้ งั ด้านตัวบุคคล กิจกรรมที่รองรับ
และชุ มชนต้นแบบที่จะนาสู่ การขยายผลซึ่ งจะทาให้การขับเคลื่อนของเครื อข่ายได้รับความร่ วมมือ
จากผูเ้ กี่ยวข้อง และเป้ าหมายสาคัญในการขับเคลื่อนของเครื อข่ายคือ จะต้องเป็ นกิจกรรม/โครงการที่
เกิดประโยชน์ต่อชุ มชน สังคม มี ความต่อเนื่ อง สิ่ งที่สาคัญที่สุดคือต้องนาไปขยายผลได้อย่างเป็ น
รู ป ธรรม และส่ ง เสริ ม ให้ เป็ นที่ รู้ จ ัก อย่า งแพร่ ห ลายผ่ า นสื่ อ ช่ อ งทางต่ า งๆ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง ดัง
ภาพประกอบ
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ภาพ 1: รู ปแบบการจัดการเครื อข่ายเพื่อการส่ งเสริ มหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาค
ออกเฉียงเหนือ างของกระบวนการสร้างและพัฒนารู ปแบบของนวัตกรรมการจัดการ
2.ตะวั
ลักนษณะความแตกต่
เครื อข่ า ยเพื่ อ การส่ งเสริ มปรั ช ญ าเศรษฐกิ จ พ อเพี ย งของเครื อข่ า ยปราชญ์ ช าวบ้ า นภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อระหว่างรู ปแบบเดิมกับรู ปแบบใหม่ ผลจากการศึกษาพบความแตกต่างจากรู ป
แบบเดิมที่เครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือใช้ในการขับเคลื่อนจากอดีต – ปั จจุบนั
คื อ บทบาทของปราชญ์ช าวบ้านซึ่ งเป็ นหนึ่ งในภาคี เครื อข่ายของเครื อข่ายปราชญ์ช าวบ้านภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีความสาคัญมากขึ้นและสิ่ งที่มีความแตกต่างอย่างเห็ นได้ชดั เจนคือมีการวาง
แผนการสร้าง “ทายาทปราชญ์” มาร่ วมในเวทีการประชุมซึ่งเป็ นกลไกสาคัญของการสื บทอดแนวคิด
เจตนารมณ์ และอุดมการณ์ ของปราชญ์ชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง เพราะความเป็ นเครื อข่ายคือหัวใจของ
วิถีชุมชน (Phongphit, 2006: 197-198) ทายาทปราชญ์คือบุคคลที่อยูร่ ่ วมกันในชุมชนอยูแ่ ล้ว ดังนั้น
ย่อ มรู ้ และเข้า ใจบริ บ ทต่ า งๆ ของชุ ม ชน สั ง คมเป็ นอย่า งดี จึ ง สามารถสานต่ อ ทั้ง แนวคิ ด และ
อุดมการณ์จากปราชญ์ชาวบ้านที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องในปัจจุบนั ได้อย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็
ตามจะต้องเลือกเฟ้นหาทายาทปราชญ์ที่มีความศรัทธาในวิถีของปราชญ์ชาวบ้านอย่างแท้จริ งด้วย
น อ ก จาก นั้ น สิ่ งที่ แ ต ก ต่ างจาก รู ป แ บ บ เดิ ม ที่ เค รื อ ข่ าย ป ราช ญ์ ช าวบ้ า น ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือใช้ในการขับเคลื่ อน คือ การให้ความสาคัญต่อการมีพนั ธกิจร่ วม ซึ่งปัจจัยสาคัญ
ที่จะโยงสู่ การเกิดเครื อข่ายที่ครอบคลุมการขับเคลื่อนทั้งระดับบุคคล กิจกรรม และชุมชนต้นแบบที่
รองรับการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน เป้ าหมายสาคัญในการขับเคลื่อนของเครื อข่ายคือ จะต้อง
เป็ นกิจกรรม/โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม มีความต่อเนื่ อง สิ่ งที่สาคัญที่สุดคือต้องนาไป
ขยายผลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม และส่ งเสริ มให้เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลายผ่านสื่ อช่องทางต่างๆ อย่าง
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ต่อเนื่ อง ซึ่ งรู ปแบบนวัตกรรมการจัดการเครื อข่ายเพื่อการส่ งเสริ มหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือที่พฒั นาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับปรัชญาการ
สร้ า งเครื อข่ า ย ดัง ที่ Nakhon Phanom Provincial Cooperative Office (2013: 3) กล่ า วว่า การสร้ าง
เครื อข่ายต้องคานึ งถึ งเสมอว่า “เครื อข่าย” เป็ นกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั
มนุ ษ ย์ ดังนั้น การน าเครื อ ข่ ายต้องมี LINK หมายถึ ง “การเขื่ อมโยง”L – Learning การเรี ย นรู ้ I –
Investment การลงทุน N – Nature การฟูมฟั กบารุ ง G (K) – Give การรักษาสัมพันธภาพ ซึ่ งรวมกัน
เป็ นคาว่า LINK หมายถึงการเชื่ อมโยงนั่นเอง และเพื่อให้เกิ ดการรับรู ้ถึงผลงานที่เป็ นรู ปธรรมของ
ปราชญ์ชาวบ้านและเครื อข่ายฯ จาเป็ นต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลของปราชญ์ชาวบ้านทุกมิติ โดย
จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศปราชญ์ชาวบ้านที่เอื้อต่อการศึกษา สื บค้น และขยายผลแก่ผสู ้ นใจอย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องรู ปแบบนวัตกรรมการจัดการเครื อข่ายเพื่อการส่ งเสริ มปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
รู ปแบบนวัตกรรมการจัดการของเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะ
ก่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการส่ งเสริ มหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สาคัญคือ
จะต้องสร้างและค้นหาทายาทปราชญ์ชาวบ้านจากรุ่ นสู่ รุ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อการสานต่อและขยายผล
การน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิ โดยจะต้อองสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ
กับหน่วยงาน องค์กรภายนอกมาร่ วมเป็ นพลังทางวิชาการเสริ มการขับเคลื่อน สิ่ งที่สาคัญต่อมาคือ
ต้องกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อชุ มชนสังคม อย่างต่อเนื่อง และขยายผลไป
ยังผูส้ นใจ ผ่านกระบวนการประชาสัมพันธ์เชิงรุ กด้วยสื่ อทุกช่องทาง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันอย่างต่อเนื่องและเป็ นรู ปธรรม
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
ผลจากการศึกษาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง พัฒนาเครื อข่ายการดาเนิ นงาน
ในระดับชุมชน สังคมให้เกิดความเข้มแข็งและต่อเนื่องได้ ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1.1 การส่ งเสริ มให้เกิ ดความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานราก นั่นคือ หากต้องการให้ชุมชน
ท้องถิ่ น สั งคมมี ความเข้ม แข็งจาเป็ นจะต้องส่ งเสริ ม ให้เกิ ดความเข้ม แข็งตั้งแต่ระดับ บุ ค คล แล้ว
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บุคคลเหล่านี้ จะเชื่อมร้อยกันเป็ นเครื อข่ายเพื่อขยายความเข้มแข็งไปสู่ ระดับครัวเรื อน ชุ มชน ท้องถิ่น
สังคม และระดับประเทศได้อย่างแน่นอน
1.2 “ปราชญ์ชาวบ้าน” เป็ นบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่สาคัญของชุมชนท้องถิ่น เป็ นผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงด้วยการรวบรวมความศรัทธาและความเคารพนับถือจากประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้นแต่ละชุมชนหากค้นหาบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็ นปราชญ์ชาวบ้านของชุมชน
นั้น ๆ ย่อมเป็ นการเสริ มสร้างรากฐานของความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนอีกทางหนึ่งเช่นกัน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 การวิจยั เชิ งคุณภาพครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนารู ปแบบนวัตกรรมการ
จัดการเครื อข่ายเพื่อการส่ งเสริ มหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อเท่านั้น ดังนั้นหากจะสร้ างความเข้มแข็งของเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้เป็ น
กาลังสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งระดับฐานราก และสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกพื้นที่ จะต้อง
ขยายขอบเขตพื้นที่ศึกษากับเครื อข่ายปราชญ์ในภูมิภาคอื่นๆ ร่ วมดัวย
2.2 เพื่ อให้เครื อข่ายปราชญ์ช าวบ้านที่ อยู่ในพื้น ที่ อื่น/ภูมิ ภาคอื่นได้รับ การเสริ ม สร้ าง
ความเข้มแข็งของเครื อข่าย และเกิดการขยายเครื อข่ายได้อย่างรวดเร็ ว ควรนา Model ที่ได้พฒั นาจาก
งานวิ จ ัย ครั้ งนี้ ไปขยายผลในพื้ น ที่ อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด การเติ ม เต็ ม และพัฒ นาให้ เป็ น Model ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นต่อไป
เอกสารอ้างอิง
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์. (2543). มองฝั นไปข้ างหน้ า: วิสัยทัศน์ ประเทศไทยปี 2560. กรุ งเทพฯ:
ซัคเซสมีเดีย.
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์. (2550). แนวคิดทางการพัฒนาชุมชน. กรุ งเทพฯ: กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย.
ปิ ยะวัติ บุญ-หลง. (2558). โครงการพัฒนาเครื อข่ ายวิชาการระหว่ างมหาวิทยาลัยและเครื อข่ าย
บริ หารจัดการในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม. กรุ งเทพฯ:
สถาบันคลังสมองของชาติ.

22

รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561

ราชันย์ ท้าวพา และคณะ. (2556). รู ปแบบการสร้ างเครื อข่ ายเยาวชนคนสร้ างสรรค์ ตาบลบ้ านขาม
อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู. รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ สนับสนุนโดยสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
วัฒนา สุ ราษฎร์มณี บุญทัน ดอกไธสง และบุญเลิศ ไพริ นทร์. (2558). ผลการบริ หารจัดการศูนย์ การ
เรี ยนรู้ ชุมชนในพืน้ ที่จังหวัดภาคเหนือตอนล่ าง. วิทยานิพนธ์หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบณั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรม
ราชูปถัมภ์.
เสรี พงศ์พิศ. (2549). เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน. กรุ งเทพฯ: เจริ ญวิทย์การพิมพ์.
สานักงานสหกรณ์จงั หวัดนครพนม. (2556). การจัดการความรู้ ประจาปี งบประมาณ 2556.
นครพนม. อัดสาเนา.
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2550). ศูนย์ เรี ยนรู้ และแนวความคิ ดของปราชญ์
ชาวบ้ านหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุ งเทพฯ: สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ.
อาแว มะแส. (2554). บทบาทของกิจกรรมร่ วมในการเสริ มสร้างคุณภาพสังคมในชุมชนชนบทไทย
: วิเคราะห์กรณี ของ 2 ชุมชนในภาคใต้. วารสารร่ มพฤกษ์ , ปี ที่ 29 ฉบับที่ 1, หน้า 9-38.
ทัย อันพิมพ์ และนริ นทร บุญพราหมณ์. (2555). การจัดการความรู ้เกษตรประณี ตของสมาชิก
เครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้าน. วารสารศรี นคริ นทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ), ปี ที่ 4 ฉบับที่ 7, หน้า 174-191.
Translated Thai Reference
Chareonwongsak, K. (2000). Looking beyond: Vision of Thailand 2017. Bangkok: Success Media.
[in Thai]
Jongwutiwes, N. (2007). Community development approaches. Bangkok: Community
Development Department, Ministry of Interior. [in Thai]
Boon-long, P. (2015). Academic network development project between universities and
management networks in the universities for supporting innovation research for
community. Bangkok: Knowledge Network Institute of Thailand. [in Thai]

Vol. 16 No. 1 (January-April) 2018

ROMMAYASAN 23

Thaopha, R. et al. (2013). Model of creative youth network building of Baan Kham sub-district,
Mueang district, Nong Bua Lamphu province. Research report, supported by The Thailand
Research Fund (TRF). [in Thai]
Suratmanee, W., Dockthaisong, B. & Pairindra, B. (2015). The management results of community
learning centers in the lower northern provinces. Ph.D. (Public Administration) in Public
Administration, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. [in
Thai]
Phongphit, S. (2006). Sufficiency economy and sustainable development. Bangkok: Charoen Wit
Printing House. [in Thai]
Nakhon Phanom Provincial Cooperative Office. (2013). Knowledge management, Fiscal year
2013. Nakhon Phanom. Copied. [in Thai]
Office of the Permanent Secretary for Ministry of Agriculture and Cooperatives. (2007). Learning
centers and concepts of local sages in northeastern region. Bangkok: Northeastern
Region Economic and Social Development Office. [in Thai]
Masae, A. (2011). The role of collective action in the construction of social quality in rural Thai
communities: An analysis of two communities in the southern region. Romphruek
Journal, 29(1), pp.9-38. [in Thai]
Unphim, U. & Boonbrahm, N. (2012). Knowledge management of “Kaset Praneet” of the local
wisdom members network. Srinakharinwirot Research and Development Journal
(Humanities and Society), 4(7), pp.174-191. [in Thai]

24

รมยสาร

ผู้เขียน

Author

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561

นางพิสมัย ประชานันท์
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
โทรศัพท์: 089-8444797 อีเมล์: pisamaipt@gmail.com
Mrs. Pisamai Prachanant
Ph.D. in Management Innovation Program,
College of Innovation and Management, Saun Sunandha Rajabhat University
Tel.: 089-8444797 E-mail: pisamaipt@gmail.com

ROMMAYASAN 25

Vol. 16 No. 1 (January-April) 2018

ภูมคิ ุ้มกันเชิงสั งคมในสั งคมก้มหน้ า
Social Immunity in Phubbing Society
อเนก สุ วรรณบัณฑิต1
Anek Suwanbundit

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาปรัชญาและจริ ยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
Doctor of Philosophy Program in Philosophy and Ethics, Graduate School, Suan Sunandha Rajabhat University

1

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความรู ้ สหวิทยาการด้วยหลักปรั ชญาต่อเทคนิ คการฟั ง
อย่างตั้งใจในลักษณะภูมิคุม้ กันทางสังคม โดยการวิเคราะห์เชิงปรัชญาจากปรัชญากระบวนทรรศน์
ปรัชญาเทคโนโลยีและปรัชญาสังคม ผลการวิจยั คือ 1) ปั ญหาเชิ งสังคมจากสังคมก้มหน้ามีอยูจ่ ริ ง
อุปกรณ์สื่อสารที่ทนั สมัยได้ดึงความสนใจของมนุษย์จากสิ่ งต่างๆ รอบตัวไปจนหมด เกิดภาวะไม่มี
ใครสนใจใคร คนรุ่ นใหม่สู ญเสี ยทักษะทางสัง คมในการพบปะกันต่อหน้าและมีแนวโน้มที่จะมี
สมรรถนะทางความคิดและสมาธิ ที่ส้ ันลง การรับรู ้ภายนอกลดลง มนุ ษย์ไม่อาจคัดกรองสิ่ งที่สนใจ
ออกจากสิ่ ง เร้ า ที่ ไ ม่ เกี่ ย วข้อง ปั ญหาของช่ วงความสนใจที่ ส้ ันลงจะส่ ง ผลต่ อแนวทางในการจัด
การศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิต ของมนุ ษ ย์ใ นยุค ต่ อ ไป 2) การฟั ง อย่า งตั้ง ใจเป็ นภู มิ คุ้ม กัน
เนื่องจากเน้นการตั้งใจฟั งและจาแนกคาพูดของคู่สนทนาโดยไม่รีบด่วนสรุ ป มีความสามารถเข้าใจ
ในบริ บทของแต่ละคนที่ผกู พันอยูก่ บั เวลาของแต่ละคนและครอบฟ้ าความรู ้ของคนๆ นั้น ซึ่ งในการ
ฝึ กเทคนิคการฟั งอย่างตั้งใจนั้น ผูท้ รงคุณวุฒิแนะนาเทคนิคการฟังอย่างตั้งใจตามหลัก สุ จิ ปุ ลิ และ
การฝึ กฝนการฟั งด้วยการฝึ กแยกแยะ ฝึ กสนทนาคู่ และฝึ กสนทนากลุ่มเป็ นประจา ผลลัพธ์ของการ
วิจยั นี้ สามารถนาไปใช้ประยุกต์ใช้เป็ นหลักการในการป้ องกันปั ญหาทางสังคม และเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตในลักษณะภูมิคุม้ กันทางสังคม
คาสาคัญ: การฟังอย่างตั้งใจ, สังคมก้มหน้า, ภูมิคุม้ กัน
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Abstract
The objective of the research was to study the philosophy of interdisciplinary knowledge
on deep listening techniques as a social immunity through the philosophical analysis with the
philosophical paradigm of thought, philosophy of technology and social philosophy. The results
were: 1) the social problems of phubbing society are existed. Modern communication devices have
drawn attention from human which cause no one concern each other and new generations lose their
social skills, "Face to face" and more likely to have the less mental ability and a shorter attention.
The usage of communication devices at all times was making external recognition failed. Men could
not filter out irrelevant stimuli. The issue of a shorter attention span will affect the education and
lifelong learning in the next-generations. And 2) Deep listening is the immunity of the people by
listening with attention and identify the words of the interlocutor without jump to conclusion and
understanding the context of each individual's whole person and his horizon. Furthermore, the
technique was suggested by the expertise was listening well that describe with the old learning
technique –Listening, Imagination, Questioning and Writing- and supported the regularity of
training in listening by distinguish conversation, talk and dialectics, and group discussion. The
results of this research can be used as a principle to prevention the social problems. However,
developing the management of life-long learning in a level of social immunity is suggested.
Keywords: deep listening, phubbing society, social immunity
บทนา

เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดจากความก้าวหน้าของมนุษย์ มนุษย์เจริ ญทางความคิด กลัน่ กรอง
ความรู ้ไว้มากเท่าไร ผลตามมาของความเจริ ญทางความคิดก็ยิ่งทาให้ภาวะของโลกเปลี่ยนแปลงไป
ด้วยอัตราเร่ งที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ความเร็ วในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์ เน็ต
เพียงระยะเวลา 20 ปี จากปี ค.ศ. 1986 จนถึงปี ค.ศ. 2007 ทาให้เกิดการใช้งานที่กว้างขวางจนนามาสู่
สังคมสารสนเทศอย่างหลี กเลี่ยงไม่ได้ ความสะดวกและความมีประสิ ทธิ ภาพในการแปลงข้อมูล
ต่างๆ เป็ นสัญญาณดิจิทลั ได้ทาให้อินเทอร์เน็ตขยายตัวอย่างกว้างขวางในทุกวงการในฐานะเครื่ องมือ
นาพาข้อมูลข่าวสารและพื้นที่เสมือนจริ งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทนั สมัยและไร้พรมแดน
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จนนาไปสู่ การมีพฤติกรรมแข่งขันกันสะสมข้อมูลไว้ให้มากกว่ากัน และแข่งขันกันจนเกิดเป็ นความ
ขัด แย้ง ในระดับ ต่ า งๆ เพราะน าข้อ มู ล ที่ ส ะสมไว้ม าใช้ใ นการเอาเปรี ย บกัน (Suwanbundit and
Bunchua, 2558) ในขณะเดียวกันปรากฏการณ์อย่างใหม่ที่เด่นชัดขึ้นก็คือ มนุษย์เห็นความสาคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ จนถือว่าเป็ นปั จจัยที่ 6 ในชี วิตประจาวัน มนุ ษย์ลว้ นหลงใหลอยู่ใน
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ และมองเห็นถึงคุณประโยชน์มากมายของอุปกรณ์สื่อสารสารสนเทศ
เพราะสามารถใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการ เกิดการเสพติดอุปกรณ์สื่อสารหลากหลาน
ประเภท เช่น โทรศัพท์ประเภทสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์
สมาร์ ตโฟนที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้เพียงสัมผัส และสามารถออนไลน์ได้ตลอดเวลาซึ่ งทา
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่ การเป็ นกิจวัตรประจาของมนุษย์ในยุคนี้ สังคมมนุษย์จึงเกิดเป็ นสังคมก้ม
หน้าที่นามาซึ่ งปั ญหาทางสังคมอย่างใหม่โดยเฉพาะอย่ายิ่งเป็ นปั ญหาของคนรุ่ นใหม่ซ่ ึ งได้เกี่ยวโยง
กับปั ญหาสังคมที่มีอยูแ่ ต่เดิมและทาให้เป็ นปั ญหาที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นซึ่ งทุกสังคมต่างพยายาม
หาวิธีป้องกันกันอย่างเต็มที่
การป้องกันที่ดีที่สุดย่อมได้แก่ การศึกษา ทั้งนี้กระบวนการเรี ยนรู ้ของมนุ ษย์น้ นั เริ่ มด้วยการ
ฟั ง ซึ่ งในกระบวนการเรี ย นรู ้ ส มัย ใหม่ ไ ด้พ ัฒ นาเทคนิ ค การฟั ง อย่ า งตั้ง ใจ (deep listening) ซึ่ ง
Bunchua (2003) ได้เ สนอแนวคิ ด ใหม่ ท างปรั ช ญาได้แ ก่ ปรั ช ญากระบวนทรรศน์ ห ลัง นวยุ ค
(postmodern philosophy paradigm) ที่เน้นการใช้ วิจารณญาณ การไม่ยึดมัน่ ถื อมัน่ ซึ่ งเป็ นกระแส
ล่าสุ ดทางปรัชญาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตเป็ นสาคัญ ทั้งนี้ กระบวนทรรศน์หลังนวยุคสาย
กลางยังเชื่ อว่าการแก้ไขปั ญหาสามารถทาได้ดว้ ยการพูดคุยเป็ นสาคัญ หลักปรัชญานี้ทาให้เชื่อได้วา่
การมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ที่ ดี ร ะหว่า งบุ ค คลต่ อ บุ ค คลมี เ หตุ ผ ลในเชิ ง ปรั ช ญาอยู่ด้ว ย และท าให้มี ค วาม
น่าสนใจที่จะวิจยั ในเชิ งการตีความเพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักเหตุผลทางปรัชญาที่อยูเ่ บื้องหลังการ
พัฒนาเทคนิ คการฟั งอย่างตั้งใจและหลักการเพื่อการพัฒนาเทคนิ คไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชี วิต
ของมนุษย์ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความรู ้เชิงสหวิทยาการด้วยหลักปรัชญาต่อเทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ
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ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั นี้ ดาเนิ นการตามรู ปแบบวิธีวิจยั ทางปรัชญาจึงเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผ่าน
การสื บค้นข้อมูลและเอกสารทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญากระบวนทรรศน์ทาง
ความคิดของกีรติ บุญเจือ อภิปรัชญาของไฮเดกเกอร์ ปรัชญาเทคโนโลยี และปรัชญาสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสังคมก้มหน้า และแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการฟั งอย่างตั้งใจ จากัดข้อมูล
เท่าที่ผวู ้ จิ ยั เข้าถึงได้ต้ งั แต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 30 เมษายน พ.ศ. 2559
วิธีดาเนินการวิจัย
ใช้วิ ธี วิ จ ัย ปรั ช ญาอัน ได้แ ก่ วิ ธี วิเ คราะห์ แ ละตี ค วามเชิ ง ปรั ช ญา (philosophical
analysis and hermeneutics method) จากข้อมูล เอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุ ปผล
ผลการวิจัย
การวิจยั นี้ ได้บู รณาการหลัก การวิเคราะห์ด้วยหลักปรั ชญากระบวนทรรศน์ทางความคิ ด
(philosophical paradigm of thought) ของกีรติ บุญเจือเพื่อการตีความและการเข้าใจเหตุผลเบื้องหลัง
ของการฟังอย่างตั้งใจที่จะเป็ นภูมิคุม้ กันต่อปัญหาสังคมก้มหน้า ดังนี้
1. ปั ญหาสั งคมจากสั งคมก้ มหน้ ามีอยู่จริ ง สมาร์ ตโฟนได้กลายเป็ นภาวะปกติใหม่ (new
normal state) ในสัง คมสารสนเทศ เพราะอุ ป กรณ์ ที่ทนั สมัย นี้ ได้ดึงความสนใจของมนุ ษย์จากสิ่ ง
ต่างๆ รอบตัวไปจนหมด ทุกคนต่างก้มหน้าก้มตาสนใจที่จะติดตามข่าวสาร ติดต่อกับคนอื่นผ่านโลก
เสมือนจริ งจนทาให้มนุ ษย์ขาดปฏิสัมพันธ์ กบั คนรอบข้างในชี วิตจริ ง เกิดภาวะไม่มีใครสนใจใคร
(new social ignorance) การใช้อุปกรณ์ สื่อสารตลอดเวลาทาให้ก ารรับรู ้ ภายนอกของคนเราลดลง
โดยทัว่ ไป สมองของมนุ ษย์ไ ม่สามารถแบ่ง การทางานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดี ย วกัน จึ งทาให้
ประสิ ทธิ ภาพการทางานของสมองต่าลง ขณะมุ่งความสนใจไปยังอุปกรณ์สื่อสาร มนุ ษย์ใช้การฟั ง
ลดลง มองสิ่ งรอบตัวลดลง ซึ่ งนัน่ อาจก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ท้ งั กับตัวเองและผูอ้ ื่น ส่ วนด้านอารมณ์
และพฤติกรรมของคนรุ่ นใหม่น้ นั ก็เกิดปัญหาความรับผิดชอบต่อหน้าที่ลดน้อยลง เช่น การเรี ยน การ
ทาการบ้าน หรื อแม้แต่การทากิจกรรมยามว่าง ทั้งนี้ยอ่ มมีแนวโน้มที่จะมีประสิ ทธิ ภาพทางความคิด
และสมาธิ ที่ส้ ันลง เพราะมัวแต่หมกมุ่นอยูก่ บั การเล่นอินเทอร์ เน็ต เช่ นเดี ยวกับปั ญหาเด็กติดเกมใน
ยุคก่ อนหน้านี้ ที่จะแสดงท่าทีหงุ ดหงิ ด ไม่พอใจ หรื อก้าวร้าวออกมาได้ บางรายอาจถึ งขั้นต่อต้าน
แยกตัว หรื อมีภาวะซึ มเศร้าร่ วมด้วย ทั้งนี้อาจจาแนกผลกระทบในระดับบุคคล ได้ดงั นี้
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1) มีภาวะใจร้อน คาดหวังผลเร็ วขึ้น อารมณ์หงุดหงิดง่าย เมื่อติดต่อผูอ้ ื่น หากอีกฝ่ ายไม่
ตอบในทันที ก็จะเกิดความใจร้อนต้องการให้อีกฝ่ ายตอบ กระวนกระวายใจและหงุดหงิดง่าย
2) ขาดสติ ขาดความรู ้ ตวั จิตไปจดจ่ออยู่กบั เนื้ อหาบนหน้าจออุปกรณ์ สื่อสารและไม่มี
ปฏิสัมพันธ์กบั โลกภายนอก
Morkuniene (2004) ได้แสดงถึงปั ญหาทางสังคมที่เกิดพร้อมๆ กันทัว่ โลก เช่น การปลีก
ตัวจากสังคมของปัจเจกบุคคล (isolation of individual) การสู ญเสี ยความรู ้สึกดีๆในการอยูเ่ ป็ นชุ มชน
(a lost sense of community) การสร้ า งคุ ณ ธรรมให้แ ก่ ค วามเป็ นเกิ น จริ ง (virtualization of hyperreality) ความรุ น แรงและการเลี ย นแบบ (violence and copying) ปั ญ หาของคนรุ่ น ใหม่ เ หล่ า นี้
กลายเป็ นภาวะปกติใหม่ที่พบได้ทวั่ ไป แต่ปัญหากลับเกี่ยวโยงกับปั ญหาสังคมที่มีอยู่แต่เดิมและทา
ให้ความซับซ้อนเพิ่มขึ้นจนสังคมต้องหันกลับมาให้ความสนใจกันอย่างจริ งจัง สังคมก้มหน้าจึงถู ก
บัญญัติศพั ท์ข้ ึนเพื่ออธิ บายคาภาษาอังกฤษว่า Phubbing โดยคานี้ เป็ นคาสร้างใหม่ราวปี ค.ศ. 2012
จากนักภาษาศาสตร์ ชาวออสเตรเลี ยเพื่อรณรงค์ต่อต้านพฤติกรรมการติ ดโทรศัพท์มือถื อ โดยการ
ผสมค าว่ า Phone และ Snubbing หมายถึ ง การเมิ น เฉย ไม่ ส นใจคนที่ อ ยู่ ต รงหน้ า ด้ ว ยการใช้
โทรศัพท์มือถื อต่อหน้าคนๆ นั้น พฤติ กรรมแสดงออกโดยการก้มหน้าอยู่กบั โทรศัพท์มือถื อและ
อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ โดยมีการตีความหมายสื่ อไปในทางไม่ดี นัน่ คือ ในมุมมองของ
การใช้เวลากับสิ่ งต่างๆ มากเกินไปจนเริ่ มรบกวนสิ่ งที่เรี ยกว่าการทาหน้าที่ปกติ การเสพติดอุปกรณ์
สื่ อสาร เช่ น เมื่อถึ งเวลาต้องรับประทานอาหาร ผูท้ ี่ เสพติดอุปกรณ์ สื่อสาร ก็จะรู ้ สึกว่าไม่กินก็ได้
หรื อถึงเวลาต้องนอนก็ไม่นอน หากมีพฤติกรรมเช่นนี้ ในระยะเวลานานอาจทาให้ร่างกายอ่อนล้าและ
เกิดภาวะเจ็บป่ วยได้ การสื่ อสารผ่านอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้ ไม่อาจทดแทนการพูดคุยแบบเผชิ ญหน้า
กัน แม้ว่าจะมีเพื่อนมากมายอยู่ในโลกเสมือนจริ งทั้ง Facebook หรื อ Line แต่ในความเป็ นจริ ง หาก
ไปไหนแล้วไม่มีคนคุยด้วยหรื อคุยกับคนอื่นไม่เข้าใจ ไม่มีเพื่อนในสังคมจริ งก็ยอ่ มต้องตีความได้วา่
คนๆ นั้นไม่มีเพื่อน เพราะว่าทักษะทางสังคมแบบการพบปะซึ่ งหน้า “Face to face” ที่ผูท้ ี่พูดคุยกัน
จะต้องมองหน้าหรื อสบตากัน การมีจงั หวะในการพูดคุยที่ดีน้ นั ผูท้ ี่อยู่ในสังคมก้มหน้าบางคนได้
สู ญเสี ยสมรรถนะนี้ เสี ยไปแล้ว เช่ น เวลาจะพูดกับคนอื่นรู ้สึกประหม่า หรื อเวลาเข้าหาคนอื่นก็จะ
วางตัวไม่ถูก และในการสนทนาก็มีปัญหาเรื่ องภาษา เพราะภาษาที่ใช้ในโซเชี ยลเน็ ตเวิร์กนั้นเป็ น
ภาษาสแลง ไม่ใช่ภาษาปกติ และนาไปสู่ การมีปัญหาว่าจะพูดภาษาที่เป็ นทางการอย่างไร
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ในทางปรัชญาเทคโนโลยีกระแสที่เชื่อกันว่าเทคโนโลยีเป็ นเพียงสิ่ งประดิษฐ์ที่เป็ นผลมา
จากความรู ้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจึงมีคุณสมบัติ เป็ นกลาง ไม่มีผลต่อค่านิ ยมของมนุ ษย์ (neutral
and value free) เครื่ องมือเป็ นเพียงสิ่ งพร้อมใช้ของมนุ ษย์และทุกอย่างอยูท่ ี่มนุ ษย์จะเป็ นผูใ้ ช้ ปั ญหา
สังคมที่ได้ยกขึ้นมากล่าวย่อมไม่อาจหาสาเหตุได้ จุดกังขาทางปรัชญานี้ จึงทาให้หลายฝ่ ายตระหนัก
ว่ามนุ ษย์ควรจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั เทคโนโลยี มนุ ษย์วิ่งไล่ตามการพัฒนา
และความเจริ ญต่างๆ เพียงเพื่อตัวความเจริ ญเองและกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบที่ไม่มีผใู ้ ดกากับ
หากแต่เป็ นระบบที่ขบั เคลื่อนการดารงอยูข่ องสิ่ งต่างๆ รวมถึงตัวมนุษย์เองด้วย คนไทยส่ วนใหญ่เอง
ก็ได้เปลี่ ยนแปลงวิถีการดาเนิ นชี วิตไปอยู่ร่วมกับการใช้สมาร์ ตโฟนเสี ยแล้ว หากพิจารณาอุปกรณ์
สื่ อสารในฐานะสิ่ งรวมใจ (focal thing) ตามแนวคิดของ Borgman (1984) สิ่ งของนั้นไม่ได้แยกบริ บท
ของมันเองออกจากโลก ทั้งยังทาหน้าที่มากกว่าประโยชน์ใช้สอย นัน่ คือ แสดงความหมายทางสังคม
ด้วย เช่ น คอมพิวเตอร์ สมาร์ ตโฟน คนส่ วนใหญ่จะเห็นเพียงเป้ าหมายของอุปกรณ์วา่ มีไว้ทาอะไร
และโน้มนามนุ ษย์ไปสู่ การบริ โภคสิ่ งของที่มีคุณภาพสู ง มีประสิ ทธิ ภาพสู ง และมีราคาสู งขึ้นไป
เรื่ อยๆ ด้วยแรงโหมของโลกาภิวตั น์และบริ โภคนิ ยมซึ่ งส่ งผลต่อระบบเศรษฐกิ จและสังคมอย่าง
กว้างขวาง ดังที่ คาร์ล มาร์ก (Karl Marx, 1818 - 83) ได้ช้ ีไว้วา่ รู ปแบบที่มนุ ษย์ผลิตสิ่ งจาเป็ นสาหรับ
ชี วิตนั้นได้ตดั สิ นรู ปแบบของสังคมที่ พวกเขาอาศัยอยู่ (Marx, Historical materialism in Routledge
encyclopedia of philosophy vol. 4A, 1998, 126) ซึ่ งสามารถตีความได้ว่าเทคโนโลยีคือ รู ปแบบการ
ผลิตแบบหนึ่ งในสังคม เป็ นสิ่ งที่มีพลังทางกายภาพ และพลังทางกายภาพที่ผนั แปรไปตามรู ปแบบ
การผลิตหรื อเทคโนโลยีจะส่ งผลที่แตกต่างกันต่อรู ปแบบการใช้ชีวิต ความเป็ นอยูแ่ ละความคิดของ
ผูค้ นต่ า งกัน มุ ม มองที่ ส าคัญในด้านนี้ ย่อมต้องพิจารณาถึ ง นักปรั ช ญาที่ มี ชื่ อเสี ย งในการวิพ ากษ์
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั เทคโนโลยีที่โดดเด่นคือ มาร์ ติน ไฮเดกเกอร์ (Martin Heidegger,
1889-1976) นัก ปรัชญาชาวเยอรมันผูบ้ ุก เบิก ปรัช ญาหลังนวยุค (postmodern philosophy) ด้วยวิธี
ปรากฏการณ์ วิท ยา (phenomenology) และการมี อยู่ข องดาไซน์ (Dasein) ดาไซน์มี ความสามารถ
เข้าใจ (understanding) การเข้าใจทุกครั้งย่อมต้องเข้าใจในบริ บท ดังนั้นดาไซน์จึงเกี่ ยวข้องกับเวลา
(Temporality) และเวลาของแต่ละคนคือ ครอบฟ้า (Horizon) ของคน ๆ นั้นซึ่ งแตกต่างกัน อดีตเป็ น
ปัจจัยให้เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั และการมุ่งมองไปสู่ อนาคตก็ทาให้ตอ้ งจัดสรรปั จจุบนั ให้บรรลุเป้ าหมาย
ในอนาคตที่มุ่งหาไว้ มนุ ษย์ตอ้ งยอมรับว่าดาไซน์อยู่ในโลก (being - in - the - world) และการที่เรา
อยูใ่ นโลกแสดงถึงการที่เราอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นหรื อสิ่ งอื่น (being - with - others) นัน่ คือ มนุ ษย์ตอ้ งอยูใ่ น
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โลกแบบที่มีวตั ถุ รายล้อม และวัตถุเหล่านี้ เป็ นวัตถุ ที่พร้ อมใช้ ไม่ใช่ เพียงวัตถุที่ปรากฏต่อหน้าเรา
เท่านั้น
แนวคิดของ Heidegger (1976) ยังส่ งผลให้เกิดทรรศนะได้วา่ ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
นี้ถูกสถาปนาเป็ นยุคใหม่ที่ทรงอิทธิ พลต่อวิถีการดาเนินชีวิตของมนุ ษย์ผา่ นกระแสโลกาภิวตั น์ และ
ได้ทาให้มนุษย์ถูกล้อมกรอบด้วยเทคโนโลยีอย่างสิ้ นเชิ ง ปั ญหาของสังคมก้มหน้าจึงมีอยูแ่ ละดาเนิ น
ไปตราบเท่ า ที่ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศยัง แวดล้อ มมนุ ษ ย์ไ ว้เช่ นนี้ แนวคิ ดของไฮเดกเกอร์ เน้นย้ า
ทรรศนะสาคัญคือ มนุ ษย์ไม่สามารถควบคุมเทคโนโลยีได้ (Angtein and Wolff, 1966 : 202) และใน
ทุกที่น้ นั มนุ ษย์รู้สึกไม่เป็ นอิสระ คล้ายถูกผูกมัดไว้กบั เทคโนโลยี ซึ่ งมนุษย์ได้แสดงออกด้วยการไม่
ยอมรับหรื อด้วยการปฏิเสธว่าตนเองถู กผูกมัดอยู่กบั เทคโนโลยี (Heidegger, 1977 : 4) ไฮเดกเกอร์ ช้ ี
ว่าสิ่ งที่มนุ ษย์ผิดพลาดอย่างร้ ายแรงก็คือ การคิดว่าเทคโนโลยีเป็ นกลาง วลี ที่มีชื่อเสี ยงของไฮเดก
เกอร์ ก็คื อ “วิท ยาศาสตร์ ไ ม่ ต้อ งคิ ด” (Science does not think) (Heidegger, 1976 : 8) วลี น้ ี ตี ค วาม
ระหว่างบรรทัดได้ว่า อะไรก็ตามที่เป็ นวิท ยาศาสตร์ ซ่ ึ งก็รวมถึ งเทคโนโลยีด้วยนั้น มนุ ษย์ได้ใ ห้
ความหมายไว้ว่า เทคโนโลยีเป็ นสิ่ งที่เกิดจากความรู ้ ดังนั้น มนุ ษย์จะพิจารณาเฉพาะข้อเท็จจริ งที่
เกิดขึ้นโดยไม่คิดเกินกว่านั้น จากแนวคิดนี้เทคโนโลยีจึงเป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์มองเพียงแต่ขอ้ เท็จจริ ง หาก
รับรู ้ เช่นไรก็คิดเพียงเท่าที่ขอ้ เท็จจริ งนาเสนอ แต่มนุ ษย์อยู่ในโลกนี้ โดยมีความสัมพันธ์กบั คนอื่น
หรื อสิ่ ง อื่ นโดยมุ่งหวัง สุ นทรี ยภาพ คื อ ความดี และความงาม ทั้ง นี้ นัก ปรั ช ญาอย่า งเพลโต หรื อ
อริ สโตเติลล้วนแสดงทรรศนะต่อเทคเน (techne) ที่แปลว่า ศิลปะอันเกิดจากทักษะ ความชานาญด้าน
เครื่ องไม้เครื่ องมื อในการสร้ างวัตถุ บ างอย่า ง แต่ ผลของการสร้ า งสรรค์เหล่า นี้ มีส่ วนผสมผสาน
ระหว่างงานศิลปะและสิ่ งประดิษฐ์ เป้ าประสงค์ของสิ่ งประดิ ษฐ์เหล่านี้ กาหนดไว้ด้วยเกณฑ์ดา้ น
สุ น ทรี ย ศาสตร์ (aesthetics) มากกว่ า เกณฑ์ ด้า นประโยชน์ ใ ช้ส อย (function) ดัง นั้น ในการใช้
เทคโนโลยีน้ นั มนุษย์ก็มุ่งหวังความดี ความงามและความสุ ขเช่นกัน Winner (1977) ชี้วา่ พฤติกรรม
ที่ทาตาม ๆ กันอย่างไม่รู้ตวั ที่ คนรุ่ นใหม่ส นใจเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต ที่
แวดล้อมรอบตัวจนละเลยคุณค่าต่าง ๆ ในสังคมไปอย่างสิ้ นเชิ ง ทาให้นาไปสู่ ความเสื่ อมโทรมของ
ระบบคุณค่าในสังคมได้ อย่างไรก็ตาม มีค่านิยมอย่างหนึ่งคือ ความเป็ นกลางทางเทคโนโลยีที่เห็นว่า
มนุ ษ ย์เป็ นผูเ้ ลื อกใช้เทคโนโลยีเอง ความดี และความไม่ ดีจึง เป็ นผลจากเจตนาของมนุ ษย์เท่ านั้น
เทคโนโลยี ต่า งๆ มี คุ ณู ป การต่ อการผลัก ดันโลกไปข้า งหน้า แต่ ก ารใช้และปล่ อยให้ ฮาร์ ดแวร์
ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน่ ต่างๆ มามีอิทธิ พลเหนือมนุษย์น้ นั ในท้ายที่สุดแล้ว เราก็กลายเป็ นเพียงทาส
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ของฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ที่ เพื่อ นมนุ ษ ย์ข องเราผลิ ต ขึ้ นมา แทนที่ เ ราจะเป็ นนาย เรากลับจะ
กลายเป็ นบ่าวไปอย่างสมบูรณ์แบบ สารัตถะของเทคโนโลยีตามแนวคิดของไฮเดกเกอร์ คือ การปิ ด
ล้อม (enflaming) สิ่ งต่างๆเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพที่มากขึ้น และเป้ าหมายในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพนี้
ก็ เ พี ย งเพื่ อ การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ ม ากยิ่ง ๆ ขึ้ น ไปอี ก (Heidegger, 1977, p.20) เทคโนโลยีจ ะท า
อัน ตรายต่ อ สารั ตถะความเป็ นมนุ ษ ย์คื อ ลดทอนมนุ ษ ย์ใ ห้ก ลายเป็ นเพี ย งทรั พ ยากรพร้ อ มใช้ที่
กาหนดให้มนุ ษย์มองสิ่ งทั้งหลายแม้กระทัง่ การดารงอยู่ของมนุ ษย์เองเป็ นทรัพยากรที่จะถู กจัดการ
โดยเทคโนโลยี (Heidegger,1977, p. 18-19) นัน่ คือ มนุ ษย์วิ่งไล่ตามการพัฒนาและความเจริ ญต่างๆ
เพียงเพื่อตัวความเจริ ญเองและกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบที่ ไม่มีผูใ้ ดกากับ หากแต่ระบบนี้ ไ ด้
ขับเคลื่อนการดารงอยูข่ องสิ่ งต่างๆ รวมถึงตัวมนุ ษย์เองด้วย แนวคิดที่ว่าเทคโนโลยีนามาซึ่ งปั ญหา
สังคมและมีผลกระทบต่อสมาธิ จิตใจ ของคนรุ่ นใหม่ นั้นสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
ว่าเทคโนโลยีมีผลต่อทุกช่วงวัยของมนุษย์ แต่ก็ข้ ึนกับการใช้อุปกรณ์สื่อสารนั้นหรื อไม่เช่นกัน ทั้งนี้
มีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกัน คือ ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นพระพุทธศาสนาและด้านการศึกษา มีทรรศนะว่า
เทคโนโลยีเป็ นกลาง ผูใ้ ช้ เทคโนโลยีเป็ นผูเ้ ลื อกใช้และต้องฝึ กฝนตนเองให้จิตใจเหนื อกว่า วัตถุ
สิ่ งของ และผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นพระพุทธศาสนามีทรรศนะว่า แม้จะมีภาวะ being in the world มนุ ษย์
ได้รับผลกระทบจากสิ่ งแวดล้อม แต่มนุษย์ก็เป็ นอิสระจากสิ่ งแวดล้อม จิตเป็ นใหญ่ จิตเป็ นประธาน
ทั้ง นี้ งานส ารวจชิ้ น ส าคัญ ที่ มี ผ ลต่ อ สั ง คมโลกคื อ Microsoft (2015) โดยบริ ษัท
ไมโครซอฟท์ได้ทาการศึกษาเรื่ องช่ วงความสนใจของมนุ ษย์ (attention span) โดยการสารวจชาว
แคนาดาที่มีอายุมากกว่า 18 ปี จานวน 2,000 คน ถึงผลกระทบของโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อ
ดิจิตอลอื่นๆ ในชี วิตประจาวัน พบว่า ช่ วงความสนใจของมนุ ษย์มีค่าเพียง 8 วินาที เนื่ องด้วยการ
เพิ่มขึ้นของรู ปแบบการใช้ชีวิตร่ วมกับเทคโนโลยีระบบดิจิทลั เมื่อเทียบกับผลสารวจในปี ค.ศ. 2000
ซึ่ งช่วงความสนใจของมนุษย์เท่ากับ 12 วินาที ผลต่างที่น่าตระหนกอย่างยิ่งนี้ สะท้อนว่ามนุษย์น้ นั มี
ช่วงความสนใจน้อยกว่าปลาทอง กล่าวคือ ปลาทองมีค่าเฉลี่ยช่วงความสนใจเท่ากับ 9 วินาที แสดง
ให้เห็นว่าเทคโนโลยีส่งผลกระทบในวิถีชีวิตดิจิทลั ผลการวิจยั นี้ยอ่ มสามารถตีความได้วา่ มนุ ษย์ไม่
อาจคัดกรองสิ่ งที่สนใจออกจากสิ่ งเร้าที่ไม่เกี่ยวข้อง ปัญหาของช่วงความสนใจที่ส้ ันลงนี้จะส่ งผลต่อ
แนวทางในการจัดการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตของมนุ ษย์ในยุคต่อไป ปั ญหาการลดลงของ
สมาธิ น้ ี สามารถส่ งผลกระทบได้ท้ งั ในส่ วนตัวของคนรุ่ นใหม่ ครอบครัว หรื อรวมไปถึงสังคม ใน
ลัก ษณะสื บ เนื่ อ งเป็ นลู ก โซ่ หากเกิ ด ปั ญ หากับ ส่ ว นใดแล้ว นั้น ก็ จ ะท าให้ ส่ ว นอื่ น ๆ เกิ ด การ
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เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ดังนั้นเมื่อใช้วิจารณญาณต่อแนวคิดของไฮเดกเกอร์ และบอร์ กแมนแล้ว
ภาวะสังคมก้มหน้าย่อมเกี่ยวข้องกับกระบวนทรรศน์ทางความคิดอย่างแน่นอน ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นของ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิเชื่ อว่าคนรุ่ นใหม่มีกระบวนทรรศน์ทางความคิดเป็ นกระบวนทรรศน์นวยุค (modern
philosophy paradigm) และกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสุ ดขั้ว (extreme postmodern paradigm) เป็ น
ส่ วนใหญ่จึงมี 2 วิถีชีวิต คือ แสวงหาและใช้งานเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเต็มที่แบบนวยุค และการ
วิพากษ์และปฏิเสธเทคโนโลยีแบบหลังนวยุคสุ ดขั้ว ทั้งนี้ วิถีชีวติ แบบหลังนวยุคสายกลาง (moderate
postmodern paradigm) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางพระพุทธศาสนานั้นควรได้รับการส่ งเสริ มให้มาก
ขึ้นเพื่อเท่าทันกับภาวะสังคมก้มหน้าที่ขยายวงกว้างไปทั้งในระดับเมืองและชนบท เพื่อให้มนุษย์มี
ภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว เตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดย
คานึ งถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นในอนาคตจากสังคมสารสนเทศที่
ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง
2. การฟังอย่ างตั้งใจ: ภูมิค้ ุมกันทางสั งคม มนุษย์จะรับมือความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลก
ได้ก็ดว้ ยการมีความรู ้ อย่างพอเพียง ไม่ขาดแคลนจนกระทัง่ ไม่สามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวให้เข้ากับโลกได้ ทั้งนี้ การศึกษาเป็ นการรับมือที่ดีที่สุด โดยต้องพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
ของมนุ ษย์ให้มีศกั ยภาพที่ดียิ่งขึ้น กระบวนการเรี ยนรู ้สมัยใหม่ได้พฒั นาเทคนิ คการฟั งอย่างตั้งใจ
(deep listening) เพื่อให้เกิ ดการตั้งใจฟั ง (attention) และจาแนกคาพูดของคู่สนทนาโดยไม่รีบด่วน
สรุ ป (jump to conclusion) ซึ่ งเป็ นปั ญหาอย่างสาคัญในการพูดคุยหรื อกระบวนการกลุ่ม เพราะจะมี
แต่ผพู ้ ูดกับผูร้ อจะพูดจนการเสวนาหรื อการประชุมไม่ประสบความสาเร็ จ ทั้งนี้ Gordon (2011) ชี้วา่
การฟั งอย่างตั้งใจจะทาให้เราเข้าใจครอบฟ้ า (Horizon) ของคนๆ นั้นซึ่ งแตกต่างกันกับคนอื่น มิใช่
เพียงแค่การฟังให้รู้ความ แต่เป็ นการฟังเชิงลึก การฟังด้วยใจและกาหนดว่า ณ ขณะนั้นมีเพียงผูพ้ ูดที่
อยูต่ รงหน้าเพียงคนเดียว โดยจะไม่ตีความ ตัดสิ น ประเมินค่า หรื อวินิจฉัยว่าถูกหรื อผิด จะเป็ นเพียง
การฟั งเพื่อฟังและอยูก่ บั ปั จจุบนั เท่านั้น การฟังจึงเป็ นเครื่ องมือสาหรับมนุ ษย์ในการทาความเข้าใจ
สิ่ งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม มโนคติดา้ นสุ นทรี ยสนทนา (dialogue) ของ Martin Buber ที่ได้แสดงไว้
ในหนังสื อ Knowledge of Man: selected essays ปี 1998 ได้ให้ความสาคัญกับการฟั งยิ่งขึ้นโดยเห็น
ว่าการฟั งอย่างแท้จริ ง (truly listen) ทาให้สิ่งเป็ นอยู่ (being) ของผูอ้ ื่นมีความเป็ นปั จจุบนั นัน่ คือ มี
การตอบสนองต่อผูอ้ ื่นในฐานะบุคคลโดยภาพรวม (whole person) และสร้างพื้นที่ให้ผอู ้ ื่นได้พูดด้วย
คา (word) และความหมาย (meaning) ของเขา เมื่อแต่ละคนเปิ ดใจให้กบั ความเป็ นอยูข่ องผูอ้ ื่น ก็ยอ่ ม
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ที่จะไม่พยายามพูดแทนผูอ้ ื่นหรื อไปกาหนดรู ปแบบการใช้ภาษา มโนทรรศน์ (concept) และรู ปแบบ
การสื่ อสาร (interpretive schemes) แก่ผูอ้ ื่น การฟั งเช่นนี้ จึงเป็ นการฟั งที่ดีเลิ ศ (genuine listening) ที่
เกี่ยวข้องกับการกระตุน้ ให้ผอู ้ ื่นได้สร้างภาษาและความหมายของตนเอง ซึ่ งอาจจะแตกต่างอย่างมาก
จากภาษาทัว่ ไป Phuchareon (2009) ชี้วา่ การฟังเชิงลึกเป็ นการฟั งแบบองค์รวม ฟั งแบบไม่มีอคติ ไม่
มีลาเอียง มีสติกากับ และทรรศนะของผูท้ รงคุณวุฒิเห็นว่าการฟั งอย่างตั้งใจมีประโยชน์ต่อผูฝ้ ึ กฝน
ทาให้เข้าใจเนื้ อเรื่ อง เข้าใจความหมายแฝง และเข้าใจอารมณ์ของผูอ้ ื่น ควรมีการส่ งเสริ มการฟังอย่าง
ตั้งใจในฐานะเป็ นภูมิคุม้ กันการไม่สนใจสิ่ งแวดล้อมของคนรุ่ นใหม่ และเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วย
การฟั งอย่างตั้งใจมีอยู่แล้วในแนวทางการฝึ กฝนตนเองของพุทธศาสนา เป็ นการฝึ กฝน
เพื่อพัฒนาตนเอง เป็ นการค้นพบตนเอง การเข้าใจตนเอง ซึ่ งเมื่อใช้ในสุ นทรี ยสนทนาจะทาให้เกิ ด
การเข้าใจซึ่ งกันและกัน มี การช าระปมต่ างๆ (mental model) เป็ นจุ ดเริ่ มต้นไปสู่ วงจรการเรี ย นรู ้
(learning cycle) ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การจุ ด ประกาย (spark) ความคิ ด ให้ ก ัน และกัน ต่ อ ยอดความคิ ด
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้
ผูว้ จิ ยั ได้จาแนกเนื้อหาของการฟังให้ชดั เจนยิง่ ขึ้นเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
1) การฟั งในฐานะสมรรถภาพทางกายภาพของการรับรู ้ของมนุษย์ที่มีต่อสิ่ งเร้ าภายนอก
การเลือกรับฟังเสี ยงซึ่ งส่ งผลต่อการใส่ ใจกับสิ่ งเร้า การแปลความหมายสิ่ งเร้าและการให้ความหมาย
เที ย บกับ ความรู ้ จากประสบการณ์ ที่ ไ ด้เรี ยนรู ้ ม า การขจัดปั ญญาของการรับรู ้ ผิดพลาดที่ เกิ ดจาก
กระบวนการทางจิตวิทยา การยึดรู ปแบบและการมีอคติจากคุณลักษณะที่ดีของสิ่ งเร้านั้น ซึ่ งส่ งผลให้
มนุษย์มีการเลือกรับรู ้อย่างมีแบบแผนของตนเองจนทาให้สิ่งที่รับรู ้เกิดการบิดเบือนไปได้
2) การฟังอย่างตั้งใจในฐานะประสิ ทธิ ภาพในการฟังระดับสู งสุ ด การเข้าใจถึงสิ่ งที่ซ่อน
อยูเ่ บื้องหลังคาพูด ความหมายระหว่างบรรทัด (between the lines) อารมณ์ของผูพ้ ูด ภาษากาย ความ
ต้องการและเป้ าหมายของผูพ้ ูด สิ่ งที่ผพู ้ ูดต้องการเป็ นพิเศษ ความเอนเอียง ความเชื่ อ และคุณค่าที่ผู ้
พูดยึดถือ
3) การฟั งอย่างตั้งใจในฐานะกระบวนการตามแนวทางปรัชญาหลังนวยุคสายกลางโดย
เป็ นกระบวนการเชิ งปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) ที่ดาเนินการผ่านการสังเกตสัญญาณทาง
กาย อารมณ์ ข องตนเองจากสิ่ ง ที่ ไ ด้ยิน การตรึ กตรองเนื้ อหาและท าการวิเคราะห์ แยกแยะคุ ณค่ า
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ระหว่างความเป็ นจริ งกับสิ่ งที่เราตีความ โดยมุ่งเน้นแนวทางที่มีความยืดหยุ่น เน้นให้พฒั นาความ
เข้าใจเพื่อเข้าถึงเรื่ องราวหรื อปรากฏการณ์ต่างๆ ได้อย่างแท้จริ ง
การวิจยั ครั้งนี้ยงั ได้เสนอเทคนิคที่สาคัญ ได้แก่
1) การฟัง เป็ นบาทแรกของการศึกษาเล่าเรี ยน จาก สุ จิ ปุ ลิ โดยทุกคนสามารถนาทักษะ
ทั้ง 4 นี้ ไปปฏิ บ ัติ ไ ด้ จะท าให้เ ป็ นนัก ปราชญ์ห รื อ บัณ ฑิ ต ที่ เ ก่ ง ได้ หากแต่ ก ารฟั ง (สุ ) ถู ก ทอน
ความสาคัญลงไปในช่วงของการศึกษาสมัยใหม่ โดยเน้นการอ่านและคิด ส่ งผลให้การฟังของคนรุ่ น
ใหม่ลดศักยภาพลง จึงต้องเน้นการฝึ กฝนอยูเ่ สมอ
2) รู ปแบบการฝึ กที่ดี มี 3 ขั้น คือ ฝึ กแยกแยะ ฝึ กสนทนาคู่ และฝึ กสนทนากลุ่ม
3) ผูฝ้ ึ ก จะต้องทดลองทาซ้ าในชีวติ ประจาวัน
4) เนื้ อหาการฝึ ก ควรมีแนวทางที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของผูฝ้ ึ ก โดยเน้นเรื่ องการฟัง
และความหมาย บริ บทและความหมายระหว่างบรรทัด
5) กลุ่ มผูฝ้ ึ ก การฝึ กเป็ นกลุ่ มอาจทาให้มีก ารโน้มน้าวว่าใช่ หรื อไม่ใช่ แต่การฟั งอย่า ง
ตั้งใจเป็ นทักษะปั จเจก ต้องให้ฝึกเดี่ยวได้ก่อน
อภิปรายผล
เมื่อตีความด้วยปรัชญากระบวนทรรศน์จะสรุ ปได้วา่ ปั ญญานั้นสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
พิสูจน์และหยัง่ รู ้ได้ตามที่อริ สโตเติลได้ช้ ีถึงศักยภาพของปั ญญา โดยผลผลิตของปั ญญาคือความรู ้ ซึ่ ง
สั่งสมสื บทอดมายาวนาน แต่กระแสของปรัชญากระบวนทรรศน์นวยุคกลับเน้นย้ าความสาคัญของ
ความรู ้วา่ ความรู ้คือพลัง (knowledge is power) และสอนให้มุ่งแสวงหาความรู ้ที่แน่นอนเพื่อควบคุม
ธรรมชาติให้ตอบสนองตามความต้องการของตนเองเป็ นเกณฑ์เพราะนั่นคื อความรู ้ และพลังของ
มนุษย์ ความรู ้คือพลังได้นาพามนุ ษย์กา้ วสู่ ยุคใหม่ที่มีความเจริ ญทางเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างรวดเร็ ว
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ซอ้ นเหลื่อมและกลืนกันมาก
ขึ้นจนเป็ นตัวแทนของกันและกัน และทาให้เกิดการแข่งขันกันสะสมความรู ้ให้มากเข้าไว้ดว้ ยเชื่ อว่า
การมีความรู ้มากเป็ นความดี (Suwanbundit and Bunchua, 2015: 149-59) เนื่ องด้วยสังคมยอมรับวิถี
ชีวิตรู ปแบบใหม่ ดังเช่นที่ Walter and Kop (2009) ได้ช้ ีวา่ โครงสร้างสังคม วัฒนธรรมและอุปกรณ์
ดิจิทลั ได้เสริ มแรงกันเพื่อให้เกิดรู ปแบบวิถีชีวิตที่เกี่ยวเนื่ องด้วยเทคโนโลยี (technological way of
being) เพื่อทาให้เกิ ดการทาความเข้าใจต่อโลกและชี วิตของแต่ละคนตามแนวทางใหม่ แต่ท้ งั นี้ การ
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ส่ งเสริ มความดี ของเทคโนโลยีสารสนเทศก็น่าจะย้อนแย้งได้วา่ เป็ นไปเพื่อรักษาอานาจของนายทุน
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบันเทิง
ผลการวิจยั นี้ ช้ ี ถึ ง ความมี อยู่ข องปั ญหาจากสัง คมก้ม หน้า ที่ เกิ ดจากเทคโนโลยีสื่ อสารที่
แวดล้อ มมนุ ษ ย์ไ ว้ และได้ท าให้ วิถี ชี วิ ต ของมนุ ษ ย์เ ปลี่ ย นแปลงไป มนุ ษ ย์ถู ก ล้อ มกรอบด้ว ย
เทคโนโลยีอย่างสิ้ นเชิ งตามแนวคิดของไฮเดกเกอร์ ภาวะสังคมก้มหน้าได้ทาให้เกิ ดปั ญหาทั้งทาง
ร่ างกายและจิตใจแก่มนุ ษย์ท้ งั ในระดับปั จเจกบุคคลและสังคม มนุษย์ถูกลดทอนสารัตถะความเป็ น
มนุษย์ลงและใช้อุปกรณ์สื่อสารเป็ นแหล่งรวมใจของตน และในขณะเดียวกันสมรรถภาพในการใส่
ใจสิ่ งรอบข้างก็ลดลงไปด้วย ทาให้มนุ ษย์มีประสบการณ์ลดลง ความรวดเร็ วของอุปกรณ์สื่อสารทา
ให้ ม นุ ษ ย์ใ จร้ อ นขึ้ น และคุ ้น ชิ น กับ การไม่ ร อคอย ท าให้ ข าดภู มิ คุ้ม กัน ต่ อ ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ งจะส่ งผลเป็ นปั ญหาสังคมที่เชื่อมต่อกับปั ญหาสังคมเดิมๆ ให้ซบั ซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่ ง
มนุษย์จาเป็ นต้องมีภูมิคุม้ กันที่ดีซ่ ึ งต้องใช้การศึกษาเป็ นพื้นฐานสาคัญเพื่อเตรี ยมความพร้อมของการ
ดาเนินชีวติ ในสังคม การพัฒนาบุคคลและการเตรี ยมตัวเพื่อการจ้างงาน กระนั้นการศึกษาที่ดีตอ้ งเริ่ ม
จากการฟั งอย่างตั้งใจตามแนวคิด สุ จิ ปุ ลิ เพื่อให้เกิดความเข้าใจสิ่ งแวดล้อมและสามารถเข้าสังคม
ได้ อีกทั้งยังสามารถเรี ยนรู ้ ความคิ ดและต่อยอดความคิดได้อย่างเหมาะสมสาหรับศตวรรษที่ 21
ดังเช่นที่ Laryea (2014) ได้เสนอว่าระบบการศึกษาต้องการการเข้าใจเชิ งลึกต่อระบบที่ซบั ซ้อน การ
คิดซ้ าและการมองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้อย่างแท้จริ ง อันจะนาไปสู่ การมี เหตุมีผล การมี
ปฏิสัมพันธ์แบบพบปะกันแบบซึ่ งหน้า (face to face) การสร้างสรรค์ความรู ้ใหม่ๆ ซึ่ งต้องได้รับการ
ส่ งเสริ มในระบบการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ความเป็ นมนุ ษย์ การคิดวิจารณญาณอย่างจริ งจัง
เพื่อหนุนเสริ มการเติมเต็มทางปัญญาตามหลักปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลางและความ
เป็ นสมาชิกในโลกแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีภูมิคุม้ กันที่ดี
บทสรุ ป

สังคมก้มหน้าเป็ นความเป็ นจริ งใหม่ที่เกิดขึ้นการพัฒนาสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เป็ นวิถีชีวิตรู ปแบบใหม่ที่คนในสังคมแข่งขันกันใช้อุปกรณ์สื่อสารและแข่งกันสะสมความรู ้เพื่อเอา
เปรี ยบผูอ้ ื่น นไปสู่ ปัญหาสังคมในหลายระดับ คนรุ่ นใหม่สูญเสี ยทักษะการพบปะกันแบบซึ่ งหน้า
และมีแนวโน้มที่จะมีประสิ ทธิ ภาพทางความคิดและสมาธิ ที่ส้ นั ลง ทาให้สนใจสิ่ งรอบข้างลดลงและ
ความเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคมลดลงไป ปั ญหาสังคมก้มหน้าจึงต้องแก้ไขด้วยหลักภูมิคุม้ กันคือ การ
ฟังอย่างตั้งใจ สมรรถนะ ในการฟังและการเข้าใจบุคคลโดยภาพรวม ไม่ด่วนสรุ ป ซึ่ งการฝึ กฝนการ
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ฟังอย่างตั้งใจและการใช้หลัก สุ จิปุลิ จะทาให้บุคคลนั้นมีสมรรถภาพเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวิต และเป็ นส่ วนสาคัญในการผลักดันให้มีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทาให้ฐานความรู ้
และฐานคุณธรรมเข้มแข็งขึ้นบนหลักไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ อันเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักการปรัชญาหลังนว
ยุคสายกลาง ซึ่ งจะนาไปสู่ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติเพื่อความสงบสุ ขอย่างยัง่ ยืน
ข้ อเสนอแนะ
ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ได้แก่
1. การประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสังคม ได้แก่
1) ภาครัฐจะต้องพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต ซึ่ งต้องเข้าใจผ่านกรอบคิดปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลาง เพื่อการจัด
การศึกษาที่เน้น สุ จิ ปุ ลิ เพื่อให้นกั เรี ยน นักศึกษาแต่ละคนสามารถเข้าไปสู่ ระดับความเข้าใจบุคคล
ทั้งคน (whole person listening) ซึ่ งมีส่วนส่ งเสริ มการมีความสัมพันธ์อนั ดี ในทุกระดับ และทุกมิติ
การมีส่วนร่ วมในสังคมเสมือนจริ ง การพัฒนาทางด้านสังคม เศรษฐกิ จ การเมือง วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จึงเดิ นไปด้วยความเข้าใจในความหมายและมีการแลกเปลี่ยนกันเพื่อผลักดันด้วยพลัง
แห่งการสร้างสรรค์ ปรับตัว แสวงหาและพลังแห่งความร่ วมมือ สะท้อนระบบคุณค่าต่างๆ ของสังคม
ด้วยความไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ เกิดเป็ นวัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละสังคม
2) ภาคเอกชน ต้องส่ งเสริ มหลักการฟังอย่างตั้งใจเข้าไปในวิถีการทางานของคนรุ่ นใหม่
การเข้า ใจหลัก การฟั ง อย่า งตั้ง ใจและการฝึ กฝนทัก ษะในการฟั ง ที่ ดีจ ะช่ วยให้ ท างานได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ช่วยให้ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี เข้าใจคาสั่งในการทางาน คุยกับเพื่อนร่ วมงานหรื อ
ลูกค้ารู ้เรื่ อง ราบรื่ น เกิ ดมิตรภาพต่อกัน คนทางานเกิ ดความร่ วมมือได้ง่าย และผลของงานก็จะดี
ยิง่ ขึ้น
3) ภาคสังคม ในขณะที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมสารสนเทศทาให้เกิดผลลบ
ติดตามมาด้วย ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจากสั ง คมก้ม หน้าเป็ นสิ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ นมากในวัย รุ่ น ดัง นั้น สังคมที่ มี
ภูมิคุม้ กันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงจึงต้องเสริ มระบบคุณค่าให้แข็งแรงด้วยการศึกษาและ
การศึกษาตลอดชี วิตที่เน้นการศึกษาในผูใ้ หญ่ กระบวนการฟั งอย่างตั้งใจย่อมเป็ นเทคนิควิธีที่สาคัญ
สาหรั บการเริ่ มต้นที่จะทาให้มนุ ษย์มีความสนใจสิ่ งรอบข้างสู งขึ้น ทาให้กระบวนการการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิต มีค วามต่ อเนื่ องจนเกิ ดความพอเพี ยงในการดารงชี วิต ซึ่ งเป็ นเงื่ อนไขพื้นฐานที่ ทาให้

38

รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561

สามารถพึ่งตนเอง และดาเนินชีวิตไปได้อย่างมีศกั ดิ์ศรี ภายใต้อานาจและความมีอิสระในการกาหนด
ชะตาชีวติ ของตนเอง
2. การประยุกต์ใช้ในการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
การพัฒนาสังคมให้คนในสังคมมีความรู ้และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่าง
เท่ า เที ย มกัน เพื่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของตน การพัฒ นาย่อ มเดิ น หน้ า ไปด้ว ยพลัง ของการ
สร้างสรรค์ ปรับตัว ร่ วมมือและแสวงหาผ่านกระบวนการสาคัญ ได้แก่
1) การศึกษา ปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุ คสายกลางไม่เน้นปริ มาณเนื้อหาความรู ้
แต่เน้นว่า เนื้ อหาความรู ้ น้ นั จาเป็ นอย่า งไร และแต่ล ะคนมี ทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ ในสังคม
เทคโนโลยีปัจจุบนั เพียงใด ดังนั้น การส่ งเสริ มแนวทางการศึกษาจึงต้องมีการอบรมการฟังอย่างตั้งใจ
ในทุกๆ ระดับชั้นของการศึกษาภาคบังคับ รวมไปถึงการศึกษาทางเลือกซึ่ งจะช่ วยให้นกั เรี ยนได้มี
ทักษะในการฟั ง มีสมาธิ จดจ่อกับสิ่ งรอบข้างได้ เกิดประกายความเข้าใจได้ตรงกับที่ผสู ้ อนต้องการ
สอน ต่อยอดแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ได้ และสามารถตั้งคาถามจากการเฉลียวใจได้ การใช้สื่อการสอน
คอมพิ ว เตอร์ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสร้ า งสรรค์ อันเป็ นความสร้ า งสรรค์ที่ เดิ น ไปข้า งหน้า กับ
สังคมสารสนเทศอย่างเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน การที่คนรุ่ นใหม่สามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสมใน
ระบบสังคมสารสนเทศ สะท้อนพัฒนาการแสดงออกได้อย่างหลากหลาย เติมเต็มความเป็ นตัวตน
ของเขา การศึกษาจึงจะก้าวไปสู่ การเป็ นทางเดินไปสู่ สิ่งไม่รู้ ไม่ใช่เพียงแค่การจาลองข้อมูล ความคิด
และทักษะเพื่อถ่ายทอดสู่ นกั เรี ยนอีกต่อไป
2) การจัดการความรู ้ สังคมโลกและสังคมไทยพัฒนาประเทศด้วยการจัดการความรู ้มา
อย่างต่อเนื่ อง ในกระบวนการจัดการความรู ้มีเครื่ องมือสาคัญในการสร้างความรู ้มากมาย เครื่ องมือ
หลายประเภทจะมีส่วนของการฟั งเข้ามาเกี่ ยวข้อง แต่การฝึ กฝนการฟั งกลับถู กละเลย ดังนั้น นัก
จัดการความรู ้และผูอ้ ยูใ่ นกระบวนการทั้งหลายต้องย้อนอ่านและเร่ งฝึ กฝนทักษะการฟังอย่างตั้งใจให้
ถูกต้อง เน้นการตั้งใจฟัง (close attention) เพื่อจะได้ไม่ละเลยคาพูดใดๆ ของอีกฝ่ ายทั้งในเรื่ องของคา
และความหมาย ส่ งผลให้มีศกั ยภาพในการสร้ างและเก็บ ความรู ้ เพื่ อคัดกรองความรู ้ ที่ไม่ดีหรื อ
ก่อให้เกิดโทษออกไป คงไว้แต่ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์ผา่ นการจัดเก็บที่มีช่องทางให้ผจู ้ าเป็ นต้องใช้
ความรู ้เหล่านั้นสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก และติดตามการนาไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ระดับต่างๆ ได้เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
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3) เครื อข่า ย สัง คมที่ ส่ งเสริ ม การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตจะต้องมี เครื อข่า ยที่ ดาเนิ นการบน
ฐานความรู ้ ตามกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลาง เน้นการเชื่ อมโยงกันของผูร้ ู ้ นักวิชาการใน
ลักษณะของการแบ่งปั นความรู ้ การร่ วมมือและการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ในจุดนี้ การแลกเปลี่ยน
จะเกิดขึ้นได้เต็มศักยภาพต้องอาศัยการฟังอย่างตั้งใจเพื่อเก็บเกี่ยวความรู ้ที่ดีไว้ เครื อข่ายจะเป็ นกลไก
สาคัญในการคัดกรองและเผยแพร่ ความรู ้ เทคนิค กระบวนการ ที่เป็ นประโยชน์ต่าง ๆ เมื่อเกิดความ
มั่น คง และเข้ม แข็ ง แล้ว จึ ง ขยายไปสู่ ภ ายนอก โดยเน้น รู ป แบบการพัฒ นาที่ ต้อ งบู ร ณาการให้
เหมาะสมกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้สาหรับประชาชนทุกคน เพื่อ
ส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพชีวติ
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บทคัดย่อ
ชุ มชนชาวสวนลุ่มน้ าแม่กลอง ต้องเผชิ ญกับการขยายตัวของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่
อยูร่ ายรอบและนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ของรัฐที่กดดันต่อชุ มชนชาวสวน แต่
ชุมชนชาวสวนลุ่มน้ าแม่กลองยังคงดารงความเป็ นชาวสวนอยูม่ าจนถึงปั จจุบนั ดังนั้นชุมชนชาวสวน
น่าจะมีคุณสมบัติบางอย่างที่ทาให้เผชิ ญกับการเปลี่ ยนแปลงได้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้การวิจยั เชิงคุ ณภาพโดย
การสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักและกรณี ศึกษาร่ วมกับการสารวจข้อมูลครัวเรื อนชาวสวน พบว่าชุมชน
ปฏิบตั ิชาวสวนที่สะสมความรู ้ ถ่ายทอดความรู ้ในการทาสวนระหว่างกันทาให้สืบทอดการทาสวน
มาได้ แต่ ชุม ชนปฏิ บ ัติช าวสวนต้องเผชิ ญ กับ ความท้าทายใหม่ ๆ ตลอดเวลาทั้งจากภายในชุ ม ชน
ชาวสวนและความกดดันจากภายนอก ชุ มชนชาวสวนเรี ยนรู ้สถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อชุ มชน
และสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ กับ กลุ่ ม คนอื่ น ๆ ในสั ง คมเพื่ อ ให้ มี พ ลัง ที่ จ ะต่ อ รองกับ การ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวติ และทรัพยากรของท้องถิ่น
คาสาคัญ: ชุมชนชาวสวน, ชุมชนปฏิบตั ิ, ประชาสังคม
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Abstract
Fruit orchard farming communities in the Mae Klong River Basin have faced the
expansion of capitalism and industrialization around them, as well as government infrastructure
development policies that have put pressure on them. However, these communities have continued
to exist into the present. This implies that these fruit orchard farming communities may have some
special characteristics that help them cope with change. Using a qualitative approach interview key
informants, case studies and household survey, we found that the fruit orchard communities of
practice in this study had accumulated and passed on their farming knowledge to each other,
leading to the persistence of fruit orchard farming. The fruit orchard communities of practice,
however, continually face new challenges inside their communities, as well as pressure from
outside. They have learned about the situations that affect their communities and have established
networks to work with other groups in society to empower themselves in negotiating with the
changes that affect their livelihoods and local resources.
Keywords: fruit orchard farming community, community of practice, civil society
บทนา

การศึกษาสังคมเกษตรกรรมในประเทศไทยส่ วนใหญ่จะศึกษาสังคมชาวนา ทาให้ยงั ขาด
ความรู ้ ค วามเข้าใจในสั งคมชาวสวนซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของสั งคมเกษตรกรรมไทยที่ มีความส าคัญ
เช่ นกัน ชุ มชนชาวสวนตาบลเหมืองใหม่ อาเภออัม พวา จังหวัดสมุ ท รสงคราม เป็ นพื้ นที่ ดินดอน
สามเหลี่ยมปากแม่น้ าแม่กลองบริ เวณอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติดินที่อุดมสมบูรณ์ มีลาคลองที่
เป็ นน้ าสาขาของแม่น้ าแม่กลองกระจายเต็มพื้นที่ ชาวสวนได้ใช้ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ ในการ
ดารงชี พ พัฒนาการทาสวนผสมแบบยกร่ องที่ ปลู กไม้ผลผสมผสานหลากหลายชนิ ด ผลผลิ ตของ
ชาวสวนเข้าถึ งตลาดและอุ ตสาหกรรมอาหารในกรุ งเทพฯ และปริ ม ณฑลซึ่ งอยู่ห่างประมาณ 60
กิโลเมตรเท่านั้น ชุมชนชาวสวนสร้างและสะสมความรู ้ในการทาสวนผสมแบบยกร่ องสื บทอดกันมา
ภายใต้ความสัมพันธ์ในชุมชน โดยถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ลูกหลานที่สนใจการทาสวน ผูร้ ู ้ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ในการทาสวนด้านต่างๆมีอยูใ่ นพื้นที่สวนต่างๆ ทาหน้าที่ให้คาปรึ กษาแนะนาการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
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จากการทาสวน ก่อให้เกิ ดปฏิ สัมพันธ์ในการแลกเปลี่ ยนความรู ้ และประสบการณ์ ร่วมกันในแนว
ทางการปฏิบตั ิของชาวสวน สร้างความเป็ นชุมชนปฏิบตั ิชาวสวนขึ้นมา
อย่างไรก็ตามคนทาสวน คือ คนรุ่ นพ่อแม่ที่สะสมความรู ้ในการทาสวนผสมแบบยกร่ องมา
ตลอดชี วติ โดยมีลูกหลานที่สนใจมาเรี ยนรู ้โดยการปฏิบตั ิกนั ในพื้นที่สวน ลูกหลานชาวสวนที่สาเร็ จ
การศึกษาสมัยใหม่ทางานในเมือง ดังนั้นผูท้ ี่จะสื บทอดการทาสวนต่อไปเป็ นความท้าทายต่อชุ มชน
ปฏิ บตั ิชาวสวน นอกจากนั้นชุ มชนปฏิ บตั ิชาวสวนเผชิ ญกับระบบทุนนิ ยมอุตสาหกรรมที่ตอ้ งการ
ขยายตัวเข้ามาในพื้ นที่ แม่ก ลอง ได้แก่ อุตสาหกรรมประมงและอุ ตสาหกรรมที่ ต่อเนื่ อง รวมทั้ง
นโยบายการพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของรั ฐสร้ า งความกดดัน ต่ อชุ ม ชนปฏิ บ ัติช าวสวน ได้แ ก่
นโยบายการจัดการน้ า การสร้ างโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนจากถ่านหิ น การสร้างถนนเลี ยบอ่าว
ไทยลงสู่ ภาคใต้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็ นต้น
ดังนั้น ผูว้ ิจยั ต้องการศึ ก ษาว่าท่ ามกลางความกดดัน ซึ่ งเป็ นความท้าทายต่อชุ ม ชนปฏิ บ ัติ
ชาวสวน ชุ มชนชาวสวนเผชิญกับความกดดันและยังคงดารงอยูม่ าได้จนถึงปัจจุบนั ได้อย่างไร ชุมชน
ชาวสวนเรี ยนรู ้ ปฏิบตั ิ การ และสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับกลุ่มคนอื่นๆในสังคมเพื่อให้ชุมชน
สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร
วัตถุประสงค์ การวิจัย
การศึ ก ษาความท้าทายต่อชุ มชนปฏิ บ ตั ิช าวสวนลุ่ม น้ าแม่ กลองมีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึ ก ษา
แนวคิดและปฏิ บตั ิ การของชาวสวนและฝ่ ายต่างๆ ที่มีปฏิ สัมพันธ์กนั ในการพัฒนาพื้นที่ แม่กลอง
ศึกษาปฏิบตั ิการของชาวสวนต่อความกดดันและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น
และการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับผูค้ นกลุ่มต่างๆ ในสังคม
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ผูว้ ิจยั ใช้การวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Research)ทั้งการวิจยั เชิ งคุ ณภาพและการวิจยั เชิ ง
ปริ ม าณโดยใช้ก ารวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพในการสัม ภาษณ์ ผูม้ ี บ ทบาทส าคัญ ในการพัฒ นาพื้ นที่ ท้ งั ผูน้ า
ชุ มชนในอดี ตและปั จจุบ นั รวมทั้งแกนนาในประชาคมคนรั กแม่ กลองและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
การศึ กษากรณี ศึกษาชาวสวนที่ มีความแตกต่างกันในการปลู กไม้ผลที่เป็ นพืชหลักในสวนผสมที่
แตกต่างกัน รวมทั้งการสารวจข้อมูลครัวเรื อนชาวสวนที่ถือครองที่ดินแตกต่างกันเพื่อศึกษาการดารง
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ชี พของชาวสวนในพื้นทีหมู่ 5 ตาบลเหมืองใหม่เพราะเป็ นชุ มชนที่ผูน้ าชุ มชนผูม้ ีบทบาทสาคัญใน
การพัฒนาพื้นที่อาศัยอยู่ โดยมีการเลือกลุ่มตัวอย่างในการสารวจข้อมูลครัวเรื อนชาวสวนดังนี้
ตาราง 1
ขนาดและจานวนการถือครองที่ดินของชาวสวนหมู่ที่ 5 และจานวนกลุ่มตัวอย่ างในการสารวจ
ข้ อมูลครั วเรื อนชาวสวน
ขนาดการถือครองที่ดิน
จานวน
ร้อยละ
กลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ
(ไร่ )
(ราย)
(ครัวเรื อน)
1-4 ไร่
110
53.00
50
60.24
5-9 ไร่
53
26.00
14
16.86
10 ไร่ ข้ ึนไป
44
21.00
19
22.89
รวม
207
100.00
83
100.00
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่เก็บมาได้จดั หมวดหมู่ แยกแยะประเด็นสาคัญมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน ส่ วนข้อมูลจาการสารวจครัวเรื อนชาวสวนนามาสรุ ปวิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS
หาค่าเฉลี่ยร้อยละนามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่ งผลการศึกษามีประเด็นที่จะนาเสนอ
ดังนี้
ผลการวิจัย
ชุมชนปฏิบตั ิชาวสวนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความกดดัน
จากนโยบายการพัฒนาพื้ นที่ ของรั ฐ ท าให้ชุ มชนปฏิ บ ตั ิ ชาวสวนพบกับ ปั ญ หาที่ ท ้าทายใหม่ ๆอยู่
ตลอดเวลา ชุมชนชาวสวนมีปฏิบตั ิการอย่างไรทาให้สามารถดารงอยูไ่ ด้จนถึงปั จจุบนั
ผู้สืบทอด: ความท้ าทายต่ อชุ มชนปฏิบัติชาวสวน
คนรุ่ นปู่ ย่าตายายได้สะสมความรู ้ ในการทาสวนผสมแบบยกร่ องมาตลอดชี วิต โดยมีการ
ปรับเปลี่ ยนการผลิ ตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด กล่าวคื อ แต่เดิ มคนรุ่ นก่ อนทาสวน
มะพร้าวและน้ าตาลมะพร้าว เมื่อผลผลิตราคาตกต่าและตลาดมีความต้องการบริ โภคผลไม้ชาวสวน
จึงเปลี่ยนมาปลู กส้ มโอและลิ้ นจี่ เพิ่ ม ขึ้ น ระยะหลังมี การปลู กมะพร้ าวน้ าหอมเพื่ อจาหน่ ายให้แก่
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นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด
เมื่อลูกหลานชาวสวนเรี ยนหนังสื อสาเร็ จการศึกษาและทางานอยูใ่ นเมือง และการแบ่งมรดก
ให้ ลู ก ท าให้ พ้ื น ที่ ส วนแปลงเล็ ก ลงเรื่ อ ยๆ จนไม่ ส ามารถที่ จ ะเป็ นหน่ วยการผลิ ต ที่ มี มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจที่จะดูแลครอบครัวได้ ด้วยสถานการณ์ดงั กล่าวแนวโน้มที่ลูกหลานซึ่ งไม่ได้ผูกพันกับการ
ทาสวน อาจจะขายที่สวนให้กบั คนข้างนอกที่กาลังสนใจมาซื้ อสวนที่ติดลาคลองและมีถนนเข้าถึ ง
เพื่อสร้างที่พกั ตากอากาศไว้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว ปั จจุบนั พื้นที่สวนติดลาคลองและมีถนนเข้าถึง
ราคาไร่ ละ 2-3 ล้านบาท จึงเป็ นแรงจูงใจให้ลู กหลานอยากที่จะขายที่ สวนเพื่อจะได้เงิ นก้อนโต แต่
พ่อแม่พยายามให้ลูกหลานเก็บรักษาที่สวนไว้ ดังนั้นอนาคตพื้นที่สวนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ร่ม
รื่ น วิถีชีวิตของชุ มชนชาวสวนริ มลาคลองอาจถูกมองเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ แทน
การเป็ นพื้นที่สวนผสมที่ผลิตผลไม้รสชาติอร่ อยเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นแบบเดิ ม (Khajornphol,
2010, September 12, interview) นี่ คือเสี ยงแห่ งความห่ วงใยจากคนรุ่ นลู กที่ผ่านการศึกษาสมัยใหม่
และทางานอยูใ่ นเมือง ต่อมาภายหลังได้ตดั สิ นใจกลับมาทาสวนที่บา้ นเกิดของตนเอง
อย่างไรก็ตามแนวคิดและปฏิบตั ิการของชาวสวนอีกกลุ่มหนึ่งมีความมัน่ ใจว่าสวนผสมแบบ
ยกร่ องจะยังคงยืนหยัดต่อไปได้ โดยมองว่าการทาสวนผสมแบบยกร่ องปลู กผลไม้ได้หลากหลาย
ชนิดในพื้นที่ตาบลเหมืองใหม่ เป็ นระบบการผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพเหมาะกับระบบนิ เวศให้ผลผลิตที่
มี มู ลค่ าสู งเลี้ ยงครอบครั วได้ มี ขอ้ จากัดเพี ยงว่าคื อชาวสวนมี พ้ืนที่ ส วนน้อยมี เพี ยงรายละ 3-5 ไร่
เท่ านั้น ท าให้ก ารสร้ างรายได้จากการท าสวนไม่ ส ามารถขยายตัวได้ม ากกว่านี้ (Pakkhawan and
Youkamnerd, 2011, March 30, interview) นี่ คื อ เสี ยงของเจ้า หน้ า ที่ เกษตรต าบลซึ่ งเป็ นลู ก ของ
ชาวสวนในพื้ น ที่ และเสี ย งของเกษตรกรผู ป้ ลู ก ส้ ม โอปลอดสารพิ ษ ที่ ม องเห็ น ทั้ง ศัก ยภาพและ
ข้อจากัดของชาวสวนผลไม้ผสมผสานในพื้นที่
การจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ของครอบครัวเพื่อสื บทอดการทาสวนมีความสาคัญ กรณี ศึกษา
รายหนึ่งลูกสาวเรี ยนจบทางานบริ ษทั เอกชนที่กรุ งเทพฯมีบา้ นพักอยูใ่ กล้กบั สวนสาธารณะที่มีคนมา
เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันมาก ลูกสาวจึงนาผลไม้จากอัมพวามาจาหน่ายให้ผบู ้ ริ โภคโดยตรงทาให้ได้
ราคาดีข้ ึน เช่น มะพร้าวน้ าหอมขายที่สวนได้ผลละ 3 บาท เมื่อลูกสาวนาไปขายที่กรุ งเทพฯ ได้ราคา
ผลละ 10-15 บาท ลูกสาวจึงสนับสนุ นให้น้องชายซึ่ งเรี ยนจบปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ ลาออกจากการ
ทางานบริ ษทั ซึ่ งได้รับเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท มาช่วยพ่อแม่ดูแลสวน โดยพ่อแม่ซ้ื อรถเก๋ งป้ าย
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แดงให้ลูกชาย 1 คัน เพื่อเป็ นกาลังใจให้ลูกชายกลับมาดูแลสวนส้มโอซึ่ งมีอยู่ 800 ต้นที่เริ่ มจะทรุ ด
โทรม เนื่องจากพ่อแม่ดูแลบารุ งรักษาสวนไม่ไหว เพราะต้องมีแรงงานคอยตัดกาฝากออกจากกิ่งส้ม
โอ รดน้ า ฉี ดยา ฉี ดฮอร์ โมน ใส่ ปุ๋ย บารุ งต้นส้มโอให้สมบูรณ์จึงจะให้ผลผลิตที่รสชาติอร่ อย
ชาวสวนครอบครัวนี้ยงั ต้องดูแลจัดการผลผลิตมะพร้าวที่ปลูกผสมอยูก่ บั ส้มโอในพื้นทีสวน
33 ไร่ ของครอบครัว นอกจากนั้นต้องจัดการผลผลิตมะพร้าวจากสวนของลุ งอีก 2 คนพื้นที่ 20 กว่า
ไร่ ทั้งนี้เพราะลุงคนหนึ่งไม่ได้แต่งงานอาศัยอยูบ่ า้ นหลังเดียวกัน ปั จจุบนั ลุงอายุมากแล้วจึงต้องการ
คนช่วยดูแลจัดการสวน ส่ วนลุงอีกคนหนึ่ งรับราชการอยูท่ ี่จงั หวัดเชียงใหม่แม้วา่ จะมีลูกสองคน แต่
ลู ก ท างานอยู่ ที่ เชี ย งใหม่ ไ ม่ มี ใ ครกลับ มาดู แ ลสวน (Thawai and Thawai, 2011, September 20,
interview) ลู กชายของชาวสวนครอบครัวนี้ ตอ้ งตัดสิ นใจเลื อกว่าจะทางานกับ องค์กรสมัยใหม่ใน
เมื อง หรื อจะกลับ มาท าสวนซึ่ งเป็ นมรดกของครอบครัว ด้วยรสนิ ยมของลู ก ชายที่ เคยศึกษาและ
ท างานอยู่ในเมื องย่อมสนใจที่ จะใช้ชี วิตอยู่ในเมื องมากกว่า แต่เมื่ อพิจารณาถึ ง ความจาเป็ นของ
ครอบครัวที่ตอ้ งมีคนมาดูแลจัดการสวนสื บทอดไป ลูกชายต้องสละการงานและการใช้ชีวิตในเมือง
มาสื บ ทอดการทาสวน เพราะขนาดพื้นที่ สวนที่ ตอ้ งดู แลจัดการมี พ้ืนที่ม ากพอที่ ท าการผลิ ตสร้าง
ความเจริ ญก้าวหน้าให้ครอบครัวได้อย่างสบาย
อีกกรณี หนึ่ งเป็ นลูกหลานชาวสวนที่ได้ใช้ความรู ้ จากการทางานกับบริ ษทั เอกชน มาเป็ น
ผูป้ ระกอบการงานบริ การในพื้นที่ ทั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาผังครอบครัวนี้ ในสมัยรุ่ นยายทานาที่ตาบลวัด
เพลง อาเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุ รีซ่ ึ งอยู่คนละฝั่ งคลองกับตาบลเหมื องใหม่ อาเภออัม พวา จังหวัด
สมุ ทรสงคราม ที่ เป็ นพื้นที่วิจยั ยายมีบา้ นอยู่ที่คลองชะนาง หมู่ที่ 6 ตาบลเหมืองใหม่ ซึ่ งเป็ นสวน
ผสมผสานแบบยกร่ องปลู กมะพร้ าวเป็ นหลัก มีไม้ผลผสมผสานอย่างละ 2-3 ต้น พอได้บริ โภคใน
ครัวเรื อน เช่น มะม่วง มะปราง ชมพู่ ส้มโอ ลิ้นจี่ เป็ นต้น การทานาและการทาสวนของครอบครัวสื บ
ทอดมาถึงรุ่ นพ่อแม่ซ่ ึ งมีลูกรวมเจ็ดคน เขียนเป็ นแผนผังครัวเรื อนได้ดงั ภาพประกอบ
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พ่อ(เสี ยชีวติ ) + แม่ อายุ 92 ปี

ลูกคนที่ 1 ลูกคนที่ 2 ลูกคนที่ 3 ลูกคนที่ 4 ลูกคนที่ 5 ลูกคนที่ 6
ลูกคนที่ 7
ทาสวน (ตก ทาสวน
ทาสวน
ครู
ครู
บริ ษทั เอกชน ร้ า น ป้ า ย
ต้นมะพร้ าว
โฆษณา
เสี ยชีวติ )
ภาพที่ 1: แผนผังครัวเรื อนนายชอุ่ม แดงสกุล
จากภาพประกอบแผนผังครัวเรื อน แสดงให้เห็นว่าลูกคนที่ 1-3 ยังไม่มีโอกาสเข้าสู่ ระบบ
การศึกษาสมัยใหม่เรี ยนรู ้และสื บทอดการทาสวนจากพ่อแม่ ลูกคนที่หนึ่งประสบอุบตั ิเหตุจากการทา
สวนตกต้นมะพร้าวเสี ยชี วิต ซึ่ งเป็ นปั ญหาที่ชาวสวนมักประสบจากการขึ้นไปปาดน้ าตาลมะพร้าว
และเก็บผลผลิตมะพร้าว จนถึงลูกคนที่ 4-7 ซึ่ งปั จจุบนั อายุอยูร่ ะหว่าง 40-50 กว่าปี จึงมีโอกาสได้รับ
การศึกษาสมัยใหม่ประกอบอาชีพรับราชการและทางานบริ ษทั เอกชน ทั้งนี้ลูกคนที่ 4 เป็ นครู ใกล้จะ
เกษียณอายุราชการได้สร้างบ้านพักอยูใ่ นสวนที่พอ่ แม่แบ่งที่สวนให้เป็ นมรดกซึ่ งอยูใ่ กล้กบั บ้านของ
พ่อแม่ ลูกคนที่ 5 เป็ นครู อาศัยอยูท่ ี่บา้ นกับแม่
ลูกคนที่ 6 ซึ่ งเป็ นกรณี ศึกษาสาเร็ จการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) สาขา
อิเลคทรอนิ คส์ เคยทางานอยูก่ บั บริ ษทั เอกชนแห่งหนึ่งในฝ่ ายผลิตชิ้นส่ วนอิเลคทรอนิ คส์ไต่เต้าจาก
ช่างมาเป็ นเป็ นหัวหน้าช่างและได้เป็ นผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายบารุ งรักษาในที่สุด รวมระยะเวลาที่ทางาน
กับบริ ษทั 27 ปี ปั จจุบนั ลาออกมาอยู่ที่บา้ นคลองชะนาง ตาบลเหมื องใหม่ เมื่ อสองปี ที่แล้ว โดยมี
ความคิดที่ จะลาออกจากบริ ษทั ตั้งแต่ทางานได้ 20 ปี แต่ตอ้ งเตรี ยมการอยู่ 7 ปี ก่ อนจะลาออกมาอยู่
บ้านโดยเริ่ มจากสร้างบ้านทรงไทยเพื่อทาโฮมสเตย์ในพื้นที่สวน 1.5 ไร่ ที่ได้รับมรดก และนาเงินที่
สะสมจากการทางานกับบริ ษทั มาซื้ อสวนมะพร้าวไว้หนึ่งแปลงเนื้ อที่ 7 ไร่ เพื่อเก็บมะพร้าวขายเป็ น
รายได้ประจาของครอบครัว การทาโฮมสเตย์เป็ นรายได้เสริ มเพราะจะมีนกั ท่องเที่ยวเข้าพักเฉพาะวัน
ศุ กร์ และเสาร์ เท่ านั้น และไม่ได้มี นัก ท่องเที่ ยวมาพักทุ ก สั ป ดาห์ การท างานอยู่บ ริ ษทั เอกชนของ
ต่างชาติได้ผา่ นการอบรมเสริ มความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการอยูเ่ สมอ ได้นาความรู ้น้ นั มาจัดการโฮมส
เตย์ให้บริ การที่มีคุณภาพถู กใจคนเมืองและประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นกรณี ศึกษายังซื้ อรถตูอ้ ีก
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หนึ่ งคันเพื่อบริ การรับส่ งนักท่องเที่ยวและรับส่ งนักเรี ยนไปโรงเรี ยนที่จงั หวัดราชบุรี จานวน 14 คน
คิดค่าบริ การนักเรี ยนคนละ 900 บาทต่อเดือนมีรายได้ 12,600 บาทต่อเดือนอีกด้วย
ดังนั้น แนวคิ ด และปฏิ บ ัติ ก ารของลู ก ชาวสวนที่ ส าเร็ จการศึ ก ษา ผ่านประสบการณ์ ก าร
ทางานกับ บริ ษทั เอกชน ได้ใช้ความรู ้ในการวางแผนและการบริ หารจัดการ มาดาเนิ นกิ จการของ
ครอบครัวที่มีท้ งั ภาคเกษตรกรรมและงานบริ การ เป็ นการผสมผสานระหว่างการทาสวนกับการเป็ น
ผูป้ ระกอบงานบริ การที่ดาเนิ นการอยู่ในพื้นที่ทาให้ครอบครัวอยู่ได้ ชาวสวนรุ่ นใหม่ได้ใช้ความรู ้
ความสามารถสมัยใหม่ ผสมผสานกับ ความรู ้ ท ้องถิ่ นในการท าสวนสื บ ทอดการท าสวนและงาน
บริ การในบริ บทของการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศ ที่บริ การแก่คนเมืองและการบริ การรับส่ งนักเรี ยนที่เป็ น
ตามความต้อ งการของชาวสวนในพื้ น ที่ ลู ก หลานชาวสวนไม่ ไ ด้ท าสวนเท่ า นั้น ยัง มี ค วามเป็ น
ผูป้ ระกอบการด้านการบริ การพร้อมกันไปด้วย
ความกดดันจากนโยบายการพัฒนาพืน้ ทีข่ องรัฐ: กับบทบาทเครื อข่ ายประชาคมคนรักแม่ กลอง
ปฏิ บ ัติ ก ารของชาวสวนต่ อ ความกดดัน จากการเปลี่ ย นแปลงสะท้อ นได้จ ากประเด็ น
สาธารณะที่ชาวแม่กลองให้ความสนใจร่ วมกัน คือ ทิศทางการพัฒนาพื้นที่อนั จะส่ งผลกระทบต่อ
ระบบนิ เวศสามน้ าและชุมชนชาวสวน ชาวแม่กลองต้องการอนุ รักษ์ความเป็ นเมืองสามน้ า และการ
เป็ นแหล่งอาหารทะเลและผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ ไม่ตอ้ งการให้พฒั นาพื้นที่เป็ นอุตสาหกรรม
ดังนั้นทิศทางการพัฒนาพื้นที่จึงเป็ นประเด็นสาธารณะที่ข้ ึนกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของคนใน
พื้นที่ ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิ เวศที่ประชาชนในพื้นที่ได้พ่ ึงพิงทามาหากิ นและอยูอ่ าศัย
สร้างความเจริ ญก้าวหน้าให้ครอบครัวจึงก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน หวงแหนถิ่นที่อยูอ่ าศัยและ
ที่ทามาหากิน เมื่อมีแผนงานหรื อโครงการพัฒนาที่จะส่ งผลกระทบต่อระบบนิ เวศ และการดารงชี พ
ของประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนพยายามเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโครงการพัฒนาดังกล่าวและร่ วม
แสดงความความคิดเห็นคัดค้านโครงการเหล่านั้น
ความร่ วมมื อกันของชาวแม่กลองในการร่ วมกันกาหนดทิ ศทางการพัฒ นาพื้นที่ เกิ ดการ
ประสานความร่ วมมือกับองค์กรภายนอกในการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ให้คนในท้องถิ่น เพื่อให้
เกิดความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2541 องค์กรที่ทางานด้านประชาสังคมและ
นักวิชาการได้สนับสนุนการทางานของภาคประชาสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็ นพื้นที่นาร่ อง
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จังหวัดหนึ่ งในการพัฒนากระบวนการประชาสังคมให้เข้มแข็ง โดยมีกระบวนการพัฒนาแกนนา
ประชาชนระดับตาบล อาเภอและจังหวัดให้ร่วมกันทางานในนาม “ประชาคมคนรักแม่กลอง”
ประชาคมคนรักแม่กลองมีบทบาทการทางานเพื่ออนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่ น
โดย เมื่อปี พ.ศ. 2542 การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตมีแผนจะขนส่ งน้ ามันเตาโดยเรื อขนาดใหญ่ผ่านแม่น้ าแม่
กลอง เพื่อนาไปใช้เป็ นพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้ าในจังหวัดราชบุรี ชาวแม่กลอง
เกรงว่ า การขนส่ งน้ ามั น เตาของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต จะกระทบต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ของท้องถิ่ น จึ งต้องการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจตามเงื่อนไขของกฎหมายที่
ระบุ ว่าต้องมี การศึกษาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (EIA) และทาประชาพิ จารณ์ ประชาคมคนรักแม่
กลองพยายามเข้าถึงข้อมูลโครงการขนส่ งน้ ามันเตา โดยความช่วยเหลือของนักวิชาการที่มีจิตสานึ ก
ในการทางานเพื่อประชาชนทาให้ชาวแม่กลองเข้าถึงข้อมูลแผนการดังกล่าว แกนนาประชาคมคนรัก
แม่กลองนาข้อมูลมาเผยแพร่ และปรึ กษาหารื อกับประชาชนกลุ่มต่างๆถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น
กลุ่มเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ า ประมงพื้นบ้าน ประชาชนที่มีบา้ นเรื อนอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าแม่กลอง เป็ นต้น
คณะทางานรับฟั งความคิดเห็ นของประชาชนกลุ่มต่างๆ จัดระบบข้อมูล คาถามข้อสงสัยต่างๆ ถึ ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อหน่ วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการเปิ ดเวที ประชาพิจารณ์ แกนนาชาวบ้าน
กลุ่มต่างๆ ที่เข้าร่ วมแสดงความคิดเห็น ได้ต้ งั คาถามต่อองค์กรผูร้ ับผิดชอบโครงการ จนไม่สามารถ
ตอบคาถามชาวบ้านได้อย่างชัดเจน ประชาคมคนรักแม่กลองจึงร่ วมกันคัดค้านจนต้องยุติโครงการ
ไป (U-On, 2009, September 25, interview)
ปฏิบตั ิการที่แสดงให้เห็นว่าชาวแม่กลองยังยึดมัน่ ในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา
พื้ น ที่ ที่ ป ระชาชนมี ส่ วนร่ ว มในการก าหนดขึ้ น เห็ น ได้จากในปี พ.ศ. 2548-2549 ชาวแม่ ก ลอง
ร่ วมกันต่อต้านโครงการเส้นทางลัดสู่ ภาคใต้ที่จะส่ งผลกระทบต่อการดารงชี พของชุ มชน สื บเนื่ อง
จากรั ฐบาลมี โครงการจะสร้ า งเส้ น ทางลัดสู่ ภ าคใต้ โดยสร้ างสะพานเรี ย บทะเลฝั่ ง อ่า วไทยเป็ น
ระยะทาง 47 กิ โ ลเมตร โดยมี ม หาวิ ท ยาลัย 5 แห่ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ ศึ ก ษาผลกระทบด้า น
สิ่ งแวดล้อม ผลดี ผลเสี ยทางเศรษฐศาสตร์ และด้านวิศวกรรม ชาวแม่กลองและชาวเพชรบุรีร่วมกัน
ต่ อสู ้ คดั ค้านโครงการดัง กล่ าวอยู่ 2 ปี จนรั ฐบาลไม่ ก ล้าตัดสิ นใจดาเนิ นโครงการ เหตุ ผลส าคัญ
ประการหนึ่ งที่ ชาวแม่กลองร่ วมกันต่อต้านโครงการสร้างเส้นทางลัดสู่ ภาคใต้ คือ เมื องแม่ กลอง
ประกอบด้วยชาวสวนผลไม้และชาวประมงที่ขายผลผลิตให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองแม่กลอง
หากมีการสร้างถนนเรี ยบอ่าวไทยลัดลงสู่ ภาคใต้ การสัญจรของผูค้ นจะข้ามเลยเมืองแม่กลองไปหมด
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ย่อมส่ งผลกระทบต่อการขายผลผลิตของชาวสวนและชาวประมง ชาวสวนและชาวประมงจึงร่ วมมือ
กับชนชั้นกลางในเมืองคัดค้านโครงการดังกล่าว
ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ชาวแม่กลองพร้อมใจกันปกป้ องทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของ
ชุมชนอีกครั้งโดยการคัดค้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้ าพลังงานความร้อนจากถ่านหิ น สื บเนื่ องจากมี
แผนจะสร้างโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนจากถ่านหิ นบนพื้นที่ 600 ไร่ ริมชายฝั่งทะเลในพื้นที่อาเภอเมือง
สมุ ท รสงคราม มู ล ค่ า โครงการ 55,000 ล้า นบาท ชาวแม่ ก ลองร่ ว มกับ ชุ ม นุ ม ต่ อ ต้า นการสร้ า ง
โรงไฟฟ้ าพลังความร้ อนจากถ่ านหิ นเมื่ อวันที่ 6 สิ งหาคม 2550 และวันที่ 5 กันยายน 2550 โดยมี
ผูเ้ ข้าร่ วมชุ มนุ มนับหมื่นคนและมีผรู ้ ่ วมลงชื่ อคัดค้านกว่า 58,000 คน ประชาชนที่คดั ค้านโรงไฟฟ้ า
ให้เหตุผลข้อหนึ่งว่า ชาวแม่กลองมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดี เป็ นเมืองที่น่าอยูท่ ี่สุดของไทยสองปี ซ้อน จึง
ไม่อยากเสี่ ยงให้สร้างโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนจากถ่านหิ นซึ่ งอาจส่ งผลต่อสุ ขภาพ ระบบนิ เวศและ
วิถีชีวิตของชุ มชน (Chirawet, 2007b) การแสดงพลังคัดค้านโครงการของชาวแม่กลองทาให้รัฐบาล
ตัดสิ นใจไม่สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหิ นในพื้นที่จงั หวัดสมุทรสงคราม
กระบวนการการรณรงค์คดั ค้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากถ่านหิ นของประชาคมคนรักแม่
กลอง ได้เผยแพร่ ขอ้ มูลโครงการและผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้นต่อระบบนิ เวศสามน้ าและวีถีชีวิตของ
ชาวแม่ ก ลอง ได้รับ ความร่ วมมื อ จากนัก วิช าการ ครู นัก เรี ย น สื่ อมวลชน นัก ธุ รกิ จ นัก อนุ รัก ษ์
สิ่ งแวดล้อมโดยมี ก ารเผยแพร่ ขอ้ มู ลผ่านสื่ อต่างๆ เช่ น วารสาร สิ่ งพิม พ์ สติ กเกอร์ เว็บ ไซต์ การ
เผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านผูน้ าชุมชนและผูป้ ระสานงานของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อพบกันตามร้านค้าในชุมชน ชาวสวนพูดคุยกันถึงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากถ่านหิน การได้รับ
การบอกกล่ าวจากญาติ พี่น้องที่ อาศัยอยู่ใกล้โรงไฟฟ้ าในจังหวัดราชบุ รี ที่ พูดกันว่าโรงไฟฟ้ าส่ ง
ผลกระทบต่อสวนผลไม้ทาให้ผลไม้ไม่ออกผลผลิตตามฤดูกาล ซึ่ งไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวจะจริ งเท็จ
ประการใด แต่ส่งผลให้ชาวสวนหวัน่ เกรงในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทาให้ชาวสวนตาบลเหมืองใหม่
ออกไปร่ วมเดินขบวนรณรงค์คดั ค้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากถ่านหิ นจานวนมากและอยูร่ ่ วมจน
เสร็ จสิ้ นการรณรงค์
ปฏิบตั ิการของชาวแม่กลองต่อความกดดันจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ดา้ นพลังงานของ
รัฐ ประชาคมคนรักแม่กลองประกอบด้วยชาวประมง ชาวสวน พ่อค้านักธุรกิจ ประชาชน นักเรี ยน
แพทย์ ครู อาจารย์ เป็ นต้น ซึ่ งได้รับรู ้ ขอ้ มูลเกี่ ยวกับโครงการโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนจากถ่านหิ น
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ได้ร่วมกันคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้ าพลังความร้อนจากถ่านหิ น ชาวสวน
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ได้ขอ้ มูลจากประสบการณ์ ของญาติพี่น้องที่อยูใ่ กล้โรงไฟฟ้ าในจังหวัดราชบุรีที่ผลไม้ไม่ออกดอก
ออกผลตามปกติ ความวิตกกังวลว่าโรงไฟฟ้าจะส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวติ ของชาวสวนทาให้ชาวสวน
มีส่วนร่ วมในการต่อต้านโรงไฟฟ้า แสดงให้เห็นว่าประเด็นสาธารณะหาใช่เพียงข้อมูลข่าวสารจาก
การรณรงค์ถึงผลกระทบของโรงไฟฟ้ า โดยประชาคมคนรักแม่กลองเท่านั้นที่หล่อหลอมขึ้นมาโดย
การถกเถียงและการสื่ อสารอย่างที่ฮาเบอร์ มาสยืนยันตามแนวคิดประชาสังคมเท่านั้น ประการสาคัญ
คือสิ่ งที่เป็ นสาธารณะนั้นเป็ นความรู ้ ปฏิ บตั ิการและแรงปรารถนาของผูค้ นในพื้นที่ชุมชนปฏิ บ ตั ิ
(Tanabe, 2008)ที่ตอ้ งการปกป้องชุมชนชาวสวน
ดังนั้นแนวคิดและปฏิบตั ิการของชาวสวนในการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าพลังความ
ร้ อนจากถ่ านหิ นอย่างแข็งขัน ไม่เพียงแค่ได้รับข้อมู ลว่าโรงไฟฟ้ าจะก่อให้เกิ ดมลพิษทางน้ า และ
อากาศซึ่ งผลต่อระบบนิ เวศที่ชนชั้นกลางให้ความสาคัญ แต่ชาวสวนให้ความสาคัญกับผลกระทบ
จากโรงไฟฟ้ าทาให้ผลไม้ไม่ออกผลผลิตตามคาบอกกล่าวของญาติพี่นอ้ งที่อยูใ่ กล้โรงไฟฟ้าในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี สวนผลไม้ผสมผสานแบบยกร่ องเป็ นพื้นที่ที่ชาวสวนสะสมความรู ้และรักษาความรู ้
ในพื้นที่สวนถ่ายทอดให้ลูกหลาน เมื่อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนจากถ่านหินจะส่ งผลกระทบต่อชุมชน
ปฏิ บตั ิ ชาวสวนมี แรงปรารถนาจะให้ชุมชนชาวสวนดารงอยู่ต่อไป ทาให้ชาวสวนร่ วมกันคัดค้าน
โรงไฟฟ้ าพลังความร้อนจากถ่านหิ นอย่างแข็งขัน แม้วา่ ผูน้ าในพื้นที่ไม่ได้เป็ นแกนนาของประชาคม
คนรักแม่กลอง
การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ : ความท้ าทายต่ อความเป็ นผู้ประกอบการของคนท้องถิ่น
จากการศึ ก ษาของ Faculty of Architecture, Chulalongkorn University (2011) เพื่ อ ออก
กฎหมายผังเมืองฉบับใหม่ของจังหวัดสมุทรสงครามแทนฉบับเก่าที่ใช้มาครบ 5 ปี และขยายเวลาอีก
2 ครั้งๆ ละหนึ่ งปี มาแล้ว ทั้งนี้ ชาวแม่กลองได้ใช้กฎหมายผังเมืองเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งในการปกป้ อง
ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุ มชน ผลการศึ กษาเสนอว่าจังหวัดสมุทรสงครามมีดินที่อุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรและมีการปลูกพืชที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัด เช่น มะพร้าว
ส้มโอ ลิ้ นจี่ เป็ นต้น ส่ วนพื้นที่ ชายฝั่ งทะเลที่ มีความยาวประมาณ 23 กิโลเมตรมี การทาประมงที่ มี
ความสาคัญต่อเศรษฐกิจของจังหวัดเช่นกัน มีอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง การแปร
รู ปอาหาร เป็ นต้น และมีการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศซึ่ งเป็ นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แม่น้ า ลาคลอง วิถี
ชีวิตชาวสวน รวมทั้งประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่น นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เดินทางมาเที่ ยวแบบมาเช้า
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เย็นกลับ การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดอนหอยหลอดเป็ นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความสาคัญ
ระดับ นานาชาติ ซ่ ึ งอยู่ ใ นอนุ สั ญ ญาแรมซาร์ ไ ซด์ ดัง นั้น กฎหมายผัง เมื อ งจึ ง ก าหนดให้ พ้ื น ที่
สมุทรสงคราม โดยส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่สีเขียว ซึ่ งเป็ นเกราะกาบังการขยายตัวของอุตสาหกรรมใน
พื้นที่สมุทรสงครามได้เป็ นอย่างดี
อย่างไรก็ตามผังเมืองต้องมีการปรับปรุ งทุก 5 ปี จึงมีนายทุนที่ซ้ื อที่ดินไว้เก็งกาไร ต้องการ
ให้แก้ไขกฎหมายผังเมืองให้สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมได้เพื่อที่ดินจะได้ราคาสู งขึ้น แต่ชาว
แม่กลองที่ ต้องการอนุ รักษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ ข องท้องถิ่ น คัดค้านการแก้ไขกฎหมายผังเมื องที่
ต้องการเปลี่ยนจากพื้นที่สีเขียวเป็ นสี อื่น แต่กฎหมายผังเมืองอนุ ญาตให้มีเพียงเขตพื้นที่สีเหลือง สี
ส้มบ้าง ที่อนุญาตให้สร้างที่พกั เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น (Rodkhlay, 2011, August 11, interview)
กระบวนการสร้ างให้วิถีชีวิตชาวสวนที่อาศัยอยู่ตามริ มฝั่งคลองให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิ ง
นิ เวศ สะท้อนจากผูน้ าชุ มชนชาวสวนดังนี้ “ฉั นเริ่ มบุกเบิกการท่ องเที่ยวเชิ งนิเวศตั้งแต่ ปี 2539-2540
ในตอนกลางวันพานักท่ องเที่ยวชมสวนผลไม้ ผสมผสาน กลางคืนนั่งเรื อชมหิ่ งห้ อย นักท่ องเที่ยวพัก
ค้ างคื น ที่ บ้ านชาวสวนธรรมดาแบบ Home stay ที่ ไ ม่ ไ ด้ ส ะดวกสบาย แต่ ไ ด้ ศึ ก ษาวิ ถี ชี วิ ต ของ
ชาวสวน ต่ อมากรมส่ งเสริ มการเกษตรเข้ ามาส่ งเสริ มการท่ องเที่ยวเชิ งเกษตรและการท่ องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย เข้ ามาสนับสนุนการท่ องเที่ยวเชิ งนิ เวศ จนกระทั่งตลาดนา้ อัมพวาได้ รับความนิยม ทา
ให้ มีนักธุรกิจมาลงทุนสร้ างที่พักเพื่อบริ การแก่ นักท่ องเที่ยว การท่ องเที่ยวแบบ Home Stay จึ งค่ อยๆ
ซบเซาลง” (Kaewnillakun, 2010, June 12, interview) ปั จจุบนั มีที่พกั เพื่อนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบล
เหมืองใหม่ 2-3 แห่งที่คนในพื้นที่ลงทุนทาเอง แต่ในพื้นที่ตาบลสวนหลวงที่อยูใ่ กล้กบั ตลาดน้ าอัมพ
วามีที่พกั เพื่อบริ การนักท่องเที่ยว ถูกสร้างขึ้นจานวนมากที่ลงทุนโดยคนในพื้นที่และเริ่ มมีนกั ธุ รกิจ
ต่างถิ่ นมาลงทุ น ลู ก ชาวสวนที่ เคยการท างานกับ บริ ษ ทั เอกชนแล้วลาออกมาท าที่ พ กั เพื่ อบริ ก าร
นักท่องเที่ยวในที่ สวนของตนเองที่ ได้รับมรดกจากพ่อแม่มีความคิดเห็ นว่า “ชาวสวนควรคิ ดเรื่ อง
การท่ องเที่ยวเชิ งเกษตรเพื่อสร้ างรายได้ จากการทาสวน ผลผลิตจากสวน ขายให้ นักท่ องเที่ยวโดยตรง
แต่ ปัญหาคื อนายทุนขนาดใหญ่ จะมาลงทุนสร้ างที่พัก รองรั บนัก ท่ องเที่ยวที่ยังต้ องการสิ่ งอานวย
ความสะดวกสบาย ประกอบกั บทางหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ใช้ หลั กเกณฑ์ มาตรฐานโฮมสเตย์ ที่ ไม่
สอดคล้ องกับท้ องถิ่น ทาให้ ผ้ ูประกอบการรายย่ อยในพื น้ ที่ส้ ู นายทุนขนาดใหญ่ ไม่ ได้ นักท่ องเที่ยวที่
ไม่ เข้ า ใจในจุ ด นี ้ต้ อ งการความสะดวกสบายท าให้ ผู้ ป ระกอบการรายย่ อ ยในพื ้ น ที่ อ ยู่ ไ ม่ ไ ด้ ”
(Daengskul, 2011, January 20, interview) ดัง นั้ นชาวสวนมี แ นวคิ ด ของการเป็ นผู ้ป ระกอบการ
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ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคนท้องถิ่นเป็ นเจ้าของกิจการเพื่อให้ผลประโยชน์ตกแก่ชาวสวนทาให้ชาวสวน
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได้
ตลาดน้ าอัมพวาที่เป็ นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวมีขนาดพื้นที่เพียง 2.5 ตารางกิโลเมตรเป็ นที่ดิน
ของวัดอัมพวันฝั่ งหนึ่ ง อี กฝั่ งหนึ่ งเป็ นที่ ดินของเอกชน เมื่อปี พ.ศ. 2541 เปิ ดเป็ นตลาดน้ าวันศุ กร์
เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ชาวบ้าน และพ่อค้าในท้องถิ่นนาผลผลิตและสิ นค้ามาขายด้วย
ตนเอง ไม่เหมือนตลาดน้ าที่อื่นที่ผปู ้ ระกอบการเอกชนสัมปทานตลาดน้ าไปจัดการแล้วจ้างชาวบ้าน
ให้มานัง่ ขายสิ นค้า ตลาดน้ าอัมพวาจึงมี เสน่ ห์ของความเป็ นท้องถิ่ นมากกว่าโดยนักท่องเที่ยวส่ วน
ใหญ่จะมาเที่ยวกันตอนเย็น ในตอนกลางคืนนัง่ เรื อชมหิ่ งห้อยที่เกาะอยู่ตามต้นลาพู นักท่องเที่ยวที่
พักค้างคืนตื่นขึ้นมาตอนเช้าได้ตกั บาตรพระที่บิณฑบาตทางเรื อ การท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับวิถีชีวิต
ในอดีตที่คนเมืองโหยหา ทาให้การท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศในพื้นที่อมั พวาได้รับความนิ ยม แต่ดว้ ยพื้นที่
ของตลาดน้ าอัมพวาคับแคบจึงรับนักท่องเที่ยวได้จากัด ซึ่ งเริ่ มมีปัญหานักท่องเที่ยวในวันศุกร์ เสาร์
อาทิตย์ มีความหนาแน่นเกินกว่าที่พ้ืนที่ตลาดน้ าอัมพวาจะรองรับได้ ในระยะต่อไปต้องหาแนวทาง
ในการจัดการกับจานวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ (Sri-Amphawa, 2007, December 5,
interview)
ผูค้ นในท้องถิ่ นพยายามจัดการท่ องเที่ ยวเชิ งนิ เวศให้มีมาตรฐาน และไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผู ้ค นและสิ่ งแวดล้อ มในท้ อ งถิ่ น มากเกิ น ขี ด จ ากั ด สร้ า งความภาคภู มิ ใ จแก่ ค นในท้อ งถิ่ น ที่
นักท่องเที่ยวมาชื่ นชมทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุ มชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ าลาคลอง ทาให้
ผู ้ป ระกอบการในท้ อ งถิ่ น มี ร ายได้ จ ากการบริ การนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ชาวสวนได้ ข ายผลผลิ ต ให้
นักท่องเที่ยว แต่เมื่อมีนกั ท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันมากขึ้นจนมีคาถามว่าเกินขีดจากัดของพื้นที่ตลาด
น้ าอัมพวาที่จะรองรับได้หรื อไม่ การจราจรที่ ติดขัด ขยะ ของเสี ยที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว ปั ญหา
เหล่านี้จะจัดการอย่างไร นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้นทาให้มีผูป้ ระกอบการจาก
ต่างถิ่ นเข้ามาขายสิ นค้าและบริ การ การควบคุมคุณภาพและราคาสิ นค้าทาได้ยากขึ้น พื้นที่คา้ ขายที่
เคยเป็ นของคนท้องถิ่ นที่คิดค่าเช่าราคาถูก กลายเป็ นพื้นที่นกั ลงทุนยอมจ่ายค่าเช่าในราคาที่แพงลิบ
ลิ่วเพราะประเมินแล้วว่าคุม้ กับการลงทุน ทาให้ผปู ้ ระกอบการท้องถิ่นถูกกีดกันออกจากพื้นที่ตลาดน้ า
อัมพวา สิ นค้าที่ จาหน่ ายเป็ นสิ นค้าจากพื้ นที่ อื่น ไม่ใช่ ผ ลผลิ ตในท้องถิ่ น และมี ราคาแพงขึ้ น การ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศทางล าคลองที่ อ ัม พวาจะมี ค วามยัง่ ยืน หรื อ ไม่ ใครจะเป็ นเจ้าของและได้รั บ
ผลประโยชน์เป็ นคาถามที่ทา้ ทายอย่างยิง่
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การที่ นัก ท่ อ งเที่ ย วนั่ง เรื อ ชมหิ่ ง ห้ อ ยตามล าคลอง ท าให้ ค วามเป็ นส่ ว นตัว ของวิถี ชี วิ ต
ชาวสวนได้รับผลกระทบไปด้วย ยามค่าคืนชาวสวนเหน็ดเหนื่ อยจากการทาสวนมาทั้งวันต้องการ
พักผ่อน แต่ตอ้ งถูกรบกวนจากนักท่องเที่ยวที่แล่นเรื อชมหิ่ งห้อยที่ตน้ ลาพูใกล้บา้ น ชาวสวนบางราย
ตัดต้นลาพูทิ้งเพื่อไม่ให้ถูกรบกวนจากนักท่องเที่ยว บางส่ วนรวมกลุ่มกันไปร้ องเรี ยนกรรมาธิ การ
การท่ องเที่ ยวของวุฒิ สภาซึ่ งได้ลงมาพื้นที่ เพื่อรับ ทราบปั ญหาและหาทางแก้ปั ญหา นอกจากนั้น
ผลกระทบจากการท่ อ งเที่ ย วเชิ งนิ เวศคื อ ราคาที่ ดิ น สู ง ขึ้ น มากที่ ส วนราคาไร่ ล ะหลายแสนบาท
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สวนที่ อยู่ติดลาคลองมีถนนเข้าถึ งมี ราคาสู งขึ้นไปถึ งไร่ ละเป็ นล้านบาท ทั้งนี้
เพราะเป็ นทาเลที่เป็ นที่ตอ้ งการของเศรษฐีตอ้ งการซื้ อไว้สร้างบ้านพักตากอากาศ นักลงทุนต้องการ
ซื้ อเพื่อสร้างเป็ นรี สอร์ ทบริ การนักท่องเที่ยว ชาวสวนไม่สามารถที่จะซื้ อสวนเพื่อทาการผลิตได้อีก
ต่อไปเพราะไม่มีเงินเพียงพอ และผลตอบแทนจากการผลิตไม่คุม้ กับการลงทุนที่ตอ้ งซื้ อที่ดินราคาสู ง
ขนาดนั้นมาเพื่อทาสวน ราคาที่ดินที่สูงขึ้นเป็ นแรงจูงใจให้ลูกหลานชาวสวนที่ได้รับมรดกมีความ
อยากขายที่ดินเพราะต้องการเงินก้อนโตแม้วา่ ต้องการที่จะดูแลรักษาสวนของตนเองไว้ ดังนั้นที่สวน
กลายเป็ นสิ นที่ตลาดต้องการไม่ได้เป็ นเพียงปั จจัยการผลิตของชาวสวนอีกต่อไป
คนในท้องถิ่นพยายามที่จะจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางลาคลอง มีผปู ้ ระกอบการบริ การ
ที่พกั รายเล็กซึ่ งมีอยู่ 700 กว่าแห่ง ในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็ นที่น่ายินดีวา่ เจ้าของส่ วนใหญ่ยงั เป็ น
คนท้อ งถิ่ น อย่ า งไรก็ ต ามเมื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศทางล าคลองของอัม พวาเป็ นที่ นิ ย มของ
นักท่องเที่ยวผ่านมา 10 กว่าปี และยังเป็ นที่นิยมอีกต่อไป ทาให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจท่องเที่ยวขนาด
ใหญ่จากต่างถิ่นเริ่ มสนใจมาซื้ อที่ดินสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ ที่ทนั สมัยไว้บริ การแก่นักท่องเที่ ยว
ส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการรายย่อยในท้องถิ่นที่อาจจะดาเนิ นกิจการต่อไปไม่ได้ เกิดความขัดแย้ง
กับ ความคิ ดการอนุ รัก ษ์ก ารท่ องเที่ ย วเชิ ง นิ เวศทางล าคลองเพราะนัก ธุ รกิ จจะตอบสนองความ
สะดวกสบายและทันสมัยแก่นกั ท่องเที่ยว มากกว่าการดารงไว้ซ่ ึ งวิถีชีวิตของชุมชนชาวสวน ดังนั้น
การท่องเที่ ยวเชิ งนิ เวศเมืองแม่กลองต้องผ่านการทดสอบและท้าทายจากอานาจทุ นและตลาดอี ก
หลายครา คนท้องถิ่นจะสามารถการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เพียงใดเป็ นความท้าทายอย่างยิง่

Vol. 16 No. 1 (January-April) 2018

ROMMAYASAN 55

สรุปและอภิปรายผล
ชุ มชนชาวสวนเมื่ อลู กหลานเรี ยนหนังสื อเป็ นนักวิชาชี พทางานในเมือง มีปัญหาว่าใครจะ
สื บทอดการทาสวน ครอบครัวชาวสวนต้องมองหาลูกหลานที่สนใจการทาสวนและพาเข้าไปคลุกคลี
เรี ยนรู ้ ในการทาสวนเรี ยนรู ้ จากการปฏิบตั ิด้วยตนเองโดยพ่อแม่คอยให้คาแนะนา ถ่ายทอดความรู ้
เทคนิคในการทาสวน เมื่อประสบปั ญหาในการทาสวนเกี่ยวกับโรคและแมลง ชาวสวนรู ้ว่าผูท้ ี่เป็ น
ผูร้ ู ้ ที่มีประสบการณ์ ในการแก้ปัญหานั้นคือใคร ชาวสวนสามารถไปขอคาแนะนาเพื่อแก้ปัญหาได้
นอกจากนั้นชาวสวนมีความเป็ นผูป้ ระกอบการ ทาหน้าที่ ในรวบรวมผลผลิต ที่มีการวางแผนและ
ลงทุ นนาผลผลิ ตสู่ ตลาดและพร้ อมที่ จะรั บความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดขึ้ น เมื่อการท่องเที่ยวเชิ งนิ เวศเป็ นที่
นิยมชาวสวน เป็ นผูป้ ระกอบการในการจัดบริ การด้านที่พกั และการเดิ นทางแก่นกั ท่องเที่ยว ดังนั้น
การเป็ นผูป้ ระกอบการมีมานานแล้วทาให้ชาวสวนมีเครื อข่ายความร่ วมมือกับภายนอกมาโดยตลอด
ชุ ม ชนชาวสวนได้รับ ความกดดัน จากนโยบายการพัฒ นาพื้ น ที่ ข องรั ฐ ที่ ต้อ งการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวของทุนนิ ยมอุตสาหกรรม รวมทั้งการขยายตัวของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สถานการณ์ดงั กล่าวเป็ นความสัมพันธ์เชิงอานาจของชุมชนชาวสวนกับสังคม
ภายนอก ที่ มี พ ลัง กว้า งใหญ่ ไ พศาล แม้ชุ ม ชนปฏิ บ ัติ ช าวสวนได้ส ะสมความรู ้ ใ นการท าสวน
แลกเปลี่ ย นถ่ ายทอดความรู ้ ก ัน สร้ างผู ส้ ื บ ทอดในการท าสวน แต่ ในการเผชิ ญ ความกดดัน จาก
นโยบายการพัฒนาพื้นที่ของรัฐ ชุมชนชาวสวนต้องเรี ยนรู ้ถึงการพัฒนาที่จะส่ งผลกระทบต่อการวิถี
ชี วิตและทรัพ ยากรธรรมชาติข องท้องถิ่น ชุ มชนชาวสวนมีปฏิ บตั ิการร่ วมกับนักวิชาชี พ ต่างๆ ใน
เมืองแม่กลองในการเข้าถึ งข้อมูลแผนงาน โครงการที่จะส่ งผลกระทบต่อชุ มชนและสร้างเครื อข่าย
ความร่ วมมือกับนักวิชาการ นักอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและสื่ อมวลชน เพื่อให้ชุมชนปฏิ บตั ิชาวสวนมี
เครื อ ข่ายความร่ วมมื อที่ ท รงพลังในการคัดค้า นนโยบายการพัฒ นาที่ จะส่ งผลกระทบต่อชุ ม ชน
ท้องถิ่น
ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารผ่านการถกเถียงและการสื่ อสาร ที่ประชาคมคนรักแม่
กลองสร้างขึ้นเท่านั้น แต่ชาวสวนเข้าไปมีส่วนร่ วมกับนักวิชีพอื่นในเมืองมาจากรากฐานของชุมชน
ชาวสวนที่สะสมความรู ้จากการปฏิบตั ิ หล่อหลอมเป็ นแรงปรารถนาของชาวสวนในพื้นที่ที่เป็ นพลัง
สาคัญในการขับเคลื่ อนปฏิ บตั ิ การของชาวสวน ให้สร้างความร่ วมมือกับคนชั้นกลางในเมืองเพื่อ
ปกป้ องวิถีชีวติ ของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่าประเด็นสาธารณะหา
ใช่เพียงข้อมูลข่าวสารจากการรณรงค์ถึงผลกระทบของโรงไฟฟ้ าโดยประชาคมคนรักแม่กลองโดย
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ผ่านการถกเถียงและการสื่ อสาร อย่างที่ฮาเบอร์ มาสยืนยันตามแนวคิดประชาสังคมเท่านั้น ที่ หล่ อ
หลอมการมีส่วนร่ วมของชุมชนชาวสวนในการคัดค้านการพัฒนาที่จะส่ งผลกระทบกับชุ มชน แต่สิ่ง
ที่เป็ นสาธารณะนั้นเป็ นความรู ้ ปฏิบตั ิการ และแรงปรารถนา ของผูค้ นในพื้นที่เป็ นประการสาคัญ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ต่อไปโครงสร้างทางสังคมหรื อระบบทุนนิ ยมเป็ นโครงสร้างที่
ครอบงาสังคม ชุ มชนเป็ นพื้นที่ที่มีชีวิตที่ความสัมพันธ์ทางสังคมของประชาชนในชุ มชนถูกสร้าง
ขึ้นโดยปฏิ บตั ิการทางอานาจในหลายระดับหลากหลายรู ปแบบ เช่ น ความขัดแย้ง การต่อต้าน การ
ต่อรองและการผ่อนปรน ชุมชนจึงเป็ นพื้นที่ของการช่วงชิงทางอานาจ การศึกษาความสัมพันธ์ของ
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ปั จเจกชนที่ อยู่ในชุ มชนมิ ได้มี ลกั ษณะเป็ นหนึ่ งเดี ยวกัน ปฏิ บ ตั ิการเพื่อสร้ างพื้ นที่ ท างสังคมของ
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บทคัดย่อ
รายงานวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึ ก ษาระดับ ความสุ ข ในการท างานของบุ ค ลากรบริ ษ ัท
มหาชน ศึก ษาปั จจัยที่ มี ความสั ม พันธ์ก ับ ความสุ ข ในการท างานของบุ ค ลากรบริ ษ ทั มหาชนและ
แนวทางหรื อวิธีการนาสู่ ความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน โดยกลุ่ มตัวอย่างเป็ น
บุคลากรบริ ษทั ในเครื อซี เมนต์ไทย จานวน 400 คนใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิ ติ
สหสัมพันธ์ การวิจยั พบว่าระดับความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ผลความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยกับความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน
พบว่า ด้านแรงจูงใจในการทางาน ด้านสภาพแวดล้อมการทางานและด้านการสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธ์เชิ งบวก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01(r= 0.344, 0.221และ0.141 ตามลาดับ)
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน แนวทางหรื อวิธีการนาสู่ ความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน
มีอยู่ 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรก ด้านสุ ขภาพกายการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการออก
กาลังกายและการบริ โภคอาหารที่มีคุณประโยชน์ และประการที่สอง ด้านสุ ขภาพจิตใจ เริ่ มต้นจาก
การคิดบวก ท าให้จิตแจ่ม ใส ควบคุ ม อารมณ์ ในการแก้ไขปั ญ หาอย่างมี ส ติเพื่อปรับ ตัวให้เข้ากับ
สิ่ งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมต่างๆในการทางาน
คาสาคัญ: ความสุ ขการทางาน, บุคลากรบริ ษทั มหาชน
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Abstract
This research aimed to 1) study the work happiness of the public company personnel,2) to
study the factor related to work happiness of the public company personnel and 3) guideline or
method to lead work happiness of the public company personnel. The sample consisted of 400
personals of the Siam Cement Group, obtained by the Probability Sampling. The statistics used for
data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, and correlation. It was
found from the research that the work happiness of the public personnel as a whole was at a high
level, and relation of the factor and work happiness of the public company personnel was found to
have a positive relation in the aspect of motivation to work, working environment and social
support at statistical significant level of 0.01 (r=0.344 and 0.141 respectively), which conformed to
the hypothesis. The guideline or method to secure the work happiness of the public company
personnel included two main aspects: First, physical aspect which was characterized by wealthy
health by doing exercise and consummation of nutritious food and secondly, mental aspect which
was characterized by positive thinking, purification of mind, control of emotion to solve the
problem with peace and to adjust oneself to natural environment and work environment.
Keywords: work happiness, the public company personnel
บทนา

ความสุ ขในการทางานถือเป็ นสิ่ งที่น่าพึงประสงค์ของคนทุกระดับในองค์การ ตั้งแต่ผบู ้ ริ หาร
จนถึงพนักงานปฏิบตั ิงาน เพราะในแต่ละวันนั้นคนส่ วนใหญ่ใช้เวลาหมดไปกับการทางานเพียงคิด
ว่าความสุ ข คื อการที่ มี เงิ นทองมากนาไปแสวงหาสิ่ งที่ ต้องการ แต่ถ้าคิ ดดู ให้ดีชี วิตเรามี ค วามสุ ข
มากกว่ามีเงินหรื อมีเงินมากกว่าความสุ ข คุณค่าของชีวิตเราอยูท่ ี่จานวนความสุ ขที่มีในหัวใจหรื ออยู่
ที่ จ านวนเงิ น ที่ มี อ ยู่ใ นธนาคาร แล้ว ท าไมเราจึ ง ไม่ คิ ด ถึ ง ค าว่า “ความพอใจ” ซึ่ งเป็ นหัว ใจของ
ความสุ ข เราพอใจในอะไร เราจะมีความสุ ขในสิ่ งนั้น จงพอใจในตัวเอง แล้วเราจะมี ความสุ ขใน
ตัวเอง (Prapasanon, 2013) ดังนั้นความสุ ขจึงทาได้ไม่ยากเพียงแค่รู้จกั พอเพียง เพียงพอก็จะเกิดเป็ น
ความพอดี (Suwannachinda, 2013) เพื่อให้เกิ ดความพอใจ ซึ่ งมีปั จจัย หลายประการที่ นาไปสู่ ก าร
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สร้ างคนในองค์ก ารให้มี ความสุ ข ได้ โดยที่ ผ่านมามี งานวิจยั ในต่างประเทศที่ ส ะท้อนให้เห็ น ถึ ง
ค่ า นิ ย มในการมองความสุ ขในองค์ ก ารที่ ต่ า งกั น อาทิ เช่ น องค์ ก รแห่ ง สุ ขภาวะที่ ดี (Healthy
Organization) องค์ ก รแห่ งความสุ ข (Happy Workplace) จิ ต วิ ญ ญาณแห่ ง องค์ ก ร (Spirituality
Organization) ภาวะอยู่ เย็น เป็ นสุ ข (Well-being) การจัด การความเครี ยด (Stress Management)
องค์กรที่มีความยืดหยุน่ (Flexible Organization) และความสมดุ ลระหว่างชี วิตกับการทางาน(Worklife Balance) ความสุ ขในการทางาน เป็ นความรู ้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล ที่ตอบสนองต่อ
เหตุ การณ์ ที่เกิ ดขึ้ นในการทางาน หรื อประสบการณ์ ของบุคคลในการทางาน ทาให้เกิดความรู ้สึ ก
ทางบวก เป็ นความรู ้ สึ ก ชื่ นชอบหรื อเป็ นสุ ขจากงานที่ ได้ทา ซึ่ งมี องค์ ประกอบ 3 ประการ คื อ 1)
ความเพลิ ดเพลิ นในการทางาน (Pleasure) เป็ นความรู ้สึกของบุ คคลในขณะทางาน เกิ ดความรู ้สึ ก
ชอบใจ พอใจ และยินดีในการปฏิบตั ิงานของตน 2) ความกระตือรื อร้นในการทางาน (enthusiasm)
เป็ นความรู ้สึกของบุคคลในขณะทางาน มีความตื่นตัว มีชีวิตชีวาในการทางาน และ 3) ความสบายใจ
ในการท างาน (comfort) เป็ นความรู ้ สึ ก ของบุ ค คลในขณะท างาน เกิ ดความรู ้ สึ ก สบายใจกับ การ
ทางาน และรู ้สึกว่าทางานด้วยความราบรื่ น ไม่มีความรู ้สึกเครี ยด หรื อวิตกกังวลใดๆ ในการทางาน
(Warr, 1990) การมีความสุ ขกับการทางานเป็ นผลดี ต่อบุคคลคือ เป็ นแรงจูงใจให้เกิดความท้าทายที่
จะปฏิ บ ัติ ง านให้ ป ระสบความส าเร็ จ ภาคภู มิ ใ จต่ อ ผลงาน (Lakkomjon, 2005; Ketchian, 2003)
ผลงานมีคุณภาพ ลดความเครี ยด ส่ งผลให้มีสุขภาพดี (Manion, 2003) ทาให้เพื่อนร่ วมงานมีความสุ ข
บรรยากาศในที่ ทางานดี มี การช่ วยเหลือกันในการทางาน (Manion, 2003) รวมทั้งองค์การหลายๆ
องค์การนาแนวคิดซึ่ งได้รับการพัฒนาในบริ บทแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในองค์การที่อยูใ่ นบริ บทของ
สั งคมไทยประสบความส าเร็ จบ้างและล้ม เหลวบ้าง อย่างไรก็ตามการสร้ างความสุ ขให้ เห็ น เป็ น
รู ปธรรมที่ชดั เจน จึงเป็ นการยากที่จะตอบคาถามต่อผูท้ ี่สนใจอย่างแท้จริ งเกี่ยวกับปั จจัย กระบวนการ
และรวมไปถึงผลของการสร้างองค์การให้เกิดความสุ ขในการทางาน
จากการศึ ก ษาในอดี ตนับ ตั้งแต่ Hawthorn studies ที่ Western electric นครชิ คาโก ซึ่ งเป็ น
ช่วงเริ่ มต้นของการศึกษาแรงจูงใจในการทางานของมนุ ษย์มาจนถึงปั จจุบนั ซึ่ งมีผลการศึกษา สารวจ
และวิจยั ของหลายสถาบัน เช่น การสารวจของเอแบคโพลล์ สะท้อนให้เห็นว่า สิ่ งที่ทาให้คนทางานมี
ความสุ ขหรื อความทุกข์จากการทางานนั้น ขึ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายประการ ไม่ได้ข้ ึนอยู่กบั เงินเดือน
รายได้ หรื อสภาวะเศรษฐกิ จและปั จจัยพื้นฐานในการดารงชี วิตเพียงอย่างเดี ยว แต่ปัจจัยอื่นๆ อาทิ
เช่น ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน การมี หัวหน้าที่สามารถเข้าถึงได้ สุ ขภาพกาย ใจและอารมณ์

66

รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561

รวมไปถึ งสภาพแวดล้อมที่ ท างานที่ ดีและยังมี ปั จจัยอื่ น ๆ อี ก มากมายที่ อาจจะเป็ นปั จจัย ที่ ส ร้ าง
ความสุ ขให้คนในองค์การ
การปฏิบตั ิงานในบริ ษทั มหาชนต้องปฏิบตั ิงานอย่างหนักโดยการปฏิบตั ิงานนั้นต้องแข่งขัน
กับเวลา กับคู่แข่งขันในธุ รกิจ หรื อกับผูร้ ่ วมงาน เพราะการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั เอกชนจะต้องแสดง
ถึ งศักยภาพความสามารถของตนเพื่อส่ งผลถึงผลงานที่ได้รับหมอบหมายมาจะต้องมีประสิ ทธิ ผล
และประสิ ทธิภาพ ทั้งนี้การปฏิบตั ิงานในบริ ษทั มหาชน ซึ่ งเป็ นองค์การขนาดใหญ่จานวนบุคลากรมี
จานวนมาก การด าเนิ น งานในการปฏิ บ ัติ ง านมี ห ลายประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี บ ริ บ ทแตกต่ า งกัน
ความสุ ขในการท างานอาจจะมี ความแตกต่างกัน อย่างบริ ษ ทั ในเครื อซี เมนต์ไทย ซึ่ งมี ท้ งั หมด 6
ประเภท ได้แก่ ประเภทธุ รกิ จซี เมนต์ จานวน 8,200 คน ประเภทธุ รกิ จผลิ ตภัณฑ์ก่อสร้ าง จานวน
17,300 คนประเภทธุ รกิ จจัดจาหน่ าย จานวน 3,000 คน ประเภทธุ รกิ จกระดาษและบรรจุ ภ ัณ ฑ์
จานวน 13,200 คน ประเภทธุ รกิ จปิ โตรเคมี จานวน 7,400 คน ประเภทธุ รกิจโฮลดิ้ง จานวน 2,000
คน รวมทุกประเภทธุรกิจมีบุคลากรจานวน 51,100 คน (แผนกทรัพยากร ปี 2557) ซึ่งมีความแตกต่าง
ในสิ นค้าและการบริ การ จึงเป็ นองค์การมหาชนที่มีความหลากหลายในสิ นค้าและการบริ การร่ วมถึง
การปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นองค์การที่น่าสนใจในการศึกษาความสุ ขในการทางาน จึงอาจกล่าวได้วา่ ปัจจัย
ที่ทาให้เกิดความสุ ขในการทางาน เกิดจากปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน ด้านสภาพแวดล้อมการ
ทางาน ด้านผูน้ า ด้านลักษณะงาน และด้านการสนับสนุนทางสังคม
ด้วยเหตุผลและความสาคัญข้างต้น ทาให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจศึกษา ความสุ ขในการทางาน
ของบุคลากรบริ ษทั มหาชน เพื่อให้บุคลากรในบริ ษทั มหาชนประสบความสาเร็ จในการทางานเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลในงาน ส่ งเสริ มให้เกิ ดความรัก ความผูกพันในองค์การและความจงรักภักดีต่อองค์การ
ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยความเต็ม ใจ เต็ม ก าลังความสามารถ เพื่ อเป็ นแนวทางเสริ ม สร้ างความสุ ข ในการ
ทางานให้กบั บุคลากรในบริ ษทั มหาชน และเพื่อให้ผบู ้ ริ หารตระหนักถึงความสาคัญของความสุ ขใน
การทางานของผูใ้ ต้บงั คับ บัญชา โดยนาข้อมู ลที่ ได้ไปเสริ มสร้างและพัฒนาให้อยู่ในระดับสู งขึ้ น
เพื่อให้การปฏิบตั ิ งานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและนามาซึ่ งการบรรลุ เป้ าหมายขององค์การใน
ที่สุดจนเกิดเป็ นองค์การแห่งความสุ ข
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน
2. เพื่ อศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งปั จจัย ด้านแรงจู งใจในการท างาน (Motivation) ด้าน
สภาพแวดล้อ มการท างาน (Work Environment) ด้า นภาวะผู ้น า (Leadership) ด้านลัก ษณะงาน
(Work characteristic) และด้านการสนับสนุ นทางสังคม (Social Support) กับความสุ ขในการทางาน
ของบุคลากรบริ ษทั มหาชน
3. แนวทางหรื อวิธีการนาสู่ ความสุ ขการทางานของบุคลากรในบริ ษทั มหาชน
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ มุ่ งศึ ก ษาเรื่ อง ความสุ ข ในการท างานของบุ คลากรบริ ษ ทั มหาชน โดยแบ่ ง
ออกเป็ นขอบเขตด้านเนื้อหา ด้านประชากร ด้านสถานที่ และด้านเวลา ซึ่ งมีสาระสาคัญดังนี้
ขอบเขตด้ านเนื้ อหา ศึ กษาระดับความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษ ทั มหาชน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านแรงจูงใจในการทางาน (Motivation) ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
(Work Environment) ด้านภาวะผูน้ า (Leadership) ด้านลักษณะงาน (Work characteristic) และด้าน
การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) กับความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน
ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในเครื อปูนซี เมนต์
ไทยทั้ง 6 ประเภท ซึ่ งประกอบด้วย ประเภทธุ รกิจซี เมนต์ จานวน 8,200 คน ประเภทธุรกิจผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง จานวน 17,300 คนประเภทธุ รกิจจัดจาหน่าย จานวน 3,000 คน ประเภทธุ รกิจกระดาษและ
บรรจุภณ
ั ฑ์ จานวน 13,200 คน ประเภทธุ รกิ จปิ โตรเคมี จานวน 7,400 คน ประเภทธุ รกิ จโฮลดิ้ ง
จานวน 2,000 คน รวมทุกประเภทธุรกิจมีบุคลากรจานวน 51,100 คน (แผนกทรัพยากร ปี 2557)
กรอบแนวคิด
ความสุ ขในการทางานและปั จจัยต่างๆ ผูว้ ิจยั มีความสนใจเกี่ยวกับแนวคิดความสุ ขในการ
ทางานของไดเนอร์ (2003) ประกอบด้วย ความพึงพอใจในชี วิต ความพึงพอใจในงาน และอารมณ์
ทางด้ า นบวก และแนวคิ ด ของแมนเนี ย น (2003) มี อ งค์ ป ระกอบ 4 ประการ ประกอบด้ ว ย
สัมพันธภาพระหว่างผูร้ ่ วมงาน (Connections) ความรั กในงาน (Love of work) ความสาเร็ จในงาน
(Work achievement) และการเป็ นที่ยอมรับ (Recognition) ด้านปั จจัยต่างๆที่คาดว่ามี ความสัมพันธ์
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กับ ความสุ ข ในการท างาน ได้แก่ ด้านแรงจู งใจในการท างาน (Work motivation) ประเมิ นได้จาก
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ตามแนวคิดของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg, 1973) ประกอบด้วย ปั จจัยจูงใจ
และปั จจั ย ค้ าจุ น ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในการท างาน (Work environment) ประเมิ น ได้ จ าก
แบบสอบถามที่สร้างขึ้น ตามแนวคิดของฮีธ (Heath et al., 2004)โดยมีแนวทาง 3 ประการ คือ 1) การ
สื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ 2) การร่ วมมือสร้างความสัมพันธ์ 3) การส่ งเสริ มการตัดสิ นใจในการทางาน
ด้านภาวะผูน้ าแบบอย่า ง (Exemplary Leadership) ประเมิ น ได้จ ากแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ตาม
แนวคิดของคูซส์ และโพสเนอร์ (Kouzes and Posner, 2007) ที่มีองค์กระกอบ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การ
สร้ า งกระบวนการท างานที่ ท ้า ทาย (Challenging the process) 2) การสร้ างแรงบัน ดาลใจให้ เกิ ด
วิสัยทัศน์ร่วม (Inspiring a shared vision) 3) การเสริ มสร้างความสามารถหรื อการมอบอานาจในการ
ปฏิบตั ิงาน (Enabling others to act) 4) การเป็ นแบบอย่างการปฏิ บตั ิงาน (Modeling the way) 5) การ
เสริ ม สร้ า งก าลัง ใจในการท างาน (Encouraging the heart) ด้านลัก ษณะงาน (Work characteristic)
ประเมิ นได้จากแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้ น ตามแนวคิ ดของแฮคแมนและโอลด์แฮม (Hackman and
Oldham,1980) ประกอบด้วย 1) ความหลากหลายของงาน (Skill variety) 2) ความมีเอกลักษณ์ ของ
งาน (Task identity) 3) ความส าคัญของงาน (Task significance) 4) ความมีอิสระในการปฏิ บตั ิงาน
(Autonomy) 5) ผลป้ อนกลับของงาน (Feedback) และด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social support)
ประเมิ น ได้จ ากแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ตามแนวคิ ด ของทอต(Thoit,1986) ประกอบด้ว ย การ
สนับสนุนด้านอารมณ์ สังคม การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนด้านทรัพยากร ซึ่ ง
นามาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน มีตวั แปร ประกอบด้วย ตัวแปร
ต้น หรื อตัวแปรอิ ส ระ (Independent) ได้แก่ ด้า นแรงจู งใจในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมการ
ทางาน ด้านภาวะผูน้ าแบบอย่าง ด้านลัก ษณะงานและด้านการสนับสนุ น ทางสังคม ตัวแปรตาม
(Dependent) ประกอบด้ว ย ความพึ ง พอใจในชี วิ ต ความพึ ง พอใจในงาน อารมณ์ ท างด้า นบวก
สัมพันธภาพระหว่างผูร้ ่ วมงาน ความรักในงาน ความสาเร็ จในงาน การเป็ นที่ยอมรับ
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร การวิจยั ครั้งนี้ ได้คดั เลือกบริ ษทั มหาชนซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ ได้จดทะเบียนกับตลาด
หลัก ทรั พ ย์เป็ นบริ ษ ัท มหาชนที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ และมี ค วามหลากหลายในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
หลากหลายประเภท ทางผูว้ ิจยั จึ งได้เลื อกบริ ษ ทั ในเครื อซี เมนต์ไทยในการท าวิจยั ครั้งนี้ โดยใช้
บุคลากรประจาบริ ษทั ในเครื อซีเมนต์ไทย ตั้งแต่พนักงานระดับผูป้ ฏิบตั ิงานถึงระดับผูจ้ ดั การที่ปฏิบตั ิ
หน้าที่ประจาของบริ ษทั ในเครื อซี เมนต์ไทยทั้ง 6 ประเภทเป็ นประชากร โดยกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตารางสาเร็ จรู ป ในงานวิจยั เชิ งสารวจ ได้แก่ ตารางเครจซี่ และเมอร์ แกน (Krejcie and
Morgan) ที่ มีความเชื่ อมัน่ 95 % ก าหนดค่าความคลาดเคลื่ อนไว้ที่ 0.05 ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
อาศัย ความน่ า จะเป็ น (Probability Sampling) ด าเนิ น การสุ่ ม ตัว อย่า งแบบแบ่ ง ชั้น ภู มิ (Stratified
Sampling) และใช้การสุ่ มแบบ Accidental Sampling ในแต่ละชั้นภูมิ ซึ่ งเป็ นการแบ่งตามขนาดของ
หน่ วยตัวอย่าง จากประชากร ซึ่ งมีประชากร 51,100 คน ตามตารางคานวณได้ 381 คน ผูว้ ิจยั ขอเก็บ
จานวน 400 คน การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั ที่ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การศึ ก ษาเน้น ข้อ มู ล การวิจยั เชิ ง
ปริ มาณผสมผสานด้วยข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลปฐมภูมิ (Primary
Source) และข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Source) โดยการใช้เครื่ อ งมื อ คื อ แบบสอบถามและการ
สั ม ภาษณ์ ร ายบุ ค คล ในการรวบรวมข้อ มู ล การทดสอบความเชื่ อ มั่น (Reliability) ผู ้วิ จ ัย น า
แบบสอบถามที่ป รับ ปรุ งแล้วไปใช้ท ดลอง (Try Out) กับ หน่ วยงานที่ มี ลกั ษณะใกล้เคี ยงกับ กลุ่ ม
ตัวอย่างที่กาหนดไว้ จานวน 50 ชุ ด แล้วนาข้อมูลที่ได้มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์และนาไปหา
ค่ า สถิ ติ เพื่ อ ทดสอบความเชื่ อ มั่น ของค าถามทั้ง หมด โดยหาค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbsch) ซึ่ งค่าความเชื่ อมัน่ ที่ยอมรับได้ มีค่าไม่ต่ากว่า 0.70 ทางผูว้ จิ ยั
รวบรวมข้อมูลแล้วนามาหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbsch) ได้
เท่ ากับ 0.926 ซึ่ งถื อว่าเป็ นค่าความเชื่ อมัน่ ที่ ยอมรับ ได้และการใช้ส ถิ ติในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ซึ่ ง
ได้แก่ สถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิ บายลักษณะข้อมู ลด้านต่างๆ ด้วยการแจก
แจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลของตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ข้อมูลปั จเจกบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทางาน แผนกการปฏิบตั ิงาน และประเภทธุ รกิ จ โดยใช้สถิติการแจก
แจงความถี่ (Frequency) และร้ อยละ (Percentage) ข้อมู ล การวัดระดับความสุ ขในการทางานของ
บุคลากรบริ ษ ทั มหาชน ประกอบด้วย แนวคิ ดของไดเนอร์ (Diener) ได้แก่ ความพึงพอใจในชี วิต
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ความพึงพอใจในงาน และอารมณ์ ทางบวก และแนวคิดของแมนเนี ยน (Manion) ได้แก่ การติดต่อ
ความสัมพันธ์ ความรักในงาน ความสาเร็ จในงานและการเป็ นที่ ยอมรับ และข้อมู ลความคิ ดเห็ น
ปั จจัยที่มี ความสัม พันธ์ ก ับความสุ ขในการทางานของบุ คลากรบริ ษ ทั มหาชน ประกอบด้วย ด้าน
แรงจูงใจในการทางาน (Motivation) ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน (Work Environment) ด้านภาวะ
ผู ้น าแบบอย่ า ง (Exemplary Leadership) ด้ า นลั ก ษณะงาน (Work characteristic) และด้ า นการ
สนั บ สนุ น ทางสั ง คม (Social support) โดยใช้ ส ถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย (Mean)และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) มี ก ารคิ ด คะแนน โดยน าคะแนนของผู ต้ อบแบบสอบถามแต่ ล ะคนมาหา
ค่ า เฉลี่ ย จ าแนกเป็ นรายข้อ รายด้า นและโดยรวม แล้ว น ามาจัด ระดับ เป็ น 5 ระดับ และแปลผล
ความหมายของระดับเฉลี่ยคะแนนดังนี้ (Kanasut, 1999)
คะแนนเฉลี่ย
การแปลผล
4.50 – 5.00
พนักงานมีความสุ ขในการทางานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
พนักงานมีความสุ ขในการทางานอยูใ่ นระดับมาก
2.50 – 3.49
พนักงานมีความสุ ขในการทางานอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
พนักงานมีความสุ ขในการทางานอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 – 1.49
พนักงานมีความสุ ขในการทางานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
และสถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบหาความสัม พันธ์ตามสมมติ ฐานที่ได้ต้ งั ไว้
โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ (correlation) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง ด้านแรงจูงใจในการทางาน
(Motivation) ด้ า นสภาพแวดล้ อ มการท างาน (Work Environment) ด้ า นภาวะผู ้น าแบบอย่ า ง
(Exemplary Leadership) ด้านลักษณะงาน (Work characteristic) และด้านการสนับสนุ นทางสังคม
(Social support) กับความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน ทดสอบนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมี เกณฑ์ ก ารวัดระดับ ความสั ม พัน ธ์ ข องค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ (correlation
coefficient) (Kannasut, 2000)
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ค่าระหว่าง
ค่าระหว่าง
ค่าระหว่าง
ค่าที่ได้

±0.70 ถึง ±1.00
±0.30 ถึง ±0.69
±0.01 ถึง ±0.29
= 0.00

มีความสัมพันธ์ระดับสู ง
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
ไม่มีความสัมพันธ์

ผลการวิจัย
ด้านข้อมู ลปั จเจกบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึ กษา ระยะเวลาการท างาน แผนกการ
ปฏิบตั ิงาน และประเภทธุ รกิจ จานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีจานวน 210 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 52.5 มีอายุระหว่าง 35 – 47 ปี จานวน 182 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.5 จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
มีจานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.8 มีระยะเวลาการทางานต่ากว่า 5 ปี จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 40 ส่ วนใหญ่ปฏิ บตั ิงานแผนกการตลาด มีจานวน 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.3 รองลงมาแผนก
ธุ รการ มีจานวน 92 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23 แผนกการผลิ ต จานวน 68 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17 แผนก
ทรัพยากรบุคคล จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5 แผนกปฏิบตั ิงานสารสนเทศ จานวน 41 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 10.2 และแผนกการเงิน/การบัญชี จานวน 28 คนคิดเป็ นร้ อยละ 7 ตามล าดับ และเมื่ อ
จาแนกตามประเภทธุ รกิ จ ส่ วนใหญ่ เป็ นประเภทธุ รกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง จานวน 135 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 33.8 รองลงมาประเภทธุ รกิ จกระดาษและบรรจุภณ
ั ฑ์ จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.8
ประเภทธุ รกิจซี เมนต์ จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.3 ประเภทธุ รกิจปิ โตรเคมี 58 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 14.5 ประเภทธุ รกิจจัดจาหน่าย จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.8 และประเภทธุ รกิจ
โฮลดิ้ง จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.0 ตามลาดับ
ระดับความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน ประกอบด้วย แนวคิดของ ไดเนอร์
(Diener, 2003) ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน และอารมณ์ทางบวกและ แนวคิด
ของ แมนเนี ยน (Manion, 2003) ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างผูร้ ่ วมงาน ความรักในงาน ความสาเร็ จ
ในงานและการเป็ นที่ยอมรับ
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ความสุ ขการทางาน

ค่ าเฉลีย่

ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน ความสุ ข
ด้านความพึงพอใจในชีวติ
4.15
.553
มาก
ด้านความพึงพอใจในงาน
4.29
.538
มาก
ด้านอารมณ์ทางบวก
4.26
.616
มาก
ด้านสัมพันธภาพระหว่างผูร้ ่ วมงาน
3.89
.807
มาก
ด้านความรักในงาน
4.73
.739
มากที่สุด
ด้านความสาเร็ จในงาน
3.71
.609
มาก
ด้านการเป็ นที่ยอมรับ
3.89
.866
มาก
ความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน
4.07
.402
มาก
จากตารางข้างต้น ผลการวิจยั พบว่าระดับความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน
โดยภาพรวมความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้าน พบว่าระดับความสุ ขในการทางานของบุ คลากรบริ ษทั มหาชน ด้านความรักในงาน มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ดเท่ากับ 4.73 (0.739) ซึ่ งอยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมาด้านความพึงพอใจในงาน มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.29 (0.538) ด้านอารมณ์ทางบวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 (0.616) ด้านความพึงพอใจในชี วิต มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 (0.533) ด้านสัมพันธภาพระหว่างผูร้ ่ วมงานและด้านการเป็ นที่ยอมรับ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.89 (0.807 และ 0.866 ตามลาดับ) และด้านความสาเร็ จในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 (0.609)
การวิเคราะห์ ข ้อมู ล ความคิ ด เห็ น ปั จจัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความสุ ข ในการท างานของ
บุคลากรบริ ษทั มหาชน ประกอบด้วย ด้านแรงจูงใจในการทางาน (Motivation) ด้านสภาพแวดล้อม
การทางาน (Work Environment) ด้านภาวะผูน้ าแบบอย่าง (Exemplary Leadership) ด้านลักษณะงาน
(Work characteristic) และด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social support) มีรายละเอียดดังตาราง
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ระดับ
ค่ าเฉลีย่
ความ
คิดเห็น
ด้านแรงจูงใจในการทางาน (Motivation)
3.89
.611
มาก
ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน (Work Environment)
4.01
.786
มาก
ด้านภาวะผูน้ าแบบอย่าง (Exemplary Leadership)
3.94
.914
มาก
ด้านลักษณะงาน (Work characteristic)
4.13
.481
มาก
ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social support)
3.77
.733
มาก
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
3.95
.555
มาก
จากตารางข้างต้น พบว่าระดับความคิดเห็นปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ กบั ความสุ ขการทางาน
ของบุคลากรบริ ษทั มหาชน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 (0.555) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่มีความคิดเห็นสู งสุ ดคือด้านด้าน
ลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 (0.481) รองลงมาด้านสภาพแวดล้อมการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.01 (0.786) ด้านภาวะผูน้ าแบบอย่าง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.94 (0.914) ด้านแรงจูงใจในการทางาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 (0.611) และด้านการสนับสนุนทางสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 (0.733)
การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งด้ า นแรงจู ง ใจในการท างาน (Motivation) ด้ า น
สภาพแวดล้อมการทางาน (Work Environment) ด้านภาวะผูน้ าแบบอย่าง (Exemplary Leadership)
ด้า นลัก ษณะงาน (Work characteristic) และด้า นการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม (Social support) กั บ
ความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน
ด้านแรงจู ง ใจในการท างานมี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ ง บวกซึ่ งอยู่ในระดับ ปานกลาง และด้า น
สภาพแวดล้อมการทางานกับด้านการสนับสนุ นทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกซึ่ งอยูใ่ นระดับต่า
กับความสุ ขในการท างานของบุ คลากรบริ ษทั มหาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 (r =
0.344, 0.221 และ 0.141 ตมล าดั บ ) ส่ ว นด้ า นภาวะผู ้น าแบบอย่ า งและด้ า นลัก ษณะงาน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กบั ความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน สรุ ปผลสมมติฐานได้วา่
1. ด้านแรงจู งใจในการท างาน (Motivation) มี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ งบวกกับ ความสุ ข ในการ
ทางานของบุ คลากรบริ ษ ทั มหาชน อยู่ในระดับ ปานกลาง อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01
ปัจจัยทีม่ ีความสั มพันธ์ กบั ความสุ ขในการทางานของ
บุคลากรบริษัทมหาชน

