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 รมยสาร เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกําหนดออกปีละ 3 ฉบับ เดือนมกราคม – เมษายน, 

เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และเดือนกันยายน – ธันวาคม โดมิได้วางจําหน่าย 

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ ภาษา วรรณกรรม ชาติพันธุ์

บรรณารกัษ ์ดนตรี นาฏศลิป ์กฎหมาย การพฒันาสงัคม การศกึษา การเมอืง วฒันธรรม 

ภมิูศาสตร ์ประวติัศาสตร ์ศลิปกรรม และสนับสนุนใหนั้กวิชาการท่ัวไปไดม้พีืน้ทีใ่นการ

เผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ใหม่ๆ

 บทความทางวิชาการทุกเรื่องในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรง

คณุวฒุใินสาขาทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งนอ้ยสองทา่น ทัง้น้ี ข้อคดิเหน็ในบทความต่างๆ ถอืเป็น

ทัศนะและความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่ละท่าน กองบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นชอบ

กับข้อคิดเห็นดังกล่าว

ส่งบทความได้ที่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์์ 31000
โทรศัพท์ /โทรสาร 044-612858
เว็บไซต์ http://www.human.bru.ac.th/rom/index.php
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วัน	(ไม่)	สำาคัญ

 31	พฤษภาคม	2558 ศูนย์ดัชนีอ้างวารสารไทย (TCI) ประกาศว่า วารสารวิชาการ ‘รมยสาร’ 

เป็นหนึ่งใน 124 รายชื่อวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 

เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 

 นับย้อนหลังไป 9 วัน 22	พฤษภาคม	2558 วันครบรอบ 1 ปี ของกลุ่มบุคคลที่เรียกตัวเอง

วา่ “กลุม่รกัประชาชน” พวกเขาปรากฏตวัพรอ้มกบับทเพลงทีช่วนเคลบิเคลิม้ “เราจะทำาตามสญัญา”

ขอเพียงประชาชนปฏิบัติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงความคิดเห็น แผ่นดินไทยจะกลับไปสู่ความร่มเย็น งดงาม 

มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในไม่ช้า

 24	 มิถุนายน เมื่อ 83 ปีมาแล้ว มหากษัตริย์ผู้เสียสละพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน 

ลําดับต่อจากนั้น  ประชาธิปไตย  ณ สยามประเทศได้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด  ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ

ในการพูด การเขียน ตลอดจน “ใครมือยาวก็สาวได้สาวเอา” 

 25	มิถุนายน	2558 “14 นักศึกษา” ถูกจับกุมในข้อหาขัดคําสั่ง “กลุ่มรักประชาชน” มีความ

ผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ว่าด้วย การก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชน 

และก่อความไม่สงบในราชอาณาจักร ทั้งศาลก็มีคําสั่งให้ฝากขังทั้ง 14 คน เป็นเวลา 12 วัน ที่เรือนจําพิเศษ

กรุงเทพมหานคร และไม่รู้เมื่อใดพวกเขาจะได้รับการปล่อยตัว 

 26	มิถุนายน	2558 กลายเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั้งเป็นวันที่คนไทยส่วนใหญ่พร่าเลือน

กับการมีอยู่ของอัจฉริยกวีคนสําคัญ แท้จริงแล้ววาทกรรม ‘ยากจน’ และ ‘ขี้เมา’ ต่างหากที่ล่ามขังเขาไว้ 

บทบรรณาธิการ
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 28	มิถุนายน	2558 พระภิกษุรูปหนึ่งแห่งวัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ เขียนจดหมาย ให้กําลังใจ

นักศึกษา 14 คนว่า “แม้ว่ามีคนจํานวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทํา คําวิพากษ์วิจารณ์ก็มาก แต่

ผู้มีจิตใจประชาธิปไตยย่อมถือว่าเป็นธรรมดา เมื่อต่อสู้เพ่ือสิทธิเสรีภาพ ก็ต้องตระหนักว่ามันหมายรวมถึง

สิทธิเสรีภาพของผู้อื่นในการวิพากษ์วิจารณ์เรา หรือแม้กระทั่งต่อว่าด่าทอเราด้วย อย่างไรก็ตามหากทําด้วย

ความบริสุทธิ์ใจ ก็ไม่พึงหวั่นไหวคลอนแคลนกับเสียงเหล่านั้น มองให้ดีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็มีประโยชน์ ทั้ง

ต่อตัวเราและกิจกรรมที่ทํา

 สักวันหนึ่งผู้คนจะเข้าใจในสิ่งที่คุณทํา หรืออย่างน้อยก็ตระหนักว่า คุกไม่ควรมีเพื่อขังผู้ที่

เห็นต่าง ขอให้ระลึกว่าพลังสําคัญอย่างหนึ่งของสันติวิธี คือการชนะใจผู้คนด้วยความรัก ความอดกลั้น 

และพร้อมรับความเจ็บปวดโดยไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงหรือความเกลียดชัง นี้คือพลังที่มีอานุภาพแห่ง

การเปล่ียนแปลงย่ิงกว่าอาวุธหรืออํานาจดิบเสียอีก”

 7	กรกฎาคม	2558	วารสารวิชาการ ‘รมยสาร’ เขียนอักษรและตัวเลขบนใบหน้าตัวเองว่า 

ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) ปี 2558 

    

บุณย์เสนอ	ตรีวิเศษ

บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ือศึกษาหาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
ต่อการฝังกลบขยะมูลฝอย กรณีศึกษา : อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
มวีตัถปุระสงค ์เพือ่วเิคราะหห์าพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมตอ่การฝงักลบขยะมลูฝอยของอาํเภอ
ลาํปลายมาศ จงัหวดับุรรัีมย ์และเพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของชมุชนในท้องถิน่ต่อพ้ืนที่
ฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ในเขตอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ วิธีดําเนินการวิจัย
โดยการวเิคราะหป์จัจยัทางด้านชวีกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคมวฒันธรรม 
ซึ่งมี 10 ปัจจัย ได้แก่ โบราณสถาน แหล่งน้ําผิวดิน ชุมชน ถนนสายหลัก การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะของดิน ระดับนํ้าใต้ดิน บ่อนํ้าบาดาล และพื้นที่เสี่ยงนํ้าท่วม 
โดยใช้กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ หรือ Analytic Hierarchical Process 
(AHP) ในการเปรียบเทียบนํ้าหนักของปัจจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ 4 คน เนื่องจากปัจจัย
แตล่ะประเภทมอิีทธพิลตอ่พ้ืนทีเ่หมาะสมไมเ่ทา่กนั แบง่พืน้ทีเ่หมาะสมไดเ้ปน็ 5 ระดบั
คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และ
ไม่เหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า พื้นที่ที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยในอําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ 54.302 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
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Site Selection: A Case Study of Lam Plai Mat District, Buriram Province
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33,938.868 ไร่ และประชากรที่ตอบแบบสอบถาม
เห็นด้วย ให้มีการสร้างพื้นที่ฝังกลบขยะมากที่สุด
จํานวน 1 แห่งจากทั้งหมด 4 แห่งได้แก่ บริเวณ
ตําบลหนองบัวโคก พิกัด 271254E 1658041N ซึ่ง
มพีืน้ที ่4.25 ตารางกโิลเมตร หา่งจากเทศบาลตําบล
ปลายมาศประมาณ 7 กิโลเมตร 

คำาสำาคัญ	:  พื้นท่ีเหมาะสมต่อการฝังกลบขยะ
มูลฝอย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระบวนการ
ลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์

Abstract
 The research entitled ‘application of 
geographic information systems on Sanitary 
Landfill Site Selection: A case study of Lam 
Plai Mat District, Buriram Province’ aimed to 
determine suitable areas for sanitary landfill 
and the opinions of people towards new 
sanitary landfill site in the area of Lam Plai 
Mat district, Buriram province. The research 
methods were used through the analysis of 
biophysical factors and the social-cultural 
environmental factors, which included 10 
factors, for instance, historic site, main Street, 
communities, ground water, land use, soil 
characteristics, groundwater levels, artesian 

well and flood risk area. An Analytic Hierarchical
Process (AHP) was employed to compare
the factor weight by 4 specialists because the 
factors influencing suitable area were different.
The suitable areas can be divided into 5 
levels: most appropriate, very appropriate,

medium appropriate, less appropriate and 
inappropriate. The results showed that 
appropriate areas for sanitary landfill in Lam 
Plai Mat District, Buriram Province, covered 
an area of 54.302 square kilometers and the 
respondents agreed with the creation of one 
area of landfill out of four areas at Nongbuakhok
with coordinates : 271254E 1658041N, covering
an area of 4.25 square kilometers, which was 
about 7 kilometers far away from Lam Plai 
Mat Sub-district Municipality.

Keywords : Sanitary Landfill Site, Geographic 
Information System, Analytic Hierarchical 
Process

บทนำา
 ขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมประการหนึ่ง
ของประเทศไทยยิ่งนานวันขยะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่
ว่าที่ใดในประเทศไทยที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ที่นั่นย่อม
มีขยะเกิดขึ้นตามกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ในอดีต
ท่ีผ่านมาการดําเนินการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยมักไม่
ได้รับความสนใจเท่าใดนักเนื่องจากแต่ละชุมชน
มีประชากรและกิจกรรมต่างๆ ไม่มากนัก ทําให้
ธรรมชาติสามารถรองรับปริมาณขยะมูลฝอยเหล่า

นี้ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปชุมชนมีการขยายตัวและ
มีกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น
จึงเป็นปัญหาที่สําคัญของชุมชนและอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ
ที่สําคัญคือผลกระทบในด้านมลพิษ เนื่องจากขยะ
มูลฝอยเป็นของเน่าเสีย ทําให้ส่งกลิ่นเหม็นไปยัง
ชุมชนที่อยู่บริเวณรอบๆ ที่ทิ้งขยะมูลฝอย การท้ิง
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ขยะมูลฝอยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
จังหวัดบุรีรัมย์ก็ประสบปัญหาขาดแคลนสถานท่ี
กําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งจากการศึกษาแผนพัฒนา 3 ปี
ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดับรุรีมัย ์ป ีพ.ศ 2557-
2559 พบว่า ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเป็นสิ่งที่ต้อง
พฒันาอยา่งเรง่ดว่น โดยเฉพาะการหาแหลง่ฝงักลบ
ขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ และให้มีผลกระทบ
กับประชนน้อยที่สุด (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
บุรีรัมย์, 2557)
 อําเภอลําปลายมาศ เป็นอําเภอหนึ่งใน
จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการท้ิง
ขยะมูลฝอยจากชุมชน เนื่องจากส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนที่อาศัยอยู่หรือประกอบอาชีพอยู่ใกล้กับ
บริเวณทิ้งขยะมูลฝอย ซึ่งจากข่าวเว็บไซต์ออนไลน์ 
รายงานว่า วันที่ 15 ก.พ. 2555 ชาวบ้านจาก ตําบล
หินโคน ตําบลหนองคู และ ตําบลโคกล่าม อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ กว่า 100 คน รวมตัว
กนัปดิถนนทางเขา้หมูบ้่านโนนงิว้ ตําบลหนิโคน เพือ่
ประท้วงเทศบาลตําบลลําปลายมาศไม่ให้นําขยะ
มาทิ้งยังบ่อขยะของเทศบาล ซึ่งตั้งอยู่ติดทางเข้า
หมู่บ้านโนนงิ้ว เนื่องจากรถเก็บขยะทางเทศบาลได้
นําทั้งขยะเปียกขยะแห้ง วันละกว่า 30 ตัน มาเท
ทิ้งเกลื่อนกลาดล้นกระจายออกมาบนถนน ทั้งไม่มี
การกําจัดให้ถูกสุขลักษณะ ก่อให้เกิดมลภาวะ ส่ง
กลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ้าน และนํ้าเน่าเสียจากกอง
ขยะยังไหลลงสู่นาขาวของเกษตรกร ทําให้ผลผลิต
เสยีหายมากกวา่ 100 ไร ่สรา้งความเดอืดรอ้นใหก้บั
ชาวบ้านทั้ง 3 ตําบลมานานกว่า 10 ปีแล้ว ถึงแม้ที่
ผา่นมาชาวบา้นจะทาํหนังสอืถึงทางอาํเภอ เทศบาล 
และรวมตัวกันประท้วงเรียกร้องหลายครั้ง แต่ยัง
ไม่ได้รับการแก้ไข ชาวบ้านจึงเรียกร้องให้เทศบาล
ย้ายบ่อขยะออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว ทางหน่วย

งานราชการอําเภอลําปลายมาศ ที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหานี้ ก็ยังไม่สามารถหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการ
ฝังกลบขยะได้อย่างเป็นระบบดังกล่าวได้ (ผู้จัดการ
ออนไลน์, 2557)
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบท่ี
ช่วยให้การจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี ท่ีมีการอ้างอิงด้วย
ระบบพิกัดบนพ้ืนโลก ทําให้ผู้วิเคราะห์ได้ข้อมูลท่ีถูก
ต้องและทันสมัยซ่ึงต้องใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีมาประกอบ
ในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้เลือกใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการเลือกพ้ืนท่ีเหมาะสมต่อการฝังกลบ
ขยะมูลฝอย โดยพิจารณาเลือกพ้ืนท่ีเหมะสมจาก
ปัจจัยทางด้านกายภาพท่ีเหมาะสมสําหรับการฝังกลบ
ขยะ เช่น ลักษณะของดิน เป็นต้น และคํานึงถึงผลก
ระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมท้ังผลกระทบท่ีจะเกิดกับ
ประชาชนในบริเวณท่ีมีการฝังกลบขยะมูลฝอย เช่น 
น้ําใต้ดิน แหล่งน้ํา พ้ืนท่ีเกษตรกรรม บริเวณชุมชน 
แหล่งโบราณสถาน เป็นต้น และได้ใช้กระบวนการ
ลําดับช้ันเชิงวิเคราะห์ หรือ AHP ในการเปรียบเทียบ
นํ้าหนักของปัจจัย เนื่องจากปัจจัยแต่ละประเภท
มีอิทธิพลต่อพื้นท่ีเหมาะสมไม่เท่ากัน ผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์จะแสดงในรูปของแผนที่ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปใช้ในการวางแผนเก่ียวกับ
พื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยจากชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อวิเคราะห์หาพื้นท่ีที่เหมาะสมต่อ
การฝังกลบขยะมูลฝอยในเขตอําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของชุมชนใน
ท้องถิ่นต่อพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ในเขต
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์



22 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558                    Vol. 13 No. 2 (May-August) 2015รมยสาร

ขอบเขตของการวิจัย
 1.	ขอบเขตด้านพื้นที่
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ ละติจูด
ที่ 14 องศา 46 ลิปดา 56.53 พิลิปดาเหนือ ถึง 
ละติจูดที่ 15 องศา 9 ลิปดา 52.90 พิลิปดาเหนือ 
และลองจิจูดที่ 102 องศา 40 ลิปดา 50.72 พิลิปดา
ตะวนัออก ถงึ ลองจจิดูที ่103 องศา 1 ลปิดา 25.23 
พิลิปดาตะวันออก มีเนื้อท่ีโดยประมาณ 813.19 
ตารางกิโลเมตร (508,243.75 ไร่)
 2.	ขอบเขตด้านเนื้อหา
 การวิจัยนี้เป็นการหาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อ
การฝังกลบขยะมูลฝอยของอําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โดยการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีอิทธิพลกับพ้ืนที่เหมาะ
สม ได้แก่ โบราณสถาน แหล่งนํ้าผิวดิน ชุมชน ถนน
สายหลัก การใช้ประโยชน์ท่ีดิน เนื้อดิน ระดับน้ํา
ใตด้นิ บอ่นํา้บาดาล และพืน้ทีเ่ส่ียงนํา้ทว่ม วเิคราะห์
ความสําคัญของตัวแปรด้วย กระบวนการลําดับชั้น
เชิงวิเคราะห์ หรือ AHP

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ได้พื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมต่อการฝัง
กลบขยะมูลฝอยของอําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์
 2. ได้ข้อสรุปความคิดเห็นของชุมชนใน
ท้องถิ่นที่มีต่อพื้นที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ใน
เขตอําเภอลําปลายมาศ
 3. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการขยะ
ของอําเภอลําปลายมาศ สามารถนําผลการวิจัยน้ี ไป
ใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาการหาพ้ืนท่ีฝังกลบขยะได้

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 พ้ืนท่ีศกึษา ได้แก ่พ้ืนท่ีอาํเภอลาํปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์  มีพื้นที่ 813.19 ตารางกิโลเมตร
มี 16 ตําบล 220 หมู่บ้านประชากรที่ใช้ในการตอบ
แบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับพ้ืนท่ีฝังกลบขยะ
มูลฝอยแห่งใหม่ในการการวิจัยนี้ ได้แก่ ประชาชน
ที่อยู่ ในชุมชนรอบพื้นท่ีเหมาะสม โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 100 คน
 2.	การเก็บรวบรวมข้อมูล
 วิธีดําเนินการรวบรวมข้อมูลซ่ึงจะแบ่ง
เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) และข้อมูลเชิง
บรรยาย (Non-Spatial Data) ได้ดังนี้
  2.1	 ศึกษาหลักเกณฑ์ และปัจจัยท่ีใช้
ในการการเลือกพื้นที่เหมาสมในการฝังกลบขยะ
มูลฝอย จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  2.2	 จัดทำาแบบสอบถาม	 AHP เพื่อ
เปรียบเทียบเชิงคู่สําหรับปัจจัยหลักทีละคู่ โดยมีค่า
ระดับความสําคัญตั้งแต่ สําคัญเท่ากัน มีค่า 1 จนถึง 
สําคัญกว่าที่สุดมีค่าเท่ากับ 9 โดยถามผู้เชี่ยวชาญ
ในสาขาต่างๆด้านสิ่งแวดล้อม เก่ียวกับการกําหนด
ค่าคะแนนความสําคัญแต่ละปัจจัย (Weighting 
Factor) และค่าคะแนนความเหมาะสมของปัจจัย 
(Ratting Factor) เพื่อคํานวณค่าคะแนนแบบถ่วง
นํ้าหนัก (Weighting Linear Total) ที่ใช้ในการหา

พื้นที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอย อําเภอ
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 	 2.3	ข้อมูลเชิงพื้นที่	 (Spatial	Data)	
ได้แก ่แผนทีต่่างๆ โดยใชแ้ผนทีภ่มูปิระเทศ (Topo-
graphic Map) มาตราสว่น 1: 50,000 รว่มกบัแผนที่
เฉพาะแสดงข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ แผนที่แสดงแหล่ง
โบราณสถาน แผนท่ีแสดงแหล่งนํ้าผิวดิน แผนท่ี
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แสดงที่ตั้งหมู่บ้านและชุมชน ข้อมูลภาพดาวเทียม
แลนด์แซท 5 ระบบทีเอ็ม ภาพถ่ายทางอากาศ 
บริเวณอําเภอลําปลายมาศข้อมูลคุณลักษณะแสดง
การใชท้ีด่นิแผนทีแ่สดงเสน้ทางคมนาคมแผนท่ีแสดง
ถนนที่สําคัญ แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูง ข้อมูล
คุณลักษณะแสดงลักษณะดินข้อมูลคุณลักษณะ
แสดงสมรรถนะของดิน ข้อมูลคุณลักษณะแสดงระ
ดบันํา้ใต้ข้อมลูคณุลักษณะแสดงบ่อน้ําบาดาลข้อมลู
คุณลักษณะแสดงพื้นที่เสียงนํ้าท่วม
  2.4	 ขอ้มลูเชงิบรรยาย	(Non-spatial
Data) ได้แก่ ข้อมูลทางกายภาพของพื้นท่ีท่ีศึกษา
ขอ้มลูชนดิและขยะมลูฝอย จํานวนประชากร อตัรา
การเกิดขยะมูลฝอย ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและ
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการขยะมูลฝอยใน
ปัจจุบัน เป็นต้น
  2.5	เก็บข้อมูลภาคสนาม จะแยกเป็น
เก็บข้อมูลภาคสนามเบื้องต้น เป็นการสํารวจเก็บ
ข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอย
ของพื้นที่อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ใน
ปจัจบุนั และการตรวจสอบขอ้มลูภาคสนามหลงัจาก
ทีทํ่าการวเิคราะหจ์นได้พืน้ท่ีเหมาะสมในการฝังกลบ
ขยะมลูฝอยแล้วเพือ่เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของข้อมูลในลําดับสุดท้าย
  2.6	 เกณฑ์ที่ใช้ในการหาพื้นที่ฝังกลบ
ขยะมูลฝอยอำาเภอลำาปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ผู้
วจิยัไดกํ้าหนดเกณฑ์การหาพืน้ท่ีฝงักลบขยะมลูฝอย
พื้นท่ีอําเภอลํา-ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ปรับปรุงจากเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ของสถานที่
ฝังกลบขยะมูลฝอยที่กําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ 
ประกอบกับการศึกษาเอสารต่างๆ รวมทั้งงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปเป็นเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้ดังนี้

   2.6.1 ไม่ตั้งอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ 
และพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 และ 2
   2.6.2 ตั้งอยูห่่างจากแหล่งโบราณ
สถาน ตาม พ.ร.บ. โบราณสถาน  โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 
1 กิโลเมตร
   2.6.3 ต้ังอยู่ห่างจากแหล่งนํ้าผิว
ดิน ไม่น้อยกว่า 300 เมตร
   2.6.4 ต้ังอยู่จากชุมชน สถานท่ี
สําคัญ เช่น วัด โรงเรียน ไม่น้อยกว่า 500 เมตร
   2.6.5 ห่างจากถนนสายหลัก
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร
   2.6.6 สภาพการใชป้ระโยชนท์ีดิ่น
เป็นที่รกร้างว่างเปล่ามีมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
   2.6.7 ลักษณะดินเป็นดินเหนียว
เพราะสามารถป้องกันการรั่วซึมของนํ้าขยะ
มูลฝอยได้
   2.6.8 สมรรถนะของดิน เปน็ดินที่
ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก มีความอุดมสมบูรณ์
ของดินตํ่า
   2.6.9 ระดับนํ้าใต้ดิน (ในฤดูฝน) 
อยู่ลึกกว่า 20 เมตร
   2.6.10  ต้ังอยู่ห่างจากบ่อน้ําบาดาล
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร
   2.6.11 ไม่ต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงน้ําท่วม
  2.7	 แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ชุมชนในท้องถ่ินต่อพ้ืนท่ีฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่
ในเขตอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ทํา
แบบสอบถามและทําแผนท่ีของพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
ต่อการ ฝังกลบขยะมูลฝอย อําเภอลําปลายมาศ
จังหวดับรีุรัมยเ์พ่ือใหผู้้ตอบแบบสอบถามเหน็สภาพ
ของพื้นที่ได้อย่างชัดเจนและได้ข้อมูลที่เป็นไปตาม
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ความต้องการของชุมชนมากที่สุด โดยใช้กลุ่มตัววอ
ย่างจํานวน 100 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1.	การวิเคราะหค์า่ถ่วงนำา้หนกัโดย	AHP 
จากขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
สิ่งแวดล้อมเก่ียวกับการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผล
กบัการเลอืกพืน้ทีฝ่งักลบขยะมลูฝอย ซึง่ตอ้งทาํการ
วิเคราะห์เพื่อให้ได้ค่าถ่วงนํ้าหนักของปัจจัยดังนี้
  1.1 ทําการเปรียบเทียบเกณฑ์แต่ละ
คู่ในรูปของตารางเมตริกซ์ทําได้โดยทําการเปรียบ
เทียบทุกๆเกณฑ์ทั้งในแถวแนวนอนและแนวตั้ง
  1.2 รวมค่าตัวเลขการเปรียบเทียบทุก
ตัวที่อยู่ในแนวตั้งของตารางแล้วนําผลรวมที่ได้หาร
ด้วยตัวเลขที่ได้จากการเปรียบเทียบในแถวแนวตั้ง
ของตนเองทาํการบวกตวัเลขทีไ่ดจ้ากการดาํเนนิการ
ในแถวแนวนอน
  1.3 ทําการหารผลรวมท่ีได้จากข้อ1.2 
ด้วยตัวเลขที่ได้จากจํานวนของเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ตดัสนิใจซึง่มคีา่เทา่กบัจํานวนปัจจยั คอื 10 โดยการ
คํานวณในขั้นตอนที่เป็นการทํา Normalize และ
ค่าที่ได้จะเป็นค่า Eigenvector ซึ่งนําไปใช้เป็นค่า
นํ้าหนักปัจจัย
  1.4 การตรวจสอบความสอดคล้องกัน
ของเหตุผล (Consistency Ratio : C.R.) ว่าค่าการ
เปรียบเทียบเกณฑ์ของผู้เช่ียวชาญ ซ่ึงนําไปใช้คํานวณ
ค่า Eigenvector มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 
 2.	การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
  2.1 ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ 
2.6 โดยสรา้งแนวกนัชน (Buffer) ให้กบัข้อมลู แหลง่
โบราณสถาน แหล่งน้ําผิวดิน เขตชุมชน ถนนสายหลัก

และบ่อบาดาล และใช้เทคนิคการเลือกข้อมูล (Query)
ตามเกณฑ์ปัจจัย ได้แก่ ข้อมูล การใช้ที่ดิน เนื้อดิน 
สมรรถนะของดิน และระดับนํ้าใต้ดิน ดังภาพที่ 1
 2.2 ให้ค่านํ้าหนักคะแนนความเหมาะสม
ของปัจจัย (Weighting)โดยค่านํ้าหนักได้จาก 
Eigenvectorการวิเคราะห์ค่าถ่วงนํ้าหนักโดย 
AHPและการให้ค่านํ้าหนักคะแนนระดับของปั
จจัย (Rating) ที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกพ้ืนที่
เหมาะสมสําหรับฝังกลบขยะมูลฝอย การคํานวณ
หาค่าคะแนน โดยใช้สมการ S = W1R1-j+W2R2-
j+…+WnRn-j
 
โดยที่  S   คือ  ระดับความเหมาะสม
 W…n คือ  ค่านํ้าหนักของปัจจัยที่ 1 ถึง j
 R…n คือ  คา่คะแนนระดับของปจัจยัที ่1 
    ถึง j
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INPUT
1.	ข้อมูลเชิงพื้นที่
 พื้นที่เสี่ยงนํ้าท่วม
 ระยะห่างบ่อบาดาล
 แหล่งนํ้า
 ระดับนํ้าใต้ดิน
 ระห่างชุมชน
 ระยะห่างโบราณสถาน
 การใช้ที่ดิน
 เนื้อดิน
 สมรรถนะของดิน
 ระยะห่างจากถนน
2.	ข้อมูลความคิดเห็นชุม
 แบบสอบถาม

PROCESS
1. วิเคราะห์ด้วย
 ระบบสารสนเทศ
 ภูมิศาสตร์ 
 โดย เทคนิค Overlay
2. วิเคราะห์ค่าสถิติ
 แบบสอบถาม

OUTPUT
1. พื้นที่เหมาะสม
 สําหรับฝังกลบ
 ขยะมูลฝอย  
2. ความคิดเห็น
 ของชุมชน
 ต่อพื้นที่ฝังกลบ
 ขยะแห่งใหม่

ภาพที่	1 การดําเนินการวิจัย

ผลการวิจัย
	 1.	ผลการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอยของอำาเภอลำาปลายมาศ
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
พิจารณาตามเกณฑ์ (Criteria) ที่กําหนดไว้ ดังนี้ 
	 	 1.1	ผลการหาค่านำ้าหนักของปัจจัย
  ในการหาคา่นํา้หนักความสาํคญัของปัจจยัทีใ่ชใ้นการตัดสนิใจเลอืกพืน้ทีเ่หมาะสมเหมาะสมต่อ
การฝังกลบขยะมูลฝอยของอําเภอลําปลายมาศ โดยใช้กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ โดยใช้การเฉลี่ย
จากค่าคะแนนที่คํานวณได้จากผู้เชี่ยวชาญ 4 คน ซึ่งได้ค่าน้ําหนักคะแนนความสําคัญของปัจจัยจากการ
วเิคราะห์ดว้ย AHP พบวา่ ปจัจยัดา้นพืน้ทีเ่สีย่งนํา้ทว่ม มคีา่นํา้หนกัคะแนนความสาํคญัมากทีส่ดุ และปจัจยั
ดา้นระยะหา่งจากถนนสายหลกั มคีา่นํา้หนกัคะแนนความสําคญันอ้ยทีสุ่ด ซ่ึงแสดงใหเ้หน็วา่พืน้ทีน่ํา้ทว่มมี
อทิธพิลตอ่การตดัสนิใจเลอืกพืน้ทีเ่หมาะสมตอ่การฝงักลบขยะมลูฝอยมากทีส่ดุ และระยะหา่งจากถนนเปน็
ปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด ดังตารางที่ 1
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ตารางที่	1 ค่านํ้าหนักคะแนนความสําคัญของปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกพื้นที่เหมาะสมต่อการฝัง
  กลบขยะมูลฝอย

 	 1.2	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่หาพื้นที่เหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอย
  นําข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) ซึ่งในขณะ
ท่ีทําการซ้อนทับข้อมูลในแผนที่นั้น ข้อมูลเชิงบรรยายในตารางก็จะถูกซ้อนทับด้วยเช่นกัน ผลท่ีได้จะเป็น
พ้ืนที่ที่จัดลําดับความเหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอย อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ แยกระดับ
ความเหมาะสมเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย 
และไม่เหมาะสม ดังภาพที่ 2

ลําดับ ปัจจัย ค่านํ้าหนักคะแนนความสําคัญ

1 พื้นที่เสี่ยงนํ้าท่วม 0.262

2 ระยะห่างจากบ่อบาดาล 0.154

3 แหล่งนํ้า 0.151

4 ระดับนํ้าใต้ดิน 0.130

5 ระยะห่างจากชุมชน 0.084

6 ระยะห่างจากแหล่งโบราณสถาน 0.070

7 การใช้ที่ดิน 0.062

8 เนื้อดิน 0.040

9 สมรรถนะของดิน 0.033

10 ระยะห่างจากถนนถนนสายหลัก 0.015
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ภาพที่	2 พื้นที่ที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 จากภาพที ่2 พบว่า พืน้ท่ีทีเ่หมาะสมในการฝังกลบขยะมลูฝอย อาํเภอลาํปลายมาศ จังหวดับรีุรัมย ์
สามารถแบ่งเป็น 5 ระดับความเหมาะสม ดังนี้
 พื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด  มีเนื้อที่  54.302  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  33,938.87  ไร่
 พื้นที่ที่เหมาะสมมาก  มีเนื้อที่  408.679  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  255,424.20  ไร่
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 พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง มีเนื้อที่  313.433  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  195,895.65  ไร่
 พื้นที่ที่เหมาะสมน้อย  มีเนื้อที่  35.682  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  22,301.43  ไร่
 พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม  มีเนื้อที่  1.088 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  679.84  ไร่
 โดยพบพืน้ทีเ่หมาะสมมากทีส่ดุทีอ่ยูใ่กลต้วัอาํเภอลาํปลายทัง้หมด 4 แหลง่ ไดแ้ก ่บา้นหนองตาจํา่ 
ตําบลหินโคน บ้านหนองกระโดน ตําบลหนองคู บ้านบริหาร ตําบลทะเมนชัย และบ้านบุตาวงษ์น้อย ตําบล
หนองบัวโคก ดังภาพที่ 3

ภาพที่	3	พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอยมากที่สุด 4 แห่ง
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 2.	 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของชุมชนในท้องถ่ินต่อพ้ืนที่ฝังกลบขยะมูลฝอยแห่งใหม่ใน
เขตอำาเภอลำาปลายมาศ
 การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของชุมชน ที่มีต่อพื้นที่ที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะ
มูลฝอยแห่งใหม่ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์จํานวน 100 คน พบว่า ชุมชนมีความพึงพอใจในพื้นที่
ทีเ่หมาะสมในการฝงักลบขยะมลูฝอยแหง่ใหม ่อยูใ่นระดับมากทีสุ่ด ซึง่ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพึงพอใจ
ระดับมากท่ีสดุ ไดแ้ก ่มีความต้องการแหลง่ฝงักลบขยะแห่งใหม ่และเหน็ดว้ยกับการสรา้งแหลง่ฝงักลบขยะ
มูลฝอย ในตําบลหนองบัวโคก และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ เห็นด้วยกับการสร้างแหล่งฝังกลบ
ขยะมูลฝอย ในตําบลหินโคน ตําบลหนองคู และตําบลทะเมนชัย ตามลําดับดังตารางที่ 2

ตารางที่	2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของชุมชน ที่มีต่อพื้นที่ที่เหมาะสมฯ แห่งใหม่

ลำาดับ รายการ
ระดับความ	
พึงพอใจ
(Mode)

จำานวน
ผู้ตอบ	
(คน)

ร้อยละ
ความ
หมาย

1 ท่านต้องการแหล่งฝังกลบขยะ     
แห่งใหม่มากน้อยเพียงใด

5 92 92 มากที่สุด

2 เห็นด้วยกับการเลือกตําแหน่งที่     
ฝังกลบขยะมูลฝอย 4 จุด

4 74 74 มาก

3 ตําแหน่งที่จะสร้างแหล่งฝังกลบ   
ขยะมูลฝอยเพียงพอมากน้อยเพียงใด

3 77 77 ปานกลาง

4 ท่านเห็นด้วยกับการสร้างแหล่ง
ฝังกลบขยะมูลฝอย ในตําแหน่ง
หมายเลข 1

5 87 87 มากที่สุด

5 ท่านเห็นด้วยกับการสร้างแหล่ง
ฝังกลบขยะมูลฝอย ในตําแหน่ง
หมายเลข 2

4 74 74 มาก

6 ท่านเห็นด้วยกับการสร้างแหล่ง
ฝังกลบขยะมูลฝอย ในตําแหน่ง
หมายเลข 3

4 93 93 มาก

7 ท่านเห็นด้วยกับการสร้างแหล่ง
ฝังกลบขยะมูลฝอย ในตําแหน่ง
หมายเลข 4

3 85 85 มาก

Mode 4 - - มาก
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อภิปรายผล
 จากผลการวจิยั พบวา่ พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมใน
การฝงักลบขยะมลูฝอย อาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดั
บุรีรัมย์ สามารถแบ่งตามระดับความเหมาะสมของ
พื้นที่ได้ 5 ระดับความเหมาะสม ดังนี้ 1. พื้นที่ที่
เหมาะสมมากที่สุด มีเนื้อที่รวมกันทั้งสิ้น 54.302 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,938 ไร่ กระจาย
ตัวอยู่โดยรอบอําเภอ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวห่าง
ไกลจากชุมชน แหล่งนํ้า รวมทั้งเนื้อเป็นดินเหนียว
ซึ่งมีคุณสมบัติการระบายน้ําตํ่าและไม่อยู่ในพื้นที่
เสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วม เหมาะสมสําหรับสร้างเป็น
สถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ศมลวรรณวรกาญน์ (2554) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง การเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะและการเตรียมการ
ใช้งานหลังการฝังกลบ กรณีศึกษา : เทศบาลเมือง
ฉะเชิงเทราที่ได้ผลการศึกษาว่า พื้นที่เหมาะสมมาก
ที่สุดจะอยู่ห่างชุมชนหนาแน่นปานกลาง อยู่ห่าง
จากแหล่งน้ําผิวดิน และมีการระบายนํ้าของดินตํ่า 
2. พื้นที่ที่เหมาะสมมาก มีเนื้อที่ 408.679 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 255,424 ไร่กระจายตาม
พื้นที่ของตําบลต่างๆ 3. พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง 
มีเนื้อท่ี 313.433 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
195,895 ไร่กระจายตัวอยู่ทั่วเป็นบริเวณกว้างทั้ง
อําเภอ 4. พื้นท่ีที่เหมาะสมน้อย มีเนื้อที่ 35.682 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 22,301 ไร่กระจาย
ตวัอยูร่อบพืน้ทชุีมชนและถนนสายหลกั ซึง่สว่นใหญ่
อยู่บริเวณตอนกลางของอําเภอ 5. พื้นที่ที่ไม่เหมาะ
สม มีเนื้อที่ 1.088 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
679.843 ไร่ตั้งอยู่บริเวณชุมชนหนาแน่น ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางอยู่อําเภอ ดังนั้น ท้องถ่ินและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องควรหลีกเลี่ยงการใช้พื้นที่ดังกล่าว
เพื่อฝังกลบขยะมูลฝอย

จากวัตถุประสงค์ข้อที่สอง พบว่า ชุมชนมีความพึง
พอใจในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะมูลฝอย
แห่งใหม่ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่
ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งข้อที่มีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด ได้แก่ ต้องการแหล่งฝังกลบขยะแห่งใหม่ 
และเห็นด้วยกับการสร้างแหล่งฝังกลบขยะมูลฝอย 
ในตําแหน่งหมายเลข 1 (ตําบลหนองบัวโคก) ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมัยพร กันกง (2557) 
ที่ได้ศึกษาเรื่อง การเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพการฝัง
กลบขยะมลูฝอยทีถ่กูหลกัสขุาภบิาลในตําบลทุง่ทอง
อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงผลการศึกษา
พบว่า ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยให้มีการ
สร้างแหล่งฝังกลบแห่งใหม่ และความพึงพอใจอยู่
ในระดบัมาก ไดแ้ก ่ตาํแหนง่ทีจ่ะสรา้งแหลง่ฝงักลบ
ขยะมูลฝอยในตําแหน่งที่ 2, 3 และ 4
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ท้องถิ่นหรือหน่วย
งานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถนําเกณฑก์ารคดัเลอืกพืน้ทีท่ี่
เหมาะสมในการฝงักลบขยะมลูฝอย ตลอดจนวธิกีาร
หาพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมของอาํเภอลาํปลายมาศ จังหวดั
บุรีรัมย์ ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ประโยชน์
  1.1 การวิจัยครั้งนี้ผลที่ได้คือพื้นที่ที่
มีความเหมาะสมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอยของ
อําเภอลําปลายมาศได้ข้อสรุปความคิดเห็นของ
ชมุชนในทอ้งถิน่ทีม่ต่ีอพืน้ทีฝ่งักลบขยะมลูฝอยแหง่
ใหมม่ปีระโยชนอ์ยา่งยิง่ต่อการนําไปเปน็แนวทางใน
การจัดการวางแผนฝังกลบขยะมูลฝอยจากชุมชน
สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอําเภอลําปลายมาศ
ซึ่งการหาความเหมาะสมนี้เป็นสัญลักษณ์ทั่วไป ถ้า
จะนํามาใช้จริงต้องกําหนดแหล่งที่มาของขยะว่า
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มาจากไหน แล้วจะได้กําหนดเส้นทางและระยะ
ทางจากจุดที่มาของขยะด้วยจึงนําไปปฏิบัติให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง
  1.2  งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการนําไปใช้เป็นแนวทางในการหาพื้นที่เหมาะ
สมต่อการฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
เน่ืองจากให้ผลการวิเคราะห์ที่ค่อนเป็นที่น่าพอใจ 
ประกอบกบัปจัจบุนัขอ้มลูเชงิพืน้ทีท่ีนํ่ามาใชใ้นการ
วิเคราะห์โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีการใช้
งานอย่างแพร่หลาย และสามารถสืบค้นได้ง่ายกว่า
ในอดีตมาก
 2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งพิจารณา
เพียงเฉพาะปัจจัยทางด้านกายภาพท่ีเกี่ยวข้องกับ
การกําหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการฝังกลบขยะ
มูลฝอยเทา่นัน้ ซึง่ในการศกึษาขึน้ตอ่ไปควรมกีารนาํ
เอาปจัจยัทางดา้นอืน่ๆ เชน่ ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ 
ไดแ้ก่ ราคาทีด่นิ เป็นต้น รวมทัง้การศกึษาวเิคราะห์
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการ

  2.2 ในการ ใช้ ร ะบบสารสน เทศ
ภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีฝังกลบขยะ
มูลฝอยน้ัน ต้องใช้ข้อมูลจากหลายหน่วยงาน ซึ่ง
แต่ละหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลมีกระบวนการ
ผลิตและจัดเก็บต่างกัน ทําให้เกิดปัญหาต่างๆ เมื่อ
นําข้อมูลมาใช้รวมกัน เช่น ความคลาดเคล่ือนเชิง
ตําแหน่ง การทําแผนท่ีคนละมาตราส่วน เป็นต้น 
ดังนั้น หากทุกหน่วยงานมีการร่วมมือหรือประสาน
งานด้านการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน
เดยีวกันจะทาํใหผ้ลการวเิคราะหม์คีวามถกูตอ้งและ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
  2.3 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สํารวจ
ด้วยแบบสอบถามเฉพาะชุมชนที่ประสบกับ
ปัญหาเรื่องขยะเท่านั้นเนื่องจากมีข้อจํากัดใน
การวิจัยหลายด้าน ทําให้ไม่สามารถสํารวจข้อมูล
แบบสอบถามไม่ครอบคลุมทั้งอําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์
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บทคัดย่อ
 การศกึษาภาพลกัษณเ์พ่ือการประชาสัมพันธข์องมหาวทิยาลัยวงษช์วลิตกลุ
ในมมุมองของนกัศกึษาระดับปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัวงษช์วลติกลุ มกีลุม่ตวัอยา่งเปน็
นักศึกษา จํานวน 400 คน จาก 9 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์คณะสถาปตัยกรรมศาสตรแ์ละคณะสาธารณสขุศาสตร ์เครือ่งมอืที่
ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ประกอบดว้ยแบบสอบถามวจิยัไดส้รา้งแบบสอบถามออก
เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ภาพลักษณ์ในมุมมองนักศึกษาจําแนก 
5 ด้าน มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ จากการศึกษา
พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ ่จํานวน 400 คน เพศหญงิ อนัดบัแรก คอื คณะพยาบาล
ศาสตร ์จาํนวน 43 คน คดิเปน็รอ้ยละ 91.9 รองลงมา คอื เพศหญงิ คณะบรหิารธรุกจิ 
จํานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 81.1 อันดับสุดท้ายคือ เพศหญิง คณะนิเทศศาสตร์ 
จํานวน 26 คน คิดเป็น 63.4 และมีอายุส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 21-25 ปี มากที่สุด
 สว่นที ่2 ดา้นภาพลกัษณใ์นมมุมองนกัศกึษาจําแนกดา้นตา่งๆ โดยแบง่ออก
เป็น 5 ด้าน คือ ด้านชื่อเสียง ด้านวิชาการ ด้านบริการ ด้านกิจกรรม และด้านสภาพ
แวดล้อม มีสรุปผลการศึกษาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้

ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ในมุมมองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

An image for public relations of Vongchavalitkul University
In view of undergraduate students of Vongchavalitkul University

เกศินี	บัวดิศ	1

Kesinee Buadit

1 อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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 (1) ด้านภาพลักษณ์ด้านชื่อเสียง เพื่อการ
ประชาสมัพนัธข์องมหาวทิยาลยัวงษช์วลติกลุในมมุ
มองของนกัศกึษาในดา้นชือ่เสยีงภาพลกัษณโ์ดยรวม
อยู่ในระดับ “ดีมาก” เท่ากัน 2 อันดับแรก พบว่า 
คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มีค่า
เฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ  = 3.93 รองลงมา คือ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย  = 3.62 และคณะ
เศรษฐศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  = 3.59
 (2) ด้านภาพลักษณ์วิชาการ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลใน
มุมมองของนักศึกษาในด้านวิชาการ ภาพลักษณ์
โดยรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” เท่ากัน 2 อันดับแรก 
คือ พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ  = 3.97 รองลงมาคือ
คณะนิเทศศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย  = 3.93 และคณะ
นิติศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  = 3.80 
 (3) ด้านภาพลักษณ์บริการเพื่อการ
ประชาสมัพนัธข์องมหาวทิยาลยัวงษช์วลติกลุในมมุ
มองของนักศึกษา ภาพลักษณ์โดยรวมอยู่ในระดับ 
“ดี” พบว่า อันดับแรกคือ คณะศึกษาศาสตร์ มีค่า
เฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ  = 3.97 รองลงมา คือ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มีค่าเฉลี่ย  = 
3.57 และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มคีา่เฉลีย่นอ้ย
ที่สุด  = 3.48
 (4) ด้านภาพลักษณ์กิจกรรม เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุม
มองของนักศึกษา ภาพลักษณ์โดยรวม อยู่ในระดับ 
“ดี” พบว่า อันดับแรก คือ คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะศึกษาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ  = 4.04 
รองลงมา คือ คณะนิติศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 = 3.91 คือ และคณะสถาปัตยศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย 
 = 3. 87 

 (5) ด้านภาพลักษณ์ด้านสภาพแวดล้อม 
เพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุลในมุมมองของนักศึกษา ภาพลักษณ์โดยรวม อยู่
ในระดับ “ดี” พบว่า อันดับแรก คือ คณะพยาบาล
ศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร ์มคีา่เฉลีย่มากทีส่ดุเทา่กบั 

 = 3.50 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ มีค่าเฉลี่ย  = 3.43 และคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  = 3.37 

คำาสำาคัญ : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 
  ภาพลักษณ์, ความคิดเห็น

Abstract
 This research aimed to study the 
image for public relations of Vongchavalitkul 
University in the view of undergraduate
students. The sample consisted of 400
students from nine faculties of University: 
Faculty of Nursing, Faculty of Law, Faculty of 
Business Administration, Faculty of Education, 
Faculty of Communication Arts, Faculty of 
Economics, Faculty of Engineering, Faculty 
of Architecture and Faculty of Public Health 
Sciences. The research tool used to collect 
data was the questionnaire, which was divided 
into two parts: the first part dealt with general 
information and the second part dealt with 
an image in the view of students, which was 
classified into 5 aspects. The research findings 
were shown as follows:
 In the first part, general information 
on sample, it was found that most of the 
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respondents were female, the first rank was 
represented by 43 females from the Faculty 
of Nursing, accounted for 91.9 %, followed 
by 154 females from the Faculty of Business 
Administration, accounted for 81.1%, and the 
last was represented by 26 females from the 
Faculty of Communication Arts, accounted for 
63.4 % and most of students were between 
age of 21 to 25 years.
 In the second part, the image of 
University in the views of students, which was 
divided into 5 aspects, namely, reputation,

academic, services, activities and environment,
the results of which were summarized as follows: 
 (1) The image in aspect of the 
reputation as a whole was found at a highest 
level, considering individually, the first rank 
was shared by the Faculty of Nursing and the 
Faculty of Education with maximum mean
(   = 3.93), followed by the Faculty of Public 
Health Sciences with mean (  = 3.62.), and 
the last was the Faculty of Economics with 
minimum mean (  = 3.59).
 (2) The image in aspect of academic 
as a whole was found at a high level,
considering individually, the first rank was 
shared by the Faculty of Nursing and the 
Faculty of Education with maximum mean
(  = 3.97), followed by the Faculty of
advertisement with mean (  = 3.93) and the 
last was the Faculty of Law with minimum 
mean (   = 3.80).

 (3) The image in aspect of service as a 
whole was found at a high level, considering 
individually, the first rank was the Faculty of 
Education with maximum mean (  = 3.97), 
followed by the Faculty of Engineering with 
mean (  = 3.57), and the last was Faculty of 
Architecture with minimum mean (  = 3.48).
 (4) The image in aspect of activities 
as a whole was at a high level, considering 
individually, the first rank was the Faculty 
of Nursing and Faculty of Education with 
maximum mean (  = 4.04), followed by the 
Faculty of Law with mean (  = 3.91, and 
the last was the Faculty of Architecture with 
minimum mean (  = 3. 87).
  (5) The image in aspect of the
environment as a whole was at a high level, 
considering individually, the first rank was 
shared by the Faculty of Nursing and the 
Faculty of Education with maximum mean
(  = 3.50), followed by the Faculty of
Engineering with mean (  = 3.43), and the last 
was the Faculty of Public Health Sciences with 
minimum mean (  = 3.37).

บทนำา
 การประชาสัมพันธ์ในองค์กรทุกฝ่ายหรือ
ทุกแผนกต่างก็มีฝ่ายต่างๆ ในการประสานงานหรือ
การติดต่อระหว่างหนว่ยงานด้วยกนั เดิมภาพลักษณ์
มีมานานแล้วและถือว่าเป็นงานที่สร้างความสําเร็จ
ใหกั้บหน่วยงานหรอืฝา่ยตา่งๆ ไดเ้ปน็อยา่งดยีิง่ อาจ
กลา่วไดว่้า ภาพลกัษณเ์ปน็สิง่ทีส่ามารถสรา้งไดง้า่ย 
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แต่ต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างยาวนานจะเห็นได้ว่า ผลการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีนอกจากจะทําให้งาน
บรรลุตามเป้าหมายของการทํางานแล้วยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานนั้นได้เป็นอย่างดียิ่ง
 งานประชาสัมพันธ์เป็นงานส่ือสัมพันธ์ท่ีมีความสําคัญ และเป็นงานท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง มีระบบงาน
ท่ีซับซ้อน แต่งานประชาสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมลักษณะความเป็นผู้นําขององค์การและบุคคล ท้ังยังช่วยให้เกิด
ความเข้าใจ ความร่วมมือท้ังจากพนักงานภายในและจากประชาชนภายนอกด้วย นับว่างานประชาสัมพันธ์มี
คุณค่าต่อสถาบันต่างๆ เป็นอย่างย่ิงหากมีการสร้างภาพลักษณ์ท่ีสามารถสร้างช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จักจะทําให้
องค์กรน้ันประสบความสําเร็จมีช่ือเสียง ความศรัทธา และความน่าเช่ือถือของคนท่ัวไป ภาพลักษณ์ยังเป็นภาพ
ท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานหรือสถาบันน้ันย่อมเป็นภาพท่ีสวยงามน่ัน คือ เป็นภาพท่ีหน่วย
งานสถาบันท่ีเป็นไปในทางท่ีดีมีความน่าเช่ือถือศรัทธาและการได้รับไว้วางใจ
 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสร้างภาพ
ลกัษณท์ีน่า่เชือ่ถอืความศรทัธาและความไวว้างใจทีน่กัศึกษามาศกึษาในมหาวทิยาลัยวงษ์ชวลิตกลุทําใหก้าร
ประชาสัมพันธ์มีความสําคัญและตระหนักถึงการบริหารการจัดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
 การศึกษาวิจัยในครั้งมีความมุ่งหมายศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของนักศึกษาและ
นกัศึกษาคิดอยา่งไรต่อมหาวทิยาลยัและเพือ่สาํรวจความคดิเหน็ของนกัศกึษาทีม่ตีอ่สถาบนัการศกึษาในแง่
มุมงานประชาสมัพนัธแ์ละเพือ่นาํไปใชเ้ป็นแนวทางและกลยทุธใ์นการประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณท์ี่
ดีของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  เพื่อศึกษาภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองความคิดเห็น
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ลักษณะประชากรศาสตร์
 • เพศ
 • อายุ
 • การศึกษา
 • คณะ

ปัจจัยที่ทําให้เกิดภาพลักษณ์
 • พฤติกรรม
 • การสร้างสรรค์
 • การเข้ามามีส่วนร่วม
 • การบริการ

ความคิดเห็นเพื่อกําหนด
แนวทางเ ป็นส่วนหน่ึง
ของส่งเสริม/รูปแบบการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ

ขั้นตอนการสร้างภาพลักษณ์
 • ข้อมูลภายใน
 • ข้อมูลภายนอก
 • กําหนดทิศทาง
  กรอบกลุ่มเป้าหมาย
 • การวางแผนโปรแกรม
 • การประชาสัมพันธ์
 • การสื่อสาร
 • การติดตามผลการดาํเนนิการ
 • การประเมินผล
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กรอบการวิจัย
 	 นิยามศัพท์	
 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กลุ หมายถงึ ภาพลกัษณเ์พือ่การประชาสมัพนัธข์อง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็น
ภาพลักษณ์ในมุมมองความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี จาก 9 คณะ ในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม 
จํานวน
 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามออกเป็น 2 
ตอน คือ 
  1) ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  2) ตอนท่ี 2 ภาพลักษณ์ในมุมมอง
นักศึกษาจําแนกด้านต่างๆ 5 ด้านคือ ด้านชื่อเสียง 
ด้านวิชาการ ด้านบริการ ด้านกิจกรรม และด้าน
สภาพแวดล้อม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ขั้นเตรียมการ คือ เตรียมความพร้อม
ของผูว้จิยั โดยศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวขอ้ง 
กระบวนการและระเบียบวิจัย สร้างแบบสอบถาม 
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ และเตรียม
เก็บรวบรวมข้อมูล
 2. ขัน้ดาํเนนิการ ผูว้จิยัไดข้อความรว่มมอื

ในการตอบแบบสอบถามถึงผูต้อบแบบสอบถามและ
จากทุกคณะ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และเก็บข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ SPSS (Statistics package for the 
Social Science) เพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) 

สรุปผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ภาพลักษณเ์พ่ือการประชาสัมพันธข์องมหาวทิยาลยั
วงษ์ชวลิตกุลจากมุมมองความคิดเห็นของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 1. จากการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ จากเพศหญิง อันดับแรก คือ คณะพยาบาล
ศาสตร์ จํานวน 43 คน คิดเป็น 91.9 รองลงมา 
คือ เพศหญิง คณะบริหารธุรกิจ จํานวน 154 คน 
คิดเป็น 81.1 อันดับสุดท้ายคือ เพศหญิง คณะ
นิเทศศาสตร์ จํานวน 26 คน คิดเป็น 63.4 และ
มีอายุส่วนใหญ่เฉล่ีย อยู่ท่ี 15-20 ปี จาก คณะ
นิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะ
สาธารณสขุ คณะศกึษาศาสตร ์ยกเว้น คณะพยาบาล
ศาสตร์ อายุส่วนใหญ่เฉลี่ย อยู่ที่ 21-25 ปี 
 2. ภาพลักษณ์ในมุมมองนักศึกษาจําแนก
ด้านต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ ด้านชื่อ
เสียง ด้านวิชาการ ด้านบริการ ด้านกิจกรรม และ
ด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งสรุปโดยเรียงลําดับมีสรุป
ผลการศึกษา อภิปรายผล ภาพลักษณ์เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจาก
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มุมมองความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดังต่อไปนี้
  1) ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของ
นักศึกษาในด้านชื่อเสียง ภาพรวมโดยอยู่ในระดับ 
“ดีมาก” เท่ากัน 2 อันดับแรก พบว่า คือ คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดเท่ากับ  = 3.93 รองลงมา คือ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย  = 3.62 และคณะ
เศรษฐศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  = 3.59
  2) ภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของ
นักศึกษาในด้านวิชาการ ภาพรวมโดยอยู่ในระดับ 
“ดีมาก” เท่ากัน 2 อันดับแรก คือ พบว่า คณะ
พยาบาลศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดเท่ากับ  = 3.97 รองลงมา คือ คณะ
นิเทศศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย  = 3.93 และคณะ
นิติศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  = 3.80
  3) ภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษา

ในด้านบริการ ภาพรวมโดยอยู่ในระดับ “ดี” พบว่า 
อันดับแรกคือ คณะศึกษาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด
เท่ากับ   = 3.97 รองลงมา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ มีค่าเฉล่ีย  = 3.57 และคณะสถา
ปัตยศาสตร์ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด  = 3.48
 4) ภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษา
ในด้านกิจกรรม ภาพรวมโดยอยู่ในระดับ “ดี” พบ
ว่า อันดับแรก คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษา
ศาสตร์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ  = 4.04 รองลง
มาคือ คณะนิติศาสตร์ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด  = 3.91 
คือ และคณะสถาปัตยศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย  = 3. 87
 5) ภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาใน
ด้านสภาพแวดล้อม ภาพรวมโดยอยู่ในระดับ “ดี” พบ
ว่า อันดับแรก คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศึกษา
ศาสตร์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ  = 3.50 รองลง
มาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มีค่า
เฉล่ีย  = 3.43 และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีค่า
เฉล่ียน้อยท่ีสุด  = 3.37 

ด้าน คณะ ค่าเฉลี่ย ระดับ

ด้านชื่อเสียง 1. คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์   
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์  
3. คณะเศรษฐศาสตร์   

3.93

3.62
3.59

ดีมาก

ด้านวิชาการ 1. คณะพยาบาลศาสตร์ 
   คณะศึกษาศาสตร์ 
2. คณะนิเทศศาสตร์  
3. คณะนิติศาสตร์   

3.97

          3.93
3.80

ดีมาก

ตารางท่ี	 1 ภาพลักษณ์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษาในด้าน
ภาพรวมในทุกด้าน
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ด้าน คณะ ค่าเฉลี่ย ระดับ

ด้านบริการ 1. คณะศึกษาศาสตร์  
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์
    คณะบริหารธุรกิจ  
3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

3.97
3.57

3.48

ดี

ด้านกิจกรรม 1. คณะพยาบาลศาสตร์  
   คณะศึกษาศาสตร์  
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
3. คณะนิติศาสตร์

4.04
          3. 87

       
      3.91  

ดี

ด้านสภาพ
แวดล้อม

1. คณะพยาบาลศาสตร์
   คณะศึกษาศาสตร์  
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   คณะบริหารธุรกิจ   
3. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

3.50

3.43

3.37

ดี

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
 ความคดิเหน็เพิม่เติมและข้อเสนอแนะของ
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการวิจัยภาพลักษณ์เพื่อ
การประชาสมัพนัธข์องมหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุใน
มมุมองของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลัย
วงษ์ชวลิตกุลมี  
 1) ควรปรับปรุงโรงอาหารให้สะอาด
 2) ควรปรับปรุ งร้ านค้ าสหกรณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้มีอุปกรณ์เครื่องเขียนและอาหาร
เพิ่มมากขึ้น
 3) ควรมีการศึกษาวิจัยเครื่องมือที่ใช้ใน
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัยและเพิ่ม
ความพึงพอใจต่อผลงานและพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยให้สูงขึ้น
 4) ควรมกีารสํารวจความคดิเหน็ของชมุชน
ต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยทุกๆ 5 ปี และ

ประเมนิผลการประชาสัมพันธ ์กจิกรรมต่างๆ อยา่ง
สมํ่าเสมอทุกปี
 5) จัดหาเอกสารและตําราที่เกี่ยวข้องกับ
ทุกคณะให้มีความทันสมัยและมีจํานวนมากเพียง
พอต่อความต้องการของนักศึกษา 

สรุป	
 จากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างภาพลักษณ์
เพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุลในมุมมองของนักศึกษาในด้านต่างๆ ในระดับ
ดีมาก ต่างมีผลในเชิงภาพลักษณ์ในมุมมองของ
นักศึกษาในด้านชื่อเสียง และวิชาการ เป็นส่วนมาก 
โดยภาพลักษณ์ในบางคณะอยู่ในระดับเท่ากัน ส่วน
ด้านบริการ สภาพแวดล้อม อยู่ในระดับดี ดังนั้น
ควรทาํการประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณอ์ยา่งตอ่เนือ่ง 
อาจใชร้ปูแบบการสง่เสรมิและกระทาํอยา่งตอ่เน่ือง 
ใช้ระยะเวลานานพอสมควรในเรื่องการสร้างภาพ
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ลกัษณท์ีด่ทีีเ่กดิขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหภ้าพลกัษณใ์นด้าน
ใดด้านหนึ่งมีความโดดเด่นและเป็นที่น่าเชื่อถือ
ศรทัธา ตอ่มุมมองความสมัพนัธ์ในทางภาพรวม ควร
ทําการวิจัยเริ่มต้นจากภาพลักษณ์ของบุคคลไปยัง
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยภาพลักษณ์ เพื่อการ
ประชาสมัพนัธข์องมหาวทิยาลยัวงษช์วลติกลุในมมุ
มองของนักศึกษาในด้านต่างๆ 
 1. ภาพลกัษณเ์พือ่การประชาสมัพนัธข์อง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษา 
อยู่ในระดับ “ดีมาก” คือ ด้านชื่อเสียง และด้าน
วิชาการ พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ในลําดับ
แรกทั้ง 2 ด้าน สอดคล้องของ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
เรื่อง การสํารวจภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : ศึกษาเฉพาะกรณี 
19 โรงเรียนในชุมชน. ในเรื่องภาพลักษณ์ ของ 
มจธ. น้ันมุ่งช่ือเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิของ
ประชาคม ซึ่งอยู่ในลําดับท่ี 5 ซ่ึงแตกต่างจากการ
วิจัยของผู้วิจัย เน้นด้านชื่อเสียง ให้ความสําคัญ
และเป็นลําดับแรก ทั้งนี้ข้อสังเกตที่น่าสนใจซึ่งได้
สอดคล้องของ พิศิษฐ์ หิรัญกิจ เรื่อง ภาพลักษณ์
มหาวิทยาลัยของรามคําแหง พบว่า โดยด้านที่มี
ความเชื่อถือไว้วางใจสูงสุด คือ ด้านความมีชื่อเสียง
ของ ม.ร. (  = 2.81) กลุ่ม ตัวอย่างมีทัศนะต่อภาพ
ลักษณ์ ม.ร. โดยรวมอยู่ใน ระดับดี (  = 4.01) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีทัศนะต่อภาพ
ลักษณ์ ม.ร. อยู่ในระดับดีทุกด้าน ยกเว้นด้านตรา
สัญลักษณ์ที่มีทัศนะ อยู่ในระดับดีมาก (  = 4.52)
 2. ภาพลกัษณเ์พือ่การประชาสมัพนัธข์อง
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในมุมมองของนักศึกษา 

อยู่ในระดับ “มาก” คือ มี 3 ด้าน คือ ด้านบริการ 
ด้านกิจกรรม และด้านสภาพแวดล้อม ด้านบริการ 
คือคณะสาธารณสุขศาสตร์ และที่เหลืออีก 2 ด้าน
ยังเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ในลําดับแรก ซ่ึง
แตกต่างจากการวิจัยของผู้วิจัย เน้นด้านชื่อเสียง 
ให้ความสําคัญและเป็นลําดับแรก ทั้งนี้ข้อสังเกตที่
น่าสนใจ การจัดความลําดับความสําคัญของหัวข้อ
อาจไม่ตรงกัน อาจขึ้นอยู่กับผู้ทําวิจัย ทั้งนี้ ในด้าน

สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับ นิติยา ศรีพูล เรื่อง
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา
ตามทัศนะของประชาชน คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผลการวิเคราะห์ระดับภาพ
ลักษณข์องมหาวทิยาลัยในจังหวดัสงขลาตามทศันะ
ของประชาชน พบวา่ คา่เฉลีย่ของระดับภาพลกัษณ ์
โดยภาพรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับ ภาพลักษณ์ทุกด้าน 
อยู่ในระดับดี โดยภาพลักษณ์ด้านการจัดการศึกษา 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านการมีส่วน ร่วม
กับชุมชน ด้านคุณภาพนักศึกษาและบัณฑิต และ
ด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด 
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบว่าค่าเฉลี่ยของระดับ
ภาพลกัษณข์องมหาวทิยาลยั โดยรวม อยูใ่นระดบัดี
โดยภาพลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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บทคัดย่อ
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาอนุสัณฐานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเกิดภูมปิระเทศแบดแลนด์ บริเวณลุ่มนํา้หว้ยยางตอนบน อาํเภอตาพระยา จังหวดั
สระแกว้ โดยศึกษาจากแผนที ่ภมูปิระเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 แผนทีธ่รณวีทิยา รูป
ถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทยีมLandsat ภาพจากยานไรค้นขบั (UAV) ผลการ
วเิคราะห์ในหอ้งปฏบัิตกิาร ขอ้มลูจากกรมอตุนุยิมวทิยา ขอ้มลูจากกรมทรพัยากรธรณี
และจากการศึกษาในภาคสนาม 
 ผลจากการศึกษา พบว่า
  อนุสัณฐานภูมิประเทศแบดแลนด์ประกอบด้วยหลุมยุบ หน้าผา กําแพงดิน 
เสาดนิและตอดนิ สณัฐานของแตล่ะ อนสุณัฐานจะมคีวามแตกตา่งกนัท้ังลกัษณะ รปู
ร่าง ขนาดและกระบวนการเกิด แต่จะมีลําดับขั้นการเกิดต่อเนื่องกัน โดยหลุมยุบจะ
เปน็อนสุณัฐานทีเ่ริม่ตน้การเกดิกอ่น แลว้พฒันาเปน็หนา้ผาดนิ กาํแพงดนิ เสาดนิ และ 
ตอดิน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภูมิประเทศแบดแลนด์บริเวณลุ่มน้าห้วยยางตอน
บนประกอบด้วย ธรณีวิทยาโครงสร้าง ธรณีวิทยาลาดับชั้นหิน ลักษณะภูมิประเทศ 
โครงสร้างตะกอน ลักษณะดิน ลักษณะภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ทีด่นิ ธรณวีทิยาโครงสรา้งเกดิจากกระบวนการแปรสัณฐานทําใหเ้ปลือกโลกเกดิรอย
เลื่อน รอยแตก รอยแยก และทรุดตัวแบบกึ่งกราเบน ส่งผลให้ลักษณะภูมิประเทศ

การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการศึกษาลักษณะสัณฐาน
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภูมิประเทศแบดแลนด์

บริเวณลุ่มนำ้าห้วยยางตอนบน	อำาเภอตาพระยา	จังหวัดสระแก้ว
The application of geo-informatics for studying landform

and influencing factors in forming badland morphology At the upper
Huai Yang basin area, Ta Praya district, Sa-Kaeo province
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เป็นท่ีราบระหว่างภูเขาแคบๆ และมีอัตราการไหล
ของน้าเร็วขึ้น ลาดับชั้นหิน ประกอบด้วยหมวดหิน
พระวิหารรองรับด้วยหมวดหิน ภูกระดึง ซึ่งเป็น
ตัวกําหนดลักษณะตะกอนและดิน โครงสร้างของ
ตะกอนและดินเป็นสีเหลือง แดง และสีน้าตาล โดย
มีเนื้อตะกอนส่วนใหญ่เป็นเนื้อค่อนข้างละเอียดถึง
ตะกอนเนื้อร่วน เนื้อดินส่วนใหญ่มีเนื้อดินร่วนปน
ทรายและดินเหนียว ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการกร่อน 
ลกัษณะภมูอิากาศ อยูใ่นเขตภูมอิากาศรอ้นชืน้แถบ
มรสมุ (Tropical Savanna : Aw) ลกัษณะภมูอิากาศ
ประกอบไปดว้ยอณุหภมูแิละนา้ฝน โดยอณุหภมูจิะ
ส่งผลต่อการผุพังอยู่กับที่ทั้งทางกายภาพและทาง
เคมี ส่วนน้าฝนจะส่งผลต่ออัตราการกร่อนท้ังใน
แนวราบและแนวดิ่ง การเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์
ท่ีดิน เป็นปัจจัยเร่งอัตราการกร่อน พบว่า ในช่วง
ประมาณ 60 ปีที่ผ่านมา พื้นที่ป่าไม้ถูกเปลี่ยนเป็น
พืน้ท่ีเกษตรกรรมและอ่ืนๆ โดยเนือ้ทีป่า่ไมล้ดลงจาก
รอ้ยละ 72.42 สว่นเนือ้ท่ีทีม่กีารกรอ่นสงูไดเ้พิม่จาก
ร้อยละ 1.14 เป็นร้อยละ 5.63

คำาสำาคัญ	:  ภูมิสารสนเทศ สัณฐาน ภูมิประเทศ
แบดแลนด์ ธรณีวิทยาโครงสร้าง โครงสร้างตะกอน

Abstract
 This research aimed to study sub 
landforms and influencing factors in forming 
Badlands morphology at the upper Huai Yang 
basin area, Ta Praya District, Sakaeo Province. 
The data were collected by various types 
of research tools such as topographic maps 
with scale of 1 : 50,000, Geological maps, 
Arial Photography, photography from Land 

sat Satellite, photography from Unmanned 
Aerials Vehicles (UAV), lab reports, data from 

Department of Mineral Resources, Meteorological
Department and field study.
 The results showed that Badlands 
morphology comprised of sinkholes, soil cliffs, 
soil wall, soil column and soil stubble. Each 
of sub landforms had different appearances 
in form, size and forming process. Appearance 
of sub landform were under the control of 
time; the sinkholes were created first and 
then turned to be cliffs, soil wall, soil column 
and soil stubble respectively. The factors 
influencing badland formation in the upper 
Huai Yang basin consisted of the geological 
structure, stratigraphy,  topology, sedimentary 
structure, soil properties, climate, and land 
use change. As for the geological structure, 
the techtonic process brought about faults, 
joints, fissures, half-graben, intermountain 
plateaus and fast running water passages.
Regarding stratigraphy, the badlands in this 
area comprised of Phra Wihan formation and 
Phu Kradueng formation, which influenced the 
sediment and soil. Concerning the sediment 
and soil structure, soil and sediment in the 
badlands were yellow, red, and brown and 
the texture was fine and very fine. Moreover, 
the badlands had sandy loam, sandy loams, 
and clay, which affected the erosion rate. In 
terms of climate, the badlands featured tropical
savanna (Aw). Consequently, the badlands 
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were affected by temperature and rainfall. In 
particular, the temperature caused physical 
and chemical erosion, whereas, the rainfall 
affected the horizontal and vertical erosion 
rates. As for the land use change, the erosion 
rate of the badlands was hastened by the 
land use change. Over the past sixty years, 
the forest area had been converted into the 
area for agricultural purposes and non-forest 
uses. The forest area had been reduced from 
98.73 percent to 72.42 percent. Meanwhile, 
the area of the badlands had been increased 
from 1.14 percent to 5.63 percent.

