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รศ.ดร.สารภี วรรณตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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 รมยสาร เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

กันยายน – ธันวาคม โดมิได้วางจำาหน่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ ภาษา 

วรรณกรรม ชาติพันธุ์ บรรณารักษ์ ดนตรี นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา การเมือง 

วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และสนับสนุนให้นักวิชาการทั่วไปได้มีพื้นที่ในการเผย

แพร่ผลงานและองค์ความรู้ใหม่ๆ

 บทความทางวิชาการทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่

เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นในบทความต่างๆ ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของ
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บทบรรณาธิการ

 วารสารฉบับปีที่ 14 ฉบับพิเศษนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อเผยแพร่บทความ อันเนื่องมาจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาต ิ“ราชภฏัวจิยั ครัง้ที ่4” (RUNIRAC 2016) โดยความรว่มมอืกนัของเครอืขา่ยมหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศ 

จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 

 ขอขอบคุณผู้เขียนที่ส่งบทความมาให้เราพิจารณาถึง 38 เรื่อง แต่กติกาของคุณภาพ จึงทำาให้มีบทความที่ผ่าน

การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพียง 18 บทความเท่านั้น สำาหรับผู้พลาดหวัง วารสารวิชาการ “รมยสาร” ยังพร้อมและยินดี

สำาหรับนักเรียนรู้ และมีจิตประณีตในการพัฒนาตนสู่วุฒิภาวะทางวิชาการ ในโอกาสๆ ต่อไป

 อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมระดับชาติ ตลอดจนการมานำาเสนอผลงานวิจัยด้วยภาษาอังกฤษให้คนไทยด้วย

กันเองฟังในนามของนานาชาติ ก็คงไม่ได้หมายความว่า คุณภาพได้เกิดขึ้นแล้ว ราชภัฏเราได้ก้าวเข้าสู่ระดับโลกแล้ว หาก

อยู่ที่ว่า คนราชภัฏในฐานะข้าของแผ่นดิน จะทำาอย่างไร ถึงจะทำางานวิจัยหรือทำางานวิชาการด้วยจิตประณีตเพื่อความ

แข็งแกร่งเฉพาะตน โดยเฉพาะสาขาท่ีตนรับผิดชอบ พร้อมส่งทอดความแข็งแกร่งเหล่านั้นสู่ศิษย์ ที่จะส่งผลกระทบทาง

บวกถึงชุมชนท้องถิ่นในที่สุด ทั้งนี้ การจ้องมองปลายทางโดยใช้สูตรสำาเร็จเดิมๆ อาจไม่ตอบโจทย์ปัญหาในปัจจุบัน

 ศิวกานท์ ปทุมสูติ (2559 : 17) กวีแห่งสุพรรณบุรี ผู้ก่อตั้ง ทุ่งสักอาศรม เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการ อ่านเขียน

เรียนชีวิต มากว่า 10 ปี ได้เตือนสติไว้ว่า 

 เรามักตั้งหวังอะไรที่ปลายทาง

จนลืมเราในก้าวย่างไปบ้างหนอ

ที่สุดแค่ไปถึงแล้วพึงพอ

ไม่ได้ตอได้ต้นจนจากตาย

บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

บรรณาธิการ
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Abstract
 The purposes of this study were to 1) find out whether the efficiency of the Interpretation 
Handout meet the criteria set at 60/60; 2) compare the reading for interpretation ability of English Program
students before studying with the handout and after studying; 3) figure out the Effectiveness Index of 
reading for interpretation of the students; and 4) study the satisfaction of the students towards the 
Handout of Reading for Interpretation. The samples of this study were 33 English major students studying 
in Faculty of Humanities and Social Sciences. They studied the course, Reading for Interpretation, 
taught by the researcher; and they were recruited by Simple Random Sampling. The intervention was 
done for the whole semester long with the One Group Pretest Posttest design. The Interpretation 
Handout was written by the researcher on the purpose of being able to comprehend the passages with 
implied meanings. The study found that 1) the efficiency of the Interpretation Handout was 59.70/57.01; 
2) the reading for interpretation ability of the students after studying with handout was higher than 
before studying at .01 level of statistical significant difference; 3) the Effectiveness Index of reading for 
interpretation of the students was .32; and 4) the satisfaction of the students towards the Handout 
of Reading for Interpretation was 4.38. The efficiency of the Handout was higher than the set criteria 
because each chapter of the handout provides activities for activating students’ background knowledge 
and the instructor always asks critical questions and tell the students tactics to read. The students’ 
posttest scores were higher than the pretest scores; and the effectiveness index was 32 % because the 
students learned reading from a well-written Handout, good teaching, and had experiences of questions 
and answers from the tests during the semester. The students liked the Interpretation Handout at the 
high levels since the Handout reviews the basic English such as sounds, parts of speech, and grammar 
which are useful; and it is easy to read and understand. Moreover, the questions of the exercises in the 
Handout are obvious and understandable.

Keywords: Effect, reading for interpretation handout, reading ability, English program students

Effects of Reading for Interpretation Handout on Reading Ability

of English Program Students of Buriram Rajabhat University
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาว่าเอกสาร
ประกอบการสอน การอ่านเพ่ือการตีความมีประสิทธิภาพ 
60/60 ตามที่ตั้งไว้หรือไม่ 2) เปรียบเทียบความสามารถ
ในการอ่านเพื่อการตีความของนักศึกษาสาขาวิชาภาษา
อังกฤษก่อนการเรียนและหลังการเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอน 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียน
ด้วยเอกสารประกอบการสอน และ 4) ศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน กลุ่ม
ตวัอยา่งเปน็นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาองักฤษชัน้ปทีี ่2 คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์จำานวน 33 คนที่กำาลังเรียน
วิชาการอ่านเพื่อการตีความซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้สอน นักศึกษา
เหล่านี้ได้รับการสุ่มด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย การทดลองใช้
เวลา 1 ภาคการศึกษาโดยรูปแบบการทดลองกลุ่มเดี่ยว มี
การสอบก่อนและหลังเรียน เครื่องมือการวิจัยเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนการอ่านเพื่อการตีความท่ีผู้วิจัยเขียนข้ึน
เองเพือ่เพิม่ความสามารถในการอา่นตคีวามเนือ้เรือ่งทีบ่อก
ความหมายโดยนัย การวิจัยได้ผลดังนี้ 1) ประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการสอนคือ 59.70/57.05 2) ความ
สามารถในการอ่านเพื่อการตีความของนักศึกษาหลังการ
เรยีนสงูกวา่กอ่นการเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 3) ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยเอกสารประกอบ
การสอน คือ 0.32 และ 4) ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อเอกสารประกอบการสอนคือ 4.38 ประสิทธิภาพของ
เอกสารประกอบการสอนมีค่าใกล้เคียงกับค่าท่ีตั้งไว้เพราะ
ว่าแต่ละบทเรียนในเอกสารมีกิจกรรมการกระตุ้นความรู้
เดมิ และผูส้อนถามคำาถามทีก่ระตุ้นใหเ้กดิการคิด และบอก
กลวิธีการอ่านที่ได้ผลดี 

คำาสำาคัญ : ผล, เอกสารประกอบการสอนการอ่านเพื่อการ
ตีความ, ความสามารถในการอ่านตีความ, นักศึกษาสาขา
วิชาภาษาอังกฤษ

Introduction
 English program of Faculty of Humanities 
and Social Sciences in Buriram Rajabhat University 
provides 21 English required courses with 63 credits 

for English program students to study (Bachelor of 
Arts program in English, 2012: 10-71). The contents 
of these courses are about listening, speaking, 
reading, writing, literatures, and grammars. Reading 
for Interpretation is one of those courses. The main 
purpose of the course is to equip the students 
the skill of interpreting the hidden meanings in 
the read passages. This course has 3 credits and 
the students will study this course after they have 
studied Basic Reading course. Therefore, before the 
students are able to read and interpret the implied 
meanings in the passages, they have to learn how 
to identify topic, main idea, and supporting details. 
The researcher has been teaching the Reading for 
Interpretation course for more than 5 years and 
found that most students gained grade C and 
lower (Grade Records of Piyanukool, 2010-2014). 
This means their reading ability is at average and 
low level. Another result of a test revealing the 
low reading grade of the students was the scores 
of Test of English for International Communication 
(TOEIC), which focuses on listening and reading 
skills. In the 1st semester of 2013, it was found 
that the majority of the students (52 %) gained 
200-295 points from the total score (990). Their 
reading scores ranged from 70-145 from the full 
score 490. For the 2nd semester, most students 
(50 %) gained 200-295 points, reading scores were 
70-140 (Center for Professional Assessment, Thai-
land), 2013:1-4). The reading low scores of these 
students encouraged the researcher to look for 
causes and means to solve this problem. 
 From teaching experiences, the researcher
found that some students struggled in reading 
words aloud, did not know parts of speech, could 
not speak and write in sentences, and did not 
know about Tenses or the structures of Tenses. 
For reading, some students knew few vocabularies, 
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could not catch the topic, main idea, and sup-
porting details, could not employ the knowledge 
of Thai language structures to learn English. All 
of the mentioned weakness is the knowledge of 
Basic English. 
 The researcher has been finding how to 
solve those problems and found two things: 
teaching material and teaching technique. Generally,
the professors of Buriram Rajabhat University read 
thoroughly the course description of each course 
assigned by the head of the program. Then the 
instructors who teach the same course may select 
a textbook from the publishers’ catalogues or help 
each other to write a textbook for the course. 
The professors who teach a course alone may 
select the textbook from the catalogues or write 
and compile by themselves. The books written 
by the instructors are called Teaching Handout. 
The researcher wrote Reading for Interpretation 
Handout to help the students improve reading. 
Basic knowledge of reading English was provided 
at the beginning of the book. 
 Handout has been proved to be an ef-
fective teaching media for a long time, for exam-
ple, Tavares and Silva (1999: 337-344) produced 
a teaching handout to help medical students to 
understand clearly concerning Clinical Anatomy. 
After doing a research about the benefit of the 
handout, the samples answered the three top 
advantages were for doing case study (90.00%), for 
body examining (87.00%), and for other practices 
(83.30%). Another scholar who has experienced the 
effectiveness of the handout was Bligh (2000: 1-12). 
Bligh pointed out three advantages of handouts: 
First, handouts activate background knowledge of 
the topics that the lecturer is going to give new, 
related, and more complicated information. Second,
it saves time. The professor doesn’t need to 

present the whole contents but spares the time 
for the students to ask or do exercises. Finally, 
handouts can help students to be relieved from 
heavy information, but instead, focusing on key 
ideas, techniques, or examples, the students can 
employ to enhance their understanding.
 However, employing only the handouts in 
teaching is not enough; the instructors must have 
effective teaching techniques. The teaching tech-
nique that the instructor has applied in practicing 
the students to read for interpretation is Question-
ing. In reading for interpretation, the students will 
read a variety of passages with implied meanings 
and will be asked the meanings the authors hid. 
Therefore, the professor must use the questions 
that provoke thinking. Scholars and researchers 
have accepted the benefits of questioning for 
critical reading. Goldenberg (2008: 13), for example,
proved that questioning is an instructional strategy 
supporting higher-level thinking; and the teachers’ 
questioning will enhance more thinking if they 
come along with material for students to practice. 
Dornisch & Sperling, (2006), Ozgungor & Guthrie 
(2004) used questions that required high level of 
thinking, references, and went beyond the recall of 
facts. They found that the students gained higher 
scores in the final test. 
 With the rationale and significance of the 
problems, the researcher would like to study the 
effects of Reading for Interpretation Handout on 
reading ability of English program students, under 
the Faculty of Humanities and Social Sciences.

Research Objectives
 This study comprises 4 objectives.
 1. To study whether the Reading for 
Interpretation Handout meet the efficiency set at 
60/60.
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 2. To compare the reading scores of 
the students between scores of the pretest and 
posttest.
 3. To figure the effectiveness index of the 
Reading for Interpretation Handout. 
 4. To investigate the satisfaction of the 
students towards the Reading for Interpretation 
Handout.

Research Methodology
 Population
 The population of this study was 106 
English program students studying Reading for 
Interpretation in the first semester of 2015 with 
the researcher. They were Group 1, 2, and 3.
 Samples
 The samples were 33 students recruit-
ed by Simple Random Sampling method. The 
students’ group was used as a sampling unit for 
drawing the lotto. 
 Research Instruments
 This study had 3 research instruments: 1) 
Reading for Interpretation Handout, 2) Pre-posttest, 
and 3) Satisfaction Questionnaire. The handout is 
written by the researcher and has 13 chapters. 
The pretest and posttest were 5-multiple choice 
tests with 80 questions each. The last instrument, 
satisfaction questionnaire, was employed to check 
the samples’ satisfaction towards the handout.
 Data Collection
 The researcher did the following stages 
for collecting the desired data.
 1) Take the handout to the three experts 
to give comments and suggestions. This is how 
to make the handout reliable. It was called Face 
Validity.
 2) Provide the students orientation con-
cerning the study.

 3) Have the students do the pretest 
 4) Teach reading for interpretation by 
using the handout and questioning teaching 
method
 5) Test the students with the posttest.
 6) Survey the students’ satisfaction by 
the questionnaire.
 Data Analysis
 The students’ pretest and posttest scores 
were analyzed by the statistics such percentage, 
mean, and standard deviation, while the satisfac-
tion was analyzed only by mean and standard 
deviation.
 Research Results
 The results of the study were shown in 
accordance with the research purposes.
 1. The efficiency (E) of the handout was 
figured from the pretest and posttest scores. The 
researcher set the efficiency index as E1 = 60, E2 
= 60. E1 was the percentage of the mean scores 
collected during the semester including quizzes 
and midterm test, while the E2 was the mean 
of the posttest scores. The researcher set 60/60 
because most students were not strong in reading 
English. 
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Table 1 The efficiency (E1 and E2) of the handout

Quizzes/

Test (50)

Scores during the semester (E
1
) Scores of the posttest (E

2
)

Full 

scores
S.D. Percentage

Full scores/

(40)
S.D. Percentage

Quiz 1(10) 10 3.91 1.55 39.09

Quiz 2(10) 10 5.67 1.59 56.67

Midterm test (20) 20 12.88 2.87 64.39

Quiz 3(10) 10 7.40 0.75 73.94

Total(50)/ 50 29.85 6.24 59.70 40 22.82 6.20 57.05

E
1
 / E

2
59.70 57.05

 As shown in Table 1, the E1 / E2 of the handout were 59.70/57.05. The E2 was lower than the 
set criteria, however, it was acceptable since it was not lower than 5.00 (Wattananarong, 2014: 10)
 2. The comparison between the means of the posttest and pretest scores. This was done to 
see whether the posttest mean score was higher statistically than the pretest mean score. 

Table 2 The comparison between the means of the posttest and pretest scores
Posttest Pretest t Sig.

Total S.D. Total S.D. -7.435 .000

753 22.82 6.20 476 14.42 6.24

 From the Table 2, the posttest mean score was higher than the pretest mean scores. It was 
statistical significant different at .01 level.
 3. The effectiveness index (E.I.) of the students who learned reading for interpretation by Read-
ing for Interpretation Handout and Questioning Teaching Method. This result will show the progress of 
the students’ learning; and it can be calculated by the students’ pretest scores and posttest scores. 

Table 3 The Effectiveness Index of the students who learned reading by Handout
∑ Posttest ∑ Pretest No. of Students Full Scores E.I.

753 476 33 40 0.32

 As shown in Table 3, the effectiveness index of the students who learned reading for interpre-
tation by Reading for Interpretation Handout and Questioning Teaching Method was 0.32. That means 
the students’ learning progress was 32 %.
 The above index was figured by this formula: 

∑ Posttest -∑ Pretest / (No. of Students x Full Scores) - ∑ Pretest
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 4. The satisfaction of the students towards learning reading for interpretation by Reading for 
Interpretation Handout and Questioning Teaching Method. The researcher surveyed the satisfaction by 
having the students answer the 5-rating scale questionnaire; then the researcher found the following 
results.

Table 4 The satisfaction of the students towards the handout and questioning

Questionnaire S.D. Level

1. Handout is easy to read and understand 4.48 .667 High

Highest

2. Handout and teacher’s questions provide a variety of 

techniques for constructing meanings from text.
4.18 .769 High

3. Handout is arranged from easy passages to difficult 

passages.
4.33 .692 High

4. Handout has interest passages. 4.39 .659 High

5. The length of the passages is suitable. 4.42 .614 High

6. The format and typing are clear. 4.24 .751 High

7. Handouts and teacher’s questions help me think 

critically when I read.
4.24 .663 High

8. Handouts and teacher’s questions are obvious and 

understandable.
4.48 .619 High

9. The number of chapters and stories is suitable 4.42 .663 High

The overall satisfaction 4.38 .472
 Table 4 revealed that the students satisfied with the handout and teacher’s questioning 
at the high level. The top three satisfactions were No. 2, 9, and 1.

Discussion
 The discussion will be based on the research objectives and results; therefore, there were 4 
issues of discussion.
 1. The efficiency of the Reading Information Handout was 59.70/57.05 which was 2.95 lower than 
the set criteria for the E2. However, it was acceptable since it was not more than 5% (Wattananarong, 
2014: 10). The researcher set the efficiency level at 60/60 because most students’ reading ability from 
the previous semesters was at C level. The handout met this efficiency because of the five reasons. 
First, the handout provided the revision of basic English which serves as background knowledge. Back-
ground knowledge helps the learners be ready to learn new knowledge (Bligh (2000: 1-12). Next, the 
handout was arranged from simple and personalized passages to more complicated ones. Generally, 
people learn from something easy or at the same level of their ability, then develop to the higher 
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level (Harrington, 2010). Third, the explanation in 
the handout is easy to understand and matched 
with their reading competence (Hayes, & Pugsley). 
Finally, the handout has beneficial techniques and 
strategies that help the students understand the 
passages they have read (Mckeown, Beck, & Blake, 
2009). Moreover, this finding is similar to the find-
ings of Kaewsrithong (2010) and Promkong (2010). 
They developed reading drills to enhance reading 
comprehension of primary school students.
 2. The posttest scores of the students 
were higher than the pretest scores. The difference 
was statistical significant at .01 level. Generally, 
it is no doubt that the posttest scores are higher 
than the pretest scores because the students did 
the pretest before they learned reading with the 
handout. After the pretest, the lecturer activated 
their background knowledge concerning basic 
English knowledge with the questioning methods, 
and taught them the reading strategies and tactics 
to construct the meaning of the passages. After the 
treatment was done, the posttest which contains 
the similar passages and questions was adminis-
tered again. This made the students can increase 
their posttest scores. Block (1992), Anderson (1994), 
and Smith (1994) all agreed that prior knowledge 
linked the students’ old knowledge to the new 
one. The instructor’s questioning teaching method 
also enhanced the students’ understanding (Wit, 
2003). This intervention, the researcher employed 
questioning method to guide the students to
understand the passages; and the questions of the 
posttest are familiar to the students. These are the 
reasons the posttest scores of the students were 
higher than the pretest scores.
 3. The effectiveness index of the students 
learned reading with the handout was 0.32. That 
means the students’ learning progress was 32 

%. The effectiveness index was calculated from 
the total of pretest and posttest scores and the 
number of the students. If the students’ posttest 
scores were statistical significant different than 
the pretest scores, the students’ progress will be 
high. The 32% progress is the result of the handout 
and learning and teaching activities. This reason 
was supported by Mikits (2009) and Dornisch and 
Sperling (2006). Mikits pointed out that handout 
was a very beneficial teaching media that improved 
the learners’ learning process; while Dornisch and 
Sperling found that teaching reading by questioning 
method made the students gained higher scores 
of their final test. Eison (2010) posited that the 
students were able to think critically or creative-
ly about what they read if the instructors spent 
enough time to guide them and have them to 
work with their partners or groups.
 4. The students’ satisfaction towards 
learning reading through the handout and ques-
tioning method was at the high level ( =4.38). They 
were satisfied with the review of the basic English 
knowledge, the questionings, and the explanation 
of the handout. Reviewing is like recalling the 
old knowledge of the students to learn the new 
knowledge. This was very useful for reading (Chen 
& Graves, 1995: 663-686). Moreover, questioning is 
an effective method for encouraging the students 
to think critically (Wiser & Graesser, 2007: 209-234).

Conclusion
 This study met all the 4 objectives set: 
1) The efficiency of the handout was 59.70/57.05; 
2) The posttest scores were statistical significant 
different from the pretest scores at .01 level; 3) The 
effectiveness index was 32%, and 4) The students’ 
satisfaction was at the high level.
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Recommendations
 Based on the results of the study, the researcher has the following recommendations.
 1. The instructors should always keep in mind the rules of thumb in preparing the handouts 
such as attractiveness, comprehensibility, or benefit etc.
 2. Activating background knowledge, providing a variety of reading strategies, and giving useful 
techniques are crucial for organizing learning and teaching activities.
 3. The further research may be studying the effects of other forms of teaching media with 
other teaching methods
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บทคัดย่อ
 การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) เปรยีบเทยีบระดบัความคดิสร้างสรรค์ของนกัศกึษากอ่นและหลังการใชก้จิกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษในการเรียนวิชาการทดลองสอน 2 2) เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษากอ่นและหลงัการเขา้ร่วมกิจกรรมคา่ยทีจ่ดัโดยนกัศกึษากลุม่เปา้หมาย 3) ศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาทีม่ต่ีอกจิกรรมคา่ยทีจ่ดัโดยนกัศกึษากลุม่เปา้หมาย และ 4) ศกึษาความคดิเหน็ของนกัศกึษากลุม่เปา้หมายทีม่ตีอ่
กระบวนการเรยีนการสอนทีใ่ชก้จิกรรมคา่ยภาษาองักฤษ กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก ่นกัศึกษาชัน้ปทีี ่4 หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 38 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) วิชาการทดลองสอน 2 และหลักสูตรการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิตักิารการจดักิจกรรมคา่ยภาษาองักฤษ แบบสอบถามแรงจงูใจในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษของนักเรยีนระดับมธัยมศึกษา 
แบบประเมินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษากลุ่มเป้า
หมาย แบบสอบถามสำารวจความคิดเห็นตอ่หลกัสตูรฝกึอบรม และแบบประเมนิการสอนของอาจารยอ์อนไลน ์การวเิคราะห์
ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าหลังการใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในการเรียน นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย มีระดับความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นจากระดับตำ่ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 41.79) เป็นระดับดีมาก (ร้อยละ 78.33) 
มีความคิดเห็นว่าการเรียนโดยใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพสูงมาก (ค่าเฉลี่ย 4.71) และหลักสูตรฝึกอบรมที่
ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพสูงมาก (ค่าเฉลี่ย 4.66) นักเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับแรง
จูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น จากระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.27) เป็นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44) และมีความคิด
เห็นว่ากิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพสูง (ค่าเฉลี่ย 4.37)

คำาสำาคญั : กจิกรรมคา่ยภาษาองักฤษ, กลยทุธส์ร้างแรงจงูใจในการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ, กลยทุธ์สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรค์
ของครู, ครูมืออาชีพ 

การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาครู
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Abstract
 This study aimed to 1) compare the 
student teachers’ creative thinking before and 
after the use of the English camp activities in the 
Teaching Practice 2 course, 2) compare the lower 
secondary school students’ English learning moti-
vation before and after participating in the English 
day camp organized by the student teachers, 3) 
examine the lower secondary school students’ 
opinions on the English day camp activities, and 
4) examine the student teachers’ opinions on 
the use of English camp activities in the Teaching 
Practice 2 course. The target group comprised 
38 fourth-year-English-major students (5-year 
program), the Faculty of Education, Chiang Mai 
Rajabhat University, in the second semester of the 
2014 academic year. The experimental instruments 
were a course syllabus of the Teaching Practice 
2 course, in regards to Thai Qualifications Frame-
work for Higher Education (TQF3), and a workshop 
syllabus on English camp organisation. The data 
collecting instruments were a lower secondary 
school students’ English learning motivation 
questionnaire, an English day camp evaluation 
form, a student teachers’ creative thinking test, 
a student teachers’ opinion questionnaire on the 
English camp workshop, and an online teaching 
evaluation form. The collected data were analyzed 
using average, percentage and standard deviation. 
The findings of this study were that after the use 
of English camp activities in the Teaching Practice 
course, the student teachers’ creative thinking had 
increased from a “fail” level (41.79%) to a “very 
good” level (78.33). Their opinions on the use of 
English camp activities in the Teaching Practice 
2 course was at a highest level, with an average 
of 4.71, and that of the English camp workshop 
syllabus used in the course was also at a highest 

level, with an average of 4.66. After participating 
in the English day camp organized by the student 
teachers, the lower secondary school students’ 
English learning motivation had increased from 
a moderate level, with an average of 3.27, to a 
high level, with an average of 4.44. Their opinion 
on the English camp activities was at a high level, 
with an average of 4.37.

Keywords: English camp activities, motivation 
strategies, creativity enhancement strategies, 
professional teachers

บทนำา 
 จากความพยายามของประเทศในภูมิภาค
อาเซียนในการสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ ทำาให้ประเทศไทยซ่ึงเป็น “ประตูสู่
อาเซียน” ต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
ภาษาที่มีความสำาคัญยิ่งในการติดต่อส่ือสารระหว่างคนใน
สังคมโลกและในภูมิภาค เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์การ
สร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 (สำานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2555) รายงานถึงสภาพปัญหาจากการจัด
และพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระยะที่
ผา่นมาวา่จำาเปน็ตอ้งปรบัปรงุดา้นคณุภาพการศกึษาระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยเฉพาะภาษาองักฤษซึง่ผูเ้รยีนมผีล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตำ่ากว่าร้อยละ 50 ในทุกระดับชั้น อีก
ทั้งคะแนนเฉล่ียที่ได้ยังลดลงจากปีที่ผ่านมาอีกด้วย และ
นอกจากผลสัมฤทธิ์ของวิชาภาษาอังกฤษซ่ึงเป็นวิชาหลัก
จะตำ่าแล้ว มาตรฐานความสามารถยังได้คะแนนตำ่า ในเรื่อง
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและความคิด
สร้างสรรค์ด้วย และจากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้น
ฐาน (O-NET) ที่จัดสอบให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาในสงักัดสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 2 ในปกีารศกึษา 
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2554-2557 ที่ผ่านมา พบว่านักเรียนมีผลคะแนนสอบอยู่
ในระดับตำ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกปีการศึกษา 
(รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 2558)
 สาเหตุสำาคัญของปัญหาผลการเรียนภาษาอังกฤษ
ตำ่าคือ ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ซ่ึง
เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงผู้ท่ีมีบทบาท
สำาคัญก็คือครูผู้สอนท่ีมีหน้าท่ีหลักในการสร้างแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษให้เกิดข้ึนต้ังแต่ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืน
ฐาน ซ่ึงครูท่ีจะสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมท่ีส่งเสริมแรงจูงใจ
ในการเรียนได้ก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะทำาให้การเรียน
การสอนมีความหลากหลาย กระตุ้นความสนใจ และส่งเสริม
แรงจูงใจของผู้เรียนได้ การดำาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน
ของครูจึงเป็นนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา โดยสนับสนุนกิจกรรม
การดำาเนินงานในการพัฒนาการเรียนการสอนในพ้ืนท่ีและ
สนับสนุนให้ทุกสถานศึกษาจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
(English Camp) เป็นประจำาทุกปี (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2549) เน่ืองจากค่ายภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเน่ืองจากให้ประสบการณ์ในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ สร้างทักษะทางสังคมและความเป็นผู้นำา 
สร้างความม่ันใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ประจำา
วัน พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้
ปัญหา การทำางานเป็นกลุ่ม จริยธรรม สร้างทักษะการเรียน
และทักษะภาษาสำาหรับการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึนไป (Ismail 
and Tahir, 2011) 
 นอกจากปัญหาด้านผู้เรียนแล้วปัญหาด้านครู
ผู้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษก็มีความสำาคัญยิ่ง 
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเรียนในหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่เป็น
ผู้เรียนที่สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยอื่นของรัฐไม่ได้ 
เพราะมผีลการเรยีนภาษาองักฤษทีไ่มด่นีกั และยงัตอ้งการ
การพัฒนาในเรื่องความคิดสร้างสรรค์อีกมาก เพราะ
จากการสำารวจความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา
หลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติในมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่
พบว่า ปัญหาสำาคัญท่ีรองมาจากปัญหาด้านความรู้ภาษา
อังกฤษของนักศึกษา คือ นักศึกษาไม่มีความคิดสร้างสรรค์ 

มักใช้วิธีคัดลอกมาจากสื่อต่างๆ และไม่สามารถแยกแยะ
ได้ว่าสื่อใดมีคุณภาพและสื่อใดไม่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นปัญหา
ใหญ่ท่ีต้องได้รับการแก้ไข เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็น
ส่ิงจำาเป็นต่อสังคมในการที่จะดำารงไว้ซ่ึงสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ และเป็นหัวใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 
ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นองค์ประกอบสำาคัญยิ่งต่อการ
ศึกษา (Robinson, 2010) 
จากปัญหาและความสำาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะทำาการศึกษาการใช้กิจกรรมค่ายภาษา
อังกฤษเป็นกลยุทธ์สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียน
มธัยมศึกษาภาคบงัคับ (โรงเรยีนขยายโอกาส) ซ่ึงเปน็ผู้เรยีน
ภาษาอังกฤษในระดับเริ่มต้นและมีโอกาสสัมผัสกับภาษา
องักฤษนอ้ยกวา่ผู้เรยีนในโรงเรียนในเมอืง อกีทัง้ยงัขาดแรง
จงูใจทีจ่ะเรยีนภาษาองักฤษเพราะไมเ่หน็ถึงความสำาคญัของ
ภาษาองักฤษในชวีติประจำาวนั เมือ่จบการศกึษาภาคบังคบั
แล้วมักเข้าสู่ตลาดแรงงานทันที หรือเรียนต่อสายอาชีพ ดัง
นัน้จงึควรไดร้บัการสรา้งแรงจงูใจใหม้คีวามสนใจทีจ่ะศึกษา
เรียนรู้ด้วยตนเองและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมี
คุณภาพ นอกจากนี้กิจกรรมค่ายยังจะช่วยส่งเสริมความ
คิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งต้องเตรียมพร้อม
ดา้นความรูแ้ละประสบการณก์อ่นเข้าสู่การฝึกประสบการณ์
วชิาชพีครเูตม็รปูในชัน้ปทีี ่5 และจะออกไปประกอบวชิาชพี
ครูหลังจบการศึกษาในฐานะครูมืออาชีพผู้มีส่วนสำาคัญใน
การขับเคลื่อนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เปรียบเทียบระดับความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษากลุ่มเป้าหมายก่อนเรียนและหลังการใช้กิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษในการเรียนวิชาการทดลองสอน 2
 2. เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการเรียนรู้
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษากอ่นและหลงัการ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายที่จัดโดยนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
 3. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ที่มีต่อกิจกรรมค่ายที่จัดโดยนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
 4. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ท่ีมีต่อกระบวนการเรียนการสอนท่ีใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
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วิธีดำาเนินการวิจัย 
 ในการดำาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำาเนินการ
ตามแบบแผนการทดลองกลุม่เดยีว โดยประเมนิกอ่น – หลัง 
การทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) 
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 หลักสูตรครุ
ศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาองักฤษ (5 ป)ี คณะครศุาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
การทดลองสอน 2 (Teaching Practice 2) ในภาคเรียนท่ี 2
ปีการศึกษา 2557 เพื่อเตรียมความพร้อมสำาหรับการออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูปในช้ันปีท่ี 5 จำานวน 38 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มี 2 ประเภท ได้แก่
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
  1.1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
วิชาการทดลองสอน 2 (Teaching Practice 2) ซ่ึงใช้
เป็นแนวทางในการสอนและการปฏิบัติกิจกรรมสำาหรับ
นักศึกษาก่อนและหลังการฝึกอบรม
  1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
  2.1 แบบสอบถามแรงจูงใจในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ก่อนและหลัง
การร่วมกิจกรรม โดยหัวข้อคำาถามจะถามเก่ียวกับแรง
จูงใจเชิงเครื่องมือ (Instrumental motivation) และแรง
จูงใจเชิงบูรณาการ (Integrative motivation) ซ่ึงปรับ
มาจากแบบสอบถามแรงจูงใจของ Gardner (Gardner’s 
Attitude/Motivation Test Battery) มีลักษณะเป็นแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบ Likert Scale (Gardner, 
2004)
  2.2 แบบประเมินกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
สำาหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย ใช้แบบมาตราส่วน
ประเมิน 5 ระดับ (Rating Scale) ของ Likert จำานวน 15 ข้อ
  2.3 แบบวดัความคดิสรา้งสรรคข์องนกัศกึษา 
ก่อนและหลังการเรียนวิชาการทดลองสอน 2 เป็นแบบ
ทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance เป็นแบบวัดที่
อาศัยรูปภาพ (Figural TTCT: Thinking Creatively with 
Pictures) เนือ่งจากมคีวามเหมาะสมกบัผูท้ำาแบบวดัทกุเพศ

ทุกวัย และสร้างบรรยากาศในการทำาแบบวัดที่ผ่อนคลาย 
ไม่กดดันเหมือนลักษณะของการทดสอบ ประกอบด้วย 3 
กจิกรรมไดแ้ก่ การวาดภาพ การตอ่เตมิภาพใหส้มบูรณ ์และ
การใช้เส้นคู่ขนานที่กำาหนดให้ ใช้เวลาชุดละ 10 นาที
  2.4 แบบสอบถามสำารวจความคิดเห็นต่อ
หลักสูตรฝึกอบรม เป็นแบบสอบถามที่แยกประเด็นการ
ประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาและหลักสูตรการ
ฝึกอบรม ดา้นความเหมาะสมของวทิยากร และดา้นการนำา
ความรู้ไปใช้ เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับตามแบบ Likert 
Scale (Gardner, 2004)
  2.5 แบบประเมินการสอนของอาจารย์ทาง
เว็บไซต์ของสำานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่
 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้
 นักศึกษากลุ่มเป้าหมายทำาแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน แล้วจึง
รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดกิจกรรมค่ายภาษา
อังกฤษสำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดย
วิทยากรซึ่งเป็นเจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญด้านการจัดอบรมค่ายภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน
ในระดับต่างๆ จำานวน 2 ท่าน และรับเอกสารประกอบการ
อบรม 3 เล่มได้แก่ คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนที่รวบรวมขึ้นโดยผู้วิจัย หนังสือแนวทางการจัด
ค่าย (สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำานักคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2552) และหนงัสอืแนวทาง
การจัดกิจกรรมค่ายอาเซียน (สำานักวิชาการและมาตรฐาน
การศกึษา สำานกัคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน, 2554)
นักศึกษาเข้ากลุ่มๆ ละ 10 คน เลือกโรงเรียนที่จะไปจัด
กิจกรรม 1 โรงเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับ 
(โรงเรียนขยายโอกาส) ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ และโรงเรียนที่ตอบรับมา
จำานวน 4 โรงเรียนไดแ้ก ่โรงเรยีนวดัชา่งเคีย่น โรงเรยีนบา้น
ป่าเสร้า โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียน เชียงใหม่ และโรงเรียน
บ้านศรีบุญเรือง
 หลังจากระดมความคิด วางแผนการจัดกิจกรรม 
โดยมีหัวข้อกิจกรรมคือ The English Camp for the 
ASEAN Community โดยสร้างหลักสูตรฝึกอบรมตามท่ีได้
เรียนมา ออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายสร้างสรรค์ แปลก
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ใหม่ สนุกสนาน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษ 
ท้ังการฟัง พูด อ่าน เขียน คำาศัพท์และโครงสร้างต่างๆ ใน
กรอบเน้ือหาประชาคมอาเซียน และสมาชิกกลุ่มทุกคน
ต้องมีโอกาสได้เป็นผู้นำากิจกรรม หลังจากวางแผนกิจกรรม
นักศึกษาแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรมเสมือนจริงกับเพ่ือน
ร่วมการอบรมท้ัง 38 คน เป็นเวลา 1 เดือน ก่อนลงพ้ืนท่ีจัด
กิจกรรมในโรงเรียนท่ีได้วางแผนไว้ หลังจากการจัดกิจกรรม
นักศึกษาผู้จัดกิจกรรมแต่ละกลุ่มประชุมสรุปกิจกรรม สรุป
ผลการประเมินกิจกรรม และจัดทำารายงานการดำาเนิน
กิจกรรมในรูปเล่มแฟ้มสะสมผลงานท่ีมีรายละเอียดการจัด
ทำาแฟ้มตามหัวข้อท่ีผู้สอนกำาหนดไว้ให้ครบถ้วน

ผลการวิจัย
 การสรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การวิจัย 4 ข้อ ได้แก่
 1. หลังการใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในการ
เรยีนวชิาการทดลองสอน 2 นกัศกึษากลุม่เปา้หมายมรีะดบั
ความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นจากระดับตำ่ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 
41.79) เป็นระดับดีมาก (ร้อยละ 78.33)
 2. หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายที่จัดโดย
นกัศกึษากลุม่เปา้หมาย นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษามรีะดบัแรง
จูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น จากระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27) เป็นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44)
 3.  นกัเรียนช้ันมธัยมศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมคา่ย
ที่จัดโดยนักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นว่ากิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37)
 4. นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นว่า
กระบวนการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 
มปีระสทิธภิาพสงูมาก (ค่าเฉลีย่เทา่กบั 4.71) และหลกัสตูร
ฝึกอบรมที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
สูงมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66)

การอภิปรายผล
 1. หลังการใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษในการ
เรยีนวชิาการทดลองสอน 2 นกัศกึษากลุม่เปา้หมายมรีะดบั
ความคิดสร้างสรรคส์งูขึน้จากระดับตำา่กวา่เกณฑ ์เปน็ระดบั
ดีมาก สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้คือการนำากิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาทดลอง

สอน 2 เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ให้นักศึกษา
ได้พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดกิจกรรมภาษา
อังกฤษโดยมุ่งให้นักศึกษาได้ทำางานเป็นกลุ่ม และมีโอกาส
ในการวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อทดลองปฏิบัติการสอน
ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ได้เปิดมุมมองด้านการจัด
กิจกรรมภาษาอังกฤษจากวิทยากรภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของ
ภาษาที่มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
ให้กับผู้เรียนในระดับต่างๆ นักศึกษาจึงสามารถประยุกต์ 
ดดัแปลง และคดิคน้กิจกรรมท่ีเปน็รปูแบบของตนเองในการ
วางแผน โดยมุ่งใช้จินตนาการและทักษะทางด้านศิลปะใน
การผลิตสือ่การสอนทีด่งึดดูใจนกัเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของ Zhou, Shen, Wang, Neber และ Johji (2013) 
ทีว่า่ความคดิสรา้งสรรคส์ามารถพฒันาไดง้า่ยในดา้นศลิปะ 
และไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเรียน ผู้เรียนที่มีความคิด
สรา้งสรรค์คือผู้ทีม่จีนิตนาการ มีความคิดรเิริม่ อยากรูอ้ยาก
เหน็ และเตม็ใจทีจ่ะลองส่ิงใหม่ๆ  ปจัจยัทีส่นบัสนนุความคิด
สรา้งสรรคค์อืความคดิวเิคราะห ์การเป็นตวัของตวัเอง และ
แรงจูงใจ
 2. หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายที่ จัดโดย
นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีระดับ
แรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสูงขึ้น จากระดับปาน
กลาง เปน็ระดบัมาก เปน็ผลมาจากการท่ีนกัศกึษาไดท้ำาการ
สำารวจความต้องการและความสนใจของนักเรียนก่อนที่จะ
จัดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Kong (2009) 
ทีพ่บวา่ในการสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิขึน้แกผู่เ้รยีนนัน้ ครเูปน็
ผู้มีบทบาทสำาคัญในการเป็นผู้จัด (Organizers) และเป็น
ผู้นำา (Leaders) ในการจัดกิจกรรม โดยนักศึกษามีการใช้
กิจกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ นำาเทคนิคใหม่ๆ มาใช้ 
มีการให้รางวัลอย่างเหมาะสม สร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ทางบวกและผ่อนคลาย ใช้กิจกรรมที่ได้เรียนแบบร่วมมือ 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ของความ
สำาเร็จจากการเล่นเกมและทำากิจกรรมต่างๆ ได้จดจ่ออยู่
กับส่ิงแวดล้อมภาษาอังกฤษมากที่สุดในระยะเวลาหนึ่ง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Cai (2005) ที่ได้ศึกษาการ
เรียนภาษาอังกฤษด้วยทฤษฏีการเรียนภาษาอังกฤษแบบ
จดจ่อ (English immersion approach) พบว่าการใช้
ภาษาอังกฤษในค่าย ในการจัดกิจกรรมท่ีสนุกสนานใน
ระยะเวลาอนัสัน้กส็ามารถจดุประกายหรอืเปน็แรงจงูใจใหผู้้
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เรยีนไปเรยีนรูต้อ่เองนอกหอ้งเรยีนได ้และผลการศกึษาของ 
Ismail และ Tahir (2011) ณัฐิมา จุรุเทียบ (2547) และ
รมยชนก เข็มเจริญ (2546) ยังชี้ให้เห็นว่า เมื่อนักเรียนเข้า
รว่มกจิกรรมทีม่คีวามสนกุสนานเปน็อนัดบัแรก และรูส้กึวา่
ไดม้สีว่นรว่มในกจิกรรม ทำาใหเ้กดิความเขา้ใจในการสือ่สาร
ดว้ยภาษาองักฤษ และหากเนือ้หาของกจิกรรมทีม่ปีระโยชน์
และทกัษะทีไ่ด้จากการทำากจิกรรมสามารถนำาไปใชไ้ดจ้รงิ ก็
ทำาใหน้กัเรยีนมคีวามมัน่ใจในการพดูภาษาองักฤษหลังจาก
เข้าค่าย และเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษด้วย
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายที่จัดโดยนักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นว่า
กิจกรรมค่ายมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษที่จัดโดยนักศึกษากลุ่มเป้า
หมาย เป็นนักเรียนที่มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาองักฤษคอ่นขา้งนอ้ย เนือ่งจากขอ้จำากดัดา้นบคุลากร 
และงบประมาณ ในบางโรงเรียนไม่มีครูผู้เชี่ยวชาญหรือจบ
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษมาโดยตรง ในขณะที่กิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษที่จัดโดยนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเป็น
กิจกรรมที่ได้รับการออกแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี 
ด้วยทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับการพัฒนา
ในระหว่างการเรียนรายวิชาทดลองสอน ตลอดจนได้รับ
การพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีการสำารวจความ
ต้องการและความสนใจของนักเรียนก่อน ทำาให้สามารถ
ออกแบบกิจกรรมและสื่อการสอนท่ีมีความหลากหลาย 
และตรงกับความสนใจของนักเรียน กิจกรรมที่นำาไปจัดจึง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
 4. นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นว่า
กระบวนการเรียนการสอนวิชาการทดลองสอน 2 และ
หลกัสตูรฝกึอบรมทีใ่ช้ในกระบวนการเรียนการสอนวชิาการ
ทดลองสอน 2 มีประสิทธิภาพสูงมาก เนื่องจากการจัด
กิจกรรมการเรียนจัดตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติ วางแผนและ
จัดทำาแผนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และนำาแผนการ
จัดการเรียนรู้มาทดลองใช้ในชั้นเรียนและในสถานศึกษา 
อกีทัง้กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลายทัง้การ
บรรยาย การระดมความคิด การฝึกสังเกต การอภิปราย
แสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน การออกแบบแผนการจดัการ
เรียนรู้ การนำาเสนอการใช้แผนการจัดการเรียนรู้หน้าช้ัน

เรยีน ไดม้โีอกาสไดอ้อกไปทดลองจดักจิกรรม โดยการตดิต่อ
ประสานงานกับโรงเรียนด้วยตัวเอง ได้เรียนรู้วิธีการติดต่อ
กบัหนว่ยงานราชการ และการวางแผนการจัดกจิกรรมค่าย
ด้วยตนเองตั้งแต่ต้นจนจบ ทำาให้นักศึกษามีประสบการณ์
ตรงในสาขาวิชาชีพซึ่งตรงกับความต้องการของนักศึกษา
อย่างแท้จริง

สรุปผลการวิจัย 
 นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ เรียนหลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) ต้องการการ
จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความ
สามารถในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆ อีก เนื่องจาก
เปน็ทกัษะทีจ่ำาเปน็ในการประกอบวชิาชีพครใูนอนาคต และ
การได้ออกไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนเป็นการเรียนรู้พร้อม
กบัการบรกิารวชิาการสู่ชมุชนทีช่่วยพฒันาทัง้นกัศกึษากลุม่
เป้าหมายและนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการทดลอง
สอนนักศึกษาควรได้ทดลองสอนหน้าช้ันเรียนให้บ่อยครั้ง
ทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะทำาได ้ควรไดแ้สดงความคิดเหน็ตอ่วิธกีารสอน
ของตนเอง รบัขอ้มลูยอ้นกลบัและคำาแนะนำาจากเพือ่นรว่ม
ชั้น และอาจารย์ผู้สังเกตการสอน ควรมีห้องปฏิบัติการ
ทดลองสอนทีเ่พยีงพอ มอีปุกรณบ์นัทกึเทป เพือ่ใหน้กัศกึษา
สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ตนเอง และอาจารย์ผู้สังเกต
การสอนสามารถชี้ให้นักศึกษาเห็นจุดที่ควรปรับปรุงอย่าง
เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
 2. ควรบรรจุรายวิชาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้
เรียนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
(หลักสูตร 5 ปี)
 3. กจิกรรมทีจ่ดัในค่ายภาษาองักฤษ เปน็เครือ่ง
มือสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ครูที่สอนใน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้จงึควรนำาไปปรบัใชใ้นการสอน
ประจำาวัน โดยอาจปรับเปล่ียนลักษณะกิจกรรมให้เหมาะ
กบัห้องเรยีนหรอืเปล่ียนสถานทีเ่รียนใหส้ามารถจดักจิกรรม
กลางแจ้งได้
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บทคัดย่อ

 โครงการวิจัย “การพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำาเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิง
สร้างสรรค์” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาผลการวิจัยที่สัมฤทธิ์ผลแล้วมาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตให้สามารถแก้ปัญหา
และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อต่อยอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำาเครื่อง
เคลือบดินเผาบุรีรัมย์ให้สามารถผลิตได้จริง และเพื่อบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอนและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างนักวิจัย กลุ่มผู้ผลิต ชุมชนเป้าหมาย และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ โดยนำา
ผลของการวิจัย มาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ผลจากการศึกษาวิจัย ทำาให้ทราบว่าความรู้และ
ภูมิปัญญาในการทำาเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่ายิ่ง หากแต่ในบางรูปแบบอาจยังไม่เหมาะสมกับ
ยุคสมัยปัจจุบัน ทั้งด้านรูปทรง สีเคลือบ คุณค่าในการนำาไปใช้งาน รวมไปถึงด้านการตลาดหรือการจัดจำาหน่าย จึงได้
ดำาเนินการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ และให้คงความเป็น
เอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์อยู่อย่างลงตัว คุณลักษณะพิเศษที่เป็นลักษณะเฉพาะของการสร้างสรรค์ที่โดด
เด่นและเห็นได้อย่างชัดเจน ลักษณะรูปแบบของผลงาน ไม่มีขีดจำากัดในด้านรูปร่าง รูปทรง และเทคนิคในการตกแต่ง
ผลงาน นักวิจัยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างหลากหลายตามจินตนาการอย่างเสรีตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ แต่ยังคงยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดและแรงบันดาลใจจากเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ดั้งเดิมสู่ผลงาน
เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์โดยคำานึงถึงลักษณะการใช้สอยและความงามอย่างเต็มที่ เป็นการสร้างสรรค์
ผลงานของใช้และของประดับตกแต่งรูปแบบใหม่ ที่มีความกลมกลืน มีคุณค่าทางความงามเชิงสุนทรียศาสตร์รวมไปถึง
คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยตรงตามหน้าที่ของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

คำาสำาคัญ : การพัฒนาต่อยอด, ถ่ายทอด, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์

การพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
การทำาเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์

Extended Development and Local Wisdom Transmit in Making
for Creative Ceramics ware form Buriram
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Abstract
 The objectives of the study were to use 
the successful research’s results to promote the 
participation of groups of manufacturers to be able 
to solve the problems and to develop the new 
pattern products, to develop the production process 
in order to build on and transfer the local wisdom 
in Buriram’s pottery making so the products could 
be really made, and to integrate the research with 
teaching/learning and exchanging the local wisdom 
between researchers. groups of manufacturers, 
target communities, and students from Ceramics 
Technology program by using the results from the 
research to disseminate to the public in terms of 
commercial benefits. The results from the research 
study showed that the knowledge and wisdom 
in pottery making is high value. However, some 
patterns were not suitable for the current time in 
terms of shapes, glaze colors, and their functions 
as well as marketing or selling. Therefore, the 
contemporary product patterns were developed, 
so the new products can be used and applied in 
various functions and the products still keep the 
uniqueness of Buriram’s pottery perfectly. The very 
special characteristics which were the uniqueness of 
the outstanding creativity of the product patterns 
included the free forms, shapes, and techniques in 
product decorations. The researchers could design 
and create the products freely in various patterns 
as they imagined according to the desired purposes 
but they still used the design concepts and inspira-
tion derived from the Buriram’s pottery to produce 
contemporary ceramic products by fully considering 
their benefits and beauty. This was the creation of 
new patterns of useful articles and ornaments which 
contained beauty and aesthetic value as well as 
value in terms of their functions according to each 
product perfectly. 

Keywords: Extended Development, Transfer, Local 
Wisdom, Creative Ceramics ware form Buriram

บทนำา
 จากโครงการวิจัย “การศึกษารูปแบบและ
ลวดลายเพื่อพัฒนาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์
ของวัชระ วชิรภัทรกุลและคณะซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากสำานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2550 โดยการศึกษาถึงภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ของ
รูปแบบ ลวดลาย เพื่อพัฒนาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา
บุรีรัมย์โดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเข้ามาช่วยในการพัฒนา
วัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้เป็นเครื่องเคลือบดินเผา
ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงกับเครื่องเคลือบดิน
เผาบุรีรัมย์แบบโบราณมากที่สุด พบว่าเครื่องเคลือบดิน
เผาบุรีรัมย์ เป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่และมีอายุเก่า
แก่มาก มีคุณค่าทางด้านวิชาการและด้านวัฒนธรรมเป็น
อย่างมาก ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเหล่านี้ แสดง
ถึงความชำานาญ และสุนทรีย์ของช่างปั้นและชุมชนอย่าง
เด่นชัด มีลักษณะโดดเด่นเป็นของตนเอง ความสวยงาม
และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบ
บุรีรัมย์นั้น ได้กลายเป็นที่ต้องการของบรรดานักสะสม
เพื่อเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัว จนแทบไม่เหลืออยู่ในพื้นที่ 
กลุ่มผู้วิจัยในฐานะที่เป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยใน
พื้นที่ จึงได้เล็งเห็นถึง มหันตภัยที่เกิดขึ้นกับเครื่องเคลือบ
ดินเผาบุรีรัมย์โดยตลอด และเห็นเป็นการเร่งด่วนในการ
ที่จะทำาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจาก
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในแง่มุมต่างๆ ทั้งในด้านรูป
แบบ ลวดลายประดับตกแต่ง เทคนิคในการปั้นขึ้นรูป การ
เผา การเคลือบและการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆ ที่เป็นองค์
ประกอบของการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ในอดีต 
เพื่อบันทึกและจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบและเป็นต้นแบบ
ในการนำาภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่ากลับมาผลิตด้วย
เทคโนโลยีปัจจุบันให้คงอยู่ได้สืบไป
 หลังจากที่ได้ทดลองผลิตตลอดทั้งกระบวนการ 
สามารถวิเคราะห์เป็นภาพรวมได้ คือ ด้านวัตถุดิบ จะ
ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ เป็นวัตถุดิบหลัก โดยใช้ดิน
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บ้านกรวดผสมที่ผ่านการคัดเลือกและสามารถทำางา
นกับนำ้าเคลือบได้สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มีรูปแบบ 
ลวดลาย สีเคลือบรวมไปถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ใกล้เคียง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโบราณจังหวัดบุรีรัมย์ 
พร้อมที่จะพัฒนาให้มีประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายยิ่งขึ้น
 จากผลการศึกษาวิจัย จะเห็นได้ว่าความรู้
และภูมิปัญญาในการทำาเครื่องปั้นดินเผาบุรีรัมย์ เป็น
ภูมิปัญญาที่เป็นทรัพยากรหลักที่มีคุณค่ายิ่ง เป็นการ
นำาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์คุณค่าทางสังคมและ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยตรง ดังนั้นคณะนักวิจัยจึงมี
แนวความคิดที่จะทำาการวิจัยเพื่อการพัฒนาต่อยอดและ
ถ่ายทอดกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์
เชิงสร้างสรรค์อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยทำาการวิจัย
เพื่อวางแผนการถ่ายทอดการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน
เครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่ และเทคนิคการผลิตที่เหมาะ
สมสู่ชุมชน ผลสรุปจากการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
พบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างสรรค์ผลงานโดย
การทดลองผลิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในทุกมิติ 
ทำาให้ได้ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์
ที่มีลักษณะโดดเด่นและผลักดันให้เกิดเป็นสินค้าหนึ่ง
ตำาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยจัดทำาเป็นฐานข้อมูล
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะเผยแพร่ความรู้ด้วยการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ระหว่างนัก
วิจัย กลุ่มผู้ผลิต ชุมชนเป้าหมาย และนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส์ ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมดำาเนิน
การเพื่อปลุกจิตสำานึกให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมเกิด
ความรักความภาคภูมิใจ มีความหวงแหนในมรดกทาง
วัฒนธรรม และร่วมอนุรักษ์มรดกเหล่านี้ ให้คงอยู่และ
พัฒนาหรือประยุกต์ผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เพื่อเพิ่มพูน
รายได้ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปและประชาชนในท้องถิ่นสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อนำาผลการวิจัยที่สัมฤทธิ์ผลแล้วมาส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตให้สามารถพัฒนารูป
แบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน
 2. พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อต่อยอดและ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา

บุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์
 3. บูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน
และการบริการวิชาการโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างนักวิจัย กลุ่มผู้ผลิต ชุมชนเป้า
หมาย และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ โดยนำา
ผลของการวิจัยที่สัมฤทธิ์ผลแล้วมาถ่ายทอดให้สามารถ
ผลิตได้จริงเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ

วิธีการดำาเนินงานวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สว่นรว่ม ซึง่อาศยัระเบยีบวธิวีจิยัแบบงานวจิยัเชงิคณุภาพ 
โดยมีขั้นตอนการดำาเนินงาน แบ่งเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
 1. ศึกษาข้อมูลด้านเอกสาร รายงานการวิจัย 
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ของผู้ที่ทำาการศึกษาเกี่ยวกับ
เครื่องเคลือบดินเผาบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
 2.  ศึ ก ษ า บ ริ บ ท ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ ส ร้ า ง
สัมพันธภาพกับสมาชิกภายในกลุ่มฯ
 3. จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ ์
และความรู้จากนักวิชาการ นักสะสมและผู้รู้ในชุมชนเรื่อง
เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์
 4. ศึกษาการผลิตเครื่องเคลือบบุรีรัมย์ แบบ
โบราณโดยใช้กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อ
ทราบถึงขั้นตอนและปัญหาอันเกิดจากการสร้างสรรค์ทุก
ขั้นตอนอย่างละเอียด
 5. สำารวจกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาและจัด
เวทีเพื่อทำาการสรุปประเด็นต่างๆ ทั้งด้านประวัติความ
เป็นมาในการสร้างสรรค์ รูปแบบ การตลาด การถ่ายทอด
เพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในภาวะปัจจุบัน
 6. กำาหนดแนวทางในการพัฒนาต่อยอดและ
ถ่ายทอด อาชีพการทำาเครื่องเคลือบดินเผา ให้เป็นมรดก
ทางภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
 7. ดำาเนินการฝึกอบรม ถ่ายทอดทักษะอาชีพ 
ภูมิปัญญา ฝึกทักษะกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบดิน
เผาทั้งกระบวนการ
 8. ประเมินผลการฝึกอบรม
 9. สรุปผลการวิจัยและจัดทำาเอกสารรายงาน
การทำาวิจัยฉบับสมบูรณ์
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 10. นำาเสนอผลงานวิจัยและแสดงผลงานในงานประจำาปี “เครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด”

สรุปผลการวิจัย
 กระบวนการและขั้นตอนในการทำางาน
 ผลจากการศึกษา โครงการวิจัย “การศึกษารูปแบบและลวดลายเพื่อพัฒนาการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา
บุรีรัมย์” ของวัชระ วชิรภัทรกุลและคณะ ทำาให้ทราบว่าความรู้และภูมิปัญญาในการทำาเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ เป็น
ภูมิปัญญาที่มีคุณค่ายิ่ง หากแต่ในบางรูปแบบอาจยังไม่เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน ทั้งด้านรูปทรง สีเคลือบ คุณค่าใน
การนำาไปใช้งาน รวมไปถึงด้านการตลาดหรือการจัดจำาหน่าย จึงได้ดำาเนินการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความ
ร่วมสมัย สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ และยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์อยู่
อย่างลงตัว การออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ในช่วงแรก จะเป็นการกำาหนดแนวความคิดหลักในการออกแบบ 
ผลสรุปคือได้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ผลงานเซรามิกส์ร่วมสมัย 5 แนวทาง คือ
 1. การศึกษาและทดลองผลิตในรูปแบบเดิม
 2. การพัฒนาในรูปแบบ รูปทรง
 3. การทดสอบเพื่อพัฒนานำ้าเคลือบ
 4. การพัฒนาในเรื่องเทคนิคในการตกแต่ง
 5. การพัฒนาประโยชน์ใช้สอยให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน
 โดยแยกและจัดลำาดับให้ตรงตามเนื้อหาในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3
 แนวทางในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำาเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์
 แนวทางที่ 1 จะเป็นการศึกษาและทดลองผลิตในรูปแบบเดิม โดยจะบูรณาการเข้ากับรายวิชาการขึ้นรูปด้วย
แป้นหมุนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เริ่มต้นจากศึกษาข้อมูลภาคเอกสาร เพื่อสร้างพื้นฐานในการนำาไปสู่การเรียนรู้จากของ
จริงในพิพิธภัณฑ์ ดำาเนินการศึกษาเชิงลึกด้วยการคัดลอกรูปแบบและลวดลาย เทคนิคการตกแต่ง สีเคลือบ ลักษณะของ
การเคลือบ และร่วมกันวิเคราะห์ถึงประโยชน์ใช้สอยในอดีตให้มีความเข้าใจในอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และนำากลับมาท
ดลองผลิตซำ้าโดยในช่วงแรกๆ มีความผิดเพี้ยนในเรื่องของรูปทรงและรายละเอียดในการตกแต่งอยู่บ้าง แต่เมื่อมีการ
เสนอแนะแนวทางแก้ไขและพัฒนาเชิงเทคนิคจนมีความเข้าใจควบคู่กับการฝึกทักษะจนชำานาญ ทำาให้นักศึกษาสามารถ
ผลิตชิ้นงานตามรูปแบบที่กำาหนดไว้ได้ถูกต้องแม่นยำา ทั้งด้านรูปทรงและเทคนิคในการตกแต่ง เหลือเพียงบางรูปแบบ
ที่มีความซับซ้อนมากๆ ที่ต้องใช้เวลาและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในอนาคตต่อไป

ภาพที่ 1 การศึกษาและทดลองผลิตในรูปแบบเดิม

 แนวทางที่ 2 เป็นการพัฒนารูปแบบ และรูปทรง โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรา
มิกส์ 2 และวิชาพิมพ์และการหล่อ 1 ซึ่งเป็นการทดลองผลิตในระบบอุตสาหกรรมด้วยการหล่อกลวง และมอบหมาย
งานให้นักศึกษานำาความรู้จากการศึกษาในกระบวนการแรกมาประยุกต์ใช้ โดยการปรับเปลี่ยนรูปทรง การย่อ ขยาย 



ROMMAYASAN 41Vol. 14, Special Issue (November) 2016

ตามทฤษฎี และหลักการออกแบบ กำาหนดให้ออกแบบและผลิตแจกันโดยประยุกต์รูปแบบมาจากงานเครื่องเคลือบ
บุรีรัมย์ ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อนำ้าดิน โดยใช้แม่พิมพ์ 2 ชิ้น ผลที่ได้พบว่านักศึกษาสามารถประยุกต์ทั้ง 2 รายวิชามาใช้
ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีการเขียนแบบเพื่อกำาหนดขนาดและร่วมกันวิเคราะห์วิธีปฏิบัติงาน ในช่วงแรกประสบ
ปัญหาอยู่บ้างในเรื่องการกลึงต้นแบบ เพราะนักศึกษายังไม่เข้าใจและขาดประสบการณ์ในการตัดทอนรายละเอียดของ
รูปทรงให้เรียบง่ายเหมาะสมกับการผลิตด้วยแม่พิมพ์ 2 ชิ้น แต่สามารถร่วมกันแก้ปัญหากระบวนการต่างๆ ได้ด้วยดี 
และสามารถผลิตชิ้นงานพร้อมกับการตกแต่งและการเคลือบ ตลอดจนถึงกระบวนการเผาจนได้เป็นชิ้นงานตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ
 แนวทางที่ 3 การทดสอบเพื่อพัฒนานำ้าเคลือบโดยเทคนิคพิเศษ หลังจากการทดสอบคัดเลือกเคลือบที่ผ่าน
เกณฑ์แล้ว จึงดำาเนินการเคลือบลงบนผลิตภัณฑ์ตัวอย่างตามที่ได้ออกแบบ และกำาหนดวิธีการไว้ ผลการทดสอบพบว่า
เคลือบในแต่ละลักษณะ สามารถสร้างสีสันที่ดูสดใสขึ้น ทั้งการปรับเปลี่ยนสีของเคลือบไหล การใช้เคลือบสีขาวทึบเคลือบ
ทับเคลือบผงหินบะซอลต์ให้เกิดเป็นลายหนังงูที่น่าสนใจและพัฒนาต่อไปได้ ในส่วนของการเคลือบทับซ้อนสามารถสร้าง
ความหลากหลายให้กับผลงานด้วยสีเคลือบใหม่พื้นผิวที่ดูแตกต่างและคุณลักษณะพิเศษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเผาที่แตก
ต่างกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกถึงผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นมีความร่วมสมัยเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่ง
 แนวทางที่ 4 การพัฒนาในเรื่องเทคนิคในการตกแต่ง ในการตกแต่งในขณะขึ้นรูปนั้น เป็นกระบวนการตกแต่ง
ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะในระดับสูง เพราะเป็นการโต้ตอบโดยฉับพลันระหว่างชิ้นงานและช่างปั้นซึ่งจะต้อง
ใช้ประสบการณ์และสัญชาตญาณในการตกแต่งที่พอเหมาะพอดี เนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานบนแป้นหมุนสภาวะของ
ดินจะมีความนุ่ม และยืดหยุ่นสูง ถ้าตัดสินใจช้าใช้เวลามาก ชิ้นงานบนแป้นหมุนอาจทรุดตัวลงได้ การปฏิบัติงานในขั้น
ตอนนี้ ในส่วนของนักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานในชิ้นที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักได้ นักวิจัยจึงต้องปรับเนื้อดินให้มี
การทรงตัวที่ดีขึ้น และลงมือปฏิบัติงานด้วยตัวเองเพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโดยหลังจากที่ปรับเนื้อดินโดยการเพิ่มดิน
บ้านกรวดลงไปให้อยู่ในสัดส่วน 60 : 40 เปอร์เซ็นต์ สามารถแก้ปัญหาในการขึ้นรูปชิ้นงานขนาดใหญ่ และสามารถขูดขีด
ตกแต่งได้ตามที่ต้องการ โดยยังคงอัตลักษณ์จากเครื่องเคลือบบุรีรัมย์เป็นแนวทางหลักและใช้เทคนิคการตกแต่งโดยใช้
หลักการออกแบบสมัยใหม่ให้มีความหลากหลาย ผลงานที่ได้มีความเป็นสมัยใหม่ด้วยคุณลักษณะของเส้นที่กลมกลืน ลื่น
ไหล ประกอบกับการเคลือบที่ประยุกต์ใช้ร่วมกันสามารถตอบสนองความเป็นเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์
ได้อย่างดี ทำาให้ได้ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์ที่มีลักษณะโดดเด่น
 นอกจากนั้นยังใช้การตกแต่งภายหลังการขึ้นรูปโดยการปั้นแปะเพิ่มเติม ปั๊มและพิมพ์ลวดลาย การขูดขีด
เซาะร่อง การเจาะฉลุ และการตกแต่งด้วยนำ้าดินสี เป็นลักษณะของงานเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ลักษณะของทัศนธาตุมา
ออกแบบตกแต่ง สามารถสร้างความหลากหลายให้กับผลงานได้อีกมิติหนึ่ง ในส่วนของการตกแต่งภายหลังการเผาดิบ
นั้นคงใช้คุณลักษณะพิเศษจากการตกแต่งด้วยเทคนิคพิเศษที่เกิดจากการใช้เคลือบนั่นเอง

 
ภาพที่ 2 ภาพการตกแต่งแจกันภายหลังขึ้นรูปและตกแต่งด้วยเคลือบหลังการเผาดิบ



42 ปีที่ 14 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน) 2559รมยสาร

 แนวทางที่ 5 การพัฒนาประโยชน์ใช้สอยให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน โดยกลุ่มผู้วิจัยได้คัดเลือกรูป
แบบของผลิตภัณฑ์ 5 รูปแบบด้วยกันคือ ชุดนำ้าชา ชุดกาแฟ ไหนำ้าล้น โคมไฟ และชุดแจกันขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 
รูปแบบ เป็นการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนทั้งสิ้น แต่จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาด สัดส่วน การประดับตกแต่งและ
ประโยชน์ใช้สอย ผลงานที่ได้พบว่ามีความสวยงาม กลมกลืน สามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยทางตรงคือ สามารถ
ใช้งานตามหน้าที่ได้จริงและยังเป็นของตกแต่งบ้านได้อีกด้วย นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ทุกประเภทยังสามารถรักษาอัต
ลักษณ์ของความเป็นเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ได้อย่างมีรสนิยมตามความต้องการของผู้ใช้และหลักการออกแบบ
เครื่องปั้นดินเผาได้อย่างสมบูรณ์

ภาพที่ 3 ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์ กระปุกรูปช้างประกอบโคมไฟ และไหนำ้าล้น 

 คุณลักษณะพิเศษอันเกิดจากการสร้างสรรค์
 จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยบูรณาการงานวิจัย เรื่องถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำา
เครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์ สู่การเรียนการสอนในสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ และนำาผลสัมฤทธิ์ของ
การวิจัยไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาอำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากผลงานของนักศึกษาทั้งชั้นปีที ่
2 และชั้นปีที่ 3 พบว่านักศึกษาสามารถปฏิบัติงานออกแบบสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี สามารถ
นำาเนื้อหาสาระในรายวิชา ทั้งจากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมไปถึงการศึกษาในภาคสนาม มาทำาการออกแบบและ
ผลิตชิ้นงาน ในทุกชุดที่ได้ออกแบบและทดลองผลิตขึ้นเป็นการประยุกต์จากองค์ความรู้ในภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติ 
ซึ่งมีลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจนในการสร้างสรรค์ก็คือ รูปแบบของผลงานมีความหลากหลายทั้งด้านรูปร่าง รูปทรง
และรูปลักษณ์ของผลงาน

 แนวความคิดที่ได้จากการวิจัย
 ผลจากการปฏิบัติงานในการออกแบบสร้างสรรค์ ทั้งในด้านรูปแบบและวิธีการในการออกแบบ ทำาให้ได้พบ
คุณลักษณะพิเศษที่เป็นลักษณะเฉพาะของการสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่นและชัดเจน ลักษณะรูปแบบของผลงาน ที่
ไม่มีขีดจำากัดในด้านรูปร่าง รูปทรง และเทคนิคในการตกแต่งผลงาน นักวิจัยสามารถออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน
ได้อย่างหลากหลายตามจินตนาการอย่างเสรีตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ แต่ทั้งนี้ยังคงยึดหลักการออกแบบตามแนวคิด
และแรงบันดาลใจจากเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์โบราณสู่ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์ โดยคำานึง
ถึงลักษณะการใช้สอยและความงามเพื่อนำามาสร้างสรรค์เป็นผลงานของใช้และของประดับตกแต่งรูปแบบใหม่ ที่มี
ความกลมกลืน มีคุณค่าทางความงามเชิงสุนทรียศาสตร์รวมไปถึงคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยตรงตามหน้าที่ของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
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 จากแนวความคิดดังกล่าว กลุ่มผู้วิจัยได้นำาข้อสรุปมาดัดแปลงประยุกต์คลี่คลาย และถ่ายทอดออกมาในรูป
แบบของผลงานเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้มีคุณสมบัติอันดีเลิศ
ทางวัสดุ และมีคุณค่าทางความงาม และการใช้สอยรวมไปถึงการประดับตกแต่งที่กลมกลืน เป็นผลงานหัตถกรรมเชิง
สร้างสรรค์อันทรงคุณค่า โดยการบูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอนและการบริการวิชาการที่มีความสอดคล้องกัน
ในแต่ละกลุ่มทั้งด้านเนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชาในแต่ละชั้นปี อันเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ในพื้นที่และบริบทเดียวกัน 
แต่เป้าหมายขององค์ความรู้ที่มุ่งเน้นแตกต่างกัน การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา โดยมีนัก
วิจัย นักศึกษาผู้ช่วยนักวิจัย ร่วมกันฝึกฝนทักษะและเทคนิคต่างๆ ตามที่ตนเองถนัดให้กับชุมชนอย่างใกล้ชิดและต่อ
เนื่อง ทำาให้ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยได้เห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน มีการทำางานที่ประสานร่วมกันเป็นระบบเครือ
ข่าย เกื้อหนุนกันในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำาอัตลักษณ์ของเครื่องเคลือบบุรีรัมย์มาออกแบบ ประยุกต์ตัดทอน และ
จัดวางองค์ประกอบใหม่ สร้างคุณลักษณะใหม่ด้านการใช้งาน ให้มีความสวยงามลงตัวโดยที่ไม่มีการจำากัดในด้านรูปร่าง 
รูปทรง เพื่อให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 ในส่วนของเนื้อดินใช้ผลการทดลองจากงานวิจัยเรื่องการศึกษารูปแบบและลวดลายเพื่อพัฒนาการผลิตเครื่อง
เคลือบดินเผาบุรีรัมย์ คือ ดินบ้านกรวดที่ได้จากหมู่บ้านสายตรี 7 ตำาบลบึงเจริญ อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และ
ดินดำา (Ball Clay) โดยใช้อัตราส่วนร้อยละ 50 ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพหลังเผาแกร่งที่อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซียส เนื้อดินมีสีนำ้าตาลอ่อนออกครีม มีค่าการหดตัวของเนื้อดินอยู่ที่ร้อยละ 9.8 มีค่าการดูดซึมนำ้าร้อยละ 3.70 และมี
ค่าความแกร่งของเนื้อดิน 461.23 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีความเหนียวดี สามารถขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนได้ดีมาก
 การวจิยันำา้เคลอืบสว่นแรกใชผ้ลจากงานวจิยัเรือ่งการศกึษารปูแบบและลวดลายเพือ่พฒันาการผลติเครือ่งเคลอืบ
ดินเผาบุรีรัมย์ คือการนำาสูตรพื้นฐาน สีใกล้เคียงกับเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์ นอกจากนั้นยังได้ทำาการทดลองใช้เทคนิค
พิเศษ โดยการปรับสารให้สีในส่วนของเคลือบข้ีเถ้าเทียมเป็นสีฟ้าอมเขียว สีเขียวอ่อน ในค่านำ้าหนักสีตามเปอร์เซ็นต์ของ
สารให้สีคือ โคบอลต์ออกไซด์ 0.5 – 1% คอปเปอร์ออกไซด์ 6% โครมกรีน 4% และการใช้เคลือบผงหินบะซอลต์

ภาพที่ 4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดการทำาเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์เชิงสร้างสรรค์
กลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผาอำาเภอบ้านกรวด

 

ภาพที่ 5 แสดงผลงานและสาธิตการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาในงาน “เครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด” 
อำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
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ข้อเสนอแนะ
 1. ในการเตรียมวัตถุดิบที่เป็นดินพื้นบ้าน ต้องมีการบด ร่อน และทดสอบสมบัติทางกายภาพ ก่อนนำาไปใช้งาน
ทกุคร้ัง เนือ่งจากวสัดทุีน่ำามาใชใ้นการขึน้รปูควรมคีวามเหมาะสมกบัรปูทรงของผลติภณัฑ ์และยงัเปน็สว่นชว่ยใหเ้กดิความ
ภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์ผลงานได้ยิ่งขึ้น
 2. ควรมกีารศกึษาคน้ควา้ และสรา้งสรรคเ์ทคนคิการตกแตง่แบบใหม่ๆ  ทีจ่ะชว่ยใหก้ารศกึษาองคป์ระกอบและ
แนวความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบเครื่องปั้นดินเผา มีการพัฒนามากขึ้นจากเทคนิคเดิมที่มีอยู่
 3. ควรมีการวิจัยด้านการตลาดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิกส์เพื่อส่งเสริมการจัดจำาหน่าย
ในวงกว้างแบบครบวงจร
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บทคัดย่อ

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะ 2) ศึกษากระบวนการ
เผยแพรน่วตักรรมสือ่ชุมชนภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน และ 3) สรปุบทเรยีนผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่พฒันาและวิจยันวตักรรมสือ่ชุมชนอยา่ง
ยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านปะคำาสำาโรง ตำาบลตูมใหญ่ อำาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่าง
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) โดยทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ข้อมูล
เชิงคุณภาพรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก การอภิปราย
กลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม สุ่มตัวอย่างจากประชากรในพื้นที่ศึกษา ผลการ
ศึกษา พบว่า 1) การจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะ ประกอบด้วย ตัวโน้ต อัดเสียงทำานอง วีดิทัศน์ 
การขับเคลื่อนสู่สาธารณะผ่านรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน “มโหรีชีวิต” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) และ
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง 2) กระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ 
สร้างความตระหนัก โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
กับกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านบ้านปะคำาสำาโรง และ องค์การบริหารส่วนตำาบลตูมใหญ่ และ 3) สรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมสื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย การถอดบทเรียนเพื่อประเมินผลสำาเร็จการขับเคลื่อน
กิจกรรม ประเมินความพึงพอใจ ประเมินการรับรู้จากผู้รับชมการแสดงและผู้ว่าจ้าง 

คำาสำาคัญ : นวัตกรรม, สื่อชุมชน, สื่อสาธารณะ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Abstract
 The purposes of this research were 1) to make public a media relation for an innovation of 
Mahoree, 2) investigate the procedures of publication of local wisdom innovation, and 3) summarize the 
learning lesson of people involved for sustainable development and research of community innovation 
media. This is a case study of Pakhamsamrong Village, Tumyai Sub District, Khumueang District, Buriram 
Province. This research is a Participatory Action Research (PAR). The qualitative data were collected 

การสร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : 
บ้านปะคำาสำาโรง ตำาบลตูมใหญ่ อำาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะที่ 2

Building Local Wisdom Media Innovation for Sustainable Development : 
A Case Study of Pakamsamrong Villagev, Toomyai Sub District, Kumuang District, 
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through in-depth interview, group discussion, and 
participatory observation from a sample group 
selected by using purposive sampling method 
while the qualitative data were collected by using 
questionnaires. The sample group was selected 
from the study area population. The results 
showed that 1) The innovation media consisted 
of musical notes, vinyl, name cards, brochures, 
videos, websites, a TV Show on Thai PBS TV called 
The Real life is More Than a Play: “The Mahoree 
Life”, and the basic information of the Pakham-
samrong Village local Mahoree conservation group, 
2) the procedures for publicizing the innovation 
media included raising the awareness by signing 
the Memo of Understanding (MOU) with the people
involved between Buriram Rajabhat University 
Academic Service Officer with Pakhamsamrong 
Village local Mahoree conservation group and 
Tumyai Sub District Administrative Organization, 
and 3) Summarizing the lessons with the people 
involved for sustainably developing and researching
the community media innovation which included 
lesson learned distilling for evaluating the success 
of the activities, a satisfaction assessment, and a 
perception assessment of the audience and the 
employers.