ค่ าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
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ดังนั้นแรงจูงใจในการทางานจะแปรผันตามกับความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐาน
2. ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน (Work Environment) มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความสุ ข
ในการท างานของบุ ค ลากรบริ ษ ทั มหาชน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 อยู่ในระดับ ต่ า
ดังนั้นสภาพแวดล้อมการทางานจะแปรผันตามกับความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
3. ด้านภาวะผูน้ า (Leadership) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขในการทางานของบุ คลากร
บริ ษทั มหาชน ดังนั้นไม่เป็ นไปตามสมมติฐานซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวก
4. ด้านลักษณะงาน (Work characteristic) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขในการทางานของ
บุคลากรบริ ษทั มหาชน ดังนั้นไม่เป็ นไปตามสมมติฐานซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงบวก
5. ด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social Support) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุ ขในการ
ทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยูใ่ นระดับต่ า ดังนั้นการ
สนับสนุ นทางสังคมจะแปรผันตามกับความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน ซึ่ งเป็ นไป
ตามสมมติฐาน
การสรุ ป ผลวิจยั ข้อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช้แนวทางการสั ม ภาษณ์ รายบุ คคล โดยใช้แบบ
สั ม ภาษณ์ มี โครงสร้ างปลายเปิ ดเป็ นเครื่ องมื อในการวิจยั ซึ่ งเป็ นการสั ม ภาษณ์ ใ นลัก ษณะการ
สนทนาถึ ง มุ ม มองของผูใ้ ห้สั มภาษณ์ ซ่ ึ งเป็ นตัวแทนของผูบ้ ริ ห าร มี จานวน 5 คน ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ทรัพยากรมนุ ษย์ มีจานวน 3 คน และพนักงานปฏิ บตั ิงาน มีจานวน 2 คน รวมจานวน 10 คน โดย
มุ่งเน้นประเด็นเกี่ ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน เพื่อเป็ น
แนวทางการสร้างความสุ ขในการทางาน ประกอบด้วย
1. ความพึงพอใจต่อผูร้ ่ วมงาน การท างานที่ ตวั เองชอบ โอกาสความก้าวหน้า และความ
มัน่ คงในการทางาน เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์งานที่รัก มีความสุ ขในงานที่ทา และความรักองค์การ
2. การสร้างบรรยากาศในสภาพแวดล้อม ลักษณะงาน การมีป ฏิ สัมพันธ์ของเพื่อนร่ วมงาน
หัวหน้างาน ผูบ้ ริ หาร การบริ หารจัดการด้านเวลา ทั้งในเวลางานและเวลาครอบครัวหรื อส่ วนตัว
เพื่อให้เกิด Work-Life Balance
3. ผูป้ ฏิ บตั ิงานต้องมี สุขภาพกายที่ดี สุ ขภาพใจที่ แข็งแรง อารมณ์ หรื อการสนับสนุ นทาง
สังคมต้องควบคุ ม ได้ การบริ หารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆต้องมี การวางแผน มี การประมาณตน เพื่ อ
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สร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ครอบครัว และสังคมสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เหมาะกับการปฏิ บตั ิงานอย่างมือ
อาชีพ
4. ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องควบคุมอารมณ์ ของตนเอง มี สติในการทางานอยูต่ ลอดเวลา มีการผ่อน
คลายโดยการบริ หารจัดการเวลาให้เกิดความสมดุ ลกับตนเอง การสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน
ร่ วมงาน เพื่อสภาพแวดล้อมในการทางานและประสิ ทธิภาพประสิ ทธิ ผลของงานด้วย
5. ผู ้ ป ฏิ บ ั ติ ง านต้ อ งเริ่ มต้ น จากตนเองโดยการสร้ า งให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจในงาน
สภาพแวดล้อม การมีปฏิสัมพันธ์ทางการสื่ อสารที่ดีและต้องมีความรับผิดชอบเป็ นสาคัญ
6. ผูบ้ ริ หารมีนโยบายการเสริ มสร้างพลังงานให้กบั บุ คลากรในองค์การ โดยการเปิ ดเพลง
การออกกาลังกาย การมีมุมพักผ่อน การบริ การเครื่ องดื่ม การเพิ่มเวลาพักผ่อน แต่ทางผูป้ ฏิบตั ิงานก็
ควรสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ หารในการลงทุนว่ามีความคุม้ ทุนแน่นอนหรื ออาจจะเกินคุม้ ก็ได้ ถือ
ได้ว่าเป็ นการสร้างบรรยากาศในการทางานเพื่อความสุ ขของบุคลากรในองค์การและเพื่อผลสาเร็ จ
ขององค์การ
7. ผูป้ ฏิบตั ิงานเริ่ มจากการคิดบวก การมีรอยยิม้ ความจริ งใจ ความสามัคคีในองค์การ การมี
มนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี และการสื่ อสารที่สัมฤทธิ ผล สิ่ งเหล่านี้เป็ นการสร้างสภาพแวดล้อมให้องค์การน่า
อยู่ มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นๆได้
8. ผูป้ ฏิ บตั ิงานมี การควบคุ มอารมณ์ ในการแก้ไขปั ญหา การพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่
เสมอเพราะคนเราควรที่จะใฝ่ รู ้ พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะผูท้ ี่ไม่พฒั นาคือผูท้ ี่ตายไปแล้ว มี
การบริ หารเวลา บริ หารความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อที่จะได้ทางานออกมาอย่างสร้างสรรค์ และควร
มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดีดว้ ยเพื่อพร้อมในการปฏิบตั ิงานอย่างสมบูรณ์แบบ
9. ผูป้ ฏิ บตั ิ งานเริ่ มต้นจากความคิดของตนเอง คิ ดบวก คิ ดดี แยกแยะเรื่ องส่ วนตัวกับ เรื่ อง
งาน ดู แลสุ ข ภาพกายให้พ ร้ อมเสมอกับ การปฏิ บ ัติ ง าน ให้ รางวัล กับ ตัวเองเพื่ อผ่อนคลาย สร้ า ง
บรรยากาศในการทางานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่ วมงานเพื่องานของตนเองและองค์การ
10. ผูป้ ฏิบตั ิงานมองโลกในแง่บวก ปรับตัวเองให้เป็ นที่ยอมรับ มีความมัน่ ใจในการทางาน
สร้ างบรรยากาศในการท างาน มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่อนร่ วมงาน และมี เวลาให้ก ับ ตัวเองพร้ อมกับ
รางวัล ให้ ต ัว เองเพื่ อ เสริ ม สร้ า งแรงและก าลั ง ใจให้ ต นเองมี พ ลัง ในการท างานต่ อ ไปอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพและประสบความสาเร็ จในชีวติ
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อภิปรายผล
โดยภาพรวมความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน อยู่ในระดับมาก แสดงให้
เห็ นถึงการมีความสุ ขในการทางานความรู ้สึกในทางบวกซึ่ งสอดคล้องกับการวิจยั ของ Saisunthorn
(2014) ศึกษาเรื่ องเรื่ องความสุ ขในการท างานของพนักงานบริ ษ ทั แกล็กโซสมิ ทไคล์น (ประเทศ
ไทย) จากัด ผลการวิจยั พบว่า พนัก งานมี ค วามสุ ข ในการท างาน ด้า นความพึ ง พอใจ ด้า นความ
กระตือรื อร้น และด้านความสาเร็ จ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านความรักในงาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด พบว่า มีความพร้อมเสมอในการปฏิบตั ิงานต่างๆ
ที่ได้รับมอบหมาย มีความมุ่งมัน่ ที่ จะปฏิ บตั ิงานให้เสร็ จ มีความภูมิใจในหน้าที่ ที่ได้รับ ผิดชอบ มี
ความรักและความผูกพันในงาน ไม่เคยคิดที่จะลาออกจากงานที่กาลังปฏิบตั ิอยูไ่ ม่วา่ จะหนักแค่ไหน
และจาใจต้องท างานนี้ เนื่ องจากไม่มี ท างเลื อก อธิ บ ายได้ว่าบุ คลากรมีค วามตั้งใจและมุ่ งมัน่ ที่ จะ
ปฏิ บ ัติ ง าน มี ค วามผู ก พัน เอาใจใส่ ใ นงานเป็ นภารกิ จ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานที่ ท ามี ค วาม
กระตือรื อร้น สอดคล้องกับแนวคิดของแมนเนี ยน (Manion, 2003) กล่าวว่า ความสุ ขในการทางาน
หมายถึง ผลที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ซ่ ึ งเป็ นผลตอบสนองจากการกระทาที่สร้างสรรค์ของตนเองบุคลากร
ที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกันด้วยความสุ ขจะทาให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในที่ทางาน มีความรู ้สึกที่ดีต่องานที่
ได้รับมอบหมาย มีความผูกพันในงาน ทาให้คงอยูใ่ นองค์กรต่อไป
ด้านความพึงพอใจในงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความสุ ข
เมื่องานที่ทาประสบความสาเร็ จตามที่คาดหมาย มีความสุ ขใจที่ได้ทางานที่เป็ นประโยชน์ต่อองค์การ
ชอบงานที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นปั จจุบนั และสุ ขใจเมื่อปฏิบตั ิงานซึ่งเป็ นงานที่ชื่นชอบ และมีความพึงพอใจใน
สภาพแวดล้อมของการทางาน อธิ บายได้ว่าบุ คลากรมีความรับผิดชอบต่องานที่ทา มองเห็นคุ ณค่า
และประโยชน์ของงานที่ทาทาให้เกิดความรู ้สึกภาคภูมิใจ สุ ขใจที่ได้ทางานที่ตนชอบและงานที่ทา
นั้นประสบความสาเร็ จ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของไดเนอร์ (Diener, 2003) กล่าวว่า ความสุ ขใน
การทางาน คือ การรับรู ้ของบุคลากรถึงอารมณ์ ความรู ้สึกชื่นชอบหรื อเป็ นสุ ขกับภารกิจหลัก อันเป็ น
ผลมาจากการทางาน สภาพแวดล้อ มที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ซึ่ งเป็ นการตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง ให้ชีวติ มีคุณค่า ได้ทางานที่เกิดประโยชน์ เกิดความสมหวังในประสบการณ์ที่ได้รับ
ด้านอารมณ์ทางบวก โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความรู ้สึกรัก
และใส่ ใจในงานที่ ท า รู ้ สึ กว่าชี วิตมี คุณ ค่าที่ ได้ท างานที่ ชื่ นชอบ รู ้ สึ กสนุ ก กับ การท างาน ยิ้ม แย้ม
แจ่มใส มีความสุ ขเสมอขณะทางาน และรู ้สึกว่าอยากตื่นเช้ามาทางานทุกวัน อธิ บายได้วา่ บุคลากรมี
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ความสุ ขในการทางานที่ตนรัก สนุกกับการทางาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Foren (2004) ศึกษา
การปฏิบตั ิงานของพยาบาลต่อผูป้ ่ วย พบว่า วิธีการปฏิบตั ิให้พยาบาลเกิดความสนุ ก ความสุ ขในการ
ทางาน คือ พยาบาลสร้างความรู ้สึกที่ดีต่องาน การนาปั ญหาของผูป้ ่ วยมาร่ วมการวางแผนแก้ปัญหา
ลดความวิตกกังวลให้ผปู ้ ่ วย เป็ นงานที่ทา้ ทาย น่าสนุก ทาให้พยาบาลและผูป้ ่ วยเกิดความสุ ขร่ วมกัน
พยาบาลรั บรู ้ ว่าลัก ษณะงานที่ มี ก ารช่ วยเหลื อกันส่ งเสริ ม ให้ เกิ ดความสุ ข ในการปฏิ บ ตั ิ งาน และ
สอดคล้องกับแนวคิดของไดเนอร์ (Diener,2003) กล่าวว่า การที่บุคคลมีความรู ้ สึกเป็ นสุ ขกับสิ่ งที่ดี
สนุกสนานกับการทางาน ยิม้ แย้มสดใสกับการทางาน เลื่อมใสศรัทธาในสิ่ งที่ตนกระทา รับรู ้ถึงความ
ดีงามและคุณประโยชน์ของงานที่กระทา
ด้านความพึงพอใจในชีวติ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความพึง
พอใจในการดาเนิ นชี วิตในปั จจุบนั ความภูมิใจสุ ขใจในประสบการณ์ ชีวิตที่ได้รับจากการทางาน
รู ้สึกสุ ขใจที่ได้ปฏิ บตั ิงานแม้จะเลยเวลาทางานไปแล้วและมีความหวังกับเป้ าหมายของชี วิตที่ ท่าน
กาหนดไว้ และมีความพอใจในตาแหน่งที่ดารงอยูป่ ั จจุบนั และความพึงพอใจในชี วิตของตนเองเมื่อ
เที ยบกับผูอ้ ื่น อธิ บายได้ว่า บุคลากรมีความสุ ขกับคุ ณภาพชี วิตปั จจุบนั ช่วยเสริ มสร้างความสุ ขใน
การทางานและส่ งเสริ มการคงอยูใ่ นองค์กร สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริ มความสุ ขใน
การทางานของ Suebsuk (2005) กล่าวไว้วา่ “คุณภาพชี วิตในงาน คุ ณภาพชี วิตที่ดีและบุคลากรช่วย
เสริ มสร้ างความสุ ขในการทางาน ให้เกิดความพึงพอใจของผูป้ ฏิ บตั ิงาน เกิดความผูกพันในองค์กร
ส่ งเสริ มการคงอยูใ่ นงานของบุคลากรได้”และสอดคล้องกับงานวิจยั ของบัญชา สมบูรณ์ สุข (2556)
วิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการสร้ างความสุ ขในการปฏิบตั ิงานในองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งบุหลัง
อาเภอทุ่ งหว้า จังหวัดสตู ล ผลการวิจยั พบว่า พนักงานขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลทุ่งบุ หลังมี
ความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน มีความพึงพอใจกับงานที่ทาเนื่องจากเป็ นงานราชการ มีความมัน่ คง เป็ น
การสร้ า งความสมดุ ล ให้ ก ับ ชี วิ ต ส่ ว นตัว กับ ชี วิต การท างาน โดยเรี ย กแนวคิ ด นี้ ว่า “Employer
branding”
ด้านสัมพันธภาพระหว่างผูร้ ่ วมงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
หน่ วยงานมีการพูดคุ ยกันอย่างเป็ นมิ ตรในระหว่างปฏิ บตั ิ งาน หน่ วยงานให้กาลังใจกันเมื่ อเพื่อน
ร่ วมงานมีปัญหาหรื อหมดกาลังใจ หน่วยงานอยูก่ นั อย่างปองดองเหมือนครอบครัว หน่วยงานมีความ
เป็ นกัลยาณมิตรต่อกัน และหน่ วยงานมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน อธิ บายได้ว่า การปฏิ บตั ิงานที่มีการ
พูดคุยและสังสรรค์ร่วมกันมีการร่ วมมือกันในการแก้ไขปั ญหาทาให้เกิดความสุ ขในการทางานใช้
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หลักมิตรภาพ ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันทาให้เกิ ดสัมพันธภาพที่ดี พูดคุยกันอย่างเป็ นมิตร สอดคล้อง
กับแนวคิดของแมนเนี ยน (Manion, 2003) กล่าวว่า ความสุ ขในการทางานเป็ นการให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน การมีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน การร่ วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยเหตุและผล
ส่ ง ผลให้ ส ามารถตัด สิ นใจได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น และสอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของ
Sombunsuk (2013) วิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการสร้างความสุ ขในการปฏิบตั ิงานในองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลทุ่งบุหลัง อาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ผลการวิจยั พบว่า พนักงานขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลทุ่งบุหลังมีความสุ ขในการปฏิบตั ิงาน มีความพึงพอใจกับงานที่ทาเนื่ องจากเป็ นงานราชการ มี
ความมัน่ คงแต่ยงั คงมีความกังวลใจในเรื่ องสภาพการทางาน รายได้ ผลตอบแทน สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ การใช้อานาจของผูบ้ ริ หาร สาหรับปั จจัยที่เป็ นเงื่อนไขของความสุ ขในการปฏิบตั ิงานของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งบุหลัง พบว่ามี 8 ปัจจัยได้แก่ ความพึงพอใจในการทางาน วิสัยทัศน์ของ
ผูบ้ ริ หาร ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผูบ้ ริ ห ารและเพื่ อ นร่ ว มงาน สุ ข ภาพกายและใจ ฐานะทางเศรษฐกิ จ
สวัสดิการ ชีวติ ส่ วนตัวและครอบครัว และความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านการเป็ นที่ยอมรับ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การรับรู ้ถึงว่า
องค์การมองเห็นและชื่ นชมการมีส่วนร่ วมในการทางาน ได้ใช้ความรู ้ ความสามารถพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง ได้ความชื่ นชม ยินดีและการยอมรับจากหัวหน้างานและเพื่อนร่ วมงาน ได้รับความยอมรับ
ความสามารถในการทางานการทางานจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการแลกเปลี่ ยนความรู ้และ
ประสบการณ์ ในการท างานร่ วมกับ ผูอ้ ื่ น อธิ บ ายได้ว่า องค์ก รมี การท างานอย่างเป็ นระบบ มีก าร
กาหนดเป้ าหมายของงานอย่างชัดเจน เมื่อเกิดความสาเร็ จในงานบรรลุ ตามเป้ าหมายทาให้ผูอ้ ื่นได้
เล็งเห็นผลงานเกิดการยอมรับในความสามารถในงาน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wisetrit
(2012) วิจยั เรื่ อง ความสุ ขในการทางานของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยภายใต้กากับของรัฐ ผลการวิจยั พบว่า พยาบาลให้ความหมายความสุ ขในการทางานที่
รับ รู ้และตีความตามความคิ ดและประสบการณ์ ที่ ผ่านมาว่า เป็ นความอิ่ม เอมใจ ภาคภู มิใจในการ
ทางานพยาบาลซึ่ งเป็ นงานที่ ทา้ ทายความรู ้ ความสามารถและการยอมรับจากผูร้ ่ วมงานและผูป้ ่ วย
และสอดคล้องกับทฤษฎี ของมาสโลว์วา่ ด้วยความต้องการของมนุ ษย์ ลาดับ 1-4 เป็ นความต้องการ
ระดับต้น คือความต้องการทางสรี ระ ความปลอดภัย ความรัก การยอมรับและการยกย่อง ลาดับที่ 5-7
เป็ นความต้องการระดับสู งหรื อระดับสร้างความสมบูรณ์แบบให้ชีวิต ได้แก่ความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน ความ
ต้องการทางสุ นทรี ยะและความสมบูรณ์แบบในชีวติ
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ด้านความสาเร็ จในงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผลงานที่ มี
คุ ณ ภาพได้มาตรฐานและเกิ ดผลลัพ ธ์ที่ดีต่อหน่ วยงาน รองลงมาได้รับสิ่ งตอบแทนสอดคล้องกับ
ผลสาเร็ จของงาน การชอบทางานที่ทา้ ทายและหลากหลาย มีอิสระในการทางานทางความคิดในการ
เสนอและพัฒนางานให้ดีข้ ึ น และได้รับ ความก้าวหน้าในการปฏิ บ ตั ิ งาน อธิ บ ายได้ว่าเมื่ อท างาน
ส าเร็ จ บรรลุ ต ามเป้ า หมายแล้ว เกิ ด ผลดี ต่ อ องค์ก รท าให้ อ งค์ก รประสบผลสั ม ฤทธิ์ ในงาน เป็ น
แรงจู ง ใจในการสร้ า งพลัง อานาจในงานให้ เกิ ดความสร้ า งสรรค์ใ นงานมากขึ้ น ท าให้ เกิ ด ความ
ภาคภูมิใจ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ แมนเนี ยน (Manion, 2003) กล่าวว่า ความสุ ขในการทางาน
ของความส าเร็ จ ในงาน (Work Achievement) การรั บ รู ้ ว่า ตนปฏิ บ ัติง านได้บ รรลุ ตามเป้ า หมายที่
กาหนดไว้ โดยได้รับความความสาเร็ จในการทางาน ได้รับมอบหมายให้ทางานที่ทา้ ทายให้สาเร็ จ มี
อิ ส ระในการท างาน เกิ ด ผลลัพ ธ์ ก ารท างานไปในทางบวกท าให้รู้สึ ก มี คุ ณ ค่ า ในชี วิต เกิ ด ความ
ภาคภูมิใจในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่ งต่าง ๆ เพื่อปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จ มีความก้าวหน้าและทาให้
องค์กรเกิดการพัฒนา
การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งด้ า นแรงจู ง ใจในการท างาน (Motivation) ด้ า น
สภาพแวดล้อมการทางาน (Work Environment) ด้านภาวะผูน้ าแบบอย่าง (Exemplary Leadership)
ด้า นลัก ษณะงาน (Work characteristic) และด้า นการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม (Social support) กับ
ความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน พบว่า ด้านแรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกซึ่ งอยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านสภาพแวดล้อมการทางานกับด้านการสนับสนุนทางสังคม
มีความสัมพันธ์เชิ งบวกซึ่งอยูใ่ นระดับต่ากับความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน อย่าง
มี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 (r = 0.344,0.221และ0.141 ตามล าดับ ) ส่ วนด้ า นภาวะผู ้น า
แบบอย่างและด้านลักษณะงาน ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขการทางานของบุ คลากรในองค์การ
มหาชน อธิ บายได้ว่า บุคลากรมีแรงจูงใจภายในตนเอง ด้านปั จจัยจูงใจที่กระตุน้ ให้ปฏิ บตั ิงานได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเกิดความชอบและรักงานที่ปฏิบตั ิ ได้รับการสร้างแรงจูงใจในการทางาน
ในส่ วนของปั จจัยค้ าจุนในแต่ละด้าน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของHerzberg ที่ศึกษา
ว่าคนเรามีความต้องการอะไรจากการทางาน สิ่ งที่ตอ้ งการคือคนต้องการความสุ ขจากการทางานและ
แรงจูงใจในการทางานเป็ นองค์ประกอบส าคัญที่มีความสั มพันธ์กบั ความรู ้ สึกในด้านที่ทาให้เกิ ด
ความสุ ขในการทางาน ด้านสภาพแวดล้อมยึดถื อการปฏิ บ ัติในการสื่ อสารการให้ ข้อมู ล ถู ก ต้อ ง
ตรงกันเป็ นไปในแนวเดี ยวกันจะท าให้การติ ดต่อสื่ อสารนั้นเป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ (บุญศรี
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ปราบณศัก ดิ์ ,2535) ด้า นการสนับ สนุ น ทางสั งคม(Social Support) นั้น หมายถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ใ น
องค์กร ความมีระเบียบมากไป ความรับผิดชอบมากไป หรื อหน้าที่มากไป ความคาดหวังเกี่ยวกับงาน
มากไป การเมืองในองค์การ เหล่านี้ จะก่ อให้เกิดความเครี ยด ซึ่ งมี ความสอดคล้องกับแนวคิ ดของ
Bass (1998) กล่ าวว่า บุ ค คลที่ รับ รู ้ ก ารสนับ สนุ น ทางสั งคมจากผูบ้ ัง คับ บัญ ชาและผูร้ ่ วมงาน จะ
สามารถบริ หารการเปลี่ ยนแปลงได้สาเร็ จ การสนับสนุ นทางสังคมจะทาหน้าที่ ขจัดหรื อป้ องกัน
ความเครี ยด ทาให้บุคคลเข้มแข็งเผชิญกับสิ่ งที่อยากได้
สรุปผลการวิจัย
ความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชนโดยภาพรวมความสุ ขในการทางานของ
บุคลากรบริ ษทั มหาชน อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรี ยงจากระดับมากไปหาน้อย ได้แก่
ด้านความรั ก ในงาน ซึ่ งอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด รองลงมาด้านความพึ ง พอใจในงาน ด้านอารมณ์
ทางบวก ด้านความพึงพอใจในชีวิต ด้านสัมพันธภาพระหว่างผูร้ ่ วมงาน ด้านการเป็ นที่ยอมรับ และ
ด้านความสาเร็ จในงาน ตามลาดับ
การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งด้ า นแรงจู ง ใจในการท างาน (Motivation) ด้ า น
สภาพแวดล้อมการทางาน (Work Environment) ด้านภาวะผูน้ าแบบอย่าง (Exemplary Leadership)
ด้า นลัก ษณะงาน (Work characteristic) และด้า นการสนั บ สนุ น ทางสั ง คม (Social support) กับ
ความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน พบว่า ด้านแรงจูงใจในการทางานมีความสัมพันธ์
เชิงบวกซึ่งอยูใ่ นระดับปานกลาง และด้านสภาพแวดล้อมการทางานกับด้านการสนับสนุนทางสังคม
มีความสัมพันธ์เชิ งบวกซึ่ งอยูใ่ นระดับต่ากับความสุ ขในการทางานของบุคลากรบริ ษทั มหาชน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 (r = 0.344,0.221และ0.141 ตามลาดับ) ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ส่ วนด้านภาวะผูน้ าแบบอย่างและด้านลักษณะงาน ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขในการทางานของ
บุคลากรบริ ษทั มหาชน
แนวทางหรื อวิธีการนาสู่ ความสุ ขในการทางานของบุคลากรในบริ ษทั มหาชน การทางานทั้ง
ผูบ้ ริ หารและบุคลากร มีความร่ วมมือกันในการทางานเพื่อให้องค์กรสู่ ความสาเร็ จตามเป้าหมาย โดย
เริ่ มจากตัวของบุคลากรเอง ต้องมีสุขภาพร่ างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีการออกกาลังกาย บริ โภคอาหาร
ที่มีประโยชน์ และมีสภาพจิตใจที่สามารถควบคุมอารมณ์ ในการแก้ไขปั ญหา มองโลกในแง่ดี คิ ด
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บวก คิดดี มีความจริ งใจ สร้างบรรยากาศในการทางาน เพื่อให้เกิด Work Life Balance ด้านผูบ้ ริ หาร
มีนโยบายที่ชดั เจน การสร้างแรงจูงใจในการทางาน บารุ งขวัญกาลังใจให้กบั บุคลากรในองค์กร
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาครั้งนี้
1.1 ให้ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องความสุ ขของบุคลากร โดยจัดระบบการดูแลให้
เข้า ถึ ง และหาแนวทางการส่ ง เสริ ม ความสุ ข ในการท างาน รวมทั้ง มี ก ารจัด กิ จกรรมสร้ างเสริ ม
ความรู ้ สึกมีคุณค่าในตนเองร่ วมกับจัดระบบการสนับสนุ นทางสังคมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุ ขในชี วติ อีกทั้งยังสามารถนาปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์
และไม่สัมพันธ์กบั ความสุ ขของบุคลากรมาใช้ต่อได้ โดยนาไปเฝ้ าระวังปั จจัยที่จะทาให้บุคลากรมี
ความสุ ขและไม่มีความสุ ข เช่ น ปั ญหาส่ วนบุคคล ค่าใช้จ่าย กิ จกรรมของบุคลากร บริ การสุ ขภาพ
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ
1.2. ผูบ้ ริ หารควรสนับสนุ นให้บุคลากรได้มีอานาจในการตัดสิ นใจให้มากขึ้นซึ่งจะส่ งผล
ให้มีความสุ ขจากการทางาน การมอบอานาจหน้าที่ตามขอบเขตของงาน โดยการมอบความไว้วางใจ
ทาให้บุคลากรเกิดความมัน่ ใจในตนเองมีความภูมิใจในอานาจหน้าที่ที่ได้รับความไว้วางใจเกิดความ
พึงพอใจในงานส่ งผลให้มีความสุ ขในการทางาน
1.3. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการทางาน ผูบ้ ริ หารควรเป็ นผูท้ ี่ส่งเสริ ม สนับสนุนให้
มีการสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ให้มีความเหมาะสมกับความรู ้ ความสามารถของบุคลากร ซึ่ ง
ทาให้บุคลากรรู ้สึกอยากทางาน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
2.1. ควรมีการศึกษาในบริ บทอื่นๆ อาทิ ขนาดขององค์การ
2.2. ควรศึกษาค้นคว้าปั จจัยอื่นๆเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อความสุ ขในการทางานของบุคลากร
2.3. พัฒนารู ปแบบการส่ งเสริ มให้บุคลากรในองค์การเกิดความสุ ขในการทางานเพิ่มมาก
ขึ้น
2.4. การศึ ก ษาความสุ ข ในการท างานของบุ ค ลากรอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อศึ กษาระดับ การ
เปลี่ ย นแปลงความสุ ข ในการท างาน และแนวทางการส่ งเสริ ม ให้เกิ ดการพัฒ นาความสุ ข ในการ
ทางานสู่ ระดับสู งสุ ด
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พลวัตการปรับตัวในการประกอบอาชีพของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุ รินทร์
Dynamics of Occupation Adaptation of Chinese Thais in Surin Province
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บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพลวัตการปรับตัวในการประกอบอาชีพของคนไทย
เชื้ อสายจีนในจังหวัดสุ รินทร์ โดยใช้วธิ ี การวิจยั เชิงคุณภาพ และนาเสนอผลการวิจยั โดยวิธีพรรณนา
วิเคราะห์ ผลการศึ ก ษาพบว่า พลวัต การปรั บ ตัว ในการประกอบอาชี พ ของคนไทยเชื้ อ สายจี น
ประกอบด้วย แรงขับเคลื่อนภายใน เช่น ครอบครัว ค่านิยม สังคมและวัฒนธรรม ส่ วนแรงขับเคลื่อน
ภายนอกได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา และเทคโนโลยี 1) การประกอบอาชีพรุ่ น
ที่ 1 จนถึ งรุ่ นที่ 3 ยังคงประกอบอาชี พเดิ ม ได้แก่ ร้านทากุนเชี ยง โรงโม่หิน 2) การประกอบอาชี พ
ของรุ่ นที่ 1 จนถึงรุ่ นที่ 3 เปลี่ยนไปซึ่ งประกอบอาชีพที่แตกต่างจากอาชีพเดิม ได้แก่ จากเดิมขายยาง
รถยนต์ป รั บ เปลี่ ย นไปขายวัส ดุ ก่ อสร้ าง หรื อจากเดิ ม ขายข้าวสารหัน ไปขายปุ๋ ย เนื่ องด้วยปั จจัย
ทางด้านเศรษฐกิ จและการคมนาคมขนส่ งเป็ นสาคัญ 3) บางกลุ่มอาชี พต้องเลิ กกิ จการไป เช่ น ขาย
ปลาทู ขายยาจีน เนื่ องจากไม่มีผูส้ ื บทอดกิจการหรื อลูกหลานนั้นไปประกอบอาชี พตามวิชาชี พหรื อ
สายงานที่ตนเองเรี ยนมา เช่น วิศวกร แพทย์ พยาบาล เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านการศึกษา
คาสาคัญ: พลวัต, การปรับตัว, การประกอบอาชีพ, คนไทยเชื้อสายจีน
Abstract
The purpose of this research was to study the dynamics of occupation adaptation of the
Chinese Thais in Surin Province . The research results were explained by means of descriptive
analysis. The findings consisted of both the internal and external driving forces. The internal
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driving force includes family, values, social and culture while the external force includes politics,
economics, transportation, education, and technology. 1) The occupations which still remain and
have been developed continuously from the first generation to the third one are Chinese sausage
producers, stone mill business. 2) Some Chinese Thais have changed their occupations from rice
grain sellers to agricultural product distributors. The reasons are the economic and transportation
factors. 3) Some occupations such as mackerel sellers, Chinese traditional herb sellers was closed
down because members of the families decided not to carry on. Because of the education factor,
such as engineers, doctors, nurses.
Keywords: dynamics, adaptation, occupation, Chinese Thais
บทนา

ชาวจี นเป็ นกลุ่ม ชาติ พ นั ธุ์กลุ่ มหนึ่ งที่ อพยพเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ส มัย
โบราณเนื่ องจากประเทศไทยเป็ นดิ นแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งคนไทยมีความโอบอ้อมอารี
ไม่ รัง เกี ย จคนต่ างชาติ ต่า งภาษา ไม่จ ากัด สิ ท ธิ์ ในการนับ ถื อศาสนา จึ งท าให้ ช าวจี น อพยพเข้า สู่
ประเทศไทยจานวนมาก (Angkinuntana, 1971 : 1) การอพยพเข้ามาของชาวจีนเริ่ มตั้งแต่สมัยใดยัง
ไม่ปรากฏแน่ชดั แต่มีหลักฐานปรากฏว่าพ่อค้าชาวจีนได้เข้ามาค้าขายตามบริ เวณเมืองท่าหลายแห่ ง
แถบอ่าวไทยก่อนที่ชาวไทยจะตั้งตัวเป็ นปึ กแผ่นที่บริ เวณลุ่มน้ าเจ้าพระยาและคาบสมุทรมาลายูใน
พุทธศตวรรษที่ 18 และความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและจีนปรากฏเรื่ อยมานับตั้งแต่สมัย
สุ โขทัยจนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั (Tantasuraroek, 1989 : 2) การอพยพเข้ามาของชาวจีนมีศูนย์กลางอยูท่ ี่
แถบยานนาวา กรุ งเทพมหานคร เพื่อมาพักรองานทา เช่น กรรมกร ขุดคลอง ทางรถไฟ ก่อสร้างถนน
และเมื่ อหมดงานแล้ว จึ งมัก เลื อกที่ จะแต่ งงานกับ หญิ งไทย ซึ่ งจาเป็ นต้องมี ฐานะทางครอบครั ว
เศรษฐกิจ และความมัน่ คงในชีวติ (Mattariganond and Srisontisuk, 1989 : 2)
ชาวจีนที่อพยพเข้ามาสู่ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีมากในช่ วงปี พ.ศ. 2461-2474 เนื่ องจาก
การสร้างรถไฟจากหัวเมืองในภาคอีสานเชื่อมกับกรุ งเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2463 และ พ.ศ. 2473 ชาวจีน
จานวนมากกระจายไปตามแนวทางรถไฟสู่ โคราชและไปทางตะวันออกจนถึงจังหวัดอุบลราชธานี
(Mattariganond and Srisontisuk, 1989 : 19) โดยมี ส ถานี ร ถไฟผ่ า นไปยัง หั ว เมื อ งต่ า งๆดัง นี้ คื อ
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บุรีรัมย์ สุ รินทร์ ศรี สะเกษ อุ บ ลราชธานี หลังจากมีการสร้างเส้นรถไฟเข้าสู่ เมื องสุ รินทร์ ปี พ. ศ.
2469 โดยเฉพาะบริ เวณใกล้ร ถไฟ ซึ่ งแต่ เดิ ม เป็ นการผลิ ต เพื่ อ เลี้ ยงตัว เองหรื อ บริ โ ภคภายใน
ครอบครัว ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็ นการผลิตเพื่อขายควบคู่กบั การบริ โภค โดยมีขา้ วเป็ นผลผลิตสาคัญ
การผลิตข้าวเป็ นสิ นค้าส่ งออกส่ งผลให้มีการหักร้างถางป่ าเพื่อทาการเพาะปลูกข้าวใกล้ๆกับเส้นทาง
รถไฟ นอกจากข้าวยังมีไม้พยุง ครั่ง สุ กร และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็ นต้น สาหรับสิ นค้านาเข้า
ของจังหวัดสุ รินทร์ ส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้านาเข้าจากประเทศกัมพูชา จากจังหวัดอุ บลราชธานี และ
นครราชสี มา ได้ แ ก่ สิ นค้ า พวกเครื่ องใช้ เช่ น หม้ อ ทองเหลื อ ง ถาดเซี่ ยนหมาก โอ่ ง ไห
เครื่ องประดับ เครื่ องเงิน ทองแท่ง ผ้าไหม ผ้าแพร ผ้าฝ้าย อาหารจาพวกปลากรอบ ปลาแห้ง ปลาร้า
ไข่ปลา อาหารสาเร็ จรู ป เครื่ องจักสาน เครื่ องหวาย สิ นค้าของป่ า เช่น เขากวาง ปี กนก และสัตว์ต่างๆ
ฯลฯ นอกจากนี้ การที่มีพ่อค้าชาวจีนเข้ามาซื้ อขายเพิ่มขึ้น และได้นาเศรษฐกิจแบบเงินตราควบคู่กบั
การค้าทาให้เมืองสุ รินทร์ เป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ แล้วขยายไปสู่ อาเภอต่างๆ ที่อยูห่ ่ างไกลต่อไป
(Pinsiri and Ingpongphan, 2005 : 11-13)
จากอดีตถึงปั จจุบนั ชาวจีนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยต้องเผชิญอุปสรรคต่างๆทั้งภัยจาก
สงคราม และนโยบายที่เข้มงวดของรัฐบาลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487) ได้
ด าเนิ น นโยบายมาตรการทางด้า นเศรษฐกิ จ คื อ นโยบายของรั ฐ บาลไทยที่ มี ต่ อ ชาวจี น มี ก าร
ประกาศใช้พระราชบัญญัติช่วยอาชี พและวิชาชี พ (ฉบับที่สอง) พ.ศ. 2485 เพื่อมุ่งช่ วยเหลื อคนไทย
ซึ่งระบุวา่ อาชีพหรื อวิชาชี พที่กาหนดให้เป็ นอาชีพสงวนเฉพาะคนไทย ซึ่งเป็ นพระราชบัญญัติห้ามมิ
ให้ชาวจีนประกอบอาชีพในประเทศไทย จานวน 27 ประเภท ได้แก่ 1) การทาหรื อหล่อพระพุทธรู ป
2) การรับจ้างขายพระพุทธรู ป 3) การตัดฟื น 4) การรับจ้างขายฟื น เว้นแต่จะขายย่อยในร้านชา 5) การ
เผาถ่าน 6) การรับจ้างขายถ่าน เว้นแต่ขายย่อยในร้านชา 7) การทาขัน 8) การรับจ้างขายขัน เว้นแต่จะ
ขายย่อยในร้านชา 9) การทาน้ ามันยาง 10) การรับจ้างขายน้ ามันยาง เว้นแต่จะขายย่อยในร้านชา 11)
การทาไต้ 12) การรับจ้างขายไต้ เว้นแต่จะขายย่อยในร้านชา 13) การทาอิฐ หรื อรับจ้างขายอิฐ 14)
การทาหมวกสตรี 15) การตัดหรื อเย็บ เสื้ อสตรี 16) การย้อมมะเกลื อ 17) การท าสิ่ งจักสานเฉพาะ
สาหรับเป็ นเครื่ องใช้ในบ้าน หรื อโรงเรื อนเว้นแต่เสื่ อ 18) การทาเครื่ องเขิน 19) การทาเครื่ องถม 20)
การแกะสลักลวดลายไทย 21) การเรี ยงพิมพ์อกั ษรไทย 22) การทาดอกไม้เพลิง 23) การทาตุก๊ ตาหรื อ
ของเล่นสาหรับเด็ก 24) การทาร่ ม 25) การดัดผม 26) การเป็ นทนายความ 27) การตัดผม (Ruamsil,
1978 : 587-588) อย่างไรก็ตามเมื่อบ้านเมืองกลับเข้าสู่ ภาวะสงบ ชาวจีนที่ต้ งั ถิ่นฐานในประเทศไทย
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ต่างก็สามารถปรับตัวในการประกอบอาชี พ สุ รินทร์เป็ นพื้นที่ที่ชาวจีนเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบ
อาชีพเป็ นระยะเวลายาวนานก่อนมีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน แม้วา่ จังหวัดสุ รินทร์ ทางตอนใต้ของจังหวัด
เป็ นพื้นที่ราบสู ง มีภูเขาสลับซับซ้อนหลายลูก มีป่าทึบสลับป่ าเบญจพรรณตามบริ เวณแนวชายแดน
ที่ ติด ต่ อกับ ประเทศกัม พู ช าประชาธิ ป ไตย ถัดจากภู เขาลงมาเป็ นที่ ราบสู ง ลุ่ ม ๆดอนๆ ลาดเทมี
ลักษณะเป็ นลูกคลื่นดอนลาดมาก และค่อยๆลาดเทไปทางตอนกลางและตอนเหนื อของทางจังหวัด
มีทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ บ่อหิ นลูกรัง (อาเภอท่าตูม อาเภอสาโรงทาบ อาเภอสังขะ) มีโรงโม่หิน
ซึ่ งสมัยก่อนขนส่ งหิ นโดยเกวียน ใช้แรงงานคนแกะหิ น การประกอบอาชี พของคนไทยเชื้ อสายจีน
นั้นต้องเผชิ ญกับปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั มีการเปลี่ ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการขนส่ งและการคมนาคม ซึ่ งเดิมขนส่ งสิ นค้าทางโดยเกวียนในฤดูน้ าน้อยและ
ขนส่ งสิ นค้าโดยทางเรื อในฤดูน้ ามาก เมื่อสร้างทางรถไฟจึงขนส่ งสิ นค้าโดยรถไฟ หลังจากนั้นมีการ
สร้างถนนโดยเฉพาะเส้นทางโชคชัย -เดชอุดม จึงขนส่ งสิ นค้าโดยรถบรรทุก ตามลาดับ ชาวจีนซึ่ ง
ประกอบอาชี พ ในจังหวัด สุ ริน ทร์ มี ค วามหลากหลายอาชี พ ซึ่ งล้วนต้องปรั บ ตัว เพื่ อให้ส ามารถ
ประกอบอาชี พ อย่างมัน่ คงและต่ อเนื่ องได้จากรุ่ น สู่ รุ่น ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที่ ศึก ษาพลวัต การ
ปรับตัวในการประกอบอาชี พของคนไทยเชื้ อสายจีนในจังหวัดสุ รินทร์ เป็ นอย่างไร อาชีพใดที่ยงั คง
อยู่ อาชี พใดที่ปรับเปลี่ยนไปหรื อหายไป ปั จจัยใดที่มีผลต่อการปรับตัวในการประกอบอาชีพของคน
ไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุ รินทร์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการประกอบอาชีพและแรงขับเคลื่อนการปรับตัวในการประกอบอาชีพของ
คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุ รินทร์
ขอบเขตของการวิจัยและประชากรกลุ่มตัวอย่าง
พื้นที่ที่ทาการวิจยั คือ จังหวัดสุ รินทร์ จังหวัดศรี สะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากมี
ภูมิประเทศใกล้เคียงกัน อยูบ่ ริ เวณลุ่มแม่น้ ามูลตอนใต้ มีเส้นทางรถไฟตัดผ่านและมีคนจีนอพยพเข้า
มาอยูอ่ ย่างถาวร โดยบทความนี้จะขอนาเสนอเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดสุ รินทร์
ผูว้ ิจยั เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้ ิจยั กาหนดกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม โดยแบ่งรายละเอียดได้ดงั นี้ 1) กลุ่มผูร้ ู ้ (Key Informants) เป็ นกลุ่ม
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บุคคลที่ให้ขอ้ มูลเชิ งลึก มีความรู ้ และมีความสาคัญเกี่ยวกับคนไทยเชื้ อสายจีน ทราบเกี่ยวกับความ
เป็ นมาในการประกอบอาชี พ สภาพและการปรับตัวในการประกอบอาชี พ จังหวัดละ 3 คน รวม 9
คน 2) ผูป้ ฏิบตั ิ (Casual Informants) คือ ผูล้ งมือปฏิบตั ิ ประกอบอาชี พและปรับตัวในการประกอบ
อาชี พของคนไทยเชื้อสายจีนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม เป็ นอย่างดี จังหวัดละ 15 คน
รวม 45 คน 3) กลุ่มคนทัว่ ไป (General Informants) กลุ่มประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยอยูใ่ นอีสานใต้และมี
การติดต่อสัมพันธ์กบั คนไทยเชื้ อสายจีน ทราบถึงสภาพ การประกอบอาชีพและการปรับตัวในการ
ประกอบอาชีพ จังหวัดละ 10 คน โดยบทความนี้จะขอนาเสนอเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดสุ รินทร์
วิธีการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการดาเนิ นการวิจยั
ดังนี้ คือ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลภาคสนาม เก็บข้อมูลภาคสนามแบบสารวจ
ใช้ เทคนิ ค ในการเก็ บ ข้อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ ที่ มี โ ครงสร้ า ง (Structured Interview) และไม่ มี
โครงสร้าง (Unstructured Interview) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบมี
ส่ วนร่ วม (Participant Observation) และการไม่มี ส่วนร่ วม (Non-Participant Observation) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม การบันทึกและการนา
ข้อมู ลมาวิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิจยั สรุ ปผลและอภิ ปรายผล และนาเสนอผลการวิจยั แบบ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่า ก่อนที่จงั หวัดสุ รินทร์ จะมีเส้นทางรถไฟนั้น การประกอบอาชี พของคน
ไทยเชื้ อสายจีน ได้แก่ ขายของป่ า มี สินค้าอุ ป โภคบริ โภคเข้ามาขายที่ สุ รินทร์ โดยเดิ นทางมาจาก
โคราช เดินทางขนส่ งสิ นค้าโดยเกวียน ต่อมาภายหลังการสร้างรถไฟแล้วเสร็ จเมื่อปี พ.ศ. 2469 การ
ประกอบอาชี พของคนไทยเชื้ อสายจีนได้มีการปรับตัวในการประกอบอาชีพคือมีหลากหลายอาชี พ
มากขึ้ น เดิ ม ขายของป่ า เมื่ อเริ่ ม มี สิ นค้าใหม่ ที่ ส่ งมาทางรถไฟ เช่ น ปลาทู ทุ เรี ยน ส้ ม เขี ยวหวาน
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่มาจากกรุ งเทพฯ การค้าขายดีข้ ึนตามลาดับ จนทาให้เกิดย่านชุ มชนคนจีนใน
จังหวัดสุ รินทร์
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ในช่วงปี พ.ศ. 2490 ย่านการค้าของเมืองสุ รินทร์ จะอยู่บริ เวณหลังทางรถไฟ เรี ยกว่า “ย่าน
ห่ ว ยโหล่ ว ” (ถนนทางขวาง) สองฟากถนนสนิ ท นิ ค มรั ฐ ในปั จ จุ บ ัน และย่า น “ติ๊ ก โก่ ย ” (ถนน
ทางตรง) สองฟากของถนนธนสารตัดตรงจากหลังสถานี รถไฟไปถึงสี่ แยกวงเวียนน้ าพุในปั จจุบนั
ชุ ม ชนย่านการค้าเกิ ดการเปลี่ ย นแปลงอี ก ครั้งหลังไฟไหม้ค รั้งใหญ่ ที่ ถ นนสนิ ทนิ คมรัฐ (ชาวจี น
เรี ยกว่าถนนห่ วยโหล่ว คือถนนทางขวาง) ในปี พ.ศ. 2493 เป็ นถนนที่ต่อจากบริ เวณลานหลังสถานี
รถไฟเลี้ยวซ้ายไปด้านตะวันออก ไฟไหม้ลามเข้าฝั่งตะวันออกถนนติ๊กโก่ย ทาให้มีการสร้างห้องแถว
ไม้ข้ ึนมาใหม่ ที่โดดเด่นในสมัยนั้นก็ได้แก่การก่อสร้างโรงหนังศรี สุรินทร์เป็ นอาคาร คอนกรี ต และ
ด้านหน้าโรงหนังด้านติ๊กโกยก็สร้ างห้องแถวอาคารคอนกรี ตด้วย (หนังสื ออนุ สรณ์ คุณแม่เฮียง วร
เศรษฐสิ น. 2010 : 41) ปั จจุบนั โรงหนังศรี สุรินทร์ไม่ได้ดาเนินกิจการ เนื่องจากหันไปประกอบอาชี พ
อื่นแทน อีกทั้งปั จจุบนั โรงภาพยนตร์เปิ ดตามห้างสรรพสิ นค้า
ผูว้ ิจยั พบว่าสภาพการประกอบอาชี พของคนไทยเชื้ อสายจีนรุ่ นที่ 1 (รุ่ นบุกเบิก) มีท้ งั การ
ประกอบอาชีพรับจ้าง แบกหามเป็ นกรรมกร หรื อเป็ นกุลี มีปลูกผัก ขายของเบ็ดเตล็ด (ค้าขาย) ขาย
ของอุปโภคบริ โภค ร้านขายยาจีน เป็ นหลงจู๊ (ผูจ้ ดั การ)ให้กบั โรงสี เสมียน รับซื้ อพืชไร่ ขายของป่ า
ขนส่ ง อีกทั้งประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาหาร ทากุนเชียง เครื่ องดื่ม เช่น ขายกาแฟ
สภาพการประกอบอาชี พของคนไทยเชื้ อสายจีนรุ่ นที่สอง (รุ่ นรอยต่อ) มีที่สืบทอดต่อจาก
รุ่ นที่หนึ่ ง เช่ น ร้านขายยาจีน ร้านทากุนเชี ยง ร้ านขายยา มีบางอาชี พที่ตอ้ งเลิ กกิ จการไป เช่น ธุ รกิจ
กงเต๊ก ร้ านกาแฟ ร้ านขายปลาทู เนื่ องจากรุ่ นที่หนึ่ งเสี ยชี วิตไม่มีลูกสื บทอดกิ จการหรื อรุ่ นที่ส อง
ได้รับการศึกษาจึงประกอบอาชี พตามที่เรี ยนมา ได้แก่ พยาบาล หรื อรุ่ นที่ สองที่สืบทอดกิ จการมา
เสี ยชี วิต เช่ น ขายปลาทู ส่ วนการประกอบอาชี พที่มีการปรับเปลี่ ยนไปจากเดิ ม ได้แก่ จากเดิ มที่ทา
ยางรถยนต์ หันมาขายวัสดุก่อสร้าง จากเดิมรุ่ นที่หนึ่งซื้ อขายพืชไร่ รุ่ นที่สองหันทากิจการโรงสี จาก
เดิมขายข้าวเป็ นหลัก เปลี่ยนมาเน้นขายปุ๋ ยเป็ นหลัก จากเดิมขายวัสดุก่อสร้าง หันมาเน้นขายปุ๋ ย หรื อ
จากเดิมขายของชา เมื่อแต่งงานปรับเปลี่ยนอาชีพตามอาชีพเดิมของคู่สมรส
การประกอบอาชีพของคนไทยเชื้อสายจีนรุ่ นที่สาม (รุ่ นพัฒนา) มีที่สืบทอดต่อจากรุ่ นที่สอง
เช่น ร้านขายยาแผนปั จจุบนั ร้านทากุนเชียง ร้านขายปุ๋ ย ร้านขายทองรู ปพรรณ ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ร้านดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนในเรื่ องของพื้นที่ เช่น ขยายร้าน ขยายสาขา ปรับเปลี่ยนในด้านการจัด
ร้ า นให้ ท ัน สมัย เลื อ กสิ น ค้า เองได้ เช่ น ร้ า นวัส ดุ ก่ อ สร้ า ง เป็ นรู ป แบบโมเดิ ร น์ เทรด บางร้ า น
ปรับเปลี่ ยนในเรื่ องของสิ นค้าเน้นผลิ ตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ ง เช่ น จากเดิมที่ขายสิ นค้าหลากหลาย
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ประเภท ปั จจุ บ ัน เน้น ขายเฉพาะอะไหล่ ร ถจัก รยานยนต์ มี ที่ ป ระกอบอาชี พ ตามสาขาวิช าที่ จ บ
การศึกษาหากครอบครัวไม่มีกิจการที่สามารถจะดาเนินกิจการต่อไปได้ แต่หากเป็ นกิจการที่มีความ
เข้มแข็งมักจะขยายกิจการใหญ่ข้ ึนหรื อเพิ่มสายธุรกิจที่แตกต่างออกไป เพื่อเป็ นการสนับสนุนกิจการ
เดิมที่ทาอยูห่ รื อมองว่ากิจการใหม่น่าจะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้

ปั๊ม ศ. สุ รินทร์ พาณิ ชย์
เซียมเฮงล้ง (ขายอะไหล่
รถจักรยานยนต์)
เหรี ยญทองค้ารถ
คุณเฮงยานยนต์
(รถจักรยานยนต์)
√
√
√

√
√
√
√

√

เศรษฐกิจ ความเจริ ญทางเทคโนโลยี

เศรษฐกิจ การคมนาคม
เศรษฐกิจ ความเจริ ญทางเทคโนโลยี

ครอบครัว ค่านิยม
ครอบครัว

ครอบครัว (การ
แต่งงาน)
ครอบครัว ค่านิยม
ครอบครัว ค่านิยม

เศรษฐกิจ ความเจริ ญทางเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ ความเจริ ญทางเทคโนโลยี

แรงขับเคลื่อนภายนอก
ปัจจัยภายนอก

แรงขับเคลื่อนภายใน
(ปัจจัยภายใน)

แรงขับเคลื่อนในการปรับตัว

รมยสาร

√
√

√
√

ตาราง 1
สรุ ปตารางแรงขับเคลื่อนการปรั บตัวในการประกอบอาชีพของคนไทยเชื ้อสายจีนในจังหวัดสุรินทร์
กลุ่ม
รุ่นที่หนึ่ง
รุ่ นทีส่ อง
รุ่ นทีส่ าม
การประกอบอาชีพ
(พ.ศ 2450-2489) (พ.ศ 2490-2529) (พ.ศ 2530-2559)
คงอยู่
ปรับ
คงอยู่ ปรับ
คงอยู่
ปรับ
เปลีย่ น
เปลีย่ น
เปลีย่ น
1. แปรรู ปอาหาร ทรัพยากร
√
√
√
ร้านกุนเชียง 5 ดาว
√
√
√
โรงโม่หิน
2. ขายส่ ง ขายปลีก ปั๊มน้ ามัน
ยานยนต์ อะไหล่ เสื้ อผ้า
หนังสื อ ทอง
√
√
√
ทองเพียวเซ็งเฮง
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√

√
√

นกเย็นตาโฟ
ไผ่เงิน (กาแฟ เบอร์เกอร์ รี่)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ครอบครัว แต่งงาน

ค่านิยม ครอบครัว

ค่านิยม ครอบครัว

การศึกษา และเกิดไฟไหม้เมื่อปี
พ.ศ.

เศรษฐกิจ เทคโนโลยี คมนาคม

เศรษฐกิจ ความเจริ ญทางเทคโนโลยี
คมนาคม
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี คมนาคม

รุ่นที่หนึ่ง
รุ่นทีส่ อง
รุ่ นทีส่ าม
แรงขับเคลื่อนในการปรับเปลี่ยน
(พ.ศ 2450-2489) (พ.ศ 2490-2529) (พ.ศ 2530-2559)
คงอยู่
ปรับ คงอยู่
ปรับ คงอยู่
ปรับ แรงขับเคลื่อนภายใน
แรงขับเคลื่อนภายนอก
เปลีย่ น
เปลีย่ น
เปลีย่ น
(ปัจจัยภายใน)
ปัจจัยภายนอก
√
√
√
การศึกษา เศรษฐกิจ เทคโนโลยี

สุ รินทร์ รุ่งโรจน์
4. วัสดุก่อสร้าง รับเหมา สร้าง
บ้าน อาคารให้เช่า กระจก
อลูมิเนียม
√
บริ ษทั ไอคิว
5 โรงแรมที่พกั บริ การและ
อาหาร เบอร์เกอร์ รี่

อักษรวิทยา (เครื่ องเขียน)
3. เกีย่ วกับการเกษตร
ศิริโชติ

ตาราง 1 (ต่อ)
กลุ่มการประกอบอาชี พ
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6. ร้านขายยา สุ ขภาพ ความรู ้
ความชานาญในวิชาชีพ
บุญเที่ยงเภสัช
ร้านขายยาจีน

ตาราง 1 (ต่อ)
กลุ่มการประกอบอาชี พ

√

√

√
√

√
-

การศึกษา
เลิกกิจการ

รุ่นที่หนึ่ง
รุ่ นทีส่ อง
รุ่ นทีส่ าม
แรงขับเคลื่อนในการปรับเปลี่ยน
(พ.ศ 2450-2489) (พ.ศ 2490-2529) (พ.ศ 2530-2559)
คงอยู่
ปรับ คงอยู่
ปรับ คงอยู่
ปรับ แรงขับเคลื่อนภายใน
แรงขับเคลื่อนภายนอก
เปลีย่ น
เปลีย่ น
เปลีย่ น
(ปัจจัยภายใน)
ปัจจัยภายนอก
ศ. 2516 เดิมขายกาแฟปรับเป็ นขาย
เบอร์เกอร์ รี่
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จากตาราง 1 ผูว้ ิจยั พบว่า แรงขับเคลื่ อนการปรับตัวในการประกอบอาชี พของคนไทยเชื้ อ
สายจีนในจังหวัดสุ รินทร์ ได้แก่ แรงขับเคลื่อนภายใน เช่น ครอบครัว ค่านิ ยม ส่ วนแรงขับเคลื่ อน
ภายนอก ได้แก่ การเมือง การขนส่ งและการคมนาคม การศึกษา เทคโนโลยี ดังนี้ คือ
ประเด็ น แรก คื อ ครอบครั ว ค่ า นิ ย ม ชาวจี น ในจัง หวัด สุ ริ นทร์ มี ค วามเคร่ ง ครั ด ใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี จีน การให้ความสาคัญกับบุตรชายและค่านิ ยมที่ให้บุตรชายสื บทอดกิจการ
ยังคงดารงอยู่ หากกิ จการของครอบครัวยังคงสามารถที่จะดาเนินต่อไปได้ บุตรชายจะได้รับความ
ไว้วางใจในการดู แลกิ จการของครอบครั ว ผูว้ ิจยั พบว่า การประกอบอาชี พ ในกลุ่ม ธุ รกิ จแปรรู ป
อาหาร เช่น ร้านทากุนเชียง โดยการประกอบอาชีพของรุ่ นที่ 1 จนถึงรุ่ นที่ 3 ยังคงประกอบอาชีพเดิม
ในขณะเดี ยวกันยังคงพัฒนาคุ ณ ภาพของสิ นค้าให้เก็บได้นานขึ้น การบรรจุหีบห่ อ การขยายสาขา
และช่องทางในการขายสิ นค้ามากขึ้น
ประเด็นที่สอง คือ นโยบายการเมือง ผูว้ ิจยั พบว่า นโยบายที่เข้มงวดของรัฐบาลในสมัยจอม
พล ป. พิบู ลสงครามดารงตาแหน่ งนายกรั ฐมนตรี (พ.ศ. 2481-2487) ได้ดาเนิ นนโยบายมาตรการ
ทางด้านเศรษฐกิจ คือ นโยบายของรัฐบาลที่มีต่อชาวจีน ในช่วงประกาศใช้พระราชบัญญัติช่วยอาชีพ
และวิช าชี พ (ฉบับ ที่ ส อง) พ.ศ. 2485 เพื่ อ มุ่ ง ช่ ว ยเหลื อ คนไทย ซึ่ งระบุ ว่า อาชี พ หรื อ วิ ช าชี พ ที่
กาหนดให้เป็ นอาชี พ สงวนเฉพาะคนไทย ตามแต่จะได้มีพ ระราชกฤษฎี กากาหนดขึ้น จานวน 27
ประเภท ไม่ พ บว่าในช่ วงเวลานั้น ชาวจี น ในจัง หวัด สุ ริน ทร์ ป ระกอบอาชี พ ดัง กล่ าวแต่ อ ย่า งใด
ถึงแม้วา่ บ้านเมืองกลับมาอยูใ่ นภาวะที่สงบสุ ข ชาวจีนมิได้หนั มาประกอบอาชี พเหล่านี้ แต่ปัจจุบนั มี
ร้านสังฆภัณฑ์ซ่ ึงขายพระพุทธรู ป ร้านตัดเย็บเสื้ อผ้า
ประเด็นที่สาม คือ การขนส่ งและคมนาคม แรกเริ่ มเดิมทีก่อนมีทางรถไฟตัดผ่าน การขนส่ ง
สิ น ค้า จะขนส่ งโดยทางเกวีย น ขายของป่ า หลัง จากที่ มี รถไฟมาถึ งสุ ริน ทร์ ในปี พ. ศ. 2469 การ
ปรับตัวในการประกอบอาชี พเริ่ มปรับเปลี่ยนมากขึ้น สิ นค้ามีความหลากหลายมากขึ้น เช่ น ปลาทู
ทุเรี ยน ส้มโอ ถือว่าเป็ นสิ นค้าใหม่ในช่วงรถไฟตัดผ่าน ในสมัยนั้นชาวจีนพ่อค้าใหญ่จะอยูใ่ กล้สถานี
รถไฟ เพื่อจับจองตูร้ ถไฟได้ง่ายและสะดวก ส่ วนคนจีนที่เอาของป่ ามาขายต้องไปส่ งที่ชาวจีนพ่อค้า
ใหญ่ก่อน ซื้ อพืชไร่ ส่ งไปขายที่โคราช ส่ งไปขายที่กรุ งเทพฯ เมื่อการคมนาคมขนส่ งดีข้ ึน สร้างถนน
การค้าขายพืชไร่ เริ่ มเปลี่ยนไปทาให้คนจีนในจังหวัดสุ รินทร์ เริ่ มปรับเปลี่ยน จากเดิมซื้ อพืชไร่ อย่าง
เดียว หันมาสร้างโรงงาน แปรรู ป มีโรงสี ขา้ ว
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ประเด็นสุ ดท้าย คือ การศึกษาและเทคโนโลยี ผูว้ ิจยั พบว่า การประกอบอาชี พในบางกลุ่ม
อาชี พต้องเลิ กกิ จการไป เช่ น ขายปลาทู ขายยาจีน ธุ รกิจกงเต๊ก เนื่ องจากไม่มีผูส้ ื บทอดกิจการหรื อ
ลูกหลานนั้นไปประกอบอาชี พตามวิชาชีพหรื อสายงานที่ตนเองเรี ยนมา เช่น พยาบาล แพทย์ วิศวกร
ส่ วนร้านขายหนังสื อต้องหันมาขายวัสดุทางการศึกษาและวัสดุทางด้านกี ฬามากขึ้น เนื่ องจากปั จจัย
ทางด้านเทคโนโลยี ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคนิ ยมโหลดข้อมูลจากโทรศัพท์มือถื อหรื อเครื่ องคอมพิวเตอร์
มากกว่า
อภิปรายผล
จากข้อค้นพบในงานวิจยั นี้ พบว่าหลังจากที่มีรถไฟเข้ามาถึ งสุ รินทร์ เริ่ มมีการปรับเปลี่ยน
การประกอบอาชี พมากขึ้น ได้แก่ เริ่ มซื้ อพืชไร่ ส่งไปขายที่โคราช ส่ งไปขายถึงที่กรุ งเทพฯ เมื่อการ
คมนาคมขนส่ งดี ข้ ึน การค้าขายพืชไร่ เริ่ มเปลี่ยนไปทาให้คนจีนในจังหวัดสุ รินทร์ เริ่ มปรับเปลี่ ยน
จากเดิ มซื้ อพืชไร่ อย่างเดียว หันมาสร้างโรงงาน แปรรู ป มีโรงสี ขา้ ว โรงสี ขา้ วถือว่าเป็ นอันดับหนึ่ ง
ของสุ รินทร์ อันดับสองคือ โรงโม่หิน อันดับสามคือ ร้านโชห่วย แต่ก็ยงั มีร้านค้าอุปโภคบริ โภคอื่นๆ
ที่คนไทยเชื้ อสายจีนยังประกอบอาชีพเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งสอดคล้องกับงานของ (Ingpongphan, 2005:
53) กล่าวว่า การประกอบอาชี พของคนไทยเชื้ อสายจีนในจังหวัดสุ รินทร์ โดยภาพรวมแล้ว ส่ วน
ใหญ่ประกอบอาชี พค้าขายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค เช่น ขายเครื่ องดื่มต่างๆและขายอาหาร เครื่ องมื อ
การเกษตร เสื้ อผ้า ขายทองรู ปพรรณ กิจการโรงแรมหรื อขายเครื่ องยนต์อะไหล่ กิจการโรงสี ท้ งั ขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ ซึ่ งมีร้านขายของชาทัว่ ไปในเขตเทศบาลเมืองสุ รินทร์ ข้อค้นพบอีกประการคือ
การประกอบอาชีพของคนไทยเชื้ อสายจีนในจังหวัดสุ รินทร์ มีที่เลิกดาเนินกิจการไป เช่น ร้านขายยา
จีน ธุ รกิจทากงเต๊ก ซึ่ งเป็ นประเด็นที่น่าสนใจ การไม่สืบทอดในการประกอบอาชี พของรุ่ นก่อนๆ
ด้วยสาเหตุ เนื่ องจากลูกหลานหันไปรับราชการมากขึ้นหรื อไปประกอบอาชี พที่ตามความต้องการ
ของยุคสมัย เช่ น พนักงานบริ ษทั เอกชน โปรแกรมเมอร์ หรื อหันไปประกอบอาชี พตามที่เรี ยนมา
เช่น วิศวกร แพทย์ พยาบาล
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บทสรุ ป

ผลการวิจยั พบว่าพลวัตการปรับตัวในการประกอบอาชีพของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัด
สุ รินทร์ ประกอบด้วยแรงขับเคลื่อนภายใน เช่น ครอบครัว ค่านิยม ส่ วนแรงขับเคลื่อนภายนอก
ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ การขนส่ งและการคมนาคม ดังนี้คือ 1) การประกอบอาชีพรุ่ นที่ 1 จนถึงรุ่ น
ที่ 3 ยังคงประกอบอาชีพเดิม ได้แก่ ร้านทากุนเชียง โรงโม่หิน 2) การประกอบอาชีพของรุ่ นที่ 1
จนถึงรุ่ นที่ 3 เปลี่ยนไปจากเดิม ได้แก่ จากเดิมทายางรถยนต์ปรับเปลี่ยนไปขายวัสดุก่อสร้าง หรื อจาก
เดิมขายข้าวสารหันไปขายปุ๋ ย เนื่องด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่ งเป็ นสาคัญ 3)
บางกลุ่มอาชีพต้องเลิกกิจการไป เช่น ขายปลาทู ขายยาจีน เนื่องจากไม่มีผสู ้ ื บทอดกิจการหรื อ
ลูกหลานนั้นไปประกอบอาชี พตามวิชาชีพหรื อสายงานที่ตนเองเรี ยนมา เช่น พยาบาล แพทย์ วิศวกร
ด้วยปัจจัยด้านการศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อความผูก พัน ต่ อองค์ก ารของบุ ค ลากรในส่ วนกลาง กรม
ทรัพยากรน้ า” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทางาน ระดับความพึ งพอใจในงาน
และระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า และเพื่อหาปั จจัยที่
ส่ งผลต่ อความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารของบุ ค ลากรในส่ วนกลาง กรมทรั พ ยากรน้ า กลุ่ ม ตัวอย่างคื อ
บุ ค ลากรในส่ วนกลาง กรมทรั พ ยากรน้ า จานวนทั้งสิ้ น 400 คน ซึ่ งได้จากวิธี ก ารสุ่ ม แบบชั้น ภู มิ
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ และสถิติการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ ด้วยวิธี Enter
ผลการวิจยั พบว่าบุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า มีระดับความผูกพันต่อองค์การ
อยู่ในระดับ มาก เช่ นเดียวกับแรงจู งใจในการทางาน และความพึงพอใจในงาน จากการวิเคราะห์
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า โดยนาตัวแปร
แรงจูงใจในการทางานและความพึงพอใจในงานเข้าสู่ สมการพบว่า ตัวแปรทั้ง 2 ร่ วมกันอธิ บายการ
ผันแปรของความผูกพันต่อองค์การได้ร้อยละ 20.1 และทั้งแรงจูงใจในการทางานและความพึงพอใจ
ในงานเป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารอย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.5 โดยพบว่า
แรงจูงใจในการทางานมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การสู งกว่าความพึงพอใจในงาน
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คาสาคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ, แรงจูงใจในการทางาน, ความพึงพอใจในงาน, กรมทรัพยากรน้ า
Abstract
The purpose of this study was to examine a level of work motivation, job satisfaction, and
organizational commitment among personnel working in the headquarters of Department of Water
Resources. Also, this study attempted to investigate factors contributing to the organizational
commitment among these personnel. The subjects participating in this study were 400 employees
working in the headquarters of Department of Water Resources. They were selected by a stratified
sampling technique. The instrument used to collect the data was a questionnaire. Data were
analyzed to acquire frequencies percentage, mean, standard derviation, Pearson product moment
correlation coefficient and multiple regression with ENTER method.
The results of this study revealed that the subjects demonstrated a high level of work
motivation, job satisfaction, and organizational commitment. Also, after being entered into an
equation, it was shown that both variables of work motivation and job satisfaction were predicted
for the organizational commitment at 20.1 %. Furthermore, these two variables statistically
contributed to the organizational commitment at a significant level of .05. Specifically, the factor
relating to work motivation had a higher level of influence on organizational commitment than the
factor of job satisfaction.
Keywords: organizational commitment, work motivation, job satisfaction, Department of Water
Resources
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ปัจจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี
ส่ งผลท าให้ส ภาพแวดล้อมขององค์ก ารมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอก
องค์การ ดังนั้นองค์การต่างๆจึงต้องหันมาให้ความสาคัญกับการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการ
บริ ห ารและการจัด การบุ ค ลากรขององค์ก ารให้ มี ค วามเหมาะสมกับ องค์ก าร หากองค์ก ารใดมี
บุคลากรที่ดีมีคุณ ภาพ สร้างประโยชน์ให้แก่องค์การและรักษาบุ คลากรเหล่านั้นให้อยู่กบั องค์การ
ต่อไปได้ องค์การนั้นก็จะก้าวไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์การ จะเห็ นได้ว่า
ความส าเร็ จหรื อความล้ม เหลวขององค์การนั้นขึ้ นอยู่กบั บุ ค ลากรในองค์การว่ามี ค วามผูก พันต่อ
องค์การมากน้อยเพียงใด (Ponpanich, 1997 : 2) ซึ่ งบุคลากรเหล่านั้นย่อมมีความหวังที่จะได้พบกับ
สภาพแวดล้อมที่ดี มีแรงจูงใจในการทางาน มีความพึงพอใจในงาน และสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของตนเองได้ ความผูกพันต่อองค์การจึงเปรี ยบเสมือนกับองค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยผลักดัน
ให้องค์การมีประสิ ทธิ ภาพ นาพาองค์การไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้าและรั กษาบุ คลากรให้คงอยู่กบั
องค์การอย่างมีคุณค่า โดยพยายามสร้างทัศนคติความผูกพันที่ดีต่อองค์การให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุก
คนในองค์การ จะเห็ นได้ว่าการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นภายในองค์การจึงนับว่าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น
มาก เพื่อที่จะให้องค์การเกิดประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล (Thongjundee, 2013: 2)
กรมทรัพยากรน้ า ซึ่ งมีฐานะเป็ นหน่วยงานราชการที่อยูภ่ ายใต้การกากับดู แลของกระทรวง
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งกรมทรัพยากรน้ าได้มีการตระหนักถึ งการบริ หารจัดการ
ทรั พ ยากรน้ ามุ่ ง เน้ น การประสาน การพัฒ นา และการบริ ห ารการจัด การทรั พ ยากรน้ าร่ ว มกับ
ทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานยังมีหน้าที่สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกระบวนการขับเคลื่อน
องค์ ก ารและเครื อข่ า ยลุ่ ม น้ า การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ นฟู และการพั ฒ นาระบบนิ เวศของแหล่ ง น้ า
(www.dwr.go.th) เนื่ องจากหน่วยงานมีหน้าที่และภารกิจในการบริ หารจัดการทรัพยากรน้ าในหลาย
ด้าน ส่ งผลให้หน่วยงานต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริ หารงานอยูเ่ สมอเพื่อให้สอดคล้องกับ
เป้ าหมายและภารกิ จขององค์การ โดยในส่ วนกลางของกรมทรัพยากรน้ า มีบุคลากรที่หลากหลาย
ประกอบด้วย ข้าราชการประจา 469 คน พนักงานราชการ 138 คนและลูกจ้างประจา 56 คน ดังนั้น
เพื่อเป็ นการหาแนวทางที่จะสร้างความผูกพันต่อองค์การ ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาว่าปั จจัยแรงจูงใน
ในการท างานและความพึ งพอใจในงาน ส่ งผลต่อความผูกพันต่ อองค์การหรื อไม่ ทั้งนี้ เพื่ อนาผล
การศึกษาที่ได้ไปใช้ในการกาหนดแนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์การต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน และผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก ารของบุ ค ลากรในส่ ว นกลาง กรม
ทรัพยากรน้ า
สมมติฐานการวิจัย
แรงจูงใจในการท างาน และความพึ งพอใจในงานส่ งผลต่อความผูก พันต่ อองค์ก ารของ
บุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า โดยได้มีการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
และได้นาแนวคิดของ Mowday, Steers & Porter (1982) มาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ความผูกพันต่อ
องค์การ ส่ วนตัวแปรอิ ส ระซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์ก ารได้จาก Steer & Porter
(1979) สาหรับแรงจูงใจในการทางาน ตามแนวคิดของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959: 132-133) และ
ความพึงพอใจในงาน ตามแนวคิดของ Weiss Davis England และ Lofquist ตามลาดับ ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1. แรงจูงใจในการทางาน
2. ความพึงพอใจในงาน
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจยั

ตัวแปรตาม
ความผูกพันต่อองค์การ
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ ม าณ (Quantitative research) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่อ
ความผูก พัน ต่ อ องค์ก ารของบุ ค ลากรในส่ วนกลาง กรมทรั พ ยากรน้ า โดยผูว้ ิจยั ได้ก ารก าหนด
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรในส่ วนกลางของกรมทรัพยากรน้ า จานวนทั้งสิ้ น 663
คน ผูว้ ิจยั ได้คานวณหากลุ่ ม ตัวอย่างโดยใช้สู ตรของ Taro Yamane โดยมี ระดับ ความเชื่ อมัน่ อยู่ที่
95% และสั ด ส่ ว นของการคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมให้ เกิ ด ขึ้ น ได้เท่ า กับ 5% ซึ่ งค านวณได้ข นาดกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวนทั้งสิ้ น 400 คน และใช้วิธีก ารสุ่ ม ตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ ม แบบชั้นภู มิ แบบก าหนด
สัดส่ วน (Proportional Stratified Random Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า โดยแบ่งเป็ น 4 ส่ วน คือ (1) ข้อมูลส่ วนบุคคล จานวน 7
ข้อ (2) แบบสอบถามเกี่ ยวกับแรงจู งใจในการทางานของบุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า
จานวน 37 ข้อ (3) แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในงานของบุ ค ลากรในส่ วนกลาง กรม
ทรัพยากรน้ า จานวน 20 ข้อ (4) แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส่ วนกลาง กรม
ทรั พ ยากรน้ า จานวน 14 ข้อ โดยแบบสอบถาม ส่ วนที่ 2-4 เป็ นแบบสอบถามแบบ Rating Scale
แบ่งเป็ น 5 ระดับ
ซึ่ งแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรในกรมทรัพยากรน้ า ผูว้ ิจยั ได้
น าแบบสอบถามของ Teck Hong Tan and Amna Waheed (2011) ทั้ งหมด 10 ด้ า น มาปรั บ ใช้
ประกอบด้ว ยค าถาม 37 ข้อ (Pitaktepsombat et all, 2009) โดยมี ข ้อ 9 เป็ นค าถามเชิ ง ลบ และมี
ลั ก ษณ ะของแบบส อบถาม เป็ นแบ บ Rating scale Likert Scale แบ่ ง เป็ น 5 ระดั บ ส าห รั บ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของบุคลากรในกรมทรัพยากรน้ า ผูว้ ิจยั ได้นาคู่มือแบบ
สั้ นเพื่ อ วัด ความพึ ง พอใจในงาน คู่ มื อ นี้ เรี ย กว่า Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) ที่
พัฒนาโดย Weiss Davis England และ Lofquist (1969) ประกอบด้วยคาถาม 20 ข้อ ทุกข้อเป็ นคาถาม
เชิ ง บวก (Poson and Liemsuwan, 2505) โดยมี ล ัก ษณะของแบบสอบ ถามเป็ นแบบ Rating scale
แบ่งเป็ น 5 ระดับ และแบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ ผูว้ ิจยั ได้นามาจากแบบวัดความผูกพัน
ของ Mowday, Steers and Porter (1982) ทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วยคาถาม 14 ข้อ โดยมี ขอ้ 4 10
11 12 13 และ 14 เป็ นคาถามเชิงลบ (Poson and Liemsuwan, 2505) และมีลกั ษณะของแบบ สอบถาม
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เป็ นแบบ Rating scale แบ่ ง เป็ น 5 ระดับ ระยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในระหว่า งเดื อ น
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
แบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรในส่ วนกลางของกรมทรัพยากรน้ า
จานวน 30 คน เพื่อหาคุณ ภาพของเครื่ องมือ โดยการหาค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม โดยใช้
Cronbach’s alpha ในแบบสอบถาม แรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพัน
ต่อองค์การ พบว่าแบบสอบถามแรงจูงใจในการทางานมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.923 ความพึงพอใจ
ในงานมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.924 และความผูกพันต่อองค์การมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.722
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์
ข้อมู ลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ การศึ กษา
สู งสุ ด ตาแหน่งงานในปั จจุบนั ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ (Percentage) สาหรับข้อมูลจากแบบสอบถามแรงจูงใจในการทางาน วิเคราะห์
ข้อ มู ล โดยใช้ ค่ า ความถี่ ค่ า เฉลี่ ย (Mean: ) ร้ อ ยละ (Percentage) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation: SD) และข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
ค่าความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย (Mean: ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ส่ วนการ
วิเคราะห์ ปั จ จัย เกี่ ย วกับ การบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ก าร ใช้ก าร
วิเคราะห์ถดถอย (Multiple Regression) ด้วยวิธี Enter
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
ผลการศึกษาวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นตัวช่วยในการขยายความรู ้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระดับ
ความผูกพันต่อองค์การให้กว้างขวางขึ้น และผูบ้ ริ หารหน่วยงานราชการสามารถใช้ผลการวิจยั เป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งนโยบาย เพื่อเสริ มสร้างแรงจูงใจในการทางานและความพึงพอใจในงาน อัน
จะก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานสื บต่อไป
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ทั่วไป พบว่าผูต้ อบแบบ สอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง ร้ อยละ
70.25 อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง ไม่เกิน 30ปี มากที่สุดร้อยละ 34.25 รองลงมาเป็ นอายุในช่วงระหว่าง 31
– 40 ปี ร้ อยละ 26.75 และกลุ่ มอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 25.25 ตามลาดับ โดยส่ วนใหญ่ มี สถานภาพ
โสด ร้อยละ55.75 โดยส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้ อยละ 83.50 และมีตาแหน่ งงานเป็ น
ข้าราชการประจา ร้อยละ 70.25 ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานต่ากว่า 1 – 10 ปี ร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ
21 – 30 ปี ร้ อ ยละ 34.00 และมี ร ายได้เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น มากกว่ า 30,000 บาทขึ้ น ไป ร้ อ ยละ 41.75
รองลงมาคื อ 10,001 – 20,000 บาท ร้ อ ยละ 33.50 และ 20,001 – 30,000 บาท ร้ อ ยละ 24.50
ตามลาดับ
ตารางที่ 1
ค่ าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการทางาน ความพึ งพอใจในงาน และความ
ผูกพันต่ อองค์ การ โดยรวมและรายด้ าน (n = 400)

แรงจูงใจในการทางาน
ปัจจัยจูงใจ
- ด้านความสาเร็ จของงาน
- ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
- ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
- ด้านความรับผิดชอบ
- ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
ปั จจัยค้ าจุน
- ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล
- ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ด้านนโยบายและการบริ หารงาน

3.77

SD
0.36

แปลความ
มาก

4.09
3.68
3.43
3.75
3.92

0.44
0.55
0.47
0.51
0.61

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.56
3.87
3.74

0.60
0.49
0.52

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 1 (ต่อ)

แรงจูงใจในการทางาน
- ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
- ด้านความมัน่ คงในงาน
ความพึงพอใจในงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
- ด้านความเชื่อมัน่ อย่างแรงกล้าและ
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ
- ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายาม
อย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ
- ด้านความปรารถนาแรงกล้าที่จะคงไว้
ซึ่งความเป็ นสมาชิกขององค์การ

3.77
3.90
3.81
3.56
3.74
3.70

SD
0.36
0.55
0.58
0.46
0.41
0.43

แปลความ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.53

0.37

มาก

4.65

0.80

มากที่สุด

จากผลการวิเคราะห์ ระดับแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากร
น้ า พบว่าโดยรวมของผูต้ อบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =
3.77, SD = 0.36) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีแรงจูงใจด้านความสาเร็ จของ
งานสู งที่ สุ ด ( = 4.09, SD = 0.44) รองลงมาคื อ ด้ า นความก้ า วห น้ า ใน การท างาน ด้ า น
สภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความมัน่ คงในงานตามลาดับ
โดยพบว่าทุกด้านมีแรงจูงใจในการทางานอยูใ่ นระดับมาก (ตารางที่ 1)
ระดับ ความพึ ง พอใจในงานของบุ ค ลากรในส่ วนกลาง กรมทรั พ ยากรน้ า พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.56, SD = 0.46) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจต่อเพื่อนร่ วมงานอยู่และทางานด้วยกันอย่างดี อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 3.78, SD = 0.64) รองลงมาคื อ งานที่ทาอยู่ทาให้ท่านมี โอกาสทางานด้วยตนเอง รู ้สึกมี
โอกาสก้าวหน้าในการทางาน และรู ้สึกประสบความสาเร็ จที่ได้จากการทางานสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน ตามลาดับ โดยทุกข้อผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นความพึง
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พอใจต่อโอกาสที่จะได้บอกคนอื่นว่าควรจะทาอย่างไร มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ( =
3.34, SD = 0.67) (ตารางที่ 1)
ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า พบว่าในภาพรวม
ของผูต้ อบแบบสอบถามมี ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.74, SD = 0.41)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ด้านความปรารถนาแรงกล้าที่จะ
คงไว้ซ่ ึ งความเป็ นสมาชิกขององค์การ อยูใ่ นระดับสู งที่สุด ( = 4.65, SD = 0.80) รองลงมาคือ ด้าน
ความเชื่ อมัน่ อย่างแรงกล้าและการยอมรับเป้ าหมายและค่านิ ยมขององค์การ และด้านความเต็มใจที่
จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อประโยชน์ขององค์การ อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 2
ผลการวิเคราะห์ ถดถอยพหุ ของความผูกพันต่ อองค์ การของบุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรั พยากรนา้
(n= 400)

ตัวแปร
แรงจูงใจในการทางาน
ความพึงพอใจในงาน
ค่าคงที่
= 0.201
*p ≤ .05

B
0.356*
0.144*
1.911*
SEE = 0.364

S.E.
0.080
0.065
0.193
F = 49.825*

Beta
0.315
0.157

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส่ วนกลาง กรม
ทรัพยากรน้ า โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ มีตวั แปรอิสระทั้งหมด 2 ตัว ประกอบด้วย แรงจูงใจใน
การทางาน และความพึงพอใจในงาน ด้วยการทดสอบด้วยสถิ ติ Multiple Regression Analysis ซึ่ ง
ต้องทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัวที่ตอ้ งเป็ นอิสระกันไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง
ในระดับสู ง (Multicollinearity) คือ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ Prarson Correlation
Coefficient พบว่ามี ค่า r ไม่เกิน 0.80 โดยพบว่าค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ เพียร์ สันระหว่างระดับ
ความผูกพันต่อองค์การกับแรงจูงใจในการทางาน มีค่าเท่ากับ .437 และความผูกพันต่อองค์การกับ
ความพึงพอใจในงาน มีค่าเท่ากับ .401 พบว่ามีความสัมพันธ์ เชิ งบวก อย่างมี นัยสาคัญที่ระดับ .01
และความสัมพันธ์กนั อยูใ่ นระดับน้อย ส่ วนแรงจูงใจในการทางานของ r สัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับปานกลาง (r = .773) (ตารางที่ 2)
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ผลการวิเคราะห์ ถ ดถอยพหุ ข องความผูก พัน ต่อองค์ก ารของบุ ค ลากรในส่ วนกลาง กรม
ทรัพยากรน้ า เมื่อนาตัวแปรเข้าสู่ สมการแสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดร่ วมกันอธิบายความผัน
แปรของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า ได้ร้อยละ 20.1 โดย
พบว่า แรงจูงใจในการทางานและความพึงพอใจในงาน มี ผลต่อความผูกพันต่อองค์ก าร โดยเมื่ อ
ควบคุมตัวแปรอิสระให้คงที่ แรงจูงใจในการทางานเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ความผูกพันต่อองค์การ
เพิ่ม ขึ้ น 0.356 หน่ วย และความพึ งพอใจในงาน เพิ่ม ขึ้น 1 หน่ วย ความผูก พันต่ อองค์ก ารเพิ่ ม ขึ้ น
0.144 หน่ วย และเมื่ อพิจารณาตัวแปรอิ ส ระที่ มีอานาจในการทานายที่ดีที่ สุด คือ แรงจูงใจในการ
ทางาน
อภิปรายผล
1. ผลการศึ กษาพบว่าบุ ค ลากรในส่ วนกลาง กรมทรั พ ยากรน้ า มี แรงจู งใจในการท างาน
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ที่ศึกษาแรงจูงใจในหน่วยงานราชการ
เช่ น งานของ Roytrakul (2003) ที่ พ บว่า สรพพากรพื้นที่ ส าขา มี แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานอยู่ใน
ระดับมาก เนื่ องจากในการปฏิบตั ิงานมีระบบ ระเบียบ แนวทางปฏิบตั ิ นาไปสู่ ความสาเร็ จของงาน
เป็ นลักษณะที่คนทัว่ ไปยอมรับ และหน่วยงานมีโครงสร้างและนโยบายการบริ หารที่ชดั เจนที่ชดั เจน
และงานวิจยั ของ Kitsirisinchai (2010) ที่พบว่า สานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับ ค่ อนข้างสู ง เนื่ องจากได้ค านึ งถึ ง การตอบสนองความต้องการในการทางานของบุ ค ลากร
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ก ารปฏิ บ ัติ ง านที่ มี ค วามเหมาะสมกับ ความรู ้ ค วามสามารถ ทั้ง นี้ บุ ค ลากรใน
ส่ ว นกลาง กรมทรั พ ยากรน้ า มี ก ารบริ ห ารงานที่ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และเพิ่ ม ศัก ยภาพในการ
ขับเคลื่อนองค์การ เนื่องจากเป็ นงานที่มีทา้ ทายความสามารถ จึงพยายามให้บุคลากรสามารถวางแผน
และจัด ระบบการปฏิ บ ัติ ง านได้ด้ว ยตนเอง ได้รับ ประสบการณ์ ก ารพัฒ นาทัก ษะและศัก ยภาพ
บุคลากรในหน่ วยงานจึงเป็ นที่ยอมรับ สามารถเข้ากับเพื่อนร่ วมงานได้เป็ นอย่างดี และหน่ วยงานมี
สถานที่ปฏิบตั ิงานที่ปลอดภัย มีการกาหนดโครงสร้างที่ชดั เจน เป็ นหน่วยงานที่มีความมัน่ คง และให้
เงินเดือน สวัสดิการตามกาหนด ส่ งผลให้บุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า มีแรงจูงใจในการ
ทางานอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการศึ ก ษาพบว่า บุ ค ลากรในส่ วนกลาง กรมทรั พ ยากรน้ า มี ค วามพึ งพอใจในงาน
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Koseyayothin (2011) ที่ พบว่า ระดับความพึง
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พอใจในการปฏิ บตั ิงานในส่ วนโยธาโดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
ปั จจัย ด้านการได้รับ การยอมรั บ นับ ถื อมี ค่าเฉลี่ ย สู งสุ ด และแตกต่ างกับ ผลการวิจยั ของ Rasrijun
(2008) ที่พบว่า ความพึงพอใจในงานของข้าราชการสาธารณสุ ข สังกัดสานักงานสาธารณสุ ข อาเภอ
เมื อง จังหวัดชลบุ รี มี ความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายข้อ
เกี่ยวกับการได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู ้หรื อความเชี่ ยวชาญมากขึ้นเมื่อมาทางานกับหน่วยงาน
นี้ หน่วยงานมีการจัดให้มีการอบรมขณะทางาน เพื่อให้มีความรู ้ใหม่สามารถทางานได้ดีและรวดเร็ ว
ทั้งนี้ บุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า มีเพื่อนร่ วมงานทางานด้วยกันอย่างดี และงานที่ทาอยู่
ทาให้มีโอกาสทางานด้วยตนเอง มีโอกาสก้าวหน้าในการทางาน เนื่องจากการทางานมีลกั ษณะเป็ น
ระบบตามโครงสร้ างขององค์การ ทาให้บุคลากรในองค์การมีความรู ้ สึ กว่างานที่ ทาอยู่เป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิ และมีความรู ้สึกพอใจในสภาพการทางาน เพื่อนาไปสู่ ประสบความสาเร็ จที่ได้จากการ
ทางาน และไม่ขดั กับจิตสานึ กของตัวเอง ซึ่ งทาให้บุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ ามีความ
เป็ นส่ วนหนึ่ งกับองค์การ ได้รับการยกย่องเมื่อปฏิบตั ิงานดี ตลอดจนได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม แต่มี
โอกาสที่จะบอกคนอื่นว่าควรทาอย่างไรอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ผลการศึกษาพบว่าความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า มี
ความผูกพันต่อองค์การโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Ninlamung
(2014) ที่พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในกรมพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชนโดย
รวมอยู่ใ นระดับ มาก แต่ แ ตกต่ า งกับ งานวิจ ัย ของ Kitsirisinchai (2010) ที่ พ บว่า ความผู ก พัน ต่ อ
องค์ก ารส านัก งานสรรพากรพื้ น ที่ ช ลบุ รี 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ค่ อนข้างต่ า เนื่ อ งมาจากแม้
บุคลากรมีการปฏิบตั ิงานด้วยความกระตือรื อร้น เต็มใจเสี ยสละ พร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจผสาน
กับ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่ มี อ ยู่ท้ ัง หมด ปฏิ บ ัติ ใ ห้ บ รรลุ เป้ าหมายให้ ไ ด้ แต่
ผลประโยชน์ ห รื อ ค่ า ตอบแทนที่ ไ ด้รั บ ไม่ คุ ้ม ค่ า กับ แรงกายแรงใจที่ ทุ่ ม เทไป ทั้ง นี้ บุ ค ลากรใน
ส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า มีความจงรักภักดีต่อองค์การ ภาคภูมิใจในขององค์การ อยากจะทางาน
กับองค์การนี้ต่อไป และเต็มใจทุ่มเทให้กบั การทางานอย่างเต็มที่ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรมีความรู ้สึก
รักและความผูกพันกับองค์การ พร้อมทุ่มเทแรงกายและจงรักภักดีต่อองค์การ ทาให้บุคลากรมีความ
ต้องการที่จะทางานอยูก่ บั องค์การต่อไป
4. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า โดย
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ มีตวั แปรอิส ระ ประกอบด้วย แรงจูงใจในการทางาน และความพึงพอใจ
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ในงาน พบว่า (1) แรงจูงใจในการท างานส่ งผลเชิ งบวกกับ ความผูกพันต่อองค์การ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Kitsirisinchai (2010) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานและความผูกพันต่อองค์การ
ของข้าราชการสานักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้าน
ปั จจัยจู งใจ ปั จจัยเกื้ อหนุ นและด้านภาพรวมของข้าราชการ สานักงานสรรพากรพื้นที่ ชลบุ รี 1 มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์การในทางบวก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Thawonjaroen
(2005) ศึกษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์การ: ศึกษากรณี ข้าราชการทหาร กองบัญชาการช่ วยรบที่ 1
และงานวิจยั ของ Ninlamung (2014) ศึกษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรกรมพินิจและ
คุ ้ม ครองเด็ ก และเยาวชน (2) ความพึ ง พอใจในงานส่ ง ผลเชิ ง บวกกับ ความผู ก พัน ต่ อ องค์ ก าร
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Rasrijun (2008) ที่ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน
กับ ความผูก พัน ต่ อองค์การของข้าราชการสาธารณสุ ข สังกัดส านัก งานสาธารณสุ ข อาเภอเมื อง
จังหวัดชลบุ รีผ ลการศึ กษาพบว่า ความสัม พันธ์ ระหว่างความพึ งพอใจในงานกับ ความผูก พันต่ อ
องค์การของข้าราชการสาธารณสุ ข สานักงานสาธารณสุ ข อาเภอเมือง จังหวังชลบุรี มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Koseyayothin (2011) ศึกษาเรื่ อง
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การบริ หารส่ วนตาบลในสังกัดส่ วนโยธา
ในจังหวัดสระบุ รี และงานวิจยั ของ Thongjundee (2013) ศึก ษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์ก ารของ
ข้าราชการครู ในกลุ่มโรงเรี ยนนิ คมพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง
เขต 1 จังหวัดระยอง
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย จากผลการศึกษาวิจยั พบว่า (1) ปั จจัยแรงจูงใจในการทางาน
ด้านลักษณะงานที่ทา ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะให้องค์การควรมีนโยบายส่ งเสริ มให้บุคลากรพัฒนาทักษะ
ความรู ้ ความสามารถ สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ การอบรมและการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ที่ดีให้กบั บุคลากรขององค์การ นอกจากนี้ ควรเน้นการทางานเป็ นทีม การมีส่วนร่ วม เพื่อให้บุคลากร
มี ค วามรู ้ สึ กเป็ นหนึ่ งเดี ย วกัน (2) จากผลการศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการท างานด้า นเงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะให้องค์การควรมีการจัดนโยบายในการเสริ มสร้างแรงจูงใจ
ในการท างาน หรื อสร้ างขวัญ ก าลังใจในการท างาน เช่ น ค าชมเชย ใบประกาศเกี ยรติ คุณ รางวัล
บุคลากรดีเด่น สวัสดิการพิเศษ ทุนการศึกษา เงินประจาตาแหน่งพิเศษ เป็ นต้น (3) จากผลการศึกษา
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ความพึงพอใจในงานด้านค่าจ้างเหมาะสมกับปริ มาณงานที่ทา ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะให้องค์การควร
กาหนดนโยบายด้านการบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ขององค์การให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นธรรม
ยุติธรรมและให้ประโยชน์แก่บุคลากรในด้านสวัสดิการต่างๆ เพื่อสามารถจูงใจให้บุคลากรมีความ
พึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การเพิ่มขึ้น ควรมีระบบการทางานที่สนองต่อรายได้ ค่าจ้าง
ให้มีความก้าวหน้าและมัน่ คง
2. ข้อเสนอแนะเชิ งปฏิ บ ัติก าร จากการศึ ก ษาวิจยั พบว่า (1) แรงจู งใจในการท างาน ด้า น
ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ในเรื่ องงานที่ปฏิบตั ิอยูซ่ ้ าซากจาเจ อยูใ่ นอันดับสุ ดท้าย ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะ
ให้องค์การควรจัดระเบี ยบการปฏิบตั ิงานให้มีลกั ษณะที่ทา้ ทายและก่อให้เกิ ดแรงจูงใจให้อยากทา
โดยควรจัด ให้ มี ก ารหมุ น เวีย นการปฏิ บ ัติ ง านทุ ก 3 ปี และให้ อ งค์ก ารปรั บ เปลี่ ย นลัก ษณะการ
ปฏิบตั ิงานหรื อให้มีการแจกจ่ายงานเพื่อให้บุคลากรได้รับมอบหมายงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น
(2) ความพึงพอใจในงานเรื่ องการมีโอกาสที่จะได้บอกคนอื่นว่าควรทาอย่างไร อยูใ่ นระดับต่า ผูว้ ิจยั
จึ ง เสนอแนะให้ อ งค์ก ารจัด การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารท ากิ จกรรมหรื อ การจัด อบรมต่ า งๆร่ ว มกัน ใน
หน่วยงานเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับ บัญชา เพื่อ
สร้างความสนิทสนม ให้มีความคุย้ เคยกันมากยิง่ ขึ้นและช่วยลดความ เครี ยดจากการทางาน ตลอดจน
สามารถปรึ กษาหารื อกันให้คาแนะนาเรื่ องการปฏิ บตั ิงานได้ (3) ความพึงพอใจในงานเรื่ องงานที่ทา
อยูท่ าให้มีโอกาสทาอะไรแตกต่างกันตามช่วงเวลา อยูใ่ นระดับต่า ผูว้ จิ ยั จึงเสนอแนะให้องค์การควร
จัดประชุ ม เพื่ อให้บุ ค ลากรทุ กคนมี ส่ วนร่ วมในการจัดท าแผนปฏิ บ ัติงาน เพื่ อส่ ง เสริ ม ให้ผ ลการ
ปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลและบรรลุเป้าหมายขององค์การ
3. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ (1) ควรมีการศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการส่ งเสริ มแรงจูงใจ
ในการทางานและความพึงพอใจในงานของบุคลากรในส่ วนกลาง กรมทรัพยากรน้ า (2) ควรศึกษา
ปั จจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การเพิ่มเติม เช่น ภาวะการเป็ นผูน้ า ประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน คุณภาพชีวติ ในการทางาน ความสุ ขในการทางาน รวมทั้งขวัญและกาลังใจของบุคลากร
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การวิเคราะห์ วถิ ีชีวติ ประชาธิปไตยในหนังสื อเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
An Analysis of Democratic Lifestyles in Thai Language
Textbooks for Elementary School Level
กิตติพงษ์ วงศ์ ทพิ ย์ 1
Kittipong Wongtip

ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Department of Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University
1

บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิ ปไตยที่ปรากฏในหนังสื อเรี ยนวิชา
ภาษาไทย ด าเนิ น การวิ จ ัย โดยเริ่ ม จากการศึ ก ษาเอกสาร ต ารา และหนั ง สื อ ที่ เกี่ ย วกับ วิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิ ป ไตยเพื่ อนามากาหนดเป็ นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ จากนั้น จึงวิเคราะห์ หนังสื อเรี ยนวิชา
ภาษาไทยชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-6 ของส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิ การ เพื่อหาข้อความที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คารวธรรม ด้ า นสามัค คี ธ รรม และด้ า นปั ญญาธรรม แล้ ว บัน ทึ ก ลงในแบบบั น ทึ ก วิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิ ปไตยที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้การหาความถี่และค่าร้อยละ
ผลการวิจยั พบหนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษามีขอ้ ความที่แสดงถึงวิถีชีวติ ประชาธิปไตย
ด้านคารวธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ วิถีชีวิตประชาธิ ปไตยด้านสามัคคีธรรม และด้านปั ญญาธรรม
ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านพบว่า เรื่ องที่พบมากที่สุดในด้านคารวธรรม ได้แก่
การมีมารยาทในการพูด รู ้จกั ใช้วาจาสุ ภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ ส่ วนวิถีชีวิตประชาธิ ปไตย
ด้านสามัคคีธรรม เรื่ องที่พบมากที่สุด ได้แก่ การเห็ นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือว่างานส่ วนรวมเป็ น
งานของตนส าหรั บวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยด้านปั ญญาธรรม เรื่ องที่พ บมากที่ สุด ได้แก่ การรู ้จกั ใช้
ปั ญญา ใช้เหตุผล และความถูกต้องในการตัดสิ นปัญหาทั้งมวล
คาสาคัญ: วิถีชีวติ ประชาธิปไตย, หนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทย, ชั้นประถมศึกษา
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Abstract
The objective of this article was to explore and analyze various forms of democratic
lifestyle in Thai language textbooks for elementary school level. The methodology involves
documentary research regarding democratic lifestyle in an attempt to define the analysis criteria.
The analysis focuses on the Thai language textbooks published by the Office of Basic Education
Commission, Ministry of Education, used in Prathom 1-6 levels in order to find messages that
reflect the three forms of democratic lifestyle. The three forms include personal ethics, social unity
and intellectuality. For the purpose of this research, related data were statistically analyzed for
frequency and percentage. The findings of this research is the statements of the textbooks reflect
the forms of democratic lifestyle relating personal ethics the most, followed by social unity, and
intellectuality respectively. When details of each form are considered independently, it is found
that personal ethics contains the following elements: speaking manners, polite speaking, and
appropriate speaking for space and time. Social unity, in turn, includes public benefits and publicmindedness. Finally, intellectuality includes using personal wisdom, reasoning and correctness in
decision making in order to solve problems.
Keywords: democratic lifestyle, Thai language textbooks, elementary school level
บทนา

ประเทศไทยใช้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุ ข ตั้ง แต่ พ.ศ. 2475 แต่ ย งั ดู เหมื อนว่า การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยของไทยยัง ไม่
ประสบความส าเร็ จเท่าที่ ค วร มี เหตุการณ์ หลายอย่างที่ ส ะท้อนให้เห็ นถึ งความล้มเหลวในการใช้
รู ปแบบการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย เช่ น การยึดอานาจการปกครองในลักษณะการปฏิ วตั ิ
รัฐประหาร และการปฏิ รูป การปกครองแผ่น ดิ น การซื้ อเสี ยงในการเลื อกตั้ง การใช้อานาจหน้าที่
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนของนักการเมือง การเล่นพรรคเล่นพวก เป็ นต้น ตามที่เป็ นข่าวตามวิทยุ
โทรทัศน์หรื อตามหน้าหนังสื อพิมพ์ในปัจจุบนั
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สาเหตุ ที่ ท าให้ ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยไม่ ก้ า วหน้ า เท่ า ที่ ค วร ส่ วนหนึ่ ง
เนื่ องมาจากประชาชนบางส่ วนยังขาดความรู ้ ความเข้าใจในหลักการของประชาธิ ป ไตย ขาดการ
ปลูกฝังให้มีวถิ ีชีวติ ประชาธิปไตย ตลอดจนขาดจิตสานึกในเรื่ องสิ ทธิเสรี ภาพและหน้าที่ของพลเมือง
ที่ดี (Thongkamsuk, 2007 : 1; Sirikup, 2007 : 1) เพราะฉะนั้นการแก้ปั ญหาอย่างยัง่ ยืนควรจะแก้ที่
ต้นเหตุ นัน่ ก็คือ การให้ความรู ้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการประชาธิ ปไตยและวิถีชีวติ ประชาธิ ปไตยแก่
ประชาชน อย่างไรก็ตาม หากจะให้ผลดีควรเริ่ มให้ความรู ้แก่ประชาชนตั้งแต่วยั เด็ก เพราะเป็ นวัยที่มี
ความคิดบริ สุ ทธิ์ สามารถซึ มซาบสิ่ งที่ได้รับการสั่งสอนและอบรมได้โดยง่ าย ดังนั้นนักเรี ยนใน
โรงเรี ยนประถมศึกษาและโรงเรี ยนระดับประถมศึ กษาจึงเป็ นกลุ่มบุ คคลและสถาบันที่เหมาะสม
ที่สุดในการปลูกฝังวิถีชีวติ แบบประชาธิปไตย (Education Ministry, 1993 : 1)
ด้วยเหตุ ดงั กล่ าว พระราชบัญญัติการศึก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2553 จึ งได้กาหนดความมุ่ งหมายและหลักการในมาตรา 7 ไว้ว่า
กระบวนการเรี ย นรู ้ ต้อ งมุ่ ง ปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก ที่ ถู ก ต้อ งเกี่ ย วกับ การเมื อ งการปกครองในระบอบ
ประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขรู ้จกั รักษาและส่ งเสริ มสิ ทธิ หน้าที่เสรี ภาพความ
เคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ อีกทั้งหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 (2551 : 4-5) ก็ได้กาหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาไว้วา่ หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่ างกายความรู ้คุณธรรมมีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลกยึดมัน่ ในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รวมทั้งได้กาหนดไว้ในจุดหมายข้อ
4 ไว้วา่ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรักชาติมีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมัน่ ในวิถีชีวิต
และการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษัต ริ ย ์ท รงเป็ นประมุ ข เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนิ นการเป็ นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักสู ตน
แกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 ส านัก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ งชาติ
Education Ministry (1993 : 1-2) จึงได้กาหนดนโยบายในการจัดการศึ กษาเพื่อให้เยาวชนมี ความรู ้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับประชาธิ ปไตย โดยให้โรงเรี ยนประถมศึกษาทุกโรงเรี ยนในสังกัด จัด
กิจกรรมการเรี ยนเพื่อพัฒนาประชาธิ ปไตย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็ นต้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
โรงเรี ยนปลูกฝังพฤติกรรมประชาธิ ปไตยให้แก่นกั เรี ยนทุกชั้นทุกคน ทั้งด้านวิถีชีวิตประชาธิ ปไตย
และระบบประชาธิ ปไตย ซึ่ งพฤติกรรมประชาธิ ปไตยด้านวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยที่ตอ้ งการเน้นให้
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นักเรี ยนเรี ยนรู ้ น้ ันมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคารวธรรม ด้านสามัค คี ธ รรม และด้านปั ญ ญาธรรม ส่ วน
ระบบประชาธิปไตยที่ตอ้ งการให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้น้ นั จะมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนทางานโดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม ซึ่ งทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่ วมในการทางาน โดยคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติมี
ความเชื่อว่าหากนักเรี ยนได้เรี ยนรู ้และมีทกั ษะตามพฤติกรรมดังกล่าวที่ได้รับการฝึ กฝนจากโรงเรี ยน
แล้ว นักเรี ยนก็จะสามารถนาความรู ้ความเข้าใจและพฤติกรรมไปใช้ในชี วิตประจาวันได้ประการ
หนึ่ ง และอี ก ประการหนึ่ งคื อ การจัดกิ จกรรมประชาธิ ป ไตยในโรงเรี ย นจะท าให้ ชุ ม ชนได้เห็ น
แบบอย่างที่ถูกต้อง จากความเชื่อทั้งสองประการนี้ จะเป็ นการส่ งเสริ มการปกครองของประเทศ ซึ่ ง
เป็ นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยนั้นไม่ใช่หน้าที่ของ
ใครคนใดหนึ่ง แต่เป็ นหน้าที่ของครู ผสู ้ อนทุกวิชาที่จะช่วยกันอบรม สั่งสอน และปลูกฝังให้นกั เรี ยน
มีวิถีชีวิตประชาธิ ปไตย ครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษาก็สามารถที่จะจัดการเรี ยนการ
สอนเพื่อปลู กฝั งวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยได้โดยการอธิ บายเพิ่มเติมเกี่ ยวกับวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยใน
ขณะที่ ใ ห้นัก เรี ย นอ่านบทอ่ านในหนัง สื อเรี ย นเพื่ อให้นัก เรี ยนมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจที่ ถู ก ต้อง ซึ่ ง
หนังสื อเรี ยนที่ใช้ในปั จจุบนั คือ หนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุ ดภาษาเพื่อชีวติ ภาษาพาที
โดยในหนังสื อเรี ยนชุ ดดังกล่าวนี้ จะประกอบด้วยบทอ่านที่หลากหลาย นาเสนอโดยผูกเป็ นเรื่ องที่
น่าสนใจ มีตวั ละคร เพื่อให้นกั เรี ยนสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน รู ้จกั ใช้ภาษาไทย
ที่ถูกต้อง ไพเราะสละสลวย และแทรกเนื้ อหาความคิดที่บูรณาการความเข้าใจวิถีชีวิตความเป็ นไทย
ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ และรู ้ เท่ า ทัน โลกตามวัย
ประสบการณ์ และชั้นปี
จากที่ ก ล่ า วข้างต้น จะเห็ น ว่า หนัง สื อ เรี ย นวิ ช าภาษาไทย นอกจากจะมี จุด ประสงค์เพื่ อ
ส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การอ่ าน รู ้ จกั ใช้ภ าษาไทยที่ ถู ก ต้อ ง ไพเราะ สละสลวย แล้ว หนัง สื อ เรี ย นวิช า
ภาษาไทยยัง แทรกเนื้ อ หาต่ า ง ๆ ด้ว ย เช่ น วิถี ชี วิ ต ความเป็ นไทย ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม ค่านิ ยมที่พึงประสงค์ ฯลฯ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยที่ปรากฏ
ในหนังสื อเรี ยนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 เพราะจะทาให้ทราบว่าในหนังสื อเรี ยน
วิชาภาษาไทยระดับชั้นต่าง ๆ มีขอ้ ความที่แสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด
และมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านใดมากที่สุด ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อครู ผสู ้ อนวิชาภาษาไทยในการที่
จะร่ วมกันพัฒนาและส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตประชาธิ ปไตย อีกทั้งยัง
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เป็ นการสนองตอบต่ อ นโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ งชาติ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ มุ่ ง ให้นัก เรี ย นทุ ก ชั้น มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจที่ ถู ก ต้องเกี่ ยวกับ การปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตยและเป็ นบุคคลที่มีวิถีชีวิตประชาธิ ปไตย อันจะส่ งผลให้สังคมเกิดความสงบ
เรี ยบร้อยและอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ขต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
งานวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิ ปไตยที่ปรากฏในหนังสื อเรี ยน
วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
แหล่งข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสื อเรี ยน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุ ดภาษา
เพื่อชีวติ ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ที่ผลิตโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึก ษาธิ การ และเป็ นฉบับที่ ระบุไว้ว่าตรงตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 รวมทั้งสิ้ น 6 เล่ม
กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ วิถี ชี วิ ต ประชาธิ ป ไตยตามแนวคิ ด ของส านั ก
คณะกรรมการการประถมศึ ก ษาแห่ งชาติ ที่ ระบุ ไว้ในคู่มื อการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนเพื่ อ
พัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรี ยนประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2536) ซึ่งประกอบด้วย
1. คารวธรรม ได้แก่
1.1 เคารพและเทิดทูนสถาบันที่สาคัญของประเทศ เช่น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
1.2 เคารพพ่อแม่ ครู ญาติผใู ้ หญ่ และเพื่อน ๆ
1.3 มีมารยาทในการพูด รู ้จกั ใช้วาจาสุ ภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ
1.4 เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ไม่ทาให้ทรัพย์ของผูอ้ ื่นเสี ยหาย ไม่เอาทรัพย์ของผูอ้ ื่นมาเป็ น
ของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นต้องเสี ยชื่อเสี ยงหรื อแม้กระทัง่ ทาให้เจ็บกาย
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1.5 เคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เมื่อมีการแสดงความคิดเห็น จะฟังอย่างตั้งใจ ไตร่ ตรอง
ก่อนตัดสิ นใจว่าเชื่อหรื อไม่
1.6 เคารพกฎ ระเบียบของสังคม ยึดมัน่ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดี งาม ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมายของประเทศ
1.7 มีเสรี ภาพ และใช้เสรี ภาพภายในขอบเขตที่สังคมกาหนด
2. สามัคคีธรรม ได้แก่
2.1 การร่ วมมือกันทางาน ซึ่ งต้องร่ วมกันคิด ร่ วมกันทา และต้องทาอย่างเต็มใจและด้วย
ความตั้งใจให้งานสาเร็ จ
2.2 มีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งในกลุ่มย่อยและในสังคมส่ วนรวม
2.3 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือว่างานส่ วนรวมเป็ นงานของตน
2.4 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทางานที่ ได้รับมอบหมายให้บรรลุ ผลและได้ผลงานดี
ที่สุดเท่าที่สามารถทาได้
3. ปัญญาธรรมได้แก่
3.1 การรู ้จกั ใช้ปัญญา ใช้เหตุผล และความถูกต้องในการตัดสิ นปัญหาทั้งมวล
3.2 เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ทุกคนต้องช่วยกันคิด ช่วยกันตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผล
3.3 ถ้ามี ปั ญ หาโต้แ ย้ง ในหมู่ ค ณะจะพยายามอภิ ป รายด้วยสติ ปั ญ ญาให้อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง
เห็นชอบและคล้อยตาม
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) และนาเสนอผลการศึกษา
แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยได้ดาเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อมู ลตามล าดับ
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นตอนนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยเพื่อสร้างเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั และเพื่อนามาใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์วถิ ีชีวติ ประชาธิปไตย
2. ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิ ปไตยจาก
หนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา ทั้ง 6 เล่ม อย่างละเอียด โดยมีวธิ ีการดังนี้
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2.1 การอ่านครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาข้อความที่แสดงถึ งพฤติกรรมประชาธิ ปไตยด้านวิถี
ชีวติ ประชาธิปไตย แล้วขีดเส้นใต้ขอ้ ความนั้นไว้
2.2 การอ่ านครั้ งที่ 2 เพื่ อ แยกประเภทของข้อ ความที่ ขี ด เส้ น ใต้ไ ว้ว่า เป็ นพฤติ ก รรม
ประชาธิปไตยด้านวิถีประชาธิปไตยด้านใด แล้วจึงคัดลอกข้อความนั้นไว้
2.3 การอ่านครั้งที่ 3 เพื่อทบทวนความถูกต้องตามข้อ 2.2
2.4 นาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้บนั ทึ กลงในแบบวิเคราะห์เนื้ อหาด้านวิถีชีวิตประชาธิ ปไตย
แล้วประมวลผลโดยใช้วธิ ีการทางสถิติดว้ ยการหาค่าความถี่และร้อยละ
3. ขั้นเสนอผลการวิจยั ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาข้อมู ลที่ ได้จากการวิเคราะห์ มาเรี ยบเรี ยง
และเขียนรายงานเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
ผลการวิ เคราะห์ วิ ถี ชี วิต ประชาธิ ป ไตยในหนัง สื อ เรี ย นวิช าภาษาไทยชั้น ประถมศึ ก ษา
ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
จานวนและร้ อยละของวิถชี ีวิตประชาธิ ปไตยในหนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
วิถีชีวติ ประชาธิปไตย
จานวน
ร้ อยละ
ด้ านคารวธรรม
1. เคารพและเทิดทูนสถาบันที่สาคัญของประเทศ เช่น ชาติ ศาสนา
42
9.95
พระมหากษัตริ ย ์
2. เคารพพ่อแม่ ครู ญาติผใู ้ หญ่ และเพื่อน ๆ
14
3.32
3. มีมารยาทในการพูด รู ้จกั ใช้วาจาสุ ภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ
314
74.41
4. เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ไม่ทาให้ทรัพย์ของผูอ้ ื่นเสี ยหาย ไม่เอาทรัพย์
15
3.55
ของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นต้องเสี ย
ชื่อเสี ยงหรื อแม้กระทัง่ ทาให้เจ็บกาย
5. เคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เมื่อมีการแสดงความคิดเห็น จะฟัง
1
0.24
อย่างตั้งใจ ไตร่ ตรอง ก่อนตัดสิ นใจว่าเชื่อหรื อไม่
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
6. เคารพกฎ ระเบียบของสังคม ยึดมัน่ ขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดี
งาม ปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศ
7. มีเสรี ภาพ และใช้เสรี ภาพภายในขอบเขตที่สังคมกาหนด
รวมด้ านคารวธรรม
ด้ านสามัคคีธรรม
1. การร่ วมมือกันทางาน ซึ่งต้องร่ วมกันคิด ร่ วมกันทา และต้องทา
อย่างเต็มใจและด้วยความตั้งใจให้งานสาเร็ จ
2. มีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งในกลุ่มย่อยและในสังคม
ส่ วนรวม
3. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือว่างานส่ วนรวมเป็ นงานของตน
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทางานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล
และได้ผลงานดีที่สุดเท่าที่สามารถทาได้
รวมด้ านสามัคคีธรรม
ด้ านปัญญาธรรม
1. การรู ้จกั ใช้ปัญญา ใช้เหตุผล และความถูกต้องในการตัดสิ นปัญหา
ทั้งมวล
2. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ทุกคนต้องช่วยกันคิด ช่วยกันตัดสิ นใจโดยใช้
เหตุผล
3. ถ้ามีปัญหาโต้แย้งในหมู่คณะจะพยายามอภิปรายด้วยสติปัญญาให้
อีกฝ่ ายหนึ่งเห็นชอบและคล้อยตาม
รวมด้ านปัญญาธรรม
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26

6.16

10
422

2.37
100.00

27

28.42

13

13.68

34
21

35.79
22.11

95

100.00

21

91.30

2

8.70

-

-

23

100.00

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า หนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษามีขอ้ ความที่แสดง
ถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านคารวธรรมมากที่สุด คื อ มีจานวน 422 ข้อความ โดยเรื่ องที่พบมากที่สุด
คือ การมีมารยาทในการพูด รู ้จกั ใช้วาจาสุ ภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ มีจานวน 314 ข้อความ คิด
เป็ นร้ อยละ 74.41 วิถี ชี วิต ประชาธิ ป ไตยที่ พ บมากเป็ นล าดับ ที่ 2 คื อ วิถี ชีวิตประชาธิ ป ไตยด้าน
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สามัคคีธรรม มีจานวน 95 ข้อความ ซึ่ งเรื่ องที่พบมากที่สุด คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือว่า
งานส่ วนรวมเป็ นงานของตน มีจานวน 34 ข้อความ คิดเป็ นร้อยละ 35.79 วิถีชีวิตประชาธิปไตยที่พบ
น้อยที่สุด คือ วิถีชีวิตประชาธิ ปไตยด้านปั ญญาธรรม มีจานวน 23 ข้อความ โดยเรื่ องที่พบมากที่สุด
คือ การรู ้จกั ใช้ปัญญา ใช้เหตุผล และความถูกต้องในการตัดสิ นปั ญหาทั้งมวลมากที่สุด มีจานวน 21
ข้อความ คิดเป็ นร้อยละ 91.30
ตัวอย่างข้อความที่แสดงถึงวิถีชีวติ ประชาธิปไตยในแต่ละด้าน
ด้ านคารวธรรม
1. เคารพและเทิดทูนสถาบันที่สาคัญของประเทศ เช่น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
“ทุ ก รั ช กาลในสมัย รั ต นโกสิ นทร์ ไม่ ว่า ราชอาณาจัก รไทยจะปกครองในระบอบ
สมบู รณาญาสิ ท ธิ ราชย์หรื อระบอบประชาธิ ปไตยก็ตาม พระมหากษัตริ ยย์ งั ทรงเป็ นประมุข ของ
ประเทศ เป็ นที่เคารพเทิดทูนเหนือเศียรเกล้า...” (บทที่ 8 ดัง่ หยาดทิพย์ชโลมใจ ชั้น ป. 5 หน้า 133)
ข้อความนี้ แสดงถึงความเคารพและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ โดยระบุชัดเจนว่า
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นที่เคารพเทิดทูนเหนื อเศียรเกล้าไม่วา่ ประเทศไทยจะปกครองด้วยระบอบใด
ๆ ก็ตาม พระมหากษัตริ ยก์ ็ยงั คงเป็ นที่เคารพและเทิดทูนของประชาชน
2. เคารพพ่อแม่ ครู ญาติผใู ้ หญ่ และเพื่อน ๆ
“วันนี้ เป็ นวันแม่ พี่โต เรา และน้องแตง รวมเงินกันซื้ อพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบอวย
พรแม่” (บทที่ 16 บันทึกความหลัง ชั้น ป. 3 หน้า 203)
ข้อความนี้เป็ นข้อความในบันทึกของคุณพ่อกะทิที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพพ่อแม่ของ
คุณพ่อที่มีต่อแม่ ซึ่ งแสดงออกด้วยการนาพวงมะลิไปไหว้แม่เนื่ องในวันแม่เพื่อแสดงถึงความเคารพ
รักและสานึกในบุญคุณของแม่
3. มีมารยาทในการพูด รู ้จกั ใช้วาจาสุ ภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ
“ภูผารู ้สึกดีข้ ึน “แล้วพ่อจะพาใบโบกใบบัวไปเมื่อไรครับ” ภูผาถาม” (บทที่ 2 ใจหาย ชั้น
ป. 2 หน้า 22)
ข้อความนี้เป็ นคาพูดของภูผาที่พูดกับพ่อ แสดงให้เห็นถึงการมีมารยาทในการพูด รู ้จกั ใช้
วาจาสุ ภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ โดยใช้คาว่าลงท้ายว่า ครับ เพื่อแสดงความสุ ภาพในกรณี ที่พูด
กับผูท้ ี่มีอายุมากกว่า ซึ่ งตามวัฒนธรรมไทยแล้ว คาว่า ครับ เป็ นคาที่แสดงถึงความสุ ภาพและสามารถ
ใช้ได้กบั คนทุกระดับ ยกเว้นพระมหากษัตริ ย ์ เพราะมีคาลงท้ายคาอื่นแทน
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4. เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ไม่ทาให้ทรัพย์ของผูอ้ ื่นเสี ยหาย ไม่เอาทรัพย์ของผูอ้ ื่นมาเป็ นของ
ตนโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นต้องเสี ยชื่อเสี ยงหรื อแม้กระทัง่ ทาให้เจ็บกาย
“พี่ส้มป่ อยนาของที่เก็บได้ให้ลุงกานัน” (บทที่ 11 เด็กดี ชั้น ป. 2 หน้า 183)
ข้อความนี้ เป็ นข้อความที่บรรยายเหตุการณ์ ว่าพี่ส้มป่ อยนาของที่เก็บได้ไปให้ลุงกานัน
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น ไม่เอาทรัพย์ของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตนโดยไม่ได้รับอนุ ญาต
โดยการที่พี่ส้มป่ อยนาของที่เก็บได้ให้ลุงกานันก็แสดงว่าพี่ส้มป่ อยไม่เอาของที่เก็บได้มาเป็ นของตน
โดยไม่ได้รับอนุญาต
5. เคารพความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่น เมื่ อมีก ารแสดงความคิดเห็ น จะฟั งอย่างตั้งใจ ไตร่ ตรอง
ก่อนตัดสิ นใจว่าเชื่อหรื อไม่
“ครู กิตติจะเตื อนนักเรี ยนอยู่เสมอว่า ให้ล้างมือบ่อย ๆ เพราะเชื้ อโรคอาจมาอยู่ที่มือเรา
โดยที่เราไม่รู้ตวั เมื่อเราใช้มือขยี้ตา หยิบของเข้าปาก เกาตามตัว เชื้อโรคจะเข้าสู่ ร่างกายโดยง่าย การ
ล้างมือให้สะอาดอยูเ่ สมอเท่ากับล้างเชื้อโรคให้ออกไปจากตัว
เด็ก ๆ ทุกคนทาตามครู กิตติ ยกเว้นโจ๋ บ างครั้งไปเล่ นดิ น มื อยังเลอะ โจ๋ ก็เอามือเช็ ดขา
กางเกงแรง ๆ หัวเราะเสี ยงดังและพูดว่า “สะอาดแล้ว เชื้อโรคตายหมดแล้ว”” (บทที่ 10 เข็ดแล้ว ชั้น
ป. 2 หน้า 161-162)
ข้อความนี้ เป็ นข้อความตอนที่บรรยายว่าครู กิตติจะเตือนนักเรี ยนเสมอว่าให้ลา้ งมือบ่อย
ๆ เพราะเชื้ อโรคอาจมาอยูท่ ี่มือโดยที่เราไม่รู้ตวั เวลาใช้มือขยี้ตา หยิบของเข้าปาก เกาตามตัว เชื้อโรค
จะเข้าสู่ ร่างกายโดยง่ าย นักเรี ยนทุ กคนก็ทาตามครู กิตติ ซึ่ งก็แสดงให้เห็ นว่าเด็ก ๆ ได้ใช้ความคิ ด
พิจารณาไตร่ ตรองแล้วว่า คาพูดของครู กิตติเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องจึงเชื่อและทาตามที่ครู กิตติบอก
6. เคารพกฎ ระเบี ย บของสั ง คม ยึ ด มั่น ขนบธรรมเนี ย มประเพณี อ ัน ดี ง าม ปฏิ บ ัติ ต าม
กฎหมายของประเทศ
“เวลาผ่านไป จนใกล้จะเข้าพรรษา น้าป๊ อกซึ่ งเป็ นน้องคนสุ ดท้องจะบวช อันที่จริ งน้า
ป๊ อกอยากจะบวชมานานแล้ว แต่ ย งั จัด เวลาไม่ ไ ด้ ประเพณี ไ ทยแต่ โบราณ ถื อเป็ นหน้า ที่ ข องผู ้
ชายไทยที่นบั ถือพระพุทธศาสนา เมื่ออายุครบ 20 ปี ควรจะบวชเรี ยน เพื่อได้ศึกษาและปฏิบตั ิธรรม
รวมทั้งเป็ นการทดแทนพระคุณบิดามารดา” (บทที่ 16 วิถีชีวติ ไทย ชั้น ป. 5 หน้า 257)
ข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงการยึดมัน่ ในขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงาม โดยชายไทยที่
มีอายุครบ 20 ปี จะต้องบวช เพื่อศึกษาและปฏิ บตั ิธรรม รวมทั้งถือว่าเป็ นการทดแทนพระคุ ณบิดา

Vol. 16 No. 1 (January-April) 2018

ROMMAYASAN 127

มารดา ดังนั้นข้อความนี้จึงแสดงให้เห็นว่าน้าป๊ อกได้ยึดมัน่ ในขนบธรรมเนี ยมประเพณี อนั ดีงามของ
ไทย
“เมื่อตั้งชื่ อน้องแล้ว เราก็ตอ้ งไปแจ้งเกิดที่ที่วา่ การอาเภอ ซึ่ งเขากาหนดไว้ภายในสิ บห้า
วัน นับตั้งแต่วนั ที่เกิด” พ่อรี บบอก” (บทที่ 14 รู ้ไว้ได้ประโยชน์ ชั้น ป. 5 หน้า 227)
ข้อความนี้ เป็ นคาพูดของพ่อที่พูดกับลูกเพื่ออธิ บายเกี่ยวกับการแจ้งเกิดของคนในสังคม
ว่าจะต้องแจ้งเกิดภายใน 15 นับตั้งแต่วนั ที่เกิด มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งข้อความนี้แสดง
ให้เห็นว่าพ่อเป็ นที่เคารพกฎ ระเบียบของสังคม และปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศ
7. มีเสรี ภาพ และใช้เสรี ภาพภายในขอบเขตที่สังคมกาหนด
“ครู วรรณาให้แต่ละกลุ่ม ตั้งชื่ อกลุ่มของตนตามความพอใจ แต่ละกลุ่มมีชื่อหลากหลาย
ตามความคิดของสมาชิกแต่ละคน มีการถกเถียงตั้งชื่ อตามที่ตนชอบ แต่ก็สามารถตกลงกันได้ ตาม
เสี ยงสมาชิกส่ วนใหญ่” (บทที่ 12 ประชาธิปไตยใบเล็ก ชั้น ป. 3 หน้า 152)
ข้อความนี้ เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ ค รู วรรณาให้นัก เรี ย นแต่ ล ะกลุ่ ม ตั้งชื่ อกลุ่ ม ของตนเอง ซึ่ ง
สมาชิ กแต่ละคนก็ต้ งั ชื่ อตามที่ ตนเองพอใจ แสดงถึ งการมีเสรี ภาพในการตั้งชื่ อตามความคิ ดหรื อ
ความชอบของตนเองโดยไม่มีใครบังคับ นอกจากนี้เมื่อมีการเสนอชื่อกลุ่มอย่างหลากหลายก็สามารถ
ตกลงกันได้โดยใช้เสี ยงส่ วนมาก ซึ่ งแสดงให้เห็นถึ งการมีเสรี ภาพและใช้เสรี ภาพภายในขอบเขตที่
สังคมกาหนด คือ สมาชิ กในกลุ่มทุกคนสิ ทธิ์ เสนอชื่ อกลุ่ม และเมื่อมีการเลื อกชื่ อกลุ่มก็ยอมรับใน
การตัดสิ นใจของสมาชิ กส่ วนใหญ่ ถื อว่าเป็ นการใช้เสรี ภาพในขอบเขตที่สังคมก าหนด โดยการ
ยอมรับชื่อกลุ่มซึ่งอาจไม่ใช่ชื่อที่ตนเองเสนอ
ด้ านสามัคคีธรรม
1. การร่ วมมือกันทางาน ซึ่ งต้องร่ วมกันคิด ร่ วมกันทา และต้องทาอย่างเต็มใจและด้วยความ
ตั้งใจให้งานเสร็ จ
“ควาญช้างคนอื่น ๆ ต่างก็ช่วยกัน บางคนไปเก็บใบตองตึงมาทากระทงใช้แทนจานข้าว
บางคนไปเก็บพริ ก มะเขือ ที่ พวกชาวบ้านป่ าโยนเมล็ดทิ้งไว้ แล้วพืชพวกนี้ ก็ข้ ึนเองตามธรรมชาติ
บางคนไปเก็บผักป่ า เห็ด มาห่อใบตองตึง แล้วหมกใต้กองขี้เถ้า” (บทที่ 3 ครัวป่ า ชั้น ป. 2 หน้า 40)
ข้อความนี้ เป็ นเหตุการณ์ที่ควาญช้างบางคนไปเก็บใบตองตึงมาทากระทงเพื่อใช้แทนจาน
ข้าว บางคนไปเก็บพริ ก มะเขือ บางคนไปเก็บผักป่ า เห็ด เพื่อนามาทาเป็ นอาหาร ซึ่ งแสดงให้เห็นถึง
การร่ วมมือกันทา การทาด้วยความเต็มใจ และตั้งใจให้งานที่ทา (การทาอาหาร) สาเร็ จลุล่วง
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2. มีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ทั้งในกลุ่มย่อยและในสังคมส่ วนรวม
“หนู รู้แล้วค่ะ” น้ าใสพูด “รู ปที่ต่อไม่หลุดจากกัน เหมือนคนไทยต้องมีความสามัคคีกนั
ใช่ไหมคะ” (บทที่ 12 ชาติของเรา ชั้น ป. 2 หน้า 194)
ข้อ ความนี้ เป็ นเหตุ ก ารณ์ ที่ ค รู กิ ต ติ ใ ห้ นัก เรี ย นผลัก ชิ้ น ไม้ที่ เรี ย งต่ อ กัน เพี ย งชิ้ น เดี ย ว
ปรากฏว่าไม้ลม้ ทับกันไล่ไปทีละอันจนหมดแถว เด็ก ๆ จึงมองภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าแล้วใช้ความคิด
น้ าใสจึงพูดว่า หนูรู้แล้วค่ะ รู ปที่ต่อไม่หลุดจากกันเหมือนคนไทยที่ตอ้ งมีความสามัคคีกนั ใช่ไหมคะ
ซึ่งจากข้อความก็แสดงให้เห็นถึงความเป็ นน้ าหนึ่ งใจเดียวกันในสังคมส่ วนรวม โดยคนไทยจะต้องมี
ความสมัครสมานสามัคคีกนั จึงจะทาให้ประเทศชาติยงั่ ยืนต่อไปได้
3. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือว่างานส่ วนรวมเป็ นงานของตน
“หลังฝนตกหนัก พ่อพาพลายมะปิ น พลายมะค่า และช้างพลายของเพื่อนบ้านอี กสอง
เชือก ไปช่วยลากต้นไม้ที่ลม้ ขวางถนน” (บทที่ 9 เกือบไป ชั้น ป. 1 หน้า 94)
ข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของพ่อและเพื่อนบ้านที่นาช้าง
ของตนเองไปช่วยลากต้นไม้ที่ลม้ ขวางถนน ซึ่งหากไม่เอาต้นไม้ออกไปก็จะไม่มีใครสัญจรไปมาได้
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทางานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลและได้ผลงานดีที่สุด
เท่าที่สามารถทาได้
“ภูผาเดินต่อไปที่โรงเรี ยนของภูผา ไปเรี ยนหนังสื อ” (บทที่ 5 ไปโรงเรี ยน ชั้น ป. 1 หน้า
46)
ข้อความนี้ เป็ นเหตุการณ์ ตอนที่ภูผาไปส่ งใบโบก ใบบัวเข้าโรงเรี ยนแล้ว จากนั้นภูผาก็
เดินไปโรงเรี ยนของตนเอง แสดงให้เห็นว่าภูผามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ซึ่ งก็คือการไป
โรงเรี ยนเพื่อศึกษาหาความรู ้เนื่องจากหน้าที่ของเด็กก็คือการศึกษาเล่าเรี ยน
ด้ านปัญญาธรรม
1. การรู ้จกั ใช้ปัญญา ใช้เหตุผล และความถูกต้องในการตัดสิ นปัญหาทั้งมวล
“น้องผูช้ าย ป. 2 กลุ่มหนึ่ง กาลังเดินมาทางขวาของตึก ขณะที่พี่ ป. 3 กลุ่มหนึ่ง กาลังเดิน
มาทางซ้าย ทั้งสองกลุ่มเดินคุยกัน เล่นกัน หัวเราะกันอย่างสนุกสนาน พอเลี้ยวมุมตึก ทั้งกลุ่มพี่และ
กลุ่มน้องก็ชนกันเต็มแรงจนหกล้ม แต่ไม่มีใครโกรธใคร ต่างฝ่ ายต่างขอโทษและช่วยกันพยุงลุกขึ้น”
(บทที่ 11 เด็กดี ชั้น ป. 2 หน้า 178)
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ข้อความนี้ แสดงให้เห็ นถึ งการรู ้จกั ใช้ปัญญา ใช้เหตุผลและความถูกต้องในการตัดสิ น
ปั ญหา เนื่องจากทั้งเด็ก ป.2 และ เด็ก ป. 3 ไม่โกรธกัน ขอโทษกัน และช่วยกันพยุงกันลุกขึ้น เพราะ
ทั้งสองฝ่ ายต่างไม่ทนั มองซึ่ งกันและกันเลยเดินชนกัน ดังนั้นการที่เด็กทั้งสองกลุ่มไม่โกรธกัน ขอ
โทษกัน ก็แสดงว่ารู ้จกั ใช้ปัญญา เหตุผล และความถูกต้องในการตัดสิ นปัญหา
2. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ทุกคนต้องช่วยกันคิด ช่วยกันตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผล
““ผมไม่เห็นด้วยปลาฉลามดีกว่า เพราะมันว่ายน้ าเร็ วกว่า ดุกว่าปลาโลมา ผมอยากได้ชื่อ
นี้” ต้นไทรทั้งพูดทั้งยกมือยืนยันความคิดของตนเอง
“เราว่าปลาโลมาเป็ นปลาที่ฉลาดแสนรู ้นะ” เพื่อน ๆ ให้เหตุผล “ฉลาดกว่าปลาฉลามอีก
เราไม่อยากได้ปลาที่ดุ ๆ มาเรี ยนหนังสื อด้วยหรอก”
ต้นไทรไม่ยอมหยุด ยังยกมือประท้วงอยูอ่ ย่างนั้น จนกระทัง่ ครู วรรณาต้องเดินเข้ามา
“ตามระบอบประชาธิ ปไตย เรายอมรับเสี ยงข้างมากที่มีเหตุผล ในเมื่อเพื่อนทั้งหมดชอบ
ชื่ อปลาโลมา ต้องไทรก็ตอ้ งยอมรับ ถึ งแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตาม...”” (บทที่ 12 ประชาธิ ปไตยใบเล็ก
ชั้น ป. 3 หน้า 152)
ข้อความนี้ แสดงให้เห็ นถึ งการช่ วยกันคิด ช่ วยกันตัดสิ นใจโดยใช้เหตุ ผลเมื่ อมีปั ญ หา
เกิ ดขึ้น ซึ่ งในเหตุการณ์ น้ ี ปัญหาที่เกิ ดขึ้นก็คือต้นไทรไม่เห็นด้วยที่เพื่อนจะใช้ชื่อกลุ่มว่า ปลาโลมา
เพราะต้องการใช้ชื่อกลุ่มว่า ปลาฉลาม โดยให้เหตุผลว่าปลาฉลามว่ายน้ าเร็ วกว่า ดุ กว่า แต่เพื่อน ๆ
ในกลุ่มไม่เห็นด้วยจึงโต้แย้งโดยให้เหตุผลว่า ปลาโลมาเป็ นปลาที่ฉลาดแสนรู ้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็ก
ๆ ได้ช่วยกันตัดสิ นใจในการตั้งชื่อกลุ่มโดยช่วยกันคิดช่วยกันตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผล
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิ ปไตยในหนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาพบว่า
มี ข้อ ความที่ แ สดงถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ประชาธิ ป ไตยด้า นคารวธรรมมากที่ สุ ด ซึ่ งสาเหตุ ที่ พ บวิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิ ปไตยด้านคารวธรรมมากที่สุดอาจจะเนื่องมาจากวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยด้านคารวธรรมเป็ น
เรื่ องที่ถือว่าเป็ นพื้นฐานของการดาเนินชีวิตในสังคม ซึ่ งหากคนในสังคมนาไปใช้ในการดาเนินชีวิต
ก็จะทาให้อยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุ ขและเกิดความสงบเรี ยบร้อย ดังนั้นจึงได้มีการบรรจุ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ ประชาธิ ปไตยด้านคารวธรรมในหนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทยค่อนข้างมาก
เนื่ องจากผูเ้ รี ยนในระดับ ประถมศึ ก ษายังเป็ นเด็ ก สามารถที่ จะอบรมสั่ งสอนและปลู ก ฝั งให้เกิ ด
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พฤติกรรมต่าง ๆ ได้โดยง่าย และเมื่ออบรมสั่งสอนเป็ นประจาอย่างสม่าเสมอ เด็กจะซึ มซาบในสิ่ งที่
ถู กอบรมสั่งสอนจนเกิ ดเป็ นนิ สัย ดังที่ Education, Ministry (1993 : 1) ได้กล่ าวไว้ว่า ประชาธิ ปไตย
เป็ นกระบวนการที่เกิดจากการเรี ยนรู ้และการปฏิบตั ิ การเริ่ มต้นของการเรี ยนรู ้และการฝึ กฝนต้องเริ่ ม
ตั้งแต่ยงั อยู่ในวัยเด็กเพราะเป็ นวัยที่มีความคิดบริ สุทธิ์ สามารถซึ มซาบสิ่ งที่ได้รับการสั่งสอนและ
อบรมได้โดยง่าย ดังนั้นนัก เรี ยนในโรงเรี ยนประถมศึกษาและโรงเรี ยนประถมศึ ก ษาจึงเป็ นกลุ่ ม
บุ ค คลและสถาบัน ที่ เหมาะสมที่ สุ ดในการปลู ก ฝั ง วิถี ชี วิต แบบประชาธิ ป ไตย กอปรกับ วิถี ชี วิต
ประชาธิ ป ไตยด้า นคารวธรรมมี ค วามสั ม พัน ธ์ แ ละเกี่ ย วข้อ งกับ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละ
วัฒนธรรมของไทย จึ งยิ่งสะดวกที่จะนาไปบรรจุในหนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทย เพราะในหนังสื อ
เรี ย นวิ ช าภาษาไทย นอกจากจะให้ ค วามรู ้ ด้า นภาษาไทยแก่ ผูเ้ รี ย นแล้ว ยัง สามารถสอดแทรก
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรมไทยและเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ตอ้ งการให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ลงไป
ในหนังสื อเรี ยนได้ด้วย ดังที่ Somphayoon (n.d. : 196) ได้กล่าวไว้ว่า หนึ่ งในวิธี การสร้ างหนังสื อ
เรี ยนภาษาไทยคือความสัมพันธ์กบั กลุ่มประสบการณ์ อื่น ๆ ได้แก่ การสอดแทรกความรู ้ ความคิด
คุณธรรมต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นหลักสู ตรเข้าไว้ในเนื้อเรื่ องของบทต่าง ๆ เท่าที่จะสอดแทรกเข้าไปได้ เช่น
เรื่ องการทามาหากิน วัฒนธรรม ประเพณี จริ ยธรรม ฯลฯ
เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า วิ ถี ชี วิต ประชาธิ ป ไตยด้า นคารวธรรมที่ พ บมากที่ สุ ด ใน
หนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา คื อ การมีมารยาทในการพูด รู ้จกั ใช้วาจาสุ ภาพ และ
เหมาะสมแก่กาลเทศะ ซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะว่าวิธีการแสดงออกเกี่ยวกับวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยที่ง่าย
ที่สุด คือ การพูด ซึ่ งการพูดสามารถแสดงให้เห็ นถึ งความคิดความเชื่ อของบุคคลนั้น ๆ ผ่านคาพูดที่
พูดออกมา ดังที่ Lecturers of Thai Department, Faculty of Arts, Thammasat University (2008 : 10)
กล่าวว่า ภาษาเป็ นเครื่ องสะท้อนความคิดให้ปรากฏ การที่มนุ ษย์ในสังคมเข้าใจกันได้อย่างลึกซึ้ งไม่
เพียงแต่เนื้ อหาสาระเท่านั้น แต่อารมณ์ และทัศนคติ ซ่ ึ งแฝงอยู่ก็สามารถถ่ ายทอดผ่านภาษาได้ท าง
น้ าเสี ยง การเลือกใช้คาที่มีความหมายทางความรู ้สึก แม้แต่สาเนี ยงภาษาก็บอกได้ว่าผูพ้ ูดมีภูมิหลัง
และที่มาจากสังคมระดับใดหรื อภาคใดของประเทศ เหตุผลอีกประการหนึ่ งอาจจะเป็ นเพราะว่าวิชา
ภาษาไทยเป็ นวิชาที่ มุ่งให้ผูเ้ รี ยนมี ทกั ษะในการใช้ภาษาไทย สามารถฟั ง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังที่ระบุไว้ในตัวชี้ วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
(2551 : 1) ไว้วา่ วิชาภาษาไทยเป็ นวิชาทักษะที่ตอ้ งฝึ กฝนจนเกิดความชานาญในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่ อสารการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพื่อนาไปใช้ในชี วิตจริ ง ไม่ว่าจะเป็ นการฟั ง การพูด การ
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อ่าน และการเขี ย น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ องของการพู ดนั้น ต้องสอนให้ ผู เ้ รี ยนรู ้ จกั ใช้ภ าษาที่
ถู กต้อง ใช้ภาษาที่ สุภาพ และใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับระดับและฐานะของบุ คคลในสังคม
รวมทั้งการมีมารยาทในการพูด ซึ่ งลักษณะการพูดต่าง ๆ เหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่แสดงให้เห็ นถึงการมีวิถี
ชีวิตประชาธิ ปไตยการมีมารยาทในการพูด รู ้จกั ใช้วาจาสุ ภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ จึงทาให้
พบข้อความที่แสดงถึงวิถีชีวติ ประชาธิปไตยในด้านนี้ เป็ นจานวนมาก เหตุผลอีกประการหนึ่งอาจจะ
เป็ นเพราะว่าการพูดเป็ นวิธีการติดต่อสื่ อสารที่ง่ายและสะดวกที่สุด มนุ ษย์ในสมัยโบราณสามารถที่
จะปกครองบ้านเมืองให้สงบเรี ยบร้อยแม้วา่ จะไม่มีการบันทึกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไว้เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร ระบบประชาธิ ปไตยเดิมของกรี กก็มีที่มาจากการพูดซึ่ งเป็ นจารี ต ไม่มีการบันทึกไว้เป็ น
ลายลัก ษณ์ ต่ อ มาเมื่ อ มี ต ัว อัก ษรจึ ง มี ก ารบัน ทึ ก ไว้เป็ นลายลัก ษณ์ ด้ว ยเหตุ ที่ ก ารพู ด เป็ นการ
ติดต่อสื่ อสารที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว กอปรกับการพูดแสดงสามารถสะท้อนให้เห็นความคิดของผู ้
พูดที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งได้ จึงทาให้พบข้อความที่แสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านการมีมารยาทใน
การพูด รู ้จกั ใช้วาจาสุ ภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะมากกว่าเรื่ องอื่น ๆ
วิถีชีวติ ประชาธิปไตยที่พบมากเป็ นลาดับที่ 2 คือ วิถีชีวติ ประชาธิปไตยด้านสามัคคีธรรม ซึ่ ง
อาจจะเป็ นเพราะว่าการปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยในระดับประถมศึกษามุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดวิถี
ชีวิตประชาธิ ปไตยด้านคารวธรรมก่อน ซึ่ งหากผูเ้ รี ยนมีวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยด้านคารวธรรมแล้วก็
จะส่ งผลให้เกิดวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยด้านสามัคคีธรรม เช่น หากผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมด้านคารวธรรม
ที่วา่ ด้วยเรื่ องของการเคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น เคารพความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เคารพกฎระเบียบของสังคม
ยึดมัน่ ในขนบธรรมเนียมประเพณี ปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศแล้ว ผลที่ตามมาก็คือคนในสังคม
ก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข ก่อให้เกิ ดความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลี ยวกัน เพราะต่างคนต่าง
เคารพสิ ทธิ ของกันและกัน เคารพกฎระเบียบของสังคมและกฎหมายของประเทศ สังคมก็จะไม่มี
เรื่ องที่ เกิ ดจากการทะเลาะเบาะแว้งของคนในสังคม ทาให้ประเทศชาติสงบเรี ยบร้อย เมื่อพิจารณา
เฉพาะวิ ถี ชี วิต ประชาธิ ป ไตยด้า นสามัค คี ธ รรมพบว่า เรื่ อ งที่ พ บมากที่ สุ ด ในหนัง สื อ เรี ย นวิ ช า
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษา คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือว่างานส่ วนรวมเป็ นงานของตน ซึ่ ง
อาจจะเป็ นเพราะว่าการสอนให้รู้จกั เห็ นแก่ประโยชน์ส่วนรวมต้องเริ่ มสอนหรื อปลู กฝังตั้งแต่เด็ก
เนื่ องจากต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่เด็กจะเกิ ดจิ ตสานึ กและเกิ ดความตระหนักที่ จะทาประโยชน์
ให้แก่สังคมส่ วนรวม อีกทั้งต้องรู ้จกั ที่จะเสี ยสละประโยชน์ส่วนตนในบางครั้งเพื่อให้เกิดผลดีหรื อ
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เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวม ดังนั้นจึงปรากฏข้อความที่แสดงถึงการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือว่า
งานส่ วนรวมเป็ นงานของตนมากกว่าเรื่ องอื่น ๆ
วิถีชีวิตประชาธิ ปไตยที่พบน้อยที่สุดในหนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา
คือ วิถีชีวติ ประชาธิปไตยด้านปั ญญาธรรม ซึ่งอาจจะเป็ นเพราะว่าวิถีชีวติ ประชาธิปไตยในด้านนี้เป็ น
เรื่ องที่ อยู่ไกลตัวของผูเ้ รี ยนในระดับประถมศึกษา ผูเ้ รี ยนในระดับประถมศึกษายังเป็ นเด็กที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะจึงยังไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาในการตัดสิ นปัญหา หรื อใช้เหตุผลในการตัดสิ นปั ญหา
ได้มากนัก ดังนั้นจึงมีขอ้ ความที่แสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยในด้านนี้ ค่อนข้างน้อย เพราะถ้าหาก
บรรจุเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวติ ประชาธิปไตยในด้านนี้ในหนังสื อเรี ยนมาก ๆ อาจจะทาให้เนื้อหา
นั้นยากเกินกว่าระดับความรู ้ หรื อระดับสติปัญญาของผูเ้ รี ยนในระดับประถมศึกษา จึงทาให้พบวิถี
ชีวติ ประชาธิปไตยด้านปั ญญาธรรมน้อยกว่าวิถีชีวติ ประชาธิปไตยด้านอื่นๆ
เมื่อพิจารณาเฉพาะประเด็นของวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยด้านปั ญญาธรรมพบว่าเรื่ องที่พบมาก
ที่สุดในหนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา คือ การรู ้จกั ใช้ปัญญา ใช้เหตุผล และความถูก
ต้องในการตัดสิ น ปั ญ หาทั้งมวลมากที่ สุ ด รองลงมาคื อเรื่ องของเมื่ อ มี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น ทุ ก คนต้อ ง
ช่วยกันคิด ช่ วยกันตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผล ซึ่ งอาจจะอภิปรายได้วา่ ประเทศไทยต้องการให้เยาวชน
เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่รู้จกั ใช้ปัญญา ใช้เหตุผล ใช้ความถูกต้องในการตัดสิ นปั ญหาต่าง ๆ จึงได้มีการ
บรรจุเนื้อหาหรื อเรื่ องราวที่แสดงถึงวิถีชีวติ ประชาธิปไตยในเรื่ องนี้ ลงในหนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทย
แต่ก็ยงั มีจานวนไม่มากนักเนื่ องจากไม่เหมาะสมกับวุฒิภาวะและวัยของเด็กชั้นประถมศึกษา ส่ วนวิถี
ชีวติ ประชาธิปไตยด้านปั ญญาธรรมในเรื่ องของถ้ามีปัญหาโต้แย้งในหมู่คณะจะพยายามอภิปรายด้วย
สติ ปั ญ ญาให้ อี ก ฝ่ ายหนึ่ งเห็ น ชอบและคล้อ ยตามไม่ ป รากฏในหนัง สื อ เรี ย นวิช าภาษาไทยชั้น
ประถมศึกษา ซึ่ งก็เป็ นเพราะว่าเด็กระดับประถมศึกษายังไม่มีความรู ้ ความสามารถหรื อปั ญญามาก
พอที่จะอธิ บายให้ผอู ้ ื่นเห็นชอบและคล้อยตามความคิดของตนเองด้วยสติปัญญา เนื่องจากอยูใ่ นวัยที่
ระบบความคิดยังไม่ซับซ้อน คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น ไม่สามารถที่จะใช้คาพูดเพื่อให้คนอื่นคล้อย
ตามความคิดของตนเองด้วย ประกอบกับยังไม่มีคลังคามากพอที่จะสรรคามาพูดเพื่อโน้มน้าวใจผูอ้ ื่น
ได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ ทฤษฎี พ ฒ
ั นาการทางสติ ปัญ ญาของพี อาเจต์ (Piaget’s Theory of Intellectual
Development) ที่ ร ะบุ ไ ว้ว่ า เด็ ก อายุ 7-11 ปี มี พ ัฒ นาการอยู่ ใ นขั้น ปฏิ บ ั ติ ก ารคิ ด ด้ ว ยรู ป ธรรม
(Concrete operations) คือ สามารถใช้สมองคิดอย่างมีเหตุผล รู ้ จกั การแก้ปัญหากับสิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ น
รู ปธรรมได้ แต่ยงั ไม่ถึงขั้นปฏิบตั ิการคิดด้วยนามธรรม (Formal operations) ซึ่งจะมีในเด็กอายุ 11-15

Vol. 16 No. 1 (January-April) 2018

ROMMAYASAN 133

ปี ที่จะมีพฒั นาการทางด้านความรู ้ความเข้าใจถึงระดับสู งสุ ด เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผลกับปัญหา
ทุ ก ชนิ ด มี ค วามคิ ดแบบผูใ้ หญ่ เข้าใจในสิ่ งที่ เป็ นนามธรรมได้ ตลอดจนการสรุ ป กฎเกณฑ์ การ
ตั้งสมมติฐานและทอสอบสมมติฐานได้ (Chackping, n.d.: 33) ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจึง
ทาให้พบข้อความที่แสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยด้านปั ญญาธรรมค่อนข้างน้อยในหนังสื อเรี ยนวิชา
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
บทสรุ ป
ผลจากการวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิ ปไตยในหนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
พบว่า ในหนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทยมีขอ้ ความที่แสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยด้านคารวธรรมใน
เรื่ องของการมีมารยาทในการพูด รู ้จกั ใช้วาจาสุ ภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ มากที่สุด ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึ งคุณค่าของหนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทยในฐานะที่เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทยที่
มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนใช้ภาษาไทยเพื่อติดต่อสื่ อสารได้อย่างถู กต้องและเหมาะสม จึงทาให้พบวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยในด้านนี้มากกว่าด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ หนังสื อเรี ยนวิชาภาษาไทยยังมีคุณค่าในการใช้
เป็ นเครื่ องมือเพื่อสอดแทรกวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยอีกด้วย ซึ่ งครู ผูส้ อนวิชาภาษาไทยควรจะมีการ
สอดแทรกวิถีชีวตี ิประชาธิ ปไตยขณะที่ให้นกั เรี ยนอ่านบทอ่านในหนังสื อเรี ยนแต่ละบทเพื่อปลูกฝัง
ให้นกั เรี ยนมีวิถีชีวิตประชาธิ ปไตยและเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่สมบูรณ์ พร้อมด้วยวิถีชีวิตประชาธิ ปไตย
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รู ปแบบพัฒนาภาวะผู้นาเชิงสร้ างสรรค์ ของผู้บริหารองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
Model of Creative Leadership Development for Executives of Local
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับปั จจัยภาวะผูน้ าเชิ งสร้ างสรรค์ของ
ผูบ้ ริ ห ารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น จังหวัดบุ รีรัมย์ 2) เพื่ อศึ กษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อภาวะผูน้ าเชิ ง
สร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 3) เพื่อสร้างรู ปแบบพัฒนาภาวะ
ผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ จานวน
354 คนจากประชากรจานวน 2,835 คนของเทศบาลตาบลทั้งหมด 59 แห่ งเป็ นนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตาบล หัวหน้าหน่วยงานเทศบาลตาบล และพนักงานของเทศบาลตาบล การวิจยั ครั้งนี้
พบว่ารู ป แบบพัฒ นาภาวะผูน้ าเชิ ง สร้ างสรรค์ข องผูบ้ ริ ห ารองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น จัง หวัด
บุรีรัมย์ ประกอบด้วย 1) ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม 2) ปั จจัยด้านประสิ ทธิ ภาพการ
สื่ อสารภายในองค์ก ร 3) ปั จจัย ด้านทัศ นคติ เชิ งบวกในการท างาน 4) ปั จจัย ด้านการเสริ ม สร้ าง
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และ 5) ปั จจัยด้านการสร้างความไว้วางใจในองค์กร อันจะนาไปสู่ เป้าหมายการ
พัฒนาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
คาสาคัญ: ภาวะผูน้ า, ผูบ้ ริ หาร, องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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Abstract
The purposes of the research were 1) to investigate the creative leadership of the
executives of local governments in Buriram province, 2) to analyze the factors affecting the
creative leadership and 3) to design a model of creative leadership development for the executives
of the local governments in Buriram province. The sample was 354 council members, from 2,835
research participants of 59 sub-district municipalities in Buriram province consisting of majors,
sub-district municipality clerks, and heads of sub-district municipality divisions. The result
showed that the model of creative leadership development for the executives of the local
governments in Buriram province consisted of five major factors 1) team work, 2) building trust in
organization, 3) positive attitude towards work, 4) achievement motivation and 5) efficient
communication in organization. Lead to achieve target of creative leadership development for the
executives of the local governments in Buriram province.
Keywords: leadership, development, local governments
บทนา

ภาวะผู ้น าของบุ ค คลจึ ง เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ เป็ นผลรวมของพฤติ ก รรมกับ สิ่ ง แวดล้ อ มอัน
ก่ อ ให้เกิ ดพฤติ ก รรมที่ แ สดงออกแตกต่ า งกัน และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาซึ่ งจะเห็ น ว่า ใน
ปั จจุ บ ัน แนวคิ ด และทฤษฏี ข องภาวะผูน้ าใฝ่ บริ ก าร (servant leadership) ได้รับ ความนิ ย มและมี
แพร่ หลายในต่างประเทศสาหรับในประเทศไทยนั้นได้มีงานเขียนที่กล่าวถึ งแนวคิดนี้ อยู่บา้ งแต่ไม่
มากนักโดยใช้คาในภาษาไทยว่า “ภาวะผูน้ าแบบผูร้ ับใช้” แต่ในงานเขียนนี้ผเู ้ ขียนจะใช้คาว่า “ภาวะ
ผูน้ าใฝ่ บริ การ” ทั้งนี้ เนื่องจากต้องการจะสื่ อความหมายของภาวะผูน้ าในเชิงบวกและแนวคิดดังกล่าว
ไม่ใช่เรื่ องของการรับใช้ผอู ้ ื่นเพียงอย่างเดียวแต่เป็ นเรื่ องของหลักการทางานเป็ นทีมหลักพฤติกรรมที่
เอาใจใส่ ผูอ้ ื่นหลักการปฏิ บตั ิตามหลักจริ ยธรรมหลักการสนใจต่อความก้าวหน้าและเติบโตของผู ้
ตามและในขณะเดี ยวกันก็ให้ความสนใจต่อการเติบโตขององค์การด้วยสิ่ งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่อยู่
ภายใต้แนวคิดของ servant leadership ทั้งสิ้ น (Kangpeng, 2008: 3) และนักวิชาการ (Burn, 1978 : 7)
ได้เสนอแนวคิดว่าภาวะผูน้ าแห่ งการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) จะมีคุณลักษณะที่
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สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญขึ้นในองค์กร กลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์กร พร้อม
ไปกับการส่ งเสริ มให้เกิดการริ เริ่ มสร้างสรรค์ให้ได้ผลงาน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกด้วย
ผูน้ าต้องมีส่วนร่ วมแห่ งการเปลี่ยนแปลงรู ้จกั สร้างการทางานเป็ นทีมเพื่อมีอิทธิ พลเหนือผูต้ าม แต่จะ
เน้น การใช้สิ่งที่มีลกั ษณะเชิ งนามธรรมมากกว่า เช่น การใช้วิสัยทัศน์ (Vision) ค่านิ ยมร่ วม (Shared
Values) และการสร้างการทางานเป็ นทีมและการสื่ อสาร ให้กิจกรรมต่างๆ ที่ ทา มีความหมายเชิ ง
คุณค่าการสร้างความเข้าใจและความรู ้สึกมีส่วนร่ วมของผูต้ าม โดยตลอดกระบวนการ ความเป็ นผูน้ า
แห่ งการเปลี่ ยนแปลงจึ งขึ้ นอยู่ก ับ คุ ณ ลัก ษณะเฉพาะตัวของผูน้ า เช่ น ค่านิ ยม (Values) ความเชื่ อ
(Beliefs) และการสื่ อสารของผูน้ าเองมากกว่าการใช้ก ระบวนการการมี ส่ วนร่ วม การสร้ า งการ
ทางานเป็ นที ม และการสื่ อสารที่ ดีจะเน้นที่ ความมี ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) (Temeeyasuwann,
2007: 8) แนวคิ ดภาวะผูน้ าเชิ งวิสัยทัศน์ (visionary leadership) ได้ถู กพัฒ นาจากแนวคิ ดของภาวะ
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลงซึ่ งกล่าวไว้วา่ ภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (transformational leadership) จะกว้าง
ครอบคลุ ม แนวคิ ด ของภาวะผู ้น าเชิ ง บารมี (charismatic leadership) ภาวะผู ้น าเชิ ง วิ สั ย ทั ศ น์
(visionary leadership) รวมทั้งภาวะผูน้ าเชิงวัฒนธรรม(cultural leadership) ดังนั้นจึงมีความจาเป็ นที่
จะต้องมีรูปแบบของการพัฒนาภาวะผูน้ าที่พึงประสงค์ที่สามารถบริ หารสถานศึกษาไปสู่ ความสาเร็ จ
โดยผูน้ าในยุคใหม่ตอ้ งสามารถกระตุน้ ให้บุคลากรทางานร่ วมกันอย่างเต็มศักยภาพมีความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์มี วุฒิภาวะในการเป็ นผูน้ าสู งกล้าตัดสิ นใจและมุ่งผลสาเร็ จโดยมี เป้ าหมายให้เกิ ดการ
ดาเนิ นงานจริ งภายใต้ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริ หารเกิดผลสัมฤทธิ์ ของงาน ขณะเดียวกันก็ตอ้ งทาให้ทุกคน
บังเกิดความพึงพอใจในงานที่ทาด้วยการบริ หารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิ ทธิ ภาพภายใต้ภาวะผูน้ า
ที่ พึงประสงค์จะสามารถนาไปสู่ การพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาอันเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ด (Chankeaw,
2012: 7-8)
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึ ก ษาปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อภาวะผูน้ าเชิ งสร้ างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
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3. เพื่ อ สร้ า งรู ป แบบพัฒ นาภาวะผู น้ าเชิ ง สร้ า งสรรค์ข องผูบ้ ริ ห ารองค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
4. เพื่อเสนอตัวแบบของภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จังหวัดบุรีรัมย์
สมมติฐานการวิจัย
จากการศึ กษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้นามากาหนดเป็ น
สมมติฐานเพื่อใช้ทดสอบความถูกต้องของทฤษฎีไว้วา่
1. ระดับภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจังหวัดบุรีรัมย์
อยูใ่ นระดับสู ง
2. ภาวะผูน้ าที่ส่งผลต่อการบริ หารการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ด้านการส่ งเสริ มการทางานเป็ นที มด้านการสร้างความ
ไว้วางใจในองค์กร ด้านทัศนคติเชิงบวกในการทางาน ด้านการเสริ มสร้างแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ ด้าน
ประสิ ทธิภาพการสื่ อสารภายในองค์กร
3. รู ปแบบพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัด
บุรีรัมย์มีความเหมาะสม
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู ้ วิ จ ั ย ใช้ ก ารวิ จ ั ย แบบผส านวิ ธี (Mixed Methods Research)โดยวิ ธี วิ จ ั ย เชิ งคุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) และวิ ธี วิ จ ั ย เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่ ง ผู ้ วิ จ ั ย ได้ ก าหน ด
วิธีดาเนินการวิจยั เป็ น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 การวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) เพื่ อศึก ษาระดับปั จจัยภาวะผูน้ าเชิ ง
สร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป้ า หมายการวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพครั้ งนี้ ก าหนดกลุ่ ม ตัว อย่ า งเป้ า หมายได้แ ก่
บุ คลากรกลุ่มงานบริ หารของเทศบาลตาบล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี , สมาชิ กสภาเทศบาล,
หัวหน้าหน่วยงานเทศบาล และนักบริ หารงานตาแหน่งสายงานต่างๆ ของเทศบาลตาบลในจังหวัด
บุรีรัมย์ จานวน 20 คน เพื่อให้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Information) เกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
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ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น จัง หวัด บุ รีรัม ย์ใช้วิธี ก ารเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่างเป้ าหมายแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง(Structure
in-depth interview) ก าหนดโครงสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ประสานงานขอความอนุ เคราะห์ และขอความร่ วมมือเลื อกจากกลุ่มเป้ าหมาย
ผู ้ใ ห้ ข้อ มู ล (Key information) ตามแบบสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก แบบมี โ ครงสร้ า ง (Structured in-depth
interview)โดยการโทรศัพท์พร้อมทั้งเข้าประสานงานด้วยตนเองเลือกเวลาที่เหมาะสมและนัดหมาย
แล้วเข้าไปสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูล แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์จนครบตามกลุ่มเป้ าหมาย
จานวน 20 คน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิเคราะห์ขอ้ มูล จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content Analysis) พรรณนารายละเอียด ตีความ หาความหมาย และอธิบายความ โดยใช้วธิ ีวิเคราะห์
แบบอุ ป นัย (Analytic Induction) และ สถิ ติ เชิ ง พรรณนา ได้แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency)และสรุ ป
สาระส าคัญ แล้วนาประเด็นที่ ส รุ ป สาระส าคัญ ปรับ ความเชื่ อมโยงกับ กรอบแนวคิ ดการวิจยั และ
กาหนดเป็ นสมมติฐานเชิงปฏิบตั ิการในขั้นตอนการวิจยั เชิงปริ มาณต่อไป
ระยะที่ 2 การวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ า
เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร การวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นายกเทศมนตรี , สมาชิ กสภาเทศบาล, หัวหน้าหน่ วยงาน
เทศบาลตาบล และพนักงานเทศบาลของเทศบาลตาบล ในจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งหมด 59 แห่ ง จานวน
2,835คน (Buriram Provincial Local Administration Office, 2015: Copied documents)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นายกเทศมนตรี , สมาชิ กสภาเทศบาล, หัวหน้าหน่ วยงานเทศบาลและ
พนักงานเทศบาลของเทศบาลตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและสุ่ มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรการคานวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 727) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 354 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 8 ข้อ
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ตอนที่ 2 ข้อ มู ล แบบสอบถามระดับ ปั จจัย ภาวะผูน้ าเชิ งสร้ างสรรค์ของผูบ้ ริ ห ารองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวนรวม 29 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อมูลแบบสอบถามปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน 31 ข้อ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุ งและการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. น าหนั ง สื อขอความร่ วมมื อ ในการวิ จ ัย จากคณบดี บ ั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เสนอไปยัง
นายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตาบล สมาชิ กสภาเทศบาล หัวหน้าหน่ วยงานเทศบาลและพนักงาน
เทศบาลตาบล แต่ละแห่งที่เป็ นหน่วยตัวอย่าง
2. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีการนัดวันและเวลา
3. วิธี การเก็บ รวบรวมข้อมู ล ใช้วิธีก ารเชิ ญ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตาบล หัวหน้า
หน่วยงานเทศบาลและพนักงานเทศบาลตาบล แต่ละแห่ งที่เป็ นหน่วยตัวอย่างของเทศบาลตาบล มา
ประชุ มกัน ณ เทศบาลตาบลนั้นๆ พร้อมกับแจกแบบสอบถาม หลังจากนั้นผูต้ อบแบบสอบถามก็จะ
ทาการตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง แต่ถา้ คาถามใดไม่เป็ นที่เข้าใจของผูต้ อบก็จะมีการซักถามและ
ทาการอธิบายเพิ่มเติม เพื่อนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิจยั เชิงปริ มาณเป็ นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้าง
ขึ้นมาจากการทบทวนเอกสารแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ครั้งนี้ ที่มีลกั ษณะ
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า และแจกแบบสอบถามกับ กลุ่ ม ตัวอย่าง แล้วเก็บ แบบสอบถามด้วย
ตนเอง ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการ ตามขั้นตอนดังนี้ 1) ตรวจสอบความสมบู รณ์ และถู ก ต้องครบถ้วนของ
แบบสอบถามทุกฉบับ 2) บันทึกข้อมูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมสาเร็ จรู ป โดยมีหลักเกณฑ์การ
ให้คะแนนในการวัดระดับความคิ ดเห็ นหรื อการปฏิ บตั ิของกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถาม ใช้การ
วิเคราะห์ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ยร์ สั น (Pearson Product Correlation Coefficient) เพื่ อ
อธิ บ ายความสั ม พัน ธ์ ข องตัวแปรภาวะผูน้ าเชิ ง สร้ างสรรค์ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ผูบ้ ริ ห ารองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น และการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณหรื อการวิเคราะห์ การ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ คูณ (Multiple Linear Regression Analysis : R2) เพื่อทดสอบสมมติฐานของ
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ภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์โดยกาหนดระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 (Level of Significant .05)
ระยะที่ 3 การวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อสร้างรู ปแบบพัฒนาภาวะผูน้ าเชิ ง
สร้ างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจังหวัดบุ รีรัมย์ กลุ่มเป้ าหมายกลุ่ มเป้ าหมาย
สาหรับการวิจยั เชิ งคุณภาพ ได้แก่ ผูเ้ ชี่ยวชาญ นักบริ หารงานเทศบาล นักวิชาการ ผูท้ ี่มีความรู ้ ความ
ชานาญ และประสบการณ์ ที่ เกี่ ยวข้องในการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิ งสร้ างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น จัง หวัด บุ รีรัม ย์จานวน 20 คน ใช้วิธี ก ารเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่างเป้ า หมายแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ในขั้นตอนนี้ เป็ นการนาข้อมูลที่ได้จาก
ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 คือผลจากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามมาสร้างรู ปแบบพัฒนา
ภาวะผู น้ าเชิ ง สร้ างสรรค์ข องผู บ้ ริ ห ารองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น จัง หวัด บุ รีรั ม ย์ เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้การระดมความคิด (Brain Storming) ในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) โดยใช้
กระบวนการแบ่งกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบหรื อวิธีการพัฒนา
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และความสอดคล้องของตัวชี้วดั
ระดับความสาคัญภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
การเก็ บ รวบรวมข้อมู ลการเก็ บ รวบรวมข้อมูล การวิจยั เชิ งคุ ณภาพ โดยกระบวนการการ
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร (Workshop) ผู ้วิ จ ัย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ว ยการบัน ทึ ก ข้อ ความในแบบ
วิพากษ์วิจารณ์และการให้ขอ้ เสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายและวัดความสอดคล้องของตัวชี้วดั
ระดับความสาคัญภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในแต่ละด้าน
การวิเคราะห์ ข ้อมู ลนาข้อมู ลที่ ได้จากกระบวนการจัดประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการ(Workshops)
ของกลุ่มตัวอย่างเป้ าหมาย มาทาการถอดข้อความแล้วนามาจัดหมวดหมู่ว่าอยู่ในกลุ่มตัวแปรแล้ว
coding ถ้อยคาสาคัญ จากนั้นสรุ ปเรี ยบเรี ยงถ้อยค าใหม่ โดยการอธิ บายขยายความ (Explanation)
เพื่ อให้เกิ ดความชัดเจนในรายละเอี ยด โดยเรี ยงลาดับ จากความส าคัญมากไปหาน้อย สังเคราะห์
ข้อ สรุ ป สาระส าคัญ เที ย บเคี ย งกับ บริ บ ทของการวิจ ัย โดยใช้วิธี วิ เคราะห์ แบบอุ ป นัย (Analytic
Induction) แล้ววิเคราะห์หาความเชื่อมโยง ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้รูปแบบพัฒนาภาวะผูน้ า
เชิ ง สร้ า งสรรค์ข องผูบ้ ริ ห ารองค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น จังหวัดบุ รีรัม ย์ที่ ผ่านการประเมิ น ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมการพิจารณาเห็นชอบ
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิจยั หาระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์พบว่า ภาวะผูน้ าที่มีผลต่อภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จาเป็ นต่อภาวะผูน้ ามีจานวน 5 ด้าน คือ
X

S.D.

แปลผล

1. ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม

3.62

0.87

ระดับสู ง

2. ปัจจัยด้านการสร้างความไว้วางใจในองค์กร

3.64

0.80

ระดับสู ง

3. ปัจจัยด้านทัศนคติเชิงบวกในการทางาน

3.81

0.86

ระดับสู ง

4. ปัจจัยด้านการเสริ มสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์

3.72

0.84

ระดับสู ง

5. ปัจจัยด้านประสิ ทธิภาพการสื่ อสารภายในองค์กร

3.88

0.86

ระดับสู ง

3.73

0.846

ระดับสู ง

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น

รวม

2. ผลการวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิ งสร้ างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ผลการวิจยั ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จังหวัดบุรีรัมย์ มี 6 ด้านคือ
X

S.D.