Keywords : Geoinformatics, morphology, 
Badlands, structural geology

บทนำา
 ลักษณะธรณีสัณฐานท่ีปรากฏให้เห็นใน
ปัจจุบัน เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีสัณฐานมาตลอดระยะเวลาทางธรณีวิทยา 
ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงสามารถพิจารณาได้
เป็นสองกระบวนการ คือ กระบวนการที่เกิดจาก
การกระทําของพลังแปรรูปภายใน (endogenic 
process) ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวของเปลือกโลก
อย่างฉับพลันหรืออย่างช้าๆ แต่อย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลานานๆ ก่อให้เกิดภูเขา รอยแยกหรือรอย
ร้าวของหินแบบต่างๆ ชั้นหินคดโค้ง รอยเลื่อนและ
ปรากฏการณ์ภูเขาไฟ (vulcanism) ซึ่งจะทําให้
พ้ืนผิวของโลกขรุขระ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549) 
นอกจากนี ้กระบวนการธรณีสณัฐานยงัเกดิจากพลงั
แปรรปูภายนอก (exogenic processes) ซึง่เป็นแรง

ภายนอกเปลือกโลกซึ่งกระทําการเกลี่ยผิวของแผ่น
ดินได้แก่ 1) การผุพังอยู่กับที่ (weathering) โดย
ลมฟ้าอากาศ ได้แก่ การผุพังทางกายภาพ การผุพัง
ทางเคมีและการผุพังทางชีวภาพ 2) การเคลื่อนที่
ของมวล (mass wasting) เป็นการเคล่ือนท่ีของ
มวลหนิ ตะกอนและดนิทีผ่พุงั อยูก่บัทีโ่ดยแรงดงึดดู
ของโลก 3) การกร่อน (erosion) เป็นกระบวนการ
ที่มีตัวกระทําจากตัวการธรรมชาติภายนอกเปลือก
โลก ได้แก่ ธารนํ้าไหล นํ้าใต้ดิน คลื่นและกระแสนํ้า

ชายฝั่ง ลม ธารนํ้าแข็ง ทําให้เกิดการพังทลาย
การพัดพา และการทับถม (Thornbury, 1969)
 การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกภายนอก
มีสาเหตุการเกิดมาจากตัวการธรรมชาติแล้วยังเกิด
จากการกระทาํของมนษุย ์เพราะจะเปน็ตัวเร่งทาํให้
พื้นผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นจนส่งผล
กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจะส่งผลทําให้เกิดการ
พังทลายดินจนพัฒนาเป็นภูมิประเทศแบดแลนด์ 
ประเทศไทยมพีืน้ทีท่ีม่กีารกรอ่นสงูอยูห่ลายบรเิวณ 
แตล่ะบรเิวณทีน่า่สนใจและเปน็แหลง่การเกดิขนาด
ใหญ่มี 4 แห่ง ได้แก่ เสาดินอําเภอ นาน้อย จังหวัด
น่าน แพะเมืองผี อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ โป่งยุบ 
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และ ละลุ อําเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 ภูมิประเทศแบดแลนด์ทั้ง 4 แห่ง บริเวณ
ที่น่าสนใจมากที่สุดคือ ละลุ เนื่องจากพื้นที่การเกิด
ครอบคลมุบรเิวณกวา้งและมแีนวโนม้จะขยายพ้ืนที่
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยบริเวณที่เกิด เกษตรกรยังคงใช้
พ้ืนท่ีทําการเกษตรและอยู่อาศัย ทําให้เกิดผลกระทบ
ต่อคุณภาพดิน และอันตรายจากการเกิดหลุมยุบ 
ซึ่งพบอยู่ทั่วบริเวณที่เกิด ประกอบกับลักษณะละลุ
มีลักษณะภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา จึงเป็นที่
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สนใจแก่นักท่องเที่ยวทั่วไป
 ผู้วจัิยจึงมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเพ่ือจาํแนกลกัษณะ
สัณฐาน รูปแบบการเกิดในแต่ละอนุสัณฐานและ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการเกิดภูมิประเทศ
แบดแลนด์บริเวณลุ่มน้ําห้วยยางตอนบน อําเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยใช้ภูมิสารสนเทศ
เปน็เครือ่งมอืในการศกึษา เพือ่นาํผลของการศกึษา
ในครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลสําหรับการศึกษาวิจัยธรณี
สัณฐานภูมิประเทศแบดแลนด์ และเป็นองค์ความรู้
ใหม่สาํหรบัการเกิดการกร่อนสงูในประเทศไทย และ
เพ่ือเปน็ขอ้มูลพืน้ฐานสาํหรบัการนาํไปวางแผนการ
บริหารการจัดการพื้นที่ภูมิประเทศแบดแลนด์ เพื่อ
ป้องกันการเกิดการกร่อนสูงขยายบริเวณและเพิ่ม
ความรนุแรงมากยิง่ขึน้ และการจดัการพืน้ท่ีละลเุพือ่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อจําแนกลักษณะสัณฐานและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดภูมิประเทศแบดแลนด์ บริเวณ
ลุ่มน้ําห้วยยางตอนบน อําเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว

ขอบเขตของการวิจัย
 1. จําแนกลักษณะสัณฐาน รูปแบบการ
เกิด อนุสัณฐานภูมิประเทศแบดแลนด์ บริเวณละลุ
ในลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน ได้แก่ หลุมยุบ หน้าผาดิน 
กําแพงดิน เสาดินและตอดิน
 2. ปจัจัยทีม่อีทิธพิลต่อการเกดิภมูปิระเทศ
แบดแลนด์ ได้แก่ ธรณีวิทยาโครงสร้าง ธรณีวิทยา
ลาํดับช้ันหิน โครงสรา้งตะกอน ลกัษณะภมูปิระเทศ 
สิง่ปกคลมุดนิและการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์
ที่ดิน 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
  1. แผนที่ภูมิประเทศ L7018 มาตราส่วน
1 : 50,000 ของกรมแผนท่ีทหารได้แก่ระวาง 5537 III 
บ้านลํานางรอง และระวาง 5536 IV บ้านหนองแวง
 2. แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:50,000 
ของกรมทรัพยากรธรณีได้แก่ ระวาง5537 III บ้าน
ระเบิดขาม และระวาง 5536 IV กิ่งอําเภอโคกสูง
 3. รายงานการสํารวจดินจังหวัดสระแก้ว 
ของกรมพัฒนาที่ดิน
 4. ข้อมูลนํ้าฝนรายเดือนและรายวัน แบ่ง
เป็น 2 ช่วง คือ ระหว่างพ.ศ.2503 ถึง 2533 รายปี 
และระหวา่งพ.ศ.2533 ถงึพ.ศ.2555 จากฝา่ยสํารวจ
อุตุนิยมวิทยา กองอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 
ณ สถานี อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี
และกบินทร์บุรี
 5. รูปถ่ายทางอากาศปี พ.ศ. 2497 และ 
พ.ศ. 2523 จากกรมแผนท่ีทหาร มาตราส่วน 1 : 
25,000
 6. รูปถ่ายทางอากาศสีปี พ.ศ. 2545 จาก
กรมพัฒนาที่ดิน มาตราส่วน 1 : 4,000
 7. ภาพถา่ยดาวเทยีม Landsat TM เดือน
มกราคม พ.ศ. 2555 
 8. รูปถา่ยจากยานไร้คนขบั (UAV) บริเวณ
ละลุ เดือนมกราคม พ.ศ. 2556
 9. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการแปลภาพ ได้แก่ ไมโคร
คอมพิวเตอร์ (PC) เคร่ืองพิมพ์ (printer) โปรแกรม
ทางระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ Arc GIS 
 10. เครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
ได้แก่ ค้อนธรณี พลั่ว เครื่องมือเจาะดิน สมุดเทียบ
สีดิน เครื่องมือวัดปฏิกิริยาดิน เครื่องมือวัดความ
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ลาดเท เครื่องกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลก (GPS) เทปวัดระยะ กล้องถ่ายรูป
 11. ห้องปฏิบัติการของกรมทรัพยากรธรณีและกรมพัฒนาที่ดิน
 

ภาพที่	1 แสดงขอบเขตของลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วิธีดำาเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของพื้นที่ที่จะศึกษาจากแผนท่ีประเภทต่างๆ ได้แก่ แผนท่ีภูมิประเทศ 
แผนที่ธรณีวิทยา รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม แผนที่ดิน แผนที่การใช้ที่ดิน เพื่อวางแผนการ
ศึกษาลักษณะสัณฐานของภูมิประเทศแบดแลนด์ บริเวณละลุ บ้านคลองยางและบ้านหนองผักแว่น ตําบล
ทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วโดยภาพรวม
 2. ศึกษาแผนที่ต่างๆ เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม ภาพถา่ยจากยานไรค้นขบั เอกสารและงานวจัิยท่ีเกีย่วขอ้งเพ่ือทาํแผนทีต้่นร่าง การจาํแนกสัณฐาน
ของอนุสัณฐานภูมิประเทศแบดแลนด์บริเวณละลุ อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
 3. สํารวจพื้นที่โดยละเอียด เพื่อนํามาวางแผนจุดกําหนดสําหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
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 4. นําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจพื้นที่มา
วางแผนการเก็บข้อมูลในภาคสนาม โดยกําหนด
ตาํแหนง่สําหรบัเกบ็ตวัอยา่งอนสุณัฐานภมูปิระเทศ
แบดแลนด์จากแผนที่ต้นร่าง ได้แก่ การจําแนกอนุ
สัณฐานหลุมยุบ หน้าผาดิน กําแพงดิน เสาดิน และ
ตอดิน
 5. ดําเนินการเก็บข้อมูลในภาคสนาม วัด
อนุสัณฐานของภูมิประเทศแบดแลนด์จากอนุสัณฐาน
ของหลุมยุบ หน้าผา กําแพงดิน เสาดิน และตอดิน 
ประกอบด้วย ความกว้าง ความยาว ความสูง ความ
ลึก (หลุมยุบ) ลักษณะพ้ืนผิวของอนุสัณฐานและ
ความลาดเทกําหนดจุดอนุสัณฐาน ด้วยเคร่ืองกําหนด
ตําแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS) และการบันทึกภาพ
 6. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเกิดภูมิประเทศแบดแลนด์ดังนี้คือ 
ธรณีวิทยาและธรณีวิทยาโครงสร้างของลุ่มนํ้าห้วย
ยางตอนบน ศึกษาจากแผนที่ธรณีวิทยา และข้อมูล
ของกรมทรัพยากรธรณี ลักษณะภูมิประเทศของ
ลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบนและบริเวณละลุ ศึกษาจาก
แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 รูปถ่าย
ทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายจาก
ยานไร้คนขับ และการศึกษาในสนาม ลักษณะภูมิ
อากาศ ขอ้มลูอณุหภูมแิละนํา้ฝนสถานอีรญัประเทศ 
สระแก้ว ปราจีนบุรีและกบินทร์บุรี ใช้เป็นค่าเฉลี่ย
ของลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน ระหว่าง พ.ศ. 2503 ถึง 
พ.ศ. 2533 รายปี และระหว่าง พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 
2555 และพิจารณาเลือกข้อมูลนํ้าฝนบางปีที่พบว่า
มีปริมาณนํ้าฝนมาก ได้แก่ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2551 
และ พ.ศ. 2554 เนน้การกระจายของนํา้ฝนในแตล่ะ
วนั เพือ่ดปูรมิาณนํา้ฝนทีทํ่าใหเ้กิดการกรอ่นของดนิ
ไดค้อื ปรมิาณนํา้ฝนตัง้แต่ 20 มลิลเิมตรตอ่ชัว่โมงขึน้
ไป ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน นํา

รูปถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 
2545 และภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat TM มา
ทาํการแปลและวเิคราะหข์อ้มลูเพ่ือเปรียบเทยีบการ
เปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในแตล่ะชว่งเวลา

ผลการวิจัย
 หน่วยอนุสัณฐานภูมิประเทศแบดแลนด์ 
บริเวณละลุ
  ละลุ ต้ังอยู่บริเวณหมู่บ้านคลองยางและ
บา้นหนองผกัแวน่ อําเภอตาพระยา จงัหวดัสระแกว้ 
ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 70 ไร่ บริเวณที่ตั้งละลุ
อยู่ทางตะวันตกของลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน มีสภาพ
ภูมิประเทศเป็นแอ่งระหว่างภูเขา ซ่ึงเกิดจากการ
ทับถมของตะกอนเศษหินเชิงเขา และการผุพังอยู่
กบัทีข่องหนิเดมิตามเชงิเขาหรอืขอบแอง่อนสุณัฐาน
จําแนกได้เป็น 5 อนุสัณฐานได้แก่
 1. อนุสัณฐานหลุมยุบ เป็นอนุสัณฐานเริ่ม
แรกของการเกิดอนุสัณฐานแบดแลนด์ อนุสัณฐาน
หลุมยุบ ส่วนใหญ่เกิดติดกันผนังทะลุถึงกัน มีความ
กวา้ง 0.51 เมตรถงึ 3.80 เมตร ความยาว 0.69 เมตร
ถึง 6.00 เมตร ความลึก 0.20 เมตรถึง 2.37 เมตร 
รปูรา่งดา้นบนสว่นใหญเ่ปน็รปูรภีายในหลมุยบุสว่น
ใหญ่มีลักษณะส่วนบนกว้างส่วนล่างแคบ ลักษณะ
ผนังส่วนใหญ่วางตัวตรงกับแนวระดับ ลักษณะพื้น
ผิวส่วนใหญ่มีลักษณะไม่เรียบ มักพบมีทางนํ้าไหล
ผ่านด้านล่างและพบโพรงดิน ใต้ผนังหลุมยุบ โดย
พบผนังหลุมพังลงมาในแนวด่ิง มีพืชปกคลุมผิวดิน
น้อยและพบรากพืชภายใน หลุมยุบเป็นส่วนใหญ่
 2. อนุสัณฐานหน้าผาดิน เป็นอนุสัณฐานท่ี
เกิดจากการพัฒนาตัวต่อมาจากหลุมยุบหลายๆ จุด
ท่ีเกิดการกร่อนโดยน้ําฝนและน้ําไหลบ่าผิวดินท้ังใน
แนวราบและในแนวด่ิง จนทําให้ผิวหน้าของพ้ืนท่ีท่ีถูก
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กร่อนจากการเกิดหลุมยุบมีลักษณะเป็นหน้าผาดิน มี
พ้ืนท่ีตอนบนต่อเน่ืองกับพ้ืนแผ่นดินโดยรอบของพ้ืนท่ี
พบกระจายตัวอยู่บริเวณขอบของแอ่งบริเวณละลุ
รูปแบบการเกิดส่วนใหญ่เป็นหน้าผาดินแบบเด่ียว
อยู่ใกล้ชิดกัน ส่วนบนของหน้าผาดินมีความสูงต่ําไม่
เท่ากันและพบช้ันสะสมสนิมเหล็ก หน้าผาดินมีความ
กว้าง 0.35 เมตรถึง 5.00 เมตร ความยาว 3.00 เมตร
ถึง 20.00 เมตร ความสูง 2.26 เมตรถึง 3.90 เมตร 
ลักษณะพ้ืนผิวมีร่องหลืบ เสาและรูโพรง บริเวณใต้
หน้าผาดินส่วนใหญ่พบโพรงและทางน้ําไหลใต้หน้าผา
ดิน ฐานใต้หน้าผาดินเอียง ทํามุมกับแนวระดับ22 
องศาถึง 88 องศา ลักษณะตะกอนของบริเวณฐานใต้
หน้าผาดินมีขนาดเล็กกว่า 2.00 มิลลิเมตร
 3. อนุสัณฐานกําแพงดิน เป็นอนุสัณฐาน
ที่เกิดต่อจากอนุสัณฐานหน้าผาดิน เมื่อส่วนของ
อนุสัณฐานหน้าผาดินถูกกัดเซาะตัดขาดจากส่วน
แผ่นดิน และแนวหน้าผาขาดตอนเป็นช่วงๆ ส่วน
ของแนวหนา้ผาดนิเดมิจะถกูแบง่ทําใหแ้คบและสัน้
ลง เน้ือท่ีบริเวณส่วนบนกําแพงจะเหลือเนื้อที่น้อย
กว่าหน้าผาอนุสัณฐานกําแพงดินกระจายอยู่ส่วน
ด้านหน้าของหน้าผาดินภายในแอ่งละลุ กําแพงดิน
มีความกว้าง 0.10 เมตรถึง 2.00 เมตร ความยาว 
1.26 เมตรถงึ 9.00 เมตรและความสงู 1.06 เมตรถงึ 
5.00 เมตร รปูแบบการเกดิสว่นใหญเ่ปน็กาํแพงดนิที่
เป็นส่วนของหน้าผาดิน ส่วนบนของกําแพงดินส่วน
ใหญ่มีความสูงตํ่าไม่เท่ากัน โดยส่วนบนของกําแพง
ดนิสว่นใหญไ่ม่มีช้ันสะสมสนมิเหลก็ ลกัษณะผวิหนา้
วางตัวเอียงกับแนวระดับของพื้นที่โดยเอียงทํามุม
มากที่สุด 90 องศา ลักษณะพื้นผิวมีร่องหลืบเสา
และรูโพรง บริเวณใต้พบโพรงทางนํ้าไหล พื้นฐาน
ใต้กําแพงเอียงกับแนวระดับ ค่าความลาดเอียง 8 
องศาถึง 85 องศา ลักษณะตะกอนด้านหน้ากําแพง

ดินมีขนาดตะกอนเล็กกว่า 2 มิลลิเมตร
 4. อนุสัณฐานเสาดิน เป็นอนุสัณฐานท่ี
พัฒนาตัวต่อจากหน้าผาดินและกําแพงดินท่ีถูกกัด
เซาะโดยน้ําฝนและน้ําไหลบ่า จนตะกอนส่วนใหญ่
ถูกความแรงของน้ําพัดพาไป คงเหลือไว้แต่ส่วนของ
ตะกอนท่ีมีความคงทนต่อการกร่อน อนุสัณฐานเสา
ดินพบกระจายอยู่ร่วมกับหน้าผาดินและกําแพงดิน 
มักพบอยู่ในบริเวณส่วนท่ีต่ําของแอ่ง ละลุ เสาดินมี
รูปแบบเป็นส่วนหน่ึงของหน้าผาดินหรือกําแพงดิน 
รูปร่างของเสาดินมีลักษณะรูปทรงภายนอก ส่วนฐาน
กว้างส่วนยอดแหลม ส่วนบนไม่มีช้ันสะสมสนิมเหล็ก
ปิดทับ กว้าง 0.30 เมตรถึง 1.70 เมตร ความยาว 0.2 
เมตรถึง 2.2 เมตรและความสูง 0.83 เมตรถึง 3.80 
เมตร ลักษณะผิวหน้าเป็นร่องหลืบและพบรูโพรง
 5. อนุสัณฐานตอดิน เป็นอนุสัณฐานที่
พัฒนาตัวต่อจากเสาดิน เมื่อเสาดินถูกนํ้าฝนและ
กระบวนการกร่อนภายนอกของเปลือกโลกทําให้
ตะกอนจากเสาดินที่มีความคงทนน้อยถูกกัดเซาะ 
ตะกอนจะถูกนํา้พัดพาอออกไปจากเสาดิน จนทําให้
ความสูงและขนาดของเสาดินลดลงจนมีลักษณะ
คล้ายตอดิน พบกระจายปะปนอยู่กับเสาดินและ
มักจะอยู่ด้านหน้า หรือเป็นส่วนท่ีเหลือจากการพัง
ทลายของหน้าผาและกําแพงดิน จึงพบตอดินอยู่ใน
แอ่งที่ตํ่าของละลุเช่นเดียวกับเสาดิน ตอดินมีความ
กวา้ง 0.32 เมตรถงึ 2.19 เมตร ความยาว 0.49 เมตร
ถงึ 3.89 เมตรและความสงู 0.54 เมตรถงึ 3.09 เมตร 
รปูแบบกระจายอยูโ่ดดเดีย่ว รปูรา่งภายนอกของตอ
ดินมีลักษณะส่วนฐานกว้างส่วนยอดป้าน ส่วนบน
ไม่มีชั้นสะสมสนิมเหล็ก และผิวหน้ามีลักษณะเรียบ 
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ภาพที่	2 แสดงการกระจายของอนุสัณฐานภูมิประเทศแบดแลนด์บนภาพถ่ายจากยานไร้คนขับ (ถ่ายเมื่อ
เดือนมกราคม พ.ศ. 2556) บริเวณละลุ อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดภูมิประเทศแบดแลนด์	 บริเวณลุ่มนำ้าห้วยยางตอนบน	 อำาเภอ
ตาพระยา	จังหวัดสระแก้ว
 1.	ธรณีวิทยาโครงสร้าง
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 พืน้ทีห้่วยยางตอนบนเกดิจากการเคลือ่นที่
ของเปลือกโลกในยุคไทรแอสซิกทําให้ เปลือกโลก
เกดิการคดโคง้ เกดิรอยเลือ่นและทรดุตวักลาย เปน็
แอ่งสะสมตะกอนในช่วงยุคจูแรสซิกและครีเทเชียส 
เกิดเป็นหินชั้นในหมวดหินภูกระดึงและหมวดหิน
พระวิหาร ต่อมาในช่วงยุคเทอร์เชียรี แผ่นเปลือก
โลกอินโด – ออสเตรเลียน เคล่ือนท่ีมาประกบกับ
แผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย ส่งผลให้รอยเลื่อนแม่ปิง
เคลื่อนท่ีไปทางขวาและทําให้เปลือกโลกในบริเวณ
ดงักลา่ว ปรแิตกเกิดรอยเลือ่นวางตวัในแนวเหนอื – 
ใต้ ทรุดตัวลงเป็นแอ่งกึ่งกราเบน การสะสมตะกอน
ในแอ่งจะเริ่มตั้งแต่ปลายยุค เทอร์เชียรี ถึงยุคควอ
เทอร์นารี ทําให้เกิดภูมิประเทศเป็นแอ่งระหว่าง
ภเูขา โดยมลํีานํา้สาขาตา่งๆ ของลุม่นํา้หว้ยยางตอน
บนไหลผ่านและนําตะกอนที่เกิดจากการผุพังอยู่
กับท่ีและการกร่อนมาทับถมในแอ่งนี้ ต่อมาได้เกิด
กระบวนการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกอีกครั้งหนึ่ง
ในยุคควอเทอร์นารี น่าจะเกิดในช่วงเวลาประมาณ 
10,000 – 30,000 ปทีีแ่ลว้จนถงึปจัจบุนั ทาํใหพ้ืน้ที่
บริเวณนี้เกิดรอยแตก รอยแยกและรอยเลื่อนหลาย
ทศิทาง พบทางทศิตะวนัตกเฉยีงเหนือของแอง่ รอย
เล่ือนท้ังหมดจะมีทิศทางการวางตัวไปทิศทางเดียว
กับการไหลของร่องนํ้า และพบว่าบริเวณละลุที่มี
ภูมิประเทศแบดแลนด์มีรอยเล่ือนตัดผ่านด้วยการ
มีรอยเลื่อนตัดผ่านพื้นที่ เป็นสาเหตุให้ชั้นตะกอน
แตกออกเปน็แนวยาวทาํใหน้ํา้ซมึผา่นไดง้า่ย ตะกอน
จะถูกกัดเซาะให้เป็นทางนํ้าไหล สภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนไปเป็นแบบฝนตกชุก นํ้าฝนที่ตกลงมาอย่าง
ต่อเนื่องมีปริมาณมากและรุนแรง กระแสนํ้าที่ค่อน
ขา้งแรงน้ีไดกั้ดเซาะพืน้ทีส่ะสมตะกอนซึง่อยูใ่กลก้บั
เชิงเขาให้สึกกร่อนอย่างรวดเร็ว การเกิดรอยเลื่อน
ในบริเวณตะกอนที่ยังไม่แข็งตัวท่ีมีลักษณะตะกอน

เป็นตะกอนเศษหินเชิงเขา (Qc) ทางนํ้าสาขาต่างๆ 
ของห้วยยางมีการไหลของน้ําในอัตราเร็วเนื่องจาก
มีความต่างระดับมาก การยกตัวของพื้นที่ในบริเวณ
นี้ทําให้นํ้ากัดเซาะในทางลึกมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
เกิดรอยเลื่อน รอยแตก รอยแยก ในหน้าตัดตะกอน 
จงึสง่ผลใหต้ะกอนถกูกดัเซาะท้ังในแนวราบและแนว
ด่ิงได้มากยิง่ขึน้ ทําใหพ้ื้นทีบ่ริเวณละลุและบางสว่น
ของลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบนมีอัตราการกร่อนสูงและ
เกิดเป็นภูมิประเทศแบดแลนด์
 2.	 ธรณีวิทยาลำาดับชั้นหินบริเวณห้วย
ยางตอนบน
 แนวเขาท่ีวางตัวอยูบ่ริเวณโดยรอบของลุ่ม
นํา้หว้ยยางตอนบน ยกเวน้บรเิวณดา้นทศิตะวนัออก
ซ่ึงเป็นท่ีราบเปิดโล่งออกสู่ประเทศกัมพูชาเป็นหินช้ัน
ในกลุ่มหินโคราชตอนล่างโดยมีหมวดหินภูกระดึง
รองรับอยู่ชั้นล่างของหมวดหินพระวิหารหมวด
หินภูกระดึง มีอายุระหว่างยุคจูแรสซิกตอนกลาง
ถึงจูแรสซิกตอนปลาย หมวดหินภูกระดึงมีเนื้อหิน
ประกอบด้วยหินทรายแป้ง หินโคลน หินทรายและ
หินกรวดมนสีแดงปนม่วง พบแคลครีต (calcrete 
nodules) ซึ่งเป็นหินกรวดมนที่ประกอบด้วย
ตะกอนขนาดกรวดและทราย จับตัวกันแน่น หมวด

หินพระวิหาร มีอายุระหว่างตอนกลางของยุคจูแรสซิก
ถึงยุคครีเทเชียส ตอนต้น วางตัวอยู่เหนือหมวดหิน
ภูกระดึง ประกอบด้วยหินทรายสีขาวปนเหลือง
เม็ดละเอียดถึงหยาบ การคัดขนาดและความมนดี 
ประกอบด้วย เม็ดควอตซ์เป็นส่วนใหญ่ มีหินทราย
แป้ง หินโคลนชั้นบางๆ และหินกรวดมน เกิดจาก
การสะสมตัวและตกตะกอนจากแม่น้ําชนิดธาร
ประสานสายและลาํนํา้โคง้ตวดั (กรมทรัพยากรธรณ ี
2550) ชั้นหินของแนวเขาที่อยู่บริเวณรอบแอ่งห้วย
ยางตอนบน เป็นวัตถุต้นกําเนิดของตะกอนท่ีสะสมตัว
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อยู่ในบริเวณแอ่งระหว่างภูเขา ลักษณะโครงสร้าง
ของตะกอนในลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน ที่มีวัตถุต้น
กําเนิดเป็นหินช้ันหมวดภูกระดึงและหมวดพระวิหาร
เป็นหนึ่งในปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลทําให้บริเวณนี้ เกิด
การกร่อนสูง จนพัฒนาเป็นภูมิประเทศแบดแลนด์ 
เนื่องจากหมวดภูกระดึงประกอบด้วยหินทรายแป้ง 
หินโคลน เมื่อผุพังสลายตัวเป็นตะกอน จึงมีปริมาณ
ตะกอนสว่นใหญเ่ปน็ทรายแปง้และดนิเหนยีวสง่ผล
ทําให้ตะกอนชั้นล่างๆ มีปริมาณของดินเหนียวและ
ทรายแป้งเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณทรายลดลง เนื่องจาก
เกิดการสะสมตะกอนดินเหนียวจึงส่งผลให้ความ
สามารถในการแทรกซึมนํ้าผ่านชั้นดินมีน้อย จึงทํา
ให้น้ําไหลออกด้านข้าง (interflow) และกัดเซาะ
ตะกอนให้เกิดเป็นโพรงใต้ชั้นตะกอน และเป็นจุด
เริ่มต้นของการกัดเซาะที่ทําให้เกิดเป็นหลุมยุบ การ
ท่ีบริเวณลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบนมีลักษณะเป็นแอ่ง
ระหว่างภูเขาแคบๆ และมีรอยเลื่อนผ่าน เป็นผล
มาจากโครงสร้างทางธรณีวิทยา ส่วนลําดับช้ันหิน
บริเวณ ขอบแอ่งเป็นตัวส่งผลต่อลักษณะโครงสร้าง
ของตะกอนในแอ่ง ดังนั้น ธรณีวิทยาโครงสร้างและ
ธรณีวิทยาลําดับชั้นหิน จึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้
เกิดภูมิประเทศแบดแลนด์
 3.	ภูมิประเทศของลุ่มนำา้ห้วยยางตอนบน
 น้ําห้วยยางตอนบน เป็นส่วนหนึ่งของลุ่ม
นํา้โตนเลสาบตอนบนซึง่ม ี2 ลุม่น้ํายอ่ย คือ หว้ยพรม
โหดและหว้ยยาง ภายในลุม่นํา้สามารถจําแนกหนว่ย
ธรณีสัณฐานได้ 4 หน่วย หน่วยแรกคือ ท่ีราบน้ํา
ท่วมถึงเป็นตะกอนท่ีเกิดจากที่ราบนํ้าท่วมถึง อยู่
บรเิวณตอนกลางคอ่นไปทางตะวันตกเฉยีงใต้ของลุม่
นํ้า พื้นที่มีความลาดเทจากทิศตะวันตกไปทิศตะวัน
ออก เปน็ทีร่าบซึง่เกดิจากการทบัถมของตะกอนนํา้
พา หน่วยที่สองเป็นลาดเชิงเขา อยู่ถัดจากที่ราบนํ้า

ท่วมถึงบริเวณใกล้แนวเขา ซึ่งกระจายตัวอยู่รอบๆ 
ลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน ตะกอนเกิดจากการผุพังอยู่
กับท่ีของหินฐาน ตะกอนท่ีถูกทับถมด้วยแรงดึงดูด
ของโลกและตะกอนนํา้พาจัดเปน็ตะกอนเศษหนิเชงิ
เขา หน่วยที่สาม ได้แก่ภูเขา เป็นภูเขาที่กระจายตัว
อยูร่อบๆ ลุม่นํา้หว้ยยางตอนบน ประกอบดว้ยหมวด
หินภูกระดึงรองรับอยู่ด้านล่าง ส่วนด้านบนของ
ภูเขาจะเป็นหมวดหินพระวิหาร มีความสูงระหว่าง 
350 – 594 เมตร โดยภูเขาเหล่านี้จะเป็นต้นกําเนิด
ของร่องนํ้าและสาขาต่างๆ ของลุ่มนํ้าห้วยยางตอน
บน หน่วยที่สี่เป็นร่องนํ้า ร่องนํ้าในบริเวณลุ่มนํ้า
ห้วยยางตอนบนจะกระจายอยู่ในบริเวณภูเขา ลาด
เชิงเขาและที่ราบลุ่มแม่นํ้า สามารถแบ่งลําดับของ
ร่องนํ้าได้ 4 ลําดับ ลักษณะทางกายภาพของร่อง
นํ้าในลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบนประกอบด้วย รูปร่าง
ของลุ่มนํ้า จัดเป็นรูปร่างพัด ประกอบ ด้วยลําธาร
เล็กๆ มากมาย ทําให้จํานวนนํ้าที่ไหลมาไปรวมอยู่
ที่จุดเดียว รูปแบบทางนํ้าไหลเป็นแบบทางนํ้ากิ่งไม้ 
เปน็รปูแบบทีมี่ลําธารแตกกิง่กา้นสาขาคลา้ยเสน้ใบ
ของใบไม้ มีทิศทางไม่แน่นอน มุมไม่สมํ่าเสมอ ส่วน
มากเกดิบนหนิท่ีมคีวามแข็งสมํา่เสมอ เชน่ หนิทราย 
หินดินดาน ความต่างระดับและความลาดชันของ
ลุ่มนํ้า พบว่า ร่องนํ้าลําดับที่ 1 กระจายอยู่บริเวณ
ภูเขา ความต่างระดับสูงสุด 330 เมตรความลาดชัน
สงูสดุร้อยละ 27.50 รอ่งนํา้ลาํดับที ่2 กระจายอยูใ่น
บรเิวณภเูขาและลาดเขา ความตา่งระดบัสงูสุด 200 
เมตร ความลาดชนัสูงสุดร้อยละ 11.30 ร่องนํา้ลาํดับ
ที่ 3 กระจายอยู่ในบริเวณลาดเชิงเขาและที่ราบลุ่ม
แม่นํ้า ความต่างระดับสูงสุด 10 เมตร ความลาดชัน
สูงสุดร้อยละ 2.22 ร่องนํ้าลําดับที่ 4 อยู่ในที่ราบ
ลุ่มแม่นํ้า ความต่างระดับ 1 เมตร ความลาดชัน
สงูสดุรอ้ยละ 0.20 ความหนาแนน่ของการระบายนํา้
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เป็นอัตราส่วนระหว่างความยาวของลําธารทั้งหมด
ต่อเนื้อที่ลุ่มนํ้า พบว่า ความหนาแน่นของการระ
บายน้ําของลุ่มน้ําห้วยยางตอนบนมีค่า 0.96 ต่อ
กิโลเมตร แสดงว่าพื้นที่ลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน โดย
ค่าความหนาแน่นของการระบายนํ้ามีค่าน้อยกว่า
จึงระบายนํ้าไม่ดี ทําให้ลุ่มนํ้ามีอัตราการกร่อนมาก 
ดงันัน้ ลกัษณะทางกายภาพของลุม่นํา้หว้ยยางตอน
บน เปน็ปจัจัยหนึง่ทีมี่อทิธพิลตอ่การเกดิภมูปิระเทศ
แบดแลนด์
 4.	ลักษณะภูมิอากาศ
 ภูมิอากาศเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อ
การเกิดภมูปิระเทศแบดแลนด ์องค์ประกอบของภูมิ
อากาศทีม่อีทิธพิลตอ่การเกดิภมูปิระเทศแบดแลนด์ 
ไดแ้ก ่ อณุหภมูแิละนํา้ฝน  อณุหภมูจิะสง่ผลต่อการ
ผุพังอยู่กับท่ีทางกายภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากความ
แตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืน
หินและแร่ในตะกอนจะขยายตัวเมื่ออุณหภูมิสูง
ขึ้นในตอนกลางวันและจะหดตัวในเวลากลางคืน 
อุณหภูมทิีส่งูทําให้อตัราการระเหยของนํา้ในตะกอน
เรว็ขึน้ ดนิเหนยีวจะหดตวัมาก และจะพองตวัเมือ่มี
ฝนตกในฤดูฝน
 นํ้าฝนนับเป็นปัจจัยด้านภูมิอากาศที่มี
ความสําคัญต่อกระบวนการกร่อนเพราะนํ้าฝนเป็น
ตัวการธรรมชาติที่ทําให้เกิดการกร่อนของภูเขา ซึ่ง
เป็นหินต้นกําเนิดของตะกอนและพัดพาตะกอนมา
ทับถมในบริเวณแอ่งท่ีราบระหว่างภูเขาจนทําให้
เกิดเป็นลุ่มนํ้า นํ้าฝนยังมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
สร้างหน้าตัดตะกอน เช่น เกิดกระบวนการชะล้าง
แร่ดินเหนียว เหล็กออกไซด์ที่เกิดจากการผุพังอยู่
กับที่ทางเคมีของแร่และหินในตะกอน ให้ลงมา
สะสมอยู่ในตะกอนชั้นล่างๆ จึงส่งผลให้ตะกอนใน
ชั้นล่างๆ มีปริมาณของตะกอนดินเหนียวและทราย

แปง้เพ่ิมมากขึน้กวา่ตะกอนทราย ทําใหเ้นือ้ตะกอน
ชั้นล่างๆ มีเนื้อละเอียดกว่าตะกอนชั้นบนๆ ความ
สามารถในการแทรกซึมของนํ้าจึงมีน้อย ทําให้นํ้า
ฝนไหลซึมลงในแนวดิ่งได้น้อย เหลือเป็นนํ้าไหลบ่า
พื้นดิน เกิดการกร่อนแบบผิวหน้าเรียบและพัฒนา
เป็นการกร่อนแบบริ้วธาร ร่องธาร และในลําธาร 
นํา้ฝนทีไ่หลซมึผา่นตะกอนชัน้บนลงไปได ้เนือ่งจาก
ตะกอนชัน้ลา่งมีเนือ้ละเอยีดและแน่นทบึมากขึน้ จงึ
ทาํใหค้วามสามารถในการแทรกซมึของนํา้มนีอ้ยลง 
นํา้สว่นนีจ้งึไหลออกในแนวราบใตพ้ืน้ดนิ ทําใหเ้กดิรู
โพรง เมื่อขนาดของโพรงใหญ่ขึ้นตะกอนที่อยู่เหนือ
โพรงจะยบุพงัลงมา ทาํใหเ้กดิหลมุยบุเปน็จดุเริม่ตน้
ของการเกิดภูมิประเทศแบดแลนด์
 อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีของลุ่มนํ้าห้วยยาง
ตอนบนมีค่า 27.5 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิ
สูงสุดเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 
23.4 องศาเซลเซียส ส่วนปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยตลอด
ปมีคีา่ 1,611.87 มลิลิเมตร จํานวนวนัท่ีฝนตกตลอด
ปีมีค่า 135.18 วัน ช่วงเดือนที่มีจํานวนวันที่ฝนตก
มากอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 
โดยจํานวนวันที่ฝนตกเกิน 20 มิลลิเมตรต่อวันมีค่า
เฉลี่ยต่อปี 25.66 วัน จากการที่ลุ่มนํ้าห้วยยางตอน
บนมอุีณหภมูสูิงตลอดท้ังป ีจึงส่งผลต่อกระบวนการ
ผุพังอยู่กับที่ของหินและกระบวนการสร้างหน้าตัด
ตะกอน ลักษณะของนํ้าฝนมีปริมาณ ไม่มากและไม่
น้อยจนเกินไปในกระบวนการกร่อน เนื่องจากถ้า
ปริมาณฝนมีน้อยเกินไป ความแรงของนํ้าจะมีพลัง
ในการกดัเซาะได้นอ้ย แต่ถา้มมีากเกนิไปเหมอืนเขต
ภูมิอากาศร้อนชื้นแถบมรสุม (Am) ความแรงของ
นํา้จะกดัเซาะและพัดพาตะกอนทีพั่งทะลายออกไป
จากพืน้ที ่จงึไมป่รากฏหลกัฐานทีเ่กดิจากการกรอ่น
ให้เห็นได้ นอกจากนี้ ลักษณะการกระจายของฝน
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ตลอดปีจะมีช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณฝนมากจํานวน 6 
เดือนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม สลับ
กับช่วงที่มีปริมาณฝนน้อยอยู่ 6 เดือน ซึ่งจะส่งผล
ต่อกระบวนการสร้างหน้าตัดตะกอน ทําให้เกิดการ
ชะลา้งและการสะสมช้ันสนิมเหลก็และแรด่นิเหนียว 
ซึ่งเป็นผลทําให้เกิดโครงสร้างของตะกอนท่ีนําไปสู่
ภูมิประเทศแบดแลนด์ 
 5.	โครงสร้างตะกอนของลุ่มนำ้าห้วยยาง
ตอนบน
 วตัถตุน้กําเนดิตะกอนบรเิวณห้วยยางตอน
บน เป็นหมวดหินภูกระดึงและหมวดหินพระวิหาร 
หมวดหินภูกระดึงประกอบด้วนหินทรายแป้ง หิน
โคลน สมีว่งแดง เนือ้ปนูและมเีมด็ปนูปน แทรกสลบั
ด้วยหินทรายสีเทาเขียว เนื้อละเอียดถึงปานกลาง 
ประกอบด้วยควอตซ์และไมกา หมวดหินพระวิหาร
เปน็หนิทรายสขีาวปนเหลืองเนือ้เมด็ควอตซม์ขีนาด
เม็ดละเอียดถึงเม็ดหยาบ การคัดขนาดดี เม็ดค่อน
ข้างกลม มีทรายแป้งและหินโคลนสีเทาดําสลับอยู่
เปน็บางชัน้ หนิทัง้สองหมวดจะสง่ผลตอ่เนือ้ตะกอน 
ได้เนื้อตะกอนค่อนข้างละเอียดถึงเน้ือร่วน ตะกอน

ประกอบด้วยแร่ควอรตซ์ มีแร่ดินเหนียวชนิดเคโอริไนต์
มอนมอริลโลไนต์และแร่ไมกาเล็กน้อย
 เนื้อตะกอนส่วนใหญ่ของอนุสัณฐานภูมิ
ประเทศแบดแลนดเ์ปน็ตะกอนเนือ้คอ่นขา้งละเอียด
ถึงเน้ือร่วน โดยเนื้อตะกอนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม
ตะกอนร่วนเหนียว รองลงมาเป็นกลุ่มตะกอนร่วน 
กลุ่มตะกอนดินเหนียวปนทรายแป้งและตะกอน
ร่วนเหนียวปนทรายแป้ง การที่เนื้อตะกอนทุกอนุ
สณัฐานค่อนขา้งละเอยีดถงึเนือ้รว่นโดยมขีนาดของ
ตะกอนเปน็ตะกอนดนิเหนยีวและตะกอนทรายแปง้
มากกว่าตะกอนทราย เน่ืองจากวัตถุต้นกําเนิดของ
ตะกอนเป็นหมวดหินภูกระดึงและหมวดหินพระวิหาร

ซึ่งเนื้อหินส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินทรายแป้ง 
หินโคลนและหินทรายเม็ดละเอียดถึงหยาบ เมื่อ
หินเหล่านี้เกิดการผุพังอยู่กับที่และเกิดการกร่อน 
ตะกอนท่ีเหลือจากการกร่อนจะเป็นตะกอนท่ีมี
ขนาดเล็ก ได้แก่ ทรายแป้ง แร่ดินเหนียว ทราย
ละเอียด ส่วนตะกอนขนาดทรายหยาบและกรวด
จะมีปริมาณน้อยกว่า จึงส่งผลให้ตะกอนที่ถูกธาร
น้ําของห้วยยางตอนบนนํามาทับถมบริเวณแอ่ง
ที่ราบระหว่างภูเขามีเนื้อตะกอนค่อนข้างละเอียด
ถึงเนื้อร่วน โดยมีร้อยละของตะกอนทรายแป้งและ
ดินเหนียวมากกว่าตะกอนทราย ส่งผลให้ความ
สามารถในการแทรกซึมของนํ้ามีน้อย นํ้าจึงไหลใน
แนวราบใต้พื้นดิน ทําให้เกิดเป็นโพรงใต้ชั้นตะกอน 
จนตะกอนของช้ันทีอ่ยูเ่หนอืขึน้ไปยบุพังลงมา กลาย
เปน็จุดเร่ิมต้นของการเกดิหลุมยบุ หลังจากนัน้หลุม
ยบุกจ็ะพฒันาเปน็หนา้ผา กําแพงดิน เสาดินและตอ
ดิน จึงส่งผลทําให้เกิดภูมิประเทศแบดแลนด์
 สีตะกอน สีตะกอนส่วนใหญ่ของอนุ
สัณฐานภูมิปะเทศแบดแลนด์เป็นสีเหลือง นํ้าตาล
และสีแดง เนื่องจากวัตถุต้นกําเนิดตะกอนในลุ่มนํ้า
ห้วยยางตอนบนเป็นหมวดหินภูกระดึงซึ่งเนื้อหิน
ประกอบด้วยหินทรายแป้ง หินโคลน หินกรวดมนสี
แดงปนม่วงและเม็ดปูน และหมวดหินพระวิหารซึ่ง
เนื้อหินส่วนใหญ่เป็นหินทรายสีขาวปนเหลือง เม็ด
ละเอียดถึงหยาบ หินทรายแป้ง หินโคลนและหิน
กรวด สตีะกอนนอกจากขึน้อยูก่บัวตัถตุน้กาํเนดิแลว้
ยงัขึน้อยูก่บักระบวนการปฐพเีคมี เชน่ กระบวนการ
ออกซิเดชั่น ทําให้เกิดเหล็กออกไซด์ ทั้งเหล็กแดง
และเหล็กเหลือง ดังนั้น โครงสร้างของตะกอนจึง
เปน็ปจัจยัทีส่าํคญัตอ่การเกิดภมูปิระเทศแบดแลนด์
 6.	สิ่งปกคลุมดินและการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
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 ชนิดของพืชคลุมดิน นับเป็นสิ่งสําคัญใน
การควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน เรือนยอด
ของต้นไม้ช่วยลดพลังงานที่ตกกระทบของเม็ดฝน 
และความหนาแนน่ของลาํตน้ชว่ยลดพลงัชะลา้งพงั
ทลายของนํ้าไหลบ่าหน้าดิน พืชคลุมดินช่วยทําให้
ปริมาณและอัตรานํ้าไหลบ่าหน้าดิน เป็นผลทําให้
อํานาจการกัดเซาะและเคลื่อนย้ายดินลดน้อยลง 
รากของพืชช่วยให้เม็ดดินเกาะกันแข็งแรงขึ้น ช่วย
ยึดอนุภาคดินทําให้โครงสร้างของดินดี การซึมนํ้า
สูง การใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยให้มีพืชพรรณคลุมดิน
ในลักษณะต่างๆ ย่อมมีผลต่อการชะล้างพังทลาย
ของดินแตกต่างกันไป
 ผูว้จิยัไดศ้กึษาการเปลีย่นแปลงการใช้ท่ีดิน
ของลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน ระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง 
พ.ศ. 2555 โดยแบง่ชว่งเวลาออกเปน็ 4 ชว่งคอื พ.ศ. 
2497 พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2555 ใน
ปี พ.ศ. 2497 ป่าไม้มีเนื้อที่ร้อยละ 98.73 ของเนื้อ
ที่ลุ่มนํ้าเน่ืองจากในบริเวณลุ่มน้ําห้วยยางตอนบน
เป็นเขตชายแดน ความสามารถในการเข้าถึงน้อย 
พื้นที่ทุรกันดารในปี พ.ศ. 2523 เนื้อที่เกษตรกรรม
เพิ่มจากปี พ.ศ. 2497 ร้อยละ 7.50 เนื่องจากมี
ประชากรเริ่มอพยพเข้าไปอยู่อาศัยในบริเวณน้ีมาก
ขึ้น ทําให้พื้นที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2523 ลดลงจากปี 
พ.ศ. 2497 ร้อยละ 6.08 หรือมีเนื้อที่ร้อยละ 92.73 
ของเนือ้ทีลุ่ม่นํา้ ซึง่จะสง่ผลให้ในป ีพ.ศ. 2523 พืน้ท่ี
ที่มีการกร่อนสูงเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2497 ร้อยละ 
134.70 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า ซึ่งเป็นผลมา
จากเนื้อที่ป่าไม้ถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม
และที่อยู่อาศัย ในปี พ.ศ. 2545 เนื้อที่เกษตรกรรม
เพิ่มจากปี พ.ศ. 2523 ร้อยละ 336.93 หรือเพิ่มขึ้น
เปน็เทา่ เนือ่งจากมปีระชากรอพยพเข้าไปอยูม่ากขึน้ 
ทําให้เนื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มจากปี พ.ศ. 2523 ร้อยละ 

90.10 ส่งผลให้เนื้อที่ป่าไม้ลดลงจากปี พ.ศ. 2523 
ร้อยละ 22.68 หรือมีเนื้อที่ร้อยละ 71.70 ของเนื้อ
ท่ีลุ่มนํา้ เมือ่พ้ืนท่ีเกษตรกรรมขยายตัวและมจีาํนวน
ประชากรเพิ่มขึ้น มีการสร้างอ่างเก็บนํ้าห้วยยาง 
ส่งผลทําให้เนื้อที่แหล่งนํ้าในปี พ.ศ. 2545 เพิ่มขึ้น
จากปี พ.ศ. 2523 ร้อยละ 2,536.00 หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณ 27 เท่า จากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
เป็นพ้ืนท่ีการเกษตร ท่ีอยู่อาศัยและแหล่งนํ้า จึง
ส่งผลให้พื้นที่ที่มีการกร่อนสูงในปี 2545 ขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2523 ร้อยละ 145.74 หรือ 2.5 
เท่า ในปี พ.ศ. 2555 เนื้อที่การเกษตร ลดลงจาก
ปี พ.ศ. 2545 ร้อยละ 10.04 เนื่องจากเกษตรกรไม่
สามารถขยายเนื้อที่เพาะปลูกได้เพราะมีมาตรการ
ทางกฎหมายห้ามบุกรุกทําลายป่าเข้มงวดขึ้น ส่ง
ผลให้เนื้อที่ป่าเพ่ิมขึ้นเพราะบุกรุกทําลายป่าไม้ไม่
ได้ ประกอบกับมีโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้
ทําให้พื้นที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2545 
ร้อยละ 1.00 หรือมี เนื้อที่ร้อยละ72.42 ของเนื้อที่

ลุ่มน้ํา การท่ีท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2545 ร้อยละ
909.62 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า เนื่องจากมี
ประชากรเพิ่มขึ้น และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการเปล่ียนแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินจากปี พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 
2555 เป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของสิ่ง
ปกคลุมดิน โดยเฉพาะเนื้อที่ป่าไม้ที่ช่วยป้องกันการ
ชะลา้งพงัทลายดนิ เมือ่เนือ้ทีป่่าไมล้ดลงแตถ่กูนาํไป
ใชป้ระโยชนใ์นทางการเกษตร ท่ีอยูอ่าศยัมากข้ึน จึง
ส่งผลทําให้พื้นที่ที่มีการกร่อนสูงได้เพิ่มจํานวนมาก
ขึน้เรือ่ยๆ ดังนัน้ สิง่ปกคลมุดนิและการเปลีย่นแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงเป็นหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเกดิภมูปิระเทศแบดแลนด์บริเวณลุ่มนํา้ห้วย
ยางตอนบน
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ภาพที่	3 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน
ระหว่างปี พ.ศ.2497 และ พ.ศ. 2523 

 
 

ภาพที่	4 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณลุ่มนํ้าห้วยยางตอนบน 
ระหว่างปี พ.ศ. 2545 และพ.ศ. 2555
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สรุปผลการวิจัย
 ภูมิประเทศแบดแลนด์เป็นภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทําของนํ้าฝนและนํ้าผิวดินทั้งในแนว
ราบและแนวดิ่ง ทําให้เกิดสัณฐานที่แตกต่างกัน ได้แก่ หลุมยุบ หน้าผา กําแพงดิน เสาดิน และตอดิน เป็น
ภมูปิระเทศทีโ่ดดเดน่และแปลกตา ซึง่มปีจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อต่อการเกิดมาจากโครงสร้างทางธรณวีทิยาลาํดับ
ชั้นหิน โครงสร้างตะกอน ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยพบอยู่ในบริเวณที่
มีลักษณะเป็นที่ราบระหว่างหุบแคบๆ พบอยู่บริเวณลาดเชิงเขาและบริเวณที่เป็นตะกอนยุค ควอเทอร์นารี
ทีย่งัไมแ่ขง็ตวั ลกัษณะดงักลา่วสง่ผลตอ่ทรพัยากรดินแต่ในขณะเดียวกนัสามารถนาํมาพฒันาเปน็แหลง่ทอ่ง
เที่ยวทางธรณีวิทยาได้
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บทคัดย่อ
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ศึกษาผลการบริหาร
สถานศกึษาตามหลกัไตรสกิขา และศกึษาแนวทางพฒันาการบรหิารสถานศกึษาตาม
หลกัไตรสกิขาในโรงเรียนวิถพุีทธจงัหวดัสรุนิทรแ์ละบรุรีมัย ์วธิดํีาเนนิการวจิยั ใชก้าร
ตรวจสอบเอกสาร การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ เครื่องมือวิจัยมี 3 แบบ คือ 
แบบบันทึกการสงัเกต ใช้บันทกึเกบ็ขอ้มลูสภาพปัจจุบนัโรงเรยีนวิถพุีทธชัน้นําจงัหวดั
สุรินทร์และบุรีรัมย์ จํานวน 7 แห่ง แบบสอบถามใช้ถามครู 94 คน และ ผู้ปกครอง
นักเรียน 317 คน และแบบสัมภาษณ์ ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 7 คน ครู 7 คน
และพระสงฆ์ 5 รูป วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําจังหวัดสุรินทร์
และบุรีรัมย์กลุ่มตัวอย่างมีอายุมากกว่า 50 ปี ชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษาเป็นชนบท

กึ่งชุมชนเมือง คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นับถือพระพุทธศาสนา
จบการศึกษาสูงสุดประถมศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือน 20,000 ถึง 60,000 
บาท ภายในสถานศึกษา มีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดี จํานวนบุคลากรตํ่า
สุด 8 คน และสูงสุด 26 คน วุฒิการศึกษาตํ่าสุดปริญญาตรี และสูงสุดปริญญาโท 
จํานวนนักเรียนตํ่าสุด 112 คน และสูงสุด 367 คน จัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 
4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ งานบุคคล และ การบริหารทั่วไป มีการกําหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีแนวทาง

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
2 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
3 รองศาสตราจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
4 รองศาสตราจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ผลของการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา
ในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำาจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

Achievement of Educational Institution Administration using threefold
Training Principle in the leading Buddhism - Oriented Schools 

In Surin and Buriram Provinces

ทวีศักดิ์	ทองทิพย์	1/ พระธรรมโมลี	2/ 	เอกฉัท	จารุเมธีชน	3/ โสวิทย์	บำารุงภักดิ์	4

Taweesak Tongtip / Phra Dhammamoli (Thongyoo Ñanavisuddho) / Ekkachat Jarumethichon / Sowit Bamrungphak
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พัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา มีการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ และมีการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขาอย่างบูรณาการ 
 การบรหิารสถานศกึษาตามหลกัไตรสกิขา
ในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ 
มีผลสําเร็จ 3 ประการ คือ 1) ผลสําเร็จตามจุดเน้น
ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ มีคุณภาพโดย
รวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลการประเมินความ
คิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาและความพึง
พอใจของผูป้กครองนกัเรยีนทีม่ตีอ่ผลสําเรจ็ตามจดุ
เน้นด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ โดยรวมมี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 2) ผลสําเร็จตามผลการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. โดยรวมมี
คุณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก และผลการประเมนิความ
คิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาโดยรวม
มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 3) ผลสําเร็จของการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา พบว่าสถาน
ศึกษามีทรัพยากรทางการบริหารทุกด้านอย่างพอ
เพียงและมีการบูรณาการหลักไตรสิกขาในด้าน
กระบวนการบริหาร เป็นไปตามหลักของไตรสิกขา 
ชุมชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรียนวิถี
พทุธ และผลการประเมนิความคดิเหน็ของบคุลากร
ในสถานศึกษาและความพึงพอใจของผู้ปกครอง
นักเรียน โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
 แนวทางพฒันาการบรหิารสถานศกึษาตาม
หลกัไตรสกิขาในโรงเรยีนวถิพีทุธจงัหวดัสรุนิทร์และ
บุรีรัมย์ มี 3 แนวทาง คือ 1) แนวทางพัฒนาด้าน
อัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มตัวบ่งชี้ใดที่ดําเนิน
การได้ครบถ้วนตามจุดเน้นด้านอัตลักษณ์โรงเรียน
วิถีพุทธแล้วสถานศึกษาต้องรักษาให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืนต่อไป กลุ่มตัวบ่งชี้ใดท่ียังมิได้ดําเนินการต้อง

จัดดําเนินการให้มีขึ้น และให้นําแนวทางพัฒนาที่
นําเสนอไว้ในด้านกายภาพ ด้านพฤติกรรมนักเรียน 
ครู ผู้บริหาร ด้านกิจกรรมประจําวันพระ ด้านการ
ส่งเสริมวิถีพุทธ และด้านการเรียนการสอน มาใช้
เป็นแนวทางพัฒนาด้านอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 
2) แนวทางพฒันาดา้นคณุภาพการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษา ใหนํ้าแนวทางพฒันาตามมาตรฐานทีนํ่า
เสนอไวใ้นดา้นคณุภาพผูเ้รยีน ดา้นการจดัการศึกษา 
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา และด้านมาตรการส่งเสริม มาใช้
เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษา 3) แนวทางพัฒนาด้านการบริหารสถาน
ศกึษาตามหลกัไตรสกิขา ดา้นสถานศกึษา จดัสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมให้เป็นไปตาม
หลักของศีล ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกัลยาณมิตร 
จัดกิจกรรมพัฒนาด้านสมรรถภาพจิต คุณภาพจิต 
สุขภาพจิต จัดกิจกรรมพัฒนาปัญญาของบุคลากร
และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้านชุมชน สถานศึกษา
และสถาบันในชุมชน ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามของชุมชน

คำาสำาคัญ :  การบริหารสถานศกึษา, หลกัไตรสิกขา, 
  โรงเรียนวิถีพุทธ

Abstract
 This research aimed to study current
condition, achievement of educational 
institution administration by using Threefold 
Training Principle, and development method 
of educational institution administration using 
Threefold Training principle in the leading 
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Buddhism Oriented Schools in Surin and 
Buriram provinces. The research methodology 
used was review of literature, observation,
enquiry, and interview. The research instruments
used were 1) observation form used for 
collecting current information from 7 leading
Buddhism Oriented Schools in Surin and 
Buriram provinces 2) questionnaire used for 
questioning 94 teachers and 317 students’ 
guardians 3) interview form used for interviewing
7 school administrators, 7 teachers, and 5 
Buddhist monks. Data analysis was done by 
description. 
 The research results revealed that 
the current conditions of the leading
Buddhism Oriented Schools in Surin and 
Buriram provinces were as follows : the
respondents were more than 50 years of age ; 
community around the educational institution 
was semi-urban community ; the most of
respondents had agricultural careers, believed 
in Buddhism, graduate of primary education, 
and gained an average of a family incomes 
20,000 to 60,000 Baht per year ; within the 
educational institutions, there were good 
buildings and atmospheres, 8 personnel at 
the lowest rate and 26 at the highest rate, 
bachelors degree educational qualification 
at the lowest level and master’s degree at 
the highest level, 112 students at the lowest 

rate and 367 at the highest rate ; administrative
structure was divided into 4 aspects i.e.

academic administration, budget administration,
personnel administration, and general
administration ; there were formulation of 
schools’ vision, mission, goal, identity, and 
uniqueness ; there were the development 
methods and strategies ; the operation was 
done according to schools’ strategic plan 
and the administration was done by using 
Threefold Training Principle.
 Three aspects of educational
administration achievement by using Threefold
Training Principle in the leading Buddhism 
Oriented Schools in Surin and Buriram prov
inces were found as follows : 1) the school’s 
identity was at a excellent level, and
satisfaction assessment of personnel and 
students’ guardian to the school’s identity 
was at very good level 2) the schools had 
been qualified at very good level by Office 
for National Education Standard and Quality 
Assessment Public Organization (ONESQA), 

and satisfaction assessment of personnel to the 
quality of educational institution administration
using Threefold Training principle was at very 
good level, 3) the educational institution
administration by using Threefold Training 
principle was found that there were enough 
administrative resources and the principle 
of the Threefold Training was integrated in 
administrative processes; the community got 
benefits from development of the Buddhism 
Oriented Schools; and satisfaction assessment 
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of personnel and students’ guardian to
educational institution administration was at 
very good level.
 Three development methods of 
educational institution administration using 
Threefold Training principle in the leading 
Buddhism Oriented Schools in Surin and 
Buriram provinces were found as follows : 1) 
for the development methods on identity 
of the Buddhism Oriented Schools, it is 

recommended that the schools must 
sustainably continue to develop those 
identities’ indicators which were accomplished ;
the schools must take action for those identities’
indicators which have not been done by 
utilizing the proposed development ways i.e. 
the physical aspect, the behaviors aspect of 
students, teachers, and administrators, the 
aspect of the Buddhist holidays’ activities, 
the promotion aspect of Buddhist way of life, 
and the aspect of learning and teaching; 2) for 
the development methods on educational 
administration quality of the educational 
institutions, it is recommended that the
administrators should operate by utilizing the 
proposed development methods in various 
aspects i.e. the aspects of learners’ quality, 
educational management, learning society 
construction, educational institution identities, 

and promotion measures; 3) for the
development methods on educational 
institution administration using the Three-

fold Training, it is recommended that the 
school should manage the physical and 
social aspects based on the principle of Sila, 
administrators should be good friends to all 
school personnel, there should be activities to 
develop mind’s capacity, quality, and health, 
there should be continuous activities to
develop personnel and students’ wisdom 2) 
in the community, the schools and the various 
institutions in the communities should have 
more cooperation to solve possible problems
within the communities, preserve and 
broaden a good culture and tradition of the 
communities. 

Keyword : Educational Institution 
Administration, Threefold Training, 
leading Buddhism Oriented Schools

บทนำา
 การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนา
ชีวิตมนุษย์เพราะเป็นการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งทางด้านกาย สังคม จิตใจ และปัญญา 
หลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ความ
สําคัญกับคําว่า “สิกขา” อย่างมาก เพราะเป็นหลัก
ธรรมที่มีความหมายครอบคลุมการปฏิบัติธรรม
ทั้งหมดในพระพุทธศาสนา ในคัมภีร์พระไตรปิฎก
พระพุทธเจ้าตรัสเน้นให้เห็นความสําคัญของหลัก
ไตรสิกขาว่า “ภิกษุผู้ที่มีความเพียรเอาใจใส่ปฏิบัติ
ตามหลักสิกขา 3 ประการ คือ ประพฤติอธิศีล
สิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา อยู่เป็น
นิจบัณฑิตย่อมเรียกภิกษุเช่นนั้นว่าเป็นนักศึกษา 
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เป็นนักปฏิบัติ มีความประพฤติบริสุทธิ์ เป็นผู้ตรัสรู้
ชอบ เป็นนักปราชญ์ เป็นผู้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติ
ในโลก เป็นผู้ประกอบด้วยวิมุตติอันเป็นที่สิ้นตัณหา 
ยอ่มมจีติหลดุพน้จากสงัขารธรรมเพราะวญิญาณดบั
สนิท เหมือนความดับแห่งประทีป (องฺ.ติก. (ไทย) 
20/91/320) 
 หลักไตรสิกขาเป็นหลักธรรมภาคปฏิบัติที่
ไดร้วมเอาหลกัการศกึษาทัง้หมดในพระพทุธศาสนา
เข้าไว้ด้วย ดังนั้นหลักไตรสิกขาจึงมีลักษณะเด่น
พิเศษดังต่อไปนี้ 
 1. หลกัไตรสกิขาเปน็ทีห่ลอมรวมสกิขาบท
ในพระปาฏิโมกข์ คือ พระพุทธเจ้าทรงแนะนําให้
ภิกษุศึกษาในหลักไตรสิกขาแทนการฟังหรือการ
สวดปาฏิโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ทุกกึ่งเดือนได้ (องฺ.
ติก. (ไทย) 20/85/310-311) 
 2. หลักไตรสิกขาเป็นสิกขาบทเบ้ืองต้น
แห่งพรหมจรรย์ คือ พระพุทธเจ้าตรัสถึงการที่ภิกษุ
ที่มีศีล สมาธิ ปัญญาบริบูรณ์ แม้จะละเมิดสิกขาบท
เล็กน้อยบ้าง แต่สมาทานศึกษาในสิกขาบทที่เป็น
เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์อย่างมั่นคง ทําเจโตวิมุตติ 
ปัญญาวิมุตติให้แจ้ง สิ้น อาสวะกิเลสด้วยปัญญา
จึงเข้าถึงปรินิพพานในปัจจุบัน (องฺ.ติก. (ไทย) 
20/91/319-320)
 3. หลกัไตรสกิขามอีทิธพิลตอ่คมัภีร์สำาคญั
ทางพระพุทธศาสนา คือ คัมภีร์สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนาที่เกิดขึ้นในภายหลังคัมภีร์พระไตรปิฎกได้
ให้ความสําคัญกับหลักไตรสิกขาเป็นอย่างมาก เช่น 
คัมภีร์วิมุตติมรรค ที่แต่งขึ้นโดยพระอุปติสสเถระ 
ชาวศรีลังกา คัมภีร์วิมุตติมรรคนี้ จัดอยู่ในประเภท
ปกรณ์พิเศษท่ีนําเอาหลักไตรสิกขาในพระไตรปิฎก 
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา มาแต่งอธิบายขยายความได้
อย่างละเอียด และคัมภีร์วิสุทธิมรรค ที่แต่งขึ้นโดย 

พระพุทธโฆสาจารย์ คัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้จัดอยู่ใน
ประเภทปกรณ์พิเศษเช่นเดียวกันกับคัมภีร์วิมุตติ
มรรคท่ีนําเอาหลักไตรสิกขาในพระไตรปิฎก คือ 
ศลี สมาธ ิปญัญา มาแต่งอธบิายขยายความได้อยา่ง
ละเอียดและพิสดารเป็นอย่างมาก หลักไตรสิกขา
ในคัมภีร์วิมุตติมรรค และคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ได้มี
ความสําคัญต่อการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของ
ชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใน
ประเทศต่าง ๆ เป็นอย่างมาก
 4. หลักไตรสิกขาเป็นที่หลอมรวมหลัก
ปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนา คือ หลัก
ปฏิบัติธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาจัดเข้ารวม
อยู่ในหลักไตรสิกขานี้ทั้งสิ้น พระธรรมปิฎก (ป.อ.
ปยุตฺโต) ได้ให้ทัศนะว่า ไตรสิกขานั้นถือกันว่าเป็น
ระบบการปฏบิติัธรรมทีค่รบถ้วนสมบรูณ ์มขีอบเขต
ครอบคลุมมรรคทั้งหมด และเป็นการนําเอาเนื้อหา
ของมรรคไปใช้อย่างหมดสิ้นสมบูรณ์ จึงเป็นหมวด
ธรรมมาตรฐานสําหรับแสดงการปฏิบั ติธรรม 
และมักใช้เป็นแม่บทในการบรรยายวิธีการปฏิบัติ
ธรรม”(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). 2542 : 601)
 หลักไตรสิกขานี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้
สาํหรบัเปน็แนวทางใหนํ้ามาใชเ้ปน็หลกัในการศกึษา 
แต่ปญัหาทีป่รากฏในเวลาต่อมาคอืยงัขาดการศกึษา
วเิคราะหเ์พือ่นําเอาแนวทางดงักลา่วมานําเสนอใหผู้้
ศึกษาได้รับรู้ เพื่อให้เห็นถึงความสําคัญและช่วยกัน
สนบัสนนุสง่เสรมิแนวทางการจัดการศกึษาตามหลกั
ไตรสกิขานีเ้กดิขึน้ใหม้าก มีพทุธพจนท์ีพ่ระพทุธเจา้
ได้ตรัสกับภิกษุ 500 รูป ความว่า 
 “เรารู้วิธีถอนลูกศรคือกิเลสแล้ว จึงชี้บอก
ทางนีแ้กเ่ธอทัง้หลาย เธอทัง้หลายควรทำาความเพยีร
เองเถิด ตถาคตเป็นเพียงผู้ช้ีบอกเท่านั้น ผู้บำาเพ็ญ
ภาวนา ดำาเนินตามทางนี้แล้ว เพ่งพินิจอยู่ จักพ้น
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จากเครื่องผูกแห่งมารได้” (ขุ.ธ. (ไทย) 25/275-
276/117)
 พทุธพจนน์ีท้าํใหท้ราบวา่แนวทางทัง้หลาย
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้ว ส่วนการนําเอาแนวทาง
ทัง้หลายทีป่รากฏอยูใ่นหลกัคําสอนเหลา่นัน้มาปรบั
ใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยยังเป็นเรื่องที่พุทธบริษัท
ทั้งหลายจะต้องนํามาศึกษาและลงมือปฏิบัติการ
ด้วยตัวเอง 
 แนวคิดการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักไตรสิกขา มีความสําคัญต่อการบริหารสถาน
ศึกษาเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานศึกษาเป็นสิ่ง
ที่สร้างขึ้นมาโดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่งสําหรับ
ฝึกฝนพัฒนาคนให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักของไตรสิกขาที่มีมาแต่เดิมคือมี
เป้าหมายในการพัฒนาคนให้มีความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ดังนั้นในการบริหารสถานศึกษาที่จะทําให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ จึงควรนําแนวคิดการ
บริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาไปเป็นหลัก

ในการบริหารสถานศึกษา โดยบูรณาการเข้าไว้
ในปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักสูตร นโยบาย
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษาอันจะเป็น
กลไกขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้สถานศึกษาดําเนิน
ก้าวหน้าไปสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์ได้ การนําเอา
หลักไตรสิกขามาใช้บูรณาการเข้ากับการบริหาร
สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร ระบบ
บรหิาร อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม สือ่ และ
แหล่งการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา สาธารณูปโภค
พื้นฐานสวัสดิการ บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็น
กลัยาณมติร กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน และงบประมาณ 
เป็นต้น ก็ จะทําให้การบริหารสถานศึกษาได้รับ
ผลสําเร็จสอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
หลักสูตร นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของ

สถานศึกษาที่กําหนดไว้ได้ 
 การบริหารการศึกษาในช่วงที่ผ่านมานั้น
ได้ประสบกับปัญหาหลายด้าน เช่น ขาดการนําเอา
แนวคิดการบริหารการศึกษาตามหลักไตรสิกขา มา
เป็นสิ่งสําคัญที่จะนําไปใช้เป็นหลักในการ กําหนด 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หลักสูตร นโยบาย เป้าหมาย
กลยุทธ์ อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ในการบริหาร
สถานศึกษา จึงไม่สามารถทําให้สถานศึกษามีกลไก
สาํคญัทีนํ่าพาใหส้ถานศกึษาดําเนนิกา้วหนา้ไปสูก่าร
พฒันาทีส่มบรูณไ์ด้ ขาดการบรหิารสถานศกึษาตาม
หลักไตรสิกขาเชิงบูรณาการ จึงทําให้ไม่สามารถ
นําเอาหลักไตรสิกขามาใช้บูรณาการเข้ากับการบริหาร
สถานศึกษาด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ บุคลากร ระบบ
บริหาร อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม สื่อและ
แหล่งการเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา สาธารณูปโภค
พื้นฐาน สวัสดิการ บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่
เป็นกัลยาณมิตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และงบ
ประมาณ เป็นต้น และไม่สามารถ ผสมผสานแนว
ความคิด ทฤษฎี ข้อมูล แนวทางดําเนินงานจัดการ
ศึกษา ภายใต้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ เพื่อให้ได้รับ
ผลสําเรจ็ทีส่อดคลอ้งกบั ปรชัญา วสิยัทศัน ์พันธกิจ 
หลักสูตร นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ อตัลักษณ ์
และ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษาที่กําหนดไว้ได้
 พ.ศ. 2554 รัฐบาลมีเจตนารมณ์ ท่ีจะ
นําการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาเข้ามาไว้ใน
โรงเรียนในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้
จดัประชมุปฏบิติัการทีม่หาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสติ 
เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ภายหลังจาก
ประชุมในครั้งนั้นแล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้
ดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นใน พ.ศ. 2545 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2547 
: 2) ซึ่งโรงเรียนวิถีพุทธนี้ หมายถึง โรงเรียนระบบ
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ปกติทั่วไปแต่เน้นการนําหลักธรรมของพระพุทธ
ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาผู้
เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบพัฒนา
ตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้และพัฒนาชีวิตโดยผ่านกระบวนการทาง
วัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและมีเมตตาเป็นฐานใน
การดาํเนนิชวีติ โรงเรยีนวถีิพทุธจงึเป็นโรงเรียนท่ีนาํ
วถิวีฒันธรรมของชาวไทยสว่นใหญแ่ตเ่ดมิมาใช ้โดย
มุง่เน้นให้ผูเ้รยีนเขา้ใจชวีติอยา่งแทจ้รงิและสามารถ
ดาํเนนิชวีติไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสมโดยอาศยัระบบ
การศึกษาตามหลักไตรสิกขามาใช้ในการฝึกอบรม
ให้ครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกด้าน โดยหวังว่าจะ
ทําให้การจัดการศึกษาเข้าสู่การพัฒนาท่ีสมบูรณ์
ได้ แต่การเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนวิถีพุทธที่
ผ่านมาก็ได้ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน คือ 
ยังขาดความเข้าใจการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา และขาดด้านการนําทรัพยากรทางการ
บริหารมาใช้ในการดําเนินการตามหลักไตรสิกขา
อย่างบูรณาการและเป็นรูปธรรม
 ในช่วงต้นท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนิน
การจัดต้ังโรงเรียนวิถีพุทธข้ึนมาน้ันผู้วิจัยมีส่วน
เก่ียวข้องกับโครงการน้ีในฐานะเป็นวิทยากรผู้ให้การ
อบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของ
สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ แต่ในช่วง
เร่ิมต้นของการดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธน้ัน ยัง
ขาดโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนําท่ีจะนํามาเป็นแบบอย่าง
ในเร่ืองน้ีได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายหลังจากเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ได้ดําเนินการ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 
2556 มีโรงเรียนวิถีพุทธในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ บางโรงเรียน ได้มี

การบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาประสบผล
สําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
จากสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆ  เปน็โรงเรยีนวถิพีทุธ
ชั้นนําเกิดขึ้นหลายโรงเรียน 
 ผู้วิจัยเห็นว่าหากได้ทําการวิจัย เร่ือง ผล
ของการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา ใน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ดัง
กล่าว จะทําให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ปัจจุบัน ผลของการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขา และแนวทางพัฒนาการบริหารสถาน
ศึกษาตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา
จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ซ่ึงสามารถนําไปใช้เป็น
ฐานขอ้มลูในการนาํไปแกป้ญัหาและเปน็แนวทางใน
การพฒันาการบรหิารสถานศกึษาตามหลกัไตรสกิขา
ในจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และในที่อื่น ๆ ที่มีบริบท
ใกลเ้คยีงกนั เมือ่ไดเ้หน็ถงึความสาํคญัและประโยชน์
ที่จะได้รับดังกล่าวจึงมีความสนใจทําวิจัยในเรื่องนี้ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนัของโรงเรยีนวถิี
พุทธชั้นนําจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
 2. เพื่อศึกษาผลการบริหารสถานศึกษา
ตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําจังหวัด
สุรินทร์และบุรีรัมย์
 3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธ
จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ด้านเอกสาร ได้แก่ 1) เอกสารขั้นปฐม
ภูมิ คือ คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2) เอกสารขั้นทุติยภูมิ คือ 
เอกสารทางวชิาการทีน่กัวชิาการนําเสนอไวใ้นแหลง่
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ข้อมูลต่าง ๆ
 2. ด้านกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรของสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ในโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นนําจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ที่ผู้วิจัยเลือกมาใช้ในการศึกษา
 3. ดา้นเนือ้หาการวจัิย ประกอบดว้ย 1) การศกึษาสภาพปจัจบัุนของโรงเรยีนวถิพีทุธชัน้นาํจงัหวดั
สรุนิทรแ์ละบรุรีมัย ์2) ผลสําเรจ็ในการบรหิารสถานศกึษาตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธชัน้นําจังหวดั
สุรินทร์และบุรีรัมย์ และ 3) แนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธ 
 4. ด้านระยะเวลาในการวิจัย เริ่มดําเนินการในปีการศึกษา 2555 และสิ้นสุดในปีการศึกษา 2556

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 วิธีดําเนินการวิจัย ใช้การตรวจสอบเอกสาร การสังเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ เครื่องมือวิจัยมี 3 
แบบ คือ แบบบันทึกการสังเกต ใช้บันทึกเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําจังหวัดสุรินทร์และ
บุรีรัมย์ จํานวน 7 แห่ง แบบสอบถามใช้ถามครู 94 คน และ ผู้ปกครองนักเรียน 317 คน และแบบสัมภาษณ์ 
ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 7 คน ครู 7 คน และพระสงฆ์ 5 รูป วิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา

แผนภูมิที่	1 แสดงผังขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย

1. สาํรวจเอกสาร

4. ตรวจสอบ
 ความถูกต้อง
 ของข้อมูล

7. วิเคราะห์
 ข้อมูล

2. กําหนด
 กลุม่เปา้หมาย

5. เก็บรวบรวม 
 ข้อมูล

8. สรุป
 ผลการวิจัย

3. สร้างเครื่องมือ 
 วิจัย

6. ตรวจสอบ
 คุณภาพ
 เครื่องมือวิจัย

9. เขียนรายงาน
 การวิจัย
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ผลการวิจัย
 1. สภาพปัจจุบันของโรงเรียนวิถีพุทธชั้น
นําจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ได้มีข้อค้นพบดังนี้
  1) ด้านข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นนําซึ่งประกอบด้วย (1) ประวัติของโรงเรียน
วิถีพุทธช้ันนํากลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษามีอายุมากกว่า 50 ปี
(2) สภาพทั่วไปของชุมชนเป็นชนบทกึ่งชุมชนเมือง 
คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นับถือ
พระพุทธศาสนา จบการศึกษาสูงสุดระดับประถม
ศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนอยู่ระหว่าง 
20,000 ถึง 60,000 บาท (3) สภาพทั่วไปของสถาน
ศึกษา มีอาควรสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดี มี
จํานวนบุคลากรตํ่าสุด 8 คน และสูงสุด 26 คน วุฒิ
การศึกษาตํ่าสุดปริญญาตรี และสูงสุดปริญญาโท มี
จํานวนนักเรียนตํ่าสุด 112 คน และสูงสุด 367 คน 
  2) ด้านการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรยีนวถิพีทุธช้ันนําจงัหวดัสรุนิทรแ์ละบุรรัีมย ์ได้
พบว่า (1) มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 
ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารทั่วไป (2) มีการกําหนด วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถาน
ศึกษา (3) มีแนวทางพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพการจดัการศึกษา และ (4) มกีารดําเนนิงาน
ตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา
  3) ด้านผลการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศกึษาของสถานศกึษาโรงเรยีนวถิพีทุธชัน้นาํ
จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ พบว่า ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน 
(สมศ.) แล้ว 

  4) ดา้นการบรหิารสถานศึกษาตามหลกั
ไตรสิกขาในบริบทความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธช้ันนํา 
พบวา่ (1) ด้านสถานศกึษา มีการบรหิารสถานศกึษา
ตามหลักไตรสิกขา คือ ด้านศีล มีการบริหารด้าน
สภาพทางกายภาพและด้านสังคมที่ดีเป็นไปตาม
หลักของศีล ด้านสมาธิ บุคคลากร นักเรียน และผู้
เกี่ยวข้องมีสมรรถภาพจิต คุณภาพจิต และสุขภาพ
จิตที่ดี ด้านปัญญา บุคลากรในสถานศึกษาและ
นักเรียน มีศรัทธาและเข้าใจถูกต้องในพระรัตนตรัย 
รูเ้ทา่ทนัเหตุการณ ์แกป้ญัหาด้วยสตปิญัญา (2) ดา้น
ชุมชน คือ บ้าน วัด และราชการ ได้รับประโยชน์ 
โรงเรยีนวถิพีทุธได้รบัความเชือ่มัน่ ศรทัธา และความ
ร่วมมือจากชุมชน
 2. ผลการบริหารสถานศึกษาตามหลัก
ไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําจังหวัดสุรินทร์
และบุรีรัมย์ ได้มีข้อค้นพบดังนี้
  1) ผลสําเร็จตามจุดเน้นด้าน อัตลักษณ์
ของโรงเรียนวิถีพุทธ ได้พบว่า 
   (1) ด้านกายภาพ มีผลสําเร็จร้อยละ
97.96 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม (2) ด้าน
พฤติกรรมนักเรียน ครู ผู้บริหาร มีผลสําเร็จร้อยละ 
100 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม (3) ด้านกิจกรรม
ประจําวันพระ มีผลสําเร็จร้อยละ 75.00 มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก (4) ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ มี
ผลสําเร็จร้อยละ 96.43 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
เยี่ยม (5) ด้านการเรียนการสอน มีผลสําเร็จร้อยละ 
100 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม (6) ด้านความคิด
เห็นของบุคลากรในสถานศึกษาและความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อผลสําเร็จตามจุดเน้น
ด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ มีค่าเฉลี่ย 4.03 
และ 3.97 ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
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  2) ผลสําเร็จตามผลการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. พบว่า (1) กลุ่มท่ี
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสอง ท้ัง
ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (2) กลุ่มที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม ท้ังระดับ
การศกึษาปฐมวยัและการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยภาพ
รวมมคุีณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก (3) ผลการประเมนิ
ความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อ
คุณภาพการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา 
ทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้น
ฐาน มีค่าเฉลี่ย 3.98 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน มี
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
  3) ผลสําเรจ็ของการบรหิารสถานศกึษา
ตามหลักไตรสิกขา พบว่า (1) ด้านสถานศึกษา มี
ทรพัยากรทางการบรหิารทุกดา้นอยา่งพอเพยีงและ
มีการบูรณาการหลักไตรสิกขาในด้านกระบวนการ
บรหิาร เปน็ไปตามหลกัของไตรสกิขา (2) ดา้นชมุชน 
คือ บ้าน วัด และ ราชการ ได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ (3) ด้านความคิดเห็นของ
บุคลากรในสถานศึกษาและความพึงพอใจของผู้
ปกครองนักเรยีน โดยรวมมคีา่เฉลีย่ 3.91 และ 3.68 
ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน มีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก 
 3. แนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
ตามหลกัไตรสกิขาในโรงเรยีนวถิพีทุธจงัหวดัสรุนิทร์
และบุรีรัมย์ มีข้อค้นพบดังนี้
  1) แนวทางพัฒนาด้านอัตลักษณ์
โรงเรียนวิถีพุทธ มีอยู่ 2 กลุ่มตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) กลุ่ม
ตัวบ่งชี้ใดที่จัดดําเนินการได้ครบถ้วนตามจุดเน้น
ด้านอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธแล้วต้องรักษาให้คง
อยู่อย่างยั่งยืนต่อไป (2) กลุ่มตัวบ่งชี้ใดที่ยังมิได้จัด

ดําเนินการตามจุดเน้นด้านอัตลักษณ์โรงเรียนวิถี
พุทธต้องจัดดําเนินการให้มีขึ้น และให้นําแนวทาง
พัฒนาที่นําเสนอไว้ในด้านกายภาพ ด้านพฤติกรรม
นักเรียน ครู ผู้บริหาร ด้านกิจกรรมประจําวันพระ 
ด้านการส่งเสริมวถีิพุทธ และ ด้านการเรียนการสอน 
มาใช้เป็นแนวทางพัฒนาด้านอัตลักษณ์โรงเรียนวิถี
พุทธ
  2) แนวทางพัฒนาด้านคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้นําแนวทางพัฒนา
ตามมาตรฐานที่นําเสนอไว้ในด้านคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และด้าน
มาตรการส่งเสริม มาใชเ้ปน็แนวทางพัฒนาคณุภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  3) แนวทางพัฒนาด้านการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา มีอยู่ 2 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านสถานศึกษา คือ ด้านศีล จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและทางสังคมให้เป็นไปตามหลัก
ของศีล ด้านสมาธิ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
กัลยาณมิตร จัดกิจกรรมพัฒนาด้านสมรรถภาพ
จิต คุณภาพจิต และสุขภาพจิต อย่างต่อเนื่อง ด้าน
ปัญญา จัดกิจกรรมพัฒนาปัญญาของบุคลากรและ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง (2) ด้านชุมชน สถานศึกษา
และสถาบันในชุมชน ร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามของชุมชน

ข้อเสนอแนะ	
 ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย เรื่อง ผล
ของการบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขาใน
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
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 1.	ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฏี
ผูส้นใจแนวคิดเชงิทฤษฎีหลักไตรสกิขาผูวิ้จยั
มีข้อเสนอแนะดังนี้
   1) การวิจัยนี้เป็นการนําหลัก
ธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้
ในการบริหารสถานศึกษา เน้นกรอบการ
พัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ 
ดังนั้น ผู้ที่จะนําผลการวิจัยน้ีไปใช้ควรได้
ศึกษาและทําความเข้าใจในหลักแนวคิดใน
แต่ละประเด็นที่ได้นําเสนอไว้ในงานวิจัยนี้
ให้ถ่องแท้ก่อนว่าหลักแนวคิดพื้นฐานคือ
อย่างไร หลักแนวคิดนี้มีเป้าหมายอย่างไร 
วิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลกัแนวคดินีท้าํไดอ้ยา่งไร เมือ่ไดศ้กึษาและ
ทําความเข้าใจในหลักแนวคิด เป้าหมาย วิธี
การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหลัก
แนวคิดน้ีอย่างชัดเจนแล้วจึงควรนําผลการ
วิจัยปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ี
ผู้ใช้ได้กําหนดไว้ต่อไป
  2) หลักไตรสิกขาเป็นหลักธรรม
ที่มีความหมายครอบคลุมหลักปฏิบัติธรรม
ทั้งหมดในพระพุทธศาสนา การนํามาปรับ
ใช้สําหรับการบริหารสถานศึกษาสามารถ
นาํเอาหลกัธรรมภาคปฏบิตัทิีม่อียูใ่นหลกัคาํ
สอนของพระพทุธศาสนามาใชร้ว่มไดท้ั้งหมด 
 2.	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 สําหรับรัฐบาลที่ เป็นผู้กําหนด
นโยบายด้านการศึกษาของชาติและสถาน
ศึกษาทีเ่ปน็ฝา่ยตอ้งปฏบิตัติามนโยบายของ
รัฐบาล ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
  1) ดา้นรฐับาล คอื ตอ้งสนบัสนนุ
โรงเรียนวิถี พุทธ โดยนํานโยบายและ

ยุทธศาสตร์เก่ียวกับโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ.2545 มาฟ้ืนฟู 
ปรับปรุง แก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ  โดยการระดมความคิดเห็น
จากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานโครงการโรงเรียน
วิถีพุทธในช่วงท่ีผ่านมาทุกภาคส่วนมาให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ปัญหาหรืออุปสรรคและนําเสนอแนวทางพัฒนาโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธให้มีความชัดเจนสมบูรณ์มากย่ิงข้ึน จากน้ัน
รัฐบาลจึงนําแนวทางท่ีมีความชัดเจนสมบูรณ์ดังกล่าวมาใช้
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเน่ืองโดยผ่านหน่วยงานของรัฐ
และองค์กรท่ีเก่ียวข้องตามแผนภูมิท่ี 2 ดังต่อไปน้ี 

แผนภูมิที่	2. แสดงผังการใช้นโยบายของรัฐ
ผ่านไปสู่โรงเรียนวิถีพุทธ 
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 2) ด้านสถานศึกษา ควรจัดทําแผนพัฒนา
หรอืแผนปฏิบตักิารของสถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบั
หลักไตรสิกขา ให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักของ
ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งตัวแบบของไตรสิกขาดัง
กล่าวมีลักษณะตามแผนภูมิที่ 3 ดังต่อไปนี้

แผนภูมิที่	3. แสดงผังตัวแบบการบริหาร
สถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา

 3.	ข้อเสนอแนะการนำาผลวิจัยไปปฏิบัติ	
 สําหรับผู้สนใจที่จะนําเอาผลการวิจัยไป
ปฏิบัติผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
   1) ด้านสภาพปัจจุบันของโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นนําจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ ควรมีข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา 
ซึ่งข้อมูลส่วนนี้อย่างน้อยควรประกอบด้วย 4 ด้าน
ต่อไปนี้ คือ (1) ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน เช่น 
ประวัติโรงเรียน สภาพทั่วไปของชุมชนในเขตพื้นที่
สถานศึกษาให้บริการ และด้านสภาพทั่วไปของ
สถานศึกษา (2)ข้อมูลการบริหารจัดการศึกษา เช่น 
มีโครงสร้างการบริหารงาน มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้า
หมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
แนวทางพัฒนา กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา และ การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ของสถานศึกษา ที่มีวามชัดเจนและนํามาปฏิบัติให้
เกิดผลได้จริง (3) ข้อมูลผลการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น ผลการประเมิน
คณุภาพภายในสถานศกึษา ผลการประเมนิคณุภาพ
ภายในจากต้นสังกัด และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากภายนอกในรอบต่าง ๆ  (4) ข้อมูลการ
บรหิารสถานศกึษาตามหลกัไตรสกิขาในบรบิทความ
เปน็โรงเรียนวถิพีทุธ เชน่ ขอ้มลูดา้นสถานศกึษาและ
ด้านชมุชน เหลา่นีเ้ปน็สารสนเทศสนบัสนนุเกีย่วกบั
ผลงานท่ีสถานศึกษาดําเนินการผ่านมาแล้วได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นสถานศึกษาควรมีระบบการจัดเก็บท่ี
ดี หากต้องการใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารก็นํามา
ใช้ได้สะดวก ข้อมูลนี้ยังสามารถนํามาให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนและองค์กรอื่น ๆ ได้อีกด้วย
 2) ดา้นผลการบรหิารสถานศกึษาตามหลกั
ไตรสิกขาในโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําจังหวัดสุรินทร์
และบุรีรัมย์ ควรมีการประเมินผลเพื่อตรวจสอบ
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บริหารสถานศึกษาดังแผนภูมิที่ 4 ต่อไปนี้

 

แผนภูมิที่	4 แสดงผังแนวคิดการนําหลักไตรสิกขา
ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

 
	 4.	ข้อเสนอแนะการทำาวิจัยครั้งต่อไป
 สาํหรบัผูส้นใจจะทาํวจิยัครั้งตอ่ไปผูว้จิยัมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
   1) ควรมีการวิจัยผลของการบริหาร

ผลการดําเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธใน
ช่วงที่ผ่านมาว่าได้ประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียง
ใด กรอบที่นํามาใช้ในการประเมินส่วนนี้อย่างน้อย
ควรประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ คือ (1) ด้านผลสําเร็จ
ตามจุดเน้นด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ เช่น 
ด้านกายภาพ ด้านพฤติกรรมนักเรียน ครู ผู้บริหาร 
ด้านกิจกรรมประจําวันพระ ด้านการส่งเสริมวิถี
พุทธ ด้านการเรียนการสอน ด้านความคิดเห็นของ

บุคลากรในสถานศึกษาและความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรยีน เพือ่ตรวจสอบใหท้ราบวา่ในชว่ง
ทีผ่่านมาสถานศึกษาไดจ้ดัดําเนนิการเพือ่ใหม้ตีวับ่ง
ชีต้ามจดุเนน้ดา้นอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนวิถีพทุธมาก
น้อยเพียงใด (2) ด้านผลสําเร็จตามผลการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของ สมศ. เช่น ด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม ด้าน
คณุภาพผูเ้รียน ดา้นการจดัการศกึษา ดา้นการสรา้ง
สงัคมแห่งการเรยีนรู ้ดา้นอตัลกัษณข์องสถานศกึษา 
และด้านความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษา 
เพื่อตรวจสอบว่าในช่วงที่ผ่านมาสถานศึกษาได้จัด
ดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพเป็น
ไปตามกรอบมาตรฐานการศกึษาท่ีสํานกังานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
กําหนดไว้มากน้อยเพียงใด (3) ด้านผลสําเร็จของ
การบริหารสถานศึกษาตามหลักไตรสิกขา เช่น 
ด้านสถานศึกษา ด้านชุมชนด้านความคิดเห็นของ
บุคลากรในสถานศึกษาและความพึงพอใจของผู้
ปกครองนกัเรยีน เพือ่ตรวจสอบวา่ในชว่งท่ีผา่นมาส
ถานศึกษาได้จัดดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ตามหลักไตรสิกขามากน้อยเพียงใด 
 สําหรับการนําหลักไตรสิกขาไปปฏิบัติ
ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการดาํเนนิการในแตล่ะ
ข้ันตอน ตามผังการนําหลักไตรสิกขาไปใช้ในการ
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องค์กรโดยใช้หลักไตรสิกขาในกรณีอื่นอีก เช่น การบริหารวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ การบริหาร
ในสถานประกอบการ 
 2) ควรมีการวิจัยพุทธวิธีในการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักไตรสิกขา เพื่อนําผลมาใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
 3) ควรมกีารวจิยัผลของการบริหารองคก์รโดยใชห้ลกัไตรสกิขาเปรยีบเทยีบกบัแนวคดิการบรหิาร
องค์กรโดยใช้ศาสตร์สมัยใหม่
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บทคัดย่อ
 แผนทีก่ารใชป้ระโยชน์ท่ีดินเปน็ข้อมลูท่ีมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการวางแผน
เพื่อบริหารและจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ ในอดีตการจัดทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
อาศัยการแปลภาพถ่ายด้วยสายตา แต่ปัจจุบันมีการนําวิธีการประมวลผลข้อมูล
ภาพถา่ยจากดาวเทยีมไปใชอ้ยา่งแพรห่ลาย วธิกีารประมวลผลขอ้มลูดงักลา่วมด้ีวยกนั
หลายวิธี การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการจําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้วยวิธีการจําแนกข้อมูลแบบควบคุมและไม่ควบคุมและทดสอบสอบประสิทธิภาพ
ของวิธีการจําแนกประเภทข้อมูลแต่ละวิธี โดยทําการเปรียบเทียบผลการจําแนก
ประเภทการใชป้ระโยชนท์ีด่นิดว้ยวธิวีธิกีารจําแนกแบบจดักลุม่โดยเรยีงลําดบั เทคนคิ

การวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันแบบทําซํ้า การประยุกต์ทฤษฎีฟัซซีเซต
วิธีการจําแนกแบบระยะทางสั้นที่สุด วิธีการจําแนกแบบสี่เหลี่ยมคู่ขนาน วิธีการ
จําแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม เทียบกับผลจาก
การจําแนกที่ได้จากการตีความภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยสายตา ผลการวิจัย พบว่า 
ผลจากการจําแนกประเภทขอ้มลูด้วยวธิโีครงขา่ยใยประสาทเทียมมคีวามใกลเ้คยีงกบั
ผลผลจากการจําแนกทีไ่ดจ้ากการตคีวามภาพถา่ยจากดาวเทยีมดว้ยสายตามากทีส่ดุ 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากับ 0.27 

คำาสำาคญั : การใชป้ระโยชนท์ีด่นิ, การจําแนกแบบควบคมุ, การจําแนกแบบไมค่วบคมุ

ประสิทธิภาพของวิธีการจำาแนกประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบควบคุมและไม่ควบคุม

The Efficiency of Supervised and Unsupervised 
Land-use Classification

เอกลักษณ์	สลักคำา	1

Ekkaluk Salukkham

1 อาจารย์สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ 
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Abstract
 Land use and land cover maps were 
essential data for resources planning and 
development. In the past, the visual 
interpretation was mainly used in land use 
classification, nowadays, digital image 
processing played an important role and 
widely used. However, there were many 
types of image processing to classify land 
use. This research was conducted with 
objectives of classifying the land use by using 
supervised and unsupervised classification, 
the efficiency of which was tested by 
comparison. The results of land use 
classification by K-means clustering, ISODATA 
clustering, Fuzzy clustering, Minimum 
Distance clustering, Paralellepiped technique,
Maximum Likelihood, and Neural Network 
were compared with the results of land 
us classification analyzed by visual
interpretation. The research results showed 
the consistency of the data classification 
by means of Neural Network clustering and 
visual interpretation at the highest level of 
kappa coefficient (k = 0.27).

