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บทคัดย่อ

บทความเรือ่ ง“การบริโภคสัญญะกระเป๋าแบรนด์เนมของชนชัน้ สูง” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการบริโภคสัญญะ
ของกลุม่ ชนชัน้ สูงทีใ่ ช้กระเป๋าแบรนด์เนมและศึกษาอัตลักษณ์ของกลุม่ ชนชัน้ สูงทีเ่ ป็นเจ้าของกระเป๋าแบรนด์เนม ด้วยวิธวี จิ ยั
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis)จากสื่อต่างๆ อันได้แก่ สื่อนิตยสาร สื่อ
อินสตาแกรม และละครโทรทัศน์ ผนวกกับการใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งอาศัยแนวคิดและทฤษฎี
ในเรื่องทุน (Capital) รสนิยม (Taste) ฮาบิทัส (Habitus) การบริโภคสัญญะ (Consumption of signs) และอัตลักษณ์
(Identities) ผลการศึกษา พบว่าสามารถจำ�แนกความแตกต่างของคนในชนชั้นต่างๆ ได้จากการบริโภค และผู้บริโภคก็
จะรับรู้ตำ�แหน่งของตนเองผ่านโครงสร้างลำ�ดับชั้นของสินค้าที่ตนเองเลือกใช้ ทั้งนี้ สำ�หรับการบริโภคกระเป๋าแบรนด์เนม
ของชนชั้นสูง พบว่ามีการแบ่งแยกออกเป็นผู้ดีเก่าและเศรษฐีใหม่ โดยผู้ดีเก่าเป็นผู้มีต้นทุนทางเศรษฐกิจ สัญลักษณ์ และ
วัฒนธรรม ทำ�ให้มีความคุ้นเคยและมีรสนิยมในการเลือกกระเป๋าแบรนด์เนมที่มีความหรูหรา (Taste of Luxury) แบบ
Limited Edition หรือ Exclusive Luxury เพื่อตอบสนองความต้องการสร้างอัตลักษณ์ให้แตกต่างจากผู้ดีเก่าด้วยกันเอง
และชนชั้นอื่นๆ ที่มีลำ�ดับตํ่ากว่า ในขณะที่เศรษฐีใหม่ เลือกกระเป๋าแบรนด์เนมแบบ Popular Luxury นั่นคือการเลือก
ยี่ห้อ รุ่น ที่มีราคาแพง และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อให้คนอื่นรับรู้ว่าตนเองเป็นผู้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดี
คำ�สำ�คัญ: การบริโภคสัญญะ, อัตลักษณ์,รสนิยม, ฮาบิทัส

Abstract

“Consumption of signs of upper-class’s brand name bags” was a Qualitative Research. The
objectives of this research were to study and analyze the consumption of signs and identities of upper
class that used the brand name bags by textual analysis from various media, including magazines, social
media, Instagram and TV series combined with the in-depth interviews. The study relies on concepts
and theories on Capital, Taste, Habitus, The Signs of Consumptions, and Identities. The findings indicated
that we can differentiate people’s classe saccording to their consumptions. Consumers knew their class
positions from brand’s choosing. In this study, It way found that the upper-class people were divided
into two groups: the new rich and the old rich. The old rich have already contained capital, signs and culture,
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รมยสาร

making them familiar with brand name bags.
Additionally, their tastes of luxury existed for
buying the limited edition or exclusive luxurious
items to differentiate their identities from even
their class and lower class to maintain their
socio-economic class. While the new rich have
capital but lack of signs and cultures, unfamiliar
with choosing brand name bags. As a result, their
taste of luxury way considered as popular luxury,
meaning they will buy the one according to brands
and models which were expensive and well-known
to make others know their socio-economic
statuses.
Keywords: Consumption of signs, Identities, Taste,
Habitus

บทนำ�

ในสมัยก่อนชนชั้นของคนไทยเป็นลักษณะที่
ได้รบั มรดกตกทอดจากสังคม “ศักดินา” มากกว่าเจ็ดร้อยปี
โดยมีการแบ่งชั้นวรรณะของบุคคล (ไพฑูรย์ เครือแก้ว
ณ ลำ�พูน, 2518 : 75) เป็นอันดับต่างๆ ต่อมาเมื่อเกิด
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 แม้ในเวลานัน้ ไทยไม่ได้เข้าร่วมสงคราม
โดยตรง แต่กไ็ ด้รบั ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา
และเกิดเรียกร้องให้เปลีย่ นเกณฑ์การจัดลำ�ดับชัน้ ทางสังคม
จนส่งผลให้แนวคิดเรือ่ งผูด้ เี ก่าแต่ก�ำ เนิดเริม่ กลายเป็นคำ�เก่า
ขณะที่คำ�ว่า “คนชั้นกลาง และผู้ดีใหม่” ได้ถือกำ�เนิดขึ้น
(ตรีศิลป์ บุญขจร, 2523 : 98-99) ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว
ทำ�ให้ชนชั้นสูงจำ�นวนหนึ่งไม่สามารถปรับตัวและรักษา
สถานภาพตนเองไว้ได้ ทำ�ให้สมาชิกสมาคมบรรดาศักดิ์
หรือ “ผู้ดี” เริ่มหมดฐานะลงจึงได้นำ�เอาคุณธรรม กริยา
มารยาทผู้ดี และความรู้ทางวัฒนธรรมที่ตนมีมาแบ่งแยก
ตนเองออกจากบุคคลอื่น ส่วนคนกลุ่มใหม่ที่มั่งคั่งแต่ไม่มี
ตระกูลก็เติบโตขึ้น ซึ่งคนเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับจึง
แสวงหาความชอบธรรมด้วยการครอบครองวัตถุที่เคยเป็น
สัญลักษณ์ของชนชั้นสูง ซึ่งสังคมในขณะนั้น จึงเต็มไปด้วย
การแข่งขันต่อสู้ทางชนชั้น

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559

นอกจากนีก้ ารเปลีย่ นโลกทัศน์ของชนชัน้ สูงยังได้
ปฏิวัติการบริโภคในสังคมไทย จากเดิมเคยให้ความสำ�คัญ
กับชาติตระกูล โดยการสัง่ สมวัตถุทางสัญลักษณ์ มาสูก่ ารให้
ความสำ�คัญกับสิง่ ใหม่ที่ “ทันสมัย” “ตามแฟชัน่ ” จนทำ�ให้
ความแตกต่างของวัตถุทางสัญลักษณ์ระหว่างชนชัน้ สูงและ
คนกลุม่ ใหม่เริม่ ไม่แตกต่างกันอีกต่อไป การบริโภคจึงกลาย
เป็นกิจกรรมของมวลชนจนทำ�ให้เกิดการต่อสู้ช่วงชิงพื้นที่
ทางวาทกรรมของรสนิยมที่ “ดี” และ “สูง” ในขณะที่รูป
แบบและสัญลักษณ์ของคนชั้นสูงยังคงใช้มูลค่าสิ่งของมา
เป็นตัวบ่งชี้ความแตกต่างของกลุ่ม (สมรักษ์ ชัยสิงห์กานา
นนท์, 2544 : 201) ดังนั้นคนในสังคมบริโภคนิยมจึงใช้การ
บริโภคสินค้าต่างๆ เป็นตัวสื่อสาร (Communication)
เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของสถานะทางชนชั้นนั่นเองจากที่
กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจว่าในบรรดาสินค้าที่สามารถสะท้อน
รสนิยมความหรูหราได้นั้น กระเป๋าแบรนด์เนมก็เป็นสินค้า
อย่างหนึง่ ทีถ่ กู ผูบ้ ริโภคบางกลุม่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการบอก
สถานภาพ (Status) รสนิยม (Taste) รวมถึงแสดงความ
เหนือหรือความโดดเด่นกว่าผู้อื่น โดยมีพื้นฐานอยู่ที่ความ
ปรารถนาและความพึงพอใจ ซึ่งตามแนวคิดของปิแอร์ บูดิ
เยอร์ (Pierre Bourdieu) มองว่าแค่ทุนทางเศรษฐกิจยังไม่
ได้เป็นตัวแปรทีเ่ พียงพอในการรักษา/ดำ�รงอยู/่ เลือ่ นชนชัน้
จำ�เป็นต้องมีทุนทางวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณ์ด้วย
(สุภางค์ จันทวานิช และรุง้ นภา ยรรยงเกษมสุข, 2549 : 251)
นอกกจากนี้ การที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
กระเป๋าแบรนด์เนมของชนชัน้ สูงนัน้ ก็เนือ่ งมาจาก ในชนชัน้
ของสังคมไทยมีการแบ่งชนชั้นออกเป็น ชนชั้นสูง ชนชั้น
กลาง และชนชั้นล่าง ซึ่งชนชั้นสูงจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่บน
ยอดพีระมิดที่มีจำ�นวนน้อยที่สุดในสังคมไทยแต่มีอำ�นาจ
มากที่สุด และทุกครั้งที่คนกลุ่มนี้มีการเคลื่อนไหวก็มักจะ
ส่งผลกระทบกับกลุ่มชนชั้นอื่นๆ ฉะนั้น การทำ�ความเข้าใจ
คนกลุม่ นีจ้ งึ มีความจำ�เป็นอย่างมากอันเนือ่ งมาจากคนกลุม่
นี้เป็นฟันเฟืองตัวใหญ่ของสังคม อีกทั้งยังเป็นกลุ่มคนที่ได้
รับการยอมรับให้เป็นแม่แบบในด้านต่างๆแต่ทว่าชนชั้นสูง
หรือกลุ่มที่เรียกว่า Upper class ก็มีการแบ่งแยกกันออก
เป็น ผู้ดีเก่า กับ เศรษฐีใหม่ (คนรวยใหม่) ซึ่งการบริโภค
กระเป๋าแบรนด์เนมจะเป็นตัวจำ�แนกคนทั้ง 2 กลุ่ม ดัง
นั้น การเลือกใช้กระเป๋าแบรนด์เนมของชนชั้นสูงก็เปรียบ

ROMMAYASAN 23

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

เสมือนสงครามการปะทะกันในการแสดงออกผ่านรสนิยม
เพื่อจัดลำ�ดับชั้นของการบริโภคสูงตํ่าอย่างไม่เท่าเทียมกัน
การเลือกยี่ห้อ ระดับราคา วัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บกระเป๋า
ที่แตกต่างกันอาจทำ�ให้ชนชั้นสูงที่ต่างระดับกันไม่สามารถ
ครอบครองกระเป๋าบางรุ่นได้ เพราะข้อจำ�กัดทางต้นทุน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมได้เข้ามาเป็นตัวกำ�หนดการ
เลือกใช้กระเป๋า ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่ามีประเด็นที่ชวน
ให้ศึกษาอยู่หลายประเด็น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาการบริโภคสัญญะของกลุ่มชนชั้น
สูงที่ใช้กระเป๋าแบรนด์เนม
2. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชนชั้นสูงที่เป็น
เจ้าของกระเป๋าแบรนด์เนม

ขอบเขตการวิจัย

1. การใช้การศึกษาตัวบท (Textual Analysis)
เป็นการวิเคราะห์ความหมายการใช้กระเป๋าแบรนด์เนม
ของชนชั้นสูงจากรูปภาพรวมถึงบทสัมภาษณ์หรือข้อความ
ที่ปรากฏในสื่อนิตยสารสื่ออินสตาแกรม และสื่อละคร
โทรทัศน์ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2556 – 30 เม.ย. 2557
เนื่องจากเป็นช่วง Hi-season และมีเทศกาล อาทิ ลอย
กระทง, Christmas, ปีใหม่, Valentine เป็นต้น
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) เป็นการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าของ
หรือพนักงานขายกระเป๋าแบรนด์เนมของแท้และของเลียน
แบบในเขตกรุงเทพฯ จำ�นวน 13 คน โดยร้านที่คัดเลือกมา
ตั้งอยู่แถวสยาม เซ็นทรัลลาดพร้าว ตลาดหลังการบินไทย
เป็นต้น เนื่องจากเป็นแหล่งจำ�หน่ายกระเป๋าแบรนด์เนม

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. การใช้การวิเคราะห์ตวั บท (Textual Analysis)
ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
		 1.1 การศึกษาตัวบทจากนิตยสารสตรีจ�ำ นวน
4 ฉบับ คือ นิตยสารพลอยแกมเพชร นิตยสารสกุลไทย
นิตยสารทีวีพลู นิตยสารกอสซิป
		 1.2 การศึกษาตัวบทในสื่ออินสตาแกรม จาก

กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูด้ เี ก่า จำ�นวน 5 คน คือ ม.ร.ว. ปิยาภัสร์
ภิรมย์ภกั ดี (คุณหญิงต้น), ม.ร.ว. ศรีค�ำ รุง้ ยุคล (คุณแมงมุม),
ม.ล. ทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์, จณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์ (แบม),
ภัสสร บุรณศิริ (โมเม) และกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเศรษฐีใหม่
จำ�นวน 5 คน คือ นายศุภชัย ศรีวิจิตร (เอ), นางสาวสุธีวัน
ทวีสิน (ใบเตย อาร์สยาม), นางบงกช คงมาลัย (ตั๊ก), นาย
ภัทรพล พึ่งบุญพระ, นางนวลพรรณ ลํ่าซำ�
		 1.3 การศึกษาตัวบทผ่านละครโทรทัศน์ที่
มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของชนชั้นสูง ซึ่งเป็นผู้ดีเก่า
และเศรษฐีใหม่ทใี่ ช้กระเป๋าแบรนด์เนม หรือมีฉากทีใ่ ห้ความ
สำ�คัญกับกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นองค์ประกอบสำ�คัญ ซึ่ง
จากการสำ�รวจมีละครทีม่ เี นือ้ หาดังกล่าวอยูจ่ �ำ นวน 3 เรือ่ ง
คือ ดอกส้มสีทอง แรงเงา และอุบัติเหตุ
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าของร้านและพนักงานขายกระเป๋า
แบรนด์เนม โดยอาศัยแบบสัมภาษณ์ในการสอบถามเกี่ยว
กับพฤติกรรมการเลือกซื้อและใช้กระเป๋าแบรนด์เนมของ
กลุ่ มชนชั้ น สู ง ที่ เ ป็ น กลุ่ มผู้ ดี เ ก่ า และเศรษฐี ใ หม่ ซึ่ ง การ
สัมภาษณ์จะเป็นการพูดคุยซักถามในช่วงเวลาต่างๆ ทีก่ ลุม่
เป้าหมายสะดวก ผ่านการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ อาจ
เป็นการสนทนาระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง 1 คน หรือ
ในลักษณะผู้วิจัยกับกลุ่มตัวอย่างหลายคน

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. การศึกษาตัวบท (Textual Analysis) ผ่าน
สื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อนิตยสาร สื่ออินสตาแกรม และสื่อละคร
โทรทัศน์ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายของชนชั้น
สูงที่เป็นผู้ดีเก่าและเศรษฐีใหม่ว่ามีการนำ�เสนอกระเป๋าแบ
รนด์เนมของตนเองในรูปแบบใด มีท่าทางและอิริยาบถวิธี
การถือ/สะพายกระเป๋าแบรนด์เนมแบบไหน รวมไปถึงมี
รสนิยมในการพิจารณายี่ห้อ รูปทรง การออกแบบกระเป๋า
อย่างไร ฯลฯ
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth
Interview) แบบไม่เป็นทางการ คือวิเคราะห์ค�ำ ตอบของกลุม่
ตัวอย่างทีเ่ ป็นเจ้าของร้านหรือพนักงานขายกระเป๋าแบรนด์เนม
ของแท้และของเลียนแบบ ซึง่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั จะนำ�
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แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับเรือ่ งการบริโภคเชิงสัญญะ (Consumption of sign) ตรรกะการบริโภค (Logic of Consumption)
ทุน (Capital) รสนิยม (Taste) ฮาบิทสั 1 (Habitus) และอัตลักษณ์ (Identity) มาใช้ในการตีความหมาย

ผลการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีท้ �ำ การวิเคราะห์ตวั บทจาก สือ่ 3 ประเภท ได้แก่ สือ่ นิตยสาร สือ่ อินสตาแกรมและสือ่ โทรทัศน์ โดยที่
ตัวบทหรือภาพทีป่ รากฏในสือ่ นิตยสารนัน้ พบว่า ปรากฎภาพผูด้ เี ก่าและเศรษฐีใหม่ก�ำ ลังถือ/สะพาย ฯลฯ กระเป๋าแบรนด์เนม
ไม่ชดั เจนนัก เนือ่ งจากกระเป๋าแบรนด์เนมอาจไม่ได้ถกู กำ�หนดให้เป็นจุดเด่นหรือจุดเป็นโฟกัสของภาพ ซึง่ มีแนวโน้มเป็นไปได้
ว่าทางนิตยสารน่าจะให้ความสำ�คัญกับการถ่ายภาพบุคคลเป็นหลัก ผนวกกับบุคคลทีป่ รากฏในคอลัมน์บางส่วนอยูใ่ นชนชัน้ สูง
อยูแ่ ล้ว จึงอาจไม่จ�ำ เป็นต้องอาศัยกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นเครือ่ งมือในการยกระดับสถานภาพทางสังคม (Status)
ในขณะทีเ่ มือ่ วิเคราะห์ตวั บทหรือภาพทีป่ รากฏในสือ่ อินสตาแกรมจะพบว่า กลุม่ ผูด้ เี ก่าแม้สว่ นใหญ่จะใช้กระเป๋า
แบรนด์เนมยี่ห้อที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ขณะเดียวกันก็ให้ความสำ�คัญกับกระเป๋าที่มีลักษณะพิเศษ บางครั้งก็
เลือกกระเป๋าแบรนด์เนมทีค่ นทัว่ ไปไม่สามารถครอบครองได้ ซึง่ อาจเป็นไปได้วา่ ผูด้ เี ก่าไม่จ�ำ เป็นต้องใช้กระเป๋าเพือ่ ยกระดับ
ฐานนะแต่ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเพือ่ ธำ�รงรักษาชนชัน้ ทางเศรษฐกิจสังคมให้กบั ตนเอง ส่วนอิรยิ าบถในการถือ/สะพาย ฯลฯ
กระเป๋าแบรนด์เนมของผู้ดีเก่า พบว่า เป็นแบบมาตรฐานสากลทั่วไป เช่น การถือคล้องแขน การสะพายข้าง โดยไม่ได้เน้น
หรือตั้งใจหันกระเป๋าเพื่อแสดงให้เห็นแบรนด์ยี่ห้อกระเป๋าอย่างจงใจมากนัก

ภาพที่ 1 กลุ่มผู้ดีเก่ากับการใช้กระเป๋าแบรนด์เนม
ในทางกลับกัน กลุ่มเศรษฐีใหม่แต่เดิมไม่ได้เป็นคนชนชั้นสูงมาแต่กำ�เนิด และไม่ได้มีความคุ้นเคยกับกระเป๋า
แบรนด์เนมมากนัก จึงนิยมใช้กระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อกับรุ่นที่กำ�ลังได้รับความนิยมและรู้จักเป็นการทั่วไป นอกจากนี้มัก
ถ่ายภาพตนเองขณะถือกระเป๋าแบรนด์เนมโดยมีการโพสท่าแบบตั้งใจนำ�เสนอกระเป๋าอย่างเด่นชัด ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
ต้องการเสียดสีประชดประชันและยกระดับสถานะ (Status) ของตนเองให้เทียบเท่ากับผู้ดีเก่า

ภาพที่ 2 ภาพกลุ่มตัวอย่างกำ�ลังโพสต์ท่าแบบตั้งนำ�เสนอกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างจงใจ
1

จริตที่บุคคลได้สั่งสมลงไปในตนเองโดยไม่รู้ตัว (ที่มา: แนวความคิดฮาบิทัสของปิแอร์บูร์ดิเยอกับทฤษฎีทางมานุษยวิทยา, 2555)
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ส่วนการวิเคราะห์สอื่ ละครโทรทัศน์ พบว่า การใช้
กระเป๋าแบรนด์เนมของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ดีเก่ามักครอบ
ครองกระเป๋าแบรนด์เนมจำ�นวนไม่มากนัก โดยตลอดทั้ง
เรือ่ งอาจปรากฏภาพกระเป๋าแบรนด์เนมเพียง 1-2 ใบ ขณะ
ที่กลุ่มตัวอย่างเศรษฐีใหม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมในครอบ
ครองจำ�นวนมากทั้งในแง่ยี่ห้อ และรุ่น โดยครอบคลุมทั้ง
ระดับ Hi-End ไปจนถึงระดับ Hi-Street ซึ่งอาจมีแนว
โน้มเป็นไปได้ว่าแต่เดิมเศรษฐีใหม่ไม่ได้มีความคุ้นเคยกับ
กระเป๋าแบรนด์เนมมากนัก จึงเลือกวัตถุทางวัฒนธรรม
มาครอบครองจำ�นวนมากเป็นพิเศษ ส่วนในแง่ของฉาก
หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเป็นผลจากระเป๋าแบรนด์เนม
มีจำ�นวนไม่มากนัก แต่ก็สามารถจำ�แนกได้อยู่ 2 ลักษณะ
คือ 1. ฉากที่มีการกล่าวถึงกระเป๋าแบรนด์เนมโดยตรง
และกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นองค์ประกอบสำ�คัญในฉากนั้น
อาทิ ฉากแย่งกระเป๋าแบรนด์เนม ฉากกำ�ลังซื้อกระเป๋าแบ
รนด์เนม และฉากมอบกระเป๋าแบรนด์เนมเพือ่ ขอให้กระทำ�
การบางอย่างทดแทน 2. ฉากละครที่ไม่ได้มีการกล่าวถึง
กระเป๋าแบรนด์เนมโดยตรง และกระเป๋าแบรนด์เนมไม่
ได้มีบทบาทหรือส่งผลต่อเรื่องราวในฉากนั้น อาทิ ฉากตัว
ละครใช้กระเป๋าแบรนด์เนมในชีวิตประจำ�วัน ซึ่งกระเป๋า
แบรนด์เนมทำ�หน้าทีเ่ ป็นอุปกรณ์ประกอบฉากของตัวละคร
เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์จากสื่อทั้ง 3 ประเภท พบว่า ชนชั้นสูงที่เป็น
ผูด้ เี ก่าไม่ได้ใช้สนิ ค้ากระเป๋าแบรนด์เนมเพือ่ อรรถประโยชน์
ใช้สอยเพียงอย่างเดียว แต่ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมในเชิง
สัญญะเพื่อสื่อสารในสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ การสื่อสารเพื่อธำ�รง
รักษาชนชั้นหรือเพื่อนำ�เสนอให้สาธารณชนรับรู้ถึงความ
แตกต่างทางชนชั้นของกลุ่มตนเองและชนชั้นอื่นๆ ที่มี
ลำ�ดับตํ่ากว่า ผนวกกับใช้กระเป๋าแบรนด์เนมในการสร้าง
คุณค่าและความหมายให้กับตัวเอง ส่วนในกลุ่มชนชั้นสูงที่
เป็นเศรษฐีใหม่จะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเพื่อ “ยกระดับ”
หรือ “ขยับ” ชนชั้นตนเองให้มีฐานะสูงกว่าคนชนชั้นล่าง
และชนชั้นกลาง ทำ�ให้เศรษฐีใหม่เกิดความรู้สึกเป็นกลุ่ม
เดียวกันกับชนชัน้ สูงคนอืน่ ๆ และในบางครัง้ เศรษฐีใหม่บาง
คนก็จะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเป็นเครื่องมือในการเสียดสี
ประชดประชันเย้ยหยันชนชั้นสูงที่เป็นผู้ดีเก่า และยังใช้
กระเป๋าแบรนด์เนมเป็นอาวุธในการต่อสู้หรือต่อรองทาง

ชนชั้นกับชนชั้นสูงคนอื่นๆ ซึ่งจากที่กล่าวมาสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1) เพื่อศึกษาการบริโภคสัญญะของกลุ่ม
ชนชั้นสูงที่ใช้กระเป๋าแบรนด์เนม
ส่วนวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์
ของกลุ่มชนชั้นสูงที่เป็นเจ้าของกระเป๋าแบรนด์เนมนั้นผล
การวิเคราะห์จากสื่อทั้ง 3 ประเภท พบว่า กลุ่มชนชั้นสูงที่
เป็นผู้ดีเก่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีความมั่นใจในสถานภาพและ
ชาติตระกูลของตนเอง มีรสนิยมสูง จริตและการแสดงออก
ถึงความเป็นผู้ดีเก่ามีความเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังมีความ
โดดเด่นและแตกต่างจากชนชัน้ สูงทีเ่ ป็นเศรษฐีใหม่ท�ำ ให้คน
กลุ่มนี้เลือกบริโภคกระเป๋าแบรนด์เนมเพื่อการสร้างความ
แตกต่าง (Distinction) เช่น เลือกใช้กระเป๋าที่มีลักษณะ
พิเศษ ส่วนอัตลักษณ์ของเศรษฐีใหม่ พบว่า เป็นกลุ่มคนที่
มีความมัน่ ใจในตนเองสูงเช่นกัน และมักจะมีการแสดงออก
ในเชิงเสียดสีและประชดประชัน และเป็นกลุม่ คนทีม่ กั จะนำ�
เสนอความเป็นเศรษฐีใหม่ของตนเองอยู่เสมอ จึงเลือกใช้
กระเป๋าทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั เป็นการทัว่ ไป และตัง้ ใจนำ�เสนอกระเป๋า
อย่างเด่นชัด ซึ่งอัตลักษณ์ทั้งหมดของชนชั้นสูงนั้นสามารถ
สะท้อนให้เห็นได้จากการเลือกบริโภคกระเป๋าแบรนด์เนม
นัน่ เอง และจากผลการวิจยั ทีก่ ล่าวมาผูว้ จิ ยั จะนำ�เสนอการ
อภิปรายผลในลำ�ดับต่อไป

อภิปรายผล

ในส่วนของการอภิปรายผลผูว้ จิ ยั จะขออภิปราย
ผลออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนแรกจะเป็นการอภิปรายผล
โดยการเปรียบเทียบให้เห็นคุณสมบัติของสื่อต่างๆ ที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล พร้อมมีรูปภาพประกอบการบรรยาย ขณะ
ที่ส่วนที่สอง จะเป็นการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ไว้
ส่วนที่ 1 การอภิปรายผลโดยการเปรียบเทียบให้
เห็นคุณสมบัติของสื่อต่างๆ
ส่วนที่ 2 การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ไว้
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ส่วนที่ 1 การอภิปรายผลโดยการเปรียบเทียบให้เห็นคุณสมบัติของสื่อต่างๆ

ภาพที่ 3 ภาพการเปรียบเทียบคุณสมบัติของสื่อนิตยสาร สื่ออินสตาแกรม และสื่อละครโทรทัศน์
จากภาพการเปรียบเทียบคุณสมบัติของสื่อทั้ง 3 ชนิด สามารถสรุปได้ดังนี้
สื่อนิตยสาร เป็นสื่อที่นำ�เสนอเรื่องราวของชนชั้นสูงที่เป็นทั้งผู้ดีเก่าและเศรษฐีใหม่ โดยชนชั้นสูงทั้ง 2 กลุ่ม
อาศัยพื้นที่ของนิตยสารเพื่อสร้างความหมายอัตลักษณ์ให้กับตนเองและเป็นตัวละครที่แสดงจริงในนิตยสารด้วย กล่าวคือ
กลุ่มตัวอย่างอาจมีการโพสต์ท่าถ่ายภาพในอิริยาบถต่างๆ แต่มิได้เป็นผู้คัดเลือกรูปภาพหรือเป็นผู้นำ�เสนอภาพถ่ายด้วย
ตนเอง โดยภาพจะถูกนำ�เสนอหรือไม่และถูกนำ�เสนอในแง่มุมไหนก็ขึ้นอยู่กับช่างภาพ บรรณาธิการ คนเขียนคอลัมน์ ฯลฯ
เป็นต้น นอกจากนีใ้ นสือ่ นิตยสารมักให้ความสำ�คัญกับบุคคลทีป่ รากฏในคอลัมน์ตา่ งๆ จึงพบภาพของชนชัน้ สูงทีใ่ ช้กระเป๋า
แบรนด์เนมไม่มากนัก ทัง้ นีใ้ นส่วนของนิตยสารสกุลไทยและนิตยสารพลอยแกมเพชรนัน้ พบว่า ชนชัน้ สูงทีเ่ ป็นผูด้ เี ก่าใช้พนื้ ที่
ของสื่อนิตยสารในการธำ�รงรักษาชนชั้น และช่วยสร้างความแตกต่างให้กับตนเอง ขณะที่นิตยสารกอสซิป และนิตยสาร
ทีวีพูลกลุ่มชนชั้นสูงที่เป็นเศรษฐีใหม่จะใช้พื้นที่ของนิตยสารในการการเสียดสีประชดประชันและเพื่อยกระดับฐานะให้กับ
ตนเอง
สื่ออินสตาแกรม เป็นสื่อที่นำ�เสนอเรื่องราวของชนชั้นสูงทั้ง 2 กลุ่ม โดยผู้ดีเก่าและเศรษฐีใหม่จะอาศัยสื่ออินส
ตาแกรมสร้างอัตลักษณ์ให้ตนเองในแง่ที่ว่า “นอกจากจะบอกว่าเราเป็นใครแล้วเรายังอยากให้คนอื่นมองเราอย่างไรด้วย”
รวมถึงใช้สื่ออินสตาแกรมในการสร้างคุณค่าและความหมายให้กับตัวเอง ซึ่งการปรากฏภาพของชนชั้นสูงจะปรากฏตัวใน
ฐานะเป็นตัวแสดงจริง (Actor) กล่าวคือ กลุ่มชนชั้นสูงจะนำ�เสนอภาพถ่ายด้วยตัวเอง ซึ่งการนำ�เสนอภาพดังกล่าวอาจ
เป็นการนำ�เสนอในแง่มุมที่ชนชั้นสูงอยากจะนำ�เสนอ (ซึ่งในความเป็นจริงอาจไม่ได้เป็นอย่างในภาพก็ได้) ตัวอย่างเช่น
พยายามนำ�เสนอว่าตนเองเป็นผู้ที่มีฐานะรํ่ารวยเป็นมหาเศรษฐี แต่ในความเป็นจริงอาจเป็นผู้มีฐานะดีเท่านั้น ทั้งนี้การ
เลือกใช้กระเป๋าแบรนด์เนมของชนชัน้ สูงจะมีความแตกต่างกันคือ กระเป๋าแบรนด์เนมไม่ได้เป็นสินค้าทีใ่ ช้ส�ำ หรับบริโภคเพือ่
อรรถประโยชน์เพียงอย่างเดียว สอดคล้องกับแนวคิดของปิแอร์ บูดเิ ยอร์ (Pierre Bourdieu) ซึง่ มองว่าแค่ทนุ ทางเศรษฐกิจ
ยังไม่ได้เป็นตัวแปรทีเ่ พียงพอในการรักษา/ดำ�รงอยู/่ เลือ่ นชนชัน้ จำ�เป็นต้องมีทนุ ทางวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณ์ดว้ ย (สุภางค์
จันทวานิช และรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2549 : 251) ดังนั้นในกรณีนี้เศรษฐีใหม่จึงเลือกใช้กระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อที่เป็นที่
รู้จักในวงกว้าง เพื่อต้องการสื่อสารให้รับรู้ว่าตนเองมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีเหมือนกับกลุ่มผู้ดีเก่านั่นเอง

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

สือ่ ละครโทรทัศน์ เป็นสือ่ Mass Media ทีส่ มมุติ
เรื่องราวของโลกจินตนาการแต่สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงใน
สังคม (มันคือโลกความไม่จริงทีถ่ า่ ยทอดโลกความเป็นจริง)
โดยสื่อละครโทรทัศน์เป็นสื่อที่คนอื่นสร้างและคนอื่นเล่น
ดังนั้นการถ่ายทอดเรื่องราวในละครโทรทัศน์จึงต้องอาศัย
ตัวละครที่สวมบทบาทของคนในชีวิตจริงให้ออกมาชัดเจน
ที่สุดเพื่อนำ�เสนอให้กับผู้ชมได้รับรู้และเข้าใจตัวละครได้
มากที่สุด ตัวอย่างเช่น ตัวละครที่เป็นผู้ดีเก่าในละครเรื่อง
ดอกส้มสีทอง ผูด้ เี ก่าจะต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ ป็นผูด้ แี บบสุภาพ
เรียบร้อยมาก เป็นต้น แต่ในชีวติ จริงผูด้ เี ก่าอาจไม่จ�ำ เป็นคน
ที่สุภาพเรียบร้อยก็ได้
ส่วนที่ 2 การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ไว้
จากการศึ ก ษาเรื่ อ ง “การบริ โ ภคสั ญ ญะ
กระเป๋าแบรนด์เนมของชนชั้นสูง” ในครั้งนี้ สิ่งที่ผู้วิจัย
ได้ จ ากการศึ ก ษาคื อ ได้ เ ห็ น ปรากฏการณ์ ท างสั ง คมว่ า
กระเป๋าแบรนด์เนมไม่ได้เป็นสินค้าที่ใช้สำ�หรับบริโภคเพื่อ
อรรถประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่เป็นสินค้าเชิงสัญญะ
ที่มีความหรูหรา ราคาแพง และนำ�เข้าจากต่างประเทศที่
สามารถแสดงสถานภาพและเกียรติยศของผูใ้ ช้ได้ นอกจากนี้
ในสิ น ค้ า กระเป๋ า แบรนด์ เ นมก็ มี ก ารแบ่ ง ระดั บ ชั้ น ออก
เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมระดับสูง (Hi-End) และกระเป๋า
แบรนด์เนมระดับทั่วไป (Hi-Street) อันเป็นผลมาจากการ
ที่ดีไซเนอร์ผู้ผลิตนักโฆษณา ได้กำ�หนดยี่ห้อ ระดับราคา
วัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บกระเป๋าแบรนด์เนมไม่เหมือนกัน
เพื่อใส่ความหมาย (สัญญะ) อะไรบางอย่างลงไปในสินค้า
และเพือ่ สร้างความแตกต่างให้กบั ผูใ้ ช้กระเป๋า โดยผูบ้ ริโภค
จะรั บ รู้ ตำ � แหน่ ง แห่ ง ที่ ข องตนเองผ่ า นโครงสร้ า งลำ � ดั บ
ชั้นของกระเป๋าที่เขาเลือกใช้ ซึ่งหากมองในมุมของปิแอร์
บูดิเยอร์ (Pierre Bourdieu) จะพบว่าข้อมูลการศึกษาใน
ครั้งนี้ได้สะท้อนบริบทชนชั้นของสังคมไทยว่า ไม่ได้มีการ
แบ่งแยกชนชั้นออกเป็นชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง ชนชั้นล่าง
เท่านั้น แต่ในความเป็นชนชั้นสูงก็ยังมีการแบ่งออกเป็นผู้ดี
เก่าและเศรษฐีใหม่ โดยจำ�แนกจาก “รูปแบบการบริโภค”
ซึง่ สะท้อนผ่านการเลือกใช้กระเป๋าแบรนด์เนมของคนชนชัน้
สูงทัง้ 2 กลุม่ นัน่ เอง นอกจากนีป้ ระเด็นเรือ่ งของทุนก็ถอื เป็น
ประเด็นหนึง่ ทีใ่ ช้ในการจำ�แนกชนชัน้ ได้เป็นอย่างดีซง่ึ บูรด์ เิ ยอ
มองว่า ทุกวันนี้ทุนทางเศรษฐกิจเป็นตัวจำ�แนกคนได้ว่า
เราเป็นใคร แต่ก็สามารถจำ�แนกได้แค่ในระดับหนึ่งเท่านั้น

ROMMAYASAN 27
เพราะหากมีเงินแต่ขาดต้นทุนทางวัฒนธรรม (รสนิยม, ฮาบิทสั ,
ความรู้ เรื่ อ งสิ น ค้ า ทางวั ฒ นธรรม ฯลฯ) และทุ น ทาง
สัญลักษณ์ (นามสกุล, บารมี, สถานภาพ, ชื่อเสียง หรือการ
ได้รับความยกย่อง) ก็อาจเข้าถึงกระเป๋าแบรนด์เนมบางรุ่น
บางยี่ห้อไม่ได้ ดังนั้น ปัจจัยทางเศรษฐกิจอาจไม่ใช่ตัวแปร
เดียวต้องมีทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม และทุน
ทางสัญลักษณ์ด้วย เพราะทุนเหล่านี้จะช่วยอธิบายได้ว่า
ใครเป็นใครได้อย่างชัดเจน ซึ่งทุนทางเศรษฐกิจจะเป็นจุด
ร่วมกัน แต่ทนุ ทางวัฒนธรรม และทุนทางสัญลักษณ์จะเป็น
ตัวช่วยจำ�แนกผูด้ เี ก่าและเศรษฐีใหม่ออกจากกันนัน่ เอง ซึง่
แสดงให้เห็นว่า การรักษา/ดำ�รงอยู/่ เลือ่ นชนชัน้ จำ�เป็นต้องมี
ทุนทางวัฒนธรรมและทุนสัญลักษณ์ดว้ ย (สุภางค์ จันทวานิช
และรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2549: 251)
ส่วนรสนิยมในการเลือกใช้กระเป๋าแบรนด์เนม
นั้น ผู้ดีเก่านอกจากจะมีต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ดีแล้ว ยังมี
ต้นทุนสัญลักษณ์ “ชาติกำ�เนิด” ที่อยู่ในชนชั้นสูงทำ�ให้ผู้ดี
เก่าอาจมีบารมีมากกว่าชนชั้นอื่นๆ อีกทั้งยังมีต้นทุนทาง
วัฒนธรรมนั่นคือการได้รับการหล่อหลอมทางครอบครัว
และสังคมมาเป็นอย่างดี จึงมีแนวโน้มที่คุ้นเคยกับการใช้
กระเป๋าแบรนด์เนมค่อนข้างมาก ทำ�ให้มคี วามสามารถและ
มีความรอบรู้ในการเลือกใช้กระเป๋าแบรนด์เนม อันเป็นผล
ทำ�ให้กลุ่มคนเหล่านี้มีรสนิยม (Taste) ในการเลือกกระเป๋า
แบรนด์เนมยี่ห้อ รุ่น ยอดนิยมหรือเป็นที่รู้จักแล้ว คนกลุ่ม
นี้ยังให้ความสำ�คัญกับการบริโภคกระเป๋าแบรนด์เนมที่คน
ทั่วไปไม่สามารถครอบครองได้ เพราะติดข้อจำ�กัดในเรื่อง
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสัญลักษณ์
อย่างการเลือกใช้กระเป๋าที่มีลักษณะพิเศษ อาทิเช่น มี
ลวดลายเป็นเอกลักษณ์ มีการจัดทำ�ขึ้นในวาระพิเศษ หรือ
รุ่นที่ผลิตจำ�นวนจำ�กัด (Limited Edition) เพื่อเป็นการ
แสดงออกว่าตนเองมีรสนิยมแบบ Limited Edition หรือ
Exclusive Luxury และต้องการสร้างอัตลักษณ์ (Identity)
ดังนั้น การบริโภคกระเป๋าแบรนด์เนมจึงเป็นการบริโภค
เพื่อการสร้างความแตกต่าง (Distinction) หรือการบริโภค
เพื่อให้เราต่างจากคนกลุ่มอื่นๆ ในสังคม และต้องการใช้
กระเป๋าแบรนด์เนมเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการแสดงถึง
การ “ต่อสู้” เพื่อ “ธำ�รงรักษา” ชนชั้นทางเศรษฐกิจสังคม
(Social/Economic Class)
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ในขณะทีช่ นชัน้ สูงทีเ่ ป็นเศรษฐีใหม่ไม่ได้มตี น้ ทุน
ทางสัญลักษณ์ของความเป็นคนชนชั้นสูงมาตั้งแต่ต้น หาก
แต่ภายหลังได้ผลักดันตนเองให้มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี
จนเลื่อนสถานะขึ้นมาเป็นชนชั้นสูง แต่เนื่องจากอาจเป็นผู้
ที่ไม่มีทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสัญลักษณ์ เศรษฐีใหม่
กลุ่มนี้จึงไม่มีความคุ้นเคยกับกระเป๋าแบรนด์เนมมากนัก
ทำ�ให้ไม่มีความสามารถในการตัดสิน หรือประเมินคุณค่า
ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีรสนิยมหรือไม่มีรสนิยม (เข้าพวก/ไม่เข้า
พวก) ดังนัน้ จึงมีรสนิยมในการเลือกใช้กระเป๋าแบรนด์เนมที่
มีความหรูหราแบบ Popular Luxury นัน่ คือการเลือกยีห่ อ้
รุ่น ที่มีราคาแพง และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อให้คนอื่น
รับรูว้ า่ ตนเองเป็นผูม้ ฐี านะดี อีกทัง้ ยังใช้กระเป๋าเพือ่ “ยกระดับ”
หรือ“ขยับ”ชนชั้นตนเองให้มีฐานะสูงกว่าคนชนชั้นล่าง
และชนชั้นกลาง ผนวกกับทำ�ให้เศรษฐีใหม่เกิดความรู้สึก
เป็นกลุม่ เดียวกันกับชนชัน้ สูงคนอืน่ ๆ ซึง่ การบริโภคกระเป๋า
แบรนด์เนมดังกล่าว เป็นการบริโภคเพื่อการเลียนแบบ
(Imitation) หรือการบริโภคเพื่อให้เราเหมือนและเป็นเฉก
เช่นเดียวกับคนอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ สังคมเดียวกับเรา (กาญจนา
แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน, 2553 : 467)
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่การสื่อสาร
กระเป๋าแบรนด์เนมของชนชั้นสูงทั้ง 2 กลุ่ม จะพบว่า ผู้ดี
เก่ามีอิริยาบถหรือลักษณะท่าทางที่แสดงออกในการถือ/
สะพายกระเป๋าแบรนด์เนมที่เป็นแบบตามมาตรฐานสากล
ทั่วไป เช่น การถือคล้องแขน การสะพายข้าง โดยไม่ได้เน้น
หรือตัง้ ใจหันกระเป๋าเพือ่ แสดงให้เห็นยีห่ อ้ อย่างจงใจมากนัก
เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้ว่าผู้ดีเก่าเป็นกลุ่มคนที่มีชาติกำ�เนิด
และได้รับการยอมรับ ผนวกกับมีต้นทุนทางสัญลักษณ์และ
ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่คุ้นชินกับกระเป๋าแบรนด์เนมมา
ตัง้ แต่ตน้ จึงส่งผลให้มฮี าบิทสั (Habitus) หรือจริตในการนำ�
เสนอกระเป๋าที่ได้มาจากการเรียนรู้ทางร่างกายโดยใช้เวลา
อบรมบ่มเพาะเป็นเวลานาน จากการขัดเกลาในครอบครัว
หรือในวงสังคมชัน้ สูงจนแทรกซึมเป็นพฤติกรรมทีแ่ สดงออก
มาได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยอากัปกริยาหรือจริตเหล่านั้น
จะไปคล้องจองกับอากัปกริยาหรือจริตของชนชัน้ สูงคนอืน่ ๆ
ที่เคยได้รับการบ่มเพาะในวัยเด็กมาคล้ายๆ กันจึงทำ�ให้
ท่าทางในการถือกระเป๋าในลักษณะดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ
ในชนชัน้ นัน้ และดูเหมือนเป็นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เองโดยธรรมชาติ
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(สุภางค์ จันทวานิชและรุง้ นภา ยรรยงเกษมสุข, 2549 : 243)
ในขณะที่ กลุ่มเศรษฐีใหม่อาจจะเป็นผู้มีต้นทุน
ทางเศรษฐกิจที่ดีอยู่แล้ว หรือเป็นผู้ที่ผลักดันตนเองให้มี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีในภายหลัง แต่ไม่ได้มีต้นทุนด้าน
สัญลักษณ์ทำ�ให้ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม อีกทั้งไม่มี
ต้นทุนทางวัฒนธรรมนั่นคืออาจไม่มีความรอบรู้หรืออาจ
ไม่มีความคุ้นชินกับกระเป๋าแบรนด์เนมมากนัก ทำ�ให้กลุ่ม
ตัวอย่างเศรษฐีใหม่บางคนมีอากัปกริยาหรือจริตในการนำ�
เสนอกระเป๋าแบรนด์เนมของตนเองในลักษณะ “จงใจ”
นำ�เสนอมากเป็นพิเศษ อาทิ มีกระเป๋าแบรนด์เนมจำ�นวน
มากเกินไป ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมครัง้ ละหลายๆ ใบในเวลา
เดียวกัน หรือมีลกั ษณะท่าทางการถือกระเป๋าทีไ่ ม่ใช่ทา่ ทาง
ได้รบั การยอมรับเป็นการทัว่ ไป เช่น จงใจนำ�เสนอหรือตัง้ ใจ
หันกระเป๋าเพื่อให้เห็นยี่ห้อกระเป๋าอย่างชัดเจน เป็นต้น ซึ่ง
จากที่กล่าวมาอาจพิจารณาได้ว่า การนำ�เสนอกระเป๋าใน
ลักษณะดังกล่าว เป็นผลมาจากเศรษฐีใหม่บางคนต้องการ
ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเป็นเครื่องมือในการเสียดสีประชด
ประชันเย้ยหยันชนชั้นสูง อีกทั้งยังใช้กระเป๋าแบรนด์เนม
เป็นอาวุธในการต่อสู้และต่อรองทางชนชั้นกับชนชั้นสูงคน
อื่นๆ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเกิดจากฮาบิทัส (Habitus) เดิม
ที่อยู่ในตัวของผู้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนม กล่าวคือแต่เดิมอาจ
ไม่ได้มีความคุ้นเคยกับกระเป๋าแบรนด์เนมมากนัก เมื่อย
กระดับตนเองมาสู่ชนชั้นสูงแต่อากัปกริยาหรือจริตในการ
ถือ/สะพายกระเป๋านั้นไปสอดคล้องกับสิ่งที่เคยได้รับการ
บ่มเพาะจากครอบครัวในในช่วงวัยเด็ก จึงหล่อหลอม
ให้มีอิริยาบถในนำ�เสนอกระเป๋าแบรนด์เนมแบบ “จงใจ”
นำ�เสนอมากเกินไป
นอกจากนี้ หากมองกระเป๋าแบรนด์เนมตาม
แนวคิดเกีย่ วกับตรรกะการบริโภค (Logic of Consumption)
และแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะ (Consumption of
Sign) ตามมุมมองที่ถูกนำ�เสนอโดย ฌองโบดริยาร์ด (Jean
Baudrillard) (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน,
2553 : 467) จะเห็นได้ว่านอกจากกระเป๋าแบรนด์เนมจะ
เป็นสินค้าที่มีคุณประโยชน์ใช้สอยที่แท้จริงตามตรรกะของ
มูลค่าที่ใช้สอยแล้ว (Logic of Use Value) ยังเป็นสินค้า
ที่เน้นขายคุณค่า/ความหมาย/รสนิยมที่คนชนชั้นสูงใช้เป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการสื่อสาร และใช้ในการต่อสู้เพื่อ
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แสดงออกในการจัดลำ�ดับชั้นของตัวเอง ตามตรรกะของ
มูลค่าเชิงสัญญะ (Logic of Sign Value) มากไปกว่านั้น
กระเป๋าแบรนด์เนมยังทำ�หน้าทีเ่ ป็นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์
ในแง่ของมูลค่าแลกเปลีย่ น ดังจะเห็นได้จากชนชัน้ สูงทีเ่ ป็น
เศรษฐีใหม่ให้ความเห็นว่า หากไม่ได้ใช้กระเป๋าแบรนด์เนม
แล้ ว ก็ ส ามารถนำ � ไปขายได้ ต ามตรรกะของมู ล ค่ า แลก
เปลี่ยน (Logic of Exchange Value) ในขณะที่ผู้ดีเก่า
จะมอบกระเป๋าแบรนด์เนมให้กับบุคคลอื่นที่เป็นลูกหลาน
ญาติ หรือคนที่รู้จัก ตามตรรกะของมูลค่าแลกเปลี่ยนเชิง
สัญลักษณ์ (Logic of Symbolic Exchange Value) ด้วย

บทสรุป

ดัง ได้ก ล่าวว่า ในความเป็นชนชั้น สูงนั้นจะมี
การแบ่งแยกออกเป็นผู้ดีเก่าและเศรษฐีใหม่ และจากการ
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สัมภาษณ์เจ้าของร้านหรือพนักงานขายกระเป๋าแบรนด์เนม
รวมถึงการวิเคราะห์ตัวบทผ่านสื่อแต่ละประเภท พบว่า
การแบ่งแยกดังกล่าวนัน้ มีตวั แปรทีเ่ กีย่ วข้องอยูห่ ลายปัจจัย
หนึ่งในตัวแปรที่สำ�คัญคือการใช้รสนิยมเป็นตัวแบ่งแยก
และสิ่งที่สามารถใช้แสดงถึงความมีรสนิยมคือ รูปแบบการ
บริโภคหรือวิธีการเลือกใช้กระเป๋าแบรนด์เนมนั่นเอง ซึ่งไม่
ว่าจะเป็นการเลือกยีห่ อ้ รุน่ การออกแบบ วิธกี ารถือ/สะพาย
บริบทในการใช้ ได้แก่ วิธีการใช้สถานที่ที่ไปมีการนำ�เสนอ
กระเป๋าแบรนด์เนมด้วยหรือไม่ ถ้ามีน�ำ เสนออย่างไร ความรู้
ในการใช้หรือเกี่ยวกับกระเป๋าแบรนด์เนมที่ใช้ ซึ่งในการใช้
กระเป๋าแบรนด์เนมนั้นสามารถแสดงถึงความมีฐานะทาง
เศรษฐกิจที่ดีได้ ส่วนวิธีการใช้กระเป๋าจะเป็นตัวบ่งบอกถึง
ความมีรสนิยมและความแตกต่าง (Distinction) ทางชนชัน้

เอกสารอ้างอิง
กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน. (2553). สายธารแห่งนักคิดทฤษฎี เศรษฐศาสตร์การเมืองกับการสื่อสาร.
(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดภาพพิมพ์.
ไพฑูรย์ เครือแก้ว ณ ลำ�พูน. (2518). ลักษณะสังคมไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: บพิธ.
ตรีศิลป์ บุญขจร. (2523). นวนิยายกับสังคมไทย. พระนคร: บางกอกการพิมพ์.
สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์. (2544). รสนิยม: ภาษาในสังคมไทยยุคบริโภคนิยม. กรุงเทพฯ: โครงการหนังสือเล่ม สถาบันวิจยั
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภางค์ จันทวานิช และรุง่ นภา ยรรยงเกษมสุข. (2549). แนวคิดทางสังคมวิทยาของปิแอร์ บูรด์ เิ ยอ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

30

รมยสาร

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559

ROMMAYASAN 31
การเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์ของคำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิงไทย
The Grammatical Change of English Transliterations
in Thai Entertaining Magazines

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

กรรณิการ์ รักษา 1
Kannika Raksa
1

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

บทคัดย่อ

บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงทางไวยากรณ์ของคำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิง
ไทย โดยใช้ข้อมูลคำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิงไทย 3 ชื่อเรื่อง คือทีวีพูล 6 ฉบับ, กอสซิปสตาร์ 6 ฉบับ และ
สไปซี่ 6 ฉบับ รวมเป็น 18 ฉบับ แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาคือ แนวคิดหมวดคำ�ในภาษาอังกฤษ 8 หมวด และแนวคิดหมวด
คำ�ในภาษาไทย 12 หมวด จากการศึกษาสรุปได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์ของคำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสาร
บันเทิงไทย พบการเปลี่ยนแปลงของหมวดคำ�ทางไวยากรณ์ 2 ลักษณะ คือ คำ�เดิมในภาษาอังกฤษเป็นคำ�ขยายและคำ�นาม
เมือ่ มาเป็นคำ�ทับศัพท์ในนิตยสารบันเทิงไทยจะเปลีย่ นหน้าทีเ่ ป็นคำ�กริยาทัว่ ไปและคำ�ช่วยกริยา และคำ�เดิมในภาษาอังกฤษ
เดิมทำ�หน้าที่เป็นคำ�นาม จะเปลี่ยนมาเป็นคำ�ขยายเมื่อเป็นคำ�ทับศัพท์ในนิตยสารบันเทิงไทย
คำ�สำ�คัญ : การเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์, คำ�ทับศัพท์, นิตยสารบันเทิงไทย

Abstract

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

การทั บ ศั พ ท์ เ ป็ น การสร้ า งคำ � ใหม่ ขึ้ น ใช้ ใ น
ลักษณะการยืมคำ� โดยเมือ่ นำ�เอาคำ�ภาษาอืน่ มาใช้ในภาษา
ของตนนั้น ก็จะยึดเสียงให้ตรงหรือคล้ายคำ�เดิมมากที่สุด
กรณีภาษาไทยเมื่อยืมคำ�ภาษาอื่นโดยวิธีการทับศัพท์มาใช้
นั้น หากเป็นการพูดก็จะออกเสียงให้คล้ายเสียงของคำ�ใน
ภาษาเดิมมากทีส่ ดุ หากเป็นการเขียน ถ้าเขียนในปริบทของ
ภาษาไทย ก็ต้องใช้อักษรไทยเขียนคำ�ทับศัพท์นั้นๆ จึงจะ
ถือว่าถูกต้องตามหลักการ หลักการทับศัพท์ภาษาต่างๆ ใน
ภาษาไทยนัน้ ราชบัณฑิตยสถานได้ออกหลักเกณฑ์เอาไว้ให้
เป็นแนวทางสำ�หรับปฏิบตั ติ าม และจัดทำ�เป็นหนังสือหลัก
เกณฑ์การทับศัพท์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษา
เยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษา
ญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
แม้ราชบัณฑิตยสถานจะออกหลักเกณฑ์ดงั กล่าวแล้วก็ตาม
แต่ปญ
ั หาการใช้ค�ำ ทับศัพท์ดงั กล่าวก็ยงั ไม่มขี อ้ ยุติ อาจเนือ่ ง
มาจากเหตุผลหลายประการ อาทิ หลักเกณฑ์ดงั กล่าวได้รบั
การเผยแพร่ในแวดวงทีจ่ �ำ กัด คนส่วนใหญ่ไม่ทราบ หรือบาง
คนทราบหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถานเป็นอย่างดี แต่
ทว่าไม่ปฏิบัติตาม อาจเป็นเพราะคิดว่าคำ�ทับศัพท์ที่ตนใช้
นั้นถูกต้องแล้ว สื่อสารได้ ผู้รับสารเข้าใจ
ผูเ้ ขียนสังเกตเห็นการใช้ค�ำ ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในบริบทของภาษาไทยโดยเฉพาะในสือ่ สารมวลชนประเภท
นิ ต ยสาร พบว่ า มี ก ารใช้ คำ� ทั บ ศั พ ท์ ดั ง กล่ า วในปริ ม าณ
ที่ถือว่ามาก เช่น จิ้น, บอย, มาร์กี้, ไฮโซ, แฟนคลับ,
เปอร์เซ็นต์, ช็อปปิ้ง, เฮิร์ท, แฟน คำ�ในลักษณะดังกล่าว
จะใช้กันในปริมาณมากโดยเฉพาะในนิตยสารบันเทิงไทย
มีทั้งที่ใช้ถูกและผิดไปจากหลักเกณฑ์ที่ราชบัณฑิตยสถาน
กำ�หนดผู้เขียนได้ทำ�วิจัย เรื่องการวิเคราะห์ลักษณะการ
ใช้คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิงไทย โดย
ดำ�เนินการแล้วเสร็จในปี 2558 ได้ค้นพบประเด็นน่าสนใจ
ศึกษาหลายประการ อาทิ ลักษณะการใช้ค�ำ ทับศัพท์ ข้อผิด
พลาดในการถ่ายถอดตัวอักษรจากคำ�ทับศัพท์ และปัญหา
การถ่ายถอดตัวอักษรจากคำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย แต่ด้วยความจำ�กัดของการนำ�เสนอจึงได้เลือก
ประเด็นน่าสนใจศึกษา คือ ขบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ไวยากรณ์ของคำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิง
ไทย โดยมีประเด็นที่จะเสนอ 4 ประเด็น ได้แก่
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1) วัตถุประสงค์ในการศึกษา, 2) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา,
3) แนวคิดทีใ่ ช้ในการศึกษา และ 4) ขบวนการเปลีย่ นแปลง
ทางไวยากรณ์ ข องคำ �ทั บ ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษในนิ ต ยสาร
บันเทิงไทย กล่าวตามลำ�ดับดังนี้

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

เพือ่ วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงทางไวยากรณ์ของ
คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิงไทย

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ ได้แก่ คำ�ทับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิงไทยที่มียอดจำ�หน่าย
สูงสุด 3 อันดับในประเทศไทย คือ ทีวีพูล จำ�นวน 6 ฉบับ,
กอสซิปสตาร์ จำ�นวน 6 ฉบับ และ สไปซี่ จำ�นวน 6 ฉบับ
ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – เดือนมีนาคม 2557

แนวคิดที่ใช้ในการศึกษา

แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดเรื่อง
หมวดคำ�ในภาษาอังกฤษและหมวดคำ�ในภาษาไทย กล่าว
โดยสรุปได้ดังนี้
1. หมวดคำ�ในภาษาอังกฤษ
คำ�ในภาษาอังกฤษตามที่สวีต (Sweet, 891),
สแวน (Swan, 2009) ซีตัน (Seaton, 2008) แม็กลิน
(Maclin, 1996) แบ่งไว้นั้น มี 8 ประเภท ได้แก่ คำ�นาม,
คำ�สรรพนาม, คำ�กริยา, คำ�คุณศัพท์, คำ�วิเศษณ์, คำ�บุพบท,
คำ�สันธาน และคำ�อุทาน แต่ละประเภทมีรายละเอียดโดย
สรุป ดังนี้
		 1.1 คำ�นาม (noun) หมายถึง คำ�ทีใ่ ช้เรียกคน
สัตว์ สิง่ ของทีเ่ ป็นรูปธรรมและนามธรรม หน้าทีข่ องคำ�นาม
ในประโยคภาษาอังกฤษ ได้แก่ ประธานหรือผู้กระทำ�กริยา
(subject) กรรมของกริยา (object) กรรมของบุพบท
(object of preposition) และส่วนเติมเต็มของกริยา
(complement) คำ�นามแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ คำ�นาม
วิสามัญ (proper noun) และคำ�นามสามัญ (common
noun)
1.2 คำ�สรรพนาม (pronoun) หมายถึง คำ�
ที่ใช้แทนที่คำ�นามหรือนามวลี โดยปกติแล้วคำ�สรรพนาม
ส่วนใหญ่สามารถอ้างอิงกลับไปยังนามหรือนามวลีที่กล่าว
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มาแล้วได้ และเรียกนามหรือนามวลีทใี่ ช้ค�ำ สรรพนามแทนที่
ว่า คำ�ที่สรรพนามอ้างอิงถึง (reference) หน้าที่ของคำ�
สรรพนามในประโยคภาษาอังกฤษคล้ายคลึงกับคำ�นาม
ได้แก่ ประธานของประโยค (subject) กรรมของประโยค
(object) กรรมของบุพบท (object of preposition)
และส่วนเติมเต็มของกริยา (complement) คำ�สรรพนาม
แบ่งได้ 5 ชนิด คือ บุรุษสรรพนาม (personal pronoun)
สรรพนามไม่ชเี้ ฉพาะ (indefinite pronoun) คำ�สรรพนาม
บอกกำ�หนด (demonstrative pronouns) คำ�สรรพนาม
แสดงคำ�ถาม (interrogative pronoun) และคำ�สรรพนาม
ในวิเศษณานุประโยค (relative pronoun)
		 1.3 คำ�กริยา (verb) หมายถึง คำ�ที่แสดงให้
เห็นการกระทำ�หรือสภาพของประธานในประโยค กริยาถือ
เป็นส่วนทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ของประโยคภาษาอังกฤษ ประโยคทุก
ประโยคต้องมีคำ�กริยา และกริยาต้องมีการเปลี่ยนรูปไป
ตามกาล (tense) มี 3 รูปคือ รูป base form (เช่น go eat
stop) รูป past (เช่น went ate stopped) และรูป past
participle (เช่น gone eaten stopped) และตามประธาน
ในประโยค (singular or plural subject) จากลักษณะการ
ใช้ในประโยค คำ�กริยาแบ่งได้ 2 ชนิด คือ lexical verb และ
helping verb
		 1.4 คำ�คุณศัพท์ (adjective) คือ คำ�ขยาย
หรือบ่งชี้ลักษณะของคำ�นาม นามวลีหรือคำ�สรรพนาม
ได้แก่ คำ�บ่งชี้ขนาด เช่น big small huge tiny คำ�บ่งชี้สี
เช่น red pink grey brown คำ�บ่งชี้อายุ เช่น old ancient
young คำ�บ่งชี้คุณสมบัติหรือสภาพของนาม เช่น fat thin
rich poor คำ�บ่งชี้ต้นกำ�เนิดหรือสัญชาติ เช่น English
Chinese Indian Vietnamese และคำ�ที่แสดงความคิด
เห็นที่มีต่อคำ�นาม เช่น pretty handsome interesting
boring ตำ�แหน่งของคุณศัพท์เมือ่ ใช้ขยายหรือบ่งชีล้ กั ษณะ
นาม นามวลีหรือสรรพนาม มี 2 ตำ�แหน่ง คือ วางไว้หน้าคำ�
นาม และวางไว้หลัง Verb to “BE” หรือ linking verbs
เป็นส่วนเติมเต็มของประธานในประโยค (complement)
		 1.5 คำ�วิเศษณ์ (adverb) หมายถึง คำ�ที่ใช้
ขยายคำ�กริยาเพื่อบอกอากัปกริยา บอกสถานที่ บอกเวลา
บอกความถี่และบอกความน่าจะเป็นในการกระทำ�กริยา
หรือคำ�ที่ใช้ขยายคำ�คุณศัพท์และคำ�วิเศษณ์เองเพื่อบอก
ระดับมากน้อย คำ�วิเศษณ์ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 7
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ชนิด คือ คำ�วิเศษณ์บอกอากัปกริยา (adverb of manner)
คำ�วิเศษณ์บอกสถานที่ (adverb of place) คำ�วิเศษณ์บอก
เวลา (adverb of time) คำ�วิเศษณ์บอกความถี่ (adverb
of frequency) คำ�วิเศษณ์บอกความเป็นไปได้ (adverb of
probability) คำ�วิเศษณ์บ่งชี้ความเสร็จสมบูรณ์ (adverb
of completeness) และคำ�วิเศษณ์บอกระดับหรือปริมาณ
(adverb of degree)
		 1.6 คำ�บุพบท (preposition) หมายถึง คำ�
ที่ใช้บ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างสิ่งของหรือ
ระหว่างบุคคลกับสิง่ ของ เพือ่ บอกตำ�แหน่ง บอกทิศทางหรือ
บอกเวลา คำ�ชนิดนีต้ อ้ งมีกรรมซึง่ คือนามและสรรพนามตาม
หลังเสมอ มักเป็นคำ�สั้นๆ เช่น in on at to with for by
		 1.7 คำ�สันธาน (conjunction) หมายถึง คำ�
ทีใ่ ช้เชือ่ มคำ� วลี หรือประโยค เพือ่ แสดงความสอดคล้องกัน
ขัดแย้งกัน เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเป็นเหตุเป็นผลกัน
ได้แก่ and but or so for
		 1.8. คำ�อุทาน (interjection) หมายถึง คำ�
หรือวลีสั้นๆ ที่ใช้พูดออกมาโดยไม่ได้คิดล่วงหน้าเพื่อใช้ใน
การแสดงอารมณ์ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า มัก
มีเครื่องหมายอัศเจรีย์ (exclamation mark) กำ�กับไว้ข้าง
หลังคำ�เสมอ สามารถใช้เป็นคำ�โดด หรือ วางไว้หน้าหรือ
หลังประโยคก็ได้แต่ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับโครงสร้างอืน่ ๆ ใน
ประโยค เช่น Oh! Wow! Ouch!
2. หมวดคำ�ในภาษาไทย
การจำ�แนกชนิดของคำ�ในภาษาไทยนั้น เมื่อ
จำ�แนกโดยใช้เกณฑ์หน้าที่ เกณฑ์ตำ�แหน่งที่คำ�ปรากฏและ
สัมพันธ์กบั คำ�อืน่ และเกณฑ์ความหมาย ตามทีว่ จิ นิ ตน์ ภาณุพงศ์
และอนันต์ เหล่าเลิศวรกุล (2552) และวรวรรธน์ ศรียาภัย
(2556) แบ่งไว้ สามารถจำ�แนกชนิดของคำ�ได้ 12 ชนิด ได้แก่
คำ�นาม, คำ�สรรพนาม, คำ�กริยา, คำ�ช่วยกริยา, คำ�วิเศษณ์,
คำ�ที่เกี่ยวกับจำ�นวน, คำ�บอกกำ�หนด, คำ�บุพบท, คำ�เชื่อม,
คำ�ลงท้าย, และคำ�ปฏิเสธ แต่ละประเภทกล่าวโดยสรุปได้
ดังนี้
		 2.1 คำ�นาม หมายถึง คำ�ทีใ่ ช้เรียกสิง่ ทีเ่ ป็นรูป
ธรรม ได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เช่น ครู จิ้งจก สมุด
กรุงเทพ โรงเรียน และสิ่งที่เป็นนามธรรม ได้แก่ ความเชื่อ
ค่านิยม ความคิด เช่น สติปัญญา ความมุ่งมั่น ตัวแปร ซึ่ง
การปรากฏตามตำ�แหน่งในประโยคนั้น คำ�นามนั้นสามารถ