แปลผล

1. ด้านความคิดสร้างสรรค์

3.94

0.92

ระดับสู ง

2. ด้านการมีวสิ ัยทัศน์เชิงกลยุทธ์

3.93

0.90

ระดับสู ง

3. ด้านการบริ หารทรัพยากรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

3.88

0.93

ระดับสู ง

4. ด้านการจัดการบริ หารเวลาเชิงกลยุทธ์

3.92

0.88

ระดับสู ง

5. ด้านศิลปะการสร้างมนุษย์สัมพันธ์

3.90

0.89

ระดับสู ง

องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
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6. ด้านการบูรณาการรนวัตกรรมและเทคโนโลยี
รวม

3.84

0.91

ระดับสู ง

3.90

0.91

ระดับสู ง

3. ผลการวิจยั ปั จจัยภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
พบว่าปั จจัยภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (y) พบว่า ไม่มีตวั แปร
พยากรณ์ คู่ใดมีปัญหาความสัมพันธ์กนั เองสู ง เนื่องจากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์ทุกคู่มีค่าระหว่าง มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยูร่ ะหว่าง .536 ถึง 0.725 ความสัมพันธ์กนั
สู งสุ ด คือ
ตัวแปร

x1

ปั จ จัย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การ ทางานเป็ นทีม (x1)
ปั จจัย ด้ า นการสร้ า งความ
ไว้วางใจในองค์กร (x2)
ปั จ จัย ด้า นทัศ นคติ เชิ ง บวก
ในการทางาน (x3)
ปั จจัย ด้ า นการเสริ มสร้ า ง
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (x4)
ปั จจัยด้านประสิ ทธิ ภาพการ

x2

x3

x4

x5

y

.696(**) .725(**) .621(**) .663(**) .828(**)
-

.641(**) .536(**) .650(**) .709(**)
-

.629(**) .661(**) .795(**)
-

.622(**) .690(**)
-

.780(**)

สื่ อสารภายในองค์กร (x5)
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผู ้บ ริ หารองค์ ก รปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น (y)

-
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ค่ า อ านาจการพยากรณ์ ข องตัว แปรพยากรณ์ แ ต่ ล ะภาวะผู ้น าที่ ส่ ง ผลต่ อ ภาวะผู ้น าเชิ ง
สร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ดว้ ยการค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่
ดี
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนดิบ
Y

=

1.067 + 0.333(x1) + 0.255(x5) + 0.240(x3) + 0.108 (x4) + 0.069

(x2)
สมการพยากรณ์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน
Z

=

0.351 (x1) + 0.268 (x5) + 0.248(x3) + 0.111 (x4) + 0.073 (x2)

4. ผลการศึกษาหาวิธีการพัฒนาภาวะผูน้ าและสร้างรู ปแบบภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ นาผลจากการศึกษาหาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตามระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูท้ รงคุณวุฒิที่
อยู่ในระดับ สู งจานวน 5 ด้าน มากาหนดรู ป แบบในการพัฒนา ประกอบด้วย 2 วิธี ได้แก่ 1) การ
พัฒ นาโดยตนเองประกอบ ด้วยกิ จกรรม ดัง นี้ ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น การศึ ก ษาต่ อในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น
พัฒนาศักยภาพการประชุ มปรึ กษาหารื อ และการรับฟังข้อมูลข่าวสาร 2) โดยหน่วยงานประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้ การประชุมกลุ่ม (Focus Groups) การระดมสมอง (Brain Storming) และจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ (Workshops) ทัศนศึกษา ส่ งไปฝึ กอบรม ส่ งไปสัมมนา ฝึ กงาน และปฏิบตั ิโครงงาน
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาหาระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จังหวัดบุรีรัมย์
1.1 ด้านการส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม พบว่า คุณลักษณะของบุคลากรที่ มีผลต่อภาวะ
ผูน้ า มี ความสอดคล้องกับ แนวคิดของ (Prasertsri, 2008: 179) ความส าคัญและประโยชน์ของการ
ทางานเป็ นที ม การเรี ยนรู ้เป็ นที มเป็ นการสร้ างสมดุ ลระหว่างการท างานกับ การเรี ยนรู ้ให้เกิ ดขึ้ น
ในขณะทางานอย่างเป็ นธรรมชาติ ซ่ ึ งช่ วยขยายความรู ้ ความสามารถของพนัก งานในขณะท างาน
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ร่ วมกันเนื่องจากการเรี ยนรู ้เป็ นทีมเป็ นคุณลักษณะที่ปฏิบตั ิได้ การทางานเป็ นทีมนับว่ามีความสาคัญ
ผูน้ าองค์กรควรสร้างการเรี ยนรู ้ เป็ นทีม ให้เกิดขึ้นเป็ นอันดับแรก ในการบริ หารและการนาองค์กร
ด้วยโครงสร้างแบบที มงาน จาเป็ นต้องอาศัยปั จจัยต่างๆ ดังนี้ การมีส่วนร่ วมโดยรวม การมุ่งเน้นที่
ลูกค้าเป็ นสาคัญ ต้องมีความชื่นชอบต่อค่านิยมเรื่ องความหลากหลาย มีการแบ่งปันสารสนเทศ มีการ
รั บ ฟั ง ทราบผลการท างานของที ม งาน มี ก ารปรั บ ปรุ ง อย่า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารมอบอ านาจความ
รับ ผิดชอบตัดสิ นใจ การสร้ างมูล ค่าเพิ่ม การให้การยอมรั บ ได้แก่ การยกย่องยอมรับและการให้
รางวัล ตอบแทนในสิ่ งที่มีคุณค่าทัว่ ทั้งองค์กรและชุ มชน ย่อมช่ วยเสริ มสร้างแรงจูงใจต่อทีมงานให้
สร้ างผลงาน ต่อไปให้สูงยิ่งขึ้ นและยังสอดคล้องกับ แนวคิดของ (Jijareon, 2002: 65) กล่าวว่าการ
เรี ยนรู ้เป็ นทีม จะต้องมีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่กนั เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารของทีมให้เกิดขึ้นและนา ไปสู่ การเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการทางานขององค์กรต่อไป
1.2 ด้านการสร้างความไว้วางใจในองค์กร พบว่า ความไว้วางใจในองค์กรมีความสาคัญ
ต่อการทางานของบุคลากรที่มีผลต่อภาวะผูน้ า มีความสอดคล้องแนวคิดของ (Luhman, 1979: 454)
ความไว้วางใจแสดงถึ งระดับ ความมัน่ ใจของบุ ค คลหนึ่ งที่ มี ต่อผูอ้ ื่ นในการกระท าที่ เป็ นธรรม มี
จริ ยธรรม และสามารถพยากรณ์ ได้ ยังยืนยันว่า คุณค่า สาคัญของความไว้วางใจ คือ ทาให้สมาชิ ก
องค์กรลดความซับซ้อนของชีวิตองค์กร พยายามสังเคราะห์การศึกษาความไว้วางใจตามแนวทฤษฎี
องค์กรและมองความไว้วางใจ ใน 5 แนวคิด คือ ความคาดหวังของบุคคล (individual expectation)
ความสัมพันธ์ระหว่างบุ คคล (interpersonal relationships) การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิ จ (economic
exchanges) โครงสร้างทางสังคม (social structures) และพฤติกรรมจริ ยธรรม (ethical behavior) เขา
เห็ น ด้วยว่า ความไว้วางใจเป็ นโครงสร้ าง ส าคัญ ในการเข้าใจพฤติ ก รรมระหว่างบุ คคลและกลุ่ ม
ประสิ ท ธิ ผลของการจัดการ การแลกเปลี่ ยนทางเศรษฐกิ จและความมัน่ คงของความสัม พันธ์ ทาง
สังคมและยังสอดคล้องกับแนวคิดของ (Lewicki et al, 1998 : 438) เสนอว่า ทั้งความไว้วางใจและ
ความไม่ไว้วางใจ ไม่ใช่สิ่งที่อยูต่ รงข้ามกันหรื ออยูเ่ ฉพาะด้านใดด้านหนึ่ ง แต่แทนที่จะแยกออกจาก
กันแต่ทว่า มีความเกี่ยวพันกัน โครงสร้างมติเดียวที่อาจจะอยูร่ ่ วมกันควบคู่กนั ไปภายในบุคคล
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1.3 ด้านทัศ นคติ เชิ งบวกในการท างาน การแนวคิ ดเชิ งบวกในการท างานขององค์ก ร
พบว่า ด้านทัศนคติ เชิ งบวกในการท างานที่ มี ผลต่อแนวคิดที่ มีค วามส าคัญ มี ความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ (Katzell and Thompson. 1991 : 144-153) กล่าวว่า บุ คคลที่ มีท ศั นคติ ท างบวกต่อการ
ทางานและองค์กร จะเป็ นแรงจูงใจอย่างมากให้บุคคลปฏิบตั ิงานของเขาและยังคงอยูใ่ นองค์กรต่อไป
และสอดคล้องกับแนวคิ ดของ (Tungsinsupsiri, 2007: 63-64)ทัศนคติเชิ งบวก หมายถึ ง การที่ มอง
เรื่ องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแง่ดี ทาให้มีชีวติ ที่ดีข้ ึนและมีความสุ ขในทุกๆวัน แน่นอนว่าสิ่ งที่เจ้าหน้าที่
ผูใ้ ห้บริ การต้องพบเจอ คื อการร้องเรี ยนจากลู กค้าผูท้ ี่ไม่พอใจในเรื่ องต่างๆ ผูใ้ ห้บริ การ จะต้องมี
ความอดทนในการรับฟั งปั ญหาเหล่านั้น หากพวกเขาสามารถปรับทัศนคติให้เป็ นความคิดเชิ งบวกก็
จะสามารถรับมือกับความกดดันได้ และช่วยให้ปัญหานั้นๆ ผ่านไปด้วยดี และปราศจากอคติ การคิด
เชิ งบวกก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อ 3 ฝ่ าย ดังนี้ 1) เจ้าหน้าที่ผูใ้ ห้บริ การ 2) ผูข้ อรับบริ การ ลูกค้า หรื อ ผู ้
ติดต่อ 3) องค์กรหากการบริ การเป็ นที่พึงพอใจของลูกค้า
1.4 ด้านการเสริ มสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ พบว่า ด้านการเสริ มสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ที่ มี ผลต่อภาวะผูน้ าเชิ งสร้ างสรรค์ มี ค วามสอดคล้องกับแนวคิดของ (Santhiwong, 2003: 390) ได้
กล่าวไว้วา่ ทฤษฎีการจูงใจ ERG เป็ นการพัฒนาโดยยึดพื้นฐานความรู ้มาจากทฤษฎีการจูงใจของมาส
โลว์ โดยตรงแต่ได้มีการสร้างรู ปแบบที่เป็ นจุดเด่นที่ต่างไปจากทฤษฎีของมาสโลว์ซ่ ึ งจากการศึกษา
ของอัล เดอเฟอร์ เห็ นว่าความต้องการของมนุ ษ ย์แบ่งเป็ น 3 ประเภทคื อ 1) ความต้องการอยู่รอด
(Existence : E) 2) ความสัมพันธ์ทางสังคม (Relatedness : R) 3) ความต้องการก้าวหน้าและเติ บโต
(Growth : G) เป็ นความต้องการที่ เกี่ ยวกับ การพัฒนาการเปลี่ ยนแปลงฐานะสภาพและการเติ บ โต
ก้า วหน้ า ของผู ้ท างานความต้อ งการอยากเป็ นผู ้มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม บุ ก เบิ ก มี ข อบเขตอ านาจขยาย
กว้างขวางออกไปเรื่ อยและการพัฒ นาความรู ้ ความสามารถส าหรั บ ในองค์ก รจะหมายถึ งความ
ต้องการที่ จะได้รับ ความรับ ผิดชอบเพิ่ ม หรื อความต้องการอยากได้ท ากิ จกรรมใหม่ที่มี โอกาสใช้
ความรู ้ความสามารถใหม่และการได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับงานด้านอื่นมากขึ้น และยังสอดคล้อง
กับแนวคิดของ (McClelland 1973 : 1-14) ได้แบ่งองค์ประกอบของแรงจูงใจออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้ 1)

Vol. 16 No. 1 (January-April) 2018

ROMMAYASAN 149

ทัก ษะ (Skill) 2) ความรู ้ (Knowledge) 3) อัตมโนทัศน์ (Self - concept) 4) ลัก ษณะนิ สัย (Trait) 5)
แรงจูงใจ (Motives)
1.5 ด้านประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อสารภายในองค์ก รพบว่า ด้านประสิ ท ธิ ภ าพการสื่ อสาร
ภายในองค์ก รที่ มี ผ ลต่ อ ภาวะผูน้ าเชิ ง สร้ างสรรค์ มี ค วามหมายของการสื่ อสาร เป็ นการสื่ อ สาร
ความหมายในทางใดทางหนึ่ งที่มีลกั ษณะของการส่ งและรับสารภายในบริ บท หรื อสภาพแวดล้อม
หนึ่งๆการเชื่ อมโยงความรู ้สึกต่างๆ ของบุคคลที่ทาการสื่ อสารเข้าด้วยกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ
(Sudcharee, 1999: 26) ได้ใ ห้ ค วามส าคัญ ของการสื่ อ สารขององค์ ดัง นี้ ลัก ษณะขององค์ก ร ใน
ปัจจุบนั ทุกองค์กรไม่วา่ จะเป็ นลักษณะใดก็ตาม ต้อง เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ทาให้
องค์กรต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่ งองค์กรต้องมีสายใย ของการสื่ อสาร (Communication Network)
ที่ทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ หากองค์กรต้องการ ความได้เปรี ยบในเชิงแข่งขันจาเป็ นจะต้องใช้
กลยุทธ์ ที่เกี่ ยวข้องกับขั้นตอนของการสื่ อสาร กล่าวคือ 1) ขั้นการได้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ โดยการ
สังเกตสภาพการแข่งขันภายนอก ศึกษาเงื่อนไขต่างๆ วิเคราะห์สร้างสรรค์ของคู่แข่ง และเชื่ อมโยง
ข้อมู ล ข่ าวสารทั้ง หมดให้อยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะ ถู ก ถ่ ายเทออกไป 2) ขั้น การแลกเปลี่ ย นข้อมู ล
ข่ า วสาร มี ก ารส่ ง ข้อ มู ล ข่ า วสารไปยัง บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้อ งและยัง สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ
(Ajinsamajarn, 2007: 145-146) ให้ ค วามหมายขององค์ ป ระกอบ เป็ นกระบวนการสื่ อสารที่
ประกอบด้วย 6 อย่าง ได้แก่ ผูส้ ่ ง ข่าวสาร ช่อง ผูร้ ับ ผลสะท้อนกลับ และสถานการณ์
2. ผลการวิจยั ระดับ ภาวะผูน้ าเชิ ง สร้ างสรรค์ ข องผู บ้ ริ ห ารองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น
จังหวัดบุ รีรัม ย์ โดยรวม อยู่ในระดับ สู ง ค่าเฉลี่ ย ( X ) เท่ากับ 3.90 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เท่ากับ 0.91 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ มี
ระดับภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์อยูใ่ นระดับสู ง ทุกด้าน เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ สู งสุ ด
คือ ด้านความคิ ดสร้ างสรรค์ ค่าเฉลี่ ย ( X ) เท่ากับ3.94ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.92
รองลงมา ด้านการมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ด้านการจัดการบริ ห ารเวลาเชิงกลยุทธ์ ด้านศิลปะการสร้าง
มนุ ษย์สัมพันธ์ ด้านการบริ หารทรัพยากรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการบูรณาการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ค่ า เฉลี่ ย ( X ) เท่ า กับ 3.93,3.92, 3.90, 3.88 และ3.84 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
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เท่ากับ 0.90, 0.93, 0.88, 0.89 และ 0.91 ตามลาดับ ซึ่ งมี ความสอดคล้องกับแนวคิดของ Nakvichet
(2009: 2) ที่กล่ าวไว้วา่ ภาวะผูน้ าเชิ งสร้ างสรรค์หมายถึง ความสามารถ ของผูน้ าในการผลักดันให้
ผูร้ ่ วมงานร่ วมกันปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้ าหมายที่ดีงาม ด้วยการคิดต่าง คิดหลายมติ คิดบวก คิดเชิ ง
สร้างสรรค์และพัฒนา รวมทั้งการคิดแก้ปัญหา
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั เพื่อนาไปใช้
1) ผูบ้ ริ หารควรมีใจเป็ นกลางไม่เลือกปฏิบตั ิ หรื อแบ่งแยกทีมงานในองค์กร มีการอบรม
เพิม่ ความรู ้ความสามารถให้กบั ทุกทีมงานในองค์กร และมีความเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ายจะทาให้บริ หาร
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สะดวกรวดเร็ วกับการดาเนินงานในองค์กรนั้นๆ มีผลงานดียิ่งขึ้น ควรเปิ ดการ
อบรมคุณธรรม จริ ยธรรม และการรับผิดชอบงานที่กระทาอยูอ่ ย่างต่อเนื่ องสม่าเสมอ เพื่อบริ การกับ
ประชาชนโดยรวมส่ วนใหญ่ ข องชุ ม ชนให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพควรปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิราชการให้ดียงิ่ ขึ้นกว่านี้โดยมีเป้ าหมายสู งสุ ดคือประชาชนนั้น ผูบ้ ริ หารต้องมี
จิตอาสา จิตสาธารณะที่สามารถจะพัฒนาความคิด แล้วนามาปฏิบตั ิงานให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด คือ
ประชาชน
2) ควรมีการให้ขวัญและกาลังใจกับบุคลากรส่ วนท้องถิ่ น ที่ปฏิ บตั ิงานดี เด่น ควรได้รับ
แรงจูงใจ เช่ น การเลื่อนขั้นเงิ นเดื อน หรื อได้รับโบนัส ในการปฏิบตั ิงานอย่างให้มีคุณธรรมในการ
บริ หารงานอย่าเห็ นแก่ตวั ควรมี การตรวจสอบตามกรอบระเบี ยบราชการเพื่อถ่วงดุ ลซึ่ งกันและกัน
อย่างชัดเจนปฏิบตั ิงานโดยเข้มแข็งควรมีการจัดให้มีอินเตอร์ เน็ทชุมชน หรื อหมู่บา้ นทุกหมู่บา้ น ทุก
ชุมชน การสื่ อสารต้องมีความชัดเจนทุกขั้นตอนในการรับข่าวสารรวมถึงประชาชนด้วย
2.ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1) รู ปแบบพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารเทศบาลเมือง
2) รู ป แบบการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนด้านการพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตของเขตเทศบาล
ตาบลในจังหวัดบุรีรัมย์

Vol. 16 No. 1 (January-April) 2018

ROMMAYASAN 151

บทสรุ ป

รู ปแบบพัฒนาภาวะผูน้ าเชิ งสร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นจังหวัด
บุรีรัมย์ ประกอบด้วย ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการทางานเป็ นทีม ปั จจัยด้านประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสาร
ภายในองค์กร ปั จจัยด้านทัศนคติเชิงบวกในการทางาน ปั จจัยด้านการเสริ มสร้างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
และปั จจัยด้านการสร้ างความไว้วางใจในองค์ก รอันจะนาไปสู่ เป้ าหมายการพัฒ นาภาวะผูน้ าเชิ ง
สร้างสรรค์ของผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็ นการประมวลแนวคิดโครงสร้างทางสังคม พลเมือง การพัฒนาพลเมือง ตาม
ระบอบประชาธิ ปไตยในศตวรรษที่ 21 แนวคิ ดทฤษฎี การพัฒนา แนวคิดการพัฒ นาพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิ ป ไตย โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อนาเสนอการศึ กษาเกี่ ยวกับการพัฒนาพลเมื องตาม
ระบอบประชาธิ ปไตยในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งประกอบด้วย 5 ประการ คือ 1) รับผิดชอบตัวเองและพึ่ง
ตัวเองได้ 2) เคารพหลักความเสมอภาค และสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น 3) เคารพความแตกต่าง 4) เคารพกติกา 5)
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและส่ ว นรวม และสามารถสร้ า งพลเมื อ งที่ ดี มี คุ ณ ภาพได้ ประเทศจะมี
ประชาธิ ป ไตยที่ เข้ม แข็ ง มั่น คง และเป็ นประชาธิ ป ไตยที่ เป็ นการปกครองโดยประชาชน ของ
ประชาชน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริ ง ต้องมีหัวใจสาคัญของระบอบประชาธิ ปไตย 5 ประการ
คือ 1) หลักการอานาจอธิ ปไตยเป็ นของปวงชน 2) หลักสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน 3) หลัก
ความเสมอภาค 4) หลักการปกครองโดยกฎหมายและหลักนิ ติธรรม และ 5) หลักการเสี ยงข้างมาก
(Majority rule) ควบคู่ ไปกับ การเคารพในสิ ท ธิ ข องเสี ยงข้างน้อย (Minority Rights) โดยในแต่ล ะ
หลัก การชี้ ให้เห็ น ถึ ง แนวทางพื้ น ฐานการปฏิ บ ัติ ตนของการพัฒ นาเป็ นพลเมื อ งที่ ดี ตามระบอบ
ประชาธิปไตย
คาสาคัญ: การพัฒนาพลเมือง, ประชาธิปไตย
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Abstract
This article collects all concepts of Social Structure theory, citizenship, citizen
Development in Democratic Regime in 21st century, theory of development, theory of developing
the citizen in democracy. This objectives aimed to present the citizenship Development in
Democratic Regime in 21st century to be composed of 5 principle 1) Take responsibility for
yourself and rely on yourself 2) To respect for equality and human right 3) To respect for
differences 4) To respect for rule 5) To take responsibility for social and public There will make a
good citizens and qualified people for strong country and democracy pulse by people and for
people. Democracy composed of 5 principle 1) Peoples sovereignty principle 2) Human Rights and
Freedom of the people 3) Equality 4 ) pule by low and rule of low 5) Majority principle with
minority rights respect each principle will enhance the good citizenship developing in democratic
regimes.
Keywords: development citizenship, democracy
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บทนา

สั งคมไทยเป็ นสั งคมที่ มี ป ระวัติศ าสตร์ เป็ นมาอัน ยาวนาน ตั้งแต่ บุ พ กาลมี วิถี ชี วิต ความ
เป็ นอยูท่ ี่เรี ยบง่าย เป็ นสังคมที่อยูร่ ่ วมกันอย่างสมานฉันท์ มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ เกื้อกูลซึ่ งกันและกัน
มีประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่ งในเวลาต่อมาได้มีวิวฒั นาการเข้าสู่ ระบบศักดินา มีหวั หน้าดารง
ฐานะเป็ นตัวแทนชุ มชนใหญ่ มีการเปิ ดให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตการสัมพันธ์ภายในชุมชน ภายใต้การ
กากับ ดู แลของผูน้ า เมื่ อกาลเวลาผันผ่านไป ชุ ม ชนมี ข นาดใหญ่ ข้ ึ น จากชุ ม ชนจึ งกลายเป็ นเมื อง
ประเทศ เกิ ดรัฐต่างๆ ขึ้น มีเจ้าฟ้ า หรื อกษัตริ ยด์ ารงฐานะเป็ นตัวแทนของชุ มชนใหญ่ ซึ่ งต่อมาเมื่อ
กาลเวลาผ่านไป จากชุ มชนใหญ่กลายเป็ นรัฐ เป็ นประเทศ ความเปลี่ ยนแปลงต่างๆ เริ่ มขึ้นจากวิถี
ชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่เรี ยบง่าย รักความสงบอยูร่ ่ วมกันอย่างสมานฉันท์ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน
มีประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม ก็เริ่ มที่จะลดน้อยลงไป สังคมไทยให้ความสาคัญกับวัตถุและความ
ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ความเสื่ อมทางด้านศีลธรรมจึงเกิดขึ้นแพร่ หลายทัว่ ไป ส่ งผล
กระทบต่อสังคมไทยเป็ นอย่างยิง่ ก่อให้เกิดปั ญหาสังคมตามมาอย่างมากมาย นับวันปั ญหาดังกล่าวยิ่ง
ทวีค วามรุ น แรงมากขึ้ น ดังจะเห็ น ได้จากช่ วงสิ บ ปี ที่ ผ่า นมา สั ง คมไทยเต็ม ไปด้วยความขัดแย้ง
ทางด้านความคิด จนแสดงออกถึงความรุ นแรง จนเสี ยชีวิตและเลือดเนื้อ ประชาชนคนไทยแตกแยก
เป็ นหลายฝ่ ายทาให้เกิดผลกระทบเป็ นวงกว้างเกิดภาวะชะงักงันของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ
การลงทุนของต่างประเทศ การส่ งออกสิ นค้า ความเป็ นอยู่ของประชาชน ขวัญและกาลังใจของคน
ไทย ได้ลดน้อยถอยลง สิ่ งหนึ่ งที่จะช่ วยแก้ไขปั ญหาของประเทศไทยได้ คือ การพัฒนาพลเมืองให้
เข้าใจ เข้าถึ ง คาว่า ระบอบประชาธิ ปไตยอย่างแท้จริ ง จึงจะทาให้สังคมไทยมีความสงบสุ ข และมี
สันติสุข ภายใต้คาที่วา่ “การพัฒนา, พลเมือง,ระบอบประชาธิปไตย” นัน่ เอง
ความหมายและลักษณะของการพัฒนาพลเมือง
เมื่อกล่าวถึงพลเมืองของประเทศใด ย่อมหมายถึงบุคคลทั้งหลายที่มีสัญชาติของประเทศนั้น
ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่งการดารงตนให้เป็ นพลเมืองที่ดีน้ นั จะต้องปฏิบตั ิตนตามกฎหมาย
ด ารงตนให้ เป็ นประโยชน์ ต่ อ สั ง คม ซึ่ งพลเมื อ งที่ ดี ใ นระบอบประชาธิ ป ไตย มี ห ลัก ดัง นี้ คื อ
รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ เคารพหลักความเสมอภาคและสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น เคารพความแตกต่าง
เคารพกติ กาสั งคม มีค วามรับ ผิดชอบต่ อสังคม และส่ วนรวม อี ก ทั้งการนาความรู ้ ความเข้าใจใน
หลักการของระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญควบคู่กนั ไปกับการสร้างพลเมืองที่ดี ซึ่ งหัวใจ
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สาคัญของระบอบประชาธิ ปไตย คือ (1) หลักการอานาจอธิ ปไตยเป็ นของปวงชน (2) หลักเสรี ภาพ
(3) หลักความเสมอภาค (4) หลักการปกครองโดยกฎหมายหรื อหลักนิติธรรม (5) หลักการเสี ยงข้าง
มาก (Majority rule) ควบคู่ไปกับการเคารพสิ ทธิของเสี ยงข้างน้อย (Minority rights)
“การพัฒนา” หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การทาให้ดีข้ ึนการทาให้เจริ ญขึ้น (Dictionary of
Royal Academy 2011 (2013: 827)
“พลเมือง”หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน ผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่พลเมื องได้ครบถ้วน
ทั้งกิจที่ตอ้ งทา และกิจที่ควรทา (Dictionary of Royal Academy 2011, 2013: 817)
“ระบอบประชาธิปไตย” หมายถึง ระบอบการปกครองที่ อานาจอธิ ปไตยเป็ นของปวงชน
ประชาชนมี สิ ท ธิ เสรี ภาพโดยอาศัยหลัก การของการแบ่ งแยกอานาจและหลัก การที่ ว่าด้วยความ
ถูกต้องแห่งกฎหมาย การที่ประชาชนเป็ นผูเ้ ป็ นใหญ่ เป็ นผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจในสังคมชุ มชนที่
ตนอาศัยและมีความผูกพันอยู่ ระบอบประชาธิ ปไตยภาษาอังกฤษ คือ (Democracy) และภาษากรี ก
คือ (Demokratia) ซึ่ งประกอบด้วยคา 2 คา คือ Demos ที่ แปลว่า ประชาชน (The people) กับ คาว่า
Kratia ที่มีรากฐานมาจากคากริ ยาคาว่า Kratien หรื อคานามจะเขียนว่า Kratos แปลว่า การปกครอง
(to rule) ดังนั้นประชาธิ ปไตย (Demokratia) จึงหมายถึง การปกครองโดยประชาชน (Government
by the people) หรื อหมายถึ ง ประชาชนมี อานาจสู งสุ ดในการปกครองประเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ความหมายตาม Dictionary of Royal Academy 2011 ที่หมายถึง ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชน
เป็ นใหญ่ (Sinsawat, 2011: 15)
ลักษณะของการพัฒนาพลเมือง
ประชาธิ ป ไตยจะพัฒ นาก้าวหน้าไปได้ม ากน้อยเพี ยงใดนั้น ปั จจัยส าคัญ อยู่ที่ ก ารพัฒ นา
ตนเองของประชาชนเป็ นหลักการพัฒนาตนเองของประชาชนหมายถึงการพัฒนาในหลายๆ ด้าน แต่
การพัฒนาเบื้องต้นที่สาคัญที่สุดก็คือการพัฒนาตนเองทางด้านการศึกษา คนที่มีการศึกษานั้นจะเป็ น
คนที่มีระบบและระเบียบทางความคิดอย่างเป็ นเหตุเป็ นผล เมื่อพบกับปั ญหาใดปั ญหาหนึ่งที่จะต้อง
ตัดสิ นใจก็จะใช้ความรู ้ที่สั่งสมมานั้นไตร่ ตรองเพื่อการตัดสิ นใจได้อย่างมีหลักมีเกณฑ์ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยมีความจาเป็ นที่จะต้องอาศัยคนที่มีความรู ้มากเป็ นพิเศษ ทั้งนี้เพราะความรู ้ของ
คนจะช่วยให้การวิเคราะห์สิ่งที่ปรากฏขึ้นในสังคมเป็ นไปอย่างถูกต้องมากขึ้นและมีความเป็ นตัวของ
ตัวเองสู งที่จะตัดสิ นใจสิ่ งใดได้ดว้ ยความเชื่ อมัน่ โดยไม่ตอ้ งมีใครมาโน้มน้าวให้เป็ นพลเมืองดี ตาม
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วิถีชี วิตประชาธิ ป ไตย มี แนวทางการปฏิ บ ตั ิ ตนดังนี้ การแสดงความคิ ดอย่างมี เหตุ ผล การรับ ฟั ง
ข้อคิดเห็นของผูอ้ ื่นการยอมรับเมื่อผูอ้ ื่น มีเหตุผลที่ดีกว่า การตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์
การเคารพระเบียบของสังคม การมีจิตสาธารณะ คือ ทาประโยชน์ส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบัติ
การเป็ นพลเมืองที่ดีจะมีลกั ษณะอย่างไรนั้นสังคมจะเป็ นผูก้ าหนดลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อ
จะได้พลเมื องที่ ดี คุณ สมบัติของสมาชิ กในสังคมจะต้องมีคุณสมบัติของการเป็ นพลเมื องที่ ดี เช่ น
ขยัน อดทน ซื่ อสั ตย์ ประหยัด รั บ ผิดชอบ มี เหตุ ผล โอบอ้อมอารี มี เมตตา เห็ นความส าคัญ ของ
ประโยชน์ส่วนรวม มี คุณธรรมนาความรู ้ มี การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ดังนั้น พลเมืองที่ดีตาม
ระบอบประชาธิ ปไตย จึงหมายถึง ประชาชนที่ปฏิบตั ิหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วนทั้งกิจที่ตอ้ งทา และ
กิจที่ควรทา ร่ วมกันตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆ ของสังคมที่ตนอาศัยผูกพันอยู่ ดาเนินชีวติ ในสังคมโดยยึด
หลักประชาธิ ปไตย ในชี วิตประจาวันในการอยู่ร่วมกัน ปฏิ บตั ิต่อกัน ด้วยความเคารพทั้งกาย วาจา
และใจ ไม่กา้ วก่ายสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น และเคารพกฎเกณฑ์ในสังคม (Thawanarunitkul, 2012: 23 )
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับประชาธิปไตย
อริสโตเติล ได้เปรี ยบเทียบแบ่งรู ปแบบการปกครองออกเป็ นสามรู ปแบบ ได้แก่ การปกครอง
โดยบุคคลเพียงคนเดียว (สมบูรณาญาสิ ทธิ ราช/ทรราช) การปกครองโดยคณะบุคคลส่ วนน้อย (อภิ
ชนาธิ ปไตย/คณาธิ ปไตย) และการปกครองโดยคนส่ วนใหญ่ (โพลิตี/ประชาธิ ปไตย) ซึ่ งรู ปแบบที่
กล่าวมานั้น อริ สโตเติลได้จดั รู ปแบบการปกครองออกเป็ นรู ปแบบที่ดีและเลวตามลาดับและเขาได้
พิจารณาว่าระบอบประชาธิ ปไตยเป็ นการปกครองที่ไม่ดี เมื่อเทียบกับการปกครองโดยชนชั้นกลาง
เขาเชื่อว่ารากฐานของระบอบประชาธิปไตยนั้นมาจากเสรี ภาพ ซึ่ งมีการปกครองแบบดังกล่าวเท่านั้น
ที่พลเมืองสามารถแบ่งปั นเสรี ภาพร่ วมกันได้ ซึ่ งเขาได้โต้แย้งว่านี่เป็ นวัตถุประสงค์ของการปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตย โดยทิศทางหลักของเสรี ภาพ ประกอบด้วยภาวะผูน้ าและผูต้ ามที่ดี เนื่ องจาก
ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการเหลื่ อมล้ าทางฐานะ ความสามารถ ชาติกาเนิ ดและอาศัยอยู่
ร่ วมกันได้ (Ethridge and Handelman, 2010 : 11)
จอห์ น ล็อค นั กปรั ชญาชาวอังกฤษ ในยุคคริ สศตวรรษที่ 17 “ผูป้ กครองที่ได้รับจากผูใ้ ต้
ปกครอง” ล็อคเชื่ อว่า มนุ ษย์ทุกคนมี สภาวะในธรรมชาติ เท่าเทียมกันย่อมมีเสรี ภาพอย่างสมบูรณ์
และมี ความเสมอภาคกัน หมายความว่า มนุ ษ ย์แต่ล ะคนมี เสรี ภาพที่ จะท าอะไรก็ได้ รวมทั้งการ
จัดการกับทรัพย์สมบัติและกับตัวของเขาเองตามที่เห็นสมควร ภายใต้ขอบเขตของกฎธรรมชาติ โดย

160 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561

ไม่ข้ ึนอยูก่ บั หรื อเป็ นทาสของเจตจานงผูอ้ ื่น จากแนวคิดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เสรี ภาพไม่ใช่การ
กระทาอะไรตามอาเภอใจ แต่กระทาภายใต้กรอบของกฎเกณฑ์ ตามความแนวคิดของจอห์น ล็อค มี
ลักษณะสาคัญ 2 ประการ คือ มีเสรี ภาพโดยสมบูรณ์ ภายใต้กรอบของกฎเกณฑ์ที่ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของ
ผูอ้ ื่น และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สังคมการเมืองมีกาเนิ ดขึ้นจากการที่ทุกคนตกลงที่จะร่ วมมือ
กัน ข้อตกลงระหว่างมนุ ษ ย์น้ ี ล็อคเรี ยกว่า ปฐมสัญ ญา (Original compact) หรื อเป็ นที่ รู้จกั กันใน
ภายหลังว่า สั ญญาประชาคม (Social contract) ซึ่ งแก่ นของทฤษฎี การเมื องของล็อคก็อยู่ที่ สัญญา
ประชาคมนี้ (Ethridge and Handelman, 2010 : 56)
โรเบิ ร์ต เอ ดาห์ ล ได้โต้แย้งหลัก การพื้น ฐานของประชาธิ ป ไตยนี้ เพื่อเป็ นการตัดสิ น ใจ
ร่ วมกันอย่างผูกมัดแล้ว พลเมืองแต่ละคนในชุ มชนก็สมควรจะได้รับประโยชน์ตามที่ตนได้กาหนด
ไว้ ให้เป็ นการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่จาเป็ นที่ประชาชนทุกคนจะมีความพึงพอใจอย่าง
เสมอกัน ในการตัดสิ นใจของส่ วนรวมนั้น เขาได้ใช้คาว่า “โพลีอาร์ซี” (Poliarchy) เพื่อใช้แทนสังคม
ซึ่ งมีรูปแบบขนบธรรมเนี ยมและการปฏิบตั ิ อันจะนาไปสู่ ความเป็ นประชาธิ ปไตยที่ถูกต้อง แต่สิ่ง
แรกที่ตอ้ งมาก่อนขนบธรรมเนี ยมปฏิบตั ิเหล่านี้ คือการเลือกตั้งที่เสรี และยุติธรรม เพื่อเลือกผูแ้ ทนที่
จะทาหน้าที่บริ หารนโยบายส่ วนรวมทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดของสังคม (Ethridge and Handelman,
2010 : 60)
โจเซฟ ชุ ป เปเตอร์ ,วิล เลียม เอช,ไรเกอร์ อดัม ปร์ เซวอร์ ส กี และริ ช าร์ ด พอสเนอร์ ตาม
แนวคิด จุลนิยม ประชาธิ ปไตย คือ รู ปแบบการปกครอง ซึ่ งประชาชนได้มอบสิ ทธิ ในการใช้อานาจ
ให้ก ับ ผูน้ าทางการเมื อ งตามระยะเวลาการเลื อ กตั้ง คราวหนึ่ ง ตามแนวคิ ดจุ ล นิ ย มประชาชนไม่
สามารถและไม่มีสิทธิ ในการปกครองเนื่ องจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาส่ วนใหญ่ของ
มนุษยชาติน้ นั ไม่มีวสิ ัยทัศน์หรื อถ้ามีก็เลว (Moten and IsIam, 2009 : 87)
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการเป็ นพลเมืองทีด่ ีในระบอบประชาธิปไตย
สาหรับแนวคิดและทฤษฎี ต่างๆ ที่ช่วยในการอธิ บายมีอยู่หลายทฤษฎีดว้ ยกัน ซึ่ งในส่ วนนี้
จะขอกล่ าวถึ งแนวคิ ดและทฤษฎี ก ารเป็ นพลเมื องที่ ดีในระบอบประชาธิ ป ไตย ที่ ส าคัญ ดังนี้ คื อ
(Thawanarunitkul, 2012: 21)
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1. แนวคิดรับผิดชอบตนเอง และพึง่ ตนเองได้
การพึ่งตนเองเป็ นเรื่ องที่ทุกคนควรจะพึ่งตนเองได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องพึ่งตนเอง คือ ต้อง
ใช้ความสามารถของตนเองที่มีให้เต็มที่เสี ยก่อน ที่จะออกปากขอความเหลือจากผูอ้ ื่น โดยธรรมชาติ
คนเรานั้นจะมี ศกั ยภาพ และคุ ณ ค่าในตนเอง คื อ การที่ จะเป็ นตัวของตัวเองในการที่ จะพากเพี ย ร
พยายาม ให้ตวั เองได้ประสบความสาเร็ จในสิ่ งที่ตอ้ งการ ต้องรู ้จกั แก้ปัญหาด้วยตัวเอง การพึ่งตนเอง
ได้จะช่วยให้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมีความสาคัญ สามารถปรับปรุ งตัวเข้ากับสิ่ งแวดล้อมได้
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นกับตัวเองได้ สามารถวินิจฉัย และตัดสิ นใจด้วยความเชื่ อมัน่ และ
รู ้เท่าทันต่อเหตุการณ์
2. แนวคิดเคารพหลักความเสมอภาค และสิ ทธิของผู้อื่น
หลักความเสมอภาคถือว่าเป็ นหลักพื้ นฐานของศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ ซึ่ งมนุ ษย์ย่อม
ได้รับการรับรอง และคุม้ ครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็ นมนุษย์โดยมิตอ้ งคานึงถึง
คุณสมบัติอื่นๆ อาทิ เชื้ อชาติ ศาสนา ภาษา ถิ่นกาเนิ ด และขณะเดียวกันก็ถือว่าหลักความเสมอภาคนี้
เป็ นหลักที่ควบคุมมิให้รัฐใช้อานาจของตนตามอาเภอใจ โดยการใช้อานาจรัฐแก่กลุ่มบุคคลใด บุคคล
หนึ่ ง รัฐจะต้องสามารถอธิ บายได้วา่ เพราะเหตุใดจึงกระทาการอันก่อให้เกิดผลกระทบ หรื อเป็ นการ
ให้ประโยชน์แก่บุคคลใด บุคคลหนึ่ ง โดยเฉพาะ หากการให้เหตุผลไม่อาจรับฟังได้ แสดงว่าการใช้
อานาจของรัฐนั้นเป็ นไปตามอาเภอใจ ดังนั้นหลักความเสมอภาคจึงเป็ นหลักสาคัญในการรับรอง
และคุม้ ครองสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชน และสามารถนามาตรวจสอบการใช้อานาจของรัฐ ไม่วา่ จะ
เป็ นฝ่ ายนิติบญั ญัติ ฝ่ ายบริ หาร และฝ่ ายตุลาการได้ (Presertkul, 2552: 32-33)
สรุ ปได้ว่าประชาธิ ป ไตย คื อ ระบอบการปกครองที่เป็ นอานาจสู งสุ ดในประเทศเป็ นของ
ประชาชน ดังนั้น ในระบอบประชาธิ ปไตยไม่วา่ ประชาชนจะแตกต่างหรื อสู ง ต่า กันอย่างไร ไม่ว่า
จะร่ ารวยหรื อยากจน ทุกคนล้วนเท่าเทียมกัน คือ คนในแนวระนาบ (Horizontal) เห็นตนเท่าเทียมกับ
คนอื่น และเห็นคนอื่นเท่าเทียมกับตน ไม่วา่ จะยากดีมีจน ทุกคนล้วนมีศกั ดิ์ศรี ของความเป็ นเจ้าของ
ประเทศอย่างเสมอกัน ถึ งแม้จะมี การพึ่งพาอาศัย แต่จะเป็ นไปอย่างเท่ าเที ยม ซึ่ งจะแตกต่างอย่าง
สิ้ นเชิงจากสังคมแบบอานาจนิ ยมในระบอบเผด็จการ หรื อสังคมระบบอุปถัมภ์ ซึ่ งโครงสร้างสังคม
จะเป็ นแนวดิ่ง (Vertical) ที่ประชาชนไม่เสมอภาค ไม่เท่าเทียม ไม่ใช่ อิสระชน และเห็ นคนอื่นใน
แนวดิ่ง (Vertical) ที่ประชาชนไม่เสมอภาค มีคนที่อยูส่ ู งกว่า มีคนที่อยูต่ ่ากว่า โดยจะยอมคนที่อยูส่ ู ง
กว่า และเหยียดคนที่อยูต่ ่ากว่า ซึ่ งไม่ใช่ลกั ษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
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แนวคิดและทฤษฎีของสิ ทธิและเสรีภาพ
สาหรับแนวคิดและทฤษฎีของสิ ทธิและเสรี ภาพในระบอบประชาธิ ปไตย มีดงั ต่อไปนี้
ความหมายของคาว่า สิ ทธิ (Rights)
สิ ทธิ หมายถึง เป็ นสิ่ งที่ติดตัวของมนุ ษย์ทุกคนตามธรรมชาติที่ได้เกิดมาเป็ นมนุ ษย์ซ่ ึ งไม่มี
ใครล่วงละเมิดได้ คนเกิดมามีสิทธิ ที่จะมีชีวิตอยูร่ อด และต้องมีชีวิตอยูอ่ ย่างสมเกียรติ และมีศกั ดิ์ศรี
ความเป็ นมนุ ษย์ ความมี อยู่ของสิ ทธิ ตามธรรมชาติน้ ี แม้เมื่อยังไม่มีกฎหมายรองรั บสิ ทธิ ก็ยงั มีอยู่
(Department of Justice, 2012 : 18)
ความหมายของคาว่า เสรีภาพ (Freedom)
เสรี ภาพ หมายถึง การที่ มนุ ษย์สามารถทาอะไรก็ได้ภายใต้ขอบเขตของศี ลธรรมอันดีงาม
โดยไม่เบียดเบียนสังคมหรื อไม่ล่วงล้ าสิ ทธิ ของบุคคลอื่น หรื อสิ ทธิ ของส่ วนรวม เราจึงเห็ นว่ามีการ
ใช้ 2 ค านี้ พร้ อ มกัน คื อ สิ ท ธิ และเสรี ภ าพในปฏิ ญ ญาสากลว่าด้วยมนุ ษ ยชนของสหประชาชาติ
(Universal Declaration of Human Rights) มักจะใช้คาว่าสิ ท ธิ เสรี ภาพ ที่จะแสดงความคิ ดเห็ นและ
แสดงออก หรื อสิ ทธิ และเสรี ภาพในการเลื อกคู่ครอง และสร้างครอบครัว เป็ นต้น (Department of
Justice, 2012 : 20) สิ ทธิ และเสรี ภาพในความเป็ นพลเมืองเป็ นสิ ทธิ เสรี ภาพเกี่ ยวกับการที่ สามารถ
เรี ยกร้องความต้องการขั้นพื้นฐานจากรัฐ ในฐานะที่เป็ นราษฎร ซึ่ งรัฐมีหน้าที่ให้การสนองตอบใน
รู ปของการบริ การสาธารณะ ถือเป็ นสิ ทธิ ที่จะร้องขอได้ โดยเกิดขึ้นมาจากความเป็ นพลเมือง โดยรัฐ
ไม่อาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบ เช่น สิ ทธิ และเสรี ภาพในการศึกษา สิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภค เสรี ภาพใน
การชุ ม นุ ม สิ ท ธิ ก ารรั บ ข้อ มู ล ข่ า วสาร สิ ท ธิ ใ นการเลื อกตั้ง สิ ท ธิ ใ นการเข้า ชื่ อ ถอดถอนผูด้ ารง
ตาแหน่งทางการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น สิ ทธิและเสรี ภาพในความเป็ นพลเมืองจึงเป็ นสิ ทธิ
ของพลเมืองที่ไม่จาเป็ นว่าทุกคนจะต้องได้รับประโยชน์เท่ากัน หากแต่เป็ นสิ ทธิ อะไรของใครก็เป็ น
หน้าที่ ของรัฐ ที่จะต้องรับผิดชอบในการสนองตอบต่อการใช้สิทธิ น้ นั กล่าวคือ สิ ทธิ เสรี ภาพของ
พลเมืองจึงเป็ นสิ ทธิที่สงวนไว้ให้ซ่ ึงเป็ นหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องจัดหาให้ประชาชน
สรุ ปได้ว่า สิ ทธิ เสรี ภาพ และศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ของคนไทยตามหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน
และตามรัฐธรรมนู ญ จะบรรลุตามเจตนารมณ์ได้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิดว้ ยยึดมัน่ ตามหลักความเสมอ
ภาค หรื อการไม่เลื อกปฏิบตั ิ โดยยึดหลักว่าต้องปฏิ บตั ิต่อสิ่ งที่มีสาระเหมือนกัน อย่างเท่าเทียมกัน
และจะต้องปฏิ บตั ิต่อสิ่ งที่มีสาระสาคัญแตกต่างกัน ให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่ องนั้น ใน
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ระบอบประชาธิ ปไตย จึงต้องเคารพสิ ทธิ ผูอ้ ื่น และจะต้องไม่ใช้สิทธิ เสรี ภาพของตนเองไปละเมิด
สิ ทธิ ของผูอ้ ื่นเช่นกัน
แนวคิดทฤษฎีการเคารพความแตกต่ าง
การที่บุคคลในระบอบประชาธิ ปไตยมีความเสมอภาคกันอาจทาให้บุคคลในสังคมขัดแย้ง
แตกแยกกัน เพราะบุคคลในระบอบประชาธิ ปไตยย่อมมีความแตกต่างกันในทางความคิดเห็นหรื อ
อื่ น ๆ ได้ แต่ ค วามแตกต่ างเหล่ านี้ ต้องไม่เป็ นเหตุ ใ ห้บุ ค คลโกรธ เกลี ย ด ทะเลาะ ขัดแย้ง ท าร้ า ย
จนกระทัง่ สังหารบุคคลอื่นได้ บุคคลในระบอบประชาธิ ปไตยต้องมีขนั ติธรรม (tolerance) กล่าวคือ
บุคคลในระบอบประชาธิ ปไตยต้องอดทนต่อความแตกต่างของกันและกันได้ ความแตกต่างของ
บุคคลในระบอบประชาธิ ปไตยต้องไม่ทาให้สังคมแตกแยก ดังนั้นเพื่อมิให้ความแตกต่างนามาซึ่ ง
ความแตกแยกในสังคม พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงต้องยอมรับและเคารพความแตกต่างของ
กันและกัน เพื่อให้สามารถอยูร่ ่ วมกันได้ถึงแม้จะแตกต่างกัน และไม่มีการใช้ความรุ นแรงต่อผูท้ ี่เห็น
ต่างจากตนเอง ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยก็ตาม (Thawanarunitkul, 2012 : 32)
สรุ ปได้วา่ การอยูร่ ่ วมกันในสังคมไม่วา่ ในชุมชน องค์กรต่างๆ สิ่ งสาคัญที่เป็ นการขับเคลื่อน
ให้ ชุ ม ชนหรื อองค์ก รประสบความส าเร็ จตามเป้ าหมาย และลดความขัดแย้งต่ างๆ ในสัง คมนั้น
จะต้องมีความใจกว้าง ซึ่งจะต้องในใจกว้างยอมรับทุกความคิดเห็น แม้กระทัง่ ความคิดเห็นที่แตกต่าง
จากตนเอง เพราะความแตกต่างไม่ใช่ความแตกแยก แต่เป็ นการพัฒนาให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ในการ
ขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ อีกทั้งยังต้องมีความใจเย็น ต้องอดทนรับฟั งการ
แสดงความคิดเห็นของผูอ้ ื่นอย่างใจเย็น ไม่รีบร้อนตัดสิ นใจตามความคิดเห็นของตนเอง ควรรับฟั ง
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น และจึงค่อยสรุ ปหลอมรวมความคิดเห็นของทุกคน
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แนวคิดทฤษฎีการเคารพกติกา
ประชาธิ ปไตยต้องใช้กติกาหรื อกฎหมายในการปกครอง โดยทุ กคนมี ความเสมอภาคกัน
ภายใต้กติกานั้น แต่ถึงแม้จะมี กฎหมาย หรื อมีกติกา แต่หากว่าทุกคนไม่เคารพหรื อไม่ปฏิ บตั ิตาม
กติก าก็ค งไม่ เกิ ดประโยชน์อะไร อีก ทั้งยังเกิ ดความขัดแย้งในสังคม ระบอบประชาธิ ปไตยจึงจะ
ประสบความสาเร็ จได้ก็ต่อเมื่อทุกคนต้องเคารพกติกา และยอมรับผลของการละเมิดกติกา ทุกคนจึง
ต้ อ งเคารพ กติ ก าถ้ า มี ปั ญ หาหรื อความขั ด แย้ง เกิ ด ขึ้ น ก็ ต้ อ งใช้ ห ลั ก การประชาธิ ปไตย
(Thawanarunitkul, 2012: 28)
สรุ ป ได้ว่ า การเคารพกติ ก านั้ น มี ค วามส าคัญ อย่า งยิ่ง เพราะจะท าให้ สั ง คมในระบอบ
ประชาธิ ปไตย มีความเป็ นธรรมโดยประชาชนจะต้องสนใจให้ความร่ วมมือ และช่วยกันผลักดันให้
กฎหมายและกติกาต่างๆ ของสังคมมีความเป็ นธรรมสาหรับทุกคน จึงจะประสบความสาเร็ จจากการ
เคารพกติกา และยอมรับผลของการไม่เคารพกติกาและเพื่อลดปั ญหา ความขัดแย้ง ที่จะเกิ ดขึ้นใน
สังคมระบอบประชาธิปไตย
แนวคิดทฤษฎีการรับผิดชอบต่ อสั งคมและส่ วนรวม
ในสังคมและประเทศชาติน้ นั พลเมืองต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่าการกระทาใดๆ ของตนเอง
ย่อมมีผลต่อสังคมและส่ วนรวม เห็ นตนเองเป็ นส่ วนหนึ่งของปั ญหานั้นๆ โดยเริ่ มต้นที่ตนเอง ไม่ใช่
ท าตามใจตนเอง ไม่ ค านึ งถึ งส่ วนรวม ดังนั้นนอกจากจะต้องเคารพสิ ท ธิ เสรี ภ าพของผูอ้ ื่ น และ
รั บ ผิ ด ชอบต่อ ผู อ้ ื่ น แล้ว พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย จะต้อ งใช้สิ ท ธิ เสรี ภ าพของตน โดย
รับผิดชอบต่อสังคมด้วย (Thawanarunitkul, 2012: 35)
สรุ ป ได้ว่า พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตยต้อ งรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คม และมองตนเอง
เชื่ อมโยงกับสังคม เห็นตนเองเป็ นส่ วนหนึ่ งของปั ญหา ร่ วมกันแก้ไขปั ญหา ไม่ก่อปั ญหา และลงมือ
ทาด้วยตนเอง
นอกจากนั้นแล้ว ยังมี นัก วิช าการ นักบริ ห ารของต่างประเทศ ได้แสดงทัศนะต่อระบอบ
ประชาธิ ป ไตย ซึ่ งมี ค วามน่ าสนใจเป็ นอย่า งยิ่ง จึ งขอยกตัวอย่างดัง นี้ คื อ ดร.ไอ เคอร์ ตุ๊ด ปุ ต รา
เอราวัณ ผูอ้ านวยการบริ หารสถาบันแห่ งสันติภาพและประชาธิ ป ไตย กระทรวงการต่ างประเทศ
อินโดนี เซี ย กล่ าวว่า ประชาธิ ปไตยแบบเลื อกตั้งเพี ยงอย่างเดี ยวอาจไม่เหมาะสมกับ ประเทศไทย
เพราะประชาธิ ป ไตยต้องมี การตอบสนองต่อผูค้ นและประชาชน ต้องมีส่วนร่ วมในกระบวนการ
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เสนอนโยบาย ประการแรกชุ มชนต้องมีความสัมพันธ์ ร่วมกันกับประชาธิ ปไตย โดยสะท้อนเสี ยง
สิ ท ธิ เสรี ภ าพ ทางการเมื องสู่ ภ ายนอก และออกแบบการตรวจสอบให้ประชาชน ก ากับ ดู แลการ
ดาเนิ นงานของรัฐ งานนโยบายตอบสนองความต้องการหรื อไม่อย่างไร ส่ วนทัศนะของ นายแอรอน
อาเซลตัน ผู ้อ านวยการแผนงานการมี ส่ ว นร่ ว มของพลเมื อ ง สถาบัน ส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย
สหรัฐอเมริ กา กล่าวว่า ชุ มชนมีความสัมพันธ์กบั การเมืองและรัฐบาล ในฐานะผูม้ ีสิทธิ ตดั สิ นใจและ
เป็ นผูแ้ ทนของสั งคม แต่แค่ การส่ งเสี ยงอาจไม่ เพี ยงพอ กลไกที่ ดีที่ สุ ด ที่ ม าช่ วยสะท้อน คื อ ภาค
ประชาสังคม ซึ่งเป็ นองค์กรที่ เกี่ยวข้องกับความเป็ นอยูท่ ุกมิติของประชาชน การจัดการในลักษณะนี้
จาเป็ นต้องสร้ างผูน้ าเชื่ อมโยงกระบวนการทางานให้เข้มแข็ง หล่อหลอมให้รากหญ้า สร้ างอิทธิ พล
ให้ตนเองก่อนเข้าสู่ กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ นายแอนด
รู ว์ สตีเฟนเอลลีส ผูอ้ านวยการเอเชี ยและแปซิ ฟิคสถาบันนานาชาติเพื่อส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยและ
การเลื อกตั้ง กล่าวว่าประชาสังคม ควรมีบทบาทในรู ปแบบของตัวแทน ซึ่ งต้องอาศัยการประเมิ น
หรื อการวิจยั แนวคิ ดจากภาคประชาชน เพื่ อสะท้อนประชาธิ ป ไตยท้องถิ่ น ที่ ส าคัญ ต้องมองว่า
งานวิจยั เป็ นสิ่ งที่ลงมื อทาอย่างจริ งจัง แต่ให้มองเป็ นกระบวนการเพื่อหาคาตอบให้สังคมในด้าน
ต่างๆ และสะท้อนความเข้มแข็งของชุมชน (Laothamatas, 2000: 56-58)
สรุ ป จากบทความของนักวิชาการ นัก บริ หาร ทุ กคน ล้วนให้ค วามสาคัญกับ ประชาชน
ทั้งสิ้ น ในการขับเคลื่ อนให้ประเทศได้เดินหน้าต่อไป ในระบอบประชาธิ ปไตย ส่ งเสริ มประชาชน
ให้รู้หน้าที่ของการเป็ นพลเมืองที่ดี ให้มีบทบาทในการตัดสิ นใจ และมีส่วนร่ วมมากขึ้น เพื่อปกป้ อง
และเรี ยกร้องสิ ทธิ ต่างๆ รวมทั้ง ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการทางานของรัฐ ในส่ วนของรัฐควร
ส่ งเสริ มความรู ้เกี่ยวกับการเป็ นพลเมืองที่ดีสู่ประชาชน ทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับชุ มชน
รวมทั้งความรู ้เกี่ยวกับระบอบประชาธิ ปไตย มีความสาคัญอย่างไร และสุ ดท้ายก็จะส่ งผลให้ระบอบ
ประชาธิ ปไตยมีเสถี ยรภาพมากขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษาแล้ว สามารถสรุ ปเป็ นผังมโนทัศน์
ได้ดงั นี้
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รับผิดชอบตนเองและพึง่ ตนเองได้
เคารพหลักความเสมอภาค และ
สิทธิของผู้อื่น
เคารพความแตกต่าง

พลเมืองที่ดใี น
ระบอบ
ประชาธิปไตย

เคารพกติกา
รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

การเรี ยนรู้และพัฒนา
การสร้ างพลเมืองที่ดี
ในระบอบ
ประชาธิปไตยสู่ชุมชน

หลักการอานาจอธิปไตยเป็ นของ
ปวงชน

การสือ่ สารการเมือง

หลักเสรี ภาพ
หลักความเสมอภาค
หลักการปกครองโดยกฎหมายหรื อ
หลักนิติธรรม

หัวใจสาคัญของ
ระบอบ
ประชาธิปไตย

หลักการเสียงข้ างมากควบคู่ไปกับการ
เคารพในสิทธิของเสียงข้ างน้ อย

แผนภาพที่ 1: การพัฒนาพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21
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จากแผนภาพที่ 1 สามารถอธิ บายกลไกการพัฒนาพลเมืองตามระบอบประชาธิ ปไตยใน
ศตวรรษที่ 21ได้ดงั นี้ คือ
การพัฒนาพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
1. รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ เป็ นเรื่ องที่ทุกคนควรจะพึ่งตนเองได้เมื่อถึงเวลาที่ตอ้ ง
พึ่งตนเอง รู ้จกั การแก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง การพึ่งตนเองได้จะช่วยให้สามารถดาเนิ นชี วิตได้อย่างมี
ความสุ ข
2. เคารพหลักความเสมอภาค และสิ ท ธิ ของผูอ้ ื่น หลักความเสมอภาคถื อว่าเป็ นหลักพื้นฐานของ
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ ซึ่ งย่อมได้รับความคุม้ ครองจากกฎหมายอย่างเท่าเที ยมกัน โดยมิตอ้ ง
คานึ งถึ งคุ ณ สมบัติอื่นๆ ดังนั้นหลักความเสมอภาคจึงเป็ นหลักสาคัญในการรับรอง และคุ ม้ ครอง
สิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน
3. เคารพความแตกต่าง ทุกคนต้องยอมรับและเคารพความแตกต่าง ของแต่ละบุคคล เพื่อให้
สามารถอยูร่ ่ วมกันได้ถึงแม้จะมีความแตกต่างกัน ทุกคนในสังคมนั้นจะต้องมีความใจกว้าง ใจดี และ
ใจเย็น มองโลกในแง่บวก
4. เคารพกติ กา ทุ กคนในสั งคมมีความเสมอภาคกัน ภายใต้กติ กานั้น จึงจะเกิ ดประโยชน์
ก่อให้เกิดสันติสุขในสังคม
5. รับผิดชอบต่อสังคมและส่ วนรวม ทุกคนต้องมีความตระหนักในการรับผิดชอบในสังคม
ทุกคนมีส่วนในการแก้ไขปัญหา โดยเริ่ มต้นที่ตนเอง จึงจะส่ งผลดีต่อสังคมส่ วนรวมต่อไป
นอกจากนี้ แล้วการพัฒนาพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับ
รู ปแบบประชาธิ ปไตย โดยสามารถอธิบายถึงรู ปแบบประชาธิปไตย ดังนี้
รู ปแบบประชาธิปไตย
ระบอบประชาธิ ปไตย หรื อการปกครองตนเองของประชาชน สามารถแบ่งได้คือ
1. ประชาธิ ปไตยโดยตรง ประชาชนมาประชุมกัน อภิปรายและลงคะแนนกันในเรื่ องสาคัญ
เช่น การประชุมเรื่ องงบประมาณ กฎหมาย ในระดับท้องถิ่น หรื อการลงประชามติในระดับประเทศ
เช่น การจะรับหรื อไม่รับร่ างรัฐธรรมนู ญฉบับใหม่
2. ประชาธิ ป ไตยโดยระบบผูแ้ ทน เนื่ องจากประเทศส่ วนใหญ่ มี ป ระชาชนมาก มี ค วาม
ซับซ้อน ต้องแบ่งงานกันทา จึงมักใช้วธิ ี เลือกผูแ้ ทนขึ้นให้เป็ นฝ่ ายบริ หารฝ่ ายออกกฎหมาย
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3. ประชาธิ ป ไตยแบบประชาชนมี ส่วนร่ วม การผสมผสานทั้ง 2 แบบแรก รวมทั้งการให้
ประชาชนมี ก ารปกครองในระดับ ท้องถิ่ น มี องค์ก รอิส ระที่ รัก ษาผลประโยชน์ ฝ่ ายประชาชน มี
สื่ อ มวลชนและองค์ก รประชาชนที่ เข้ม แข็ง ภาคประชาชนหรื อ สั งคมพลเมื อ งมี บ ทบาทในการ
ตัดสิ นใจเรื่ องการบริ หารประเทศค่อนข้างมาก ไม่ได้ปล่อยให้ผแู ้ ทนทาทุกอย่างโดยประชาชนให้ใช้
สิ ทธิ แค่เลื อกตั้งผูแ้ ทนนานๆ ครั้งเท่านั้น ตั้งแต่ปี 2475 ประเทศไทยใช้ประชาธิ ปไตยแบบที่ 2 เป็ น
บางช่ วง (บางช่ วงเป็ นเผด็จการทหาร) ประเทศไทยควรใช้แบบที่ 1 และ 3 เพิ่ มขึ้ นเพราะระบอบ
ประชาธิ ปไตย โดยระบบผูแ้ ทนมีขอ้ จากัด โดยเฉพาะในสภาพที่นักการเมืองกลุ่มน้อยมีฐานะทาง
เศรษฐกิ จสู ง มี อานาจและความรู ้ สูงกว่าประชาชนส่ วนใหญ่มาก ทาให้คนกลุ่มนี้ มกั ได้เป็ นผูแ้ ทน
และมักจะทาอะไรก็ทาได้ตามใจชอบ รวมทั้งการคอรัปชัน่ การหาผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยอ้างว่า
เพราะประชาชนเลื อ กพวกเขาเข้ า ไปแล้ ว เขาจะท าอะไรก็ ถื อ ว่ า เป็ นประชาธิ ป ไตยทั้ง นั้ น
ประชาธิ ปไตยโดยระบบผูแ้ ทน หมายถึ งว่า ประชาชนเลือกผูแ้ ทนเข้าเป็ นผูบ้ ริ หารจัดการแทนตัว
พวกเขา เพื่อให้ ก ารบริ ห ารประเทศเพื่ อประโยชน์ข องประชาชน ไม่ใช่ เลื อกไปเป็ นเจ้านายและ
ประชาชนยังมีสิทธิ คดั ค้านถอดถอนผูแ้ ทนที่ข้ ึนไปเป็ นรัฐบาลแล้วไม่ได้ทาหน้าที่อย่างซื่ อตรงและ
เพื่อส่ วนรวมด้วย แต่รัฐธรรมนู ญที่ผ่านมาไม่ได้เปิ ดช่องทางและไม่มีการให้การศึกษาและข่าวสาร
แก่ ป ระชาชนว่า ประชาชนมี สิ ท ธิ ประการหลังที่ ส าคัญ นี้ ด้วย ประชาชนได้เลื อกผูแ้ ทนไปเป็ น
เจ้านายในระบอบอานาจนิยมซึ่ งเป็ นระบอบเก่า แต่วฒั นธรรมแบบอานาจนิยม (ยกย่องเกรงกลัวคนมี
อานาจ) ยังตกค้างมาจนถึ งปั จจุ บ นั โดยเฉพาะในประเทศไทย และประเทศก าลังพัฒ นาอื่ น ๆ ที่
ประชาชนได้รับการศึกษาและข่าวสารน้อยและ หรื อได้รับแบบคุณภาพต่า ทาให้เป็ นประชาธิ ปไตย
แค่ รูป แบบหรื อเป็ นประชาธิ ป ไตยเพี ย งบางส่ วน ยังไม่ ใ ช่ ก ารปกครองตนเองของประชาชน ที่
ประชาชนมี ส่ วนร่ วมอย่างแท้จริ ง ระบอบประชาธิ ป ไตย ไม่ใ ช่ ห มายถึ งแค่ ประชาธิ ป ไตยทาง
การเมื อง (ประชาชนมี สิ ท ธิ เสรี ภ าพ เลื อกตั้ง คัดค้าน ถอดถอน ผูแ้ ทนได้) เท่ านั้น หากต้องเป็ น
ประชาธิ ปไตยทางเศรษฐกิ จ (มี ก ารกระจายทรัพ ย์สิน และรายได้ที่ เป็ นธรรม มี การแข่งขันที่ เป็ น
ธรรม) และประชาธิ ปไตยทางสังคม (ประชาชนมีการศึก ษา รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร มีสิทธิ เสรี ภาพ และ
โอกาสการเข้าถึง ศาสนา ความเชื่ อ ศิลปวัฒนธรรม อย่างเสมอภาคกัน) ด้วย ประชาธิปไตยสองอย่าง
หลังนี้ ประเทศไทยยังมีน้อย รวมทั้งไม่มีการให้การศึกษา ให้ความรู ้ ข้อมู ลข่าวสารประชาชนใน
เรื่ องนี้มากพอ เป็ นเหตุให้ประชาธิ ปไตยการเมืองพัฒนาไปได้ชา้ มาก ประชาธิ ปไตยในแง่ของเนื้อหา
ระบอบประชาธิ ปไตยไม่ได้หมายถึงแค่ระบบการเลือกตั้ง หากต้องประกอบไปด้วยสภาวะความเป็ น
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ประชาธิปไตย หัวใจสาคัญของระบอบประชาธิ ปไตย 5 ประการ คือ 1) หลักการอานาจอธิ ปไตยเป็ น
ของปวงชน 2) หลักเสรี ภาพ 3) หลักความเสมอภาพ 4) หลักการปกครองโดยกฎหมายหรื อหลักนิ ติ
ธรรมและ5) หลักการเสี ยงข้างมาก (Majority rule) ควบคู่ไปกับการเคารพในสิ ทธิ ของเสี ยงข้างน้อย
(Minority Rights)
1) หลักการอานาจอธิปไตยเป็ นของปวงชน ประชาชนแสดงออกซึ่ งการเป็ นเจ้าของโดย
ใช้อานาจที่ มีตามกระบวนการเลื อกตั้งอย่างอิ สระและทัว่ ถึ งในการให้ได้มาซึ่ งตัวผูป้ กครองและ
ผูแ้ ทนของตน รวมทั้งประชาชนที่ มี อ านาจในการคัดค้านและถอดถอนผูป้ กครองและผูแ้ ทนที่
ประชาชนเห็นว่า มิ ได้บริ หารประเทศในทางที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม เช่น มี พฤติกรรม
ร่ ารวยผิดปกติ
2) หลักเสรี ภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระทาหรื องดเว้นการกระทา
อย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่บุคคลต้องการ ตราบเท่าที่การกระทาของเขานั้น ไม่ไปละเมิดลิดรอนสิ ทธิ
เสรี ภาพของบุคคลอื่น หรื อละเมิดต่อความสงบเรี ยบร้อยของสังคมและความมัน่ คงของประเทศชาติ
3) หลักความเสมอภาค การเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
คุณค่าต่างๆ ของสังคมที่มีอยู่จากัดอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกกีดกันด้วยสาเหตุแห่ งความแตกต่าง
ทางชั้นวรรณะทางสังคม ชาติพนั ธุ์ วัฒนธรรมความเป็ นอยู่ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรื อด้วยสาเหตุอื่น
4) หลัก การปกครองโดยกฎหมายหรื อหลัก นิ ติ ธ รรม การให้ ความคุ ้ม ครองสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานของประชาชนทั้งในเรื่ องสิ ทธิ เสรี ภาพในทรัพย์สิน การแสดงออก การดารงชี พ ฯลฯ อย่าง
เสมอกัน โดยผูป้ กครองไม่สามารถใช้อานาจใด ลิดรอนเพิกถอนสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนได้ และ
ไม่สามารถใช้อภิสิทธิ อยูเ่ หนือกฎหมาย หรื อเหนือกว่าประชาชนคนอื่นๆ ได้
5) หลักการเสี ยงข้ างมาก (Majority rule) ควบคู่ไปกับการเคารพในสิ ทธิ ของเสี ยงข้ าง
น้ อ ย (Minority Rights) การตัด สิ น ใจๆ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่อ ประชาชนหมู่ ม าก ไม่ ว่าจะเป็ น การ
เลื อกตั้งผูแ้ ทนของประชาชนเข้าสู่ ระบบการเมือง การตัดสิ นใจของฝ่ ายนิ ติบญั ญัติ ฝ่ ายบริ หาร หรื อ
ฝ่ ายตุลาการ ย่อมต้องถือเอาเสี ยงข้างมากที่มีต่อเรื่ องนั้นๆ เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นทางเลือก โดยถือว่า
เสี ยงข้างมากเป็ นตัวแทนที่สะท้อนความต้องการ/ข้อเรี ยกร้องของประชาชนหมู่มาก หลักการนี้ ต้อง
ควบคู่ไปกับการเคารพและคุม้ ครองสิ ทธิ เสี ยงข้างน้อยด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็ นหลักประกันว่า ฝ่ ายเสี ยง
ข้างมากจะไม่ใช้วิธีการพวกมากลากไปตามผลประโยชน์ความเห็ นหรื อกระแสนิ ยมของพวกตน
อย่างสุ ดโต่ง แต่ตอ้ งดาเนิ นการเพื่อประโยชน์ ของประชาชนทั้งหมด เพื่อสร้างสังคมที่ ป ระชาชน
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เสี ยงข้างน้อย รวมทั้งชนกลุ่มน้อย ผูด้ อ้ ยโอกาสต่างๆ สามารถอยู่รวมกันได้อย่างสันติสุข โดยไม่มี
การเอาเปรี ยบกั น และสร้ า งความขัด แย้ง ในสั ง คมมากเกิ น ไป ค่ า นิ ย ม ทั ศ นคติ ที่ ส่ งเสริ ม
ประชาธิ ปไตย ระบอบประชาธิ ปไตย นอกจากจะเป็ นระบอบการเมืองแล้ว ยังเป็ นระบอบเศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรมด้วย ดังนั้นจึงไม่ใช่ อยู่ที่ รัฐธรรมนู ญ กฎหมาย การเลื อกตั้งและการต่อรองทาง
การเมื องเท่านั้น หากอยู่ที่ สมาชิ กในสังคมจะต้องช่ วยกันหล่อหลอม สร้ างค่านิ ยม วิถีชีวิต ที่ เป็ น
ประชาธิ ป ไตย มาตั้งแต่ในครอบครั ว โรงเรี ย น ที่ ท างาน ชุ ม ชน เพื่ อจะน าไปสู่ ห รื อการปกป้ อ ง
ระบอบประชาธิปไตย ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ทุกวันนี้ ตอ้ งยอมรับว่าสังคมโลกและสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่าง
รวดเร็ วและกว้างขวางหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองโดยแต่ละด้านได้ส่งผลกระทบถึง
กัน เชื่อมโยงกันตลอดเวลา กล่าวสาหรับด้านการเมืองนั้นถือว่าเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สาคัญต่อ
สังคมมนุษย์เพราะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย์ที่อยูร่ ่ วมกันและนัยดังกล่าว
ส่ งผลไปถึงการจัดความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจระหว่างคนในสังคมด้วย ดังนั้นจึงกล่าวได้
ว่าการพัฒนาการเมื องเป็ นพื้นฐานที่สาคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศ
ดังนั้นในการพัฒนาทางการเมืองจึงจาเป็ นต้องให้ความสาคัญเบื้องต้นต่อประชาชน พัฒนาพลเมืองที่
จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้นมา ความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ ความเปลี่ยนแปลงใน
วัฒนธรรมการเมือง (Political culture) วัฒนธรรมทางการเมืองในที่น้ ีหมายถึงการกระทาร่ วมกันของ
ประชาชนที่เห็นเป็ นพฤติกรรมร่ วมกันอย่างชัดเจน (Ieowsriwong, 2007: 13)
การจะสร้างความเชื่อร่ วมกันจนเกิดความเห็นสาธารณะร่ วมกันได้น้ นั จะต้องสร้างระบบ
การเรี ย นรู ้ ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เพื่ อให้ ระบบการเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการหล่ อหลอมทางสั งคม
(Socialization) ให้เกิดวัฒนธรรมทางการเมืองที่ตอ้ งการขึ้นมา
วัฒ นธรรมทางการเมื องที่ ค วรเป็ นไปเพื่ อให้เกิ ดการพัฒนาทางการเมื องของไทย คื อ
วัฒนธรรมที่นาไปสู่ การสร้างเสถียรภาพทางการเมือง (Political stability) เพราะเสถียรภาพทางการ
เมืองของรัฐนั้นเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของการพัฒนาทางการเมืองและพลเมือง จะเกิดขึ้นได้อย่างยัง่ ยืน
นาน คือการสร้างความเป็ นประชาธิปไตย (Democratization)
การพัฒนาทางการเมืองของไทยที่ควรจะดาเนินเบื้องแรกคือการสร้างวัฒนธรรมการทาง
การเมืองแบบประชาธิ ปไตยให้กบั ประชาชนโดยทัว่ ไป ซึ่ งประกอบด้วย 1) แผนเค้าโครงหรื อแม่บท
เกี่ ยวกับการสร้ างความเป็ นประชาธิ ปไตยในทุกมิติ เช่น การเข้าไปมีส่วนร่ วมในกระบวนการทาง
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การเมือง การดูแลตรวจสอบสถาบันทางการเมือง การดูแลตรวจสอบระบบราชการ ฯลฯ 2) แผนเค้า
โครงวิธี ก ารหล่ อ หลอมทางสั ง คมเพื่ อ ให้ เกิ ด การน าแผนต่ า งๆ ตามที่ จ ะมี ข้ ึ น ไปสู่ ก ารปฏิ บ ัติ
(Implementation) ให้เกิดผล
การจะพัฒนาทางการเมืองจึงควรเริ่ มต้นด้วยการสร้างวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยโดยการ
ให้การศึกษาและการพัฒนาทักษะการสร้างวัฒนธรรมนั้นทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน (Civic
education) จึงนาไปสู่ การพัฒนาในมิติอื่นๆ เพื่อการพัฒนาการเมืองต่อไป พื้นฐานสาคัญที่จะทาให้
การพัฒนาการเมืองไทยบรรลุเป้ าหมายก็คือ การที่ประชาชนในชาติมีความรู ้ ความเข้าใจ ตระหนัก
และมีจิตสานึ กเป็ นประชาธิ ปไตย ยึดถือหลักประชาธิ ปไตยเป็ นกรอบในการดาเนิ นชี วิต หรื อมีวิถี
ชีวติ ตามวิถีประชาธิ ปไตย ซึ่ งการไปสู่ จุดหมายดังกล่าวดังกล่าวนี้ นั้นไม่ใช่เรื่ องง่าย เป็ นเรื่ องจาเป็ น
ที่ทุกฝ่ ายจะต้องให้ความสนใจและหันมาร่ วมกันดาเนินกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นในสังคม การ
ให้การศึ กษาทางการเมือง และประชาชนต้องยอมรับว่ารั ฐธรรมนู ญได้ออกแบบให้มี ส่วนสาคัญ
หลายส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาการเมือง จึงมักมีการยกย่องกันมากว่าเป็ นรัฐธรรมนู ญของการ
ปฏิรูปการเมืองการปกครองของไทยยุคใหม่ ซึ่ งสิ่ งที่รัฐธรรมนู ญออกแบบไว้น้ นั ก็มีหลายสิ่ งหลาย
ประการที่มีการลงมือทาไปแล้ว เห็นผลแล้ว และได้สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้วิถีชีวิตทางการเมืองแก่
ประชาชนเพิ่มขึ้นจากเดิ มไม่น้อย ดังจะเห็ นได้ว่า การพัฒนาการเมืองที่รัฐธรรมนู ญกาหนดไว้น้ นั
เป็ นหน้าที่ของรัฐต้องจัดทาแผนขึ้น แต่โดยข้อเท็จจริ งแล้วเนื้อหาของการพัฒนาการเมืองปรากฏอยู่
หลายที่ ทั้งจากรั ฐ สภา ทั้งในรู ปแบบของการเรี ยนการสอนในระดับ มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา
หรื อแม้แต่เนื้ อหาของนโยบายที่พรรคการเมื องต่างๆ กาหนดเป็ นแนวทางในการพัฒนาการเมื อง
และส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย ตลอดจนการมี ห ลัก สู ตรให้ก ารศึ ก ษาทางการเมื อ งแก่ ส มาชิ ก และ
ประชาชนรวมถึงการให้ข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับความรู ้ทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ ใน
หลายๆ โอกาสโดยผ่านสื่ อต่างๆ (Samuithawani, 2002 : 6)
โดยการพัฒนาพลเมืองตามระบอบประชาธิ ปไตย สามารถสร้างพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ
จะต้องประกอบไปด้วย 1) การเรี ย นรู ้ และการพัฒ นาวิถี ป ระชาธิ ป ไตย 2) การสื่ อการเมื องแบบ
ประชาธิปไตย
1) การเรียนรู้และการพัฒนาวิถีประชาธิปไตย
ปั จจุบนั ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกได้ให้ความสาคัญของการให้การศึ กษาด้านสิ ทธิ และ
หน้าที่ของพลเมือง ศีลธรรมและจริ ยธรรม โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อปลู กฝังค่านิยม
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และเสริ มสร้ างวัฒนธรรมทางการเมืองแก่เยาวชน ซึ่ งเป็ นการให้การศึกษาทางการเมื องที่ เป็ นทั้ง
รู ป แบบการให้ ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ หรื อ การรั บ รู ้ จ ากการรั บ รู ้ (Cognitive domain) และการให้
การศึกษาทางการเมืองกับ ประชาชน ทั้งปั จเจกชน กลุ่ม และองค์กรประชาชน ซึ่ งการเรี ยนรู ้ จาก
ประสบการณ์ตรง คือ (experience domain) ทั้งสองด้านนี้ หากพิจารณาจาแนกส่ วนประกอบที่สาคัญ
และจาเป็ นในการให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนแล้ว จะมีอยู่ 3 ด้าน คือ
(1) ด้านการอบรมบ่มนิ สัยให้เกิดความรับผิดชอบทางสังคม ศีลธรรม และจริ ยธรรม
ซึ่ งเป็ นรากฐานเบื้องต้นของการเป็ นพลเมืองที่มีวฒั นธรรมทางการเมืองประชาธิ ปไตย คือ มีความ
เชื่ อมัน่ และเคารพในศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ มีความประพฤติ และพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม
มีความสัมพันธ์ต่อผูอ้ ื่นและต่อสังคมโดยรวมอย่างเคารพสิ ทธิ และเสรี ภาพของผูอ้ ื่น เคารพกติกาของ
สังคมในรู ปของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่ งการให้การศึกษาส่ วนนี้ จะต้องมีท้ งั ส่ วนที่เป็ น
สารั ตถะ และส่ วนที่ เป็ นทักษะ ซึ่ งต้องให้มี กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่ ค วบคู่กนั ไป โดยมุ่งให้เกิ ดการ
เรี ยนรู ้ที่เข้าถึง และเข้าใจคุณค่าและมีทศั นคติในด้านบวก
(2) ด้านการสร้างกระบวนการมีส่วนร่ วม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การมีส่วนร่ วมกับชุมชน
และสังคมเพื่อกล่อมเกลาปั จเจกชนไม่แปลกแยกจากการเมือง ไม่เบื่อหน่ ายหรื อหนี การเมือง เน้น
กระบวนการสร้างพลเมืองดี ก็คือ คนที่ไม่ดูดาย เพิกเฉยต่อสังคมและปัญหาต่างๆ รอบตัว ซึ่งจะต้อง
เผชิ ญอย่างไม่อาจหลีกเลี่ ยงได้ พลเมื องดี จะเป็ นผูท้ ี่เข้าใจและตระหนักในวิถีประชาธิ ปไตย โดยมี
บุค ลิ กภาพที่ เกื้ อกู ลการพัฒ นาการเมื อง คื อเรี ยนรู ้ และท าตนให้เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชน สังคม มี
ทักษะบริ ก ารสังคม พลเมื องดี (Good citizen) คื อผูท้ ี่ มี ค วามตื่น ตัวที่ พ ร้ อมรั บ รู ้ และมี ป ฏิ กิ ริยาต่อ
ปั ญหาต่างๆ เร็ ว และมีจิตใจสาธารณะที่จะวิเคราะห์ แสดงออกทางความคิดเห็นที่ให้กบั สังคม อาทิ
มีความตื่นตัวต่อปั ญหาสิ่ งแวดล้อม คุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม และเชื่ อว่ากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้
ทางการเมืองสู่ วิถีประชาธิ ปไตยนั้น จะทาให้คนในสังคมลุกขึ้นมาควบคุมประเด็นในสังคมเอง มิใช่
ปล่อยให้เป็ นหน้าที่รัฐบาลหรื อกลไกของรัฐและพรรคการเมืองเพียงฝ่ ายเดียว
(3) ด้านการมีความรู ้ ข้อมูลข่าวสารทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่เกี่ยวกับสถาบัน
การเมื อง ประเด็นและปั ญ หา ตลอดจนการดาเนิ นงานของระบอบประชาธิ ปไตย การที่ พ ลเมือง
สามารถมีอิทธิพลต่อการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ (Samuithawani, 2002: 3)
องค์ ป ระกอบดัง กล่ า ว เป็ นสิ่ งจ าเป็ นพื้ น ฐานในการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ วิ ถี
ประชาธิ ปไตยของประชาชนเพื่อเตรี ยมการเป็ นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ ไม่เฉพาะในด้านการมี
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ความรู ้ในด้านการเมือง (Political literacy) เท่านั้นแต่หากรวมถึ งกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ทางการ
เมือง หรื อเรี ยนรู ้ วิถีประชาธิ ปไตยสู่ ประชาชนที่จะทาให้ประชาชนมีทกั ษะ ความรู ้ และทัศนคติ ที่
จ าเป็ นเพื่ อ ให้ ต นเป็ นพลเมื อ งที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพต่ อ การเมื อ ง สั ง คม และเศรษฐกิ จ (Political
mind/political awareness) ด้วย
ดังนั้นจึ งกล่าวได้ว่าการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ วิถี ป ระชาธิ ป ไตยนั้น ไม่ จากัดอยู่ที่
สถาบัน ใดสถาบัน หนึ่ ง คื อ โรงเรี ย น มหาวิท ยาลัย ส านัก งานของพรรคการเมื อ ง และการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ ทางการเมืองก็ไม่ใช่ การออกแบบหลัก สู ตรให้กบั องค์กรดังกล่าว แต่เป็ นการ
ออกแบบเพื่ อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่ ม าจากปรากฏการณ์ ท างการเมื อง ประเด็นปั ญ หาสาธารณะจาก
ประสบการณ์และชีวติ จริ ง
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้วถิ ีประชาธิ ปไตยสู่ ประชาชน ประเทศไทยปัจจุบนั มีองค์กร
หลายภาคส่ วนของสังคมที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดกระบวนการการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงองค์กรอาสาสมัครเอกชน NGO ประเด็นสาคัญที่มีการระดมความ
คิดเห็นในการจัดการเรี ยนรู ้วิถีประชาธิ ปไตย สู่ ประชาชนนั้น แบ่งออกเป็ น ดังนี้
1) ที่ผา่ นมาการเรี ยนรู ้วิถีประชาธิ ปไตยในสังคมไทยเป็ นไปในลักษณะใด การเรี ยนรู ้
นั้นเพียงพอที่จะสร้างสังคมประชาธิ ปไตยให้มนั่ คงและยัง่ ยืนได้หรื อไม่ มีความเห็นเกี่ยวกับการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้วถิ ีประชาธิ ปไตยสู่ ประชาชนในอดีตหลายประเด็น อาทิ กระบวนการเรี ยนรู ้แบบ
การปลูกฝั งกล่อมเกลาในสถาบันการศึกษา การสร้างเครื่ องมือและคู่มือเพื่อให้ความรู ้ ความเข้าใจ
การเมื อ งระบอบประชาธิ ป ไตยแก่ ป ระชาชนของหน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ ก รภาคเอกชน และ
สื่ อมวลชน ซึ่ งเป็ นการให้การเรี ยนรู ้เชิ ง cognitive domain เป็ นด้านหลัก ในส่ วนของประสบการณ์
ตรงหรื อด้าน experience domain เป็ นเพี ย งประสบการณ์ ที่ มี ก ารจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ ไ ว้โดยมี
รู ปแบบที่ตายตัวโดยผ่านการมีส่วนร่ วมทางการเมือง ที่สาคัญคือรู ปแบบของการเลือกตั้ง การชุมนุ ม
เรี ย กร้ อ ง และการประท้ว ง การจัด กิ จ กรรมตามกรอบการส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตยในโรงเรี ย น
สถาบัน การศึ ก ษา และสถาบัน ทางการเมื อ ง ภายใต้ก รอบกฎหมายและการก ากับ ดู แ ลภาครั ฐ
(Samuithawani, 2002: 5) กล่าวได้ว่า ในอดี ตที่ผ่านมานั้น สังคมไทยยังไม่เปิ ดโอกาสให้ประชาชน
ส่ วนใหญ่เรี ยนรู ้ วิถี ชีวิตประชาธิ ป ไตยอย่างเพียงพอ ทั้งๆ ที่ สั งคมเปิ ดมากขึ้ น แต่โครงสร้ างทาง
วัฒนธรรมและโครงสร้างทางการเมืองยังไม่เปิ ดเต็มที่ ประชาชนจึงยังมีความขัดแย้ง และคับข้องใจ
ระหว่างความรับรู ้ ทางการเมืองในมิติของการพัฒนาการเมืองสู่ วิถีประชาธิ ปไตยกับประสบการณ์
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จริ งในระบบการเมืองที่เป็ นอยู่ อย่างไรก็ตามมีความเห็ นที่สอดคล้องกันว่า วิถีประชาธิ ปไตยเป็ น
พื้นฐานสาคัญที่จะส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ทางการเมือง และการพัฒนาการเมืองไทยอย่างยัง่ ยืนใน
อนาคต
2) แนวทางในการจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ วิถี ป ระชาธิ ป ไตยสู่ ป ระชาชน ควรเป็ น
อย่างไร มีความที่เป็ นไปในแนวทางเดียวกันว่า การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ทางการเมืองนั้น จะต้องมี
แนวทางเดียวกันกับการสร้างวิถีประชาธิ ปไตย เริ่ มจากระดับพื้นฐาน คือ ครอบครัว การศึกษา การ
ดาเนินชีวิตของประชาชนที่จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ท้ งั ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การเรี ยนรู ้
ทางการเมืองของประชาชนจึงไม่จากัดที่การให้ความเข้าใจ การสร้างแบบจาลองในการเรี ยนรู ้ จาก
เหตุการณ์ จริ ง และประสบการณ์ ตรง นัน่ คือ การมีช่องทางที่เปิ ดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่ วมใน
กระบวนการทางการเมืองอย่างกว้างขวาง (Samuithawani, 2002: 9)
เรื่ องสาคัญและเร่ งด่วนที่ตอ้ งคานึงถึงในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้วิถีประชาธิ ปไตย
สู่ ประชาชน คือการมีขอ้ มู ลข่าวสารที่เพียงพอ และช่ องทางที่ ประชาชนจะเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารที่
สะดวกและหลายช่องทาง ได้แก่
1) การเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ตรงในชี วิตประจาวัน การติ ดต่อสัม พันธ์ กบั ชุ มชน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น รัฐหรื อกลไกของรัฐ การแสดงออกถึ งความต้องการเพื่อการปกป้ อง
รักษาผลประโยชน์ของตนเอง ชุมชน การมีความรู ้เข้าใจกิจกรรมสาธารณะ
2) การเรี ย นรู ้ จากสั งคมแวดล้อ ม ผ่านสื่ อทุ ก ประเภท อาทิ ที วี วิท ยุ หนัง สื อพิ มพ์
อินเทอร์เน็ต
นอกจากนี้ยงั ควรจะต้องมีองค์ความรู ้เรื่ องวิถีประชาธิปไตย ที่ส่งเสริ มให้ประชาชนมี
ความรู ้ ความตระหนักเท่าทันกับกติกา กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบหรื อประเด็นทางการเมือง เพื่อ
การประเมินการตัดสิ นใจโดยอิสระ ปราศจากการครอบงา ซึ่ งโดยพื้นฐานทางวัฒนธรรมสังคมพุทธ
มีปรัชญากระบวนการเรี ยนรู ้เหตุ/ผลเป็ นพื้นฐานอยูแ่ ล้ว
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2) การสื่ อสารการเมืองแบบประชาธิปไตย
การสื่ อสารทางการเมื อ งมี ข ้อ พิ จ ารณาใหญ่ ๆ ดั ง ต่ อ ไปนี้ คื อ 1) กลุ่ ม เป้ า หมาย 2)
จุดประสงค์หลักคืออะไร 3) ภาษาที่ใช้ 4) หลักการจิตวิทยา และ 5) วิธีการนาเสนอ (Theeravakin,
2005: 23)
(1) กลุ่ ม เป้ าหมาย (target groups) ในส่ วนของกลุ่ ม เป้ าหมายจะต้องค านึ งถึ งระดับ
การศึกษาภูมิศาสตร์ กล่าวคือ อยูใ่ นตัวเมืองหรื อต่างจังหวัด อยูใ่ นที่ที่ทาการประมง หรื อการเกษตร
ศาสนาที่กลุ่มนั้นนับถือเป็ นส่ วนใหญ่ เพศ ฯลฯ ที่ตอ้ งคานึงถึงกลุ่มเป้ าหมายก็เนื่องจากว่าแต่ละกลุ่ม
ย่อมมี ความสามารถในการรับข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน ข่าวสารบางอย่างอาจจะไม่เป็ นที่ยอมรับ
ของคนบางกลุ่ม ซึ่ งในส่ วนนี้ จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับภาษาที่ใช้ รวมทั้งหลักการทางจิตวิทยา
และวิธีการนาเสนอด้วย
(2) จุดประสงค์หลัก (main objectives) การสื่ อสารทางการเมื อง ก็เช่ นเดี ยวกับ การ
สื่ อสารในทางธุ รกิจหรื อในเรื่ องอื่นใด โดยมีจุดประสงค์หลักอยู่ 3 ประการ ดังนี้
(2.1) การสื่ อสารเพื่อให้รับทราบโดยให้ผรู ้ ับข่าวสารเข้าใจอย่างถ่องแท้ ซึ่ งจะต้อง
สื่ อสารโดยกระจ่างไม่ตอ้ งมีการตีความหรื อนาไปสู่ ความที่เป็ นการเข้าใจผิดได้
(2.2) การสื่ อสารเพื่อให้ผรู ้ ับข่าวสารคล้อยตาม คือการสื่ อสารที่พยามชักจูงให้ผรู ้ ับ
ข่าวสารเห็นด้วยกับความเห็ นบางประการ ในส่ วนนี้ ทางรัฐศาสตร์ ถือว่าเป็ นส่ วนของการมีอานาจ
ทางการเมือง กล่าวคือ อานาจทางการเมือง ได้แก่ การให้ผูอ้ ื่นเห็นด้วยกับความคิดเห็นของผูส้ ื่ อสาร
นั้น เมื่อทาให้ผเู ้ ห็นคล้อยตามมากขึ้นตามลาดับอานาจทางการเมืองก็จะมีเพิ่มขึ้นตามลาดับ
(2.3) การสื่ อสารเพื่อให้มีการปฏิบตั ิตาม การสื่ อสารที่มีการปฏิบตั ิตามนั้นคือการ
สื่ อสารที่สมบูรณ์ และในส่ วนของอานาจทางการเมืองนั้นถือว่าเป็ นการมีอานาจเพิ่มขึ้นในอัตราที่
สู งขึ้น
(3) ภาษา (language) ภาษาที่ใช้ย่อมขึ้ นอยู่กบั กลุ่ม เป้ าหมาย จุ ดประสงค์ และหลัก
จิตวิท ยา ในกรณี ที่ สื่ อสารกับ กลุ่ ม บุ ค คลที่ เป็ นผูใ้ ช้แรงงาน ภาษาที่ ใช้ต้องเข้าใจง่ าย เรี ยบง่ าย มี
ลัก ษณะเป็ นรู ป ธรรมมากกว่า นามธรรม กรณี สื่ อ สารกลับ กลุ่ ม ที่ มี ก ารศึ ก ษา ภาษาที่ ใ ช้ก็ ต้อ ง
เปลี่ยนไป และภาษายังเกี่ยวพันกับจุดประสงค์ ถ้าต้องการเพียงให้รับทราบก็ใช้ภาษาที่เรี ยบง่ายและ
กระจ่าง ถ้าต้องการให้คล้อยตามก็ตอ้ งใช้เหตุผลชักจูงให้เห็ นผลดี ผลเสี ย บางครั้งต้องใช้จิตวิทยา
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ปลุ กให้มี ค วามรั ก เกี ย รติ และศัก ดิ์ ศรี ข องคนไทย หรื ออาจจะพู ดให้ เกิ ดความรู ้ สึ ก ฮึ ดสู ้ คื อภาษา
ย่อมขึ้นอยูก่ บั กลุ่มเป้ าหมาย จุดประสงค์และหลักจิตวิทยา
(4) หลักการจิตวิทยา (psychology) การสื่ อสารแบบเรี ยบง่าย ตรงไปตรงมา ทาได้ใน
กรณี ทาให้รับทราบ แต่ถ้าต้องการให้คล้อยตาม หรื อปฏิ บตั ิ ตาม บางครั้งต้องใช้หลักจิตวิทยาและ
วิธีการนาเสนอแบบแยบยล และแปลกออกไป
(5) วิธีการนาเสนอ (presentation) การสื่ อสารจะต้องนาเสนอโดยผ่านช่ องทางต่างๆ
เช่น หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โทรโข่ง ตีฆอ้ งร้องป่ าว แจกใบปลิว แผ่นพับ อินเตอร์ เน็ท การพูด
ด้วยวาจา การใช้สัญลักษณ์ ฯลฯ วิธีการนาเสนอต่างๆ นี้ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั การวิเคราะห์แล้วว่าวิธีใด หรื อ
หลายวิธีรวมกันจะได้รับประโยชน์มากที่สุด ในการนาข่าวสารถึงผูร้ ับข่าวสารโดยสมบูรณ์ นอกจาก
การนาเสนอแล้วก็ยงั เกี่ยวโยงกับภาษาที่ใช้ ผนวกกับจิตวิทยา โดยสามส่ วนหลังนี้จะต้องพิจารณาถึง
กลุ่มเป้าหมายและจุดประสงค์หลักจะเป็ นตัวกาหนดภาษา หลักการจิตวิทยา และวิธีการนาเสนอ
ภาษาที่นามาใช้ในวิธีการนาเสนอ มีดงั นี้ คือสื่ อสารอย่างตรงไปตรงมาโดยใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่ายสื่ อสารโดยเริ่ มต้นด้วยการตั้งคาถาม สื่ อสารโดยนัยสื่ อสารโดยให้เห็นและให้ผรู ้ ับข่าวสารคิดเอา
เอง การปลุกเร้าให้เกิดการฮึดสู ้ การสื่ อสารนี้จะต้องปลุกความรู ้สึกที่กระตุน้ ให้ไม่ยอมแพ้การสื่ อสาร
โดยให้ความหวังการสื่ อสารโดยวิงวอน
ในการสื่ อสารทางการเมืองให้สร้างสรรค์น้ นั อาจจะใช้วิธีการปลุกระดมให้เกิดความรู ้สึก
รับผิดชอบร่ วมกันของกลุ่มต่างๆ โดยมีเป้ าหมายหลักคือ การปฏิรูปการเมือง การพัฒนาระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิ ป ไตยที่ ต่อเนื่ องและยัง่ ยืน บนฐานของความสมานฉัน ท์ ลดความเห็ น แก่
ประโยชน์ ส่ วนตน ทั้งนี้ เพื่ อ ให้ก าลัง ทั้ง หลายของชาติ รวมกัน เป็ นหนึ่ ง เดี ย วภายใต้ระบอบการ
ปกครองที่มีความเสมอภาค ยุติธรรม และเป็ นประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภูมิภาค
และในโลก และที่สาคัญเพื่อให้สามารถยืนหยัดต่อสู ้กบั ปั ญหา วิกฤติต่างๆ ในโลกยุคโลกาภิวตั น์ที่มี
การแข่งขันกันอย่างรุ นแรง ประเทศไทยต้องมีเสถียรภาพทางการเมืองจึงไม่สามารถที่จะมีการเมืองที่
อ่อนแอไร้เสถียรภาพ ดังนั้น จึงต้องร่ วมมือร่ วมใจกันทุกฝ่ าย เพื่อจุดประสงค์ดงั กล่าว ซึ่ งต้องถือว่า
เป็ นภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ ของคนไทยทุกภาคส่ วน
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เมื่ อจุดประสงค์หลัก เป็ นตามที่ ก ล่ าวมาแล้วก็ใช้หลัก การสื่ อสาร 5 ข้อ โดยแยกแยะเป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย จุดประสงค์ ภาษาที่จะนามาใช้ หลักการจิตวิทยา วิธีการนาเสนอ
การสื่ อสารทางการเมืองคือการชักจูงให้คนทราบ เข้าใจ คล้อยตามและปฏิ บตั ิตาม ถ้าการ
สื่ อสารไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์หลัก ก็คือความล้มเหลว ดังจะเห็นได้วา่ การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
การเข้าใจวิธีการ การรู ้จกั หลักการ หลักจิตวิทยา และความหลากหลายของการนาเสนอ รวมทั้งคาพูด
ที่ใช้ในภาษา จึงเป็ นเรื่ องสาคัญยิ่ง นี่ คือหลักการทัว่ ๆ ไป ในการปฏิบตั ิจริ งจะต้องแยกออกเป็ นเรื่ อง
ๆ และออกแบบการสื่ อสารในแต่ละประเด็นเฉพาะ ณ จุดภูมิศาสตร์ เฉพาะที่ และ ณ เวลาเฉพาะช่วง
ซึ่ งย่อมแตกต่างกันไป ทั้งนี้ เนื่ องจากการสื่ อสารไม่สามารถจะใช้มาตรฐานและมาตรการเดี ยวใน
ลักษณะสถานการณ์ ที่แน่นิ่งได้ สถานการณ์ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เป็ นสถานการณ์ที่พลวัต
การสื่ อสารต้องคล้อยตาม เปลี่ยนไปตามสภาพของสังคม และค่านิ ยม รวมทั้งวัฒนธรรมหลักและ
วัฒนธรรมย่อยของคนแต่ละกลุ่มในสังคมนั้น
บทสรุ ป

การพัฒนาพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตยในศตวรรษที่ 21 นั้น จะต้องสร้างและพัฒนา
ความเป็ นพลเมื องในระบอบประชาธิ ปไตยให้เกิ ดขึ้นโดยประชาชน ต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ การ
เป็ นพลเมืองตามระบอบประชาธิ ปไตยที่ถูกต้อง เมื่อมีความรู ้แล้ว จะต้องนาไปปฏิบตั ิให้สอดคล้อง
กับ การดาเนิ น ชี วิตตามวิถี สั งคมโดยเริ่ ม จากชุ ม ชน การน าเอาความรู ้ ไปถ่ ายทอดโดยการอบรม
สัมมนาแก่ชุมชน และสื่ อสิ่ งพิมพ์เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว โดยเน้นหลักการพัฒนาความเป็ นพลเมืองที่ดี
ในระบอบประชาธิ ปไตย 5 ประการ คือ 1) รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ 2) เคารพหลักความ
เสมอภาคและสิ ทธิ ของผูอ้ ่ืน 3) เคารพความแตกต่าง 4) เคารพกติกาและ 5) รับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ วนรวม อี กทั้งการนาความรู ้ ความเข้าใจในหลักการของระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญ
ควบคู่ก ัน ไปกับ การพัฒ นาพลเมื องที่ ดี หัวใจส าคัญ ของระบอบประชาธิ ป ไตย 5 ประการ คื อ 1)
หลักการอานาจอธิ ปไตยเป็ นของปวงชน (Government by consent) 2) หลักสิ ทธิ และเสรี ภ าพของ
ประชาชน (Human Rights and Freedom of the people) 3) หลั ก ความเสมอภาค (Equality) 4)
หลัก การปกครองโดยกฎหมายหรื อหลัก นิ ติธ รรม (Rule of Laws) และ5) หลัก การเสี ย งข้างมาก
(Majority rule) ควบคู่ไปกับการเคารพในสิ ทธิของเสี ยงข้างน้อย (Minority Rights) เปิ ดโอกาสให้ทุก
ฝ่ ายหรื อผูท้ ี่ มีความคิดเห็ นแตกต่างได้แสดงทัศนะหรื อแนวความคิดของเขา โดยในแต่ละหลักการ
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ดัง กล่ า วที่ ช้ ี ให้ เห็ น ถึ ง แนวทางพื้ น ฐานการปฏิ บ ัติ ต นของการพัฒ นาเป็ นพลเมื องที่ ดี ใ นระบอบ
ประชาธิ ป ไตยที่ ส ามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวัน ซึ่ งสอดคล้องกับ วัฒ นธรรมของชุ ม ชนนั้น ๆ
สามารถมองเห็ นความจริ งจากความหลากหลายอย่างมีเหตุผล ประชาชนจะต้องพัฒนาตนเอง การ
เสี ยสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ งเป็ นพันธกิจที่สาคัญมากสาหรับสังคมไทย เพื่อให้สังคมไทยก้าว
พ้นความขัดแย้งและร่ วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้เจริ ญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน มี
ความสุ ขมากขึ้น ก็จะส่ งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งมากขึ้นเช่นกัน
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บทคัดย่อ
พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 47 และ 48 ประกอบกับ
ระเบียบคณะกรรมการกองทุ นเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชาระเงิ นกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ข้อ 11 และข้อ 12 กาหนดให้ผกู ้ ูย้ ืมเงินที่ขอชาระหนี้ก่อน
กาหนด หรื อถูกกองทุนบอกเลิกสัญญานั้น ต้องชาระเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาทั้งหมดคืนกองทุนภายใน
30 วัน นับ แต่วนั ถัดจากวัน ที่ แจ้งบอกเลิ ก สัญ ญาหรื อนับ แต่วนั ถัดจากวัน ที่ ก องทุ น แจ้งบอกเลิ ก
สัญ ญา ซึ่ งต่างจากผูก้ ู้ยืมเงิ นที่ ส าเร็ จการศึก ษา หรื อพ้นจากสภาพนัก เรี ยนนัก ศึก ษา ที่ กาหนดให้
ปลอดภาระการชาระหนี้ 2 ปี และให้เวลาชาระหนี้ คืน สู งสุ ด 15 ปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี
ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวแสดงให้เห็นถึงปั ญหาความไม่เป็ นธรรมของบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเห็นได้ชดั
ผูเ้ ขียนจึงมีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.
2560 มาตรา 47 และ 48 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วย
การชาระเงินกูย้ ืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ข้อ 11 และข้อ 12 โดย
กาหนดให้ผกู ้ ูย้ มื เงินที่ไม่ประสงค์จะกูย้ มื เงินก่อนสาเร็ จการศึกษา หรื อถูกกองทุนบอกเลิกสัญญานั้น
ได้รับ สิ ท ธิ พิ เศษในการปลอดภาระชาระหนี้ 6 เดื อน ทั้งนี้ ระยะเวลาในการชาระหนี้ ไม่เกิ น 15 ปี
นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่แจ้งบอกเลิกสัญญา หรื อนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่กองทุนแจ้งบอกเลิกสัญญา
คาสาคัญ: กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา, กูย้ มื เงิน, นักศึกษา, หลักความเสมอภาค
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Abstract
From Section 47 and 48 of the Student Loan Fund Act B.E.2560, in conjunction with the
Regulation of the Student Loan Fund Committee regarding Refunding of the Student Loan Fund
B.E. 2542 amended (no. 4) B.E.2552 no. 11 and no.12, these laws require borrowers who were
asked for paying off a debt before the due date or in case of termination of contract by the fund
need to pay off their loans within 30 days from the date after notification of termination of contract
or from the date after notification of termination of contract by the fund. This is different from the
case of borrowers who graduated or out off student status of which the laws do not require to pay
off their loans within 2 years and a maximum period in returning loans is 15 years with the 1
percent annual percentage rate. This reflects the unfair laws. The author therefore proposes to
amend the Student Loan Fund Act B.E. 2560 Section 47 and 48 in conjunction with the Regulation
of the Student Loan Fund Committee regarding Refunding of the Student Loan Fund B.E. 2542
amended (no. 4) B.E.2552 no. 11 and no.12 by providing that borrowers who do not intend to lend
money before graduation or in case of termination of contract by the fund, borrowers shall not be
obliged to pay off their loans within 6 months and a maximum period in returning loans should be
set as 15 years from the date after notification of termination of contract by the fund.
Keyword: student loan fund, loan, student, equality
บทนา

กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2539 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 12 แห่ งพระราชบัญ ญัติเงิ นคงคลัง พ.ศ. 2491 โดยรัฐบาล
จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงการคลังดาเนินการในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน และในปี พ.ศ. 2541
มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 โดยกองทุนมีฐานะเป็ นองค์กร
ของรั ฐ บาลในก ากับ ดู แ ลของกระทรวงการคลัง จัด ตั้ง ขึ้ น โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น
นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กูย้ ืมเงินเพื่อเป็ นค่าเล่าเรี ยน ค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวเนื่ องกับการศึกษา และ
ค่ าใช้จ่ายที่ จาเป็ นในการครองชี พ ระหว่างศึ ก ษาที่ ม าจากครอบครั วที่ มี รายได้น้อ ย อัน เป็ นแนว
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ทางการแก้ไขปั ญหาความเหลื่ อมล้ าด้านการศึ กษาในสังคม ด้วยการเพิ่มโอกาสทางการศึ กษาใน
ระดับที่สูงขึ้นให้แก่นกั เรี ยน นักศึกษา ซึ่ งเป็ นการช่วยยกฐานะความเป็ นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ ึน
และช่วยสนับสนุ นการพัฒนาระบบการศึกษาทางด้านอุปสงค์ โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของประชาชน โดยเงินที่นามาให้กูย้ ืมทั้งหมดมาจากงบประมาณ
แผ่นดินซึ่ งเป็ นเงินภาษีอากรของคนไทยทั้งประเทศ
จากผลการดาเนิ นงานตั้งแต่ ปี การศึ ก ษา 2539 จนถึ งปี การศึก ษา 2559 ซึ่ งเป็ นระยะเวลา
ยาวนานกว่า 20 ปี พบว่า มีจานวนผูก้ ูท้ ้ งั สิ้ น 4,625,210 ราย เป็ นผูก้ กู้ าลังศึกษา หรื อ อยูใ่ นช่วงปลอด
หนี้ 2 ปี จานวน1,209,864 ราย ผูก้ ู้ชาระหนี้ เสร็ จสิ้ น จานวน 319,334 ราย ผูก้ ู้เสี ยชี วิต หรื อทุ พ พล
ภาพ จานวน 33,794 ราย และผูก้ ู้ที่อยู่ระหว่างการชาระหนี้ จานวน 2,948,708 ราย วงเงิ นที่ให้กูไ้ ป
แล้วรวมทั้งสิ้ น 493,000 แสนล้านบาท ส่ วนผูก้ ูย้ ืมที่อยู่ระหว่างการชาระหนี้ จานวน 2,948,708 ราย
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 65.35 ของผูก้ ทู้ ้ งั หมด โดยเป็ นผูก้ ทู้ ี่คา้ งชาระจานวน1,925,611 ราย คิดเป็ นร้อยละ
65.3 ของผูก้ ู้ที่อยู่ระหว่างการชาระ ซึ่ งมี เงิ นต้นที่ ครบกาหนดชาระที่คา้ งชาระ หรื อคิ ดเป็ นร้อยละ
55.93 ของเงินต้นที่ครบกาหนดชาระทั้งหมด
ถึ งแม้ว่าการให้เงิ นกู้ยืมเพื่อสนับสนุ นทางด้านการศึ กษา จะเป็ นการให้โอกาสกับผูท้ ี่ ขาด
แคลนทุ น ทรั พ ย์ก็ จริ ง แต่ ผูก้ ู้ยืม เงิ น ถื อ เป็ นปั จจัยส าคัญ เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่ ต ัดสิ น ใจที่ จะช าระหนี้
หรื อไม่ชาระหนี้ โดยปั ญหาที่เกิ ดจากผูก้ ูย้ ืมเงิ นไม่ยอมชาระหนี้ เกิ ดได้หลายกรณี ได้แก่ ภูมิลาเนา
สถานภาพส่ วนบุ คคล ระดับ การศึ กษา การมี งานทา รายได้ การมีหนี้ สิ นอื่ นๆ ความรู ้ ความเข้าใจ
จิตสานึก และการได้รับข้อมูลข่าวสารซึ่ งทั้งหมดนี้มีส่วนสาคัญในเรื่ องของการชาระหนี้ นอกจากนี้
สถานภาพสมรสหรื อโสดก็เป็ นเหตุผลสาคัญ เนื่ องจากผูก้ ูย้ ืมเงินจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นจาก
การมีบุตร ผูก้ ยู้ มื เงินจึงต้องคานึงถึงค่าใช้จ่ายในครอบครัวก่อนการชาระคืนเงินกู้
อย่างไรก็ตามนักเรี ยน นักศึ กษาที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประสงค์จะเรี ยนต่อใน
ระดับการศึกษาที่สูงกว่ามัธยมจนถึงระดับปริ ญญาตรี ได้กลายมาเป็ นจุดอ่อนของกองทุนเงินให้กูย้ ืม
เพื่อการศึ กษาโดยพบว่า ผูก้ ูย้ ืมเงิ นที่เมื่อสาเร็ จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถชาระหนี้ คืนได้ตามความ
คาดหวังของกองทุน รวมถึ งมีบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 47 และ 48 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชาระเงินกูย้ มื คืนกองทุน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2552 ข้อ 11 และข้อ 12 ได้ก่อให้เกิดปัญหาในการชาระหนี้เงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา กับผูก้ ยู้ ืม
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ที่สาเร็ จการศึกษา หรื อพ้นจากสภาพนักเรี ยน หรื อถูกกองทุนบอกเลิกสัญญา โดยบทบัญญัติดงั กล่าว
กาหนดให้ผกู ้ ูย้ มื เงินที่ขอชาระหนี้ ก่อนกาหนด หรื อถูกกองทุนบอกเลิกสัญญานั้น ต้องชาระเงินกูย้ ืม
เพื่อการศึกษาทั้งหมดคืนกองทุนให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันที่แจ้งบอก
เลิกสัญญากับกองทุน หรื อนับแต่วนั ถัดจากวันที่กองทุนแจ้งบอกเลิกสัญญา ซึ่ งแตกต่างจากผูก้ ยู้ มื เงิน
ที่สาเร็ จการศึกษา หรื อพ้นจากสภาพนักเรี ยนนักศึกษา ที่กฎหมายกาหนดให้ปลอดภาระการชาระหนี้
2 ปี ภายหลังสาเร็ จการศึกษาหรื อพ้นจากสภาพนักเรี ยน นักศึกษา และให้เวลาชาระหนี้ คืนกองทุน
สู งสุ ด 15 ปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี รวมระยะเวลาผ่อนชาระหนี้ คืนทั้งหมดสู งสุ ด 17 ปี ซึ่ ง
เป็ นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าผูก้ ูย้ ืมเงินที่ไม่ประสงค์จะกูย้ ืมเงินต่อไปแล้วทาการบอกเลิ กสัญญาต่อ
กองทุน หรื อถูกกองทุนบอกเลิกสัญญา ซึ่ งมีระยะเวลาการชาระหนี้ คืนทั้งหมดเพียง 30 วัน ซึ่ งผูก้ ูไ้ ม่
สามารถชาระคืนได้จริ งในทางปฏิ บตั ิ ส่ งผลให้เกิ ดการผิดนัดชาระหนี้ ตกเป็ นลูกหนี้ คา้ งชาระเงิ น
กูย้ มื ทาให้กองทุนเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาขาดทุนหมุนเวียนที่จะนามาใช้ในปี ต่อไป และส่ งกระทบต่อ
ระบบการเงินการคลังของประเทศในระยะยาว
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาชาระหนี้ภายหลังการบอกเลิก
สัญญากองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา จุดมุ่งหมาย คือ
1. เพื่อศึกษาความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาชาระหนี้
ภายหลังการบอกเลิกสัญญากองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ของระยะเวลาการชาระหนี้เงินให้กยู้ มื ที่
เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560
3. เพื่อศึกษาถึงปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาชาระหนี้ภายหลังการบอกเลิกสัญญา
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
4. เพื่อได้ขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขปั ญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาชาระหนี้ภายหลัง
การบอกเลิกสัญญากองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
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วิธีการวิจัย
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้วธิ ีการวิจยั เอกสาร (Documentary
Research) โดยข้อมูลที่ใช้เป็ นการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารโดยการศึกษาจาก
หนังสื อ รายงาน วารสาร วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เอกสารข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่มีอยูร่ วมทั้งสื บค้นจาก
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และเอกสารต่าง ๆ ที่มีขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายใน
ประเทศไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกองทุนเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาเพื่อนามาวิเคราะห์
สังเคราะห์ เปรี ยบเทียบ และให้ขอ้ เสนอแนะหรื อมาตรการทางกฎหมายหรื อนโยบายเพื่อแก้ไข
ปั ญหาต่อไป
แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา
ในส่ วนนี้ ผูเ้ ขียนจะได้นาเสนอ ประวัติความเป็ นมาของกองทุนเงิ นกูย้ ืมเพื่อการศึกษาใน
ประเทศไทย แนวคิดเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา ทฤษฎีหลักความเสมอภาค ซึ่ งถือเป็ นหัวใจ
ส าคัญ ของประเทศที่ ป กครองแบบประชาธิ ป ไตยภายใต้นิ ติรัฐ และกฎหมายเกี่ ยวกับ การจัดตั้ง
กองทุนเงินหมุนเวียนเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ และประเทศไทย โดยมีสาระสาคัญดังนี้
1. ทีม่ าและความสาคัญของกองทุนให้ ก้ ยู ืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่ มดาเนินการกองทุน
ในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ต่อมา
รัฐบาลได้พิจารณาเห็นความสาคัญของกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษามากขึ้น จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนเงินให้กยู้ มื
เพื่อการศึกษามีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล โดยอยูใ่ นการกากับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้กยู้ มื แก่นกั เรี ยน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็ นค่าเล่าเรี ยน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับ
การศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการครองชีพระหว่างศึกษา
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาดาเนินการให้กยู้ มื ตั้งแต่ปีการศึกษา2539 โดยให้เงินกูย้ มื
แก่นกั เรี ยน/นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต้งั แต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสาย
อาชีพ) จนถึงระดับปริ ญญาตรี จึงถือเป็ นแหล่งทุนสาคัญที่รัฐบาลให้การสนับสนุนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
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ประเทศต่อมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2547 และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรี มี
มติให้ความเห็นชอบในหลักการและแนวทางการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา โดยจัดให้มีกองทุนเงิน
กูย้ มื เพื่อการศึกษาที่ผกู กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สาหรับให้เงินกูย้ มื กับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
(อนุปริ ญญา-ปริ ญญาตรี ) ทั้งภาคปกติภาคพิเศษ โดยให้สานักงานกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
เป็ นผูร้ ับผิดชอบการบริ หารจัดการกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาที่ผกู กับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
โดยเริ่ มดาเนินการในปี การศึกษา 2549 เป็ นต้นมา นอกจากนี้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551
คณะรัฐมนตรี ยงั มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอให้
ดาเนินงานโครงการกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาที่ผกู กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สาหรับผูก้ ยู้ มื ที่
เข้าเรี ยนชั้นปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2551 เป็ นต้นไป โดยเน้นสาขาที่เป็ นความต้องการหลัก
และมีความชัดเจนของการผลิตกาลังคนร่ วมกับภาคเอกชนเป็ นลาดับแรก
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปีการศึกษา2551เป็ นต้นมา กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ได้
นาระบบการกูย้ มื เงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-student loan) ซึ่งเป็ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การกูย้ มื เงิน เพื่อปรับเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการกูย้ มื เงินให้มีความถูกต้อง รวดเร็ ว เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ได้ง่ายและลดขั้นตอนในการยืน่ เรื่ องขอกูย้ มื เงินให้แก่นกั เรี ยน นักศึกษาและขั้นตอนของผูป้ ฏิบตั ิงาน
รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูลและการติดตามตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา มีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้เงินกูย้ มื แก่นกั เรี ยน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็ นค่าเล่าเรี ยน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการครองชีพ ระหว่างศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับอาชีวะศึกษาและระดับ อุดมศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทัว่ ถึง ช่วยแบ่งเบาภาระด้าน
การเงินของผูป้ กครอง และเป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยรวมโดยมุ่งหวังว่าผูก้ ยู้ มื จะ
สามารถเล่าเรี ยนได้จนสาเร็ จตามหลักสู ตรมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตสานึก
ในการชาระหนี้ คืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กบั นักเรี ยน นักศึกษารุ่ นต่อไป
2. แนวคิดเกีย่ วกับระบบการเงินเพื่อการศึกษา
รัฐบาลของแต่ละประเทศมีบทบาทที่สาคัญต่อการศึกษาของประเทศไม่วา่ จะเป็ นการเข้า
ไปดาเนินการจัดการศึกษาเอง หรื อการจัดสรรเงินงบประมาณสนับสนุนการศึกษาในระดับต่างๆ
ผ่านระบบการเงินเพื่อการศึกษา คาถามที่เกิดขึ้นคือ ทาไมรัฐบาลจาเป็ นที่จะต้องเข้าไปแทรกแซง
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ระบบการศึกษาของประเทศ และหากมีความจาเป็ นที่จะต้องเข้าไปแทรกแซงแล้วรู ปแบบหรื อวิธีการ
ในการแทรกแซงที่เหมาะสมที่สุดควรจะเป็ นอย่างไร
เหตุผลที่ภาครัฐจาเป็ นต้องเข้าแทรกแซงตลาดการศึกษาเกี่ยวเนื่องกับประเด็นหลัก 2
ประการได้แก่ดา้ นประสิ ทธิ ภาพและความเป็ นธรรม ประการแรกที่เกี่ยวเนื่ องกับด้านประสิ ทธิ ภาพ
นั้น รัฐเข้าแทรกแซงตลาดการศึกษาเนื่องจากการศึกษาก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมหรื อ
ผลกระทบภายนอก (Externality)โดยที่การศึกษาเป็ นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศโดยรวม อีกประการหนึ่งรัฐเข้าแทรกแซงตลาดการศึกษาด้วยเหตุผลเพื่อสร้าง
ความเป็ นธรรมในการได้รับโอกาสทางการศึกษาของประชาชน รัฐจึงไม่สามารถปล่อยให้
ภาคเอกชนจัดการศึกษาทั้งหมดภายใต้กลไกตลาดได้ เนื่ องจากอาจมีประชาชนบางส่ วนไม่สามารถ
เข้าร่ วมในระบบการศึกษาได้เนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี
สาเหตุที่รัฐไม่สามารถให้กลไกตลาดจัดการศึกษาได้โดยลาพังเกิดจากปัญหาความไม่สม
บูรณของตลาดทุน (Imperfection of Capital Market) ความไม่สมบูรณของตลาดทุนเกิดจาก
ลักษณะเฉพาะของการลงทนด้านการศึกษาที่สาคัญ 2 ประการ ประการแรก การศึกษาเป็ นการลงทุน
ที่มีความเสี่ ยงสู ง นักศึกษาลงทุนจ่ายค่าเล่าเรี ยนไปโดยที่ยงั ไม่แน่ใจว่าจะได้รับอะไรจากการศึกษา
และอาจไม่แน่ใจว่าจะเรี ยนจบหรื อไม่ หรื อเมื่อจบการศึกษาแล้วจะสามารถหางานทาได้หรื อไม่ จะ
ได้รับผลตอบแทนคุม้ ค่ากับที่ลงทุนไปหรื อไม่
ประการที่สอง การลงทุนด้านการศึกษาไม่สามารถใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน
(Collateralization) ได้หากเกิดความผิดพลาดหรื อความล้มเหลวของการลงทุน เช่น กรณี ที่นกั ศึกษา
เรี ยนไม่จบ ก็ไมสามารถนา “นักศึกษา” ผูน้ ้ นั แปลงไปเป็ นสิ นทรัพย์อื่นได้ จากลักษณะเฉพาะ
ดังกล่าวทาให้ภาคเอกชนไม่สามารถปล่อยกูเ้ พื่อการลงทุนทางการศึกษาได้หรื อหากจะปล่อยกูก้ ็ตอ้ ง
คิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก ความไม่สมบูรณของตลาดทุนดังกล่าวส่ งผลให้เยาวชนจากครอบครัว
รายได้ต่าอาจถูกตัดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์มาจ่ายค่าเล่าเรี ยน รัฐจึงเป็ นต้องเข้า
มาแทรกแซงตลาดการศึกษาเพื่อให้ผทู ้ ี่มาจากครัวเรื อนรายได้นอ้ ยไม่ถูกตัดโอกาสทางการศึกษา เช่น
การให้กยู้ มื ค่าเล่าเรี ยนแก่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยเป็ นต้น
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้วา่ รัฐสมัยใหม่มีหน้าที่หรื อภารกิจที่สาคัญอีกอย่างคือการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ เป็ นธรรม และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส่ วนรู ปแบบหรื อ
วิธีการในการแทรกแซงระบบการเงินเพื่อการศึกษาของรัฐที่ดีควรเป็ นการจัดสรรเงินงบประมาณไป
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ยังสถาบันการศึกษาหรื อระบบการเงินด้านอุปทาน โดยที่รัฐควรให้การอุดหนุนสาขาการศึกษาที่
ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมสู งในสัดส่ วนที่สูง กว่าสาขาวิชาที่ก่อให้เกิดประโยชน์นอ้ ยกว่า ในกรณี
ที่ตลาดในการแข่งขันสมบูรณ์ ระดับการอุดหนุนจากภาครัฐจะสะท้อนไปยังราคาหรื อค่าเล่าเรี ยนที่
สถาบันการศึกษาเรี ยกเก็บจากผูเ้ รี ยน สาขาการศึกษาใดได้รับเงินอุดหนุนมากสถาบันการศึกษาก็ไม่
จาเป็ นต้องเรี ยกเก็บค่าเล่าเรี ยนในระดับสู ง เช่น หากรัฐให้การอุดหนุนสาขาวิชา ก. เป็ นสัดส่ วนร้อย
ละ 70 ของต้นทุนจริ ง สถาบันการศึกษาจาเป็ นต้องเก็บค่าเล่าเรี ยนจากผูเ้ รี ยนสาขาวิชา ก.อีกร้อยละ
30 ในขณะที่หากสาขาวิชา ข. ได้รับการอุดหนุนร้อยละ 20 ผูเ้ รี ยนก็จะต้องจ่ายค่าเล่าเรี ยนเป็ น
สัดส่ วนอีกร้อยละ 80 ของต้นทุนค่าใช้จ่ายจริ ง เป็ นต้น วิธีการดังกล่าวเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้คน
มาเรี ยนสาขาวิชาที่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐในระดับสู งหรื อสาขาวิชาที่เรี ยกเก็บค่าเล่าเรี ยนใน
ราคาถูก
3. หลักความเสมอภาค
หลักความเสอมภาค เป็ นหลักเกณฑ์ที่ตอ้ งปฏิบตั ิแก่บุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่การ
ใช้หลักความเสมอภาคที่มี ความหลากหลายในการปฏิ บตั ิ เนื่ องจากสาระส าคัญ ของข้อเท็จจริ งที่
แตกต่างกันไป ดังนั้นการปฏิบตั ิแก่บุคคลตามหลักความเสมอภาคย่อมแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ย่อมต้อง
เป็ นความแตกต่างที่ยอมรับได้ ซึ่ งหลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิตามหลักความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความ
ยุติธรรมมีดงั นี้
3.1 ต้อ งใช้ก ฎเกณฑ์ อ ัน เดี ย วกัน กับ ทุ ก คนเว้น แต่ ว่าสถานการณ์ แ ตกต่ า งกัน ไปโดย
หลักเกณฑ์ทวั่ ไปของการปฏิบตั ิคือต้องใช้กฎเกณฑ์เดียวกันในสถานการณ์เดียวกัน โดยหลักของการ
ปฏิบตั ิน้ นั ไม่ได้เรี ยกร้องให้ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันอย่างสิ้ นเชิง คือไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้อง
ได้รับ การปฏิ บตั ิอย่างเท่าเที ยมกันโดยมิ ได้คานึ งถึ งข้อแตกต่าง เว้นแต่ว่าสถานการณ์ น้ ันแตกต่าง
ออกไป จึงเป็ นการต้องห้ามแก่ผบู ้ ญั ญัติกฎเกณฑ์ที่จะต้องไม่ออกกฎเกณฑ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่
เสมอภาคแก่บุคคล
3.2 การใช้กฎเกณฑ์แตกต่างกัน ต้องมีความสัมพันธ์กบั สาระสาคัญของกฎเกณฑ์ โดยการ
ใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันนั้นต้องคานึ งถึงสาระสาคัญของกฎเกณฑ์ คือกฎเกณฑ์ ที่จะนามาใช้ตอ้ งมี
ความสัมพันธ์กบั ข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น ดังนั้นถึงแม้จะอยูใ่ นสถานะที่เหมือนกัน แต่ขอ้ เท็จจริ งอันเป็ น
สาระส าคัญนั้น แตกต่ างกันแล้วกฎเกณฑ์ที่ น ามาใช้บ งั คับ นั้นต้องแตกต่ างกันไปด้วย แต่ถ้าเป็ น
ข้อเท็จจริ งที่ ไม่เป็ นสาระสาคัญและอยู่ในสถานะที่เหมือนกันแล้ว กฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับนั้นจะต้อง
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เป็ นกฎเกณฑ์เดียวกัน เช่น กฎหมายบาเหน็จบานาญ กาหนดให้ขา้ ราชการ ต้องรับราชการ 10 ปี ขึ้น
ไปจึงจะมีสิทธิรับบาเหน็จบานาญ ฝ่ ายนิติบญั ญัติจะออกกฎหมายบัญญัติให้ขา้ ราชการซึ่งรับราชการ
เพียง 2 ปี ที่ผบู ้ งั คับบัญชาเห็นควรยกย่องให้ได้รับบาเหน็จบานาญ เท่ากับข้าราชการ ซึ่งได้บานาญ 10
ปี ไม่ได้
3.3 การปฏิ บ ัติให้แตกต่างกัน อันเนื่ องมาจากผลประโยชน์ ม หาชนโดยการปฏิ บ ตั ิ ต่ อ
บุ ค คลตามหลัก ความเสมอภาคนั้น ย่อมต้อ งค านึ ง ถึ ง เรื่ อ งประโยชน์ ส าธารณะเหนื อประโยชน์
ประโยชน์ ส่ วนบุ ค คลหรื อ ประโยชน์ ข องปั จ เจกชน ดัง นี้ จะอ้างหลัก ความเสมอภาคในการใช้
กฎเกณฑ์เพื่อมาคุ ม้ ครองปั จเจกชนนั้นหาได้ไม่ เช่ น ในกรณี ที่มีความไม่ส งบเกิ ดขึ้ นในบ้านเมือง
ทางการจาเป็ นต้องใช้มาตรการบางอัน เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุ ขกลับมาสู่ บา้ นเมืองอย่างเร็ วที่สุด
และการใช้มาตรการดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกปฏิบตั ิและการเคารพต่อหลักความเสมอ
ภาค ผูท้ ี่เดือดร้อนจากการกระดังกล่าวจะอ้างหลักความเสมอภาคต่อรัฐไม่ได้
3.4 การอ้างประโยชน์สาธารณะเพื่อไม่ตอ้ งเคารพต่อหลักแห่ งความเสมอภาคนั้น จะต้อง
ไม่เป็ นการก่อให้เกิ ดการแบ่งแยกอย่างที่ ไม่สามารถยอมรับได้การอ้างประโยชน์สาธารณะในการ
ปฏิบตั ิให้แตกต่างกันนั้นแม้จะถือว่าเป็ นการกระทบต่อหลักความเสมอภาคและก่อให้เกิดการเลื อก
ปฏิ บ ัติก็ตามที แต่ อย่างไรก็ดีก ารกระท าดังกล่ าวนั้น จะต้องไม่ก่ อให้ เกิ ดการแบ่ งแยกอย่างที่ ไ ม่
สามารถยอมรับได้ การแบ่งแยกอย่างที่ไม่สามารถยอมรับได้น้ นั ที่เห็นได้ชดั ก็คือการแบ่งแยกที่เป็ น
การต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เช่น การแบ่งแยกในเรื่ องแหล่งกาเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ เป็ นต้น
3.5 การเลือกปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมมุ่งลดความเหลื่อมล้ าที่ดารงอยูห่ รื อการปฏิบตั ิในทางบวก
คื อการด าเนิ น การตามกฎหมายที่ แ ตกต่ างกัน ในลัก ษณะชั่วคราวที่ ผู ้มี อ านาจก าหนดขึ้ นโดยมี
วัตถุ ประสงค์ในการส่ งเสริ ม และยกระดับบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่ มีสถานะด้อยกว่าบุคคลอื่น
เพื่อทดแทนความไม่เท่าเที ยมกันที่ดารงอยู่ ซึ่ งหลักการนี้ เกิ ดจากแนวคิด ของประธานาธิ บดี เคนเนดี้
และประธานาธิ บดีจอห์นสัน ที่ตอ้ งการสร้างความเป็ นธรรมขึ้นในสังคมอเมริ กา โดยหลักการดังกล่าว
ได้รับการยอมรับด้วยการตรากฎหมายสิ ทธิ พลเมืองขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ค.ศ. 1964 และศาลฎี กา
แห่ งสหรั ฐอเมริ กาดาเนิ นการตามหลักดังกล่าวว่าการที่ มหาวิทยาลัยสารองที่ นั่งร้อยละ 16 ของคณะ
แพทยศาสตร์ให้แก่นกั ศึกษาชนกลุ่มน้อยต่างๆ ถือว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ าที่ดารง
อยู่
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4. กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาในประเทศไทย
ในอดี ต ประเทศไทยมี ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ กองทุ น เงิ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติกองทุ นเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การบริ หารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ ออกตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 แต่เมื่อ
ใช้บ ัง คับ มาระยะหนึ่ ง พบว่ามี ปั ญ หาการบริ ห ารจัดการและการดาเนิ น การที่ มี ข ้อจากัด และไม่
สอดคล้องกับนโยบายการผลิตกาลังคนและการพัฒนาประเทศ จึงมีการตราพระราชบัญญัติกองทุน
เงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ขึ้นมาใหม่ เพื่อบูรณาการการบริ หารจัดการและการดาเนิ นการ
ให้ เป็ นเอกภาพอยู่ภ ายใต้ก ฎหมายเดี ย วกัน และเพิ่ ม มาตรการในการบริ ห ารจัดการกองทุ น ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
พระราชบัญ ญัติ ก องทุ น เงิ น ให้ กู้ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา พ.ศ. 2560 มาตรา 44 วรรคหนึ่ ง
ก าหนดให้ ผู ก้ ู้ยืม เงิ น เมื่ อ ส าเร็ จการศึ ก ษาหรื อเลิ ก การศึ ก ษาแล้ว มี ห น้า ที่ ต้อ งช าระเงิ น กู้ยืม เพื่ อ
การศึกษาที่ได้รับไปตามสัญญากูย้ ืมเงินคืนให้กองทุน ตามจานวน ระยะ เวลา และวิธีการที่กองทุน
แจ้งให้ทราบ นอกจากนี้คณะกรรมการอาจกาหนดให้เริ่ มคิดดอกเบี้ยหรื อประโยชน์อื่นใดจากผูก้ ูย้ ืม
เงิ น นับ แต่ เวลาใดภายหลัง ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหรื อ เลิ ก การศึ ก ษาแล้วก็ ไ ด้ แต่ อ ัต ราดอกเบี้ ย หรื อ
ประโยชน์ อื่นใดที่ คิ ด ณ วัน ท าสั ญ ญา ต้องไม่ เกิ นอัตราร้ อยละเจ็ดจุ ดห้าต่ อไป และห้ามมิ ให้คิ ด
ดอกเบี้ยทบต้น
อย่างไรก็ตาม ปั จจุ บ นั คณะกรรมการกองทุ นเงิ น ให้กู้ยืม เพื่ อการศึ ก ษา ก็ยงั มิ ไ ด้ออก
ข้อบังคับ ระเบียบ หรื อประกาศอื่นใดตามมาตรา 44 เนื่องจากพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560 เพิ่งประกาศใช้บงั คับได้ไม่นานนัก โดยที่มาตรา 64 กาหนดให้นาข้อบังคับ
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติกองทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริ หารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ที่ออกตามพระราชบัญญัติเงิน
คงคลัง พ.ศ. 2491 ที่ใช้บงั คับอยู่ในวันก่ อนวันที่พระราชบัญญัติกองทุนเงิ นให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2560 ใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้
กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 จนกว่าจะได้มีการออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรื อประกาศ
ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ออกมาใช้บงั คับใหม่
ดัง นั้น การช าระเงิ น กู้ยื ม คื น กองทุ น ของผูก้ ู้ยืม จึ ง ต้อ งอาศัย ระเบี ย บคณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชาระเงินกูย้ มื คืนกองทุน พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 14 มิถุนายน
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พ.ศ. 2542 ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 โดยข้อ 5 ของระเบียบดังกล่าว กาหนดให้ผกู ้ ูย้ ืมมี
หน้าที่ตอ้ งชาระเงินกูย้ มื พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรื อประโยชน์อื่นใดคืนให้กองทุน ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี
ภายหลังวันที่ได้รับอนุ มตั ิให้สาเร็ จการศึกษาหรื อมีคาสั่งให้พน้ สภาพการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษาแล้ว
2 ปี
นอกจากนี้ ข้อ 6 แห่ งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการ
ชาระเงินกู้ยืม คื นกองทุน พ.ศ. 2542 ยังก าหนดให้ผูก้ ู้ยืมต้องชาระหนี้ เงิ นกู้ยืมพร้อมดอกเบี้ ยหรื อ
ประโยชน์ อื่นใดคื นให้แก่ กองทุ นให้เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วนั ที่ ตอ้ งเริ่ มชาระหนี้
และในกรณี ผูก้ ู้ยืมพ้นสภาพการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษากลางคัน ก่อนที่จะจบภาคการศึกษาให้นับ
ระยะเวลาปลอดหนี้ โดยอนุโลมเหมือนจบภาคการศึกษาของปี นั้นและให้ผกู ้ ูย้ มื เริ่ มชาระหนี้งวดแรก
ในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี เช่ นกัน นอกจากนี้ ข้อ 10 แห่ งระเบียบ
ดังกล่าว ยังกาหนดให้ผกู ้ ยู้ ืมที่มีความประสงค์จะขอชาระหนี้คืนก่อนครบกาหนดระยะเวลาชาระหนี้
หรื อก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชาระคืนได้โดยไม่เสี ยดอกเบี้ยหรื อประโยชน์อื่นใด
อย่างไรก็ตาม ข้อ 7 แห่งระเบียบดังกล่าว ได้กาหนดให้ผกู ้ ูย้ ืมเลือกผ่อนชาระหนี้ เป็ นราย
เดื อน หรื อผ่อนช าระเป็ นรายปี ได้ โดยจานวนเงิ นต้น ที่ ต้องช าระเป็ นรายเดื อนรวมตลอดปี หรื อ
จานวนเงินต้นที่ชาระเป็ นรายปี นั้น มีอตั ราต่าสุ ดร้อยละ 1.5 ในปี แรก และสู งสุ ดในอัตราร้อยละ 13.0
ในปี ที่ 15 การชาระดอกเบี้ยหรื อประโยชน์อื่นใดดังกล่ าว หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาหนึ่ งปี
ของธนาคารออมสิ นต่ากว่าร้อยละ 1 ต่อปี ให้ผูก้ ูย้ ืมชาระดอกเบี้ยหรื อประโยชน์อื่นใดตามอัตรานั้น
และให้ผูก้ ู้ยืม ช าระหนี้ งวดแรกหลักจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และช าระหนี้ งวดต่อๆ ไป
ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม โดยให้ถือว่า วันที่ 5 กรกฎาคม เป็ นวันที่ ครบกาหนดชาระหนี้ หากวัน
ดังกล่าวตรงกับวันหยุดทาการของธนาคารให้นบั วันเปิ ดทาการถัดไปเป็ นวันที่ครบกาหนดชาระหนี้
โดยการชาระหนี้คืนงวดแรก ให้ผกู ้ ยู้ ืมชาระคืนเฉพาะเงินต้น สาหรับงวดต่อๆ ไป ให้ชาระเงินต้นคืน
พร้ อมดอกเบี้ ยหรื อประโยชน์อื่นใด การคิดดอกเบี้ ยหรื อประโยชน์อื่นใดให้เริ่ มคิ ดตั้งแต่วนั ที่ครบ
กาหนดชาระหนี้ของเงินต้นที่เหลือหลังจากชาระงวดแรกแล้ว
นอกจากนี้ มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้
กาหนดให้ผูก้ ูย้ ืมที่ขอชาระเงินคืนก่อนสาเร็ จการศึกษา หรื อผูก้ ูย้ ืมเงินที่บอกเลิกสัญญาการกูย้ ืมเงิน
เป็ นหนังสื อต่อกองทุนก่อนสาเร็ จการศึกษา มีหน้าที่ตอ้ งชาระคืนเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไป
ทั้ง หมดคื น ให้ แ ก่ ก องทุ น ภายในสามสิ บ วัน นับ แต่ ว นั ถัด จากวัน ที่ ไ ด้แ จ้ง บอกเลิ ก การกู้ยื ม เงิ น
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นอกจากนี้ มาตรา 48 แห่ งพระราชบัญญัติดงั กล่าว ยังกาหนดให้กองทุนอาจบอกเลิกสัญญากูย้ ืมเงิน
ของผูก้ ยู้ ืมเงินได้ ในกรณี ที่ปรากฎในภายหลังว่า ผูก้ ูย้ มื เงินไม่มีสิทธิ ขอกูย้ ืมเงิน ปกปิ ดข้อเท็จจริ งอัน
ควรแจ้งให้ทราบ หรื อแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จในสาระสาคัญแห่ งการกูย้ ืมเงินจากกองทุ น และใน
กรณี ที่ผูก้ ูย้ ืมเงิ นไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญากู้ยืมเงิน หรื อข้อตกลงที่ ให้ไว้แก่กองทุ น โดยผูก้ ู้ยืมเงิ นที่ ถูก
บอกเลิกสัญญากูย้ ืมเงินตามวรรคหนึ่ ง มีหน้าที่ตอ้ งชาระคืนเงินกูย้ ืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมด
คืนให้แก่กองทุนภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา
อนึ่ง ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชาระเงินกูย้ ืมคืน
กองทุน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ข้อ 11 ข้อ 12 ยังกาหนดให้ผูก้ ูย้ ืมที่บอกเลิ ก
สัญญา จะต้องชาระหนี้คืนกองทุนภายใน 30 วัน โดยไม่เสี ยดอกเบี้ย หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ให้
คิดดอกเบี้ยร้ อยละ 1 ต่อเดือน ของเงินต้นที่คา้ งชาระกรณี คา้ งชาระไม่เกิ น 12 เดื อน และร้อยละ 1.5
ต่อเดือนของเงินต้นที่คา้ งชาระกรณี คา้ งชาระเกิน 12 เดือน
จะเห็ น ได้ว่า มาตรา 47 และมาตรา 48 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ก องทุ น เงิ น ให้ กู้ยืม เพื่ อ
การศึกษาประกอบข้อ 12 แห่ งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงิ นให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการ
ชาระเงิ นกู้ยืมคื นกองทุน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 กาหนดให้นักเรี ยนหรื อ
นักศึกษาผูไ้ ด้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุน ซึ่ งมีสถานะเป็ นผูก้ ู้ยืมเงิน ต้องชาระเงิ นกู้ยืมที่
ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่ผกู ้ ูย้ ืมเงินบอกเลิกสัญญา หรื อชาระคืน
ก่อนสาเร็ จการศึกษา หรื อถูกกองทุนบอกเลิกสัญญา
จากที่ กล่าวมาข้างต้นพบว่า ผูก้ ูย้ ืมเงินจากกองทุนที่สาเร็ จการศึ กษาหรื อเลิ กการศึกษา
เช่ น ออกกลางคัน ถู ก ลงโทษทางวินัยให้พ น้ สภาพนักศึ ก ษา เป็ นต้น กฎหมายให้สิ ท ธิ ผูก้ ู้ยืม เงิ น
ได้รับสิ ทธิปลอดหนี้ 2 ปี และสิ ทธิในการชาระหนี้เงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาคืนกองทุน สู งสุ ด 15 ปี รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้ น 17 ปี แต่ในส่ วนของผูก้ ยู้ ืมเงินที่ไม่ประสงค์จะกูย้ ืมเงินต่อ หรื อผูก้ ูย้ ืมเงินที่บอกเลิก
สั ญ ญากับ กองทุ น หรื อกองทุ น บอกเลิ ก สั ญ ญาในกรณี ที่ พ บภายหลัง ว่า ผูก้ ู้ยืม ไม่มี สิ ท ธิ ปกปิ ด
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในการกูย้ ืม หรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญานั้น กฎหมายกลับกาหนดให้ผู ้
กูย้ ืมเงินส่ วนนี้ ต้องชาระเงินคืนกองทุนทั้งหมดภายใน 30 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันที่แจ้งบอกเลิกการ
กูย้ มื ต่อกองทุน หรื อนับแต่วนั ถัดจากวันที่กองทุนแจ้งการบอกเลิกสัญญา
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5. แนวคิดทีเ่ กี่ยวข้ องกับการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในต่ างประเทศ
5.1 ประเทศสหรัฐอเมริ กา การชาระหนี้จะเริ่ มหลัง 6 เดือนเมื่อออกจากสถานศึกษาหรื อ
หยุดเรี ยน นอกจากนี้อตั ราดอกเบี้ยสาหรับการชาระหนี้ พบว่าในประเทศสหรัฐอเมริ กานั้น อัตรา
ดอกเบี้ยสู งสุ ดอยูท่ ี่ร้อยละ 9 ต่อปี คงที่จนกว่าจะชาระหนี้เสร็ จสิ้ น ซึ่งแตกต่างจากพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ที่มีการคิดเบี้ยปรับโดยอัตราสู งสุ ดอยูท่ ี่ร้อยละ 18 ต่อปี
ซึ่งถือเป็ น 2 เท่าของสหรัฐอเมริ กา และนอกจากนี้สหรัฐอเมริ กายังกาหนดทางเลือกในการชาระหนี้
ซึ่ งในกรณี ที่ไม่สามารถชาระหนี้ดว้ ยทางเลือกต่างๆผูท้ ี่ได้รับเงินกูส้ ามารถที่จะกาหนดแผนการใช้
เงินกูเ้ องได้
5.2 ประเทศแคนาดา กองทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาในประเทศแคนาดานั้น สามารถให้
นักเรี ยน นักศึกษา ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเต็มเวลาสามารถเป็ นผูม้ ีสิทธิกยู้ มื เงินเพื่อการศึกษาได้
นอกจากนี้ยงั กาหนดให้สิทธิผทู ้ ี่ทางานแล้ว และมีรายได้ไม่เกินที่กฎหมายกาหนด สามารถ
ลงทะเบียนเรี ยนและสามารถยืน่ คาขอกู้ เพื่อกูย้ มื เงินจากกองทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษาได้ดว้ ย ซึ่ ง
แตกต่างจากพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ที่จากัดสิ ทธิ ผมู ้ ีรายได้ประจา
ในการขอกูย้ มื เงินจากกองทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา โดยนักศึกษาที่เรี ยนเต็มเวลานั้นรัฐบาลแคนาดา
จะจ่ายค่าดอกเบี้ยให้แก่ผใู ้ ห้กูจ้ นกว่าจะเรี ยนจบหรื อหยุดเรี ยนเต็มเวลา ดอกเบี้ยจะสะสมในเงินกูไ้ ป
จนกว่าจะหยุดเรี ยนเต็มเวลาและได้รับการปลอดจากการชาระหนี้หกเดือน หลังจากนั้นผูก้ มู้ ีหน้าที่
ชาระหนี้ จานวนหนี้อยูร่ ะหว่าง 2,500-4,000 ดอนล่าร์สหรัฐ สาหรับการเรี ยน 4 ปี และรัฐบาล
รับภาระการจ่ายดอกเบี้ยให้ผกู ้ ู้ และถ้าผูก้ มู้ ีปัญหาทางการเงินไม่สามารถชาระหนี้ได้หลังจากหยุด
เรี ยนก็สามารถพิจารณาลดหนี้หรื อยกเว้นดอกเบี้ยได้ส่วนนักเรี ยนที่เรี ยนไม่เต็มเวลา หรื อได้รับ
ทุนการศึกษาผูร้ ับทุนมีหน้าที่ตอ้ งจ่ายดอกเบี้ยเงินกูเ้ องระหว่างเรี ยน โดยเริ่ มจ่ายเต็มที่หลังจากเรี ยน
จบแล้วหยุดเรี ยน 6 เดือน ถ้ารายได้ที่หาได้ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดอาจได้รับการยกเว้นการจ่าย
ดอกเบี้ย ซึ่ งในส่ วนนี้รัฐบาลแคนาดาจะจ่ายดอกเบี้ยแทนให้สาหรับคนที่มีรายได้ต่าและเรี ยนเต็ม
เวลา และถ้ามีคุณสมบัติครบตามที่กาหนดไว้ก็สามารถได้รับทุนโดยไม่ตอ้ งชาระคืน
5.3 ประเทศอังกฤษ ในการชาระหนี้ประเทศอังกฤษกาหนดให้ผกู ้ ยู้ มื ชาระเงินกูย้ มื คืนใน
อัตราที่แปรผกผันตามอัตราเงินเฟ้อของประเทศในขณะชาระเงิน ซึ่งทาให้ผกู ้ ยู้ มื มีความสามารถ
ชาระเงินได้ตามสภาพเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ซึ่งแตกต่างจากของประเทศไทยที่กาหนด
อัตราการชาระเงินแบบขั้นบันได จากร้อยละ 1.5 ของเงินต้น ไปจนถึงร้อยละ 13ของเงินต้น ในปี ที่
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15 ซึ่ งเป็ นปี สุ ดท้ายของการชาระเงิน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ การเงินของผูก้ ูย้ มื ในขณะ
ชาระเงินในปี นั้นๆ และส่ งผลต่อความสามารถในการชาระหนี้เงินกูย้ มื ของผูก้ ยู้ มื เงิน ทาให้เกิดการ
ผิดนัดชาระหนี้ ไม่ยอมชาระหนี้ จนกลายเป็ นปั ญหาการเกิดหนี้เสี ยสะสมจานวนมากในระบบ
กองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา
5.4 เครื อรัฐออสเตรเลีย การชาระหนี้ไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการชาระหนี้ที่แน่นอน
ประเทศออสเตรเลียช่วยเหลือด้านการเงินแก่นกั ศึกษา โดยให้นกั เรี ยนนักศึกษาเรี ยนก่อนและผ่อน
ชาระหนี้เมื่อมีงานทา โดยมหาวิทยาลัยจะบันทึกหมายเลขทะเบียนภาษีของนักศึกษาและแจ้งให้
กรมสรรพากรทราบเพื่อบันทึกยอดหนี้คู่กบั ทะเบียนภาษีของนักศึกษา ซึ่งข้อมูลนี้จะอยูท่ ี่
กรมสรรพากร โดยจะยังไม่มีการเรี ยกเก็บเงินระหว่างเรี ยนหรื อสาเร็ จการศึกษาแล้วแต่ยงั มีรายได้ไม่
ถึงเกณฑ์ข้นั ต่าที่จะชาระหนี้ เมื่อใดก็ตามที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ข้นั ต่าที่จะสามารถชาระหนี้จึงชาระหนี้
เงินกู้ IRL
ผลการวิจัย

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ผูก้ ยู้ มื เงินจากกองทุนให้กูย้ มื เพื่อการศึกษาที่ไม่
ประสงค์จะกูย้ มื เงินต่อหรื อถูกกองทุนบอกเลิกสัญญาด้วยเหตุที่ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา จะต้องชาระหนี้
นาเงินทั้งหมดที่ได้รับมาคืนกองทุนทั้งหมดภายใน 30 วันนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่แจ้งบอกเลิก
สัญญากับกองทุนหรื อนับแต่วนั ถัดจากวันที่กองทุนแจ้งบอกเลิกสัญญาต่อผูก้ ยู้ มื เงิน ซึ่ งจุดนี้ได้สร้าง
ภาระในการชาระหนี้ต่อผูก้ ยู้ ืมเงินซึ่ งมีสถานะเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ที่มีภารกิจหน้าที่สาคัญคือการ
เรี ยนและยังไม่ได้ประกอบอาชีพจนมีรายได้ถึงขนาดจะสามารถนาเงินกูย้ มื ทั้งหมดมาชาระคืนแก่
กองทุนได้เมื่อผูก้ ยู้ มื เงินไม่สามารถนาเงินทั้งหมดมาคืนแก่กองทุนได้ ภายในกาหนด 30 วันก็จะตก
เป็ นลูกหนี้ผดิ นัดชาระหนี้ซ่ ึ งจะต้องเสี ยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนซึ่ งเป็ นอัตราที่สูงกว่าผู ้
กูย้ มื เงินที่สาเร็ จการศึกษาหรื อพ้นสภาพการศึกษาตาม มาตรา 44 ที่ได้รับสิ ทธิ พิเศษปลอดชาระหนี้ 2
ปี และมีระยะเวลาชาระหนี้สูงสุ ด 15 ปี รวมถึงมีดอกเบี้ยขั้นต่าในการชาระหนี้ร้อยละ 1ต่อปี จุดนี้ได้
ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคต่อผูก้ กู้ ยู้ มื เงินจากกองทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา ในฐานะที่เป็ นนักเรี ยน
นักศึกษาผูก้ ยู้ มื เงินเหมือนกันมีจุดประสงค์ในการกูย้ มื เงินจากกองทุนเพื่อนามาเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
เล่าเรี ยนค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพในระหว่างศึกษาอีกทั้งเจตนารมณ์หลักของ
กองทุนคือการปล่อยกูใ้ ห้ผกู ้ ยู้ มื ที่ขาดแคนทุนทรัพย์และครอบครัวมีที่รายได้นอ้ ยดังนั้นการที่
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กฎหมายกาหนดให้ผกู ้ ยู้ มื เงินต้องชาระหนี้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันจึงก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรม
ระหว่างผูก้ ยู้ มื เงินจากกองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาที่ขอชาระหนี้ก่อนกาหนดหรื อถูกบอกเลิกสัญญา
และเป็ นการสร้างภาระเกินสมควรแก่ผกู ้ ยู้ มื เงิน
นอกจากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น จะก่อให้เกิดภาวะการผิดนัดชาระหนี้จากลูกหนี้ผกู ้ ยู้ มื เงินใน
แต่ละปี การศึกษาเป็ นจานวนมากส่ งผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังและวินยั ด้านงบประมาณ
ของประเทศ ไม่สอดคล้องกับหลักการบริ หารเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศภายใต้งาน
นโยบายของรัฐ ทาให้ กองทุนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาขาดสภาพคล่องและขาดทุนหมุนเวียนในการ
นาไปปล่อยกูใ้ ห้ผกู ้ ยู้ มื รายต่อไปในปี ต่อๆ ไป
อภิปรายผล
จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 จะเห็นได้วา่
กฎหมายให้สิทธิ ผกู ้ ยู้ มื เงินที่สาเร็ จการศึกษา พ้นสภาพ หรื อออกกลางคันมีสิทธิให้สามารถชาระหนี้
คืนแก่กองทุนในอัตราดอกเบี้ยต่า และระยะเวลาผ่อนชาระนานสู งสุ ด 17 ปี โดยแบ่งชาระเป็ นราย
เดือนหรื อรายปี ก็ได้ แต่กลับกาหนดให้สิทธิ ผกู ้ ยู้ มื เงินที่ไม่ประสงค์จะกูย้ มื เงินต่อและบอกเลิกสัญญา
หรื อถูกกองทุนบอกเลิกสัญญา ต้องชาระเงินกูย้ มื ทั้งหมดคืนกองทุนภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่
แจ้งบอกเลิกสัญญาต่อกองทุน หรื อนับถัดจากวันที่กองทุนแจ้งบอกเลิกสัญญา ดังกล่าวมานั้น ได้
ก่อให้เกิดปั ญหาแก่ผกู ้ ยู้ มื เงินที่ประสงค์จะชาระเงินกูย้ มื คืนแก่กองทุนก่อนสาเร็ จการศึกษา หรื อบอก
เลิกสัญญาต่อกองทุน เพราะผูก้ ยู้ มื เงินเหล่านี้ ยังมีสถานะเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
ในสถานศึกษา เช่น โรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย ซึ่ งผูก้ ยู้ มื เงินล้วนแล้วแต่มีหน้าที่และภารกิจสาคัญคือ
การศึกษาเล่าเรี ยนให้สาเร็ จตามหลักสู ตรหรื อแผนการเรี ยนที่กาหนด และเวลาในชีวิตส่ วนใหญ่ก็
นาไปใช้ในการศึกษาเล่าเรี ยน จึงไม่อาจก่อให้เกิดรายประจาที่มนั่ คงเพียงพอต่อการชาระหนี้ ดังนั้น
การที่ผกู ้ ยู้ มื เงินประสงค์จะไม่กยู้ มื เงินจากกองทุนต่อ ซึ่งหมายความว่าในระหว่างที่ยงั ไม่สาเร็ จ
การศึกษา ผูก้ ยู้ มื จะขอบอกเลิกสัญญากูย้ มื เงิน และขอชาระเงินกูย้ มื ที่ได้รับไปคืนแก่กองทุน แต่การ
ขอบอกเลิกสัญญา และขอชาระเงินกูย้ มื ที่ได้รับไปคืนแก่กองทุนดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าผูก้ ยู้ มื
จะไม่ศึกษาเล่าเรี ยนต่อ เพียงแต่อาจมีเหตุผลบางประการทางด้านสุ ขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สถานภาพ
การสมรส ความสามารถในการเก็บออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายในครอบครัวหรื อภาระค่าใช้เพิ่มมากขึ้น
จากการมีบุตรหรื อสภาพแวดล้อมอื่นที่ทาให้ผกู ้ ยู้ มื เงินไม่ประสงค์หรื อจาเป็ นต้องกูย้ มื เงินต่อไป เช่น
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ผูก้ ยู้ มื อาจมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการชาระค่าเล่าเรี ยนในอนาคต และเพียงพอต่อการดารงชีพใน
ระหว่างเล่าเรี ยนในอนาคต นับจากวันบอกเลิกสัญญา แต่น้ นั มิได้หมายความว่า ผูก้ ยู้ มื เงินจะมีราย
หรื อเงินเพียงพอต่อการนาไปชาระคืนกองทุนจนเต็มจานวนทั้งหมดที่ได้กยู้ มื มาภายใน 30 วัน ดังนั้น
การที่กฎหมายกาหนดให้ผกู ้ ูย้ มื เงินที่ประสงค์จะขอชาระเงินคืนก่อนกาหนด หรื อผูก้ ยู้ มื เงินที่บอก
สัญญาต่อกองทุน ต้องนาเงินไปชาระคืนกองทุนจนเต็มจานวนทั้งหมดที่ได้กยู้ มื มาภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่แจ้งบอกเลิกสัญญาต่อกองทุน จึงเป็ นการสร้างภาระเกินสมควร และถือได้วา่ เป็ นการตรา
กฎหมายออกมาบังคับใช้และก่อให้เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อผูก้ ยู้ มื เงินที่ไม่ประสงค์จะกูย้ มื ต่อ หรื อ
ถูกบอกเลิกสัญญาอย่างยิง่
นอกจากนี้ ในกรณี ที่ปรากฏในภายหลังว่าผูก้ ยู้ มื เงินไม่มีสิทธิขอกูย้ มื เงิน หรื อปกปิ ด
ข้อเท็จจริ งอันควรแจ้งให้ทราบ กล่าวคือ ผูม้ ีสิทธิกยู้ มื เงินต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้ คือ 1) ผูก้ ยู้ มื เงิน
ต้องมีสัญชาติไทย 2) เป็ นผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ โดยผูข้ อกูม้ ีรายได้รวมกับของบิดามารดา ผูป้ กครอง
หรื อคู่สมรสแล้วแต่กรณี ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี 3) เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี ทาคุณประโยชน์ต่อ
สังคมในระหว่างศึกษา 4) ต้องมีอายุในขณะขอกู้ เมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และ
ระยะเวลาผ่อนชาระอีก 15 ปี รวมกันแล้วไม่เกิน 60 ปี 5) ไม่เคยเป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี ในสาขาใดๆ มาก่อน 6) ไม่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานและรับเงินเดือนหรื อค่าจ้างประจาในหน่วยงานของ
รัฐหรื อเอกชนในลักษณะเต็มเวลา 7) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย และ 8) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูไ้ ด้รับโทษ
จาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรื อ
ความผิดลหุโทษ ทั้งนี้หากผูก้ ยู้ มื เงินขาดคุณสมบัติดงั กล่าวในภายหลัง หรื อผูก้ ยู้ มื เงินทราบตั้งแต่ตน้
แล้วว่า ตนไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ปกปิ ดความจริ งในขณะยืน่ คาขอกูย้ มื เงิน จนได้รับอนุมตั ิเงิน
กูย้ มื แต่ขอ้ เท็จจริ งมาปรากฏในภายหลังว่าผูก้ ยู้ มื เงินขาดคุณสมบัติ ส่ งผลให้กองทุนอาจบอกเลิก
สัญญากูย้ มื เงินได้ หรื อผูก้ ยู้ มื ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญากูย้ มื เงิน หรื อข้อตกลงที่ให้ไว้กบั กองทุน กล่าวคือ
ในสัญญากูย้ มื เงินจากกองทุนให้กยู้ มื เพื่อการศึกษานั้น มีรูปแบบและข้อตกลงมาตรฐาน ซึ่งใช้บงั คับ
กับผูก้ ทู้ ุกราย โดยผูก้ ยู้ มื เงินมีหน้าที่ ชาระหนี้ตามกาหนด มีหน้าที่ยนิ ยอมให้เปลี่ยนตัวผูค้ ้ าประกัน
ทันทีตามที่กองทุนในฐานะผูใ้ ห้กยู้ มื ร้องขอ มีหน้าที่แจ้งให้กองทุนในฐานะผูใ้ ห้กยู้ มื เงินทราบ หากมี
การเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล หรื อที่อยูใ่ นการติดต่อทั้งนี้หากผูก้ ยู้ มื เงินไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามสัญญา
ดังกล่าว ส่ งผลให้กองทุนอาจบอกเลิกสัญญากูย้ มื เงินได้เช่นเดียวกัน
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อย่างไรก็ตาม การที่กฎหมายกาหนดผูก้ ยู้ มื เงิน ที่ปรากฏในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติ หรื อ
ปกปิ ดข้อเท็จจริ งอันควรแจ้งให้ทราบ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา แล้วกองทุนบอกเลิกสัญญากูย้ มื เงิน
ส่ งผลให้ผกู ้ ยู้ มื เงินดังกล่าว ต้องชาระคืนเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดคืนแก่กองทุน
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากการบอกเลิกสัญญา ได้ก่อให้เกิดปัญหาการชาระ
หนี้แก่ผกู ้ ยู้ มื เงินที่ถูกกองทุนบอกเลิกสัญญา เนื่องจากขาดคุณสมบัติในภายหลัง หรื อเพราะไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญา เพราะผูก้ ยู้ มื เงินเหล่านี้ ยังมีสถานะเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษาอยู่ จาเป็ นต้องใช้เงินใน
การศึกษาเล่าเรี ยน ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่ องกับการศึกษา และค่าครองชีพในชีวติ ประจาวันระหว่าง
ศึกษา อีกทั้งการขาดคุณสมบัติบางข้อ มิได้เกิดขึ้นจากตัวผูก้ ยู้ มื เงินเอง เช่น อาจมีความเข้าใจผิดของผู ้
กูย้ มื เงินหรื อเจ้าหน้าที่ในการตรวจคาขอกูใ้ นเรื่ องการนับอายุของผูม้ ีสิทธิขอกู้ การตกเป็ นจาเลยและ
ได้รับโทษตามคาพิพากษาในคดีอาญาที่มิได้เกิดจากพฤติกรรมการเป็ นผูร้ ้ายโดยสันดาน การเป็ น
บุคคลล้มละลาย การเพิ่มขึ้นหรื อลดลงของจานวนรายได้ของบิดา มารดา หรื อผูป้ กครอง หรื อ
แม้กระทัง่ การไม่ปฏิบตั ิตามสัญญา เช่น การไม่ยนิ ยอมเปลี่ยนผูค้ ้ าประกัน การผิดนัดชาระหนี้
หลักเกณฑ์เหล่านี้ลว้ นแปรผันตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนความเปราะบางทาง
สังคมของผูข้ อกูย้ มื เงิน ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ยและขาดแคลนทุนทรัพย์ การที่กองทุนนา
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวมาบอกเลิกสัญญา และให้ผกู ้ ยู้ มื เงินต้องชาระเงินกูย้ มื ที่ได้รับไปคืนแก่กองทุน
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั รับแจ้งการบอกเลิกสัญญา จึงเป็ นการสร้างภาระเกินสมควรต่อผูก้ ยู้ มื เงิน
เพราะผูก้ ยู้ มื เงินซึ่ งที่ลว้ นแล้วแต่มีหน้าที่และภารกิจสาคัญคือการศึกษาเล่าเรี ยนให้สาเร็ จตาม
หลักสู ตรหรื อแผนการเรี ยนที่กาหนด และเวลาในชีวติ ส่ วนใหญ่ก็นาไปใช้ในการศึกษาเล่าเรี ยน
ประกอบกับเป็ นผูม้ ีขาดแคลนรายได้อยูแ่ ล้ว จึงไม่อาจก่อให้เกิดรายประจาที่มนั่ คงเพียงพอต่อการ
ชาระหนี้เงินกูย้ มื ที่ได้รับมาทั้งหมดคืนกองทุนภายใน 30 วัน
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้วา่ นักเรี ยน นักศึกษาผูก้ ยู้ มื เงิน ตามมาตรา 44 ที่สาเร็ จ
การศึกษา เลิกการศึกษาโดยการพ้นสภาพนักศึกษา หรื อออกกลางคัน จะได้รับสิ ทธิปลอดภาระใน
การชาระนี้ 2 ปี หลังจากนั้นในปี ถัดไปก็เริ่ มต้นชาระหนี้ โดยมีระยะเวลาการผ่อนชาระสู งสุ ด 15 ปี
ซึ่งผูก้ ยู้ มื เงิน โดยจะเลือกผ่อนชาระเป็ นรายเดือน หรื อรายปี ก็ได้ และเมื่อรวมระยะเวลาปลอดหนี้เข้า
กับระยะเวลาผ่อนชาระสู งสุ ดผูก้ ยู้ มื เงินจะมีโอกาสในการชาระหนี้คืนกองทุน สู งสุ ดนาน 17 ปี ใน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ปี ของเงินต้นส่ วนนักเรี ยน นักศึกษาผูก้ ยู้ มื เงิน ตามมาตรา 47 และมาตรา 48
ที่ไม่ประสงค์จะกูย้ มื เงินต่อไป ซึ่งต้องแจ้งบอกเลิกสัญญาต่อกองทุน รวมถึงนักศึกษาที่ถูกกองทุน
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บอกเลิกสัญญา เมื่อปรากฏในภายหลังว่าผูก้ ยู้ มื เงินขาดคุณสมบัติในการขอยื่นกู้ หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
สัญญาที่ให้ไว้กบั กองทุน ต้องนาเงินกูย้ มื เพื่อการศึกษาทั้งหมดที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุน
ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้แจ้งบอกเลิกการกูย้ มื เงิน หรื อนับแต่วนั ถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
การบอกเลิกสัญญา ซึ่งหากไม่สามารถชาระได้ภายใน 30 วัน ต้องเสี ยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อ
เดือนของต้นเงิน กรณี คา้ งชาระไม่เกิน 12 เดือน และเสี ยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของต้น
เงิน กรณี คา้ งชาระเกิน 12 เดือน ซึ่ งสามารถแสดงเปรี ยบเทียบได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ ของผู้ก้ ูยืมเงินจากกองทุนเงินให้ ก้ ูยืมเพื่อการศึกษา