Keywords : Land-use, Supervised Classification,
Unsupervised Classification

บทนำา
 ที่ดินเป็นปัจจัยสําหรับผลิตปัจจัยพื้นฐาน
เพือ่การดํารงชวีติของมนษุย ์การเพิม่ขึน้ของจํานวน

ประชากร ส่งผลให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อตอบ
สนองความต้องการพ้ืนฐานเพ่ิมมากข้ึน หากไม่มี
นโยบายและแผนการใช้ที่ดินที่เหมาะสม อาจส่งผล
ให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ตรงตามศักยภาพ ซึ่ง
กอ่ใหเ้กดิปญัหาตามมา ในอดีตการจําแนกประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดินอาศัยการแปลภาพถ่ายทาง
อากาศและ/หรือภาพถา่ยจากดาวเทยีมด้วยสายตา 
แม้วิธีดังกล่าวจะมีความถูกต้องสูงเนื่องจากอาศัย
ประสบการณ์และองค์ประกอบต่างๆ ในการตัดสินใจ
เพ่ือจาํแนกประเภทข้อมลู แต่วธิดัีงกล่าวจาํเปน็ต้อง

อาศัยงบประมาณและระยะเวลานาน  ตลอดจน
ผู้ท่ีทําการจําแนกข้อมูลต้องมีความรู้และมีความ
ชาํนาญ ปจัจุบนัมกีารพัฒนาวธิกีารจําแนกประเภท
ข้อมูลด้วยวิธีการประมวลผลภาพเชิงเลข คือ การ
จาํแนกแบบควบคมุและไมค่วบคมุท่ีได้รับความนยิม
หลายวิธี อาทิ วิธีการจําแนกแบบระยะทางสั้นที่สุด 
(Minimum Distance) วธิกีารจาํแนกแบบสีเ่หล่ียม
คู่ขนาน (Parallelepiped Classification) วิธีการ
จําแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum 
Likelihood) และวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม 
(Neural Network) การจําแนกแบบจัดกลุ่มโดย
เรียงลําดับ (K-Means Clustering) เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันแบบทําซํ้า 
(Iterative Self Organizing Data Analysis
Techniques: ISODATA) และการประยุกต์ทฤษฎี
ฟัซซีเซต การเลือกใช้วิธีเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่
ถกูตอ้งมากทีส่ดุจงึเปน็สิง่สาํคญัอยา่งยิง่ งานวจิยันีม้ี
วตัถปุระสงคใ์นการทดสอบประสทิธภิาพของวธิกีาร
จาํแนกประเภทขอ้มลูแบบตา่งๆ โดยทาํการจาํแนก
ประเภทขอ้มลูการใชป้ระโยชนท์ีด่นิและนําผลลพัธท์ี่
ไดจ้ากการจาํแนกประเภทขอ้มลูแตล่ะวธิไีปทดสอบ
เพือ่เปรยีบเทยีบความถูกต้องของการจาํแนกและหา
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ขอ้สรปุในการเลอืกใชว้ธิกีารจาํแนกขอ้มลูทีใ่หผ้ลลพัธใ์กลเ้คยีงกบัผลการจาํแนกขอ้มลูดว้ยสายตามากทีส่ดุ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. จําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยวิธีการจําแนกแบบควบคุมและไม่ควบคุม
 2. เปรียบเทียบความถูกต้องของวิธีการจําแนกประเภทข้อมูลแต่ละวิธี เพื่อหาวิธีการจําแนก
ประเภทข้อมูลที่มีผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการจําแนกข้อมูลด้วยสายตามากที่สุด

พื้นที่ศึกษา
 พื้นที่ศึกษาครั้งนี้ คือ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ละติจูดที่ 14 องศา 15 ลิปดาเหนือ ถึง 15 องศา 
45 ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 102 องศา 30 ลิปดา กับ 103 องศา 45 ลิปดา ตะวันออก มีพื้นที่
โดยประมาณเท่ากับ 10,397.66 ตารางกิโลเมตร
 

ภาพที่	1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
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ขั้นตอนการวิจัย
 การเก็บและรวบรวมข้อมูล
 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมท่ีใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8 
แนวโคจร (Path) และแถว (Row) ท่ี 127-49, 
127-50, 128-49 และ 128-50 สําหรับแนวโคจร
ที่ 127 และ 128 บันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 8 และ 31 
มีนาคม พ.ศ. 2557 ตามลําดับ ซึ่งเลือกใช้ภาพถ่าย
ให้มีระยะเวลาใกล้เคียงกับช่วงเวลาในปัจจุบันมาก
ที่สุดเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องออกเก็บ
และสํารวจข้อมูลภาคสนาม ซึ่งดําเนินการเมื่อวันที่ 
11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 แต่ช่วงเดือนดังกล่าว
เปน็ชว่งทีม่สีภาพอากาศไม่เอ้ืออํานวยตอ่การนําเอา
ขอ้มลูภาพถา่ยจากดาวเทยีม LANDSAT-8 ไปใชง้าน 
เนือ่งจากขอ้มลูภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8 
เป็นข้อมูลภาพถ่ายระบบแพสซีฟซึ่งมีข้อจํากัดใน
เรื่องของสภาพอากาศ ดังนั้น เพื่อให้ข้อมูลภาพมี
ความสมบูรณ์มากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้ข้อมูล
ภาพในช่วงเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2557 แทน โดยเลอืก
ข้อมูลภาพที่มีเมฆปกคลุมบริเวณพื้นที่ศึกษาน้อย
ที่สุด
 นอกจากข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 
LANDSAT-8 แล้ว การวิจัยคร้ังนี้ได้ทําการปรับ
แก้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินท่ีจัดทําโดยกรม
พัฒนาที่ดินเมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้มีความถูกต้อง
และสอดคลอ้งกบัขอ้มลูภาพถา่ยจากดาวเทยีมมาก
ทีส่ดุ กลา่วคอื ปรบัแกข้อบเขตการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ
แต่ละประเภทให้สัมพันธ์กับภาพถ่ายจากดาวเทียม
ที่นําไปใช้ในการวิจัย ส่วนชั้นข้อมูลถนนจะนําไปใช้
ในการปรับแก้การบิดเบี้ยวเชิงเรขาคณิตของข้อมูล
ภาพถ่าย
 การเตรียมข้อมูลสําหรับการวิเคราะห์

 1. การเตรยีมขอ้มลูภาพถา่ยจากดาวเทยีม
การวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัไดเ้ลอืกใชข้อ้มลูแบนด์ 4, 5 และ 
6 ของภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8 ทําการ
เตรียมข้อมูลโดยวิธีการรวมข้อมูลภาพ (Layers 
Stack) จากนั้นทําการต่อภาพ (Mosaic) เพื่อให้
ข้อมูลภาพครอบคลุมพื้นที่ศึกษา และตัดขอบเขต
ข้อมูลภาพให้เหลือเฉพาะพื้นที่ศึกษาเท่านั้น
 2. การปรับแก้การบิดเบี้ยวของข้อมูล
ภาพถ่ายเมื่อทําการรวมข้อมูลภาพท่ีจะนําไปใช้ใน
การวเิคราะหข์อ้มลูแลว้ ผูว้จิยัไดท้าํการปรบัแกก้าร
บดิเบีย้วเชงิเรขาคณติของขอ้มลูภาพถา่ยโดยอา้งองิ
คา่พกิดัตําแหนง่จากชัน้ขอ้มลูถนนซ่ึงจัดทําโดยกรม
พัฒนาที่ดินเมื่อปี พ.ศ. 2554 การปรับแก้การบิด
เบีย้วเชงิเรขาคณติอาศยัการกําหนดจุดควบคมุภาค
พื้นดิน (Ground Control Point : GCP) และอาศัย
สมการพหุนาม (Polynomial) ลําดับท่ี 2 ในการ
ปรับแก้การบิดเบี้ยวดังกล่าว
 3. การปรบัแกข้อ้มลูการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ผู้วิจัยจึงได้ทําการปรับแก้ขอบเขตการใช้ประโยชน์
ที่ ดินแต่ละประเภทให้มีสอดคล้องกับข้อมูล
ภาพถ่ายจากดาวเทียม โดยทําการแปลภาพถ่าย
จากดาวเทียมด้วยสายตา จําแนกประเภทการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามแบบแผนการจําแนกการใช้
ประโยชนท์ีดิ่นของกรมพฒันาทีดิ่น แบง่ประเภทการ
ใช้ที่ดินออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและ
ที่อยู่อาศัย พ้ืนที่นาข้าว พื้นที่พืชไร่ พื้นที่ไม้ยืนต้น 
พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่แหล่งนํ้าและพื้นที่อื่นๆ เมื่อทําการ
ปรับแก้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว ผู้วิจัยได้
ทําการออกสํารวจภาคสนามเพื่อเป็นการตรวจ
สอบความถูกต้องของข้อมูล โดยทําการออกสํารวจ
ข้อมูลภาคสนามจํานวน 45 จุด ด้วยวิธีการสุ่มเลือก
ให้สอดคล้องกับจํานวนประเภทการใช้ประโยชน์
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ที่ดินทั้ง 7 ประเภท โดยเลือกจุดสํารวจภาคสนาม
ของพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพื้นท่ีนา
ข้าว พื้นที่พืชไร่ พื้นที่ไม้ยืนต้น พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่แห
ล่งนํ้า ประเภทละ 7 จุด และพื้นที่ชุมชนและที่อยู่
อาศัย และพ้ืนที่อื่นๆ ประเภทละ 5 จุด เมื่อออก
สํารวจภาคสนามแล้ว หากมีข้อมูลที่ทําการจําแนก
ประเภทผิดพลาด ผู้วิจัยได้ดําเนินการปรับแก้ให้มี
ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การจําแนกประเภทข้อมูล
  1.1 การจําแนกแบบควบคุม
  การจําแนกแบบควบคุมในการวิจัย
ครั้งน้ีทําการเลือกพื้นที่ต้นแบบตามประเภทการใช้
ประโยชนท์ีด่นิทัง้ 7 ประเภท โดยเลอืกพืน้ท่ีต้นแบบ
ประเภทละ 5 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 35 ตัวอย่าง เพื่อ
ให้สอดคล้องกับจํานวนจุดสํารวจภาคสนามที่สุ่ม
เลือกจุดสํารวจอย่างน้อยประเภทละ 5 จุด พื้นท่ี
ต้นแบบที่เลือกจะถูกนําไปสร้างเป็นกลุ่มข้อมูล
เชิงสถิติ (Signature Set) และนําไปวิเคราะห์การ
แยกออกจากกันของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มด้วย
วิธี Transformed Divergence เมื่อได้กลุ่มพ้ืนที่
ต้นแบบแล้ว ทําการจําแนกประเภทข้อมูลโดยใช้วิธี
การจําแนกแบบระยะทางสั้นที่สุด วิธีการจําแนก
แบบสีเ่หลีย่มคูข่นาน วธิกีารจาํแนกแบบความนา่จะ
เป็นสูงสุดและวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม ผลลัพธ์
ทีไ่ดจ้ากแตล่ะวธิจีะถกูจดักลุม่ขอ้มลูใหมใ่หม้จํีานวน 
7 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลอ้างอิง
  1.2 การจําแนกแบบไม่ควบคุม
  สาํหรบัการจาํแนกแบบไมค่วบคมุ เลอืก
ใชว้ธิกีารจําแนกแบบจดักลุม่โดยเรยีงลําดบั เทคนคิ
การวเิคราะหข์อ้มลูใหเ้ปน็ระบบเดยีวกนัแบบทาํซํา้

และการประยุกต์ทฤษฎีฟัซซีเซต ซึ่งเป็นวิธีที่ได้
ความนิยมและนําไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยกําหนด
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 35 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ
จํานวนกลุ่มพื้นที่ต้นแบบท่ีนําไปใช้ในการจําแนก
แบบควบคมุ ผลลัพธท์ีไ่ด้จากแต่ละวธิจีะถกูจัดกลุ่ม
ข้อมูลใหม่ให้มีจํานวน 7 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลอ้างอิง
 2. การปรับแต่งข้อมูลหลังการจําแนก
 ผลลัพธ์จากการจําแนกจะถูกนํามาจัด
กลุ่มข้อมูลใหม่ ข้อมูลที่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทเดียวกนัจะถกูจดักลุม่ใหมเ่ปน็กลุม่เดียวกนั 
ผลลัพธ์สุดท้ายจากการจัดกลุ่มใหม่จะได้พื้นที่ที่มี
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 7 ประเภท สอดคล้องกับชั้น
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีทําการปรับแก้ข้างต้น 
จากนั้นทําการปรับแต่งข้อมูลด้วยการกรองแบบ 
Sieve Filter เพ่ือรวมกลุ่มข้อมูลที่มีขนาดเล็กเข้า
ด้วยกัน ข้อมูลผลลัพธ์ท่ีได้จะมีความสมํ่าเสมอของ
ขอ้มลูมากยิง่ขึน้ เมือ่ทําการปรบัแต่งขอ้มลูหลังจาก
การจําแนกแล้ว ผู้วิจัยได้ทําการปรับแก้รหัสของ
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีความสอดคล้อง
กบัชัน้ขอ้มลูการใชป้ระโยชนท์ีด่นิเพือ่นําไปใชใ้นการ
ทดสอบความถูกต้อง
 3. การทดสอบความถูกต้อง
 การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่ผ่านการปรับแก้เป็นข้อมูลอ้างอิง ส่วนข้อมูล
ผลลัพธ์จากการจําแนกข้อมูลแต่ละวิธีเป็นข้อมูล
สําหรับทดสอบ ข้อมูลอ้างอิงท่ีนํามาใช้จะถูกแปลง
ให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลแรสเตอร์และกําหนด
ขนาดของจุดภาพเท่ากับ 30 x 30 เมตร เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ากการจาํแนกดว้ยขอ้มูล
ภาพถ่ายจากดาวเทียม เมื่อทําการแปลงข้อมูล
อา้งองิแลว้ ทาํการทดสอบความถกูตอ้งโดยอาศยัคา่
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ความแมน่ยาํทัง้หมด คา่ความแมน่ยาํของขอ้มูลอา้งองิ คา่ความแมน่ยาํของขอ้มูลทดสอบและคา่สมัประสทิธิ์
แคปปา

ผลการวิจัย
 การจําแนกประเภทข้อมูลด้วยวิธีการจําแนกแบบควบคุมและไม่ควบคุม
 ผลการจําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยวิธีการแปลภาพถ่ายด้วยสายตา วิธีการจําแนก
แบบจัดกลุ่มโดยเรียงลําดับ เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันแบบทําซํ้า การประยุกต์ทฤษฎี
ฟัซซีเซต การจําแนกแบบระยะทางสั้นที่สุด การจําแนกแบบสี่เหลี่ยมคู่ขนาน การจําแนกแบบความน่าจะ
เป็นสูงสุดและวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 2

ตารางที่	1	การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ปี พ.ศ. 2557

หมายเหตุ :  (1) การแปลภาพถ่ายด้วยสายตา  (5) วิธีการจําแนกแบบระยะทางสั้นที่สุด

  (2) วิธีการจําแนกแบบจัดกลุ่มโดยเรียงลําดับ (6) วิธีการจําแนกแบบสี่เหลี่ยมคู่ขนาน

  (3) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันแบบทําซํ้า  (7) วิธีการจําแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด

  (4) การประยุกต์ทฤษฎีฟัซซีเซต  (8) วิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม

วิธีการ

จำาแนก

ขนาดพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ	(หน่วย	:	ตารางกิโลเมตร)

พื้นที่ชุม

ชนฯ

พื้นที่

นาข้าว

พื้นที่

พืชไร่

พื้นที่

ไม้ยืนต้น

พื้นที่

ป่าไม้

พื้นที่แห

ล่งนำ้า
พื้นที่อื่นๆ รวม

1 689.88 6191.84 1037.10 840.61 1168.85 367.10 102.28 10,397.66

2 578.99 4,953.06 2,032.10 1,717.08 824.61 236.94 54.89 10,397.66

3 1,597.84 4,454.55 2,507.28 403.36 943.10 386.58 104.98 10,397.66

4 616.82 4,827.32 1,773.45 848.70 1,657.27 391.77 282.31 10,397.66

5 109.62 6,244.86 637.37 353.94 2,667.97 265.77 118.16 10,397.66

6 333.43 4,364.58 3,008.59 584.40 1,736.10 166.22 204.34 10,397.66

7 406.94 5,496.96 1,437.92 587.58 2,171.57 93.79 202.87 10,397.66

8 212.14 5,934.75 1,022.68 474.94 2,396.56 148.77 207.85 10,397.66
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ภาพที่	1 ผลจากการจําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยวิธีการจําแนกแบบต่างๆ
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 หากพจิารณาจากขนาดพืน้ทีข่องการใชป้ระโยชนท์ีดิ่นแต่ละประเภท โดยอา้งองิขอ้มลูจากวธิกีาร
แปลภาพถ่ายด้วยสายตาซึ่งใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการจําแนกแต่ละวิธีแล้ว 
พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์มีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบของพื้นที่นาข้าว รองลงมาคือ พื้นที่
ประเภทป่าไม้และพืชไร่ ตามลําดับ 
 ขณะทีผ่ลจากการจาํแนกประเภทขอ้มลูดว้ยวธีิการจาํแนกแบบไมค่วบคุม ผลการจาํแนกขอ้มลู พบ
ว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ประเภทนาข้าวและพืชไร่ ตามลําดับ ส่วนพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามจะ
แตกต่างกันไปแต่ละวิธี กล่าวคือ ผลจากการจําแนกด้วยวิธีการจําแนกแบบจัดกลุ่มโดยเรียงลําดับ เทคนิค
การวเิคราะหข์อ้มลูใหเ้ป็นระบบเดียวกนัแบบทําซ้ําและการประยกุต์ทฤษฎฟีซัซีเซต จะเป็นพืน้ทีป่ระเภทไม้
ยนื ชุมชนและทีอ่ยูอ่าศยั และพ้ืนท่ีป่าไม ้ตามลําดบั สว่นผลจากการจําแนกประเภทขอ้มลูดว้ยวธีิการจําแนก
แบบควบคุม ได้แก่ วิธีการจําแนกแบบระยะทางสั้นที่สุด วิธีการจําแนกแบบสี่เหลี่ยมคู่ขนาน วิธีการจําแนก
แบบความน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีโครงข่ายใยประสาทเทียมนั้น ผลการจําแนกข้อมูล พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่
ของจงัหวดับรุรีมัยม์กีารใชป้ระโยชนท์ีด่นิรปูแบบของพ้ืนท่ีนาข้าว ปา่ไมแ้ละพืชไร่ ตามลําดับ ซ่ึงใกล้เคยีงกบั
ผลจากจําแนกประเภทขอ้มลูดว้ยการแปลภาพถา่ยดว้ยสายตา ยกเวน้ วธิกีารจําแนกแบบสีเ่หลีย่มคูข่นานที่
มผีลลพัธ์จากการจําแนกแตกตา่งจากวธิกีารจําแนกแบบอืน่ๆ กลา่ว ผลลพัธจ์ากวธิกีารจําแนกแบบสีเ่หลีย่ม
คู่ขนานนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบของพื้นที่นาข้าว แต่พื้นที่ที่มีขนาดรองลงมา
เป็นพื้นที่ประเภทพืชไร่และป่าไม้ ตามลําดับ

 การทดสอบประสิทธิภาพของการวิเคราะห์แต่ละวิธี
 ผลลัพธ์ที่ได้จากการจําแนกประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยวิธีการจําแนกแต่ละวิธีจะถูกนําไป
สร้างตารางเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ความผิดพลาด (Confusion Matrix) เพ่ือทดสอบค่าความถูกต้องเปรียบ
เทียบกับข้อมูลอ้างอิงซึ่งได้จากการแปลภาพถ่ายด้วยสายตา ซ่ึงได้ผลจากการทดสอบค่าความถูกต้อง ดัง
แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่	3	ผลการทดสอบความถูกต้องของวิธีการจําแนกแต่ละวิธี

วิธีการ
จำาแนก ค่าสถิติ

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ป่าไม้ แหล่งนำ้า ชุมชน อื่นๆ

K-
M

ea
ns

User 0.59 0.25 0.38 0.55 0.16 0.08 0.09

Producer 0.73 0.13 0.19 0.66 0.29 0.11 0.90

Overall 0.48

Kappa 0.23

IS
O

DA
TA

User 0.54 0.29 0.20 0.56 0.18 0.20 0.09

Producer 0.73 0.12 0.43 0.60 0.19 0.09 0.16

Overall 0.45

Kappa 0.20

Fu
zz

y

User 0.59 0.25 0.28 0.63 0.19 0.09 0.12

Producer 0.75 0.15 0.29 0.41 0.19 0.11 0.05

Overall 0.48

Kappa 0.23

M
in

im
um

 
Di

st
an

ce

User 0.66 0.26 0.25 0.66 0.10 0.07 0.14

Producer 0.74 0.19 0.36 0.34 0.52 0.13 0.09

Overall 0.52

Kappa 0.25

Pa
ra

lle
le

pi
pe

d User 0.55 0.42 0.26 0.64 0.11 0.06 0.14

Producer 0.77 0.14 0.38 0.40 0.30 0.14 0.09

Overall 0.47

Kappa 0.23

M
ax

im
um

 
Li

ke
lih

oo
d

User 0.74 0.14 0.18 0.71 0.17 0.03 0.11

Producer 0.73 0.24 0.44 0.30 0.26 0.29 0.14

Overall 0.56

Kappa 0.26

Ne
ur

al
 

Ne
tw

or
k

User 0.71 0.21 0.23 0.70 0.12 0.04 0.14

Producer 0.74 0.22 0.41 0.32 0.36 0.17 0.09

Overall 0.55

Kappa 0.27
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 การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการ
จําแนกแต่ละวิธีอาศัยข้อมูลที่ ได้จากการแปล
ภาพถา่ยดว้ยสายตาเป็นข้อมลูอา้งองิ แลว้นาํผลลพัธ์
จากการจําแนกประเภทข้อมูลแต่ละวิธีไปทําการ
ทดสอบด้วยค่าสถิติ 
 1. การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการ
จําแนกแบบไม่ควบคุม
 วิธีการจําแนกประเภทข้อมูลแบบไม่
ควบคุมที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ วิธีการจําแนก
แบบจัดกลุ่มโดยเรียงลําดับ เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันแบบทําซํ้าและการประ
ยุกต์ทฤษฎีฟัซซีเซต ผลการวิจัย พบว่า วิธีการ
จําแนกแบบจัดกลุ่มโดยเรียงลําดับและการประ
ยุกต์ทฤษฎีฟัซซีเซต มีค่าความถูกต้องโดยรวมและ
ค่าสัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากัน คือ มีค่าเท่ากับ 0.48 
และ 0.23 ตามลําดับ ส่วนเทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกันแบบทําซํ้ามีค่าค่าความ
ถูกต้องโดยรวมและค่าสัมประสิทธิ์แคปปาน้อยกว่า
สองวิธีแรก คือ มีค่าเท่ากับ 0.45 และ 0.20 ตาม
ลําดับ
 2. การทดสอบประสิทธิภาพของวิธีการ
จําแนกแบบควบคุม
 วธิกีารจาํแนกประเภทขอ้มลูแบบควบคมุที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ วิธีการจําแนกแบบระยะ
ทางสั้นที่สุด วิธีการจําแนกแบบสี่เหลี่ยมคู่ขนาน 
วิธีการจําแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดและวิธี
โครงข่ายใยประสาทเทียม ผลการวิจัย พบว่า วิธี
การจําแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุด วิธีโครงข่าย
ใยประสาทเทียมและวิธีการจําแนกแบบระยะทาง
สั้นที่สุด มีค่าความถูกต้องโดยรวมสูงที่สุด คือ มีค่า
เท่ากับ 0.56, 0.55 และ 0.47 ตามลําดับ ส่วนวิธีที่
มีค่าสัมประสิทธิ์แคปปาสูงที่สุด คือ วิธีโครงข่ายใย

ประสาทเทียม วิธีการจําแนกแบบความน่าจะเป็น
สูงสุดและวธิกีารจาํแนกแบบระยะทางส้ันทีสุ่ด โดย
มีค่าเท่ากับ 0.27, 0.26 และ 0.25 ตามลําดับ ส่วน
วิธีการจําแนกแบบสี่เหลี่ยมคู่ขนานมีค่าสถิติทั้งสอง
ค่าตํ่ากว่าวิธีอื่นๆ

สรุปผลการวิจัย
 การวิ จัยครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยวิธีการ
จาํแนกแบบต่างๆ และทาํการทดสอบประสทิธิภาพ
ของวิธีการจําแนกประเภทข้อมูลแต่ละวิธีเพื่อ
วิเคราะห์หาวิธีที่ให้ผลลัพธ์จากการจําแนกประเภท
ข้อมูลใกล้เคียงกับวิธีการแปลภาพถ่ายด้วยสายตา
มากที่สุด การวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้
 วิธีการจําแนกประเภทข้อมูลแบบควบคุม
จะมีประสิทธิภาพในการจําแนกประเภทข้อมูลได้
ใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายด้วย
สายตามากกว่าวิธีการจําแนกประเภทข้อมูลแบบ
ไม่ควบคุม โดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์แคป
ปา เนื่องจากค่าสถิติดังกล่าวบ่งบอกถึงระดับความ
สัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสองกลุ่มที่นําไปทดสอบ 
 ส่วนวิธีที่ให้ผลจากการจําแนกประเภท
ข้อมูลใกล้เคียงกับผลจากการแปลภาพถ่ายด้วย
สายตามากที่สุด คือ วิธีโครงข่ายใยประสาทเทียม 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากับ 0.27 ส่วนวิธี
ที่ให้ผลลัพธ์จากการจําแนกประเภทข้อมูลที่ใกล้
เคียงกับผลจากการแปลภาพถ่ายรองลงมา คือ วิธี
การจําแนกแบบความน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีการ
จําแนกแบบระยะทางสั้นที่สุด ตามลําดับ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์แคปปาเท่ากับ 0.26 และ 0.25 ตาม
ลําดับ 
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อภิปรายผล
 ผลลพัธจ์ากการจําแนกประเภทขอ้มลูดว้ย
วิธีการจําแนกแบบควบคุมมีความสัมพันธ์กับข้อมูล
อ้างอิงซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้จากการแปลภาพถ่ายด้วย
สายตามากกว่าผลลัพธ์จากการจําแนกประเภท
ข้อมูลด้วยวิธีการจําแนกแบบไม่ควบคุม เนื่องจาก
วิธีการจําแนกแบบควบคุมนั้น ผู้วิเคราะห์ข้อมูล
จําเป็นต้องเลือกพื้นที่ต้นแบบให้กับคอมพิวเตอร์
เพ่ือนําไปสร้างกลุ่มข้อมูลเชิงสถิติสําหรับจําแนก
ประเภทข้อมูล วิธีดังกล่าวจึงเป็นวิธีที่ต้องอาศัย
ความรู้ความสามารถของผู้วิเคราะห์ร่วมด้วย ขณะ
ที่วิธีการจําแนกประเภทข้อมูลแบบไม่ควบคุมนั้น 
ผู้วิเคราะห์ไม่ได้เป็นผู้เลือกพื้นที่ต้นแบบ เพียงแต่
ผู้วิเคราะห์จะต้องกําหนดจํานวนของกลุ่มตัวอย่าง
ให้กับคอมพิวเตอร ์การจดักลุม่และจาํแนกประเภท
ข้อมูลจึงอาศัยเพียงค่าสถิติ แต่วิ ธีการจําแนก
แบบควบคุมซึ่งมีการเลือกพื้นที่ต้นแบบจะอาศัย
ประสบการณ์และความรู้ของผู้วิเคราะห์ร่วมด้วย 
จึงสามารถเลือกพื้นท่ีต้นแบบที่มีความเหมาะสมได้
มากกว่า ดังนั้น วิธีการจําแนกแบบควบคุมจึงขึ้นอยู่
กับความสามารถของผู้วิเคราะห์ในการเลือกพื้นที่
ต้นแบบที่เป็นตัวอย่างของข้อมูลว่าจะเลือกพื้นที่
ต้นแบบได้ดีเพียงใด หากผู้วิเคราะห์สามารถเลือก
พ้ืนที่ต้นแบบได้ครอบคลุมและเหมาะสมจะส่งผล
ให้ผลจากการวิเคราะห์มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 สําหรับข้อเสนอแนะในการการจําแนก
ประเภทข้อมูลเพ่ือใช้ในการจัดทําแผนท่ีการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ควรทําการจําแนกประเภทข้อมูล
ด้วยวิธีการจําแนกแบบควบคุม โดยเลือกใช้วิธีโครง
ขา่ยใยประสาทเทยีมทีม่คีวามใกลเ้คยีงกบัผลลพัธท์ี่
ได้จากการแปลภาพถ่ายด้วยสายตามากทีส่ดุ สว่นวธิี
การจําแนกประเภทข้อมลูแบบไมค่วบคมุนัน้ เหมาะ
สําหรับการนําไปจําแนกประเภทข้อมูลเพื่อทําการ
ทดสอบเบื้องต้นว่า ข้อมูลที่ต้องการมีวิเคราะห์มี
จํานวนกลุ่มหรือประเภทข้อมูลแบบใดบ้าง ก่อน
ทําการแปลภาพถ่ายด้วยสายตาหรือการจําแนก
ประเภทข้อมูลแบบควบคุม ซึ่งอาจส่งผลให้ผลจาก
การวิเคราะห์มีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้ 
วิธีการจําแนกประเภทข้อมูลแบบไม่ควบคุมเหมาะ
สําหรับผู้วิเคราะห์ที่ขาดความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ศึกษา
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลไม่สามารถเลือก
กลุ่มตัวอย่างหรือพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือนําไปใช้จําแนก
ประเภทข้อมูลด้วยวิธีการจําแนกแบบควบคุมได้
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิคณุภาพมีความมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาประวตั ิ
สภาพสงัคม และวฒันธรรมของกลุ่มชาติพันธุล์าวโซ่ง ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออูท่อง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 2) ศึกษาบทเพลง คุณลักษณะทางดนตรีและบทบาทหน้าท่ีทาง
ดนตรีในสังคมลาวโซ่ง ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มชาติพันธ์ุลาวโซ่ง ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรีอพยพมาจากจังหวัดเพชรบุรี มีการประกอบอาชีพหลักคือการทํานา 
ด้วยความทันสมัยของบ้านเมือง ทําให้สังคมภายในกลุ่มเปิดรับสังคมภายนอกมากย่ิงข้ึน
จึงทําให้ประเพณีและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมปัจจุบัน การละ
เล่นของชาวลาวโซ่งถูกจัดให้เป็นการแสดงประจําปีเพ่ือความบันเทิงเท่านั้นบทเพลง
ท่ีสําคัญของชาวลาวโซ่ง ได้แก่ บทเพลงแคนลายสุดสะแนนโซ่ง, บทเพลงแคนลาย
เวียง และบทเพลงแคนลายแมลงภู่ตอมดอก เครื่องดนตรีที่พบ ได้แก่ แคนเจ็ด, แคน
แปด, ฉิง่, ฉาบ, กลองทรโีอ หรือกลองสามใบ และกลองใหญบ่ทบาทหนา้ทีท่างดนตรี
ในสังคมลาวโซ่ง ได้แก่ บทบาทหน้าที่ทางนันทนาการของชาวลาวโซ่ง, บทบาทด้าน
ความเชือ่และพิธกีรรมของชาวลาวโซง่, บทบาททางดา้นความสมัพนัธท์ีม่ใีนสงัคมของ
ชาวลาวโซง่, บทบาทหนา้ท่ีการสบืทอดดนตรขีองชาวลาวโซ่ง และ บทบาทหนา้ทีก่าร
อนุรักษ์ดนตรี และวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่ง

ดนตรีและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง	
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Abstract
 This research used a qualitative 
research with these objectives: 1) to study 
background, social condition, and culture 
of Lao-song ethnic group at Don Makluea 
sub-district, U-Thong district, Suphan Buri 
province, and 2) to study song lyrics, musical 
characteristics and role of music in society 
of Lao-song ethnic group at Don Makluea 
sub-district, U-Thong district, Suphan Buri 
province. The results of this research indicat-
ed that Lao-song ethnic group moved from 
Petchaburi province, and most of them were 
farmers. With modernization of the country, 
the external societies were increasingly
accepted by the internal societies. Lao-song 
ethnic groups’ culture and tradition were 
also affected by the present society. Their 
tradition and recreation were annually held 
only for entertainment. The important songs 
used in Lao-song people’s ways of daily life 
are Khaen song of Lai Sutsanaen Song, Khaen 
song of Lai Wiang and Khaen song of Maeng 
Phu Tom Dok. The musical instruments were 
7-piped mouth organ, 8-piped mouth organ, 
small cup-shaped cymbals, and Big Cup 
shaped cymbals, Trio Drums, and big drums. 
Role of music in society of Lao-song included 
Lao-song people’s creational roles, Lao-song 

people’s belief and ritual, Lao-song people’s 
social relationship roles, Lao-song people’s 
musical inheritance roles, Lao-song people’s 
musical and cultural conservational roles.

Keyword : Music and Performance, Loa Song 
ethnic group, Suphan Buri province, Don 
Makluea Sub-District

บทนำา
 ดนตรีเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมท่ีถูก
สร้าง และพัฒนาควบคู่กับสังคมมนุษย์มาเป็นเวลา
นาน และมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ตลอด ดนตรี
จึงเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษย์จึงยากท่ีจะแยกออก
จากกันได้ เน่ืองจากศิลปะเป็นปัจจัยท่ีห้าของมนุษย์ท่ี
สร้างข้ึนเพ่ือระบายความรู้สึกของชีวิตซ่ึงอาจจะเป็น
ท้ังความทุกข์และความสุข ดนตรีก็ถือเป็นศิลปะอย่าง
หน่ึงท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชีวิตเช่นกัน โดยเฉพาะดนตรีพ้ืนบ้านมีความ
เก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของแต่ละท้องถ่ิน มีการถ่ายทอด
สืบเน่ืองกันมาของชาวบ้านเพ่ือเป็นเคร่ืองกล่อมเกลา
จิตใจของมนุษย์ให้มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
และเป็นส่วนหน่ึงในการดํารงชีวิตของมนุษย์ต้ังแต่
เกิดจนกระท่ังตาย ดนตรีจึงมีความเก่ียวข้องท้ังใน
ด้านความบันเทิงและในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ ท่ีอยู่คู่
มากับมนุษย์เช่นกัน น้ันก็เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทําให้เราได้
ทราบว่า ดนตรีมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์โดยตรง 
(สุกรี เจริญสุข, 2532 : 113)
 ตําบลดอนมะเกลือเป็นตําบลหน่ึงที่ ต้ัง
อยู่ในอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ทางภาค
กลางของประเทศไทย มีอาณาเขตติดกับจังหวัด
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กาญจนบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 
และสิงห์บุรี ซึ่งในตําบลดอนมะเกลือ อําเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ที่อพยพ
มาจากจังหวัดเพชรบุรีได้เข้ามาอาศัยอยู่
 ลาวโซ่งที่อาศัยอยู่ในตําบลดอนมะเกลือ
แห่งนี้พบว่า มีปัญหาในเรื่องประวัติความเป็นมา 
สภาพสงัคมและวัฒนธรรม ผูค้นในหมูบ้่านสว่นใหญ่
ไม่ค่อยเห็นความสําคัญของประวัติในกลุ่มชาติพันธุ์
ของตน โดยเฉพาะวัยรุ่นในหมู่บ้าน ผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาส่วนใหญ่เป็นคนที่อยู่
ในวัยกลางคน และคนชรา ส่วนสภาพสังคม และ
วฒันธรรมยงัเปน็คนทีอ่ยูใ่นวยักลางคน และคนชรา
ท่ียงัปฏบิตัยิดึถอืประเพณี และวฒันธรรมสมยักอ่นที่
สบืตอ่กนัมา สว่นในกลุม่วยัรุน่ไมค่อ่ยใหค้วามสาํคัญ
มากนกั เพราะสงัคมในปัจจบัุนมคีวามทันสมยัท้ังใน
ดา้นเทคโนโลย ีการคมนาคมทีเ่ขา้ถงึชมุชนไดง้า่ย จงึ
ทําให้วัยรุ่นส่วนใหญ่ในกลุ่มเปิดรับสังคมภายนอก
กลุ่มของตนเอง ส่วนในด้านบทเพลง คุณลักษณะ
ทางดนตร ีและบทบาทหน้าทีท่างดนตรใีนสงัคมลาว
โซง่นัน้ ชาวบา้นสว่นใหญไ่มใ่หค้วามสําคญัเทา่ทีค่วร 
จงึทําให้วงดนตรใีนหมูบ้่านขาดรายได ้เน่ืองจากงาน
ประจาํปจีดัขึน้ครัง้เดยีว และงานดนตรใีนหมูบ่า้นมี
น้อยสมาชิกในวงดนตรีจึงหันไปประกอบอาชีพอื่น 
และหันไปเล่นกับวงอื่นที่อยู่ภายนอกหมู่บ้านแทน 

ทําให้วงดนตรีในหมู่บ้านมีน้อย อันเนื่องมาจาก
รายไดใ้นการเล่นดนตรีไมเ่พยีงพอ และมงีานนอ้ยลง
มีความสุ่มเสี่ยงที่การแสดงดนตรีจะสูญหายไป
ในอนาคตอันใกล้นี้
 จากความสําคัญที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาดนตรีและการแสดงของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออู่ทอง 
จงัหวดัสพุรรณบรุ ีซึง่ผลการศกึษาจะเป็นประโยชน์

ในด้านดนตรีวทิยาและกอ่ใหเ้กดิความรู้ความเขา้ใจ
ในด้านประวัติ สภาพสังคม วัฒนธรรมประเพณี 
บทเพลงและคุณลักษณะทางดนตรีและบทบาท
หน้าท่ีทางดนตรีในสังคมลาวโซ่ง และตระหนักถึง
คณุคา่ความสาํคญัภูมปิญัญาของชาวบา้นมากยิง่ขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา สภาพ
สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง 
ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 2. เพ่ือศึกษาบทเพลง คุณลักษณะทาง
ดนตร ีและบทบาทหนา้ทีท่างดนตรใีนสงัคมลาวโซง่
ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอบเขตการวิจัย
 1. ศึกษาประวัติความเป็นมา สภาพสังคม 
และวัฒนธรรมของกลุม่ชาติพนัธุล์าวโซ่ง ตําบลดอน
มะเกลือ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 2. ศกึษาบทเพลง คณุลกัษณะทางดนตรีใน
ประเพณีของลาวโซ่ง และบทบาทหน้าที่ทางดนตรี
ในสังคมลาวโซ่ง ตําบลดอนมะเกลือ อําเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง ดนตรีและการแสดงของ
กลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่งตําบลดอนมะเกลือ อําเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีดําเนินการ
วิจัย ดังต่อไปนี้
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย
  1.1 แบบสาํรวจ (Preliminary Survey
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Form) เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยทําขึ้น เพื่อใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลทั่วไป หรือประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
โดยผูว้จิยักาํหนดขอ้มลูเกีย่วกบั ดนตรแีละการแสดง 
กลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ในตําบลดอนมะเกลือ อําเภอ
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
  1.2 แบบสังเกต (Observation) ใช้
สาํหรบับนัทกึขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสงัเกตทัง้การสงัเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และ
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non Participant 
Observation)
 2. แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) 
มี 2 แบบ คือ 
  2.1 สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview Form) 
  2.2 สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interview Form)
 3. กลอ้งบนัทกึภาพ และเครือ่งบันทึกเสยีง
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ขอ้มลูโดยยดึหลกัขอ้มลูทีม่ลีกัษณะทีส่อดคลอ้งทีมุ่ง่
หมายเกีย่วกบัการวจิยั สามารถตอบคําถามของการ
วจัิยไดต้ามทีกํ่าหนดไวซ้ึง่มวีธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ดังนี้
  4.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร 
เป็นข้อมูลที่เก็บได้จากเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
  4.2 ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับ
ประเพณี ศิลปะการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง 
แนวคิดและทฤษฎีด้านสังคมวิทยา สุนทรียศาสตร์ 

พื้นที่การศึกษา และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย

  4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาค
สนาม เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการลงพื้นที่จริง 
โดยวธิกีารสํารวจจากแบบสํารวจ การสัมภาษณโ์ดย
ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interviews) และแบบสมัภาษณแ์บบไมมโีครงสรา้ง 
(Non Structured Interviews) แบบสังเกต
(Observation) ทัง้แบบมสีว่นรว่มและไมม่สีว่นรว่ม
 5. การจัดกระทําข้อมูล
 ผู้วิจัยได้นําข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 
ข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและข้อมูลจากการ
บันทึก ข้อมูลภาคสนาม โดยจําแนกข้อมูลออกตาม
ประเด็นความมุ่งหมายของวิจัยที่ตั้งไว้ และตรวจ
สอบความสมบรูณ ์ความถูกตอ้งอกีครัง้หนึง่วา่ขอ้มลู
ที่ได้ตรงกับวัตถุประสงค์และเหมาะสมพร้อมแก่
การนําไปวิเคราะห์สรุปผลหรือไม่ ในกรณีที่ข้อมูล

ไม่สอดคล้องกัน ผู้วิจัยจะใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า
(Triangulation) หากมีข้อมูลส่วนใดไม่สมบูรณ์
ผู้วิจัยจะทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ข้อมูล
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อเท็จจริง ทฤษฎี 
และเหตุผล กล่ันกรอง เลือกเฟ้นเอาเฉพาะผลท่ีผ่าน
การพิจารณาอย่างรอบคอบ จากหลายแหล่งและ
หลายแง่มุมที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามและข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
โดยจําแนกออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) จําแนกข้อมูล
ออกเป็นหมวดหมู่ ตามวัตถุประสงค์และข้อมูล
การวิจัย 2) วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลตาม
คุณลักษณะ และความแตกต่างของข้อมูล พร้อม
กับบันทึก แจกแจงข้อมูลตามวัตถุประสงค์ในเชิง
พรรณนาความประเด็นการวิจัยที่กําหนดไว้ 
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สรุปผลการวิจัย
 1.	 ผลการวิจัยประวัติความเป็นมา	
สภาพสังคม	 และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
ลาวโซ่ง	ตำาบลดอนมะเกลือ	อำาเภออู่ทอง	จังหวัด
สุพรรณบุรี
  1.1 ประวัติความเป็นมา
  ลาวโซ่ง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐาน
เดมิอยูใ่นแคว้นสบิสองจไุท ซึง่มทีีต้ั่งอยูใ่นแถบแมน่ํ้
าดํา และแมน้ํ่าแดง ปจัจบุนัอยูใ่นเขตเวยีดนามเหนอื
ตอนเชื่อมต่อกับลาว และจีนตอนใต้ (วาสนา อรุณ
กิจ, 2528 : 2) ลาวโซ่งมีชื่อเดิมเรียกกันว่าไทดํา 
หรือ “ผู้ไทดำา” (Black Tai) เพราะนิยมสวมใส่เสื้อ
สีดําล้วน ลาวโซ่งกลุ่มนี้ได้ถูกกวาดต้อนเข้ามาใน
ประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์
ตอนต้น คนไทยภาคกลางเรียกกันว่า “ลาวทรงดํา” 
เพราะเข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกับลาว และอพยพเข้า
มาพรอ้มกนักบัลาวกลุ่มอืน่ๆ ตอ่มาชือ่เดิมไดห้ดหาย
ลงคําว่า “ดำา” หายไปนิยมเรียกกันในปัจจุบันว่า 
“ลาวทรง” หรือ “ลาวโซ่ง” จนบางคร้ังไม่ทราบ
ว่าลาวโซ่งนี้ก็คือพวกไทดํานั่นเอง (สุมิตร ปิติพัฒน์ 
และคณะ, 2521 : 2) แคว้นสิบสองจุไทประกอบ
ด้วยเมืองสําคัญ สิบสองเมือง หรือสิบสองจุ แต่ละจุ
หรอืแขวงประกอบดว้ยเมอืงเลก็ๆ และหมูบ้่านทีอ่ยู่
ใกล้กันโดยอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองใน
แขวงนั้นๆ แต่ละเมืองมีการปกครองที่เป็นอิสระต่อ
กนั บางเมืองเก่ียวพนักนั โดยเปน็ญาต ิหรอืแตง่งาน
กัน ตามพงศาวดารเมืองไล หรือไลเจา (Lai Chaw) 
กล่าววา่เมอืงทีพ่วกผูไ้ทดําอาศยัอยู ่คอื “แถน” หรือ 
“เมืองแถง” หรือ “เมืองทันต์” ปัจจุบันคือ “เมือง
เดียนเบียนฟ”ู (Dien Bien Phu) ประเทศเวียดนาม
เป็นเมืองศูนย์กลางที่สําคัญ เมืองควาย หรือเมือง
กาย เมืองตุง เมืองม่วย หรือม่วน เมืองลา เมืองหวัด 

เมืองซาง เมืองโมะ รวม 8 เมืองกับเมืองที่ผู้ไทขาว
อาอยู่ 4 เมือง คือ เมืองไล เมืองเจียน เมืองมุน และ
เมืองบาง รวมทั้งหมด 12 เมือง เมืองดังกล่าวเรียก
ว่า แคว้นสิบสองจุไท หรือสิบสองผู้ไท ในการแบ่ง
เขตของแต่ละจุนั้น เป็นไปตามธรรมชาติของพื้นที่ 
โดยอาศัยลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวพรมแดน 
เช่น ลําห้วย ภูเขา ป่าไม้ ไม่มีการเขียนแผนที่แบ่ง
อาณาเขตแน่นอนหมู่บ้านใดข้ึนอยู่กับเมืองใดก็ข้ึน
อยูก่บัความสะดวก ความใกลช้ดิทางพืน้ที ่และความ
สัมพันธ์ของความเป็นญาติ แคว้นสิบสองจุไทมิได้มี
การรวบรวมการปกครองให้เป็นอาณาจักรอันหนึ่ง
อันเดียวกัน (นําพวัลย์ กิจรักษ์กุล, 2532 : 23 - 24)
 ชาวลาวโซ่งอพยพเข้าสู่ประเทศไทยหลาย
ครั้งด้วยเหตุผลทางสงคราม โดยอพยพผ่านลงมา
ทางเวียดนามเหนือ ลาว และเข้าสู่ประเทศไทย
ในท่ีสุด การอพยพเร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ. 2322 สมัย
กรุงธนบุรีเป็นราชธานี และได้ถูกกกวาดต้อนให้ไป
ตั้งบ้านเรือนอยู่เมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 
2335 รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราช ครั้งที่ 3 ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2367 และครั้งที่ 4 
ในปี พ.ศ. 2421 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
 การที่ลาวโซ่งทั้งหลายที่อพยพเข้ามา
ในประเทศไทย ถูกส่งให้มารวมกันท่ีจังหวัด
เพชรบุรี ทําให้กล่าวได้ว่าถ่ินฐานเดิมของลาวโซ่ง
ในประเทศไทย คือจังหวัดเพชรบุรี ท้ังนี้เพราะมี
ลักษณะทางภูมิประเทศเหมือนบ้านเก่าเมืองเดิม 
คือเมืองแถง แคว้นสิบสองจุไท (สมทรง บุรุษพัฒน์, 
2524 : 8 - 9)
  1.2 สภาพสังคม และวัฒนธรรม
  ชีวิตความเป็นอยู่ของลาวโซ่ง ตําบล
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ดอนมะเกลือ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นก
ลุม่ทีอ่พยพขึน้มาจากจงัหวดัเพชรบรุเีพือ่แสวงหาที่
ทํากินใหม่ การเข้ามาอาศัยในครั้งแรกๆ นั้น มีการ
ทํานาเป็นอาชีพหลักต่อมาภายหลังประสบปัญหา
เร่ืองราคาข้าวตกต่ํา ถึงแม้จะทําได้มากเท่าไรแต่ก็
ไม่คุ้มกับที่ลงทุนไป ประกอบกับผืนดินเสื่อมโทรม
ลง ชาวลาวโซ่งจึงหันไปทําไร่เพาะปลูกแตงโม แต่
ก็ประสบปัญหาดินจืดเร็วจึงต้องย้ายแหล่งที่ทําการ
เพราะปลูกใหม่ไปเรื่อยๆ จนปัจจุบันน้ีนิยมทําไร่
ปลูกแตงโมกันส่วนชาวบ้านที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ทําไร่ หรือคนหนุ่มสาวก็ต้องหันไปประกอบอาชีพ
รับจ้างภายนอกหมู่บ้าน ทั้งในเมือง และต่างจังหวัด 
ผู้คนที่เหลืออาศัยอยู่ในหมู่บ้านส่วนมากจะเป็นเด็ก
และวยักลางคนขึน้ไปทีย่งัอาศยัอยูใ่นหมูบ่า้น ยงัคง
ประกอบอาชพีทํานาเปน็รายไดห้ลกัในการเลีย้งชพี
และครอบครวั (บญุชยั แสงยากลุ, 2556 : สมัภาษณ)์
 ลาวโซ่งมีอักษรและภาษาของตนใช้มา
ตั้งแต่ครั้งมีถิ่นฐานอยู่สิบสองจุไท เมื่ออพยพมา
อยู่ในประเทศไทยก็ได้นําเอาอักษร และภาษาของ
ตนเข้ามาใช้ด้วย เวลาผ่านมาร้อยกว่าปีที่อยู่ใน
ประเทศไทย ภาษาพูดยังคงใชก้นัอยูใ่นหมูค่นสงูอายุ
จนถึงปัจจุบัน ลูกหลานสมัยใหม่จะฟังภาษารู้เรื่อง
และพูดได้บ้าง ส่วนภาษาเขียนนั้นจะบันทึกไว้ใน
สมุดไทยต่อๆ กันมา โดยเฉพาะเรื่องประเพณี และ
พธิตีา่งๆ ตามความเช่ือ ปัจจบัุนมผีูเ้ขียนอักษรโซง่ได้
น้อยมาก (แสง คํามี, 2556 : สัมภาษณ์)
 ลาวโซ่งมีเครื่องแบบการแต่งกายของ
ตนเองโดยเฉพาะ แตกต่างไปจากชาวลาวที่อยู่ใน
ประเทศไทยท่ัวไป คือมีลักษณะเด่นแปลกตา เป็น
เอกลักษณ์ของลาวโซ่งตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษเม่ือ
อาศยัอยูใ่นแควน้สบิสองจไุท เมือ่อพยพเขา้มาอาศยั
ในประเทศไทยเปน็เวลานบัรอ้ยปีแลว้ การแตง่กายก็

ยงัคงเปน็แบบดัง้เดมิอยู ่ถงึแม้วา่เขาเหลา่นัน้เกดิใน
ประเทศไทยนานแล้วก็ตาม รูปแบบการแต่งกายยัง
คงลักษณะเดิม (หลอด ทองเชื้อ, 2556 : สัมภาษณ์)
 

ภาพที่	1 ลักษณะการแต่งกายของชาวลาวโซ่ง

 ลาวโซ่งได้สืบทอดความรู้  ความคิด 
ประสบการณ์ และวัฒนธรรมของบรรพบุรุษมาใน
รูปของประเพณีความเช่ือ และพิธีกรรมที่ประพฤติ
ปฏิบัติกันมา เช่น พิธีเสนเฮือน (เสนเรือน) พิธีเสน
เรียกขวัญ (สนตัว) พิธีไหว้ศาลประจําหมู่บ้าน การ
แต่งงาน งานศพ เป็นต้น ประเพณี และพิธีกรรม
ต่างๆ ท่ีแพร่หลายในสังคมลาวโซ่งนัน้เปน็ผลมาจาก
ความเช่ือซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่งที่ยึดถือ 
ปฏิบัติสืบทอดกันมาด้านความเชื่อลาวโซ่งนับถือ 
“ผ”ี และมคีวามเชือ่เรือ่ง “ขวญั” โดยเชือ่วา่สิง่ตา่งๆ 
ในโลกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของผ ีและสิง่เหนอืธรรมชาต ิ
ดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่ และพิธีกรรมต่างๆ จึงมี
ความสัมพันธ์ และเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับผี ได้แก่ 
1) ผีแถน หรือผีฟ้า เชื่อว่าเป็นเทวดาอยู่บนฟ้า หรือ
สวรรค์ ซึ่งสามารถดลบันดาลให้ความเป็นไปแก่
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มนุษยท์ัง้ดา้นด ีและดา้นรา้ย ดงันัน้เมือ่เกดิเจบ็ปว่ย 
หรอืเคราะหร์า้ยจึงทําพธิขีอรอ้งใหแ้ถนช่วยเหลอื จงึ
ตอ้งปฏิบัตตินใหถ้กูตามความประสงคข์องแถน เพือ่
ให้แถน หรือผีฟ้ามีความเมตตา และบันดาลให้เกิด
ความสุขแก่ตนได้ 2) ผีบ้าน ผีเมือง เป็นผีที่คุ้มครอง
ปอ้งกนับา้นเรอืนใหร้ม่เยน็เปน็สขุ และอดุมสมบรูณ์
อาจสิงสถิตอยู่ตามป่า ภูเขา หรือต้นไม้ บางแห่ง
ก็สร้างศาลให้อยู่บริเวณท่ีมีหลักเมือง และถือเป็น
เขตหวงห้าม ใช้เฉพาะประกอบพธิเีซน่ไหวท้ีเ่รยีกวา่ 
“เสน” เทา่นัน้ สว่นผบ้ีาน หรอืผปีระจาํหมูบ้่านกจ็ะ
สร้างศาลประจําหมู่บ้าน เรียกว่า “ศาลพ่อปู่” หรือ 
“ศาลตาปู่” และต้องทําพิธีเซ่นไหว้ทุกปี3) ผีเฮือน 
หรือผีบรรพบุรุษ เป็นผีของปู่ ย่า ตา ยาย หรือพ่อ 
แม่ ที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว จะถูกเชิญขึ้นมาไว้บนเรือน 

ณ ห้องผีเรือน หรือห้องของบรรพบุรุษที่เรียกว่า 
“กะล่อห่อง” และต้องจัดพิธีเซ่นไหว้ทุกปี เรียกว่า 
“พิธีเสนเรือน”4) ผีป่า ผีขวง และผีอื่นๆ เป็นที่สถิต
อยูต่ามปา่ ภเูขา แมน่ํา้ หรอืสถานทีต่า่งๆ ซึง่หากคน
ทาํใหไ้มพ่อใจกอ็าจลงโทษใหเ้จบ็ป่วยได้เชน่กนั สว่น
ความเชื่อเรื่องขวัญของลาวโซ่งเชื่อว่า “แถน” เป็น
ผู้สร้างให้มนุษย์มาเกิด และให้มีของขวัญแต่ละคน
ติดตัวมาอยู่ในร่างกายรวม 32 ขวัญ ซึ่งมองด้วยตา
เปลา่ไมเ่หน็ แตท่าํใหร้า่งกายเคลือ่นไหว และทาํงาน
ได ้ขวัญอาจจะตกหลน่ หรอืสญูหายไดง้า่ย ถา้ตกใจ 
หรือเจบ็ปว่ย ขวญัจะไมอ่ยูก่บัตวั จงึตอ้งทําพธิเีรยีก
ขวัญ หรือเรียกว่า “สู่ขวัญ” เพื่อให้ขวัญกลับมาอยู่
ในรา่ยกายอยา่งปกตสิขุตามเดมิดา้นประเพณีตา่ง ๆ  
ของลาวโซง่จะมีความผูกพนักบัวถิชีวีติตัง้แตเ่กดิจน
ตาย รวมถึงประเพณีที่เกี่ยวกับความรัก ประเพณีที่
เกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณีที่เกี่ยวกับการตาย และ
ยังคงยึดถือปฏิบัติกันอยู่อย่างเคร่งครัดตลอดซึ่ง
แบ่งออกเป็น 12 ประเภท คือ พิธีเสนตัว หรือเสน

เรียกขวัญ, ประเพณีการอิ่นกอน, ประเพณีการเล่น
แคน, ประเพณีการแต่งงาน, ประเพณีงานศพ, พิธี
ซ่อมขวัญ, พิธีเชิญผีขึ้นเรือน, ประเพณีปัดรังควาน 
หรือแผ่วเฮือน, ประเพณีปาดตง, ประเพณีไหว้ศาล
ประจําหมูบ่า้น, ประเพณขีึน้บา้นใหม,่ และประเพณี
เฮือน หรือเสนเรือน
 2.	 ผลการวิจัยบทเพลง	 คุณลักษณะ
ทางดนตรีและบทบาทหน้าที่ทางดนตรีในสังคม
ลาวโซ่ง	ตำาบลดอนมะเกลือ	อำาเภออู่ทอง	จังหวัด
สุพรรณบุรี
  2.1 บทเพลง
   2.1.1 บทเพลงแคนลายสุดสะแน
นของลาวโซ่งสื่อสร้างเสียง (Medium) ได้แก่ แคน 
และกลองท่วงทํานอง (Melody) มาตราเสียงเป็น
ลักษณะบนัไดเสียงของคยี ์F เมเจอร์ (F major) กลุ่ม
เสียง (Mode) เป็นแบบเจ็ดเสียงไม่เท่ากัน (Seven 
pitch non - equidistant) โดยเทียบจากคีย์ของ

เปียโน ช่วงเสียง (Ranges) ได้แก่ เสียงที่ตํ่าสุด
คือโน้ต ฟา (F), และเสียงที่สูงสุดคือโน้ต ซอล (G) 
รูปลักษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) 
มี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะทํานองตํ่าลงเรื่อยๆ 
(Descending), และทํานองต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน 
(Conjunct)จังหวะ (Rhythm) มีการตกจังหวะ 
(Beat & accent) คือมีการเน้นจังหวะสั้นยาวแบ่ง
ออกเป็น 2 ลายคือ ลายทํานองหลัก (Melody) 
และลายประสาน (Chorus) โดยในลายทํานอง 
(Melody) มีทั้งหมด 39 รูปแบบ และลายประสาน 
(Chorus) มีทั้งหมด 8 รูปแบบ รวมทั้งหมดเป็น 47 
รูปแบบอัตราจังหวะ (Meter) เป็นลักษณะจังหวะ
สมํ่าเสมอ (Isometric) ใช้การให้สัญลักษณ์แทน
เสียงแคนด้วยอัตราจังหวะ (Time Signature) 
4/4 โดยใช้กลองในการตีเพื่อกําหนดอัตตราจังหวะ
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ทั้งหมด 43 ห้องการประสานทํานอง (Texture) 
เป็นการประสานทํานองเป็นแบบขั้นคู่ (Intervals) 
ซึ่งบรรเลงคู่กับทํานองหลัก (Melody) โดยใช้ขั้นคู่ 
8 เพอร์เฟค (Perfect octave) และขั้นคู่ 6 เมเจอร์ 
(Major sixth) รูปแบบ (Form) มีทํานองสั้น กา
รบรรเลงซํ้าๆ กัน ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง 
ใช้สัญลักษณ์แทนเป็น A
 บทเพลงแคนลายสุดสะแนนของลาวโซ่ง
ใช้บรรเลงในประเพณีอิ่นกอนฟ้อนแคน ประเพณี
แตง่งาน ประเพณงีานบวช และประเพณีข้ึนบ้านใหม่ 
เปน็ลายแคนทีส่าํคญัตอ่ประเพณีของชาวลาวโซง่ มี
ความสนุกสนานไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไป เป็นลายแคน
ท่ีใช้บรรเลงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นที่นิยม 
ชื่นชอบ และสนใจของชาวลาวโซ่ง
   2.1.2 บทเพลงแคนลายเวียงของ
ลาวโซ่งสื่อสร้างเสียง (Medium) ได้แก่ แคน และ
กลองท่วงทํานอง (Melody) เป็นบันไดเสียงของคีย์ 
Bb เมเจอร์กลุ่มเสียง (Mode) เป็นแบบ 11 เสียงไม่
เท่ากัน (Eleven pitch non - equidistant) โดย
เทียบจากคีย์ของเปียโน ช่วงเสียง (Ranges) ได้แก่ 
เสยีงทีต่ํา่สดุคือโน้ต บแีฟลต็ (Bb), และเสยีงทีส่งูสดุ
คือโน้ต บีแฟล็ต (Bb) รูปลักษณ์ของท่วงทํานอง 
(Melodic contour) มีลักษณะแบบ ทํานองต่อ
เนื่องเชื่อมโยงกัน (Conjunct), และทํานองขึ้น ๆ 
ลง ๆ (Undulating) จังหวะ (Rhythm) มีการตก
จังหวะ (Beat & accent) คือมีการเน้นจังหวะสั้น
ยาวโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ลายคือ ลายทํานอง
หลัก (Melody) และลายประสาน (Chorus) โดย
ในลายทํานอง (Melody) มีทั้งหมด 41 รูปแบบ 
และลายประสาน (Chorus) มีทั้งหมด 23 รูปแบบ 
รวมทั้งหมดเป็น 64 รูปแบบอัตราจังหวะ (Meter) 
เปน็ลกัษณะจงัหวะสมํา่เสมอ (Isometric) ใชก้ารให้

สัญลักษณ์แทนเสียงแคน ด้วยอัตราจังหวะ (Time 
Signature) 4/4 โดยใช้กลองในการตีเพื่อกําหนด
อัตราจังหวะทั้งหมด 47 ห้องการประสานทํานอง 
(Texture) เป็นการประสานทํานอง (Texture) เป็น
แบบขั้นคู่ (Intervals) ซ่ึงบรรเลงคู่กับทํานองหลัก 
(Melody) โดยใช้ขั้นคู่ 8 เพอร์เฟค (Perfect oc-
tave), คู่ 5 เพอร์เฟค (Perfect fifth), คู่ 7 เมเจอร์ 
(Major seventh), คู ่3 เมเจอร์ (Major third), และ
ขั้นคู่ 6 เมเจอร์ (Major sixth) รูปแบบ (Form) เป็น
เพลงท่ีมทีาํนองสัน้ การบรรเลงซํา้ๆ กนั ซึง่ทอ่นหลงั
จะคลา้ยกบับทเพลงแคนลายสดุสะแนนของลาวโซง่
ในห้องที่ 38 และอาจจะมีความแตกต่างกันบ้าง ใช้
สัญลักษณ์แทนเป็น A
 บทเพลงแคนลายเวียงของลาวโซ่งใช้
บรรเลงในประเพณีอิ่นกอนฟ้อนแคน ประเพณี
แต่งงาน ประเพณงีานบวช และประเพณขีึน้บา้นใหม่ 
เปน็ลายแคนทีม่คีวามสาํคัญอกีลายหนึง่ตอ่ประเพณี
ของชาวลาวโซง่มคีวามสนกุสนานไมช่า้ไมเ่รว็จนเกนิ
ไป บรรเลงต่อจากบทเพลงแคนลายสุดสะแนนของ
ลาวโซ่ง ใช้บรรเลงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ
เป็นที่นิยม ชื่นชอบสนใจของชาวลาวโซ่ง
   2.1.3 บทเพลงแคนลายแมลง
ภู่ตอมดอกส่ือสร้างเสียง (Medium) ได้แก่ แคน 
และกลองท่วงทํานอง (Melody) เป็นบันไดเสียง
ของคีย์ Eb เมเจอร์ (Eb major) กลุ่มเสียง (Mode) 
เป็นแบบ 11 เสียงไม่เท่ากัน (Eleven pitch non - 
equidistant)โดยเทียบจากคีย์ของเปียโน ช่วงเสียง 
(Ranges) ได้แก่ เสียงที่ตํ่าสุดคือโน้ต บีแฟล็ต (Bb), 
และเสยีงทีส่งูสดุคอืโนต้ บแีฟลต็ (Bb) รปูลกัษณข์อง
ท่วงทํานอง (Melodic contour) มีลักษณะทํานอง
ไม่ค่อยข้ึนลง หรือสมํ่าเสมอ (Terraced), และทํา
นองขึ้นๆ ลงๆ (Undulating) จังหวะ (Rhythm) 
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มีการตกจังหวะ (Beat & accent) คือมีการเน้น
จังหวะสั้นยาวโดยแบ่งออกเป็น 2 ลายคือ ลาย
ทาํนองหลกั (Melody) และลายประสาน (Chorus) 
โดยในลายทํานอง (Melody) มีทั้งหมด 34 รูปแบบ 
และลายประสาน (Chorus) มีทั้งหมด 21 รูปแบบ 
รวมทั้งหมดเป็น 55 รูปแบบอัตราจังหวะ (Meter) 
เป็นลักษณะจังหวะสมํ่าเสมอ (Isometric) ใช้การ
ให้สัญลักษณ์แทนเสียงแคน ในบทเพลงแคนลาย
สุดสะแนนของลาวโซ่ง ด้วยอัตราจังหวะ (Time 
Signature) 4/4 โดยใช้กลองในการตีเพื่อกําหนด
อัตตราจังหวะทั้งหมด 36 ห้องการประสานทํานอง 
(Texture) เป็นการประสานทํานอง (Texture) เป็น
แบบขั้นคู่ (Intervals) ซ่ึงบรรเลงคู่กับทํานองหลัก 
(Melody) โดยใช้ข้ันคู่ 8 เพอร์เฟค (Perfect octave), 

คู่  5  เพอร์เฟค (Perfect fifth),  คู่  4  เพอร์เฟค
(Perfect fourth), คู่ 3 ไมเนอร์ (Minor third), คู่ 5 
ออกเมนเทด (Augmented fifth) และขั้นคู่ 6 ออก
เมนเทด (Augmented sixth) รปูแบบ (Form) เป็น
เพลงที่มีทํานองสั้น การบรรเลงซํ้าๆกัน ซึ่งในท่อน
หลงัหอ้งที ่18 จะมีลกัษณะทาํนองคลา้ยกบับทเพลง
แคนลายสุดสะแนนของลาวโซ่งอาจจะมีความแตก
ต่างกันบ้าง ใช้สัญลักษณ์แทนเป็น A
 บทเพลงแคนลายแมลงภู่ตอมดอกของลาว
โซ่งใช้บรรเลงในประเพณีอ้ินกอน ประเพณีฟ้อนแคน 
ประเพณีแต่งงาน ประเพณีงานบวช และประเพณีข้ึน
บ้านใหม่ บทเพลงแคนลายแมลงภู่ตอมดอกของลาว
โซ่งเป็นลายแคนท่ีสําคัญต่อประเพณีของชาวลาวโซ่ง
อีกลายหน่ีงมีความสนุกสนานไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไป
เป็นลายแคนท่ีบรรเลงต่อจากบทเพลงแคนลายสุด
เวียงของลาวโซ่งใช้บรรเลงมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
เป็นท่ีนิยม ช่ืนชอบ และสนใจของชาวลาวโซ่ง
  2.2 คุณลักษณะทางดนตรี

   2.2.1 เครื่องดนตรีลาวโซ่งได้แก่ 
แคนเจ็ด, แคนแปด, ฉ่ิง, ฉาบ, กลองทรีโอ หรือกลอง
สามใบและกลองใหญ่
   2.2.2 การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์
ลาวโซ่งได้แก่ การฟ้อนแคนจะประกอบด้วยเสียง
แคน ฉิ่ง ฉาบ และเสียงกลองที่บรรเลงเป็นจังหวะ
เพ่ือให้เข้ากับการฟ้อนในระหว่างการเล่นอิ้นกอน 
หรือเรียกว่า “เซิ่งกอน” เป็นการฟ้อนคู่กันระหว่าง
ชายหญิงจังหวะการฟ้อนแคนมี 3 จังหวะ คือ1) 
แกนยาง หรือแคนเดิน2) แกนแล่น หรือ แคนแล่น 
และ 3) แกนแกร หรือ แคนแกรและการอิ้นกอน 
หรือการเล่นลูกช่วง คือ การละเล่นของชาวลาวโซ่ง
ที่เล่นกันอยู่เป็นประจําในเทศกาลเดือน 5 คือ การ
เล่นลูกช่วง หรือเล่นคอน ชาวลาวโซ่งเรียกกันว่า อิ้
นกอน ปัจจุบันนี้ไม่มีการละเล่นดังกล่าวแล้ว แต่มี
การรื้อฟื้นจัดให้เป็นกิจกรรมร่ืนเริงในงานสืบสาน 
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดํา  
  2.3 บทบาทหน้าที่ทางดนตรีในสังคม
ลาวโซ่ง ได้แก่ 1) บทบาทหน้าที่ทางนันทนาการ
ของลาวโซ่งนั้นพบได้ทั่วไปในวิถีชีวิตประจําวัน 
เน่ืองจากชาวลาวโซ่งมีอาชีพทําไร่ ทํานา และทํา
สวน เมือ่เสรจ็งานหรือยามพกัเหนือ่ยจากการทํางาน
ก็จะนําแคนมาบรรเลงเพื่อเป็นการผ่อนคลายความ
เหนื่อยล้า ความตึงเครียด และนําแคนมาบรรเลง
สังสรรค์กันกับแขกผู้มาเยือน หรือบรรดาญาติพี่
น้องที่มาเยี่ยมเยียน รวมถึงนักท่องเที่ยวหรือชาว
ต่างชาติที่มาได้ชมการแสดง 2) บทบาทด้านความ
เชื่อและพิธีกรรมของชาวลาวโซ่งนั้นเป็นสังคมหนึ่ง
ที่มีวัฒนธรรมในเรื่องความเชื่อ และให้การนับถือ
อันได้แก่ ผีฟ้า ผีแถน วิญญาณของผีบรรพบุรุษ ชาว
ลาวโซ่งเชือ่วา่ส่ิงศกัดิส์ทิธิเ์หลา่นีจ้ะชว่ยดแูลตนและ
คนในครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุข ไม่ว่าจะมีการเจ็บ
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ป่วยก็ต้องทําพิธีบอกกล่าวให้ช่วยรักษาให้หายจาก
การเจ็บป่วยตลอดจนปกปักรักษาคนในครอบครัว
ไม่ให้สิ่งช่ัวร้ายเข้ามาเบียดเบียนหรือทําอันตราย
ได้จะต้องมีผู้ติดต่อกับส่ิงศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นั่นก็คือ 
หมอเสน ซึ่งเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ของชาว
ลาวโซ่งถือว่าเป็นคนท่ีสามารถติดต่อสื่อสารกับผี
บรรพบุรุษ ผีแถน รวมถึงวิญญาณต่างๆได้ 
 เมื่อชาวลาวโซ่งจะมีพิธีกรรมใด ๆ ก็ตาม
จะต้องเชิญหมอเสนมาเป็นผู้ทําพิธี เช่น พิธีเสน
เฮือน หรือเสนเรือน พิธีเสนตัว จะมีการติดต่อ
วิญญาณ ผีบ้าน ผีเรือน ผีบรรพบุรุษเพื่อมาช่วยปก
ปกัรกัษา คน หรอืครอบครวัภายในบา้นใหป้ลอดภยั
จากโรคภัยอันตราย หลังจากเสร็จพิธีก็จะมีการใช้
แคนบรรเลงสังสรรกันภายในเครือญาติและบุคคล
ที่ไปร่วมงาน 3) บทบาททางด้านความสัมพันธ์ท่ีมี
ในสังคมของลาวโซ่งนั้น ได้แก่ การจัดประเพณีเช่น 
ประเพณีการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ทรงดํา ประเพณีการอิ้นกอนฟ้อนแคน ประเพณี
แต่งงาน ประเพณีงานบวช และประเพณีข้ึนบ้าน
ใหม ่ประเพณีเหลา่นีล้ว้นแตเ่ปน็ตวัทาํใหส้งัคมดา้น
ความสัมพันธ์ของชาวลาวโซ่งมีความหมายเพราะ
ประเพณีเหล่านี้จะต้องมาอยู่ทํากิจกรรมร่วมกัน 
และเป็นประเพณีที่มีความสนุกสนานรื่นเริงจึงเป็น
ตัวดึงดูดให้ชาวลาวโซ่งได้มาทํากิจกรรมร่วมกัน ซึ่ง
บทบาทดนตรีในด้านความสัมพันธ์ที่มีในสังคมของ
ลาวโซ่งนั้นจะมีอยู่ในทุกประเพณีเป็นตัวที่ทําให้
เกิดความสัมพันธ์กันในสังคมของชาวลาวโซ่งเช่น
กนั 4) บทบาทหนา้ทีก่ารสบืทอดดนตรขีองชาวลาว
โซ่งนั้นได้มีการสืบทอดดนตรีโดยการสอนและให้
ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติความเป็นมาของคนตรีลาว
โซ่ง ได้มีการถ่ายทอดการเล่นดนตรี การเป่าแคน
ลายต่างๆ ของลาวโซ่งที่เป็นเอกลักษณ์ และเครื่อง

ประกอบจังหวะต่างๆ ที่ใช้ในวงดนตรีนอกจากนี้ยัง
ได้มีการสืบทอดดนตรีโดยการนําไปไว้ในการเรียน
การสอนของโรงเรียน เพื่อให้เด็กและเยาชนที่สนใจ
ในดนตรีของลาวโซ่ง ได้มีการฝึกเล่น และเรียนรู้วิธี
การบรรเลงเครื่องดนตรีต่างๆ 
 การสืบทอดดนตรีของลาวโซ่งเป็นการ
ทําให้ดนตรีของลาวโซ่งมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดยีวกนั ทําใหว้งดนตรไีมส่ญูหาย และมกีารสบืทอด
ต่อไป 5) บทบาทหน้าท่ีการอนุรักษ์ดนตรี และ
วัฒนธรรมของชาวลาวโซ่งนั้น ได้มีการจัดกิจกรรม
ข้ึนทุกวนัท่ี 15 เมษายน ของทุกปซ่ึีงเปน็งานสืบสาน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดํา ทั้งนี้ในการจัด
งานขึ้นมาของทุกปียังเป็นการเชิญชวนให้วัยรุ่น
และคนในหมู่บ้านเกิดความสนใจทําให้เกิดการ
ตระหนกัถงึความสําคญัของดนตรี และวฒันธรรมที่
บรรพบุรุษของชาวลาวโซ่งได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่
อดีต ทําให้เรียนรู้และเข้าใจเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์
ดนตรี และวัฒนธรรมของตนไว้ไม่ให้สูญหายไป