34

รมยสาร

ปรากฏได้ในตำ�แหน่ง ประธาน ทำ�หน้าที่เป็นประธานใน
ประโยค และปรากฏตำ�แหน่ง กรรม ทำ�หน้าที่กรรมใน
ประโยค คำ�นามแบ่งเป็น 4 ชนิด คือ คำ�นามสามัญ, คำ�นาม
วิสามัญ, คำ�ลักษณะนาม และคำ�อาการนาม
		 2.2 คำ�สรรพนาม หมายถึง คำ�ที่ใช้แทนที่คำ�
นามเพื่อไม่ต้องกล่าวคำ�นามนั้นซํ้า เช่น เขา ท่าน เจ้า ซึ่ง
การปรากฏตามตำ�แหน่งในประโยคของคำ�สรรพนามนั้นมี
ลักษณะเช่นเดียวกันกับคำ�นาม คำ�สรรพนามแบ่งออกเป็น 5
ชนิด คือ คำ�บุรษุ สรรพนาม, คำ�สรรพนามถาม, คำ�สรรพนาม
ชีเ้ ฉพาะ, คำ�สรรพนามไม่ชเี้ ฉพาะ และคำ�สรรพนามแยกฝ่าย
		 2.3 คำ�กริยา หมายถึง คำ�ที่ทำ�หน้าที่เป็น
กริยา หรือกริยาวลี คำ�กริยาเป็นส่วนที่สำ�คัญในประโยค
เพราะถ้าขาดกริยาก็จะไม่เป็นประโยค เช่น พิมพ์ เขียน อ่าน
วิง่ คำ�กริยาแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ คำ�กริยาทีม่ หี น่วยกรรม
และคำ�กริยาที่ไม่มีหน่วยกรรม
2.4 คำ�ช่วยกริยา หรือคำ�กริยานุเคราะห์
หมายถึง คำ�ที่ปรากฏหน้าคำ�กริยาเพื่อความ หมายทาง
ไวยากรณ์ของกริยานั้น คำ�ช่วยกริยาปรากฏตามลำ�พังโดย
ไม่มีกริยาตามหลังไม่ได้
		 2.5 คำ � วิ เ ศษณ์ หมายถึ ง คำ � ที่ ทำ � หน้ า ที่
ขยายหน่วยกริยา มักปรากฏหลังคำ�กริยาหรือหลังกรรม
ในประโยค คำ�วิเศษณ์แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ คำ�วิเศษณ์
สามัญ, คำ�วิเศษณ์ขยายเฉพาะ, คำ�วิเศษณ์ถาม และ
คำ�วิเศษณ์บอกเวลา
2.6 คำ�ทีเ่ กีย่ วกับจำ�นวน หรือปริมาณวิเศษณ์
หมายถึง คำ�ที่เกี่ยวข้องกับการบอกจำ�นวน แบ่งออกเป็น 4
ชนิด คือ คำ�บอกจำ�นวน อาจเป็นจำ�นวนตัวเลข หรือคำ�บอก
ปริมาณมากน้อย
		 2.7 คำ�บอกกำ�หนด หมายถึง คำ�ขยายนามที่
อยู่ในตำ�แหน่งสุดท้ายของวลี แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ คำ�
บอกกำ�หนดชี้เฉพาะหรือนิยมวิเศษณ์ และคำ�บอกกำ�หนด
ไม่ชี้เฉพาะหรืออนิยมวิเศษณ์
		 2.8 คำ�บุพบทหรือบุรพบท หมายถึง คำ�ที่
ปรากฏหน้านามวลีเพื่อประกอบเข้าเป็นบุพบทวลี มักมี
ความหมายเพื่อบอกตำ�แหน่ง หน้าที่ สาเหตุ เวลา ความ
เกี่ยวข้อง ความมุ่งหมาย และความเป็นเจ้าของ
		 2.9 คำ�เชื่อม หมายถึง คำ�ที่ใช้เชื่อมคำ� วลี
หรือประโยคเข้าด้วยกัน แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ คำ�เชื่อม
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สมภาค, คำ�เชือ่ มอนุประโยค, คำ�เชือ่ มเสริม และคำ�เชือ่ มสัม
พันธสาร
		 2.10 คำ�ลงท้าย หมายถึง คำ�ที่ปรากฏใน
ตำ�แหน่งท้ายสุดของประโยคแต่ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ใน
ประโยคและไม่มีความหมายที่ชัดเจน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด
คือ คำ�ลงท้ายแสดงทัศนภาวะ และคำ�ลงท้ายแสดงมารยาท
		 2.11 คำ�อุทาน คำ�อุทาน หมายถึง คำ�พูดที่
พูดออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึก
		 2.12 คำ�ปฏิเสธ หมายถึง คำ�ปฏิเสธที่ใช้
ปฏิเสธคำ�ถาม
กล่าวสรุป การศึกษาในครั้งนี้จะวิเคราะห์ว่า
หมวดคำ�ในภาษาอังกฤษ เมื่อเป็นคำ�ทับศัพท์ในนิตยสาร
บันเทิงไทย จะมีขบวนการเปลี่ยนแปลงและทำ�หน้าที่ทาง
ไวยากรณ์เป็นคำ�ชนิดใด อย่างไร จำ�แนกได้กี่ลักษณะ
การเปลีย่ นแปลงทางไวยากรณ์ของคำ�ทับศัพท์
ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิงไทย
จากการศึกษาข้อมูลคำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในนิตยสารทีวีพูล กอสซิปสตาร์ และสไปซี่ พบขบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์ 2 ลักษณะ คือ 1) การเปลี่ยน
เป็นคำ�กริยา และ 2) การเปลี่ยนเป็นคำ�ขยาย แต่ละชนิดมี
รายละเอียดแตกต่างกันดังนี้
1. การเปลี่ยนเป็นคำ�กริยา
คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในนิตยสารทีวีพูล
กอสซิปสตาร์ และสไปซี่นั้นทำ�หน้าที่เป็นคำ�กริยา มี 2
ลักษณะ คือ กริยาทั่วไปและกริยาช่วย โดยที่คำ�กริยาดัง
กล่าวในภาษาอังกฤษเดิมมิได้เป็นคำ�กริยา หากแต่เป็นคำ�
ซึ่งทำ�หน้าที่อื่นๆ เช่น คำ�ขยาย หรือคำ�นาม แต่เมื่อมาเป็น
คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารทีวีพูล กอสซิปสตาร์
และสไปซี่ คำ�นั้นก็จะทำ�หน้าที่กริยา มี 2 ประเภท คือ คำ�
กริยาทั่วไป และคำ�ช่วยกริยา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
		 1.1 คำ�กริยาทั่วไป หมายถึง คำ�ทับศัพท์
ภาษาอั ง กฤษในนิ ต ยสารที วี พู ล กอสซิ ป สตาร์ และ
สไปซี่นั้น ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นคำ�กริยาทั่วไป คือ คำ�กริยาที่ใช้
ประกอบประโยคทั่วไป ไม่มีความซับซ้อน ในนิตยสารทั้ง
3 เล่มพบว่ามีคำ�ทับศัพท์ที่ทำ�หน้าที่เป็นคำ�กริยาทั่วไปมี 2
ชนิด คือ คำ�ในภาษาเดิมเป็นคำ�ขยาย และคำ�ในภาษาเดิม
เป็นคำ�นาม กล่าวดังนี้
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		 1.1.1 คำ�เดิมเป็นคำ�ขยาย คำ�ลักษณะนี้ในภาษาอังกฤษเป็นคำ�ขยาย แต่เมื่อใช้เป็นคำ�ทับศัพท์
ในนิตยสารทีวีพูล กอสซิปสตาร์ และสไปซี่ จะทำ�หน้าที่เป็นคำ�กริยาทั่วไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีดังต่อไปนี้
ลำ�ดับที่
นิตยสาร
จำ�นวน		ร้อยละ
		 1.
กอสซิปสตาร์
16
42.10
		 2.
ทีวีพูล
11
28.95
		 3.
สไปซี่
11
28.95
			
รวม
38
100.00
จากรายการข้อมูลเชิงปริมาณข้างต้นเห็นได้วา่ คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้เป็นคำ�กริยาทัว่ ไปซึง่ เดิมเป็นคำ�ขยาย
ในภาษาอังกฤษพบในนิตยสารทั้ง 3 เล่ม จำ�นวน 38 คำ� โดยพบมากที่สุดในนิตยสารกอสซิปสตาร์ คือ จำ�นวน16 คำ� คิด
เป็นร้อยละ 42.10 ส่วนนิตยสารทีวีพูลและสไปซี่ พบจำ�นวนเท่ากัน คือ 11 คำ� คิดเป็นร้อยละ 28.95
ตัวอย่างการใช้ค�ำ ทับศัพท์ภาษาอังกฤษทีเ่ ปลีย่ นจากคำ�ขยายในภาษาอังกฤษเป็นคำ�กริยาทัว่ ไปในภาษาไทย พร้อมประโยค
บริบท มีดังต่อไปนี้
ลำ�ดับที่
นิตยสาร
คำ�ทับศัพท์ คำ�เดิม
ประโยคบริบท
1.
ทีวีพูล
แฮปปี้
happy
ทั้งคู่ยังแฮปปี้เหมือนเดิม
			
เคลียร์
clear
ยินดีเคลียร์ทุกปัญหา
			
ดาร์ก
dark
พฤติกรรมเธอดาร์กขึ้นทุกวัน
			
ซีเรียส
serious
หนังเริ่มซีเรียส
			
เครซี่
crazy
คนที่เครซี่ชอบเป็นแฟนพันธุ์แท้
2.
กอสซิปสตาร์ เซอร์ไพรส์ surprised
อนันดาทำ�เซอร์ไพรส์วันเกิดสาวพลอย
			
นอยด์
paranoid
เจ้าตัวไม่นอยด์ เพราะจุดนี้ดังเปรี้ยงปร้าง
			
เอ้าท์
outdated
เธอแต่งกายได้กิ๊บเก๋...ไม่แฟชั่นจ๋าแต่ไม่เอ้าท์
			
ลัคกี้
lucky
เรื่องรักก็ลัคกี้ไม่แพ้เรื่องงาน
			
ซีเรียส
Serious
เป็นคนง่ายๆ สบายๆ ไม่ซีเรียส
3.
สไปซี่
เดิร์น
modern
น้องเกล้าวันนี้เดิร์นโชว์เส้นลายพริ้วๆ
			
คอมพลีท
complete เธอคอมพลีทลุคส์ในลายชิคเทรนส์ขึ้นไปอีกด้วย
			
ฮอตฮิต
hot hit
ตั้งแต่ซีรี่ส์ฮอตฮิตในหมู่ของวัยรุ่น
			
เซ็กซี่
sexy
สาวแซมมี่เซ็กซี่สวยเป้ะกับชุดเดรส
			
เอ้าท์
out
กระโปรงดีไซน์ลุคเก๋เป็นลายดอกที่ไม่มีเอาท์
		 1.1.2 คำ�เดิมเป็นคำ�นาม คำ�ลักษณะนีใ้ นภาษาอังกฤษเป็นคำ�นาม แต่เมือ่ ใช้เป็นคำ�ทับศัพท์ในนิตยสารทีวพี ลู
กอสซิปสตาร์ และสไปซี่ จะทำ�หน้าที่เป็นคำ�กริยาทั่วไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีดังต่อไปนี้
ลำ�ดับที่
นิตยสาร
จำ�นวน		ร้อยละ
		 1.
กอสซิปสตาร์
15
46.88
		 2.
ทีวีพูล
12
37.50
		 3.
สไปซี่
5
15.62
			
รวม
32
100
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จากรายการข้อมูลเชิงปริมาณข้างต้นเห็นได้วา่ คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้เป็นคำ�กริยาทัว่ ไปซึง่ เดิมเป็นคำ�นาม
ในภาษาอังกฤษพบในนิตยสารทั้ง 3 เล่ม จำ�นวน 32 คำ� โดยพบมากที่สุดในนิตยสารทีวีพูล คือ จำ�นวน 15 คำ� คิดเป็นร้อย
ละ 46.88 รองลงมาคือนิตยสารกอสซิปสตาร์ พบจำ�นวน 12 คำ� คิดเป็นร้อยละ 37.50 ส่วนนิตยสารสไปซี่พบน้อยที่สุดคือ
จำ�นวน 5 คำ� คิดเป็นร้อยละ 15.62
ตัวอย่างการใช้ค�ำ ทับศัพท์ภาษาอังกฤษทีเ่ ปลีย่ นจากคำ�นามในภาษาอังกฤษเป็นคำ�กริยาทัว่ ไปในภาษาไทย พร้อม
ประโยคบริบท มีดังต่อไปนี้
ลำ�ดับที่
นิตยสาร
คำ�ทับศัพท์ คำ�เดิม
ประโยคบริบท
1.
ทีวีพูล
ฟิตติ้ง
fitting
แล้วก็ได้ฟิตติ้งละครเรื่องใหม่
			
กรุ๊ป
group
ดาราในกองกรุ๊ปกันอย่างลงตัว
			
ไลน์
line
แต่ก็ไลน์คุยกันเสมอ
			
ฟีดแบ็ค
feedback
ขาเม้าท์ฟีดแบ็คกันเข้ามา
			
แคร์
care
เขาทำ�ไปแบบไม่แคร์สื่อ
2.
กอสซิปสตาร์ เม้าท์
mouth
ดาราทั้งหลายเลิกเม้าท์กันได้แล้ว
			
มาส์ก
mask
สาวๆ ลองมาส์กแล้วแต่ละนางน่ารักสวยใส
			
ฮิพ
hip hop
วันนี้แอบฮิพด้วยเสื้อยืดสกรีนลายเท่ๆ
			
แคร์
care
ไม่เหมาะกับประเทศไทยแต่เธอก็บ่แคร์ค้า
			
เวิร์คช้อป
workshop วันก่อนไปเวิร์คช้อป ด้วยกันมาก
3.
สไปซี่
ปาร์ตี้
party
ถ้าปาร์ตี้กันเล็กๆ หรืออารมณ์ชิลๆ
			
แลนดิ้ง
landing
งานนี้ spicy จะหาสาวๆ ไปแลนดิ้งในฟินแลนด์
			
แคสติ้ง
casting
ผมเคยแคสติ้งบท “เจี๊ยบ” ในภาพยนตร์
			
เซนเซอร์
sensor
เก็บความโสดไว้รอเซนเซอร์เบอร์สองได้
			
ลิปซิงต์
lip-sync
เขาสามารถลิปซิงต์ฮาโลกแตก
1.2 คำ � กริ ย าช่ ว ย หมายถึ ง คำ � ทั บ ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษในนิ ต ยสารที วี พู ล กอสซิ ป สตาร์ แ ละ
สไปซี่ ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นคำ�กริยาช่วย โดยที่คำ�เดิมในภาษาอังกฤษเป็นคำ�กริยาทั่วไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีดังต่อไปนี้
ลำ�ดับที่
นิตยสาร
จำ�นวน
ร้อยละ
		 1.
กอสซิปสตาร์
10
41.67
		 2.
ทีวีพูล
9
37.50
		 3.
สไปซี่
5
20.83
			
รวม
24
100
จากรายการข้อมูลเชิงปริมาณข้างต้นเห็นได้วา่ คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษทีใ่ ช้เป็นคำ�กริยาช่วยซึง่ เดิมเป็นคำ�กริยา
ทั่วไปในภาษาอังกฤษพบในนิตยสารทั้ง 3 เล่ม จำ�นวน 24 คำ� โดยพบมากที่สุดในนิตยสารกอสซิปสตาร์ จำ�นวน 10 คำ� คิด
เป็นร้อยละ 41.67 รองลงมาคือนิตยสารทีวีพูล พบจำ�นวน 9 คำ� คิดเป็นร้อยละ 37.50 ส่วนนิตยสารสไปซี่พบน้อยที่สุด
จำ�นวน 5 คำ� คิดเป็นร้อยละ 20.83
ตัวอย่างการใช้ค�ำ ทับศัพท์ภาษาอังกฤษทีเ่ ปลีย่ นจากคำ�กริยาทัว่ ไปในภาษาอังกฤษเป็นคำ�กริยาช่วยในภาษาไทย
พร้อมประโยคบริบท มีดังต่อไปนี้
		

ROMMAYASAN 37

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

ลำ�ดับที่ นิตยสาร
คำ�ทับศัพท์
คำ�เดิม
ประโยคบริบท
		 1. ทีวีพูล
ไลน์
line
แต่ก็ไลน์คุยกัน
				
ก๊อปปี้
copy
โดนก๊อปปี้เลียนแบบเยอะเหมือนกัน
				
รีเทิร์น
return
รายการนี้รีเทิร์นกลับมาลงจอ
				
เทคแคร์
take care
ชอบคนเอาใจเทคแคร์ดูแล
				
ไฟนอิน
phone in
แต่ก็มีโฟนอินโทรเข้ามาเหมือนกัน
		 2. กอสซิปสตาร์ คัมแบ็ก
come back หลังจากคัมแบ็กกลับมา
				
ฟีดแบ็ก
feedback
บทคุณหญิงแขไขฟีดแบ็กกลับมาดี
				
แอดมิท
admit
พระเอกของเรื่องแอดมิทเข้านอนโรงพยาบาล
				
โมดิฟาย
modify
หลังจากโมดิฟายปรับเปลี่ยนลุคส์จนสวยงาม
				
คอนเฟิร์ม
confirm
หมอดู...ต่างฟันธงคอนเฟิร์มยืนยัน
		 3. สไปซี่
เซ็ต
set
เสื้อกระโปรงเซ็ตจัดมาให้เข้ากัน
				
คอนเฟิร์ม
confirm
ออกมาคอนเฟิร์มยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะ
				
คีพ
keep
อยากคีพรักษาลุคส์สาวมั่น
				
ก็อปปี้
copy
คุณหมอคนไหนก๊อปปีท้ �ำ ให้เหมือนใบหน้าสาวริตา้
				
อะแดพท์
adapt
ก็จะเอามาอะแดพท์ปรับให้มิคแอนด์แมทช์
2. การเปลี่ยนเป็นคำ�ขยาย
คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารทีวีพูล กอสซิปสตาร์ และสไปซี่ ที่ทำ�หน้าที่เป็นคำ�ขยายนั้น เมื่อพิจารณาว่า
คำ�เดิมในภาษาอังกฤษทำ�หน้าทีใ่ ดนัน้ พบว่าคำ�เดิมในภาษาอังกฤษเป็นคำ�นาม แต่เมือ่ มาเป็นคำ�ทับศัพท์ในนิตยสารทีวพี ลู
กอสซิปสตาร์ และสไปซี่ ทำ�หน้าที่เป็นคำ�ขยาย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ มีดังต่อไปนี้
ลำ�ดับที่
นิตยสาร
จำ�นวน		ร้อยละ
		 1.
กอสซิปสตาร์
43
48.87
		 2.
ทีวีพูล
24
27.27
		 3.
สไปซี่
21
23.86
			
รวม
88
100
จากรายการข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณข้ า งต้ น เห็ น ได้ ว่ า คำ � ทั บ ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ ใช้ เ ป็ น คำ � ขยายซึ่ ง เดิ ม
เป็ น คำ � นามในภาษาอั ง กฤษพบในนิ ต ยสารทั้ ง 3 เล่ ม จำ � นวน 88 คำ � โดยพบมากที่ สุ ด ในนิ ต ยสาร
กอสซิปสตาร์ จำ�นวน 43 คำ� คิดเป็นร้อยละ 48.87 รองลงมาคือนิตยสารทีวีพูล พบจำ�นวน 24 คำ� คิดเป็นร้อยละ 27.27
ส่วนนิตยสารสไปซี่พบน้อยที่สุดคือ จำ�นวน 21คำ� คิดเป็นร้อยละ 23.86
ตัวอย่างการใช้คำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่เปลี่ยนจากคำ�นามในภาษาอังกฤษเป็นคำ�ขยายในภาษาไทย พร้อม
ประโยคบริบท มีดังต่อไปนี้
ลำ�ดับที่ นิตยสาร
		 1. ทีวีพูล
				
				

คำ�ทับศัพท์
คอมิดี้
มาราธอน
ซีรี่ย์

คำ�เดิม
comedy
marathon
series

ประโยคบริบท
แนวละครโรแมนติกคอมิดี้
ทั้งคู่เป็นคู่รักมาราธอนสุดสวีทแห่งวงการ
หันมาผลิตการ์ตูนซีรี่ย์
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ลำ�ดับที่ นิตยสาร
				
				
		 2. กอสซิปสตาร์
				
				
				
				
		 3. สไปซี่
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คำ�ทับศัพท์
ไฮโซ
ไซเบอร์
ซาวด์เอฟ เฟกต์
ฮิพฮอพ
สลัมบอย
นัมเบอร์วัน
มาราธอน
เมคอัพ
ซุปเปอร์ฮีโร่
แอคชั่น
ท็อปโมเดล
คัลเลอร์ บล็อค

คำ�เดิม
high society
cyber
sound effect
hip hop
slum boy
number one
marathon
Make up
superhero
action
top model
Color Block

ประโยคบริบท
กำ�ลังคบหากับแฟนหนุ่มไฮโซ
ในโลกไซเบอร์
คน...จะได้ยินเสียงซาวด์เอฟเฟกต์
เพลงนี้นำ�มาเพื่อสาวกฮิพฮอพโดยเฉพาะ
ขอระเบิดความจริงของพระเอกสลัมบอย
คล้ายกับพระเอกนัมเบอร์วันอย่างเคน
หลังหายไปทัวร์คอนเสิร์ตมาราธอน
เทรนด์เมคอัพรับฤดูหน้าที่กำ�ลังจะมาถึง
เราไม่เหมาะกับบทซุปเปอร์ฮีโร่เลยสักนิด
เขาก็เพิ่งมาเล่นแนวแอ็คชั่นเป็นเรื่องแรก
แบบเนี้ยบเป้ะตามสไตล์ท็อปโมเดล
ตัดเย็บแฟชั่นคัลเลอร์บล็อค

โดยสรุปกล่าวได้วา่ ขบวนการเปลีย่ นแปลงทางไวยากรณ์ของคำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษในนิตยสารบันเทิงไทย คือ
นิตยสารทีวีพูล กอสซิปสตาร์ และสไปซี่ พบขบวนการเปลี่ยนแปลงของหมวดคำ�ทางไวยากรณ์ 2 ลักษณะ คือ คำ�เดิมใน
ภาษาอังกฤษเป็นคำ�ขยายและคำ�นาม เมื่อมาเป็นคำ�ทับศัพท์ในนิตยสารทีวีพูล กอสซิปสตาร์ และสไปซี่ ก็จะเปลี่ยนหน้าที่
เป็นคำ�กริยา 2 ลักษณะ คือ คำ�กริยาทัว่ ไป และคำ�ช่วยกริยา และคำ�เดิมในภาษาอังกฤษเดิมทำ�หน้าทีเ่ ป็นคำ�นาม แต่เมือ่ มา
เป็นคำ�ทับศัพท์ในนิตยสารทีวพี ลู กอสซิปสตาร์ และสไปซี่ ทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นคำ�ขยาย การเปลีย่ นแปลงหมวดคำ�ในลักษณะดัง
กล่าว เป็นเครือ่ งยืนยันได้วา่ การยืมคำ�ประเภทคำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้ในบริบทของภาษาไทยไม่จ�ำ เป็นต้องยืมหน้าที่
ทางไวยากรณ์ของภาษาเดิมอย่างเคร่งครัด หากแต่สามารถเปลีย่ นแปลงให้เหมาะสมกับการสือ่ สารในปริบทของการสือ่ สาร
ด้วยภาษาไทย
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บทคัดย่อ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษนำ�มาซึ่งความต้องการความรู้ในเชิงทฤษฎีและ
แนวคิดทางการบริหารใหม่ๆ เพื่อนำ�มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการเพิ่มผลิตผล ปรัชญาของการจัดการ
ยุคนั้นคือความสามารถในการผลิตเป็นผลมาจากการทำ�งานตามความชำ�นาญเฉพาะด้าน การแบ่งงานกันทำ� และการ
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน จากนั้นได้เกิดนักทฤษฎีซึ่งนำ�เสนอแนวคิดทางการบริหารและเริ่มสะสมองค์ความรู้ให้
เป็นระบบระเบียบ หมวดหมู่ และที่สุดทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารก็เกิดขึ้นอย่างมากมายกระทั่งปัจจุบัน ทฤษฎี
องค์การและการจัดการที่เกิดขึ้นมากมายนั้นถูกแบ่งแนวคิดออกเป็นหลายแบบหลายระดับขึ้นอยู่กับว่าผู้มองของนัก
วิชาการท่านใดจะมองในแง่ใดและวัตถุประสงค์ที่นำ�ไปใช้ โดยทั่วไปแล้วมักจะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทฤษฎี
การจัดการแบบดั้งเดิม กลุ่มทฤษฎีการจัดการด้านมนุษยสัมพันธ์ กลุ่มทฤษฎีการจัดการเชิงปริมาณ กลุ่มทฤษฎีสมัย
ใหม่ ทฤษฎีองค์การสมัยปัจจุบัน และทฤษฎีองค์การยุคหลังสมัยใหม่
คำ�สำ�คัญ: การบริหารจัดการ, องค์การ

Abstract

Industrial revolution in Western Europe, especially England resulted in theoretical/nomothetic knowledge and new concepts of management in order to increase the efficiency of production,
otherwise known as productivity. The philosophy of the management in that epoch was capability in
production resulting from specialization, division of labor and commodity exchange from each other.
From then on there existed theorists who were offering their management concepts and accumulating systematic body of knowledge, categorizing, leading finally to the establishment of different
management theories until the present time. These organization and management theories can be
classified into many forms and levels depending on which side and objective one looks at them,
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generally speaking, they can be classified into 6
groups : traditional management theories, human
relations theories, quantitative management
theories, modern theories, present organization
theories and postmodernist theories.
Keyword: Management, Organization

บทนำ�

การบริ ห ารหรื อ การจั ด การเกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ
อารยธรรมแห่งมนุษยชาติ เมื่อมนุษย์รวมกลุ่มกันจะเกิด
การมีผู้นำ� หรือ หัวหน้า หรือ กษัตริย์ แสดงบทบาทการนำ�
กลุ่ ม เพื่ อ ดำ � รงเผ่ า พั น ธุ์ ข องตนด้ ว ยความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อย การศึกษาวิวัฒนาการเกี่ยวกับทฤษฎีและหลัก
เกณฑ์ทางการจัดการอย่างมีรูปแบบเริ่มในราวศตวรรษ
ที่ 18 หลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial
revolution) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องการ
ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม การปฏิวัติอุตสาหกรรมก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์หลายอย่างเป็นต้นว่าระบบอุตสาหกรรมครัว
เรือน (Domestic system) ถูกแทนที่ด้วยระบบโรงงาน
(Factory system) เมื่ออุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมาย
ความต้องการแรงงานก็เพิ่มทวีคูณมากขึ้น ผู้คนหลั่งไหล
เข้าสู่โรงงานซึ่งมีค่าจ้างเป็นค่าตอบแทน เป็นผลให้ธุรกิจมี
ความสลับซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น ต้องเผชิญกับการแข่งขัน
อย่างรุนแรง ดังนั้นเพื่อดำ�เนินการให้เกิดสัมฤทธิผลและมี
ประสิทธิภาพต้องอาศัยวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม
แนวคิดการจัดการอย่างเป็นระบบได้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้
สามารถใช้บริหารจัดการองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิดทางการบริหารจัดการโดยบทบาทของผู้บริหาร
แล้ว มักจะถูกแยกมุมมองออกเป็นสองมิติ กล่าวคือ การ
บริหารงานภาครัฐเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการดำ�เนินการ
ทุกอย่างที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง และการบริหารงานภาค
เอกชนซึ่ ง บทบาทสำ � คั ญ เป็ น เรื่ อ งของเอกชน (สั ญ ญา
เคณาภูมิ, 2558) ทั้งสองภาคมีส่วนที่เหมือนกันและต่าง
กั น เช่ น การบริ ห ารทั้ ง สองอย่ า งมี ภ ารกิ จ เดี ย วกั น คื อ
การมุ่งตอบสนองความต้องการของพลเมือง/ประชาชน/
ผู้บริโภค และใช้ทฤษฎีทางการบริหารตัวเดียวกัน หาก
แต่มีเป้าหมายที่แตกต่างกันกล่าวคือการบริหารงานภาค
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รัฐเน้นการแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองเป็น
หลัก (สนุ๊ก สิงห์มาตร และสัญญา เคณาภูมิ, 2558) ส่วน
การบริหารภาคเอกชนนั้นเน้นไปที่กำ�ไรสูงสุด (สัญญา
เคณาภูมิ, 2557ก) อย่างไรก็ดีสิ่งสำ�คัญของการศึกษา
การบริ ห ารจั ด การภาคเอกชนต้ อ งทำ � ความเข้ า ใจเกี่ ย ว
กับทฤษฎีองค์การและการจัดการอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะ
แนวคิดและทฤษฎีในยุคต่าง ๆ ทฤษฎีและแนวคิดทางการ
จัดการเริ่มแรกเกิดขึ้นในยุโรปตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษ
สมั ย ปฏิ วั ติ อุ ต สาหกรรมใหม่ ซึ่ ง ต้ อ งการความรู้ ใ นเชิ ง
ทฤษฎี (Theory) และแนวคิด (Concept) ทางการบริหาร
ใหม่ ๆ (สัญญา เคณาภูมิ, 2557ข : 2-10) มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น จึงทำ�ให้เกิดนักคิด นัก
ทฤษฎี และผู้นำ�เสนอแนวคิดทางการบริหารหลากคน
และเริ่มสะสมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ ระเบียบ หมวด
หมู่ ที่สุดทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารก็เกิดขึ้นอย่าง
มากมายกระทั่งปัจจุบัน

ทฤษฎีองค์การ

ทฤษฎี (Theory) เป็นข้อความที่ประกอบด้วย
ชุดของข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ที่เป็นหลักการ
หรือ คำ�อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ (Feigl, Herbert, 1981
: 10-16) พร้อมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหลักการหรือ
มโนทัศน์ นำ�ไปสู่การนิยามและสมมติฐานอย่างเป็นระบบ
โดยอาศัยความสัมพันธ์ในระหว่างตัวแปร (Kerlinger,
1986 : 9-12) ทฤษฎี เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากคนสนใจใน
ปรากฏการณ์รอบตัว โดยเมื่อทำ�การสังเกตก็เกิดความ
คิดเบื้องต้น (Assumption) เกี่ยวกับปรากฏการณ์นั้น
จากการใช้ความคิดริเริ่มเชิงเหตุผลทั้งอุปนัย (Induction)
และนิรนัย (Deduction) หากต้องการการยอมรับ ผู้คดิ ค้น
จึงจำ�เป็นต้องแสวงหาหลักฐานนำ�มาใช้เป็นเครื่องยืนยัน
จนสามารถนำ�ไปพิสูจน์ทดสอบได้ เรียกว่า สมมติฐาน
(Hypothesis) จากนั้นก็ จะนำ�ความคิดเบื้องต้นมาจัด
ทำ�หรือเขียนเป็นทฤษฎีขึ้นซึ่งต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 3
ประการ (ทิศนา แขมมณี, 2554 : 40-42) ได้แก่ (1)
สามารถอธิบายความจริงหลักของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ได้ (2) สามารถนิรนัยความจริงหลักนั้นออกมาเป็นกฎหรือ
ความจริงอื่นๆ ได้ และ (3) สามารถทำ�นายปรากฏการณ์
นั้นได้ ดังนั้นความหมายของทฤษฎีสามารถจำ�แนกได้
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3 อย่าง ได้แก่ (1) เป็นกลุ่มของข้อความหรือปัญหาที่จะต้องพิสูจน์หรือแสดง (2) เป็นความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปร
(แนวคิด) และเมื่อปฏิบัติแล้วแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (3) เป็นการ
อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ จำ�เพาะเจาะจงว่าตัวแปรอะไรสัมพันธ์กับตัวแปรอะไรและสัมพันธ์กันอย่างไร ทำ�ให้สามารถ
ทำ�นายเหตุการณ์จากตัวแปรได้ นอกจากนั้นทฤษฎียังมีองค์ประกอบดังนี้ (1) แนวคิด (Concept) (2) ข้อเสนอหรือข้อ
สมมติฐาน (Proposition or Hypothesis) และ (3) เหตุการณ์ (Contingency) ที่มีกระบวนการพิสูจน์จากข้อเสนอ
หรือข้อสมมติฐาน
ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory) เริ่มต้นขึ้นในสมัยราชวงศ์จีน (China) และ กรีกโบราณ (Greece)
แต่หากพิจารณาเฉพาะหลักฐานทางวิชาการแล้วจะพบความชัดเจนในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มมีระบบการ
ทำ�งานในลักษณะของการแบ่งงานกันทำ� (Hodge, Anthony & Gales, 1996 : 90-91) ทฤษฎีองค์การเป็นสาขาวิชา
ที่ศึกษาโครงสร้างและออกแบบองค์การ ทั้งลักษณะของการพรรณนา (Descriptive) และการอธิบาย (Prescriptive)
เกี่ยวกับมิติต่างๆ ขององค์การ (Stephen P. Robbins, 2001 : 25-27) ทฤษฎีองค์การเป็นการศึกษาวิธีการกำ�หนด
หน้าที่ขององค์การว่าส่งผลกระทบต่อบุคลากรที่ทำ�งานในองค์การอย่างไรและส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างไรในระหว่าง
การดำ�เนินงาน (Gareth R. Jones, 2004 : 10-14) ทฤษฎีองค์การเป็นชุดของข้อความและแนวคิดที่มีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกัน แสดงถึงภาพรวมของพฤติกรรมของบุคคล กลุ่มย่อยและกลุ่มต่างๆ ภายในองค์การอย่างเป็นระบบ (Henry
L. Tosi, 1986 : 52-64) ทฤษฎีองค์การเป็นวิธีการที่จะทำ�ความเข้าใจ (See) และวิเคราะห์องค์การ (Analyze) ให้ถูก
ต้องและลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานสำ�คัญเกี่ยวกับรูปแบบ (Patterns) และกฎเกณฑ์ในการออกแบบองค์การและ
พฤติกรรมขององค์การ (Richard L. Daft, 2010 : 563-566) ทฤษฎีองค์การมุ่งที่จะพรรณนา อธิบาย และพยากรณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์หรือพฤติกรรม ส่วนประกอบหรือตัวแปรในองค์การนั้นๆ (เสนาะ ติเยาว์, 2544 : 45;
ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2538 : 10) ดังนั้น ทฤษฎีองค์การ จึงหมายถึง แนวคิดเกี่ยวกับองค์การที่ได้รวบรวมอย่างเต็มรูปแบบ
สามารถอธิบายโครงสร้างองค์การ การออกแบบองค์การ การกำ�หนดหน้าที่ขององค์การ ตลอดจนการวิเคราะห์วัฒนธรรม
องค์การ มีองค์ประกอบสำ�คัญ 2 ส่วน ได้แก่ (1) รูปธรรม (Hardware) เช่น โครงสร้าง รูปแบบ ขนาด กระบวนการ
สายการบังคับบัญชา กิจกรรม เป็นต้น และ (2) นามธรรม (Software) เช่น ค่านิยม พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม การสื่อสาร
วัฒนธรรมในองค์การ เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวถือเป็นระบบย่อยขององค์การที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมี
ผลกระทบต่อกันและกัน อย่างไรก็ดีทฤษฎีองค์การและการจัดการที่สำ�คัญถูกแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ (นิตยา
เงินประเสริฐศรี, 2542 : 7) กลุ่มทฤษฎีการจัดการแบบดั้งเดิม กลุ่มทฤษฎีการจัดการด้านมนุษยสัมพันธ์ กลุ่มทฤษฎี
การจัดการเชิงปริมาณ กลุ่มทฤษฎีสมัยใหม่ กลุ่มทฤษฎีการปัจจุบัน และกลุ่มทฤษฎีองค์การยุคหลังสมัยใหม่ ราย
ละเอียดดังต่อไปนี้

กลุ่มทฤษฎีการจัดการแบบดั้งเดิม

ทฤษฎีการจัดการแบบดั้งเดิม (Classical Organization Theory) จะประกอบด้วยแนวคิดสำ�คัญดังแผนภาพ

จัดการเชิงวิทยาศาสตร์

การจัดองค์การระบบ

การจัดการเชิงกระบวนการ

แผนภาพที่ 1 แนวคิดทางการจัดการในสมัยดั้งเดิมหรือยุคคลาสสิก (ที่มา : Schermerhorn, 2002 : 93)
1. ทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) : Frederic W. Taylor (1911)
“บิดาแห่งการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์” ผลงานของเขา คือ หนังสือ Scientific Management (1911) เขาเป็น
วิศวกร ตำ�แหน่ง ผู้จัดการระดับกลางในองค์การธุรกิจ (โรงงานเหล็ก) ชื่อ Midvale Steel Company ในเมืองฟิลา
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เดลเฟีย เขาเป็นคนตั้งใจหาวิธีการปรับปรุงเครื่องจักร
ภายในโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยการปรับปรุง
การออกแบบเครื่องจักรด้วยวิธีการใหม่ๆ เสมอ ต่อมาเขา
เปลี่ยนความสนใจหันมาปรับปรุงการใช้เครื่องไม้เครื่อง
มือของคนงานหรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์วิธีการทำ�งาน
ต่างๆ โดยอาศัยการทดลองหาหลักการทำ�งานที่ดีที่สุด
สำ�หรับงานแต่ละงานอย่างละเอียด ด้วยการการสังเกต
พฤติกรรมการทำ�งานและวิธีการทำ�งานของคนงาน พบว่า
คนงานมีวิธีการทำ�งานตามวิธีการที่ตนเองเคยชิน (Rule
of thumb) ซึ่งลักษณะการทำ�งานแบบนี้คนงานแต่ละ
คนจะมี วิ ธี ก ารทำ � งานที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป แต่ ผ ลงาน
ที่ ทำ � ออกมาแบบเดี ย วกั น งานแต่ ล ะขั้ น ตอนอาจมี วิ ธี
การทำ�งานที่ยึดถือปฏิบัติกันมาหลายวิธีด้วยกันภายใต้
ระบบงานดังกล่าวคนงานทั่วไปมีแนวโน้มที่จะ “อู้งาน
(Soldiering)” ขี้เกียจและคอยหลีกเลี่ยงงานอยู่ตลอด
เวลา กล่าวคือคนพยายามทำ�งานน้อยและไม่เต็มความ
สามารถเพราะกลัวว่าถ้าทำ�งานเต็มที่แล้วจะทำ�ให้ผลผลิต
เพิ่ ม จำ � นวนมากขึ้ น จนนายจ้ า งอาจตั ด จำ � นวนคนงาน
ออกเพื่อลดต้นทุนการผลิต นอกจากนั้นยังพบอีกว่าอดีต
ฝ่ายบริหารไม่ค่อยได้ควบคุมดูแลคนงานปล่อยให้มีอิสระ
เลือกวิธีการทำ�งานตามใจชอบ เขาจึงเสนอแนวทางในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เรียกว่า การจัดการตามหลัก
วิทยาศาสตร์ (Principle of Scientific Management)
(Frederic W.Taylor, 1911 อ้างใน Kennenth H. Killen,
1977; และ พิทยา บวรวัฒนา, 2543 : 27) ซึ่งเป็นการ
สร้างหลักการบริหารต้องทำ�อย่างเป็นระบบ โดยอาศัย
เทคนิคหรือวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เช่น กฎระเบียบ
วิธีการในทำ�งาน มาตรฐานการทำ�งานที่องค์การจะนำ�
มาใช้ ต้องผ่านการศึกษาวิเคราะห์เชิงประจักษ์เสียก่อน
หลักการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ได้กำ�หนดถึงภารกิจของ
ฝ่ายจัดการนั้นมีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ (1) จะต้องมีการ
กำ�หนดวิธีการทำ�งานเพื่อให้ได้วิธีที่ดีที่สุดซึ่งเป็นวิธีการ
ทำ�งานที่ใช้เวลา ทรัพยากร และพลังงานในการทำ�งาน
น้อยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่นที่ทำ�งานในลักษณะ
เดียวกัน (2) การคัดเลือกคนงานจะต้องมีการนำ�เอากฎ
เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการคัดเลือกเพื่อให้ได้
คนที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะกับตำ�แหน่ง
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งาน (3) จะต้องมีการพัฒนาคนงานโดยการสอนวิธีการ
ทำ�งานให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การจัดการ เพื่อที่
จะขจัดวิธีการทำ�งานตามหลักความเคยชินให้หมดไปจาก
คนงานเดิม และ (4) ต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ให้เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายบริหารกับคนงาน อันจะนำ�มาซึ่ง
ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน
2. การจัดการตามแบบระบบราชการ
(Bureaucratic Management) : Max Weber (1947)
นักปราชญ์ทางสังคมวิทยาชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงรอบรู้
ในศาสตร์ต่างๆ เช่น วิชากฎหมาย การเมือง การปกครอง
ประวัตศิ าสตร์ และเศรษฐกิจ และได้ชอื่ ว่าเป็นบิดาแห่งการ
จัดการตามแบบระบบราชการ (Bureaucracy Theory)
รู ป แบบของระบบราชการ (Bureaucracy)
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) เป็นสถาบันทางสังคม
(Social institute) ซึ่งระบบราชการเป็นสถาบันหนึ่งใน
สถาบันทางสังคม กล่าวคือเป็นสถาบันการบริหารหรือ
การปกครองของรัฐถืออยู่ในกระบวนการการปกครอง
ประเทศมีหน้าที่ปกป้อง ดูแล รักษาผลประโยชน์บ้าน
เมือง ต้องการความอิสระในการทำ�งาน มีความมั่นคงยาก
ต่อการเปลี่ยนแปลง และ (2) เป็นการจัดการรูปแบบหนึ่ง
ของการจัดองค์การ (Form of organization) ระบบการ
ทำ�งานระบบหนึ่งของการบริหารราชการแผ่นดินเป็นสิ่งที่
สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับสภาพ
การณ์ได้โดยตั้งสมมติฐานว่า องค์การแบบระบบราชการ
เป็นองค์การที่ดีที่สุด และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัดที่สุด การดำ�เนินการของระบบให้ยึดหลัก
การบริ ห ารที่ อ าศั ย ความมี เ หตุ มี ผ ล และความถู ก ต้ อ ง
ตามกฎหมายในการปฏิบัติงาน มีการแบ่งงานกันทำ�อย่าง
เป็นทางการตามตัวบทกฎหมาย อาศัยหลักความรู้ความ
สามารถ (ระบบคุณธรรม) เป็นเกณฑ์ในการบริหารงาน
บุคคล สามารถพยากรณ์พฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ได้
ดังนั้นแมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) จึงได้เสนอ โครงสร้าง
พื้นฐานของระบบราชการที่เป็นรูปแบบโครงสร้างของการ
จัดองค์การขนาดใหญ่สามารถนำ�ไปใช้เป็นวิธีการในการ
จัดองค์การได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน องค์การแบบระบบ
ราชการจึงต้องประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญ
7 ประการ (พิทยา บวรวัฒนา, 2543 : 59-61; Hodge
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Anthony & Gales} 1996; ทองใบ สุดชารี, 2543 : 5)
ได้แก่ หลักลำ�ดับขั้น (Hierarchy) ความสำ�นึกแห่งความ
รับผิดชอบ (Responsibility) หลักแห่งความสมเหตุสม
ผล (Rationality) หลักการมุ่งสู่ผลสำ�เร็จ (Achievement
orientation) หลักการทำ�ให้เกิดความแตกต่างหรือการมี
ความชำ�นาญเฉพาะด้าน (Specialization) หลักระเบียบ
วินัย (Discipline) และความเป็นวิชาชีพ (Professionalization)
3. การจัดการตามหลักการบริหาร
(Administrative Management) นักวิชาการกลุ่มนี้ได้
นำ�เสนอทฤษฎีการจัดการตามหลักการบริหาร โดยมีความ
เชื่อว่า การที่จะทำ�ให้การทำ�งานขององค์การบรรลุเป้า
หมาย จำ�เป็นต้องมีการกำ�หนดหน้าที่ของคนผู้ทำ�หน้าที่
เป็นผู้บริหารและนำ�เสนอหลักการบริหารงานเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน นักทฤษฎีกลุ่มที่นำ�เสนอทฤษฎี
การบริหารตามหลักการบริหาร ประกอบด้วย
		 3.1 หลักการบริหารตามทฤษฎีของเฮนรี่
ฟาโยล์ : Henri Fayol ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งทฤษฎีการ
จัดการตามหลักการบริหาร เขาเป็นชาวฝรั่งเศสทำ�หน้าที่
เป็นนักบริหารระดับสูงในอุตสาหกรรม เขาเชื่อว่า การ
ทำ�ให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายได้นั้น สิ่งที่ผู้บริหาร
จะต้องทำ� 3 ประการ ได้แก่ (1) ต้องมีหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดการ (Management functions) กระบวนการ
จัดการงานว่า ประกอบด้วยหน้าที่ (Functions) ทางการ
จัดการ 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การ
จัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และ การ
ควบคุม (Controlling) (2) มีคุณลักษณะพร้อมความ
สามารถทางร่างกาย จิตใจ ไหวพริบ การศึกษาหาความรู้
เทคนิ ค ในการทำ � งาน และประสบการณ์ ต่ า งๆ โดย
คุณสมบัติทางด้านเทคนิควิธีการทำ�งานนั้น สำ�คัญที่สุด
ในระดับคนงานธรรมดา แต่สำ�หรับระดับสูงขึ้นไปกว่า
นั้น ความสามารถทางด้านบริหารจะเพิ่มความสำ�คัญตาม
ลำ�ดับ และมีความสำ�คัญมากที่สุดในระดับผู้บริหารขั้นสุด
ยอด (Top executive) ควรจะได้มีการอบรม (Training)
ความรู้ ท างด้ า นบริ ห ารควบคู่ กั น ไปกั บ ความรู้ ท างด้ า น
เทคนิคในการทำ�งาน และ (3) ต้องยึดหลักเกี่ยวกับการ
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จัดการ (Management principles) โดยหลักทั่วไป
ที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำ�หรับผู้บริหาร มีจำ�นวน 14 ข้อ
(Gatewood & Others, 1995 : 40-41; Bartol & Martin,
1997 : 46) ได้แก่ หลักที่เกี่ยวกับอำ�นาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ (Authority & responsibility) หลักของการมี
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command) หลัก
ของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of direction) หลัก
ของการธำ�รงไว้ซึ่งสายงาน (Scalar chain) หลักของการ
แบ่งงานกันทำ� (Division of work or specialization)
หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (Discipline) หลักของการถือ
ประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of individual to general interest) หลักของ
การให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration) หลักของ
การรวมอำ�นาจไว้ส่วนกลาง (Centralization) หลักของ
ความมีระเบียบเรียบร้อย (Order) หลักของความเสมอ
ภาค (Equity) หลักของความมีเสถียรภาพของการว่าจ้าง
ทำ�งาน (Stability of tenure) หลักของความคิดริเริ่ม (Initiative) และ หลักของความสามัคคี (Esprit de corps)
3.2 หลักการบริหารของกลูลิคและเออร์ลิค :
Luther Gulick and Lyndal Urwick (1936) เขาเป็น
นักทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่มการจัดการตามหลักการบริหาร ได้
เสนอหลักที่เกี่ยวกับการบริหาร ซึ่งคนที่เป็นผู้บริหารจะ
ต้องทำ�มีหน้าที่สำ�คัญอยู่ 7 ประการ ได้แก่ การวางแผน
การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำ�งาน การสั่งการ การ
ประสานงาน การรายงานและการงบประมาณ หรือเรียก
สั้นๆ ว่า “POSDCoRB” ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด
ดังนี้ (พิมลจรรย์ นามวัฒน์, 2544 : 22) ประกอบด้วย
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing)
การจัดคนเข้าทำ�งาน (Staffing) การสั่งการ (Directing)
การประสานงาน (Coordinating) การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (Reporting) และการบริหารงบประมาณ
(Budgeting)
สรุ ป ได้ ว่ า ทฤษฎี อ งค์ ก ารสมั ย ดั้ ง เดิ ม ได้
วิ วั ฒ นาการมาจากการปกครองแบบทหารเกิ ด ขึ้ น ใน
ปลายศตวรรษที่ 19 เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสังคมอุตสาหกรรม ทฤษฎีองค์การจึงมี
โครงสร้างที่แน่นอน มีกฎเกณฑ์และเวลาอย่างมีระเบียบ
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แบบแผน มุ่งให้ผลผลิตมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เน้นความรวดเร็วของมนุษย์เสมือนเป็นเพียงเครื่องจักรกล
(Mechanistic) มีหลักการว่า “คนเป็นเพียงเครื่องมือที่
ทำ�ให้องค์การไปสู่ความสำ�เร็จ”
กลุ่มทฤษฎีการจัดการด้านมนุษยสัมพันธ์
ทฤษฎีองค์การเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Organization Theory) เป็นทฤษฎีการจัดการที่
มุ่ ง พิ จ ารณาผลกระทบของแต่ ล ะบุ ค คลและพฤติ ก รรม
ของกลุ่ ม ในองค์ ก าร กลุ่ ม นี้ มี ชื่ อ เรี ย กต่ า งๆ กั น เช่ น
มนุษยสัมพันธ์ (Human relations) ผู้นำ� (Leaders)
หรือพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science) ซึ่งเน้น
การศึ ก ษามนุ ษ ย์ โ ดยอาศั ย รากฐานจากวิ ช าจิ ต วิ ท ยา
สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคมและมนุษยวิทยา ทฤษฎีกลุ่ม
นี้ครอบคลุมแนวคิดของนักทฤษฎีที่สำ�คัญ ได้แก่ เอลตัน
เมโย อับบราฮัม มาสโลว์ เฟดเดอริก เฮิร์ซเบิร์ต และ
ดักลาส แม็คเกรเกอร์ มีดังต่อไปนี้
1. แนวคิดของเอลตัน เมโย : Elton Mayo
เป็นนักสังคมวิทยาทำ�งานอยู่ฝ่ายการวิจัยอุตสาหกรรม
ของฮาร์ดวารด์ (The Department of Industrial Research at Harvard) ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของการจัดการ
แบบมนุษยสัมพันธ์ การศึกษาการจัดการเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์ และ เป็นผู้ท้าทายทฤษฎีกลุ่มการบริหารงานแบบ
คลาสสิก โดยเฉพาะ วิทยาศาสตร์การจัดการ (Scientific
management) ผลงานที่สำ�คัญของเขาคือการทดลองที่
เมืองฮอว์ธอร์น (Hawthorne Studies) เขาและเพื่อน
คณะวิจัย ได้แก่ John Dewey, Kurt Lewin, FJ. Roethlisberger และ W.J.Dickson ทำ�การศึกษาและทัศนคติ
ปฏิกิริยาของคนงานในการทำ�งานตามสถานการณ์ต่างๆ
กันที่ Western Electric’s Hawthornc Plant (19721932) ซึ่งทำ�การทดลองเป็นระยะต่อเนื่องกัน โดยศึกษา
ผลของแสงไฟฟ้าที่มีต่อผลผลิตของคนงาน การกำ�หนด
ช่วงเวลาในการหยุดพักต่างๆ จำ�นวนของการหยุดพัก
ต่างกัน ตลอดจนมีการมีชั่วโมงทำ�งานที่น้อยลง และใน
ครั้งหลังได้ทำ�การศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มทางสังคม (Social
group) ในการทำ�งาน เมโยได้แบ่งกลุ่มผู้ปฏิบัติงานออก
เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเรียกว่ากลุ่มทดลอง กลุ่มที่สอง
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เรียกว่ากลุ่มควบคุม ทั้งสองกลุ่มทำ�งานแบบเดียวกัน ซึ่ง
เป็นงานประกอบชิ้นส่วนของงาน กลุ่มทดลองถูกนำ�การ
จัดการเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ เช่น การจ่ายค่าตอบแทน
ให้ในกรณีที่คนงานทำ�งานได้เกินเกณฑ์มาตรฐาน การ
เพิ่มแสงสว่างในการทำ�งาน การปรับอุณหภูมิในที่ทำ�งาน
ให้มีความเหมาะสม สำ�หรับกลุ่มควบคุมไม่ได้นำ�เอาวิธี
การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ ผลการทดลองพบว่า
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการทำ�งานของทั้งสองกลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการนำ�วิธีการจัดการ
เชิงวิทยาศาสตร์มาใช้ ไม่ได้เกิดผลที่โรงงานแห่งนี้ ผลการ
ทดลอง สรุปได้ว่า (1) ปริมาณงานที่กำ�หนดให้คนงานทำ�
นั้นไม่ได้ทำ�ตามความสามารถทางร่างกายแต่กำ�หนดตาม
ปทัสถานของสังคม (Social norm) (2) รางวัลที่ไม่ใช่เงิน
และการลงโทษมีบทบาทสำ�คัญที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
คนงาน และ (3) คนงานไม่ได้ทำ�งานในลักษณะของบุคคล
(Individual) แต่ทำ�งานในฐานะสมาชิกกลุ่ม (Member
of group)
ดั ง นั้ น หากนำ � วิ ธี ก ารทางมนุ ษ ย์ สั มพั น ธ์ ไ ปใช้
ให้ ถู ก ต้ อ งแล้ ว จะทำ � ให้ เ กิ ด บรรยากาศเอื้ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ย
เข้ากันได้เป็นอย่างดี คนงานจะได้รับความพอใจสูงขึ้น
และกำ � ลั ง ความสามารถทางการผลิ ต ก็ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น
ด้วย อิทธิพลสำ�คัญของกลุ่มทางสังคมภายในองค์การที่
เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีพื้นฐานมาจาก “ความ
รู้สึก” (Sentiments) ที่เป็นเรื่องราวทางจิตใจของคนงาน
และความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างคนงาน จะเห็นได้ว่า
ประสิทธิภาพของงานจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนย่อมขึ้น
อยู่กับขวัญกำ�ลังใจ ความพึงพอใจ ความพร้อมทางสภาพ
จิตใจ ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมในการทำ�งานของคนงาน
รวมถึงเรื่องราวทางสังคมของคนงานในกลุ่มด้วย นอกจาก
นั้นยังได้ข้อสรุปที่สำ�คัญเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในการ
ทำ�งาน ดังนี้ (พิทยา บวรวัฒนา, 2543 : 79) (1) ปัจจัย
ทางด้านกายภาพ (Physical factor) หรือวิธีการบริหาร
งานแบบวิทยาศาสตร์ ไม่ได้เป็นตัวกำ�หนดปริมาณผลผลิต
ปัจจัยที่เป็นตัวกำ�หนดปริมาณผลผลิต คือ ปัจจัยทางด้าน
สังคม (2) พฤติกรรมการทำ�งานของคนงานถูกกำ�หนดโดย
ระบบการให้รางวัล และการลงโทษทางสังคม ไม่ใช่ระบบ
การให้รางวัลและการลงโทษทางเศรษฐกิจ (3) ผู้นำ�ของ
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กลุ่มที่เป็นทางการและกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ จะมีบทบาท
ในการบังคับใช้และสร้างปทัสถานของกลุ่มที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ (4) กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของบุคคล และ (5) ควรที่จะมีการแสวงหาภาวะผู้นำ�แบบ
ต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้นำ�ที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การ
อย่างแท้จริง ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจขององค์การ แต่ละ
องค์การจะมีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ในการ
ก่อตั้งองค์การ
2. ทฤษฎีล�ำ ดับความต้องการ (Hierarchy of
Needs Theory) : นักทฤษฎีคนสำ�คัญของกลุ่มทฤษฏี
มนุษย์นิยม คือ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow,
1908-1970) มาสโลว์ (Maslow) มองว่า มนุษย์แต่ละ
คนมี ศั ก ยภาพพอสำ � หรั บ ที่ จ ะชี้ นำ � ตั ว เอง ไม่ อ ยู่ นิ่ ง แต่
จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆ และแสวงหา
ความต้องการที่จะเข้าใจตนเอง ยอมรับตนเองทั้งในส่วน
ดีส่วนบกพร่อง รู้จักจุดอ่อน และความสามารถของตนเอง
เขาได้เสนอทฤษฎีลำ�ดับขั้นของความต้องการ 5 ลำ�ดับ
(Maslow’s Hierarchy of Needs) ดังนี้ (Abraham
H. Maslow, 1977: 35-46) (1) ความต้องการทางด้าน
ร่างกาย (Psychological Need) (2) ความต้องการความ
ปลอดภัย (Security Need) (3) ความต้องการความรัก
และความเป็นเจ้าของ (Love and Belonging Need)
(4) ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ (Self-esteem
Need) และ (5) ความต้องการที่จะเข้าใจตนเองอย่าง
แท้จริง (Self-Actualization Need)
3. ทฤษฎี ส องปั จ จั ย ของเฮอร์ ซ เบอร์ ก
(Two-Factor Theory) : ทฤษฎีนี้ให้ความสำ�คัญกับ
ปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ ตัวกระตุ้น (Motivators) และ
การบำ�รุงรักษา (Hygiene) สองปัจจัยมีอิทธิพลต่อความ
สำ�เร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง เขาได้ศึกษาโดยสัมภาษณ์
ความพอใจและไม่พอใจทำ�งานของนักบัญชีและวิศวกร
จำ�นวน 200 คน ซึ่งพบว่า ความพอใจในการทำ�งานกับ
แรงจูงใจในการทำ�งานของคนมีความแตกต่างกัน คือ การ
ที่บุคคลพอใจในงานไม่ได้หมายความว่าคนนั้นมีแรงจูงใจ
ในงานเสมอไป แต่ถ้าคนใดมีแรงจูงใจในการทำ�งานแล้ว
คนนั้นจะตั้งใจทำ�งานให้เกิดผลดีได้ ผลการศึกษายังแสดง
ให้เห็นผลของปัจจัย 2 ตัว ได้แก่ (Herzberg, Frederick,
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Bernarol and Synderman, Barbara Bloch, 1959)
		 3.1 ปัจจัยด้านตัวกระตุ้น (Motivator
Factors) เป็ น ปั จ จั ย ที่ ก ระตุ้ น ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจในการ
ทำ�งาน ทำ�ให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ผลผลิต
เพิ่มขึ้น ทำ�ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทำ�งาน (Job
satisfaction) ตัวกระตุ้นประกอบด้วยปัจจัย 6 ประการ
ดังนี้ (1) การสัมฤทธิ์ผล รู้สึกว่าทำ�งานได้สำ�เร็จ (2) การ
ยอมรับนับถือจากผู้อื่น (3) ลักษณะงานที่น่าสนใจ (4)
ความรับผิดชอบของตนเอง (5) โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า
และ (6) การเจริญเติบโต มีโอกาสที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมและ
มีความเชี่ยวชาญ
		 3.2 ปัจจัยด้านการบำ�รุงรักษา (Hygiene
Factors) เป็นปัจจัยที่ช่วยให้พนักงานยังคงทำ�งานอยู่
และยั ง รั ก ษาเขาไว้ ไ ม่ ใ ห้ อ อกจากงานเมื่ อ ไม่ ไ ด้ จั ด ให้
พนักงาน เขาจะไม่พอใจและไม่มีความสุขในการทำ�งาน
ปัจจัยนี้ประกอบด้วย 10 ประการ ดังนี้ (1) นโยบายและ
การบริหาร (2) การนิเทศงาน (3) ความสัมพันธ์กับหัวหน้า
งาน (4) ภาวะการทำ�งาน (5) ค่าตอบแทนการทำ�งาน (6)
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน (7) ชีวิตส่วนตัว (8)
ความสัมพันธ์กับลูกน้อง (9) สถานภาพตำ�แหน่งหน้าที่ดี
และ (10) ความมั่นคงปลอดภัยในงานที่ทำ�อยู่
4. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของดักลาส แม็คเกร
เกอร์ : Douglas McGregor เป็นศาสตราจารย์ทางการ
บริหารที่มีชื่อเสียงของ Massachusetts Institute of
Technology (MIT) ได้สร้างทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของมนุษย์ 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ไว้ใน
หนังสือ The Human Side of the Enterprise (Douglas McGregor, 1969) โดยตั้งสมมติฐานว่า วิธีการจูงใจ
คน มี 2 วิธี ได้แก่ วิธีแบบเดิมหรือ Theory X และ วิธี
แบบมนุษยสัมพันธ์ หรือ Theory Y โดยเขาแบ่งลักษณะ
ทางธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะที่แตกต่างกันเป็น 2
รูปแบบ ได้แก่ (กัลยาณี สูงสมบัติ, 2555 : ออนไลน์) (1)
ธรรมชาติของมนุษย์ตามทฤษฎี X ได้แก่ มนุษย์ส่วน
ใหญ่ มี นิ สั ย ไม่ ช อบทำ � งาน และพยายามหลี ก เลี่ ย งงาน
เมื่อมีโอกาส เมื่อมนุษย์ไม่ชอบที่จะทำ�งาน ดังนั้น การที่
จะให้มนุษย์ทำ�งานจึงต้องใช้วิธีการบังคับควบคุม สั่งการ
และนำ�บทลงโทษมาใช้ ทั้งนี้เพื่อให้การดำ�เนินงานเป็นไป
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ตามเป้าหมายขององค์การ และ (2) ธรรมชาติของมนุษย์
ตามทฤษฎี Y ได้แก่ มนุษย์โดยส่วนใหญ่มีนิสัยชอบที่จะ
ทำ�งาน ต้องการที่จะมีความรับผิดชอบต่องาน ต้องการ
แสดงความสามารถในการปฏิบัติงาน ต้องการเผยแพร่
ความคิดสร้างสรรค์ การให้รางวัลตามความสำ�เร็จของงาน
จะช่วยสร้างความผูกพันต่อองค์การนำ�มาซึ่งความสำ�เร็จ
ขององค์การในที่สุด
กลุ่มทฤษฎีการจัดการเชิงปริมาณ
การจัดการเชิงปริมาณ (Quantitative Approach)
เป็นองค์ความรู้ทางการจัดการที่มีหลักเกณฑ์ Taylor เป็น
ผู้วางรากฐานในยุคต้นๆ ต่อมานักคณิตศาสตร์ นักฟิสิกส์
วิศวกร และนักพฤติกรรมศาสตร์ ร่วมกันใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์แก้ปัญหาและคิดค้นยุทธวิธีให้สหรัฐอเมริกา
ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาเอกชนนำ�ไปพัฒนาสร้าง
เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ต่ า งๆ พั ฒ นาตั ว แบบเพื่ อ การ
วางแผนสำ�หรับผู้บริหาร โดยมีคอมพิวเตอร์ช่วยปฏิบัติ
งานและการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยการหาคำ�ตอบที่ดี
ที่สุดหรือทางเลือกที่ดี เน้นการใช้ตัวแบบในการแก้ปัญหา
ทางการบริ ห ารในทางบริหารศาสตร์ (Management
Science: MS) หรือการวิจัยปฏิบัติการ (Operations
Research: OR) (กัลยาณี สูงสมบัติ, 2555: ออนไลน์)
ลักษณะการจัดการเชิงปริมาณเป็นการใช้หลัก
การอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยการพิจารณาเป้าหมายอย่าง
มีวัตถุประสงค์ ตระหนักถึงตัวแปรต่างๆ เน้นการบรรลุ
สิ่งที่ดีที่สุด ผลการวิเคราะห์สามารถพิสูจน์ได้ ใช้ระบบ
การทำ�งานเป็นทีม และ การวิเคราะห์โดยมากต้องใช้
คอมพิวเตอร์ในการคำ�นวณเมื่อปัญหายุ่งยาก ส่วนขั้น
ตอนการวิเคราะห์เชิงปริมาณมักจะดำ�เนินการดังนี้ การ
วิเคราะห์ปัญหา การสร้างตัวแบบ การรวบรวมข้อมูล
การหาผลลัพธ์ การทดสอบผลลัพธ์ และ การนำ�ผลลัพธ์
ไปใช้ในการแก้ปัญหา นอกจากนั้นเทคนิคเชิงปริมาณที่
ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น โปรแกรมเส้นตรงหรือ
การวางแผนเชิงเส้น (Linear program) ตัวแบบปัญหา
การขนส่ง (Logistic problem model) ความน่าจะเป็น
(Probability) การวางแผนและควบคุมโครงการ (PERT/
CPM) การจำ�ลองปัญหา (Situation) การพยากรณ์ (Fore-
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casting) ปัญหาแถวคอย (Queuing) เป็นต้น
กลุ่มทฤษฎีองค์การสมัยใหม่
ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ (Neo-Classical
Organization Theory) เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎี
องค์การสมัยดั้งเดิม พัฒนามาพร้อมวิชาการสังคมวิทยา
จิตวิทยา ทฤษฎีนี้สนใจโครงสร้างตามแบบแผนและการ
คิดตามหลักเหตุผล และยังศึกษาเพิ่มเติมว่าทำ�อย่างไร
จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้เร็วขึ้น จึงหันมาสนใจคนมาก
ขึ้น ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่คำ�นึงผลที่เกิดจากการมอบ
อำ�นาจ เป็นต้นว่าหากมอบอำ�นาจมากเกินไปก็ไม่พอใจ
หรือหากไม่มอบอำ�นาจก็จะขัดเคืองใจ นอกจากนั้นยัง
ยอมรับว่าบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ย่อมมีความขัดแย้ง
กัน การแก้ไขความขัดแย้งนั้นควรใช้วิธีประชุมปรึกษา
หารือกันและดำ�เนินการแก้ไขโดยการสื่อสารที่ดี ทฤษฎี
นี้มีหลักการว่า “คนเป็นปัจจัยสำ�คัญและมีอิทธิพลต่อการ
เพิ่มผลผลิตขององค์การ” โดยเน้นความสำ�คัญของคนที่
ทำ�หน้าร่วมกันในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เป็นปัจจัยที่สำ�คัญและมีอิทธิพลต่อการกำ�หนดการผลิต
ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ให้ความสำ�คัญในด้านความรู้สึก
ของบุคคลโดยยอมรับถึงอิทธิพลทางสังคมที่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงาน
บุคคลที่มีชื่อเสียงในทฤษฎีองค์การสมัยใหม่
คื อ Hugo Munsterberg เป็ น ผู้ เริ่ ม ต้ น วิ ช าจิ ต วิ ท ยา
อุตสาหกรรม เขียนหนังสือชื่อ Psychology and
Industrial Efficiency, Elton Mayo, Roethlisberger
และ Dickson ได้ทำ�การศึกษาที่ฮอธอร์น (Hawthorne
Study) เป็นผู้บุกเบิกขบวนการมนุษยสัมพันธ์ (Human
Relations Movement) นอกจากนั้นได้รับการสนับสนุน
จากนักทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์อีก เช่น McGregor และ
Maslow เป็นต้น (กัลยาณี สูงสมบัติ, 2555: ออนไลน์) นัก
ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่มีสมมติฐานในการศึกษาลักษณะ
เฉพาะของบุคคล (Individual) ในองค์การว่า “มนุษย์มี
ความแตกต่างกันพฤติกรรมเป็นพื้นฐาน” การศึกษาพวก
เขาจึงเป็นไปเพื่อพิสูจน์และสนับสนุนสมมติฐานดังกล่าว
เช่น การศึกษาเกี่ยวกับขบวนการอบรมเลี้ยงดูของมนุษย์
(Socialization) เพื่อชี้ให้เห็นว่า มนุษย์มีพฤติกรรมที่แตก

ROMMAYASAN 49

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

ต่างกัน เพราะการอบรมเลีย้ งดูในสภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน ปัจจัยทีท่ �ำ ให้บคุ คลมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกันออกไป ได้แก่
(1) บุคลิกภาพ (Personality) ลักษณะของรูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง คำ�พูด มารยาท (2) การรับรู้ (Perception)
การแปลความหมายของสิ่งที่ได้พบเห็น ผ่าน กระบวนการภายในจิตใจ เช่น ความสำ�นึก ความนึกคิด ความเชื่อ
และ ประสบการณ์ของแต่ละคน (3) ทัศนคติ (Attitude) ความรู้สึกพอใจของแต่ละคน ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้
ประสบการณ์ ความนึกคิด และความเชื่อของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป และ (4) ความต้องการของบุคคล (Needs)
ความต้องการแตกต่างกันไปตามอายุ เพศ การสอน อบรม การเลี้ยงดู เป็นต้น
ทฤษฎีองค์การสมัยปัจจุบัน
การบริหารจัดการในยุคปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีมากขึ้น
ทําให้ผู้บริหารองค์การต่างๆ ต่างได้คิดค้นหาวิธีการที่จะช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้าอยู่รอดได้ หลังจากที่ได้มีการนำ�
เอากลุ่มทฤษฎีองค์การในยุคคลาสสิคและกลุ่มทฤษฎีองค์การยุคพฤติกรรมศาสตร์ มาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งทฤษฎีทั้ง
2 กลุ่มดังกล่าวต่างก็มีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งในตัวของทฤษฎีเอง เช่น ทฤษฎีองค์การในยุคคลาสสิค จะเน้นไปในเรื่อง
ของการกำ�หนดวิธีการทำ�งาน เพื่อให้ได้วิธีที่ดีที่สุด (One best ways) ในการทำ�งาน เช่น เน้นเรื่องของการจัดโครงสร้าง
องค์การและหลักการบริหาร โดยไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องพฤติกรรมการทำ�งานของคนงาน ส่วนทฤษฎีองค์การใน
ยุคพฤติกรรมศาสตร์ ให้ความสำ�คัญไปที่คน โดยการมุ่งค้นหาคำ�ตอบโดยการวิเคราะห์ให้ทราบถึงความต้องการของ
คน และพยายามแสวงหาสิ่งจูงใจที่ตอบสนองความต้องการของคน เพื่อที่จะทำ�ให้คนปฏิบัติงานให้กับองค์การได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ แต่ทฤษฎียุคพฤติกรรมศาสตร์ก็มีจุดอ่อนที่ไม่ให้ความสนใจในเรื่องของวิธีการทำ�งาน การจัดโครงสร้าง
องค์การและหลักการบริหารงานทำ�ให้เกิดปัญหาในการทำ�งาน
ทฤษฎีองค์การสมัยปัจจุบัน (Modern Organization Theory) ทำ�การศึกษารูปแบบขององค์การปัจจุบัน
ได้รับการพัฒนามาในช่วง ค.ศ. 1950 โดยยังคงใช้ฐานแนวคิดและหลักการของทฤษฎีองค์การสมัยเดิมและสมัยใหม่
มาปรับปรุงพัฒนา และพยายามรวมหลักการทางวิทยาการหลายสาขาเข้ามาผสมผสานที่เรียกว่า สหวิทยาการ
(Multidisciplinary approach) เป็นการรวมกันของ หลักการทางเศรษฐศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ และสังคมศาสตร์
เข้าไว้ด้วยกัน หรือที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์สังคม (Socioeconomic) โดยมองมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึก มีจิตใจ
นำ�ความรู้ด้านมนุษยสัมพันธ์มาใช้ นำ�สิ่งแวดล้อมมาพิจารณา ใช้แนวคิดในเชิงระบบ คำ�นึงถึงความเป็นอิสระ และ
สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก โดยเน้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์สิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ปัญหาในการบริหาร
งานหมดไปอันเนื่องมาจากความสลับซับซ้อนในการบริหารงานมีมากขึ้น ทฤษฎีองค์การสมัยปัจจุบัน ได้แก่
1. ทฤษฎีการบริหารแบบการตัดสินใจ : Herbert A. Simon (1960: 3-10) เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่ง
ทฤษฎีการตัดสินใจได้กล่าวว่า “การบริหารก็คือการตัดสินใจนั่นเอง” เพราะคนที่เป็นผู้บริหารต้องเผชิญกับภาวะการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ ทางที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่กำ�หนดไว้ในแผนการทำ�งาน
หรือว่าทางเลือกในการแก้ไขปัญหา หากผู้บริหารสามารถเลือกทางเลือกที่ดีมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาได้ ก็จะ
สามารถทำ�ให้งานบรรลุเป้าหมายได้ ถ้าเลือกทางเลือกที่ไม่ดีก็ทำ�ให้การทำ�งานล้มเหลว ดังนั้นลักษณะของการตัดสิน
ใจเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดี ต้องมีขั้นตอนของการตัดสินใจที่สำ�คัญอยู่ 4 ขั้นตอน (ธงชัย สันติวงษ์, 2542: 196) ได้แก่
(1) การพิจารณาถึงตัวปัญหา (2) การพิจารณาค้นหาทางเลือก (3) การประเมินผลทางเลือก และ (4) การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกและการนำ�ทางเลือกไปปฏิบัติ
พิจารณาตัวปัญหา