ประเภทผู้ก้ ูยืม
ผู ้ กู้ ยื ม ต า ม
มาตรา 44
ผู ้ กู้ ยื ม ต า ม
มาตรา 47,48

คืนเงินภายใน
30 วัน



ปลอดหนี้ 2
ปี

ผ่อนชาระ
หนี้
สู งสุ ด 15 ปี

ดอกเบีย้ ร้ อย
ละ 1 ต่ อปี







ดอกเบีย้ ร้ อย
ละ 1 ต่ อเดือน



จากตารางข้า งต้น จะพบว่า ผู ้กู้ยืม เงิ น ตามมาตรา 44 ซึ่ งเป็ นนัก เรี ย น นัก ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ
การศึกษา เลิกการศึกษาโดยการพ้นสภาพนักศึกษา หรื อออกกลางคัน จะได้รับสิ ทธิ ปลอดหนี้ 2 ปี
นับ แต่วนั ส าเร็ จการศึ กษา หรื อวันพ้นสภาพ และสามารถผ่อนช าระหนี้ เงิ นกู้ยืมเพื่อการศึ ก ษาได้
สู งสุ ด 15 ปี ในอัตราดอกเบี้ ยร้ อยละ 1 ต่อปี หรื อหากในปี นั้น อัตราดอกเบี้ ยเงิ น ฝากประจาของ
ธนาคารออมสิ นต่ากว่าร้อยละ 1 ต่อปี ก็ให้ชาระดอกเบี้ยตามอัตรานั้น ซึ่ งเป็ นการให้สิทธิ ที่มากกว่า
ผูก้ ูย้ ืมเงินตามมาตรา 47 และ มาตรา 48 ซึ่ งเป็ นนักเรี ยน นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะกูย้ ืมเงินต่อไปแล้ว
แจ้งบอกเลิ กสัญญา หรื อนักศึกษาที่ถูกกองทุนบอกเลิกสัญญา เพราะผูก้ ูย้ ืมในส่ วนนี้ ถู กกาหนดให้
ต้องชาระเงิ นกูย้ ืมที่ได้รับไปทั้งหมดคืนกองทุนภายใน 30 วัน หากไม่ชาระภายในกาหนด ต้องเสี ย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน ซึ่ งเป็ นอัตราที่สูงกว่าผูก้ ูย้ ืมเงิ นตามมาตรา 44 อย่างมาก และยัง
ไม่ได้รับ สิ ท ธิ ในอัตราดอกเบี้ ยขั้นต่ าสุ ดของธนาคารออมสิ น หากในปี นั้นอัตราดอกเบี้ ยเงิน ฝาก
ประจาต่ากว่าร้อยละ 1 ต่อปี ด้วย
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ดังกล่าวมานั้น แสดงให้เห็นว่า มาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้
กูย้ ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบกับ ข้อ 11 และข้อ 12 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงิน
ให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการชาระเงินกูย้ ืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2552 ได้สร้ างภาระการชาระหนี้ เกินสมควรแก่ผูก้ ูย้ ืมเงิน รวมถึงตัดสิ ทธิ พิเศษในการชาระหนี้ บาง
ประการที่ผูก้ ูย้ ืมเงินควรจะได้เช่ นเดี ยวกับผูก้ ูย้ ืมเงินตามมาตรา 44 ดังนั้น บทบัญญัติแห่ งกฎหมาย
ดังกล่าว จึงเป็ นการสร้ างความไม่เป็ นธรรมอย่างยิ่งต่อผูก้ ูย้ ืมเงินเพื่อการศึกษา จากกองทุนเงินกูย้ ืม
เพื่อการศึกษาในกรณี ที่ผกู ้ ูย้ ืมเงินขอชาระหนี้ ก่อนกาหนดหรื อถูกกองทุนบอกเลิกสัญญา และถือได้
ว่าบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวขัดต่อหลักความเสอมภาคอย่างเห็นได้ชดั
ข้ อเสนอแนะ
ผูเ้ ขียนมีขอ้ เสนอแนะในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา
พ.ศ. 2560 มาตรา 47 และมาตรา 48 ให้สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค และเป็ นธรรมต่อผูก้ ูย้ มื เงิน
เพื่อการศึ กษา โดยการกาหนดให้ผูก้ ู้ยืมเงินที่ไม่ประสงค์จะกู้ยืมเงินก่อนสาเร็ จการศึ กษา หรื อถู ก
กองทุ นบอกเลิ กสัญญานั้น มีทางเลื อกในการชาระหนี้ โดยปลอดภาระชาระหนี้ 6 เดือนภายหลังมี
การบอกเลิกสัญญา โดยมีระยะเวลาในการชาระหนี้สูงสุ ดไม่เกิน 15 ปี นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่แจ้ง
บอกเลิกสัญญากับกองทุน หรื อนับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่กองทุนแจ้งบอกเลิกสัญญา ในอัตราดอกเบี้ย
ร้ อยละ 1 ต่อปี นอกจากนี้ เมื่ อแก้ไข มาตรา 47 และ 48 ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผูเ้ ขียนเห็ นควรแก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยการชาระเงิ นกูย้ ืมคืนกองทุน
พ.ศ. 2542 ฉบับลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 ข้อ 11 และ ข้อ
12 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ มาตรา 47 และ 48 ที่แก้ไขใหม่ดว้ ย
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษากึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิ ทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมป้ องกันการเสพสารเสพติดในนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดบุรีรัมย์ (ปะคาโมเดล)
โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีข้ นั ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านความรู ้เกี่ยวกับสารเสพติด การรับรู ้
ความสามารถของตนเอง พฤติ ก รรมเสี่ ย งต่อ การเสพสารเสพติ ด และขั้น ของการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู ้ เกี่ยวกับสารเสพติดเพิ่มขึ้น
การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่มสู งขึ้น พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพ
สารเสพติดลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีการเปลี่ยนแปลงจากขั้นก่อนชัง่ ใจเป็ น
ขั้นปฏิบตั ิและขั้นพร้อมที่จะปฏิบตั ิ
คาสาคัญ: ปะคาโมเดล, ทฤษฎีข้ นั ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, สารเสพติด
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Abstract
This study was a quasi-experimental research, aiming to study the effectiveness of a
program for modifying addictive substance prevention behaviors the Stage of Change Theory,
applying in secondary school students, BURIRAM Province. The program effectiveness was
concerned with knowledge about addictive substances, perceived self – efficacy, risk behaviors
leading to substance abuse, and stage of change behavior. The results showed that after the
experiment the experimental group had significantly better levels of knowledge about addictive
substances, perceived self – efficacy, risk behaviors leading to substance abuse, and stage of changed
behavior than before the experiment and then the comparison group (p = 0.05).
Keywords: PAKHAM model, stage of change theory, addictive substance
บทนา

ปั ญหาพฤติ กรรมเสี่ ยงในปั จจุบนั พบว่า วัยรุ่ นมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการมีโอกาสเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่ มีพฤติกรรมหนีเรี ยนไปจับกลุ่มมัว่ สุ ม พฤติกรรมก้าวร้าวรุ นแรง พฤติกรรม
ขับขี่รถเร็ ว แข่งรถ เที่ยวกลางคืน สู บบุ หรี่ และดื่มสุ รา ซึ่ งพบว่าการมี พฤติ กรรมเสี่ ยงเหล่านี้ มกั มี
ความสัมพันธ์เชื่ อมโยงกับการเข้าไปยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้น จากข้อมูลผูเ้ ข้ารับการบาบัดรักษา
การติดสารเสพติด ปี พ.ศ. 2557 (มานพ คณะโต, 2557) พบว่า กลุ่มผูเ้ ข้ารับการบาบัด ร้อยละ 69 เป็ น
กลุ่มนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึ กษาตอนต้น ซึ่ งเป็ นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่สาคัญของ
ชี วิตและเป็ นวัยที่จะเจริ ญเติบโตไปเป็ นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญของประเทศชาติในอนาคต และ
รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกาหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิ
การ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหายาเสพติด ซึ่ งประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ หลัก
และมีหนึ่ งยุทธศาสตร์ ที่เป็ นการป้ องกันกลุ่มผูม้ ีโอกาสเข้าไปเกี่ ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน (สานักงาน ป.ป.ส., 2558) โดยกระทรวงศึ กษาธิ ก ารได้ก าหนดมาตรการและแนว
ทางการดาเนิ นงานในการสร้างภูมิคุม้ กันและป้ องกันยาเสพติดกับกลุ่มวัยรุ่ นในสถานศึกษา (อายุ 13
– 19 ปี ) ด้วยกระบวนการพัฒนาสติปัญญา อัตลักษณ์ การสร้างจริ ยธรรม และการสร้างความเข้มแข็ง
ทางจิตใจ โดยมีโครงการป้ องกัน เฝ้าระวัง ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ ส่ งเสริ มคุณธรรม
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จริ ยธรรมให้เยาวชนมี เป้ าหมายชี วิต ส่ ง เสริ ม กิ จกรรมที่ส ามารถปรั บเปลี่ ยนเด็กและเยาวชนที่ มี
พฤติกรรมเสี่ ยง แต่จากการดาเนิ นงานดังกล่าว พบว่าบางโครงการกระทรวงศึกษาธิ การไม่ได้เป็ น
เจ้าภาพหลัก ทาให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานไม่สะดวก รวมทั้งบุคลากรผูม้ ีความสามารถด้านการ
ให้คาปรึ กษามีจานวนน้อยและมีภาระงานมากทาให้ไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มที่ ทาให้การเข้าถึง
ปั ญหาของนักเรี ยนทั้งหมดทาได้ไม่ครอบคลุมและต่อเนื่ อง จากการสารวจข้อมูลของอาเภอปะคา
(รายงานการสารวจพฤติกรรมเสี่ ยงเยาวชน) พบนักเรี ยนที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงด้านการเรี ยน ด้านการมี
พฤติ กรรมก้าวร้ าว เกเร ด้านการขับขี่รถเร็ ว แข่งรถ และพฤติกรรมเสี่ ยงด้านการสู บบุหรี่ และดื่ ม
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ร้ อยละ 11.23 และข้อมูลการเข้ารับการบาบัดยาเสพติดระบบสมัครใจของ
โรงพยาบาลปะคา ปี 2558 (เอกสารพัฒนาคุณภาพงานยาเสพติด, 2559) พบว่า ร้อยละ 42.85 มีอายุ
ระหว่าง 13 – 15 ปี และกลุ่มดังกล่าวกาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 75.81 และจาก
การศึกษานาร่ องโดยการสัมภาษณ์นกั เรี ยนที่มีพฤติกรรมเสี่ ยง จานวน 18 คน พบว่า ร้อยละ 100 เป็ น
กลุ่มวัยรุ่ นที่มีความอยากรู ้อยากลอง ร้อยละ 78 สู บบุหรี่ ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะต้องการการ
ยอมรับจากเพื่อนในกลุ่ม ซึ่ งทางโรงเรี ยนได้จดั กิ จกรรมเยี่ยมบ้านนักเรี ยน กิจกรรมตามโครงการ
โรงเรี ยนสี ขาว และการจัดอบรมให้ความรู ้ แต่เนื่องจากจานวนครู ที่ดูแลด้านการให้คาปรึ กษามีจากัด
และมีภาระงานมากทาให้การดูแลช่วยเหลือและการเข้าถึงปัญหาของนักเรี ยนแต่ละคนเป็ นไปได้ยาก
และขาดความต่ อ เนื่ อ ง ผู ว้ ิ จ ัย จึ ง ได้ป ระยุ ก ต์ท ฤษฎี ข้ นั ตอนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม (Trans
theoretical model) มาสร้ างเป็ นโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้ องกันการเสพสารเสพติด โดยใช้
ชื่อ ปะคาโมเดล คาดว่าจากการทดลองโครงการนี้ จะสามารถพัฒนากลุ่มตัวอย่างให้รู้จกั คิดวิเคราะห์
ค้นหาปั ญหาของตนเอง เข้าใจและยอมรับปัญหา คิดหาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีภูมิตา้ นทาน
รู ้เท่าทันยาเสพติด และจะเป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายของสถานศึกษาในการพัฒนากิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง
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คาถามการวิจัย
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้ องกันการเสพสารเสพติดของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนต้นที่ประยุกต์ทฤษฎีข้ นั ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีประสิ ทธิ ภาพ ในด้าน ความรู ้เกี่ยวกับ
สารเสพติด การรับรู ้ ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พฤติกรรมเสี่ ยงและขั้น
ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเสพสารเสพติดหรื อไม่ เพียงใด
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิ ทธิ ผลของการดาเนินโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้ องกันการเสพ
สารเสพติ ด ในนัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น จัง หวัด บุ รี รั ม ย์ โดยประยุ ก ต์ท ฤษฎี ข้ ัน ตอนการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
เปรี ยบเทียบ ในด้านการเปลี่ยนแปลง ต่อไปนี้ ความรู ้เกี่ยวกับสารเสพติด การรับรู ้ความสามารถของ
ตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติด
2. เพื่ อศึ ก ษาขั้น ของการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมป้ อ งกัน การเสพสารเสพติ ดในนัก เรี ย น
มัธยมศึกษาตอนต้นโดยเปรี ยบเทียบกับทฤษฎีข้ นั ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ประยุกต์ใช้
กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษาประสิ ทธิ ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้ องกันการเสพสารเสพติด
ในนัก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น โดยการประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ข้ ัน ตอนการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม
ดาเนินการโดยมีกรอบแนวคิดการวิจยั ดังภาพ 1
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ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่ วนบุคคล : เพศ อายุ ระดับชั้นเรี ยน ผลการเรี ยน
ค่าใช้จ่ายที่ได้รับต่อเดือน สถานภาพของบิดามารดา
รู ปแบบการเลี้ยงดู สัมพันธภาพกับครอบครัวและครู
ลักษณะกลุ่มเพื่อนสนิท บุคคลที่อาศัยอยูด่ ว้ ยกัน และการ
ขอรับคาปรึ กษา
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้ องกันการเสพสาร
เสพติดโดยการประยุกต์ทฤษฎีข้นั ตอนการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม : ปะคาโมเดล
1. ขั้นก่อนชัง่ ใจ (Pre-contemplation)
- สิ่ งที่ซ่อมไม่ได้ - กราฟชีวติ - รู ้เรา...เข้าใจ
ตัวตน
2. ขั้นชัง่ ใจ (Contemplation)
- รั้วกันภัย - ทุกสิ่ งล้วนมีค่า..อยูท่ ี่เราต้องหาให้
เจอ
- เปิ ดหน้าต่างใจ
3. ขั้นพร้อมที่จะปฏิบตั ิ (Ready for Action)
- การแลกเปลี่ยนความรู ้ - พันธะสัญญาสู่ความ
เป็ นไท
- ชวนลองต้องปฏิบตั ิ - ถ้าฉันเป็ นแม็ค
4. ขั้นปฏิบตั ิ (Action)
- เลี้ยงไข่ – ฝ่ าฟัน – รถไฟเหาะ - ทาดี...เราทาได้
5. ขั้นปฏิบตั ิต่อเนื่อง (Maintenance)
- แผนที่ชีวติ เพื่ออนาคต – ฝ่ าวิกฤติหลุมดา - บอกเล่าเก้า
สิ บ
- ชมรมจิตอาสา
6. ฝึ กทักษะการดูแลช่วยเหลือและการติดตามแก่
ครอบครัวและครู เพื่อเป็ นแรงสนับสนุนทางสังคม

ผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ป้องกันการเสพสารเสพติดของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้ น
ในด้ าน
1. ความรู ้เกี่ยวกับสารเสพติด
2. การรับรู ้ความสามารถของตนเองใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้ องกันการเสพ
สารเสพติด
3. พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพ

ติด
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ขอบเขตการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิ
ผูว้ จิภาพที
ยั ได้ก่ 1:าหนดขอบเขตของการวิ
จยั ไว้จดยั งั นี้
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
เป็ นการศึ ก ษาโปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมป้ อ งกันการเสพสารเสพติ ดของ
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพก่ อ นการสร้ า งโปรแกรมการปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม ได้แก่ นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติดจากโรงเรี ยน
ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรี ยบเทียบ จานวน 34 คน โดยกาหนดให้ประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง
2.2 ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณ ได้แ ก่ นัก เรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น ที่ มี
พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติดของอาเภอปะคา จานวน 267 คน กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรี ยนที่
ได้รับการสุ่ ม จานวน 120 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 60 คน กลุ่มเปรี ยบเทียบ 60 คน และตัวแทน
ผูป้ กครองของกลุ่มทดลอง 60 คน ผูป้ กครองของกลุ่มเปรี ยบเทียบ 60 คน
3. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2559
วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นการวิจยั ที่ เน้นการดาเนิ นงานทั้ง เชิ ง คุ ณภาพและเชิ งปริ ม าณแบบกึ่ ง ทดลอง (Quasiexperiment Research) ซึ่งผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีพฤติกรรม
เสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติด คัดเลือกโดยให้ครู เป็ นผูค้ ดั เลือกร่ วมกับใช้แบบประเมินภูมิคุม้ กันยาเสพ
ติ ดและสารเสพติ ดส าหรั บ นั ก เรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น จานวน 34 คน และตัว แทนผูป้ กครอง
นักเรี ยน จานวน 34 คน โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
1.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณ ครั้งนี้ คือ
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1.2.1 นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติด 15 โรง จานวน 267 คน
1.2.2 ตัวแทนผูป้ กครองของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น ตามข้อ 1.2.1 จานวน 267
คน ประชากรรวม 534 คน
เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรี ยนเข้าร่ วมการวิจยั คือ
1. เป็ นโรงเรี ยนขยายโอกาสในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
2. เป็ นโรงเรี ยนที่นกั เรี ยนมีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติด ได้แก่ มี พฤติ กรรม
เสี่ ยงด้านการเรี ยน คือ หนีเรี ยนไปจับกลุ่มมัว่ สุ ม มาเรี ยนสาย ขาดเรี ยนบ่อย พฤติกรรมเสี่ ยงด้านนิยม
ความเร็ ว คือ ขับรถเร็ ว แข่งรถ พฤติกรรมเสี่ ยงด้านนิ ยมความรุ นแรง คือ ก้าวร้าว เกเร ทะเลาะวิวาท
และพฤติกรรมเสี่ ยงด้านการสู บบุหรี่ ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ โดยสอบถามข้อมูลจากครู ประจาชั้น
ครู ผูท้ าหน้าที่ดูแลเด็ก ครู ฝ่ายปกครอง ร่ วมกับใช้แบบประเมินภูมิคุน้ กันยาเสพติดและสารเสพติด
สาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น ของสานักงาน ป.ป.ส.
3. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั
4. เป็ นโรงเรี ยนที่มีรูปแบบการเรี ยนการสอนและกฎระเบียบต่างๆ คล้ายคลึงกัน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เชิ งปริ มาณ ได้แก่ นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติด
จานวน 120 คน ตัวแทนผูป้ กครองของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 120 คน
กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่ได้จากการ
สุ่ มทั้ง 2 แห่ ง ที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติด ยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลและเข้าร่ วมกิจกรรม
จนสิ้ นสุ ดการทดลอง และผูป้ กครองยินยอมให้กลุ่มตัวอย่างเข้าร่ วมการวิจยั และลงชื่อในใบยินยอม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สู ตรการคานวณของ Taro Yamane ที่ ระดับความมี
นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.1 ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 73 คน ร่ วมกับการทาแบบประเมินภูมิคุม้ กันยา
เสพติดและสารเสพติดสาหรับนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตามเกณฑ์คดั
เข้า ได้จานวน 120 คน แบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง 60 คน กลุ่มเปรี ยบเทียบ 60 คน และตัวแทนผูป้ กครอง
ของทั้งสองกลุ่ม จานวน 120 คน ด้วยการสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม และมีเกณฑ์การคัดเข้าการวิจยั ได้แก่
นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 13 – 16 ปี มี ภูมิลาเนาอยูใ่ นอาเภอปะคา และมีพฤติกรรม
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เสี่ ยงด้านใดด้านหนึ่ ง คือ ด้านการเรี ยน ด้านการนิยม ความรุ นแรง ด้านนิ ยมความเร็ ว และด้านการ
สู บบุหรี่ /ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้วย
เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ใ นการเก็บ ข้อมู ล เชิ ง คุ ณภาพ ได้แก่ แนวค าถามในการสนทนากลุ่ ม เพื่ อ
วิเคราะห์ปัจจัยนา ปั จจัยเอื้อ และปั จจัยเสริ ม ที่สร้างขึ้นจากการประยุกต์ PRECEDE Framework ซึ่ ง
Green L.W., Kreuter M.W., Deeds S.G., Partridge K.B., Bartlett E., 1980. ได้พ ฒ
ั นาขึ้น แบ่งเป็ น 3
ปัจจัย
โดยครอบคลุมสาระสาคัญ ดังนี้
1. ปั จจัยนา ปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริ มที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติด
2. บทบาทของครอบครัว โรงเรี ยน ชุมชนที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมเสี่ ยง
3. สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเสพสารเสพติด
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น แบ่งออกเป็ น
แบบสอบถามสาหรับนักเรี ยน ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 ความรู ้ เกี่ยวกับสารเสพติด ประกอบด้วยข้อคาถาม 20 ข้อ ลักษณะคาถามเป็ น
แบบถูกผิด ตอบถูกให้ 1 ตอบผิดให้ 0
ส่ วนที่ 3 การรับรู ้ ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม ประกอบด้วย
ข้อคาถาม 20 ข้อ เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
ส่ วนที่ 4 พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติด ประกอบด้วย ข้อคาถาม 20 ข้อ เป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ
ส่ วนที่ 5 แบบประเมิ นขั้นของการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมป้ องกันการเสพสารเสพติด
จานวน 3 ข้อ
เครื่ องมือที่ ใช้ในการทดลอง คื อ โปรแกรมการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมป้ องกันการเสพ
สารเสพติด (PAKHAM Model) ที่ประยุกต์ทฤษฎีข้นั ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาเป็ นแผนการ
จัด กิ จ กรรมที่ ส อดคล้อ งกับ กระบวนการของทฤษฎี แ ละน ามาใช้ ก ับ กลุ่ ม ทดลองตามขั้น ของ
พฤติกรรม มีระยะเวลาดาเนินกิจกรรม 8 สัปดาห์
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
1. นาเครื่ องมื อที่ปรั บปรุ งแล้วเสนอให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเนื้ อหา
ด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยมีค่าตั้งแต่ 0.67 – 1.00
2. นาเครื่ องมือไปทดลองใช้กบั ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วนาผล
มาใช้ ค านวณเพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของเครื่ อ งมื อ โดยใช้สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.97
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเองก่อนและหลัง
การทดลอง ชี้ แจงการพิท กั ษ์สิ ท ธิ์ ของกลุ่ ม ตัวอย่า ง เก็บ รวบรวมข้อมู ล ตรวจสอบความถู ก ต้อง
ครบถ้วนก่อนนาไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเพื่อเตรี ย มการวางแผนโครงการโดยประยุกต์ PRECEDE
Framework เพื่อหาปั จจัยนา ปั จจัยเอื้อและปั จจัยเสริ มที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสาร
เสพติดโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
กาหนดระดับความเชื่อมัน่ ในการทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ทดสอบการแจกแจงปกติ (Normal distribution) ของข้อมูล โดยใช้สถิติโคล โมโกรอฟ–
สมีร์นอฟ (Kolmogorov – Smirnor Test)
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณลักษณะส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (ข้อมูลทัว่ ไป) ความรู ้เกี่ยวกับ
สารเสพติด การรับรู ้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติด ใช้สถิติเชิ ง
พรรณนา โดยคานวณค่าการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับการเปลี่ ยนแปลงขั้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้ องกัน
การ เสพสารเสพติด ใช้สถิติความถี่ ร้อยละ
4. การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการเข้าร่ วมโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมป้ องกันการเสพสารเสพติ ดของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น ในด้านความรู ้
เกี่ยวกับสารเสพติด การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พฤติกรรมเสี่ ยง
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ต่อการเสพสารเสพติด โดยเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ดว้ ยสถิติ Paired Sample ttest และเปรี ยบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบด้วยสถิติ t – test
5. การเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงขั้นของการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมป้ องกันการเสพสาร
เสพติดระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบโดยใช้ Radar Analysis
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเชิ งคุณภาพ พบว่า
ปั จจัยนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้เกี่ยวกับบุหรี่ สุ รายังไม่ถูกต้อง มีความเชื่ อว่าการสู บ
บุหรี่ ดื่มสุ ราเป็ นเรื่ องปกติของสังคม มีเจตคติที่ดีต่อการเสพสารเสพติด ขาดการรับรู ้โทษ พิษภัยของ
สารเสพติด และการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยูใ่ นระดับต่า
ปัจจัยเอื้อ พบว่า การคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงหรื ออยูใ่ นกลุ่มเพื่อนที่เสพสารเสพติดทาให้
เข้า ถึ ง สารเสพติ ดได้ง่ า ย ประกอบกับ พ่อแม่ ท างานนอกบ้า นไม่มี เวลาดู แล ปลู กฝั ง พฤติ ก รรมที่
เหมาะสม ไม่ได้ปลูกฝังระเบียบวินยั และสิ่ งที่ถูกที่ควร อาจทาให้ถูกชักนาได้งา่ ย
ปั จจัยเสริ ม พบว่าสิ่ งแวดล้อมที่มีการแพร่ ระบาด จุดเสี่ ยง สังคมที่เปิ ดกว้างให้อิสระกับการ
ใช้ชีวิตของวัยรุ่ น ขาดการสอดส่ องดูแลและจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้วยั รุ่ นเข้าถึ งยา
เสพติดได้ง่ายขึ้น
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า
1. ความรู ้ เกี่ ย วกับ สารเสพติ ด ภายหลังการทดลองกลุ่ม ทดลองมี ค่ า เฉลี่ ยคะแนนความรู ้
เกี่ยวกับสารเสพติดดีกว่าก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่มทดลองมีความรู ้เกี่ ยวกับบุหรี่ เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
ส่ วนความรู ้เกี่ยวกับยาเสพติดและความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
2. การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายหลังการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู งกว่าก่อน
การทดลองและสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลอง
มีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู ้ ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกด้านเพิ่มสู งขึ้น
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กว่าก่อนการทดลองและเพิ่ม สู งขึ้ นกว่า กลุ่มเปรี ยบเที ยบ และพบว่า ด้านความมุ่งมัน่ ตั้ง ใจในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
3. พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติด ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติดลดลงกว่าก่อนการทดลองและลดลงกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบ โดย
มีพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติดอยูใ่ นระดับต่า เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า หลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ ยคะแนนพฤติกรรมเสี่ ยงด้านนิ ยมความเร็ ว ด้านนิ ยมความรุ นแรงและด้านสู บ
บุหรี่ ดื่มสุ รา แตกต่างกับก่อนการทดลองและแตกต่างกับกลุ่มเปรี ยบเทียบ นาเสนอดังตาราง 1
ตารางที่ 1
เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ย คะแนนความรู้ เกี่ยวกั บสารเสพติ ด การรั บรู้ ความสามารถของตนเองในการ
ปรั บเปลี่ยนพฤติ กรรมและพฤติกรรมเสี่ ยงต่ อการเสพสารเสพติดก่ อนและหลังการทดลอง ระหว่ าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรี ยบเทียบ (n = 60)
ตัวแปร
ความรู ้เกี่ยวกับสารเสพติด

การ
ทดลอง
ก่อน

หลัง

การรับรู ้ความสามารถของตนเองในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ก่อน

หลัง

พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติด

ก่อน

หลัง

กลุ่ม

xˉ

SD

ทดลอง

14.38

2.067

เปรี ยบเทียบ
ทดลอง

12.38
17.73

1.975
1.103

เปรี ยบเทียบ
ทดลอง

13.23
57.72

1.640
8.737

เปรี ยบเทียบ

56.90

5.048

ทดลอง

83.30

9.354

เปรี ยบเทียบ
ทดลอง

62.73
54.33

5.112
7.521

เปรี ยบเทียบ
ทดลอง

56.68
34.84

7.226
5.851

เปรี ยบเทียบ

56.18

5.503

t

df

p-value

5.418

118

<0.001*

17.636

118

<0.001*

0.616

118

0.540

14.945

118

0.001*

-1.745

118

0.084

-20.621

118

0.001*
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4. ขั้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้ องกันการเสพสารเสพติด พบว่า ก่อนการทดลอง ทั้ง
สองกลุ่ ม อยู่ ใ นขั้น ชั่ง ใจ ส่ ว นภายหลัง การทดลอง กลุ่ ม ทดลองมี ก ารเปลี่ ย นแปลงขั้น ของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากขั้นชัง่ ใจเป็ นขั้นปฏิบตั ิและขั้นพร้อมที่จะปฏิบตั ิ ส่ วนกลุ่มเปรี ยบเทียบไม่
เปลี่ ย นแปลง เมื่อพิ จารณาแยกเป็ นรายสัปดาห์ พบว่ากลุ่มทดลองมี การเปลี่ ยนแปลงขั้นของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงสัปดาห์ที่ 3 – 4 ของการทดลองซึ่ งเป็ นการจัดกิจกรรมของขั้นพร้อมที่
จะปฏิบตั ิ ดังแผนภูมิเรดาร์ วเิ คราะห์ข้ นั ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแยกเป็ นรายสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 8
สัปดาห์ที่ 7
สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 1
5
4
3
2
1

สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5
กลุ่มทดลอง
กลุ่มเปรียบเทียบ

แผนภูมิ 1: การเปรี ยบเทียบขั้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้ องกันสารเสพติดรายสัปดาห์
อภิปรายผล
อภิปรายผลตามหัวข้อสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ด้านความรู ้ เกี่ ยวกับสารเสพติด พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ ยคะแนนความรู ้สูงกว่าก่อน
การทดลองและสู งกว่ากลุ่มเปรี ยบเทียบ อธิ บายได้ว่าโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จดั ขึ้นมี
กิจกรรมเสริ มความรู ้ ความเข้าใจเพื่อสร้างภูมิคุม้ กัน ได้แก่ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กิจกรรม
สิ่ ง ที่ ซ่ อ มไม่ ไ ด้ และกิ จ กรรมถ้ า ฉั น เป็ นแม็ ค ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ Sriwichai and
Thanasukarn (2010) พบว่า ปั ญหาที่นาไปสู่ การติ ดยาเสพติด คือ ขาดความรู ้ความเข้าใจเรื่ องโทษ
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ของยาเสพติด ซึ่งควรเผยแพร่ ข่าวสารที่นกั เรี ยนจะเข้าใจในเรื่ องโทษของยาเสพติด และนักเรี ยนควร
ศึ ก ษาหาความรู ้ เ พื่ อ ป้ อ งกัน การเข้า ไปยุ่ง เกี่ ย วกับ ยาเสพติ ด และสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ
Anantasarn (2012) พบว่า ควรมี ก ารจัด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม และป้ อ งกัน ทางด้า นยาเสพติ ด เพื่ อ ให้
นักเรี ยนมีความรู ้ที่จะเท่าทันผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อเป็ นภูมิคุม้ กันที่ดีต่อตนเองและชุมชน
2. ด้านการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายหลังการทดลอง
พบว่า กลุ่มทดลองมี การรับรู ้ ความสามารถของตนเองในการปรับเปลี่ ยนพฤติ กรรมเพิ่มขึ้นสู งกว่า
ก่ อนการทดลองและสู ง กว่า กลุ่ ม เปรี ย บเที ย บ สามารถอธิ บ ายได้ว่า กิ จกรรมตามโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริ มสร้างการรับรู ้ความสามารถของตนเอง ได้แก่ กิจกรรม รู ้เรา..เข้าใจตัวตน
ที่กระตุน้ ให้รู้จกั ตนเอง กิ จกรรมทุกสิ่ งล้วนมีค่า อยู่ที่เราต้องหาให้เจอ ช่ วยให้เห็ นคุ ณค่าในตัวเอง
กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยง กิ จกรรม พันธะสัญญา สู่
ความเป็ นไท กระตุน้ ให้ประกาศอิสรภาพหลุ ดพ้นจากพฤติกรรมเสี่ ยง และกิจกรรมชวนลอง ต้อง
ปฏิเสธ เน้นพัฒนาทักษะการปฏิเสธ สอดคล้องกับ Chaiyaparn (2009) ที่ศึกษาการประยุกต์แนวคิด
การรับรู ้ความสามารถตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พบว่า เมื่อสิ้ นสุ ดโปรแกรมนักเรี ยนมี
คะแนนเฉลี่ยการรับรู ้ความสามารถของตนเองในการเลิกบุหรี่ เพิ่มขึ้น ความคาดหวังในผลลัพธ์จาก
การเลิกบุหรี่ และการปฏิบตั ิตวั ในการเลิกบุหรี่ เพิ่มขึ้นส่ งผลให้นกั เรี ยนชายหยุดสู บบุหรี่ ทนั ที ร้อยละ
90.30
3. ด้า นพฤติ กรรมเสี่ ย งต่ อการเสพสารเสพติ ด พบว่า ภายหลัง การทดลอง กลุ่ม ทดลองมี
พฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติดลดลง อธิ บายได้วา่ กิจกรรมของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติ
กรรม ได้แก่ กิจกรรมกราฟชี วิต ทาให้กลุ่มทดลองได้รับรู ้พฤติกรรมเสี่ ยงของตนเองและประเมิน
ความรุ นแรงของพฤติกรรมเสี่ ยง กิจกรรมเปิ ดหน้าต่างใจ ที่กระตุน้ ให้วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ ยงและ
กระตุน้ ให้สามารถตัดสิ นใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงให้ดีข้ ึน กิจกรรมเลี้ยงไข่ ช่วยให้เรี ยนรู ้แนว
ทางการหลีกเลี่ยงสิ่ งเร้าและดารงชีวิตให้ปลอดภัยด้วยการปฏิเสธสิ่ งเร้าต่างๆ กิจกรรมฝ่ าฟัน เน้นให้
ค้นหาแนวทางลดหรื อขจัดพฤติ กรรมเสี่ ยง โดยกาหนดและวางแผนดาเนิ นชี วิต รับผิดชอบปรั บ
พฤติ กรรมเสี่ ย งด้วยกิ จกรรม แผนที่ ชีวิต..เพื่ออนาคต กิ จกรรมท าดี ..เราทาได้ เน้นการเสริ ม แรง
ทางบวกในการจัดการกับพฤติกรรมเสี่ ยง วิเคราะห์อุปสรรคที่อาจขัดขวางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และเรี ยนรู ้ วิธีป้องกันตนเองไม่ให้หวนกลับไปมีพฤติกรรมเสี่ ยงซ้ าด้วยกิจกรรม วิกฤติหลุมดา และ
ผูป้ กครองของกลุ่ มทดลองมี ส่วนช่ วยในการดู แลช่ วยเหลื อตามแนวทางที่ เหมาะสม จากผลการ
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ดาเนินกิจกรรมส่ งผลให้กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเสี่ ยงลดลงภายหลังสิ้ นสุ ดการทดลอง สอดคล้องกับ
Choocherd (2009) พบว่า วัย รุ่ นมี พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งด้า นยาเสพติ ดมากที่ สุ ด เพราะวัย รุ่ นมี อารมณ์
เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่เชื่อฟังผูป้ กครอง ชอบออกจากบ้านไปเที่ยวและคบเพื่อนที่สูบบุหรี่ หรื อดื่มสุ รา
4. ขั้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้ องกันการเสพสารเสพติด พบว่า ภายหลังการทดลอง
กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงขั้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากขั้นชัง่ ใจเป็ นขั้นปฏิบตั ิและขั้น
พร้อมที่จะปฏิบตั ิ อธิ บายได้ว่ากิจกรรมของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจัดขึ้นตามขั้นตอน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทาให้กลุ่มทดลองมีความรู ้ เพิ่มขึ้น การรับรู ้ความสามารถของตนเองใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพิ่มขึ้นทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดี
ขึ้น เพราะได้มีการประเมินความพร้อมของแต่ละบุคคลและนากระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
12 กระบวนการมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับขั้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
แต่ละบุคคล สอดคล้องกับ Boonyawan, Kaewpan, Kalampakorn and Sitdhiraksa (2012) พบว่า การ
ประยุกต์ทฤษฎีข้ นั ตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้มีการประเมินความพร้อมของแต่ละคนและนา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงมาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บทสรุ ป

ปะคาโมเดลเป็ นโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ใช้ง่าย ประหยัด มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่เป็ นขั้นตอนตามขั้นของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เรี ยนรู ้ผา่ นการเล่นที่มีความสนุกสนาน ส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนได้ใช้ความคิด วิเคราะห์ เข้าใจปั ญหาของตน ค้นหาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสมกับตนเอง ภายใต้การช่วยเหลือสนับสนุนจากครอบครัว โรงเรี ยน ซึ่งจะ
ช่วยให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงต่อการเสพสารเสพติดมีประสิ ทธิผลที่ดี
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งนี้
ปะคาโมเดลเป็ นโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้ องกันการเสพสารเสพติดในนักเรี ยน
มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเสี่ ย ง เพราะมี จุ ด มุ่ ง หมาย มี
วัต ถุ ป ระสงค์ที่ ชัด เจน มี กิ จ กรรมที่ เ ป็ นขั้น ตอน เรี ย งล าดับ การเรี ย นรู ้ เข้า ใจ ตามขั้น ของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ละขั้นของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะมีกระบวนการของการเรี ยนรู ้ตาม
หลักทฤษฎีที่ผ่านการเล่นอย่างสนุ กสนาน (Play & Learn) ให้นกั เรี ยนใช้ความคิด วิเคราะห์ เข้าใจ
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ปั ญหาของตน จึงควรนาโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ ยงต่อ
การเสพสารเสพติดในโรงเรี ยนให้เกิ ดความต่อเนื่ องด้วยการส่ งเสริ มให้มีการฝึ กอบรมครู เพื่อนา
โปรแกรมไปประยุก ต์ใช้ใ ห้เหมาะสมกับนัก เรี ย นในระดับชั้นต่า งๆ และขยายให้ค รอบคลุ ม ทุ ก
โรงเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
การนาปะคาโมเดลไปใช้ในครั้ ง ต่อไปควรตระหนักถึ ง การจัดกิ จกรรมที่ ส่ง เสริ มความรู ้
เกี่ ยวกับ เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์เพิ่มมากขึ้ น ส่ ง เสริ ม การรั บ รู ้ ค วามสามารถของตนเองในด้า นการ
ควบคุมตนเอง และเน้นการปรับพฤติกรรมเสี่ ยงด้านการเรี ยน ปลูกฝังนิสัยรักการเรี ยนเพิ่มมากขึ้น
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1

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการท่องเที่ยว
อาเซี ย นของนัก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) ในวิท ยาลัย อาชี วศึ ก ษาเขต
ภาคเหนื อตอนล่าง วิธีวิจยั มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาข้อมูล ขั้นยกร่ างชุ ดฝึ กอบรม ขั้นประเมินชุ ด
ฝึ กอบรม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน ดาเนินการวิจยั โดยการศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง สัมภาษณ์ผทู ้ รงคุณวุฒิและจัดสัมมนาผูเ้ ชี่ ยวชาญ ผลการวิจยั พบว่า
สมรรถนะการจัดการท่องเที่ ยวอาเซี ยนของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วยสมรรถนะ 7 ด้านคื อ 1) การทางานร่ วมกับ
ผูร้ ่ วมงานและลูกค้า 2) การดาเนินงานด้านสุ ขอนามัยในที่ทางาน 3) การดาเนินงานด้านอุตสาหกรรม
บริ การ 4) การดาเนินงานด้านความปลอดภัยในที่ทางาน 5) การทางานในสภาพสังคมที่หลากหลาย
6) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และ 7) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการอาชีพ ชุดฝึ กอบรม จัดเป็ น
ชุ ด กิ จ กรรม (module) 7 ชุ ด ประกอบด้ว ย 1) การท างานเป็ นที ม 2) สุ ข อนามัย ในที่ ท างาน 3)
อุตสาหกรรมบริ การ 4) ความปลอดภัยในที่ทางาน 5) การทางานในสภาพสังคมที่หลากหลาย 6)
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 7) เทคโนโลยีเพื่อการอาชี พ การประเมินชุ ดฝึ กอบรม พบว่า
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ต้องเพิ่มเนื้อหาการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ การทางานเป็ นทีม จิตอาสาและจิตวิทยาในการบริ การ การมีมนุษย์
สัมพันธ์ ภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม ทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ต้องเพิ่ม
ชัว่ โมงการฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิในสถานประกอบการที่มีชาวต่างชาติมาใช้บริ การและนานักศึกษาไป
ฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการเกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผลจากการทดลองใช้
ชุดฝึ กอบรม พบว่า การจัดทาใบความรู ้ และใบงานภาพประกอบต้องสอดคล้องกัน เพิ่มเวลาในการ
ฝึ กสนทนาภาษาอัง กฤษ การนานัก ศึ กษาไปศึ กษาดู งานในโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ ยวทาให้
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ใหม่ ๆ และมีความกระตือรื อร้นที่จะพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมใน
การออกไปประกอบอาชีพ
คาสาคัญ: ชุดฝึ กอบรม, หลักสู ตรการจัดการท่องเที่ยวระดับ ปวส. , สมรรถนะการจัดการ
ท่องเที่ยวอาเซียน
Abstract
The objective for this research was to develop the training programs for competency
development in tourism management in ASEAN, for vocational college’s students in the lower
northern of Thailand. The three steps of research methodology are studying, drafting and assessment
for the training programs. Research tools are interview and assessment form. Research conducted
by depth interview the specialist and focus group discussion. The result were showed that, the
competency development tourism management in ASEAN are; 1) compatibility with colleagues
and customers, 2) implement occupation health, 3) industry services operation, 4) safety produces
in the workplace, 5) work in a socialization environment, 6) ability in a communicative English, 7)
utilization of technologies in workplace. The training programs are consist of 7 activities; team work,
the hygiene in the workplace, industry services, safety in the workplace, the working environment,
ability in communicative in English and utilization of technologies for career. The training programs
assessment are added more contents for the following teamwork management, services minded and
psychology for servicing, human relation, being good leadership and follower, English
communication skills. Field practicing on the job training in the place where foreigners actually are
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present. The results showed that the picture are appeared in the knowledge sheet and the work sheets
should be match to each other. Education trip in hotel and tourism are enthusiastic the student to be
excursions and ready to work.
Keywords: training programs, tourism management curriculum for vocational, competency
in ASEAN tourism management
บทนา

การผลิ ตกาลังคนในสถาบันการศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิ การส่ งเสริ มให้มีการปรับปรุ ง
หลักสู ตรที่เน้นการสร้างความคิดสร้างสรรค์ สร้างจิตสานึกของผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการทางาน สร้าง
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ เน้นการสอนตามแนวทฤษฎีเพื่อนาความรู ้ไป
ประยุกต์ใช้ใ นการเรี ยนภาคปฏิ บตั ิ ให้เกิ ดทักษะและความชานาญ มี การเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ องและ
เสริ ม สร้ า งความสามารถในการประกอบอาชี พ ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มในการเรี ย นสายอาชี พ และการ
ประกอบอาชี พอิสระ ต้องมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชี วศึกษาให้ผูเ้ รี ยนมีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชี พ ที่ เ ชื่ อ มโยงกับ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย หลัก สู ต รอาชี ว ศึ ก ษา ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 (ปรับปรุ ง
2556) เป็ นหลักสู ตรที่จดั ทาขึ้ นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
(Office of the Vocational Education Commission: 2013) เพื่ อผลิ ตก าลัง คนเป็ นช่ า งฝี มื อที่ มี ค วามรู ้
ความชานาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม มีวินยั มีเจตคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็ นผูม้ ี
ปั ญญาที่เหมาะสมสามารถนาความรู ้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับสังคมใน
ระดับชุ มชนระดับท้องถิ่ นและระดับชาติ (Ministry of Education: 2014) โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานอาชี พให้ตรงตามมาตรฐานอาชี พที่ผูเ้ รี ยนต้องการ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาการอาชี วศึกษา 2551 สามารถนาไปใช้ในการประกอบอาชี พ
ได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในลักษณะผูป้ ฏิบตั ิหรื อประกอบอาชีพอิสระ
ผลกระทบและแนวทางการปรับตัวของผูป้ ระกอบการไทยในด้านการท่องเที่ยวประเทศไทย
มีขอ้ ได้เปรี ยบในด้านที่ต้ งั ที่เป็ นประตูสู่ภูมิภาคอาเซี ยน (Gateway to ASEAN) มีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสี ยง มีศกั ยภาพ และความหลากหลาย การบริ การที่เป็ นมิตร สามารถในการแข่งขันด้านราคา แต่
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ผูใ้ ห้บริ การยังขาดทักษะในด้านภาษาต่างประเทศ ขาดข้อมูลและความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการ ขาด
มาตรฐานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่ งแวดล้อม แนวทางในการปรับตัวของผูป้ ระกอบการคือ
ต้องเร่ งพัฒนาทักษะและองค์ความรู ้ให้กบั บุคลากร (Ministry of Tourism & Sport: 2016) โดยเฉพาะ
ภาษาอัง กฤษและภาษาเพื่อนบ้า น ส่ ง เสริ มพนักงานให้ไ ด้รับ ความรู ้ เพิ่มเติ มในเรื่ อง การบริ หาร
จัดการ วินยั ในการทางาน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการทางานที่เป็ นสากลและสามารถแข่งขัน
กับตลาดแรงงานได้ การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา เน้นการสอนตามแนวทฤษฎี เพื่อนา
ความรู ้ ไปประยุกต์ใ ช้ใ นการเรี ยนภาคปฏิ บ ตั ิ ให้เกิ ดทักษะและมีค วามชานาญ มี ก ารเรี ยนรู ้ อย่า ง
ต่อเนื่ องและเสริ มสร้ างความสามารถในการประกอบอาชี พ ปลู กฝั งค่านิ ยมในการเรี ยนสายอาชี พ
และการประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมี สมรรถนะ
ในการประกอบอาชี พ ที่ เ ชื่ อ มโยงกับ กลุ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง กับ สถาน
ประกอบการ
เมื่ อ ประเทศไทยเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นแล้ว จะส่ ง ผลให้มี ก ารขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ
(Bunsongphaisan, 2016) โดยเฉพาะการขยายตัวในภาคสิ นค้าและบริ การ และการเคลื่อนย้ายตัวของ
แรงงานมีมากขึ้น แต่ภาคอุตสาหกรรมไทยกาลังประสบปั ญหาสภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานในเชิ ง
ปริ ม าณทั้ง ในระดับกลางและระดับ สู ง นักศึ ก ษาที่ เรี ยนประเภทวิช าอุ ตสาหกรรมการท่องเที่ ย ว
จุดประสงค์รายวิชากาหนดให้ผเู ้ รี ยนสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการ
คิ ด และการแก้ปั ญ หา ทัก ษะทางสั ง คมและการด ารงชี วิต ในการพัฒ นาตนเองและวิช าชี พ การ
ท่องเที่ยว ทั้งนี้การประกอบวิชาชีพการท่องเที่ยวผูป้ ระกอบการต้องมีคุณสมบัติการเป็ นเจ้าบ้านที่ดี
(Good Hosting) ให้การต้อนรับผูม้ าเยือนอย่างเป็ นมิตร (hospitality) การบริ การต้องให้บริ การด้วย
ความเต็มใจ (Service Mind) ต้องมีคุณสมบัติของพนักงานที่ดี (Ministry of Education : 2013) เช่ น
ตรงต่ อ เวลา ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต สุ ภ าพอ่ อ นน้ อ ม มี ค วามสุ ขุม รอบคอบ รั บ ฟั ง และแก้ไ ขปั ญ หาให้
ผูร้ ับบริ การได้ สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชี วิตประจาวันเพื่อพัฒนางานอาชี พ
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นพบว่า นักศึกษาที่เรี ยนในระดับ ปวส. สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว ยังขาดทักษะในการสื่ อสารภาษาอังกฤษคือพูดสนทนาโต้ตอบไม่ได้เนื่ องจากฟั งไม่เข้าใจ
และไม่กล้าพูด กลัวพูดผิด ต้องเรี ยนรู ้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มเติม ฝึ กการเป็ น
ผูบ้ ริ การที่ดี ต้องเรี ยนรู ้ การมีจิตอาสาเป็ นต้น วิทยาลัยควรเพิ่มชัว่ โมงการสอนวิชา ความรู ้เกี่ ยวกับ
ASEAN ให้มากกว่าหลักสู ตรกาหนด และเพิ่มชัว่ โมงเพื่อฝึ กทักษะภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษา และ
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นานักศึกษาไปศึกษาดูงานที่เกี่ ยวข้องการกับโรงแรมและการท่องเที่ยว ด้วยเหตุผลดังกล่าวผูว้ ิจยั จึง
สนใจที่ จะศึก ษา “การพัฒนาชุ ดฝึ กอบรมเพื่ อพัฒนาสมรรถนะการจัดการท่องเที่ ยวอาเซี ยนของ
นักศึกษา ระดับ ปวส. ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือ ” เพื่อนาไปพัฒนาสมรรถนะการจัดการ
ท่องเที่ยวอาเซี ยนให้กบั นักศึกษาระดับ ปวส. ต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาสมรรถนะการจัดการท่องเที่ย วอาเซี ยนของนักศึกษาระดับ ประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
2. เพื่อสร้ างชุ ดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการท่องเที่ ยวอาเซี ยนของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา
3. เพื่อประเมินชุ ดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการท่องเที่ยวอาเซี ยนของนักศึกษา
ระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา ประกอบด้วย 7 สมรรถนะคือ 1)
การท างานร่ ว มกับ ผู ้ร่ ว มงานและลู ก ค้า 2) การด าเนิ น งานด้า นสุ ข อนามัย ในที่ ท างาน 3) การ
ดาเนินงานด้านอุตสาหกรรมบริ การ 4) การดาเนินงานด้านความปลอดภัยในที่ทางาน 5) การทางาน
ในสภาพสังคมที่หลากหลาย 6) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และ 7) การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การอาชี พ และหลัก สู ต รฝึ กอบรมมี หัว ข้อ ดัง นี้ ความเป็ นมาและความส าคัญ ของชุ ด ฝึ กอบรม
จุดมุ่งหมายของชุดฝึ กอบรม กลุ่มเป้ าหมายของชุดฝึ กอบรม หน่วยการอบรม กระบวนการเรี ยนรู ้ สื่ ออุปกรณ์และแหล่งเรี ยนรู ้ ผลของการจัดกิจกรรม การวัดและประเมินผล
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการท่องเที่ยวอาเซียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ในวิทยาลัย
อาชีวศึกษา
2. ขอบเขตด้ านผู้ให้ ข้อมูลหลัก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย
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2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ คือผูท้ ี่มีความรู ้และประสบการณ์ในการจัดการเรี ยนการ
สอนในวิทยาลัยอาชี วศึกษา จานวน 5 คน ที่ทาหน้าที่เป็ นหัวหน้างานหลักสู ตรหรื อเป็ นผูส้ อนใน
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
2.2 ผู้ทรงคุ ณวุ ฒิด้า นการปฏิบั ติงาน คือผูท้ ี่ มีความรู ้ และประสบการณ์ ในการบริ หาร
จัดการเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมไม่น้อยกว่า 3 ปี จานวน 3 คน ประกอบด้วยตัวแทน
หัวหน้า ส านัก งานการท่ องเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย เขตภาคเหนื อตอนล่ า ง ผูจ้ ดั การโรงแรม และ
ผูจ้ ดั การบริ ษทั จัดนาเที่ยว
3. ขอบเขตด้ านเวลา
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้เวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2559
4. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สถานที่ที่ ใช้ใ นการศึก ษาครั้ งนี้ คือ สถาบันการศึก ษาระดับ อาชี วศึก ษาทั้งภาครั ฐและ
ภาคเอกชนในเขตภาคเหนื อตอนล่าง ที่เปิ ดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาการ
โรงแรมและการท่องเที่ ย ว ประกอบด้วยวิทยาลัย อาชี วศึ ก ษาสุ โขทัย วิทยาลัยเทคนิ คเพชรบู รณ์
วิทยาลัยพณิ ชยการบึงพระพิษณุ โลก วิทยาลัยอาชี วศึกษาพิษณุ โลก และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิ ชย
การพิษณุโลก สถานประกอบการที่ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาศึกษาสภาพปั ญหาและสมรรถนะการจัดการท่องเที่ยวอาเซี ยนของนักศึกษา
ปวส. ที่ ตอ้ งการพัฒนามี 7 สมรรถนะ ประกอบด้วย การทางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงานและลู ก ค้า การ
ทางานด้านสุ ขอนามัยในที่ทางาน การดาเนิ นงานด้านอุตสาหกรรมบริ การ การเนิ นงานด้านความ
ปลอดภัยในที่ทางาน การทางานในสภาพสังคมที่หลากหลาย ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการอาชีพ (มาตรฐานสมรรถนะร่ วมวิชาชีพสาหรับการท่องเที่ยวอาเซี ยน 2556,
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง พุทธศักราช 2557) ซึ่ งเขียนเป็ นชุดกิจกรรม Module เรี ยกว่า
“THIS-SET” ดังภาพที่แสดงต่อไปนี้
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ชุ ดกิจกรรม Module “THIS-SET”
“การพัฒนาสมรรถนะเพื่อการจัดการท่ องเทีย่ วอาเซียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.) ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่ าง”

ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะในการจัดการท่องเที่ยว และมีความพร้อมที่จะเข้า
ไปประกอบอาชีพการจัดการท่องเที่ยวในอาเซียนได้
นักศึกษา ระดับ ปวส. ที่มีสมรรถนะในการจัดการท่องเที่ยวในอาเซียน

ชุดกิจกรรมที่ 7 เทคโนโลยีเพื่อการอาชีพ (Technology for Career)

ชุดกิจกรรมที่ 6 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)

ชุดกิจกรรมที่ 5 การทางานในสภาพสังคมที่หลากหลาย (Social Working

ชุดกิจกรรมที่ 4 ความปลอดภัยในที่ทางาน (Safety in the work place)

สมรรถนะหลัก

ชุดกิจกรรมที่ 3 อุตสาหกรรมบริ การ (Industrial Services)

ชุดกิจกรรมที่ 2 สุ ขอนามัยในที่ทางาน (Heath in the Work Place)

ชุดกิจกรรมที่ 1 การทางานเป็ นทีม (Team work)

สมรรถนะทัว่ ไป
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ขั้นตอนการวิจัย
การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก (Core Competencies) การจัดการท่องเที่ยว
อาเซี ย นของนัก ศึ ก ษาระดับ ปวส. โดยการศึ ก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ ย วกับ สมรรถนะการจัด การ
ท่องเที่ ยว จากตารา เอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผูท้ รงคุ ณวุฒิดา้ นคุ ณสมบัติของผูส้ าเร็ จ
การศึกษา ด้วยการสัมภาษณ์ที่ใช้คาถามแบบปลายเปิ ด ถามเกี่ยวกับความรู ้เกี่ยวกับการทางานร่ วมกับ
ลู ก ค้า อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ คุ ณ สมบัติข องผูท้ ี่ ท างานในสั ง คมที่ หลากหลาย การดาเนิ นงานด้า น
สุ ขอนามัยในที่ ทางาน การดาเนิ นงานด้านความปลอดภัยในที่ทางาน รายละเอี ยดเกี่ ยวกับการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการอาชีพ ความสาคัญของการดาเนินงานด้านอุตสาหกรรมบริ การและทักษะในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างชุดฝึ กอบรมโดยการยกร่ างชุดฝึ กอบรม จัดเป็ นชุดกิจกรรม Module ใช้
ชื่อว่า “THIS-SET” 7 ชุด กิจกรรม คือ 1) การทางานเป็ นทีม “Team work” 2) สุ ขอนามัยในที่ทางาน
“Healthy in the workplace” 3) อุตสาหกรรมบริ การ “Industry service” 4) ความปลอดภัยในที่ทางาน
“Safety in the workplace” 5) การท างานใน ส ภาพสั ง คมที่ หล ากหล าย “Society working
environment” 6) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ “English proficiency” 7) เทคโนโลยีเพื่อการ
อาชี พ “Technology for career” น าร่ า งแบบสั ม ภาษณ์ ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ สนออาจารย์ที่ ป รึ กษาเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหา แล้วนาข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึ กษาไปปรับปรุ งแก้ไขให้
สมบูรณ์ ต่อจากนั้นจึงจัดทาแบบข้อคาถามเพื่อนาไปสัมภาษณ์ผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ ยวกับสมรรถนะการ
จัดการท่องเที่ยวอาเซี ยนของนักศึกษาระดับ ปวส. นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาย
กร่ างชุ ดฝึ กอบรมซึ่ งประกอบด้วย ความเป็ นมาและความสาคัญของชุ ดฝึ กอบรม กลุ่มเป้ าหมายของ
ชุ ดฝึ ก หน่ วยการอบรม กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ สื่ ออุ ปกรณ์ และแหล่ งเรี ยนรู ้ ผลของการจัด
กิจกรรม การวัดและประเมินผล และปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ นาหน่วยการอบรมที่ได้มาสร้ างเป็ น
แผนการอบรมโดยแยกเป็ นชุ ดกิจกรรม (Module) ตามสมรรถนะการจัดการท่องเที่ยวอาเซี ยนของ
นักศึ กษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.) ที่ ตอ้ งได้รับการพัฒนา แล้วจัดทาแผนการ
อบรมในแต่ละชุ ดกิ จกรรม แยกเป็ นแผนการอบรมของครู และแผนการอบรมของนักศึกษา โดย
กาหนดหัวข้อให้สอดคล้องกับแต่ละสมรรถนะ ในแต่ละแผนการอบรมจะประกอบด้วย ชื่ อเรื่ อง
กิจกรรม ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั ชื่ อเรื่ องกิจกรรมให้สอดคล้องกับสมรรถนะ สภาพปัญหาและความจาเป็ น โดย
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พิจารณาจากข้อมูลที่ได้ศึกษาจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ ผูท้ รงคุ ณวุฒิ
นามาวิเคราะห์และใช้เป็ นข้อกาหนดถึงสภาพและปั ญหาที่จาเป็ น จุดมุ่งหมายของกิจกรรม กาหนด
ไว้เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการวัดคุณสมบัติของผูเ้ ข้าอบรมในแต่ละสมรรถนะ โดยกาหนดไว้ 3 ด้านคือ
ด้านความรู ้ (Knowledge) ด้านคุณลักษณะ (Attitude) และด้านทักษะ (Practices) เนื้อหาวิชา ผูว้ ิจยั ได้
กาหนดรายละเอี ย ดของสาระการเรี ย นรู ้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการท่องเที่ ยวอาเซี ย นตาม
ค าแนะน าของผู ท้ รงคุ ณ วุฒิ โดยจัด ล าดับ ตามความส าคัญของกิ จกรรมและยึด จุ ด มุ่ง หมายของ
กิ จ กรรมเป็ นเกณฑ์ใ นการก าหนดเนื้ อ หาวิช าในแต่ ล ะสมรรถนะ กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ผูว้ ิจยั ได้
ออกแบบการจัด กิ จ กรรมในลัก ษณะการเรี ย นรู ้ แบบร่ ว มมื อ (Participate Learning) ตามแนวคิ ด
หลักการเรี ยนรู ้ของทิศนา แขมมณี ใช้กิจกรรมเรี ยนรู ้หลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย (lecture) การ
ใช้เกม (games) การประชุ มกลุ่มย่อย (small group discussion) การใช้ผงั ความคิด (a mind map) การ
แสดงบทบาทสมมุ ติ (role play activities) ใช้วิธี ส อนแบบ GPAS 5 steps ซึ่ งประยุก ต์ม าจากการ
จัดการเรี ยนรู ้ของสถาบันพัฒนาคุ ณภาพวิชาการ (พว.) โดยจัดให้สอดคล้องกับเนื้ อหาวิชาในแต่ละ
ชุดกิจกรรม สื่ ออุปกรณ์ และแหล่ งเรียนรู้ ประกอบด้วย ใบงาน ใบความรู ้ แผ่นพับ แผ่นภาพ
ต าราเรี ย น หนัง สื อ อ่ า นประกอบ ห้ อ งสมุ ด สถานประกอบการ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว การวั ด และ
ประเมินผล จะวัดสามด้าน คือด้านความรู ้ ด้านคุณลักษณะ และด้านทักษะ ปัจจัยแห่ งความสาเร็จจะ
บ่งบอกถึงสมรรถนะของผูเ้ ข้าอบรมที่ได้พฒั นาตามกระบวนการที่ระบุในแผนการอบรม
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินชุดฝึ กอบรมและการทดลองใช้
การประเมินชุ ดฝึ กอบรม ประเมินชุดฝึ กอบรมจัดทาโดยการจัดสัมมนาผูเ้ ชี่ ยวชาญ (Focus
group discussion) เป็ นการประเมิ นชุ ดฝึ กอบรมก่อนนาไปทดลองใช้ เพื่อศึกษาข้อบกพร่ องที่ตอ้ ง
ปรับปรุ งแก้ไข ผูป้ ระเมิ นประกอบด้วยผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านวิชาการ 3 คน ประกอบด้วย หัวหน้างาน
หลักสู ตรสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 1 คน และครู ผสู ้ อนสาขาการ
โรงแรม 2 คน ผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ ประกอบด้วย ผูจ้ ดั การโรงแรม 1 คน และผูจ้ ดั การ
บริ ษ ทั ท่องเที่ ยว 1 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ในขั้นตอนนี้ คือแบบประเมิ นชุ ดฝึ กอบรมคู่มือครู และคู่มื อ
นักศึกษา กาหนดระดับคุ ณภาพของชุ ดฝึ กการอบรมเป็ นดีที่สุด ดีมาก ดี ปานกลางและปรับปรุ ง มี
ประเด็นที่จะทาการประเมิ น 15 ข้อ ประกอบด้วย 1) คาชี้ แจงในคู่มือมีความชัดเจนสามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้ 2) รู ปแบบตัวอักษรมีความชัดเจนอ่านง่าย 3) ภาพประกอบที่ใช้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
4) การจัดลาดับความสาคัญของเนื้อหามีความเหมาะสม 5) สาระสาคัญในชุดฝึ กอบรมมีครบถ้วน 6)
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ความถู กต้องของเนื้ อหาตรงตามหลักวิชา 7) ความสอดคล้องของเนื้ อหากับเวลาที่จดั กิ จกรรม 8)
ความเหมาะสมของขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 9) ความเหมาะสมของวิธีการจัดกิจกรรม 10) ความ
เหมาะสมของสื่ อที่ใช้ประกอบการจัดกิจกรรม 11) ความสอดคล้องระหว่างสื่ อและเวลาในการจัด
กิ จ กรรม 12) สื่ อ ที่ ใ ช้ใ นการจัด กิ จ กรรมมี คุ ณ ภาพดี น าไปใช้ไ ด้ 13) วิธี ก ารวัด และประเมิ น ผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 14) รู ปแบบของเครื่ องมือวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและ
กิจกรรมการอบรม 15) เกณฑ์การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การอบรม
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสมรรถนะการจัดการท่องเที่ยวอาเซี ยนของนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตร
วิ ช าชี พ ชั้น สู ง (ปวส.) ในวิ ท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษา พบว่า สมรรถนะการจัด การท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น
ประกอบด้วย 7 ด้านคือ 1) การทางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงานและลูกค้า 2) การดาเนินงานด้านสุ ขอนามัย
ในที่ทางาน 3) การดาเนิ นงานด้านอุตสาหกรรมบริ การ 4) การดาเนิ นงานด้านความปลอดภัยในที่
ทางาน 5) การทางานในสภาพสังคมที่หลากหลาย 6) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และ 7)
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการอาชีพ
2. ผลการสร้างชุดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการท่องเที่ยวอาเซี ยนของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา พบว่าชุดฝึ กอบรมได้จดั เป็ นชุ ด
กิ จ กรรม (module) 7 ชุ ด ประกอบด้ ว ย 1) การท างานเป็ นที ม 2) สุ ขอนามัย ในที่ ท างาน 3)
อุตสาหกรรมบริ การ 4) ความปลอดภัยในที่ทางาน 5) การทางานในสภาพสังคมที่หลากหลาย 6)
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 7) เทคโนโลยีเพื่อการอาชีพ
3. ผลการประเมิ น ชุ ด ฝึ กอบรมเพื่ อ พัฒ นาสมรรถนะการจัด การท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย นของ
นัก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัตรวิ ช าชี พ ชั้นสู ง (ปวส.)ในวิทยาลัย พบว่า ต้อ งเพิ่ ม เนื้ อ หาในเรื่ อ ง
ต่ อ ไปนี้ การบริ ก าร การมี ม นุ ษ ย์สั ม พัน ธ์ ภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม ทัก ษะในการสนทนา
ภาษาอัง กฤษกับ ชาวต่ า งชาติ ต้องเพิ่ ม ชั่วโมงการฝึ กอบรมภาคปฏิ บ ตั ิ ในสถานประกอบการที่ มี
ชาวต่างชาติมาใช้บริ การและนานักศึ กษาไปฝึ กปฏิ บตั ิงานจริ งในสถานประกอบการเกี่ ยวกับการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว และ ผลจากการทดลองใช้ชุดฝึ กอบรม พบว่า การจัดทาใบความรู ้ และใบ
งานต้องภาพประกอบที่สอดคล้องกัน ให้เพิ่มเวลาในการฝึ กสนทนาภาษาอังกฤษ การนานักศึกษาไป
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ศึกษาดูงานในโรงแรมและสถานที่ท่องเที่ยวทาให้นกั ศึกษาได้รับประสบการณ์ ใหม่ๆ และมีความ
กระตือรื อร้นที่จะพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ
อภิปรายผล
1. สมรรถนะการจัดการท่องเที่ยวอาเซี ยนสาหรับนักศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ
ชั้นสู ง (ปวส) ประกอบด้วยสมรรถนะ 7 ด้านคือ 1) การทางานร่ วมกับผูร้ ่ วมงานและลู กค้า 2) การ
ดาเนิ นงานด้านสุ ขอนามัยในที่ทางาน 3) การดาเนิ นงานด้านอุตสาหกรรมบริ การ 4) การดาเนิ นงาน
ด้านความปลอดภัยในที่ทางาน 5) การทางานในสภาพสังคมที่หลากหลาย 6) ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ และ 7) การใช้เทคโนโลยีเพื่อการอาชีพ มีผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
และมาตรฐานการศึ ก ษาวิ ช าชี พ คุ ณ ภาพของผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ (ปวส.) ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม ตามที่กระทรวง ศึกษาธิการกาหนด และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสมรรถนะร่ วมวิชาชีพสาหรับการท่องเที่ยวอาเซียนตามข้อตกลงร่ วมกันว่าด้วยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรวิชาชี พด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on
Tourism Professionals) ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะตัวแทนประเทศไทยและ
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
2. ผลการสร้างชุ ดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการท่องเที่ยวอาเซี ยนของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี พชั้นสู ง (ปวส.)ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา พบว่า ชุดฝึ กอบรมได้จดั เป็ นชุ ด
กิ จ กรรม (module) 7 ชุ ด ประกอบด้ ว ย 1) การท างานเป็ นที ม 2) สุ ขอนามัย ในที่ ท างาน 3)
อุตสาหกรรมบริ การ 4) ความปลอดภัยในที่ทางาน 5) การทางานในสภาพสังคมที่หลากหลาย 6)
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 7) เทคโนโลยีเพื่อการอาชี พ องค์ประกอบของชุ ดฝึ กอบรม
ได้แก่ ชื่ อเรื่ องกิจกรรม สภาพปั ญหาและความจาเป็ น จุดมุ่งหมายของกิจกรรม เนื้ อหาวิชา กิ จกรรม
การเรี ยนรู ้ อุปกรณ์และแหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล ปัจจัยแห่งความสาเร็ จ ชุดฝึ กอบรมนี้เป็ น
ลักษณะสื่ อประสม เป็ นคู่มือที่สร้ างขึ้นให้ผูฝ้ ึ กอบรมและผูเ้ ข้าอบรมนาไปศึกษาและปฏิบตั ิตามได้
โดยมุ่งเน้นให้ผเู ้ ข้าอบรมได้รับการเรี ยนรู ้และเกิดทักษะอย่างมีประสิ ทธิภาพและสามารถนาไปใช้กบั
รายบุคคลได้ สอดคล้องกับการแนวคิดเกี่ยวกับชุดฝึ กอบรม ของ Rattanadet and Khlowinan (2014:
online)
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3. ผลการประเมิ น ชุ ด ฝึ กอบรมเพื่ อ พัฒ นาสมรรถนะการจัด การท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย นของ
นัก ศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัตรวิช าชี พ ชั้นสู ง (ปวส.)ในวิท ยาลัย พบว่า มี ป ระเด็ นที่ จะท าการ
ประเมิน 15 ข้อ 1) คาชี้แจงในคู่มือมีความชัดเจนสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ 2) รู ปแบบตัวอักษรมีความ
ชัดเจนอ่านง่าย 3) ภาพประกอบที่ใช้มีค วามเหมาะสมกับเนื้ อหา 4) การจัดลาดับความสาคัญของ
เนื้อหามีความเหมาะสม 5) สาระสาคัญในชุดฝึ กอบรมมีครบถ้วน 6) ความถูกต้องของเนื้อหาตรงตาม
หลักวิชา 7) ความสอดคล้องของเนื้ อหากับเวลาที่จดั กิจกรรม 8) ความเหมาะสมของขั้นตอนในการ
จัดกิจกรรม 9) ความเหมาะสมของวิธีการจัดกิ จกรรม 10) ความเหมาะสมของสื่ อที่ใช้ประกอบการ
จัดกิ จกรรม 11) ความสอดคล้อ งระหว่า งสื่ อและเวลาในการจัดกิ จกรรม 12) สื่ อที่ ใ ช้ใ นการจัด
กิ จ กรรมมี คุ ณ ภาพดี นาไปใช้ไ ด้ 13) วิธี ก ารวัด และประเมิ น ผลสอดคล้องกับ วัต ถุ ป ระสงค์ 14)
รู ปแบบของเครื่ องมือวัดและประเมินผลเหมาะสมกับเนื้ อหาวิชาและกิจกรรมการอบรม 15) เกณฑ์
การวัดและประเมินผลเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การอบรม โดยภาพรวมผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์
ดี มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้กบั ผูเ้ ข้าอบรมในระดับอาชีวศึกษาได้
ผลการทดลองใช้ชุดฝึ กอบรมพบว่าต้องเพิ่มเนื้ อหาในเรื่ องต่อไปนี้ การบริ การ การมีมนุ ษย์
สัมพันธ์ ภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม ทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ ต้องเพิ่ม
ชัว่ โมงการฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิในสถานประกอบการที่มีชาวต่างชาติมาใช้บริ การและนานักศึกษาไป
ฝึ กปฏิ บ ตั ิง านจริ งในสถานประกอบการเกี่ ยวกับ การโรงแรมและการท่องเที่ย ว และ ผลจากการ
ทดลองใช้ชุดฝึ กอบรม พบว่า การจัดทาใบความรู ้ และใบงานต้องภาพประกอบที่สอดคล้องกัน ให้
เพิ่ม เวลาในการฝึ กสนทนาภาษาอัง กฤษ การนานักศึก ษาไปศึ กษาดู งานในโรงแรมและสถานที่
ท่องเที่ยวทาให้นกั ศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และมีความกระตือรื อร้นที่จะพัฒนาตนเองให้มี
ความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
1. ปั จ จัย ที่ ท าให้ ก ารวิ จ ัย นี้ ส าเร็ จ ลงด้ว ยดี เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ ของสถานศึ ก ษา สถาน
ประกอบการ ผูท้ รงคุณวุฒิ และครู ผสู ้ อนในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
2. การทาวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการท่องเที่ยวอาเซี ยนควรพัฒนาให้กบั
นักศึกษาใน ระดับ ปวช.
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3. ควรทาวิจยั เกี่ ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขาอื่น เช่น
สาขาการบัญชี หรื อสาขาการตลาด
ข้ อเสนอแนะในการนาชุ ดฝึ กอบรมไปใช้
1. ชุดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการท่องเที่ยวอาเซียน เป็ นชุดฝึ กอบรมที่จดั ทาขึ้น
เพื่อโดยยึดหลักการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม ผูจ้ ดั อบรมต้องคานึงถึงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ ข้า
อบรมเป็ นสาคัญ
2. ก่ อนนาชุ ดฝึ กอบรมไปใช้ ควรมี การศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ให้เข้าใจเพื่อให้ก ารใช้
ชุดฝึ กอบรมได้ประโยชน์อย่างแท้จริ ง
3. เนื้ อหาในการจัดกิ จกรรมสามารถบูรณาการกับวิชาอื่นได้ ขึ้นอยู่กบั ความต้องการของผู ้
เข้าอบรม
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5. ควรมีการจัดทาแผนการอบรมสาหรับผูเ้ ข้าอบรมในระดับอื่นด้วย
6. การจัดแผนการอบรมต้องมีกาหนดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้ชดั เจน เพื่อให้
ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์จริ งจากการศึกษาดูงาน
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เทคนิคการนิเทศครู เพื่อการประยุกต์ ใช้ การจัดการความรู้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7
Teacher Supervision Techniques for the Application of the Knowledge
Management of the Education Development in Small-Sized School in Primary
Educational Service Area Nakhon Ratchasima Office 7
อุได พลแก้ ว1
Udai Polkaew

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7
Supervision, Monitoring, and Evaluation for Educational Pro Primary Educational Service Area Nakhon
Ratchasima
Office 7
1

บทคัดย่อ
วิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเทคนิคการนิเทศครู ให้มีการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้
ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7 2) ตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของเทคนิ ค การนิ เทศครู เพื่ อการประยุก ต์ใ ช้ก ารจัดการความรู ้ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7 โดยนิเทศการพัฒนาระดับปฏิบตั ิการ
ประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาด้านหลักสู ตร ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอน และด้านการจัดการประเมินผลของครู กลุ่มทดลองในการวิจยั ประกอบด้วย ครู ปฏิบตั ิ
หน้าที่การสอนในโรงเรี ยนขนาดเล็ก 3 โรงเรี ยน จานวน 15 คน ที่มีระดับการปฏิบตั ิการประยุกต์ใช้
การจัดการความรู ้ของแต่ละโรงเรี ยนแตกต่างกัน 3 ระดับโดยโรงเรี ยนที่มีระดับการปฏิบตั ิการจัดการ
ความรู ้ ระดับ มากใช้เทคนิ ค การนิ เทศแบบพี่ เลี้ ย ง (Mentoring) โรงเรี ย นที่ มี ระดับการปฏิ บตั ิ ก าร
จัดการความรู ้ระดับปานกลางใช้เทคนิคการนิ เทศแบบผสมผสาน (Coaching and Mentoring Mixed
Method) และโรงเรี ยนที่มี ระดับ การปฏิ บตั ิก ารจัดการความรู ้ ระดับน้อยใช้เทคนิ คการนิ เทศแบบ
ชี้แนะ (Coaching) ตามลาดับ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบประเมินเพื่อใช้ในการจาแนกระดับ
ปฏิบตั ิการจัดการความรู ้ ของครู โรงเรี ยนขนาดเล็ก และคู่มือการนิ เทศครู ดว้ ยเทคนิ คนิ เทศ 3 แบบ
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ได้แก่ เทคนิคการนิเทศแบบพี่เลี้ยง เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ และเทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน
จากการวิจยั พบว่า 1) ครู มีความรู ้ โดยครู ผสู ้ อนมีการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้เพิ่มขึ้น ค่าเฉลี่ ย
การประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ของครู มากทุก ระดับ และมีการพัฒนาโดยครู โรงเรี ยนขนาดเล็กที่
ได้รับการนิเทศทั้ง 3 แบบ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน และมีผลการพัฒนาการประยุกต์ใช้
การจัดการความรู ้ เพิ่มขึ้นทุกด้านทุกองค์ประกอบ 2) ครู มีความรู ้และมีระดับปฏิบตั ิประยุกต์ใช้การ
จัดการความรู ้เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาผลการนิ เทศทั้ง 3 เทคนิ ค ครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนขนาดเล็กก่อนได้รับ
การนิ เทศอยู่ในระดับปานกลางที่ค่าเฉลี่ ย 3.15 หลังจากได้รับการนิ เทศแล้วมีการประยุกต์ใช้การ
จัดการความรู ้ระดับมากที่ค่าเฉลี่ ย 4.13 แสดงว่าเทคนิ คการนิ เทศครู ท้ งั 3 แบบมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง
บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ว่า เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของเทคนิ คการนิ เทศตามข้อค้นพบของ
ผลการวิจ ัย ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งมื อ วิ จ ัย เห็ น ได้จ ากครู ผูส้ อนมี ก ารพัฒ นาการ
ประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนส่ งผลให้การประยุกต์ใช้การ
จัดการความรู ้มีการพัฒนา เทคนิ คการนิ เทศได้รับการปรับใช้ในระดับที่เหมาะสม และครู มีความรู ้
เพิม่ ขึ้นทุกด้านหลังจากได้รับการนิเทศทั้ง 3 แบบ
คาสาคัญ: การจัดการความรู ้, เทคนิคการนิเทศ, โรงเรี ยนขนาดเล็ก,
การประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ , ประสิ ทธิภาพของเทคนิคการนิเทศ
Abstract
The purpose of the research was to develop the techniques of teacher supervising to enhance
teachers’ knowledge and to apply their knowledge management to educational quality development
in small-sized school in Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 7. The
sampling groups used in this research were 15 teachers teaching at 3 small-sized schools who were
developed in different techniques based on the level of knowledge management application to
educational quality development in each school. At the high level, the medium level, and the low
level of knowledge management application to educational quality development in school used
mentoring techniques, coaching techniques, and coaching and mentoring mixed method
respectively. The research result revealed that 1) the teachers were more knowledge and more
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capable after they were developed by using techniques, and 2) the teachers increasingly applied all
the three techniques of knowledge management.
Keywords: knowledge management, supervising techniques, small-sized schools, knowledge
management application, effectiveness of supervising technique
บทนา

สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษานครราชสี มา เขต 7 เป็ นหน่ วยงานในสัง กัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิ จหลักในการจัดการศึ กษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี มีจานวนโรงเรี ยนในสังกัดทั้งสิ้ น 238 โรงเรี ยน ในจานวนนี้เป็ นโรงเรี ยน
ขนาดเล็ ก ที่ มี นัก เรี ย นต่ า กว่า 120 คนลงมา จานวน 90 โรงเรี ย น คิ ดเป็ นร้ อยละ 37.81 (Primary
Educational Service Area Nakhon Ratchasima Office 7, 2015) การที่มีโรงเรี ยนขนาดเล็กเป็ นจานวน
มากย่อมส่ งผลถึงประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการคุณภาพการศึกษาในโรงเรี ยนขนาดเล็กดังกล่าว
จากสภาพปั จจุบนั และปั ญหาทาให้โรงเรี ยนขนาดเล็กประสบปั ญหาด้านการเชื่ อมโยงและความ
สอดคล้องต่อการปรับตัว เพื่อรับสภาพการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึง
กล่ า วได้ว่า การจัดการความรู ้ ที่ ดีนามาซึ่ ง การท างานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก่ อ ให้เกิ ดผลดี ต่อองค์ก ร
โดยรวมและการเรี ยนรู ้ที่ดี (Wasi, 2007 : 29-54) การที่จะบรรลุผลดังกล่าวได้ยอ่ มเกิดจากครู ได้รับ
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาครู เป็ นภารกิจสาคัญประการหนึ่งของการบริ หารงานบุคคลของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (Intaramanee, 2009: 4) ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพครู จึงถื อ
เป็ นความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการนานโยบายสู่ การปฏิบตั ิ และใช้การนิเทศการศึกษา
เป็ นเครื่ องมือในการนิ เทศ กากับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาจึงมีความ
จาเป็ นและสาคัญในการพัฒนาครู ให้มีคุณภาพ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของครู บรรลุผลอันนาไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (Kullawanit, 2002 : 2)
การนิ เทศการศึ ก ษามี ความจาเป็ นและส าคัญเพราะเป็ นการให้ความช่ วยเหลื อแก้ปั ญหา
พัฒนาและปรับปรุ ง การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดด้วย
วิธีต่างๆที่จะช่ วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งสด สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลง
ของสังคม (Champrasert, 1999: 1 อ้างถึงใน Kullawanit, 2002: 1) เนื่ องจากการนิเทศการศึกษาเป็ น
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การทางานร่ วมกับครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ ได้พฒั นาความรู ้ ความเข้าใจและ
สามารถปฏิ บตั ิ งานสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Kullawanit, 2002: 1-4) ที่สาคัญการนิ เทศยังเป็ น
การช่วยกระตุน้ และแนะนาเพื่อให้เกิดความเจริ ญงอกงามมีความเป็ นประชาธิ ปไตย ยอมรับในความ
แตกต่างระหว่า งบุ คคล เน้นการมีส่วนร่ วมในการท างานเพื่อสร้ า งสภาพแวดล้อมที่ ดี สร้ างขวัญ
กาลังใจ โดยให้ความร่ วมมือช่วยเหลือ เป็ นการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาการเรี ยนการสอน (Puahengsap,
2003: 24) การนิ เทศที่เป็ นขั้นตอนจะช่วยให้ผบู ้ ริ หารและบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนา
คุณภาพอย่างทัว่ ถึงเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจ อันนาไปสู่ การปรับปรุ งและพัฒนาให้เป็ นระบบ
ลดและแก้ไขปั ญหาในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ การนิเทศการศึกษาจึงเป็ นกิจกรรมและขั้นตอน
สาคัญอีกกระบวนการหนึ่งในอันที่ส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดการประกันคุณภาพในชั้นเรี ยน เป็ น
กิจกรรมที่จะช่วยให้ครู ผสู ้ อนหรื อผูม้ ีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนได้ปรับปรุ งงานของตน
ให้มี คุณภาพและประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่งขึ้ น ร่ วมทั้งให้ครู มี ความเชื่ อมัน่ ต่อบทบาทและหน้าที่ ของ
ตนเอง ประเมินผลการทางานของตนเอง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่ ึงกันและกัน การนิเทศจะเป็ น
กระบวนการที่ทา้ ทายความสามารถของครู ให้มีความคิดเชิ งนามธรรมสู งขึ้นในขณะปฏิบตั ิงาน จึง
ต้องมี การพัฒนาเทคนิ คการนิ เทศให้มีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลให้กบั โรงเรี ยนขนาดเล็ก (Srisai,
2006: 1-9) ด้า นปั จ จัย การจัด การความรู ้ น้ ัน เป็ นสิ่ ง ส าคัญ ในการขับ เคลื่ อ นให้อ งค์ก รประสบ
ความสาเร็ จทั้งในปั จจุบนั และอนาคต จึ งทาให้องค์กรและหน่ วยงานต่างๆให้ความสนใจกับการ
จัดการความรู ้ (Makhoom, 2006: 119) อีกทั้งทาให้การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารดีข้ ึน ประสิ ทธิภาพการ
ท างานเพิ่ม ขึ้ น เกิ ดนวัตกรรมใหม่ (Housel & Bell, 2001: 64-65) ซึ่ ง การจัดการความรู ้ เป็ นปั จจัย
สาคัญที่จะทาให้องค์กรสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ ว และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นเพื่อนาความรู ้ที่มี
อยูอ่ ย่างมากมายในองค์กรมาใช้ประโยชน์ และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของบุคลากรในองค์กร (Phonphai,
2544: 1)
ในกระบวนการปรับปรุ งความสามารถในการสอนของครู คุณภาพการเรี ยนการสอนไม่ได้
ขึ้นอยู่กบั ครู เพียงฝ่ ายเดี ยว แต่ยงั ขึ้ นอยู่กบั การนิ เทศอีกด้วย ผูน้ ิ เทศมีความสาคัญอย่างยิ่งเพราะมี
หน้าที่รับผิดชอบช่ วยเหลื อครู ในการตัดสิ นเกี่ ยวกับคุ ณภาพการเรี ยนการสอน แต่ผูน้ ิ เทศมักขาด
ทักษะที่จาเป็ นในการช่วยเหลื อครู (Sriwaro, 2548: 4) อีกทั้งขากความยัง่ ยืนต่อเนื่ องของระบบการ
นิเทศแบบทีมนิเทศ เนื่องด้วยภาระงานทั้งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายของศึกษานิ เทศก์
แต่ละคนมีปริ มาณงานแตกต่างกัน จึงไม่เอื้อต่อการนิเทศแบบทีม นิ เทศด้วยบริ บทและข้อจากัดของ
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ศึกษานิ เทศก์แต่ละคนดังกล่าว อีกทั้งผูน้ ิ เทศมีหน้าที่รับผิดชอบหลายหน้าที่ ทาให้ไม่มีเวลาในการ
นิเทศงานอย่างสม่าเสมอ ผูน้ ิ เทศมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิ เทศด้านวิชาการไม่เพียงพอและ
งบประมาณไม่สอดคล้องกับภาระงานที่ดาเนินการ (Piyarom, 2548: Abstract) ด้วยข้อจากัดต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นการเดินทาง ระยะทาง จานวนโรงเรี ยน จานวนครู และศึกษานิ เทศก์ไม่สมดุลกัน ตลอดจน
ศึกษานิเทศก์ตอ้ งรับภาระอื่นๆที่ไม่ใช่แก่นสาระสาคัญของงานนิ เทศ (Somnuek, 2541: 2) จึงทาให้
การนิเทศการศึกษาที่ผา่ นมาไม่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาเท่าที่ควร ส่ วนปั ญหาและอุปสรรคในการ
จัดการความรู ้ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพขององค์กร ส่ งผลให้ทุกองค์กรจาเป็ นต้องมีการจัดการความรู ้
มากขึ้ น โดยปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า งๆที่ พ บได้แ ก่ 1) องค์ก รขาดการเรี ย นรู ้ เช่ น องค์ก รแบบ
ข้าราชการเปลี่ยนแปลงได้ยาก 2) ลักษณะโครงสร้ างขององค์กร ไม่เอื้ออานวยต่อการเรี ยนรู ้ เน้น
ความชานาญเฉพาะบุคคล มีระดับขั้นในการบังคับบัญชามาก ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการถ่ายทอด
ความรู ้ ข้อมูลข่าวสารมีการรวบรวมอานาจ ขาดการแบ่งปันความรู ้ส่งผลให้ไม่สามารถนาความรู ้มา
ใช้ประโยชน์ในองค์กรได้อย่างทัว่ ถึงและเหมาะสม 3) บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจที่จะเรี ยนรู ้
(Limpidity to Learn) ภายใต้ความรู ้สึกและค่านิ ยมที่เกรงกลัวต่อความไม่มนั่ คง ความขัดแย้งทาให้
คนหลีกเลี่ยงและปกป้องตนเอง ไม่ยอมเสี่ ยงที่จะคิดทาสิ่ งใหม่ๆหลีกเลี่ยงความรับผิด 4) บุคลากรใน
องค์กรขาดความสามารถในการเรี ยนรู ้ (Inability to Learn) 5) ระบบการเรี ยนรู ้ในองค์กรไม่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ ร่วมกัน (Collaborative Learning) เน้นเฉพาะการเรี ยนรู ้เฉพาะบุคคล เฉพาะงานทาให้มี
การเรี ยนรู ้แบบแยกเป็ นส่ วนๆ 6) ระบบการฝึ กอบรมหรื อการให้การศึกษาเป็ นระบบการสอน หรื อ
ตัวผูส้ อนมากกว่าตัวผูเ้ รี ยน 7) บุคลากรในองค์กรขาดความสามารถในการนาความรู ้ ไปใช้ให้เป็ น
ประโยชน์ ไม่สามารถเชื่ อมโยงหรื อถ่ายทอดความรู ้ลงสู่ การปฏิบตั ิ 8) องค์กรขาดระบบการเรี ยนรู ้ที่
เหมาะสมกับกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร ส่ วนปั ญหาโรงเรี ยนขนาดเล็กนั้น จะพบว่าเป็ น
หน่ วยงานที่ทา้ ทายผูบ้ ริ หารการศึกษา และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาไทยทุกยุคทุกสมัยและนับว่าจะทวี
จานวนมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิ การได้พยายามแก้ไขปั ญหาโรงเรี ยนขนาดเล็กมาอย่างต่อเนื่ อง ด้วย
ความตระหนักว่าการที่มีโรงเรี ยนขนาดเล็กเป็ นจานวนมาก ย่อมส่ งผลถึงประสิ ทธิภาพในการบริ หาร
จัดการคุณภาพการศึกษา จากการประเมินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 4 ทศวรรษที่ผา่ นมา
ชี้ ให้เห็ นอย่างชัดเจนถึ งการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของไทยยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรไม่สามารถ
ปรับตัวให้รู้เท่าทันวิทยาการสมัยใหม่ ทั้งฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยอ่อนแอ ไม่เอื้อต่อ
การพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งความสามารถในการบริ หารจัดการศึกษายังด้อยประสิ ทธิ ภาพจึงส่ งผล
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ให้ความสามารถในการแข่งขันของคนไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง (Sinsungsood, 2006: 6) ซึ่ งส่ งผลให้
ประสบปั ญหาด้านการจัดการเรี ยนการสอน และปั ญหาด้านการบริ หารจัดการศึ กษาในโรงเรี ย น
ขนาดเล็ก สภาพความพร้ อมแต่ละแห่ ง ต่างกันทั้งจานวนบุ คลากร เงิ น วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดถึ งสิ่ ง
อานวยความสะดวกอื่นๆ ที่มีผลกต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าราชการครู (Charoensanthea, 2008: 5-6)
จากความเป็ นมาและความสาคัญดังกล่าว สรุ ปได้วา่ ในการพัฒนาคุ ณภาพครู ของโรงเรี ยน
ขนาดเล็กให้ประสบความสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามความคาดหวังของสังคมได้น้ นั จาเป็ นต้อง
อาศัยการนิเทศการศึกษา เทคนิ คการนิ เทศจึงมีส่วนเกี่ยวข้องจาเป็ นและสาคัญในการพัฒนาครู เพื่อ
การประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนขนาดเล็กให้สาเร็ จและบรรลุเป้ าหมายดังกล่าวได้ จาก
ข้อมูลผลการวิจยั และสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าเทคนิคการนิเทศการศึกษามีความสาคัญ
ต่อการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก แต่ก็ยงั ไม่มีเทคนิควิธีการที่เด่นชัดต่อการ
นิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพครู ตามที่คาดหวังจากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมา ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจพัฒนา
เทคนิ ค การนิ เ ทศการศึ ก ษา ที่ เ ป็ นบทบาทและหน้ า ที่ ห ลัก ของศึ ก ษานิ เ ทศก์ ใ นการพัฒ นาครู ผู ้
ปฏิ บตั ิการสอนให้มีคุณภาพและส่ งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนขนาดเล็กให้มี
คุณภาพยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ พัฒนาเทคนิ ค การนิ เ ทศครู ก ารประยุก ต์ใ ช้ก ารจัดการความรู ้ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7
2. เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของเทคนิคการนิเทศครู เพื่อการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้
โรงเรี ยนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั เทคนิ คการนิ เทศเพื่อการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ของครู ในโรงเรี ยนขนาด
เล็ก ส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาประถมศึก ษานครราชสี มา เขต 7 ท าการศึกษาภายใต้ข อบเขต
ต่อไปนี้ คือ
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1. ขอบเขตในด้ านเนื้อหา
ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาเทคนิคการนิเทศเพื่อการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ของครู โรงเรี ยน
ขนาดเล็ก ใช้เทคนิ คการนิ เทศ 3 แบบคือ เทคนิ คการนิเทศแบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เทคนิคการนิเทศ
แบบชี้ แนะ (Coaching) และการนิ เทศแบบผสมผสานแบบพี่ เลี้ ย งและแบบชี้ แนะ (Coaching and
Mentoring Mixed Method)
2. การจัดการความรู้ในการพัฒนาการศึกษาประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้
2.1 องค์ประกอบหลักการแสวงหาความรู ้
2.2 องค์ประกอบหลักการสร้างความรู ้
2.3 องค์ประกอบหลักการแลกเปลี่ยนความรู ้
2.4 องค์ประกอบหลักการนาความรู ้ไปใช้
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย และพัฒ นา (Research and Development) มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ
พัฒ นาเทคนิ ค การนิ เ ทศครู ใ ห้ มี ค วามรู ้ และประยุ ก ต์ใ ช้ก ารจัด การความรู ้ โรงเรี ย นขนาดเล็ ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7 และเพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของ
เทคนิคการนิเทศ โดยมีวธิ ี ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร
ศึกษาเอกสาร งานวิชาการและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสังเคราะห์
เทคนิครู ปแบบการนิเทศครู ในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู
ขั้นตอนที่ 2 การสร้ างเครื่ องมือวิจัย
2.1 ผูว้ ิจยั ได้ท าการร่ า งเทคนิ ค การนิ เทศทั้ง 3 แบบ ได้แก่ เทคนิ ค การนิ เทศแบบพี่เลี้ ย ง
(Mentoring) เทคนิ คการนิ เทศแบบชี้ (Coaching) และเทคนิ คการนิ เทศแบบผสมผสาน (Coaching
and Mentoring Mixed Method)
2.2 นาร่ างเทคนิคการนิเทศดาเนินการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อดูความเหมาะสม
และความสอดคล้องของเทคนิคการนิเทศทั้ง 3 แบบ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 7 ท่าน
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2.3 ทาการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 7 ท่าน และสรุ ปได้เทคนิคการนิเทศ
ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว มีความเหมาะสมและสอดคล้องทั้ง 3 แบบ และนาไปตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพ
ของเทคนิคทั้ง 3 แบบ ก่อนนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มทดลองของการวิจยั ต่อไป
2.4 ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพเทคนิคการนิ เทศทั้ง 3 แบบ ด้วยการกาหนดโรงเรี ยนขนาดเล็ก
โดยใช้เกณฑ์ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้น ฐานที่ ก าหนดไว้ว่า โรงเรี ย นที่ มี จานวน
นักเรี ยนต่ากว่า 120 คน ถื อเป็ นโรงเรี ยนขนาดเล็ก (Office of Basic Education Commission, 2003 :
5-7) และจาแนกโรงเรี ยนตามการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ ผูว้ ิจยั ดาเนินการด้วยการเลือกอาเภอ
โดยก าหนดพื้ น ที่ ก ารวิ จ ัย ให้ ค รอบคลุ ม อ าเภอในส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครราชสี ม า เขต 7 ใช้วิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) ซึ่ ง พื้นที่ เป็ น
หน่วยของการสุ่ มในเขตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7 ได้เขตอาเภอ
ชุ มพวง ประกอบด้วย 46 โรงเรี ยน และโรงเรี ยนเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ประกอบด้วยโรงเรี ยนขนาดเล็ก 15 โรงเรี ยน แล้วผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการจาแนกโรงเรี ยนตาม
การประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ โดยจาแนกตามค่าเฉลี่ย (̅X) ของคะแนนระดับปฏิบตั ิการจัดการ
ความรู ้ จากน้อยไปหามาก โดยใช้จุดตัดของการแบ่ง กลุ่ม การจัดกระจายส่ วนเบี่ ย งเบนควอไทล์
(Quartile Deviation) ตามวิธีการทางสถิ ติสาหรับการวิจยั (Srisa-ad, 2005: 47) โดยแบ่งกลุ่มเป็ น 3
กลุ่ม ตามการใช้เทคนิคการนิเทศ 3 เทคนิค ดังนี้ 1) โรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีระดับปฏิบตั ิการประยุกต์ใช้
การจัดการความรู ้ระดับมาก ได้แก่โรงเรี ยนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ลาดับที่ 12-15 จานวน 4 โรงเรี ยน
และดาเนิ นการจับ สลากเพื่ อเป็ นโรงเรี ยนกลุ่มทดลอง 1 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนล าดับ ที่ 14 คื อ
โรงเรี ยนบ้านหนองโน มี ครู 5 คน 2) กลุ่ มโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีระดับการประยุกต์ใช้การจัดการ
ความรู ้ระดับปานกลาง ได้แก่กลุ่มที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ลาดับที่ 4-11 จานวน 8 โรง ดาเนินการ
จับสลากเพื่อเป็ นโรงเรี ยนกลุ่มทดลอง 1 โรงเรี ยน ได้โรงเรี ยนลาดับที่ 5 คือ โรงเรี ยนบ้านทับควาย มี
ครู 3 คน 3) กลุ่มโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีระดับการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ระดับน้อย ได้แก่กลุ่ม
ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ ยตั้งแต่ลาดับที่ 1-3 จานวน 3 โรง ดาเนิ นการจับสลากเพื่อเป็ นโรงเรี ยนกลุ่ม
ทดลอง 1 โรงเรี ยน ได้แก่ โรงเรี ยนลาดับที่ 2 คือ โรงเรี ยนบ้านมาบป่ าแดง มีครู 7 คน
2.5 ทดลองใช้เทคนิ คการนิ เทศทั้ง 3 แบบกับโรงเรี ยนที่มีระดับการประยุกต์ใช้การจัดการ
ความรู ้ ในระดับมาก ปานกลาง และระดับน้อย โดยผูว้ ิจยั ประสานงานกับผูอ้ านวยการโรงเรี ยนและ
ครู ผปู ้ ฏิบตั ิการสอนในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ซึ่ งเป็ นกลุ่มทดลองในการพัฒนาระดับปฏิบตั ิการจัดการ
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ความรู ้ของครู ตามระดับปฏิบตั ิมาก น้อย ปานกลางด้วยเทคนิคการนิเทศแบบพี่เลี้ยง แบบชี้แนะ และ
แบบผสมผสานตามล าดับ เพื่อ ดาเนิ น การทดลองตามกระบวนการและขั้นตอนการนิ เ ทศด้ว ย
เครื่ องมือที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันว่าเป็ นไปได้ ใช้ได้ ได้รับการพัฒนาและมีประสิ ทธิ ภาพจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั 7 ท่าน ซึ่ งการตรวจสอบและผลการตรวจสอบประสิ ทธิภาพเทคนิคการนิเทศครู เพื่อ
การประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก ดาเนิ นการโดยสร้ างแบบประเมินที่เป็ น
เครื่ องมือเพื่อใช้ในการจาแนกระดับปฏิบตั ิการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ของครู โรงเรี ยนขนาด
เล็กแล้วตรวจสอบประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือดังนี้
2.5.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู ้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ดา้ นการจัดการความรู ้ จานวน 2 ท่าน ด้านการบริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก จานวน 2 ท่าน
และด้านการวัดและประเมินผล จานวน 2 ท่าน รวมผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 6 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาและความสอดคล้องของเครื่ องมือ และยืนยันความมีประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือ
โดยหาค่าเฉลี่ยความคิดเห็นดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เพื่อหาความเหมาะสมของเครื่ องมือ ในการ
จาแนกระดับการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ของครู โรงเรี ยนขนาดเล็ก
2.5.2 ตรวจสอบความเชื่ อ มั่น (Reliability) ผูว้ ิจ ัย ได้น าแบบประเมิ น เพื่ อ ใช้ใ นการ
จาแนกระดับการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ ของครู โรงเรี ยนขนาดเล็กที่สร้ างขึ้นไปทดลองใช้
(Try-Out) กับโรงเรี ยนขนาดเล็ก จานวน 10 โรง ครู โรงเรี ยนขนาดเล็ก จานวน 40 คน ในเขตอาเภอพิ
มายที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทั้ง 10 โรงเรี ยน
2.5.3 นาแบบประเมินเพื่อใช้ในการจาแนกระดับการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ของ
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก มาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มัน่ แต่ล ะองค์ป ระกอบทั้ง 4 องค์ป ระกอบ โดย
คานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า (a-co-efficient) ของครอนบาค (Cronbach) และนาเครื่ องมือไป
เก็บ ข้อมู ล กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นการวิจยั เพื่ อหาค่ า ความเชื่ อมัน่ ขององค์ป ระกอบหลัก ทั้ง 4 โดย
องค์ประกอบหลักที่ 1 ด้านการแสวงหาความรู ้ ค่าความเชื่อมัน่ 0.954 องค์ประกอบหลักที่ 2 ด้านการ
สร้างความรู ้ ค่าความเชื่อมัน่ 0.978 องค์ประกอบหลักที่ 3 ด้านการแลกเปลี่ยนความรู ้ ค่าความเชื่อมัน่
0.936 และองค์ ป ระกอบหลัก ที่ 4 ด้า นการน าความรู ้ ไ ปใช้ ค่ า ความเชื่ อ มั่น 0.955 รวมทั้ง 4
องค์ประกอบหลัก ค่า ความเชื่ อมัน่ 0.957 แสดงว่า แบบประเมิ นเพื่อใช้ในการจาแนกระดับ การ
ประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ของครู โรงเรี ยนขนาดเล็ก การนิ เทศการจัดการความรู ้มีค่าความเชื่อมัน่
สู ง
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ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นคู่มือการนิเทศครู เพื่อการประยุกต์ใช้
การจัดการความรู ้โรงเรี ยนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7
ซึ่ งลักษณะคู่มือเป็ น 3 รู ปแบบ ได้แก่ รู ปแบบที่ 1 คู่มือการนิเทศครู แบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ใช้นิเทศ
ครู โรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีระดับปฏิบตั ิการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ระดับมาก รู ปแบบที่ 2 คู่มือ
การนิ เทศแบบชี้ แนะ (Coaching) ใช้นิเทศครู โรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีระดับปฏิบตั ิการประยุกต์ใช้การ
จัดการความรู ้ในระดับน้อย รู ปแบบที่ 3 คู่มือนิเทศแบบผสมผสาน (Coaching and Mentoring Mixed
Method) ใช้นิเทศครู โรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีระดับการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ระดับปานกลาง ที่
ตรงตามความสอดคล้องความเหมาะสมของการวิจยั ศึกษาและร่ างเทคนิ คการนิเทศทั้ง 3 เทคนิคแล้ว
ทาการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั โดยนาร่ างเทคนิคการนิเทศเข้าทาการสนทนา
กลุ่ มย่อย (Focus Group) นั้นเป็ นการเก็บข้อมู ลเชิ งคุ ณภาพจากผูท้ รงคุ ณวุฒิท้ งั 7 ท่าน ที่มีค วามรู ้
ความเชี่ยวชาญด้านการนิเทศการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ก
มาร่ วมสนทนา เพื่ อที่ จะนามาซึ่ งข้อคิดเห็ นความชัดเจนประเด็นต่า งๆของงานวิจยั เพื่อช่ วยให้
งานวิจยั สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั (Fuengfu, 2008 : online) โดยประชุม
สนทนากลุ่มย่อยกับกลุ่มผูบ้ ริ หารที่มีความสามารถด้านการบริ หารโรงเรี ยนขนาดเล็ก จานวน 2 ท่าน
กลุ่มผูอ้ านวยการนิ เทศติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีความสามารถความเชี่ ยวชาญ
ด้า นการนิ เทศครู จานวน 3 ท่ าน และครู ผูม้ ี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญด้า นการจัดกิ จกรรมการสอน
โรงเรี ยนขนาดเล็ก จานวน 2 ท่าน รวมผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 7 ท่าน
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการพัฒนาเทคนิ คการนิเทศครู เพื่อการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนขนาด
เล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7 ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เทคนิคการนิเทศครู เพื่อการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก 1.1)
เทคนิ คการนิเทศแบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็ นเทคนิคการให้ความช่วยเหลืออานวยความสะดวก ด้าน
การจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน ส าหรับ พัฒนาคุ ณภาพครู ที่มี ระดับปฏิ บตั ิก ารประยุก ต์ใ ช้ก าร
จัดการความรู ้ ในระดับมาก พบว่าก่ อนได้รับการนิ เทศมีการประยุกต์ใช้ระดับมากที่ ค่าเฉลี่ ย 3.81
หลังจากได้รับการนิ เทศแล้วมีการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ ในระดับมากที่ สุดที่ค่าเฉลี่ ย 4.67
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เพิ่มขึ้น 0.86 1.2) เทคนิ คการนิ เทศแบบชี้ แนะ (Coaching) เป็ นกระบวนการหนึ่ งที่เสริ มสร้างและ
พัฒนาครู เพื่อให้เกิดความรู ้ เกิดทักษะและคุณลักษณะเฉพาะตัว ของการทางานเมื่อได้รับการชี้แนะ
แล้วมีระดับการพัฒนาที่ค่าเฉลี่ย 3.65 ซึ่ งก่อนได้รับการพัฒนามีค่าเฉลี่ ยที่ 2.46 เพิ่มขึ้น 0.19 1.3)
เทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน (Coaching and Mentoring Mixed Method) เป็ นเทคนิคช่วยเหลือครู
ที่มีระดับการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ในระดับปานกลาง ก่อนได้รับการพัฒนามีการประยุกต์ใช้
ที่ค่าเฉลี่ย 3.15 หลังได้รับการพัฒนามีค่าเฉลี่ย 4.13 เพิ่มขึ้ น 0.98 พบว่า ครู มีการประยุกต์ใช้การ
จัดการความรู ้เพิ่มมากขึ้น และโรงเรี ยนมีการพัฒนาขึ้นทุกองค์ประกอบ
ตอนที่ 2 ประวิทธิ ภาพของเทคนิ คการนิ เทศ 2.1) ประสิ ทธิ การนิเทศแบบพี่เลี้ยง โรงเรี ยน
ขนาดเล็กเมื่อได้รับการนิเทศแบบพี่เลี้ยงแล้ว ครู ทุกคนมีการพัฒนาขึ้น ก่อนได้รับการพัฒนาค่าเฉลี่ย
ที่ 3.81 หลังได้รับการพัฒนา ค่าเฉลี่ย 4.67 โดยพัฒนาเพิ่มขึ้นที่ค่าเฉลี่ย 0.86 ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ การ
นิเทศแบบพี่เลี้ยง เหมาะสาหรับการพัฒนาครู โรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีระดับปฏิบตั ิการจัดการความรู ้ใน
ระดับมาก 2.2) ประสิ ทธิภาพเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ โรงเรี ยนขนาดเล็กเมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว
มีค่าเฉลี่ยที่ 3.65 ก่อนได้รับการพัฒนาค่าเฉลี่ ยที่ 2.46 เพิ่มขึ้น 0.19 เหมาะสาหรับครู ที่มีระดับการ
ปฏิบตั ิการจัดการความรู ้ในระดับน้อย 2.3) ประสิ ทธิ ภาพเทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน ก่อนได้รับ
การพัฒนามีค่าเฉลี่ยที่ 3.17 หลังได้รับการพัฒนาแล้วมีค่าเฉลี่ยที่ 4.07 เพิ่มขึ้นที่ค่าเฉลี่ย 0.90 ผลจาก
การวิเ คราะห์ ร ะดับ ปฏิ บ ตั ิ ก ารประยุก ต์ใ ช้ก ารจัด การความรู ้ ข องครู ใ นระดับ ที่ แตกต่ า งกัน ของ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7 ทั้งระดับมาก ปาน
กลาง และระดับน้อย พบว่าค่าเฉลี่ยการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ของครู อยู่ระดับมากทุกระดับ
โดยภาพรวมโรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีระดับการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ ท้ งั 3 ระดับ ทุกระดับมี
ค่าเฉลี่ ยการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ เพิ่มมากขึ้น จากผลการวิเคราะห์ดงั กล่ าวสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่วา่ เพื่อพัฒนาเทคนิคการนิเทศและเพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของเทคนิคการนิเทศ
การประยุกต์ใช้ก ารจัดการความรู ้ โรงเรี ย นขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
นครราชสี มา เขต 7
ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจยั เทคนิคการนิเทศครู เพื่อการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้พฒั นาคุณภาพการศึกษา
โรงเรี ยนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7 ซึ่ งได้ดาเนิ นการ
วิจยั เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ 1) ผล
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การพัฒนาเทคนิ ค การนิ เทศครู ใ ห้มี ค วามรู ้ และประยุก ต์ใ ช้ก ารจัดการความรู ้ โรงเรี ย นขนาดเล็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7 พบว่าโรงเรี ยนขนาดเล็กทุกโรงที่มี
ระดับผลการปฏิบตั ิการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ที่แตกต่างกัน เมื่อได้รับการนิ เทศด้วยเทคนิ ค
การนิ เทศที่ พฒั นาอย่างมีคุณภาพ และมี การจัดกระบวนการนิ เทศที่เหมาะสม ส่ งผลให้โรงเรี ยน
ขนาดเล็ ก มี ก ารประยุ ก ต์ใ ช้ ก ารจัด การความรู ้ เ พิ่ ม มากขึ้ น สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ วี ท ลี ย ์
(Wheathley, 2001: 6-8) ที่เสนอว่าองค์กรต้องตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความรู ้ จึงจะ
ประสบผลส าเร็ จ ตามวิ สั ย ทัศ น์ ข ององค์ก ร จากการศึ ก ษาเอกสารงานวิ จ ัย ของไทยและของ
ต่างประเทศ จึงได้เทคนิ คหรื อรู ปแบบการนิเทศครู เพื่อการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ที่เหมาะสม
และพัฒนาตามระดับการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ที่แตกต่างกัน ทั้งระดับการประยุกต์ใช้และ
เทคนิ คการนิเทศในการนิ เทศครู เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและพัฒนา ซึ่ งสอดคล้องกับ
วัตถุ ประสงค์ข องการวิจยั เพื่ อพัฒนาเทคนิ คการนิ เทศครู ใ ห้มีความรู ้ และประยุกต์ใช้ก ารจัดการ
ความรู ้ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7 ดังกล่าว
2) ผลการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของเทคนิ คการนิ เทศครู เพื่ อการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้
โรงเรี ยนขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 7 พบว่า ครู โรงเรี ยน
ขนาดเล็กที่ ได้รับการนิ เทศทั้ง 3 เทคนิ ค มีการเปลี่ ยนแปลงกิ จกรรมการสอน และมีผลการพัฒนา
ประยุ ก ต์ใ ช้ก ารจัด การความรู ้ ใ นโรงเรี ย นขนาดเล็ ก เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ด้า นทุ ก องค์ป ระกอบ ส่ ง ผลให้
ครู ผู ้ส อนโรงเรี ยนขนาดเล็ ก ได้ รั บ การพัฒ นาขึ้ น ดัง ข้อ ค้น พบในงานวิ จ ัย ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั ที่วา่ เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของเทคนิคการนิเทศครู
ขั้นตอนที่ 6 การอภิปรายผลการวิจัย
เหตุที่ได้ผลการวิจยั เช่นนี้ เพราะว่าเทคนิคการนิเทศได้รับการพัฒนาและมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ (Kullawanit, 2002: 1-4) เทคนิ ค การนิ เทศการศึ ก ษาเป็ นกิ จ กรรมและ
กระบวนการที่มุ่ง เน้นให้ไ ด้มาซึ่ ง คุ ณภาพของนักเรี ยน โดยที่การนิ เทศการศึ กษาเป็ นการทางาน
ร่ ว มกับ ครู เพื่ อ ให้ ค รู ได้ พ ัฒ นาความรู ้ ความเข้า ใจและสามารถปฏิ บ ัติ ง านสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และยังได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Srisai, 2006 : 1-9) เทคนิ คการนิ เทศการศึกษา
เป็ นกิ จกรรมและขั้นตอนสาคัญอีกกระบวนการหนึ่ง ในการที่จะส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้เกิ ดการ
ประกันคุณภาพในชั้นเรี ยน เทคนิคการนิเทศจะเป็ นกระบวนการที่ทา้ ทายความสามารถของครู ให้มี
ความคิดเชิงนามธรรมสู งขึ้นในขณะปฏิบตั ิงาน การนิเทศการศึกษาจึงมีส่วนสาคัญอย่างมากต่อการมี
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ประสิ ทธิภาพประสิ ทธิ ผลให้กบั โรงเรี ยนขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ครู ซ่ ึ งเป็ นผูส้ อนหลักในระบบ
โรงเรี ยน
ขั้นตอนที่ 7 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
7.1 ข้อเสนอแนะชิงนโยบาย
7.1.1 หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องตั้งแต่สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา กลุ่ มเครื อข่ายพัฒนา
คุ ณภาพการศึก ษา สถานศึ กษา ควรให้ค วามสาคัญกาหนดนโยบายหรื อแนวทางในการส่ งเสริ ม
สนับสนุนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7.1.2 โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ควรได้ รั บ การนิ เ ทศเพื่ อ พัฒ นาจากผูน้ ิ เ ทศ หรื อ ผู ้ไ ด้รั บ
มอบหมายอย่างต่อเนื่องและทัว่ ถึง
7.1.3 ผูน้ ิ เทศต้องมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิ คการนิ เทศเป็ นอย่างดี จึงจะทาให้
การนิเทศประสบผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์
7.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบตั ิ
7.2.1 โรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีระดับ การประยุกต์ใช้ก ารจัดการความรู ้ ระดับมาก ควร
ได้รับการนิเทศด้วยองค์ประกอบด้านการสร้างความรู ้อย่างต่อเนื่ อง
7.2.2 โรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีระดับการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ ระดับน้อย ควร
ได้รับการนิเทศองค์ประกอบด้านการแลกเปลี่ยนความรู ้เพิ่มมากขึ้น
7.2.3 โรงเรี ยนขนาดเล็กที่มีระดับการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ ระดับปานกลาง
ควรได้รับการสนับสนุนส่ งเสริ ม การนิเทศองค์ประกอบด้านการนาความรู ้ไปใช้เป็ นสาคัญ
7.3 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
7.3.1 ควรดาเนิ นการวิจยั เทคนิคการนิ เทศครู เพื่อการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนขนาดอื่น
7.3.2 ควรดาเนิ นการวิจยั ด้วยเทคนิคการนิเทศครู ในการประยุกต์ใช้การจัดการความรู ้
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนขนาดเล็กในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอื่นๆ
ของประเทศไทย
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บทคัดย่อ

การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางตรวจสอบความเป็ นไปได้และความเหมาะสม
ของแนวทางการเสริ มสร้างสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ผดู ้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอีสานใต้กลุ่มตัวอย่างคือศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจานวน 320 ศูนย์ ได้มาจากการเลือกแบบสุ่ มด้วยการจับฉลาก เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (
X ) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และพิ จารณาความเหมาะสมของแนวทางโดยจัดประชุ ม
กลุ่ ม สนทนาจากผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 8 คน และยื น ยัน ความเหมาะสมโดยแบบยื น ยัน จาก
ผูท้ รงคุณวุฒิผลการวิจยั พบว่าแนวทางการเสริ มสร้างสมรรถนะการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของครู
ผูด้ ู แลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขตอีสานใต้ประกอบด้วยการ
สอดแทรกสมรรถนะ 4 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การออกแบบการเรี ยนรู ้ 2)การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ 3) การใช้และพัฒนาสื่ อ และ 4) การวัดและประเมินผล ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 6 กิจกรรม
ได้แก่ 1) กิ จกรรมการเคลื่ อนไหวและจังหวะ 2) กิ จกรรมสร้างสรรค์3) กิจกรรมเสรี เล่นตามมุม 4)
กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ 5) กิจกรรมกลางแจ้ง และ 6) กิจกรรมเกมการศึกษา รวมทั้งสิ้ น 71 วิธี
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ความเป็ นไปได้ของแนวทางพบว่า แนวทางโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด และผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสมพบว่า แนวทางมีความเหมาะสม
คาสาคัญ: สมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ครู ผดู ้ ูแลเด็ก, ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นแนวทาง
Abstract
The objectives of this research were to study the guidelines, to examine the suitability and
possibility of guidelines on enriching competencies of providing the learning activities of caregiver
of the child development centers under the local governmental organization in the area of
Southeastern Isan. Samples were 320 child development centers under the local governmental
organization in the area of Southeastern Isan obtained by lottery method. Research tools were
questionnaires and semi-structured interviews were used for analyzing data to find the mean ( X )
and standard deviation (S.D.), to consider the suitability of guidelines by focus group of 8 experts
and to confirm the suitability of guidelines by those experts. The results revealed that the guidelines
on enriching competencies of providing the learning activities of caregiver of the child development
centers under the local governmental organization in the area of Southeastern Isan were inserting of
4 competencies of 1) Learning Design, 2) Student-Centered Instruction, 3) Media Utilization and
Development, 4) Measurement and Evaluation in 6 learning activities; 1) Motor and rhythmic
activity, 2) Creative Activity, 3) Free Activity/Play Conners, 4) Experience Enhancement Activity,
5) Outdoor Activity and 6) Educational Games Activity with the total of 71 methods. The possibility
of the guidelines was overall in the highest level, while the examined result of suitability was
suitable.
Keywords: competency of providing the learning activities, caregiver, child development center,
Local governmental organization, guideline
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ปั จจุบนั สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การศึกษาจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิ่งใน
การพัฒนาคนให้เกิดความรู ้ เท่าทันการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็ นการเลี้ยงดู สุ ขอนามัยและ
พัฒนาการ ตลอดจนการเรี ยนรู ้ของเด็กปฐมวัย หรื อการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างๆของต่างประเทศที่
ส่ งผลต่อการดาเนินชี วติ การศึกษาเป็ นรากฐานที่สาคัญในการสร้าง การพัฒนาคุณภาพชี วติ และเพิ่ม
ศักยภาพของคนในทุกๆ ด้านให้คนสามารถดารงชีวิตอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข การจัดการ
ศึกษาจึงจาเป็ นต้องจัดให้สอดคล้องกับชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา “การศึกษา”
เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการเตรี ยมความพร้อมและส่ งเสริ มมนุ ษย์ให้เป็ นทรัพยากรที่มีคุณภาพ เป็ น
พลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริ ญก้าวหน้า เด็กเล็กเป็ นทรัพยากรอีกกลุ่มที่ตอ้ งการการ
พัฒนาเพื่อให้โตตามวัยอย่างเหมาะสมและพร้อมกับการเรี ยนรู ้ การจัดการศึกษาเป็ นการวางรากฐาน
ชี วิตของเด็ก ไทยให้เจริ ญเติบ โตอย่า งสมบูรณ์ มีพฒั นาการสมวัย อย่างสมดุ ล ทั้ง ทางด้านร่ างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาบนพื้นฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย
ผ่านการจัดกิ จกรรมกระตุน้ และส่ งเสริ มพัฒนาการของเด็ก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเน้นการพัฒนาคน
ไทยให้ เ ป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู ร ณ์ ท้ งั ร่ า งกาย จิ ต ใจ สติ ปั ญ ญา มี ค วามรู ้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชี วติ และคาดหวัง การพัฒนาเด็กให้ถูกต้องและเหมาะสมย่อมมาจากการเลี้ยง
ดูและการจัดประสบการณ์ ที่เด็กได้รับในระยะต้นของชี วิต การวางรากฐานที่ดี ที่ใส่ สิ่งดีงามให้เด็ก
จะมีผลสาคัญต่อบุคลิกภาพของเด็กที่เขาจะเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่สมบูรณ์และเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ในอนาคตการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั เด็กครู เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งได้รับการพัฒนา เพื่อให้เกิดความรู ้และ
ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้กบั เด็กอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้นการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู ้ เด็ก ปฐมวัย จะต้องนาหลักสู ตรลงสู่ ก ารปฏิ บตั ิ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีส ภาพของการเรี ย นรู ้ ที่
เหมาะสม มีพฒั นาการที่เป็ นไปตามวัย (Horthaisong, 2012 : 3)
สภาพปัญหาที่สาคัญของศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทัว่ ประเทศ คือ ปัญหาบุคลากรที่มีความแตกต่าง
กันในเรื่ องระดับความรู ้ ประสบการณ์ วุฒิทางการศึกษา อันเนื่องมาจากการเกิดศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่
แตกต่ า งกั น ในส่ ว นราชการและองค์ ก รต่ า งๆ ซึ่ งต่ อ มากรมส่ ง เสริ มการปกครองท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย ต้องรับโอนศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจากส่ วนราชการและองค์กรต่างๆ เข้ามาอยู่ใน
สังกัด จึงมีความจาเป็ นต้องเร่ งรัดพัฒนาและสรรหาเลือกสรรผูม้ าดารงตาแหน่งหัวหน้าศูนย์พฒั นา
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เด็ก เล็ ก อย่า งรี บ ด่ วน แต่ เนื่ องจากไม่มี ก ารก าหนดรู ป แบบสมรรถนะ (Competency Model)ของ
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็กไว้ให้ชดั เจน ทาให้กรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ามาทาหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ได้บุคคลที่มีสมรรถนะ (Competency) ไม่ตรงกับความต้องการของศูนย์
พัฒ นาเด็ ก เล็ก ท าให้ พ ฒ
ั นาไปค่ อนข้า งช้า และสร้ า งผลงานคุ ณ ภาพได้น้อ ย (Phosithong, 2007:
Abstract)
ในแต่ล ะองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นจะมี นโยบาย วิ ธี ก ารดาเนิ นการทางการบริ หารที่
แตกต่างกันออกไปตามบริ บทของแต่ละพื้นที่และความต้องการของประชาชนส่ วนใหญ่ซ่ ึ งแต่ละ
ศูนย์จะมีนโยบาย วิธีการดาเนิ นการทางการบริ หารที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และความต้องการ
ของประชาชน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ความคาดหวังที่จะทาให้เด็กในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กมีความสุ ข
เด็กมีการพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัยและความสามารถของแต่ละคน โดยยึดหลักการจัด
การศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 มีรายงานการวิจยั ซึ่ ง Office of nation education
standards and quality assessment (Public organization) 2010 : 5) ผูด้ ู แลเด็กมีความรู ้ ความสามารถ
ไม่ตรงกับงานหรื อสาขาวิชาอื่ นที่ไม่ตรงกับงานที่ ตอ้ งรับผิดชอบ ทาให้การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้
ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เพราะขาดความเข้าใจและประสบการณ์ การแสวงหาความรู ้ ใหม่ โดย
ไม่ค่อยได้รับการฝึ กอบรมพัฒนาตนเอง ไม่สามารถเลือกหัวข้อการฝึ กอบรมได้เนื่ องจากผูบ้ ริ หาร
หรื อต้นสังกัดไม่ให้ความสาคัญ ผูด้ ูแลเด็กไม่มีการสอบคัดเลือก การทดสอบหรื อทดลองงาน ทาให้
ได้ผูด้ ู แลเด็กที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ขาดความรู ้ ความชานาญ ซึ่ งเกิ ดผลกระทบกับเด็กโดยตรง เพราะ
หากศูนย์พฒั นาเด็กเล็กได้ผดู ้ ูแลเด็กที่มีประสบการณ์ไม่ตรงกับงานที่ได้รับมอบหมายย่อมจะทาให้
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั เด็กไม่ครอบคลุม เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก ซึ่ งอาจก่อผลเสี ยให้
เกิ ดขึ้ นกับเด็ก ได้ ซึ่ ง ตาแหน่ ง ผูด้ ู แลเด็ก เป็ นกลไกขับเคลื่ อนส าคัญของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สัง กัด
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการพัฒนาเด็ก เล็ก จึ ง จาเป็ นอย่างยิ่ง ที่ผูด้ ู แลเด็กจะต้องมี ค วามรู ้
ความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การถ่ายทอดความรู ้ ประสบการณ์ เพราะเด็ก
ในวัย นี้ เป็ นช่ วงพัฒนาสมอง การเรี ย นรู ้ ค วามถู ก ผิด การควบคุ ม อารมณ์ ซึ่ งส่ ง ผลการพัฒนาจะ
ออกมาในรู ปแบบของพัฒนาการทางด้านร่ างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
จากการศึกษาศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตอีสานใต้ท้ งั 4 จังหวัด มีศูนย์พฒั นาเด็กเล็กทั้งสิ้ น 1,866 ศูนย์ มีจุดประสงค์ เพื่อพัฒนา
ให้เด็กมี ความเจริ ญทั้งด้านร่ างกายและจิ ตใจ เป็ นการเพิ่มโอกาสให้เด็กได้รับการพัฒนาการด้าน

Vol. 16 No. 1 (January-April) 2018

ROMMAYASAN 263

ร่ างกาย อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย ทาให้ครู ผดู ้ ูแลเด็กที่จบไม่ตรงสาขา
กับงานที่ปฏิบตั ิ ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาครู ผดู ้ ูแลเด็ก และต้องผ่านกระบวนการเสริ ม
สมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพิ่มความรู ้ ความสามารถ
ทักษะ และทัศนคติที่ ดีในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ให้กบั เด็กได้ถูกต้อง เป็ นประเด็นที่ น่าสนใจ
เนื่องจากการเสริ มสมรรถนะครู ผดู ้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสามารถทาให้ครู ผดู ้ ูแลเด็กมีความเข้าใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และสามารถตอบสนองนโยบายของชาติ ในการพัฒนาคนในชาติให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และสามารถสร้ างคนดีและเก่งให้กบั สังคมได้ ผูว้ ิจยั จึ งได้ศึกษาแนวทาง
ทางการเสริ มสร้างสมรรถนะกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของครู ผูด้ ู แลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอีสานใต้ เพื่อหาความเป็ นไปได้ของแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ของครู ผดู ้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริ มสร้ างสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ผูด้ ูแลเด็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอีสานใต้
2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแนวทางการเสริ มสร้างสมรรถนะ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ผดู ้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
เขตอีสานใต้
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีขอบเขตเนื้อหาการวิจยั ดังนี้
1. สมรรถนะการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มี 4 ด้าน โดยยึดตามสมรรถนะประจาสายงาน
(Functional Competency)ด้า นการบริ หารหลัก สู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1) การออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 2) การจัดการเรี ยนรู ้เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 3) การใช้และพัฒนาสื่ อและ 4) การวัด
และประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้
2. การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ โดยยึดตามหลัก สู ตรการศึ ก ษาปฐมวัย พุ ทธศัก ราช 2546
ประกอบด้วยการจัดกิ จกรรม 6 กิ จกรรม ได้แก่ 1) กิ จกรรมเคลื่ อนไหวและจัง หวะ 2) กิ จกรรม
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สร้างสรรค์ 3) กิจกรรมเสรี 4) กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ 5) กิจกรรมกลางแจ้ง และ 6) กิจกรรมเกม
การศึกษา
วิธีดาเนินการวิจัย
แนวทางการเสริ มสร้างสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ผดู ้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอีสานใต้มี 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาแนวทางการเสริ มสร้างสมรรถนะการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ผูด้ ูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
1.1 การศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละงานวิจ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ สมรรถนะการจัด
กิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ยึดตามสมรรถนะประจาสายงาน (Functional Competency) ด้านการบริ หาร
หลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้ ได้แก่ 1) การออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ 2) การจัดการเรี ยนรู ้เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 3) การใช้และการพัฒนาสื่ อ 4) การวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้และการจัด
กิจกรรมการเรี ยนเรี ยนรู ้ ยึดตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ประกอบด้วยการจัด
กิจกรรม 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2) กิจกรรมสร้างสรรค์ 3) กิจกรรมเสรี
4) กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ 5) กิจกรรมกลางแจ้ง 6) กิจกรรมเกมการศึกษา
1.2 การสัมภาษณ์ เชิ งลึก โดยสัมภาษณ์ บุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู ผูด้ ู แลเด็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีเนื้ อหาเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาของบุคลากรทางการศึกษา
ถึ ง การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยก าหนดตามกรอบการเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการจัดการเรี ยนรู ้ของครู ผดู ้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
เขตอีสานใต้
1.3 การร่ างแนวทางการเสริ มสร้างสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ผดู ้ ูแลเด็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยการสังเคราะห์เนื้ อหาจากการเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยยึดตามกรอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แล้วนามาตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเนื้ อหา (Validity)โดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติทางด้านการจัดการศึ กษาปฐมวัย
และเป็ นอาจารย์ที่สอนระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จานวน 5 คน แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขให้
ได้แนวทางการเสริ มสร้ างสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ของครู ผูด้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอีสานใต้ที่สมบูรณ์
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2. ตรวจสอบความเป็ นไปได้ของแนวทางการเสริ มสร้ างสมรรถนะการจัดกิ จกรรมการ
เรี ย นรู ้ ข องครู ผู ้ดู แ ลเด็ ก ศู น ย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ ก สั ง กัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในเขตอี ส านใต้
ดาเนินการ ดังนี้
2.1สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ของแนวทางการเสริ มสร้างสมรรถนะ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ผดู ้ ู แลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
เขตอีสานใต้ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับโดยแบ่งเป็ นรายด้าน 6 กิจกรรม
ดังนี้ 1) ด้านกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ จานวน 14 ข้อ 2) ด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ จานวน
11 ข้อ 3) ด้านกิจกรรมเสรี จานวน 13 ข้อ 4) ด้านกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ จานวน 13 ข้อ 5) ด้าน
กิจกรรมกลางแจ้ง จานวน 14 ข้อ และ6) ด้านกิจกรรมเกมการศึกษาจานวน 13 ข้อ รวมทั้งสิ้ น 78 ข้อ
2.2 นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการจัดเก็บข้อมู ลด้วย
ตนเองและจัดส่ งทางไปรษณี ยต์ อบรับให้ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กในแต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
แล้วนาข้อมูลที่ได้มาจากการจัดเก็บแบบสอบถาม จานวน 320 ศูนย์ มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เพื่อ
หาความเป็ นไปได้ของแนวทาง
3. ตรวจสอบและยืน ยัน ความเหมาะสมของแนวทางการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของครู ผูด้ ู แลเด็กศู นย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขต
อีสานใต้ โดยการจัดประชุ มกลุ่มสนทนา (Focus Group) ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จานวน 8 คน พิจารณาและ
ยืนยันความเหมาะสมของแนวทางพร้อมกับลงความเห็นในแบบประเมินความเหมาะสม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ ศู น ย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ ก สัง กัด องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่ น ในเขตอี ส านใต้ 4
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสี มา จานวน 632 ศูนย์ จังหวัดชัยภูมิ จานวน 388 ศูนย์ จังหวัด
บุรีรัมย์ จานวน 419 ศูนย์ จังหวัดสุ รินทร์ จานวน 427 ศูนย์ รวมทั้งสิ้ นจานวน 1,866 ศูนย์
กลุ่ ม ตัวอย่า ง คื อ ศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ ก สัง กัดองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขตอี ส านใต้
จานวน 320 ศูนย์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ คือ บุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พฒั นาเด็กเล็กที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน
ศูนย์ละ 5 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้เ ป็ นแบบสอบถาม เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ ความเป็ นไปได้ข องแนวทางการ
เสริ มสร้ างสมรรถนะการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของครู ผูด้ ู แลเด็กศู นย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขตอีสานใต้ มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยข้อ
คาถามแบ่งออกเป็ นรายด้านตามกิจกรรมจานวน 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) ด้านกิจกรรมการเคลื่ อนไหว
และจังหวะ จานวน 14 ข้อ 2) ด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ จานวน 11 ข้อ 3) ด้านกิจกรรมเสรี จานวน 13
ข้อ 4) ด้านกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ จานวน 13 ข้อ 5) ด้านกิจกรรมกลางแจ้ง จานวน 14 ข้อ และ
6) ด้านกิจกรรมเกมการศึกษา จานวน 13 ข้อ รวมทั้งสิ้ น 78 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ใช้การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและการจัดส่ งทางไปรษณี ยใ์ ห้ศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กในแต่ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตอบกลับ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บมาจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 320 ศูนย์ โดยการ
หาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาแนวทางการเสริ มสร้ างสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ของครู ผูด้ ู แลเด็ก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอีสานใต้ใน 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรม
การเคลื่ อนไหวและจัง หวะ 2) กิ จกรรมสร้ างสรรค์ 3) กิ จกรรมเสรี เล่ นตามมุ ม 4) กิ จกรรมเสริ ม
ประสบการณ์ 5) กิจกรรมกลางแจ้ง และ 6) กิจกรรมเกมการศึกษา พบสมรรถนะที่เหมาะสมในการ
จัดกิจกรรม จานวน 4 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การออกแบบการเรี ยนรู ้ 2) การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ 3) การใช้และพัฒนาสื่ อ และ 4) การวัดและประเมินผล โดยมีวิธีการในการสอดแทรก
สมรรถนะลงไปในกิจกรรมการเรี ยนรู ้รวมทั้งสิ้ น 71 วิธี
ผลการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ข องแนวทางการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ของครู ผดู ้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขตอีสานใต้ พบว่า
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โดยภาพรวมมี ค่ า ความเป็ นไปได้อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด โดยกิ จ กรรมกลางแจ้ง มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด
รองลงมาคื อ กิ จ กรรมเกมการศึ ก ษา กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวและจัง หวะ
กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเสริ มประสบการณ์ ตามลาดับ
ผลการตรวจสอบและยืนยันความเหมาะสมของแนวทางการเสริ มสร้างสมรรถนะการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ของครู ผูด้ ู แลเด็กศู นย์พฒั นาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขต
อีสานใต้ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญเห็ นว่าโดยภาพรวมแนวทางมีความเหมาะสมและมีความเป็ นไปได้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
อภิปรายผล
แนวทางการเสริ มสร้างสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ผดู ้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอีสานใต้ พบว่าสมรรถนะที่มีความเหมาะสมในการจัด
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 4สมรรถนะซึ่ งได้แก่ การออกแบบการเรี ยนรู ้ การจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การใช้และพัฒนาสื่ อ และการวัดและประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ เนื่ องมาจาก
ปั ญหาการที่ครู ผูด้ ู แลเด็กมีวุฒิทางการศึกษาที่ไม่ได้จบการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทาให้
การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ให้กบั เด็กไม่ถู กต้องและเหมาะสมกับวัย และไม่เป็ นไปตามหลักสู ตร
การศึ ก ษาปฐมวัย พุ ท ธศัก ราช 2546 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ (Secretariat Office of the
Teachers Council of Thailand, 2006 : 19-24)ได้ก าหนดไว้ว่า ครู ผู ส้ อนต้อ งเป็ นผู ้ว างแผนการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีท้ งั แผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อที่จะจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เด็กที่เหมาะสมกับ
เด็กปฐมวัย เป็ นผูอ้ อกแบบกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ตามวัตถุ ประสงค์ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้และมี
หน้าที่ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทั้งการเตรี ยมสิ่ งแวดล้อมการเรี ยนรู ้ให้กบั เด็ก เพื่อให้เด็กค้นคว้า
และมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมเตรี ยมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย (Phuvidyaphan, 2004: 2830) สมรรถนะเป็ นลักษณะร่ วมของความรู ้ ทักษะ และพฤติกรรมที่แสดงออกของแต่ละบุคคลตาม
บทบาทหน้าที่ โดยมีเป้าหมายคือการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร และจาแนกสมรรถนะ ออกเป็ น
3 ประเภท ดังนี้ 1) สมรรถนะในการบริ หารงาน 2) สมรรถนะประจาสายงาน 3) สมรรถนะส่ วน
บุคคล
โดยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 6 กิ จกรรมประกอบด้วยกิจกรรมเคลื่ อนไหวและจังหวะ กิ จกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิ จกรรมเสริ มประสบการณ์กิจกรรมกลางแจ้ง และกิ จกรรมเกมการศึกษา
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เนื่ องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้กบั เด็ก ครู เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งได้รับการพัฒนา เพื่อให้เกิ ดความรู ้
และทัก ษะในการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ก ับ เด็ก อย่า งถู ก ต้อ งและเหมาะสมซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึกษาของอนัญภัทร ห่อไธสงซึ่ งมีแนวทางในการสอดแทรกสมรรถนะทั้ง 4 สมรรถนะลงไปใน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ท้ งั 6 กิจกรรม ทั้งหมด 71 วิธี
ความเป็ นไปได้ของแนวทางการเสริ ม สร้ า งสมรรถนะการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ของครู
ผูด้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตอีสานใต้ โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุ ดโดยกิ จกรรมที่ มี ค วามเป็ นไปได้มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ กิ จ กรรมกลางแจ้ง รองลงมาคื อ
กิจกรรมเกมการศึกษา กิ จกรรมสร้ างสรรค์ กิ จกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสรี และ
กิ จกรรมเสริ ม ประสบการณ์ ตามล าดับ เนื่ องมาจาก กิ จกรรมกลางแจ้ง ครู ผูด้ ู แลเด็ก แสดงความ
คิ ดเห็ นว่ามี ความเป็ นไปได้ใ นระดับมากที่ สุด เพราะการจัดกิ จกรรมกลางแจ้ง เป็ นกิ จกรรมที่ จดั
ให้กบั เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรี ยนเพื่อออกกาลัง เคลื่ อนไหวร่ างกายและแสดงออกอย่าง
อิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็ นหลัก ซึ่ งมีความเป็ นไปได้ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้กบั เด็ก กิ จกรรมเกมการศึกษา เป็ นเกมที่จดั ขึ้นเพื่อพัฒนาสติปัญญา มีการบูร
ณาการกับประสบการณ์ ต่างๆ เพื่อพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และจิ ตใจ ที่มีกติกาง่ ายๆ ซึ่ งเด็ก
สามารถเล่นเป็ นกลุ่ มหรื อคนเดี ยวก็ได้ และกิ จกรรมเสริ มประสบการณ์ อยู่ในลาดับท้ายสุ ดของ 6
กิ จกรรม เพราะครู ผูด้ ู แลเด็ ก เข้า ใจคลาดเคลื่ อนในการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ด้า นกิ จกรรมเสริ ม
ประสบการณ์ เพราะการจัดกิ จกรรมเสริ มประสบการณ์ น้ นั ต้องอาศัยความรู ้ความเข้าใจในการจัด
กิ จกรรมเพื่อฝึ กให้เด็กมีทกั ษะในการสื่ อสาร การคิดคานวณ ทักษะกระบวนการคิด และการกล้า
แสดงออก
บทสรุ ป

การเสริ ม สร้ างสมรรถนะการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ข องครู ผูด้ ู แลเด็ก ศู นย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ ก
สัง กัดองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขตอีส านใต้ มี แนวทางดาเนิ นการรวม 78 วิธี จาแนกตาม
ประเภทของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดงั นี้ คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 14 วิธี กิจกรรมสร้างสรรค์
11 วิธี กิจกรรมเสรี เล่นตามมุม13 วิธี กิ จกรรมเสริ มประสบการณ์ 13 วิธี กิจกรรมกลางแจ้ง 14 วิธี
และกิจกรรมเกมการศึกษา 13 วิธี แนวทางการเสริ มสร้างสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู
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ผูด้ ู แลเด็ก ศูนย์พ ฒ
ั นาเด็ก เล็ กสังกัดองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขตอี สานใต้ โดยรวมมีค วาม
เป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมากที่สุดและมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 71 วิธี
ข้ อเสนอแนะ
ในการนาผลวิจยั ไปใช้ สามารถนาแนวทางการเสริ มสร้ างสมรรถนะการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ ของครู ผูด้ ู แลเด็กศู นย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในเขตอี สานใต้ ไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุ งหรื อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับริ บทของท้องถิ่ น
นั้นๆ
ในการท าวิจ ัย ครั้ งต่อไป ควรมี ก ารศึ ก ษาต่ อยอดโดยการนาแนวทางทางการเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ผดู ้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้อ งถิ่ น ในเขตอี ส านใต้ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ของระดับ ความเป็ นไปได้ต่ า ที่ สุ ด เพื่ อ ให้ ไ ด้แ นวทางการ
เสริ มสร้างสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ของครู ผูด้ ูแลเด็กศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น
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บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวตั ถุประสงค์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้ างและหาประสิ ทธิ ภาพนวัตกรรม
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ยเพื่อแก้ปัญหาการออกเสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ สาหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าในจังหวัดเชี ยงราย และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการใช้นวัตกรรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียเพื่อแก้ปัญหาการออกเสี ยงภาษาไทย
ตามแนวภาษาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าในจังหวัดเชี ยงราย กลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ นัก เรี ยนกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ อ่ า ข่ า ที่ ก าลัง เรี ยนในระดับ ชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 1-3 ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนบ้านเทอดไทย ตาบลเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง
จัง หวัดเชี ยงราย จานวน 48 คน เครื่ องมื อที่ ใ ช้ในการวิจยั คื อ 1) เครื่ องมื อที่ใ ช้ในการสร้ างและ
ประเมินประสิ ทธิ ภาพนวัตกรรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย และ 2) เครื่ องมือที่ใช้ศึกษาความพึง
พอใจของนักเรี ยนที่มีต่อนวัตกรรม สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ 1) ค่าความถี่และค่าร้ อย
ละในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 2) ค่าเฉลี่ย ในการหาประสิ ทธิ ภาพและประเมินคุณภาพ
E1/E2 ของนวัตกรรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย 3) การหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ในการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ และ 4) การทดสอบค่าที ผลการวิจยั 1) การประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพนวัตกรรมบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ม ัล ติ มี เ ดี ย พบว่า คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ จากการท า
แบบทดสอบก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยน
มากกว่ า คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ นเรี ยน รวมกัน ทั้ง หมด 263 คะแนน ประสิ ทธิ ภ าพบทเรี ยน
คอมพิ ว เตอร์ ม ัล ติ มี เ ดี ย ทั้ง E1 และ E2 พบว่ า บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ม ัล ติ มี เ ดี ย ที่ พ ัฒ นาขึ้ นมี
ประสิ ทธิ ภาพ 82.92/80.83 สู ง กว่า เกณฑ์ที่ ก าหนดไว้คื อ 80/80 ผลการเปรี ย บเที ยบคะแนนเฉลี่ ย
ระหว่างการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนกับแบบทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าในจังหวัดเชียงราย มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วนคะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนมีค่า
เท่ากับ 16.17 ซึ่ งสู งกว่าคะแนนเฉลี่ ยจากการทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยน คื อ 5.48 และ 2) ความพึง
พอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้นวัตกรรม พบว่า สถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นเพศชายมากกว่าเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 25 ความพึงพอใจของนักเรี ยนทั้งหมดที่มี
ต่ อ นวัต กรรมบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ม ัล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ แก้ปั ญ หาการออกเสี ย งภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด (4.52)
คาสาคัญ: นวัตกรรม, บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย, ปัญหาการออกเสี ยงภาษาไทย, ภาษาศาสตร์,
นักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่า, จังหวัดเชียงราย
Abstract
The objectives of this research were: 1) to build the innovation and to search for the
Multimedia Computer Instruction efficiency for the Thai pronouncing problems solving of the Akha
primary level students in Chiang Rai Province, and 2) to study the students’ satisfaction towards the
use of Multimedia Computer Instruction innovation to solve the Thai pronouncing problems
according to the Linguistics-Based Innovation of the Akha primary-level students in Chiang Rai
Province. The one sample group consisted of the sample used for the innovation experiment for the
Thai pronouncing problems solving according to the Linguistics-Based Innovation were 48 Akha
primary level 1-3 students in Chiang Rai Province, academic year 2016, Barn Therd Thai School,
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Tambol Therd Thai, Amphor Mae Fa Luang, Chiang Rai Province. The research tools were
composed of 1) the tool used for analyzing and classifying the Thai pronouncing problems, 2) the
tool used for building the Multimedia Computer Instruction innovation and evaluating its efficiency,
and 3) the tool used for studying the students’ satisfaction towards the innovation. The statistics
used for the data analysis were 1) the mean for the study of E1/E2 efficiency and the quality of the
Multimedia Computer Instruction innovation and 2) the mean and the standard deviation for
analyzing the students’ satisfaction format and 4) the t-test. The results were as followed: 1) The
results of the evaluation of the Multimedia Computer Instruction innovation efficiency revealed that
the posttest was higher than the pretest totally at 263 points. Both the E1and E2 efficiency of the
Multimedia Computer Instruction innovation was 82.92/80.83 which was higher than the stipulated
criteria at 80/80. It was also found that from the pretest and the posttest comparison, the posttest
mean was 16.17 which was higher than the pretest mean of 5.48 significantly at 0.01. 2) For the
study of the students’ satisfaction towards the use of Multimedia Computer Instruction Innovation,
it was found that the male students answered the questionnaire more than the female students
averagely for 25 percent and the mean of the students’ satisfaction towards the use of Multimedia
Computer Instruction to solve the Thai pronouncing problems according to the Linguistics-Based
Innovation was at the high level. (4.52).
Keywords: Innovation, multimedia computer instruction, Solving Thai pronouncing problems,
Akha Students
บทนา

จังหวัดเชี ยงราย เป็ นจังหวัดที่ต้ งั อยู่เหนื อสุ ดของประเทศไทย มีพรมแดนเชื่ อมต่อกับประ
เทศเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ซึ่ งมีกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ เช่น ลาหู่ (Lahu) ลีซอ (Lisu) และอ่าข่า (Akha) อพยพมาจากประเทศจีน มาอาศัยอยู่
สองประเทศนี้ เป็ นจานวนมาก แต่เมื่อสถานการณ์การเมืองในประเทศพม่าและลาวเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ไม่ดี กลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆเหล่านี้ จึงอพยพเข้ามาสู่ ประเทศไทย โดยกลุ่มอ่าข่าเป็ นกลุ่มชาติ
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พันธุ์ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยหลังกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆ (Rattakul, 1988 : 291) นอกจากนี้ยงั พบว่า
จังหวัดเชี ยงรายมีประชากรที่เป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ มากถึง 130,054 คน และในจานวนนี้กลุ่มชาติพนั ธุ์
อ่าข่ามีจานวนประชากรมากกว่ากลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น (Highland Research and Development Institute,
Public Organization, 2014 :[online]) ซึ่ งประชากรชาติพนั ธุ์อ่าข่าเหล่ านี้ ได้กระจายตัวอยู่ในอาเภอ
ต่าง ๆ ของจังหวัดเชี ยงราย คือ อาเภอแม่จนั แม่ฟ้าหลวง แม่สาย เชี ยงแสน และเชี ยงของ (Virtual
Hill tribe Museum, 2014: [online])
การจัด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก กลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ที่ เ กิ ด และอาศัย อยู่ใ นประเทศไทยจะได้รั บ
การศึกษาตามเกณฑ์กาหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 23 ข้อ 4 คือ มุ่งเน้นให้เด็กเกิดความรู ้ดา้ น
ภาษาและมี การใช้ภาษาไทยอย่างถู กต้องตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย จนถึ งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (Ministry of Education, 2008 : 18) แม้ว่าจะมีการจัดการศึกษาให้กลุ่มชาติพนั ธุ์เหล่านี้ แต่ยงั
พบว่ายังมีปัญหาการเรี ยนภาษาไทยของเด็กกลุ่มชาติพนั ธุ์ชาวเขาที่พบมากและสังเกตได้ชดั เจน คือ
การออกเสี ยงภาษาไทยไม่ชดั ทาให้เป็ นที่ลอ้ เลียนของคนทัว่ ไป เช่น ออกเสี ยง “ร” เป็ น “ล” และการ
ไม่ออกเสี ยงพยัญชนะท้ายคา เช่น คาว่า “โรงเรี ยน” ก็ออกเสี ยงเป็ น “โลเลีย” เป็ นต้น สาเหตุประการ
หนึ่ งที่ทาให้เกิ ดปั ญหาในการออกเสี ยงภาษาไทย คือ อิทธิ พลของภาษาแม่ที่แทรกแซงและรบกวน
ระบบการเรี ยนรู ้ภาษาที่สอง ดังที่ (Rainasuk, 1989: 2-3) และ (Pholmanee, 2002: 63) ได้กล่าวไว้
สอดคล้องกันว่า ปั ญหาภาษาแม่รบกวนภาษาที่สองเป็ นเรื่ องสาคัญเรื่ องหนึ่ งที่ผูส้ อนต้องพยายาม
จัดการเรี ยนการสอนให้ช่วยลดปัญหานี้ลง สิ่ งแรกที่ผสู ้ อนจะต้องทาคือการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบ
ภาษาแม่กบั ภาษาที่สอง ซึ่ งจะทาให้ผูส้ อนเข้าถึ งปั ญหาที่จะเกิ ดขึ้นก่อน และเตรี ยมความพร้อมใน
การที่จะแก้ปัญหาให้กบั ผูเ้ รี ยน
ปัญหาทางด้านการออกเสี ยงภาษาไทยของผูพ้ ูดภาษาลาหู่ และภาษาอ่าข่านั้น จากการศึกษา
ของพอล เลวิส (Paul Lewis) พบปั ญหาการออกเสี ยงกลุ่มชาติพนั ธุ์ชาวเขาเผ่าลาหู่ ลีซอ และอ่าข่า 3
ประการ (Lewis, 1972 : 105-107) ประการแรกเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับเสี ยงพยัญชนะที่พบทัว่ ไป คือ 1)
เสี ยงพยัญชนะต้นภาษาลาหู่ และภาษาอ่าข่าไม่มีเสี ยงพยัญชนะ // (ว) // (ร) และ // (ย)
ดังนั้นการออกเสี ยง // เมื่ออยูต่ น้ พยางค์ เผ่าลาหู่จะออกเสี ยงเป็ น // และเผ่าอ่าข่าจะออกเสี ยง
เป็ น // ส่ วนเสี ยง // นั้นออกเป็ น // แทน ซึ่ งสร้ างความสับสนให้แก่ผพู ้ ูดทั้งสองเผ่าอย่าง
มาก สาหรับเสี ยง // หรื อ (ย) นั้น เผ่าลาหู่จะออกเสี ยงย่อย (allophone) ของหน่วยเสี ยงนี้แทนคือ
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ออกเสี ยงเป็ น // แต่สาหรั บเผ่าอ่าข่านั้นมีท้ งั หน่ วยเสี ยง // และ // ในบางถิ่น ดังนั้นใน
บางครั้งการออกเสี ยง // จะเป็ นเสี ยงที่มีการเสี ยดสี มากกว่าปกติ 2) เสี ยงพยัญชนะท้ายคาที่เป็ น
เสี ยงหยุด (Stop) ทั้งภาษาลาหู่และภาษาอ่าข่าไม่มีเสี ยงหยุดท้ายคา ดังนั้นจึงออกเสี ยงคาภาษาไทยที่
ลงท้ายด้วยพยัญชนะเสี ยงหยุดด้วยเสี ยง // แทน เช่น ออกเสี ยงคาว่ารัก และ รับ เป็ น //
ทั้งสองคา ประการที่สองคือปั ญหาเกี่ยวกับความยาวของเสี ยงสระ ทั้งภาษาลาหู่ และอ่าข่า ไม่มีการ
แยกความต่างระหว่างสระเสี ยงสั้น และสระเสี ยงยาว ดังนั้นจึงออกเสี ยงสระในภาษาไทยด้วยความ
ยาวเท่ากัน และประการที่สามเสี ยงวรรณยุกต์ ในภาษาลาหู่และภาษาอ่าข่า จะไม่มีเสี ยงวรรณยุกต์
เปลี่ยนระดับจากระดับต่าไปเป็ นเสี ยงระดับสู ง (rising tone) คือเสี ยงจัตวาในภาษาไทย
นอกจากนี้ยงั มีผศู ้ ึกษาเกี่ยวกับระบบเสี ยงภาษาอ่าข่า ของกลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าทั้งที่อาศัยอยูใ่ น
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ Peter Wyss, 1969 (Smalley, 1976, Boonyasaranai, 2010
:29) ได้ทาการศึกษาระบบเสี ยงภาษาอ่าข่าจากหมู่บา้ น Kayeh ในประเทศเมียนมาร์ และหมู่บา้ นห้วย
ช้า ง ในจัง หวัดเชี ย งราย นอกจากนี้ ปนัดดา บ ารุ ง (1993) ได้ท าการศึ ก ษาระบบเสี ย งภาษาอ่า ข่า
กลุ่ ม ลอมี้ ที่บา้ นป่ าคาสุ ข ใจ อาเภอแม่ฟ้ าหลวง จังหวัดเชี ย งราย และ Lewis and Bibo (1996) ได้
ทาการศึกษาระบบเสี ยงภาษาฮานิ (Hani) ซึ่ งเป็ นภาษาย่อยของภาษาอ่าข่าที่พูดอยูใ่ นประเทศจีน สรุ ป
ในภาพรวมได้วา่ ระบบเสี ยงภาษาอ่าข่าและระบบเสี ยงภาษาไทย มีความแตกต่างกันคือ 1) ภาษาอ่า
ข่าไม่มีเสี ยงพยัญชนะ // และไม่มีเสี ยงควบกล้ า // 2) ภาษาอ่าข่าไม่มีเสี ยงสระ
ยาว และสระประสม // และ 3) ภาษาอ่ าข่ า ไม่มี เสี ย งวรรณยุก ต์เปลี่ ย นระดับ คื อ
วรรณยุกต์โทและวรรณยุกต์จตั วา เสี ยงที่แตกต่างกันนี้ อาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้นกั เรี ยนกลุ่มชาติ
พันธุ์อ่าข่า ซึ่งพูดภาษาอ่าข่าเป็ นภาษาแม่ออกเสี ยงภาษาไทยมาตรฐานไม่ถูกต้อง
การสร้างนวัตกรรมเพื่อนามาใช้ในการเรี ยนการสอนเป็ นทางเลือกหนึ่งของการแก้ไขปั ญหา
ในการเรี ย นการสอน ทั้ง เป็ นการเพิ่ ม พูน ประสิ ท ธิ ภาพภาพของการเรี ย นการสอน รวมทั้ง ช่ ว ย
ประหยัดเวลาด้วย การที่ปัจจุบนั มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมากมายทาให้มีก ารพัฒนาสื่ อการเรี ยนการ
สอนได้ห ลากหลายยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะคอมพิ ว เตอร์ ม ัล ติ มี เ ดี ย ที่ ป ระกอบด้ว ยข้อ ความ ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว มีเสี ยงบรรยายและเสี ยงดนตรี ประกอบ ซึ่ งนอกจากจะเร้าให้ผูเ้ รี ยนมีแรงจูงใจใน
การเรี ย นเพิ่ มขึ้ นแล้วผูเ้ รี ยนยัง สามารถศึ ก ษาด้วยตนเองได้ท้ งั ในและนอกเวลาเรี ย นอันจะทาให้
เกิ ดผลดี ต่อการเรี ยนรู ้ในเรื่ องนั้นๆ ได้ (Sinthonphanont, 2010 : 17) รู ปแบบบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียโดยทัว่ ไปมี 6 รู ปแบบ ได้แก่ (Boonchaiyo, 2006 : 14-15) 1) การฝึ กและปฏิบตั ิ (Drill and
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Practice Method) 2) การสอนเสริ ม (Drill and Practice) 3) เกม (Game Method) 4) สถานการณ์จาลอง
(Simulation Method) 5) การค้นพบ (Discovery Method) และ 6) การแก้ปัญหา (Problem-Solving
Method)
แนวคิดทางภาษาศาสตร์ (Linguistics) ที่ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมนั้น เป็ น
แนวคิ ดของการศึ กษาภาษาด้วยวิธี วิท ยาศาสตร์ เป็ นการศึ กษาเพื่อค้นหาคาอธิ บาย หรื อคาตอบ
เกี่ยวกับภาษามนุษย์ท้ งั ภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อให้ได้คาตอบเกี่ยวกับภาษาที่ศึกษานั้นว่ามีส่วนมูล
ฐานอะไรบ้าง (Bamrungrak, 2015: 10) แนวคิดเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาเสี ยงในภาษาพูดคื อ
สัทศาสตร์ (Phonetics) ซึ่ งจะศึกษาเสี ยงพูดในภาษาโดยไม่คานึ งว่าเป็ นเสี ยงในภาษาใด เนื่ องจาก
สัทศาสตร์ จะให้ความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการออกเสี ยงว่ามีข้ นั ตอนอย่างไร แต่ละขั้นตอนจะมี
อวัยวะที่เกี่ ยวข้องอะไรบ้าง และอวัยวะนั้นทาหน้าที่หรื อทางานอย่างไร ลักษณะทางกายภาพของ
คลื่ นเสี ยงที่ออกจากปากผู พ้ ู ดไปยังหู ข องผูฟ้ ั ง ตลอดจนการทางานของหู ใ นการรับฟั งเสี ยง องค์
ความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการออกเสี ยงซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของการผลิ ตเสี ยงของผูพ้ ูดนั้นจะให้ความรู ้
เกี่ ยวกับแหล่งที่มาของกระแสลมที่ใช้ในการออกเสี ยง การทางานของเส้นเสี ยง อวัยวะที่ใช้ในการ
ผลิตเสี ยงและการทางานของอวัยวะเหล่านั้นที่เรี ยกว่า สรี รสัทศาสตร์ (Articulatory Phonetics) จะ
เป็ นการให้ความรู ้ในการออกเสี ยงใดเสี ยงหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เสี ยงพยัญชนะ // เป็ นเสี ยงที่เกิดจาก
กระแสลมจากปอดและเป็ นกระแสลมออก สภาพของเส้นเสี ยงไม่สั่น เป็ นเสี ยงกักเกิดที่ปุ่มเหงือก
เป็ นต้น การมีความรู ้ในกระบวนการออกเสี ยงดังกล่าวมานี้ มีประโยชน์โดยตรงในการแก้ปัญหาการ
ออกเสี ยงไม่ชดั หรื อไม่ถูกต้อง
จากปั ญหาเกี่ยวกับความแตกต่างของระบบเสี ยงภาษาไทยและภาษาอ่าข่าที่มีผลต่อการออก
เสี ยงภาษาไทยของนักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่า แนวคิดเกี่ยวกับการนานวัตกรรมมาใช้ในการเรี ยน
การสอนและแนวคิดเกี่ยวกับการนาความรู ้ทางภาษาศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหาการออกเสี ยง ผูว้ จิ ยั
จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะท าการวิ จ ัย เรื่ อ ง นวัต กรรมแก้ปั ญ หาการออกเสี ย งภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าในจังหวัดเชียงราย ซึ่ งประโยชน์ที่
ได้จากการวิจยั จะก่อให้เกิ ดองค์ความรู ้และแนวทางในการนาเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาในการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยสาหรับผูเ้ รี ยนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง รวมทั้งยังได้รูปแบบและแนวทางในการพัฒนา
นวัตกรรมการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ และสามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านออก
เสี ยงภาษาไทย
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิ ทธิภาพนวัตกรรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเพื่อแก้ปัญหาการ
ออกเสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่ มชาติพนั ธุ์อ่าข่าใน
จังหวัดเชียงราย ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การใช้น วัต กรรมบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
มัลติมีเดียเพื่อแก้ปัญหาการออกเสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
กลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าในจังหวัดเชียงราย
นิยามศัพท์เฉพาะ
ประสิ ท ธิ ภ าพ หมายถึ ง คุ ณ ภาพนวัต กรรมแก้ปั ญ หาการออกเสี ย งภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ ที่วดั ได้จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนออกเสี ยงของนักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าที่เรี ยนด้วย
นวัตกรรมแก้ปัญหาการออกเสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80
80 ตัวแรก หมายถึ ง ค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ คิดเป็ นร้ อยละ ของคะแนนเฉลี่ยที่
ผูเ้ รี ยนได้จากการทาแบบทดสอบระหว่างเรี ยนด้วยนวัตกรรมแก้ปัญหาการออกเสี ยงภาษาไทยตาม
แนวภาษาศาสตร์
80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็ นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่ผเู ้ รี ยนได้
จากการทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังจากเรี ยนด้วยนวัตกรรมแก้ปัญหาการออกเสี ยง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
แบบทดสอบ หมายถึ ง เครื่ องมือที่ ใช้วดั ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนสาหรับ ประเมิ นผลการ
เรี ย นรู ้ ข องกลุ่ ม ตัว อย่า งโดยแบ่ ง เป็ น แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น แบบทดสอบระหว่า งเรี ย น และ
แบบทดสอบหลังเรี ยน
ผลสั มฤทธิ์ หมายถึง คะแนนของผูเ้ รี ยนที่วดั ได้จากการทดสอบการออกเสี ยงภาษาไทยก่อน
เรี ย น ระหว่ า งเรี ย น และหลัง เรี ย น ด้ว ยนวัต กรรมแก้ปั ญ หาการออกเสี ย งภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
ความพึงพอใจของนั กเรี ยน หมายถึ งระดับ ความคิ ดเห็ นของนักเรี ยนที่ มีต่อคุ ณภาพของ
นวัตกรรมแก้ปัญหาการออกเสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยที่
ได้จากการประเมินมีดงั นี้
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การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินมีดงั นี้
คะแนนค่าเฉลี่ย
4.50-5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนค่าเฉลี่ย
3.50-4.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
คะแนนค่าเฉลี่ย
2.50-3.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
คะแนนค่าเฉลี่ย
1.00-1.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
วิธีการวิจัย
การวิจยั เรื่ อ งนวัตกรรมแก้ปั ญหาการออกเสี ย งภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าในจังหวัดเชียงราย ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
กลุ่มตัวอย่ างในการวิจัย
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการทดลองนวัต กรรมแก้ปั ญ หาการออกเสี ย งภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าในจังหวัดเชี ยงราย ได้แก่ นักเรี ยน
กลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่า ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3 ปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนบ้านเทอดไทย ตาบลเทอด
ไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชี ยงราย จานวน 54 คน และเมื่อนาจานวนดังกล่าวมาหาค่าจานวน
ความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามสู ตรการคานวณของ ทาโร ยามาเน
(Ketsing, 2008 : 22)จึงได้กลุ่มตัวอย่างที่ดีจานวนทั้งสิ้ น 48 คน
สู ตรการคานวณหาค่าจานวนความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ของ ทาโร ยามาเน มีดงั นี้
n=
N
1+Ne2
n=
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
N=
จานวนประชากร
e=
ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
แทนค่าสู ตร
n=
54
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1+54 (0.0025)
=
47.57
จากการคานวณสรุ ปได้วา่ ผูว้ ิจยั ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ นมีจานวน 48 คน มาจากการสุ่ มกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบง่ายคือวิธีจบั ฉลากตามสัดส่ วนของจานวนประชากรในแต่ระดับชั้น
เรี ยน มีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้
ตาราง 1
จานวนกลุ่มตัวอย่ างในแต่ ละชั้นเรี ยน
จานวนนักเรียน
ลาดับที่
ระดับชั้น
รวม
ชาย
หญิง
1.
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1
10
8
18
2.
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
12
5
17
3.
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
8
5
13
รวม
30
18
48
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
1. เครื่ องมือที่ใช้ใ นการสร้ า งและประเมินประสิ ทธิ ภาพนวัตกรรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย ประกอบด้วย
1.1 บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ม ัล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ แก้ปั ญ หาการออกเสี ย งภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มอ่าข่าในจังหวัดเชียงราย จานวน 3 บท ประกอบด้วย
บทเรี ยนย่อย จานวน 8 ชุด และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 8 แผน
1.2 แบบประเมินคุ ณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย ด้านเนื้ อหา จานวน 6 ข้อ
ด้านภาพ จานวน 5 ข้อ ด้านเสี ยง จานวน 5 ข้อ ด้านตัวอักษร จานวน 5 ข้อ ด้านภาษา จานวน 5 ข้อ
และด้านประโยชน์ที่ได้รับ จานวน 5 ข้อ
1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแยกเป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน
และหลังเรี ยนซึ่ งเป็ นแบบทดสอบคู่ขนาน ชนิดปรนัย 3 ตัวเลื อก จานวน 60 ข้อ จัดแบ่งฉบับละ 20
ข้อ
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2. เครื่ องมือที่ใช้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อนวัตกรรม ได้แก่ แบบประเมินความ
พึงพอใจ ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาการออกเสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
สาหรับนักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์อาข่าในจังหวัดเชียงรายจะเป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า 5
ระดับ โดยมี เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ระดับมากที่สุด หมายถึ ง 5 คะแนน ระดับมาก หมายถึ ง 4
คะแนน ระดับปานกลางหมายถึ ง 3 คะแนน ระดับน้อย หมายถึ ง 2 คะแนน และ ระดับน้อยที่สุ ด
หมายถึง 1 คะแนน
การสร้ างเครื่ องมือ
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่ องมือในการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. การสร้ างนวัตกรรมบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียเพื่อแก้ ปัญหาการออกเสี ยง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ส าหรั บ นั ก เรี ยนชั้ นประถมศึ ก ษากลุ่ม ชาติพันธุ์ อ่ า ข่ า ในจั งหวั ด
เชียงราย
ผูว้ ิจยั ได้สร้างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียเพื่อแก้ปัญหาการออกเสี ยงภาษาไทยตาม
แนวภาษาศาสตร์ ข องนัก เรี ยนชั้น ประถมศึ ก ษากลุ่ ม อ่ า ข่ า ในจัง หวัด เชี ย งราย จ านวน 3 บท
ประกอบด้วยบทเรี ยนย่อย จานวน 8 ชุด และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ 8 แผน ดังขั้นตอนดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา บทความ จากทฤษฎี แ ละงานวิจ ั ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
นวัตกรรมการเรี ยนการสอนในการออกเสี ยงของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา เพื่อนามาสร้างนวัตกรรม
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
ขั้นตอนที่ 2 ศึก ษาวิธีการ หลักการ ทฤษฎี และเทคนิ คการสร้ างนวัตกรรมบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มลั ติ มีเดี ยจากเอกสารและงานศึกษาที่ เกี่ยวข้อง นาผลการวิเคราะห์และจาแนกเสี ยง
ภาษาไทยที่เป็ นปั ญหาโดยจัดเรี ยงลาดับจากง่ายไปหายาก ไปสอบถามผู ้ เชี่ ยวชาญ และนาข้อมูลมา
พิจารณาเพื่อสร้างนวัตกรรม
ขั้นตอนที่ 3 วางโครงร่ างเนื้ อหานวัตกรรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย ตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสอน กิจกรรมของเนื้อหา การนาเสนออย่าง
เป็ นลาดับ
ขั้นตอนที่ 4 จัดทา Story board แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม แล้วนาข้อเสนอมาปรับปรุ งแก้ไข
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ขั้นตอนที่ 5 ดาเนิ นการสร้ างนวัตกรรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ยเพื่อแก้ปัญหา
การออกเสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่ม อ่าข่าในจังหวัด
เชี ยงราย ตาม Story Board ที่ ไ ด้ป รับ ปรุ ง แก้ไขแล้ว โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าเร็ จรู ปซึ่ ง มี
เนื้ อ หาทั้ง หมด 3 บท โดยมี บ ทเรี ย นย่อ ย จ านวน 8 ชุ ด ซึ่ งบทเรี ยนแต่ ล่ ะ ชุ ด ผู ้วิ จ ัย ได้น าไป
ประกอบการเรี ยนการสอนซึ่งจะปรากฏในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ จานวน 8 แผน
ขั้นตอนที่ 6 นานวัตกรรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ยเพื่อแก้ปัญหาการออกเสี ยง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มอ่าข่าในจังหวัดเชียงราย เสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อประเมิ นคุ ณภาพของนวัตกรรมบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ยโดยใช้แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ได้แก่ มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่ สุ ด โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญประเมิ นคุ ณภาพของนวัตกรรมบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์
มัลติมีเดีย อยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. การสร้ างแบบประเมินคุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
แบบประเมินคุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ด้านเนื้ อหา จานวน 6 ข้อ ด้าน
ภาพ จานวน 5 ข้อ ด้านเสี ยง จานวน 5 ข้อ ด้านตัวอักษร จานวน 5 ข้อ ด้านภาษา จานวน 5 ข้อ และ
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ จานวน 5 ข้อ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบประเมินคุณภาพ ดังนี้
2.1. ศึกษารายละเอียดในการสร้ างแบบประเมินเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั และพิจารณา
คุณลักษณะและองค์ประกอบที่ควรประเมิน เพื่อให้ทราบว่าต้องประเมินในหัวข้อใดบ้างจาก
2.2 สร้างแบบประเมินคุ ณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย จานวน 1 ฉบับ แบบ
ประเมินคุณภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย แบ่งการประเมินออกเป็ นหัวข้อต่างๆ จานวน 6
ด้านดังนี้ ด้านเนื้ อหา จานวน 6 ข้อ ด้านภาพ จานวน 5 ข้อ ด้านเสี ยง จานวน 5 ข้อ ด้านตัวอักษร
จานวน 5 ข้อ ด้านภาษา จานวน 5 ข้อ และด้านประโยชน์ที่ได้รับ จานวน 5 ข้อ รวมทั้งสิ้ น 31 ข้อ
2.2 ผู ว้ ิจ ัย ได้ส ร้ า งแบบประเมิ น โดยใช้ล ัก ษณะของการประเมิ น เป็ นแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุ ด ซึ่ ง มี เกณฑ์ก ารแปลความหมาย คื อ ค่า เฉลี่ ย 4.51 – 5.00 หมายถึ ง ระดับคุ ณภาพมากที่ สุ ด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึ ง ระดับคุณภาพมาก ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับคุณภาพปาน
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กลาง ค่าเฉลี่ ย 1.51 – 2.50 หมายถึ ง ระดับคุ ณภาพน้อย และค่าเฉลี่ ย 1.00 – 1.50 หมายถึ ง ระดับ
คุณภาพน้อยที่สุด
2.3 นาแบบประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาและ
ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญด้านบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียทาการประเมิน จากนั้นนามาปรับปรุ งพัฒนาเพื่อ
นาไปใช้
3. การสร้ างแบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแยกเป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยนและ
หลังเรี ยนซึ่ งเป็ นแบบทดสอบคู่ขนาน ชนิดปรนัย 3 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ จัดแบ่งฉบับละ 20 ข้อ มี
วิธีการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน คือ
3.1 ศึกษาเอกสาร ตารา บทความ และการสร้างแบบทดสอบคู่ขนานจากทฤษฎีและ
งานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งจ าแนกเสี ย งในภาษาไทยที่ เ ป็ นปั ญ หาในการออกเสี ย งของนั ก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าในจังหวัดเชียงราย
3.2. ข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของบทเรี ยน
3.3. นาข้อมู ล ที่ ไ ด้มาท าการวิเ คราะห์ แ ละสั งเคราะห์ นามาสร้ างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยนเป็ นแบบปรนัย และเป็ นแบบทดสอบคู่ขนาน ตาม
สัดส่ วนที่กาหนดในตารางวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เป็ นข้อสอบปรนัยชนิด
3 ตัวเลื อก จานวน 60 ข้อ ชุ ดละ 20 ข้อ กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนคือ ผูท้ ี่ตอบถู กได้ 1 คะแนน
ตอบผิดหรื อไม่ตอบ ได้ 0 คะแนน
3.4. นาเครื่ องมื อที่ ส ร้ างขึ้ น เสนอประธานและกรรมการที่ป รึ กษางานวิจยั ทาการ
ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปรับปรุ ง จากนั้นนาเครื่ องมือที่สร้ างขึ้ นขอคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ โดยนา
ตารางวิเคราะห์ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity)โดย
ตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช้ พร้อมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆ ของแบบทดสอบจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเป็ นปรนัยของข้อคาถามและตัวเลือก การตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้ อหาเป็ นการพิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อวัดได้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั โดยใช้
วิธีหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective Congruence) คัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (Phatthiyathani, 2008 : 220-221) เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา
ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา ซึ่ งแสดงว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงหรื อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
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วิจยั แต่ถา้ มีค่าต่ากว่า 0.50 แสดงว่าข้อคาถามนั้นวัดไม่ได้ตรงหรื อไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั ให้ตดั ทิ้งหรื อปรับปรุ งแบบทดสอบ จากนั้นนาไปจัดฉบับแล้วนาไปทดลองใช้ต่อไป
3.5. รวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือแล้วนาเสนอ
ประธานและกรรมการที่ปรึ กษางานวิจยั อีกครั้งหนึ่ ง นามาปรับปรุ งจนแน่ ใจว่าเป็ นแบบทดสอบที่
ใช้ได้ก่อนนาไปใช้ทดลองใช้ต่อไป
3.6 นาแบบทดสอบไปท าการทดลองใช้ก ับ นัก เรี ย นกลุ่ ม ชาติ พนั ธุ์ อ่า ข่า ที่ มีล ักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3 โรงเรี ยนสหศาสตร์ ศึกษา อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย จานวน 30 คน ฉบับที่ 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน จานวน 20 ข้อ ฉบับ
ที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ระหว่างเรี ยน จานวน 20 ข้อ และฉบับที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรี ยน จานวน 20 ข้อ
3.7 น าแบบทดสอบไปทดลองใช้ ก ับ นั ก เรี ยนกลุ่ ม ทดลอง แล้ ว หาคุ ณ ภาพของ
แบบทดสอบ คือ หาค่าอานาจจาแนก (r) การคานวณจากสัดส่ วนของความแตกต่างระหว่างกลุ่มสู ง
กับกลุ่มต่า ใช้เกณฑ์การพิจารณาค่าอานาจจาแนกมีค่าอานาจจาแนก 0.20 ขึ้นไป หาค่าความยากง่าย
(p) โดยใช้เกณฑ์กาหนดค่าความยากง่ายคื อ 0.20–0.80 ถ้าค่าความยากง่ายน้อยกว่า 0.20 ถื อว่าข้อ
คาถามนั้นยากเกินไป และถ้าค่าความยากง่ายมากกว่า 0.80 ถือว่าข้อคาถามนั้นง่ายเกินไป นัน่ คือ ค่า p
น้อย ข้อทดสอบจะยาก ค่า p มาก ข้อทดสอบจะง่ายและหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทั้งฉบับ
3.8 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยผูว้ ิจยั ได้นาข้อมูลจากการ
ทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (p) โดยเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 – 0.80 และหา
ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป นาข้อสอบที่มีค่าไม่ถึงเกณฑ์มาปรับปรุ งคาถามให้ถูกต้องตาม
เนื้ อหา ตัวชี้วดั และพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของบลูม ข้อที่มีค่าความยากง่ายไม่ได้ตามเกณฑ์ เช่น แปล
ผลว่าข้อสอบยากหรื อง่ายเกินไป จึงได้ปรับคาถามให้เหมาะสม มีการเปลี่ยนตัวเลือก ตัวลวงในบาง
ข้อที่ ค่าสถิ ติไ ม่เป็ นไปตามเกณฑ์ใ ห้ดีข้ ึ น ได้ขอ้ สอบที่ป รับ ปรุ ง ตรงตามตารางวิเคราะห์ข ้อสอบ
จานวน 60 ข้อ แล้วนาไปจัดทาแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ต่อไป
3.9. จัดทาเครื่ องมื อ ฉบับสมบู รณ์ ที่ ผ่า นการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ย วชาญประธานและ
กรรมการที่ปรึ กษางานวิจยั
3.10 นาเครื่ องมือไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
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4. การสร้ างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้ นวัตกรรมแก้ ปัญหาการ
ออกเสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ สาหรั บนักเรี ยนชั้ นประถมศึ กษากลุ่มชาติพันธุ์ อ่าข่ าใน
จังหวัดเชียงราย
แบบสอบถามความพึงพอใจของนัก เรี ย นที่ มีต่อการใช้นวัตกรรมแก้ปั ญหาการออกเสี ย ง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษากลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ อ่า ข่ า ในจัง หวัด
เชียงราย เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ การสร้างเครื่ องมือ
มีข้ นั ตอนดังนี้
4.1 ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะที่ ต้อ งการประเมิ น ความพึ ง พอใจของนัก เรี ยนที่ มี ต่ อ การใช้
นวัตกรรมแก้ปัญหาการออกเสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
4.2 นาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาการออกเสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ สาหรับ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ อ่า ข่าในจังหวัดเชี ย งราย โดยสร้ า งเเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ
4.3 นาเครื่ องมือที่สร้างขึ้น เสนอประธานและกรรมการที่ปรึ กษางานวิจยั ทาการตรวจสอบ
เพื่อแก้ไขปรับปรุ ง
4.4. นาเครื่ องมือที่สร้างขึ้นขอคาแนะนา และตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือจาก
ผูเ้ ชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น เพื่ อ ขอความอนุ เคราะห์ ใ นการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง เนื้ อ หา
(Content Validity) โดยการหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุ ประสงค์การวิจยั
(IOC: Index of Item Objective Congruence) และความเหมาะสมถูกต้องชัดเจนของภาษาและการใช้
ถ้อยค าที่ มี ค่า ความตรงตั้ง แต่ 0.50 ขึ้ นไป (Phatthiyathani, 2008 : 220-221) โดยมี เกณฑ์ก ารให้
คะแนนดังนี้
ให้คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถาม นั้นวัดได้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจยั
ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถาม นั้นวัดได้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจยั
ให้คะแนน –1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถาม นั้นวัดได้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจยั
4.5 รวบรวมข้อเสนอแนะที่ ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาปรั บปรุ งแก้ไขเครื่ องมื อแล้วนาเสนอ
ประธานและกรรมการที่ปรึ กษางานวิจยั อีกครั้งหนึ่ง นามาปรับปรุ งจนแน่ใจว่าเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ได้
ก่อนนาไปใช้ทดลองใช้ต่อไป
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4.6 จัดทาเครื่ องมือ ฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่า นการตรวจสอบจากเชี่ ยวชาญและประธานและ
กรรมการที่ปรึ กษางานวิจยั จากนั้นนาเครื่ องมือที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาคุณภาพเครื่ องมือ โดยนาเครื่ องมือไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
การตรวจสอบคุณภาพและหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือ
1. การตรวจสอบและหาประสิ ท ธิ ภ าพของนวัต กรรมบทเรี ย นบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
มัลติมีเดียเพื่อแก้ปัญหาการออกเสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
กลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าในจังหวัดเชียงราย
ผูว้ จิ ยั ได้นานวัตกรรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียไปทดลองหาประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
ที่ ก าหนดไว้โดยการหาประสิ ท ธิ ภ าพของนวัตกรรมบทเรี ย นคอมพิวเตอร์ ม ลั ติ มี เดี ย เป็ นการหา
ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย โดยมีการทดลองดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ด าเนิ น การทดลองแบบหนึ่ งต่ อ หนึ่ ง โดยการทดลองกับ นั ก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสหศาสตร์ ศึกษา อาเมือง จังหวัดเชียงราย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
3 คน จากเด็ ก เก่ ง เด็ ก ปานกลาง และเด็ ก อ่ อ น โดยให้ นัก เรี ยนศึ ก ษากับ นวัต กรรมบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย ที่สร้างขึ้น 1 คน ต่อ 1 เครื่ อง เพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องของนวัตกรรม
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติ มีเดี ยในด้านต่างๆ เช่ น ความถู กต้องของเนื้ อหา ความชัดเจนของ การ
นาเสนอเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา คุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความชัดเจนของตัวอักษร
รู ปภาพและการโต้ตอบกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยการสังเกต และสอบถามความคิดเห็น เพื่อนามา
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข ได้ค่ า ประสิ ท ธิ ภาพเท่ า กับ 60.00/65.00โดยมี ค่า ระดับ คะแนนร้ อยละของการท า
แบบฝึ กหัดระหว่างทาการทดลอง เท่ากับ 60.00 (E1) มีค่าระดับคะแนนร้อยละของแบบทดสอบหลัง
การทดลอง เท่ากับ 65.00 (E2) แสดงว่านวัตกรรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมีค่าประสิ ทธิ ภาพ
ในการทดสอบหนึ่ งต่อหนึ่ งเท่ากับ 60.00/65.00 ไม่ถึงเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนด จากการทดลองแบบ
หนึ่ งต่อหนึ่ งพบข้อบกพร่ องคือ โปรแกรมนวัตกรรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติ มีเดีย ไม่ได้ค่าเมนู
ย้อนกลับ และโปรแกรมไม่ได้ต้งั ค่าปุ่ มหยุด ในกรณี ตอ้ งการหยุดบทเรี ยน ทาให้ยากต่อการใช้งาน
ขั้นตอนที่ 2 ดาเนิ นการทดลองกลุ่มเล็ก ทดลองกับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนสห
ศาสตร์ ศึกษา อาเมือง จังหวัดเชียงราย ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 9 คน 3 กลุ่มย่อย จากกลุ่มเด็กเก่ง
กลุ่มเด็กปานกลาง และกลุ่มเด็กอ่อนโดยได้ปรับปรุ ง แก้ไขสื่ อจากการทดลองแบบกลุ่ม (1:3) โดยนา
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ผลที่ ได้มาวิเคราะห์ทดลองหาประสิ ท ธิ ภาพ (E1/E2) เพื่อหาข้อบกพร่ องของนวัตกรรมบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียแล้วนาไปปรับปรุ งแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.77/81.66
โดยมีค่าระดับคะแนนร้ อยละของการทาแบบฝึ กหัดระหว่างทาการทดลอง เท่ากับ 82.77 (E1) มีค่า
ระดับ คะแนนร้ อยละของแบบ ทดสอบหลัง การทดลอง เท่ า กับ 81.66 (E2) แสดงว่า นวัต กรรม
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียมีค่าประสิ ทธิ ภาพในการทดสอบกลุ่มเล็กเท่ากับ 82.77/81.66 ซึ่ งมีค่า
ตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนด
ขั้น ตอนที่ 3 น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าท าการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ เพื่ อ สร้ า งบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย จัดทาเครื่ องมือฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ประธาน
และกรรมการที่ปรึ กษางานวิจยั
ขั้นตอนที่ 4 นาเครื่ องมือที่ปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่ กลุ่ ม
ตัว อย่า ง เพื่ อ หาคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ ซึ่ งผลการประเมิ น พบว่า โดยภาพรวมบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
มัลติมีเดียและแผนการจัดเรี ยนรู ้มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.72)
2. การตรวจสอบคุ ณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยภาพรวมพบว่า
ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามจากแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.6-1.00 ค่าความยาก (P) อยูร่ ะหว่าง 0.41-0.68 ค่าอานาจจาแนก (r) อยูร่ ะหว่าง 0.28- 1.00
และค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรคูเดอร์ ริชาร์ ดสัน (KR-20) มีค่าเท่ากับ 0.82
3. การตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินประสิ ทธิ ภาพนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการออก
เสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษากลุ่ม ชาติ พนั ธุ์อ่าข่า ในจังหวัด
เชียงราย
3.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ จากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลัง
เรี ยน พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าในจังหวัดเชียงราย มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลัง
เรี ยน มากกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน รวมกันทั้งหมด 263 คะแนน
3.2 ประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย ทั้ง E1 และ E2 พบว่า บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 82.92/80.83 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80
4. การตรวจสอบคุ ณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจจากผูเ้ ชี่ ยวชาญพบว่า ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าอยูร่ ะหว่าง 0.6-1.00 และเมื่อนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่มี
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คุ ณ สมบัติค ล้า ยคลึ ง กับกลุ่ม ทดลองจานวน 20 คน เพื่อหาค่ าความเชื่ อมัน่ ในภาพรวมพบว่ามี ค่า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค เท่ากับ 0.81
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีดงั ขั้นตอนต่อไปนี้
1. ขอความอนุ เคราะห์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกหนังสื อราชการขอ
ความอนุเคราะห์เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมือวิจยั และหนังสื อขอความอนุ เคราะห์เก็บ
ข้อมูลการวิจยั ในโรงเรี ยน
2. ดาเนิ นการทดสอบการออกเสี ยงภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3 กลุ่ ม
ชาติพนั ธุ์อ่าข่าในจังหวัดเชี ยงรายโดยใช้แบบทดสอบที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น แล้วนามาวิเคราะห์ผลเพื่อ
จาแนกเสี ยงภาษาไทยที่เป็ นปั ญหาในการออกเสี ยงของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่า
ในจังหวัดเชี ยงราย ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาข้อมู ล นี้ ไ ปใช้ใ นการพัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาการออกเสี ย ง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ในขั้นตอนต่อไป
3. ผูว้ ิจยั ได้พฒั นาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ย เพื่อเป็ นนวัตกรรมแก้ปัญหาการออก
เสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ และได้ทดลองใช้นวัตกรรมนี้ กบั นักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่า
โรงเรี ยนบ้านเทอดไทย ตาบลเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่ งเป็ นกลุ่มตัวอย่างใน
การทดลองจานวน 48 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการวิเคราะห์ ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ปและได้แบ่งการ
วิเคราะห์ดงั นี้
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือวิจัย ได้แก่
1.1 การวิเคราะห์ความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยการตรวจสอบความ
สอดคล้อง ความเหมาะสมและความครอบคลุมของข้อคาถามเป็ นรายข้อ (IOC)
1.2 การวิเคราะห์ ค่ า ความเที่ ย ง (Reliability) ส าหรั บ แบบทดสอบการออกเสี ย ง
ภาษาไทยจากรู ปภาพ แบบทดสอบการฟั ง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และ
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หลังเรี ยน ใช้สูตรคู เดอร์ ริชาร์ ดสัน (KR-20) ส่ วนแบบประเมิ นความพึงพอใจ ใช้ค่าสัมประสิ ท ธิ์
แอลฟาครอนบาค
2. การวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ความสามารถในการออกเสี ยงภาษาไทย และแบบทดสอบ
ก่ อ นเรี ยน ระหว่ า งเรี ยน และหลัง เรี ยน วิ เ คราะห์ ด้ว ยค่ า ความถี่ (frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(percentage)
2.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุ ณภาพของนวัตกรรมนวัตกรรมแก้ปัญหาการออก
เสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ใช้ค่าเฉลี่ย (mean)
2.3 วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ ใช้การหาค่าเฉลี่ ย (Mean =x ̅ ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) แล้วนาข้อมูลที่ได้มาเปรี ยบเทียบตามตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert. 1971: 175 - 176 ; อ้างถึงใน (Srisa-at, 2002: 108) ดังนี้
2.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั ข้อ 2 โดยการทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง นวัตกรรมแก้ปัญหาการออกเสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ สาหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าในจังหวัดเชียงราย สรุ ป ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นการออกเสี ย งภาษาไทยของนัก เรี ย นกลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ อ่ า ข่ า
โรงเรี ยนบ้านเทอดไทย ตาบลเทอดไทย อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชี ยงราย ได้สรุ ปไว้ในตารางที่ 2
ต่อไปนี้
ตารางที่ 2
สรุ ปผลการวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของกลุ่มตัวอย่ าง
แบบทดสอบ
กลุ่มตัวอย่ าง
คะแนนเต็ม
คะแนนรวม
คะแนนเฉลีย่
ก่อนเรี ยน
48
960
263
5.48
ระหว่างเรี ยน
48
960
796
16.58
หลังเรี ยน
48
960
776
16.17
จากตารางเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเฉลี่ ยสู งสุ ดจากการทดสอบ
ระหว่างเรี ยน (X = 16.58) และมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนต่าสุ ด (X = 5.48)
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2. ประสิ ทธิภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย ได้แสดงไว้ในตารางที่ 3 ต่อไปนี้

ตารางที่ 3
ประสิ ทธิ ภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมเี ดีย ทั้ง E1 และ E2
𝐱𝐱̅
แบบทดสอบ
กลุ่ม
คะแนน
คะแนน
S.D
ประสิ ทธิภาพ
ตัวอย่าง
เต็ม
รวม
ระหว่าง
48
960
796
16.58
1.07
82.92
เรี ยน(E1)
หลังเรี ยน
48
960
776
16.17
1.92
80.83
(E2)
จากตารางสรุ ปได้ ว่ า บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ ม ัล ติ มี เ ดี ย ที่ พ ัฒ นาขึ้ นมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
82.92/80.83 สู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80 ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
3. ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนกับแบบทดสอบ
หลังเรี ยน แสดงไว้ในตารางที่ 4 ต่อไปนี้
ตารางที่ 4
ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่ างการทาแบบทดสอบก่ อนเรี ยนกับแบบทดสอบหลังเรี ยนของ
กลุ่มตัวอย่ าง
𝐱𝐱̅
แบบทดสอบ
กลุ่ม
คะแนน
คะแนน
S.D
t-test
ตัวอย่าง
เต็ม
รวม
ก่อนเรี ยน
48
960
263
5.48
1.458 -48.776
ลังเรี ยน
48
960
776
16.17
0.630
จากตารางสรุ ปผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนด้วยบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ ยเห็นว่า
คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยนมีค่าเท่ากับ 16.17 สู งกว่าคะแนนเฉลี่ยของ
ผูเ้ รี ยนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนซึ่งมีค่าเท่ากับ 5.48 ซึ่งเป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้งั ไว้

292 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาการออกเสี ยง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์อาข่าในจังหวัดเชียงราย ได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลาดับที่
รายการ
จานวน (คน)
ร้ อยละ
1
เพศ
ชาย
30
62.5
หญิง
18
37.5
2
อายุ
7
15
31.25
8
15
31.25
9
15
31.25
10
3
6.25
3
ชั้นประถมศึกษาปี ที่
ป.1
18
37.5
ป.2
17
35.42
ป.3
13
27.02
จากตารางสรุ ปได้วา่ ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากที่สุดจานวน 30 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 62.5 เพศชายจานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5 อายุที่พบมากที่สุดคือ 7-9 ปี ปี ละ 15 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 31.25 และระดับชั้นที่ เรี ยนมากที่พบมากที่สุดคื อ ป.1 จานวน 18 คน คิดเป็ นร้ อยละ
37.5
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ตารางที่ 6
ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อนวัตกรรมแก้ ปัญหาการออกเสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
สาหรั บนักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพันธุ์อ่าข่ าจังหวัดเชียงราย
ข้ อที่

รายการประเมิน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นวัตกรรมช่วยให้ได้เรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ วและง่ายขึ้น
นวัตกรรมช่วยให้เข้าใจเนื้ อหาของการออกเสี ยงมากขึ้น
นวัตกรรมช่วยให้สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองได้
เนื้อหาของนวัตกรรมมีความชัดเจนทาให้เข้าใจง่าย
แบบฝึ กหัดในนวัตกรรมแต่ละตอนมีความเหมาะสม
นวัตกรรมช่วยให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทย
การเรี ยนและการฝึ กออกเสี ยงด้วยนวัตกรรมเป็ นวิธีการเรี ยนที่
น่าสนใจ
นวัตกรรมช่วยให้มีความสนุกสนานในการเรี ยนรู ้
นวัตกรรมเปิ ดโอกาสให้มีอิสระในการเรี ยนรู ้มากขึ้น
นวัตกรรมช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนรู ้
นวัตกรรมช่วยให้พฒั นาการออกเสี ยงภาษาไทยได้ชดั ขึ้น
นวัตกรรมช่วยให้สามารถนาไปฝึ กออกเสี ยงได้ทุกที่ทุกเวลา
นวัตกรรมช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้เร็ วขึ้น
นวัตกรรมมีภาพประกอบให้รู้สึกตื่นเต้นและน่าสนใจ
นวัตกรรมมีเสี ยงประกอบให้รู้สึกตื่นเต้นและน่าสนใจ
นวัตกรรมมีความทันสมัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นมาก
นวัตกรรมช่วยให้ออกเสี ยงพยัญชนะต้นได้ดีข้ ึน
นวัตกรรมช่วยให้ออกเสี ยงพยัญชนะต้นควบได้ดีข้ ึน
นวัตกรรมช่วยให้ออกเสี ยงพยัญชนะท้ายได้ดีข้ ึน
นวัตกรรมช่วยให้ออกเสี ยงสระและเสี ยงวรรณยุกต์ในภาษาไทยได้ดี
ขึ้น
เฉลีย่ รวม

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

𝐱𝐱̅

S.D.