อภิปรายผล
 จากการวิจัยเรื่อง ดนตรีและการแสดง
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ตําบลดอนมะเกลือ 
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และวัตถุประสงค์
ที่ว่าศึกษาประวัติความเป็นมา สภาพสังคม และ
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง และบทเพลง 
คุณลักษณะทางดนตรี และบทบาทหน้าที่ทาง
ดนตรีในสังคมลาวโซ่ง พบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง
นั้นมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ในเขตบริเวณสิบสองจุไททาง
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม และชาว
โซ่งเป็นชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อยอาศัยอยู่ในเขตหลาย
จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทย
ซ่ึงสอดคล้องกับ สุมิตร ปิติพัฒน์ (2542 : 207 - 
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209) ที่ว่าชาวโซ่งเป็นชนชาติพันธุ์กลุ่มน้อยอาศัย
อยู่ในเขตหลายจังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง
ของประเทศไทย บรรพบุรุษของชาวโซ่งสืบเชื้อสาย
มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ไทดํา ซึ่งมีถิ่นฐานดั้งเดิมอยู่ใน
เขตบริเวณสิบสองจุไททางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเวียดนาม ต่อมาได้อพยพหลบภัยสงครามเข้า
มาในราชอาณาจักรสยามหลายครั้ง เริ่มตั้งแต่สมัย
กรุงธนบุรี จนถึงรุ่นสุดท้ายในรัชกาลท่ี 4 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ชาวโซ่งไปอยู่ท่ีเมืองเพชรบุรี เมื่อ
มองภาพรวมชาวโซ่งในปัจจุบันยังคงสามารถรักษา
เอกลักษณ์ทางชาติพันธุ์ดั้งเดิมของพวกตนไว้ดีพอ
สมควรไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษา เครื่องแต่งกาย 
ความเชื่อทางศาสนา และพิธีกรรมต่างๆ
 ดา้นสภาพสงัคม วฒันธรรม และประเพณ ี
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่งที่ตําบลดอนมะเกลือ 
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ลาวโซ่ง มีชื่อเรียก
แตกต่างกันไปหลายชื่อ เช่นไทดํา ไตดํา ผู้ไทยดํา 
ไทยโซ่ง ลาวซ่ง ลาวซ่วงดํา และลาวทรงดํา เป็นต้น 
ที่เรียกชื่อว่า “โซ่ง” เรียกตามเสื้อผ้าที่นุ่งห่ม เพราะ
ชอบแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดํา คําว่านั้น “โซ่ง” แผลง
มาจาก “สว้ง” ซึง่แปลวา่ “กางเกง” ลาวโซง่มอีกัษร
และภาษาของตนใชม้าตัง้แตค่ร้ังมถ่ิีนฐานอยูส่บิสอง
ปันนา เมื่ออพยพมาอยู่ในประเทศไทยก็ได้นําเอา
อักษร และภาษาของตนเขา้มาใช้ดว้ย เรอืนของลาว
โซ่งส่วนใหญ่จะไม่มีรั้วล้อมรอบ หากมีรั้ว จะเป็นรั้ว
เตี้ยๆ ทําด้วยไม้ไผ่ขัดแตะ หรือตีเป็นไม้ระแนง บาง
แห่งอาจนําไม้ไผ่ทั้งลําที่ยังไม่ได้เอาหนามออกมาก
องเป็นแนวรั้ว ลาวโซ่งได้สืบทอดความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์ และวัฒนธรรมของบรรพบุรุษมาใน
รูปของประเพณี และพิธีกรรมที่ประพฤติปฏิบัติกัน
มา สอดคล้องกับจิราพร เจริญสุข (2516 : 63) ว่า 
“พธิศีพของลาวโซง่” ท่ีตาํบลบ้านดอน อําเภออู่ทอง 

จังหวดัสุพรรณบรีุมคีวามเชือ่วา่เม่ือถงึแกค่วามตาย 
ผู้ตายต้องไปเข้าเฝ้าแถนเทพเจ้าสูงสุดของชาวลาว
โซ่ง ในพิธีจึงต้องมีพิธีบอกทางศพให้ไปเฝ้าแถน แต่
สาํหรบัลาวโซ่งรุน่เดก็ ความเชือ่ในเรือ่งนี ้ไดล้ดนอ้ย
ลงไปมาก ทัง้นีเ้พราะชาวลาวโซ่งรุ่นใหม่ๆ ได้รับการ
ศกึษาแบบใหม ่ไดร้บัความรูเ้รือ่งราวของความเจริญ
และความเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้น
 ในด้านบทเพลงของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง
จะมีความสัมพันธ์กับชุมชน วัฒนธรรม และความ
เชื่อบทเพลงของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง ตําบลดอน
มะเกลือ อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
แคนเป็นเครื่องดนตรีหลักของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว
โซ่ง มีลักษณะลายแคนเป็นลายพ้ืนฐาน แบ่งออก
เป็น 3 ลายคือ ลายสุดสะแนนของลาวโซ่ง ลายแคน
เวียงและลายแมลงภูตอมดอก ใช้ประกอบในงาน
ประเพณตีา่งๆ ของกลุม่ชาตพินัธุล์าวโซง่ ตาํบลดอน
มะเกลือ อําเภออูท่อง จังหวดัสุพรรณบรีุ สอดคล้อง
กับปรานี วงษ์เทศ (2529 : 49 – 103) ที่กล่าวว่า
ดนตรีมีหน้าที่หลักอยู่ 5 ประการ คือ 1) ทําให้เห็น
ถึงระบบลักษณะทางสังคม อาทิเช่น ความเชื่อ 2) 
กระตุ้นใหเ้กดิการตอบสนองทางกายภาพ ซ่ึงจะพบ
ได้ในเพลงเกี่ยวกับการทํางาน 3) รักษาบรรทัดฐาน
ทางสังคม 4) รักษาสถาบันท่ีสําคัญทางสังคมเช่น 
ศาสนา ความเชื่อ และทําให้ประกอบพิธีกรรมมี
เหตุผล 5) ทําให้เกิดความสืบเนื่องและมั่นคงทาง
วัฒนธรรม ส่วนธนภร เอี่ยมสิน (2555 : 314) ยัง
ได้กล่าวว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทดําในเขตเดียนเบียน
ฟู ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นหนึ่งใน
กลุ่มชาติพันธุ์ไท ท่ีอาศัยอยู่ในเขตเดียนเบียนฟู
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดียนเบียนฟูผ่าน

สภาวะสงครามกับจีน ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น และสหรัฐเอมริกา
จนกระทั่งในที่สุดได้เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยม
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เวียดนามเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 จาก
เหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในวิถีชีวิตมาแต่เดิม 
จึงเปลี่ยนแปลงไป พิธีเสนเมือง ที่เคยจัดขึ้นทุกปี
เปลี่ยนเป็น 3 ปี 1 ครั้ง 
 เครื่องดนตรีที่พบ ได้แก่ ปี่ปับ ปี่เล่าน้อย 
ปี่แสน ทั้ง 3 เป็นเครื่องดนตรีตระกูลเสียงที่เกิดจาก
การสั่นสะเทือน ประเภทลิ้นอิสระ ทําจากไม้แคน
และปี่อ้อ เพลงท่ีใช้ในวิถีชีวิตประกอบด้วย ในวัย
ทารกใช้เพลงกล่อมลูก ในวัยหนุ่มสาวใช้เพลงเกี้ยว
สาว เมื่อเจ็บป่วยใช้เพลงครูลงมด เพลงครูบาราย 
เพลงครเูดยีวดาย เพลงครลูัง้ เพลงครเูปา่ขวญั เพลง
ครหูอมขวญั เพลงครขูา้มคา่ย เพลงครลูงขวงและใน
โอกาสพิเศษ ใช้เพลงจุมเมิง ซึ่งบทบาทหน้าที่ของ
ดนตรใีนสังคมไทดํามท้ัีงดา้นนันทนาการ เกีย้วพารา
ส ีความเชือ่ และการเชือ่มโยงชาวบา้นไทดาํเปน็หนึง่
เดยีว และนอกจากนีส้มฤทยั เพง่ศร ี(2550) ไดก้ลา่ว
วา่ “พธิเีสนตงับัง่หนอ่ : ดนตรีพธีิกรรมของลาวโซง่” 
เป็นการเสนเพื่อเซ่นผีมดของหมอมดท่ีเป็นหมอพิธี 
ซึ่งผีมดท่ีทําการเสนนี้ คือมดที่เป็นครู เป็นเทวดา 
หรือเทพที่สูงกว่าผีเรือน เป็นเทพชอบเที่ยว รักสนุก 
คนโซ่งท่ีตายไปแล้วจะต้องเป็นผีเรือน แต่คนท่ีเป็น
หมอมดนั้นเป็นได้ท้ังผีเรือน และผีมด แต่ผีเรือน
ทุกคนจะไม่ได้เป็นผีมด จะเป็นผีมดได้เมื่อพ่อเป็นผี
มดเท่านั้น ด้วยเหตุว่าผีมดเป็นผีที่รักสนุก เมื่อมีพิธี
เสนทีเ่กีย่วกับผมีดจึงมป่ีีประกอบทุกครัง้ ซึง่มไีว้เพือ่
ความบันเทิง และยังคงมีบทบาทหน้าที่ในการตอบ
สนองความต้องการพื้นฐานทางด้านจิตใจ การปลูก
ฝงัดา้นจรยิธรรมของชาวลาวโซง่ ทัง้ในปจัเจกบคุคล 
และระดับสังคม และเป็นสัญลักษณ์ในการแสดง
ชนชั้นทางสังคมลาวโซ่งภายใต้การนับถือผีเดียวกัน 
และยังศึกษาถึงดนตรีที่อยู่ในพิธีว่ามีเครื่องดนตรี

ประกอบ คอืปีใ่หญ ่ปีน่อ้ย กลองคมุตงับัง่ ซึง่ปีใ่หญม่ี
ลักษณะทีแ่ตกต่างจากเคร่ืองดนตรีทัว่ไปตรงทีเ่วลา
บรรเลงจะใช้ผู้บรรเลง 2 คน คือ คนเป่า 1 คน คน
บรรเลง 1 คน และระบบเสยีงของปีใ่หญ ่เทา่กบั 620 
เซน็ต ์(Cent) สว่นปีน่อ้ยเปน็เครือ่งดนตรทีีม่ลีกัษณะ
คล้ายปี่จุมดนตรีพื้นบ้านทางภาคเหนือ และระบบ
เสียงของปี่น้อย เท่ากับ 865 เซ็นต์ (Cent) มีเพลงที่
ใชใ้นการประกอบพธิจีาํนวน 3 เพลง คอืเพลงเชิญครู 
(ปรงมด) เพลงเตียวตาง (เดินทาง) เพลงขับ ทํานอง
ของปีท่ี่บรรเลงประกอบเปน็ประเภททาํนองประสม 
(Polyphony) กลุ่มเสียง (Mode) ที่ใช้เป็นระบบ 5 
เสียง (Pentatonic) แบบลาวโซ่ง มีช่วงกว้างของ
เสียง (Range) ในแต่ละเพลงต่างกัน คือเพลงเชิญ
ครูมีช่วงกว้างของเสียงที่ 320 เซ็นต์ (Cent) เพลง
เตียวตางมีช่วงกว้างของเสียงที่ 530 เซ็นต์ (Cent) 
เพลงขับมีช่วงกว้างของเสียงที่ 410 เซ็นต์ (Cent) 
รูปลักษณ์ท่วงทํานองของแต่ละบทเพลงมีลักษณะ
ที่ไม่เหมือนกัน จะพบมีทิศทางของทํานองมีหลาย
ลักษณะ เช่น ขึ้นๆ ลงๆ (Undulating) และทํานอง
ไม่ค่อยขึ้นลง หรือสมํ่าเสมอ (Terrace) และทํานอง
ตํ่าลงเรื่อยๆ (Descending) เป็นต้น
 บทบาทหน้าที่ดนตรีทางสังคมของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุลาวโซ่ง ลาวโซ่งได้สืบทอดความรู้ ความ
คิด ประสบการณ์ และวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ
มาในรูปของประเพณี และพิธีกรรมที่ประพฤติ
ปฏิบัติกันมา เช่น พิธีเสนเฮือน (เสนเรือน) พิธีเสน
เรียกขวัญ (เสนตัว) พิธีไหว้ศาลประจําหมู่บ้าน การ
แต่งงาน งานศพ เป็นต้น ประเพณี และพิธีกรรม
ต่างๆ ท่ีแพร่หลายในสังคมลาวโซ่งนัน้เปน็ผลมาจาก
ความเช่ือซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่งที่ยึดถือ 
ปฏิบัติสืบทอดกันมา สอดคล้องกับปานทิพย์ คงยิ้ม
ละมยั (2546 : 117) กลา่ววา่เงือ่นไขทีก่่อใหเ้กดิการ
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เปลี่ยนแปลงของพิธีเสนเรือนจากสมาชิกในชุมชน
ลาวโซ่งได้รับข่าวสารข้อมูลการสื่อสารท่ีทันสมัย 
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้สร้างกระแสวัฒนธรรมรูป
แบบใหม่ โดยเปลี่ยนแปลงค่านิยมแนวคิด ความ
เช่ือและวิถีชีวิตของคนในสังคมส่งผลให้พิธีกรรม
ดัง้เดมิเปลีย่นแปลงไปเพ่ือสอดคลอ้งกับวถิชีวิีตใหม ่
เงื่อนไขทางด้านการศึกษา นโยบายภาคเรือน รัฐ 
อาชีพ และวิถีชีวิตแบบชุมชนเมืองเป็นสิ่งสําคัญท่ี
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเงื่อนไขทางด้านการ
ศึกษาและนโยบายรัฐส่งผลกระทบต่อการยอมรับ
และการสืบทอดวัฒนธรรมของชาวลาวโซ่ง ส่วน
เงื่อนไขทางด้านอาชีพและวิถีชีวิตแบบชุมชนเมือง
สง่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงในพธิเีสนเรอืน ซึง่
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงใน
ขั้นตอนการเตรียมงานและอาหาร เพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบายประหยดัเวลาและสอดคลอ้งกบัวถิชีวีติ
รูปแบบใหม่ 

ข้อแสนอแนะ
 1. ควรจะมีการศึกษาดนตรีของกลุ่ม
ชาติพันธุล์าวโซ่งในพ้ืนทีอ่ืน่ใน อาํเภออูท่อง จังหวดั
สุพรรณบุรี เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในชุมชนนั้นๆ
 2. ควรจะมีการศึกษาดนตรีในพิธีกรรมของ
กลุ่มชาติพันธ์ุลาวโซ่ง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
ดนตรีในด้านพิธีกรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุลาวโซ่ง
 3. ควรจะมกีารศึกษาด้านการสืบทอดและ
อนุรักษ์ดนตรีของของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่ง เพื่อ
สรา้งความตระหนกั และความรว่มมอืของคนในทอ้ง
ถิ่นในการอนุรักษ์ดนตรีของลาวโซ่ง
 4. ควรจะศกึษาในด้านแนวทางการพัฒนา
ดนตรีและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่งเพื่อ
สร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่ม ให้กับศิลปะการแสดงดนตรี
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวโซ่งอย่างยั่งยืนตลอดไป
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บทคัดย่อ
 การศกึษาวจัิยรปูแบบการบริหารการจัดการศกึษาปฐมวยัในโรงเรียนเอกชน 
มวัีตถุประสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาองคป์ระกอบของการบรหิารงานการจดัการศึกษาปฐมวยั
ในโรงเรียนเอกชน 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
โรงเรยีนเอกชน และ 3) ประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานการจัดการ
ศกึษาปฐมวยัในโรงเรยีนเอกชน กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวิจยั แบง่ออกเปน็ 2 กลุม่ คอื 
กลุ่มที่ 1 การสร้างรูปแบบการบริหารงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน 
กลุม่ตวัอยา่ง คอื ผูเ้ชีย่วชาญ สาขาการศกึษาปฐมวยั ผู้ทรงคณุวฒุด้ิานการบริหารการ
ศกึษา ครวูชิาการของโรงเรยีนเอกชน และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกับการบรหิารงานวชิาการ
โรงเรยีน จาํนวน 15 คน กลุม่ที ่2 การพัฒนารูปแบบการบริหารงานการจัดการศกึษา
ปฐมวยัในโรงเรยีน เอกชน กลุม่ตวัอยา่งคอื ผูบ้รหิารโรงเรยีนและครผููส้อนในโรงเรยีน
อนุบาลสายสัมพันธ์ จํานวน 26 คน กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ คู่มือการใช้รูปแบบการบริหาร
การจัดการศึกษาสําหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชนแบบสอบถาม และ
แบบประเมิน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ร้อยละ 
ผลการวิจัย พบว่า
 1. องค์ประกอบของการบริหารการจัดการศึกษาสําหรับการจัดการศึกษา
ปฐมวัยโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 46 ตัวบ่งช้ี โดยองค์ประกอบท่ี 1

รูปแบบการบริหารงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
The Early Childhood Educational Administration Model

in a Private School
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ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ประกอบ
ด้วย 9 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ องค์
ประกอบที่ 3 ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 4 ด้าน
การวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการนิเทศภายใน ประกอบ
ด้วย 5 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 6 ด้านการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถาน
ศึกษา ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบที่ 
7 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ 
 2. รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษา
สําหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน มีองค์ประกอบย่อย 23 ตัว
บ่งชี้ ขั้นตอนที่ 1 การระบุเป้าหมาย 4 ตัวบ่งชี้ ขั้น
ตอนที่ 2 การจัดทําแผนกลยุทธ์ 6 ตัวบ่งชี้ ขั้นตอน
ที่ 3 การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ 2 ตัวบ่งชี้ ขั้น
ตอนที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุน กํากับติดตามนิเทศ 
4 ตัวบ่งช้ี ข้ันตอนท่ี 5 การตรวจสอบและประเมินผล

5 ตัวบ่งช้ีและข้ันตอนท่ี 6 การสะท้อนผล รายงานผล
การดําเนินงานและการนําผลการประเมินไปใช้
4 ตัวบ่งชี้ 
 3. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูป
แบบการบรหิารการจดัการศกึษาปฐมวัยในโรงเรยีน
เอกชน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบว่า มคีวามเหมาะ
สมอยูใ่นระดบัมากทกุดา้น โดยเฉพาะดา้นการนเิทศ
ภายใน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการ
ศึกษา ด้านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ ด้าน
การวัดและประเมินผล ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้าน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และด้านการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ตามลําดับ

คำาสำาคัญ : รูปแบบการบริหารงาน, 
  การจัดการศึกษาปฐมวัย

Abstract
  The research on early childhood 
educational administration model in a private
school had three purposes as follows : 1) 
to study the elements of early childhood 
educational administration in the private 
school, 2) to create and develop the early 
childhood educational administration model 
in the private school, and 3) to evaluate the 
appropriateness of the early childhood
educational administration model. The

samples used in this research were divided into
2 groups based on two phases of research : 
in the first phase, creating the Early Childhood
Educational Administration Model in the 
Private School, the samples were 15 persons
from specialists in the program of Early 
Childhood Education, BRU, the experts in
educational administration, academic teachers
of private schools, and stakeholders
of academic management of school. In the 
second phase, developing the Early
Childhood Educational Administration 
Model in the Private School, the samples 
were 26 persons from school administrators 
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and teachers of Saisamphan Kindergarten 
School. The research instruments included 
a set of questionnaire and an interview form. 
The statistics employed for analyzing the 
data were mean, standard deviation, and 
percentage. The results of research were 
as follows.
 1. The early childhood educational 

administration model for the private
kindergarten school comprised 7 elements 
and 46 indicators. The first element, school 
curriculum and implementation, consisted 
of 9 indicators. The second one, learning 
management, included 8 indicators. The 
third element, the development of teaching 
and learning media, comprised 5 indicators. 
The fourth element, learning assessment 
and evaluation, contained 7 indicators. The 
fifth element, school internal supervision, 
comprised 5 indicators. The sixth one, action 
research for developing educational quality 
in schools, consisted of 5 indicators. The 
last element, developing internal quality 
assurance system and educational standard, 
included 7 indicators. 
 2. The procedures of constructing 
and developing early childhood educational 
administration model consisted of 6 steps 
and 23 indicators. The first step, setting the 
goals, included 4 indicators. The second 
step, strategic plans making, consisted of 
6 indicators. The third step, strategic plans 

implementation, comprised 2 indicators. 
The fourth step, promoting, supporting, 
monitoring, following, and supervising, had 
4 indicators. The fifth step, checking and 
evaluating, contained 5 indicators. The last 
step, reflecting, reporting, and implementing, 
had 4 indicators. 
 3. The result of evaluating the
appropriateness of implementing the early 
childhood educational administration model 
in the private kindergarten school revealed 
suitability for practice at a high level.
Considering each aspect, the researcher 
found that all areas of the early childhood 
educational administration model were
suitable at high levels, especially the internal
supervision gained the highest mean, which 
were followed by the area of developing 
internal quality assurance system and
educational standard, the school curriculum
and implementation, the assessment and 
evaluation, the action research for developing
educational quality in schools, the
development of teaching and learning media
and finally, the learning management
respectively.

Keywords : A Model of the administration, 
Early childhood educational administration.
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บทนำา
 สภาวการณ์ของสังคมโลกได้พัฒนา
เปลีย่นแปลงทางด้านสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงและ
เทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว มนุษย์จําเป็นต้องได้
รับการพัฒนาให้สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้ตั้งแต่
อยู่ในครรภ์และแรกเกิด เมื่ออยู่ในวัยแรกเกิดจนถึง
อายุ 5 ปี ต้องได้รับการปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการรับ
รู ้เรยีนรูแ้ละมคีวามสามารถแสวงหาความรูไ้ดอ้ยา่ง
เหมาะสมตามวัย อุดมการณ์ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับแรก 
เพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโต
อยา่งสมบรูณ ์มพีฒันาการสมวยัอยา่งสมดลุ ท้ังดา้น
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา บนพื้น
ฐานความสามารถและความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 
โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของ
สมองอย่างเต็มที่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 9) 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 
(กรมวชิาการ, 2546 : 31) ได้กาํหนดจดุมุง่หมายของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ 3-5 ปี 
มุ่งให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
และสตปิญัญา ทีเ่หมาะสมกบัวยั ความสามารถ และ
แตกต่างระหว่างบุคคล จึงกําหนดจุดมุ่งหมายซึ่ง
ถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยมุ่ง
จดัการศึกษาโดยพจิารณาจากวยัและประสบการณ์
ของเดก็เปน็หลกัสตูรทีมุ่ง่เนน้การพฒันาเดก็ทกุดา้น 
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
โดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์เดิมท่ีเด็กมีอยู่ 
และประสบการณ์ใหม่ที่เด็กจะได้รับต้องมีความ
หมายกับตวัเดก็ เป็นหลกัสตูรทีใ่หโ้อกาสทัง้เดก็ปกต ิ
เด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษได้รับการพัฒนา รวม
ทั้งยอมรับในวัฒนธรรมและภาษาของเด็ก พัฒนา
เด็กให้รู้สึกเป็นสุขในปัจจุบัน มิใช่เพียงเตรียมเด็ก

สําหรับอนาคตข้างหน้า
 นอกจากน้ีมาตรา 43, 44 และ 46 แห่งพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้สถานศึกษา
เอกชนประเภทสามัญศึกษาเป็นนิติบุคคล มีความเป็น
อิสระ มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและโรงเรียนใช้
หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีการกระจาย
อํานาจในการบริหารท้ังด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ท้ังน้ียึดหลัก
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และ
ผู้เช่ียวชาญในชุมชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ก 
: 23)
 ดังน้ันโรงเรียนเอกชนจึงเป็นทางเลือกท่ี
ผู้ปกครองยอมรับในคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 3-5 ปี จํานวนนักเรียนระดับก่อนประถม
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเอกชนน้ันมีแนวโน้มเพ่ิม
ข้ึนทุกปี น่ันเป็นเพราะว่าผู้ปกครองเห็นความสําคัญ
ของการปลูกฝังการศึกษาให้กับบุตรหลาน ต้องการให้
บุตรหลานได้รับการศึกษาจากสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และเป็นตัวบ่งช้ีได้ว่าผู้ปกครองเช่ือม่ันในการจัดการ
ศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 
 จากความสําคญัของปัญหาขา้งต้นผูว้จิยัจงึ
สนใจศกึษารูปแบบการบริหารงานการจัดการศกึษา
ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ และเกิดความ
ยัง่ยนืในการจดัการศกึษาของโรงเรยีนเอกชน อกีทัง้
เป็นองค์ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้า
ต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพือ่ศึกษาองคป์ระกอบของรปูแบบการ
บริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
 2. เพือ่สรา้งและพฒันารูปแบบการบรหิาร
การจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูป
แบบการบรหิารการจดัการศกึษาปฐมวัยในโรงเรยีน
เอกชน 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้ดําเนินการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้
 1. ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบการ
บริหารงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน
เอกชน
 กระบวนการในการศึกษาครั้งนี้ใช้การ
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) เริ่มจาก
การศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งกับการบรหิารงานขอบขา่ยและภารกจิการ
บริหารงาน รูปแบบการบรหิารงานและศกึษาปจัจยั
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานในด้านต่างๆ เพื่อกําหนด
กรอบแนวคิดในการยกร่างรูปแบบการบริหาร
งานการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน
 2. ระยะท่ี 2 สร้างรูปแบบการบริหาร
งานการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน 
ดําเนินการดังนี้
  2.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการ
สัมภาษณ์ 
  2.2 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ สาขาการ
ศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บรุรีมัย ์ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการบรหิารการศกึษา ดา้น
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน และผู้มี

สว่นเกีย่วขอ้งกบัการบริหารงานโรงเรยีนในดา้นอืน่ๆ 
จํานวน 15 คน
  2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
   2.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยสรุปจากการบันทึก แบบ
สัมภาษณ์ จัดแยกสรุปตามประเด็น
   2.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสรุป
วิเคราะห์เนื้อหาโดยเขียนเป็นความเรียง
 3. ระยะที่ 3 พัฒนารูปแบบการบริหาร
งานการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน 
ดําเนินการดังนี้
  3.1 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย เป็นเอกสารประกอบการใช้รูปแบบ 
ไดแ้ก่ คู่มอืการใชรู้ปแบบการบรหิารงานการจดัการ
ศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนและแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการใช้คู่มือ
  3.2 นําร่างรูปแบบการบริหารงานการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน คู่มือการใช้
รูปแบบและเอกสารประกอบการสัมมนาไปจัดการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ ผู้เชี ่ยวชาญ
สาขาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ครูวิชาการปฐมวัยและ
ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนเอกชน รวม 28 คน เพื่อ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความ
เปน็ไปได ้ความถกูตอ้ง และนําไปใชป้ระโยชน ์ตลอด
จนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมมาสรุปและปรับปรุงเปน็รูป
แบบการบริหารงานการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
คู่มือดําเนินการด้านการบริหารงานเพื่อนําไปใช้ใน
การบริหารงานการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน
เอกชน ผู้วจัิยนํารูปแบบทีไ่ด้เสนอต่อผู้เชีย่วชาญเพ่ือ
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ประเมินตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมสอดคล้อง
ของรูปแบบ
  3.3 นําแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจ
สอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนใน
โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ จํานวน 26 คนจาก
น้ันให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามตามแบบ
สัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษารูปแบบการบริหารงานการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน ผลการวิจัย
พบว่า
 1. องค์ประกอบของการบริหารงานการ
จดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรยีนเอกชน ประกอบดว้ย 
7 องค์ประกอบ 46 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มี 9 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที ่2 ดา้นการจดัการเรยีนการสอนและ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้มี 8 ตัวบ่งชี้ องค์
ประกอบที่ 3 ด้านการพัฒนาสื่อ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษามี 5 ตัวบ่งช้ี องค์ประกอบท่ี 4
ดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรยีนรู ้ม ี7 ตวับ่งชี้
องค์ประกอบที่ 5 ด้านการนิเทศภายใน มี 5 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 6 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พฒันาคณุภาพการศึกษาในสถานศกึษา ม ี5 ตวับ่งชี ้
และองค์ประกอบที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบประกัน
คณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา ม ี7 ตัวบง่ชี ้
 2. รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษา
สําหรับการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชน
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน มีองค์ประกอบย่อย 23 
ตัวบ่งชี้ ขั้นตอนที่ 1 การระบุเป้าหมาย 4 ตัวบ่งชี้ 

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทําแผนกลยุทธ์ 6 ตัวบ่งชี้ 

ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ 2 ตัวบ่งช้ี
ขั้นตอนที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุน กํากับติดตาม
นิเทศ 4 ตัวบ่งชี้ ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบและ
ประเมินผล 5 ตัวบ่งชี้และขั้นตอนที่ 6 การสะท้อน
ผล รายงานผล การดําเนินงานและการนําผลการ
ประเมินไปใช้ 4 ตัวบ่งชี้ 
 3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมใน
การนํารูปแบบการบริหารงานการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชนไปปฏิบัติ โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า รูปแบบการบริหารงานการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชน มีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดย ด้านการนิเทศภายใน มี
คา่เฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก ่ด้านการพัฒนาระบบ
ประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา ดา้น
การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา ด้านการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ด้าน
การพัฒนาสือ่ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ศกึษา และดา้นการจัดการเรียนการสอนและการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ ตามลําดับ

อภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหาร
การจดัการศึกษาปฐมวยัในโรงเรยีนเอกชน เปน็การ
ศึกษาวิจัยในรูปแบบการวิจัยและพัฒนา มีผลการ
วจิยัทีเ่ปน็ประเด็นสาํคญัควรนาํมาอภปิรายผล ดังนี ้
 1. องค์ประกอบของการบริหารงานการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน ประกอบ
ด้วย 7 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นการสังเคราะห์เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสอดคล้องตรง
กับบริบทของการบริหารงานการจัดการศึกษา
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ปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 
: 111), กระทรวงศึกษาธิการ (2550 : 29-30) และ
นักวิชาการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 
46 ตัวบ่งชี้ ที่กล่าวถึงองค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนที่ให้ความสําคัญกับหลักสูตรและ
การบริหารหลักสูตร และสุวิมล โพธิ์กลิ่น (2549 : 
84)ทีเ่นน้การพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
โดยจะต้องวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาในการ
จะพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยมีหลักสูตร
แกนกลางเป็นแนวทาง และสอดคล้องกับกระทรวง
ศึกษาธิการ (2544 : 34) ที่ได้กําหนดแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อที่โรงเรียนใน
สงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาจะนําไปใชใ้นการ
พัฒนาหลักสูตรของตนเองถูกต้อง และเป็นไปตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูป
การเรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา อัน
จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น และ
มีประสิทธิภาพ 
 การจัดการเรียนการสอนและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ 
ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการบริหารงานวิชาการและ
ความเป็นสถานศึกษา หากสถานศึกษาใดไม่มีการ
จัดการเรยีนการสอนกไ็มถ่อืวา่เป็นสถานศกึษา การ
จดัการเรยีนการสอนหากสถานศกึษาใดจดัการเรยีน
การสอนอย่างเป็นระบบจะนําสู่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2541 : 5) ซึ่งในระบบการเรียน
การสอนมีองค์ประกอบท่ีเป็นตัวป้อนประกอบด้วย
ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร และสิ่งอํานวยความสะดวก 
กระบวนการ มีกิจกรรมการตรวจสอบพื้นฐาน การ
เสริมพื้นฐาน การสร้างความพร้อมในการเรียน การ
ใช้เทคนิคการสอนต่างๆ การใช้กิจกรรมเสริม การ

จัดการเรียนการสอน และ ผลผลิต ซึง่เปน็เปา้หมาย
ของระบบ และสอดคล้องกับกรมวิชาการ (2545 
: 3-7) กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ผู้สอนควรคํานึงถึงพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย และสติปญัญา วธิกีารเรียนรู้ความสนใจและ
ความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา ซ่ึงสือ่การสอนมี
ความสําคญั และมบีทบาทต่อกระบวนการเรียนการ
สอนเป็นอย่างมากในฐานะท่ีเป็นตัวกลางท่ีจะช่วย
เปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ คัมภีร์ สุดแท้ (2553 : 64) ที่กล่าวว่า สื่อการ
สอนมีความสําคัญในการส่ือสารกับผู้เรียน เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพในการสอนและเพียงพอต่อความ
ตอ้งการของผูเ้รยีนชว่ยทาํใหผู้ส้อนสอนไดด้ขีึน้ และ
ช่วยให้การสอนบรรลุเป้าหมาย 
 ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ ซึ่งการวัดและประเมินผล
การเรยีนรูว้า่สถานศกึษาในฐานะผูร้บัผดิชอบจดัการ
ศึกษา จะต้องจัดทําหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติใน
การวัดและประเมินผลของการเรียนในสถานศึกษา 
เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน
และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยจากการวัด
และประเมินผล ท้ังในระดับชั้นเรียน ระดับสถาน
ศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ 
ตลอดจนการประเมินภายนอกเพื่อใช้เป็นข้อมูล
สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนแก่ผู้
ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาซ่ึง
สอดคล้องกับหลักการวัดประเมินผลการเรียนของ
กระทรวงศกึษาธกิาร (2544 : 4) กําหนดไว ้คอืสถาน
ศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบประเมินผลการเรียนของผู้
เรียน โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วน
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รว่ม การวดัและประเมนิผลการเรยีนตอ้งสอดคลอ้ง
และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดใน
หลกัสตูร การประเมินผลการเรียนต้องประกอบดว้ย 
การประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินเพื่อตัดสินผลการ
เรียน การประเมินผลเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนต้องดําเนินการด้วยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ธรรมชาติ
ของวิชา และระดับช่วงช้ันของผู้เรียน ตลอดจนให้
สถานศึกษาจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อ
เป็นหลักฐานการประเมินผลการเรียน รายงานผล
การเรียน และเป็นหลักฐานแสดงวุฒิและรับรองผล
การเรียนของผู้เรียน เป็นต้น
 การนิเทศภายใน ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ 
ซ่ึงเป็นกระบวนการบริหารการศึกษาเพื่อชี้แนะให้
ความช่วยเหลือร่วมกับครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง
กบัการจดัการศกึษา ในการปรบัปรงุการจดัการเรยีน
การสอนของครูและเพิ่มคุณภาพของผู้เรียนให้เป็น
ไปตามจุดมุง่หมายของการศึกษา สอดคลอ้งกบัอุทัย 
บญุประเสริฐ และชโลมใจ ภคิารวฒัน ์(2548 : 32) ที่
ไดใ้หท้ศันะของการนเิทศภายในวา่เป็นความรว่มมอื
กนัของบคุลากรทกุฝา่ยในโรงเรยีนมกีารดาํเนนิงาน
เปน็ขัน้ตอน มีกระบวนการเฉพาะเพือ่ตอบสนองจดุ
มุ่งหมายของการนิเทศโดยผลงานมีคุณภาพ มีการ
พฒันางาน พฒันาคน รวมทัง้ม ีการเสรมิสรา้งความ
สัมพันธ์อันดีต่อกันในการทํางาน
 ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 
ตัวบ่งชี้ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาไทย ได้
ให้ความสําคัญกับการวิจัยและกําหนดให้การวิจัย 
เป็นกระบวนการที่ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียน

รู้และกระบวนการทํางานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
ซึ่งเป็นกลไกที่นําไปสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการ
เรยีนรู ้การวจิยัจงึสมัพนัธก์บักระบวนการเรยีนรู ้ซึง่
จะช่วยฝึกกระบวนการคิด การจัดการ หาเหตุผลใน
การตอบปัญหาและรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้ เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยกําหนดให้นําการวิจัย
มาใชเ้ปน็กระบวนการควบคูไ่ปกบักระบวนการเรียน
รู้และการดําเนินงานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
 ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย 7 
ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นการดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการ
ตรวจสอบหรือการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงไร โดยหลักการ
ของการประกนัคณุภาพการศกึษา เปน็เสมอืนแมบ่ท
สําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งกรม
วิชาการ (2542 : 3) ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 1) การสร้าง
ความมั่นใจและความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 
2) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานการศึกษาของ
ทกุฝา่ยทัง้ผูใ้ห ้และผูร้บับรกิาร 3) ความรว่มมือทาง
วิชาการขององค์การบริหารในพื้นที่ 4) การดําเนิน
งานเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้น
ตอน 5) การดําเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบ
ได้ และ 6) การรายงานสูส่าธารณชนและผูเ้กีย่วขอ้ง 
 2. รูปแบบการบริหารงานวิชาการสําหรับ
การจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชนประกอบ
ด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การระบุเป้าหมาย 2) 
การจัดทําแผนกลยุทธ์ 3) การปฏิบัติงานตามแผน
กลยุทธ์ 4) การส่งเสริม ควบคุมกํากับ ติดตาม 
นเิทศ 5) การตรวจสอบและประเมนิผล และ 6) การ
สะท้อนผล รายงานผล การดําเนินงานและการนํา
ผลการประเมินไปใช้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
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สุนิสา วิทยานุกรณ์ (2552 : 314) ที่ได้ทําการวิจัย
เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่ความ
เปน็เลศิในโรงเรียนเอกชน พบวา่รปูแบบการจดัการ
ศึกษาสู่ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชนมี 7 ด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นการนําองคก์ารผูนํ้าปรบัปรงุคณุภาพการ
จดัการศึกษาของสถานศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง และดา้น
การวางแผนกลยุทธ์ สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์
ระยะสั้น ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจําปี
ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนมีส่วนได้ส่วนเสีย และด้าน
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านการวัด
การวเิคราะหแ์ละการจดัการความรู้ มสีือ่นวตักรรม
เพื่อการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน มีการบริหารติดตามการทํางาน
ของบุคลากรอย่างเป็นระบบ ด้านการจัดการ
กระบวนการ สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการที่ดี 
 3. การประเมินความเหมาะสมในการนํา
รูปแบบการบริหารงานการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
โรงเรียนเอกชน พบว่า มีความเหมาะสมในการนํา
ไปใช้อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ 
ด้านการนิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา ด้านการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา ด้านการพฒันาสือ่ และใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน
และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามลําดับ 
โดยด้านการพัฒนาหลักสูตร สอดคล้องกับ ธีระ 
รุญเจริญ (2546: 280) ที่กล่าวว่า หลักสูตร หมาย
ถึง ประสบการณ์ทั้งหมดที่จัดให้นักเรียนโดยการ

ควบคุมแนะนําของสถานศึกษาอันเป็นเครื่องมือที่
ช่วยบรรลุวัตถุประสงค์ หรือความคาดหวังทางการ
ศึกษาที่ตั้งไว้ ด้านการจัดการศึกษา สอดคล้องผล
การศึกษาของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 5) พบว่า 
การจัดการศกึษาในสถานศกึษาถือวา่เป็นกจิกรรมท่ี
เปน็หวัใจหลักของความเปน็สถานศกึษา หากสถาน
ศกึษาใดไมม่กีารจดัการเรยีนการสอนกไ็มถ่อืวา่เปน็
สถานศึกษา โดยในการจัดการเรียนการสอนหาก
สถานศึกษาใดจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ก็จะนําไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
 จากการวิจัยได้พบประเด็นปัญหาที่ควร
นาํไปเปน็ขอ้มลูการพัฒนาการจัดการศกึษาปฐมวยั
ดังนี้ 
 1. ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
สถานศึกษาควรมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่นอย่าง
ตอ่เนือ่งโดยทีค่ร ูผูป้กครอง และชมุชนไดม้สีว่นรว่ม
ในการพัฒนา
 2. ด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ สถานศึกษาควรมีการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
วัยและยึดเด็กเป็นสําคัญโดยเน้นให้เด็กนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ มีการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก
 3. ด้านการพัฒนาสื่อ และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา สถานศึกษาควรมีการ
จัดทําสื่อ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และนํา
ส่ือท่ีเก่ียวข้องกับภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ในการจัด
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กิจกรรมการเรียนการสอน
 4. ด้านการวัดผล และประเมินผลการ
เรียนรู้ สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงและพัฒนา
เครือ่งมอืวดัประเมนิผลใหม้มีาตรฐาน โดยอาจมกีาร
กาํหนดระเบยีบและแนวเก่ียวกบัการวัดผล และและ
ประเมินผลให้ครูได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
เช่น การจัดทําคู่มือครู คู่มือการประเมินผล
 5. ด้านการนิเทศภายใน สถานศึกษาควร
มีการจัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันสมัยตลอดเวลา
 6. ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สถานศึกษาควร
จัดให้ครูมีการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อศึกษาสภาพ
ปญัหาทีเ่กิดขึน้จริงในชัน้เรยีนและหาแนวทางแกไ้ข 
เพื่อให้การพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเด็กเกิดการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล

 7. ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา สถานศกึษา
ควรสง่เสรมิให้มกีารวางแผนการพฒันาคณุภาพการ
ศกึษาภายในสถานศกึษา โดยมกีารกาํหนดเปา้หมาย 
ดําเนินการ ติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมกีารวจิยัพฒันารปูแบบการบรหิาร
งานด้านการบริหารบุคคล หรืองานด้านอื่นๆ หรือ
ที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการ
ศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน ซึ่งปัญหาหรือเรื่อง
ที่จะพัฒนานั้นอาจเป็นการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
โรงเรียนเอกชนระดับประเทศ และงานวิจัยนั้นควร
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
 2. ควรวิจัยและจัดทําคู่มือการพัฒนางาน
ดา้นบรหิารงานบคุคล งานบริหารงานทัว่ไปหรอืการ
พฒันานวตักรรมทีจ่ะสามารถนาํไปทดลองใชเ้พือ่แก้
ปัญหาการพัฒนางานการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับภูมิภาคต่างๆ หรือระดับประเทศต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวิจยัน้ีใช้ระเบียบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ โดยเกบ็ขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณเ์ชิง
ลึกนักวิชาการด้านโบราณคดี กลุ่มช่างผู้สร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงช่างที่เป็นตัวแทน
กลุ่มประชากรตัวอย่างในการศึกษาวิจัยการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษารูป
แบบของศิลปกรรมที่ปราสาทเขาพนมรุ้งในแง่ความงามทางด้าน รูปทรง ลวดลาย 
และเร่ืองราว และความนิยมในรูปทรงศิลปะท่ีปรากฏในภาพจําหลักของปราสาท
เขาพนมรุ้ง อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาช่างจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้สํารวจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จาก 4 กลุ่มตัวอย่าง ที่มีผลงานผลิตซํ้าศิลปกรรม
ตามแบบปราสาทเขาพนมรุง้ 3) ศกึษาส่ิงทีสั่งคมจะได้จากผลงานทีส่ร้างสรรค ์รูปแบบ
ศลิปกรรมจากปราสาทเขาพนมรุ้ง การศกึษาวเิคราะหก์ารผลิตศลิปกรรม แรงบนัดาล
ใจจากปราสาทเขาพนมรุ้ง ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ มีรูปแบบทาง
ศิลปกรรมในแบบขอม อันมีประติมากรรมและภาพจําหลักเร่ืองราวเก่ียวกับศาสนา
ฮินดูลัทธิไศวนิกาย เป็นปราสาทหินที่มีความงดงามด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
ทําให้ศิลปินและสถาปนิกใช้ปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตซํ้ารูป
แบบทางสถาปัตยกรรมโดยสรา้งขึน้มาใหม ่ด้วยวสัดุใหม ่โดยมวีตัถปุระสงคสํ์าคญัคอื
สรา้งรปูแบบทางศลิปกรรมเฉพาะท้องถิน่ ทําใหเ้กดิอาชพีและรายได้ในชมุชน และยงั
เปน็ประโยชนใ์นแงข่องการชว่ยเผยแพร่ศลิปกรรมแบบปราสาทพนมรุ้งใหเ้ปน็ทีรู่จั้ก
ในสังคมอย่างกว้างขวางอีกด้วย

การผลิตศิลปกรรม	แรงบันดาลใจจากปราสาทเขาพนมรุ้ง
Art production with inspiration from Phanom Rung Sanctuary
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คำาสำาคัญ :  การผลติศลิปกรรม, ปราสาทเขาพนมรุง้
  
Abstract
  This research used qualitative 
research method and the data collection of 
which were conducted by deep interview 
with the archeologist, the craftsman, the 
representative sample of the population. The 
objectives of this research were 1) to study the 
Art form at Phanom Rung Sanctuary in term 
of esthetics in shapes, patterns and stories 
and popular form of art that appeared in 
rock engravings at Phanom Rung Sanctuary, 
Chaloem Phrakiat District, Buriram province, 2) 
to study the craftsman from sample derived 
from survey in the area of Buriram province 
from 4 groups of craftsman who had the art 
reproduction modeled on the pattern of 
Phanom Rung Sanctuary, 3) to study the social 
benefits to be obtained from creative product, 
the art form of Phanom Rung Sanctuary, the 
analysis of art production with inspiration
derived from Phanom Rung Sanctuary. The 
important tourist attraction in Buriram province
endowed with the art form in Khmer style 
with sculpture and rock engravings about 
Shaivism of Hinduism. It was the sanctuary 
with its magnificent elegance of architectural 

design, which inspired the artists and architects
to use model of Phanom Rung Sanctuary with 
the artistic and architectural reproduction by 
new stuff, with the main objectives to create 

the local art form that helped local people 
get job and income; moreover, this was
beneficial in term of wide promotion of art 
form modeled on the pattern of Phanom 
Rung Sanctuary in the society.

Keywords : Art Production, Phanom Rung 
Sanctuary

บทนำา
 การผลิตศิลปกรรม โดยได้แรงบันดาลใจ
จากรูปแบบศิลปกรรมเดิมที่มีอยู่ ด้วยกระบวนการ
สร้างสรรค์ศิลปกรรมภายใต้เงื่อนไขใหม่ วัสดุใหม่ 
และจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน เพื่อแสดงอัตลักษณ์
ทางศลิปกรรมท่ีมคีวามเฉพาะของท้องถิน่นีเ้ปน็การ
สร้างสรรค์งานศิลปะอีกวิธีหนึ่ง การศึกษาคร้ังนี้
เป็นการศึกษาการผลิตศิลปกรรมที่นําเสนอเร่ือง
ราว และศิลปกรรมจากปราสาทเขาพนมรุ้งซึ่งเป็น
โบราณสถานในพุทธศตวรรษที่ 17-19 ที่มีความ
สําคัญเพราะเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นแหล่ง
ตน้นํา้และมสีระนํา้ขนาดใหญเ่พือ่ระบบชลประทาน
ของชุมชน และสอดคล้องกับชื่อของพนมรุ้ง ที่แปล
วา่ ภเูขาใหญ ่(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, 2521 

: 6) ที่ตั้งของปราสาทพนมรุ้งเองก็มีความหมาย
เกี่ยวกับศาสนาฮินดู ลัทธิไศวะนิกาย เพราะต้ังอยู่
บนยอดเขา สอดคล้องกับเรื่องราวในคัมภีร์ทาง
ศาสนาที่ว่า พระศิวะเจ้ามีวิมานเป็นที่ประทับอยู่
บนยอดเขาไกลาส การที่เลือกสร้างปราสาทบน
ยอดเขานัน้คงจะจงใจใหเ้ปน็สัญลักษณแ์ทนภเูขาอัน
ศกัดิส์ทิธิ ์อนัเปน็ท่ีประทบัของเทพเจา้ตามประเพณี
การสร้างปราสาทในวัฒนธรรมขอมที่เต็มไปด้วย
ความหมายและระเบียบแบบแผน (สํานักโบราณคดี 
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กรมศิลปากร, 2548 : 89) และด้วยศิลปินในยุคสมัย
ปัจจุบันมีแรงบันดาลใจ จึงทําให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่
ทางศิลปกรรมข้ึนในท้องถ่ินจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัด
ใกล้เคียง เป็นความพยายามท่ีจะสร้างรูปแบบทาง
ศิลปกรรมเฉพาะเพ่ือนําเสนออัตลักษณ์และตัวตน
โดยอาศัยรูปแบบทางศิลปกรรมของปราสาทพนมรุ้ง
เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

วัตถุประสงค์การศึกษา
 1. ศกึษารปูแบบของศลิปกรรมทีป่ราสาท
เขาพนมรุง้ในแงค่วามงามทางดา้น รปูทรง ลวดลาย 
และเรื่องราว และความนิยมในรูปทรงศิลปะท่ี
ปรากฏในภาพจําหลักของปราสาทเขาพนมรุ้ง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์
 2. เพ่ือศึกษาช่างที่เป็นผู้บุกเบิกในกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้สํารวจในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จาก 4 
กลุ่มตัวอย่าง ที่มีผลงานผลิตซํ้าศิลปกรรมตามแบบ
ปราสาทเขาพนมรุ้ง ในประเด็น แรงบันดาลใจ แนว
ความคิดกระบวนการสร้างสรรค์ วัสดุ สุนทรียภาพ
ในการสร้างสรรค์ผลงานผลงาน
 3. ศึกษาสิ่งที่สังคมจะได้จากผลงานที่
สร้างสรรค์ รูปแบบศิลปกรรมจากปราสาทเขาพนมรุ้ง
การตอบสนองทางด้านความเชื่อ ด้านสภาพ
เศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม 

วิธีการศึกษา
 ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)โดยเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกนักวิชาการด้านโบราณคดี จํานวน 
3 คน กลุ่มช่างผู้สร้างสรรค์ผลงานจํานวน 4 คน ใน
การศึกษาวิจัยใช้การศึกษาวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่บคุคล ทีเ่ปน็ชา่งฝมีอืในหนว่ยงานทีส่รา้งสรรค์

ผลงานศลิปกรรมแบบพนมรุง้ ในรปูแบบผลงาน คอื 
ประติมากรรม สถาปัตยกรรมที่มีการผลิตจากรูป
ทรงของปราสาทพนมรุ้ง ทั้งแบบเลียนแบบทั้งหมด
หรือนํามาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของรูปทรง โดยไม่
จํากัดกระบวนการสร้างสรรค์ อาจเป็นไปตามแบบ
เดิมหรือดัดแปลงวัสดุในการสร้างสรรค์ตามยุคสมัย 
และไม่จํากัดวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ขึ้น
นอกจากนั้นในขั้นตอนการศึกษายังให้กระบวนการ

สัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างกับนักท่องเท่ียวจํานวน 100 คน
ในการนําเสนอรูปแบบทางความงามของพนมรุ้ง
และแนวคิดในการนําเสนอความหมายของพนมรุ้ง
ในรูปแบบต่างๆผู้วิจัยจะทําการวิเคราะห์ตัวบท 
(Text) ทีไ่ด้จากเอกสารและการสมัภาษณ์ โดยเชือ่ม
โยงกบัแนวคดิ ทฤษฎทีีไ่ด้ทาํการศกึษาและนาํเสนอ
ไว้ในบทที่ 2 ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์
จะมีการวิเคราะห์ระหว่างการสัมภาษณ์และภาย
หลังการสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีความหลาก
หลายและเพียงพอต่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ในแต่ละประเด็นของคําถามการวิจัย

ผลการศึกษา
 ผลการศึกษาการผลิตศิลปกรรมแรง
บันดาลใจจากปราสาทเขาพนมรุ้ง โดยจําแนกตาม
กระบวนการสรา้งสรรคผ์ลงาน และจดุประสงคข์อง
การสร้างสรรค์ได้ดังนี้
 การผลิตศิลปกรรมแบบอนุรักษ์
 รูปแบบการสร้างสรรค์ท่ีให้ความสําคัญ
กับการเลียนแบบรูปแบบศิลปกรรมพนมรุ้ง ทั้งวัสดุ 
ได้แก่หินทราย และกระบวนการสร้างสรรค์ด้วย
การแกะสลักหินทราย จากการศึกษากลุ่มแกะสลัก
หินทรายของศูนย์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านบุรีรัมย์ 
ต้ังอยู่ท่ีเส้นทางบุรีรัมย์ไปอําเภอประโคนชัย ตรง
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ขา้มกับค่ายทหารจงัหวดัทหารบกบุรรีมัยข์องผูช้ว่ย
ศาสตราจารย์ ดร.สรเชต วรคามพิชัย ข้าราชการ
บํานาญสาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผลงานคือรับก่อสร้างอาคาร
และขายประติมากรรมรูปทรงตามแบบปราสาท
เขาพนมรุ้ง ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบแกะสลักหินทราย
แบบดั้งเดิม โดยใช้หินจากแหล่งหินทรายในจังหวัด
บุรีรัมย์ซึ่งเป็นหินทรายสีชมพูมีอายุประมาณ 220 
ล้านปี ผลการศึกษาพบรูปแบบในการสร้างผลงาน
มี 3 ลักษณะ ดังนี้
 1.	การอนุรักษ์รูปแบบการก่อสร้าง จาก
รูปแบบเดิมของปราสาทเขาพนมรุ้งมีการก่อสร้าง
ในรูปแบบของการก่อสร้างแบบเครื่องไม้ของ
อินเดียเพียงแต่เปลี่ยนวัสดุเป็นหินทราย ซึ่งพบ
มากในบริเวณใกล้ๆ กับปราสาทเขาพนมรุ้ง เหตุ
ที่ต้องใช้หินทรายเพราะว่าหินมีความแข็งแรงกว่า
ไม้และมีอายุที่ยาวนานกว่าทําให้เหมาะสมในการ
สร้างศาสนสถานสําคัญในศาสนาเพื่อบูชาเทพเจ้า
สูงสุดลักษณะเด่นอีกอย่างคือการก่อสร้างด้วยการ
วางหินทรายเรียงต่อกันเพื่อเสริมความแข็งแรงของ
บรเิวณมมุของอาคารจะมกีารสลกัหนิและวางเหลก็
รปูตวั I และตวั Z จากนัน้จะเทตะกัว่ทบั บรเิวณของ
หลังคาจะก่อสร้างด้วยการการวางหินซ้อนกันทีละ
ก้อนจนบรรจบกันตรงกลางสันเหลื่อม (Corbelled 
Arch) โดยใช้กําแพงรับน้ําหนักหินและเรียงหินลด
เข้าหากัน 2 ข้างจนชิดกัน (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2539 
: 192) ก่อนจึงจะสลักลายต่างๆ การมุงหลังคาด้วย
วิธีนี้จะมีข้อจํากัดเรื่องเนื้อที่ เพราะจะได้อาคารที่
แคบมีพื้นที่ในการใช้สอยจํากัด
 ผลงานการผลติซ้ําดว้ยการอนรุกัษร์ปูแบบ
การกอ่สร้างนีศู้นยศ์ลิปหตัถกรรมพืน้บา้นบรุรีมัย ์ได้
กอ่สรา้งขึน้ทีโ่ตกชุมิารสีอรท์ ซึง่เปน็รสีอรท์บนภเูขา

ทีป่ระเทศญีปุ่น่ เม่ือ พ.ศ. 2527 โดยใช้หนิทรายจาก
พ้ืนทีจั่งหวดับรีุรัมยข์นส่งทางเรือและนาํในกอ่สร้าง
ดังกล่าว และในปี พ.ศ. 2557 ทางศูนย์ฯ ได้รับมอบ
หมายให้ก่อสร้างพนมรุ้งจําลองที่บริเวณสนามกีฬา
ของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด และการก่อสร้างยังเป็นการ

อนุรักษ์รูปแบบเดิม จะมีที่แตกต่างจากเดิมก็คือ
มีเครื่องจักรและเครื่องมือที่ทันสมัยทําให้สะดวก
ในการก่อสร้างมากขึ้น 
 2.	การอนุรักษ์การใช้วัสดุ	 การใช้วัสดุใน
การก่อสร้างปราสาทพนมรุ้ง ได้แก่ หินทราย อิฐ 
และศิลาแลง เมื่อสํารวจพบว่าส่วนใหญ่ปราสาท
เขาพนมรุ้งใช้หินทรายในการก่อสร้างซ่ึงหินทราย
เป็นวัตถุดิบที่พบได้มากในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ตัวอย่างเช่นแหล่งหินตัดที่อําเภอบ้านกรวด 
จังหวัดบุรีรัมย์ การใช้หินทรายในการสร้างสรรค์ผล
งานพนมรุ้งจําลองท่ีโตกุชิมารีสอร์ท ประเทศญี่ปุ่น 
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านบุรีรัมย์ได้ทําสัมปทาน
กับทางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้หินทรายจากอําเภอ
โนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวัตถุดิบในการสร้าง
ผลงาน สีของหินทรายจะบอกถึงอายุของหิน เช่น
หินทรายสีชมพู ที่ใช้สร้างปราสาทเขาพนมรุ้ง จะ
มีอายุประมาณ 220 ล้านปี ซึ่งจะมีความแข็งแรง
มากกว่าดินที่อายุน้อยกว่าการนําวัตถุดิบท่ีดีที่สุด
ยอ่มแสดงถึงพลงัแหง่ความศรทัธาของสิง่ทีส่รา้งด้วย 
(สรเชต วรคามพิชัย, 2557 : สัมภาษณ์) ในการใช้
หนิทรายทีถ่กูกองในพืน้ทีย่งัเปน็การพฒันาพืน้ทีเ่พือ่
ประโยชน์อย่างอื่นด้วย เพราะหินทรายเหล่านั้น ไม่
ได้ถูกระเบดิจากภเูขาแต่ถูกวางไวบ้นพ้ืนดินเพียงแต่
ว่าเมื่อนํามาใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ ต้องตัด
และขนย้ายออกจากพื้นที่เท่านั้น
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ภาพประกอบ	1 การสร้างปราสาทพนมรุ้งจําลอง บริเวณสนามฟุตบอลทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด
อํานวยการสร้างโดยสรเชต วรคามพิชัย

ที่มา : อโศก ไทยจันทรารักษ์. ภาพถ่าย. 2557.

	 3.	การอนุรักษ์ตามจุดประสงค์ของการสร้าง ในการสร้างปราสาทเขาพนมรุ้งนั้นมีวัตถุประสงค์
ในการก่อสร้างเช่นเดียวกับศาสนาสถานในอาณาจักรเขมรโบราณซึ่งรับอิทธิพลทางศิลปะและวัฒนธรรม
จากอินเดียนั้น ได้มีการสร้างงานศิลปกรรมทางศาสนาขึ้นอย่างมากมาย ทั้งที่เกี่ยวเนื่องในศาสนาฮินดูและ
พระพุทธศาสนา ศิลปกรรมทางศาสนาเหล่านี้มักมีการจําหลักประติมากรรมรูปเทพเจ้า บุคคลสําคัญ หรือ
ภาพเล่าเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงคติความเชื่อหรือเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าที่มีกล่าวไว้ในวรรณกรรมทาง
ศาสนาตลอดจนเรือ่งราวทางประวตัศิาสตร ์โดยเฉพาะทีจํ่าหลกัเปน็ภาพเลา่เรือ่งในงานสถาปตัยกรรมต่างๆ 
ที่ปรากฏหลักฐานให้เห็นเด่นชัด (กฤษฎา พิณศรี, 2553 : 105) และเมื่อสร้างศาสนาสถานเพื่อตอบสนอง
ความเชื่อแล้ว การก่อสร้างต้องวิจิตรบรรจงท่ีสุด เพ่ือการบูชาและแสดงถึงความศรัทธา การใส่รูปเคารพ
ที่เป็นตัวแทนสูงสุดของการศรัทธาในการสถานท่ีน้ันๆ จะใส่ลงในปราสาทประธานโดยนิยมสร้างไว้บริเวณ
กลางสุดของการก่อสร้าง ฉะนั้นคติความเชื่อดังกล่าวช่างที่สร้างสรรค์การผลิตซํ้าศิลปกรรมพนมรุ้ง ก็จะยัง
คงแนวคดินีไ้ว ้และไมว่า่จะสิง่กอ่สรา้งใหมจ่ะมวีตัถุประสงคท์ีต่่างศาสนากนักต็าม การใชค้ติความเช่ือท่ีพุทธ 
และพราหมณฮิ์นด ูกม็กีารผสมผสานกนัอยา่งลงตวัเชน่ การใชภ้าพจําหลักเทพประจําทศิต่างๆ ประดับตาม
หน้าบันของศาสนสถาน
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 การผลิตซำ้าศิลปกรรมจากปราสาทเขาพนมรุ้งแบบร่วมสมัย

ภาพประกอบ	2 แบบร่างและการก่อสร้างหอระฆัง วัดศรีบึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษออกแบบโดย ณรงค์ พูนสังข์
ที่มา : ณรงค์ พูนสังข์. ภาพถ่าย. 2556.

 รปูแบบของการสรา้งสรรคศ์ลิปกรรมรว่มสมยั (Contemporary Art) คอืการสรา้งสรรคศ์ลิปะโดย
อาศัยรูปแบบหรือแนวคิดจากลัทธิศิลปะหรือรูปแบบศิลปะในอดีต มาสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ภายในเงื่อนไข
ใหมแ่ละแนวความคดิใหม ่และในรปูแบบการสรา้งสรรคศ์ลิปกรรมจากปราสาทหนิเขาพนมรุง้แบบร่วมสมยั 
คือ การนํารูปทรงบางส่วน ลักษณะรูปทรงทางศิลปะ (Art Form)ของปราสาทพนมรุ้ง มาเล่าเรื่องใหม่และ
จุดประสงคใ์หมใ่นการกอ่สรา้ง เปน็เพยีงการใชร้ปูทรงทางศลิปะมาประยกุต์เพ่ือใหเ้ขา้กบัลักษณะงานนัน้ๆ 
โดยเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้รูปทรงแสดงอัตลักษณ์ที่ปรากฏในสิ่งปลูกสร้างต่างๆ หรือประโยชน์
ในทางการค้า เป็นของที่ระลึก งานช่างหรืองานฝีมือในสังคมใหม่ก็จําเป็นจะต้องปรับตัวตามบทบาทของ
ผลงานมิได้เป็นไปเพื่ออรรถประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่งานฝีมือได้กลายเป็นของฝาก ของที่ระลึก ของ
ตกแต่ง งานฝีมือได้กลายเป็นประเด็นเพื่อการเรียกร้องของนักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ต้องปรับตัวไปสู่การ
ผลิตแบบมวลผลิตด้วย และการผลิตก็ต้องปรับตัวทั้งวัสดุอุปกรณ์ รูปแบบ และเทคโนโลยี (วิรุณ ตั้งเจริญ,
2548 : 250) จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าในการนําเสนอรูปแบบศิลปะร่วมสมัยจากปราสาทเขาพนมรุ้งนี้
มี 4 ลักษณะดังนี้
 1.	รูปแบบวัสดุ	จากวัตถุดิบเดิมที่สร้างปราสาทเขาพนมรุ้งคือ หินทราย อิฐ และศิลาแลง มีการ
เปลี่ยนการใช้วัสดุสําหรับสร้างศิลปกรรม ได้แก่ มีการหล่อหินทราย การหล่อปูนซีเมนต์ ในการสร้างสรรค์
ประติมากรรมมีกระบวนการสร้างสรรค์ได้หลายวิธีได้แก่ การแกะสลัก การปั้น การทําพิมพ์และการหล่อ 
การเชื่อมประสาน เมื่อพิจารณาจากเทคนิคการก่อสร้างการเลือกวัตถุดิบในการสร้างด้วยหินทราย จําเป็น
ต้องมีช่างแกะสลักหินทรายมาสร้างสรรค์ผลงานซึ่งมีความยากคือหากช่างทํางานพลาดวิธีแก้อาจต้อง
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เปล่ียนหินก้อนนั้นออกเลย แต่หากเป็นการทําแม่
พิมพ์จากต้นแบบที่ได้จากการป้ันดินเหนียว ซึ่ง
สามารถแก้ไขต้นแบบจนกว่าจะพอใจ และเมื่อได้
ตน้แบบทีต่อ้งการแลว้ จงึนาํมาทาํพมิพเ์พือ่หลอ่ผล
งานดว้ยการเทปนูผสมทรายเมือ่แหง้สนทิแลว้จะใช้
กรดเกลือกัดซีเมนต์ออกให้เห็นเม็ดทรายและเพื่อ
ความเหมือนหินทรายของจริงยังสามารถผสมหินสี
ได้ตามตอ้งการอกีดว้ย กระบวนการหลอ่หนิทรายดงั
กลา่วมขีอ้บกพรอ่งในเร่ืองของสท่ีีไมส่มํา่เสมอทําให้
ต้องมีการเก็บสีด้วยการทาสีซํ้าอีกครั้ง จึงทําให้เสีย

เวลาในการทํางาน เพื่อลดขั้นตอนในการทํางาน 
ช่างที่ผลิตลวดลายจากพนมรุ้งจึงทําการหล่อแม่
พิมพ์ด้วยปูนซีเมนต์ แล้วผสมสีให้คล้ายๆ กับ
หินทรายทาในขั้นตอนสุดท้ายของการทํางาน
 2.	กระบวนการสร้างสรรค์ การผลิต
ศิลปกรรมร่วมสมัยท่ีมีแรงบันดาลใจจากปราสาท
เขาพนมรุ้งนี้  มีการสร้างสรรค์ที่อิสระมากขึ้น 
เน่ืองจากไม่ต้องกังวลเรื่องการก่อสร้างในรูปแบบ
เดมิคือการเรยีงหนิเป็นกอ้นๆ ขึน้ไป ซึง่ทาํใหไ้ดพ้ืน้ที่
ใช้สอยน้อย ในการสร้างสรรค์ผลงานแบบร่วมสมัย
นยิมให้ความสําคญัในเรือ่งประโยชน์ใช้สอยมากกวา่
จึงต้องทํางานให้สอดคล้องกับพื้นท่ี หากเป็นการ
สร้างผลงานที่ เป็นอาคารรูปแบบการก่อสร้าง
ก็จะเป็นสมัยใหม่ คือ วางฐานรากมีคาน เสา 
เป็นคอนกรีตสร้างเหล็ก ส่วนเนื้อหาท่ีจะสื่อสาร
เรื่องพนมรุ้งจะมีเพียงลวดลายท่ีนํามาติดทับบน
โครงสร้างอีกที ส่วนรูปแบบของประติมากรรมก็จะ
ทาํการหลอ่สว่นประกอบหลกัทีป่ระดบับนปราสาท
เขาพนมรุ้ง เช่น พญานาค ใบระกา เสาประดับ
กรอบประตู หน้าบัน การจัดองค์ประกอบดังกล่าว

สอดคล้องกับความเช่ือของการสร้างปราสาทแบบขอม
ทัว่ไป การนาํพญานาค วางไวด้า้นหนา้ของปราสาท

เพราะความเช่ือที่ว่าพญานาคเป็นสัตว์ที่ เป็น
สญัลกัษณใ์นการเปน็แกนเชือ่มโลกมนษุยก์บัเทวดา 
ได้รับการเชื่อมต่อไว้ด้วยศาสนสถานท่ีเป็นปราสาท
และแกนนี้ ได้ดําด่ิงลงไปสู่อาณาจักรท่ีถูกสาป คือ 
โลกใต้พิภพ ที่เป็นดินแดนแห่งการดํารงชีวิตของสิ่ง
มีชีวิตใต้บาดาล (ไมเคิล ฟรีแมน, 2546 : 43) และ
การสร้างศาสนสถานทัง้ศาสนาพุทธและฮนิดูกน็ยิม
ใชน้าคประดับตกแต่งด้านหนา้ เม่ือมกีารสรา้งสรรค์
ศิลปกรรมแบบพนมรุ้ง สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ นาค 5 
เศียร และไม่ว่าสถานที่ที่สร้างจะเป็นอะไรด้านหน้า
กจ็ะประดับด้วยพญานาค ทกุครัง้ รวมไปถงึสว่นประ
กอบอื่นๆ จะถูกนํามาใช้ตามรูปแบบที่พบจากพนม
รุ้งเพื่อสร้างความรู้สึกของพนมรุ้ง
 3.	จดุประสงคใ์นการสรา้งสรรค ์การสรา้ง
พนมรุง้ขึน้ในอดตีมจีดุประสงคเ์พือ่การบชูาพระศวิะ
เทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย เป็น
ศาสนสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนาโดยมฤีษี
และนักบวชเป็นเจ้าพิธีแต่สําหรับการผลิตรูปแบบ
ทางศิลปกรรมนั้นจุดประสงค์ในการสร้างมีความ
สัมพันธก์บัเจ้าของงานและความต้องการเฉพาะโดย
จําแนกออกเป็น 4 อย่าง ดังนี้
  3.1 ต้องการนําเสนออัตลักษณ์ทาง
ศลิปกรรมกลุม่ภมูศิาสตรม์นษุยเ์ปน็นักวชิาการกลุม่
หนึ่งท่ีมองพ้ืนท่ีในฐานะส่ิงท่ีมีพลวัต พวกเขาสนใจ
ศึกษาพื้นที่ต่างๆ ในสังคมมนุษย์ที่ถูกเก็บกดปิดกั้น
ไว้ หรือเป็นพ้ืนท่ีท่ีมิได้รับความสนใจศึกษามาก่อน 
ทัง้ทีเ่ปน็พืน้ทีท่ีเ่ปน็สว่นหนึง่ของชวีติ ประจําวนัของ
คน กระบวนการที่พื้นที่ต่างๆ ในสังคมถูกผลิตสร้าง
ขึ้นมาจากการให้คุณค่าและความหมายของมนุษย์ 
ในขณะเดียวกัน พ้ืนท่ีที่ถูกสร้างให้มีชีวิตเหล่านั้น 
ก็ได้ย้อนกลับมามีอิทธิพลในการกําหนดความคิด 
การกระทํา และวิถีชีวิตของมนุษย์ ในฐานะผู้สร้าง
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เอกลกัษณแ์ละความหมายใหก้บัคนในพืน้ท่ีนัน้ (ไชย
รัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2549 : 172) จากการศึกษา
พบว่าสถานที่ที่ต้องการนําเสนออัตลักษณ์ทาง
ศิลปกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ ในกรณีการก่อสร้าง
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ เทียนชัย ให้ศิริกุล ผู้รับผิดชอบ
โครงการในครั้งนั้นได้ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อ พ.ศ. 
2527 ได้มีการออกสํารวจเพื่อหาศิลปกรรม หรือ
สถาปัตยกรรมท่ีเป็นตัวแทนในการนําเสนออัตลักษณ์
ของจงัหวดับรุรีมัย ์มเีพยีงปราสาทเขาพนมรุง้ทีโ่ดด
เด่นและสวยงามเหมาะสมท่ีจะยกย่องให้เป็นต้น
แบบในการนาํเสนออัตลกัษณท์างศลิปกรรมประจาํ
จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้นํารูปทรงของปราสาทเขาพนมรุ้ง
ทีไ่ดม้าลดทอนและออกแบบใหมใ่หเ้ป็นอาคารศนูย์
ศลิปวฒันธรรมอีสานใต ้และตอ่มาเมือ่มกีารกอ่สรา้ง
เพือ่แสดงอตัลกัษณข์องจงัหวดับรุรัีมยก์จ็ะใหร้ปูทรง
ของปราสาทพนมรุ้งมาเป็นต้นแบบในการก่อสร้าง
เรื่อยมา
  3.2 ตอบสนองความเช่ือแบบพุทธก่ึง
พราหมณ์ปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นศาสนสถานท่ีสร้างข้ึน
ตามความเชื่อทางศาสนาซึ่งเป็นการผสมกลมกลืน
ระหว่างศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธปัจจุบัน
ปราสาทพนมรุ้งเปน็โบราณสถานทีส่าํคญัทัง้ในดา้น
ประวัติศาสตร์โบราณคดีสถาปัตยกรรมและการ
ท่องเที่ยว (ธิติพงศ์พิรุณ, 2553 : 1) เนื่องจากเรื่อง
ความศักดิ์สิทธิ์ของปราสาทเขาพนมรุ้งจากการเล่า
ถงึปรากฏการณท์ีพ่สิจูนไ์มไ่ด ้ทําให้มคีวามเชือ่เรือ่ง
ความศกัดิส์ทิธิซ์ึง่พฤตกิรรมความเชือ่เหลา่นีพ้บมาก

สําหรับคนไทย จากการสัมภาษณ์ ณรงค์ พูนสังข์ 
พบว่าจากการท่ีมีการว่าจ้างให้ทํางานผลิตซ้ํารูปแบบ
ศิลปกรรมพนมรุ้งประมาณร้อยละ 20 เป็นการมา
วา่จา้งดว้ยการมรีา่งทรงของเทพเจา้ตา่งๆ มาพรอ้ม

กับเจ้าภาพ เพื่อให้สร้างสถาปัตยกรรมและประดับ
ด้วยประติมากรรมแบบพนมรุ้ง และด้วยพนมรุ้ง
เป็นศาสนสถานที่ประดิษฐานเทพเจ้า การสร้างใน
ที่อื่นๆ จึงยังคงลักษณะการใช้งานคือไว้ประดิษฐาน
เทวรูป พระพุทธรูปต่าง เพื่อเห็นความสําคัญของ
สถานที่แห่งนั้น
  3 .3  เพื่ อ เลี ยนแบบรูปแบบทาง
ศิลปกรรมเนื่องจากรูปแบบทางศิลปกรรมของ
ปราสาทพนมรุ้งมีความอ่อนช้อยสวยงามเป็น
ศิลปกรรมตามแบบบาปวนและนครวัด เป็นช่วง
สมัยของพระเจ้าสูรยวรมันที่ 2 ผู้ทรงสร้างปราสาท
นครวดั นบัวา่เปน็ชว่งเวลาทีอ่ารยธรรมเขมรรุง่เรอืง
สูงสุดอีกด้วย (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2539 : 39) และ
รปูแบบทางศลิปกรรมทีง่ดงามยอ่มสง่ผลใหเ้กดิการ
เลียนแบบ เพียงเพราะความประทับใจหรือชื่นชอบ
กับความงามที่ปรากฏโดยเป็นการนํามาตกแต่ง
บรเิวณอาคารและสถานทีโ่ดยไมค่าํนงึถงึความหมาย
เดิม เช่นการนําพญานาคไว้หน้าโรงแรม หากคํานึง
ถึงความหมายเดิมคงไม่เหมาะสมแก่การจัดวาง แต่
หากใหค้วามหมายเปน็เพยีงศลิปะวตัถแุลว้กเ็ปน็ไป
เพื่อความสวยงาม
  3.4 เพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว การ
ท่องเที่ยวเป็นกระแสหลักของพื้นที่และชุมชน
สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวจํานวนมาก จึงมีการ
พยายามสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสื่อสาร
ความเป็นอัตลักษณ์ประจําถิ่นออกแบบผ่านรูป
แบบศิลปกรรมแบบพนมรุ้ง เช่น การสร้างพนม
รุ้งจําลองที่สนามกีฬาของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ด เพื่อ
เสริมการท่องเที่ยวให้กับสถานที่ใหม่ ซ่ึงส่วนใหญ่
นักเที่ยวต้องการเพียงถ่ายรูป และไม่ต้องการศึกษา
รายละเอียดมากนัก การผลิตศิลปกรรมเพื่อรองรับ
กระแสของการท่องเที่ยวนั้น จึงไม่จําเป็นต้องใส่
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ความหมายเกี่ยวกับคติของการสร้าง เพียงแต่นํา
เสนอรูปแบบของปราสาทพนมรุ้งก็เพียงพอ
 4.	รูปแบบทางศิลปกรรมรูปแบบทาง
ศิลปกรรมของปราสาทพนมรุ้งมีความอ่อนช้อย
สวยงามเปน็ศิลปกรรมตามแบบบาปวนและนครวดั 
เมือ่มีการนํามาผลติแบบศลิปะรว่มสมยัดว้ยเงือ่นไข
ของการผลติ เทคนคิในการสรา้งสรรค ์และการเพิม่
ปริมาณจํานวนมาก ทําให้รูปแบบทางศิลปกรรมมี
รูปแบบเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น คือผลิตจากแม่
พิมพ์เดียวกันทําให้เสน่ห์ของผลงานลดลง และด้วย
วัสดุที่เป็นปูนซีเมนต์ทําให้ลวดลายมีความสมบูรณ์
เทา่กนั ตา่งจากการแกะหนิทรายทีจ่ะมบีางลวดลาย
ท่ีอาจหักและไม่สม่ําเสมอตามเน้ือหิน การสร้างสรรค์
การผลิตศิลปกรรมแบบร่วมสมัยน้ี ช่างต้องมีความ
สามารถในการใช้กระบวนทักษะทางศิลปะในการ
ตัดทอน การเพิ่ม การประดิษฐ์ จากองค์ประกอบ
ต่างๆ ของพนมรุ้ง เป็นการพัฒนาแนวคิดของช่าง
ในเรือ่งการสรา้งสรรคร์ปูทรงใหมด่ว้ยแรงบนัดาลใจ
จากปราสาทเขาพนมรุ้ง 

 แนวคิดและแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์
 รูปแบบแนวความคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานนัน้นอกจากการมแีรงบันดาลใจจากปราสาท
เขาพนมรุง้เปน็แรงบนัดาลใจในการทํางานแลว้ ชา่ง
หรอืศิลปนิทีส่รา้งสรรคผ์ลงานยงัมคีวามคดิรวบยอด
(Concept) ในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่าง
กับออกไปจากการศึกษาพบแนวความคิดที่ใช้ใน
การผลติศิลปกรรมแบบพนมรุง้ 4 แนวความคดิดงันี้
 1.	 ถ่ายทอดตามต้นแบบรูปแบบการ
สร้างสรรค์เป็นการใช้ปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นต้น
แบบทุกประการ ท้ังรูปแบบโครงสร้างและรายละเอียด

ของเนื้อหา จัดอยู่ในกลุ่มสร้างสรรค์เพื่อรูปแบบ
การอนุรักษ์ กระบวนการสร้างสรรค์เป็นแบบเน้น
กระบวนการทางชา่ง เนน้ความประณตีวจิิตรบรรจง 
และในกลุ่มถ่ายทอดตามต้นแบบนี้มีการพัฒนาคน
เพือ่มาทาํงานตอ่ไดง้า่ยเนือ่งดว้ยกระบวนการฝกึฝน
ทางด้านทักษะ จะอาศัยเวลาและความตั้งใจ และ
พัฒนาเป็นอาชีพสร้างงานให้แก่ชุมชนได้
 2.	โครงสรา้งเดมิ	สรา้งสรรคใ์หมท่ี่เนือ้หา 
การสรา้งสรรคต์ามแนวคดิของการใหส้ดัสว่นเฉพาะ
โครงสร้างเดิมแต่ในเนื้อหา รายละเอียดของผลงาน
มีการสร้างสรรค์ใหม่ตามแนวคิดอิสระของช่างหรือ
อาจจะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้ารูปแบบ
การสร้างสรรค์นีใ้หค้วามสาํคัญไปทีเ่นือ้หา และเปน็
ส่วนท่ีทําให้ช่างต้องสร้างสรรค์รูปทรงเพ่ือส่ือสาร
เน้ือหาของผลงานออกมา โครงสร้างหลักจะยังคง
ความเป็นพนมรุ้ง เช่น การก่อสร้างเจดีย์หลวงปู่
สุวัฒน์ วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์ ในการออกแบบ