Keywords: Innovation, Community Public Media, 
Local Wisdom, Sustainable Development  

บทนำา 
 การพฒันาทีผ่า่นมาเป็นการพฒันาในดา้นความ
เจริญเติบโตขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็นสำาคัญ  เน้นความ
เจริญทางวัตถุจนเกิดผลร้ายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน  จึงเกิดแนวคิดที่จะ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาใหม่ โดยเปลี่ยนวิธีการ
พัฒนา โดยใช้ “คน” เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในด้าน
ตา่งๆ ซึง่ในยคุปจัจบุนั การพฒันาส่วนหนึง่ไดน้ำาภมิูปญัญา

ท้องถิ่นมาฟื้นฟู ส่งเสริม อนุรักษ์ โดยผ่าน คำาบอกเล่าเรื่อง
ราว การละเล่น ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสนับสนุน เชิดชูเกียรติ ให้การยอมรับปราชญ์ชาว
บ้าน จะทำาให้เกิดความภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของ
ตนเอง บา้นปะคำาสำาโรง ตำาบลตมูใหญ ่อำาเภอคเูมอืง จงัหวดั
บุรีรัมย์ มีจำานวนครัวเรือน 152 หลังคาเรือน ด้านประเพณี
เดน่ๆ เช่น ประเพณบีญุบัง้ไฟ และประเพณรีดนำา้ดำาหวัผู้สูง
อายุ ด้านภาษา พูดภาษาเขมร ด้านศิลปวัฒนธรรม พบว่า 
การอนุรักษ์ ถ่ายทอด ฟื้นฟู การละเล่นดนตรีพื้นบ้าน การ
แกะถอดโน้ตเพลงกันตรึมในวงมโหรีเริ่มเลือนลางหายไป 
ด้วยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยปัจจุบัน วัฒนธรรม
ตะวันตกเร่ิมเข้ามา ภูมิปัญญาท้องถิ่นบางอย่าง  ได้เลือน
หายไป แต่ภูมิปัญญามโหรีชาติพันธุ์เขมรในหมู่บ้าน ยังคง
มีคุณค่า ควรแก่การฟื้นฟูและสืบทอดต่อไป ทุนทางสังคม
ด้านภูมิปัญญามโหรีที่ได้ดำาเนินการไปแล้ว คือ การจัดทำา
โครงการนวัตกรรมมโหรีภูมิปัญญาสร้างสุขตำาบลตูมใหญ่ 
โดยชุมชนท้องถิ่นร่วมคิดร่วมวางแผนผ่านเวทีค้นหาตัว
ชี้วัดในโครงการพัฒนาและวิจัยสุขภาวะชุมชนเพื่อความ
อยู่ดีมีสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2552 ซ่ึงได้รับ
การสนับสนุนจาก (สสส.) ผลที่เกิดขึ้นเกิดความร่วมมือใน
การประสานแผนงานการขับเคลื่อนงานสุขภาวะระหว่าง
กลุ่ม “มโหรีบำาบัด” ในการเข้าไปขับเคลื่อนงานของสถานี
อนามัยในพื้นที่ผสมผสานระหว่างการบรรเลงวงมโหรีและ
เพลงพื้นบ้าน การร่ายรำามาใช้ในการบรรเลงมโหรีบำาบัด 
นับว่าเป็นการสังเคราะห์ความรู้ใหม่ๆ จากความรู้และ
ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดร่วมกันของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินการ
วิจัยเพ่ือสร้างคุณค่าภูมิปัญญามโหรี เช่ือมกับการกระบวนการ
ขับเคล่ือนศิลปวัฒนธรรมชุมชนบูรณาการแบบองค์รวม
สร้างนวัตกรรมมโหรีเขมรภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพึ่งพา
ตนเองตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม โดยมี
ฐานคดิจากการดำาเนนิการวจิยัในระยะแรก ตอ่ยอดแนวคดิ
ระยะที่สองดำาเนินโครงการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมส่ือ
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณี
ศึกษา : บ้านปะคำาสำาโรง ตำาบลตูมใหญ่ อำาเภอคูเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะที่ 2 เพื่อนำาผลจากการวิจัยไปขยาย
ผลต่อยอดหนุนเสริมการจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่นและศูนย์
เรียนรู้ภูมิปัญญามโหรีเขมรสู่การพึ่งตนเองในระยะต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรี
สู่สาธารณะ
 2. เพือ่ศกึษากระบวนการเผยแพรน่วตักรรมสือ่
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. เพื่อสรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและ
วิจัยนวัตกรรมสื่อชุมชนอย่างยั่งยืน 

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 งานวจิยันีเ้ปน็การวจัิยเชงิปฏบิตักิารอยา่งมสีว่น
ร่วม (Participatory Action Research: PAR) มุ่งเน้น
ให้กลุ่มอนุรักษ์มโหรีพ้ืนบ้าน ชุมชน มีส่วนร่วมในการทำา
กิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การวางแผนปฏิบัติการ
สร้างนวัตกรรมภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่นบ้านปะคำาสำาโรง 
ประกอบด้วยการวิจัยดังนี้ คือ 1) พัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกับ
ชมุชนบา้นปะคำาสำาโรง ซ่ึงประกอบดว้ย ผูน้ำาชมุชน นกัวจิยั
ชมุชน ผูอ้าวโุสทีค่นในชมุชนเคารพ นบัถอื ภมูปิญัญามโหร ี
ผู้นำาชุมชน เด็ก เยาวชน ประชาชนบ้านปะคำาสำาโรง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2) ข้อมูลบริบทชุมชน ผู้วิจัย
ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การ
สังเกตข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 2.1) ประวัติความ
เป็นมาของชุมชนและการก่อเกิดกลุ่มอนุรักษ์มโหรีปะคำา
สำาโรงและข้อมูลพ้ืนฐาน เก็บรวบรวมจากผู้อาวุโสที่คนใน
ชุมชนเคารพ นับถือ ภูมิปัญญามโหรี ผู้นำาชุมชน ประชาชน 
และเอกสารต่างๆ ในชุมชน 2.2) ข้อมูลแนวทางการพัฒนา
และการสร้างนวตักรรมสือ่ชมุชนภมูปิญัญามโหรีชมุชนทอ้ง
ถิน่ ไดแ้ก ่แนวทางการพฒันาการสรา้งนวตักรรม แนวความ
คิดสำาคัญ เป้าหมายในการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรม
สือ่ชมุชนภมูปิญัญามโหรชีมุชนทอ้งถิน่ โดยการสรา้งทนุใน
สงัคม เกบ็รวบรวมจากผูอ้าวโุสทีค่นในชมุชนเคารพ นบัถอื 
ผูอ้าวโุส ภมูปิญัญามโหร ีผูน้ำาชมุชน ประชาชน เด็กเยาวชน 
นักศึกษา และประชาชนบ้านปะคำาสำาโรง 2.3) ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตของคนในชุมชน กับมโหรีพ้ืนบ้าน
ปะคำาสำาโรง 2.4) ค้นหาองค์ความรู้ได้จากการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู รวมทัง้แนวทางหรอืวธิกีารสรา้งนวตักรรมภมูปิญัญา
มโหรีท้องถิ่น ด้วยทุนทางสังคม จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์
นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะ และรูปแบบที่เหมาะสมในการ

เผยแพร่นวัตกรรมส่ือมโหรีภูมิปัญญาท้องถิ่น 3) จัดเวที
วเิคราะหแ์ละสังเคราะห์ขอ้มลู เพือ่ประยกุตใ์ชท้นุทางสังคม 
วฒันธรรมประเพณที้องถิน่ในการสร้างนวตักรรมสือ่ชมุชน
ภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง 
นักวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ องค์การบริหาร
สว่นตำาบลตมูใหญ ่เขา้รว่มในการวเิคราะห์ สังเคราะห์ขอ้มลู 
เพ่ือค้นหาแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างนวัตกรรมสื่อ
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาบ้านปะคำาสำาโรง
อย่างยั่งยืน 4) จัดเวทีสรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมิน
ผลสำาเร็จการดำาเนนิโครงการวจิยั ด้วยเครือ่งมอืวจิยั เทคนคิ 
After action review (AAR) และการสงัเกตแบบมสีว่นรว่ม
ทำาการสนทนากลุ่มกับผู้อาวุโส ผู้นำาในหมู่บ้านกลุ่มอนุรักษ์
มโหรีพื้นบ้าน กลุ่มนางรำา และผู้เกี่ยวข้องในประเด็นวิจัย 
รว่มกบัผูท้รงคณุวฒุผิูรู้ม้ปีระสบการณง์านวจิยัเชงิพืน้ที ่เพือ่
กำาหนดแนวทางการทำางานและการใช้นวัตกรรมสื่อชุมชน
ด้วยภูมิปัญญามโหรีพื้นบ้านอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
ประเมินผลความพึงพอใจผู้ชมการแสดง ผู้ว่าจ้าง และ
ประเมินการรับรู้ผู้ชมกิจกรรม ทำาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยเทคนิคสามเส้า (Triangulation) ซ่ึงเป็นก
ระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
แม่นยำามากขึ้น เนื่องจากเทคนิคสามเส้ามีจุดกำาเนิดจาก
การวิจัยเชิงคุณภาพและ ใช้เพื่อเสริมความเที่ยงตรงและ
ความน่าเชื่อถือของการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้
ค่าสถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
 1. การจดัทำาสือ่ประชาสมัพนัธ์นวตักรรมมโหรี
สู่สาธารณะ 
  1.1 การจัดทำา ตัวโน้ต พบว่า เกิดการจัด
ประชุมตวัแทนผู้เกีย่วขอ้งทกุระดบั ประกอบดว้ย ภูมปิญัญา
วงมโหรี ครู นักเรียน ตัวแทนเจ้าหน้าที่ อบต.ตูมใหญ่ ผู้นำา
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชาวบ้าน ร่วมกับ นักวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ค้นหารูปแบบที่เหมาะสม
พัฒนาสร้างนวัตกรรมส่ือชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถ
เขา้ถงึงา่ยและเผยแพรสู่่สาธารณะไดข้อ้สรปุรว่มกนั ในการ
จัดทำาตัวโน้ต เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ดนตรีมโหรีพื้นบ้าน 
ดังคำากล่าวของ นายบุญมี ดีรื่นรัมย์ ผู้ประสานงานวงมโหรี
วา่ ไดก้ลา่ววา่ “สิง่ทีท่างสมาชกิวงมโหรอียากจะไดม้ากทีส่ดุ
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กค็อืตวัโนต้สำาหรบัเพลงทีเ่ลน่ เพือ่ทีจ่ะไดต้พีมิพเ์พลงเหลา่
นัน้เอาไปใหเ้ยาวชนไดศ้กึษาเรยีนรูแ้ละสบืทอดตอ่ไป” จาก
คำาพดูดงักล่าวชีใ้หเ้หน็วา่ ประชาชนในชมุชนเกดิการตืน่ตัว
ทีจ่ะอนรัุกษ์ดนตรมีโหรพีืน้บา้น ภายหลงัทีง่านวจิยัไดส้รา้ง
ความตระหนักแล้ว ทำาให้ชาวบ้านมองเห็นความสำาคัญใน
การอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านร่วมกัน จึงเกิดแนวคิดร่วมกันจัด
ทำาตวัโนต้ไวส้บืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ นอกจากนีส้ิง่ทีส่ำาคญั
ในการขบัเคลือ่นกจิกรรมเกดิการรวมกลุม่อนรุกัษม์โหรพีืน้
บ้านปะคำาสำาโรง โดยมีการตัดชุดการแสดงให้นักดนตรีท่ี
สะทอ้นถงึความเปน็เอกลกัษณข์องวงมโหรบีา้นปะคำาสำาโรง 
จนทำาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.ตูมใหญ่) เห็น
ความสำาคัญของชุมชนท่ีสามารถจัดการองค์ความรู้ดนตรี
มโหรีพื้นบ้านจึงได้ติดต่อวงมโหรีบ้านปะคำาสำาโรงไปแสดง
ในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำาตำาบล เข้าร่วมแสดง
ในงานประเพณีบุญบั้งไฟตำาบล วงมโหรีเริ่มมีชื่อเสียง มีคน
ทั้งในชุมชนและนอกชุมชนมาติดต่อไปงานบุญประเพณี 
งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ งานชกมวยเป่าป่ีไหว้ครูก่อน
ชกมวยบ้าง เป็นต้น ประกอบกับการที่มีครูภูมิปัญญามโหรี
พืน้บา้นปะคำาสำาโรงไดเ้สยีชวีติดว้ยความชราภาพไป คอื พอ่
โล๊ะ ดัดตนรัมย์ อายุ 84 ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความ
เชีย่วชาญดนตรีด้าน ฉิ่ง ฉาบ ขลุย่ และพ่อแสวง คงนำ้า อายุ 
80 ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความเชี่ยวชาญดนตรีด้านปี่
เลก็ จงึทำาใหผู้ว้จิยั และนกัวจิยัชุมชน สนทนาพดูคยุรว่มกนั 
โดยมีการตั้งโจทย์ว่า “หากมีครูภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่นเสีย
ชีวิตไป ตามความชราภาพบ่อยขึ้น แนวโน้มอนาคตดนตรี
มโหรพ้ืีนบา้นอาจจะต้องสญูหาย” จากประเดน็การสนทนา
พดูคยุกบันกัวจิยัชมุชน ทำาให้ผู้วิจัยพิจารณาถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากไม่มีการบันทึกข้อมูลเป็นลาย
ลักษณ์อักษร อาจจะส่งผลต่อการสูญหายของภูมิปัญญา
ดนตรีมโหรีพื้นบ้าน จึงได้นำาปัญหาไปแลกเปลี่ยนสนทนา
พูดคุยร่วมกับอาจารย์สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์จนไดเ้กิดการ
เชื่อมโยงกับโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2557 โดยจัดทำาบันทึกข้อตกลง
ความรว่มมอื (MOU) ทางการบรกิารวชิาการระหวา่ง คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ สาขา
วิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บรุรีมัย ์กบั กลุม่อนรุกัษม์โหรพ้ืีนบา้น บา้นปะคำาสำาโรง และ 
องค์การบริหารส่วนตำาบลตูมใหญ่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2557 เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัยไ์ดบ้รกิารวชิาการ
และวิจัยรับใช้สังคมบนฐานความต้องการของชุมชนและ
ทอ้งถิน่ในการยกระดบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหเ้กดิคณุค่า ภาค
ภูมิใจมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนบ้านปะคำาสำาโรงและท้อง
ถิ่นตำาบลตูมใหญ่ มีความตระหนักถึงความสำาคัญในการ
สบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่มโหรพีืน้บา้น สง่เสรมิบทบาทผูน้ำา
ด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น
ตนเอง การจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกิดการขับ
เคลื่อนกิจกรรมจัดทำาตัวโน้ตวงมโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง 
โดยความร่วมมือของสาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาช่วยเสริม
หนุนการจัดทำาตัวโน้ต พร้อมอนุเคราะห์ห้องบันทึกเสียง
ถอดตวัโนต้สาขาวชิาดนตร ีอาคาร 14 มหาวทิยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย์ ผลที่เกิดขึ้น พบว่า เกิดการถอดตัวโน้ต จำานวน 5 
เพลง ได้แก่ โน้ตเพลงพายเรือ โน้ตเพลงแห่ช้าง โน้ตเพลง
ตาแก้วแขนหัก โน้ตเพลงสร้อยโศก และโน้ตเพลงรำาแม่มด 
เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคม 2557 การไดถ้อดตวัโนต้เพลงครัง้นี ้
จึงสามารถตอบสนองความต้องการของวงมโหรีและชุมชน
ได้เป็นอย่างดี ดังคำาบอกเล่า ของนายบุญมี ดีรื่นรัมย์ ผู้
ประสานงานวงมโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง ที่กล่าวว่า “เมื่อ
ก่อนเวลาละเล่นมโหรีเพลงที่เล่นนั้นไม่มีตัวโน้ตเป็นการ
เล่นแบบวิธีการสัมผัส มันจึงมีความยากแก่การที่จะให้คน
ที่เล่นไม่เป็นเลยมาฝึก ซึ่งสมาชิกวงมโหรีที่สามารถละเล่น
ได้เพราะมีความชำานาญซึ่งสืบสานต่อจากครูเพลงที่ได้เสีย
ชีวิตไปแล้ว การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มาทำาวิจัย
ถอดตัวโน้ตเพลงวงมโหรีถือว่าคุ้มค่าได้สืบสานภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเอาไว”้ ผลการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบักลุม่อนุรกัษ์
มโหรีพื้นบ้านและชุมชน ผู้วิจัยค้นพบว่า กลุ่มอนุรักษ์มโหรี
พื้นบ้าน และชาวชุมชนมีความตื่นตัว ให้ความสนใจเก่ียว
กับประวัติศาสตร์ชุมชน และการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน
วฒันธรรมดนตรพีืน้บ้าน ตอ้งการบนัทกึขอ้มลูชุมชนุตนเอง
ไว้ให้ชนรุ่นหลังไว้สืบสาน 
  1.2 อัดเสียงทำานองบันทึกเสียง พบว่า จัด
ประชุมสนทนากลุ่มย่อย ตัวแทนผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ภูมิปัญญาวงมโหรี กลุ่มนางรำา ครู นักเรียน ผู้นำาชุมชน 
ร่วมกับ นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
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และ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต่อยอดจากการถอดตัวโน้ต
เพลงค้นหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการสร้างนวัตกรรมสื่อ
ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ข้อสรุปร่วมกัน คือ การอัดเสียง
ทำานองบนัทกึเสยีง เหตผุลประการสำาคญัในการบนัทกึเสยีง
เพลงวงมโหรีพื้นบ้านครั้งน้ี เน่ืองจากมีครูภูมิปัญญามโหรี
พืน้บา้นปะคำาสำาโรงไดเ้สยีชวีติดว้ยความชราภาพไป คอื พอ่
โล๊ะ ดัดตนรัมย์ อายุ 84 ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความ
เชี่ยวชาญดนตรีด้าน ฉ่ิง ฉาบ ขลุ่ย และ พ่อแสวง คงนำ้า 
อายุ 80 ปี ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความเชี่ยวชาญดนตรี
ดา้นปีเ่ล็ก จึงเปน็เหตใุหผู้ว้จิยั กลุม่อนรุกัษภ์มูปิญัญามโหร ี
และผูเ้กีย่วขอ้งในชมุชนรว่มกนัคดิเสนอแนวทางขบัเคลือ่น 
หากไม่มีการบันทึก ท่วงทำานองไว้ ภูมิปัญญาดนตรีอาจจะ
สูญหาย จากการจัดเวทีสนทนากลุ่มวิเคราะห์ร่วมกัน นาง
บุญชื่น บุปผาชัย สมาชิกกลุ่มนางรำา และบุตรสาวของพ่อ
โล๊ะ ดัดตนรัมย์ ครูภูมิปัญญามโหรีที่ได้เสียชีวิตไป ได้กล่าว
ขึ้น “ถ้าบ่มี การบันทึกไว้ อนาคตดนตรีมโหรีพื้นบ้านของ
เฮาคงสิหายไป๋” นายบุญช่วย ดัดตนรัมย์ สมาชิกวงมโหรี
กล่าวเสริมในเวทีสนทนากลุ่มย่อยว่า “การเล่นมโหรีบ้าน
เฮามปีญัหายทูีว่า่เพลงท่ีเฮาเลน่ มนับม่ตีวัโนต้ มนัยาก การ
เฮียนฮู่บางคนเล่นตั้งแต่เด็กน้อยแต่ก็เล่นบ่เป็น ทำาได้แค่
ตีกลองกับตีฉิ่ง ผูใญ่บางคนถ้าสิให่มาเฮียนก็ทำาได้ยาก
เพราะต้องทำางานหาก่ิน บ่ค่อยมีเวลา ถ้าเฮามีตัวโน้ตไว้
จะเป็นการดีในการสืบทอดได๋หลาย” จากคำาพูดดังกล่าว
ชี้ให้เห็นว่า ชาวบ้านเกิดความตระหนักท่ีอนุรักษ์รักษา
ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านบ้านปะคำาสำาโรงเพราะว่ายุคสมัย
เริ่มเปลี่ยนตามกระแสโลกาภิวัตน์ เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อย
สนใจและใหค้วามสำาคญักบัดนตรพีืน้บา้น มบีา้งแตเ่ปน็สว่น
น้อย จะมีบ้างก็ลูกหลานของภูมิปัญญามโหรีเอง ประกอบ
กับความชอบและสนใจในจังหวะ ทำานองของดนตรีแบบ
นี้ยังมีน้อย เด็กเยาวชนไปสนใจดนตรีแนวใหม่ๆ มากขึ้น
และการใช้เวลาในการฝึกซ้อม ความยากง่ายของประเภท
ดนตรีแต่ละชนิด ทำาให้เด็กเยาวชนเกิดแรงจูงใจในการร่วม
สร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนและสืบทอดลดน้อยลงไป ผู้ใหญ่
วัยกลางคน ถ้าให้มาเรียนมโหรีพื้นบ้านเพื่อสืบทอดไว้ก็
ทำาไดล้ำาบากเนือ่งจากตา่งคนกต็า่งมงีานทำาไมค่อ่ยมเีวลามา
เรยีนรู้กบัภมูปิญัญามโหรีพ้ืนบา้น การอดัเสยีงทำานองบนัทึก
เสยีงไวจ้งึทำาใหช้มุชนเขา้ถงึงา่ยและนำาไปใชไ้ดส้ะดวก ผูว้จิยั

จึงมองหาองค์กรหน่วยงานที่จะใช้องค์ความรู้ศาสตร์ด้าน
ดนตรีถอดตัวโน้ต จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดทำาตัวโน้ต จากนั้นผู้วิจัย
จึงได้ประสานความร่วมมือจากอาจารย์ประจำาสาขาวิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ได้แก่ อาจารย์วีระยุทธ์ พรมดิราช อาจารย์
ธนเสฏฐ์ ช้ันพิภพ และอาจารย์เชาวฤทธิ์ ชาคำาไฮ โดยให้
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีมีส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยเตรียมเครื่อง
ดนตร ีและหอ้งบนัทกึเสยีงอนเุคราะหห์อ้งบนัทกึเสยีงเพลง
สาขาวิชาดนตร ีและนกัศกึษาสาขาวิชาการพัฒนาสงัคมเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานนักดนตรีวงมโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง เมื่อวัน
ที่ 24 มีนาคม 2558 ณ อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ผลที่เกิดขึ้น พบว่า เกิดการบันทึกเสียงจำานวน 5 
เพลง ได้แก่ เพลงพายเรือ เพลงแห่ช้าง เพลงตาแก้วแขน
หัก เพลงสร้อยโศก และเพลงรำาแม่มด ซึ่งลักษณะทำานอง
เพลงเหล่านี้จะเป็นเพลงบรรเลง หมายถึง เพลงที่ใช้ดนตรี
ล้วนๆ ไม่มีการร้องหรือเจรียงประกอบดังคำาบอกเล่าของ
นายช่วย ดัดตนรัมย์ สมาชิกวงมโหรี ที่กล่าวว่า “เพลง
พายเรือ เพลงตาแก้วแขนหัก เป็นเพลงที่เล่นช่วงเวลาที่
ว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยวสมัยก่อน ชายหนุ่มในชุมชนเล่นเพื่อ
จีบสาว หรือเพลงตาแก้วแขนหัก เป็นเพลงที่เล่นเพื่อความ
สนกุสนานเพลิดเพลิน รืน่รมย ์บันเทงิใจ สำาหรบัเพลงสรอ้ย
โศก เป็นเพลงที่แสดงถึงความโศกเศร้า สำาหรับเพลงแห่
ช้างไม่มีเนื้อร้อง เป็นการบรรเลงดนตรีอย่างเดียว นำามาใช้
บรรเลงในขบวนแหต่ามงานบญุประเพณ ีและเพลงรำาแมม่ด 
เปน็เพลงทีใ่ช้ประกอบพธิดีา้นเกีย่วกบัความเช่ือศาสนา หรอื
ในพธิเีชญิคร ูอาจารย ์ใหม้ารว่มในพธิอีนัศกัดิส์ทิธิ ์ลกัษณะ
ของเพลงจะมทีำานองและจงัหวะกำาหนดเปน็แบบแผน ไมม่ี
บทร้อง เป็นการบรรเลงดนตรีอย่างเดียว” การบันทึกเสียง
เพลงครั้งนี้ ชุมชนมีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่
ประยุกต์พัฒนาทำานองเพื่อบรรเลงให้เกิดจังหวะทำานอง
รูปแบบใหม่ๆ ส่งผลต่อกลุ่มนางรำาวงมโหรีได้นำาเพลง ที่
อัดเสียงไปซ้อมละเล่น เพื่อใช้แสดงร่วมกับวงมโหรีได้ง่าย
มีความสะดวกมากขึ้น จึงมีความสอดคล้องตรงตามความ
ต้องการของวงมโหรีและชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังคำาบอก
เล่า ของนางดวงใจ ดัดตนรัมย์ และนางขวัญใจ แฉล้มรัมย์ 
สมาชิกกลุ่มนางรำาวงมโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง ท่ีกล่าวว่า 
“เดิมที เวลากลุ่มนางรำาซ้อมรำา ต้องอาศัยวงมโหรีมาละ
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เล่นแสดงสดให้จังหวะทำานอง ซึ่งใช้เวลาและนักดนตรีบาง
ท่านมีอายุมากแล้ว จึงเกิดความเม่ือยล้ากว่าจะซ้อมเสร็จ
การไดบ้นัทกึเสยีงเพลงทำาให้สามารถทีจ่ะนัดกลุม่นางรำามา
แสดงช่วงเวลาไหนก็ได้ โดยไม่ต้องคำานึงถึงกลุ่มนักดนตรีที่
จะละเล่นให้ทำานอง การบันทึกเสียงช่วยทำาให้ง่าย สะดวก
ต่อการดำาเนินกิจกรรมซ้อมรำาได้ดี” จากข้อมูลดังกล่าวชี้
ให้เห็นว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูดนตรีมโหรีพื้นบ้าน จำาเป็น
อย่างยิ่งจะต้องมีการถ่ายถอด บันทึก เรียนรู้ ไว้หลายรูป
แบบ เช่น การบันทึกเสียง การถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชน 
การสรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้ละความตระหนกัใหม้องเห็น
คณุคา่ของรากเหงา้ของชมุชน จนนำาไปสูผ่ลการเปลีย่นไปสู่
ความยั่งยืนต่อไป 
  1.3 เกิดการขับเคลื่อนสู่สาธารณะ รายการ
ชวีติจรงิยิง่กวา่ละคร ตอน “มโหรชีวีติ” สถานโีทรทศันไ์ทย
พีบีเอส (Thai PBS) และข้อมูลพื้นฐานกลุ่มอนุรักษ์มโหรี
พื้นบ้านปะคำาสำาโรง พบว่า การขับเคลื่อนกิจกรรมสร้าง
นวัตกรรมสือ่ชุมชนมโหรภีมูปิญัญาทอ้งถิน่บา้นปะคำาสำาโรง 
มีแนวคิดต่อยอดมาจากทุนในสังคม เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ 
ทนุมนษุย ์ไดแ้ก ่แกนนำาและผูน้ำาธรรมชาตมิคีวามเขม้แขง็มี
ความรูค้วามสามารถมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจ เสยีสละ และทำางาน
เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเน่ือง และสามารถเช่ือมโยงกับผู้วิจัย
ในฐานะนักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาท้องถ่ินที่มีเครือข่าย
การทำางานทางสังคม สามารถเชื่อมประสานให้เกิดการขับ
เคลือ่นกิจกรรมตามโจทยว์จิยัและตอบสนองความตอ้งการ
ของชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง
มากยิ่งขึ้น ซึ่งทุนมนุษย์นั้น ถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วย
ให้การขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีได้ดำาเนินโครงการนวัตกรรม
มโหรีภูมิปัญญาสร้างสุข ตำาบลตูมใหญ่ เม่ือปี 2552 โดย
การสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริม
สร้างสุขภาพ (สสส.) ผู้วิจัยในขณะนั้นทำาหน้าที่ในตำาแหน่ง
ผูป้ระสานงานโครงการไดผ้ลกัดนั ชุมชน ทอ้งถิน่ ขับเคลือ่น
กิจกรรมร่วมคิด วางแผนรูปแบบการดำาเนินงาน และมีข้อ
สรุปร่วมกันว่าจะนำากลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง
ไปแสดงถ่ายทอดดนตรีบำาบัดจิตอาสาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ฟังเพื่อบำาบัดสุขภาวะคลายความเครียด ระหว่างรอตรวจ
สุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำาตำาบลตูมใหญ่ 
ทั้ง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านกรูด และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนเจริญ ซ่ึงแสดงทุกวัน

อังคาร และวันพฤหัสบดีของต้นเดือน จากกิจกรรมครั้ง
นั้น นักวิจัยร่วมกับสมาชิกวงมโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรงเกิด
แนวคิดต่อยอดการขับเคล่ือนวงมโหรีพ้ืนบ้านสู่สาธารณะ 
โดยผู้วิจัยได้ประสานกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ติดต่อผู้
อำานวยการโรงพยาบาลซึง่ไดม้อบหมายฝา่ยประชาสมัพนัธ์
ประสานงานกับวงมโหรีบ้านปะคำาสำาโรง เพื่อทำาการแสดง
ที่ศาลาพักญาติผู้ป่วย ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 จึงเกิด
กิจกรรมการแสดงดนตรีมโหรีบำาบัดเพื่อสุนทรียภาพสุข
ภาวะบ้านปะคำาสำาโรง ณ ศาลาพักญาติผู้ป่วย โรงพยาบาล
บุรีรัมย์ จากกิจกรรมนี้ผู้วิจัยได้นำาเสนอการแสดงผ่านเครือ
ข่ายออนไลน์ เช่น YouTube และ Facebook มีเครือข่าย
สือ่สาธารณะอสีานใต ้(นายพธาวธุ ไวรวจันกลุ) ไดน้ำาไปเผย
แพร่แชร์ต่อและ ผู้ผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร Thai 
PBS ทีวีได้ชมการแสดง มองเห็นถึงคุณค่าและองค์ความรู้
ของมโหรีเขมรผ่านกระบวนการวิจัย จึงเกิดความสนใจที่
ผลิต “มโหรีชีวิต” ผู้วิจัยยังค้นพบว่า ลักษณะเด่นที่ดึงดูด
ให้ผู้ชมได้เกิดความสนใจประการหนึ่ง คือ จังหวะ ทำานอง
ทั้งเพลงช้า และเพลงเร็วของวงมโหรี ลักษณะการเป็น
เครอืญาตกินัของกลุม่นกัดนตร ีเกดิความเปน็กลุม่และการ
ทำางานเป็นทีม และมีกลุ่มนางรำาร่วมแสดง มีสมาชิกนางรำา
ทีส่ามารถถา่ยทอดเรือ่งราวภูมหิลังของมโหรชีาตพินัธุเ์ขมร
แห่งบ้านปะคำาสำาโรงได้ดี คือ นางดวงใจ ดัดตนรัมย์ เธอ
สามารถเล่าถึงประวัติความเป็นมา พัฒนาการกลุ่ม ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการละเล่น ทำานองเช่ือมโยงกับ
วิถี ความเชื่อและพิธีกรรมของวัฒนธรรมพื้นถิ่น ประกอบ
กบัการเปน็ลูกสาวคนเล็กครภููมปิญัญามโหร ี(พอ่โล๊ะ ดดัตน
รัมย์) ซึ่งได้เสียชีวิตด้วยความชราภาพไปแล้ว ได้ซึมซับ
มีความผูกพันกับการละเล่นดนตรีมโหรีตั้งแต่สมัยเยาว์
วัย และมีพี่น้องเป็นนักดนตรีมโหรีตามรอยบิดาผู้เป็นครู
ภูมิปัญญามโหรี และเครือญาติท่ีเป็นนักดนตรีมโหรีเขมร
ด้วยเช่นกัน จากการวิเคราะห์กลุ่มและบุคคล คุณสุพงศ์ 
จิตต์เมือง และคุณเยาวเรศ กตัญญูเสริมพงศ์ เจ้าหน้าที่
ภาคสนาม ผู้ผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร Thai PBS 
จึงเกิดแนวคิดสร้างส่ือตัวละครจากสมาชิกนางรำาวงมโหรี 
โดยให้ นางดวงใจ ดดัตนรมัย ์เดนิเรือ่งเขา้สู ่มโหรภีมูปิญัญา
พืน้บา้นปะคำาสำาโรง บนฐานขอ้มลูจากงานวจิยั การถา่ยทำา 
ดำาเนินการอยู่ 2 ระยะ จนเกิดการผลักดันเสริมหนุนให้ วง
มโหรีเป็นส่วนหนึ่งของรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน 
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“มโหรชีวีติ” Thai PBS ทวี ีไดส้ำาเรจ็ และได้ออกอากาศผา่น
สถานีโทรทัศน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 
21.10 น. ทางช่องสถานีโทรทัศน์ Thai PBS นอกจากนี้คุณ
สุพงศ์ และคุณเยาวเรศ เจ้าหน้าที่ภาคสนาม Thai PBS ทีวี 
ได้ส่งลิงก์โปรโมท มโหรีชีวิต จากหน้าเพจรายการเพื่อช่วย
ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่ออนไลนใ์นวงกวา้งตอ่ไป ผลทีเ่กดิขึน้ 
พบวา่ นกัดนตร ีกลุม่นางรำา วงมโหรพีืน้บา้นปะคำาสำาโรงได้
รบัการยอมรบัจากผูช้มการแสดงเกดิความภาคภูมใิจ ความ
เชื่อมั่นร่วมกัน ผู้ชมการแสดงบางท่านได้ลุกข้ึนมารำาตาม
ทำานอง จังหวะร่วมด้วย และบางคนติดต่อเบอร์โทรศัพท์ผู้
ประสานงานวงมโหรีไว้เพื่อว่าจ้างไปแสดงท่ีหมู่บ้านตนเอง
ในเขตอำาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
บุรีรัมย์ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นสวัสดิการวงมโหรีพื้นบ้าน
ปะคำาสำาโรง จำานวน 2,000 บาท ในส่วนรองผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ติดต่อวงมโหรีไปแสดงช่วงงานปี
ใหม่ที่เขตอำาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ และแนะนำาให้
มาแสดงทุกวันศุกร์ที่ลานศาลาพักญาติผู้ป่วย โรงพยาบาล
บุรีรัมย์ สำาหรับนางดวงใจ ดัดตนรัมย์ สมาชิกกลุ่มนางรำา
วงมโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง ซ่ึงเป็นตัวละครเดินเรื่อง ใน
รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน “มโหรีชีวิต” Thai PBS 
ทีวี กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ภูมิปัญญามโหรีสู่วงกว้าง มีคนรู้จักท้ังในชุมชนและนอก
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากน้ีผู้วิจัย ได้จัดสื่อวีดิทัศน์ ซ่ึง
นำาเสนอสรุปบทเรียนการดำาเนินโครงการวิจัยการดำาเนิน
การในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยให้ข้อมูลภาพรวมกับทีมจัดทำาสื่อ
วิีดิทัศน์ มีการประชุมร่วมกันเพื่อกำาหนดกรอบประเด็น
การทำาสื่อ และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง การดำาเนินวิจัย ซึ่งมี
ประเด็นจากการดำาเนินโครงการวิจัยและการถอดบทเรียน
การทำางาน ประกอบด้วย ความเป็นมาของพื้นที่วิจัย การ
ตัดสินใจเลือกพื้นที่ โจทย์ขณะนั้นคืออะไร ทำาไมถึงเลือก
พื้นที่นี้ มีแรงจูงใจอย่างไร มีระเบียบวิธีวิจัยอย่างไร วิธีการ
ได้ข้อมูล ทำาอย่างไร ชูพลังความรู้ด้านภูมิปัญญา ทำาเนียบ
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มนักดนตรีวงมโหรี โน้ตเพลง คติชน/
ความเชื่อ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างไร ภาคี
เครือข่ายเกี่ยวข้องอย่างไร ข้อค้นพบ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในพื้นที่ กลุ่ม ชุมชน อย่างไร การเช่ือมโยงกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ส่งเสริมด้านอาชีพ การสืบสานองค์ความรู้สู่
เยาวชน การพฒันาตอ่ยอด ศนูยเ์รียนรู ้หอ้งเรยีนธรรมชาต ิ

ฉากแรกของการจดัทำาวดีทิศันเ์ร่ิมจากเสียงมโหร ีปพูืน้กอ่น
ทำาวิจัย เป็นต้น โดยคณะผู้จัดทำา ได้แก่ นายพธาวุธ ไวรวัจ
นกุล เครือข่ายสื่อสาธารณะอีสานใต้ มาหนุนเสริมด้านการ
เขียนบทสคริปเพื่อจัดทำาวีดิทัศน์ มีศิษย์เก่าสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน และสาขาวิชาการพัฒนาสังคม นายสุรศักดิ์ 
วิเศษนคร นางสาวสุนทรี กอนไธสง ช่วยเหลือด้านการถ่าย
ภาพและฐานขอ้มลูวงมโหร ีนายทรงพล บญุลอ้ม ชว่ยเหลอื
ด้านการถ่ายภาพตัดต่อวีดิทัศน์ ในส่วนนายอภิวัตน์ ชาลี
วรรณ และ นางสาวธนัชพร สุขเสริม คอยช่วยเรื่องบันทึก
เสียงประกอบวีดิทัศน์ 
 2. กระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า ผู้วิจัยได้บูรณาการ
วิจัยร่วมกับการบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ผลักดันให้เกิดการจัดทำาบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ทางการบริการวิชาการระหว่าง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ กับ กลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน บ้านปะคำา
สำาโรง และ องค์การบริหารส่วนตำาบลตูมใหญ่ และจัดเวที
การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมหัวข้อ “ทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับดนตรีพื้นบ้านวง
มโหรีด้วยวิถีพอเพียง”ภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมด้านสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง บ้าน
ปะคำาสำาโรง ตำาบลตูมใหญ่ อำาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มี
ผู้เข้าร่วมเวที ประกอบด้วย ผู้วิจัย อาจารย์ นักศึกษา สาขา
วิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แกนนำา
ชุมชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำาบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ครู นักเรียน โรงเรียนบ้าน
ปะคำาสำาโรง และ กลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง 
จากการจัดเวทีสนทนากลุ่มวิเคราะห์ร่วมกัน นายบุญมี ดี
รื่นรัมย์ ผู้ประสานงานวงมโหรีพื้นบ้านได้กล่าวขึ้น “มโหรี 
คือ ตัวตน และคุณค่าของชุมชน” ในการเล่นมโหรีแต่ละ
ครั้งผู้สูงอายุจะมีความสุขที่ได้เล่นมโหรีให้กับคนอื่นฟัง
ทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านหรือว่าคนท่ีอยู่นอกชุมชนเวลาที่มี
งานต้องไปแสดงข้างนอก ชาวบ้านในแถบนั้นทุกคนต่างมี
ความภูมิใจในวงมโหรีของตัวเองเป็นอย่างย่ิง มโหรีจึงเป็น
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของหมู่บ้าน เราต้องอนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมนี้เอาไว้ให้ได้นานที่สุด เราจะทำาอย่างไรที่จะ
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สร้างความงดงามนี้ให้เป็นรายได้เกิดขึ้นจากมโหรี วงมโหรี
พื้นบ้านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวตามชาติพันธุ์เขมร 
ทั้งเพลงจังหวะช้าและจังหวะเร็วผู้คนที่เข้ามาชมมาฟังก็
เกิดความประทับใจเห็นความสำาคัญจึงอยากจะอนุรักษ์
ให้ลูกหลานได้เรียนรู้สืบไป จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็น
ว่าการสร้างความตระหนักร่วมกันในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ดนตรีมโหรีพื้นบ้าน ทำาให้ประชาชนทุกส่วนฝ่ายเกิดความ
ตระหนกัมองเหน็คณุคา่ของรากเหงา้วฒันธรรมดัง่เดมิของ
ชุมชน นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบต.ตูมใหญ่) เล็งเห็นความสำาคัญด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ได้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตำาบล จำานวน 20,000 บาท เพื่อให้วงมโหรีพื้นบ้านปะ
คำาสำาโรงนำาไปจัดซ้ือกลองควอทตามความต้องการเสริม
การละเล่นให้เกิดความสนุก จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า 
การเกิดความตระหนกัรว่มกนัทกุสว่นฝา่ยขา้งตน้ ทำาใหเ้กิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือในด้านการนำา
ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน คณะกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน
ปะคำาสำาโรง และชุมชนได้มีโอกาสไปแสดงในโอกาสต่างๆ 
เช่น เผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่นใน
งานประเพณวีฒันธรรมชมุชน การแสดงเวทลีานวัฒนธรรม
ถนนเซราะกราววอลค์กิง้สตรีทจงัหวดับรุรัีมย ์จำานวน 2 ครัง้ 
คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2557 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 
13 กันยายน 2558 กิจกรรมการแสดงกลุ่มนางรำาในงาน
วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้าน
ปะคำาสำาโรง ตำาบลตูมใหญ่ อำาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
การเผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่น
ผ่านโครงการหน่วยบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชนตำาบลตูมใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 26 สิงหาคม 
2558 การแสดงลานวัฒนธรรมวิถีคนอีสานใต้ ราชภัฏ
บุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ วันที่ 20 
มกราคม 2558 ณ บรเิวณลานวฒันธรรม คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์กจิกรรมการ
แสดงดนตรีมโหรีบำาบัดเพื่อสุนทรียภาพสุขภาวะบ้านปะ
คำาสำาโรง วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ ศาลาพักญาติผู้ป่วย 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และการเผยแพร่ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ
ตามสถานทีส่ำาคญัทัง้ในชมุชน เช่น ศาลาประชาคมหมูบ่า้น 
บ้านประธานกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน วัด โรงเรียน และ
ภายนอกชุมชน เชน่ โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพตำาบล อบต.

ตมูใหญ ่เปน็ตน้ นอกจากนีผู้ว้จิยัไดจ้ดัทำาสือ่ประชาสมัพนัธ์
นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะ ประกอบด้วย ตัวโน้ต อัดเสียง
ทำานอง ไวนลิ นามบตัร โบชัวร ์วดีทิศัน ์เวบ็ไซต ์Facebook 
YouTube ออกอากาศรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน 
“มโหรีชีวิต” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) และ
ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน และผลการวิจัยที่
ได้ยังได้รับการปรับปรุงข้อมูลและเสนอเป็นบทความทาง
วิชาการ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย และ การบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่น ในโอกาส
ต่างๆ ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นอีกด้วย
 3. สรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาวิจัย
นวัตกรรมสื่อชุมชนอย่างยั่งยืน ผลการศึกษา พบว่า 1) 
จัดเวทีถอดบทเรียนร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้
จัดเวทีถอดบทเรียนร่วมกัน เพื่อประเมินผลสำาเร็จการขับ
เคล่ือนกิจกรรม โดยเทคนิค (After Action Review : 
AAR) และสังเกตแบบมีส่วนร่วม ทำาการสนทนากลุ่มกับ
ผู้อาวุโส ผู้นำาในหมู่บ้าน กลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน กลุ่ม
นางรำา และผู้เกี่ยวข้องในประเด็นวิจัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมี
ประสบการณ์ด้านการสรุปบทเรียนงานวิจัยเชิงพื้นที่ ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จรัส สว่างทัพ และ อาจารย์อุทิศ ทา
หอม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พบว่า เกิดการประชุมผู้
เกีย่วขอ้งทกุระดบัโดยนำากรณตีวัอยา่งทีส่ำาเรจ็เปน็แนวทาง
การใช้นวัตกรรมส่ือชุมชนด้วยภูมิปัญญามโหรีพ้ืนบ้าน 2) 
การประเมินความพึงพอใจ (ผู้ชมการแสดง/ผู้ว่าจ้างแสดง) 
และประเมนิการรบัรู ้โดยสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งในพ้ืนที่
ศึกษา รวมจำานวน 121 คน สรุปได้ดังนี้ คือ 2.1) ผลการ
ประเมนิคา่เฉลีย่ดา้นความคดิเห็นความพงึพอใจตอ่กจิกรรม
ที่เข้าร่วมชมการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ
แปรความหมายด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation : S.D) โดยกำาหนดค่า
ความหมายจากค่าเฉลี่ย ดังต่อไปนี้ 0.01-1.50 หมายถึง 
ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด, 1.51-2.50 หมายถึง ความ
พึงพอใจระดับน้อย, 2.51-3.50 หมายถึง ความพึงพอใจ
ระดับปานกลาง, 3.51-4.50 หมายถึง ความพึงพอใจระดับ
มาก, 4.51-5.0 หมายถงึ ความพงึพอใจระดบัมากทีส่ดุ โดย
ภาพรวม พบว่า กระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมส่ือชุมชน
ภูมิปัญญา (มโหรี) ท้องถิ่น ได้สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ชม ที่ได้รับชมกิจกรรมเลือกสุ่มตัวอย่าง รวมจำานวน 121 
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คน เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 61.20 เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 38.80 และวิเคราะห์ประเด็นที่น่าสนใจ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการแสดงมีการละเล่นเป็นเอกลักษณ์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50) นางรำามีทักษะการฟ้อน
รำาแสดงร่วมเหมาะสม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43) และ นักดนตรีมีทักษะความสามารถถ่ายทอดได้ดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38) ซึ่ง
โดยภาพรวมความพงึพอใจของประชาชนทีม่ตีอ่การแสดงดนตรมีโหรเีพือ่สุนทรยีภาพกลุ่มอนรุกัษม์โหรพืีน้บา้น บา้นปะคำา
สำาโรงอยู่ในระดับมากทุกข้อ 2.2) ผลการประเมินการรับรู้ประชาชนผู้รับชมสื่อประชาสัมพันธ์มโหรี โดยการสอบถาม รวม
จำานวน 186 คน พบว่าการละเล่นวงมโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง มีคนรู้จักเป็นจำานวนมาก คิดเป็นร้อยละ 81.18 ทำาให้คนรับ
รู้นวัตกรรมวงมโหรี โดยเลือกผ่านช่องทางสื่อกิจกรรมพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 78.49 ความสำาเร็จของวงมโหรีภูมิปัญญาท้อง
ถิน่มจีำานวนการแสดงเพือ่ฟืน้ฟอูนรุกัษส์บืทอด ภมูปิญัญาท้องถิน่ของชาวบ้านปะคำาสำาโรงในพืน้ท่ีจงัหวดับรีุรมัยค์วรอนรุกัษ์
ไวต้อ่ไป และชกัชวนเดก็วยัรุน่ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมและยงัทำาใหค้นรุ่นใหม่รูจ้กัการละเลน่ของวงมโหร ีและ 2.3 ผลการ
ประเมินของผู้ว่าจ้างวงมโหรีที่มีต่อความพึงพอใจต่อการแสดงเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของวงมโหรีบ้าน
ปะคำาสำาโรงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการสอบถามผู้ว่าจ้าง รวมจำานวน 11 คน พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
(ผู้ว่าจ้าง) ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการแสดงดนตรีมโหรีเพื่อสุนทรียภาพอยู่ในระดับมาก การถอดบทเรียนร่วมกันเพื่อ
ประเมินผลสำาเร็จกิจกรรมการวิจัย สรุปภาพรวมได้ดังนี้

แผนผังที่ 1 สรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้องพัฒนาวิจัยนวัตกรรมมโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง
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เป็นจํานวนมาก คิดเป็นร้อยละ 81.18 ทําให้คนรับรู้นวัตกรรมวงมโหรี โดยเลือกผ่านช่องทางสื่อกิจกรรมพิเศษ คิด
เป็นร้อยละ 78.49 ความสําเร็จของวงมโหรีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีจํานวนการแสดงเพ่ือฟ้ืนฟูอนุรักษ์สืบทอด ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของชาวบ้านปะคําสําโรงในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ควรอนุรักษ์ไว้ต่อไป และชักชวนเด็กวัยรุ่นในชุมชนเข้าร่วม
กิจกรรมและยังทําให้คนรุ่นใหม่รู้จักการละเล่นของวงมโหรีและ2.3 ผลการประเมินของผู้ว่าจ้างวงมโหรีท่ีมีต่อความ
พึงพอใจต่อการแสดงเพื่อฟ้ืนฟูอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของวงมโหรีบ้านปะคําสําโรงในพ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย์
โดยการสอบถามผู้ว่าจ้าง รวมจํานวน 11 คนพบว่าผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ(ผู้ว่าจ้าง) ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อการแสดงดนตรีมโหรีเพ่ือสุนทรียภาพอยู่ในระดับมากการถอดบทเรียนร่วมกันเพ่ือประเมินผลสําเร็จ
กิจกรรมการวิจัย สรุปภาพรวมได้ดังนี้ 

 
แผนผังที่ 1สรุปบทเรียนผู้เก่ียวข้องพัฒนาวิจัยนวัตกรรมมโหรีพ้ืนบ้านปะคําสําโรง 

ที่มา :พัฒนาโดยผู้วิจัย,2559 

อภิปรายผล 
1.การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะพบว่า มีข้อค้นพบท่ีโดดเด่นจากงานวิจัย คือ 

1.1 การจัดทํา ตัวโน้ตงานวิจัยได้เน้นการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้แก่ ภูมิปัญญาวงมโหรี ครู 
นักเรียน ตัวแทนเจ้าหน้าท่ี อบต.ตูมใหญ่ ผู้นําชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชาวบ้าน ร่วมกับนักวิจัย มหาวิทยาลัย

มโหรีพ้ืนบ้านให้ประโยชน์กับชุมชน 

สรุปบทเรียนผู้เกี่ยวข้อง 
พัฒนาวิจัยนวัตกรรม 

มโหรีพ้ืนบ้านปะคําสําโรง 

1)ด้านการปกครองส่วนท้องถ่ินหนุนเสริม
ผลักดันสู่หลักสูตรท้องถิ่น 
2) ด้านการศึกษา เด็กนักเรียนที่เรียนภูมิ
ปัญญามโหรี มีผลการเรียนดีขึ้น 
3) ด้านสังคม ประชาชนที่ได้รับฟังรับชม
การแสดง มีความสุข มีความสามัคค ี
4) ด้านศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีเกิดการ
เชื่อมกับงานบุญประเพณีวัฒนธรรมชุมชน/
มรภ.บุรีรัมย์สร้าง ตัวโน้ต อัดเสียงเพลง 

เป้าหมาย 

สืบทอด อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 

ข้อจํากัด 
เวลาถ่ายทอดว่างไม่ตรงกัน ผู้สนใจ

เรียนรู้แบบครูพักลักจํา หาครูสืบทอด
ค่อนข้างยาก 

มโหรีกับนางรํา 

ประยุกต์ดนตรี 
เข้ากับยุคสมัย 

แนวทางส่งเสริม
พัฒนาภูมิปัญญา

มโหร ี
กลไกขับเคล่ือนภายในนอกชุมชน 

ผลักดันหลักสูตรท้องถิ่น 

สร้างคนรุ่นใหม่สืบทอด 

สร้างพิธีกร นักร้องประจําวง 

สร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือ ผลที่เกิดขึ้น 
จัดต้ังกลุ่ม นักดนตรี นางรํา วงมโหรีชุด

การแสดง เคร่ืองประดับ โลโก้เกิด
สัมพันธภาพ คน 3 วัย (เด็ก ผู้ใหญ่ 

ผู้สูงอายุ)ประชาชนเกิดความตระหนัก 
ความสําคัญ มีส่วนร่วมในกิจกรรม ค้นหาผู้

่

ผลที่ตามมา 

ข้อเสนอแนะ 
มิติทางสังคม: เกิดความสุข ความสามัคค ี
มติวัฒนธรรม:หลากหลายชนเผ่าทํานอง 
รูปแบบนักดนตรีมโหร:ี เรียนแบบครูพักลัก
จํา ประยุกต์ความเป็นพลวัตร มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมร่วมกัน  เหลียวหน้าแลหลัง  
อาชีพ/นวัตกรรม: ส่งเสริมอาชีพทอผ้าไหม 
เส่ือกก ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มเช่ือมโยง

คนในชุมชนระเบิดจากข้าง
ในงานวิจัยเสริมสร้างให้เกิด
ความเข้มแข็งในชุมชน
บูรณาการร่วมกับชาวบ้าน 
ชุมชน วัด โรงเรียนอบต. 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มโหรีคือสุนทรียภาพไม่มีล้าหลังมันอยู่ในใจ
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อภิปรายผล
 1. การจดัทำาสือ่ประชาสมัพนัธน์วตักรรมมโหรสู่ี
สาธารณะ พบว่า มีข้อค้นพบที่โดดเด่นจากงานวิจัย คือ 
  1.1 การจัดทำา ตัวโน้ต งานวิจัยได้เน้นการมี
ส่วนร่วมผู้มีส่วนผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ได้แก่ ภูมิปัญญาวง
มโหรี ครู นักเรียน ตัวแทนเจ้าหน้าที่ อบต.ตูมใหญ่ ผู้นำา
ชุมชน คณะกรรมการชุมชน ชาวบ้าน ร่วมกับนักวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยและ
ค้นหารูปแบบที่เหมาะสมพัฒนาสร้างนวัตกรรมสื่อชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทำาตัวโน้ต เป็นการสืบสานและ
อนุรักษ์ดนตรีมโหรีพื้นบ้าน ดังคำากล่าวของนายบุญมี ดีรื่น
รัมย์ (สัมภาษณ์, 2558) ได้กล่าวว่า “สิ่งท่ีทางสมาชิกวง
มโหรีอยากจะได้มากที่สุดก็คือตัวโน้ตสำาหรับเพลงที่เล่น 
เพื่อที่จะได้ตีพิมพ์เพลงเหล่านั้นเอาไปให้เยาวชนได้ศึกษา
เรยีนรูแ้ละสบืทอดตอ่ไป” จงึทำาใหผู้ว้จิยั และนกัวจิยัชุมชน 
สนทนาพูดคุยร่วมกัน โดยมีการตั้งโจทย์ว่า “หากมีครู
ภูมิปัญญามโหรีท้องถิ่นเสียชีวิตไป ตามความชราภาพบ่อย
ขึ้น แนวโน้มอนาคตดนตรีมโหรีพื้นบ้านอาจจะต้อง
สูญหาย” จากประเด็นการสนทนาพูดคุยกับนักวิจัยชุมชน 
ทำาให้ผู้วิจัยพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
หากไม่มีการบันทึกข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร อาจจะส่ง
ผลตอ่การสญูหายของภมูปิัญญาดนตรีมโหรพีืน้บา้น ผู้วจิยั
จงึได้นำาปญัหาไปแลกเปลีย่นสนทนาพดูคยุรว่มกบัอาจารย์
สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จนได้เกิดการเช่ือมโยงกับ
โครงการบรกิารวชิาการแกส่งัคมด้านสบืสานภูมปิญัญาทอ้ง
ถิ่ นตาม วิถีพอเ พียง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรี รั มย์  
ปีงบประมาณ 2557 จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ทางการบรกิารวชิาการระหวา่ง คณะมนษุยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์ศนูยบ์ริการวชิาการ สาขาวชิาการพฒันา
สงัคม สาขาวชิาดนตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์กบั กลุม่
อนุรกัษม์โหรีพ้ืนบา้น บา้นปะคำาสำาโรง และ องคก์ารบรหิาร
ส่วนตำาบลตูมใหญ่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เกิดการ
ถอดตัวโน้ต จำานวน 5 เพลง ได้แก่ โน้ตเพลงพายเรือ โน้ต
เพลงแห่ช้าง โน้ตเพลงตาแก้วแขนหักโน้ตเพลงสร้อยโศก 
และโน้ตเพลงรำาแม่มด เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 จึง
สามารถตอบสนองความต้องการของวงมโหรีและชุมชนได้
เป็นอย่างดี จากข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่า ประชาชนใน