4.87 .4363
4.37 .8336
4.37 1.0713
4.61 .7870
4.50 .8633
4.81 .6750
4.53 .6358

แปล
อันดับ
ความหมาย ที่
มากที่สุด
1
มาก
15
มาก
15
มากที่สุด
5
มากที่สุด
10
มากที่สุด
2
มากที่สุด
8

4.53 .6926
4.37 .9400
4.57 .8817
4.59 .7895
4.66 .6143
4.43 .8687
4.20 1.1053
4.42 .7915
4.48 .8336
4.51 .9057
4.45 .9935
4.37 .9793
4.77 .6913

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

4.52

มากที่สุด

.4231

8
15
7
6
4
13
16
14
11
9
12
15
3
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จากตาราง 6 สรุ ปได้ว่าในภาพรวมความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อนวัตกรรมแก้ปัญหา
การออกเสี ยงภาษาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าในจังหวัดเชียงราย อยู่
ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.52, S.D. = .4231) โดยผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจสู งที่สุดเป็ นอันดับแรกใน
เรื่ องนวัตกรรมแก้ปัญหาการออกเสี ยงภาษาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่า
ข่าในจังหวัดเชี ยงรายรองลงมาคือ นวัตกรรมช่วยให้ขา้ พเจ้ามีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้วิชาภาษาไทย
(x̅ = 4.81) และนวัตกรรมช่วยให้ขา้ พเจ้าออกเสี ยงสระและเสี ยงวรรณยุกต์ในภาษาไทยได้ดีข้ ึน (x̅ =
4.77) มากเป็ นอันดับที่ 1 ( x̅ = 4.87) รองลงมาคือ นวัตกรรมช่วยให้ขา้ พเจ้ามีเจตคติที่ดีต่อการเรี ยนรู ้
วิช าภาษาไทย (x̅ = 4.81) และนวัต กรรมช่ ว ยให้ ข ้า พเจ้า ออกเสี ย งสระและเสี ย งวรรณยุก ต์ใ น
ภาษาไทยได้ดีข้ ึน (x̅ = 4.77)

อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง “นวัตกรรมแก้ปั ญหาการออกเสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ สาหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าในจังหวัดเชียงราย” ผูว้ จิ ยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษากลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ อ่า ข่า ในจัง หวัด
เชี ยงรายที่เรี ยนโดยใช้นวัตกรรมการแก้ไขปั ญหาการออกเสี ยงภาษาไทยสู งกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนก่อนเรี ยน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนออกเสี ยงภาษาไทยของ
นัก เรี ย นกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ อ่า ข่ า หลัง เรี ย นด้วยนวัตกรรมแก้ปั ญ หาการออกเสี ย งภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ ที่พฒั นาขึ้นสู งกว่าก่อนเรี ยน ทั้งนี้เนื่องมาจากชุดนวัตกรรมการแก้ไขปั ญหาในการออก
เสี ยงภาษาไทยที่ผศู ้ ึกษาสร้างขึ้น ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่ามีทกั ษะในการอ่านออกเสี ยง
ภาษาไทยมากขึ้ น จึ ง ท าให้ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นหลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นจริ ง ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Chongmung, 2012: Abstract) ที่ได้สร้ างชุ ดแบบฝึ กทักษะเกี่ ยวกับการ
พัฒนาความสามารถในการสื่ อสารภาษาไทยของนักเรี ยนที่ใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง ตามแนวการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ ผลการวิจยั พบว่า เป็ นแผนที่ดาเนิ นการพัฒนาการสร้างตามแนวการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติ และเป็ นแผนที่มีคุณภาพมีความเหมาะสมในการใช้พฒั นาการสื่ อสารภาษาไทย
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนอนุ บาลปาย ที่ใช้ภาษาไทยเป็ นภาษาที่สองอย่างมาก
เพราะกิจกรรมตามขั้นตอนของการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติที่ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น ช่ วยให้ผูเ้ รี ยนที่
เป็ นเด็กชาวเขาเผ่าต่างๆ ของผูว้ ิจยั ที่มีปัญหาในการสื่ อสาร กล้าที่จะสื่ อสารในรู ปแบบต่างๆ กับครู
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พ่อ แม่ เพื่อนและบุคลอื่นรอบข้างมากขึ้นกว่าเดิม สอดคล้องกับของ(Diewsomkid, 2008: Abstract)
ที่ได้สร้างแบบฝึ กทักษะเกี่ ยวกับการสอนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สองตามแนวการสอนแบบโฟนิ กส์
เพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาไทยของนักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลบ้านปลาดาว อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชี ยงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า หลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโฟนิ กส์
แล้ว นัก เรี ยนมี ค วามพร้ อ มทางภาษาไทยเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 และมี
ความสามารถจาแนกภาพ จาแนกเสี ย ง การรู ้ คาศัพ ท์ ความเข้าใจในการฟั ง สามารถใช้ส ายตารู ้
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพกับสัญลักษณ์
2. นวัตกรรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย เพื่อการแก้ไขปั ญหาในการออกเสี ยงภาษาไทย
มี ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด ซึ่ งก าหนดไว้ 80/80 แต่ผู ศ้ ึ ก ษาสามารถสร้ า งแก้ไ ขและ
ปรับปรุ งให้นวัตกรรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์
อ่าข่า มีประสิ ทธิ ภาพคือ 82.92/80.83 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ผศู ้ ึกษาได้ต้ งั เอาไว้ ซึ่ งแสดงให้เห็น
ว่า นวัตกรรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ยสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่า
สามารถน าไปใช้เป็ นนวัต กรรมบทเรี ย นคอมพิวเตอร์ ม ัล ติ มี เ ดี ย เพื่อ แก้ไ ขปั ญหาการออกเสี ย ง
ภาษาไทยสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าได้ และสามารถแก้ไขปั ญหาเกี่ ยวกับ
การอ่านได้เป็ นอย่างดี ซึ่ งสอดคล้องกับ (Srisutham, 2006 : Abstract) ที่ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอน เรื่ องการอ่านออกเสี ยงคาที่มีตวั ร ล ว และคาควบกล้า สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2549 โรงเรี ยนเหล่ า กหุ่ งสว่า ง อาเภอมัญจาคีรี จัง หวัดขอนแก่ น พบว่า
นักเรี ยน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เปรี ยบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอน มี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 และบทเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ
84.42/83.28
3. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่า ที่เรี ยน
ด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย สู งกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน มีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่ งตรงกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้คือ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
กลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าในจังหวัดเชียงรายที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย เพื่อแก้ไขปั ญหาใน
การออกเสี ย งภาษาไทยสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ยน ซึ่ งตรงกับ งานวิ จ ัย ของ (Mongkolchanachai, 2005:
Abstract) ที่ใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องคาศัพท์ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนต่างชาติ ชั้น
Year 1 โรงเรี ย นนานาชาติ มี จุ ดมุ่ง หมายเพื่อ พัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ ว ยสอนเรื่ องคาศัพ ท์
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ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนต่างชาติ โรงเรี ยนนานาชาติ ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนได้แก่ โปรแกรมมาโครมีเดียออร์ เธอแวร์
(Macromedia Authorware) สาหรับใช้ควบคุมการสร้างบทเรี ยนและเชื่อมโยงข้อมูลมัลติมีเดียในการ
นาเสนอเนื้ อหา ฝึ กทักษะ ในการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาวางแนวทาง
และพัฒนาโดยเริ่ มจากการวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ ผูเ้ รี ยน วิเคราะห์ เนื้ อหา กาหนดจุ ดมุ่งหมาย
ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน ออกแบบบททดสอบ และประเมินคุณภาพบทเรี ยน โดยผลวิจยั
ได้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องคาศัพท์ภาษาไทย สาหรับนักเรี ยนต่างชาติ โรงเรี ยนนานาชาติ
ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นมัลติมีเดีย คือ มีท้งั ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวหนังสื อ เสี ยง และเพลงประกอบการ
นาเสนอ ผลการประเมิ นประสิ ท ธิ ภาพบทเรี ยนได้ 85.20/94.80 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานที่
กาหนดไว้
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาการออกเสี ยง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์อาข่าในจังหวัดเชียงราย มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่
4.52 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ ี่ .4231ซึ่งหมายถึงนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับที่ดีมาก
บทสรุ ป

การวิจยั เรื่ อง “นวัตกรรมแก้ปั ญหาการออกเสี ยงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ สาหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่ มชาติพนั ธุ์ อ่าข่าในจังหวัดเชี ยงราย” นั้น ตั้งแต่เริ่ มต้นเป็ นการศึกษา
ปัญหาการออกเสี ยงในภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าในจังหวัดเชียงราย
ซึ่ งได้ทราบปั ญหาที่ชดั เจนจากการที่ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลโดยการทดสอบการออกเสี ยงภาษาไทย ซึ่ ง
ได้นาข้อมูลที่เป็ นปั ญหามาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการออกเสี ยงภาษาไทยโดยใช้แนวคิดทาง
ภาษาศาสตร์ มาเป็ นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ โดยมีจุดมุ่งเน้นการพัฒนา
นวัตกรรมและประเมินประสิ ทธิ ภาพนวัตกรรมในการแก้ปัญหาการออกเสี ยงภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ ข องนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษากลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ อ่า ข่ า ในจัง หวัดเชี ย งราย ซึ่ ง การสร้ า ง
นวัตกรรมได้กาหนดขอบเขตและนาไปให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพ นอกจากนี้ ยงั ได้ผลจาก
การทดสอบจากคะแนนผลสัมฤทธิ์ จากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลังเรี ยน
พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยน มากกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรี ยน ประสิ ทธิ ภาพ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติ มีเดี ย ทั้ง E1 และ E2 ที่พฒั นาขึ้นมี ประสิ ทธิ ภาพ 82.92/80.83 ซึ่ งสู งกว่า
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เกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80 นอกจากนี้ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างการทาแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนกับแบบทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
คะแนนเฉลี่ ยจากการท าแบบทดสอบหลัง เรี ยนมีค่าเท่ากับ 16.17 สู ง กว่าคะแนนเฉลี่ ย จากการท า
แบบทดสอบก่อนเรี ยนซึ่ งมีค่าเท่ากับ 5.48 นอกจากนี้จะเห็นได้วา่ การใช้นวัตกรรมยังสามารถดึงดูด
ความสนใจของนักเรี ยนจนมีระดับของความพอใจ มีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.52 และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยู่ ที่ .4231ซึ่ งหมายถึ ง นั ก เรี ยนมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ ที่ ดี ม าก ซึ่ งผลจากการทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของนวัตกรรมยังส่ งผลเชื่ อมโยงต่อความสามารถในการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสาหรับการประยุกต์ ใช้
1.1 ครู ที่นานวัตกรรมการแก้ไขปั ญหาในการออกเสี ยงภาษาไทยไปใช้ ควรใช้เวลาในการ
เตรี ยมการสอนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการวางแผน การสร้างความเข้าใจ และการร่ วมมือกันระหว่าง
ครู และผูช้ ่วยครู ในการสลับภาษา เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยนเป็ นไปอย่าง
ราบรื่ นและมีประสิ ทธิภาพ
1.2 ครู นานวัตกรรมการแก้ไขปัญหาในการออกเสี ยงภาษาไทย เพื่อส่ งเสริ มความสามารถใน
ด้านฟังและการพูดสาหรับนักเรี ยนชั้นระดับประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าไปใช้ โดยครู ควรศึกษา
บริ บ ทและการใช้ภ าษาถิ่ น ในพื้ น ที่ ที่ ต้อ งการน ารู ป แบบฯ ไปใช้ และปรั บ เนื้ อ หาการสอนให้
สอดคล้องกับบริ บทและความต้องการในการพัฒนาความสามารถในการฟั งและการพูดภาษาไทย
ของเด็ก เพื่อให้รูปแบบ เกิดประโยชน์กบั เด็กสู งสุ ด
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
2.1 ควรมี การนานวัตกรรมการแก้ไ ขปั ญหาในการออกเสี ยงภาษาไทย ไปทดลองใช้ก ับ
หลายๆ โรงเรี ยนที่มีบริ บทนักเรี ยนในกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆ ที่มีความหลากหลาย
2.2 ควรศึกษาและพัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนภาษาไทย โดยใช้ นวัตกรรมการแก้ไข
ปั ญหาในการออกเสี ยงภาษาไทย เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในด้านฟั งและการพูดสาหรับนักเรี ยน
สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ ในด้านความสามารถทางภาษาด้านการ

298 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561

อ่านและการเขียนภาษาไทยให้เหมาะสมกับนักเรี ยนกลุ่มชาติพนั ธุ์อ่าข่าและกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น ๆ มาก
ขึ้น
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ย นการสอนรายวิช าแคลคู ลสั 1 ตาม
แนวคิดการเรี ยนการสอนที่แนะให้รู้คิด การเรี ยนรู ้ร่วมกัน และรู ปแบบการแปลงของเลช สาหรั บ
นัก ศึ ก ษาครู และศึ ก ษาผลการใช้ก ระบวนการเรี ย นการสอนในด้า นความรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์
พฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ วมในการท างานกลุ่ ม และความคิ ด เห็ น ต่ อ กระบวนการเรี ย นการสอนที่
พัฒนาขึ้ น ซึ่ งการดาเนิ นการวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนาที่ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1
พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้างความพร้อม
และเชื่ อมโยงความรู ้ ใหม่ 2) ขั้นพัฒนาการคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ 3) ขั้นขยายความรู ้ ร่วมกัน 4) ขั้น
นาเสนอและสรุ ป ความรู ้ ร่ ว มกัน และ 5) ขั้น เชื่ อ มโยงและประยุก ต์ใ ช้ค วามรู ้ ขั้น ตอนที่ 2 น า
กระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ไปใช้เพื่อประเมินประสิ ทธิ ภาพและปรับปรุ งให้มี
ความเหมาะสม กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาเอกคณิ ตศาสตร์ ที่
ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าแคลคู ล ัส 1 ภาคปลายปี การศึ ก ษา 2559 จานวน 28 คน และภาคต้น ปี
การศึกษา 2560 จานวน 22 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบวัด
ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์รายวิชาแคลคูลสั 1 แบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการทางานกลุ่ม
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และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลี่ ย
ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลที่ได้จากการนากระบวนการเรี ยนการสอน
รายวิชาแคลคูลสั 1 ไปใช้ พบว่า 1) ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ รายวิชาแคลคูลสั 1 ของนักศึกษาครู หลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการทางาน
กลุ่ม อยู่ในระดับ ดี และ 3) นัก ศึ ก ษาครู ส่วนใหญ่เห็ นด้วยกับกระบวนการเรี ย นการสอนรายวิช า
แคลคูลสั 1 ที่พฒั นาขึ้นว่ามีความเหมาะสม

คาสาคัญ: แคลคูลสั 1, การเรี ยนการสอนที่แนะให้รู้คิด, การเรี ยนรู ้ร่วมกัน, รู ปแบบการแปลงของเลช
นักศึกษาครู
Abstract
The purposes of this research were to develop instructional process of Calculus I based on
cognitively guided instruction, collaborative learning, and the Lesh translation model for preservice
teachers and to study implementation results on mathematics knowledge, participatory behaviors in
working group, and opinions towards the developed instructional process. Methodology of this
research was a research and development that consisted of 2 phases as follows: Phase 1: Developed
instructional process of Calculus I included 5 steps: 1) creating a preparedness and connecting new
knowledge 2) developing mathematical thinking 3) expanding collaborative knowledge 4)
presenting and summarizing collaborative knowledge and 5) connecting and application of
knowledge. Phase 2: Using the developed instructional process of Calculus I for evaluating the
efficiency and improving the instructional process to get the appropriate. The target population was
twenty eight students and twenty two students of the Mathematics program who registered Calculus
I in the second semester of academic year 2016 and the first semester of academic year 2017
respectively. The instruments in data collection consisted of mathematics knowledge of Calculus I
tests, participatory behavior evaluation forms in working group, and questionnaire about the
instructional process. Data were analyzed by using mean, percentage, standard deviation, and t-test.
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The results of implementing the developed instructional process of Calculus I indicated the
following: 1) The mathematics knowledge of Calculus I of preservice teachers after learning was
higher than before learning at .01 level of significance. 2) Participatory behavior in working group
was good level. And 3) almost preservice teachers agreed that the instructional process of Calculus
I was appropriate.
Keywords: Calculus I, cognitively guided instruction, collaborative learning, the Lesh translation
model, preservice teacher
บทนา

คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่มีความสาคัญในการพัฒนาคนเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาความเจริ ญใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เนื่ องจากสาขาวิชาดังกล่าว
ต้องอาศัยความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อเป็ นพื้นฐานทางการคิด การสร้ างองค์ความรู ้และการทางาน
ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ จึงเป็ นจุดมุ่งหมายสาคัญ
ประการหนึ่ ง ของการจัด การศึ ก ษาของชาติ ดัง จะเห็ น ได้จากความพยายามของหน่ ว ยงานทาง
การศึ กษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ และทักษะทางคณิ ตศาสตร์ สาหรับนาความรู ้ และ
ทักษะดังกล่าวไปใช้ในการแก้ปัญหาหรื อดารงชีวติ ในประจาวันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (Makanong,
2011) นอกจากนี้คณิ ตศาสตร์ยงั สามารถทาให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่าง
มีเหตุผล เป็ นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ ปัญหาและสถานการณ์ ไ ด้อย่า งถี่ ถ้วน
รอบคอบ ทาให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถู กต้องเหมาะสม (Ministry of
Education, 2002; Thipkong, 2013) ซึ่ งการจัดการเรี ย นรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ ที่ สาคัญส่ วนหนึ่ งคื อการ
จัดการเรี ยนรู ้ ให้กบั ผูท้ ี่จะออกไปปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นครู ผสู ้ อนในสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ นัน่ ก็
คือการจัดการเรี ยนรู ้ ให้กบั นักศึกษาครู คณิ ตศาสตร์ ให้มีความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ท้ งั ในเชิ งมโนทัศน์
และเชิงขั้นตอนวิธีการอย่างถ่องแท้และสมดุลกัน (Hiebert and Lefevre, 1986)
สาหรับรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ที่สาคัญในระดับอุดมศึกษาก็คือ รายวิชาแคลคู ลสั เพราะเป็ น
รายวิชาพื้นฐานที่นกั ศึกษาสาขาวิชาเอกคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่ตอ้ งนาความรู ้
รายวิชาแคลคูลสั ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา (Ferrini-Mundy and Graham, 1991) และเห็นได้จาก
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การนารายวิชาแคลคูลสั เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ หนึ่ งในการจัดการเรี ยนรู ้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
นัก เรี ย นระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ เน้น วิท ยาศาสตร์ ต้อ งเรี ย นรู ้ (สถาบัน ส่ ง เสริ ม การสอน
วิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี, 2560) แต่นัก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ป ระสบความส าเร็ จ ในการเรี ย น
แคลคู ลสั เท่าที่ควร จากผลการวิจยั ของ Banthaing (2011) ที่พบว่าสภาพและปั ญหาของการจัดการ
เรี ย นการสอนในรายวิช าแคลคู ล ัส เกิ ดขึ้ นจากอาจารย์ผูส้ อน สื่ อประกอบการสอน การวัดและ
ประเมินผล และเทคนิ คการสอน ที่ขาดการเชื่ อมโยงเนื้ อหากับการนาไปประยุกต์ใช้ ไม่น่าสนใจ
หรื อไม่ เ หมาะกับ วัย ของนั ก ศึ ก ษา รวมถึ ง การตรวจผลงาน การแจ้ง ผลคะแนน และการให้
ข้อเสนอแนะของผูส้ อน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา อาจเป็ นเหตุให้นกั ศึกษาจานวน
ไม่นอ้ ยต้องจบการศึกษาล่าช้ากว่ากาหนดหรื อไม่ก็ออกกลางคัน
ด้วยเหตุน้ ีนกั ศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษาครู สาขาวิชาเอกคณิ ตศาสตร์ จึงจาเป็ นต้องมีความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์ ในรายวิชาแคลคูลสั ทั้งในเชิงมโนทัศน์และเชิงขั้นตอนวิธีการอย่างลึกซึ้ง สามารถนา
ความรู ้ไปถ่ายทอดและจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ ดังนั้นอาจารย์ผสู ้ อนรายวิชา
แคลคู ลสั สาหรับนักศึกษาครู ควรดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาครู ได้
แก้ปัญหาอย่างหลากหลาย สามารถสร้ างองค์ความรู ้ได้ดว้ ยวิธีการของตนเอง โดยมีผูส้ อนคอยให้
ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในด้านสื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่ง การเรี ยนรู ้ ระหว่างที่ผเู ้ รี ยน
ท าการแก้ปั ญ หา ซึ่ งเป็ นไปตามแนวคิ ด การเรี ย นการสอนที่ แ นะให้ รู้ คิ ด (Cognitively Guided
Instruction) ที่ว่าผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ได้ดีที่สุดด้วยการแก้ปัญหา (Fennema, Carpenter and
Peterson, 1989) นอกจากนี้ ผูส้ อนควรสร้ างบรรยากาศให้นัก ศึ กษาครู ไ ด้ลงมื อปฏิ บ ตั ิก ารทางาน
ร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้นกั ศึกษาครู เกิดแนวคิดหรื อมุมมองที่หลากหลายและบรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ผ่านการระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความรู ้ ประสบการณ์ และทรัพยากรทางการเรี ยนรู ้
ร่ วมกับสมาชิกในกลุ่ม ดังแนวคิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Collaborative Learning) ที่เชื่อว่าผูเ้ รี ยนสามารถ
สร้างความรู ้ ดว้ ยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ้ ื่น ในขณะที่ผูเ้ รี ยนทากิจกรรมหรื องานร่ วมกัน
ทั้งนี้การจัดสภาพบรรยากาศการเรี ยนการสอนต้องเอื้อให้นกั ศึกษาครู ได้สนทนาแลกเปลี่ยนแนวคิด
ทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านตัวแทนทางคณิ ตศาสตร์ ในรู ปแบบต่างๆ ตามแนวคิ ดของ Lesh (1979) ที่ได้
นาเสนอรู ป แบบการแปลงของเลช (The Lesh Translation Model) 5 รู ป แบบ ดัง นี้
1) สื่ อ
รู ปธรรม 2) ภาพ 3) ภาษา 4) สัญลักษณ์ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และ 5) สถานการณ์ เรื่ องราว หรื อ
ปัญหาที่สอดคล้องกับชี วิตจริ ง โดยตัวแทนทางคณิ ตศาสตร์ ในรู ปแบบต่างๆ เหล่านี้ ช่วยทาให้ผเู ้ รี ยน
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สามารถสร้างและนาเสนอความรู ้เชิงมโนทัศน์และความรู ้ เชิงขั้นตอนวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิ ทธิภาพ
ดังนั้น การดาเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดการเรี ยนการสอนที่แนะให้รู้คิดและ
แนวคิดการเรี ยนรู ้ ร่วมกันสามารถส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาครู ได้มีส่วนร่ วมในการสร้างองค์ความรู ้ การ
นาเสนอแนวคิด และการให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ของตนเอง ด้วยความเข้าใจ สนุกสนาน และไม่
น่าเบื่อ รวมถึงการพัฒนาให้นกั ศึกษาครู มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยการมุ่งเน้นให้นกั ศึกษาครู รู้จกั
แสวงหาความรู ้และลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ร่ วมกับผูอ้ ื่น เพื่อสร้างความรู ้ของตนเอง สามารถนา
ความรู ้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาผูเ้ รี ยนของตนเองในอนาคตได้อย่างเหมาะสม สามารถปรับเปลี่ยน
ความรู ้ได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป และมีทกั ษะในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในด้านต่างๆ ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งแนวคิดรู ปแบบการแปลงของเลชที่ช่วยให้นกั ศึกษาครู สามารถเรี ยนรู ้
มโนทัศ น์และขั้นตอนวิธีก ารทางคณิ ตศาสตร์ ผ่านตัวแทนทางคณิ ตศาสตร์ ในรู ป แบบต่างๆ จาก
รู ปแบบที่เป็ นรู ปธรรมไปสู่ นามธรรม ซึ่ งสามารถทาให้นกั ศึกษาครู ได้พฒั นาความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์
ที่ถูกต้อง แม่นยา และชัดเจนจนนาไปสู่ ความสาเร็ จในการเรี ยนรายวิชาแคลคูลสั 1 ไปพร้อมกับการมี
สมรรถนะในการเรี ยนรู ้ ทักษะการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิ ต
ตามความต้องการของหลักสู ตรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้
วัตถุประสงค์
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
2.1 พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ตามแนวคิดการเรี ยนการสอนที่
แนะให้รู้คิด การเรี ยนรู ้ร่วมกัน และรู ปแบบการแปลงของเลช สาหรับนักศึกษาครู
2.2 ศึกษาผลการใช้กระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ที่พฒั นาขึ้นในด้านความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์ พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการทางานกลุ่ม และความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่มี
ต่อกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ที่พฒั นาขึ้น

308 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561

วิธีการวิจัย
กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ นัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุ รีรัมย์ ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิช าแคลคู ล ัส 1 ภาคปลาย ปี การศึ ก ษา 2559
จานวน 28 คน และภาคต้นปี การศึกษา 2560 จานวน 22 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ในครั้งนี้ ประกอบด้วยเครื่ องมือ 5 ชนิ ด
คือ
1. แบบทดสอบวัดความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ รายวิชาแคลคูลสั 1 จานวน 5 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1
ก่อนและหลังการทดลอง จานวน 8 ข้อ ฉบับที่ 2 เรื่ อง ลิมิต จานวน 5 ข้อ ฉบับที่ 3 เรื่ อง ความต่อเนื่อง
จานวน 3 ข้อ ฉบับที่ 4 เรื่ อง อนุ พนั ธ์ จานวน 5 ข้อ และฉบับที่ 5 เรื่ อง การประยุกต์ของอนุ พนั ธ์
จานวน 6 ข้อ ทั้งห้าฉบับเป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัยประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 วัดความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์เชิงมโนทัศน์ และส่ วนที่ 2 วัดความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์เชิงขั้นตอนวิธีการ
2. แบบประเมินชิ้นงาน จานวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินชิ้นงานกลุ่ม และฉบับที่ 2
แบบประเมินชิ้นงานรายบุคคล ซึ่ งระหว่างการทดลองมีการทางานกลุ่ม จานวน 25 ครั้ง แต่ละแบบ
ประเมินมีเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด 4 ระดับ คือ คะแนน 1 ถึง 4 จานวน 4 ข้อ
3. แบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการทางานกลุ่ม จานวน 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1
แบบประเมินพฤติกรรมโดยนักศึกษาครู และฉบับที่ 2 แบบประเมินพฤติกรรมโดยผูส้ อน ซึ่ งระหว่าง
การทดลองมีการทางานกลุ่มจานวน 25 ครั้ง แต่ละแบบการประเมินมีเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด 4
ระดับ คือ คะแนน 1 ถึง 4 จานวน 7 ข้อ
4. แบบสอบถามความคิดเห็ นของนัก ศึกษาครู ที่มีต่อกระบวนการเรี ย นการสอนรายวิช า
แคลคูลสั 1 ที่พฒั นาขึ้น ประกอบด้วย ข้อความทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จานวน 10
ข้อ ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ /แหล่งการเรี ยนรู ้ จานวน 4 ข้อ และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้
จานวน 3 ข้อ รวมทั้งหมด 17 ข้อ ซึ่งเป็ นแบบประเมิน 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
5. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปั ญหาและแนวทางแก้ปัญหาที่ประสบผลสาเร็ จในการสอน
รายวิชาแคลคู ลสั 1 สาหรับสอบถามอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ตอนล่ า งที่ ส อนรายวิ ช าแคลคู ลัส 1 เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรั บ น ามาใช้ พ ัฒ นา
กระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1
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การพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ตามแนวคิดการเรี ยนการสอนที่
แนะให้รู้คิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และรู ปแบบการแปลงของเลช สาหรับนักศึกษาครู ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการ
ในลัก ษณะของการวิจยั และพัฒ นา (research and development) โดยแบ่ ง ขั้น ตอนการด าเนิ นการ
ออกเป็ น 2 ขั้นตอนและมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ตามแนวคิดการเรียนการ
สอนทีแ่ นะให้ ร้ ูคิด การเรียนรู้ร่วมกัน และรูปแบบการแปลงของเลช สาหรับนักศึกษาครู
การดาเนิ นการวิจยั ในขั้นตอนพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 สาหรับ
นักศึกษาครู น้ ี ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาสภาพปั ญหา แนวทางการจัดการเรี ยนการสอน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ขอ้ มู ล
พื้น ฐาน โดยใช้ร ะเบี ย บวิธี ก ารวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ (survey research) เพื่ อสอบถามความคิ ด เห็ นของ
อาจารย์ผูส้ อนเกี่ ย วกับสภาพปั ญหาและแนวทางการจัดการเรี ย นการสอนรายวิช าแคลคู ลสั 1 ที่
ประสบผลสาเร็ จ จากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง จานวน
20 คน แล้วทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพเพื่อนามาเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการ
พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1
2. ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนที่
แนะให้รู้คิด การเรี ย นรู ้ ร่วมกัน และรู ป แบบการแปลงของเลช เพื่อใช้เป็ นข้อมูล พื้นฐานส าหรั บ
พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1
3. นาผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานเกี่ ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง บริ บท สภาพปั ญหา และแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ที่ประสบ
ผลสาเร็ จ มาสร้างกรอบแนวคิด การวิจยั และพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1
ประกอบด้ว ย 5 ขั้น คื อ ขั้น สร้ า งความพร้ อ มและเชื่ อ มโยงความรู ้ ใ หม่ ขั้น พัฒ นาการคิ ด ทาง
คณิ ตศาสตร์ ขั้นขยายความรู ้ ร่วมกัน ขั้นนาเสนอและสรุ ป ความรู ้ ร่วมกัน และขั้นเชื่ อมโยงและ
ประยุกต์ใช้ความรู ้ แสดงดังภาพที่ 1
4. สร้างและพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบบทดสอบวัดความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ รายวิชา
แคลคูลสั 1 จานวน 5 ฉบับ แบบประเมินชิ้นงาน จานวน 2 ฉบับ แบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วน
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ร่ ว มในการท างานกลุ่ ม จ านวน 2 ฉบับ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาครู ที่ มี ต่ อ
กระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ที่พฒั นาขึ้น
5. นากระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 สาหรับนักศึกษาครู และเครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ไปตรวจสอบคุ ณภาพ โดยนาไปให้คณะกรรมการที่ ปรึ ก ษาวิทยานิ พ นธ์ พิ จารณาใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับความสอดคล้อง ความถูกต้อง และความเหมาะสมของกระบวนการเรี ยนการสอน
และเครื่ องมือที่พฒั นาขึ้น แล้วนาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์มาทา
การปรั บปรุ งและแก้ไขแล้วให้ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ที่ มีความเชี่ ยวชาญในด้านเนื้ อหาวิชา
คณิ ตศาสตร์ ด้านหลักสู ตรและการสอนทางคณิ ตศาสตร์ และด้านการวัดผลและการประเมินผลทา
การพิจารณาความสอดคล้อง ความครอบคลุม ความชัดเจน ความเหมาะสม และความถูกต้อง รวมถึง
ข้อเสนอแนะ แล้วทาการปรับปรุ งและแก้ไขสาหรับนาไปทดลองใช้รอบที่ 1
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ภาพที่ 1: ผลการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ตามแนวคิดการเรี ยนการสอน
ที่แนะให้รู้คิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และรู ปแบบการแปลงของเลช สาหรับนักศึกษาครู
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาผลการใช้ กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ตามแนวคิดการ
เรียนการสอนทีแ่ นะให้ ร้ ูคิด การเรียนรู้ ร่วมกัน และรูปแบบการแปลงของเลช สาหรับนักศึกษาครู
การดาเนิ นการวิจยั ในขั้นตอนการนากระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 สาหรับ
นักศึกษาครู ไปทดลองใช้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
1. นากระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ที่ผา่ นการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้รอบที่ 1 กับนักศึกษาสาขาวิชาเอกคณิ ตศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาแคลคูลสั 1 ในภาคปลาย
ปี การศึกษา 2559 เป็ นระยะเวลา 1 ภาคเรี ยน ขณะทาการทดลองผูว้ ิจยั ได้เปิ ดโอกาสให้นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้น รวมทั้งมีการ
ประเมินความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ และพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการทางานกลุ่มของนักศึกษาเป็ น
ระยะๆ
2. หลังจากที่นากระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ไปทดลองใช้แล้วหนึ่ งภาค
เรี ยน ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์และประเมินผลการนากระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ไป
ใช้ในรอบที่ 1 ทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยรายงานต่อคณะกรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
และทาการปรับปรุ งแก้ไขกระบวนการเรี ยน การสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 และเครื่ องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั ให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากขึ้น ก่อนนาไปทดลองใช้ในรอบที่ 2
3. นากระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ที่ได้รับการปรับปรุ งและแก้ไขแล้วจาก
การทดลองใช้ใ นรอบที่ 1 ไปทดลองใช้ก ับ นัก ศึ ก ษาสาขาวิช าเอกคณิ ต ศาสตร์ คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาแคลคูลสั 1 ภาคต้น ปี การศึกษา 2560 จานวน
22 คน เป็ นระยะเวลา 1 ภาคเรี ย นเมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษา ผู ว้ ิจ ัย ท าการประเมิ น ผลและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการเรี ย นการสอนให้มี ค วามเหมาะสมตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ แล้ว น าผลการวิจ ัย และ
กระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ที่ทาการปรับปรุ งและแก้ไขแล้วไปเผยแพร่ พร้อมทั้ง
จัดทาคู่มือและเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1
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ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
1. ผลการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1
ผลจากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลดังกล่าวมาสร้างและพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1
ตามแนวคิ ดการเรี ย นการสอนที่ แนะให้รู้ คิ ด การเรี ย นรู ้ ร่ วมกัน และรู ป แบบการแปลงของเลช
สาหรับนักศึกษาครู ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้ างความพร้ อมและเชื่ อมโยงความรู้ ใหม่ เป็ นขั้นตอนที่ผูส้ อนนาเสนอคาถาม
ปั ญหา หรื อสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวติ จริ งผ่านตัวแทนทางคณิ ตศาสตร์ ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษาครู ได้ทบทวนความรู ้พ้ืนฐานหรื อความรู ้เดิม และขยายความรู ้ที่มีอยูเ่ พื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหา
ใหม่ที่จะได้รับการเรี ยนรู ้ในขั้นต่อไป
ขั้นที่ 2 พัฒ นาการคิ ด ทางคณิต ศาสตร์ เป็ นขั้นตอนที่ ผูส้ อนนาเสนอเนื้ อหาใหม่ผ่า น
ตัวแทนทางคณิ ตศาสตร์ ในรู ปแบบต่างๆ เพื่อให้นกั ศึกษาครู ได้เรี ยนรู ้แนวคิด บทนิยาม ทฤษฎีบท
กฎ และการนาความรู ้ ดัง กล่ า วไปใช้ไ ด้อย่า งเข้า ใจ ด้วยการยกตัวอย่า งหรื อน าเสนอปั ญหาทาง
คณิ ตศาสตร์ ให้นกั ศึกษาครู ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู ้ในการแก้ปัญหาร่ วมกับผูส้ อน
และเพื่อนในชั้นเรี ยน
ขั้นที่ 3 ขยายความรู้ ร่วมกัน เป็ นขั้นตอนที่ผสู ้ อนให้นกั ศึกษาครู ลงมือปฏิบตั ิการแก้ปัญหา
ทางคณิ ตศาสตร์ ร่ วมกันอธิ บาย ขยายความ แลกเปลี่ยนความรู ้ แนวคิดและเหตุผล แบ่งปันทรัพยากร
ทางการเรี ย นรู ้ และหาข้อ สรุ ป กับ เพื่ อนในกลุ่ ม ด้วยการสื่ อสารผ่า นตัวแทนทางคณิ ตศาสตร์ ใ น
รู ปแบบต่างๆ โดยผูส้ อนเป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมสื่ อการเรี ยนรู ้และแหล่งการเรี ยนรู ้ เพื่ออานวยความสะดวก
ในการสื บค้นข้อมูลเพิ่มเติมในการทางานกลุ่มของนักศึกษาครู พร้อมทั้งคอยซักถาม รับฟั ง ชี้ แนะ
แนวทาง และเสริ มความคิ ดให้แต่ละกลุ่ มได้เข้าใจแนวคิดในการแก้ปัญหาของตนเองจนนาไปสู่
ผลลัพธ์หรื อคาตอบที่ตอ้ งการได้
ขั้นที่ 4 นาเสนอและสรุปความรู้ ร่วมกัน เป็ นขั้นตอนที่ผสู ้ อนเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาครู ได้
นาเสนอแนวคิดและขั้นตอนวิธีการหาผลลัพธ์หรื อคาตอบซึ่ งเป็ นข้อสรุ ปของกลุ่มร่ วมกับเพื่อนใน
ชั้นเรี ยน โดยให้นกั ศึกษาครู ทุกคนร่ วมกัน ซักถาม อภิปราย และสรุ ปความรู ้กบั เพื่อนในชั้นเรี ยนและ
ผูส้ อน เพื่อให้นกั ศึกษาครู มีความรู ้เชิ งมโนทัศน์และความรู ้ เชิงขั้นตอนวิธีการที่ชดั เจนมากขึ้น และ
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สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างถู กต้อง ทั้ง นี้ มี ผูส้ อนเป็ นผูค้ อยกระตุ น้ ให้นัก ศึ ก ษาครู ได้ถาม
คาถามในประเด็นที่สงสัย รวมถึงการถามนาเพื่อให้นกั ศึกษาครู ได้วเิ คราะห์ สังเคราะห์ และอภิปราย
ผลจนได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกัน
ขั้นที่ 5 เชื่ อมโยงและประยุกต์ ใช้ ความรู้ เป็ นขั้นตอนที่ผสู ้ อนเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาครู แต่
ละคนฝึ กแก้ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ สถานการณ์ ที่ ส อดคล้อ งกับ ชี วิ ต จริ ง ด้ว ยตนเอง เพื่ อ
ตรวจสอบว่า นัก ศึ ก ษาครู มี ค วามรู ้ ท างคณิ ตศาสตร์ ท้ งั ในเชิ ง มโนทัศ น์ และเชิ ง ขั้นตอนวิธี ก าร มี
ความสามารถในการสร้ างหรื อเลือกใช้ตวั แทนทางคณิ ตศาสตร์ ในรู ปแบบต่างๆ สาหรับแก้ปัญหา
นั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และคล่องแคล่ว โดยมีผสู ้ อนเป็ นผูค้ อยสังเกต ซักถาม รับฟัง ชี้แนะ
แนวทาง และเสริ มความคิดในการดาเนิ นการแก้ปัญหาให้นกั ศึกษาครู อย่างสม่ าเสมอ จนนาไปสู่
ผลลัพธ์หรื อคาตอบที่ตอ้ งการ รวมถึงปรับแนวคิดที่ถูกต้องให้กบั นักศึกษาครู ก่อนเรี ยนเนื้อหาใหม่
ต่อไป
2. ผลการนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้
ผูว้ ิจยั นากระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคู ลสั 1 ที่พฒั นาขึ้นไปใช้กบั นักศึ กษา
สาขาวิชาเอกคณิ ตศาสตร์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชา
แคลคูลสั 1 ภาคต้น ปี การศึกษา 2560 จานวน 22 คน ผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาครู มีดงั นี้
2.1 นักศึกษาครู มีความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ รายวิชาแคลคูลสั 1 เพิ่มขึ้นหลังจากที่เรี ยนด้วย
กระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ที่พฒั นาขึ้น โดยพิจารณาจากการทดสอบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนจากแบบทดสอบวัดความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ รายวิชาแคลคูลสั 1 ฉบับที่ 1 ก่อนและหลังการ
ทดลอง พบว่า นัก ศึ ก ษาครู มี ค ะแนนเฉลี่ ย หลัง การทดลองสู ง กว่า ก่ อ นการทดลองที่ เ รี ย นด้ว ย
กระบวนการเรี ยนการสอนรายวิช าแคลคู ลสั 1 ที่พ ฒ
ั นาขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01
แสดงไว้ดงั ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1
ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ รายวิชาแคลคูลัส 1 ฉบับที่ 1 ก่ อนและหลัง
ทดลอง
คะแนน
S.D.
t
sig
x
หลังทดลอง
40.73
8.54
24.410**
.000
ก่อนทดลอง
7.46
4.74
** p < .01
ส าหรั บ จานวนนัก ศึ ก ษาครู ที่ ผ่า นเกณฑ์ที่ ต้ งั ไว้ คื อ ไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 70 ของจานวน
นักศึกษาทั้งหมด (15 คน) ที่ตอ้ งมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนจากแบบทดสอบทั้งห้า
ฉบับ ของนักศึกษาครู จานวน 22 คน แสดงไว้ดงั ตารางที่ 2 – 3
ตารางที่ 2
คะแนนเต็มของแบบทดสอบ คะแนนผ่ านเกณฑ์ ร้อยละ 60 และจานวนนักศึกษาที่มคี ะแนนผ่ าน
เกณฑ์ ร้อยละ 60 ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 70 ของนักศึกษาครู ทั้งหมด ของคะแนนสอบจากแบบทดสอบ
ทั้งห้ าฉบับ
แบบทดสอบฉบับที่ คะแนนเต็ม
1
2
3
4
5

56
35
21
35
42

คะแนนผ่านเกณฑ์
ร้ อยละ 60
33.6
21
12.6
21
25.2

จานวนนักศึกษาครู ทมี่ คี ะแนน
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60
19
18
15
19
20

แปลผล
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
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ตารางที่ 3
ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์ รายวิชาแคลคูลัส 1 ทั้งห้ าฉบับกับคะแนนผ่ าน
เกณฑ์ ร้ อยละ 60 ของแบบทดสอบแต่ ละฉบับ
ฉบับที่
N คะแนนเต็ม
S.D.
t
sig

x
1
22
56
40.73
33.6
8.54
3.913**
.001
2
22
35
25.50
21
1.56
2.883**
.009
3
22
21
12.86
12.6
1.03
.257
.800
4
22
35
26.77
21
5.26
5.144**
.000
5
22
42
30.46
25.2
7.34
3.358**
.003
** p < .01
จากตารางที่ 2 พบว่า จานวนนักศึกษาครู ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ
60 ของแบบทดสอบวัดความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ รายวิชาแคลคูลสั 1 ทั้งห้าฉบับ และเมื่อวิเคราะห์โดย
ใช้การทดสอบคะแนนเฉลี่ย พบว่า นักศึกษาครู ส่วนใหญ่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 ซึ่ งแสดงผลดัง ตารางที่ 3 ยกเว้น แบบทดสอบวัด ความรู ้ ท าง
คณิ ตศาสตร์ รายวิชาแคลคูลสั 1 ฉบับที่ 3 เรื่ อง ความต่อเนื่อง
2.2 พฤติ กรรมการมี ส่วนร่ วมในการท างานกลุ่มของนักศึ กษาครู จากการประเมินของ
ผูส้ อน พบว่า นักศึกษาครู มีพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการทางานกลุ่มโดยรวมอยูใ่ นระดับดี ส่ วน
ผลจากการประเมินของนักศึกษาครู พบว่า นักศึกษาครู มีพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการทางานกลุ่ม
โดยรวมอยู่ใ นระดับ ดี มาก ทั้ง นี้ พ ฤติก รรมที่ ผูส้ อนและนัก ศึก ษาครู เห็ นว่า อยู่ใ นระดับดี ม าก คื อ
สมาชิ กในกลุ่มทางานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ และสมาชิ กในกลุ่มช่ วยกันทางานให้เสร็ จ
ภายในเวลาที่กาหนด
2.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาครู ที่มีต่อกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคู ลสั 1 ที่
พัฒนาขึ้ น พบว่า นัก ศึ กษาครู มีค วามคิ ดเห็ นต่อกระบวนการเรี ย นการสอนรายวิชาแคลคู ล ัส 1 ที่
พัฒนาขึ้น โดยรวมและแต่ละด้านอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง การพัฒนากระบวนการเรี ยนรายวิชาแคลคูลสั 1 ตามแนวคิดการเรี ยน
การสอนที่แนะให้รู้คิด การเรี ยนรู ้ร่วมกัน และรู ปแบบการแปลงของเลช สาหรับนักศึกษาครู ผูว้ ิจยั
ขออภิปรายผลการวิจยั เพื่อนาไปสู่ ขอ้ สรุ ปและข้อเสนอแนะของการวิจยั ดังนี้
1. ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ รายวิชาแคลคูลสั 1 ของนักศึกษาครู เมื่อใช้กระบวนการเรี ยนการ
สอนรายวิช าแคลคู ล ัส 1 ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ น พบว่า โดยรวมนัก ศึ ก ษาครู มี ค ะแนนเฉลี่ ยของความรู ้ ท าง
คณิ ตศาสตร์ รายวิชาแคลคู ลสั 1 หลังการทดลองสู งกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาคะแนนแบบทดสอบรายฉบับ พบว่า จานวนนักศึกษาครู ไม่นอ้ ยกว่าร้อย
ละ 70 มีคะแนนหลังเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ตามที่ผวู ้ ิจยั ตั้งไว้ ทั้งห้าฉบับ เพราะนักศึกษาครู ส่วน
ใหญ่สามารถเขียนแสดงความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ท้ งั ในเชิ งมโนทัศน์และเชิงขั้นตอนวิธีการได้อย่าง
ครบถ้วน โดยนักศึกษาครู สามารถแสดงขั้นตอนวิธีการได้เป็ นลาดับ ครบถ้วน รวมทั้งสามารถเขียน
อ้างอิงบทนิ ยาม ทฤษฎี บท กฎ หรื อสู ตรทางคณิ ตศาสตร์ ในแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้อง สอดคล้องกัน
และผิดพลาดน้อย จึงเห็นได้วา่ กระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้นทั้งห้า
ขั้นตอน สามารถส่ ง เสริ มให้นัก ศึ กษาครู เกิ ดความรู ้ ท างคณิ ตศาสตร์ ท้ งั ในเชิ งมโนทัศ น์และเชิ ง
ขั้น ตอนวิ ธี ก ารไปพร้ อ มๆ กัน ตามที่ Hiebert and Lefevre (1986) ได้ก ล่ า วไว้ว่า การเรี ย นเนื้ อ หา
คณิ ตศาสตร์ เฉพาะใดๆ นั้น ผูเ้ รี ยนควรได้รับ ความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ ท้ งั ในเชิ งมโนทัศน์และเชิ ง
ขั้น ตอนวิ ธี ก ารอย่า งสมดุ ล กัน จึ ง จะท าให้ ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ที่ ถู ก ต้อ งและน าไป
ประยุก ต์ใ ช้ไ ด้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยกระบวนการเรี ยนการสอนที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นนี้ เปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาครู สามารถสร้างองค์ความรู ้ของตนเองผ่านการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นเป็ นกลุ่ม เพื่อให้สมาชิก
ในกลุ่มได้ช่วยกันนาเสนอความคิดและแสดงเหตุผลของตนเองร่ วมกับสมาชิกในกลุ่มคนอื่นๆ ทาให้
นักศึกษาครู สามารถประเมินความเข้าใจของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษาครู
ที่ มีต่อกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคู ลสั 1 ที่นักศึกษาครู เห็ นว่าตนเองได้ลงมื อปฏิ บ ตั ิ
กิจกรรมด้วยตนเองและเป็ นกลุ่ม ได้ทางาน/กิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาจนทาให้เกิดความเข้าใจ
มากขึ้ น ทั้งยังมี ผูส้ อนคอยซักถาม รับฟั งความคิ ดเห็ น และเสริ มต่อความคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ จาก
รู ปธรรมไปสู่ นามธรรมอย่างเป็ นลาดับโดยใช้ตวั แทนทางคณิ ตศาสตร์ อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนา
ความรู ้ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู ้ที่เรี ยนไปใช้แก้ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวติ จริ งได้

Vol. 16 No. 1 (January-April) 2018

ROMMAYASAN 317

2. พฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในการทางานกลุ่มของนักศึกษาครู เมื่อใช้กระบวนการเรี ยนการ
สอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ที่พฒั นาขึ้น พบว่า นักศึกษาครู ในแต่ละกลุ่มตั้งใจทางานที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้งานเสร็ จภายในเวลาที่กาหนด รวมถึ งช่วยกันตรวจสอบและซักถามเพื่อให้ทุกคนในกลุ่ ม
เข้าใจตรงกันก่อนออกมานาเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน นอกจากนี้ยงั พบว่านักศึกษาครู มีพฤติกรรมใน
การยอมรับความคิดเห็นซึ่ งกันและกันอย่างมีเหตุผลให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และแบ่งหน้าที่
ในการรับผิดชอบงานอย่างเป็ นระบบ จะเห็ นได้วา่ กระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ที่
พัฒนาขึ้นเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาครู มีทกั ษะทางสังคม สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี เกิด
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ระหว่า งสมาชิ ก ในกลุ่ ม และกล้า แสดงความคิ ดของตนเองมากขึ้ น ท าให้
นักศึกษาครู สามารถร่ วมกันแก้ปัญหาที่ได้รับอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งเป็ นไปตามที่ Bruffee (1995)
และ Prachyapruit (2012) ได้กล่าวไว้ว่าการให้ผูเ้ รี ยนได้รับโอกาสในการเรี ยนรู ้ทกั ษะทางสังคมที่
ผูเ้ รี ยนต้องทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น รับฟั งความคิดเห็นต่าง และให้โอกาสผูอ้ ื่นได้นาเสนอแนวคิด จะทา
ให้ผเู ้ รี ยนมีความเอื้อเฟื้ อและสามัคคีในการร่ วมกันเรี ยนรู ้ขอ้ มูลที่มีความยากและซับซ้อนด้วยความ
สนุกเป็ นกันเอง
3. ความคิดเห็ นของนักศึกษาครู ที่มีต่อกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคู ลสั 1 ที่
พัฒนาขึ้ น พบว่า นัก ศึ กษาครู มีค วามคิดเห็ นต่ อกระบวนการเรี ย นการสอนรายวิชาแคลคู ล ัส 1 ที่
พัฒนาขึ้น โดยรวมและแต่ละด้านอยูใ่ นระดับเห็นด้วย ซึ่งประกอบด้วย ด้านสื่ อการเรี ยนรู ้/แหล่งการ
เรี ยนรู ้ ด้านกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ เป็ นเพราะผูว้ ิจยั
ดาเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ที่พฒั นาขึ้นอย่างเป็ นลาดับ
และเป็ นไปตามที่วางแผนไว้ โดยผูว้ ิจยั ได้จดั เตรี ยมเอกสาร ใบกิจกรรมใบงาน สื่ อเทคโนโลยี วัสดุ
อุปกรณ์ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ รวมถึงการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ใน
แต่ล ะครั้ งอย่า งครบถ้วนและสอดคล้องกัน ท าให้นัก ศึ ก ษาครู ส ามารถเรี ย นรู ้ และใช้ค วามรู ้ ท าง
คณิ ตศาสตร์ ท้ งั ในเชิ งมโนทัศน์และเชิ งขั้นตอนวิธีการในการนาเสนอขั้นตอนการแก้ปัญหา ไม่วา่ จะ
เป็ นปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์ หรื อปั ญ หาที่ ส อดคล้องกับ ชี วิตจริ ง ผ่า นตัว แทนทางคณิ ตศาสตร์ ใ น
รู ปแบบต่างๆ ได้อย่างถู กต้อง ครบถ้วน และเป็ นรู ปธรรม จนทาให้นกั ศึกษาครู สามารถสร้ างองค์
ความรู ้ในแต่ละเนื้ อหาได้อย่างเข้าใจและนาไปประยุกต์เชื่อมโยงกับเนื้ อหาใหม่และชี วิตประจาวัน
ได้ นอกจากนี้การกาหนดเกณฑ์การประเมินชิ้นงานและเกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบวัดความรู ้
ทางคณิ ตศาสตร์ รายวิชาแคลคู ล สั 1 ที่ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งการสะท้อนผลการ

318 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561

ประเมินและคะแนนสอบทุกครั้งพร้อมกับคาชี้แจงและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่ วนที่นกั ศึกษาครู ทา
ผิดพลาดหรื อเข้าใจคลาดเคลื่อนให้ถูกต้องก่อนเริ่ มเนื้ อหาใหม่ ทาให้นกั ศึกษาครู สามารถนาไปใช้
พัฒนา ปรับปรุ ง และแก้ไขข้อบกพร่ องของตนเองในการทาชิ้นงานหรื อการทดสอบครั้งต่อไปอย่าง
รอบคอบและถูกต้องมากขึ้น
บทสรุป

กระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ที่พฒั นาขึ้นตามแนวคิดการเรี ยนการสอนที่
แนะให้รู้คิดการเรี ยนร่ วมกัน และรู ปแบบการแปลงของเลช สามารถทาให้นกั ศึกษาครู มีความรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์ ท้ งั ในเชิงมโนทัศน์และเชิ งขั้นตอนวิธีการได้อย่างสมดุลกัน และยังทาให้นกั ศึกษาครู มี
ทักษะทางสังคมเป็ นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการผลิตบัณฑิตตามหลักสู ตรครุ ศาสตร
บัณฑิต
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
การนากระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ตามแนวคิดการเรี ยนการสอนที่แนะ
ให้รู้คิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และรู ปแบบการแปลงของเลช สาหรับนักศึกษาครู ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุดนั้น ผูส้ อนหรื อผูท้ ี่สนใจควรมีความรู ้ความเข้าใจและเตรี ยมตัวในเรื่ องต่างๆ ดังนี้
1. การพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนในรายวิชาใดๆ ผูส้ อนควรศึกษาสภาพความพร้อม
และความต้องการของผูเ้ รี ยนก่อน เพื่อให้ได้กระบวนการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชานั้นๆ
ด้วยการเปิ ดโอกาสให้ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่วา่ จะเป็ นผูส้ อนหรื อผูเ้ รี ยนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นใน
แต่ละขั้นตอนของการจัดการเรี ยนการสอนด้วยกระบวนการเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้น เพื่อให้ได้
ขั้นตอนการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผูเ้ รี ยนมากที่สุด
2. กระบวนการเรี ย นการสอนรายวิช าแคลคู ลสั 1 ส าหรั บนักศึ ก ษาครู ที่พ ฒ
ั นาขึ้นนี้ เป็ น
แนวทางหนึ่งสาหรับนาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 สาหรับนิสิตนักศึกษา
สาขาวิชาต่างๆ ซึ่ งควรมีการปรับปรุ งให้เหมาะสมกับบริ บทและสภาพการจัดการเรี ยนการสอนของ
ผูส้ อนแต่ละคนก่ อนนาไปใช้ ตลอดจนควรนากระบวนการเรี ยนการสอนดัง กล่ าวไปปรับใช้ใ ห้
เหมาะกับความพร้อมและความต้องการของผูเ้ รี ยนและผูส้ อน
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3. ในขั้นขยายความรู ้ร่วมกัน และขั้นนาเสนอและสรุ ปความรู ้ ร่วมกัน ผูส้ อนสามารถปรับ
หรื อเลือกใช้กิจกรรมที่แตกต่างและมีความหลากหลายตามความเหมาะสมของสภาพและธรรมชาติ
ของผูเ้ รี ยน รวมทั้งผูส้ อนต้องให้เวลาและโอกาสกับผูเ้ รี ยนในการทากิ จกรรมเพื่อเสริ มสร้ างการ
พัฒนาการคิดทางคณิ ตศาสตร์ ผา่ นตัวแทนทางคณิ ตศาสตร์ ที่หลากหลาย โดยผูส้ อนต้องคอยซักถาม
ชี้แนะ และเสริ มต่อความคิดจนกว่าผูเ้ รี ยนจะสามารถได้ขอ้ สรุ ปร่ วมกันภายในกลุ่ม
4. ในการประเมิ นชิ้ นงานกลุ่ม ชิ้ นงานเดี่ยว และการให้คะแนนการทดสอบ ผูส้ อนควรมี
เกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจนและสะท้อนผลอย่างทันถ่วงที เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
ทราบว่าตนเองมี ขอ้ บกพร่ องหรื อข้อผิดพลาดใด สาหรับนาไปปรับปรุ ง แก้ไข และพัฒนาชิ้ นงาน
และทาการทดสอบครั้งต่อไปได้อย่างมีทิศทาง
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The Stupidity of the Farm Animals in George Orwell’s Animal Farm
ความโง่ ของสั ตว์ ในฟาร์ ม ใน แอนนิมอล ฟาร์ ม ของ จอร์ จ ออร์ เวล
Khomduen Phothisuwan1
คมเดือน โพธิสุวรรณ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก
English for International Communication Department, Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajamangala
University of Technology, Tawan-ok

1

Abstract
The study aimed at investigating 1) the stupidity of the farm animals in George Orwell’s
Animal Farm; and 2) how the stupidity was portrayed. The qualitative method was used, and the
results were presented in a form of a descriptive analysis. The study found that the farm animals
displayed stupidity. It was portrayed through the exact words based on the word stupid such as stupid
itself, stupider, and stupidest as well as stupidity. Also, such stupidity could be noticed from the
description of the animals’ mental limitation and stupid actions. The study also found that this
characteristic was presented through both individual and group levels. Particularly, in each
individual, it was characterized differently. With stupidity, those animals were fixed into a servitude
condition and kept on working even harder and harder under the iron heels of the pigs—the leaders
of the farm, or in other words, were dominated by the pigs throughout the story.
Keywords: stupidity, Animal Farm, George Orwell
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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความโง่ ของสัตว์ต่างๆ ในฟาร์ ม ในเรื่ อง แอนนิมอล
ฟาร์ ม ของ จอร์ จ ออร์ เวล และ 2) ความโง่น้ นั ถูกแสดงออกอย่างไร วิธีวิจยั ใช้การวิจยั เชิ งคุ ณภาพ
และเขียนแสดงผลการวิจยั แบบบรรยาย พบว่า สัตว์ต่างๆ ในฟาร์ มแสดงความโง่ เห็นได้จากคาว่า โง่
โง่กว่า และโง่ที่สุด รวมทั้งคาว่า ความโง่ ทั้งนี้ ความโง่ยงั ได้ถูกนาเสนอผ่านความจากัดของสมอง
และการแสดงออกของสัตว์เหล่านั้นด้วย ความโง่พบได้ท้งั รายตัวและเป็ นกลุ่ม งานวิจยั ยังพบด้วยว่า
สัตว์แต่ละตัวแสดงความโง่ที่แตกต่างกัน ด้วยความโง่ หมู่สัตว์ถูกจัดวางเป็ นผูร้ ับใช้และทางานหนัก
ขึ้นภายใต้กฎเหล็กของหมูซ่ ึ งเป็ นผูน้ าของฟาร์ ม กล่าวได้วา่ สัตว์เหล่านั้นถูกครอบงาโดยหมูตลอดทั้ง
เรื่ อง
คาสาคัญ: ความโง่, แอนนิมอล ฟาร์ ม, จอร์ จ ออร์ เวล
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Introduction
George Orwell or Eric Arthur Blair, a real name, is an English author who was born in
Bengal, India in 1903. He is also known as a journalist, political essayist, and critic. He was educated
at Eton College in Berkshire, England. Between the years of 1922-1927, Orwell worked for the
Indian Imperial Police in Burma, called Myanmar today. After he had returned to Europe, he worked
in the Spanish Civil War between the years of 1936-1939. His works were published around the
middle of the 20th century such as “Down and Out in Paris and London” (1933), “Homage to
Catalonia” (1938), and “Nineteen Eighty-Four (1949). He died on January 21, 1950.
George Orwell’s Animal Farm is accepted as one of modern world classics. It is popular
among readers and has been assigned in classroom and analyzed by literary researchers over the
world. Animal Farm was published in 1945. Later on, a book series of it has been constantly
published in 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, and up to the present. Animal Farm
was also made into a film in 1954 and 1999. Recently, the two latest versions are marketed in
Kindle, a series of e-readers designed by Amazon.com which is known as an American electronic
and cloud computer company. One version entitled as Animal Farm: Reader’s Edition is produced
by Wildside Press and marketed via the kindle on October 5, 2011. Another one is entitled as
Animal Farm produced by Kaf Publishing and marketed on June 19, 2012.
Animal Farm is the story about the farm animals that possess stupidity, living in Manor
Farm. It is this characteristic that causes them to be manipulated, or in other words, exploited by
the pigs, the farm leaders, throughout the story. Unlike the animals, the pigs are portrayed to have
intelligence. Major, an old male pig, manipulates the animals to revolt against human farm owners.
After Major has died in the first scene, Snowball and Napoleon, two young male pigs, lead the
animals to exile humans while giving them a hope of good life living in a free and self-sufficient
society in which the animals will be treated as equals. After the victorious rebellion, the name
Manor Farm is changed to be Animal Farm to promote the concept of Animalism. Later upon, the
clashes between Snowball and Napoleon have arisen because of the different views of controlling
the animals and managing the farm. After Snowball has been exiled, the farm turns into
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dictatorship under greedy Napoleon. At the end, the animals still present much stupidity as well as
being exploited by the pigs whose much intelligence are always seen.
The main theme of Animal Farm is about communism, a political theory laid by Karl
Marx, a German philosopher, in the 19th century. The novel satirizes the political events of the
Russian Revolution (1917-21) when the proletariat overthrew their tsar, the king of Russia, with
the hope to avoid being exploited and live happily within a peaceful society. The best-known
political words in the story are “All animals are equals” (Orwell, 2000: 17). This means that
everything has to be shared, or the leaders (the pigs) have to treat all animals as equals. This
statement reflects Animalism which is put forth by the pigs as the core of the rebellion at first.
Later on, Animalism is twisted to be the Seven Commandments to serve the pigs to command all
animals more easily. Throughout the story, the changes in some words of the Commandments
indicate the pigs’ movement towards human status. At the end, the pigs behave like humans they
used to classify as their enemies. On top of that, the animals’ dream of equality in a peaceful
society never comes true.
The summary brings about the question why the animals still have hope although its
propitious sign is never noticed. This question causes the researcher to assume that the animals
possess stupidity.
Stupidity is behavior or an action that displays a lack of thinking and learning ability as
well as the ability to understand and consider. It also refers to a performance that reveals a lack of
good sense or good judgment. Often, people with stupidity reject any complicated or imperative
tasks and are willing to live without real responsibility. Also, they are found rejecting to think, but
on the other hand, they accept being idle. Moreover, most prefer living with laziness. As a result,
the stupidity causes those people to be fixed as followers, staff, and workers and, moreover,
labeled as the inferiors or the vulnerable ones in a place in which they belong. In addition, when
the stupid ones work, the work is found involving physical hard labor of which benefits of
productivity does not belong to them. Therefore, people with stupidity are often found being
trapped in hunger, difficulties, and poverty. Finally, in the face of these situations, they are
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exploited by the ones with intelligence, the ability to learn and understand complicated things. In
terms of the meaning, it is consistent with Khomduen Phothisuwan and Prapaipan Aimchoo’s view
on the farm animals in an article entitled “Knowledge: A Sufficiency Economy Condition
Obstructed in George Orwell’s Animal Farm”. The article discusses the animals’ lack of the ability
to acquire any form of knowledge, “On the contrary, the animals are fixed into a servitude
condition eternally because of their lack of the ability to acquire any form of knowledge. The
animals keep on working hard within long hours and staying in miserable conditions. Meanwhile,
they are depicted without the capacity to absorb knowledge” (2016: 61).
Under these definitions and the review, this study aims at proving that the animals possess
stupidity and pointing out that such stupidity is portrayed in different ways by different animals.
Eventually, the findings and the study itself result in various benefits as follows. First, the
findings help readers to become well aware that stupidity cannot bring good things or good life, so
they should try to accumulate knowledge, skills, and experience to avoid such stupidity. Then, the
findings provide an understanding of life in this globalized world. For the study, it helps readers to
appreciate the value of literature and promotes reading it. Also, it confirms that analyzing literary
works is an intellectual activity that should be practiced.
Objectives of the Study
1. To identify the stupidity of the farm animals in George Orwell’s Animal Farm.
2. To investigate how such stupidity is portrayed.
Scope of the Study
This study uses the data in George Orwell’s Animal Farm to analyze the stupidity of the
farm animals, the supporting characters. The study also analyzes the ways such stupidity is
portrayed both in group and in each individual.
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Research Methodology
The qualitative method is conducted through the steps as follows. First, the data is collected
from the descriptions of the farm animals and the pigs, the situations they involve themselves in,
and the dialogues of the farm animals as well as the pigs. Second, the data is analyzed by exploring
the stupidity of the animals presented both in each individual and among group. Also, the study finds
out how such stupidity is displayed. In this step, the analysis is presented in the form of descriptive
analysis. Third, the discussion and the conclusion of the analysis are drawn. Finally, the study gives
some recommendations for further studies.
Findings
In George Orwell’s Animal Farm, the farm animals present stupidity. The study finds that
all animals in the farm, except the pigs (the farm leaders) and the dogs (the pigs’ guards), are
characterized to possess stupidity. First and foremost, the stupidity is presented through the exact
words such as ‘stupid’, ‘stupider’, ‘stupidest’, and ‘stupidity’. In the first scene, Boxer, a cart horse,
is characterized to have a stupid look with the word stupid although he has great size and strength,
“Boxer was an enormous beast, nearly eighteen hands high, and as strong as any two ordinary horses
put together. A white stripe down his nose gave him a somewhat stupid appearance” (Orwell, 2000:
2). It is notable that Boxer’s stupid appearance is depicted to draw a sharp contrast between the
stupidity and the physical strength he has. Boxer can do physical hard labor because of his distinctive
strength, “Boxer with his tremendous muscles always pulled them through” (Orwell, 2000: 20).
Nonetheless, he cannot think or learn or organize his thoughts because of his stupidity, “Even Boxer
was vaguely troubled. He set his ears back, shook his forelock several times, and tried hard to
marshal his thoughts; but in the end he could not think of anything to say (Orwell, 2000: 40). For
more interpretation, it can be interpreted that the one with an undesirable trait like stupidity can
maintain his or her existence if he or she has physical power. In Boxer’s case, the status to which he
belongs is a member of the inferiors keeping on doing farm works and struggling in a servitude
condition. When his brain cannot be developed, Boxer fulfills his ambition to live on in such
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condition with his distinctive strength. Furthermore, with this unique physical strength, Boxer has
full and genuine confidence to work not only hard but also harder, “His answer to every problem,
every setback, was ‘I will work harder!’—which he had adopted as his personal motto” (Orwell,
2000: 20). Until he dies, Boxer still works hard and even harder to serve the pigs, including the farm
as a whole, or in other words, he has kept on being exploited by the pigs, that possess brain abilities,
throughout his hard life.
Mollie, a female white mare, is also described to possess stupidity through the exact words
based on the word stupid. In fact, this female animal is depicted as the stupidest of all farm animals
that are characterized to have names and take certain roles in the story. With the word stupidest,
Mollie is demonstrated to ask a very simple question which, at the time, reflects her much stupidity.
This can be seen just in the first time she speaks, “The stupidest questions of all were asked by
Mollie, the white mare. The very first question she asked Snowball was: ‘Will there still be sugar
after the Rebellion?” (Orwell, 2000: 11). This characterization shows not only Mollie’s stupidity but
also her absolute nonsense. It is because sugar does not look serious. It is the food without nutrition
and can be counted as an additive of a lot of junk food which is not beneficial to health. Eating a lot
of it even ends up getting very poor nutrition. As a result, sugar is not good to eat to live and too
trivial to feel worried about. With much stupidity, Mollie does not become well aware that, in a life
and death situation, she has to think about something that looks more serious than sugar such as the
existence, the status, or the survival of all farm animals.
Like Mollie, just a vulnerable animal in the farm is demonstrated with much stupidity
through the word stupidest. It is found while all farm animals are being taught by Major (the old
male pig who is one of the three main characters) to sing the song Beasts of England. At that moment,
one animal is demonstrated with the word stupidest when it is unable to sing the whole song, “Even
the stupidest of them had already picked up the tune and a few of the words” (Orwell, 2000: 9). The
animal cannot sing the whole song because of much stupidity; nonetheless, it can catch a few words
and pick up the tune. At first glance, it is notable that even the stupidest of all is trying to sing and
can sing just a little. In fact, the word stupidest conveys the message that mental ability never belongs
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to not only this animal but also other farm animals. With a closer look, this implies that all animals
are manipulated and united by Major. Although the animals have limited brain, they have to show
the ability to sing the song. In this case, it is too hard to sing the whole song, but the only thing they
can do is singing just a few words. It is because singing the same song together is a key sign of being
united. On top of that, this performance symbolizes the readiness of all to start to rebel against human
farm owners as Major states that it is a sound path of having good life. In addition, the portrayal
discriminates not only that vulnerable one but also other farm animals from Major, who is teaching
all animals to sing. Major presents his unique ability to remember, recall, choose, and sing the song
which means that he possesses thinking ability. On the contrary, the animals cannot do so, and even
worse, they show much stupidity. Therefore, Major, whose distinctive ability is thinking, deserves
to be a reliable one or a thinker or a leader. Unlike Major, all farm animals, whose stupidity is
portrayed obviously, have to be placed as followers or workers.
Except for these individuals, group of the farm animals are also portrayed with stupidity
through the words based on the word stupid. It is seen just in the beginning of the story when
Snowball and Napoleon, Napoleon and Snowball, the two young male pigs, that are awakening the
animals to fight against human farm owners, “At the beginning they met with much stupidity and
apathy. Some of the animals talked of the duty of loyalty to Mr. Jones, whom they referred to as
‘Master’, or made elementary remarks such as ‘Mr. Jones feed us. If he were gone, we should starve
to death” (Orwell, 2000: 11). When the animals are demonstrated with stupidity, the lack of thinking
ability is seen. With the word apathy, they show the lack of any interest about what they are listening
to, too. That is to say, while Napoleon and Snowball are awakening and uniting them to revolt against
humans, the animals never understand and even never try to become aware that what the outcome
of the insurrection will be. Also, they never realize that their life will be better or worse or what a
real reason of the rebellion is. On the other hand, when some animals talk about the loyalty to
humans, it is just the concern about food that is seen. This can be interpreted that the only thing the
animals can think of is food, fed by humans. This also implies that the animals lack the capacity of
finding food by themselves as well. Furthermore, this signifies the animals’ laziness because they
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never show any attempts to find food by themselves. After the human owners have been exiled, it
appears that the animals still cannot live independently. They keep on living under the help, or in
fact, the iron heels of the pigs, the new farm leaders.
Apart from the word stupid and its derivatives, the animals’ stupidity is portrayed in
different levels. The scene in which the animals are studying the alphabets, taught by Snowball
reflects different degrees of their stupidity. Boxer, for example, is demonstrated to have very little
ability of learning. It is seen through a small number of the alphabets he can memorize, “Boxer could
not get beyond the letter D. He would trace out A, B, C, D in the dust with his great hoof, and then
would stand staring at the letters with his ears back, sometimes shaking his forelock, trying with all
his might to remember what came next and never succeeding” (Orwell, 2000: 23). With little
capacity to memorize, Boxer portrays his serious attempt to remember some more alphabets by
trying to remember what comes after these four letters. However, after he has used a lot of effort, he
cannot do it. Although the effort reflects Boxer’s diligence, the inability to remember represents the
limitation of his brain which cannot be developed by trying very hard. Later on, Boxer has to stop
learning. Moreover, he has to accept his own limited ability, and decide to practice just four letters—
A, B, C, and D, “Finally, he decided to be content with the first four letters, and used to write them
out once or twice every day to refresh his memory” (Orwell, 2000: 23). Although he can remember
some letters, it can be concluded that Boxer lacks the ability to learn. On one hand, the everyday
practice means that Boxer is a good student who keeps on paying attention to what Snowball has
taught him. On the other hand, the practice reveals that Boxer, without any sign of mental ability,
will forget all if he does not practice these alphabets every day.
Compared to Boxer’s stupidity, Mollie’s limited brain seems much worse than his. When
studying the alphabets, Mollie does not show any attempts to learn them. However, the study finds
that there is one thing interests Mollie. The thing is a group of five alphabets, m-o-l-i-e, used to spell
her own name, “Mollie refused to learn any but the five letters which spelt her own name. She would
form these very neatly out of pieces of twig, and would then decorate them with a flower or two and
walk round admiring them” (Orwell, 2000: 23-24). This extract can be interpreted that Mollie has
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not only stupidity but also laziness and selfishness. At first glance, Mollie portrays stupidity because
she stops herself from becoming literate by not trying to learn and even paying attention to what
everyone is doing. Her lack of any interests to learn can be interpreted that she lacks both thinking
and learning ability which, of course, results in the inability to understand and consider. Also, when
Mollie leaves herself lying idle, it reveals her laziness. Often, the laziness is seen when someone
rejects to work and do any physical activities, or make any effort to do anything. With a closer look,
remembering just five letters used to spell her own name depicts Mollie’s strong sense of selfishness.
It is because this action reveals the concern only about personal benefits rather than common
interests. That is, while Mollie is described to be stupid, the description reflects other characteristics
such as selfishness and laziness. Not all animals are demonstrated to have much stupidity, however.
Clover, a female horse, can learn all alphabets, yet, she cannot form any words, “Clover learnt the
whole alphabets, but could not put words together” (Orwell, 2000: 23). Of the three animals (Boxer,
Mollie, and Clover), Clover portrays stupidity less than others. Mollie is stupider than Boxer because
she lacks both attentions and attempts to learn. In other words, she refuses to learn any alphabets.
As a result, Mollie is the stupidest of all.
In addition to those three individuals, all animals also show the stupidity in different levels.
Like Boxer, Mollie, and Clover, such stupidity is seen when all animals learn the alphabets, too. The
study finds that none of them can reach beyond the letter A, “None of the other animals on the farm
could get further than the letter A” (Orwell, 2000: 24). This description can be interpreted that while
the three individuals are being portrayed with different degrees of stupidity, other animals are also
being described to be stupider than those three. In other words, when compared to the three animals’
ability, other animals’ thought has never existed. Moreover, in one scene, some animals such as
sheep, hens, and ducks are described to be stupider than others. It is the scene in which they try to
learn the Seven Commandments, the rules formulated by the pigs used to control and manipulate all
farm animals, by heart, “It was also found that the stupider animals such as the sheep, hens, and
ducks, were unable to learn the Seven Commandments by heart” (Orwell, 2000: 24). It is obvious
that the sheep, the hens, and the ducks cannot learn the commandments because they cannot read
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and even learn by heart. This means that they do not understand those commandments as well. As a
result, they never become aware of how to behave and follow the farm rules. For more interpretation,
these animals do not have names, so they are unable to take any important roles in the story like
Boxer, Mollie, and Clover. Even worse, they are not recognized as farm members as well. In fact,
while the sheep, the hens, and the ducks are being characterized as the animals without names and
with much stupidity, they are also fixed as the most inferior ones, without any signs of power, among
all farm animals.
Despite the exact words and the limited levels of brain, the animals’ stupidity can also be
caught by their actions. It is seen notably, after the rebellion, when the animals’ behavior is
demonstrated together with the pigs’ actions, “Here the work of the coming week was planned out
and resolutions were put forward and debated. It was always the pigs who put forward the
resolutions. The other animals understood how to vote, but could never think of any resolutions of
their own” (Orwell, 2000: 22). According to the extract, the only thing the animals can do is raising
their hands to show their support, but they cannot think of any plans or any decisions. In general,
when the meeting is held, the members have to discuss and decide matters together. In this case, the
animals coming in this meeting have nothing to do but just raising their hands to show the
performance of voting. It is the act that they do without thinking or participating in discussions
because it is the only choice for them to do. For the pigs, it is their main duty to put forth the plans,
the work, and the resolutions of the farm. On one hand, the presentation of voting reflects only the
animals’ limited ability to think. On the other hand, the thinking, planning, and making formal
decisions are unlimited abilities of the pigs. From this moment onward, the animals are forced to do
only hard physical farm work while the missions of managing as well as ordering and controlling
the animals and the farm as a whole are the pigs’ work. Therefore, the stupidity is presented to be
one of the important characteristics of the animals, the farm workers. On top of that, when it is shown
together with the thinking and decision-making abilities of the pigs, the animals are shaped to be the
disciples of the pigs.
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There are other actions reflecting the animals’ stupidity, too. Throughout the story, the study
finds a lot of actions that reflect such stupidity and even the stupidity that is much more than ever.
In one scene, the animals display much stupidity through the action of not being able to distinguish
between right and wrong. Also, the inability to make a judgment is seen when they show their trust
in the one who is speaking and immediately forget it. Furthermore, they change that trust after
another one has just spoken, “The animals listened first to Napoleon, then to Snowball, and could
not make up their minds which was right; indeed, they always found themselves in agreement with
the one who was speaking at the moment” (Orwell, 2000: 37-38). Later on, the stupidity can be
captured in a tragic scene in which a life sentence sends them to sheer panic. In this scene, the
animals cannot survive that life sentence and do not know what to do better than lying. With much
stupidity and fear, they lie to avoid a death sentence by telling Napoleon that Snowball orders them
to do bad things although they never meet him, “Then a sheep confessed to having urinated in the
drinking pool—urged to do this, so she said, by Snowball” (Orwell, 2000: 62). Moreover, some say
that they meet Snowball in a dream, “The three hens who had been the ringleaders in the attempted
rebellion over the eggs now came forward and stated that Snowball had appeared to them in a dream
and incited them to disobey Napoleon’s order. They too were slaughtered” (Orwell, 2000: 62). The
animals let the fake confessions but real executions go on rather than doing something else to save
their life, “And so the tale of confessions and executions went on, until there was a pile of corpses
lying before Napoleon’s feet and the air was heavy with the smell of blood” (Orwell, 2000: 62). It
is notable that the most terrible stupidity is transcended when the animals confess their crime
although they are innocent. Even worse, after the executions, Boxer still thinks that the tragic deaths
are the animals’ fault. He also believes that the only thing they should do is working harder, “I do
not understand it. I would not have believed that such things could happen in our farm. It must be
due to some faults in ourselves. The solution, as I see it, is to work harder” (Orwell, 2000: 63). From
this extract, the only thing the animals can think of is hard work. Also, the only solution they can
think of is that hard work.

Vol. 16 No. 1 (January-April) 2018

ROMMAYASAN 335

The animals’ stupidity can be found although years pass. In the last scene, the study finds
that the new generation of the farm animals keeps on being very stupid and even becoming much
stupider than the old one. Unlike Clover, Boxer, or even Mollie, none of the animals of the young
can catch more than the alphabets A and B, “They were fine upstanding beasts, willing workers and
good comrades, but very stupid. None of them proved able to learn the alphabet beyond the letter
B” (Orwell, 2000: 93). In addition, the animals in this generation believe in everything they have
just listened to even though they have never seen it. Moreover, when they do not understand what
they have just heard, they choose to accept it, “They accepted everything that they were told about
the Rebellion and the principles of Animalism, especially from Clover, for whom they had an almost
filial respect; but it was doubtful whether they understood very much of it” (Orwell, 2000: 93).
Although there is a little good sign showing that they choose to believe in the one who is reliable
like Clover, this can be said that they are stupid. It is because when they accept things even though
they have never seen them, the animals display not only the total lack of the ability to think and
consider but also the lack of paying attention to the things. Therefore, it can be said that the new
generation of the farm animals has stupidity which has never been developed to be better. On top of
that, less and less of the animals’ capacity to think, learn, and understand is portrayed when the
stupidity passes down from generation to generation.
Discussion
Stupidity of the farm animals in Animal Farm reminds readers of other characters who have
physical strength but do not have brains. Like the farm animals, Lennie Small in John Steinbeck’s
Of Mice and Men is characterized to be very stupid. He is so mentally retarded that his life has to
depend upon George Milton, the main male character, who is his only company. While Lennie is
presented without the ability to think, his look is described to be a large heavy-featured body. As a
result, the only thing that supports his existence in this world is his extreme strength which, of course,
is necessary when doing hard labor. This distinctive large body even causes his labor to become
harder than others’, however. Furthermore, it poses some serious threats to him. That is, it causes
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him to be attacked by Curley, the male character, who appears very aggressive and really likes to
fight with a large man. The large body also attracts Curley’s wife, a naïve young woman, to form a
close relationship with him. Later on, Lennie’s tremendous strength causes him to kill her.
Eventually, the worst tragedy is that Milton, his only friend, has to kill him. It is because Milton has
to stop Lennie from having a chance to cause any terrible trouble eternally. In The Book of Great
Books, John W. Campbell summarizes Lennie’s characteristics with these words: “huge, powerful,
mentally retarded field laborer” (2000: 582). In Pearl S. Buck’s The Good Earth, O-lan, the main
female character, is characterized to be a servant with no beauty and intelligence. Although O-lan
has a spouse, her husband marries her because she has physical strength which is useful to do
physical work as a match-maker says, “She will work well in the field and drawing water and all
else that you wish. She is not beautiful but that you do not need. Only men of leisure have the need
for beautiful woman to divert them. Neither she is clever” (S. Buck, 2005: 19). Two centuries before
S. Buck’s The Good Earth, a story of a master and a slave was made up, too. Daniel Defoe wrote
Robinson Crusoe, and it was published in 1719. Like Orwell’s Animal Farm, Steinbeck’s Of Mice
and Men, and S. Buck’s The Good Earth, stupidity is attached with a character portrayed in a
servitude condition. In Robinson Crusoe, stupidity belongs to a savage called Friday, who is the only
friend of Crusoe, the main male character, a British shipwreck survivor who has been stuck in a
remote island for years. In the place that Friday belongs, Crusoe teaches him English; the first word
Friday has to understand is ‘Master’ which refers to Crusoe. These stories strongly affirm that those
who possess brains govern the others, but on the other hand, those who do not have brains are
governed by the intelligent ones.
Besides those writers, philosophers also view stupidity as a certain feature of a slave.
Friedrich Nietzsche (1844-1900), a German philosopher, presented his perspectives about master
morality possessed by the ones who are capable of thought and slave morality possessed by the ones
who are not capable of thought. Nietzsche defines master morality with the word good and slave
morality with the word bad, “The master morality made a distinction between ‘good’ and ‘bad’.
‘Good’ applies to those who are united, noble and strong. ‘Bad’ refers to the slaves who are weak
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and base” (qtd. in Jackson, 2010: 67). According to Nietzsche’s views, master and slave morality is
not a real moral. As ‘good’ is the characteristic of a master, ‘bad’ belongs to a slave. In terms of the
word bad, it is related to stupidity Nietzsche explains by using the word low-minded, having a little
capacity of thinking, “This notion of ‘good’ and ‘bad’ therefore is not moral. ‘Bad’ merely meant to
be one of the herd, the ‘low-minded.’ ‘Good’ meant the noble and intellectual” (qtd. in Jackson,
2010: 67). On the other hand, ‘good’ is connected with noble and intellectual characteristics that are
always mentioned when the limitation of the brain is defined or classified. It is clear that the stupidity
is displayed as a binary opposition of intelligence to show a clear-cut distinction and express the
limited position of anyone who possesses it. In Animal Farm, the pigs are the masters who use their
intelligence to lure the animal slaves in order to replace humans and maintain their dominance after
that. On top of that, such stupidity is the requirement of the exploitation that gives birth to
discrimination against the animals. For the animals, a low-minded feature causes them to believe in
the existence of better life in the future. Also, it makes them accept their role as slaves who are
willing to follow what the pigs order and formulate as well as being pleased to feel the sense of such
slave morality.
In addition to that slavery, stupidity causes death to the animals in Animal Farm, and it is
the death no one cares about. The most tragic scene that the animals confess crime with innocence
and are sentenced to death reflects a completely worthless life of them. Because they do not have
the ability to think, the animals do not know what to do and are selected to die by powerful Napoleon,
the leader of the farm. It is Napoleon who takes advantages of the animals while they respect him
for his leadership. Like the farm animals, O-land in The Good Earth dies at the end of the story
without enough interest from her husband. Also, Lennie in Of Mice and Men is murdered by Milton,
his only friend he really loves and respects. Friday in Robinson Crusoe is shot by a white man who
shares the same look and the same job, a slave trader, with Crusoe, his closest companion on the
lonely island. These four examples prove that stupidity and death are so well intertwined and
mingled.
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Conclusion
The farm animals, except the pigs (the farm leaders) and the dogs, present stupidity in
George Orwell’s Animal Farm. First, the stupidity is described through the exact words based on the
word stupid such as stupid itself, stupider, stupidest, and stupidity. Boxer, a cart horse, Mollie, a
female white mare, and a vulnerable animal are the three examples that portray stupidity in terms of
an individual. Groups of the animals also show stupidity through these words as well. Also, the study
notices that different animals have different levels of stupidity. When Boxer, Mollie, and Clover, a
female horse, are analyzed together, Clover portrays stupidity less than the others: Mollie is the
stupidest. In Mollie’s case, the selfishness and laziness are seen, too. Furthermore, the animals
without names have much stupidity. When compared to those three individuals (Boxer, Mollie, and
Clover), other animals can be classified as the stupidest of all. Meanwhile, stupidity can be caught
by the animals’ actions as well. It is found through the animals’ acts of raising their hands to show
the performance of voting and of not being able to distinguish between right and wrong. Stupidity
is also found in the animals’ act of trust in the one who is speaking, and they change that trust at
once when another one speaks. Moreover, stupidity is presented through the animals’ telling lies as
well as confessing their crime with innocence. Although years pass, the new generation still keeps
on being stupid.
Recommendation
The researcher recommends those who are interested to study the farm animals in George
Orwell’s Animal Farm that there should be further studies on some sense of happiness although they
possess much stupidity. Also, there should be a research reporting a comparison of the characters
portrayed as the stupid ones in other stories such as Daniel Defoe’s Robinson Crusoe, John
Steinbeck’s Of Mice and Men, and Pearl S. Buck’s The Good Earth.
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สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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1-3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาสภาพและบทบาทภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพื้นที่
ลุ่มน้ ากก และเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปั จจัยการเปลี่ยนแปลงภาษาไทยถิ่นเหนื อในเขตพื้นที่
ลุ่มน้ ากก ประชากรและพื้นที่การวิจยั ได้แก่ กลุ่มชนที่พูดภาษาไทยถิ่นเหนื อในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากก
จานวน 102 หมู่บา้ น โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลวิจยั ผลการศึกษา พบว่า การแปรด้าน
การใช้ศพั ท์ของผูบ้ อกภาษาสามระดับอายุ มี 3 ลักษณะ ได้แก่ หน่ วยอรรถที่ผูบ้ อกภาษาสามระดับ
อายุใช้ศพั ท์ภาษาไทยถิ่นเหนื อ จานวน 914 หน่วยอรรถ คิดเป็ นค่าร้อยละ 63.03 หน่วยอรรถที่ผบู ้ อก
ภาษาสามระดับอายุใช้ศพั ท์ไทยถิ่ นเหนื อร่ วมกับภาษาไทยกลาง (ภาษาไทยถิ่ นกรุ งเทพฯ) จานวน
500 หน่วยอรรถ คิดเป็ นค่าร้ อยละ 34.48 และ หน่วยอรรถที่ผูบ้ อกภาษาสามระดับอายุใช้ศพั ท์ไทย
กลาง (ภาษาไทยถิ่นกรุ งเทพฯ) จานวน 36 หน่วยอรรถ คิดเป็ นค่าร้อยละ 2.49 ส่ วนบทบาทภาษาไทย
ถิ่นเหนื อในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากกที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ภาษาของผูค้ นในชุ มชน โดยภาพรวม
พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.44 คิดเป็ นค่าร้อยละ 81.00 แสดงให้เห็นว่าชุมชนยังให้ความสาคัญ
ในการใช้ภาษาไทยถิ่นเหนืออยูใ่ นระดับมาก ในด้านการเปลี่ยนแปลงภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพื้นที่
ลุ่มน้ ากก เป็ นการเปลี่ยนแปลงทั้งหน่วยเสี ยงสระและหน่วยเสี ยงพยัญชนะ ซึ่ งกลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับ
อายุที่หนึ่ งเปลี่ยนแปลงมากที่สุด รองลงมาเป็ นกลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่สอง โดยมีตวั แปรด้าน
อายุ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
คาสาคัญ: สภาพ, บทบาท, การเปลี่ยนแปลงภาษา, การแปรภาษา, ภาษาไทยถิ่นเหนือ
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Abstract
The objectives of this study were to investigate the situation and role of northern Thai
dialect in Maekok River Basin; and to examine the changes and factors affecting the changes of
northern Thai dialect in Maekok River Basin.The population and the research area were the
northern Thai dialectspeakers in 120 villages in the Maekok River Basin. The data collected by
using the interview. The findings showed that the language change in regard to lexical items used
by three-age-group users were categorized into three groups. First, 914 semantic units (63.03%)
were eligible to identify that three-age-group users clearly used northern Thai dialect. Second, 500
semantic units (34.48%) were eligible to identify that three-age-group users used northern Thai
dialect in combination with central Thai dialect (Bangkok dialect). Third, 36 semantic units (2.49%)
were eligible to identify that three-age-group users used only central Thai dialect. Also, the results
revealed the relationship between the role of northern Thai dialect in Maekok River Basin and the
language behavior of people in the community with the mean score at 19.44 (81.00%) which meant
that the community still concentrated on using northern Thai dialect at the high level. The current
changes of northern Thai dialect in Maekok River Basin were found at vowel and syllable units.
People in age group one showed the highest level of changes and then followed by people in age
group two. So, age factor held the highest effect towards language change.
Keywords: situation, role, language changes, language variations, northern Thai dialect
บทนา

ภาษาไทยถิ่ นเหนื อ ได้แก่ ภาษาที่ ชนส่ วนใหญ่ใ ช้สื่ อสารกันในเขต 8 จัง หวัดภาคเหนื อ
ตอนบน คือ เชี ยงใหม่ เชี ยงราย ลาพูน ลาปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และในพื้นที่บางส่ วน
ของภาคเหนื อตอนล่าง ได้แก่ กลุ่มจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับเชี ยงใหม่ ลาปาง แพร่ และน่ าน
ได้แก่ ตาก อุตรดิตถ์ และสุ โขทัย เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่า “ภาษาไทยยวน คาเมือง หรื อภาษาล้านนา”
ภาษาไทยถิ่นเหนือปรากฏหลักฐานว่าเป็ นภาษาที่ผคู ้ นในภาคเหนื อตั้งแต่อดีตถึงปั จจุบนั ใช้
ติดต่อสื่ อสารและบันทึกเรื่ องราวต่างๆ เช่น หนังสื อประชุมจารึ กล้านนา เล่มที่ 1–12 ซึ่ งได้รวบรวม
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จารึ กในเขตจัง หวัดเชี ยงราย เชี ยงใหม่ พะเยา ล าพูน ลาปาง แพร่ น่ า น แม่ฮ่องสอน และจัง หวัด
ใกล้เคียง จานวนหลายร้อยหลัก จารึ กระหว่าง พ.ศ. 2000 - 2450 ซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้ภาษาไทยถิ่นเหนื อ
บันทึกเรื่ องราวต่างๆ โดยจารึ กด้วยอักษรฝักขามและอักษรธรรมล้านนา และมีหลายหลักพบบริ เวณ
เขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ ากก ภาษาไทยถิ่นเหนือจึงเป็ นภาษาที่ผคู ้ นใช้ติดต่อสื่ อสารในเขตภาคเหนื อตอนบน
มากที่สุด ซึ่ งนับเป็ นเครื่ องมือและกลไกสาคัญที่เชื่อมสัมพันธไมตรี อนั ดีระหว่างกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่างๆ
ในภาคเหนื อและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลให้เกิ ดการถ่ ายทอดวัฒนธรรมทางภาษาที่ม า
พร้อมกับวัฒนธรรมอื่นๆ ด้วย ภาษาไทยถิ่นเหนือในอดีตจึงเป็ นภาษากลางสาหรับใช้สื่อสารระหว่าง
กลุ่มชาติพนั ธุ์
แต่ภาษาไทยถิ่นเหนื อในปั จจุบนั ตกอยู่ในสถานการณ์เช่ นเดี ยวกับภาษาไทยถิ่ นต่างๆ ใน
ประเทศไทย เพราะมีงานวิจยั หลายเล่มที่ศึกษาการเปลี่ ยนแปลงภาษาไทยถิ่ น พบว่า มีแนวโน้มที่
ผูค้ นในท้องถิ่ นเริ่ ม จะใช้ภาษาถิ่ นของตนเองน้อยลงและมี ก ารปะปนของภาษาอื่ นๆ โดยเฉพาะ
ภาษาไทยกลาง (ภาษาไทยถิ่นกรุ งเทพฯ) มากขึ้นเรื่ อยๆ
ดังนั้น การศึกษาวิจยั ภาษาถิ่ นต่างๆ โดยเฉพาะภาษาไทยถิ่นเหนื อในแง่สภาพและบทบาท
จะเป็ นการเชื่ อมโยงไปถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและลักษณะการเปลี่ยนแปลง ของภาษาไทย
ถิ่นเหนืออย่างเป็ นระบบ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพและบทบาทภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากก
2. เพื่อศึกษาการเปลี่ ยนแปลงและปั จจัยการเปลี่ ยนแปลงภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพื้นที่ลุ่ม
น้ ากก
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 ศึกษาสภาพ คือ ลักษณะของคาภาษาไทยถิ่นเหนือ ประกอบด้วย หมวดคานาม หมวด
คากริ ยา หมวดคาวิเศษณ์ หมวดคาสรรพนามและคาแสดงคาถาม
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1.2 ศึกษาบทบาทของภาษาไทยถิ่นเหนื อในพื้นที่ลุ่มน้ ากก ได้แก่ พฤติกรรมที่คาดหวัง
จากการท าหน้า ที่ ของภาษาไทยถิ่ นเหนื อ ตามกลุ่ม ชนที่อาศัย อยู่ใ นพื้นที่ ลุ่ มน้ า กกในปั จจุ บ นั ได้
กาหนดไว้ ในฐานะเครื่ องมือในการสื่ อสาร จานวน 8 ด้าน
1.3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปั จจัยความเปลี่ยนแปลงภาษาไทยถิ่นเหนือในพื้นที่ลุ่มน้ า
กก ประกอบด้วย ศึกษาปั จจัยทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ที่อยูอ่ าศัย และอิทธิ พลภายนอก
ซึ่งมีผลสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของหน่วยเสี ยงสระและหน่วยเสี ยงพยัญชนะ
2. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ กลุ่มชนที่พูดภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพื้นที่ลุ่มน้ า จานวน 7
อาเภอ 102 หมู่บา้ น
3. ขอบเขตด้านสถานที่ ศึกษาเฉพาะชุ มชนลุ่ มแม่น้ ากกในเขตพื้นที่ในประเทศไทย ที่ใช้
ภาษาไทยถิ่นเหนือติดต่อสื่ อสารในชีวิตประจาวัน ได้แก่ บ้านห้วยมะเฟื อง หมู่ที่ 2 บ้านท่าตอน หมู่ที่
3 และบ้านร่ มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สิ้ นสุ ด ณ บ้านสบกก หมู่ที่
7 ตาบลบ้านแซว อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่ มชนที่พูดภาษาไทยถิ่ นเหนื อในเขตพื้นที่ ลุ่ม น้ า
จานวน 7 อาเภอ 102 หมู่บา้ น โดยมีกลุ่มตัวอย่างสาหรับสัมภาษณ์รายการคา (Word List) ภาษาไทย
ถิ่นเหนื อ ของกลุ่มผูบ้ อกภาษาสามระดับอายุ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเอาจานวนประมาณร้อยละ 20 ที่ได้จาก
การคานวณสัดส่ วนประชากร จานวน 384 คน รวมทั้งหมด 78 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างผู ้
บอกภาษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างระดับอายุที่ 1 (อายุระหว่าง
15 – 25 ปี : วัยรุ่ น) จานวน 26 คน กลุ่มตัวอย่างระดับอายุที่ 2 (อายุระหว่าง 35 – 45 ปี : วัยกลางคน)
จานวน 26 คน และกลุ่มตัวอย่างระดับอายุที่ 3 (อายุ 55 ปี ขึ้นไป : วัยผูใ้ หญ่ วัยชรา) จานวน 26 คน
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั สาหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1 จานวน 78 คน ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
(Interview From) คือ แบบบันทึกข้อมูลในการสัมภาษณ์ สาหรับเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ อก
ภาษาเป็ นรายบุคคล โดยแบ่งเนื้อหาในแบบบันทึกข้อมูลสัมภาษณ์ออกเป็ น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผูร้ ับการสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 อิทธิ พลภายนอกและพฤติกรรมการใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือ
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ตอนที่ 3 แบบบันทึกการสัมภาษณ์การออกเสี ยงคาศัพท์ภาษาไทยถิ่นเหนื อ (Word List)
จานวน 4 หมวด 500 คาศัพท์
3. การเก็บรวบรวมรายการคาศัพท์ (Word List) ภาษาไทยถิ่นเหนือ ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมรายการ
คาตลอดจนคาศัพท์ต่างๆ ที่กลุ่มใช้สื่อสารกันในชี วิตประจา เพื่อใช้สาหรับสัมภาษณ์และเป็ นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ในงานวิจยั ฉบับนี้ โดยมีลาดับขั้นตอน ดังนี้
3.1 การรวบรวมรายการคาศัพท์ (Word List) ภาษาไทยถิ่นเหนือ จานวน 750 หน่วยอรรถ
จากพจนานุกรม งานวิจยั และเอกสารวิชาการต่างๆ
3.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกรายการคาศัพท์ (Word List) ภาษาไทยถิ่นเหนื อ สาหรับใช้
ทดสอบกลุ่มผูบ้ อกภาษาสามระดับอายุ โดยกาหนด ดังนี้
3.2.1เป็ นคาศัพท์ที่ใช้ในชี วิตประจาวัน เช่ น คาเรี ยกอวัยวะต่างๆ ของร่ างกาย คา
เรี ยกกลุ่มเครื อญาติและกลุ่มบุคคลในชุมชน คาเรี ยกพืช ผัก ต้นไม้ และผลไม้ และกริ ยาอาการ เป็ น
ต้น
3.2.2 เป็ นค าศัพ ท์ที่ ภ าษาไทยถิ่ นเหนื อ ใช้รูป ศัพ ท์แตกต่ า งจากภาษาไทยกลาง
(ภาษาไทยถิ่นกรุ งเทพฯ)
3.2.3 เป็ นคาศัพท์ที่มีเสี ยงปฏิภาค (correspondences) ของเสี ยงสระหรื อพยัญชนะ
ต่างจากภาษาไทยกลาง (ภาษาไทยกรุ งเทพฯ)
4. การทดลองคาศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั จานวน 750 หน่วยอรรถ ของภาษาไทยถิ่ นเหนื อ ไป
สัมภาษณ์ผบู ้ อกภาษาสามระดับอายุที่ใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือในชีวติ ประจาวัน จานวน 6 คน คือ ระดับ
อายุที่หนึ่ง จานวน 2 คน ระดับอายุที่สอง จานวน 2 คน และ ระดับอายุที่สาม จานวน 2 คน
หลังจากนาคาศัพท์ จานวน 750 หน่วยอรรถของภาษาไทยถิ่นเหนือไปสัมภาษณ์กบั กลุ่ม
ผูบ้ อกภาษาทั้งสามระดับอายุแล้ว ทาให้พบปัญหาในการสัมภาษณ์ ได้แก่
4.1 คาศัพท์บางคาศัพท์ผบู ้ อกภาษาได้ออกเสี ยงเหมือนกันกับภาษาไทยกลาง (ภาษาไทย
กรุ งเทพฯ) ส่ วนใหญ่เป็ นคาร่ วมเชื้อสาย (Cognate Words) เช่น ลุง ป้า แม่ หัว หู แขน ขา หู ตา กา ไก่
เป็ นต้น ไม่มีความแตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการนาไปวิเคราะห์
4.2 คาศัพท์บางคาศัพท์ เป็ นคาศัพท์ที่ไม่มีใช้ในชีวิตประจาวัน และเป็ นศัพท์โบราณ ทา
ให้ผบู ้ อกภาษาระดับอายุที่หนึ่ งและที่สองบางคนไม่รู้จกั จึงไม่สามารถออกเสี ยงได้ ทาให้ไม่สามารถ
จดบันทึกคาศัพท์และนาไปวิเคราะห์คาศัพท์น้ นั ๆ
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4.3. คาบางคาผูบ้ อกภาษาสามระดับอายุเข้าใจไม่ตรงกันหรื อเกิดความสับสน รวมทั้งไม่
รู ้ จกั ค าศัพ ท์บ างประเภททั้ง ค าศัพท์ภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่ นเหนื อ แม้ว่าจะให้ดูรูปภาพ
ประกอบแล้ว
ดัง นั้น ผูว้ ิ จยั จึ ง ได้ตดั ค าศัพ ท์ที่ เป็ นค าร่ วมเชื้ อสาย (Cognate Words) และค าที่ มี
ปัญหาดังได้กล่าวแล้วนั้น คงเหลือคาศัพท์จานวนทั้งสิ้ น 500 หน่วยอรรถ เพื่อจะนาไปสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่า งของผูบ้ อกภาษาทั้ง 78 คน และจะสามารถนามาวิเคราะห์ ใ ห้เห็ นถึ ง สภาพและบทบาท
ภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากกต่อไปได้ แบ่งออกเป็ น 4 หมวด คือ
4.3.1 หมวดคานาม จานวน 313 หน่วยอรรถ
4.3.2 หมวดคากริ ยา จานวน 142 หน่วยอรรถ
4.3.3 หมวดคาวิเศษณ์และคาคุณศัพท์ จานวน 35 หน่วยอรรถ
4.3.4 หมวดคาสรรพนามและคาแสดงคาถาม จานวน 10 หน่วยอรรถ
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินการดังต่อไปนี้
5.1 การเก็บข้อมูล ผูว้ จิ ยั จะเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์ผบู ้ อกภาษาโดยตรง โดยนารายการ
คาศัพท์และอุปกรณ์ประกอบการเก็บข้อมูล เพราะการเก็บข้อมูลด้วยวิธีน้ ี จะทาให้ได้ขอ้ มูลถูกต้อง
ตามวัตถุประสงค์ เพราะเมื่อเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้คาศัพท์ ความหมายของคาศัพท์ เป็ นต้น
ผูว้ จิ ยั สามารถสอบถามผูบ้ อกภาษาได้ทนั ที ซึ่งจะทาให้ได้ขอ้ มูลถูกต้องสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้นกว่าเดิม
5.2 การจัดบันทึกการออกเสี ยงคาศัพท์ของผูบ้ อกภาษาทั้งสามระดับอายุ ผูว้ ิจยั ใช้สัท
อักษร (IPA : International Phonetic Association) ของสมาคมสัทศาสตร์ นานาชาติ และได้ดดั แปลง
สัญ ลัก ษณ์ สั ทศาสตร์ บ างตัว เพื่ อให้ส ะดวกในการจัดพิ มพ์งานวิจ ัย ระบบเสี ย งวรรณยุก ต์ที่ ใ ช้
ประกอบสัทอักษร ใช้ระบบตัวเลขบันทึกทั้งหมด
5.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ดา้ นเนื้อหาของแบบบันทึกข้อมูลและแบบสัมภาษณ์โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในกรณี ที่มีปัญหาหรื อเกิ ดความไม่ชดั เจน ผูว้ ิจยั จะนาคาศัพท์ที่มี
ปั ญหาไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทัว่ ไปในเขตพื้นที่เดียวกัน เพื่อความถูกต้องแม่นยาอีกครั้งหนึ่ง
6. เกณฑ์หรื อแนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละขั้นตอน จาแนกการวิเคราะห์เชิ งเนื้ อหา
ตาม
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วัตถุประสงค์ การวิจัย คือ
1. การศึกษาสภาพและบทบาทภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากก
2. การศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ ยนแปลงและปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงภาษาไทยถิ่ น
เหนือในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากก
3. เสนอผลการวิจยั และสรุ ปผล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์จาแนกเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาสภาพภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพืน้ ทีล่ ่มุ นา้ กก
การศึ กษาวิเคราะห์ สภาพหรื อลักษณะของภาษาไทยถิ่ นเหนื อในเขตพื้นที่ ลุ่มน้ ากกใน
ปัจจุบนั ศึกษาการแปรด้านการใช้ศพั ท์ของผูบ้ อกภาษาไทยถิ่นเหนือสามระดับอายุ จากจานวนหน่วย
อรรถทั้งหมด 500 หน่วยอรรถ จาแนกเป็ น 3 รู ปแบบ พบว่า
การใช้ศพั ท์ภาษาไทยถิ่นเหนื อทั้งสามระดับอายุ มีจานวนทั้งสิ้ น 914 ศัพท์ พบว่า ผูบ้ อก
ภาษาระดับอายุที่ 3 ใช้ศพั ท์ภาษาไทยถิ่นเหนื อมากที่สุด จานวน 331 ศัพท์ คิดเป็ นค่าร้อยละ 36.22
รองลงมาได้แก่ ผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 2 จานวน 300 ศัพท์ คิดเป็ นค่าร้ อยละ 32.82 และน้อยที่สุด
ได้แก่ ผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 1จานวน 283 ศัพท์ คิดเป็ นค่าร้อยละ 30.96
ส่ วนการใช้ภาษาไทยถิ่นเหนื อร่ วมกับภาษาไทยกลาง (ภาษาไทยถิ่นกรุ งเทพฯ) มีจานวน
ทั้งสิ้ น 500 ศัพท์ พบว่า อันดับที่หนึ่ ง ได้แก่ ผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 2 จานวน 198 ศัพท์ คิดเป็ นค่า
ร้อยละ 39.60 รองลงมา ได้แก่ ผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 1จานวน 183 ศัพท์ คิดเป็ นค่าร้อยละ 36.60
และน้อยที่สุด ผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 3 จานวน 119 ศัพท์ คิดเป็ นค่าร้อยละ 23.80
นอกจากนี้ การใช้ศพั ท์ภาษาไทยกลาง (ภาษาไทยถิ่นกรุ งเทพฯ) มีจานวนทั้งสิ้ น 36 ศัพท์
พบว่า อันดับ ที่ ห นึ่ ง ได้แก่ ผูบ้ อกภาษาระดับ อายุที่ 1 จานวน 34 ศัพ ท์ คิ ดเป็ นค่ า ร้ อยละ 94.44
รองลงมา ได้แก่ ผูบ้ อกภาษาระดับ อายุ ที่ 2 จ านวน 2 ศัพ ท์ คิ ด เป็ นค่า ร้ อยละ 5.56 ส่ ว นผูบ้ อก
ภาษาระดับอายุที่ 3 ไม่พบการใช้
จากรู ปแบบการแปรด้านการใช้ศพั ท์ของผูบ้ อกภาษาไทยถิ่นเหนื อในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากก
ทั้งสามระดับอายุ จานวน 3 ลักษณะนั้น มีขอ้ น่าสังเกต คือ ลักษณะการใช้คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นเหนือ
ปนกับคาศัพท์ภาษาไทยกลางนั้น ส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 1 และกลุ่ มผูบ้ อก
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ภาษาระดับอายุที่ 2 ส่ วนกลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 3 จะใช้คาศัพท์ภาษาไทยถิ่ นเหนื อเกื อบทุ ก
หน่วยอรรถ ส่ วนคาศัพท์ที่กลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้คาศัพท์ภาษาไทยกลาง มักเกิดขึ้นกับ
กลุ่มค าศัพท์ที่มีลกั ษณะเฉพาะของภาษาไทยถิ่ นเหนื อ ยิ่งเป็ นคาศัพท์ภาษาไทยถิ่ นเหนื อในกลุ่ ม
คาศัพ ท์โบราณหรื อเป็ นกลุ่ ม ค าศัพท์ที่ ไ ม่ป รากฏสิ่ งนั้นๆ ในปั จจุ บ นั หรื อเป็ นกลุ่ ม ค าศัพ ท์ที่ ไ ม่
สัมพันธ์กบั วิถีชีวิตประจาวัน กลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 1 จะไม่ทราบและจะใช้คาศัพท์ภาษาไทย
กลางทั้งหมด แต่ใช้สาเนียงและระบบวรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่นเหนือ
ในส่ วนคาศัพท์ภาษาไทยถิ่นเหนื อที่ใช้ต่างกันกับภาษาไทยกลางนั้น จะปรากฏการใช้ท้ งั
สามระดับอายุ ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่า กลุ่ มตัวอย่างผูบ้ อกภาษาส่ วนใหญ่ยงั คงให้ความสาคัญและใช้
ภาษาไทยถิ่ นเหนื อในชี วิตประจาวันอยู่ไม่นอ้ ย ส่ วนคาศัพท์ภาษาไทยถิ่นเหนื อที่ผูบ้ อกภาษาระดับ
อายุที่ 1 ใช้เหมือนกันกับกลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 3 จะพบในเขตชุ มชนชนบท แสดงให้เห็นว่า
คาศัพท์ที่ชุมชนใช้จะสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และปั จจัย 4 เมื่อ
สิ่ งเหล่านี้เปลี่ยนไป ผูใ้ ช้คาศัพท์ก็ยอ่ มเกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปด้วย
2. การวิเคราะห์ บทบาทภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพืน้ ทีล่ ่มุ นา้ กกในปัจจุบัน
ผลการวิเคราะห์บทบาทภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากกที่สัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้ภาษาของกลุ่มชนในท้องถิ่น โดยภาพรวม พบว่า มีค่าคะแนนเท่ากับ 19.44 (2.43) อยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
อันดับที่ 1 ได้แก่ ข้อที่ 4 ถ้าผูบ้ อกภาษากับบุคคลที่พูดภาษาไทยถิ่นเหนื อเดินทางไปใน
เขตพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือ จะพูดคุยกับบุคคลนั้นด้วยภาษาอะไร มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.00 อยู่ในระดับมาก (ทุ กคนใช้ภาษาไทยถิ่ นเหนื อ) อันดับที่ 2 ได้แก่ ข้อที่ 1 ผูบ้ อกภาษาพูดคุ ย
สื่ อสารกับบุคคลในครอบครัวตนเองด้วยภาษาอะไร มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 อยู่ในระดับมาก
(คนส่ วนมากใช้ภาษาไทยถิ่ นเหนื อ) อันดับที่ 3 ได้แก่ ข้อที่ 2 ผูบ้ อกภาษาพูดคุ ยสื่ อสารกับบุ คคล
ภายในชุ มชนหรื อภายในหมู่บา้ นของตนเองด้วยภาษาอะไร มีค่าคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 2.81 อยู่ใน
ระดับมาก (คนส่ วนมากใช้ภาษาไทยถิ่นเหนื อ) และอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ ข้อที่ 3 ถ้ามีคนต่างถิ่นมา
สอบถามหรื อสนทนาด้วยภาษาไทยกลาง (ภาษากรุ งเทพฯ) ผูบ้ อกภาษา จะตอบด้วยภาษาอะไร มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ1.59 อยูใ่ นระดับน้อย (คนส่ วนน้อยใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือ)
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3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีผลต่ อการเปลี่ยนแปลงภาษาไทยถิ่นเหนือในเขต
พืน้ ทีล่ ่ มุ นา้ กก
การศึ กษาวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงภาษาไทยถิ่ นเหนื อในเขตพื้นที่ ลุ่ มน้ ากก มุ่ง เน้น
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเสี ยง (Sound Change) ได้แก่ ศึกษาการแปรด้านหน่ วยเสี ยงสระและ
หน่วยเสี ยงพยัญชนะ ที่สัมพันธ์กบั ปั จจัยตัวแปรทางสังคมทั้ง 5 ตัวแปร คือ เพศ อายุ การศึกษา ที่อยู่
อาศัย และอิ ท ธิ พ ลภายนอก จัดเป็ นหน่ วยเสี ยงที่ มีโอกาสเปลี่ ย นแปลงมากที่ สุ ด โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงจากหน่วยเสี ยงหนึ่งเป็ นอีกหน่วยเสี ยงหนึ่ง ตามการออกเสี ยงหน่วยเสี ยงสระและหน่วย
เสี ยงพยัญชนะภาษาไทยกลาง ถื อเป็ นหน่วยเสี ยงที่ตรงกันข้ามกันหรื อเป็ นหน่วยเสี ยงที่เป็ นปฏิภาค
กัน (Correspondence) ได้แก่ หน่ วยเสี ยงสระ จานวน 4 หน่วยเสี ยง คือ // /o/ /e:/ /o:/ และหน่ วย
เสี ยงพยัญชนะ จานวน 8 หน่วยเสี ยง คือ /p/ /t/ /c/ /k/ // /s/ /h/ /l/
สรุ ปผลการวิเคราะห์ พบว่า การเปลี่ยนแปลงหน่วยเสี ยงสระและหน่ วยเสี ยงพยัญชนะ
ภาษาไทยถิ่ นในเขตพื้นที่ ลุ่ม น้ า กก สัม พันธ์กบั ปั จจัย ตัวแปรทางสั งคมทั้ง 4 ด้า น คื อ ระดับอายุ
การศึ ก ษา ถิ่ นที่อยู่อาศัย และอิ ทธิ พลภายนอก ส่ วนปั จจัย ตัวแปรทางสังคมด้านเพศ กับการแปร
หน่วยเสี ยงสระและหน่วยเสี ยงพยัญชนะภาษาไทยถิ่นเหนื อในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากกมีความแตกต่างกัน
ระหว่างเพศชายและเพศหญิงจริ ง แต่การแปรนี้ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน และไม่สัมพันธ์กบั ตัวแปรด้าน
อื่นๆ อีก 4 ด้าน ทาให้ไม่สามารถสรุ ปได้ว่า ตัวแปรด้านเพศมีผลต่อการแปรหน่ วยเสี ยงสระและ
หน่ วยเสี ยงพยัญชนะภาษาไทยถิ่ นเหนื ออย่างเป็ นระบบและสามารถจาแนกเป็ นข้อมูลทางสถิติได้
เมื่อนาไปทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ทาให้ทราบว่า ตัวแปรด้านเพศไม่มีผลหรื อมี
อิทธิ พลต่อการแปรหน่วยเสี ยงสระและหน่วยเสี ยงพยัญชนะภาษาไทยถิ่นเหนือ ส่ วนตัวแปรด้านอายุ
การศึ กษา ถิ่นที่อยู่อาศัย และอิทธิ พลภายนอก มี ความสัมพันธ์กบั การแปรและปั จจัยการแปรตาม
ข้อมูลทางสถิติบ่งชี้
ปัจจัยด้านระดับอายุมีผลต่อการแปรและไม่แปรภาษาไทยถิ่นเหนือมากที่สุด มีปัจจัยทาง
สังคมที่เหลือเป็ นปัจจัยสนับสนุน โดยแบ่งกลุ่มผูบ้ อกภาษาออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มผูบ้ อกภาษาที่มีผลต่อการแปรหน่วยเสี ยงสระและหน่วยเสี ยงพยัญชนะภาษาไทย
ถิ่ นเหนื อในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากกมากที่สุด คือ กลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 1 ที่ศึกษาในสถานศึกษา
ภายนอกชุมชน มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตชุมชนเมือง และได้รับอิทธิพลภายนอกมาก
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2. กลุ่มผูบ้ อกภาษาที่มีผลต่อการแปรหน่วยเสี ยงสระและหน่วยเสี ยงพยัญชนะภาษาไทย
ถิ่ นเหนื อในเขตพื้ นที่ ลุ่ ม น้ า กกน้อยที่ สุ ด คื อ กลุ่ ม ผูบ้ อกภาษาระดับ อายุ ที่ 3 ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ
ประถมศึกษา มีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตชุมชนชนบท และได้รับอิทธิพลภายนอกน้อย
3. กลุ่มผูบ้ อกภาษาที่มีผลต่อการแปรหน่วยเสี ยงสระและหน่วยเสี ยงพยัญชนะภาษาไทย
ถิ่นเหนื อในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากก ที่อยู่ก่ ึงกลางระหว่างกลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 1 และกลุ่มผูบ้ อก
ภาษาระดับอายุที่ 3 ได้แก่ กลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 2 ถือว่าเป็ นกลุ่มที่เป็ นรอยต่อระหว่างกลุ่มผู ้
บอกภาษาทั้งสองช่ วงอายุ เพราะถ้าได้รับอิทธิ พลปั จจัยทางสังคมทั้ง 4 ด้านเช่นเดียวกับกลุ่มผูบ้ อก
ภาษาระดับอายุที่ 1 ก็จะมีแนวโน้มต่อการแปรหน่วยเสี ยงสระและหน่วยเสี ยงพยัญชนะภาษาไทยถิ่น
ในเขตพื้นที่ ลุ่มน้ ากกมาก และถ้าได้รับอิ ทธิ พลปั จจัยทางสังคมทั้ง 4 ด้านเช่ นเดี ยวกับกลุ่มผูบ้ อก
ภาษาระดับอายุที่ 3 ก็จะมีแนวโน้มต่อการแปรหน่วยเสี ยงสระและหน่วยเสี ยงพยัญชนะภาษาไทยถิ่น
ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากกน้อยไปด้วย
อภิปรายผล
การศึกษาสภาพหรื อลักษณะการใช้ศพั ท์ภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากก ของกลุ่ม
ตัวอย่างผูบ้ อกภาษาสามระดับอายุ ผลจากการศึ กษาวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ลักษณะการใช้คาศัพท์
ภาษาไทยถิ่ นเหนื อปนกับภาษาไทยกลางนั้น ส่ วนใหญ่จะเป็ นกลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 1 และ
กลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 2 ส่ วนกลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 3 ใช้คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นเหนือทั้ง 4
หมวดเกือบทุกหน่วยอรรถ สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจยั ของ Liamprawat (2013) พบว่า กลุ่มผูบ้ อก
ภาษาระดับอายุที่ 3 (อายุต้ งั แต่ 18 – 35 ปี ) จะใช้ศพั ท์อื่นโดยเฉพาะศัพท์ภาษาไทยกลาง (ภาษาไทย
ถิ่นกรุ งเทพฯ) แทนศัพท์ไทดามากที่สุด รองลงมาเป็ นกลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 2 (อายุต้ งั แต่ 45 55 ปี )
เมื่อพิจารณาคาศัพท์ที่กลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 1 ใช้คาศัพท์ภาษาไทยกลางแทนคาศัพท์
ภาษาไทยถิ่ นเหนื อ แต่ใช้สาเนี ยงและระบบวรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่ นเหนื อ ลักษณะการใช้คาศัพท์
ดังกล่าวนั้น เริ่ มมีมากขึ้นในปั จจุบนั เพราะอิทธิ พลของภาษาไทยกลางที่ปรากฏในสื่ อรู ปแบบต่างๆ
เช่ น สถานี วิท ยุก ระจายเสี ย งและสถานี วิท ยุโทรทัศ น์ สื่ อดิ จิท ลั สารสนเทศสมัย ใหม่ ร่ วมทั้ง สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ต่างๆ เป็ นต้น ลักษณะเช่ นนี้ เป็ นอิทธิ พลของภาษาไทยกลางที่ มีผลครอบงาภาษาถิ่น ซึ่ งมี
อิทธิ พลทางการสื่ อสารน้อยกว่า ภาษาที่มีอิทธิ พลในการสื่ อสารน้อยกว่า จึงมักถูกภาษาที่มีอิทธิ พล
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ทางการสื่ อสารเหนื อกว่าครอบงา สอดคล้องกับผลสรุ ปงานวิจยั ของ Saengsrichan (1998) ซึ่ งพบว่า
กลุ่มผูบ้ อกภาษาชาวไทลื้ อ ระดับอายุที่ 16 – 30 ปี พูดภาษาไทลื้อน้อยลง แต่จะพูดภาษาไทยกลาง
และภาษาคาเมือง (ภาษาไทยถิ่ นเหนื อ) มากขึ้น แสดงให้เห็ นว่า กลุ่ มคนที่พูดภาษาไทยกลางและ
ภาษาไทยถิ่ น เหนื อ มี จ านวนมากและมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสื่ อ สารของคนไทลื้ อ สอดคล้อ งกับ ผล
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาศัพท์และการออกเสี ยงคาศัพท์ภาษาถิ่ นอุบลฯ ของคนสองระดับอายุ
ของ Sukkhawan (2004) ซึ่ งผลการวิจยั ชี้ชดั ว่า คนอุบลฯ รุ่ นเยาว์ใช้ภาษาถิ่นอุบลฯ ในชีวติ ประจาวัน
น้อยมาก และมีคาศัพท์บางคาศัพท์สูญหายไปจากชีวติ ประจาวัน แต่ใช้คาศัพท์ภาษาอื่นๆ โดยเฉพาะ
ภาษาไทยกลางแทน และสอดคล้องกับผลสรุ ปของ Liamprawat and Wattanaprasert (1996) จากการ
ศึกษาวิจยั เรื่ องวิเคราะห์การใช้คาและการแปรของภาษาของคนสามระดับอายุในชุมชนภาษาลาวลุ่ม
น้ า ท่ า จี น พบว่า ผูบ้ อกภาษาระดับ อายุ 15 – 30 ได้รับ อิ ท ธิ ภาษาไทยกรุ ง เทพฯ ผ่า นสื่ อ มวลชน
การศึกษา ตลอดจนการพบปะคนต่างถิ่น ทาให้ภาษาของผูบ้ อกภาษาในระดับอายุดงั กล่าวมีโอกาส
แปรได้ง่ายกว่า ลักษณะเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่า ภาษาไทยถิ่นที่ตกอยู่ในวงล้อมของภาษาที่มีอิทธิ พล
ทางการสื่ อสารและทางสังคมที่เหนื อกว่า ทั้งจากภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่นที่เหนื อกว่า ย่อม
ถูกดูดกลืนได้ง่ายกว่า
บทบาทภาษาไทยถิ่ นเหนื อในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากกที่สัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการใช้ภาษาของ
กลุ่ ม ชนในท้อ งถิ่ น ในปั จ จุ บ ัน ผลการวิ จ ัย พบว่ า ภาษาไทยถิ่ น เหนื อ ยัง คงด ารงบทบาทใน
ชีวติ ประจาวันของผูค้ นในท้องถิ่นคล้ายในอดีต เพราะโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก แต่มีขอ้ ที่ควร
พิจารณา คือ ข้อที่ 5 เมื่อไปติดต่อธุ ระในสถานที่ราชการหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จะติดต่อ
บุคคลที่พูดภาษาไทยกลาง ในหน่วยงานนั้น ด้วยภาษาอะไร คาตอบของกลุ่มผูบ้ อกภาษาส่ วนใหญ่
จะใช้ภาษาไทยกลาง จากผลวิจยั ดังกล่าวนั้น จะแปรผลว่า ชุมชนท้องถิ่นไม่มีความภาคภูมิใจหรื อไม่
ใส่ ใจภาษาไทยถิ่นเหนือไม่ได้ เพราะผลดังกล่าวนั้นจะไปขัดแย้งกับข้ออื่นๆ ผูว้ ิจยั จึงได้สัมภาษณ์ใน
เชิงลึก กลุ่มผูบ้ อกภาษาที่ตอบแบบสอบถามได้ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมว่า ปั จจุบนั ผูค้ นในชุมชนที่มีอายุ 60
ปี ลงมา จะพูดและฟั งภาษาไทยกลาง (ภาษากรุ งเทพฯ) ได้เกือบทุกคน เพราะเป็ นภาษากลางของ
ประเทศไทย ดังนั้น เมื่อบุคคลในหน่ วยงานราชการหรื อหน่ วยงานองค์ปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่พูด
ภาษาไทยกลาง ก็สามารถพูดคุยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาไทยกลางได้เช่นกัน การพูดภาษาไทยกลาง
เช่นนั้น ไม่ใช่เพราะบุคคลผูน้ ้ นั ขาดความภาคภูมิใจในภาษาไทยถิ่นของตนเอง แต่เป็ นเพราะต้องการ
สื่ อสารกับบุคคลอื่นได้สะดวกและการสื่ อสารเรื่ องราวต่างๆ สัมฤทธิ์ ผล
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ผลจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปั จจัยที่มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลงภาษาไทยถิ่ นเหนื อ
จะพบว่า กลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับที่ 1 และกลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 2 มีแนวโน้มว่าจะใช้ภาษาไทย
กลางทั้ง หน่ วยเสี ยงสระและหน่ วยเสี ย งพยัญชนะ เพราะในอดี ตหน่ วยเสี ยงบางหน่ วยเสี ย งของ
ภาษาไทยถิ่นเหนือ ไม่ปรากฏการใช้ในการติดต่อสื่ อสารในชีวิตประจาวัน เช่น หน่วยเสี ยงพยัญชนะ
ภาษาไทยกลาง คือ [ch] และ [r] แต่ในปั จจุบนั เริ่ มปรากฏมีการใช้ในกลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 1
และมีแนวโน้มว่าจะมีมากขึ้น ส่ วนหน่ วยเสี ยงพยัญชนะภาษาไทยถิ่นเหนื อบางหน่ วยเสี ยง คือ []
กลุ่มผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 1 เริ่ มจะใช้หน่วยเสี ยง [y] แทนเกือบทุกๆ หน่วยอรรถ แสดงให้เห็นว่า
ปั จ จัย ด้า นการศึ ก ษา อิ ท ธิ พ ลภายนอก (การรั บ สารจากสื่ อ วิท ยุ ก ระจายเสี ย ง สื่ อ โทรทัศ น์ สื่ อ
สารสนเทศสมัยใหม่อื่นๆ) ร่ วมทั้งค่านิ ยมของบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ภาษาไทยถิ่นเหนื อ สอดคล้องตามข้อสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ คือ ปั จจัยทางสังคม 5 ตัวแปร คือ เพศ อายุ
การศึกษา ถิ่ นที่อยู่อาศัย และอิทธิ พลภายนอก มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาษาไทยถิ่นเหนื อในเขต
พื้นที่ลุ่มน้ ากก แต่อย่างไรก็ตาม ในส่ วนของตัวแปรในด้านเพศนั้น เมื่อนามาพิจารณาเชิงสัมพันธ์กบั
ตัวแปรอื่ นๆ ก็พบว่า มี ผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาษาไทยถิ่ นเหนื อน้อยมาก เพราะเพศชายและเพศ
หญิงมีอตั ราการเปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนแปลงพอๆ กัน ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่ ตัวแปรด้านอายุ มีผล
ต่อการเปลี่ ยนแปลงภาษาไทยถิ่นเหนื อในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากกมากที่สุด รองลงมา คือ ถิ่ นที่อยู่อาศัย
การศึ กษา และอิท ธิ พ ลภายนอก ตามลาดับ สอดคล้องกับการศึ กษาของ Tanwatthananan (1982)
พบว่า เสี ยงพยัญชนะภาษาถิ่ นเชี ยงใหม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยสัมพันธ์กบั ปั จจัยทางสังคม คือ อายุ
ถิ่นที่อยูอ่ าศัย และอิทธิพลภายนอก ส่ วนตัวแปรด้านเพศ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงภาษา
ถิ่นเชี ยงใหม่ ส่ วน Saeng-ngam (2006) มีขอ้ ค้นพบว่า การแปรเสี ยงมักจะเกิ ดขึ้นกับกลุ่มคนในวัย
หนุ่มสาว และสอดคล้องกับการศึกษาของ Jiaphong (2010) ที่ กล่าวถึงความแตกต่างการใช้ภาษาใน
ชุ ม ชนเมื อ งกั บ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เกิ ด จากการติ ด ต่ อ ของผู ้ค นที่ มี ค วามหลากหลายวัฒ นธรรม
ความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยี และความเข้ม ข้นในการใช้ภาษาไทยกลางในการติ ดต่ อราชการ
นอกจากนี้ Burutphat (2013) ซึ่ งได้สรุ ปจากผลวิจยั การแปรและการเปลี่ ยนแปลงในภาษาไทยโซ่ ง
โดยแสดงให้เห็ นว่า การแปรหน่วยเสี ยงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในภาษาไทยโซ่ ง วิเคราะห์
การแปรตามอายุของผูพ้ ูด และตามถิ่นที่อยูอ่ าศัยของผูพ้ ูด ทิศทางของการแปรเสี ยงที่เกิดขึ้นในผูบ้ อก
ภาษาวัยหนุ่มสาว คือ มีแนวโน้มการออกเสี ยงภาษาไทยมากขึ้น
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ผลจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น อาจทาให้อนาคต หน่วยเสี ยงสระและหน่วย
เสี ยงพยัญชนะของภาษาไทยถิ่นเหนื อในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากก อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนหรื อ
คล้ายกับหน่วยเสี ยงภาษาไทยกลาง จนอาจทาให้สูญหน่วยเสี ยงไป คือ
หน่วยเสี ยงสระเดี่ยว [, o] จะกลายเป็ นหน่วยเสี ยงสระเดี่ยว [, u] และหน่วยเสี ยงสระ
เดี่ยว[o:, e:] จะกลายเป็ นหน่วยเสี ยงสระประสม [ua, ia]
หน่ ว ยเสี ย งพยัญ ชนะกลุ่ ม ภาษา p Group เสี ย งกัก ไม่ ก้อ ง ไม่ มี ก ลุ่ ม ลม ([p, t, c, k) จะ
กลายเป็ น ph Group เสี ยงกัก ไม่กอ้ ง มีกลุ่มลม (ph, th, ch, kh) เสี ยงนาสิ ก ก้อง [] จะกลายเป็ นเสี ยง
เปิ ด (เสี ยงกึ่งสระ) ก้อง [y] เสี ยงเสี ยดแทรก ไม่กอ้ ง [s, h] จะกลายเป็ นเสี ยงกัก ไม่กอ้ ง มีกลุ่มลม [ch]
และจะกลายเป็ นเสี ยงลิ้นรัว ก้อง [r] นอกจากนี้ ยังมีอีกหน่วยเสี ยงหนึ่ง คือ เสี ยงข้างลิ้น ก้อง [l] เริ่ ม
กลายเป็ นเสี ยงลิ้นรัว ก้อง [r] ในปั จจุบนั มากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงหน่วยเสี ยงสระและหน่วยเสี ยงพยัญชนะภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพื้นที่ลุ่ม
น้ ากกที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นอย่างเป็ นระบบ โดยมีปัจจัยด้านการศึกษาและ
ปัจจัยด้านการพบปะติดต่อกันของกลุ่มผูบ้ อกภาษา (Contact) กับบุคคลอื่นหรื อสภาพแวดล้อมอื่นใน
ภายนอกชุ ม ชน มี อิท ธิ พ ลต่อการเปลี่ ยนแปลงภาษา สอดคล้องกับ ผลการศึ ก ษาวิจยั ของ Chanta
(1992) พบว่า คาเรี ยกขานของกลุ่มผูบ้ อกภาษาในชุมชนเมืองและในชุมชนชนบท อาจจะเหมือนหรื อ
แตกต่ า งกัน ตามปั จ จัย ทางสั ง คม คื อ เพศ วัย อายุ ความแตกต่ า งในการใช้ค า แนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงภาษาถิ่นเชี ยงใหม่มีมากขึ้นในอนาคต เช่น อิทธิ พลของภาษาไทยกลางเข้ามามีบทบาท
ในการใช้ภาษาของคนในท้องถิ่นมากขึ้น ทั้งการติดต่อราชการ การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนและ
การสื่ อสารกันในชุมชน ซึ่งลักษณะดังกล่าวนั้น เป็ นแนวคิดของนักภาษาศาสตร์ เปรี ยบเทียบแนวการ
กระจายตัว (Diffusionists) (Gumperz, 1971 : 120) เป็ นการเปลี่ยนภาษาจากลักษณะหนึ่ งไปเป็ นอีก
ลัก ษณะหนึ่ ง เป็ นปรากฏการณ์ ข องภาษาที่ ม าสั ม พัน ธ์ ก ัน (Language in Contact) เพราะการ
เปลี่ ยนแปลงหน่ วยเสี ยงสระและหน่วยเสี ยงพยัญชนะภาษาไทยถิ่นเหนื อในเขตพื้นที่ ลุ่มน้ ากก มี
แนวโน้ม เปลี่ ย นเป็ นหน่ วยเสี ย งสระและหน่ วยเสี ย งพยัญ ชนะภาษาไทยกลาง ตามแนวคิ ดของ
Weinreich (1953) ซึ่ งหน่วยเสี ยงสระและหน่วยเสี ยงพยัญชนะทั้ง 12 หน่วยเสี ยงที่ใช้ในการศึกษานั้น
ส่ วนใหญ่ จ ะเป็ นหน่ ว ยเสี ย งที่ ต รงกันข้า มหรื อเป็ นปฏิ ภาคกัน (Correspondence) กับ หน่ วยเสี ย ง
ภาษาไทยกลางนั้นเอง
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บทสรุ ป

สภาพและบทบาทหน่วยเสี ยงสระและหน่วยเสี ยงพยัญชนะภาษาไทยถิ่ นเหนื อในเขตพื้นที่
ลุ่มน้ ากก จากการเก็บข้อมูลตัวแทนผูบ้ อกภาษาสามระดับอายุในปั จจุบนั เริ่ มมีการแปรการใช้ศพั ท์
ตลอดถึ งการแปรของหน่ วยเสี ย งสระและหน่ วยเสี ยงพยัญชนะ ทาให้คาดการณ์ ได้ว่า ในอนาคต
ภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพื้นที่ลุ่มน้ ากก ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง แม้จะมีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไปก็
ตาม ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะตัวแทนกลุ่มตัวอย่างผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 1 (15 – 25 ปี ) มีแนวโน้มว่าจะใช้
ศัพท์ภาษาไทยกลาง (ภาษาไทยถิ่นกรุ งเทพฯ) มากขึ้น ดังนั้น ในอนาคตกลุ่มผูบ้ อกอายุระดับนี้เติบโต
ขึ้น ย่อมใช้ศพั ท์ภาษาไทยถิ่นเหนือน้อยลงไป ยังมีอิทธิ พลในด้านการใช้ศพั ท์ภาษาไทยกลางต่อกลุ่ม
ผูบ้ อกภาษาระดับอายุที่ 1 ที่เติบโตขึ้นมาแทนที่อีกด้วย
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ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Department of Thai Language, Faculty of Humanities, Kasetsart University

1, 2, 3

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการนามศัพท์ “ทนาย” ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึง
สมัยรัตนโกสิ นทร์ จากเอกสารร้อยแก้ว ประเภทสารคดีและพจนานุ กรม ผลการวิจยั พบนามศัพท์
“ทนาย” ปรากฏในภาษาไทยจานวน 6 คา จาแนกเป็ น 2 ด้านคือ ด้านคาและด้านความหมาย โดยด้าน
คา แบ่งเป็ น 2 สมัยได้แก่สมัยอยุธยา พบจานวน 4 คาได้แก่ ทนาย ทนายคบ ทนายปื น ทนายเลื อก
และสมัยรัตนโกสิ นทร์ พบจานวน 2 คาคือ ทนายเรื อน ทนายความ ส่ วนด้านความหมายพบนามศัพท์
“ทนาย” ที่มีการเปลี่ ยนแปลงจานวน 1 คาคื อคาว่า ทนาย โดยปรากฏการเปลี่ ยนแปลงในลักษณะ
ความหมายกว้างออกในสมัยอยุธยา เดิมมีความหมายว่า เจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ และผูร้ ับใช้ขุน
นาง ต่อมามีความหมายเพิ่มขึ้นในช่วงปลายสมัยอยุธยา คือ ตัวแทนของนาย และสมัยรัตนโกสิ นทร์
พบการเปลี่ ยนแปลงความหมายในลักษณะย้ายที่โดยเปลี่ ยนจากความหมายเดิ มที่ปรากฏในสมัย
อยุธยาไปมีความหมายว่า ผูว้ า่ ความแทน ซึ่งเป็ นความหมายของคาว่า ทนายความ
คาสาคัญ: พัฒนาการ, นามศัพท์ “ทนาย”
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Abstract
This research aims to present an analysis of the development of the common noun “tha-nai”
during the Ayutthaya and Rattanakosin periods, as found in prose documents, including feature
articles and dictionaries. The results of the study showed that the sources presented six words with
the common noun “tha-nai”, which could be divided into two main features: word and meaning. At
the word level, “tha-nai” appeared in the Ayutthaya period in four different words: tha-nai (a
government official or an officer), tha-nai-khob (an officer in charge of the torch lighting), tha-naipeun (an escort with firearms) and tha-nai-leuak (the king’s royal guard, largely recruited from
potential boxers). There were two words found in the Rattanakosin period: tha-nai-reuoen (a
domestic worker) and tha-nai-khwam (a person who practices law and conducts cases in court).
When considering its meaning, “tha-nai” changed in the two periods. The word had been used with
its extended meaning over the Ayutthaya period to mention a public officer or an authority, as well
as a nobleman’s servant. At the end of the Ayutthaya period, it had a broader meaning that referred
to a representative of a lord. In the Rattanakosin period, the word was discovered to have with a
change in meaning. Its altered meaning then referred to an officer who represented a person in the
court, i.e., a lawyer.
Keywords: development, common noun “tha-nai”
บทนา