ก่อสร้างใช้โครงสร้างของปราสาทเขาพนมรุ้ง 
แต่ในภาพจําหลักที่อยู่รอบๆ เป็นเรื่องราวประวัติ 
ผลงานของหลวงปู่สุวัฒน์ ซ่ึงเป็นประติมากรรมนูนสูง
เทคนิคการหล่อหินทราย โดยผู้ท่ีเข้าไปสักการะ
หลวงปู่สุวัฒน์จะได้ศึกษาประวัติผลงานของท่าน
ผ่านงานประติมากรรมนี้
 3.	สร้างความแปลกใหม่ในโครงสร้าง 
เป็นลักษณะการสร้างสรรค์ที่ดัดแปลง หรือ
สร้างสรรค์รูปแบบทางโครงสร้างขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้
การสร้างสรรค์ผลงานลักษณะนี้จะยึดตามสถานที่
ท่ีสร้างสรรค์ โดยการสร้างสรรค์รูปทรงโครงสร้าง
ใหม่นี้ ยังคงรายละเอียดเนื้อหาของเรื่องราวเป็น
เรื่องเดิมเป็นวิธีการแก้ปัญหาของช่างเชิงโครงสร้าง 
คือการจัดการผลงานกับพ้ืนท่ี ได้แก่การออกแบบ
ซุ้มประตู หอพระ หอระฆัง ที่มีรูปแบบประโยชน์
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ใช้สอยที่แตกต่างกันกับปราสาทเขาพนมรุ้ง เป็น
ความท้าทายของช่างท่ีจะต้องใช้ความสามารถท่ีจะ
ออกแบบให้สอดคล้องกับสถานที่นั้นๆ
 4.	สรา้งสรรคใ์หมท่ัง้หมดเป็นลกัษณะการ
ใหอ้สิระในการใชแ้นวคดิแกช่า่งผูส้รา้งสรรคผ์ลงาน
โดยจะออกแบบโครงสร้างและในส่วนเนื้อหา ใหม่
ทัง้หมดโดยมรีปูแบบศลิปกรรมแบบพนมรุง้เปน็แรง
บันดาลใจ ซึ่งผลงานท่ีนําเสนอออกมาจะเห็นเพียง
กล่ินไอของพนมรุ้ง ซ่อนอยู่ในรูปทรงท่ีออกแบบข้ึนมา
ใหม่และมีความอิสระในผลงานสูง การเปล่ียนรูปทรง
ทางศิลปะอย่างสิ้นเชิง ได้แก่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
อีสานใต้ มีรูปแบบการสร้างสรรค์ที่มีการตัดทอน
รายละเอยีด และเพิม่พืน้ทีก่ารใชส้อยโดยเหลอืเพยีง
รูปทรงอย่างคร่าวๆ ของปราสาทเขาพนมรุ้งเท่านั้น

สรุปผลการวิจัย
 ปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นโบราณสถานที่มี
รูปแบบที่งดงามทั้งในกระบวนการสร้างสรรค์และ
ความงาม จดัวา่เปน็ภมูปิญัญาชัน้เลศิของบรรพบรุษุ
ที่มอบไว้แก่อนุชนรุ่นหลัง จึงเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ของจงัหวัดบรุรีมัยท์ีส่วยงามเปน็ทีน่า่สนใจแกบ่คุคล
ทั่วไป การผลิตซํ้ารูปแบบศิลปกรรมแบบพนมรุ้ง 
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชนโดยเฉพาะการศึกษา
เร่ืองราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาท่ีนําเรื่องราวจากอดีต
และกระบวนการ ถ่ายทอดความงามที่มีผลกระทบ
กับท้องถิ่น การผลิตช่างฝีมือในด้านการแกะสลัก
หิน การปั้น การหล่อ โดยการใช้วัสดุที่พบในท้อง
ถิ่นอันได้แก่หินทราย ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้สร้างปราสาท
เขาพนมรุง้ นอกจากนีใ้นรปูแบบการนาํเสนอผลงาน
แบบรว่มสมยัยงัมกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบของวสัดุ
ตามยุคเพื่อง่ายต่อการผลิตผลงานส่วนการนําเสนอ
แนวความคดิในการสรา้งสรรคท์ัง้ 2 รปูแบบคอืการ

อนุรักษ์รูปแบบในการการก่อสร้าง และรูปแบบใน
การนําเสนอแบบศิลปกรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นการ
นาํเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัความเชือ่ทางศาสนา 

การนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงการถ่ายทอด
จากเรื่องราวในภาพจําหลักที่ปรากฏ เรื่องราวของ
วิถีชีวิตประจําวันที่แสดงให้เห็นความรุ่งเรืองของ
อารยธรรมในชุมชน ล้วนเป็นภาพสะท้อนความเจริญ
และความสมบูรณ์ของดินแดนนี้ การสร้างสรรค์
ผลงานการผลิตศิลปกรรมแบบปราสาทเขาพนมรุ้ง
จะชว่ยใหส้งัคมอสีานใต ้โดยเฉพาะชมุชนในจงัหวดั
บุรีรัมย์ได้ประโยชน์จากการนํารูปแบบศิลปกรรม
ประจําท้องถิ่นมานําเสนอเป็นงานศิลปะแบบต่างๆ 
ที่นอกจากแสดงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นแล้วยัง
สามารถสร้างรายได้เสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เกิด
รายได้นํามาซึ่งสังคมเป็นสุข
 
อภิปรายผล
 จากสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผล
ตามวตัถปุระสงคข์องการวจิยัในประเดน็สําคญัและ
ข้อค้นพบในการวิจัยดังนี้
 1. รูปแบบการผลิตศิลปกรรมแบบอนุรักษ์ 
แรงบันดาลใจจากปราสาทเขาพนมรุ้ง ช่างผู้สร้างสรรค์
ผลงานจะมีรูปแบบในการสร้างสรรค์โดยการศึกษา
โครงสร้างของปราสาทเขาพนมรุ้งจากการเลียนแบบ
กระบวนการทางการช่างจะใช้วัสดุ และเทคนิคการ
ก่อสร้างเช่นเดียวกันการสร้างปราสาทเขาพนมรุ้ง
เพ่ือส่ือสารในเร่ืองแนวความคิดเก่ียวกับความเช่ือทาง
ศาสนาและการว่างตําแหน่งของรูปเคารพตามแบบ
คติความเช่ือแบบปราสาทเขาพนมรุ้ง การพัฒนารูป
แบบทางการช่างเป็นลักษณะการฝึกจากผู้สนใจด้วย
การอาศัยความต้ังใจและความพยายามในการลอก
เลียนแบบจากปราสาทเขาพนมรุ้ง
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 2. รูปแบบการผลิตศิลปกรรมแบบร่วม
สมัย แรงบันดาลใจจากปราสาทเขาพนมรุ้ง ช่าง
ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะมีการศึกษาโครงสร้างและ
รายละเอียดเพ่ือนํามาประยุกต์ในการออกแบบให้
สอดคล้องกับพื้นที่และประโยชน์ใช้สอยเป็นสําคัญ 
การเลอืกใชว้สัดเุปน็แบบทีใ่ชใ้นงานกอ่สรา้งในสมัย
ปัจจุบัน และมีการนําเทคนิคทางประติมากรรม
มาช่วยในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสะดวกในการ
ออกแบบรูปทรงด้วยการป้ัน ทําแม่พิมพ์และการ
หลอ่ ซึง่ในกระบวนการหลอ่มกีารเลอืกใชวั้สด ุ2 รปู
แบบคือการใช้เทคนิค การหล่อหินทราย เพื่อแสดง
พื้นผิวเลียนแบบหินทราย และการหล่อปูนซีเมนต์
จากนั้นทาสีให้คล้ายกับสีของหินทราย ในการ
สื่อสารเรื่องราวด้านคติความเชื่อไม่เคร่งครัดมาก
นัก เน่ืองจากเนน้ทีก่ารใชส้อยพืน้ทีเ่ป็นสาํคญัซ่ึงการ
ประดับตกแต่งเป็นไปเพื่อแสดงออกทางอัตลักษณ์
ให้สื่อถึงสิ่งก่อสร้างแบบขอมมากกว่าที่จะเน้นการ
ตีความแบบประติมานวิทยา การสร้างสรรค์ของ
ชา่งมอิีสระและสามารถแสดงความคดิสรา้งสรรคไ์ด้
อยา่งเตม็ที ่นอกจากนัน้รูปแบบการกอ่สรา้งสามารถ
เตรียมส่วนประกอบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
เพือ่การก่อสร้างไวไ้ดจํ้านวนมากๆ จนสามารถสรา้ง
งานและสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้ 

ข้อเสนอแนะ
 1.	ข้อเสนอแนะในการใช้ผลการวิจัย
 จากข้อค้นพบในการวิจัยมีแนวความคิด
พัฒนาสู่การนําไปใช้ได้ดังนี้
  1.1 การสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ศิลปกรรมท้องถิ่นกับศิลปกรรมที่ปรากฏในโบราณ
สถาน สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดอัต
ลักษณ์ทางศิลปกรรม สร้างทัศนคติที่ดี เกิดความ

ภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และเป็นแรงบันดาลใจ
ในการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ สามารถสร้าง
คุณค่าในเชิงวัฒนธรรม และพัฒนาเป็นมูลค่าทางด้าน
การท่องเที่ยวได้
  1.2 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 
การขยายความรู้สู่หลักสูตรชุมชนทางศิลปกรรม 
รวมถึงการประยุกต์ให้เกิดอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 
การสรา้งความรู้ทางศลิปกรรมโดยอาศยัรปูแบบของ
พนมรุง้มาเปน็ฐานความรูเ้พ่ือประยกุตเ์ขา้กับวสิาหกจิ
ชุมชนต่างๆ เช่น การออกแบบลายผ้า ลายเครื่อง
ปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และการพัฒนา
สร้างจินตนาการและสุนทรียภาพให้กับชุนชม
 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงลึก การเลือกใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ต้องเป็นข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งเครื่องมือ
ที่สําคัญคือการสัมภาษณ์ การเก็บข้อมูลแล้วนํามา
ร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์ผลการวิจัยต้องฝึกฝนและมี
อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยในการกลั่นกรองตรวจสอบ
ความมีอคติของข้อมูลที่วิเคราะห์และสังเคราะห์
  2.2 การลงพื้นที่ต้องมีการวางแผนเป็น
อย่างดีเพื่อให้การบริหารจัดการเวลาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสัมภาษณ์ต้องเตรียมคําถามและ
ต้องสามารถประยุกต์ตามสถานการณ์ของการตอบ
คําถามของผู้ให้การสัมภาษณ์ เนื่องจากบางท่านที่
ให้สัมภาษณ์มีความเป็นส่วนตัวสูง จึงต้องใช้ความ
อดทนและต้องมีจิตวิทยาในการส่ือสาร และต้อง
เข้าใจธรรมชาติของแต่ละบุคคลเป็นอย่างดี
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บทคัดย่อ
 การวิจัยแนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ และ
การเพาะพันธ์ุปูม้าของชาวประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการวิจัยเชิง
คณุภาพเกบ็รวบรวมขอ้มลูในภาคสนามจากประชากร 2 กลุ่ม ในพ้ืนทีตํ่าบลแมรํ่าพึง 
อําเภอบางสะพาน และตําบลบางสะพาน อําเภอบางสะพานน้อย มีความมุ่งหมาย
เพื่อศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน สภาพปัญหา แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านฯ 
จากกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั่วไปด้วย
การสัมภาษณ์ สังเกตและการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการ
แบบอุปนัย (Inactive Analysis) และนําเสนอข้อมูลวิธีพรรณนา 
 ผลการศึกษา พบว่า  ภูมิปัญญาพื้นบ้านการเพาะพันธุ์ปูม้า  เป็นการนํา
แม่ปูม้าไข่นอกกระดองที่จับได้มาเพาะเลี้ยง เพื่อการขยายพันธุ์แล้วปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติในทะเล ปัจจุบันชาวประมงพ้ืนบ้านมีองค์ความรู้จับปูม้ามากขึ้น ด้วยการ
ใช้อวน (จม) ขนาดใหญ่ และลอบพับได้ มีปัญหาการเพาะเลี้ยงที่ชาวประมงพื้นบ้าน
ยงัขาดทักษะความรู ้ปัญหาสิง่แวดลอ้มปา่ชายเลนเสือ่มโทรม ปรมิาณนํา้เคม็ในคลอง
ไมพ่อ และการสรา้งทา่เรอืนํา้ลกึ ปญัหาดา้นสงัคมและเศรษฐกจิมาจากพฤตกิรรมการ
บริโภคและราคาสูงทําให้ชาวประมงต้องการปูม้าเพิ่มขึ้น

แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์
และการเพาะพันธุ์ปูม้าของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Application of Local Wisdom for conserving of Blue Swimming Crabs 
Culture Processed by Local Fishermen in Prachuapkhirikhan Province.
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 แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เพ่ือการอนุรักษ์และการเพาะพันธ์ุปูม้าของชาวประมง
พื้นบ้าน คือ 1) การศึกษาดูงานหาความรู้เพ่ิมเติม
กอ่นการดําเนนิการ 2) สร้างเครือ่งมอืการเพาะพันธุ์
ในพืน้ที ่3) การสรา้งจติสํานกึชาวประมงพืน้บา้น 4) 
ระดมทนุและสรรหาแหลง่เงนิทนุสนบัสนนุ 5) ระดม
แม่พันธุ์ 6) ปล่อยลูกปูม้าท่ีโตได้ขนาดลงคลองใน
ช่วงเวลากลางคืนกรณีที่ฝนไม่ตก 7) เฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อมและอาหาร 8) รณรงค์ห้ามจับปูม้าท่ี
ไม่ได้ขนาด 9) การจัดเวทีชาวบ้านเพื่อติดตามการ
ประเมินผล 10) การปรับปรุงและสร้างความยั่งยืน
ของการอนุรักษ์

คำาสำาคัญ	: ปูม้า, ประมง, ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

Abstract
 The research on application of Local 
Wisdom for conserving of Blue Swimming 
Crabs Culture Processed by Local Fishermen 
in Prachuapkhirikhan Province was the 
qualitative research conducted through the 
field work from two groups in the area of 
Mae-Ramphueng sub-district, Bangsaphan 
district, Prachuapkhirikhan Province. The 
objectives were to study the local Wisdom, 
problems, and guidelines for applying the 
local Wisdom. The research instrument was 
an interview with groups of scholars, local 
fishermen, traders and the concerned people.
The data were collected by interview,
observation and group discussions. Qualitative 
data were analyzed by the induction and 

presented by descriptive analysis.
 The research results showed that 
the local Wisdom of breeding blue swimming 
crabs is to catch the parent crabs which laid 
eggs outside shell from the sea and bred in 
the frame for breeding and released them 
into the sea. At present, the local fishermen 
had more body of knowledge of catching 
blue swimming crabs with large crab nets 
and crab traps. The problems found were 
the local fishermen’s lack of the breeding 
skills and the environmental degradation of 
mangrove forest, insufficient saltwater in the 
canals and deep-water harbor construction, 
and the socio-economic problems caused 
by consumption behaviors and high cost of 
blue swimming crabs, for which the fishermen 
needed more blue swimming crabs.
 The application of local wisdom for 
conserving of blue swimming crabs culture 
processed by local fishermen was as follows

: 1) organizing field study to get more knowledge
before the operation, 2) Creating instrument 
for breeding in area, 3) creating awareness 
among the local fishermen, 4) mobilizing the 
fund and finding funding agency, 5) Raising 
and breeding crabs,6) releasing young Crab 
into the canal during the night in absence of 
rainfall, 7)monitoring environment and food 
stuffs, 8) campaigning for not catching the 
premature crabs, 9) organizing the local

fishermen forum to evaluate the conservation,
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10) Improving and creating conservation for 
sustainability.

Keywords : blue swimming crabs, fisherman, 
local wisdom

บทนำา
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาริมชายฝั่งมาก 
ทําให้ชาวประมงพื้นบ้านตระหนักในปัญหานี้ โดย
เฉพาะป่าชายเลนในอําเภอบางสะพานน้อย และ
อาํเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ยงัคงอยู่
ได้เพราะประชาชนช่วยกนัรกัษา เพือ่เป็นท่ีอยูอ่าศยั
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และอาศัยของสัตว์ 
ยังเห็นสภาพปัญหาการลดลงของทรัพยากรทาง
ทะเลโดยเฉพาะปูม้า (กานดา คํ้าชู และคณะ, 2551 
: 4) ปมูา้จดัอยูใ่นกลุม่ของปวูา่ยนํา้ มชีือ่สามญัเรยีก
ว่า Blue Swimming Crab, Flower Crab, Sand 

Crab  ชื่อวิทยาศาสตร์  Portunus  pelagicus
(Linnaeus, 1758) โดยท่ัวไปแล้วปูม้าอาศัยตาม
บริเวณที่ตื้นชายฝั่งระหว่างเขตนํ้าขึ้นกับนํ้าลง
ในบริเวณห่างจากฝั่งทะเลประมาณ 20 กิโลเมตร
ท่ีระดบันํา้ลกึประมาณ 30-50 เมตร ในประเทศไทย
พบปูม้าอาศัยกระจายอยู่ทั้งสองฝั่งทะเล ได้แก่ 
ทางฝั่งอ่าวไทย และทางฝั่งทะเลอันดามัน ปัจจุบัน
ชาวประมงพื้นบ้าน อําเภอบางสะพานและอําเภอ
บางสะพานน้อย ได้ใช้เวลาว่างกลางวันจากการ
ประกอบอาชีพหาปลา หรือสัตว์นํ้าในทะเลมารวม
กลุ่มกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนในพื้นที่
ของตนเอง มีการใช้สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่น
ในการเผยแผฐ่านขอ้มลูในพืน้ทีแ่ละการรวมกลุม่ทาํ
กิจกรรมเพื่อท้องถิ่นของชาวประมงพื้นบ้าน อําเภอ

บางสะพานและอําเภอบางสะพานน้อย 
 จะเห็นได้ว่าชาวประมงพ้ืนบ้านหันมาให้
ความสําคัญในการอนุรักษ์และการเพาะพันธุ์ปูม้า
จํานวนหลายครอบครัว โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เป็นแบบวิธีง่ายๆ อันเป็นภูมิปัญญาด้ังเดิมด้วย
การนําปูม้าไข่ติดกระดอง ที่เรียกว่า “ไข่รากทราย” 
มาทําการเพาะเลี้ยงในภาชนะต่างๆ เท่าที่หาได้ใน
ครอบครัว เมื่อแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง เป็นปูม้า
ที่มีไข่พร้อมฟักออกเป็นลูกปูม้าก็ปล่อยลงป่าชาย
เลน เพื่อให้ลูกปูม้าออกสู่ทะเลและเจริญเติบโตตาม
ธรรมชาติ ซึ่งแม่ปูม้าแต่ละตัวมีไข่นับล้านฟอง จาก
สภาพปัญหาความต้องการของตลาด ปูม้าเป็นสัตว์
ทะเลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากชนิดหนึ่ง
ของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2535 – 2539 ชาว
ประมงพื้นบ้านได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อให้สามารถ
จับปูม้าให้ได้มากที่สุดด้วยเครื่องมืออวนจมปูและ
ลอบพับปู หลังจากปี พ.ศ. 2540 ตลาดปูม้ามีความ
ต้องการเพิ่มขึ้น ทั้งการบริโภคภายในประเทศไทย
และสง่ออกไปขายยงัประเทศ ไดแ้ก ่ประเทศไตห้วนั 
ฝรัง่เศส ออสเตรเลยี แคนาดา อเมรกิา และประเทศ
ในยุโรป ทั้งนี้ส่งผลให้ปริมาณปูม้าในท้องทะเลไทย
ลดลงแต่ความต้องการของตลาดกลับเพิ่มมากขึ้น 
จึงทําให้ราคาปูม้าปรับสูงขึ้นจากในช่วงก่อนปี พ.ศ. 
2540 ราคากิโลกรัมละ 30-40 บาท เป็นกิโลกรัมละ 
120-250 บาท (วารินทร์ ธนาสมหวัง และภมรพรรณ 
ฉัตรภูมิ, 2548 : 4) จากสภาพปัญหาความต้องการ
ทางสังคมโลกในการบริโภคปูม้าเพ่ิมข้ึน จึงทําให้ชาว
ประมงพ้ืนบ้าน จึงหันมาอนุรักษ์และเพาะพันธ์ุเพ่ือ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ด้วยการใช้ภูมิปัญญาแบบง่าย 
หาภาชนะมาใส่น้ําเค็มเพาะเล้ียงแม่พันธ์ุปูม้า 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
 ศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน สภาพปัญหา 
แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการ
อนุรักษ์และการเพาะพันธุ์ปูม้าของชาวประมงพื้น
บ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษา คือ 1) ข้อมูล
ทั่วไป มีบริบทชุมชน และภูมิปัญญาการเพาะพันธุ์ 
ปูม้า 2) สภาพปัญหาอาชีพประมงพื้นบ้าน ทั้งด้าน
ภมูปิญัญา ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ 
3) การประยกุตภู์มิปญัญา ดา้นการอนรุกัษ ์และดา้น
การเพาะพันธุ์ปูม้า
 2. ขอบ เขตพื้ น ท่ี ใ นตํ า บลแม่ รํ า พึ ง 
อําเภอบางสะพาน และตําบลบางสะพาน อําเภอ
บางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 3. ขอบเขตประชากร เป็นประชากร 2 
พื้นที่ คือ ตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน และ
ตําบลบางสะพาน อําเภอบางสะพานน้อย โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รู้ จํานวน 10 คน กลุ่มผู้
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน จํานวน 30 คน และ
กลุม่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทัว่ไป ท้ังผูน้าํชุมชน และผูรู้ป้ระวัติ
ความเป็นมาชุมชนจํานวน 10 คน 
 4. ขอบเขตระยะเวลา ใช้เวลาศึกษา 1 ปี 
พฤษภาคม 2556 - เมษายน 2557

วิธีดำาเนินงานวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพื่อวิจัยข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์
และการเพาะพันธุ์ปูม้าของชาวประมงพื้นบ้าน คือ 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้วิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ 3 ชุด
คือ แบบสัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาของชุมชน แบบ

สัมภาษณ์สภาพปัญหาภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน และแบบ
สัมภาษณ์แนวทางการประยุกต์ ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร 
วารสาร และการสัมภาษณ์ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์
จากเอกสาร วารสาร และแบบสัมภาษณ์ภาคสนาม 
 4. สรุปผลการวิจัย เป็น 3 ตอน คือ 1) 
ภมูปิญัญาพ้ืนบา้นของชาวประมงพ้ืนบา้น 2) สภาพ
ปัญหาการอนุรักษ์และการเพาะพันธุ์ 3) แนวทาง
การประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

ผลการวิจัย
 ผลการวิ จั ย แนวทา งกา รประยุ ก ต์
ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์และการเพาะ
พันธุ์ปูม้าพบว่า ชาวประมงพื้นบ้านนําแม่ปูม้ามีไข่
นอกกระดองติดอวน หรือลอบจากแหล่งธรรมชาติ
ขึน้มาเพาะเลีย้งในภาชนะทีจั่ดหาไว้ในโรงเพาะเลีย้ง 
หรือธนาคารปขูองกลุม่ชาวประมงพ้ืนบา้น เพ่ือการ
ขยายพันธุ์ลูกปูแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในทะเล 
 สภาพปญัหาสง่ผลตอ่การอนรุกัษแ์ละการ
เพาะพันธุ์ปูม้าชาวประมงพื้นบ้านมาจาก ปัญหา
ด้านภูมิปัญญา ชาวประมงพื้นบ้านมีองค์ความรู้ใน
การจับปูม้ามากขึ้น ด้วยการใช้อวน(จม) ขนาดใหญ่ 
พรอ้มทัง้ใชเ้รือขนาดใหญจ่บัปมูา้ หรอืปลาตา่งๆ ใน
ทะเลนํา้ลึกได้ประมาณมากเพ่ือการคา้ขาย นอกจาก
นั้นบริเวณชายฝ่ังยังมีการใช้ลอบพับได้จับปูม้าจน
ทําให้จํานวนประชากรปูม้าในท้องทะเลลดลง และ
ปญัหาดา้นการเพาะเลีย้งชาวประมงพืน้บา้นยงัขาด
ทักษะความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ปูม้ามาก ปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาจากป่าชายเลนเสื่อมโทรม 
เพราะการบุกรุกของประชาชนและอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ ่ปรมิาณนํา้เคม็ในคลองไมเ่พยีงพอตอ่การ
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ปล่อยลูกปูในลําคลองเพื่อให้ลูกปูอาศัยหากินอยู่ใน
คลองกอ่นออกไปสูท่ะเล และการสรา้งทา่เรอืนํา้ลกึ
รองรับการขนส่งในประเทศ ทําให้กระทบต่อนิเวศ
ทางทะเลโดยตรง ปัญหาดา้นสงัคมและเศรษฐกจิมา
จากพฤติกรรมการบริโภคมากขึ้น และราคาปูม้าสูง 
จึงทําให้ชาวประมงหาปูม้าเพิ่มขึ้นเพื่อการค้าขาย
 แนวทางการประยกุตใ์ชภู้มปัิญญาดา้นการ
อนุรักษ์ของกลุ่มประมงพื้นบ้านหนองเสม็ด ตําบล
บางสะพาน อําเภอบางสะพานน้อย เกิดจากชาว
ประมงพืน้บา้นจาํนวน 12 คน ศกึษาดงูานท่ีศนูยว์จิยั
ประมงสมุทรสาคร พ.ศ.2550 แล้วมารวมกลุ่มและ
สร้างเครือข่ายเพาะเลี้ยงปูม้าในพื้นท่ี จนได้รับการ
สนับสนุนจากธนาคารออมสินในภายหลัง ส่วนกลุ่ม
ประมงพื้นบ้านปากคลอง ตําบลแม่รําพึง อําเภอ
บางสะพาน เกิดจากศกึษาดงูานของกลุม่ประมงพ้ืน
บ้านหนองเสม็ด อําเภอบางสะพานน้อย และกลุ่ม
ประมงพืน้บา้นเกาะเตยีบ จงัหวดัชมุพร นํามาสูก่าร
จัดตั้งกลุ่มเพาะขึ้นมา พ.ศ.2555 แนวทางการเพาะ
พันธ์ุปูม้าด้วยการสร้างจิตสํานึกชาวประมงพ้ืนบ้าน 
โดยการคัดแม่พันธุ์ปู 3 ประเภท แม่ปูไข่สีเทาอมดํา 
ไข่สีเทา และไข่สีส้มอมเหลือง นํามาเพาะเล้ียงใน
ภาชนะทีจ่ดัไวใ้นโรงเพาะ เมือ่ลกูปมูา้โตนาํไปปลอ่ย
ลงคลองเวลากลางคืนที่ฝนไม่ตก

อภิปรายผล
 การส่ังสมภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเพ่ือการเพาะ
เล้ียงปูม้า ถือเป็นประสบการณ์อย่างหน่ึงของชาว
ประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในพ้ืนท่ีบ้าน
หนองเสม็ด ตําบลบางสะพาน อําเภอบางสะพานน้อย 
และบ้านปากคลอง ตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน 
ถือเป็นกลุ่มอนุรักษ์พ้ืนบ้านท่ีมีความเข้มแข็ง มอง
เห็นสภาพปัญหาการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน

ด้วยอวนจมจับปูม้าว่า เป็นอันตรายต่อวงจรชีวิตสัตว์
ในทะเลมาก เพราะชาวประมงพ้ืนบ้านสามารถจับ
ได้จํานวนมากในแต่วันละ โดยเฉพาะปูม้าเป็นสัตว์
ชนิดหน่ึงมีรสชาติอร่อยเป็นท่ีนิยมในหมู่คนท่ีช่ืนชอบ
บริโภคอาหารทะเล เน่ืองจากเน้ือปูแน่นและมีรส
หวานแสดงให้เห็นถึงความสดสะอาดและสมบูรณ์มาก 
เป็นทราบกันดีว่า ปูม้าท่ีมีคุณภาพดีส่วนใหญ่จับโดย
ชาวประมงพ้ืนบ้านท่ีใช้อวน (จม) ปูท่ีติดตาอวนขนาด
ประมาณ 4 น้ิว จึงจับปูม้าท่ีมีขนาดใหญ่และยังมีชีวิต
อยู่ในขณะลําเลียงข้ึนชายฝ่ังทะเล หากชาวประมงพ้ืน

บ้านไม่ช่วยกันอนุรักษ์เพ่ือการขยายพันธ์ุไว้ ด้วยการจับ
แม่พันธ์ุปูม้าไข่ประเภทติดกระดองมาแยกเพาะเล้ียง
เอาลูกปูม้า เพ่ือปล่อยลงสู่คืนทะเลต่อไป
 แนวทางทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้น
บ้านเพื่อการคัดแม่พันธุ์ปูม้า 3 ประเภท คือ แม่ปู
ไข่สีเทาอมดําใช้ระยะเวลาปล่อยไข่ภายใน 1-2 วัน 
แล้วพัฒนาการมาเป็นวัยอ่อน แม่ปูไข่สีเทาใช้ระยะ
เวลาในการปล่อยตัวอ่อนภายใน 1-3 วัน แม่ปูไข่สี
สม้อมเหลืองใช้ระยะเวลาในการปล่อยตัวอ่อนภายใน 
7-9 วัน เมื่อกลุ่มกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านเห็นแม่ปู
ไข่ติดท้องจะทําการลําเลียงแม่ปูม้าที่มีไข่ติดหน้า
ท้องด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพ่ือป้องกัน
มิให้ปูไข่บอบซํ้ามาก และแม่ปูเกิดความเครียดได้ 
เมื่อแม่นําปูไข่มาอนุบาลเพาะพันธุ์ปล่อยตัวอ่อน
ออกมาแล้ว นําปูตัวอ่อนไปปล่อยลงป่าชายเลน
ภายหลังจากการฟักไข่ประมาณ 8 - 10 ชั่วโมง ถ้า
ปล่อยช้าจะทําให้เกิดแอมโนเนียแก่ตัวอ่อนจะตาย
มากกว่า ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านนิยมนําปูอ่อนมา
เพาะเลีย้งในภาชนะทีจ่ดัไวใ้นโรงเพาะเล้ียง รอเวลา
ปล่อยลงคลองในเวลากลางคืนที่ฝนไม่ตกลูกปูม้ามี
ความปลอดภัยมากกว่าเวลากลาง เป็นการป้องกัน
อันตรายจากปลาที่มาหากินในแหล่งนํ้าตื่นในเวลา
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กลางวันได้อีกทางหนึ่งด้วย

ข้อเสนอแนะ
 ขอ้เสนอแนะทีเ่ปน็แนวทางการประยกุตภ์มูปิญัญาพืน้บา้นเพือ่การอนรุกัษแ์ละการเพาะพนัธุป์มูา้
ของชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีดังนี้
 1. หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะกรมประมง ควรมีการศึกษาถ่ายทอดภูมิปัญญาเพ่ือการอนุรักษ์
และการเพาะพันธุ์ปูม้าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนเห็นความสําคัญเรื่อง
การอนุรักษ์และการเพาะพันธุ์ปูม้าอย่างยั่งยืนต่อไป
 2. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรตระหนักถึงปัญญาระบบนิเวศทางทะเลโดยเฉพาะ
การให้สัมปทาน การสร้างท่าเรือนํ้าลึก มีผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์นํ้าทางทะเลและสัตว์นํ้าที่อาศัยอยู่
ชายฝั่ง เช่น ปูม้า เป็นต้น
 3. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรจัดทําแผนที่ภูมิศาสตร์แบ่งอาณาเขตต่างๆ ให้มีความชัดเจน เช่น 
พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ประมง พื้นที่อุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล
 4. หนว่ยงานท้องถิน่ ควรใหค้วามสาํคญัต่อการอนรัุกษแ์ละเพาะพันธุป์มูา้เพ่ือประกอบอาชพีของ
ชาวประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน
 5. กลุม่ชาวประมงพืน้บ้าน ควรมกีารจดัทาํเอกสารเพือ่การเผยแพรอ่งคค์วามรูภ้มูปิญัญาเพือ่บา้น
การอนรุกัษแ์ละการเพาะพนัธุปู์มา้ให้กบัประชาชนและหนว่ยงานการศกึษา ระดับทอ้งถิน่ใหเ้รยีนรู ้เพือ่การ
เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะชนต่อไป
 6. ควรมีการจัดทําแผนผังการเพาะพันธุ์การปล่อยลูกปูม้าและเขตห้ามวางอวนปูม้าอย่างชัดเจน
อย่างน้อย 1 – 3 กิโลเมตร เพื่อให้มีเขตพื้นที่การอนุรักษ์และการเพาะพันธุ์ปูม้าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ชัดเจนทําให้ปูม้าเพื่อตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคและตลาดปูม้า 
 7. ควรมีความร่วมมือการอนุรักษ์และการเพาะพันธุ์ปูม้า ดังรายละเอียดตามแผนภาพดังนี้ 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อช่วย
บริหารทรัพยากรอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรีมัย ์โดยมวีตัถุประสงค ์เพือ่จดัเกบ็ข้อมลูภาพจากดาวเทยีม ฐานขอ้มลูสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์อาคาร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และสร้างแบบจําลองรูปทรง 3 มิติ อาคาร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นการประยุกต์ใช้ระบบ ภูมิสารสนเทศ โดย
ใช้ภาพจากดาวเทียม Quickbird 2 ถ่ายเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ด้วย
กระบวนการจําแนกด้วยสายตา จากนั้นทําการสํารวจข้อมูลกายภาพ นําเข้าข้อมูล
เชิงพื้นที่และข้อมูล เชิงคุณลักษณะ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคาร ความ
กว้างยาวอาคาร อายุการใช้งานอาคาร ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบทําความเย็น
ภายในอาคาร และระบบขนสง่ในแนวดิง่ เมือ่จดัทําขอ้มลูระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์
เรียบร้อย จึงจําลองอาคารและสภาพแวดล้อมในรูปทรง 3 มิติ 
 ผลการศึกษาสามารถนําฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้เพื่อ
บริหารจัดการทรัพยากรอาคารทั้งการซ่อมบํารุงและการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค
ของมหาวิทยาลัย เช่น ตําแหน่งหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง ทางระบายนํ้า ไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง 
ระบบท่อประปา รวมไปถึงการวางแผนในการสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค 
นับเป็นการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่แบบ 2 มิติและข้อมูลแบบ 3 มิติ เพื่อใช้เป็นสื่อ
ประกอบในการวางแผนและตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

การพัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อช่วยบริหารทรัพยากรอาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Development of Geographic Information System Database for facility

management and Land Use at Buriram Rajabhat University

ณัฐวุฒิ	ทะนันไธสง 1

Natthawut Tananthaisong

1 อาจารย์ ประจําสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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คำาสำาคัญ :  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, 
  การบริหารทรัพยากรอาคาร, 
  การใช้ที่ดิน

Abstract
 The research on development of a 
geographic information system database for 
facility management and land use at Buriram 
Rajabhat University proposed to input the 
data from the satellite imagery, geographic 
information systems database of the building 
and land use to create a prototype 3D model 
of the building at Buriram Rajabhat University. 
It was application of Geo-information system 

database using image from Quick Bird 2 satellite
undertaken on February 2010 through the 
Visual interpretation system. The researcher 
used the physical survey to input the spatial 
data and attribute data such as materials for 
construction, the width and the length of the 
building, estimate useful life of the building, 
fire protection system, air condition system 
and vertical transport system. When these 
data were input in the geographic information 
system, then the prototype of building and 
environment in 3D model was designed by 
the researcher.
 The results of the research revealed 

that the geographic information system database
could be applied to facility management in 
respect of repair, maintaining, and fixing of the 
public utility of University such as position of 

fire hydrant collecting head, drain, electricity, 
lights, water supply system, including planning 
for building construction and public utility.
It was integration of spatial data in a 2D and 
3D model to be used as media for planning 
and decision making as well.

Keywords : Geographic information system, 
Facility management, Land use

บทนำา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดทําการ
เรียนการสอนครั้งแรกต้ังแต่ปี พ.ศ.2514 โดยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเปิดทําการสอน 7 คณะ ได้แก่ คณะ
ครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และบัณฑติวทิยาลยั จากกจิกรรมการเรยีนการสอน
ทําให้มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคารรวมท้ังส้ิน 49 
อาคาร มสีาธารณปูโภคท่ีรองรับการพัฒนาบางสว่น 
เช่น ถนนภายในมหาวิทยาลัย ระบบไฟฟ้า ประปา 
และการระบายนํ้า หากพิจารณาร่วมกับแผนผัง
แม่บทและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย จะมีการ
สร้างอาคารเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมการเรียน
การสอน มีการปรับปรุงสาธารณูปโภค ปรับปรุง
ภูมิทัศน์อีกเป็นจํานวนมาก แต่จากสภาพปัญหา
ปัจจุบันยังขาดเครื่องมือบริหารจัดการอาคารและ
การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทําให้
เกิดความล่าช้าในการวางแผนและพัฒนาเชิงพื้นที่ 
กระบวนการออกแบบแนวความคิด ทําให้ต้อง
สํารวจพื้นที่ก่อสร้างใหม่ เกิดความเสี่ยงในขั้นตอน
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ก่อสร้างที่อาจสร้างความเสียหายต่อสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การขุดดินบริเวณแนวท่อ
ประปาหรอืสายส่งไฟฟา้ใตด้นิ อกีทัง้ยงัเป็นอปุสรรค
อย่างยิ่งในการวางแผนบํารุงรักษาท่ีอาจต้องสิ้น
เปลืองงบประมาณและทรัพยากรเป็นจํานวนมาก
ดังนั้นงานวิจัยครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นสร้างฐานข้อมูล
ตัวอาคาร ฐานข้อมูลสาธารณูปโภคและการใช้

ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System) พร้อมกับเช่ือมโยงข้อมูล
เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้ง เช่น วัสดุอปุกรณใ์นการกอ่สรา้ง
อาคาร ความกว้างยาวอาคาร อายุการใช้งาน
อาคาร ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบทําความเย็น
ภายในอาคาร ระบบขนส่งในแนวดิ่ง และพัฒนา
เป็นเครื่องมือใช้ประกอบการวางแผนบริหารงาน
กอ่สรา้งอาคาร การวางผงัระบบสาธารณปูโภค การ
ออกแบบภูมิทัศน์ และการบํารุงรักษางานระบบ
อาคาร และเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยท่ีต้อง
ดําเนินการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นไปตามแผน
และเกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลภาพจากดาวเทียม
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 2. เพื่ อ ส ร้ า ง ฐ าน ข้อมู ลสารสน เทศ
ภูมิศาสตร์อาคารและการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 3. เพื่อสร้างแบบจําลองรูปทรง 3 มิติ 
อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พ้ืนท่ีศึกษา
 มหาวทิยาลยัราชภัฏบุรรีมัย ์ตําบลในเมอืง 
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ระหว่างพิกัดกริด 
(Universal Transverse Mercator : UTM) โซนที่ 

48P E = 295291 เมตร, N = 165487 เมตร ถึง 
E = 296134 เมตร, N = 1658450 เมตร มีพื้นที่
ทั้งหมด 475,708 ตารางเมตร

ขอบเขตการวิจัย
 สร้างฐานขอ้มลูสารสนเทศภมูศิาสตรด้์วย
วิธีการแปลภาพจากดาวเทียมด้วยสายตา (Visual 
Interpretation) การกําหนดตําแหน่งบนพ้ืนโลก
ด้วยดาวเทียม (Global Positioning System) การ
สาํรวจภาคสนาม (Field Survey) และการสมัภาษณ์ 
จัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และข้อมูล
เชิงคุณลักษณะ (Attributes data) ประกอบด้วย
ชั้นข้อมูลต่อไปนี้
 1. ภาพดาวเทียมพร้อมพิกัดกริด บริเวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ.2554
 2. ประเภทข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 3. ประเภทข้อมูลอาคารและสาธารณูปโภค
 4. ประเภทข้อมลูเชงิคณุลักษณะของระบบ
อาคาร

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในการดําเนนิการวจัิย ประกอบด้วย เครือ่ง
มือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมและนําเข้า
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
มีวิธีดําเนินการ ดังภาพที่ 1

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
 1. ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
 ภาพจากดาวเทียม Quickbird 2 ถ่ายวันท่ี
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
  2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ ระบบ
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ปฏิบัติการ Windows 7
  2.2 เครื่องกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม แบบพกพา Garmin 60 CSx
  2.3 เครื่องวัดระทางด้วยเลเซอร์ 
 3. โปรแกรมประมวลผลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์
  3.1 โปรแกรม ArcGIS 10.2
  3.2 โปรแกรม DNR Garmin
  3.3 โปรแกรม Google SketchUp 8

 

ภาพที่	1 วิธีการดําเนินวิจัย
การเก็บรวมรวมและนำาเข้าข้อมูล
 ผู้วิจัยนําข้อมูลจากการสํารวจพื้นที่จริงบนภูมิประเทศ โดยใช้เครื่องกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลก 
GPS เก็บข้อมูล ถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่อง GPS จัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใน
ขั้นตอนการจัดเก็บและนําเข้าข้อมูล ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่ ดังนี้
 1. ประเภท ภาพจากดาวเทียม โดยการจัดซื้อภาพถ่ายครอบคลุมบริเวณมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
บุรีรัมย์ จากดาวเทียม Quickbird 2 ถ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 
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 2. ประเภทข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ช้ันข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งออกเป็น 12 
ประเภท ได้แก่ อาคาร พื้นที่ต่อเนื่อง สนามกีฬา 
ถนน ทางเดินเท้า ลานกิจกรรม ลานจอดรถ บ้าน
พัก บ่อนํ้า สนามหญ้า สวนป่า และพื้นที่ว่าง
 3. ประเภทข้อมูลอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
  3.1 ชั้นข้อมูลพื้นที่อาคาร
  3.2 ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม
  3.3 เส้นทางระบายนํ้า
  3 .4 ช้ันข้อมูลตํ าแหน่ ง เสาไฟฟ้า 
หม้อแปลงไฟฟ้า เสาแสงสว่าง 
  3.5 ตําแหน่งหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง
 4. ประเภทขอ้มลูเชงิคณุลกัษณะของระบบ
อาคาร
  4.1 วสัดอุปุกรณ์ในการกอ่สรา้งอาคาร
  4.2 ความกว้างยาวอาคาร
  4.3 อายุการใช้งานอาคาร
  4.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย
  4.5 ระบบทําความเย็นภายในอาคาร
  4.6 ระบบขนส่งในแนวดิ่ง

การวิเคราะห์ข้อมูล
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากดาวเทียม 
ผู้วิจัยใช้หลักการแปลตีความด้วยสายตา (Visual 
Interpretat ion) โดยกําหนดประเภทการ
จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจารณาจากสภาพ
ภมูปิระเทศภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์โดย
กําหนดประเภทการจําแนกพื้นที่ในการศึกษาออก
เป็น 12 ประเภท ได้แก่ อาคาร พื้นที่ต่อเนื่อง สนาม
กีฬา ถนน ทางเดินเท้า ลานกิจกรรม ลานจอดรถ 
บ้านพัก บ่อนํ้า สนามหญ้า สวนป่า และพื้นที่ว่าง 
และตรวจสอบความถูกต้องผลการแปล ภาพจาก

ดาวเทียมดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยการสร้างแผนที่อ้างอิง ในการ
สร้างแผนที่อ้างอิงเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับ
แผนที่ที่จะรับการประเมิน การสุ่มตัวอย่างจํานวน
จุดภาพ ใช้สูตรหรือสมการโดยสมมติฐานว่าข้อมูล
มีการกระจายแบบทวินาม (binomial distribu-
tion) ฟิตซ์พาทริกซ์ – ลินส์ (Fitzpatrich - Lins) 
ได้เสนอสมการเพ่ือระบุขนาดของตัวอย่าง (N) ใน
การประเมินความถูกต้องของการจําแนกการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  

 

N = Z 2 (P)(q)
E 2

โดย  p  คือ ความถูกต้องที่คาดหวังเป็นร้อยละ
 q  คือ 100 – p
 E  คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
 Z = 2 จากความเบี่ยงเบนมาตรฐานของ 
1.9 สําหรับร้อยละ 95 ของความเชื่อมั่น 2 ทาง
 2. การสร้างเมทริกซ์ความคลาดเคลื่อน 
ต้องเปรียบเทียบแผนท่ี 2 ระวาง ระวางแรก คือ
แผนที่อ้างอิง ระวางที่สอง คือแผนที่ถูกประเมิน 
การเปรียบเทียบทําได้โดยการนําแผนที่สองระวาง

มาซ้อนทับกันแล้วพิจารณาจุดภาพต่อจุดภาพว่า
จุดภาพในแผนที่อ้างอิงเป็นส่ิงปกคลุมดินชนิดใด
และในจดุแผนท่ีทีถ่กูประเมนิเปน็สิง่ปกคลมุชนดิใด
 3. การประเมินความถูกต้องจากเมทริกซ์
ความคลาดเคล่ือน จากการพิจารณาเมทริกซ์
ความคลาดเคล่ือน จะได้คา่ความถูกต้องการจาํแนก
ประเภทสิ่งปกคลุมดิน ออกมาเป็นค่าความคลาด
เคล่ือนที่ละไว้ ค่าความคลาดเคล่ือนที่รวมไว้ และ
ค่าความถูกต้องรวม
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 4. การสร้างชั้นข้อมูล แก้ไข ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS ซึ่งเป็นโปรแกรมที่
ใช้ประมวลผล พร้อมทั้งจัดการฐานข้อมูลอาคาร เชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะเข้าด้วย
กนั จดัทาํแผนที ่และการแสดงผลเป็นการนําเสนอขอ้มลูในรูปแบบ 2 มติ ิดว้ยโปรแกรม ArcGIS และ ขอ้มลู
ในรูปแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google SketchUp 8 

ผลการวิจัย
	 ข้อมูลจากดาวเทียมที่นำามาวิเคราะห์
 ภาพจากดาวเทยีมเปน็ขอ้มลูเชงิพืน้ที ่ประเภทราสเตอร ์ในงานวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัไดต้ดิตอ่และจัดซือ้
ภาพจากดาวเทยีมจากสํานกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) เปน็ภาพจาก
ดาวเทียม Quickbird 2 ถ่ายวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 พิกัดกริด (Universal Transverse Mercator :
UTM) โซนที่ 48P (ภาพที่ 2)

 

ภาพที่	2	ภาพจากดาวเทียม Quickbird 2 บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
ถ่ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
 การแปลภาพจากดาวเทียม ผู้วิจัยใช้หลักการแปลตีความด้วยสายตา (Visual Interpretation) 
โดยกําหนดประเภทการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน พิจารณาจากสภาพ ภูมิประเทศภายในมหาวิทยาลัย
ราชภฏับรุรีมัย ์โดยกาํหนดประเภทการจาํแนกพืน้ทีใ่นการศกึษาออกเปน็ 12 ประเภทดังนี ้อาคาร พ้ืนทีต่่อ
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เนื่อง สนามกีฬา ถนน ทางเดินเท้า ลานกิจกรรม บ้านพักลานจอดรถ บ่อนํ้า สนามหญ้า สวนป่า และพื้นที่
ว่าง นําเข้าด้วยโปรแกรม ArcGIS จะได้ข้อมูล เชิงพื้นที่แสดงขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภท
ภายในมหาวิทยาลัย จากนั้นทําการสํารวจข้อมูลภาคสนาม เก็บข้อมูลอ้างอิงเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ทั้งหมด 196 จุด (ภาพที่ 3)

 

ภาพที่	3 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 ผลการจาํแนกประเภทของภาพจากดาวเทยีม บรเิวณมหาวทิยาลัยราชภฏับรุรีมัย ์ตารางที ่1 และ
ตารางที่ 2 สรุปได้ว่าค่าความถูกต้องรวมอยู่ที่ร้อยละ 94.39 
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ตารางที่	1 เมตทริกซ์และความถูกต้องของการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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อาคาร 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
พื้นที่ต่อเนื่อง 1 28 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30
สนามกีฬา 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ถนน 0 1 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0 25
ทางเดินเท้า 0 1 0 1 27 0 1 0 0 0 0 0 30
ลานกิจกรรม 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
ลานจอดรถ 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 10
บ้านพัก 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
บ่อนํ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
สนามหญ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0 15
สวนป่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 0 2
พื้นที่ว่าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 29 30

รวมตามสภาพจริง 20 31 3 25 29 3 10 25 3 15 3 29 196

ตารางที่	2	ความถูกต้องของการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 

ประเภทสิ่งปกคลุมดิน ความคลาดเคลื่อนที่ละไว้	(%) ความคลาดเคลื่อนรวม	(%) ความถูกต้องรวม	(%)

อาคาร 5.00 5.00 95.00

พื้นที่ต่อเนื่อง 6.67 9.68 93.33

สนามกีฬา 0.00 0.00 100.00

ถนน 8.00 8.00 92.00

ทางเดินเท้า 10.00 6.90 90.00

ลานกิจกรรม 0.00 0.00 100.00

ลานจอดรถ 10.00 10.00 90.00

บ้านพัก 0.00 0.00 100.00

บ่อนํ้า 0.00 0.00 100.00

สนามหญ้า 6.67 6.67 93.33

สวนป่า 0.00 0.00 100.00

พื้นที่ว่าง 0.00 3.45 96.67

ความถูกต้องรวม 23.64 25.35 94.39
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 เมื่อพิจารณาเมตทริกซ์ความคลาดเคลื่อน พบว่าข้อมูลประเภทสนามกีฬา ลานกิจกรรมบ้านพัก 
บ่อนํ้า สวนป่า มีความถูกต้องรวมร้อยละ 100 ข้อมูลประเภทพื้นที่ว่าง มีความถูกต้องรวมร้อยละ 96.67 
ขอ้มลูประเภทอาคาร มคีวามถกูตอ้งรวมรอ้ยละ 95 ขอ้มลูประเภทพ้ืนทีต่่อเนือ่ง สนามหญา้ มคีวามถกูต้อง
รวมร้อยละ 93.33 ข้อมูลประเภทถนน มีความถูกต้องรวมร้อยละ 92 และข้อมูลประเภททางเดินเท้า ลาน
จอดรถ มีความถูกต้องรวมร้อยละ 90
	 การจัดเก็บข้อมูลงานระบบอาคารและสาธารณูปโภคระบบอาคาร
 ข้อมูลอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีอาคารทั้งสิ้น 49 อาคาร ดังนี้ อาคารเรียนคณะ
มนุษยศาสตร์ อาคารสาธารณะสุข อาคารวิทยาศาสตร์การอาหาร อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม อาคารเรียน
คณะวทิยาศาสตร ์อาคารเรยีนคณะมนษุยศาสตร ์อาคารเรยีนคณะวทิยาศาสตร ์อาคารฝกึงานอตุสาหกรรม
(โลหะ) อาคารเรียนคณะครุศาสตร์อาคารเรียนคณะเกษตร อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ อาคารเรียน
ศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป ์อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษา อาคารเรียนปฏบิติัการส่ิงทอ อาคารนวฒัปญัญา 
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคารเรียนศิลปะ อาคารวิทยบริการ อาคารศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ 
อาคารเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคารปฏิบัติการเซรามิกส์ โรงอาหาร 1 โรงอาหาร 2 โรงอาหาร 3 หอ
ประชุมวิชชาอัตศาสตร์ อาคารพนมพิมาน อาคารกีฬาในร่ม อาคารฟิตเนส อาคารหอพักชาย อาคารหอพัก
ชาย อาคารหอพักชาย อาคารหอพักเขากระโดง อาคารหอพักเขาอังคาร อาคารหอพักชาย อาคารชั่วคราว
(คณะวิทย์) โรงเรียนสาธิต(อนุบาล) โรงเรียนสาธิต(ประถม) อาคารหอพักโซน A อาคารหอพักโซน B สโมสร
บคุลากร อาคารหอพกัโซน C หอพักอาจารย ์อาคารพาณชิย(์เชา่) อาคารยานพาหนะ อาคารอนรัุกษพ์ลังงาน 
เวทีกลางแจ้ง และโรงฝึกประสบการณ์คณะเกษตร (ภาพที่ 4)

 

ภาพที่	4 แผนที่อาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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	 ระบบสาธารณูปโภค
 1. ระบบท่อประปา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แยกเป็นท่อโพลีเอทิลีนขนาด 6 นิ้ว ยาว 
668 เมตร ท่อโพลีเอทิลีนขนาด 4 นิ้ว ยาว 2,083 เมตร ท่อโพลีเอทิลีนขนาด 3 นิ้ว ยาว 2,174 เมตร ท่อ
โพลีเอทิลีนขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 1,045 เมตร และท่อโพลีเอทิลีนขนาด 2 นิ้ว ยาว 233 เมตร รวมความยาว
ทั้งสิ้น 6,202 เมตร ดังภาพที่ 5

 

ภาพที่	5 แผนที่ระบบท่อประปา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 2. ตําแหน่งหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีทั้งหมด 33 จุด ด้วยกัน โดย
แยกเปน็หัวจ่ายนํา้ดบัเพลงิทีอ่ยูบ่นทอ่โพลเีอทลินีขนาด 6 นิว้ 4 จดุ หวัจา่ยนํา้ดบัเพลงิทีอ่ยูบ่นทอ่โพลเีอทลิี
นขนาด 4 นิ้ว 13 จุด หัวจ่ายนํ้าดับเพลิงที่อยู่บนท่อโพลีเอทิลีนขนาด 3 นิ้ว 15 จุด และหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง
ที่อยู่บนท่อโพลีเอทิลีนขนาด 2 นิ้ว 1 จุด ดังภาพที่ 6 และเส้นทางระบายนํ้า ดังภาพที่ 7 
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ภาพที่	6 แผนที่ตําแหน่งหัวจ่ายนํ้าดับเพลิง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ภาพที่	7 แผนที่เส้นทางระบายนํ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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 3. ตาํแหน่งเสาไฟฟา้ หมอ้แปลงไฟฟา้ เสาแสงสวา่ง ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏับุรรีมัย ์มเีสาไฟฟา้
ทั้งหมด 238 ต้น เป็นเสาไฟฟ้าที่มีหม้อแปลงไฟฟ้า 22 ต้น เสาไฟฟ้าที่มีหลอดไฟฟ้า 115 ต้น มีเสาแสงสว่าง
อีก 6 ต้น และมีหม้อแปลงไฟฟ้าบนดินอีก 5 จุด ดังภาพที่ 8

 

ภาพที่	8 แผนที่ตําแหน่งเสาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

	 การแสดงแบบจำาลอง	3	มิติ
 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและข้อมูลระบบอาคารท่ีได้การแปลภาพด้วยสายตาและการสํารวจ
ภมูปิระเทศจรงิ จากโปรแกรม ArcGIS และไดส้ง่ออกขอ้มลูพืน้ท่ีอาคารไปยงัโปรแกรม Google SketchUp 
8 เพื่อสร้างแบบจําลอง 3 มิติ ของตัวอาคารและส่งกลับไปยัง โปรแกรม ArcGIS ซึ่งจะเห็นได้ว่าแบบจําลอง 
3 มิติที่สร้างขึ้นจากตําแหน่งจริงบนภูมิประเทศของอาคาร พร้อมทั้งจําลองลักษณ์ภูมิประเทศและข้อมูลที่
ผู้วิจัยได้ทําการสํารวจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สร้างขึ้นมีลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่ใกล้เคียง
กับความเป็นจริง เหมาะสําหรับนําไปประกอบการตัดสินใจ ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการ
บริหารทรัพยากรอาคารได้เป็นอย่างดี (ดังภาพที่ 9-11)
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ภาพที่	9 แบบจําลองสามมิติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

   

ภาพที่	10 แบบจําลองสามมิติ อาคารนวัตปัญญา และอาคารศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

 

ภาพที่	11	แบบจําลองสามมิติ อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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อภิปรายผล
 การจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือนํามาใช้แปล
ตีความ ภาพจากดาวเทียม Quickbird 2 บริเวณ
มหาวทิยาลยัราชภัฏบรุรีมัย ์ถา่ยวนัที ่25 กมุภาพนัธ ์
พ.ศ. 2554 ระบบค่าพิกัดกริด (Universal Trans-
verse Mercator : UTM) โซนท่ี 48P พิกัดด้าน
ตะวันออกอยู่ระหว่าง E = 295291 เมตร ถึง E = 
296134 เมตร และพิกัดด้านทิศเหนืออยู่ระหว่าง 
N = 165487 เมตร ถึง N = 1658450 เมตร เป็น
ระบบคา่พกัิดทีน่ยิมใชใ้นปจัจบุนั ช่วยในการกําหนด
ตําแหน่งและอ้างอิงในการบอกตําแหน่งในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก
 การพฒันาฐานขอ้มูลสารสนเทศภมิูศาสตร์
อาคาร พบว่า อาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บรุรีมัย์มีทัง้หมด 49 อาคาร มีอาคารท่ีสรา้งระหว่าป ี
พ.ศ. 2515 – พ.ศ. 2521 จํานวน 15 อาคาร ได้แก่ 
อาคารเรียนคณะครุศาสตร์ (อาคาร 10) อาคาร
เรียนคณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 5, 7) อาคารเรียน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 1, 6) 

อาคารเรียนสาธารณะสุขชุมชน (อาคาร 2) อาคารเรียน
สาขาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (อาคาร 22) อาคาร
เรียนศิลปะ (อาคาร 19) อาคารกีฬาในร่ม (อาคาร 29) 
อาคารหอพักอาจารย์เจ้าหน้าท่ีเขากระโดง (อาคาร 35) 
อาคารหอพักหญิงเขาอังคาร (อาคาร 36) อาคารหอพัก
หญิง (อาคาร 31, 32, 33) และอาคารหอพักชายพยนต์
เวช (อาคาร 37) หากนับอายุการใช้งานของตัวอาคารท่ี
กล่าวมาข้างต้น ใช้งานครบ 30 ปีแล้ว และมีอาคารใหม่
ท่ีสร้างระหว่างปี พ.ศ. 2550-2555 อายุการใช้งาน 30 
ปี มีจํานวน 11 อาคาร ได้แก่ อาคารหอประชุมวิชชา

อัตศาสตร์ (อาคาร 27) อาคารอนุรักษ์พลังงานกอง
อาคารสถานท่ี (อาคาร 48) อาคารยานพาหนะ (อาคาร 49) 
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 18) อาคาร

นวตัปญัญา (อาคาร 17) อาคารโรงเรยีนสาธติระดบั
ประถมศึกษา (อาคาร 40) อาคารที่พักบุคลากร
และนักศึกษาโซนเอ บี และซี (อาคาร 41, 42, 44) 
อาคารสโมสรบุคลากร (อาคาร 43) และอาคาร
ฟิตเนส (อาคาร 30) การสร้างอาคารมีโครงสร้าง
เป็นเสาและพื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคา
เป็นกระเบื้องลอนคู่และเหล็กรีดลอน ฝาผนังเป็น
แบบก่ออิฐถือปูน ระบบปรับอากาศเป็นแบบแยก
ส่วน และระบบดับเพลิงหากพิจารณาตามอายุของ
ตัวอาคาร อาคารที่มีอายุน้อยที่สร้างต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2550 เป็นต้นมา มีเพียง 13 อาคาร ที่มีระบบดับ
เพลิงติดตั้งในตัวอาคาร เช่น อุปกรณ์ตรวจจับควัน 
อุปกรณ์แจ้งเหตุไฟไหม้ สายยางดับเพลิงและหัว
จ่ายนํ้าดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดมือถือ และจํานวน
อาคารภายในมหาวิทยาลัยมีจํานวนมากขึ้นเป็นไป
ตามนโยบายของมหาวทิยาลยัทีว่างไว ้ซึง่สอดคลอ้ง
กับงบประมาณที่สนับสนุนจากรัฐบาล เพ่ือรองรับ
จํานวนนักศึกษาที่มีนวนเพิ่มมากขึ้น
 การจํ าลองอาคาร  3  มิติ  ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นการจําลองข้อมูล
เชิงพื้นที่จากข้อมูล 2 มิติ ให้เป็นแบบจําลอง 3 มิติ 
มีสภาพแวดล้อมรูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารที่
ใกล้เคียงกับภูมิประเทศจริง ผู้ใช้สามารถเปิดข้อมูล
อาคารรูปทรง 3 มิติ ประกอบกับข้อมูลเชิงพื้นท่ี
ประเภทอื่นๆ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลเส้น
ทางคมนาคม เส้นทางระบายนํ้า ข้อมูลตําแหน่งเสา
ไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เสาแสงสว่าง และตําแหน่ง
หัวจ่ายนํ้าดับเพลิง ทําให้เข้าใจสภาพภูมิประเทศ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เป็นอย่างดี มี
ประโยชนด้์านการวางแผนโครงสรา้งพืน้ฐานภายใน
มหาวิทยาลัย การปรับปรุงอาคาร การออกแบบ
ภูมิทัศน์ในรูปแบบ แบบจําลอง 3 มิติ ถือว่าเป็น
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เครื่องมือทางด้านภูมิศาสตร์ที่ช่วยให้เข้าใจลักษณะ
ภูมิประเทศได้ชัดเจน เข้าใจง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์
อย่างมากสําหรับการวางแผนและตัดสินใจ สําหรับ
การบริหารทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะ
 1. ฐานขอ้มลูสารสนเทศภมูศิาสตรภ์ายใน
มหาวิทยาลัย ได้จากการแปลภาพจากดาวเทียม 
Quickbird 2 ถ่ายเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2554 ควรมีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้ฐาน
ข้อมลูสารสนเทศภูมศิาสตรท์นัสมัยและเปน็ปจัจบุนั
 2. มาตราส่วนแนวดิ่งของรูปทรง 3 มิติ ไม่
สามารถนํามาอ้างองิประกอบการหาความสงูของตกึ
ได ้เน่ืองจากเปน็การจาํลองรปูทรงเพือ่ใหง้า่ยตอ่การ
เข้าใจ อาจทําให้ความสูงของแบบจําลองมีความผิด
พลาด
 3. ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
แผนท่ี แสดงตําแหน่งในรูปแบบพกัดกริด (Universal

Transverse Mercator : UTM) โซนที่ 48P หาก
ต้องการแสดงตําแหน่งในรูปแบบพิกัดภูมิศาสตร์ 
ควรมีการศึกษาวิธีการแปลงค่าพิกัดกริดเป็นพิกัด
ภูมิศาสตร์
 4. การประมวลผลในรูปทรง 3 มิติต้องใช้
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง
 5. ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
การจําลอง 3 มิติ อยู่ในรูปแบบออฟไลน์ ควรมีการ
พัฒนาใหส้ามารถเผยแพรบ่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ี
รู้จักมากยิ่งขึ้น
 6. ควรพัฒนาฐานข้อมูลต่อไปเพื่อให้
สามารถใช้งานได้ในลักษณะ Interactive โดยให้
เป็นส่วนข้อมูลแบบ Relational ซ่ึงสามารถนํา
ไปใช้ในงานลักษณะของ Automated Mapping 
and Facility Management (AM-FM) ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์สําหรับมหาวิทยาลัยโดยรวม และมีผู้รับ
ผิดชอบที่ชัดเจน เช่น ฝ่ายอาคาร เป็นต้น
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บทคัดย่อ
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ถกคําถามทางปรัชญาวา่ “การแข่งขนักันสะสม
ความรู้ของคนในสงัคมบนฐานความรูจ้ะคำา้ประกันสนัตภิาพโลกหรอืไม”่ โดยใชว้ภิาษ
วิธีและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คําตอบที่วิจัยได้คือ “สันติภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การเก็บสะสมความรู้ไว้มากกว่ากัน” โดยฝ่ายตรงข้ามแสดงเหตุผล 3 ข้อ ได้แก่ 1) มี
พฤตกิรรมทีแ่สดงความเชือ่วา่การสะสมข้อมลูจะคํา้ประกันสันติภาพ 2) มคีวามสํานกึ
ที่จะแสดงความเชื่อว่าการสะสมข้อมูลจะคํ้าประกันสันติภาพ และ 3) มีการแข่งขัน
กนัสะสมขอ้มูลใหเ้หนอืกวา่กนัแสดงความเชือ่วา่จะเป็นทางรักษาสันติภาพโลก ผู้วิจัย
วจิารณเ์หตผุลฝา่ยตรงขา้มวา่มจุีดออ่นอยา่งสําคญัคอื การแขง่ขนักนัสะสมความรู้ได้
สร้างปัญหาทางสังคมอย่างใหม่ และคติ “คุณธรรมคือความรู้” ของโสคราติสไม่อาจ
ตคีวามเป็น “ความรูค้อืคณุธรรม” และยิง่มกีารแขง่ขันกนัสะสมความรูจ้ะยิง่เพ่ิมความ
ขดัแยง้และความรนุแรงซึง่ขดัขวางการสร้างสนัตภิาพโลก ผูวิ้จยัเสนอเหตผุลสนบัสนนุ
คําตอบวิจัยว่า 1) คนรุ่นใหม่สะสมความรู้เพราะเป็นรูปแบบการดํารงชีวิตอย่างใหม่
เนื่องจากเทคโนโลยีที่ปิดล้อมมนุษยชาติไว้ และ 2) การพัฒนาสังคมบนฐานความรู้
ต้องดําเนินตามกระบวนทรรศน์หลังนวยุคสายกลางที่เน้นการแบ่งปันและความรับ
ผิดชอบในการใช้ข้อมูลความรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่คนในสังคมบนฐานความรู้
ซึง่จะสง่ผลใหม้นษุยเ์ลอืกใชสั้นติวธิใีนการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ต่างๆ ผลลพัธข์อง
การวิจัยนี้สามารถนําไปเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมบนฐาน
ความรู้เพื่อส่งเสริมสันติภาพโลก

สังคมบนฐานความรู้กับสันติภาพ
Knowledge Based Society and Peace
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Abstract
  This research aimed to investigate 
the philosophical problem “will the
competitive knowledge collecting of
humanity in Knowledge Based Society 
assure the world peace?” by dialectic and 
dialogue approach. The reply was “peace 
does not depend on the more knowledge 
collecting” in which 3 reasons were advanced by
the opponents: 1) there are widespread 
behaviors to express the belief that data 
collecting will assure peace, 2) there was 
common sense to express the belief that 
data collecting will assure peace, and 3) 
there was an expression of the belief that 
competitive data collecting was the way to 
maintain peace. But these arguments of the 
opponents were criticized by a researcher 
as fallacies based on these reasons: 1) the 
competitive knowledge collecting behavior 
makes us face with new social problems. 
2) Socrates’ ideology “virtue is knowledge” 
could not be interpreted as “knowledge 
is virtue”. 3) The more competition of 
knowledge collecting existed; the more 
conflict and violence that hindered making 
the world peace existed. The researcher’s 
argumentative position was supported by 
the following reasons: 1) Young generation 

collected knowledge because it was a new 
lifestyle in which humanity was blocked by 

the technology. 2) Development of knowledge
based society must be operated on the line 
of middle path of postmodern paradigm that 
focused on sharing and responsibility in use 
of information to promote social life quality 
on the basic of knowledge, which affected 
the way a man used to solve the various 
problems with peace. The result of the 
research could be applied to development
of knowledge based society to make the 
world peace. 

Keywords : knowledge based society, peace, 
postmodern paradigm

บทนำา
 สังคมบนฐานความรู้เป็นมโนทรรศน์ของ
สังคมคุณภาพรูปแบบใหม่ในช่วงหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง ซึ่งโลกได้มุ่งหน้าที่จะรักษาสันติภาพ
และส่งเสริมมนุษยนิยม สังคมบนฐานความรู้ถูก
นําเสนอว่าเป็นสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิมและได้แพร่
หลายผ่านโลกาภิวัตน์และการทําให้เท่าเทียมกัน 
ได้รับการยอมรับในเชิงยุทธศาสตร์และนโยบาย
พัฒนาประเทศในระดับนานาชาติโดยมีเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นกุญแจแห่งความสําเร็จ สังคม
อย่างใหม่นี้มุ่งสู่การเป็นสังคมท่ีมีสันติภาพ ทุกคน
มีอิสรภาพท่ีจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยสามารถที่จะแถลงได้
ว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นล้วนแต่เป็น
ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้และการสงคราม ใน
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ปัจจุบันสงครามและความรุนแรงได้เกิดขึ้นมากกว่า
เดิมและรุนแรงกว่าเดิมทั้งยังถูกบันทึกไว้เป็นหลัก
ฐานอย่างสําคัญ มโนทรรศน์ของสันติภาพสําหรับผู้
วิจัยจึงไม่ใช่การหายไปของสงคราม ในมโนทรรศน์
นี้หากมนุษยชาติต้องการสันติภาพ มนุษย์จะต้อง
เปน็ผูส้รา้งขึน้มาเอง สงัคมบนฐานความรูจ้งึเปน็ทาง
เลอืกแกร่ฐัในการท่ีจะสรา้งใหม้พีลเมอืงท่ีมคีณุภาพ
และเกิดสังคมที่มีคุณภาพ พลเมืองท่ีมีคุณภาพจะ
มุ่งไปที่การสร้างสันติภาพก็ด้วยการศึกษาที่ดีและ
พัฒนาศักยภาพที่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติใน
สังคมสมัยใหม่นี้ 
 เบคอน (Francis Bacon, 1561-1625) 
ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกกระบวนทรรศน์นวยุคได้ใช้ “ความ
รูคื้ออำานาจ” เปน็กญุแจไขความสําเรจ็ของยคุความ
เปน็สมยัใหมใ่หก้้าวผา่นยคุกลางมาได ้ปจัจบุนัคนรุน่
ใหม่ที่มีเทคโนโลยีพร้อมใช้ต่างสนใจในความรู้และ
ก็พยายามมองหาข้อมูลข่าวสารที่มากกว่าและเร็ว
กวา่ผูอ้ืน่เพือ่ความไดเ้ปรยีบของตน แตก่ลบัยิง่ขยาย
ช่องว่างของความยากจน ความไม่มีคุณภาพและ
สร้างสถานะใหม่ของการไม่รู้คอมพิวเตอร์มาแทนที่
การไม่รู้หนังสือ ชนชั้นกลางที่ได้ขยายกว้างขึ้นและ
บรรดานักวิชาการได้ทําให้โลกก้าวไปข้างหน้าผ่าน
อํานาจที่อยู่ในมือของพวกเขาโดยระหว่างทางนั้นมี
ความเห็นต่อต้านและความรุนแรงอยู่ด้วยเช่นกัน
 ผู้วิจัยจึงสงสัยว่าทําไมมนุษย์จึงเชื่อว่า
ความรู้จะคํ้าประกันสันติภาพ นักปรัชญาของกรีก
โบราณ เช่น โสคราติส (Socrates, 470-399 B.C.) 
ได้ใช้ “คุณธรรมคือความรู้” เพื่อสอนว่าผู้ที่มีความ
รูม้ากกจ็ะยิง่มทีางเลอืกท่ีมากข้ึนท่ีจะเลอืกทําส่ิงท่ีดี 
ผูว้จิยัเหน็เสน้เชือ่มจากไวยากรณก์รกี “คณุธรรมคอื
ความรู”้ วา่เทา่กนักบั “ความรูค้อืคณุธรรม” ซึง่บาง
คนได้นําไปแปลงว่ายิ่งมีความรู้มากก็ยิ่งมีคุณธรรม

มากด้วย ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยเน้นแข่งขัน
กนันัน้จึงเปน็ยทุธศาสตร์แหง่ชยัชนะของมนษุยชาติ 
สังคมบนฐานความรู้ได้ดําเนินตามยุทธศาสตร์นี้มา
ช่วงหนึ่งและได้แสดงปัญหาทางสังคมให้เด่นชัดขึ้น
แล้วเชน่นีจ้ะสามารถยนืยนัสันติภาพของโลกได้จริง
หรือไม่?