ชุมชนเกิดการตื่นตัวที่จะอนุรักษ์ดนตรีมโหรีพื้นบ้าน ภาย
หลังที่งานวิจัยได้สร้างความตระหนักแล้ว ทำาให้ชาวบ้าน
มองเหน็ความสำาคัญในการอนรุกัษม์โหรพีืน้บา้นรว่มกนั จงึ
เกดิแนวคิดรว่มกนัจดัทำาตวัโนต้ไวสื้บสานภูมปิญัญาทอ้งถ่ิน 
จากการวเิคราะห์ของผูว้จิยั การจดัทำา ตัวโนต้เปน็นวตักรรม
สื่อพื้นบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเกศินี จุฑาวิจิตร 
(2548) สื่อดังกล่าวได้มีบทบาทในการพัฒนาวงมโหรีพื้น
บ้าน สามารถยกตัวอย่างได้คือ สื่อได้มีบทบาทในการผดุง
รักษาวัฒนธรรมและการแสดงออกซ่ึงเอกลักษณ์ของชาติ 
ซึ่งได้มีความสอดคล้องกับคำาบอกเล่าของคำาบอกเล่าของ
นายบญุชว่ย ดดัตนรมัย ์(สัมภาษณ,์ 2558) ทีไ่ดก้ลา่ววา่ วง
มโหรีพื้นบ้านเขมร มีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นเฉพาะตัว มี
ทำานองทีน่า่สนใจไมว่า่จะเปน็ทำานองเพลงชา้หรอืวา่ทำานอง
เพลงเรว็ ผูค้นทีไ่ดเ้ขา้มาชมมาฟงักเ็กดิความประทับใจเหน็
ความสำาคญัมากขึน้ เราตอ้งอนรุกัษสื์บสานวัฒนธรรมนีเ้อา
ไวใ้หไ้ดน้านทีส่ดุ งานวจิยัยงัไดส้นบัสนนุกับแนวคิดของพระ
มหาสุทติย ์อาภากโร (2548) ทีไ่ดก้ล่าววา่ นวตักรรมมคีวาม
หมายหลากหลายขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการ
เรยีนรูข้องศาสตรน์ัน้ๆ นวตักรรมจงึมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการ
ดำารงชวีติของมนษุยใ์นทกุๆ ดา้น 1.2 อดัเสยีงทำานองบนัทกึ
เสียงมโหรี พบว่า เหตุผลประการสำาคัญในการบันทึกเสียง
เพลง วงมโหรีพื้นบ้านครั้งนี้ เนื่องจากมีครูภูมิปัญญามโหรี
พืน้บา้นปะคำาสำาโรงไดเ้สียชวีติดว้ยความชราภาพไป คอื พอ่
โล๊ะ ดัดตนรัมย์ อายุ 84 ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความ
เชีย่วชาญดนตรดีา้น ฉ่ิง ฉาบ ขลุ่ย และ พอ่แสวง คงนำา้ อาย ุ
80 ปี ปี เสียชีวิต เมื่อปี 2558 มีความเชี่ยวชาญดนตรีด้าน
ปี่เล็ก จากการจัดเวทีสนทนากลุ่มวิเคราะห์ร่วมกันนางบุญ
ชื่น บุปผาชัย สมาชิกกลุ่มนางรำา และบุตรสาวของพ่อโล๊ะ 
ดัดตนรัมย์ ครูภูมิปัญญามโหรีที่ได้เสียชีวิตไปได้กล่าวขึ้น 
“ถา้บม่ ีการบนัทกึไว ้อนาคตดนตรมีโหรพีืน้บ้านของเฮาคง
สิหายไป๋จึงเป็นเหตุให้ผู้วิจัย กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญามโหรี 
และผู้เกีย่วขอ้งในชุมชนรว่มกนัคิดเสนอแนวทางขบัเคล่ือน 
หากไม่มีการบันทึก ท่วงทำานองไว้ ภูมิปัญญาดนตรีอาจจะ
สูญหาย จะเหน็ไดว้า่การบนัทกึเสียงเพลงเปน็ส่ือนวตักรรม
ที่เข้าถึงง่าย ส่งผลต่อกลุ่มนางรำาวงมโหรีได้นำาเพลงท่ีอัด
เสียงไปซ้อมละเล่น เพื่อใช้ประกอบการแสดงร่วมกับวง
มโหรไีดง้า่ยมคีวามสะดวกมากขึน้ จงึมคีวามสอดคลอ้งตรง
ตามความต้องการของวงมโหรีและชุมชนได้เป็นอย่างดี ดัง
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คำาบอกเล่า ของนางดวงใจ ดัดตนรัมย์ (สัมภาษณ์, 2558) 
ทีก่ลา่ววา่ “เดมิท ีเวลากลุม่นางรำาซอ้มรำา ตอ้งอาศยัวงมโหรี
มาละเลน่แสดงสดใหจ้งัหวะทำานอง ซึง่ใช้เวลาและนกัดนตรี
บางท่านมีอายุมากแล้ว จึงเกิดความเม่ือยล้ากว่าจะซ้อม
เสร็จการได้บันทึกเสียงเพลงทำาให้สามารถท่ีจะนัดกลุ่ม
นางรำามาแสดงชว่งเวลาไหนกไ็ด ้โดยไมต่อ้งคำานงึถงึกลุม่นกั
ดนตรีที่จะละเล่นให้ทำานอง การบันทึกเสียงช่วยทำาให้ง่าย 
สะดวกต่อการดำาเนินกิจกรรมซ้อมรำาได้ดี” จากข้อมูลดัง
กล่าวชี้ให้เห็นว่า จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการอนุรักษ์
และฟื้นฟูดนตรีมโหรีพื้นบ้าน จำาเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการ
ถ่ายถอด บันทึก เรียนรู้ ไว้หลายรูปแบบ เช่น การบันทึก
เสยีง การถา่ยทอดสูเ่ดก็และเยาวชนการสรา้งกระบวนการ
เรียนรู้และความตระหนักให้มองเห็นคุณค่าของรากเหง้า
ของชุมชนจนนำาไปสู่ผลการเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 
การอนรุกัษ์และฟืน้ฟดูนตรมีโหรพีืน้บา้น จำาเปน็อยา่งยิง่จะ
ต้องมีการถ่ายถอด บันทึก เรียนรู้ ไว้หลายรูปแบบ เช่น การ
บันทึกเสียง การถ่ายทอดสู่เด็กและเยาวชน การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และความตระหนักให้มองเห็นคุณค่า
ของรากเหง้าของชุมชนจนนำาไปสู่ผลการเปลี่ยนไปสู่ความ
ยั่งยืนต่อไป จึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงพร 
คำานูณวัฒน์ (2546) ที่ได้กล่าวว่าส่ือพื้นบ้านเป็นสื่อท่ีผู้รับ
สารมคีวามไวว้างใจ เป็นสือ่ทีใ่กลชิ้ดกบัประชาชนมากทีส่ดุ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เกศินี จุฑาวิจิตร 
(2548) ที่กล่าวว่า สื่อพื้นบ้าน มีบทบาทในการให้ความ
บนัเทงิ สงัคม ซึง่ไดม้คีวามสอดคลอ้งกบัคำาบอกเลา่ของนาย
เชือ่ม ดดัตนรมัย ์(สมัภาษณ,์ 2558) ทีไ่ดก้ลา่ววา่ มโหรเีปน็
ภมูปิญัญาทีท่รงคณุคา่ สรา้งความสขุ สุนทรียภาพของมโหรี
เป็นเพลงท่ีลึกซึ้ งฟังแล้วบันเทิงใจ และ มโหรี  คือ 
“สุนทรียภาพไม่มีล้าหลัง มันอยู่ในใจคน” 1.3 เกิดการขับ
เคลื่อนสู่สาธารณะ รายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ตอน 
“มโหรชีวีติ” สถานโีทรทศันไ์ทยพบีเีอส (Thai PBS ) ผูวิ้จยั
ยังค้นพบว่า ลักษณะเด่นที่ดึงดูดให้ผู้ชมได้เกิดความสนใจ
ดนตรมีโหร ีคอื จงัหวะ ทำานองทัง้เพลงชา้และเพลงเรว็ของ
วงมโหรี ลักษณะการเป็นเครือญาติกันของกลุ่มนักดนตรี 
เกดิความเปน็กลุม่และการทำางานเปน็ทมี และมกีลุ่มนางรำา
ร่วมแสดง มีสมาชิกนางรำาที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว ภูมิ
หลังของมโหรีชาติพันธ์ุเขมรแห่งบ้านปะคำาสำาโรงได้ดี คือ 
นางดวงใจ ดัดตนรัมย์ เธอสามารถเล่าถึงประวัติความเป็น

มา พัฒนาการกลุ่ม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการละ
เล่น ทำานองเชื่อมโยงกับวิถีความเชื่อและพิธีกรรมของ
วัฒนธรรมพื้นถิ่น ซ่ึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ 
กาญจนา แกว้เทพ (2543) ทีก่ลา่วถงึสือ่บคุคล ผูว้จิยัพบวา่ 
จุดเด่นของสื่อบุคคลจากงานวิจัยนี้ คือ สามารถเลือกผู้รับ
สารได้ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้คู่สนทนาเกิดการเรียนรู้
ระหวา่งกนัลกัษณะการสือ่สารเปน็การสือ่สารแบบสองทาง 
(two-way communication) ที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ เป็น
ลักษณะที่เป็นธรรมชาติ ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว ไม่มี
โครงสรา้งทีแ่น่ชดั นอกจากนีผู้้วจิยัยงัพบว่า คณุสพุงศ์ จติต์
เมือง และคุณเยาวเรศ กตัญญูเสริมพงศ์ เจ้าหน้าที่ภาค
สนาม ผู้ผลิตรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร Thai PBS ได้
วเิคราะหต์วับคุคล เกดิแนวคิดสรา้งส่ือตวัละครจากสมาชิก
นางรำาวงมโหรี โดยให้ นางดวงใจ ดัดตนรัมย์ เดินเรื่องเข้า
สูม่โหรภีมูปิญัญาพ้ืนบา้นปะคำาสำาโรง บนฐานขอ้มลูจากงาน
วิจัยการถ่ายทำา ดำาเนินการอยู่ 2 ระยะ จนเกิดการผลักดัน
เสริมหนุนให้ วงมโหรีเป็นส่วนหนึ่งของรายการชีวิตจริงยิ่ง
กว่าละคร ตอน “มโหรีชีวิต” Thai PBS ทีวี ได้สำาเร็จ และ
ได้ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 
ธนัวาคม 2558 เวลา 21.10 น. ทางชอ่งสถานโีทรทศัน ์Thai 
PBS ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ จง บุญประชา (2557 
: บทคัดย่อ) ได้ทำาการศึกษาเรื่องการออกแบบสื่อการจัด
แสดงเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชน : กรณี
ศึกษาศูนยเ์ยาวชนสวนออ้ย ผลการศึกษาพบวา่ มกีารเรยีน
รู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านสื่อต่างๆ เช่น ทีวี วิทยุ อินเทอร์เน็ต 
รวมทั้งการจัดแสดงสื่อที่มีส่วนกระตุ้นทำาให้ เยาวชนมีการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี คือสื่อประสบการณ์
จำาลอง สือ่ภาพนิง่และสญัลกัษณ ์และสือ่แบบมปีฏสิมัพนัธ์
กบัผูช้ม และยงัมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัวด ีใจ
แสวงทรัพย์ (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการสร้าง
เสริมทุนชุมชนผ่านการเรียนรู้จากการสร้างสื่อศิลป
วัฒนธรรมท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่าการเรียนรู้การสร้าง
สื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจะช่วยสร้างเสริมทุนชุมชนด้าน
ทุนสังคมมากที่สุด นอกจากน้ีผู้วิจัยยังค้นพบว่า การขับ
เคลื่อนสู่สาธารณะดังกล่าว พิจารณาจากค้นหาทางเลือกที่
เหมาะสมของนวัตกรรมสื่อชุมชน (องค์ประกอบของมโหรี
พื้นบ้าน) มากำาหนดแนวทางออกแบบสร้างนวัตกรรมส่ือ
ชมุชนเพือ่การประชาสมัพนัธ ์และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 
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โรเจอส์ (Rogers, 1995) ที่ได้อธิบายว่า การเผยแพร่
นวัตกรรมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเริ่มจากผู้
สร้างนวัตกรรมสู่ผู้รับข้อมูลและตัดสินใจนำานวัตกรรมไป
ปรับใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของตน นอกจากนี้ผู้วิจัย ได้
จัดสื่อวีดิทัศน์ เกิดการจัดทำาสื่อแบบมีส่วนร่วมผ่านสื่อ
ออนไลนห์ลายชอ่งทาง เชน่ เวบ็ไซต ์Facebook YouTube 
ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมมโหรีสู่สาธารณะ
 2. กระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า การเผยแพร่ในช่วงระยะที่ 1 สู่
ระยะที่ 2 นั้น เกิดมาจากปัญหาท่ีส่วนหน่ึงมาจากคนใน
ชุมชนคิด และทบทวนตนเองโดยดูจากต้นทุนวัฒนธรรม
และทุนทางสังคม ซึ่งในระยะแรกมีการจัดทำาโครงการ
นวัตกรรมภูมิปัญญามโหรีสร้างสุขเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญา
มโหรี นอกจากนี้ยังมีคนนอกเข้ามาชวนคิดชวนคุยและ
ให้การสนับสนุน จากที่ผู้วิจัยได้บูรณาการวิจัยร่วมกับ
การบริการวิชาการแก่สังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ผลักดันให้เกิดการจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือ (MOU) ทางการบริการวิชาการด้านสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามวิถีพอเพียง ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการ สาขาวิชาการพัฒนา
สงัคม สาขาวชิาดนตร ีมหาวทิยาลยัราชภฏับรีุรมัย ์กบั กลุม่
อนุรกัษม์โหรีพ้ืนบา้น บา้นปะคำาสำาโรง และ องคก์ารบรหิาร
ส่วนตำาบลตูมใหญ่ จากข้อมูลดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าการสร้าง
ความตระหนักร่วมกันในการอนุรักษ์และฟื้นฟูดนตรีมโหรี
พื้นบ้าน ทำาให้ประชาชนทุกส่วนฝ่ายเกิดความตระหนัก
มองเห็นคุณค่าของรากเหง้าวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ คำาล่า มุสิกา และ
คณะ (2552 บทคัดย่อ) ได้ทำาการศึกษาเรื่องการอนุรักษ์
พิธีกรรมและการแต่งกายในการฟ้อนกลองตุ้ม จังหวัด
อุบลราชธานี จากการวิจัยผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้ง
สี่ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ทุกชุมชนไม่ทราบ
ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเรื่องการฟ้อน
กลองตุ้มของชุมชนตัวเอง ในฐานะนักวิชาการจึงเข้าไป
มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ผลจากงานวิจัย
ชมุชนไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูพ้ธิกีรรมและการแตง่กายในการ
ฟ้อนกลองตุ้ม ภายในชุมชนของตนเองและชุมชนอื่น เกิด
กระบวนการถ่ายทอดองคค์วามรูพ้ธิกีรรมและการแตง่กาย

รวมทัง้ทา่ทางการแสดงในการฟอ้นกลองตุม้สูช่มุชน สถาน
ศึกษาจำานวน 109 แห่งทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัย
พบว่า เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาและสืบสานภูมิปัญญา
มโหรีท้องถิ่น คือ เป็นทางเลือกโดยประยุกต์ทำานองดนตรี
พื้นบ้านให้เข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมโดย
พัฒนาเป็นนวัตกรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐวดี ใจแสวงทรัพย์ (2557: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การสร้างเสริมทุนชุมชนผ่านการเรียนรู้จากการสร้างสื่อ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่าการเรียนรู้การ
สร้างส่ือศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจะช่วยสร้างเสริมทุนชุมชน
ด้านทุนสังคมมากที่สุด นอกจากนี้ผู้วิจัยยังค้นพบว่าการ
กระบวนการเผยแพรด่งักล่าว พิจารณาจากคน้หาทางเลอืก 
ทีเ่หมาะสมของนวตักรรมส่ือชุมชน (องค์ประกอบของมโหรี
พื้นบ้าน) มากำาหนดแนวทางออกแบบสร้างนวัตกรรมสื่อ
ชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ โรเจอส์ (Rogers, 1995) ที่ได้อธิบายว่า การเผยแพร่
นวัตกรรมเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเร่ิมจาก
ผู้สร้างนวัตกรรมสู่ผู้รับข้อมูลและตัดสินใจนำานวัตกรรมไป
ปรับใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของตน นอกจากนี้ผู้วิจัยยัง
พบว่า รูปแบบการพัฒนาความรู้จากภูมิปัญญามโหรีท้อง
ถิ่นที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการพัฒนาที่ชุมชน มีบทบาทสำาคัญ
ในการกำาหนดความต้องการการพัฒนาด้วยตนเอง โดย
พิจารณาจาก 1) ทุนมนุษย์ คนในชุมชน และคนในชุมชน 
ร่วมกับคนนอก 2) ต้นทุนทางวัฒนธรรม เน้นการใช้ความรู้
ภูมิปัญญา ที่ได้นำามาปรับประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต
อย่างสอดคล้องกับวิถีและบริบท 3) ทุนทางสังคม เน้น
ความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
ความสามัคคี ความเอ้ืออาทรต่อกัน ความไว้วางใจ ความ
เป็นกลุ่ม และเครือข่าย ท่ีจะเกิดขึ้นในลักษณะการช่วย
เหลือเกื้อกูลกันและกัน 4) ทุนทรัพยากร พิจารณาจาก
ความสมดลุ และสอดคลอ้งกับวถิกีารดำาเนนิชีวติ ประโยชน์
สูง ประหยัดสุด กับวิถีการดำาเนินชีวิต ทั้งนี้ ต้องนำาต้นทุน
ทางวฒันธรรมเปน็ตวัตัง้ ซ่ึงจะเชือ่มโยงองคป์ระกอบของวิถี
ชวีติทัง้หมดเขา้มาอยา่งบรูณาการ ซึง่รวมทัง้ด้านเศรษฐกจิ 
จติใจ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และสขุภาพ เมือ่เชือ่มโยงเป็นบรูณ
าการก็เกิดความสมดุล เมื่อมีความสมดุลก็มีความปกติและ
ยั่งยืน (ประเวศ วะสี, 2546) และผู้วิจัยยังค้นพบว่า การ
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เผยแพร่นวตักรรมภมูปิญัญามโหรีทอ้งถ่ินนัน้ พจิารณาจาก
ค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมของนวัตกรรมสื่อชุมชน (องค์
ประกอบของมโหรีพ้ืนบ้าน) มากำาหนดแนวทางออกแบบ
สร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2546) ที่กล่าวว่า 
การสร้างนวัตกรรมต้องอาศัยความรู้ กิจกรรมท่ีจะสร้าง
ความมั่งคั่งจากความรู้นั้นยิ่งดำาเนินการตัวปัจจัยหลักคือ 
นวัตกรรมและความรู้จะยิ่งงอกงาม อยู่ในสภาพ “ยิ่งใช้ ยิ่ง
งอกงาม”แต่การสร้างความม่ังคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติ 
ทนุ และแรงงานยิง่ดำาเนนิการ ตวัปจัจยัจะยิง่รอ่ยหลอลงไป 
อยู่ในสภาพ“ใช้แล้วหมดไป” การพัฒนาในแนวทางแรกจึง
เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
 3.  สรุปบทเรียนผู้เก่ียวข้องเพื่อพัฒนาและวิจัย
นวตักรรมสือ่ชมุชน(มโหร)ี อยา่งยัง่ยนื พบวา่ ผลการศกึษา
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของโรเจอส์ (Rogers,1995) 
ที่ได้อธิบายว่ากระบวนการพัฒนาต้นแบบของนวัตกรรม
จำาเป็นต้องมีการทำางานในขั้นตอน 1) การสร้างต้นแบบ 
2) การทดลองเพื่อตรวจสอบต้นแบบ 3) การนำาต้นแบบ
ไปปฏิบัติ ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ดนตรีมโหรีพื้นบ้านเกิดขึ้นจากเสียงดนตรีที่มีการถ่ายทอด
กันมาด้วยวาจา และมีการเรียนรู้ผ่านการฟังมากกว่าการ
อา่น จงึเปน็ลักษณะการสบืทอดทางวฒันธรรมของชาวบา้น 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความ
ตงึเครยีดจากการทำางาน ชว่ยสรา้งสรรค์ความรืน่เรงิบนัเทงิ
ให้เกิดขึน้ในหมูค่ณะชาวบา้นท้องถิน่ และยงัสะทอ้นใหเ้หน็
ถึงขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม สภาพความ
เป็นอยู่ ความอุดมสมบูรณ์ ความแห้งแล้ง โดยภาพสะท้อน
เหล่านี้จะดูได้จาก จังหวะทำานองสำาเนียงเพลง/บทเพลง 
ลกัษณะของเครือ่งดนตรไีดอ้ยา่งชดัเจน ซึง่ดนตรขีองแต่ละ
พืน้ถิน่จะมลีกัษณะโดยเฉพาะของตนเอง จะมสีำาเนยีงเพลง 
ภาษา เอกลกัษณ ์และลกัษณะเครือ่งดนตรแีตกตา่งกันออก
ไปตามลกัษณะภมูปิระเทศ นอกจากนี ้ผูว้จิยัมขีอ้คน้พบ ผล
ที่เกิดขึ้นจากการสร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญามโหรี
ชุมชนท้องถิ่น จากระยะที่ 1 สู่ระยะที่ 2 พบว่า ประกอบ
ด้วย 1) ผลที่มุ่งหวังให้เกิด พบว่า ทุนมนุษย์เป็นปัจจัยหลัก
ในการขับเคลื่อนกิจกรรม ได้แก่ แกนนำามีความเข้มแข็ง
มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งม่ันตั้งใจ เสียสละ และ

ทำางาน เพื่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมโยง
กับผู้วิจัยในฐานนักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นท่ีมี
เครือข่ายการทำางานทางสังคม นอกจากนี้ ก็ยังถือว่าคนใน
ชมุชนนัน้ กเ็ปน็องคป์ระกอบสำาคญัทีม่สีว่นทำาใหก้ารดำาเนนิ
กิจกรรมสามารถขับเคล่ือนและดำาเนินการไปได้ด้วยดีเช่น
เดียวกัน 2) ผลที่เกิดตามมา เป็นผลที่ได้หรือ ที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาแนวทางการสร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญา
มโหรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ได้คาดหวังให้เกิด และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำาเนินกิจกรรม ข้อค้นพบ
ของผู้วิจัย พบว่า มองเห็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง (Change 
Agent) ด้านองค์กรชุมชน ได้แก่ นางบุญชื่น บุปชัยยา และ
นางดวงใจ ดดัตนรมัย ์กลุม่นางรำาและสมาชิกกลุม่มโหรพ้ืีน
บา้นปะคำาสำาโรง ทีส่ามารถตดิต่อเช่ือมประสานกบัเครอืขา่ย
ส่ือสาธารณะร่วมกับผู้วิจัย ผลักดันให้เกิดรายการชีวิตจริง
ยิ่งกว่าละคร ตอน “มโหรีชีวิต” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
(Thai PBS) ซึ่งเป็นรายการทำาให้ประชาชนทั้งในและนอก
ชุมชนเห็นความสำาคัญและเสริมคุณค่าให้ภูมิปัญหามโหรี 
และมีความรู้สึกร่วมในการสืบสานภูมิปัญญามโหรีพื้นบ้าน 
เปน็นวตักรรมใหมที่น่า่สนใจ และขอ้ค้นพบอกีอยา่งหนึง่ใน
การวิจัยชิ้นนี้ คือ มีการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นหลังการวิจัย 
ด้านนักวิจัย ผู้วิจัยได้เรียนรู้สถานการณ์จริงจากชุมชน ได้
บรูณการเรียนการสอนกบัการวิจยั และการบรกิารวชิาการ
สู่ทอ้งถิน่ ไดร้บัเกยีรตบิตัรนกัวจัิยรบัใชส้งัคม และรางวลันกั
วิจัยรับใช้สังคมดีเด่น ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 
ดา้นกลุม่อนรุกัษ์มโหรพีืน้บา้นและชมุชน มคีวามตืน่ตวั และ
ให้ความสนใจเกี่ยวกับการฟื้นฟู อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ดนตรพีืน้บา้น มกีารตดิตอ่การแสดงในวงกวา้งขึน้ อาทเิชน่ 
การแสดงในงานกาชาดจังหวัด การแสดงในกิจกรรมตาม
ประเพณีท้องถิ่นประจำาตำาบล การแสดงลานวัฒนธรรมใน
งานถนนคนเดิน (เซราะกราว) บริเวณเขตเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ เป็นต้น

สรุปผล
 1. การจดัทำาสือ่ประชาสมัพนัธ์นวตักรรมมโหรี
สู่สาธารณะ ประกอบด้วย ตัวโน้ต อัดเสียงทำานอง วีดิทัศน์ 
การขบัเคลือ่นสูส่าธารณะผ่านรายการชวีติจรงิยิง่กวา่ละคร 
ตอน “มโหรีชีวิต” สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)
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และข้อมูลพื้นฐานกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรง 
ผลที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูดนตรีมโหรี
พื้นบ้าน จำาเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการถ่ายถอด บันทึก เรียน
รู้ ไว้หลายรูปแบบ การสร้างกระบวนการเรียนรู้และความ
ตระหนักให้มองเห็นคุณค่าของรากเหง้าของชุมชน จนนำา
ไปสู่ผลการเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืนต่อไป
 2. กระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมสื่อชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ สร้างความตระหนัก โดยบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมอื (MOU) ทางการบริการวชิาการระหวา่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กับกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้าน
บ้านปะคำาสำาโรง และองค์การบริหารส่วนตำาบลตูมใหญ่ 
ผลที่เกิดข้ึนชี้ให้เห็นว่าการสร้างความตระหนักร่วมกันใน
การอนุรักษ์และฟื้นฟูดนตรีมโหรีพื้นบ้าน ทำาให้ประชาชน
ทกุสว่นฝา่ยเกดิความตระหนกัมองเหน็คุณคา่ของรากเหงา้
วัฒนธรรม ดั่งเดิมของชุมชน
 3.  สรปุบทเรยีนผูเ้กีย่วขอ้งเพ่ือพฒันาและวจิยั
นวตักรรมสือ่ชมุชนอยา่งย่ังยนื ประกอบดว้ย การถอดบท
เรยีนเพือ่ประเมนิผลสำาเรจ็การขับเคลือ่นกจิกรรม ประเมนิ
ความพงึพอใจ ประเมนิการรบัรูจ้ากผูรั้บชมการแสดงและผู้
ว่าจ้าง ผลที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าการสรุปบทเรียนร่วมกันเพื่อ
ประเมินผลสำาเร็จการดำาเนินการวิจัยจะเกิดข้อค้นพบและ
องค์ความรู้ใหม่ในการวิจัยและพัฒนาต่อไป

บทสรุป
 การมีส่วนร่วมทุกระดับในชุมชนและเครือข่าย
ภาคีที่เกี่ยวข้องทำาให้เกิดความสามัคคีและความภาคภูมิใจ
ร่วมกันในการสร้างนวัตกรรมสื่อชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบ้านปะคำาสำาโรง ตำาบลตูมใหญ่ 
อำาเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์จากระยะที่ 1 สู่ ระยะที่ 2 
สามารถเชือ่มโยงบรูณาการสรา้งความรว่มมอืเครอืขา่ยภาคี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการยอมรับทางสังคม ผลลัพธ์เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างนวัตกรรมนำาเสนอ 
การแสดง เกิดการยอมรับ สร้างความภาคภูมิใจ เกิดความ
มุ่งหวัง สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านปะคำาสำาโรงและ
ชาวชุมชนเกิดความตระหนักเห็นความสำาคัญเกิดแนวคิด
การสืบสาน (คนรุ่นหลังสืบสาน) การอนุรักษ์ (การยอมรับ
อัตลักษณ์ เกิดการประยุกต์ใช้ (โลกเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ให้

เข้ากับยุคสมัย) ถึงจะอยู่ได้และยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสร้างเครือข่ายภาคีความร่วมมือโดย
นำาผลงานวิจัยผลักดันเชิงนโยบายสู่หลักสูตรท้องถิ่นและ
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน   
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการต่อชุมชน ได้แก่ 
ส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นความสำาคัญมีส่วนร่วมพัฒนา 
อนรุกัษ ์สรา้งคณุคา่ ขยายกลุม่ผูส้นใจ จดัใหม้ศีนูยถ์า่ยทอด 
พฒันาคนรุน่ใหมสู่ก่ระบวนการเรยีนรู ้จดัให้มพีธิกีรประจำา
วงมโหรี เพิ่มตัวตลกประกอบฉาก นักร้องประจำาวงมโหรี 
เพิ่มเนื้อร้องทำานอง จัดสวัสดิการยกระดับคุณภาพชีวิต
ภมูปิญัญามโหร ีสรา้งคณุคา่ ใหก้ารยอมรบั ผา่นสือ่มวลชน
และสาธารณะ 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ได้แก่ การ
บริหารจัดการกลุ่มอนุรักษ์มโหรีพื้นบ้านเพื่อการพึ่งพา
ตนเอง ตลอดจนการร่วมกับภาคีในการช่วยกันขับเคล่ือน
ต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน และ 
 4. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ได้แก่ 
ควรสังเคราะห์ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นจากการพัฒนาสร้าง
นวัตกรรมส่ือชุมชนภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น การวิจัยและ
พัฒนา เพื่อจัดทำาหลักสูตรท้องถิ่นด้านภูมิปัญญามโหรี
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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) ความพงึพอใจของนกัศกึษาสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร คณะวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัยท์ีม่ตีอ่ส่ิงสนบัสนนุการเรียนรู ้4 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นความพรอ้มทางกายภาพ ดา้นทรพัยากร
ทีเ่อ้ือตอ่การเรียนรู ้ดา้นสถานทีส่ำาหรบันกัศกึษาและอาจารยท์ำากจิกรรมรว่มกันและดา้นการให้บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และ 2) เปรยีบเทยีบความพงึพอใจตอ่สิง่สนบัสนนุการเรยีนรูข้องนกัศกึษาสาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร คณะวทิยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ศึกษาในชั้นปีต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1- 3 จำานวน 170 คน ใช้
แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบ F-test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการ
เงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางเมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ความพงึพอใจทีอ่ยูใ่นระดบัมาก คอื ดา้นทรพัยากรทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้สว่นดา้นอืน่ๆ 
มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือ่เปรียบเทยีบความพงึพอใจของนกัศกึษาสาขาวิชาการเงนิและการธนาคารที่
ศึกษาในชั้นปีต่างกันต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มากกว่านักศึกษาชั้นปีอื่นๆ

คำาสำาคัญ : ความพึงพอใจ, สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

Abstract
 The Objectives of this research were 1) to study the satisfaction of finance and banking stu-
dents, faculty of Management Science, Buriram Rajabhat University towards learning facility support 
which composed of 4 aspects: physical readiness, resources conductive to learning, a place for students 
and instructors working together and the information technology services 2) to compare the students’ 
satisfaction with different years of study towards learning facility support. Samplings were 170 1st-3rd 
year students of program in money and banking. Questionnaire was used as a mean to collect data and 
information. Statistics applied in this research included percentage, mean, F-test and LSD method. The 
results revealed that the satisfaction of overall finance and banking students, faculty of Management 
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Science, Buriram Rajabhat University towards 
learning facility support was moderate. When 
considering each aspect, satisfaction on resources 
conductive to learning was at a high level, while 
the others were at a moderate level. Satisfaction 
of students with different years of study towards 
learning facility support were significant different at 
0.05 level. First year students’ satisfaction towards 
learning facility support was higher than that of 
the others.

Keywords: satisfaction, learning facility support

บทนำา
 ในวงการศึกษาตา่งกย็อมรบัวา่การจดัการศกึษา
ที่ดีจะต้องคำานึงถึงธรรมชาติของผู้เรียน ท่ีมีความแตกต่าง
กันในด้านต่างๆ ได้แก่ เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ ความ
คิดสร้างสรรค์ และพฤติกรรมอื่นๆ ดังน้ันการจัดการเรียน
การสอน จึงมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งด้านความเข้าใจ ทักษะ
และเจตคติไปพร้อมๆ กัน ในระบบการเรียนควรให้ผู้เรียน
มีโอกาสได้แสดงออกมากที่สุด โดยให้ความสำาคัญกับความ
รูส้กึนกึคดิ และคา่นยิมของผูเ้รยีน รวมทัง้การจดับรรยากาศ
ในการเรียนควรเป็นแบบร่วมมือมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอ ครูทำาหน้าท่ีช่วยเหลือให้กำาลังใจ และอำานวย
ความสะดวกในขบวนการเรยีนของผูเ้รยีน เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ (สำานักส่ง
เสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ, 2552) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
อดุมศกึษาและเพือ่เปน็การประกนัคณุภาพบณัฑติในแตล่ะ
ระดบัคณุวฒุแิละสาขาวิชา คณะกรรมการการอดุมศกึษาจงึ
ได้จัดทำากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 โดยกำาหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับ
คณุวฒุแิละสาขาวชิาตอ้งเปน็ไปตามมาตรฐานผลการเรยีน
รู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความ
รู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)

 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ท่ีมี
คณุภาพตอ้งอาศยัสิง่สนบัสนนุการเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอ ทัง้นีใ้น
คูม่อืการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัอดุมศกึษา 
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่ 6 คือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ว่า
ในการดำาเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่สำาคัญ
อีกประการหนึ่งนั่นคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบ
ด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ 
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องทำาวิจัย อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ Wifi และอื่นๆ รวมถึงการบำารุงรักษาที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กำาหนดขึน้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแหง่
ชาติ โดยพิจารณาตามตัวบ่งชี้ที่ 6.1 คือกระบวนการต่างๆ 
ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
การ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี และส่ิงอำานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด 
หนังสือ ตำารา สิ่งพิมพ์วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น 
แหล่งเรียนรู้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ส่ิงสนับสนุนเหล่าน้ี
ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย
โดยพิจารณาการดำาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการ
ประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาและอาจารย ์(สำานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)
 ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็น
สถาบันอุดมศึกษาท่ีให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างจริงจัง ซึ่งจะเห็น
ได้จากการที่มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาความต้องการและ
ความจำาเป็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนที่มีประสิทธิภาพของ
นักศึกษาอยู่เสมอ และนำาผลการศึกษามาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีสิ่งสนับสนุนเพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
ปรับปรุงสภาพห้องเรียนให้มีส่ืออุปกรณ์ท่ีครบถ้วน สร้าง
อาคารเรยีนใหม ่คือ อาคารสิรวิชิญากร รวมทัง้การกอ่สรา้ง
อาคารเรยีนใหมใ่หแ้กค่ณะตา่งๆ นอกจากนีม้หาวทิยาลัยยงั
ใหค้วามสำาคัญกบัการพฒันาคุณภาพชวิีตของนกัศึกษา โดย
สรา้งโรงอาหารใหมท่ีถ่กูหลกัสขุอนามยั ดงันัน้สาขาวชิาการ
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เงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ จึงเห็นความสำาคัญของการศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาในสาขาท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน
รู้ของนักศึกษาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการ
จัดการ ในปีการศึกษา 2558 ด้านต่างๆดังนี้ คือ 1) ความ
พร้อมกายภาพ 2) ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3) สถาน
ที่สำาหรับนักศึกษาและอาจารย์ สนทนาหรือทำางานร่วมกัน 
4) การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้อง
ตน้ในการปรบัปรุงและพฒันาการจดัสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู้
ใหมี้คณุภาพและเปน็ไปตามความตอ้งการของนกัศกึษาและ
มาตรฐานการเรียนรู้ของตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 2. เ พ่ือ เปรียบเทียบความพึ งพอใจต่อสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ที่ศึกษาในชั้นปีต่างกัน
 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเก่ียวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 
วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1- 3 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะ
วทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์กลุม่ตวัอยา่ง 
เปน็นกัศกึษาชัน้ปีที ่1- 3 สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำานวน 
170 คน โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
 1) ตวัแปรตน้ คอื ของนกัศกึษาสาขาวชิาการเงนิ
และการธนาคารระดับชั้นปีที่ 1- 3
 2) ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 4 ด้าน ดังนี้ ความพร้อมกายภาพ 
ทรพัยากรทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้สถานท่ีสำาหรับนกัศกึษาและ
อาจารยส์นทนาหรือทำางานรว่มกัน การใหบ้ริการเทคโนโลยี

สารสนเทศ
 ในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นแบบสำารวจรายข้อ จำานวน 2 ข้อ
 ตอนที ่2 ความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert)
 ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบประเมินความสอดคล้องเพื่อพิจารณาความ
ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยและความถูกต้องของการใช้
ภาษา หลังจากนั้นนำาแบบสอบถามดำาเนินการทดสอบ 
(Try-out) กับนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำานวน 30 ชุด ทดสอบหา
ค่าความเช่ือม่ันได้ที่ระดับ 0.966 และนำาแบบสอบถามที่
มีความสมบูรณ์ ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง ในระหวา่งเดอืน มกราคม – กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2559

ผลการวิจัย
 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญเ่ปน็เพศหญงิ (รอ้ย
ละ 96.3) และส่วนใหญ่ศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 (ร้อยละ 
42.1) รองลงมาคือ ระดับชั้นปีที่ 2 (ร้อยละ 29.4) และชั้น
ปีที่ 3 (ร้อยละ 28.2) ตามลำาดับ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมรีะดบัความพึงพอใจต่อสิง่สนบัสนนุการเรียนรูโ้ดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยด้านท่ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุคอื ดา้น
ทรพัยากรทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูซ่ึ้งมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบั
มาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
 1) ดา้นความพรอ้มทางกายภาพ กลุม่ตวัอย่างมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สภาพแวดล้อมของโรงอาหารโดย
รวม เชน่ ความสะอาด แสงสวา่งและการถา่ยเทของอากาศ
และความหลากหลายของอาหาร ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือ สถานที่
จอดรถภายในมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับปานกลาง
 2) ด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ กลุ่ม
ตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปน็ราย
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ขอ้พบวา่ คา่เฉลีย่สงูสดุ คือ ตำาราเรยีนและเอกสารประกอบ
การสอนซึ่งความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และความพึง
พอใจทีม่คีา่เฉลีย่ตำา่สดุ คอื ประสทิธภิาพของเครือ่งมอืและ
อุปกรณ์ที่ให้บริการซึ่งความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
3) ด้านสถานที่สำาหรับนักศึกษาและอาจารย์ทำากิจกรรม
รว่มกนักลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง เมือ่
พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ คา่เฉล่ียสงูสดุ คอื สถานทีส่ำาหรบั
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือ สถาน
ที่สำาหรับนักศึกษาทำางานและพักผ่อน เช่น โต๊ะ ม้านั่งใต้
ต้นไม้/อาคารเรียน ซึ่งความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
4) ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ซึ่ง 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และความพึงพอใจที่มี
ค่าเฉลี่ยตำ่าสุด คือ สัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายซึ่ง
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มี
ชั้นปีต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน
และการธนาคารที่มีระดับชั้นปีต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร ชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ มากกว่าชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่าระดับ
ชั้นปีต่างกัน มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
ด้านต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
 1) ดา้นความพรอ้มทางกายภาพ นกัศกึษาชัน้ปทีี ่
1 มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 มีความพึงพอใจสูงกว่าชั้นปีที่ 2
 2) ด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
 3) ด้านสถานที่สำาหรับนักศึกษาและอาจารย์ทำา
กจิกรรมรว่มกนั นกัศกึษาชัน้ปทีี ่1 มคีวามพงึพอใจมากกวา่
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
 4) ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 มีความพึงพอใจมากกว่านักศึกษาช้ันปี
ที่ 2 และ 3
 สำาหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
เสนอแนะว่า ด้านกายภาพ ในส่วนของห้องเรียนควรมีการ
ปรบัปรงุ ซอ่มแซมใหส้ามารถใชง้านอปุกรณต์า่งๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การเพิ่มจำานวนพัดลมให้ทั่วถึง จัดการ
ซ่อมแซมโปรเจคเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติรวมทั้ง
ตดิเครือ่งปรบัอากาศในหอ้งเรยีน ปรบัปรุงซอ่มแซมหอ้งนำา้
และจดัสถานทีจ่อดรถสำาหรบันกัศกึษาใหเ้พยีงพอ นอกจาก
นี้ด้านการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาเสนอ
แนะว่าควรเพิ่มจุดเชื่อมต่อ Wifi ให้ทั่วถึงอีกด้วย

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการ
เงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ความพึงพอใจของต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อยู่ในช่วงของการสร้างอาคาร
เรยีนหลังใหมข่องคณะวทิยาการจัดการ ดงันัน้มหาวิทยาลยั
จึงชะลอการพัฒนาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ออกไปจึงทำาให้
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เป็นที่พึงพอใจมากเท่าที่ควร ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552) ที่พบว่าความพึงพอใจของ
นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ที่มีต่อปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนรู้และสิ่งอำานวยความสะดวก อยู่ในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก เพียงด้านเดียว เพราะ
ตำาราเรียนและเอกสารประกอบการสอน ความเพียงพอ 
และความทันสมัยของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการ
ของห้องสมุด เป็นสิ่งท่ีสำาคัญและจำาเป็นต่อการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึง
ทุ่มเทงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียน
รู้เหล่านี้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับมาก
 สำาหรับผลการวิจัย เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคารที่มีต่อส่ิง
สนบัสนนุการเรยีนรู ้จำาแนกตามระดบัช้ันป ีพบวา่ ระดบัช้ัน
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ปตีา่งกนั มคีวามพงึพอใจตอ่สิง่สนบัสนนุการเรยีนรูท้กุดา้น
ตา่งกันอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยนกัศกึษา
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ชั้นปีท่ี 1 มีความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มากกว่าชั้นปีที่ 2 และ ชั้น
ปีที่ 3 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 อยู่ในช่วงการ
เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนมัธยมเข้าสู่มหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นความรู้สึกแปลกใหม่และภาคภูมิใจท่ีได้ศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาจึงทำาให้มีทัศนคติท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัยทำาให้มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรยีนรู้ในระดบัมากและสงูกวา่นักศกึษาในระดบัชัน้อืน่ๆ ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม (2555) ที่พบว่า ปัจจัยด้านชั้นปี ที่แตกต่างการมี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการสิ่งอำานวยความสะดวก 
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ 0.05

สรุปผล
 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน
และการธนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านทรัพยากรที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
อื่นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ ด้านสถาน
ที่สำาหรับนักศึกษาและอาจารย์ทำากิจกรรมร่วมกัน ด้าน

การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านความพร้อม
ทางกายภาพ ตามลำาดับและนักศึกษาสาขาวิชาการเงิน
และการธนาคารที่มีระดับชั้นปีต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้โดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร ชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยรวมและรายด้าน มากกว่าช้ันปีที่ 2 และ ชั้นปี
ที่ 3 ในส่วนของข้อเสนอแนะในการพัฒนาส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
เสนอแนะว่า ด้านกายภาพ ในส่วนของห้องเรียนควรมีการ
ปรบัปรงุ ซอ่มแซมให้สามารถใชง้านอปุกรณต์า่งๆ ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ และดา้นการใหบ้ริการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ว่าควรเพิ่มจุดเชื่อมต่อ Wifi ให้ทั่วถึงอีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
 1. ควรมกีารศึกษาวา่ส่ิงสนบัสนนุการเรยีนรูด้า้น
ใดส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขา
วิชาการเงินและการธนาคาร
 2. ควรมีการศึกษาว่ารายวิชาใดในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ที่
บัณฑิตสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง 
เพือ่เปน็แนวทางในการปรบัปรงุหลักสูตรฯ ใหต้รงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2558 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย จำานวน 53 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการ
เลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2558 มีค่าความเชื่อ
มั่น 0.954 ซึ่งข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดนำามาวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการอธิบาย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อใน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านลักษณะของสาขาวิชา 
และปัจจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามลำาดับ

Abstract
 This Research aimed to study the motivation factors for the decision to study in Early Childhood 
Education at Faculty of Education, Buriram Rajabhat University in the academic year 2015. The popu-
lation used in this Study consisted of 53 1st year students of the Early Childhood Education Program. 
The research instrument was questionnaire, and the reliability value was 0.954. All data was analyzed 
by using frequency, percentage and standard deviation. The analysis was presented in form of table. It 
revealed that the highest factor affected the students’ decision making was personal reason, followed 
by economic status, social value, the characteristic of profession and related person respectively. 

Keywords: Motivation Factors for study decision for study, Early Childhood Education, Faculty of 
Education, Buriram Rajabhat University

ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

The Factors of Motivation for study selection in Early Childhood Education at 
Faculty of Education Buriram Rajabhat University 
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บทนำา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้าง
สังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข เพื่อพัฒนาคนไทย
ทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ ์คณุธรรม จรยิธรรม และสถาบันทางสงัคมมบีทบาท
หลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อม
โยงกับเครือข่ายบนพื้นฐานปัญญา นวัตกรรม และความ
คดิสรา้งสรรคใ์นภูมภิาคอาเซียน ดงันัน้การจดัการศกึษาใน
ระดบัอดุมศกึษานบัเปน็กลไกสำาคญัอยา่งหน่ึงในการพฒันา
กำาลังคนของประเทศ เพราะการพัฒนาประเทศให้เจริญ
ก้าวหน้าเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ รวมทั้งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้น้ัน ทรัพยากร
ที่สำาคัญก็คือ ประชากรของประเทศจะต้องมีคุณภาพใน
วิชาชีพ มีความรู้ มีทักษะและเชี่ยวชาญในการประกอบ
วิชาชีพ รู้จักคิดวิเคราะห์ และมีคุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น
การพัฒนาคนให้มีศักยภาพและมีคุณภาพในการประกอบ
วชิาชพีนัน้ บคุคลตอ้งได้รบัการศกึษาทีด่ใีนระดบัอดุมศกึษา 
มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัยจ์งึมุง่ขยายและกระจายโอกาส
ทางการศกึษาสูก่ลุม่เปา้หมายและตอบสนองความตอ้งการ
ของผูเ้รียนมากขึน้ เพ่ือให้กลุม่เปา้หมายดงักลา่วไดม้โีอกาส
เข้าศึกษาต่อและพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและโอกาส
ของตนเอง เพื่อรองรับและสนองความต้องการของผู้เรียน 
อันเป็นผลมาจากการขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษา ดัง
นั้นจึงต้องพัฒนาระบบการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อ
เน่ืองอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้การพัฒนาคนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนำาความรู้ไปใช้ในอนาคต
ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบัญญตักิารศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 6 
และ 7 หมวดที่ 1 ที่ระบุไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สตปิญัญา ความรูแ้ละคณุธรรมจรยิธรรม และวฒันธรรมใน
การดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี
ความสามารถในการประกอบวชิาชพี รูจ้กัพึง่ตนเอง มคีวาม
คดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ใฝรู่แ้ละเรยีนรูด้ว้ยตนเองอยา่งต่อเนือ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับ
อดุมศกึษาของทอ้งถิน่ซึง่มพัีนธกจิคอื ผลติบณัฑติและสรา้ง

โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพ วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถ่ินและ
เช่ือมโยงเครือข่ายการวิจัย บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลย ียกระดับและเสรมิสรา้งความเขม็แข็งของชมุชน
รวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้ อนุรักษ์มรดกทางศิลป
วฒันธรรมและส่งเสรมิสืบสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ผลิตพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนสู่
สงัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งยัง่ยนื นอกจากนี ้ยงัสง่
เสรมิสบืสานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำาร ิสนบัสนนุ
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 
2559 : 8) คณะครุศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบผลิตบัณฑิต
หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษา ได้ดำาเนินงานเพื่อให้เป็นไป
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผน
พฒันาคณะครศุาสตร ์เพือ่ใหไ้ดบ้ณัฑติทีม่คีณุลกัษณะตาม
ที่ได้กำาหนดเพื่อตอบสนองต่อสังคม โดยเปิดสอนนักศึกษา
ในสาขาวิชาการศึกษาหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
สาขาวชิานาฏศลิป ์สาขาวชิาเทคโนโลยีคอมพวิเตอรศ์กึษา 
สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขา
วิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาศิลปศึกษา
 สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะครศุาสตร ์เปน็
หน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร
บณัฑติ สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั (5 ป)ี (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2554) โดยได้กำาหนดปรัชญา คือ ผลิตครูดี มีความรู้ 
สร้างสรรค์ประสบการณ์ และมีศรัทธาในวิชาชีพครูปฐมวัย 
โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม มีความ
รู้ ความสามารถในศาสตร์ของการศึกษาปฐมวัย บัณฑิต
สามารถนำาความรู้ไปพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนาตนเอง และ
พัฒนางาน พร้อมที่จะเป็นครูและผู้บริหารด้านการศึกษา
ปฐมวัยแบบมืออาชีพ สามารถทำางานร่วมกับครอบครัว 
ชุมชน หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ และสามารถนำาความ
รู้ไปใช้ในการศึกษาต่อระดับสูงหรือทำาการศึกษาค้นคว้า
วจิยัในงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาปฐมวยัใหเ้กดิประโยชน์
ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป (คณาจารย์สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย, 2554 : 1) ซ่ึงสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยต้องรับผิดชอบผลิตบัณฑิตภาคปกติดังกล่าว ทำาให้
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ในแต่ละปีการศึกษาจะมีผู้สนใจมาสมัครสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นจำานวนมาก เพราะถ้า
บัณฑิตสำาเร็จการศึกษาแล้วมีโอกาสได้งานทำาค่อนข้างสูง 
จากการสำารวจภาวะการมงีานทำาของบณัฑติ สาขาวชิาการ
ศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ปกีารศกึษา 2557 พบวา่ บณัฑติทีม่งีานทำาแลว้ คดิเปน็รอ้ย
ละ 67.90 (วราลี โกศัย และคณะ, 2558 : 40-44) และจาก
การสำารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ หลกัสตูรครศุาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2557 พบว่า ผู้ใช้
บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี และ
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน (ว
ราลี โกศัย และคณะ, 2557 : 39-41) ทั้งของภาครัฐบาล 
และภาคเอกชน
 ดังนั้นคณะผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ปจัจยัทีเ่ปน็แรงจงูใจในการตดัสนิใจเลอืกศึกษาตอ่ในสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2558 ในปัจจัยด้าน
เหตุผลส่วนตัว ปัจจัยด้านปัจจัยด้านลักษณะของสาขา
วิชา ปัจจัยด้านบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ปัจจัยด้านสังคม และ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เพื่อสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะได้นำาข้อมูลใน
คร้ังนี้ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และเปิดสอน
หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือก
ศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2558

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้
คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ 
จำานวน 53 คน ตัวอย่างทั้งหมดได้มาแบบเจาะจง เครื่อง
มือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามสำารวจปัจจัย
ที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการ
ศึกษา 2558
 แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอนคือ 1) 
สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 2) ระดบัของปจัจยัทีเ่ปน็แรง
จูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภฏับรุรัีมย์ 3) ความคดิเหน็เพ่ิมเตมิเกีย่วกบัปจัจยัทีเ่ปน็
แรงจงูใจในการเลือกศึกษาตอ่ในสาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 ผู้วิจัยและคณะได้นำาแบบสอบถามของ นิตยา 
บรรณประสทิธิ ์และศริะ เพช็รจำาเรญิสขุ (2554) ซึง่มคีวาม
เชื่อมั่น 0.954 ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ แล้วเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการวิจัย
 ผลการวจิยัสามารถสรปุไดต้ามวตัถปุระสงคก์าร
วิจัย ดังนี้
 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เพศ เพศ
หญิง จำานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อายุ อายุ 18 ปี 
จำานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.89 อายุ 19 ปี จำานวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 75.47 อายุ 20 ปี จำานวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.75 อายุ 21 ปี จำานวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.89 การศึกษา เรยีนมธัยมศึกษาตอนปลาย จำานวน 53 
คน คดิเปน็รอ้ยละ 100 ระดบัผลการเรยีน ระหวา่ง 2.01 ถงึ 
2.50 จำานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.77 ระหว่าง 2.51 ถึง 
3.00 จำานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 39.62 ระหว่าง 3.01 
ถึง 3.50 จำานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 49.06 ระหว่าง 
3.51 ถึง 4.00 จำานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55
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 ตารางที่ 1 ระดับของปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยท่ีเป็นแรง
จูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัวอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.57, S.D. = 0.31) รองลงมาได้แก่ 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.52, S.D. 
= 0.39) ปัจจัยด้านสังคม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.50, 
S.D. = 0.47) ปัจจัยด้านลักษณะของสาขาวิชา อยู่ในระดับ
มาก (  = 4.31, S.D. = 0.39) และปัจจัยด้านบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก (  = 3.50, S.D. = 0.92) ตาม
ลำาดับ
 ความคิดเห็นเพิ่มเติมผลการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติม เก่ียวกับปัจจัยท่ีเป็นแรง
จูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้สรุป
ผล และนำาเสนอรายละเอียด ดังน้ี 1) ปัจจัยด้านเหตุผล
ส่วนตัว อยากเป็นครูปฐมวัยที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เพราะมีคุณภาพ เป็นสาขาวิชาที่น่าเรียน อยากมี
ความรู้ มีบุคคลต้นแบบที่ชอบ เพราะเป็นสถาบันที่อยู่ใกล้
บ้านมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น รักเด็ก เป็นอาชีพที่ใฝ่ฝัน จึง
เลือกเป็นครูสอนเด็ก เป็นมหาวิทยาลัยอันดับแรกท่ีอยาก
มาศึกษาต่อ และสอนเด็กๆ ให้เป็นคนดี 2) ปัจจัยด้าน
ลักษณะของสาขาวิชา เป็นสาขาวิชาที่จบแล้วได้ประกอบ
อาชีพที่มั่งคง เป็นสาขาที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดมีอาจารย์
ที่สอนดี มีคุณวุฒิสูง มีรุ่นพี่คอยให้คำาแนะนำา และสาขา
วิชามีอาจารย์ที่มีความรู้ เป็นอาชีพใฝ่ฝัน เพราะอยากเป็น

ครู ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล้ียงเด็กและพัฒนาการ
ต่างๆ เป็นสาขาวิชาที่ดี มีสื่อทางการสอนดึงดูดความสนใจ
และน่าสนใจ และเรียนง่าย และสามารถเข้าใจได้ไม่ยาก 3) 
ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ครอบครัวและญาติจบสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย พี่แนะนำาให้มาเรียน ครูแนะนำาให้
เรียน ผู้ปกครองสนับสนุน และตัดสินใจด้วยตนเองในการ
เลือกศึกษาต่อ 4) ปัจจัยด้านสังคม เป็นสาขาวิชาที่มีเกียรติ
ทุกคนยอมรับ มีงานที่มั่นคง เป็นที่ยอมรับสังคม มีอาจารย์
และเพือ่นร่วมสาขาวชิาทีด่ ีไดเ้พือ่นใหม ่และเรยีนจบมงีาน
ทำาที่ดี 5) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีรายได้ในการดำารงชีวิต ค่า
เทอมไม่แพง เงินมีความจำาเป็นต่อการทำางานวิชานี้และมีผู้
สนใจเรียนเยอะจบไปไม่มีงานทำา

อภิปรายผล
 หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนำาผลน้ัน
มาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้
 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ
ในการเลือกศึกษาต่อโดยภาพรวม ระดับมากที่สุด ได้แก่ 
ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และปัจจัย
ดา้นสังคม ระดบัมาก ไดแ้ก ่ปจัจยัดา้นลักษณะของสถาบนั/
สาขา และปจัจยัดา้นบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งตามลำาดบั จะเหน็ได้
ว่า ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายในมากระ
ตุ้นในการเลือกศึกษาต่อเป็นความต้องการของนักศึกษา
ในการพัฒนาตนเอง ด้านความรู้ความสามารถ การได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ และพัฒนาตนเองด้านความเช่ือม่ันใน
ตนเอง จะช่วยสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้

ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ระดับของแรงจูงใจ
แปลความ

S.D.

ปัจจัยด้านเหตุผลส่วนตัว

ปัจจัยด้านลักษณะของสาขาวิชา

ปัจจัยด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยด้านสังคม

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

4.57

4.31

3.50

4.50

4.52

0.31

0.39

0.92

0.47

0.39

มากที่สุด

มาก

มาก

มากที่สุด

มากที่สุด
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เรียนท่ีจะขยัน ตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ ผู้
เรียนจะมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการศึกษาค้นคว้าให้ได้รับ
ความสำาเร็จ มีความมานะพยายามอดทน ทำางานมีแผน 
ตั้งระดับความหวังไว้สูง และพยายามเอาชนะอุปสรรค
ต่างๆ เพื่อให้งานสำาเร็จลุล่วงไปได้ (ปรียาพร วงศ์อนุโรจน์, 
2548: 229-230) สอดคล้องกับ นงเยาว์ นุชนารถ (2553) 
ได้ศึกษา เรื่องการวิจัยวิจัยปัจจัยจูงใจในการเลือกศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2553 
พบว่า ปัจจัยจูงใจที่ทำาให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตเข้าศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมาก
ที่สุด ได้แก่ ปัจจัยจูงใจด้านการพัฒนาตนเอง/เหตุผลส่วน
ตัว น้อยที่สุด ได้แก่ ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้อง
กบั อเนก ณะชยัวงศ ์(2554) ได้ศกึษา เรือ่งปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยในด้านส่วน
บคุคลทีส่ง่ผลตอ่การเลอืกศกึษาตอ่อนัดบัแรกคอื การตัดสนิ
ใจศึกษาต่อด้วยตนเอง
 อีกทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยด้านสังคม
ก็เป็นปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับมาก
ที่สุดเช่นเดียวกัน อธิบายได้ตามทฤษฎีความต้องการตาม
ลำาดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow: 1970: 35-47 ; อ้างถึงใน 
ปิยะนาถ สรวิตร, 2553: 17) ที่กล่าวว่า มูลเหตุที่เป็นแรง
จูงใจสำาคัญของมนุษย์ คือ ความต้องการ (Needs) มนุษย์
มีความต้องการ 5 ขั้น เรียงลำาดับจากตำ่าไปสูง ได้แก่ ความ
ต้องการด้านสรีระ ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย 
ความต้องการความรักหรือสังคม ความต้องการความนิยม
นับถือในตนเอง และความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน 
โดยมนุษย์จะมีความต้องการขั้นตำ่าสุดก่อนเมื่อได้รับการ
ตอบสนองความต้องการในขั้นตำ่าสุดจนเป็นท่ีพอใจแล้วจะ
เกิดความต้องการในขั้นสูงต่อไป และทฤษฎีแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อของโรเจอร์ (Rogers, 1979: 13-20 ; อ้างถึง
ใน นรงฤทธิ์ สุรชิต, 2547: 19-20) ที่กล่าวถึงแรงจูงใจใน
การศกึษาตอ่ของบคุคลประกอบดว้ยความตอ้งการและเปา้
หมายที่มีลักษณะผสมผสานกันหลายประการ ได้แก่ แรง
จูงใจด้านอาชีพ แรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง แรงจูงใจด้าน
สังคม และแรงจูงใจอ่ืนๆ นอกจากน้ีนักศึกษาได้ให้ความ
คิดเห็นเพิ่มเติมในแต่ละด้าน ดังนี้ 1) ปัจจัยด้านเหตุผล

ส่วนตัว อยากเป็นครูปฐมวัยที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ เพราะมีคุณภาพ เป็นสาขาวิชาที่น่าเรียน อยากมี
ความรู้ มีบุคคลต้นแบบที่ชอบ เพราะเป็นสถาบันที่อยู่ใกล้
บ้านมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่น รักเด็ก เป็นอาชีพที่ใฝ่ฝัน จึง
เลือกเป็นครูสอนเด็ก เป็นมหาวิทยาลัยอันดับแรกที่อยาก
มาศึกษาต่อ และสอนเด็กๆ ให้เป็นคนดี 2) ปัจจัยด้าน
ลักษณะของสาขาวิชา เป็นสาขาวิชาที่จบแล้วได้ประกอบ
อาชีพที่มั่งคง เป็นสาขาที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดมีอาจารย์
ที่สอนดี มีคุณวุฒิสูง มีรุ่นพี่คอยให้คำาแนะนำา และสาขา
วิชามีอาจารย์ท่ีมีความรู้เป็นอาชีพใฝ่ฝัน เพราะอยากเป็น
ครู ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล้ียงเด็กและพัฒนาการ
ต่างๆ เป็นสาขาวิชาที่ดี มีสื่อทางการสอนดึงดูดความสนใจ
และน่าสนใจ และเรียนง่าย และสามารถเข้าใจได้ไม่ยาก 3) 
ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ครอบครัวและญาติจบสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย พี่แนะนำาให้มาเรียน ครูแนะนำาให้
เรียน ผู้ปกครองสนับสนุน และตัดสินใจด้วยตนเองในการ
เลือกศึกษาต่อ 4) ปัจจัยด้านสังคม เป็นสาขาวิชาที่มีเกียรติ
ทุกคนยอมรับ มีงานที่มั่นคง เป็นที่ยอมรับสังคม มีอาจารย์
และเพือ่นรว่มสาขาวชิาทีด่ ีไดเ้พือ่นใหม ่และเรยีนจบมงีาน
ทำาที่ดี 5) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีรายได้ในการดำารงชีวิต ค่า
เทอมไมแ่พง เงนิมคีวามจำาเปน็ตอ่การทำางานวชิานี ้และมผู้ี
สนใจเรียนเยอะจบไปไม่มีงานทำา

ข้อเสนอแนะ
 1. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจใน
การเลือกศึกษาต่อปัจจัยด้านลักษณะของสถาบัน/สาขา 
และปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ 2 
อันดับสุดท้าย โดยปัจจัยด้านลักษณะของสถาบัน/สาขา 
หมายถึงส่ิงที่นักศึกษาเห็นว่า สาขาวิชาการศึกษาการ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตที่สำาเร็จ
การศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์แตกต่างจากสาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัยในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เช่น ชื่อเสียง การ
จดัการเรยีนการสอน การสอบคัดเลือก คณาจารย ์ค่าใช้จา่ย 
สถานทีต่ัง้ การสอบเขา้ทำางานไดท้ัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
ปัจจัยด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ชักนำา
หรือโน้มน้าวให้นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรวางแผนในการนำา
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ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มกิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กร และหลักสูตร ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และ
นกัเรยีนกลุม่เปา้หมายทีจ่ะเขา้ศกึษาตอ่อยา่งทัว่ถงึหลากหลายช่องทาง ซึง่จะส่งผลตอ่กระบวนการรบันกัศึกษาทีม่คุีณภาพ
ต่อไป
 2. ควรมีการสำารวจปัจจัยท่ีเป็นแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์ปกีารศกึษา 2558 อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่นำาผลมาปรบัปรงุหลักสูตรการเรยีนการสอนใหม้คุีณภาพ 
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และประชาคมอาเซียน
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บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง เพื่อศึกษาพลังสุขภาพจิตของผู้ต้องขังและจัดโปรแกรมพัฒนาสุขภาพ
จิตของผู้ต้องขังในเรือนจำาจังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างคือผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำาจังหวัดสกลนคร จำานวน 37 คน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพลังสุขภาพจิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ 
Paired t-test ผลการศกึษาพบวา่ หลงัใช้โปรแกรมพฒันาสขุภาพจติ กลุม่ตวัอยา่งมพีลงัสขุภาพจติเพิม่ขึน้อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถติ ิ(p-value < 0.05) เมือ่จำาแนกรายดา้นพบวา่ ด้านพลงัอดึ ดา้นพลงัฮดึ กอ่นและหลงัใชโ้ปรแกรมพฒันาสขุภาพจติ
ของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ส่วนด้านพลังสู้ ก่อนและหลังใช้โปรแกรม
พัฒนาสุขภาพจิต ไม่มีความแตกต่างกัน

คำาสำาคัญ : โปรแกรมพัฒนาจิต ผู้ต้องขัง เรือนจำา

Abstract
 The study is quasi experimental to examine resilience quotient and make mental development 
program of detainees in Sakon Nakhon province prison. The samples were 37 detainees in Sakon Nakhon 
province prison. Data were collected by resilience quotient questionnaires. Data was analyzed using 
percentage, mean, standard deviation and Paired t-test. It was found that sample had a significantly 
increased resilience quotient after mental ddevelopment program (p-value < 0.05) when considering 
individually , it was found that pre-post mental development program of resistance and resilience dif-
ference was statically significant (p-value < 0.05) and pre-post mental development program of recovery 
had no significant difference.