นามศัพท์ “ทนาย” เป็ นคานามทัว่ ไปที่ใช้เรี ยก “คน” ประเภทหนึ่ง ในปั จจุบนั มักพบเฉพาะ
ภาษาพูด โดยใช้เป็ นคาเรี ยกชื่ อของทนายความอย่างสั้น เช่ น วันนี้ ทนายสาธิ ตไม่มาตามนัดเลยนะ
หรื อ หากคุณมีขอ้ สงสัย กรุ ณาพูดคุยผ่านทนายของฉันค่ะ เป็ นต้น สอดคล้องกับความหมายของคาว่า
ทนาย ที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ว่า “ผูร้ ับใช้, ผูแ้ ทนนาย, (ใช้แก่ผมู ้ ี
อานาจ); คาเรี ยกทนายความอย่างสั้นๆ” (The Royal Institute, 2013: 450) โดยพบข้อสังเกตจากคา
นิ ยามที่ ปรากฏในพจนานุ กรมดังกล่ าวนี้ คื อ การไม่พ บความหมายว่า ผูร้ ับ ใช้และผูแ้ ทนนาย ใน
เอกสารสมัยรัตนโกสิ นทร์ ยุคปั จจุบนั แต่พบการอธิ บายความหมายในพจนานุกรมฉบับ Caswell ซึ่ ง
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เป็ นเอกสารที่ตีพิมพ์ในช่ วงสมัยรัช กาลที่ 3 ว่า “ทะนายนั้นคือเปนชื่ อแห่ งบ่าวขุนนางพวกหนึ่ ง ”
(Caswell, 2001: 376) และอักขราภิธานศรับท์ ซึ่งเป็ นเอกสารที่ตีพิมพ์ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 ว่า “ทะ
นาย, นายรอง, คนใช้ขุนนาง เปนชื่อคนรับใช้พวกขุนนางนั้น เช่น พวกมะหาดเล็กจ้าวต่างกรมนั้น”
(Bradley, 1971: 290)
เมื่อพิจารณาความหมายของคาว่า ทนาย ที่ปรากฏในพจนานุ กรมทั้งสามฉบับ และเอกสาร
สมัยรัตนโกสิ นทร์ ยุคปั จจุบนั พบข้อสังเกตคือ พจนานุ กรมฉบับ Caswell และอักขราภิธานศรับท์
อธิ บายความหมายของคาว่า ทนาย ไปในทางเดียวกันคือ คนรับใช้ขนุ นาง แต่ปัจจุบนั พบความหมาย
เพื่อใช้เป็ นคาเรี ยกทนายความ ซึ่ งความต่างทางความหมายที่เกิ ดจากระยะเวลาที่ ห่างสมัยกันย่อม
สะท้อนลักษณะการเปลี่ ยนแปลงภาษาขึ้น สอดคล้องกับ Kullavanijaya (2005: 373) กล่าวว่า การ
เปลี่ยนแปลงภาษา คือ ความต่างของภาษาเดี ยวกันที่ปรากฏต่างสมัยกัน ทั้งยังพบข้อสังเกตว่า คาว่า
ทนาย ซึ่ งหมายถึง คาที่ใช้เรี ยกทนายความนี้ มีความหมายที่ไม่สัมพันธ์เกี่ยวเนื่ องกับความหมายเดิม
แต่ถา้ มีการพิจารณาจากรู ปคาว่า ทนายความ ซึ่งเป็ นรู ปคาเดิมของคาว่า “ทนาย” ย่อมสะท้อนการเป็ น
คาประเภทย่อยของคาหลักคือคาว่า “ทนาย” ซึ่งอาจพบความสัมพันธ์กบั ความหมายเดิม ด้วยเหตุของ
การพบลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางความหมายจากเอกสารที่ต่างสมัยกัน และความสอดคล้องของ
รู ปคาที่ข้ ึนต้นด้วย “ทนาย”ซึ่ งส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความหมายได้ เหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั จึงสนใจ
ศึ ก ษานามศัพ ท์ “ทนาย” ว่ า มี พ ัฒ นาการด้ า นค าและความหมาย ตั้ง แต่ ส มัย อดี ต จนถึ ง สมัย
รัตนโกสิ นทร์ ว่ามีลกั ษณะใดบ้าง
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาพัฒนาการของนามศัพท์ “ทนาย”ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ในด้าน
คาและความหมาย
ข้ อตกลงเบื้องต้ นของการวิจัย
1. ตัวอย่างที่ปรากฏในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั อ้างอิงภายในขอบเขตเอกสารที่ศึกษาเท่านั้น กรณี
อ้างถึงการไม่ปรากฏข้อมูลหมายถึงผูว้ จิ ยั ไม่พบข้อมูลที่ศึกษา แม้วา่ เรื่ องนั้นอาจปรากฏในเอกสารอื่น
ผูว้ จิ ยั ถือว่าอยูน่ อกเหนือขอบเขตการวิจยั
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2. งานวิจยั นี้ กาหนดใช้สัญลักษณ์ แทนการปรากฏของข้อมูลและสัญลักษณ์  แทนการ
ไม่ ป รากฏข้อมู ล  แทนการเปลี่ ย นแปลงของข้อมู ล ส่ วนตารางและแผนภาพก าหนดใช้ค าว่า
“อยุธยา” แทนสมัยอยุธยา, “รับอิทธิ พลต.ต.” แทนสมัยรัตนโกสิ นทร์ ยุครับอิทธิ พลตะวันตก, “หลัง
2475” แทนสมัยรัตนโกสิ นทร์ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - 2537), “ปั จจุบนั ” แทน
สมัยรัตนโกสิ นทร์ยคุ ปัจจุบนั (พ.ศ. 2538-2558)
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นี้ ศึกษาพัฒนาการนามศัพท์ “ทนาย” ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ มี
ขอบเขตของการวิจยั จาแนกเป็ น 3 ด้านดังนี้
1. ด้า นข้อมู ล งานวิจยั นี้ ศึ ก ษาจากเอกสารร้ อยแก้ว ประเภทสารคดี ไ ด้แก่ จดหมายเหตุ
พงศาวดาร บันทึก ประกาศและพจนานุกรม โดยแบ่งประเภทของเอกสารเป็ น 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 เอกสารประเภทสารคดี ได้แก่ จดหมายเหตุ พงศาวดาร บันทึกและประกาศ
ซึ่ งต้องมีรายชื่ ออยู่ในฐานข้อมูลระบบ world cat ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุดทัว่ โลก กาหนดขอบเขตการสื บค้นคือ จดหมายเหตุ พงศาวดาร บันทึก ประกาศ และ
สื บค้นในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2559 พบเอกสารจาแนกเป็ น 2 สมัยใหญ่ ได้แก่
สมัยอยุธยา (สมัยอยุธยา – สมัยรัชกาลที่ 3) พบเอกสารจานวน 9 เล่มได้แก่ บันทึกรายวัน
ของออกพระวิสุทธสุ นธร (โกษาปาน), ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1, พระราชพงศาวดาร
กรุ งธนบุรีฯ ฉบับหมอบลัดเลย, พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับหลวงประเสริ ฐ , พระราช
พงศาวดารกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ รั ช กาลที่ 1-3 ฉบับ เจ้า พระยาทิ พ ากรวงศ์ (ข า บุ น นาค), พระราช
พงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับพันจันทนุ มาศ (เจิม), พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับหลวง
ประเสริ ฐ
สมัยรัตนโกสิ นทร์ แบ่งเป็ น 3 สมัยย่อย ได้แก่ สมัยรัตนโกสิ นทร์ ยุครับอิทธิ พลตะวันตก
(รั ชกาลที่ 4 – สมัย ก่อนเปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475) พบเอกสารจานวน 12 เล่ ม ได้แก่
จดหมายเหตุ ร.ศ. 112, จดหมายเหตุ ความทรงจาสมัยฝรั่ งเศสยึดเมื องจันทบุรี, จดหมายเหตุเมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั สวรรคต, จดหมายเหตุระยะทางเสด็จพระราชดาเนิรประพาส
อินโดจีน พ.ศ. 2473, จดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิ ตุลาธิ บดี เจ้าฟ้ ามหาวชิ รุณหิ ศ,
จดหมายเหตุเรื่ องเสด็จประพาสต้นในรัชชกาลที่ 5 ครั้งแรกและครั้งหลัง, จดหมายเหตุเสด็จพระราช
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ดาเนิรประพาศทวีปยุโรป ครั้งที่ 2 ของนายพันเอกหม่อมนเรนทรราชา, จดหมายเหตุเสด็จพระราชดา
เนิรประพาสประเทศมะลายู กันยายน – ตุลาคม พุทธศักราช 2467, ประชุมประกาศรัช กาลที่ 4, พระ
ราชพงศาวดารกรุ งรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 5, พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา เล่ม 1, พระ
ราชพงษาวดาร เล่ม 1 ฉบับพิมพ์ ร.ศ. 120
สมัยรัตนโกสิ นทร์ ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (หลังเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 –2537) พบเอกสารจานวน 12 เล่มได้แก่ จดหมายเหตุการปรับปรุ งศาลหลักเมือง
กรุ งเทพมหานคร 2325-2525, จดหมายเหตุกิจกรรมของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสู ลา
นนท์ ปี พุทธศักราช 2523, จดหมายเหตุของเสรี ไทยฯ, จดหมายเหตุจากถนอมถึงคึกฤทธิ์ (ผ่านสัญญา
และเสนีย)์ , จดหมายเหตุเสด็จพระราชดาเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477, ชีวิตลูกประดู่: บันทึก
ความทรงจาของพลเรื อตรี แชน ปัจจุสานนท์, บันทึก: บันทึกเรื่ องราวไร้สาระชีวิต, บันทึกความทรง
จาม.จ.หญิง จงจิตรถนอม ดิศกุล, บันทึกความทรงจาของข้าพเจ้า/ โชติ รามโกมุท, บันทึกความทรง
จาของพระยาอนุ รักษ์ราชมณเฑี ยร (ก๊าด วัชโรทัย), บันทึกทิ นกรณ์ เล่ มสุ ดท้าย, โลกมนุ ษย์: บท
บันทึกการท่องเที่ยวชมโลก
สมัย รั ต นโกสิ น ทร์ ยุ ค ปั จ จุ บ ัน (พ.ศ. 2538-2558) พบเอกสารจ านวน 11 เล่ ม ได้แ ก่
จดหมายเหตุกรุ งเทพ, จดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก, บันทึกความทรงจาพ่ออังคาร, บันทึก
1 ใน 13 กบฏรัฐธรรมนู ญ, บันทึกน้ าใจไมตรี กรณี ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยสึ นามิ, บันทึก: ลุยยุโรป,
บันทึกการเดินทางภูฐาน, บันทึกความทรงจาเมื่อภรรยาผมเป็ นมะเร็ ง, บันทึกแดนประหารคุกบาง
ขวาง, บันทึกทางไกลไฟฝัน, บันทึกมหาอุทกภัย’54 “เอาไม่อยู”่
ประเภทที่ 2 พจนานุ กรม ได้แก่ สมัยอยุธยาพบจานวน 1 เล่มคื อ A Dictionary of The
Siamese Language / J. Caswell; copied and enlarged by J.H Chandler, สมัย รั ต นโกสิ นทร์ ยุ ค รั บ
อิทธิพลตะวันตก พบจานวน 2 เล่มคือ
อักขราภิธานศรับท์และพจนานุ กรม ร.ศ. 120, สมัยรัตนโกสิ นทร์ ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พ.ศ. 2475 พบจานวน 2 เล่มคือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 และพ.ศ. 2525, สมัย
รัตนโกสิ นทร์ ยุคปั จจุ บนั พบจานวน 2 เล่มคือพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2542 และ
พ.ศ. 2554
2. ด้านแนวคิ ด งานวิจยั นี้ ศึกษาเฉพาะนามศัพท์ “ทนาย” ซึ่ งมี ความหมายเกี่ ยวกับ “คน”
เท่ า นั้น และมุ่ ง ศึ ก ษาข้อ มู ล จากเอกสารร้ อ ยแก้ว ประเภทสารคดี เ ป็ นหลัก ส่ ว นพจนานุ ก รมใช้
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เครื่ องมือประกอบการอธิ บายความหมายของข้อมูลเท่านั้น เนื่ องจากต้องอาศัยบริ บทของข้อความ
เป็ นเครื่ องช่วยในการตีความคาศัพท์
3. ด้านเวลา งานวิจยั นี้จาแนกสมัยออกเป็ น 2 สมัยใหญ่ ได้แก่
3.1 สมัยอยุธยา (สมัยอยุธยา – สมัยรัชกาลที่ 3) ซึ่ งใช้เกณฑ์ภาษาในการแบ่งสมัยตาม
แนว Changkhwanyuen (1972: 7 - 10) เนื่องจากมีการจาแนกสมัยโดยคานึงถึงธรรมชาติของภาษาที่มี
การเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไป ดังนั้นการพบความแตกต่างทางภาษามากย่อมสะท้อนถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนขึ้น ซึ่ ง Changkhwanyuen (1972: 6 - 8) อธิ บายว่า คนในสมัยอยุธยายังคงดารง
ชี พมาจนถึ งช่ วงสมัยรัตนโกสิ นทร์ รัชกาลที่ 1- 3 ย่อมใช้ภาษาสมัยอยุธยาคงเดิ มเนื่ องจากไม่พบ
ความแตกต่างทางภาษาที่ชดั เจน โดยถือว่าสมัยอยุธยาสิ้ นสุ ดในสมัยรัชกาลที่ 3 เนื่องจากสมัยรัชกาล
ที่ 4 พบอิทธิ พลของตะวันตกผ่านการรั บคาศัพท์ภาษาอังกฤษเข้าใช้ในภาษาไทยเป็ นจานวนมาก
สอดคล้องกับ Prasithrathsint (2004: 191) ศึกษาเรื่ อง วิวฒั นาการของการยืมคาและการบัญญัติ ศพั ท์
ในสังคมไทย ซึ่ งพบคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษปนในภาษาไทยเริ่ มต้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 4
3.2 สมัยรัตนโกสิ นทร์ แบ่งเป็ น 3 ยุค ได้แก่
3.2.1 สมัย รั ต นโกสิ นทร์ ยุ ค รั บ อิ ท ธิ พ ลตะวัน ตก (รั ช กาลที่ 4 – สมัย ก่ อ น
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475) ซึ่ งใช้เกณฑ์การพบอิทธิ พลจากตะวันตกในแง่ภาษาตามข้อ
ค้นพบของ Prasithrathsint (2004: 191) เป็ นเกณฑ์จุดเริ่ มต้นสมัยคือ สมัยรัชกาลที่ 4 และใช้เกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็ นจุดสิ้ นสุ ดสมัยเนื่ องจาก การเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์เป็ นระบอบประชาธิ ปไตยส่ งผลให้ประชาชนมีเสรี ภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นย่อมปรากฏการใช้คาใหม่เกิดขึ้นในภาษาเป็ นจานวนมาก
3.2.2 สมัย รั ต นโกสิ น ทร์ ยุ ค หลัง เปลี่ ย นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (หลัง
เปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475–2537) ซึ่ งใช้เกณฑ์การเปลี่ ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475
เป็ นเกณฑ์จุดเริ่ มต้นสมัยเนื่ องจาก สมัยนี้ เป็ นยุคที่ก่อตั้งสานักพิมพ์ หนังสื อพิมพ์อย่างแพร่ หลาย
และกาหนดจุดสิ้ นสุ ดสมัยคือ พ.ศ. 2537 เนื่องจากพบการใช้อินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิ ชย์เมื่อพ.ศ. 2538
ซึ่งถือว่าเป็ นเกณฑ์จุดเริ่ มต้นในยุคถัดไป
3.2.3 สมัย รั ต นโกสิ นทร์ ยุ ค ปั จ จุ บ ัน (พ.ศ. 2538-2558) ซึ่ งใช้ เ กณฑ์ ก ารใช้
อินเทอร์ เน็ตในเชิงพาณิ ชย์ ดังที่ Koranantakoon (n.d.) เสนอว่า สมัยที่เริ่ มใช้อินเทอร์ เน็ตเชิงพาณิ ชย์
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ในประเทศไทยคือ ปี พ.ศ. 2538 ดังนั้นงานวิจยั นี้ จึงใช้เกณฑ์พ.ศ. 2538 เป็ นเกณฑ์จุดเริ่ มต้นสมัย
เนื่องจากการใช้อินเทอร์ เน็ตแพร่ หลายย่อมมีการสร้างนามศัพท์ “คน” ขึ้นเป็ นจานวนมาก
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ ศึกษาพัฒนาการนามศัพท์ “ทนาย” ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึ งสมัยรัตนโกสิ นทร์ มี
วิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. สารวจและสื บค้นเอกสารการวิจยั จากเอกสารร้ อยแก้ว ประเภทสารคดี ได้แก่ จดหมาย
เหตุ พงศาวดาร บันทึก ประกาศ รวมทั้งพจนานุกรม
2. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับคาว่า “ทนาย” 1 คาต่อ 1 ความหมายและหน้าที่ของคาจาก
เอกสารร้ อยแก้ว ประเภทสารคดี และพจนานุ ก รม โดยจาแนกข้อมู ล แบ่ ง เป็ นสมัย ซึ่ ง ข้อมู ลจาก
เอกสารโบราณที่ปรากฏในสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสิ นทร์ ยุครับอิทธิ พลตะวันตก งานวิจยั นี้ ใช้
พจนานุ กรมและสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับความหมายของคาจากผูร้ ู ้ เป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล
3. บันทึกข้อมูลลงในไมโครซอฟ เอกซ์เซล (Microsoft Excel) ซึ่งจาแนกเป็ นสมัย และแต่ละ
สมัยจาแนกข้อมูลตามรายชื่อเอกสาร และตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลนามศัพท์ “ทนาย” ในเชิงพัฒนาการตามแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
แบ่งเป็ น 2 ด้านได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านคาซึ่งวิเคราะห์ตามแนวคิดของ Chumnirokhasarn (1983)
ในแง่การเพิ่มศัพท์และการสู ญศัพท์ และการเปลี่ยนแปลงด้านความหมายซึ่ งวิเคราะห์ตามแนวคิด
ของ Bloomfield (1933) และ Chumnirokhasarn (1983) ในแง่การเปลี่ยนแปลงความหมายในลักษณะ
กว้างออก แคบเข้าและย้ายที่
ผลการวิจัย
พัฒนาการนามศัพท์ “ทนาย” พบคาปรากฏเป็ นหลักฐานชัดเจนตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัย
รัตนโกสิ นทร์ โดยผลการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ประเภทได้แก่ ด้านคาและด้านความหมาย ดังนี้
1. ด้ านคา พบนามศัพท์ “ทนาย”ปรากฏคาใช้ในภาษาจานวน 7 คา ได้แก่ ทนาย ทนายคบ
ทนายปื น ทนายเลือก ทนายเรื อน ทนายความและทนายหน้าหอ แต่ผลการวิจยั พบนามศัพท์
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“ทนาย” ปรากฏในเอกสารร้อยแก้ว ประเภทสารคดีจานวน 6 คา โดยไม่พบคาว่า ทนายหน้าหอ
จาแนกเป็ นสมัยดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1
พัฒนาการนามศัพท์ “ทนาย” ในด้ านคา
สมัย
สมัยรัตนโกสิ นทร์
คา
อยุธยา รับอิทธิพล ต.ต. หลังปกครอง 2475
ปัจจุบนั
ทนาย




ทนายคบ




ทนายปื น




ทนายเลือก




ทนายเรื อน




ทนายความ




ตารางข้างต้นพบนามศัพท์ “ทนาย” ปรากฏการเปลี่ยนแปลงด้านคาแบ่งตามสมัยออกเป็ น 2
สมัยดังนี้
1.1 สมัยอยุธยา พบการเปลี่ยนแปลงด้านคา เฉพาะลักษณะการเพิ่มศัพท์ ซึ่ งการเพิ่มศัพท์
คือ การสร้างศัพท์ข้ ึนใหม่ในภาษาหรื อการยืมคา อันเนื่ องมาจากสาเหตุต่างๆ อาทิ เกิดจากความคิด
และเทคโนโลยีใหม่ เกิดจากคาต้องห้าม เกิดความต้องการสิ่ งแปลกใหม่ เป็ นต้น (Chumnirokhasarn,
1983: 38-39) ผลการวิจยั นามศัพท์ “ทนาย”จานวน 4 คาได้แก่ คาว่า ทนาย ทนายคบ ทนายปื น ทนาย
เลือก จาแนกเป็ น 2 ลักษณะ ได้แก่
1.1.1 คาที่สร้างขึ้นใหม่ในภาษา ผลการวิจยั พบจานวน 1 คาคือคาว่า ทนาย ซึ่ งเป็ น
คาหลักของนามศัพท์ “ทนาย” ดังความว่า “ผ้ากระราชักให้หมื่นหมอราชบัณฑิต ให้เสมียนแลทนาย
ให้ไพร่ สมกาลังโยมวัด 37 พับ” (The Board of Directors Published Documents (history, culture and
archaeology), Office of the Prime Minister, 1967: 62) ในที่น้ ี ทนาย คือ เจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่
ประเภทหนึ่ง
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1.1.2 คาที่ประกอบเป็ นคาใหม่ เป็ นการสร้างศัพท์ใหม่ดว้ ยการประกอบคาระหว่าง
คาหลักกับคาขยาย โดยคาหลักคือคาว่า ทนาย ผลการวิจยั พบจานวน 3 คาคื อ ทนายคบ ทนายปื น
ทนายเลือก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) ค าว่ า ทนายคบ เกิ ด จากการประกอบระหว่า งค าว่า ทนาย กับ คบ มี
ความหมายว่า เจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่ในการจุดคบไฟ ดังความว่า “เพลาค่าให้ทนายคบ
เอาคบเข้าปั กประตู กาแพงแก้วประตู ระเนี ยดแผงลับแลหน้าฉานตามซ้ายตามขวา” (The Board of
Directors Published Documents (history, culture and archaeology), Office of the Prime Minister,
1967: 88) ในที่น้ ี ทนายคบ คือ เจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่จุดคบไฟเพื่อให้แสงสว่างในเวลา
กลางคืน
2) ค าว่า ทนายปื น เกิ ดจากการประกอบระหว่า งค าว่า ทนาย กับ ปื น ซึ่ ง
Weerapracak (2017) อธิ บายว่า ทนายปื น คือ เจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ทาหน้าที่เป็ นพลปื น คอยส่ ง
ปื นให้กบั เจ้านายหรื อนาย ดังความว่า “หมู่ทนายปื นกลางช้างถือปื นนัง่ บนหลังช้างกันทุกตัว แห่ไป
หน้าช้างดั้งหลังช้างกัน” (Siri-itsaranan, 2010: 326) ในที่น้ ี ทนายปื น คือ เจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่
ซึ่ งเป็ นพลปื นอยูบ่ นกลางหลังช้าง
3) คาว่า ทนายเลื อก เกิ ดจากการประกอบระหว่างคาว่า ทนาย กับ เลื อก มี
ความหมายว่า องครักษ์สาหรับพระเจ้าแผ่นดิ นมักคัดเลือกจากนักมวยหรื อผูม้ ีวิชาต่อสู ้ (The Royal
Institute, 2013: 540) ซึ่ ง Weerapracak (2017) อธิ บายว่า ทนายเลือก เป็ นเจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่
ภายในพระราชวังซึ่ งเป็ นคนที่มีความรู ้ความสามารถในชั้นเชิงการรบการต่อสู ้ โดยถูกคัดเลือกมาจาก
คนที่ มี ค วามเก่ ง กาจซึ่ ง มัก มาจากพวกมวย ดัง ความว่า “ได้หมื่ นผลาญผูห้ นึ่ ง เป็ นทนายเลื อกใน
พระราชวังหลวง รู ปกายล่าสันฝี มือกว่าพวกมวยสิ้ นทั้งนั้น” (Noibunnaew, 2011: 211)
ทั้งนี้ นามศัพท์ “ทนาย” ที่ปรากฏการใช้คาสมัยอยุธยา พบข้อสังเกตว่า คาที่นามาประกอบ
ร่ วมกับคาว่า ทนาย เพื่อชี้ บ่งประเภทของทนาย จาแนกเป็ น 2 ประเภทคือ คาเพื่อบอกหน้าที่ ของ
ทนาย ได้แก่ ทนายคบ ทนายปื น และคาเพื่อบอกที่มาของพฤติกรรม คือ ทนายเลือก
1.2 สมัยรัตนโกสิ นทร์ ปรากฏการเปลี่ยนแปลงด้านคา 2 ลักษณะ คือ การเพิ่มศัพท์และ
การสู ญศัพท์ โดยลักษณะแรก คือการเพิ่มศัพท์ ซึ่ งพบเฉพาะลักษณะการประกอบเป็ นคาใหม่จานวน
2 คา ได้แก่ ทนายเรื อน ทนายความ ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ยคุ รับอิทธิพลตะวันตก ดังนี้
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1.2.1 ค าว่ า ทนายเรื อ น เกิ ด จากการประกอบระหว่า งค าว่า ทนาย กับ เรื อ น มี
ความหมายว่า ผูร้ ับใช้เจ้านายประจาเรื อน ดังความว่า “แลผูอ้ ื่นจับได้ก็ดี มีผมู ้ าร้องฟ้องเป็ นสัจ ก็ให้
ปรับไหมผูเ้ ป็ นนายบ่อนแลเจ้าของที่คนละ 10 ตาลึง ผูท้ ี่เล่นด้วยกันแลเจ้าของด้านนั้นคนละ 5 ตาลึง
แลทนายเรื อนคนละ 3 ตาลึงให้แก่ผูจ้ บั ได้” (H.M. King Chomklao, 2005: 27) และมีความหมายว่า
พนัก งานฝ่ ายในมี หน้า ที่ ติดต่ อกับ ส่ วนต่ าง ๆ ในพระราชวัง (The Royal Institute, 2013: 540) ดัง
ความว่า “ให้ทา้ วนาง จ่าศาลา จ่าด้าน ทนายเรื อนโขลนซึ่ งเป็ นพนักงานรักษาพระบรมราชวัง หมัน่
ตรวจตราดูแลให้รอบคอบจงเป็ นนิจ” (H.M. King Chomklao, 2005: 27)
1.2.2 ค าว่า ทนายความ เกิ ดจากการประกอบระหว่า งคาว่า ทนาย กับ ความ มี
ความหมายว่า ผู ว้ ่า ความแทน (Khun Samahanhitakhadee, 1931: 19) สอดคล้องกับ Weerapracak
(2017) อธิ บายเพิ่มเติมว่า ทนาย ในที่น้ ี คือ ตัวแทน และ ความ คือเรื่ องราว ดังนั้นคาว่า ทนายความ
คือ ตัวแทนสาหรับแก้ความเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ดังความว่า “การก็ยงั ปรากฏว่าได้มีกรรมการพิเศษ ขุน
ณรงค์โยธีทนายความกับนายเนี่ยวอ๋ วนทนายความอีกคนหนึ่ง ได้สมัครเข้าทางานกับฝ่ ายฝรั่งเศสด้วย
เหมือนกัน” (Luang Sakhornkotchaketra, 2009: 203)
ทั้งนี้ คาเรี ยก “ทนาย” ที่ปรากฏการใช้คาสมัยรัตนโกสิ นทร์ ยุครับอิทธิ พลตะวันตก
พบข้อสังเกตว่า คาที่ นามาประกอบร่ วมกับคาว่า ทนาย เพื่อชี้ บ่งประเภทของทนาย จาแนกเป็ น 2
ประเภทคือ คาเพื่อบอกหน้าที่ของทนาย ได้แก่ ทนายความ และคาเพื่อบอกสถานที่ในการทาหน้าที่
คือ ทนายเรื อน
ลักษณะที่สอง คื อการสู ญศัพท์ พบว่านามศัพท์ “ทนาย” ปรากฏลักษณะการสู ญ
ศัพท์จานวน 4 คาได้แก่ คาว่า ทนายคบ ทนายปื น ทนายเรื อน ทนายเลื อก โดยคาว่า ทนายคบ กับ
ทนายปื น ไม่พบการใช้คาในภาษาราชการตั้งแต่สมัยรัตนโกสิ นทร์ยุครับอิทธิ พลตะวันตก ส่ วนคาว่า
ทนายเลื อ ก กับ ทนายเรื อ น ไม่ พ บการใช้ค าในภาษาราชการตั้ง แต่ ส มัย รั ต นโกสิ น ทร์ ยุ ค หลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นอกจากนี้ยงั พบว่า นามศัพท์ “ทนาย” ปรากฏพัฒนาการของคา
ในลัก ษณะคงที่ กล่ า วคื อ ค าซึ่ งปรากฏใช้ ใ นภาษาตั้ง แต่ ส มัย อยุ ธ ยาจนถึ ง สมัย รั ต นโกสิ น ทร์
ผลการวิจยั พบจานวน 2 คาคือ ทนายและทนายความ
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2. ด้ านความหมาย ผลการวิจยั พบนามศัพท์ “ทนาย” ปรากฏการเปลี่ยนแปลงทางความหมาย
จานวน 1 คาคือคาว่า ทนาย ดังแผนภาพต่อไปนี้
สมัยอยุธยา
สมัยรัตนโกสิ นทร์
รับอิทธิพลตะวันตก
หลังปกครอง 2475 ปัจจุบนั
อยุธยา
รัชกาลที่ 2
เจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่




ผูร้ ับใช้เจ้านาย/ขุนนาง

ผูร้ ับใช้เจ้านาย/ขุนนาง


ตัวแทนของนาย ตัวแทนของนาย


คาเรี ยกทนายความ คาเรี ยกทนายความ คาเรี ยก
ทนายความ
แผนภาพข้า งต้น พบการเปลี่ ย นแปลงทางความหมายของค าว่า “ทนาย” แบ่ ง เป็ น 2
ลักษณะได้แก่ ความหมายกว้างออกและความหมายย้ายที่ ดังนี้
1.1 ความหมายกว้างออก พบในลักษณะคาซึ่ งเดิ มมีความหมายจานวนหนึ่ ง สมัยต่อมา
พบความหมายมีจานวนเพิ่มขึ้นจากความหมายเดิม ผลการวิจยั พบคาว่า ทนาย แต่เดิมมีความหมายว่า
เจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่และผูร้ ับใช้เจ้านาย ต่อมาปลายสมัยอยุธยา (รัชกาลที่ 2) ปรากฏความหมาย
เพิ่มขึ้นคือ ตัวแทนของนาย ดังตัวอย่างคาว่า ทนาย จาแนกตามความหมายดังนี้
1.1.1 ความหมายว่า เจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ พบความหมายนี้เฉพาะสมัยอยุธยา
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“แลข้าพเจ้าราชทูต อุปทูต ตรี ทูตให้แพรจีนแก่อิษามาแอตูมูยะคนละ 8 ศอก
ให้เงิ น ทนายคนหนึ่ ง 4 บาท ไพร่ 6 คน 6 บาท รวม 10 บาท” (The Board of Directors Published
Documents (history, culture and archaeology), Office of the Prime Minister, 1967: 61)
ตัวอย่างข้างต้นพบคาว่า ทนาย เริ่ มปรากฏในสมัยอยุธยามีความหมายว่า เจ้า
พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ ไม่พ บการใช้ในภาษาในสมัยต่อมา โดย Weerapracak (2017) อธิ บ ายว่า
ทนาย ในสมัย อยุ ธ ยาหมายถึ ง เจ้า พนัก งานหรื อ เจ้า หน้า ที่ ซ่ ึ งถื อ ว่า มี บ รรดาศัก ดิ์ เพราะมี ก าร
กาหนดการรับค่าหัวเป็ นจานวนเงิน 4 บาท และมีตาแหน่งสู งกว่าไพร่
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ความหมายที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่น้ ี ถือว่าเป็ นต้นเค้าทางความหมายของนาม
ศัพท์ “ทนาย”ที่ปรากฏในสมัยอยุธยาคือคาว่า ทนายคบ ทนายปื นและทนายเลือก ซึ่ งมีความหมาย
เพื่อใช้เรี ยกประเภทของ เจ้าพนักงาน กล่าวคือ ทนายคบ หมายถึงเจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่จุดคบไฟ
, ทนายปื น หมายถึงเจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปื น และทนายเลือก หมายถึง เจ้าพนักงานที่มี
ความเก่งกาจในเชิงต่อสู ้ซ่ ึงสังกัดกรมทนายเลือก
1.1.2 ความหมายว่า ผูร้ ั บใช้ขุนนางหรื อเจ้านาย พบความหมายนี้ ปรากฏในสมัย
ต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1) สมัยอยุธยา
“เจ้าพระยาสุ รสงครามจึงใช้ทนายออกไปหาตัวพระยาวิไชเยนทร์ พระยาวิ
ไชเยนทร์ จึงว่าแก่ทนายว่า ท่านเขียนด้วยมือลบด้วยเท้าเล่า ครั้นมิเข้าไปก็จะโกรธ” (Siri-itsaranan,
2010: 330 - 331) ในที่น้ ี ทนาย คือ ผูร้ ับใช้เจ้านาย
2) สมัยรัตนโกสิ นทร์ยคุ รับอิทธิพลตะวันตก
“เมื่ อลงจากชิ งช้าไปแคร่ แล้ว ทนายก็ถื อพัชนี พดั ไปทั้ง สองข้าง” (H.M.
King Chomklao, 2005: 25) ในที่น้ ี ทนาย คือ ผูร้ ับใช้เจ้านาย
ตัว อย่ า งค าว่ า ทนาย ข้ า งต้ น มี ค วามหมายว่ า คนรั บ ใช้ เ จ้ า นาย ซึ่ ง
Weerapracak (2017) อธิบายว่า ทนายมิได้หมายถึง คนรับใช้ในความหมายว่า บ่าว เป็ นเพียงลักษณะ
พฤติกรรมการทาหน้าที่คล้ายกับบ่าว เนื่ องจาก ทนายเป็ นเจ้าพนักงานประเภทหนึ่ งที่สังกัดอยู่กบั
เจ้านาย ซึ่ งหากเทียบลักษณะการทาหน้าที่ของทนายเทียบได้กบั พลทหาร ซึ่งมีหน้าที่รับใช้นายทหาร
ตามแต่นายเป็ นผูส้ ั่งการเท่านั้น
1.1.3 ความหมายว่า ตัวแทนของเจ้านาย พบความหมายนี้ ปรากฏปลายสมัยอยุธยา
ช่วงสมัยรัชกาลที่ 2 โดยเป็ นความหมายที่เพิ่มขึ้นเป็ นอีกความหมายหนึ่งเพิ่มเติมจากสมัยอยุธยา ดัง
ตัวอย่างแบ่งเป็ นสมัยต่อไปนี้
1) สมัยอยุธยา (รัชกาลที่ 2 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ )
“นายก่ งทนายพระสิ งห์รับตราไป” (Archives of King Rama 2 in 2352 2354 B.E., 1970: 45) ในที่น้ ี ทนาย หมายถึง ตัวแทนของนายซึ่ งเป็ นตัวแทนในการรับตราซึ่ งได้รับ
พระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดิน
2) สมัยรัตนโกสิ นทร์ยคุ รับอิทธิพลตะวันตก
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“แลเรี ยกทนายของขุนนางมาให้มีตระลาการเกาะกุมเร่ งรัดชาระเอาว่า
กล่าวโดยสมควรแก่ความแผ่นดินเมือง” (H.M. King Chomklao, 2005: 166)
ในที่น้ ี Weerapracak (2017) อธิ บายว่า ทนาย หมายถึง ผูท้ ี่ทาหน้าที่แทน
นาย หรื อเป็ นตัวแทนของนาย สอดคล้องกับกฤษฎา บุณยสมิต ได้อธิ บายความหมายเพิ่มเติมใน
เชิงอรรถของคาว่า ทนาย ในกฎหมายตราสามดวง: พระทานูนว่า “ทนาย น่าจะหมายถึง ตัวแทนหรื อ
ผูก้ ระท าการว่าต่ างแก้แทนมู ล นายที่มี ศกั ดิ นาตั้งแต่ 400 ไร่ ข้ ึนไปซึ่ ง เป็ นโจทย์หรื อจาเลย” (The
Royal Institute, 2010: 186) ประกอบกับ Phayakharanont (2017) อธิ บ ายว่า ค าว่า ทนาย สะท้อน
ระบบการปกครองอย่างหนึ่ งคือ ทนายทาหน้าที่เป็ นผูแ้ ก้ต่างแทนนาย โดยโบราณประเพณี ผูเ้ ป็ น
ทนายจะเป็ นผูด้ าเนิ นการแทนนายทุกประการ เช่น หากนายมีคดี ความ ทนายต้องเป็ นผูท้ าหน้าที่แก้
ต่างและได้รับโทษแทน ดังนั้นคาว่า ทนาย ในที่น้ ี จึงหมายถึ ง ตัวแทนของนาย ผูซ้ ่ ึ งถูกตระลาการ
จับกุมตัวมาชาระความแทนนาย
1.2 ความหมายย้า ยที่ กล่ า วคื อค าซึ่ งเดิ ม มี ค วามหมายอย่า งหนึ่ ง สมัย ต่อ มาปรากฏ
ความหมายอีกอย่างหนึ่ง ผลการวิจยั พบคาว่า ทนาย ซึ่งเดิมมีความหมายว่า เจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับใช้เจ้านายหรื อตัวแทนนาย ต่อมาสมัยรัตนโกสิ นทร์ ยุครับอิทธิ พลตะวันตก เกิดความหมายย้าย
ที่ไปหมายถึง ผูซ้ ่ ึ งกฎหมายให้มีอานาจหน้าที่ว่าต่างแก้ต่างแทนคู่ความในคดี (The Royal Institute,
2013: 540) ดังตัวอย่างแบ่งเป็ นสมัยต่าง ๆ ต่อไปนี้
1.2.1 สมัยรัตนโกสิ นทร์ยคุ รับอิทธิพลตะวันตก
“กฎหมายไทยในสมัยนั้น ภรรยาจะหย่าสามีเพราะสตรี อื่นใดไม่ได้ แต่สามี
จะหย่า ภรรยาเพราะผูช้ ายอื่ นได้ เมื่ อเช่ นนั้นก็ ตอ้ งหย่า โดยวิธีก ารยินยอมทั้งสองฝ่ าย แม่มีท นาย
อังกฤษ มร. ไรท์ ส่ วนทนายของพ่อนั้น คือเสด็จปู่ สวัสดิ์ เมื่อตกลงหย่ากันแล้วก็มีเรื่ องเงินรายจ่าย
ของแม่” (H.R.H. Prince Chulachakrabongse, 1988: 138) ในที่น้ ี ทนาย คือ ผูว้ า่ ความหรื อแก้ต่างแทน
คู่ความในคดี
1.2.2 สมัยรัตนโกสิ นทร์ยคุ หลังเปลี่ยนการปกครอง พ.ศ. 2475
“การไปจ้างทนายเช่ นที่เขาแนะนาต้องเสี ยเงิ นมาก ข้าพเจ้า ก็ไม่ เห็ นด้วย”
(Phra Pisan-sukhumvit, 1979: 306) ในที่น้ ี ทนาย คือ ผูว้ า่ ความหรื อแก้ต่างแทนคู่ความในคดี
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อภิปรายผล
งานวิจยั นี้พบนามศัพท์ “ทนาย” จานวน 7 คาแต่นามาศึกษาวิจยั เพียง 6 คา โดยไม่ศึกษาคาว่า
“ทนายหน้าหอ” เนื่องจากไม่พบคาศัพท์น้ ีในเอกสารร้อยแก้ว ประเภทสารคดี ซึ่ งถือเป็ นเอกสารหลัก
ในการศึกษาวิจยั เพราะการตีความหมายของคาต้องอาศัยบริ บทของข้อความ แต่คาดังกล่าวพบข้อมูล
ปรากฏเฉพาะในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2554 ซึ่ งเป็ น
เอกสารที่รวบรวมคาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ จากเอกสารทุกประเภทย่อมพบการใช้
คาว่า ทนายหน้าหอ ซึ่งมีความหมายว่า “(ปาก) หัวหน้าคนรับใช้ที่ใช้ออกหน้าออกตา, ผูร้ ับหน้าแทน
นาย” (The Royal Institute, 2013: 540) เหตุที่งานวิจยั นี้ไม่พบข้อมูลอาจเป็ นเพราะคาว่า “ทนายหน้า
หอ” เป็ นภาษาพูดเฉพาะคนบางกลุ่มจึงไม่มีการบันทึกในเอกสารประเภทสารคดี ซึ่ งมักเป็ นเอกสาร
ราชการ
อีกทั้งประเด็นเกี่ยวกับความหมายพบคาว่า “ทนาย” ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 ปรากฏจ านวน 3 ความหมายได้แ ก่ ผูร้ ั บ ใช้ข องนาย, ตัว แทนของนาย และค าเรี ย ก
ทนายความอย่างสั้นนั้น ผลการวิจยั พบการอธิ บายความหมายของคาว่า “ทนาย” ไม่ครอบคลุมทุก
ประเด็นเนื่ องจากคาว่า “ทนาย” ยังพบในความหมายว่า เจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ (Weerapracak,
2017) ดังตัวอย่างในบริ บทของข้อความว่า “ให้เงินทนายคนหนึ่ ง 4 บาท” (The Board of Directors
Published Documents (history, culture and archaeology), Office of the Prime Minister, 1967: 61)
และนามศัพท์ “ทนาย” ประเภทย่อยคือ ทนายคบ ทนายปื น
ทั้งคาว่า “ทนาย” ในความหมายว่า คนรับใช้ของนาย ดังที่ปรากฏในการนิยามความหมายใน
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ว่า “คนรับใช้ของนาย” (The Royal Institute, 2013:
450) และพจนานุ กรมต่าง ๆ เช่ น พจนานุ กรมฉบับ Caswell ว่า “ทนายเปนชื่ อแห่งบ่าวขุนนางพวก
หนึ่ง” (Caswell, 2001: 376) หรื ออักขราภิธาน-ศรับท์ ว่า “ทะนาย, นายรอง, คนใช้ขนุ นาง เปนชื่อคน
รับใช้พวกขุนนางนั้น” (Bradley, 1971: 290) ซึ่งงานวิจยั นี้พบว่า หากตีความโดยอาศัยความหมายจาก
พจนานุ กรมเพียงอย่างเดียวหรื อบริ บทจากเอกสารจานวนไม่มากย่อมเกิดความสับสนต่อความเข้าใจ
ด้วยอาจเข้าใจว่า “ทนาย” มีสถานะเดี ยวกับ บ่าวหรื อคนรับใช้ ซึ่ ง Weerapracak (2017) อธิ บายว่า
ทนาย เป็ นเจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่สังกัดมูลนาย และมีศกั ดินา ย่อมมีศกั ดิ์สูงกว่าบ่าวในบ้าน โดย
ควรเทียบกับสถานะของพลทหารที่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของนายทหารประจาหน่วยงานที่สังกัดซึ่ ง
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ต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งนาย เหตุน้ ี ในการตีความภาษาต้องศึกษาจากบริ บททางสังคมในช่ วงสมัยนั้น
ประกอบด้วย
นอกจากนี้คาว่า “ทนาย” ในความหมายว่า คาที่ใช้เรี ยกทนายความอย่างสั้น ถือว่าเป็ นคนละ
ความหมายกับ คาว่า “ทนาย” ในความหมายว่า เจ้าพนักงานหรื อเจ้า หน้า ที่ ผูร้ ั บใช้ข องนายและ
ตัวแทนของนาย เพราะความหมายในประเด็นที่สองพบความหมายเป็ นไปในทางเดียวกันคือ คาที่ใช้
เรี ย กเจ้า พนัก งานหรื อ เจ้า หน้า ที่ ใ นสั ง กัด มู ล นาย ประกอบกับ ผลการวิ จ ัย พบการเปลี่ ย นแปลง
ความหมายของคาว่า “ทนาย” ในลักษณะย้ายที่เนื่องจากความหมายเดิมเกิดการสู ญความหมายขึ้นใน
สมัยรัตนโกสิ นทร์ ยุครับอิทธิ พลตะวันตก และนามศัพท์ “ทนาย” ประเภทย่อยอื่น อาทิ ทนายคบ
ทนายปื น ทนายเลื อก ทนายเรื อน เกิ ดการสู ญศัพ ท์ใ นสมัย รัตนโกสิ นทร์ ยุค รั บ อิ ทธิ พลตะวันตก
ดังนั้นจึงพบการใช้คาว่า “ทนาย” ในบริ บทความหมายอื่นคือ ใช้เป็ นคาเรี ยกทนายความอย่างสั้น
แทนที่ สอดคล้องกับแนวคิ ดว่า ภาษายึดหลัก “หนึ่ งรู ปหนึ่ งความหมาย” เมื่อมีคาใช้ร่วมกับอี กคา
หนึ่ งจนบ่อยครั้ง ย่อมเกิ ดการให้ความหมายต่างไปจากเดิมบ้างหรื อหรื อมีความหมายแทนที่อีกคา
หนึ่งได้ (Kullavanijaya, 2005: 429, Pingkarawat, 2008: 92) เหตุน้ ีคาว่า “ทนาย” ในความหมายนี้จึง
มีการแทนที่ค วามหมายได้เพราะเป็ นค าตัดจากคาว่า ทนายความ ซึ่ งถื อว่า เป็ นคาลู กกลุ่ มหรื อค า
ประเภทย่อยของคาว่า ทนาย ในความหมายเดิม
ข้ อเสนอแนะ
งานวิ จ ัย นี้ พบข้อ สั ง เกตว่า การอธิ บ ายความหมายของนามศัพ ท์ “ทนาย” ที่ ป รากฏใน
พจนานุ กรมยังไม่ครอบคลุ มทุกประเด็นควรศึกษาจากเอกสารที่ปรากฏในแต่ละสมัยเป็ นหลักเพื่อ
อาศัยการตีความจากบริ บทของข้อความในการอธิ บายความหมายของคาได้ถูกต้องและชัดเจน ส่ วน
พจนานุกรมเป็ นเพียงเครื่ องมือช่วยประกอบการอธิบายคาให้สมบูรณ์ข้ ึนเท่านั้น
อีกทั้งยังพบว่า หากศึกษานามศัพท์ “คน” ประเภทอื่น เช่น คาบอกเพศ คาบอกอาชีพ คาเรี ยก
ญาติ ควรศึกษาในเชิงพัฒนาการเพื่อให้ทราบที่มาของการปรากฏคาและความหมายรวมทั้งอาจทาให้
เห็นภาพสะท้อนหรื อมุมมองความคิดของคนที่ต่างสมัยกันได้อย่างชัดเจนขึ้น
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อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ ความจนในภาษาไทย : กรณีศึกษาการใช้
ภาษาไทยบนเว็บไซต์ ของพันทิปดอทคอม
Conceptual Metaphors on Poverty in Thai Language: A Case of Thai
Language Used in the Pantip.com Website
ธนพล เอกพจน์ 1
Thanapon Eakapont

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Program in Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Maha Sarakham University

1

บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มุ่งวิเคราะห์รูปคาอุปลักษณ์และอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคาว่า “ความจน” ใน
ภาษาไทยตามแนวคิดการศึกษาอุปลักษณ์ของ เลคอฟและจอห์นสัน (1980, 2003) โดยเก็บข้อมูลจาก
ทุ ก หมวดหมู่ ห้ อ งสนทนาใน “Search Engine Smart Office” บนเว็ บ ไซต์ พ ั น ทิ ป ดอทคอม
(www.pantip.com) ผลการศึกษาพบรู ปคาอุปลักษณ์ความจนจานวน 119 รู ปคา สะท้อนอุปลักษณ์
เชิ งมโนทัศน์ของผูใ้ ช้ภาษาไทยที่เปรี ยบความจนเป็ นสิ่ งต่าง ๆ ใน 4 มโนทัศน์ ได้แก่ [ความจน คือ
ศัตรู ] [ความจน คือ พื้นที่] [ความจน คือ วัตถุ ] และ [ความจน คือ โรค] มโนทัศน์ดงั กล่าวสะท้อนให้
เห็นว่าผูใ้ ช้ภาษามีระบบความคิดเชิงเปรี ยบเทียบในการทาความเข้าใจมโนทัศน์ที่ซบั ซ้อนอย่างความ
จนด้วยมโนทัศน์ที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่งหล่อหลอมจากประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน ทั้งนี้จากรู ปคาอุป
ลักษณ์ทาให้เห็นมุมมองของผูใ้ ช้ภาษาไทยที่มีความคิดในเชิ งลบต่อความจน โดยมองว่า ความจนคือ
สิ่ งที่ทาให้ชีวิตไม่มีความสุ ขเป็ นอุปสรรคขัดขวางการดาเนิ นชี วิต จึงต่างต้องการที่จะทาให้ความจน
หมดหรื อหายไปจากชี วิต อี กทั้งผลการศึกษายังชี้ ให้เห็ นว่าความจนเป็ นสิ่ งที่ ไม่คงทนหรื ออยู่กบั
มนุษย์ไม่ได้นาน
คาสาคัญ: ความจน, รู ปคาอุปลักษณ์, อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์, ภาษากับความคิด
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Abstract
The objectives of this research were to analyze metaphorical expressions and conceptual
metaphors of the word “poverty” in Thai language, according to metaphor framework presented by
Lakoff and Johnson (1980, 2003). Data was collected from all kind of chat rooms in search engine
smart office on Pantip.com website. The results of the study found 119 metaphorical expressions of
poverty metaphors and there were 4 word forms of poverty conceptual metaphors found in the study:
POVERTY IS ENEMY, POVERTY IS AREA, POVERY IS OBJECT and POVERTY IS
DISEASE. These conceptual metaphors revealed that Thai language users have a comparative
thinking system in order to understand the complex concepts of poverty as an objective concepts
through their daily life experiences. According to metaphorical expressions of poverty reflected that
Thai people have a negative thinking about the poverty which was the thing that make life unhappy,
the obstacle in life, so poverty had to be dispelled from their life. Besides the results also pointed
that poverty was such an impermanent or short - lived thing.
Keywords: poverty, metaphorical expressions, conceptual metaphor, language and thought
บทนา

นักภาษาศาสตร์ปริ ชานมองว่าภาษากับความคิดมีความสัมพันธ์กนั อย่างแยกไม่ออก
เนื่องจากภาษาเป็ นตัวแทนของความคิดและความคิดเป็ นตัวแทนของภาษา การใช้ภาษาที่สะท้อนให้
เห็นถึงระบบความคิดผูใ้ ช้ภาษาลักษณะหนึ่งคือ “อุปลักษณ์” (Klinnamhom, 2013; Tawichai, 2013)
อุปลักษณ์ หมายถึง รู ปภาษาที่เกิดจากการนาภาษามาใช้เปรี ยบเทียบ ด้วยการนาความหมายของรู ป
ภาษาหนึ่งไปเปรี ยบเทียบเป็ นอีกความหมายหนึ่ง (Saralamba, 2005; Tawichai, 2006) ผลจากการใช้
อุปลักษณ์จะช่วยให้เข้าใจมโนทัศน์หรื อความคิดหนึ่งที่มีความซับซ้อนยากที่จะเข้าใจ เช่น จะบอก
กับเพื่อน ๆ ว่า วันนี้ตนเองเจอผูห้ ญิงที่มีผวิ หน้าสวยมาก ซึ่งเพื่อน ๆ อาจจะเข้าใจกันคนละมุมมอง
เพราะความสวยมีความเป็ นนามธรรมยากที่จะอธิบายจึงบอกไปว่า “ผิวสวยเหมือนผลตาลึงสุ ก” ทุก
คนก็จะเข้าใจตรงกันถึงความสวยของผิวผูห้ ญิงคนนั้น จะเห็นได้วา่ การใช้ภาษาเปรี ยบเทียบเป็ น
กลวิธีทางภาษาหนึ่งที่ช่วยให้การสื่ อสารสัมฤทธิ์ ผล
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ปัจจุบนั การศึกษาอุปลักษณ์ขยายขอบเขต โดยไม่ได้มุ่งศึกษาอุปลักษณ์ในแบบเดิมคือมุ่ง
ศึกษารู ปภาษา ความงามและความหมายที่ปรากฏในงานประพันธ์แต่จะมองในระดับมโนทัศน์ ซึ่ง
เป็ นการศึกษาอุปลักษณ์มุมมองใหม่ที่เรี ยกว่า “อุปลักษณ์ตามแนวคิดภาษาศาสตร์ปริ ชาน” ที่เสนอ
โดย Lakoff and Johnson (1980, 2003) พิจารณาว่า อุปลักษณ์ไม่ได้เป็ นสิ่ งที่พบในการใช้ภาษาอย่าง
เดียว แต่อุปลักษณ์เป็ นกระบวนการในระบบความคิด เพราะก่อนที่ผใู ้ ช้ภาษาจะมีการถ่ายทอดภาษา
ในเชิงอุปลักษณ์ออกมาทั้งในภาษาพูดหรื อภาษาเขียน จะต้องผ่านกระบวนการคิดเชิงเปรี ยบเทียบใน
ระบบความคิดก่อน Lakoff and Johnson (1980 , 2003) แบ่งอุปลักษณ์เป็ น 2 ระดับ คือ อุปลักษณ์
ระดับรู ปคาเรี ยกว่า “รู ปคาอุปลักษณ์” (Metaphorical Expressions) คือ รู ปภาษาที่แสดงการ
เปรี ยบเทียบสิ่ งหนึ่งให้เป็ นอีกสิ่ งหนึ่ง ที่ผใู ้ ช้ภาษาสื่ อสารกันในชีวติ ประจาวัน และอุปลักษณ์ใน
ระดับความคิด เรี ยกว่า “อุปลักษณ์เชิง โนทัศน์” (Conceptual Metaphor) คือความคิดเชิงเปรี ยบเทียบ
ในระบบปริ ชาน1 ของผูใ้ ช้ภาษาโดยเกิดจากกระบวนการทาความเข้าใจ มโนทัศน์ที่เป็ นนามธรรม
ซับซ้อน ด้วยมโนทัศน์ที่เป็ นรู ปธรรมมากกว่า ทั้งนี้ความคิดเชิงเปรี ยบเทียบจะสะท้อนผ่าน “รู ปคา
อุปลักษณ์”
อนึ่ง กระบวนการอุปลักษณ์ในมโนทัศน์น้ ีเป็ นกระบวนการถ่ายโยงความหมายหรื อ
เชื่อมโยงคุณสมบัติ(Mappings) ที่คล้ายคลึงกันระหว่างวงความหมาย หรื อวงมโนทัศน์รูปธรรมที่
เรี ยกว่า“แบบเปรี ยบ” หรื อ “วงความหมายต้นทาง” (Source Domain)” กับ วงมโนทัศน์นามธรรมที่
เรี ยกว่า “สิ่ งที่ถูกเปรี ยบ” หรื อ “วงความหมายปลายทาง”(Target Domain) การทาความเข้าใจลักษณะ
นี้จะช่วยให้เกิดความ

1

ระบบปริชาน (Cognitive system) คือ องค์ความรู้ซ่ึงประกอบด้วยมโนทัศน์ต่างๆ ที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ (Prasithrathsint,
2006) ทั้งนี้ มโนทัศน์ (Concept) หมายถึง ความคิดที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆของมนุษย์...(Saralamba, 2007) เช่น
มโนทัศน์โรค อาจเกิดจากการรับรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับโรค เช่น ชนิดของโรค สาเหตุของโรค อาการเจ็บป่วย และการรักษา
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ภาพที่ 1: แผนภูมิแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายระหว่าง “มโนทัศน์การเดินทาง” กับ
“มโนทัศน์ความรัก” ในระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา2 กระจ่างชัดขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายโยง
ความหมายของอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เปรี ยบ LOVE IS A JOURNEY3 (Kövecses, 2010) ดังนี้
Source: JOURNEY
Target: LOVE
the travelers
the lovers
the vehicle
the love relationship itself
the journey
event in the relationship…
จากตัวอย่างเกิดจากการนามโนทัศน์ที่รับรู ้ และเข้าใจง่ายอันสะท้อนจากรู ปคาที่จดั อยูใ่ นวง
ความหมาย “การเดินทาง” มาเป็ นแบบเปรี ยบเพื่ออธิบายขอบเขตมโนทัศน์ปลายทางอย่าง “ความรัก”
ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ถูกเปรี ยบให้เข้าใจง่าย โดยมีกระบวนการเทียบหรื อถ่ายโยงคุณสมบัติที่คล้ายกันของวง
มโนทัศน์ท้ งั สองในระบบความคิด กล่าวคือ ผูเ้ ดินทาง (The Travelers) ถ่ายโยงความหมายไปยัง คู่รัก
(The Lovers) พาหนะสาหรับเดินทาง (The Vehicle) ถ่ายโยงความหมายไปยังสัมพันธภาพระหว่าง
คู่ รั ก (The Love Relationship Itself) และการเดิ น ทาง (The Journey) ถ่ า ยโยงความหมายไปยัง
เหตุ ก ารณ์ ใ นความสัม พันธ์ (Event In The Relationship) ทั้ง นี้ การถ่ า ยโยงความหมายในแต่ ล ะ
คุ ณ สมบัติ น้ ัน สะท้อ นให้เ ห็ น จากรู ป ค าอุ ป ลัก ษณ์ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ มโนทัศ น์ น้ ัน ๆ เช่ น ใน
คุณสมบัติ “พาหนะสาหรับเดินทาง” ถ่ายโยงความหมายไปยัง “สัมพันธภาพระหว่างคู่รัก” นั้นอาจ
ปรากฏรู ปคาอุปลักษณ์ในการใช้ภาษา เช่น “เรื อรักของเราล่ มเสียแล้ ว” คาว่า “เรื อ” เป็ นคาที่จดั อยูใ่ น
วงความหมายการเดินทาง เป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการเดินทาง เมื่อนามาเปรี ยบเทียบกับความ
รั ก ท าให้เ ห็ น ว่า ในการมี ค วามรั ก กับ ใครสัก คนเปรี ย บได้ก ับ การเดิ นทาง ซึ่ ง มี ย านพาหนะคื อ
ความสัมพันธ์หรื อสายใยแห่ งรักนาพาคนสองคนให้ดาเนิ นชี วิตร่ วมกัน เมื่อปรากฏรู ปคาดังกล่าว
2

ลูกศร → เป็ นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายหรื อเชื่ อมโยงมโนทัศน์จากวงความหมายต้นทางไปยังวงความหมาย

ปลายทางในระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา (Eakapont, 2015)
3

ในภาษาอังกฤษ หากจะเขียนแสดงหรื อกล่าวถึงอุปลักษณ์เกี่ ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง จะต้องทาให้คาหรื อข้อความเหล่านั้นโดดเด่นและ

แตกต่างไปจากปกติ โดยทัว่ ไปจะใช้วิธีการพิมพ์คาหรื อข้อความภาษาอังกฤษที่ แสดงอุปลักษณ์ มโนทัศน์ด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
ทั้งหมดทุกคา แต่ในภาษาไทยไม่มีตวั อักษรพิมพ์เล็กหรื อตัวพิมพ์ใหญ่เหมือนในภาษาอังกฤษ เมื่อจะเขียนแสดงข้อความที่เป็ นอุป
ลักษณ์เชิงมโนทัศน์จะใช้เครื่ องหมายวงเล็บเหลี่ยม […] คร่ อมข้อความนั้นไว้ (Phichitphongphao, 2010)
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พิจารณาได้วา่ ผูใ้ ช้ภาษามีการเชื่ อมโยงมโนทัศน์เพื่อทาความเข้าใจ มโนทัศน์ความรักที่ซบั ซ้อนด้วย
มโนทัศน์การเดินทาง (Eakapont, 2015) ด้วยเหตุน้ ี การใช้ภาษาอุปลักษณ์ จึงเป็ นการทาความเข้าใจ
สภาพที่ซับ ซ้อนในสั ม พันธภาพของคู่รักที่ มี ให้กนั ให้มี ความเป็ นรู ป ธรรมขึ้ นในรู ปของพาหนะ
นัน่ เอง
การศึกษาอุปลักษณ์ตามแนวคิดภาษาศาสตร์ปริ ชานที่ผา่ นมาพบว่า ในภาษาไทยมีการศึกษา
กันอย่างแพร่ หลาย ทั้งนี้ ก็เพื่อศึกษาว่ามโนทัศน์บางอย่างที่มีความเป็ นนามธรรม ผูใ้ ช้ภาษามีการใช้
อุปลักษณ์ เปรี ยบสิ่ ง ๆ นั้นกับอะไรเพื่อทาให้เกิ ดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น งานวิจยั ที่ปรากฏได้อาศัย
แนวทางการศึ ก ษาตามแนวคิ ด ของ Lakoff and Johnson (1980 , 2003) หลายเรื่ อ ง เช่ น งานของ
Phuekchaiwiboon (2001) Burarungrot (2005) Tawichai (2006) Saralamba (2007) Petchkit (2008)
Obpat (2009) Phichitphongphao (2010) Jinlert and Plailek (2010) Wongthai (2012) Klinnamhom
(2008, 2013) Kaewjungate (2012) Udomphan (2012) Eakapont (2015) Saiyarot (2015) ฯลฯ โดย
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าในภาษาไทย ยังไม่ปรากฏการศึกษาอุปลักษณ์เชิ งมโนทัศน์ความ
จนในภาษาไทย ผูว้ ิจยั จึงมุ่งศึกษาระบบความคิดเชิ งเปรี ยบเทียบของผูใ้ ช้ภาษาไทยที่มีต่อความจน
ตามแนวคิดการศึกษาอุปลักษณ์ที่ Lakoff and Johnson (1980, 2003) เสนอไว้เป็ นแนวทาง
จน หรื อ ความจน เป็ นคาหนึ่งในภาษาไทยที่หมายถึง อัตคัดขัดสน, ฝื ดเคือง, มีเงินไม่พอยัง
ชีพ (Rachabanditayasathan, 2013 : 300) แม้วา่ รู ปภาษาดังกล่าวจะมีการกาหนดคานิยามไว้ชดั เจน
แต่คานิยามดังกล่าวมีความซับซ้อน ยากที่จะเข้าใจเพราะไม่สามารถระบุได้ชดั เจนถึง สภาพ ระดับ
ของความจน ความฝื ดเคืองอัตคัดเป็ นเช่นไร อีกทั้งสภาพอย่างไรจึงเรี ยกว่าความจน ความจนเป็ นสิ่ ง
ที่วดั ยากเพราะเป็ นสิ่ งที่แล้วแต่มุมมองของแต่ละคน ด้วยลักษณะเช่นนี้ปรากฏให้มีการเปรี ยบเทียบ
ความจนกับมโนทัศน์อื่นที่เป็ นรู ปธรรมมากกว่า เพื่อให้เข้าใจรับรู ้ง่ายขึ้นผูว้ จิ ยั พบว่าในภาษาไทย
ปรากฏการใช้ภาษาเชิงเปรี ยบเทียบความจนเป็ นสิ่ งต่าง ๆ อาทิ
“...ความจนก็เหมือนโรคร้ าย ที่เราติดเชื้อมาจากรุ่ นสู่ร่ ุ น”
(ห้องเฉลิมไทย)
“...เพราะสิ่ งที่ผ้ ชู ายคนนีแ้ บกไว้ ไม่ ใช่ ความรวยไม่ ใช่ ความดี แต่ คือ 'ความจน' ที่เขาจะแบก
ไปตลอดชีวิต...”
(ห้องสี ลม)
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“...จากเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาในครอบครั วของคนบ้ านนอกที่มลี ูกถึง 4 คน หลังจากลอง
ต่ อสู้ กับความจนดู จนแน่ ใจแล้ วว่ าอย่ างไรเสียก็ไม่ มที างจะเอาชนะมันได้ แน่ ...”
(ห้องไกลบ้าน)
จากข้อความข้างต้น ตัวอย่างแรกเป็ นการเปรี ยบเทียบความจนเป็ นโรคชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นกับ
ตัวมนุ ษย์ เนื่ องจากปรากฏรู ปคาอุปลักษณ์ ที่อยูใ่ นวงความหมายหรื อวงมโนทัศน์โรคดังคาว่า“โรค
ร้าย” และ“ติ ดเชื้ อ” จึ งสะท้อนอุ ปลักษณ์ เชิ งมโนทัศน์ของผูใ้ ช้ภาษาที่ มองว่า [ความจน คือ โรค]
ตัวอย่างที่ 2 สะท้อนอุปลักษณ์ เชิ งมโนทัศน์ [ความจน คือ วัตถุ ] เพราะปรากฏรู ปคาอุปลักษณ์ที่มี
ความหมายเกี่ ยวกับวัตถุสิ่งของ หรื อในตัวอย่างที่ 3 สะท้อนระบบความคิดผูใ้ ช้ภาษาไทยที่เปรี ยบ
[ความจน คือ ศัตรู ] ที่มนุ ษย์ตอ้ งต่อสู ้หรื อกาจัดให้หมดไป อุปลักษณ์จึงเป็ นลักษณะการใช้ภาษาที่
มนุ ษย์ใช้เพื่ออธิ บายบางสิ่ งบางอย่างยากจะเข้าใจให้รับรู ้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ผูใ้ ช้ภาษามักจะใช้ อุปลักษณ์
โดยไม่รู้ตวั ซึ่ งกระบวนการของอุปลักษณ์จะเกิดขึ้นในระบบความคิดมนุ ษย์ เพื่อหามโนทัศน์อื่นที่
เป็ นรู ปธรรมมาเปรี ยบเทียบหรื อทาความเข้าใจอีกมโนทัศน์หนึ่ ง (ถ่ายโยงความหมายหรื อเชื่ อมโยง
มโนทัศน์) อย่างไรก็ตาม ข้อความข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างหลักฐานทางภาษาที่ปรากฏ ผูว้ ิจยั พบว่า
ในภาษาไทยปรากฏการใช้ภาษาเปรี ยบความจนเป็ นสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ประสบการณ์ของแต่ละ
บุค คล พิจารณาว่า หากศึ ก ษาอย่า งละเอี ยดจะทาให้ทราบถึ ง อุ ป ลักษณ์ เชิ ง มโนทัศ น์ค วามจนใน
มุมมองผูใ้ ช้ภาษาไทยชัดเจนยิ่งขึ้น อนึ่ ง ในงานวิจยั นี้ เก็บข้อมูลภาษาจากห้องสนทนาใน “Search
Engine Smart Office” บนเว็บไซต์พนั ทิปดอทคอม (www.pantip.com) เนื่ องจากแหล่งข้อมูลดังกล่าว
เป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่ งที่ได้รับความนิยม อีกทั้งมีขอ้ มูลการใช้ภาษาที่หลากหลาย
เข้า ถึ ง ผูใ้ ช้ภ าษาทุ ก เพศทุ ก วัย จึ ง สามารถเป็ นตัว แทนการใช้ภ าษาไทยในปั จจุ บ ันและสะท้อ น
ปรากฏการณ์ทางภาษาอย่างการใช้อุปลักษณ์ได้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อวิเคราะห์รูปคาอุปลักษณ์และอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคาว่า “ความจน” ในภาษาไทย
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วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาอุ ป ลัก ษณ์ เ ชิ ง มโนทัศ น์ ค วามจนในภาษาไทย ผู ว้ ิจ ัย ด าเนิ น การวิ จ ัย โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่ วนได้แก่ การเลือกแหล่งข้อมูล การเก็บข้อมูลรู ปคาอุปลักษณ์ และการวิเคราะห์ขอ้ มูล มี
รายละเอียดดังนี้
1. การเลือกแหล่ งข้ อมูล
งานวิจยั นี้ เลือกเก็บข้อมูลภาษาจากฐานข้อมูล “Search Engine Smart Office”บนเว็บไซต์
พันทิปดอทคอม (www.pantip.com) ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ที่มีชื่อเสี ยง อีกทั้งเป็ นสื่ อกลางการแสดงออก
ทางภาษาที่กว้างขวาง สาหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวเป็ นตัวแทนการใช้
ภาษาจริ ง เพราะมีการสื่ อสารในรู ปแบบการตั้งกระทู ้ ถาม ตอบ แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
โดยมีการแบ่งเป็ นห้องสนทนาตามเนื้ อหาความสนใจ จานวน 36 ห้อง ได้แก่ ก้นครัว กล้อง แกลเลอ
รี่ จตุจกั ร เฉลิมไทย ชายคา โต๊ะเครื่ องแป้ ง บลูแพลนเน็ต บางรัก กรี นโซน การ์ ตูน ไกลบ้าน เฉลิม
กรุ ง ชานเรื อน ซิ ลิคอนวัลเลย์ ถนนนักเขียน บางขุนพรหม พรหมชาติ พันทิป มาบุญครอง รัชดา ไร้
สังกัด ศาสนา คลับ สยามสแควร์ สิ นธร หว้ากอ หอศิลป์ ภูมิภาค ราชดาเนิ น ศาลาประชาคมศุภช
ลาศัย สวนลุ มพินี สี ลม ดิโอลด์สยาม และห้องสมุด ผูว้ ิจยั เห็นว่าข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เผยแพร่ บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตมีความน่ าสนใจ สามารถนามาศึกษาได้ เพราะปั จจุบนั เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
เป็ นศูนย์กลางการใช้ภาษาที่เข้าถึงผูใ้ ช้ภาษาได้รวดเร็ ว และยังสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ทางภาษา
ในสังคม ผูว้ ิจยั พบว่าการศึกษาวิจยั ทางด้านภาษาไทยมีการนาข้อมูลภาษาที่เผยแพร่ ทางอินเทอร์ เน็ต
มาศึกษาหลายฉบับ เช่น งานของ Chin Tong Tong Thananan Trongdee and Jang Siaw Kher (2010)
Klinnamhom (2013) Kaewjungate (2012) Tawichai (2012) Eakapont (2015) ฯลฯ แหล่ ง ข้อ มู ล
ดังกล่าวจึงเป็ นอีกแนวทางหนึ่ งสาหรับการศึกษาวิจยั ทางด้านภาษาและภาษาศาสตร์ ท้ งั ในปั จจุบนั
และอนาคต
2. การเก็บข้ อมูลรู ปคาอุปลักษณ์
2.1 งานวิจยั นี้ สื บ ค้นรู ป ค าอุ ป ลัก ษณ์ ค วามจนจากห้องสนทนาทุ ก ห้องบนฐานข้อมู ล
“Search Engine Smart Office” ของเว็บไซต์พนั ทิปดอทคอม (www.pantip.com) ด้วยคาว่า “ความ
จน” หมายถึง อัตคัดขัดสน, ฝื ดเคือง, มีเงินไม่พอยังชีพ (Rachabanditayasathan, 2013 : 300) โดยรู ปคา
ดังกล่าวเป็ นคาที่สื่อถึงสภาพที่มีความเป็ นนามธรรม ซับซ้อนยากที่จะอธิ บายให้กระจ่างชัด
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2.2 คัดเลื อกรู ป ค าอุ ป ลัก ษณ์ จากแหล่ ง ข้อมู ล โดยพิจ ารณาจากองค์ป ระกอบของอุ ป
ลักษณ์คือจะต้องปรากฏ “แบบเปรี ยบ/วงความหมายต้นทาง” (Source Domain) และ “สิ่ งที่ถูกเปรี ยบ/
วงความหมายปลายทาง (ความจน)” (Target Domain)รวมทั้งพิจารณาจากคาแสดงการเปรี ยบเทียบ
“คือ” “เป็ น” หรื อไม่ก็ได้ เช่น
“ความจน เราสามารถกาจัดมันทิ ้งได้ ด้วยความขยัน ตั้งใจทางาน คอยมองหาลู่ทางทากิน ”
(บางรัก)
“ความจนเป็ นวัคซีนดีๆนี่เองที่จะสร้ างภูมิค้ มุ กันไม่ ให้ เราหมดแรงกับชีวิต”

(สยามสแควร์)
จากตัวอย่าง รู ปคาอุปลักษณ์ “กาจัด” “วัคซี น” “สร้างภูมิคุม้ กัน” คือ แบบเปรี ยบ ส่ วนคาว่า
“ความจน” คื อ สิ่ ง ที่ ถู กเปรี ย บ และค าว่า “เป็ น” คื อค าเชื่ อมเพื่อแสดงว่าข้อความนั้นมี การใช้อุป
ลักษณ์ แต่อย่างไรก็ตาม รู ปคาที่จดั เป็ นอุปลักษณ์ไม่จาเป็ นต้องปรากฏคาเชื่อมเสมอไป เพราะถ้าใน
ข้อความนั้นปรากฏแบบเปรี ย บ และสิ่ งที่ ถูก เปรี ยบก็ถือว่าเป็ นค าอุ ปลัก ษณ์ เช่ นในตัวอย่า งแรก
ปรากฏการนารู ปคากริ ยาแสดงการต่อสู ้หรื อทาร้าย (กาจัด) มาเปรี ยบกับความจน สะท้อนให้เห็นว่า
ความจนคือศัตรู ที่เราต้องกาจัด
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาอุปลักษณ์เชิ งมโนทัศน์ความจนในภาษาไทย ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเ คราะห์ขอ้ มูล
ตามลาดับต่อไปนี้
3.1 นารู ปคาอุปลักษณ์ ความจนที่พบมาจัดกลุ่มตามวงความหมาย เช่น “ความจน...เป็ น
พื้นที่” “ความจนเป็ นเหมือนภูเขา” “หลุมความจน” จัดอยูใ่ นหมวดหมู่ความหมายรู ปคาอุปลักษณ์ที่
เกี่ยวกับพื้นที่ เป็ นอุปลักษณ์สถานที่หรื ออาณาบริ เวณ ทั้งนี้ การจัดกลุ่มรู ปคาในอุปลักษณ์ หนึ่ ง ๆ
จะต้องปรากฏ รู ปคาอุปลักษณ์ไม่ต่ากว่า 10 คา และจะนับรู ปคาอุปลักษณ์ที่ปรากฏ 1 ครั้ง นับเป็ น 1
คา ไม่นบั ซ้ า
3.2 วิเคราะห์ความหมายประจาของรู ปคาที่นามาใช้เป็ นอุปลักษณ์ พิจารณาความหมายตาม
Pochananukrom Chabab Rachabanditayasathan (2013) หนั ง สื อคลั ง ค าของ Panthumetha (2012)
รวมทั้งการวิเคราะห์หรื อตีความรู ปภาษาบางรู ปผูว้ ิจยั จะเป็ นผูใ้ ห้คาอธิ บายด้วยตนเอง โดยพิจารณาจาก
คาแวดล้อม และบริ บท
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3.3 อธิ บายถึ งการน ารู ปคามาใช้เป็ นอุ ปลักษณ์ โดยพิ จารณาคุ ณ ลักษณะเด่ นที่ มี ความ
เหมือนกันระหว่างแบบเปรี ยบและสิ่ งที่ถูกเปรี ยบ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ การทาความเข้าใจความจนในระบบ
ปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา เช่น
“ความจน เราสามารถกาจัดมันทิง้ ได้ ด้วยความขยัน”
(บางรัก)
เป็ นการเปรี ยบเทียบความจน(สิ่ งที่ถูกเปรี ยบ)เป็ นเหมือนศัตรู (แบบเปรี ยบ)ที่คอยทาร้าย
มนุ ษย์ ต้องกาจัดออกไป เห็นได้จากรู ปคาอุปลักษณ์ “กาจัด” ดังนั้น ความจนกับบุคคลที่เป็ นศัตรู มี
ลักษณะเด่นเหมือนกัน คือ การสร้างความเดือนร้อนหรื อให้ผลเสี ยแก่มนุษย์
3.4 รู ปคาอุปลักษณ์ที่ปรากฏสะท้อน อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ตามกลุ่มความหมายของรู ป
คาอุปลักษณ์ เช่น รู ปคาอุปลักษณ์โรค สะท้อนอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของผูใ้ ช้ภาษาว่า [ความจน คือ
โรค] โดยในขั้นนี้ ผวู ้ ิจยั วิเคราะห์กระบวนการถ่ายโยงความหมาย (Mappings) ระหว่างวงความหมาย
ต้นทาง และวงความหมายปลายทางเพื่อแสดงระบบการเปรี ยบเทียบความจนในมโนทัศน์ของผูใ้ ช้
ภาษาไทย ทั้งนี้ การศึ กษากระบวนการถ่ายโยงความหมายหรื อเชื่ อมโยงมโนทัศน์จะพิจารณาจาก
ลักษณะเด่นของรู ปคาอุปลักษณ์ความจนแต่ละกลุ่มความหมาย
ผลการวิจัย
ผูใ้ ช้ภาษาไทยพยายามทาความเข้าใจความจนด้วยมโนทัศน์ที่เห็ นภาพ เข้าใจง่ายซึ่ งอยู่ใน
ลักษณะของการเปรี ยบเทียบ (อุปลักษณ์) โดยสิ่ งที่รับรู ้ชดั เจนเหล่านั้นเป็ นผลมาจากประสบการณ์ที่
ผูใ้ ช้ภาษาพบเจอ ตระหนักรู ้ในสิ่ งต่าง ๆ และนามาเชื่อมโยงเชิงเปรี ยบเทียบ เพื่ออธิ บายมโนทัศน์ที่
เป็ นนามธรรม (ความจน) ให้กระจ่างชัด ทั้งนี้ การเปรี ยบเทียบหรื ออุปลักษณ์ในความคิดจะสะท้อน
ผ่านการใช้ภาษา ผลการศึกษาปรากฏรู ปคาอุปลักษณ์ความจนจานวน 119 รู ปคา สามารถจาแนกตาม
กลุ่มความหมายที่สะท้อนอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษาได้ 4 ประเภท โดย
เรี ยงลาดับอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่ปรากฏรู ปคาอุปลักษณ์มากไปหาน้อย ดังนี้
1. อุปลักษณ์ เชิงมโนทัศน์ [ความจน คือ ศัตรู ]
ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้ภาษาไทยเปรี ยบเทียบความจนเป็ นเหมือนศัตรู ที่มุ่งทาร้าย สร้าง
ความเดื อนร้ อ นแก่ ม นุ ษ ย์ ท าให้ม นุ ษ ย์ต้องต่ อ สู ้ ดิ้ นรนเพื่ อ ให้ชี วิ ตรอดจากความจนด้วยความ
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ขยันหมัน่ เพียร ทางานเก็บออมเงินเพื่อชี วิตที่เป็ นสุ ขปราศจากความจน ดังสะท้อนให้เห็นจากรู ปคา
อุปลักษณ์ศตั รู ซ่ ึ งพบจานวน 49 รู ปคา เช่น ไอ้เจ้าความจน มัน(สรรพนามแทนความจน) กาจัดความ
จน ลุกขึ้นสู ้(ความจน) ลองสู ้ดูสักตั้ง(สู ้กบั ความจน) รับมือ(กับความจน) ความจนเข้าเล่นงาน พ่าย
แพ้ (ต่อความจน) ต่อสู ้ความจน พิชิตความจน สู ้(กับความจน) ชนะ(ความจน) เอาชนะ(ความจน)
ความจนแพ้ ยอมแพ้ความจน ฯลฯ โดยรู ปคาอุปลักษณ์ที่ปรากฏมีความหมายเกี่ยวข้องกับศัตรู ใน 4
ลักษณะ ได้แก่ รู ปคาที่มีความหมายเกี่ยวกับบุคคลที่เป็ นศัตรู รู ปคาที่มีความหมายเกี่ยวกับการถูกทา
ร้ายจากศัตรู รู ปคาที่มีความหมายแสดงถึงการต่อสู ้และรู ปคาที่มีความหมายแสดงถึงผลการต่อสู ้
“เรี ยนให้ เก่ ง สอบให้ ได้ ทุน ผมทามาแล้ วครั บ ความจนมันแพ้ ความขยันนะครั บ”
(ชานเรื อน)
“...ฝ่ าฟันความจนไปให้ ได้ นะลูก”.... คาที่แม่ เคยพูดไว้ มนั สะท้ อนอยู่ในใจ”
(ชานเรื อน)
“ความจน เราสามารถกาจัดมันทิง้ ได้ ด้วยความขยัน ตั้งใจทางาน คอยมองหาลู่ทางทากิน…”
(บางรัก)
“รู้ สึกไม่ ไหวแล้ ว ลาพังโดนความจนเข้ าเล่ นงานก็เครี ยดจนจะบ้ าอยู่แล้ ว รู้ สึกอยากตาย”
(สวนลุมพินี)
เมื่ อพิ จารณากระบวนการอุ ป ลัก ษณ์ ตามแนวคิ ดภาษาศาสตร์ ปริ ช านของ Lakoff and
Johnson (1980, 2003) จะพบว่ารู ปคาอุปลักษณ์ ที่ป รากฏสะท้อนให้เห็ นว่า ผูใ้ ช้ภาษาทาความเข้า
ใจความจนในระบบความคิดด้วยการนามโนทัศน์ศตั รู มาใช้เป็ นแบบเปรี ยบหรื อวงความหมายต้น
ทางเพื่ออธิ บาย “ความจน” ซึ่ งเป็ นวงความหมายปลายทางจึงสะท้อนอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความ
จน คือ ศัตรู ] ความคิดเชิงเปรี ยบเทียบดังกล่าวเกิดจากการนาคุณสมบัติบางประการในมโนทัศน์ศตั รู
ที่สะท้อนจากกลุ่มความหมายของรู ปคาอุปลักษณ์มาเชื่อมโยง (ถ่ายโยง) เชิ งเปรี ยบเทียบกับลักษณะ
บางประการของความจนในระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา ดังแผนภูมิ
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วงความหมายต้ นทาง
ศัตรู
ศัตรู /คู่ต่อสู ้
การถูกศัตรู โจมตีหรื อทาร้าย

วงความหมายปลายทาง
ความจน
ความจน
→
ชีวติ มนุษย์ลาบาก ยากแค้น
→
การพยายามขยันทางาน อดออม สร้าง
การต่อสู ้เพื่อเอาชนะศัตรู
→
ทรัพย์สิน
ลักษณะนิสัยและจิตสานึกของมนุษย์
อาวุธ
→
ที่ขยัน พอเพียง ประหยัด
ผลการต่อสู ้
ความจนหายไป ชีวติ มัน่ คงเป็ นสุ ข
→
ภาพที่ 2: แผนภูมิแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายระหว่าง “มโนทัศน์ศตั รู ” กับ “มโน
ทัศน์ความจน” ในระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา
2. อุปลักษณ์เชิ งมโนทัศน์ [ความจน คือ พืน้ ที่]
ผลการศึกษาพบรู ปคาอุปลักษณ์ ที่เปรี ยบความจนเป็ นพื้นที่ จานวน 26 รู ปคา เช่ น เหว
(ความจน) หล่ม(ความจน) ก้าวผ่าน (ความจน) ก้าวพ้น (ความจน) ทางออกจากความจน ออกจาก
นรกแห่ งความจน หลุมความจน คุกเขตคามแห่งความจน ความจนเป็ นพื้นที่ ความจนเป็ นเหมือน
ภูเขา เดิ นสู่ ความจน ก้าวข้ามความจน ตะเกียกตะกายออกไปจากความจน ถีบตัวขึ้นจากความจน
ฯลฯ รู ปคาอุปลักษณ์ท่ปี รากฏมีความหมายเกี่ยวกับพื้นที่ใน 4 ลักษณะ ได้แก่ รู ปคาที่มีความหมายถึง
พื้นที่หรื อสถานที่ รู ปคาแสดงสภาพหรื อลักษณะของพื้นที่ รู ปคาที่มีความหมายเกี่ยวกับการเข้าไป
ยังสถานที่หรื ออาณาบริ เวณ และรู ปคาที่มีความหมายเกี่ยวกับการออกจากพื้นที่
“ความจนบางทีมนั ก็เป็ นหล่ มที่เราอยู่มาทั้งชีวิตจนไม่ ร้ ู ว่ าจะขึน้ มายังไง”
(ก้นครัว)
“ตากูเป็ นคนร้ อยเอ็ด ถีบตัวขึ้นจากความจน จนเรี ยนจบมอ3 จนได้ เป็ นนายคลัง”
(ราชดาเนิน)
“เรื่ องราวของชีวิตเธอในอดีต เหมือนอยู่ในเหวความจน”
(ศาสนา)
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“สารคดีชิ้นนีก้ ม็ ีข้อดีตรงที่พาเราไปเห็นชีวิตจริ งๆ ของคนยากจน แร้ นแค้ นแบบสุ ดขีด ใน
หมู่บ้าน และทางออกจากความจนของคื ออะไร …คื อการกู้เงิ นมาลงทุนเพื่ อสร้ างโอกาสให้ ตัวเอง
หลุดออกจากความจน”
(บางขุนพรหม)
“คนจนต้ องอดทนมากๆต้ องเก็บเงินต้ องสร้ างเครดิต จึงจะก้าวพ้นความจนไปได้ ”
(สยามสแควร์)
จากรู ปคาอุปลักษณ์ที่ปรากฏชี้ให้เห็นว่าผูใ้ ช้ภาษาไทยเปรี ยบความจนเป็ นพื้นที่แห่ งหนึ่ ง
ที่ผใู ้ ดก้าวล่วงเข้าไปมักพบแต่ความลาบากทางกายและใจ ดังนั้นเมื่อมนุษย์ประสบกับความจนจึงต่าง
พยายามหลีกหนี หรื อออกจากพื้นที่แห่งนั้น เมื่อพิจารณาในมุมมองการศึกษาอุปลักษณ์ตามแนวคิด
ภาษาศาสตร์ ปริ ชานจะพบว่า จากรู ปคาอุปลักษณ์ที่ปรากฏสะท้อนระบบความคิดของผูใ้ ช้ภาษาไทย
ที่พยายามทาความเข้าใจความจนซึ่ งเป็ นสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ที่ขดั สนทรัพย์สินหรื อเงินทอง
แต่สภาพดังกล่าวมีความเป็ นนามธรรมยากที่ จะเข้าใจจึงนาสิ่ งที่มีประสบการณ์รับรู ้ง่ายกว่าอย่าง
อาณาบริ เวณหรื อสถานที่มาช่วยอธิ บายให้เห็นภาพหรื อลักษณะของความจน ฉะนั้น รู ปคาอุปลักษณ์
ที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึง การทาความเข้าใจความจนในระบบความคิดของผูใ้ ช้ภาษาด้วยการนามโน
ทัศน์เกี่ยวกับพื้นที่มาใช้เป็ นวงความหมายต้นทางเพื่ออธิ บาย “ความจน” ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ถูกเปรี ยบหรื อ
วงความหมายปลายทางจึ ง สะท้อ นอุ ป ลัก ษณ์ เ ชิ ง มโนทัศ น์ [ความจน คื อ พื้ น ที่ ] ความคิ ด เชิ ง
เปรี ยบเทียบดังกล่ าวเกิ ดจากการที่ ผูใ้ ช้ภาษาเชื่ อมโยงคุณสมบัติบางประการในมโนทัศน์พ้ืนที่ซ่ ึ ง
สะท้อนจากกลุ่มความหมายของรู ปคาอุปลักษณ์มาเชื่ อมโยง (ถ่ายโยงความหมาย) เชิงเปรี ยบเทียบ
กับลักษณะบางประการของความจนในระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา ดังแผนภูมิ
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วงความหมายต้ นทาง
พืน้ ที่
พื้นที่หรื อบริ เวณ
ผูอ้ ยูอ่ าศัย
สภาพของสถานที่หรื อบริ เวณ

วงความหมายปลายทาง
ความจน
ความจน
→
มนุษย์
→
สภาพที่มนุษย์อตั คัด ขัดสน
→
เงินทองจนสร้างความเดือดร้อนใน
ที่ไม่สะดวกสบายทาให้มนุษย์อยูแ่ ล้วไม่
การดาเนินชีวติ การใช้จ่ายทรัพย์สินไม่
→
เป็ นสุ ข
ระวัง
การเข้าไปอยูใ่ นพื้นที่หรื ออาณาบริ เวณ
ส่ งผลให้สถานะทางการเงินฝื ดเคือง
→
ฝื ดเคืองและจน
และจน
การตระหนักในคุณค่าของเงินขยัน
การย้ายออกจากพื้นที่
ทางานและเก็บออมเพื่อหลุดพ้นจาก
→
สภาวะความจน
ภาพที่ 3: แผนภูมิแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายระหว่าง “มโนทัศน์พ้นื ที่” กับ “มโน
ทัศน์ความจน” ในระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา
3. อุปลักษณ์เชิ งมโนทัศน์ [ความจน คือ วัตถุ]
ผลการศึกษาปรากฏรู ปภาษาที่แสดงการเปรี ยบเทียบความจนเป็ นวัตถุสิ่งของที่จบั ต้องได้
จานวน 23 รู ปคา เช่น เอาความจนไปทิ้งทะเล โยนความจน ลอยความจน ส่ งต่อความจน ความจน
ในกระเป๋ า ส่ งความจนให้เป็ นมรดกต่อรุ่ นลูก ความจนเป็ นของแถม แบกรับความจน นายหน้าค้า
ความจน แบกภาระความจน คืนความจนให้แม่คา้ ฯลฯ ทั้งนี้รูปคาอุปลักษณ์ที่ปรากฏมีความหมาย
เกี่ยวข้องกับวัตถุใน 3 ลักษณะ ได้แก่ รู ปคาที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่ งของทัว่ ไปทั้งที่มีค่าและไม่มีค่า
รู ปคาที่แสดงกิริยาที่ใช้กบั วัตถุ และรู ปคาที่มีความหมายแสดงความไม่ตอ้ งการวัตถุ
“รั กครั บ เคารพ นับถือ แต่ อย่ ามาโยนขี ้ โยนภาระ โยนความจน โยนความขีเ้ กียจให้ ชายครั บ
ไม่ งั้นใครมีลูกสาว พอลูกจะแต่ งงานปุ๊ ป ลาออกจากงานกันทั้งตระกูลเลยดีกว่ า”
(โต๊ะเครื่ องแป้ง)
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(พรหมชาติ)
“พ่ อแม่ เกิดมาจน เลยทาให้ เป็ นนายตัวเองไม่ ได้ แล้ วคุณจะไม่ หยุดความจนไว้ ท่ีร่ ุ นคุณเหรอ ในเมื่อ
พ่ อแม่ แก้ ไม่ ได้ คุณก็ต้องแก้ ไขได้ สิ หรื อจะส่ งความจนให้ เป็ นมรดกต่ อรุ่ นลูก”
(สี ลม)
“ผมมาช่ วยเหลือชาวบ้ าน เพราะผมแบกความจนเอาไว้ การแบกความจนจะทาให้ ร้ ู ว่า เกิดเป็ นคนอย่ า
ลืมตัว เกิดเป็ นวัวอย่ าลืมตีน…”
(ศาสนา)
รู ปคาอุปลักษณ์ ที่ปรากฏสะท้อนให้เห็ นว่าผูใ้ ช้ภาษามีระบบความคิดต่อความจนโดย
เปรี ยบเป็ นเสมือนสิ่ งของหรื อวัตถุที่สามารถสัมผัสหรื อมองเห็นได้ โดยพิจารณาจากรู ปคาอุปลักษณ์
ที่ปรากฏ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจะ พบว่า ความจนเป็ นวัตถุที่ไม่มีใครอยากเก็บไว้ หรื อครอบครอง เพราะ
ความจนเป็ นสภาวะที่ทาให้มนุ ษย์เกิดความลาบากทางกายและใจ เพราะการขัดสนเงินทองในการยัง
ชีพหรื อดาเนินชีวิต โดยสภาวะเช่นนี้ จึงเป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์ตอ้ งการหลุดพ้น รู ปคาอุปลักษณ์ที่ปรากฏจึง
สื่ อความหมายในเชิ งลบทั้งสิ้ น ซึ่ งผูค้ นไม่ตอ้ งการหรื อเก็บไว้ครอบครอง สมควรทิ้งหรื อนาไว้ห่าง
กายรู ปภาษาเปรี ยบเทียบที่ปรากฏ ชี้ ให้เห็นว่า ผูใ้ ช้ภาษาพยายามทาความเข้าใจความจนในระบบ
ความคิดด้วยการนามโนทัศน์ที่เข้าใจ และเห็นภาพอย่างวัตถุสิ่งของมาใช้เป็ นวงความหมายต้นทาง
เพื่ออธิ บายมโนทัศน์ที่ซบั ซ้อนอย่าง “ความจน” ซึ่ งเป็ นวงความหมายปลายทางจึงสะท้อนอุปลักษณ์
เชิ งมโนทัศ น์ หรื อ อุ ปลักษณ์ ใ นระบบความคิดของผูใ้ ช้ภ าษาที่ มองว่า [ความจน คือ วัตถุ ] ทั้ง นี้
กระบวนการเปรี ยบเทียบดังกล่าวเกิ ดจากการนาคุณสมบัติบางประการในมโนทัศน์วตั ถุที่สะท้อน
จากกลุ่ ม ความหมายของรู ป คาอุ ป ลัก ษณ์ มาเชื่ อมโยง (ถ่ ายโยง) เชิ ง เปรี ย บเทีย บกับลัก ษณะบาง
ประการของความจนในระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษาดังแผนภูมิ
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วงความหมายต้ นทาง
วัตถุ
วัตถุหรื อสิ่ งของ (ที่มีค่าและไม่มีค่า)

→

การสัมผัสหรื อนาวัตถุสิ่งของมาใช้ (แบก
ความจน)

→

การแสดงความไม่ตอ้ งการวัตถุสิ่งของ (ทิ้ง
โยน)

→

วงความหมายปลายทาง
ความจน
ความจน
การปล่อยให้ตวั เองอยูใ่ นภาวะแห่ง
ความจนโดยไม่พยายามทางานขยัน
หาทรัพย์มาเลี้ยงชีพ
การตระหนักรู ้ในความ ลาบาก
เพราะความจนจึง พยายามทางาน
เก็บออมเพื่อให้ทรัพย์สินเพิ่มพูน
และหลุดพ้นจากความจน

ภาพที่ 4: แผนภูมิแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายระหว่าง “มโนทัศน์วตั ถุ” กับ “มโน
ทัศน์ความจน” ในระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา
4. อุปลักษณ์ เชิ งมโนทัศน์ [ความจน คือ โรค]
ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ ช้ภาษาไทยมีการเปรี ยบเทียบความจนเป็ นโรคภัยไข้เจ็บ ที่สร้าง
ความเดือนร้อนแก่ตวั มนุษย์ จึงต้องรี บรักษาโรคความจนให้หมดไป ทราบได้จากหลักฐานทางภาษา
ที่ปรากฏคือ รู ปคาอุปลักษณ์โรค ซึ่ งพบจานวน 21 รู ปคา เช่ น โรคร้ าย (ความจน) คนป่ วย ติดเชื้ อ
(ความจน) ความจนคือพาหะ (ตัวนาโรค) ภาวะความจนแทรกซ้อน สร้างภูมิคุม้ กัน (ความจน) รักษา
(โรคความจน) วัคซี น หาย(จากโรคความจน) บาบัดความจน ยารักษาโรคความจน ภูมิคุม้ กันความ
จน ความจนเป็ นวัคซี น ฯลฯ โดยรู ป คาอุปลักษณ์ ที่พบอยู่ในวงความหมายเกี่ ยวข้องกับโรคใน 6
ลัก ษณะ ได้แ ก่ รู ป ค าที่ มี ค วามหมายถึ ง ชื่ อ โรค รู ป ค าที่ มี ค วามหมายแสดงถึ ง ผู ้ป่ วย รู ป ค าที่ มี
ความหมายเกี่ ยวกับตัวนาโรค รู ปคาที่ มีความหมายแสดงการแพร่ กระจายของเชื้ อโรคในร่ างกาย
มนุ ษย์ รู ปคาที่มีความหมายแสดงถึงผลของโรคและรู ปคาที่มีความหมายเกี่ยวกับการรักษาและผล
จากการรักษาโรค
“เกษตรกร ก็เหมือนคนป่ วย ป่ วยด้ วยความจน ดังนั้น ต้ องมั่นใจว่ า จะมีรายได้ แน่ ๆ เค้ าจึ ง
ใช้ ปุ๋ยเคมี”
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(กรี นโซน)
“ความจนก็เหมือนโรคร้ าย ที่เราติดเชื้อมาจากรุ่ นสู่ร่ ุ น”

(เฉลิมไทย)
“ความจนเป็ นวัคซีนดีๆนี่เองที่จะสร้ างภูมิค้ ุมกันไม่ ให้ เราหมดแรงกับชีวิต ไม่ ให้ ย่อท้ อต่ อ
อุปสรรค”
(ชานเรื อน)
“โรคความจน รักษาให้ หายได้ ”
(บางรัก)
“จะทายังไงต่ อครั บ แล้ วชาวนาจะหายจากโรคร้ ายความจนนีไ้ ด้ ยงั ไง หลังจากโครงการนีจ้ บ
แล้ ว เพราะถ้ าจบโครงการราคาข้ าวก็กลับมาเท่ าเดิม ถ้ าทาต่ อก็ต้องขาดทุนเรื่ อย ๆ”
(ราชดาเนิน)
“วัคซีนป้องกันความจนแทรกซ้ อนของคุณคืออะไร”
(สิ นธร)
ผูว้ ิจยั พิจารณาว่า รู ปคาอุปลักษณ์ที่ปรากฏช่วยยืนยันได้วา่ ผูใ้ ช้ภาษาทาความเข้าใจความ
จนในระบบความคิดด้วยการนามโนทัศน์โรคมาใช้เป็ นวงความหมายต้นทางเพื่ออธิ บาย “ความจน”
ซึ่ งเป็ นวงความหมายหรื อ วงมโนทัศน์ปลายทางจึงสะท้อนอุปลักษณ์ เชิ งมโนทัศน์ [ความจน คือ
โรค] ทั้งนี้ความคิดเชิ งเปรี ยบเทียบดังกล่าวเกิ ดจากการนาคุณสมบัติบางประการในมโนทัศน์โรคที่
สะท้อนจากกลุ่มความหมายของรู ปคาอุปลักษณ์มาเชื่อมโยงเชิงเปรี ยบเทียบกับลักษณะบางประการ
ของความจนในระบบปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา ดังแผนภูมิ
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วงความหมายต้ นทาง
โรค
ผูป้ ่ วย
เชื้อโรคที่ทาให้มนุษย์เจ็บป่ วย
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วงความหมายปลายทาง
ความจน
มนุษย์
→
ความจน
→
สภาพของความจนหรื อ ความไม่มีที่
การแพร่ กระจายของเชื้ อโรค (ติดเชื้อ)
สามารถเกิดขึ้นกับมนุษย์คนหนึ่ง
→
ส่ งผลต่อคนรอบข้างได้
→
มนุษย์ไม่สบายกายไม่สบายใจ มี
การเจ็บไข้ ไม่สบายเป็ นผลมาจากเชื้อโรค
ความกังวล เพราะขัดสนเงินทอง
→
การขยันทางาน เก็บออมสร้าง
การรักษาโรค
ทรัพย์สินเพื่อให้ความจนหายไป
→
การวางแผนไม่ให้เกิดความจนโดย
ฉีดวัคซีน
การตระหนักรู ้ในการใช้จ่ายเก็บออม
และไม่ประมาท
→
สถานะทางการเงินมัน่ คงชีวิตจึงสุ ข
สภาพร่ างกาย แข็งแรงมีภูมิตา้ นทาน
สบาย
ภาพที่ 5: แผนภูมิแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายระหว่าง “มโนทัศน์โรค” กับ “มโน
ทัศน์ความจน” ในระบบ ปริ ชานของผูใ้ ช้ภาษา
ผลการศึกษาปรากฏรู ปคาอุปลักษณ์ที่สะท้อนอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของผูใ้ ช้ภาษาไทยที่
เปรี ยบความจนเป็ นสิ่ งต่าง ๆ ใน 4 มโนทัศน์ ได้แก่ ศัตรู พื้นที่ วัตถุ และโรค อุปลักษณ์เชิ งมโนทัศน์
เหล่านี้ เกิดจากการที่ผใู ้ ช้ภาษานามโนทัศน์รูปธรรมที่หล่อหลอมจากประสบการณ์ในชีวิตประจาวัน
มาช่วยอธิบายให้เข้าใจสภาพหรื อลักษณะของความจนซึ่งมีความเป็ นนามธรรมให้ชดั เจนขึ้นด้วยการ
ถ่ า ยโยงลัก ษณะเด่ นบางประการที่ ส อดคล้องกันระหว่า งมโนทัศ น์ใ นระบบปริ ช านหรื อระบบ
ความคิด ผลการศึกษาจึงสอดคล้องกับมุมมองของนักภาษาศาสตร์ปริ ชานที่มองว่า ภาษากับความคิด
มีความสัมพันธ์กนั เพราะภาษาเป็ นภาพสะท้อนของความคิด ประสบการณ์ และการมองโลกของ
มนุษย์อุปลักษณ์ที่ปรากฏจึงเป็ นเครื่ องยืนยันได้เป็ นอย่างดี
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อภิปรายผล
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั พบว่าอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่ปรากฏชี้ให้เห็นมุมมองเชิ งลบของผูใ้ ช้
ภาษาที่ มี ต่อความจน โดยมองว่า ความจนเป็ นสิ่ ง ไม่ดี เป็ นอุ ป สรรคที่ ท าให้ชี วิตของมนุ ษ ย์ไ ม่ มี
ความสุ ขทั้งกายและใจ จึงต้องทาให้ความจนหายไป อาจด้วยการกาจัด ดังสะท้อนจากอุปลักษณ์เชิง
โนทัศน์ [ความจน คือ ศัตรู ] การรักษาเพื่อทาให้โรคความจนหมดไป พิจารณาได้จากอุปลักษณ์เชิ ง
มโนทัศน์ [ความจน คือ โรค] หรื อในอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เปรี ยบความจนเป็ นวัตถุสิ่งของที่ไร้ค่า
ใครมีไว้ครอบครองมักจะพบแต่ความลาบาก ไม่สบายกายไม่สบายใจ จึงต้องทิ้งให้ห่างกาย ดังรู ปคา
“โยนความจน” “ทิง้ (ความจน)” ดังนั้น ความจนจึงเป็ นสิ่ งที่มนุษย์ไม่พึงต้องการหรื อปรารถนา
นอกจากนี้ ยังพบว่าความจนเป็ นสิ่ งที่ไม่คงทนหรื ออยูก่ บั มนุษย์ได้นาน พิจารณาได้จากรู ป
คาอุปลักษณ์ในแต่ละมโนทัศน์ปรากฏคาที่มีความหมายที่แสดงถึงการหายไปของความจน ดังใน
มโนทัศน์โรค ปรากฏรู ปคาที่สื่อให้เห็ นว่าโรคความจนนั้นสามารถหายไปได้ด้วยการรักษา เช่ น
“รักษา(โรคความจน)” “หาย(จากโรคความจน)” หรื อในมโนทัศน์ศตั รู ปรากฏรู ปคาที่แสดงถึงการ
ต่อสู ้เพื่อทาให้ความจนพ่ายแพ้และหายไป เช่น “ความจนมันแพ้” “ฝ่ าฟันความจน” “กาจัดความจน”
อนึ่ ง ข้อ สั ง เกตดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ Kaewjungate (2012) ที่ ท าวิ จ ัย เรื่ อ ง กิ เ ลส:
การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในภาษาไทย Klinnamhom (2013) ที่ศึกษาเรื่ อง อุปลักษณ์ความสุ ข
ในบล็อกไทย และ Eakapont (2015) ที่ทาวิจยั เรื่ องอุปลักษณ์ความทุกข์ในภาษาไทย งานวิจยั ทั้งสาม
เรื่ องนี้ มี ประเด็ นที่ สอดคล้องกันในเรื่ องของระบบความคิ ดของผูใ้ ช้ภาษาที่ มีมุ มมองว่า “กิ เลส”
“ความสุ ข” และ “ความทุกข์” เป็ นสภาวะที่ไม่คงทนและไม่แน่นอน เฉกเช่นเดียวกับความจน เพราะ
งานวิจยั ดังกล่าวต่างปรากฏรู ปคาที่แสดงถึงการไม่คงอยูห่ รื อการหายไปของมโนทัศน์เหล่านั้น เช่น
ในอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ท่ีเปรี ยบ [กิเลส คือ สิ่ งสกปรก] ทาให้จิตใจมนุ ษย์เศร้าหมอง ขุ่นมัว ชีวิต
ไม่มีความสุ ข จึงควรชาระล้างหรื อขจัดกิ เลสให้หมดไป ดังตัวอย่าง “จิ ตใจที่ชาระล้ างกิเลสออกไป
แล้ ว คงจะผ่ องแผ้ วเหมื อนฟ้ า คื นวันเพ็ญวิ ส าขะนี่แหละ” (Kaewjungate, 2012 : 32) หรื อในอุ ป
ลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เปรี ยบ [ความสุ ข คือ วัตถุที่สร้างได้] โดยเป็ นการมองว่าความสุ ขคือสิ่ งที่มนุษย์
สร้างขึ้น ทั้งนี้ความสุ ขจะมัน่ คงแข็งแรงก็ข้ ึนอยูก่ บั มนุษย์ที่จะกาหนด ความสุ ขสามารถพังได้ถา้ หาก
มนุ ษย์ปล่อยให้ความทุกข์ครอบงา เช่น “แล้ วจะมีสักกี่คนที่ร้ ู ถึงวิธีสร้ างความสุ ขอย่ างแท้ จริ งให้ แก่
ชี วิต” (Klinnamhom, 2013 : 136-137) มุมมองดังกล่าวยังปรากฏในงานวิจยั ของ Eakapont (2015 :
155) ที่เปรี ยบความทุกข์เป็ นเสมือนโรคภัยไข้เจ็บที่จะต้องทาการรักษาให้หายไป ดังในอุปลักษณ์เชิง
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มโนทัศน์ [ความทุกข์ คือ โรค] เช่น “หมั่นคอยมีสติ ร้ ู สึ กตัว ฉีดวัคซี นสร้ างภูมิค้ ุมกันทุกข์ ในใจเรา
ตั้ ง แต่ วัน นี ด้ ี ก ว่ า ไหมครั บ ?” พิ จ ารณาว่า การที่ ผู ใ้ ช้ภ าษามี มุ ม มองเช่ น นี้ เพราะมี ก ารเชื่ อ มโยง
ประสบการณ์และการมองโลกรอบ ๆ ตัวมาทาความเข้าใจเชิ งเปรี ยบเทียบ ซึ่ งมองว่าทุกสิ่ งบนโลก
ไม่มีสิ่งใดจีรัง มัน่ คงอยูก่ บั มนุษย์ไปได้นาน ระบบคิดดังกล่าวอาจมีส่วนหล่อหลอมความคิดให้ผใู ้ ช้
ภาษามีมุมมองต่อความจนในลักษณะนี้
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
งานวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาที่ทาให้เห็นปรากฏการณ์ ทางภาษาในสังคม และยังสะท้อนให้
เห็นถึงระบบการคิด การมองโลกที่สัมพันธ์กบั ประสบการณ์ในชี วติ ประจาวันของผูใ้ ช้ภาษา ผลจาก
การวิจยั นี้ จึงช่ วยขยายขอบเขตการศึกษาอุปลักษณ์ ตามแนวคิดภาษาศาสตร์ ปริ ชานให้กว้างขวาง
ยิง่ ขึ้น อีกทั้งสามารถนาองค์ความรู ้ที่ได้จากการวิจยั ไปเติมเต็มกระบวนการวิจยั และการจัดการเรี ยน
การสอนทางด้านความหมาย (อรรถศาสตร์ ) ต่อไป
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยต่ อไป
การวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาระบบความคิดเชิงเปรี ยบเทียบความจนในตัวบทการใช้ภาษาจากสื่ อ
ออนไลน์ หากมีการศึกษาจากตัวบทอื่นที่เฉพาะมากขึ้น เช่น หนังสื อธรรมะ หรื อหนังสื อแนะนาการ
ใช้ชีวิตที่นาเสนอเกี่ ยวกับเรื่ องความจนอาจพบรู ปคาอุปลักษณ์ที่สะท้อนมโนทัศน์ในอีกแง่มุม หรื อ
หากมีการศึกษาเปรี ยบเทียบ โดยพิจารณาจากตัวบทในกลุ่มประเทศต่างๆ อาจทาให้เห็นอุปลักษณ์
เชิงมโนทัศน์ความจนของผูใ้ ช้ภาษาที่เหมือนหรื อแตกต่างกันออกไปตามระบบสังคมและวัฒนธรรม
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คำคุณศัพท์ บอกลักษณะทีร่ ับรู้ ทำงอำยตนะทั้ง 6 ในสมัยสุ โขทัย
The Descriptive Adjectives for Perception of Six Senses
in the Sukhothai Period
นนทิยำ จันทร์ เนตร์ 1
Nontiya Channate

โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มา
Thai Program, Humanities and Social sciences, Nakhon Ratchasima Rajabhat University

1

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและลักษณะของคาคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้
ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุ โขทัย (พ.ศ. 1835 - พ.ศ.2079) โดยศึกษาจากเอกสารร้อยแก้ว ผลการวิจยั
พบว่า สามารถแบ่งคาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัยตามสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ 6 ชนิ ด คือ คาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิ ดที่รับรู ้ทางอายตนะทางตา คาคุณศัพท์
บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางหู คาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมั ยสุ โขทัย
ชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางจมูก คาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทาง
ลิ้น คาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิ ดที่รับรู ้ ทางอายตนะทางกาย และคาคุ ณศัพท์บอก
ลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางใจ เมื่อศึกษาลักษณะของคาคุณศัพท์บอกลักษณะ
ที่ รั บ รู ้ ท างอายตนะทั้ง 6 ในสมัย สุ โ ขทัย พบลัก ษณะของค าคุ ณ ศัพ ท์บ อกลัก ษณะ 2 แบบ คื อ
คาคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ทางอายตนะทั้ง 6 ลักษณะเป็ นคามูล และคาคุณศัพท์บอกลักษณะที่
รับรู ้ทางอายตนะทั้ง 6 ลักษณะเป็ นคาซ้อน
คำสำคัญ: คาคุณศัพท์บอกลักษณะ, อายตนะทั้ง 6, สมัยสุ โขทัย
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Abstract
The thesis aimed to study type and format of the descriptive adjectives for the perception of
six senses in the Sukhothai Period (B.E. 1835-2079). The research data were collected from prose
documents. The findings showed that the descriptive adjectives for the perception of six senses in
Buddha era could be divided into six types: sight, hearing, smelling, tasting, touching, and mind
perception. After investigating the format of descriptive adjectives for the perception of six senses
in the Sukhothai Period, the study yielded the results that there were two types of descriptive
adjectives: free morpheme and compound.
Keywords: descriptive adjectives, perception of six senses, Sukhothai period
บทนำ

มนุ ษย์สามารถรั บรู ้ เรื่ องราว ความรู ้ สึกของสิ่ งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวได้ด้วยการใช้ประสาท
สัมผัส ไม่ว่าจะเป็ นการมอง การฟั ง การได้กลิ่น การรับรส การสัมผัสและความรู ้ สึก ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่
อวัยวะรับสัมผัสได้รับการกระตุน้ ทาให้มีผลตอบกลับต่อประสาทสัมผัสเหล่านั้น
การศึกษาการจัดแบ่งประสาทสัมผัสของนักวิชาการพบว่า ประสาทสัมผัสสามารถใช้เกณฑ์
การจ าแนกได้ 2 เกณฑ์ คื อ แบ่ ง ตามหลัก การทางวิ ท ยาศาสตร์ และแบ่ ง ตามหลัก การทาง
พระพุทธศาสนา กล่าวคือ การจาแนกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ หรื อเป็ นสากล นักวิชาการหลาย
ท่า น เช่ น Gunstream (2006), Sriyong (1996 : 60-69) Chukittikul (1999 : 152-169), Buraphadecha
(1985 : 85-97) แบ่งประสาทสัมผัสได้ 5 ประสาทสัมผัส ได้แก่ ประสาทสัมผัสทางตา ประสาท
สัมผัสทางหู ประสาทสัมผัสทางจมูก ประสาทสัมผัสทางลิ้น และประสาทสัมผัสทางกาย และการ
จาแนกตามหลักการทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งได้ 6 ประสาท
สัมผัสหรื ออายตนะทั้ง 6 (2557: 56-57) ได้แก่ ประสาทสัมผัสทางตา ประสาทสัมผัสทางหู ประสาท
สัมผัสทางจมูก ประสาทสัมผัสทางลิ้น ประสาทสัมผัสทางกายและประสาทสัมผัสทางใจ เห็นได้วา่
เกณฑ์การจาแนกประสาทสัมผัสทั้งสองมีความแตกต่างกันทางด้านจานวน กล่าวคือ การจาแนกตาม
หลัก การทางพระพุ ท ธศาสนาจะมี จ านวนมากกว่า การจ าแนกตามหลัก การทางวิท ยาศาสตร์ 1
ประสาทสัมผัส คือ ประสาทสัมผัสทางใจ จึงไม่เป็ นที่น่าแปลกใจที่งานวิจยั ส่ วนมากจะใช้เกณฑ์
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ทางด้านวิทยาศาสตร์ เพราะการใช้เกณฑ์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่ งมีประสาทสัมผัสทางใจนับเป็ น
ประสาทสัมผัสที่ละเอียดอ่อนเพราะเป็ นเรื่ องราวทางด้านจิตใจและความรู ้สึกนึ กคิด สิ่ งหนึ่ งที่มนุ ษย์
ถ่ายทอดสิ่ งที่รับรู ้ทางประสาทสัมผัส คือ ภาษา ซึ่ งเมื่อมนุ ษย์ได้มองเห็ นแสง สี รู ปร่ าง ลักษณะต่าง
ๆ ด้วยตา ได้ยนิ เสี ยงด้วยหู ได้กลิ่นด้วยจมูก ได้รับรสด้วยลิ้น ได้สัมผัสด้วยกาย และได้รับความรู ้ดว้ ย
ใจ มนุษย์จะเลือกสรรคาที่แสดงสิ่ งที่ตาเห็น สิ่ งที่หูได้ยนิ สิ่ งที่จมูกได้กลิ่น สิ่ งที่ลิ้นได้รับรส สิ่ งที่กาย
ได้สัมผัส และสิ่ งที่ใจได้รู้สึกด้วยการพูดหรื อการเขียนที่แตกต่างกัน จึงมีการใช้คาบอกลักษณะของ
สิ่ งที่รับรู ้แตกต่างกันออกไป
เมื่อได้ศึกษาคาคุณศัพท์บอกลักษณะที่สามารถรับรู ้ทางอายตนะในเอกสารสมัยสุ โขทัย ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้

นักหนา

คำคุณศัพท์ บอกลักษณะ ฯ ชนิดทีร่ ับรู้ ทำงอำยตนะทำงตำ
แก้ว
จ าพวกหนึ่ ง นั้น ดี มี ป ราสาทแก้ ว แลมี ก าแพงแก้ว ล้อ มรอบ มี คู ล้อ มรอบ ดู ง าม

(ไตรภูมิพระร่ วง: 55)
ประโยคข้างต้น พบคาคุณศัพท์บอกลักษณะชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางตา คาว่า “แก้ว” ใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 155) มีความหมายว่า “หิ นแข็งใส แลลอดเข้า
ไปข้างในได้ ได้แก่จาพวกเพชรพลอย, ของที่ ทาเที ยมให้มีล ัก ษณะเช่ นนั้น, ของที่ ไ ด้จากการใช้
ทรายขาวเป็ นส่ วนประกอบส าคัญมาหลอมกับ สารที่ มี ส มบัติเป็ นด่ า งเช่ นออกไซด์ข องโซเดี ย ม
ออกไซด์ของแคลเซี ยม แล้วมีลกั ษณะเช่นนั้น” คาว่า “แก้ว” เป็ นคาคุณศัพท์บอกลักษณะชนิดที่รับรู ้
ทางอายตนะทางตา ทาหน้าที่ขยายคานามคาว่า “ปราสาท” ให้รายละเอียดของสิ่ งที่รับรู ้ ด้วยตาว่า
ปราสาทมีลกั ษณะเป็ นหินแข็งใส สามารถมองลอดเข้าไปข้างในได้
คำคุณศัพท์ บอกลักษณะ ฯ ชนิดทีร่ ับรู้ ทำงอำยตนะทำงหู
ก้อง
แลบ่ห่อนเคยได้ยนิ เสี ยงมี่เสี ยงก้อง เสี ยงดังนักหนาดัง่ นี้สักคาบ
(ไตรภูมิพระร่ วง: 106)
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ประโยคข้างต้น พบคาคุณศัพท์บอกลักษณะ ฯ ชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางหู คาว่า “ก้อง”
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 68) มีความหมายว่า “ดังมากอย่างเสี ยงในที่
จากัดเช่ นในโบสถ์, ดัง ไปได้ไ กล” ค าว่า “ก้อง” เป็ นคาคุ ณศัพ ท์บอกลัก ษณะ ฯ ชนิ ดที่ รับรู ้ ทาง
อายตนะทางหู ทาหน้าที่ขยายคานามคาว่า “เสี ยง” ให้รายละเอียดของสิ่ งที่รับรู ้ดว้ ยหูวา่ ดังมาก
คำคุณศัพท์บอกลักษณะ ฯ ชนิดทีร่ ับรู้ ทำงอำยตนะทำงลิน้
“...ถัดป่ าอ้อยนั้น จึงมีป่ากล้วยมากหลาย พรรณลูกใหญ่เท่างาช้างมีรสหวำนหอม...”
(ไตรภูมิพระร่ วง : 283)
ประโยคข้างต้น พบคาคุณศัพท์บอกลักษณะชนิ ดที่รับรู ้ ทางอายตนะทางลิ้น คาว่า “หวาน”
ในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบคาว่า “หวาน” (2556: 1318) มีความหมายว่า
“มีรสอย่างรสน้ าตาล” คาว่า “หวาน” เป็ นคาคุณศัพท์บอกลักษณะชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางลิ้น ทา
หน้าที่ขยายคานามคาว่า “รส” ให้รายละเอียดของสิ่ งที่รับรู ้ดว้ ยลิ้นว่ามีลกั ษณะ “อย่างรสน้ าตาล”
ตัวอย่างข้างต้นเป็ นตัวอย่างการศึกษาคาคุณศัพท์บอกลักษณะโดยใช้อายตนะในสมัยสุ โขทัย
การศึกษาดังกล่าว พบว่าคาคุณศัพท์สามารถจาแนกโดยใช้อายตนะและมีลกั ษณะเป็ นคามูล ประเด็น
ดังกล่าวน่าสนใจที่จะศึกษาคาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ด้านชนิ ดของคาคุ ณศัพท์บอก
ลัก ษณะในสมัย สุ โขทัย และลัก ษณะของค าคุ ณ ศัพ ท์บอกลัก ษณะในสมัย สุ โ ขทัย โดยใช้เ กณฑ์
อายตนะทั้ง 6 ตามสมเด็ จ พระอรหั น ตสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า เพื่ อ ให้ ท ราบชนิ ด และลัก ษณะของ
คาคุณศัพท์บอกลักษณะในภาษาไทยสมัยสุ โขทัย และเป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอนในรายวิชา
หลักภาษาไทย ภาษาและตัวอักษรไทย รวมทั้งรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิวฒั นาการทางภาษา
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
เพื่อศึ กษาชนิ ดและลักษณะของคาคุ ณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัย
สุ โขทัย
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ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจ ัย เชิ ง เอกสาร (Documentary Research) โดยมี ข อบเขตการวิจ ัย
ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร
ผูว้ ิจยั ศึกษาการใช้คาคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุ โขทัยจาก
วรรณกรรมร้ อยแก้วที่ ตีพิมพ์เป็ นภาษาไทย พบจานวน 2 เล่ม ได้แก่ จารึ กที่บนั ทึกด้วยอักษรไทย
สุ โขทัยและเป็ นภาษาไทย จานวน 46 หลัก (พ.ศ. 1835 - พ.ศ.2079) และไตรภูมิพระร่ วง พระราช
นิพนธ์ในพญาลิไทย (พ.ศ. 1888)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 ผูว้ จิ ยั ศึกษาชนิดคาคุณศัพท์บอกลักษณะในภาษาไทยโดยใช้เกณฑ์อายตนะทั้ง 6 ตาม
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระไตรปิ ฎกบาลีอกั ษรไทย ฉบับสยามรัฐเท่านั้น
2.2 ผูว้ ิจยั ศึกษาลักษณะคาคุณศัพท์บอกลักษณะ แบ่งเป็ น 4 เรื่ อง ได้แก่ คามูล คาประสม
คาซ้ าและคาซ้อน
3. ขอบเขตด้านเวลา
ผูว้ ิจยั ศึกษาการใช้คาคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุ โขทัย (พ.ศ.
1835 – พ.ศ. 2079)
วิธีดำเนินกำรวิจัย
ผูว้ จิ ยั มีวธิ ี ดาเนินการวิจยั จานวน 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับคาคุณศัพท์บอกลักษณะ ที่ประกอบ
คานาม และคาคุณศัพท์ดว้ ยกันซึ่งเป็ นคาคุณศัพท์บอกลักษณะ หลักการใช้ภาษาผ่านอายตนะทั้ง 6 มา
วิเคราะห์
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นต้นที่เป็ นประชากรในการวิจยั ที่เป็ นข้อมูลชั้นต้น
และจากเอกสารชั้นรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่ วนของพจนานุกรมที่ใช้ในการอ้างอิงความหมายผูว้ ิจยั
ใช้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2556
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษา ข้อมูลคาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ผูว้ จิ ยั เลือกคาคุณศัพท์บอก
ลัก ษณะที่ รับ รู ้ ท างอายตนะทั้ง 6 แล้วจดบันทึ กคานามและคาคุ ณศัพท์บอกลักษณะ ลงในตาราง
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รวมทั้งเลขหน้า ลาดับของเอกสาร วิเคราะห์ชนิ ดของคาคุณศัพท์บอกลักษณะ ว่าอยู่ในอายตนะใด
โดยศึกษาความหมายของคาจากบริ บทที่ปรากฏ อ้างอิงพจนานุ กรมในการอธิ บายความหมายของ
คาคุณศัพท์บอกลักษณะนั้นๆ และวิเคราะห์ลกั ษณะของคาคุณศัพท์บอกลักษณะเป็ นคามูล คาประสม
คาประสาน คาซ้ าหรื อคาซ้อน
ขั้นตอนที่ 4 สรุ ปและอภิปรายผลการวิจยั
ขั้นตอนที่ 5 นาเสนอผลการวิจยั เป็ นการบรรยายเชิงพรรณนาตามผลการวิเคราะห์
สรุ ปผลกำรวิจัย
การดาเนินการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลดังกล่าว สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ชนิดคำคุณศัพท์ บอกลักษณะทีร่ ับรู้ ทำงอำยตนะทั้ง 6 ในสมัยสุ โขทัย
การศึกษาชนิ ดของคาคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุ โขทัยเป็ น
การศึกษาคาคุ ณศัพท์บอกลักษณะที่ทาหน้าที่ประกอบนามและคาคุณศัพท์ดว้ ยกัน ให้มีความหมาย
แตกต่างออกไปโดยใช้อายตนะทั้ง 6 โดยศึกษาความหมายของคาคุณศัพท์บอกลักษณะตามสมเด็จ
พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เรี ยกว่า “อายตนะทั้ง 6” คือ ตา หู จมูก ลิ้น สัมผัสและความรู ้สึก
ผลการวิเคราะห์ชนิดของคาคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุ โขทัย
พบว่ามีคาทั้งหมด 34 คา จาแนกได้ 6 ชนิ ด ได้แก่ คาคุณศัพท์บอกลักษณะชนิ ดที่รับรู ้ทางอายตนะ
ทางตา คาคุณศัพท์บอกลักษณะชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางหู คาคุณศัพท์บอกลักษณะชนิดที่รับรู ้ทาง
อายตนะทางจมูก คาคุ ณศัพท์บอกลักษณะชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางลิ้น คาคุณศัพท์บอกลักษณะ
ชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางกายและคาคุณศัพท์บอกลักษณะชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางใจ ได้ดงั นี้
คำคุณศัพท์ บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิดทีร่ ับรู้ ทำงอำยตนะทำงตำ
ผลการวิเคราะห์ วรรณกรรมร้อยแก้วสมัยสุ โขทัยพบคาคุณศัพท์บอกลักษณะชนิ ดที่รับรู ้
ทางอายตนะทางตา จานวน 21 คา ได้แก่คาว่า เก่าแก่ แก้ว ขาว เขียว งาม เงิน ซ่าน ดา แดง ต่า
ทอง ทองคา พราย มัน ราม แรง เล็ก เหลือง ใหญ่ ใหม่ และอ่อน
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คำคุณศัพท์ บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิดทีร่ ับรู้ ทำงอำยตนะทำงหู
ผลการวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยแก้วสมัยสุ โขทัยพบคุณศัพท์บอกลักษณะฯ ชนิ ดที่รับรู ้
ทางอายตนะทางหู 6 คา ได้แก่คาว่า ก้อง ดัง เพราะ ไพเราะ มี่ และร้อง
คำคุณศัพท์ บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิดทีร่ ับรู้ ทำงอำยตนะทำงจมูก
ผลการวิเคราะห์ วรรณกรรมร้อยแก้วสมัยสุ โขทัยพบคาคุณศัพท์บอกลักษณะ ฯ อายตนะ
ทางจมูก พบเพียง 1 คาเท่านั้น ได้แก่คาว่า หอม
คำคุณศัพท์ บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิดทีร่ ับรู้ทำงอำยตนะทำงลิน้
ผลการวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยแก้วสมัยสุ โขทัย พบเพียง 1 คาเท่านั้น ได้แก่คาว่า หวาน
คำคุณศัพท์ บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิดทีร่ ับรู้ทำงอำยตนะทำงกำย
ผลการวิเคราะห์ วรรณกรรมร้อยแก้วสมัยสุ โขทัยพบคาคุ ณศัพท์บอกลักษณะ ฯ ชนิ ดที่
รับรู ้ทางอายตนะทางกาย พบเพียง 1 คาเท่านั้น ได้แก่คาว่า แข็ง
คำคุณศัพท์ บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิดทีร่ ับรู้ทำงอำยตนะทำงใจ
ผลการวิเคราะห์ วรรณกรรมร้ อยแก้วสมัยสุ โขทัยพบคาคุ ณศัพท์บอกลักษณะ ฯ ชนิ ดที่
รับรู ้ทางอายตนะทางใจ จานวน 4 คา ได้แก่คาว่า ทั้งหลาย นัก นักหนา และบ้าง
ผลการวิเคราะห์ชนิดของคาคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุ โขทัย
ข้างต้น เมื่ อจัดลาดับ ความมากน้อยของคาคุ ณศัพท์บอกลัก ษณะที่รับรู ้ ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัย
สุ โขทัย พบว่า คาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิ ดที่รับรู ้ทางอายตนะทางตาพบมากที่สุด
จานวน 21 คา คิดเป็ นร้ อยละ 61.76 รองลงมาอันดับที่ ส อง คือ คาคุ ณศัพ ท์บอกลัก ษณะในสมัย
สุ โขทัย ชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางหู จานวน 6 คา คิดเป็ นร้อยละ 17.65 รองลงมาอันดับที่สอง คือ
คาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางใจ จานวน 4 คา คิดเป็ นร้อยละ
11.76 และพบน้อยที่สุด มีจานวนเท่ากันอยู่ 3 ชนิด คือ คาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิด
ที่รับรู ้ทางอายตนะทางจมูก จานวน 1 คา คิดเป็ นร้อยละ 2.9 คาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย
ชนิ ดที่รับรู ้ทางอายตนะทางลิ้น จานวน 1 คา คิดเป็ นร้อยละ 2.9 และคาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัย
สุ โขทัย ชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางกาย จานวน 1 คา คิดเป็ นร้อยละ 2.9
เพื่อให้เห็ นภาพรวมของชนิ ดของคาคุ ณศัพท์บอกลักษณะที่ รับรู ้ ทางอายตนะทั้ง 6 ใน
สมัยสุ โขทัยข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้แสดงให้เห็ นชนิ ดของคาคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ทางอายตนะทั้ง 6
ในสมัยสุ โขทัยซึ่งปรากฏตามแผนภูมิ ต่อไปนี้
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คำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดที่รับรู้ทำงอำยตนะทำงตำ
คำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดที่รับรู้ทำงอำยตนะทำงหู
คำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดที่รับรู้ทำงอำยตนะทำงจมูก
คำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดที่รับรู้ทำงอำยตนะทำงลิ้น
คำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดที่รับรู้ทำงอำยตนะทำงกำย
คำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดที่รับรู้ทำงอำยตนะทำงใจ

แผนภูมิที่ 1: ชนิดของคาคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุ โขทัย
2. ลักษณะของคำคุณศัพท์บอกลักษณะทีร่ ับรู้ ทำงอำยตนะทั้ง 6 ในสมัยสุ โขทัย
การศึกษาลักษณะของคาคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุ โขทัย
เป็ นการศึกษาคาคุณศัพท์บอกลักษณะ ตามแนวของหนังสื อบรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 2 เป็ นเรื่ อง
การสร้ างคา โดยผูว้ ิจยั จัดแบ่งลักษณะของคาคุ ณศัพท์บอกลักษณะ ออกเป็ น 5 แบบ คือ คามูล คา
ประสม คาประสาน คาซ้ าและคาซ้อน
ผลการวิเคราะห์ ลกั ษณะของคาคุ ณศัพท์บอกลักษณะที่ รับรู ้ ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัย
สุ โขทัย จานวน 34 คา พบลักษณะของคาคุณศัพท์บอกลักษณะ 2 แบบ ได้แก่ คามูลและคาซ้อน ดังนี้
คำมูล
คาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิ ดที่รับรู ้ทางอายตนะทางตา พบ 19 คา
ได้แก่คาว่า แก้ว ขาว เขียว งาม เงิน ซ่ าน ดา แดง ต่า ทอง พราย มัน ราม แรง เล็ก เหลือง
ใหญ่ ใหม่ และอ่อน
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คาคุ ณศัพท์บอกลักษณะในสมัย สุ โขทัย ชนิ ดที่รับรู ้ ทางอายตนะทางหู พบ 6 คา
ได้แก่ คาว่า ก้อง ดัง เพราะ ไพเราะ มี่ และร้อง
คาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางจมูก พบเพียง 1
คาเท่านั้น ได้แก่คาว่า หอม
คาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิ ดที่รับรู ้ทางอายตนะทางลิ้น พบเพียง 1
คาเท่านั้น ได้แก่คาว่า หวาน
คาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางกาย พบเพีย ง 1
คาเท่านั้น ได้แก่คาว่า แข็ง
คาคุ ณศัพท์บอกลักษณะชนิ ดที่รับรู ้ทางอายตนะทางใจ พบ 2 คา ได้แก่ คาว่า นัก
และบ้าง
คำซ้ อน
คาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางตา พบ 2 คา
ได้แก่คาว่า เก่าแก่ และทองคา
คาคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุ โขทัย ชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางใจ พบ 2 คา
ได้แก่คาว่า นักหนา และทั้งหลาย
ผลการวิเคราะห์ ลกั ษณะของคาคุ ณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัย
สุ โขทัย ข้างต้น พบเพี ยง 2 แบบเท่า นั้นจัดลาดับความมากน้อยตามลักษณะของค าคุ ณศัพท์บ อก
ลักษณะที่รับรู ้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุ โขทัย พบว่า คาคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ทางอายตนะทั้ง
6 ลักษณะเป็ นคามูลพบมากที่สุด จานวน 30 คา คิดเป็ นร้อยละ 88.24 รองลงมา คือ คาคุณศัพท์บอก
ลักษณะที่รับรู ้ทางอายตนะทั้ง 6 ลักษณะเป็ นคาซ้อน จานวน 4 คา คิดเป็ นร้อยละ 11.76
เพื่อให้เห็นภาพรวมของลักษณะของคาคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ทางอายตนะทั้ง 6 ใน
สมัยสุ โขทัยข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้แสดงให้เห็นลักษณะของคาคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ทางอายตนะทั้ง
6 ในสมัยสุ โขทัยซึ่ งปรากฏตามแผนภูมิ ต่อไปนี้
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คำมูล
คำซ้อน

แผนภูมิที่ 2: ลักษณะของคาคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุ โขทัย
อภิปรำยผล
1. ผลการศึกษาชนิดของคาคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุ โขทัย พบ
ความหลากหลายของการใช้คาคุณศัพท์บอกลักษณะในภาษาไทยในสมัยสุ โขทัย สะท้อนให้เห็นถึง
การใช้คาคุณศัพท์บอกลักษณะในชี วิตประจาวันที่ใช้อายตนะชนิดที่รับรู ้ทางตามากที่สุด รองลงมา
คือ อายตนะชนิ ดที่รับรู ้ทางหู อายตนะชนิ ดที่รับรู ้ทางใจ และอายตนะชนิดที่รับรู ้ทางจมูก อายตนะ
ชนิ ดที่ รับ รู ้ ลิ้ นและอายตนะชนิ ดที่ รับ รู ้ ท างกายมี จานวนเท่า กัน ซึ่ ง ผลการศึ ก ษาดัง กล่ า วตรงกับ
สมมติ ฐ านที่ ต้ งั ไว้ว่า การใช้ค าคุ ณ ศัพ ท์บ อกลัก ษณะที่ รั บ รู ้ ท างอายตนะทั้ง 6 จะปรากฏการใช้
คาคุณศัพท์บอกลักษณะชนิดที่รับรู ้ทางอายตนะทางตา จะมีจานวนมากเป็ นอันดับที่ 1 นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Dale (1957) ที่ประสาทสัมผัสทางตาเป็ นอวัยวะรับสัมผัสที่สาคัญที่สุด
ของมนุษย์และใช้งานมากที่สุด ร้อยละ 75 รองลงมาคือ ประสาทสัมผัสทางหู ร้อยละ 13 ประสาท
สัมผัสทางกาย ร้อยละ 6 ประสาทสัมผัสทางจมูก ร้อยละ 3 และประสาทสัมผัสทางลิ้น ร้อยละ 3 และ
จากผลการศึกษาของ Dale (1957) ดังกล่ าวพบว่า การศึกษาดังกล่าว ศึ กษาเกี่ยวกับอายตนะหรื อที่
เรี ยกว่าประสาทสัมผัสเพียง 5 ชนิ ด คือ อายตนะทางตา อายตนะทางหู อายตนะทางจมูก อายตนะ
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ทางลิ้นและอายตนะทางกาย ในขณะที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวถึงอายตนะไว้ 6
ชนิ ด คือ เกี่ยวกับอายตนะทางตา อายตนะทางหู อายตนะทางจมูก อายตนะทางลิ้น อายตนะทาง
กายและเพิ่ ม มา คื อ อายตนะทางใจ ซึ่ งเป็ นการศึ ก ษาที่ ล ะเอี ย ดอ่ อ นมาก และทางด้า นจ านวน
คาคุณศัพท์
บอกลักษณะที่พบในเอกสารสมัยสุ โขทัย จานวน 2 เรื่ อง กล่าวคือ สมัยสุ โขทัย
ข้อมูลร้อยแก้วมีจานวนน้อย แต่มีวรรณกรรมร้อยแก้วประเภทพรรณนาอย่างไตรภูมิพระร่ วง
2. ผลการศึกษาลักษณะของคาคุณศัพท์บอกลักษณะที่รับรู ้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมัยสุ โขทัย
พบลักษณะที่เป็ นคามู ลมากที่สุด สาเหตุเนื่ องจากลักษณะของคาไทยเป็ นคาโดด รองลงมาคือ คา
ซ้อน เป็ นการสร้างคาที่เป็ นการเล่นคาที่มีความหมายเหมือนกัน คล้ายกันหรื อตรงข้ามกัน ซึ่ งแสดง
ให้เห็ นถึงการเลือกใช้คาของผูส้ ่ งสารที่มีจินตนาการ ก่อให้เห็ นภาพ สอดคล้องกับงานของ Ratri
(2008) ที่ กล่าวถึ งการเสนอความคิดในเรื่ องบริ บทเนื้ อหา (context of content) ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการ
ปรากฏของคาที่สร้ างแล้ว คือ ถ้าเนื้ อหาเป็ นการพรรณนาบรรยายอย่างละเอียดของเหตุการณ์หรื อ
ความรู ้สึก คาทีปรากฏมักเป็ นคาซ้อนเป็ นส่ วนใหญ่ สาเหตุมาจากประเภทของวรรณกรรมในสมัย
สุ โขทัยเป็ นเอกสารร้อยแก้ว และเนื้อหาที่นาเสนออาจยังไม่มีความหลากหลายจึงไม่พบการสร้างคา
แบบคาประสม
ข้ อเสนอแนะ
1. ด้ ำนกำรนำไปใช้
1.1 การศึ ก ษาค าคุ ณ ศัพ ท์บ อกลัก ษณะที่ รั บ รู ้ ท างอายตนะทั้ง 6 ในสมัย สุ โ ขทัย เป็ น
การศึกษาการใช้คาคุณศัพท์บอกลักษณะเพื่อต้องการให้ผอู ้ ่านเห็นบริ บทของคาที่ปรากฏและเข้าใจ
ความหมายของคา เนื่องจากข้อความที่ยกมาจะเป็ นเชิงบรรยายหรื อพรรณนาโวหาร สามารถนาไปใช้
ในการเขียนบรรยายหรื อพรรณนาสิ่ งต่าง ๆ ให้เห็นภาพได้อย่างดี มีประสิ ทธิภาพต่อไป
1.2 การศึ ก ษาค าคุ ณ ศัพ ท์บ อกลัก ษณะที่ รั บ รู ้ ท างอายตนะทั้ง 6 ในสมัย สุ โ ขทัย เป็ น
การศึกษาในระดับคาที่สามารถนาไปใช้ในวิชาหลักภาษาไทย เรื่ องชนิ ดของคา วิชาภาษาและตัว
อัก ษรไทยหรื อรายวิช าอื่นที่ เกี่ ย วกับวิวฒั นาการภาษาไทยเพื่อให้เห็ นลัก ษณะการใช้ค า วลี และ
ประโยคในสมัยสุ โขทัย ซึ่งเป็ นสมัยแรกที่มีการประดิษฐ์ตวั อักษรไทยขึ้นเพื่อบันทึกเรื่ องราวต่างๆ

412 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561

2. ด้ ำนกำรศึกษำต่ อไป
2.1 การศึ ก ษาค าคุ ณ ศัพ ท์บ อกลัก ษณะที่ รั บ รู ้ ท างอายตนะทั้ง 6 ในสมัย สุ โ ขทัย เป็ น
การศึกษาคาคุณศัพท์บอกลักษณะที่มีใช้ในภาษาไทย ซึ่ งการยืมคาภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาบาลี
ภาษาสั น สกฤต และภาษาเขมรมี ก ารยื ม ตั้ง แต่ ส มัย สุ โ ขทัย ผู ้ส นใจอาจศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ค ายื ม
ภาษาต่างประเทศร่ วมกับคาภาษาไทยในสมัยสุ โขทัยว่าปรากฏใช้ในลักษณะใด
2.2 การศึ ก ษาค าคุ ณ ศัพ ท์บ อกลัก ษณะที่ รั บ รู ้ ท างอายตนะทั้ง 6 ในสมัย สุ โ ขทัย เป็ น
การศึกษาในระดับคา ผูส้ นใจอาจศึกษาระดับวลีหรื อประโยค เพื่อให้เห็นภาพการเขียนบรรยายหรื อ
พรรณนาสิ่ งต่าง ๆ ในสมัยสุ โขทัยหรื อสมัยอื่นๆ ต่อไป
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วิเครำะห์ โลกทัศน์ เหนือธรรมชำติทปี่ รำกฏในองค์ ประกอบของนวนิยำย
เรื่ องพรำยพรหม ของรอมแพง
An Analysis of the Supernatural Worldviews and Elements in Rom
Phaeng’s Novel Phrai Phrom
อรรถพร ทองบรรเทิง1 / สุ ภำพร คงศิริรัตน์ 2
Atthaporn Tongbantoeng / Supaporn Kongsirirat

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Department of Thai Language, Faculty of Humanities, Naresuan University
1,2

บทคัดย่อ
บทความวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาโลกทัศน์เหนื อธรรมชาติที่ปรากฏในองค์ประกอบ
ของนวนิยายเรื่ อง พรำยพรหม ของรอมแพง โดยอาศัยกรอบแนวคิดด้านโลกทัศน์และองค์ประกอบ
ของนวนิ ยาย ผลการศึกษาพบว่าโลกทัศน์เหนื อธรรมชาติที่ปรากฏในองค์ประกอบของนวนิ ยายมี
ทั้งหมด 6 โลกทัศน์ ได้แก่ โลกทัศน์เกี่ ยวกับวิญญาณ โลกทัศน์เกี่ยวกับมิติแห่ งกาลเวลา โลกทัศน์
เกี่ ย วกับ ความฝั น โลกทัศ น์เกี่ ย วกับ กรรม โลกทัศ น์เกี่ ย วกับ การเวียนว่า ยตายเกิ ด และโลกทัศ น์
เกี่ ย วกับ ลัก ษณะของผู ้มี บ ารมี จ ากการปฏิ บ ัติ ธ รรม ซึ่ งโลกทัศ น์ ท้ ัง 6 ด้ า นนี้ ครอบคลุ ม ทุ ก
องค์ประกอบของนวนิ ยาย แสดงว่า โลกทัศน์ เป็ นตัวกาหนดองค์ประกอบของนวนิ ยายให้แสดง
ลักษณะเหนือธรรมชาติออกมา
คำสำคัญ: โลกทัศน์เหนือธรรมชาติ, องค์ประกอบของนวนิยาย, รอมแพง
Abstract
This research article aims to study the supernatural worldviews and elements perceived in
Rom Phaeng’s novel Phrai Phrom using the frameworks regarding the worldviews and elements of
a novel. The findings reveal that there are 6 worldviews perceived in the novel: the worldview
regarding the spirits, the worldview regarding the space-time, the worldview regarding dreams, the
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worldview regarding karma, the worldview regarding the circle of life, and the worldview regarding
the characteristics of an individual whose merit prestige is derived from meditation. The 6
worldviews can be found in all the elements of the novel. This shows that the worldviews dictate the
supernatural characteristics of the novel.
Keywords: supernatural worldviews, elements of novel, Rom Phaeng
บทนำ

วิทยาศาสตร์ ช่วยพัฒนาระบบความคิดของมนุ ษย์ให้กา้ วจากความล้าหลังไปสู่ ความทันสมัย
และหาคาตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามระบบธรรมชาติ ทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาได้
ตรงจุด อย่างไรก็ตาม แม้วิทยาศาสตร์ จะก้าวหน้าเพียงใดก็หาคาตอบให้กบั มนุ ษย์ได้เพียงบางสิ่ ง
บางอย่างทางธรรมชาติวิทยาเท่านั้น แต่ยงั มีบางสิ่ งที่วิทยาศาสตร์ ยงั ไม่สามารถหาคาอธิ บายได้ สิ่ ง
เหล่านั้นเรี ยกว่า “สิ่ งเหนือธรรมชาติ”
สิ่ งเหนือธรรมชาติ คือสิ่ งที่อยูเ่ หนือเหตุผลและการพิสูจน์ดว้ ยวิทยาศาสตร์ เป็ นปรากฏการณ์
เร้นลับ ซึ่ งผิดไปจากวิสัยที่พึงเกิ ดในชี วิตประจาวัน เมื่อไม่สามารถหาคาตอบได้ มนุ ษย์จึงอาศัยสิ่ ง
เหนื อธรรมชาติยึดเหนี่ ยวจิตใจ ความเชื่ อเกี่ ยวกับสิ่ งเหนื อธรรมชาติน้ ี อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ ดังความปรากฏในศิ ล าจารึ ก หลัก ที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ด้านที่ 3
บรรทัดที่ 6-10 ว่า “มี พ ระขพุ ง ผี เทพดาในเขาอันนั้นเป็ นใหญ่ก ว่า ทุ ก ผีใ นเมื อง ขุนผูใ้ ดถื อเมื อง
สุ โขทัยนี้ แล้ไหว้ดีพลีถูก เมืองนี้เที่ยง เมืองนี้ ดี ผิไหว้บ่ดีพลี บ่ถูก ผีในเขาอันนั้นบ่คุม้ บ่เกรง เมืองนี้
หาย” (Fine Arts Department, 2004 : 24) ความเชื่ อเหล่านี้ ได้สืบทอดติดต่อกันมาจนหลอมรวมเป็ น
โลกทัศน์ของคนในสังคม ดังที่ วิทย์ วิศทเวทย์ ได้กล่าวว่า “ความเชื่อเป็ นระบบในวิถีชีวติ ของคนคน
หนึ่ งอันเป็ นทัศนะพื้นฐานของบุคคล นัน่ ก็คือโลกทัศน์” (Wistawet, 1997: 169 cited in Kongsirirat,
2015 : 22)
โลกทัศน์ หมายถึง “ทัศนะในการมองโลกและสังคมของบุคคล เป็ นภาพของโลกหรื อสังคม
ที่บุคคลรับรู ้ โดยผ่านกระบวนการและระบบวิธีคิดในการประเมินคุณค่าสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยมีพ้นื ฐาน
อันหล่อหลอมจากวัฒนธรรมแวดล้อมในสังคมที่บุคคลนั้นเติบโตมา” (Kongsirirat, 2015 : 23)
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การศึกษาโลกทัศน์น้ นั สามารถศึกษาได้หลายทาง และแนวทางหนึ่งที่นิยมเลือกศึกษากันก็
คือ การศึกษาโลกทัศน์จากวรรณกรรม เพราะวรรณกรรมเป็ นสิ่ งที่ฉายความเป็ นไปของมนุษย์ท้ งั ใน
ด้านสังคม วัฒนธรรม และโลกทัศน์ออกมา ดังที่ จรู ญรัตน์ รัตนากร (Rattanakorn, 1992 : 2) กล่าวว่า
“ผูเ้ ขียนวรรณกรรมได้แสดงความคิดความเห็นหรื อถ่ายทอดโลกทัศน์ของตนที่มีต่อผลงานออกมา
เป็ นวรรณกรรม และในทางกลับกันสังคมส่ วนรวมมีโลกทัศน์ต่อสิ่ งต่างๆ อย่างไร กวีก็จะได้รับโลก
ทัศน์เหล่านั้นและนามาถ่ายทอดในรู ปแบบวรรณกรรมด้วย” ดังนั้น วรรณกรรมจึงเป็ นเครื่ องบันทึก
โลกทัศน์ท้งั ของผูแ้ ต่งและสังคม
ผูแ้ ต่งวรรณกรรมหลายท่านนิ ยมนาเรื่ องเกี่ ยวกับสิ่ งเหนื อธรรมชาติมาเป็ นส่ วนประกอบ
ในนวนิ ยาย เพราะเรื่ องเหนือธรรมชาติน้ นั มีความเร้นลับและดึงดูดความใคร่ รู้ของผูอ้ ่านได้ดี อีกทั้ง
เรื่ องบางอย่างก็เป็ นประเด็นที่สอดคล้องกับโลกทัศน์ของคนในสังคม
รอมแพงเป็ นนามปากกาของ จันทร์ ยวีร์ สมปรี ดา นักเขียนรุ่ นใหม่ที่ได้รับการยอมรับจาก
ผูอ้ ่านจนประสบความสาเร็ จอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ นวนิยายเหนือธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะลีลา
การเขี ย นและเนื้ อหาที่ ช วนให้ติดตามด้วยการนาสิ่ ง เหนื อธรรมชาติ ส อดแทรกในองค์ป ระกอบ
ของนวนิ ยาย ทั้งโครงเรื่ อง แก่นเรื่ อง และตัวละคร ทาให้เรื่ องราวมีความตื่นเต้น เร้ าใจ ผลงานของ
รอมแพงจึ งได้รับความนิ ย มเป็ นอย่า งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นวนิ ยายเรื่ อง พรำยพรหม ซึ่ ง เป็ น
ผลงานเรื่ องแรกที่ทาให้นกั เขียนหน้าใหม่คนนี้ ได้รับการยอมรับ สะท้อนจากการที่นวนิ ยายเรื่ องนี้
ได้รับการตีพิมพ์ซ้ าถึง 4 ครั้ง (Happy Banana, 2555 : หน้าปกใน)
พรำยพรหม เป็ นเรื่ องราวของหญิงสาวที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตครอบครัว เพราะสามี
ปันใจให้หญิงอื่น และทาร้ายเธอจนตาย วิญญาณของเธอได้มีโอกาสย้อนเวลากลับในภพอดีต ทาให้
รู ้วา่ สิ่ งที่เธอได้รับในปั จจุบนั เป็ นผลมาจากการกระทาในอดีตชาติ เธอโชคดีที่ได้มีโอกาสย้อนเข้าไป
ในอดีตเพื่อแก้ไขการกระทานั้น และได้กลับมาเริ่ มต้นชีวิตใหม่ในภพปั จจุบนั อีกครั้ง ทาให้ชีวิตของ
เธอเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ ึน
จะเห็นได้วา่ นอกจากรอมแพงจะสร้างตัวละครให้มีหลายมิติ คือมีท้ งั ดีและเลวแล้ว ในการ
ดาเนิ นเรื่ อ งยัง เกี่ ย วข้องกับ สิ่ ง เหนื อธรรมชาติ เช่ นการย้อ นมิ ติแ ห่ ง กาลเวลา ท าให้เ รื่ องมี ค วาม
น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงสนใจที่จะศึกษาโลกทัศน์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏ
ในองค์ประกอบของนวนิ ยาย เรื่ อง พรำยพรหม ของรอมแพง อันเป็ นส่ วนสาคัญที่ทาให้นวนิ ยาย
แสดงลักษณะเหนือธรรมชาติออกมาได้อย่างน่าสนใจ
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จุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาโลกทัศน์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏในองค์ประกอบของนวนิยายเรื่ อง พรำยพรหม
ของรอมแพง
กรอบทีใ่ ช้ ในกำรศึกษำ
การศึกษาโลกทัศน์เหนือธรรมชาติที่ปรากฏในองค์ประกอบของนวนิยายเรื่ อง พรำยพรหม
ได้กาหนดกรอบการวิเคราะห์ 2 ประเด็น ได้แก่
1. กรอบเกี่ยวกับโลกทัศน์ โดยอาศัยกรอบโลกทัศน์ที่ Kongsirirat (2015 : 23) ได้ประมวล
สังเคราะห์ไว้ ความว่า “โลกทัศน์ (World View) หมายถึง ทัศนะในการมองโลกและสังคมของบุคคล
เป็ นภาพของโลกหรื อสังคมที่บุคคลรับรู ้โดยผ่านกระบวนการและระบบวิธีคิดในการประเมินคุณค่า
สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง โดยมีพ้ืนฐานอันหล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมแวดล้อมในสังคมที่บุคคลนั้นเติบโตมา
อันได้แก่ ทัศนะ ความคิด ความเชื่อ และค่านิยม ทั้งของบุคคลและของสังคมนั้นๆ โลกทัศน์จึงเป็ น
ตัวกาหนดทิศทางชี วิตของแต่ละคน อีกทั้งเป็ นตัวกาหนดทิศทางของสังคมมนุษย์” ดังนั้นโลกทัศน์
จึงมีอิทธิ พลต่อผูเ้ ขียนในการกาหนดวิธีการสร้างเรื่ องในนวนิยายด้วย ส่ วนโลกทัศน์เหนือธรรมชาติ
หมายถึง “โลกทัศน์เกี่ยวกับสิ่ งที่อยู่เหนื อเหตุผลและไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่มนุ ษย์เชื่ อว่ามีอยู่จริ ง
และมีอิทธิ พลต่อการดาเนินชีวติ ของมนุษย์” (Pukdeebundit, 1992 : 155)
2. กรอบเกี่ยวกับองค์ประกอบของนวนิยาย อันได้แก่ การเปิ ดเรื่ อง การดาเนินเรื่ อง การปิ ด
เรื่ อง ความขัดแย้ง แก่นเรื่ อง และตัวละคร
ข้ อตกลงเบื้องต้ น
1. ในการวิเคราะห์โลกทัศน์เหนื อธรรมชาติจะวิเคราะห์ ไปพร้อมกับองค์ประกอบของนว
นิ ย าย และจะวิเ คราะห์ โ ลกทัศ น์ เ หนื อ ธรรมชาติ ร่ ว มกับ โลกทัศ น์ เ กี่ ย วกับ ศาสนาบางประเด็ น
เนื่ องจากโลกทัศน์เกี่ ยวกับสิ่ งเหนื อธรรมชาติน้ นั มักจะเกี่ ยวพันกับความเชื่ อทางศาสนา และการ
แสดงออกทางพิธีกรรมต่างๆ ด้วย
2. จะวิเคราะห์ เฉพาะองค์ประกอบของนวนิ ยายที่มีโลกทัศน์เหนื อธรรมชาติปรากฏ ส่ วน
องค์ประกอบใดที่ไม่ปรากฏโลกทัศน์เหนือธรรมชาติจะไม่นามาวิเคราะห์
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3. ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวละคร จะวิเคราะห์เฉพาะตัวละครที่เกี่ยวกับโลกทัศน์
เหนือธรรมชาติ
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
งานวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาเอกสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับโลกทัศน์เหนือธรรมชาติและองค์ประกอบของนวนิ ยาย
เพื่อนามาเป็ นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ จากนั้นอ่านนวนิยายเรื่ อง พรำยพรหม อย่างละเอียด และ
ดึงข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่ องเหนือธรรมชาติมาวิเคราะห์ตามกรอบของการศึกษา จากนั้นสรุ ปผลการศึกษา
แล้วนาเสนอในลักษณะของการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis)
ผลกำรศึกษำ
โลกทัศน์ เหนื อธรรมชำติที่ปรำกฏในองค์ ประกอบของนวนิยำยเรื่ องพรำยพรหม ของรอม
แพง มี 6 โลกทัศน์ ได้แก่ โลกทัศน์เกี่ยวกับกรรม โลกทัศน์เกี่ ยวกับวิญญาณ โลกทัศน์เกี่ ยวกับมิ ติ
แห่ งกาลเวลา โลกทัศน์เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด โลกทัศน์เกี่ยวกับลักษณะของผูม้ ีบารมีจากการ
ปฏิ บตั ิธรรม และโลกทัศน์เกี่ยวกับความฝั น โลกทัศน์ต่างๆ เหล่านี้ ปรากฏในองค์ประกอบต่างๆ
ของนวนิ ยาย ได้แก่ การเปิ ดเรื่ อง การดาเนินเรื่ อง การปิ ดเรื่ อง ความขัดแย้ง แก่นเรื่ อง และตัวละคร
รายละเอียดมีดงั นี้
1. กำรเปิ ดเรื่ อง
เรื่ อง พรำยพรหม เปิ ดเรื่ องโดยบรรยายพฤติ กรรมของตัวละครเอก คื อพิ มพ์ลดา ที่ถู ก
ปรเมศวร์ ผูเ้ ป็ นสามี ทาร้ ายจนตาย เพื่อชี้ ชวนให้ผูอ้ ่านติดตามว่ามูลเหตุ ที่เธอถู กทาร้ ายจนตายนั้น
เพราะอะไร โลกทัศน์ที่ปรากฏในตอนนี้ คือ โลกทัศน์ เกี่ยวกับกรรม เพราะสิ่ งที่เกิ ดขึ้นกับพิมพ์ลดา
นั้นเป็ นผลอันเนื่ องมาจากกรรมในอดี ตชาติของเธอที่เคยแย่งคนรักของพี่สาว และฆ่าพี่สาว ทาให้
ชาติน้ ีเธอต้องเป็ นฝ่ ายถูกแย่งสามี และถูกสามีทาร้ายจนตาย
2. กำรดำเนินเรื่ อง
การนาเสนอโลกทัศน์ที่ปรากฏในการดาเนิ นเรื่ อง จะนาเสนอตามเหตุการณ์ สาคัญๆ ที่
ปรากฏ มีรายละเอียดดังนี้
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2.1 ตัวละครเอกตำย-วิญญำณออกจำกร่ ำง
ผูเ้ ขี ยนใช้กลวิธีการเล่ า เรื่ องแบบย้อนไปมา คื อเริ่ ม เรื่ องด้วยการเล่ าเหตุ การณ์ ในช่ วง
ปัจจุบนั ที่พิมพ์ลดาถูกสามีทาร้ ายจนตาย เมื่อตายแล้ววิญญาณของเธอได้ออกจากร่ าง และเธอก็ได้พบ
กับพระภิกษุเงินโลกทัศน์ที่ปรากฏในเหตุการณ์ตอนนี้ คือ โลกทัศน์ เกี่ยวกับวิญญาณ โดยสะท้อนว่า
ขณะมนุษย์มีชีวติ อยูน่ ้ นั วิญญาณกับร่ างกายจะอยูด่ ว้ ยกันโดยมีสายใยยึดโยงระหว่างร่ างกับวิญญาณ
เมื่ อตายแล้ว สายใยนี้ จะขาด ท าให้ วิญญาณหลุ ด พ้นจากร่ า ง หลุ ดพ้นจากความเจ็บ ปวดทางกาย
อย่างไรก็ตามแม้วา่ ร่ างกายจะดับแล้ว หากทว่าวิญญาณนั้นยังไม่สูญไป โลกทัศน์ดงั กล่าวสอดคล้อง
กับที่ Chaivinit (1991 : 21) ได้กล่าวเกี่ ยวกับเรื่ องของวิญญาณเอาไว้ว่า “มนุ ษย์มีความเชื่ อเกี่ยวกับ
การมีอยูข่ องวิญญาณว่า ในทุกสรรพสิ่ งของโลกจะมีวิญญาณเข้าสิ งอยู่ และจะไม่แตกสลายแม้ร่างที่
วิญญาณสิ งอยู่น้ นั สู ญสลายไป แต่วิญญาณก็จะยังคงอยู่ และสามารถแยกออกจากร่ างได้ วิญญาณนี้
เมื่อออกจากร่ างไปแล้วก็อาจจะกลายเป็ นภูตผีปีศาจ เป็ นเทพเจ้า หรื อกลับชาติมาเกิดใหม่ก็ได้”
2.2 ตัวละครย้อนกลับไปในอดีตชำติ
เมื่ อวิญญาณของพิมพ์ลดาได้พบกับพระภิกษุเงิ น ซึ่ งท่านก็ทราบได้ด้วยญาณว่าความ
ทุกข์ที่พิมพ์ลดาได้รับในปั จจุบนั เป็ นผลมาจากกรรมในอดีตชาติของเธอ แต่ดว้ ยกุศลกรรมที่เคยมี
ร่ วมกันมา พระภิกษุเงินจึงช่วย พิมพ์ลดาเพื่อให้เธอพ้นจากความทุกข์ โดยส่ งวิญญาณของเธอไปใน
อดี ตชาติ เพื่อแก้ไขกรรม โลกทัศน์ที่ปรากฏในตอนนี้ คือ โลกทัศน์ เกี่ยวกับกรรม โดยสะท้อนว่า
ความเป็ นไปต่างๆ บนโลกใบนี้ลว้ นถือกาเนิ ดจากกรรมบันดาล กรรมเป็ นเครื่ องกาหนดชะตาดีร้าย
ของมนุ ษ ย์ สอดคล้องกับ พุ ท ธภาษิ ตว่า “กมฺ มุ นา วตฺ ตตี โลโก สัตว์โ ลกย่อ มเป็ นไปตามกรรม”
(Onkhom, 2013) ในตอนนี้ สะท้อ นให้เห็ น กรรมดี ข องพิ ม พ์ล ดาที่ เคยมี ร่ วมกับ พระภิ ก ษุ เ งิ น ใน
อดี ตชาติ ท าให้เธอได้รับ ผลตอบแทนในทางที่ ดี คื อ พระภิ ก ษุ เ งิ นได้ช่ วยเธอให้ย อ้ นกลับ ไปใน
อดีตชาติเพื่อแก้ไขกรรมที่เคยทาไว้
พระภิกษุเงินส่ งวิญญาณของพิมพ์ลดาย้อนไปในภพอดีต ทาให้พิมพ์ลดารู ้วา่ ในอดีตชาติน้ นั
เธอเกิดเป็ นคุณน้อย ลูกสาวคนเล็กที่เกิดจากเมียบ่าวของคุณวินิจ คหบดีในพระนคร คุณน้อยมีพี่สาว
ชื่อคุณนฤนาฎซึ่ งเกิดจากเมียเอกของคุณวินิจ คุณนฤนาฎมีคู่หมั้นชื่อคุณประพันธ์ แต่คุณน้อยแย่งคุณ
ประพันธ์จากคุณนฤนาฎด้วยการแอบลักลอบเป็ นชู ก้ บั คุณประพันธ์จนตั้งครรภ์ แต่คุณประพันธ์ไม่
ยอมรั บ และบอกว่าเขารักเพียงคุ ณนฤนาฎเท่านั้น ด้วยความแค้นใจประกอบกับความเก็บกดที่ถูก
พี่ส าวต่า งมารดากดขี่ มาตลอดหลายปี ท าให้คุณน้อยลงมือฆ่า พี่ส าวตนเอง พิมพ์ล ดาพยายามจะ
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ขัดขวางการกระท าของคุ ณ น้อย แต่ก็ไ ม่ส ามารถท าได้ เพราะเธอเป็ นเพี ย งผูด้ ู เหตุ ก ารณ์ เท่ า นั้น
ในตอนนี้ สะท้อนโลกทัศน์ 3 ประการ คือ โลกทัศน์ เกี่ยวกับมิติแห่ งกาลเวลา โลกทัศน์ เกี่ยวกับกรรม
และโลกทัศน์ เกี่ยวกับการเวียนว่ ายตายเกิด กล่าวคือ โลกทัศน์ เกี่ยวกับมิติแห่ งกาลเวลานั้นสะท้อน
เรื่ องของการย้อนเวลาซึ่ งเป็ นไปในลักษณะของการย้อนภพย้อนชาติว่า ผูท้ ี่ฝึกจิตวิปัสสนามาเป็ น
อย่างดี จะสามารถระลึกเข้าถึ งรายละเอียดของภวังคจิต และสามารถย้อนจิตเพื่อสื บสาวราวเรื่ องใน
อดี ตชาติได้ ในที่น้ ี ผูท้ ี่มีฤทธิ์ อานาจสามารถย้อนจิตได้ก็คือ พระภิ กษุเงิ น ซึ่ งเป็ นพระที่ฝึกวิปัสนา
กรรมฐานจนใกล้จ ะหลุ ด พ้น จากบ่ ว งวัฏ สงสาร จิ ต ที่ ฝึ กมาเป็ นอย่า งดี เ ช่ น นี้ จึ ง สามารถเข้า ถึ ง
รายละเอียดของภวังคจิตและระลึ กเหตุการณ์ ในอดี ตชาติของตนและผูอ้ ื่นได้ พระภิกษุเงิ นใช้ฤทธิ์
อานาจย้อนจิตของพิมพ์ลดาให้เห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตชาติ แต่เธอไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่ วมใน
การกระทาใดๆ ที่เกิดขึ้นได้ เป็ นได้แต่เพียงผูด้ ูเท่านั้น ดังความในตอนที่พิมพ์ลดาเห็นคุณน้อยซึ่ งเป็ น
ตัวเธอในอดีตชาติวางยาฆ่าคุณนฤนาฎ แต่เธอก็ไม่สามารถหยุดการกระทาของคุณน้อยได้ โลกทัศน์
เกี่ยวกับการย้อนมิติเวลาทางจิตนี้ สอดคล้องกับที่ Sujira (2008 : 64-65) ได้กล่าวว่า “จิตที่ถูกฝึ กเป็ น
อย่างดีจนบรรลุปุพเพนิวาสานุ สสติญาณจะไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของเวลา จึงสามารถย้อนภพย้อนชาติได้
...ทาให้สืบสาวราวเรื่ องไปที่ตน้ กาเนิดของตนเองได้” และเมื่อพิมพ์ลดาสานึกผิดในการกระทาของ
ตน พระภิกษุเงินก็ใช้ฤทธิ์ อานาจส่ งพิมพ์ลดาย้อนกลับไปในภพอดีต เพื่อแก้ไขกรรม
โลกทัศน์ เกี่ยวกับกรรมสะท้อนว่า กรรมที่เกิดจากอกุศลกรรมจะทาให้ผทู ้ ี่กระทาได้รับความ
ทุกข์ทรมาน ไม่มีความสุ ขในชี วิต ดังเช่ นกรรมของคุณน้อยที่เป็ นชูก้ บั คู่หมั้นของพี่สาว เมื่อเกิดใน
ชาติภพใหม่เป็ นพิมพ์ลดา พี่สาวของเธอในอดี ตชาติก็กลายมาเป็ นชู ก้ บั สามีของเธอ ทาให้พิมพ์ลดา
ได้รับความทุกข์ทรมาน และความทุกข์น้ ี ก็ติดอยูใ่ นใจจนกระทัง่ เธอตาย ส่ วนโลกทัศน์ เกี่ยวกับการ
เวียนว่ ายตายเกิ ดสะท้อนว่า ทุกชี วิตนั้นอยู่ในวังวนแห่ งการเวียนว่ายตายเกิด การที่คนเรามาพบเจอ
กัน มีความรักความเกลียดร่ วมกันก็ลว้ นด้วยเพราะมีกรรมติดตามกันมา กรรมเป็ นสิ่ งที่ยึดทุกชีวติ ให้
อยู่ในบ่วงสังสารวัฏ เพื่อให้กรรมได้ทาหน้าที่สะท้อนผลลัพธ์แห่ งการกระทาทั้งดีและชั่วได้อย่าง
เที่ยงตรงยุติธรรม และทาให้ทุกชีวติ ต้องวนเวียนผลัดกันชดใช้เช่นนี้อย่างไม่มีวนั หมดสิ้ น
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2.3 แก้ไขกำรกระทำในอดีต
หลังจากที่คุณน้อยฆ่าคุณนฤนาฎแล้ว ตัวเธอเองก็ตายด้วยโรคหัวใจกาเริ บ พิมพ์ลดารู ้สึก
เสี ยใจในการกระทาครั้งอดี ตชาติของตน พระภิกษุเงิ นจึงเทศนาสั่งสอนเรื่ องกรรม และให้โอกาส
พิมพ์ลดาได้แก้ไขกรรมชัว่ ในอดีตของเธอที่ทาไว้กบั คุณนฤนาฎ โดยครั้งนี้วญ
ิ ญาณของพิมพ์ลดาได้
เข้ามาอยู่ในร่ างของคุ ณน้อย และเธอเลื อกที่จะไม่ยุ่งเกี่ ยวกับคุ ณประพันธ์เพื่อตัดบ่วงกรรมไม่ให้
เกิ ดขึ้น อีกทั้งเธอยังได้ช่วยคุ ณนฤนาฎผูเ้ ป็ นพี่สาวให้รอดพ้นจากการจมน้ าตาย แต่เธอเองกลับตาย
ด้วยโรคหัวใจกาเริ บจากการช่วยเหลือในครั้งนั้น คุณนฤนาฎรู ้สึกผิดที่เคยทาไม่ดีกบั น้องสาวและได้
ขอโทษคุณน้อย ต่างฝ่ ายต่างก็อโหสิ กรรมให้แก่กนั จึงไม่ได้ก่อกรรมผูกเวรกันอีกต่อไป โลกทัศน์ที่
ปรากฏในตอนนี้ คือ โลกทัศน์ เกี่ยวกับ กรรม โดยสะท้อนว่ากรรมใดใครก่ อ กรรมนั้นย่อมสนอง
ผูก้ ระทา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมชัว่ ยกเว้นแต่จะได้รับการอโหสิ กรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ดังเช่น
คุณน้อย หรื อพิมพ์ลดา ที่ก่อนตายนั้นเธอได้อโหสิ กรรมให้กบั ทุกคน และขอรับการอโหสิ กรรมจาก
อีกฝ่ ายด้วย การอโหสิ กรรมจึงทาให้เธอหลุดพ้นจากบ่วงที่ผูกมัดกับเจ้ากรรมนายเวร และเมื่อได้กลับ
มาในยุคปั จจุบนั อีกครั้ง เธอจึงมีชีวติ ที่ดีข้ ึน
2.4 ตัวละครกลับมำสู่ ภพปัจจุบัน
เมื่อคุณน้อยตายแล้ว วิญญาณของพิมพ์ลดาในร่ างคุ ณน้อยก็ยอ้ นกลับมาในภพปั จจุบนั
อีกครั้ง แต่เป็ นตอนก่อนที่พิมพ์ลดาจะแต่งงานกับปรเมศวร์ ซึ่ งในครั้งนี้เธอได้ปฏิเสธคาขอแต่งงาน
ของปรเมศวร์ ทาให้เธอมีชีวิตใหม่ที่มีความสุ ข เพราะได้พบรักกับภีมภัทร ซึ่ งก็คือหม่อมหลวงภิชา
ภัทรคนรักในอดีตชาติของเธอที่กลับชาติมาเกิด (หลังจากที่พิมพ์ลดาได้มีโอกาสแก้ไขกรรม ทาให้
เธอได้พบรักกับหม่อมหลวงภิชาภัทร) ในตอนนี้สะท้อนโลกทัศน์ เกี่ยวกับมิติแห่ งกาลเวลาที่สัมพันธ์
กับโลกทัศน์ เกี่ยวกับกรรมว่า มิติเวลาในอดี ต ปั จจุบนั และอนาคตนั้นมี ความสัมพันธ์กนั และไม่
สามารถแยกขาดจากกันได้ ผลจากกรรมของอดี ตจะส่ งผลมาถึงปั จจุบนั และกรรมของปั จจุบนั ก็จะ
ส่ งผลถึงอนาคตด้วย เมื่อพิมพ์ลดาได้ชดใช้กรรมจากอดีตหมดแล้ว และได้รับการอโหสิ กรรม เธอจึง
ไม่ตอ้ งชดใช้หนี้กรรมอีกต่อไป ทาให้พิมพ์ลดามีชีวติ ใหม่ที่มีความสุ ข
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3. กำรปิ ดเรื่ อง
เรื่ อง พรำยพรหม เป็ นการปิ ดเรื่ องแบบสุ ขนาฏกรรม คือตัวละครมีความสุ ข และได้ครอง
คู่กบั คนรักสะท้อนโลกทัศน์ เกี่ยวกับกรรมคือ ทาดีได้ดี ทาชัว่ ได้ชวั่ เมื่อสามารถละจากกรรมชัว่ ได้
หนทางของชีวติ ก็ยอ่ มพบกับความสุ ข
4. ควำมขัดแย้ง
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในเรื่ อง พรำยพรหม เป็ นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กบั มนุษย์ มี 2
ส่ วน คือความขัดแย้งในภพอดี ต และความขัดแย้งในภพปั จจุบนั โดยความขัดแย้ง ในภพอดี ตได้
ส่ งผลเกี่ยวเนื่องมาถึงชีวติ ของตัวละครในภพปั จจุบนั ด้วย ความขัดแย้งของตัวละครสะท้อนโลกทัศน์
เกี่ยวกับกรรม และโลกทัศน์ เกี่ยวกับการเวียนว่ ายตายเกิ ด คือ ตัวละครมี ความขัดแย้งกันตั้งแต่ใน
อดีตชาติ ซึ่ งความขัดแย้งทาให้เกิดกรรมเป็ นบ่วงผูกมัดให้เวียนว่ายตายเกิดมาพบกันในชาติภพใหม่
เพื่อมาชดใช้กรรม
5. แก่นเรื่ อง
แก่ นเรื่ อง คื อทัศนะที่ ผูเ้ ขียนต้องการนาเสนอ เรื่ อง พรำยพรหม นี้ ผูเ้ ขียนสะท้อนโลก
ทัศน์เกี่ยวกับเรื่ องกรรมว่า กรรมจะติดตามผูก้ ระทาและสนองผลอย่างเที่ยงตรง ไม่มีใครหนีพน้ กฎ
แห่ งกรรมได้ ถึงแม้ในชาติที่ก่อกรรมไว้จะไม่ได้รับผลกรรม แต่กรรมก็จะติดตามสนองผลข้ามภพ
ชาติ ดังเช่ นพิมพ์ลดาที่ ในอดี ตชาติเธอเคยก่อกรรมหนักเอาไว้ แต่เนื่ องจากเธอตายโดยที่ยงั ไม่ได้
ชดใช้หนี้กรรม ดังนั้นกรรมจึงติดตามมาให้ผลในชาติภพใหม่ ทาให้เธอมีชีวติ ที่ทุกข์ทรมาน
6. ตัวละคร
ตัวละครในเรื่ อง พรำยพรหม ที่เกี่ยวข้องกับโลกทัศน์เหนื อธรรมชาติ ได้แก่ พระภิกษุเงิน
คุณหญิง ดาราราย ภีมภัทร และพิมพ์ลดา โดยปรากฏโลกทัศน์ดงั นี้
6.1 พระภิกษุเงิน
พระภิ กษุเงิ นเป็ นพระที่ ปฏิ บ ตั ิเจริ ญภาวนามานาน ทาให้มีฤทธานุ ภาพมาก ตัวละคร
พระภิกษุเงินสะท้อนโลกทัศน์ เกี่ยวกับลักษณะของผู้มีบารมีจากการปฏิ บัติธรรม กล่ าวคื อ ผูเ้ ขียน
สะท้อนโลกทัศน์วา่ ผูท้ รงศีลที่เจริ ญวิปัสนากรรมฐานจนใกล้จะหลุดพ้นจากวัฏสงสาร จะมีฤทธานุ
ภาพแรงกล้า สามารถช่ วยเหลื อผูอ้ ื่นให้พน้ เคราะห์กรรมได้ และจะมีรัศมีเปล่งประกายออกมาจาก
ร่ างกาย ซึ่งในที่น้ ี ผูเ้ ขียนได้ใช้แสงสี ทองเป็ นสัญลักษณ์ และยังเป็ นการบ่งบอกให้รู้วา่ ตัวละครเป็ น
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ฝ่ ายดี มีบุญบารมีอนั แก่กล้า ดังความในตอนที่กล่ าวถึงการปรากฏกายของพระภิ กษุเงิ นว่ามักจะมี
“แสงสี ทองสว่างวาบจนตาพร่ า” (Phrai Phrom, 2007 : 76)
ลักษณะแสงที่ปรากฏออกมาจากร่ างนี้ ในทางพุทธศาสนาเรี ยกว่า ฉัพพรรณรังสี จะเกิดกับผู ้
ที่บรรลุธรรมแล้ว เป็ นผูม้ ีบุญบารมีสูง ดังในพระปฐมสมโพธิกถา ปริ เฉทที่ 13 ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณะ
อัศจรรย์ในตอนที่อุปกาชี วกได้พบพระพุทธเจ้า และได้สัมผัสกับแสงฉัพพรรณรั งสี ของพระองค์
ความว่า “แลเห็นไพสณฑ์สถานอันโอฬารไพโรจน์พรรณราย ด้วยข่ายพระฉัพพิธพรรณรังสี โสภณ
ปรากฏโดยทิวาทัศนาการ ทั้งพสุ ธาแลอากาศ โอภาสด้วยพระรัศมีมีพรรณแห่งละหกอย่างทัว่ ทั้งทิศ
ล่างแลทิ ศบน มาสัมผัส กายตนประหลาดมหัศ จรรย์” (Somdet Phra Maha Samana Chao Kromma
Phra Paramanuchitchinorot, 2503 : 199)
6.2 คุณหญิงดำรำรำย
คุณหญิงดารารายเป็ นแม่ของภีมภัทร หรื อก็คือหม่อมหลวงภิชาภัทรที่กลับชาติมาเกิด ใน
ตอนก่อนที่คุณหญิงดารารายจะตั้งครรภ์ภีมภัทรนั้น เธอฝันว่าหม่อมหลวงภิชาภัทรซึ่ งเป็ นบรรพบุรุษ
ของสามีมาขออยูด่ ว้ ย และจากนั้นไม่นานเธอก็ต้งั ครรภ์ ความฝันของคุณหญิงดารารายสะท้อนให้
เห็นโลกทัศน์ เกี่ยวกับความฝั นที่เรี ยกว่า บุรพนิมิต ซึ่งเชื่ อว่าเป็ นความฝันที่บอกเหตุการณ์ในอนาคต
ในกรณี ของคุณหญิงดารารายก็คือความฝันที่บ่งบอกว่าเธอจะตั้งครรภ์ และลูกของเธอก็คือบรรพ
บุรุษที่กลับชาติมาเกิด ซึ่งก็คือหม่อมหลวงภิชาภัทรดังความว่า (Phrai Phrom, 2007 : 214)
“ใครๆ ก็บอกว่าลูกน่าจะเป็ นปู่ น้อยมาเกิด เพราะว่าก่อนที่แม่จะท้อง ปู่ น้อยมาเข้าฝันแม่และ
พ่อของลูกบอกว่าจะมาอยูด่ ว้ ย บังเอิญมาฝันคืนเดียวกันเสี ยอีก สงสัยว่าคงจะจริ ง เพราะลูกยิ่งโตก็ยิ่ง
เหมือนปู่ น้อย”
6.3 ภีมภัทร
ภีมภัทร ในอดีตชาติคือหม่อมหลวงภิชาภัทร เป็ นคนรักของคุณน้อย (พิมพ์ลดา)
เนื่องจากในอดีตชาติน้ นั เขาสู ญเสี ยคนรักจากการจมน้ า ความรู ้สึกเสี ยใจจึงเป็ นสัญญา คือ “การจาได้
หมายรู ้อารมณ์” (P.A. Payutto, 2003 : 21) ที่ส่งผลมายังชาติภพปั จจุบนั โดยแสดงออกมาในรู ปแบบ
ของความฝัน ดังความในตอนที่คุณหญิงดาราราย แม่ของภีมภัทร เล่าว่าเมื่อภีมภัทรยังเด็กเขามักจะ
ฝันเห็นผูห้ ญิงจมน้ า (คือคุณน้อยหรื อพิมพ์ลดาในชาติปัจจุบนั )และเขาก็จะร้องไห้ดว้ ยความเศร้าโศก
เสี ยใจจนคุณหญิงดารารายต้องคอยปลอบ ดังความว่า (Phrai Phrom, 2007 : 214-215)
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ท่านยังจาครั้งแรกที่เป็ นการเริ่ มต้นของฝันร้ายของบุตรชายได้เป็ นอย่างดี...เป็ นวันที่เขาอายุ
ครบสี่ ขวบ เสี ยงร้องไห้อย่างโศกาอาดูรของลูกชายตัวน้อยทาให้ผเู ้ ป็ นแม่ตอ้ งเข้าไปตระกองกอด
“เป็ นอะไรลูก ตาภีมเป็ นอะไรครับ บอกแม่ซิลูก”
“ผูห้ ญิงคนนั้น...เขากาลังจาตายคับจุนแม่ เขากาลังจาตาย...ภีมสงสารเขา” เสี ยงสะอื้นของ
ลูกชายทาให้ผเู ้ ป็ นแม่ตอ้ งปลอบด้วยน้ าเสี ยงที่อ่อนโยน
ความฝั น ของภี ม ภัท รสะท้อ นโลกทั ศ น์ เกี่ ย วกั บ ความฝั น ที่ เ ชื่ อ ว่า สามารถบอก
อดีตชาติได้ เนื่องจากจิตของภีมภัทรในชาติที่เกิดเป็ นหม่อมหลวงภิชาภัทรนั้น ยังคงฝังใจอยูก่ บั ความ
โศกเศร้าจากการสู ญเสี ยคนรั ก แม้จะมาเกิ ดใหม่แต่จิตก็ยงั คงจดจาเรื่ องราวเหล่านั้นอยู่ เนื่ องจาก
คุณสมบัติของจิตคือ “ก่อนที่จิตสุ ดท้ายจะดับลง จุติจิตจะส่ งพลังกรรมไปก่อเกิดยังปฏิสนธิ จิต และ
ป ฏิ ส น ธิ จิ ต จ ะ รั บ เ อ า สิ่ ง ต่ า ง ๆ เ ก็ บ ไ ว้ ใ น ส่ ว น ข อ ง จิ ต ใ ต้ ส า นึ ก เ รี ย ก ว่ า สั ญ ญ า ”
(Phrakhruprakatdhammakhun, 2013 : 17-18) และถ่ายทอดเรื่ องราวเหล่ านั้นออกมาในรู ปแบบของ
ความฝัน ดังนั้นความฝันบางเรื่ องจึงอาจมีมูลเหตุมาจากเรื่ องราวในชาติภพก่อนที่จิตจดจาได้
6.4 พิมพ์ลดำ
พิมพ์ลดาคือตัวละครที่ มีท้ งั ด้านที่ไม่ดีและด้านที่ดี ด้านที่ไม่ดีคือ ในอดีตชาติที่เกิดเป็ น
คุณน้อยนั้นเธอแย่งคนรักของพี่สาว และฆ่าพี่สาว แต่เมื่อสานึ กผิดและได้รับโอกาสให้แก้ไขกรรม
เธอก็แก้ไขกรรมนั้นจนได้รับการอโหสิ กรรมจากคุ ณนฤนาฎกับคุ ณประพันธ์ และตัวเธอเองก็ได้
อโหสิ กรรมให้อีกฝ่ ายด้วยเช่นกัน ดังความว่า (Phrai Phrom, 2007 : 188-192)
ท่ามกลางความมืดมิด หล่อนได้ยินทุกอย่างที่ทุกคนพูด...คาพูดของคุณนฤนาฎเป็ นดัง่ แสง
สว่างท่ามกลางความมืดมิด พร้อมทั้งหยาดน้ าตาที่โดนมือประดุจน้ าทิพย์และคาอโหสิ ที่มีให้ ทาให้
หล่อนระลึกรู ้ได้วา่ บ่วงกรรมที่หล่อนเคยกระทาต่อคุณนฤนาฎจนต้องชดใช้อย่างสาหัสสากรรจ์ ได้
จบสิ้ นลงแล้วในชาติน้ ี
ตัวละครพิมพ์ลดาสะท้อนโลกทัศน์ เกี่ยวกับกรรมทั้งกรรมชัว่ และกรรมดี กล่าวคือ กรรมชัว่
ที่ได้ก่อขึ้นนั้น ทาให้เธอได้รับความทุกข์ทรมาน แต่กรรมดีที่เคยสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่เอาไว้ก็มาช่วย
ให้เธอได้มีโอกาสแก้ไขกรรม เมื่อสามารถแก้ไขกรรมได้สาเร็ จ ทาให้ตดั ตัวเองออกจากบ่วงกรรมได้
เธอจึงมี ชีวิตที่มีความสุ ข นอกจากนี้ ยงั สะท้อนโลกทัศน์ เกี่ยวกับการเวียนว่ ายตายเกิ ด คือกรรมที่
ผูกมัดเธอและเจ้ากรรมนายเวร (คุ ณนฤนาฎและคุณประพันธ์) เอาไว้ ทาให้ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิ ด
หลายภพชาติ เพื่อชดใช้กรรมให้แก่กนั
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อภิปรำยผล
โลกทัศน์เหนื อธรรมชาติที่ปรากฏในนวนิ ยายเรื่ อง พรำยพรหม ของรอมแพง ทั้ง 6 โลก
ทัศน์ ได้แก่ โลกทัศน์เกี่ยวกับกรรม โลกทัศน์เกี่ยวกับวิญญาณ โลกทัศน์เกี่ยวกับมิติเวลา โลกทัศน์
เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด โลกทัศน์เกี่ยวกับลักษณะของผูม้ ีบารมีจากการปฏิ บตั ิธรรม และโลก
ทัศน์เกี่ยวกับความฝัน ล้วนมีผลต่อองค์ประกอบของนวนิยายทั้งในด้านการเปิ ดเรื่ อง การดาเนินเรื่ อง
การปิ ดเรื่ อง ความขัดแย้ง แก่นเรื่ อง และตัวละคร ในด้านการเปิ ดเรื่ องนั้นโลกทัศน์เกี่ยวกับกรรมได้
เข้ามาควบคุมการดาเนินเรื่ อง คือกรรมที่พิมพ์ลดาได้เคยก่อไว้ในอดีตชาติทาให้เธอได้รับความทุกข์
ทรมานจนตาย และโลกทัศน์เกี่ยวกับวิญญาณก็ได้กาหนดว่าเมื่อตายแล้ววิญญาณของพิมพ์ลดาก็ไม่
ดับสู ญ
ส่ วนโลกทัศน์เกี่ยวกับมิติแห่งกาลเวลาได้เข้ามามีส่วนสัมพันธ์กบั การดาเนินเรื่ อง กล่าวคือ
เนื่องจากโลกทัศน์ที่วา่ มิติของเวลาอดีต ปั จจุบนั และอนาคตนั้นต่างก็มีอยูแ่ ละดาเนินไปพร้อมกันใน
ลัก ษณะเป็ นคู่ข นาน ดัง นั้นจึ งท าให้พิม พ์ลดาสามารถเดิ นทางย้อนเวลาได้ โดยอาศัย อานาจจาก
พระภิกษุเงิน แต่ในครั้งแรกเป็ นการย้อนเพื่อดูเหตุการณ์ในอดีต ทาให้เห็นว่าเธอฆ่าพี่สาว พิมพ์ลดา
เสี ยใจในการกระทาครั้ งอดี ตชาติ ของตน การเห็ นในครั้งนี้ เป็ นเสมือนการระลึ กชาติ ไม่สามารถ
แก้ไขเหตุการณ์ได้ แต่เมื่อเธอรู ้สึกสานึกผิด เธอก็ได้รับโอกาสให้ยอ้ นมิติเวลากลับไปแก้ไขกรรมใน
อดี ตชาติจนได้รับการอโหสิ กรรม และเธอเองก็ได้อโหสิ กรรมให้กบั ทุกฝ่ ายเช่นกัน เมื่อเธอตายใน
ภพอดี ต เหตุ ก ารณ์ ไ ด้ย อ้ นเวลามาในภพปั จจุ บ นั อี ก ครั้ ง ท าให้เธอมี ชี วิตที่ มี ค วามสุ ข เนื่ องจาก
อกุศลกรรมที่เคยทาไว้ในอดีตได้รับการแก้ไขแล้ว
ส่ วนโลกทัศน์เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิ ดทาให้เห็นว่าทุกชีวิตย่อมมีการเวียนว่ายตายเกิ ด
เพื่อมาชดใช้กรรมแก่ กนั ทั้งกรรมดี และกรรมเลว ดัง เช่ นพระภิ ก ษุเงิ นที่ช่ วยเหลื อพิมพ์ลดาให้มี
โอกาสย้อนมิติเวลาไปแก้ไขกรรม เนื่ องจากในอดี ตชาติน้ นั พระภิกษุเงินติดค้างหนี้ กรรมด้านกุศล
กรรมกับพิมพ์ลดา ทาให้ไม่สามารถหลุดพ้นจากบ่วงวัฏสงสารได้ ดังนั้นจึงต้องช่วยพิมพ์ลดาเพื่อให้
หลุ ดพ้นจากบ่วงกรรมชัว่ ส่ วนพิมพ์ลดา (คุ ณน้อย) กับคุณนฤนาฎและคุณประพันธ์น้ นั ในชาติภพ
ใหม่ก็ยงั คงมีการเวียนว่ายตายเกิดมาพบกัน และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เพื่อผลัดกันใช้หนี้กรรม
อย่างไม่มีวนั หมดสิ้ น จนกระทัง่ ได้อโหสิ กรรมให้แก่กนั จึงทาให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่มีร่วมกัน
และทาให้ในตอนปิ ดเรื่ องพิมพ์ลดามีชีวติ ที่มีความสุ ข
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โลกทัศน์ เกี่ ย วกับลัก ษณะของผูม้ ี บ ารมี จากการปฏิ บ ตั ิธ รรมได้กาหนดลัก ษณะตัวละคร
พระภิกษุเงิน ทาให้การปรากฏกายของพระภิกษุเงิ นทุกครั้งนั้นจะมีแสงสี ทองส่ องสว่างออกมา เพื่อ
แสดงให้เห็นฤทธานุภาพอันแรงกล้า และบ่งบอกว่าตัวละครนี้เป็ นผูม้ ีบุญบารมีสูง
ส่ วนโลกทัศ น์ เกี่ ย วกับ กรรมก็ ไ ด้ก าหนดบุ ค ลิ ก ของตัว ละครพิ ม พ์ล ดาหรื อคุ ณน้อย คื อ
กาหนดให้เป็ นตัวละครที่มีหลายมิติ มีการแสดงออกทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี คุณน้อยนั้นเนื้ อแท้แล้ว
เป็ นคนที่มีจิตใจดี สร้างบุญกุศลไว้มาก แต่เพราะความเก็บกดที่สั่งสมไว้มานานทาให้เธอพลาดพลั้ง
ก่อกรรมชัว่ ขึ้น และต้องได้รับผลกรรมนั้นในชาติที่เกิดเป็ นพิมพ์ลดา เมื่อสานึกได้และคิดอยากแก้ไข
กุ ศ ลกรรมที่ เ คยท าไว้ก็ เ ข้า มาช่ ว ยเหลื อ ท าให้ เ ธอสามารถแก้ไ ขความผิ ด พลาดจนได้รั บ การ
อโหสิ กรรม และตัดกรรมของตนได้ บุคลิกที่หลากหลายด้านเช่นนี้ เป็ นลักษณะของมนุษย์ทวั่ ไป คือ
มีท้ งั ด้านที่ดีและไม่ดีอยูใ่ นตัว ขึ้นอยูก่ บั กิเลสตัณหาของบุคคล แต่เมื่อสานึกรู ้ผดิ ชอบชัว่ ดี รู ้จกั แก้ไข
ในการกระทาที่ไม่ดีของตน ส่ งผลให้ชีวติ ในภพปั จจุบนั ดีข้ ึน ด้วยลักษณะของตัวละครที่หลากหลาย
มิติเช่นนี้จึงทาให้นวนิยายเรื่ องนี้มีความน่าสนใจ และชวนให้ติดตาม
โลกทัศน์เกี่ยวกับความฝันได้เข้ามาสอดแทรกในองค์ประกอบของตัวละคร โดยกาหนดให้
ตัวละครฝั นว่าบรรพบุรุษมาขออยู่ดว้ ย ซึ่ งเป็ นฝันที่บอกเหตุว่าจะตั้งครรภ์ และฝันเกี่ยวกับเรื่ องราว
ในอดีตชาติ ซึ่งเป็ นความฝันที่เกิดจากสัญญาที่ติดตัวมาจากอดีต
จะเห็ นได้ว่าโลกทัศน์เหนื อธรรมชาติได้เข้าไปประกอบสร้ างในทุกองค์ประกอบของนว
นิ ย าย ท าให้ น วนิ ย ายแสดงลัก ษณะเหนื อ ธรรมชาติ อ อกมา สอดคล้อ งกับ ตรี ศิ ล ป์ บุ ญ ขจร
(Boonkhachorn, 1999 : 10) ที่กล่าวว่า “โลกทัศน์เป็ นที่มาของแรงบันดาลใจของนักเขียน และเป็ น
ตัวกาหนดโครงสร้างภายในของวรรณกรรม” โลกทัศน์จึงมีอิทธิ พลต่อการกาหนดวิธีการสร้างเรื่ อง
ในนวนิยาย ประกอบกับโลกทัศน์เหนือธรรมชาติที่ผเู ้ ขียนสอดแทรกในนวนิยายเรื่ องนี้ เป็ นโลกทัศน์
ที่ มี อ ยู่ใ นสั ง คมจึ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ นัก เขี ย น ดัง ที่ Kongsirirat (2015 : 23) กล่ า วว่า “โลกทัศ น์ เ ป็ น
ตัวกาหนดทิศทางชีวิตของแต่ละคน อีกทั้งเป็ นตัวกาหนดทิศทางของสังคมมนุ ษย์” ด้วยเหตุน้ ี จึงทา
ให้นวนิยายเหนือธรรมชาติเรื่ อง พรำยพรหม มีความน่าสนใจ และได้รับความนิยมจากผูอ้ ่าน