การค้นหาทางเลือก

การประเมินผลทางเลือก

ข้อมูลมูลย้อนกลับจากการประเมินผล

การตัดสินใจเลือก
ทางเลือก และนำ�
ทางเลือกไปปฏิบัติ

แผนภาพที่ 2 กระบวนการตัดสินใจตามแนวคิดของ เฮอร์เบิร์ต เอ.ไซมอน (ที่มา : ธงชัย สันติวงษ์, 2542: 197)
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2. ทฤษฎีระบบ : ทฤษฎีระบบ (System Theory) เป็นทฤษฎีที่ทำ�ให้นักบริหาร สามารถที่จะมองเห็น
ภาพรวมขององค์การทั้งหมดตามหน้าที่ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาองค์การในลักษณะระบบนั้นจะก่อให้เกิด
การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาขององค์การทั้งระบบ ระบบ (System) อาจจัดได้ว่าเป็นกลุ่มของส่วนที่เกี่ยวข้องกัน
และมีความสัมพันธ์กันในเชิงที่จะต้องบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน (สมยศ นาวีการ, 2544: 49) ส่วนต่างๆ ของระบบอยู่
ในสถานะที่เคลื่อนไหวได้ การเคลื่อนไหวหรือแสดงออกของส่วนต่างๆ จะมีปฏิกิริยากระทบต่อกันเสมอ โดยที่ในระบบ
หนึ่งๆ จะประกอบด้วย ระบบย่อยต่างๆ (Subsystems) และภายในระบบย่อยก็จะประกอบไปด้วย ระบบย่อยเล็กลงไป
อีก หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ณ ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ (Chain
of Effects) นอกจากนั้นระบบประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ (1) ปัจจัยนำ�เข้า (Inputs) ได้แก่ ทรัพยากร
ต่างๆ ที่ต้องใช้ในกระบวนการบริหาร เช่น ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน และข้อมูลที่
ต้องใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ (2) กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) เช่น เทคนิคในการจัดการ
ต่างๆ รูปแบบกิจกรรมการผลิต เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (3) ปัจจัยนำ�ออก (Outputs) เช่น สินค้า บริการ
กำ�ไร ขาดทุน และผลที่คาดหวังอื่นๆ เช่น ศักยภาพของพนักงานที่พัฒนาขึ้น เป็นต้น และ (4) ข้อมูลย้อนกลับ (Feed
Back) ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดจากกิจกรรมขององค์การ สามารถนำ�ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอน
ต่างๆ ได้
สภาพแวดล้อมภายนอก
ปัจจัยนำ�เข้า
(Inputs)

สภาพแวดล้อมภายนอก
กระบวนการแปรสภาพ
Transformation Process

ปัจจัยนำ�ออก
Outputs

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
สภาพแวดล้อมภายนอก

สภาพแวดล้อมภายนอก

แผนภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ตามแนวคิดเชิงระบบขององค์การ (ที่มา : สมยศ นาวีการ, 2544: 50)
3. การจัดการเชิงสถานการณ์ : จากการที่ได้นำ�ทฤษฎีทางการบริหารในยุคต่างๆ มาใช้ ได้มีส่วนช่วยทำ�ให้
งานบริหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำ�กัดที่ยังเป็นปัญหาอยู่ เช่น นักบริหารที่นิยมการบริหารโดยอาศัย
คณิตศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจ จะมีข้อจำ�กัดที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมได้เท่าที่ควร ขณะเดียวกัน
การนำ�ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์มาใช้ก็จะมีข้อจำ�กัดในการบริหารที่ต้องอาศัยเทคนิคเชิงปริมาณ ระบบที่นับว่าเป็น
ทฤษฎีที่ดีก็ยังขาดความสมบูรณ์ ในลักษณะของข้อจำ�กัดคือ เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะกว้างมากเกินไป ดังนั้น
จึงได้มีนักทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่มทฤษฎีระบบ อาทิ แคทซ์ และโรเซนวิกส์ (Katz and Rosenzweig, 1981) ได้นำ�เสนอ
ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory of Management) ว่าน่าจะเป็นทฤษฎีที่กำ�จัดจุดอ่อน
ของทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งเน้นการบูรณาการทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงพฤติกรรมการจัดการ
ตามสถานการณ์เฉพาะอย่างที่เกิดขึ้นในองค์การ เพื่อนำ�มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะตามสถาน
การณ์นั้นๆ ดังแผนภาพ
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การบริหารแบบการตัดสินใจ
การบริหารแบบคลาสสิค

การจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์
บูรณาการผสมผสานแนวคิด

การบริหารเชิงระบบ

การบริหารตามสถานการณ์
แผนภาพที่ 4 แสดงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์ (ที่มา: อุทัย เลาหวิเชียร, 2544: 44)
การวิเคราะห์ว่าการนำ�ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์มาใช้ จะได้ประโยชน์จากหลักการจัดการแต่ละ
สถานการณ์เท่านั้นแต่ไม่สามารถนำ�มาใช้ได้กับสถานการณ์ทั่วไปได้ อย่างไรก็ตามประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากหลายๆ
สถานการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะนั้นอาจนำ�มาพัฒนาทักษะ และแนวคิดทางการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
และอาจพัฒนาไปสู่แนวคิดและเทคนิคการจัดการที่ทันสมัยต่อไปได้

ทฤษฎีองค์การยุคหลังสมัยใหม่

แนวคิดหลังสมัย (Post Modern) กำ�เนิดมาจากฝรั่งเศสและเยอรมัน มีอิทธิพลต่อการศึกษาในสาขาวิทยาการ
ต่างๆ โดยแนวคิดนี้ถือว่าโลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา สรรพสิ่งในโลก
ล้วนไม่แน่นอน รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ โลกทุกวันนี้มีความหลากหลายและแยกส่วนของกลุ่มคนและชุมชนต่างๆ ตาม
ความเชื่อและวัฒนธรรมและมีบริบทที่แตกต่างกันออกไป จึงไม่ควรใช้กฎ หรือ เกณฑ์ หรือ ทฤษฎีที่เป็นการรวมศูนย์
ที่มีลักษณะใช้ได้ทั่วไปครอบคลุมและควบคุมทุกสิ่งจากส่วนกลาง จำ�เป็นต้องกระจายอำ�นาจไปตามความหลากหลาย
ของสภาพสังคม ซึ่งในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านจากยุคสมัยใหม่ (Modern) สู่ยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ใน
ช่วงต้นทศวรรษที่ 1960 มีนักสังคมศาสตร์หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มีการ
เปลี่ยนแปลงจนทำ�ให้ปัจเจกชนสูญเสียอัตลักษณ์ (Identity) ของตนไป เนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ยุคหลังสมัยใหม่กำ�ลังเข้ามาแทนที่ยุคสมัยใหม่อันเป็นยุคที่สมมติฐานเกี่ยวกับความสมานฉันท์ในค่านิยมว่าด้วย ความ
เป็นเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ และอิสรภาพทางการเมืองกำ�ลังถูกท้าทาย (จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร, 2546: 200;
ธีรทัต ชูดำ�, 2551: 8-9) แนวคิดหลังสมัยใหม่เป็นการวิพากษ์บรรดาทฤษฎีที่เน้นการอธิบายทุกสิ่งทุกอย่าง (A critique
of all totalising theories) ทั้งนี้เพราะพวกนิยมแนวคิดหลังสมัยใหม่เห็นว่าทฤษฎีใดก็ตามที่มีลักษณะการอธิบายทุก
สิ่งทุกอย่างอย่างครอบจักรวาลนั้น มักมีแนวโน้มที่จะเน้นการมองมุมเดียว หรือมองความเป็นจริงทางสังคมแบบลด
รูปตัดทอนความเป็นจริงให้เข้าใจง่ายๆ และมักจะละเลยการมองจากมุมมองที่หลากหลาย นั้นคือ การมองอย่างครอบ
จักรวาลนั้น มักจะปฏิเสธการทำ�ความเข้าใจอย่างหลากหลาย ดังนั้นแนวคิดนี้จึงเชื่อว่า “ไม่มีระบบใดเพียงระบบเดียว
ที่จะใช้ครอบงำ�ระบบอื่นๆ ได้” (Pease, & Fook, 1999: กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุลย์, 2551: 4-5)
ความเป็นมาของแนวคิดหลังยุคสมัยใหม่ (Postmodernism) เกิดจากสาเหตุหลายประการ กล่าวคือ
(William Bergquist. 1993: 478-517; อนุรักษ์ วัฒนะถาวรวงศ์, 2555: ออนไลน์) (1) มาจากการอภิปรายและการ
สนทนาในเรื่องของยุคโครงสร้างนิยม (Structuralism) ยุคหลังโครงสร้างนิยม (Post structuralism) แนวคิดการ
รื้อสร้าง (Deconstruction) ยุคหลังทุนนิยม (Post capitalism) ทฤษฎีการวิพากษ์ (Critical theory) และแนวคิด
สตรีนิยม (Feminism) (2) มาจากการวิจารณ์รูปแบบของศิลปะร่วมสมัย (Contemporary art forms) โดยเฉพาะใน
สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และภาพเขียน รวมทั้งการดำ�รงชีวิตร่วมสมัย (Contemporary life-style) (3) มาจากการ
วิเคราะห์ทางสังคมของสถานที่ทำ�งานและเศรษฐกิจ และ (4) มาจากทฤษฎีความสับสนวุ่นวาย (Chaos theory) ทฤษฎี
วัตถุวิสัยนิยม (Objectivism) อยู่ในยุคสมัยใหม่ที่ใช้แนวคิดเสรีนิยม (Liberal) และแนวคิดอนุรักษ์นิยม (Conservative)
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เป็นหลักทั่วไปในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของมนุษย์
แก้ปัญหาความขั ด แย้ ง ฟื้ น ฟู สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและใช้ จั ด
ระเบียบของโลกหรือชุมชน ซึ่งตรงข้ามกับทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ในตนเองได้ (Constructivism) ที่ใช้สร้างความจริง
ของสังคม โดยไม่ยึดติดกับความจริงที่เป็นสากลหรือหลัก
การใดๆ ของอดีต เพราะมีความเชื่อที่ว่าสังคมนั้นไม่อยู่นิ่ง
ยืดหยุ่นและไม่สามารถคาดการณ์ได้ตลอดเวลา
สาระสำ�คัญของแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ มีดงั ต่อ
ไปนี้ (1) ใช้ทฤษฎีการสร้างความรูโ้ ดยใช้ภาษา (Language)
เป็นแนวทางในการศึกษาทีม่ องเป็นความจริงของตัวมันเอง
กล่าวคือ หากความจริงเป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้น ภาษาจะ
เป็นสิ่งที่ใช้อธิบายความจริงของตัวมันเอง เช่น เงินใช้เป็น
สื่อในการแลกเปลี่ยนของทรัพย์สินต่างๆ ภาษาก็เช่นกัน
เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนสิ่งที่ต้องอธิบาย (2) มองความเป็น
โลกไร้พรมแดน (Globalization) มองว่าทุกสรรพสิ่งใน
โลกนี้ ถื อ ว่ า อยู่ ใ นสั ง คมเดี ย วกั น ทุ ก คนในโลกไม่ ว่ า จะ
ประเทศใดย่อมเป็นสมาชิกสังคมโลกสังคมเดียว (3) มอง
ทุกอย่างมีความแตกต่างเป็นกลุ่มๆ (Segmentalism) ที่
อยู่ในสังคม เพราะในปัจจุบันเราต้องพบกับความขัดแย้ง
ความแตกต่าง และสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ตลอดเวลา (4)
ชุมชนจะเป็นแบบวิถีชีวิต (Life-style) ที่ได้อยู่ใกล้กัน
แต่จะมารวมตัวกันตามกิจกรรมที่ตัวเองชอบ เช่น ชมรม
คนชอบสิ่งเหมือนกัน ความไม่แน่นอนทำ�ให้ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ (5) มองภาพเป็นส่วนๆ และมองขัดแย้งกัน
(Fragmented and inconsistent image) เป็นการสนใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากกว่าอดีต
นอกจากนัน้ ยังมีการใช้ทฤษฎีควอนตัม (Quantum theory) เป็นการมองความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ของสังคมทั้งรับรู้ได้และรับรู้ไม่ได้ โดยมองให้ถึงในระดับ
จุลภาค (Peter Bogason, 2005: 13-41) เช่น สังคมยุค
สมัยใหม่ (Modern) จะใช้แนวคิดความเป็นเหตุเป็นผล
(Rationality) ความเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization)
และระบบราชการ (Bureaucratization) ที่มีคุณลักษณะ
ของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialization) การรวม
อำ�นาจ (Centralization) ความเป็นทางการ (Formalization)
และการบูรณาการ (Integration) แต่แนวคิดในยุคหลัง
สมัยใหม่ (Postmodern) จะตรงข้ามกันคือใช้แนวคิด
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การสร้างเหตุผล (Reasoning) และการแตกกระจาย
(Fragmentation) ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะของความเป็ น
ปัจเจกบุคคลนิยม (Individualism) ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ (Internationalization) การแบ่ ง แยกของ
องค์การ (Organizational segregation) และการกระจา
ยอำ�นาจ (Decentralization) ดังนั้นเพราะมีความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมในสังคมจึงต้องการความร่วมมือ
(Collaboration) มากกว่าการควบคุม (Regulation)

บทสรุป

ทฤษฎีการบริหารมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอด
เวลา จากเดิ ม ที่ ส นใจว่ า องค์ ก ารจะต้ อ งมี แ บบแผนที่
แน่ น อน มี วิ ธี ก ารบริ ห ารที่ ชั ด เจน โดยไม่ ส นใจคนใน
องค์การ แต่ในยุคมนุษยนิยมมองว่าต้องให้ความสำ�คัญกับ
คน แต่ทั้ง 2 ยุคก็ยังสนใจปัจจัยภายใน จนมาถึงยุคสมัย
ใหม่ที่ให้ความสำ�คัญกับปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ ส่วนยุคหลังทันสมัยซึ่งเป็นยุคข้อมูล
ข่าวสาร องค์การจะต้องสนใจข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น
เราจะพบว่าในปัจจุบันองค์การแต่ละองค์การก็อาจจะมี
หลักการบริหาร รวมทั้งการจัดองค์การแตกต่างกัน ตาม
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง บางองค์การก็ยังมีความจำ�เป็นที่จะ
ต้องใช้แนวคิดแบบยุคคลาสสิก บางองค์การก็อาจจะเป็น
องค์ ก ารไร้ รู ปแบบ หรื อ บางองค์ ก ารอาจจะมี ก ารปรั บ
เปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อม แนวคิดของการบริหารใน
ยุคเก่าจึงไม่ได้สูญหายไปจากโลก เพียงแต่มีแนวคิดใหม่
เพิ่มขึ้นมาและถูกนำ�มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
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การใช้คำ�บุรุษสรรพนามของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาตามบริบททางสังคม
The Use of Instructors’ Personal Pronouns Based
on Social Context at University of Phayao
วีระศักดิ์ วงศ์ษา 1 / จารุวรรณ เบญจาทิกุล 2
Werasak Wonga / Charuwan Benchathikun
1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Thai language section, School of Liberal Arts, University of Phayao
2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Thai language section, School of Liberal Arts, University of Phayao

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ จำ�แนกคำ�บุรษุ สรรพนาม และวิเคราะห์บริบททางสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการใช้ค�ำ
บุรุษสรรพนามที่อาจารย์มหาวิทยาลัยพะเยาใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน ประชากรในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัย
พะเยาที่สอนในปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 882 คน คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 275 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล ผลการวิจยั โดยสรุป มี 2 ประการ คือ 1) คำ�บุรษุ สรรพนามทีอ่ าจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาใช้ใน
การติดต่อสือ่ สารระหว่างกันมี 3 ลักษณะ คือ คำ�บุรษุ สรรพนามที่ 1 อาทิ ผม/ฉัน คิดเป็นร้อยละ 44.84 คำ�บุรษุ สรรพนามที่
2 อาทิ คุณ/คุณตามด้วยชื่อ คิดเป็นร้อยละ 36.11 คำ�บุรุษสรรพนามที่ 3 อาทิ คุณ/คุณตามด้วยชื่อ คิดเป็นร้อยละ 36.11
และ 2) บริบททางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้คำ�บุรุษสรรพนามในการสื่อสาร มี 7 ลักษณะ คือ (1) เพศ ใช้กับเพศเดียวกัน
และต่างเพศกัน (2) อายุ ใช้กับผู้ฟังที่มีอายุน้อยกว่า เท่ากัน และมากกว่า (3) ความเป็นเพื่อนร่วมงาน ใช้กับเพื่อนร่วมงาน
ในสาขาวิชาเดียวกันและต่างสาขาวิชา (4) ความสนิทสนม ใช้กับผู้ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย (5) ความเคารพ ใช้กับผู้ที่เคารพ
และไม่เคารพ (6) สถานการณ์ ใช้ในสถานการณ์เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ (7) ความสุภาพ เป็นการใช้โดยคำ�นึง
ถึงความสุภาพและไม่สุภาพ
คำ�สำ�คัญ : คำ�บุรุษสรรพนาม, มหาวิทยาลัยพะเยา

Abstract

The research aims to analyze and classify personal pronouns used by the instructors at the
University of Phayao in the different social contexts. 275 from 882 instructors teaching during 2014
academic year were selected as the population. The instrument of this study was questionnaires. The
study revealed two conclusive findings as follows: 1) The personal pronouns used in communication
among the instructors at the University of Phayao, and the different quantity of use was also found
as follow; (i) First person ‘Phom’ and ‘Chan’, accounted for 44.84 percent, (ii) second person ‘khun’
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and ‘khun followed by name’, accounted for
36.11 percent and (iii) third person ‘khun’ and
‘khun followed by name’, accounted for 36.11.
And 2) Social context, the results show that there
are seven factors influencing the use of personal
pronoun; (i) gender, variable for the same and
different genders, (ii) age, variable for the same
and different ages, (iii) colleague, variable for
the same and different programs, (iv) familiarity,
variable for the familiarity and unfamiliarity of the
population, (v) respect, variable from respectful
and disrespectful attitude (vi) situation, variable for
formal and informal situation and (vii) politeness,
variable for polite and impolite attitude.

ที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย ส่งผลให้มีวัฒนธรรมการใช้
ภาษาในการสื่อสารแตกต่างกันไปตามเหตุและปัจจัยนั้น
เช่น อาจารย์ชายใช้คำ�สรรพนามบุรุษที่ 1 ว่า “หนู” หรือ
อาจารย์ชาย-หญิงอายุประมาณ 25-30 ปี เมื่อพูดกับนิสิต
ใช้คำ�สรรพนามบุรุษที่ 1 ว่า “พี่” และใช้คำ�สรรพนามบุรุษ
ที่ 2 ว่า “น้อง” การใช้คำ�บุรุษสรรพนามสื่อสารในชีวิต
ประจำ�วันดังกล่าวล้วนแต่นา่ สนใจศึกษาทัง้ ในด้านลักษณะ
หน่วยภาษาและการใช้ตามบริบททางสังคม ดังนั้นผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาการใช้คำ�บุรุษสรรพนามของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยพะเยาตามบริบททางสังคม เพื่อทราบถึง
คำ�บุรุษสรรพนามที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาใช้ และ
เพื่อวิเคราะห์บริบททางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้คำ�บุรุษ
สรรพนามที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน

Keywords: personal pronoun, university of Phayao

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

บทนำ�

ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารของมนุษย์ ภาษา
เปรี ย บเสมื อ นสะพานที่ เชื่ อ มโยงสารที่ ผู้ ส่ ง สารมี ค วาม
ประสงค์ที่จะส่งไปยังผู้รับสาร คำ�บุรุษสรรพนาม เป็น
หน่วยภาษาหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคม มี
ความหลากหลายและซับซ้อน บริบททางสังคมที่มีผลต่อ
การเลือกใช้ค�ำ บุรษุ สรรพนามภาษาไทย โดยจะเป็นตัวแปร
สำ�คัญต่อการเลือกใช้คำ�บุรุษสรรพนาม มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทีเ่ ป็นตัวแปรหรือปัจจัยภายในซึง่ จะเป็นตัวกำ�หนดบทบาท
สถานภาพของผู้พูดผู้ฟังในการเลือกใช้คำ�บุรุษสรรพนาม
โดยตรง ได้แก่ เพศ (sex) อายุ (age) และความเป็นเพื่อน
(friendship) และกลุ่มที่เป็นตัวแปรหรือปัจจัยภายนอก
จะเป็นตัวกำ�หนดเงื่อนไข ในการเลือกใช้คำ�บุรุษสรรพนาม
ของผู้พูดผู้ฟัง คือ ความสนิทสนม (intimacy) ความเคารพ
(respect) ความเป็นทางการ (formal situation) และความ
สุภาพ (politeness)
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ใน
เขตภาคเหนือตอนบน เปิดสอน 14 คณะ 3 วิทยาลัย มี
อาจารย์ที่มาจากทุกภูมิภาค อาจารย์แต่ละคนมีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่มีระดับและสาขาวิชาหรือความเชี่ยวชาญ
ในศาสตร์ตา่ งกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึง่ คืออาจารย์มภี มู หิ ลัง

1. เพื่อจำ�แนกคำ�บุรุษสรรพนามที่อาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยพะเยาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
2. เพื่อวิเคราะห์บริบททางสังคมที่มีอิทธิพลต่อ
การใช้คำ�บุรุษสรรพนามที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยา
ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย
พะเยาที่ทำ�การสอนในปีการศึกษา 2557 ทั้งหมด 14 คณะ
และ 3 วิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 882 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัยพะเยา
ใน พ.ศ. 2557 คำ�นวณจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro
Yamane) (วิเชียร เกตุสิงห์, 2541 : 22) ได้จำ�นวน 275
คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจาก 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกใช้
การสุม่ อย่างง่ายด้วยวิธกี ารจับฉลากคณะวิชาต้นสังกัดของ
บุคลากร ได้จำ�นวนคณะทั้งสิ้น 8 คณะ ส่วนขั้นตอนที่ 2 จะ
กำ�หนดจำ�นวนกลุ่มตัวอย่างจากสัดส่วนของประชากรใน
แต่ละคณะ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม
(Questionnaires) โดยแบ่งข้อมูลแบบสอบถามออกเป็น
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3 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของ
อาจารย์ ได้ แ ก่ สถานภาพของอาจารย์ ประกอบ
ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา/วุฒกิ ารศึกษา ตำ�แหน่งทาง
วิชาการ/ทางการงาน ภูมิลำ�เนา
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คำ�บุรุษสรรพนามที่ใช้ตามบริบททางสังคมในมหาวิทยาลัย
พะเยา ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน คือ อายุ เพศ ความ
เป็นเพื่อนร่วมงาน และปัจจัยภายนอก คือ ความสนิทสนม
ความเคารพ ความเป็นทางการ ความสุภาพ
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด เกีย่ วกับการใช้ค�ำ บุรษุ สรรพนามในมหาวิทยาลัย
พะเยา
3. เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยได้ประสานขอความร่วมมือ
จากคณะวิชาต่างๆ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แบบสอบถาม
กลับมาทั้งสิ้นจำ�นวน 252 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 91.6 ของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
4. วิเคราะห์ข้อมูล นำ�แบบสอบถามที่มีความ
สมบู ร ณ์ ม าจั ด ระบบ วิ เ คราะห์ และแปลผล เพื่ อ ที่ จ ะ
สามารถสรุปและอ้างอิงต่อไป กล่าวคือ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ที่ใช้อธิบายคุณลักษณะหรือสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา จะใช้ความถี่และร้อยละ การวิเคราะห์เนื้อหาหรือ
ข้อคำ�ถามเกี่ยวกับการใช้คำ�บุรุษสรรพนาม จะให้คะแนน
ข้อละ 1 คะแนน แล้วจึงมาหาค่าร้อยละของข้อคำ�ถาม การ
วิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะ จะสรุปตามประเด็นบริบททางสังคม
แล้วนำ�มาพรรณนาวิเคราะห์ และการทดสอบสมมติฐานจะ
ใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย ไคสแควร์ (Chi-Square)
5. การทดสอบสมมติ ฐ าน ในงานวิ จั ย นี้ จ ะ
ทดสอบสมมติฐาน 2 ข้อ คือ สมมติฐานข้อที่ 1 การใช้คำ�
บุรุษสรรพนามของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาจะแตก
ต่างกันไปตามสถานภาพส่วนบุคคล และสมมติฐานข้อที่ 2
การใช้ค�ำ บุรษุ สรรพนามของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยา
จะแตกต่างกันไปตามบริบททางสังคม

สรุปผลการวิจัย

งานวิ จั ย เรื่ อ งการใช้ คำ � บุ รุ ษ สรรพนามของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาตามบริบททางสังคม มีผล
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การวิจัยที่ค้นพบและนำ�เสนอโดยสรุปในที่นี้มี 2 ประเด็น
ได้แก่ การใช้ค�ำ บุรษุ สรรพนามของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
พะเยาตามสถานภาพส่ ว นบุ ค คล และการใช้ คำ � บุ รุ ษ
สรรพนามของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาตามบริบท
ทางสังคม ดังนี้
1. การใช้คำ�บุรุษสรรพนามของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยพะเยาตามสถานภาพส่วนบุคคล มี
7 ประการ ดังนี้
1.1 เพศ สรุปได้ว่า
		 คำ�บุรุษสรรพนามที่ 1 เพศชาย ใช้ “ผม” คิด
เป็นร้อยละ 15.48, ใช้ “กระผม” คิดเป็นร้อยละ 9.12 ส่วน
เพศหญิงใช้ “ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 29.37, ใช้ “ดิฉัน” คิด
เป็นร้อยละ 17.07
		 คำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 เพศชาย ใช้ “คุณ/คุณ
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 12.30, ใช้ “อาจารย์/อาจารย์
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 8.33 ส่วนเพศหญิงใช้ “คุณ/
คุณตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ 23.42 “อาจารย์/อาจารย์
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 15.48
คำ�บุรษุ สรรพนามที่ 3 เพศชาย ใช้ “คุณ/คุณตาม
ด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 12.30 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตาม
ด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 6.74 ส่วนเพศหญิงใช้ “คุณ/คุณ
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 23.42 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 11.52
1.2 อายุ สรุปได้ว่า
		 คำ�บุรุษสรรพนามที่ 1 อายุน้อยกว่า 30 ปี ใช้
“ผม/ฉัน”คิดเป็นร้อยละ 2.38 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็น
ร้อยละ 1.58 อายุระหว่าง 30-40 ปี ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็น
ร้อยละ 12.30 ใช้ “กระผม/ดิฉนั ” คิดเป็นร้อยละ 7.54 อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 24.60 ใช้
“กระผม/ดิฉนั ” คิดเป็นร้อยละ 14.67 และอายุมากกว่า 50
ปี ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 5.55 ใช้ “กระผม/ดิฉัน”
คิดเป็นร้อยละ 3.17
		 คำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 อายุน้อยกว่า 30 ปี ใช้
“คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.58 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ 1.18 อายุระหว่าง 3040 ปี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 10.33 ใช้
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 6.75 อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็น
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ร้อยละ 19.84 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็น
ร้อยละ 13.10 และมากกว่า 50 ปี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วย
ชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 4.38 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วย
ชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 2.78
		 คำ�บุรุษสรรพนามที่ 3 อายุน้อยกว่า 30 ปี ใช้
“คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.58 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ 0.79 อายุระหว่าง 3040 ปี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 9.92 ใช้
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 5.16 อายุ
ระหว่าง 41-50 ปี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 19.84 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 9.92 และมากกว่า 50 ปี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 4.36 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 1.98
1.3 ระดับการศึกษา สรุปได้ดังนี้
คำ�บุรุษสรรพนามที่ 1 ระดับปริญญาตรี ใช้ “ผม/ฉัน” คิด
เป็นร้อยละ 1.99 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 1.19
ระดับปริญญาโท ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 27.38 ใช้
“กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 16.66 และระดับปริญญา
เอก ใช้ “ผม/ฉัน” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.47 ใช้
“กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 9.12
		 คำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 ระดับปริญญาตรี ใช้
“คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.58 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.19 ระดับปริญญา
โทใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 22.22 ใช้
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” ร้อยละ 14.68 และระดับ
ปริญญาเอก ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ
12.30 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ
8.33
		 คำ�บุรุษสรรพนามที่ 3 ระดับปริญญาตรี ใช้
“คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.19 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 0.80 ระดับปริญญา
โท ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 22.22 ใช้
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ 11.11 และ
ระดับปริญญาเอก ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 12.30 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 6.35
		 1.4 ตำ�แหน่งทางวิชาการ สรุปได้ว่า
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		 คำ � บุ รุ ษ สรรพนามที่ 1 มี ตำ � แหน่ ง ทาง
วิชาการเป็นอาจารย์ ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 37.30
ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 22.22 มีตำ�แหน่งทาง
วิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อย
ละ 5.95 ใช้ “กระผม/ดิฉนั ” คิดเป็นร้อยละ 3.57 มีต�ำ แหน่ง
ทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์ ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็น
ร้อยละ 1.58 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 1.19 และ
มีตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ ใช้ “ผม/ฉัน” คิด
เป็นร้อยละ 0.40
คำ�บุรษุ สรรพนามที่ 2 มีต�ำ แหน่งทางวิชาการเป็น
อาจารย์ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 29.76
ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชือ่ คิด” เป็นร้อยละ 19.84 มี
ตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้ “คุณ/คุณ
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 4.76 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 3.17 มีตำ�แหน่งทางวิชาการ
เป็นรองศาสตราจารย์ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็น
ร้อยละ 1.58 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็น
ร้อยละ 0.79 และมีตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์
ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 0.40
คำ�บุรษุ สรรพนามที่ 3 มีต�ำ แหน่งทางวิชาการเป็น
อาจารย์ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 29.76
ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ 15.08 มี
ตำ�แหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใช้ “คุณ/คุณ
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 4.76 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 2.38 มีตำ�แหน่งทางวิชาการ
เป็นรองศาสตราจารย์ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็น
ร้อยละ 1.58 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” และชื่อ
เล่น คิดเป็นร้อยละ 0.40 และมีตำ�แหน่งทางวิชาการเป็น
ศาสตราจารย์ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ 0.40
1.5 ตำ�แหน่งทางการบริหาร สรุปได้ดังนี้
คำ�บุรุษสรรพนามที่ 1 ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 39.69
ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 23.81 รองคณบดี ใช้
“ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 2.78 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็น
ร้อยละ 1.59 คณบดี ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 0.40 รอง
หัวหน้าสาขาวิชา ใช้ “ผม/ฉัน” มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
0.79 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 0.40 และหัวหน้า
สาขาวิชา ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 1.98 ใช้ “กระผม/
ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 1.19
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คำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 อาจารย์ที่ไม่มีตำ�แหน่ง
ทางบริหาร ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ
31.75 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ
21.03 รองคณบดี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 1.98 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 1.19 คณบดี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ
0.40 รองหัวหน้าสาขาวิชา ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 0.79 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 0.40 และหัวหน้าสาขาวิชา ใช้ “คุณ/คุณตาม
ด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.58 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตาม
ด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 0.79
คำ�บุรุษสรรพนามที่ 3 อาจารย์ที่ไม่มีตำ�แหน่ง
ทางบริหารใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ 32.14
ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 15.87
รองคณบดี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.98
ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.19
คณบดี ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ 0.40 รอง
หัวหน้าสาขาวิชา ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ
0.79 และหัวหน้าสาขาวิชา ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 1.58 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” และ
ชื่อเล่น คิดเป็นร้อยละ 0.40
		 1.6 ภูมิลำ�เนาเดิม สรุปได้ดังนี้
		 คำ�บุรษุ สรรพนามที่ 1 อาจารย์ทภี่ มู ลิ �ำ เนาอยู่
ภาคเหนือ ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 23.41 ใช้ “กระผม/
ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 14.29 ภาคกลาง ใช้ “ผม/ฉัน” คิด
เป็นร้อยละ 13.89 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 8.34
ภาคอีสาน ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 3.97 ใช้ “กระผม/
ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 2.38 และภาคใต้ ใช้ “ผม/ฉัน” คิด
เป็นร้อยละ 3.57 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 1.59
คำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 อาจารย์ที่ภูมิลำ�เนาเดิมอยู่ภาค
เหนือ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 18.65 ใช้
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ 12.70 ภาค
กลาง ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 11.11 ใช้
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 7.54 ภาค
อีสาน ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 3.18 ใช้
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.98 และ
ภาคใต้ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 2.78 ใช้
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.58
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คำ�บุรุษสรรพนามที่ 3 อาจารย์ที่ภูมิลำ�เนาอยู่ภาคเหนือ ใช้
“คุณ/คุณตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ 18.65 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 9.53 ภาคกลาง ใช้
“คุณ/คุณตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ 11.11 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 5.56 ภาคอีสาน ใช้
“คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 3.17 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.59 และภาคใต้ ใช้
“คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 2.78 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 1.19
2. การใช้คำ�บุรุษสรรพนามของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยพะเยาตามบริบททางสังคม
การใช้ คำ � บุ รุ ษ สรรพนามของอาจารย์ ใ น
มหาวิทยาลัยพะเยาตามบริบททางสังคม 7 ลักษณะ สรุป
ได้ดังนี้
		 2.1 เพศ สรุปได้ว่าคำ�บุรุษสรรพนามที่ 1
ใช้ “ผม/ฉัน” กับเพศเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ใช้
“กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 26.98 ส่วนต่างเพศกัน ใช้
“ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 44.84 ใช้ “กระผม/ดิฉนั ” คิดเป็น
ร้อยละ 27.38 คำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 ใช้ “คุณ/คุณตามด้วย
ชื่อ” กับเพศเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 37.30 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ 24.60 ส่วนต่างเพศกัน
ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ 36.51 “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 23.81 และคำ�บุรุษ
สรรพนามที่ 3 ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” กับเพศเดียวกัน
คิดเป็นร้อยละ 36.50 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ”
คิดเป็นร้อยละ 17.46 ส่วนต่างเพศกัน ใช้ “คุณ/คุณตาม
ด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 35.32 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตาม
ด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 18.25
2.2 อายุ สรุปได้ว่า คำ�บุรุษสรรพนามที่ 1
ใช้ “ผม/ฉัน” กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 55.56
ใช้ “พี่/เรา” คิดเป็นร้อยละ 15.87 กับผู้ที่มีอายุเท่ากัน ใช้
“ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 43.25 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิด
เป็นร้อยละ 35.71 และกับผู้ที่มีอายุมากกว่า “ใช้ ผม/ฉัน”
คิดเป็นร้อยละ 47.62 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ
39.29 คำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ”
กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 38.09 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 30.95 กับผู้ที่มีอายุ
เท่ากัน ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 37.30
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ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 22.22
และกับผู้ที่มีอายุมากกว่า ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 31.74 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 22.62 และคำ�บุรุษสรรพนามที่ 3 ใช้ “คุณ/คุณ
ตามด้วยชื่อ” กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า คิดเป็นร้อยละ 35.71
ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 18.65
กับผู้ที่มีอายุเท่ากัน ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 35.71 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 18.26 และกับผู้ที่มีอายุมากกว่า ใช้ “คุณ/คุณตามด้วย
ชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 36.51 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วย
ชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 16.66
		 2.3 ความเป็นเพื่อนร่วมงาน สรุปได้ว่า คำ�
บุรุษสรรพนามที่ 1 ใช้ “ผม/ฉัน” กับเพื่อนร่วมงานสาขา
เดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 43.65 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็น
ร้อยละ 25.00 และกับเพื่อนร่วมงานต่างสาขากัน ใช้ “ผม/
ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 44.44 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อย
ละ 26.59 คำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 ใช้ “คุณ/คุณตามด้วย
ชื่อ” กับเพื่อนร่วมงานสาขาเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 35.71
ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 23.81
และกับเพื่อนร่วมงานต่างสาขากัน ใช้ “คุณ/คุณตามด้วย
ชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 36.91 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วย
ชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 24.60 และคำ�บุรุษสรรพนามที่ 3 ใช้
“คุณ/คุณตามด้วยชือ่ ” กับเพือ่ นร่วมงานสาขาเดียวกัน คิด
เป็นร้อยละ 36.51 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 17.46 และกับเพื่อนร่วมงานต่างสาขากัน ใช้
“คุณ/คุณตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ 35.71 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 18.25
2.4 ความสนิทสนม/คุ้นเคยกัน สรุปได้ว่า คำ�
บุรุษสรรพนามที่ 1 ใช้ “ผม/ฉัน” กับผู้ที่คุ้นเคยกัน คิดเป็น
ร้อยละ 39.68 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 23.42
และกับผูท้ ไ่ี ม่คนุ้ เคยกัน ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 47.62
ใช้ “กระผม/ดิฉนั ” คิดเป็นร้อยละ 30.95 คำ�บุรษุ สรรพนาม
ที่ 2 ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” กับผู้ที่คุ้นเคยกัน คิดเป็น
ร้อยละ 31.75 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็น
ร้อยละ 25.40 และกับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกัน ใช้ “คุณ/คุณตาม
ด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 40.48 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตาม
ด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 23.02 และคำ�บุรุษสรรพนามที่ 3
ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” กับผู้ที่คุ้นเคยกัน คิดเป็นร้อยละ
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30.56 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ
18.25 และกับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกัน ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ”
คิดเป็นร้อยละ 40.87 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ”
คิดเป็นร้อยละ 17.46
		 2.5 ความเคารพ สรุปได้วา่ คำ�บุรษุ สรรพนาม
ที่ 1 “ผม/ฉัน” เพือ่ แสดงความเคารพ คิดเป็นร้อยละ 44.44
ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 36.11 และเพื่อแสดง
ความไม่เคารพ (เป็นกลาง) ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ
43.65 ใช้ “พี/่ เรา” คิดเป็นร้อยละ 19.44 คำ�บุรษุ สรรพนาม
ที่ 2 ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” เพื่อแสดงความเคารพ คิด
เป็นร้อยละ 33.33 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 30.95 และเพื่อแสดงความไม่เคารพ (เป็นก
ลาง) ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 38.87 ใช้
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ 17.46 และ
คำ�บุรษุ สรรพนามที่ 3 ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชือ่ ” เพือ่ แสดง
ความเคารพ คิดเป็นร้อยละ 38.10 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์
ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 25.79 และเพื่อแสดงความไม่
เคารพ (เป็นกลาง) ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อย
ละ 34.13 ใช้ “ชื่อเล่น” คิดเป็นร้อยละ 15.08
		 2.6 สถานการณ์ สรุปได้วา่ คำ�บุรษุ สรรพนาม
ที่ 1 สถานการณ์ที่เป็นทางการ ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็น
ร้อยละ 42.86 ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 40.08
สถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ
46.43 ใช้ “พี/่ เรา” คิดเป็นร้อยละ 15.47 คำ�บุรษุ สรรพนาม
ที่ 2 สถานการณ์ที่เป็นทางการ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ”
คิดเป็นร้อยละ 41.67 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ”
คิดเป็นร้อยละ 29.37 สถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ ใช้
“คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 30.16 มาใช้ “ชื่อ
เล่น” คิดเป็นร้อยละ 20.24 และคำ�บุรุษสรรพนามที่ 3
สถานการณ์ที่เป็นทางการ ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 41.67 ใช้ “อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิด
เป็นร้อยละ 19.45 สถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ ใช้ “คุณ/
คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 30.16 ใช้ “ชื่อเล่น” คิด
เป็นร้อยละ 18.25
		 2.7 ความสุภาพ สรุปได้วา่ คำ�บุรษุ สรรพนาม
ที่ 1 ใช้ “ผม/ฉัน” เพื่อความสุภาพ คิดเป็นร้อยละ 42.86
ใช้ “กระผม/ดิฉัน” คิดเป็นร้อยละ 40.08 ใช้เพื่อเป็นกลาง
ใช้ “ผม/ฉัน” คิดเป็นร้อยละ 46.43 ใช้ “พี่/เรา” คิดเป็น
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ร้อยละ 15.47 คำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 ใช้ “คุณ/คุณตามด้วย
ชื่อ” เพื่อความสุภาพ คิดเป็นร้อยละ 41.67 ใช้ “อาจารย์/
อาจารย์ตามด้วยชือ่ ” คิดเป็นร้อยละ 29.37 ใช้เพือ่ เป็นกลาง
ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 30.16 ใช้ “ชื่อ
เล่น” คิดเป็นร้อยละ 20.24 คำ�บุรษุ สรรพนามที่ 3 ใช้ “คุณ/
คุณตามด้วยชื่อ” เพื่อความสุภาพ คิดเป็นร้อยละ 41.67 ใช้
“อาจารย์/อาจารย์ตามด้วยชื่อ” คิดเป็นร้อยละ 19.45 ใช้
เพื่อเป็นกลาง ใช้ “คุณ/คุณตามด้วยชื่อ” มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 30.16 ใช้ “ชื่อเล่น” คิดเป็นร้อยละ 18.25
ผลการทดสอบสมมติฐาน

การวิจัยพบว่า

		 1. การใช้คำ�บุรุษสรรพนามของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยพะเยาจะแตกต่างกันไปตามสถานภาพส่วน
บุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ตำ�แหน่งทางวิชาการ
ตำ�แหน่งทางการบริหาร และภูมลิ �ำ เนาเดิม อย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
		 2. การใช้คำ�บุรุษสรรพนามของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยพะเยาจะแตกต่างกันไปตามบริบททางสังคม
ได้แก่ เพศ คือ เพศเดียวกัน และต่างเพศกัน อายุ คือ อายุ
น้อยกว่า อายุเท่ากัน และอายุมากกว่า ความเป็นเพือ่ นร่วม
งาน ความสนิทสนม/คุ้นเคยกัน ความเคารพ สถานการณ์
และความสุภาพ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อภิปรายผลการวิจัย

		 จากผลการวิจยั เรือ่ งการใช้ค�ำ บุรษุ สรรพนาม
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาตามบริบททางสังคม มี
ประเด็นสำ�คัญที่นำ�มาอภิปรายผล 2 ประเด็น ดังนี้
1. คำ�บุรุษสรรพนามที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
พะเยาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยทั่วไปจะแบ่ง
คำ�บุรุษสรรพนามออกเป็น 3 บุรุษ คือ บุรุษที่ 1 บุรุษที่ 2
และบุรษุ ที่ 3 โดยบุรษุ ที่ 1 มีความน่าสนใจและซับซ้อนมาก
ที่สุด
จากการศึ ก ษาคำ � บุ รุ ษ สรรพนามที่ 1 พบว่ า
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาใช้คำ�ว่า ผม/ฉัน มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 44.84 รองลงมาคือ กระผม/ดิฉัน คิดเป็น
ร้อยละ 26.98 มีชัย เอี่ยมจินดา (2534 : 71) กล่าวว่า การ
ใช้คำ�ว่า ผม กระผม และดิฉัน ถือเป็นสิ่งใหม่ในภาษาไทย
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ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยปัจจุบันมีสภาพที่ซับซ้อนขึ้น
จนกระทั่งต้องมีคำ�แทนตัวที่แยกระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชาย ซึ่งคำ�กล่าวนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการใช้คำ�บุรุษ
สรรพนามที่ 1 ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เพศ
ชายใช้คำ�ว่าผม หรือกระผม ส่วนเพศหญิงใช้คำ�ว่า ฉัน หรือ
ดิฉัน ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมากที่สุดในภาพรวม
2. บริบททางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้คำ�บุรุษ
สรรพนามที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาใช้ในการติดต่อ
สื่อสารระหว่างกัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า บริบท
ทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้คำ�บุรุษสรรพนามที่อาจารย์
ในมหาวิทยาลัยพะเยาใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
อาทิ
เพศ จากการวิเคราะห์ พบว่าคำ�บุรษุ สรรพนามที่
1 ที่มีการใช้สูงสุด คือ ผม/ฉัน และ กระผม/ดิฉัน ซึ่งถือว่า
เป็นคำ�บุรุษสรรพนามที่ใช้เฉพาะเพศชาย คือ ผม กระผม
ส่วนคำ�ว่า ฉัน ดิฉัน เป็นคำ�ที่ใช้เฉพาะเพศหญิง (จตุพร
ศิริสัมพันธ์, 2529 : 73, สุชาดา เจียพงษ์, 2553 : 139)
สอดคล้องกับงานวิจัยของอังกาบ ผลากรกุล (Palakornkul, 1972) ที่ศึกษา กลวิธีการใช้สรรพนามในภาษาไทย
กรุงเทพฯ แล้วพบว่า เพศ เป็นปัจจัยทางสังคมประการหนึง่
ที่กำ�หนดการเลือกใช้คำ�บุรุษสรรพนามในภาษาไทย อนึ่ง
คำ�ว่า ผม กระผม ฉัน ดิฉัน เป็นคำ�บุรุษสรรพนามคำ�เดียว
ที่ปรากฏการใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจุบัน
อายุ จากการวิเคราะห์พบว่า การใช้คำ�บุรุษ
สรรพนามที่ 1 จะมีการใช้คำ� อาจารย์/ครู กับผู้ฟังที่มีอายุ
น้อยกว่า และเท่ากัน แต่ไม่ปรากฏการใช้กับผู้ฟังที่มีอายุ
มากกว่า เช่นเดียวกับคำ�ว่า พี/่ เรา ทีม่ กี ารใช้กบั ผูฟ้ งั ทีม่ อี ายุ
น้อยกว่า และเท่ากัน แต่ไม่มีการใช้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า
นอกจากนั้นในการใช้คำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 จะปรากฏว่ามี
การใช้คำ�ว่า ท่าน กับผู้ฟังที่มีอายุเท่ากัน และมากกว่า แต่
ไม่มีการใช้กับผู้ฟังที่อายุน้อยกว่า เช่นเดียวกับคำ�ว่า คุณ
พี่ และ พี่/พี่ตามด้วยชื่อ ที่ไม่ปรากฏการใช้กับผู้ฟังที่อายุ
น้อยกว่า และเท่ากัน แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่า อาจารย์
ในมหาวิทยาลัยพะเยามีการเลือกใช้คำ�บุรุษสรรพนามโดย
ใช้เกณฑ์อายุ ซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งละเอียด
อ่อน คือสะท้อนวัฒนธรรมไทยหลายประการ เช่น การมี
สัมมาคารวะ การรู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ ความอ่อนน้อมถ่อม
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ตน ยกย่องให้เกียรติผู้อื่น การให้ความสำ�คัญกับชายหญิง
เป็นต้น (กาญจนา นาคสกุล, 2538 อ้างถึงใน สุชาดา เจีย
พงษ์, 2553 : 42)
ความเคารพ จากการวิเคราะห์พบว่า การใช้คำ�
บุรษุ สรรพนามที่ 1 จะมีการใช้ค�ำ ว่า กระผม/ดิฉนั เพือ่ แสดง
ความเคารพ แต่ไม่มกี ารใช้เพือ่ เป็นกลาง และใช้ค�ำ ว่า พี/่ เรา
เพื่อแสดงความเป็นกลาง คือ ไม่คำ�นึงถึงความเคารพ แต่
ไม่ปรากฏการใช้เพื่อแสดงความเคารพ นอกจากนั้นการใช้
คำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 และคำ�บุรุษสรรพนามที่ 3 จะมีการ
ใช้คำ�ว่า คุณพี่ และท่าน/ท่านตามด้วยชื่อ เพื่อแสดงความ
เคารพ แต่ไม่ปรากฏใช้เพื่อเป็นกลาง จะเห็นได้ชัดเจนว่า
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาเลือกใช้คำ�ที่แสดงถึงความ
เคารพ ซึ่งความเคารพในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการ
เคารพในเรื่องของอายุ แต่น่าจะเป็นการเคารพในเรื่อง
ฐานะทางสังคมมากกว่า ซึง่ โดยปกติแล้วฐานะทางสังคมจะ
มีความสำ�คัญมากกว่าอายุ จะเห็นได้จาก ผู้ใต้บังคับบัญชา
จะเรียกผู้บังคับบัญชาด้วยตำ�แหน่ง หรือคำ�ที่ยกย่องให้สูง
กว่าตนเสมอ ถึงแม้ผู้บังคับบัญชาจะมีอายุน้อยกว่าก็ตาม
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2533 : 71) ได้กล่าวไว้ว่า ชั้นทาง
สังคมเป็นอีกตัวแปรหนึง่ ทีก่ �ำ หนดความแตกต่างของภาษา
ทีผ่ พู้ ดู ใช้ ชัน้ ทางสังคมเป็นเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนเพราะเป็นสิง่ ทีถ่ กู
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กำ�หนดโดยปัจจัยหลายอย่าง เช่น รายได้ การศึกษา อาชีพ
และแม้แต่ฐานันดรที่มีมาตั้งแต่เกิด สังคมแต่ละสังคมมี
เกณฑ์กำ�หนดการแบ่งชั้นต่างกัน ชั้นทางสังคมยังเกี่ยวพัน
กับการเปลี่ยนแปลงของคำ�บุรุษสรรพนาม

ข้อเสนอแนะ

1. ในการเรียนการสอนเกีย่ วกับวิชาการพูด หรือ
การสื่อสารต่างๆ ควรมีการนำ�ผลการวิจัยนี้ไปถ่ายทอด
ให้กับผู้เรียน เพื่อทราบถึงคำ�บุรุษสรรพนามที่อาจารย์ใน
มหาวิยาลัยพะเยาใช้ในการติดต่อสื่อสารกันตามบริบท
ทางสังคมได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อคู่
สนทนา ทัง้ ยังสามารถนำ�กฎการใช้ค�ำ บุรษุ สรรพนามไปช่วย
ชาวต่างประเทศทีม่ าศึกษาหรือทำ�การสอนในมหาวิทยาลัย
พะเยาเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารอีกด้วย
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบคำ�บุรษุ สรรพนามของ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยพะเยาและครูผู้สอนในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา เพือ่ ให้เห็นบริบททางสังคม
ที่มีอิทธิพลต่อการใช้คำ�บุรุษสรรพนาม
3. ควรศึกษาการใช้คำ�สรรพนามของนิสิตใน
มหาวิทยาลัยพะเยา เพือ่ ทราบถึงแนวโน้มและกฎการใช้ค�ำ
สรรพนามในยุคปัจจุบัน
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บทคัดย่อ

การวิเคราะห์สังขยาในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาล้านนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมาความ
สำ�คัญและวิเคราะห์หน่วยวัดมาตรฐานสากลกับสังขยาในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาล้านนา โดยใช้หน่วยวัดมาตรฐานสากล
และหน่วยสังขยาในวรรณกรรมพระพุทธศาสนาล้านนา ได้แก่ สังขยาปกาสกปกรณ์และฎีกา จักรวาฬทีปนี และชินกาล
มาลีปกรณ์ ผลการวิจยั พบว่า หน่วยวัดในอดีตใช้รา่ งกายเป็นตัวเทียบ เช่น นิว้ ฝ่ามือ คืบ ศอก และวา เป็นต้น ในปีพทุ ธศักราช
2503 ได้เกิดหน่วยวัดมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วยหน่วยมูลฐาน 7 หน่วย ได้แก่ 1) เมตร 2) กิโลกรัม 3) วินาที
4) แอมแปร์ 5) เคลวิน 6) เคนเดลา และ 7) โมล หน่วยอนุพัทธ์ และหน่วยเสริมสังขยา คือการนับ การคำ�นวณ ในทาง
พระพุทธศาสนา แบ่งประเภทตามสังขยาปกาสกปกรณ์มี 6 ประเภท คือ 1) อัทธาสังขยา (หน่วยวัดระยะทาง) 2) ธัญญสังขยา
(หน่วยตวง) 3) ปมาณสังขยา (หน่วยชั่ง) 4) ภัณฑสังขยา (หน่วยนับ) 5) มูลภัณฑสังขยา (หน่วยราคาและการแทนค่า) และ
6) นีลกหาปณสังขยา (หน่วยเงินนีลกหาปณะ) และแบ่งประเภทตามลักษณะบาลีไวยากรณ์ ได้ 2 ประเภท คือ 1) ปกติ
สังขยา และ 2) ปูรณสังขยา และแบ่งประเภทตามปทวิจาร มี 5 ประเภท คือ 1) อิสสกสังขยา (วิธีการบวก) 2) คุณิตสังขยา
(วิธกี ารคูณ) 3) สัมพันธ์สงั ขยา (วิธกี ารเชือ่ มโยงคำ�สังขยา) 4) สังเกตสังขยา (การกำ�หนดใช้แทนตัวเลข) และ 5) อเนกสังขยา
(การกำ�หนดใช้แทนค่าทีน่ บั ไม่ได้) สังขยาในจักรวาลทีปนีเป็นหน่วยวัดเกีย่ วกับระยะทางพืน้ ทีแ่ ละองค์ประกอบของจักรวาล
ส่วนสังขยาในชินกาลมาลีปกรณ์เป็นหน่วยวัดเกี่ยวกับเวลา ความแตกต่างระหว่างสังขยากับหน่วยวัดมาตรฐานสากล คือ
หน่วยวัด เครื่องมือ และคำ�จำ�กัดความสังขยาในทางพระพุทธศาสนามุ่งเน้นมิติทางนามธรรมซึ่งเป็นการวัดภายใน ส่วน
หน่วยวัดมาตรฐานสากลในฐานะวิทยาศาสตร์ เน้นมิติทางรูปธรรมคือการวัดจากภายนอก ซึ่งมีอิทธิพลต่อพระพุทธศาสนา
เพราะถูกใช้ยืนยันความจริงตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สังขยามีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ สังคม และวรรณกรรม
พระพุทธศาสนา ในฐานะหลักฐาน จำ�นวนนับ การแลกเปลี่ยน การวัด การซื้อขาย และเครื่องมือสำ�หรับทำ�ความเข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธเจ้า
คำ�สำ�คัญ: วรรณกรรมพระพุทธศาสนา, สังขยา, หน่วยวัดมาตรฐานสากล, มาตรวิทยา

Abstract

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

วรรณกรรมพุทธศาสนาในล้านนาบอกเล่าเรื่อง
ราวของวิถชี วี ติ กระบวนการคิด และภูมปิ ญ
ั ญาของชาวล้าน
นาทีถ่ า่ ยทอดจากอดีตและส่งอิทธิพลถึงสังคมไทยภาคเหนือ
ในปัจจุบนั เช่น สังขยาปกาสกฎีกา ทีอ่ ธิบายกวีนพิ นธ์สงั ขยา
ปกาสกปกรณ์ของพระญาณวิลาสเถระ ซึง่ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ
หน่วยนับ 6 ประเภท ที่ได้รวบรวมมาจากพระไตรปิฎกเพื่อ
สะดวกในการศึกษาหน่วยต่างๆ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก
สังขยา เป็นภาษาบาลี แปลว่า การระบุ การนับ การคำ�นวณ
หรือประมาณ (พจนานุกรม บาลี-ไทย-อังกฤษ ฉบับภูมพิ โล
ภิกขุ, 2534 : 34) ใช้เพื่อการสื่อสารและบอกเล่าเปรียบ
เทียบคุณค่าของสิ่งของ พัฒนามาเป็นเครื่องมือในการแลก
เปลี่ยน การเก็บภาษี การกำ�หนดปฏิทิน ตลอดไปจนถึง
การสร้างมาตราเกี่ยวกับเวลา และหมายรวมถึงหน่วยที่
เกีย่ วข้องกับการนับทีม่ คี วามจำ�เป็นต่อการสร้างสัญลักษณ์
ที่สื่อความหมายร่วมกันในสังคม (ประมวล เพ็งจันทร์ และ
ชัชวาล บุญปัน, 2543: 15) เช่น มาตราวัดระยะทาง 4
คาวุต เป็น 1 โยชน์ หรือ มาตราตวง 4 อาฬหกะ เป็น 1
โทณะ เป็นต้น
ในปัจจุบันกฎเกณฑ์ทางมาตรฐานสากล (IS)
ถูกนำ�มาใช้ในระบบกลไกการตลาด การซื้อขาย การให้
คุณค่าของวัตถุ และแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งมีการสร้างเครื่อง
มือใหม่ๆ ขึน้ มาเพือ่ ให้หน่วยวัดได้ความละเอียดและชัดเจน
ยิ่งขึ้น ในประเทศไทยมีหลักฐานปรากฏในพระราชบัญญัติ
มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2466 ที่ได้อนุโลมระบบชั่งตวงวัด
ตามวิธีแห่งนานาประเทศ (ระบบเมตริก) ส่งผลให้การวัด
แบบสังขยาและแบบประเพณีหรือแบบดั้งเดิมค่อยๆ เลือน
หายไปจากสังคมไทย ในขณะทีก่ ารศึกษาพระธรรมวินยั ของ
พุทธบริษทั ยังคงรักษาตันติภาษา เพือ่ คงไว้ซงึ่ พระพุทธพจน์
ด้วยเหตุแห่งการนับแบบดัง้ เดิมถูกลืมเลือน เมือ่ มีการกล่าวถึง
หลักธรรมทีเ่ กีย่ วกับจำ�นวนนับ วัด ชัง่ ตวง เงิน ในภาษาบาลี
หรือที่แปลเป็นไทยแล้ว สร้างความสับสนและเกิดข้อสงสัย
ในการตีความหลักธรรม เช่น ในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์
ปาราชิกกัณฑ์ มีบทบัญญัตวิ า่ “ภิกษุมไี ถยจิต หย่อนภาชนะ
ของตนลงไปถูกต้องทรัพย์มีราคา 5 มาสกหรือเกินกว่า
5 มาสก ต้องอาบัติทุกกฎ ทำ�ให้ไหว ต้องอาบัติถุลลัจจัย
ทำ � ให้ ท รั พ ย์ เข้ า ไปอยู่ ใ นภาชนะของตน หรื อ หยิ บ ขาด
จากกันขึ้นมาหนึ่งกำ�มือ ต้องอาบัติปาราชิก” (วิ.มหา.
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(ไทย) 1/94/484) จากตัวอย่างสร้างความสงสัยกันในหมู่
พุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน เช่น 5 มาสก
เป็นต้น นอกจากนี้ ปัญหาเกี่ยวกับการวัดระยะ เช่น ใน
พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ สังฆาทิเสสกัณฑ์ มีข้อบัญญัติว่า
“ก็ ภิกษุผู้จะสร้างกุฎี... พึงสร้างให้ได้ขนาด ขนาดในการ
สร้างนั้น ดังนี้ ยาว 12 คืบ กว้าง 7 คืบ โดยคืบพระสุคต...
สร้างให้เกินขนาด เป็นสังฆาทิเสส” จากข้อบัญญัติหน่วย
วัดที่ว่า “คืบพระสุคต” หมายถึง ขนาดความยาวเท่าใดใน
ปัจจุบัน นำ�ไปสู่การศึกษาวิเคราะห์สังขยาในวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนาในล้านนา เพื่อหาคำ�ตอบ โดยศึกษา
ความเป็นมา ประเภทของสังขยา กฎเกณฑ์การใช้ มีหน่วย
วัดอืน่ ใดบ้างทีใ่ ช้แทนทีส่ งั ขยา มีอทิ ธิพลและคุณค่าอย่างไร
และเพือ่ ให้เกิดองค์ความรูใ้ นการตีความพร้อมทัง้ การนำ�ไป
ใช้ประกอบการศึกษาในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
อย่ า งถู ก ต้ อ งอั น เป็ น การอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ ทอดพระพุ ท ธ
ศาสนาให้ยาวนานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับหน่วยวัดมาตรฐานสากล
และสังขยาในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
2. เพื่อวิเคราะห์สังขยาในวรรณกรรมพระพุทธ
ศาสนาล้านนา

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ล้านนา คือดินแดนที่มีนานับล้าน บางแห่งใช้คำ�
ว่า “ลานนา” เป็นหัวข้อโต้เถียงกัน ซึ่งคณะกรรมการชำ�ระ
ประวัตศิ าสตร์ไทยได้ให้ขอ้ ยุตวิ า่ “ล้านนา” เป็นคำ�ทีถ่ กู ต้อง
และเป็นคำ�ที่ใช้กันในวงวิชาการ (สรัสวดี อ่องสกุล, 2553:
25-27) ชาวล้านนามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
อย่างมั่นคง มีเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆ ผูกอยู่กับเรื่อง
ของพุทธประวัติปะปนกับเรื่องพระพุทธปาฏิหาริย์ มีนัก
ปราชญ์รจนาเรื่องราวเหล่านี้ ซึ่งส่วนมากจะเป็นพระเถระ
ผู้ทรงคุณความรู้ในพระไตรปิฎก แตกฉานในภาษาบาลี
และอักขรวิธีต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายสำ�คัญเพื่อจะใช้เทศน์
สอนประชาชน (สุชาติ หงษา, 2549: 27) ภิกษุชาวล้าน
นาได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อที่ลังกา เมื่อกลับมาแล้ว
ได้แต่งคัมภีร์ต่างๆ เป็นภาษาบาลีไว้เป็นจำ�นวนมาก ความ
เจริญทางการศึกษาของภิกษุล้านนานี้พุ่งขึ้นสูงสุดคือ การ
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ที่ได้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลกที่วัดมหา
โพธาราม (เจ็ดยอด) เชียงใหม่ (อุดม รุง่ เรืองศรี, 2546: 187)
ซึ่งถือว่า เป็นยุคทองของล้านนา ในยุคนั้นเกิดงานนิพนธ์
จำ�นวนมาก เช่น สังขยาปกาสกปกรณ์ ของพระญาณวิลาส
(ลิขิต ลิขิตานนท์, 2523: 103)
สังขยาปกาสกปกรณ์ เป็นงานวรรณกรรมทีเ่ กีย่ ว
กับตัวเลขหรือหน่วยนับ ผลงานของพระญาณวิลาส มี 73
คาถา ง่ายต่อการจดจำ�แต่มีความยุ่งยากในการศึกษาให้
เข้าใจ เพราะงานประพันธ์คาถานั้นจำ�ต้องกระชับตามกฎ
แห่งฉันทลักษณ์ ทำ�ให้ผู้ประพันธ์ไม่สามารถจะอธิบาย
ขยายความให้ละเอียด ดังนั้น พระสิริมังคลาจารย์จึงได้
ประพันธ์สังขยาปกาสกฎีกา เพื่ออธิบายคาถาเหล่านั้นโดย
นิยามความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (บุญหนา สอนใจ, 2523:
13) นอกจากนั้น พระศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร,
2521: 143) ได้กล่าวถึงสังขยามูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร
อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการันต์
โดยใช้ชอื่ หัวข้อว่า “คำ�กลอนสอนวิธนี บั ชัง่ ตวง วัด”เช่น วิธี
นับ “...อันนีข้ า้ ขอกล่าว ให้เนือ่ งเรือ่ งราว วิธนี บั ศัพท์สงั ขยา
เด็กเอ๋ยเจ้าจงศึกษา ตำ�หรับนับรา จงรู้กระทู้ที่นับ ห้าสอง
หน เป็นสิบสับ สิบสองหนนับ ว่า ยีส่ บิ อย่าสงสัย...” เป็นต้น
ในต่างประเทศ อาร์ เจ ไลต์เติล โดโรธี ที เบอร์โรว์ (R. J.
Lytle, Dorothy T. Burrows,1976: 69) ได้ตั้งคำ�ถาม
และตอบว่า ทำ�ไมความสนใจจึงมุ่งไปที่ระบบการวัดแบบ
เมตริก คำ�ตอบคือ เพราะว่า นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร นัก
ธุรกิจ นักเรียนนักศึกษาทั่วทั้งโลกเกี่ยวข้องกับ หน่วยวัด
เมตร กิโลกรัม เป็นต้น ถ้าปราศจากมาตรฐานการวัด เรา
จะพบกับความเสียหาย นอกจากนี้เทคโนโลยีและการ
สื่อสารได้พัฒนาไปพร้อมกับเศรษฐกิจของโลก ทำ�ให้เรา
ต้องเชื่อมโยงกันด้วยระบบของการวัด เช่น ระบบการวัด
แบบประเพณีหรือแบบอังกฤษเริ่มแรกโดยการสร้างระบบ
เปรียบเทียบสัมพันธ์กันสิ่งเล็กๆ สิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง เช่น
12 นิ้ว (inches) เท่ากับ 1 ฟุต (foot) และ 36 นิ้ว เท่ากับ
1 ยาร์ด (yard) เป็นต้น
ในประเทศไทย พล.อ.ต.ดร.เพี ย ร โตท่ า โรง
(2554: 1) ได้กล่าวว่าในอดีตหน่วยวัดที่กำ�หนดขึ้นจะใช้กัน
เฉพาะภายในกลุ่มเดียวกัน เป็นหน่วยที่ยอมรับและใช้กัน
ภายในสังคมที่มีวัฒนธรรมและการปกครองเดียวกัน เรียก
ว่า หน่วยวัดท้องถิ่นหรือหน่วยนับประเพณี เมื่อมนุษย์มี
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รมยสาร