Keywords: Mental development, Detainees, Prison
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บทนำา
 สังคมมนุษย์เป็นระบบเปิดท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา สิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์รวมท้ังวัฒนธรรมและ
การดำาเนนิชวิีตยอ่มกอ่ให้เกดิปญัหาสงัคมไดห้ลายประการ 
ปัญหาดังกล่าวย่อมมีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของมนุษย์ที่อยู่
ในสังคมนั้นๆ คนท่ีมีความทุกข์ ความเดือดร้อนใจก็จะหา
ทางออกเอง ซึ่งอาจได้ผลหรือหาทางออกไปในทางที่ไม่
ถูกต้อง ผลที่ตามมาคือเกิดความล้มเหลวในการปรับตัวทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ ซ่ึงเป็นการสูญเสียทรัพยากรบุคคล
ที่สำาคัญของชาติ (ฉวีวรรณ สัตยธรรม, 2541) ในขณะที่
สังคมโดยทั่วไปเป็นระบบเปิด แต่สภาพสังคมของผู้ต้องขัง
และนักโทษเป็นสังคมปิดท่ีมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจาก
สังคมภายนอกหลายประการ ท่ีสำาคัญคือ เป็นสังคมของ
การถูกจำากัดเสรีภาพหรือเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ เป็นสังคม
เพศเดียวและโดดเดี่ยว ต้องถอดเสื้อผ้าและสิ่งของที่ติดตัว
ออกแล้วสวมใส่เครื่องแบบนักโทษ ความผูกพันทางด้าน
ครอบครัวและงานอาชีพหมดสิ้นไป การสื่อสารติดต่อกับ
โลกภายนอกถูกจำากัดหรือถูกตัดขาดไปเลย (พัชราภรณ์ 
เวชวงศ์วาน, 2532) การปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดโดยวิธีการ
ลงโทษจำาคุกเป็นการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการ
ลงโทษในหลายประการด้วยกันตั้งแต่การแก้แค้นทดแทน
การข่มขู่ยับยั้งทั้งแบบทั่วไปคือการลงโทษผู้กระทำาผิดเพื่อ
ยับยั้งมิให้ผู้อื่นกระทำาตามและเกรงกลัวที่จะกระทำาผิด
รวมทั้งการข่มขู่ยับยั้งเฉพาะรายซึ่งการลงโทษตัวผู้กระทำา
ผิดโดยตรงเพ่ือให้เกิดความเกรงกลัวและไม่กล้ากระทำาผิด
อีกในอนาคต ขณะเดียวกันการจำาคุกยังเป็นการตัดโอกาส
ในการกระทำาผิดโดยแยกผู้กระทำาผิดออกจากสังคมเพื่อ
มิให้สามารถก่อความเดือดร้อนต่อสังคมได้อีกแต่การแยก
ผู้กระทำาผิดออกจากสังคมโดยวิธีการจำาคุกนั้นเป็นเพียง
การแยกออกจากสังคมชั่วคราว ดังนั้นการปฏิบัติต่อผู้ต้อง
ขังในเรือนจำาจึงเป็นการปรับเปลี่ยนจากวิธีการที่เน้นเพียง
การควบคมุอยา่งเดยีวใหม้กีารแกไ้ขฟืน้ฟผููก้ระทำาผดิเขา้ไป
ด้วยและถือเป็นภารกิจสำาคัญที่กรมราชทัณฑ์ได้จัดทำาแผน
ทศิทางของกรมราชทณัฑฉ์บบัที ่2 (พ.ศ. 2546–2550) โดย
มีพันธกิจ (Mission) ที่สำาคัญ 2 ประการด้วยกันได้แก่ 1) 
การควบคมุผูต้อ้งขงัอยา่งมอือาชพี 2) แกไ้ขและพฒันาพฤติ
นสิยัใหเ้ปน็พลเมอืงทีม่คีณุประโยชนต์อ่การพฒันาประเทศ 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์. 2548) เพื่อให้

ผู้ตอ้งขงัไดร้บัการแกไ้ขปรบัเปล่ียนทศันคตแิละพฤตนิสัิยให้
เป็นบุคคลที่สังคมพึงปรารถนาและสามารถเป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ เม่ือพิจารณาจาก
ตวัแบบของระบบงานราชทณัฑใ์นปจัจบุนักำาลงัเดนิไปตาม
แนวทางของระบบการราชทณัฑ์เชงิอบรมแกไ้ขการปลกูฝงั
ทัศนคติที่ถูกต้องแก่ผู้ต้องขังและการส่งเสริมการให้ความ
รู้พื้นฐานรวมทั้งการฝึกวิชาชีพแก่ผู้ต้องขังเรือนจำาเน้นใน
เรื่องการพัฒนาอบรมแก้ไขทั้งทางจิตใจทัศนคติการศึกษา
การฝึกอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ต้องขัง
ไดม้ทีักษะความรูท้ีส่ามารถนำาไปใช้ในชวีติหลังพน้โทษโดย
ไม่กลับมากระทำาผิดซำ้าอีก (ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบงาน
ราชทัณฑ์, 2548) 
 ในเรือนจำาจังหวัดสกลนครก็เป็นอีกเรือนจำา
หนึ่งที่มีผู้ต้องขังจำานวนมาก ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 
2558 มีผู้ต้องขังถึง 1,500 คน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการที่จะ
ศึกษาถึงพลังสุขภาพจิตของผู้ต้องขังเพื่อพัฒนาจิต ซึ่งผลที่
ได้จากการวิจัยสามารถนำาไปใช้ในการกำาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาจิตใจของผู้ต้องขังในเรือนจำา เพื่อลดการกระทำา
ผิดซำ้าๆ เพื่อจะได้เป็นกำาลังของชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาพลังสุขภาพจิตของผู้ต้องขัง
 2. เพื่อจัดโปรแกรมพัฒนาสุขภาพจิตของผู้ต้อง
ขังในเรือนจำาจังหวัดสกลนคร

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ต้องขังที่
อยู่ในเรือนจำาจังหวัดสกลนครในช่วงเดือนมีนาคม – เดือน
เมษายน พ.ศ.2558 จำานวน 1,500 คน (ข้อมูลจากรายงาน
ผลจำานวนนกัโทษในเรอืนจำา จงัหวดัสกลนคร เดอืนมกราคม 
พ.ศ. 2558)
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คือ ผู้ตอ้งขงัทีอ่ยูใ่น
เรือนจำาจังหวัดสกลนคร (ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 
2558) จำานวน 37 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ซึง่ใชเ้กณฑต์อ่ไปนี ้1) เปน็ผูต้อ้งขงัเพศชาย 2) เปน็
ผู้ต้องขังที่มีความสามารถในการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษา
ไทยได้ 3) เป็นผู้ต้องขังที่สมัครใจใช้โปรแกรมพัฒนาจิต



ROMMAYASAN 75Vol. 14, Special Issue (November) 2016

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ประเภทคือ 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามพลังสุขภาพจิตของสำานักสุขภาพจิตสังคม กรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สำานักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2552) ประกอบด้วยพลัง
สุขภาพจิต 3 ด้าน คือ ด้านความทนทานทางอารมณ์(พลังอึด) ด้านกำาลังใจ (พลังฮึด) และด้านการจัดการกับปัญหา (พลังสู้)
จำานวน 20 ข้อ มีข้อคำาถามทางบวก 15 ข้อ ได้แก่ข้อ 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 และข้อคำาถามทางลบ 
5 ข้อ ได้แก่ข้อ 1 5 14 15 16 โดยลักษณะคำาถามเป็นแบบเลือกตอบ 4 ระดับ ได้แก่ ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริง
มาก ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

 เกณฑ์การให้คะแนน  ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ
 ไม่จริง ให้คะแนน 1 คะแนน 4 คะแนน 
 จริงบางครั้ง ให้คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
 ค่อนข้างจริง ให้คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน
 จริงมาก ให้คะแนน 4 คะแนน 1 คะแนน
 
การแปลผล

ตารางที่ 1 การแปลผลพลังสุขภาพจิตจำาแนกตามด้านและผลรวม

องค์ประกอบของพลังสุขภาพจิต
ตำ่ากว่าเกณฑ์

ปกติ
ค่าคะแนน 
เกณฑ์ปกติ

สูงกว่าเกณฑ์
ปกติ

1. ด้านความทนทานทางอารมณ์ (พลังอึด) ข้อ 1-10 < 27 27-34 > 34

2. ด้านกำาลังใจ (พลังฮึด) ข้อ 11-15 < 14 14-19 > 19

3. ด้านการจัดการกับปัญหา (พลังสู้) ข้อ 16-20 < 13 13-18 > 18

ผลรวม (ข้อ 1-20) (คะแนนรวม 80 คะแนน) < 55 55-69 > 69

 2) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ โปรแกรมพัฒนาพลังสุขภาพจิตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 โปรแกรมพัฒนาพลังสุขภาพจิต

ครั้งที่ เรื่อง วัตถุประสงค์ เวลา กิจกรรม การประเมิน

1 พลังอึด เสริมสร้าง
ความ

มั่นคงทาง

อารมณ์

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน

09.30-09.40 น. แนะนำาตัว และชี้แจง
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

09.40-10.00 น. ประเมินพลังสุขภาพจิต แบบสอบถามพลังสุขภาพจิต

10.00-11.00 น. ทำาความรู้จักและกลุ่มสัมพันธ์

11.00-12.00 น. วาดภาพสะท้อนตัวตน การวาดภาพและสุนทรีย
สนทนา
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ครั้งที่ เรื่อง วัตถุประสงค์ เวลา กิจกรรม การประเมิน

2 พลังฮึด เสริมสร้าง
กำาลังใจ

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน

09.30-09.40 น. ทำาความรู้จักและกลุ่มสัมพันธ์

09.40-10.00 น. สัตว์ 4 ทิศ การรู้จักตนเอง-รู้จักผู้อื่นและ
สุนทรียสนทนา

10.00-11.00 น. สายธารชีวิต การบันทึกเรื่องราวในชีวิต
และสุนทรียสนทนา

11.00-12.00 น. กระดาษบันทึกสะท้อนตัวตน การบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับ
กำาลังใจและสุนทรีนสนทนา

3 พลังสู้ เสริมสร้าง
การจัดการ
กับปัญหา

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน

09.30-09.40 น. ทำาความรู้จักและกลุ่มสัมพันธ์

09.40-10.00 น. โลกทัศน์ ชีวทัศน์ การบันทึกเรื่องราวความ
สามารถของตนเองและ
สุนทรียสนทนา

10.00-11.00 น. ล้อมวงเล่า สร้างแรงบันดาลใจ 
เพื่อใช้ชีวิตให้งดงาม

สุนทรียสนทนา

11.00-12.00 น. ประเมินพลังสุขภาพจิต แบบสอบถามพลังสุขภาพจิต

การรวบรวมข้อมูล
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ศึกษากลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่มโดยการวัดพลังสุขภาพจิตก่อนและหลังการ
ใช้โปรแกรม มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
 1) ประเมินพลังสุขภาพจิตก่อนการใช้โปรแกรมพัฒนาพลังสุขภาพจิตกับกลุ่มตัวอย่าง
 2) ศึกษาและรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโปรแกรมพัฒนาพลังสุขภาพจิต
 3) ผู้วิจัยเข้าใช้โปรแกรมพัฒนาพลังสุขภาพจิตกับกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลระหว่างทำากิจกรรมและ
สังเกตพฤติกรรม
 4) ประเมินพลังสุขภาพหลังใช้โปรแกรมพัฒนาสุขภาพจิตกับกลุ่มตัวอย่าง
 5) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและนำาไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
 วเิคราะหข้์อมลูโดยใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปู และใชส้ถติ ิดงัต่อไปนีค้อื คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบน
มาตรฐานและ Paired t-test
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ผลการวิจัย
 ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยโปรแกรมพัฒนาจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำาจังหวัดสกลนคร แสดงดังตาราง

ตารางที่ 3 ร้อยละพลังสุขภาพจิตก่อนและหลังใช้โปรแกรมพัฒนาพลังสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่าง (n = 37 คน)

ระดับพลังสุขภาพจิต ร้อยละพลังสุขภาพจิต

ก่อน หลัง

ตำ่ากว่าเกณฑ์ปกติ (< 55 คะแนน) 100.00 64.90

เกณฑ์ปกติ (55-69 คะแนน) 0.00 32.40

สูงกว่าเกณฑ์ปกติ ( > 69 คะแนน) 0.00 2.70
 จากตารางที่ 3 พบว่าระดับพลังสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่างก่อนการใช้โปรแกรมพัฒนาพลังสุขภาพจิตอยู่ใน
ระดบัตำา่กวา่เกณฑป์กติคดิเปน็ รอ้ยละ 100 หลงัการใช้โปรแกรมพฒันาพลงัสขุภาพจติกลุม่ตวัอยา่งมรีะดบัพลงัสขุภาพจติ 
อยู่ในระดับเกณฑ์ปกติขึ้นไปคิดเป็น ร้อยละ 35.10

ตารางที่ 4 ร้อยละพลังสุขภาพจิตจำาแนกตามรายด้านก่อนและหลังใช้โปรแกรมพัฒนาพลังสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่าง 
(n = 37 คน)

ระดับพลังสุขภาพจิต พลังอึด พลังฮึด พลังสู้

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง

ตำ่ากว่าเกณฑ์ปกติ 78.40 51.40 97.30 59.50 100.00 51.40

เกณฑ์ปกติ 21.60 43.20 2.70 40.50 0.00 45.90

สูงกว่าเกณฑ์ปกติ 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 2.70

 จากตารางที่ 4 พบว่าพลังสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจำาแนกรายด้านพบว่า ด้านพลังอึด ด้านพลังฮึด และ
ด้านพลังสู้ ส่วนใหญ่ก่อนการใช้โปรแกรมพัฒนาพลังสุขภาพจิต อยู่ที่ระดับตำ่ากว่าเกณฑ์ปกติคิดเป็น ร้อยละ 78.40 97.30 
และ 100.00 ตามลำาดับ หลังการใช้โปรแกรมพัฒนาพลังสุขภาพจิต พบว่า ด้านพลังอึด ด้านพลังฮึด และด้านพลังสู้ อยู่ที่
ระดับปกติขึ้นไปคิดเป็น ร้อยละ 48.60 40.50 และ 48.60 ตามลำาดับ

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบพลังสุขภาพจิตก่อนและหลังใช้โปรแกรมพัฒนาพลังสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่าง (n = 37 คน)

Variables Paired Differences 
(n=37)

t-test df p-value 
(2-tailed)

Mean SD

พลังอึดก่อนใช้โปรแกรม - หลังใช้โปรแกรม 2.541 4.723 -3.272 36 0.002

พลังฮึดก่อนใช้โปรแกรม - หลังใช้โปรแกรม 1.378 2.900 -2.891 36 0.006

พลังสู้ก่อนใช้โปรแกรม - หลังใช้โปรแกรม 0.730 3.106 -1.429 36 0.162

พลังสุขภาพจิตก่อนใช้โปรแกรม - หลังใช้โปรแกรม 7.622 7.591 -6.107 36 0.000
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 จากตารางที่ 5 พบว่าพลังสุขภาพจิตโดยรวม
ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมพัฒนาพลังสุขภาพจิตของ
กลุ่มตัวอย่าง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
(t = -6.107, p = 0.000) เมื่อจำาแนกรายด้านพบว่า ด้าน
พลังอึด ด้านพลังฮึด
 กอ่นและหลงัการใชโ้ปรแกรมพฒันาพลงัสขุภาพ
จิตของกลุ่มตัวอย่าง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ (t = -3.272, p = 0.002 และ t = -2.891, p = 
0.006) สว่นดา้นพลงัสู ้กอ่นและหลงัการใชโ้ปรแกรมพฒันา
พลังสุขภาพจิต ไม่มีความแตกต่างกัน

อภิปรายผล
 พลังสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่างก่อนการใช้
โปรแกรมพัฒนาพลังสุขภาพจิตอยู่ในระดับตำ่ากว่าเกณฑ์
ปกติ คิดเป็น ร้อยละ 100.00 หลังการใช้โปรแกรมพัฒนา
พลังสุขภาพจิตกลุ่มตัวอย่างมีระดับพลังสุขภาพจิต อยู่ใน
ระดับเกณฑ์ปกติขึ้นไปคิดเป็น ร้อยละ 35.10 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ (2546) ท่ีศึกษา
สขุภาพจิตและกลไกทางจติของผูต้อ้งขัง พบวา่กลุม่ตวัอยา่ง
ทีอ่ยู่ในแตล่ะประเภทของเรอืนจำาและทณัฑสถานส่วนใหญ่
มีระดับสุขภาพจิตตำ่ากว่าคนปกติ ทั้งนี้เนื่องจากผู้ต้องขัง
ขาดอิสรภาพในการดำาเนินชีวิต ถูกตัดขาดจากครอบครัว 
และคนรัก จึงทำาความกดดัน สิ้นหวังหมดกำาลังใจ ขาดเป้า
หมายในชีวิต ส่งผลให้พลังสุขภาพจิตลดตำ่าลง
 พลังสุขภาพจิตโดยรวมก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมพัฒนาพลังสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่าง มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (t = -6.107, p = 
0.000) เมื่อจำาแนกรายด้านพบว่า ด้านพลังอึด ด้านพลัง
ฮดึ ก่อนและหลงัการใชโ้ปรแกรมพฒันาพลงัสขุภาพจติของ
กลุ่มตัวอย่าง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
(t = -3.272, p = 0.002 และ t = -2.891, p = 0.006) 
ส่วนด้านพลังสู้ ก่อนและหลังการใช้โปรแกรมพัฒนาพลัง
สขุภาพจติ ไมมี่ความแตกต่างกัน ซึง่สอดคลอ้งกับสตูรรบัมอื
วกิฤตภาคปฏิบตัทิีเ่รยีกวา่สีป่รบั สามเตมิ ของสำานกัสขุภาพ
จิตสังคม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2552) ที่
กล่าวว่าหากเพิ่มพลังสุขภาพจิตโดยการปรับอารมณ์ ปรับ
ความคิด เติมศรัทธา เติมมิตร เติมจิตใจให้กว้าง พร้อมทั้ง

ปรับการกระทำาและปรับเป้าหมายชีวิตจะสามารถดึงพลัง
อึด พลังฮึดและพลังสู้ของบุคคลออกมาได้ซึ่งเป็นแนวทาง
ทำาใหบ้คุคลกา้วผา่นวิกฤตและความยากลำาบากในชวีติ ทัง้นี้
เนือ่งจากโปรแกรมพัฒนาสขุภาพจติทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นีม้ี
กิจกรรมที่ช่วยในการปรับอารมณ์ ปรับความคิด (กิจกรรม
วาดภาพสะท้อนตัวตน) เพิ่มความหวัง (กิจกรรมสัตว์ 4 ทิศ 
กิจกรรมสานธารชีวิต กิจกรรมกระดาษบันทึกสะท้อนตัว
ตน) สามารถปรึกษาคนที่ไว้ใจได้ เปิดใจให้กว้าง และปรับ
เป้าหมายชีวิต (กิจกรรมโลกทัศน์ ชีวทัศน์ กิจกรรมล้อมวง
เล่าสร้างแรงบันดาลใจเพื่อใช้ชีวิตให้งดงาม) ส่งผลให้พลัง
สุขภาพจิตเพิ่มขึ้นหลังใช้โปรแกรมพัฒนาจิต 

ข้อเสนอแนะ
 1.  หากผู้สนใจจะนำาโปรแกรมไปใช้ควรมีการ
ปรบักจิกรรมเสรมิสรา้งพลังสขุภาพจติใหเ้หมาะสมกบักลุ่ม
เป้าหมาย
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลของการจัด
โปรแกรมพฒันาพลังสุขภาพจติตอ่ความแตกตา่งของผู้ตอ้ง
ขังใหม่ และผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ เพศ คดี และพื้นที่ภูมิภาค 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประชากรของงานวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 – 3 จำานวน 100 คน กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 80 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง
มือในการเก็บข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย และเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 
2.00 – 2.50 สำาหรับความพร้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับ “มาก” โดยนักศึกษามีความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์มากที่สุด (อยู่ในระดับมาก) 
รองลงมาคือความพร้อมด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (อยู่ในระดับมาก) และมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษน้อยที่สุด (อยู่
ในระดบันอ้ย) สำาหรบัการใหค้วามรูข้องมหาวทิยาลยัเก่ียวกบัตลาดแรงงานในเขตประชาคมอาเซยีนกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่
เหน็ดว้ยในระดบัมาก และกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญส่ามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองของนกัศกึษาอยูใ่นระดบัมากเชน่กนั สาขา
วชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิและมหาวทิยาลยัควรจดัการเรยีนการสอนทีจ่ะชว่ยเพิม่ทกัษะดา้นภาษาองักฤษใหก้บันกัศกึษามาก
ขึ้น จะช่วยให้นักศึกษาพร้อมต่อการเข้าไปทำางานให้กับสถานประกอบการที่อาจต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

คำาสำาคัญ: ความพร้อมของนักศึกษา, ตลาดแรงงาน, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Abstract
 This research aims to study of Readiness of Undergraduate Students in Business Computer 
Program at Sisaket Rajabhat University towards AEC Labour Market. The population consists of 100 
undergraduate students in 1st, 2nd, and 3rd year from Business Computer Program. The 80 samples were 
selected by random sampling. Data were collected using the questionnaire. The statistics using to analyze 
data were frequency, mean, percentage, and standard deviation. The results revealed that the most of 
samples are male, 2nd year students, and GPA was between 2.00 and 2.50. The readiness of students 

ความพร้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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towards AEC Labour Market was at a high level. 
The first was readiness of students in computer 
skill, second was in ASEAN literacy, and the last 
was readiness in English language skill. The most 
of students agreed with education on AEC labour 
market of the university at a high level and most 
of the respondents could learn and develop by 
themselves at a high level. The Business Computer 
Program and University should manage learning 
activities to improve English language skill which 
help the students ready to work with company 
using English language in communications.

Keywords: students’ readiness, labour market, AEC

บทนำา
 กลยุทธ์ที่สำาคัญในการพัฒนาประเทศไทย คือ 
การกำาหนดทศิทางไปสูก่ารเปน็ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี 2558 จุดกำาเนิดเบื้องต้นของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน คือ ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) 
หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ซึ่งมีการลง
นามเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 จากผู้แทน 5 ประเทศ 
ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็น
จุดกำาเนิดอาเซียน หรือ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South east Asian 
Nations)” โดยสาระสำาคญัของปฏญิญาอาเซยีนในสมยันัน้ 
กล่าวถึงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม และ
การยกระดับรายได้รวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชน รวม
ทั้งส่งเสริมการศึกษา และได้มีการขยายสมาชิกเพิ่มขึ้น อีก 
5 ประเทศ ได้แก่ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา 
ซึง่จากการรวมตวัของประเทศสมาชกิดงักลา่วขา้งตน้ ทำาให้
อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ ภายในปี พ.ศ. 2542 
ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ให้ความสำาคัญ
กับการพัฒนาความร่วมมือเฉพาะด้าน โดยเฉพาะในเรื่อง
การยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
คุ้มครองและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาท่ียั่งยืน 

และความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมของอาเซียน ซึ่งช่วย
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง ประชาชนชาวอาเซียน 
เพ่ือปลูกจิตสำานึกในการความเป็นอาเซียน (ASEAN 
Awareness) จากการกำาหนดทศิทางไปสู่การเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนนี้ สถานศึกษาควรตระหนักถึงศักยภาพ
ของบคุลากรและนกัศึกษาวา่มคีวามพรอ้มในการกา้วสู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนหรอืไม่ เนือ่งจากศกัยภาพ
ของบุคลากรและนักศึกษาถือเป็นสิ่งสำาคัญที่จะบ่งบอกถึง
ความพร้อมเพื่อการแข่งขันในสังคมอาเซียน ดังนั้น สถาน
ศึกษาถือเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อน โดยการให้
ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงการเตรียมความพร้อม
ด้านศักยภาพของบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักถึงความสำาคัญในการก้าวเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาประเทศเพื่อการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้ ถือเป็นกลไกสำาคัญที่
ทำาให้เกิดการแข่งขัน ด้านการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ 
และด้านสาขาวิชาชีพ รวมถึงแรงงานที่มีฝีมือ เนื่องจากมี
ข้อตกลงเกี่ยวกับการเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
สมาชิกได้อย่างเสรี ดังน้ัน อาจทำาให้แรงงานบางสาขาที่มี
ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นจากประเทศสมาชกิ เดนิทางเขา้
มาทำางานในประเทศไทย ส่งผลทำาให้เกิดความสูญเสียทาง
ดา้นจำานวนตำาแหนง่ งานของคนไทย ดงันัน้ สถานศกึษาจงึ
จำาเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพต่างๆ เพื่อรองรับการแข่งขันในตลาดแรงงานของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน (กรมอาเซียนฯ, 2556)
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
11 เน้นการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ด้วยการพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างสถาบันการศึกษาให้มี
มาตรฐาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ
ให้มีความรู้ และทักษะท่ีเหมาะสมในการก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการให้ความรู้ และจัดฝึกอบรมด้าน
ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
เพ่ือรองรับการเคล่ือนย้ายแรงงาน และการประกอบอาชีพ
ข้ามพรมแดนอย่างเสรี และจากการประชุมสุดยอดอาเซียน 
คร้ังท่ี 15 ซ่ึงจัดประชุมท่ี ประเทศไทย เน้นการขับเคล่ือน
ประชาคมอาเซียนท้ัง 3 เสาหลัก ได้แก่ 1) ประชาคมการเมือง
และความม่ันคง อาเซียน (ASEAN Policticaly Security 
Community) 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 



ROMMAYASAN 83Vol. 14, Special Issue (November) 2016

Economic Community) 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) ให้บรรลุ
ตาม แผนงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 
โดยหัวข้อหลักของการประชุมสุดยอดอาเซียนคร้ังน้ี คือ เช่ือม
โยงประชาคมสร้างเสริมประชาชน หรือ Enchancing Com-
munity Empowering Peoples โดยเน้น ความสำาคัญกับ
การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงการรับมือ
กับปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน 
(กรมอาเซียนฯ, 2552)
 ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้นำาในการก่อตั้ง
สมาคมอาเซียนและเป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคม
อาเซียน จึงจำาเป็นต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง โดย
เฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมาย
ของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ซึง่ทำาใหแ้รงงานในประเทศ
ที่มีค่าตอบแทนตำ่าเคลื่อนย้ายไปสู่ประเทศท่ีมีค่าตอบแทน
สูง การเตรียมความพร้อมด้านแรงงานที่ต้องมีการพัฒนา
ทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ ในการทำางาน เช่นทักษะฝีมือ ความสามารถทาง
ด้านภาษาสากล รวมทั้งทัศนคติที่ดีต่อการทำางาน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้สูงขึ้น เนื่องจาก
เมือ่มีการรวมกลุม่เป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เพือ่เพิม่
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัตอบสนองตอ่ความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียนได้การศึกษากับ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ทีเ่นน้เรือ่งการเสรมิสรา้งความ
ร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียน
ที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน โดยสาระของปฏิญญาดังกล่าวได้
ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้การ
ศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียนผ่าน 3 เสาหลัก ซึ่งประกอบด้วยการขยาย โอกาส
ทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การ
ดำาเนินการวิจัย และการพัฒนาเยาวชน ประเทศไทยมี
บทบาทสำาคัญในการผลักดันให้เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน หรือ ASEAN University Network (AUN) โดย
ก่อต้ังเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ตามมติของที่
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 4 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แกนหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภูมิภาค ผ่าน
ทางเครือข่ายมหาวิทยาลัยและ สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีอยู่
แล้ว ขณะเดียวกันได้เสนอให้ตั้ง “มูลนิธิอาเซียน” หรือ 

ASEAN Foundation เพือ่สง่เสรมิการแลกเปลีย่นนกัศกึษา
และนักวิชาการตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อ
สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งผลของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียนนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้าน
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตร หรือการสร้าง
เครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างประเทศสมาชิก รวมถึงการ
พัฒนาความรู้ของนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น (สำานักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2558)
 หน่ึงในเป้าหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน คือ การเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ 
เพื่อเป้าหมายการนำาไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิต
เดียว รวมถึงให้มีการเคลื่อนย้ายการลงทุน เงินทุน ตลอด
จน การเคลือ่นยา้ยแรงงานทีม่ฝีมีอืระหวา่งประเทศสมาชกิ
ได้อย่างเสรี นอกจากน้ี ยังมีข้อตกลงของอาเซียนเกี่ยว
กับการยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (ASEAN 
Mutual Recognition Arrangement: MRA) ซึ่งเป็นข้อ
ตกลงเกี่ยวกับการยอมรับร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนในเรื่องคุณสมบัติของผู้ทำางานด้านบริการใน กลุ่ม
วชิาชพี ไดแ้ก ่แพทย ์ทนัตแพทย ์พยาบาล วศิวกร สถาปนิก 
และนักบัญชี โดยวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ คือการช่วย
ให้นักวิชาชีพในประเทศสมาชิกสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไป
ทำางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น จาก
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น สถานศึกษาคงต้องพิจารณาถึงการ
พฒันาศกัยภาพของบคุลากรและนกัศกึษา การเคลือ่นยา้ย
แรงงานเสรีในประชาคมอาเซียนนั้น ทำาให้เกิดผลกระทบ
โดยตรงกับแรงงานไทย (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรม
ประชาสัมพันธ์, 2558: เว็บไซต์)
 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความพร้อมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากนักศึกษากลุ่มนี้จะ
กลายเปน็แรงงานของประเทศไทยในอนาคต และมบีทบาท
สำาคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดย
มุง่ทีจ่ะศกึษาถึงระดบัความพรอ้มกบัการเขา้สูต่ลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะนำาไปสู่การตอบสนอง
ความเป็นไปได้ของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของแรงงานไทยให้สูงขึ้นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพ่ือศกึษาความพรอ้มของนกัศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ ในการเขา้สูต่ลาด
แรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำานวน 100 คน ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำานวน 35 คน ชั้นปีที่ 2 จำานวน 
35 คน และชั้นปีที่ 3 จำานวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างจำานวน 80 คน ได้มาแบบสุ่มโดยการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม
 แบบสอบถามประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ความพร้อม
ของนักศึกษา แบ่งเป็นข้อคำาถาม 3 ด้าน คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และความรู้ด้านภาษา
องักฤษ 3) การใหค้วามรูข้องสถาบนัเกีย่วกบัตลาดแรงงานในเขตประชาคมอาเซียน 4) ทักษะดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันาตน 
5) ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษา
 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามมี 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จากเอกสาร บทความ
วิชาการ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำามาใช้กำาหนดขอบเขตและแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่จะตอบสนอง
วตัถปุระสงคข์องการวจิยัได ้2) แบง่สว่นคำาถามในแบบสอบถาม จดัลำาดบัความสำาคัญของคำาถามในแต่ละส่วน โดยสรา้งขอ้
คำาถามใหค้รอบคลมุขอบข่ายท่ีกำาหนดไว ้พสิจูนอ์กัษร และแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 3) นำาแบบสอบถามไปใหท้ีป่รกึษางานวิจยัตรวจ
สอบและรบัคำาแนะนำา 4) แกไ้ขแบบสอบถาม 5) นำาแบบสอบถามทีแ่ก้ไขแลว้ไปทดลองใช้กับกลุม่ตวัอยา่ง คอืนกัศกึษาสาขา
วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำานวน 30 คน 6) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ทดลองใช้ 
7) นำาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์ที่สุด
 เนื้อหาในแบบสอบถามในส่วนการวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และภาษาอังกฤษ ผู้วิจัย
ได้นำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจำานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของข้อคำาถามและความครอบคลุม
 การวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามจะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพร้อมของนักศึกษา (n = 80)

ผลรวมระดับความรู้นักศึกษา จำานวนนักศึกษา ร้อยละ S.D
ระดับความ

พร้อม

ระดับน้อยที่สุด (0 – 7 คะแนน) - -

20.03 5.00 มาก

ระดับน้อย (8 – 16 คะแนน) 15 18.75

ระดับปานกลาง (17 – 21 คะแนน) 36 45.0

ระดับมาก (22 – 26 คะแนน) 22 27.5

ระดับมากที่สุด (27 – 35 คะแนน) 7 8.75

รวม 80 100
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 จากตารางท่ี 1 พบว่าความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยู่ในระดับ “มาก” ( = 20.03, S.D 
= 5.00) โดยส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง (17 – 21 คะแนน) จำานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมามี
ความรู้อยู่ในระดับมาก (22 – 26 คะแนน) จำานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ส่วนนักศึกษาที่มีความรู้มากที่สุด (27 – 35 
คะแนน) มีจำานวนน้อยที่สุด คือ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75

ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหท์ศันคติของนักศกึษาตอ่การใหค้วามรูข้องสถาบนั เก่ียวกับตลาดแรงงานในเขตประชาคมอาเซยีน

ข้อที่ ทัศนะของนักศึกษาต่อการให้ความรู้ของสถาบันการศึกษา S.D ระดับความคิดเห็น

1 สถาบันการศึกษาได้จัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึงความ
สำาคัญของประชาคมอาเซียน

4.16 .43

2 สถาบันการศึกษามีการบรรจุรายวิชาที่เกี่ยวกับอาเซียนไว้ใน
หลักสูตร

4.19 .59

3 สถาบันการศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรให้เตรียมพร้อมต่อการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในตลาด
แรงงานที่เกิดจากประชาคมอาเซียน

4.27 .61

4 สถาบันการศึกษามีการจัดอบรมทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่
นักศึกษาเพิ่มเติม

4.21 .56

5 สถาบันการศึกษามีการจัดอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษา
เพิ่มเติม

4.30 .62

6 สถาบันการศึกษามีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 3.94 .64

7 สถาบันการศึกษามีหน่วยงานดูแลงานด้านอาเซียนโดยตรง 4.04 .62

8 อาจารย์ผู้สอนกระตุ้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ
ประชาคมอาเซียน

4.20 .78

9 อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 4.23 .65

10 อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถแนะนำาถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาด
แรงงานที่จะเกิดขึ้น

4.20 .53

รวม 4.17 .61 มาก

 จากตารางท่ี 2 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ ทีม่ตีอ่การใหค้วามรูข้องสถาบนั เกีย่วกับตลาดแรงงานในเขตประชาคมอาเซยีน อยูใ่นระดบั
มาก ( = 4.17, S.D = 0.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับข้อ 5 มากที่สุดคือ “สถาบันการศึกษา
มีการจัดอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาเพ่ิมเติม” ( = 4.3, S.D = 0.64) รองลงมาคือข้อ 3 “สถาบันมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้เตรียมพร้อมต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในตลาดแรงงานที่เกิดจาก
ประชาคมอาเซียน” ( = 4.27, S.D = 0.61) สำาหรับประเด็นที่นักศึกษาเห็นด้วยน้อยที่สุดคือข้อ 6 “สถาบันการศึกษามี
ป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน” ( = 3.94, S.D = 0.64) รองลงมาคือข้อ 7 “สถาบันการศึกษามีหน่วยงาน
ดูแลงานด้านอาเซียนโดยตรง” ( = 4.04, S.D = 0.62) 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทัศนคติของนักศึกษา ด้านการเรียนรู้และพัฒนาตน (n = 80)

ข้อที่
ทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษด้านการเรียนรู้

และพัฒนาตน
S.D

ระดับความ
คิดเห็น

1 นักศึกษาเห็นศักยภาพและคุณค่าในตัวเองที่สามารถฝึกหัดและพัฒนา
ตนเองได้ในทุกเรื่อง

4.20 .582

2 นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ และแยกแยะเรื่องต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 4.16 .605

3 นักศึกษามีความมุ่งมั่นและต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 4.27 .551

4 นักศึกษาคิดว่าปัญหาคือโอกาสและความท้าทาย 4.18 .612

5 นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 4.10 .648

6 นักศึกษายอมรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคำาติชมจากผู้อื่น
ได้อย่างเต็มใจ

4.39 .584

7 เมื่อพบว่าตนเองมีข้อบกพร่อง นักศึกษาสามารถปรับปรุงข้อบกพร่อง
ของตนเองได้

4.26 .522

8 นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมก่อนลงมือปฏิบัติงานเสมอ 4.34 .572

9 นักศึกษาต้องการความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองเสมอ 4.24 .621

10 นักศึกษาเป็นผู้ที่ชอบอ่านหนังสือเป็นประจำา 3.90 .773

รวม 4.20 .60 มาก

 จากตารางท่ี 3 พบว่าทักษะของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด้านการเรียนรู้และพัฒนาตน อยู่ในระดับมาก ( = 4.20, S.D = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า นักศึกษามีทักษะในข้อ 6 “การยอมรับฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือคำาติชมจากผู้อื่นได้อย่างเต็มใจ” 
มากที่สุด ( = 4.39, S.D = 0.58) รองลงมาคือข้อ 8 “นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมก่อนลงมือปฏิบัติงานเสมอ” (
= 4.34, S.D = 0.57) สำาหรับทักษะที่นักศึกษามีน้อยที่สุด คือข้อ 10 “นักศึกษาเป็นผู้ที่ชอบอ่านหนังสือเป็นประจำา” ( = 
3.90, S.D = 0.77) รองลงมาคือข้อ 5 “นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี” ( = 4.10, S.D = 0.64)

สรุปผลการวิจัย
 แม้ว่าผลการวิจัยจะชี้ให้เห็นว่านักศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ด้านคอมพิวเตอร์มากที่สุดก็ตาม แต่เมื่อวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ตอบข้อคำาถามที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้งานโปรแกรมสำาเร็จรูปสำานักงาน เช่น Word, Excel และ PowerPoint ได้ดี แต่ด้านการใช้คำาค้นเพื่อค้นหาข้อมูลทาง
อนิเทอรเ์นต็ในขัน้สงูเพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีต่รงประเดน็ นกัศกึษาสว่นใหญไ่มส่ามารถตอบคำาถามได้อยา่งถกูตอ้ง แสดงใหเ้หน็
วา่นกัศกึษายงัมทีกัษะเบือ้งตน้ถงึปานกลาง แตไ่มม่ทีกัษะขัน้สูงในการใชง้าน หลักสูตรควรจดัการเรยีนการสอนทีส่นบัสนนุ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะในข้ันสูงต่อไป และนักศึกษาทำาคะแนนวัดความรู้ด้านภาษา
อังกฤษได้น้อยที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่ทำาคะแนนได้เพียง 3 – 4 ข้อจากทั้งหมด 10 ข้อ แสดงให้เห็นว่าทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ของนกัศกึษามนีอ้ยมาก หลกัสตูรสามารถนำาขอ้คน้พบนีไ้ปเป็นแนวทางจดัการเรยีนการสอนใหม้กีารเสรมิสรา้งทกัษะดา้น
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
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อภิปรายผล
 ผลการศึกษาความพร้อมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน พบว่ามีความพร้อมในระดับ “มาก” 
ด้วยการวัดความพร้อมด้านความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้
ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และความ
รู้ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมใจ 
กงเติม (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ที่พบว่าความพร้อมด้านความรู้ในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง 
อย่างไรก็ตาม ในผลการวิจัยครั้งนี้ เมื่อจำาแนกรายด้านพบ
วา่นกัศกึษามีความรู้ดา้นคอมพวิเตอรม์ากทีส่ดุ รองลงมาคอื
ด้านอาเซยีน และด้านภาษาองักฤษซึ่งนกัศกึษามีความรู้ใน
ดา้นนีอ้ยูใ่นระดบันอ้ย สะทอ้นใหเ้หน็ตรงตามความจรงิของ
นกัศกึษาสาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ ทีค่วรมคีะแนนวดัผล
ด้านคอมพิวเตอร์เฉลี่ยมากท่ีสุด สำาหรับด้านภาษาอังกฤษ
นั้นเป็นส่วนที่ต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะใน
ด้านนี้ให้กับนักศึกษา
 ผลการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาต่อการให้
ความรู้ของสถาบันเกี่ยวกับตลาดแรงงานในเขตประชาคม
อาเซยีน พบวา่นกัศกึษาเหน็ดว้ยในระดบัมาก โดยนกัศกึษา
เห็นด้วยกับสถาบันการศึกษาที่มีการจัดอบรมทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาเพิ่มเติมมากที่สุด และมีนักศึกษา
บางคนแสดงขอ้แนะนำาเพิม่เตมิวา่ควรจดัการเรยีนการสอน
เพ่ิมทักษะภาษาองักฤษมากขึน้ สะทอ้นใหเ้หน็วา่มนีกัศกึษา
ที่ให้ความสำาคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านทักษะ
ทางภาษา สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษณีย์ พรหมศรียา
(2555) ที่ได้ศึกษาเร่ืองความพร้อมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานีในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มี
ทัศนคติเห็นด้วยทุกข้อต่อการให้ความรู้ของสถาบันเก่ียว
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น แตกต่างกันที่สถานศึกษา
ในจงัหวดัปทมุธานนีัน้มอีาจารยผ์ูส้อนทีก่ระตุน้ให้นกัศกึษา
ตระหนักถึงความสำาคัญของประชาคมอาเซียนได้มากที่สุด
ผลการศึกษาทักษะในด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนของ
นกัศกึษาอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ตระกลู 

จิตวัฒนากร และวิโรชน์ หมื่นเทพ (2558) ซึ่งได้วิจัยเรื่อง
การเตรยีมความพรอ้มของนกัศกึษาในเขตจงัหวดัปทมุธานี
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่าการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่เป็นการ
เตรยีมความพรอ้มดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันาซึง่อยูใ่นระดบั
มาก

ข้อเสนอแนะ
 1. ผลการวิจัยในครั้งสามารถนำาไปใช้ศึกษา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่ช่วยเพิ่มระดับความ
พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
 2.  ควรมกีารทดสอบสมมตฐิานเพือ่ศกึษาปจัจยั
ที่ส่งผลกระทบต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำาให้ทราบ
ขอ้คน้พบไดว้า่ปจัจยัใดบา้งทีส่ง่ผลกระทบ และนำาไปสูก่าร
จัดการเรียนการสอนที่เน้นปัจจัยด้านนั้นได้
 3. ควรวัดความพร้อมด้านความรู้ในภาคปฏิบัติ 
และด้านเจตคติ เพื่อสะท้อนถึงความพร้อมที่แท้จริง
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บทคัดย่อ
 การสร้างสรรคท์รพัยากรธรณ ีแหลง่หินภเูขาไฟ ตำาบลลำานารายณ ์อำาเภอชยับาดาล จงัหวัดลพบรุ ีเพือ่เปน็เครือ่ง
ประดับ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบเครื่องประดับจากหินอาเกตหรือเพอร์ไรต์ 2) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุดิบใน
ทอ้งถิ่นเพือ่ใชภ้ายใน ทดแทนการนำาเข้าและพฒันาสูก่ารส่งออก และ 3) สรา้งองค์ความรู้สูชุ่มชนเพือ่สรา้งงาน สรา้งอาชพี 
สรา้งรายได ้และสรา้งคณุภาพชีวติใหก้บัชมุชน โดยทำาการศกึษาจากการรวบรวมขอ้มูลพืน้ฐานทีเ่ก่ียวข้องเพือ่ใชเ้ปน็แนวทาง
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีการประเมินผลการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำามาวิเคราะห์และปรับปรุงผลงานใน
การวจัิยครัง้นีไ้ดส้รา้งสรรค์ผลงานเครือ่งประดบัจำานวนทัง้สิน้ 15 รปูแบบ จากการประเมนิความพงึพอใจโดยผู้เชีย่วชาญใน
ด้านการออกแบบ ด้านกรรมวิธีการผลิตและด้านประโยชน์ใช้สอยพบว่ามีอยู่ไนระดับมากในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ผลการ
ศึกษาดังกล่าวยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุดิบในท้องถิ่นตลอดจนและสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อสร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ โดยมุ่งถึงความสวยงาม การเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า การสร้างโอกาสทางการตลาด สร้างภาพลักษณ์ให้แก่
ผลิตภณัฑ ์และคงเอกลกัษณท์อ้งถิน่ รวมทัง้ชมุชนสามารถนำาตน้แบบผลติภณัฑพ์ฒันาเขา้สูร่ะบบอตุสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

คำาสำาคัญ : อาเกต, การออกแบบ, เครื่องประดับ

Abstract
 This research aims to develop the creativity of mineral resource from Lam Narai volcanic rock as 
accessory. The purposes of this research are 1) to develop the design of Agate Accessory, 2) to generate 
value added to local material, substitute for import raw material and develop into export product in 
future, and 3) to transfer knowledgebase and generate income to local community. In this research, there 

การสร้างสรรค์ทรัพยากรธรณี แหล่งหินภูเขาไฟลำานารายณ์ เพื่อเป็นเครื่องประดับ
The Creativity of Mineral Resource as Accessory from Lam Narai Volcanic Rock

อรุณี เจริญทรัพย์ 1/ นิเวศ เผื่อนทิม 2/ ชีวาพร คชฤทธิ์ 3/ ศิริวรรณ ปัจฉิม 4

Arunee Charoensup / Niwet Puenthim / Cheewaporn Kotcharit / Siriwan Patchim

1-4 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Bachelor of Arts in Arts Program. Faculty of Humanities and Social Sciences at Thepsatri Rajabhat University.

9



90 ปีที่ 14 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน) 2559รมยสาร

were 15 designs of Agate Accessory. The result from 
assessment of the experts in design revealed that 
the Agate accessory had the highest satisfactory 
level in the aspect of design, production process, 
and resource utilization. In addition, this research 
would promote adding value to local material 
and transfer of knowledge to generate new job 
and income to local community by considering 
esthetic designs, adding value to product, creating 
of market opportunity, creating and maintaining of 
local product identity, and commercialization for 
small and medium enterprise. 

Keywords: Agate, Design, Accessory

บทนำา
 ลพบุรีเป็นดินแดนท่ีมีผู้คนอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัย
ก่อนประวัติศาสตร์ เนื่องจากมีการขุดพบร่องรอยการตั้ง
ถิน่ฐานของมนษุยส์มัยก่อนประวัตศิาสตรใ์นพืน้ทีห่ลายแหง่
ของลพบุรี ทั้งสมัยหินกลางและยุคโลหะ บริเวณที่ขุดพบ
การตัง้ถิน่ฐานของมนษุยย์คุหนิกระจายทัว่ไป ไดแ้ก ่ถำา้กระ
ดำา ตำาบลเขาสนามแจง อำาเภอบ้านหมี่, บ้านท่าแค อำาเภอ
เมือง, ตำาบลซับจำาปา อำาเภอท่าหลวง และศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี โดยขุดพบลูกปัดหิน ลูกปัดแก้วสี
ต่างๆ กำาไลหิน รวมทั้งเศษกำาไลสำาริด รวมทั้งค้นพบมนุษย์
ยุคโลหะที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรี เป็นโครงกระดูก
แต่งกายงามมีการสวมเสื้อแขนยาว นุ่งผ้าถุง ที่มวยผมจะมี
ลูกปัดสีร้อยเป็นพวงประดับอยู่ มีการสวมแหวนทั้งนิ้วมือ
และนิว้เทา้ โดยเฉพาะการสวมแหวนทีน้ิ่วมอืนัน้จะนยิมสวม
มากกวา่ 1 วง นอกจากนีท้ีข้่อมอืของมนษุยย์คุโลหะจะสวม
กำาไลสำาริด กำาไลแก้ว หรือกำาไลดินเผา (ประทีปและคณะ, 
2524) สำาหรบัแหลง่โบราณเมอืงดงมะรมุ อำาเภอโคกสำาโรง 
จังหวัดลพบุรี เป็นเมืองโบราณแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเขาโม
กุล (อำาเภอชัยบาดาล) ซึ่งเป็นแหล่งที่พบหินสี คือ อาเกต 
(Agate)
 จากหลักฐานพบว่า ผู้คนบริเวณน้ีในอดีตน่าจะ
นำาหนิชนดิดงักลา่ว มาขดัและเจาะเปน็เคร่ืองประดบั จงึพบ
ชิ้นส่วนหินอาเกตขนาดต่าง ตกกระจายอยู่ตามพื้นดินของ

เมืองแหง่นีจ้ำานวนมาก การทำาลกูปดัหนิ ณ เมอืงโบราณแหง่
นี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่สำาคัญอย่างหนึ่ง และจากการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับ เครื่องประดับโบราณ ที่ขุดพบในลุ่มนำ้าป่า
สัก จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีพื้นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับแหล่งแร่
อาเกตหรือไพไรต์ พบลูกปัดหินคาร์นีเลีย อาเกต ควอตซ์ 
ทองคำาและลูกปัดใสลูกเล็กๆ ครอบคลุมตั้งแต่นครสวรรค์ 
ลพบุรี สระบุรี รวมถึงบางส่วนของเพชรบูรณ์ ในชุมชน
โบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ ลักษณะของเคร่ืองประดับ
จะเป็นพวก กำาไล แหวน ต่างหู ที่ร้อยจมูก จี้ และลูกปัด 
จากหลักฐานต่างๆ จากแหล่งขุดสันนิษฐานว่า ลพบุรีเป็น
แหลง่วตัถดุบิทีพ่บอาเกตหรอืไพไรทใ์นการทำาเครือ่งประดบั
โบราณ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นหินภูเขาไฟที่มีอายุอยู่ใน
ช่วงยุคเทอร์เชียร์ถึงยุคควอเทอร์นารี พบเฉพาะบริเวณ
หินภูเขาไฟในเขตอำาเภอสระโบสถ์ และอำาเภอลำานารายณ์ 
จังหวัดลพบุรี เท่านั้น (ชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถาน
และส่ิงแวดล้อมจังหวัดลพบุรี, 2536), (หน่วยอนุรักษ์ส่ิง
แวดล้อมศิลปกรรมทอ้งถิน่, 2540) อาเกตหรอืไพไรทม์ส่ีวน
ประกอบทางเคมีเหมือนหินไรโอไลต์ เนื้อหินเป็นแก้วเกือบ
ทั้งหมด อาจมีผลึกแร่เฟลด์สปาตร์และแร่ไมก้าปนอยู่บ้าง
ประปราย เน้ือแก้วที่เกิดจากการเย็นตัวอย่างรวดเร็วจาก
หินหลอมละลาย หรือมีสีตั้งแต่สีดำาถึงสีเขียวอ่อน ลักษณะ
เป็นเนื้อแก้วที่มีการขยายตัวและแตกตัวเป็นวงซ้อนกัน
คลา้ยกลบีหวัหอม พรอ้มกบัมลีกัษณะการสะทอ้นแสงคลา้ย
มกุเกิดขึน้ดว้ยเพราะเหตวุา่แกว้ทีเ่กดิจากหนิหลอมละลาย 
จะไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เป็นเวลานานๆ ตามอายุทาง
ธรณีวิทยา แต่จะเปลี่ยนไปเป็นแร่อย่างอื่น เช่น แร่ควอร์ต 
และแร่เฟลด์สปาร์ หินไพไรต์จึงไม่ค่อยพบว่ามีอายุเก่ากว่า
ยุคเทอร์เชียร์ หินไพไรต์มีคุณสมบัติการขยายตัวเมื่อถูก
ความร้อนที่เหมาะสมอย่างทันทีทันใด จึงทำาให้มีลักษณะ
ของชั้นหินที่สวยงาม การศึกษาคร้ังนี้เป็นการสร้างสรรค์
ทรัพยากรธรณีจากแหล่งหินภูเขาไฟตำาบลลำานารายณ์ 
อำาเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาเป็นเครื่อง
ประดับ ซึ่งเป็นการนำาเอาทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
 1. พัฒนารูปแบบเครื่องประดับจากหินอาเกตหรือเพอร์ไรต์ 
 2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อใช้ภายใน ทดแทนการนำาเข้าและพัฒนาสู่การส่งออก
 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ สร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การสร้างสรรคท์รพัยากรธรณ ีแหลง่หนิภูเขาไฟอำาเภอลำานารายณ์ เพือ่เปน็เครือ่งประดบัโดยมจีดุมุง่หมายพฒันา
รปูแบบเคร่ืองประดบัจากหนิอาเกตหรอืเพอรไ์รต ์จะพฒันาประเดน็หลกั 2 ดา้น คอื 1) เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูพืน้ฐานดา้นผลติภณัฑ์
สนิคา้พืน้เมอืงในทอ้งถิน่จงัหวดัลพบรุ ี2) พฒันารปูแบบของเครือ่งประดับใหต้ลาดการทอ่งเทีย่วจงัหวดัลพบรุ ีสรา้งรายได้
ให้ชุมชน ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาในครั้งนี้จะออกแบบมุ่งเน้น ความสวยงาม ความสะดวก การเพิ่มมูลค่าแก่สินค้า การ
สร้างโอกาสทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ และคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งชุมชนสามารถนำา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์พัฒนาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ จากแหล่งข้อมูลด้านลักษณะรูปแบบเครื่องประดับจากหิน เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ให้ข้อมูลด้านลักษณะเฉพาะเครื่องประดับ และความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่ระลึก
ไดแ้กช่มุชนตำาบลนยิมชยั กลุม่หนิสรีอ้ยลายบา้นหนองเกต ุตำาบลหนองร ีอำาเภอลำาสนธ ิจงัหวดัลพบุร ีศึกษาขอ้มูลคุณสมบตัิ
ของผลติภณัฑเ์ครือ่งประดบัจากหนิ และของทีร่ะลกึทีท่ำาจากหนิ พบวา่กลุ่มผูผ้ลิตภัณฑ์จากหนินัน้ มลัีกษณะการออกแบบ
หนิแบบเสน้เดยีว ใชเ้ศษหนินำามาตกแตง่ ไมม่กีารออกแบบเครือ่งประดบัทีเ่หมาะสมสำาหรบัการใส่ในงานตา่งๆ อกีทัง้ชมุชน 
มีความต้องการให้ทำาเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเป็นแขวนหรือห้อยกระเป๋า โทรศัพท์มือถือ
 2. การวางแผนออกแบบเครือ่งประดบัจากหนิ ไดน้ำาขอ้มลูเบ้ืองตน้จากการศกึษามากำาหนดแนวคิดการออกแบบ
ตามความนิยมของยุคสมัย (นุชสรา, 2537), (ชาญณรงค์, 2543), (วรรณรัตน์, 2545) และออกแบบให้สอดคล้องกับวัสดุ
และรูปทรงของหิน พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาให้ฉีกแนวแตกต่างจากผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิมๆ ผสมผสานเศษวัสดุโลหะหรือ
ไม้ ตลอดจนคำานึงถึงพฤติกรรมผู้บริโภค (ภัทรพิมพ์, 2546), (จิตติมา, 2548) ในการออกแบบที่มีความนิยมเครื่องประดับ
ประเภทสร้อยคอมากที่สุด

ภาพที่ 1 ร่างการออกแบบเครื่องประดับจากรูปทรงของหิน
 
 



92 ปีที่ 14 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน) 2559รมยสาร

ภาพที่ 2 การคัดเลือกหินเพื่อเข้าตัวเรือน

 3. จากนั้นนำาข้อมูลที่ได้จากการสอบถามแบบร่างเครื่องประดับและออกแบบตัวเรือน มาปรับปรุงแบบ แล้ว
ประเมินกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง ข้อมูลของการออกแบบเครื่องประดับ ที่ได้มาเป็นพื้นฐานในการปรับปรุง ออกแบบ 
สร้างสรรค์ เพื่อให้ผลงานมีความสมบูรณ์สวยงามอย่างลงตัว
 4. วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบผลงานจากภาพร่างและเน้ือหาจากการสัมภาษณ์และสอบถามเพื่อนำามาใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนา
 5. ประเมินความพึงพอใจรูปแบบของเครื่องประดับจากกลุ่มนักท่องเที่ยว กลุ่มแม่บ้าน และบุคคลทั่วไป โดยใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกำาหนดเกณฑ์การ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ย

ผลการศึกษาวิจัย
 แนวคิดในการการสร้างสรรค์ทรัพยากรธรณี แหล่งหินภูเขาไฟอำาเภอลำานารายณ์เพื่อเป็นเครื่องประดับ เป็น
ใช้เส้นโค้ง เส้นตรง การวางดุลยภาพให้เกิดความสมดุลที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นความสมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากัน ได้แก่ แบบ
วงกลม แบบรศัม ีลกัษณะผวิทีต่กแตง่มลีกัษณะเปน็ธรรมชาต ิรปูทรงในการออกแบบใชแ้นวคดิออกแบบเปน็สิง่มชีวีติและ
สิ่งไม่มีชีวิต เช่นรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ แนวคิดจากนามธรรม และแนวคิดจากความเชื่อ
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้สร้างสรรค์ผลงานจำานวน 15 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1 ชุดช่อดอกไม้สีส้ม ความงดงาม
ของชัน้หนิอาเกต, รปูแบบที ่2 อาเกตชัน้สทีีห่ลากหลาย, รปูแบบที ่3 ภาพอาเกตหนิสแีละความลงตวัของรตันชาต,ิรปูแบบ
ที่ 4 โลหะ หินสี ความร่วมสมัยของชิ้นงาน, รูปแบบที่ 5 ภาพอิสระของรูปทรงโมรา, รูปแบบที่ 6 ชุดจี้อาเกต เส้นสายสีนำ้า
ตาลดำา, รูปแบบที่ 7 ชุดช่อดอกไม้เส้นสีนำ้าตาล กับเถาเครือไม้, รูปแบบที่ 8 ชุดโมราร่วมสมัย เฉดสีส้มแฟนตาซี , รูปแบบ
ที่ 9 ชุดกลีบดอกสีส้มจัดช่อโมราและคริสตัล, รูปแบบที่ 10 ชุดเส้นสีนำ้าตาลแดง ดำา, รูปแบบที่ 11 ชุดช่อดอกไม้ สีส้มกับ
หินอาเกตสีนำ้าตาล , รูปแบบที่ 12 ชุดร่วมสมัย หินอาเกตสีนำ้าตาล , รูปแบบที่ 13 ชุดหินอาเกตเส้นสาย นำ้าตาล ดำา, รูป
แบบที่ 14 ชุดหินอาเกตส้ม นำ้าตาลกับเถาไม้ป่า และรูปแบบที่ 15 ชุดหินอาเกต หรือโมรา ความลงตัวของเส้น สี จากผล
การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากอาเกตทั้ง 15 รูปแบบ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากทุกรูปแบบ เมื่อ
เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า รูปแบบที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ 3 อันดับแรกคือ รูปแบบที่ 13 ชุดหินอา
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เกตเส้นสาย นำ้าตาล ดำา (  = 4.45 ±0.59), รูปแบบที่ 15 ชุดหินอาเกต หรือโมรา ความลงตัวของเส้น สี (  = 4.43±0.56), 
และรูปแบบที่ 8 ชุดโมรา..ร่วมสมัย เฉดสีส้ม..แฟนตาซี (  = 4.40± 0.60) จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าอยู่ใน

ภาพที่ 3 ผลงานการสร้างสรรค์เครื่องประดับหินอาเกต
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ภาพที่ 4 การถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบผลงานเครื่องประดับกับชุมชน

สรุปและอภิปรายผล
 การสร้างสรรค์ทรัพยากรธรณี แหล่งหินภูเขาไฟอำาเภอลำานารายณ์ เพื่อเป็นเครื่องประดับ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) 
พัฒนารูปแบบเครื่องประดับจากหินอาเกตหรือเพอร์ไรต์ 2) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุดิบในท้องถิ่น เพื่อใช้ภายใน ทดแทน
การนำาเขา้และพฒันาสูก่ารสง่ออก 3) เพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยใีหก้บัชมุชนจงัหวดัลพบรุ ีซึง่ทกุผลติภณัฑท์ีจ่ะพฒันาในครัง้นี้
จะออกแบบมุง่เนน้ความสวยงาม ความสะดวก การเพิม่มลูคา่แก่สนิคา้ การสรา้งโอกาสทางการตลาด การสรา้งภาพลกัษณ์
ใหแ้กผ่ลิตภณัฑ ์และคงเอกลักษณท์อ้งถ่ิน รวมทัง้ชุมชนสามารถนำาตน้แบบผลิตภณัฑพ์ฒันาเขา้สูร่ะบบอตุสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดยอ่ม โดยสรา้งสรรคเ์ครือ่งประดบัจากอาเกต เพือ่ทำาตวัอยา่งตน้แบบ ออกแบบรปูทรงและรปูรา่งของเครือ่ง
ประดับ โดยใช้เส้นโค้ง เส้นตรง การวางดุลยภาพให้เกิดความสมดุลที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นความสมดุลแบบซ้ายขวาเท่ากัน 
ไดแ้ก่ แบบวงกลม แบบรศัม ีลกัษณะผวิทีต่กแตง่มลีกัษณะเปน็ธรรมชาต ิรปูทรงในการออกแบบใชแ้นวคิดออกแบบเปน็ส่ิง
มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เช่นรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ แนวคิดจากนามธรรมและแนวคิดจากความเชื่อ จากการประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า มีเกณฑ์อยู่ในระดับดีมาก ทั้งในด้านการออกแบบ ด้านกรรมวิธีการผลิต ด้านประโยชน์ใช้สอย และ
องคป์ระกอบโดยรวมของเครือ่งประดบั สำาหรบัการศกึษาในครัง้พบวา่ เครือ่งประดบัสว่นใหญเ่ปน็ทีย่อมรบัอยูใ่นระดบัมาก
นา่จะมเีหตผุลเนือ่งมาจากการออกแบบทีค่ำานงึถงึความสอดคล้องตามยคุสมยัและพฤติกรรมผู้บรโิภค โดยเครือ่งประดบัดงั
กล่าวสามารถสวมใส่ได้กับชุดทำางาน รวมถึงงานราตรีเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับผู้สวมใส่ เนื่องจากหินอาเกตมีลักษณะ
ของชั้นหินที่มีความหลากหลายในสีสันซึ่งเป็นจุดเด่นและลักษณะของหินชนิดนี้

ข้อเสนอแนะ
 เนื่องจากหินอาเกตมีลักษณะของชั้นหินที่มีความหลากหลายในสีสัน ซึ่งเป็นจุดเด่น และลักษณะของหินชนิด
นี้ อีกทั้งยังสามารถทำาเป็นสินค้าในรูปของหินสวยงาม โดยการผ่าหินให้เห็นผลึกแร่อันสวยสะดุดตาที่ซ่อนอยู่ภายใน หรือ
ดัดแปลงเป็นสินค้าที่ระลึกอื่นๆ อีกท้ังนักวิชาการของกรมทรัพยากรธรณียังมีความเชื่อว่า แหล่งโมรา-โมกุลของ จังหวัด
ลพบุรีน่าจะยังหลงเหลืออยู่อีกมากในแหล่งหินภูเขาไฟที่กระจัดกระจายอยู่ในเขต อำาเภอชัยบาดาล และอำาเภอสระโบสถ์ 
จงึควรสนบัสนนุใหม้กีารสำารวจคน้หาแหลง่แร่ดงักลา่วอยา่งจริงจงั เพือ่นำามาใชใ้หเ้กดิประโยชนต์อ่ฐานะทางเศรษฐกจิของ
ชาวจังหวัดลพบุรีในโอกาสต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวจิยันี ้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาคณุภาพบณัฑติสาขาวชิาการบญัช ีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏั
บรุรีมัย ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF) และเปรยีบเทยีบความคิดเหน็เกีย่วกบัคณุภาพบณัฑติ
สาขาวชิาการบญัช ีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ
(TQF) จำาแนกตามเพศ อายุ และประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบัณฑิต
ที่สำาเร็จการศึกษา สถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง และอาจารย์/ผู้บริหาร ของสาขาวิชาการบัญชี จำานวน 234 
คน และไดรั้บกลบัคนืมาจำานวน 117 ฉบบั คดิเปน็รอ้ยละ 50.00 ของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเปน็เครือ่งมอืในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถติทิดสอบสมมตฐิาน ประกอบดว้ย t-test และ F-test ผลการวจิยั พบวา่ 1) ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี และประเภทของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 2) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คดิเหน็เกีย่วกบัคณุภาพบณัฑติสาขาวชิาการบญัช ีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงตามลำาดับ ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ ความรับผิดชอบ ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3) ผู้ตอบแบบสอบถามจำาแนก
ตามเพศ มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคณุภาพบณัฑติสาขาวชิาการบญัชี คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัย ราชภัฏบรุรีมัย ์ตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศึกษา (TQF) โดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคณุธรรม จรยิธรรมดา้น ความรู้ ดา้นทกัษะ
ทางปญัญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ ดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสือ่สารและ

คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

The Quality of Graduates Accounting form Faculty of Management Science, 
Buriram Rajabhat University based on Thai Qualifications Framework

for Higher Education (TQF).
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การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นอตัลกัษณ ์และเอกลกัษณ์
ไม่แตกต่างกัน 4) ผู้ตอบแบบสอบถามจำาแนกตามอายุ 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) รายด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความรู้แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 5) ผู้ตอบ
แบบสอบถามจำาแนกตามประเภทของบุคลากร มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยรวมและราย
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ : คุณภาพบัณฑิต, สาขาวิชาการบัญชี, กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

Abstract
 This research aimed to study the quality
of the graduates in accounting, the faculty of 
Management Science, Buriram Rajabhat University 
based on Thai Qualifications Framework for Higher 
Education (TQF) and compare opinions about the 
quality of accounting graduates The faculty of 
Management Science, Buriram Rajabhat University 
based on Thai Qualifications Framework for Higher
Education (TQF), categorized by sex, age and 
type. Data were collected by questionnaire from 
234 people selected from the 4th year students, 
graduates, enterprise/graduates users, parents 
and teachers/administrators in the program of 
accounting, of which 117 samples were returned, 
which represented 50.00 percent of the sample. 
The statistics used for data analysis consisted of 
descriptive statistics, percentage, mean, standard 
deviation and test hypotheses including t-test 
and F-test. The findings revealed that: 1) Most 

respondents were female students, aged 20-30 
years. 2) Respondents' opinions on the quality of 
accounting graduates the faculty of Management 
Science, Buriram Rajabhat University based on Thai 
Qualifications Framework for Higher Education 
(TQF) in overall and individual aspect was at a high 
level in respect order of moral , interpersonal skills 
and responsibility, the identity and uniqueness,
knowledge, intellectual skills ,numerical analysis 
skills, and communication and information tech-
nologies. 3) Opinions of respondents by sex about 
the quality of accounting graduates from the 
faculty of Management Science, Buriram Rajabhat 
University based on Thai Qualifications Framework 
for Higher Education (TQF) in overall and individual
aspect were not different in respect order of 
moral aspects of knowledge, intellectual skills, 
interpersonal skills and responsibility, numerical 
analysis skills, communication and information 
technologies and the identity and uniqueness. 
4) Opinions respondents by age about the quality
of accounting graduates from the faculty of 
Management Science, Buriram Rajabhat University, 
according to Thai Qualifications Framework for 
Higher Education (TQF), varied on the aspect of 
morality and knowledge at a significant statistical
level  of 05. 5) Views about the quality of accounting
graduates of respondents by type of personnel 
from the faculty of Management Science, Buriram 
Rajabhat University, according to Thai Qualifications
Framework for Higher Education (TQF) in overall 
and individual aspect, varied on the moral aspects, 
and interpersonal skills and responsibility at a 
significant statistical level of 05.