430 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561

บทสรุ ป

นวนิ ยายเรื่ อง พรำยพรหม ของรอมแพงปรากฏโลกทัศ น์เหนื อธรรมชาติท้ งั หมด 6 ด้าน
ได้แก่ โลกทัศน์เกี่ยวกับกรรม โลกทัศน์เกี่ยวกับวิญญาณ โลกทัศน์เกี่ยวกับมิติแห่งกาลเวลา โลกทัศน์
เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด โลกทัศน์เกี่ ยวกับลักษณะของผูม้ ีบารมีจากการปฏิ บตั ิธรรม และโลก
ทัศน์เกี่ ยวกับความฝัน ซึ่ งโลกทัศน์ท้ งั 6 ด้านนี้ได้สัมพันธ์กบั องค์ประกอบของนวนิ ยาย ทั้งในด้าน
การเปิ ดเรื่ อง การดาเนิ นเรื่ อง การปิ ดเรื่ อง ความขัดแย้ง แก่นเรื่ อง และตัวละคร ทาให้นวนิ ยายแสดง
ลักษณะเหนือธรรมชาติออกมาได้อย่างน่าสนใจ สะท้อนให้เห็นว่าโลกทัศน์เป็ นมุมมองของนักเขียน
ที่ประกอบสร้างขึ้นเป็ นโครงเรื่ องของนวนิยายเรื่ องนี้
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน
ในภาษาล้านนา 5 ช่ วงสมัย ตามแนวคิ ดของของเบรนท์ เบอร์ ลิน และพอล เคย์ (Berlin and Kay,
1969) ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เป็ นข้อมูลจากจารึ กและเอกสารภาษาล้านนาที่ปริ วรรตเป็ นภาษาไทย
มาตรฐานแล้ว ผลการวิจยั พบว่า ภาษาล้านนา พ.ศ. 1898-2100, พ.ศ. 2101-2316, พ.ศ. 2317-2474,
พ.ศ. 2475-2503 และ พ.ศ. 2504-2560 พบค าเรี ยกสี พ้ื นฐาน 3 ค า, 6 ค า, 9 ค า, 8 ค า และ 12 ค า
ตามลาดับ จากการวิเคราะห์ วิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน พบว่า ภาษาล้านนา 5 ช่ วงสมัยมี
วิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานอยู่ในระยะที่ 2, 5, 7, 7 และ 7 ตามลาดับ นอกจากนี้ คาเรี ยกสี
พื้นฐานในภาษาล้านนา พ.ศ. 1898-2100, พ.ศ. 2101-2316, พ.ศ. 2317-2474 และ พ.ศ. 2475-2503 มี
ลาดับในการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานไม่สอดคล้องกับแนวคิ ดของเบอร์ ลินและเคย์ ส่ วนภาษาล้านนา
พ.ศ. 2504-2560 มี ล าดับ ในการเกิ ดค าเรี ย กสี พ้ืน ฐานสอดคล้องกับ แนวคิ ดของเบอร์ ลิ นและเคย์

434 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561

บทความนี้ นอกจากได้พิสูจน์แนวคิดวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานของเบอร์ลินและเคย์ ยังเป็ น
แนวทางในการศึกษาวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานในภาษาอื่นๆ ได้อีกด้วย
คำสำคัญ: วิวฒั นาการ, คาเรี ยกสี พ้นื ฐาน, ภาษาล้านนา
Abstract
The objective of the study is to analyze and compare basic color terms in 5 periods of Lanna
language. Berlin and Kay (1969) was used as an approach in the study. Five periods were carefully
selected according to pervious historical study; it was divided to B.E. 1898-2100 (A.D. 1355-1557),
B.E. 2101-2316 (A.D. 1558-1773), B.E. 2317-2474 (A.D. 1774-1931), B.E. 2475-2503 (A.D. 1932-1960),
and B.E. 2504-2560 (A.D. 1961-2017). It was found that the evolution of Lanna basic color terms
were in stage 2, 5, 7, 7, and 7 respectively. The order of basic color terms of Lanna in B.E. 2504-2560
(A.D. 1961-2017) was shown to correspond with Berlin and Kay’s theory. However, in B.E. 1898-2100
(A.D. 1355-1557), B.E. 2101-2316 (A.D. 1558-1773), B.E. 2317-2474 (A.D. 1774-1931), and B.E.
2475-2503 (A.D. 1932-1960), it was found that the order of basic color terms of Lanna were not
correspond to the theory. In addition, the study gives a constructive guideline of methodology for
studying basic color terms evolution in other languages.
Keywords: evolution, basic color terms, Lanna language
บทนำ

คาเรี ยกสี พ้ืนฐาน (basic color terms) เป็ นคาที่ใช้เรี ยกชื่ อสี ที่มีความหมายของคาทั้งหมดไม่
สามารถเดาได้จากส่ วนใดส่ วนหนึ่งของคานั้น หรื อเป็ นคาที่ไม่มีส่วนประกอบเป็ นหน่วยขยายที่เอา
ออกได้ และเป็ นคาที่ผบู ้ อกภาษาใช้อย่างสม่าเสมอ มีความหมายมัน่ คง ไม่เป็ นคาประเภทย่อยของสี
อื่น ได้แก่ ขาว ดา แดง เขียว เหลือง ฟ้า น้ าเงิน น้ าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา จากลักษณะของคาเรี ยกสี
พื้นฐานดังกล่าวทาให้มีการศึกษาวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานเพื่อที่จะได้ทราบลาดับในการ
เกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานของภาษานั้น ๆ ดังที่ เบรนท์ เบอร์ ลิน และพอล เคย์ (Berlin and Kay, 1969: 23) ได้ศึกษาคาเรี ยกสี พ้ืนฐานจาก 20 ภาษาในโลกโดยใช้แผ่นสี สัมภาษณ์ผบู ้ อกภาษา พบว่า ภาษาทั้ง
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20 ภาษามีใจกลาง (focus) ของสี 11 แห่ง คือ ดา (Black) ขาว (White) แดง (Red) ส้ม (Orange) เหลือง
(Yellow) น้ าตาล (Brown) เขียว (Green) ฟ้า/น้ าเงิน (Blue) ม่วง (Purple) ชมพู (Pink) และเทา (Grey)
หลังจากนั้น เบอร์ ลินและเคย์ยงั ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสี ในโลกอีก 78 ภาษา จนได้ขอ้ สรุ ป
ว่า สี ต่าง ๆ ในโลกมีลาดับในเรื่ องของเวลาการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานอย่างเป็ นสากล เบอร์ ลินและเคย์
จึงได้เสนอแนวคิดวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานไว้ 7 ระยะ ดังต่อไปนี้

ขาว > แดง > เขียว > เขียว >
เหลือง
เหลือง
ดา

I

II

III

IV

ฟ้า/น้ า
เงิน

V

> น้ าตาล > ม่วง
ชมพู
ส้ม
เทา
VI

VII

(Berlin and Kay, 1969: 4)
ภาพที่ 1: วิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานของเบอร์ลินและเคย์
แนวคิดวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานจากภาพข้างต้น อธิ บายได้วา่ ระยะที่ 1 มีคาเรี ยก
สี 2 คา คือ ขาว ดา, ระยะที่ 2 มีคาเรี ยกสี 3 คา คือ ขาว ดา แดง, ระยะที่ 3 มีคาเรี ยกสี 4 คา คือ ขาว ดา
แดง เขียว หรื อ ขาว ดา แดง เหลือง, ระยะที่ 4 มีคาเรี ยกสี 5 คา คือ ขาว ดา แดง เขียว เหลือง, ระยะที่
5 มีคาเรี ยกสี 6 คา คือ ขาว ดา แดง เขียว เหลือง ฟ้ า/น้ าเงิน, ระยะที่ 6 มีคาเรี ยกสี 7 คา คือ ขาว ดา แดง
เขียว เหลือง ฟ้า/น้ าเงิน น้ าตาล และระยะที่ 7 มีคาเรี ยกสี 8 คาขึ้นไป คือ ขาว ดา แดง เขียว เหลือง ฟ้า/
น้ าเงิน น้ าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา
แนวคิดวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานของเบอร์ ลินและเคย์ เป็ นแนวคิดหลักที่ใช้ศึกษา
วิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาต่าง ๆ ทัว่ โลก เช่ น งานวิจยั ของ เดวิด แอล สโนว์
(Snow, 1971: 385-390) ได้ศึกษาคาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาซาโมน (samoan) พบคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน 6
คา คือ ขาว ดา แดง เขียว เหลื อง และเทา มีวิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานไม่สอดคล้องกับ
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แนวคิดของเบอร์ ลินและเคย์ เนื่องจากมีคาเรี ยกสี เทาในระยะที่ 5 ซึ่ งตามแนวคิดดังกล่าวสี เทาจะต้อง
เกิดในระยะที่ 7
นอกจากนี้ ยัง พบการศึ ก ษาค าเรี ยกสี พ้ื น ฐานในภาษาไทยตั้ง แต่ ส มัย สุ โ ขทัย ถึ ง สมัย
รั ต นโกสิ น ทร์ ใ นงานวิ จ ัย ของ Engchuan (2000) Tipkongka (2010) และ Phornthipphayaphanit
(2014) พบว่า สมัยสุ โขทัยมีคาเรี ยกสี พ้นื ฐาน 5 คา คือ ขาว ดา แดง เหลือง เขียว สมัยอยุธยามีคาเรี ยก
สี พ้นื ฐาน 9 คา คือ ขาว ดา แดง เหลือง เขียว ชมพู ส้ม ฟ้า ม่วง สมัยธนบุรีมีคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน 6 คา คือ
ขาว ดา แดง เหลื อง เขียว ม่วง และสมัยรัตนโกสิ นทร์ มี คาเรี ยกสี พ้ืนฐาน 12 คา คือ ขาว ดา แดง
เหลื อง เขียว ชมพู ส้ม ฟ้ า ม่วง เทา น้ าเงิน น้ าตาล เมื่อพิจารณาวิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน
พบว่า ภาษาไทยสมัยสุ โขทัยมีวิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานอยู่ในระยะที่ 4 ส่ วนภาษาไทย
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสิ นทร์ มีวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานไม่สอดคล้อง
กับแนวคิดของเบอร์ ลินและเคย์ กล่าวคือ ตามแนวคิดดังกล่าววิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานใน
ภาษาไทยสมัยอยุธยาจะอยู่ในระยะที่ 7 แต่พบคาเรี ยกสี ชมพู ส้ม ม่วง ก่อนคาเรี ยกสี น้ าตาล วิวฒั นาการ
การเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาไทยสมัยธนบุรีจะอยูใ่ นระยะที่ 5 แต่ดว้ ยข้อจากัดของข้อมูลที่ศึกษา
จึงไม่ปรากฏคาเรี ยกสี ฟ้า/น้ าเงิ น น้ าตาล ชมพู ส้ม เทา และวิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานใน
ภาษาไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ จะอยูใ่ นระยะที่ 7 แต่ดว้ ยลาดับการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานทาให้พบคาเรี ยก
สี ชมพู ส้ม ก่อนคาเรี ยกสี ฟ้า/น้ าเงิน น้ าตาล ม่วง และพบคาเรี ยกสี ม่วง เทา ก่อนคาเรี ยกสี น้ าเงินและ
น้ าตาล
ภาษาล้านนาเป็ นภาษาตระกูลไทที่ใช้สื่อสารกันอย่างแพร่ หลายบริ เวณภาคเหนื อตอนบน
ของประเทศไทยในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน พื้นที่ท้งั 8
จังหวัดปรากฏการใช้ภาษาล้านนาจารึ กหรื อบันทึกเอกสารข้อมูลต่าง ๆ แบ่ งเป็ น 5 ช่ วงสมัยตาม
เหตุการณ์ ทางสังคมของล้านนา ได้แก่ ภาษาล้านนา พ.ศ. 1898-2100 เป็ นช่ วงสมัยราชวงศ์มงั ราย
ปกครองอาณาจักรล้านนา ภาษาล้านนา พ.ศ. 2101-2316 เป็ นช่ วงสมัยพม่าปกครองล้านนา ภาษา
ล้านนา พ.ศ. 2317-2474 เป็ นช่วงสมัยล้านนาเป็ นเมืองประเทศราชของอาณาจักรสยาม ภาษาล้านนา
พ.ศ. 2475-2503 เป็ นช่วงสมัยภาคเหนือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง และภาษาล้านนา พ.ศ. 25042560 เป็ นช่ วงสมัย พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ (Rungruangsri, 2003: 7-9;
Ongsakul, 2014) ปั จจุบนั ภาษาล้านนาที่ใช้จารึ กหรื อบันทึกเอกสารข้อมูลดังกล่าวได้มีนกั วิชาการ
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ปริ วรรต (transliterations) หรื อถ่ ายถอด เปลี่ ยนรู ปอักษรและอัก ขรวิธี (Wimonkasem, 2005: 120)
เป็ นภาษาไทยมาตรฐานไว้แล้วพอสมควร ซึ่งปรากฏคาเรี ยกสี พ้นื ฐานเช่นเดียวกับภาษาอื่น ๆ
จากงานวิจยั ที่ศึกษาคาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาไทยสมัยสุ โขทัยถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ 3 เรื่ อง
ข้างต้น หากนาวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานจากงานวิจยั ทั้ง 3 เรื่ องมารวมกัน จะทาให้เห็ น
วิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานต่างจากงานของเบอร์ ลินและเคย์ โดยเฉพาะเรื่ องของลาดับใน
การเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน อาจกล่าวได้วา่ เมื่อวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาไทยไม่ตรง
กับแนวคิดของเบอร์ ลินและเคย์ ก็มีความเป็ นไปได้ว่าคาเรี ยกสี ในภาษาล้านนาจะมีวิวฒั นาการการ
เกิ ด ค าเรี ย กสี พ้ื น ฐานไม่ ต รงกับ แนวคิ ด ดัง กล่ า วเช่ น เดี ย วกัน ด้ว ยเหตุ น้ ี ผูว้ ิจ ัย จึ ง วิเ คราะห์ แ ละ
เปรี ยบเทียบวิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาล้านนา โดยแบ่งภาษาล้านนาเป็ น 5 ช่วง
สมัย เพื่อที่จะได้ทราบจานวนคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน เวลาในการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน วิวฒั นาการการเกิด
คาเรี ยกสี พ้นื ฐานในภาษาล้านนาทั้ง 5 ช่วงสมัย รวมทั้งได้พิสูจน์แนวคิดวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี
พื้นฐานของเบอร์ลินและเคย์ และการวิจยั นี้ยงั ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยก
สี พ้นื ฐานในภาษาอื่น ๆ ได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบวิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาล้านนา 5 ช่วงสมัย
คือ ช่วงที่ 1 พ.ศ. 1898-2100 ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2101-2316 ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2317-2474 ช่วงที่ 4 พ.ศ. 24752503 และช่วงที่ 5 พ.ศ. 2504-2560
ขอบเขตกำรวิจัย
1. ข้อมู ล ที่ ใ ช้วิ เ คราะห์ วิ ว ฒ
ั นาการการเกิ ด ค าเรี ย กสี พ้ื น ฐานในภาษาล้า นนาเป็ นข้อ มู ล
ประเภทจารึ กจากฐานข้อมูลจารึ กในประเทศไทยของศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร และเอกสารที่พบใน
พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลาปาง ลาพูน พะเยา แพร่
น่ าน และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 1899-2558 ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาที่ ปรากฏข้อมูลคาเรี ยกสี พ้ืนฐานใน
ภาษาล้านนา ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้คดั เลือกเฉพาะข้อมู ลที่ปริ วรรตเป็ นภาษาไทยมาตรฐานที่ยงั คงคาศัพท์
และเสี ยงของภาษาล้านนาไว้อย่างครบถ้วนเท่านั้น อนึ่ ง ผูว้ ิจยั เลือกข้อมูลที่ปริ วรรตเป็ นภาษาไทย
มาตรฐานเนื่ องจากผ่านการตรวจสอบความถูกต้องโดยนักวิชาการที่มีความเชี่ ยวชาญด้านจารึ กและ
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เอกสารภาษาล้านนาจึ งเป็ นข้อมู ลที่มีความน่าเชื่ อถือ ข้อมูลดังกล่ าวประกอบด้วยจารึ กจานวน 20
หลัก และเอกสารจานวน 153 รายการ แบ่งออกเป็ น 13 ประเภท ได้แก่ กฎหมาย กวีนิพนธ์ จารึ ก
ตานาน ตารา นวนิ ยาย นิ ทาน พจนานุ กรม พระพุทธศาสนา เพลง ภาษิตและปริ ศนาคาทาย เรื่ องสั้น
และปกิณกะ
2. ผูว้ ิจยั แบ่งคาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาล้านนาเป็ น 5 ช่ วงสมัยตามเหตุการณ์ ทางสังคมของ
ล้านนา ได้แก่ ช่ วงที่ 1 พ.ศ. 1898-2100 ช่ วงที่ 2 พ.ศ. 2101-2316 ช่ วงที่ 3 พ.ศ. 2317-2474 ช่ วงที่ 4
พ.ศ. 2475-2503 และช่วงที่ 5 พ.ศ. 2504-2560
วิธีกำรวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิด เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิวฒั นาการการเกิ ดคา
เรี ยกสี พ้นื ฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เก็บข้อมู ลคาเรี ยกสี พ้ืนฐานจากจารึ กและเอกสารภาษาล้านนาที่ ปริ วรรตเป็ นภาษาไทย
มาตรฐานตามเกณฑ์การพิ จารณาค าเรี ย กสี พ้ื นฐานของเบอร์ ลิ นและเคย์ (Berlin and Kay, 1969)
และครอฟอร์ ด (Crawford, 1982) คือ เป็ นคาเรี ยกสี ที่มีความหมายของคาทั้งหมดไม่สามารถเดาได้
จากส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของคานั้น หรื อเป็ นคาที่ไม่มีหน่วยขยายที่เอาออกได้ และเป็ นคาที่ผบู ้ อกภาษา
ใช้อย่างสม่าเสมอ มีความหมายมัน่ คง ไม่เป็ นคาประเภทย่อยของสี อื่น
3. วิเคราะห์คาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาล้านนาแต่ละช่ วงสมัย เพื่อให้ทราบจานวนคาเรี ยกสี
พื้นฐาน เวลาในการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน และวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาล้านนา 5
ช่วงสมัยตามแนวคิดของเบอร์ ลินและเคย์ (Berlin and Kay, 1969)
4. เปรี ยบเที ยบจานวนค าเรี ยกสี พ้ืนฐาน และวิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษา
ล้านนา 5 ช่วงสมัยตามแนวคิดของเบอร์ลินและเคย์ (Berlin and Kay, 1969)
5. เสนอผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์
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ผลกำรวิจัย
จากการเก็บ ข้อมูล คาเรี ย กสี พ้ืนฐานในภาษาล้า นนา พบคาเรี ยกสี พ้ืนฐานทั้งหมด 12 คา
ได้แก่ ขาว ดา แดง เขียว เหลื อง ฟ้ า น้ าเงิน น้ าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา นอกจากนี้ ยงั พบคาเรี ยกสี
พื้นฐานดั้งเดิมในภาษาล้านนา จัดกลุ่มตามประเภทสี ได้แก่ ประเภทสี ขาว: นวล เผือก พอน ประเภท
สี ดา: คี้ มี้ เมง หมี้ ประเภทสี เขียว: สิ้ ว อิ้น ประเภทสี เหลือง: ไค เสี ยม เอิ้ม ประเภทสี ฟ้า: มุ่ย ประเภท
สี น้ าเงิน: ขาบ คราม ส่ อม เหลื้อน แหล้ ประเภทสี น้ าตาล: ข่อน ตุ่น ส้อ ประเภทสี ม่วง: ปัง ประเภทสี
ชมพู: ออน ประเภทสี ส้ม: แสด และประเภทสี เทา: สุ่ น หม่น
บทความนี้ ผูว้ ิจยั แยกวิเคราะห์ วิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาล้านนาเป็ น 5
ช่ วงสมัย โดยวิเคราะห์ ตามแนวคิ ดของเบอร์ ลิ นและเคย์ (Berlin and Kay, 1969) เพื่ อที่ ไ ด้ทราบ
จานวนคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน เวลาในการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน วิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานใน
ภาษาล้านนาแต่ละช่วงสมัย รวมทั้งพิสูจน์แนวคิดดังกล่าวด้วย หลังจากวิเคราะห์คาเรี ยกสี พ้ืนฐานแต่
ละช่ วงสมัย จึงเปรี ยบเทียบจานวนคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน และวิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานใน
ภาษาล้านนาทั้ง 5 ช่วงสมัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วิวฒ
ั นำกำรกำรเกิดคำเรียกสี พืน้ ฐำนในภำษำล้ำนนำ พ.ศ. 1898-2100
ข้อมูลจากจารึ กและเอกสารภาษาล้านนา พ.ศ. 1898-2100 พบคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน 3 คา คือ
ขาว แดง เขียว เมื่อเรี ยงลาดับเวลาในการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน พบว่า คาเรี ยกสี เขียวพบครั้ งแรกเมื่อ
พ.ศ. 1899 ในพระไอยการลักภาลูกเมียผูค้ นท่าน คาเรี ยกสี แดงพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 1904 ในพระไอย
การลักษณผัวเมีย และคาเรี ยกสี ขาวพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 1955 ในจารึ กวัดเก้ายอด แสดงวิวฒั นาการ
การเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานในภาษาล้านนา พ.ศ. 1898-2100 ได้ดงั นี้
ขำว  แดง  เขียว
(ดา)
*

I
II
III
ภาพที่ 2: วิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานในภาษาล้านนา พ.ศ. 1898-2100
*คำเรียกสีที่อยู่ในเครื่องหมำย

ของเบอร์ลินและเคย์

( ) หมำยถึง คำเรียกสีพื้นฐำนในภำษำล้ำนนำที่ไม่ปรำกฏตำมแนวคิดวิวัฒนำกำรกำรเกิดคำเรียกสีพื้นฐำน
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จากภาพที่ 2 ตามแนวคิดวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานของเบอร์ ลินและเคย์ ถ้าปรากฏ
คาเรี ยกสี พ้ืนฐาน 4 คา คือ ขาว ดา แดง เขียว ภาษานั้นจะมีววิ ฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานอยูใ่ น
ระยะที่ 3 แต่ภาษาล้านนา พ.ศ. 1898-2100 ปรากฏคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน 3 คา คื อ ขาว แดง เขี ยว จึงมี
วิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่ งไม่สอดคล้องกับลาดับในการเกิดคาเรี ยกสี
พื้นฐานตามแนวคิดของเบอร์ ลินและเคย์ เนื่องจากคาเรี ยกสี ดาจะต้องเกิดก่อนคาเรี ยกสี แดงและเขียว
2. วิวฒ
ั นำกำรกำรเกิดคำเรียกสี พืน้ ฐำนในภำษำล้ำนนำ พ.ศ. 2101-2316
ข้อมูลจากจารึ กและเอกสารภาษาล้านนา พ.ศ. 2101-2316 พบคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน 6 คา คือ
ขาว ดา แดง เขียว เหลือง หม่น: เทา เมื่อเรี ยงลาดับเวลาในการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน พบว่า คาเรี ยกสี
ขาวพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2102 ในจารึ กเจ้าแสนดาบเรื อนหน่อแก้ว คาเรี ยกสี ดาพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.
2124 ในจารึ กวัดเกตการาม คาเรี ยกสี แดง เขียว เหลือง พบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2231 ในโคลงอมรา และ
คาเรี ยกสี เทา คือ หม่น พบครั้งแรกเมื่ อ พ.ศ. 2291 ในไตรภุมม์ แสดงวิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ยกสี
พื้นฐานในภาษาล้านนา พ.ศ. 2101-2316 ได้ดงั นี้
ขำว  แดง  เขียว  เขียว 
ดำ
เหลือง
เหลือง
I

II

III

IV

หม่ น:
เทำ
V

ภาพที่ 3: วิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานในภาษาล้านนา พ.ศ. 2101-2316
จากภาพที่ 3 ภาษาล้า นนา พ.ศ. 2101-2316 พบค าเรี ย กสี พ้ื น ฐาน 6 ค า ตามแนวคิ ด ของ
เบอร์ ลินและเคย์จะมีววิ ฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานอยูใ่ นระยะที่ 5 เมื่อพิจารณาลาดับในการเกิด
คาเรี ยกสี พ้ืนฐาน พบว่า ภาษาล้านนาช่วงสมัยนี้มีลาดับในการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดของเบอร์ ลินและเคย์ เนื่ องจากไม่ปรากฏคาเรี ยกสี ฟ้า/น้ าเงิน น้ าตาล ม่วง ชมพู ส้ม แต่ปรากฏ
คาเรี ยกสี เทาในระยะที่ 5 ซึ่งตามแนวคิดดังกล่าวสี เทาจะต้องเกิดในระยะที่ 7
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3. วิวฒ
ั นำกำรกำรเกิดคำเรียกสี พืน้ ฐำนในภำษำล้ำนนำ พ.ศ. 2317-2474
ข้อมูลจากจารึ กและเอกสารภาษาล้านนา พ.ศ. 2317-2474 พบคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน 9 คา คือ
เผือก/พอน: ขาว, ดา, แดง, สิ้ ว: เขียว, เหลือง, มุ่ย: ฟ้า, ออน: ชมพู, แสด: ส้ม, หม่น: เทา เมื่อเรี ยงลาดับ
เวลาในการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน พบว่า คาเรี ยกสี ขาว ดา แดง เขียว เหลือง และเทา คือ หม่น พบครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2338 ในคัมภีร์เมตเตยยสู ตต์ คาเรี ยกสี ชมพูพบครั้ งแรกเมื่อ พ.ศ. 2339 ในอรุ ณวดี สูตร คา
เรี ยกสี ส้ม คือ แสด พบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2344 ในกฎพระสงฆ์ และคาเรี ยกสี ฟ้า คือ มุ่ย พบครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2379 ในวิริยปั ณฑิตชาดก แสดงวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาล้านนา พ.ศ.
2317-2474 ได้ดงั นี้
เผือก/พอน:
ขำว
ดำ

I

 แดง  เขียว 
เหลือง

II

III

สิ้ว:
เขียว
เหลือง

IV



มุ่ย:
ฟ้ ำ

 (น้ าตาล) 

(ม่วง)
ออน:
ชมพู
แสด: ส้ ม
หม่ น:
เทำ

V

VI

VII

ภาพที่ 4: วิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานในภาษาล้านนา พ.ศ. 2317-2474
จากภาพที่ 4 ภาษาล้า นนา พ.ศ. 2317-2474 พบค าเรี ย กสี พ้ื นฐาน 9 ค า ตามแนวคิ ดของ
เบอร์ ลินและเคย์จะมีวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานอยูใ่ นระยะที่ 7 เมื่อพิจารณาลาดับในการเกิด
คาเรี ยกสี พ้ืนฐาน พบว่า ภาษาล้านนาช่ วงสมัยนี้มีลาดับในการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดของเบอร์ลินและเคย์ เนื่องจากไม่ปรากฏคาเรี ยกสี น้ าตาลในระยะที่ 6 และไม่ปรากฏคาเรี ยกสี
ม่วงในระยะที่ 7 ซึ่งในระยะที่ 7 ปรากฏเฉพาะคาเรี ยกสี ชมพู ส้ม เทา
4. วิวฒ
ั นำกำรกำรเกิดคำเรียกสี พืน้ ฐำนในภำษำล้ำนนำ พ.ศ. 2475-2503
ข้อมูลจากเอกสารภาษาล้านนา พ.ศ. 2475-2503 พบคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน 8 คา คือ นวล/
เผือก: ขาว, ดา, แดง, สิ้ ว: เขียว, เหลือง, แหล้: น้ าเงิน, ม่วง, ออน: ชมพู เมื่อเรี ยงลาดับเวลาในการเกิ ด
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คาเรี ยกสี พ้ืนฐาน พบว่า คาเรี ยกสี ขาว คือ เผือก, ดา, แดง, เขียว, เหลือง, น้ าเงิน คือ แหล้, ม่วง พบครั้ง
แรกเมื่อ พ.ศ. 2475 ในตานานพระธาตุแช่ แห้ง และคาเรี ยกสี ชมพู คือ ออน พบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2498
ในมหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร แสดงวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาล้านนา พ.ศ.
2475-2503 ได้ดงั นี้
นวล/เผือก:
ขำว
ดำ
I

 แดง  เขียว 
เหลือง
II

III

สิ้ว:
เขียว
เหลือง
IV



แหล้:  (น้ าตาล) 
นำ้ เงิน
V

VI

ม่ วง
ออน:
ชมพู
VII

ภาพที่ 5: วิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานในภาษาล้านนา พ.ศ. 2475-2503
จากภาพที่ 5 ภาษาล้า นนา พ.ศ. 2475-2503 พบค าเรี ย กสี พ้ื นฐาน 8 ค า ตามแนวคิ ดของ
เบอร์ ลินและเคย์จะมีวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานอยูใ่ นระยะที่ 7 เมื่อพิจารณาลาดับในการเกิด
คาเรี ยกสี พ้ืนฐาน พบว่า ภาษาล้านนาช่ วงสมัยนี้มีลาดับในการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดของเบอร์ ลินและเคย์ เนื่องจากไม่ปรากฏคาเรี ยกสี น้ าตาลในระยะที่ 6
5. วิวฒ
ั นำกำรกำรเกิดคำเรียกสี พืน้ ฐำนในภำษำล้ำนนำ พ.ศ. 2504-2560
ข้อมูลจากเอกสารภาษาล้านนา พ.ศ. 2504-2560 พบคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน 12 คา คือ นวล/
เผือก/พอน: ขาว, คี้/มี้/เมง/หมี้: ดา, แดง, สิ้ ว/อิ้น: เขียว, ไค/เสี ยม/เอิ้ม: เหลือง, มุ่ย: ฟ้ า, ขาบ/คราม/
ส่ อม/เหลื้อน/แหล้: น้ าเงิน, ข่อน/ตุ่น/ส้อ: น้ าตาล, ปัง: ม่วง, ออน: ชมพู, แสด: ส้ม, สุ่ น/หม่น: เทา เมื่อ
เรี ยงลาดับเวลาในการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐาน พบว่า คาเรี ยกสี ขาว คือ เผือก, ดา, แดง, เขียว, เหลือง, น้ า
เงิ น พบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 ในตานานเค้าผีลา้ นนา ปฐมมูลมูลี คาเรี ยกสี ชมพู คือ ออน พบครั้ง
แรกเมื่อ พ.ศ. 2511 ในชิวหาลิ้นคา คาเรี ยกสี เทาพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2522 ในพรหมจักร คาเรี ยกสี ม่วง
คือ ปั ง พบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2523 ในวรรณกรรมมุขปาฐะลานนาไทย คาเรี ยกสี น้ าตาล ส้ม พบครั้งแรก
เมื่อ พ.ศ. 2530 ในนกแอ่นฟ้า และคาเรี ยกสี ฟ้า คือ มุ่ย พบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2533 ในกาพย์เจี้ยจามเทวี
และวิรังคะ แสดงวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานในภาษาล้านนา พ.ศ. 2504-2560 ได้ดงั นี้
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นวล/เผือก/  แดง  เขียว  สิ้ ว/อิ้น: 
พอน: ขำว,
เขียว,
เหลือง
คี้/มี้/เมง/
ไค/เสี ยม/
หมี้: ดำ
เอิ้ม: เหลือง

I

II

III

IV

มุ่ย: ฟ้ำ,
ขาบ/คราม/
ส่ อม/เห
ลื้อน/แหล้:
นำ้ เงิน

V



ข่อน/ตุ่น/  ปัง: ม่ วง,
ส้อ: นำ้ ตำล
ออน: ชมพู,
แสด: ส้ ม,
สุ่น/หม่น:
เทำ

VI

VII

ภาพที่ 6: วิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานในภาษาล้านนา พ.ศ. 2504-2560
จากภาพที่ 6 ภาษาล้า นนา พ.ศ. 2504-2560 พบค าเรี ย กสี พ้ื นฐาน 12 ค า ตามแนวคิ ดของ
เบอร์ ลินและเคย์จะมีวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานอยูใ่ นระยะที่ 7 เมื่อพิจารณาลาดับในการเกิด
คาเรี ยกสี พ้ืนฐาน พบว่า ภาษาล้านนาช่วงสมัยนี้ มีลาดับในการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานสอดคล้องกับ
แนวคิดของเบอร์ ลินและเคย์ คื อเกิดคาเรี ยกสี ขาว ดา แดง เขียว เหลือง ฟ้ า น้ าเงิน น้ าตาล ม่วง ชมพู
ส้ม และเทา ตามลาดับ
6. กำรเปรียบเทียบวิวฒ
ั นำกำรกำรเกิดคำเรียกสี พืน้ ฐำนในภำษำล้ำนนำ 5 ช่ วงสมัย
การเปรี ย บเที ย บวิ ว ฒ
ั นาการการเกิ ดค าเรี ย กสี พ้ื นฐานในภาษาล้า นนา 5 ช่ วงสมัย จะ
เปรี ยบเทียบ 2 ประเด็น ได้แก่ จานวนคาเรี ยกสี พ้นื ฐาน และวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี
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ช่ วง
สมัย

จำนวน

ตารางที่ 1
จานวนคาเรี ยกสีพืน้ ฐานและวิวฒ
ั นาการการเกิดคาเรี ยกสีพืน้ ฐานในภาษาล้ านนา 5 ช่ วงสมัย

พ.ศ.
18982100
พ.ศ.
21012316
พ.ศ.
23172474
พ.ศ.
24752503
พ.ศ.
25042560

คำเรียกสี พืน้ ฐำนในภำษำล้ำนนำ

3

ขำว
ขาว

ดำ
-

แดง
แดง

เขียว
เขียว

เหลือง
-

ฟ้ำ
-

นำ้ เงิน
-

นำ้ ตำล
-

ม่ วง
-

ชมพู
-

ส้ ม
-

เทำ
-

6

ขาว

ดา

แดง

เขียว

เหลือง

-

-

-

-

-

-

หม่น

9

ขาว
เผือก
พอน
ขาว
นวล
เผือก
ขาว
นวล
เผือก
พอน

ดา

แดง

เขียว
สิ้ ว

เหลือง

มุ่ย

-

-

-

ชมพู
ออน

แสด

หม่น

ดา

แดง

เขียว
สิ้ ว

เหลือง

-

แหล้

-

ม่วง

ออน

-

-

คี้
ดา
มี้
เมง
หมี้

แดง

เขียว
สิ้ ว
อิ้น

ไค
เสี ยม
เหลือง
เอิ้ม

ฟ้า
มุ่ย

ขาบ
คราม
น้ าเงิน
ส่ อม
เหลื้อน
แหล้

ข่อน
ตุ่น
น้ าตาล
ส้อ

ปัง
ม่วง

ชมพู
ออน

ส้ม
แสด

เทา
สุ่น
หม่น

8

12

จากตารางที่ 1 จานวนคาเรี ยกสี พ้นื ฐานในภาษาล้านนา 5 ช่วงสมัย เรี ยงลาดับตามจานวนคา
จากน้อยไปหามาก ได้แก่ ภาษาล้านนา พ.ศ. 1898-2100 มีคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน 3 คา ภาษาล้านนา พ.ศ.
2101-2316 มีคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน 6 คา ภาษาล้านนา พ.ศ. 2475-2503 มีคาเรี ยกสี พ้ืนฐาน 8 คา ภาษา
ล้านนา พ.ศ. 2317-2474 มี คาเรี ยกสี พ้ืนฐาน 9 ค า และภาษาล้านนา พ.ศ. 2504-2560 มีคาเรี ยกสี
พื้นฐาน 12 คา
เมื่ อวิเคราะห์ วิวฒั นาการการเกิ ดค าเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาล้านนา 5 ช่ วงสมัยตามแนวคิ ด
วิวฒั นาการการเกิ ดค าเรี ยกสี พ้ืนฐานของเบอร์ ลินและเคย์ พบว่า ภาษาล้านนา พ.ศ. 1898-2100 มี
วิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานอยู่ในระยะที่ 2 ภาษาล้านนา พ.ศ. 2101-2316 มีวิวฒั นาการการ
เกิ ดค าเรี ยกสี พ้ืนฐานอยู่ในระยะที่ 5 ภาษาล้านนา พ.ศ. 2317-2474 มีวิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ยกสี
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พื้นฐานอยู่ในระยะที่ 7 ภาษาล้านนา พ.ศ. 2475-2503 มีวิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ย กสี พ้ืนฐานอยู่ใ น
ระยะที่ 7 ภาษาล้านนาทั้ง 4 ช่วงสมัยดังกล่าวมีลาดับในการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานไม่สอดคล้องกับ
แนวคิ ดของเบอร์ ลิ นและเคย์ ส่ ว นภาษาล้า นนา พ.ศ. 2504-2560 มี วิวฒั นาการการเกิ ดค าเรี ย กสี
พื้นฐานอยู่ในระยะที่ 7 ซึ่ งมี ลาดับในการเกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานสอดคล้องกับแนวคิดของเบอร์ ลิ น
และเคย์
นอกจากนี้ คาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาล้านนาตั้งแต่ พ.ศ. 1898-2560 ยังมีลาดับเวลาในการ
เกิ ดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานทั้ง 12 สี เรี ยงลาดับตามเวลาในการเกิ ดก่อนไปจนถึ งลาดับสุ ดท้าย ได้แก่ คา
เรี ยกสี เขียวพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 1899 คาเรี ยกสี แดงพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 1904 คาเรี ยกสี ขาวพบครั้ง
แรกเมื่อ พ.ศ. 1955 คาเรี ยกสี ดาพบ ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2124 คาเรี ยกสี เหลืองพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2231
คาเรี ยกสี เทา คือ หม่น พบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2291 คาเรี ยกสี ชมพูพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2339 คาเรี ยกสี
ส้ม คือ แสด พบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2344 คาเรี ยกสี ฟ้า คือ มุ่ย พบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2379 คาเรี ยกสี น้ า
เงิน คือ แหล้ และม่วงพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2475 และคาเรี ยกสี น้ าตาลพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2530
อภิปรำยผล
จากผลการวิจยั ในบทความนี้ ผูว้ ิจยั มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับคาเรี ยกสี พ้ืนฐานดั้งเดิมในภาษาล้านนา 2
ประการ ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั สันนิษฐานว่า ก่อนที่จะมีการใช้คาเรี ยกสี พ้ืนฐาน คือ ขาว ดา แดง เขียว เหลือง ฟ้ า
น้ าเงิน น้ าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา ภาษาล้านนามีคาเรี ยกสี พ้ืนฐานดั้งเดิ มที่ใช้มาก่อนคาเรี ยกสี
ดังกล่าว อาจเป็ นไปได้วา่ มีการใช้คาเรี ยกสี พ้ืนฐานดั้งเดิมในภาษาล้านนาตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 1898-2100
เป็ นต้นมา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานคาเรี ยกสี ด้ งั เดิมในภาษาล้านนาเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
เป็ นข้อมูลจากจารึ กและเอกสารภาษาล้านนาที่ปริ วรรตแล้วซึ่ งเป็ นข้อมูลภาษาล้านนาเพียงบางส่ วน
เท่านั้น ในช่ วงสมัยถัดมาได้พบคาเรี ย กสี พ้ืนฐานดั้งเดิ มในภาษาล้านนา เช่ น คาเรี ยกสี เทา ภาษา
ล้านนาใช้คาว่า หม่น ปรากฏการใช้คาเรี ยกสี น้ ี ในช่วง พ.ศ. 2101-2316 ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2317-2474
ปรากฏการใช้คาเรี ยกสี ขาว เขียว ฟ้า ชมพู ส้ม ซึ่ งภาษาล้านนาใช้คาว่า เผือก/พอน สิ้ ว มุ่ย ออน แสด
ตามลาดับ และในช่วง พ.ศ. 2475-2503 ถึง พ.ศ. 2504-2560 ก็ปรากฏคาเรี ยกสี พ้ืนฐานดั้งเดิมในภาษา
ล้านนาคาอื่น ๆ ดังที่จดั กลุ่มตามประเภทสี ไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม คาเรี ยกสี พ้ืนฐานทั้งที่ใช้เรี ยกใน
ปั จจุบนั และคาเรี ยกสี พ้นื ฐานดั้งเดิมในภาษาล้านนายังพบการใช้ปนกันในช่วง พ.ศ. 2101-2560
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การใช้คาเรี ยกสี พ้ืนฐานดังที่กล่าวข้างต้นแสดงให้เห็ นว่า คาเรี ยกสี พ้ืนฐานดั้งเดิ มในภาษา
ล้านนาเป็ น คาเรี ยกสี ที่ใช้มาถึ งปั จจุบนั แต่ไม่เป็ นที่นิยมในการสื่ อสารทัว่ ไป ชาวล้านนาจึงใช้คา
เรี ยกสี พ้ืนฐาน คือ ขาว ดา แดง เขียว เหลือง ฟ้า น้ าเงิน น้ าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา ซึ่ งเห็นว่าเป็ น
คาเรี ยกสี ที่ทาให้เกิดความชัดเจนและลด ความสับสนในการสื่ อสารแทนคาเรี ยกสี พ้ืนฐานดั้งเดิมใน
ภาษาล้านนา สิ่ งดังกล่าวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมล้านนาที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกใช้คาเรี ยก
สี พ้ืนฐานของชาวล้านนา เมื่อสังคมเปลี่ ยนแปลงหรื อเจริ ญขึ้นก็ทาให้การใช้ภาษาของชาวล้านนา
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
2. สี พ้ืนฐานดั้งเดิมในภาษาล้านนามีคาเรี ยกหลายคา เช่น คาเรี ยกสี น้ าเงิน ภาษาล้านนามีคา
ว่า ขาบ คราม ส่ อม เหลื้อน แหล้ คาเรี ยกสี น้ าตาล ภาษาล้านนามีคาว่า ข่อน ตุ่น ส้อ ผูว้ ิจยั เห็นว่า การ
เลือกใช้คาเรี ยกสี พ้ืนฐานดั้งเดิมในภาษาล้านนาอาจขึ้นอยูก่ บั ระดับเฉดสี ที่ใช้เรี ยกสิ่ งต่าง ๆ ซึ่ งจัดอยู่
ในประเภทสี เดียวกัน จึงทาให้ภาษาล้านนามีคาเรี ยกสี พ้นื ฐานหลายคา
การวิจยั นี้ได้พิสูจน์แนวคิดวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานของเบอร์ ลินและเคย์ดงั ที่กล่าว
ไว้ว่า “สี ต่าง ๆ ในโลกมี ล าดับ ในเรื่ องของเวลาการเกิ ด ค าเรี ย กสี พ้ื น ฐานอย่า งเป็ นสากล” จาก
ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า คาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาล้านนามีเพียงช่วง พ.ศ. 2504-2560 ที่มีลาดับ
เวลาในการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานสอดคล้องกับแนวคิดของเบอร์ ลินและเคย์ คือเกิดคาเรี ยกสี ขาว ดา
แดง เขียว เหลือง ฟ้า น้ าเงิน น้ าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา ตามลาดับ ส่ วนภาษาล้านนา พ.ศ. 18982100, พ.ศ. 2101-2316, พ.ศ. 2317-2474 และ พ.ศ. 2475-2503 มี ลาดับเวลาในการเกิ ดคาเรี ยกสี
พื้นฐานไม่สอดคล้องกับแนวคิ ดของเบอร์ ลินและเคย์ ซึ่ งผลการวิจยั วิวฒั นาการการเกิ ดคาเรี ย กสี
พื้นฐานในภาษาอื่น ๆ ก็แสดงให้เห็ นว่ามี ล าดับเวลาในการเกิ ด คาเรี ยกสี พ้ืนฐานไม่สอดคล้องกับ
แนวคิดของเบอร์ ลินและเคย์ เช่น งานวิจยั ของ สโนว์ (Snow, 1971) พบคาเรี ยกสี พ้นื ฐานในภาษาซาโมน
6 คา คือ ขาว ดา แดง เขียว เหลือง และเทา ซึ่ งมีคาเรี ยกสี เทาอยูใ่ นระยะที่ 5 ตามแนวคิดของเบอร์ ลิน
และเคย์สี เ ทาจะต้อ งเกิ ด ในระยะที่ 7 งานวิจ ัย ของ Tipkongka (2010) พบค าเรี ย กสี พ้ื น ฐานใน
ภาษาไทยสมัยอยุธยา 9 คา คือ ขาว ดา แดง เหลือง เขียว ชมพู ส้ม ฟ้ า และม่วง มีววิ ฒั นาการการเกิดคา
เรี ยกสี พ้ื นฐานอยู่ใ นระยะที่ 7 แต่ พ บค าเรี ย กสี ชมพู ส้ ม ม่ วง ก่ อนค าเรี ยกสี น้ า ตาล งานวิจ ัยของ
Phornthipphayaphanit (2014) พบค าเรี ยกสี พ้ื นฐานในภาษาไทยสมัยธนบุ รี 6 ค า คื อ ขาว ด า แดง
เหลือง เขียว และม่วง และพบคาเรี ยกสี พ้นื ฐานในภาษาไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ 12 คา คือ ขาว ดา แดง
เหลือง เขียว ชมพู ส้ม ฟ้า ม่วง เทา น้ าเงิน และน้ าตาล ทั้งนี้ภาษาไทยสมัยธนบุรีมีวิวฒั นาการการเกิด
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คาเรี ยกสี พ้ืนฐานอยูใ่ นระยะที่ 5 แต่ดว้ ยข้อจากัดของข้อมูลที่ศึกษาจึงไม่ปรากฏคาเรี ยกสี ฟ้า/น้ าเงิน
น้ าตาล ชมพู ส้ม เทา และภาษาไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ มีวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานอยู่ใน
ระยะที่ 7 แต่ดว้ ยลาดับการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานทาให้พบคาเรี ยกสี ชมพู ส้ม ก่อนคาเรี ยกสี ฟ้า/น้ าเงิน
น้ าตาล ม่วง และพบคาเรี ยกสี ม่วง เทา ก่อนคาเรี ยกสี น้ าเงินและน้ าตาล
จากผลการวิจยั วิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานในภาษาล้านนา พ.ศ. 1898-2100, พ.ศ.
2101-2316, พ.ศ. 2317-2474 และ พ.ศ. 2475-2503 รวมทั้งผลการวิจยั วิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี
พื้นฐานของ Snow (1971) Tipkongka (2010) และ Phornthipphayaphanit (2014) ดังที่กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า แนวคิดวิวฒั นาการการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานของเบอร์ ลินและเคย์ ยังมีความ
คลาดเคลื่อนในเรื่ องลาดับเวลาในการเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานเมื่อนามาพิจารณากับคาเรี ยกสี พ้ืนฐานใน
ภาษาล้านนา ภาษาซาโมน ภาษาไทยมาตรฐาน หรื อภาษาอื่น ๆ อาจกล่าวได้วา่ แนวคิดวิวฒั นาการ
การเกิดคาเรี ยกสี พ้ืนฐานของเบอร์ ลินและเคย์ยงั ไม่มีความชัดเจนที่จะนามาอธิ บายลาดับเวลาในการ
เกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานของทุกภาษาโนโลก
บทสรุ ป

จากการวิเคราะห์ คาเรี ย กสี พ้ืนฐานในภาษาล้านนา 5 ช่ วงสมัย ได้แก่ ภาษาล้า นนา พ.ศ.
1898-2100, พ.ศ. 2101-2316, พ.ศ. 2317-2474, พ.ศ. 2475-2503 และ พ.ศ. 2504-2560 สรุ ปได้ว่า
ภาษาล้านนา 5 ช่วงสมัยดังกล่าวมีคาเรี ยกสี พ้นื ฐาน 3 คา, 6 คา, 9 คา, 8 คา และ 12 คา ตามลาดับ อนึ่ง
ภาษาล้า นนาทั้ง 5 ช่ ว งสมัย มี วิว ฒ
ั นาการการเกิ ดค าเรี ยกสี พ้ืนฐานอยู่ในระยะที่ 2, 5, 7, 7 และ 7
ตามลาดับ นอกจากนี้ ยงั มีลาดับในการเกิดคาเรี ยกสี พ้นื ฐานทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับแนวคิด
ของเบอร์ลินและเคย์
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กำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนภำษำอังกฤษเพื่อควำมเข้ ำใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6
โดยใช้ หนังสื อส่ งเสริมกำรอ่ำนภำษำอังกฤษชุดวิถีชีวติ เด็กไทยด้ วย
วิธีกำรเรียนรู้ แบบร่ วมมือและเทคนิคกำรสอนอ่ำน KWL-Plus
Developing Prathomsuksa 6 Students’ Reading Comprehension Skills with the Use
of Supplementary Reading Books on Thai Children’s Way of Life through
Cooperative Learning Approach and KWL-Plus Technique
โนรี เกษมจิตร1/ พชรนนท์ สำยัญห์ เกณะ2
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สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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Doctor of Philosophy Program in Linguistics, Assistant Professor, Dr. Lecturer, Humanities and Social Sciences,
Mahasarakham University
1

บทคัดย่อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ค วามมุ่ ง หมาย (1) เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการใช้ห นั ง สื อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า น
ภาษาอังกฤษชุ ดวิถีชีวิตเด็กไทยด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิ คการสอนอ่าน KWL-Plus
ต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยน (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนที่มีต่อการใช้วิธีการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรี ยน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนอนุ บาลกันทรวิชัย
ตาบลโคกพระ อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ที่เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 ในภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2558 จานวน 30 คน ซึ่ งได้มาโดยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random
Sampling) ผลการวิจยั ครั้งนี้สรุ ปได้ว่า (1) นักเรี ยนที่ใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุ ดวิถี
ชีวิตเด็กไทยด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus มีความสามารถด้าน
การอ่า นภาษาอัง กฤษเพื่อความเข้าใจหลังการทดลองสู ง กว่าก่ อนการทดลอง โดยนักเรี ย นมี การ
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พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสู งขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 (2)
นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หนังสื อส่ งเสริ ม
การอ่ า นภาษาอัง กฤษชุ ดวิถีชี วิตเด็ กไทยด้วยวิธีก ารเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อและเทคนิ คการสอนอ่ า น
KWL-Plus อยูใ่ นระดับมากที่สุด
คำสำคัญ : ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ, วิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ,
วิธีการสอนอ่าน KWL-Plus
Abstract
The purposes of this study were (1) to study the effectiveness of using supplementary
reading books on Thai Children’s Way of Life through Cooperative Learning Approach and KWLPlus Technique to enhance students' English reading comprehension skills, and (2) to investigate the
students' satisfaction with the use of the teaching technique mentioned. The sample group, selected
by means of a purposive sampling technique, comprised Prathomsuksa 6 students taking an English
course during the second semester of the academic year 2015 at Anubarnkantharawichai School,
Kantharawichai District, Maha Sarakham Province. The findings were as follows: 1.The students’
overall English reading comprehension ability was significantly higher than after learning with the
use of supplementary reading books on Thai Children’s Way of Life through Cooperative Learning
Approach and KWL-Plus Technique, at a 0.05 level. 2. The students’ overall satisfaction with the
use of supplementary reading books on Thai Children’s Way of Life through Cooperative Learning
Approach and KWL-Plus Technique was at the highest level.
Keywords: English reading comprehension skills, cooperative learning approach KWL-Plus
technique
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เนื่องจากปั จจุบนั เป็ นยุคของข้อมูลข่าวสาร การอ่านจึงเป็ นกระบวนการที่มีความสาคัญที่ทา
ให้มนุ ษย์สามารถศึกษาและสื บค้นข้อมูลและความรู ้ต่างๆ รอบตัวได้โดยไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องของ
เวลา สถานที่ หรื อโอกาส การอ่านมีประโยชน์และความจาเป็ นสาหรับการดาเนินชีวิตประจาวันและ
การเตรี ยมความพร้ อมสู่ อนาคต เนื่ องจากการอ่านทาให้ผูอ้ ่านได้รับความบันเทิ งหรื อการพักผ่อน
หย่ อ นใจ รู ้ เ ท่ า ทัน เหตุ ก ารณ์ แ ละความเปลี่ ย นแปลงของโลกไม่ ว่ า จะเป็ นการอ่ า นจากสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านทาให้ผูอ้ ่านเกิดความตระหนัก เกิ ดการพิจารณาไตร่ ตรองที่
จะหลีกเลี่ยงหรื อปฏิบตั ิตาม เช่น การอ่านประกาศ โฆษณาหรื อฉลากสิ นค้าต่างๆ นอกจากนี้การอ่าน
ยังก่ อให้เกิ ดความรู ้ และการพัฒนาตนเอง ส่ งผลต่อความก้าวหน้าในการเรี ยน อาชี พการงาน และ
นาไปสู่ การพัฒนาประเทศชาติได้ในที่สุด การอ่านเป็ นทักษะที่จาเป็ นในการแสวงหาความรู ้ ช่วยให้
ได้รับความบันเทิงและความสร้างสรรค์จรรโลงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ การอ่านจึงเป็ นทักษะที่ตอ้ งเรี ยนรู ้และ
ฝึ กฝนให้เกิดเป็ นนิสัย (Chaowalit, 2001: 12) หรื ออาจจะกล่าวได้วา่ การอ่านมีประโยชน์ในการที่จะ
ช่วยให้รู้ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ทาให้เป็ นคนรอบรู ้ ช่วยให้เข้าใจในเรื่ องที่สงสัยหรื อเรื่ องที่อยากรู ้อยาก
เห็ น การอ่านถื อเป็ นการเรี ยนนอกห้องเรี ยนได้ตลอดชี วิต ซึ่ งส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศ ถ้าหาก
ประเทศใดมีพลเมื องที่ไม่รู้หนังสื อมี อยู่เป็ นจานวนมาก ประเทศนั้นย่อมไม่มีความเจริ ญก้าวหน้า
(Koohapinan, 1999: 4) การอ่านมีบทบาทสาคัญต่อชีวิตประจาวันเพราะการอ่านช่วยให้คนสามารถ
แสวงหาความรู ้ ความบั น เทิ ง ตลอดจนการรั บ รู ้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารในรู ปแบบต่ า งๆ ได้
(Cenchaowanich,1999: 2) ได้กล่าวถึ งทักษะการอ่านว่า ปั จจุบนั ดูเหมือนจะเป็ นที่ยอมรับกันแล้วว่า
การอ่านที่ดีเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับความสาเร็ จในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่ งหลังของทศวรรษนี้ไม่
มี ท ัก ษะใดที่ จ ะส าคัญ มากไปกว่ า ทัก ษะการอ่ า น การเรี ยนการสอนภาษาอัง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ นักเรี ยนต้องพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ทักษะการอ่านนับ
ได้ว่า มี ค วามส าคัญมาก เนื่ องจากสามารถนาไปใช้ใ นการอ่า นตาราเรี ย น หนังสื อพิม พ์ วารสาร
ประกาศ โฆษณา ฉลาก และคาแนะนาในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่ งทั้งหมดนี้ ต้องอาศัยความเข้าใจ
ในการอ่านทั้งสิ้ น (Ungwatthanakun, 1997: 11) ทัก ษะการอ่านสามารถคงอยู่กบั ผูเ้ รี ย นนานที่สุ ด
และใช้ได้มากที่สุด หลังจากจบการศึกษาไปแล้ว (Allen and Vallette, 1976: 246) นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยน
สามารถนาทักษะการอ่านไปใช้ได้ตลอดชีวติ (Brumfit and Finocchiaro, 1983: 143)
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ในฐานะที่เป็ นครู ผูส้ อนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผูว้ ิจยั ตระหนักถึ งปั ญหา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยวินิจฉัยหาข้อบกพร่ องของนักเรี ยน จากสมุ ดบันทึกการ
พัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน (ปพ.5) ปี การศึ กษาที่ผ่านมา พบว่า นักเรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนด้านทักษะการฟั ง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับต่า โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่านผูเ้ รี ยนยัง
มีปัญหาในการอ่าน ปั ญหาด้านการอ่านส่ วนใหญ่จะเป็ นด้านความเข้าใจในการอ่าน เนื่ องจากไม่
เข้าใจในเนื้ อหาของบทอ่าน ไม่สามารถจับใจความสาคัญได้ ขาดความกระตือรื อร้นในการเรี ยนเรื่ อง
การอ่าน
จากประเด็ นปั ญหาดังกล่ าว ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า การจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ การอ่า น
ภาษาอังกฤษยังประสบกับปั ญหา นักเรี ยนไม่เข้าใจในเนื้ อเรื่ อง ไม่สามารถตอบคาถาม ไม่มีความ
กระตือรื อร้นในการเรี ยน ทั้งยังไม่สามารถทาแบบทดสอบได้ผา่ นเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สอบถาม
เกี่ยวกับประสบการณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้การอ่านจากครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ และจากการ
สอบถามความความคิ ดเห็ นของนัก เรี ย นพบว่า นัก เรี ย นสนใจกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ก ารอ่ า นแบบ
กิจกรรมเป็ นคู่หรื อกิจกรรมกลุ่มมากกว่าการเรี ยนรู ้ตามลาพัง นักเรี ยนจะมีความสุ ขในการเรี ยนหาก
ตนเองมีบทบาทและมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรม ในด้านเทคนิ คและวิธีการสอน กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปั ญหาการเรี ยนการสอนของผูเ้ รี ยนเพื่อกระตุน้ ความสนใจของผูเ้ รี ยน
และผูเ้ รี ยนสามารถประสบความสาเร็ จในการเรี ยนภาษาอังกฤษ การใช้สื่อการเรี ยนการสอนก็เป็ น
เทคนิ ควิธีการสอนประเภทหนึ่ งที่สามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอนและสามารถ
พัฒนาความสามารถในด้านภาษาของผูเ้ รี ยนซึ่ งเทคนิควิธีการสอนและสื่ อจะกล่าวดังนี้
การเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ เป็ นเครื่ องมือวิธีการสอนประเภทหนึ่งที่ใช้ในการจัดเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษในปั จจุบนั วิธีการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือเป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพในจัดการเรี ยนการ
สอนภาษาต่างประเทศและภาษาที่สองโดยใช้ในบริ บททางการศึกษาและยังเป็ นเทคนิคที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนเน้นการปฏิบตั ิกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนที่มีความสามารถ ความรู ้ท่หี ลากหลาย ความ
แตกต่างร่ วมกัน ส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นมีผลสัม ฤทธิ์ ดี มีทกั ษะทางสังคมและร่ วมกันคิ ดแก้ปัญหาไป
ด้ว ยกัน อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Nelson, S. M., Gallagher, J. J., & Coleman, M. R, 1993) โดยมี นัก
การศึ กษาหลายท่านกล่าวถึ งเทคนิ คต่างๆ ที่ใช้ในการเรี ยนแบบร่ วมมืออาทิ Robert and Davidson
หรื อ Johnson and Johnson (1990) ซึ่ งแต่ละท่านมีแนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือใน
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หลักการที่คล้ายคลึงกัน เทคนิ คที่นามาใช้ในการเรี ยนแบบร่ วมมือมีหลายเทคนิคด้วยกัน เช่น Jigsaw,
STAD, TGT, Co-op-Co-op, Think-pair share เป็ นต้น
เทคนิ คการสอนอ่าน KWL- Plus หรื อ การอ่านแบบปฏิ สั มพันธ์ หมายถึ งการที่ ผูอ้ ่านใช้
ความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ของตนเองอยู่ในขณะนั้นไปช่ วยตี ความเนื้ อหาที่อ่าน ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่าง
ผูอ้ ่านและผูเ้ ขียนเกิ ดขึ้นเมื่อผูอ้ ่านสร้างสมมุติฐานเกี่ยวกับความหมายของข้อความไว้ล่วงหน้าจาก
ประสบการเดิ มของตนและจากบริ บทของเนื้ อหาและภาษา (Laoriandee, 2009 : 132) ได้กล่ าวว่า
เทคนิค KWL-Plus เป็ นเทคนิคที่เหมาะสมที่จะช่วยให้นกั เรี ยนสามารถจัดการทบทวนความรู ้เดิมของ
ตนเอง และนาความรู ้เดิมมาใช้ ซึ่ งเทคนิ ค KWL-Plus นี้ มีพ้ืนฐานมาจากเทคนิค KWL ของ คาร์ และ
โอเกิ ล (Laoriandee, 2009: 125) ซึ่ งประกอบด้ว ย 3 ส่ ว นที่ ส าคัญ คื อ (K)ระบุ สิ่ ง ที่ รู้ เรื่ อ งที่ รู้ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่กาหนด หรื อหัวเรื่ องที่กาหนด (W) อยากรู ้อะไรบ้าง จากสิ่ งหรื อเรื่ องที่กาหนดใน
ขั้นแรก และ (L) เรี ยนรู ้อะไรบ้างจากเรื่ องที่กาหนด หลังจากอ่านเสร็ จแล้ว ที่แตกต่างคือ KWL- Plus
มีการเพิ่มเติมการทาแผนผังมโนทัศน์ และการสรุ ปของเรื่ องราวต่างๆ ที่อ่าน เมื่อจบกระบวนการ
KWL แล้ว
จากเหตุผลที่กล่าวมา ผูว้ ิจยั จึงได้คิดวิธีการพัฒนารู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยการ
นาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิค
การสอนอ่าน KWL-Plus สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มาพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยนี้ ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาขึ้นโดยผ่าน
การพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม จากผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้ว มีจานวน 4 เล่ม ประกอบด้วย 1.We Love
Thailand 2.Children’s Day 3.Loy Krathong Festival 4.The Diligent Ants เป็ นหนังสื อที่มีภาพการ์ตูน
สี สันสวยงาม เนื้อหาไม่ยาวมากและใช้คาศัพท์ตามมาตรฐานช่วงชั้น ไม่ยากเกินไป ทาให้ดึงดูดความ
สนใจให้น่าอ่าน ซึ่ งเหมาะกับเด็กนักเรี ยนในระดับประถมศึกษา อีกทั้งในแต่ละเรื่ องได้สอดแทรก
เรื่ องราววิถีชีวิตของเด็กไทยที่เน้นความเป็ นไทย คุณธรรม จริ ยธรรม รวมถึงประเพณี และวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย ที่ควรปลูกฝังให้เด็กได้มีจิตสานึ กที่ดี เป็ นผูม้ ีจิตอาสา ขยันหมัน่ เพียร ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
และเรี ยนอย่างมีความสุ ขตามจุ ดมุ่งหมายของการศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ว่าผูเ้ รี ยนต้องเป็ นผูท้ ี่ เป็ นคนดี เก่ง และมีความสุ ข โดยประยุกต์ใช้วิธีสอนแบบ
KWL-Plus ซึ่ งวิธีการสอนดังกล่าวเป็ นการสอนอ่านที่จดั กิ จกรรมการอ่านให้ผอู ้ ่านได้นาความรู ้เดิม
ของตนที่มีอยูเ่ ดิมแล้วมาช่วยตีความในเนื้อเรื่ องที่อ่านโดยสอดคล้องกับเนื้อหาในหน่วยการเรี ยนรู ้ที่
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8 เรื่ อง Free Time and Entertainment เพราะเป็ นเนื้อหาที่ใกล้ตวั ผูเ้ รี ยน ผูเ้ รี ยนสามารถนาความรู ้ที่ได้
จากการอ่านไปใช้ในชี วิตประจาวันได้เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในสิ่ งที่อ่านมากขึ้น และเป็ น
วิธีสอนที่มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและในขณะเดียวกันสามารถนาไปพัฒนา
ทักษะทั้งสี่ ของการเรี ยนภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี คือ ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน
ไปพร้อมๆ กัน แต่เน้นความเข้าใจในการอ่านเป็ นหลัก รวมทั้งให้นกั เรี ยนสามารถแสดงความเข้าใจ
จากเรื่ องที่อ่านได้ดว้ ยการสรุ ปความในตอนท้ายโดยใช้การเขียนแผนภูมิความคิดซึ่ งจะทาให้นกั เรี ยน
สามารถบรรลุ จุดมุ่งหมายของการอ่านได้ในที่สุด โดยผ่านกระบวนการทางานกลุ่ มและสามารถ
พัฒนาการอ่านจับใจความของนักเรี ยนให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาผลของการใช้หนังสื อส่ ง เสริ มการอ่า นภาษาอัง กฤษชุ ดวิถีชี วิตเด็กไทยด้วย
วิ ธี ก ารเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ และเทคนิ ค การสอนอ่ า น KWL-Plus ต่ อ การพัฒ นาทัก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการนาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุ ดวิถีชีวิตเด็กไทยด้วย
วิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus มาพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นนักเรี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน
อนุ บาลกันทรวิชยั สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จานวน 83
คน ปี การศึกษา 2558
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คื อ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ย น
อนุ บาลกันทรวิชยั สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จานวน 30 คน ที่
กาลัง ศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึ ก ษา 2558 ได้ม าโดยการสุ่ ม ตัวอย่า งแบบเจาะจง (Purposive
Random Sampling)
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2. เนื้อหา
เนื้ อหาที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นเนื้ อหากลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภาษาต่ า งประเทศชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสู ต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่ งมีขอบข่าย
เนื้อหาในหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุดวิถีชีวติ เด็กไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 จานวน 4 เรื่ อง ดังนี้ 1. We Love Thailand 2. Children’s Day 3. Loy Krathong Festival และ 4.
The Diligent Ants
3. ตัวแปรในการวิจยั
3.1 ตัวแปรอิสระคื อ หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุ ดวิถีชีวิตเด็กไทยสาหรับ
นักเรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 จัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน ด้วยวิธีก ารเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมือและ
เทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus
3.2 ตัวแปรตามคือ
3.2.1 ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
3.2.2 ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ
วิธีดำเนินกำรวิจัย
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษโดยการนาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุดวิถี
ชี วิตเด็กไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มาพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus
2. หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus จานวน 4 เรื่ อง
3. แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 แบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30ข้อ แบบทดสอบระหว่างเรี ยน จานวน 10 ข้อ
4. แบบสัง เกตการสอนและการเรี ย นรู ้ ข องนักเรี ย น เป็ นเครื่ องมื อวัดผลประเมิ นผลของ
ผูเ้ รี ยนจากการสัมภาษณ์นกั เรี ยนมีจานวน 7 ข้อ และการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรี ยน มีอยู่ 2
ด้าน ได้แก่ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษและด้านการใช้เทคนิคการสอน
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5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสื อส่ งเสริ ม
การอ่านภาษาอังกฤษชุ ดวิถีชีวิตเด็กไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ทาการปฐมนิ เทศและทดสอบก่อนเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 30 ข้อ เพื่อวัดความรู ้พ้นื ฐานของนักเรี ยน
2. ดาเนิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
ชุ ดวิถีชีวิตเด็กไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิ ค
การสอนอ่าน KWL-Plus จานวน 4 เรื่ อง เมื่อนักเรี ยนเรี ยนจบในแต่ละเรื่ อง ผูว้ ิจยั ได้ทบทวนและทา
การทดสอบระหว่างเรี ยนทุกครั้ง
3. หลังจากสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนทั้ง 4 แผน ผูว้ ิจยั จะทาการประเมินพฤติกรรมของ
นักเรี ยนโดยใช้แบบสังเกตการสอนและการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน (การสัมภาษณ์ นกั เรี ยน การเขียน
แสดงความคิดเห็นของนักเรี ยน)
4. หลังจากสิ้ นสุ ดการจัดการเรี ยนการสอนทั้ง 4 แผน นักเรี ยนทั้ง 30 คน ในห้องเรี ยน
กลุ่ มตัวอย่างแล้ว ผูว้ ิจยั ให้นักเรี ยนท าแบบทดสอบหลังเรี ยนด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการอ่า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 30 ข้อ เพื่อวัดความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนอีกครั้ง
5. หลังจากทาการจัดการเรี ยนการสอนครบทั้ง 4 แผนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาศึกษา
ปี ที่ 6 แล้ว ผูว้ ิจยั ได้ทาการสารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้วิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิ คการสอนอ่าน KWL-Plus เพื่อแสดงความพึงพอใจ
ของนักเรี ยนต่อการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
6. รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน
7. สรุ ปผลและอภิปรายการทดลอง
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กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในงานวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative Data) และข้อมูลเชิ งคุณภาพ
(Qualitative Data) ดังนี้
ในด้านข้อมูล เชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมู ล จากแบบทดสอบวัดทักษะการอ่า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและแบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยใช้
หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุ ดวิถีชีวิตเด็กไทยสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ด้วย
วิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus
ในด้านข้อมูลเชิงคุณภาพเป็ นการสัมภาษณ์และการเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเ้ รี ยนที่
สะท้อนความคิดเห็นในการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
และเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. เปรี ยบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยหา
ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ร้ อ ยละ ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดับ คุ ณภาพของคะแนน โดยใช้สู ต ร t – test
(Dependent Samples)
2. วัดคะแนนจากการประเมินการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนระหว่างเรี ยนด้วยวิธีการ
เรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือและเทคนิ คการสอนอ่าน KWL-Plus มาเทียบเกณฑ์ผ่านที่ต้ งั ไว้ มีคะแนนอยู่ใน
เกณฑ์ร้อยละ 60 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
โดยการสัมภาษณ์นกั เรี ยนและการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรี ยน
4. เปรี ยบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนระหว่างเรี ยนด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิ คการสอนอ่าน KWL-Plus (หลัง
เรี ยนจบทั้ง 4 แผน) โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพของคะแนน
ผลกำรวิจัย
1. เปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิ คการสอนอ่าน KWL-Plus
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สังเกตได้จากผลการทดสอบก่อน
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เรี ยนมีคะแนนเฉลี่ ย เท่ากับ ( x = 10.97, S.D = 2.12) และมี คะแนนหลังเรี ย นเฉลี่ ยเท่ากับ ( x =
23.87, S.D = 2.65) ดังตาราง 1
ตาราง 1
ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบค่ าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่ อ
ความเข้ าใจ ก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน ด้ วยวิธีการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือและเทคนิ คการสอนอ่ าน KWLPlus
ความสาม จานว คะแน ค่าเฉ ค่า
ารถการ นคน ( น
ลี่ย เบี่ยงเบ t-test
อ่าน
N)
เต็ม ( x )
น
ภาษาอังก
(30)
มาตรฐ
ฤษเพื่อ
าน
ความ
( S.D)
เข้าใจ
ก่อนเรี ยน 30
329 10.9 2.12
7
18.16
หลังเรี ยน 30
716 23.8 2.65 12.07
7
2. ผลการวิเคราะห์ ค ะแนนการประเมิ นทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่อความเข้า ใจของ
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างระหว่างเรี ยนโดยใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุ ดวิถีชีวิตเด็กไทย
ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus นักเรี ยนมีคะแนนความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับดี ( x = 8.29และ S.D = 0.86) และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายแผนพบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ท่ี 1 อยูใ่ นระดับดี ( x =8.50 และ S.D = 0.91)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2 อยูใ่ นระดับดี ( x = 8.23 และ S.D = 0.93) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3 อยูใ่ น
ระดับดี ( x = 8.23และ S.D = 0.82) และแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 อยูใ่ นระดับดี ( x = 8.17 และ S.D
= 0.79) ดังนั้น แสดงว่าการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุ ดวิถีชีวิต
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เด็กไทย ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีการ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสู งขึ้นดังตาราง 2
ตาราง 2
ผลการวิเคราะห์ คะแนนการประเมินทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษเพื่ อความเข้ าใจของนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่ างระหว่ างเรี ยนโดยใช้ หนังสื อส่ งเสริ มการอ่ านภาษาอังกฤษชุ ดวิ ถีชีวิตเด็กไทย ด้ วยวิธีการ
เรี ยนรู้ แบบร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่ าน KWL-Plus
คะแนนก่อนเรียน(10)

72

2.40

1.03

ปรับปรุ ง

255

8.50

0.91

ระดับ
ควำมสำมำร
ถ
กำรอ่ ำนเพื่อ
ควำมเข้ ำใจ
ดี

74

2.47

1.07

ปรับปรุ ง

247

8.23

0.93

ดี

74

2.47

1.07

ปรับปรุ ง

247

8.23

0.82

ดี

75

2.47

0.87

ปรับปรุ ง

245

8.17

0.79

ดี

73.75

2.45

1.01

ปรับปรุง

497

8.29

0.86

ดี

แผนกำรจัดกำร
คะแน
เรียนรู้
นรวม
แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 1
แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 2
แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 3
แผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ 4
รวม

(x)

ระดับ
คะแนนหลังเรียน(10)
ควำมสำมำรถ
กำรอ่ ำนเพื่อ คะแน
ค่ ำ
ค่ ำ
(x)
(S.D) ควำมเข้ ำใจ นรวม
(S.D)
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3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งคุณภาพจากการสังเกตการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
โดยการสัมภาษณ์นกั เรี ยนและการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีการพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจตามละดับ มีการปฏิสัมพันธ์กนั ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
และคิดแก้ไขปั ญหาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดว้ ยกันโดยผ่านกระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม จากการ
สัมภาษณ์ผเู ้ รี ยนในห้องเรี ยนที่ทาการทดลองซึ่ งมีคาถามอยู่ 7 ข้อ และการเขียนแสดงความคิดเห็น มี
2 ข้อ สรุ ปได้ว่า ผูเ้ รี ยนชอบวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิ คการสอนอ่าน KWL-Plus เพราะ
วิธีการเรี ยนรู ้ ดงั กล่าวส่ งผลให้นักเรี ยนมี ความรู ้ ความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ยิง่ ขึ้น และได้ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มและแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างเพื่อนต่างกลุ่ม ดังนั้น การจัดการ
เรี ยนรู ้ โดยใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุ ดวิถีชีวติ เด็กไทย ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
และเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ช่วยให้นกั เรี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์ไปพร้อมกัน
4. ผลจากแบบวัดความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ด้วยวิธีการ
เรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อและเทคนิ ค การสอนอ่ าน KWL-Plus นัก เรี ยนมี ความพึงพอใจหลังจากการใช้
วิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ x = 4.60 ในรายด้านทั้ง 5
ด้าน มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด
อภิปรำยผล
1. ผลของการใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุ ดวิถีชีวิตเด็กไทย สาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยน
จากการวิจยั การใช้หนัง สื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุ ดวิถีชี วิตเด็กไทย ส าหรั บ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ที่
ส่ งผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั
ได้นาไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จาก
การสังเกตการสอนพบว่า ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1 ผูเ้ รี ยนยังปรับตัวไม่ทนั ยังเรี ยนรู ้ชา้ เพราะยัง
ไม่ชินกับการเรี ยน ในแผนการเรี ยนรู ้ที่ 2 นักเรี ยนเริ่ มเข้าใจกระบวนการเรี ยนการสอน เริ่ มตื่นตัวใน
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การเรี ยนมีไหวพริ บเร็ วขึ้น โต้ตอบระหว่างครู และเพื่อนได้ดี ในแผนการเรี ยนรู ้ ที่ 3 พบว่า นักเรี ยน
เข้าใจกระบวนการเรี ยนการสอนดีข้ ึน เมื่ อครู ให้ทากิ จกรรม แต่ละกลุ่มตั้งใจในการเรี ยนรู ้ มีความ
พร้อมในการเรี ยนรู ้ พกพจนานุ กรมส่ วนตัวมาเรี ยน ค้นหาความหมายของคาศัพท์เร็ วขึ้น เริ่ มมัน่ ใน
ในการอ่านออกเสี ยง และในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4 พบว่า นักเรี ยนเข้าใจกระบวนการเรี ยนการ
สอนดีข้ ึนมาก เรี ยนรู ้ได้เร็ ว รู ้จกั แบ่งหน้าที่กนั ในการทางาน เด็กเรี ยนเก่งก็จะอธิ บายให้เพื่อนในกลุ่ม
ฟั ง เด็กเรี ยนปานกลางก็ต้ งั ใจเรี ยนมากขึ้นกว่าเดิม การอ่านออกเสี ยงก็ชดั เจน ไม่ติดขัด ไม่เว้นวรรค
นานในการอ่าน สามารถอธิ บายเรื่ องราวที่อ่านได้ดีมีปฏิ สัมพันธ์กบั เพื่อนและครู มากกว่าเดิ ม ไม่
กังวล ไม่อาย ตั้งใจทางานมากขึ้ น สังเกตจากชิ้ นงานมี ความเรี ยบร้ อย ลายมือในการเขียนแผนผัง
ความคิ ดอยู่ในระดับค่อนข้างดี เนื่ องมาจาก วิธีการสอนดังกล่ าวเป็ นวิธีการสอนที่ มีประโยชน์ มี
กระบวนการสอนอ่านอย่างมีระบบ ทาให้ผเู ้ รี ยนได้ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันผ่านกระบวนการทางาน
กลุ่ ม สร้ า งแรงจู ง ใจในการเรี ย นและส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมนิ สั ย รั ก การอ่ า นจากบทความต่ า งๆซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จิตรลดา คนยืน และคณะ (2550) ได้ศึกษาการใช้กลวิธีสอนแบบ KWLPlus เพื่ อ พัฒ นาการสอนอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้า ใจของนัก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6
ผลการวิจยั พบว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยการใช้กลวิธีสอนแบบ
KWL-Plus หลัง เรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 39.80 คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 82.20 อยู่ใ นระดับ ดี ม าก ผลการ
เปรี ย บเที ย บความเข้า ใจในการอ่ า นภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นหลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อนเรี ย นอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติต่อกิจกรรมการการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กลวิธีสอนแบบ KWL-Plus ของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี
ในงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้จดั ทาหนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุ ดวิถีชีวิตเด็กไทย เพื่อ
เป็ นสื่ อในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ชุดวิถีชีวติ เด็กไทย คือเรื่ องราววิถีชีวติ ของเด็กไทยในบริ บทสังคมไทย ประกอบด้วยเนื้อหา ความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ บุญประเพณี วิถีชีวิตของไทยที่มีคติสอนใจให้นกั เรี ยน ผูว้ ิจยั ได้จดั ทา
ขึ้นจากเนื้ อหาที่ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจและมีความรู ้เดิ มบางส่ วนอยู่แล้วและพบเห็ นในวิถีชีวิต
ปั จจุบนั ของนักเรี ยน ชุดวิถีชีวติ เด็กไทยดังกล่าวส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนซาบซึ้ งในความเป็ นไทยและสามารถ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจให้สูงขึ้นตามลาดับ ผูว้ ิจยั ได้จดั กิจกรรมกลุ่มเพื่อ
ส่ งเสริ มในการเรี ยนรู ้และใช้ชุดวิถีชีวติ เด็กไทยเพื่อให้สอดคล้องกับความรู ้เดิมของนักเรี ยนด้วย
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สรุ ปได้ว่า วิจยั การใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุ ดวิถีชีวิตเด็กไทย ด้วยวิธีการ
เรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ และเทคนิ ค การสอนอ่ า น KWL-Plus ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นาทัก ษะการอ่ า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้านั้นพบว่า นักเรี ยนมีการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสู งขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ย x = 23.87 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เนื่ องจาก การสอนอ่ านด้วยวิธี KWL-Plus ช่ วยพัฒนานักเรี ยนให้มีค วามเข้าใจในการอ่านสู ง ขึ้ น
นัก เรี ย นได้ค ้น คว้า หาค าตอบ ตั้ง ค าถามเพื่ อ หาค าตอบจากเนื้ อ เรื่ อ งที่ อ่ า น และแก้ปั ญ หาด้ว ย
ความสามารถของตนเองกับเพื่อนในกลุ่ม นักเรี ยนมีการพัฒนาทักษะการอ่านเป็ นระบบ นักเรี ยนได้
เรี ยนรู ้และทากิจกรรมเป็ นกลุ่มระหว่างกิจกรรมการอ่านทาให้นกั เรี ยนมีความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษสู งขึ้น เพราะวิธีการเรี ยนรู ้ KWL-Plus เป็ นวิธีการที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีข้ นั ตอนการสอน
อ่านอย่างเป็ นระบบและทาให้ผเู ้ รี ยนมีเจคติที่ดีและมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ
2. ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรี ยนที่ใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุ ดวิถีชีวิตเด็กไทยด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
และเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus
นอกจากนี้ ผู ้วิ จ ัย ได้ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยนต่ อ การพัฒ นาทัก ษะการอ่ า น
ภาษาอัง กฤษเพื่อ ความเข้า ใจของนัก เรี ย นที่ ใ ช้หนัง สื อส่ ง เสริ ม การอ่ า นภาษาอัง กฤษชุ ดวิถี ชี วิต
เด็ก ไทย ด้ว ยวิ ธี ก ารเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ และเทคนิ ค การสอนอ่ า น KWL-Plus หลัง จากที่ เ รี ย น
ภาษาอัง กฤษแล้วนัก เรี ย นมี ค วามพึง พอใจต่อการอ่า นภาษาอัง กฤษเพื่ อความเข้า ใจ หลัง การใช้
หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุ ดวิถีชีวิตเด็กไทยด้วยวิธีการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือและเทคนิ ค
การสอนอ่าน KWL-Plus นัก เรี ย นมี ค วามพึง พอใจต่อการอ่า นภาษาอัง กฤษในระดับมากที่ สุ ด มี
ค่าเฉลี่ ย 4.60 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรี ยนดังนี้ นงนุ ช น้อยมะโน
(2558) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL-Plus
ของชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทุ่งแสงทองพิทยาคม อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า แบบฝึ ก
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL-Plus ของชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยน
ทุ่งแสงทองพิทยาคม อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีค่าประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.43/82.81
ซึ่ งมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
วิธีการสอนแบบ KWL-Plus มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ.05
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และนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอน
แบบ KWL-Plus มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด
สรุ ปได้ว่า จากนักวิจยั ที่กล่าวมาข้างต้น ได้ทาการศึกษาค้นคว้างานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจและสารวจความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาและการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่ งพบงานวิจยั จานวนมากที่ใช้วิธีการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือและเทคนิ คการสอนอ่าน KWL-Plus มาพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนใน
รู ปแบบต่าง ๆ โดยส่ วนมากนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาเพื่อความ
เข้าใจโดยใช้เทคนิค KWL-Plus โดยรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
อยูใ่ นระดับมากและมากที่สุด ในงานวิจยั นี้ นกั เรี ยนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดต่อ
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษ
ชุดวิถีชีวติ เด็กไทยด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus
ผลการวิเคราะห์ ข ้อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพจากการสั งเกตการเรี ย นการสอนและการเรี ย นรู ้ ข อง
นัก เรี ยน การสัม ภาษณ์ นัก เรี ย นและการเขี ย นแสดงความคิ ดเห็ นของนัก เรี ย น พบว่า ใช้หนัง สื อ
ส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุ ดวิถีชีวิตเด็กไทย สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ด้วยวิธีการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ผูเ้ รี ยนเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้
มี ป ฏิ สั ม พันธ์ ก ันในกลุ่ ม แต่ล ะขั้นในการจัดการเรี ย นการสอนล้วนช่ วยสร้ า งความมัน่ ใจให้ก ับ
นัก เรี ย น เพราะพื้น ฐานในการเรี ย นรู ้ สิ่ ง ใหม่เ กิ ด จากประสบการณ์ เดิ ม ที่ นัก เรี ย นมี อ ยู่แ ล้ว ส่ ว น
ครู ผสู ้ อนเป็ นผูค้ อยแนะนาใช้คาพูดชักจูงกระตุน้ ให้กาลังใจแก่นกั เรี ยนในการให้ความร่ วมมือในการ
ท ากิ จ กรรมของกลุ่ ม ร่ ว มกัน จนท าให้ แ ต่ล ะกลุ่ ม ประสบความส าเร็ จ ความส าเร็ จของกลุ่ ม เป็ น
ประสบการณ์โดยตรงที่นกั เรี ยนได้รับ ซึ่ งประสบการณ์ตรงที่ นกั เรี ยนได้รับนี้เป็ นสิ่ งสาคัญที่ส่งผล
ให้การรับรู ้ความสามารถของตนเองเพิ่มขึ้น อีกประการหนึ่งคือ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน
ภาษาอังกฤษ นักเรี ยนได้ทากิจกรรมร่ วมกันเป็ นกลุ่มมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ช่วยพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาเพื่อความเข้าใจให้ผูน้ ักเรี ยนที่ใช้สองภาษาได้ดี และวิธีการเรี ยนรู ้ น้ ี เป็ นเทคนิ คการ
เรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพทาให้ผูเ้ รี ยนมีความสุ ขในการเรี ยนรู ้ ก่อให้เกิ ดความสามัคคีในการ
ทางานและแก้ปัญหาไปด้วยกัน
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ข้ อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั
จากการวิจยั พบว่าการใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุดวิถีชีวติ เด็กไทย ด้วยวิธีการ
เรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือและเทคนิ คการสอนอ่าน KWL-Plus เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้า ใจ เป็ นวิ ธี ก ารสอนที่ มุ่ ง เน้น ให้ส มาชิ ก ในกลุ่ ม มี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งบุ ค คลที่ ดี ต่ อ กัน
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ร่ วมคิดแก้ปัญหา ร่ วมรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของการเรี ยนรู ้โดย
ผ่านการทางานเป็ นกลุ่มและเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันภายใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่ม โดยให้นกั เรี ยนได้คน้ หาคาตอบจากเนื้ อเรื่ องที่อ่าน เรี ยนรู ้การตั้งคาถามจาก
เนื้ อ เรื่ อ ง โดยมี ค รู ค อยให้ ค าแนะน าและควบคุ ม การเรี ย นการสอนในชั้น เรี ย น โดยเฉพาะเด็ ก
ประถมศึกษา ครู จะต้องดูแลและใส่ ใจอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ เริ่ ม
ตั้งแต่ข้นั ขั้นรู ้ = K (Know) ผูส้ อนจะตั้งประเด็น (หรื อหัวข้อบทเรี ยน) ให้ผเู ้ รี ยนทุกคนทราบ หลังจาก
นั้นจึงปล่อยให้ผูเ้ รี ยนแต่ละคนหรื อเป็ นกลุ่มได้คิดขั้นต้องการเรี ยน = W (Want) หลังจากที่ผูเ้ รี ยน
บันทึกสาระต่าง ๆ ที่ตนเองมี ความรู ้อยูแ่ ล้วเกี่ยวกับประเด็น (หรื อหัวข้อบทเรี ยน) ที่ผสู ้ อนตั้งไว้แล้ว
ผูส้ อนจะให้ผเู ้ รี ยนบันทึกถึงความต้องการที่เกี่ยวกับสาระหรื อข้อมูลต่าง ๆขั้นเรี ยนรู ้แล้ว = L (Learn)
ในขั้นสุ ดท้ายนี้ จะให้ผูเ้ รี ยนบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ แล้วจากขั้นตอนที่ผ่านมา ลงใน
กระดาษช่ องทางขวามื อที่ เหลื อ และให้ผูเ้ รี ย นช่ วยกันสรุ ป ว่า สิ่ งที่ ผูเ้ รี ย นรู ้ แล้ว (K) สิ่ ง ที่ ผูเ้ รี ย น
ต้องการเรี ยน (W) และสิ่ งที่ผูเ้ รี ยนเรี ยนรู ้ แล้ว (L) มีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ อย่างไรและสรุ ปผล
ความรู ้ที่ได้โดยเขียนสรุ ปลงเป็ นแผนผังความคิดในรู ปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดของผูเ้ รี ยน เพื่อให้
นักเรี ยนสนุ กในการเรี ยนรู ้และเข้าใจในการอ่านบทความที่อ่านอย่างมีความสุ ข และจากการสังเกต
พฤติกรรมด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยน พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนช้าและนักเรี ยนส่ วนมากมี
ปั ญหาในการอ่านออกเสี ยง คือ ออกเสี ยงไม่ชดั ดังนั้นครู ควรตรวจสอบการอ่านออกเสี ยงในขณะ
เรี ยนด้วย โดยนานักเรี ยนฝึ กอ่านออกเสี ยง เป็ นกลุ่ม เป็ นคู่หรื อเป็ นรายบุคคลเป็ นต้น เพื่อเป็ นการ
ตรวจสอบความสามารถในการอ่านออกเสี ยงของนักเรี ยน
จากการศึ ก ษาค้นคว้า สรุ ป ได้ว่า การใช้หนัง สื อส่ ง เสริ ม การอ่ า นภาษาอัง กฤษชุ ดวิถี ชี วิต
เด็กไทยด้วยวิธีการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือและเทคนิ คการสอนอ่าน KWL-Plus ในการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้พบว่า วิธีการเรี ยนรู ้ดงั กล่าวมีผลช่วยให้นกั เรี ยนมีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจสู งขึ้นโดยผ่านกระบวนการทางานกลุ่มและนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะ

Vol. 16 No. 1 (January-April) 2018

ROMMAYASAN 467

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย
ด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus อยูใ่ นระดับมากที่สุด
นอกจากนี้ จากการตรวจแบบฝึ กหัดและใบงานพบว่า นักเรี ยนบางส่ วนยังเขียนคาศัพท์ไม่
ค่อยถูกต้องและเขียนผิดไวยากรณ์ อาจเป็ นเพราะความรู ้พ้นื ฐานของแต่ละคนไม่เท่ากัน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ในครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสี ยงภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้หนังสื อส่ งเสริ มการอ่านภาษาอังกฤษชุ ดวิถีชีวิตเด็กไทยด้วยวิธีการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus และในระดับอื่น ๆ
2.2 ควรศึกษาการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
โดยใช้วธิ ีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus และในระดับอื่น ๆ
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบเสี ยงภาษาไทยถิ่ นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสี มา 2 ประการคื อ 1) เพื่ อศึ กษาระบบเสี ย งสระ เสี ยงพยัญชนะ เสี ย งวรรณยุก ต์
ภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา 2) เพื่อจัดหมวดหมู่คาภาษาไทยถิ่น
โคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา ตามแนวทางสรี รสัทศาสตร์ โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผูบ้ อกภาษาที่เป็ นเจ้าของภาษา และนาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ พรรณนา
(Descriptive Linguistics) ผลการวิจยั พบว่า มีหน่วยเสี ยงพยัญชนะ 20 หน่ วยเสี ยง , หน่วยเสี ยงสระ
เดี่ยว 18 หน่วยเสี ยง, หน่วยเสี ยงสระประสม 3 หน่วยเสี ยง, หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ 6 หน่วยเสี ยง การ
จัดหมวดหมู่คาตามแนวสรี รสัทศาสตร์ พบว่ามี 5 ลักษณะเสี ยง
คำสำคัญ: ระบบเสี ยง, ภาษาไทยถิ่นโคราช, ภาษาถิ่น, อาเภอขามสะแกแสง
Abstract

There are two objective of this research: 1) to study to the vowel, consonant, and tone
sound systems of Thai Korat dialect in Khamsakaesaeng district, Nakhonratchasima province, and
2) to compile data into the articulatory phonetics form of Thai Korat dialect in Khamsakaesaeng
district, Nakhonratchasima province according to the articulatory phonetics. Documentary Korat
dialect data is derived from key informants, book, document and texts on the Korat dialect of sound
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system analysis, dialect sound system and related research works. Then, they are analyzed and
summarized under descriptive Linguistics. Results of the research as: There are 20 consonants, 18
monothongs, 3 diphthongs, and 6 tones. To compile data into the articulatory phonetics form. The
research as: There are 5 characteristics of sounds.
Keywords: phonology, Thai Korat dialect, dialects, Khamsakaesaeng district
บทนำ

ภาษาถิ่ นเป็ นภาษาที่ทุกคนในประเทศต้องใช้ในการติดต่อสื่ อสาร มีความสาคัญต่อทุกคน
ตั้งแต่เด็กจนโต ไม่วา่ จะเป็ นวัยไหน การติดต่อสื่ อสารเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่ง ภาษาถิ่นของคนไทยทัว่
ประเทศก็มีความเป็ นเอกลักษณ์ ความงดงามของคาพูดในแต่ละถิ่นที่อยูต่ ่างๆ ของประเทศไทย มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยปั จจัยต่างๆอยูต่ ลอดเวลา เราจึงควรเห็นความสาคัญของภาษาถิ่น และควรหวงแหน
อนุรักษ์ภาษาถิ่นของไทยสื บไป
ภาษาไทยถิ่ นโคราช เป็ นภาษาไทยถิ่ นย่อยของภาษาอี ส านกลุ่ ม หนึ่ ง ที่ พู ดกันในจัง หวัด
นครราชสี มาและจังหวัดใกล้เคียง มีลกั ษณะที่โดดเด่นเฉพาะตัว เช่ นเสี ยงวรรณยุกต์ คา สานวน ที่
แตกต่ า งจากภาษาไทยกลาง และภาษาอี ส านอย่า งชัด เจน Sukbonkoch (1983) กล่ า วว่า ในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อมีภาษาพูดแตกต่างกันออกไป เช่น คนนครราชสี มา หรื อเรี ยกติดปากว่า คน
โคราช สาเนี ยงพูดอีกอย่างหนึ่ ง พิจารณาคาจะคล้ายคาภาษาไทยนี่ เอง แต่สาเนี ยงเพี้ยนไปทางลาว
ชัดเจน
ด้วยความหลากหลายในเสี ยงภาษาไทยถิ่ นโคราชแต่ละพื้นที่มีการออกเสี ยง มีการใช้คาที่
แตกต่างกันในความหมายเดี ยวกัน อาทิเช่น อาเภอเมือง อาเภอโชคชัย อาเภอปั กธงชัย ใช้คาว่า ด๊ะ
ดาด หมายถึง มากมาย แต่ในอาเภอขามสะแกแสง ใช้คาว่า แพ่ หมายถึง มากมาย เช่นกันเป็ นต้น ด้วย
ความเป็ นอ าเภอที่ มี ข นาดพื้ นที่ เ ล็ ก ห่ า งไกลอ าเภอเมื อ ง จึ ง ยัง ไม่ มี ง านวิ จยั ที่ ศึ ก ษาระบบเสี ย ง
ภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาระบบเสี ยงสระ
เสี ยงพยัญชนะ เสี ยงวรรณยุกต์ และนาข้อมูลจัดหมวดหมู่คาตามแนวทางสรี รสัทศาสตร์ เพื่อสื บทอด
อนุรักษ์ รักษา อัตลักษณ์ภาษาไทยถิ่นโคราช อาเภอขามสะแกแสง ให้ดารงสื บไป
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วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาระบบเสี ยงสระ เสี ยงพยัญชนะ เสี ยงวรรณยุกต์ ภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา
2. เพื่อจัดหมวดหมู่คาภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา ตาม
แนวทางสรี รสัทศาสตร์
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลจากงานวิจยั ศึกษาเอกสาร หนังสื อ ที่
เกี่ ย วข้องกับภาษาถิ่ น และภาษาไทยถิ่ นโคราช (Document Research) ศึ ก ษาข้อมู ลเอกสารชั้นต้น
(Primary Sources) คือ พจนานุ กรมภาษาโคราช Metkarunchit (2003) คาศัพท์ภาษาโคราช Piyawit
(2003) เอกสารชั้นรอง (Secondary Sources) งานวิจ ัย เกี่ ย วกับ ภาษาไทยถิ่ น โคราช และงานวิจ ัย
เกี่ยวกับการออกเสี ยงภาษาถิ่น
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ในการวิ จ ัย คื อ ประชากรที่ อ าศัย อยู่ใ นอ าเภอขามสะแกแสง มี เ กณฑ์
คุณสมบัติดงั นี้ 1) กลุ่มผูม้ ีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป 2) ใช้ภาษาไทยถิ่นโคราชโดยกาเนิ ด 3) ไม่เคยย้าย
ถิ่นฐาน 4) อวัยวะในการออกเสี ยงสมบูรณ์ 5) มีเวลาให้กบั ผูว้ จิ ยั อย่างเต็มที่ จานวน 1,000 คน
2.2 กลุ่ มตัวอย่าง ที่ตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ รายบุ คคลแบบเจาะลึ ก (In-depth
Interview) ผูว้ ิจยั ได้ค ดั เลื อกกลุ่ ม ผูบ้ อกภาษาหลัก (Key informant) โดยก าหนดกลุ่ ม ตัวอย่า งจาก
ตารางของ Taro Yamane ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ±10% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
91 คน ใช้ วิ ธี สุ่ มกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive sampling)ทดสอบด้ า นการออกเสี ยง
(Pronunciation) และการให้ความหมาย (meaning) โดยกาหนดเป็ นโควตา (Quota) ทุ กตาบลทั้ง 7
ตาบล จานวนตาบลละ 13 คน จากตาบลขามสะแกแสง ตาบลโนนเมือง ตาบลเมืองนาท ตาบลชีวึก
ตาบลพะงาด ตาบลหนองหัวฟาน ตาบลเมืองเกษตร
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึ ก ษา ผู ้วิ จ ัย ได้ด าเนิ น การวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพตามทฤษฎี ภ าษาศาสตร์ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Linguistics) มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
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1. ขั้นเตรียมกำรวิจัย ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (Document Research) ทั้งเอกสาร
ที่เป็ นหลักฐานในการวิจยั โดยตรง รวมทั้งการสัมภาษณ์จากบุคคลแบบเจาะลึก (In-depth Interview)
สร้ า งเครื่ องมื อเพื่ อทาการวิจยั จากการลงสุ่ ม ตัวอย่า งจากผูบ้ อกภาษาหลัก (Key Informant) โดย
เครื่ องมื อต้องผ่านผูเ้ ชี่ ยวชาญทา (Focus Group) เพื่อประเมินคุณภาพ(IOC)เครื่ องมื อก่ อนลงไปใช้
งานจริ ง ติดต่อกับบุคลากรต่างๆ เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั
2. ขั้นดำเนินกำรวิจัย วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลโดยการแบบสอบถามและลง
พื้นที่เก็บข้อมูลกับผูบ้ อกภาษาที่คดั เลือกจานวนและพื้นที่วจิ ยั จากกลุ่มกลุ่มตัวอย่างผูบ้ อกภาษาหลัก
(Key informant) เก็ บ และบัน ทึ ก ข้อ มู ล ตามแบบสอบถามวิจ ัย จากการสั ม ภาษณ์ จ ากบุ ค คลแบบ
เจาะลึก (In-depth Interview)
3. ขั้นวิเครำะห์ ข้อมูล นาข้อมูลที่ลงพื้นที่มาวิเคราะห์เสี ยง และรวบรวมข้อมูลจัดหมวดหมู่
คาภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา ตามแนวทางสรี รสัทศาสตร์
4. ขั้นสรุ ปผล จัดสรุ ปผลการวิจยั ตามหลักพรรณนาวิเคราะห์ อภิปรายผลและเสนอแนะ
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. ภาษาไทยถิ่นโคราช คือภาษาถิ่นที่พูดจากันในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา
2. ชาวบ้าน คือประชากรกลุ่มคนที่พูดภาษาไทยถิ่นโคราชและมีภูมิลาเนาอยู่ในอาเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา
3. เสี ย งพยัญชนะ คื อหน่ วยเสี ย งพยัญชนะภาษาไทยถิ่ นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสี มา
4. เสี ย งสระ คื อ หน่ ว ยเสี ย งสระภาษาไทยถิ่ น โคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จัง หวัด
นครราชสี มา
5. เสี ยงวรรณยุกต์ คือหน่ วยเสี ยงวรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่ นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง
จังหวัดนครราชสี มา
6. สรี รสัทศาสตร์ คือศึกษาอวัยวะ ฐานกรณ์ในการออกเสี ยงภาษาไทยถิ่ นโคราชในอาเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา
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ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1. ทราบเสี ยงและจานวนหน่วยเสี ยงสระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ภาษาไทยถิ่ นโคราชอาเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา
2. ทราบหมวดหมู่ประเภทคาภาษาไทยถิ่นโคราช อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา
จากการจัดหมวดหมู่ตามแนวทางสรี รสัทศาสตร์
ผลกำรวิจัย
Dhammadãyãdo (2014:67) ระบบเสี ยงภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัด
นครราชสี มา วิจยั นี้ ได้แบ่งหัวข้อในการวิเคราะห์ออกดังนี้ เช่น การวิเคราะห์หน่ วยเสี ยงสระ การ
วิเคราะห์หน่วยเสี ยงพยัญชนะต้น การวิเคราะห์หน่วยเสี ยงพยัญชนะท้ายหรื อตัวสะกด การวิเคราะห์
หน่ วยเสี ยงวรรณยุกต์ และการจัดหมวดหมู่คาในภาษาไทยถิ่ นโคราชตามแนวทางสรี รสัทศาสตร์
พร้ อมกับยกตัวอย่า งในแต่ล ะเสี ยงเพื่อความสมบู รณ์ ใ นการวิจยั และความชัดเจน ในการวิจยั ใช้
สัญลักษณ์แทนเสี ยงตามหลัก Pankhuenkhat (1989) และ Panupong (1983). ดังนี้
1) หน่วยเสี ยงสามัญหรื อหน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ กลาง-ระดับใช้สัญลักษณ์แทนด้วย 1
2) หน่วยเสี ยงเอก หรื อ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ ต่า-ระดับ ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย 2
3) หน่วยเสี ยงโท หรื อ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ กลาง-ขึ้น-ตก ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย 3
4) หน่วยเสี ยงโทเพี้ยน หรื อ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ กลาง-ขึ้น-ตก-กัก ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย
4
5) หน่วยเสี ยงตรี หรื อ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ สู ง-ขึ้น ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย 5
6) หน่วยเสี ยงจัตวา หรื อ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ สู ง-ตก-ขึ้น ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย 6
1. วิเครำะห์ หน่ วยเสี ยงสระ
หน่ วยเสี ยงสระภาษาไทยถิ่ นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง มีท้ งั หมด 18 หน่ วยเสี ยง
สระประสม 3 หน่ วยเสี ยง ดังนี้ / İ İİ ɯ ɯɯ u uu e ee ə əə o oo ɛ ɛɛ a aa ɔ ɔɔ ia
ɯa ua /
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ตารางที่ 1
แสดงหน่ วยเสียงสระภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ตาแหน่งลิ้น
ลิ้นส่ วนหน้า (front) ลิ้นส่ วนกลาง(central) ลิ้นส่ วนหลัง(back)
ระดับลิ้น
ไม่ห่อริ มฝี ปาก
ไม่ห่อริ มฝี ปาก
หอริ มฝี ปาก
ɯ , ɯɯ
İ , İİ
สู ง (High)
u , uu
ə , əə
กลาง (Mid)
e , ee
o , oo
ɔ , ɔɔ
ต่า (Low)
ɛ , ɛɛ
a , aa
สระประสม
ia
ɯa
ua
(Dipthongs)
สระเดี่ยวเสี ยงสั้นและเสี ยงยาว มีหน่วยเสี ยง 18 หน่วยเสี ยง ดังนี้
1) หน่วยเสี ยง / i / เป็ นเสี ยงสระหน้า เกิดจากลิ้นส่ วนหน้ายกขึ้นในระดับริ มฝี ปากไม่ห่อ
กลม เป็ นสระเสี ยงสั้น เช่น /kin6/ [กิ๋น] “รับประทาน” , /ciʔ2/ [จิ่] “จะ”
2) หน่ วยเสี ยง / ii / เป็ นหน่ วยเสี ยงสระหน้า เกิดจากลิ้นส่ วนหน้ายกขึ้นในระดับสู ง ริ ม
ฝี ปากไม่ห่อกลม เป็ นสระเสี ยงยาว เช่น /dii6/ [ดี๋] “ดี” , /ciim6/ [จิ๋ม] “ติดๆกัน ชิดเบียดเสี ยดกัน”
3) หน่วยเสี ยง / e / เป็ นหน่ วยเสี ยงสระหน้า เกิดจากลิ้นส่ วนหน้ายกขึ้นในระดับสู ง ริ ม
ฝี ปากไม่ห่อกลม เป็ นสระเสี ยงสั้น เช่น /cep5/ [เจ๊บ]“ปวด” , /cen2/ [เจ่น] “ใช่ จริ งๆ”
4) หน่วยเสี ยง / ee / เป็ นหน่ วยเสี ยงสระหน้า เกิ ดจากลิ้นส่ วนหน้ายกขึ้นในระดับกลาง
ริ มฝี ปากไม่ห่อกลม เป็ นสระเสี ยงยาว เช่น /neep3/ [เน้บ] “เหน็บ” , /beep3/ [เบ้บ] “เบ้ปาก”
5) หน่วยเสี ยง / ɛ / เป็ นหน่วยเสี ยงสระหน้า เกิดจากลิ้นส่ วนหน้าวางอยูใ่ นระดับต่า ริ ม
ฝี ปากไม่ห่อกลม เป็ นสระเสี ยงสั้น เช่น /khɛʔ2/ [แค่ะ] “แกะออกมา” , /mɛʔ2/ [แม่ะ] “แม่”
6) หน่วยเสี ยง / ɛɛ / เป็ นหน่วยเสี ยงสระหน้า เกิดจากลิ้นส่ วนหน้าวางอยูใ่ นระดับต่า ริ ม
ฝี ปากไม่ห่อกลม เป็ นสระเสี ยงยาว เช่น /kɛɛw2/ [แก่ว] “ชุมชน” , /khɛɛn2/ [แข่น] “ข้นจนเกือบแข็ง”
7) หน่วยเสี ยง / ɯ / เป็ นหน่วยเสี ยงสระกลาง เกิดจากลิ้นส่ วนกลางยกขึ้นในระดับสู ง ริ ม
ฝี ปากไม่ห่อกลม เป็ นสระเสี ยงสั้น เช่น /sɯŋ1/ [ซึง] “ลังนึ่ง” , /dɯn6/ [ดึ๋น]“กึ๋น ตับเหล็กของไก่”
8) หน่วยเสี ยง / ɯɯ / เป็ นหน่วยเสี ยงสระกลาง เกิดจากลิ้นส่ วนกลางยกขึ้นในระดับสู ง
ริ มฝี ปากไม่ห่อกลม เป็ นสระเสี ยงยาว เช่น /cɯɯn3/ [จื้น] “คลื่นไส้” , /tɯɯŋ2/ [ตื่ง] “บวม ขึ้ น อื ด
พอง”
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9) หน่วยเสี ยง / ə / เป็ นหน่วยเสี ยงสระกลาง เกิดจากลิ้นส่ วนกลางยกขึ้นในระดับสู ง ริ ม
ฝี ปากไม่ห่อกลม เป็ นสระเสี ยง เช่น /bəʔ5/ [เบ๊อะ] “วางยา” , /həʔ5/ [เห๊อะ] “เหงื่อ”
10) หน่วยเสี ยง / əə / เป็ นหน่ วยเสี ยงสระกลาง เกิดจากลิ้นส่ วนกลางยกขึ้นในระดับสู ง
ริ มฝี ปากไม่ห่อกลม เป็ นสระเสี ยงยาว เช่ น /səəp3/ [เซิ้ บ] “กาลังหลับ,กาลังงีบหลับ”, /kəəp3/ [เกิ้บ]
“ร้องเท้า”
11) หน่วยเสี ยง / a / เป็ นหน่วยเสี ยงสระกลาง เกิดจากลิ้นส่ วนกลางวางอยูใ่ นระดับต่า ริ ม
ฝี ปากไม่ห่อกลม เป็ นสระเสี ยงสั้น เช่น /ŋaʔ2/ [ง่ะ] “งัดดึง” , /waʔ2/ [ว่ะ] “สร่ างไข้”
12) หน่วยเสี ยง / aa / เป็ นหน่ วยเสี ยงสระกลาง เกิดจากลิ้นส่ วนกลางวางอยู่ในระดับต่า
ริ มฝี ปากไม่ห่อกลม เป็ นสระเสี ยงยาว เช่น /phaa4/ [ผ้า] “ผ้า” , /khaa2/ [ค่า] “ฆ่า”
13) หน่วยเสี ยง / u / เป็ นหน่วยเสี ยงสระหลัง เกิดจากลิ้นส่ วนหลังยกขึ้นในระดับสู ง ริ ม
ฝี ปากห่อกลม เป็ นสระเสี ยงสั้น เช่น /buŋ2/ [บุ่ง] “สวนน้ า,บึง,” , /mun2/ [มุ่น] “แหลกละเอียด”
14) หน่วยเสี ยง / uu / เป็ นหน่วยเสี ยงสระหลัง เกิดจากลิ้นส่ วนหลังยกขึ้นในระดับสู ง ริ ม
ฝี ปากห่ อกลม เป็ นสระเสี ยงยาว เช่ น /muun1/ [มูน] “คลุ กเคล้าให้เข้ากัน” , /kuu3/ [กู้] “เก็บ, เก็บ
เกี่ยว”
15) หน่วยเสี ยง / o / เป็ นหน่วยเสี ยงสระหลัง เกิดจากลิ้นส่ วนหลังยกขึ้นในระดับกลาง
ริ มฝี ปากห่อกลม เป็ นสระเสี ยงสั้น เช่น /poʔ5/ [โป๊ ะ] “ทับถม” , /pot5/ [ป๊ ด] “โกหก”
16) หน่วยเสี ยง / oo / เป็ นหน่วยเสี ยงสระหลัง เกิดจากลิ้นส่ วนหลังยกขึ้นในระดับกลาง
ริ มฝี ปากห่ อกลม เป็ นสระเสี ย งยาว เช่ น /poo6/ [โป๋ ] “อาการปูด เช่ น หัวโป๋ คือหัวโน” , /kook4/
[โก้ก]
“พื้นที่ดินที่ถูกน้ ากัดเซาะ”
17) หน่วยเสี ยง / ɔ / เป็ นหน่วยเสี ยงสระหลัง เกิดจากลิ้นส่ วนหลังวางอยูใ่ นระดับต่า ริ ม
ฝี ปากห่อกลม เป็ นสระเสี ยงสั้น เช่น /phɔʔ2/ [เพ่าะ] “บิดา” , /ŋɔʔ2/ [เง่าะ] “เป็ นสรรพนามเรี ยกคน
ที่เราเอ็นดู”
18) หน่วยเสี ยง / ɔɔ / เป็ นหน่วยเสี ยงสระหลัง เกิดจากลิ้นส่ วนหลังวางอยูใ่ นระดับต่า ริ ม
ฝี ปากห่ อกลม เป็ นสระเสี ยงสั้น เช่ น /cɔɔt2 / [จ่อด] “อุด , เชื่ อม” , /ŋɔɔy1/ [งอย] “ท่านัง่ ที่หมิ่ น
แหม่”
สระประสม มีหน่วยเสี ยง 3 หน่วยเสี ยง ดังนี้
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1) หน่วยเสี ยง / ia / เกิดจากการออกเสี ยงโดยการเลื่อนของลิ้นจากตาแหน่ง /i/ ลงมาใน
ตาแหน่ง /a/ เป็ นหน่ วยเสี ยงสระประสม เริ่ มต้นที่สระหน้า สู ง ไม่ห่อริ มฝี ปาก และลงท้ายค่อนไป
สระกลาง ต่า สัน่ ไม่ห่อริ มฝี ปาก เช่น /tian6/ [เตี๋ยน] “ราบเรี ยบ” , /piak4/ [เปี้ ยก] “ข้าวต้ม,ต้มข้าว”
2) หน่วยเสี ยง / ɯa / เป็ นหน่วยเสี ยงสระประสม เกิดจากการออกเสี ยงโดยการเลื่อนของ
ลิ้นจากตาแหน่ง / ɯ / ลงมาในตาแหน่ง / ɯa / เป็ นหน่วยเสี ยงสระประสม เริ่ มต้นที่สระกลาง สู ง ไม่
ห่ อริ ม ฝี ปาก และลงท้า ยค่อนไปสระกลาง ต่ า สั่น ไม่ห่ อริ ม ฝี ปาก /bɯa6/ [เบื๋ อ ] “วางยาพิ ษ ” ,
/yɯam2/ [เยือ่ ม] “เยีย่ มเยียน”
3) หน่วยเสี ยง / ua /เป็ นหน่วยเสี ยงสระประสม เกิดจากการออกเสี ยงโดยการเลื่อนของ
ลิ้นจากตาแหน่ง / u / ลงมาในตาแหน่ง / a / เป็ นหน่วยเสี ยงสระประสม เริ่ มต้นที่สระหลัง สู ง ห่ อริ ม
ฝี ปาก และลงท้ายค่อนไปสระกลาง ต่า สั่น ไม่ห่อริ มฝี ปาก /muam2/ [ม่วม] “น่ วม” /luak1/ [ลวก]
“ลูกอ๊อด”
2 วิเครำะห์ หน่ วยเสี ยงพยัญชนะต้ น
หน่วยเสี ยงพยัญชนะต้นภาษาไทยถิ่นโคราช อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา
ปรากฏได้ 20 หน่วยเสี ยง ดังนี้ / p- t- c- k- ʔ- ph- th- kh- b- d- n- ŋ- w- f- s- h- l- chy- m- /
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เส้นเสี ยง

เพดานอ่อน

เพดานแข็ง

ปุ่ มเหงือก

ริ มฝี ปากล่างกับ
ฟันบน

คุณสมบัติ
ของเสี ยง

ริ มฝี ปาก

ลักษณะของเส้นเสี ยง

ตารางที่ 2
แสดงหน่ วยเสียงพยัญชนะต้ นภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ฐานกรณ์ของ
เสี ยง

สิ ถิล
Ptckʔh
h
h
h
ระเบิด
ธนิต
Ptckโฆษะ
bdเสี ยดแทรก
อโฆษะ
fshนาสิ ก
โฆษะ
mnŋข้างลิ้น
โฆษะ
lกึ่งสระ
โฆษะ
wyหน่วยเสี ยงพยัญชนะต้นมี 20 หน่วยเสี ยง มีตวั อย่างดังนี้
1. พยัญชนะระเบิด (plosive consonants) มี 11 หน่วยเสี ยง
1) หน่วยเสี ยง / p / เป็ นเสี ยงอโฆษะ (voiceless) สิ ถิล (unaspirated) เกิดที่ริมฝี ปากทั้งสอง
ประเภทเสี ยงพยัญชนะระเบิด เช่น /pot5/ [ป๊ ด] “พูดโกหก” , /pɔɔm6/ [ป๋ อม] “กิ่งก่า”
2) หน่วยเสี ยง / t / เป็ นเสี ยงอโฆษะ (voiceless) สิ ถิล (unaspirated) เกิดที่ปลายลิ้นกับปุ่ ม
เหงื อกหรื อระหว่างปุ่ มเหงื อกกับฟั น ประเภทเสี ยงพยัญชนะระเบิ ด เช่ น /tɔɔk4/ [ต้อก] “กิ น” ,
/tɯɯm2/ [ตื่ม] “เพิ่มเติม, เพิ่ม”
3) หน่ วยเสี ยง / c / เป็ นเสี ยงอโฆษะ (voiceless) สิ ถิล (unaspirated) เกิดที่ ลิ้นส่ วนกลาง
กับเพดานแข็งแส่ วนหน้าประเภทพยัญชนะระเบิด เช่น /cak5/ [จัก๊ ] “ไม่รู้”, /cɛɛp2/ [แจ่บ] “แนว
ราบเรี ยบ”
4) หน่ วยเสี ยง / k / เป็ นเสี ยงอโฆษะ (voiceless) สิ ถิล (unaspirated) เกิ ดที่ปลายลิ้นส่ วน
หลังกับเพดานอ่อน ประเภทเสี ยงพยัญชนะระเบิด เช่น /kaa6/ [ก๋ า] “ตรา”, /kuat4/ [ก้วด] “กวาด”
อโฆษะ
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5) หน่วยเสี ยง / ʔ /เป็ นเสี ยงอโฆษะ (voiceless) สิ ถิล (unaspirated) เกิ ดที่ช่องเส้นเสี ยง
ประเภทเสี ยงพยัญชนะระเบิด เช่น /ʔuaʔ5/ [อัว๊ ะ] “อวบ,อ้วน” , /ʔuay2/ [อ่วย] “หัน,เลี้ยว”
6) หน่วยเสี ยง /ph / เป็ นเสี ยงอโฆษะ (voiceless) ธนิต (aspirated) เกิดที่ริมฝี ปากทั้งสอง
ประเภทเสี ยงพยัญชนะระเบิด เช่น /phɛɛ2/ [แพ่] “มากมาย” , /phoot1/ [โพด] “มากเกินไป”
7) หน่วยเสี ยง / t / เป็ นเสี ยงอโฆษะ (voiceless) สิ ถิล (unaspirated) เกิดที่ปลายลิ้นกับปุ่ ม
เหงือกหรื อระหว่างปุ่ มเหงือกกับฟัน ประเภทเสี ยงพยัญชนะระเบิด เช่น /thaa2/ [ถ่า] “คอย”, /thaw2/
[เถ่า] “แก่”
8) หน่ วยเสี ยง / kh / เป็ นเสี ยงอโฆษะ (voiceless) ธนิ ต (aspirated) เกิดที่ลิ้นส่ วนหลังกับ
เพดานอ่อน ประเภทเสี ยงพยัญชนะระเบิด เช่น /khɯɯ2/ [คื่อ] “คลี่” , /khuʔ2/ [คุ่] “ถัง”
9) หน่ วยเสี ยง / ch /เป็ นเสี ยงอโฆษะ (voiceless) ธนิต (aspirated) เกิดที่ลิ้นส่ วนกลางกับ
เพดานแข็งส่ วนหน้า ประเภทเสี ยงพยัญชนะระเบิด เช่น /chok2/ [ช่ก] “ขโมย” , /chaw2/ [เช่า] “เช้า”
10) หน่ ว ยเสี ย ง / b / เป็ นเสี ย งโฆษะ (voiced) เกิ ด ที่ ริ ม ฝี ปากทั้ง สอง ประเภทเสี ย ง
พยัญชนะระเบิด เช่น
/bɔɔn2/ [บ่อน] “ที่นอน,ที่นงั่ ” , /buŋ2/ [บุ่ง] “บึง,หนองน้ า”
11) หน่วยเสี ยง / d /เป็ นเสี ยงโฆษะ (voiced) เกิดที่ปลายลิ้นกับปุ่ มเหงื อก หรื อระหว่าง
ปุ่ มเหงื อกกับฟั น ประเภทเสี ยงพยัญชนะระเบิด เช่ น /dɔt4/ [ด้อด] “ตอด”, /dɔŋ6/ [ด๋ อง] “เชื่ อม
ความสัมพันธ์โดยการแต่งงาน”
2. พยัญชนะเสี ยงแทรก (fricative consonants) มี 3 หน่วยเสี ยง ดังนี้
1) หน่ วยเสี ยง / f / เป็ นเสี ยงอโฆษะ (voiceless) เกิ ดที่ ริมฝี ปากล่ างกับฟั นบน ประเภท
เสี ยงพยัญชนะเสี ยดแทรก เช่น /fon2/ [ฟ่ น] “พ่น”, /faak1/ [ฟาก] “แน่นอน”
2) หน่วยเสี ยง / s / เป็ นเสี ยงอโฆษะ (voiceless) เกิดที่เกิดที่ปลายลิ้นกับปุ่ มเหงือกระกว่าง
ปุ่ มเหงือกกับฟัน ประเภทเสี ยงพยัญชนะเสี ยดแทรก เช่น /saŋ6/ [สั๋ง] “คนตายแล้ว” , /saŋ1/ [ซั ง ]
“เมล็ดข้าวสารที่ไม่มีเมล็ดหัก”
3) หน่ ว ยเสี ย ง / h / เป็ นเสี ย งอโฆษะ (voiceless) เกิ ด ที่ ช่ อ งเส้ น เสี ย ง ประเภทเสี ย ง
พยัญชนะเสี ยดแทรก เช่น
/haaŋ2/ [ห่าง] “ห้างสรรพสิ นค้า” , /haaw2/
[ห่าว] “ร่ านตัณหา”
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3. พยัญชนะนำสิ ก (nasal consonants) มี 3 หน่วยเสี ยง ดังนี้
1) หน่ วยเสี ยง / m / เป็ นเสี ยงโฆษะ (voiced) เกิ ดที่ ริมฝี ปากทั้งสองข้าง ประเภทเสี ย ง
พยัญชนะนาสิ ก เช่น /mɔɔ2/ [ม่อ] “จวน, ใกล้, เกือบ” , /mɔɔt3/ [ม้อด] “ลอด,มุด”
2) หน่วยเสี ยง / n / เป็ นเสี ยงโฆษะ (voiced) เกิดที่ปลายลิ้นกับปุ่ มเหงือก หรื อระหว่างปุ่ ม
เหงือกกับฟัน ประเภทเสี ยงพยัญชนะนาสิ ก เช่น /nɯp2/ [นึ่บ] “ไม่แสดงออกให้รู้” , /nua1/ [นัว] “ข้น
ขุ่น”
3) หน่ วยเสี ยง / ŋ / เป็ นเสี ยงโฆษะ (voiced) เกิดที่ลิ้นส่ วนหลังกับเพดานอ่อน ประเภท
เสี ยงพยัญชนะนาสิ ก เช่น /ŋɔm1/ [งอม] “สุ กจัด” , /ŋa2/ [ง่ะ] “ดึงออก”
4. พยัญชนะข้ ำงลิน้ (lateral consonants) มี 1 หน่วยเสี ยง ดังนี้
1) หน่วยเสี ยง / l / เป็ นเสี ยงโฆษะ (voiced) เกิดที่ปลายลิ้นกับปุ่ มเหงือก หรื อระหว่างปุ่ ม
เหงือกกับฟัน ประเภทเสี ยงพยัญชนะข้างลิ้น เช่น /lun2/ [ลุ่น] “วัชพืช” , /loʔ1/ [ลด] “รถ”

5. พยัญชนะกึง่ สระ (semi-vowel consonants) มี 2 หน่วยเสี ยง ดังนี้
1) หน่ วยเสี ยง / w / เป็ นเสี ย งโฆษะ (voiced) เกิ ดที่ ริมฝี ปากทั้งสองข้า ง ประเภทเสี ย ง
พยัญชนะกึ่งสระ เช่น /waʔ2/ [ว่ะ] “สร่ างไข้ สร่ างทุกข์” , /wun2/ [วุน่ ] “วุน้ ”
2) หน่วยเสี ยง / y / เป็ นเสี ยงโฆษะ (voiced) เกิดที่ลิ้นส่ วนกลางกับเพดานแข็ง ประเภท
เสี ยงพยัญชนะกึ่งสระ เช่น /yaʔ2/ [ย่ะ] “แยก,แบ่งออก” , /yip2/ [ยิบ่ ] “เย็บ”
3 วิเครำะห์ หน่ วยเสี ยงพยัญชนะท้ำย
หน่วยเสี ยงพยัญชนะท้ายภาษาไทยถิ่นโคราช อาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา
ปรากฏได้ 9 หน่วยเสี ยง ดังนี้ / -p -t -k -ʔ -n -ŋ -w -y -m /
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เส้นเสี ยง

-t

-k

-ʔ

-n

-ŋ

เพดานแข็ง

เพดานอ่อน

สิ ถิล
-P
ระเบิด
ธนิต
โฆษะ
เสี ยดแทรก
อโฆษะ
นาสิ ก
โฆษะ
-m
ข้างลิ้น
โฆษะ
กึ่งสระ
โฆษะ
-w
หน่วยเสี ยงพยัญชนะท้ายมี 9 หน่วยเสี ยง มีตวั อย่างดังนี้
อโฆษะ

ปุ่ มเหงือก

ริ มฝี ปากล่างกับ
ฟันบน

คุณสมบัติ
ของเสี ยง

ริ มฝี ปาก

ลักษณะของเส้นเสี ยง

ตารางที่ 3
แสดงหน่ วยเสียงพยัญชนะท้ ายภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ฐานกรณ์ของ
เสี ยง

-y

1. พยัญชนะระเบิด (plosive consonants) มี 4 หน่วยเสี ยง
1) หน่วยเสี ยง / p / เป็ นเสี ยงอโฆษะ (voiceless) สิ ถิล (unaspirated) เกิดที่ริมฝี ปากทั้งสอง
ประเภทเสี ยงพยัญชนะระเบิด เช่น /cɛɛp2/ [แจ่บ] “แนวราบเรี ยบ” , /nɯp2/ [นึ่บ] “ไม่แสดงออก
ให้รู้”
2) หน่วยเสี ยง / t / เป็ นเสี ยงอโฆษะ (voiceless) สิ ถิล (unaspirated) เกิดที่ปลายลิ้นกับปุ่ ม
เหงือกหรื อระหว่างปุ่ มเหงือกกับฟั น ประเภทเสี ยงพยัญชนะระเบิด เช่น /mɔɔt3/ [ม้อด] “ลอด,มุด”,
/dɔt4/ [ด้อด]“ตอด”
3) หน่ วยเสี ยง / k / เป็ นเสี ยงอโฆษะ (voiceless) สิ ถิล (unaspirated) เกิ ดที่ปลายลิ้นส่ วน
หลัง กับ เพดานอ่ อน ประเภทเสี ย งพยัญชนะระเบิด เช่ น /faak1/ [ฟาก] “แน่ นอน” , /chok2/ [ช่ ก ]
“ขโมย”
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4) หน่ วยเสี ยง / ʔ /เป็ นเสี ยงอโฆษะ (voiceless) สิ ถิล (unaspirated) เกิ ดที่ช่องเส้นเสี ยง
ประเภทเสี ยงพยัญชนะระเบิด เช่น /ʔuaʔ5/ [อัว๊ ะ] “อวบ,อ้วน” , /waʔ2/ [ว่ะ]
“ส ร่ า ง ไ ข้
สร่ างทุกข์”
2. พยัญชนะนำสิ ก (nasal consonants) มี 3 หน่วยเสี ยง ดังนี้
1) หน่ วยเสี ยง / m / เป็ นเสี ยงโฆษะ (voiced) เกิ ดที่ ริมฝี ปากทั้งสองข้าง ประเภทเสี ย ง
พยัญชนะนาสิ ก เช่น /ŋɔm1/ [งอม] “สุ กจัด”, /tɯɯm2/ [ตื่ม] “เพิ่มเติม, เพิ่ม”
2) หน่วยเสี ยง / n / เป็ นเสี ยงโฆษะ (voiced) เกิดที่ปลายลิ้นกับปุ่ มเหงือก หรื อระหว่างปุ่ ม
เหงือกกับฟัน ประเภทเสี ยงพยัญชนะนาสิ ก เช่น /wun2/ [วุน่ ] “วุน้ ” , /lun2/ [ลุ่น] “วัชพืช”
3) หน่วยเสี ยง / ŋ / เป็ นเสี ยงโฆษะ (voiced) เกิดที่ลิ้นส่ วนหลังกับเพดานอ่อน ประเภท
เสี ยงพยัญชนะนาสิ ก เช่น /buŋ2/ [บุ่ง] “บึง,หนองน้ า” , /dɔŋ6/ [ด๋ อง] “เชื่ อมความสัมพันธ์โดย
การแต่งงาน”
3. พยัญชนะกึง่ สระ (semi-vowel consonants) มี 2 หน่วยเสี ยง ดังนี้
1) หน่ วยเสี ยง / w / เป็ นเสี ย งโฆษะ (voiced) เกิ ดที่ริมฝี ปากทั้งสองข้า ง ประเภทเสี ย ง
พยัญชนะกึ่งสระ เช่น /thaw2/ [เถ่า] “แก่” , /chaw2/ [เช่า] “เช้า”
2) หน่วยเสี ยง / y / เป็ นเสี ยงโฆษะ (voiced) เกิดที่ลิ้นส่ วนกลางกับเพดานแข็ง ประเภท
เสี ยงพยัญชนะกึ่งสระ เช่น /ʔuay2/ [อ่วย] “หัน,เลี้ยว” , /ŋɔɔy5/
[ง๋ อย] “ท่านัง่ หมิ่นแหม่”
4. วิเครำะห์ หน่ วยเสี ยงวรรณยุกต์
หน่ วยเสี ยงวรรณยุกต์ภาษาไทยถิ่ นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง มีท้ งั หมด 6 หน่ วย
เสี ยง ดังนี้
1) หน่วยเสี ยงสามัญหรื อหน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ กลาง-ระดับใช้สัญลักษณ์แทนด้วย 1
2) หน่วยเสี ยงเอก หรื อ หน่ วยเสี ยงวรรณยุกต์ ต่ า-ระดับ ใช้สัญลักษณ์ แทนด้วย 2
3) หน่วยเสี ยงโท หรื อ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ กลาง-ขึ้น-ตก ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย 3
4) หน่วยเสี ยงโทเพี้ยน หรื อ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ กลาง-ขึ้น-ตก-กัก ใช้สัญลักษณ์
แทนด้วย 4
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5) หน่วยเสี ยงตรี หรื อ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ สู ง-ขึ้น ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย 5
6) หน่วยเสี ยงจัตวา หรื อ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ สู ง-ตก-ขึ้น ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย 6
ตารางที่ 4
แสดงหน่ วยเสียงวรรณยุกต์ ภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
A
B
C
DL
DS
1
4
2
3

6

1
4
ช่อง A 1 2 3 = 6 (จัตวา)
(เอก)
ช่อง C 1 = 4 (โทเพี้ยน)
เพี้ยน)
ช่อง DL 4 = 3 (โท)

4
2

5

3
3
ช่อง A 4 = 1 (สามัญ)

2
ช่อง B 1 2 3 4 = 2

ช่อง C 2 3 4= 3 (โท)

ช่อง DL1 2 3

= 4 (โท

ช่อง DS1 2 3= 5 (ตรี )

ช่อง DS 4

= 3 (โท)

กำรจำแนกเสี ยงวรรณยุกต์
เสี ยงวรรณยุกต์ (Tone) ของภาษาไทยถิ่นโคราช มี 6 หน่วยเสี ยง สามารถจาแนกได้ดงั นี้
1) หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ที่ 1 คือ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ กลาง-ระดับ จุดเริ่ มต้นของเสี ยงอยู่
กลางๆ ไม่ข้ ึน และ ไม่ตก คล้ายกับหน่วยเสี ยงสามัญภาษาไทย หน่ วยเสี ยงวรรณยุกต์น้ ี เกิ ดขึ้น ใน
อักษรต่า คาเป็ น เท่านัน่ เช่น
คำเป็ น /khuay1/ [ควย] “ควาย” , /nii1/ [นี] “หรื อ”
คำตำย ไม่มี
2) หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ที่ 2 คือ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ ต่า-ระดับ จุดเริ่ มต้นของเสี ยงอยูต่ ่า
และยกขึ้นระดับกลางระยะหนึ่ง คล้ายกับหน่วยเสี ยงเอกภาษาไทย หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์น้ ีเกิดขึ้นกับ
คาเป็ นทั้งอักษรสู ง อักษรกลาง อักษรต่า และคาตายเสี ยงสั้นในอักษรต่าด้วย เช่น
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คำเป็ น /khii2/ [ขี่]“อุจจาระ” , /haw2/ [ห่าว] “ร่ านตัณหา”
คำตำย /lot2/ [ล่ด] “รถ” , /nok2/ [น่ก] “นก”
3) หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ที่ 3 คือ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ กลาง-ขึ้น-ตก จุดเริ่ มต้นของเสี ยง
อยู่ที่ ระดับ กลาง แล้วยกขึ้ น และตกในตอนท้า ย คล้า ยกับ หน่ ว ยเสี ย งโทภาษาไทย หน่ ว ยเสี ย ง
วรรณยุกต์น้ ีเกิดขึ้นกับ คาเป็ น อักษรกลาง อักษรต่า และคาตายเสี ยงยาว อักษรต่า เช่น
คำเป็ น /kaa3/
[ก้า] “ต้นกล้า, กล้าหาญ” , /bee3/ [เบ้]
“เบี้ยว”
[พ้าก] “หอยทาก” , /phuuk3/
[พูก] “พรุ่ งนี้”
คำตำย /phak3/
4) หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ที่ 4 คือ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ สู ง-ขึ้น-ตก จุดเริ่ มต้นของเสี ยงอยู่
สู ง แล้วยกขึ้นระยะหนึ่ ง และ ตก ไม่คล้ายกับหน่ วยเสี ยงใดภาษาไทย หน่วยเสี ยงโทเพี้ยนคือ อยู่
ระหว่างเสี ยงโท และเสี ยงตรี หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์น้ ีเกิดขึ้นกับ คาเป็ นอักษรสู ง และคาตายเสี ยงยาว
อักษรสู ง และ อักษรกลาง เช่น
คำเป็ น /phaa4/
[ผ้า] “ผ้า” , /maa4/ [ม้า] “ม้า”
คำตำย /beep4/ [เบ้บ] “เบ้ปาก” , /kaat4/ [ก้าด] “หัน่ เป็ นชิ้นๆ”
5) หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ที่ 5 คือ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ สู ง-ขึ้น จุดเริ่ มต้นของเสี ยงอยูส่ ู ง
แล้วยกขึ้น คล้ายกับหน่วยเสี ยงตรี ภาษาไทย หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์น้ ีเกิดขึ้นกับ คาตายเสี ยงสั้น อักษร
สู ง และอักษรกลาง เช่น
คำเป็ น ไม่มี
คำตำย /wat5/ [วัด๊ ] “วัดวาอาราม” , /biʔ5/ [บิ๊] “แบ่ง”
6) หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ที่ 6 คือ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ สู ง-ตก-ขึ้น จุดเริ่ มต้นของเสี ยงอยู่
สู ง แล้ว ตกลงระยะหนึ่ ง แล้ว ขึ้ น ในตอนท้า ย คล้า ยกับ หน่ ว ยเสี ย งจัต วาภาษาไทย หน่ ว ยเสี ย ง
วรรณยุกต์น้ ีเกิดขึ้นกับคาเป็ น อักษรสู ง และอักษรกลาง เช่น
[ป๋ า] “ปลา” , /kaa6/
[ก๋ า] “ตรา”
คำเป็ น /paa6/
คำตำย ไม่มี
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อภิปรำยผล
จากการศึกษาระบบเสี ยงภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา
เพื่อทราบเสี ยงและจานวนหน่ วยเสี ยงสระ พยัญชนะ วรรณยุก ต์ ภาษาไทยถิ่ นโคราชอาเภอขาม
สะแกแสง จัง หวัดนครราชสี ม า และเพื่อ ทราบหมวดหมู่ ค าในภาษาไทยถิ่ น โคราช อาเภอขาม
สะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา จากการจัดหมวดหมู่ตามแนวทางสรี รสัทศาสตร์ จากการวิจยั พบว่า
1. ภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา ปรากฏหน่วยเสี ยงสระ
เดี่ยว 18 หน่วยเสี ยง สระประสม 3 หน่วยเสี ยง ดังนี้ / İ İİ ɯ ɯɯ u uu e ee ə əə o oo ɛ
ɛ a aa ɔ ɔɔ ia ɯa ua / ผลวิจ ยั สอดคล้อ งกับ Sukbonkoch (1983) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาเรื่ อง ภาษาถิ่ น
โคราช:การศึกษาในเชิ งวิเคราะห์เรื่ องเสี ยงและความหมาย ในวิจยั รายงานผลมีหน่วยเสี ยงสระเท่ากัน
แต่ถ่ายเสี ยงเป็ นคาอ่านใช้อกั ษรไทย ไม่ได้ถ่ายเสี ยงเป็ นสัทอักษร บางคาใช้เสี ยงสระต่างกัน เช่นใน
งานวิจยั ของถาวร สุ บงกช คาว่า /ciiʔ2/ [จี่] “จะ” งานวิจยั ระบบเสี ยงภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอ
ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา ปรากฏว่า /ciʔ2/ [จิ่] “จะ” ซึ่ งเสี ยงจะสั้นลง
2. ภาษาไทยถิ่ นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา ปรากฏหน่ วยเสี ย ง
พยัญชนะ 20 หน่วยเสี ยง ดังนี้ / p- t- c- k- ʔ- ph- th- kh- b- d- n- ŋ- w- f- s- h- lch- y- m- / ผลงานวิจยั สอดคล้องกับ Khamkhoksung (2011). ได้ศึกษาเรื่ องคาซ้อนในภาษาถิ่ น
โคราช ปรากฏได้ 21 หน่วยเสี ยง มีเสี ยง ร / r / เช่น ริ่ บ / rip2 / “ยึดของ” ที่แตกต่างกับงานวิจยั ระบบ
เสี ยงภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา ไม่ออกเสี ยง ร / r / มีเฉพาะ
เสี ยง ล / l / เช่น ลิ่บ / lip2 / “ยึดของ”
3. ภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา ปรากฏเสี ยงวรรณยุกต์
ทั้งหมด 6 หน่วยเสี ยง 1) หน่วยเสี ยงสามัญหรื อหน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ กลาง-ระดับ 2) หน่วยเสี ยงเอก
หรื อ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ ต่า-ระดับ 3) หน่วยเสี ยงโท หรื อ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ กลาง-ขึ้น-ตก 4)
หน่วยเสี ยงโทเพี้ยน หรื อ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ กลาง-ขึ้น-ตก-กัก 5) หน่วยเสี ยงตรี หรื อ หน่วยเสี ยง
วรรณยุ ก ต์ สู ง -ขึ้ น 6)หน่ ว ยเสี ย งจัต วา หรื อ หน่ ว ยเสี ย งวรรณยุ ก ต์ สู ง -ตก-ขึ้ น สอดคล้อ งกับ
Rinphrom (2003) ได้ศึกษาระบบหน่วยเสี ยงในภาษาถิ่นโคราช ปรากฏเสี ยงวรรณยุกต์ 4 หน่วยเสี ยง
คือ 1) หน่วยเสี ยงต่า-ขึ้น 2) หน่วยเสี ยงต่า-ตก 3) หน่วยเสี ยงกลางระดับ 4) หน่วยเสี ยงสู ง-ตก
4. ภาษาไทยถิ่ นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มา ปรากฏการจัดหมวด
ทางสรี รสัทศาสตร์ ได้ปรากฏเป็ นเสี ยงชนิดต่างๆ คือ เสี ยงระเบิด เสี ยงเสี ยดแทรก เสี ยงนาสิ ก เสี ยง
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ข้างลิ้น เสี ยงกึ่งสระ และได้ใช้อวัยวะริ มฝี ปาก ริ มฝี ปากล่างกับฟันบน ปุ่ มเหงือก เพดานแข็ง เพดาน
อ่อน เส้นเสี ยงในการออกเสี ยง สอดคล้องกับ Pankhuenkhat (1989) ได้ศึกษาแบบทดสอบระบบเสี ยง
วรรณยุกต์ภาษาถิ่น และ William (1978). ได้ศึกษาคำสาหรับทดสอบเสี ยงวรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่น
แต่ในหนังสื อคาศัพ ท์ภาษาโคราช Piyawit (2003) หรื อ Sukbonkoch (1983) ได้มีการจัดหมวดหมู่
เฉพาะตามตัว อัก ษรไทยเท่ า นั้น การวิจยั ภาษาไทยถิ่ น โคราชในอาเภอขามสะแกแสง จัง หวัด
นครราชสี มา จึงได้วจิ ยั ในการจัดหมวดหมู่ทางด้านสรี รสัทศาสตร์ เพื่อมุ่งเน้นทางการวิจยั ด้านระบบ
เสี ยงเป็ นหลัก
บทสรุ ป

การวิจยั ภาษาไทยถิ่นโคราชในอาเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสี มานี้ มีเสี ยงสระตรง
กับ เสี ยงสระในภาษาไทย คื อ สระเดี่ ย ว 18 หน่ วยเสี ย ง สระประสม 3 หน่ วยเสี ย ง วิจยั นี้ มี เสี ย ง
พยัญชนะ 20 หน่วยเสี ยง เสี ยงพยัญชนะท้าย 9 หน่วยเสี ยง แตกต่างจากงานวิจยั ภาษาโคราชฉบับอื่น
คือ วิจยั นี้พบว่าไม่ออกเสี ยงพยัญชนะ ร /r/ เช่น ริ่ บ / rip2 / “ยึดของ” แต่ออกเสี ยงเป็ นเสี ยงพยัญชนะ
ล / l / เช่ น ลิ่ บ / lip2 / “ยึดของ” วิจยั นี้ มีเสี ยงวรรณยุกต์ 6 หน่ วยเสี ยงคือ 1) หน่ วยเสี ยงสามัญหรื อ
หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ กลาง-ระดับ 2)หน่วยเสี ยงเอก หรื อ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ ต่า-ระดับ 3)หน่วย
เสี ยงโท หรื อ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ กลาง-ขึ้น-ตก 4)หน่วยเสี ยงโทเพี้ยน หรื อ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์
กลาง-ขึ้น-ตก-กัก 5)หน่วยเสี ยงตรี หรื อ หน่วยเสี ยงวรรณยุกต์ สู ง-ขึ้น 6)หน่วยเสี ยงจัตวา หรื อ หน่วย
เสี ย งวรรณยุก ต์ สู ง -ตก-ขึ้ น จึ ง มีค วามแตกต่า งจากภาษาไทยที่ มี 5 หน่ วยเสี ยง และแตกต่างจาก
งานวิจยั Rinphrom (2003) ได้ศึกษาระบบหน่ วยเสี ยงในภาษาถิ่นโคราช ปรากฏเสี ยงวรรณยุกต์ 4
หน่วยเสี ยง คือ 1)หน่วยเสี ยงต่า-ขึ้น 2) หน่วยเสี ยงต่า-ตก 3)หน่วยเสี ยงกลางระดับ 4)หน่วยเสี ยงสู งตก วิจยั นี้มีการจัดหมวดหมู่ที่แตกต่างจากงานวิจยั เกี่ยวกับภาษาโคราชในฉบับเดิมที่จดั หมวดหมู่ตาม
ตัว อัก ษรไทย แต่ เป็ นการจัด หมวดหมู่ ต ามแนวทางสรี ร สั ท ศาสตร์ ปรากฏเป็ นลัก ษณะเสี ย ง 5
ลักษณะเสี ยงดังนี้ 1)เสี ยงระเบิด 2)เสี ยงเสี ยดแทรก 3)เสี ยงนาสิ ก 4)เสี ยงข้างลิ้น 5)เสี ยงกึ่ งสระ และ
ได้ใช้อวัยวะริ มฝี ปาก ริ มฝี ปากล่างกับฟันบน ปุ่ มเหงือก เพดานแข็ง เพดานอ่อน เส้นเสี ยงในการออก
เสี ยงเพื่อมุ่งเน้นกับงานวิจยั ที่ศึกษาในด้านระบบเสี ยง
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ข้ อเสนอแนะ
1. เสนอแนะให้ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บภาษาไทยถิ่ น โคราชในทุ ก พื้ น ที่ ที่ มี ก ารสื่ อ สารด้ว ย
ภาษาไทยถิ่นโคราช เพื่อจะได้เปรี ยบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างด้านเสี ยงสระ เสี ยงพยัญชนะ และเสี ยง
วรรณยุกต์ของท้องถิ่นที่แตกต่างกัน
2. เสนอแนะให้ศึกษาเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างของคาศัพท์ภาษาไทยถิ่นโคราชในทุกพื้นที่ที่มี
การสื่ อสารด้วยภาษาไทยถิ่นโคราช เพื่อจะได้ทราบคาศัพท์ที่ใช้ในแต่ละท้องถิ่น
3. เป็ นแนวทางการศึ กษาด้านระบบเสี ยงในภาษาถิ่ นอื่ นโดยใช้การจัดหมวดหมู่ทางสรี ร
สัทศาสตร์
4. แนะนาให้นาองค์ความรู ้ดา้ นภาษาถิ่นไปบันทึกเพื่อศึกษาหาแนวทางการอนุรักษ์ภาษาถิ่น
ที่เป็ นอัตลักษณ์ทอ้ งถิ่นให้ดารงสื บไป
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้ คือ 1) ศึกษาทัศนคติมนุษยนิ ยมในพุทธปรัชญาเถรวาท 2)
วิเคราะห์แนวคิดทางมนุ ษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาทมาลดการยึดมัน่ ถือมัน่ ทางวัตถุ ผลการวิจยั
พบว่า ทัศนคติ ท างอภิ ปรั ชญาจะให้ความสาคัญกับการรู ้ แจ้ง ตามความเป็ นจริ งตามกฎธรรมชาติ
ทัศนคติทางญาณวิทยาจะให้ความสาคัญกับสติปัญญาและการได้มาซึ่ งความรู ้ที่ถูกต้องแท้จริ ง และ
ทัศนคติทางจริ ยศาสตร์ จะให้ความสาคัญกับการพัฒนาชีวิตและจิตวิญญาณไปสู่ ความเป็ นมนุษย์ใน
อุดมคติ ที่สมบูรณ์ ด้วยคุ ณค่าและศักดิ์ศรี ในความเป็ นมนุ ษย์ ผลการวิจยั การยึดมัน่ ถื อมัน่ ทางวัตถุ
พบว่า สาเหตุสาคัญประการหนึ่ งคือ การถูกครอบงาทางความคิดซึ่งทาให้เกิดมโนทัศน์วา่ “วัตถุเป็ น
สิ่ งมี คุณค่าที่สุ ดสาหรั บ มนุ ษย์” โดยมโนทัศ น์ดังกล่ าวนี้ ทาให้เกิ ดปั ญหากับผูท้ ี่ยึดมัน่ ถื อมัน่ และ
ปั ญหาของโลก การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์โดยใช้สติปัญญาเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิทาให้รู้ความเป็ นไป
ของสรรพสิ่ งตามความเป็ นจริ ง เป็ นการยกระดับจิตวิญญาณของการเป็ นมนุษย์ที่มีคุณค่าและศักดิ์ศรี
ในตัวเองให้สูงขึ้น ใช้หลักกาลามสู ตรและโยนิโสมนสิ การพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่
ได้รับไม่หลงไปกับกระแสสังคมและการถู กครอบงาความคิด ใช้หลักการดาเนิ นชี วิตแบบทางสาย
กลางเพื่อ ให้เ กิ ดความสมดุ ล ระหว่า งการสนองความต้องการทางร่ า งกายกับ จิ ต ทั้ง หมดนี้ เป็ น
แนวทางให้เกิดการลดการยึดมัน่ ถือมัน่ ทางวัตถุ
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Abstract
The purpose of this research are 1) to study the humanistic attitudes in Theravade Buddhist
philosophy, and 2) to analyze the humanist concepts in Theravade Buddhist philosophy to reduce
the materialistic attachment. The research found that Metaphysical attitudes focus on actual
enlightenment according to natural law. Epistemological attitudes focus on intelligence and the
acquisition of true knowledge, and ethical attitudes focus on developing a life and a soul into an
ideal human being, complete with value and dignity in humanity. The research results of materialistic
attachment found that one important reason is: The domination of thought that causes the concept.
"The object is the most valuable thing for mankind." This concept causes problems for those who
attach with objects and world’s problems. Modifying the concept by using intelligence, which cause
the right views to attain truth leads to the realization of reality. It elevates worth of human's spirit
and dignity to itself. Using the principles of Kalama and Yogyakarta consider the validity of the
information received. Do not lost with the flow of society and domination of thought. Use the middle
way of life to make a balance between the needs of the physical and mental. All these material are
the way to reduce materialistic attachment.
Keywords: humanism, Theravada Buddhist philosophy, attachment in materials
บทนา