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
 1. เพ่ือช้ีแจงได้วา่สันติภาพมไิด้ขึน้กบัฐาน
ข้อมูล แต่ขึ้นกับกระบวนทรรศน์ที่ใช้ฐานข้อมูล
 2. เพ่ือชี้แจงว่ากระบวนทรรศน์นวยุคส่ง
เสรมิการแข่งขนักนัสะสมฐานขอ้มลูและเกดิผลกระ
ทบที่เป็นอันตรายแก่สังคมโลก
 3. เ พ่ือวิ เคราะห์ วิจักษ์และวิธานว่า
ปรัชญาหลังนวยุคเหมาะสมในการใช้ส่งเสริมการ
พัฒนาสังคมบนฐานความรู้ให้สามารถคํ้าประกัน
สันติภาพโลกได้
 4. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านปรัชญา
สังคมในเรื่องสังคมบนฐานความรู้

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิจัยนี้ดําเนินการตามรูปแบบวิธีวิจัย
ทางปรัชญา ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และสังเคราห์
มโนคติเพื่อตอบคําถามทางปรัชญาอย่างรัดกุม โดย
มีกรอบมโนคติสําคัญ ได้แก่ ปรัชญากระบวนทร
รศน์ อภิปรัชญาของความรู้ อภิปรัชญาของไฮเดก
เกอร์ ประวติัศาสตร์อารยธรรมของมนษุยชาติ ความ
สัมพันธ์ของความรู้ การศึกษากับสันติภาพ มโนคติ
เกี่ยวกับสังคมบนฐานความรู้ และปัญหาทางสังคม
สมัยใหม่ที่เกิดขึ้น จํากัดข้อมูลเท่าท่ีผู้วิจัยเข้าถึงได้
จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556
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วิธีดำาเนินการวิจัย 
  1. ระเบียบวิธีวิจัย ใช้วิธีวิจัยปรัชญา คือ 
การวิจัยเชิงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (discursive 
research) ด้วยวิภาษวิธี (dialectic method) 
 2. ขั้นตอนการวิจัย 
 2.1 ตั้งคําถามวิจัยทางปรัชญาได้ว่า “การ
แข่งขันกันสะสมความรู้ของคนในสังคมบนฐานความรู้
จะคำ้าประกันสันติภาพโลกได้หรือไม่?”
  2.2 กําหนดสถานภาพของคําถาม การ
แข่งขันกันสะสมความรู้ของคนในสังคมที่พยายาม
พัฒนาไปเป็นสังคมบนฐานความรู้ย่อมนําไปสู่
สมรรถนะในการสร้างและสะสมความรู้ไว้ ความรู้
คือคุณธรรมดูเหมือนจะให้ความอุ่นใจได้ว่ามีฐาน
ข้อมูลความรู้มากก็ย่อมจะมีคุณธรรมมาก ซึ่งอาจ
จะสรุปต่อไปได้ว่าสันติภาพจะแข็งแกร่งมากข้ึน
ตามลําดับ แต่อีกความเห็นหน่ึงกลับถือหลักการ
ของเบคอนว่าความรู้คือพลัง ซึ่งฟูโกล์ (Foucault, 
1926 - 1984) ขยายความว่าเป็นพลังของนักการ
เมอืงทีใ่ช้ลวงประชาชนเพ่ือธาํรงอาํนาจการปกครอง 
การสะสมขอ้มลูจงึคลา้ยคลงึกบัการสรา้งและสะสม
อาวธุยทุโธปกรณซ์ึง่ในอดตีไดม้ตีวัอยา่งมาหลายตอ่
หลายครัง้แลว้วา่ ไมน่านตอ่มากจ็ะมีการขม่ขูกั่นดว้ย
อาวธุและลงทา้ยดว้ยการลงมอืสูร้บกนัจรงิๆ ทําให้มี
นักคิดแสดงความห่วงใยว่าฐานข้อมูลจะเป็นสาเหตุ
สําคัญทําให้เกิดการยึดอํานาจและแย่งอํานาจจน
กลายเป็นการสู้รบร้ายแรง 
  2.3 กําหนดคําตอบสมมตฐิาน ไดแ้ก ่สิง่
ค้ําประกันสันติภาพไม่ได้อยู่ท่ีการสะสมความรู้ได้
มากกวา่กนั เพราะปรากฏหลกัฐานในประวตัศิาสตร์
ว่าการรบเกิดขึ้นได้ทุกระดับความรู้ของคู่สงคราม 
และที่พบบ่อยครั้งในประวัติศาสตร์ก็คือมีความ
รู้มากกว่ามักจะเป็นฝ่ายแพ้สงครามแต่ก็ไม่เสมอ

ไป ดังนั้นสิ่งคํ้าประกันสันติภาพโลกจึงอยู่ที่กระ
บวนทรรศน์ในการบริหารจัดการความรู้ยิ่งกว่าการ
สะสมความรู้ และการพัฒนาสังคมบนฐานความรู้
ที่คํ้าประกันสันติภาพได้ก็คือการพัฒนาสังคมบน
ฐานความรู้ทีเ่ดินตามกระบวนทรรศนห์ลังนวยคุสาย
กลาง
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล สืบค้นเอกสาร
ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง และดําเนินการตีความ
แนวคดิทางปรัชญาด้วยปรัชญากระบวนทรรศนห์ลัง
นวยุค 
 4. การวเิคราะหข์อ้มูล นาํเนือ้หาทีตี่ความ
ได้มาทําการวิเคราะห์ จําแนกฝ่ายเพื่อดําเนินการ
วิจัยด้วยวิภาษวิธี วิจักษ์ข้อดีของคําตอบวิจัยและ
วิธานการนําข้อดีไปใช้ในระดับต่างๆ

ผลการวิจัย	
 การวิจัยทางปรัชญาด้วยวิภาษวิธีทําให้
ได้มโนคติทางปรัชญาแบ่งเป็น 2 ฝ่ายที่นํามาแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น (discourse) เพื่อให้ได้คําตอบ
ใหม่ท่ีดีข้ึน โดยจําแนกเป็นเหตุผลฝ่ายตรงข้าม 
วิจารณ์เหตุผลฝ่ายตรงข้าม และเหตุผลสนับสนุน
คําตอบวิจัยคือ “สันติภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเก็บ
สะสมความรู้ไว้มากกว่ากัน” โดยมีเหตุผลและหลัก
ฐานต่างๆ สนับสนุน ดังนี้
 1. เหตุผลฝ่ายตรงข้ามท่ีเห็นว่ามนุษย์
เชื่อว่าการสะสมข้อมูลให้มากเข้าไว้จะเป็นการคํ้า
ประกันสันติภาพโลก โดยมีเหตุผลสําคัญคือ 
  1.1 มนุษย์ในกระบวนทรรศน์ต่างๆ 
ล้วนต้องการสร้างความมั่นใจในปัญญาของตนและ
เนน้สมรรถนะคดิในการวเิคราะห ์สังเคราะห ์พสิจูน์
ปัญหาและหยั่งรู้ ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เอง
ที่จะต้องการทําสิ่งที่ตนเองต้องการ เม่ือวิเคราะห์
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ด้วยปรัชญากระบวนทรรศน์ (กีรติ บุญเจือ, 2546) 
ย่อมได้ความคิดท่ีว่าในกระบวนทรรศน์ดึกดําบรรพ์
นั้นมนุษย์ต้องการที่จะรู้ว่าทําอย่างไรจึงจะทําให้
เบื้องบนพอใจ ในกระบวนทรรศน์โบราณต้องรู้
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ กฎที่จะทําให้มีความสุขในโลก
นี้ ในกระบวนทรรศน์ยุคกลางต้องรู้ความเชื่อทาง
ศาสนาและมุ่งปฏิบัติเพื่อได้สวรรค์ ในโลกหน้า กระ
บวนทรรศน์นวยุคเน้นความรู้ที่ได้จากกระบวนการ
วิทยาศาสตร์เป็นสําคัญและการมีความสุขในโลกนี้
ด้วยการเอาชนะธรรมชาติ ในขณะที่มนุษย์ในกระ
บวนทรรศน์หลังนวยุคกลับย้อนอ่านใหม่ทั้งหมด
และให้ความสําคัญกับความรู้ทั้งหลาย โดยถือคติ 
“ย้อนอ่านทั้งหมด ไม่ทิ้งสิ่งใดเลย” และการใช้
วิจารณญาณเป็นเครื่องมือในการยกระดับความรู้ 
ความเจริญรุ่งเรืองในดินแดนต่างๆ เป็นผลสืบเนื่อง
มาจากกระบวนการอันยาวนานของสมรรถนะคิดนี้ 
มนุษย์ได้ใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมความรู้ไว้เป็น
คัมภีร์ จัดเก็บเป็นห้องสมุดใหญ่ เพื่อให้คนรุ่นถัดไป
ได้เรียนรู้เพื่อความดีงาม และมนุษย์ต่างก็ชื่นชอบ
ที่จะเรียนรู้และถ่ายทอดบอกกล่าวความรู้ไปยังคน
อื่น กลุ่มอื่น สังคมอื่น ในขณะท่ีความรุนแรงและ
สงครามไดเ้กดิข้ึนนัน้ยอ่มมสีาเหต ุซ่ึงการศกึษาและ
การหาความรู้จะเป็นเครื่องมืออย่างสําคัญที่จะช่วย
ลดเหตผุลของสาเหตนุัน้ลงได ้ตอลสตอย (Tolstoy, 
1828 - 1910) นกัเขยีนชาวรสัเซียไดเ้นน้ยํา้วา่มนษุย์
ยิ่งมีการศึกษามากจะยิ่งปฏิเสธความรุนแรง รัฐเป็น
ตัวแทนของคนทั่วไปในการดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลและผลักดันให้เกิดการสร้างระบบฐานข้อมูล 
(ธนาคารข้อมูล) ที่ประชาชนสามารถท่ีจะเข้าถึง
และได้ใช้ความรู้เหล่านั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพวกเขาเอง และองค์กรระดับนานาชาติต่างก็
เห็นดว้ยและมุง่หนา้ไปในพนัธกจิเหลา่นีอ้ยา่งพรอ้ม

เพียงกัน 
  1.2 มนุษยชาติสํานึกว่าการมีความรู้
เป็นสิ่งดี ก็ด้วยถือคติ “คุณธรรมคือความรู้” ตาม
ที่โสคราติส ได้สอนไว้นั้นได้แสดงถึงความหมาย
ที่ว่ามนุษย์ที่จะประพฤติดีนั้นก็ด้วยการพัฒนา
ปัญญาของพวกเขา ถ้ามีความรู้มากก็จะมีทางเลือก
มากกว่าท่ีจะทําดีในสถานการณ์ต่างๆ ความรู้คือ
พลังของเบคอนยิ่งชี้นํามนุษย์ในยุคต้นของนวยุค
ให้ก้าวออกจากยุคมืดและได้สร้างความรุ่งเรืองให้
เกิดขึ้นดังเช่นปัจจุบัน รัฐและประชาชนจึงจะต้องมี
ข้อมูลและฐานข้อมูลจํานวนมากเพื่อทําความเข้าใจ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในโลกาภิวัตน์และการ
ทําใหเ้ท่าเทียมกันในระดับนานาประเทศในทุกดา้น 
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (Melnikas, 2010) เมื่อมีความขัดแย้ง
ผู้มีความรู้ย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเป็นคู่
เจรจาเพือ่แกไ้ขปญัหาและนาํไปสูส่นัตภิาพเนือ่งจาก
จะมคีวามใจกวา้งท่ีจะรับฟังคนอืน่ ปญัหาทางสังคม 
เช่น ความยากจน ช่องว่างระหว่างชนช้ันย่อมจะ
สามารถเติมเต็มได้ก็ด้วยการให้การศึกษาที่จะ
เป็นการให้โอกาสแก่ประชาชนสําหรับชีวิตที่ดีกว่า
เดิม อีกทั้งเทคโนโลยีที่ได้ก้าวหน้าอย่างไม่จํากัดยิ่ง
ทําให้เกิดภาวะพร้อมใช้ที่จะช่วยมนุษย์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูทัง้หมดทีถู่กสรา้งขึน้ตัง้แตอ่ดตีจนถงึ
ในอนาคตได้อย่างไม่สิ้นสุด ในขณะที่ผู้ที่ไม่ต้องการ
ให้ประชาชนมีการศึกษาที่สูงก็คือเหล่านักการเมือง
ท่ีมุ่งแต่จะรักษาอํานาจของพวกตนเองไว้ให้มีเหนือ
ประชาชนและต้องการเอารัดเอาเปรียบในเชิงการ
ปกครองดังเช่นที่ฟูโกล์ได้ชี้ไว้ 
 1.3 มนุษย์ต้องการสันติภาพและไม่
ยอมรับแนวคิดต่อต้านสันติภาพ และมุ่งมั่นท่ีจะไม่
ให้สงครามโลกบังเกิดขึ้นได้อีก โดยถือเป็นหน้าที่
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ของประเทศผู้สร้างสันติภาพที่จะต้องรวบรวม
ข้อมูลและมีฐานข้อมูลท่ีมากท่ีสุดอันเป็นวิถีทางที่
ดีที่สุดในการเตรียมพร้อมที่จะหยุดยั้งความรุนแรง
และความขัดแย้งได้ โดยมีชัยชนะของโลกเสรีนิยม
ประชาธปิไตยตอ่โลกคอมมวินสิตใ์นสงครามเยน็เปน็
หลักหมายสําคัญ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเข้า
ช่วยในการสะสมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเหนือ
กว่าประเทศอื่นเพื่อที่จะสร้างความม่ันคงให้แก่
ประเทศชาติของตนได้ ด้วยสํานึกร่วมที่ว่าความรู้
ประดุจดังอาวุธ ถ้าเรามีอาวุธท่ีดีกว่าและมากกว่า
แล้ว ฝ่ายตรงข้ามย่อมเลือกยุทธวิธีหลีกเลี่ยงและ
กลัวท่ีจะทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน อย่าง
กต็าม เหตกุารณ ์9/11 ในประเทศสหรฐัอเมรกิาก็ได้
เร่งเร้าให้เห็นกว่าฝ่ายไม่รักสันติมีสมรรถภาพสร้าง
ความรุนแรงได้มาก ดังนั้นประเทศผู้รักสันติภาพ
ย่อมต้องชนะการแข่งขันกันสะสมข้อมูลนี้ เพื่อ
ปกป้องสันติภาพไว้ให้ได้ สังคมบนฐานความรู้ย่อม
ส่งเสริมนักสร้างสันติภาพให้เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
ในการแข่งขันนี้ ด้วยมีหัวหอกการพัฒนาใน 4 ด้าน
(อนุช อาภาภิรม, 2545) คือ การศึกษา การจัดการ
ความรู้  การสร้างเครือข่ายความรู้และการใช้
ยุทธศาสตร์ความรู้ท่ีเหมาะสมสําหรับฝ่ายเดียวกัน
และมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อ
ส่งเสริมสันติภาพซึ่งย่อมคํ้าประกันได้ว่าจะสามารถ
รักษาสันติภาพให้ยั่งยืนได้ 
 2. วิจารณ์เหตุผลท่ีได้ถูกยกมาสนับสนุน
ฝ่ายตรงข้ามได้ว่ามีจุดอ่อนสําคัญ คือ 
  2.1 โดยข้อเท็จจริงแล้วนั้นปัจจุบัน
การแข่งขันกันสะสมข้อมูลท่ีพบเห็นอยู่น้ีได้ทําให้
เกิดปัญหาสังคมอย่างใหม่ (Morkuniene, 2004) 
เน่ืองจากเครือ่งมอืสะสมข้อมลูทีใ่หมข่ึน้และดขีึน้อนั
ได้แก่เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แก่ คนรุ่น

ใหมช่อบอยูต่วัคนเดยีวอนันําไปสูป่ญัหาการสญูเสยี
ความรู้สึกดีๆในการอยูเ่ปน็ชุมชน ไมส่ามารถเข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมได้ และชื่นชอบอยู่กับการสร้าง
ความเปน็เกนิจรงิ (hyper-reality) ซึง่ยงัไมม่หีนทาง
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ ไฮเดกเกอร์ (Heidegger, 1899 
- 1976) ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่
ปิดล้อม (enframing) มนุษย์เอาไว้และทําให้เกิด
ความสัมพันธ์บริสุทธิ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยี 
ขณะเดียวกัน มาร์คูเส (Marcuse, 1898 - 1979) 
และฮาร์เบอร์มาส (Harbermas, 1968) ก็ได้ห่วง
ในประเด็นคุณค่าของมนุษยนิยมจากภาวะอุดมคติ
นิยมเทคโนโลยีนี้ และทําให้เกิดเป็นภาพลวงตา
ของความเกินจริงของสังคมบนฐานความรู้ดังที่โบ
ดริยาร์ด (Baudrillard, 1929 - 2007) ได้วิพากษ์
ถงึสงัคมเกินจรงิจากโฆษณาตา่งๆ มนษุยส์รา้งระบบ
ฐานขอ้มลูกเ็พยีงเพือ่จะรวบรวมและจดัเกบ็ไวค้ลา้ย
ดังเก็บคัมภีร์เท่านั้น แม้ว่าจะเก็บได้มากโดยไม่มี
ขอบเขตจาํกดั แตก่จ็ะทาํใหส้งัคมบนฐานความรูเ้ปน็
เพียงเรื่องเล่าใหญ่คล้ายกับที่เลียวตาร์ด (Lyotard, 
1924 – 1998) ไดเ้คยวพิากษว์ทิยาศาสตรไ์วเ้ชน่นัน้ 
นักการเมืองได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้โดยอัตโนมัติให้
มากเขา้ไว้เพือ่รกัษาอํานาจของพวกเขาให้มัน่คงตาม
ที่ฟูโกล์ได้วิพากษ์บรรดานักการเมืองไว้แล้วในอดีต
ถงึเรือ่งนี ้นโยบายของรัฐทีย่งัคงมุง่หนา้ไปในทศิทาง
เดิมเช่นเดียวกันกับยุคสงครามเย็นแม้จะได้รับการ
สนับสนุนจากนักวิชาการต่างๆ ก็ล้วนมีวาระซ่อน
เร้นและยังมีปัญหาที่ซ่อนเอาไว้ใต้พรมอีกจํานวน
มากเช่นกัน 
  2.2 คติของโสคราติสท่ีว่า “คุณธรรม
คือความรู้” นั้นไม่ได้มีความหมายเหมือนกันกับ 
“ความรู้คือคุณธรรม” และ “ความรู้คืออำานาจ” 
ของเบคอนก็ได้ถูกฟูโกล์วิพากษ์ไว้แล้วว่าเป็น
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เพียงอํานาจของเหล่านักการเมืองท่ีเอาไว้ใช้เพื่อ
รักษาอํานาจของพวกเขา ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทําให้เกิดการใช้สอย
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัดไปอย่าง
มากมายซึง่ปญัหาเหลา่นีย้งัคงดาํเนนิไปและนาํไปสู่
ความขัดแย้งในทุกหนทุกแห่ง วรรณกรรม animal 
farm และ 1984 ของนักเขียนนามปากกาจอร์จ 
ออร์เวล (George Orwell) (Blair, 1903-1950) 
นักเขียนชาวอังกฤษได้แสดงถึงข้อกังขาในเรื่อง
อํานาจของความรู้ที่มักจะทําให้สันติภาพเกิดความ
คลอนแคลน คุณภาพชีวิตและระเบียบสังคมใหม่
เป็นเพียงโฆษณาชวนเช่ือเท่าน้ัน อีกท้ังยังไม่มีหลัก
ฐานใดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่จะยืนยันว่า
สาํนกึรกัษาสนัตภิาพนัน้ไปดว้ยกนัไดก้บัยทุธศาสตร์
การแข่งขันกันสะสมข้อมูล และมันคงจะเป็นเรื่อง
เศรา้ยิง่ขึน้เม่ือมีหลกัฐานจาํนวนมากทีค่นในปัจจบัุน
ไดพ้ยายามทีจ่ะมคีวามรูม้ากยิง่ขึน้กเ็พือ่เอาไวส้รา้ง
ความไดเ้ปรยีบเหนอืคนอ่ืน เกดิช่องวา่งใหมร่ะหวา่ง
คนรวยข้อมูล (information rich) กับคนจนข้อมูล 
(information poor) (Morkuniene, 2004) และ
ได้ขยายความไม่มีคุณภาพของสังคมออกไปอีกทั้ง
เป็นอันตรายต่อสิทธิมนุษยชน อินเตอร์เน็ตและ
สังคมเครือข่ายออนไลน์ได้กลายเป็นเครื่องมือของ
การโฆษณาชวนเช่ือและเป็นพื้นท่ีสําหรับวาทกรรม
แห่งความเกลียดชังไปเสียด้วย ความขัดแย้งและ
ความรุนแรงได้ขยายกวา้งข้ึนในทุกท่ีจนสง่ผลให้เกดิ
เหตกุารณสํ์าคญั เชน่ Arab spring (2010-ปัจจุบัน), 
Occupy Wall Street (2011), Tottenham 
Riots (2011) และความขัดแย้งทางการเมืองใน
ประเทศไทย (2009-ปัจจุบัน) 
  2.3 มนษุยชาตติอ้งยอมรบัการมีอยูข่อง
ความขัดแย้ง การแข่งขันสะสมข้อมูลยิ่งจะสร้างผล

ตามในระดับท่ีสูงขึ้นไปกว่าเดิมของการเอารัดเอา
เปรียบและสิ่งนี้เองที่จะทําให้ความรุนแรงถูกเลือก
ใช้เพราะเป็นวิธีท่ีง่ายในการตอบโต้สถานการณ์เช่นน้ี
ความเจริญอย่างตะวันตกท่ีได้โลกาภิวัตน์ไปท่ัว
โลกโดยใช้ยุทธศาสตร์การแข่งขันกันสะสมข้อมูล
เป็นประเด็นสําคัญที่มีกลุ่มต่อต้านชัดเจน เช่น 
กระบวนการยุติธรรมโลก กลุ่มขวาจัด และกลุ่ม
ก่อการร้าย กลุ่มทั้งสามนี้ได้กระทําการต่อต้านและ
ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการต่อสู้เสีย
ด้วย ทุกฝ่ายยิ่งเร่งสะสมข้อมูลให้มากที่สุดก็ยิ่งจะ
ขยายความขัดแย้งและความรุนแรงยิ่งข้ันไปอีก ใน
ขณะทีสั่นติภาพในยคุหลังสงครามเยน็นีแ้ทจ้ริงเปน็
ชัยชนะของการเปลี่ยนกระบวนทรรศน์ของคนรุ่น
ใหม่ ดังที่ฮันทิงทัน (1996) ได้ชี้ไว้ในหนังสือ Clash 
of civilization คือไม่อาจถือได้ว่าเป็นชัยชนะของ
ฝา่ยเสรนียิมประชาธปิไตยทีม่เีหนอืฝา่ยคอมมวินสิต ์
เหตุการณ์ 9/11 ยิ่งเป็นหลักหมุดสําคัญท่ีกระตุ้น
เตือนวา่การเก็บรวบรวมขอ้มลูใหม้ากเขา้ไว้เพ่ือเปน็
อาวุธไว้สะกดข่มความรุนแรงนั้นไม่ประสบความ
สําเร็จ เพราะจะยิ่งทําให้เกิดความรุนแรงมากข้ึนไป
อีก ผู้อ้างตัวว่าเป็นนักสร้างสันติภาพเองก็ยังดูเหมือน

จะไม่พร้อมที่จะนั่งโต๊ะกลมเพื่อเจรจากับฝ่ายอื่น
ในการแก้ไขความขัดแย้งรวมไปถึงแสวงหาความร่วม
มือเพ่ือสร้างสันติภาพข้ึนใหม่จากทุกฝ่าย แต่กลับย่ิงส่ง
เสริมการแข่งขันกันสะสมความรู้ไปท่ัวท้ังโลกจนกลาย
เป็นกระแสความหวาดกลัวการก่อการร้ายท่ีกระทบ
ทุกสังคมจนน่าหวาดหว่ัน ไม่ได้ทําให้เกิดความม่ันใจ
ใดๆ ได้เลยว่ามีข้อมูลมากไว้แล้วจะมั่นคงปลอดภัย
หรือจะทําให้เกิดสันติภาพได้
 3. เหตผุลสนบัสนนุคาํตอบวจิยั และเสนอ
การประยกุตใ์ชใ้นการสงัคมบนฐานความรูท้ีใ่หมก่วา่
และดีกว่าซ่ึงจะคํ้าประกันสันติภาพได้อย่างแท้จริง 



156 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558                    Vol. 13 No. 2 (May-August) 2015รมยสาร

ได้แก่ 
  3.1 ความเขม้ขน้ของการรวบรวมขอ้มลู
ข้ึนอยูกั่บการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยใีนยคุปจัจบุนันี้
วัฒนธรรมดิจิทัลได้ล้อมกรอบให้คนรุ่นใหม่ต้องเข้า
รับการอบรมและสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นจน
กระทั่งปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีรูปแบบการดําเนินชีวิต
อย่างใหม่เป็นของพวกเขาเองอันเป็นผลมาจากการ
ปิดล้อมของเทคโนโลยีตามแนวคิดอภิปรัชญาของ
ไฮเดกเกอร์ ในปัจจุบันมนุษยชาติเดินตามความล่าสุด
ของเทคโนโลยีและละท้ิงเทคโนโลยีท่ีตกรุ่น การเข้าไป
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจําวันน้ีทําให้
คนรุ่นใหม่พบข้อมูลความรู้จํานวนมากจนเกินท่ีจะเก็บ
และเรียนรู้ได้หมด คนรุ่นใหม่จึงปรับตัวเองผ่านการ
เรียนรู้ทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 คือเน้นการอ่าน
ออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และการพัฒนาทักษะในการ
ทํางานต่างๆ เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือจะ
ได้เลือกสรรความรู้สําหรับการดํารงชีวิตอย่างปกติได้
และมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกระบวนทรรศน์
หลังนวยุคท่ีเป็นกระแสสําคัญของยุค
 3.2 ความรู้ไม่ได้เป็นหนทางไปสู่คุณภาพ
ของสังคมที่ดีขึ้นแต่เป็นเครื่องมือสําหรับการมี
อํานาจของเหล่านักการเมืองและผู้มีความรู้ท่ีได้
พยายามใช้อํานาจนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือ
คนอ่ืน (Foucault, 1926 - 1984) ความรูค้อือํานาจ
ได้ถูกขยายขอบข่ายโดยมนุษยชาติในปัจจุบันต่าง
ก็คํานึงถึงแต่ความรู้ที่ให้อํานาจแก่พวกเขาด้วยเช่น
กนั ซึง่จะยิง่นําไปสูค่วามขัดแยง้และความรนุแรง ใน
ขณะทีก่ระแสกระบวนทรรศนห์ลงันวยคุไดก้ระจาย
กวา้งขึน้ยอ่มจะชว่ยสง่เสรมิสมรรถภาพคดิใหม้นษุย์
ได้ใช้วิจารณญาณ (critical mind) มากขึ้นต่อการ
มีความรู้ โดยปรับกระบวนทรรศน์มาเป็นการมี
ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้าง

สังคมท่ีมีสันติภาพ คานท์ได้เคยขอให้วิทยาศาสตร์
รับใช้มนุษยชาติ ผู้วิจัยก็มองว่าความรู้จะต้องรับใช้
มนุษยชาติได้ด้วยกระบวนทรรศน์หลังนวยุค โดย
เฉพาะแนวทางสายกลาง (moderate postmodern
philosophy) ที่เน้นการไม่ยึดมั่นถือมั่น ซึ่งสามารถ
ตีความเป็นการแบ่งปันและความรับผิดชอบต่อ
การใช้ความรู้ มนุษย์ที่ใช้กระบวนทรรศน์หลังนว
ยุคย่อมจะพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน
และตระหนักถึงมนุษยนิยมที่เน้นความหลากหลาย
ในเอกภาพ มนุษยชาติต้องเปิดใจกว้างต่อกลุ่มต่อ
ต้านการพัฒนาและใช้กระบวนทรรศน์หลังนวยุค
ในการให้ความรู้แก่ประชาชนและเชิญชวนให้ทําส่ิง
ดโีดยมเีปา้หมายอยูท่ีก่ารพฒันาคณุภาพชวิีตใหด้ข้ึีน
 เหตุผลสนับสนุนท้ัง 2 ข้อนี้จะช่วยให้คน
รุ่นใหม่ที่มีวิถีชีวิตในวัฒนธรรมดิจิทัลได้ตระหนัก
และใชว้จิารณญาณอยา่งกระบวนทรรศนห์ลังนวยคุ
สายกลางทําความเข้าใจใหม่ต่อแนวทางการพัฒนา
สังคมบนฐานความรู้ ซึ่งจะมองเห็นเป้าหมายของ
สังคมโลกที่มุ่งไปสู่การสังคมที่มีสันติภาพ โดยเน้น
การกระจายความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิ
มนุษยชน สังคมอารยะ ความเป็นประชาธิปไตย
และการทําให้เท่าเทียมกันที่ไม่ใช่การทําให้เหมือน
กนัจะเปน็หวัหอกของกลุม่สง่เสรมิสนัตภิาพทีจ่ะพุง่
ทะลวงด่านป้องกันทางปัญญาของฝ่ายท่ีนิยมความ
รุนแรงซึ่งถือกระบวนทรรศน์นวยุคไว้ให้ทะลุ เพื่อ
ที่จะสามารถชี้ชวนให้เห็นโทษของการแข่งขันกัน
สะสมความรู้ตามกระบวนทรรศน์นวยุค และเสนอ
ให้ใช้วิจารณญาณแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ทุกภาค
สว่นควรเขา้ไปมสีว่นรว่มในรปูแบบประชมุโตะ๊กลม
และการฟงัซ่ึงกนัและกนัเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดี
และก้าวไปข้างหน้าร่วมกันเพ่ือเป้าหมายสําคัญคือ
สันติภาพโลก
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 อย่างไรก็ตามย่อมมีฝ่ายตรงข้ามที่จะโต้
แย้งคําตอบวิจัยด้วยเหตุผลทางปรัชญาอื่น หรือ
เสนอแนวทางท่ีเชื่อว่าสามารถประยุกต์ใช้กับการ
พัฒนาสังคมบนฐานความรู้ได้ดีกว่า เช่น การโต้
แย้งให้ใช้กระบวนทรรศน์นวยุคเป็นแกนกํากับการ
พฒันาสงัคมบนฐานความรูเ้พราะมคีวามเปน็ระบบ
ระเบียบที่ชัดเจน เน้นประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการ
พฒันาคณุภาพชวีติเหมอืนกัน โดยไดเ้สนอใหใ้ชก้ระ
บวนทรรศน์นวยุคร่วมกับการใช้แนวคิดประโยชน
นิยม การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การใช้
สิ่งล่อใจ การอบรมให้ทําดีอย่างคานท์ หรือใช้การ
บรหิารจดัการอยา่งเผดจ็การเขา้มากาํกบัการพฒันา 
รวมไปถึงการเน้นให้อบรมศีลธรรมอย่างเคร่งครัด 
การอบรมใหห้มดความอยากตามนชิเฌอ การใชส้ตูร
สาํเรจ็ความรูท้ีไ่ดม้ามากกวา่และเรว็กวา่ และการใช้
คติความรู้คู่คุณธรรมอย่างไทย โดยเชื่อว่าจะได้ผลดี
ในการคํ้าประกันสันติภาพยิ่งกว่าคําตอบของผู้วิจัย
 ข้อโต้แย้งเหล่านี้มีจุดอ่อนอยู่ที่เหตุผลที่
ใช้ล้วนถือตามปรัชญากระบวนทรรศน์นวยุค ซึ่ง
มีปัจจัยท่ีขัดขวางสันติภาพอยู่ด้วย นั่นคือ ความ
ยึดมั่นถือมั่น และจุดอ่อนในแต่ละประเด็น เช่น 
ประโยชน์นิยมเน้นผลประโยชน์และสิ่งล่อใจ ย่อม
จะมีใช้ความรู้ไปในสิ่งท่ีคิดว่ามีประโยชน์มากท่ีสุด 
และแน่นอนว่าย่อมนําไปสู่ความขัดแย้งกับผู้เสีย
ผลประโยชน์ด้วยเช่นกัน การเน้นอบรมให้คนทํา
ดีอย่างคานท์ ไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอนและทําให้ขาด
แรงจูงใจในการทําดี การอบรมให้หมดความอยาก 
อาจนําไปสู่การหมดสมรรถนะกระทําการต่างๆ ได้ 
การอบรมศีลธรรมขอยกไว้เพราะปรัชญาศาสนามุ่ง
เน้นเป้าหมายทางศาสนาซึ่งไม่ได้อยู่เพียงข้ันของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสันติภาพโลก การใช้
ระบอบเผด็จการเพื่อให้เกิดสังคมบนฐานความรู้ได้

เร็วย่อมไม่อาจคํ้าประกันได้ว่าสังคมบนฐานความรู้
ที่ได้จะดีจริง การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ย่อมเปิดโอกาสให้มีการกล่ันแกล้งด้วยกฎหมายซ่ึง
นําไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรง การใช้สูตร
สําเร็จต่างๆ ถ้าใช้เพ่ือการแข่งขันย่อมนําไปสู่ความ
ขัดแย้ง และการใช้ความรู้คู่คุณธรรมถ้ายึดถือชุด
ความรู้คณุธรรมเพียงชดุเดียวยอ่มไมอ่าจทําใหสั้งคม
บนฐานความรู้ส่งเสริมสันติภาพได้ 

สรุปการวิจัย
 สังคมบนฐานความรู้และสันติภาพนี้
เป็นการวจิยัผา่นการถกคําถามทางปรชัญาวา่ “การ
แขง่ขันกนัสะสมความรูข้องคนในสงัคมบนฐานความ
รู้จะคํา้ประกนัสันติภาพโลกหรือไม”่ โดยใชว้ภิาษวธิี
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนได้คําตอบวิจัย
คือ สันติภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเก็บสะสมความรู้ไว้
มากกว่ากันแต่อยู่ที่กระบวนทรรศน์ของผู้ใช้ความรู้
โดยกระบวนทรรศน์นวยุคที่เน้นให้แข่งขันสะสม
ความรูไ้ดส้รา้งปญัหาสงัคมไวอ้ยา่งชดัเจน และเสนอ
ความรู้ใหม่ทางปรัชญาคือ คนรุ่นใหม่สะสมข้อมูล
ให้มากเข้าไว้เพราะมีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างใหม่
เนื่องจากเทคโนโลยีที่ปิดล้อมอยู่ตามแนวคิดของ
ไฮเดกเกอร์และปัญญานิยมเชิงจริยธรรม (ethical 
intellectualism) ท่ีจะต้องตีความคุณธรรมคือ
ความรู้ของโสคราติสให้เหมาะสมตามกระบวนทรรศน์
หลังนวยุคซ่ึงจะทําให้การพัฒนาสังคมบนฐานความรู้
ปรับตัวไปสู่การปลดเปลื้องความยึดมั่นถือมั่นต่อ
ความมีประสิทธิภาพสูงสุด การนิยมเทคโนโลยีและ
การมุง่ผลประโยชนส์งูสดุ โดยมสีญัชาตญาณปญัญา 
(กีรติ บุญเจือ, 2556) ที่เน้นให้มนุษย์ใช้พลังแห่ง
การสร้างสรรค์ ปรับตัว ร่วมมือและแสวงหาอันเป็น
พลังสําคัญของกระบวนทรรศน์หลังนวยุคที่จะช่วย
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ให้มนุษยชาติอยู่ร่วมกันได้ ทุกคนต้องมีบทบาทใน
สังคมบนฐานความรู้ตามสมรรถนะของแต่ละคน 
และพร้อมที่จะแบ่งปันและรับผิดชอบการใช้ความ
รูข้องตน เพือ่ให้เกิดความเจรญิกา้วหนา้ไปไดเ้รือ่ยๆ 
โดยเน้นป้องกันการเกิดความขัดแย้งเพื่อมุ่งสู่สังคม
ที่มีสันติภาพ 

 สงัคมบนฐานความรูท้ีเ่ดนิตามกระบวนทร
รศน์หลังนวยุคสายกลางนั้นสามารถประยุกต์ใช้ใน
ระดับโลก โดยเน้นการพัฒนาสังคมให้คนในสังคมมี
ความรู้และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่า
เทียมกันเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน การเปิด
โอกาสใหม่ให้แก่คนในทุกระดับช้ันในการแสวงหา
ความก้าวหน้าและนําไปสู่สังคมที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
ช้ีถึงสาเหตุท่ีแท้จริงของสงครามก็คือการยึดม่ันถือ
ม่ัน เม่ือยึดม่ันถือม่ันอย่างใดแล้วก็ถือว่าอย่างอ่ืนผิด
หมด หากแก้ไขความยึดม่ันถือม่ันได้สําเร็จ ก็ย่อมจะ
ทําให้เหตุแห่งสงครามหมดส้ินไปได้ ส่งเสริมคุณธรรม
เพ่ือให้เกิดสันติภาพโดยเน้นการปรับตัวและร่วมมือ

กับศาสนา โดยเน้นการพัฒนาการศึกษาสําหรับ
ศตวรรษท่ี 21 การจัดการความรู้ท่ีเหมาสมกับท้อง
ถ่ิน เครือข่ายความรู้ท่ีเน้นการแบ่งปันและความร่วม
มือ และยุทธศาสตร์ความรู้เพ่ือการแสวงหาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนของสังคม และสําหรับประเทศไทย
สามารถประยุกต์ใช้โดยเน้นการประพฤติตามหลัก
จริยธรรมท่ีสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพ่ือนําไปสู่ภาวะ 
“ความรู้คู่คุณธรรม” พร้อมท้ังเชิญชวนให้นักพัฒนา 
นักวิชาการทุกฝ่ายปรับกระบวนทรรศน์เพ่ือเน้นการ
บริหารจัดการความรู้ท้ังภาครัฐ การบริหารจัดการ
ความรู้ภาคเอกชนและการบริหารจัดการความรู้ภาค
สังคมให้เดินตามกระบวนทรรศน์หลังนวยุคท่ีมุ่งเป้า

ไปท่ีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสําคัญ
 ผู้วิจัยสนับสนุนให้ใช้กระบวนทรรศน์หลัง
นวยุคสายกลางที่เน้นการไม่ยึดมั่นถือมั่น เน้นการ
ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้วยพลังแห่ง
การสร้างสรรค์ ปรับตัว ร่วมมือและแสวงหาย่อม
ทําให้คนรุ่นใหม่ที่มีวิถีชีวิตอย่างใหม่ในสังคมดิจิทัล
ได้มีความประพฤติดีตามแนวคิดปัญญานิยมเชิง
จริยธรรม อันจะนําไปสู่การป้องกันการเกิดความ
ขัดแย้งซ่ึงเป็นหนทางที่ดีกว่าในการสร้างสังคมที่มี
สันติภาพ

ข้อเสนะแนะ
 ผูว้จิยัขอเสนอแนะเพือ่การวจิยัตอ่ไป โดย
แนวทางการวิจัยทางปรัชญาที่จะช่วยต่อยอดงาน
วิจัยนี้อย่างสําคัญ ได้แก่
 1. เกณฑ์ตัดสินความจริงที่ใช้ตัดสินความ
รู้ตามกระบวนทรรศน์หลังนวยุค เพื่อที่จะช้ีนําการ
ตรวจประเมินข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ในสังคม
เทคโนโลยีสารสนเทศนี้
 2. การศึกษาวิจัยเชิงจริยธรรมของการ
ใช้ความรู้สาธารณะ (public knowledge) ที่เน้น
จริยธรรมและคุณธรรมของมนุษย์ในการประพฤติ
ตามกลไกมโนธรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม
 3. การประยุกต์หลักการทําดีมีสุขตาม
สัญชาตญาณปัญญาในสังคมบนฐานความรู้เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมโลกให้มีคุณภาพที่ทุก
คนมีความสุข
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การ
ดา้นความเป็นนานาชาตขิองมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยเปน็การศกึษาวจิยัแบบผสมวธิี
(Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สําหรับการศึกษาเชิงปริมาณเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสํารวจจาก คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จํานวน 259 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi
Technique) โดยสอบถามความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 18 คน จาํนวน 3 รอบ 
 ผลการวิจัยผลว่า ขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็น
นานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
พัฒนาความเป็นนานาชาติจากภายในองค์การ 2) ด้านการให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับ
จากภายนอกองค์การ 3) ด้านการเพิ่มจํานวนนักศึกษา และบุคลากรชาวต่างชาติ 

คำาสำาคัญ : ขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็นนานาชาติ, 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1 นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

ขีดความสามารถองค์การด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
The Organizational Capabilities for Internationalization

of Rajabhat University

	ธนายุ	ภู่วิทยาธร	1/ บรรพต	วิรุณราช	2
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Abstract
 This research aimed to study the 
organizational capabilities for Internationalization
of Rajabhat University using Mixed Research 
Methods of Quantitative Research and 
Qualitative Research. The Quantitative 
Research employed the survey methods of 
data collection with 259 Executive Committee 
of Rajabhat University and the Qualitative 
Research employed the Delphi Technique 
with 18 experts for three times. The research 
results showed that the organizational
capabilities for internationalization of
Rajabhat University consisted of three aspects 
: 1) Developing Internationalization within 
organization, 2) Gaining popularity and
recognition by external organizations, and 
3) Increasing number of foreign students 
and staffs.

Keywords : The organizational capabilities, 
Internationalization, Rajabhat University

บทนำา
 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 13 
ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2550 ผู้นําอาเซียนได้ให้การรับรองกฎบัตรอาเซียน
สําหรับการสนับสนุนการรวมตัว และความร่วม
มือ อย่างรอบด้านของประชาคมอาเซียน ให้เป็น
กลไกในการปรับปรุงการทํางานของอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีกรอบในการทํางานที่ชัดเจน 
และสามารถปรบัตวัตามสภาวการณท์ีเ่ปลีย่นแปลง

ไปท้ังในด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ท่ีเรียก
ว่า กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) กฎบัตร
อาเซียนเป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่วาง
กรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรจัดระบบ
การทํางานและบริหารกลไกความร่วมมือระหว่าง
กัน ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ เสาหลัก
ด้านการเมือง จัดต้ัง “ประชาคมการเมืองความ
มั่นคงอาเซียน” ด้านเศรษฐกิจจัดต้ัง “ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” และด้านสังคมและวัฒนธรรม 
จัดต้ัง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน” 
(กรมอาเซียน, 2555) โดยเฉพาะเสาหลักที่ 3 ใน
ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ 
ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) เพ่ือ
เพิ่มความแข็งแกร่ง ทั้งในแง่ สังคม วัฒนธรรม การ
แข่งขัน กับภูมิภาคอื่นและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ของโลก (กรมอาเซียน, 2556) อาจกล่าว
ได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติ สังคม 
และวัฒนธรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานสําหรับการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะช่วย
ให้ภูมิภาคมีความมั่นคง ซ่ึงการศึกษายังเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการ
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาจึงเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะ
ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียน 
(ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการคา้ไทย, 2552) คณะกรรมการการอดุมศกึษา 
(สกอ.) ซึ่งมีอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
โดยตรงในการจัดการ และพัฒนาการอุดมศึกษาของ
ประเทศได้เล็งเห็นความสําคัญกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี พ.ศ. 2551 - 2565 เพ่ือ
ให้ระบบอุดมศึกษาเตรียมพร้อมในการรองรับให้
ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ ท่ีจะทําให้
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การเคล่ือนย้ายกําลังคน นักศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นไปโดยสะดวกข้ึน และการเปิด
เสรีการค้าบริการด้านการศึกษา รวมท้ังส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์การการศึกษาในกลุ่มประเทศ
เพ่ือนบ้าน ตลอดจนพัฒนาศูนย์ข้อมูลเก่ียวกับสถาบัน
อุดมศึกษาในอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2551) สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
มาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ได้กําหนด ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินท่ีเสริมสร้าง
พลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู
ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้า อย่างม่ันคงและย่ังยืนของปวง
ชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
อย่างสมดุลและย่ังยืน จากแนวคิดและพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ดังท่ีได้กล่าวมา ทาํให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 40 แห่งเป็นมหาวิทยาลัย
เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินโดยปริยาย แต่หลังจากปี พ.ศ. 
2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏจะเข้าร่วมเป็นประชาคม
อาเซียน ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีการเตรียม
พร้อมอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ (เปร่ือง กิจ
รัตน์ภร, 2554) ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่ามหาวิทยาลัย
ราชภัฏควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาขีดความ
สามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็นนานาชาติ 
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
 เพื่อศึกษาขีดความสามารถ (สมรรถนะ) 
องค์การด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ

ขอบเขตการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาขีดความ
สามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็น
นานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  2. ขอบเขตด้านประชากร คือ การวิจัย
เชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสํารวจ
จาก คณะกรรมการบริหารของมหาวทิยาลยัราชภัฏ 
จํานวน 259 คน และการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้
เทคนคิการวจัิยแบบเดลฟาย โดยสอบถามความคดิ
เห็นจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 18 คน จํานวน 3 รอบ 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั้ง 40 แห่ง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เ พ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีความรู้ และความเข้าใจ ใน
ขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การความเป็น
นานาชาติ และนํามาประยกุต์ใช ้เพือ่เปน็การเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 
พ.ศ. 2558
 2. เพื่อเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ 
และเป็นแนวทางสําหรับนักวิจัย ได้ศึกษาเพ่ิมเติม 
และพฒันาแนวคดิการทําวจิยัดา้นขดีความสามารถ 
(สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็นนานาชาติ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบผสมวิธี 
ระหวา่งการวจิยัเชงิปรมิาณ กบัการวจิยัเชงิคณุภาพ 
เกี่ยวกับขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้าน
ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยที่
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การวิจัยเชิงปริมาณเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
สํารวจจาก คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จํานวน 259 คน การเลือกตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ตาม
ภูมิภาคจํานวน 5 กลุ่ม ดังนี้ กรุงเทพมหานคร ภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและ
ตะวันออก และ ภาคตะวันตกและใต้ หลังจากนั้น
ผู้วิจัยใช้ขนาดตัวอย่างที่เป็นสัดส่วน (Proportion-
al to Size) ตามจํานวนมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ี
ตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภาค ดังนี้ เขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 6 มหาวิทยาลัย ภาคเหนือจํานวน 8 
มหาวิทยาลัย ภาคกลางและภาคตะวันออกจํานวน 
9 มหาวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 
12 มหาวทิยาลยั และภาคใต้จาํนวน 5 มหาวิทยาลยั 
โดยในขั้นตอนการแจกแบบสอบถามการวิจัยได้
ทาํการแจกแบบสอบถามใหม้หาวทิยาลยัทีค่ดัเลอืก
เก็บแบบสอบถามในมหาวิทยาลัยราชภัฏแบบสุ่ม
ตัวอย่าง แบบง่าย (Simple Random Sampling) 

จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จนครบจํานวน 259 คน
 ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้เทคนิค
การวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) โดย
สอบถามความคดิเหน็จากผูเ้ช่ียวชาญจํานวน 18 คน 
จํานวน 3 รอบ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยที่การ
วิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ (Rating Scale) แบ่งข้อมลูเป็น 6 ระดบั 

(แบ่งเป็น 5, 4, 3, 2, 1 และ 0) และการวิจัย
เชิงคุณภาพใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย จาก
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 20 คน จํานวน 3 รอบ สําหรับ
รอบที่  1 แบบสอบถามปลายเปิด รอบที่  2 
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เป็นการนํา

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามในรอบท่ี 1 
มาสังเคราะห์เพื่อสร้างข้อคําถามแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ และส่งกลับไปยังกลุ่มผู้
เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้วิจัยกําหนดค่า
ของระดับความเหมาะสม 5 ระดับ เปน็แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และรอบที่ 3 เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
พร้อมทั้งแสดงค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (Interquartile Rang) ของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ และให้ผู้เชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญ 
พิจารณาคําตอบในแต่ละข้ออีกครั้งหนึ่งโดยการ
เปรยีบเทยีบกบัคาํตอบของกลุม่แลว้ตดัสนิใจดําเนิน
การอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขีดความสามารถ 
(สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็นนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ การวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ
วิเคราะห์ข้อมูลเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายรอบที่ 
2 และ 3 ใช้สถิติ ค่ามัธยฐาน (Median) ที่มากกว่า
หรอืเทา่กับ 3.50 ข้ึนไป และคา่พิสยัระหวา่งควอไทล ์
(Interquartile Rang) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5

สรุปผลการวิจัย
 การศึกษาในส่วนน้ีเป็นการศึกษาถึงระดับ
ขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็น
นานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 40 แห่ง ได้ดังน้ี 
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ตารางที่	1 จํานวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับขีดความสามารถ (สมรรถนะ)
   องค์การด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ขีดความสามารถ	

(สมรรถนะ)	องค์การ

ระดับความคิดเห็น

S.D. แปลผลไม่มี น้อย

ที่สุด

น้อย ปาน

กลาง

มาก มาก

สุด

1. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม 

   ให้มีอาจารย์ชาวต่างชาติ

   ในมหาวิทยาลัย

0 5 22 92 105 35 3.55 .90 มาก

2. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม 

   ให้มีนักศึกษาชาวต่างชาติ 

   ในมหาวิทยาลัย

7 13 41 91 80 27 3.18 1.14 ปานกลาง

3. มหาวิทยาลัยได้รับการ ยอมรับ

   จากวงการวชิาการในระดบันานาชาติ

8 16 64 113 47 11 2.80 1.04 ปานกลาง

รวม 3.18 .83 ปานกลาง

จากกตารางที่ 1 แสดงว่า ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างระดับขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การ
มหาวทิยาลยัราชภัฏดา้นความเป็นนานาชาต ิโดยรวมคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.18, S.D. = .83) 
และหากพจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ดา้นมหาวทิยาลยัมกีารสง่เสรมิใหม้อีาจารยช์าวต่างชาติในมหาวทิยาลยั 
(  = 3.55, S.D. = .90) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้มีนักศึกษาชาวต่าง
ชาติในมหาวิทยาลัย (  = 3.18, S.D. = 1.14) และด้านมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากวงการวิชาการ
ในระดับนานาชาติ (  = 2.80, S.D. = 1.04) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (ประคอง กรรณสูต, 2542)
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ตารางที่	2 คา่มธัยฐาน (Median) ชว่งพสิยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของขดีความสามารถ 
(สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย รอบท่ี 3

ขีดความสามารถ	(สมรรถนะ)	องค์การ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มัธยฐาน I.R.

การแปลผล

ระดับความคิดเห็น ความสอดคล้อง

1. มหาวิทยาลัยมีการสร้างจิตสํานึก 

    ให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยว่า 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นส่วนหนึ่ง 

    ของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก

5 0 มากที่สุด สูง

2. มีการสื่อสาร และแพร่เผยความเป็น

   มหาวิทยาลัยราชภัฏตามปณิธาน    

   “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”  

   สู่นานาชาติ

5 0 มากที่สุด สูง

3. มีการสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยน    

   องค์ความรู้ด้านวิชาการ กับหน่วยงานต่าง ๆ

   ในระดับนานาชาติ

5 1 มากที่สุด ปานกลาง

4. มีการเพิ่มจํานวนบุคคลกรสายวิชาการ 

    ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงในด้านการวิจัย

    และการเรียนการสอน

5 1 มากที่สุด ปานกลาง

5. มีการส่งเสริมให้มีการจัดทําวารสารวิชาการ 

    เป็นภาษาต่างประเทศ

5 0 มากที่สุด สูง

6. มีการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา และ 

   บุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถ    

   ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 

   และภาษาต่างประเทศ

5 0 มากที่สุด สูง

7. มีการปรับปรุงระบบสนับสนุนทางการศึกษา 

   และโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ

   ให้มีความเป็นนานาชาติในองค์การ

5 1 มากที่สุด ปานกลาง

8. มีการสนับสนุนให้มีการเพิ่มเปิดหลักสูตร 

   นานาชาติในระดับปริญญาตรี และบัณฑิต

   ศึกษา และการจัดการเรียนการสอน

   เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ  

   ตามความเหมาะสม

5 1 มากที่สุด ปานกลาง
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ขีดความสามารถ	(สมรรถนะ)	องค์การ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มัธยฐาน I.R.

การแปลผล

ระดับความคิดเห็น ความสอดคล้อง

9. มีการส่งเสริมให้มีนักศึกษาชาวต่างชาติ  

    เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็น     

    หลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ      

    ภาษาต่างประเทศ

5 1 มากที่สุด ปานกลาง

 จากตารางที่ 2 แสดงว่า ด้านขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านการความเป็นนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจํานวน 9 ด้านพบว่า ด้านที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และมีความสอดคล้องกันมาก จํานวน 4 ด้าน คือด้านมหาวิทยาลัยมีการสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก (Mdn. = 5.00 
และ I.R. = 0.00) ด้านมีการสื่อสาร และแพร่เผยความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามปณิธาน “มหาวิทยาลัย
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” สู่นานาชาติ (Mdn. = 5.00 และ I.R. = 0.00) และด้านมีการส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถ ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ และภาษา ต่าง
ประเทศสูร่ะดับสากล (Mdn. = 5.00 และ I.R. = 0.00) และดา้นมกีารสง่เสรมิใหม้กีารจดัทําวารสารวชิาการ
เป็นภาษาต่างประเทศ (Mdn. = 5.00 และ I.R. = 0.00) สําหรับด้านที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความเหมาะสมอ
ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และมคีวามสอดคลอ้งกนัปานกลาง จาํนวน 5 ดา้น คอืด้านมกีารสร้างความรว่มมอื และ
แลกเปลีย่นองค์ความรูด้า้นวิชาการ กบัหนว่ยงานตา่ง ๆ  ในระดบันานาชาต ิ(Mdn. = 5.00 และ I.R. = 1.00) 
ดา้นมกีารเพิม่จํานวนบุคคลกรสายวิชาการชาวตา่งชาตทิีม่ศีกัยภาพสงูในด้านการวจิยัและการเรียนการสอน 
(Mdn. = 5.00 และ I.R. = 1.00) ด้านมีการปรับปรุงระบบสนับสนุนทางการศึกษา และโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพให้มีความเป็นนานาชาติในองค์การ (Mdn. = 5.00 และ I.R. = 1.00) ด้านมีการสนับสนุนให้
มีการเพิ่มเปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในแต่ละหลักสูตรตามความเหมาะสมของศาสตร์ (Mdn. = 5.00 
และ I.R. = 1.00) และ ด้านมีการส่งเสริมให้มีนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ทั้งที่เป็น
หลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้ (Mdn. = 5.00 และ I.R. = 1.00) 
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ตารางที่	3 ข้อค้นพบผลการวิเคราะห์การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ของขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมวิธี

 1. มหาวิทยาลัยมีการสร้างจิตสํานึกให้

บุคลากรในมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน 

และประชาคมโลก

2. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมศักยภาพ

นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับให้มีความ

สามารถ ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 

และภาษาต่างประเทศสู่ระดับสากล

3. มหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงระบบ

สนับสนุนทางการศึกษา และโครงสร้างพื้น

ฐานทางกายภาพให้มีความเป็นนานาชาติใน

องค์การ

การพัฒนาความเป็นนานาชาติจากภาย

ในองค์การ โดยที่มหาวิทยาลัยควรมีการ

สร้างจิตสํานึกให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย

ว่ามหาวิทยาลัย ราชภัฏเป็นส่วนหนึ่งของ

ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก อีก

ทั้งมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงระบบ

สนับสนุนทางการศึกษา และโครงสร้าง

พื้นฐานทางกายภาพให้มีความเป็น

นานาชาติ ในองค์การ ด้วยการส่งเสริม

ศักยภาพนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับ

ให้มีความสามารถ ทักษะการสื่อสารทาง

ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัย

ได้รับการยอมรับ

จากวงการวิชาการ

ในระดับนานาชาติ

1. มหาวิทยาลัยมีการสื่อสาร และแพร่เผย

ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามปณิธาน 

“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

สู่นานาชาติ มหาวิทยาลัยมีการสร้างความ

ร่วมมือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน

วิชาการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับ

นานาชาติ

2. มหาวิทยาลัยมีการเพิ่มจํานวนบุคคลกร

สายวิชาการชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 

ในด้านการวิจัยและการเรียน การสอน

3. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมให้มีการจัดทํา

วารสารวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ

การให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับจากภายนอก

องค์การโดยควรมีการสื่อสาร และแพร่เผย

ความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏตามปณิธาน 

“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

สู่นานาชาติ อีกทั้งควรมีการจัดทําวารสาร

วิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ รวมถึง 

ควรมีการสร้างความร่วมมือ และแลก

เปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านวิชาการ กับหน่วย

งานต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
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การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบผสมวิธี

มหาวิทยาลัยมี

การส่งเสริม ให้มี

นักศึกษาชาวต่าง

ชาติ และอาจารย์

ชาวต่างชาติ ใน

มหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้มีการเพิ่ม

เปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี 

และบัณฑิตศึกษา และการจัดการเรียนการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ

ในแต่ละหลักสูตร ตามความเหมาะสม

2. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริม ให้มีนักศึกษา

ชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

ทั้งที่เป็นหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้

การเพิ่มจํานวนนักศึกษา และบุคลากรชาว

ต่างชาติ โดยที่มหาวิทยาลัยควรมีการส่ง

เสริมการเพิ่มจํานวนบุคลากรสายวิชาการ

ชาวต่างชาติ เพื่อเปิดหลักสูตรนานาชาติ

ในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 

รวมถึงควรมีการส่งเสริมให้การจัดการ

เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ

ภาษาไทยสําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ

 จากตารางที่ 3 แสดงว่า ขีดความสามารถ (สมรรถนะ) องค์การด้านความเป็นนานาชาติ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เกิดจากกระบวนการ หรือขั้นตอนที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ข้อมูล
ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านการพัฒนาความเป็นนานาชาติจากภายในองค์การ โดยที่มหาวิทยาลัยควรมีการสร้าง
จิตสํานึกให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และ
ประชาคมโลก อีกทั้งมหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงระบบสนับสนุนทางการศึกษา และโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพให้มีความเป็นนานาชาติในองค์การ ด้วยการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา และบุคลากรทุกระดับ
ให้มีความสามารถ ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศ
 2. ดา้นการใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั และยอมรบัจากภายนอกองค์การโดยควรมกีารสือ่สาร และแพรเ่ผยความ
เปน็มหาวิทยาลยัราชภฏัตามปณธิาน “มหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่”สูน่านาชาติ อีกทัง้ควรมกีารจดั
ทําวารสารวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ รวมถึง ควรมีการสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านวิชาการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับนานาชาติ
 3. ด้านการเพิ่มจํานวนนักศึกษา และบุคลากรชาวต่างชาติ โดยที่มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริม 
การเพ่ิมจาํนวนบคุลากรสายวชิาการชาวตา่งชาต ิเพ่ือเปดิหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี และบณัฑิต
ศกึษา รวมถงึควรมกีารสง่เสรมิให้การจดัการเรยีนการสอนเปน็ภาษาองักฤษ และภาษาไทยสาํหรับนกัศกึษา
ชาวต่างชาติ
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยในส่วนของการศึกษาวิจัย
แบบผสมวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ของขีดความสามารถ (สมรรถนะ) 
องค์การของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านความเป็น
นานาชาติ ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปประเด็นที่สําคัญ 3 ด้าน 
คือ ด้านการพัฒนาความเป็นนานาชาติจากภายใน
องค์การ ด้านการให้เป็นท่ีรู้จัก และยอมรับจาก
ภายนอกองคก์าร และดา้นการเพิม่จาํนวนนกัศกึษา 
และบุคลากรชาวต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ด้านการพัฒนาความเป็นนานาชาติจาก
ภายในองค์การ โดยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏควรมี
การสร้างจิตสํานึกให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย ว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม
อาเซียน และประชาคมโลก สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นสากลของมหาวิทยาลัย
มหิดล (2555) ด้วยการสร้างจิตสํานึกให้บุคลากร 
และมีการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน
ในมหาวทิยาลยัใหม้แีนวปฏิบัต ิมกีารแบ่งปันคา่นยิม
ร่วมมากขึ้นปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้น (Hrebiniak, 2009) 
และนโยบายที่จะมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยมีวิสัย
ทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “มหาวิทยาลัยมหิดล
มุง่ม่ันทีจ่ะเปน็มหาวิทยาลยัระดบัโลก” เชน่เดยีวกับ
การศกึษาของ Salmi (2009) พบวา่ การกา้วสูค่วาม
เป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยนั้นวิสัยทัศน์ของ
สถาบนัตอ้งมีความชดัเจน ทา้ทา้ยทีจ่ะเปลีย่นแปลง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิสัยทัศน์จะบ่งบอกถึง
ความตัง้ใจทีจ่ะสือ่สารกบัผูอ้ืน่ รวมถงึจะชว่ยกระตุน้
ให้บุคลากรทุกคนมีความรู้สึกมุ่งมั่นปฏิบัติตามด้วย
ความเต็มใจ และช่วยให้บุคลากรทุกคนรู้ว่า แต่ละ
คนมีความสําคัญต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง 
(Gooch, 2012) ประกอบกับแนวคิดการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงองค์กรของ Kotter (2008) ในขั้น
ตอนที่ 1 ด้วยการเพิ่มระดับความจําเป็นเร่งด่วน 
(Increase Urgency) โดยกําหนดเป้าหมายการ
เปลีย่นแปลงใหช้ดัเจน และมีผลตอ่ผูค้น และแนวคดิ
ของ Brown (2010) ในข้ันตอนท่ี 1 Anticipate 
Need for Change คือการสรา้งความตระหนกั และ
ความจาํเปน็ในการเปลีย่นแปลง ต่อมามหาวทิยาลยั
ราชภัฏควรมีการปรับปรุงระบบสนับสนุน ทางการ
ศกึษา และโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพใหม้คีวาม
เปน็นานาชาติในองคก์าร ด้วยการส่งเสริมศกัยภาพ
นักศึกษา และบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถ 
ทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ และภาษาต่าง
ประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Altbach 
(2003) ซึ่งได้กล่าวถึงคุณสมบัติพื้นฐานของความ
เป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีสิ่งอํานวย
ความสะดวก อุปกรณ์ท่ีครบครัน ประกอบกับ
กฎบัตรอาเซียนในบทท่ี 10 การบริหารงาน และ
กระบวนการ ได้มีการกําหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาทีใ่ชใ้นการทาํงานของของอาเซียน (ศนูยศ์กึษา
การคา้ระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 
2552) จึงทําให้สถาบันการศึกษาต้องมีการส่งเสริม
การผลิต และพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนภาษา
องักฤษ รวมทัง้ภาษาของประเทศสมาชกิอาเซยีนทัง้
ในระดบัการศกึษาพืน้ฐานไปจนถงึระดบัอดุมศกึษา 
(สาํนกัยทุธศาสตรอ์ดุมศกึษาตา่งประเทศ สํานกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553) ซึ่งสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ในการเข้าสู่ประชาชมอาเซียน ที่
ต้องการให้พัฒนาภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางใน
การติดต่อสื่อสารภายในประชาคมอาเซียน (กรม
อาเซียน, 2555)
 ด้านการให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับจาก
ภายนอกองค์การ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมี
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การสื่อสาร และแพร่เผยความเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏตามปณิธาน “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น” สู่นานาชาติสอดคล้องกับประกาศใช้พระ
ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลทําให้สถาบัน
ราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมี จํานวน 40 
แห่ง โดยมีพันธกิจที่มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นใน
ทุกมิติ (สุนีย์ จุไรสินธุ์, 2549) ประกอบกับแนวคิด
ของ Escrig et al (2005) พบว่าขีดความสามารถ
(สมรรถนะ)องค์การ เกิดจากการยอมรับในชื่อเสียง 
ขององค์การ การยอมรับในตราสินค้าของลูกค้า 
ระดับการยอมรับในสินค้าหรือผลการปฏิบัติการ
ขององค์การ โดยทีก่ารให้เปน็ทีรู่จ้กั และยอมรบัจาก
องคก์ารภายนอกนัน้ มหาวทิยาลยัราชภฏัควรมกีาร
จัดทําวารสารวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ และ
ควรมีการสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้านวิชาการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับ
นานาชาติ สอดคล้องกับแนวคิดของ Green and 
Olson (2003) ไดศึ้กษาความสาํคญัของการเป็นการ
สถาบันการศึกษานานาชาติของ The American 
Council on Education (ACE) พบวา่AEC ใหค้วาม
สาํคัญอยา่งมากกับการรว่มมอืทางดา้นกจิกรรมแลก
เปลี่ยนระหว่างสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ 
 ดา้นการเพ่ิมจํานวนนักศกึษา และบุคลากร
ชาวตา่งชาต ิโดยทีม่หาวทิยาลยัราชภัฏควรมกีารสง่
เสริมเพิ่มจํานวนนักศึกษาชาวต่างชาติสอดคล้อง
สถาบันอุดมศึกษาอนาคตในทัศนะของ Duder-
stadt (2000) ไดก้ลา่วถงึการเป็นมหาวทิยาลยัระดบั
โลก (World Class University) ไดน้ัน้มหาวทิยาลยั
ที่มีความเป็นนานาชาติและความเป็นสากลเพิ่ม
มากขึ้น มหาวิทยาลัยจะดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ
มาลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย สอดคล้อง 

Marden and Engerman (1992), Horie (2002), 
Nilsson (2003) และ University of Ballarat 
(2011) ซึ่งได้ศึกษาการพัฒนาตัวช้ีวัดของการเป็น
สถาบันนานาชาติ โดยวัดการจากจํานวนนักศึกษา
จากต่างประเทศ สอดคล้องกับเกณฑ์ในการวัด
ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยสําหรับการจัดลําดับ
มหาวิทยาลัย QS World University Rankings 
2012 ความเป็นนานาชาติ โดยวัดจาก จํานวน
นกัศึกษานานาชาตใินมหาวทิยาลยัแตม่หาวทิยาลยั 
(Times Higher Education World University 
Rankings, 2012) นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ควรมีการเพิ่มจํานวนบุคลากรสายวิชาการชาวต่าง
ชาติ ซ่ึงสอดคล้องกบัการศกึษาของ French (2005) 
พบวา่มหาวทิยาลยัในประเทศสาธารณรฐัประชาชน
จีนใช้เงินหลายล้านดอลล่าร์ในการสรรหาอาจารย์
ชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงเข้ามาร่วมงาน เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Tierney and Sirat (2008) พบว่า 
มหาวิทยาลัย National University of Singapore 
(NUS) มีการจ่ายค่าจ้างที่สูงเพื่อนํานักวิจัยและ
อาจารย์จากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมงาน สําหรับการ
เปิดหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาประกอบกับการศึกษาของ Universi-
ties UK (2007) พบว่าความสามารถในการดึงดูด
อาจารย์ชาวชาวต่างชาติ ยังเป็นปัจจัยที่สําคัญของ
การเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ซึ่งบุคคลเหล่านี้มี
ความสามารถท่ีจะชว่ยยกระดับความเปน็นานาชาติ
ของมหาวิทยาลัย และช่วยสร้างหลักสูตรบัณฑิต
ศกึษาและศนูยก์ารวจัิย สุดทา้ยมหาวทิยาลัยราชภฏั
ควรมีการส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยสําหรับนักศึกษาชาว
ต่างชาติสอดคล้องกับผลการวิจัยวิจัยของสุบรรณ 
เอีย่มวจิารณ ์(2550) ผลการวจิยัพบวา่ มหาวทิยาลยั
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จะต้องมีหลักสูตรที่เป็นนานาชาติ ประกอบกับงานวิจัยของ Paige (2003) ซึ่งได้ได้อธิบายถึง 25 ปีของการ
ดําเนินโครงการนานาชาติของ University of Minnesota พบว่ามหาวิทยาลัยให้ความสําคัญกับหลักสูตร
ที่เป็นนานาชาติ นอกจากนี้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) จากสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (2551) พบว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยมีหลักสูตรนานาชาติจํานวน 844 หลักสูตรที่พร้อมรองรับ
นกัศกึษาตา่งชาต ิและความรว่มมือทางวชิาการกบัตา่งประเทศทัง้กับประเทศในอาเซยีนและประเทศคูเ่จรจา 
ซึ่งเป็นจุดแข็งของสถาบันอุดมศึกษาไทยเม่ือเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในประชาคมอาเซียน
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บทคัดย่อ
 นิทานอธิบายเหตุมีความสัมพันธ์ต่อการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทย 
เนื่องจากผู้เล่าต้องการใช้นิทานเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
ในแต่ละชุมชนท้องถิ่น มีบทบาทสําคัญในการวางพ้ืนฐานความคิดท่ีมนุษย์มีต่อ
ธรรมชาตติอ่เพ่ือนมนษุยแ์ละสภาพสงัคม นทิานอธบิายเหตจุงึให้บทเรยีนเกีย่วกบัอดีต 
การศึกษาเรื่อง “ลักษณะร่วมในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและชาวผู้ไทย” 
มีความมุ่งหมายประการแรกคือเพื่อรวบรวมนิทานอธิบายเหตุ ในเขตอําเภอพังโคน 
และในเขตอําเภอพรรณนานคิม ประการท่ีสองเพ่ือศกึษาลักษณะร่วมและลักษณะต่าง
ของนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน และชาวผู้ไทย วิธีการวิจัยใช้ระเบียบวิธีเชิง
คตชินวทิยา คอืรวบรวมนทิานทัง้สาํนวนมขุปาฐะและสาํนวนลายลักษณ ์วิธกีารศกึษา
ใชว้ธิกีารวเิคราะหใ์นดา้นลกัษณะร่วมและลักษณะต่างเพ่ือสะทอ้นมติิทางวัฒนธรรม
 ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะร่วมในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและ
ชาวผู้ไทย คือ ลักษณะร่วมทางอนุภาค ลักษณะต่างทางอนุภาค ลักษณะร่วมทาง
ความคิด ลกัษณะตา่งทางความคดิ ลกัษณะทางดา้นเศรษฐกจิและการประกอบอาชพี 
ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคม : ครอบครัว ประเพณี ความเชื่อ ลักษณะทางด้านค่า
นิยม และลักษณะร่วมทางด้านเนื้อหา
 โดยสรุป ลักษณะร่วมในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและชาวผู้ไทย
เป็นความคดิความเช่ือเรือ่งอาํนาจเหนอืธรรมชาติ คอืผูส้รา้งโลก ผูส้รา้งมนุษย ์ผูส้ร้าง
สรรพสิ่ง ประกอบด้วย ผีฟ้า ผีแถน นาค ผีบรรพบุรุษ เมื่อนับถือพุทธศาสนาจึงมีคติ

ลักษณะร่วมในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและชาวผู้ไทย
 Common Characteristics in Explanatory

Tales of Isan and Phutai People
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การเช่ือถือบารมีของโพธิสัตว์ ความเช่ือมั่นในหลัก
อริยธรรมและกฎแห่งกรรม

คำาสำาคัญ	: ลักษณะร่วม, ลักษณะต่าง, ความคิด, 
  ผู้ไท, ไทยอีสาน

Abstract
  Explanatory tales has relationship 
with life style of people in Thai society as 
the tales tellers wanted to use tales as a 
tool to convey experiences that occurred 
in each local community. Tales played an 
important role in laying the basic idea of
human towards nature, fellowmen and 
social condition. Explanatory tales were 
lessons about the past. The research entitled 
“common Characteristics in Explanatory 
Tales of Isan and Phutai People” aimed 1) 
to gather Explanatory Tales which occurred
in Phangkhon and Phannananikhom districts, 
and 2) to study common and different 
characteristics of explanatory tales of Isan 
and Phutai people. folkloristics was research 
method used to gather the tales both in 
verbal and non-verbal version. The contents 
analysis was employed to study the common
and different characteristics in order to
reflect the cultural dimensions.
 The research results showed that 
common characteristics in explanatory tales 
of Isan and Phutai people are the followings: 

characteristics of particles, different 

characteristics of particles, common 
characteristics of opinion, different ideas, 
economic and occupational characteristics, 
nature of social relations ; family, tradition, 
belief, the value characteristics and
characteristics of the content.
 In summary, common characteristics
in the explanatory tales of Isan and Phutai 
people was thoughts and beliefs on
supernatural power, or creator of the world, 
human beings and all things, which consisted 
of gods, serpent, and ancestral ghosts,
after embracing Buddhism, their belief was 
changed to belief in the perfection of Bodhisatta,
belief in Buddhist teachings and belief in 
law of kamma. 

Keywords : Common characteristics, different 
characteristics, thought, Phutai, Thai I-san

บทนำา
 นิทานเป็นเครื่องมือในการทําความเข้าใจ 
ความคิด ความรู้ ความทรงจําของมนุษย์เปรียบ
เสมือนกรอบล้อมชีวิตให้อยู่ในขอบเขตที่มนุษย์ใน
สังคมนั้นๆ นิยมว่าดีหรือถูกต้อง เพราะมนุษย์ได้
ฟังได้ซึมซับสั่งสมการอบรมนั้นๆ ไว้ในวิถีชีวิตตั้งแต่
เด็ก นทิานจึงมส่ีวนชว่ยมนษุยใ์หรู้้จักสภาพชวีติของ
ท้องถิ่น โดยพิจารณาตามหลักที่ว่าคติชาวบ้านเป็น
พื้นฐานชีวิตของคนชาติหนึ่งๆ หรือคนนั้นๆ นิทาน
เป็นมรดกของชาติที่มีการจดจําและถือปฏิบัติกัน
ต่อๆ มา นิทานเป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ เป็นต้นเค้า
แหง่ศาสตร์ต่างๆ และชว่ยในการศกึษาในสาขาวชิา
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อืน่ ทาํให้เกิดความภาคภมูใิจในทอ้งถิน่ของตน ชว่ย
ให้คนมองเหน็สภาพของตนวา่คลา้ยคลงึกบัคนอืน่ๆ 
ความคิดเช่นน้ีก่อให้เกิดความเป็นกลุ่มไม่เกิดการ
แบ่งแยก รวมท้ังเป็นเครื่องบันเทิงใจยามว่างของ
มนุษย์ นิทานอธิบายเหตุอธิบายความสงสัยของ
ชาวบ้าน เป็นเครื่องแสดงถึงการพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรม เช่น ความสงสัยในสภาพแวดล้อมที่
สามารถใหค้ณุและโทษแกม่นษุย์ เชน่ ฝน นทิานเรือ่ง
พญาคันคากกับพญาแถน เป็นการสะท้อนจิตสํานึก
อันยิ่งใหญ่ของชาวอีสาน ประการสําคัญคือ ความ
ตอ้งการเอาชนะธรรมชาต ิสามารถบังคบัฝนไดด้ัง่ใจ
ปรารถนา เพราะในชวีติจรงิๆ นัน้ ธรรมชาตเิป็นนาย
เหนือชีวิต ทําให้ฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาล ชาวบ้าน
ทําไร่ทํานาไม่ได้ผล เกิดการขาดแคลนอาหาร ข้าว
ยากหมากแพง จงึใฝฝ่นัทีจ่ะเป็นนายเหนอืธรรมชาต ิ
(จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2522 : 6) 
 จารุวรรณ ธรรมวัตร และคณะ (2542) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “นิทานกำาพร้า : ภาพสะท้อนชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและชาติพันธุ์สัมพันธ์ในเขตอุษาคเนย์
ตอนกลาง” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมนิทานที่
ตัวเอกเป็นลูกกําพร้าของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และ
เพื่อศึกษาภาพสะท้อนทางสังคม ลักษณะร่วม 
ลักษณะเฉพาะทางสังคมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ ที่ปรากฏในนิทานกําพร้า ผลการศึกษาพบว่า
มีนิทานที่ตัวเอกเป็นลูกกําพร้า 65 สํานวน ชุมชนที่
มีประวัติการทําสงครามภายในชุมชน จะมีนิทาน
กําพร้ามากกว่าชุมชนอื่น ความสําคัญของนิทาน
กําพร้าที่แตกต่างจากนิทานพื้นบ้านทั่วไปคือตัว
ละครเอกเป็นลูกกําพร้า ตัวละครเอกส่วนใหญ่เป็น
ชาวไร่ ชาวนาไร้มรดกที่ดิน ต้องบุกเบิกใหม่ แต่
เป็นตัวละครท่ีมีความอดทน ใฝ่ดี ไม่เบียดเบียน
ใคร บ้ันปลายจึงเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ

เปลี่ยนสถานะจากผู้ด้อยโอกาสเป็นผู้นําระดับ
สูงสุด บทบาทของนิทานกําพร้าคือเป็นนิทาน
คติกล่อมเกลาและปลูกฝังอุดมการณ์ของชุมชน
เกษตรกรรมที่พ่ึงตนเอง หลักการสําคัญที่ปรากฏ
ในนิทานคือคุณธรรมย่อมเหนือชาติกําเนิด นิทาน
กําพร้าเป็นกลไกหนึ่งในการคุ้มครองสิทธิผู้ด้อย
โอกาส ภาพสะท้อนสังคมที่เป็นลักษณะร่วมได้แก่
วธิกีารผลติแบบพึง่พาธรรมชาตแิละพึง่ตนเอง ระบบ
อุปถัมภ์ภายในชุมชน ปัญหาครอบครัวที่เกิดจาก
ระบบทาสและการครอบครองมรดกที่ดินตลอดจน
แบบแผนการแต่งงานที่ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคน 
ส่วนลักษณะร่วมทางสังคมได้แก่ ค่านิยม คติความ
เชื่อ พิธีกรรม ประเพณี พัฒนาการทางสังคมและ
ประวตัศิาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั คณุคา่ท่ีเดน่ชดัทีส่ดุของ
นิทานกําพร้าคือ การนําเสนอวิถีชีวิตผู้ด้อยโอกาสที่
สามารถใช้เป็นอุทาหรณ์ในการสร้างคน สร้างชีวิต
 จะเห็นว่าการวิจัยเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบ้าน
ที่ผ่านมานั้น เน้นไปที่การศึกษาเปรียบเทียบ และ
ศึกษาภาพสะท้อนทางสังคม ลักษณะร่วม ลักษณะ
เฉพาะทางสังคมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ท่ี
ปรากฏในนิทานกําพร้า การศึกษาประเภทของ
นิทานยังมีน้อย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ลักษณะร่วมในนิทานอธิบายเหตุ โดยเลือกศึกษา
กลุม่ชาติพนัธุช์าวไทยอสีานและชาวผูไ้ทยในจงัหวดั
สกลนครเปน็พ้ืนทีใ่นการวจัิย เนือ่งจากเปน็จังหวดัที่
มคีวามหลากหลายของกลุม่ชาตพินัธุ ์โดยเหน็วา่การ
เก็บข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านจะทําให้มองเห็นมิติทาง
วฒันธรรมเฉพาะของหมูบ่า้นในด้านต่างๆ พร้อมกบั
มองเหน็ลกัษณะรว่มทีป่รากฏทัว่ไปในนทิานอธบิาย
เหตุ และนิทานประเภทอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
สําหรับผู้สนใจต่อไป
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วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษานิทานอธิบายเหตุในเขต
อําเภอพังโคน และอําเภอพรรณนานิคม
 2. เพือ่ศกึษาลกัษณะรว่มและลกัษณะตา่ง
ของนิทานอธิบายเหตุของกลุ่มชาวไทยอีสานและ 
ชาวผู้ไทย

วิธีการศึกษา
 ในการศกึษาครัง้นี ้เนน้ศกึษานทิานอธบิาย
เหตุในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ที่อําเภอพังโคน และ
อาํเภอพรรณนานิคม ทัง้ทีไ่ด้มกีารบันทกึไวเ้ป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Literary source) และข้อมูลมุขปาฐะ
 (oral source) หรือการบอกเล่า  

การเก็บข้อมูล
 1. รวบรวมข้อมูลนิทานนิทานอธิบายเหตุ
ในอําเภอพังโคน และอําเภอพรรณนานิคม
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้
เป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
 3. วเิคราะห์ข้อมลูในดา้นลักษณะรว่มและ
ลักษณะต่างเพื่อสะท้อนมิติทางวัฒนธรรม
 4. วิเคราะห์ข้อมูล
 5. เรียบเรียงผลการศึกษา
 6. สรุปผลการศึกษาและนําเสนอผลการ
ศึกษา

ผลการวิจัย
	 1.	ลักษณะร่วมทางอนุภาค
  1.1 แบ่งตามอนุภาคตัวละคร
   1.1.1 ตัวละครที่มีอํานาจศักดิ์สิทธิ์ 
เทวดาที่อยู่บนสวรรค์ คือ พระยาแถนเป็นผู้ยิ่งใหญ่
ที่สุดบนสวรรค์ดูแลความเรียบร้อยทั้งปวงในโลก

มนษุยแ์ละบนสวรรค ์มอีาํนาจสูงสุดสามารถบนัดาล
ให้ทุกส่ิงทุกอย่างเป็นไปตามต้องการได้ ในนิทาน
อธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน และชาวผู้ไทย บาง
เร่ืองแถนปรากฏในแบบของผู้สร้าง มีอํานาจเหนือ
ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นผู้อบรมสั่งสอนมนุษย์ ปกครอง
ดูแลโลกและสวรรค์อีกทั้งยังดลบันดาลความสําเร็จ
หรือความหายนะให้กับมนุษย์ นอกจากนี้แถน
ในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน และชาว
ผู้ไทย ยังมีบทบาทเป็นตัวละครฝ่ายร้ายเป็นเทพไร้
คุณธรรม คอยกลั่นแกล้งผู้ประพฤติดีอีกด้วย
   - เทพและผีชั้นสูงท่ีอาศัยในพ้ืน
พิภพ เป็นเทพในระดับรองลงมาแต่ก็มีอํานาจและ
อิทธิฤทธิ์พอสมควรสามารถบันดาลสิ่งต่างๆ ให้เกิด
ขึ้นได้ หากชาวบ้านชาวเมืองให้ความเคารพยําเกรง
กจ็ะพบแต่สิง่ทีดี่ แต่หากผูใ้ดลว่งละเมดิหรอืรบกวน
ก็จะให้โทษ ได้แก่ เจ้าป่า จากนิทานเรื่อง เรื่องของ
เจ้าป่า ปู่ตา ในนิทานเรื่อง ปู่ตาเจ้าบ้าน
   - พระอินทร์ มีอํานาจและหน้าที่
คล้ายคลึงกับพระยาแถน ในนิทานเรื่องพระอินทร์
กับสัตว์โลก แสดงให้เห็นว่าพระอินทร์เป็นเทพที่ยิ่ง
ใหญท่ีสุ่ดบนสวรรค ์มหีนา้ทีดู่แลความสงบสุขทัง้ใน
สวรรคแ์ละโลกมนษุย ์พระอนิทรต์า่งจากแถนตรงที่
ไมเ่คยลงโทษมนุษยต์ามอาํเภอใจเชน่เดยีวกับท่ีแถน
ทํา ในนิทานเร่ือง เร่ืองของเจ้าป่า และนิทานเร่ือง
ตามหาแม่ พระอินทร์เห็นว่าใสและซื่อเป็นพี่น้อง
ที่ชอบทะเลาะเบาะแว้งไม่สามัคคีกัน ก็ปลอมตัว
มาสรา้งสถานการณใ์ห้พวกเขาตอ้งรว่มมอืกันทาํงาน
ทาํใหพ้วกเขากลายเปน็พีน่อ้งทีม่คีวามรกัสามคัคกีนั
  1.1.2 ตัวละครที่เป็นสัตว์ ที่พบมากคือ
นิทานประเภทอธิบายลักษณะของสัตว์ คือ อธิบาย
กําเนิดที่มาและลักษณะรูปร่าง ตลอดจนสาเหตุที่
สัตว์บางชนิดเป็นศัตรูกัน 
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   - นทิานทีม่เีนือ้หาอธบิายลกัษณะ
สตัวป์กี กลา่วถงึกําเนดิของแมงจกัจัน่ จากเรือ่งแมง
จักจั่น นิทานที่กล่าวถึงสาเหตุที่สัตว์ทั้งหลายเป็น
ศัตรูกัน ได้แก่ เรื่องทําไมกากับนกยูงจึงเป็นศัตรูกัน 
นิทานที่กล่าวถึงลักษณะรูปร่างของสัตว์ ได้แก่ เรื่อง
สาเหตทุีค่นตบยงุ เรือ่งเหตใุดจกัจัน่จงึไมม่ไีส ้นทิาน
ทีม่เีนือ้หากลา่วถงึสาเหตทุีส่ตัวท์ัง้หลายเปน็ศตัรูกนั 
ได้แก่ เรื่องหมากับแมว เรื่องหมา แมว และหนู และ
เรื่องทําไมควายจึงเกลียดสีเหลือง
   - นทิานทีม่เีนือ้หาอธบิายลกัษณะ
ของสัตว์ป่า นิทานที่กล่าวถึงลักษณะรูปร่างทั่วๆ ไป
ของสัตว์ จากเรื่องพระยางูเหลือม เรื่องนกเค้าแมว
ตาเหลือง เรื่องตุ๊กแกตาโปน เรื่องเหตุใดริมผีปาก
ช้างจึงห้อย เรื่องเสือโคร่งและตุ๊กแก เรื่องทําไมเสือ
จึงตัวลาย เรื่องทําไมงูเหลือมจึงไม่มีพิษ เรื่องทําไม
จระเข้จึงไม่มีลิ้น และเรื่องทําไมเสือหางยาว กวาง
หางสั้น 
  1.2 อนุภาคเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เป็น
ลักษณะเด่นของนิทานอธิบายของชาวไทยอีสาน
และชาวผู้ไทย คือการเกิดนํ้าท่วมโลกจนมนุษย์ตาย
หมดมนุษย์ต้องสร้างเผ่าพันธุ์ใหม่ สาเหตุที่ทําให้นํ้า
ท่วมในนิทานเรื่องตํานานการเกิดมนุษย์ และเรื่อง
หมากแตงลาย ส่วนนิทานท่ีอธิบายลักษณะสัตว์จะ
เห็นวา่ลกัษณะของสัตว์ทีไ่ดร้บัการอธบิายมกัจะเปน็
ลักษณะท่ีโดดเด่นเป็นพิเศษกว่าส่ิงมีชีวิตอื่นๆ เช่น 
ลายของเสือในนิทานเรื่องทําไมเสือจึงตัวลาย และ
เรื่องพระยาคางคก นิทานส่วนใหญ่ที่พบเป็นนิทาน
อธิบายลักษณะรูปร่างของสัตว์ และมักจะอธิบาย
ลักษณะรูปร่างเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะผล
ของพฤตกิรรมทางดา้นลบ การประพฤติตวัไมเ่หมาะ
สมจนทําให้ถูกลงโทษหรือทําให้ไดรับผลลัพธ์ท่ีไม่
ค่อยดีนัก เช่น จักจ่ันพูดจาโดยไม่คิดทําให้ถูกเจาะ