Keywords: Qualification of graduates, Accounting, 
Thai Qualifications Framework for Higher Education
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บทนำา
 การศึกษาเป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสำาคัญของการพัฒนา
ประเทศ หรือเป็นกระบวนการผลิตทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง
ที่ช่วยเปลี่ยนแปลงมนุษย์ให้มีคุณภาพดีขึ้น เพราะการ
ศึกษาจะทำาให้คนมีคุณภาพเจริญงอกงามด้วยภูมิปัญญา 
มีทักษะ มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถดำารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ที่สำาคัญยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงจะส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคง เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลากหลาย ประชาชนมีโอกาส
เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาได้อย่างทั่วถึง ที่สำาคัญสังคม
จะเชื่อมั่นได้ว่าคุณวุฒิท่ีบัณฑิตได้รับจากสถาบันการศึกษา
มคีณุภาพและมาตรฐานทีเ่ทยีบเคยีงได้อยา่งนา่เชือ่ถอื และ
เป็นที่ยอมรับของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วย
งานกำากบัและสง่เสรมิการดำาเนนิงานของสถาบนัอดุมศกึษา
พิจารณาแลวเห็นว่า สิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความมี
ประสทิธภิาพและมมีาตรฐานคุณวฒุดิงักลา่ว ได้แก่ คณุภาพ
บัณฑิตที่ได้คุณวุฒินั้นๆ ซ่ึงสามารถพิจารณาผลการเรียน
รูข้องบณัฑติทางดา้นความรู ้ความสามารถ ทกัษะดา้นตา่งๆ 
รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ในการทำางานและการอยู่ร่วมกับผู้
อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในด้าน
คณุภาพและมาตรฐานของคณุวฒุขิองบณัฑติทีบ่ณัฑติพงึมี
หลังจากสำาเร็จการศึกษาให้มีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย 
5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ต์ัวเลข 
การสือ่สารและการใช้้เทคโนโลยสีารสนเทศ (เจตพัทธ์ บณุย
สวัสดิ์ และคณะ, 2554 : 1)
 สาขาวิชาการบัญชี ได้พัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ของนกัศกึษาตามแนวคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคข์อง
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรรัีมย ์คอื 1) มคีณุธรรมและจรยิธรรม 
2) มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 3) มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ 4) เห็นคุณค่าในการพัฒนา

ท้องถิ่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและ 5) มีทักษะ
ในการตดิตอ่สือ่สารและสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรยีน
รู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 
ด้าน คุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
อกี 1 ดา้น คอื 1) ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม 2) ดา้นความรู ้3) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 6) ดา้น
อตัลกัษณ ์จดุเดน่และจดุเนน้ ดงันัน้ จงึกำาหนดคณุลกัษณะ
พิเศษของนักศึกษา ดังนี้ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับ
ผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ สังคม 2) มีความรอบรู้ในศาสตร์
ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
3) มคีวามสามารถคดิ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์บรูณาการความ
รู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ 4) มี
โลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและทำางานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม 5) มีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ 6) มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
สามารถนำาไปใช้ในการกำาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตให้
มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
ผู้เรียนได้รับความสำาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นอันเป็น
ลักษณะที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF) จำาแนกตามเพศ อาย ุและ
ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกัน

วิธีการดำาเนินงานวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา
ช้ันปทีี ่4 บณัฑิตทีส่ำาเรจ็การศึกษา สถานประกอบการ/ผูใ้ช้
บณัฑติ ผูป้กครอง และอาจารย์/ผูบ้รหิาร ของสาขาวชิาการ
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บัญชี จำานวน 234 คน
 2. กระบวนการและวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ในกระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่างสำาหรับการวิจัย โดยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม (random selection) จาก
จำานวน 234 คน ได้รับกลับคืนมาจำานวน 117 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 50.00 ของกลุ่มตัวอย่าง 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งได้สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดการวิจัยที่กำาหนดขึ้น ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภฏับรุรัีมย ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา
แหง่ชาต ิ(TQF) จำานวน 6 ดา้น ประกอบด้วย ดา้นคณุธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ข้อ
เสนอแนะด้านเนื้อหาเพิ่มเติมที่บัณฑิตควรรู้ และข้อเสนอ
แนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 4 การดำาเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ในการเกบ็
รวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอน
และวิธีการ ดังนี้
  4.1 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาการบัญชี และอาจารย์/ผู้บริหาร คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะผู้วิจัยได้ดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง จำานวน 81 คน 
  4.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบัณฑิตท่ีสำาเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2556 สถานประกอบการ/ผู้ใช้
บัณฑิตของบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 
ผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา
ในปกีารศกึษา 2556 ของสาขาวชิาการบญัช ีคณะวทิยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะผู้วิจัยดำาเนินการ 
ดังนี้
   4 .2 .1 ขอหนังสือราชการจากคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยแนบไป
พรอ้มกบัแบบสอบถามทีส่ง่ไปยงักลุม่ตวัอยา่ง คือ บณัฑติท่ี
สำาเรจ็การศกึษาในปกีารศกึษา 2556 สถานประกอบการ/ผู้

ใช้บณัฑติของบณัฑติทีส่ำาเรจ็การศกึษาในปีการศึกษา 2556 
และผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 บัณฑิตที่สำาเร็จการ
ศึกษาในปีการศึกษา 2556 ของสาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำานวน 153 
คน เพ่ือขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม และให้ส่งแบบสอบถามกลับทางไปรษณีย์
ภายใน 30 วัน
  4.2.2 เมื่อครบกำาหนด 30 วัน ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จำานวน 29 ฉบับ ผู้วิจัยจึงได้
ติดตามโดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างเดิมที่
ยงัไมส่ง่กลับมาอกีครัง้ หลงัจากนัน้ได้รบัแบบสอบถามตอบ
กลับคืนมาจำานวน 13 ฉบับ รวมทั้งสิ้นได้รับแบบสอบถาม
ตอบกลับคืนมา จำานวน 42 ฉบับ รวมใช้เวลาทั้งสิ้นในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู 45 วนั รวมแบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวม
และสมบูรณ์ จำานวน 117 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของ
กลุ่มตัวอย่าง
 5. การหาค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reli-
ability) โดยใชค้า่สมัประสทิธิแ์อลฟา (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ซึ่งคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ 0.9527 และการหาค่าอำานาจ
จำาแนกแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant Power) 
โดยใช้เทคนิค Cowected Item – total Correlation ซึ่ง
ความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มี
ค่าอำานาจจำาแนก (r) เท่ากับ 0.9508
 6. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพื้นฐาน ประกอบด้วย ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ตรวจ
สอบคุณภาพของแบบสอบถาม ประกอบด้วย การหาค่า
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Cronbach) การหาค่าอำานาจ
จำาแนก (Reliability Test) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค 
แบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant Power) โดยใช้
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เทคนิค Cowected Item-Total Correlation และสถิติ
ทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย t-test และ F-test

ผลการวิจัย
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 86.32 อายุ 20 – 30 ปี
จำานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 65.81 และประเภทของผู้
ตอบแบบสอบถามเปน็นกัศกึษา จำานวน 64 คน คดิเปน็รอ้ย
ละ 54.70
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับค่า
เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย ดงันี ้ดา้นคณุธรรมธรรม จรยิธรรม 
ดา้นทกัษะความสมัพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 
ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(TQF) จำาแนกตามเพศ อาย ุและ
ประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังนี้
  3.1 ผู้ตอบแบบสอบถามจำาแนกตามเพศ มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษา (TQF) โดยรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอัต
ลักษณ์ และเอกลักษณ์ไม่แตกต่างกัน
 3.2 ผูต้อบแบบสอบถามจำาแนกตามอาย ุมคีวาม
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยรวมและราย
ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคล และความรบัผดิชอบด้านทกัษะการวเิคราะห์

เชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และ
ด้านอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ไม่แตกต่างกัน (p > 0.05) 
ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาย ุมากกวา่ 50 ป,ี 41 - 50 ป,ี 31 - 
40 ป ีและ 20 - 30 ป ีมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคณุภาพบณัฑติ
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภฏับรุรีมัย ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา 
(TQF) รายด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้าน
ความรู้ มากกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่อายุน้อยกว่า 20 ปี 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 1
 3.3 ผูต้อบแบบสอบถามจำาแนกตามอาย ุมคีวาม
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) รายด้าน ได้แก่ 
ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทางปัญญา ดา้นทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้น
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ไม่แตกต่างกัน (p>0.05) ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเปน็สถานประกอบการผู้ปกครอง อาจารย/์
ผู้บริหารในสาขา และบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษามีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มากกว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีเป็นนักศึกษา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นสถานประกอบการ 
ผู้ปกครอง อาจารย์/ผู้บริหารในสาขา และบัณฑิตที่สำาเร็จ
การศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตสาขา
วิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บรุรีมัย ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศึกษา (TQF) 
รายด้าน ได้แก่ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ มากกว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็น
นกัศกึษา อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ดงัตาราง 2 
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อภิปรายผลข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัยครั้งน้ี เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผลการวิจัยท้ังหมด ซ่ึงมี
ประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายผล ดังนี้
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้าน
คณุธรรม จริยธรรม ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทางปญัญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์อยู่ใน
ระดับมาก เนือ่งจากกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา
แหง่ชาต ิ(TQF) เปน็สิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณภาพนกัศกึษา
และบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ได้กำาหนดให้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) อยู่ในหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อปลูกฝังนักศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านอัตลักษณ์บัณฑิตให้มีจุดเด่นจุดเน้น เม่ือ
สำาเร็จการศึกษาก็สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้สามารถ
ปฏิบัติงานได้เป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ ทำาให้
สถานประกอบการเกิดความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัย
ราชภฏับรีุรมัยท์ีส่ามารถผลติบณัฑติไดอ้ยา่งมคีณุภาพและ
ประสิทธิภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของพศิน แตงจวง และคณะ (2545) พบ
ว่าบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณลักษณะที่
นายจ้าง/ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในระดับมาก 8 
ประการ คือ 1) มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปรับตัวเองเข้า
กับสภาพแวดล้อมได้ 2) มีคุณธรรม จริยธรรม 3) มีภาวะ
ผู้นำา 4) มีความรับผิดชอบต่อสังคม 5) มีทักษะทางภาษา 
สามารถติดต่อสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ภาษาไทยและ
ต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา 6) มีความรู้ ความสามารถ
ด้านวิชาการและวิชาชีพ 7) มีความใฝ่รู้ ศึกษาหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง และ 8) มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลและใช้
เทคโนโลยีโดยมีข้อเสนอแนะจากนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
เพิ่มเติมว่า บัณฑิตควรมีทักษะในการสืบค้นข้อมูลและการ

ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามจำาแนกตามเพศ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) โดยรวมและราย
ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ ไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก เพศไม่ได้เป็นตัว
ชี้วัดและกำาหนดในหลักสูตรการเรียนการสอน ไม่ว่าเพศ
หญิงหรือเพศชายก็สามารถเรียนในสาขาวิชาการบัญชีได้ 
อีกทั้งเมื่อสำาเร็จการศึกษาแล้วก็สามารถนำาศาสตร์ความรู้
ที่ได้ไปประกอบอาชีพของตนได้เหมือนๆ กัน เพราะการ
ทำางานด้านบัญชีเป็นการทำางานเกี่ยวกับตัวเลขทางการ
เงิน สถิติ การประมาณการต่างๆ ส่ิงที่นักศึกษาบัญชีต้อง
มี คือคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความ
มีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ ทักษะความสามารถ
ในใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติการส่ือสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการมีจุดเด่นจุดเน้น ซึ่งต้อง
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ได้
กำาหนดไว้ในหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาได้
คุณภาพตามมาตรฐานสามารถนำาความรู้มาปรับใช้ในชีวิต
การทำางานและการอยู่ร่วมกับสังคม สอดคล้องกับแนว
ความคดิเกีย่วกบัอตัลกัษณข์องพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติ
สถาน (2554) กล่าวว่าอัตลักษณ์ หมายถึง คุณสมบัติของ
บุคคลหรือส่ิงของท่ีแสดงออกถึงความเป็นตัวตนเป็นสำานึก
ที่บุคคลรับรู้ และรู้ว่าตัวเขาคือใคร มีลักษณะเป็นอย่างไร 
มีวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ แบบแผนพฤติกรรม และ
ลักษณะนิสัยอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างจากคนอื่น กลุ่ม
อื่น ส่ิงอื่นอย่างไร บุคคลอาจจะมีอัตลักษณ์หลายๆ อย่าง
ในตวัตนกไ็ด ้การจะรบัรู้วา่ใครมอัีตลกัษณอ์ยา่งไรพจิารณา
จากการแสดงออกผ่านทางตัวแทนความมีตัวตนในรูปของ
สถานะบุคคล เพศ สภาพ ตำาแหน่ง หน้าที่ บทบาททาง
สังคม ซึ่งเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของปัจเจก หรือ
อัตลักษณ์ส่วนบุคคล ส่วนการแสดงออกผ่านสัญลักษณ์
อะไรบางอย่างที่มีความหมายเป็นที่เข้าใจร่วมกันและการ
แสดงออกผ่านพิธีกรรม ประเพณี วัฒนธรรม ตำานาน เรื่อง
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เล่า ประวัติศาสตร์ และปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นส่วน
ที่เรียกว่า “อัตลักษณ์ทางสังคม” หรือ “อัตลักษณ์ที่คนใน
สังคมมีร่วมกัน”
 3. ผู้ตอบแบบสอบถามจำาแนกตามอายุ มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) รายด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความรู้ แตกต่างกัน 
เนื่องจากผู้ที่มีช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี อาจจะมีวุฒิ
ภาวะความรู้ประสบการณ์ในการทำางาน ความรับผิดชอบ 
ความซื่อสัตย์สุจริต การเสียสละเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจสังคม 
มีเหตุผล ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและสามารถแก้
ปญัหาหรือสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้งไดด้กีวา่ผูท้ีม่ชีว่งอายนุอ้ย 
อกีทัง้ผู้ทีม่ชีว่งอายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี ยังมคีวามสามารถใน
การถา่ยทอดและเผยแพรค่วามรู ้ประสบการณแ์ละสามารถ
นำาความรู้มาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้ สอดคล้อง
กับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทาง
การปฏบิตัติามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแห่ง
ชาต ิ(2552) กลา่ววา่ มาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ตล่ะดา้นของ
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีของนักศึกษาน้ัน จะประกอบไป
ด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม คือ นักศึกษาสามารถจัดการ
ปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้้ดุลยพินิจ 
ทางคา่นยิม ความรูส้กึของผูอ้ืน่ ค่านยิมพืน้ฐาน และจรรยา
บรรณวิชาชพี แสดงออกซึง่พฤตกิรรมทาดา้นคณุธรรมและ
จริยธรรม อาทิมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสีย
สละ เป็นแบบอย่างที่ดีเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจสังคม เป็นต้น 
ด้านความรู้ คือ นักศึกษามีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่าง
กว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎี
ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา 
และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้
ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู ้ส่วนหลักสูตรวิชาชีพ
ที่เน้นการปฏิบัติจะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ด้าน
ทักษะทางปัญญา คือ นักศึกษาสามารถค้นหาข้อเท็จจริง 
ทำาความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและหลัก
ฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย และใช้ข้อมูลที่
ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืน ๆ ด้วยตนเอง สามารถ

ศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดยคำานึงถึงความรู้ทางภาค
ทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจาก
การตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้
ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สำาหรับหลักสูตร
วิชาชีพนักศึกษาสามารถใช้้วิธีการปฏิบัติงานประจำาและ
หาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
คือ นักศึกษามีส่วนช่วยและเอื้อต่อการ แก้ปัญหาในกลุ่ม
ได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำาหรือสมาชิกของกลุ่ม 
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจน
และต้องใช้น้วตักรรมใหม่ๆ  ในการแก้ปญัหา มคีวามคดิรเิริม่
ในการวิเคราะห์์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเองและของกลุ่มรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองและอาชีพ และด้านทักษะ
การวิเคราะห์์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ นักศึกษาสามารถศึกษาทำาความเข้าใจใน
ประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการ
ศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ประมวลผล 
แปลความหมาย และนำาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสมำ่า
เสมอ สามารถส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด 
การเขยีน สามารถเลือกใช้รปูแบบของการนำาเสนอทีเ่หมาะ
สมสำาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
 4. ผู้ตอบแบบสอบถามจำาแนกตามประเภทของ
ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามคดิเหน็เกีย่วกับคณุภาพบณัฑติ
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภฏับรุรีมัย ์ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา 
(TQF) โดยรวมและรายด้าน ไดแ้ก ่ด้านคณุธรรม จรยิธรรม 
และดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล ความรบัผิดชอบ
แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละประเภทมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี 
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลัยราชภฏับรุรีมัยแ์ตกตา่ง
กนั สอดคลอ้งกบัวจิยัของเบญจวรรณ ชณุหกาญจน์ (2554) 
พบวา่ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติในภาพรวมอยูใ่น
ระดับมากทุกเรื่อง ที่มากที่สุด คือ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิด
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ชอบ นายจา้งเพศชายมรีะดบัความพงึพอใจสงูกวา่เพศหญงิ 
นายจา้งทีม่อีาย ุ45 – 49 ป ีมคีวามพงึพอใจสูงกวา่กลุม่อายุ
อื่น นายจ้างที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมีความพึงพอใจ
สูงกว่าระดับปริญญาตรี เจ้าของกิจการมีความพึงพอใจสูง
กว่ากลุ่มตำาแหน่งอื่น นายจ้างผู้มีเวลาการปฏิบัติงาน 16 
ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจสูงกว่ากลุ่มอื่น หน่วยงานภาค
เอกชนมีความพึงพอใจสูงกว่าหน่วยงาน ดังนั้นนอกจากจะ
เป็นหน้าที่ของอาจารย์และสถานศึกษาในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ผู้ปกครองของนักศึกษาก็
มีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ตลอดจนเป็นแรง
ผลักดันและกำาลังใจให้กับนักศึกษา เมื่อสำาเร็จการศึกษา
แล้วสามารถนำาศาสตร์ความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนดีของสังคม มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง ให้รู้จักการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่าง
มีความสุข ปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไป และ
เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่สำาหรับผู้ปกครองท่ีนักศึกษาได้สำาเร็จ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้ใช้
บัณฑิต

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลวิจัยไปใช้
 สาขาวิชาการบัญชีควรให้ความสำาคัญกับการ
พัฒนา และผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา (TQF) ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ท้ังน้ีเพ่ือให้สาขาสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากย่ิงข้ึน
 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
 ควรศึกษาเกีย่วกบัคุณภาพบณัฑิตสาขาวชิาการ
บญัชี คณะวทิยาการจดัการมหาวทิยาลัยราชภัฏบรุรีมัยต์าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทั้ง 6 ด้าน 
กับสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต เพื่อที่จะนำาเอาข้อมูลผล
การวจิยัดา้นทีไ่มไ่ดม้าตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา (TQF) 
มาปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของสาขาวิชาการบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ต่อไป
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บทคัดย่อ
 การศกึษาวิจัยครัง้นี ้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาและพฒันาภาวะผู้นำาตามหลกัพุทธธรรมในการบรหิารกจิการคณะ
สงฆ์เขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จุดประสงค์มี 3 ข้อการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
ปรมิาณสำารวจขอ้มลูดว้ยแบบสอบถาม กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่พระสงัฆาธกิารและพระสงฆใ์นเขตการปกครอง
พื้นที่อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 471 รูป วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระยะที่ 2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - dept Interview) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส จำานวน 10 รูป/ท่าน นำาเสนอข้อมูลการวิจัย
แบบพรรณนา (Description) และการพรรณนาวิเคราะห์ (analysis description) ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาภาวะผู้นำา
ตามหลักพุทธธรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยเนื้อหาสำาหรับการพัฒนา 
ไดแ้ก ่หลกัอธปิไตย 3 รูร้ะบอบการบรหิารงานทีเ่หมาะสมแกอ่งคก์รและชมุชน, พรหมวหิาร 4 รูจ้กัใชพ้ระเดชและพระคณุ, 
สังคหวัตถุ 4 รู้จักหลักการผูกมิตรไมตรีต่อคนอื่นได้ดี, นอกจากนี้ ยังมี หลักพละ 5 รู้จักบริหารตนเองอย่างชาญฉลาดและ
มีความมั่นคงทางสติปัญญาและทางอารมณ์ ตลอดจนหลักธรรมอื่นๆ ที่มาสนับสนุนความเป็นผู้นำา เช่น สาราณิยธรรม 6, 
สัปปุริสธรรม 7 เป็นต้น โดยที่ 1) ส่งเสริมการเป็นผู้นำาที่มีหลักพุทธธรรมในการครองตน 2) สนับสนุนการเป็นผู้นำาแบบ
ประสานที่มีหลักพุทธธรรมในการครองคน และ 3) มุ่งเน้นการเป็นผู้นำาที่มีหลักพุทธธรรมที่ให้ความสำาคัญกับการบริหาร
งานกิจการคณะสงฆ์ให้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ศาสนา การสาธารณูปการ 
การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ 

คำาสำาคัญ : ภาวะผู้นำา, หลักพุทธธรรม, การบริหารกิจการคณะสงฆ์
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Abstract
 The aim of this research was to study 
and develop the leadership development on the 
Buddhist Principle in Sangha’s work administration
in Mueang District, Buriram Province. The research 
was divided into two steps. The first step was 
quantitative data collection by using questionnaire.
The sample group used in this step was 471 
administrative monks in Mueang District, Buriram 
Province. The data were analyzed by using 
frequency, percentage, mean and standard 
deviation. The second step was the qualitative 
data collection by in-depth interview. The sample 
group of this step was 10 abbots. The description 
and analysis description were used for presenting 
the research data. The result of this research found 
that Leadership development on the Buddhist
Principle in Sangha’s work administration in 
Mueang District, Buriram Province consisted of 
the contents for development such as principle 
of 3 Adhipateyyas, knowing the suitable work 
administration in organization and community, 4 
Brahmaviharas, knowing how to use obligation and 
kindness, 4 Sangahavatthus, knowing the principle 
of building up friendships with others, 5 Phalas, 
knowing the way to manage oneself properly and 
having the stability on wisdom and emotion, 
in addition, there were Dhamma principles which 
supported the leadership such as 6 Saraniyadhammas,
and 7 Suppurisa-dhamma. The mentioned principles
would 1) support being leadership on Buddhist 
Principle for self-management 2) support a corporative
leader that had the principle of Buddhist for personal
management 3) pointed out to leadership with 
Buddhist Principle which emphasis Sangha’s work 
administration in 6 aspects: management, religious 
education, religious propagation, public assistance, 

welfare education , and public relief.

Keywords: leadership, the Buddhist Principle, 
Sangha’s work Administration

บทนำา
 ความสำาเร็จของการส่งเสริมกิจการพระพุทธ
ศาสนาให้ยั่งยืนถาวรคือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยการบริหารกิจการของคณะสงฆ์
ตามหลักภาวะผู้นำานั้น ถือเป็นหัวใจหลักท่ีมีความสำาคัญ
ตอ่ความมัน่คงของพระพุทธศาสนา สรา้งความเขม้แขง็ของ
สถาบนัสงฆ ์การดำารงอยูข่องคณะสงฆ ์และการทำาหนา้ทีใ่น
การปฏิบตัภิารกจิเผยแผ่ สืบสาน และถา่ยทอดพระธรรมคำา
สอนของพระพุทธองค์ การบริหารกิจการของคณะสงฆ์ที่ดี
จะต้องมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซึ่งขึ้นอยู่
กบัการแบง่งานมอบอำานาจกระจายงานใหผู้อ้ยูฝ่า่ยบรหิาร
ระดับต่างๆ รับผิดชอบ ตามความรู้ความสามารถของตน 
และพัฒนาการในด้านต่างๆ การจัดโครงสร้างการบริหาร
และการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันเป็นไปตามพระราช
บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าอำานาจหน้าที่
ของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 เกี่ยวข้องกับการควบคุม และส่งเสริมกิจการ
คณะสงฆ์ที่เคยถูกจัดเป็นอำานาจหน้าท่ีของสังฆมนตรีแห่ง
องค์การ 4 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2484 อาจ
กล่าวได้ว่ามหาเถรสมาคมในปัจจุบันมีอำานาจหน้าที่เกี่ยว
กับงานคณะสงฆ์ 6 ประเภท คือ 1) การปกครอง 2) การ
ศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห์ 4) การเผยแผ่ 5) การ
สาธารณูปการ 6) การสาธารณสงเคราะห์
 สถาบนัพทุธศาสนาประกอบดว้ยพระสงัฆาธกิาร
เปน็ผู้นำาและองค์กรหลายระดบัวดัเปรียบเสมอืนหนว่ยงาน
ย่อยที่เข้าถึงชุมชนและมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาได้ใกล้ชิดที่สุดเจ้าอาวาสซ่ึงเป็นผู้นำาองค์กรหรือผู้
บริหารสูงสุดของวัดมีส่วนสำาคัญในการผลักดันและพัฒนา
ความสัมพนัธอ์นัดภีายในวดัปจัจบุนัไดมี้การพฒันาการดา้น
เทคโนโลยบีรูณาการดว้ยหลกัพทุธธรรมนำาการปกครองไป
พร้อมกับความเจริญ และมีกฎหมายพระราชบัญญัติ ข้อ
บงัคบั ระเบยีบตา่งๆ มาเกือ้กลูพระธรรมวนัิย สง่ผลใหผู้น้ำา
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ในการปกครองคณะสงฆ์ต้องเป็นผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ 
ความสามารถ ความเสยีสละ และยอมรบัความคดิเหน็ของผู้
อืน่ ตลอดจนเปน็ผูเ้พยีบพรอ้มดว้ยจรยิาวตัรขอ้ปฏบิตั ิเปน็
ที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม และที่สำาคัญจะ
ต้องเป็นนักปกครองที่มีความซื่อสัตย์ยุติธรรม ต้องเว้นจาก
ความมอีคติทัง้ปวง ตัง้มัน่ในหลกัพรหมวหิารธรรมเปน็แกน
หลกัของการปกครองอยูเ่สมอ (พระพุทธวรญาณ, (ทองยอ้ย 
กิตฺติทินฺโน), 2548)
 ภาวะผู้นำาของพระสังฆาธิการเป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
หน้าที่เพราะพระสังฆาธิการนอกจากจะมีความรู้ความ
สามารถมีบารมี มีคุณธรรมและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีแล้วจะ
ต้องมีรูปแบบผู้นำาที่มีประสิทธิผลสูงของวัดแล้วยังได้ชื่อว่า 
“เป็นผู้นำาทางวิญญาณ” ของประชาชน พระสังฆาธิการที่
เป็นผู้นำานอกจากต้องมีคุณสมบัติ เช่น มี สติปัญญาความรู้
ความดีงามแล้ว ยังมีวิสัยทัศน์ มองกว้าง คิดไกล และใฝ่สูง 
(พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546)
 พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสรู้ด้านหลักธรรม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะผู้นำา และทางแห่งความสุขได้ 
อกีทัง้มผีูน้ำาหลกัธรรมคำาสอนของทา่นไปปฏบิตั ิโดยเฉพาะ
ผูน้ำาหลายๆ ทา่นไดน้ำาไปใช้เปน็หลกัในการบรหิาร การเปน็
ผู้นำาจนประสบความสำาเร็จมานักต่อนักแล้วหลักธรรมท่ี
สำาคญัอกีประการหนึง่ ทีม่กัจะถูกนำามาโยงกบัเรือ่งของการ
ทำางานร่วมกับผู้อื่น หรือภาวะผู้นำาน้ันคือหลักพรหมวิหาร
ธรรม 4 ประการ ซึ่งถือเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่จะต้องมีอยู่
ประจำาในจติใจ เพือ่นำาไปสูก่ารแสดงออกทีด่แีละเหมาะสม 
และสำาหรบัตวัผูน้ำาแลว้ ถา้สามารถแสดงออกไดอ้ยา่งดแีละ
เหมาะสมแลว้ กจ็ะนำาไปสูศ่รทัธาจากบคุคลตา่งๆ ในองคก์ร 
และทำาให้สามารถนำาพาทุกคนไปในทิศทางเดียวกันได้
(พระเกษมศักดิ์ วรสกฺโข, 2553) จากหลักคำาสอนตามหลัก
พระพุทธศาสนาและตามหลักหมวดธรรมเกี่ยวกับสังคมซึ่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้รวบรวมไว้ใน ธรรมนูญ
ชีวิต หมวดคนกับสังคมนี้ท่านได้กล่าวถึง พรหมวิหาร 4 
ว่าคือ ธรรมของคนมีคุณแก่สังคม (สมาชิกที่ดีของสังคม) 
เป็นหมวดธรรมซ่ึงรู้จักกันแพร่หลายในสังคมว่าคือ ธรรม
ประจำาใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวางดุจ
พระพรหม 4 ประการ ได้แก่เมตตา คือ ความรัก กรุณา คือ 

ความสงสาร มุทิตา คือ ความเบิกบานพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้
อื่นอยู่ดีมีสุข อุเบกขา คือ ความวางเฉยมีใจเป็นกลาง
 จากผลการวิจัยดังตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าควร
ต้องมีการพัฒนาภาวะผู้นำาโดยใช้หลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนาใหแ้กเ่จา้อาวาส หรอืพระสังฆาธกิารทกุระดับโดยเรง่
ดว่น ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจในการศกึษาและพฒันาภาวะผู้นำา
ตามหลักพุทธธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน
เขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อันจะส่งผลถึงความเจริญ
รุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาสืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำาตามหลักพุทธธรรมใน
การบรหิารกจิการคณะสงฆ ์เขตอำาเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย์
 2. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำาตามหลักพุทธธรรมใน
การบรหิารกจิการคณะสงฆ ์เขตอำาเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย์
 3. เพื่อนำาเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำา
ตามหลักพุทธธรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขต
อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 ขัน้ตอนที ่1 ศึกษาสภาพภาวะผู้นำาตามหลักพทุธ
ธรรมในการบรหิารกจิการคณะสงฆ ์เขตอำาเภอเมอืงจังหวดั
บรุรีมัย ์โดยการวเิคราะห์ SWOT Analysis ทกุปจัจัยทีจ่ะมี
ผลตอ่การพฒันาภาวะผูน้ำาตามหลกัพรหมวหิารธรรมในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ทำาให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นำาตาม
หลักพุทธธรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอำาเภอ
เมอืง จงัหวดับรุรีมัย ์โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานสำาหรับการพัฒนา คือ หลักพุทธ
ธรรม 3 รู้ระบอบการบริหารงานที่เหมาะสมแก่องค์กรและ
ชุมชน, ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่การ
ปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ การสาธารณูปการ 
การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์
 ขั้นตอนท่ี 3 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
พฒันาภาวะผูน้ำาหลกัพทุธธรรม การบรหิารกจิการคณะสงฆ์
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ในสมัยปัจจุบันเป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) เกี่ยวกับข้อมูลด้านหลักการสภาพการบริหาร
จดัการคณะสงฆ ์และจดุมุง่หมายทีเ่กีย่วกับการพฒันาภาวะ
ผูน้ำาตามหลกัพรมวิหารธรรมในการบรหิารกิจการคณะสงฆ์
เขตอำาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
 ขัน้ตอนที ่4 นำาผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาในข้ันตอน
ที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 มาวิเคราะห์สังเคราะห์
เพือ่รา่งแนวทางการพฒันาภาวะผูน้ำาตามหลกัพทุธธรรมใน
การบรหิารกจิการคณะสงฆ ์เขตอำาเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย์
ขั้นตอนที่ 5 เสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาตามหลัก
พุทธธรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์เขตอำาเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
 1. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำาตามหลักพุทธธรรมใน
การบรหิารกจิการคณะสงฆ ์เขตอำาเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย์ 
จากการสำารวจโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-dept Interview) พบว่าภาวะผู้นำาตามหลักพุทธ
ธรรมในการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ ควรประกอบด้วย
หลักธรรม ดังนี้ หลักอธิปไตย 3 รู้ระบอบการบริหารงานที่
เหมาะสมแก่องค์กรและชุมชน, พรหมวิหาร 4 รู้จักใช้พระ
เดชและพระคุณ, สงัคหวัตถ ุ4 รูจ้กัหลกัการผกูมติรไมตรตีอ่
คนอื่นได้ดีหลักพละ 5 รู้จักบริหารตนเองอย่างชาญฉลาด
และมีความมั่นคงทางสติปัญญาและทางอารมณ์ ตลอดจน
หลักธรรมอื่นๆที่มาสนับสนุนความเป็นผู้นำา เช่น สาราณิย
ธรรม 6, สัปปุริสธรรม 7
 2. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำาตามหลักพุทธธรรมใน
การบรหิารกจิการคณะสงฆ ์เขตอำาเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย์ 
จากการศึกษาโดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์เขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
มีการปกครองโดยใช้พระธรรมวินัยและพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ประกอบ
ดว้ย กฎ ระเบยีบ คำาสัง่ มตมิหาเถรสมาคมเปน็แบบแผนใน
การปฏิบัติสืบทอดกันมา ยังไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสม
กับยุคสมัยจึงทำาให้ทราบ 1) จุดแข็งคือ การบริหารกิจการ
คณะสงฆใ์นเขตอำาเภอเมอืง จงัหวัดบรุรีมัย ์แบง่ภาระหนา้ที่

รับผิดชอบท่ีชัดเจน การปกครองเป็นระบบ ใช้กฎเกณฑ์
เดียวกันตามหลักพรหมวิหาร 4 ยึดม่ันในอปริหานิยธรรม 
7 ยกเว้น อคติ 4 2) จุดอ่อน ยังขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ
มาช่วยในการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ มีการใช้อำานาจใน
การปกครอง ขาดความยุติธรรม และขาดความร่วมมือกัน
ของบุคลากรในคณะสงฆ์ 3) ปัญหา พระสงฆ์บางรูปยังไม่
เข้าใจพระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม ขาดความรู้
ความสามารถในการบริหารและจัดการงานภายในองค์กร 
ขาดการเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณรมีส่วนร่วมในการ
กำาหนดนโยบาย วางกฎระเบียบและการดำาเนินกิจกรรม
ต่างๆ ขาดการนำาหลักพุทธธรรมมาใช้ในการปกครอง 4) 
อุปสรรค ผู้นำาขาดความรัดกุมในการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ขาดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ และขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
 3.  เพื่อนำาเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำา
ตามหลักพุทธธรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เขต
อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการศึกษาเอกสารที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาภาวะผู้นำา หลักพุทธธรรมการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยปัจจุบัน ทำาให้เห็นประเด็น
ทีจ่ะตอ้งได้รับการพฒันาเพิม่เตมิอนัเนือ่งมาจากการดำาเนนิ
งานของพระสังฆาธิการ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และนำาเสนอ
เป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำาตามหลักพุทธธรรมใน
การบรหิารกจิการคณะสงฆ ์เขตอำาเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย ์
โดยพฒันาภาวะผูน้ำาของพระสงัฆาธกิาร ควรประกอบดว้ย
แนวทาง 3 ประการ ดังนี้
  1)  ส่งเสริมการเป็นผู้นำาที่มีหลักพุทธธรรม
ในการครองตน ซ่ึงหลักพุทธธรรม ประกอบด้วยหลักสัป
ปุริสธรรม 7 ประกอบด้วย รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จัก
ประมาณ รูจ้กักาล รูจั้กชุมชน และรูจ้กับุคคล และหลักพละ 
5 คือการรู้จักบริหารตนอย่างชาญฉลาด และมีความมั่นคง
ทางสติปัญญาและทางอารมณ์
  2.) สนับสนุนการเป็นผู้นำาแบบประสาน
(integrated) ท่ีมีหลักพุทธธรรมในการครองคน ซ่ึงหลักพุทธ
ธรรมในการครองคน กล่าวคือ เป็นผู้ท่ีให้ความสำาคัญแก่งาน
และคนไปพร้อมๆ กัน โดยถือว่าคนเรามีมิตรสัมพันธ์ท่ีดีต่อ
กัน มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทำางาน ก็จะได้ผลงานท่ีดี
มีคุณภาพสูง ผู้นำาประเภทน้ีมีศิลปะในการจูงใจสูง พยายาม
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงาน ซ่ึงหลักพุทธธรรม ประกอบ
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ด้วยหลัก พรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา, หลักสังคหวัตถุ 4 คือหลักการผูกมิตรไมตรีต่อคน
อ่ืน ประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา
  3) มุง่เนน้การเปน็ผูน้ำาทีม่หีลกัพทุธธรรมทีใ่ห้
ความสำาคญักบัการบรหิารงานกิจการทางสงฆใ์หค้รอบคลมุ
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ 
การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งหลักพุทธธรรม
ประกอบด้วย หลักอธิปไตย 3 คือการรู้ระบบการบริหาร
งานที่เหมาะสมแก่องค์กรและชุมชน

อภิปรายผล
 จากผลการวจิยัมปีระเดน็สำาคญัทีส่ามารถนำามา
อภิปรายได้ดังนี้
 การพัฒนาภาวะผู้นำาตามหลักพุทธธรรมในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ เขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประกอบด้วยแนวทาง 3 ประการ คือ 1) ส่งเสริมการเป็น
ผู้นำาท่ีมีหลักพุทธธรรมในการครองตน ซึ่งหลักพุทธธรรม 
ประกอบด้วย หลักสัปปุริสธรรม 7 ประกอบด้วย รู้จักเหตุ 
รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน และ
รู้จักบุคคล และหลักพละ 5 คือการรู้จักบริหารตนอย่าง
ชาญฉลาด และมคีวามมัน่คงทางสตปิญัญาและทางอารมณ ์
2) สนับสนุนการเป็นผู้นำาแบบประสาน (integrated) ที่
มีหลักพุทธธรรมในการครองคน ซึ่งหลักพุทธธรรมในการ
ครองคน กล่าวคือ เป็นผู้ท่ีให้ความสำาคัญแก่งานและคน
ไปพร้อมๆ กัน โดยถือว่าคนเรามีมิตรสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน มี
ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทำางาน ก็จะได้ผลงานที่ดีมี
คุณภาพสูง ผู้นำาประเภทนี้มีศิลปะในการจูงใจสูง พยายาม
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงาน ซ่ึงหลักพุทธธรรม ประกอบ
ด้วยหลัก พรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา, หลักสังคหวัตถุ 4 คือหลักการผูกมิตรไมตรีต่อคน
อื่น ประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา 
และ 3) มุ่งเน้นการเป็นผู้นำาที่มีหลักพุทธธรรมที่ให้ความ
สำาคัญกับการบริหารงานกิจการทางสงฆ์ให้ครอบคลุมท้ัง 
6 ด้าน ได้แก่ การปกครอง การศาสนศึกษา การเผยแผ่ 
การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งหลักพุทธธรรม
ประกอบดว้ย หลกัอธปิไตย 3 คอืการรูร้ะบบการบรหิารงาน
ที่เหมาะสมแก่องค์กรและชุมชน ทั้งนี้ผู้นำาที่ดีจะต้องมีภาว
การณ์เป็นผู้นำา คือ รู้จักหลักในการครองตน ครองคนและ

ครองงาน ต้องมีความรู้ ความสามารถ สร้างแรงบันดาลใจ
ใหผู้อ้ืน่เกดิความเคารพเชือ่ถอื โดยใชห้ลกัพทุธธรรมในการ
ดำาเนินงานเพื่อให้เกิดคุณสมบัติที่ดีทั้งภายนอกและภายใน 
มีบุคลิกน่าเชื่อถือ สง่างาม ผู้ตามจึงจะยอมให้ความร่วมมือ
และปฏิบัติตามได้ดั่งใจประสงค์และเกิดความพึงพอใจ ซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสังฆรักษ์ณรง
ฤทธิ์ ฐานวโร (ตะนะวัน) (2555) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นำาของ
พระธรรมโสภณ เจา้คณะจงัหวดัรอ้ย พบวา่ พระธรรมโสภณ
เปน็ผูน้ำาทีม่คีวามรู้ความสามารถในการชกันำาใหผู้อ้ืน่ปฏบิตัิ
ตามและบรหิารงานกจิการคณะสงฆไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ 
เนือ่งจากนำาหลกัพทุธธรรมมาใชใ้นการบรหิารงานตามหลกั
การครองตน ครองคนและครองงาน เช่น หลักอธิปไตย 3 
หลักสัปปุริสธรรม 7 หลักพรหมวิหาร 4 หลักสังคหวัตถุ 4 
และหลกัธรรมอืน่ๆ เช่น สาราณยิธรรม 6 เปน็ตน้ นอกจากนี้
ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของพระครูโชติพฒันานยุตุ (2556) 
ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นำาตามหลักพรหมวิหารของพระสังฆาธิ
การ ในเขตตำาบลโพธิ์ทอง อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
พบวา่พระสงัฆาธกิารทีม่ภีาวะผูน้ำาและประสบความสำาเรจ็
ในการบริหารงาน จะบริหารงานโดยใช้หลักพรหมวิหาร
ธรรมคือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

สรุปผล
 การดำาเนินกิจการขององค์กรต่างๆ จะประสบ
ความสำาเร็จหรือล้มเหลวน้ัน ผู้นำาถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาท
สำาคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้มีภาวะผู้นำาที่ดี ต้องมีวิสัยทัศน์ เป็น
ผู้นำาเชิงปฏิรูป และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ตาม
สามารถใชว้สิยัทศันใ์หเ้กดิความชดัเจนไปสูก่ารปฏบิตั ิเพือ่
ให้ผู้ตามเหล่านั้นสามารถทำางานให้บรรลุผลได้ดียิ่งขึ้นโดย
ให้ความสำาคัญกับผู้อื่นมากกว่าตนเอง วางตนได้เหมาะ
สม และต้องมีคุณธรรมในการบริหารงานในทางพระพุทธ
ศาสนาน้ันโดยเฉพาะในประเทศไทย พระสังฆาธิการ คือ
พระภกิษผุูด้ำารงตำาแหนง่เปน็ผูน้ำาในองคก์รคณะสงฆ ์มหีนา้
ทีใ่นการปกครองคณะสงฆ์ในเขตทีไ่ดร้บัมอบหมายทีว่า่ตาม
กฎมหาเถรสมาคม มีบทบาทเป็นผู้นำาชุมชนและสังคมใน
เขตที่ปกครองดูแล ยึดหลักพุทธธรรมในการบริหารตาม
หลกัการครองตน ครองคน และครองงาน โดยทีส่่งเสรมิการ
เป็นผู้นำาที่มีหลักสัปปุริสธรรม 7และหลักพละ 5 สนับสนุน
การเป็นผู้ท่ีมีรูปแบบของภาวะผู้นำาเชิงประสาน (integrated)
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ในการครองคน ใช้หลกั พรหมวหิาร 4 และ สงัคหวตัถ ุ4 มุง่
เนน้การเปน็ผูน้ำาทีใ่หค้วามสำาคญักบัการบรหิารกจิการทาง
สงฆใ์หค้รบ 6 ดา้น ไดแ้ก ่การปกครอง การศาสนศกึษา การ
เผยแผ่ การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการ
สาธารณสงเคราะห ์ในการครองงาน โดยยดึหลกัอธปิไตย 3

ข้อเสนอแนะ
 1. ก่อนนำาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาตาม
หลักพุทธธรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำาเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ไปใช้ ควรศึกษา หลักธรรมอันประกอบด้วย 

หลักพรหมวิหาร 4, สังคหวัตถุ 4, สัปปุริสธรรม 7, หลัก
อธิปไตย 3 และหลักธรรมอื่นๆ ตลอดจนขอบข่ายกิจการ
คณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน ให้ชัดเจนก่อน เพื่อให้การใช้ประโยชน์
เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 2. การพัฒนาภาวะผู้นำาตามหลักพุทธธรรมใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ตามการวิจัยนี้ ควรเน้นการทำางานเป็นทีม และเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายศาสนจักรและอาณาจักร
ที่เก่ียวข้องกับกิจการคณะสงฆ์ เพื่อให้เกิดความตระหนัก
ร่วมกันและเพื่อให้เกิดผลการพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืน
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บทคัดย่อ
 งานวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) พฒันาวัตถดุบิทางเซรามกิสท์ัง้ในสว่นของเนือ้ดนิและนำา้เคลอืบโดยใชว้ตัถุดบิ
หลักภายในจังหวัดบุรีรัมย์ 2) ออกแบบและทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิกส์ที่มีเอกลักษณ์สำาหรับจำาหน่ายใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 3) พัฒนานักศึกษาเข้าสู่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวโดยการออกแบบและผลิต
ของที่ระลึกเซรามิกส์ให้มีคุณค่าทางความงาม ความคิด และประโยชน์ใช้สอยควบคู่กันไป เพื่อค้นหา อัตลักษณ์ของจังหวัด
บรุรัีมยใ์นทกุมติิ ทำาการรว่มกนัสรปุแนวคดิ จากนัน้จงึดำาเนินการออกแบบ โดยนำาแนวความคดิทีผ่า่นการวเิคราะหส์งัเคราะห์
รว่มกนั และนำามาปรบัปรงุแกไ้ขปญัหาตา่งๆ อนัเกดิขึน้จากการออกแบบ ตลอดจนถงึปญัหาดา้นกระบวนการผลติ ผลจาก
การศึกษาวิจัย เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิกส์ เพื่อเป็นสินค้าสำาหรับส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
จงัหวดับรุรีมัย ์ในดา้นการออกแบบสรา้งสรรคช์ว่งแรก จะเปน็การศกึษาขอ้มลูตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่กำาหนดแนวคดิหลกัใน
การออกแบบจากการระดมสมองโดยนกัศกึษาและนกัวจิยัรว่มกนัวเิคราะหข์อ้มลู ไดผ้ลสรปุ คือ การใชค้ำาขวญัประจำาจังหวดั
บุรีรัมย์ “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม” เป็นกรอบหลักในการขยายผลเพื่อออกแบบสร้างสรรค์
ผลงาน ให้ครอบคลุมถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์การเตรียมวัตถุดิบเพื่อปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามที่ได้กำาหนด
ไวใ้นแบบ คอืประกอบดว้ย ปนูปลาสเตอร ์เนือ้ดนิปัน้ ผงหนิบะซอลต์ วตัถดุบิตา่งๆ ทีต่อ้งใชใ้นการผลตินำา้เคลอืบรวมไปถงึ
สารให้สีและสีใต้เคลือบ สีต่างๆ จากการออกแบบผลงานทั้ง 4 แนวความคิด ลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนในการสร้างสรรค์ก็คือ 
รปูแบบของผลงานไม่มขีดีจำากดัในรปูรา่ง รปูทรง และรปูลกัษณข์องผลงาน สามารถทีจ่ะสรา้งสรรค์ผลงานไดอ้ยา่งเสรตีาม
ที่ต้องการ แต่ทั้งนี้ยังคงยึดหลักการออกแบบตามแนวความคิดและแรงบันดาลใจจากคำาขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ และคำานึง
ถึงลักษณะการใช้สอยและความงามอย่างเต็มที่ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการคือ การสร้างสรรค์ผลงานของที่
ระลกึเซรามกิสเ์พือ่เปน็สนิคา้สำาหรับสง่เสรมิศกัยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วจงัหวดับรุรีมัยร์ปูแบบใหมท่ีม่คีณุคา่ทางความงาม
และสุนทรียศาสตร์ รวมไปถึงประโยชน์ใช้สอยอย่างครบถ้วน

คำาสำาคัญ : การออกแบบ, การผลิต, ของที่ระลึกเซรามิกส์, เนื้อดินและนำ้าเคลือบ, อัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์

การออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิกส์ เพื่อเป็นสินค้าสำาหรับส่งเสริม
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to 
develop ceramic materials for both clay body and 
glaze by using the main materials found in Buriram 
province, 2) to design and conduct an experiment 
to manufacture ceramic souvenir products which 
possessed the uniqueness for selling at the tourist 
attractions in Buriram province, and 3) to develop 
the students to be ready for working in the tourism 
related careers by designing and manufacturing 
ceramic souvenirs which contained value of 
beauty, ideas, and benefits. In order to find the 
identity of Buriram province in every dimension, 
the brainstorming was conducted to find the 
concepts for conceptual framework. Then the 
research methodology was designed by using 
analyzed and synthesized concepts. The concepts 
were used for improving or solving any problems 
found from the designing and manufacturing 
process. The results from the study in terms of 
creative designing in the first phase of studying 
and analyzing the related information/data for 
determining the main design concepts received 
from the brainstorming of both students and 
researchers showed that the slogan of Buriram 
province “A town of stone castle, previous volcanic
area, beautiful silk, and rich of culture” was selected
to be used as the main conceptual framework 
in order to design the products with the identity 
of Buriram province. The raw materials prepared 
for conducting the research as determined were 
plaster, clay body, basalt rock  dusts, and other 
materials needed to be used in glaze production 
as well as color substances and underglaze col-
ors. The colors derived from the four concepts of 
product designs. The outstanding characteristics 
of the creativity included the products had free 
form patterns, shapes, and images. The products 

can be produced freely as desired. However, the 
production must be designed base on the concept 
and inspiration from the Buriram province’s slogan 
by considering their functions and beauty which 
was to be in line with the main purpose—creating 
new ceramic souvenir products as products for 
enhancing tourism potential of Buriram province 
which contained value of beauty and aesthetics 
as well as their full benefits.

Keywords: designing, manufacturing, ceramic 
souvenir,clay body and glaze, identity of Buriram 
province.

บทนำา
 ในสภาวการณป์จัจบุนัโลกกำาลังอยูใ่นยคุ “สงัคม
ธุรกิจ” ภายใต้กฎระเบียบการค้าเสรี ซ่ึงจะเป็นการขับ
เคลือ่นทีส่รา้งความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์รโดยอาศยัคณุภาพ
ทางความรู้ “ความรู้” อันเป็นทรัพยากรท่ีสำาคัญท่ีสุด
ของเศรษฐกิจยุคใหม่ แนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแลก
เปล่ียนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการ 
ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด้านอื่นๆ อีกมากมาย
 จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ดังคำาขวัญ
ของจังหวัดที่ว่า “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหม
สวย รวยวัฒนธรรม” (สำานักงานจังหวัดบุรีรัมย์, 2552) 
จากศักยภาพการท่องเที่ยวดังกล่าว ประกอบกับวิสัยทัศน์
จังหวัดบุรีรัมย์ต้องการให้ “คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีบ้านเมืองน่าอยู่ และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทาง 
อารยธรรมขอม” ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
บุรีรัมย์ (พ.ศ. 2553-2556) ได้ให้ความสำาคัญกับการท่อง
เที่ยว โดยมีการกำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
ไว้ในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในยุทธศาสตร์ที่ 3 เพื่อ
ตอบสนองเป้าประสงค์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการท่อง
เท่ียว ในการสังเกตการณ์และการเก็บข้อมูลเบื้องต้นพบ
ว่าสินค้า และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทั่วๆ ไป ยังขาดคุณค่า
และเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดอย่างชัดเจน และเซรา
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มิกส์หรือเครื่องปั้นดินเผา จากเตาเผาบุรีรัมย์ นับได้ว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่มาก 
แสดงถงึความชำานาญ และความมสีนุทรยีข์องชา่งอยา่งเดน่
ชัด มีลักษณะที่โดดเด่นเป็นของตนเอง จึงควรที่จะนำาอดีต
ทีเ่คยรุง่เรอืงเหลา่นัน้กลบัมารบัใช้ปจัจบุนัโดยนำาภมูปิญัญา
เหล่านัน้กลบัมาสร้างสรรคเ์ปน็ผลติภัณฑใ์หมใ่หเ้ปน็สนิคา้ท่ี
มีเอกลักษณ์
 ความเปน็มาของของทีร่ะลกึ มไิดม้หีลกัฐานใดๆ 
กลา่วไวโ้ดยตรง แตอ่าศยัพฤตกิรรมของมนษุย ์ทีม่กีารแลก
เปลี่ยน แบ่งปัน สิ่งของต่างๆ แก่กันและกันสืบเนื่องมาเป็น
เวลายาวนาน ในยุคเริ่มแรกอาจเป็นการแลกเปลี่ยน แบ่ง
ปันสิ่งที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพ เช่นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
หรือเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้รับเกิด “การ
ระลึก นึกถึง และคิดถึง” ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า “ของที่ระลึก
นั้นมีการมอบแก่กันมานับแต่มนุษย์เกิดมาในโลกแล้ว” ใน
ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป ของท่ีระลึก สิ่งของที่
มนุษย์ทำาขึ้นเพื่อให้ หรือแจกจ่าย ได้กลายมาเป็นการผลิต
สนิคา้เพ่ือการจำาหนา่ยมกีารพฒันารปูแบบและคุณภาพของ
สินค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 จากเหตุผลดังกล่าว สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรา
มิกส์ และสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซ่ึงมี
ศักยภาพในการพัฒนานักศึกษา เพื่อเข้าสู่อาชีพการผลิต
ของที่ระลึก เซรามิกส์ เพื่อเป็นสินค้าส่งเสริมการท่องเที่ยว 
โดยการนำาเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านรูปแบบ 
ลวดลาย เนื้อดิน นำ้าเคลือบ ท่ีพัฒนาข้ึนมาจากวัตถุดิบ
ภายในจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มผู้วิจัยจึงเห็นเป็นการเร่งด่วนท่ี
จะต้องดำาเนินการจัดทำารูปแบบของท่ีระลึกเซรามิกส์ ท่ีมี
คุณค่าและเอกลักษณ์รวมไปถึงความสวยงามเพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์ ให้กับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้
ศกัยภาพของนกัศกึษาและคณาจารย ์ในการออกแบบและ
ผลิตเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำาของที่ระลึกให้กับจังหวัด
บุรีรัมย์ และสามารถนำาไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีส่นใจสง่เสรมิใหเ้กดิเปน็อาชพีสรา้งรายไดใ้หก้บั
ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาวัตถุดิบทางเซรามิกส์ทั้งในส่วน
ของเนือ้ดนิและนำา้เคลอืบโดยใชว้ตัถดุบิหลกัภายในจงัหวดั

บุรีรัมย์
 2. เพื่อออกแบบและทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ของ
ทีร่ะลกึเซรามกิสท์ีม่เีอกลกัษณส์ำาหรบัจำาหนา่ยในแหลง่ทอ่ง
เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
 3. เพือ่พฒันานกัศกึษาเขา้สูอ่าชพีทีเ่กีย่วขอ้งกับ
ธรุกจิการทอ่งเทีย่วโดยการออกแบบและผลิตของทีร่ะลึกเซ
รามิกส์ให้มีคุณค่าทางความงาม ความคิด และประโยชน์
ใช้สอยควบคู่กันไป

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 1.  ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นแนวทางใน
การออกแบบ
 2.  ศึกษาและพัฒนาวัตถุดิบในส่วนของเน้ือดิน
และนำา้เคลือบโดยใช้วัตถุดิบในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวัตถุดิบหลัก
 3. ลงมือออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรา
มกิส ์ทีม่เีอกลักษณข์องจังหวดับรีุรมัยเ์ปน็ภาพลายเสน้ เพือ่
ศึกษาแนวความคิดในการสร้างสรรค์
 4. ดำาเนินการคัดเลือกรูปแบบที่น่าสนใจและ
เหมาะสมมาทำาตัวอย่างแบบจำาลอง 3 มิติ เพื่อประกอบ
การพิจารณา และปรับปรุงแก้ไข
 5. คัดเลือกผลงานออกแบบสร้างสรรค์ที่เหมาะ
สมที่สุด ทั้งด้านการออกแบบตกแต่ง และวัสดุเพื่อทดลอง
ผลิตเป็นต้นแบบสำาหรับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
 6. ดำาเนนิการผลิตชิน้งาน ตามกระบวนการผลิต
ทางเซรามิกส์
 7. วิเคราะห์ผลงานที่ออกแบบ
 8. สรุปผลการวิจัย และเสนอแนะข้อคิดเห็น

ผลการวิจัย
 1. วิเคราะห์การกำาหนดแนวคิดหลักในการ
ออกแบบ
 จากการศึกษาข้อมูลในมิติต่างๆ ที่สามารถนำา
มาใชเ้ปน็อตัลกัษณข์องจงัหวดับรุรีมัย ์ผู้วจิยัไดก้ำาหนดแนว
ความคดิหลกั ตามจดุมุง่หมายของงานวจิยั คอืการผลิตของ
ทีร่ะลกึเซรามกิส ์โดยใชค้ำาขวญัประจำาจงัหวดับรุรีมัย์เป็นข้อ
กำาหนดคือ “เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวย
วัฒนธรรม” สามารถแยกออกเป็น 4 อัตลักษณ์หลัก โดยมี
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รายละเอียดของแนวความคิดหลักดังต่อไปนี้
  1.1 “เมืองปราสาทหิน” เป็นการออกแบบโดยนำาลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับจาก
ปราสาทเขาพนมรุ้งและปราสาทเมืองตำ่ามาใช้เป็นแนวความคิด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีลักษณะหรือมีคุณค่าเพื่อการ
ระลึกหรือสิ่งเตือนใจ โดยนำามาประยุกต์รูปแบบและรายละเอียดต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่เน้น
คุณค่าความงามและประโยชน์ใช้สอยคู่กันไป
  1.2 “ถิ่นภูเขาไฟ” ในงานวิจัยครั้งนี้ กลุ่มนักวิจัยได้วิเคราะห์ถึงประวัติความเป็นมาและคุณลักษณะเฉพาะ
ของภูเขาไฟจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มนักวิจัยได้เคยทำาการศึกษาวิจัยในส่วนของเนื้อดินและนำ้าเคลือบจากส่วนผสมของผงหิน
ภูเขาไฟ ได้ผลสัมฤทธิ์ที่สามารถนำามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ได้อย่างสมบูรณ์ และการวิจัยคร้ังน้ีกลุ่มวิจัยจึงเลือก
ใช้ลักษณะเด่นของเนื้อดินและนำ้าเคลือบมาใช้เป็นวัตถุหลักในการกำาหนดแนวคิด โดยใช้คุณลักษณะเด่นของเนื้อดินจาก
ผงหินบะซอลต์
  1.3 “ผ้าไหมสวย” เป็นการนำาลักษณะเด่นของลวดลายผ้าไหมของจังหวัดบุรีรัมย์มาใช้เป็นแรงบันดาลใจใน
การออกแบบ โดยนำามาใช้ใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ การนำาลวดลายที่โดดเด่นของผ้าขิดและผ้ามัดหมี่ซึ่งเป็นผ้าเอกลักษณ์ 
แล้วจึงตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบและสีเคลือบทับอีกครั้งหนึ่ง
  1.4 “รวยวฒันธรรม” ในการวจิยัครัง้นีก้ลุม่ผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มลูดา้นศลิปะและวฒันธรรมของจงัหวดับรุรีมัย์
ในทุกมิติพบว่ามีความหลากหลายมาก แต่จากการวิเคราะห์โดยภาพรวม และเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นที่ทำาการศึกษา
วิจัย ผู้วิจัยจึงเลือกวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาโบราณของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีคุณค่าและความสำาคัญในด้านประวัติศาสตร์
เป็นอย่างสูง โดยการนำารูปแบบและลวดลายของเครื่องเคลือบดินเผาบุรีรัมย์มาใช้เป็นแนวความคิดหลักในการออกแบบ
ทำาการผสมผสานด้านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เน้นให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถตอบสนอง
ประโยชน์ใช้สอยและต้องตอบวัตถุประสงค์ในการทำาเป็นของที่ระลึกได้อีกด้วย
 2. วิเคราะห์การออกแบบภาพร่าง
  2.1 ภาพรา่งชดุที ่1 เปน็การออกแบบโดยนำาลกัษณะเดน่ของสถาปตัยกรรมและลวดลายประดบัจากปราสาท
เขาพนมรุ้งและปราสาทเมืองตำ่า มาใช้เป็นแนวความคิดหลักและลักษณะที่นำามาใช้คือ ใช้ลักษณะของลวดลายทับหลัง
นารายณ์บรรทมสินธุ์ ในส่วนของภาพนูนตำ่ายังนำาลวดลายของนางอัปสราในท่าต่างๆ มาใช้ในการประดับตกแต่งเพื่อความ
หลากหลายของผลงานอีกด้วย ในส่วนของการทำาแก้วที่ระลึกนั้น มีการเช็ดเคลือบออกเพื่อโชว์ลวดลายที่ประดับตกแต่ง

ภาพที่ 1 ภาพร่างผลิตภัณฑ์ ที่มีแนวคิดในการออกแบบมาจากลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับ
จากปราสาทเขาพนมรุ้งและปราสาทเมืองตำ่า
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 2.2 ภาพร่างชุดที่ 2 เป็นการออกแบบโดยใช้ลักษณะของภูเขาไฟ โดยใช้ลักษณะเด่นของวัตถุดิบเป็นแนวความ
คดิในการออกแบบ ทีม่ลีกัษณะพืน้ผวิและรอ่งรอยของการไหลของลาวาทำาเปน็โคมไฟ สำาหรบัประดบัตกแตง่ มกีารฉลุหรอื
เจาะให้แสงทะลุลอดออกมาได้ มี 3 ขนาดด้วยกัน

ภาพที่ 2 ภาพร่างผลิตภัณฑ์โดยใช้ลักษณะของภูเขาไฟ เป็นแนวความคิดในการออกแบบ

  2.3 ภาพร่างชุดที่ 3 เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์แก้วและแจกันเซรามิกส์โดยการระบายด้วยสีใต้เคลือบ 
โดยนำาลักษณะของสีและลวดลายของผ้าขิดและผ้าไหมมัดหมี่นำามาประยุกต์ให้สวยงาม กลมกลืน ตามลักษณะของรูปทรง
โดยใช้หลักการใช้สีตามทฤษฎี
 
  

 
ภาพที่ 3 ภาพร่างผลิตภัณฑ์แจกันและแก้ว โดยการระบายด้วยสีใต้เคลือบโดยนำาลักษณะของสี

และลวดลายของผ้าขิดและผ้าไหมมัดหมี่
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  2.4 ภาพร่างชุดที่ 4 ออกแบบผลิตภัณฑ์แจกันโดยใช้รูปแบบและลวดลายของเครื่องเคลือบ ดินเผาโบราณ
จังหวัดบุรีรัมย์มาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบรูปทรงและลวดลาย โดยการผสมผสานในการออกแบบสร้างสรรค์
และประยุกต์ทุกแนวความคิดเข้าด้วยกันให้มีความสวยงามกลมกลืนและเหมาะที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกได้

ภาพที่ 4 ภาพร่างผลิตภัณฑ์แจกันโดยใช้รูปแบบและลวดลายของเครื่องเคลือบดินเผาโบราณ
จังหวัดบุรีรัมย์มาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบ

สรุปผลวิจัย
 ผลจากการศกึษาวจิยั จากโครงการวจัิย “การออกแบบผลติภณัฑข์องทีร่ะลกึเซรามกิส ์เพือ่เปน็สนิคา้สำาหรบัสง่
เสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์” ในด้านการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ในช่วงแรก จะเป็นการศึกษา
ขอ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่กำาหนดแนวคดิหลกัในการออกแบบจากการระดมสมองโดยนกัศกึษาและนกัวจิยัร่วมกันวเิคราะห์
ขอ้มลู ไดผ้ลสรปุ คอื การใชค้ำาขวญัประจำาจงัหวดับรุรีมัย ์“เมอืงปราสาทหนิ ถิน่ภเูขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวฒันธรรม” เปน็ก
รอบหลักในการขยายผลเพื่อออกแบบสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ 2 มิติ ให้ครอบคลุมถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
บุรีรัมย์ เพื่อนำามาคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุดทำาการพัฒนาเป็นภาพร่าง 3 มิติ ขยายขนาดของชิ้นงานตาม
อัตราการหดตัวของเนื้อดิน ในขณะเดียวกันก็ทำาการออกแบบรายละเอียดของชิ้นงาน กำาหนดสีพื้นผิว และองค์ประกอบ
ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสวยงามตามแนวความคิดท่ีตอบวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ครบทุกประเด็น หลังจากนั้นจึงเตรียม
สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ สำาหรับสร้างต้นแบบขึ้นรูปชิ้นงานและทำาพิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตต่อไป
 ในส่วนของการเตรียมวัตถุดิบเพื่อปฏิบัติงานน้ันเป็นไปตามท่ีได้กำาหนดไว้ในแบบคือ ประกอบด้วย เน้ือดินป้ัน 
ผงหินบะซอลต ์วัตถดุบิตา่งๆ ทีต่อ้งใช้ในการผลตินำา้เคลอืบรวมไปถงึสารใหส้แีละสใีตเ้คลอืบสตีา่งๆ เพือ่ใหก้ารผลติผลงาน
เป็นไปอย่างสมบูรณ์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ การผลิตชิ้นงานต้นแบบทั้ง 4 ชุดจะเป็นการขึ้นรูปด้วยวิธีการเดียวกัน คือการ
ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อนำ้าดิน เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นงานในการผลิตตามระบบอุตสาหกรรม
 จากผลงานทั้ง 4 แนวความคิด พบว่าผลงานในแต่ละชุดมีความเหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุ อีกทั้งยังพัฒนาผล
งานขึน้ไปไดอ้กีระดบัหนึง่ ผูพ้บเหน็ผลงานในเบือ้งต้นสามารถรบัรูลั้กษณะรปูรา่ง รปูทรงของแตล่ะชิน้งานได้อยา่งเตม็ที ่คง
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เปน็จดุหนึง่ในการทีจ่ะชว่ยกระตุน้ใหบ้คุคลผูเ้สพงานศลิปะและการออกแบบ รวมไปถงึผูท้ีม่ไิดศ้กึษาทางดา้นศลิปะสามารถ
ซมึซับความสนุทรยีข์องงานเซรามกิสร์ปูแบบใหม ่ซ่ึงเทา่กบัเปน็การกระตุ้นความคดิรเิริม่ในการสรา้งสรรคสุ์นทรยีภาพผ่าน
ทางงานศลิปะและออกแบบในกลุม่คนทัว่ไปทกุเพศ ทกุวยั อกีทัง้ยงัช่วยเผยแพรร่ปูแบบของศลิปะและการออกแบบใหม่ๆ  
นำาเสนอต่อสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะและออกแบบมากขึ้นอีกด้วย

ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้นแบบ แจกันและแก้ว โดยใช้แนวความคิดจาก “ปราสาทหิน”

ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้นแบบ โคมไฟ โดยใช้แนวความคิดจาก “ถิ่นภูเขาไฟ”

ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้นแบบ แจกัน โดยใช้แนวความคิดจาก “ผ้าไหมสวย”

ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต้นแบบ แจกัน โดยใช้แนวความคิดจาก “รวยวัฒนธรรม”
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ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำาหรับการพัฒนางานนี้ต่อไป
 1. ควรมีการพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดใหม้ีการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เพื่อวางจำาหน่ายในแหล่งท่องเที่ยว
ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม
 2. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อความต่อเนื่องของการฝึกอาชีพ
เครื่องปั้นดินเผา ให้เป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้อย่างยั่งยืนได้ต่อไป
 3. จากผลสรุปของโครงการวิจัยครั้งนี้ ทำาให้พบว่ายังสามารถสร้างสรรค์ผลงานของที่ระลึก เพื่อพัฒนารูปแบบ
ของที่ระลึก ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
 งานวจิยัเรือ่ง การพฒันาบรรจภุณัฑเ์ครือ่งประดบัดนิเผาดา่นเกวยีนเพือ่สรา้งเอกลกัษณแ์ละสง่เสรมิการขายนีม้ี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและพัฒนาการของบรรจุภัณฑ์กลุ่มสินค้าเครื่องประดับดินเผา
ดา่นเกวยีนสำาหรับใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบบรรจภุณัฑ ์2) เพือ่พฒันาตราสัญลกัษณแ์ละบรรจภุณัฑส์ำาหรบัผลิตภณัฑ์
เคร่ืองประดับดินเผาด่านเกวียนให้มีเอกลักษณ์และคุณลักษณะในการส่งเสริมการขาย โดยเป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
กับกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน โดยผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็น
หลัก ซึ่งมีการเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างหลักแบบเจาะจงคือกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน ตำาบล
ด่านเกวียน อำาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย มีดังนี้ รูปแบบและพัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มเครื่อง
ประดบัดนิเผาดา่นเกวยีนในอดตี ใชบ้รรจภุณัฑจ์ำาพวกกระดาษหอ่ และถงุพลาสตกิเพือ่ปกปอ้งสนิคา้ตามความจำาเปน็และ
สะดวกในการขายโดยไมค่ำานงึถึงความสวยงามหรอืการสือ่สารถงึเอกลกัษณข์องกลุม่ ซึง่ไดม้กีารพฒันารปูแบบบรรจภุณัฑ ์
เครือ่งประดบัแบบชดุหนึง่ครัง้ทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจบุนั แตย่งัมคีณุสมบัตไิมเ่พยีงพอกบัมาตรฐานบรรจภุณัฑเ์พือ่ขอยกระดบัสนิค้า
เป็น OTOP 5 ดาว โดยปัญหาและอุปสรรคหลักของกลุ่มคือทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่จำากัด และขาดความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานเพื่อสร้างเอกลักษณ์และส่งเสริมการขาย ในด้านการ
พฒันาตราสญัลกัษณแ์ละบรรจภุณัฑใ์หม้เีอกลกัษณแ์ละคณุลกัษณะในการส่งเสรมิการขาย โดยใชว้ธิปีฏบิติัการแบบมสีว่น
ร่วมจากการจัดเวทีประชาคม เพื่อวิเคราะห์และแสวงหาแนวทางในการออกแบบ ซึ่งผลที่ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 1) 
การออกแบบตราสัญลักษณ์จากความต้องการของกลุ่ม ซ่ึงต้องการส่ือถึงเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยใช้ลักษณะของสร้อยและลูกปัดเพื่อการสื่อสาร โดยตัดทอนรูปแบบให้ดูทันสมัยและส่ือถึงความเป็นสินค้าที่ทำาด้วย
มือ มีการจัดวางในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มมีความต้องการรูปแบบบรรจุ
ภณัฑแ์บบซองและแบบกลอ่งทีต่อบสนองความตอ้งการปกปอ้งใหผ้ลิตภัณฑ์มกีารคงรูปสวยงาม ช่วยในการรวมหนว่ย และ
สามารถป้องกันฝุ่นตลอดจนโชว์สินค้า และสามารถพกพาใส่กระเป๋าเดินทางและแขวนโชว์ได้อย่างสะดวก แบ่งออกเป็น 3 

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับดินเผาด่านเกวียนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ 
และส่งเสริมการขาย

The design development of Dan Kwian clay jewelry Products packing 
for entity creation and sale promotion

สุธิดา วรรธนะปกรณ์ 1
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รูปแบบ ได้แก่ ซองพลาสติกใส่กระดาษแขวน กล่องแบบ
ปลอกเลื่อน และแบบบรรจุภัณฑ์หลังการขายที่เป็นหม้อ
ดินเผาขนาดเล็กเพื่อสื่อถึงการจำาลองกรรมวิธีในการผลิต
เครื่องประดับดินเผา มีการสื่อสารข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เน้นการพิมพ์ลงกระดาษรักษ์โลก ซ่ึงมีสีนำ้า
ตาลอ่อนเพื่อลดต้นทุนการพิมพ์สี โครงสร้างบรรจุภัณฑ์
สามารถประกอบและขึ้นรูปด้วยมือได้ง่ายช่วยลดต้นทุน
การผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและทรัพยากรของ
กลุ่มได้ดียิ่งขึ้น ผลความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ท่ี
พัฒนาขึ้นจากตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ และตัวแทนผู้
บริโภค พบว่าตัวแทนกลุ่มมีความพึงพอใจในความเหมาะ
สมดา้นเนือ้หาทีน่ำาเสนอ ความสวยงาม และประโยชนด์า้น
การใชง้านบรรจภุณัฑเ์ปน็อยา่งมาก โดยแสดงความคดิเหน็
เพิม่เตมิในสว่นของความพงึพอใจรปูแบบการจัดวางกราฟิก
ว่ามีความเรียบง่าย ดูแล้วสบายตา และไม่แข่งกับลวดลาย
ของผลิตภัณฑ์ ทำาให้สื่อถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ท่ีมา
จากธรรมชาติได้อย่างลงตัว ในส่วนของผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากตัวแทนผู้บริโภคจำานวน 50 คน โดยแบ่ง
ประเด็นเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างและรูป
แบบความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ พบว่าตัวแทนผู้บริโภค
มีความพึงพอใจประเด็นความเหมาะสมของประโยชน์ด้าน
การใช้งานมากที่สุดมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.58 2) ด้านการ
ออกแบบและความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ พบว่าตัวแทน
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในความสวยงามเหมาะสมของรูป
แบบบรรจุภัณฑ์มากท่ีสุดมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.52 โดยมี
บางรายที่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องต้องการให้มีการ
จัดวางลวดลาย และสีสัน ให้สดใสสะดุดตามากยิ่งขึ้น

คำาสำาคัญ : บรรจุภัณฑ์, เครื่องประดับดินเผา, ด่านเกวียน 

Abstract
 The aims of this Participatory Action 
Research (PAR) were to 1) study patterns and 
development of product package of Dan Kwian 
clay jewelry to use for the design, and 2) to 
develop the brand of Dan Kwian clay jewelry in 
order to create uniqueness for sales promotion. 
The samples of this study were the entrepreneurs 

of Dan Kwian clay jewelry, Dan Kwian sub-district, 
Chokchai district, in Nakhon Ratchasima province 
selected by purposive sampling. The findings 
showed as follows. Concerning patterns and de-
velopment of product package of Dan Kwian clay 
jewelry, it was found that in the past the entre-
preneurs used product package which was made 
of paper and plastic because it was convenience 
for selling without paying attention to its beauty 
and uniqueness. The  current  patterns  and 
development of product package was not reached 
the standard of being OTOP 5 stars. The key prob-
lems and obstacles were limited budget and lack 
of knowledge in developing the design of the brand 
and standardized production in order to create 
the group’s uniqueness and sales promotion.
In terms of developing brand and package to have 
uniqueness for sales promotion, it was found that 
1) entrepreneurs required the brand that signified 
being Dan Kwian clay jewelry in the form of modern 
necklace and beads, showing handmade being with 
Thai and English format, and 2) entrepreneurs also 
required envelop and box package that response 
to the needs of customers and keep the form 
of the product, help when the product was put 
together, protect the product from dust when 
they were shown. Patterns that the entrepreneurs 
required consisted of Stand-up pouch, box pouch, 
and small clay pot that showed the process of 
producing Dan Kwian clay jewelry. The products 
should appear both Thai and English information 
and should be printed with brown eco-friendly 
paper which helps reduce production cost. The 
structure of the package should be manual sharpen
up easily in order to reduce the production cost 
in concordance with the potentials and resources 
of the community. In terms of the satisfaction 
towards production’s patterns developed by the 
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representatives of entrepreneurs and consumers, 
it was found that they were very satisfied with 
the appropriateness of the product in terms of 
presented content, beauty, and usage. Additional 
opinion on satisfaction in terms of graphic layout 
was in the following; the products are simple, 
look comfortable, and are not in contrast with the 
product’s pattern which show the natural product’s
uniqueness divisibly. Satisfaction of 50 consumer 
representatives can be classified into two main 
aspects as follows. (1) Concerning satisfaction of 
consumer representatives, it was found that they 
were highly satisfied with the usage of the product 
(4.58) (2) In terms of the design and beauty of the 
package, it was found that the representatives were 
highly satisfied with the beauty of the product 
(4.52) Some of them expressed their opinion on 
layout and colors to be more attractive.