การติดต่อคบค้าสมาคมกับกลุ่มการปกครองอื่นๆ ก็เกิด
ความไม่สะดวกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
กั น สาเหตุ เ นื่ อ งจากแต่ ล ะกลุ่ ม มี ห น่ ว ยวั ด ที่ แ ตกต่ า งกั น
สังคมมนุษย์ต้องการหน่วยวัดขนาดและปริมาณ ซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันในทุกๆ กลุ่มสังคม อันเป็นที่มาของการกำ�หนด
หน่วยวัดสากลขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศที่จำ�เป็น
ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลักสำ�คัญ ใน
ขณะทีพ่ ระเทพเวที (ป.อ.ปยุตโฺ ต, 2535: 190) ได้ให้มมุ มอง
ทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการวัดว่า เราอยู่ในท่ามกลาง
โลกที่เต็มไปด้วยระบบคุณค่าและเป็นคุณค่าในทางลบเสีย
มาก ในยุคก่อนนี้วิทยาศาสตร์กับอุตสาหกรรมนั้นเหมือน
กับว่าแต่งงานเป็นคู่ครองอยู่ด้วยกันมา ทำ�ให้เกิดความ
เจริญมากมาย เพราะอุตสาหกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ก็ช่วยให้อุตสาหกรรมเจริญ แต่ในยุคต่อไปนี้
เพราะเหตุที่ผลประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมบางอย่างมัน
เป็นปัญหากับธรรมชาติแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ต้องให้
คำ�ตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก คำ�ตอบที่บอกความจริงเหล่านี้
กระทบผลประโยชน์ของอุตสาหกรรม เป็นเหตุที่อาจจะ
ทำ�ให้วิทยาศาสตร์ต้องแยกทางกันเดินกับอุตสาหกรรม
ในด้านความเชือ่ สังขยาได้ปรากฏในระบบวันตามความเชือ่
ในปักขทืนล้านนา (คำ�เมืองอ่านว่า ปั๊ก-กะ-ตืน หมายถึง
ตำ�ราเก่าของล้านนา เช่น ปฏิทิน จำ�นวนนับ วันเดือนปี
โหราศาสตร์ เป็นต้น) พบว่า มีความเชื่อที่เกี่ยวกับเลขดี
เลขร้าย วันดี วันร้าย ซึ่งถือเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์
เป็นความเชื่อเกี่ยวกับการทำ�นายอนาคต โดยเฉพาะความ
เชื่อเรื่องฤกษ์ยาม ความเชื่อเรื่องระบบวัน การประยุกต์ใช้
ตัวเลขแทนวันเพื่อพยากรณ์ตามระบบวันเม็ง ได้แก่ 1 คือ
วันอาทิตย์ 2 คือวันจันทร์ 3 คือวันอังคาร 4 คือวันพุธ 5
คือวันพฤหัสบดี 6 คือวันศุกร์ และ 7 คือวันเสาร์ เป็นต้น
(สนั่น ธรรมธิ, 2549: 29, 48) และกิติยา อุทวิ (2550: 81)
ได้กล่าวถึงความเชื่อเรื่องการวัดมาตราส่วน (สัดส่วน) ของ
องค์พระพุทธปฏิมา โดยให้วัดจากหัวเข่าซ้ายไปถึงหัวเข่า
ขวา ได้ความกว้างเท่าใดให้แบ่งเป็น 3 ส่วนเอาหนึ่งส่วนไป
วัดจากพื้นที่นั่งขึ้นถึงสะดือ วัดจากสะดือขึ้นถึงอก วัดจาก
อกขึ้นถึงคาง วัดจากคางถึงตีนผม วัดจากรักแร้ถึงศอกพับ
จากศอกพับถึงข้อมือ จากข้อมือปลายนิว้ และความยาวของ
ใบหน้าจะเท่ากันหมด ให้วดั ความยาวของใบหน้ามาหักครึง่
เอาเป็นความยาวของนิ้วมือ เอาข้อมือมาหัก 4 ฝ่ามือ กว้าง
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1 เท่าครึ่ง หน้าผากกว้างครึ่งหนึ่งของความยาวของใบหน้า
ปล้องขา ปล้องแขน ยาวเท่ากับความยาวของใบหน้า ไหล่
กว้างเท่ากับสองความยาวของใบหน้า หูสว่ นบนให้สงู ระดับ
คิ้ว จะเห็นได้ว่า การสร้างพระปฏิมามีความเกี่ยวข้องกับ
สังขยาที่เป็นหน่วยวัดทั้งความยาวและพื้นที่ เป็นต้น

ขอบเขตในการวิจัย

1. ขอบเขตเนื้อหา จะศึกษามาตราวัดสังขยาใน
วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในล้านนา 6 ประเภท ได้แก่
1) อัทธาสังขยา มาตราวัดระยะทาง 2) ธัญญสังขยา มาตรา
วัดตวงสิง่ ของ 3) ปมาณสังขยา มาตราชัง่ สิง่ ของ 4) ภัณฑสังขยา
ระบบการนับจำ�นวน 5) มูลภัณฑสังขยา มาตรานับเงิน
ตรา และ 6) นีลกหาปณสังขยา การนับมูลค่านีลกหาปณะ
โดยเลือกศึกษาจากวรรณกรรมสังขยาปกาสกปกรณ์ งาน
นิพนธ์ของพระญาณวิลาส สังขยาปกาสกฎีกา งานนิพนธ์
ของพระสิรมิ งั คลาจารย์ ซึง่ ทัง้ 2 วรรณกรรม เป็นข้อมูลจาก
วิทยานิพนธ์ของบุญหนา สอนใจ และงานวรรณกรรมทีไ่ ด้รบั
การเก็บรวมรวบไว้ในพิพธิ ภัณฑ์ หอสมุด สถาบันวิจยั สังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
และขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องมือและมาตราวัดใน
ระบบหน่วยวัดมาตรฐานสากล (SI: International System
of Units) ที่ใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ 1) ความยาว (Meter: m)
2) มวล (Kilogram: kg) 3) เวลา (Second: s) 4) กระแส
ไฟฟ้า (Ampere: A) 5) อุณหภูมิ (Kelvin: K) 6) ปริมาณ
ของสาร (Mole: mol) 7) ความเข้มของการส่องสว่าง
(Candela: cd)
2. ขอบเขตด้านข้อมูล คือ ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่
พระไตรปิฎกทัง้ ภาษาบาลีและภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่
วิทยานิพนธ์ของบุญหนา สอนใจ ว่าด้วย “สังขยาปกาสก
ปกรณ์และฎีกา: การตรวจชำ�ระและการศึกษาวิเคราะห์”
จักรวาฬทีปนี ผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ ฉบับสำ�นัก
หอสมุดแห่งชาติ พิมพ์ครั้งที่ 2 กรมศิลปากร พ.ศ. 2548
ชินกาลมาลีปกรณ์ ผลงานของพระสิรริ ตั นปัญญาเถระ ฉบับ
แปลโดยศาสตราจารย์ ร.ต.ท. แสง มนวิทูร พิมพ์ครั้งที่ 5
กรมศิลปากร พ.ศ. 2518
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary research) โดยค้นคว้าข้อเท็จจริงเกีย่ วกับสังขยา
จากวรรณกรรมพระพุทธศาสนาล้านนา คือ สังขยาปกาสก
ปกรณ์และฎีกา จักรวาฬทีปนี และชินกาลมาลีปกรณ์ พร้อม
ทั้งศึกษาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแหล่งข้อมูล
สถานที่จริง และค้นคว้าหน่วยวัดมาตรฐานสากล เพื่อนำ�
ข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (Content analysis) ด้วย
การเปรียบเทียบหน่วยวัดในแต่ละหน่วย ทัง้ 6 ประเภท และ
วิเคราะห์คุณค่าของสังขยา

ผลการวิจัย

จากการศึกษา พบว่า หน่วยวัดมาตรฐานสากล
(SI: International System of Units) เป็นส่วนหนึ่ง
ของมาตรวิทยา มนุษย์ในอดีตเริ่มรู้จักนับวัตถุสิ่งของสัตว์
เลี้ยงด้วยการนับนิ้วมือ หรือกำ�หนดในใจ ต่อมาก็พัฒนา
เป็นการนับด้วยก้อนดิน การขมวดปมเชือก การขีดหรือแกะ
สลักบนต้นไม้ หน่วยวัดในยุคแรกๆ ใช้ร่างกายมนุษย์เป็น
ศูนย์กลางในการวัด เรียกว่าหน่วยร่างกาย (body units)
คือจากนิ้ว (digit) ไปเป็นฝ่ามือ (palms) ฝ่ามือก็คือความ
กว้างของนิ้วทั้ง 4 ที่เรียงชิดติดกัน จากฝ่ามือกางนิ้วขยาย
ออกเต็มที่ วัดจากปลายนิ้วหัวแม่มือไปยังปลายนิ้วก้อย
ก็เรียกว่า คืบ (span) ให้คืบนี้วัดแขนจากปลายนิ้วกลาง
ไปยังข้อศอก เรียกว่า ศอก (cubit) และด้วยสัดส่วนของ
ร่างกายมนุษย์พบว่า ความสูงมนุษย์ (stature) จะเท่ากับ
สี่ศอก เมื่อพัฒนาการทางสังคมเข้าสู่ยุคที่ต้องใช้กฎเกณฑ์
มาตรฐานทางอุตสาหกรรมในการซื้อขายสินค้า สิ่งที่เคย
เป็นลักษณะเฉพาะ ความหมายเดิมของหน่วยก็ได้กลาย
ความหมายไปจากความสัมพันธ์เชื่อมโยงของร่างกาย มา
เป็นวัตถุสิ่งของต่างๆ จากสิ่งที่เป็นกายภาพของมนุษย์ไป
เป็นเกณฑ์มาตรฐานจากภายนอก แต่การนำ�รูปแบบหน่วย
วัดของแต่ละกลุ่มมาใช้ มีความเข้าใจไม่ตรงกัน ทำ�ให้เกิด
มาตรฐานซ้อนมาตรฐาน (Double Standard) นอกจาก
นี้ บางกลุ่มที่มีอิทธิพลนำ�หน่วยวัดของตนเป็นที่ตั้งและเอา
รัดเอาเปรียบกลุ่มอื่น สร้างความเหลื่อมลํ้าไม่เป็นธรรม ดัง
นั้น จึงมีกลุ่มคนที่ได้รับการเชื่อถือกำ�หนดหน่วยวัดใหม่ที่
ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล เช่น หน่วยวัดมาตรฐาน
สากลเอสไอ (SI) ซึ่งถูกนำ�มาใช้เป็นเครื่องมือวัดสิ่งต่างๆ
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แสดงในรูปเชิงปริมาณและตัวเลข ตามข้อกำ�หนดมาตร
วิทยา 7 มูลฐาน ได้แก่ ความยาว (Length) มวล (Mass)
เวลา (Time) กระแสไฟฟ้า (Electric Current) อุณหภูมิ
(Thermodynamic Temperature) ความเข้มของการส่ง
สว่าง (Luminous Intensity) ปริมาณของสาร (Amount
of Substance) หน่วยวัดมาตรฐานสากลยังเป็นเครื่อง
กำ�หนดราคาหรือมูลค่าด้วยอำ�นาจของขนาด ปริมาตร
จำ�นวน ที่ถูกวัด
ส่วน “สังขยา” เป็นคำ�ภาษาบาลี แปลว่า การ
นับ การคำ�นวณ มีบันทึกไว้ในรูปของคัมภีร์ทางพระพุทธ
ศาสนา แบ่งประเภทตามลักษณะบาลีไวยากรณ์ 2 ประเภท
คือ 1) ปกติสังขยา และ 2) ปูรณสังขยา แบ่งประเภทตาม
ปทวิจาร 5 ประเภท คือ 1) อิสสกสังขยา ได้แก่ สังขยาที่
ได้มาด้วยวิธีการบวก 2) คุณิตสังขยา ได้แก่ สังขยาที่ได้มา
ด้วยวิธีคูณ 3) สัมพันธ์สังขยา ได้แก่ สังขยาที่ได้มาด้วยการ
เชือ่ มโยงคำ�สังขยา 4) สังเกตสังขยา คือ สังขยาประเภทวัตถุ
บุคคล สิง่ ของ ทีช่ าวโลกกำ�หนดใช้แทนตัวเลข และ 5) อเนก
สังขยา ได้แก่สงั ขยาทีม่ คี า่ มากจนไม่สามารถกำ�หนดเจาะจง
ได้ นอกจากนี้ ยังมีสังขยา 6 หมวด แบ่งประเภทตามแบบ
สังขยาปกาสกปกรณ์งานนิพนธ์ของพระญาณวิลาสคือ 1)
อัทธาสังขยา ได้แก่ มาตราวัดระยะทาง 2) ธัญญสังขยา
ได้แก่ มาตราตวง 3) ปมาณสังขยา ได้แก่ มาตราชัง่ 4) ภัณฑ
สังขยา มาตรานับ 5) มูลภัณฑสังขยา มาตราแทนค่าราคา
และ นีลกหาปณสังขยา ได้แก่ มาตราเงินนีลกหาปณะ
สังขยาปกาสกฎีกา ผลงานของพระสิริมังคลา
จารย์อธิบายคาถาในสังขยาปาสกปกรณ์ กวีนิพนธ์ของ
พระญาณวิลาสเถระ ไม่ระบุปีที่นิพนธ์ จัดอยู่ในประเภท
วรรณกรรมทางคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ อันเป็น
ปกรณ์ที่ว่าด้วยมาตราวัดระยะทาง ตวง ชั่ง นับ เงิน และ
นีลกหาปณะ หน่วยสังขยาใช้อวัยวะในร่างกายมนุษย์เป็น
เครื่องมือวัดเบื้องต้น เช่น นิ้ว คืบ ศอก วา เป็นต้น ส่วนที่
เล็กลงกว่านั้นใช้ธัญพืช เช่น ข้าวเปลือก ถั่ว งา เป็นต้น ที่
ใหญ่กว่า ใช้อปุ กรณ์หรือสัตว์เลีย้ งเป็นหน่วยวัด เช่น เกวียน
โคอุสภะ เป็นต้น
สังขยาในจักรวาฬทีปนี เป็นคัมภีร์บาลีมีเนื้อหา
เชิงวิทยาศาสตร์ ผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ ท่านได้
รจนาขึ้นขณะที่จำ�วัดอยู่ในวิหารสวนขวัญ (วัดตำ�หนักหรือ
วัดเวฬุวัน หมู่บ้านตำ�หนัก ตำ�บลแม่เหียะ อำ�เภอเมือง
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รมยสาร

จังหวัดเชียงใหม่) แต่งเสร็จเมื่อปีมะโรง โทศก จุลศักราช
882 หรือ พ.ศ. 2063 ในเนือ้ หาจักรวาฬทีปนี มีอทั ธาสังขยา
คือหน่วยนับเกี่ยวกับการวัดพื้นที่และระยะทาง เช่น ใน
กัณฑ์ที่ 1 จกฺกวาฬสรูปาทินิทฺเทส แสดงเรื่องสรุปของจักร
วาฬ เป็นต้น วิเคราะห์ความหมายของคำ�ว่า จักรวาลและ
โลก และอธิบายรายละเอียดเกีย่ วกับจักรวาล ทัง้ ขนาดและ
พื้นที่ ได้แก่ 1) ขนาดโดยรวม 2) พื้นที่ของดิน 3) พื้นที่ของ
ลม 4) พื้นที่ที่เป็นหิน (ศิลา) 5) พื้นที่ฝุ่น และ 6) นํ้า โดย
มีหน่วยวัดเป็นโยชน์จักรวาฬในกัณฑ์ที่ 2 ปพฺพตนิทฺเทส
แสดงเรื่องภูเขา แบ่งเป็น 4 กถา คือ 1) สิเนรุกถา ว่าด้วย
เรื่องเขาสิเนรุ 2) ยุคนฺธราทิกถา ว่าด้วยเรื่องภูเขายุคันธร
3) หิมนฺตาทิปพฺพตกถา ว่าด้วยเรื่องภูเขาหิมพานต์ และ
4) จกฺกวาฬปพฺพตกถา ว่าด้วยเรื่องภูเขาจักรวาล มีอธิบาย
ลักษณะของภูเขาแต่ละประเภท เช่น เขาสิเนรุ เป็นภูเขา
สิเนรุ มีลักษณะพิเศษเป็นวงกลม มีสัณฐานเหมือนตะโพน
ตั้งอยู่บนพื้นที่นํ้าในจักรวาฬ เหมือนภูเขานํ้าแข็ง ส่วนหนึ่ง
อยู่เหนือผิวนํ้า อีกส่วนหนึ่งจมลงไปในนํ้า ขนาดจากยอด
เขาถึงฐานล่างสุด ยาว 168,000 โยชน์ กว้าง 84,000 โยชน์
นอกจากนี้ยังอธิบายถึงการคำ�นวณเวลาตกของศิลาเท่า
เรือนยอดที่ถูกทิ้งจากภูมิชั้นสูงสุด ถึงแผ่นดิน ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3 ปี 2 เดือน 8 วัน และ 24 นาที ส่วนการคำ�นวณ
ระยะทางไว้ มีหน่วยวัดยาวสุดคือโยชน์ คำ�ว่า “โยชน์” มี 2
ประเภท ได้แก่ 1) สัตรัตนยัฐิ คือ โยชน์ที่กำ�หนดยัฐิละ 7
ศอก ใช้ส�ำ หรับวัดแผ่นดินเป็นต้น เรียกว่า “ภุมยาทิโยชนะ”
และ 2) ปัญจรัตนยัฐิ คือ โยชน์ที่กำ�หนดยัฐิละ 5 ศอก
ใช้ส�ำ หรับวัดพรหมโลก เป็นต้น เรียกว่า “พรหมาทิโยชนะ”
โดยระบุเครื่องมือวัดขนาดภูเขา 2 อย่าง คือ จักวาฬยัฐิ
(ไม้วาจักรวาล) และสิเนรุยัฐิ (ไม้วาสิเนรุ) ลักษณะเครื่อง
มือดังกล่าวขึ้นอยู่กับหน่วยวัดความยาว ความใหญ่ที่ต่าง
กัน ยกตัวอย่างเครือ่ งมือวัดมาตรวิทยาในปัจจุบนั เช่น ไม้วา
จักรวาฬ เปรียบได้กบั ไม้เมตร ส่วนไม้วาสิเนรุ เปรียบได้กบั
ไม้บรรทัด หรือการวัดที่ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปทรง
สังขยาในชินกาลมาลีปกรณ์ หรือ ชินกาลมาลินี
ปกรณ์ เป็นวรรณคดีประวัติศาสตร์ ผลงานของพระสิริ
รัตนปัญญาเถระ ภิกษุล้านนา รจนาจบเมื่อ พ.ศ. 2060 มี
โครงสร้างเริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์ จนถึง
เสด็ จ ดั บ ขั น ธปริ นิ พ พาน จากนั้ น ได้ ก ล่ า วถึ ง เรื่ อ งการ
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สังคายนาพระธรรมวินยั ทีอ่ นิ เดียและลังกา เรือ่ งพระมหินท
เถระไปสืบพระพุทธศาสนาทีล่ งั กาทวีป ชีวประวัตพิ ระพุทธ
โฆสาจารย์ ประวัตศิ าสตร์ไทย โดยเฉพาะดินแดนภาคเหนือ
การสร้างเมืองหริภญ
ุ ชัย นครเขลางค์ และนครเชียงใหม่ รวม
ทั้งการนำ�พระพุทธศาสนาไปเผยแพร่ยังดินแดนดังกล่าว
เมื่อศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังขยา พบว่า มีสังขยาที่เกี่ยว
กับการนับเวลา โดยเฉพาะการวิเคราะห์ กัป อสงไขย และ
โกฏิ มีลักษณะการประพันธ์โดยยกคาถาขึ้นเป็นนิเขปบท
(บทเบือ้ งต้น) แล้วอธิบายขยายในเชิงอรรถพระสุตตันตปิฎก
ขุททกนิกาย อปาทาน ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แสดงว่า“กัป” เป็นระยะเวลายาวนานมาก โลกประลัยครั้ง
หนึ่งเป็นกัปหนึ่ง ท่านให้เข้าใจด้วยอุปมาว่า เปรียบเหมือน
มีภูเขาศิลาล้วน กว้าง ยาว สูง ด้านละ 1 โยชน์ ทุก 100 ปี
มีผนู้ �ำ ผ้าเนือ้ ละเอียดอย่างดีมาลูบครัง้ หนึง่ จนกว่าภูเขานัน้
จะสึกหรอสิ้นไป กัปหนึ่งยาวนานกว่านั้น
การเปรียบเทียบหน่วยวัดทั้งสองรูปแบบจำ�เป็น
ต้องใช้เครื่องมือที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนาและเครื่อง
มือมาตรวิทยาสมัยใหม่ทสี่ ามารถหาได้ทวั่ ไป ผลการเปรียบ
เทียบเชิงประจักษ์ มีรายละเอียดดังนี้
1. หน่วยวัดระยะทาง (อัทธาสังขยา) เป็นหน่วย
วัดความยาวตามมาตรฐานหน่วยวัดสากล ใช้หน่วยวัดเป็น
เมตร มีสัญลักษณ์แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ “m”
โดยมีนิยามด้วยการเดินทางของแสงในช่วงเวลาเฉพาะ คือ
1/299 792 458 ต่อวินาที การวัดความยาวสามารถวัดได้
ด้วยเครื่องมือวัด เช่น เครื่องไมโครมิเตอร์ เวอร์เนียร์ ไม้
เมตร ตลับเมตร หรือไม้บรรทัด
ส่วนหน่วยวัดระยะในสังขยามี 14 หน่วยมูลฐาน
หน่วยเล็กที่สุดคือ ปรมาณู และมีหน่วยที่ยาวสุด คือ โยชน์
ในการเปรียบเทียบใช้หน่วยนิว้ มือเป็นจุดเริม่ ต้น เพราะเป็น
หน่วยร่างกายที่จับต้องได้ ขั้นตอนการเปรียบเทียบคือวัด
วางนิว้ มือทาบลงบนกระดาษ ใช้ดนิ สอวาดแต่ละขนาดตาม
จำ�นวนที่ปรากฏในสังขยาคือ 12 นิ้ว เมื่อปฏิบัติการเทียบ
พบว่า 12 นิ้วมือของผู้วิจัย เท่ากับ 1 คืบ เมื่อเทียบหน่วย
คืบกับเซนติเมตรได้เท่ากับ 22.9 เซนติเมตร หรือ 9 นิ้วใน
ตลับเมตร เมื่อได้หน่วยวัดระยะทางเป็นหน่วยคืบแล้ว ใน
หน่วยวัดสังขยา 2 คืบ เท่ากับ 1 ศอก ถ้าเทียบมาตรวิทยา
สากล ตามมาตรฐานคืบของผู้วิจัย เท่ากับ 9 นิ้ว
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ภาพที่ 1 แสดงการวัดด้วยเครื่องมือวัดตามหน่วยวัดสากลและการวัดด้วยหน่วยคืบ
1.1 หน่วยวัดเป็นคืบและศอก ในพระวินัย มหาวิภังค์ ได้กำ�หนดความกว้าง และยาวของกุฏิพระ ว่า“ก็ ภิกษุ
ผู้จะสร้างกุฎี...พึงสร้างให้ได้ขนาด...ยาว 12 คืบ กว้าง 7 คืบ โดยคืบพระสุคต...สร้างให้เกินขนาด เป็นสังฆาทิเสส” (วิ.
มหา. (ไทย) 1/346/383) จากข้อบัญญัติ โบราณาจารย์ได้กล่าวว่า คืบพระสุคต เท่ากับ 3 คืบของคนปานกลางในบัดนี้
หรือเท่ากับ 1 ศอกคืบของช่างไม้ ถ้าเป็นเช่นนั้น กุฏิโดยประมาณคืบของคนปานกลางมีความยาว 36 คืบ และความ
กว้าง 21 คืบ ในหน่วยนับสังขยากำ�หนดให้ 2 คืบ เป็น 1 ศอก ดังนั้น การหาความกว้างและยาว โดยวิธีการเอา 36
หารด้วย 2 ผลลัพธ์ เป็น 18 คืบ ความยาวโดยประมาณของกุฏิ คือ 18 ศอก และเอา 21 หารด้วย 2 ผลลัพธ์ ได้ความ
กว้าง เป็น 10.5 ศอก (หรือสิบศอกครึ่ง) จากการลงพื้นที่วัดตำ�หนักสวนขวัญ1 เพื่อวัดฐานกุฏิเก่าที่ยังมีร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบพบว่า

ภาพที่ 2 การวัดขนาดกุฏิโดยใช้หน่วยวัดมาตรฐานเอสไอ (SI) ตลับเมตรและศอก
การวัดครั้งที่ 1 ใช้หน่วยมาตรวิทยาเป็นตลับเมตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ขนาด
กุฏิโดยประมาณ กว้าง 8.80 เมตร ยาว 6.80 เมตร
การวัดครั้งที่ 2 ใช้หน่วยสังขยาเป็นหน่วยศอกของผู้วิจัย (1 ศอกผู้วิจัย มีความยาว 18 นิ้ว) ได้ความยาว 19 ศอก
(38 คืบ) เมื่อเทียบศอกพระสุคตโดยอ้างอิงศอกผู้วิจัยเป็นบุรุษกลางคน จะได้ขนาดกุฏินี้เป็นความยาวประมาณ 21 ศอก
ความกว้าง 15 ศอก
1.2 หน่วยวัดเป็นนิว้ (digit) เป็นหน่วยในร่างกายของมนุษย์ ผลจากการวัดนิว้ มือ จำ�นวน 12 นิว้ โดยใช้ไม้บรรทัด
มาตรฐาน พบว่า มีขนาดประมาณ 8-9 นิ้ว
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ในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ได้กำ�หนดการวัด
เป็นนิว้ ไว้วา่ “ก็ ภิกษุผจู้ ะทำ�เตียงหรือตัง่ ใหม่ พึงทำ�ให้มเี ท้า
เพียง 8 นิ้ว โดยนิ้วสุคต นับแต่แม่แคร่ลงมา ทำ�ให้เกินกว่า
กำ�หนดนั้น ต้องอาบัติปาจิตตีย์ที่ชื่อว่าเฉทนกะ”(วิ. มหา.
(ไทย) 2/522/608) จากบทบัญญัติ กำ�หนดให้หมายถึงความ
สูงของขาเตียงทีร่ บั นํา้ หนักเตียง จากการลงพืน้ ทีว่ ดั เตียงใน
วัดสวนดอก พบว่าขนาดความสูงมาตรฐาน 26 นิ้ว
1.3 หน่วยวัดระยะทางเป็นโยชน์ มีกล่าวไว้ใน
พระไตรปิฎกส่วนมากเป็นระยะทางของแต่ละเมือง หรือ
การแสดงพื้นที่ในจักรวาล ในพระวินัยปิฎกมีปัญหาเกี่ยว
กับการสมมติสมี าทีม่ ขี อบเขตพืน้ ทีก่ ว้างขวางหลายโยชน์ ซึง่
ขัดกับกระบวนการลงสังฆกรรมทีส่ งฆ์จะต้องนัง่ ในหัตถบาส
เดียวกัน (หัตถบาส คือ การนั่งอยู่ในระยะบ่วงแขน) ดังราย
ละเอียดว่า “ภิกษุทั้งหลาย ไม่พึงสมมติสีมาใหญ่เกินไป 4
โยชน์บ้าง 5 โยชน์บ้าง 6 โยชน์บ้าง รูปใดสมมติ ต้องอาบัติ
ทุกกฎ ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมติสีมาประมาณ
3 โยชน์เป็นอย่างยิ่ง”(วิ.มหา. (ไทย) 4/140/216) จาก

ข้อบัญญัติเมื่อเทียบหน่วยสังขยากับหน่วยวัดสากล คือ 1
โยชน์ เท่ากับ 16 กิโลเมตร ดังนัน้ พระพุทธองค์ทรงอนุญาต
สีมา 3 โยชน์ ถ้าวัดเทียบเป็นหน่วยวัดสากล คือ ไม่เกิน 54
กิโลเมตร
2. หน่วยชั่ง (ปมาณสังขยา) ผู้วิจัยใช้ข้าวเปลือก
เป็นหน่วยนับ โดยใช้ไม้บรรทัดและเครื่องชั่งเป็นเครื่องมือ
วัด มีวิธีการวัด คือ (1) การวัดขนาดเมล็ดข้าว จำ�นวน 8
เมล็ด (8 วิหี เป็น 1 มาสก หรือ 4 เมล็ดข้าวเปลือก เป็น 1
คุญชา 2 คุญชา เป็น 1 มาสก) โดยการวัด ครั้งละ 1 เมล็ด
เพื่อหาความยาวเฉลี่ยของเมล็ดข้าว พบว่า ข้าวเปลือกสั้น
ที่สุดขนาด 1 เซนติเมตร ยาวที่สุดมีขนาด 1.2 เซนติเมตร
และมีความยาวโดยเฉลี่ย 1 เซนติเมตร (2) ชั่งนํ้าหนักเมล็ด
ข้าว จำ�นวน 8 เมล็ด ชัง่ ครัง้ ละ 1 เมล็ด พบว่า นาํ้ หนักเมล็ด
ข้าวเบาที่สุด คือ 30.50 กรัม เบาที่สุดคือ 29.20 กรัม มีนํ้
าหนักโดยเฉลี่ย 30.2 กรัม เมื่อได้นํ้าหนักเฉลี่ย สามารถใช้
เป็นฐานในการวิเคราะห์ความหนักของสิ่งของอื่นๆ ได้

ภาพที่ 3 แสดงขนาดเมล็ดข้าวเปลือกและธัญญาพืช
สังขยาปกาสกปกรณ์ในมาตราชั่งพระญาณวิลาสกำ�หนดหน่วยเล็กที่สุดเป็นข้าวเปลือก และหน่วยใหญ่ที่สุดคือ
เกวียน ชี้ให้เห็นว่าในครั้งพุทธกาลนิยมใช้เกวียนในการขนส่งและมีข้าวเป็นสินค้า
3. หน่วยตวง (ธัญญสังขยา) ในการวัดปริมาณ (ตวง) ในระบบหน่วยเอสไอ ใช้หน่วยวัดมวล (Mass) คือ กิโลกรัม
(Kilogram: kg) ได้แก่ หน่วยของมวล ซึ่งเท่ากับมวลของกิโลกรัมต้นแบบระหว่างประเทศ เป็นทรงกระบอกทำ�จากโลหะ
ผสมระหว่างแพลทินมั กับอิรเิ ดียม ในปัจจุบนั ใช้เครือ่ งชัง่ นํา้ หนักทัง้ ทีเ่ ป็นแบบเข็มและทัง้ ทีเ่ ป็นแบบดิจติ อล ในพระวินยั ได้
กำ�หนดขนาดบาตรทีเ่ ป็นอัฏฐบริขารของพระภิกษุจะต้องมีและรักษาไว้อย่างดี ในกรณีทมี่ บี าตรเพิม่ ขึน้ อีกใบ พระพุทธองค์
ได้ทรงอนุญาตขนาดของบาตรไว้ว่า “ภิกษุพึงทรงอติเรกบาตรไว้ได้ 10 วันเป็นอย่างมาก ให้เกินกำ�หนดนั้นไป ต้องอาบัติ
นิสสัคคิยปาจิตตีย์” (วิ.มหา. (ไทย) 2/601/124) บาตร มี 2 ชนิด คือ บาตรเหล็ก และบาตรดินเผา และมี 3 ขนาด คือ (1)
บาตรขนาดใหญ่ (2) บาตรขนาดกลาง (3) บาตรขนาดเล็ก (วิ.มหา. (ไทย) 2/602/124) บาตรที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีขนาด
ขอบปากบาตร 9 นิ้ว มีความลึกของบาตร ประมาณ 7 นิ้ว บรรจุปริมาณของอาหารบิณฑบาตรวมทั้งแกงได้มาก แต่ในพระ
วินยั อนุญาตให้รบั บิณฑบาตได้เพียงขอบปากบาตร จะรับน้อยกว่านัน้ ก็ได้ เมือ่ เทียบปริมาณข้าวเปลือกด้วยถ้วยตวงเมตริก
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บาตรของพระภิกษุในปัจจุบันจัดอยู่ในประเภทบาตรขนาดใหญ่ตามพระวินัย สามารถตวงตามหลักการมาตรวิทยาได้ โดย
ใช้มวล mass มี kilogram : kg โดยสามารถเทียบหน่วยออซ (oz) และถ้วย (cups) ได้ปริมาณข้าวเปลือกมากกว่า 500
มิลลิลิตร

ภาพที่ 4 แสดงขนาดขอบปากบาตรของพระภิกษุและถ้วยตวงตามหน่วยมาตรวิทยา
4. หน่วยนับ (ภัณฑสังขยา) พระสิริมังคลาจารย์
กล่าวว่า เป็นเครือ่ งมือในการประเมิน ใช้ส�ำ หรับการชัง่ ตวง
วัด หมายถึง การนับตามปกติสังขยา เช่น เอก 1 ทฺวิ 2 ติ 3
จตุ 4 เป็นต้น ซึ่งการนับนี้รวมไปถึงการบวก ลบ คูณ และ
หาร เช่น สิบพัน เท่ากับ หนึ่งหมื่น เป็นต้น หลักการสำ�คัญ
ที่ใช้ในพระธรรมวินัยคือ การนับจำ�นวนพระภิกษุผู้เข้าร่วม
ทำ�สังฆกรรมหรือไปกิจนิมนต์ เช่น “ภิกษุทั้งหลาย ในวัน
อุโบสถ เราอนุญาตให้นับภิกษุด้วยการเรียกชื่อหรือให้จับ
สลาก”(วิ.มหา. (ไทย) 4/157/240)
5. มูลค่าราคา (มูลภัณฑสังขยา) ในหมวดนี้เป็น
เรื่องเกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขาย การตั้งราคา บนพื้นฐาน
สินค้า ต้นทุนกำ�ไร ความต้องการ ความรู้สึก ค่านิยม และ
พฤติกรรมผู้บริโภค กล่าวอีกนัยหนึ่งคือค่าเงินที่ใช้แทน
สิ่งของต่างๆ เช่น คำ�ว่า มาสก มีความหนักเบาในแต่ละ
ประเทศแตกต่างกัน และมีส่วนผสมแตกต่างกัน แต่ใช้เป็น
สัญลักษณ์สมมติให้มีราคาเหมือนกัน ดังนั้น มูลค่าการซื้อ
ขายจึงขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนในแต่ละพื้นที่
6. นี ลกหาปณสังขยา เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงิน
เฉพาะประเภท โดยยกตัวอย่างนีลกหาปณะที่นิยมใช้กัน
ในแว่นแคว้นมคธ ครั้งพุทธกาล ในปัจจุบันคือสกุลเงินใน
แต่ละประเทศและแต่ละภูมิภาคเช่น เงินสกุลยูโร เงินสกุล
ดอลลาร์เป็นต้น
ส่วนการวิเคราะห์อิทธิพลและความแตกต่าง
ระหว่างสังขยากับหน่วยวัดสากล คือ มิติทางนามธรรม

และมิติทางรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังขยาในพระพุทธ
ศาสนาอธิบายลึกซึ้ง เน้นที่ตัวบุคคลหรือชีวะ ในขณะที่
หน่วยสากลเน้นมิตทิ างรูปธรรมเพราะเหตุแห่งวัตถุนยิ มและ
การนำ�ไปใช้ หลักการเชิงปฏิบัติการวัด โดยมากเน้นให้เพิ่ม
ความเร็ว แรง แต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับมวล ยิ่งถ้าเพิ่มมวลมาก ก็
ยิง่ มีแรงต้านและเผาผลาญ สูญเสียทรัพยากร ซึง่ ตรงกันข้าม
กับพระพุทธศาสนา มุ่งเน้นให้ลด ละ เลิก ด้วยกำ�ลังแห่ง
ความพยายาม (ความเร็ว) ถึงแม้นว่าจะศึกษาโดยใช้หน่วย
สากลมาอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรมตามความจริง (fact)
แต่ไม่ได้ตอบปัญหาได้อย่างแท้จริง (true) ทั้งหมด การค้น
พบสุดยอดทฤษฎีของเอกภพแล้ว อาจจะไม่ชว่ ยให้เผ่าพันธุ์
ของมนุษย์อยูร่ อดมากขึน้ หรือบางทีอาจจะไม่กระทบต่อวิถี
ชีวิตของมนุษย์เลยด้วยซํ้า (สตีเฟ่น ฮอว์กิ้ง, 2548: 37) ใน
คัมภีร์จกั รวาฬทีปนีได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการ
อธิบายสมการพื้นฐานวัดระยะความเร็วของภูมิแต่ชั้นและ
ระยะห่างของแต่ละภพภูมิมีผลต่อเวลา นอกจากนี้ สังขยา
และหน่วยวัดสากลยังเป็นการเล่าเรื่องที่แตกต่างกัน แสดง
ถึงพัฒนาการทางความคิดและโลกทัศน์ที่เปลี่ยนไป การ
เล่าเรื่องผ่านหน่วยวัดสากลและสังขยาสัมพันธ์กับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่เปลี่ยนแปลงไป บางอย่างยัง
คงใช้อยู่ในภูมิประเทศนั้นๆ และบางอย่างเป็นสากลใช้ได้
ทั่วโลก ชี้ให้เห็นว่า ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนยังคงอยู่กับ
สรรพสิ่งไม่เว้นแม้แต่หน่วยวัดที่เราให้ความสำ�คัญ อีกมุม
มองหนึง่ คือการทีโ่ ลกวิทยาศาสตร์สามารถสร้างเทคโนโลยี
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เพื่อ“ขยายพิสัยอินทรีย์ของมนุษย์” ให้สามารถมองเห็นใน
สิ่งที่ประสาทจักษุมองไม่เห็นได้ ทำ�ให้ “การขยายอารมณ์
ของประสาทจักษุ” เพิ่มขึ้น ทำ�ให้ “อารมณ์ของทิพยจักษุ”
ละเอียดยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น มวล (kg) ความยาว (m) และ
เวลา (s) แนวคิดนี้ สอดคล้องกับแนวคิดทีว่ า่ อวัยวะรับความ
รูส้ กึ ในร่างกายของมนุษย์บอกให้ทราบว่าเกิดอะไรขึน้ ในโลก
รอบๆ ตัวเรา (โอเวน บิชอพ, 2540: 10)
คุณค่าของสังขยาที่มีต่อสังคมวิถีไทยจากการ
สืบต่อองค์ความรู้ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านคำ�สอนทาง
พระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ เช่น การใช้ ทะนาน ถัง ตวงสิ่งของ เพื่อแลก
เปลี่ยนและเพื่อการค้าขาย นอกจากนี้มีการบันทึกหลัก
ฐานเกี่ยวกับจำ�นวนนับ การแลกเปลี่ยน การคำ�นวณ การ
ซื้อขาย และการวัดระยะทางในสมัยอดีต พร้อมทั้งยังเป็น
แหล่งสืบค้นแนวความคิดที่สัมพันธ์กับวิชาการต่างๆ เช่น
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ประวัตศิ าสตร์ ภูมศิ าสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ส่วนคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างความเข้าใจ
ให้เกิดขึ้นในหลักธรรมที่เกี่ยวกับตัวเลข ที่เกี่ยวข้องกับ
จำ�นวนนับ มาตรวัด และอื่นๆ เป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่
จะทำ�ให้ผศู้ กึ ษาพระไตรปิฎกได้เข้าใจถึงหลักธรรมต่างๆ ได้
อย่างลึกซึ้ง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ คือ การศึกษามาตร
วัดสากลและสังขยาในครั้งต่อไปควรสร้างชุดความรู้ที่ได้
จากการจัดวิพากษ์แลกเปลี่ยนในหลายมุมมอง เช่น การ
จัดประชุมสัมมนา วางแผนลงพื้นที่ในประเทศอินเดีย เพื่อ
ศึกษาหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ การนำ�ไปใช้ การสืบทอด
การอนุรักษ์ และการปรับเปลี่ยน ต่อยอดงานวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นมี้ วี ตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพือ่ ศึกษากำ�เนิดและพัฒนาการคัมภีรป์ ฐมสมโพธิฉบับล้านนา 2)
เพือ่ ปริวรรตและชำ�ระคัมภีรป์ ฐมสมโพธิลา้ นนาฉบับวัดทากาศ ตำ�บลทากาศ อำ�เภอแม่ทา จังหวัดลำ�พูน และ 3) เพือ่ ศึกษา
วิเคราะห์คัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศ ตำ�บลทากาศ อำ�เภอแม่ทา จังหวัดลำ�พูน จากการศึกษา พบว่า กำ�เนิด
และพัฒนาการคัมภีร์ปฐมสมโพธิฉบับล้านนา เป็นการแปลเนื้อหามาจากปฐมสมโพธิล้านนาฉบับภาษาบาลี ซึ่งมีเนื้อหา
ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฏกตั้งแต่ตอนประสูติมาถึงการตรัสรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อนำ�เสนอสาระพุทธประวัติแก่
ผูส้ นใจทัว่ ไปทีไ่ ม่ใช่พระภิกษุ ส่วนการปริวรรตและตรวจชำ�ระคัมภีรป์ ฐมสมโพธิลา้ นนาฉบับวัดทากาศ ตำ�บลทากาศ อำ�เภอ
แม่ทา จังหวัดลำ�พูน พบว่า มีการเขียนภาษาบาลีที่ผิดพลาดอยู่มากเนื่องจากเป็นการเขียนแบบภาษาพูด ที่มีการสะกดคำ�
ตามสำ�เนียง จึงได้ท�ำ การชำ�ระให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษาบาลี จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า มีการดำ�เนินเรือ่ งด้วย
การยกบาลีมาเป็นบทตัง้ ทีละศัพท์หรือทีละประโยคแล้วแปลเป็นภาษาล้านนาทีเ่ รียกกันโดยทัว่ ไปว่าการแปลแบบนิสสัย อีก
ลักษณะหนึง่ เป็นการยกบาลีมาตัง้ เพียงศัพท์เดียวหรือประโยคเดียว จากนัน้ ก็พรรณนาความไปจนจบตอนทีเ่ รียกกันว่าการ
แปลแบบโวหาร สำ�หรับการนำ�เสนอเนื้อหานั้น เป็นไปตามลักษณะการเขียนวรรณกรรมโดยทั่วไป คือ เริ่มต้นด้วยปณาม
คาถาหรือบทนมัสการพระรัตนตรัยแล้วดำ�เนินเนื้อหาต่อกันไปเรื่อยๆ ประมาณ 35-40 หน้าจึงจบแต่ละผูก
คำ�สำ�คัญ: คัมภีร์ปฐมสมโพธิ, ล้านนา

Abstract

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

ปฐมสมโพธิก ถา เป็น วรรณคดีเรื่องเอกเรื่อง
หนึ่ง ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น อันจัดว่าเป็นช่วงเวลา
แห่งความเบ่งบานทางปัญญาเนือ่ งจากการฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรม
ทั้งด้านศาสนา กฎหมาย และศิลปกรรม ภายหลังการสูญ
เสียกรุงศรีอยุธยา ปฐมสมโพธิกถาเป็นงานพุทธประวัติเชิง
ชีวประวัติเล่มแรกในภาษาไทยที่ให้ภาพพระพุทธเจ้าใน
ฐานะบุคคลเชื่อมโยงกับพระธรรมคำ�สอนในเงื่อนไขเวลา

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559

และสถานที่มากกว่าเน้นสภาวธรรมหรือธรรมประวัติ (การ
ตรัสรูข้ องพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต) แต่มใิ ช่
มีความสำ�คัญในด้านศาสนาเท่านั้น วรรณคดีเรื่องนี้ ยังมี
คุณค่าทางวรรณศิลป์เนื่องด้วยความประสานของเนื้อหา
ทางความคิดและเนื้อหาทางอารมณ์ด้วยการประกอบวัสดุ
คือภาษาอย่างประณีตบรรจง
ปฐมสมโพธิกถา นับว่าเป็นคัมภีร์ที่รจนาพุทธ
ประวัติ พรรณนาเรือ่ งราวเกีย่ วกับประวัตพิ ระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้
รับความนิยมศึกษากันมาก เป็นวรรณคดีทไี่ พเราะ ใช้ภาษา
ได้สละสลวย (พระมหาวชิราวุธ วชิรเมธี, 2548 : บทคัดย่อ)
ซึ่งคัมภีร์ดังกล่าวเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติของชาวไทย
เดิมแพร่หลายในหมู่ชาวไทยยวน ไทยอีสาน ลาว ไทลื้อ
และไทเขิน ซึ่งมีวัฒนธรรมร่วมกัน ภายหลังปฐมสมโพธิได้
รับความนิยมในหมู่ชาวไทยภาคกลาง และชนชาติเพื่อน
บ้านของไทยบางชาติ ได้แก่ ชาวมอญและชาวเขมรด้วย
ปฐมสมโพธิเป็นวรรณกรรมพุทธประวัติที่บันทึกเป็นลาย
ลักษณ์ไว้ด้วยภาษาต่างๆ มากถึง 9 ภาษา ทั้งภาษาบาลี
ภาษามอญ ภาษาขอม และภาษาตระกูลไทอีก 6 ภาษา
บันทึกไว้ด้วยตัวอักษรที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม
ปฐมสมโพธิฉบับที่เก่าแก่ที่สุดคือปฐมสมโพธิ
ภาษาบาลี อักษรธรรมล้านนา แต่งขึ้นที่เมืองท่าส้อย แห่ง
อาณาจักรล้านนา ปฐมสมโพธิสำ�นวนนี้นอกจากเป็นที่มา
ของปฐมสมโพธิภาษาไทยหลายภาษาแล้ว ยังวิวัฒนาการ
เรื่อยมาจนเป็นปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ในสมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส เนื้อเรื่องดั้งเดิม
ของปฐมสมโพธิเป็นประวัติของพระสิทธัตถโพธิสัตว์ มีทั้ง
ที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องในวรรณกรรมพุทธประวัติสาย
บาลีและนอกสายบาลี ภายหลังเนื้อเรื่องของปฐมสมโพธิ
ได้ วิ วั ฒ นาการจนกลายมาเป็ น วรรณกรรมที่ มี เ นื้ อ เรื่ อ ง
เกี่ยวกับพุทธประวัติและพุทธศาสนประวัติ แม้ว่าเนื้อเรื่อง
ของปฐมสมโพธิจะวิวัฒนาการไปจนยาวกว่าเดิมถึง 1 เท่า
แต่เนื้อเรื่องของปฐมสมโพธิภาษาบาลี สำ�นวนล้านนาซึ่ง
เป็นฉบับที่เก่าที่สุดยังคงเป็นแกนของปฐมสมโพธิทุกฉบับ
และชื่อเรื่องเดิมยังคงใช้ต่อกันเรื่อยมา เนื้อเรื่องส่วนใหญ่
ของปฐมสมโพธิภาษาบาลีและปฐมสมโพธิกถาภาษาไทย
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส สอดคล้องกับปฐมสมโพธิฉบับอื่นๆ เพราะราย
ละเอียดของเรื่องและลำ�ดับเรื่องในตอนพระพุทธเจ้าผจญ
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ธิดาพญามารในปริจเฉทมารวิชัยเท่านั้นที่แตกต่างจาก
ปฐมสมโพธิฉบับอื่น ๆ อย่างเห็นได้ชัด เพราะทรงชำ�ระ
ให้ต้องตามเนื้อเรื่องที่มีมาในพระบาลีและอรรถกถาภาษา
บาลี ลำ�ดับเรื่องตอนพระพุทธเจ้าผจญธิดาพญามารที่ทรง
แก้ไขแล้วนี้ ไม่ปรากฏในปฐมสมโพธิสำ�นวนอื่นๆ ทั้งหมด
ยกเว้นปฐมสมโพธิกถาภาษาเขมรซึง่ แปลไปจากปฐมสมโพธิ
กถาภาษาไทย ปฐมสมโพธิภาษาบาลีและปฐมสมโพธิกถา
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุ
ชิตชิโนรส มีเนื้อเรื่องสอดคล้องกับวรรณกรรมพุทธประวัติ
สายบาลีที่มีอยู่ก่อนหน้า ปฐมสมโพธิที่มีเนื้อเรื่องละเอียด
สมบูรณ์ที่สุดในบรรดาคัมภีร์ชื่อปฐมสมโพธิทั้งหมดที่พบ
(อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล, 2549: บทคัดย่อ)
อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ฉบับล้าน
นา ที่นับว่าเป็นสำ�นวนที่เก่าแก่ที่สุด มีเพียง 9 ปริจเฉท ซึ่ง
ต่อมาสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ มีการแต่งเพิ่มเติม
ขึน้ หลายสำ�นวน โดยอาศัยหลักฐานจากพระไตรปิฎก อรรถ
กถา และปกรณ์อนื่ ๆ มาเทียบเคียงแต่งขึน้ มีถงึ 30 ปริจเฉท
(พระมหาวชิราวุธ วชิรเมธี, 2548: บทคัดย่อ)
คัมภีรป์ ฐมสมโพธิฉบับล้านนา เป็นคัมภีรท์ แี่ สดง
พระประวัติของพระพุทธโคดมเจ้า ซึ่งเป็นพระบรมศาสดา
ของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน โดยเริ่มเนื้อความตั้งแต่
ประทั บ อยู่ ส วรรค์ ชั้ น ดุ สิ ต เทวดาอั ญ เชิ ญ ให้ ม าอุ บั ติ ใ น
โลกมนุษย์ ดำ�รงพระชนม์ชีพในวัยเยาว์ อภิเษกสมรสแล้ว
เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ
และเผยแผ่พระพุทธศาสนา ลักษณะการรจนาพุทธประวัติ
ทำ�นองนี้ ผู้รจนาให้ความสำ�คัญแก่พุทธภาวะคือความเป็น
พระพุทธเจ้ามากกว่ากายภาวะคือการเพ่งไปที่เรื่องราว
ของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่มีตัวตนจริงใน
ประวัตศิ าสตร์แห่งประเทศอินเดียเมือ่ สองพันกว่าปีมาแล้ว
ดั ง นั้ น การดำ � เนิ น เนื้ อ ความในคั ม ภี ร์ ป ฐมสมโพธิ ฉ บั บ
ล้านนา จึงให้ความสำ�คัญในพุทธภาวะ คือหลังจากที่พระ
โพธิสัตว์คือเจ้าชายสิทธัตถราชกุมาร ทรงบำ�เพ็ญพระทศ
บารมีธรรม บริสุทธิ์บริบูรณ์หลายชาติเป็นอเนกอนันต์ จน
กระทั่งพระชาติสุดท้ายทรงค้นพบสัจธรรมและตรัสรู้พระ
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นการเข้าถึงรูปแบบชีวิตอัน
สมบูรณ์ตามแนวคิดและวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนา
ฝ่ายเถรวาท การเปลีย่ นแปลงในลักษณะนีพ้ ทุ ธประวัตติ าม
จารีตเก่าเรียกว่า “การเข้าสู่พุทธภาวะ” เป็นกระบวนการ
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ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะต้องดำ�เนินตามนี้ ซึ่งมีแบบ
ฉบับและคุณสมบัติอย่างเดียวกัน ดำ�รงอยู่ในฐานะอย่าง
เดียวกัน แนวความคิดการรจนาวรรณกรรมพุทธประวัติใน
ลักษณะดังกล่าวนี้ คงสืบเนื่องมาจากอิทธิพลพุทธศาสนา
ฝ่ายเถรวาทจากประเทศลังกา จึงมีลักษณะที่ไม่แตกต่าง
จากคัมภีร์ที่ปรากฏและนิยมแต่งหรือเล่ากันในประเทศ
ลังกามากนัก นับเป็นแนวคิดที่มีต่อพระพุทธเจ้าโดยการ
มองพุทธะในความเป็นสภาวะของธรรม ซึ่งก็คือการเล่า
เรื่องราวของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งที่ได้เคยตรัสรู้มาแล้ว
ในอดีต และจะมาตรัสรู้ในกาลภายหน้า รวมทั้งพระพุทธ
โคดมเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาองค์ปัจจุบันด้วย หรือ
เป็นเรื่องราวของพระพุทธโคดมเจ้าครั้งเสวยพระชาติเป็น
พระโพธิสัตว์ นับตั้งแต่การปรารถนาพุทธภูมิเป็นครั้งแรก
การได้รับพยากรณ์จากอดีตพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ การ
เวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารหลายกัปหลายกัลป์ จนได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันชาติ คัมภีร์ของลังกา
ที่เป็นตัวอย่างอันดีของพุทธประวัติทำ�นองนี้ ได้แก่ คัมภีร์
มธุรัตถวิลาสินี คัมภีร์ชินาลังการ คัมภีร์ชินจริต และคัมภีร์
โสตัตถกี เป็นต้น
คัมภีรป์ ฐมสมโพธิทพี่ บในดินแดนล้านนา ปรากฏ
อยูห่ ลายสำ�นวน จากประมวลรายชือ่ หนังสือโบราณล้านนา
เอกสารไมโครฟิล์ม ของสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ ซึ่ ง สำ �รวจคั ม ภี ร์ ใ บลานในเขตภาคเหนื อ คื อ
เชียงใหม่ ลำ�พูน ลำ�ปาง ตาก แพร่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน
และน่าน เมื่อ พ.ศ. 2521-2533 พบว่า มีคัมภีร์ปฐมสมโพธิ
ทั้งฉบับสำ�นวนภาษาล้านนาและสำ�นวนภาษาบาลีถึง 9
ฉบับ อันเป็นการยืนยันว่า พุทธประวัติที่แต่งขึ้นเป็นคัมภีร์
ปฐมสมโพธินี้เป็นที่แพร่หลายในล้านนา นอกจากนี้ยังมี
วรรณกรรมพุทธประวัติอีกหลายเรื่องที่ปรากฏแพร่หลาย
เช่น คัมภีร์สัมภารวิบาก คัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน คัมภีร์
ชินมหานิทาน คัมภีรช์ นิ กาลมาลีปกรณ์ และคัมภีรท์ นั ตธาตุ
นิทาน เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาของทุกคัมภีร์มีเรื่องราวเกี่ยวกับ
พุทธประวัติแทรกอยู่ด้วย แนวคิดในการรจนาวรรณกรรม
พุทธประวัติทำ�นองนี้ ได้แพร่หลายไม่เฉพาะในล้านนา
เท่านั้น แต่ยังปรากฏในอาณาจักรใกล้เคียง เช่น ล้านช้าง
และรัฐไทยตอนล่าง ในสมัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นต้น (สมหวัง อินทร์ไชย, 2544: บทคัดย่อ)
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จากข้อความที่ยกมานั้น แสดงให้เห็นถึงร่องรอยการแพร่
กระจายของคัมภีร์ปฐมสมโพธิจากล้านนาไปสู่ดินแดนใกล้
เคียง โดยเฉพาะรัฐไทยตอนล่างคือภาคกลาง แต่เป็นการ
แพร่กระจายที่ผ่านระยะเวลาอันยาวนาน ทำ�ให้เนื้อความ
และลักษณะทางสำ�นวนภาษาทั้งทางด้านไวยากรณ์และ
ศัพท์ในคัมภีรป์ ฐมสมโพธิภาษาบาลีฉบับล้านนาไม่สมบูรณ์
ดังที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ได้ตรัสถึงในพระดำ�รัสปรารภของพระองค์ว่า “...มีถ้อยคำ�
วิปลาสคลาดเคลือ่ น และมีอนุสนธิขาดตกบกพร่อง...” และ
เมือ่ พระองค์ด�ำ ริทจี่ ะรจนาคัมภีรป์ ฐมสมโพธิขนึ้ ใหม่ ได้ทรง
ถือเอาคัมภีรป์ ฐมสมโพธิฉบับล้านนาเป็นต้นแบบ พร้อมกับ
ทรงชำ�ระและตัดเติมเนือ้ ความในคัมภีรใ์ ห้มจี �ำ นวนปริจเฉท
และเนื้อความเพิ่มมากขึ้น
นั บ ว่ า คั ม ภี ร์ ป ฐมสมโพธิ เ ป็ น คั ม ภี ร์ ที่ มี ค วาม
สำ�คัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง ผู้รจนายึดหลักฐานใน
พระไตรปิฎก และอรรถกถารจนาขึ้นเพื่อแสดงประวัติของ
พระผู้สถาปนาพุทธศาสนา สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์ผู้เกิด
มาท่ามกลางความหรูหราฟุ่มเฟือย แทนที่จะถูกตรึงไว้กับ
กระแสแห่งโลก แต่กลับสละทุกอย่างเพื่อบรมสุขและเพื่อ
มวลมนุษยชาติ พระมหากษัตริยท์ มี่ อี ยูใ่ นโลกนีจ้ �ำ นวนมาก
นับไม่ถ้วน แต่เจ้าชายสิทธัตถะ เป็นเพียงพระองค์เดียว
เท่านัน้ ทีท่ รงมีแนวคิดมุง่ มัน่ เพือ่ โพธิ ซึง่ แนวคิดเช่นนี้ ได้รบั
การยอมรับในหมู่พุทธบริษัททั้งฝ่ายมหายานและเถรวาท
การประพันธ์ประหนึ่งว่าเป็นเรื่องเหลือวิสัยสามัญชน แต่
แรงแห่งสัทธาปสาทะทำ�ให้โบราณาจารย์ประพันธ์พุทธ
ประวัติให้เป็นวรรณกรรมอมตะ อย่างไรก็ดี ปฐมสมโพธิ
ฉบับล้านนา นอกจากจะสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาว
บ้านโดยส่วนรวมแล้ว ยังส่อเค้าให้เห็นว่า คนโบราณทีส่ นใจ
ศึกษาพุทธศาสนามีความรอบรู้ มุ่งตรงต่อคัมภีร์อย่างทะลุ
ปรุโปร่งและประพันธ์มาเป็นภาษาของตนเองได้อย่างมี
อรรถรส คัมภีร์ที่ท่านนำ�มาประกอบยึดบาลีเป็นพื้น
ด้ ว ยเหตุ ผ ลที่ แ สดงถึ ง ความสำ� คั ญ ของคั ม ภี ร์
ปฐมสมโพธิกถาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา
ฉบับบล้านดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจจะศึกษา
คั ม ภี ร์ ป ฐมสมโพธิ ก ถาสำ � นวนล้ า นนาฉบั บ วั ด ทากาศ
ตำ�บลทากาศ อำ�เภอแม่ทา จังหวัดลำ�พูน โดยจะทำ�การ
ปริวรรต ตรวจสอบชำ�ระ ศึกษาวิเคราะห์ประวัตพิ ฒ
ั นาการ
โครงสร้าง เนื้อหาของคัมภีร์ และวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
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คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาฉบับอื่นๆ เท่าที่ปรากฏ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษากำ � เนิ ด และพั ฒ นาการคั ม ภี ร์
ปฐมสมโพธิฉบับล้านนา
2. เพือ่ ปริวรรตและชำ�ระคัมภีรป์ ฐมสมโพธิลา้ น
นาฉบับวัดทากาศ ตำ�บลทากาศ อำ�เภอแม่ทา จังหวัดลำ�พูน
เป็นภาษาไทย
3. เพือ่ ศึกษาวิเคราะห์คมั ภีรป์ ฐมสมโพธิฉบับวัด
ทากาศ ตำ�บลทากาศ อำ�เภอแม่ทา จังหวัดลำ�พูน

ปัญหาที่ต้องการทราบ

1. กำ�เนิดและพัฒนาการคัมภีรป์ ฐมสมโพธิฉบับ
ล้านนาเป็นมาอย่างไร
2. การปริวรรตการชำ�ระคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา
ฉบับวัดทากาศ ตำ�บลทากาศ อำ�เภอแม่ทา จังหวัดลำ�พูน
เป็นอย่างไร
3. ผลการวิเคราะห์คัมภีร์ปฐมสมโพธิกถา ฉบับ
วัดทากาศ ตำ�บลทากาศ อำ�เภอแม่ทา จังหวัดลำ�พูนเป็น
อย่างไร

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร
(Documentary Research) โดยมีขอบเขตการวิจัยดัง
ต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาเนื้อหาคัมภีร์ปฐมสมโพธิ
กถาล้านนาฉบับวัดทากาศ ตำ�บลทากาศ อำ�เภอแม่ทา
จังหวัดลำ�พูน โดยจะทำ�การปริวรรต การชำ�ระ ศึกษา
วิเคราะห์ประวัติพัฒนาการ โครงเรื่องของคัมภีร์ ตลอดถึง
วิเคราะห์เปรียบเทียบคัมภีรป์ ฐมสมโพธิกถาฉบับวัดทากาศ
2. ขอบเขตด้านเอกสาร
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารชั้นต้น
(Primary Sources) คือ พระไตรปิฎกภาษาบาลีและภาษา
ไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
2539 คัมภีรป์ ฐมสมโพธิลา้ นนาฉบับวัดทากาศ ตำ�บลทากาศ
อำ�เภอแม่ทา จังหวัดลำ�พูน และจากเอกสารชั้นรอง (Secondary Sources) ได้แก่ คัมภีร์อรรถกถา ฎีกา
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อนุฎกี า ปกรณ์วเิ สส รวมทัง้ คัมภีรป์ ฐมสมโพธิกถาฉบับอืน่ ๆ
ทั้งที่เป็นภาษาบาลีและภาษาล้านนา เพื่อที่จะศึกษาเทียบ
เคียงให้ได้เนื้อหาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้แก่
- คัมภีร์ปฐมสมโพธิภาษาบาลีสำ�นวนที่ 1 ฉบับ
ภาษาบาลี ของวัดไหล่หนิ จารปีจลุ ศักราช 936 (พ.ศ.2117)
จำ�นวน 3 ผูก 138 หน้าลาน
- คัมภีรป์ ฐมสมโพธิภาษาบาลี นำ�มาจากหอสมุด
แห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ จารปีจุลศักราช 832
(พ.ศ.2013) ของวัดศรีบุญเรืองท่าส้อย อำ�เภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ จำ�นวน 2 ผูก 92 หน้าลาน โดยการอนุเคราะห์
เอกสารไมโครฟิล์มจากสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จารเมื่อปีจุลศักราช 832 (พ.ศ.2013)
- คั ม ภี ร์ ป ฐมสมโพธิ ฉบั บ สำ � นวนภาษาล้ า น
นา วั ด ขั น แก้ ว ตำ � บลหารแก้ ว อำ � เภอหางดง จั ง หวั ด
เชี ย งใหม่ จารปี จุ ล ศั ก ราช 1196-1197 (พ.ศ.23772378) จำ�นวน 7 ผูก 9 ปริจเฉท ปริวรรตโดย บำ�เพ็ญ
ระวิน จำ�นวน 104 หน้า
- คัมภีรป์ ฐมสมโพธิของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมีวิธีดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
1. ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลวรรณกรรมปฐมสมโพธิ
ฉบับภาษาล้านนาตามขอบเขตที่ได้กำ�หนด
2. ปริวรรตตรวจชำ�ระปฐมสมโพธิภาษาล้านนา
ฉบับวัดทากาศ ตำ�บลทากาศ อำ�เภอแม่ทา จังหวัดลำ�พูน
3. นำ�คัมภีร์ปฐมสมโพธิภาษาล้านนาฉบับวัดทา
กาศทีป่ ริวรรตแล้วมาเทียบเคียงกับฉบับต่างๆ ทีไ่ ด้รวบรวม
ไว้แล้ว พร้อมทัง้ วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการรวบรวมทัง้ หมด
จัดหมวดหมูข่ อ้ มูล สรุปเนือ้ หาและแนวคิดของผูว้ จิ ยั ให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์และตอบปัญหาที่ต้องการทราบ
4. สรุปผลการวิจัย และเรียบเรียงนำ�เสนอ
กำ�เนิดและพัฒนาการคัมภีร์ปฐมโพธิฉบับล้านนา
เนื้ อ หาพุ ท ธประวั ติ ที่ ป รากฏในคั ม ภี ร์ พ ระ
ไตรปิฎก ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มหาวรรค พระวินัยปิฎกและ
ในพระสูตรต่างๆ ในพระสุตตันตปิฎก มีลกั ษณะการดำ�เนิน
เรือ่ งกระจัดกระจายไม่สมั พันธ์ตดิ ต่อกัน ส่วนพุทธประวัตทิ ี่
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จัดเป็นหมวดหมู่แล้วนำ�มารวมเข้าไว้ด้วยกัน ปรากฏอยู่ใน
คัมภีร์พุทธวงศ์และคัมภีร์จริยาปิฎก ตอนท้ายขุททกนิกาย
พระสุตตันตปิฎก คัมภีรพ์ ทุ ธวงศ์กล่าวถึงชีวติ ของพระพุทธ
โคดมเจ้า เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ในกาล
สมัยของพระพุทธเจ้า 24 พระองค์ เริ่มแต่เสวยพระชาติ
ครั้งบังเกิดเป็นสุเมธดาบสในสมัยของพระพุทธเจ้าทีปังกร
เป็นต้นมา คัมภีรจ์ ริยาปิฎกเล่าเรือ่ งการสัง่ สมบารมีของพระ
โพธิสัตว์ในพระชาติต่างๆ ซึ่งนอกจากจะเสวยพระชาติเป็น
มนุษย์แล้ว ยังเสวยพระชาติเป็นสัตว์ด้วย ในระหว่างคัมภีร์
ทั้ง 2 นั้น คัมภีร์พุทธวงศ์มีอิทธิพลต่อแนวการแต่งพุทธ
ประวัติในวรรณกรรมบาลีสมัยต่อมาอย่างมาก
ในยุคคัมภีรช์ นั้ อรรถกถา ทีแ่ ต่งในประเทศลังกา
ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 10-11 มักนำ�เสนอพุทธประวัติไว้
ตอนต้นของคัมภีร์ ในส่วนที่เรียกว่า “นิทาน” ซึ่งมีเนื้อหา
ที่วิวัฒนาการต่อจากคัมภีร์พุทธวงศ์ โครงสร้างการดำ�เนิน
เนือ้ เรือ่ งของวรรณกรรมพุทธประวัตใิ นชัน้ อรรถกถา ได้เป็น
แม่แบบของการนำ�เสนอวรรณกรรมพุทธประวัตภิ าษาบาลี
ในสมัยต่อมา คัมภีร์ประเภทวังสะหรือตำ�นานพงศาวดาร
ภาษาบาลีมกั จะเสนอเรือ่ งราวเหล่านีอ้ ย่างสังเขป โดยแสดง
เรือ่ งของพระพุทธโคดมเจ้าตัง้ แต่ครัง้ เสวยพระชาติเป็นพระ
โพธิสัตว์บังเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้า 24 พระองค์ จนมา
ถึงการตรัสรูแ้ ละการเสด็จออกเผยแพร่ธรรม แล้วผูกเรือ่ งให้
พระพุทธโคดมเจ้ามีสว่ นเกีย่ วข้องกับตำ�นานหรือพงศาวดาร
เรื่องนั้นๆ
ในสมัยต่อมา วรรณกรรมพุทธประวัติของล้าน
นาที่ได้รับอิทธิพลแนวการแต่งจากคัมภีร์สัมภารวิบาก คือ
คัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน เมื่อพิจารณาด้านเนื้อหาและ
สำ�นวนภาษาแล้วกล่าวได้ว่า ลักษณะการดำ�เนินเนื้อเรื่อง
และสำ�นวนภาษาในคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทานใช้คัมภีร์
สัมภารวิบากเป็นหลัก แล้วปรับเขียนขึน้ ใหม่ พรรณนาขยาย
เนือ้ ความให้กว้างขึน้ และละเอียดมากขึน้ ความโดดเด่นของ
คัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน อยู่ที่การประพันธ์พรรณนา
ขยายความของคัมภีร์สัมภารวิบากให้มีความละเอียดของ
เนื้อหามากขึ้น (สุภาพรรณ ณ บางช้าง, 2533: 155-157)
อิทธิพลในด้านการดำ�เนินเนื้อเรื่องและสำ�นวนภาษา ที่
คัมภีร์สัมภารวิบากมีต่อคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน ทำ�
ให้ คั ม ภี ร์ สั ม ปิ ณ ฑิ ต มหานิ ท านมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ “คั ม ภี ร์
ปฐมสมโพธิ” ด้วย ซึ่งมีเนื้อหาและสำ�นวนภาษาปรากฏ
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อย่างชัดเจนว่า คัมภีร์ปฐมสมโพธินี้เป็นผลงานที่พัฒนาต่อเนื่องจากคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ผู้แต่ง
ได้อาศัยคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทานเป็นหลักแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและสำ�นวนภาษาให้ดีขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่า
คัมภีร์ปฐมสมโพธิภาษาบาลีมีจุดมุ่งหมายในการแต่งเพื่อนำ�เสนอสาระพุทธประวัติ ซึ่งผู้แต่งต้องการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าผล
งานวรรณกรรมพุทธประวัติภาษาบาลีที่มีอยู่เดิมในล้านนา คือ คัมภีร์สัมภารวิบากและคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน (สุภา
พรรณ ณ บางช้าง, 2533 : 165) ซึ่งความแตกต่างสำ�คัญที่ทำ�ให้คัมภีร์ปฐมสมโพธิมีเนื้อความไม่ตรงกับคัมภีร์สัมภารวิบาก
และคัมภีร์สัมปิณฑิตมหานิทาน
หลักฐานเกี่ยวกับการค้นพบคัมภีร์ปฐมสมโพธิภาษาบาลีฉบับล้านนา จากการประมวลรายชื่อเอกสารคัมภีร์ใบ
ลานและสมุดข่อยในเขตอำ�เภอเมืองเชียงใหม่พบว่า เฉพาะในเขตอำ�เภอเมืองเชียงใหม่ มีคัมภีร์ปฐมสมโพธิทั้งที่แต่งด้วย
สำ�นวนภาษาบาลีและสำ�นวนภาษาล้านนาจำ�นวน 6 ฉบับ หลากสำ�นวนกัน (นัฏฐินี พรหมเกิด, 2530 : 59) นอกจากนี้ใน
บัญชีรายชือ่ หนังสือโบราณล้านนา เอกสารไมโครฟิลม์ สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ ได้ส�ำ รวจคัมภีรเ์ อกสาร
ใบลานและสมุดข่อยในเขตภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ลำ�พูน ลำ�ปาง แพร่ และน่าน เมื่อ พ.ศ. 2521-2533 พบว่าคัมภีร์ปฐม
โพธิฉบับสำ�นวนภาษาล้านนาและสำ�นวนภาษาบาลีทั้งย่อและพิสดารมากมายหลายสำ�นวน อันเป็นการยืนยันว่าคัมภีร์
ปฐมสมโพธิทงั้ ทีแ่ ต่งเป็นสำ�นวนภาษาบาลีและสำ�นวนภาษาล้านนา มีผแู้ ต่งและคัดลอกกันอย่างมากและแพร่หลายมาตัง้ แต่
โบราณกาล
เท่าที่ปรากฏหลักฐานในปัจจุบันมีผู้ปริวรรตและศึกษาต้นฉบับเอกสารใบลานโบราณของคัมภีร์ปฐมสมโพธิ
ภาษาบาลีฉบับล้านนาอย่างเป็นระบบมีน้อย มีเพียงผู้ที่กล่าวถึงโดยย่อ ๆ ในด้านประวัติวรรณกรรมล้านนาและลักษณะ
วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการศึกษาโดยภาพรวมเท่านั้น
การปริวรรตและการชำ�ระคัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศจังหวัดลำ�พูน
ผลจากการปริวรรตและการชำ�ระ ดังนี้
ตัวอย่างการปริวรรต หน้าลานที่ 1
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ปริวรรต เป็น