ไส้ออกเป็นการลงโทษในนิทานเรื่อง เหตุใดจักจั่น
ไม่มีไส้ เป็นต้น 
  1.3 อนภุาคของวเิศษทีป่รากฏในนทิาน
อธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและชาวผู้ไทย มี 3 
ประการ คือ
 ของวิเศษที่ให้ทรัพย์สินมีค่าแก่ตัวละคร 
จากเรื่องเก้าอดเก้าทนจึงจะได้ท่อนคํา เรื่องหมาก
แตงลา เรื่องนํ้ายาวิเศษ และนิทานเรื่องเล่นแร่แปร
ธาตุ 
 ของวิเศษที่ช่วยให้ตัวละครเอกเอาชนะ
ศตัรไูด้ ได้แก ่อาวธุวเิศษทีใ่ชใ้นการทําลายลา้งต่างๆ 
เช่น หมากแตงลาย ในนิทานเร่ืองหมากแตงลาย 
หินแดงท่ียื่นใส่ผู้ใดผู้นั้นจะต้องตาย ในนิทานเร่ือง
กําพร้าพาซื่อ 
 ของวิเศษที่ช่วยเนรมิตทุกอย่างตามที่ตัว
ละครเอกปรารถนา เช่น มือยาว ฟันใหญ่จากนิทาน
เรือ่งสามเกลอเพือ่นรกั ปลาไหลเผอืก ในนทิานเรือ่ง
หมู่เพื่อนและเงินทอง 
 2.	ลักษณะร่วมทางความคิด
  2.1 ผู้สร้างสรรพสิ่ง นิทานอธิบายเหตุ
ของชาวไทยอสีานและชาวผูไ้ทย เสนอความคดิไวใ้น
นิทานเรื่องหมากแตงลาย หมากแตงลายมีบทบาท
ให้กําเนิดมนุษย์
  2.2 อํานาจเหนือธรรมชาติที่ปรากฏใน
นิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน และชาวผู้ไทย 
ได้แก่ นํ้า กล่าวถึงนาคเล่นนํ้าเพื่อให้ฝนตกในโลก
มนุษย์ ผู้คนในลุ่มแม่นํ้าบูชาพระยาแถน บูชานาค
ในบญุเดือนสิบ เพ่ือขอใหม้นีํา้อดุมสมบรูณพ์อเพียง
แก่การอุปโภคบริโภค
  2.3  ความเชื่อ นิทานเกี่ยวกับความเชื่อ
ที่ชาวบ้านถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แม้ไม่ยิ่งใหญ่และ
มีฐานะสูงส่ง ดังเช่น เทพแต่ก็มีฤทธิ์อํานาจสามารถ



180 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558                    Vol. 13 No. 2 (May-August) 2015รมยสาร

ทําให้เกิดดีเกิดร้ายแก่มนุษย์ได้ทําให้เป็นท่ียําเกรง 
สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีพ่บ ไดแ้ก ่เงอืกหรอืนาค “ถอืเปน็สตัว์
มีฤทธิ์ และมีความศักดิ์สิทธิ์ในแง่ของความเคารพ
บูชา เป็นผู้ให้กําเนิดและคุ้มครองธรรมชาติ”
  2 .4  บรรพบุรุษและผีบรรพบุรุษ 
บรรพบุรุษในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน
และชาวผู้ไทย จากนิทานเรื่องนํ้ายาวิเศษ ความเชื่อ
เรือ่งผบีรรพบรุษุในนทิานเรือ่งเหตทุีท่าํบญุขา้วสาก 
นิทานเรื่องปู่ตาเจ้าบ้าน ท่ีบรรพบุรุษคอยปกป้อง
คุ้มครองเมื่อประสบปัญหา 
 3.	การจัดประเภทนิทานอธิบายเหตุตาม
แนวคิด
  3.1 แนวคิดด้านเศรษฐกิจและการ
ประกอบอาชีพ
   3.1.1 การทํานา จากการศึกษา
นิทานทั้งสองอําเภอ ปรากฏอาชีพการทํานา จาก
เรื่องเหตุที่ทําบุญข้าวสากเรื่องนํ้ายาวิเศษ เรื่องนก
กู้ฮูก เรื่องหมู่เพื่อนและเงินทอง
   3.1.2 การทําไร่ ทําสวน นิทานที่
ปรากฏอาชีพการทําไร่ ทําสวน ได้แก่ นิทานเรื่อง
หมากแตงลาย
   3.1.3 การล่าสัตว์ นิทานที่กล่าวถึง
การลา่สตัว ์นทิานเรือ่งกาํพรา้พาซือ่ นทิานเรือ่งท้าว
ตอดชา่งขอ ทา้วงอข้ีตระหนี ่นทิานเรือ่งของกนิแซบ
อย่าเอาไว้บ่อนดี นิทานเรื่องโลภนักมักลาภหาย 
  3.2 ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคม : 
ครอบครัว ประเพณี ความเชื่อ
   3.2.1 ลักษณะทางครอบครัว 
ครอบครัวที่พบในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทย
อีสานและชาวผู้ไทยมี 2 ลักษณะ
    3.2.2.1 ครอบครัวเดี่ยว นิทาน
ท่ียกตัวอย่างมาให้เห็นลักษณะครอบเดี่ยวอย่าง

ชดัเจน จากเรือ่งตามหาแม ่เรือ่งกบัแกก้บังเูขยีว นก
กระจอกสองผัวเมีย และเรื่องกําเนิดแผ่นดิน มนุษย์
และลิง 
   3.2.2.2 ครอบครัวขยาย จากเรื่อง
เหตุที่ทําบุญข้าวสาก เรื่องนางนกกระยางขาวและ
เรื่องเก้าอดเก้าทนจึงจะได้ท่อนคํา 
  3.2.2 ลกัษณะทางประเพณ ีประเพณทีี่
ปรากฏในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทย
อีสานและชาวผู้ไทย มีดังนี้
    3.2.2.1 ประเพณกีารเกดิ จากเรือ่ง
แมงจกัจัน่ เรือ่งหมากแตงลาย เรือ่งนํา้ยาวเิศษ เรือ่ง
ผลนํ้าเต้า และเรื่องตํานานการเกิดมนุษย์ 
    3.2.2.2 ประเพณกีารตาย จากเร่ือง
เก้าอดเก้าทนจึงจะได้ท่อนคํา เรื่องกําพร้าพาซื่อ 
เรื่องหมู่เพื่อนและเงินทอง เรื่องหมากแตงลาย เรื่อง
นกกู้หูก เรื่องพระยาคันคาก เรื่องกับแก้กับงูเขียว 
เร่ืองของป่าไม้ และเร่ืองดาวไถและยายย่าในดวง
จันทร์
   3.2.2.3 ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ จาก
เร่ืองเหตุท่ีทําบญุข้าวสาก เร่ืองปูต่าเจ้าบา้น เร่ืองเจ้า
เหลก็ซดีา้มแตก เร่ืองหมากแตงลาย เรือ่งนํา้ยาวเิศษ 
และเรื่องพระยาคันคาก 
  3.2.3 ลักษณะความเชื่อ
   3.2.3.1 ความเชื่อทางศาสนา การ
เวยีนวา่ยตายเกดิในวฏัสงสาร นทิานอธบิายเหตขุอง
ชาวไทยอสีาน และชาวผูไ้ทย ท่ีเชือ่เกีย่วกบัการเวยีน
วา่ยตายเกดิในวฏัสงสาร ได้แกเ่ร่ืองเหตุท่ีทาํบญุข้าว
สาก เรื่องนกกระจอกสองผัวเมีย เรื่องหมู่เพื่อนและ
เงินทอง เร่ืองเก้าอดเก้าทนจึงจะได้ท่อนคํา เรื่อง
กับแก้กับงูเขียว นรกสวรรค์นิทานที่กล่าวถึงนรก
สวรรค์ ไดแ้ก ่เรือ่งนางนกกระยางขาว บญุกรรม โชค
วาสนา นทิานอธบิายเหตขุองชาวไทยอีสานและชาว
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ผูไ้ทยทีก่ลา่วถงึความเชือ่ทางดา้นศาสนาในเรือ่งบญุ
กรรมไดแ้ก ่เรือ่งนํา้ยาวิเศษ เรือ่งนางนกกระยางขาว 
เรื่องหมากับแมว 
   3.2.3.2 ความเชื่อในสิ่งท่ีเหนือ
ธรรมชาติ นิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและ 
ชาวผู้ไทย ปรากฏความเช่ือในเรื่องต่างๆ คือ เช่ือ
เรื่องของวิเศษ นิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน
และชาวผูไ้ทยไดก้ลา่วถงึความเชือ่ในเรือ่งของวิเศษ 
ได้แก่ นิทานเรื่องนํ้ายาวิเศษ นิทานเรื่องเก้าอดเก้า
ทนจึงจะได้ท่อนคํา นิทานเร่ืองหมากับแมว และ
ความเชื่อเรื่องผี ความเชื่อเรื่องผีมีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาต ิการดําเนนิชวีติของชาวไทยอสีานและชาว
ผู้ไทยต้องพึ่งพาธรรมชาติสูง เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่น
ภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเป็นปรากฏการณ์ต่างๆ ที่
ทาํความเสยีหายใหแ้กช่วีติและทรพัยส์นิโดยหาเหตุ
อธิบายไม่ได้ นิทานสะท้อนระบบความเชื่อในเรื่อง
ผี ได้แก่นิทานเรื่องเหตุที่ทําบุญข้าวสาก เรื่องหมาก
แตงลาย เร่ืองหมู่เพื่อนและเงินทอง เรื่องพระยา
คันคาก เรื่องปู่ตาเจ้าบ้าน เรื่องเจ้าเหล็กซีด้ามแตก 
นิทานเรื่องเก้าอดเก้าทนจึงจะได้ท่อนคํา 
	 4.	ลักษณะทางด้านเนื้อหา	
 เนื้อหาในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทย
อีสาน ในอําเภอพังโคน และชาวผู้ไทย ในอําเภอ
พรรณนานิคม ที่พบดังนี้
  4.1 อธิบายการกําเนิดและสัตว์ นิทาน
เรื่องเรื่องตํานานการเกิดมนุษย์ เล่าถึงกําเนิดมนุษย์
ว่าควายตายและเกิดมีนํ้าเต้าลูกใหญ่ออกมาทางรูจ
มูก เรื่องหมากแตงลาย ก็มีเนื้อหาคล้ายกันว่า เมื่อ
โลกเกิดนํ้าท่วมใหญ่ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่บนยอด
ไม้สูงจึงไม่เป็นอันตราย วันหนึ่งมีผลแตงลอยนํ้ามา
ภายในผลแตงมีหญิงสาว ชายหนุ่มและหญิงสาว
เป็นมนุษย์คู่สุดท้ายบนโลกจึงแต่งงานกันเพื่อดํารง

เผ่าพันธุ์มนุษย์ กล่าวถึงการกําเนิดสัตว์ ได้แก่ เรื่อง
แมงจักจั่น กล่าวถึงกําเนิดของแมงจักจั่นว่ามาจาก
เดก็รอ้งไหเ้สยีใจ เนือ่งจากแมเ่สยีชวีติไมก่นิขา้วปลา
อาหารจนร่างกายผ่ายผอม ดวงตาโปนออกมา ตาย
ไปเกิดเป็นแมงจักจั่น
  4.2 นิทานอธิบายลักษณะรูปร่างของ
สัตว์ ได้แก่เรื่องทําไมเสือจึงตัวลาย เรื่องทําไมกากับ
นกยูงจึงเป็นศัตรูกัน เรื่องนกเค้าแมวตาเหลือง
  4.3 นิทานที่อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ 
ได้แก่เร่ืองปูทอง เร่ืองหมากับแมว เร่ืองดวงตะวัน 
เรื่องพระยาคันคาก
  4.4 นทิานทีอ่ธบิายบคุลิกแลการดาํเนนิ
ชีวิตของมนุษย์ เรื่องคนไม่มีความพอ เรื่องยักษ์
แม่หม้ายต้มเหล้า เรื่องนางกระเชอก้นรั่ว เรื่องนาง
ปากเกลี้ยง
  4.5 นิทานอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ได้แก่ เรื่องหมากแตงลาย เรื่องของป่าไม้ 
เรื่องดาวลูกไก่
  4.6 นิทานอธิบายประเพณี ได้แก่ 
เรื่องเจ้าเหล็กซีด้ามแตก เรื่องเหตุที่ทําบุญข้าวสาก
ปู่ตาเจ้าบ้าน

สรุปอภิปรายผล	
 ผลการวเิคราะหลั์กษณะร่วมและลักษณะ
ตา่งของนทิานอธบิายเหตขุองชาวไทยอสีานและชาว
ผู้ไทย มีลักษณะร่วมกันดังนี้
 1. วิเคราะห์ลักษณะร่วมและลักษณะต่าง
ของนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน ในอําเภอ
พังโคนและชาวผู้ไทย ในอําเภอพรรณนานิคม 
จังหวัดสกลนคร ดังนี้
  1.1 ลักษณะร่วมทางอนุภาค 
   - แบ่งตามอนุภาคตัวละคร
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ตัวละครที่มีอํานาจศักดิ์สิทธ์ิคือพระยาแถนเป็นผู้ที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดบนสวรรค์ เทพและผีชั้นสูงท่ีอาศัยใน
พื้นพิภพเป็นเทพในอันดับรองลงมาแต่ก็มีอํานาจ
อิทธฤิทธิจ์ากนทิานเรือ่ง เรือ่งของเจา้ป่า ผบีรรพบุรษุ
เปน็ผปีระจําตระกูลทีล่ว่งลบัไปแลว้แตย่งัคงเป็นหว่ง
และคอยดูแลลูกหลานจากนิทานเรื่องปู่ตาเจ้าบ้าน 
ส่วนพระอินทร์มีอํานาจและหน้าท่ีคล้ายกับพระยา
แถนจากนทิานเรือ่งพระอนิทรก์บัสตัว์โลก เรือ่งหมา 
แมวและหนู เรือ่งของเจา้ป่า เร่ืองเสอืโครง่และตุก๊แก 
และเรื่องตามหาแม่
   - ตัวละครที่เป็นสัตว์ สัตว์ที่พบ
มากที่สุดในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน
และชาวผู้ไทยคือสัตว์ป่าจากนิทานเรื่องพระยางู
เหลือม นกเค้าแมวตาเหลือง ตุ๊กแกตาโปน เหตุใด
รมิฝปีากช้างจึงหอ้ย เสอืโครง่และตุก๊แก ทาํไมเสอืจงึ
ตัวลาย ทําไมงูเหลือมจึงไม่มีพิษ ทําไมจระเข้จึงไม่มี
ลิน้ ทาํไมเสอืหางยาว กวางหางสัน้ และเรือ่งงเูหลอืม
กบัชาวนา ตวัละครทีเ่ป็นสตัวป์กีกลา่วถงึกาํเนดิของ
สัตว์ปีกจากนิทานเรื่องแมงจักจั่น กล่าวถึงสาเหตุที่
สตัวเ์ปน็ศตัรกัูนจากนทิานเรือ่งทําไมแมไ่กก่บัเหยีย่ว
จึงเปน็ศตัรกูนั เรือ่งทาํไมกากบันกยงูจงึเปน็ศตัรกูนั 
และกลา่วถงึลกัษณะรปูรา่งของสตัวจ์ากนทิานเรือ่ง
สาเหตทุีค่นตบยงุ เรือ่งเหตใุดจกัจัน่จงึไมม่ไีส ้เรือ่งไก่
เถื่อน และตัวละครที่เป็นสัตว์บกพบน้อยที่สุดได้แก่
นทิานเรือ่งกําเนดิตุก๊แก และกลา่วสาเหตทุีส่ตัวเ์ป็น
ศัตรูกัน จากนิทานเรื่องหมากับแมว เรื่องหมา แมว
และหนูและเรื่องทําไมควายจึงเกลียดสีเหลือง
   - อนุภาคเหตุการณ์ท่ีเป็นลักษณะ
เดน่ของนทิานอธิบายเหตขุองชาวไทยอสีานและชาว
ผู้ไทยคือการเกิดนํ้าท่วมโลกจากนิทานเรื่องตํานาน
การเกิดมนุษย์ และเรื่องหมากแตงลาย
   - อนุภาคของวิเศษ ของวิเศษที่
ปรากฏในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและ

ชาวผู้ไทยมีหลายประเภทด้วยกันคือของวิเศษที่ให้
ทรัพย์สินมีค่าแก่ตัวละครจากนิทานเร่ืองเก้าอดเก้า
ทนจึงจะได้ท่อนคํา เรื่องหมากแตงลาย เรื่องนํ้ายา
วิเศษ และเรื่องเล่นแร่แปรธาตุ ของวิเศษที่ช่วยให้
ตัวเอกเอาชนะศัตรูได้จากคือหมากแตงลายจาก
นิทานเรื่องหมากแตงลาย และหินแดงจากนิทาน
เรื่องกําพร้าพาซ่ือ และของวิเศษที่ช่วยเนรมิตทุก
อย่างตามท่ีตัวละครเอกปรารถนา เช่นมือยาว ฟัน
ใหญ่ในนิทานเร่ืองสามเกลอเพ่ือนรัก และปลาไหล
เผือกในนิทานเรื่องหมู่เพื่อนและเงินทอง
  1.2 ลักษณะร่วมทางความคิด
  ความคิดของคนในอดีตท่ีปรากฏใน
นทิานอธบิายเหต ุคอื ผู้สร้างสรรพสิง่จากนทิานเรือ่ง
หมากแตงลายกลา่วถึงการสรา้งโลกและสรา้งมนษุย์
ชาติพันธุ์ต่างจากนิทาน เรื่องตํานานการเกิดมนุษย์ 
และเรื่องผลนํ้าเต้า อํานาจเหนือธรรมชาติที่ปรากฏ
ในนิทานอธิบายเหตุคือกล่าวถึงนาคเล่นนํ้าเพ่ือให้
ฝนตกในโลกมนุษย์ ผู้คนในลุ่มนํ้าบูชาพระยาแถน 
บูชานาคในบุญเดือนสิบเพื่อขอให้มีนํ้าอุดมสมบูรณ์
พอเพียงแก่การอุปโภคบริโภคจากนิทานเรื่องเหตุที่
ทาํบญุขา้วสาก และเรือ่ง เรือ่งของเจา้ปา่ การเชือ่สิง่
ศกัด์ิสทิธิ ์สิง่ทีช่าวบา้นถอืวา่เปน็สิง่ศกัด์ิสทิธิแ์มไ้มย่ิง่
ใหญ่และมีฐานะสูงส่งดังเช่นเทพแต่ก็มีฤทธิ์อํานาจ
สามรถทําให้เกิดดีเกิดร้ายแก่มนุษย์ได้ ทําให้เป็นที่
ยําเกรง คือเงือกหรือนาค จากนิทานเรื่องนางผาม้
อง เรื่องลูกพะลูหลานพะลอง เรื่องอี่ตาพ่อลองและ
เรื่องวังคําน้อย บรรพบุรุษในนิทานอธิบายเหตุคือผู้
ใหกํ้าเนดิชาวผูไ้ทยจากนทิานเร่ืองปูต่าเจา้บา้น เหตุ
ที่ทําบุญข้าวสาก รวมทั้ง พ่อ-แม่ ผู้ให้กําเนิด บุตร-
ธิดา ความเชื่อถือแสดงออกหลายรูปแบบ คือ การ
เชือ่ฟังคาํส่ังสอน การปรนนบิติัเมือ่มชีวีติอยู ่การเซ่น
ไหว้บูชาเมื่อล่วงลับ
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  1.3 ลักษณะต่างทางอนุภาค ตัวละคร
ในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานตัวละคร
มนษุยฝ์า่ยดเีปน็ผูใ้หค้วามช่วยเหลอืเมือ่ตวัเอกเดอืด
ร้อนคือพระพุทธองค์ เทวดา ผู้วิเศษ พระยาคัน
คาก ฝ่ายร้ายได้แก่แม่ผัวกับลูกสะใภ้ และตัวละคร
ท่ีเป็นอมนุษย์ฝ่ายดีคือหมา จากเรื่องหมากับแมว 
เงือก จากเรื่องเรื่องนางผาม้อง เรื่องลูกพะลูหลาน
พะลอง เรื่องอ่ีตาพ่อลองและเรื่องวังคําน้อย ฝ่าย
ร้ายคือแมวและหนู ส่วนตัวละครนิทานอธิบายเหตุ
ของชาวผู้ไทย ตัวละครมนุษย์ฝ่ายดีเป็นผู้ให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อตัวเอกเดือดร้อนคือพระยาแถน จาก
เรื่องหมากแตงลาย ตํานานการเกิดมนุษย์ และเรื่อง
ผลนํ้าเต้า เทวดาจากเรื่องหมู่เพื่อนและเงินทอง ตัว
ละครฝ่ายอมนุษย์ที่มีบทบาทให้ความช่วยเหลือคือ
ยักษ์ จากเรื่องหมากแตงลาย ตัวละครที่เต็มไปด้วย
อุดมคติและมีคุณธรรมคือปูทอง ลักษณะต่างทาง
ด้านเหตุการณ์ในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทย
อีสานมีเหตุการณ์กล่าวถึงการกลับชาติมาเกิดของ
ตัวละคร ส่วนนิทานอธิบายเหตุของชาวผู้ไทยได้
กล่าวถึงการเกิดนํ้าท่วมโลกจนมนุษย์ตายหมดต้อง
สร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ใหม่ขึ้นมา ของวิเศษในนิทาน
อธิบายเหตุของชาวไทยอีสานกระจกและการเสี่ยง
พวงมาลัย ส่วนในนิทานอธิบายเหตุของชาวผู้ไทย
พบหมากแตงลาย เมล็ดข้าวทองคํา ปลาไหลเผือก 
เหล็กซีด้ามแตก พระกลายเป็นทองคําทั้งตัว
  1.4 ลักษณะต่างทางความคิด ความ
คิดในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสาน อําเภอ
พังโคนพบความคิดเกี่ยวกับอํานาจเหนือธรรมชาติ
จากนิทานเรื่องเหตุที่ทําบุญข้าวสาก อํานาจสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิคือเทวดาหรือเจ้าป่าจากเรื่อง เรื่องของ
ป่าไม้ และกล่าวถึงเงือกจากเรื่องนางผาม้อง เรื่อง
ลูกพะลูหลานพะลอง เรื่องอี่ตาพ่อลอง และเรื่อง
วังคําน้อย และความคิดเกี่ยวกับบรรพบุรุษและผี

บรรพบุรุษ ส่วนความคิดในนิทานอธิบายเหตุของ
ชาวผูไ้ทย อาํเภอพรรณนานคิมพบความคดิเกีย่วกบั
ผู้สร้างสรรพส่ิงจากนิทานเร่ืองหมากแตงลาย เรื่อง
ตาํนานการเกดิมนุษย ์เร่ืองผลนํา้เต้า และเรือ่งปูเ่ยอ
ย่าเยอ อํานาจเหนือธรรมชาติ อํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และบรรพบุรุษและผีบรรพบุรุษ
  1.5 แบ่งตามแนวคิด
   - แนวคิดด้านเศรษฐกิจและการ
ประกอบอาชพีการทาํนาจากนทิานเร่ืองดาวไถ และ
ยายย่าในดวงจันทร์ เรื่องเหตุที่ทําบุญข้าวสาก เรื่อง
นํ้ายาวิเศษ เรื่องนกกู้ฮูก เรื่องหมู่เพื่อนและเงินทอง 
เรือ่งปทูอง เร่ืองหมากบัแมว เรือ่งนกพดูได ้และเรือ่ง
ยักษ์แม่หม้ายต้มเหล้า อาชีพล่าสัตว์จากนิทานเรื่อง
กําพร้าพาซื่อ เรื่องท้าวตอดช่างขอ ท้าวงอขี้ตระหนี่ 
และเร่ืองทําไมงูเหลือมจึงไม่มีพิษ อาชีพการเลี้ยง
สัตว์จากนิทานเรื่องดาวลูกไก่และนิทานเรื่องเก้าอด
เก้าทนจึงจะได้ท่อนคํา อาชีพที่พบน้อยที่สุดคือการ
ทําไร่ทําสวนจากนิทานเรื่องหมากแตงลาย
   - แนวคิดด้านความสัมพันธ์ทาง
สงัคม : ครอบครวั ประเพณ ีความเชือ่ นทิานทีก่ลา่ว
ถงึครอบครวัมทีัง้ครอบครวัเดีย่วจากนทิานเรือ่งตาม
หาแม่ นิทานเรื่องกับแก้กับงูเขียว และนิทานเร่ือง
กําเนิดแผ่นดิน มนุษย์และลิง ส่วนครอบครัวขยาย
จากนิทานเร่ืองเหตุท่ีทําบุญข้าวสาก นิทานเร่ือง
นางนกกระยางขาว นิทานเรื่องเก้าอดเก้าทนจึงจะ
ได้ท่อนคํา นิทานท่ีกล่าวถึงประเพณีการเกิดพบ 5 
เรื่องคือนิทานเรื่องแมงจักจั่น เรื่องหมากแตงลาย 
เรือ่งนํา้ยาวเิศษ เรือ่งผลนํา้เตา้ และเรือ่งตํานานการ
เกดิมนษุย ์กลา่วถงึประเพณกีารตายม ี9 เรือ่ง ไดแ้ก่
นิทานเรื่องเก้าอดเก้าทนจึงจะได้ท่อนคํา เรื่องหมู่
เพื่อนและเงินทอง เรื่องหมากแตงลาย เรื่องกําพร้า
พาซื่อ เรื่องนกกู้ฮูก เรื่องพระยาคันคาก เรื่องกับแก้
กบังเูขยีว เรือ่ง เรือ่งของปา่ไม ้และนทิานเรือ่งดาวไถ
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และยายยา่ในดวงจนัทร ์กลา่วถงึฮีตสบิสองคองสบิสี่
พบ 6 เรือ่งจากนทิานเรือ่งเหตท่ีุทาํบุญข้าวสาก เรือ่ง
ปูต่าเจา้บา้น เรือ่งเจา้เหลก็ซดีา้มแตก เรือ่งหมากแตง
ลาย เรือ่งนํา้ยาวิเศษ และเรือ่งพระยาคนัคาก นทิาน
อธิบายเหตุท่ีสะท้อนความเชื่อทางศาสนาในเรื่อง
การเวียนวา่ยตายเกิดพบ 8 เรือ่งจากนทิานเรือ่งแมง
จักจัน่ เรือ่งดาวลกูไก ่เรือ่งเหตทุีท่าํบญุขา้วสาก เรือ่ง
หมู่เพื่อนและเงินทอง เรื่องเก้าอดเก้าทนจึงจะได้
ทอ่นคํา เรือ่งกบัแกก้บังเูขียว เรือ่งดาวไถและยายย่า
ในดวงจันทร ์และเรือ่ง เรือ่งของปา่ไม ้นทิานทีก่ลา่ว
ถงึเร่ืองบญุกรรมพบ 3 เรือ่งคอืเรือ่งนํา้ยาวเิศษ เรือ่ง
นางนกกระยางขาว และเรือ่งหมากบัแมว ความเช่ือ
เรือ่งนรกสวรรค์พบเร่ืองเดยีวคอืเรือ่งนางนกกระยาง
ขาว นอกจากนีย้งัมคีวามเชือ่ในสิง่ทีเ่หนอืธรรมชาติ
เช่นเชื่อในเรื่องของวิเศษ ความเชื่อเรื่องผี
   - แนวคิดด้านเนื้อหา เนื้อหาที่
อธิบายการกําเนิดมนุษย์จากนิทานเรื่องตํานานการ
เกิดมนุษย์ เรื่องผลนํ้าเต้า เรื่องหมากแตงลายและ
นิทานที่กล่าวถึงการกําเนิดสัตว์คือนิทานเรื่องแมง
จักจั่นและเรื่องกําเนิดตุ๊กแก อธิบายลักษณะรูปร่าง
ของสัตว์จากนิทานเรื่องทําไมเสือจึงตัวลาย ทําไม
กากับนกยูงจึงเป็นศัตรูกัน เหตุที่ควายไม่มีฟันบน
ตุ๊กแกตาโปน เหตุใดจักจ่ันจึงไม่มีไส้ เหตุใดริม
ฝีปากช้างจึงห้อย เต่าทําไมกระดองออกนอกเนื้อได้
และทําไมเสือหางยาว กวางหางสั้น นิทานอธิบาย
พฤติกรรมของสัตว์จากเรื่องปูทอง หมากับแมว นก
พดูได ้ดวงตะวนั พระยาคนัคาก ทาํไมจระเขไ้มม่ลีิน้ 
งูเหลือมกับชาวนา สาเหตุที่คนตบยุง หมา แมวและ
หนูและเรื่องเหตุใดจักจั่นจึงไม่มีไส้ นิทานที่อธิบาย
บคุลกิและการดําเนนิชวีติของมนษุยจ์ากนทิานเรือ่ง
คนไม่มีความพอ ยักษ์แม่หม้ายต้มเหล้า จอมโกหก 
คนขี้ลืม นางกระเชอก้นร่ัวและเรื่องนางปากเกลี้ยง 
นทิานอธบิายเหตทุีม่เีนือ้หาเกีย่วกบัสิง่ไมม่ชีวีติจาก

นิทานเรื่องมนุษย์ในดวงจันทร์ เรื่องดาวไถ่และยาย
ย่าในดวงจันทร์ และเรื่องกําเนิดภูเขาแม่นํ้า นิทาน
อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจากเรื่องหมาก
แตงลาย เร่ืองเร่ืองของป่าไม้ เร่ืองกําเนิดแผ่นดิน 
มนุษย์และลิง เรื่องกําเนิดภูเขาแม่นํ้า และเรื่องดาว
ลกูไก ่นทิานอธบิายประเพณจีากเรือ่งเจา้เหลก็ซดีา้ม
แตก เรือ่งเหตทุีทํ่าบญุขา้วสากและเรือ่งปูต่าเจา้บา้น
   - แนวคิดด้านเนื้อหาความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติจากนิทานเรื่องปู่เยอย่า
เยอ เรื่องพระยาคางคก เรื่องคนไม่มีความพอ เรื่อง
หมากแตงลาย เรื่องเสือโคร่งและตุ๊กแก เรื่องเหตุ
ใดปูจึงเดินเอาทางข้างไป เรื่องตุ๊กแกตาโปน เร่ือง
พระอินทร์กับสัตว์โลก เรื่องหมา แมวและหนู เรื่อง
ตามหาแม่ เรื่องเก้าอดเก้าทนจึงจะได้ท่อนคํา เรื่อง
เรือ่งของปา่ไม ้เรือ่งเจา้เหลก็ซดีา้มแตก เรือ่งหมูเ่พือ่
และเงนิทอง เรือ่งกาํพรา้พาซือ่ และนทิานเรือ่งทําไม
จระเข้ไม่มีลิ้น

ข้อเสนอแนะ
 จากการรวบรวมศึกษานิทานอธิบายเหตุ
ของชาวไทยอีสาน ในอําเภอพังโคน และชาวผู้ไทย 
ในอําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนครผู้วิจัยมีข้อ
เสนอแนะดังนี้
 1. ควรได้มีการรวบรวมและศึกษาข้อมูล
ทางคติชนวิทยาแขนงอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนิทาน
อธิบายเหตุอีก เพราะชาวไทยอีสาน ในอําเภอ
พงัโคน และชาวผูไ้ทย ในอาํเภอพรรณนานคิมเปน็ก
ลุ่มชนที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่ง ทั้งในด้านคติการดําเนิน
ชีวิตและสภาพความเป็นอยู่
 2. น่าจะได้รวบรวมและศึกษานิทาน
อธบิายเหตขุองชาวไทยกลุม่อืน่ๆ ในจงัหวดัสกลนคร
เพือ่เปรยีบเทยีบกับนทิานอธบิายเหตขุองชาวผูไ้ทย 
ในอําเภอพรรณนานิคม 



ROMMAYASAN 185ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558                    Vol. 13 No. 2 (May-August) 2015

เอกสารอ้างอิง

กิติรัตน์ สีหบัณฑ์. (2552). อีสาน	:	ความรู้	ความเชื่อ	การเปลี่ยนแปลง. อุบลราชธานี : สํานักศิลปะและ 
 วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
จารวุรรณ ธรรมวตัร และคณะ. (2522). ตำานานพงศาวดารพวน:	อดุมการณส์มานฉนัท	์ระหวา่งเผา่พนัธุ.์ 
 มหาสารคาม : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน.
_______. (2542). รายงานการวจัิยโครงการเมธวีจิยัอาวโุส	ของ	สกอ.	เรือ่ง	นทิานกำาพรา้	:	ภาพสะทอ้น	
	 ชีวิตผู้ด้อยโอกาสและชาติพันธุ์สัมพันธ์ในเขตอุษาคเนย์ตอนกลาง	อุบลราชธานี : ศิริธรรม. 
_______. (2522). ลกัษณะวรรณกรรมอสีาน. มหาสารคาม : มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาสารคาม. 
ทรัพย์สิน ปกิรณะ. 2528. นิทานชาวบ้านผู้ไทย	:	ศึกษากรณี	กิ่งอำาเภอหนองสูง	จังหวัดมุกดาหาร 
 ปริญญานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม.
ธิดา สาระยา. (2539).  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	ประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับสังคมมนุษย์. กรุงเทพฯ : 
 เมืองโบราณ.



186 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558                    Vol. 13 No. 2 (May-August) 2015รมยสาร



ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558                    Vol. 13 No. 2 (May-August) 2015

บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้ง
และการคิดวิพากษ์วิจารณ์หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการใช้
วทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนโดยส่วนรวมและจําแนกตามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิแ์ละรูปแบบ
การเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 60 คน โดยแบ่ง
นกัเรยีนออกเปน็ 2 กลุม่ ไดแ้ก ่กลุ่มท่ี 1 จาํนวน 30 คน เรียนโดยใชก้ารเรียนแบบผสม
ผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และกลุ่มที่ 2 จํานวน 30 คน เรียนโดยใช้การเรียน
แบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ 
3 เรื่อง คือพืชดัดแปลงพันธุกรรมการคัดลอกพันธุกรรมและการเผาตอซังข้าว 2) 
แบบทดสอบความสามารถการโต้แย้ง 3) แบบทดสอบการวัดการคิดวิพากษ์วิจารณ์ 
การทดสอบสมมติฐานใช้ Paired t-test และ F-test (Two-way MANCOVA และ 
ANCOVA) ผลการวจิยัพบวา่นกัเรยีนโดยสว่นรวมและจาํแนกตามแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ์
หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียน
แบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักร

การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์และแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้	7	ขั้น

ที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน
Comparison of Effects of Learning Socio-scientific Issues using

the Mix Methods Based on the Scientific Method and the 7-E Learning 
Cycle Approach on Argumentation and Critical Thinking 

of Grade 6 Students with Different Achievement Motivations

เกษกนก	สีระสูงเนิน	1/ บุษรา	ยงคำาชา	2/ อนุวัฒน์	วันทอง	3

Ketkanog Seerasongnern / Butsara Yongkhamcha / Anuwat Wantong

1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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การเรียนรู้ 7 ขั้นมีการพัฒนาความสามารถในการ
โต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่ 1-4 และมีการคิด
วิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน 
เพ่ิมขึ้นจากก่อนเรียน (p<.0001)นักเรียนที่มีแรง
จงูใจใฝ่สมัฤทธิส์งู มคีวามสามารถในการโตแ้ยง้และ
การคดิวพิากษว์จิารณ์โดยรวมและรายดา้นมากกวา่
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตํ่า (p<.0001) ส่วน
นักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนแบบผสมผสานตามวิธี
การทางวิทยาศาสตร์และนักเรียนท่ีเรียนแบบผสม
ผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถ
ในการโตแ้ยง้และการคดิวพิากษว์จิารณโ์ดยรวมและ
เป็นรายด้านทั้ง 5 ด้านไม่แตกต่างกัน (p = .079)
นอกจากนี้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
กับรูปแบบการเรียนต่อความสามารถในการคิด
วพิากษ์วจิารณ์โดยรวมและรายดา้นเฉพาะด้านการ
อนุมานและการตีความ (p< .0001)

คำาสำาคัญ : ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้วิทยาศาสตร์, การโต้แย้ง, การคิดเชิง
วิพากษ์วิจารณ์, รูปแบบผสมผสานตามวิธีทาง
วิทยาศาสตร์, รูปแบบผสมผสานตามวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น

Abstract
 This research aimed to study and 
compare argumentation and critical thinking 
abilities of the students after learning
socioscientific issues as a whole and as classified
according to achievement motives and learning
methods. The sample was 60 grade 6
students of who were divided into 2 groups 
: the first group of 30 students who learned 

by the mixed methods based on the scientific 
method and the second group of 30students 
who learned by the mixed methods based 
on 7-E learning cycle approach. Instruments 
for the research included : 1) lesson plans on 
3socio-scientific issues : Genetically Modified 
Plants, Cloning and Burning Rice Stubble, 
2) Argumentation tests and 3) Critical thinking
test. The hypotheses were tested by
dependent t-test and the F-test (Two-way 
MANCOVA and ANCOVA).The research findings 
revealed that the students as a whole and as 
classified  according to achievement motives, 
who learned the socio-scientific issues by the 
mixed methods based on the scientific meth-
od and the 7-E Learning Cycle, showed more 
developments of argumentation abilities 
from the 1st test to the 4th test, and showed 
more critical thinking abilities in general and 
in each of 5 subscales after learning than 
before learning (p<.001).The students with 
high achievement motive evidenced more 
argumentation and critical thinking in general
and in each of 5 subscales than the 
counterpart students (p < .001). Whereas 
two groups of the students did not show
difference in terms of argumentation abilities 
in general and in each of 5 subscales (p = .079).
In addition, there were statistical interactions 
of achievement motive with learning method 
on critical thinking abilities only as a whole 
and in the subscale of deduction and
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interpretation (p < .001). 

Keywords : socio-scientific issues, 
argumentation, critical thinking, the mixed 
methods based on the scientific method, the 
mixed methods based on 7-Elearningcycle 
approach

บทนำา
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทและอิทธิพลต่อ
แนวคิดของมนุษย์ วิทยาศาสตร์ทําให้คนได้พัฒนา
วิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผล มีความสําคัญในด้านการ
พัฒนาคนให้มีความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Thinking) (ไพฑรูย ์สขุศรงีาม, 2530 ; 1-19, Yager, 
1996 : 4) มีจิตใจเชิงวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Attitude) (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม,
2530 : 1) คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทั้ง
ทักษะสําคัญในการค้นคว้าหาความรู้ และมีความ
สามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตดัสนิใจโดยใชข้อ้มลูหลากหลายและประจกัษพ์ยาน
ที่ตรวจสอบได้ และวิทยาศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่ง
ในสงัคมโลกปจัจบุนัและอนาคตเพราะวทิยาศาสตร์
เก่ียวข้องกับชีวิตของทุกคนทั้งในการดํารงชีวิต
ประจําวันและการอาชีพต่างๆ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546 : 1) กล่าว
โดยสรุปวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาความแตกฉาน

ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ (Scientific-
Technological Literacy) (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม,
2534 ; 60-74 Yager, 1984 : 194-195) พัฒนา
มนษุย์ใหม้คีวามสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สตปัิญญา 
ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข

สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทํา
ประโยชน์กับสังคม ตามบทบาทหน้าท่ีของตน
และสอนให้เกิดความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและส่ิงแวดล้อม ทุกคน
จงึจาํเปน็ตอ้งไดร้บัการพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร์ (กรม
วิชาการ, 2545 : 1–4)
 การเรียนการสอนต้องให้ผู้เรียนได้สร้าง
ความรู้เองหรือความรู้ใหม ่โดยใชก้รอบความคดิเดิม
นัน้เป็นการเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎสีรา้งสรรค์
ความรูเ้พือ่ให้ผู้เรยีนไดเ้กดิความรู ้และทกัษะสําคัญ
ในการคน้ควา้หาความรู้ และมคีวามสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ ควรจัดให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ
วิทยาศาสตร์ คือ การสอนแบบสืบเสาะ (Inquiry) 
ท่ีใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถ
พัฒนาสติปัญญาและเจตคติเก่ียวกับวิทยาศาสตร์
ได้ (Tamir, 1993 : 659) ดังนั้น การจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ผู้สอนจะ
ต้องมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ให้ต่างไป
จากเดิม โดยจัดการเรียนรู้ให้เช่ือมโยงกับชีวิตจริง 
กระตุ้นนักเรียนด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจนักเรียน
มีโอกาสลงมือปฏิบัติกิจกรรม และบันทึกการแก้
ปญัหาด้วยตนเอง เพือ่ใหผู้เ้รยีนมองเหน็คณุคา่ และ
ประโยชน์ของสิ่งที่เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ซึ่งวิธีหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษา
นําเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นคือ การ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม (Science Technology and Social) 
: (STS) (วรรณทิพา รอดแรงค้า, 2550 : 126-139) 
การสอนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้วิทยาศาสตร์ (Socioscientific Issues) 
เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นปัญหาทาง
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สังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและยังหาข้อสรุปไม่ได้ 
ซึ่งกําลังเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมอันเนื่องมาจาก
ความแตกต่างทางความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูก
ต้อง ความเหมาะสมของแนวคิด กระบวนการและ
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ (Sadler, 2002) ทั้งนี้
เน่ืองจากความกังวลและไม่แน่ใจในความปลอดภัย
และผลกระทบของเทคโนโลยี และความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีอาจมีต่อชีวิต สังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการโต้แย้งทางความคิด
ขึน้ภายในสงัคม ในปจัจบัุนประเดน็ปญัหาทางสงัคม
ท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่พบมักเป็นประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
ปัญหาส่ิงแวดล้อม (Environmental Problem) 
และพนัธุกรรมมนุษย ์(Human Genetics) ตวัอยา่ง
ประเดน็ปญัหาทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์
ทีพ่บในปจัจบุนัเชน่การโคลนน่ิง (Cloning) เซลลต์น้
กําเนิด (Stem Cell) สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
หรือจีเอ็มโอ (Genetically Modified Organism) 
ภาวะโลกรอ้น (Global Warming)หรอืพลงังานทาง
เลือก (Alternative fuel) (Sadler, 2004 : 513) 
ซึง่สามารถสง่เสรมิทกัษะการคดิวเิคราะหข์ัน้สงู และ
การเรยีนรูต้ลอดชีวติ (Life–long Learning) ซึง่เป็น
สิ่งจําเป็นสําหรับการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ในสังคม ส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง ได้แก่ การคิดเชิง
เหตผุล การคดิวจิารณญาณ ฯลฯ (Pedretti, 1999 ;
Lewis, 2003) ทักษะในการตัดสินใจและลงความ
เห็น (Lewis, 2003) ทักษะการโต้แย้งและความ
สามารถในการอภิปรายอย่างเป็นเหตุเป็นผลโดยมี
หลักการทางวิทยาศาสตร์ และมีหลักฐานประกอบ
ทักษะการตีความหมายเพื่อประเมินคุณค่าและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลและข่าวสารที่มีอยู่ทักษะ

การตั้งคําถามและการตอบคําถาม เสริมสร้างความ
เข้าใจตัวแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
ประเด็นที่ศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สนทนา 
อภปิรายและโตแ้ยง้ ซึง่การโตแ้ยง้จะมกีารใหเ้หตผุล
เชิงจริยธรรมหรือมีการประเมินความคิดเห็นเกี่ยว
กับจริยธรรมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในประเด็น
นั้นๆ (Zeidler and Nichols, 2009 : 49)
 ความสามารถในการโต้แย้ง (Argumen-
tation) เป็นผลที่ได้จากผลลัพธ์ของบุคคลหรือกลุ่ม
คนที่ถามและอธิบายแล้วแสดงเหตุผลหรือทัศนคติ 
เนื่องจากการโต้แย้งเกิดจากบุคคลตั้งแต่ 2 คนหรือ
กลุ่มคนที่มีทัศนคติหรือความเห็นที่ตรงกันข้ามกัน 
(Khun and Udell, 2003 : 1245–1260) การโตแ้ยง้
เปน็การศกึษาเกีย่วกบัการสร้างและการอา้งเหตุผล
เพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างท่ีนําไปสู่ข้อสรุปความ
สามารถในการชักจูง และเป็นขั้นตอนนิรนัยเหตุผล
ตั้งแต่ 1 ข้อหรือมากกว่า สําหรับข้อมูลที่ใช้นั้นเรียก
วา่หลักฐานสนบัสนนุการโต้แยง้ ส่วนขอ้สรุปจะเรียก
ว่าข้อกล่าวอ้างของการโต้แย้ง ซึ่งทักษะการโต้แย้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ การตัดสิน
ใจและแสดงความคิดเห็น การอภิปรายอย่างเป็น
เหตุเป็นผล โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และใช้
เหตุผลประกอบ การตีความหมายเพื่อประเมินค่า
และความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ และ
สุดท้ายคือการตั้งคําถามและการตอบคําถาม โดย
เฉพาะประเด็นปัญหาทางสังคมท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ใช้วิทยาศาสตร์ เป็นวิธีที่มีความสําคัญและมีผลต่อ
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน
 การคดิวพิากษว์จิารณ ์(Critical Thinking) 
เป็นการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเก่ียวกับ

ข้อมูลที่เป็นปัญหาข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์
โดยหาหลักฐานหรือข้อมลูท่ีมเีหตุผลนา่เชือ่ถือได้มา
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สนับสนุนยืนยันประกอบการตัดสินใจตามเรื่องราว
หรือสถานการณ์นั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปที่ถูก
ต้องสมเหตุสมผล (Watson and Glaser, 1964 : 
11) การคดิวพิากษ์วจิารณเ์ปน็ความสามารถในการ
ประเมนิแนวคดิและขอ้สนเทศอยา่งฉลาดเฉลยีวเปน็
เครือ่งมือสาํคัญในการแกปั้ญหาอยา่งเหมาะสมโดย
การตดัสนิจากหลกัฐานอยา่งสมเหตสุมผลสอดคลอ้ง

กับหลักตรรกวิทยา  ซึ่งการคิดวิพากษ์วิจารณ์
มีประโยชน์หลายด้านคือ สามารถพัฒนานักเรียน
ให้มีทักษะที่สําคัญนําสู่การมีผลการเรียนที่ดีขึ้น
เช่น การมีทักษะในการทําความเข้าใจข้อโต้แย้ง
และความเช่ือของคนอื่น มีทักษะในการพัฒนา
และสนับสนุนข้อโต้แย้งและความเชื่อของตนเอง 
มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ดี ช่วยป้องกัน
ไม่ให้มีการตัดสินใจอย่างโง่เขลา ช่วยให้มนุษย์
สามารถคิดได้ด้วยตนเองในการรับรู้เรื่องราวต่างๆ 
สามารถเลือกรับข่าวสารข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและสร้างความรู้
ด้วยตนเอง
 การเรยีนการสอนประเดน็ปญัหาทางสังคม
ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ไม่มีรูปแบบการ
สอนแนะนําทีช่ดัเจน เน่ืองจากเป็นการสอนประเดน็
ปัญหาในการโต้แย้ง นักเรียนได้อภิปรายแนวความ
คิดของตนเองที่มีต่อประเด็นปัญหาที่กําหนดไว้ใน
การจัดการเรียนการสอน อาจทําได้หลายรูปแบบ
ครูอาจใชป้ระเดน็ปญัหาทางสงัคมท่ีเกีย่วข้องกบัการ
ใช้วิทยาศาสตร์ในการสอนแบบผสมผสาน (Mixed 
Method) โดยบรูณาการเขา้กบัขัน้การสอนของ Lin 
และ Mintzes (2010 : 2) ที่พัฒนาความสามารถใน
การโต้แย้ง และการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิพากษ์
วิจารณ์ การคิดเชิงเหตุผล เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 
 นอกจากการเรียนตามรูปแบบของ Lin 

และ Mintzes แล้วมีนักวิจัยเสนอการเรียนแบบ
ผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นรูปแบบ
การสอนท่ีสามารถปรับให้เหมาะสมสอดคล้อง ใช้
กับการสอนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกีย่วข้องกับ
การใช้วิทยาศาสตร์ที่ไม่เน้นการทดลอง ซึ่งเป็นวิธีที่
น่าจะนํามาใช้ประโยชน์ในการเรียนประเด็นปัญหา
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์มีงาน
วิจัยเก่ียวกับการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียน
แบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า
นกัเรียนมกีารพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งเพ่ิม
ขึน้และมกีารคดิขัน้สูงเพ่ิมขึน้จากกอ่นเรียน (สราวฒุ ิ
คําประสาร, 2556 : 6) ; (ชนิดา ไผ่ผาด, 2556 : 75)
รปูแบบการสอนเพือ่แลกเปลีย่นแนวคดิอกีแบบหนึง่
คือการเรียนแบบผสมผสานตามรูปแบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขัน้ซ่ึงมกีระบวนการทีเ่ปน็ขัน้ตอนแต่ละขัน้
ตอนมีกระบวนการที่สามารถพัฒนาความสามารถ
ทางสติปัญญาตามแนวคิดของ Piaget (Barman, 
1989 : 28-31) จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมท่ี
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนโดย
ส่วนรวม จําแนกตามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานตาม
รปูแบบวฎัจกัรการเรยีนรู ้7E โดยใชเ้ทคนคิการรูค้ดิ 
มกีารพฒันาความสามารถในการโตแ้ยง้และมคีวาม
สามารถในการคิดขั้นสูง เช่น การคิดเชิงวิพากษ์
วจิารณ ์เพ่ิมข้ึนจากกอ่นเรียน (ชวีารัตน ์ชาระมาตย,์ 
2556 : 81) และการคิดเชิงเหตุผลของนักเรียนได้
อย่างเหมาะสม (ชนิกา ไผ่ผาด, 2556 : บทคัดย่อ)
 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสอนประเด็น
ปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธี
การสอนแบบผสมผสานมีรูปแบบการสอนท่ีหลาก
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หลาย แตไ่มส่ามารถสง่เสรมิให้ครวิูทยาศาสตรเ์ลอืก
ใช้ได้อย่างเหมาะสมและสมเหตุผล เนื่องจากไม่พบ
ว่าวิธีสอนแบบใดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้น
ผู้วิจัยสนใจศึกษาผลการสอนประเด็นปัญหาสังคม
ที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยการสอนแบบผสม
ผสานตามรูปแบบของวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับ
รูปแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ท่ีมีต่อความสามารถ
ในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิท์างการเรียนต่างกนั เพ่ือหารูปแบบการสอน
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นข้อสนเทศพื้นฐานสําหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบในการจัดทํา
หลักสูตร และเทคนิคการสอนของครูวิทยาศาสตร์
ที่จะนําไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการโต้แย้ง
หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยรวมและจําแนกตาม
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และรูปแบบการเรียน
 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ
สามารถในการคดิเชงิวพิากษว์จิารณ ์กอ่นเรยีนและ
หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยรวมและจําแนกตาม
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และรูปแบบการเรียน
 3. เพือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการโต้
แย้งและความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์
หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
วทิยาศาสตรข์องนกัเรียนท่ีมแีรงจงูใจใฝส่มัฤทธ์ิแตก
ต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียนต่างกัน

สมมติฐานของการวิจัย
 1. นักเรียนโดยรวมและจําแนกตามแรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และรูปแบบการเรียนหลังเรียน
ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์ มีการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ิมข้ึน
จากก่อนเรียน
 2. นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่าง
กันและเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน หลัง
เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์ มีการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์
วิจารณ์หลังเรียนแตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย
 1.	ประชากร
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จํานวน 4 ห้องเรียน นักเรียนจํานวน 124 คน ปีการ
ศกึษา 2556 โรงเรียนชมุชนประทาย อาํเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สํานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร
 2.	กลุ่มตัวอย่าง
 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จํานวน 2 ห้องเรียน นักเรียนจํานวน 60 คน ปีการ
ศกึษา 2556 โรงเรียนชมุชนประทาย อาํเภอประทาย 
จังหวัดนครราชสีมา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 สํานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 
ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) โดยการจับฉลากห้องเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
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กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปีที่  6 โรงเรียนชุมชนประทาย จังหวัด
นครราชสีมา จํานวน 60 คน ซึ่งได้จากการสุ่ม
แบบกลุ่ม แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 
จํานวน 30 คน เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสม
ผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ 2 จํานวน 
30 คน เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้ประเด็นปัญหา
สังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ 3 ประเด็น คือ 
พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified 
Organisms) การคัดลอกทางพันธุกรรม (Cloning) 
และการเผาตอซังข้าว (Burning rice stubble)

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ประเด็น
ปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์
ด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีทาง
วิทยาศาสตร์ จํานวน 3 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม
ทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง
  1.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประเด็น
ปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ด้วย
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น จํานวน 3 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม
ทั้งสิ้น 9 ชั่วโมง
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
โต้แย้งจํานวน 4 ฉบับ ฉบับที่ 1-3 ใช้เวลาในการทํา
ข้อสอบ 30 นาที ฉบับที่ 4 ใช้เวลาในการทําข้อสอบ 
60 นาที
 3. แบบทดสอบวัดการคิดวิพากษ์วิจารณ์ 

ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปทีี ่6 เปน็แบบทดสอบ
ชนดิเลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก โดยใชส้ถานการณ ์จํานวน 
30 ข้อ ใช้เวลาในการทําข้อสอบ 60 นาที
 4. แบบวดัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิข์องนักเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 เปน็แบบมาตราสว่นประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 29 ข้อ ใช้เวลา
ในการทําข้อสอบ 20 นาที

วธิดีำาเนนิการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มูล
 ในการวิ จัยคร้ังนี้ ผู้ วิ จัยได้ดําเนินการ
ทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลูด้วยตนเอง โดยมรีาย
ละเอียดดังต่อไปนี้
 1. ผู้วิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปขอความร่วมมือจาก
ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนชมุชนประทาย อําเภอประทาย 
จงัหวดันครราชสมีา เพือ่ขออนุญาตทดลองและเกบ็
รวบรวมข้อมูล
 2. ผู้วิจัยจับสลากให้นักเรียนที่เรียนด้วย
รปูแบบการเรยีนผสมผสานตามวธิทีางวทิยาศาสตร์

เป็นกลุ่มทดลองที่ 1 และนักเรียนที่เรียนรูปแบบ
การเรียนผสมผสานตามวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ เปน็
กลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 โดยวิธีการจับสลากอย่างง่าย 
ได้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 เป็น
กลุม่ทดลองที ่1 และนกัเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 6 ห้อง 2 เป็นกลุ่มทดลองที่ 2
 3. ผู้วิจัยนําแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ไปสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม แล้วแบ่ง
นักเรียนเป็นนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงและ
นกัเรยีนทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ํา่โดยใชค้ะแนนเฉลีย่
จากการตอบแบบวดัแรงจูงใจใฝส่มัฤทธิ ์ทีไ่ด้ปรับให้
อยู่ในรูปของคะแนนมาตรฐาน T-score ได้แก่ กลุ่ม
ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง มีคะแนน T-score ตั้งแต่ 
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50 คะแนนขึ้นไป และกลุ่มที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ตํ่า มีคะแนน T-score ตํ่ากว่า 50 คะแนน แล้วนํา
คะแนนของนกัเรยีนทัง้ 2 กลุม่ไปทดสอบความแตก
ต่างทางสถิติ พบว่าทั้ง 2 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยแตก
ต่างกัน
 4. ผู้วิจัยทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
กับนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนผสมผสาน
ตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่เรียนด้วยรูป
แบบการเรียนผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น 
โดยใช้แบบวัดการคิดวิพากษ์วิจารณ์
 5. ดาํเนนิการสอนโดยผูว้จิยัเป็นผูส้อนเอง
ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้เนื้อหาเดียวกันคือประเด็นปัญหา
สังคมที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์ 3 ประเด็น คือ 
พืชดัดแปลงพันธุกรรม (Genetically Modified 
Organisms) การคัดลอกทางพันธุกรรม (Cloning) 

และการเผาตอซังข้าว (Burning rice stubble)
ระยะเวลาท่ีใช้สอนเท่ากัน คือ ใช้เวลากลุ่มละ 9 ช่ัวโมง
กลุ่มที่ 1 เรียนด้วยรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ 2 เรียนด้วยรูป
แบบการเรียนแบบผสมผสานตามวฏัจกัรการเรยีนรู้
7 ขั้น
 6. เมื่อดําเนินการสอนเสร็จแล้ว ผู้วิจัยให้
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ทําแบบทดสอบ
หลงัเรยีน (Post-test) โดยใชแ้บบทดสอบวัดการคดิ
วพิากษ์วจิารณ ์และแบบทดสอบวดัความสามารถใน
การโต้แย้ง ฉบับที่ 4
 7. ตรวจผลการทําแบบทดสอบ แล้วนํา
คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. นาํกระดาษคาํตอบทีไ่ดจ้ากการทดสอบ

วดัความสามารถในการโต้แยง้ หลังการสอนมาตรวจ
ตามเกณฑ์การให้คะแนน และคํานวณหาร้อยละใน
แต่ละประเด็นปัญหา แล้วนําเสนอในรูปตาราง
 2. นําคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดการ
คิดวิพากษ์วิจารณ์ มาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
 3. นําคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดการ
คิดวิพากษ์วิจารณ์ และการวัดความสามารถในการ
โต้แย้งมาทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของ Two-way

MANCOVA โดยทดสอบ Homogeneity of
Variance, Homogeneity of Regression Slope, 
Homogeneity of Variance – Covariance
Matrices และหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนใน
การคิดวิพากษ์วิจารณ์โดยรวมกับความสามารถใน
การโต้แย้งซึ่งข้อมูลสอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าว
 4. วิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
(Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ของคะแนน
วดัการคดิวพิากษว์จิารณ ์โดยใช้สถติทิดสอบ Paired 
t-test 
 5. การทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉล่ียความสามารถในการโต้แยง้และการคิดวพิากษ์
วจิารณโ์ดยรวม หลงัเรียนของนกัเรยีนทีม่แีรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิต์า่งกนัและเรยีนโดยใชร้ปูแบบการเรยีนตา่ง
กัน โดยใช้ F-test (Two-way MANCOVA)
 6. การทดสอบการคิดวิพากษ์วิจารณ์ราย
ด้าน หลังเรียนของนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ต่างกนั และเรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนต่างกนั โดย
ใช้ F-test (Two-way ANCOVA) 

ผลการวิจัย
 1. นักเรียนโดยส่วนรวม นักเรียนที่มีแรง
จงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูและนกัเรยีนทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ์
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ตํ่า หลังจากที่ได้เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกีย่วขอ้งกับการใชว้ทิยาศาสตร์โดยใชก้ารเรยีนแบบ
ผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีการพัฒนา
ความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบ
ครัง้ที ่1-4 และมกีารคดิวพิากษว์จิารณโ์ดยรวมและ
เปน็รายดา้นทัง้ 5 ด้าน คอื ดา้นการอนมุาน ดา้นการ
ยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น ด้านการนิรนัย ด้านการ
ตีความและด้านการประเมินข้อโต้แย้งเพิ่มข้ึนจาก
ก่อนเรียน (p < .05) สําหรับการใช้วิทยาศาสตร์โดย
ใช้การเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขั้น นั้นนักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการ
โต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งท่ี1-4 และมีการคิด
วิพากษ์วิจารณ์โดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน 
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน (p < .05)
 2. นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน 
หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้วิทยาศาสตร์มีความสามารถในการโต้แย้ง

และการคิดวิพากษ์วิจารณ์โดยรวม (ตาราง 1) และ
เป็นรายด้านทั้ง 5 ด้าน (ตาราง 2) แตกต่างกัน โดย

นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีความสามารถ
ดังกล่าวมากกว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตํ่า
(p ≤ .001)
 3. นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบต่างกนัหลัง
เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เก่ียวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์มีความสามารถในการโต้แย้งและการ
คิดวิพากษ์วิจารณ์โดยรวม (ตาราง 1) และรายด้าน
ทั้ง 5 ด้าน (ตาราง 2) ไม่แตกต่างกัน (p ≤ .072)
 4. มปีฏสิมัพันธร์ะหวา่งแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ์
กับรูปแบบการเรียนเฉพาะการคิดวิพากษ์วิจารณ์
เปน็รายด้าน2 ด้านคอื ด้านการอนมุานและด้านการ
ตีความ (p < .016) (ตาราง 2) โดยนักเรียนที่มีแรง
จงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบผสมผสานตาม
วฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ มกีารคดิวพิากษว์จิารณด้์าน
การตีความมากกว่านักเรียนกลุ่มอื่น (p ≤ .033)
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Multivariate	Tests

Source of 

Variation
Test		statistic

จำานวน

ตัวแปร

ตาม

F
Hypothesis

Df

Error

df
P

Partial Eta

Squared

การโต้แย้ง

ก่อนเรียน

Pillai’s Trace 2 10.613 2.000 53.000 <.001* 708

Wilks’ Lambda 2 10.613 2.000 53.000 <.001* .708

Hotelling’s Trace 2 10.613 2.000 53.000 <.001* .708

Roy’s Largest Root 2 10.613 2.000 53.000 <.001* .708

คิดวิพากษ์   

วิจารณ์

ก่อนเรียน

Pillai’s Trace 2 2.671 2.000 53.000 <.021* .114

Wilks’ Lambda 2 2.671 2.000 53.000 <.021* .114

Hotelling’s Trace 2 2.671 2.000 53.000 <.021* .114

Roy’s Largest Root 2 2.671 2.000 53.000 <.021* .114

แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์

Pillai’s Trace 2 10.613 2.000 53.000 <.001* .286

Wilks’ Lambda 2 10.613 2.000 53.000 <.001* . 286

Hotelling’s Trace 2 10.613 2.000 53.000 <.001* . 286

Roy’s Largest Root 2 10.613 2.000 53.000 <.001* . 286

รูปแบบ

Pillai’s Trace 2 2.671 2.000 53.000 .079 .092

Wilks’ Lambda 2 2.671 2.000 53.000 .079 . 092

Hotelling’s Trace 2 2.671 2.000 53.000 .079 . 092

Roy’s Largest Root 2 2.671 2.000 53.000 .079 . 092

ปฏิสัมพันธ์

Pillai’s Trace 2 3.004 2.000 53.000 .058 .102

Wilks’ Lambda 2 3.004 2.000 53.000 .058 . 102

Hotelling’s Trace 2 3.004 2.000 53.000 .058 . 102

Roy’s Largest Root 2 3.004 2.000 53.000 .058 . 102

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่	 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์หลังเรียนประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกันและเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนต่างกัน  (Two-way MANCOVA)
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ตารางที่	2	การเปรียบเทียบความแตกต่างการคิดวิพากษ์วิจารณ์เป็นรายด้านหลังเรียนประเด็นปัญหาทาง
สงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชว้ทิยาศาสตรข์องนกัเรยีนทีม่แีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิต่์างกนัและเรียนด้วยรูปแบบการ
เรียนต่างกัน (Two-way ANCOVA)

การคิดวิพากษ์

วิจารณ์
Source	of	Variation SS df MS F P

Partial 

Eta

Squared

1. ด้านการอนุมาน

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4.658 1 4.658 8.592 .005* .135

รูปแบบการเรียน .267 1 .267 .492 .486 .009

ปฏิสัมพันธ์ 2.907 1 2.907 5.361 .024* .089

ความคลาดเคลื่อน 29.820 55 .542

2. ด้านการยอมรับ

   ข้อตกลงเบื้องต้น

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4.719 1 4.719 9.673 .003* .150

รูปแบบการเรียน 1.028 1 1.028 2.108 .152 .037

ปฏิสัมพันธ์ .687 1 .687 1.409 .240 .025

ความคลาดเคลื่อน 26.833 55 .488

3. ด้านการนิรนัย

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4.287 1 4.287 11.330 .001* .171

รูปแบบการเรียน .334 1 .334 .883 .351 .016

ปฏิสัมพันธ์ 1.260 1 1.260 3.329 .073 .057

ความคลาดเคลื่อน 20.809 55 .378

4. ด้านการตีความ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 9.159 1 9.159 20.235 .000* .269

รูปแบบการเรียน .382 1 .382 .845 .362 .015

ปฏิสัมพันธ์ 3.017 1 3.017 6.665 .013* .108

ความคลาดเคลื่อน 24.894 55 .453

5. ด้านการประเมิน

   ข้อโต้แย้ง

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 5.060 1 5.060 10.719 .002* .163

รูปแบบการเรียน 1.584 1 1.584 3.357 .072 .058

ปฏิสัมพันธ์ .653 1 .653 1.384 .245 .025

ความคลาดเคลื่อน 25.962 55 .472

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้พบว่า

 1. นักเรียนโดยส่วนรวมและจําแนกตาม

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังเรียนประเด็นปัญหาทาง

สังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การ

เรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์

และแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มี

การพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจาก

การสอบครั้งที่ 1-4 และมีการคิดวิพากษ์วิจารณ์

โดยรวมและรายด้านทั้ง 5 ด้าน เพิ่มขึ้นจากก่อน

เรียน (p< .05) ซึ่งการเรียนการสอนประเด็น

ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร ์

โดยใช้วิธีผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์

สอดคล้องกับการเรียนการสอนประเด็นปัญหา

ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดย

ใช้วิธีผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยส่วนรวมและ

จําแนกตามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (ชนิกา ไผ่ผาด,

2556 : 75) นักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี

ที่ 1 (สราวุฒิ คําประสาร, 2556 : 69) และนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (วินนา ประคองบุญ, 2556 : 

79-80) ซึ่งพบว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง

มคีวามสามารถในการโตแ้ยง้เพิม่ขึน้นอกจากนีก้าร

เรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบวัฏจักร

การเรียนรู้ 7 ขั้นยังสอดคล้องกับการเรียนการ

สอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู้

7 ขัน้ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 (สมบตั ิเผือ่แผ,

2556 : 59) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ชีวา

รัตน์ ชาระมาตย์, 2556 : 81) ซึ่งพบว่านักเรียนที่

มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีความสามารถในการโต้

แย้งเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 

 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้อาจเนื่อง

มาจากครูผู้สอนใช้ รูปแบบการสอนแบบผสม

ผสาน(Mixed Method) ตามรูปแบบวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ (Scientific Method) และแบบผสม

ผสานตามวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ทัง้สองวธิเีปน็การ

สอนแบบผสมผสานประกอบด้วยกิจกรรมที่หลาก

หลาย นักเรียนจึงมีโอกาสได้ฝึกความสามารถใน

การโต้แย้งอย่างเพียงพอ ซ่ึงการเรียนการสอนโดย

ใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของไซม่อนและคณะ (Simon, 2006 

: 235-260) ที่พบว่าการพัฒนาทักษะในการโต้แย้ง

ของนักเรียนโดยใช้บทบาทสมมติ การกระตุ้นส่ง

เสริมสนบัสนนุการสร้างเหตุผลสนบัสนนุและเหตุผล

คัดค้านของนักเรียนพร้อมมีหลักฐานสนับสนุน

ยนืยนัพฒันาความสามารถในการโตแ้ยง้ได ้และการ

เรียนแบบผสมผสานตามวฏัจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ จะ

กระตุ้นให้นักเรียนนํากรอบความคิดเดิมออกมาใน

ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม เพ่ือใช้จัดระเบียบส่ิงเร้า

ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวความคิดเดิม และนักเรียน

ได้ฝึกปฏิบัติการถ่ายโอนความรู้ในขั้นนําความรู้ไป

ใช้ โอกาสที่จะเกิดกรอบความรู้ใหม่ท่ีถูกต้องจึงมี

มากข้ึน ส่งผลให้เกิดการโต้แย้งและการคิดวิพากษ์

วจิารณเ์พ่ิมมากข้ึน จึงทําใหน้กัเรียนมคีวามสามารถ

ในการโต้แยง้และการคดิวพิากษว์จิารณเ์พิม่มากขึน้

 2. นักเรียนท่ีมีแรงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงหลัง

เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้

วิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการโต้แย้งและคิด

วพิากษว์จิารณโ์ดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน คอืด้าน

การอนุมาน ด้านการยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น ด้าน
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การนิรนัย ด้านการตีความและด้านการประเมินข้อ

โตแ้ยง้มากกวา่นกัเรยีนทีม่แีรงจงูใจใฝส่มัฤทธิต์ํา่ (p 

<.05) ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้เนื่องจากนักเรียน

ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีโครงสร้างทางสติปัญญา 

(Mental  Structure)  และโครงสร้างความรู้

(Knowledge Structure) มากกว่าและมีคุณภาพ

ดีกว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตํ่ามีความ

สามารถควบคุมตนเองให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ

ได้ดีกว่าแรงจูงใจภายในมีมากกว่านักเรียนที่มีแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตํ่า (Rabideau, 2009 : Web Site)

ดว้ยเหตนุีน้กัเรยีนท่ีมีแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิส์งูหลงัเรียน

จึงมีความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิพากษ์

วิจารณ์ดีกว่านักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ตํ่า

 3. นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชก้ารเรยีนแบบผสม

ผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์มีความสามารถ

ในการโต้แย้งและการคิดวิพากษ์วิจารณ์โดยรวม

และรายด้านท้ัง 5 ด้านไม่แตกต่างกับนักเรียนที่

เรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน 

(p > .05)การที่ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้เนื่องจาก 

การสอนแบบผสมผสาน(Mixed Method) ตามรูป

แบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) 

มี 5 ขั้น ได้แก่ 1) ขั้นรับรู้ปัญหาใช้คําถามนําเพื่อ

ให้นักเรียนร่วมวิเคราะห์และแสดงเหตุผล 2) ขั้น

เสนอแนวคิดครูบรรยายองค์ประกอบของการโต้

แย้ง 3) ขั้นรวบรวมข้อสนเทศ นักเรียนอภิปราย

กลุ่มย่อยหาหลักฐานและเหตุผลสนับสนุน 4) ข้ัน

วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด นักเรียนนําเสนอและ

อภิปรายกลุ่มย่อย 5 ขั้นสรุปยืนยันแนวคิดนักเรียน

และครูร่วมสรุปแนวคิดโดยการอภิปรายกลุ่มใหญ่

และตอบคําถาม แบบผสมผสานตามวัฏจักรการ

เรียนรู้ 7 ขั้น ประกอบด้วย 1) ขั้นตรวจสอบความรู้

เดิมใช้คําถามนําเพื่อให้นักเรียนแสดงความรู้เดิม 2) 

ข้ันเร้าความสนใจใช้คําถามนําและครูบรรยายองค์

ประกอบของการโต้แย้ง 3) ขั้นสํารวจและค้นหา

ใช้กิจกรรมการสืบเสาะและอภิปรายกลุ่มย่อย 4) 

ข้ันอธิบาย ใช้บทบาทสมมุติกระตุ้นให้นักเรียนร่วม

อภิปรายและสร้างเหตุผลสนับสนุนและเหตุผล

คัดค้าน 5) ขั้นขยายความรู้ ร่วมกันอภิปรายและ

ครูบรรยายเพิ่มเติม 6) ขั้นประเมินผล นักเรียนทํา

แบบทดสอบความสามารถในการโต้แย้ง 7) ขั้นนํา

ความรู้ไปใช้ นักเรียนทํากิจกรรมเกี่ยวกับประเด็น

ปญัหาทางสงัคมท่ีเกีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร ์ทัง้สอง

รูปแบบเป็นการเรียนผสมผสาน (Mixed Method) 

ซ่ึงประกอบด้วยกิจกรรมการสอนท่ีหลากหลาย

ประกอบกับมีการใช้คําถามนําเพ่ือให้นักเรียน

ได้แสดงเหตุผลและคิดสนับสนุนหรือคิดคัดค้าน

นักเรียนจึงมีโอกาสฝึกความสามารถในการโต้แย้ง

อยา่งเพียงพอซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศกึษาของดอว์

สันและเวนวิลล์ (2008 : 67-90) ที่พบว่าอย่างน้อย

มีปัจจัย 2 ประการที่ส่งเสริมพัฒนาการของความ

สามารถในการโต้แย้งของนักเรียนคือบทบาทของ

ครูในการส่งเสริมการอภิปรายรวมท้ังชั้นและการ

ใชค้าํถามช้ีนาํใหน้กัเรยีนแสดงเหตุผลสนบัสนนุและ

เหตุผลคัดค้านนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการ

ศกึษาของไซมอ่นและคณะ (2006 : 235-260) ทีพ่บ

วา่การพัฒนาทักษะในการโต้แยง้ของนกัเรียนโดยใช้

การผสมผสานตามวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น บทบาท

สมมตกิารกระตุน้สง่เสรมิสนบัสนนุการสรา้งเหตผุล

สนับสนุนและเหตุผลคัดค้านของนักเรียน และการ

ฝึกใหน้กัเรียนสะท้อนการคดิเชงิเหตุผลพร้อมมหีลัก
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ฐานสนับสนุนยืนยัน ทําให้พัฒนาความสามารถใน
การโต้แย้งและการคิดวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียน
ได้ดีทั้งสองวิธี
 4. มปีฏิสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ์
กบัรปูแบบการเรยีนเฉพาะการคดิเชิงวพิากษว์จิารณ์
เป็นรายด้าน 2 ด้านคือ ด้านการอนุมานและด้าน
การตีความ (p < .016) โดยนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธิส์งูทีเ่รยีนดว้ยรปูแบบผสมผสานตามวฏัจกัร
การเรียนรู้ 7 ขั้น มีการคิดวิพากษ์วิจารณ์ด้านการ
ตีความมากกว่านักเรียนกลุ่มอื่น (p ≤ .033)
 การท่ีผลการศกึษาปรากฏเชน่นัน้เนือ่งจาก
การเรยีนแบบผสมผสานตามวฏัจกัรการเรยีนรู ้7 ขัน้ 
จะกระตุ้นให้นักเรียนนํากรอบความคิดเดิมออกมา
ในขัน้ตรวจสอบความรูเ้ดมิ เพือ่ใชจ้ดัระเบยีบสิง่เรา้
ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวความคิดเดิม และนักเรียน
ไดฝ้กึปฏบิตักิารถา่ยโอนความรู้ในขัน้นําความรูไ้ปใช ้
โอกาสท่ีจะเกิดกรอบความรู้ใหม่ที่ถูกต้องจึงมีมาก
ขึ้น ประกอบกับนักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมี
ความเช่ือมัน่ในตนเองสงู ซึง่สามารถเข้ารว่มกจิกรรม
ต่างๆ ได้อย่างสมํ่าเสมอและอย่างมั่นใจ นอกจากนี้
รปูแบบการเรียนผสมผสาน (Mixed Method) ตาม
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กระบวนการทุกข้ันตอน
เน้นการคิดขั้นสูง และมีวิธีสอนที่หลากหลายเช่นวิธี
สอนแบบอุปนัยวิธีสอนแบบบทบาทสมมติวิธีสอน
แบบอภิปรายกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่เป็นต้นทําให้
นกัเรียนมีการแลกเปลีย่นการคดิการโตแ้ยง้ระหวา่ง
สมาชิกและท้ายที่สุดจะได้ข้อสรุปเป็นของกลุ่มตาม
หลกัการของกลุม่สรรคน์ยิมเชงิสงัคม (Social Con-
structivism) ที่เน้นว่าความรู้เป็นเรื่องของสังคม
และสอดคล้องกับแนวความเชื่อที่ว่าการสอนโดยใช้
ประเดน็ปญัหาทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์

สามารถพัฒนาส่งเสริมทักษะในหลายๆ ด้าน

เช่นทักษะการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงทักษะในการ
ตัดสินใจและลงความเห็นทักษะการตั้งคําถามและ
ตอบคําถามดังนั้นนักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบ
ผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น จึงมีผล
การสร้างความรู้การคิดการโต้แย้งเป็นกลุ่มได้ดีจึง
สามารถพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและการ
คิดวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างเหมาะสม

ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. ครูวทิยาศาสตรค์วรนําประเดน็ปญัหาที่
เกีย่วขอ้งกบัการใชว้ทิยาศาสตร์โดยใชว้ธิผีสมผสาน
ตามรูปแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์และวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพราะเปน็กระบวนการทีช่ว่ยพัฒนาความ
สามารถในการโต้แย้งและการคิดขั้นสูง การแก้
ปัญหาอย่างเป็นระบบ อันจะนําไปสู่การพัฒนาสติ
ปัญญาเป็นคนท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนํา
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคต
 2. ครูวิทยาศาสตร์ควรศึกษารายละเอียด
และวิธีการสอนให้เข้าใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เน่ืองจาก
การนําประเด็นปัญหาท่ี เกี่ ยวข้อง กับการใช้
วทิยาศาสตร์โดยใชว้ธิผีสมผสานตามรูปแบบวธิกีาร
ทางวิทยาศาสตร์และแบบผสมผสานตามวัฏจักร
การเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นเรื่องใหม่
 3. ครูควรเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมกับ
นักเรียนและมากพอที่จะให้นักเรียนแสดงออกซึ่ง
เหตุผลทั้งทางบวกและลบ นอกจากนี้ครูต้องวางตัว
เป็นกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้
นักเรียนเสนอแนวคิดของตนเองมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป
 1. ควรมีการเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้งโดยใช้ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้

วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์และตามรูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น กับวิธีการสอน

อื่น เช่น วิธีสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL)

 2. ควรศึกษาความสามารถในการโต้แย้งที่เกี่ยวข้องโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้วิทยาศาสตร์กับตัวแปรอื่นๆ เช่น การนําตนเองในการเรียนรู้ การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงตรรกะ 

เป็นต้น
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ สําหรับบุคคล

ออทิสติกใช้การวิจัยเชิงสํารวจ 2) เพื่อศึกษาผลการเตรียมความพร้อมของครูในการ

ทดลองใชห้ลกัสตูร ใชก้ารวจิยัเชงิปฏบิติัการ และ 3) เพ่ือศกึษาผลของการใชห้ลักสูตร

พื้นฐานอาชีพของบุคคลออทิสติก ใช้การวิจัยแบบ One shot case study กลุ่มเป้า

หมาย คือ ครูผู้สอนงานอาชีพ 5 คนผู้ปกครองบุคคลออทิสติก 6 คน และบุคคลออทิ

สตกิ 6 คน ในศูนยว์จิยัและพฒันาการจดัการศกึษาพเิศษแบบเรยีนรวมสาํหรบับคุคล

ออทสิตกิโรงเรยีนสาธติ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แบบบนัทกึการสนทนา

กลุ่ม แผนจัดประสบการณ์พื้นฐานอาชีพ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบ

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพ แบบ

ประเมินคณุภาพของผลงานทีเ่กดิจากการปฏบัิติงาน วเิคราะหข์อ้มลูโดยการวเิคราะห์

เนื้อหา ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย มีดังนี้

 ระยะที ่1 ผลการสรา้งหลกัสตูรพืน้ฐานอาชพี พบวา่ ครแูละผูป้กครองบคุคล

ออทสิตกิตอ้งการใหม้กีารพฒันาหลักสูตรพ้ืนฐานอาชพีสําหรับบคุคลออทิสติกเพ่ือให้

บุคคลออทสิตกิมีความสามารถพฒันาตนเองสูก่ารประกอบอาชพีในอนาคต ตอ้งการ

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นอาชีพมาใหค้วามรูแ้ละฝึกประสบการณอ์าชพีแกบ่คุคลออทสิติ

ก ต้องการเทคนคิ วธิกีาร และสือ่เพือ่ใหบ้คุคลออทสิติกปฏบิติังานจนเกดิความสาํเรจ็ 

หลักสูตรพื้นฐานอาชีพสําหรับบุคคลออทิสติกที่พัฒนาขึ้นมี 7 อาชีพ ได้แก่ 1) อาชีพ

การพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพสำาหรับบุคคลออทิสติก
Career Curriculum Development for Persons with Autism

สิรินันท์	สุรไพฑูรย์	แซ่ผุง	1/	อัญชลี	สารรัตนะ	2/ สมพร	หวานเสร็จ	3

Sirinan Suraphaibun Sarephung / Anchali Sanrattana / Sompon Wanset

1 นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 รองศาสตราจารย์ ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3 ผู้อํานวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียรในประราชูปถัมภ์ 
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ประกอบปากกา 2) อาชีพประดิษฐ์สร้อยลูกปัด 3) 

อาชีพประดิษฐ์กิ๊บ 4) อาชีพประดิษฐ์พวงหรีด 5) 

อาชีพบรรจุขนมเพื่อจําหน่าย 6) อาชีพทําอาหาร

สุนัขและ 7) อาชีพทําอาหารแมว

 ระยะที่ 2 ผลการเตรียมความพร้อมของ

ครูในการทดลองใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ พบว่า 

กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการทําให้ครูมีความ

เข้าใจในหลักสูตรและสามารถจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกําหนด โดยครู

มีการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของตนเองในการสอน 

4 ด้าน คือ การเตรียมสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการ

เรยีนการสอน การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนตาม

ลําดับขั้นตอนการวิเคราะห์งาน การใช้เครื่องมือวัด

และประเมนิผล ตลอดจนการหาวธิใีนการชว่ยเหลอื

นักเรียนได้อย่างเหมาะสม

 ระยะที ่3 ผลการใชห้ลกัสตูรพืน้ฐานอาชพี

ของบุคคลออทิสติกพบว่า บุคคลออทิสติกกลุ่มเป้า

หมายมีคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานหลัง

เรยีนเฉลีย่สงูสดุ คอื อาชพีประกอบปากการองลงมา 

คอื ประดษิฐส์รอ้ยลกูปดัและอาชพีประดษิฐก์ิบ๊ตาม

ลาํดับ ส่วนอาชีพทีไ่ดค้ะแนนเฉลีย่ตํา่สดุ คอื การทาํ

อาหารแมว

คำาสำาคัญ : ออทิสติก, หลักสูตร, อาชีพ

Abstract
 This research aimed 1) to develop 

the career curriculum for persons with autism

by using the survey research technique, 2) to 

study the results of the teachers’ readiness 

preparation to tryout the curriculum by using 

the action research technique, and 3) to 

study the results of using the basic career 

curriculum for persons with autism by the 

One Shot case study. The targets included 

five responsible teachers in career practice, 

six parents of persons with autism and eight 

persons with autism in the Research and 

Development Centre of Autistic Inclusive 

Education Demonstration School, Khon Kean 

University. The instruments included a focus 

group discussion form, career development 

lesson plans, two observation forms for 

observing behaviors of the teachers and 

persons with autism, two assessment forms 

for assessing the ability to work and the 

quality assessment of the finished products. 