Keywords: Packaging, clay jewelry, Dan Kwian

บทนำา
 โครงการหน่ึงตำาบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้ประชาชนชาวไทย
ในชนบทมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มีการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อ
เน่ือง สามารถดำารงชีวิตด้วยตัวเอง โดยประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการนำาทรัพยากร ภูมิปัญญา
ในท้องถ่ินมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ 
สร้างจุดเด่นและมูลค่าเพ่ิมให้เป็นท่ีต้องการของตลาด ใน
ปัจจุบันโครงการหน่ึงตำาบลหน่ึงผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาท้ัง
ตัวผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างต่อเน่ืองตาม
สภาวะการแข่งขันท้ังในส่วนของแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้าน
การแปรรูป การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนติดตาม
ประเมินและรายงานความก้าวหน้าเพ่ือยกระดับสินค้าให้เป็น
ที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศและระดับการส่งออก
หมูบ้่านเคร่ืองปัน้ดนิเผาดา่นเกวยีนเปน็หมูบ้่านทีม่กีารผลติ
เครื่องปั้นดินเผาที่สำาคัญและมีช่ือเสียงท้ังในระดับประเทศ

และต่างประเทศ จนได้รับการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม
จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งในแต่ละปีจะมีทั้งนักท่อง
เทีย่วเดนิทางเขา้มาจบัจา่ยสนิคา้ในหมูบ่า้นเครือ่งปัน้ดนิเผา
ดา่นเกวยีนจำานวนมาก สรา้งเมด็เงนิหมนุเวยีนเขา้สูจ่งัหวดั
นครราชสีมามหาศาล โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
ดินเผาหมู่บ้านด่านเกวียน ซ่ึงเป็นสินค้าช้ินเล็กเหมาะกับ
การเป็นสินค้าท่ีระลึก เป็นของฝากที่พกพาง่าย มีความ
สวยงาม มีลักษณะเฉพาะตัวจากความงามของสีและเนื้อ
ดินตามธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว และช่วย
ให้เกิดการกระจายรายได้ ทำาให้เกิดการจ้างงาน ชาวบ้าน
ในหมู่บ้านมีรายได้เสริมไปจนถึงจับเป็นอาชีพหลัก ส่งผลก
ระตุ้นให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านมี
การขยายตัวอย่างรวดเร็ว ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดในช่วงสภาวะเศรษฐกิจขาลง ส่งผลกระทบให้ตลาด
ทั่วประเทศซบเซารวมทั้งตลาดเครื่องประดับดินเผาด่าน
เกวียนซึ่งมีการแข่งขันตัดราคากันเองในกลุ่มผู้ขาย ทำาให้
มูลค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับดินเผาด่านเกวียนลดลง
อย่างตอ่เนือ่ง อกีท้ังความนยิมของแฟชัน่กระแสใหม่ๆ  ทีม่า
พรอ้มกบัการเกิดขึน้ของวสัดทุีห่ลากหลายตามสมยันยิมได้
เขา้มาแทนทีแ่ฟช่ันเครือ่งประดบัจากดนิเผาของหมูบ่า้นทีม่ี
การพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบน้อยมากและส่วนใหญ่ยังคง
รูปลักษณ์แบบเดิมๆ
 ปัจจุบันกลุ่มผู้ผลิตและจำาหน่ายเครื่องประดับ
ดินเผาของหมู่บ้านด่านเกวียนเหลือเพียงกลุ่มเล็กๆ จึงยัง
คงมีศักยภาพในการทำากำาไรที่ดีพอสมควรเนื่องจากสภาวะ
การแข่งขันในปัจจุบันกลับมาอยู่ในระดับไม่รุนแรงมาก
นัก ส่งผลให้อำานาจต่อรองของผู้ผลิตและผู้ซื้อยังคงอยู่ใน
ระดับที่น่าพึงพอใจ แต่อีกนัยหนึ่งกลับทำาให้การรับรู้เก่ียว
กบัตวัผลติภณัฑเ์ครือ่งประดบัดนิเผาของทีน่ีล่ดนอ้ยลงจาก
อดีต ทั้งนี้กลุ่มเคยได้รับความช่วยเหลือในการพัฒนาตรา
สญัลกัษณแ์ละบรรจภุณัฑจ์ากหนว่ยงานของภาครฐัมาแลว้ 
แตย่งัไมส่ามารถเพิม่ระดบัของคุณภาพและศักยภาพในการ
จำาหนา่ยและสง่ออกในมาตรฐานระดบัของสนิคา้ OTOP 5 
ดาวได้
 จากความสำาคัญและปัญหาที่กล่าวมาในข้าง
ต้นนี้ จึงเป็นที่มาของโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่อง
ประดับดินเผาด่านเกวียนเพื่อสร้างเอกลักษณ์และส่งเสริม
การขาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ช่วย
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สร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนให้กับตราสินค้าเพ่ือยกระดับการ
ประชาสมัพนัธบ์นบรรจภุณัฑ ์สร้างจดุเดน่ทางการตลาดให้
กับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน สำาหรับเป็น
แนวทางให้ผู้ประกอบการพัฒนาสู่กลยุทธ์ทางการตลาดให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษารูปแบบและพัฒนาการของตรา
สัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์กลุ่มสินค้าเครื่องประดับดินเผา
ด่านเกวียนสำาหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
 2. เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
สำาหรับผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับดินเผาด่านเกวียนให้มี
เอกลักษณ์และคุณลักษณะในการส่งเสริมการขาย โดย
เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการเครื่อง
ประดับดินเผาด่านเกวียน
 3. ศกึษาความพงึพอใจของผูป้ระกอบการและผู้
บริโภคที่มีต่อตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
 เพือ่ใหง้านวจิยัครัง้นีบ้รรลเุปา้หมายทีก่ำาหนดไว ้
ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตไว้ ดังนี้
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
 มุง่ศกึษารปูแบบ พฒันาการของบรรจภุณัฑ ์และ
เอกลักษณ์ของกลุ่มสินค้าเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน
สำาหรับใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนารูปแบบ
ของบรรจภุณัฑส์ำาหรับกลุม่สนิคา้เครือ่งประดบัดนิเผาด่าน
เกวียน
 2. ขอบเขตประชากร
 ผู้วิจัยได้กำาหนดประชากรโดยประกอบด้วย 
ปราชญ์ชาวบ้านผู้ริเริ่มผลิตเครื่องประดับดินเผาด่าน
เกวียน 1 คน สมาชิกกลุ่มเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน
ในปัจจุบัน 9 คน กลุ่มตัวแทนผู้บริโภค 50 คน
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่
 ผู้วิจัยได้เลือกทำาวิจัยในพ้ืนท่ีของกลุ่มเคร่ือง
ประดับดินเผาด่านเกวียน พื้นท่ีหมู่ 3 ตำาบลด่านเกวียน 
อำาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

วิธีการดำาเนินการ

 ในการวจิยัครัง้นี ้ผู้วจิยัใชเ้ครือ่งมอืในการจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูลเพื่อนำามาวิเคราะห์และปฏิบัติกิจกรรม
ดังนี้
 1. ผู้วิจัย เป็นเครื่องมือสำาคัญที่ทำาให้ได้มาซ่ึง
ขอ้มลูเชิงลึก สำาหรบัการวจิยัแบบมสีว่นรว่มนีเ้ปน็งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบับคุคล ดงันัน้การศกึษาและเรยีนรูร้ว่มระหวา่งผู้
วจิยักบักลุ่มเปา้หมายจะมส่ีวนชว่ยใหไ้ดข้อ้มลูทีแ่ทจ้รงิมาก
ยิ่งขึ้น
 2. อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูล ได้แก่ สมุดบันทึก 
กล้องถ่ายรูป เทปบันทึกเสียง
 3. การสังเกตและการจดบันทึก ผู้วิจัยได้ใช้วิธี
การสังเกตและจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของ
ชุมชน เป็นการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการสังเกต
แบบมสีว่นร่วม โดยการรว่มเปน็สว่นหนึง่ของกิจกรรมชมุชน
ในวาระต่างๆสังเกตและจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในฐานะผู้
สังเกตการณ ์โดยใชม้มุมองจากวงนอกเพือ่นำาไปสูก่ารศกึษา
และวิเคราะห์ต่อไป
 4. การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 
ผู้วิจัยได้จัดทำาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก สำาหรับเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
  4.1 แบบสัมภาษณ์ปราชญ์ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์
เครือ่งประดบัดนิเผาดา่นเกวียน เพือ่ศกึษาประวตัคิวามเปน็
มาและสืบคน้ภูมปิญัญาของผลติภัณฑเ์คร่ืองประดับดนิเผา 
รปูแบบและพฒันาการของผลติภณัฑท์ีส่ง่ผลตอ่การสง่เสรมิ
การขาย แนวทางในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่อง
ประดับดินเผาในอนาคต เป็นต้น
  4.2 แบบสมัภาษณส์มาชกิกลุม่เครือ่งประดบั
ดนิเผาดา่นเกวยีน เพือ่ศกึษาถงึบรบิททีส่ง่ผลตอ่พฒันาการ
ของบรรจภัุณฑเ์ครือ่งประดบัดนิเผาจากอดตีจนถงึปจัจบุนั 
บริบทของกลุ่ม ข้อจำากัด ความต้องการและแนวทาง รวม
ทั้งปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์
 5. รวบรวมข้อมูล จากเอกสารและแบบ
สัมภาษณ์ นำามาให้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
สังเคราะห์แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สำาหรับกลุ่มเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน 
 6. การประเมินความพึงพอใจเพื่อคัดเลือกรูป
แบบผลงานสำาหรับพัฒนาเป็นต้นแบบบรรจุภัณฑ์ จาก
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การจัดเวทีการมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์
ตามความตอ้งการของกลุม่เครือ่งประดบัดนิเผาดา่นเกวียน 
โดยใช้เทคนิคการพูดคุยเพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็น
ต่อผลงานที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการออกแบบกราฟกิ ตราสญัลกัษณ ์และโครงสรา้ง
บรรจุภัณฑ์ จากการร่วมคัดเลือกรูปแบบและแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา โดยหลังจากการได้
ทดลองผลติตน้แบบบรรจภุณัฑท์ีส่มบรูณแ์ลว้ จงึนำาผลงาน
ต้นแบบกลับมาให้ตัวแทนกลุ่มเครื่องประดับดินเผาด่าน
เกวียนทำาการประเมินความพึงพอใจต่อผลงานอีกครั้งหนึ่ง 
7. การประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจจากผู้บริโภค โดยการสุ่มตัวอย่างจากบุคคลทั่วไปซึ่ง
เป็นตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคจำานวน 50 คน ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้
เกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยการเกบ็สถิตผิลการประเมนิแบบ
มาตราส่วนกำาหนดค่าคะแนน

อภิปรายผล
 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับดินเผาด่าน
เกวียนเพื่อสร้างเอกลักษณ์และส่งเสริมการขาย เป็นการ
พัฒนาต่อยอดรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
เครื่องประดับดินเผาของด่านเกวียน มีพัฒนาการจากอดีต
ที่ใช้เพียงเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์และอำานวยความสะดวก
ในการขนส่งและจัดจำาหน่ายสินค้า จนถึงปัจจุบันผลงาน
วิจัยชุดนี้ เป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นเพื่อให้ทำาหน้าที่ปกป้องคุ้มครอง หรือห่อหุ้มผลิตภัณฑ์
ภายในให้ปลอดภัย สะดวกต่อการขนส่ง เอื้ออำานวยให้เกิด
ผลประโยชน์ในทางการค้าและการบริโภค ตลอดจนเป็น
สื่อช่วยประชาสัมพันธ์สินค้า ซึ่งถือว่าทำาหน้าที่ได้สมบูรณ์
ทั้งทางด้านเทคนิค และด้านการตลาด ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดด้านหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ของ ปุ่น และสมพร คง
เจริญเกียรติ (2541)
 ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงบริบทของพื้นท่ี และความ
เป็นมา ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของบรรจุภัณฑ์ได้พบว่า 
มูลเหตุที่ทำาให้พัฒนาการของบรรจุภัณฑ์สำาหรับผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียนเป็นไปอย่างเช่ือง
ช้าและขาดความต่อเนื่อง ส่วนหน่ึงมาจากการขาดความ
เขา้ใจ แรงจงูใจ ตลอดจนทนุทรพัยใ์นการพฒันาบรรจภุณัฑ ์
เนื่องจากในกระบวนการผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ัน 

เปน็การเพิม่ตน้ทนุในการผลติซึง่ส่งผลกระทบอยา่งมากกบั
ผูผ้ลติทีมี่กำาลงัทรพัยน์อ้ย ทำาให้การเปลีย่นแปลงรปูแบบใน
แต่ละครั้งจึงต้องพิจารณาความคุ้มค่าอย่างถี่ถ้วน
 การพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ให้
กับกลุ่มเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน ผู้วิจัยได้พัฒนา
ต่อยอดจากรูปแบบเดิม ซึ่งกลุ่มมีความต้องการที่จะปรับ
เปล่ียนรูปแบบให้มีความทันสมัย น่าสนใจมากขึ้นอีกทั้งมี
ความคิดเห็นในการปรับเปลี่ยน ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้
ในตราสญัลักษณ ์ในประโยค “Dankwien clay ornament 
group” ให้เป็น “Dankwien clay jewelry group”เพื่อใ
ห้มีความหมายที่เหมาะสมถูกต้องมากยิ่งขึ้น
 ผูว้จิยัไดม้แีนวทางในการออกแบบตราสญัลกัษณ ์
คุณลักษณะของตราสัญลักษณ์อันได้แก่ มีความหมาย มี
ความเหมาะสมกับเนื้อหาที่สื่อถึงความเป็นผลิตภัณฑ์ของ
หมู่บ้านด่านเกวียน โดยยังคงรูปลักษณ์ของล้อเกวียนไว้
เปน็สือ่สญัลกัษณ ์แตม่กีารออกแบบและตดัทอนใหม้คีวาม
งาม ออ่นชอ้ยเหมาะสมกบัภาพลกัษณข์องผลติภัณฑเ์ครือ่ง
ประดับ มีความร่วมสมัย สร้างความน่าเชื่อถือ มีเอกลักษณ์
โดยการผสมผสานลักษณะการร้อยลูกปัดดินเผาและใช้
กราฟิกล้อเกวียนแทนจี้ เพื่อส่ือถึงความเป็นเคร่ืองประดับ
ดินเผาทำามือของด่านเกวียน สีที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจ
ใช้โครงสีนำ้าตาล ที่สื่อถึงวัสดุดินทั้งก่อนและหลังการเผา มี
ความเรยีบงา่ย มคีวามเปน็สากล ใชป้ระโยชนไ์ดห้ลากหลาย 
มคีวามเปน็เอกภาพ และมคีวามเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย
และภาพลกัษณข์องกลุม่ ซึง่สอดคลอ้งกบัทองเจือ เขยีดทอง 
(2542)
 ในส่วนของการออกแบบบรรจภัุณฑ์ผูวิ้จยัไดแ้บง่
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อกำาหนดรูปลักษณะ โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ วัสดุที่ใช้
ตลอดจนกรรมวธิกีารผลิต การบรรจ ุตลอดจนการขนส่งเกบ็
รกัษาผลิตภณัฑแ์ละบรรจภัุณฑน์บัตัง้แตจ่ดุผลติจนถงึมอืผู้
บริโภค และการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ให้สร้างสรรค์ 
สามารถสื่อสาร สื่อความหมาย ความเข้าใจ ในส่วนที่จะให้
ผลทางดา้นจติวทิยา โดยไดท้ำาการออกแบบและผลติบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อเป็นต้นแบบจำานวน 4 ชุด ตามความประสงค์ของ
ผู้ประกอบการ
 ผูว้จัิยไดผ้สมผสานแนวความคดิในการออกแบบ
สู่การพัฒนาเอกลักษณ์ของตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์
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ของกลุ่มให้มีรูปแบบและเนื้อหาที่ครบถ้วนตามหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์อันได้แก่
 1. การบรรจุและการคุ้มครองป้องกันโดยใช้รูปแบบของบรรจุภัณฑ์รูปแบบสี่เหล่ียมที่มีคุณลักษณะในการถ่าย
เทนำ้าหนักกดทับ เป็นรูปแบบปิดเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น รวมทั้งยังช่วยยึดรูปทรงของผลิตภัณฑ์ให้สวยงามและไม่
เคลื่อนที่เพื่อกันการกระทบกระเทือนหรือขูดจนเกิดรอย
 2. การบง่ช้ีถงึผลติภณัฑ ์โดยการเนน้ใชโ้ครงสนีำา้ตาลทีสื่อ่ถงึผลิตภัณฑด์นิเผา ใช้ลวดลายกราฟกิทีส่ื่อถงึผลิตภัณฑ์
เครือ่งประดบัดนิเผา และมกีารจดัวางตวัอกัษรใหม้ลีกัษณะของรปูทรงหมอ้ดนิเผา เพือ่สือ่ถงึกระบวนการผลติและผลติภณัฑ์
ขึ้นชื่อของด่านเกวียนอันได้แก่ภาชนะดินเผา
 3. การอำานวยความสะดวกในการใช้สอย รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดเน้นการออกแบบเพื่อสะดวกต่อการ
ใช้สอยในลักษณะของการจัดวาง จัดเก็บ และนำาสินค้าออกมาทดลองได้อย่างสะดวกโดยไม่สร้างความเสียหายกับตัวบรรจุ
ภัณฑ์
 4. การดึงดูดความสนใจผู้บริโภคและการส่งเสริมการตลาด โดยการออกแบบเน้นแสดงสินค้าอย่างชัดเจน
รปูแบบโครงสแีละกราฟกิเนน้ความเรยีบงา่ยเพือ่ชว่ยใหส้นิคา้มคีวามโดดเดน่สะดดุตา มกีารนำาเสนอขอ้มลูและรายละเอยีด
ในด้านการประชามสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน
 5. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต้นทุน ซึ่งแบ่งออกเป็นรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ผู้วิจัยได้คัดเลือกวัสดุ คำานวณขนาด
โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์เพื่อจำากัดขนาดหน้ากระดาษ จำานวนช้ิน รูปแบบการตัดเจาะ ลดปริมาณการใช้สีซึ่งเป็นต้นทุน
ในการผลติดว้ยการใชก้ระดาษรกัษโ์ลกเปน็พืน้สทีีม่ปีระโยชนใ์นดา้นของความสวยงามของโครงสนีำา้ตาลทีส่ือ่ถงึความเปน็
ธรรมชาต ิตลอดจนเปน็มติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เปน็การใชท้รพัยากรการพมิพอ์ยา่งคุม้คา่ อกีทัง้ยงัเสนอบรรจภุณัฑห์ลงัการขาย
รูปทรงหม้อดินเผาขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในพื้นที่และกลุ่มมีความสามารถในการผลิตได้เอง อีกทั้งยังลดต้นทุน
การพิมพ์ โดยการลดขนาดของข้อมูลในรูปแบบของป้ายห้อยขนาดเล็ก ซึ่งเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ต้นทุนในการ
ผลติทีร่าคาถกูกวา่การผลิตกลอ่งโดยระบบอตุสาหกรรมการพิมพเ์ปน็อยา่งมาก ซึง่ถอืเปน็การพฒันาบรรจภัุณฑใ์นรปูแบบ
ที่ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องหน้าที่บรรจุภัณฑ์ของ ประชิด ทิณบุตร 
(2531) และบทความของ ปุ่น และสมพร คงเจริญเกียรติ (2541)

(ก) บรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม (ข) บรรจุภัณฑ์รูปแบบปรับปรุงชุดที่ 1 (ค) บรรจุภัณฑ์รูปแบบปรับปรุงชุดที่ 2 
(ง) บรรจุภัณฑ์รูปแบบปรับปรุงชุดที่ 3 (จ) บรรจุภัณฑ์รูปแบบปรับปรุงชุดที่ 4

 ดา้นการประเมนิความพงึพอใจ สอดคลอ้งกบัการประเมนิความพงึพอใจของงานวจิยัของ รจนา จนัทราสา (2555) 
ที่กล่าวถึงการประเมินความพึงพอใจแบบมีส่วนร่วม และประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ โดย
เครือ่งมอืในการวจิยัประกอบดว้ย แบบสอบถามทัง้ปลายปดิและปลายเปดิ รวมทัง้การลงพืน้ทีแ่ลกเปลีย่นความคดิเหน็และ
การเรียนรูร่้วมกันกบัผูผ้ลติผลติภณัฑช์มุชน โดยใช้การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ และการวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา โดยมกีาร
กำาหนดแนวคำาถามในการประเมินความพึงพอใจที่สอดคล้องกับบทความของ SHIMAGUCHI (1985) เรื่องบรรจุภัณฑ์กับ
บทบาทหนา้ทีใ่นการตลาดทีก่ลา่วไวใ้นหนงัสอื PACKAGE DESIGN IN JAPAN. VOL.1 ในการประเมนิ ดา้นคุณลักษณะการ
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บรรจุและการคุ้มครองป้องกัน การบ่งชี้เอกลักษณ์องค์กร
และผลติภณัฑ ์การอำานวยความสะดวกในการใชง้าน ความ
สวยงามและดึงดูดความสนใจต่อผู้บริโภค ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ 

สรุปผลการวิจัย
 สำาหรับการวจิยัในครัง้นีผู้วิ้จยัมุง่สรา้งผลงานการ
ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มผู้ประกอบการเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน 
โดยใชก้ระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มในการ
ศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งเป็นรูปแบบในการสร้าง
องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับชุมชนเพื่อให้เกิดการ
ตระหนักถึงคุณค่าตลอดจนความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ
ผลงานออกแบบที่เกิดจากความคิดเห็นร่วมกันของกลุ่ม 
เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาและต่อยอดผลงานใน
โอกาสต่อไป 

ข้อเสนอแนะ
 จากการดำาเนินการในกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้เรียนรู้ถึงความสำาคัญในกระบวนการทำางานที่ต้อง
ดำาเนินการหลายฝ่าย ความสำาคัญของการวางแผน การเต
รียมความพร้อมตลอดจนการดำาเนินการ เพื่อให้บรรลุผล
ตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งนอกจากเรื่องของความพร้อม
ของผู้วิจัยแล้ว สิ่งสำาคัญคือการปฏิบัติตัวในการเข้าถึงกลุ่ม
เปา้หมายซึง่เปน็ชาวบา้นในชมุชน การสรา้งมติรภาพ ความ
จรงิใจ การใหเ้กยีรตแิละมคีวามเคารพตอ่กลุม่เปา้หมายทีม่ี
ส่วนในการถ่ายทอดความรู้ ให้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้
วิจัย ซึ่งจะช่วยให้ผลงานวิจัยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ
 การวิจยัครัง้นีเ้ปน็การศกึษาพฒันาผลติภณัฑง์านทอเส่ือกก ของกลุ่มแมบ่า้นตำาบลตาเปก๊ อำาเภอเฉลิมพระเกยีรติ 
จงัหวดับรุรัีมย ์เปน็การพัฒนาผลิตภณัฑเ์พ่ือเป็นสนิคา้เพือ่การจำาหน่าย โดยมวัีตถปุระสงค ์1) เพือ่ศกึษาบริบทและผลติภณัฑ์
การแปรรูปงานทอเสื่อกก กลุ่มแม่บ้านตำาบลตาเป๊ก อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อออกแบบและพัฒนา
ผลติภณัฑแ์ปรรูปสนิคา้ จากงานทอเสือ่กก กลุม่แมบ่า้นตำาบลตาเปก๊ 3) เพือ่ประเมนิความพงึพอใจทีมี่ตอ่ตน้แบบผลิตภณัฑ์
จากงานทอเสื่อกก ของกลุ่มผู้จำาหน่าย และผู้บริโภค ที่ได้ออกแบบพัฒนาแล้ว กลุ่มทอเสื่อกกตำาบลตาเป๊กผลิตสินค้างาน
หตัถกรรม ทอเสือ่กกไวใ้ชใ้นครวัเรอืนและจำาหนา่ยเปน็สนิคา้ ไดแ้ก ่เสือ่ปูลาด เสือ่พบั และมลีวดลายเปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะ
ถิ่น ยังไม่มีส่วนของการแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า ผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการรูปแบบสินค้า ผ่านการพิจารณาหารูป
แบบที่เหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ พบว่า กล่องใส่ผ้าเช็ดตัว มีความเหมาะสมที่สุด อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.25, S.D. = 0.56) ลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนเป็นฝาเปิดจากวัสดุงานทอเสื่อกก โดยมีการเย็บ
ฝังแม่เหล็กกระดุมบริเวณฝาพับ วัสดุโครงสร้างภายนอกเป็นเสื่อกกลวดลาย ชิ้นงานเป็นแผ่นนำามาตัดให้ได้ขนาด ชั้นกลาง
เปน็กระดาษแขง็เทา ขาว ขนาดบาง ชัน้ในสดุเปน็ผา้สกัหลาดสีเทา ด้านในมกีารแบง่ชอ่งเพือ่บรรจผุา้เชด็ตวัขนาดเลก็ได ้4 
ชอ่ง และแผน่กัน้กลางสามารถพบัแนบพืน้กลอ่งได ้บรเิวณดา้นหนา้ฝาเปดิมกีารบผุ้าไหมหรือผา้ฝ้ายลวดลาย เพิม่คณุคา่แก่
ผลิตภัณฑ์ มีการเย็บริมของเสื่อกกด้วยผ้าสักหลาดสีนำ้าตาล ด้านข้างทั้งสองมีมือจับที่ทำาจากผ้า การนำาต้นแบบผลิตภัณฑ์
จากงานทอเส่ือกก สอบถามความพึงพอใจของผู้จำาหน่ายและผู้บริโภค ท่ีมีต่อการต้นแบบผลิตภัณฑ์งานทอเส่ือกก พบว่า 
ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานทอเส่ือกก ของกลุ่มแม่บ้านตำาบลตาเป๊ก อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์ ที่ได้ออกแบบพัฒนาแล้ว ของผู้จำาหน่าย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจดังนี้ ผู้จำาหน่าย มีพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
( =4.23, S.D. = 0.68) ผู้บริโภค มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.69) สรุปได้ว่าความพึงพอใจของ
ผูจ้ำาหนา่ยและผูบ้รโิภคอยูใ่นทศิทางเดียวกนั การพฒันาสนิคา้แปรรปูงานทอเสือ่กกในคร้ังนี ้เปน็การอนุรกัษไ์วซ้ึง่ภมูปัิญญา
ท้องถิ่นงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ให้สามารถเผยแพร่เป็นมรดกไปยังของลูกหลาน ส่งเสริมรายได้สร้างความเจริญแก่ท้อง
ถิ่นและชุมชน ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นจากการสร้างระบบนิเวศการเพาะปลูก เกิดความสมดุลของกระบวนการผลิตด้าน
ทรพัยากรวตัถแุละทรพัยากรแรงงานในทอ้งถิน่ใหเ้กดิรายได ้สรา้งการหมนุเวยีนเศรษฐกจิ เกดิระบบการพฒันาอยา่งยัง่ยนื

คำาสำาคัญ : การออกแบบ, การพัฒนา, งานทอเสื่อกก

14 
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก กลุ่มแม่บ้านตำาบลตาเป๊ก
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Abstract
 This research was a study of product 
development of woven reed mats of the group Ta 
Pek women's group in Chaloem Phra Kiat District, 
Buriram province. The objectives of this research 
were: 1) to study the pattern of woven reed mats 
from Ta Pek women's group in Chaloem Phra Kiat 
district, Buriram province, 2) to design and develop 
the products processed from woven reed mats 
by Ta Pek women's group, and 3) to evaluate the 
satisfaction the product of woven reed mats from 
seller and customers. They were a handicrafts 
production group to make the product of reed mat 
used in household and to distribute the products 
by using patterns of unique endemic. Also they 
weren’t process as a part of product to supplier. 
The researcher studied the pattern the products 
by search for the appropriate pattern of products 
from expert worker in a field of industrial design. 
The results revealed that the most suitable was 
towel box which was at a high level ( = 4.25 and 
S.D = 0.56). The pattern of product was a rectangular
box, the top of box was open made of material 
woven reed mats by using the magnetic button in 
the fold of box. The structure of external material 
was made of woven reed mats by cutting the 
sheets on size, the middle was a thin cardboard 
made of white and gray colors, Inside of box was 
a gray flannel. The box, there are four channels for 
packing small towels, the foldable middle baffle 
attached to the box. The front cover had a padded 
silk or cotton to increase value of the product; a 
rim of reed mats with brown tweed and the both 
sides had handles made of fabric. The prototype 
products from woven reed mats were used for 
survey of the satisfaction from suppliers and 
consumers. The overall satisfaction level towards 
the prototype product from woven reed mats was 

at a high level as follows: suppliers’ satisfaction 
was at a high level ( =4.23 and S.D = 0.68) and 
customers’ satisfaction was at a high level ( =4.38 
and S.D = 0.69). This indicated that satisfaction 
of suppliers and consumers were at the same 
direction. The development product of weaving 
reed mats was to conserve local handicraft as 
heritage for descendant, to promote income and 
generate prosperity for communities. They used 
local resources to create ecological cultivation. 
It became to increase the balance of the manu-
facturing process in material resources and labor 
resources in local revenue. They created a circle 
of economy system to improve the economic 
sustainable development. 

Keywords: Design, Development, Product from 
Woven Reed Mats 

บทนำา
 ในปจัจบัุนงานหตัถกรรมในประเทศกำาลังพฒันา
เป็นแหล่งสร้างรายได้สำาหรับผู้ใช้แรงงานในหลายประเทศ 
เป็นสินค้าส่งออกที่สำาคัญ การผลิตงานหัตถกรรมเป็นที่
นยิมเนือ่งจากใช้เงินลงทุนน้อย ชัว่โมงการทำางานทีย่ืดหยุ่น 
สามารถทำางานทีบ่า้นได ้และมอีสิระในการบรหิารธรุกิจของ
ตนเอง โดยการใช้โอกาสในการทำางานระหว่างนอกฤดูกาล
เก็บเกี่ยว มาผลิตงานหัตถกรรมในครอบครัวใช้แรงงานใน
ท้องถิ่น ผลิตมาเพื่อใช้สอยในครอบครัว แจกญาติพี่น้อง 
การทำาบุญถวายเป็นปัจจัย และจำาหน่ายเป็นของที่ระลึก 
ถือเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มี
คุณค่าต่อชุมชน เกิดการสร้างรายได้ ผู้ผลิตจะต้องศึกษา
หาความรู้ทางด้านแนวคิด กรรมวิธีการผลิต ให้เกิดทักษะ
ความชำานาญ (พิทักษ์ น้อยวังคลัง, 2544 : 57)
 กลุ่มแมบ่า้นตำาบลตาเปก๊ อำาเภอเฉลิมพระเกยีรต ิ
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มผู้ผลิตเส่ือกก ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ใช้เวลาว่างจากฤดูกาล
ทำานารวมตัวกันมาทอเส่ือกก สำาหรับใช้ในครัวเรือน และ
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นำาออกจำาหนา่ยเปน็อาชพีเสรมิสรา้งรายไดใ้หกั้บครอบครวั 
จากการทอเสือ่ปลูาด มกีารพฒันาดดัแปลงเป็นเสือ่แบบพบั 
เพื่อการจำาหน่าย และยังถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาให้แก่
บุตรหลานในชุมชน โดยยึดหลักปฏิบัติ คือ “ชุมชนมีส่วน
ร่วม ชุมชนรับประโยชน์ ชุมชนสามัคคี” จากการสำารวจ
พืน้ทีพ่บวา่ สนิคา้ทีม่อียูยั่งไมมี่การแปรรปูผลติภณัฑม์าเปน็
สนิคา้ทีป่ระโยชนใ์ชส้อย จงึเปน็ปจัจัยทีจ่ะศกึษาเพือ่พฒันา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิด เพิ่มมูลค่าขึ้นมาเป็นที่ยอมรับ 
และเป็นทีต่อ้งการของตลาด จงึควรทีจ่ะเพิม่ชนดิของสนิคา้
ใหม้คีวามหลากหลายยิง่ข้ึน จะตอ้งมกีารศกึษาเพือ่คน้หาวธิี
การออกแบบสร้างสรรคก์ารแปรรปูผลติภณัฑ ์ใหเ้กดิความ
ชำานาญของฝมีอืแรงงานในการผลติสนิคา้ใหไ้ด้ออกมาอยา่ง
มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 
(วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2532 : 89)
 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยนำาเอาองค์ความรู้ด้าน
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบอย่างยั่งยืน 
มีแนวคิดจะทำาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
งานทอเสื่อกก สร้างจุดเด่นของวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าให้กับ
งานหัตถกรรมพื้นบ้านต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์
หัตถกรรมท้องถ่ินเป็นมรดกให้ลูกหลาน เผยแพร่ให้เป็นที่
รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมรายได้สร้างความเจริญแก่
ท้องถิ่นและชุมชน ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นจากการสร้าง
ระบบนเิวศการเพาะปลกูตน้กกนำามาแปรรปูเปน็ผลติภณัฑ ์
เกิดความสมดุลของกระบวนการผลิตด้านทรัพยากรวัตถุ
และทรัพยากรแรงงานในท้องถิ่นให้เกิดรายได้ สร้างการ
หมุนเวียนเศรษฐกิจต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เ พ่ื อ ศึ กษ าบริ บทและผลิ ตภัณฑ์ ก า ร
แปรรูปงานทอเสื่อกก กลุ่มแม่บ้านตำาบลตาเป๊ก อำาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
สินค้า จากงานทอเสื่อกก กลุ่มแม่บ้านตำาบลตาเป๊ก
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก ของกลุ่มผู้จำาหน่าย และผู้
บริโภค

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก กลุ่มแม่บ้านตำาบลตาเป๊ก 
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และเพื่อหาความ
พงึพอใจทีมี่ตอ่ตน้แบบผลติภณัฑง์านเสือ่กก ผูว้จิยัได้ดำาเนิน
การวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษากระบวนบริบทและ
ผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก กลุ่มแม่บ้านตำาบลตาเป๊ก 
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
  ประชากร หมายถึง กลุม่ผูผ้ลติเสือ่กกในพืน้ที่
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีประสบการณ์
ในการผลิตงานทอเสื่อกก ไม่ตำ่ากว่า 5 ปี จำานวน 100 คน
กลุ่มตวัอยา่ง หมายถงึ กลุม่แมบ่า้นทอเสือ่กกตำาบลตาเปก๊ 
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีประสบการณ์
ในการผลติงานทอเสือ่กก ไมต่ำา่กว่า 5 ป ีจำานวน 30 คน โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง( Purposive sampling) (อ้าง
ใน นิรัช สุดสังข์, 2548 : 48)
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์
ความต้องการ การออกแบบ
  กิจกรรมการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ การ
สังเกต การถ่ายรูป และจดบันทึก
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานทอเส่ือกก กลุ่มแม่
บ้านตำาบลตาเป๊ก อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
  ประชากร  หมายถึง  ผู้ เชี่ ยวชาญด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีรัมย์  โดยมี
ประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ตำ่ากว่า 5 ปี 
จำานวน 5 คน
  กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รีรัมย์  โดยมี
ประสบการณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ตำ่ากว่า 5 ปี 
จำานวน 3 คน
  เคร่ืองมือทีใ่ชใ้นการวจิยั แบบสอบถามความ
พึงพอใจการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานทอ
เสื่อกก กลุ่มแม่บ้านตำาบลตาเป๊ก อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ 



134 ปีที่ 14 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน) 2559รมยสาร

จังหวัดบุรีรัมย์
  กิจกรรมการเก็บข้อมูล นำาเสนอภาพร่าง 3 
รูปแบบ การสอบถาม การถ่ายรูป และจดบันทึก
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
งานตน้แบบผลติภณัฑจ์ากงานทอเสือ่กก กลุ่มแมบ่า้นตำาบล
ตาเป๊ก อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
  ประชากร ได้แก่ กลุ่มจำาหน่ายและผู้บริโภค
สนิคา้งานหตัถกรรม อำาเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดับรุรีมัย ์
จำานวน 200 คน
  กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มจำาหน่ายและผู้บริโภค
สนิคา้งานหตัถกรรม อำาเภอเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดับรุรีมัย ์
จำานวน 100 คน แบ่งออกเป็น 1) กลุ่มจำาหน่ายสินค้างาน
หัตถกรรม อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 
30 คน 2) กลุ่มผู้บริโภคสินค้างานหัตถกรรม อำาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 70 คน
  กิจกรรมการเก็บข้อมูล นำาเสนอต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก กลุ่มแม่บ้านตำาบลตาเป๊ก 
อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ การสอบถาม การ
ถ่ายรูป และจดบันทึก

ผลการวิจัย
 จากการศกึษาสามารถสรปุผลการศกึษาตามขัน้
ตอนในการดำาเนนิการวจัิยทีส่อดคลอ้งกับวตัถปุระสงคข์อง
การวิจัย ดังนี้
 1. ส รุปผลข้ันตอนการศึกษาบริบทและ
ผลิตภัณฑ์การแปรรูปงานทอเสื่อกก
 กลุ่มทอเส่ือกก เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตข้ึนโดย
กลุ่มแม่บ้าน บ้านตาเป๊ก หมู่ท่ี ๑ ตำาบลตาเป๊ก อำาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยประธานกลุ่ม คือ นาง
อุทัย เทียนทอง ปัจจุบันมีสมาชิกแม่บ้านงานทอเสื่อกก 
จำานวน 36 คน ทางกลุ่มทอเสื่อแม่บ้านตำาบลตาเป๊กน้ัน 
ยังไม่มีส่วนของการแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการ
จำาหน่าย ต้องอาศัยการเรียนรู้ด้านรูปแบบสินค้าที่ต้องการ 
กระบวนการแปรรูป ซึ่งน่าจะเพิ่มมูลค่าในการจำาหน่ายได้ 
จึงได้มีการสำารวจความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ การ
แปรรูปเสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีรูปแบบท่ีหลาก
หลายและทันสมัย และเป็นท่ีต้องการของตลาดส่งเสริม
การสร้างรายได้ให้กับชุมชน ต้องการการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐในการจัดช่องทางการจำาหน่ายให้เป็นที่
รู้จักกันมากขึ้น สินค้าที่ผลิตและจำาหน่ายแก่ผู้บริโภค นัก
ท่องเที่ยว พอที่จะสรุปได้ว่ามีรูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 2 
รูปแบบ คือ 1) เสื่อปูนั่งชนิดม้วน เป็นการทอลายขัดพื้น
ฐาน โดยมีการสลับสีของการย้อมต้นกก เสื่อชนิดนี้นิยมใช้
กันอย่างแพร่หลาย มีการใช้งานกันอยู่ทุกครัวเรือน บริเวณ
ปลายขอบนยิมใชว้สัดผุ้าเยบ็ในการเก็บรมิ ขนาดของเสือ่จงึ
มขีนาดยาวตามลำาตน้กก ขนาดของเสือ่กกชนดิม้วน ขึน้อยู่
กบัความยาวลำาตน้ของกก โดยทีน่ยิมผลิตไดแ้ก ่ขนาดความ
กว้าง 1.20-1.50 เมตร ส่วนขนาดความยาวประมาณ 1.80 
-2.00 เมตร 2) เส่ือปนูัง่ชนดิพบั ลวดลายการทอเส่ือกกของ
กลุ่มแม่บ้านตำาบลตาเป๊ก เกิดจากการคัดลอกลายจากการ
ทอผา้ไหมและผา้ฝา้ยลวดลายวฒันธรรมทางอสีาน นำาลาย
มาใช้ในการทอเสื่อกก ลักษณะลวดลายมีการตัดทอนรูป
ทรงมาจากธรรมชาติ และรูปทรงเรขาคณิต เดิมจากการ
ทอลายขิด ก็พัฒนามาเป็นลายยก ประยุกต์ใช้กันเรื่อยมา 
มกีารออกแบบลวดลายเพิม่ขึน้มาจากการประชมุหารอืกบั
สมาชิก จนถึงปัจจุบันมีลวดลายที่ผลิตทั้งหมด 6 ลวดลาย 
ดังต่อไปนี้ 1) ลายฝนดาวตก 2) ลายผีเสื้อ 3) ลายขิดพื้น
ฐาน 4) ลายขิดพื้นฐานสลับสี 5) ลายดอกกระจาย และ 6) 
ลายดอกมะลิ
 2. สรุปผลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปสินค้าจากงานทอเสื่อกก
  2.1 การศึกษาความตอ้งการรปูแบบผลิตภัณฑ์ 
ของกลุ่มแม่บ้านตำาบลตาเป๊ก อำาเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดับรุรีมัย ์เพือ่การพฒันาแปรรปูงานทอเส่ือกก สู่สินคา้
ประเภทต่างๆ โดยการออกแบบแบบร่าง
 จากการศึกษาข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูลความต้องการของผู้ผลิต จากการสัมภาษณ์ ทำาให้
ทราบถึงความต้องการของสินค้างานทอเสื่อกก สามารถ
แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) สินค้าผลิตภัณฑ์โคมไฟ 2) 
สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ 3) สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ
ตกแต่ง 4) สินค้าบรรจุภัณฑ์ 5) สินค้าเครื่องเรือน ผู้วิจัยได้
นำาผลสรุปการวิเคราะห์ความต้องการรูปแบบสินค้า นำามา
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก โดยการสร้างแบบร่าง 
(Idea Sketch) จากความต้องการของลูกค้า ขั้นตอนการ
สร้างแบบร่าง ด้านละ 10 แบบ ออกมาทั้งหมดเป็น 50 รูป
แบบ เพื่อผ่านกระบวนการคัดเลือกรูปแบบ
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  2.2 การออกแบบแบบร่าง เพื่อหารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์งานทอเสื่อกก โดยการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จาก
เสื่อกก โดยใช้ทฤษฎีหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
 ผลจากการออกแบบร่างรูปแบบผลิตภัณฑ์จาก
งานทอเสื่อกก กลุ่มแม่บ้านตำาบลตาเป๊ก จำานวน 50 รูป
แบบ มาประกอบการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รูปแบบที่ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้งาน การวิเคราะห์หารูปแบบที่
เหมาะสม โดยใช้ทฤษฎีหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้รูป
แบบทีม่คีวามเหมาะสมในการพฒันามา 2 อนัดบัสงูสดุดังนี ้
1) กลอ่งใส่ผา้เชด็ตวั ได้คา่คะแนนสงูสดุอันดบัที ่1 โดยได้คา่
คะแนนที่ 23 คะแนน 2) กระเป๋าสะพายข้าง ได้ค่าคะแนน
สูงสุดอันดับที่ 2 โดยได้ค่าคะแนนที่ 22 นำาแบบมาสร้าง
เป็นภาพ SKECTH DESIGN และภาพจำาลองเสมือนจริง 3 
มิติ ที่ใส่ลวดลายเส่ือกก นำาเสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
 2.3 การวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์นำาเสนอผู้
เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
 การนำาเสนอผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีประสบการณ์ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ไม่ตำ่ากว่า 5 ปี จำานวน 3 คน ได้ผลการประเมิน
รปูแบบทีเ่หมาะสมตอ่การพฒันาผลติภณัฑจ์ากงานทอเสือ่
กก พบว่า รูปแบบที่ 1 กล่องใส่ผ้าเช็ดตัว มีความเหมาะสม
ทีส่ดุ โดยภาพรวมมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.25, 
S.D. = 0.56)
 ผลติภณัฑก์ารแปรรปูงานทอเสือ่กก คอื กลอ่งใส่
ผา้เช็ดตวั มีลกัษณะเป็นกลอ่งสีเ่หลีย่มผนืผา้ ดา้นบนเปน็ฝา
เปดิจากวสัดงุานทอเส่ือกก โดยมกีารเยบ็ฝงัแมเ่หลก็กระดมุ
บรเิวณฝาพบั วสัดโุครงสรา้งภายนอกเปน็เส่ือกกลวดลายสี
ตามการผลิตของทางกลุ่มแม่บ้านตำาบลตาเป๊ก ชิ้นงานเป็น
แผน่นำามาตดัใหไ้ดข้นาด ชัน้กลางเปน็กระดาษแข็งเทา ขาว 
ขนาดบาง ชั้นในสุดเป็นผ้าสักหลาดสีเทา ด้านในมีการแบ่ง
ช่องเพื่อบรรจุผ้าเช็ดตัวขนาดเล็กได้ 4 ช่อง และแผ่นก้ัน
กลางสามารถพับแนบพื้นกล่องได้ บริเวณด้านหน้าฝาเปิด
มกีารบผุา้ไหมหรอืผา้ฝา้ยลวดลาย เพิม่คณุคา่แกผ่ลติภณัฑ ์
มีการเย็บริมของเสื่อกกด้วยผ้าสักหลาดสีนำ้าตาล ด้านข้าง
ทั้งสองมีมือจับที่ทำาจากผ้า โดยมีความเหมาะสมที่สุดด้าน

หน้าที่ใช้สอย
 3. ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้จำาหน่าย และผู้บริโภคที่มี
ต่อต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกกที่ได้พัฒนาแล้ว
 การนำาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก นำา
ไปเกบ็ขอ้มลูลงพืน้ทีไ่ปยงัรา้นจำาหนา่ยสนิคา้งานหัตถกรรม 
เพื่อแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้จำาหน่ายและผู้
บรโิภค ทีม่ผีลการตน้แบบผลติภณัฑง์านทอเสือ่กก ไดแ้ก ่ผู้
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้างานหัตถกรรม จำานวน 10 ร้าน 30 
คน และผู้บริโภค ได้แก่ นักท่องเท่ียวชมอุทยานประวัติศาสตร์
เขาพนมรุ้ง
และผู้เข้าชมร้านจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้างานหัตถกรรม 
จำานวน 70 คน รวมจำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน
 ผลการประเมนิความพงึพอใจ พบวา่ ระดบัความ
พึงพอใจที่มีต่อต้นแบบผลิตภัณฑ์จากงานทอเสื่อกก ของผู้
จำาหน่าย โดยภาพรวมมีความ ผู้จำาหน่ายมีพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( = 4.23, S.D. = 0.68) ผู้บริโภคมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.69)
 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้
จำาหน่าย และผู้บริโภคอยู่ในทิศทางเดียวกัน และจัดอยู่
เกณฑ์ระดับความพึงพอใจมากเช่นกัน

ภาพที ่1 ผลติภณัฑต์น้แบบงานทอเสือ่กก กลอ่งใสผ่า้เชด็ตวั
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อภิปรายผล
 การศึกษาบริบทของกลุ่มทอเสื่อกกแม่บ้าน
ตำาบลตาเป๊ก มีการผลิตสินค้าหัตถกรรมงานทอเสื่อกก 
เสื่อปูลาดชนิดม้วนและเสื่อแบบพับ ทางกลุ่มยังไม่มีส่วน
ของการแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการจำาหน่าย 
ให้มีรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย และเป็นที่ต้องการ
ของตลาดส่งเสริมการสร้างรายได้ ลวดลายการทอเสื่อกก
ของกลุ่มเกิดจากการคัดลอกลายจากการทอผ้าไหมและ
ผ้าฝ้ายลวดลายวัฒนธรรม ลักษณะลวดลายมีการตัดทอน
รูปทรงมาจากธรรมชาติ และรูปทรงเรขาคณิต เดิมจาก
การทอลายขิด ก็พัฒนามาเป็นลายยก การนำาลวดลายมา
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุงานทอเสื่อกก
ลวดลายผสมผสานเฉพาะถ่ิน สอดคล้องกับงานวิจัย ธัญ
ญาภักดิ ์ธเิดช (2554 : บทคดัย่อ) เรือ่งการศกึษาเอกลกัษณ์
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกลักษณ์ลวดลายล้านนา เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานเครื่องเรือน เป็นแนวทาง
การศึกษากระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ให้แก่กลุ่มแม่บ้านตำาบลตาเป๊ก
 การศึกษาความต้องการรูปแบบผลิตภัณฑ์ ของ
กลุ่มแม่บ้านตำาบลตาเป๊ก เพื่อการพัฒนาแปรรูปงานทอ
เสื่อกก ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลความต้องการของผู้ผลิต จาก
การสัมภาษณ์ ทำาให้ทราบถึงความต้องการของสินค้างาน
ทอเสื่อกก จากการสำารวจพื้นท่ีของกลุ่มผู้ผลิตแล้ว ควรที่
จะศึกษาความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการรูปแบบที่ได้มาซึ่งข้อมูลโดยตรง
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปงานทอเสื่อ
กก คือ กล่องใส่ผ้าเช็ดตัว เป็นการพัฒนาสินค้าจะต้อง
คำานึงถึงหลักการออกแบบและหลักการตลาด จะต้องเป็น
สินค้าที่มีนำ้าหนักเบาและขนาดพอเหมาะกับการเคลื่อน
ย้าย ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีใช้สอยติดตามตัว จะมีแรงจูงใจ
ในการซื้อ มากกว่าของใช้ในเคร่ืองเรือน และของประดับ
ตกแต่ง ด้านราคาจะต้องไม่สูงมากจนเกินไป สามารถเป็น
ที่ระลึกหรือของฝากได้ทุกเพศ ทุกวัย ใช้งานได้ทุกสถานที่ 
สามารถนำาไปเป็นสินค้าของท่ีระลึกเพื่อการจำาหน่ายของ
กลุม่แมบ่า้นตำาบลตาเปก๊ สง่เสรมิรายไดส้รา้งความเจรญิแก่
ทอ้งถิน่และชมุชน เพิม่มูลคา่ของงานทอเสือ่กกใหเ้ปน็ทีรู่จ้กั 
และเพิ่มรายได้แก่ชุมชนท้องถิ่น และเป็นการอนุรักษ์งาน

หัตถกรรมการทอเสื่อกก ที่กำาลังจะสูญหาย ให้มีแนวทาง
ในการประยุกต์และพัฒนาให้มากขึ้น การเผยแพร่ อนุรักษ์ 
สืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไปเกิดความสมดุลในการใช้
ทรพัยากรในทอ้งถิน่นเิวศการเพาะปลูกตน้กกนำามาแปรรปู
เป็นผลิตภัณฑ์ ตอบสนองการสร้างระบบความยั่งยืนแก่
ชุมชนและเศรษฐกิจต่อไป 

ข้อเสนอแนะ
 สำาหรับผู้จำาหน่ายได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนทำาให้ราคาค่าจ้างใน
งานการทอเสื่อกก หากชิ้นงานมีความขนาดใหญ่จนเกินไป 
การแปรรูป ใช้เวลานาน ไม่มีความคุ้มค่าที่สมดุลกับราคา
ตน้ทนุ สง่ผลให้ตอ้งกำาหนดราคาขายทีค่อ่นขา้งสงู แรงจงูใจ
ในการซื้อลดน้อยลง อีกทั้งรูปแบบผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมี
ความสัมพันธ์กับชีวิตประจำาวัน มีการถูกใช้งานทุกวัน และ
หากมกีารเคลือ่นยา้ยตดิตามตวันำาไปใชง้านไดท้กุสถานที ่ก็
จะมีความเหมาะสมและกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการซื้อ 
 สำาหรับผู้บริโภคได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การผลิต
สินค้ามุ่งเน้นเป็นของที่ระลึก เพื่อการจำาหน่าย จะต้องมี
ขนาดที่เหมาะสม สามารถพกพาได้ง่าย และราคาที่ไม่สูง
มากจนเกินไป และเป็นของฝากของที่ระลึกที่เหมาะสมกับ
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานที่ จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม
การขาย

การนำาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
 การศกึษาถงึความตอ้งการรปูแบบในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ จากการสำารวจพื้นที่ของกลุ่มผู้ผลิตแล้ว ควรท่ี
จะศึกษาความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการรูปแบบที่ได้มาซึ่งข้อมูลโดยตรง
การศึกษาในคร้ังน้ีมีแนวคิดศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ควรที่จะนำาการพิจารณารูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นตัวกำาหนด 
ก่อนที่จะนำาเอาปัจจัยรอง คือ ลวดลายงานทอเสื่อกก มา
พิจารณาหาความเหมาะสมพื้นที่ของผลิตภัณฑ์ ให้มีความ
สัมพันธ์ในการจัดวางอย่างเหมาะสม
 รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการวิเคราะห์ ที่มีค่า
คะแนนรองลงมา ในระดับอื่นๆ มีความน่าสนใจในการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์งานทอเส่ือกก สามารถเป็นแนวทางใน
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การพัฒนาต้นแบบได้เช่นกัน ตอบสนองความต้องการผู้บิโภคตามยุคสมัยพัฒนา
 การเลอืกรปูแบบผลติภณัฑใ์นการแปรรปูงานทอเสือ่กกนัน้ จะต้องคำานงึถงึหลกัการออกแบบและหลกัการตลาด 
จะตอ้งเปน็สนิค้าทีม่นีำา้หนกัเบาและขนาดพอเหมาะกบัการเคลือ่นยา้ย ประเภทผลติภณัฑท์ีใ่ช้สอยตดิตามตวั จะมีแรงจงูใจ
ในการซื้อ มากกว่าของใช้ในเครื่องเรือน และของประดับตกแต่ง ด้านราคาจะต้องไม่สูงมากจนเกินไป สามารถเป็นที่ระลึก
หรือของฝากได้ทุกเพศ ทุกวัย ใช้งานได้ทุกสถานที่
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาและพฒันาบรรจภัุณฑ์ขา้วแตน๋นำา้แตงโม และประเมนิความพงึพอใจของ
กลุ่มข้าวแต๋นนำ้าแตงโม บ้านม่วงทะเล ตำาบลแคนดง อำาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ สมาชิก
ผู้ประกอบการ กลุ่มข้าวแต๋นนำ้าแตงโม บ้านม่วงทะเล ตำาบลแคนดง อำาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้บริโภคใน
จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 30 คน โดยใช้วิธีเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และ
การสมัภาษณ ์สถิตทิีใ่ช้ในการวจิยัคอืคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และหลกัทฤษฎกีารออกแบบบรรจภุณัฑม์าประกอบการออกแบบ 
ผลการวิจัยพบว่าได้ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีขนาด 7 x 20 x 25 cm วัสดุประเภทกระดาษ สามารถบรรจุข้าวแต๋นขนาด 
4.00 x 5.50 cm ได้จำานวน 9 ชิ้น ผลการสำารวจความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจากตารางการวิเคราะห์กราฟิก
บนบรรจุภัณฑ์คือแบบท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 3.52 อยู่ในระดับมาก เพราะเป็นแบบท่ีสะดวกสบายในการพกพา มีช่องมองให้เห็นตัว
ผลิตภัณฑ์มตีวัหนงัสือท่ีโดดเดน่ มสีทีีส่ือ่ถงึผลติภณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งด ีและมคีวามนา่สนใจตรงตามความตอ้งการของกลุ่มผูผ้ลิต

คำาสำาคัญ : การออกแบบและพัฒนา, บรรจุภัณฑ์, ข้าวแต๋นนำ้าแตงโมตำาบลแคนดง อำาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

Abstract
 This research aimed to study and develop watermelon juice Khaotaen package using principle 
of package product design and to evaluate satisfaction of the people in local production groups at 
Muang thale Village, Khaen Dong Sub district, Khaen Dong District, Buriram Province. The population used 
in this research consisted of 30 entrepreneur and customers selected by purposive sampling method. 
The research tools were questionnaires and interviews. Percentage and Mean were used as statistically 
analysis tools. The design package was a paper type with the size of 7x20x25 cm. Each package could 
pack up to 9 pieces of 4.00x5.50 cm Khaotaen product. The table of graphic on package analysis was 
used to survey the satisfaction data. The result showed that the package no.1 had 3.52 satisfaction mean 

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนำ้าแตงโม 
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value which interpret to a high level of satisfaction. 
Package no.1 was considered easy to carry, able to 
see Khaotaen product through transparent part of 
the package, and designed by using proper color 
and outstanding letter. In conclusion, the design 
of package no.1 meets the people in production 
groups’ requirements.

Keywords: Design and Development, Packaging, 
Watermelon Juice KhaotanKaen Dong Subdistrict, 
Kaen Dong District, Buriram Province

บทนำา
 ข้าวแต๋นนำ้าแตงโมคือข้าวเหนียวนึ่งผสมนำ้า
แตงโมโดยนำาข้าวเหนียวมาขึ้นรูปต่างๆ เช่น วงกลม 
สี่เหลี่ยม แล้วตากแดดให้แห้งสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 
เมือ่ตอ้งการรบัประทานให้นำาไปทอดกรอบแล้วราดดว้ยนำา้
ออ้ย เปน็ขนมโบราณทำาเพือ่เลีย้งแขกในงานมงคลตา่งๆ เช่น 
งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำา
ขา้วมาถนอมอาหารเพือ่ยดือายดุว้ยวธิกีารแปรรปู บา้นมว่ง
ทะเล ตำาบลแคนดง อำาเภอแคนดง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรส่วนใหญ่ทำาอาชีพ
เกษตรกร เช่น ทำาไร่ ทำานา และประกอบอาชีพเสริม เช่น 
งานหัตถกรรม ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทอเสื่อกก งานจักสาน 
และแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ข้าวกระยาสารท ข้าว
แต๋น เป็นต้น กลุ่มอาชีพข้าวแต๋นนำ้าแตงโม ตำาบลแคนดง 
อำาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีชื่อโลโก้ผลิตภัณฑ์คือ 
“ขา้วแตน๋เงนิลา้น” เป็นกลุม่อาชีพหนึง่ทีย่ดึการทำาขา้วแตน๋
นำ้าแตงโมเป็นอาชีพหลักตั้งแต่ พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน 
จากอดีตที่เคยทำานาและรับจ้างท่ัวไป ทางกลุ่มได้เปลี่ยน
อาชีพมาทำาข้าวแต๋นนำ้าแตงโมขายเพราะสามารถสร้างราย
ไดใ้หก้บัครอบครวัจำานวนหลายแสนบาทตอ่ป ีเปน็กลุม่ทีม่ี
ความเข้มแข็ง จุดเด่นของข้าวแต๋นนำ้าแตงโมอำาเภอแคนดง 
คือใช้ข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดำาผสมกับนำ้าแตงโม
และนำาไปทอด ราดด้วยนำ้าอ้อย มีรสชาติอร่อยที่เป็นสูตร
ลับเฉพาะของกลุ่มและทางกลุ่มยังได้พัฒนารูปแบบของ
ขา้วแตน๋จากขนาดทีม่ลีกัษณะทรงกลมและใหญใ่หม้ขีนาด
ทีเ่ลก็ลงแตย่งัคงรูปแบบทรงกลมแบบเดมิไว ้เพ่ือใหห้ยบิจบั

และรบัประทานง่ายขึน้นบัเปน็รปูทรงทีไ่มค่อ่ยมทีีใ่ดทำา ถอื
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ทางกลุ่มคิดขึ้นเอง แต่บรรจุภัณฑ์ที่
ใช้ยังคงบรรจุในถุงแก้วพลาสติกใสท่ีไม่มีลวดลายหรือราย
ละเอียดมากนัก มีเพียงโลโก้สติ๊กเกอร์ชื่อที่ติดอยู่ด้านหน้า
ของถุง แล้วปิดปากถุงด้วยการมัดปากถุงด้วยเส้นลวด มี
จำาหนา่ยทัง้ในชมุชน ในจงัหวดับรุรีมัย ์และจงัหวดัใกลเ้คยีง 
อกีทัง้ยงัเป็นของฝากใหกั้บนกัทอ่งเทีย่วทีม่าเทีย่วในจงัหวดั
บรุรีมัย ์จากการทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มลูของกลุม่ขา้วแตน๋นำา้
แตงโมตำาบลแคนดง อำาเภอแคนดง ไดพ้บปญัหาหลกัๆ ของ
บรรจภัุณฑ์ คือ บรรจภัุณฑ์ไมส่ามารถปกปอ้งผลิตภัณฑด์า้น
ในได้เนือ่งจากลกัษณะของถงุแกว้พลาสตกิใสมีรปูทรงทีไ่ม่
เหมาะสมกับขนาดรูปแบบของข้าวแต๋น และบรรจุภัณฑ์
ไม่มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และไม่มีลวดลายกราฟิก
บนบรรจุภัณฑ์ทำาให้ผลิตภัณฑ์ขาดความน่าสนใจและไม่
เป็นที่จดจำาของผู้บริโภค อีกทั้งยังไม่สะดวกต่อการพกพา
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของซื้อของฝาก
 ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นความสำาคัญในการศึกษา
พัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนำ้าแตงโมตำาบลแคน
ดง อำาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ จึงหาแนวทางในการแก้
ปัญหาเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์และช่วยส่งเสริม
โอกาสให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อการขยายตลาดที่กว้างขึ้นและ
เพือ่สามารถนำาไปคดัสรรสดุยอดหนึง่ตำาบลหนึง่ผลติภณัฑ ์
(OTOP) ต่อไป

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนำ้า
แตงโม ของกลุ่มข้าวแต๋นนำ้าแตงโม บ้านม่วงทะเล ตำาบล
แคนดง อำาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
 2. ประเมินความพึงพอใจในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนำ้าแตงโม ของกลุ่มข้าวแต๋นนำ้าแตงโม 
บ้านม่วงทะเล ตำาบลแคนดง อำาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีดำาเนินวิจัย
 1. ศึกษาข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ
ข้าวแต๋นนำ้าแตงโม อำาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการ
ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
 2. ศึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาด 
ทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วัสดุ สี และกรรมวิธีการ
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ผลิตบรรจุภัณฑ์ จากแหล่งข้อมูลเอกสารตำารา และระบบสารสนเทศ
 3. รวบรวมเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา และสัมภาษณ์ ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล จากปัญหาที่ได้ มาสรุป 
และพัฒนาออกแบบร่าง
 4. นำาแบบที่ได้จากการพัฒนาออกแบบร่าง และผ่านความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ เมื่อมีการแก้ไขแบบปรับปรุงได้แบบที่สมบูรณ์ จึงนำามาเขียนแบบและออกแบบกราฟิกเพื่อทำาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
 5. ทดลองใช้บรรจุภัณฑ์ และสรุปประเมินผลที่ได้

ผลการวิจัย
 จากการศกึษาและพฒันาบรรจภุณัฑข์า้วแตน๋นำา้แตงโมบา้นมว่งทะเล ตำาบลแคนดง อำาเภอแคนดง จงัหวัดบรุรีมัย ์
ผู้วิจัยจึงขอนำาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอนดังนี้
 ตอนที่ 1 การศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนำ้า
แตงโม กลุ่มข้าวแต๋นนำ้าแตงโม บ้านม่วงทะเล ตำาบลแคนดง อำาเภอแคนดง 
จังหวัดบุรีรัมย์
  1.1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูจากการศกึษา กลุม่ขา้วแตน๋นำา้แตงโม
พบว่า ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นมีลักษณะเป็นทรงกระบอก มีขนาด 5.5x4.00 cm 
บรรจุได้ 9 ชิ้นต่อ 1 ห่อ บรรจุภัณฑ์เดิมเป็นถุงพลาสติกใส ขนาด 20x25cm 
บรรจุข้าวแต๋นแบบไม่เป็นระเบียบ มีเศษข้าวแต๋นหล่นใต้ถุงที่เกิดจากการทับ
ซ้อน หรือจากการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ มีโลโก้ฉลากสติ๊กเกอร์ติดด้านหน้า 
จำาหนา่ยตามรา้นคา้เอกชนในจังหวดับรุรีมัย ์และจงัหวดัใกลเ้คยีง บรรจภุณัฑ์
ที่จะพัฒนาใหม่มีขนาด 20x25 เท่าขนาดเดิม

  1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
  ส่วนที่ 1 ตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

สถานภาพส่วนบุคคล จำานวน 30 คน ร้อยละ

เพศ
เพศชาย 13 คน 43.33

เพศหญิง 17 คน 56.66

อายุ

20-25 ปี 21 คน 70.00

26-30 ปี 5 คน 16.66

31-35 ปี 4 คน 13.66

ระดับการศึกษา 

อนุปริญญา 6 คน 20.00

ปริญญาตรี 16 คน 53.33

ปริญญาโท 8 คน 26.66

ภาพที่ 1 ลักษณะของบรรจุภัณฑ์เดิม
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  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  จากการสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริโภค 30 คน คิดเป็นร้อยละในแต่ละหัวข้อได้ดังนี้ ผู้บริโภคที่ไม่เคย
บรโิภคขา้วแตน๋นำา้แตงโม รอ้ยละ 53.33 ซือ้ผลติภัณฑจ์ากตลาด รอ้ยละ 53.33 ไมเ่คยเหน็บรรจภุณัฑข์า้วแตน๋นำา้แตงโม ที่
นอกเหนอืจากถงุพลาสติก รอ้ยละ 73.33 ตอ้งการให้มกีารเปลีย่นแปลงบรรจุภัณฑข์า้วแตน๋ทีจ่ากเดมิบรรจดุว้ยถงุพลาสตกิ 
รอ้ยละ 86.66 ปจัจยัสิง่แรกทีท่ำาใหเ้ลอืกซือ้ผลติภณัฑค์อื ราคาทีเ่หมาะสม รอ้ยละ 76.66 รปูทรงทีเ่หมาะสมกบับรรจภัุณฑ์
ข้าวแต๋นนำ้าแตงโมคือ ทรงสี่เหลี่ยม ร้อยละ 76.66 วัสดุที่เหมาะสมในการทำาบรรจุภัณฑ์ที่สุดคือ กระดาษ ร้อยละ 60 ควร
มีการวางตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ไว้ที่ด้านหน้าของกล่อง ร้อยละ 56.66 กลุ่มสีที่เหมาะสมคือโทนสีสว่างสดใส ร้อยละ 60 
ควรมีหูหิ้วเพื่อสะดวกต่อการนำาพา ร้อยละ 90 และควรเจาะช่องให้มองเห็นข้าวแต๋นนำ้าแตงโม ร้อยละ 80
 ตอนที่ 2 การออกแบบและผลการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนำ้าแตงโม

ภาพที่ 2 การออกแบบร่าง (Sketch Design) กล่องข้าวแต๋นนำ้าแตงโมจำานวน 20 แบบ

 สรุปผลการคัดเลือกจากการคัดเลือกแบบโครงสร้างจาก 20 แบบ เหลือ 10 แบบ เหลือ 5 แบบ จนเหลือ 3 แบบ 
โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด 3 ท่านคอยคัดเลือกแบบ และนำาแบบที่ผู้เชี่ยวชาญคัดเลือกไปทำาต้นแบบต่อไป 

ภาพที่ 3 ออกแบบร่าง (Sketch Design) กล่องข้าวแต๋นนำ้าแตงโมปรับปรุงครั้งที่ 3 เหลือ 3 แบบ