หน้า 1
นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เสตาตปตฺตํ ชนตาธิปตฺถิต ปหาย
โย สตฺตวสฺสุหิ ปณฺฑิตํ หิตาย นิกฺขมมกาสิ ชนฺตุ ตํ กปาลุเน
สตฺถุ นมตฺถุ ตสฺส โว โย สตฺถา พระพุทธเจ้าตนใดอันสละ
ละเสียแล้ว ยังเสตตสัตอันมีหมู่คนทังหลายเทียรย่อมปราถ
นาเอาอันประกอบด้วยแก้ว 7 ประการแล กทำ�กริยายังอัน
ออกบวชแล ประเสิฏยิง่ นัก เพือ่ จักหือ้ เปนประโยชนะแก่สตั
ทังหลาย กริยาอันน้อมไหว้นมัสสการแห่งข้าเซิง่ ปาทบุคคละ
แห่งพระพุทธเจ้าตนนัน้ ตนมีปรกติอนั รักษาสัตและอินดูสตั
เหตุพระพุทธเจ้าประกอบด้วยมหากรุณาอันมากนัก โหตุ จุง่
มีเทอะ กํ ปาลุเนหิ ภควโต สมฺมาสมฺพทุ ธฺ ตฺถาย สํสรณวนิมคุ ฺ
คนิขีลชนคณอุทฺธิริตุกา มตาย สตฺตทิวสสตฺตรตน สมิทฺธมฺปิ
จกฺกวตฺตสิ ริ ติ ณ
ิ มิวกจวรมิคคฺ ชิวหฺ า ลิคคฺ ติ เขฬปิณฑฺ มิว จ โอ
หาย ปพฺพชิตภาโว ปริทิปิโต โหติ ด้วยมีแท้แล ภาวะคือคุณ
อันสละเสียแล้ว ยังสรีสัมปัตติอันจักได้เปนพระยาจักกะวัต
ติราช อันบัวรมวรด้วยแก้ว 7 ประการ มีจักกรัตนะเปนต้น
เพิงได้เถิงในวันถ้วน 7 นั้นเปนดั่ง...
ตัวอย่างการชำ�ระหลังการปริวรรต
หลังจากปริวรรตแล้วผู้วิจัยได้ทำ�การตรวจสอบ
ชำ�ระเนื้อความโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาบาลี ซึ่งโดยส่วน
มากจะเขียนตามคำ�พูด ดังนัน้ ภาษาบาลีในฉบับวัดทากาศนี้
จึงเป็นบาลีทคี่ อ่ นข้างจะสะกดผิดอยูม่ าก จึงได้ท�ำ การชำ�ระ
ให้ถกู ต้องโดยยึดตามคำ�แปลของเนือ้ หาเป็นหลัก ส่วนทีเ่ ป็น
ภาษาล้านนานั้นไม่มีคำ�ผิด ยกตัวอย่างการชำ�ระที่ผู้วิจัยได้
ทำ�การปริวรรตแล้ว ในผูกที่ 1 หน้าลานที่ 1 ดังนี้ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ปฐมสัมโพธิ ผูกที่ 1
หน้า 1
นโม ตสฺสตฺถุ ฯ เสตาตปตฺตํ ชนตาธิปตฺถติ ปหาย โย
สตฺตวสฺสุหิ ปณฺฑิตํ หิตาย นิกฺขมมกาสิ ชนฺตุ ตํ กปาลุเน
สตฺถุ นมตฺถุ ตสฺส โว โย สตฺถา พระพุทธเจ้าตนใดอันสละ
ละเสียแล้ว ยังเสตตสัตอันมีหมู่คนทังหลายเทียรย่อมปราถ
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นาเอาอันประกอบด้วยแก้ว 7 ประการแล กทำ�กริยายังอัน
ออกบวชแล ประเสิฏยิ่งนัก เพื่อจักหื้อเปน ประโยชนะแก่
สัตทังหลาย กริยาอันน้อมไหว้นมัสสการแห่งข้าเซิง่ ปาทบุค
คละแห่งพระพุทธเจ้าตนนัน้ ตนมีปรกติอนั รักษาสัตและอินดู
สัต เหตุพระพุทธเจ้าประกอบด้วยมหากรุณาอันมากนัก โห
ตุ จุ่งมีเทอะ กํ ปาลุเนหิ ภควโต สมฺมาสมฺพุทฺธตฺถาย สํสรณ
วนิมคุ คฺ นิขลี ชนคณอุทธฺ ริ ติ กุ า มตาย สตฺตทิวสสตฺตรตน สมิทฺ
ธมฺปิจกฺกวตฺติสิริติณมิวกจวรมิคฺคชิวฺหา ลิคฺคิตเขฬปิณฺฑมิว
จ โอหาย ปพฺพชิตภาโว ปริทิปิโต โหติ ด้วยมีแท้แล ภาวะ
คือคุณอันสละเสียแล้ว ยังสรีสัมปัตติอันจักได้เปนพระยา
จักกะวัตติราช อันบัวรมวรด้วยแก้ว 7 ประการ มีจักกรัต
นะเปนต้นเพิงได้เถิงในวันถ้วน 7 นั้นเปนดั่ง...
วิเคราะห์คัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทา
กาศจังหวัดลำ�พูน
จากการศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ปฐมสมโพธิล้าน
นาฉบับวัดทากาศ จังหวัดลำ�พูน พบว่า ลักษณะการนำ�
เสนอเนื้อเรื่องคัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศ มี
ทั้งลักษณะการนำ�เสนอที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
ผู้แต่งคัมภีร์ปฐมสมโพธิฉบับวัดทากาศ อำ�เภอ
แม่ทา จังหวัดลำ�พูน ได้ด�ำ เนินเนือ้ เรือ่ งด้วยสำ�นวนร้อยแก้ว
และแทรกสำ�นวนร้อยกรอง (คาถา) ในระหว่างสำ�นวนร้อย
แก้วเป็นช่วงๆ คล้ายกัน กับฉบับอืน่ ๆ แต่มขี อ้ ทีแ่ ตกต่างกัน
อยูบ่ า้ ง กล่าวคือ ฉบับล้านนาคือฉบับวัดทากาศ ซึง่ ผูแ้ ต่งได้
ใช้สำ�นวนร้อยแก้วมากกว่าสำ�นวนร้อยกรอง
จากการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างเนื้อเรื่องของ
คัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทากาศ พบว่า โครงสร้าง
เนื้อเรื่องประกอบด้วย บทปณามคาถา คือ บทนมัสการ
หรือบทคาถาแสดงความนอบน้อม ซึ่งได้กล่าวปรารภถึง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึง่ ได้ครองสิรริ าชสมบัตอิ นั เป็นโลกีย
สมบัติแล้วเสด็จออกบวช ดุจบ้วนก้อนเขฬะทิ้ง เพราะทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณต่อสัตว์โลก ในอันที่จะนำ�ออกจาก
สังสารวัฏ

เสตจฺฉตฺตํ ชเนหิ กิจฺฉิตปตฺถิตํ ปหาย โย สตฺตวสูหิ มณฺฑิตํ หิตาย นิกฺขมนปกติ สีทนฺตานํ กํปารูปโน สตฺถา นมตฺถุ ตสฺส เต ฯ
กํ ปาลุเนหิ ภควโต สมฺมาสมฺพุทฺตฺถาย สํสารนิมุคฺคชนคณอุทฺธริตุกามตาย สตฺตทิวสสตฺตรตน-สมิทฺธมฺปิ จกฺกวตฺตสิริติณมิว กจวรมิว ชิวฺหาลคฺคิต
เขฬปิณฺฑมิว จ โอหาย ปพฺพชิตภาโว ปริทีปิโต โหติ.
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การดำ�เนินเนื้อเรื่องในคัมภีร์ปฐมสมโพธิฉบับ
ล้านนา แบ่งออกเป็น 4 ช่วง หรือ 4 ตอนใหญ่ๆ คือ ช่วงพระ
โพธิสัตว์ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต แล้วเสด็จมาปฏิสนธิ
ในพระครรภ์ของพระพุทธมารดา จนถึงประสูติ ณ อุทยาน
ลุมพินวี นั ช่วงเสวยความสุขในความเป็นฆราวาส ตัง้ แต่เยาว์
วัย เจริญวัย อภิเษกสมรส รวมเป็นระยะเวลา 29 ปี ช่วง
เสด็จออกบวช แสวงหาสัจธรรม บำ�เพ็ญเพียร ทุกรกิริยา
จนถึงตรัสรูพ้ ระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ รวมเป็นระยะเวลา
6 ปี และช่วงเหตุการณ์หลังตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิ
ญาณ เนื้อเรื่องจบเพียงทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร และผลเกิดจากการแสดงธรรมนั้น
ส่วนวิเคราะห์การนำ�เสนอเนือ้ เรือ่ ง พบว่า การจัด
เนือ้ เรือ่ งในคัมภีรป์ ฐมสมโพธิลา้ นนาฉบับวัดทากาศ จังหวัด
ลำ�พูน ซึ่งมีท้งั หมดตามจำ�นวนคัมภีร์ใบลานที่ปริวรรตและ
ตรวจชำ�ระนั้น รวม 8 ผูก การนำ�เสนอเนื้อเรื่องทั้งหมดมี
พัฒนาการทีส่ �ำ คัญ คือ การเริม่ เรือ่ ง การดำ�เนินเรือ่ ง และการ
จบเรือ่ ง ซึง่ คัมภีรป์ ฐมสมโพธิลา้ นนาฉบับวัดทากาศ มีการนำ�
เสนอเนือ้ เรือ่ งตามกรอบสำ�คัญทัง้ 3 ประการนัน้ เช่นเดียวกัน
สาระสำ�คัญในคัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัด
ทากาศ จังหวัดลำ�พูน มีเนือ้ หาคล้ายคลึงกับคัมภีรฉ์ บับอืน่ ๆ
แต่ทไี่ ด้รบั ประโยชน์อนั มีคณ
ุ ค่าคือได้ระลึกถึงพระรัตนตรัย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้า หรือเป็นการดำ�เนินตาม
หลักพุทธานุสติของผู้ศึกษา และเกิดความศรัทธาอย่าง
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แรงกล้าในอันจะประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าถึงหลักธรรมของ
พระพุทธองค์ และยังสามารถนำ�ความรู้ที่ส�ำ คัญไปเผยแผ่
ต่อให้กบั พุทธศาสนิกชน เพือ่ ความเป็นอยูอ่ ย่างสงบสุขแบบ
พุทธวิถีต่อไป

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาคัมภีร์ปฐมสมโพธิล้านนาฉบับวัดทา
กาศ ตำ�บลทากาศ อำ�เภอแม่ทา จังหวัดลำ�พูนโดยการชำ�ระ
และการศึกษาวิเคราะห์ครัง้ นี้ จำ�นวน 8 ผูก นอกจากนัน้ ยัง
ได้ท�ำ การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับฉบับวัดขันแก้วและฉบับ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชติ ชิโนรส ทัง้ ด้าน
โครงสร้างเนือ้ เรือ่ ง และด้านการนำ�เสนอเนือ้ เรือ่ ง มีทงั้ ส่วน
คล้ายและความแตกต่างกัน
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ยั ง พบว่ า มี
วรรณกรรมแนวพุทธประวัติท่ีดำ�เนินเรื่องเกี่ยวกับประวัติ
ของพระพุทธเจ้าและพระพุทธโคดมเจ้าอีกหลายฉบับ แม้
จะมีชื่อเรื่องของคัมภีร์ที่แตกต่างกันออกไป แต่ทุกเรื่องทุก
คัมภีร์ล้วนกล่าวถึงประวัติของพระพุทธเจ้าดุจเดียวกัน จึง
น่าจะมีการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมพุทธประวัติใน
วงกว้างออกไป ทั้งที่แต่งในประเทศไทย ประเทศพม่า และ
ประเทศศรีลังกา เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขยาย
พื้นที่การศึกษาในด้านวรรณกรรมเปรียบเทียบที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

บทความฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการใช้เรือ่ งเล่าตำ�นานเมืองจำ�ปาขันในฐานะชุมชนโบราณทีม่ คี วามเป็น
มาถึงสีพ่ นั ปีถอื เป็นพืน้ ทีส่ �ำ คัญในบริเวณทุง่ กุลาร้องไห้ และตำ�นานบุคคลสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งเล่าตำ�นานจำ�ปาขัน อาทิ
เจ้าปู่ผ่าน ผีหัวแสง พระโมคลานะ ในฐานะที่เป็นกระบวนการปฏิบัติการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
อำ�เภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่บริเวณบ่อจำ�ปาขัน หรือเมืองจำ�ปาขันเป็นชุมชนในวิถีจารีตที่
มีการสร้างพื้นที่ทางความเชื่อ 2 ฝ่ายทับซ้อนกัน ซึ่งกลุ่มแรกให้ความสำ�คัญกับตำ�นานความเชื่อเรื่องผี ควบคู่กับการสร้าง
พื้นที่ทางความเชื่อทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมร่วมกัน ใช้การปฏิบัติต่อพื้นที่ให้มีความสัมพันธ์
กันผ่านประเพณีการนับถือผีเดียวกัน การใช้เรื่องเล่าตำ�นานเชื่อถือเจ้าเจ้าพ่อปู่ผ่าน เจ้าปู่จำ�ปาขัน พญานาค ผีหัวแสง และ
พระโมคคัลลานะ ปฏิบัติการทางสังคมเพื่อสร้างความสำ�คัญด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ในฐานะพื้นที่ทางวัฒนธรรม และพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์สามารถสื่อให้เห็นความผูกพันระหว่างชุมชนกับธรรมชาติในลักษณะการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมถึงธรรมชาติ
ยังเป็นเสมือนตัวตนและจิตวิญญาณของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าชุมชนได้ ใช้เรื่องเล่าเจ้าพ่อและพุทธ
ประวัติพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่การทำ�เกลือพื้นบ้านที่สำ�คัญ รวมถึงใช้ตำ�นานในการดูและรักษาความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดการวัฒนธรรมทางสังคมด้วยการกำ�หนดกิจกรรมประจำ�ปีของชุมชน ทำ�ให้การใช้พื้นที่ว่าด้วย
การจัดการทรัพยากรแหล่งผลิตเกลือ และผืนป่าอนุรกั ษ์ทท่ี บั ซ้อนระหว่างชุมชนกับนโยบายรัฐสามารถพัฒนาไปด้วยกันได้
อย่างลงตัวและประนีประนอมในที่สุด
คำ�สำ�คัญ: ตำ�นาน เรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่ทางวัฒนธรรม จำ�ปาขัน ทุ่งกุลาร้องไห้

Abstract

This article aimed to study urban legend of ancient community, Champa Khan which was
dated back to four thousand years and legendary personalities associated with such ridiculous stories
of Champa legendary as Chao Pu Phan, Phi Heu Seang, Moggallana, as an action process to create a
cultural space in Thung Kula Rong Hai, Suvarnabhumi District, Roi Ed province. The study found that
the area around the Champa Khan pond or Champa Khan City was a community in a conservative way
in which the faith of the two sides was overlapped, the first group of which featured on the legendary
spiritualism coupled with the creation of the Buddhist faith, which was a common cultural space
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management, which was used to treat areas that
were connected through the same tradition of
animism, using narrative myth, belief in Chao, Choa
Pho Phan, Chao Pu Champa Khan, serpent king,
Phi Hua Seang and Moggalana. Social operation
to create importance for the Conservation Area
as a cultural space and sacred space indicated
the relation between the community and nature
in harmony. Nature also included a virtual identity
and spirit of the people in local communities. It
also found that community used the tale of Chao
Pho and Buddhist folklore to conserve the important salt areas, which included using the legend to
view and maintain the integrity of natural resources
and social cultural management by defining the
annual activities of the community in order to
make use of the resources that produce salt and
forest conservation that overlapped between community and state policy, which can be developed
in harmony and compromise at the end.
Keywords: legend, sacred Narrative, Cultural space,
Champa Khan, Thung Kula Rong Hai

ความนำ�

เรือ่ งเล่าศักดิส์ ทิ ธิ์ (Sacred Narrative) เป็นเรือ่ ง
ราวที่เล่าสืบต่อกันมา ถือเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมที่สำ�คัญ
ในการใช้เพื่อปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในสังคมด้วยการ
บอกเล่าประวัติเรื่องราว หรืออธิบายมูลเหตุทางวัฒนธรรม
ที่ ป รากฏในสั ง คมโดยอาศั ย หลั ก ฐานเรื่ อ งราวประเพณี
พิธีกรรมต่างๆ เป็นเหตุผลประกอบ ซึ่งเรื่องราวต่างๆอาจ
เกี่ยวข้องกับสถานที่และบุคคลซึ่งเชื่อว่ามีอำ�นาจเหนือ
ธรรมชาติ ทำ�ให้ผู้คนนับถือศรัทธา และเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เหล่านี้ล้วนสามารถให้คุณและโทษแก่ผู้คนและชุมชนได้
ปฐม หงส์สุวรรณ (2557: 167-192) กล่าวว่าด้วยเหตุนี้
ผู้คนในชุมชนท้องถิ่นจึงมีการสร้างเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา
เพื่อแสดงให้เห็นถึงเรื่องเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่มีความ
สำ�คัญต่อวิถีชีวิตของผู้คน อันตอกยํ้าให้เห็นคุณค่าอำ�นาจ
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อุดมการณ์ทางความเชื่อ แบบจารีตท้องถิ่นเพื่อควบคุม
และใช้เป็นกลไกในการจัดระเบียบทางสังคม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชุมชนบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ที่มีประวัติความเป็น
มาทีย่ าวนานถือเป็นแหล่งอารยธรรมทีม่ หี ลักฐานยืนยันเก่า
แก่มากว่า 3,000 กว่าปี การสั่งสมภูมิปัญญาการทำ�เกลือ
และศูนย์กลางแหล่งอารยธรรมนี้ได้สร้างเรื่องเล่า ตำ�นาน
มากมายที่มีความหมายต่อการดำ�เนินชีวิต อาทิ ตำ�นาน
เมืองจำ�ปาขัน ตำ�นานเจ้าพ่อ หรือตำ�นานที่เกี่ยวข้องกับ
พุทธศาสนาที่เข้ามามีบทบาทต่อชุมชนทุ่งกุลาร้องไห้
ความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่ง
เป็นพื้นที่ราบของภาคอีสานตอนกลางมีพื้นที่กว้างขวาง
ทีส่ ดุ ของภาคอีสาน เนือ้ ทีป่ ระมาณ 2,107,691 ไร่ (ประสบ
สุข ฤทธิเดช, 2550: 110) ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด 12
อำ�เภอ คือ จังหวัดร้อยเอ็ด 5 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอประทุม
รัตน์ อำ�เภอเกษตรวิสัย อำ�เภอสุวรรณภูมิ อำ�เภอหนองฮี
อำ�เภอโพนทราย จังหวัดสุรินทร์ 2 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอ
รัตนบุรี อำ�เภอชุมพลบุรี จังหวัดมหาสารคาม 1 อำ�เภอ คือ
อำ�เภอพยัคฆภูมพิ สิ ยั จังหวัดศรีสะเกษ 1 อำ�เภอ คือ อำ�เภอ
ราษีไศล จังหวัดยโสธร 1 อำ�เภอ คือ อำ�เภอมหาชนะชัย
และจังหวัดบุรีรัมย์ 2 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอสตึก อำ�เภอ
พุทไธสง นอกเหนือจากความกว้างใหญ่ทางพืน้ ทีแ่ ล้วบริเวณ
ทุ่งกุลาร้องไห้เป็นพื้นที่แห่งอารยธรรมเก่าแก่ มีการขุด
พบแหล่งโบราณวัตถุอันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่
มีอายุยาวนานกว่า 3,500 ปี มีความหลากหลายของกลุ่ม
วั ฒ นธรรมหรื อ กลุ่ มชาติ พั น ธุ์ ที่ อ าศั ย อยู่ ร่ ว มกั น ในพื้ น ที่
ราบแห่งนี้ ซึ่งกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
นั้นสามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่มวัฒนธรรมหลัก คือ 1) กลุ่ม
วัฒนธรรมไทย-ลาว 2) กลุ่มวัฒนธรรมมอญ-เขมร และ 3)
กลุ่มวัฒนธรรมไทยโคราช (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค
อีสานเล่ม 6, 2542: 1846) ทั้งนี้แต่ละกลุ่มวัฒนธรรมมี
ความพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตนเองขึ้นผ่านเรื่องราว
ตำ�นาน และพิธีกรรมเพื่อแสดงตัวตนของแต่ละกลุ่ม ซึ่ง
การแสดงออกดังกล่าวนีป้ รากฏอย่างหลากหลายในบริเวณ
ทุ่งกุลาร้องไห้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบที่มีบริเวณกว้าง และ
มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ
สู่คนยุคใหม่ ทั้งพื้นที่ทางวัฒนธรรมและพื้นที่ทางสังคม
ต่างๆ โดยการใช้กระบวนการเล่าเรื่อง ตำ�นานเป็นเครื่อง
มือที่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเรื่องราว
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เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ รวมถึง
ประเพณีต่างๆ ของคนในยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริเวณอำ�เภอสุวรรณภูมิ และอำ�เภอเกษตรวิสัย
ของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนใหญ่ที่มีความเป็น
มายาวนานและผสมผสานทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก
ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ อาทิปรางค์กู่ แหล่ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุทที่ บั ถมและเชือ่ ว่ามีการอาศัยอยู่
ของผู้คนมาหลายพันปี
ตำ�นานศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้จึงเป็น
เรื่องเล่าที่มีความสำ�คัญต่อการอธิบายพื้นที่ มีการยกเอา
มาใช้ในกระบวนการทางสังคมเพื่อสร้างฐานอำ�นาจในการ
กำ�หนดขอบเขตของพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ (Physical Space)
ให้กลายเป็นพื้นที่ทางจิตวิญญาณ (Spiritual Space)
เพราะความต้องการให้เรื่องเล่าตำ�นานนั้นเป็นเครื่องมือใน
การสร้างอำ�นาจหรือกลไกทางสังคมเพื่อจุดประสงค์บาง
ประการ ทั้งอำ�นาจทางการเมือง การใช้ทรัพยากร และ
ต่อรองอำ�นาจกลุ่มต่างๆ ที่ขยายเข้ามาสู่พื้นที่ชุมชนอัน
ส่งผลให้ชุมชนท้องถิ่นมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงไป ในบทความฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ให้เห็นถึงการใช้เรื่องเล่า
ตำ�นานศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในทุ่งกุลาร้องไห้ บริเวณเมือง
จำ�ปาขันโบราณ อำ�เภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดและพืน้ ที่
ใกล้เคียง เพื่อสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Space)
ของชุมชนในวิถวี ฒ
ั นธรรมของชาวบ้าน ด้วยการผลิตซํา้ ทาง
ประเพณี เรื่องเล่าสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนพยายามรักษา
พื้นที่ทางธรรมชาติเพื่อต่อรองเชิงอำ�นาจกับกลุ่มต่างๆที่
พยายามรุกลํ้าพื้นที่ทรัพยากรของชุมชนและการทับซ้อน
ทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ดังนั้นการนำ�เสนอ
บทความนี้เพื่อนำ�เสนอเรื่องเล่า ตำ�นานของเมืองจำ�ปาขัน
โบราณกับการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมของทุ่งกุลาร้องไห้
ในประเด็นต่างๆ
แนวคิดการศึกษาคติชนกับการสร้างพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรม
ในบทความนี้ผู้เขียนมุ่งหมายให้เห็นถึงบทบาท
สำ�คัญของตำ�นานต่างๆที่ปรากฏในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในบริเวณเขตเมืองจำ�ปาขันโบราณ
ของอำ � เภอสุ ว รรณภู มิ ซึ่ ง ถู ก ชุ ม ชนเรี ย กขานให้ เ ป็ น
จุดศูนย์กลางของทุ่งกุลาร้องไห้ตามตำ�นาน ในฐานะที่เป็น
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กลไกของชุมชนท้องถิ่นที่นำ�มาอธิบายและสร้างเป็นข้อมูล
อ้ า งอิ ง ในการกำ � หนดพื้ น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นชุ ม ชนในบริ เวณ
อำ�เภอสุวรรณภูมิ และอำ�เภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
และพื้นที่ใกล้เคียง การใช้ตำ�นานเพื่อกำ�หนดพื้นที่ทาง
สังคมถือเป็นกลวิธีที่มีความแยบยลและหลีกเลี่ยงจากการ
เผชิญหน้ากับอำ�นาจโดยตรง โดยพยายามสร้างพื้นที่ทาง
กายภาพ คือพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่ทางความหมายคือพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่พิเศษให้เกิดขึ้นในชุมชน ผ่านการนำ�เสนอ
อัตลักษณ์ ผลิตซํ้าของเรื่องเล่า ตำ�นานเพื่อปฏิเสธการ
ถูกนิยามอัตลักษณ์ใหม่ให้ตนเองของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
(วาสนา ละอองปลิว, 2546: 7)
แนวคิ ด คติ ช นวิ ท ยาที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การ
ถู ก นำ � มาสร้ า งพื้ น ที่ ท างวั ฒ นธรรมให้ กั บ ชุ ม ชนนั้ น เป็ น
กลวิธีของชุมชนที่ใช้เรื่องเล่าตำ�นานปรัมปราแบบชาวบ้าน
มาเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการปฏิบัติการสร้างพื้นที่ ด้วย
กระบวนการผ่านพิธีกรรม ประเพณี หรือผลิตซํ้าตำ�นาน
เหล่านั้นให้ผู้คนรับรู้ในฐานะพื้นที่ของเทพเจ้าเป็นดินแดน
ศักดิ์สิทธิ์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้น
ศึกษาข้อมูลประเภทมุขปาฐะ (Verbal Folklore) อันได้แก่
เรือ่ งเล่า ตำ�นาน เป็นหลักในการศึกษาถึงแนวทางของชุมชน
ทีน่ �ำ เอาตำ�นานปรัมปรามาอธิบายมูลเหตุของพิธกี รรม และ
การกำ�หนดอำ�นาจโดยชอบธรรมให้แก่บุคคลที่ถูกคัดเลือก
ให้เป็นเฒ่าจํ้า หมอทรง เพื่อกำ�หนดพื้นที่และจัดการพื้นที่
ต่างๆ ให้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ อาทิ การบวงสรวงและ
ความเชือ่ เรือ่ งเจ้าปูผ่ า่ น ซึง่ เชือ่ ว่าเป็นเทพเจ้าทีป่ กป้องดูแล
บ่อพันขัน บ่อนาํ้ ศักดิส์ ทิ ธิ์ และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงบริเวณนัน้ ทัง้
ป่าชุมชน แหล่งเกลือสินเธาว์ แหล่งนาํ้ และเรือ่ งเล่าตำ�นาน
ว่าด้วยการกำ�เนิดเมืองจำ�ปาขันจากเดิมที่มีความเชื่อเรื่อง
ผีบรรพบุรุษ ให้กลายเป็นเมืองที่ถูกสร้างด้วยพุทธบารมี
เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมาดินแดนสุวรรณภูมิ ได้ให้พระ
โมคคัลลานะปราบพระยานาคที่มีทิฐิมาก จนเกิดเป็นบ่อ
พันขันขึน้ และวิษณุกรรมก็เนรมิตปราสาทให้เป็นทีป่ ระทับ
ของพระพุทธเจ้า ให้ปรากฏเห็นปราสาทเมืองจำ�ปาขัน
ปัจจุบันอยู่ที่วัดพระธาตุบ้านตาเณร ตำ�บลจำ�ปาขัน อำ�เภอ
สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
อย่างไรก็ดีการใช้ข้อมูลคติชนประเภทตำ�นาน
เพื่อกำ�หนดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ยังเชื่อมโยงไปสู่แหล่งโบราณ
สถาน โบราณคดีต่างๆ ที่ใกล้เคียงหลายแห่ง อาทิ แหล่ง
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โบราณคดีโนนสูง ตำ�บลจำ�ปาขัน ซึง่ พบชุดเครือ่ งปัน้ ดินเผา
อายุราว 2,500-1,500 ปีเศษ เครื่องปั้นดินเผาโนนพระเจ้า
เครื่องมือตีเหล็กโบราณบ้านปลาค้าว เครื่องปั้นดินเผาลาย
เชือกทาบ ไหบรรจุกระดูก โนนเจ้าปู่อ่างคำ� ปราสาท และ
อื่นๆ ในบริเวณพื้นที่อำ�เภอสุวรรณภูมิปัจจุบัน โดยเฉพาะ
บริ เวณเมื อ งโบราณบ่อพัน ขัน ซึ่งปัจจุบัน ตั้งเป็น ตำ�บล
จำ�ปาขัน อำ�เภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจากข้อมูล
ของกรมศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด กระทรวงวัฒนธรรม ได้
ใช้หลักฐานยืนยันว่าเป็นชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน
ระหว่าง 2,500-1,500 ปีที่ผ่านมา จากการขุดพบแหล่ง
โบราณคดีโนนเดื่อ เป็นเมืองโบราณรูปสี่เหลี่ยม ที่มีคูนํ้า
รอบ 2-3 ชั้น และสระนํ้าที่เป็นฝีมือมนุษย์ขุดทางทิศตะวัน
ออกและทิศเหนือของเมือง คือหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ที่
ยืนยันชัดเจนว่าพืน้ ทีบ่ ริเวณนีม้ คี วามเก่าแก่ อันทำ�ให้ชมุ ชน
พยายามทีจ่ ะสร้างเรือ่ งราวในแบบท้องถิน่ เพือ่ อธิบายความ
เป็นมาและเชื่อมโยงให้พื้นที่เหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีชีวิต ของผู้คนในชุมชน สร้างเครือญาติกับบรรพบุรุษ
ผ่านการบอกกล่าวของหมอทรง และใช้สิทธิ์ในพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมนี้โดยชอบธรรม
การกำ � หนดพื้ น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ห รื อ พื้ น ที่ ท าง
วั ฒ นธรรมนั้ น มาจากแนวคิ ด การจำ � แนกคำ � ว่ า พื้ น ที่
(Space) ให้มี 2 ประเภท คือ พืน้ ทีใ่ นอุดมคติ (the utopias)
เป็นพื้นที่ในจินตนาการมีความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือตรง
ข้ามกับพื้นที่จริงทางสังคมแต่ไม่มีที่ตั้งจริงในสังคม และ
พื้นที่ชนิดพิเศษ (heterotopias) เป็นพื้นที่ซึ่งมีรูปแบบ
พบเห็นได้ในสังคม มีสถานทีจ่ ริงเชือ่ มโยงสะท้อนอยูร่ ะหว่าง
พื้นที่ในอุดมคติกับพื้นที่จริง (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร,
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2549: 182-185) ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าว นำ�มาประยุกต์
เพื่อศึกษาหาคำ�ตอบว่าปฏิบัติการของชุมชนที่ใช้เรื่องเล่า
ตำ�นานอธิบายพื้นที่ต่างๆ นั้น ได้ถูกสร้างสรรค์และใช้เรื่อง
เล่านัน้ สร้างความหมายต่อพืน้ ทีเ่ ช่นใดให้กลายเป็นพืน้ ทีท่ าง
วัฒนธรรมของชุมชนบ่อพันขันและทุ่งกุลาร้องไห้
เรือ่ งเล่าศักดิส์ ทิ ธิก์ บั การสร้างตำ�นานเมืองจำ�ปา
ขันสู่การจัดการพื้นที่
ตำ�นานเรื่องเล่าแบบชาวบ้านถือเป็นวิถีชีวิตที่
อยู่คู่กับชุมชนอันส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม ประเพณี หรือ
พิธีกรรมต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนที่มีแหล่งโบราณคดีเก่าแก่
การอธิบายประวัติความเป็นมาให้ง่ายและสอดคล้องกับ
วัฒนธรรมชุมชนมากที่สุดก็คือ การสร้าง “ตำ�นาน” ให้
สอดคล้องกับพื้นที่และประเพณี เช่นเดียวกับชุมชนบ่อพัน
ขันซึ่งชาวบ้านได้ให้นามเรียกขานต่อมาคือ “เมืองจำ�ปา
ขัน” ซึ่งมีลักษณะเป็นซากเมืองโบราณล้อมรอบด้วยลำ�นํ้า
พลับพลา และลำ�นํ้าเสียว พบหลักฐานของการก่อตั้งเมือง
ที่สำ�คัญตั้งแต่สมัยร่วมกับยุคนครธม มีการตัดเส้นทางราช
มรรคาสู่นครวัดปรากฏหลักฐานที่ชาวบ้านเรียก “คูผีแปง”
ผ่านกลางทุ่งกุลาร้องไห้ จากกู่พระธาตุพันขัน กู่กาสิงห์ ใน
เขตอำ�เภอสวรรณภูมปิ จั จุบนั มุง่ ตรงสูก่ มั พูชา หลักฐานของ
กรมศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด มีการขุดพบแหล่งโบราณสถาน
ในบริเวณเมืองจำ�ปาขันโบราณ อาทิ กูพ่ ระธาตุพนั ขัน ดอน
ขุมเงิน โนนขันหมาก เนินพันขัน บ่อพันขัน สระนํ้าโบราณ
ซึ่งอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกันทำ�ให้สันนิฐานได้ว่าเคยเป็น
เมืองขนาดใหญ่มาก่อน อีกทั้งยังพบโบราณวัตถุที่สำ�คัญ
เช่น เอกมุกลึงค์ ฐานโยนี เทวรูปสมัยนครวัดและก่อนสมัย
นครวัดอีกมากมาย
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ที่มา : สำ�นักงานศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด ภาพที่ตั้งและรูปแบบเมืองโบราณจำ�ปาขัน
การสร้างเรื่องเล่าตำ�นานเมืองจำ�ปาขันโบราณ
แบบชาวบ้านนั้น พบว่ามีการสร้างตำ�นาน 2 แบบด้วยกัน
คือ สร้างตำ�นานเมืองจำ�ปาขันจากแหล่งโบราณสถานทีม่ อี ยู่
เดิมนั้นให้สอดคล้องกับนิทานปรัมปราของชุมชน และการ
สร้างตำ�นานจากความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ ผ่านทาง
ร่างทรงและผูป้ ระกอบพิธกี รรม เพือ่ ปกป้องพืน้ ทีธ่ รรมชาติ
บริเวณบ่อพันขันที่มีความพิเศษกว่าที่อื่นในทุ่งกุลาร้องไห้
แห่ ง นี้ คื อ แหล่ ง ผลิ ต เกลื อ สิ น เธาว์ ที่ มี ม าแต่ ดั้ ง เดิ ม แต่
เนือ่ งจากปัญหาดินเค็มของประเทศไทยเกิดในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. 2512-2533 ทำ�ให้มีคำ�สั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2523
ห้ามผลิตเกลือสินเธาว์คือในระหว่างปี พ.ศ.2523-2533
ทำ � ให้ วิ ถี ชีวิต ของชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปไม่
สามารถต้มเกลือขายได้อย่างปกติ การปรับใช้พื้นที่จึงเป็น
กลวิธีที่แยบยล ด้วยการเชื่อมโยงตำ�นานปรัมปราของชาว
บ้ า นที่ มี ต่ อ พุ ท ธศาสนาสร้ า งพื้ น ที่ บ่ อ เกลื อ ให้ เ ป็ น พื้ น ที่
ศักดิ์สิทธิ์ ตามเรื่องราวตำ�นานที่เชื่อว่าเดิมทีนั้นทุ่งกุลา
ร้องไห้เป็นทะเล “ท่งกุลาเดิมเค้ามันเป็นทะเลใหญ่ หัวเมือง
ไกลเทียวค้าเฮือ ข่วมท่องเที่ยว ทะเลสาบคดเคี้ยวฟองแก่ง
แฮงกระแส หมู่ชาวเฮือชาวแพซ่อยขนสินค้า ปัจจิมพ้น
จำ�ปานคเรศ เขตเวนตกกํ้าพี้เมืองบ้านน่านนคร” แต่ถูก
พระยานาคสูบนาํ้ ออกจนปลาตายเกลือ่ น ครานัน้ พระอินทร์

จึงให้นกอินทรีย์ผัวเมียมาจับปลาที่เน่ากิน จนขี้นกนั้นกอง
เท่าภูเขา เกิดเป็นพืน้ ทีต่ า่ งๆ บริเวณบ่อพันขันและใกล้เคียง
พระยานาคที่ขึ้นมาดูดนํ้านั้นออกก็พ่นพิษทำ�ให้ชาวบ้าน
ชาวเมืองเดือดร้อน จนเมือ่ คราวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ
พร้อมด้วยพระโมคคัลลานะมายังดินแดนสุวรรณภูมิ เพื่อ
ปราบพระยานาคนั้นก็ได้ให้พระโมคคัลลานะปราบพระยา
นาคนั้น เพราะพิษของ พญานาคมีรสเค็มจัดยิ่งกว่าเกลือ
เสียอีก พระโมคคัลลานะอรหันต์ เมื่อเล็งเห็นเหตุการณ์ดัง
นั้นจึงเข้าฌาณเตโชกสิณ เกิดเป็นเปลวไฟไปปกปิดปากบ่อ
ที่พญานาคโพล่ขึ้นมาพ่นพิษ ไม่ให้โผล่ขึ้นมาพ่นพิษได้อีก
และท่านเกรงว่าพญานาคจะขึ้นมาได้อีก จึงอธิษฐานเท้า
ซ้ายเหยียบที่ชายจีวร ปัจจุบันยังเหลือให้เห็นเป็นรอยเท้า
คนขนาดยาว 1 เมตร กว้าง 40 เซนติเมตร อยู่ระหว่างเนิน
ย่าน้อยบริเวณบ่อพันขัน และอธิษฐานเท้าขวาเหยียบทีช่ าย
จีวรห่างกันไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ตรงปากนํ้า
ลง ลำ�นํ้าเสียว (คอคีบ) มีรอยขนาดเท่ากันยังเหลือปรากฏ
อยู่เหมือนเดิม ปัจจุบันปิดบ่อเป็นฝายกั้นนํ้า จึงทำ�ให้นํ้า
ท่วมทั้งสองรอย ต่อมาจีวรของพระมหาโมคคัลลานะ จึง
เกิดเป็นแผ่นหินเป็นรูปจีวรและท่านเกรงว่าประชาชนต่อ
ไปจะไม่มีนํ้าจืดกิน จึงได้อธิษฐานใช้นิ้วชี้ชี้ลงไปตรงผ้าจีวร
ผืนนั้น เกิดรอยแตกเท่าขันนํ้า มีนํ้าไหลออกมาประจำ� ชาว
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บ้านเรียกว่า นํ้าส่างครก เพราะมีลักษณะเหมือนครกตำ�ข้าว และบริเวณทั้งหมดทั่วบริเวณนั้น เรียกว่า บ่อพันขัน เมื่อปราบ
พญานาคเสร็จแล้วก็แสดงธรรมโปรดชาวเมืองให้ยึดมั่นใน พระรัตนตรัย จากนั้นก็กลับเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ และมิได้กลับ
คืนมาสู่ดินแดนแถบนี้

แหล่งนํ้าธรรมชาติ (นํ้าเค็ม) บ่อนํ้าพันขัน และรูปปั้นพระยานาค จากความเชื่อว่าพิษทำ�ให้นํ้าบริเวณบ่อพันขันมีรสเค็ม

บ่อพันขันเป็นแหล่งนํา้ ธรรมชาติทมี่ รี สชาติกร่อย
ต่างจากแหล่งนํ้าจืดทั่วไป เนื่องจากการสูบนํ้าใต้ดินขึ้นมา
ต้มเกลือเป็นเวลานานทำ�ให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเกิดเป็น
ดินเกลือ หรือดินเอียด แต่ด้วยบ่อนํ้าเล็กๆ ที่อยู่ตรงกลาง
ลานหินมีความพิเศษคือ นํ้าจืดสนิทและไหลออกมาขังใน
บ่อหินตลอดเวลาไม่ล้นหรือแห้งไปนั้นทำ�ให้ตำ�นานความ
ศักดิ์สิทธิ์เกิดความน่าเชื่อถือและสามารถสร้างให้พื้นที่นั้น
เป็นความมหัศจรรย์แบบพื้นบ้าน
นอกเหนือจากความเชื่อตามตำ�นานปรัมปรา
เกีย่ วกับพืน้ ทีบ่ อ่ พันขันแล้ว ในอีกแง่มมุ หนึง่ การสร้างความ
พิเศษให้กบั พืน้ ทีน่ คี้ อื ความเชือ่ เรือ่ งตำ�นานเจ้าปูผ่ า่ นภูวงศ์
ซึ่ ง เกิ ด จากการร่ า งทรงนางเที ย มได้ พ ยายามติ ด ต่ อ กั บ
วิญญาณของบรรพบุรุษตามความเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้เคย
เป็นเมืองมาก่อนย่อมเป็นที่อยู่ของผีศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จึง
เกิดเป็นตำ�นานเจ้าพ่อบ่อพันขันขึ้น ตามความเชื่อว่าเจ้า
พ่อบ่อพันขัน หรือเจ้าปูผ่ า่ นนี้ เป็นเทพเจ้าองค์หนึง่ ทีพ่ ทิ กั ษ์
รักษาบ่อนํา้ ศักดิส์ ทิ ธิข์ องชาวบ้านทีท่ �ำ นาเกลือ ผูค้ นทีอ่ าศัย
อยู่บริเวณนั้นเรียกแทนตนเองว่า ลูกช้างลูกม้าลูกผึ้งขุน
เทียน คือนับถือถึงขั้นยอมถวายตนเองเป็นเครื่องบูชาแด่
เจ้าพ่อ ประวัติเล่าว่า เจ้าปู่ผ่านบงคนเรียกว่าปู่พราน ซึ่ง
หากพิจารณาน่าจะเกิดจากการที่ปู่เป็นผู้ชายหุ่นใหญ่กำ�ยำ�

(คนแปดศอก) จึงมีลักษณะเหมือนพรานป่า มาล่าสัตว์ที่
ดงแห่งนี้ และมาพบกับเณรโข่งป่วยอยู่จึงอุทานออกไปว่า
“โอ้ ตาเถร” ด้วยเหตุนจี้ งึ เรียกบริเวณนัน้ ว่า บ้านตาเณรต่อ
มา และปู่พรานนี้ได้ช่วยรักษาจนหาย คนทั้งหลายจึงยกให้
ท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นเจ้าแห่งพรานทั้งหลายในแถบ
นั้น จนได้เป็นทหารเอกในเมืองจำ�ปานคร (จำ�ปาขัน) อีก
ทั้งท่านเองยังเป็นเชื้อสายของท้าวเวสสุวรรณอีกด้วย เมื่อ
ท่านตายไปดวงวิญญาณได้อยู่ที่บ่อพันขันเพื่อปกปักรักษา
ผูค้ น ตามตำ�นานจากกลอนลำ�ทีพ่ อ่ จันดี โคตรสุวรรณ หมอ
ทรงปู่ผ่าน อายุ 98 ปี ท่านลำ�ไว้ว่า
“ยังมีเมืองหนึ่งนั้นจำ�ปาทองเทวราชพุ้น ดั้นดุ่ง
ฟ้าเทียวดั้นดุ่งถึง ขึ้นกราบไหว้สุวรรณราชเทโวพุ้น (พี่ชาย
เพิ่นพญาเวสสุวรรณ) ภูมีพระซื่นซมแถลิงถ้อย มาเด้อผ่าน
คำ�ผูม้ เี กียรติกงโลก เชือ้ ซํา่ เหง้านามท้าวค่อยคง เมือ่ นัน้ ท้าว
ใหญ่ฮู้กะฮับภาคเทโว พงษ์พันธุ์อยู่ทรงครบหน้า แต่ว่าโสก
ากํ้าแดนใด๋กะหายห่วง แค้นแต่ข้าพระบาทเจ้าใจข้องขอด
ทะนัง นั้นแหล่ว ก็เพราะพลัดพรากแก้วพลอยพรากชายา
ทรงจันคุณจากไกลกันลาํ้ ขอแก่หจักรเจ้ามีใจคนิงมาก เชิญ
ช่วยชี้โบราณน้าวหน่วงสรง...” (จันดี โคตรสุวรรณ, 2558:
สัมภาษณ์)
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ภาพ : พ่อจันดี โคตรสุวรรณ ผู้ให้ข้อมูลตำ�นานบ่อพันขัน และเจ้าพ่อบ่อพันขัน
ด้วยความศักดิส์ ทิ ธิข์ องปูผ่ า่ นตามความเชือ่ ของ
ชุมชนบ่อพันขันทำ�ให้เชื่อว่าทรัพยากรทุกชนิดที่อยู่อาณา
บริเวณนั้นเป็นของมีเจ้าของ ใครจะใช้อะไรทำ�อะไรต้องมี
พิธีบอกกล่าว โดยใช้นางเทียมเป็นผู้ติดต่อสื่อสารกับดวง
วิญญาณ ไม่ว่าชุมชนจะจัดกิจกรรมใดต้องมีการเซ่นสรวง
บูชา โดยเฉพาะในเดือน 3 ของทุกปีจะต้องมีการเลี้ยงผี
ในบริเวณบ่พันขัน ด้วยการรวมตัวกันของเหล่านางทรงทั้ง
หลายจากทัว่ สารทิศเพือ่ มาบูชาเจ้าปูผ่ า่ น ในเดือน 5 จะต้อง
นำ�เอานํา้ จากบ่อพันขันซึง่ ถือเสมอตัวแทนของปูผ่ า่ นไปสรง
พระธาตุพนั ขัน เดือน 6 ของทุกปีตอ้ งจุดบัง้ ไฟเพือ่ ถวายเจ้า
ปูแ่ ละแถน เดือน 12 จัดงานแข่งเรือ ในบริเวณลำ�ห้วยบ่อพัน
ขันนั้นเพื่อเป็นการบูชาต่อเจ้าปู่และผีบรรพบุรุษทั้งหลาย
จะเห็นว่าการจัดกิจกรรมตลอดทัง้ ปีเพือ่ เป็นการเซ่นบูชาต่อ
พืน้ ทีบ่ อ่ พันขันนัน้ ถือเป็นปฏิบตั กิ ารของชุมชนทีป่ ฏิบตั ติ อ่
พื้นที่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ให้เป็นพื้นที่ของ
ผู้วิเศษและเกิดความศักดิ์สิทธิ์จากตำ�นานเรื่องเล่า
การสร้างตำ�นานเมืองจำ�ปาขันทั้งสองรูปแบบ
พบว่ามีการเชื่อมโยงตำ�นานให้มีความเกี่ยวพันกันทั้งความ
เชื่ อ ดั้ ง เดิ ม คื อ ผี บ รรพบุ รุ ษ ผู้ วิ เ ศษ และความเชื่ อ ตาม
แนวทางพุทธศาสนา อันเป็นการจัดการทรัพยากรเกลือ
และทรัพยากรทางธรรมอืน่ ๆ ในบริเวณพืน้ ทีบ่ อ่ พันขัน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งนํ้าจืดที่เกิดจากบ่อนํ้าเล็กๆ ให้กลายเป็นนํ้า
ศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้หรือโบราณวัตถุต่างๆ ให้ถือเป็นของผีเจ้า

พ่อปู่ผ่านที่คนทั่วไปไม่สามารถจับต้องหรือเคลื่อนย้ายไปที่
อืน่ ได้นนั้ คือการใช้ปฏิบตั กิ ารทางวัฒนธรรมให้พนื้ ทีบ่ ริเวณ
ดังกล่าวกลายเป็นพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรมมากกว่าพืน้ ทีท่ างการ
เกษตรดังเช่นแต่ก่อน ชุมชนมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อ
ยํ้าความศักดิ์สิทธิ์และเชื่อมโยงความเชื่อต่างๆเข้าด้วยกัน
ทั้งพราหมณ์ พุทธ และผี ให้อยู่ด้วยกันได้ภายใต้บริบทของ
สังคมร่วมกัน
พุทธประวัติพื้นบ้านกับการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
จากตำ�นานที่ปรากฏในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้
มักพบตำ�นานที่ว่าด้วยพุทธศาสนาแบบพื้นบ้าน คือเอา
นิทานปรัมปรามาอธิบายมูลเหตุและพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนาตามแบบฉบับของชาวลาวอีสาน ซึ่งอพยพเข้าสู่ดิน
แดนทุ่งกุลาร้องไห้มานานหลายร้อยปีมาแล้ว หลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ทั้งปรางค์กู่ และปราสาทต่างๆที่ขุดพบ
เอกมุขลึงค์ ฐานโยนี หรือวัตถุต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่ง
สำ�คัญในความเชื่อศาสนาพราหมณ์เมื่อครั้งอาณาจักรขอม
เรืองอำ�นาจ แต่เมื่อสิ้นอำ�นาจของขอมแล้วสิ่งที่แทนที่คือ
ศาสนาแบบพื้นบ้าน ซึ่งเป็นความเชื่อแบบผสมผสานทั้งผี
แบบดั้งเดิม และพุทธศาสนาที่เข้ามามีอิทธิพลในดินแดน
สุวรรณภูมิ ทำ�ให้ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนใน
ทุ่งกุลาร้องไห้นั้นเกิดความผสมผสาน ทั้งพราหมณ์ พุทธ
และผี ดังปรากฏในตำ�นานการสร้างพระธาตุบ่อพันขัน ที่
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เล่าว่าเมือ่ พระพุทธเจ้าเสด็จมาเพือ่ ปราบพระยานกอินทรีย์
ที่กำ�เริบจับพระยาช้างเผือก และผู้คนในแถบป่าดงหลวง
หรือทุ่งกุลาร้องไห้กิน และกำ�ราบพระยานาคศรีสุทโธที่
พ่นพิษใส่ผู้คนในบริเวณเมืองจำ�ปาขันนครจนได้รับความ
เดือดร้อนนั้น พระพุทธเจ้าได้ให้พระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์
มาก เป็นผูไ้ ปปราบส่วนพระองค์นนั้ ประทับรออยูท่ แี่ ห่งหนึง่
ครานัน้ วิษณุกรมเทพบุตรจึงได้มาเนรมิตปราสาทเพือ่ เป็นที่
ประทับของพระพุทธเจ้าไว้ จึงกลายเป็นปราสาทบ่อพันขัน
ในปัจจุบัน ซึ่งหลักฐานของกรมศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด ได้
ขุดพบแท่นศิวลึงค์บนฐานโยนีทปี่ ราสาทแห่งนี้ เป็นปราสาท
ฐานศิลาแลง ก่อด้วยอิฐ ยอดปราสาทพังหายไป แต่ปจั จุบนั
จากความเชื่อตามแนวพุทธศาสนาชาวบ้านได้ร่วมกันสร้าง
และประดิษฐานพระพุทธรูปไว้แทนที่เพื่อเป็นที่เคารพบูชา
ในเดือนห้าของทุกปีชาวบ้านจะจัดงานสรงพระธาตุ โดย
มีขบวนแห่เชิญนํ้าจากบ่อพันขันมาสรงพระธาตุ ในนาม
ตัวแทนของเจ้าปู่ผ่านที่ปฏิบัติต่อพุทธศาสนา
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พระศิวะ จึงได้ประดิษฐานศิวลึงค์ไว้บนแท่นโยนีชาวบ้านยัง
ให้ความเคารพและในงานสรงพระธาตุกจ็ ะจัดสรงรูปปัน้ ย่า
หม่อมซึ่งเป็นรูปแกะสลักผู้หญิงจากหินทรายขุดพบในพระ
ธาตุแห่งนี้เมื่อครั้งกรมศิลปากรได้ขุดตกแต่งโบราณสถาน
แต่ทว่าเดิมทีนั้นรูปย่าหม่อมไม่มีเศียรแต่ชาวบ้านได้ให้ช่าง
แกะสลักหินแกะเศียรใหม่ตามคำ�บอกลักษณะของนางเทียม
ทีเ่ ป็นคนวาดภาพหน้าตาของย่าหม่อมให้แกะตาม และชาว
บ้านยังร่วมกันสร้างหุ่นจำ�ลองของย่าหม่อมนี้ไว้ที่บริเวณ
หน้าพระธาตุบ่อพันขันเพื่อให้เป็นที่บูชาของผู้คน

รูปแกะสลักหินย่าหม่อมบนศาลาการเปรียญ และรูปปั้นย่า
หม่อมที่หน้าพระธาตุบ่อพันขัน วัดพระธาตุบ่อพันขัน

พระธาตุบ่อพันขัน บ้านตาเณร ต.จำ�ปาขัน
อ.สวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ส่วนอีกสำ�นวนหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ จากการสร้างตำ�นาน
พระธาตุบ่อพันขันนี้คือ ความเชื่อเรื่องย่าหม่อมว่าเป็น
เทพธิดาผู้ได้สร้างปราสาทหลังนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของ

ตำ�นานทางศาสนาพุทธที่ชาวบ้านในเขตทุ่งกุลา
ร้องไห้สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์แก่พื้นของตนนั้นยัง
ปรากฏในตำ�นานการสร้างพระธาตุโมคคัลลา ที่วัดกลาง
สุวรรณภูมิ ตามความเชื่อที่ว่าพระโมคคัลลานะได้มาปราบ
พระยานกอินทรีย์และพระยานาคแล้วสร้างความสงบสุข
ให้แก่ชาวเมืองจนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเมื่อ
พระโมคคัลลานะนิพานชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างพระธาตุ
ขึ้นเพื่อเชิญพระธาตุของพระองค์มาประดิษฐานไว้กลางดง
ศรีภูมิ ซึ่งเป็นดงที่พระยานกอินทรีย์กินพระยาช้างเผือก
แล้วเอาหัวช้างไปทิ้งไว้ตรงนั้น ในทุกปีชาวสุวรรณภูมิจะ
จัดกิจกรรมไหว้พระธาตุโมคคัลลาเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ใน
ทุกๆ ปี โดยจะจัดในวันขึ้น 14 – 15 คํ่า และวันแรม 1 คํ่า
เดือน 4 ตามความเชื่อของชาวบ้านที่มีต่อพระธาตุทั้งเรื่อง
เล่าปาฏิหาริย์ต่างๆที่เกิดขึ้นและปัจจุบันได้กลายเป็นงาน
ประจำ�ปีของอำ�เภอ
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เข้ามามีบาทบาทและเจ้าของพืน้ ทีว่ ฒ
ั นธรรมจึงต้องเกิดการ
ผสมผสานกันเข้าให้ตอบสนองต่อความเป็นอยู่ของกลุ่มคน
เพื่อต่อรองอำ�นาจในการครอบครองพื้นที่และสร้างความ
ศักดิ์สิทธิ์ให้กับพื้นที่ดังกล่าว

ภาพพระธาตุโมคคัลลา วัดกลาง อ.สุวรรณภูมิ
ที่มา : http://www.esanguide.com/city

การผสมผสานทางความเชื่ อ วั ฒ นธรรมแบบ
พราหมณ์ พุทธ และผี ของชุมชนในทุง่ กุลาร้องไห้ท�ำ ให้เห็น
ว่าการสร้างพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรมของชุมชนในบริเวณทุง่ กุลา
ร้องไห้นี้มีการผสมผสานและทับซ้อนทางความเชื่อ ตั้งแต่
ดั้งเดิมเรื่องพราหมณ์ตามอาณาจักรขอมโบราณ และถูก
ทับซ้อนด้วยความเชือ่ ทางพุทธศาสนาด้วยการสร้างตำ�นาน
พุทธศาสนาแบบพื้นบ้านอธิบายการเป็นอยู่ของโบราณ
สถานที่มีมาดั้งเดิมแล้ว และการเชื่อมต่อของวัฒนธรรมทั้ง
2 รูปแบบนั้นยังคงมีความเชื่อผีบรรพบุรุษเข้ามามีส่วนร่วม
และเชื่อมโยงความเชื่อทั้งหมดเข้าหากันและอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติ การปฏิบัติต่อพื้นที่ทางวัฒนธรรมเหล่านี้ล้วน
แล้วแต่เป็นการใช้พิธีกรรม การใช้ตำ�นานเพื่อนิยามความ
หมายของพื้นที่ในเขตตอนกลางทุ่งกุลาร้องไห้ให้กลายเป็น
พื้นที่เมืองหลวงเดิมและเป็นที่อยู่ของเหล่าเทพเจ้า เป็น
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนต้องให้ความเคารพ เป็นกลวิธีแบบ
พื้นบ้านที่สามารถสร้างสรรค์พิธีกรรมต่อพื้นที่อันเป็นการ
แสดงออกถึงความหวงแหนพืน้ ทีท่ �ำ กินควบคูก่ บั การเคารพ
บูชาในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชองชุมชน แม้ว่า
เดิมทีหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะบ่งบอกว่าพื้นที่เหล่านี้
เคยเป็นกลุม่ ชาวเขมรมาก่อนแต่เมือ่ ปัจจุบนั กลุม่ ลาวอีสาน

การสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จากพิธีกรรมและกระบวนการ
ของนางเทียม
พิธกี รรมการเซ่นไหว้พนื้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิใ์ นบริเวณทุง่
กุลาร้องไห้คือการให้ความเคารพต่อพื้นที่ ผู้วิเศษ หรือเจ้า
พ่อต่างๆ ซึง่ เชือ่ ว่าทุกพืน้ ทีม่ เี จ้าของ หรือผูท้ มี่ อี �ำ นาจเหนือ
ธรรมชาติครอบครองดูแลอยู่เสมอ ดังนั้นแล้วชาวบ้านจึง
ต้องมีพธิ กี รรมการเซ่นไหว้บชู าประจำ�ปี หรือในโอกาสต่างๆ
อาทิการจะไปค้าขาย การแต่งงาน การต้อนรับสมาชิก ทั้ง
สมาชิกของชุมชนหรือสมาชิกครอบครัว โอกาสเหล่านี้ชาว
บ้านจะต้องมีการเซ่นไหว้สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นพืน้ ที่ ด้วยการเลีย้ ง
เหล้า ไก่ หมู คำ�หมาก ยามวน ดอกไม้ธปู เทียน หญ้าคาขอด
หรือหากเป็นงานเลีย้ งประจำ�ปีกต็ อ้ งมีเครือ่ งเซ่นพิเศษทีเ่ จ้า
พ่อ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆต้องการ เช่นเจ้าพ่อทุ่งกุลาร้องไห้
ต้องเซ่นด้วย ควายทาม (เต่านา) เจ้าพ่อศรีนครเตาถวาย
เต่า เจ้าพ่อปูผ่ า่ นถวายอาหารจากเต่าและบัง้ ไฟ เจ้าพ่อเสือ
หาญถวายก้อยควายทาม เป็นต้น สิ่งของที่ต้องนำ�มาถวาย
พิเศษนีผ้ ศู้ กึ ษาเองมองว่านัน่ คือวิธกี ารสร้างความศักดิส์ ทิ ธิ์
และสร้าง อัตลักษณ์แบบหนึ่งของ “เฒ่าจํ่า” “นางเทียม”
และคนในชุมชน ที่พยายามสร้างให้เจ้าพ่อนั้นมีความโดด
เด่นและระลึกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนแบบดั้งเดิม สังเกต
ว่าเจ้าพ่อที่อยู่ทุ่งกุลาร้องไห้ส่วนมาก มักจะต้องเซ่นด้วย
เต่า เช่นเดียวกันเนื่องจากพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้นี้เป็นที่ราบ
และมีดอนขึ้นเป็นระยะๆ มักเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเพ็ก ซึ่งเป็น
ป่าที่มีเต่านาเยอะ เมื่อจะนำ�มาเลี้ยงเจ้าพ่อก็ต้องให้เฒ่าจํ่า
เป็นผูน้ �ำ ประกอบพิธกี รรม หรือไม่กน็ างเทียมทีเ่ ป็นผูต้ ดิ ต่อ
สื่อสารระหว่างชาวบ้านกับ วิญญาณเจ้าพ่อต่างๆ
การบวงสรวงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณทุ่งกุลา
ร้องไห้ ที่เป็นพิธีกรรมประจำ�ปีมักเลือกเอาเวลาวันพุธที่
1 เดือน 3 วันพุธ เดือน 6 และหลังวันออกพรรษา 3 วัน
ของทุกปีเนื่องจากเป็นช่วงเวลาก่อน กลางและหลังฤดูการ
ทำ�นา ซึ่งการเซ่นไหว้ในเดือน 3 นั้นถือเป็นงานใหญ่ลูกผึ้ง
ขุนเทียนชาวบ้านจะต้องนำ�ผลผลิตที่ได้ในปีนั้นไปร่วมบูชา
ด้วยเพือ่ เป็นการตอบแทนวิญญาณศักดิส์ ทิ ธิท์ ชี่ ว่ ยดูแลผลิต
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ทางการเกษตรให้ได้ผลในปีนั้น ของเซ่นไหว้มีทั้งเครื่องคาว
หวาน เครื่องดื่ม ของเคี้ยว และเครื่องไถ่ถอนพิเศษ เต่า ไก่
หมู ปลา ข้าวเปลือก ส่วนกิจกรรมในเดือน 6 หรือการเลี้ยง
ก่อนลงมือทำ�นานั้น นอกเหนือจากเครื่องเซ่นไหว้แล้ว ชาว
บ้านยังมีการจุดบั้งไฟเพื่อบวงสรวงและเสี่ยงทาย ฝน 1 บั้ง
เสี่ยงทายสัตว์เลี้ยง 1 บั้ง เสี่ยงทายผู้คน 1 บั้ง โดยเฒ่าจํ่า
เป็นผู้ดำ�เนินการนำ�บวงสรวง จะให้ผู้อื่นหรือคนทั่วไปไม่
ได้เพราะถือว่าเฒ่าจํ่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากดวง
วิญญาณแล้วให้ติดต่อได้ และจะรับของเซ่นไหว้จากเฒ่าจํ่า
เท่านัน้ หากแม้นชาวบ้านทำ�ให้วญ
ิ ญาณไม่พอใจก็จะติดต่อ
ผ่านเฒ่าจํ่า อาจจะเป็นรางร้ายหรือเหตุการณ์แปลกๆ ดัง
เช่นพ่อใหญ่จนั ดีทเี่ คยเจองูใหญ่เข้าไปทีบ่ า้ น เพราะชาวบ้าน
นั้นบวงสรวงไม่ถูกใจ จนต้องแต่งขันห้าขอขมาและนำ�งูนั้น
ไปปล่อยคืนที่ดอนเจ้าปู่ผ่านและต้องเลี้ยงใหม่
“แต่กอ่ นนีไ้ ปไถนากะบ่อดึ อยากเต่า ไผ๋พอ้ กะจับ
มาไว้พอยามเลีย้ งปูก่ ะต้องเอามาก้อย เอิน้ ว่า ก้อยควายทาม
เพิน่ เอิน้ เต่าว่าควายทาม เป็นสัตว์เลีย้ งของเพิน่ ต้องก้อยให้
กินทุกปี ถ้าปีใด๋บม่ ผี ดิ คัก มาต้องลูกหลานโลด ออกปากเฒ่า
จํ่าให้ต้องเอาไปเลี้ยง คันเลี้ยงถืกฝนฟ้ากะดี เข้านํ้าได้ดี...”
(พ่อทอง สวนงาม, 2558: สัมภาษณ์)
ชาวบ้ า นจะเลื อ กวั น ที่ ทำ � การเซ่ น ไหว้ คื อ วั น
พุธ ตอนเช้าเท่านั้น ตามความเชื่อว่าเป็นวันกลางสัปดาห์
วันที่เปิดให้วิญญาณออกมายังโลกมนุษย์ได้ ซึ่งจะทำ�ให้
วิญญาณของเจ้าพ่อสามารถมารับเครื่องเซ่นไหว้ได้สะดวก
โดยวิญญาณของเจ้าพ่อจะมารับเครือ่ งเซ่นผ่านการเข้าทรง
ของเหล่านางเทียม อันเป็นการสร้างพลังอำ�นาจที่เป็นดั่ง
สัญลักษณ์ให้คนในชุมชนมีความเคารพนับถือที่ถ่ายทอด
ออกมาผ่านการประกอบพิธกี รรมและยังเป็นทีพ่ งึ่ ทางจิตใจ
ของคนในชุมชน สัญลักษณ์ของนางเทียมทีเ่ ข้าทรงวิญญาณ
เจ้าพ่อต่างๆ นั้น คือการที่ชุมชนได้อาศัยอำ�นาจของเจ้าพ่อ
เพือ่ จัดการกับพืน้ ทีแ่ ละจัดการทรัพยากรดิน นํา้ ทรัพยากร
ป่าไม้ ในบริเวณดังกล่าวด้วยการออกปากนางเทียมห้าม
กระทำ�การต่างๆ ในพื้นที่ของดงเจ้าพ่อ อาทิวัตถุโบราณ
ต่างๆ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ ก้อนหินดินเกลือ หรือแม้แต่
โพนขีน้ กทีม่ กั มีคนไปลักลอบขุดเอาดินทีม่ ซี ากฟอสซิลหอย
ปะปนอยู่เพราะความเชื่อว่าสามารถเป็นยาสารพัดนึกได้ ก็
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ถูกห้ามปรามจากดวงวิญญาณให้เอามาคืนให้หมด
ครัง้ หนึง่ ขณะทีล่ กู ผึง้ ขุนเทียนกำ�ลังเซ่นสรวงเจ้า
พ่อบ่อพันขันอยู่นั้น ได้มีนางเทียมแล เป็นคนบ้านขมิ้นซึ่ง
กำ�ลังเข้าทรงอยู่ ก็เกิดมีท่าทางผิดปกติ ทั้งสีหน้า ท่าทาง
ภาษาพูด นาํ้ เสียง ทำ�ให้เฒ่าจาํ่ และชาวบ้านเกิดความตกใจ
จึงรีบยกขันดอกไม้และเครื่องสมมาถวายนางเทียม นาง
เทียมจึงแล้วถามว่า “รู้ไหมเราคือใคร มาจากไหน “ทุกคน
บอก “ไม่รู้แล้วข้าน้อย” นางเทียมจึงออกปากบอกว่าคือ
ท้าวผ่านภูวงศ์ เป็นเจ้าแห่งเมืองนี้ มาอาศัยร่างของนางแล
เป็นร่างทรงเพื่อสื่อสารกับพวกเจ้านับแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จะมาพบกับทุกๆคนในเดือน 3 เดือน 6 และออกพรรษา
เท่านั้น และร่างทรงก็เรียกเอาคนเพื่อแต่งตั้งให้เป็นบริวาร
ด้วยการผูกแขนให้เป็นบริวารเพือ่ ดูแลการประกอบพิธกี รรม
ต่อไป
(ขาว สมอาสา, 2552: 199)
การสร้างความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่ของเหล่านาง
เทียมนั้นเป็นกลวิธีการแยกพื้นที่ทางการเกษตรธรรมดา
ให้ เ ป็ น พื้ น ที่ พิ เ ศษทางวั ฒ นธรรม อั น เป็ น การป้ อ งกั น
ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณดังกล่าวให้คงอยูค่ วบคูก่ บั การ
ประกอบพิธีกรรม สังเกตจากพื้นที่หลายไร่ที่ถูกกำ�หนดว่า
คือทีอ่ ยูข่ องเจ้าปูผ่ า่ น หรือดงต่างๆ อาทิดงภูดนิ ในอำ�เภอรา
ศรีไศล ดงเจ้าพ่อคันธนาม ดงเจ้าพ่อศรีนครเตา ล้วนแล้วแต่
ได้รบั การดูแลรักษาจากการออกปากของนางเทียมกำ�หนด
พื้นที่ห้ามตัดต้นไม้ หรือลักลอบเอาทรัพยากรทั้งหมดออก
จากพื้นที่ แม้แต่พื้นที่บ่อพันขันเอง ข้อห้ามที่สำ�คัญของ
ชุมชนคือ ห้ามนำ�นํ้าบริเวณบ่อไปต้มเกลือในหมู่บ้านถือ
เป็นเรื่องผิดผี หรือแม้แต่การกำ�หนดพื้นที่อยู่ของเจ้าพ่อมัก
เป็นพื้นที่ป่าทึบ มีแหล่งนํ้าใกล้ๆ ก็คืออีกวิธีการหนึ่งที่จะ
ดูแลป่าและนํ้าอันเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในทุ่งกว้างแห่ง
นี้ด้วยกระบวนการสร้างความหมายให้พื้นที่ทางวัฒนธรรม
ของนางเทียมเหล่านี้ก็คือการนำ�เอาอำ�นาจศักดิ์สิทธิ์ของ
เจ้าพ่อบ่อพันขันซึง่ เชือ่ ว่าคือวีรบุรษุ ประจำ�ท้องถิน่ ประกอบ
กับเรื่องเล่าตำ�นาน ผ่านพิธีกรรมและสร้างตัวตนนางเทียม
เพื่อต่อรองอำ�นาจภายใต้บริบทสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่เลื่อนไหลผสมผสาน
พราหมณ์ ผี และพุทธ เพื่อการดูแลรักษาทรัพยากร ดิน นํ้า
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ป่า ของชุมชน ถือเป็นการสร้างความชอบธรรมเพือ่ ต่อสูเ้ ชิง
สัญลักษณ์ อีกทั้งการทรงผีเจ้าพ่อบางครั้งยังมีการนำ�เอา
พระสงฆ์ทถี่ อื ว่าเป็นทีเ่ คารพนับถือของชุมชนมาร่วมปฏิบตั ิ
การด้วย มีการเจริญพุทธมนต์ หรือให้พระเทศนาเรื่องของ
ตำ�นานผีเจ้าพ่อประกอบพิธีกรรมการเซ่นไหว้และเข้าทรง
อย่างไรก็ตาม ปฏิบัติการของการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรม
ของนางเทียมนั้นก็เพื่อการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนในบริเวณทุง่ กุลาร้องไห้โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชุมชน
บ่อพันขัน ที่ไม่สามารถเกิดได้โดยอาศัยความเชื่อหรือแนว
ความคิดเพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น แต่คือการผสมผสาน
กันในหลายๆแนวความคิด ผ่านการสร้างพิธีกรรมและวิธี
การต่างๆ เพือ่ ต่อรองอำ�นาจการจัดการแหล่งโบราณสถาน
และแหล่งทรัพยากรของชุมชนระหว่างชุมชนกับชุมชนเอง
และชุมชนกับอำ�นาจรัฐที่พยายามเข้ามาจัดการชุมชน