Descriptive statistics such as percentage, 

mean, and content analysis were employed. 

The research findings of the three phases 

were as follows:

 In the first phase dealing with the 

results of creating the basic career curriculum,

it was found that teachers and parents 

of persons with autism needed a career

curriculum for persons with autism in order 

to enable them improve their working skills 

needed in the jobs, specialists in each career ;

methods, techniques, and materials for 

teaching persons with autism to finish their 
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jobs. The developed career curriculum 

consisted of 7 jobs as follows : (1) putting 

parts of ball-point pens together, (2) beadwork,

(3) putting parts of hairdressing clips together,

(4) making wreaths, (5) packing snacks, (6) 

making instant dog’s food, and (7) making 

instant cat’s food.

 In the second phase dealing with the 

results of the teachers’ readiness preparation

in try-out of the career curriculum, it was 

found that the action research technique 

could help the teachers understand the 

curriculum and they could provide learning

activities prescribed in the curriculum. 

Teachers changed their behavior in four 

aspects : the preparation of the teaching 

materials used in learning activities, organizing

the learning activities step by step as 

mentioned in task analysis, the use of the

assessment tools, and the appropriate methods

in helping persons with autism.

 In the third phase dealing with the 

results of using the career curriculum, it was 

found that the target persons with autism 

had the ranking scores from putting parts of 

ball-point pens; beadwork, and hairdressing 

clips together respectively and the lowest 

ranking scores were of making cat’s food.

Keywords : Autism, Curriculum, Career

บทนำา
 มนษุยเ์ปน็ทรัพยากรทีสํ่าคญัในการพัฒนา

สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ในระบบ

เศรษฐศาสตร์นั้นจัดว่ามนุษย์และทักษะความ

สามารถของมนุษย์จัดเป็นทุนประเภทหนึ่งเรียกว่า

ทุนมนุษย์Human capitalซ่ึงจะช่วยสร้างความมั่

นคงให้เกิดขึ้นต่อประเทศชาติ ดังนั้นนานาประเทศ

จึงมุง่ทีจ่ะพัฒนาทรัพยากรมนษุยใ์นชาติของตนเอง

ให้เป็นผู้มีทักษะความสามารถในด้านต่างๆ ซึ่งการ

ที่จะพัฒนาให้มนุษย์มีคุณภาพได้นั้นต้องอาศัยการ

ศึกษาในการช่วยให้คนในประเทศเกิดความรู้ความ

คิดอันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพื่อนํามา

ปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติ

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 ; จุฑา มนัสไพบูลย์, 

2537) บุคคลออทิสติกเป็นบุคคลที่มีความต้องการ

จําเป็นพิเศษทางการศึกษาประเภทหนึ่งในกลุ่ม

บกพรอ่งทางพฒันาการ โดยมปีญัหาทางพฒันาการ

หลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ด้าน

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และด้านพฤติกรรม โดยจะมี

พฤติกรรมไม่ยืดหยุ่น เนื่องจากมีความผิดปกติของ

ระบบการทํางานของสมองและสภาพทางชีววิทยา

โดยแสดงอาการทางการรับความรู้สึก Sensory 

symptomsซึ่งความบกพร่องดังกล่าวส่งผลต่อกา

รสื่อสาร การเรียนรู้ และการดําเนินชีวิตในสังคม 

(รจนา ทรรทรานนท์, 2547; สํานักบริหารงานการ

ศึกษาพิเศษ, 2549 ; American Psychiatric 

Association, 2000) การประกอบอาชีพและการ

มีงานทํา เป็นส่ิงสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ 

เพราะเป็นกิจกรรมที่ทําให้เกิดรายได้และเกิดการ

แลกเปล่ียนทรัพยากร ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญในการ
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ดํารงชีวิต นอกจากนี้ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ยังนํา

เอาจํานวนการมีงานทําของประชากรมาเป็นตัว

ช้ีวัดและพยากรณ์ความเจริญก้าวหน้าและความ

ม่ันคงของชาติ โดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายด้าน

อาชีพไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ มีการ

สนับสนุนให้พลเมืองมีความรู้และมีทักษะในการ

ประกอบอาชีพโดยการส่งเสริมการศึกษาทางด้าน

อาชีวศึกษา และในส่วนของการศึกษาสายสามัญ

ได้แทรกวิชาชีพไว้ด้วย (กรมแรงงาน, 2553) ท้ังนี้

รัฐบาลได้กําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ศึกษาที่เอื้อประโยชน์แก่บุคคลออทิสติกมากขึ้น 

ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ปรับปรุงจากพระ

ราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 

ส่งผลให้บุคคลออทิสติกได้รับสิทธิความช่วยเหลือ

ตามกฎหมายครอบคลมุความตอ้งการจาํเปน็ในการ

ดาํเนนิชวีติและการเขา้ถงึบรกิารทางสงัคมและการ

ประกอบอาชีพไดอ้ย่างทัว่ถงึ(สาํนกังานสง่เสรมิ และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2550)

ในปัจจุบันการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพสําหรับ

บุคคลออทิสติก ประสบสําเร็จได้ยากทั้งนี้มีสาเหตุ

มาจากข้อจํากัดที่เกิดจากภาวะอาการออทิสซึ่ม ซึ่ง

สง่ผลเก่ียวเน่ืองตอ่การเรยีนรูเ้รือ่งอาชพี และทกัษะ

ท่ีจาํเปน็ในการประกอบอาชพี ไดแ้ก ่ความยุง่ยากใน

การเรียนรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การปรับตัว

เขา้กบัสงัคม ตลอดจนปัญหาพฤตกิรรมบางอยา่งซ่ึง

ออทิสติกแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน 

 ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพท่ี

เหมาะสมกับความต้องการจําเป็นพิเศษของบุคคล

ออทิสติก จึงมีความสําคัญสําหรับการช่วยพัฒนา

และสง่เสรมิอาชพีสําหรบับคุคลออทสิตกิใหป้ระสบ

ผลสําเรจ็ เพ่ือใหพ้วกเขาไดใ้ชศ้กัยภาพทีม่ใีนการหา

รายได้เล้ียงชพี รู้จักพ่ึงตนเอง และเรียนรู้ท่ีจะใชช้วีติ

ในสังคมได้อย่างอิสระ

วัตถุประสงค์
 1. เพ่ือสร้างหลักสูตรพ้ืนฐานอาชีพ สาํหรับ

บุคคลออทิสติก

 2. เพือ่ศกึษาผลการเตรยีมความพรอ้มของ

ครูในการทดลองใช้หลักสูตร

 3. เพื่อศึกษาผลของการใช้หลักสูตรพื้น

ฐานอาชีพของบุคคลออทิสติก

คำาถามวิจัย
 1. หลักสูตรพ้ืนฐานอาชีพที่ เหมาะสม

สําหรับบุคคลออทิสติก มีลักษณะอย่างไร

 2. กระบวนการวจัิยเชงิปฏบิติัการมผีลต่อ

ความพร้อมของครูในการทดลองใชห้ลักสูตรด้านใด

 3. ผลของการใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ

ของบุคคลออทิสติกเป็นอย่างไร

วิธีการวิจัย
 การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

 การวิจัยระยะท่ี 1 การสร้างหลักสูตรพ้ืนฐาน

อาชีพสําหรับบุคคลออทิสติก มีข้ันตอนการวิจัย ดังน้ี 

1) ศึกษาสภาพ บริบท ข้อมูลพ้ืนฐานการจัดการ

ศึกษา และความต้องการจําเป็นในการสร้างหลักสูตร 

โดยการศึกษาจากเอกสาร และการศึกษาดูงานจาก

หน่วยงานต่างๆ ที่จัดการศึกษาสําหรับบุคคลออ

ทิสติกทั้งภาครัฐและเอกชน 2) การสนทนากลุ่ม
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ผู้เกี่ยวข้องกับหลักสูตร โดยแบ่งการสนทนากลุ่ม

ออกเปน็ 2 กลุม่ กลุม่เป้าหมาย คอื ครูผูส้อนวิชาพืน้

ฐานอาชีพ จํานวน 6 คน และผู้ปกครองของบุคคล

ออทิสติก จํานวน 6 คน เลือกแบบเจาะจงจากผู้

ปกครองของบุคคลออทิสติกท่ีมีอายุระหว่าง 12 – 

24 ปีซึ่งมารับการศึกษาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

จัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนรวมสําหรับเด็กออทิ

สติกโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) จัด

ทําร่างหลักสูตรและตรวจสอบโครงร่างหลักสูตร

โดยผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบ

ดว้ย 1) แบบบนัทกึขอ้มลูท่ีไดจ้ากการศกึษาเอกสาร 

และการศึกษาดูงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) กรอบ

คําถามในการสนทนากลุ่ม และแบบบันทึกประเด็น

การสนทนากลุ่ม 3) แบบตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหาของหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ

วิเคราะห์เนื้อหานําข้อมูลประกอบการเขียนร่าง

หลักสูตร และตรวจสอบความเป็นไปได้ ความถูก

ต้องเหมาะสมของเนื้อหาของร่างหลักสูตร

 การวจิยัระยะที ่2 การศกึษาผลการเตรยีม

ความพรอ้มของครใูนการทดลองใชห้ลักสตูรพืน้ฐาน

อาชพี สําหรบับคุคลออทสิตกิ ดว้ยกระบวนการวจิยั

เชิงปฏิบัติการ (Action Research) ของKemmis&

McTaggart (1998) กลุม่เป้าหมาย คือ ครผููส้อนงาน

อาชีพ จํานวน 1 คน บุคคลออทิสติกอายุระหว่าง 

12-13 ปี ที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา ภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จํานวน 2 คน ของศูนย์

วิจัยออทิสติกโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) เอกสาร

หลักสูตรพื้นฐานอาชีพสําหรับบุคคลออทิสติก 2) 

คูม่อืการใช้หลกัสตูรพืน้ฐานอาชพีสาํหรบับุคคลออทิ

สติก 3) แผนการจัดประสบการณ์ 4) สื่อการสอน

ประกอบหลักสูตร 5)แบบบันทึกสังเกตพฤติกรรม

ของครูผู้สอนและผู้เรียนวิเคราะห์ข้อมูลโดยสร้าง

ข้อสรุปเชิงพรรณนา

 การวิจัยระยะท่ี 3 การศึกษาผลการใช้

หลักสูตรพื้นฐานอาชีพของบุคคลออทิสติก ใน 2 

ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 

2) ดา้นคณุภาพของผลงานทีเ่กดิจากการปฏิบัตงิาน

อาชีพ จากประสบการณ์พื้นฐานอาชีพ 2 กลุ่มงาน

อาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพงานประดิษฐ์ 4 กิจกรรม

อาชีพ ได้แก่ 1) ประกอบปากกา 2) ประดิษฐ์สร้อย

ลูกปัด 3) ประดิษฐ์กิ๊บ 4) ประดิษฐ์พวงหรีดและ

กลุ่มงานอาชีพคหกรรม 3 กิจกรรมอาชีพ ได้แก่ 1) 

การบรรจุขนม 2) การทําอาหารสําหรับสุนขั 3) การ

ทาํอาหารสําหรบัแมวซึง่ดําเนนิการจดัการเรยีนการ

สอน จาํนวน 7 หนว่ยการเรยีนรู ้หนว่ยการเรยีนรูล้ะ 

1 อาชีพ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน 

วันละ 1 ชั่วโมง 30 นาทีต่อกลุ่มย่อย ดําเนินงาน

วันละ 3 กลุ่มย่อย โดยเวลาสามารถยืดหยุ่นตาม

ความสามารถของแต่ละบุคคล โดยใช้รูปแบบการ

วิจัยแบบเชิงทดลองโดยใช้การวิจัยแบบกลุ่มเดียว

วัดผลหลังการทดลอง (One - Shot Case Study)

กลุ่มเป้าหมาย บุคคลออทิสติก ที่มารับบริการที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษแบบ

เรียนรวมสําหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2555 จํานวน 6 

คนซ่ึงไม่ใช่กลุ่มเดียวกับกลุ่มเป้าหมายในระยะที่ 2 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการ

จัดประสบการณ์พื้นฐานอาชีพ จํานวน 7 แผนการ

เรียนรู้ 2) แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
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งานอาชีพ 3) แบบประเมินคุณภาพของผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานอาชีพวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า

เฉล่ีย ค่าร้อยละ 

ผลการวิจัย
 ระยะที่ 1 ผลการสร้างหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ พบว่า ครูและผู้ปกครองบุคคลออทิสติกต้องการ

ให้มีการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานอาชีพสําหรับบุคคลออทิสติกเพื่อให้บุคคลออทิสติกมีความสามารถพัฒนา

ตนเองสูก่ารประกอบอาชพีในอนาคต ตอ้งการผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นอาชพีมาใหค้วามรูแ้ละฝกึประสบการณ์

อาชพีแก่บุคคลออทิสตกิ ต้องการเทคนิค วธิกีาร และสือ่เพือ่ใหบ้คุคลออทสิตกิปฏบิตังิานจนเกดิความสาํเรจ็ 

หลกัสตูรพืน้ฐานอาชพีสาํหรบับุคคลออทสิตกิทีพ่ฒันาขึน้ม ี7 อาชพีได้แก ่1) อาชพีประกอบปากกา 2) อาชีพ

ประดิษฐ์สร้อยลูกปัด 3) อาชีพประดิษฐ์กิ๊บ 4) อาชีพประดิษฐ์พวงหรีด 5) อาชีพบรรจุขนมเพื่อจําหน่าย 6) 

อาชีพทําอาหารสุนัขและ 7) อาชีพทําอาหารแมว

 ระยะที่ 2 ผลการเตรียมความพร้อมของครูในการทดลองใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ พบว่า 

กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารทาํใหค้รมูคีวามเข้าใจในหลักสูตรและสามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

ได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกําหนด โดยครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองในการสอน 4 ด้าน คือ 

การเตรียมสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามลําดับขั้นตอน

การวิเคราะห์งาน การใช้เครื่องมือวัดและประเมินผล ตลอดจนการหาวิธีในการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง

เหมาะสม

 ระยะที่ 3 ผลการใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพของบุคคลออทิสติกปรากฏผลดังตารางที่ 1

ตารางที่	1 คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักสูตรพื้นฐานอาชีพหลังเรียน

ที่ อาชีพ
คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานจำาแนกตามอาชีพ

คนที่	1 คนที่	2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 คนที่6 เฉลี่ย

1 ประกอบปากกา คะแนน (30) 30 26 30 30 30 30 29.3

ร้อยละ 100 86.7 100 100 100 100 97.7

2 ประดิษฐ์สร้อยลูกปัด คะแนน(40) 40 36 37 32 38 40 36.3

ร้อยละ 100 90 92.5 80 95 100 92.9

3 ประดิษฐ์กิ๊บ คะแนน(35) 30 33 33 35 35 33 34.2

ร้อยละ 85.7 94.2 94.2 100 100 94.2 94.7

4 ประดิษฐ์พวงหรีด คะแนน(50) 46 32 39 38 38 38 38.5

ร้อยละ 92 64 78 79 76 76 77.5
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จากตารางที่ 1 ผลการใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพของบุคคลออทิสติก พบว่า บุคคลออทิสติกกลุ่มเป้าหมายมี

คะแนนความสามารถในการปฏิบัตงิานหลงัเรยีนเฉลีย่สงูสดุคอื อาชพีประกอบปากการองลงมา คอื ประดิษฐ์

สร้อยลูกปัดและอาชีพประดิษฐ์กิ๊บตามลําดับ ส่วนอาชีพที่ได้คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การทําอาหารแมว

ที่ อาชีพ
คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานจำาแนกตามอาชีพ

คนที่	1 คนที่	2 คนที่3 คนที่4 คนที่5 คนที่6 เฉลี่ย

5 การบรรจุขนม คะแนน(50) 39 35 38 47 47 44 41.7

ร้อยละ 78 70 76 94 94 88 83.3

6 ทําอาหารสุนัข คะแนน(65) 51 52 53 49 52 40 49.5

ร้อยละ 78.4 80 81.5 75.3 80 61.5 76.1

7 ทําอาหารแมว คะแนน(60) 54 39 32 41 47 48 43.5

ร้อยละ 90 65 53.3 68.3 78.3 80 72.5

การอภิปรายผลและสรุปผล
 ผลจากการสร้างหลักสูตรพื้นฐานอาชีพ

สําหรับบุคคลออทิสติก ทําให้ได้ร่างหลักสูตรพื้น

ฐานอาชีพ 2 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพคหกรรม 

และกลุ่มอาชีพงานประดิษฐ์หลักสูตรพื้นฐาน

อาชีพสําหรับบุคคลออทิสติกที่พัฒนาข้ึน มีองค์

ประกอบ คือ โครงสร้างของหลักสตูร เป้าหมายและ

วัตถปุระสงค ์เนือ้หา การจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้

การวดัประเมนิผล คูม่อืการใชห้ลกัสตูร และสือ่ภาพ

ขั้นตอนการวิเคราะห์งานของอาชีพ 7 อาชีพ ได้แก่ 

1) อาชีพประดษิฐพ์วงหรดี 2) อาชพีประกอบปากกา 

3) อาชีพประดิษฐ์สร้อยลูกปัด 4) อาชีพประดิษฐ์

กิ๊บ 5) อาชีพทําอาหารแมว 6) อาชีพทําอาหารสุนัข

และ 7) อาชีพบรรจุขนมเพื่อจําหน่าย ซึ่งพิจารณา

จากความถนดัและความสนใจเป็นรายบุคคล ในการ

พัฒนาบุคคลออทิสติกด้านอาชีพจําเป็นต้องมีการ

พัฒนาศักยภาพด้านอื่นที่จําเป็นควบคู่กันไปด้วย 

เชน่ ศกัยภาพด้านการส่ือสาร ศกัยภาพด้านการปรับ

ตัวเข้ากับผู้อื่น เป็นต้น การฝึกอาชีพแก่บุคคลออทิ

สติกจะเกิดขึ้นหากได้รับการสนับสนุนและทํางาน

ร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องหลายส่วน สอดคล้องกับงาน

วิจัยของ Hillier (2007) ที่ได้ศึกษาการประเมินการ

จัดโปรแกรมสนับสนุนงานอาชีพสําหรับบุคคลออทิ

สติกในวัยผู้ใหญ่ พบว่า การติดตามการใช้โปรแกรม

การฝึกอาชพีของบคุคลออทิสติกเปน็เวลา 2 ปทีาํให้

เห็นความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานท่ีสูง

ข้ึนของบุคคลออทิสติกในวัยผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าจะเป็น

ประสบการณ์ในการทํางานของแต่ละบุคคลแต่ใน

สว่นหนึง่ท่ีทาํใหบ้คุคลออทสิตกิประสบความสําเรจ็

ในการปฏิบัติงานอาชีพคือการได้รับการสนับสนุน

จากครอบครัว 

 ในการเตรียมความพร้อมของครูในการ

ทดลองใช้หลักสูตรเป็นการเตรียมความพร้อมให้ครู

มคีวามรูค้วามเขา้ใจสามารถนําหลกัสตูรไปใชไ้ด้จรงิ
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และมคุีณภาพ การวจิยัเชงิปฏบัิตกิารจะชว่ยใหค้รผูู้

สอนมีความรูค้วามเข้าใจในหลกัสตูร และมส่ีวนรว่ม

ในการพัฒนา ปรับปรุงองค์ประกอบของหลักสูตร 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการใช้

เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างถูกต้อง โดยการ

ลงมือปฏิบัติ และสะท้อนความคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้

ได้หลักสูตรที่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างยืดหยุ่น

ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งกิจกรรม

การเตรียมความพรอ้มของครใูนการใชห้ลกัสตูรโดย

ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3 

วงจร และในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนในวงจรที่ 1 ครูมีความกังวลใจ และมีความ

สับสน และหลงขั้นตอนไปบ้างแต่ก็สามารถแก้ไข

และดาํเนนิกจิกรรมจนสาํเรจ็ และนาํอปุสรรคปัญหา

ที่พบมาสะท้อนผล ปรับปรุงแผนจัดประสบการณ์

พื้นฐานอาชีพที่ใช้ในวงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 โดย

จะเห็นผลไดช้ดัวา่ครมูกีารเตรยีมความพรอ้มในการ

สอนที่ดีมากขึ้น มีการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดใน

ห้องเรียนทันทีทันใดและนํานักเรียนปฏิบัติงานจน

สําเร็จ รับรู้ได้ถึงความคลายกังวลและสนุกกับการ

จัดกิจกรรมโดยมีเสียงหัวเราะขณะสอน นอกจากนี้

ยงัสะท้อนความคดิเห็นเพือ่ปรบัปรงุการจัดกจิกรรม

การสอนพื้นฐานอาชีพแก่นักเรียน  สอดคล้อง

กับการศึกษาของ เบญจมาพร สมานมาก (2555)

ท่ีได้ศึกษาผลการเตรียมความพร้อมในการใช้รูป

แบบศูนย์จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบ

องค์รวม พบว่า กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

สามารถพฒันาครใูหม้คีวามรูค้วามเข้าใจในการใชร้ปู

แบบศูนย์จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบ

องคร์วมได ้โดยจะเกิดการทาํงานร่วมกนัระหวา่งนัก

วจิยัและครผููส้อน เริม่ตัง้แตข่ัน้ตอนของการวางแผน

การนํารปูแบบไปใช ้ครใูชอ้ยา่งไร คดิอยา่งไร สงัเกต 

สะท้อนผล และวางแผนเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นร่วมกัน

 ผลการใชห้ลกัสตูรพืน้ฐานอาชพีของบคุคล

ออทิสติก พบว่า หลังการใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพ

สาํหรบับคุคลออทสิตกิกลุม่เปา้หมายมคีะแนนเฉลีย่

ความสามารถในการปฏิบัติงานอาชีพสูงสุด ได้แก่ 

อาชีพประกอบปากกา อาชีพประดิษฐ์กิ๊บ และ 

อาชีพประดิษฐ์สร้อยลูกปัด ตามลําดับ ส่วนอาชีพ

ที่ได้คะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ ทําอาหารแมวทั้งนี้

เป็นผลเนื่องมาจากอาชีพทั้ง 3 อาชีพที่ได้คะแนน

สงูสดุ มอีปุกรณแ์ละลําดับขัน้ตอนในการปฏบิติังาน

ไม่มาก เมื่อมีสื่อภาพขั้นตอนวิเคราะห์งานมาช่วย

สนบัสนนุทาํให้บคุคลออทสิตกิเกดิความเขา้ใจในขัน้

ตอนการปฏบิตังิาน และเมือ่ไดร้บัการฝกึซํา้ๆ ทําให้

บุคคลออทิสติกสามารถจดจําขั้นตอนได้ สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพผลงานที่

ดีตามไปด้วย เมื่อพิจารณาอาชีพท่ีได้คะแนนเฉล่ี

ยตํ่าอาจเพราะมีอุปกรณ์และขั้นตอนมากกว่าทําให้

บุคคลออทิสติกใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นแต่หาก

เมื่อพิจารณาคะแนนระหว่างเรียนและการสังเกต

พฤติกรรมระหว่างปฏิบัติงานพบว่าบุคคลออทิสติ

กสามารถปฏิบัติงานได้ หากฝึกซํ้าๆ คะแนนความ

สามารถมีแนวโน้มสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย

ของมานัส คชารัตน์ และบังอร ต้นปาน (2542) ได้

ทําการวิจัยความต้องการการศึกษาด้านอาชีพของ

เด็กพิการในระดับชั้นมัธยมศึกษา ผลการวิจัยชี้ให้

เหน็ถงึความสาํคญัด้านการศกึษาและวชิาชีพสาํหรบั

ของคนพิการ ทีต่อ้งให้คนพกิารไดร้บัการศกึษาและ
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ฝกึอาชพีต่างๆ โดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย นาํเทคนคิ

วธิกีารมาสนับสนุนชว่ยเหลอืเพือ่ใหค้นพกิารประสบ

ความสําเร็จในการทํางานตามศักยภาพของแต่ละ

บุคคลและสอดคล้องกับ L Perry Lattimore and 

Marsha B Parsons (2005) ได้ทําการศึกษาการ

อบรมเพิ่มเติมในการทํางานเพื่อสนับสนุนผู้ปฏิบัติ

งานที่เป็นบุคคลออทิสติกโดยเน้นการเลียนแบบ

พบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นออทิสติกส่วนใหญ่มีความ

แตกตา่งกนัคอ่นขา้งสงู แตล่ะคนมคีวามสนใจ ความ

สามารถ และทักษะในการทํางานท่ีไม่เท่ากัน การ

พัฒนาทักษะการทํางานให้คนออทิสติกให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้ดีต้องมีการฝึกฝนเป็นรายบุคคล และ

พบว่าการให้คนออทิสติกได้ลงมือปฏิบัติเป็นสิ่งที่

จาํเปน็การมีตวัอยา่งจะช่วยให้พวกเขาทํางานไดง่้าย

ขึน้และเปน็อิสระ พวกเขาสามารถทาํงานไดโ้ดยการ

เรียนรู้จากการเลียนแบบผู้ปฏิบัติงานอื่นๆแต่ก็ต้อง

ใช้เวลามาก เมื่อฝึกบ่อยๆ พบว่า พวกเขาสามารถ

ปฏิบัติงานได้เพิ่มขึ้นในเวลาที่เร็วขึ้น

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

  1.1 จากผลการวิจัยระยะที่ 3 พบว่า 

หลังการใชห้ลกัสตูรพืน้ฐานอาชีพสาํหรบับุคคลออทิ

สติกกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน

การปฏิบัติงานอาชีพสูงสุด ได้แก่ อาชีพประกอบ

ปากกา อาชีพประดิษฐ์กิ๊บ และอาชีพประดิษฐ์

สร้อยลูกปัด ตามลําดับ ส่วนอาชีพท่ีได้คะแนนเฉ

ลี่ยตํ่าสุด ได้แก่ ทําอาหารแมวท้ังน้ีเป็นผลเน่ืองมา

จากอาชีพทั้ง 3 อาชีพที่ได้คะแนนสูงสุด มีอุปกรณ์

และลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงานไม่มาก เมื่อมี

สือ่ภาพขัน้ตอนวเิคราะห์งานมาชว่ยสนบัสนนุทําให้

บคุคลออทสิตกิเกดิความเขา้ใจในขัน้ตอนการปฏบิติั

งาน และเมื่อได้รับการฝึกซํ้าๆ ทําให้บุคคลออทิสติ

กสามารถจดจําข้ันตอนได้แดงให้เห็นว่า หลักสูตร

พืน้ฐานอาชีพสําหรบับคุคลออทสิตกิสามารถพฒันา

ศักยภาพพื้นฐานอาชีพของบุคคลออทิสติกได้ จึง

ควรได้รับการสนับสนุนในการนําไปใช้ในหน่วยงาน

ที่เกี่ยวก้องกับการพัฒนาอาชีพบุคคลออทิสติก

  1.2 จากผลการวิจัยระยะที่ 3 พบว่า 

หลังการใช้หลักสูตรพื้นฐานอาชีพสําหรับบุคคล

ออทสิตกิกลุม่เปา้หมายมคีะแนนเฉลีย่ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานอาชีพได้ทุกอาชีพ ดังนั้นจึงควร

สนับสนุนให้สถานประกอบการท่ีมีกิจกรรมอาชีพ

ในลักษณะดังกล่าวรับบุคคลออทิสติกเข้าทํางาน

เปน็ลูกจา้งประจํา เชน่ การประกอบชิน้สว่นอปุกรณ์

ต่างๆ การบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

 2. ข้อเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช้

 จากผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่า ในการเต

รียมความพร้อมของครูในการทดลองใช้หลักสูตร

เป็นการเตรียมความพร้อมให้ครูมีความรู้ความ

เข้าใจสามารถนาํหลักสูตรไปใชไ้ด้จริงและมคีณุภาพ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการจะช่วยให้ครูผู้สอนมีความ

รู้ความเข้าใจในหลักสูตร และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนา ปรับปรุงองค์ประกอบของหลักสูตร การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการใช้เครื่อง

มือวัดและประเมินผลอย่างถูกต้อง ดังนั้น หน่วย

งานหรือองค์กรที่สนใจในการนําหลักสูตรไปใช้ เช่น 

ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

และองคก์รเอกชนทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการชว่ยเหลือ

บุคคลออทิสติกหรือองค์กรช่วยเหลือบุคคลพิการ 
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เป็นต้น ควรดําเนินการ ดังนี้ 

  2.1 ศกึษารายละเอยีดขององคป์ระกอบ

ของหลักสูตรและคู่มือการใช้หลักสูตรให้เข้าใจ

ชัดเจนเพื่อที่ปรับกิจกรรมอาชีพให้เหมาะสมกับ

ผู้เรียน

  2.2 วิเคราะห์ผู้เรียนก่อนทําการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้งเพื่อหาแนวทาง

และวิธีการในการช่วยเหลือผู้เรียนล่วงหน้า

  2.3 เตรียมสื่ออุปกรณ์ เครื่องมือในการ

ประเมนิใหพ้รอ้มเพือ่ความสะดวกของครผููส้อนและ

ความปลอดภัยของผู้เรียน

  2.4 จัดเตรียมสถานท่ีให้เอื้อต่อการ

ปฏิบัติกิจกรรม บรรยากาศของสถานท่ีต้องรู้สึก

ปลอดภัยและผ่อนคลายต่อบุคคลออทิสติก

  2.5 ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน 

  2.6 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควร

ปรับให้เหมาะสมกับบุคคลออทิสติกแต่ละบุคคล

 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  3.1ควรมีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

พืน้ฐานอาชพีสาํหรบับคุคลออทสิตกิใหห้ลากหลาย

เพื่อสร้างทางเลือกและตอบสนองความถนัดและ

ความสนใจของบุคคลออทิสติกแต่ละบุคคล

  3.2 ควรมีการศึกษาติดตามการใช้

หลักสูตรพื้นฐานอาชีพสําหรับบุคคลออทิสติกใน

ระยะยาวเพ่ือดูความเป็นไปได้ในการพัฒนาและ

สร้างกลุ่มอาชีพของบุคคลออทิสติก

  3.3 ควรมีการขยายผลการศึกษาไปสู่

หนว่ยงานทีม่หีนา้ทีดู่แลบคุคลออทสิติกใหเ้กดิความ

มั่นใจในการนําหลักสูตรไปใช้ต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวจิยันีเ้ปน็งานวจัิยแบบผสมผสาน โดยการนําเทคนคิการวจัิยและพัฒนา
และนํากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาทําการศึกษาและพัฒนา
มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาท่ีมีต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
การจัดการเรียนรู้ และ 3) เพื่อประเมินระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 
จํานวน 5 คน หัวหน้าวิชาการ จํานวน 5 คน และนักเรียน จํานวน 35 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม คู่มือการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แบบประเมินตนเอง แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามวัด
ความพงึพอใจของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูท่ีมต่ีอระบบการบริหารงานการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ดัชนปีระสิทธผิล และทดสอบสมมติฐาน
การวิจัยโดยใช้การทดสอบค่า t (Independent & Dependent samples t-test)

การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน	ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Development of Administrative System of learning activity to improve
the desirable characteristics of students in Basic Education level 

สุธิรา	เภาสระคู	1/ กระพัน	ศรีงาน	2/ โกวิท	วัชรินทรางกูร	3 
Suthira Phaosakoo / Krapan Sri-ngran / Kovit Vajarintarangoon
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ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
 1. สภาพการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องนกัเรยีนตามความคดิเหน็ของผูบ้ริหาร
สถานศกึษาและครผููส้อน พบวา่ มสีภาพการพฒันา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณาสภาพการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เปน็รายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น
 2. ปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคข์องนกัเรยีน ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาและครูผูส้อน พบวา่ มปัีญหาการพฒันา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย และ
เมื่อพิจารณาปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคเ์ปน็รายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบันอ้ยทุกด้าน
 3. ผลการพฒันาระบบการบรหิารงานการ
จดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสริมคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบ
ด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การสร้างความตระหนัก 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การนําไปประยุกต์ใช้และการประเมินผล 
 4. ผลการประเมินระบบการบริหาร
งานการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอัน
พงึประสงค์ของนักเรยีน ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสตูรแกนกลางการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศกัราช 
2551 หลงัการทดลองสงูกวา่กอ่นการทดลองอยา่งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าดัชนีประสิทธิผล
โดยรวมเท่ากับ 0.7682 แสดงว่า นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยรวมเท่ากับ 0.7682 
หรือคิดเป็นร้อยละ 76.82 
 5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้
บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการท่ีมีต่อระบบ
การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา่ มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบั
มาก และไม่แตกต่างกัน 
 งานวิจัยนี้ทําให้เห็นว่าระบบการบริหาร
งานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาส่งผลให้เกิด
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีนตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทํางาน รัก
ความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

คำาสำาคัญ : การพัฒนาระบบการบริหารงาน 
  การจัดการเรียนรู้ คุณลักษณะ
  อันพึงประสงค์ 

ABSTRACT
 This research was the mixed research 
by using the technique of Research and
Development and the Participatory Action 
Research to study and develop. The objectives
of this research were 1) to study the states 
and problems of the development to improve 
the desirable characteristics of student in Basic 
Education level, 2) to develop the adminis
trative system of learning activity, and 3) to 
evaluate the effectiveness of the administrative
system of learning activity for improving the 
desirable characteristics of students in the 
schools under Surin Primary Educational Service
Area Office 2. The sample consisted of 5 
administrators, 5 heads of academic affairs



ROMMAYASAN 219ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558                    Vol. 13 No. 2 (May-August) 2015

and 35 students, selected by purposive 
sampling method. The instruments used for 
gathering data were the questionnaire, the 
handbooks for learning activity according to 
the Basic Education Core Curriculum 2008, 
the evaluation from, the interview and the
questionnaire on the administrators’ 
and teachers’ satisfaction towards the
administrative system of learning activity for 
improving student’s desirable characteristics. 
The statistics used to analyze the data were 
mean, standard deviation, the effectiveness 
index and the hypotheses were tested by 
Independent & dependent samples t-test. 
The findings were shown as follows :
 1. The states of development the 
student’s desirable characteristics according 
to the opinions of the administrators and 
teachers both in overall and each aspect were 
at the high level.
 2. The problems on development 
the student’s desirable characteristics 
according to the opinions of the administrators
and teachers both in overall and each aspect 
were at the low level.
 3. The  development  of  the 
administrative system of learning activity for 
improving student’s desirable characteristics 
in basic education level composed of 4 stages 
: 1) creating awareness, 2) learning activities 
for improving the desirable characteristics, 
3) application, and 4) evaluation.

 4. The implementation of the 
administrative system of learning activity for 
improving student’s desirable characteristics 
in Basic Education level revealed that the 
students had the desirable characteristics 
according to the Basic Education Core 
Curriculum 2008 after test higher than before 
test at statistical significant level of .05, the 
effectiveness index as a whole was at 0.7682 
which indicated that students had the
desirable characteristics as a whole at 0.7682, 
accounted for 76.82 %.
 5. The results of assessment of
administrators’ and teachers’ satisfaction 
toward the administrative system of learning
activity for improving student’s desirable 
characteristics were at a high level with no 
difference.
 This study revealed that the 
administrative system of learning activity to 
improve student’s desirable characteristics as 
developed by a researcher had effect on 
student’s desirable characteristics according 
to the Basic Education Core Curriculum A.D. 
2008 in the senses of love of nation, religion 
and king, honesty and integrity, self-discipline, 
avidity for learning, living by Principle of 
Sufficiency Economy, dedication and 
commitment to work, loving in being Thai 
and public mind.

Keywords : Development of administrative 
system, learning activity, desirable characteristics 
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บทนำา
 การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะ
นําไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุก
ด้าน หลักในการจัดการศึกษาควรคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เพราะเด็กแต่ละคนท่ีเข้า
มาเรียนในโรงเรียนนั้นมีพื้นฐานทางด้านครอบครัว 
การได้รับการอบรมเลี้ยงดู ความรู้ ความสามารถ 
ความสนใจและความถนัดเฉพาะตัวแตกต่างกัน 
การจัดการศึกษาจะทําให้นักเรียนรู้ จักปรับตัว
และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมทุกด้าน ผลผลิต
ของการจัดการศึกษาคือนักเรียนเป็นพลเมืองดี มี
คุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนั้นการ
จัดการศึกษาจึงมีความจําเป็นที่ทุกประเทศจะต้อง
ดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพของประชากรและ
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระหวา่งประเทศใหส้งูขึน้ (นรนิทร ์สงัขร์กัษา, 2552 
: 1) โรงเรียนเป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนสําคัญในการ
แก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดแก่เยาวชนรวมทั้ง
การพฒันาศักยภาพของแต่ละบคุคลโดยการจดัการ
ศึกษาให้กับนักเรียน (Bidwell, 1965 : 972-1022; 
Coleman and Hoffer, 1987 : 37-38 ) ด้วยการ
ดาํเนนิการจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้ห้กบันกัเรยีนให้มี
ความสมดุลในด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านความรู้
และความสามารถ มีหลักการปฏิบัติที่ ถูกต้อง 
นอกจากนี้โรงเรียนจะต้องฝึกหัดอบรมจิตใจและ
ความประพฤตขิองนกัเรยีนใหรู้เ้หตผุลและความรบั
ผดิชอบทีด่ไีมใ่หนํ้าความรูไ้ปใชใ้นทางมชิอบ การได้
รับการศึกษาครบถ้วนเหมาะสมทุกด้าน การอบรม
กลอ่มเกลาความประพฤตขิองนกัเรยีนใหเ้ป็นบุคคล
ท่ีมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามความตอ้งการของ
สังคม จะทําให้โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการโรงเรยีนใหเ้กดิประสทิธภิาพบรรลผุล

ในการจัดการศึกษาได้ในที่สุด (Lunenburg and 
Ornstien, 2000 : 86 ; วิโรจน์ สารรัตนะ, 2553 
: 344)
 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน พบ
ว่าปัจจุบันจัดการศึกษาเป็นไปตามปกติ ยังไม่ค่อย
คํานึงถึงธรรมชาติของนักเรียนที่แตกต่างกันทําให้
เกิดปัญหากับเด็กบางกลุ่ม (สมชาย เทพแสง. 2551 
: 6) โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาพบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ที่ส่ง
ลูกเข้าเรียนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ไม่มีเวลาเอาใจ
ใส่นักเรียนในความปกครองมากเท่าที่ควร ทําให้
เด็กบางส่วนต้องออกกลางคันเพื่อทํางานหารายได้
มาช่วยเหลือครอบครัว ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตกต่ําและก่อพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
(รุ่ง แก้วแดง, 2547 : 24) ปัญหาในระดับสถาน
ศึกษาท่ีสําคัญส่วนใหญ่มีปัญหาด้านบุคลากรและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ พฤติกรรมการสอนแบบ
เดิม คือการสอนแบบบรรยายตามหนังสือเรียน 
นักเรียนขาดการลงมือปฏิบัติจริง จึงจําเป็นอย่างยิ่ง
ที่โรงเรียนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู้ของครูให้เป็นไปในแนวทางปฏิรูปการศึกษา
ที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียน 
(สันติสุข สันติศาสนสุข, 2553 : 86)
 จากที่ กล่ าวมาข้ างต้นล้ วนเป็นสิ่ งที่
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา จําเป็นที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องรับรู้และนําส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทหน้าที่ของตนเองไปปฏิบัติ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดําเนิน
งานภายในสถานศึกษาตามคุณภาพท่ีคาดหวังคือ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน ผู้วิจัย
ซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยตรง
จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพปัญหา แนวทาง
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พัฒนาและเสนอแนะแนวคิดในการพัฒนาระบบ
การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โดยการวิจัย
เชิงปฏิบตักิารแบบมสีว่นรว่มและสรา้งกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการพัฒนาที่เหมาะ
สมอนัจะนําไปสูก่ารบรรลเุปา้หมายดา้นการจัดการ
ศึกษาทีม่ปีระสทิธภิาพตามมาตรฐานการศกึษาชาติ
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาท่ีมีต่อการ
พฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน สงักดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 2
 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานการ
จัดการเรยีนรู ้เพือ่พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 3. เพื่อประเมินระบบการบริหารงานการ
จัดการเรยีนรู ้เพือ่พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

วิธีดำาเนินการวิจัย	
 การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนในการดําเนินการ 
4 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 ขั้นการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง
เพื่อกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 2 และศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ดําเนินการร่างรูปแบบและพัฒนาระบบการบริหาร
งานเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน
 ระยะที่ 2 ขั้นการเตรียมความพร้อมให้กับ
โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท้ัง 5 โรงเรียนท่ีได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
 ระยะที่ 3 ขั้นการนําระบบการบริหารงาน
ไปปฏิบัติ โดยใช้ขั้นตอนการพัฒนาตามวงจรคุณ
ภาพของเดมมิ่ง คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ
ตามแผน การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และการ
ปรับปรงุแกไ้ขการทาํงาน โดยการวจิยัเชิงปฏบัิตกิาร
แบบมสีว่นรว่ม (Participation Action Research : 
PAR ) (วโิรจน ์สารรตันะ, 2553 : 48-49) เพือ่พฒันา
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่ง
เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนไปใช้
ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการดําเนินการวิจัยเชิง
ปฏบิตักิารแบบมสีว่นรว่มและทําการวดัคณุลกัษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการดําเนินการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเสร็จสิ้นลง 
 ระยะที่  4  ขั้ นการส รุปผลกระทบ 
การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศกึษา สังกดัสํานกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 
 ในการดําเนินการวิจัยทั้ง 4 ระยะ ได้
ดาํเนนิการตามแนวคดิการออกแบบการพัฒนาโดย
ใช้ขั้นตอน ADDIE Model (Strickland, 2006 : 
312) คือ ขั้นการศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง ขั้นการเต
รียมความพร้อมให้กับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
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ทั้ง 5 โรงเรียน ขั้นการนําระบบการบริหารงานไป
ปฏิบัติ โดยใช้ขั้นตอนการพัฒนาตามวงจรคุณภาพ
ของเดมมิ่ง และขั้นการสรุปผลกระทบ การบริหาร
งานการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย
 1. แบบสํารวจสภาพและปัญหาการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเป็นเคร่ือง
มือท่ีใช้ในการสํารวจสภาพและปัญหาการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 
2 เป็นชนิดเลือกตอบ (Checklist) จํานวน 80 ข้อ
 2. คูม่อืการจัดกจิกรรมพฒันาคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 3. แบบประเมินตนเองของนักเรียน เป็น
แบบประเมินพฤติกรรมตนเองของนักเรียนตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นชนิด
เลือกตอบ (Checklist) จํานวน 56 ข้อ
 4. แบบสัมภาษณ์ เป็นคําถามสําหรับผู้
บริหารและครูวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลพื้น
ฐานของนักเรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามกรอบแนวคิดการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน
 5. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ เป็น
คําถามสําหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อระบบการบริหารงานการ
จัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จํานวน 20 ข้อ
   4.1 ใหน้กัเรียนประเมนิตนเองกอ่นและ
หลังดําเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้แบบ
ประเมินตนเอง จํานวน 56 ข้อ 
   4.2 สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนและครู
วิชาการ ตามกรอบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิ จัย เ ร่ือง  การพัฒนาระบบ
การบริหารงานการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้สอน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
มีความเห็นว่า สภาพการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โดยรวมอยูใ่นระดับมากและเมื่อ
พิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์รายด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการศึกษาปัญหาการ
พฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน พบวา่ 
ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน มคีวามเหน็เกีย่ว
กบัปญัหาการพฒันาคณุลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ใน
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ระดับน้อยทุกด้าน
 2. ผลการศกึษาขอ้มลูพืน้ฐานของนกัเรยีน
ที่ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
จํานวน 35 คน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูวิชาการเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 พบวา่ นกัเรยีน
ขาดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
รวมร้อยละ 58.76 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้าน
ใฝ่เรียนรู้ ร้อยละ 85.71 ด้านมีวินัย ร้อยละ 82.85 
และด้านมุ่งมั่นในการทํางาน ร้อยละ 68.57 
 3. ผลการสร้างระบบการบริหารงานการ
จัดการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสริมคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนักเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากการศึกษาการสร้าง
ระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ประกอบ
ด้วยกิจกรรม 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 การสร้างความตระหนกั หมาย
ถึง การชี้แจง อธิบายถึงความสําคัญและการฝึกให้
นักเรียนเกิดความเอาใจใส่ รับรู้และเห็นคุณค่าของ
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ประกอบด้วย กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน กิจกรรม
สัตย์สัญญา กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมเล่าสู่กัน
ฟังฉันท์พ่ีน้อง กิจกรรมสุนทรีย์เที่ยงวัน กิจกรรม
เสวนาปัญหา กิจกรรม “เดินตามรอยเท้าพ่อ” และ
กิจกรรมลํานําคําพ่อสอน 
 ขั้นตอนที่ 2 การจัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณลักษณะ หมายถึง การจัดกิจกรรมเสริมให้แก่
นักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงคต์ามหลักสูตรแกนกลางการศกึษาข้ันพ้ืน
ฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยกิจกรรมโครง
งาน กิจกรรมวดัในโรงเรยีน กจิกรรมคา่ยอาสาสมคัร
พฒันาชมุชน กจิกรรมปลกูฝงัจิตอาสา กจิกรรมโลก
กว้างจากการเรียนรู้ กิจกรรมสานฝันมุ่งสู่นักเรียน
คุณภาพ กิจกรรมยุวนักออม และกิจกรรมสร้าง
สัมพันธ์วินัยเชิงบวก 
 ขัน้ตอนที ่3 การนําไปประยกุตใ์ช ้หมายถงึ 
นักเรียนนําความรู้ ความเข้าใจ คุณค่าของแนวคิด
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน
 ขัน้ตอนที ่4 การประเมนิผล หมายถงึ การ
ติดตามผลการพัฒนาคณุลักษณะอนัพึงประสงคข์อง
นักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้แบบประเมินตนเอง
ของนักเรียน การบันทึก การสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่มครูวิชาการและผู้บริหารสถานศึกษา
 4. ผลการพฒันาระบบการบริหารงานการ
จัดการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน จากการประเมินตนเองของ
นักเรียน ก่อนและหลังการทดลองใช้คู่มือการจัด
กจิกรรมเพือ่สง่เสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์อง
นักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 หลงัการทดลอง
ใช้คู่มือการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พงึประสงคข์องนกัเรยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการ
ศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 สูงกวา่กอ่นการ
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ทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4.1 ผลการศึกษาข้อมูลนักเรียนที่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลังจากได้รับการพัฒนา
ด้วยระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่ง
เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า นักเรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมหลังจากได้รับการพัฒนาด้วยระบบ
การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดีขึ้น มากที่สุดในด้านมีวินัย คิดเป็นร้อย
ละ 89.65 รองลงมาด้านอยู่อย่างพอเพียง คิดเป็น
ร้อยละ 88.88 และด้านมีจิตสาธารณะ คิดเป็นร้อย
ละ 87.50 
 5. ผลการประเมินระบบการบริหาร
งานการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน จากการสอบถามผู้
บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูวิชาการมีความพึงพอใจต่อ
ระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ระดับการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีความเห็นต่อ
สภาพการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและมี
ความเห็นเก่ียวกับปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
และเมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นทีพ่บวา่มปีญัหาเกีย่ว

กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท่ีพบ
มาก คือ ด้านใฝ่เรียนรู้ ด้านมีวินัยและด้านความ
มุ่งมั่นในการทํางาน การศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง
ในข้ันตอนนี้ทําให้สามารถได้ระบบการบริหารงาน 
การจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โดยนําหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 และแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการ
พัฒนาระบบการบริหารงาน มาใช้ในการพัฒนา
ระบบการบริหารงานการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่ง
เสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของเฉลียว บุรีภักดี (2542 
: 27) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของทฤษฎีไว้ว่าช่วยให้
เราเข้าใจ ความเป็นมา ความเป็นอยู่และความเป็น
ไปของปรากฏการณ์หรือที่เรียกรวมๆ ว่าทฤษฎี
ช่วยอธิบายปรากฏการณ์ได้ ช่วยให้มนุษย์สามารถ
ทํานายปรากฏการณ์และควบคุมปรากฏการณ์ 
สอดคล้องกับแนวคิดของกิดานันท์ มลิทอง (2536 
: 35) ซึ่งสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบการเรียน
การสอนไวว้า่ ในการจดัการเรยีนการสอนใหม้คีวาม
สัมพันธ์กันเป็นระบบ เพื่อจะนําไปสู่จุดหมายปลาย
ทางของการเรียนการสอนได้นั้น ระบบจะประกอบ
ไปด้วยข้อมูลนําเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และ
ขอ้มลูปอ้นกลบัเสมอ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ
สมคิด พรมจุ้ย และสุพักตร์ พิบูลย์ (2544 : 7) ได้
กล่าวไว้ว่า การบริหารงานที่เป็นระบบเป็นกรอบ
กระบวนการดําเนนิงานใหเ้ขตพ้ืนทีก่ารศึกษาบรรลุ
วตัถปุระสงค์ตามทีต่อ้งการ ประกอบดว้ยการดาํเนนิ
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งาน 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การลงมือปฏิบัติ 
การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หรือประเมินและ
การปรบัปรงุแก้ไขการทาํงาน หรอืเรยีกยอ่ๆ วา่วงจร
การบริหารงานแบบ PDCA
 ผลการสร้างระบบการบริหารงานการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ประกอบด้วย ข้ันตอนการสร้างความตระหนัก 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ การนําไป
ประยุกต์ใช้ และการวัดและประเมินผล สอดคล้อง
ผลการวิจัยของพรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ (2550 
: บทคัดย่อ) ท่ีได้ทําการศึกษารูปแบบการพัฒนา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ประกอบด้วยข้ันตอนสําคัญ 
11 ข้ัน คือ สร้างความตระหนัก กําหนดความรับผิด
ชอบ ให้ความรักความอบอุ่น สร้างความสัมพันธ์ 
สร้างความม่ันใจ สร้างความมีวินัย ปลูกฝังค่านิยม 
ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นตัวแบบท่ีดี ให้ความช่วย
เหลือและให้กําลังใจ และแนวคิดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณลักษณะของนักเรียนของกรมวิชาการ 
(2542 : 155-160) ได้สรุปไว้ว่า การจัดกิจกรรมส่ง
เสริมคุณลักษณะนักเรียนเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
นักเรียนได้นําความรู้ความเข้าใจ คุณค่าและความ
สําคัญของคุณลักษณะท่ีดีไปฝึกปฏิบัติ โดยมีแนว
การจัดทําการสอนเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย 
โดยเฉพาะแนวการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ การจัดอบรม การจัดกิจกรรมส่ง
เสริมการเรียนรู้และผลการวิจัยของอัมพร เรืองศรี 
(2554 : 118) ได้สรุปรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะ
ของนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกอบด้วยกิจกรรม 4 ข้ันตอน คือ การสร้างความ
ตระหนัก การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ การนํา

ไปประยุกต์ใช้ และการประเมินผล เป็นต้น
 ผลการพัฒนาระบบการบริหารงานการ
จดัการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการ
ทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุม่
ทดลองทีไ่ด้รับการพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ กิจกรรมที่จัดข้ึนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริง ทําให้นักเรียนเกิด
ความตระหนักและเห็นคุณค่า สามารถนําสิ่งที่ได้
รับการพัฒนาไปใช้ในการเรียนและการดําเนินชีวิต
ได้ โดยครจูดัประสบการณก์ารจดัการเรียนรูท้ีห่ลาย
หลาย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และสรุปความเข้าใจด้วย
ตนเอง ครูผู้สอนเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการ
จัดหากิจกรรมที่มีความสนุก หลากหลาย มีการ
จดัหาสือ่ อปุกรณ ์กจิกรรมทีก่ระตุน้ความสนใจของ
ผู้เรียน ทั้งการสาธิต ยกตัวอย่าง การตั้งคําถาม และ
การสอดแทรกในเนื้อหาและครูยังทําหน้าที่กระตุ้น
ความคิดของผู้เรียนให้ฝึกการวิเคราะห์ โดยครูและ
นกัเรยีนมส่ีวนรว่มในการจดัการเรยีนรูอ้ยา่งมคีวาม
สุข สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี และคณะ (2547 : 
55-59) ได้กล่าวถึงลักษณะของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีลักษณะสําคัญดังนี้ 
เปน็กจิกรรมสาํคัญ ท่ีมุง่เนน้การจัดประสบการณใ์ห้
ผู้เรียนเปน็ผู้กระทาํหรือปฏบิติัด้วยตนเอง ด้วยความ

กระตือรือร้น เช่น ได้คิด ค้นคว้า ทดลองรายงาน 
ทําโครงการ สัมภาษณ์ แก้ปัญหา เป็นกิจกรรมที่
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ผู้เรียนได้ค้นพบสาระสําคัญหรือองค์ความรู้ใหม่
ด้วยตนเอง อันเกิดจากการได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง เป็น
กิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่
หลากหลายทั้งบุคคลและเครื่องมือทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ผู้เรียนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด 
ผู้เรียนได้ฝึกวิธีคิด ในหลายลักษณะ เช่น คิดคล่อง 
คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนอย่าง
มีความสุข เป็นความสุขที่เกิดจากผู้เรียนได้เรียนใน
สิง่ทีต่นสนใจและสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ รบัขวญั
ภูษาแก้ว (2553 : 199) กล่าวว่าการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นสําคัญไว้ว่าการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นสําคัญ มุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม โดยครูมีหน้าที่เป็นผู้เอื้ออํานวยในการสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ข้อเสนอแนะ	
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัย
ไปแก้ปัญหาและพัฒนา
 1. ครูผู้สอน ควรออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่จะนํามาองนักเรียนพัฒนาคุณลักษณะอัน
พงึประสงคท์ีม่คีวามหลากหลายกจิกรรมและพฒันา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีงามอย่างยั่งยืน
 2. ควรเพิ่มเติมแบบประเมินพฤติกรรม
และแบบวัดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนที่
หลากหลายเพื่อวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยในลักษณะอย่างนี้อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี และดําเนินการตลอดทั้งปีการศึกษา
หรอืในชว่งระยะเวลา 2-3 ปี การศกึษา เพือ่ใหม้ัน่ใจ
วา่การพฒันาคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนักเรยีน
ตามรูปแบบนี้สามารถแก้ปัญหาได้ รวมทั้งส่งผลต่อ
คุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 2. ควรมีการวิจัยในลักษณะการวิจัยเชิง
สํารวจสภาพปัญหาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสถานการณ์
ปัจจุบันเป็นอย่างไร สถานศึกษาในชุมชนเมืองกับ
สถานศึกษาในชนบทมีปัญหาเหมือนกันหรือต่าง
กันอย่างไร จุดที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยขยาย
ให้ครอบคลุมเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดในจังหวัด
สุรินทร์ เพื่อวางแผนในการแก้ปัญหาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียนทั้งจังหวัด รวมทั้งเชิญ
ผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ สถานีตํารวจ 
โรงพยาบาล สถานีอนามัย นักวิจัยท้องถิ่น เข้าร่วม
เป็นคณะวิจัยด้วย 
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Informatics, School of Geo Informatics, Burapha University, at present works as a lecturer 
in the Program of Geo Informatics, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phranakhon 
Rajabhat University.
 E-mail address : geosamart@gmail.com

นายณัฐวุฒิ	ทะนันไธสง

 นายณัฐวุฒิ ทะนันไธสง สําเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยมีหานคร ปัจจบัุนเป็นอาจารยป์ระจําสาขาวชิาภูมสิารสนเทศ คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 E-mail: natthawut.tha_gis@hotmail.com

 Mr. Natthawut Thananthaisong,received his master’s degree in Geo Informatics, 
Faculty of Information Science and Technology, Mahanakorn University of Technology,
at present works as a lecturer in the Program of Geo Informatics, Faculty of Humanities 
and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-mail address : natthawut.tha_gis@hotmail.com



ROMMAYASAN 233ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558                    Vol. 13 No. 2 (May-August) 2015

นางสาวริด้า	บุญเทียม

 นางสาวรดิา้ บุญเทยีม สําเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ (ค.บ.) วชิาเอกภาษา
ไทย วิทยาลัยครูสกลนคร และกําลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นครูโรงเรียนพะทาย
พิทยาคม อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัด
นครพนม – มุกดาหาร
 Email Address : jim-pich@hotmail.com

 Ms.Rida Bunthiam, received her bachelor’s degree in Thai language from 
Sakonnakhon Rajabhat University, doing her master’s degree in Thai language, faculty 
of Humanities,Mahasarakham University, at present works as a teacher at Pathaiwitthayakhom,
Tha Uthen District, Nakhonpanom province,affiliated to Nakhonpanom-Mukdahan Secondary 
Educational Service Area Office 22.
 Email Address : jim-pich@hotmail.com

นายเรืองวิทย์	พลสารัมย์

 นายเรืองวิทย์ พลสารัมย์ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และกําลังศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะดุริยางคศิลป์ 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ปจัจบุนัเปน็นสิติระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 Email address : tongbassmusic@hotmail.com

 Mr. Rueangwit Phonsaram, received his bachelor’s degree in western music, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University, at present does his 
master’s degree in music, College of Music, Mahasarakham University.
 Email address : tongbassmusic@hotmail.com
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นางสิรินันท์	สุรไพฑูรย์	แซ่ผุง

 นางสรินัินท ์สรุไพฑูรย ์แซ่ผงุสาํเรจ็การศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) 
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาหลักสูตร
และการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 Email address : sirinan_bass@hotmail.com

 Mrs. Sirinan Suraphaithun Saephung, received her master’s degree in Library
Science and Information science, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham 
University, at present does her doctoral degree in Curriculum and Instruction, Faculty of 
Education, Khonkean University.
 Email address : sirinan_bass@hotmail.com

นางสุธิรา	เภาสระคู

 นางสุธิรา เภาสระคู สําเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา
วชิาสงัคมศกึษา (การมธัยมศกึษา) มหาวทิยาลยัขอนแก่น และกาํลงัศกึษาระดบัปรญิญาเอก หลกัสตูรปรชัญา
ดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสระขุดดงสําราญวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 2
 E-mail address : tchoeithaisong462@gmail.com

 Mrs. Suthira Phaosrakhu, received her master’s degree in Social Education, Khonkean 
University, doing doctoral degree in Educational Administration, Graduate School, 
Buriram Rajabhat University, at present works as a senior professional teacher at 
Srakhut Dongsamran Witthaya School, Surin Primary Educational Service Area Office 2.
 E-mail address : tchoeithaisong462@gmail.com
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นางอรุณี	สาธรพิทักษ์

 นางอรุณี สาธรพิทักษ์ สําเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (ค.ม.) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และกําลังศึกษาระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
 E-mail address : saysampan.mu@hotmail.com

 Mrs. Aruni Sathonphithak, received her master’s degree in Educational Administration,
Graduate School, Buriram Rajabhat University, doing doctoral degree in Education 
Administration, Graduate School, Buriram Rajabhat University, at present works as a Director 
of Saisamphan Kindergarten School, Satuek District, Buriram Province.
 E-mail address : saysampan.mu@hotmail.com

นายเอกลักษณ์	สลักคำา

 นายเอกลักษณ์ สลักคํา สําเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปจัจบุนัเปน็อาจารยป์ระจําสาขาวชิาภมูสิารสนเทศ คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 E-mail address : namretter@gmail.com

 Mr. Ekalak Salakkham, received his master’s degree in Remote Sensing and 
Geographic Information System, Department of Computer Science, Faculty of Science, 
Khonkean University, at present works as a lecturer in the Program of Geo Informatics, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-mail address : namretter@gmail.com
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นายอโศก	ไทยจันทรารักษ์

 นายอโศก ไทยจันทรารักษ์ สําเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศป.ม.) สาขาทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก 
หลกัสตูรศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติ (ศศ.ด.) สาขาศลิปวฒันธรรมวจัิย มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปจัจุบนั
เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 E-mail address : asokathai@gmail.com

 Mr. Asok Thaichanthrarak, received his master’s degree in Visual Art: Modern Art, 
Srinakharinwirot University, doing his doctoral degree in Arts and Culture Research, 
Srinakharinwirot, at present works as a lecturer in the Program of Computer Art and Design, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
 E-mail address : asokathai@gmail.com

นายเอนก	สุวรรณบัณฑิต

 นายเอนก สุวรรณบัณฑิต สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําลังศึกษาระดับปริญญา
เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ระดับชํานาญการพิเศษ ภาควิชารังสีวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 E-mail Address : asuwanr@hotmail.com

 Mr. Anek Suwanbandit, received his master’s degree in Indrustrial and organizational
Psychology, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, doing his doctoral degree in 
Philosophy and Ethics, Graduate School, Suan Sunandha Rajabhat University, at present 
works as senior professional radiological technologist, Department of Radiology, Faculty 
of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University.
 E-mail Address : asuwanr@hotmail.com
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ
บทความจากงานวิจัยส่งตีพิมพ์	ในวารสารวิชาการ	รมยสาร

 1. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม ชาติพรรณ 
บรรณารักษ์ ดนตรี นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา การเมือง วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ 
ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
 2. เปน็บทความภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ในกรณเีปน็บทความภาษาองักฤษตอ้งผา่นการตรวจ
สอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งให้บรรณาธิการ
 3. ต้องระบุชื่อบทความ และชื่อ – สกุลจริงของผู้เขียนบทความ พร้อมวุฒิการศึกษาตําแหน่งและ
สถานที่ทํางานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร TH SarabanPSK 
16 พร้อมทั้งแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดส่งมาที่ http://www.human.bru.ac.th/rom/
 5. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 6. หากเปน็งานแปลหรอืเรยีบเรยีงจากภาษาต่างประเทศต้องมหีลกัฐานการอนญุาตใหตี้พมิพเ์ปน็
ลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 7. บทคัดย่อต้องมีสาระสังเขปท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้า
กระดาษ A4
 8. บทความควรมีตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบ ตามความเหมาะสม
 9. บทความที่ส่งมาตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้องอย่างน้อย
สองท่าน
 10. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ แต่ไม่ส่งต้นฉบับ
คืนผู้เขียน

คำาแนะนำาสำาหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ
 คำาแนะนำาสำาหรับการเตรียมต้นฉบับบทความ
 1. การพิมพ์ต้นฉบับ จะต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word
 2. ขนาดของต้นฉบับ จัดหน้ากระดาษโดยใช้กระดาษขนาด A4 (21×29.7 ซม.) 
 3. กรอบของข้อความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้ จากขอบกระดาษด้านบน 3.81 ซม. 
ด้านล่าง 2.54 ซม. ด้านซ้าย 3.81 ซม. ด้านขวา 2.54 ซม.
 4. ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์
 5. การจัดแนวข้อความ ให้ใช้การจัดกระจายแบบไทย
 6. รูปแบบตัวอักษรใช้ TH SarabanPSK และจัดพิมพ์บทความเป็น 1 คอลัมน์
 o ชื่อเรื่อง ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยให้นําชื่อเรื่องภาษาไทยขึ้นก่อน
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  ■ ภาษาไทย ใชอ้กัษรขนาด 18 point, กําหนดจัดแนวขอ้ความชดิขวา, ทําขอ้ความเปน็ตัวหนา
  ■ ภาษาอังกฤษ ใช้อักษรขนาด 18 point, กําหนดจัดแนวข้อความชิดขวา, ทําข้อความเป็นตัวหนา
  ■ ชือ่ผูเ้ขยีนใหร้ะบชุือ่เตม็นามสกลุเตม็ของผู้เขยีนครบทกุคน เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
   โดยมีเชิงอรรถแสดงรายละเอียดของผู้เขียน ไว้ท้ายหน้าแรกของบทความ
  ■ ใช้ภาษาไทยในบรรทัดที่ 1 และภาษาอังกฤษในบรรทัดที่ 2 โดยใช้อักษรขนาด 14 point 
   กําหนดจัดแนวข้อความชิดขวา
  ■ กําหนดเชิงอรรถไว้ท้ายหน้าแรกของบทความ โดยใช้อักษรขนาด 14 point
	 	 ➢	กรณีเป็นนิสิตนักศึกษา
    -  ให้ระบุว่าเป็นนิสิตหรือนักศึกษาปริญญา ? หลักสูตร ชื่อหลักสูตร (อักษรย่อหลักสูตร) 
     สาขาวิชา ? คณะ ? มหาวิทยาลัย ? 
    - อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ระบุตําแหน่ง และหน่วยงานที่สังกัด (คณะ.................มหาวิทยาลัย
     .........................)
	 	 ➢	กรณีไม่ใช่นิสิตหรือนักศึกษา
    - ให้แสดงรายละเอียดของผู้เขียน ระบุตําแหน่งและหน่วยงานที่สังกัด
 o บทคัดย่อ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้นําบทคัดย่อภาษาไทยขึ้นก่อนบทคัดย่อ
  ภาษาอังกฤษ (Abstract) ซึ่งต้องมีเนื้อหาตรงกัน
  ■ บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) ให้จัดทําเพียง 1 ย่อหน้าหรือไม่เกิน 250 คํา
   หรือไม่เกิน 15 บรรทัด
  ■ ชือ่ “บทคดัยอ่” และ “Abstract” ใชอ้กัษรขนาด 18 point, กาํหนดจัดแนวขอ้ความชดิซา้ย 
   ทําข้อความเป็นตัวหนา
  ■ บรรทัดแรกเว้น 1 แท็บ หรือ 1.25 ซม. จากขอบกระดาษด้านซ้าย
  ■ ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ใช้ขนาดอักษร 16 point, กําหนดจัดแนวข้อความกระจายแบบไทย
  ■ ข้อความบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point, กําหนดจัดแนวข้อความกระจายแบบไทย
 o คำาสำาคัญ	(Keyword) ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ (Abstract) ควรเลือกคําที่สําคัญ
  เก่ียวข้องกับบทความ ประมาณ 4 – 5 คํา เว้นระหว่างคําด้วย Comma (,) ใช้ตัวอักษรภาษาไทย
  หรือภาษาอังกฤษ ขนาด 16 point
 o รายละเอียดบทความ
  ■ หัวข้อใหญ่ ใช้อักษรขนาด 18 point, กําหนดจัดแนวข้อความชิดซ้าย, ทําข้อความเป็นตัวหนา
  ■ หวัขอ้รอง ใช้อกัษรขนาด 16 point, กําหนดจดัแนวขอ้ความชดิซ้าย, ทําขอ้ความเปน็ตัวหนา
  ■ ตัวอักษร ใช้อักษรขนาดขนาด 16 point, กําหนดจัดแนวข้อความกระจายแบบไทย,
   ทําข้อความเป็นตัวธรรมดา
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  ■ บรรทัดแรกเว้น 1 แท็บ หรือ 1.25 ซม. จากขอบกระดาษด้านซ้าย
 o การอ้างอิงในเนื้อหา การอ้างอิงแทรกเนื้อหา ให้มีชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ อยู่ในวงเล็บแต่
  ถ้ามีอยู่แล้วให้ใส่เฉพาะปีที่พิมพ์ในวงเล็บ เช่น 
  ■ ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2550 : 5) กล่าวว่า ……
  ■ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง (ฉันทะ จันทะเสนา, 2556)
  ■ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (หฤทัย อาจปรุ, 2544 : 103)
 o การเขียนเอกสารอ้างอิง รายชื่อเอกสารที่ใช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจัยที่ได้ตรวจสอบเพื่อ
  นํามาเตรียมรายงานและมีการอ้างถึง จัดเรียงลําดับตามตัวอักษรโดยเริ่มจากเอกสาร
  ภาษาไทย เอกสารภาษาองักฤษโดยใชร้ะบบของ APA (American Psychological Association) 
  มีรูปแบบ ดังนี้

 • หนังสือแปล
 

ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่อง (แปลจาก...โดย...)(ครั้งที่พิมพ์).สถานที่พิมพ์:
สํานักพิมพ์.
ฟิชเชอร์, มาร์ก. (2535). เป็นเศรษฐีในชั่วพริบตา (แปลจาก The Instant millionaire
 โดย จิระพล ฉายัษฐิต). กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

 • วารสาร	นิตยสาร	

ผูเ้ขยีนบทความ.(ปีท่ีพมิพ,์เดอืน). ชือ่บทความ.ช่ือวารสาร.ปทีีห่รอืเลม่ที ่(ฉบบัที)่: 
หน้าที่ตีพิมพ์บทความ.
ศศิวิมล ศักดา. (2549, เมษายน-พฤษภาคม). เทศกาลสงกรานต์ 4 ภาค.
 วารสารกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา. 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.ในชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่จัดทํา,
ชื่อหนังสือ(หน้า).สถานที่พิมพ์:สํานักพิมพ์. 
ศิริพร ลิมตระการ. (2540). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน. ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
 เอกสารการสอนชุดวชิาการอา่นภาษาไทย (หนา้ 1-36). นนทบรุ ี: สํานกัพิมพ์มหาวทิยาลัย
 สุโขทัยธรรมาธิราช.

 • บทความในหนังสือรวมเรื่อง

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อบทความ.ในชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ.(บก.).
ชื่อเรื่อง(หน้า).สถานที่พิมพ์:สํานักพิมพ์. 
ครรชิต มาลัยวงศ์. (2536ก). การประมวลผลคําคืออะไร. ใน คอมพิวเตอร์น่ารู้	
  (หน้า 77). กรุงเทพฯ : สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 • วิทยานิพนธ์
 

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.(ปีที่พิมพ์).ชื่อวิทยานิพนธ์.ระดับวิทยานิพนธ์สาขาวิชา
คณะมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน.
ชาติชาย พานิชชอบ. (2544). แนวโน้มบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
	 	ขั้นพื้นฐานในอนาคต. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
  บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์.

 • รายงานการวิจัย
 

ชื่อชื่อสกุล.(ปีที่พิมพ์).ชื่องานวิจัย(ครั้งที่พิมพ์).สถานที่พิมพ์:สํานักพิมพ์.
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ. (2554). รายงานการวิจัยเรื่อง	แนวคิดเชิงอุดมการณ์และอัตลักษณ์
	 แห่งกวีประชาชนในร้อยกรองของ	ประเสริฐ	จันดำา. บุรีรัมย์ : คณะมนุษยศาสตร์และ
 สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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 • สื่อโสตทัศน์
 

ชื่อผู้ผลิต.(ตําแหน่งในการผลิต).(ปีที่ผลิต).ชื่อเรื่อง[ประเภทสื่อ]. 
สถานที่ผลิต:หน่วยงานผู้ผลิต.
ศิราณี อินทรหนองไผ่. (2546). วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเรื่องการทำาแผลและ
	 การพันผ้าพันแผล [วีดิทัศน์]. มหาสารคาม : คณะพยาบาลศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

 • การสัมภาษณ์
 

ผู้ให้สัมภาษณ์.(ปี,เดือนวันที่ที่สัมภาษณ์).ตําแหน่งหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.
สัมภาษณ์.
แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง. (2542, สิงหาคม 26). นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 
 สัมภาษณ์.

 • ฐานข้อมูลออนไลน์

	 หนังสือออนไลน์จากเว็บไซต์	
 

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อหนังสือ.ค้นเมื่อวันที่เดือน, ปีจากแหล่งสารสนเทศ
มนู อรดีดลเชษฐ์. (ม.ป.ป.). ความจำาเป็นต้องมี	พรบ.	คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.
 ค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2552 จาก 
 http://www.2ebook.com/stou/reading/index.php
 
	 สารสนเทศอื่นๆ	จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ชื่อผู้เขียน.(ปีที่แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล).ชื่อเรื่อง.ค้นเมื่อวันที่เดือน,ปี 
จากแหล่งสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิพิธภัณฑ์ผ้า. (2551).	ผ้าแพรวา. ค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2552 
  จาก http://www.thaitextilemuseum.com/HOME/SAR/Phraewa/phraewa.html
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Guideline	for	submission	of	the	Academic	article	or	research	
article for publishing in the Ramayasan Academic Journal

 1. The article should have the theme on Humanities and Social Sciences related 
  to language, literature, ethnography, library science, music, dramatic arts, law, 
  social development, education, politics, culture, geography, history and fine 
  and applied Art
 2. The article should be in Thai or English, and authenticity of English article 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 affiliation in Thai and English should be clearly stated
 4. the length of the manuscript of the article should not exceed than 12 pages 
  of A4 paper and should be typed in font type THSarabanPSK in 16 point size, 
  the manuscript of which along with electronic file can be submitted to editorial 
  board via the website: http://www.human.bru.ac.th/rom/index.php/2014-06-10-
  07-47-57. html.
 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 written form from the copyright owner must be obtained
 7. The abstract should be 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 at least by two peer 
  reviewers in the related fields 
 10. The board of editors will inform the author whose article had not been 
   considered for publication, but will not return the manuscript of article

Guideline	for	preparation	of	the	manuscript	of	the	article
 1. The manuscript should be typed with computer program, Microsoft Word 
 2. The page size of manuscript is set to A4 (21x29.7 cm.)
 3. 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 
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 4. The line spacing is one space of computer
 5. Text alignment is Thai Distributed
 6. Font type is TH SarabanPSK and printed in one column
 o Title	
	 	 ■ The title must be both in Thai and English and Thai title should come first
	 	 ■ Font size of title in Thai is 18 point, flush right, bold font style 
	 	 ■ Font size of title in English is 18 point, flush right, bold font style 
	 	 ■ The full name and surname of author in Thai and English should be specified 
   and footnote indicating the details of author should be inserted at the end 
   of first page of article
	 	 ■ Thai is used in the first line and English is used in the second line and font 
   size is 14 point and flush right
	 	 ■ Footnote is inserted in the first page of article, and font size is 14 point
	 	 ■ In case of student, please specify Degree, Program, Faculty, University
	 	 ■ In case of advisor, please specify Position, Affiliation (Faculty and University)
	 	 ■ In case of non student, please specify details of author such as position and 
  affiliated institution
 o Abstract
	 	 ■ Abstract should be both in Thai and English and Abstract in Thai should come 
   first and the content of both abstracts should be identical 
	 	 ■ Abstract in Thai and English should confine to one paragraph and should not 
   exceed than 250 words or 15 lines
	 	 ■ The font size of abstract is 18 point, flush left, bold font style 
	 	 ■ The first line should leave one tab or 1.25 cm. from the left margin
	 	 ■ The font size of abstract in Thai is 16 point, Thai distributed alignment
	 	 ■ The font size of abstract in English is 16 point, Thai distributed alignment
 o Keyword 
	 	 ■ Keyword is typed after the abstract
	 	 ■ 4-5 important words should be selected from the related article 
	 	 ■ A space between words is separated by comma (,)
	 	 ■ Font size of Thai or English is 16 point 
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 o Detail of Article
	 	 ■ Font size of heading is 18 point, flush left, bold font style 
	 	 ■ Font size of sub heading is 16 point, flush left, bold font style 
	 	 ■ Font size is 16 point, Thai distributed, regular font style 
	 	 ■ Indentation of first line from the left margin is one tab or 1.25 cm. 
 o In-text Reference 
	 	 ■ In in-text reference, name of author and date of publication are put in the 
   parentheses, if the name is mentioned in the text, only date of publication 
   should be inserted in the parentheses, for instance
	 	 ■ Priyanut Phibunsarawut (2007: 5) says that….
	 	 ■ Real Development of Local (Chantha Chanthasena, 2014)
	 	 ■ Helping each other (Haruethai Atpru, 2001 : 103)
 o Writing	Reference 
 List of document used in research that had been examined to prepare a report  
 and reference is set in alphabetical order, which begins with documents in Thai  
 and then English in the line of APA style (American Psychological Association), 
 the format of which is shown as follows:

  ■ Translated	book

Author.(Date).Title.(translated from...by...) (Edition). Place of 
Publication:Publisher.
Fisher Mark. (1992). Pen	Setthi	Nai	Phrip	Ta (translated from The instant millionaire by  
 Chiraphon Chayatthit). Bangkok: SE-Education

  ■ 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 Teacher and New Challenge. Matichon. Page 5.
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	 ■	 Book with Responsible Person in Each Chapter and Section

Author.(Date).Title.In Author or Agent of Production.
Title	of	book.(Page).Place of Publication:Publisher.
Siriphon Limtrakan. (1997). Introduction to Reading. In Sukhothaithammathirat University, 
 Textbook	on	Thai	reading. (Page 1-36). Nonthaburi : Sukhothaithammathirat 
 University.

	 ■ Article in Collected Book

Author.(Date of Publication).Title of Article.In compiler or editor.Title. 
(Page).Place of publication:Publisher.
Khanchit Malaiwong. (1993a) What is data processing of word. In computer to be known 
 (Page 77). Bangkok: Institution of Data Processing for Study and Development, 
 Thammasat University.

 	 ■ Thesis

Author.(Date).Title	of	Thesis.Degree,Program,Faculty, 
University or Institution.
Chatchai Pha Nit Chop. (2001). 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 Science, Buriram 
 Rajabhat University.



ROMMAYASAN 247ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2558                    Vol. 13 No. 2 (May-August) 2015

	 ■	 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. 

	 ■ Interview

Interviewer.(y,mdof 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 ondmyfrom
Information source.
Manu Oradidonchet. (n.d.). The	need	to	have	personal	information	protection	act.  
 Retrieved on may 22, 2009 from http://2ebook.com/stou/readind/index.php

  • Other Information from Internet

Author.(Date of revision of data).Title.Retrieved ondmyfrom 
Information Source
Naresual University, Cloth Museum. (2008). Prae	Wa	silk. Retrieved on June 6, 2009 from 
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