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์

ลำาดับ หัวข้อพิจารณา
รูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3

1. มีความทนทาน 3.03 3.30 3.83

2. สะดวกในการขนย้ายและพกพา 3.26 3.36 3.93

3. เหมาะสมกับการใช้งาน 3.20 3.26 3.36

4. สามารถผลิตได้ง่าย 3.40 3.66 3.83
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ลำาดับ หัวข้อพิจารณา
รูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3

5. มีเอกลักษณ์ 3.66 3.06 3.40

6. ต้นทุนการผลิตไม่สูง 3.43 3.26 3.33

คะแนนเฉลี่ยรวม 3.33 3.31 3.61

 สรุป รูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีนำามาใช้ทำาบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนำา้แตงโม ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 2 คือ แบบท่ี 3
มคีา่เฉลีย่ 3.61 อยูใ่นระดบัมาก เปน็กลอ่งรูปทรงส่ีเหลีย่ม มหีหูิว้ ดา้นหนา้ของกลอ่งสามารถมองเหน็ผลติภณัฑท่ี์อยูภ่ายใน
ได้ มีความทนทาน ต้นทุนการผลิตไม่สูงมาก

 แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3

ภาพที่ 4 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนำ้าแตงโม จำานวน 3 รูปแบบ

 สรุปในการวเิคราะหเ์รือ่งของการออกแบบกราฟกิบนบรรจภัุณฑข์า้วแตน๋นำา้แตงโม ผลการวเิคราะหจ์ากตาราง
คือแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.52 อยู่ในระดับมาก เพราะเป็นแบบที่มีสะดวกสบายในการพกพา มีช่องมองให้เห็นตัวผลิตภัณฑ์ 
มีตัวหนังสือที่มีความสดใส และมีสีที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี และมีความน่าสนใจตรงตามความต้องการของกลุ่ม จึง
ได้มาเป็นบรรจุภัณฑ์ ดังภาพนี้
  

ภาพที่ 5 รูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนำ้าแตงโม 3 มิติและภาพคลี่
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ภาพที่ 6 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนำ้าแตงโม

อภิปรายผล
 หลงัจากการวเิคราะหข์อ้มลูแลว้ สามารถอภปิรายผลตามวตัถปุระสงคไ์ดด้งันี ้จากกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาและ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนำ้าแตงโม ตำาบลแคนดง อำาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า จากปัญหาหลักของบรรจุภัณฑ์ผู้
วิจัยได้นำามาวิเคราะห์และพัฒนาวิธีการปกป้องข้าวแต๋นที่มีความกรอบ และเปราะแตกหักง่าย เดิมบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 1 เป็น
ถุงพลาสติกใสเพิ่มบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษชั้นที่ 2 เพื่อการปกป้องที่ดี เป็นกล่องกระดาษเนื่องจากต้นทุนไม่สูงมาก และ
ปกปิดชิ้นส่วนที่อาจมีการตกหล่นไปที่ก้นถุงแต่ยังมีช่องสำาหรับมองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านใน เพิ่มรายละเอียดในด้านที่มาของ
ผลิตภัณฑ์ คุณประโยชน์ต่างๆ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีกทั้งยังออกแบบลวดลายกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ตัวผลิตภัณฑ์และเพิ่มหูจับเพื่อให้สะดวกต่อการนำาพาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของจังหวัดบุรีรัมย์ และจากคะแนนการ
ประเมินความพึงพอใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นอยู่ในระดับมาก ดังน้ันบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนำ้าแตงโม ตำาบลแคนดง 
อำาเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถใช้เป็นต้นแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคได้

สรุปผล
 ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลที่ศึกษาทั้งหมด มาออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนำ้าแตงโม ที่มีรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ 
การใชส้ ีและกราฟกิบนบรรจภัุณฑใ์หม้ลีกัษณะทีเ่หมาะสม สามารถมองเหน็สนิคา้ดา้นในและสามารถพกพาไดส้ะดวก ผล
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้ใช้หลักทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้านประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม ต้นทุนการผลิต มา
ประกอบการออกแบบไดต้น้แบบบรรจภุณัฑท์ีม่ขีนาด 7x20x25cm ผลการนำาไปทดลองใช้เบือ้งตน้ สามารถบรรจขุา้วแตน๋
ขนาด 4.00x5.50cm จำานวน 9 ชิ้น จะสามารถบรรจุได้พอดี
 ผลการสำารวจความพึงพอใจของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นนำ้าแตงโมของผู้ตอบแบบสอบถามจำานวน 30 
คน ในการวเิคราะหเ์รือ่งของการออกแบบกราฟกิบนบรรจภุณัฑข์า้วแตน๋นำา้แตงโม ผลการวเิคราะหจ์ากตารางม ี3 รปูแบบ 
และแบบท่ีไดค้ะแนนมากทีส่ดุคอืแบบที ่1 มคีา่เฉลีย่ 3.52 อยูใ่นระดบัมาก เพราะสามารถพกพาไดส้ะดวก มชีอ่งมองใหเ้หน็
ตัวผลิตภัณฑ์ มีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และมีสีที่สื่อถึงผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี มีความน่าสนใจ ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่ม

ข้อเสนอแนะ
 ควรนำาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในหัวข้องานวิจัยนี้ไปพัฒนากับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน เช่น ขนมแบบแห้งที่กรอบและแตกง่าย เพื่อการปกป้องที่ดี และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ให้
ดียิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
 โครงการวจิยั “การพัฒนาเนือ้ดนิอำาเภอบา้นกรวด จงัหวดับรุรีมัย ์เพือ่ใชใ้นการขึน้รปูผลติภณัฑเ์คร่ืองปัน้ดนิเผา
แบบใบมีด (Jiggering)” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
พ.ศ. 2552 จากการศึกษาทดลองการนำาดินพื้นบ้านจากอำาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาแบบใบมีด (Jiggering) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาอัตราส่วนผสมของเนื้อดิน โดยใช้ทฤษฎีเชิงเส้น (Line 
Blend) มีวัตถุดิบ 2 ชนิด ได้แก่ ดินจากอำาเภอบ้านกรวด และดินดำาทั้งหมด 10 สูตร นำาไปเผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศา
เซลเซยีส ทำาการทดสอบสมบตัทิางกายภาพของเนือ้ดนิหลงัการเผา และเพือ่นำาเนือ้ดนิทีม่อีตัราสว่นผสมทีเ่หมาะสมสำาหรบั
การขึ้นรูปแบบใบมีด มาทดแทนการซื้อเนื้อดินสำาเร็จรูปที่มีราคาค่อนข้างสูง และเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ 
ในส่วนของการใช้วัตถุดิบในท้องถ่ินสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ จากการทดลองพบว่าสูตรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมได้แก่สูตรท่ี 6 
ซึ่งมีอัตราส่วนผสมดังนี้ ดินพื้นบ้าน อ.บ้านกรวด ร้อยละ 50 และดินดำาร้อยละ 50 เมื่อทำาทดสอบสมบัติทางกายภาพของ
เนื้อดินหลังการเผาแกร่งแล้วเนื้อดินมีสีนำ้าตาลอ่อนออกครีม มีค่าการหดตัวของเนื้อดินอยู่ที่ร้อยละ 9.8 มีค่าการดูดซึมนำ้า
รอ้ยละ 3.70 และมคีา่ความแกรง่ของเนือ้ดนิ 461.23 กโิลกรมัตอ่ตารางเซนตเิมตร ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ของเนือ้ดนิเซรามกิสช์นดิ 
สโตนแวร์ คือมีค่าการหดตัวไม่เกินร้อยละ 15 ค่าการดูดซึมนำ้าไม่เกินร้อยละ 5 มีค่าความแกร่งมาก ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของเนื้อดินชนิด สโตนแวร์ เมื่อเคาะแล้วจะมีเสียงดังกังวาน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเนื้อดินชนิด สโตนแวร์ เมื่อนำามาทดสอบเพื่อ
วิเคราะห์ศักยภาพในการขึ้นรูปแบบใบมีดแล้ว เนื้อดินมีความเหนียว การกดวางใบมีดลง และการรีดเนื้อดินเข้าตามขนาด
ความหนาของแบบพมิพไ์ดด้ ีระยะเวลาในการหลดุรอ่นออกจากแมพ่มิพอ์ยูท่ีร่ะหวา่งเวลา 20 – 25 นาท ีซึง่เปน็ระยะเวลา
ทีเ่หมาะสมคอืไมม่ากเกนิและไมน่อ้ยจนเกนิไป และทีส่ำาคญัเนือ้ดนิสามารถทรงตวัตามรปูแบบทีไ่ดอ้อกแบบไว ้ไมแ่ตกรา้ว 
ไม่บิดเบี้ยว ซึ่งสามารถที่จะนำาไปพัฒนาใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้ 

คำาสำาคัญ : เนื้อดินพื้นบ้าน, การพัฒนาเนื้อดิน, ขึ้นรูปแบบใบมีด, ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยใบมีด
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Abstract
 The research project entitled development
of clay of Ban Kruat District Buriram Province for 
Utilizing in jiggering Pottery Product Forming was 
the experimental study of taking the native soil 
from Ban Kruat District in Buriram Province for 
utilizing in jiggering pottery product forming. The 
purpose of this study was to seek for the clay body 
ratios by using line blend theory with 2 kinds of raw 
materials, namely; clay from Ban Kruat District, and 
black soil in total of 10 formulas. They are burnt 
with 1,230 Degree Celsius. The researchers made 
an experiment of the clay body physical quali-
fication after burning and took the appropriated
clay body ratios for jiggering product forming to 
replace the buying readymade clay body with 
rather high price and it was made the product 
identity particularly in using local raw materials 
to be the products. From the experiment, it was 
found that the appropriated formulas were formula 
6 – the ratios were native soil in Ban Kruat Dis-
trict (50%) and black soil (50%). When doing the 
physical experiment of clay body after doughty 
burning, the clay body had creaming pale brown 
with its contraction value at 9.8%, absorption at 
3.70%, and strengthening at 461.23 kg per square 
centimeter. They were all at stoneware ceramic 
clay body criteria with its contraction value not 
higher than 15 %, absorption value at 5%, and the 
strengthening value was high. The metallic sound 
will be heard, when they were knocked with 
classify in stoneware ceramic clay body group. 
When taking to do the experiment for analyzing 
their potentiality in jiggering forming, the clay 
body was toughness, blade pressing, and clay 
body ironing with thickness sizes of forming well. 
The duration of disintegration from the form was 
between 20-25 minutes – not too much and too 

little. More importantly, the clay body can balance
with designed model without cracking, and distorting
that can be taken to develop in utilizing the 
industrial products.

Keywords: Local Clay, Development Clay Body, 
Jigger, Jiggering

บทนำา
 การขึ้นรูปจัดได้ว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความ
สำาคัญในกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพราะเป็นการ
แปรสภาพจากวัตถุดิบหรือเนื้อดินปั้นไปเป็นตัวผลิตภัณฑ์ 
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์มีอยู่ด้วยกันหลายวิธี การกำาหนดหรือ
เลอืกวธิกีารขึน้รปูผลติภณัฑเ์ครือ่งปัน้ดนิเผาข้ึนอยูก่บัความ
เหมาะสมหลายประการ เช่น ปริมาณการผลิต รูปทรงของ
ผลิตภัณฑ์ เป้าหมายการผลิต และความเหมาะสมของเนื้อ
ดินปั้น (สาธร ชลชาติภิญโญ, 2538 : 17 – 18) การเตรียม
เนือ้ดนิปัน้ตอ้งสอดคลอ้งกบัวธิกีารขึน้รปู ลกัษณะวธิกีารขึน้
รปูผลติภณัฑเ์ครือ่งปัน้ดนิเผาจะเกีย่วขอ้งกบัปจัจยัหลกัสอง
อย่าง คือ ความเหนียวและปริมาณนำ้าที่มีอยู่ในเนื้อดินปั้น
ปัจจุบันการขึ้นรูปเครื่องป้ันดินเผามีการใช้เทคโนโลยีที่ทัน
สมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับงานในระบบ
อุตสาหกรรม ทำาให้สามารถข้ึนรูปได้รวดเร็วได้ทั้งคุณภาพ
ของผลติภณัฑ ์และปริมาณ เชน่ขึน้รปูดว้ยวธิกีารอดั (Ram 
Press) การขึน้รปูแบบรดี (Extruding) การขึน้รปูแบบใบมดี
(Jiggering) การขึ้นรูปด้วยเครื่องโรลเลอร์เฮด แมชชีน 
(Roller Head Machine) การขึ้นรูปแบบหล่อ การขึ้น
รูปในระบบอุตสาหกรรมนี้จะต้องมีเนื้อดินที่เตรียมข้ึนมา
เป็นพิเศษให้เหมาะสมกับลักษณะการขึ้นรูปในแต่ละแบบ 
ซ่ึงเป็นปัญหาสำาหรับโรงงานขนาดเล็ก ที่ต้องส่ังซ้ือเน้ือดิน
สำาเร็จรูปที่มีราคาสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต สาขาวิชา
เทคโนโลยเีซรามกิส ์มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์เปน็สาขา
ที่มีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ โดยการใช้วิธี
การขึ้นรูปแบบใบมีด ซึ่งเป็นการขึ้นรูปแบบอุตสาหกรรม
ที่สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ได้ทั้งคุณภาพ และ
ปริมาณ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีโครงการพัฒนาเน้ือดินพื้นบ้าน
จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการขึ้นรูป
แบบใบมีด เป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เป็นชุดจาน ชุดถ้วย 
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ตกแต่งด้วยลวดลายดอกพุดตาน ทดแทนการซื้อเนื้อดินสำาเร็จรูปที่มีราคาค่อนข้างสูง และเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ในส่วนของการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นสร้างเป็นผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาหาอตัราสว่นผสมระหวา่งดนิพืน้บา้นจงัหวดับรุรีมัย์กบัดนิดำา (Ball clay) ทีม่คีณุสมบตัทีิเ่หมาะสม 
ในการขึ้นรูปแบบใบมีด (Jiggering) 
 2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเน้ือดินที่ได้จากส่วนผสมของเนื้อดินปั้น จากส่วนผสมของดินพื้นบ้าน
จังหวัดบุรีรัมย์กับดินดำา (Ball clay)
 3. เพื่อนำาเนื้อดินปั้นที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แบบใบมีด (Jiggering) 

วิธีการดำาเนินงานวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยการนำาดินพื้นบ้านจากบ้านสายตรี 7 ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด 
จ.บุรีรัมย์ และดินดำา (Ball clay) มาทดลองทำาเป็นเน้ือดินในงานเซรามิกส์ ให้มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการข้ึนรูปแบบใบมีด
ผู้วิจัยได้แบ่งลำาดับขั้นตอนออกเป็น 2 ตอน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้จะอธิบายรายละเอียดตามหัวข้อดังต่อไปนี้
 ตอนที่ 1 การทดลองหาอัตราส่วนผสมของเนื้อดินปั้นจุดที่ดีที่สุดจากอัตราส่วนผสมของวัตถุดิบจำานวน 10 จุด 
มีลำาดับขั้นตอนดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. เตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ดินพื้นบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ และดินดำา โดยบดวัตถุดิบด้วยวิธีการบด
แห้งและกรองผ่านตะแกรงขนาด 100 เมช
 2. หาอัตราส่วนผสมของวัตถุดิบจำานวน 10 จุด โดยใช้ทฤษฎีเชิงเส้น (Line Blend) มีวัตถุดิบ 2 ชนิด เพื่อให้ได้
อัตราส่วนผสมที่มีวัตถุดิบคือ ดินบ้านกรวด และดินดำาทั้งหมด 10 จุด (10 สูตรส่วนผสม) คิดเป็นร้อยละของวัตถุดิบแห้ง
แลว้ชัง่วตัถดุบิ ตามอตัราสว่นผสมของวตัถดุบิจดุละ 1,000 กรมั ซึง่เมือ่รวมปรมิาณของอตัราส่วนผสมของเนือ้ดนิป้ันแตล่ะ
จุดทุกจุดจะมีค่าเท่ากับ 1,000 กรัม

ตารางที่ 1 การผสมดินสองชนิดเข้าหากันจากทฤษฎีเชิงเส้น (Line Blend)

วัตถุดิบ
สูตรที่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ดินบ้านกรวด (%) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

ดินดำา (%) - 10 20 30 40 50 60 70 80 90

รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(ที่มา : ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์, 2541 : 274)

 3. เนื้อดินเตรียมโดยนำาวัตถุดิบมาบดผสม เติมนำ้าผสมลงไปประมาณร้อยละ 20 – 25 โดยนำ้าหนักของเนื้อดิน
ปั้น แล้วนวดและนำามาอัดชิ้นทดลองออกจากพิมพ์ที่เตรียมไว้บันทึกผลลงตารางและทำาเครื่องหมายความยาวและรหัสบน
ชิ้นทดลอง
 4. ทำาชิ้นทดลอง โดยการอัดเป็นแท่งทดลอง จากนั้นผึ่งชิ้นทดลองให้แห้งในบรรยากาศปกติประมาณ 1 สัปดาห์ 
ทดสอบสมบัติทางกายภาพก่อนเผา นี้
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  4.1 สีของเนื้อดิน
  4.2 ความหดตัว (Shrinkage)
  4.2 ความแข็งแรง (Modulus of rupture)
  4.3 ความเหมาะสมในการขึ้นรูปแบบใบมีด (Jiggering) 
 5. นำาชิ้นทดลอง ที่แห้งแล้วเข้าเผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ทดสอบสมบัติทางกายภาพหลังเผา และ
เผาแกร่งที่ 1,230 องศาเซลเซียส แล้วนำาชิ้นทดลองไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ
  5.1 สีของเนื้อดินหลังเผา (Fired Color)
  5.2 ความหดตัว (Shrinkage)
  5.3 ความทนไฟ (Refractoriness)
  5.4 ความแข็งแรง (Modulus of rupture)
  5.5 การดูดซึมนำ้า (Water Adsorption)
  5.6 ความเหมาะสมในการขึ้นรูปแบบใบมีด (Jiggering) 
 6. คัดเลือกอัตราส่วนผสมของเนื้อดินปั้นที่ดีท่ีสุดจากผลการทดสอบโดยเลือกอัตราส่วนผสมของเน้ือดินป้ันที่
ผ่านหรือใกล้เกณฑ์การทดสอบมากที่สุด 

ภาพที่ 1 การอัดเป็นแท่งทดสอบ และแท่งทดสอบเนื้อดินหลังเผาแกร่ง

 ตอนที่ 2 การทดลองทำาผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจากอัตราส่วนผสมของเน้ือดินป้ันจุดที่ดีที่สุดมีลำาดับข้ันตอนดังราย
ละเอียดต่อไปนี้
  1. เตรียมวัตถุดิบตามอัตราส่วนผสมของเนื้อดินปั้นที่ดีที่สุด จากการทดลองในตอนที่ 1
  2. ชั่งวัตถุดิบตามอัตราส่วนผสมของเนื้อดินป้ันที่ดีที่สุดจากการทดลอง เม่ือรวมอัตราส่วนผสมของวัตถุดิบ
จะมีค่าเท่ากับ 5,000 กรัม นวดผสมให้เข้ากัน
  3. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง (ผู้วิจัยได้ทำาผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง เป็นจานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่)
  4. ผึ่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างให้แห้งในอุณหภูมิปกติประมาณ 1 สัปดาห์ และนำาผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมาเผาดิบที่
อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส
  5. เตรียมนำ้าเคลือบ เป็นเคลือบใส และเคลือบใสผสมออกไซด์ให้สี เพื่อให้เห็นถึงสีของเนื้อดิน และลวดลาย
ที่ชัดเจน เพื่อทดสอบศักยภาพในการใช้งานของเคลือบที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
  6. นำาผลิตภัณฑ์ตัวอย่างมาชุบเคลือบด้วยนำ้าเคลือบที่เตรียมไว้ แล้วนำาเข้าเตาเผาโดยเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 
1,230 องศาเซลเซียส สรุปผลการทดลอง 
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ภาพที่ 2 แบบจานขนาดใหญ่ กลาง และขนาดเล็ก

ภาพที่ 3 แบบถ้วยขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก

ผลการศึกษาวิจัย
 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้
 จากผลการทดลองครั้งน้ี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลในการทดลองตอนที่ 1 และได้เลือกสูตรที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่ 
สูตรที่ 6 ซึ่งมีอัตราส่วนผสมระหว่างดินบ้านกรวดซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นมากถึงร้อยละ 50 และดินดำาร้อยละ 50 ซึ่งจะ
เปน็การลดตน้ทนุการผลติไดเ้ปน็อยา่งมาก และเมือ่ทดสอบสมบตัทิางกายภาพของเนือ้ดนิหลังการเผาแกรง่ที ่1,230 องศา
เซลเซยีสแลว้ เนือ้ดนิมสีนีำา้ตาลออ่นออกครมี มคีา่การหดตวัของเนือ้ดินอยูท่ีร่อ้ยละ 9.8 มคีา่การดดูซมึนำา้รอ้ยละ 3.70 และ
มีค่าความแกร่งของเนื้อดิน 461.23 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของเนื้อดินเซรามิกส์ชนิด สโตนแวร์ คือ มี
ค่าการหดตัวไม่เกินร้อยละ 15 ค่าการดูดซึมนำ้าระหว่างร้อยละ 1- 5 (ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์, 2541 : 267) มีค่าความแกร่งมาก 
เมื่อเคาะแล้วจะมีเสียงดังกังวาน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเนื้อดินชนิด สโตนแวร์
 วิเคราะห์ลักษณะของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างท่ีใช้เนื้อดินจากผลการทดลองของเนื้อดินจุดที่ดีที่สุดจากตอนที่ 1 ผล
การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการขึ้นรูปแบบใบมีดของเนื้อดิน
 จากการนำาเนือ้ดนิสตูรท่ี 6 มาทำาการข้ึนรูปแบบใบมดี (Jiggering) เนือ้ดนิทีน่ำามาทดสอบเพือ่วเิคราะห์ศกัยภาพ
ในการขึน้รปูแบบใบมดีแลว้ เนือ้ดนิมคีวามเหนยีว การกดวางใบมดีลง และการรดีเนือ้ดินเขา้ตามขนาดความหนาของแบบ
พิมพ์ได้ดี ระยะเวลาในการหลุดร่อนออกจากแม่พิมพ์อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม คือไม่มากเกินและไม่น้อยจนเกินไปคือ
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ใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาที และที่สำาคัญเนื้อดินสามารถทรงตัวตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ ไม่แตกร้าว ไม่บิดเบี้ยว ซึ่ง
สามารถที่จะนำาไปพัฒนาใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้
 วิเคราะห์การสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ในส่วนของการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เพื่อสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หลัง
เผาเนื้อดินมีสีนำ้าตาลอ่อนออกครีม มีพ้ืนผิวท่ีเป็นเอกลักษณ์ของวัตถุดิบในท้องถิ่นแสดงออกถึงความเป็นพ้ืนบ้านบุรีรัมย์
ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้เคลือบใสเคลือบทับช้ินงานให้มีความมันวาว และมีการเว้นพื้นที่บางส่วนเพื่อให้มองเห็นสีที่เป็น
เอกลักษณ์ของเนื้อดินได้

สรุปผลการทดลอง
 จากการนำาเนือ้ดนิพืน้บา้นจากอำาเภอบา้นกรวด จังหวดับรุรีมัย ์ทำาการทดลองพฒันาเนือ้ดนิ โดยการหาอตัราสว่น
ผสมของเนื้อดินปั้นจากทฤษฎีเชิงเส้น (Line Blend ) อัตราส่วนผสมของวัตถุดิบจำานวน 10 จุด เมื่อเตรียมเนื้อดินปั้นแล้ว
นำาไปขึน้รปูชิน้ทดลอง และทำาการทดสอบสมบตัทิางกายภาพของเนือ้ดนิปัน้ไดค้ดัเลอืกเนือ้ดนิสตูรที ่6 ซึง่มอีตัราสว่นผสม
ดังนี้ ดินพื้นบ้าน อ.บ้านกรวด ร้อยละ 50 และดินดำา ร้อยละ 50 เมื่อทดสอบสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินหลังการเผา
แกร่งแล้วเนื้อดินมีสีนำ้าตาลอ่อนออกครีม มีค่าการหดตัวของเนื้อดินอยู่ที่ร้อยละ 9.8 มีค่าการดูดซึมนำ้า ร้อยละ 3.70 และ
มีค่าความแกร่งของเนื้อดิน 461.23 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ของเนื้อดินเซรามิกส์ชนิด สโตนแวร์ คือมี
ค่าการหดตัวไม่เกินร้อยละ 15 ค่าการดูดซึมนำ้าไม่เกินร้อยละ 5 มีค่าความแกร่งมาก เมื่อเคาะแล้วจะมีเสียงดังกังวาน ซึ่ง
จัดอยู่ในกลุ่มเนื้อดินชนิด สโตนแวร์
 เนื้อดินเมื่อนำามาทดสอบเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการขึ้นรูปแบบใบมีดแล้ว เนื้อดินมีความเหนียว การกดวาง
ใบมีดลง และการรีดเน้ือดินเข้าตามขนาดความหนาของแบบพิมพ์ได้ดี ระยะเวลาในการหลุดร่อนออกจากแม่พิมพ์อยู่ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมคือไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป อยู่ที่ระหว่างเวลา 20 – 25 นาที และที่สำาคัญเนื้อดินสามารถทรงตัว
ตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้ ไม่แตกร้าว ไม่บิดเบ้ียว ซ่ึงสามารถที่จะนำาไปพัฒนาใช้การผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ โดยมี
เอกลักษณ์ของเนื้อดินในส่วนของพื้นผิวและสีของดินพื้นบ้าน

ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลอง และการนำาไปใช้งาน
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ข้อเสนอแนะ
 จากการทดลองพัฒนาเนื้อดินจากดินพื้นบ้าน อ.บ้านกรวด กับดินดำาเพื่อใช้เป็นเนื้อดินปั้นในงานเซรามิกส์นั้น 
ผู้วิจัยได้พบปัญหาและแนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
 1. ในการเตรียมวัตถุดิบที่เป็นดินพื้นบ้าน ต้องมีการบด ร่อน และทดสอบสมบัติทางกายภาพ ก่อนนำาไปใช้งาน
ทุกครั้ง
 2. ควรมีการศึกษาในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ดินจากการทดลองพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเนื้อดิน
 3. จากการศึกษาทดลองเน้ือดินพบว่า เน้ือดินพ้ืนบ้าน อ.บ้านกรวด มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาให้เป็นเนื้อดินที่
คุณสมบัติที่สูงขึ้นและสามารถนำาไปใช้เคลือบผลิตภัณฑ์ได้
 4.  องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ากการวิจยัในครัง้นี ้สามารถนำาไปใชแ้ละขยายผลเพ่ือผลติในงานอตุสาหกรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา
ได้ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้
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บทคัดย่อ
 บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย เร่ืองภูมิปัญญาการออกแบบลายผ้ามัดหม่ีโบราณ จังหวัดสุรินทร์ 
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการผ้าไหมของสตรีวัยทำางาน 2) ออกแบบและพัฒนาลายผ้ามัดหมี่
สำาหรับสตรีวัยทำางาน ตามแนวคิดชุดผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ สตรีวัยทำางาน โดยสุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ จำานวน 50 คน และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ ลูกค้าร้านผ้าไหมและร้านผ้าไหมในตลาดนัดชุมชน จำานวน 50 คน รวมทั้งสิ้น จำานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า 1) สถานภาพทั่วไป พบว่า ผู้ซื้อส่วนใหญ่อายุ 46-55 ปี รองลงมา อายุ 
36-45 ปี อาชีพรับราชการ รองลงมา รัฐวิสาหกิจและกลุ่มแม่บ้าน ซื้อผ้า 2-3 ครั้ง/ปี จากตลาดนัด OTOP และตลาดนัด
ชุมชน สำาหรับงานบุญประเพณีและวันสำาคัญ โดยพิจารณาลายและคุณภาพของวัตถุดิบเป็นหลัก 2) พฤติกรรมและปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าไหม ด้านสีสัน พบว่า โทนสีร้อนที่ให้ความรู้สึกหรูหรา รองลงมา คือ โทนสีกลมกลืนที่ให้ความ
รู้สึกเรียบหรู ด้านลวดลายบนผืนผ้า พบว่า ลวดลายเล็กละเอียด รองลงมา คือ ลายใหญ่ซับซ้อนที่ให้ความรู้สึกมหัศจรรย์ 
ด้านกระบวนการผลิต พบว่า สีสันสมำ่าเสมอตลอดผืน รองลงมา คือ ฝีทอประณีตและขอบริมแน่น 3) ความพึงพอใจในการ
ออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้ามัดหมี่ ตามแนวคิดผ้าไหมไทยใส่ได้ทุกวัน พบว่า ส่วนใหญ่เลือกลายแมวป่า รองลงมา ลาย
บัวแปดทิศ ลายเกล็ดอัญมณี ลายตาข่ายดอกบานชื่น ลายดอกพุดเชื่อม ลายดอกแพงพวย และลายช้างพัฒนามาจากลาย
บัวแปดทิศ

คำาสำาคัญ : ออกแบบ, ลายผ้ามัดหมี่, สตรีวัยทำางาน

Abstract
 This article is a past of research “The study of wisdom ikat design in Surin Province.” The 
purposes of research were 1) to study behavior and demand of silk from working women, 2) design 
and develop ikat pattern for working woman in casual style. The samples of research were collected 
by questionnaire from 100 total samples derived from 50 government officers from Surin Vocational 
College, who were obtained by purposive sampling and 50 customers of silk shop and silk shop in 
weekend market, who were obtained by accidental sampling. The result of research showed that: 1) 

การออกแบบและพัฒนาลายผ้ามัดหมี่ในจังหวัดสุรินทร์ สำาหรับสตรีวัยทำางาน
Design and Development of Ikat Pattern in Surin Province for Working Woman
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in term of the general status: mostly customers 
were women aged 46-55 year olds, which was 
followed by women aged 36-45 years olds. In term 
of occupation; mostly customers were government 
offices, which were followed by government 
enterprise employees and house wives. Customers
bought silk 2-3 a year at OTOP market and weekend
market for use in traditional celebration and special
day. They bought it just because of pattern and 
quality of material. 2) In term of behavior and factor 
affecting decision to buy silk. 1) Color: mostly 
customer liked red tones and luxurious style, which 
was followed by harmonious scheme color and 
lovely style. 2) Pattern: mostly customer liked 
small details, which was followed by large detail 
and amazing pattern. 3) Process of production:
mostly customers liked color consistency throughout 
parcels, which was followed by good weaving 
and tight margin. 3) Satisfaction of design and 
development ikat pattern for working women in 
casual style: mostly customers liked Forest cat 
pattern, which was followed by lotus pattern, 
Vinca pattern, Dok-phud pattern, Jewelry pattern, 
Zinnia pattern and elephant pattern which were 
developed from Lotus pattern.

Keywords: Design, Ikat pattern, Working Woman

บทนำา
 สุรินทร์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีอาณาเขตด้านทิศเหนือติดต่อ
กับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออก
ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัด
บุรีรัมย์ ทิศใต้ติดต่อกับประเทศกัมพูชา (อารักษ์ สังหิตกุล, 
2550 : 3) ประชากรประกอบด้วย 3 กลุ่มชาติพันธุ์ คือ 
เขมร ลาว และกูย ซ่ึงชาวเขมรในเขตภาคอีสานตอนล่าง
บริเวณพื้นที่นางรอง บุรีรัมย์ สุรินทร์มีการทำาไหมมาเป็น

เวลาช้านาน จนถึงช่วงปลายรัชกาลที่ 5 ได้มีการส่งเสริม
การเล้ียงไหมที่เมืองนครราชสีมา โดยใช้วิธีการแบบชาว
ญี่ปุ่นแทนแบบพื้นเมือง รัฐได้ให้คำาแนะนำาการเพาะเลี้ยง
ตัวไหม การทำาเส้นไหม การทอผ้าไหม และแจกจ่ายพันธ์ุ
ไหมแก่ราษฎรและขยายไปที่เมืองบุรีรัมย์ ต่อมาในปี พ.ศ. 
2450 ได้จัดสร้างสถานทดลองเล้ียงไหมบุรีรัมย์และแจก
จ่ายเครื่องสาวไหมแบบญี่ปุ่น (พิเศษ เจียจันทร์พงษ์ และ
คณะ, 2550 : 86) การพัฒนาหม่อนไหมเริ่มขึ้นอย่างจริงจัง 
เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถตามเสด็จฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมราษฎรในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2498 พระองค์ทรง
พบวา่ราษฎรทีเ่ดนิทางมารบัเสดจ็ลว้นยากจน ขาดท่ีดนิทำา
กิน มีอาชีพทำาไร่ทำานา แต่มักแต่งกายด้วยผ้าซิ่นไหมต่างสี 
ลวดลายงดงามแตกต่างกัน จึงมีพระราชดำาริส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ราษฎร (วาไรตี้ท่องเที่ยว MGR Online, 2551) และ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สุรินทร์ ได้เริ่มดำาเนิน
การในปี พ.ศ. 2501 มุ่งเน้นการวิชาการด้านพืชและปัจจัย
การผลิต (กรมหม่อนไหม, มมป.)
 จากโครงการหน่ึงตำาบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ในปี 
พ.ศ. 2544 ก่อให้เกิดการเฟื่องฟูของกิจกรรมการทอผ้า
ภายในชมุชนทัว่ทกุพืน้ทีจ่งัหวดัสุรนิทร ์ช่างทอผ้าหลายคน
ปรับเปลี่ยนการทอเพื่อใช้สอยภายในครัวเรือนเป็นการทอ
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด มีการกระจายงาน
ตามความถนัดเพื่อความรวดเร็วในการผลิตโดยเริ่มต้นจาก
กลุ่มญาติพี่น้องภายในชุมชน (อรุณรัตน์ ชิงชนะ, 2557) 
จากการศึกษาข้อมูลการคัดสรรสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่ง
ตำาบล จังหวัดสุรินทร์ ประจำาปี 2555 ประเภทผ้า,เครื่อง
แต่งกาย และเครื่องประดับ พบว่า มีผู้มาลงทะเบียน 689 
ราย มีจำานวนผลิตภัณฑ์ 864 ชนิด เป็นกลุ่มใหม่ 206 ราย 
และกลุ่มเก่า 289 ราย มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรดาว 
จำานวน 216 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 5 ดาว จำานวน 70 ผลิตภัณฑ์, 
4 ดาว จำานวน 117 ผลติภณัฑ,์ 3 ดาว จำานวน 15 ผลติภณัฑ ์
และ 2 ดาว จำานวน 14 ผลิตภัณฑ์ (สำานักงานพัฒนาชุมชน
จงัหวดัสรุนิทร,์ 2555 : 4) จากข้อมลูดงักลา่วแสดงใหเ้หน็วา่
อาชีพทอผ้ายังคงเป็นงานที่สามารถเลี้ยงปากท้องของผู้คน
ในชุมชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม
การแตง่กายของคนในสงัคม ผ้าไหมทอมอืพืน้บ้านในจงัหวดั
สุรินทร์ยังคงประสบความสำาเร็จในระบบเศรษฐกิจชุมชน
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และดำารงความสำาคญัในวถิชีวีติของผูค้นไดต้อ่เนือ่งยาวนาน
ดังนั้น การศึกษาวิจัยชุมชนทอผ้าที่มีความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจ เป็นไปเพื่อสร้างความเข้าใจพฤติกรรมของผู้
บริโภค และเทคนิคการผลิตเพื่อต่อยอดการออกแบบ
ลวดลายผ้ามัดหมี่ สำาหรับสตรีวัยทำางาน ตามแนวคิดผ้า
ไหมไทยใส่ได้ทุกวัน อย่างน้อยเพื่อให้เกิดกระแสการใช้ผ้า
ไหมไทยในชวีติประจำาวนั และเพิม่ทางเลอืกในการประกอบ
อาชีพให้แก่สตรีไทยในชนบทได้อีกทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ศกึษาพฤตกิรรมและความตอ้งการผา้ไหมทอ
มือพื้นบ้านของสตรีวัยทำางาน
 2. ออกแบบและพฒันาลายผา้มดัหมีส่ำาหรบัสตรี
วัยทำางาน ตามแนวคิดชุดผ้าไทยใส่ได้ทุกวัน

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 งานวิจัยครั้ ง น้ี เ ป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาลวดลายบนผืนผ้าใน
จังหวัดสุรินทร์ ตามขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาข้อมูลเบื้อง
ต้น 2) การกำาหนดกลุ่มประชากร 3) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วจิยั 4) ขัน้ตอนการสร้างเครือ่งมือ 5) การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
6) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 7) การนำาเสนอข้อมูล
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สตรีวัยทำางาน 
โดยการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
sampling) ข้าราชการ/พนักงานรัฐ จำานวน 50 คน และ
การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอญิ (Accidental sampling) 
ลูกค้าร้านผ้าไหมและร้านผ้าไหมในตลาดนัดชุมชน จำานวน 
50 คน รวมทั้งสิ้น จำานวน 100 คน

การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
 การทดลองใช้เครื่องมือแบบสอบถาม โดยเลือก
กลุม่ชา่งทอผา้ ต.โคกเมอืง อ.ประโคนชยั จ.บรุรีมัย ์จำานวน 
จำานวน 20 คน ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มประชากร
จริง ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ = 0.933 
จากผลการคำานวณดังกล่าว อาจสรุปได้ว่าแบบสอบถาม
อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเช่ือม่ันสูง จัดเป็นแบบสอบถามท่ีมี
ประสิทธิภาพมากพอท่ีจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
วิจัยครั้งนี้ได้ ผู้วิจัยทำาการแจกแบบสอบถามเฉพาะสตรีวัย

ทำางาน และรอเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง แบ่งได้ดังนี้ 1) 
ขา้ราชการ/พนักงาน : วิทยาลัยอาชวีศกึษาสรุนิทร ์จำานวน 
50 ชุด 2) ลูกค้าร้านผ้าไหมและร้านผ้าไหมในตลาดนัด
ชุมชน จำานวน 50 ชุด
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : แบบสอบถามเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมผู้ซ้ือและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ
ผ้ามัดหมี่ สำาหรับสตรีวัยทำางาน โดยแบ่งการวิเคราะห์ออก
เป็น 4 ส่วน ดังนี้
 ต อนที่  1  สถ านภาพทั่ ว ไ ปขอ งผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) และ
แบบเติมคำา (Opened-end)
 ตอนที ่2 พฤตกิรรมการซือ้และปจัจัยทีม่อีทิธพิล
ต่อการเลือกซื้อผ้ามัดหมี่ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตราส่วน ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบ
ของ ไลเคิร์ท (Likert)
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจลวดลายบนผืนผ้ามัดหม่ี 
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน ประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของไลเคิร์ท (Likert)
 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะอ่ืน

ผลการวิจัย
 1. พฤติกรรมการซื้อผ้าและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกซื้อผ้าไหมของสตรีวัยทำางาน
 สถานภาพทัว่ไปของผู้หญงิวยัทำางานทีซ้ื่อผา้ไหม 
พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ 46-55 ปี (ร้อยละ 39.0) รองลงมา 
อาย ุ36-45 ป ี(รอ้ยละ 31.00) สมรส (รอ้ยละ 77.00) อาชพี
รับราชการ (ร้อยละ 48.00) รองลงมา พบว่า รัฐวิสาหกิจ 
(รอ้ยละ 20.00) กลุม่แมบ่า้น (รอ้ยละ 19.00) ความถีใ่นการ
ซื้อผ้าไหม 4-6 เดือน/ครั้ง (ร้อยละ 37.00) นิยมซื้อผ้าจาก
ตลาดนัด OTOP (ร้อยละ 92.00) ตลาดนัดชุมชน (ร้อยละ
85.00) สำาหรับงานบุญประเพณีและวันสำาคัญ (ร้อยละ 
52.00) ตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่เพราะลวดลายสวยงามตรงใจ 
และคุณภาพของวัตถุดิบที่ดี (ร้อยละ 100.00)
 2. พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกซื้อผ้ามัดหมี่
 ด้านสีสัน พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการผ้าโทนสีร้อน 
หรือโทนสีตัดกันท่ีให้ความรู้สึกหรูหราโดดเด่น ( = 4.41) รอง
ลงมา คือ โทนสีกลมกลืนท่ีให้ความรู้สึกเรียบหรู ( = 4.32)
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 ด้านลวดลายบนผืนผ้า พบว่า ผู้ซื้อส่วนใหญ่นิยมผ้าที่มีลวดลายเล็กละเอียดต่อเนื่องตลอดผืนผ้า ( = 4.63) 
รองลงมา คือ ลายใหญ่ซับซ้อนที่ให้ความรู้สึกมหัศจรรย์เมื่อเห็น ( = 4.41)
 ด้านกระบวนการผลิต พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ซื้อต้องการผ้าที่มีกระบวนการย้อมสีดีได้คุณภาพ ( = 4.74) รองลงมา 
คือ ฝีทอซ้าย-ขวาสมำ่าเสมอ ผ้าเรียบตลอดผืนและขอบริมไม่ลุ่ย ( = 4.32)
 3. ความพึงพอใจลวดลายบนผืนผ้ามัดหมี่ของผู้บริโภค
 ลายผ้าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เรียงตามลำาดับ 6 ลาย พบว่า ลายที่ 3 แมวป่า ( = 4.95) รองลงมา บัวแปดทิศ 
( = 4.92) เกล็ดอัญมณี ( = 4.75) ตาข่ายดอกบานชื่น ( = 4.70) ดอกพุด ( = 4.68 ) ลายดอกแพงพวย ( = 4.34) และ
ลายช้างพัฒนาจากลายบัวแปดกลีบ

อภิปรายผล
 1. สถานภาพทั่วไป พบว่า สตรีส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 46-55 ปี รองลงมา อายุ 36-45 ปี สถานภาพสมรส ส่วน
ใหญ่รับราชการ รองลงมาทำางานในรัฐวิสาหกิจและเป็นแม่บ้าน ซื้อผ้าไหม 2-3 ครั้ง/ปี จากตลาดนัด OTOP และตลาดนัด
ชุมชน สำาหรับใช้ในงานบุญประเพณีและวันสำาคัญ โดยพิจารณาลวดลายและวัตถุดิบของผ้าเป็นสำาคัญ
 2. พฤติกรรมและปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าไหม ด้านสีสัน พบว่า ผู้ซื้อส่วนใหญ่นิยมผ้าโทนสีร้อน 
หรือโทนสีตัดกันที่ให้ความรู้สึกหรูหรา รองลงมา คือ โทนสีกลมกลืนที่ให้ความรู้สึกเรียบหรู ด้านลวดลายบนผืนผ้า พบว่า 
นิยมลวดลายเล็กละเอียดต่อเนื่องตลอดผืนผ้า รองลงมา คือ ลายใหญ่ซับซ้อนที่ให้ความรู้สึกมหัศจรรย์เมื่อพบเห็น ด้าน
กระบวนการผลิต พบว่า ส่วนใหญ่นิยมผ้าที่มีการย้อมสีสมำ่าเสมอทั่วทั้งผืน รองลงมา คือ ฝีทอประณีต และขอบริมแน่น
 3. ความพงึพอใจในการออกแบบลวดลายผา้สำาหรบัสตรวัียทำางาน ตามแนวคดิผา้ไหมไทยใสไ่ดท้กุวนั เรยีงตาม
ลำาดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 6 ลาย ได้แก่ แมวป่า บัวแปดทิศ เกล็ดอัญมณี ตาข่ายดอกบานชื่น ดอกพุดเชื่อม ดอกแพงพวย
 สรุปได้ว่า กลุ่มลูกค้าหลักของผ้าไหมทอมือบ้าน คือ สตีวัยกลางคน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ ซื้อผ้า
สำาหรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายในงานบุญประเพณีและวันสำาคัญต่างๆ นิยมผ้าโทนร้อนที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีขึ้น ดัง
นั้น เพื่อให้ช่างทอผ้าและกลุ่มลูกค้าเดิมยอมรับผ้าลวดลายใหม่ จึงได้มีการปรับองค์ประกอบสีและประยุกต์ลวดลายให้
สอดคล้องกับประโยชน์มากขึ้น แบ่งลวดลายเป็น 2 กลุ่ม คือ แบบลายเล็ก และแบบลายใหญ่ มีหลักการใช้สีคู่ตัดกันตาม
ทฤษฎีสีร่วมกับสีตามภูมิปัญญาโบราณ คือ สีนำ้าตาลแดง เหลือง และคู่สีตัด คือ เขียว ขาวและม่วง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์เดิมของช่างทอผ้า ซึ่งสอดคล้องกับ นภดล อินทร์จันทร์ (2556 : 17) ที่กล่าวว่า ความงาม ความซาบซึ้งใน
เชิงศิลปะในแง่ความรู้สึกขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความพึงพอใจของแต่ละบุคคล

การออกแบบและพัฒนาลวดลายบนผืนผ้าไหม สำาหรับผู้หญิงวัยทำางานในจังหวัดสุรินทร์ (ต้นแบบ)
  

  
         ภาพที่ 1 ลายดอกแพงพวย   ภาพที่ 2 ผ้าต้นแบบ ถ่ายเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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  ภาพที่ 3 ลายบัว 8 กลีบ   ภาพที่ 4 ผ้าลายบัว 8 กลีบ (ครั้งที่ 1)
     ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558   ถ่ายเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 

ภาพที่ 5 ผ้าลายบัว 8 กลีบ (ครั้งที่ 2)
ถ่ายเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

 
ภาพที่ 6 ลายพุดเชื่อม   ภาพที่ 7 ผ้าต้นแบบ
   ถ่ายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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  ภาพที่ 8 ลายแมวไทย   ภาพที่ 9 ผ้าต้นแบบผืนที่ 7 ลายแมวไทย
ถ่ายเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ภาพที่ 10 ผ้าต้นแบบลายเหลี่ยมอัญมณีเต็มตัว (ทอครั้งที่ 1)
ถ่ายเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

 
 ภาพที่ 11 ลายเหลี่ยมอัญมณี  ภาพที่ 12 ผ้าต้นแบบ (ครั้งที่ 1)  ภาพที่ 13 ผ้าต้นแบบ (ครั้งที่ 2)
  ถ่ายเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 ถ่ายเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
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ภาพที่ 14 ลายตาข่ายดอกบานชื่น         ภาพที่ 15 ต้นแบบ (ครั้งที่ 1)       ภาพที่ 16 ต้นแบบ (ครั้งที่ 2)
  ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถ่ายเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ภาพที่ 13 ต้นแบบลายตาข่ายดอกบานชื่นเต็มตัว (ครั้งที่ 2)
ถ่ายเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

  

        ภาพที่ 18 ลายช้างมงคล  ภาพที่ 19 ผ้าต้นแบบ (ครั้งที่ 1)
ถ่ายเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถ่ายเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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ภาพที่ 20 ผ้าต้นแบบช้างมงคล (ครั้งที่ 2)
ถ่ายเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

สรุปผล
 การพลกิแพลงลวดลายและการปรับองคป์ระกอบสีจากฐานภูมปิญัญาทอ้งถิน่สุรนิทรใ์หส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรม
การแตง่กายและความตอ้งการของผูบ้รโิภค และคดัสรรวัตถดุบิคณุภาพดใีนทอ้งถิน่ สง่ผลใหล้วดลายผา้ไหมทีอ่อกแบบเปน็
ทีต่อ้งการของตลาด และประสบความสำาเรจ็อยา่งสงูในการขยายฐานผูบ้รโิภคจากภายในชมุชนสูร่ะดบัจงัหวดั ซึง่สอดคลอ้ง
กับคำากล่าวของ วิรุณ ตั้งเจริญ (2553 : 45) ที่ว่าเมื่อสังคมและวัฒนธรรมปรับเปลี่ยนศิลปกรรมก็ปรับเปลี่ยนไปพร้อมกัน
ด้วย การขับเคลื่อนไปข้างหน้าจะกลั่นกรองให้เหลือเฉพาะผลึกความรู้ และสอดคล้องกับ พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ (2556 : 13) 
ทีว่า่มนษุยม์ศีกัยภาพของสมองทีใ่ชใ้นการรบัรู้แตกตา่งกนัซึง่สัมพนัธก์บัประสบการณข์องแตล่ะบคุคล ดงันัน้ การออกแบบ
และพัฒนาลวดลายบนผืนผ้าไหมหรือผลิตภัณฑ์จากชุมชนควรคำานึงถึงหลักสำาคัญ 5 ประการ คือ 1) ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น 2) การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข 3) คำานึงถึงประโยชน์ใช้สอย 4) การเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 5) 
การสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะเฉพาะ เพราะจะช่วยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำาหน่ายได้ และช่วยให้ช่างทอสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
 การออกแบบและพัฒนาลวดลายบนผืนผ้าไหมทอมือพื้นบ้าน มีปัจจัยสำาคัญ 2 ประการ คือ 1) ลวดลาย 2) สีสัน 
ดงันัน้ นกัออกแบบจงึควรตระหนกัถงึประสบการณเ์ดมิของชา่งทอผา้ โดยศกึษาจากอตัลกัษณท์างศลิปวฒันธรรม ทรัพยากร
ทีม่ภีายในทอ้งถิน่และพฤติกรรมของผูบ้รโิภค กอ่นท่ีจะนำาองคค์วามรูท้ีไ่ดม้าประยกุตห์รอืดัดแปลงการออกแบบเพือ่แก้ไข
ปัญหา เน้นประโยชน์ใช้สอย เลือกใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต คติ ความเช่ือ วัฒนธรรมและ
ประเพณทีีด่งีามของคนภายในชมุชน เพราะไมม่กีารเปลีย่นแปลงใดทีไ่มท่ำาลายสิง่เกา่ การใหค้วามสำาคัญกบัศิลปวฒันธรรม
ชมุชนจะเปน็พลงัทีเ่ปลง่ประกายใหก้ารออกแบบสรา้งสรรคผ์ลงานมเีอกลกัษณเ์ฉพาะและผลกัดนัเปน็กลไกทีช่ว่ยสง่เสรมิ
ความเข้มแข็งของชุมชนจากฐานรากอย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ

 สงัคมไทยเดมิเปน็สังคมเกษตรกรรม อาศยัอยูก่บัธรรมชาตเิปน็หลกั มะพรา้วเปน็พชืพืน้เมอืงทีอ่ยูคู่ก่บัสงัคมไทย
มาตั้งแต่สมัยอดีต มะพร้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยคนไทยจึงรู้จักการนำาทุกส่วนของมะพร้าวมาประดิษฐ์ให้
เกิดประโยชน์ เช่น ลำาต้นใช้ในการสร้างบ้านเรือน ทางมะพร้าวใช้มาจักสานเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ผลใช้กินเนื้อหรือ
ประกอบอาหารคาวหวานต่างๆ กาบมะพร้าวใช้ทำาพรมเช็ดเท้า แปรงขัด กะลามะพร้าวใช้ทำาเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน ในส่วนของกาบมะพร้าวมีเส้นใยประเภท ลิกโนเซลลูโลส ซึ่งมีคุณสมบัติทางด้านความเหนียว มี
ความเบา เป็นเส้นตรงที่เรียวยาว ยังไม่ถูกนำามาใช้ประโยชน์ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดวัตถุประสงค์ในการ
วิจัยไว้ 2 ประการ คือ 1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ วัสดุ กรรมวิธี กระบวนการผลิต และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2) 
ศึกษาแนวทางการศึกษาออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเส้นใยกาบมะพร้าวให้มีรูปแบบที่พัฒนาความเป็นอยู่ความต้องการของ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยได้ดำาเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และการสำารวจกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ประกอบด้วยผู้มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก
 การวิจัยในคร้ังน้ีสรุปผลได้ดังน้ี มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกทั่วทุกภาคของประเทศไทย จากการลงพื้นที่
สำารวจในตำาบลอำาแพง อำาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า เกษตรกรมีการปลูกมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่ ในแต่ละ
ปีนั้นจะมีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรคือ กาบมะพร้าวทิ้งกองทับถมกันรอการเผาทำาลาย ดังน้ันการแก้ไขปัญหา คือเพิ่ม
มูลค่าให้กาบมะพร้าว เพื่อแก้ปัญหาเผาทำาลาย เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เส้นใยกาบมะพร้าว มีลักษณะ
เป็นเส้นยาว เหนียว และทนต่อแรงอัด แรงดึง เส้นใยกาบมะพร้าวที่เหลือใช้ทางการเกษตรด้วยการนำาเส้นใยมาออกแบบ
เฟอรน์เิจอรเ์นือ่งจากเสน้ใยกาบมะพรา้วมคีณุสมบตัทิีด่คีอืมลีกัษณะของเสน้ใยทนตอ่แรงอดั แรงดงึ มคีวามเหนยีว สามารถ
นำามาเปน็วสัดหุลกัในพฒันาวสัดโุดยผา่นกระบวนการอดั สามารถเปน็แผน่หอ่หุม้โครงสรา้งเพือ่เปน็ผลติภณัฑเ์ฟอรน์เิจอร์
มีพื้นผิวและเอกลักษณ์ของเส้นใยกาบมะพร้าว สามารถใช้เทคโนโลยีภายในท้องถิ่นในกระบวนการผลิตได้
 จากการออกแบบเฟอรน์เิจอรส์ำานกังานตน้แบบทัง้ 5 แบบ ผลจากการทำาแบบสอบถามเพือ่สำารวจความคดิเหน็
ของผูบ้รโิภคจำานวน 30 คน พบวา่โดยคา่ความเหมาะสมของผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการพฒันาแลว้ในสองอนัดบัแรก คอื ดา้นรปู
แบบของผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉลี่ย ( x = 4.50) ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้านผลิตภัณฑ์มีรูปแบบและโครงสร้างที่เหมาะสมต่อการเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ โดยเฉลี่ย ( x = 4.53) ระดับความคิด
เห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

การศึกษาและออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำานักงานจากเส้นใยกาบมะพร้าว
The project study and Design Furniture from Coconut Fiber
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 ดงันัน้ โครงงานวจิยัเรือ่งการศกึษาและออกแบบ
เฟอรน์เิจอรจ์ากเสน้ใยกาบมะพรา้ว จึงเปน็อกีกระบวนการ
เพื่อพัฒนาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน อันก่อให้เกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็น
สำาคัญของงานวิจัยนี้ คือ การนำาของเหลือท้ิงจากภาค
เกษตรกรรม คือ กาบมะพร้าวซึ่งมีเส้นใยกาบมะพร้าว มา
ศึกษาและออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีประโยชน์ แทนการ
ทิ้งกองทับถมเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงและสร้างทัศนวิสัยที่
ไม่ดี อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกทาง
หนึ่งด้วย

คำาสำาคัญ : เส้นใยกาบมะพร้าว , เฟอร์นิเจอร์

Abtract
 There were two objectives in this research:
1) to study information related to the material 
/ materials manufacturing process. 2) to study 
design of furniture from coconut fibers to form 
the well-being needs of the modern consumer. 
In the present study, the qualitative research was 
conducted by studying the relevant documents 
and a sample survey by a purposive sampling 
mostly from agriculturist.
 The research finding could be sum up as 
follows: coconut was a crop that was grown all 
over the country. It was found from the survey
in Amphaeng Sub district, Banphaeo district, 
Samutsakhon province that mostly agriculturist 
grew a coconut tree and left a waste material in 
agriculture every year and coconut left mounds 
awaiting destruction. Solution to problem was 
adding a value to the burning of agricultural waste. 
The fibers of the coconut were long, tough and 
resistant coir fibers, which can be used as the main 
material in the material through the compression 
process. It can be structured to cover the furniture 
with a unique texture and coconut fiber, and lo-

cal technology can be used in the manufacturing 
process.
 The design of the 5 types of office 
furniture prototypes by survey 30 customers with 
questionnaire revealed that the product that has 
been developed in the first-two orders was the 
novel form of the product and unique with average 
( = 4.50) at the highest level. The products with 
suitable layout and structure with average ( = 4.53)
at the highest level.
 The project study and design furniture 
from coconut fiber was a process of the devel-
opment of agricultural residues to be guideline 
for the creation of local products for sustainable 
economic development of the community. The 
key findings of the research was that a waste of 
agriculture like coconut coir fiber can be used 
for study and design a useful product instead of 
leaving a hotbed mounds created through mos-
quitos and bad vision, on the other hand, it also 
can increase the income of farmers.

Keywords: Coconut fiber, Furniture coconut

บทนำา
 สังคมไทยเปน็สงัคมเกษตรกรรมอยูก่บัธรรมชาต ิ
รู้จักการประดิษฐ์และประยุกต์วัตถุดิบในธรรมชาติ เพ่ือใช้
ในชวีติประจำาวนั ปจัจบุนัมกีารใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหมท่ำาให้
วตัถดุบิทีเ่หลอืจากการเกษตรไมถ่กูนำามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ 
เน่ืองจากไม่ต้องผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอนเหมือนการนำา
วตัถดุบิทางการเกษตรมาแปรรปูเพือ่ประดษิฐอุ์ปกรณต่์างๆ 
นำามาใช้ในชีวิตประจำาวัน
 มะพร้าว เป็นพืชพื้นเมืองที่อยู่คู่กับสังคมไทยมา
ตัง้แต่สมยัอดตี มะพร้าว เปน็พชืเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ปลูกมากในภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก คน
ไทยจึงรู้จักการนำาทุกส่วนของมะพร้าวมาประดิษฐ์ให้เกิด
ประโยชน์ เช่น ลำาต้นใช้ในการสร้างบ้านเรือน ทางมะพร้าว
ใช้มาจักสานเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ ผลใช้กินหรือประกอบ
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อาหารคาวหวาน กาบมะพร้าวใช้ทำาพรมเช็ดเท้า แปรงขัด 
กะลามะพร้าวใช้ทำาเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆใน
ชีวิตประจำาวัน ส่วนของกาบมะพร้าวมีเส้นใยประเภทลิก
โนเซลลูโลส ซึ่งมีคุณสมบัติทางด้านความเหนียว เบา เส้น
ตรงเรียวยาว นำามาอัดรวมกัน เหนียวและแข็งแรง เส้นใย
คงทน (กรกฎ กิจราช, 2547)
 จากการศึกษาชุมชนอำาแพง ตำาบลอำาแพง 
อำาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เป็นชุมชนที่มีการปลูก
มะพร้าวจำานวนมากที่สุดในอำาเภอบ้านแพ้ว สืบทอดอาชีพ
ดั้งเดิมของบรรพบุรุษ การเก็บเก่ียวผลผลิตของมะพร้าว
นำาไปทำานำ้าตาลมะพร้าว ส่วนกาบมะพร้าวไม่มีการนำามา
ใช้ประโยชน์จึงกองทับถมกลายเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุงและ
สตัวม์พีษิ การศกึษาเบือ้งตน้ สญัจะ ชาญพรตัมะล ิอาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนำาเส้นใยกาบ
มะพรา้วมาทำาผสมกบัดนิขาวเพือ่เพิม่การปอ้งกนัความรอ้น
ในผนังคอนกรีตบล็อก เนื่องจากมีนำ้าหนักเบาและสามารถ
ยึดตัวได้ดีลดต้นทุนในการผลิต
 ดังน้ันการวิจัยเรื่อง “การศึกษาและออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์สำานักงานจากเส้นใยกาบมะพร้าว” กรณี
ศึกษาชุมชนอำาแพง ตำาบลอำาแพง อำาเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมทุรสาคร เสน้ใยมะพร้าวเปน็เสน้ใยธรรมชาตทิีอ่ยูใ่นสว่น
กาบมะพรา้วสว่นทีเ่หลอืจากการใชป้ระโยชน ์และเปน็การ
สง่เสรมิการนำาวสัดธุรรมชาตทิีเ่หลอืใช้จากการเกษตรมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลด้านวัสดุ กระบวนการผลิต 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จาก
เส้นใยกาบมะพร้าว
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์จากเส้นใยกาบมะพร้าว ให้มีรูปแบบท่ีพัฒนา
ความเป็นอยู่ความต้องการของผู้บริโภคในสมัยปัจจุบัน

วิธีการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 มุง่เนน้วยัทำางานฐานะระดบัปานกลาง หมายถงึ 
ผูท้ีม่อีายอุยูใ่นชว่ง 25-35 ป ี(กาลญั วรพทิยตุ, 2548) กลา่ว
คอื คนกลุม่ทีถ่อืเปน็คนกลุม่ใหญใ่นสงัคมทีม่พีฤตกิรรมของ

ตนเองอย่างเด่นชัด มีอิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงาน เริ่มซื้อของ
ที่มีมูลค่าสูง เช่น รถยนต์ เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ที่อยู่อาศัย หาความสุขให้ตัวเอง มีพลังในการทำางาน มีราย
ได้สูง ใช้จ่ายเพื่อเป็นรางวัลให้กับชีวิต และเป็นผู้ที่ยินยอม
ใหข้อ้มลูในการตอบแบบสอบถามมอีายอุยูใ่นชว่ง 25-35 ปี
ของบริษัทแห่งหนึ่งจำานวน 30 คน โดยใช้ทฤษฎีเครซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970)
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 การเตรียมวัตถุดิบ ฉีดนำ้าทำาความสะอาด คัด
แยกสิง่เจอืปน นำาเขา้เครือ่งตใียมะพรา้วใหฟู้แยกเสน้ใยกบั
ขุยมะพร้าวออกจากกัน นำาเส้นใยมาผสมกาวในอัตราส่วน
เสน้ใยกาบมะพรา้ว 50 กโิลกรมัตอ่กาวลาเทก็ซ์ 50 กโิลกรมั 
ใชเ้ครือ่งผสมวตัถดุบิทีม่ใีบมดีเปน็แบบสแตนเลสกำาลงัของ
เครื่อง 3 HP 1.5 KW 220V 50Hz ความเร็วรอบช้า 500 
รอบต่อนาที เป็นเวลานาน 10 นาที ผสมกาวกับเส้นใยกาบ
มะพร้าวให้เข้ากัน เทลงบนแบบสี่เหลี่ยม ขนาด 60x120 
เซนติเมตร แล้วนำาเข้าเครื่องอัดร้อน อัดด้วยความหนา 1 
เซนติเมตร อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที 
ไดเ้ปน็ใยมะพรา้วอดัผ่ึงในทีร่ม่เปน็เวลา 24 ชัว่โมง นำามาตดั
แตง่ขอบดว้ยเลือ่ยสไลด ์ตรวจสอบความหนา และจำาหนา่ย
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 
(Check List) เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เรื่อง เพศอายุ ระดับการศึกษาอาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทางด้านการ
พัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รูปแบบของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัว มีความทันสมัย ผลงานการออกแบบสามารถนำาไปผลิต
ในระดับชุมชนได้ นำาไปผลิตในเชิงธุรกิจได้ การแสดงถึง
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มีความเหมาะสมไม่ยุ่งยากแก่ผู้ใช้ มีรูป
แบบผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้งานได้
 ส่วนที่ 3 คำาถามปลายเปิดเป็นข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ลักษณะคำาถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การแปลผล
คะแนนดังต่อไปนี้ (ธีรยุทธ์ พึ่งเทียร, 2543)
 ระดับคะแนน 4.50 – 5.00 
  หมายถึง มีความเหมาะสมดีมาก
 ระดับคะแนน 3.50 – 4.49 
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  หมายถึง มีความเหมาะสมดี
 ระดับคะแนน 2.50 – 3.49 
  หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
 ระดับคะแนน 1.50 – 2.49 
  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
 ระดับคะแนน 1.00 – 1.49 
  หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
 การทดสอบเครือ่งมอืโดยนำาเครือ่งมอืการวจิยัที่
ปรบัปรงุแกไ้ขเรียบรอ้ยแลว้ใหผู้้เชีย่วชาญดา้นการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน หรือทางออกแบบผลิตภัณฑ์ 
จำานวน 3 ท่าน ตรวจสอบวิเคราะห์ความเท่ียงตรงตาม
เนือ้หาของแบบสอบถาม โดยใชเ้ทคนคิการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำาถามกับสิ่งที่ต้องการวัด (Index 
Item of Congruent : IOC) ได้ค่าดรรชนีความสอดคล้อง
ภายในทุกข้อมากกว่า 0.5 โดยนำาไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้า
หมายวัย 25 -35 ปี จำานวน 30 คน โดยใช้ทฤษฎีของเครซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970)

 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. การลงพื้นท่ีในการสัมภาษณ์เจาะลึก การ
สนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมกลุ่มท่ีนอนใย
มะพร้าว ตำาบลอำาแพง อำาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยการสอบถามสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วมสะท้อนสภาพ
ที่แท้จริงของชุมชนตลอดจนแนวคิดในการแก้ปัญหา
 2. ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
กลุ่มที่นอนใยมะพร้าวและกลุ่มตัวอย่าง ช่วงอายุ 25 -35 
ปี จำานวน 30 คน โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะจง
 3. นำาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนนำาไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติทางด้านข้อมูล
ส่วนบุคคลของกลุ่มที่นอนใยมะพร้าว และข้อมูลทางด้าน
การพฒันาและการออกแบบผลติภณัฑ ์ตำาบลอำาแพง อำาเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ด้วยค่า
เฉลีย่ (Average, ) และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation, SD)

 ผลการวิจัยทางด้านการทดลองวัสดุ
 การทดลองที่ 1 การศึกษากรรมวิธีการผลิต 
ประยุกต์วัสดุจากเส้นใยกาบมะพร้าวพันธุ์ต้นสูง (พันธุ์
มะพร้าวกะทิ) ขนาดความยาวเส้นใย 10 เซนติเมตร โดย
อัดมีความหนา 1 เซนติเมตร เป็นวัสดุเฟอร์นิเจอร์ในรูป
แบบใหม่
 รูปแบบ A1 นำาเส้นใยกาบมะพร้าวมาตัด
ความยาว 10 เซนติเมตร ใช้กาวลาเท็กซ์ เป็นตัวประสาน
อัตราส่วน 1:1 (เส้นใย : กาว) ลักษณะที่พบคือมีความแข็ง
แรง บิดงอได้ เรียงตัวกันเรียบ สามารถขึ้นรูปเป็นชิ้นงานได้
 รูปแบบ A2 นำาเส้นใยกาบมะพร้าวมาตัด
ความยาว 10 เซนติเมตร ใช้กาวลาเท็กซ์ เป็นตัวประสาน
อัตราส่วน 1 : 1 : 1 (เส้นใย : ขุย : กาว) ลักษณะที่พบคือมี
ความอ่อนตัวยืดหยุ่น นำาไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องรับนำ้า
หนักมาก
 รูปแบบ A3 นำาเส้นใยกาบมะพร้าวมาตัด
ความยาว 10 เซนติเมตร ขุยมะพร้าว ขึ้นรูปโดยใช้กาว
ลาเท็กซ์ เป็นตัวประสาน อัตราส่วน 1:2:1 (เส้นใย : ขุย : กาว)
ลักษณะที่พบคือมีความนุ่มและยืดหยุ่นสามารถขึ้นรูปเป็น
ชิ้นงานที่ไม่ต้องรับนำ้าหนักมาก
 ทั้ง 3 รูปแบบ มีความอ่อนตัวและยืดหยุ่น
สามารถนำาไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้
 การทดลองที่ 2 การทดลองการรับนำ้าหนัก 
แรงดึง และความยืดหยุ่นของเส้นใยกาบมะพร้าว รูปแบบ
ที่มีความเหมาะสมกับการนำาเส้นใยกาบมะพร้าวขึ้น
 การรับนำ้าหนัก
 รูปแบบ A1 เส้นใยกาบมะพร้าว 1 ส่วน ต่อกาว
ลาเท็กซ์ 1 ส่วน สามารถรับนำา้หนัก 1 กิโลกรัมได้ มีการโก่งตัว
 รูปแบบ A2 เส้นใยกาบมะพร้าว 1 ส่วน ต่อขุย
มะพร้าว 1 ส่วน ต่อกาวลาเท็กซ์ 1 ส่วนสามารถรับนำ้าหนัก 
1 กิโลกรัมได้ มีการโก่งตัว
 รูปแบบ A3 เส้นใยกาบมะพร้าว 1 ส่วน ต่อขุย
มะพรา้ว 2 สว่น ต่อกาวลาเทก็ซ ์1 สว่น สามารถรบันำา้หนกั 
1 กิโลกรัมได้ ไม่มีการโก่งตัว
 ทั้ง 3 รูปแบบ มีความอ่อนตัวและยืดหยุ่น
สามารถนำาไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้