บทสรุป

จากการศึกษาบทบาทเรื่องเล่าตำ�นานศักดิ์สิทธิ์
ในบริ เวณทุ่ ง กุ ล าร้ อ งไห้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เรื่ อ งเล่ า ที่
ปรากฏในบริเวณนครจำ�ปาขันที่ใช้เพื่อสร้างความหมายให้
กับพืน้ ทีใ่ ห้กลายเป็นพืน้ ทีพ่ เิ ศษทางวัฒนธรรมของชุมชนคน
ทุง่ กุลาร้องไห้ อำ�เภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทำ�ให้เข้าใจ
กระบวนของชุมชนที่พยายามแสดงให้เห็นว่า การจัดการ
พื้นที่ของชุมชนภายใต้บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัย ด้วยการใช้กลวิธีต่างๆ ประกอบกัน ทั้งเรื่อง
เล่าตำ�นานศักดิ์สิทธิ์สู่การประกอบพิธีกรรมเชื่อมโยงเรื่อง
เล่าผ่านนางเทียม และกิจกรรมประจำ�ปีของชุมชน อีกทั้ง
ยังอาศัยการปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็นรูปธรรม สร้างหุน่ รูปปัน้ เจ้าพ่อ
ต่างๆ ที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะการใช้เรื่องเล่าตำ�นานให้เชื่อม
โยงพื้นที่ต่างๆ ในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้เข้าด้วยกันให้เกิด
ความน่าเชือ่ ถือและปลูกฝังแนวความคิดให้ผคู้ นในสังคมว่า
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ตนเองคือลูกผึ้งขุนเทียน ข้าทาสบริวาร หรือพลเมืองตั้งแต่
อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน คือการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่
พื้นที่ว่าเป็นพื้นที่จริง
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความสั มพั น ธ์ ด้ ว ยตำ � นาน
เจ้าพ่อในบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ทำ�ให้ผู้คนเกิดความเชื่อว่า
ทัง้ หมดเป็นเชือ้ สายเดียวกันไม่ได้เกิดความแบ่งแยก ดังเช่น
ตำ�นานที่บอกว่า เจ้าพ่อเสือหาญแห่งทุ่งบ้านกู่กาสิงห์เป็น
เพื่อน(เสี่ยว)กับเจ้าพ่อศรีนครเตา แห่งเมืองพยัคฆภูมิพิสัย
ผีหัวแสงในทุ่งกุลา เป็นลูกเจ้าเมืองจำ�ปาขันนคร ท้าวคันธ
นาม เจ้าพ่อดงภูดิน เป็นเครือญาติซึ่งกันและกัน หรือการ
เข้ามาสังสรรค์ของความเชื่อพุทธศาสนาให้เข้ามามีส่วน
ร่ ว มในตำ � นานทุ่ ง กุ ล าร้ อ งไห้ ทำ � ให้ เ ห็ น ว่ า ตำ � นานเรื่ อ ง
เล่าปรัมปรามีบทบาทสำ�คัญมากในการกำ�หนดพื้นห้วย
หนอง ป่า โคก หรือสถานที่อันมีความพิเศษให้กลายเป็น
พื้นที่ทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรม
และยึดเหนี่ยวความเชื่อให้คงอยู่ สร้างความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันแก่ชุมชน เพื่อต่อรองทางอำ�นาจการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในทุ่งกุลาร้องไห้ตัวตนเอง และการใช้
อำ�นาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อสร้างสำ�นึกร่วมกันของชุมชน
และส่งต่อสู่ลูกหลานในชุมชน
ชาวบ้านใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรษุ ปรับสูก่ ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามแนวคิด
แบบพืน้ บ้าน อันเป็นการจัดการพืน้ ทีท่ บั ซ้อนระหว่างชุมชน
กับรัฐ นอกจากนี้ยังพบว่าชุมชนยังใช้พุทธประวัติแบบพื้น
บ้านเพือ่ การจัดการแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ดว้ ยการกำ�หนด
กิจกรรมประจำ�ปีของชุมชน นำ�เอาประเพณี พิธกี รรมทีเ่ กีย่ ว
กับพืน้ ทีเ่ มืองจำ�ปาขันมาปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างความหมายแก่
พื้นที่ถ่ายทอดจากรู่นสู่รุ่น ให้พื้นที่บริเวณต่างๆ ในทุ่งกุลา
ร้องไห้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และพิเศษของสังคมสืบไป
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ เรือ่ ง “อารยธรรมขอม” สำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวิธีดำ�เนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) การร่างหลักสูตร โดยการจัดสนทนากลุ่ม
(Focus Group) และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ผูเ้ ข้าประชุมประกอบด้วยผูบ้ ริหาร และครูโรงเรียนพนมรุง้ เพือ่ วิเคราะห์จดุ
แข็งจุดอ่อนของหลักสูตรสถานศึกษา และเสริมสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 จากนัน้ ได้น�ำ มาจัดทำ�เป็นเอกสารแล้วจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารในการวิพากษ์หลักสูตรโดยผูร้ ว่ มวิพากษ์ประกอบด้วย
คณะผู้วิจัย ครูผู้ชำ�นาญการด้านการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อได้ร่างหลักสูตรแล้ว คณะผู้วิจัยได้ส่งร่างหลักสูตรให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องเกี่ยว
กับวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และการประเมินผล นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้สำ�รวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนของ
โรงเรียนพนมรุ้งเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) การใช้หลักสูตร คณะผูว้ จิ ยั ได้ทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียน
ชั้น มัธยมปีที่ 1 และ 2 3) การประเมินผลหลักสูตรได้ดำ�เนินการประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามนักเรียน
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102 รมยสาร
และสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนนักเรียน ผู้บริหาร เพื่อนครู
ที่สอน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน
ผลการวิจัยพบว่า ได้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องอารยธรรมขอม
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพนมรุ้ง
จังหวัดบุรรี มั ย์ ซึง่ ผลการประเมินการใช้หลักสูตร พบว่าหลัง
เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นอารยธรรมขอมหลังเรียน
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.84 และ 3.89 ตามลำ�ดับ โดย
นักเรียนมีความภูมใิ จในแหล่งอารยธรรมขอมในท้องถิน่ ของ
ตน นักเรียนมีจติ สำ�นึกรักในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทอ้ งถิน่ ของตนเอง รูส้ กึ รักประเทศ
ชาติ และท้องถิ่นมุ่งทำ�ประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้
สังคมและท้องถิน่ ตามลำ�ดับ นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
ปรับปรุงการเรียนในหลักสูตรท้องถิ่นมากที่สุดคือด้านการ
จัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ด้านการวัดผลประเมิน
ผล และด้านคุณลักษณะ/บุคลิกภาพนักเรียน ผู้ปกครอง
อยากให้เด็กได้เรียนวิชานี้ต่อไป เพราะเป็นเอกลักษณ์ให้
ภูมิใจในท้องถิ่นของตน กิจกรรมที่ผู้ปกครองภูมิใจคือเห็น
บุตรได้แสดงละครเกีย่ วกับพนมรุง้ และส่วนหนึง่ บุตรได้เล่า
ความรูเ้ กีย่ วกับพนมรุง้ ให้ผปู้ กครองฟัง และเห็นบุตรวาดรูป
และเขียนบรรยายเกี่ยวกับปราสาทพนมรุ้ง ครูผู้สอนกล่าว
ว่า วิชานี้เป็นที่สนใจของนักเรียน ชุมชนเสนอแนะว่า ถ้าจะ
ให้ตอ่ เนือ่ ง ต้องให้หน่วยงานในท้องถิน่ เข้ามาช่วยสนับสนุน
อีกทางหนึง่ และต้องการให้โรงเรียนออกไปทำ�กิจกรรมเผย
แพร่ความรู้เกี่ยวกับพนมรุ้งให้ชุมชนรับรู้ด้วย
คำ�สำ�คัญ: หลักสูตรท้องถิ่น, อารยธรรมขอม

Abstract

The purpose of this study was to develop the local curriculum, “Khmer Civilization”, for
lower secondary school students of Phanomrung
School, Buriram Province. There were 3 stages
of studying: 1) Curriculum Drafting. This step was
done through a Focus Group and a workshop.
The workshop participants included the school
administrators and the teachers of Phanomrung
School. The result of this workshop was the draft
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of local curriculum, and the draft was sent to the
curriculum experts to examine the appropriateness and the concordance between objectives
and contents, learning activities and assessment.
The researcher team not only had organized the
workshop but also had surveyed learning resources
in the community of Phanomrung School to be
information for learning activities setting. 2) Curriculum Implementation. The researchers tried out
the draft curriculum with the lower secondary
school students, Matthayomsueksa1 and 2. 3)
Curriculum Evaluation. The researchers employed
the questionnaire to ask the students and did the
depth-interview with the students’ representatives,
the administrators, teachers, and the school board
committee who were people from the community.
The result of the study was the local curriculum
entitled “Khmer Civilization” for lower secondary
school students of Phanomrung School, Buriram
Province. The results from the curriculum evaluation revealed that the students had knowledge
and understanding the curriculum at the high
level. They were proud of the civilized area of
their community, realized to conserve their natural resources, arts and cultures, festivals, had the
feeling of loving their country and locality, focused
on making benefits and decent deeds for society
and locality, consecutively. The most satisfaction
in learning improvement in this curriculum was
learning and teaching area. The parents wished
this program available for their children because
the curriculum revealed their identity and made
them proud of their homeland. The activities that
the parents were proud of the children played the
Phanomrung Sanctuary Drama, told the story of
Phanomrung Castle to their parents. The teachers
told that this subject interested the students, and
the parents suggested the community officers

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

support this project, and the school should also
do activities to give knowledge concerning Phanomrung to the community.
Keywords: Local Curriculum, Khmer Civilization

บทนำ�

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึง
กระบวนการเรียนรู้ ว่าต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำ�นึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริม
สิทธิหน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอ
ภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความ
รู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพรู้จัก
หน้าที่ตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรแกน
กลางที่ผู้เรียนทุกคนในประเทศไทยต้องเรียน ประกอบ
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำ�หนดราย
ละเอียดสาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กำ�หนดให้เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนหลักสูตท้องถิ่นไว้ 4 ภารกิจ
คือ กำ�หนดเป้าหมาย/จุดเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนในระดับ
ท้องถิ่น การพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่
ให้สถานศึกษาใช้การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น
เพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนโดยรวมตามหลักสูตร และ
จุดเน้นในระดับท้องถิ่น และนำ�สู่การเป็นฐานข้อมูลในการ
พัฒนาต่อเนื่อง และเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วย
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริม
ติดตามผล ประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลคุณภาพ
ของผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและ
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อ
เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ
ชาติ ตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการ
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ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทั้งนี้อาจกำ�หนดเป็นสาระการ
เรียนรูร้ ายปีหรือรายภาค กิจกรรมการเรียนรู้ สือ่ การเรียนรู้
ฯลฯ การแทรกเนื้อหาในท้องถิ่นในการเรียนการสอนทั้ง 8
กลุม่ สาระ เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีความรูค้ วามสามารถตามทีแ่ ต่ละ
ท้องถิน่ ต้องการ เกิดความภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ของตนเอง มี
แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น คือ การ
ปรับรายละเอียด เนื้อหา ของกระบวนวิชาให้สอดคล้องกับ
สภาพความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด
ทำ�รายวิชาทีต่ อบสนองความต้องการของท้องถิน่ และสถาน
ศึกษาจะต้องกำ�หนดแนวทางในการจัดประสบการณ์หรือ
มวลความรู้ เพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามรูค้ วามสามารถและ
มีทกั ษะตามทีห่ ลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกำ�หนดไว้ รวม
ทั้งจะต้องส่งเสริมสนับสนุนและจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับท้องถิน่ ของตนเอง เพือ่ ปลูกฝังให้ผเู้ รียนมี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับท้องถิน่ เกิดความรักความผูกพัน
และภาคภูมใิ จในถิน่ กำ�เนิดของตน นำ�สิง่ ดีงามทีม่ ใี นท้องถิน่
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง สังคม และดำ�รง
ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ได้กำ�หนดกรอบ สาระการ
เรียนรูท้ อ้ งถิน่ ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เป็นสาระการเรียน
รูท้ อ้ งถิน่ ทีท่ กุ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนรูเ้ กีย่ วกับอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้จดั การศึกษาเป็น 3 ระดับ โดยใน
แต่ละระดับจะมีจุดเน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการของผูเ้ รียน สำ�หรับ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอน
ต้น ซึ่งเป็นเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดเน้นเพื่อพัฒนา
ความสามารถทักษะพื้นฐานด้านการเรียนรู้และทักษะใน
การดำ�รงชีวิต ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความภูมิใจ
ในความเป็ น ไทย มี พื้ น ฐานในการประกอบอาชี พ และ
ศึกษาต่อ สามารถสำ�รวจความถนัด ความสนใจของตนเอง
โดยให้มีสาระเพิ่มเติมได้ ซึ่งลักษณะสาระเพิ่มเติมที่สถาน
ศึกษาสามารถกำ�หนดได้ตามความเหมาะสม อาจจัดเป็น
รายวิชา หรือโครงงานที่สนองความถนัด ความสนใจของ
ผู้เรียน โดยจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาชุมชนและ
สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อ
เป็นสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
จังหวัดบุรีรัมย์ มียุทธศาสตร์คือ “เป็นสังคมเกษตร
ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบ้านเมืองน่าอยู่ และเป็นศูนย์กลาง
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การท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม” และมีปราสาทหินที่มี
ชือ่ เสียงตัง้ อยูใ่ นเขตจังหวัดทีส่ �ำ คัญ คือ ปราสาทหินพนมรุง้
ปราสาทหินเมืองตํ่า และแหล่งอารยธรรมขอมอื่นๆ เพื่อ
ให้ ผู้ เรี ย นได้ มี ค วามรู้ ใ นเนื้ อ หาสาระใกล้ ตั ว ตลอดจน
สถานการณ์จริงในชีวิต โดยการกำ�หนดให้เป็นจุดศึกษา
ค้นคว้าของผู้เรียน นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเร็วยิ่ง
ขึ้นแล้วยังเป็นการสร้างความรัก ความภาคภูมิใจ ความ
ผูกพันในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดกับเยาวชน ซึ่งจะทำ�ให้เกิด
แนวคิดในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรในท้องถิน่ นักเรียนทีจ่ ะจบ
การศึกษาภาคบังคับควรมีความรูเ้ กีย่ วกับแหล่งอารยธรรม
ขอม และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ มีปรัชญา คือ สถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจสำ�คัญ คือ วิจัยและ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ดังนั้น จึงดำ�เนินการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและจัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง
อารยธรรมขอม โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ พัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ เรือ่ ง อารยธรรมขอม
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพนมรุ้ง
จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตด้านประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. ประชากรในการศึกษาสิ่งกำ�หนดหลักสูตร
ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำ�ชุมชน
ของโรงเรียนพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ นักวิชาการจากกรม
ศิลปากร และผู้มีความรู้ในท้องถิ่น
2. ประชากรในการใช้หลักสูตร ได้แก่ นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
3. ประชากรในการประเมินผลการใช้หลักสูตร
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ครู และผู้
ปกครองนักเรียน โรงเรียนพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะ
กรรมการสถานศึกษา และชุมชน

ขอบเขตด้านเนื้อหา

การศึกษาครั้งนี้ได้กำ�หนดประเด็นการศึกษา

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559

ดังนี้

1. การร่างหลักสูตร เรื่อง “อารยธรรมขอม”
2. การนำ�หลักสูตร เรือ่ ง “อารยธรรมขอม” ไปใช้
3. การประเมินผลหลักสูตร เรือ่ ง “อารยธรรมขอม”

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้หลักสูตร เรื่อง “อารยธรรมขอม” เพื่อใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
2. ได้แผนการเรียนรู้ เรื่อง “อารยธรรมขอม”
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์
3. ได้ผลการใช้หลักสูตร เรือ่ ง “อารยธรรมขอม”
4. โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์สามารถนำ�หลักสูตรไปใช้ได้
5. ได้หลักสูตรท้องถิน่ และแผนการจัดการเรียนรู้
เรือ่ ง “อารยธรรมขอม” ของโรงเรียนพนมรุง้ จังหวัดบุรรี มั ย์
และสามารถนำ�หลักสูตรดังกล่าวไปใช้ในโรงเรียนทีเ่ ปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตจังหวัดบุรรี มั ย์และจังหวัด
ใกล้เคียงที่มีแหล่งอารยธรรมขอม เช่น จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระแก้ว

วิธีดำ�เนินการวิจัย

มีวิธีดำ�เนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ
1. การร่างหลักสูตร โดยการจัดสนทนากลุ่ม
(Focus Group) และการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ผูเ้ ข้าประชุม
ประกอบด้วยผู้บริหาร และครูโรงเรียนพนมรุ้ง จังหวัด
บุรีรัมย์ทุกคน เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของหลักสูตร
สถานศึกษา และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากนั้น
ได้นำ�มาจัดทำ�เป็นเอกสารแล้วจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใน
การวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ร่วมวิพากษ์ประกอบด้วย คณะ
ผู้วิจัย ครูผู้ชำ�นาญการด้านการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อได้ร่างหลักสูตรแล้ว คณะผู้วิจัยได้ส่งร่างหลักสูตรให้ผู้
เชี่ยวชาญได้พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้อง
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ และการ
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ประเมินผล นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้สำ�รวจแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนของโรงเรียนพนมรุง้ เพือ่ เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
2. การใช้ ห ลั ก สู ต ร คณะผู้ วิ จั ย ได้ ท ดลองใช้
หลักสูตรกับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียน
พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ และมีการนิเทศติดตามเป็นระยะๆ
เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
3. การประเมินผลหลักสูตร ดำ�เนินการประเมิน
ผลหลังจากมีการดำ�เนินการทดลองใช้หลักสูตรไปแล้ว 1 ปี
โดยใช้แบบสอบถามเพือ่ สอบถามนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 1 และ 2 จำ�นวน 120 คน และ 128 คน ตามลำ�ดับ และ
สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนนักเรียน ผู้บริหาร เพื่อนครูที่สอน
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน

สรุปผลการวิจัย

การดำ�เนินการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ได้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง “อารยธรรมขอม”
สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพนมรุ้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย สาระ/มาตรฐาน ตัวชี้วัด และ
สาระการเรียนรูห้ ลักสูตรท้องถิน่ อารยธรรมขอม คำ�อธิบาย
รายวิชา ผลการวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ และแผนการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และมี
ผลการประเมินการใช้หลักสูตร ดังนี้
1. ผลการประเมินความคิดเห็นก่อนเรียนเกี่ยว
กับ “อารยธรรมขอม” สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่านักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 3.83 และ 3.99 ตามลำ�ดับ ซึ่งมี
ค่าเฉลีย่ ใกล้เคียงกัน และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดคือ นักเรียนมี
จิตสำ�นึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีในท้องถิ่นตนเอง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
นักเรียนรูจ้ กั แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ เกีย่ วกับอารยธรรมขอม
มีค่าเฉลี่ย 3.28
2. ผลการประเมินความคิดเห็นและความพึง
พอใจหลังเรียนหลักสูตรท้องถิน่ เรือ่ งอารยธรรมขอมสำ�หรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพนมรุ้ง จังหวัด
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บุรีรัมย์พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 มีความ
คิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ย 3.84
และ 3.89 ตามลำ�ดับ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกัน และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักเรียนมีความภูมิใจในแหล่งอารยธรรม
ขอมในท้องถิ่นของตนเอง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คือการจัดการเรียนรู้
เรื่อง “อารยธรรมขอม” มีการใช้สื่อประกอบอย่างหลาก
หลาย มีค่าเฉลี่ย 3.68 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
คือ นักเรียนพอใจกับการใช้สื่อประกอบ การจัดการเรียนรู้
เรื่อง “อารยธรรมขอม” มีค่าเฉลี่ย 3.64
3. ความพึ ง พอใจและข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การ
ปรับปรุงในการเรียนหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง อารยธรรมขอม
สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพนมรุ้ง
จังหวัดบุรรี มั ย์พบว่า มีความพึงพอใจส่วนใหญ่สงู กว่าร้อยละ
90 ยกเว้นด้านห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
2 มีความพึงพอใจร้อยละ 75.6 และ 80.5 ตามลำ�ดับ
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์นักเรียน
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำ�ชุมชนเพื่อ
สัมภาษณ์ผลทีเ่ กิดจากการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้หลักสูตรท้อง
ถิ่นเรื่อง “อารยธรรมขอม” สรุปได้ว่า นักเรียนมีความภาค
ภูมิใจที่ได้อยู่ในท้องถิ่นที่มีแหล่งอารยธรรมขอม และการ
เรียนหลักสูตรท้องถิ่นทำ�ให้นักเรียนมีข้อมูลเพื่อนำ�ไปเล่า
ให้ผปู้ กครอง หรือเพือ่ นต่างถิน่ ได้ทราบประวัตคิ วามเป็นมา
และความสำ�คัญของท้องถิ่นของตนเอง นักเรียนชอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูนำ�นักเรียนไปทัศนศึกษาจาก
สถานที่จริง ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง ผู้ปกครองอยาก
ให้บุตรได้เรียนวิชานี้ต่อไป เพราะเป็นเอกลักษณ์ให้ภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตน กิจกรรมที่ผู้ปกครองภูมิใจคือเห็นบุตร
ได้แสดงละครเกีย่ วกับพนมรุง้ และส่วนหนึง่ ลูกได้เล่าความ
รู้เกี่ยวกับพนมรุ้งให้ผู้ปกครองฟัง และเห็นบุตรวาดรูปและ
เขียนบรรยายเกี่ยวกับปราสาทพนมรุ้ง เพื่อนครูกล่าวว่า
วิชานี้เป็นที่สนใจของนักเรียน ชุมชนเสนอแนะว่า ถ้าจะให้
ต่อเนือ่ ง ต้องให้หน่วยงานในท้องถิน่ เข้ามาช่วยสนับสนุนอีก
ทางหนึ่ง และอยากให้โรงเรียนออกไปทำ�กิจกรรมเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับพนมรุ้งให้ชุมชนรับรู้ด้วย
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อภิปรายผล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผลการใช้หลักสูตรท้องถิน่ เรือ่ ง
“อารยธรรมของ มีประเด็นที่น่าสนใจในการอภิปราย ดังนี้
1. หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง “อารยธรรมขอม” ที่พัฒนาขึ้น
ใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับรัตนะ
บัวสนธุ์ (2535) ที่กล่าวว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นควรประกอบด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2
ฝ่าย คือ บุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา ได้แก่ผู้บริหาร ครู
และนักเรียน และบุคลากรภายนอกสถานศึกษา ได้แก่ นัก
วิจัย นักพัฒนาหลักสูตร นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ ตัวแทน
ชุมชนซึง่ หลักสูตรท้องถิน่ เรือ่ ง “อารยธรรมขอม” ได้ด�ำ เนิน
การสอดคล้องกับทฤษฎีดังกล่าว ทำ�ให้หลักมีความถูกต้อง
และสูตรสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. ในการนำ � หลั ก สู ต รไปใช้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข อง
บุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษาทัง้ ผูบ้ ริหารโรงเรียน หรือ
ครู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการบริหารหลักสูตร
การจัดเตรียมบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากร การจัด
เวลาเรียน และการติดตามการใช้หลักสูตรโดยเฉพาะครูผู้
สอนมีส่วนร่วมในการร่างหลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร นำ�
หลักสูตรไปใช้ มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังมี
การนิเทศติดตามจากศึกษานิเทศก์จากสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ทำ�ให้หลักสูตรตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้
เรียน ตามแนวคิดของวิชยั ประสิทธิว์ ฒ
ุ เิ วชช์ (2542) ทีก่ ล่าว
ว่าการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นมีความสำ�คัญ มีการกำ�หนด
องค์ประกอบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและตอบ
สนองความต้องการของสังคม
3. จากผลการประเมินการใช้หลักสูตรท้องถิ่น
เรื่อง “อารยธรรมขอม” สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์พบว่านักเรียนมี
ความคิดเห็นก่อนเรียนและหลังเรียนมีคา่ เฉลีย่ ใกล้เคียงกัน
ทัง้ นีอ้ าจจะเนือ่ งมาจากโรงเรียนพนมรุง้ อยูใ่ กล้ปราสาทหิน
พนมรุ้งซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลก นักเรียนจึงมีความตระหนัก
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อยูแ่ ล้ว แต่สงิ่ ทีน่ กั เรียนยังมีนอ้ ยคือด้านความรูค้ วามเข้าใจ
ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมา ข้อมูลที่แท้จริง
และได้ไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง ได้ฝึกการค้นคว้าหา
ข้อมูล ทำ�ให้นักเรียนมีความพึงพอใจทุกด้านเกินร้อยละ
90 ยกเว้นด้านห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ประภาพรรณ คำ�บุญมี (2545) ได้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
เรือ่ งผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วย ชัน้ ประถมศึกษา ปีที่ 6 และ
อุดม ปานฮวด (2546) ได้พฒ
ั นาหลักสูตรท้องถิน่ เรือ่ ง “การ
ทอผ้ามัดหมี่” ที่ผลการประเมินพบว่า หลักสูตรมีคุณค่าสูง
เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นผู้เรียนสามารถนำ�ความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ในการดำ�เนินชีวติ นอกจากนีผ้ บู้ ริหารโรงเรียน
ผูป้ กครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูน้ �ำ ชุมชนมี
ความเห็นสอดคล้องกันเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่
ว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ของนักเรียน ด้านห้องเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด ดังนั้นควรจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
เรื่อง อารยธรรมขอม เช่น การจัดป้ายนิเทศ การนำ�เครื่อง
คอมพิวเตอร์มาตั้งไว้ในห้องเรียนเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล
		 1.2 นักเรียนต้องการให้ครูได้นำ�นักเรียนไป
ศึกษาจากสถานที่จริงมากขึ้น ให้ครบทุกชั้น
		 1.3 ครูผู้สอนควรลดความเข้มข้นของเนื้อหา
สาระลง เนือ่ งจากยากเกินไปสำ�หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
		 2.1 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของ
แต่ละโรงเรียนให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียนตนเองทุกแห่ง
		 2.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
รู้โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น
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ในเขตเทศบาลตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
Problem of application of Sufficiency Economy Philosophy in livelihood
of people in the Chanthopphet Sub-District Municipality,
Bankruat District, Buriram Province
ธัญญรัตน์ คะเนวัน 1 / จุมพล วิเชียรศิลป์ 2
Thanyarat Kanewan / Jumpol Vichiansinpa
1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Program of Public Administration, Faculty of Humanities and Social Sciences

2 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Program of Geo Informatics, Faculty of Humanities and Social Sciences

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาการดำ�เนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 6 ด้าน
คือ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านประหยัด ด้านการดำ�รงชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม และด้านการเอื้ออาทร กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้จากการสุ่มจากประชากร โดย
กำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของทาโรยามาเน่ จำ�นวน 394 คน แล้วทำ�การสุ่มให้กระจายในหมู่บ้านต่างๆ ตาม
สัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่าและ
แบบคำ�ถามสนทนากลุ่ม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9608 ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่กำ�หนดโควตา จำ�นวน 10 คน สำ�หรับ
แบบสนทนากลุม่ มีลกั ษณะแบบกึง่ มีโครงสร้างโดยกำ�หนดหัวข้อไว้กว้างๆ เกีย่ วกับแนวทางการแก้ปญ
ั หาการนำ�หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาดำ�เนินชีวิตของประชาชนและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาพบว่า 1) ประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจัน
ทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์ มีปญ
ั หาการดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมมีปญ
ั หา
อยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีปญ
ั หาอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยเรียงลำ�ดับจากด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาตํ่า คือ ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการลดรายจ่าย ด้านความเอื้ออาทร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อม ด้านการดำ�รงชีวิต และด้านการประหยัด ตามลำ�ดับ 2) ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการดำ�เนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่แยกตามเพศและอาชีพโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ 4
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจาก
การสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขต
เทศบาลตำ�บลจันทบเพชร ในแต่ละด้านมีดังต่อไปนี้ ด้านการเพิ่มรายได้ ควรมีการเพิ่มรายได้โดยส่งเสริมให้ประชาชนทำ�
อาชีพเสริมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และส่งเสริมให้มีการแปรรูปด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ควรทำ�ในลักษณะรวมกลุ่ม
ด้านการลดรายจ่าย ควรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็น ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผัก ผลไม้ไว้บริโภคในครัวเรือน ด้าน
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การประหยัด ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีกลุม่ การออม
เงินในลักษณะสัจจะออมทรัพย์เพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน ด้านการ
ดำ�รงชีวิต ควรยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริม
ให้ประชาชนปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนที่ได้ใช้ไปและรักษาสิ่ง
แวดล้อมในทุกมิติ และด้านความเอื้ออาทร ควรมีการจัด
กิจกรรมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่
ผูด้ อ้ ยโอกาสและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จากผลการวิจยั และ
ข้อเสนอแนะดังกล่าว ผู้นำ�ชุมชน กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้
บริหารเทศบาล ควรนำ�ชาวบ้านไปดูงานบ้านต้นแบบหรือ
โครงการตามพระราชดำ�ริเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
คำ�สำ�คัญ: ปัญหาและแนวทางการดำ�เนินชีวิต, ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Abstract

This research aimed to make a comparative study of problem and solution to the problem
in livelihood by application of Sufficiency Economy Philosophy of people in the Chanthopphet
Sub-District Municipality, Bankruat District, Buriram
Province in six aspects: reduction of expenditure,
increase of income, saving, livelihood, conservation
of natural and environmental resource and
generosity. The Sample consisted of two groups,
which had been selected from the population
whose size was fixed by table of Taro Yamane. 394
people were randomly sampled by proportional
distribution to various villages. The research tool
consisted of checklist, rating scale, focus group with
the reliability of questionnaire at 0.9521, whereas,
the second group consisted of ten people who had
been fixed by quota. The semi structure interview
was designed using general topic concerning
solution to the problem of application of sufficiency
economy philosophy in livelihood of people and
suggestion. The finding was as follows: 1) The
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problem of livelihood by application of principle
of Sufficiency Economy Philosophy of People
in the Chanthopphet Sub-District Municipality,
Bankruat District, Buriram Province as whole
were at the moderate level, while considering
individually, it was found that the problems in
all aspects were at moderate level with the high
mean in aspect of increase of income, reduction
of expenditure, generosity, conservation of natural
and environmental resource, livelihood, saving
respectively. 2) The result of comparative study
of level of problem of livelihood by Philosophy
of Sufficiency Economy distributed by gender,
occupation were not different, while considering
individually, it was found different in the fourth
aspect with statistical significance at .05; whereas
in other aspects, it was found indifferent. 3) The
suggestion and opinion from focus group on the
problem and solution to problem in livelihood
by Philosophy of Sufficiency Economy of people
in the Chanthopphet Sub-District Municipality in
each aspect were shown as follows: in the aspect
of increase of income, it was suggested that income should be increased to promote well-being
of people and product processing should be
increased; in the aspect of agriculture to add the
value, grouping was suggested; in the aspect of
reduction of income, unnecessary income should
be reduced, and planting vegetable and tree for
family consummation was encouraged; in the aspect of saving, true saving group of people should
be encouraged; in the aspect of livelihood, people
should be encouraged to follow the Philosophy of
Sufficiency Economy; in the aspect of conservation
of natural and environmental resource, people
should be encouraged to plant tree to substitute
the used tree and to preserve the environment in
all dimensions; in the aspect of generosity, activity
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should be organized to help one another with
generosity to people lacking of opportunity and
enabling to help themselves. From above result
of research and suggestion, leader of community,
head of sub District, head of village, administrator
of municipality should arrange for people to trip
to visit the model or royal project on Philosophy
of Sufficiency Economy.
Keywords: problem and solution to problem of
livelihood, sufficiency economy Philosophy.

บทนำ�

หลั ง จากประเทศไทยได้ จั ด ทำ � แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2504
เป็นต้นมาจนมาถึงปัจจุบันประเทศไทยได้มีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (255-2559) ซึ่ง
ทำ�ให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปตามแผนเพื่อสร้างความ
มัน่ คงทางด้านอาชีพ รายได้ ของประชาชน ให้มกี ารอยูด่ กี นิ
ดีตามวิถีชีวิตของคนไทย คือเป็นสังคมที่มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ราบเรียบ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน มีความเมตตาอารีประกอบกับ
เป็นบุคคลทีม่ คี วามกตัญญูรคู้ ณ
ุ ของผูม้ พี ระคุณตามหลักคำ�
สอนทางพุทธศาสนา
วิถชี วี ติ ของคนไทยตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ส่วน
ใหญ่จะประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีการปลูกพืชผัก
สวนครัว ปลูกข้าว พืชผักผลไม้ ตามสภาพดินแต่ละพื้นที่
เป็นการแสวงหาปัจจัยสี่เพื่อเลี้ยงชีพกันมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยการ
ลงแขก ใช้วัวควายเป็นพาหนะ ควรผลิตพอมีพอกิน มีการ
แลกเปลี่ยนผลิตผลกันไม่ต้องดิ้นรนหาเงินมาใช้จ่ายซื้อหา
ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอดสำ�คัญที่สุดคือที่ดินใครมีที่ดิน
มากคือผู้มีอันจะกิน มีคนนับหน้าถือตาจึงจำ�เป็นต้องมีลูก
หลานมากขยายเป็นครอบครัวใหญ่ช่วยกันทำ�ไร่ ไถนา มี
ข้าทาสบริวารมากตามฐานะการของศักดินา วิวัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เมื่อมีการแบ่ง
มรดกกันเป็นทอดๆ สืบมา จำ�นวนทีด่ นิ จึงลดน้อยลงเรือ่ ยๆ
ดังนัน้ ปัจจุบนั ลูกหลานจึงมีมรดกจากทีด่ นิ กันคนละไม่มาก
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แต่มีที่ดินพอปลูกบ้านอยู่อาศัยในเมืองก็ถือว่าฐานะดี ส่วน
สังคมในชนบทนอกจากที่ดินปลูกบ้านแล้วควรมีที่ดินพอ
ปลูกบ้านที่อยู่อาศัยในเมืองก็ถือว่าฐานะดี ส่วนสังคมใน
ชนบทนอกจากทีด่ นิ ปลูกบ้านแล้วควรมีทดี่ นิ ทำ�นาทำ�ไร่กนั
บ้าง จึงเรียกว่ามีอันจะกิน แต่ชาวชนบทส่วนใหญ่ในสังคม
ปัจจุบันกลับไม่มีที่ดินทำ�มาหากินกันทุกครัวเรือนต้องเช่า
ต้องบุกรุกที่ดินสาธารณะมีประชาชนยากจนมากขึ้น ผล
จากประชาชนยากจนกระทบไปถึงความอ่อนแอในระบบ
การเมืองการปกครองประเทศรวมทัง้ ด้านเศรษฐกิจ และยัง
เป็นสาเหตุใหญ่ทางปัญหาสังคมทีแ่ ก้ไขยากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั
เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญญาโรคเอดส์ ปัญหาโจรผูร้ า้ ยชุกชุม
ปัญหาการต้มตุ๋น หลอกหลวง ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
(อารีย์ ทองแก้ว, 2549: 30)
ประเทศไทยแม้จะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติตามที่กล่าวแล้ว แต่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ก็ มิ ไ ด้ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ว างไว้ ประชาชนยั ง ยากจนมี
ปัญหาต่างๆ ตามที่กล่าวแล้วด้วยเหตุนี้ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวจึงได้คิดค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
เป็นอยู่ของประชาชนให้มีอยู่มีกิน ไม่เป็นหนี้เป็นสินอยู่ได้
อย่างพอเพียง พระองค์จึงได้พระราชทานแนวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม่ให้ประชาชนนำ�ไปปรับใช้กับไร่นาของแต่ละคน
แต่ละพื้นที่หลังจากนั้นอีกไม่นานพระองค์ได้พระราชทาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง คือหลักพอประมาณ หลักมี
เหตุผลและหลักการมีภูมิคุ้มกัน เพื่อให้คนไทยทุกหมู่เหล่า
นำ�ไปใช้กับการดำ�เนินชีวิต
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในบริบทไทยมีพนื้ ฐานแนวคิด
จากหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ได้อัญเชิญกระแส
พระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็น
ปรัชญานำ�ทางในการบริหารและพัฒนาประเทศในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8 เป็นต้น
มา ได้คำ�นึงถึงความสำ�คัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มศี กั ยภาพ เพือ่ ให้เกิดดุลยภาพระหว่างมิตทิ างเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีม่ ลี กั ษณะไม่ขดั
แย้งแต่เกือ้ กูลกัน ทรงแนะนำ�ให้ใช้วธิ กี ารจัดการทรัพยากรที่
มีอยูอ่ ย่างเหมาะสม ด้วยหลัก “การเกษตรทฤษฎีใหม่” เน้น
การจัดสรรใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยให้มีการจัดสร้างแหล่ง
นาํ้ ในทีด่ นิ สำ�หรับทำ�การเกษตรแบบผสมผสานอย่างได้ผล
เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตัวเองได้ให้มีรายได้ไว้ใช้จ่าย
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และมีอาหารไว้บริโภคตอลดปี ซึ่งได้ดำ�เนินการอย่างแพร่
หลายในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ผลผลิตทางเกษตรกรรมและมี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สำ�หรับเกษตรกรชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงมีพระราชดำ�รัสว่า “ถึง
บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ทั้งสองอย่างนี้จะ
ทำ�ความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้อง
อดทนต้องไม่ใจร้อน” (จีรวัจน์ วงศาโรจน์, 2547: 47)
ในอดีตจนถึงปัจจุบันประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจัน
ทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 12 หมู่บ้าน
ปรากฏว่ามีเพียงหมู่บ้านเดียวคือหมู่ 12 มีการนำ�หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มาปฏิบตั บิ า้ ง แต่กย็ งั ไม่เป็นผลเท่าทีค่ วร ทัง้ นีอ้ าจเกิดปัจจัย
หลายประการเริ่มจากการไม่เข้าใจหลักปรัชญา 3 ประการ
อย่างลึกซึง้ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุมผี ล และการ
สร้างภูมคิ มุ้ กัน จึงไม่สามารถนำ�หลักปฏิบตั ไิ ปใช้ให้เกิดผลดี
ไม่ว่าเรื่องการลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้ การประหยัด การ
ดำ�รงชีวติ ทีพ่ อเหมาะรวมทัง้ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จากความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหาดัง
กล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหา
และแนวทางการแก้ปญ
ั หาการดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจัน
ทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าในท้องที่นี้มี
ปัญหาอะไรจึงทำ�ให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถนำ�หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจำ�วันและมีแนวทางใดที่
จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาปัญหาการนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาดำ�เนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บล
จันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ปัญหาการนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำ�เนินชีวิต
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ แยกตามเพศและอาชีพ
3. เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการนำ�หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำ�เนินชีวิตของประชาชนใน
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เขตเทศบาลตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์

ความสำ�คัญของการวิจัย

1. ทำ � ให้ ท ราบถึ ง ปั ญ หาการนำ � หลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาดำ � เนิ น ชี วิ ต ของประชาชนในเขต
เทศบาลตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์
2. ทำ�ให้ทราบถึงความแตกต่างทางด้านความ
คิดของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับการนำ�หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาดำ�เนินชีวิต
3. เป็นสารสนเทศในการนำ�ไปแก้ไขปรับปรุง
พัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจันทบ
เพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบข่ายของการวิจัย

1. ขอบข่ายเนื้อหา
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาปั ญ หา
และแนวทางการแก้ปญ
ั หาการดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจันทบ
เพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 6 ด้าน (กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2554: 5) ดังนี้ (1) ด้านการลดรายจ่าย (2)
ด้านการเพิม่ รายได้ (3) ด้านประหยัด (4) ด้านการดำ�รงชีวติ
(5) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และ (6) ด้านการเอื้ออาทร
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 2.1 ประชากร ได้ แ ก่ ประชาชนผู้ มี สิ ท ธิ
เลือกตั้งในเขตเทศบาลตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด
จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�นวน 25,000 คน
		 2.2 กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 2
ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบเทคนิคการสัมภาษณ์
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบกึง่ โครงสร้าง ดังนัน้ กลุม่ ตัวอย่าง
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม ดังนี้
			 2.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยกำ�หนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) ที่
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ระดับความเชื่อมั่น 95.5 % และความคลาดเคลื่อน ±5 %
(Taro Yamane; ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์, 2555: 146) ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 394 คน แล้วทำ�การสุ่มให้
กระจายในตามหมู่บ้านต่างๆ ตามสัดส่วนโดยวิธีสุ่มอย่าง
ง่าย (Sample Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก
			 2.2.2 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้สนทนากลุม่ (Focus
Group Discussion) โดยวิธเี ลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยการกำ�หนดเป็นโควตา (Quota) จากผู้นำ�
ชุมชน 10 คน คือ ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลจันทบเพชร
อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�นวน 10 หมู่บ้าน
3. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย
		 3.1 ตัวแปรอิสระ
			 3.1.1 เพศ ประกอบด้วย
			 3.1.1.1 ชาย
			 3.1.1.2 หญิง
			 3.1.2 ระดับการศึกษา แบ่งออกเป็น 6 กลุม่
ดังนี้
				 3.1.2.1 ประถมศึกษา
				 3.1.2.2 มัธยมศึกษาตอนต้น
				 3.1.2.3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
				 3.1.2.4 อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า
				 3.1.2.5 ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
				 3.1.2.6 สูงกว่าปริญญาตรี
			 3.1.3 อาชีพ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
				 3.1.3.1 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
				 พนักงานราชการ
				 3.1.3.2 เกษตรกรรม
				 3.1.3.3 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
				 3.1.3.4 รับจ้างทั่วไป
		 3.2 ตัวแปรตาม
			 3.2.1 การศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้
ปัญหาการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ใน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการลด
รายจ่าย (2) ด้านการเพิ่มรายได้ (3) ด้านประหยัด (4) ด้าน
การดำ�รงชีวิต (5) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ (6) ด้านการเอื้ออาทร

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 ประชากร ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบ
ด้วย ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตำ�บลจันทบ
เพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�นวน 25,000 คน
		 1.2 กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 2
ประเภท คือ แบบสอบถาม และเทคนิคการสัมภาษณ์โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 2 กลุ่ม
ดังนี้
			 1.2.1 กลุม่ ตัวอย่างทีต่ อบแบบสอบถาม ได้
จากการสุ่มจากประชากร โดยกำ�หนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ตามตารางของทาโรยามาเน่ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 394 คน แล้วทำ�การสุ่มให้กระจายในหมู่บ้านต่างๆ
ตามสัดส่วนโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก
			 1.2.2 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้สนทนากลุม่ (Focus
Group Discussion) โดยวิธเี ลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยการกำ�หนดเป็นโควตา (Quota) จากผู้นำ�
ชุมชน 10 คน คือ กำ�นันและผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล
จันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�นวน 10
หมู่บ้าน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยขึ้น
เอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและมีผู้เชี่ยวชาญให้คำ�แนะนำ�
ในการพัฒนาเครื่องมือแล้วนำ�เครื่องมือที่ได้ไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่บ้านหนองตาเข้ม ตำ�บลนางรอง อำ�เภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเพื่อหาค่าอำ�นาจจำ�แนก โดยการ
วิเคราะห์แบบสอบถามเป็นรายข้อ หาค่าคะแนนเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแต่ละข้อ ทั้งกลุ่มสูง
กลุ่มตํ่า ทดสอบความแตกต่างโดยใช้ t-test ที่ระดับนัย
สำ�คัญ .05 หรือ ถ้าค่า t มีค่า 1.75 ขึ้นไป ถือว่ามีอำ�นาจ
จำ�แนกสูง ผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์ทุกข้อ โดยมีค่าอำ�นาจ
จำ�แนกอยู่ระหว่าง 1.77 ถึง 7.12 แล้วนำ�มาวิเคราะห์หา
ค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถาม ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ
0.9608 สำ�หรับแบบสัมภาษณ์มลี กั ษณะแบบกึง่ มีโครงสร้าง

114 รมยสาร
โดยกำ�หนดหัวข้อไว้กว้างๆ เกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาตนเองและข้อเสนอแนะ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั
ได้ ข อหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
บุรีรัมย์ ส่งถึงตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรรี มั ย์ เพือ่ ขอความร่วมมือและความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ไปเก็บข้อมูลด้วยตนเอง แบบสอบถาม
จำ�นวน 394 ฉบับ เก็บรวบรวมได้จ�ำ นวน 394 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 สำ�หรับการใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้
ดำ�เนินการสนทนากลุ่มด้วยตนเองโดยการบันทึกเทป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
เมื่อดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในการจัด
กระทำ�ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการ ดังนี้
		 4.1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
(Percentage)
		 4.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ปญ
ั หาการนำ�
หลักปรัชญามาใช้กบั การดำ�เนินชีวติ ของประชาชนด้วยการ
หาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยแยกเป็นรายข้อ รายด้าน และโดยภาพรวม
นำ�เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำ�อธิบาย
		 4.3 เปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการ
แก้ ปั ญ หาการนำ � หลั ก ปรั ช ญามาใช้ กั บ การดำ � เนิ น ชี วิ ต
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�แนกตามเพศ วิเคราะห์โดยใช้
ค่าสถิติ t-test Independent
		 4.4 เปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการ
แก้ ปั ญ หาการนำ � หลั ก ปรั ช ญามาใช้ กั บ การดำ � เนิ น ชี วิ ต
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์ จำ�แนกตามระดับการศึกษา และ
อาชีพ วิเคราะห์โดยใช้ F-test เมือ่ พบความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยในแต่ละด้าน จะทำ�การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธี
การของเชฟเฟ (Scheffe’s Method)
		 4.5 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์
โดยวิธอี ปุ มาน โดยนำ�ประเด็นย่อยมาพิจารณาคล้ายคลึงกัน
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ความแตกต่างกันและความสัมพันธ์กันเพื่อหาข้อสรุป

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยการศึกษาปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ปัญหาการดำ�เนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาล
ตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์ โดยภาพ
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นกัน โดยเรียงลำ�ดับจากด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาตํ่าได้ดังนี้ ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการ
ลดรายจ่าย ด้านความเอือ้ อาทร ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ด้านการดำ�รงชีวิต และด้านการประหยัด
ตามลำ�ดับ
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหา
และแนวทางการแก้ปญ
ั หาการดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจันทบ
เพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์ โดยจำ�แนกตามเพศ
โดยภาพรวมและรายด้าน ทัง้ โดยภาพรวมและรายด้านแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหา
และแนวทางการแก้ปญ
ั หาการดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจัน
ทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจำ�แนกตาม
ระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ทัง้ โดยภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับปัญหา
และแนวทางการแก้ปญ
ั หาการดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจัน
ทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจำ�แนกตาม
อาชีพโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านที่ 4 แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
5. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากการสนทนา
กลุ่ม
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		 5.1 ด้านการเพิ่มรายได้ ควรมีการเพิ่มราย
ได้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการ
ประกอบอาชีพเสริมจากการทำ�ไร่ท�ำ นา เช่น กลุม่ สตรีอาสา
กลุม่ นาํ้ หมัก เป็นต้น ดำ�รงชีวติ อย่างพออยูพ่ อกินตามฐานะ
ของตนเอง
		 5.2 ด้านการลดรายจ่าย เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักผลไม้ไว้บริโภคใน
ครัวเรือน และที่เหลือก็ควรจะนำ�ไปขาย มีการส่งเสริม
รายได้ในครัวเรือน ควรมีการส่งเสริมการแปรรูป และ
ถนอมอาหาร เช่น พริกแห้ง มะนาวดอง กล้วยตาก ไข่
เค็ม กระเทียมดอง ผักดอง นํ้าพริก เครื่องแกง การจักสาน
หัตถกรรม เป็นต้น
		 5.3 ด้านการประหยัด ควรมีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีการออมเงินสัจจะเพิ่มขึ้น การไม่เที่ยวเตร่ การ
ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า การไม่กินอาหารเกินความจำ�เป็น
เกินความพอดี ไม่เล่นการพนัน เล่นหวย ควรยึดความ
ประหยัด ลดละความฟุ่มเฟือยในการดำ�รงชีพอย่างจริงจัง
		 5.4 ด้านการดำ�รงชีวิต การดำ�รงชีวิตควร
ส่งเสริมการมีแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้ในด้านการประกอบ
อาชีพ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหาร
จัดการเงินทุน ด้านการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำ�ไร่
ผัก พริก มะพร้าว มะนาว ถั่วฝักยาว แตงร้าน ซึ่งคนใน
ชุมชนสามารถเรียนรู้ ปฏิบัติ และนำ�ไปใช้ได้
		 5.5 ด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้เพือ่ ทดแทนทีไ่ ด้
ใช้ไป การปลูกต้นไม้รมิ สันเขือ่ น ริมคลองตลอดแนว และให้
ประชาชนช่วยกันดูแลต้นนํ้าและลำ�ธาร เพื่อเป็นการรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอ
		 5.6 ด้านความเอื้ออาทร มีการจัดกิจกรรมให้
กับผูส้ งู อายุได้มคี วามสุขโดยให้ลกู หลานได้เข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมๆ กัน เช่น การรดนาํ้ ขอพรผูส้ งู อายุในวันสงกรานต์ทกุ
ปี การดำ�รงชีวติ บนพืน้ ฐานของการรูจ้ กั ตนเอง การคิดพึง่ พา
ตนเอง การดูแลตนเอง และพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน อย่าง
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่กัน และชุมชนมีการจัดสวัสดิการให้กับคน
ด้อยโอกาส

อภิปรายผล

จากการศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางการแก้
ปัญหาการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการเพิ่มราย
ได้ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการประหยัด ด้านการดำ�รง
ชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และด้านความเอื้ออาทร มีประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยจะขอ
อภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนในเขต
เทศบาลตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรรี มั ย์
มีปญ
ั หาการดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการลดรายจ่าย ด้านการประหยัด
ด้านการดำ�รงชีวิต ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และด้านความเอื้ออาทร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับ ปานกลาง และมีประเด็นปัญหาการดำ�เนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่าเฉลี่ยสูงๆ ได้แก่
มีปัญหาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจำ�หน่ายเพื่อ
เพิ่มรายได้ มีปัญหาในการนำ�สิ่งของที่ใช้แล้วมาประยุกต์
ใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีปัญหาในการออมทรัพย์
ในครัวเรือน มีปัญหาในการศึกษาหาความรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์
อินเทอร์เน็ต มีปัญหาในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้
ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชนสูงสุด และมีปัญหาในการ
แนะนำ�การทำ�เกษตรผสมผสานในชุมชนให้ผทู้ สี่ นใจและคน
รุ่นใหม่นำ�ไปปฏิบัติ ผลวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของธนา
วุฒิ พิมพ์กิ และจันทนา ฤทธิส์ มบูรณ์ (2553 : 95) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
วิจยั เรือ่ ง การประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำ�ริเศรษฐกิจพอ
เพียงกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาวิจยั
พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มตัวอย่างอาชีพ
บริการ กลุ่มตัวอย่างอาชีพรับราชการ และกลุ่มตัวอย่าง
อาชีพการพาณิชย์ มีระดับการประยุกต์ใช้หลักการจัดการ
ตามแนวพระราชดำ�ริเศรษฐกิจพอเพียงไม่แตกต่างกันโดย
มีการรวมอยู่ในระดับปานกลาง
2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปราย
ได้ ดังนี้
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		 2.1 จากผลการวิจัย พบว่าปัญหาการดำ�เนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเพิ่มราย
ได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
ว่ า มี ปั ญ หาการแปรรู ป ผลผลิ ต ทางการเกษตรจำ � หน่ า ย
เพื่อเพิ่มรายได้ เนื่องจากปัจจุบันการประกอบอาชีพทาง
ด้านการเกษตรมีมากมายหลายอาชีพ ซึ่งมีทั้งอาชีพหลัก
และอาชีพรอง ซึ่งประชาชนในตำ�บลจันทบเพชรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพหลักในการทำ�นา หลังจากพ้นฤดูทำ�นา
ประชาชนก็จะว่างงาน ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วันชัย พละไกร (2550: 134 - 135) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำ�เร็จของหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศกึ ษาบ้านตำ�แย ตำ�บลม่วงสามสิบ
อำ�เภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ในด้านการเพิ่มรายได้ พบว่า ประชาชนมีการจัดตั้ง
กลุ่มทางการเกษตรและกลุ่มอาชีพอื่นๆ ถึง 13 กลุ่มอาชีพ
ทำ�ให้ราษฎรไม่มีการว่างงาน ทำ�ให้มีรายได้เพิ่มจากอาชีพ
ทำ�นาเดิมจึงทำ�ให้ประชาชนมีรายได้สามารถยังชีพได้อย่าง
สุขสบายพอสมควร
		 2.2 จากผลการวิจัย พบว่าปัญหาการดำ�เนิน
ชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการลดรายจ่าย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
มีปัญหาผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ใช้เองในครัวเรือน เช่น
นาํ้ ยาล้างจาน มีปญ
ั หาในการนำ�สิง่ ของทีใ่ ช้แล้วมาประยุกต์
ใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรมีการฝึกอบรมและ
การปฏิบัติการในการผลิตนํ้ายาล้างจาน โดยใช้มะกรูดเป็น
วัตถุดิบหลักซึ่งสามารถจัดหาได้ภายในหมู่บ้านการดำ�เนิน
กิจกรรมตามแผนใช้กระบวนการกลุม่ ในการดำ�เนินการ ผล
การวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องแนวคิดของ สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์
(2544: 69) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีใหม่ (New Theory Farming)
เป็นพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ เกีย่ ว
กับเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ทรงพระราชทานเนื่องในวโรกาส
ต่างๆ เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินถือ
ครองประมาณ 10-15 ไร่ สามารถมีนํ้าใช้เพื่อการเกษตร
อย่างพอเพียงตลอดปี และใช้นํ้ากับที่ดินให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เพื่อให้มีกินตามอัตภาพ คือ ไม่ได้รวยมาก แต่พอกิน
ไม่อดอยาก มีความพอเพียงและพึ่งพาตนเอง
		 2.3 จากผลการวิจัย พบว่าปัญหาการดำ�เนิน
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ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการประหยัด
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่ามี
ปัญหาในการออมทรัพย์ในครัวเรือน การใช้ไฟฟ้าและเครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ซึ่งจะต้องมีนโยบายช่วยสนับสนุน
ให้เกิดประชาชนมีการออมในชุมชน เพื่อให้การเก็บออม
เกิดขึ้น เป็นทั้งแหล่งการออมและแหล่งการกู้ยืมที่ช่วยให้
ดอกเบี้ยไม่ตกไปสู่เจ้าหนี้นอกระบบที่อัตราดอกเบี้ยสูง แต่
จะเป็นดอกผลให้กับชุมชน สมาชิก และสามารถช่วยเป็น
สวัสดิการให้กับชุมชน ฝึกให้ประชาชนเหล่านี้ฝากเงินกับ
องค์กรทางการเงินชุมชนที่ใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไกลๆ
เช่น กองทุนสัจจะออมทรัพย์ หรือธนาคารหมู่บ้านที่มีอยู่
ทัว่ ไปในชนบท ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องแนวคิดของอำ�
พล เสนาณรงค์ (2541: 5-6) ทีไ่ ด้กล่าวว่า เกษตรกรรายย่อย
ฐานะค่อนข้างยากจนมีสมาชิกในครอบครัวปานกลาง 5 - 6
คน อยู่ในเขตใช้นํ้าฝน หากมีแหล่งนํ้าเสริมสามารถปลูกพืช
ผักสวนครัว เลีย้ งเป็ดเลีย้ งไก่ท�ำ ไร่ท�ำ นา มีผลผลิตดีมรี ายได้
ส่งบุตรหลานเรียนหนังสือได้รวมทัง้ การรักษาพยาบาลต้อง
ใช้จ่ายอย่างประหยัด
		 2.4 จากผลการวิจัย พบว่าปัญหาการดำ�เนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการดำ�รงชีวิต
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
มีปัญหาในการศึกษาหาความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต
ซึง่ สาเหตุทแี่ นวทางการดำ�รงชีวติ อย่างพอเพียง ได้ถกู กล่าว
ถึงอย่างกว้างขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการดำ�รงชีวติ ของ
ประชาชนในปัจจุบนั ได้ถกู ปลูกฝัง สร้างหรือกระตุน้ ให้เกิด
การใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่า
ปัจจัยในการดำ�รงชีวติ เช่น การบริโภคเกินตัว ความบันเทิง
หลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตาม
แฟชัน่ การพนันหรือเสีย่ งโชค เป็นต้น จนทำ�ให้ไม่มเี งินเพียง
พอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการ
กู้หนี้ยืมสิน จึงเกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถหลุด
ออกมาได้ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแนวทางในการดำ�รงชีวิต ผล
การวิจัยดังกล่าวสอดคล้องแนวคิดของ วิทยากร เชียงกูล
(2545: 9) ทีไ่ ด้กล่าวถึงเรือ่ งของกิจกรรม และความสัมพันธ์
ของคนในด้านการผลิตและบริการ และการกระจายหรือ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการ
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การบริโภคที่จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิตของตนเอง ครอบครัว
และสมาชิกในชุมชน ดังนั้น เศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องของการ
พัฒนาการผลิตเพื่อผลิตสินค้าและบริการให้ได้มากที่สุด
เพื่อตอบสนองความอยู่ดีกินดีหรืออยู่เย็นเป็นสุขของคน
ส่วนใหญ่เป็นหลัก และสอดคล้องกับแนวคิดของ วรลักษณ์
จรัญรักษ์ (2551: 111) ที่ได้กล่าวว่าหน่วยเศรษฐกิจและ
หน่วยธุรกิจรวมตัวกัน เพื่อดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายใต้รูปแบบของการปกครอง จารีต ประเพณี สังคม
วัฒนธรรม แต่ละประเทศมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยตัดสิน
ปัญหาพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ ออกระเบียบ หรือข้อ
บังคับ มีวิธีการควบคุมการดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ให้เหมาะสม และเป็นผลดีต่อ
		 2.5 จากผลการวิ จั ย พบว่ า ปั ญ หาการ
ดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ามีปัญหา
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชนอย่ า งคุ้ ม ค่ า และ
เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ซึ่ ง หากไม่ มี แ ผนการดำ � เนิ น งานที่
เหมาะสมแล้วจะทำ�ให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มี
สภาพเสื่อมโทรมลง และยังก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศได้ในที่สุด ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นวิธีการทำ�นุบำ�รุง ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ดีขึ้นในด้านต่างๆ โดยเน้นงานด้าน
การอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูสภาพสิง่ แวดล้อม ผลการวิจยั ดังกล่าว
สอดคล้องแนวคิดของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549: 11) ที่ได้กล่าวว่าการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณเริ่มมีข้อจำ�กัดมาก
ขึ้น จากข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน
ราคาถูกที่กำ�ลังหมดลงอย่างรวดเร็ว ขณะที่การอาศัยทุน
จากต่างประเทศมีบทบาทช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ในอดีตเริ่มมีข้อจำ�กัดจากการเคลื่อนย้าย
ทุนไปสู่ประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงกว่าจะเป็น
ข้อจำ�กัดต่อการระดมทุนของประเทศ ประเทศไทยจึง
ต้องปรับตัวให้ทัน โดยต้องมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพมากขึ้น รวมทั้งเรื่องพัฒนาคน
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การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นรากฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวมให้เกิดความสมดุล รู้คุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติวา่ เป็นสิง่ ทีห่ ายากไม่สามารถสร้าง
ทดแทนได้งา่ ย ต้องสอนให้ลกู หลานรูจ้ กั ใช้อย่างคุม้ ค่าอย่าง
ทะนุถนอมให้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ต่อไป
		 2.6 จากผลการวิจัย พบว่าปัญหาการดำ�เนิน
ชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความเอือ้ อาทร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
มีปัญหาในการแนะนำ�การทำ�เกษตรผสมผสานในชุมชนให้
ผูส้ นใจและคนรุน่ ใหม่น�ำ ไปปฏิบตั ิ ควรมีการรวมกลุม่ เพือ่ ทำ�
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากความรักและเอื้ออาทรต่อกัน เช่น
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด การนิมนต์พระให้มาช่วยสอน
จริยธรรมและศีลธรรมในโรงเรียนในชุมชน การรวมกลุ่ม
เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน การจัดตั้งร้านค้าชุมชน การจัดทำ�แผน
แม่บทชุมชน การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ การจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการ การรวมกลุ่มอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การรวมกลุ่มทำ�ขนมของแม่บ้าน หรือรวมกลุ่ม
เพื่อปลูกพืชผักสวนครัว บนพื้นฐานของการปลูกฝังสมาชิก
ในชุมชนให้มคี วามเอือ้ อาทรต่อกันมากกว่าคำ�นึงถึงวัตถุเงิน
ทอง มีความคิดที่จะแจกจ่ายแบ่งปันให้ผู้อื่น ทั้งยังจะทำ�ให้
ได้เพือ่ นและเกิดเป็นวัฒนธรรมทีด่ ที จี่ ะช่วยลดความเห็นแก่
ตัว และสร้างความพอเพียงให้เกิดขึน้ ในจิตใจ ผลการวิจยั ดัง
กล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ สุดใจ ทูลพานิชย์กจิ (2546:
4-5) ที่ได้กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจมีความสำ�คัญต่อ
ทุกประเทศ นอกจากทำ�ให้ประเทศมีอัตราการเจริญเติบโต
แล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในช่วยสร้างความสัมพันธ์ ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีการพัฒนา
เศรษฐกิจดี ให้ความช่วยเหลือประเทศกำ�ลังพัฒนา ใน
การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ทั้งด้านเงิน
ทุน เทคโนโลยี การค้า เป็นต้น ทำ�ให้ประเทศด้อยพัฒนา
ได้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ดีขึ้น นอกจากนี้ ผลจากการ
ให้ความช่วยเหลือให้ความร่วมมือกัน ช่วยก่อให้เกิดความ
สงบสุข ลดปัญหาความขัดแย้งบางส่วนลงได้ทำ�ให้ชุมชนมี
ความรักสามัคคี สนิทสนมกลมเกลียวกัน มีความรู้สึกต่อ
กันเหมือนญาติพี่น้อง
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3. การเปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงจำ�แนกตามเพศ จำ�แนกตามระดับการศึกษา และ
จำ�แนกตามอาชีพ
		 3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและ
แนวทางการแก้ปัญหาการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จำ�แนกตามเพศ ในเขตเทศบาลตำ�บลจัน
ทบเพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�แนกตามเพศ
ทั้งโดยภาพรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลวิจัยครั้งนี้
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ การทีไ่ ด้ขอ้ สรุปเช่นนีอ้ าจ
เป็นเพราะว่าเพศชายและเพศหญิงมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
มาใช้ในชุมชนในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง
แสดงว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจันทบเพชร อำ�เภอ
บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งเพศชายและเพศหญิงนำ�หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในระดับเดียวกัน ผล
การวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ สถิต กองคำ�
(2544:19) ที่กล่าวถึงปัจจัยการบริหาร คือ คน ปัจจัยพื้น
ฐานที่ใช้ในการบริหารทั่วไป และเป็นที่ยอมรับกันว่าปัจจัย
การบริหาร ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ
		 3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการแก้ปญ
ั หาการ
ดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำ�แนกตาม
ระดับการศึกษาทัง้ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ผลวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ การที่ได้ข้อ
สรุปเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนที่มีการระดับการ
ศึกษาที่แตกต่างกัน มีการนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงมาใช้ในชุมชนไม่แตกต่างกันทั้งในภาพรวมและราย
ด้าน เนื่องจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่
สามารถทำ�ความเข้าใจได้ง่าย ไม่จำ�กัดการศึกษา ขึ้นอยู่กับ
การปฏิบตั ขิ องแต่ละคนตามความเหมาะสม ผลการวิจยั ดัง
กล่าวสอดคล้องกับงานแนวคิดของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549: 11) ที่
ได้กล่าวว่า สมรรถนะทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมาลดลงอย่างต่อ
เนื่อง ประสิทธิภาพการผลิตปรับตัวได้ช้า เนื่องจากความ
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ล้าหลังในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการพึ่งพา
ต่างประเทศสูงทั้งในเรื่องวัตถุดิบ เงินทุน เทคโนโลยีและ
ตลาด ขณะทีแ่ รงงานไทยจำ�นวนมากมีการศึกษาเพียงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และไม่ได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตที่
เปลี่ยนแปลงไปอีกทั้งความสามารถในการบริหารจัดการ
ธุรกิจยังด้อยประสิทธิภาพ
		 3.3 ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการแก้ปญ
ั หาการ
ดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำ�แนกตาม
ระดับอาชีพ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการดำ�รงชีวิต แตกต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ส่วนด้านอืน่ ๆ ไม่แตกต่างกัน ซึง่
ผลวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ การที่ได้ข้อ
สรุปเช่นนีอ้ าจเป็นเพราะว่า ด้านการดำ�รงชีวติ ประชาชนจะ
มีปญ
ั หาในการศึกษาหาความรูข้ อ้ มูลข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ ง
เศรษฐกิจพอเพียงทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต
ในระดับปานกลางกับการนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพี ย งมาใช้ ใ นชุ ม ชนทั้ ง ภาพรวมและรายด้ า นการรั บ รู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์
อินเทอร์เน็ต กับการนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในชุมชนในภาพรวม และด้านการประยุกต์ใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน เนื่องจากสื่อเหล่านี้มีความหลากหลายย่อมเข้า
ถึงประชาชนได้อย่างทัว่ ถึงมากกว่าการใช้สอื่ เพียงชนิดเดียว
4. ข้ อ เสนอแนะ และความคิ ด เห็ น จากการ
สนทนากลุ่ม
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารสนทนากลุม่ แบบกึง่ มีโครงสร้างโดย
กำ�หนดหัวข้อไว้กว้างๆ ปรากฏว่ามีขอ้ ค้นพบทีน่ า่ สนใจคือ
		 4.1 ด้านการเพิ่มรายได้ ควรมีการเพิ่มราย
ได้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการ
ประกอบอาชีพเสริมจากการทำ�ไร่ท�ำ นา เช่น กลุม่ สตรีอาสา
กลุม่ นาํ้ หมัก เป็นต้น ดำ�รงชีวติ อย่างพออยูพ่ อกินตามฐานะ
ของตนเอง ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของ สนธยา พลศรี
(2547: 59-60) ที่กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจ หมายถึง
การสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการ
เพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ ทั้งภาค
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การเพิ่มรายได้รวมของ