มนุ ษย์ยกตนเองให้เป็ นสิ่ งมีชีวติ ที่ประเสริ ฐที่สุด เพราะมนุ ษย์มีสติปัญญารู ้จกั ใช้เหตุผลและ
สามารถพัฒนาตัวเอง มนุ ษย์ต้ งั ตนเองเป็ นศูนย์กลางของโลกมาตั้งแต่ยุคโบราณเพื่อจะเป็ นผูก้ าหนด
ความเป็ นไปของสรรพสิ่ ง การดัดแปลงธรรมชาติเพื่อความสะดวกในการดารงชี พของมนุ ษย์ในยุค
โบราณ เช่ น การสร้ างระบบชลประทานเพื่อการเพาะปลูก สื บต่อมาถึ งยุคปั จจุบนั มนุ ษย์ก็ยงั เป็ นผู ้
กาหนดความเป็ นไปของสรรพสิ่ ง เช่น การทาฝนเทียมในพื้นที่แห้งแล้ง การกาหนดกฎเกณฑ์หรื อ
ข้อบัง คับ ของการอยู่ร่วมกันระหว่า งธรรมชาติ ก ับ มนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ก ับ มนุ ษ ย์ มาตรการหรื อวิธี ก าร
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ทั้งหลายนี้ ลว้ นเป็ นไปเพื่อกาหนดสรรพสิ่ งให้เป็ นไปตามความต้องการของมนุ ษย์ ดังที่ Dogbauw
(2001 : 81) ได้ก ล่ า วถึ ง ข้อ ความตอนหนึ่ งของโปรทากอรั ส (Protagoras) นัก ปรั ช ญาในยุค กรี ก
โบราณว่า “มนุ ษย์เป็ นเครื่ องวัดสรรพสิ่ งว่าอะไรเป็ นอะไรหรื อไม่เป็ นอะไร” โดยอธิ บายว่า โลกจะ
เจริ ญหรื อเสื่ อมขึ้นอยูก่ บั มนุษย์และมนุษย์เป็ นผูใ้ ห้ความหมายแก่โลกว่าอะไรเป็ นอะไรหรื อหมายถึง
อะไร
ในความประเสริ ฐของมนุ ษย์มีอานาจฝ่ ายอกุศลกรรมที่คอยบงการจิตวิญญาณให้ยึดมัน่ กับ
วาทกรรมที่วา่ “วัตถุเป็ นสิ่ งมีค่าที่สุดสาหรับมนุษย์ เป็ นสิ่ งที่มนุษย์ทุกคนต้องแสวงหา” Buddhadasa
Bhikku (n.d. : 358) ได้กล่าวถึ งวัตถุไว้ว่า เป็ นศัตรู ร้ายที่สุดของมนุษย์ ทาให้ผคู ้ นลุ่มหลงและสมัคร
ใจที่จะทาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ครอบครองวัตถุ ความก้าวหน้าทางวิทยาการคิดค้นแต่เรื่ องวัตถุ ทาให้
เห็นได้วา่ จิตวิญญาณยึดถื อวัตถุ เป็ นสรณะ มนุษย์ตกเป็ นทาสของสิ่ งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (Sophonwisjethawong, 1978 : 11) วัตถุ ก ลายเป็ นตัวชี้ นาความเป็ นไปของชี วิต ทาให้
มนุษย์ขาดเสรี ภาพ นัน่ เท่ากับเป็ นการลดคุณค่าและศักดิ์ศรี ในความเป็ นมนุษย์
มนุ ษ ย์ยึดมัน่ ถื อมัน่ อยู่ก ับ วัตถุ ก ลายเป็ นความเห็ นแก่ ตวั เป็ นความโลภที่ ไ ม่สิ้ นสุ ด เป็ น
กระบวนทัศน์ของการแข่งขันที่จะควบคุมโลกและมนุษย์ให้เป็ นไปตามความคิดและความเชื่อว่าวัตถุ
เป็ นสิ่ งมีค่าที่ ทุกคนต้องแสวงหาผ่านระบบการศึกษาและการโฆษณาที่เราพบเห็ นกันได้ทุกวันนี้
ความโลภและความเห็นแก่ตวั เป็ นแรงผลักดันให้มนุษย์ทาได้ทุกอย่างเพื่อครอบครองวัตถุและสร้าง
ความมัง่ คัง่ มนุษย์สร้างระบบการเงินเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือให้ทรัพยากรถูกแปรรู ปมาเป็ นวัตถุอย่างไร้
พรหมแดน (Satha-Anond, n.d. : 22-23) มี การใช้ทรัพยากรอย่างมากมายมหาศาลเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจจนเกิ ดความแปรปรวนของสภาพอากาศและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่ทาลายทั้งชี วิต
และทรั พ ย์สิ น เกิ ดปั ญหาทางเศรษฐกิ จและความไม่ สงบสุ ข ขึ้นในหลายพื้นที่ ทวั่ โลก มนุ ษ ย์เริ่ ม
ตระหนักถึงภัยพิบตั ิที่เกิดขึ้นและพยายามหาวิธีลดการใช้วตั ถุอนั เป็ นสาเหตุประการหนึ่ งของปั ญหา
และวิกฤตการณ์ท้ งั หลาย
พุทธปรัชญามีแนวคิดของการเชิ ดชูคุณค่าและศักดิ์ศรี ในความเป็ นมนุษย์ ใช้สติปัญญาและ
เหตุผลส่ งเสริ มการพัฒนาชี วิตและจิ ตวิญญาณ มีอิสระเสรี ในความคิดริ เริ่ มและแสดงออกในทาง
สร้ างสรรค์ มีความถูกต้องดี งามภายใต้ศีลธรรมและมนุ ษยธรรมซึ่ งสอดคล้องกับทัศนะทางมนุ ษย
นิยม Putr-in (2011 : 112-113) กล่าวถึงแนวคิดทางมนุษยนิ ยมที่สาคัญว่า เป็ นหลักปรัชญาที่ยกย่อง
ในคุ ณค่าและศักดิ์ ศรี ความเป็ นมนุ ษย์ กาหนดให้มนุ ษย์เป็ นศู นย์กลางในการจัดการกับทุ กสิ่ งทุ ก
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อย่างที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของตนเองด้วยตัวเอง มีเจตจานงเสรี ที่จะกาหนดชะตากรรมของตนเอง
ใช้สติ ปัญญาและเหตุ ผ ล ใช้ศ กั ยภาพและความพยายามของตนเองอย่า งเต็มที่ เพื่ อแก้ปัญหา เพื่ อ
สร้ างสรรค์ความถูกต้องดี งามและสร้ างประโยชน์สุข ของการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์
มนุษย์กบั สรรพสิ่ งภายใต้สภาพแวดล้อมในธรรมชาติ
จะเห็ นได้ว่า พุทธปรั ชญามีท ศั นะที่เป็ นมนุ ษยนิ ยมแฝงอยู่ ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะใช้แนวคิ ด
มนุษยนิยมในพุทธปรัชญามาลดการยึดมัน่ ถือมัน่ ทางวัตถุ โดยเชื่อว่าจะทาให้ปัญหาทั้งหลายที่มนุษย์
กาลังเผชิญอยูเ่ บาบางลง ขณะเดียวกันก็เป็ นแนวทางที่จะนาไปสู่ การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลก
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท
2. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดทางมนุ ษยนิ ยมในพุทธปรัชญาเถรวาทมาลดการยึดมัน่ ถื อมัน่ ทาง
วัตถุ
ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั ทางปรัชญาที่เน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทศั นคติทางมนุษย
นิ ยมที่แฝงอยูใ่ นพุทธปรัชญาตามแนวอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริ ยศาสตร์ และคุณลักษณะสาคัญบาง
ประการของมนุษยนิยมในพุทธปรัชญา คือ การใช้สติปัญญา ใช้หลักการทางกาลามสู ตรและโยนิโส
มนสิ การ ใช้หลักมัชฌิมาปฏิปทา มาเป็ นพลังที่จะลดการยึดมัน่ ถือมัน่ ทางวัตถุ
วิธีการวิจัย
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยผู ้วิ จ ัย จะศึ ก ษาและ
รวบรวมข้อมูลทั้งเอกสารปฐมภูมิ เช่น พระไตรปิ ฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเอกสาร
ทุ ติย ภู มิ ได้แก่ เอกสารที่ เ กี่ ย วข้องกับ ปรั ช ญามนุ ษ ยนิ ย ม พุ ท ธปรั ช ญา แล้วน ามาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์เพื่อหามโนคติทางมนุ ษยนิ ยมในพุทธปรัชญาที่มีอิทธิ พลต่อการลดการยึดมัน่ ถื อมัน่ ทาง
วัตถุ ส่ วนการนาเสนอผลงานวิจยั เป็ นแบบพรรณนาความ (Descriptive)
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ผลการวิจัย
1. ทัศนคติมนุษยนิยมในพุทธปรัชญา
พุทธปรัชญาเป็ นวิธีคิดและแนวทางปฏิบตั ิที่กาหนดให้มนุษย์เป็ นศูนย์กลางเพื่อให้การใช้
เสรี ภาพและศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่สร้างคุณประโยชน์ให้เกิ ดกับตนเองและสังคม รวมถึ ง
ความเป็ นไปของโลกและสรรพสิ่ งที่สัมพันธ์กบั วิถีชีวิตมนุ ษย์ท้ งั ในระดับบุคคลและสังคม พุทธ
ปรัชญาสอนให้มนุ ษย์เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรี ของการเป็ นมนุ ษย์ ต้องการให้มนุ ษย์ใช้สติปัญญาและ
เหตุผลอย่างถูกวิธี ทุกลักษณะในพุทธปรัชญาเอื้อต่อการพัฒนากายและความสู งส่ งทางจิตวิญญาณสู่
การเป็ นมนุ ษย์ในอุดมคติอนั เป็ นเป้ าหมายที่มีคุณค่าสู งสุ ดของมนุ ษย์ พุทธปรัชญาสามารถวิเคราะห์
ได้ตามขอบข่ายของอภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริ ยศาสตร์
ด้ านอภิปรัชญา
อภิ ปรัชญาในพุทธปรั ชญาเป็ นการอธิ บายปรากฏการณ์ แท้จริ งทางธรรมชาติที่เกิ ดขึ้ น
ตามกฎแห่ งเหตุปัจจัย โดยถื อว่า ปรมัตถธรรมเป็ นความจริ งสู งสุ ด ดารงอยู่ตลอดไปไม่ข้ ึ นอยู่กบั
กาลเวลา อยูเ่ หนือการควบคุมจากสรรพสิ่ ง มี 4 ประเภท คือ รู ป จิต เจตสิ ก และนิพพาน เรี ยกรวมกัน
ว่า รู ปกับนาม เป็ นการรับรู ้ปรากฏการณ์แห่งการดาเนินชีวิตเพื่อสะท้อนให้เห็นความเป็ นจริ งว่า โลก
เกิ ดจากการปรุ งแต่งของเหตุปัจจัย (สังขตธรรม) เกิดดับได้ตามเงื่อนไขของกฎธรรมชาติและความ
เป็ นไปของสรรพสิ่ งตามหลักธรรม เช่น กฎไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กฎแห่ งกรรม อริ ยสัจ 4 เป็ น
ต้น ยกเว้นพระนิพพานเป็ นอสังขตธรรมที่ไม่ปรากฏการเกิด ไม่ปรากฏความเสื่ อม ไม่ปรากฏความ
แปรปรวน ไม่ได้เกิดจากเหตุปัจจัยอิงอาศัยกัน เป็ นสภาวเหนื อสมมติบญั ญัติ เรี ยกว่า โลกุตตรธรรม
ทั้งหมดของอภิปรัชญาในพุทธปรัชญาเป็ นไปเพื่อการหยัง่ รู ้โลกตามความเป็ นจริ ง ไม่หลงติดกับสิ่ งที่
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา คือ เป็ นอนิ จจัง ทุกขัง อนัตตา ทาให้จิตเป็ นอิสระอันนาไปสู่
การพัฒนาชี วิตและพัฒนาจิตวิญญาณให้มีความละเอี ยดอ่อนประณี ตขึ้นเป็ นลาดับจนหลุดพ้นจาก
โลกิยะเข้าสู่ โลกุตตระ
ด้ านญาณวิทยา
พุทธปรัชญาให้ความสาคัญกับปั ญญาและความรู ้อย่างมากทั้งในระดับการดารงชีวติ ปกติ
ไปจนถึงการใช้ความรู ้เพื่อการพ้นทุกข์ทางจิตวิญญาณ โดยเชื่อว่า ความรู ้ที่ถูกต้องเป็ นเครื่ องชี้นาการ
ปฏิบตั ิเพื่อควบคุมและพัฒนาตัวเองให้ดีข้ ึนจนถึ งขั้นสู งสุ ดได้ เพราะขณะที่สภาพจิตของผูร้ ู ้ ไม่ถูก
กิเลสตัณหาควบคุ ม จะเกิ ดการรับรู ้ สภาวะของสิ่ งต่างๆ ตามความเป็ นจริ ง ทาให้เกิ ดความเห็ นที่

498 รมยสาร

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561

ถู กต้องและการปฏิ บตั ิ ที่ถู กต้อง เป็ นการสร้ างสัมมาทิฏฐิ อนั จะนาไปสู่ ค วามรู ้ แจ้งตามความจริ ง
ทางด้านอภิปรัชญามาเข้ากับการประพฤติปฏิบตั ิดา้ นจริ ยธรรม
ความรู ้หรื อสิ่ งที่รับรู ้ผา่ นอายตนะโดยไม่พิสูจน์ทดลองอาจจะเป็ นความรู ้ที่ผิดพลาดได้
พุทธปรัชญาจึงมีทฤษฎีวา่ ด้วยหลักความเชื่อหรื อกาลามสู ตรที่สอนไม่ให้เชื่อโดยไม่มีการพิสูจน์ เป็ น
ทฤษฎีเพื่อความรอบคอบที่มีต่อความเชื่อในสิ่ งที่รับรู ้หรื อข่าวสารข้อมูลของผูร้ ับสาร โดยเสนอให้
ใช้สติปัญญาและเหตุผล ใช้ความสามารถของตน พิสูจน์ว่าความรู ้น้ นั ถูกต้องก่อนตัดสิ นใจยอมรับ
หรื อปฏิเสธ นอกจากกาลามสู ตรแล้วพุทธปรัชญายังเสนอให้ใช้หลักโยนิโสมนสิ การเพื่อส่ งเสริ มให้
คิ ดในสิ่ ง ที่ ผ่า นเข้า มาในชี วิต อย่า งถู ก วิ ธี ให้รู้จ ัก เลื อกเสพเพื่อสนองความอยากทั้ง หลาย ให้คิ ด
พิ จ ารณาอย่า งแยบคายเพื่ อ เข้า ถึ ง ความจริ ง โดยสื บ ค้น ไปตามล าดับ จนถึ ง ต้นเหตุ รู ้ จกั แยกแยะ
องค์ประกอบจนมองเห็นตัวสภาวะและความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย
มนุษยนิ ยมในพุทธปรัชญาให้ความสาคัญกับความรู ้ที่ถูกต้อง เพราะความรู ้มีไว้เพื่อเป็ น
เครื่ องชี้ นาการประพฤติปฏิ บตั ิ เพื่อควบคุ มและพัฒนาตัวเองให้ดีข้ ึนจนถึงขั้นสู งสุ ดได้ โดยเชื่ อว่า
การใช้สติปัญญาและเหตุ ผลที่ ผ่านการพิจารณาโดยหลักกาลามสู ตรและโยนิ โสมนสิ การนามาซึ่ ง
ความรู ้ที่ถูกต้อง ทาให้เกิ ดความเห็นที่ถูกต้องทาให้รู้จกั โลกตามความเป็ นจริ งไม่ยึดมัน่ ถือมัน่ เป็ น
อิสระไม่ตกเป็ นทาสทางวัตถุ หรื อมายาภาพ ไม่หลงเชื่ อไปกับวาทกรรมหรื อกระแสสังคม มีการ
ปฏิบตั ิที่ถูกต้องและพัฒนาไปสู่ ความหลุดพ้นจากทุกข์ท้งั ปวงได้โดยสิ้ นเชิง
ด้ านจริยศาสตร์
พุทธปรัชญาได้ให้ความหมายของจริ ยศาสตร์ ในทัศนะของการดาเนินชีวิตในกรอบของ
ศีลธรรมที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนามนุ ษย์ต้ งั แต่ระดับปุถุชนไปถึงอริ ยชน เรี ยกว่า พุทธจริ ยศาสตร์ มี
คุณลักษณะเป็ นแบบมัชฌิมนิ ยมหรื อทางสายกลาง ถือเรื่ องอิสรภาพทางจิตวิญญาณเป็ นประโยชน์
สู งสุ ดของมนุษย์ คือ พระนิพพานอันเป็ นธรรมในระดับโลกุตระ ผูเ้ ข้ าถึงธรรมในระดับนี้จะมีภาวะ
ของความสะอาด สว่าง สงบทางจิตใจ ภาวะจิ ตที่ เต็มไปด้วยความเมตตากรุ ณาพร้อมที่ จะบาเพ็ญ
ประโยชน์สุขให้กบั โลกและมนุษชาติ สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรี ในความเป็ นมนุษย์อย่าง
ที่สุด ขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับธรรมในระดับโลกิยะที่มีหลักการและแนวทางพัฒนามนุษย์
แบบบูรณาการเพื่อส่ งเสริ มการครองชี วิตด้วยเหตุผลภายใต้หลักธรรมาธิ ปไตย ใช้หลักการดาเนิ น
ชี วิตแบบทางสายกลางเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการสนองตอบทางร่ างกายและจิตวิญญาณไม่
ยึดวัตถุ หรื อทรั พ ย์สิ นเป็ นตัวก าหนดเช่ นเดี ย วกับ พวกวัตถุ นิย ม เพื่อเลี่ ย งความเชื่ อแบบสุ ดโต่ง
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เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการสนองความต้องการทางกายกับจิต มีเสรี ภาพที่จะพัฒนาและเชิ ดชู
คุณค่าและศักดิ์ศรี ในความเป็ นมนุษย์ ส่ งเสริ มให้มนุษย์มีศีลธรรม เรี ยนรู ้ ที่จะให้มนุษย์พ่ ึงพาตนเอง
สร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้กบั ตัวเองและให้รู้จกั ช่วยเหลือผูอ้ ื่นบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ส่ งเสริ ม
การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขด้วยการประพฤติปฏิบตั ิแบบเอาใจเขามาใส่ ใจเรา เอาใจเรามาใส่ ใจเขา
ให้ความเคารพในคุณค่าของชีวิตคนอื่นไม่นอ้ ยไปกว่าชีวิตตนเองอันเป็ นลักษณะของการยึดถือความ
สงบและประโยชน์สุขของการอยูร่ ่ วมกันอย่างยัง่ ยืนของมนุษย์ทุกชนชั้นทุกระดับ
2. การนาแนวคิดมนุษยนิยมในพุทธปรัชญามาลดการยึดมั่นถือมั่นทางวัตถุ
โลกยุคปั จจุบนั มนุ ษย์ถูกทาให้เชื่ อว่าวัตถุ เป็ นสิ่ งมีค่าที่สุด วัตถุเป็ นเครื่ องชี้ คุณค่าของผู ้
ครอบครอง ความศรัทธาในตัววัตถุได้แทรกซึ มเข้าไปอยูใ่ นจิตวิญญาณจนเกิดการลุ่มหลง กลายเป็ น
การแก่งแย่งแข่งขันกันแสวงหามาครอบครองจนเกินจาเป็ น เกินความพอดี ยึดถือวัตถุเป็ นสรณะจน
ตกเป็ นทาส ทาได้ทุกอย่างแม้จะผิดคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นความลุ่มหลงมัวเมา ใช้วตั ถุตอบสนอง
ความสุ ขทางกายแต่ความสุ ขทางใจไม่ได้รับการตอบสนอง เป็ นความไม่สมดุลระหว่างร่ างกายกับจิต
ผลกระทบที่ตามมาคือวิกฤตการณ์โลก
แนวคิดมนุ ษยนิ ยมในพุทธปรัชญามีพลังที่สามารถลดการยึดมัน่ ถือมัน่ ทางวัตถุ เพราะ
แนวคิดทางมนุษยนิ ยมในพุทธปรัชญาทาให้เกิ ดสัมมาทิฏฐิอนั จะนาไปสู่ ความรู ้ ที่ถูกต้องตามความ
เป็ นจริ งทางด้านอภิปรัชญาเพื่อการประพฤติปฏิบตั ิดา้ นจริ ยธรรม กล่าวคือ สติปัญญาและเหตุผลทา
ให้เกิ ดสัมมาทิฏฐิ อนั นาไปสู่ การรู ้ กฎธรรมชาติ และความเป็ นไปของสรรพสิ่ งตามหลักธรรม เช่ น
สรรพสิ่ ง ล้ว นเป็ นอนิ จ จัง ตามกฎไตรลัก ษณ์ ทุ ก อย่ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ล้ว นมี เ หตุ ปั จ จัย ปรุ งแต่ ง ตาม
หลักปฏิจจสมุปบาทที่วา่ เพราะสิ่ งนี้ มี สิ่ งนี้ จึงมี เพราะสิ่ งนี้ เกิด สิ่ งนั้นจึงเกิด ความรู ้แท้จริ งที่ได้ทา
ให้คลายการยึดมัน่ ถือมัน่ ไม่ตกเป็ นทาสของวัตถุ ใช้หลักกาลามสู ตรและโยนิโสมนสิกาเพื่อพิจารณา
ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ ไม่หลงไปกับกระแสสังคมและการถูกครอบงาความคิด ใช้
เสรี ภาพภายใต้มโนธรรมและมนุ ษยธรรมเพื่อพัฒนาชี วิตและจิ ตวิญญาณไปตามลาดับสู่ มนุ ษย์ใน
อุดมคติ เป็ นการยกระดับจิตวิญญาณของการเป็ นมนุ ษย์ที่มีคุณค่าและศักดิ์ศรี ในตัวเองให้สูงขึ้น ใช้
หลักการดาเนินชี วติ แบบทางสายกลางเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกายกับจิต ทั้งหมดเป็ นวิธีที่ทา
ให้การยึดมัน่ ถื อมัน่ ทางวัตถุ ลดลง วัตถุ จะถู กใช้เพื่อประโยชน์สุขตามความจาเป็ นขณะเดี ยวกันก็
แสวงหาความสุ ขจากสิ่ งที่ไม่ใช่วตั ถุ
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อภิปรายผล
1. ทัศนคติมนุษยนิยมในพุทธปรัชญา
พุ ท ธปรั ช ญา (Buddhist Philosophy) เป็ นปรั ช ญาอิ น เดี ย ฝ่ ายนาสติ ก ะที่ ไ ม่ ส นับ สนุ น
คัมภีร์พระเวท พุทธปรัชญามาจากพุทธศาสนาซึ่ งปกติจะหมายถึงคาสอนที่เป็ นปรัชญาและศีลถื อ
ก าเนิ ดขึ้ น มาประมาณเกื อ บ 2,600 ปี มาแล้ว โดยเจ้า ชายสิ ท ธัต ถะ รั ช ทายาทศากยวงศ์แห่ ง กรุ ง
กบิลพัสดุ์ พุทธปรัชญาเป็ นเรื่ องเกี่ยวข้องกับความเป็ นจริ งของชี วิตมนุ ษย์โดยตรง มีวิธีคิดและแนว
การปฏิบตั ิเพื่อแก้ปัญหาชีวติ อย่างมีระบบแบบวิทยาศาสตร์ ที่สาคัญคือพุทธปรัชญากระตุน้ ให้มนุษย์
แสวงหาและเข้าถึงสัจธรรมด้วยความพยายามของตนเอง ไม่ส่งเสริ มให้ออ้ นวอนร้องขอจากเทพเจ้า
หรื อผูม้ ีอานาจ หลักธรรมทั้งหมดถูกค้นพบโดยมนุษย์และเป็ นไปเพื่อพัฒนาชีวติ ไปสู่ ความดีงามและ
ความประเสริ ฐสุ ดแก่ มนุ ษย์จนถึ งการพ้นทุกข์ พุทธปรั ชญาจึงมีทศั นะของการเป็ นปรัชญามนุ ษย
นิยม
พุ ท ธปรั ช ญาเป็ นสั จ ธรรมและเป็ นหลั ก ปฏิ บ ัติ ท างจริ ยธรรมบางประการของ
พระพุทธศาสนาที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ดว้ ยการใช้เหตุผลตามวิธีทางของปรัชญา (Na Sangsee,
2000 : 10) แนวคิ ด ทางพุ ท ธปรั ช ญายกย่อ งมนุ ษ ย์ว่า เป็ นสิ่ ง มี ชี วิต ที่ มี ค วามประเสริ ฐ เหนื อ กว่า
สิ่ งมีชีวิตอื่นใด เพราะมนุ ษย์รู้จกั ใช้สติปัญญาและเหตุผล รู ้จกั ที่จะพัฒนาชี วิตเพื่อหลี กหนี ทุกข์และ
สร้างสุ ข รู ้จกั ทาตนให้เป็ นประโยชน์เกื้อกูลทั้งตนเองและผูอ้ ื่น หลักธรรมทั้งหมดในพุทธปรัชญาจึง
เป็ นไปเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์เป็ นหลัก ผูศ้ ึกษาและปฏิบตั ิสามารถรู ้ถึงความถูกต้องแท้จริ งของ
โลก รู ้ ถึ ง ความถู ก ต้อ งแท้จ ริ ง ในธรรมชาติ ข องตนเอง รวมถึ ง การปฏิ บ ัติ ต นให้ส อดคล้อ งกับ
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยเป้ าหมายสู งสุ ดอยู่ที่การบรรลุธรรมเป็ นมนุ ษย์ในอุดมคติ จิตวิญญาณ
เป็ นอิสรภาพโดยสมบูรณ์
พุทธปรัชญาเป็ นศาสตรที่มีมโนทัศน์ทางมนุษยนิยมแฝงอยู่ สามารถนามาพัฒนาในทุก
เรื่ องของมนุษย์รวมถึงทุกเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นไปของโลกและสรรพสิ่ งที่สัมพันธ์กบั วิถีชีวิต
มนุ ษย์ท้ งั ในระดับบุคคลและสังคม สามารถวิเคราะห์ได้ตามขอบข่ายของอภิปรัชญา ญาณวิทยา
และจริ ยศาสตร์
อภิปรัชญา
พุทธปรัชญาไม่ให้ความสาคัญกับปั ญหาอภิปรัชญาเกี่ยวกับจุดกาเนิ ดและจุดสิ้ นสุ ดโลก
และจักรวาล หรื อปั ญหาที่ไม่เกี่ ยวข้องกับการดับทุกข์ ด้วยเหตุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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ทรงเห็ นว่า ปั ญหาแบบนี้ เป็ นเรื่ อ งไกลตัว ไม่มี ป ระโยชน์ต่อการดาเนิ นชี วิต อภิ ป รั ช ญาในพุ ท ธ
ปรัชญาให้ความสนใจต่อสภาพอันเป็ นแก่นแท้ของมนุ ษย์และโลก รวมถึ งความสัมพันธ์ของมนุ ษย์
กับมนุษย์ มนุษย์กบั โลกธรรมชาติภายนอก
อภิปรัชญาในพุทธปรัชญามีทศั นะว่า ธรรมชาติ เป็ นสิ่ งที่มีอยู่จริ ง ดารงลักษณะเฉพาะ
ของตนไว้โดยไม่ เปลี่ ยนแปลง เรี ยกว่า ปรมัตถธรรม อันหมายถึ ง ธรรมที่ มี ประโยชน์ สูง สุ ดมี 4
ประเภท คือ รู ป จิต เจตสิ ก และนิพพาน เรี ยกรวมว่า รู ปกับนาม ทั้งรู ปและนามต่างเป็ นปรากฏการณ์
ที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ เป็ นปรากฏการณ์แห่ งการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุ ษย์ เพื่อเป็ นการสะท้อน
ให้มนุษย์เห็นโลกตามความเป็ นว่าโลกเกิดจากการปรุ งแต่งของเหตุปัจจัย (สังขตธรรม) เป็ นสิ่ งที่ไม่จี
รัง ไม่คงที่ เกิดและดับได้ตามเหตุปัจจัยหรื อเงื่อนไขของกฎธรรมชาติ ยกเว้นพระนิ พพานไม่มีปัจจัย
ใดๆ ปรุ งแต่งได้อีก (อสังขตธรรม) สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่มีอยูจ่ ริ งตามธรรมชาติ ไม่มีผสู ้ ร้าง มนุษย์ผใู ้ ด
ประจักษ์แจ้งถึงความจริ งของธรรมชาติน้ ีแล้วจะมีทศั นะที่สอดคล้องกับกฎของธรรมชาติ
คาสอนเรื่ องหลักปฏิจจสมุปบาทหรื ออิทปั ปัจจยตาที่แสดงความจริ งที่วา่ โลกไม่เป็ น
อิสระจากสิ่ งใดในจักรวาล เช่น โลกหมุนรอบตัวเองขณะเดียวกันก็ตอ้ งโคจรรอบดวงอาทิตย์ พุทธ
ปรัชญายังแสดงถึงความจริ งของจักรวาลที่ไม่สิ้นสุ ด เพื่อชี้ให้เห็นถึงอนันตะของโลกธาตุ
(Mahachulalongkornrajaviddhayalaya, 1996. Thai Tipitaka No. 20/81/306-307) เป็ นการชี้ให้เห็นว่า
เป็ นเรื่ องเหนื อวิสัยการคิดค้นด้วยเหตุผลของมนุษย์ทวั่ ไป เป็ นเรื่ องที่เป็ นอจินไตยหาคาตอบไม่ได้
และที่สาคัญคือไม่นาไปสู่ การพ้นทุกข์ทางใจ (Kerdkaew, 2010 : 30) พุทธปรัชญาจึงไม่สนใจหา
คาตอบทางอภิปรัชญาเช่นเดียวกับปรัชญามนุษยนิยมสายอื่น จุดมุ่งหมายของพุทธปรัชญาอยูท่ ี่การ
ปฏิบตั ิเพื่อพ้นทุกข์เป็ นอิสรภาพโดยสมบูรณ์ ไม่สนใจในในเทพเจ้า อานาจสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงพลานุ
ภาพของพระเจ้าที่เชื่อกันว่าพระเจ้าเป็ นผูส้ ร้าง ผูก้ าหนดและผูท้ าลายโลกและสรรพสิ่ งตามปรัชญา
สายเทวนิยม
อภิปรัชญาในพุทธปรัชญาเป็ นไปเพื่อให้รู้ถึงปรากฏการณ์แท้จริ งทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ตามกฎแห่ งเหตุปัจจัย นาเสนอความจริ งเกี่ยวกับโลกและชีวิตมนุ ษย์ ความเป็ นไปของสรรพสิ่ งด้วย
หลักธรรม เช่ น กฎไตรลักษณ์ ทาให้ผูค้ นหยัง่ รู ้ สภาพอันเป็ นแก่ นแท้ของมนุ ษย์และโลก รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั มนุษย์ มนุษย์กบั โลกธรรมชาติภายนอกตามความเป็ นจริ ง ไม่หลงติดกับ
สิ่ งที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา เพื่อการพัฒนาชี วติ และพัฒนาจิตวิญญาณให้ประณี ตและ
มีความละเอียดอ่อนขึ้นตามลาดับจนหลุดพ้นจากโลกิยะเข้าสู่ โลกุตตระ
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ญาณวิทยา
ญาณวิทยาเป็ นประมวลความรู ้ที่ถูกต้องแท้จริ งตามหลักมนุ ษยนิ ยม ญาณวิทยาในพุทธ
ปรั ช ญาจึ ง เป็ นประมวลความรู ้ ที่ ผ่ า นการรั บ รู ้ ท างประสาทสั ม ผัส กระบวนการทางความคิ ด
กระบวนการของเหตุผล การพิสูจน์ ทดลองปฏิบตั ิ โดยจาแนกแหล่งที่มาของความรู ้ตามลาดับการ
เกิ ดตั้งแต่ สุ ตมยปั ญญาคื อ ความรู ้ จากการศึกษาค้นคว้า สังเกต ฟั งและจดจา เป็ นความรู ้ ในระดับ
เริ่ ม ต้น ที่ เ กิ ด จากประสบการณ์ ท างประสาทสั ม ผัส มาสู่ ค วามรู ้ ใ นขั้น ที่ 2 เป็ นความรู ้ ที่ มี ค วาม
ละเอียดอ่อนประณี ตมากขึ้น เป็ นการนาความรู ้ จากประสาทสัมผัสมากลัน่ กรองด้วยความคิด ตรึ ก
ตรองพิจารณาด้วยเหตุผลแบบอุปนัย นิรนัย เปรี ยบเทียบ โยนิ โสมนสิ การ จนเป็ นอิสระจากการถูก
ครอบงาด้วยศรั ทธาจริ ตเรี ยกว่า จิ นตามยปั ญญา และความรู ้ ใ นล าดับที่ 3 ถื อเป็ นแหล่ งความรู ้ ที่
แท้จริ งอยู่เหนื อวิสัยการคิ ดและการใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ เกิดจากการนาความรู ้ ที่ได้จากการ
พิจารณามาทดลองปฏิบตั ิให้เห็นจริ งด้วยตนเอง ขยายความได้วา่ เมื่อบุคคลปฏิบตั ิศีลได้อย่างมัน่ คง
มีก ารส ารวมระมัดระวัง พฤติ ก รรมทางกายและวาจาจนเป็ นปกติ ท าให้จิตสงบตั้ง มัน่ เป็ นสมาธิ
สามารถรู ้เห็นตามความเป็ นจริ งและพัฒนาไปสู่ ความรู ้ที่ลึกซึ้ งด้วยจิตตนเอง ผูร้ ู ้กลายเป็ นสิ่ งเดียวกับ
ตัวถู กรู ้ เป็ นความรู ้ในระดับสู งสุ ดที่ผ่านการปฏิ บตั ิทางจิตมีลกั ษณะเป็ นอัตวิสัยเรี ยกว่า ภาวนามย
ปั ญญา เป็ นความรู ้ที่นาไปสู่ การพ้นทุกข์ (Putr-in, 2016 : 158-159) ความรู ้ในพุทธปรัชญาเป็ นทั้งใน
ระดับการดารงชีวติ ปกติไปจนถึงการใช้ความรู ้เพื่อการพ้นทุกข์ทางจิตวิญญาณ
พุทธปรัชญายอมรับว่ามนุษย์เป็ นผูแ้ สวงหาความรู ้และใช้ความรู ้น้ นั โดยผ่านการประเมิน
ด้วยสติปัญญาของตนเอง แต่ความรู ้ที่นามาใช้ตอ้ งเป็ นความรู ้ตรงตามความเป็ นจริ งไม่ใช่การรู ้เห็นที่
ยึดติดอยู่กบั อารมณ์หรื ออคติส่วนตนซึ่ งจะทาให้การรู ้เห็ นคลาดเคลื่อนไปจากความเป็ นจริ งและไม่
อาจถือว่าเป็ นความรู ้ได้ พุทธปรัชญามีหลักการพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริ งของความรู ้ทางอายตนะที่
กล่าวไว้ในกาลามสู ตร
กาลามสู ตรหรื อหลักความเชื่อนี้ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนาไม่ให้เชื่ อถื อ
แหล่ งความรู ้ จากคัมภี ร์ ความรู ้ ที่ได้จากการใช้ตรรกะโดยปราศจากการพิสูจน์ทดลอง เพราะเป็ น
แหล่งความรู ้ที่อาจผิดพลาดได้ พระพุทธองค์ทรงสอนให้ใช้สติปัญญา ความสามารถของตน เหตุผล
ประสบการณ์และการปฏิบตั ิ ในการพิสูจน์หาความรู ้ที่ถูกต้องแท้จริ ง ทดสอบความเชื่อ ข้ออ้างที่ได้
ยิ น ไ ด้ พ บ เ ห็ น จ น เ ข้ า ถึ ง ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ก่ อ น ตั ด สิ น ใ จ ย อ ม รั บ ห รื อ ป ฏิ เ ส ธ
(Mahachulalongkornrajaviddhayalaya, 1996. Thai Tipitaka No. 20/66/257) หลัก ในกาลามสู ต รจึ ง
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เป็ นทฤษฎี เพื่อความรอบคอบที่มีต่อความเชื่อในสิ่ งที่รับรู ้หรื อข่าวสารข้อมูลของผูร้ ับสาร เป็ นการ
เตือนว่าไม่ให้เชื่อสิ่ งใดโดยไม่พิจารณาก่อน
โยนิ โสมนสิ การเป็ นวิธีการฝึ กคิดและใช้เหตุผลที่อยู่เหนื ออารมณ์ เป็ นการส่ งเสริ มให้รู้จกั
คิดอย่างถู กวิธี ให้รู้จกั เลื อกเสพเพื่อสนองความอยาก ให้รู้จกั พิจารณาโดยแยบคายเพื่อเข้าถึงความ
จริ ง โดยสื บ ค้น ไปตามล าดับ จนถึ ง ต้น ตอของสาเหตุ แยกองค์ป ระกอบจนเห็ น ตัว สภาวะและ
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), 2008 : 336) โยนิ โสมนสิ การ
จึงเป็ นวิธีคิดอย่างละเอียดรอบคอบ คิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดให้เกิดกุศล
กรรมเป็ นสัมมาทิฏฐิ เป็ นปั จจัยให้ถึงพร้ อมด้วยปั ญญาที่บริ สุทธิ์ เป็ นอิสระ ไม่มองสิ่ งต่างๆ อย่างผิว
เผินตามภาพลักษณ์ที่ปรากฏ ทาให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจตามความเป็ นจริ ง ดังพุทธพจน์ที่ว่า เมื่ อ
โยนิ โสมนสิ การเกิ ดขึ้ น สัมมาทิ ฏฐิ ย่อมเกิ ดขึ้ น เมื่อสัมมาทิฏฐิ เกิ ดขึ้นความเจริ ญย่อมเจริ ญยิ่งขึ้ น
(Mahachulalongkornrajaviddhayalaya, 1996. Thai Tipitaka No. 20/186/41) และโยนิโสมนสิ การยัง
เป็ นตัวกาจัดอวิชชา ดังพุทธพจน์ที่ว่า โยนิ โสมนสิ การทาให้ความสงสัยที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้น ไม่เกิ ดขึ้น
หรื อที่เกิ ดขึ้ นแล้วถู กกาจัดออกไป (Mahachulalongkornrajaviddhayalaya, 1996. Thai Tipitaka No.
20/21/5)
มนุ ษย์ใช้สติปัญญาที่อยู่ในกรอบของมโนธรรมและมนุ ษยธรรม ดาเนิ นชี วิตตามความมุ่ง
ประสงค์ของตนเองด้วยความพยายามของตัวเอง ใช้เหตุผลที่ปราศจากอคติ ไม่ตกอยู่ในอานาจของ
สิ่ งที่ไม่มีเหตุผลหรื อสิ่ งที่ไม่สามารถใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ พิสูจน์ได้ ทาให้เป็ นมนุ ษย์ถึงพร้ อมทั้ง
ปรี ชาญาณและปัญญาญาณสามารถขยายองค์ความรู ้และแนวปฏิบตั ิเพื่อบรรลุประโยชน์สุขได้
มโนทัศน์เรื่ องกรรมในพุทธปรัชญาสอนให้มนุษย์พิจารณาจิตตัวเองที่อ าจถูกครอบงาด้วย
อานาจของกิ เลสตัณหาซึ่ ง มนุ ษย์ตอ้ งควบคุ ม และขจัดด้วยอริ ยมรรคมี องค์ 8 หรื อหลักไตรสิ กขา
ได้แก่ ศีล สมาธิ ปั ญญา (Mahachulalongkornrajaviddhayalaya, 1996. Thai Tipitaka No. 22/63/577578) เพื่อพัฒนาชี วติ ไปสู่ เป้ าหมายสู งสุ ดที่เริ่ มด้วยปั ญญาและจบด้วยปั ญญา (Intongpan, 2010 : 317318) อธิ บายได้วา่ ในเบื้องต้นต้องเชื่อว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นย่อมมีเหตุและเมื่อรู ้และเข้าใจเหตุยอ่ มรู ้วา่ เมื่อ
ละเหตุแห่ งทุกข์ได้ ทุกข์ซ่ ึ งเป็ นผลก็จะดับไปเอง มรรค 8 จึงต้องเริ่ มจากสัมมาทิฏฐิก่อนแล้วความรู ้
หรื อความเข้าใจจะค่อยๆ พัฒนากลายเป็ นความรู ้ดว้ ยปัญญาของตน
ญาณวิท ยาของพุ ท ธปรั ช ญาเป็ นปฏิ บ ตั ิ นิย มมี ความเห็ นว่า ทฤษฎี เป็ นตัวชี้ นาการปฏิ บ ตั ิ
ขณะเดี ย วกัน การปฏิ บ ัติ ก็ เ ป็ นการคัด กรองความรู ้ ข้ นั โลกิ ย ะให้ต รงต่ อ ความจริ ง ขั้น โลกุ ต ตระ
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(Kamdee, 1991 : 119) ในลัก ษณะเช่ น นี้ พุ ท ธปรั ช ญาเป็ นตัว น าการปฏิ บ ัติ แ ละพัฒ นาไปสู่ ก าร
กลัน่ กรองจึงเป็ นตัวนาให้ความรู ้ กบั ความจริ งขั้นสู งสุ ดเป็ นสิ่ งเดี ยวกัน อธิ บายได้ว่า การจะให้เกิ ด
ความรู ้แท้จริ งนั้นบุคคลต้องลงมือปฏิบตั ิเพื่อพิสูจน์จนเข้าถึงความจริ งด้วยตัวเอง เช่ น คาสอนเรื่ อง
ไตรสิ กขา เมื่อบุคคลปฏิบตั ิศีลได้อย่างมัน่ คง มีการสารวมระมัดระวังพฤติกรรมทางกายและวาจา ทา
ให้จิตสงบตั้งมัน่ ไม่เกิ ดความวิตกกังวลกลายเป็ นสมาธิ สามารถที่จะรู ้ เห็ นตามความเป็ นจริ งและ
พัฒนาไปสู่ การเข้าถึงความรู ้ที่ลึกซึ้ งด้วยจิตของตนเอง เป็ นความรู ้ ในระดับสู งสุ ดที่ผา่ นการปฏิบตั ิ
ทางจิตของพระอรหันต์มีลกั ษณะเป็ นอัตวิสัย ผูร้ ู ้กลายเป็ นสิ่ งเดียวกับตัวถูกรู ้ ดังนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ความรู ้ข้นั สู งสุ ดในทัศนะของพุทธปรัชญาแล้ว ทฤษฎีและการปฏิบตั ิควรจะต้องควบคู่กนั ไป
พุทธปรัชญาให้ความสาคัญกับการใช้เหตุผลและวิเคราะห์ด้วยปั ญญา เช่ น การใช้เหตุผล
ชี้แจงในเรื่ องกรรม ผลของกรรมและการเกิดใหม่เพื่ออธิ บายความแตกต่างและความไม่เสมอภาค
ของมนุ ษ ย์ (Mahachulalongkornrajaviddhayalaya, 1996. Thai Tipitaka No. 14/289-296/349-355)
ในการอธิ บ ายปั ญหาทางญาณวิท ยานั้นพุท ธปรั ช ญายึดหลัก เหตุ ผลที่ ส ามารถพิ สู จน์ไ ด้โดยการ
ทดลอง ยอมรับความรู ้ที่มาจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส และยึดถือว่าความรู ้ที่แท้ตอ้ งเป็ น
ความรู ้ ที่ก่อให้เกิ ดผลในการปฏิ บตั ิ ที่เป็ นประโยชน์สุขแก่มนุ ษยชาติดว้ ย ดังนั้น กระบวนการเกิ ด
ความรู ้ตามทัศนะของพุทธปรัชญายืนยันได้ว่าบ่อเกิดของความรู ้ ที่แท้จริ งมาจากประสบการณ์ทาง
ผัสสะ ผ่านเข้าสู่ กระบวนการคิดด้วยหลักเหตุผล ตลอดจนพิสูจน์ทดลองให้เกิ ดผลจริ งด้วยตนเอง
เช่นเดียวกับกระบวนการเกิดญาณวิทยาของปรัชญามนุษยนิยมตะวันตก
มนุ ษยนิ ยมในพุทธปรัชญามีทศั นะว่า การใช้สติปัญญาและเหตุผลที่ผ่านการพิจารณาโดย
หลักกาลามสู ตรและโยนิ โสมนสิ การนามาซึ่ งความรู ้ที่ถูกต้องทาให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง รู ้จกั โลก
ตามความเป็ นจริ งไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ มีการปฏิบตั ิที่ถูกต้องและพัฒนาไปสู่ ความหลุดพ้นจากทุกข์
จริยศาสตร์
จริ ยศาสตร์ เป็ นเรื่ องของการโต้แย้งและแสวงหาเหตุผลอันว่าด้วยความประพฤติของมนุ ษย์
โดยไม่มีการตัดสิ นที่ชัดเจนลงไปว่าถู กหรื อผิด แต่เป็ นเรื่ องของการประพฤติปฏิบตั ิที่อยู่ในเกณฑ์
การตัดสิ นว่าควรหรื อไม่ควร (Intongpan, 2010 : 252) พุทธปรัชญาได้กล่าวถึงจริ ยธรรมของชีวิตใน
กรอบของศี ล ธรรมซึ่ งเป็ นทั้งข้อห้ามและหลักพึงปฏิ บ ตั ิที่ค รอบคลุ ม การดาเนิ นชี วิตตั้งแต่ระดับ
บุ ค คลไปถึ ง มนุ ษ ยชาติ แ ละสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นามนุ ษ ย์ต้ งั แต่ ร ะดับ ปุ ถุ ช นไปสู่ อ ริ ย ชน
(Kerdkaew, 2010 : 248) หลัก เกณฑ์ ท างจริ ย ศาสตร์ ใ นพุ ท ธปรั ช ญา เรี ยกว่ า พุ ท ธจริ ย ศาสตร์
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(Buddhist Ethics) เป็ นหลักประพฤติปฏิบตั ิที่แสดงไว้อย่างเป็ นระบบในหลักไตรสิ กขาคือ ศีล สมาธิ
ปั ญญา มีการแบ่งแยกออกหลักธรรมและวินยั ตั้งแต่ระดับพื้นฐานของปุถุชนในระดับโลกิยะไปจนถึง
ระดับระดับโลกุตตระ เช่ น การใช้ศีลที่เหมาะกับแต่ละคนเป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิตเพื่อสร้ าง
ความปกติทางกายและวาจา ป้องกันพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนให้กบั ตนเองและผูอ้ ื่น มุ่งสร้าง
ความสงบสุ ขให้เกิดขึ้นกับสังคม พัฒนาจิตจนเกิดสมาธิ และปั ญญาหยัง่ รู ้ความจริ งเกิดการปล่อยวาง
เป็ นอิสระโดยสิ้ นเชิง
พุทธจริ ยศาสตร์ มีแนวปฏิบตั ิแบบทางสายกลางที่พฒั นาคุ ณค่าความเป็ นมนุษย์ สนับสนุ น
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมและถือเรื่ องของมนุ ษย์สาคัญที่สุด มีทศั นะที่ไม่เห็นด้วยกับคา
สอนที่ให้เชื่ อในอานาจของพระเจ้าหรื อลิขิตของพรมว่ามีอิทธิ พลเหนื อความพยายามของมนุษย์ แต่
ให้เชื่ อว่า มนุ ษย์มีอิสระเสรี ที่จะสร้ างเสริ มหรื อลดคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์ได้ตามเจตคติของตนเอง
ความดีหรื อชัว่ มนุ ษย์เป็ นผูก้ ระทาขึ้นเอง ถือเป็ นการรับรองการมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ของมนุษย์ (Putrin, 1989 : 120) พุทธจริ ยศาสตร์ ส่งเสริ มให้มนุ ษยชาติมีศีลธรรมเพื่อเกื้อกูลประโยชน์สุขร่ วมกัน ให้
ความเคารพในคุณค่าของชีวิตอื่นไม่นอ้ ยไปกว่าชีวิตตนเอง อันเป็ นลักษณะของการยึดถือความสงบ
และประโยชน์สุขของการอยูร่ ่ วมกัน ส่ งเสริ มการใช้เสรี ภาพตามเจตติของตนเองเพื่อเชิดชู คุณค่าและ
ศักดิ์ศรี ในความเป็ นมนุษย์
หลักมัชฌิมาปฏิปทาในพุทธปรัชญามีหลักการและแนวทางพัฒนามนุษย์แบบบูรณาการเพื่อ
ส่ งเสริ มและพัฒนาการครองชี วติ ด้วยวิธีการของเหตุผลภายใต้หลักธรรมาธิ ปไตย เพื่อประสานความ
หลากหลายเพื่อสร้างความเป็ นเอกภาพระหว่างแนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่ วิทยาศาสตร์ กบั
ศาสนา เสรี ภาพกับการบีบบังคับ เพื่อเลี่ยงความเชื่อแบบสุ ดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง อาทิ เทวนิยมกับ
วัตถุ นิยม อัตตกิลมถานุ โยคกับกามสุ ขลั ลิ กานุ โยค เพื่อประสานความขัดแย้งระหว่างกายกับจิตให้
เกิ ดความสมดุล ลดความเชื่ อที่วา่ วัตถุเท่านั้นที่ดีสาหรับมนุ ษย์ ไม่แสวงหาความสุ ขจากวัตถุ จนเกิ น
ความพอเหมาะพอดี ไม่หลงมัวเมาจนตกเป็ นทาสของวัตถุเท่ากับเป็ นการลดคุณค่าและศักดิ์ ศรี ใน
ความเป็ นมนุษย์
การที่ ม นุ ษ ย์เพิก เฉยต่อการพิ จารณาตัวเอง ปล่ อยให้จิตถู กครอบงาด้วยอานาจของกิ เลส
ตัณหา เป็ นสาเหตุ ของวิกฤตการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นกับมนุ ษย์ สังคมที่อาศัยอยู่ ตลอดถึ งโลกและจักรวาล
ในอธัม มิ ก สู ต ร อัง คุ ต ตรนิ ก าย จตุ ก กนิ บ าต (Mahachulalongkornrajaviddhayalaya, 1996. Thai
Tipitaka No. 21/70/83) ได้กล่ าวถึง ความเสื่ อมทรามของจิตใจมนุ ษย์ทาให้โลกและสิ่ งต่างๆ เสื่ อม
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คุณค่าลง โดยอธิ บายว่า เมื่อพระราชาไม่ต้ งั อยูใ่ นธรรม ทาให้ขา้ ราชการ คหบดี ชาวบ้านชาวเมืองก็
ไม่ต้ งั อยูใ่ นธรรม การที่มนุษย์ไม่ต้งั อยูใ่ นธรรมเป็ นสาเหตุทาให้เกิดความวิปริ ตต่อธรรมชาติ เริ่ มจาก
ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์โคจรไม่สม่าเสมอ ทาให้เวลาและฤดูกาลหมุนเวียนไม่สม่าเสมอ ฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาล ข้าวที่ปลูกไว้แก่ไม่สม่าเสมอ ส่ งผลให้มนุ ษย์ที่บริ โภคข้าวผิวพรรณเศร้าหมอง สุ ขภาพไม่
แข็งแรง มีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น
พุทธจริ ยศาสตร์ จะให้ความสาคัญกับประโยชน์สุขสู งสุ ดของมนุษย์คือ พระนิพพานอันเป็ น
ธรรมในระดับ โลกุ ตระ ผูเ้ ข้าถึ ง ธรรมในระดับ นี้ พ ร้ อมที่ จะบ าเพ็ญประโยชน์สุข ให้กบั โลกและ
มนุ ษยชาติ ในขณะเดี ยวกันก็ให้ความสาคัญกับธรรมในระดับโลกิยะที่ใช้หลักการดาเนิ นชี วิตแบบ
ทางสายกลางเพื่อให้เกิ ดความสมดุลระหว่างการสนองตอบทางร่ างกายและจิตวิญญาณ มีเสรี ภาพ
ส่ งเสริ มการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข สร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้กบั ตัวเองและให้รู้จกั ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
ให้ความเคารพในคุณค่าของชีวติ คนอื่นไม่นอ้ ยไปกว่าชีวติ ตนเอง
2. การนาแนวคิดมนุษยนิยมในพุทธปรัชญามาลดการยึดมั่นถือมั่นทางวัตถุ
การยึดมัน่ ถื อมัน่ (attachment) ตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ หมายถึง
ไม่ปล่อยวางตามควรแก่เหตุผล เนื่ องจากติดใคร่ ชอบใจหรื อใฝ่ ปรารถนา (Phra Brahmagunabhorn
(P.A. Payutto), 2008 : 571) การยึดมัน่ ถือมัน่ เกิดมาพร้ อมกับมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่ยุคดึกดา
บรรพ์มนุษย์มีปรัชญายึดมัน่ ต่อสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยูเ่ บื้องบนและพร้อมจะสละทุกอย่างและบังคับให้ทุก
คนทาตาม หากฝ่ าฝื นจะถูกลงโทษ ในยุคโบราณเป็ นยุคของการแสวงหาความมัน่ คงของหมู่คณะโดย
อาศัยความรู ้ กฎเกณฑ์และยึดมัน่ เอากฎเกณฑ์ตามที่ตนเองรู ้ และบังคับคนอื่นให้ทาตามกฎที่ตนเอง
ตั้งขึ้นอย่างเคร่ งครัด ในยุคกลางมนุษย์ยดึ มัน่ อยูก่ บั ความสุ ขในโลกหน้าอาศัยหลักคาสอนของศาสดา
ตนเองเป็ นเกณฑ์การตัดสิ นถู กผิด เมื่อเข้าสู่ ยุคใหม่ยึดมัน่ อยู่กบั เหตุผล ใช้เหตุผลเป็ นมาตรการทาง
คุ ณ ค่ า (Bunchua, 2003 : 23) ในช่ ว งเวลาที่ โ ลกเข้ า สู่ ช่ ว งยุ ค ใหม่ เ ป็ นช่ ว งที่ วิ ท ยาศาสตร์ มี
ความก้า วหน้า เป็ นช่ ว งที่ เ วลาที่ ร้ื อฟื้ นความเชื่ อ เรื่ อ งการเรี ย นรู ้ ก ฎเกณฑ์ข องโลกและเชื่ อ ว่า
วิทยาศาสตร์ จะแก้ปัญหาของมนุ ษย์ได้ทุกอย่าง จึงยึดมัน่ กับวิทยาศาสตร์ และกรอบของวัฒนธรรม
ตะวันตก ผูค้ นในเมืองยึดมัน่ ถือมัน่ ในวัตถุกลายเป็ นวัฒนธรรมที่นิยมการบริ โภค
โลกยุคปั จจุบนั จึงเป็ นโลกของวัตถุนิยม (Materialism) เพราะวัตถุได้ถูกทาให้ซึมซับเข้า
ไปอยู่ใ นจิตวิญญาณของมนุ ษย์ ผูค้ นยึดมัน่ ถื อมัน่ กับวัตถุ ซ่ ึ ง เป็ นเหตุ ให้เกิ ดความเห็ นแก่ ตวั และ
ส่ งเสริ มให้มีความเห็นแก่ตวั มากยิ่งขึ้น คนที่ลุ่มหลงในวัตถุได้แสวงหาวัตถุท้งั ที่จาเป็ นและไม่จาเป็ น
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มาสนองความต้องการของตนเอง แสวงหาอย่างเกิ นความพอเหมาะพอดี โลกวุ่นวายแต่เรื่ องการ
แสวงหาวัตถุเพื่อสนองความต้องการ ความก้าวหน้าทางวิชาการก็คิดค้นแต่เรื่ องวัตถุเพื่อประดิ ษฐ์
คิ ด ค้น ผลิ ต ใหม่ ๆ (Buddhadasa Bhikkhu, n.d. : 358-360) มนุ ษ ย์ใ นยุ ค ปั จ จุ บ ัน ยึ ด มั่น อยู่ แ ต่ ว ตั ถุ
เพราะถู ก ครอบง าให้ เ ชื่ อ ในปรั ช ญาที่ ว่ า วัต ถุ เ ป็ นสิ่ ง สู ง สุ ด จนตกเป็ นทาสของวัต ถุ วัต ถุ จึ ง
เปรี ยบเสมือนมนต์ขลังที่ทาให้กิเลสสามารถแสดงอานาจบังคับจิตวิญญาณให้ตกเป็ นทาสของวัตถุ
เป็ นการลดคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ของตัวเองเพียงเพื่อวัตถุ
การยึดมัน่ ถื อมัน่ ในวัตถุ จนตกเป็ นทาสได้ส ร้ า งความเดื อดร้ อนและความไม่ส งบสุ ข
ให้ก ับตนเองและโลก เพราะวัตถุ ไ ด้ส ร้ า งความร่ ารวยให้กบั คนไม่เพี ยงไม่กี่ค น เมื่ อคนรวยซึ่ ง มี
จานวนน้อยเอาไปหมด คนส่ วนใหญ่ก็จาเป็ นต้องต่อสู ้แย่งชิง เช่น ในสมัยที่ยงั ไม่เจริ ญมนุษย์ก็ไม่มี
อะไรมากเหมือนสมัยปั จจุบนั ต่อเมื่อการศึกษาเจริ ญขึ้นบางคนก็พฒั นาเร็ วกว่าคนอื่นมาก เกิ ดการ
กอบโกย คนจานวนมากทนไม่ไหวก็ตอ้ งต่อสู ้แย่งชิ ง (Buddhadasa Bhikkhu, 2006 : 191-192) เมื่อ
โลกมี การพัฒนาที่ไม่สมดุ ลคื อ พัฒนาแต่วตั ถุ แต่ไม่พฒั นาจิ ตวิญญาณมาควบคุ มความอยาก คน
ฉลาดหรื ออานาจที่มุ่งแต่จะกอบโกย เกิดการแก่งแย่งกลายกลายเป็ นความไม่ยุติธรรมและความไม่
สงบสุ ข
เมื่อโลกมีความเจริ ญก้าวหน้าทางวัตถุ ผูค้ นอยูด่ ีกินดีเริ่ มชินกับชีวติ ที่สุขสบาย จึงต้องเร่ ง
หาเงินให้มากขึ้นเพื่อความสะดวกสบายอย่างที่เคยได้รับ เกิดการแก่งแย่งแข่งขัน ความเห็นแก่ตวั มี
มากขึ้ น ความเอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ก็ น้อยลง ไม่มีเวลาให้ก ับตัวเอง ไม่มี เวลาช่ วยเหลื อสั ง คม ไม่มีก าร
แบ่งปั นมีแต่กอบโกยเข้าหาตัวเอง ขาดความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน ผลกระทบที่ ตามมาคือ การ
ท าลายล้า งซึ่ งกัน และกัน เพื่ อ ความปลอดภัย ของตนเอง ด้ ว ยเหตุ น้ ี ทั้ง โลกจึ ง ต้อ งประสบกับ
วิกฤตการณ์ ส่วนบุคคลและลุ กลามเป็ นวิกฤตการณ์ ของโลก จากวิกฤตการณ์ ที่เกิ ดเป็ นครั้ งคราว
กลายเป็ นวิกฤตการณ์ถาวร
โลกยุคปั จจุบนั มนุ ษย์ถูกทาให้เชื่ อว่าวัตถุ เป็ นสิ่ งมีค่าที่สุด วัตถุเป็ นเครื่ องชี้ คุณค่าของผู ้
ครอบครอง ความศรัทธาในตัววัตถุได้แทรกซึ มเข้าไปอยูใ่ นจิตวิญญาณจนเกิดการลุ่มหลง กลายเป็ น
การแก่งแย่งแข่งขันกันแสวงหามาครอบครองจนเกินจาเป็ น เกินความพอดี ทาให้เกิดความไม่สมดุล
ทางธรรมชาติ กลายเป็ นปั ญหาสังคมและปั ญหาสิ่ งแวดล้อมของโลกอย่างทุกวันนี้ มนุ ษย์ยึดถือวัตถุ
เป็ นสรณะจนตกเป็ นทาส ท าได้ทุ ก อย่ า งแม้จ ะผิ ด คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ความมั่ง คั่ง และความ
สะดวกสบายจากวัตถุ เป็ นเหตุ ให้เกิ ดความเห็ นแก่ตวั และส่ ง เสริ มให้มีค วามเห็ นแก่ ตวั มากยิ่งขึ้ น
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ความเอื้อเฟื้ อเกื้อกูลกันน้อยลง เพราะการแสวงหาวัตถุโดยไม่มีการควบคุม ทาให้เกิดความลุ่มหลง
มัวเมาไม่รู้ถึงความแท้จริ งของกฎธรรมชาติ ใช้วตั ถุตอบสนองความสุ ขทางกายแต่ความสุ ขทางใจ
ไม่ได้รับการตอบสนอง เป็ นความไม่สมดุลระหว่างร่ างกายกับจิต ผลกระทบที่ตามมาคือวิกฤตการณ์
โลก
แนวคิดทางมนุ ษยนิยมในพุทธปรัชญาทาให้เกิดสัมมาทิฏฐิอนั จะนาไปสู่ ความรู ้ที่ถูกต้อง
ตามความเป็ นจริ งทางด้านอภิปรัชญาเพื่อการประพฤติปฏิบตั ิดา้ นจริ ยธรรม ความรู ้แท้จริ งที่ได้ทาให้
คลายการยึดมัน่ ถื อมัน่ ไม่ตกเป็ นทาสของวัตถุ หลักกาลามสู ตรและโยนิ โสมนสิ การเป็ นไปเพื่อคิด
พิจารณาความเป็ นไปของสรรพสิ่ งอย่างละเอียดรอบคอบ หลักการดาเนินชีวิตแบบทางสายกลางทา
ให้เกิ ดความสมดุลระหว่างการตอบสนองความต้องการกายกับจิตทาให้การยึดมัน่ ถื อมัน่ ทางวัตถุ
ลดลง
สรุปการวิจัย
พุทธปรัชญามีการผสมผสานแนวคิดมนุ ษยนิ ยมอย่างกลมกลืนเหมาะสาหรับมนุษย์ทุกชน
ชั้นทุกระดับ ถึงพร้ อมด้วยมิติของการแก้ปัญหาเพื่อการพ้นทุกข์และเกิ ดประโยชน์สุขร่ วมกัน ให้
ความสาคัญสู งสุ ดกับมนุ ษย์ด้วยการเชิ ด ชู คุณค่า และศักดิ์ ศรี ในความเป็ นมนุ ษย์ด้วยตัวมนุ ษย์ ใช้
สติปัญญาและเหตุผลร่ วมกับหลักกาลามสู ตรและโยนิโสมนสิ การเพื่อพิจารณาสรรพสิ่ งที่รับรู ้ได้ทาง
ประสาทสัมผัสอย่างรอบคอบตามความเป็ นจริ ง ไม่เกิดการยึดมัน่ ถือมัน่ ไม่ถูกครอบงาความคิดจน
ตกเป็ นทาส ขณะเดียวกันก็ส่งเสริ มการใช้เสรี ภาพที่ควบคุมโดยสัมมาทิฏฐิเพื่อพัฒนาทั้งกายและจิต
วิญญาณตามลาดับขั้นสู่ ความเป็ นมนุ ษย์ในอุดมคติ คุณลักษณะที่หลากหลายตามทัศนะของมนุ ษย
นิยมในพุทธปรัชญาเป็ นองค์ความรู ้ที่จะเป็ นพลังที่จะลดการยึดมัน่ ถือมัน่ ทางวัตถุและเป็ นแนวทางที่
จะนาไปสู่ การสร้างสันติภาพให้กบั โลก
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บทสวดในพิธีศพของชาติพนั ธุ์ไทดาใน ส.ปป. ลาว : ความเชื่ อ
ประเพณี พิธีกรรม และการสื่ อความหมาย
The Chanting Text in The Funeral of The Ethnic Taidum in Lao People’s
Democratic Republic: Beliefs, Traditions, Rituals and Meanings
สุ นทร วรหาร1
Suntorn Worahan

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Thai Language Program, Faculty of Humanities and Social Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องบทสวดในพิธีศพของชาติพนั ธุ์ไทดาใน ส.ปป. ลาว : ความเชื่อ ประเพณี
พิธีกรรม และการสื่ อความหมาย ซึ่ งมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึ กษาความเชื่ อ ประเพณี พิ ธีกรรม ที่สื่ อ
ความหมายผ่า นบทสวดพิ ธี ศ พของชาติ พ นั ธุ์ ไ ทด าใน ส.ปป. ลาว ผลการศึ ก ษาพบว่า มี ก ารสื่ อ
ความหมายถึงการยกย่องสรรเสริ ญให้เกียรติผูต้ าย ความกตัญญูรู้คุณ และความอาลัยอาวรณ์ สื่ อให้
เห็ นถึงความเชื่อซึ่ งมีหลายประเด็น ได้แก่การประกอบพิธีกรรมต้องถู กต้องตามประเพณี แถนเป็ น
ผูใ้ ห้กาเนิ ดมนุ ษย์และสัตว์ต่างๆ ผีและคนเมื่ อตายแล้วจะต้องไม่ทาอะไรร่ วมกัน เมื่ อคนตายแล้ว
จะต้องท าพิธี บอกให้รับรู ้ เชื่ อเรื่ องลางสัง หรณ์ เชื่ อว่าการที่ ค นเจ็บป่ วยนั้นเกิ ดจากขวัญออกจาก
ร่ างกายไปที่อื่นแล้วไม่กลับเข้าสู่ ร่างกาย เชื่ อว่าการฝันร้ายจะเกิดเหตุร้ายเป็ นลางบอกเหตุ สื่ อเรื่ อง
บทบาทของหญิ ง ชายในการทาหน้า ที่ในครอบครัว สื่ อเกี่ ยวกับวิธี การรั กษาพยาบาลในอดี ต สื่ อ
เกี่ยวกับโลกทัศน์เรื่ องขวัญ สื่ อให้เห็นถึงวัฒนธรรมการกิ นหมาก สื่ อให้เห็ นถึ งการบันทึกเส้นทาง
กลับสู่ ถิ่นเดิ มของบรรพบุรุษ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึ งการโหยหาอดีต สื่ อให้เห็นถึงเมืองในอุดมคติของ
ชาติ พ นั ธุ์ สื่ อให้เห็ นถึ ง การให้ค วามเคารพความเกรงขามเทพผูค้ ุ ้ม ครอง สื่ อให้เห็ นถึ งโลกทัศน์
เกี่ ยวกับการดารงอยู่หลังความตาย และสื่ อให้เห็ นถึงความเคารพรักความผูกพันที่ มีต่อกันในวงศ์
ตระกูล
คาสาคัญ: ไทดา, บทสวด, อาเซียน, พิธีศพ, การสื่ อความหมาย สปป. ลาว
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Abstract
The research on the chanting text in the funeral of the ethnic Taidum in Lao People’s
Democratic Republic: Beliefs, Traditions, Rituals and Meanings aimed to study the cultural
dimension in terms of beliefs, traditions, rituals and meanings of the chanting texts. The study found
that the chanting texts implies praise of the deceased, gratefulness and mourning. It was believed
that the ritual had to be properly performed according to the tradition. Otherwise, the misfortune
would happen. The study also found that there were widely held beliefs. Taen or heavenly god was
the one who gave life to humans and animals. Spirits and humans had to avoid doing things together
as doing so could lead to illness and death of humans. It was believed that someone had to tell the
dead that they had departed this world. Taidum ethnic tribe believed that the illness the person
suffered happened because ‘Khuan or soul’ left a body and never returned. A nightmare or bad dream
indicated a misfortune. In the ritual, the signification in other aspects found. The ritual explained
the role played by men and women in the family. It explained illness treatment method in the past.
In addition, the ritual symbolized or explained the following: a concept on Khuan, betel chewing of
the local folks, a route record by ancestors, nostalgia, an ideal town of the ethnic group, reverence
and fear for the protector gods, the afterlife world, love and bond of the family.
Keywords: Taidum, chanting text, ASEAN, funeral, meanings, Lao PDR
บทนา

วัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั้นจะมี ท้ งั วัฒนธรรมโดยรวมของประเทศและวัฒนธรรม
เฉพาะถิ่ นและในแต่ละท้องถิ่ นก็จะมีวฒั นธรรมเฉพาะของแต่ละชาติพนั ธุ์ย่อยลงไปอีก สาหรับใน
กลุ่มประเทศอาเซี ยนนั้นมีผูค้ นหลายกลุ่มหลายชาติพนั ธุ์ และบางชาติพนั ธุ์ก็จะเคร่ งในวัฒนธรรม
ของตนมีความยึดมัน่ ถื อมัน่ ในวิถีวฒั นธรรมของชาติพนั ธุ์เป็ นสาคัญโดยเฉพาะชาติพนั ธุ์ไทดา ซึ่ ง
เป็ นชาติพนั ธุ์ที่กระจายอยูใ่ นหลายประเทศทั้งในประเทศเวียดนามเขตสิ บสองจุไท (เวียดนามเหนือ)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในประเทศไทย (Na Thalang, 2002)
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ชาวไทดามีประวัติความเป็ นมาที่ยาวนาน มีความเชื่อประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรมที่งดงาม
มีการแต่งกายที่เป็ นเอกลักษณ์ มีภาษาพูดภาษาเขียนเป็ นของตนเอง จึงได้มีการเขียนบันทึกสิ่ งต่างๆ
ไว้มากมาย สิ่ งดีงามทุกอย่างที่บรรพบุรุษได้สั่งสมสื บทอดสู่ ลูกหลานไม่ขาดสาย ชนเผ่าไทดาจะนับ
ถือผี เช่น ผีพ่อ ผีแม่ ผีเรื อน ผีบา้ น ผีเมือง ผีป่า และผีนา เป็ นต้น แต่ผีที่มีความสาคัญเป็ นลาดับแรก
คือ ผีเรื อน ทุกเรื อนจะตั้งร้านบูชาผี (เทวดาเรื อน) ซึ่ งจะเป็ นที่สิงสถิตวิญญาณของพ่อแม่และบรรพ
บุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ดังนั้นสถานที่ที่ชาวไทดาต้องสักการบูชากราบไหว้จึงได้แก่ เทวดาเรื อน หอผี
บ้าน หิ้งผีมด ป่ าช้า เป็ นต้นนอกจากนั้นยังมีประเพณี ที่เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษ ได้แก่ประเพณี เสนเฮือน
หรื อประเพณี เซ่ นผีเรื อนเพราะเชื่ อว่าถ้าได้เซ่ นแล้วผีบรรพบุรุษจะมาปกป้ องรักษาให้เกิดความสุ ข
ความเจริ ญ จะเห็นได้วา่ ชาวไทดาให้ความเคารพนับถือบรรพบุรุษหรื อผูอ้ าวุโสเป็ นอย่างมาก ดังนั้น
เมื่ อพ่อแม่ หรื อผูอ้ าวุโสเสี ย ชี วิตชาวไทดาจะให้ค วามสาคัญอย่างยิ่ง มี ก ารจัดพิธี ก รรมที่ล ะเอี ย ด
ซับซ้อน ทุกขั้นตอนจะมีบทสวดประกอบพิธี และในบทสวดนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ความ
เชื่อ ประเพณี ขั้นตอนของพิธีกรรม ตลอดจนบันทึกเรื่ องราววิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี ในอดีตของ
บรรพบุรุษ เพื่อเป็ นการเตือนสั่งสอนหรื อสื่ อความหมายบางอย่างมายังลู กหลานเพื่อไม่ให้ลืมอดี ต
ความเป็ นรากเหง้าชาติพนั ธุ์ของตน บรรพบุรุษไทดาถู กกระทาจนต้องอพยพโยกย้ายถิ่ นฐานพลัด
พรากจากกันไป จากต้นกาเนิ ดที่สิบสองจุไทยมาที่ สปป.ลาว ซึ่ งถือว่าเป็ นกลางทางและบางส่ วนได้
ถูกกวาดต้อนมาไว้ที่ประเทศไทยนับว่าเป็ นปลายทาง
ผู ้วิ จ ัย ได้ มี โ อกาสลงไปสั ม ผัส กับ วัฒ นธรรมชาติ พ ัน ธุ์ ไ ทด าเมื อ งซ่ อ น แขวงหั ว พัน
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว เพื่อเก็บข้อมูลคาขับไทดา เมื่อปี พ.ศ. 2553-2554 มีกรณี
ประเด็นที่ ทาให้ผูว้ ิจยั รู ้ สึกสะดุ ดแล้วทาให้เกิ ดความสนใจเกี่ ยวกับ ความเชื่ อ ประเพณี พิ ธีกรรม
เกี่ยวกับการตายของชาวไทดา ซึ่ งเรื่ องมีอยูว่ า่ ผูว้ จิ ยั ได้ลงเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคาขับเพื่อทาวิจยั
ในระดับดุษฎีบณั ฑิตและได้ขอ้ มูลว่ามีช่างขับซึ่ งเป็ นปราชญ์ชาวบ้านที่มีความเชี่ ยวชาญมาก ข้าพเจ้า
ได้เข้าไปทาความรู ้ จกั คุน้ เคยและเก็บข้อมูลในเบื้องต้นแต่ดว้ ยความจากัดในเรื่ องเวลาจึงต้องกลับ
ประเทศไทยและได้นดั แนะกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลว่าจะกลับมาเก็บข้อมูลใหม่ในโอกาสต่อไป เมื่อข้าพเจ้า
กลับไปเก็บข้อมูลอีกครั้งปรากฏว่าปราชญ์ชาวบ้านผูน้ ้ นั ไม่สามารถให้ขอ้ มูลคาขับได้เป็ นเวลา 1 ปี
เหตุผลเนื่ องจากคุณแม่ได้เสี ยชี วิต ซึ่ งจากการสอบถามคุณพ่อ Lueanbboonta (2010) ท่านได้ช้ ี แจง
ประเพณี การตายของชาวไทดาว่าจะมีขอ้ ห้ามข้อหนึ่ งคือหากพ่อแม่เสี ยชี วิตลูกจะต้องไว้ทุกข์ 1 ปี
ห้ามแสดงออกซึ่งความรื่ นเริ งไม่ให้มีการขับการร้อง ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงทาให้ผวู ้ จิ ยั หันกลับมาสนใจ
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เกี่ยวกับประเพณี การตายของชาวไทดาว่าทาไมจึงต้องเคร่ งในประเพณี น้ ีกนั มาก เพื่อไม่ให้เสี ยเวลา
เปล่ า ผู ้วิ จ ั ย จึ ง พลิ ก วิ ก ฤติ เ ป็ นโอกาสหั น มาเก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประเพณี การตายแทน ซึ่ ง
(Lueangkumma, 2011) ปราชญ์ชาวบ้านผูซ้ ่ ึ งเชี่ยวชาญในประเพณี พิธีกรรมเล่าว่าปกติแล้วพิธีกรรม
ในงานศพจะเป็ นเรื่ องเฉพาะภายในของชาวไทดาจะมีความเคร่ งครัดทุกขั้นตอน โดยเฉพาะบทสวด
ของชาวไทดาที่ใช้ในพิธีจะมีความยาวมากและใช้ประกอบในพิธีทุกขั้นตอนจะนามาอ่านออกเสี ยง
เล่นทัว่ ไปไม่ได้ ยกเว้นแต่ใช้ประกอบพิธีกรรมหรื อสาหรับผูท้ ี่จะฝึ กหัดเพื่อเป็ นผูส้ ื บทอดพิธีกรรม
เท่านั้น แต่ด้วยความคุ น้ เคยและความเมตตาที่ท่านมีให้ผูว้ ิจยั ผูว้ ิจยั จึงได้สอบถามข้อมู ลเกี่ ยวกับ
ประเพณี การตายอันจะเป็ นประโยชน์ในการเตรี ยมความพร้อมในการปฏิบตั ิตนเมื่อ ลงเก็บข้อมูลใน
ชุ มชนไทดาต่อไปขณะเดียวกันผูว้ ิจยั ก็ได้ขอบทสวดในพิธีศพ (บันทึกไว้โดยนักวิชาการลูกหลาน
ชาวไทดาเป็ นภาษาลาว) เพื่อไปศึกษาเรี ยนรู ้ ซึ่ งท่านก็ให้แต่ไม่สามารถอ่านให้ฟังได้ ให้อ่านและ
ศึกษาด้วยตนเองห้ามอ่านออกเสี ยงหากไม่เข้าใจคาศัพท์ใดก็ให้ถามโดยการพูด
เมื่อผูว้ ิจยั ได้ศึกษาบทสวดในพิธีศพของชาวไทดาเมืองซ่ อน แขวงหัวพัน สปป. ลาว พบว่า
ในบทสวดจะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และมีการสื่ อความหมายบางอย่างจาก
บรรพบุรุษถึงลูกหลาน มีการบันทึกประวัติศาสตร์ วิถีชีวติ ดั้งเดิมแฝงฝังอุดมการณ์ ให้ลูกหลานไทดา
สื บต่อ ทาให้เกิดความสนใจว่า บทสวดในพิธีศพของชาวไทดาใน สปป. ลาว ได้บนั ทึกเนื้ อความที่
สะท้อ นให้เ ห็ นถึ ง ความเชื่ อ ประเพณี พิ ธี ก รรม การปลู ก ฝั ง จิ ต ส านึ ก อุ ด มการณ์ อะไรไว้บ้า ง
การศึกษาดังกล่าวจะทาให้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการโดยเฉพาะด้านคติชนวิทยา มานุ ษยวิทยาและ
ไทศึกษา อี กทั้งเป็ นประโยชน์ในการเตรี ยมความพร้ อมในการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนเพื่อให้เกิ ด
ความเข้าใจเพื่อนบ้านในมิติวฒั นธรรมโดยเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์ไทดา
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความเชื่ อประเพณี พิธีกรรมที่สื่อความหมายผ่านบทสวดพิธีศพของชาติพนั ธุ์ไทดา
ใน ส.ปป. ลาว
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ขอบเขตของการวิจัย
ศึกษาความเชื่ อ ประเพณี พิธีกรรม และการสื่ อความหมายผ่าน บทสวดในพิธีศพชาติพนั ธุ์
ไทดาใน ส.ปป. ลาว โดยจะเก็บข้อมูลที่เมืองซ่อน แขวงหัวพัน เป็ นหลัก นอกจากนั้นยังเก็บข้อมูลที่
เมืองเฟื อง และที่นครเวียงจันทน์
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ผูว้ ิจยั จะใช้ระเบี ยบวิธี วิจยั ทางมนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยใช้วิธี ก าร
ดาเนินการวิจยั ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การรวบรวมข้ อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ เป็ นเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและเก็บข้อมูลภาคสนามดังต่อไปนี้
1.1 รวบรวมเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกตามประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า ได้แก่
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องชาวไทดา เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องด้านบทสวดในพิธีศพของ
ชาติ พ นั ธุ์ ไ ทดา เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อ งด้า นสื่ อความหมายทางวัฒนธรรม เอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม
1.2 เก็ บ ข้อ มู ล ภาคสนาม เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล บทสวดในพิ ธี ศ พ ความเชื่ อ ประเพณี
พิธีกรรมของชาวไทดาใน สปป. ลาว โดยสังเกตแบบมีส่วนร่ วมถ้าพบสถานการณ์ จริ ง สัมภาษณ์
บันทึกเสี ยงคาสัมภาษณ์
2. ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูลวิเคราะห์การสื่ อความหมายในด้านความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม จากบทสวด
พิธีศพของชาติพนั ธุ์ไทดาใน สปป. ลาว
3. การนาเสนอข้ อ มู ล ผูว้ ิจ ัย นาเสนอผลการวิจ ัย ในรู ป แบบพรรณนาวิเ คราะห์ (Analysis
Description)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
บทสวดในพิธีศพชาติพนั ธุ์ไทดากับการสื่ อความหมายเป็ นการถอดรหัสหรื อตีความจากตัว
บทเพื่อให้ได้สาระสาคัญที่ฝังแฝงอยู่ในเนื้ อความว่าผูเ้ ขียนต้องการจะสื่ ออะไรมายังผูอ้ ่านสาหรั บ
ความหมายที่ปรากฏในเนื้ อความนั้นมีท้ งั ความหมายนัยตรงหรื อความหมายตรงตามพจนานุ กรมไม่
ต้องตีความและอีกความหมายหนึ่ งเป็ นความหมายโดยนัยหรื อความหมายแฝงซึ่ งต้องพิจารณาสาร
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หรื อตีความจากน้ าเสี ยงของผูเ้ ขียนหรื อบริ บทอื่นในสาร ว่าต้องการบอกอะไรแก่ผอู ้ ่านผูฟ้ ั ง ดังนั้น
ผูอ้ ่านผูฟ้ ั งต้องใช้สติปัญญาใคร่ ครวญพินิจพิเคราะห์จึงจะรู ้ เข้าใจหรื อมองเห็ นสาระสาคัญนั้นได้
ส าหรั บ ความหมายที่ ป รากฏในเนื้ อ ความนั้ น (Barthes, 1967 cited in Kaewtep, 2006) ได้ แ บ่ ง
ประเภทความหมายในการสื่ อ สารที่ บ รรจุ อ ยู่ใ นสั ญ ญะทุ ก อย่า งว่า มี 2 ความหมายด้ว ยกัน คื อ
ความหมายโดยอรรถ (Denotative meaning) นักวิชาการบางท่านระบุ ศพั ท์เป็ นไทยว่า “ความมาย
ตรง” เป็ นตัวหมายถึง (signified) ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาอย่างภววิสัย (objective) เป็ นความหมายที่
เข้า ใจกันตามตัว อัก ษร เป็ นความหมายที่ เ ข้า ใจตรงกันเป็ นส่ ว นใหญ่ และมัก เป็ นที่ ย อมรั บ กัน
โดยทัว่ ไป อีกความหมายหนึ่ งคือความหมายโดยนัย (Connotative meaning) นักวิชาการบางท่า น
ระบุศพั ท์เป็ นไทยว่า“ความหมายแฝง”คาว่าความหมายโดยนัยนั้น เป็ นตัวหมายถึงที่ประกอบสร้าง
อย่า งตรงกัน ข้า มกับ ความหมายโดยอรรถกล่ า วคื อ ถู ก ประกอบสร้ า งขึ้ น มาอย่า งเป็ นอัต วิ สั ย
(subjective) ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของอัตวิสัยในระดับบุคคลหรื อ อัตวิสัยในระดับสังคม ความหมาย
โดยนัยนี้ เป็ นความหมายชั้นที่สอง ส่ วนวัฒนธรรมที่ปรากฏในสารที่ผแู ้ ต่งต้องการจะสื่ อออกมานั้น
ย่อ มมี ค วามหลากหลายที่ ผูแ้ ต่ ง คัด สรรเห็ น ว่า ดี ง ามเหมาะสมต้อ งการจะสื่ อ ออกมาเพื่ อ ให้เ กิ ด
ประโยชน์เกิดมรรคผลบางอย่างต่อคนในสังคมของตนสาหรับการสื่ อความหมายผ่านบทสวดในพิธี
ศพของชาติ พ นั ธุ์ ไ ทดาใน สปป. ลาว ซึ่ ง เป็ นวัฒนธรรมย่อ ย จะท าให้เข้า ใจความเป็ นไททั้ง ใน
ประเทศและไทในต่างประเทศมากยิง่ ขึ้นซึ่งพบการสื่ อความหมายในหลายประเด็นดังต่อไปนี้
1. การยกย่องสรรเสริ ญให้เกียรติผตู ้ าย เมื่อคนตายไปแล้วในการประกอบพิธีจะต้องพูดถึง
คุณความความดีเป็ นการให้เกียรติแก่ผตู ้ ายซึ่งเป็ นวัฒนธรรมของชาติพนั ธุ์ไททัว่ ไปจะไม่กล่าวถึง
พฤติกรรมในด้านลบสิ่ งที่ไม่ดีไม่งามที่เคยกระทาไว้ เป็ นการให้อโหสิ กรรมต่อกันให้เลิกแล้วต่อกัน
ในสิ่ งที่เคยกระทาอันล่วงเกินต่อกันสิ่ งที่คบั ข้องหมองใจกันก็ให้เลิกแล้วต่อกัน ดังข้อความว่า “ซัง
เจ้า..-.เป็ นผูส้ ร้างสาพัฒนาประเทศชาติ นาบ้านนาเมือง ก็ได้หลายฟ้าหน้าปี ”
2. ความกตัญญูรู้คุณ และความอาลัยอาวรณ์ โดยเฉพาะผูท้ ี่ตายเป็ นพ่อแม่ชาวไทดาจะจัดงาน
ศพให้อย่างเต็มความสามารถสิ่ งที่นามาทาเป็ นอาหารให้วิญญาณผูต้ ายกินจะต้องเป็ นวัวหรื อควายจะ
ไม่เอาสัตว์เล็กซึ่ งจะดูไม่เหมาะสมกับที่ท่านได้เลี้ยงดูลูกหลานซึ่งนับว่ามีบุญคุณอย่างยิง่ ดังข้อความ
ว่า “ลุ่เจ่า...บ่ป๊ะให้ไปบ่ไลให้ผา้ ย จัง่ มีหมูโตหนึ่ง มาฆ่าเย็ดงายให้เจ้ากินนี้เน้อ ตื่น ตื่น ตื่น ตื่นกิน
ข้าวกินงาย ปื ดพาเผือ่ นกินงาย ปื ดพาลายกินข้าว กินข้าวกินให้หลาย กินงายกินให้อิ่ม”
3. ความเชื่อ การสื่ อความหมายด้านความเชื่อผ่านบทสวดมีหลายประเด็น ดังนี้
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3.1 การประกอบพิธีกรรมต้องถูกต้องตามประเพณี หากทาไม่ถูกแล้วจะเกิดเหตุร้ายขึ้นดัง
ข้อความว่า “เปิ งนัน่ แก่งยามนัน่ ยังมีเอื้อยนางยีอ่ ี่นางคา ไปตั้งหลี่อยูแ่ ถนเหนือ แข้บ่าว่าบ่ตกแข้บกว่า
บ่ล่อง เสาจัง่ เอาโตงูมาเหยียดเอาโตเขียดมาดอย เอาโตหอยมาเหยียดวางเหล้า เอานกเค้ามาเย็ด (ทา)
เจ้าปาง เอาแมงง่วนเขี ยวมาเย็ดนางล่าม เอาแพผืนดี มาห่ มโตแบ้ เอาเสื้ อตาแย้มาให้โตควายนอน
ฟ้าจัง่ มืดมาปานอ่างห้อม ฟ้ าจัง่ ค้อมมาปานอ่างนิ น ฟ้าจัง่ ตื่นจัง่ ดัง เม็ดฝนท่มะม่วย จู่ห้วยน้ าจู่นอง...
น้ าจึ่งถุ่มท่วมฟ้ า น้ าจัง่ หม่าท่วมแถน คนอยู่หนัง่ เมืองใต้เมืองหลุ่มตายเหม็ด เป็ ดไก่หนัง่ เมืองหลุ่ ม
ตายกอง จู่สิ่งจู่ตายกอง จู่ของจู่ตายข่วย”
3.2 แถนเป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ดมนุ ษย์ หลังจากเกิ ดน้ าท่วมโลกมนุ ษย์แล้วแถนจึงส่ งมนุ ษย์ลง
มายังโลกโดยให้ทา้ วจวงและท้าวเงินนาคนลงมายังโลกมนุษย์ ดัง่ ความว่า “เปิ งนัน่ แก่งยามนัน่ ยังมี
ท้าวจวงแก่งเจ้าเงิน จัง่ ได้ผกคนลงเมืองใต้เมืองหลุ่ม สามฮ้อยสามสิ บสิ่ งพันส้า ห้าฮ้อยห้าสิ บสิ่ งพัน
คน สิ งเลืองผกลงเย็ดหมอ สิ งลอผกลงเย็ดท้าว เอาลงเต๊งข้าวเต๊งปลา ผกลงเต๊งสามฮ้อยสามสิ บสิ่ งข้าว
ในนา สามฮ้อยสามสิ บสิ่ งปลาใน สามฮ้อยสามสิ บสิ่ งพันคน”
3.3 แถนเป็ นผูใ้ ห้ชีวิตสัตว์ต่างๆ และรู ป ลัก ษณ์ ข องสัตว์ ฟ้ าเป็ นผูก้ าหนด ดังความว่า
“ฟ้าจัง่ ฝกให้โตงัวลงก่อน งัวลงบ่ได้ งัวจัง่ ฮ้องอาบ้อ เขามันจัง่ ไปหน้า งัวจัง่ ลงได้ ฟ้าจัง่ ฝกให้โตม้า
ลงก่อน ม้าจัง่ ฮ้องฮีแฮม ม้าจัง่ ด่อนเขาเสี ย ม้าจัง่ ลงได้ ฟ้าจัง่ ให้โตกวางโตฟานลงตามหลัง กวางฟาน
เก็บได้เขาม้าจึ่งใส่ หวั ”
3.4 มีความเชื่ อเรื่ องความไม่เกี่ยวข้องกันระหว่างผีและคนเมื่อตายแล้วจะต้องไม่ทาอะไร
ร่ วมกันไม่เช่นนั้นจะทาให้เจ็บป่ วยหรื อตายตามกันไปได้ ดังความว่า “-มื้อยังคนกินข้าวเผือนหวาย
ตายเป็ นผีกินแลงงายบ่าวเขือยตั้งฟ้า กินข้าวกินให้หลาย กินงายกินให้อิ่ม กินกิซงั วาปี ยว กินเดียวซัง
วาเปี ยวผ้ายเปี่ ยว อย่าเฮียะลุมางาย อย่าหมายหลานกินหนั้ง พี่จี่กินถู่ตอ้ งน้องจี่กินถู่ตา ลุหลานจี่กินจา
เอ๊าะ อย่าเฮาะลุมางาย อย่าหมายหลานกินหนั้ง จัง่ ค่อยกินกิซงั ผูล้ วงแค่ กินเดียวซังลวงคอนเนอ”
3.5 มีความเชื่อว่าเมื่อคนตายแล้วจะต้องบอกให้ผตู ้ ายรู ้วา่ ได้ตายแล้วผูต้ ายจึงจะรับรู ้ซ่ ึ งผูท้ ี่จะ
สื่ อสารกับผีได้ก็คือเขือยกก ซึ่ งเป็ นผูป้ ระกอบพิธีในงานศพ เขือยกกจะต้องเล่าเรื่ องราวทั้งหมดให้ฟัง
ว่าเป็ นเพราะอะไรโดยจะเริ่ มเล่าตั้งแต่สาเหตุการเจ็บป่ วยความพยายามของลูกหลานที่จะรักษาให้
หายแต่สุดท้ายก็ถึงแก่ความตาย ดังความว่า “มาฮอดนาทีปีนี่เป็ นปี กล้าฟ้าแฮง ต้องไส้ได้เจ็บ อาบน้ า
บ่เย็น เสนพอนบ่ห่อม ไปเป่ าก็บ่มา เหยาหยาก็บ่ห่อม จัง่ ได้เหม็ดดับกับตา เมือสู่ ด้ าสู่ สิง”
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3.6 มีความเชื่ อเรื่ องลางสังหรณ์ เชื่ อว่าเมื่อจะเกิ ดเหตุไม่ดีจะมีลางบอกเหตุ ซึ่ งลักษณะ
ของลางบอกเหตุ น้ นั จะเป็ นเหตุการณ์ ที่ไม่ปกติแต่มาเกิ ดขึ้นให้เห็ น นั่นสื่ อให้รู้ว่าจะเกิ ดเหตุ ไม่ดี
ขึ้นกับตัวเอง ดังความว่า “ไปหน้าไฮ่เลิงบาย เจ้าจัง่ ถอดพร้าคมก่ าล่าวมอน ถอนเอาพร้ าคมบางล่าว
ป่ าน พันเถื่อหนึ่งพร้าเจ้างะ ถะสี่ หา้ บาดพร้าเจ้าบ่านจาสัน ดินดาพุ่งเข้าปะ ต้ะน้อยกินฝ่ ามือ เจ้าก็หว่า
ได้ลางร้าย”
3.7 มีความเชื่ อว่าเคราะห์ร้ายทั้งหลายซึ่งชาวไทดาเรี ยกว่า “เข็ญ” ซึ่งเป็ นลักษณะของลาง
บอกเหตุร้าย ถ้าเกิดสิ่ งเหล่านี้สิ่งที่ตามมาจะเป็ นเหตุร้ายซึ่ งเรี ยกว่าเข็ญ สิ่ งที่เป็ นเคราะห์เข็ญได้แก่ ไห
ข้าวเป็ นเลือดคือข้าวเกิ ดมีสีแดงคล้ายเลือดซึ่ งปกติขา้ วสารจะมีสีขาวแต่กลับกลายเป็ นสี แดงคล้าย
เลือด “จดจี่ตกเผือนหงาย จีนายตกพาข้าว”ความหมายคือมีจุดจี่ซ่ ึ งเป็ นแมลงตกลงในชุดสารับอาหาร
ขณะที่รับประทานนี่ ก็เป็ นเคราะห์เข็ญทันที ซึ่งเคราะห์เข็ญเหล่านี้จะหมดไปถ้าหากมอบให้แก่ผตู ้ าย
ให้นาไปด้วย สิ่ งไม่ดีเหล่านี้ก็จะไม่เกิดกับลูกหลานที่ยงั มีชีวติ อยู่
3.8 มีความเชื่ อว่าการที่คนเจ็บป่ วยนั้นเกิดจากขวัญออกจากร่ างกายไปที่อื่นแล้วไม่กลับ
เข้าสู่ ร่างกาย การไปอยู่ที่อื่นอาจจะเนื่ องมาจากหลงไปเที่ยวเล่นหรื อไม่ก็ถูกจับไปเพราะมีความผิด
อะไรบางอย่างหรื อขวัญอาจจะมีความผิดปกติไม่มีพลังขาดความเข้มแข็งจึงเกิดเจ็บป่ วยขึ้น ดังความ
ว่า “สิ บห่ อข้าวหมอหา สิ บห่ อปลาหมอต่อย เฮียะขวัญเจ้าบ่ยอ้ น อ้อนขวัญเจ้าบ่มา ยังเป็ นคับคาซัง
หิ่งห้อย เป็ นหล่อยๆ ซังดาวบิน มดก็วา่ บ่ดี … ทางอยูเ่ ฮือนแล้วหมองทางไปเฮี่ยวไปหนองแล้วเกี้ยง...
ขวัญเจ้ายังไปเกี่ยวเลาไว้ลุ่มนา ไปเกี่ยวคาไว้ลุ่มบ้าน ยังไปปั้ นดินดาเย็ดแท่น ปั้นดินแน่นดินแก่นเย็ด
เฮือน มดก็วา่ บ่ดี”
3.9 มีความเชื่อว่าการฝันร้ายจะเกิดเหตุร้ายเหมือนเป็ นลางบอกเหตุตอ้ งมอบให้แก่ผตู ้ ายให้
นาไปด้วยแล้วสิ่ งร้ายเหล่านั้นจะได้ไม่เกิดขึ้นกับผูท้ ี่ยงั มีชีวติ อยูส่ ิ่ งที่ไม่ดีท้ งั หลายเรี ยกว่าเข็นจะต้องมี
พิธีมอบเข็นให้แก่วิญญาณให้นาไปด้วยสิ่ งที่เป็ นเข็ญมีดงั ในข้อความต่อไปนี้ “นอนคืนฝันบ่หม่า
หน้าไก่ฝันบ่ดี ฝันขึ้นไม้บ่ลง ฝนเข้าดงบ่ออก ฝันหยอกเล่นแม่แก่หล่อเมืองผี ท่านว่าเข็นกับแข่ว เจ้า
ว่าแก้วกับแสง”
4. สื่ อความหมายเรื่ องบทบาทของหญิงชายในการทาหน้าที่ในครอบครัวผูช้ ายจะเป็ นผูน้ า
เป็ นช้างเท้าหน้า ผูห้ ญิงจะเป็ นแม่บา้ นแม่เรื อนทากับข้าวกับปลาดู แลการงานในบ้านในเรื อนเป็ น
สาคัญ ส่ วนฝ่ ายชายจะต้องทางานนอกบ้าน ทาไร่ ทานาหรื อทางานที่หนักต้องใช้กาลังมาก ดังความ
ว่า “ผูห้ ญิงแล้วจัง่ เอาไม้ตาย ผูช้ ายจัง่ เอาไม้ดิบ เอาไม้ดิบมาเย็ดเตาะเอาไม้ดอกมาเย็ดหลัว...กางจ๊านห
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นัง่ เฮือนด้ ายังฮกหม้อเหมือด ตั้งหม้อเหมือดนางเขือยมาลาง ตั้งหม้อฝางนางเขือยมาย้อม แพเดืองแดง
มาต๊ะในส้าว...ยังมีแกบนางเขือยมาตา ฮานางเขือยมาก้องมาป่ น ยังมีกาบพร้าเขือยมาลาน กาบขวาน
เขือยมาถะ”
5. สื่ อความหมายเกี่ ย วกับ การรั ก ษาพยาบาลของกลุ่ ม ชาติ พ นั ธุ์ ไ ทดาจะรั ก ษาโดยใช้ย า
สมุ นไพรและทางไสยศาสตร์ โดยมีม ดหมอเป็ นผูป้ ระกอบพิ ธี ซึ่ งเป็ นวิถีด้ งั เดิ ม ของชาติพ นั ธุ์ ไ ท
โบราณที่ถือปฏิบตั ิกนั มาซึ่ งคนในยุคปั จจุบนั อาจจะถือว่าไม่ทนั สมัย ดังความว่า “จัง่ เอามะลางไส่ มา
ให้เจ้าเคี้ยว ให้เจ้าวางเสี ยหนาว เจ้าก็บ่วางเสี ยหนาวได้ เอามะลางปาว มาให้เจ้าเคี้ยว ให้เจ้าวางเสี ยไส้
เจ้าก็บ่วางเสี ยไส้ได้ ลุเจ้าจัง่ อุม้ เสื้ อไปสู่ มด ปดเสื้ อไปสู่ หมอ ยอแพไปสู่ เยือง ผีเลิงบ่หว่า ห่าเลิงท่บ่ท่
ผีบา้ นหากินเยือง ผีเมืองหากินแบ้”
6. สื่ อความหมายถึงโลกทัศน์เกี่ยวกับขวัญว่าแบ่งขวัญออกเป็ น 3 ส่ วน คือส่ วนที่อยูป่ ่ าแห้ว
(ป่ าช้า) ที่ทาเฮี ยว (ทาเป็ นเรื อนขนาดเล็กลักษณะเดียวกันกับศาลเจ้าเชื่ อว่าให้เป็ นบ้านที่ พกั อาศัย
ของขวัญ) ให้ป้ ั นดิ นดาทาแท่นปั้ นดินแน่นดินแก่นทาเรื อนน่ าจะเป็ นขวัญปลาย ส่ วนขวัญกลางจะ
เชิญไปไว้เป็ นด้ า (บรรพบุรุษ) ให้ปกปั กรักษาลูกหลานจะเชิญไปไว้ที่กะหลอห่อง (หิ้ งบูชา) กะหลอ
ห่องต้องจัดไว้เป็ นห้องหรื อเป็ นที่เฉพาะต้องให้ความเคารพถือเป็ นพื้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ส่ วนขวัญกกจะให้
กลายไปบนท้องฟ้าไปที่เมืองแถนเพราะขวัญกกถือว่าเป็ นยอดขวัญเป็ นขวัญชั้นสู งเหมือนกับต้นไม้
ส่ วนกก (ท่อนแรก) ใช้ทาประโยชน์ได้มากมีความสาคัญสู ง ส่ วนท่อนกลางก็สาคัญรองลงมาแต่นอ้ ย
กว่าส่ วนแรก สาหรับส่ วนปลายนามาใช้ประโยชน์ได้นอ้ ยเพราะมีขนาดเล็กไม่ค่อยมีแก่นดังนั้นการ
ให้ความสาคัญก็ลดลงตามลาดับ ดังข้อความว่า “ไปสู่ ด้ าต้นทองด้ าหนองเฮี่ยว ด้ าเกี่ยวน้อยดงปี ด้ าดี
นอนกองฟื นด้ าชั้นต่ าไม้ผุนอนดิน ไปอยู่ที่กองพอนใหญ่ไปปั้ นดิ นดาทาแท่นดิ นแน่ นดิ นแก่นทา
เรื อน ...ขวัญกกให้เจ้ากลายขวัญปลายให้เจ้าอยู”่
7. สื่ อให้เห็ นถึ งวัฒนธรรมการกิ นหมาก เพราะเมื่อมีกิ จกรรมต่างๆ มักจะมีหมากเข้าไป
เกี่ยวข้องจากบทสวดนี้จะไม่ได้กล่าวถึงการสู บบุหรี่ แต่ปรากฏวัฒนธรรมการกินหมากหรื อเคี้ยวมาก
จากบทสวดข้างต้นกล่าวว่า “นัน่ ก็จุดพักที่หนึ่งเสื้ อเปี ยกชื้นอย่าตากหมากคาเดี ยวให้เคี้ยวแล้วกลาย
ไป” นี่ แสดงให้เห็นวัฒนธรรมการกินหมากทั้งชายและหญิงเป็ นสาคัญ นอกจากนั้นในข้อความนี้ ยงั
สื่ อให้เห็นถึงความยากลาบากในการเดินทางไปเมืองแถนของดวงวิญญาณหรื อขวัญของชาวไทดา
ในขณะเดินทางนั้นหนทางมีความยากลาบากเดินทางไกลในโลกของวิญญาณนั้นจะมีความหนาวเย็น
มากเสื้ อผ้าก็ตอ้ งเปี ยกชื้ นแต่ไม่ให้ตากเพราะจะทาให้เกิดความหนาวเย็นยิ่งขึ้น ส่ วนความว่า “หมาก
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คาเดียวให้เคี้ยวแล้วกลายไป” นั้นเป็ นการบอกให้มีความเร่ งรี บอย่านัง่ นานให้ใช้ระยะเวลาเพียงชัว่
กินหมากหมดหรื อเสร็ จเท่านั้นก็ให้เดินทาง หากปล่อยให้นงั่ นานจะทาให้หลงระเริ งหรื อจิตวอกแวก
ออกนอกเส้นทางจนหลงทางได้
8. การบอกทางเป็ นการสื่ อความหมายให้เห็นถึงการบันทึกเส้นทางกลับสู่ ถิ่นเดิมของบรรพ
บุรุษ เป็ นการโหยหาอดีตคือจะบอกเส้นทางจากถิ่นหรื อเมืองนั้นๆ ไปจนถึงเมืองแถงเมืองลอ ดังนั้น
ในพิธีศพซึ่ งเป็ นพิธีที่ประเพณี ของชาวไทดาในชุ มชนหมู่บา้ นทุกคนต้องมาช่วยงานกันห้ามทางาน
ส่ วนตัวจะต้องพักไว้ก่อนไม่เช่นนั้นก็จะผิดจารี ตประเพณี การนาบันทึกเส้นทางมาใส่ ในบทสวดจึง
เป็ นกุศโลบายให้ลูกหลานได้รู้เส้นทางกลับภูมิลาเนาเดิมในสมัยก่อนนั้นบรรพบุรุษไทดาบางส่ วนที่
คิดที่จะกลับถิ่นฐานเดิม (สาหรับกลุ่มที่ถูกบังคับกวาดต้อนมา) แต่เมื่ อมาถึ งรุ่ นหลังสื บต่อมาก็ได้
ปรับตัวหรื อเคยชิ นกับถิ่ นฐานใหม่ก็ไม่คิดจะย้ายไปไหนการบอกทางจึงเป็ นเพียงประวัติศาสตร์ ทา
ให้รู้จกั ตนเองว่ามีรากเหง้ามาจากที่ใด ดังความว่า “ขวัญกกให้เจ้ากลายขวัญปายให้อยู่ ไปเกี่ยวหลึ่ ง
ไปวังข่างไปเมืองเก่าถึงหาดทรายหลวงนัน่ ก็ท่าแลงหนึ่งให้เจ้าพัก เสื้ อเปี ยกเจ้าอย่าตากหมากคาเดียว
ให้เจ้าเคี้ยวแล้วกายไป”
9. สื่ อความหมายให้เห็ นถึ งเมืองในอุดมคติของชาติพนั ธุ์ไทดา ซึ่ งจะกล่าวพรรณนาไว้ใน
เมืองแถนซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับเมืองในอุดมการณ์ของศาสนาพุทธได้แก่ยุคพระศรี อาริ ยเมตตรัยซึ่ งมี
ความเพียบพร้อมอยูส่ ุ ขสบายที่ชาวพุทธศาสนาปรารถนา ดังข้อความว่า “ตกเมืองเป้ าปู่ หั่นด๊อ เห็ น
ถ่อบมฟาน จัน่ ถ่อถ้วย กล้วยอ้อยจัน่ ในสวน สาวเสื้ อล้วนถ่อวาด เสื่ อสาดล้วนถ่อคา ลาเมืองจัน่ ป้ าย
ต้าย ผูฮ้ า้ ยได้เมียดี ผูด้ ีซ้ าบ่หว่า เมือนกินสังบ่เหม็ด เมืองผิดสังเล็กน้อยเพียเจ้าบ่ไหม เป็ นดีดงั ใจแล้ว
อยู่ เมืองเลียนฟาน เถ่าข้าวบ่ได้วี หัวหวีบ่ได้เกา นอนตื่นเซ้ามันหะเป็ นโมย ต้นข้าวพอขวานบัก กุด
ผักพอขวานป้ า โตเป็ ดฆ่าเจ็ดเถื่อแล้วคืนมาใส พ่อไก่ ฆ่าเจ็ดเถื่ อแล้วคืนมาขัน...” จะเห็ นได้ว่าจาก
ข้อความนี้ แสดงให้เห็ นความสวยงามในบ้านเมืองผูค้ น ความสงบสุ ขร่ มเย็นในการอยู่ร่วมกันและ
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร นี่คือความเป็ นเมืองแถน
10. สื่ อความหมายให้เห็นถึงการให้ความเคารพความเกรงขามเทพผูค้ ุม้ ครองผูเ้ ป็ นใหญ่ซ่ ึ ง
ได้แก่แถนซึ่ งเป็ นผูม้ ีอานาจ ทุกอย่างที่เป็ นของแถนถือว่าเป็ นของสู งจะต้องให้ความเคารพ ดังความ
ว่า “กิ นเหล้าหนั้งเมืองแถนอย่ากล่าวกล้า บ้าเหล้าหนั้งเมืองแถนอย่ากล่าวหาญ เห็ นเมียแถนอย่าไจ้
เห็นใภ้แถนอย่าแล”
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11. สื่ อความหมายให้เห็นถึงโลกทัศน์เกี่ยวกับการดารงอยูห่ ลังความตายว่าเสมือนกับวิถีชีวิต
ปกติ ท ั่ว ไปต้อ งมี ข ้า วของเครื่ อ งใช้มี ก ารสร้ า งบ้า นเรื อ นท าไร่ ท านาจ าเป็ นต้อ งใช้ เ งิ น ในการ
แลกเปลี่ยน ดังตัวอย่างความว่า “เจื่องของเจ้าฮือมีท่น้ ี ให้เจ้าจื่อจาเอาเน้อ อย่าให้ตกกลางข่วง อย่าให้
ห่วงกลางทางเน้อ เจ้าจื่องแล้วจัง่ ตื่นแต่งลา...เจ้าไปปั้ นดินดาเย็ดแท่น ปั้นแผ่นพื้นดินแก่นเย็ดเฮือน”
12. สื่ อวามหมายให้เห็นถึงความรักความผูกพันความเคารพที่มีต่อกันในวงศ์ตระกูล เช่นการ
นับถือด้ าในสิ งเดียวกันเมื่อตายไปให้ไปถามหาญาติพี่นอ้ งสิ งเดียวกันและก็ให้นาฟานข้าวไปฝาก ดัง
ความว่า “ออมไหกลิ้งลงท่าปู่ ย่าโลมเมือบ้านเมือเมืองเฮาด้อ ฟานข้าวจัง่ เอาไปหยาย ฟานแลงงายเจ้า
จัง่ เอาไปข่าวเน้อ เมือเมืองบนถามข่าวหาบ้า เมือเมืองฟ้าถามข่าวหาสิ งหาซาว เจ้าเน้อ”
ผลการวิจัย
จากการศึกษาการสื่ อความหมายจากบทสวดในพิธีศพชาติพนั ธุ์ไทดาใน ส.ปป. ลาว: ความ
เชื่ อ ประเพณี พิธีกรรม และการสื่ อความหมาย จะเห็นว่ามีการสื่ อความหมายที่เด่นชัด 12 ประการ
ได้แก่การยกย่องสรรเสริ ญให้เกียรติผตู ้ าย ความกตัญญูรู้คุณ และความอาลัยอาวรณ์ สื่ อความหมาย
ให้เห็นถึงความเชื่อ ซึ่ งมีหลายประเด็น ได้แก่การประกอบพิธีกรรมต้องถูกต้องตามประเพณี หากทา
ไม่ถูกแล้วจะเกิดเหตุร้ายขึ้น แถนเป็ นผูใ้ ห้กาเนิดมนุ ษย์และสัตว์ต่างๆ ผีและคนเมื่อตายแล้วจะต้อง
ไม่ท าอะไรร่ วมกันไม่ เช่ นนั้นจะทาให้เจ็บ ป่ วยหรื อตายตามกันไป มีค วามเชื่ อว่าเมื่ อคนตายแล้ว
จะต้องบอกให้ผตู ้ ายรู ้วา่ ได้ตายแล้วผูต้ ายจึงจะรับรู ้ เชื่อเรื่ องลางสังหรณ์ เชื่อว่าเคราะห์ร้ายทั้งหลาย
ซึ่ งชาวไทดาเรี ยกว่า “เข็ญ” ซึ่ งเป็ นลักษณะของลางบอกเหตุร้าย ถ้าเกิ ดสิ่ งเหล่านี้สิ่งที่ตามมาจะเป็ น
เหตุร้ายซึ่ งเรี ยกว่าเข็ญ เชื่ อว่าการที่คนเจ็บป่ วยนั้นเกิ ดจากขวัญออกจากร่ างกายไปที่อื่นแล้วไม่กลับ
เข้า สู่ ร่า งกาย เชื่ อว่าการฝั นร้ า ยจะเกิ ดเหตุร้า ยเป็ นลางบอกเหตุ ตอ้ งมอบให้แก่ ผูต้ ายให้นาไป สื่ อ
ความหมายเรื่ องบทบาทของหญิ ง ชายในการท าหน้า ที่ ใ นครอบครั วสื่ อความหมายเกี่ ย วกับ การ
รักษาพยาบาล สื่ อความหมายถึ ง โลกทัศน์เกี่ ยวกับขวัญสื่ อให้เห็ นถึ งวัฒนธรรมการกิ นหมาก สื่ อ
ความหมายให้เห็นถึงการบันทึกเส้นทางกลับสู่ ถิ่นเดิมของบรรพบุรุษ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการโหยหา
อดี ตสื่ อความหมายให้เห็ นถึ งเมืองในอุดมคติของชาติพนั ธุ์สื่อความหมายให้เห็ นถึ งการให้ความ
เคารพยาเกรงเทพผูค้ ุม้ ครองสื่ อความหมายให้เห็นถึงโลกทัศน์เกี่ยวกับการดารงอยูห่ ลังความตายสื่ อ
วามหมายให้เห็นถึงความรักความผูกพันความเคารพที่มีต่อกันในวงศ์ตระกูล เป็ นต้น
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อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาบทสวดในพิ ธี ศ พของชาติ พ นั ธุ์ ไ ทดาใน สปป. ลาว : ความเชื่ อ ประเพณี
พิธีกรรม และการสื่ อความหมายจะเห็ นว่าจากความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม เป็ นสิ่ งที่มีความสัมพันธ์
ต่อกันเมื่อมีความเชื่อแล้วนามาซึ่ งพิธีกรรมเมื่อกระทาพิธีกรรมนั้นจนเป็ นเป็ นธรรมเนี ยมนิยมก็จะ
กลายเป็ นประเพณี ไป สาหรับในพิธีกรรมงานศพของชาติพนั ธุ์ไทดากลายเป็ นความเชื่ อ ประเพณี
พิธีกรรมที่ที่ฝังแน่ นสื บต่อกันมาชัว่ บรรพบุรุษ ในพิธีศพจะมีบทสวดในทุกขั้นตอน เนื้ อความของ
บทสวดจะแตกต่างกันออกไปแต่ก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็ นเอกภาพเชื่ อมโยงต่อกัน จากความ
เชื่อ ประเพณี พิธีกรรมและบทสวดนี้จะเห็นว่ามีการสื่ อความหมายทาให้เข้าใจความเป็ นตัวตนความ
เป็ นอัตลักษณ์ของชาวไทดาผ่านมิติของวัฒนธรรมได้เป็ นอย่างดี
จากผลการศึ กษาพบว่าผลการศึกษาพบว่ามีการสื่ อความหมายถึ งการยกย่องสรรเสริ ญให้
เกียรติผตู ้ าย ความกตัญญูรู้คุณ และความอาลัยอาวรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ Pitipat (2002)
ซึ่ งศึกษาเรื่ องศาสนาและความเชื่อไทดาในสิ บสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่ งกล่าวว่า
ประเพณี การตายหรื อการจัดงานศพนั้นเป็ นประเพณี ที่แสดงให้เห็ นถึ ง ความรั กความกตัญญู ของ
ลูกหลานที่มีต่อผูม้ ีพระคุณที่ตายจากไป ดังนั้นประเพณี น้ ี จึงนับว่าเป็ นประเพณี สาคัญ การจัดงานจะ
มีพิธีกรรมหลายขั้นตอนมีความสลับซับซ้อน และมีความยุ่งยากต้องสิ้ นเปลื องค่าใช้จ่ายมากจึงจะ
ถูกต้องตามประเพณี โบราณ ครอบครัวไทดาจึงจัดพิธีศพอย่างสมบูรณ์ให้เฉพาะผูอ้ าวุโส เช่น ปู่ ย่า
ตา ยาย พ่อและแม่ และจะต้องร่ วมมือกันทั้งชุมชน
สื่ อให้เห็ นถึ ง ความเชื่ อซึ่ ง มี ห ลายประเด็น ได้แก่ ก ารประกอบพิธี ก รรมต้องถู ก ต้องตาม
ประเพณี อย่างเคร่ งครัดซึ่ งสอดคล้องกับ Sribusara (2014) กล่ าวถึ ง พิธี กรรมของชาวไทดาไว้ใ น
หนังสื อ ไทดาราพัน ไว้ว่า ชาวดาได้รักษาพิธีการตามจารี ตประเพณี อย่างเคร่ งครัด เช่ น เมื่อมีคน
เจ็บป่ วยจะต้องเชิญผูท้ รงคุณทางไสยศาสตร์มาทาพิธีไล่ผีและเชิญขวัญวิญญาณที่เลื่อนลอยหลงทางไป
ในเวลาฝัน ในงานศพ มีพิธีกรรมที่กระทาซ้ า ๆ ซาก ๆ อยู่หลายปี เพื่อส่ งวิญญาณผูต้ ายให้ไปในทางที่
ชอบ ในพิธีจะมีการล้มวัว ควาย ฆ่าไก่ ถ้าผูต้ ายมีตาแหน่งสู งหรื อเป็ นหัวหน้าก็จะฆ่าควายเผือก
หลายตัวยิง่ ขึ้น ซึ่งในการทาพิธีก็จะมีกฎต่าง ๆ ของสังคม
การสื่ อสารถึ งความเชื่ อว่าแถนเป็ นผูใ้ ห้กาเนิ ดมนุ ษย์และสัตว์ต่างๆ ต้องให้ความเคารพ
ความเกรงขามให้การเคารพบูชา ซึ่ งสอดคล้องกับ Na Thalang (2002) กล่าวว่า คนไทดานั้นมีความ
เชื่ อว่า แถนเป็ นผูส้ ร้ างโลกสรรพสิ่ งต่างๆ สร้ างสัตว์ มนุ ษย์ เป็ นผูก้ าหนดชะตาชี วิตมนุ ษย์ และ
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พิธีกรรมบูชาแถนแต่ละแถนก็ไม่เหมือนกันตามโอกาสและประโยชน์ที่จะได้จากแถน เช่ นถ้าอยาก
ร่ ารวยก็ทาพิธีเสนแถนบุญแถนจัง ถ้าจะขอฝนก็ทาพิธีเสนแถนฮุงแถนขาว เป็ นต้น
สื่ อเกี่ยวกับโลกทัศน์เรื่ องขวัญ เชื่ อว่าการที่คนเจ็บป่ วยนั้นเกิดจากขวัญออกจากร่ างกายไปที่
อื่นแล้วไม่กลับเข้าสู่ ร่างกายซึ่ งสอดคล้องกับ Poonsuwan (2001) ซึ่งศึกษาวิจยั เรื่ อง ลาวโซ่ งกับคริสต์
ศาสนา กล่าวว่า ถ้าขวัญอยูพ่ ร้อมเพรี ยงกันร่ างกายก็จะเป็ นสุ ข หากขวัญบางส่ วนไม่อยูใ่ นร่ างกายก็
จะทาให้เกิ ดเป็ นไข้ได้ทุกข์ร้อน ต้องทาพิธีเรี ยกขวัญให้กลับเข้ามาสู่ ร่างกายดังเดิ มจึ งจะหายจาก
อาการป่ วยไข้ เมื่ อคนตายไปขวัญทั้ง หมดก็จะออกจากร่ างกายของผูน้ ้ ันไปอย่างถาวรและกระจัด
กระจายไปตามที่ต่าง ๆ กลายสภาพเป็ นผี หากผูต้ ายเป็ นผูอ้ าวุโสของตระกูล ผูต้ ายก็จะทาพิธีส่งขวัญ
(ส่ วนหนึ่ง) ไปสู่ เมืองแถนบนสวรรค์ซ่ ึงเรี ยกว่า
เมื องฟ้ า และรั บขวัญบางส่ วนให้กลับมาอยู่ที่หิ้งบู ชาผีบรรพบุ รุ ษภายในเรื อนขวัญของผูต้ ายส่ วนนี้ ก็จะ
กลายเป็ นผีเรื อน คอยคุม้ ครองดูแลลูกหลานต่อไป ดังนั้นลูกหลานจะต้องทาพิธีเซ่นไหว้ผีเรื อน
สื่ อให้เห็นถึงการบันทึกเส้นทางกลับสู่ ถิ่นเดิมของบรรพบุรุษ ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงการโหยหา
อดีตซึ่ งสอดคล้องกับ Lueangkumma (2015) กล่าวว่าในบทสวดที่กล่าวว่า “ออมไหกิ้งลงท่า ปู่ ย่าลม
เมือบ้านเมือเมืองเฮาลอ” หมายถึง ปู่ ย่าชวนลูกหลานกลับบ้านเมืองซึ่ งเป็ นถิ่นฐานเดิมเหมือนกับการ
กลิ้งไหลงท่าน้ า ซึ่งเป็ นข้อความต่อจากส่ วนบอกทางจนไปถึงเมืองแถงเมืองลอก่อนที่เขือยจะส่ งทาง
ขึ้นเมืองฟ้า นัน่ เอง
ข้ อเสนอแนะ
1. นอกจากการศึกษาการสื่ อความหมายผ่านบทสวดในพิธีศพซึ่ งเป็ นงานอวมงคลแล้วควร
จะศึกษาบทสวดในงานที่เป็ นมงคลเช่ นบทสวดในพิธีแต่งงาน พิธีข้ ึนบ้านใหม่เพื่อให้เห็ นมุมมอง
โลกทัศน์ในการสื่ อความหมายว่ามีความต่างอย่างไร
2. ควรจะศึกษาการสื่ อความหมายผ่านคาขับซึ่ งเป็ นการแสดงออกในขณะมีความสุ ขว่าจะมี
มุมมองหรื อโลกทัศน์ต่างไปอย่างไร
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บทสรุ ป

จากการศึ ก ษาวิจยั เรื่ อง บทสวดในพิ ธีศพของชาติพ นั ธุ์ ไ ทดาใน ส.ปป. ลาว : ความเชื่ อ
ประเพณี พิธีกรรม และการสื่ อความหมาย เป็ นการศึกษาเชิงวิเคราะห์และตีความเพื่อให้มองเห็นการ
สื่ อความหมายผ่านบทสวดในพิธีศพทาให้เข้าใจโลกทัศน์ของชาติพนั ธุ์ไทดาว่ามีความเชื่อเกี่ยวกับผี
แถน มดหมอ (ผูป้ ระกอบพิธีกรรม) อันจะทาให้เกิดเป็ นประเพณี พิธีกรรมสื บต่อมาจากรุ่ นสู่ รุ่น แม้
ปั จจุบนั โลกจะก้าวไปไกลเพียงใดความเชื่ อประเพณี เหล่านี้ ยงั คงอยู่ท้ งั ที่ เป็ นส่ วนของการอนุ รักษ์
และก็ส่ วนที่ป ระพฤติ ป ฏิ บตั ิ ในวีถี ชิวิตจริ ง ส าหรั บการสื่ อความหมายผ่านบทสวดในพิ ธีศ พนั้น
ใจความสาคัญบรรพบุรุษต้องการจะสื่ อความอาลัยอาวรณ์ผู ้ที่จากไปแสดงออกถึงความกตัญญู และ
แฝงไว้ดว้ ยที่มารากเหง้าของความเป็ นชาติพนั ธุ์ไทดาว่าเป็ นใครมาจากไหน
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กาญจนา แก้วเทพ และกาจร หลุยยะพงศ์. (2560). การใช้
ประโยชน์ จากงานวิจัยด้ วยเครื่ องมือการสื่ อสาร: แนวคิดและบท
สังเคราะห์ . นนทบุรี: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั
(สกว.).

การใช้ ประโยชน์ จากงานวิจัยด้ วยเครื่ องมือการสื่ อสาร: แนวคิดและบทสั งเคราะห์
Utilizing Research with Communication Tools: Concepts and synthesis
นิษฐา หรุ่ นเกษม1
Nitta Roonkaseam

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Communication Arts Program, Faculty of Management Science, Phranakhon Rajabhat University
1

ผูป้ ริ ทศั น์ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินงานวิจยั เรื่ อง “ส้มโอโมเดล: การบูรณา
การการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมกับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน เพื่อการ
ใช้ประโยชน์องค์ความรู ้จากการวิจยั ” จากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เพื่อให้ได้สื่อ
เพื่อสื่ อสารการแก้ปัญหาและการพัฒนาในพื้นที่และชุ มชนท้องถิ่ นด้วยความรู ้จากผลงานวิจยั ของ
สกว. ในประเด็นเรื่ องส้มโอ ในพื้นที่จงั หวัดนครปฐม ผลจากการดาเนิ นโครงการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั
ได้พบว่า การสื่ อสารได้เข้ามาเป็ นตัวละครที่มีบทบาทสาคัญเพื่อขยายผลองค์ความรู ้ที่ได้รับจากการ
วิจยั
จากการดาเนินโครงการวิจยั ดังกล่าว ทาให้ผปู ้ ริ ทศั น์ได้พบว่า นับตั้งแต่ช่วงเวลา พ.ศ. 2540
เป็ นต้นมา การขับเคลื่อนเรื่ องการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เริ่ มมีมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้องค์ความรู ้
จากงานวิจยั เพื่อให้เป็ นฐานข้อมูลในการต่อยอดและพัฒนาประเทศ ตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์การวิจยั
รายประเด็นของเครื อข่ายองค์กรบริ หารงานวิจยั แห่งชาติ (คอบช.) ที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู ้จาก
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งานวิจยั เกี่ ยวข้องกับผูส้ ู งอายุและสังคมสู งวัย เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการสื่ อสารและขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ ป้ องกันแก้ไขปั ญหาเร่ งด่ วนที่เกี่ ยวข้องภาวะการสู งวัยของประชากร เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม การนาองค์ความรู ้ จากการวิจยั และข้อมูลที่มีคุณภาพมากมายเพื่อไปใช้ประโยชน์ ต่อ
ยอด ยังขาดความต่อเนื่ องและเป็ นระบบ หรื อขาดการส่ งเสริ มให้องค์ความรู ้ ถูกเผยแพร่ หรื อองค์
ความรู ้น้ นั ขาดความสมบูรณ์เพียงพอที่จะนาไปใช้ประโยชน์ได้
ดังนั้น เมื่ อสานักงานกองทุ นสนับสนุ นการวิจยั หรื อ สกว. (The Thailand Research Fund
(TRF), 2015) ได้กาหนดการนาผลงานวิจยั ไปใช้ป ระโยชน์ หรื อ Research Utilization ไว้ 5 ด้าน
ประกอบด้วย การใช้ประโยชน์ดา้ นนโยบาย การใช้ประโยชน์ดา้ นสาธารณะ การใช้ประโยชน์ดา้ น
พาณิ ชย์ การใช้ประโยชน์ดา้ นชุ มชนและพื้นที่ และ การใช้ประโยชน์ดา้ นวิชาการ ผูป้ ริ ทศั น์ท้ งั ใน
ฐานะนัก วิจ ัย ที่ ไ ด้ด าเนิ น การวิจ ัย เพื่ อ การใช้ป ระโยชน์ อ งค์ค วามรู ้ จ ากการวิจ ัย ของ สกว. และ
นัก วิ ช าการในสาขาวิ ช านิ เ ทศศาสตร์ จึ ง เกิ ด ความสนใจในหนัง สื อ จากชุ ด โครงการ “การใช้
ประโยชน์จากงานวิจยั ด้วยเครื่ องมื อการสื่ อสาร” ดาเนิ นการโดยศู นย์ส หวิทยาการชุ มชุ นศึ ก ษา
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช สนับสนุนโดย สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจยั (สกว.)
หนังสื อในชุดโครงการดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย 4 เล่ม กล่าวคือ 1) เรื่ อง “การใช้ประโยชน์
จากงานวิจยั ด้วยเครื่ องมือการสื่ อสาร: แนวคิดและบทสังเคราะห์ ” เขียนโดย รองศาสตราจารย์ ดร.
กาญจนา แก้วเทพ และ รองศาสตราจารย์ ดร.กาจร หลุยยะพงศ์ (Kaewthep, & Louiyapong, 2017)
2) หนังสื อเรื่ อง “การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ด้วยเครื่ องมื อการสื่ อสาร: การพัฒนากลุ่ มคน” 3)
หนังสื อเรื่ อง “การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ด้วยเครื่ องมือการสื่ อสาร: การบริ หารจัดการทรัพยากร” 2
เล่มนี้ มีรองศาสตราจารย์ ดร.สมสุ ข หิ นวิมาน เป็ นบรรณาธิ การ(Hinviman, 2017 (A), (B)) และ 4)
หนังสื อเรื่ อง “การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ด้วยเครื่ องมือการสื่ อสาร: การพัฒนาการเกษตร” มีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.กาจร หลุยยะพงศ์ เป็ นบรรณาธิ การ (Louiyapong, 2017) ดังนั้น แม้วา่ บทปริ ทศั น์
หนังสื อในครั้งนี้จะเน้นที่เรื่ อง “การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ด้วยเครื่ องมือการสื่ อสาร: แนวคิดและ
บทสังเคราะห์” แต่ผปู ้ ริ ทศั น์จะกล่าวถึงเนื้ อหาในหนังสื อเล่มอื่น ๆ ด้วยพอสังเขป เพื่อให้ผูอ้ ่านหรื อ
ผูส้ นใจในการดาเนิ นโครงการวิจยั หรื ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากวิจยั ได้ติดตามอ่าน
หนังสื อทั้งหมดในชุดโครงการนี้
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ในบทนาของหนังสื อเรื่ อง “การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ด้วยเครื่ องมือการสื่ อสาร: แนวคิด
และบทสังเคราะห์” หนึ่งในผูเ้ ขียน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กาจร หลุยยะพงศ์ ได้เกริ่ นไว้วา่ หนังสื อ
เล่ม นี้ แบ่ง ออกเป็ นสองส่ วน โดยส่ วนแรกเป็ น “แนวคิด ” ที่ มุ่ งเน้นแนวคิ ดการใช้ป ระโยชน์ จาก
งานวิจยั ด้วยเครื่ องมือการสื่ อสารโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ ผูท้ รงคุณวุฒิของ สกว.
ได้นาบทเรี ยนการทางานโดยใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ทั้งจาก สกว. และที่อื่น ๆ มานาเสนอให้เป็ น
ระบบ อันเป็ นการปู พ้ืนฐานให้เห็ นว่านักนิ เทศศาสตร์ จะสามารถใช้เครื่ องมื อการสื่ อสารเพื่อใช้
ประโยชน์จากงานวิจยั ได้อย่างไร
ในส่ วนที่สอง “บทสังเคราะห์” เป็ นการสังเคราะห์องค์ความรู ้ที่ได้จากชุดโครงการวิจยั “การ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ด้วยเครื่ องมือการสื่ อสาร” โดยผูเ้ ขีย น คื อ รองศาสตราจารย์ ดร.กาจร
ร่ วมกับคณะผูว้ ิจยั โดยมีที่ปรึ กษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา และ รองศาสตราจารย์ ดร.สม
สุ ข ประกอบไปด้วยงานวิจยั จานวน 12 เรื่ องของนักวิชาการนิ เทศศาสตร์ ที่ได้รับทุนสนับ สนุ นจาก
สกว. ในช่วงปี พ.ศ. 2559 ที่ดาเนินการใน 12 พื้นที่ทวั่ ประเทศ และจาแนกเป็ นประเด็นเกี่ยวกับกลุ่ม
คน การเกษตร และการบริ หารจัดการทรัพยากร
สาหรับส่ วนที่หนึ่ งซึ่ งเป็ นแนวคิดเกี่ ยวกับ “การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ด้วยการสื่ อสาร
นั้น” รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ได้ เกริ่ นนาให้เห็ นถึ งที่มาของความคิดในการจัดทาหนังสื อ
เพื่ อ ให้ ผู ้อ่ า นได้เ ห็ น ถึ ง ต้น ธารของความคิ ด เรื่ อ งการใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จ ัย ตั้ง แต่ ต้น ทาง
โดยเฉพาะจากชุดโครงการวิจยั “การบริ หารจัดการวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่ วม” ที่เป็ นต้นทางให้ได้
โยกชุดความรู ้จากชุดโครงการวิจยั เดิ มมาใช้จดั โครงสร้างชุดโครงการวิจยั เพื่อการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยั ด้วยเครื่ องมือการสื่ อสาร ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า โครงการใช้ประโยชน์ฯ เป็ นที่น่าสังเกตว่า
โครงสร้างการบริ หารจัดการชุดโครงการวิจยั นี้ นอกจากจะทาให้ผอู ้ ่านได้เห็นถึงที่มาแล้ว หากผูอ้ ่าน
ที่สนใจในกระบวนการบริ หารจัดการงานวิจยั ยังสามารถที่จะประยุกต์และโยกองค์ความรู ้ชุดนี้ ไป
ใช้ได้อีกด้วยเช่นกัน
ในการเขียนส่ วนที่หนึ่ งนี้ ผูเ้ ขียนได้เริ่ มต้นจากหัวข้อนานาความหมายด้านการใช้ประโยชน์
จากงานวิจยั ด้วยการประมวลความหมายที่หลากหลายของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ในทัศนะ
ของนัก วิจยั เพื่อท าความเข้า ใจเบื้ องต้นร่ วมกันกับผูอ้ ่าน ในขณะเดี ยวกันยังได้ปูทางไปถึ งความ
น่าสนใจและจาเป็ นของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ด้วยการแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของการ
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ไม่บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ “การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ” ไว้ในตาราต่าง ๆ ทั้งนี้ นอกจากโลกวิชาการ
แล้วนั้น การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ในโลกแห่งความจริ งก็มีนอ้ ยและแทบไม่มีเลยเช่นกัน
ต่ อ จากนั้ น ผู ้เ ขี ย นได้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ปั จ จั ย ที่ ผ ลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงใน
กระบวนการวิจยั โดยเฉพาะในส่ วนของเนื้ อหาที่แสดงให้เห็ นถึ งลักษณะของการวิจยั ระหว่างการ
วิจยั แบบวิชาการ และ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ หรื อ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม ทั้งนี้ ผูเ้ ขียน
ได้เน้นให้เห็นถึงแก่นแกนสาคัญของแนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่สะท้อนให้เห็นว่า เพราะเหตุใด
การวิจยั ประเภทนี้ จึงมีหลักประกันของการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์มากกว่าการวิจยั ในแบบ
วิชาการ ประเด็นนี้ผูป้ ริ ทศั น์อ่านแล้วเห็นว่าผูเ้ ขียนมีเจตนาที่จะเน้นย้าให้เห็นถึ ง “การวิจยั ร่ วมกัน”
ระหว่างนักวิจยั และชุ มชน โดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่มกั จะมีฐานะเป็ นกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ให้ได้
เปลี่ยนบทบาทของตนเองมาเป็ น “ผูม้ ีส่วนร่ วมและมีบทบาทในการทาวิจยั ” ในตอนท้ายของหัวข้อนี้
ผูเ้ ขียนยังได้แสดงให้เห็ นถึงขั้นตอนการวิจยั ที่ต่อเนื่ องเป็ นวงเกลียว นับแต่ข้ นั พัฒนาโจทย์การวิจยั
ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ ขั้นการวิเคราะห์และตีความข้อมูล และขั้นตอนการแบ่งปั น
ผลการวิจยั แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
ต่อมา เป็ นหัวข้อว่าด้วยเรื่ องนวัตกรรมใหม่ของการบริ หารจัดการงานวิจยั เพื่อมุ่งการใช้
ประโยชน์ โดยประมวลองค์ความรู ้จากบทเรี ยนชุดโครงการวิจยั และการบริ หารจัดการวัฒนธรรมมา
เป็ นแนวทางที่แสดงให้เห็นถึงวิธีบริ หารจัดการเพื่อการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด
ในหัวข้อนี้ ผูอ้ ่านจะได้เห็นตัวอย่างของรู ปแบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั เช่น การนาผลการวิจยั
ไปเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาในพื้นที่หรื อองค์กร การนาผลการวิจยั ไปคืนข้อมูลให้กบั ชุ มชนเจ้าของ
ปัญหา การนาผลการวิจยั เข้าไปเป็ นหลักสู ตรท้องถิ่นในโรงเรี ยน เป็ นต้น
สิ่ งที่น่าสนใจมาก คือ การขยายแนวคิดเกี่ยวกับการนาผลการวิจยั ไปใช้ เพื่อช่วยให้ผอู ้ ่านได้
เข้าใจกรอบการสังเคราะห์เนื้ อหางานวิจยั ของชุ ดโครงการวิจยั การบริ หารจัดการวัฒนธรรม โดย
ผูเ้ ขียนได้ถ่ายทอดข้อมูลแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 3 แนวคิด คือ แนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั แบ่ง
ตามทิศทางและประเภทผูใ้ ช้ แนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั จากทัศนะของมนุษยศาสตร์ และ
แนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั อย่างสมดุ ลและใช้ทุกส่ วนอย่างคุม้ ค่า โดยยกตัวอย่างให้เห็ น
อย่างชัดเจนผ่านภาพเปรี ยบเทียบ การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั อย่างคุม้ ค่าด้วยภาพต้นมะม่วง ที่
ต้องมองเห็นให้มากว่าต้นมะม่วง เช่ น เห็นลาต้นที่สามารถนามาใช้เป็ นฟื นได้ เห็นใบที่ร่วงหล่นลง
มาที่ สามารถนามาทาเป็ นปุ๋ ยคอกปุ๋ ยหมักได้ เป็ นต้น สารั ตถะในหัวข้อนี้ ประเด็นสาคัญที่ผูเ้ ขี ยน
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ต้องการนาเสนอ คือ มิติของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ทั้ง จากเนื้อหาหรื อผลงานวิจยั และจากตัว
วิธีก ารวิจยั ด้วยการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม ที่ จะท าให้แม้แต่ตวั วิธี การวิจยั เองก็สามารถจะนาไปใช้
ประโยชน์ได้
หัวข้อ ถัดมา กรอบการสัง เคราะห์ ก ารใช้ประโยชน์ จากงานวิจยั ในชุ ดโครงการบริ หาร
วัฒนธรรม นับเป็ นหัวข้อที่ สาคัญมาก เพราะผูเ้ ขียนได้ขยายความให้เห็นจากตัวอย่างของจริ งจาก
ประสบการณ์ดาเนินการวิจยั อย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ผเู ้ ขียนยังได้ยกตัวอย่างมาเป็ นแนวทางที่จะทา
ให้ผอู ้ ่านสามารถคัดเอาส่ วนเสี้ ยวของความรู ้ที่ผเู ้ ขียนถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
ของตนเองได้อีกด้วย ดังเช่น รู ปแบบกิ จกรรมการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ดว้ ยการคืนข้อมูล
ให้กบั ชุ มชน ที่ สามารถเลื อกดาเนิ นการได้อย่างหลากหลายตามเป้ าหมายที่ได้ต้ งั ไว้ เช่ น การคื น
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การคืนข้อมูลเพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาของชุมชน การคืน
ข้อมูลเพื่อกระตุน้ ให้ชุมชนขบคิดทบทวนต่อประเด็นการวิจยั หรื อการคืนข้อมูลเพื่อกระตุน้ ให้ชุมชน
คิดค้นกิจกรรมสาหรับอนาคตเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เป็ นปั ญหา ทั้งนี้ อาจด้วยวิธีการต่าง ๆ
เช่น การนาเสนอแบบปากเปล่า การจัดเวทีเสวนาที่มีผทู ้ รงคุณวุฒิร่วมให้ขอ้ เสนอแนะด้วย เป็ นต้น
หัวข้อสุ ดท้ายของส่ วนแรกนี้ คือ การใช้ประโยชนจากงานวิจยั : มุมมองด้านการสื่ อสาร ใน
ส่ วนนี้ ผูเ้ ขียนได้แสดงให้เห็นถึงความสาคัญอย่างยิ่งยวดของการสื่ อสาร ในการเป็ น “ตัวสื่ อกลาง”
เพื่อเชื่ อมช่ องว่างระหว่างผลการวิจยั ของนักวิชาการกับคนกลุ่ม ต่า ง ๆ ที่จะได้ใ ช้ป ระโยชน์จาก
งานวิจยั เนื่องจาก นักนิเทศศาสตร์ จะเป็ นผูท้ ่ีใ ช้การสื่ อสารเพื่อทาหน้าที่แปลเนื้ อหาวิชาการให้ผรู ้ ับ
สารกลุ่มต่าง ๆ เข้าใจได้ ในประเด็นนี้ ผูป้ ริ ทศั น์มีความเห็นสอดคล้องกับการเน้นความของผูเ้ ขียนว่า
นักนิ เทศศาสตร์ มิใ ช่ เป็ นเพีย งแต่ผูถ้ ่ ายทอดหรื อแพร่ ก ระจายความรู ้ แก่ ผูร้ ั บ สารทัว่ ไปอย่า งเดี ย ว
เท่านั้น หากแต่จะต้องเป็ นผูจ้ ดั ส่ งความรู ้แก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการหรื อจาเป็ นต้องใช้อีกด้วย เนื่องจากผูร้ ับสาร
แต่ละกลุ่มจะมีคุณลักษณะและความต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั ที่แตกต่างกัน
สาหรับส่ วนที่สองซึ่ งเป็ นบทสังเคราะห์ชุดโครงการวิจยั การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ด้วย
เครื่ องมือการสื่ อสารนั้น ผูเ้ ขียน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กาจร ได้เน้นหนักให้เห็นการใช้ประโยชน์
จากงานวิจยั ในด้านของชุมชนและพื้นที่ ทั้งนี้ ประโยชน์จากงานวิจยั จะมี 5 ด้านด้วยกัน คือ การใช้
ประโยชน์ดา้ นนโยบาย สาธารณะ พาณิ ชย์ ชุ มชนพื้นที่ และวิชาการ โดยแสดงให้เห็นวัตถุประสงค์
หลักของชุ ดโครงการใช้ประโยชน์ฯ ด้วยเครื่ องมือการสื่ อสารโดยเน้นประโยชน์ต่อชุ มชนและพื้นที่
และวัตถุ ป ระสงค์ย่อย ซึ่ งผูป้ ริ ทศั น์เห็ นว่า ผูเ้ ขี ยนได้แสดงให้เห็ นถึ งกรอบแนวคิ ดหลักที่ ยึดโยง
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วัตถุ ประสงค์ของชุ ดโครงการอย่างชัดเจน นัน่ คือ การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ด้วยเครื่ องมือการ
สื่ อสาร การวิจยั เชิ งปฏิ บ ตั ิ ก ารแบบมีส่ วนร่ วม และการวิเคราะห์ผูม้ ี ส่ วนได้ส่วนเสี ย รวมถึ งการ
สื่ อสารเพื่อการพัฒนาตามกระบวนทัศน์กระแสทางเลือก
ต่อจากนั้น ผูเ้ ขียนได้แสดงให้เห็นถึ งขั้นตอนและช่ วงเวลาการดาเนิ นการวิจยั ซึ่ งมี 3 ช่ วง
ด้วยกัน คือ ช่วงก่อตัวโครงการ ช่วงโครงการย่อยเริ่ มดาเนินกิจกรรมลงพื้นที่และปฏิบตั ิการวิจยั แบบ
มีส่วนร่ วม และช่วงถอดบทเรี ยนเพื่อนาไปสู่ การสังเคราะห์ความรู ้ ท้ งั ในระดับตัวนักวิจยั และระดับ
ชุ ดโครงการ ในส่ วนนี้ ผูเ้ ขี ย นยัง ได้นาเสนอเนื้ อหาที่ สาคัญให้ผูอ้ ่า นได้เห็ นถึ ง กรอบที่ ใ ช้ในการ
สังเคราะห์ โดยเฉพาะการใช้เครื่ องมือการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ที่จะต้องอธิ บายให้เห็นว่ามีการ
ดาเนินการอย่างไรและมีการขยายเครื่ องมือหรื อไม่
ต่อมา ผูเ้ ขียนยังได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์จากชุดโครงการ โดยอธิบายให้เห็นถึงความรู ้ใหม่
ด้านการวิเคราะห์ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ซึ่ งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อประเด็น และบางครั้งก็มี
อ านาจและมี ค วามส าคัญ ต่ อ ประเด็ น ปั ญ หาต่ า ง ๆ การดึ ง คนกลุ่ ม นี้ ให้ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการวิจยั จึงเป็ นเรื่ องจาเป็ น หรื อในเรื่ องความรู ้ใหม่ในการคืนข้อมูลที่จะต้องมีการออกแบบ
เนื้อหาและจัดรู ปแบบการคืนข้อมูล การเติมเต็มข้อมูล และการคืนข้อมูลในช่ วงระหว่างการทาวิจยั
และการใช้การมีส่วนร่ วมให้คนในชุ มชนเป็ นผูร้ ่ วมคืนข้อมูล ทั้งนี้ ผูเ้ ขียนยังได้ยกตัวอย่างให้ผอู ้ ่าน
ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนจากโครงการวิจยั ย่อยต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว ผูป้ ริ ทศั น์ยงั เห็นอีกด้วย
ว่า เนื้ อหาในส่ วนนี้ มีประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่จะนาความรู ้ที่ได้รับ
จากการอ่านหนังสื อเล่มนี้ไปใช้ต่อได้อย่างไรในอนาคตอีกด้วย
หนัง สื อเล่ ม นี้ นอกจากจะให้ป ระโยชน์ก ับ นัก นิ เทศศาสตร์ แล้ว ยัง เป็ นแนวทางส าหรั บ
ผูส้ นใจทัว่ ไปที่จะนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ต่อและสานก่อความรู ้ในด้านนี้ให้เพิ่มพูนมากยิง่ ขึ้น
ความยาว 207 หน้าของหนังสื อเล่ มนี้ นับว่าน้อยมากเมื่ อเที ยบกับ การประมวลองค์ความรู ้ จากชุ ด
โครงการที่ เป็ นการปูพ้ืนฐานให้เห็ นว่านักนิ เทศศาสตร์ จะสามารถใช้เครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อใช้
ประโยชน์จากงานวิจยั ได้อย่างไร
เพื่ อ ให้ ไ ด้อรรถรสในการอ่ า นมากยิ่ง ขึ้ น ผู ป้ ริ ท ัศ น์แ นะนาให้ผูอ้ ่ า นอ่ า นหนัง สื อในชุ ด
โครงการการใช้ประโยชน์ฯ เพิ่มเติม กล่าวคือ
หนังสื อเรื่ อง “การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ด้วยเครื่ องมือการสื่ อสาร: การพัฒนากลุ่มคน”
หนังสื อเล่มนี้แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างรู ปธรรมจากการดาเนินโครงการวิจยั ย่อยที่เกี่ยวข้องกับ “กลุ่ม
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คน” 4 กลุ่ ม ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชาติ พ ัน ธุ์ กลุ่ ม คนพิ ก าร กลุ่ ม ผู ้สู ง อายุ และกลุ่ ม คนไร้ สั ญ ชาติ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สมสุ ข บรรณาธิการของหนังสื อเล่มนี้ได้ช้ ีให้เห็นว่า บทเรี ยนจากโครงการวิจยั ทั้งสี่
เรื่ อ งในสี่ ก ลุ่ ม คนนี้ ได้แ สดงให้ เ ห็ น ว่า การขยายผลการใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จ ัย ด้ว ยการใช้
กระบวนการสื่ อสารที่แปลงความรู ้ มาเป็ นพลังนี้ จะสามารถเสริ มอานาจให้กลุ่มคนชายขอบแต่ละ
กลุ่มได้ส่งเสี ยงเรี ยกร้องสิ ทธิ และความชอบธรรมเพื่อให้ได้มีพ้นื ที่ทางสังคมของตนได้
หนังสื อเรื่ อง “การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ด้วยเครื่ องมือการสื่ อสาร: การบริ หารจัดการ
ทรัพยากร” สารั ตถะในหนังสื อเล่มนี้ สามารถสรุ ปได้จากบทนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมสุ ข
บรรณาธิ การของหนังสื อ ที่แสดงให้เห็นว่า ปั ญหาหลักในการบริ หารจัดการทรัพยากรนั้น มิได้อยูท่ ี่
ตัวทรัพยากรแต่ปัญหาอยูท่ ี่การบริ การจัดการ ที่อาจทาให้เกิดความไม่ลงรอยหรื อแม้แต่นาไปสู่ ความ
ขัดแย้งได้ในที่สุด ดังนั้น โครงการวิจยั ย่อยที่จะใช้เครื่ องมือการสื่ อสารเพื่อสารต่อการนาองค์ความรู ้
จากโครงการวิจยั ของ สกว. ไปขยายผลและใช้ประโยชน์ต่อในสังคม จึงจาเป็ นต้องออกแบบการ
สื่ อสารอย่างแยบยลและจาเป็ นต้องมีการสื่ อสารแบบมีส่วนร่ วมบนหลักการสิ ทธิ เจ้าของวัฒนธรรม
อีกด้วย
หนังสื อเรื่ อง “การใช้ประโยชน์จากงานวิจยั ด้วยเครื่ องมือการสื่ อสาร: การพัฒนาการเกษตร”
เมื่อรองศาสตราจารย์ ดร.กาจร บรรณาธิ การของหนังสื อเล่มนี้ ได้โปรยความผ่านเนื้อเพลงกสิ กรไทย
เพื่อให้เห็นจุดเริ่ มต้นของการส่ งเสริ มการเกษตรในประเทศไทย จากการเกษตรแบบอุตสาหกรรมที่
พึ่งพาเครื่ องจักร เทคโนโลยี และสารเคมี จนกระทัง่ เกิดผลกระทบเชิ งลบ จึงก่อให้เกิ ดการเปลี่ยน
กระบวนทัศ น์ ก ารเกษตรแบบใหม่ ด้วยแนวทางเกษตรยัง่ ยืนและเกษตรอิ นทรี ย ์ การสื่ อสารเพื่อ
พัฒนาการเกษตรที่ขยายตัวออกไปจากการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั จึงเป็ นเรื่ องที่น่าสนใจและน่า
อ่านเป็ นอย่างยิง่
องค์ความรู ้จากหนังสื อทั้งหมดในชุ ดโครงการวิจยั นี้ นอกจากจะทาให้ผูอ้ ่านเข้าใจการใช้
ประโยชน์จากงานวิจยั ด้วยเครื่ องมือการสื่ อสารอย่างชัดเจนแล้วนั้น สารัตถะสาคัญจากหนังสื อทั้ง 4
เล่มยังเป็ นแนวทางสาคัญให้ผอู ้ ่านนาไปประยุกต์ใช้เพื่อขยายผลองค์ความรู ้ที่ได้รับจากการวิจยั ด้วย
เครื่ องมือการสื่ อสารได้อีกด้วย
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หลักเกณฑ์ การเสนอบทความวิชาการหรื อ
บทความวิจัยเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร
1. ส่ งบทความวิจยั ฉบับเต็มในรู ปแบบของ Word File จานวน 1 ชุด เป็ นแฟ้มข้อมูล
อิเล็กทรอนิคส์โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 หรื อ 2010 ไปที่เว็บไซต์
http://rommayasan.bru.ac.th
2. เป็ นบทความด้า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ที่ เกี่ ย วกับ ภาษา ภาษาศาสตร์ และ
วรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ชาติพนั ธุ์ บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ ดนตรี และนาฏศิลป์
ศิลปกรรม ประเพณี วฒั นธรรม การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี กฎหมายและการเมือง
การปกครอง การพัฒนาสังคมและสังคมศึกษา การศึกษา และ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรี ยนรู ้
3. ความยาวของบทความโดยนับรวมรู ปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี)
จานวน 10-15 หน้ากระดาษ A4
4. แบบอักษร (Font) บทความ
4.1 ให้พิมพ์ดว้ ยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 และพิมพ์เนื้อหาในลักษณะ
คอลัมน์เดียว (One column) กาหนดระยะห่างระหว่างบรรทัดเป็ นแบบระยะพิมพ์เดี่ยว (single space)
4.2 ชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ดว้ ยตัวหนาโดยใช้ขนาดอักษร
18 กึ่งกลางหน้ากระดาษ กรณี เป็ นภาษาอังกฤษ ให้ใช้อกั ษรตัวแรกเป็ นตัวใหญ่สาหรับคาหลักต่างๆ
4.3 ชื่อ-นามสกุลผูเ้ ขียน (และอาจารย์ที่ปรึ กษา) พิมพ์ดว้ ยตัวหนาโดยใช้ขนาด
อักษร 16 กึ่งกลางหน้ากระดาษ ให้ใช้หมายเลขกากับชื่อผูเ้ ขียนหรื ออาจารย์ที่ปรึ กษา
4.4 ชื่อสาขาวิชา คณะ และสถาบันการศึกษาต้นสังกัด ให้พิมพ์ที่บรรทัดล่างต่อจาก
ชื่อผูว้ จิ ยั ชิดขอบซ้าย พิมพ์อกั ษรเป็ นตัวบางขนาด 14
5. เป็ นบทความภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ บทความภาษาอังกฤษและบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษที่แปลมาจากบทคัดย่อภาษาไทยต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับรอง
จากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อนส่ งให้บรรณาธิ การ
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6. ต้องเป็ นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ที่ใดมาก่อนหรื ออยูร่ ะหว่างการพิจารณาจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น
7. บทความต้องมีสาระสังเขป (บทคัดย่อ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 1
หน้ากระดาษ A4 หรื อระหว่าง 150-200 คา ในกรณี ที่เจ้าของบทความเป็ นชาวต่างประเทศ ให้เขียน
บทคัดย่อเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
8. ผูเ้ ขียนบทความจะต้องปฏิบตั ิตามระบบการอ้างอิงเอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอ
บทความวิชาการหรื อบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร อย่างเคร่ งครัด
9. บทความที่ส่งมาตีพิมพ์จะได้รับการกลัน่ กรองจากผูท้ รงคุ ณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 2 ท่าน ถ้าผูท้ รงคุณวุฒิ 1 ใน 2 ท่านไม่เห็นควรให้ตีพิมพ์ ก็จะส่ งบทความนั้นไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ
ท่านที่ 3 พิ จารณา ทั้งนี้ บทความที่ จะได้รับการตี พิมพ์ในวารสารวิช าการ รมยสาร ต้องผ่านการ
พิจารณาเห็นควรให้ตีพิมพ์โดยผูท้ รงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน
10. ผลการพิจารณาให้ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ รมยสาร ให้ถือมติของกอง
บรรณาธิการเป็ นที่สุด
11. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิ การจะแจ้งให้ทราบ แต่จะไม่ส่ง
ต้นฉบับคืนให้ผเู ้ ขียน
12. ผูเ้ ขียน/คณะผูเ้ ขียน (ผูว้ ิจยั /คณะผูว้ ิจยั ) ต้องเขียนข้อมูลส่ วนตัวโดยย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไว้ในส่ วนท้ายสุ ดของบทความต่อจากเอกสารอ้างอิง โดยให้ระบุคานาหน้าชื่ อ (นาย/
นาง/นางสาว) ตาแหน่งทางวิชาการ (ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) (ถ้ามี)
คุ ณวุฒิปริ ญญาเอก (ดร.) (ถ้า มี ) พร้ อมใส่ ขอ้ มู ลที่ อยู่ให้ครบถ้วนสมบู รณ์ รวมทั้งรหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมลด้วย ในกรณี ที่เป็ นนักศึกษาปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก ให้เขียนเฉพาะ
ข้อมูลนักศึกษาเท่านั้นโดยไม่ตอ้ งใส่ ขอ้ มูลของอาจารย์ที่ปรึ กษา
ตัวอย่างเช่น
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⁎ ส่ วนประกอบของบทความวิชาการและบทความวิจัย ⁎

⁎ บทความวิชาการ
ในการเขียนบทความวิชาการ ควรชี้ ประเด็นที่ตอ้ งการนาเสนอให้ชดั เจนและมีลาดับเนื้ อหา
ที่เหมาะสมเพื่อให้ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจได้ชดั เจน บทความวิชาการควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ชื่ อ เรื่ อ ง (Title) ชื่ อ เรื่ อ งควรมี ท้ ัง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ โดยพิ ม พ์ชื่ อ เรื่ อ งเป็ น
ภาษาไทยก่อนและตามด้วยชื่อเรื่ องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
2. บทคัดย่อ (Abstract) สรุ ปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน และให้เขียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็ นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ หรื อ
ระหว่าง 150-200 คา
3. คาสาคัญ (Keyword) ระบุคาสาคัญของเนื้ อหาที่เหมาะสมสาหรับนาไปใช้เป็ นคาสื บค้น
ในระบบฐานข้อมูล ไม่เกิน 5 คา ใต้บทคัดย่อ
4. บทนา (Introduction) นาเสนอข้อมูลเบื้องต้นของเนื้ อหา รวมทั้งระบุถึงขอบเขตเนื้ อหา
ของบทความ
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5. เนื้อ หา (Body of Text) ระบุ เนื้ อหาหลัก ของบทความ โดยแบ่งออกเป็ นประเด็นย่อยๆ
และมีการจัดเรี ยงลาดับหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา
6. บทสรุ ป (Conclusion) สรุ ปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจนและสั้นกระชับ
7. เอกสารอ้ างอิง (References) อ้างอิงแบบแทรกในเนื้ อหา (In-text citation) โดยใช้ระบบ
นาม-ปี (Author-Year) ตามรู ปแบบ APA (American Psychological Association) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6
(6th edition) และเอกสารอ้างอิงทุกรายการที่ปรากฏในบทความต้องมีรายชื่ อปรากฏอยู่ในรายการ
เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) ด้วย
⁎ บทความวิจัย
ให้นาเสนอผลวิจยั อย่างเป็ นระบบ โดยบทความวิจยั มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ชื่ อเรื่ อง (Title) ต้องมีท้ งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวแต่ละภาษาไม่เกิน 1
หน้า หรื อระหว่าง 150-200 คา
3. คาสาคัญ (Keywords) ต้องมีท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 3-5 คา
4. บทนา (Introduction) ระบุถึงความสาคัญของปัญหาที่ศึกษา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและ
ประโยชน์โดยรวมที่จะเกิดขึ้นจากผลวิจยั
5. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย (Objective) ระบุวตั ถุประสงค์ในการทาวิจยั ให้ชดั เจนและ
สะท้อนถึงภาพรวมทั้งหมดของงานวิจยั
6. วิธีดาเนินการวิจัย (Methodology) ระบุวธิ ี วจิ ยั ที่ครอบคลุมถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือวิจยั ขั้นตอนการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. ผลการวิจัย (Results) ระบุผลการวิจยั ที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึ่งต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
8. อภิปรายผล (Discussion) นาเสนอผลการวิจยั โดยอ้างโยงถึงทฤษฎีต่างๆ เพื่อมา
สนับสนุนหรื อเห็นแย้งที่สมเหตุสมผล
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9. สรุปผล (Conclusion) สรุ ปประเด็นหลักๆ ของผลการวิจยั
10. ข้ อเสนอแนะ (Recommendations) เสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
และเสนอแนะเพื่อการทาวิจยั ในครั้งต่อไป
11. เอกสารอ้างอิง (References) ใช้การอ้างอิงตามรู ปแบบ APA (American Psychological
Association) ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (6th edition)
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* การเขียนเอกสารอ้างอิง *
1. การอ้างอิงเอกสารในเนื้อหา (In-text citation) ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นสาหรับผูเ้ ขียนทั้ง
ที่เป็ นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยระบุเฉพาะนามสกุลแล้วตามด้วยปี ที่เผยแพร่ เอกสาร และ/
หรื อเลขหน้า เช่น Nuemaihom (2014) หรื อ (Nuemaihom, 2014: 23)
2. การเรี ยงลาดับเอกสารอ้างอิง ท้ายบทความ (References) ให้เรี ยงตามลาดับอักษรของชื่ อ
ผูเ้ ขียน โดยไม่ตอ้ งมีตวั เลขกากับ ให้เริ่ มด้วยรายชื่อเอกสารภาษาไทยก่อน และต่อด้วยรายชื่อเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ และชื่ อผูเ้ ขียนให้อา้ งนามสกุลก่อนโดยเขียนตามรู ปแบบเดี ยวกันกับการอ้างอิ ง
เอกสารที่เป็ นภาษาอังกฤษ
3. ในกรณี ที่ อ้า งอิ ง เอกสารที่ เป็ นภาษาไทย ให้แปลเอกสารอ้า งอิ ง นั้นเป็ นภาษาอัง กฤษ
เพิ่ มเติ มและนาไปต่ อท้า ยรายการอ้างอิง ข้างต้นภายใต้หัวข้อ Translated Thai References และให้
วงเล็บคาว่า [in Thai] ไว้ทา้ ยเอกสารอ้างอิ งด้วย และชื่ อผูเ้ ขียนให้อา้ งนามสกุลก่ อนโดยเขียนตาม
รู ปแบบเดียวกันกับการอ้างอิงเอกสารที่เป็ นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างเช่น
เอกสารอ้างอิง
อัครพนท์ เนื้ อไม้หอม. (2553). พูดอังกฤษได้ ในทุกสถานการณ์ (Speaking English in All Situations)
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ: ศูนย์การเรี ยนรู ้และผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ระบบดิจิตอล.
ดรุ ณี โยธิมาศ. (2558). ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่ องเที่ยวสาหรั บ
บุคลากรด้ านการท่ องเที่ยวในพืน้ ที่ปราสาทเมืองตา่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
(รายงานผลการวิจยั ). 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 References
Nuemaihom, A. (2010). Speaking English in all situations (2nd ed.). Bangkok: Digital Media
Learning and Production Center. [in Thai]
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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]
(สามารถดูหลักเกณฑ์และรู ปแบบการอ้างอิงเอกสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
http://rommayasan.bru.ac.th)
ให้ใช้ระบบการเขียนเอกสารอ้างอิงนี้ต้งั แต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561 เป็ นต้นไป
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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.
2. The article must be relevant to Humanities and Social Sciences of the following areas:
Language, Linguistics and Literature, Philosophy and Religion, Ethnics, Library and Information
Science, Music and Performance Arts, Fine and Applied Arts, Tradition and Culture, Tourism,
History and Archaeology, Law and Politics, Social Development and Social Studies, Education, and
Technology and Learning Innovation.
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 one
column and single spacing.
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 16
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. The English article, including the
English translated abstract, must be verified and signed by an English language expert before
being sent to the editor.
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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
manuscript will not 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.
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For example:
Assistant Professor Dr. Akkarapon Nuemaihom
English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences
Buriram Rajabhat University 439 Jira Rd., Muang District, Buriram Province 31000
Fax: 044-6128585

Tel.: 081-8204402

E-mail: akkarapon2512@gmailc.om

⁎ Components of Academic Article ⁎
To write an academic article, clear points should be identified and appropriate sequences of
the content should be considered in order to help a reader understand it 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 is written first, followed by
the English one with the same number of words.
3. Keyword: Not more than five keywords from the article content, 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.
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⁎ Components of Research Article ⁎
The research results should be presented systematically. The research article should be
composed of the following parts:
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 are 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 are 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).
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* Writing References *
1. Both Thai and foreign authors’ names in the in-text citation must be written in English
only. Moreover, their last names should be written first, followed by the year of publication, and/or
page numbers, for example, Nuemaihom (2014) or (Nuemaihom, 2014: 23).
2. When references are listed fully in alphabetical order according to the last name of the
author and not numbered. Moreover, Thai documents are written first and 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). พูดอังกฤษได้ ในทุกสถานการณ์ (Speaking English in All Situations)
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุ งเทพฯ: ศูนย์การเรี ยนรู ้และผลิตสื่ อสิ่ งพิมพ์ระบบดิจิตอล.
ดรุ ณี โยธิมาศ (2558). ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการสื่ อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่ องเที่ยวสาหรั บ
บุคลากรด้ านการท่ องเที่ยวในพืน้ ที่ปราสาทเมืองตา่ อาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
(รายงานผลการวิจยั ). 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 References
Nuemaihom, A. (2010). Speaking English in all situation (2nd ed.). Bangkok: Digital Media
Learning and Production Center. [in Thai]
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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 in effect from Vol. 16 No.1 (January-April) 2018 onwards.
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แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่..........เดือน............................. พ.ศ. ..................
เรียน
เรื่อง

บรรณาธิการวารสารวิชาการ รมยสาร
ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ รมยสาร
1. ชื่อผู้ส่งบทความ
		
(ภาษาไทย).....................................................................................................................................................
		 (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................
2. ชื่อบทความ
		 (ภาษาไทย).....................................................................................................................................................
		 .......................................................................................................................................................................
		 .......................................................................................................................................................................
		 (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................
		 .......................................................................................................................................................................
		 .......................................................................................................................................................................
3. สถานทีท่ �ำ งาน................................................................................................................................................
		 ........................................................................................................................................................................
		 โทรศัพท์ทที่ �ำ งาน..............................................................โทรศัพท์มอื ถือ......................................................
		 โทรสาร.............................................................................อีเมล..........................................................................
4. วุฒกิ ารศึกษาขัน้ สูงสุด.....................................................................................................................................
5. ตำ�แหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)............................................................................................................................
6. สถานภาพผู้ส่งบทความ
		 6.1  อาจารย์  อื่นๆ (ระบุ)......................................คณะ...................................................................
				สถาบัน....................................................................................................................................................
		 ชื่อผู้วิจัยร่วม (ถ้ามี) กรณีผู้ส่งบทความไม่เป็นนักศึกษา
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน

โทรศัพท์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
				
อีเมล : rommayasan@gmail.com เว็บไซต์: http://rommayasan.bru.ac.th
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		 6.2  นิสิต/นักศึกษา
			  ระดับปริญญาเอก
 ระดับปริญญาโท
หลักสูตร..................................................
สาขาวิชา.........................................................................คณะ.............................................................................
สถาบัน.................................................................................................................................................................
โปรดระบุชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
		 1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................
				
(ภาษาอังกฤษ)..............................................................................................................
		 ที่ทำ�งานปัจจุบัน........................................................................................................................................
		 2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................
			 (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................................
		
ที่ทำ�งานปัจจุบัน.......................................................................................................................................
7. ประเภทของบทความ
		  บทความวิจัย (Research article)  บทความวิชาการ (Academic article)
			  ภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม
 ปรัชญาและศาสนา
 ชาติพันธุ์
			  บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
 ดนตรีและนาฏศิลป์
 ศิลปกรรม
			  ประเพณีและวัฒนธรรม
 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี		
			  กฎหมายและการเมืองการปกครอง
 การพัฒนาสังคมและสังคมศึกษา		
			  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้
 การท่องเที่ยว		
8.
		
		
		
		

กรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ชือ่ –สกุล..........................................................................................................................................................
โทรศัพท์มอื ถือ.................................................................โทรสาร...................................................................
อีเมล..................................................................................................................................................................
มีความเกีย่ วข้องเป็น.......................................................................................................................................

9. สิ่งที่แนบมาด้วย
		  ไฟล์บทความวิจัย
		  ไฟล์บทความวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
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10. องค์ประกอบของบทความ
ข้าพเจ้าได้จัดทำ�บทความตามคำ�แนะนำ�การเตรียมต้นฉบับของวารสารวิชาการ รมยสาร ครบสมบูรณ์ ดังนี้
 บทความวิชาการ
 บทความวิจัย
 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 คำ�สำ�คัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 คำ�สำ�คัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 บทนำ�
 บทนำ�
 เนื้อหา
 วัตถุประสงค์การวิจัย
 บทสรุป
 วิธีดำ�เนินการวิจัย
 ประวัติผู้วิจัย
 ผลการวิจัย
 เอกสารอ้างอิง
 อภิปรายผล
 ประวัติผู้วิจัย
 สรุปผล
					
 ข้อเสนอแนะ
					
 เอกสารอ้างอิง
11. ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษได้ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของ Abstract และข้อมูลของผู้เขียนที่
แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือบทความภาษาอังกฤษแล้ว ขอรับรองว่าบทความฉบับนี้มีการใช้ภาษาอังกฤษ
ที่ถูกต้องตามหลักภาษาและหลักไวยากรณ์ทุกประการ เห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
ตำ�แหน่ง...........................................................
............/......................../...................
12. อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจบทความนี้แล้ว ขอรับรองว่าบทความวิจัยนี้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้
*(กรณีที่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา)
อาจารย์ที่ปรึกษา ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)
.........../......................../...................
13. ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ไหนมาก่อนและไม่อยู่
ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น และยินดีให้แก้ไขตามที่กองบรรณาธิการเสนอแนะ
ผู้ส่งบทความ ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
............/......................../...................
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
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ผลการพิจารณาบทความจากบรรณาธิการ
 เห็นควรดำ�เนินการส่งประเมินเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
 ไม่รับพิจารณาบทความ (ระบุเหตุผล)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม)
บรรณาธิการวารสารวิชาการ รมยสาร
หมายเหตุ
1. ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มขอตีพิมพ์บทความด้วยลายมือที่อ่านง่ายและชัดเจน
		 โดยสแกนไฟล์เป็น PDF พร้อมส่งบทความต้นฉบับ (ไฟล์ Word) ของท่านไปที่ http://rommayasan.bru.ac.th
		  ติดต่อขอลงบทความ
2. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความที่ระบุไว้ในวารสารวิชาการ รมยสาร
		 อย่างเคร่งครัด หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา
		 ให้ดำ�เนินการในขั้นตอนต่อๆ ไป
3. บทความของท่านในส่วนของ Abstract และข้อมูลของผูเ้ ขียนทีแ่ ปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือบทความทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษ
		 ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ พร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญลงลายมือชื่อรับรอง
4. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
		 ลงลายมือชื่อรับรอง
5. ผู้เขียนบทความจะต้องชำ�ระค่าดำ�เนินการตรวจประเมินบทความ (Peer review) บทความละ 3,000 บาท และ
		 ถ้ามีความจำ�เป็นต้องส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 พิจารณากลั่นกรอง ผู้เขียนต้องชำ�ระค่าตรวจประเมิน
		 บทความเพิ่มอีก 1,500 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัย
		 ราชภัฏบุรีรัมย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วารสารวิชาการ รมยสาร)” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่
		 427-1-25989-1 ในกรณีบทความของท่านไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร ทางกอง
		 บรรณาธิการ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการตรวจประเมินบทความนี้ให้ท่าน เพราะได้ใช้เงินส่วนนี้จ่ายเป็น
		 ค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
6. หลังจากบทความของท่านได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสารแล้ว ทางคณะกรรมการวารสารฯจะจัดส่งเล่ม
		 วารสารให้ท่าน จำ�นวน 1 เล่ม หากท่านต้องการมากกว่า 1 เล่ม คณะกรรมการวารสารฯขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
		 เล่มละ 350 บาท โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล rommayasan@gmail.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
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หมายเลขสมาชิก..................
(สำ�หรับเจ้าหน้าที่)

ใบสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการ รมยสาร
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................ โทรสาร..........................................................อีเมล............................................
 สมัครสมาชิก................ปี
 ต่ออายุสมาชิก..............ปี

(1 ปี 3 ฉบับ 500 บาท)		 เริม่ ตัง้ แต่ฉบับที.่ ..................................
(1 ปี 3 ฉบับ 500 บาท)
เริม่ ตัง้ แต่ฉบับที.่ ..................................
พร้อมกันนี้ได้ส่งค่าสมาชิก จำ�นวน............................บาท (ตัวอักษร.......................................................................)
โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วารสารวิชาการ รมยสาร)” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 427-1-25989-1
					
					
				

ลงชื่อ...................................................ผู้สมัคร
(..........................................................)
วันที่..............................................................

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay-in-slip) ไปทีโ่ ทรสารหมายเลข 044-612858 หรือ
อีเมล rommayasan@gmail.com
ออกใบเสร็จในนาม
ชือ่ ............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ..........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่ http://rommayasan.bru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
อีเมล : rommayasan@gmail.com เว็บไซต์: http://rommayasan.bru.ac.th
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วารสารวิชาการ รมยสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์: +6644-611-221 ต่อ 4001 โทรสาร: +6644-611-858 อีเมล: rommayasan@gmail.com