ROMMAYASAN 169Vol. 14, Special Issue (November) 2016

 การรับแรงดึง
 รูปแบบ A1 เส้นใยกาบมะพร้าว 1 ส่วน ต่อ กาวลาเท็กซ์ 1 ส่วน สามารถรับแรงดึงได้ 71.9 นิวตัน
 รูปแบบ A2 เส้นใยกาบมะพร้าว 1 ส่วน ต่อ ขุยมะพร้าว 1 ส่วน ต่อ กาวลาเท็กซ์ 1 ส่วน สามารถรับแรงดึงได้ 
49 นิวตัน
 รูปแบบ A3 เส้นใยกาบมะพร้าว 1 ส่วนต่อ ขุยมะพร้าว 2 ส่วน ต่อ กาวลาเท็กซ์ 1 ส่วน สามารถรับแรงดึงได้ 
147 นิวตัน
  รูปแบบวัสดุ A1 มีความยืดหยุ่นสูง การโค้งงอไม่ทำาให้วัสดุเสียหาย วัสดุมีความแข็งแรง การยึดเกาะของเส้นใย
กาบมะพร้าวสูงและทนต่อแรงดึง
 ความยืดหยุ่นของเส้นใย
 รูปแบบ A1 เส้นใยกาบมะพร้าว 1 ส่วน ต่อ กาวลาเท็กซ์ 1 ส่วน อัดด้วยแรง 10 ปอนด์ เส้นใยถูกบีบมีความ
ยืดหยุ่นสูงเมื่ออัดด้วยแรง 10 ปอนด์ วัสดุไม่เสียหาย
 รูปแบบ A2 เส้นใยกาบมะพร้าว 1 ส่วน ต่อ ขุยมะพร้าว 1 ส่วน ต่อกาวลาเท็กซ์ 1 ส่วน อัดด้วยแรง 10 ปอนด์ 
เส้นใยถูกบีบมีความยืดหยุ่นปานกลาง เมื่ออัดด้วยแรง 10 ปอนด์ วัสดุจะเกิดการฉีกออกจากกันเล็กน้อย
 รูปแบบ A3 เส้นใยกาบมะพร้าว 1 ส่วนต่อ ขุยมะพร้าว 2 ส่วน ต่อ กาวลาเท็กซ์ 1 ส่วน มีเส้นใยถูกบีบมีความ
ยืดหยุ่นน้อยเมื่ออัดด้วยแรง 10 ปอนด์ วัสดุจะเกิดการฉีกออกจากกันทั้งหมด
 ฉะนั้นรูปแบบวัสดุที่มีความเหมาะสมในการขึ้นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์มากที่สุด คือ รูปแบบวัสดุ A1 เนื่องจาก
มีความยืดหยุ่นสูง การโค้งงอไม่ทำาให้วัสดุเสียหาย วัสดุมีความแข็งแรง การยึดเกาะของเส้นใยกาบมะพร้าวสูงและทนต่อ
แรงดึง
 เปรียบเทียบวัสดุระหว่างเส้นใยกาบมะพร้าวกับวัสดุที่อยู่ในท้องตลาด 
 รูปแบบ A1 เส้นใยกาบมะพร้าว หนา 10 มม. อัตราส่วน เส้นใยกาบมะพร้าว ต่อกาวลาเท็กซ์ 1 : 1 กดด้วยแรง 
10 ปอนด์ วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง เส้นใยกาบมะพร้าวไม่ยุบตัว พื้นผิวของเส้นใยกาบมะพร้าวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการ
เรียงตัวของเส้นใยเกิดเป็นลวดลาย มีสีและพื้นผิวที่เป็นธรรมชาติ
 รูปแบบ A2 ฟองนำ้า D 24 หนา 10 มิลลิเมตร กดด้วยแรง 10 ปอนด์ วัสดุมีความยืดหยุ่นสูง แต่เกิดการยุบตัว 
ฟองนำ้า D 24 จะต้องมีการติดผ้าที่มีลวดลายมาติดเพื่อสร้างลักษณะของผิวด้านนอก

 สรุปได้ว่าวัสดุที่ผ่านกระบวนการทดลอง เส้นใยกาบมะพร้าวมีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นได้ดี ผลจากการศึกษา
เปรยีบเทยีบคณุสมบตัทิางกายภาพของวสัดุระหวา่งเสน้ใยกาบมะพรา้วกบัวสัดทุีอ่ยูใ่นทอ้งตลาดคอืฟองนำา้ D 24 หนา 10 
มิลลิเมตร คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะนำามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

เส้นใยกาบมะพร้าว ฟองนำ้า D24
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สรุปผลการวิจัย
 1. การศึกษาข้อมูลของเส้นใยกาบมะพร้าว 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สรุปได้
วา่ มะพรา้วซึง่เปน็วสัดเุหลอืจากการเกษตรกรรมของคนใน
ชุมชน กาบมะพร้าว มักถูกเผาหรือปล่อยทิ้งทับถมกันเป็น
ขยะ อาจสร้างปัญหาด้านสุขภาพและมลภาวะเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุง การนำาของเหลือท้ิงอย่างกาบมะพร้าวซ่ึงมี
เส้นใยกาบมะพร้าวมาศึกษาและออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่คนในชุมชนและเป็นการนำา
ทรัพยากรของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แรงงาน
ขาดการรวมกลุ่มจึงขาดการถ่ายทอดความรู้ทางด้านการ
ผลิตทำาให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนยังไม่ได้รับการพัฒนาด้านรูป
แบบผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลาย
 2. การศึกษาแนวทางการพัฒนาวัสดุ กรรมวิธี
การผลิต และรูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกาบมะพร้าว 
สรุปผลได้ว่า เส้นใยกาบมะพร้าวนั้นมีความเหมาะสม
สำาหรับเป็นวัตถุดิบหลักในการทำาผลิตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากเส้นใยกาบมะพร้าวมีลักษณะเป็น
เส้นใยเมื่อนำามาบีบอัดรวมกันมีความเหนียวและงอตัวได้ดี 
ผลติภณัฑจ์ากเสน้ใยกาบมะพร้าวปจัจบุนัยงัไมม่ผีลติภณัฑ์
ที่ใช้เส้นใยกาบมะพร้าวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต แต่ได้
ศึกษาผลิตภัณฑ์ข้างเคียงและผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุทั่วไป
เป็นแนวทางในการศึกษา ซ่ึงผลิตภัณฑ์ท้ังสองอย่างน้ีใช้
กรรมวิธีในการอัดขึ้นรูปทั้งสิ้น การพัฒนาด้านวัสดุ เส้นใย
กาบมะพร้าวพันธ์ุต้นเตี้ย (พันธ์ุมะพร้าวนำ้าหอม) สามารถ
รับแรงดึงได้ 3.45 นิวตัน และเส้นใยกาบมะพร้าวพันธุ์ต้น
สูง (พันธุ์มะพร้าวกะทิ) สามารถรับแรงดึงได้ 4.86 นิวตัน 
เพราะฉะน้ันเส้นใยกาบมะพร้าวพันธ์ุต้นสูง (พันธ์ุมะพร้าว
กะทิ) สามารถรับแรงดึงได้มากกว่า 1.41 นิวตัน คณะผู้
วจิยัจงึเลอืกใชเ้สน้ใยกาบมะพร้าวพนัธุต์น้สงู (พนัธุม์ะพรา้ว
กะทิ) เพื่อไปใช้ผลิตเป็นวัสดุได้จริง เส้นใยกาบมะพร้าว
มีลักษณะทางกายภาพท่ีดี เส้นใยกาบมะพร้าวเม่ือผ่าน
กระบวนการอดัเปน็แผน่แลว้จะมลีกัษณะเรยีบและมคีวาม
เหนียวโค้งงอได้ เมื่อทำาการทดสอบความเหนียว การโค้ง
งอ ความยืดหยุ่น ผลการทดลองสรุปได้ว่าใช้ทำาผลิตภัณฑ์
ห่อหุ้มโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ได้ และสามารถนำามาประยุกต์
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เพ่ิมข้ึน 

 3 .  การศึ กษาถึ งแนวทางการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์สำานักงานจากเส้นใยกาบมะพร้าว ที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสภาพสังคมปัจจุบัน ความเป็น
อยู่ และความต้องการของคนในยุคสมัยปัจจุบัน เพื่อ
สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนและเป็นการนำาทรัพยากร
ของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคสูงสุด 
สัดส่วนมนุษย์ พฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค โดยต้อง
คำานึงความสัมพันธ์ระหว่างการตลาด ศิลปะการออกแบบ 
และกระบวนการผลิต ข้อมูลด้านความเหมาะสมของ
กระบวนการผลติกบัผลติภณัฑเ์ดิม เงือ่นไขของกระบวนการ
ผลติทีเ่กีย่วขอ้งและเงือ่นไขของวสัดุทีม่ผีลตอ่การลงทนุและ
กระบวนการผลิต

การอภิปรายผล
 การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำานักงาน
จากเส้นใยกาบมะพร้าว สามารถดำาเนินการได้หลายวิธี แต่
ความสำาคัญอยู่ท่ีตัววัสดุหากจะนำาเส้นใยกาบมะพร้าวไปใช้
เป็นวัตถุดิบ ในการผลิตจะต้องรู้ถึงลักษณะคุณสมบัติเฉพาะ 
ขอบเขตและข้อจำากัดในการนำาเส้นใยกาบมะพร้าวไปใช้ก่อน 
ด้วยเหตุน้ีการนำาเส้นใยกาบมะพร้าวไปใช้ทำาผลิตภัณฑ์ท่ีไม่
เหมาะสมกับคุณสมบัติของเส้นใยกาบมะพร้าวผลิตภัณฑ์
น้ันๆ ตามหลักทฤษฎีการจูงใจของแมคเกรเกอร์ ดังน้ี 1) 
ความต้องการความสอดคล้องกัน (Need for Consistency)
เป็นความต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ ทัศนคติพฤติ 
กรรมการแสดงออกตา่งๆ ความคดิเหน็ภาพลกัษณเ์กีย่วขอ้ง
กับตนเอง 2) ความต้องการทราบเหตุที่ไปที่มาของสิ่ง 
(Need to Attribute Causation) เป็นความต้องการเพื่อ
ที่จะทราบว่า ใครหรืออะไรเป็นสาเหตุที่ทำาให้สิ่งต่างๆ เกิด
ขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นผลในทางท่ีดีหรือไม่ดีกับตัวเองหรือสิ่ง
อื่นๆ อย่างไร

ข้อเสนอแนะ
 1. การใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยในครั้งนี้ 
ก่อให้เกิดความรู้จากการศึกษาในสองด้าน ได้แก่ ด้านที่
หนึ่งคือความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกาบมะพร้าว โดยกรรมวิธีการอัดเป็น
แผน่ ในภาพรวมดา้นทีส่อง คอืหลกัการและแนวทางในการ
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ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำานักงานจากเส้นใยกาบ
มะพร้าว การนำาจุดเด่นในด้านวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่
นำามาปรับปรุงและพัฒนาต่อ การนำาวัสดุอื่นๆ เข้ามาร่วม
ประยกุตด์ดัแปลงเพือ่เพิม่ความแปลกใหมใ่นดา้นความรูส้กึ
และมุมมองคำานึงถึงความต้องการ และพฤติกรรมผู้บริโภค
มากที่สุด ซึ่งทำาให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงกับวัตถุประสงค์
 2. กระแสความตอ้งการผลติภณัฑจ์ากธรรมชาติ
ของผู้บริโภคมีมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจึงได้รับความ
สนใจมากขึ้นเพราะไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อมจำาเป็นต้องการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จากการ
ศึกษาของคณะผู้วิจัยพบว่า วัสดุ ปัญหาท่ีคณะผู้วิจัยพบ
คือ ลักษณะทางด้านคุณสมบัติของเส้นใยกาบมะพร้าวที่
มีคุณสมบัติที่ดี เมื่อกล่าวถึงความเรียบของผิวเส้นใยกาบ
มะพร้าวพบวา่ ผวิของเสน้ใยกาบมะพรา้วไมเ่รียบ เนือ่งจาก
ผิวของเส้นใยกาบมะพร้าวเป็นเส้นใยเซลลูโลส การดูดซึม
ของกาวจึงไม่เท่ากัน ทำาให้เส้นใยมีการฟูขึ้น กระบวนการ
ผลิตใช้เวลาการเตรียมวัตถุดิบมากเกินไป เช่น ในการเรียง
เส้นใยก่อนการอัดในแบบ เพื่อประหยัดเวลาควรใช้เครื่อง
ตีเส้นใยที่มีมอเตอร์รอบที่สูง รูปแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
เฟอรน์เิจอรจ์ากเสน้ใยมะพรา้วชิน้นี ้สามารถตอ่ยอดในการ
พฒันาโดยการเพิม่ประโยชนใ์ชส้อยในดา้นอืน่ๆ เชน่ การนำา
เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาร่วมพัฒนา เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
และรูปแบบ
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การศึกษาและ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำานักงานจากเส้นใยกาบมะพร้าว
สามารถทำาได้หลากหลายรูปแบบ การศึกษาข้อมูลที่หลาก
หลายและมากพอทำาให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่าง
กา้วกระโดด ผลติภณัฑเ์ฟอรน์เิจอรจ์ากเสน้ใยกาบมะพรา้ว 
ตลอดเพื่อให้ทันต่อความต้องการของมนุษย์
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บทปริทัศน์หนังสือ 
(Book Review) 

บทนำา
 เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อดีตผู้นำาขบวนการการต่อสู้ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 สำาเร็จการศึกษาปริญญาเอก
ด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอแนลล์ สหรัฐอเมริกา อดีตคณบดี และอดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ เป็นนกัเขยีนทีส่ร้างผลงานต่อเนือ่งตัง้แต่สมยัเป็นนกัศึกษาจนถงึปัจจบุนั ผลงานเขียนมหีลากหลาย เช่น ความ
เรียง บทความ บทบันทึก เรื่องสั้น-นวนิยาย งานแปล กวีนิพนธ์ และงานเชิงวิชาการ มีผลงานตีพิมพ์แล้ว (ไม่นับซำ้า) รวม 
43 เล่ม เสกสรรค์ได้รับรางวัลศรีบูรพา ปี 2546 ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2552 
ผลงานเขียนเล่มล่าสุด เล่มที่ 44 คือ "ทาง": รวมเรื่องสั้นชุด ‘ซ้ายผ่านศึก’ 

สังเขปเรื่อง
 “ทาง” รวมเรื่องสั้นชุด ‘ซ้ายผ่านศึก’ ประกอบด้วยเรื่องสั้น 6 เรื่อง ได้แก่ ภาพฝัน พักเที่ยง ห้วงยามแห่งสัจจะ 
คืนฝนพรำา แผลใหม่ และทาง ดังนี้

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล.  (2559). “ทาง” : รวมเรื่องสั้น

 ชุด ‘ซ้ายผ่านศึก’. กรุงเทพฯ : สามัญชน.

“ทาง” รวมเรื่องสั้นชุด ‘ซ้ายผ่านศึก’: ตัวตน ตื่นรู้ สู่ทางเลือกของชีวิต
"Way" collection of short stories on left veteran : 

Awakening soul to the life choice

บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ / Bunsanoe Triwiset

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Program of Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University
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 1. ภาพฝัน ชายหนุ่มผู้เพิ่งอกหักจากสมรภูมิสงครามปลดแอก เมื่อกลับคืนสู่สังคมเมือง เขายังตัดสินใจไม่ได้จะ
เลือกทำากิจกรรมใด เพื่อจะสามารถแทนคุณค่าของชีวิตนักปฏิบัติที่เพิ่งสูญเสียไป ปมชีวิตในวัยเด็กที่พ่อของเขาได้ทำาลาย
ภาพหญิงเปลือยที่เขาวาดขึ้นจากจินตนาการ เพราะมองว่า เป็นภาพลามกไม่มีประโยชน์ต่อการดำารงชีวิต การฉีกภาพจาก
จินตนาการก็คือการทำาลายความฝันของเขา ภาพของพ่อขณะที่ฉีกทำาลาย ยังคงแจ่มชัดในสมอง เม่ือกลับสู่สังคมเดิม ดู
เหมือนความฝันนั้นก็เร่งเร้าเขาอีก เน้ือเรื่องจึงฉายภาพของตัวละครเอก พยายามถำ้ามองหญิงสาวเพ่ือนบ้านขณะเปลือย
กายอาบนำา้ และกระทัง่ไปตสีนทิกบัสาวเสร์ิฟในบาร์คนหนึง่ เพยีงเพือ่จะได้ร่วมรกั และได้จดจำาภาพเปลอืยของเธอเพือ่นำา
มา สเก็ตภาพ โดยสรุปคือ เรื่องไม่ได้บอกว่า เขาสามารถวาดรูปหญิงเปลือยได้สำาเร็จหรือไม่ แต่ชายคนที่เป็นตัวละครเอก 
ก็คือผู้ที่สูญเสียความฝัน และความฝันเหล่านั้นก็ถูกท้าทายด้วยความจริงที่เผชิญหน้าอยู่
 2. พักเที่ยง ชายหนุ่มอีกคนผู้แพ้สงครามในป่า กลับคืนสู่สังคมที่เขาเคยปฏิเสธ มายึดอาชีพขายประกันภัย โดย
คิดว่า อาชีพนี้จะเป็นหลักประกันให้แก่ชีวิตเขาได้ เขายังคงยึดถืออุดมการณ์ที่จะยืนข้างคนส่วนใหญ่ ซ่ึงสังกัดชนช้ันล่าง
ยากจน กินข้าวแกงที่คนชั้นล่างขาย ที่ทำาให้ผู้หญิงที่เขากำาลังตามจีบอยู่ ไม่ยอมรับในวิธีคิดของเขา เขารู้สึกแปลกแยกจน
ทนอยู่ไม่ได้ จึงตัดสินใจเดินออกจากอาชีพดังกล่าว โดยไม่รู้จะไปประกอบอาชีพใด
 3. ห้วงยามแห่งสัจจะ ชาญ ชายหนุ่มยากไร้ ซึ่งมีเมียและมีลูก แต่ศรัทธาในขบวนการนักศึกษาช่วง 6 ตุลาคม 
2519 เขาได้อาสาทำาหน้าทีพ่ทิกัษ์ความปลอดภยัแก่นกัศกึษาและประชาชน ภายหลงัเหตกุารณ์ ฝ่ายผูก้มุอำานาจมนีโยบาย
กวาดล้างผูเ้ห็นต่าง ส่งผลให้ชวีติเขาไม่มทีางเลอืก จงึได้เข้าร่วมกบัขบวนการพรรคคอมมวินสิต์แห่งประเทศไทย แต่สงคราม
ดงักล่าวกจ็บลงด้วยความพ่ายแพ้ เขากลบัเข้าสูเ่มอืงในฐานะผู้แพ้ เมือ่กลับมาหาลูกเมยี กไ็ด้รูว่้าเมยีและลูกของเขาได้กลาย
เป็นสมบัติของคนรวยคนหนึ่งไปแล้ว ทำาให้เกิดความรวดร้าวอย่างที่สุด เพียงแค่หนึ่งคืนสองวันของการกลับบ้าน เขาสูญ
เสยีคณุค่าของคน เสยีเมยี เสยีลกู แม้แต่แม่ค้ารมิทางเดนิ ยงัด่าทอดถูกูดแูคลนเขา ชะตากรรมไม่ต่างกบัหมาขีเ้ร้ือนตวัหนึง่ 
ฉากจบจึงเป็นภาพรันทดของชายที่ถูกสังคมทิ้งนอนกอดกับหมาขี้เรื้อน
 4. คืนฝนพรำา ชายวัย 40 กว่า ที่ถูกคุกคามจากรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารเพราะเขียนบทความวิจารณ์รัฐบาล 
ทำาให้เขาต้องมาหลบภยั ณ รสีอร์ตกลางป่าด้านตะวนัตก ทำาให้เขาได้พบกับหญงิสาววยัรุน่สมยัใหม่ อายเุพยีง 19 ปี ลกูสาว
เจ้าของรีสอร์ต เมื่อได้พูดคุยกันพบว่า ทัศนะเกี่ยวกับหนังสือ ดนตรี และการเมือง ของทั้งสองตรงกัน ทำาให้ระยะห่างของ
วัยไม่เป็นอุปสรรคแห่งการโต้ตอบสนทนาวิสาสะ ความใกล้ชิดและกับความอิสระ ทำาให้ทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่า
ธรรมดา แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักอย่างสำาคัญว่า ความสุขที่พบพานนั้นเกิดได้เพียงชั่วคราว เพราะต่างก็มีที่
มั่นของชีวิตอยู่ก่อนแล้ว
 5. แผลใหม่ เรื่องราวของ 3 เกลอ คือ ฉาน โชน และธงชัย ซึ่งเป็นอดีตนักรบปฏิวัติ ได้นัดพบสังสรรค์ในวันหนึ่ง 
หลักการสำาคัญน้ันเพื่อสานต่อความเป็นมิตรภาพให้ยืนยง เพราะเคยทุกข์ยากกับชีวิตทหารป่าด้วยกัน แต่เหตุการณ์กลับ
กลายเป็นว่า ฉาน กับ โชน เกิดวิวาทะกันอย่างรุนแรง เพราะฉาน เห็นว่า โชน ได้เปลี่ยนอุดมการณ์จากสังคมนิยมโดยหัน
ไปสยบยอมกบัฝ่ายทนุนยิมเตม็ตัวแล้ว หลกัฐานสำาคญัคือ โชนมาพร้อมกับรถเก๋งคนัหรรูาคาแพงมาก และทัง้สามต่างก็แยก
ย้ายไปตามเส้นทางของตน ฉานเก็บความคิดไม่ลงรอยกับโชน จนนอนไม่หลับมาหลายคืน กระทั่งในคืนวันหนึ่งได้ยินเสียง
โทรศัพท์จากธงชัยบอกให้รู้ว่า โชนประสบอุบัติเหตุรถควำ่าเสียชีวิต ทำาให้เขาต้องรุดไปงานศพอย่างรวดเร็ว ในวันฌาปนกิจ
ศพของโชน ข้อความในบันทึกของโชน ทำาให้ฉานเศร้าสะเทือนใจที่สุด เมื่อผู้จากไปได้เขียนความในใจว่า แท้จริง เขาไม่ได้
ขบถต่อวิถีที่เขาเคยศรัทธา แต่สิ่งที่เขาทำานั้น เพียงเพื่อจะบอกโลกว่า เขามิใช่ชายขาพิการที่ไร้ความสามารถ ไม่ประสงค์
จะรำ่ารวยเพื่อจะอยู่เหนือคนอื่น แต่มันคือชุดพรางที่จะไม่ยอมให้ใครดูถูกดูแคลน และความรู้สึกที่มีต่อเพื่อน ยังเต็มเปี่ยม
ด้วยรักและปรารถนาดี
 6. ทาง การรำาพงึรำาพนัของชายชรา เกีย่วกบัสถานการณ์บ้านเมอืง และสภาวะภายใน การวพิากษ์ประสบการณ์
ที่ผ่านพบทั้งฝ่ายตนเอง และฝ่ายคนอื่น ทั้งเรียนรู้ และตระหนักว่า ความไม่ลงตัวทางสังคม และการเมือง ที่แท้แล้ว อาจ
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มาจากความไม่ครบถ้วนของทั้งสองฝ่าย ความดีความช่ัวไม่อาจตัดสินด้วยความคิดแบ่งแยกดำาแยกขาว การกล่าวอ้างถึง
ความด ีหรอืการอ้างเพือ่ส่วนรวมของบางคน ทีแ่ท้กเ็พยีงวาทกรรมเพือ่ความชอบธรรมแก่ผูก้ล่าว สงูตำา่กไ็ม่มีจริง เนือ่งจาก 
ความสูงมิอาจเกิดขึ้น หากไม่มีอยู่ของความตำ่า ทั้งหมดในสังคมนี้ ที่ไปได้ไม่ถึงไหนเพราะขาดวุฒิภาวะในด้านต่างๆ ตอน
จบเรื่อง ชายชราหดเข่างอเข้าหาศีรษะ เหมือนภาพทารกซึ่งยังอยู่ในครรภ์ ซึ่งนั่นคือวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยังไม่แปดเปื้อนและ
ปรุงแต่งใด นั่นคือจิตวิญญาณที่แท้ ภายหลังจากนั้น โลกได้ได้ดัดแปลงให้ผิดแผก แปดเปื้อน นานา จนหาตัวตนไม่พบ
ทาง : การพิทักษ์ตัวตนบนสนามรบทุนนิยม
 รวมเรือ่งสัน้ล่าสดุของเสกสรรค์ชดุนี ้หนกัแน่นด้วยการนำาเสนอตวัละครซึง่ล้วนมอีดตีเป็นทหารป่าทีจ่บัปืนสูก้บั
รัฐบาลเผด็จการ และต้องกลับเข้าสู่สังคมท่ีพวกเขามองเห็นความไม่ชอบธรรม และคิดจะแก้ไขให้ดีขึ้น โดยตัวตนในที่นี้ 
หมายถึง ยึดถือ ยึดมั่นกับอุดมการณ์เพื่อสังคม เรื่องสั้นทั้งหมด จึงสะท้อนให้เห็นความพยายามของเสกสรรค์ในการสร้าง
ตัวละครเอก และพิทักษ์รักษาวิถีชีวิตที่ให้ความสำาคัญแก่ชนชั้นล่าง และที่ไม่ยอมสยบต่อจิตวิญญาณที่ตำ่ากว่า แม้จะต้อง
รวดร้าวอยู่กับสังคมไม่ให้คุณค่าพวกเขา แต่ก็ยังยืนหยัดยืนยัน ชายหนุ่มใน “ภาพฝัน” พยายามอย่างที่สุดที่จะวาดรูปผู้
หญิงเปลือย แต่ดูเหมือนความใฝ่ฝันดังกล่าวถูกทำาลายไปแล้ว ตั้งแต่เขายังเด็ก เมื่อครั้งที่บิดาของได้ฉีกทำาลายภาพวาดผู้
หญิงเปลือยที่เขาวาดขึ้นในจินตนาการ โดยมองว่าเป็นเรื่องลามก และไร้ประโยชน์ สะท้อนให้เห็นว่าแม้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ในครอบครัว แต่หากเปรียบกับภาพสังคมใหญ่ อาจกล่าวได้ว่า อนุรักษ์นิยมนั้นทรงอิทธิพลมากในสังคมไทย ชายหนุ่มอีก
คนผู้ยึดอาชีพขายประกัน ยังคงรักษาพื้นท่ีความคิดและอุดมการณ์เพื่อชนชั้นล่างซึ่งยากจน เขาเลือกที่จะไปรับประทาน
อาหารกลางวัน ณ ร้านที่คนจนขายเท่านั้น ทำาให้หญิงสาวที่เขากำาลังศึกษาดูใจ ไม่พอใจวิธีคิดของเขาต้องหมางเมินไป 
กระทั่งในที่สุ ดเขาก็มิอาจอยู่ร่วมกับสังคมที่แปลกแยกแบบนั้นได้ จึงตัดสินใจเดินออกจากอาชีพขายประกัน เพื่อเผชิญกับ
สงครามในรูปแบบใหม่ ในโลกที่ไม่เหมือนเดิม “สงครามยังไม่จบ สนามรบเท่านั้นที่เปลี่ยนไป” (หน้า 56)
 และนี่หรือคือการต้อนรับจากผู้คนและสังคมที่เขาได้สละความสุขส่วนตัวเพื่อพวกเขา นอนกลางดินกินกลางฝน 
ชวีติของ ชาญ ตวัละครเอก ในเรือ่ง “ห้วงยามแห่งสจัจะ” เพยีงเดนิทางลงจากรถโดยสารประจำาทาง เขากไ็ด้รบัการต้อนรบั
ด้วยการดูถูกทางสายตาของเด็กขายหนังสือพิมพ์ ถูกด่าทอเหยียดหยามจากแม่ค้าขายข้าวแกง ซึ่งเป็นความเจ็บร้าวเป็น
ประการแรก 

 เขานึกไม่ถึงเลยว่าเพียงช่วงเวลาไม่ถึงหน่ึงวัน ความภูมิใจในฐานะผู้บังคับหมู่ทหารป่าและความ
มัน่ใจในเส้นทางชวีติของของตวัเองจะหายไปราวการสลายตวัของหมอกฝัน ความจรงิเบือ้งหน้ารกุไล่โจมตี
เขาจนตั้งตัวไม่ทัน เขาถูกคนยากไร้ด้วยกันด่าทอดูถูกทั้งสองรายติดๆ ทั้งๆ ที่หลายปีมานี้ เขาคิดว่าตัวเอง
ได้อุทิศเลือดเนื้อไปในการพลิกฟื้นคืนให้กับคนเหล่านั้น (หน้า 63)

 จากข้อความ จะเห็นได้ว่า การเปรียบตัวละครเอกว่าเป็น “หมอก” สะท้อนมโนทัศน์ถึงละอองนำ้าที่ลอยอยู่ใน
อากาศจะสลายไปโดยไม่ช้า ข้อความนี้ ก็สะท้อนว่า ชีวิตทหารป่าได้กลายเป็น “หมอก” สูญหายไปแล้ว “ฝัน” ก็คือ สิ่งที่
อยูต่รงข้ามกบัความจรงิ กล่าวคอื คนในสงัคมเลก็ๆ บรเิวณนัน้ นอกจากไม่ให้คณุค่าของเขา ยงัมองเขาเหมือนสตัว์ประหลาด 
แต่ ชาญ ก็พยายามที่จะรักษาตัวตนอย่างเต็มที่เมื่อเผชิญหน้ากับ มาลี เขาได้แสดงเหตุผลต่างๆ นานา ว่าตนเหนื่อยยาก
เพียงใดที่จะต้องต่อสู้อยู่ในป่า อดมื้อกินมื้อ แต่สิ่งที่มาลีทำานั้นถูกต้องอย่างไร มาลีได้พูดสวนกลับว่า “พี่อาจลำาบากกว่าฉัน
กไ็ด้ แต่นัน่พีเ่ลอืกของพีเ่อง พีพ่อใจทีจ่ะใช้ชวีติอยูใ่นความทกุข์ยาก เพราะพีภ่มูใิจว่า ได้ทำาตามอดุมคต ิหรอืได้ทำาอะไรตาม
ที่พี่คิดว่าเป็นจุดหมายสูงส่ง” ชาญก็ตอบโต้ เพื่อไม่ให้ตัวเองเลวร้าย “แล้วมันผิดตรงไหนที่พี่ยอมเสียสละเพื่อผู้อื่น นี่หรือ
คือสิ่งตอบแทนที่พ่ีได้รับจากการทำาเพื่อคนส่วนใหญ่” มาลีได้กดทับความเชื่อของชาญว่า “มันไม่ผิดหรอก แต่พ่ีลืมไปว่า
พี่ได้เสียสละฉันกับลูกด้วย...ฉันเป็นคน ไม่ใช่สิ่งของ ฉันเจ็บเป็น หิวเป็น กลัวเป็น ฉันไม่ใช่สิ่งของที่พี่จะเซ่นไหว้ศาลเจ้าของ
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พี่ พี่รู้ไหม…บางทีฉันอยากเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เมียพี่ เผื่อจะได้รับการดูแลจากพี่บ้าง” (หน้า 76)

 จะเห็นได้ว่า อุดมการณ์ หรืออุดมคติ ของชาญ กำาลังถูกท้าทายโดยคนที่ใกล้ชิดชาญที่สุด ซึ่งสื่อสารว่า แม้แต่
คนใกล้ตัวชาญที่สุด ก็ไม่ให้ค่า และไม่เชื่อว่า อุดมคติ ในฐานะเป็นรูปเคารพที่ชาญเชื่อถือจะนำาความสงบสุขมาให้อย่างไร 
เพราะมาลีเชื่อว่า ความเป็นอยู่ของตนและลูกสำาคัญกว่า ศาลเจ้า ในความเป็นจริง อาจไม่มีความศักดิ์สิทธิ์จริง การกลับมา
ของชาญในฐานะผู้แพ้ ผู้หลงบูชาศาลเจ้าซึ่งไม่มีจริง เมื่อสิ่งที่เขาเชื่อได้ชำารุดผุพังไปแล้ว ตัวของชาญ ผู้หลงเชื่อย่อมกลาย
เป็นผู้ชำารุดไปด้วย “บางทีฉันอยากเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เมียพี่ เผื่อจะได้รับการดูแลจากพี่บ้าง” คำาพูดของมาลี นอกจากจะลด
ทอนความมัน่ใจของชาญทีป่ระกาศว่าจะทำาเพือ่คนอืน่ แต่กลับทิง้ลูกเมยีให้เผชิญชะตากรรม ไม่เพยีงสะท้อนให้เหน็ทัง้ชีวติ
ทหารป่าที่ถูกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหลอกใช้ และครอบครัวที่พังทลาย เท่าน้ัน คำาของมาลียังส่องให้เห็นว่า 
สังคมไทยโดยกระแสหลักมิได้ต้องการอุดมการณ์สูงส่งอะไรทั้งสิ้น 

 ในเร่ือง “คนืฝนพรำา” ยงัคงสะท้อนให้เหน็การรกัษาตวัตนเดมิฐานะซ้ายผ่านศกึมสิัน่คลอน ดงัคำาพดูทีว่่า “นกัการ
เมอืงทีโ่กงกนิไม่ได้เป็นเจ้าของระบอบประชาธปิไตย ประชาชนต่างหากทีเ่ป็นเจ้าของระบอบนี”้ (หน้า 93) ข้อความดงักล่าว 
ยนืยนัว่า เวลาจะผ่านไปเท่าใด เขายงัจะอยูข้่างประชาชนซ่ึงเป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตย เพราะถงึอย่างไรกต็าม ต่อให้นกัการ
เมืองเลวมากเท่าไรก็ตาม ก็ควรแก้ตามวิถีของประชาธิปไตย “ประเทศไทยไม่ได้ต้องการคนหวังดีหรือคนดีที่อยู่เหนือการ
ตรวจสอบ หากต้องการระบอบที่ประชาชนสามารถควบคุมรัฐบาลได้มากกว่าเดิม... (หน้า 93)

 ในประเด็นเรื่อง “คนดี” ดังที่ขีดเส้นใต้ ในข้อความข้างบน ก็เป็นวาทกรรมที่เสกสรรค์สร้างขึ้นในนามฝ่ายซ้าย
ที่ตอบโต้ฝ่ายขวา ซึ่งปรากฏในงานเขียนก่อนหน้านี้ หลายเร่ือง ทั้งน้ี เพื่อการวิจารณ์ฝ่ายอำานาจนิยมเผด็จการ เพื่อเปิด
เปลือยสิ่งที่ซุกซ่อนเบื้องหลัง “คนดี” ว่าคนดีเหล่านั้น เขาดีโดยการมีชาติกำาเนิดสูง ดีเพราะการประกอบอาชีพบางอาชีพ 
แม้จะมีหลักฐานว่าคนดีเหล่าน้ัน ก็มีความไม่ดี และไม่โปร่งใสนานา แต่เขาก็เป็น “คนดี” ที่ได้รับการยอมรับจากคนช้ัน
กลางและคนชั้นสูง และคนเหล่านี้ โดยเนื้อแท้ก็มิได้บริสุทธิ์ผุดผ่อง แต่ด้วยมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม จึงแตะต้องได้
ยาก เพราะคนดีเหล่าน้ัน คือผู้ท่ีอยู่ในโครงสร้างท่ีได้เปรียบ ย่อมได้รับการคุ้มครองจากคนชนชั้นได้เปรียบด้วยกัน ดังใน
หนังสือ ฝนเดือนตุลา ดังนี้

 …รายงานของธนาคาร UBS ร่วมกับสถาบันแห่งหนึ่งสำารวจพบว่าเศรษฐีไทยที่มีเงินมากกว่า 30 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (960 ล้านบาท) มีจำานวนเพิ่มขึ้นกว่าปีกลายนี้ 15.2 เปอร์เซ็นต์ หรือเพิ่มจาก 625 คนเป็น 720 
คน คนเหล่านี้เป็นเจ้าของสินทรัพย์รวมมูลค่าแล้ว 110,000 ล้านเหรียญ หรือกว่า 3.52 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีกลาย 520,000 ล้านบาท ในทางตรงกันข้าม เมื่อเราหันมองชีวิตของเกษตรกรไทย ก็พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว
พวกเขามีรายได้ทั้งปีเพียง 114,000 บาท ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการผลิตและรายจ่ายด้านอุปโภคออก
แล้ว กลับติดลบปีละ 34,000 บาท อันนี้หมายความง่ายๆ ว่า พวกเขายิ่งผลิตยิ่งเป็นหนี้ ...สำาหรับชนชั้นที่ได้
เปรยีบ ท่านควรยอมรบัว่ามนัหมดเวลาแล้วทีมี่อปุาทานว่าตนเองไม่เดือดร้อนกบัสภาพเช่นน้ี หมดเวลาแล้ว
เช่นกันท่ีจะโทษว่าบ้านเมืองวุ่นวายเพราะจริตฟุ้งซ่านของคนไม่กี่คน หรือแค่ขจัดคอร์รัปชั่นแล้วบ้านเมือง
จะดีเอง (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2557 : 83-87)

 ข้อความทีก่ล่าวมา บณุย์เสนอ ตรีวเิศษ (2559 : 239) ได้อธบิายว่า เสกสรรค์ได้เปิดเผยให้เหน็ความจรงิ ทีส่งัคม
ไทยโดยคนชั้นนำามักสร้างวาทกรรมคอร์รัปชั่นของนักการเมืองเพื่อปกปิดฐานะอันได้เปรียบของตนเอง เปิดเปลือยให้เห็น
ชดัเจนว่า เหตุใดสงัคมไทยจงึยอมให้คนจำานวนน้อยจำานวนหนึง่ ได้เปรยีบยดึกมุเศรษฐกจิได้ มคีวามรำา่รวยสินทรพัย์มากกว่า
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ครึ่งหนึ่งของประเทศ และเหตุใดโครงสร้างทางเศรษฐกิจจึงยอมให้เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ ตกอยู่ในภาวะติดลบ
เป็นหนี้กันทั่วหน้า โดยเสกสรรค์ได้ชี้ว่า ทั้งหมดเป็นโครงสร้างอยุติธรรมที่ดำาเนินมาตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ท้ังได้วิจารณ์เหล่าชนชั้นที่ได้เปรียบที่มักจะโยนความผิดให้กับการคอร์รัปชั่นของ
นักการเมือง เพราะแท้จริงแล้ว ปัญหาของประเทศมีมากกว่านั้น ทั้งได้ชี้ชวนให้ผู้รับสารได้ตระหนักกับปัญหาบ้านเมืองว่า 
สาเหตุเกิดจากระบบเศรษฐกิจการเมือง ท้ังได้วิจารณ์ผู้ท่ีสังกัดชนชั้นได้เปรียบว่า “ที่ดูเหมือนมือสะอาดก็ใช่ว่าจะผุดผ่อง
อันใดนักหนา เพราะเงื่อนไขที่ก่อเรื่องมากกว่าคือ ระบบที่ทำาให้คนจำานวนหนึ่งรวยได้อย่างเหลือล้นโดยไม่ต้องโกงขณะคน
ส่วนใหญ่ลำาบากได้อย่างเหลือเชื่อทั้งๆ ที่ไม่ได้เกียจคร้าน” (เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, 2557 : 87)

 จะเห็นว่า เสกสรรค์ไม่เชื่อว่า การปราบนักการเมืองที่คอร์รัปชั่นด้วยรัฐประหาร จะนำาไปสู่การทำางานการเมือง
ที่บริสุทธ์ิโปร่งใส แต่แท้จริงคือ เป็นการกระทำาทางภาษาของฝ่ายท่ีอ้างเหตุผลของการเข้ายึดอำานาจโดยการรัฐประหาร 
เพียงวาทกรรมที่จะกลบเกลื่อนความไม่สะอาดหมดของพวกตน โดยการชี้นิ้วไปที่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง แต่
แท้จริงนั้น คอร์รัปชั่นมีต้นธารมาจากระบบอุปถัมภ์ ซึ่งมีมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกลืนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน
ในทุกองค์กรของประเทศนี้ 

 ในเรื่อง “แผลใหม่” คือการพิทักษ์ตัวตนนักอุดมการณ์เพื่อสังคม ที่นำาไปสู่การกดทับร้าวฉานมิตรภาพของผู้ที่มี
อุดมการณ์เดียวกัน ฉาน เข้าใจผิดว่า โชน เพื่อนซึ่งเคยต่อสู้เคียงเคียงไหล่ นอนกลางดินกินกลางฝนมาด้วยกัน โดยกล่าว
หาว่า เขาได้ขบถต่ออดุมการณ์สงัคมนยิม โดยหนัไปสยบยอมต่อทนุนยิมอย่างเตม็ตวัแล้ว หลักฐานทีผู่กมดัผู้ต้องหาคือ ทอง
เส้นโตบนคอ และรถหรรูาคาแพงมาก แต่เมือ่ฉานได้ทราบเหตุผลจากบนัทกึของโชน ในวันฌาปนกจิศพของโชน ได้นำาความ
เศร้าสะเทือนใจมาสู่เขาอย่างที่สุด

 ใช่ วันน้ี เราใส่สร้อยทองเส้นโต น่ังรถเบนซ์ แต่เขาเชื่อจริงๆ หรือว่า นั่นคือส่ิงที่เราหลงใหลได้ปล้ืม 
ทำาไมเขาไม่ติดบ้างว่า นี่คือชุดพรางของเราในสนามรบทุนนิยม คนมีสติปัญญาอย่างเขาน่าจะเข้าใจได้ไม่ยากว่า 
เวลาออกรบหรือออกล่า เราต้องทำาตัวให้กลมกลืนกับเงื่อนไขแวดล้อมให้มากที่สุด (หน้า 154)

 จากข้อความจะเห็นว่า คำาที่ขีดเส้นใต้ “ชุดพราง” ก็แสดงว่า การที่โชนแสดงออกมานั้น อาจไม่จริงอย่างที่รู้สึก 
แท้จริงเขายังภักดีต่อสังคมนิยม อุดมการณ์ยังคงอยู่เพียงแต่ว่า เขาต้องอยู่โดยที่ไม่ถูกดูแคลนด้วย ผู้ที่มีอุดมการณ์มักจะรัก
ในศักดิ์ศรีตัวเอง จะไม่ยอมให้ใครดูแคลนในทางใดไม่ได้ โชนเป็นคนขาพิการ เขาไม่อยากให้คนอื่นมองเขาแค่คนพิการ เขา
จึงได้ก่อสงครามกับทุนนิยม ทั้งนี้ ก็เพื่อไม่ให้ใครรังแก และดูถูกได้ ข้อความในบันทึกของโชน ที่โต้แย้งกับฉานต่อไปนี้ ก็
เป็นการท้าทาย และสั่นคลอนอุดมการณ์ของฉานด้วยเช่นกัน “ไอ้การอยู่แบบโยคีอย่างเขามันมีประโยชน์ต่อใครบ้าง ได้
อย่างมากก็แค่ความภูมิใจที่ตัวเองมีศีลธรรม ซึ่งก็เป็นประโยชน์ส่วนตัวเหมือนกันไม่ใช่หรือ” (หน้า 156)
  
พลังภาษาที่ปลุกให้ตื่นรู้ เตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิต
 นอกจากลักษณะเด่นในการดำารงรักษาตัวตนของซ้ายผ่านศึกแล้ว ในรวมเรื่องสั้น ชุดนี้ มีหลายที่หลายแห่งที่ 
เสกสรรค์ได้ใช้ภาษาคมคาย กระตุ้นสู่ความตื่น ตระหนักรู้กับสถานการณ์ในชีวิต ทั้งนี้เพื่อความเข้าใจความเป็นจริงที่จะนำา
ไปสู่การปรับปรนให้ชีวิตของผู้อ่าน ให้มีมุมมองต่อชีวิตที่กว้างขึ้น กระทั่งสามารถตั้งรับกับสถานการณ์ต่างๆ ได้

 ในเร่ืองเด่นของเล่ม คนืฝนพรำา เสกสรรค์ได้นำาเสนอประเดน็อนัอ่อนไหวในสงัคมทีม่กัอวดอ้างคณุธรรมจรยิธรรม
อย่างสงัคมไทย และบชูาความเป็นไทยยิง่ชพี กล่าวคือ เรือ่งของของชายวยัสีส่บิทีม่สีมัพนัธ์ลกึซึง้กบัสาววยัสบิเก้า ในความ
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เป็นจริงเรื่องแบบนี้ อาจเกิดขึ้นไม่ง่ายนัก กับระยะห่างของวัย กับระยะไกลที่สังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แต่ประเด็นไม่
อยู่ทีช่ายกลางคนกบัสาววยัรุ่นได้ละเมดิกติกาอนัดงีามนัน้ หากแต่ประเดน็ของการจากร้างนัน้ เมือ่หญงิสาวได้บอกกบัชาย
สี่สิบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอจะจบลงพรุ่งนี้ ด้วยถ้อยคำาว่า “พรุ่งนี้ แฟนหนูจะมาที่นี่ค่ะ หนูต้องไปรับเขาใน
เมือง” ทำาให้ชายสี่สิบตกอยู่ในสภาพเหมือนสิ่งของที่ถูกโยนทิ้ง 

“ชีวิตคนมันถูกขังไว้ในสูตรสำาเร็จไม่ได้หรอกค่ะ” (หน้า 115)

 หากเป็นเพราะถ้อยคำานี ้มคีวามหมายมากกว่ารูปอกัษร มากว่าการกระทำาทีส่ื่อผ่านตวัละครทัง้สองคน ข้อความ
ดังกล่าว เป็นการเสียดสีวิธีคิดของชนชั้นนำาในสังคมไทย ที่มักมองอะไรเป็นสูตรสำาเร็จ อย่างกรณีปัญหาการเมืองไทย ที่คน
ชั้นนำามักคิดว่า เมื่อปัญหาการเมืองเกิดจากนักการเมืองก็มักจบลงด้วยการทำารัฐประหาร เป็นสูตรสำาเร็จที่เชื่อว่าสามารถ
แก้ปัญหาได้เดด็ขาด ในเรือ่ง “คนืฝนพรำา” แท้จรงิแล้ว หญงิสาวในฐานะสมัยใหม่กำาลังสือ่สารแก่ชายกลางคนว่า สถานการณ์
เปลี่ยนไปตลอดเวลา บางอย่างอาจล้าสมัยไปแล้ว มนุษย์ควรพร้อมสำาหรับพบเผชิญส่ิงใหม่ตลอดเวลา เพราะจะทำาให้
มีโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุงชีวิตให้ดีกว่าเดิม ไม่ตกจมกับความงมงาย ล้าหลัง คลั่งอดีต

 บุคลิกภาพของเด็กสาววัยสิบเก้าปีนั้น สะท้อนว่า โลกได้เรียกร้องเสรีภาพ เรียกร้องหาความจริงที่เป็นจริง มิใช่
ความจริงที่ประดิษฐ์คิดแต่ง ดัดแปลง แล้วสร้างวาทกรรมมาห่มคลุมความดีไว้ ความดีหลอกๆ ที่เพียงแค่ไว้ปลอบใจให้เรา
ชื่นชมยินดีกับโลกใบเดิม ซึ่งล้าสมัย คำาพูดของหญิงสาวต่อไปนี้ มุ่งเสนอสารใด “มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม ที่เราจะอยู่กับก้อน
เมฆ และแสงอาทิตย์ทั้งวันทั้งคืน” เป็นความจริงแน่นอน ที่ก้อนเมฆ และแสงอาทิตย์ ไม่อยู่กับเราตลอดเวลา คำาพูดหญิง
สาวชวนให้นึกถึงบทกวีดีเด่นระดับโลกของเหลาจื่อ ที่ว่า 

…ทุกสิ่งผ่านไป
ก้อนเมฆทะมึนไม่ได้คงสภาพอยู่ทั้งวัน
ทุกสิ่งผ่านไป
พระอาทิตย์ตกไม่ได้คงอยู่ตลอดทั้งคืน
(วิทยากร เชียวกูล, 2559 : 19)

 แก่นสารในคำาพดูนัน้ต้องการตอกยำา้ว่า ใครทีป่ระสงค์จะโอบกอดคณุค่าใดๆ ไว้ ไม่ว่าจะเป็นรปูเคารพ ส่ิงศกัดิส์ทิธิ์ 
ความเชื่อ ความคิด หรืออุดมการณ์ใด ย่อมถูกท้าทายด้วยกาลเวลา เพราะทุกสิ่งย่อมมีวันหมดอายุ เสื่อมสูญ หากใครยัง
ดื้อฝืน คงต้องรับผลอันเจ็บปวดเอาไว้เอง 

 หากใครจะตคีวามแบบตืน้เขนิว่า เหตใุดเสกสรรค์จงึไม่สร้างตวัละคร เด็กสาววยัสบิเก้าปี ให้งดงามรกันวลสงวน
ตวั ตามค่านยิมโบราณและเพณไีทยทีโ่คตรด ีอนัอดุมด้วยคุณธรรมจรยิธรรมของกุลสตรไีทย ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะ เสกสรรค์
ไม่ประสงค์จะสร้างตัวละครที่มีลักษณะจอมปลอมแบบนั้นก็ได้ อย่างเรื่อง ขุนช้างขุนแผน อันเป็นวรรณกรรมเก่าเนานาน 
ก็ไม่เห็นว่า ตัวละครหญิงตัวใดที่มีลักษณะดังที่กล่าวอ้าง ถ้าเรามองเห็นตรงนี้ ก็อาจเข้าใจและมองออกว่า วิธีคิดแบบที่เรา
กล่าวอ้าง ควรรักษาไว้ หรือควรสังคายนา
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 ในบันทึกของโชน จากเรื่อง “แผลใหม่” ได้กล่าวถึงในสิ่งเดียวกันไว้เช่นกัน นัยว่า ชีวิตไม่อาจดำารงอยู่กับความ
เชื่อเดิมๆ ตลอดไป เพราะโลกเปลี่ยนไปไม่หยุดยั้ง ท้าทายการเปลี่ยนวิธีคิด

 “สหาย...คุณมานั่งกอดศพอุดมคติอยู่ทำาไม คุณมาเสียเวลาไว้ทุกข์ให้กับอดีตอยู่ทำาไม ถอดชุดดำาแว่นดำาของคุณ
ออกได้แล้ว แน่จริงออกมาเดินหน้าด้วยกันสิ ภูมิประเทศมันจะแปลกใหม่แค่ไหน ถ้าเราหันมาชนสู้กับอุปสรรค ก็คงไม่แพ้
ง่ายๆ หรอก (หน้า 156)

บทสรุป
 “ทาง” รวมเรื่องสั้นชุด ‘ซ้ายผ่านศึก’ แม้เรื่องสั้นชุดนี้ จะเป็นเรื่องราวในอดีตอันฝังใจของเสกสรรค์ ซึ่งภาพการ
ต่อสู้กลางป่าเขายังคงชัดเจน แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า หลากหลายชีวิตที่อยู่ในชะตากรรมเดียวกันขณะอยู่ในป่า และล้มตาย
ในแบบต่างๆ จำานวนไม่น้อย หลายคนเปลีย่นแปลงอดุมการณ์ไปอยูข้่างทีไ่ด้เปรยีบ จนมชีือ่เสยีงโด่งดงั บางคนมสีภาพเป็น
ขีเ้มาและพรำา่เพ้อแต่เรือ่งปฏวิตั ิแต่ตวัละครในเรือ่งสัน้ชดุซ้ายผ่านศกึ เล่มนี ้ได้แสดงให้เหน็ว่า เสกสรรค์คืออกีคนหนึง่ทีย่งั
ยึดม่ันในเจตนา ยังศรัทธาในทางเดินแห่งอุดมคติอยู่ข้างคนจนผู้ยากไร้ ผู้ที่เสียเปรียบ หากจะมีคำาถามว่า ทำาเพื่อคนอื่น
อย่างไร เรื่องสั้นทั้ง 6 เรื่อง เป็นหลักฐานสำาคัญ ตัวละครทุกตัวในเรื่องสั้นของเขาเป็นชนชั้นล่าง เรื่องสั้นชุดนี้ เป็นเรื่องเล่า
ที่ใกล้เคียงความจริงมาก ลักษณะเด่นที่เห็นชัดมากคือ ภาษาที่แสดงถึงการตกผลึกทางปัญญา ประณีต คมคาย ทำาให้งาน
เขียนเรื่องสั้นของเสกสรรค์ชุดนี้ แม้หลายๆ เรื่องเป็นการผลิตซำ้าในงานเขียนที่เกิดก่อน แต่ก็ถือเป็นงานที่มีมาตรฐานสูง น่า
อ่านและน่าติดตาม นำาสู่การตื่นตนและตระหนักรู้ สู่เส้นทางอันยาวไกลที่ใครเจ้าของชีวิตต้องเลือกเอง แต่จะเลือกอย่างไร 
เสกสรรค์ได้แนะไว้แล้ว ในเรื่อง “แผลใหม่” 

 ผมคิดว่า เส้นทางที่ผิดย่อมไม่มีวันนำาเราไปสู่จุดหมายที่ถูก เพราะระยะเวลาที่เราเดินตามเงื่อนไข
ของมัน เราย่อมถูกดัดแปลงจนจำาตัวเองแทบไม่ได้ คนเราจะเลือกทางเดินของตัวเองได้ เฉพาะในตอนแรก 
หลังจากนั้น ทางแต่ละทางที่จะคิดเลือกคนที่เหมาะสมกับมัน หรือดัดแปลงคนบนเส้นทางให้สอดคล้องกับ
มัน สุดท้ายจะเหลือแค่คนที่ใช่ ทางสีดำาย่อมเรียกร้องหัวใจสีดำา (หน้า 140-141)
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University Lecturer, Early Childhood Education at Faculty of Education, Buriram Rajabhat University.

นางสาวเมธ์วดี พยัฆประโคน

 นางสาวเมธ์วดี พยัฆประโคน สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชา
ศลิปะ ดนตร ีและนาฏศลิปศ์กึษา คณะครศุาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ปจัจบุนัเปน็อาจารยป์ระจำาสาขาวชิาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 Miss Maywadee Phayakprakhon. Graduate master’s degree. Master of education (M.Ed.) De-
partment of Art Music and Dance education. Faculty of Education. Chulalongkorn University. Currently a 
teacher at Department of Industrial product design. Faculty of Fine art and Industrial design. Rajamangala 
University of Technology Isan.
 E-Mail Address: maywadee2522@gmail.com

นางรวีพรรณ อุตรินทร์

 นางรวีพรรณ อุตรินทร์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาการเงินและ
การธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Mrs. Raweepan Uttarin earned her Master degree in College of Graduate Study in Management, 
Khon Kaen University. She currently teaches Finance and Banking Program, Faculty of Management, 
Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: Rawee_ploydao@hotmail.com

นางสาวรัชนีกร บวรชาติ

 นางสาวรัชนีกร บวรชาติ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขา
วิชาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Miss Ratchaneekorn Bovarnchat earned her Master degree in Ramkhamheang University. She 
currently teaches Finance and Banking Program, Faculty of Management, Buriram Rajabhat University.
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นายราชนิรันดร์ ดวงชัย

 นายราชนรินัดร ์ดวงชยั สำาเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศป.ม.) สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 Mr. Rachanirun Duangchai graduated from Master of Arts (M.A.), Department of Product Design, 
Faculty of Applied Arts and Design, Ubonratchathani University. At the present, the lecturer at department 
of Industrial Design, Faculty of Science and Technology, Bansomdej Chaopraya Rajabhat University
 E-Mail Address: rruunn111@live.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราลี โกศัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราลี โกศัย สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Assistant Professor Dr. Warali Kosai (Ph.D) Doctor of Philosophy Program in Education for 
Locality Development. Rajabhat Rajanagarindra University Lecturer, Early Childhood Education at Faculty 
of Education, Buriram Rajabhat University

นายวัชระ วชิรภัทรกุล

 นายวัชระ วชิรภัทรกุล สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาเครื่องเคลือบ
ดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Mr. Vatchara Vachirapatharakul Master of Fine Arts Program Faculty of Decorative Arts, Silpakorn 
University Lecturer, Faculty of Ceramics Technology Program , Faculty of Industry, Buriram Rajabhat 
University. 
 E-Mail Address: arm_oxide@yahoo.co.th

นางสาววิบูลย์สุข ตาลกุล

 นางสาววิบูลย์สุข ตาลกุล สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขา จิตวิทยา
ชุมชน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 Miss Wiboonsuk Talkul. Graduate: Master of Science (M.S.) Community Psychology, Faculty of 
Social Sciences, Kasetsart University At present, Lecturerof Health Science Program, Faculty of Science 
and Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University
 E-Mail Address: wiboonsuk@snru.co.th
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นางสาววิภารัตน์ อิ่มรัมย์

 นางสาววิภารัตน์ อิ่มรัมย์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา
วิชาการปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Miss Wiparat Imram (M.Ed.) Early Childhood Education. Sukhothai Thammathirat Open University 
Lecturer, Early Childhood Education at Faculty of Education, Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: wiparatoiw@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ศิริเมฆา

 ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์ไิลวรรณ ศริเิมฆา สำาเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) 
สาขาวชิาการศกึษาปฐมวยั คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ ปจัจบุนัเปน็อาจารยป์ระจำาสาขาวชิาการศกึษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Assistant Professor Wiliwan Sirimaka (M.Ed) Early Childhood Education. Srinakharinwirot Uni-
versity. Lecturer, Early Childhood Education at Faculty of Education, Buriram Rajabhat University. 
 E-Mail Address: Wilaiwan.117@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ เนตราทิพย์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ เนตราทิพย์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(วศ.ม.) มหาวทิยาลยัวงษเ์ชาวลติกลุ ปัจจบุนัเปน็อาจารย์ประจำาสาขาวชิาเทคโนโลยเีซรามกิส ์คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Assistant Professor Weera Natratip Master of Engineering Program in Engineering Management 
M. Eng (Engineering Management) Vongchavalitkul University. Lecturer, Faculty of Ceramics Technology 
Program, Faculty of Industry, Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: weera_natratip@hotmail.com 

นางสาวสินีนาฏ รามฤทธิ์

 นางสาวสนินีาฏ รามฤทธิ ์สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(ศป.บ.) และปรญิญาโท หลกัสตูรออกแบบผลติภณัฑ ์
(ศป.ม.) สาขาวชิาออกแบบผลติภณัฑ ์คณะศลิปประยกุตแ์ละการออกแบบ มหาวทิยาลัยอบุลราชธาน ีปจัจบุนัเปน็อาจารย์
ประจำาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Miss Sineenart Ramrit holds a Bachelor Degree (B.A.A.) and Master’s Degree (M.A.A.) in Prod-
uct Design from Department of Product Design, Faculty of Applied Arts and Design, Ubon Ratchathani 
University. She is a lecturer at the department of Industrial Design, Faculty of Industrial Technology, 
Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: sineenart.r@gmail.com
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นางสาวสุจิตรา ยางนอก

 นางสาวสุจิตรา ยางนอก สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม วิชาเอกวิเคราะห์และวางแผนทางสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์  (สพบ.)  ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 Miss Sujitra Yangnok graduated with her MA in Social Development Program majoring in Social 
Analysis and Planning from Faculty of Social and Environmental Development from National Institute 
of Development Administration (NIDA). At the present, she is a lecturer of Social Development Program, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-mail Address: sujitra2520j@gmail.com

นางสาวสุธิดา วรรธนะปกรณ์

 นางสาวสุธิดา วรรธนะปกรณ์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขา
วิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาออกแบบ
นิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 Miss Suthida Watthanapakon Graduated with a Master of Arts (MA) degree programs in Media 
Arts and Design. Faculty of Graduate Studies Chiang Mai University Currently a professor at the Depart-
ment of Visual Communication Design. Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Ratchasima 
Rajabhat University
 E-Mail Address: suthida_pla01@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ เสนารัตน์

 ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สนุนัท ์เสนารตัน ์สำาเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอก หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชาปรัชญาศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมัทราส ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำากลุ่มวิชา
ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Assistant Professor Dr. Sunan Senarat Graduated Ph.D. from University of Madras, Major in Phi-
losophy, Department of Philosophy, Faculty of Philosophy Present Position: Lecturer for Subject Group 
of Philosophy and Religions Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: nakhonrenoo@hotmail.com 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) สาขาภาวะผู้นำาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Assistant Professor Dr. Supatra Rakkarnsil was graduated in a doctoral degree Doctor of 
Philosophy (Ph.D.) in Leadership for Professional Development. Buriram Rajabhat University. She has 
been as Vice President for Academic Affairs Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: supatrak@gmail.com

ดร.สุรชัย ปิยานุกูล

 ดร.สุรชัย ปิยานุกูล สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการอ่าน 
คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลยันอรท์เทก็ซสั ปจัจบุนัเปน็อาจารยส์าขาวชิาภาษาองักฤษ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Dr. Surachai Piyanukool graduated his doctoral degree, Doctor of Philosophy (Ph.D.), in Reading 
Program, Faculty of Education, University of North Texas. At the present time, he is a professor of English 
Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-Mail Address: tok1157@yahoo.com

นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่ง

 นางสาวสุวัสสา ปั้นเหน่งสำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 Miss Suwatsa Punneng. Graduate: Master of Public Health (M.P.H.) Field of study: Public Health. 
Faculty of Medicine Chiang Mai University. At present, Lecturerof Health Science Program, Faculty of 
Science and Technology, Sakon Nakhon Rajabhat University
 E-Mail Address: suwatsa@snru.co.th

นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์

 นางสาวอรุณี เจริญทรัพย์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา
วิชา ศิลปศึกษา คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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 Ms.Arunee Charoensup is graduated from Srinakharinwirot University, Master of Education in 
Art Education (M.Ed.). She is currently a lecturer of Applied Arts Program in Faculty of Humanities and 
Social Sciences at Thepsatri Rajabhat University.
 E-Mail Address: arunee_crs@hotmail.com

นายอัษฎางค์ รอไธสง

 นายอษัฎางค ์รอไธสง สำาเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ (คอ.ม.) สาขาเทคโนโลยี
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ

บทความจากงานวิจัยส่งตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ รมยสาร

 1. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม ชาติพันธุ์ บรรณารักษ์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา การเมือง วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
 2. เปน็บทความภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ในกรณเีปน็บทความภาษาองักฤษตอ้งผ่านการตรวจสอบความถกู
ต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งให้บรรณาธิการ
 3. ตอ้งระบชุือ่บทความ และชือ่ – สกุลจรงิของผูเ้ขยีนบทความ พรอ้มวฒุกิารศกึษาตำาแหนง่และสถานทีท่ำางาน
อย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร TH SarabanPSK 14 พร้อมทั้ง
แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมาที่เว็บไซต์ http://rommayasan.bru.ac.th
 5. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 6. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์
อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 7. บทความต้องมีสาระสังเขปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 8. บทความควรมีตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบ ตามความเหมาะสม
 9. บทความที่ส่งมาตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน
 10. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ แต่ไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

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

คำาแนะนำาสำาหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ

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

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

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

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

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

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

 o การอ้างอิงในเนื้อหา 
การอ้างอิงแทรกเนื้อหา ให้มีชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ อยู่ในวงเล็บแต่ถ้ามีอยู่แล้วให้ใส่เฉพาะปีที่พิมพ์ในวงเล็บ เช่น 
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ (2550 : 5) กล่าวว่า ……
การศึกษาในบริบทของสังคมไทย (บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ, 2544 : 103)

 o การเขียนเอกสารอ้างอิง
รายชื่อเอกสารที่ใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัย ที่ได้ตรวจสอบเพื่อนำามาเตรียมรายงานและมีการอ้างถึง จัดเรียงลำาดับตาม
ตัวอักษรโดยเริ่มจากเอกสารภาษาไทย เอกสารภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบของ APA (American Psychological Associ-
ation) มีรูปแบบ ดังนี้

  ■	 หนังสือ

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


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

  ■	 วารสาร

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

วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2 (12) : 2-5.

  ■ หนังสือพิมพ์

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

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

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

  ■ บทความในหนังสือรวมเรื่อง

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

  ■	 วิทยานิพนธ์

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

  ■	 รายงานการวิจัย

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

  ■	 สื่อโสตทัศน์

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

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

  ■	 ฐานข้อมูลออนไลน์

   ● หนังสือออนไลน์จากเว็บไซต์

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

   ● สารสนเทศอื่นๆ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

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

to be published in the Romayasan Academic Journal

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

  to Language, Literary Work, Ethnography, Library Science, Music, Dramatic Art, Law, Social 

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

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

  be examined by the language expert before submission to the editor.

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

  work place in Thai and English should be clearly stated.

 4. The manuscript of the article should not have the length exceeded than 12 pages of 

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

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

 5. The article should not be published elsewhere.

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

  in writing form from the copyright owner must be obtained.

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

  not exceed than 1 page of A4 paper.

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

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

  fields.

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

  publication, but will not return the manuscript.

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

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

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

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

  followed by English title in the subsequent line.

 2. Abstract summarized a substance of content of article in both Thai and English in which 

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

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

  database, not exceeded than 5 words below the abstract.

 4. Introduction pointed out and laid the foundation for the idea of content to reader, in which 

  the scope of the article should be specified.

 5. Body of text contained the main part of content of article which was divided into sub-point 

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

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

  concluding of the Pros and Cons content should be presented.

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

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

follows:

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

  by English in subsequent line.

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

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

  essence of content especially objective , method and result).

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

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

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

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

  and theory.

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

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

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

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

  by a clear interpretation and analysis.

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

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

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

  the use of research finding.

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

Guideline for preparation of the manuscript of the article

 1. Set the paper to the A4 size

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

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

  margin.

 3. The space between lines is one space of computer Keyboard.

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

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

  English, 18 point size, Center, bold letter.

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

  font size, Center, should be used.

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

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

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

  ■ Indentation 1.27. cm.

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

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

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

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

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

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

   of publication should be mentioned. For example :

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

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

 o Writing Reference 
  ■ Book

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

 Place of Publication : Publisher.

Worawat Sriyaphai. (2012). Organizing Effective Meeting and Training (3rd Education). Bangkok: 

 Samutprakan : The book Plus Publishing.

  ■ Journal

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

Page.

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

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

  ■ News Paper

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

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

  ■ Book with responsible person in each chapter and section

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

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

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

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

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

(Page).  Place of Publication: Publisher.

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

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

  ■ Thesis

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

University or Institution.

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

 of Education Thesis, Program in Educational Administration, Graduate School, 

 Buriram Rajabhat Institution.

  ■ Research

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

Publication:Publisher.

Bunsanoe Triwiset. (2001). Research on concept and identity of local poet in the poem of Prasoet 

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

  ■ Television

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

Production. 

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

 Mahasarakham: Faculty of Nursing, Mahasarakham University.



ROMMAYASAN 203Vol. 14, Special Issue (November) 2016

  ■ Interview

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

Interview.

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

  ■ Online database

   ● Online book from website

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

URL.

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

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

   ● Other information from internet

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

 URL.

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

 from http://2ebook.com/stou/readind/index.php
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พิมพ์ที่ บริษัท ไอพริ้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำ�กัด 

เลขที่ 433/6-9 ถ.เสด็จนิวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ 0 4461 1392  โทรส�ร 0 4462 1392