ROMMAYASAN 119

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

ประชากร การเพิ่มรายได้ต่อหัว การกระจายรายได้อย่าง
เสมอภาค
		 4.2 ด้านการลดรายจ่าย เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกผักผลไม้ไว้บริโภคใน
ครัวเรือน และที่เหลือก็ควรจะนำ�ไปขาย มีการส่งเสริมราย
ได้ในครัวเรือน ควรมีการส่งเสริมการแปรรูป และถนอม
อาหาร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงมหาดไทย
(2549: 4) ที่ได้อธิบายว่า นโยบายการดำ�เนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้แต่ละ
จังหวัด ดำ�เนินการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้
เกิดเป็นรูปธรรม เบื้องต้นให้คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียงละ 1 จังหวัด การขับเคลือ่ นจะเป็นไปในลักษณะเครือ
ข่าย และระดมพลังจากทุกภาคส่วน
		 4.3 ด้านการประหยัด ควรมีการส่งเสริมให้
ประชาชนมีการออมเงินในลักษณะกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
เพิม่ ขึน้ ในหมูบ่ า้ น การไม่สบู บุหรีด่ ม่ื เหล้า การไม่กนิ อาหาร
เกินความจำ�เป็นเกินความพอดี ควรยึดความประหยัด ลดละ
ความฟุ่มเฟือยในการดำ�รงชีพอย่างจริงจัง ซึ่งจะสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมา
จากพระราชดำ�ริจงั หวัดสกลนคร (2555: 13) ทีไ่ ด้กล่าวว่า
จากพระราชดำ�รัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทีไ่ ด้
พระราชทาน ในวโรกาสต่างๆ นัน้ ทำ�ให้ประชาชนพออยูพ่ อ
กินสมควรแก่อตั ภาพในระดับทีป่ ระหยัดไม่อดอยาก และเลีย้ ง
ตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
		 4.4 ด้านการดำ�รงชีวิต การดำ�รงชีวิตควร
ส่งเสริมการมีแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้ในด้านการประกอบ
อาชีพ ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการบริหาร
จัดการเงินทุน ด้านการผลิตปุย๋ หมักชีวภาพ ซึง่ จะสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ณัฐนันท์ หอมวิเศษวงศา (2547: 2 - 13) ที่
ได้กล่าวว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน ตามความเป็น
ไปได้ของโครงการที่ขอต่อรัฐบาล โดยไม่เหลื่อมลํ้าระหว่าง
คนจนและคนรวยทุกคน
		 4.5 ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและสิ่ ง
แวดล้อม ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้เพื่อทดแทนที่ได้
ใช้ไป การปลูกต้นไม้รมิ สันเขือ่ น ริมคลองตลอดแนว และให้
ประชาชนช่วยกันดูแลต้นนํ้าและลำ�ธาร เพื่อเป็นการรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิด

ของ กรมวิชาการ (2542: คำ�นำ�) ทีส่ รุปว่า ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง แนวทางสำ�คัญในการบริหารจัดการทีด่ นิ
และนาํ้ เพือ่ การเกษตรขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวม
ทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองของเกษตรกรอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ และพัฒนาให้เกิดการพึ่งพาตนเอง
4.6 ด้านเอื้ออาทร มีการจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุได้มีความสุขโดยให้ลูกหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมๆ กัน เช่น การรดนํ้าขอพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์
ทุกปี การดำ�รงชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง การคิด
พึง่ พาตนเอง การดูแลตนเอง และพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
อย่างเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่กนั และชุมชนมีการจัดสวัสดิการให้กบั
คนด้อยโอกาส ซึง่ จะสอดคล้องกับแนวคิดของ มิง่ หมาย มุง่
มาจน (2552: 10) ที่กล่าวว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง
แนวทางและหลักการปฏิบตั ทิ พ่ี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ
ประกอบด้วย คุณธรรม จริยธรรม เป็นสิ่งสำ�คัญที่มีพื้นฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย ซึ่งสามารถนำ�ไปใช้ได้
ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นปัญหา
และแนวทางการแก้ปญ
ั หาการดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลจันทบ
เพชร อำ�เภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทาง
ในดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น ดังต่อไปนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้
		 1.1 ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง
การแก้ปัญหาการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านการเพิ่มรายได้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
ปัญหาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจำ�หน่ายเพื่อเพิ่ม
รายได้ ดังนั้นเทศบาลตำ�บลจันทบเพชรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ควรทำ�หน้าที่ในการจัดเก็บรายได้หาทุนทรัพย์ด้วยวิธีการ
อื่นที่จะนำ�มาซื้อเครื่องมือการแปรรูปทางการเกษตรให้
สอดคล้องกับพืชผลทางการเกษตรในเขตพื้นที่เพื่อสร้าง
แนวทางแก่เกษตรกรซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงภายในพื้นที่
กำ�หนดอัตราภาษี และค่าธรรมเนียมให้มคี วามยืดหยุน่ ตาม
ความเหมาะสมขององค์ปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ละประเภท
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ภายใต้กรอบกฎหมายที่รัฐบาลกำ�หนดให้
		 1.2 ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง
การแก้ปัญหาการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านการลดรายจ่าย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
ปัญหาผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ใช้เองในครัวเรือน เช่น
นํ้ายาล้างจาน ดังนั้น เทศบาลตำ�บลจันทบเพชร และผู้ที่
เกี่ยวข้องควรหางานในรูปแบบของเครือข่ายและวางแผน
งานร่วมกันโดยไม่แยกส่วนกันในการพัฒนาชุมชนเป็นไป
อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้น
ตั้งแต่การสร้างความตระหนักและความเข้าใจให้แก่ชุมชน
ถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำ�ปรัชญาเศรษฐกิจ
ไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำ�วันอย่างเป็นรูปธรรมเริ่มต้น
ตัง้ แต่การทำ�บัญชีครัวเรือนไปสูก่ ารกำ�หนดกิจกรรมลดราย
จ่ายและเพิม่ รายได้อย่างต่อเนือ่ งอย่างจริงจัง ทำ�หน้าทีเ่ ป็น
พีเ่ ลีย้ งให้แก่ชมุ ชน และพยายามผลักดันให้ชมุ ชนสร้างความ
เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
		 1.3 ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง
การแก้ปญ
ั หาการดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในด้านการประหยัด ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ มีปญ
ั หา
ในการออมทรัพย์ในครัวเรือน ดังนั้นเทศบาลตำ�บลจันทบ
เพชรและผูท้ เี่ กีย่ วข้องควรส่งเสริมให้ประชาชนรูจ้ กั เก็บออม
ถนอมใช้ทรัพย์สนิ สิง่ ของให้เกิดประโยชน์คมุ้ ค่า ไม่ฟมุ่ เฟือย
ฟุง้ เฟ้อ ผูท้ มี่ คี วามประหยัด คือ ผูท้ ดี่ �ำ เนินชีวติ เรียบง่าย รูจ้ กั
ฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซือ้ เก็บออม ถนอม
ใช้ทรัพย์สนิ สิง่ ของอย่างคุม้ ค่า รูจ้ กั ทำ�บัญชีรายรับ-รายจ่าย
ของตนเองอยูเ่ สมอ การประหยัดและอดออมเป็นหัวใจของ
การตั้งหลักตั้งฐานให้มั่นคง คนที่จะเรียกได้ว่า รู้จักหา รู้จัก
ใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น ใช้เงินเป็น เป็นคนทำ�มาหากินที่ดี
ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สมบัติเป็นประโยชน์
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง
		 1.4 ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง
การแก้ปญ
ั หาการดำ�เนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในด้านการดำ�รงชีวติ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ มีปญ
ั หา
ในการศึกษาหาความรูข้ อ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับเรือ่ งเศรษฐกิจ
พอเพียงทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ดังนั้น
เทศบาลตำ�บลจันทบเพชร และผูท้ เี่ กีย่ วข้องควรต้องส่งเสริม
ให้มีความรอบรู้เปิดโอกาสให้มีการอบรมพัฒนาทักษะด้าน
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ต่างๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
เช่น ระเบียบวินยั สัมมาคารวะ ซือ่ สัตย์สจุ ริต กตัญญูกตเวที
ขยันหมัน่ เพียร อดทน สนใจใฝ่รู้ และจิตสำ�นึกในการทำ�คุณ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีการเผยแพร่การประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษาโดยจัด
ทำ�สื่อรูปแบบต่างๆ ประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งในสถานศึกษาและหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่สนใจและ
มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการจัดการ
ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
		 1.5 ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและ
แนวทางการแก้ปัญหาการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ มี ปั ญ หา
ในการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู่ ใ นชุ ม ชนอย่ า งคุ้ ม ค่ า
และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ดั ง นั้ น เทศบาลตำ � บลจั น ทบ
เพชรและผู้ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งควรจั ด ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมบริการและองค์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดตั้งฐาน
มูลสารสนเทศของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหาร
งานและดำ�เนินการด้านอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดล้อมในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
		 1.6 ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง
การแก้ปัญหาการดำ�เนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในด้านการเอื้ออาทร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
ปัญหาในการแนะนำ�การทำ�เกษตรผสมผสานในชุมชนให้
ผู้ที่สนใจและคนรุ่นใหม่นำ�ไปปฏิบัติ อื่น ดังนั้นเทศบาล
ตำ�บลจันทบเพชรและผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีความตั้งอยู่บน
พื้นฐานของ การมีความเมตตา ความเอื้ออาทร และความ
สามัคคีของสมาชิกในชุมชน ในการร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อ
ประกอบอาชีพต่างๆ ให้บรรลุผลสำ�เร็จ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จึงมิได้หมายถึงรายได้ แต่เพียงมิติเดียว หากแต่ยังรวมถึง
ประโยชน์ในมิติอื่นๆ ด้วย ได้แก่ การสร้างความมั่นคง ให้
กับสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน ความสามารถในการ
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อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ของชุมชน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมทั้งการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการศึกษาพัฒนาความเข้มแข็งของการรวมกลุ่มอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน
		 2.2 ควรมีการศึกษาและพัฒนาแนวทางและรูปแบบการแปลงเงินออม สูโ่ ครงการหรือกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อชุมชนในส่วนรวม
		 2.3 ควรศึกษารูปแบบการนำ�ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วันในสังคมเมือง
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิงวิพากษ์ลักษณะการใช้ การปรับเปลี่ยนคำ� และการนิยามความหมาย
ของคำ�ศัพท์ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 โดยนำ�ข้อมูลมาศึกษาเปรียบเทียบกับพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542 ผลการวิจัย พบว่า พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 แตก
ต่างจากฉบับอืน่ ด้านการปรับเปลีย่ นคำ�ตัง้ แบบการเพิม่ คำ�ย่อยหรือคำ�อนุพจน์ การตัดตัวอย่างบทนิยาม การอ้างอิงคำ�ศัพท์
การอธิบายคำ�ศัพท์ การปรับเปลีย่ นคำ�ตัง้ การเติมคำ�ท้ายพยางค์ และการสูญคำ�ตัง้ ด้านการนิยามความหมาย พบการนิยาม
ความหมายแบบกว้าง การนิยามความหมายแบบแคบเข้า การนิยามความหมายแบบย้ายที่ และการนิยามความหมายแบบ
แตกต่างไปจากเดิม
คำ�สำ�คัญ: การศึกษาเชิงวิพากษ์, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, การปรับเปลี่ยนคำ�, การปรับเปลี่ยนความหมาย
และการสูญคำ�

Abstract

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

พจนานุกรมจัดเป็นหนังสืออ้างอิง หรือ Reference Book เป็นหนังสือทีร่ วบรวมคำ�ในภาษาใดภาษาหนึง่
โดยเรียงลำ�ดับคำ�ตามตัวอักษร แล้วให้ความรู้หรือความ
หมายของคำ�นั้นๆ เพียงสั้น ๆ และบอกประวัติที่มาของคำ�
บอกวิธีการเขียน สะกด การันต์ การออกเสียงอ่าน
พจนานุ ก รมเริ่ ม มี ใช้ ใ นยุ ค กลางราวศตวรรษ
ที่ 16 มีรากคำ�มาจากศัพท์ภาษาละติน คือคำ�ว่า dictio,
dictionarium หลังจากศตวรรษที่ 18 พจนานุกรมได้
รับความสนใจและถูกพัฒนาให้ก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน
พจนานุกรมจึงเปรียบเสมือนบันทึกความปรับเปลี่ยนของ
ภาษา เพราะทุกภาษานั้นมีชีวิต มีความปรับเปลี่ยนตลอด
เวลาไม่เคยหยุดนิ่งตามอิทธิพลต่าง ๆ ในสังคม วัฒนธรรม
การเมือง การศึกษา การใช้ภาษาในยุคหนึ่งอาจมีการปรับ
เปลี่ยนไปจากแบบเดิมที่เคยใช้มา แต่ความต้องการของผู้
ใช้พจนานุกรมไม่เคยเปลี่ยนไป จึงมีการสร้างพจนานุกรม
ใหม่ขึ้นตลอดเวลา แต่ยังต้องคงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะ
ทีส่ �ำ คัญของความเป็นพจนานุกรมเอาไว้อย่างครบถ้วนเสมอ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีจำ�นวน 4 ฉบับ
ได้แก่ คือ ฉบับ พ.ศ. 2493 ฉบับ พ.ศ. 2525 ฉบับ พ.ศ.
2542 และฉบับปี พ.ศ. 2554 จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.
2493 จนมีผู้เรียกพจนานุกรมฉบับนั้นว่า พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 จัดทำ�ขึ้นเพื่อ เชิดชู
เกียรติราชบัณฑิต และใช้แทนปทานุกรมเดิมที่ออกใช้ใน
ราชการ พ.ศ. 2470 โดยกระทรวงธรรมการเป็นผู้ดูแล
มีความบกพร่องในเรื่องของคำ�ศัพท์และความหมายอยู่
มาก ประกอบกับราชบัณฑิตยสถานมีปราชญ์ราชบัณฑิต
อยู่มาก กระทรวงธรรมการ จึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อขอความเห็นชอบให้โอนงานชำ�ระปทานุกรมไปขึ้นกับ
ราชบัณฑิตยสถานแทน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากปทานุกรม
มาเป็ น พจนานุ ก รม เพราะกิ น ความหมายกว้ า ง และ
ครอบคลุมถึงการรวบรวมคำ�ทั้งหมดที่มีอยู่ในภาษานั้น ๆ
(สาโรจน์ มณีรัตน์, 2546)
พจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.
2525 จัดพิมพ์ในสมัยของ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายก
รั ฐ มนตรี ใ นสมั ย นั้ น โดยให้ป รับ ปรุงพจนานุก รม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ซึ่งใช้มานานถึง 27 ปี และ
เป็นการจัดทำ�ขึ้นเพื่องานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200
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ปี ในปี พ.ศ. 2525 ต่อมาราชบัณฑิตต้องการปรับปรุง
พจนานุกรมอีกครัง้ จึงต้องการให้พจนานุกรมทีจ่ ะสร้างใหม่
เป็นพจนานุกรมทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี งคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ภูมพิ ลอดุลยเดช ในปี พ.ศ. 2542 จึงได้เกิดพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ขึ้น
แ ล ะ ใ น ปี เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ พ ร ะ บ า ท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ราชบัณฑิตจึง
จัดสร้างพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
โดยศาสตราจารย์พิเศษจำ�นงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต
เป็นประธานคณะกรรมการชำ�ระ มีการเพิม่ จำ�นวนคำ�ศัพท์
ขึน้ จำ�นวนมาก โดยเฉพาะการเพิม่ คำ�ศัพท์เกีย่ วข้องกับการ
พัฒนาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ เช่น คำ�ว่า
แกล้งดิน แก้มลิง กังหันนํ้าชัยพัฒนา เป็นต้น และคำ�ศัพท์
ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน เช่น คำ�ว่า สปา เครื่องดื่ม วัตถุมงคล
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น (พจนานุกรมฯ พ.ศ.2554 : คำ�นำ�)
ลั ก ษณะการเพิ่ ม คำ � ศั พ ท์ ใ หม่ ใ นพจนานุ ก รม
ส่วนใหญ่เป็นคำ�ที่มีใช้อยู่ในภาษาและเข้าใจความหมายกัน
ในสังคมไทยเป็นอย่างดี แต่ยังไม่ได้เก็บอยู่ในพจนานุกรม
ก็จะเก็บเพิ่มไว้ บางคำ�เป็นคำ�เฉพาะในหมู่วัยรุ่น คำ�สแลง
ภาษาปาก ก็มกี ารเพิม่ ใหม่ เช่น คำ�ว่า ขีต้ ู่ (ปาก) ก. ให้ความ
หมายว่า กล่าวอ้างหรือทึกทักว่าของผูอ้ นื่ เป็นของตัว พร้อม
ยกตัวอย่างว่า นี่ปากกาของฉันนะอย่ามาขี้ตู่ และคำ�ว่า คู่ซี้
(ปาก) น. เพื่อนสนิท (จ. ซี้ ว่าตาย) เป็นต้น มีการเพิ่มคำ�
ศัพท์ทั่วไปไว้ใน เช่น คำ�ว่า กวดวิชา (ก.) หมายถึง การเรียน
เสริมหรือเรียนเพิม่ เติมเพือ่ ให้ทนั หรือมีความรูด้ ยี งิ่ ขึน้ คำ�ว่า
ทิชชู (น.) หมายถึง กระดาษเนื้อบาง นุ่ม ใช้เช็ดหน้า เช็ด
มือ เช็ดปาก เป็นต้น และคำ�ว่า ห้างสรรพสินค้า (น.) หมาย
ถึง ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งสินค้าที่ขายส่วนใหญ่จะเป็น
เครื่องอุปโภคบริโภคระดับกลางจนถึงระดับสูงหลากหลาย
ประเภท เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำ�อาง เครื่องใช้ในบ้าน
เมือ่ มีการเพิม่ คำ�ศัพท์ใหม่เข้ามาก็เกิดการหายไป
ของคำ�ศัพท์เก่าในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2525 และพ.ศ. 2542 ซึ่งการหายไปของคำ�ศัพท์นี้เรียก
ว่า เกิดการสูญคำ� เช่น คำ�ว่า ว่อง (ก.) หมายถึง รวดเร็ว,
คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว, ปราดเปรื่อง คำ�ว่า เหน็ด (ก.)
หมายถึง อ่อนเพลียเพราะทำ�งาน, มักใช้เข้าคูก่ ับคำ� เหนื่อย
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เป็นเหน็ดเหนือ่ ยหรือเหนือ่ ยเหน็ด และคำ�ว่า เป๋อเหลอ (ว.)
หมายถึง เซ่อ, ไม่คมคาย (ใช้แก่หน้า) คำ�ศัพท์บางคำ�ปรากฏ
เฉพาะบางฉบับ เช่น คำ�ว่า กะหรี่กัญชา ปรากฏเฉพาะ
ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 คำ�ว่า
กะโหล้ง ปรากฏเฉพาะในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542 เป็นต้น
ซึ่ ง ได้ มี ผู้ ส นใจทำ � วิ จั ย เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
พจนานุกรม ในประเด็นต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ งานของ
บุญเรือน จันทร์ชูผล (2529) ได้ทำ�วิจัยเรื่องวิเคราะห์
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 โดย
วิเคราะห์จากพจนานุกรมฯ ที่พิมพ์ครั้งที่ 1 (2525) มุ่ง
วิเคราะห์ในด้านการเก็บคำ� การจัดเรียงลำ�ดับคำ� อักขรวิธี
การบอกเสียงอ่าน การให้ความหมาย การบอกประวัติที่มา
ของคำ� การเสนอตัวอย่างการใช้คำ� การเสนอคำ�พ้องความ
หมายและคำ�ความหมายตรงกันข้าม การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน การแสดงภาพประกอบ รวมทั้งการจัดรูปเล่ม
และการจัดพิมพ์ แล้วประเมินค่าโดยอาศัยตำ�ราต่าง ๆ และ
แบบแผนการสร้างพจนานุกรมของพจนานุกรมทีม่ ชี อื่ เสียง
เป็นเกณฑ์ งานสมปอง ตาลเพชร (2534) ศึกษาการปรับ
เปลีย่ นของคำ�วิเศษณ์ จากอักขราภิธานศรับท์ของหมอปรัด
เลและพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ
งานของนิชรา อัศววิบูลย์ (2533) ได้ศึกษาการเพิ่มคำ� การ
สูญคำ� และการปรับเปลี่ยนความหมายของคำ�กริยาในช่วง
พ.ศ. 2416-2525 จากหนังสืออักขราภิธานศรับท์ของหมอ
ปรัดเลกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
ประเด็นการศึกษาเชิงวิพากษ์เนื้อหาสาระใน
พจนานุ ก รมทั้ ง ในด้ า นการใช้ คำ � ตั้ ง การนิ ย ามคำ � และ
การเลื อ กที่ จ ะไม่ จั ด เก็ บ คำ � ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี ผู้ ศึ ก ษา ผนวกกั บ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 มีเนื้อหา
สาระที่แตกต่างจากเล่มก่อนเช่น การเลือกคำ�ศัพท์ท่เี กิดขึ้น
ใหม่ การนิยามคำ�ศัพท์ และการเก็บคำ�ศัพท์ทม่ี ใี ช้ในกลุม่ วัยรุน่
เป็นต้น ดังได้ยกตัวอย่างกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ ศึกษาเชิงวิพากษ์ลกั ษณะการใช้และลักษณะ
การปรับเปลี่ยนคำ�และการนิยามความหมายของคำ�ศัพท์
ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กรอบ
แนวคิดของการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องศึกษาเชิงวิพากษ์พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ผู้วิจัยเลือกแนวคิดเป็น
วิธกี ารศึกษาโดยประยุกต์ใช้กบั แนวคิดอรรถวิทยา (semantics)
การทำ�พจนานุกรม (lexicography) ภาษาศาสตร์เชิง
ประวัติ (historical linguistics) และการเปลี่ยนแปลงทาง
ภาษา ซึ่งในงานวิจัยนี้จะเน้นการศึกษาเชิงวิพากษ์โดยวิธี
การเปรียบเทียบภาษาตามแนวภาษาศาสตร์เชิงประวัติ
เปรียบเทียบ เพือ่ จะได้ทราบในเรือ่ งการใช้ค�ำ ศัพท์ การเพิม่
คำ�ศัพท์ การสูญคำ�ศัพท์ และการใช้บทนิยามคำ�ศัพท์ตา่ ง ๆ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้จะนำ�ข้อมูลจาก พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
พิมพ์โดยบริษัทนานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์ จำ�กัด พ.ศ. 2556
เพื่ อ นำ � มาศึ ก ษาลั ก ษณะการใช้ แ ละลั ก ษณะการปรั บ
เปลี่ยนคำ�และความหมายของคำ�ศัพท์ในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้
แนวคิดการวิจัยด้านภาษาศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงประวัติ (Historical Linguistics)
ทฤษฎีศพั ทวิทยา (Lexicology) และทฤษฎีการเปลีย่ นแปลง
ทางภาษา (Linguistic Variation) และเสนอผลงานแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยมีขั้นตอน
การดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษา
2. เก็บรวบรวมข้อมูลคำ�ศัพท์จากพจนานุกรม
ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน 3 ฉบั บ ได้ แ ก่ พจนานุ ก รม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 โดยใช้กระบวนการเก็บคำ�ศัพท์
ดังต่อไปนี้
		 2.1กำ � หนดคำ � ศั พ ท์ ที่ จ ะเลื อ กเก็ บ ผู้ วิ จั ย
ได้ กำ � หนดการเลื อ กเก็ บ เฉพาะคำ � ศั พ ท์ ที่ ต่ า งกั น ของ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 ว่ามีความ
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แตกต่างกันกับพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2525 และพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
อย่างไรถ้าตรงตามเกณฑ์ท่ีกำ�หนดไว้ก็จะนำ�คำ�ศัพท์นั้นมา
วิเคราะห์
		 2.2 เลือกคำ�ศัพท์ตามที่ได้กำ�หนดไว้ โดย
ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ คำ � ศั พ ท์ ใ นบั ต รคำ � และบั น ทึ ก คำ � ศั พ ท์ ใ น
โปรแกรมตาราง Excel แบ่งเป็นช่องตารางพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิต
สถาน พ.ศ. 2554 และบทนิยามของพจนานุกรมแต่ละฉบับ
นำ�มาเปรียบเทียบกัน
		 2.3 เปรียบเทียบพจนานุกรมที่เลือกไว้ มา
สังเคราะห์ แยกหมวดหมู่ ดังนี้
หมวดหมู่ ก ารตั้ ง คำ � คื อ การศึ ก ษาเฉพาะ
คำ�ตั้ง ผู้วิจัยจะดูความแตกต่างคำ�ตั้งในพจนานุกรมแต่ละ
ฉบั บ ว่ า แตกต่ า งกั น อย่ า งไร โดยเอาพจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เป็นหลักหากปีใดมีความแตก
ต่างก็จะนำ�ตัวอย่างคำ�ศัพท์นั้นมาศึกษาหมวดหมู่บทนิยาม
คำ�ศัพท์ คือการศึกษาความแตกต่างของบทนิยามคำ�ศัพท์ ผู้
วิจยั จะดูทบี่ ทนิยามของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ปี พ.ศ. 2554 เป็นหลัก หากบทนิยามของพจนานุกรมใด
แตกต่างก็จะเลือกตัวอย่างคำ�ศัพท์นั้นมาศึกษา
		 2.4 เมือ่ ได้ตวั อย่างคำ�ตามหมวดหมูท่ กี่ �ำ หนด
ไว้ ผู้วิจัยจะนำ�คำ�ศัพท์มากรอกลงในตาราง Excel เพื่อ
เปรียบเทียบคำ�ศัพท์ และบทนิยามระหว่างพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554
3. วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยนำ�
แนวคิดภาษาศาสตร์วิพากษ์มา เพื่อวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
4. นำ � เสนอรายงานการวิ จั ย แบบพรรณนา
วิเคราะห์

ผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้พบว่า
1. ด้านการดำ�เนินการจัดทำ�พจนานุกรม การ
จั ด พจนานุ ก รมมี พั ฒ นาการมาตามลำ �ดั บ ตั้ ง แต่ อ ดี ต ได้
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ใช้คำ�ว่า“ปทานุกรม” จนกระทั่ง พ.ศ. 2475 จึงใช้คำ�ว่า
พจนานุกรม แทนคำ�ว่า “ปทานุกรม” เพราะมีความหมาย
ตรงกับคำ�ว่า Dictionary มากกว่า ต่อมาได้โอนความรับ
ผิดชอบในการชำ�ระแก้ไขให้แก่ ราชบัณฑิตยสถาน ตั้งแต่ปี
2477 ถึงปัจจุบันได้มีการชำ�ระและปรับปรุงแก้ไขมาแล้ว
รวม 3 ฉบับคือ ฉบับปี พ.ศ.2493 ฉบับปี พ.ศ. 2525 และ
ฉบับปีพ.ศ. 2542
2. ด้านลักษณะการตั้งคำ� พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานแต่ละเล่มได้ยดึ หลักการศึกษาในคำ�ชีแ้ จง
หลักการจัดทำ�และวิธใี ช้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
มี ก ารเพิ่ ม คำ � ย่ อ ยหรื อ คำ � อนุ พ จน์ ใ นพจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 แตกต่างจากพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 และ พ.ศ. 2542 โดย
พบลักษณะที่แตกต่างจำ�นวน 2 ลักษณะ คือ
		 2.1 การเพิ่มคำ�ย่อย พบว่า มีการเพิ่มคำ�ย่อย
เก่าและการเพิ่มคำ�ย่อยใหม่เข้ามา เช่น คำ�ว่า ขนม พบใน
ฉบับปี พ.ศ. 2525 และฉบับปี พ.ศ. 2542 พบ 4 ชื่อ แต่
ในฉบับปี พ.ศ. 2554 พบชื่อขนมเพิ่มขึ้นอีก 34 ชื่อ และคำ�
ว่า บรรยาย ในฉบับปี พ.ศ.2525 และฉบับปี พ.ศ. 2542
ไม่ปรากฏว่ามีคำ�ย่อย แต่ในฉบับปี พ.ศ.2554 พบคำ�ว่า
บรรยายโวหาร เป็นคำ�ย่อยเกิดขึ้นใหม่
		 2.2 การเพิ่มคำ�ตั้ง พบ 3 ลักษณะ ได้แก่
			 2.2.1 การเพิ่ ม โดยการปรั บ เปลี่ ย น
เครื่องหมายวรรณยุกต์ จึงทำ�ให้รูปการเขียนคำ�ตั้งปรับ
เปลี่ยนไปจึงเกิดคำ�ตั้งใหม่ขึ้น เช่น คำ�ว่า กระแด็ก ๆ, กระ
แด๊ก ๆ
			 2.2.2 การเพิ่มคำ�ตั้งโดยการเพิ่มคำ�และใส่
หมายเลขกำ�กับ เพื่อทำ�ให้บทนิยามของคำ�ศัพท์แต่ละคำ�มี
ความหมายชัดเจนขึ้น การแยกคำ�ตั้งลักษณะดังกล่าวต้อง
ใช้บทนิยามเป็นตัวตั้งคำ� เช่น คำ�ว่า กรีส ๑, กรีส ๒ จาก
เดิมเขียนว่า กรีส
			 2.2.3 การเพิ่มคำ�ตั้งโดยการเพิ่มคำ�ศัพท์
คล้ายจากเดิมคำ�ศัพท์นี้มีคำ�ตั้งคำ�เดียว แต่ในฉบับปี พ.ศ.
2554 ได้เพิม่ คำ�ตัง้ เป็น 2 คำ� เพือ่ ให้ผใู้ ช้ได้ทราบว่าสามารถ
ใช้ได้ทงั้ 2 คำ�ซึง่ มีความหมายคล้ายคลึงกัน เช่น คำ�ว่า ทะยา
ทะแย, ทะยาทะแยแส การปรับเปลีย่ นดังกล่าว เกิดจากการ
เพิม่ คำ�เข้ามาทำ�ให้การอ่านคำ�มีความคล้องจองจำ�ได้งา่ ยขึน้
และบทนิยามของคำ�ศัพท์ก็เพิ่มขึ้นด้วย
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3. ลักษณะการตั้งบทนิยามคำ�ศัพท์ พบว่ามี
ลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้
		 3.1 การเพิ่มตัวอย่างบทนิยามในฉบับปี พ.ศ.
2554 แตกต่างจากฉบับปี พ.ศ. 2525 และฉบับปี พ.ศ. 2542
ทีเ่ พิม่ ความหมายจากเดิมทีไ่ ม่มตี วั อย่างการใช้ค�ำ เข้าไปเพือ่
ให้ผู้ใช้เห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น เช่น เขยื้อน [ขะเยื่อน] ก.
ไหวตัวหรือเคลื่อนที่, ทำ�ให้ไหวตัวหรือให้เคลื่อนที่, (มักใช้
แก่ของหนัก) เช่น ตู้ใบนี้หนักมากดันเท่าไหร่ไม่เขยื้อนเลย,
โดยปริยายหมายความว่าขยับตัว เช่น เรียกใช้ให้ท�ำ งานเท่า
ไหร่ๆ ก็นั่งนิ่งไม่ยอมเขยื้อน
		 3.2 การตัดตัวอย่างบทนิยาม ในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับปี พ.ศ. 2554 พบแตกต่างจาก
ฉบับปี พ.ศ.2525 และฉบับปี พ.ศ. 2542 เช่น กระแหร่ม
[-แห̣ร่ม] ก. กระแอม ถูกตัดตัวอย่างบทนิยามออกไป
เนือ่ งจากคำ�ศัพท์นเี้ ป็นคำ�ทีเ่ รารูจ้ กั กันดีอยูแ่ ล้วจึงไม่จ�ำ เป็น
ต้องมีตัวอย่างการใช้คำ�ประกอบบทนิยาม และแม้จะตัด
ตัวอย่างบทนิยามออกไปทุกคนก็เข้าใจความหมายของคำ�
ได้ดี
		 3.3 การปรับเปลี่ยนตัวอย่าง ในฉบับปี พ.ศ.
2554 พบแตกต่างจากฉบับปี พ.ศ. 2525 และฉบับปี พ.ศ.
2542 สาเหตุการปรับเปลี่ยนตัวอย่างบทนิยาม เนื่องจาก
ต้องการให้บทนิยามคำ�ศัพท์มีความหลากหลาย และคำ�
ทีม่ าใช้เป็นตัวอย่างเป็นคำ�ทีม่ ใี ช้ในปัจจุบนั เช่นคำ�ว่า ชร- ๓
[ช̣ระ-] เป็นพยางค์หน้าของคำ�ทีต่ งั้ ต้นด้วยตัว ช ในบทกลอน
เช่น ชทึง เป็น ชรทึง เปลี่ยนเป็น ชร- ๓ [ช̣ระ-] เป็นพยางค์
หน้าของคำ�ที่ตั้งต้นด้วยตัว ช ในบทกลอน เช่น ชริน เป็น
ชรริน ทั้งสองคำ�นี้เป็นคำ�ที่มีใช้ในบทกลอนแต่ปัจจุบันจะ
ใช้คำ�ว่า ชริน เป็น ชรริน แทน
		 3.4 การอ้างอิงคำ�ศัพท์ ในฉบับปี พ.ศ. 2554
พบแตกต่างจากฉบับปี พ.ศ. 2525 และฉบับปี พ.ศ. 2542
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือการอ้างอิงเอกสารจากเดิมไม่ได้
กล่าวไว้แต่ในฉบับปี พ.ศ. 2554 พบการเพิ่มการอ้างอิง
เอกสารเข้ามาเพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบที่มาของคำ�ศัพท์ พบการ
อ้างอิงการยืมคำ� ในด้านการเพิ่มการอ้างอิงการยืมคำ�เพื่อ
ให้ผู้ใช้ได้ทราบที่มาของคำ�ศัพท์ การปรับเปลี่ยนการเขียน
คำ�ยืมเพื่อความถูกต้องของการใช้คำ�ยืม การเพิ่มอักษรย่อ
คำ�ยืมเพือ่ เพิม่ ภาษาใหม่ในบัญชีอกั ษรย่อคำ�ยืม การตัดการ
อ้างอิงคำ�ยืมเกิดจากการเพิ่มคำ�ย่อยจึงทำ�ให้การอ้างอิงคำ�
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ยืมสูญไป และการปรับเปลี่ยนแก้ไขการอ้างอิง เพื่อความ
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบนั ของข้อมูลทีน่ �ำ มาอ้างอิง การอ้างอิง
คำ�ศัพท์ในฉบับปี พ.ศ. 2554 พบมีการปรับเปลีย่ นจากฉบับ
ก่อนค่อนข้างมาก เนื่องจากการปรับเปลี่ยนคำ�ศัพท์ อาทิ
การเพิ่มคำ�ศัพท์เข้ามาและการสูญคำ�ศัพท์ไปต่างๆ เหล่านี้
ล้วนเป็นปัจจัยสำ�คัญให้การอ้างอิงที่มาของคำ�ศัพท์ปรับ
เปลีย่ นตาม หรืออาจเกิดจากการผิดพลาดในการตรวจชำ�ระ
ของคณะกรรมการในการพิมพ์ทมี่ าของคำ� หรือการค้นคว้า
เพิ่มเติมของคณะกรรมการจึงทำ�ให้เกิดหลักฐานใหม่ถึงที่
มาของคำ�ศัพท์นั้น ๆ เพราะภาษาเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลาตราบใดทีภ่ าษายังไม่หยุดปรับเปลีย่ นการอ้างอิง
คำ�ศัพท์ก็ปรับเปลี่ยนตามได้ตลอดเช่นเดียวกัน
		 3.5 การอธิบายคำ�ศัพท์ ในฉบับปี พ.ศ. 2554
พบแตกต่างจากฉบับปี พ.ศ. 2525 และฉบับปี พ.ศ. 2542
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
			 3.5.1 การอธิบายโดยการใช้ภาษาอธิบาย
ต่างกันเดิมใช้ว่า ภูมิต้านทานโรค เปลี่ยนเป็น ภูมิต้านทาน
ต่อชีวพิษ เพือ่ ความถูกต้องชัดเจนและทันสมัยของการใช้ค�ำ
			 3.5.2 การอธิบายโดยการเพิม่ รายละเอียด
ของนิยามคำ�ศัพท์ เช่น เดิมคำ�ว่า สตูป [สะตูบ] (แบบ) น.
สถูป, สิง่ ก่อสร้างซึง่ ก่อไว้ส�ำ หรับบรรจุของ ควรบูชากระดูก
แห่งบุคคลที่นับถือเป็นต้น, สดูป ก็ว่า. (ส.; ป. ถูป) เปลี่ยน
เป็น สตูป น. สถูป, สิ่งก่อสร้างที่มีรูปโอควํ่าซึ่งก่อไว้สำ�หรับ
บรรจุของ ควรบูชามีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
และพระธาตุของพระอรหันต์ เป็นต้น, สดูป ก็วา่ . (ส.; ป.ถูบ).
การเพิ่มรายละเอียดของนิยามคำ�ศัพท์ดังกล่าว ทำ�ให้คำ�
ว่า สตูป ในฉบับปี พ.ศ.2554 มีความหมายชี้เฉพาะเจาะจง
ชัดเจนขึ้นด้วย
			 3.5.3 การอธิบายโดยการตัดรายละเอียด
ของนิ ย ามคำ � ศั พ ท์ โดยการใช้ ภ าษาหรื อ เลื อ กสรรคำ �
ที่ เ ป็ น ภาษาปั จ จุ บั น ให้ เข้ า ใจได้ ชั ด เจน เช่ น เดิ ม คำ � ว่ า
มหาสงกรานต์ น. นักขัตฤกษ์ขึ้นปีใหม่อย่างเก่า เริ่มแต่
พระอาทิตย์ย่าง เข้าสู่ราศีเมษ คือ วันที่ ๑๓ เมษายน เรียก
ว่า วันมหาสงกรานต์. เปลี่ยนเป็น มหาสงกรานต์ น. วันขึ้น
ปีใหม่อย่างเก่า เริ่มแต่พระอาทิตย์ย่างเข้าสู่ ราศีเมษ เรียก
ว่า วันมหาสงกรานต์. การตัดรายละเอียดบทนิยามในฉบับ
ปี พ.ศ.2554 ดังกล่าวก็เพือ่ ให้บทนิยามมีความกระชับเข้าใจ
ง่ายขึ้น โดยการตัดคำ�ว่า นักขัตฤกษ์ และคำ�ว่า คือ วันที่
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๑๓ เมษายน แม้ถูกตัดออกไปทุกคนก็ยังเข้าใจบทนิยามได้
ซึง่ รายละเอียดของบทนิยามทีต่ ดั ออกก็คอื สิง่ ทีท่ กุ คนทราบ
กันดีอยู่แล้วนั่นเอง
4. การปรับเปลี่ยนคำ�ตั้ง พบการปรับเปลี่ยน
คำ�ตั้งใน 3 ลักษณะ คือ
		 4.1 การปรับเปลี่ยนรูปคำ�ตั้ง ในฉบับปี พ.ศ.
2554 พบแตกต่างจากฉบับปี พ.ศ. 2525 และฉบับปี พ.ศ.
2542 พบการคือ การประวิสรรชนีย์ท้ายคำ�ศัพท์ เช่น กังส
เปลี่ยนเป็น กังสะ การปรับเปลี่ยนรูปสระหรือสระลดรูป
เช่น นั่งโป่ง เปลี่ยนเป็น นั่งป่ง การปรับเปลี่ยนพยัญชนะ
เช่น สเปกโทรสโคป เปลีย่ นเป็น สเปกโทรสโกป การซาํ้ เสียง
เช่น กระเดิด ๒ เปลี่ยนเป็น กระเดิด ๒, กระเดิดๆ การตัด
อักษรนำ� เช่น กะระหนะ เปลี่ยนเป็น กะระนะ การปรับ
เปลี่ยนสระ วรรณยุกต์และเพิ่มพยัญชนะท้าย เช่น กงไฉ่
เปลี่ยนเป็น ก้งฉ่าย, ก๊งฉ่าย การเติมคำ�ท้ายพยางค์ เช่น นับ
ประสา เปลีย่ นเป็น นับประสาอะไร การปรับเปลีย่ นลักษณะ
ต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นทำ�ให้รูปเขียนและการออกเสียง
คำ�แตกต่างกันออกไปทำ�ให้เกิดคำ�ศัพท์ใหม่ขึ้นใช้ในฉบับปี
พ.ศ. 2554 ส่วนบทนิยามพบการปรับเปลี่ยนบ้างแต่ก็ยังมี
เค้าความเดิมปรากฏอยู่ถือว่าไม่มีผลต่อบทนิยาม
		 4.2 การปรับเปลี่ยนแบบเพิ่มคำ�ตั้ง ในฉบับปี
พ.ศ. 2554 พบว่าแตกต่างจากฉบับปี พ.ศ.2525 และฉบับปี
พ.ศ. 2542 พบการปรับเปลี่ยน คือ การปรับเปลี่ยนสถานะ
จากคำ�ย่อยเป็นคำ�ตัง้ เช่น กระลับ เพิม่ เป็น กระลับกระเลือก
การแยกคำ�ตั้ง มะกอกบ้าน, มะกอกป่า เพิ่มเป็น มะกอก
บ้าน และ มะกอกป่า การสร้างคำ�ศัพท์ใหม่ เช่น กบดำ�กบ
แดง กระตั้วแทงเสือ กระแตเวียน กวดวิชา กังหันร่อน การ
ทับศัพท์ เช่น ไกด์ คอนโดมีเนียม คอร์รัปชัน คอลัมน์ คอ
ลัมนิสต์ คำ�ศัพท์โอกาสพิเศษ เช่น กังหันนํ้าชัยพัฒนา แก้ม
ลิง การใช้คำ�อ้าง เช่น กระถินเทศ กันพิรุณ ก้านปล้อง กู่เจิง
โกวเจ็ง การปรับเปลีย่ นดังกล่าวทำ�ให้เกิดคำ�ศัพท์ใหม่ขนึ้ ใช้
ในฉบับปี พ.ศ. 2554
		 4.3. การปรับเปลี่ยนแบบสูญคำ�ตั้ง ในฉบับปี
พ.ศ. 2554 พบชนิดของคำ�ศัพท์ที่สูญ คือ คำ�กริยา คำ�นาม
คำ�วิเศษณ์ คำ�ไม่ระบุชนิดของคำ� พบลักษณะของคำ�ศัพท์
ที่ใช้เฉพาะแห่งที่สูญ คือ กลอน ถิ่น แบบ โบ ปาก สำ� พบ
สาเหตุการสูญของคำ�ศัพท์ พบการปรับเปลี่ยน ในด้านการ
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ปรับเปลีย่ นเสียงหรือรูปเขียนของคำ�ศัพท์ เช่น กงไฉ่ เป็น ก้ง
ฉ่าย, ก๊งฉ่าย การปรับเปลี่ยนวรรณยุกต์ เช่น ลอกแลก เป็น
ล่อกแลก การปรับเปลี่ยนพยัญชนะ เช่น สเปกโทรสโคป
เป็น สเปกโทรสโกป การปรับเปลีย่ นสถานะของคำ�ศัพท์จาก
คำ�ตัง้ เป็นคำ�คำ�ย่อย เช่น กับแกล้ม เดิม กับแกล้ม [-แก̣ลม้ ] น.
ของกินแกล้มเหล้า, แกล้ม ก็วา่ . ปรับเปลีย่ น กับ ๓, กับข้าว
น. อาหารซึ่งปรกติใช้กินพร้อมข้าว. กับแกล้ม [-แก̣ล้ม] น.
ของกินแกล้มเหล้า, แกล้ม ก็ว่า. การปรับเปลี่ยนแบบรวม
คำ�ตั้ง เช่น เดิม ทรทึง ๑, ทรทึง ๒ เปลี่ยนเป็น ทรทึง การ
ปรับเปลี่ยนดังกล่าวทำ�ให้เกิดการสูญคำ�ตั้งในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
5. การปรับเปลี่ยนการนิยามความหมายของ
คำ�ตั้ง พบในฉบับปี พ.ศ. 2554 พบว่าแตกต่างจากฉบับปี
พ.ศ. 2525 และฉบับปี พ.ศ. 2542 พบการปรับเปลี่ยน คือ
		 5.1 การนิยามความหมายแบบแคบเข้า เพือ่ ใช้
ระบุบทนิยามคำ�ศัพท์เพียงบทนิยามเดียว ซึง่ ในฉบับปี พ.ศ.
2554 พบในคำ�ทีใ่ ช้ในชีวติ ประจำ�วันเพราะคำ�ศัพท์เหล่านัน้
เป็นคำ�ศัพท์ที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วจึงไม่จำ�เป็นต้องมีราย
ละเอียดของบทนิยามมาก
		 5.2 การนิยามความหมายแบบกว้างออก คือ
การเพิม่ รายละเอียดของบทนิยามเข้ามาทำ�ให้ค�ำ ศัพท์นนั้ มี
ความหมายกว้างออกจากพจนานุกรมฉบับก่อน คำ�ศัพท์บาง
คำ�เมื่อนำ�มาใช้ได้หลากหลายก็ต้องมีการเพิ่มรายละเอียด
ของบทนิยามให้กว้างออกเพือ่ จะครอบคลุมความหมายของ
การใช้คำ�ศัพท์นั้น ๆ
		 5.3 การนิยามความหมายแบบย้ายที่ คือการ
สลับที่หรือการเรียงประโยคของรายละเอียดบทนิยามแตก
ต่างไปจากเดิม แต่ไม่ได้ท�ำ ให้ความหมายปรับเปลีย่ นไปด้วย
พบการปรับเปลีย่ นน้อยมากในฉบับปี พ.ศ. 2554 ส่วนใหญ่
นอกจากจะสลับทีป่ ระโยคแล้วยังมีการเพิม่ บทนิยามเข้ามา
เพื่อให้การอธิบายรายละเอียดของบทนิยามมีความชัดเจน
ขึ้นด้วย
		 5.4 การนิยามความหมายแบบแตกต่างไป
จากเดิม คือการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบทนิยาม พบการ
ปรับเปลี่ยน 2 ลักษณะ คือการนิยามความหมายแบบแตก
ต่างไปจากเดิม แต่ยังมีเค้าความหมายเดิม และการนิยาม
ความหมายแตกต่างไปจากเดิม โดยไม่มเี ค้าความหมายเดิม
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		 5.5 การนิยามความหมายแบบคำ�อ้างหรือคำ�
โยงแบบแตกต่างไปจากเดิม พบมากในฉบับปี พ.ศ. 2554
แม้จะมีคำ�โยงปรับเปลี่ยนไปแต่การนิยามความหมายของ
คำ�ยังคงเดิม

อภิปรายผล

ลักษณะการตั้งคำ� เมื่อแบ่งตามการเรียงลำ�ดับ
คำ � และวิ ธี เ ก็ บ คำ � สามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 7 ลั ก ษณะ ซึ่ ง
พจนานุกรมแต่ละเล่มก็ได้ระบุไว้ในคำ�ชี้แจงหลักการจัดทำ�
และวิธใี ช้พจนานุกรมให้ผใู้ ช้ได้ทราบทุกเล่ม จากการศึกษา
พบว่า ฉบับปี พ.ศ. 2554 แตกต่างจากฉบับปี พ.ศ. 2525
และฉบับปี พ.ศ. 2542 ในการเพิ่มคำ�ย่อย หรือคำ�อนุพจน์
โดยเฉพาะคำ�ศัพท์ทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน สาเหตุมา
การติดต่อสื่อสารกัน จึงมีการเพิ่มคำ�ศัพท์ใช้สื่อสารกันมาก
ขึ้นด้วย การใช้คำ�อ้าง หรือ คำ�โยง เป็นการเพิ่มคำ�ศัพท์
เดิมทีม่ คี วามหมายเกีย่ วเนือ่ งกันทำ�ให้มบี ทนิยามทีส่ ามารถ
ใช้ได้มากขึ้น การเพิ่มคำ�ตั้ง 4 ลักษณะคือการปรับเปลี่ยน
เครื่องหมายวรรณยุกต์ การเพิ่มคำ�โดยใส่หมายเลขกำ�กับ
การแยกคำ� การเพิม่ คำ�ศัพท์คล้าย ลักษณะการตัง้ บทนิยาม
คำ�ศัพท์ เมื่อแบ่งตามความหมาย สามารถแบ่งการศึกษา
ได้ 10 ลักษณะ ซึ่งพจนานุกรมแต่ละเล่มก็ได้ระบุไว้ในคำ�
ชีแ้ จงหลักการจัดทำ�และวิธใี ช้พจนานุกรมให้ผใู้ ช้ได้ทราบทุก
เล่ม จากการศึกษาพบสิ่งที่ฉบับปี พ.ศ. 2554 มีความแตก
ต่างจากฉบับปี พ.ศ. 2525 และฉบับปี พ.ศ. 2542 ในการ
เพิ่มตัวอย่างคำ�ศัพท์ การใช้คำ�ให้มีความชัดเจนครอบคลุม
มากขึ้นจากเดิม การตัดตัวอย่างคำ�ศัพท์ เนื่องจากเป็นคำ�
ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วจึงไม่จำ�เป็นต้องมีตัวอย่างประกอบ การ
ตัดตัวอย่างออกไปก็เพือ่ ให้บทนิยามมีความกระชับขึน้ การ
ปรับเปลี่ยนตัวอย่างคำ�ศัพท์ หรือบริบทที่คำ�ศัพท์เกิดขึ้น ก็
เพื่อให้ตัวอย่างมีความหลากหลายและเป็นปัจจุบันมากขึ้น
การอ้างอิงที่มาของคำ�ศัพท์ทั้งที่เป็นเอกสารและการยืมคำ�
จากเดิมไม่ได้ระบุไว้ก็ได้เพิ่มเข้าไปเพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบ โดย
เฉพาะการเพิ่มการใช้อักษรย่อบอกที่มาของลักษณะคำ�ยืม
ที่เพิ่มขึ้นมาจากฉบับปี พ.ศ. 2525 และฉบับปีพ.ศ. 2542
3 ภาษา คื อภาษาเปอร์เซีย ภาษาอาหรับ และภาษา
โปรตุเกส หรือจากเดิมที่เคยระบุใช้อักษรย่อบอกที่มาของ
ลักษณะคำ�ยืมก็ได้หายไป เพราะการจัดพิมพ์หรือแก้ไข
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ข้อมูลจึงเกิดการสูญการอ้างอิง หรือการปรับเปลี่ยนแก้ไข
ที่มาของคำ�ศัพท์เพื่อให้คำ�ศัพท์มีความถูกต้องของข้อมูล
ปัจจุบัน การอธิบาย สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือการ
อธิบายโดยการใช้ภาษาอธิบายต่างกัน แม้ภาษาที่ใช้ในการ
อธิบายจะต่างกันแต่ความหมายยังคงเดิม การอธิบายโดย
การเพิ่มรายละเอียดของนิยามคำ�ศัพท์เพื่อความถูกต้อง
ชัดเจนในการใช้นยิ ามคำ�ศัพท์ การตัดรายละเอียดของนิยาม
คำ�ศัพท์เพือ่ ความทันสมัยและเหมาะสมกับปัจจุบนั ของบท
นิยามและเป็นคำ�ที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว
การปรั บ เปลี่ ย นคำ � ตั้ ง ในพจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถานฉบับปี พ.ศ. 2554 ด้านการปรับเปลี่ยน
รูปคำ� พบการปรับเปลี่ยนหลายลักษณะสาเหตุที่ทำ�ให้เกิด
การปรับเปลี่ยนรูปคำ�ตั้งเหล่านั้น ในฉบับปี พ.ศ. 2554
มาจากการที่สังคมปรับเปลี่ยนไปการใช้คำ�ก็ปรับเปลี่ยนไป
ด้วย จึงมีผลทำ�ให้รปู เขียนปรับเปลีย่ นตาม การปรับเปลีย่ น
แบบเพิ่มคำ�ตั้งศัพท์เก่า คือ การปรับเปลี่ยนสถานะของ
คำ�ศัพท์จากคำ�ย่อยเป็นคำ�ตั้ง ในฉบับปี พ.ศ. 2554 เพื่อ
ความชัดเจนในการอธิบายบทนิยามคำ�ศัพท์ การแยกคำ�ตั้ง
เป็นการปรับเปลีย่ นสถานะของคำ�ตัง้ คล้าย มาเป็นคำ�ตัง้ ใหม่
เพื่อความชัดเจนในการให้บทนิยามคำ�ศัพท์แต่ละคำ� การ
ปรับเปลี่ยนแบบเพิ่มคำ�ตั้งโดยการเพิ่มคำ�ศัพท์ใหม่ คือการ
สร้างคำ�ศัพท์ใหม่ววิ ฒ
ั นาการใหม่ในสังคม เพือ่ ให้คนใช้เรียก
สิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ในสังคม ส่วนใหญ่เป็นคำ�ศัพท์ทวั่ ไปที่
คนในสังคมรูจ้ กั กันดี ลักษณะดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ปราณี กุลละวณิชย์ และคนอื่น ๆ (2540) ได้กล่าวถึงปัจจัย
ทีท่ �ำ ให้เกิดการปรับเปลีย่ นในภาษาสรุปได้วา่ ปัจจัยทีท่ �ำ ให้
เกิดการปรับเปลี่ยน คือ 1) ความสะดวกในการออกเสียง
2) ปัจจัยจากตัวผู้พูด 3) ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ
การทับศัพท์ การเพิม่ คำ�ตัง้ โดยการใช้ค�ำ อ้าง คำ�ศัพท์โอกาส
พิเศษ คือคำ�ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การปรับเปลี่ยนแบบสูญคำ�ตั้ง พบ
การสูญคำ�ศัพท์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานทั้ง
ชนิดของคำ�ศัพท์ที่สูญตามหลักไวยากรณ์ และการสูญคำ�ที่
ใช้เฉพาะแห่ง ในฉบับปี พ.ศ. 2525 กับฉบับปีพ.ศ. 2542
สาเหตุการสูญของคำ�ศัพท์เกิดจากการปรับเปลี่ยนรูปการ
เขียนคำ�ศัพท์ การปรับเปลี่ยนสถานะของคำ�ศัพท์ การรวม
คำ�ศัพท์ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรพินท์ โลกัตถจริยา
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(2538) ที่ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ก ารปรั บ เปลี่ ย นคำ � ศั พ ท์ ใ น
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 พิมพ์ครัง้ ที่
5 และ พ.ศ. 2525 พิมพ์ครั้งที่ 2 สรุปได้ว่าอาจจะมีสาเหตุ
มากจากคำ�ศัพท์นนั้ เป็นคำ�ล้าสมัย ไม่มใี ช้ในภาษา หรือจาก
สาเหตุอื่น เช่น ความผิดพลาดในการรวบรวมปรับปรุงหรือ
การจัดพิมพ์ ซึง่ ยังไม่สามารถสรุปได้แน่ชดั การปรับเปลีย่ น
บทนิยามของคำ�ศัพท์ระหว่างพจนานุกรมทั้งสองฉบับ โดย
ส่วนใหญ่เกิดผลดีกับผู้ใช้พจนานุกรมเป็นอย่างมาก เพราะ
การให้รายละเอียดของคำ�นิยามของคำ�ศัพท์ที่เพิ่มมากขึ้น
หรือการใช้ภาษาในการอธิบายที่แตกต่างกันนั้น เป็นการ
ปรับปรุงเพื่อให้ภาษาที่ใช้มีความทันสมัยและเหมาะสม
กับปัจจุบัน ทำ�ให้ผู้ใช้พจนานุกรมสามารถที่จะเข้าใจความ
หมายของคำ�ศัพท์เหล่านั้นได้ทันที
การปรับเปลี่ยนการนิยามความหมายของคำ�ตั้ง
ผูว้ จิ ยั พบว่าการปรับเปลีย่ นการนิยามความหมายของคำ�ตัง้
ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบการ
นิยามความหมายแบบกว้างออก เพราะมีการยกตัวอย่าง
การใช้คำ�ที่หลากหลายตามสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม การ
นิยามความหมายแบบแคบเข้า เพราะมีการใช้คำ�โยงเข้ามา
แทนบทนิยามคำ�ศัพท์แต่ละคำ�เพื่อให้มีความชัดเจนและมี
ความหมายแคบเข้า การนิยามความหมายแบบย้ายที่ เกิด
จากการปรับปรุงพจนานุกรมใหม่การเรียงคำ�จึงลำ�ดับก่อน
หลังของพจนานุกรมแตกต่างกัน แต่ความหมายยังคงเดิม
การนิยามความหมายแตกต่างไปจากเดิมเพราะตัวอย่าง
การใช้ค�ำ ปรับเปลีย่ นไปเพือ่ ให้ค�ำ ทีใ่ ช้เป็นปัจจุบนั การนิยาม
ความหมายของคำ�จึงปรับเปลี่ยนตามไปด้วย
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์
		 1.1 ผลการวิจยั เป็นประโยชน์ตอ่ การปรับปรุง
พจนานุกรมครั้งต่อไปในด้านการเพิ่มคำ�ศัพท์ การสูญคำ�
ศัพท์ บทนิยามคำ�ศัพท์
		 1.2 ผลการวิจยั เป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนการ
สอนทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ค�ำ ศัพท์ ของอาจารย์และนักเรียน
นักศึกษาในระดับต่าง ๆ
		 1.3 ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
ด้ า นความหมายของคำ � ศั พ ท์ แ ละวิ วั ฒ นาการของคำ � ใน
พจนานุกรมแต่ละฉบับ
2. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยต่อไป
ควรศึกษาเปรียบเทียบพจนานุกรมทั้ง 4 ฉบับ
คือ 1) พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493
2) พจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
3) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และ
4) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เพื่อ
ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของคำ�ศัพท์ที่เกิดขึ้นจากอดีต
จนถึงปัจจุบัน
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ “ทำ�ไมจึงจำ�เป็นต้องมีเส้นแบ่งระหว่าง กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม
จรรยาบรรณ และประเพณี” โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปรัชญาเพื่อหาคำ�ตอบที่ดีท่ีสุดจากการประนีประนอมทุกฝ่ายเท่าที่จะ
ทำ�ได้และมีเหตุผลเหนือกว่าทุกฝ่าย ผลการวิจยั พบว่า เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามทีส่ นับสนุนว่าไม่จ�ำ เป็นต้องมีเส้นแบ่งระหว่าง
กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มหน้าที่นิยม เป็นกลุ่มที่มีทรรศนะ
สนับสนุนว่า ไม่จำ�เป็นที่จะต้องมีเส้นแบ่งระหว่าง กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ เพราะปัญหา
ทุกอย่างต้องดูที่เจตนา หากนักสื่อสารมวลชนมีเจตนาดีคือทำ�ตามหน้าที่ของเหตุผลปฏิบัติ มีความเคร่งครัดในศีลธรรม ก็
จะได้นักสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพสูงสุดและทำ�ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ดีที่สุด 2) กลุ่มประโยชน์นิยม เป็นกลุ่มที่มี
ทรรศนะสนับสนุนว่า ไม่จ�ำ เป็นทีจ่ ะต้องมีเส้นแบ่งระหว่าง กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ เพราะ
ปัญหาทุกอย่างต้องดูทผี่ ลของการกระทำ� หากผลการกระทำ�ของนักสือ่ สารมวลชนไม่ผดิ กฎหมาย ก็จะได้นกั สือ่ สารมวลชน
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดและทำ�ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ดที สี่ ดุ วิจารณ์เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามได้วา่ จุดอ่อนของกลุม่ หน้าที่
นิยม ได้แก่ “การใช้ความสำ�นึกในหน้าที่นั้นใช้ได้เฉพาะตัวเท่านั้นแต่ใช้ในสังคมไม่ได้ผล” ส่วนจุดอ่อนของกลุ่มประโยชน์
นิยม ได้แก่ “ขาดแนวทางการอบรมให้ทกุ คนในสังคมเดียวมุง่ แสวงหาประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม” เหตุผลของผูว้ จิ ยั เสนอไว้วา่
จำ�เป็นที่จะต้องมีเส้นแบ่งระหว่าง กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ เพราะสามารถสร้างนักสื่อสาร
มวลชนที่มีคุณภาพสูงสุดและทำ�ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ดีที่สุดได้ เนื่องจากนักสื่อสารมวลชนจะรู้หน้าที่ที่ควรทำ�ใน
ฐานะเป็นพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย เป็นคนดีมีคุณธรรมตามหลักจริยธรรมตามที่นักปรัชญาช่วยชี้แนะ เป็นศาสนิกชนที่ดี
ของศาสนาตามการชี้นำ�ของนักบวชหรือนักการศาสนา และเป็นผู้มีศรัทธาต่อประเพณีซึ่งเป็นเบื้องหลังประวัติศาสตร์ของ
ประเทศตามการชี้แนะของผู้เชี่ยวชาญทางวัฒนธรรม
คำ�สำ�คัญ: จริยธรรม, นักสื่อสารมวลชน, หลังนวยุค
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Abstract

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

บทนำ�

ความสำ � คั ญ ของปั ญ หาการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ คื อ
“จำ � เป็ น หรื อ ไม่ ที่ จ ะต้ อ งมี เ ส้ น แบ่ ง ระหว่ า ง กฎหมาย
จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ” ปัญหา
ดังกล่าว สืบเนื่องมาจากการแสดงความรับผิดชอบของ
สื่อมวลชนมีเพียงมิติทางด้านกฎหมายเท่านั้น คือ ถ้าไม่
ผิดกฎหมาย ก็ถือว่าใช้ได้ไม่จำ�เป็นต้องรับผิดชอบในด้าน
อื่นๆ เพราะเชื่อว่า กฎหมายเป็นเกณฑ์ตัดสินที่เป็นธรรม
แก่ทุกฝ่าย หากกฎหมายนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขมาก
ที่สุด แก่คนจำ�นวนมากที่สุด แนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแนวคิด
ของจอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) ผู้ถูกขนานนาม
ว่าเป็นบิดาของลัทธิประโยชน์นิยม ส่วนอิมมานูเอล คานท์
(Immanuel Kant) เห็นว่า เจตนาเป็นสิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ ดังนัน้
หากนักสือ่ สารมวลชนมีเจตนาดีคอื ทำ�ตามหน้าทีข่ องเหตุผล
ปฏิบัติ มีความเคร่งครัดในศีลธรรม เราก็จะได้นักสื่อสาร
มวลชนที่มีคุณภาพสูงสุดและทำ�ประโยชน์ให้แก่ประเทศ
ชาติได้ดีที่สุด เพราะฉะนั้น จึงไม่จำ�เป็นที่จะต้องมีเส้นแบ่ง
ระหว่าง กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยา
บรรณ
อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยกลับมีความคิดเห็นตรงกัน
ข้ามว่า การตีความดังกล่าว ยังมีจุดอ่อนที่สามารถโต้แย้ง
ได้ เนื่องจากการอาศัยเพียงกฎหมายที่อ้างความชอบธรรม
จากผลประโยชน์มากทีส่ ดุ ของคนจำ�นวนมากทีส่ ดุ เราจะได้
เพียงพลเมืองดีตามกฎหมายเท่านัน้ ส่วนการยึดเพียงเจตนาดี
ก็ จ ะทำ � ให้ ข าดเกณฑ์ ร่ ว มสำ � หรั บ ทุ ก คนในเชิ ง รู ป ธรรม
ด้วยเหตุนี้ จึงจำ�เป็นที่จะต้องมีเส้นแบ่งระหว่าง กฎหมาย
จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ” เพราะ
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กฎหมายไม่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักสื่อสารมวลชน
กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือในการควบคุมเชิงบังคับให้นัก
สื่อสารมวลชนต้องทำ�ตาม ซึ่งไม่ได้ผลหากนำ�มาใช้ขัดเกลา
จิตใจในระดับจิตสำ�นึก เพราะการที่จะทำ�ให้นักสื่อสาร
มวลชนทำ�ดีเกินกว่าที่กฎหมายกำ�หนดนั้น จะต้องพัฒนาที่
จริยธรรม ศีลธรรม และความศรัทธาต่อภูมปิ ญ
ั ญาอันดีงาม
ของบรรพชน ดังนัน้ จึงจำ�เป็นต้องมีเส้นแบ่งทีช่ ดั เจนเพือ่ ที่
ประเทศชาติจะได้มนี กั สือ่ สารมวลชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดและ
ทำ�ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ดีที่สุดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่ อ วิ เ คราะห์ เ หตุ ผ ลที่ จำ � เป็ น ต้ อ งมี เ ส้ น แบ่ ง
ระหว่าง กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ และ
ประเพณี

คำ�ถามวิจัย

จำ � เป็ น หรื อ ไม่ ที่ จ ะต้ อ งมี เ ส้ น แบ่ ง ระหว่ า ง
กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ
เส้นแบ่งดังกล่าวอยู่จุดใด ประเทศชาติจึงได้นักสื่อสาร
มวลชนที่มีคุณภาพสูงสุดและทำ�ประโยชน์ให้แก่ประเทศ
ชาติได้ดีที่สุด

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร ด้วยวิธี
ถกปัญหา (discursive research) โดยมีขอบเขตของการ
วิจัยดังนี้
1. ขอบเขตด้านเวลา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในเหตุการณ์กรณี
ของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ ปี พ.ศ. 2550
เท่านั้น
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
		 2.1 เอกสารเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ก รณี ข อง
ประเทศไทยในเดื อ นพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2553 และ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ ปี พ.ศ. 2550
		 2.2 เอกสารเกี่ยวกับกฎหมายและจริยธรรม
สื่อสารมวลชน

		 2.3 เอกสารเกี่ยวกับปรัชญาหน้าที่นิยมของ
คานท์ ปรัชญาประโยชน์นยิ มของมิลล์ และปรัชญากระบวน
ทรรศน์ 5

วิธีดำ�เนินการวิจัย

งานวิจยั เล่มนี้ มีการดำ�เนินการศึกษาเอกสารทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ศึกษาเหตุการณ์กรณีของประเทศไทยใน
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553 ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของ
นักสื่อสารมวลชน ได้แก่ 1) เหตุการณ์สลายม๊อบ “คน
เสื้อแดง” 2) เหตุการณ์ “สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” ฟ้องหมิ่น
ประมาท ศอฉ. ฐานเผยแพร่แผนผังเครือข่ายล้มสถาบัน
และ 3) เหตุการณ์ ปชป. แฉเครือข่าย 5 เว็บไซต์ จ้องล้ม
สถาบันกษัตริย์
2. ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับกระบวนทรรศน์ 5 ได้แก่
1) ที่มาของคำ�ว่า “กระบวนทรรศน์” 2) แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนทรรศน์ 5 และ 3) จริยธรรมของแต่ละกระบวน
ทรรศน์
3. ศึกษาแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับสื่อมวลชน ได้แก่
1) ความหมายของสื่อมวลชน 2) บทบาทของสื่อมวลชน
3) ลักษณะสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน 4) สิทธิและ
เสรีภาพของสือ่ มวลชนในประเทศไทย 5) สิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน 6) สือ่ มวลชนกับความรับผิดทางอาญา และ
7) สื่อมวลชนกับความรับผิดทางแพ่ง
4. ศึกษาแนวคิดเกีย่ วกับจริยธรรมสือ่ สารมวลชน
ได้แก่ 1) แนวคิดและทฤษฎีจริยธรรม 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อจริยธรรมสื่อสารมวลชน และ 3) จรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน
5. ศึกษาปรัชญาหน้าที่นิยมของคานท์ ได้แก่ 1)
ความหมายของหน้าทีน่ ยิ ม 2) ปรัชญาหน้าทีน่ ยิ มของคานท์
และ 3) เกณฑ์ตัดสินความประพฤติของลัทธิหน้าที่นิยม
6. ศึกษาปรัชญาประโยชน์นยิ มของเบนเธิมและ
มิลล์ ได้แก่ 1) ความหมายของประโยชน์นิยม 2) ประเภท
ของลัทธิประโยชน์นิยม 3) ลัทธิประโยชน์นิยมของจอห์น
สจ๊วต มิลล์ และ 4) เกณฑ์ตัดสินความประพฤติของลัทธิ
ประโยชน์นิยม
7. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและเรียบเรียง
ข้อมูล

136 รมยสาร
8. สังเคราะห์ข้อมูลที่เรียบเรียงแล้วด้วยวิธีการ
วิจัยเชิงปรัชญา อันได้แก่ วิภาษวิธี (dialectic) และวิธี
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น (discursive) วิภาษวิธี คือ การ
ตั้งคำ�ถามที่อาจตอบได้ หลายคำ�ตอบที่เป็นไปได้ การแลก
เปลีย่ นความคิดเห็น คือ การรับฟังเหตุผลทีส่ นับสนุนแต่ละ
คำ�ตอบ เพื่อหาคำ�ตอบที่ดีที่สุด จากการประนีประนอมทุก
ฝ่ายเท่าที่จะทำ�ได้ และมีเหตุผลเหนือกว่าทุกฝ่าย

การวิเคราะห์งานวิจัย

1. เหตุ ก ารณ์ ก รณี ข องประเทศไทยในเดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ได้แก่ 1) เหตุการณ์สลายม๊อบ
“คนเสื้อแดง” (ศูนย์ข้อมูลมติชน, 2553: 180 - 200)
2) เหตุการณ์ “สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ” ฟ้องหมิ่นประมาท
ศอฉ. ฐานเผยแพร่แผนผังเครือข่ายล้มสถาบัน (ASTV ผู้
จัดการออนไลน์, 2554) และ 3) เหตุการณ์ ปชป. แฉเครือ
ข่าย 5 เว็บไซต์ จ้องล้มสถาบันกษัตริย์ (ประชาไท, 2557)
ทำ�ให้ทราบถึงข้อเท็จจริงทางสังคมว่า ในปัจจุบันนี้สื่อสาร
มวลชน มีอทิ ธิพลมากต่อชีวติ ของประชาชน ในปัจจุบนั สือ่
บางชนิด เช่น โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ สามารถสร้างคน
ให้กลายเป็นเทพบุตร และขณะเดียวกันก็สามารถทำ�ลาย
คนบางคนให้แทบอยู่ในสังคมไม่ได้ เพราะถูกดูหมิ่นเกลียด
ชังจากประชาชนทั่วไป ได้รับความเสียหาย อับอาย และ
ถูกเข้าใจผิด อิทธิพลของสื่อจึงมีทั้งความหอมหวานและ
ความน่ากลัวในขณะเดียวกัน โดยเฉพาะสื่อทาง Internet
ที่มีพรรคการเมืองหรือนักการเมืองคอยมาเขียนข้อความ
ปกป้องตนเอง หรือทำ�ลายฝ่ายตรงข้ามอยู่บ่อยๆ แสดงให้
เห็นว่า webboard ต่างๆ ใน Internet มีอทิ ธิพลพอสมควร
แม้บาง webboard อาจมีคนดูไม่มากเมื่อเทียบกับสื่ออื่น
แต่การที่มีคนมาดูแล้วนำ�ไปพูดต่อ กระจายข่าวไปเรื่อยๆ
ทำ�ให้ Internet มีอิทธิพลขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว การปล่อยข่าว
ทาง webboard นั้นง่าย ไม่เปิดเผยตัว ถ้าปล่อยข่าวมา
จาก account ของผู้ให้บริการ Internet โดยใช้ account
ประเภทใช้แล้วทิ้ง ก็ไม่สามารถจับผู้กระทำ�ผิดได้
ผูว้ จิ ยั มีความประสงค์จะนำ�กรณีเหตุการณ์เหล่า
นี้มาวิเคราะห์และวิจักษ์เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่เกิด
ขึ้น โดยมุ่งเน้นที่นักสื่อสารมวลชนเป็นหลัก เพราะการที่
ประเทศชาติจะได้นักสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพสูงสุดและ
ทำ�ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ดีที่สุดนั้น จะต้องมีการ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559

วางนโยบายที่ดีและยั่งยืน เมื่อวิเคราะห์และวิจักษ์แล้ว ก็
จะนำ�ไปสูก่ ารเสนอแนะว่าจะวิธาน คือการประยุกต์ใช้ตอ่ ไป
2. เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่
		 1) กลุ่มหน้าที่นิยม เป็นกลุ่มที่มีทรรศนะ
สนับสนุนว่า ไม่จ�ำ เป็นทีจ่ ะต้องมีเส้นแบ่งระหว่าง กฎหมาย
จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ เพราะ
ปัญหาทุกอย่างต้องดูที่เจตนา หากนักสื่อสารมวลชนมี
เจตนาดีคือทำ�ตามหน้าที่ของเหตุผลปฏิบัติ (กีรติ บุญเจือ,
2551 : 53) กฎประจำ�ใจของเขาย่อมมีความหมายในทาง
ศีลธรรมอย่างแท้จริง (Immanuel Kant, 1960: 66) เราก็
จะได้นักสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพสูงสุดและทำ�ประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติได้ดีที่สุด
		 2) กลุ่มประโยชน์นิยม เป็นกลุ่มที่มีทรรศนะ
สนับสนุนว่า ไม่จ�ำ เป็นทีจ่ ะต้องมีเส้นแบ่งระหว่าง กฎหมาย
จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ เพราะ
ปัญหาทุกอย่างต้องดูทผี่ ลของการกระทำ� การกระทำ�ทีผ่ ดิ ก็
คือ ทำ�ให้เกิดผลเป็นทุกข์แก่คนจำ�นวนมาก (S.E. Stumpf,
1971: 363 - 364) ส่วนเหตุเป็นเพียง “วิถี” ที่จะนำ�ไปสู่จุด
หมายเท่านัน้ (John Stuart Mill, 1951: 42 - 43) ด้วยเหตุนี้
หากผลการกระทำ�ของนักสือ่ สารมวลชนไม่ผดิ กฎหมาย เรา
ก็จะได้นกั สือ่ สารมวลชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดและทำ�ประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติได้ดีที่สุด
3. ผู้วิจัยวิจารณ์เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามได้ว่า
เหตุผลทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวต่างก็มีจุดอ่อนที่ไม่สามารถสร้าง
นักสื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพสูงสุดและทำ�ประโยชน์ให้
แก่ประเทศชาติได้ดีที่สุดได้จริง กล่าวคือ จุดอ่อนของกลุ่ม
หน้าที่นิยม ได้แก่ “การใช้ความสำ�นึกในหน้าที่นั้นใช้ได้
เฉพาะตัวเท่านั้นแต่ใช้ในสังคมไม่ได้ผล” การที่คนในสังคม
จะทำ�อะไรก็ได้ ย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนในสังคม หาก
การกระทำ�นั้นไปลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น ไม่
สามารถควบคุมและเอาผิดคนที่ประพฤติล่วงละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของคนอื่นในสังคมได้ ทำ�ให้ผลประโยชน์ส่วน
ตัวและส่วนรวมในสังคมเสียหาย สังคมแตกแยก วุน่ วาย ไม่
อาจก่อให้เกิดเอกภาพในสังคมอย่างเป็นสากลได้ นอกจาก
นี้ยังทำ�ให้คนในสังคมไม่รู้ว่าสิทธิ – เสรีภาพของแต่ละคนที่
พึงกระทำ�ทัง้ ทางกายและวาจานัน้ มีขอบเขตอยูเ่ ท่าใด จึงจะ
เรียกว่าละเมิดหรือไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น
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ส่วนจุดอ่อนของกลุ่มประโยชน์นิยม ได้แก่ “ขาดแนวทาง
การอบรมเพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้กบั ทุกคนในสังคม”
แม้ว่ากลุ่มประโยชน์นิยมจะมีเกณฑ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
จริง แต่หากการกำ�หนดเกณฑ์มวี ตั ถุประสงค์ทไี่ ม่ชอบธรรม
แอบแฝง การกำ�หนดเกณฑ์ขนึ้ มาใช้กบั คนในสังคมก็จะขาด
ความชอบธรรม เช่น กำ�หนดเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์
ของตนเองและกลุม่ พวกพ้องของตนเท่านัน้ เกณฑ์นนั้ ก็อาจ
กลายเป็นเครื่องมือของผู้แสวงหาอำ�นาจและผลประโยชน์
จากเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งไม่สามารถให้ความชอบธรรมแก่
คนในสังคมโดยรวมได้จริง นอกจากนี้ หากกำ�หนดกฎ
เกณฑ์ทางสังคมมากเกินไป อาจก่อให้เกิดการลิดรอนสิทธิ
และเสรีภาพตามสิทธิมนุษยชนอันไม่มีใครจะละเมิดได้
ตรงกันข้าม หากกำ�หนดกฎเกณฑ์ทางสังคมน้อยเกินไปก็
จะเป็นการเปิดทางให้คนในสังคมเอารัดเอาเปรียบกันได้
ด้วยเหตุนี้ เหตุผลของฝ่ายตรงข้ามจึงไม่สามารถสร้างนัก
สื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพสูงสุดและทำ�ประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติได้ดีที่สุด เพราะจุดอ่อนของแต่ละฝ่ายนั้นเป็น
ข้อยืนยันและหักล้างเหตุผลของตนเองไปในตัว
4. เหตุผลของผู้วิจัย ได้เสนอคำ�ตอบใหม่ว่า
จำ�เป็นที่จะต้องมีเส้นแบ่งระหว่าง กฎหมาย จริยธรรม ศีล
ธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ
เส้นแบ่งทางกฎหมาย อยูต่ รง ข้อบังคับทีต่ อ้ งทำ�
ตาม หากฝ่าฝืน จะมีบทลงโทษหรือการให้รางวัลที่ชัดเจน
อย่างเสมอหน้า
เส้นแบ่งทางจริยธรรม อยู่ตรง การทำ�ดีเกินกว่า
ที่กฎหมายกำ�หนด เป็นความดีเชิงจริยธรรม ไม่มีบังคับ ถึง
ไม่ทำ�ก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่ผิดจริยธรรม ไม่มีบทลงโทษทาง
กฎหมาย แต่มีบทลงโทษทางใจ คือ ความไม่สบายใจ ความ
คับแค้นใจ ความทุกข์รอ้ นในจิตใจ และอาจเกิดความกดดัน
จากการที่สังคมติเตียนหรือว่ากล่าว หรือสังคมไม่ยอมรับ
ทำ�ให้สูญเสียความน่าเชื่อถือ
เส้นแบ่งทางศีลธรรม อยู่ตรง การทำ�ดีตามศีล
ธรรมหรือจริยธรรมทางศาสนา ซึ่งเป็นการทำ�ดีเกินกว่าที่
กฎหมายกำ�หนดเช่นกัน ต่างจากจริยธรรมตรงที่ศีลธรรม
เป็นเรื่องศาสนา ซึ่งแต่ละศาสนาจะมีระบบศีลธรรมที่แตก
ต่างกัน มีบทลงโทษหรือให้รางวัลที่ต่างกัน อาจเกี่ยวข้อง
กับทางกฎหมายในบางข้อ แต่ก็ต้องถูกลงโทษทางศีลธรรม
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ส่วนใดที่ทำ�ผิดกฎหมายก็จึงไปรับโทษ
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ตามเกณฑ์ทางกฎหมาย
เส้นแบ่งทางประเพณี อยู่ตรง ความศรัทธาหรือ
ความภาคภูมิใจในเบื้องหลังประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษ
ที่ ไ ด้ ส ร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า อั น ดี ง ามผ่ า นทางประเพณี แ ละ
วัฒนธรรม ความดีงามเหล่านี้เป็นคุณค่าทางจิตใจที่บุคคล
ยินยอมและทุ่มเทปฏิบัติ ซึ่งเป็นความดีเกินกว่าที่กฎหมาย
กำ�หนด ไม่ได้บังคับเหมือนกับจริยธรรม แต่ยินยอมให้ถูก
ติเตียนว่ากล่าวได้หากตนเองทำ�ผิดประเพณี ความผิดบาง
อย่างอาจเกี่ยวข้องกับความผิดทางกฎหมาย ก็ไปรับโทษ
ตามกระบวนการทางกฎหมาย
ส่วนจรรยาบรรณนัน้ คือระบบจริยธรรมของกลุม่
อาชีพแต่ละกลุ่มที่ประกาศใช้โดยกลุ่มเพื่อควบคุมกันเอง
และลงโทษกันเอง เป็นส่วนของเส้นแบ่งทุกๆ ประการที่
กล่าวมาข้างต้น โดยเลือกเอาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพนัน้ ๆ เพือ่ สร้างเป็นจรรยาบรรณสำ�หรับอาชีพ หน่วย
งาน หรือองค์กรนั้นๆ
เหตุ ผ ลที่ ต้ อ งมี เ ส้ น แบ่ ง ระหว่ า งกฎหมาย
จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณก็เพราะ
ในปัจจุบันพบว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญบางส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับนักสื่อสารมวลชน เช่น ส่วนที่ 7 เรื่อง “เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน” ใน มาตรา
45, 46 (พิชัย นิลทองคำ�, 2550: 35 - 37) เป็นต้น ยังมีจุด
บกพร่องอันเนื่องมาจากการไม่มีเส้นแบ่งระหว่างกฎหมาย
จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ จุดบกพร่อง
เหล่านีไ้ ด้แก่ ความกำ�กวมหรือการขาดความชัดเจนระหว่าง
กฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ
จุดบกพร่องดังกล่าวทำ�ให้เกิดการรวมศูนย์อำ�นาจในการ
บริหารงานระดับประเทศไว้ทกี่ ฎหมายรัฐธรรมนูญ โดยเชือ่
ว่ากฎหมายสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ การตีความเช่นนี้
เป็นการลดและตัดบทบาทของจริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี
และจรรยาบรรณให้ลดน้อยลงหรือหมดไป ทั้งยังเพิ่มภาระ
ทีเ่ กินความพอดีให้กบั ผูต้ รวจการแผ่นดิน ซึง่ จะไม่ได้บริหาร
เฉพาะในส่วนของกฎหมายเท่านัน้ แต่ยงั ต้องบริหารและรับ
ผิดชอบในเรื่องจริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยา
บรรณด้วย ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้มีความ
ถนัดหรือความชำ�นาญเพราะไม่ตรงกับสายที่เรียนมา อีก
ทั้งยังเป็นเรื่องที่มีความละเอียดลึกซึ้ง โดยเฉพาะเรื่องของ
ศาสนาแต่ละศาสนา ดังนั้น การรวมศูนย์อำ�นาจด้านการ
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บริหารไว้ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งหมดจึงเป็นการปิดช่อง
ทางในการแบ่งงานให้กับผู้ที่มีความสามารถ มีความถนัด
ตรงสาย ทำ�ให้บุคคลเหล่านี้ขาดจุดยืนหรือบทบาททาง
สังคมไปโดยปริยาย เช่น นักปรัชญา นักบวช นักวัฒนธรรม
เป็นต้น ซึ่งแท้ที่จริงบุคคลเหล่านี้ควรได้รับการเชิดชู ให้
เกียรติ มาทำ�หน้าที่ในด้านจริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี
และจรรยาบรรณ แบ่งเบาภาระให้กับผู้ตรวจการแผ่นดิน
และช่วยปิดช่องโหว่ทางกฎหมายที่เกิดจากความกำ�กวม
ระหว่างกฎหมาย จริยธรรม ศีลธรรม ประเพณี และจรรยา
บรรณด้วย
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การมีเส้นแบ่งระหว่าง กฎหมาย จริยธรรม
ศีลธรรม ประเพณี และจรรยาบรรณ สามารถสร้างนัก
สื่อสารมวลชนที่มีคุณภาพสูงสุดและทำ�ประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติได้ดที สี่ ดุ ได้ เพราะนักสือ่ สารมวลชนจะรูห้ น้าที่
ที่ควรทำ�ในฐานะเป็นพลเมืองที่ดีตามกฎหมาย เป็นคนดี
มีคุณธรรมตามหลักจริยธรรมตามที่นักปรัชญาช่วยชี้แนะ
เป็นศาสนิกชนที่ ดี ข องศาสนาตามการชี้ นำ � ของนั ก บวช
หรือนักการศาสนา และเป็นผู้มีศรัทธาต่อประเพณีซึ่งเป็น
เบื้องหลังประวัติศาสตร์ของประเทศตามการชี้แนะของนัก
วัฒนธรรมและปราชญ์ชาวบ้าน
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การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน
และวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้ง
และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Comparisons of Effects of Learning Socio-scientific Issues Using the Mixed
Methods based on the Problem-based Learning Method and the 7E-Learning
Cycle Approach on Argumentation and Analytical Thinking Abilities
of Mattayomsueksa 4 Students
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการโต้แย้งของนักเรียนโดยรวม หลังเรียนประเด็น
ปัญหาทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้วทิ ยาศาสตร์ โดยใช้รปู แบบผสมผสานตามวิธปี ญ
ั หาเป็นฐานและวิธวี ฏั จักรการเรียนรู้
7 ขั้น 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ของนักเรียนโดยรวม 3) เปรียบ
เทียบความสามารถในการโต้แย้งและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน และจำ�แนกตามเพศ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1) นักเรียน
โดยรวม หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็น
ฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบ ประเด็นที่ 1–4 คือ การโคลนนิ่ง พืช
ดัดแปลงพันธุกรรม การใช้สารเคมีในไร่ออ้ ย และการทำ�แท้ง 2) นักเรียนโดยรวม ทีเ่ รียนประเด็นปัญหาทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์โดยรวม และเป็นรายด้าน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน (p<.001) 3) นักเรียนที่เรียนประเด็นปัญหาทางสังคม
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถในการโต้แย้ง
มากกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน (p<.001) และนักเรียนหญิงมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ จำ�นวน 2 ด้าน คือ ด้านความสำ�คัญ และด้านหลักการ มากกว่านักเรียนชาย (p≤.001)
คำ�สำ�คัญ: ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์, วิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น, วิธีปัญหาเป็นฐาน,
ความสามารถในการโต้แย้ง, การคิดวิเคราะห์
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Abstract

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

บทนำ�

ในการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์
ปัจจุบันเน้นการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริบทของสังคม
นั่นคือ เน้นการเรียนที่มุ่งแก้ปัญหาของสังคมโดยอาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสืบเสาะหาความรู้
เพือ่ เป็นบุคคลทีส่ งั คมและประเทศชาติตอ้ งการ คือบุคคลที่
มีความรอบรู้หรือแตกฉานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2552) สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวง ศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่
โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นและ
สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2551) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงต้อง
ให้นักเรียนได้สร้างความรู้ปรับปรุงความรู้ตลอดจนแก้ไข
เปลี่ยนแปลงความรู้ที่มีอยู่แล้วพร้อมกับให้นักเรียนได้ใช้
ความคิด ปรับเปลี่ยนความคิดตลอดจนสร้างแนวคิดใหม่ๆ
เพิ่มขึ้น (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2550) โดยการจัดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กล่าวมา นัก
วิทยาศาสตร์ได้เสนอวิธีหนึ่งคือการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์
(Socioscientific Issues: SSI) วิธกี ารดังกล่าวมีจดุ มุง่ หมาย
หลักคือ มุ่งให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนรู้ที่มี
ความหมายและสอดคล้องกับชีวติ จริงของผูเ้ รียน ในปัจจุบนั
ประเด็นปัญหาทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้วทิ ยาศาสตร์ท่ี
พบมักเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับเทคโนโลยีชวี ภาพ (Biotechnology)
ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Problem) และ
พันธุกรรมของมนุษย์ (Human Genetics) (Sadler and
Zeidler, 2003) มีการนำ�ไปใช้เพื่อสร้างเสริมทักษะการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในหลายๆ ด้าน เช่น ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ชนั้ สูง (Pederetti, 1999) ทักษะการคิดเชิง
เหตุผล และทักษะการโต้แย้ง (Lin and Mintzes, 2010)
ทัง้ นีก้ ารโต้แย้งเป็นการศึกษาเกีย่ วกับการสร้างและการอ้าง
เหตุผลเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวอ้างที่นำ�ไปสรุป และทักษะ
การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) เป็นการคิดอย่าง
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ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง เป็นความคิดที่เริ่มต้นจากสถานการณ์
ที่มีความยุ่งยาก และสิ้นสุดลงด้วยสถานการณ์ที่มีความ
ชัดเจน (ลักขณา สริวัฒน์, 2549; อ้างถึงใน Dewey, 1933,
Bloom, 1961)
การเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบผสมผสานตาม
วิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นรูปแบบการสอนสืบเสาะ
เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นสามารถใช้ วิ ธี ก ารสื บ เสาะหาความรู้ ท าง
วิทยาศาสตร์ (Inquiry Approach) ที่อาศัยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ในการค้นหาความรู้หรือประสบการณ์
เรียนรูอ้ ย่างมีความหมายด้วยตนเอง การเรียนการสอนแบบ
วัฏจักรการเรียนรู้พัฒนามาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติ
ปัญญาของ Piaget ซึง่ ประกอบด้วย 7 ขัน้ ดังนี้ (Eisenkraft,
2003) ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบพื้นความรู้เดิม (Elicitation
Phase) ขั้นที่ 2 ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase)
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ สำ�รวจและค้นหา (Exploration Phase) ขัน้ ที่ 4
ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู้
(Expansion Phase) ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล (Evaluation
Phase) และ ขัน้ ที่ 7 ขัน้ นำ�ความรูไ้ ปใช้ (Extension Phase)
ซึ่งได้นำ�ไปปรับปรุงกับการสอน SSI ได้ โดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบผสมผสาน เช่น การบรรยาย การอภิปราย กลุ่ม
ย่อย การแสดงบทบาทสมมติ เป็นต้น อีกรูปแบบการเรียน
ที่น่าสนใจ คือ รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Based Learning: PBL) เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้น
พัฒนานักเรียนในด้านทักษะการเรียนรู้มากกว่าความรู้ที่
นักเรียนจะได้มาและพัฒนานักเรียนสู่การเป็นผู้ที่สามารถ
เรียนรู้โดยชี้นำ�ตนเองได้ (Gallagher, 1997) ประกอบด้วย
5 ขัน้ ตอน ดังนี้ (Daniel, 2003) ขัน้ ที่ 1 ขัน้ กำ�หนดขอบเขต
ของปัญหา (Defining the Problem) ขั้นที่ 2 ขั้นเสาะ
แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวกับปัญหา (Seeking Information)
ขั้นที่ 3 ขั้นเสนอคำ�ตอบของปัญหา ที่เป็นไปได้และเลือก
คำ�ตอบที่ดีที่สุด (Generating Options and Selecting
a Solution) ขั้นที่ 4 ขั้นนำ�เสนอคำ�ตอบที่ได้ (Presenting
the Solution) และขัน้ ที่ 5 ขัน้ สรุปประเมินผล (Debriefing
the Experience) ซึง่ ทัง้ 2 รูปแบบทีก่ ล่าวมานีเ้ ป็นรูปแบบ
ที่เน้นกระบวนการทางสติปัญญา เนื่องจากเป็นการเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้ จึงน่าจะนำ�มาปรับปรุงให้เหมาะ
สมกับการเรียนการสอนโดยใช้ประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ได้
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จากความสำ�คัญของประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้วทิ ยาศาสตร์ สามารถนำ�ไปใช้กบั การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา (Sadler, 2002) ในการ
พัฒนาการโต้แย้งและการคิดขั้นสูง ทั้ง 2 รูปแบบการเรียน
การสอนทีก่ ล่าวมาข้างต้นนี้ เน้นกระบวนการทางสติปญ
ั ญา
เนื่องจากเป็นการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ น่าจะนำ�มา
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนโดยใช้ประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ ได้เป็น
อย่างดี ทำ�ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลการเรียนระหว่าง
รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน และรูปแบบผสม
ผสานตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เกี่ยวกับประเด็น
ปัญหาทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้วทิ ยาศาสตร์ เรือ่ งการ
โคลนนิ่ง พืชดัดแปลงพันธุกรรม และการใช้สารเคมีในไร่
อ้อย มีตอ่ ความสามารถในการโต้แย้ง และการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ซึง่ เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยศึกษาประเด็นปัญหาทีก่ �ำ ลังเป็นทีถ่ กเถียง
กันในสังคมอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางความคิดเห็น
เกี่ยวกับความถูกต้อง ความเหมาะสมของแนวคิดส่งเสริม
ผูเ้ รียนในการพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งและการคิด
วิเคราะห์ และทำ�ให้เกิดทักษะในการคิดแก้ปญ
ั หาต่างๆ ช่วย
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่าง
ดี โดยทำ�ให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจในปัญหานัน้ อย่างชัดเจน
และหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาร่ ว มกั น ในแนวทางที่ ห ลาก
หลาย และเพื่อใช้เป็นข้อสนเทศพื้นฐานสำ�หรับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนำ�ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ระดับการศึกษาดังกล่าวให้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ และ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ตอ่ ไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการโต้แย้งของ
นั ก เรี ย นโดยรวม หลั ง เรี ย นประเด็ น ปั ญ หาทางสั ง คมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบผสมผสาน
ตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบผสมผสาน
ตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ของ
นักเรียนโดยรวม
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3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้ง
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ที่เรียน
ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์
โดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน และจำ�แนกตามเพศ

ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่นกั เรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จำ�นวน 119 คน จาก 4 ห้องเรียน ทีก่ �ำ ลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนโนน
คูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก อำ�เภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 30
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำ�นวน 67 คน จาก 2 ห้องเรียน คือ ห้อง ม. 4/1 จำ�นวน
33 คน เป็นเพศชาย จำ�นวน 14 คน และเพศหญิง จำ�นวน
19 และ ห้อง ม. 4/2 จำ�นวน 34 คน เป็น เพศชาย จำ�นวน
16 คน และเพศหญิง จำ�นวน 18 คน ได้จากการสุม่ แบบกลุม่
(Cluster Random Sampling) โดยการจับสลากห้องเรียน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
		 2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
ได้แก่
			 2.1.1 รูปแบบการเรียน มี 2 รูปแบบ คือ
รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานกับรูปแบบผสม
ผสานตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
			 2.1.2 เพศ
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
ความสามารถในการโต้แย้ง และความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
3. ระยะเวลาทำ�การทดลอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2557 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 9 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาที่ใช้สำ�หรับ
การทดสอบ)
4. เนื้อหาที่ใช้สอน ได้แก่ การโคลนนิ่ง พืช
ดัดแปลงพันธุกรรม และการใช้สารเคมีในไร่อ้อย

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi –
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Experimental Research)
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ประเด็นปัญหา
ทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้วทิ ยาศาสตร์ โดยใช้การเรียน
แบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น อย่างละ 3 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น
18 ชั่วโมง มี 3 ประเด็น ได้แก่ พืชดัดแปลงพันธุกรรม การ
โคลนนิ่ง และการใช้สารเคมีในไร่อ้อย
		 1.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการโต้
แย้ง ใช้รูปแบบการประเมินการโต้แย้ง เป็นแบบประเมิน
ชนิดจำ�ลองสถานการณ์แล้วให้นักเรียนเขียนตอบ จำ�นวน
4 ฉบับๆ ละ 4 ข้อ โดยฉบับที่ 1-3 ใช้เวลาในการทำ�แบบ
ทดสอบ 30 นาที และฉบับที่ 4 ใช้เวลาในการทำ�แบบ
ทดสอบ 60 นาที
		 1.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดย
ใช้สถานการณ์ จำ�นวน 30 ข้อ ใช้เวลาทำ�ข้อสอบ 60 นาที
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 2.1 ทำ�การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับ
นักเรียนทีเ่ รียนแบบผสมผสานตามวิธปี ญ
ั หาเป็นฐานกับการ
เรียนแบบผสมผสานตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
		 2.2 ดำ�เนินการสอนโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเอง
ทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้เนื้อหาเดียวกัน ระยะเวลาที่ใช้สอนเท่า
กัน คือ ใช้เวลากลุ่มละ 9 ชั่วโมง แต่ละสัปดาห์ที่สอนจะมี
การทดสอบวัดความสามารถในการโต้แย้งหลังเรียน โดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถในการโต้แย้ง ฉบับที่ 1-3
		 2.3 ทำ�แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดย
ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการโต้แย้งฉบับที่ 4 และ
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
		 2.4 ตรวจผลการทำ�แบบทดสอบ แล้วนำ�
คะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน
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2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน ได้แก่ Paired t-test และ F-test (Two-way MANCOVA และ ANCOVA)

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาความสามารถในการโต้แย้งของนักเรียนโดยรวม หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น พบว่า นักเรียนโดย
รวม หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้วทิ ยาศาสตร์โดยใช้รปู แบบผสมผสานตามวิธปี ญ
ั หาเป็นฐานและ
วิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบ ประเด็นที่ 1-4 คือ การโคลนนิ่ง พืชดัดแปลง
พันธุกรรม การใช้สารเคมีในไร่อ้อย และการทำ�แท้ง
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ของนักเรียนโดยรวม
พบว่า นักเรียนโดยรวม ที่เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธี
ปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยรวม และเป็นรายด้าน เพิ่มขึ้นจาก
ก่อนเรียน (p < .001) (ตาราง 1 และ 2)
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้งและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และเปรียบ
เทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนต่างกัน และจำ�แนก
ตามเพศ พบว่า นักเรียนที่เรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธี
วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถในการโต้แย้งมากกว่านักเรียนที่เรียน โดยใช้รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็น
ฐาน (p<.001) และนักเรียนหญิงมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จำ�นวน 2 ด้าน คือ ด้านความสำ�คัญ และด้านหลัก
การ มากกว่านักเรียนชาย (p≤.001)
ตาราง 1 การเปรียบเทียบความสามารถในการโต้แย้งและการคิดวิเคราะห์โดยรวมหลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกีย่ วข้องกับการใช้วทิ ยาศาสตร์ของนักเรียนทีม่ เี พศต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียนต่างกัน (Two-way MANCOVA)
Multivariate Teasts
Source of
Variation

Teast
statistic

Pillai’s
Trace
Wilks’
Lambda
วิเคราะห์
ก่อนเรียน Hotelling’s
Trace
Roy’s
Largest
Root

จำ�นวน
ตัวแปรตาม

F

Hypothesis
df

Error df

P

Partial Eta
Squared

2

16.075

2.000

60.000

<.001*

.349

2

16.075

2.000

60.000

<.001*

.349

2

16.075

2.000

60.000

<.001*

.349

2

16.075

2.000

60.000

<.001*

.349
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Multivariate Teasts
Source of
Variation

Teast
statistic

Pillai’s
Trace
Wilks’
Lambda
โต้แย้ง
ก่อนเรียน Hotelling’s
Trace
Roy’s
Largest
Root
Pillai’s
Trace
Wilks’
Lambda
รูปแบบ
การเรียน Hotelling’s
Trace
Roy’s
Largest
Root
Pillai’s
Trace
Wilks’
Lambda
เพศ
Hotelling’s
Trace
Roy’s
Largest
Root

จำ�นวน
ตัวแปรตาม

F

Hypothesis
df

Error df

P

Partial Eta
Squared

2

.145

2.000

60.000

.865

.005

2

.145

2.000

60.000

.865

.005

2

.145

2.000

60.000

.865

.005

2

.145

2.000

60.000

.865

.005

2

15.256

2.000

60.000

<.001*

.337

2

15.256

2.000

60.000

<.001*

.337

2

15.256

2.000

60.000

<.001*

.337

2

15.256

2.000

60.000

<.001*

.337

2

14.890

2.000

60.000

<.001*

.332

2

14.890

2.000

60.000

<.001*

.332

2

14.890

2.000

60.000

<.001*

.332

2

14.890

2.000

60.000

<.001*

.332
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Multivariate Teasts
Source of
Variation

Teast
statistic

จำ�นวน
ตัวแปรตาม

Pillai’s
Trace
Wilks’
Lambda
ปฏิสัมพันธ์ Hotelling’s
Trace
Roy’s
Largest
Root
*มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

F

Hypothesis
df

Error df

P

Partial Eta
Squared

2

.007

2.000

60.000

.993

.000

2

.007

2.000

60.000

.993

.000

2

.007

2.000

60.000

.993

.000

2

.007

2.000

60.000

.993

.000

ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างการคิดวิเคราะห์เป็นรายด้านหลังเรียนประเด็นปัญหา ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่มีเพศต่างกันและเรียนด้วยรูปแบบการเรียนต่างกัน (Two-way ANCOVA)
การคิด
Source of
Partial Eta
SS
df
MS
F
P
วิเคราะห์
Variation
Squared
Pretest
22.840
1
22.840 18.553
<.001*
.230
เพศ
26.079
1
26.079 21.184
<.001*
.255
ด้านความ
รูปแบบการเรียน
.760
1
.760
.618
.435
.010
สำ�คัญ
ปฏิสัมพันธ์
1.670
1
1.670
1.357
.249
.021
ความคลาดเคลื่อน
76.326
62
1.231
Pretest
95.384
1
95.384 75.387
<.001*
.549
เพศ
2.504
1
2.504
1.979
.164
.031
ด้านความ รูปแบบการเรียน
3.753
1
3.753
2.967
.090
.046
สัมพันธ์
ปฏิสัมพันธ์
.136
1
.136
.107
.744
.002
ความคลาดเคลื่อน
78.446
62
1.265
Pretest
15.855
1
15.855 19.730
<.001*
.241
เพศ
34.415
1
34.415 42.827
<.001*
.409
ด้านหลักการ รูปแบบการเรียน
2.966
1
2.966
3.691
.059
.056
ปฏิสัมพันธ์
.349
1
.349
.435
.512
.007
ความคลาดเคลื่อน
49.823
62
.804
*มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล

1. จากผลการศึกษาความสามารถในการโต้แย้ง
ของนักเรียนโดยรวม หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบผสมผสาน
ตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น พบ
ว่า นักเรียนโดยรวม หลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสาน
ตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มี
ความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบ ประเด็น
ที่ 1–4 คือ การโคลนนิ่ง พืชดัดแปลงพันธุกรรม การใช้สาร
เคมีในไร่อ้อย และการทำ�แท้ง เหตุที่ได้ผลเช่นนี้เนื่องจาก
การเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์ ครูผสู้ อนได้ใช้รปู แบบการเรียนแบบผสมผสาน
ตามวิธีปัญหาเป็นฐาน และวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ซึ่ง
ทั้ง 2 วิธีนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการสอนสืบเสาะ (Inquiry
Approach) ที่เน้นวิธีการทางสติปัญญา ในการเรียนแบบ
ผสมผสานตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ใช้หลักการของ
แนวคิดกลุ่มทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism)
ในขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2550) ขั้น
สำ�รวจและค้นหา ขั้นอธิบาย และขั้นขยายความรู้ ที่อาศัย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการค้นหาความรู้หรือ
ประสบการณ์เรียนรูอ้ ย่างมีความหมายด้วยตนเองตามหลัก
การทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget.
1964) รวมทั้งนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการถ่ายโอนความรู้ใน
ขั้นถ่ายโอนความรู้ ตามทฤษฎีการถ่ายโอนความรู้
(Transfer of Learning) ของ Thorndike (สมชาย รัตน
ทองคำ�, 2556) จึงเป็นการกระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
กรอบความรู้ใหม่ที่ถูกต้องมากขึ้น (Bransford, Brown
and Cooking, 2000 : 134) และรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การสืบเสาะ ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ขั้นตอน ที่สะท้อน
ถึงการเชื่อมโยงกระบวนการทางสติปัญญาเพื่อได้มาซึ่งคำ�
ตอบของปัญหา ทั้งสองรูปแบบเป็นรูปแบบพัฒนาทางสติ
ปัญญาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive
Development Theory) (Piaget, 1964) ประกอบกับ
การใช้คำ�ถามนำ�ของครูเพื่อให้นักเรียนเกิดการรู้คิดแสดง
เหตุผลและคิดสนับสนุนหรือคิดคัดค้าน นักเรียนจะมีโอกาส
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ได้ฝึกความสามารถในการโต้แย้งอย่างเพียงพอ (Dawson
and Venville. 2010 : 133-148) ดังนั้นรูปแบบการสอน
ทั้ง 2 วิธี จึงสามารถพัฒนาความสามารถทางสติปัญญา
ของนักเรียน ในด้านการโต้แย้งได้ และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ บบผสมผสานซึง่ มีหลากหลายวิธี เช่น การใช้บทบาท
สมมติ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเหตุผลสนับสนุน
และเหตุผลคัดค้านของนักเรียน พร้อมมีหลักฐานสนับสนุน
ยืนยันพัฒนาความสามารถในการโต้แย้งได้ (Simon and
others, 2006 : 235-260) การใช้คำ�ถามนำ�ของครูเพื่อ
ให้นักเรียนเกิดการรู้คิดแสดงเหตุผล และคิดสนับสนุนหรือ
คิดคัดค้าน นักเรียนจึงมีโอกาสฝึกฝนความสามารถในการ
โต้แย้งอย่างเพียงพอ
บางส่วนสอดคล้องกับผลการศึกษาทีใ่ ช้การเรียน
แบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้เทคนิค
การรูค้ ดิ ในการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การใช้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
รวม (ชีวารัตน์ ชาระมาตย์, 2556 : 80-83) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม (สมบัติ เผื่อแผ่, 2556 : 78-82)
และการเรียนแบบผสมผสานตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
โดยใช้พหุปัญญา กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวม
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ (วีรศักดิ์ ชัยปัญญา, 2550 : 6873) ซึ่งพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการโต้
แย้งเพิ่มขึ้นจากการสอบครั้งที่ 1-4 และบางส่วนสอดคล้อง
กับผลการศึกษาประเด็นปัญหาทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ใช้วทิ ยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนการสอนแบบผสมผสานตาม
รูปแบบวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 (วินนา ประคองบุญ, 2556 : 94-97) และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 (พรพรรณ พลเยี่ยม, 2555 : 80-84) โดย
พบว่านักเรียนโดยส่วนรวมและจำ�แนกตามเพศมีการพัฒนา
ความสามารถในการโต้แย้งเพิ่มขึ้นจากการเรียนประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์
2. จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบผสมผสาน
ตามวิธีปัญหาเป็นฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ของ
นักเรียนโดยรวม พบว่า นักเรียนโดยรวมที่เรียนประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้
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รูปแบบผสมผสานตามวิธปี ญ
ั หาเป็นฐานและวิธวี ฏั จักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยรวม
และเป็นรายด้าน เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน (p<.001) เหตุที่
ได้ผลเช่นนี้เนื่องจาก รูปแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็น
ฐานและวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นรูปแบบที่เน้นการ
สืบเสาะ และเป็นวิธกี ารทางสติปญ
ั ญาทีเ่ น้นให้นกั เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองตามทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้
(Constructivism) (ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2550 : 1) ทั้งนี้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานซึ่งมีหลากหลาย
วิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายย่อย การอภิปรายกลุ่ม
ใหญ่ การใช้ค�ำ ถามนำ� การใช้บทบาทสมมติ เป็นต้น และการ
อภิปรายกลุ่มย่อย ซึ่งเป็นรูปแบบการระดมสมองสามารถ
พัฒนาทั้งการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงเหตุผลและการคิด
เชิงวิพากษ์วิจารณ์ได้ (Dawson and Venville, 2010:
133-148) โดยข้อสรุปที่ได้จากการอภิปรายกลุ่มย่อยจะ
ทำ�ให้นักเรียนมีความเข้าใจในแนวคิดได้ดีขึ้น สามารถสร้าง
ความรู้ความเข้าใจอย่างมีความหมายได้ตามแนวคิดของ
กลุ่มสร้างสรรค์นิยมเชิงสังคม (Social Constructivism)
(ไพฑูรย์ สุขศรีงาม, 2550: 5-9) ดังนั้นนักเรียนที่เรียนแบบ
ผสมผสานตามวิธวี ฎั จักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ กับการเรียนแบบ
ผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน จึงสามารถพัฒนาความ
สามารถทางสติปัญญาขั้นสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ได้
ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับผลการศึกษาประเด็น
ปัญหาทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้วทิ ยาศาสตร์ โดยใช้รปู
แบบการเรียนแบบผสมผสานตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์
และการเรียนแบบผสมผสานตามวิธวี ฏั จักรการเรียนรู้ 7 ขัน้
(สุรศักดิ์ สีระสูงเนิน, 2557: 77-80) ซึ่งพบว่านักเรียนโดย
ส่วนรวม มีความสามารถในการโต้แย้งและมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์โดยรวมและเป็นรายด้านทัง้ 3 ด้าน เพิม่
ขึน้ และบางส่วนสอดคล้องกับผลการศึกษาทีใ่ ช้รปู แบบการ
เรียนที่ใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนประเด็นปัญหาทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวม ในการเรียนวิทยาศาสตร์
(อลิศรา ศรีสร้อย, 2554: 80-87) พบว่านักเรียนมีการคิด
ขั้นสูง (ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การคิดเชิงเหตุผล
การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น)
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน
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โต้แย้งและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
และเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียน
ต่างกัน และจำ�แนกตามเพศ พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนประเด็น
ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์โดยใช้
รูปแบบผสมผสานตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น มีความ
สามารถในการโต้แย้งมากกว่านักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้รปู แบบ
ผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐาน (p<.001) การที่ผลการ
ศึกษาปรากฏเช่นนี้ เนือ่ งมาจากโครงสร้างของการเรียนแบบ
ผสมผสานตามวิธีวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เป็นรูปแบบของ
การสอนสืบเสาะ (Inquiry Approach) ซึ่งเน้นวิธีการทาง
สติปัญญาที่มีหลายทฤษฎีรองรับ นักเรียนจึงมีการปรับตัว
กับการเรียนได้ดเี พราะมีความคุน้ เคยกับการเรียน เรียนตาม
รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น มาก่อน จึงทำ�ให้นักเรียนมี
การพัฒนาและมีความกล้าในการคิด สามารถแสดงเหตุผล
สนับสนุนหรือคิดคัดค้านแนวคิดของเพื่อนในกลุ่มอย่าง
เหมาะสม ทั้ ง ในด้ า นหลั ก ฐานและเหตุ ผ ลที่ ยื น ยั น หรื อ
คัดค้าน นักเรียนที่เรียนแบบผสมผสานตามวิธีวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น จึงทำ�ให้นักเรียนมีการโต้แย้งได้ดีกว่านักเรียน
ที่เรียนแบบผสมผสานตามวิธีปัญหาเป็นฐานซึ่งนักเรียนคง
ยังไม่คุ้นเคย
ซึ่งบางส่วนสอดคล้องกับผลการศึกษาการเรียน
ประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์
โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7
ขัน้ โดยใช้เทคนิคการรูค้ ดิ ซึง่ พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 (ชีวารัตน์ ชาระมาตย์, 2556 : 80-83) มีความสามารถ
ในการโต้แย้งแตกต่างจากนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้รปู แบบการ
เรียนปกติ แต่มีบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา
การเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้
วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
ตามวิธวี ฏั จักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 (สุรศักดิ์ สีระสูงเนิน, 2557: 77-78) พบว่า นักเรียน
มีความสามารถในการโต้แย้งไม่แตกต่างกับนักเรียนที่เรียน
โดยใช้ รู ป แบบการเรี ย นแบบผสมผสานตามวิ ธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ และผลการศึกษาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 (สุดาวัลย์ ใจภักดี, 2555: 73-77) พบว่า นักเรียน
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ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความ
สามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์แตกต่างจาก
นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
และนั ก เรี ย นหญิ ง มี ค วามสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ จำ�นวน 2 ด้าน คือ ด้านความสำ�คัญ และด้าน
หลักการ มากกว่านักเรียนชาย (p ≤ .001) การที่ผลการ
ศึกษาปรากฏเช่นนี้ เนื่องมาจากนักเรียนหญิงมีเจตคติและ
รับประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ได้ดกี ว่านักเรียนชาย จึงมีสว่ น
สร้างแรงจูงใจ ในการเรียนทำ�ให้นักเรียนหญิงสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนต่างๆ ได้ดกี ว่า จึงมีสว่ นทำ�ให้นกั เรียน
หญิงพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ดีกว่านักเรียนชาย ซึ่งบาง
ส่วนสอดคล้องกับผลการศึกษาการเรียนประเด็นปัญหา
ทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้อกับการใช้วทิ ยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีเพศต่างกัน (นวัตพร สุวรรณชัยรบ,
2555: 73-75) พบว่านักเรียนหญิงมีความสามารถในการ
คิดขั้นสูงแตกต่างจากนักเรียนชายอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 การเรี ย นประเด็ น ปั ญ หาทางสั ง คมที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บการใช้ วิ ท ยาศาสตร์ ไม่ ใช่ แบบปฏิ บั ติ ก าร
นักเรียนจึงไม่คุ้นเคย ดังนั้นต้องใช้เวลาในการปรับตัว ถึง
แม้จะมีกิจกรรมที่เหมาะสมแต่เวลาที่ใช้ในการคิดระดับสูง
ค่อนข้างสั้น ในการสอนเพียง 3 สัปดาห์ อาจจะไม่สามารถ
พัฒนาความคิดระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นใน
การวิจัยครั้งต่อไปควรทำ�เรื่องเดิมแต่ให้เวลามากขึ้น เพื่อ
ให้ได้ผลลัพธ์ของการวิจัยที่สมเหตุสมผลและเชื่อถือได้
มากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ครูจะต้องสำ�รวจความสนใจของนักเรียน
และมอบหมายให้นกั เรียนค้นคว้าเอกสาร สืบค้นข้อมูล เพือ่
ส่งเสริมความรับผิดชอบในการเรียน
		 2.2 นักเรียนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยกับการแสดง
ความคิดเห็นทีม่ เี หตุผล หลักฐานในการทีน่ กั เรียนต้องตอบ
คำ�ถาม เช่น หลักฐานประกอบการยืนยัน ดังนั้นครูจะต้อง
เน้นการถามทีใ่ ช้ความคิดระดับสูง พร้อมมีหลักฐาน เหตุผล
ยืนยันคำ�ตอบ ตลอดจนออกข้อสอบแบบอัตนัยให้นักเรียน
ได้แสดงความคิดเห็น การให้เหตุผลได้มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพ ระดับปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้
บริการสุขภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 กับประชาชนที่ไปใช้บริการสุขภาพ จำ�นวน
400 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบได้แก่
ไคสแควร์ ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใช้บริการ ส่วนใหญ่รกั ษากับโรงพยาบาลรัฐ เหตุผลคือมีสทิ ธิประโยชน์ในการ
รักษา สาเหตุ คือ เป็นโรคเรื้อรัง ใช้บริการ 2 – 3 เดือน/ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง 500- 1,000 บาท ช่วงเวลา
ในการใช้บริการอยู่ในช่วง 12.01 น. - 16.00 น. ระดับปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสุขภาพ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เรียงตามลำ�ดับคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางจัดจำ�หน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการบริการ และด้านราคา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้
บริการ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัด
จำ�หน่าย ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำ�สำ�คัญ: พฤติกรรม, การใช้บริการสุขภาพ, สุราษฎร์ธานี

Abstract

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

บทนำ�

มนุษย์มคี วามต้องการขัน้ พืน้ ฐานในการดำ�รงชีวติ
อัน ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษา
โรค ซึ่งปัจจัยทางด้านยารักษาโรคถือเป็นปัจจัยทางด้าน
สาธารณสุขที่มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการดำ�รงชีวิตของ
มนุษย์ทจี่ ะทำ�ให้มนุษย์มสี ขุ ภาพความเป็นอยูท่ ดี่ ี (รัตติกรณ์
จงวิศาล, 2551: 100 - 102)
ประกอบกั บ ในปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการ
ดำ�รงชีวิตของมนุษย์ ทำ�ให้เกิดการแข่งขันทั้งในด้านการ
ประกอบอาชีพ การบริการต่างๆ เนือ่ งจากในชีวติ ประจำ�วัน
ทุ ก คนล้ ว นเร่ ง รี บ ไม่ มี เวลาที่ จ ะดู แ ละเอาใจใส่ สุ ข ภาพ
ร่างกายตนเอง ดังนั้นการเจ็บป่วย ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อ
เจ็บป่วยทุกคนต้องการที่จะรักษาเพื่อให้หาย แต่สิ่งที่ต้อง
ตระหนัก คือ คุณภาพของสถานบริการสุขภาพ หรือสถาน
พยาบาลเหล่านั้น ว่าสามารถรองรับความต้องการของ
ผู้เข้ารับบริการได้มากน้อยแค่ไหน ในการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสุขภาพของประชาชน ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ
ด้าน เช่น ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจำ�หน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการบริการ และ
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ หรือทีเ่ รียกว่า ส่วนประสม
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ทางการตลาดสำ�หรับธุรกิจบริการซึ่งปัจจัยเหล่านี้ สถาน
บริการสุขภาพจะต้องให้ความสำ�คัญในอันดับต้นๆ เพื่อนำ�
มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการ และพฤติกรรมการ
ใช้บริการสุขภาพของประชาชน เพื่อจะช่วยให้ประชาชนที่
เข้ามารับบริการ มีความพึงพอใจในการบริการสุขภาพนัน้ ๆ
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541: 12)
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ ก็ ไ ด้ นำ � หลั ก การตลาด เรื่ อ ง
พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี มาเป็นหัวข้อ เพราะต้องการให้ประชาชน
ทั่ ว ไป ได้ ท ราบถึ ง การที่ ผู้ บ ริ โ ภคหรื อ คนไข้ ที่ ไ ด้ รั บ การ
รักษา เล็งเห็นว่าสิ่งใดเป็นปัจจัยหรือตัวต้นเหตุ ก่อให้เกิด
การตัดสินใจรับบริการและผลวิจัยที่ได้จะสามารถสรุป
สมมติฐานให้กระจ่างยิ่งขึ้น
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดทีม่ พี นื้ ทีม่ ากทีส่ ดุ
ของภาคใต้ ประกอบด้วย 19 ตำ�บล 983 หมู่บ้าน นอกจาก
นี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีสถานบริการสุขภาพประกอบ
ด้วยโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ 22 แห่ง โรงพยาบาลเฉพาะ
โรคของรัฐ 2 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไปของเอกชน 7 แห่ง
มีบุคลากรทางการแพทย์ ดังนี้ แพทย์ จำ�นวน 270 คน
ทันตแพทย์ จำ�นวน 76 คน เภสัชกร จำ�นวน 152 คน และ
พยาบาลวิชาชีพ จำ�นวน 1,945 คน (สำ�นักงานสถิติจังหวัด
สุราษฎร์ธานี, 2555) ซึ่งในภาวการณ์ปัจจุบันจำ�นวนของ
ผู้ป่วยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี 2555 มีจำ�นวนผู้ป่วย
ในสถานพยาบาลของรัฐมากถึง 2,013,743 คน แยกเป็น
ผูป้ ว่ ยนอก 1,685,255 คน และผูป้ ว่ ยใน 328,488 ราย และ
สาเหตุทที่ �ำ ให้ผปู้ ว่ ยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสียชีวติ มากทีส่ ดุ
3 อันดับ ได้แก่ โรคมะเร็งทุกชนิด อุบัติเหตุ และโรคหลอด
เลือดในสมองอักเสบ (สำ�นักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี,
2555) นอกจากนี้ การเจ็บป่วยของประชาชนทีเ่ พิม่ มากขึน้
แล้วในปัจจุบันยังมีสถานประกอบการต่างๆ รวมทั้งธุรกิจ
บริการสุขภาพเกิดขึ้นมากมาย และต่างก็มีการแข่งขันและ
ปรับปรุงกลยุทธ์การบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจและ
ความสนใจสูงสุดแก่ผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ธุรกิจดำ�รงต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา พฤติกรรม
การใช้บริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อที่จะได้ทราบพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสุขภาพของ
ประชาชน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานคุณภาพของ
สถานบริการสุขภาพให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจาก
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ความพึงพอใจของผูร้ บั บริการเป็นปัจจัยสำ�คัญในการวัดผล
ของคุณภาพบริการ จึงทำ�ให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริการสถานพยาบาลของประชาชนใน
อำ�เภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งข้อมูลที่ได้จะสะท้อน
ให้เห็นถึงคุณภาพงานบริการของสถานบริการสุขภาพ ใน
มุมมองของผู้ใช้บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพงานบริการต่อไป

ประเภทในจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยผู้วิจัยใช้วิธีการกำ�หนด
จำ � นวนของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจงจากสถานบริ ก าร
สุขภาพทั้ง 4 ประเภท แบ่งสัดส่วนชองกลุ่มตัวอย่างเท่าๆ
กัน คือ โรงพยาบาลของรัฐ 100 ราย เอกชน 100 ราย โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล 100 ราย และคลินิกทุก
ประเภท 100 ราย

วัตถุประสงค์การวิจัย

เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยค้นคว้า และดัดแปลง
จากหนังสือและเอกสารต่างๆ และบูรณาการจากแนวคิด
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว น
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อคำ�ถามแบบเลือก
ตอบ (Check List) มีทั้งหมด 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน สิทธิ
การรักษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ใช้บริการสุขภาพของประชาชนใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบสอบถาม มีทั้งหมด 6 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัย
ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการสุขภาพของประชาชน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบสอบถามในส่วนนี้ มีลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ของ
Likert (method of summated rating the Likert scale)
ผูว้ จิ ยั ได้ก�ำ หนดระดับคะแนนไว้ 5 ระดับดังนี้ (สิน พันธ์พนิ จิ ,
2553: 152 - 155)
คะแนนระดับ 5 หมายถึง มีความสำ�คัญมากที่สุด
คะแนนระดับ 4 หมายถึง มีความสำ�คัญมาก
คะแนนระดับ 3 หมายถึง มีความสำ�คัญปานกลาง
คะแนนระดับ 2 หมายถึง มีความสำ�คัญน้อย
คะแนนระดับ 1 หมายถึง มีความสำ�คัญน้อยทีส่ ดุ การ
แปลความหมายใช้หลักเกณฑ์การแบ่งเป็น 5 ระดับคะแนน
เฉลี่ย
4.51-5.00 หมายถึง มีความสำ�คัญในมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง มีความสำ�คัญในระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีความสำ�คัญในระดับปานกลาง

การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการ
สุขภาพของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ มีวัตถุประสงค์ใน
การวิจัยดังนี้
1. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของ
ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทางการตลาดในการ
เลือกใช้บริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการ
ตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การศึกษา พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของ
ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธี
วิจัย (Methodology) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำ�รวจ (Survey
Research) โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และมีขั้น
ตอนในการดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
การกำ�หนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
ประชาชนที่ไปใช้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลรัฐ เอกชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลและคลินิกทุกประเภท
ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้แก่ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555
– มีนาคม 2556
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชน
จำ�นวน 400 ราย ที่ไปใช้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลของ
รัฐ เอกชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลและคลินิกทุก

เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล

154 รมยสาร
1.51-2.50 หมายถึง มีความสำ�คัญในระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีความสำ�คัญในระดับน้อยทีส่ ดุ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวปัญหาในการมาใช้
บริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
SPSS/PC เพื่อหาค่าทางสถิติ ดังนี้
1. ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและ
พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่
(Frequency)
2. ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระดั บ ปั จ จั ย ทางการตลาด
ในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพของประชาชนในจั ง หวั ด
สุราษฎร์ธานี ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard Deviation)
3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการ
ตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนใน
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ด้วยการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Sqrare
Test) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน

ผลการวิจัย

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง
จำ�นวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.75 อายุระหว่าง 41 –
50 ปี จำ�นวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 มีสถานภาพ
สมรส จำ�นวน 330 คิดเป็นร้อยละ 82.50 จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี จำ�นวน 171 คิดเป็นร้อยละ 42.75 มีอาชีพ
เป็นเกษตรกร จำ�นวน173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 ราย
ได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท จำ�นวน 111
คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 และมีสทิ ธิการรักษาเป็นบัตรทอง
จำ�นวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.75
2. พฤติกรรมการใช้บริการสถานพยาบาลของ
ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ส่วนใหญ่รักษากับ
โรงพยาบาลรัฐ เพราะมีสิทธิประโยชน์ในการรักษา สาเหตุ
เพราะเป็นโรคเรื้อรัง เข้าใช้บริการ 2 – 3 เดือน/ครั้ง ค่าใช้
จ่ายในการใช้บริการต่อครัง้ อยูท่ ี่ 500- 1,000 บาท ช่วงเวลา
ในการใช้บริการ 12.01 น. - 16.00 น.
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3. ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการสถานพยาบาลของประชาชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบ
ว่า อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 4
ด้าน เรียงตามลำ�ดับจากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางจัด
จำ�หน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ
บริ ก าร ด้ า นราคา ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม และด้ า น
วัฒนธรรม ตามลำ�ดับ
4. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาด
กับพฤติกรรมการใช้บริการสถานพยาบาลของประชาชน
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่อง
ทางการจัดจำ�หน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร
และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การใช้บริการสถานพยาบาล อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัย ทางด้านกระบวนการบริการนั้น
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของ
ประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง
41 – 50 ปี สถานภาพสมรส จบการศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นเกษตรกรรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน
10,000 – 15,000 บาท และสิทธิการรักษาเป็นบัตรทอง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาภัทร วีระวัฒกานนท์
(2548) ศึกษาเรื่อง คุณภาพบริการตามความคาดหวัง
และการรับรู้ของผู้รับบริการงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงกลาโหมในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรถคู่ อายุ
เฉลี่ย 43 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า มารับ
บริการในรอบปีมากกว่า 5 ครั้ง
พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของประชาชนใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ส่วนใหญ่รักษากับโรงพยาบาล
รัฐ เหตุผลคือมีสทิ ธิประโยชน์ในการรักษา สาเหตุคอื เป็นโรค
เรือ้ รัง ใช้บริการ 2 – 3 เดือน/ครัง้ ค่าใช้จา่ ยในการใช้บริการ
ต่อครัง้ 500- 1,000 บาท ช่วงเวลาในการใช้บริการอยูใ่ นช่วง
12.01 น. - 16.00 น. ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตรา
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กรณา ฤทธิโยธิน (2549) ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู้มา
รับบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า เคยมีประสบการณ์การรักษา
พยาบาลครั้งแรกถึง 4 ครั้ง เป็นส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่
เป็นการมารับบริการรักษาพยาบาลที่แผนกอายุรกรรม ใน
ช่วงเวลา 08.00-16.00 น. มากที่สุด และสอดคล้องกับงาน
วิจยั ของ อติญาณ์ ศรเกษตริน และคณะ ศึกษาเรือ่ งปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมการ
ใช้บริการสุขภาพภายใต้ UC ที่พบว่าพฤติกรรมการสร้าง
เสริมสุขภาพของประชาชนภายใต้การสร้างหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า อยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมการใช้
บริการสุขภาพส่วนใหญ่ไปใช้บริการที่สถานอนามัย รองลง
มา คือ โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ ส่วนการรักษา
กับแพทย์พื้นบ้านไปใช้บริการน้อยที่สุด ปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพได้แก่ อายุ ค่า
นิยมเกี่ยวกับสุขภาพและการเจ็บป่วย คุณภาพบริการ การ
รับรู้ความสามารถแห่งตนในการดูแลสุขภาพและการรับ
รู้แรงสนับสนุนทางสังคม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา
ประเภทของการประกันสุขภาพ ค่านิยมเกี่ยวกับสุขภาพ
การเจ็บป่วย การรับรูส้ ทิ ธิของผูใ้ ช้บตั รประกัน สุขภาพถ้วน
หน้าการรับรูส้ ทิ ธิของกลุม่ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ การได้รบั
ข้อมูลข่าวสาร ความต้องการด้านสุขภาพคุณภาพ บริการ
และการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ระดับปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการ
สุขภาพของประชาชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม พบ
ว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลำ�ดับคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านช่องทางจัดจำ�หน่าย ด้านการส่งเสริมการ
ตลาด ด้านกระบวนการบริการ ด้านราคา ด้านเศรษฐกิจ
และสังคมและด้านวัฒนธรรม ตามลำ�ดับ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ จิตรา กรณา ฤทธิโยธิน (2549) ศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็นของผู้มารับบริการของโรงพยาบาลเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี ที่พบว่า มีความคิด
เห็นต่อการรับบริการรวมทุกด้านในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของวรัญญา เลี้ยงลักษณ์เลิศ (2551) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกัน

สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ของผู้ บริ โ ภคในเขตเทศบาลนครเมื อ ง
เชียงใหม่ ที่พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยใช้บริการจาก
โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ระดับความสำ�คัญอยู่
ในระดับมาก

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41 – 50 ปี สถานภาพสมรส
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นเกษตรกรราย
ได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท พฤติกรรม
การใช้บริการ ส่วนใหญ่รักษากับโรงพยาบาลรัฐ เหตุผลคือ
มีสิทธิประโยชน์ในการรักษา สาเหตุคือ เป็นโรคเรื้อรัง ใช้
บริการ 2 – 3 เดือน/ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง
500- 1,000 บาท ช่วงเวลาในการใช้บริการอยูใ่ นช่วง 12.01
น. - 16.00 น. ระดับปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้
บริการสุขภาพ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรียงตามลำ�ดับ
คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ
ด้านช่องทางจัดจำ�หน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
กระบวนการบริการ และด้านราคา ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการ ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพ ได้แก่
ปัจจัยด้าน ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจำ�หน่าย
ด้านบุคลากร และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพือ่ นำ�ผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการ
สถานพยาบาลของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัย
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ สถานพยาบาลควรสร้างชื่อ
เสียง ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือของสถานพยาบาล
2. ด้านราคา สถานพยาบาลควรมอบสิทธิพิเศษ
แก่ผู้ใช้บริการสุขภาพเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการ
แจ้งอัตราค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการทีช่ ดั เจน แจกแจงราย
ละเอียดอัตราค่ารักษาพยาบาล
3. ด้านช่องทางจัดจำ�หน่ายสถานพยาบาลควร
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จัดรถประจำ�ทางสำ�หรับผู้ใช้บริการเพื่อความสะดวกและ
สามารถนัดหมายการตรวจทางโทรศัพท์ได้
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด สถานพยาบาลควร
ให้บริการแนะนำ�ปรึกษาปัญหาสุขภาพ การใช้สิทธิประกัน
ชีวิต ให้ข้อมูลด้านสุขภาพผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต และมีกิจกรรมการบรรยาย
วิชาการ
5. ด้านการส่งเสริมการตลาด สถานพยาบาล
ควรให้บริการอำ�นวยความสะดวกของบุคลากร การบริการ
ที่ ดี จ ากฝ่ า ยอื่ น ๆ ภายในสถานพยาบาล เช่ น การเงิ น
ประชาสัมพันธ์ และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
6. ด้านกระบวนการบริการ สถานพยาบาลควร
กำ�หนดระยะเวลาและขัน้ ตอนในการตรวจรักษาทีไ่ ม่ซาํ้ ซ้อน
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มีกระบวนการที่ให้บริการอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ สถานพยาบาลควร
ให้ความสำ�คัญกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ของสถานพยาบาล
มีความสะอาด ใหม่ และทันสมัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี โปร่ง
อากาศถ่ายเทได้สะดวก สภาพอาคาร ห้องนํ้าห้องส้วมของ
สถานพยาบาลมีความสะอาด และความปลอดภัย
ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการเลือกสถานพยาบาลของผู้สูง
อายุในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ควรศึกษาปัจจัยกำ�หนดคุณภาพการบริการ
ของสถานพยาบาลตามการรั บ รู้ ของผู้ ป ระกั น ตนใน
โครงการประกันสังคม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ออกแบบวิธีวิจัยภายใต้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ของระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผสานรวม
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และประยุกต์ใช้ระเบียบวิทยาวิจัยเพื่อท้องถิ่น ดำ�เนินการ 3 ขั้นตอน เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์
ความต้องการและปริมาณการใช้พลังงาน ในระดับครัวเรือน 2) ค้นหาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนและ 3) พัฒนา
เกษตรกรเป็นช่างพลังงานทดแทน ด้วยองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี บนฐานภูมปิ ญ
ั ญาทีม่ ขี องเกษตรกรกลุม่ เป้าหมาย ชุมชน
บ้านเหล่าเหนือ จำ�นวน 15 คน จากการฝึกอบรม ด้วยเอกสารการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ข้อมูลผลการพัฒนา ด้วย
สถิตคิ า่ เฉลีย่ ค่าร้อยละและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามความคิดเห็นและสัมมนา
กลุ่ม โดยนวัตกรรม ชุมชนช่างพลังงานทดแทน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันแบบเชื่อมโยงปัจจัย 4 จากพลังงาน สู่อาหาร
การกินอยู่บนวิถีทฤษฏีใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานการณ์ความต้องการ และปริมาณการใช้พลังงานระดับครัวเรือน
คือ ลูกหลาน และต้องการใช้ไฟฟ้าในไร่นาเพื่อสูบนํ้าทำ�เกษตรกรรมและให้แสงสว่าง ในการเฝ้าระวังผลผลิต 2) ศักยภาพ
การผลิตพลังงานไฟฟ้าในไร่นาระดับครัวเรือนเกษตรกร จากทรัพยากรที่มีอยู่คือ พลังงานแสงอาทิตย์ ศักยภาพการผลิต
พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน คือ ลูกหลาน ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา จำ�นวน 4 คน 3) ผล
การพัฒนาเกษตรกรพื้นที่เป้าหมาย และเครือข่ายรอบนอกพื้นที่จำ�นวน 19 คน สู่ความเป็นช่างพลังงานทดแทน ด้วยการ
จัดฝึกอบรมผ่านหลักสูตร การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อค้นพบที่ได้ คือ ผ่านเกณฑ์การทดสอบทุกคน ด้วยผล
คะแนนเฉลี่ย 7.55 คะแนน จาก 10 คะแนน และมีผลการทดสอบประสิทธิผล ที่ค่าเฉลี่ยด้านความพึงพอใจ ในการเข้ารับ
การฝึกอบรม ดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.49 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.48
คำ�สำ�คัญ: ชุมชนช่างพลังงานทดแทน
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Abstract

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

“ในสองทศวรรษของการพัฒนา ครัวเรือนไทย
ได้กา้ วออกจากสังคมเกษตร ผลของการก้าวออกจากสังคม
เกษตร ทำ�ให้สมาชิกในครัวเรือนที่เคยมีการลงทุนร่วมกัน
ในด้านการผลิตและการบริโภคร่วมกัน กลายเป็นสังคมที่
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีแต่การบริโภคร่วมกัน แต่สมาชิกแยก
กันอยู่กระจัดกระจายไปในภาคการผลิต และบริการหรือ
ตลาดแรงงานที่มีความหลากหลาย”คำ�ให้สัมภาษณ์ของ
ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร สยามวาลา ณ สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศ คือ ความจริงที่เกิดขึ้น ในสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศไปสู่ความสมดุล จาก
การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวัยทำ�งานให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น
โดยเพิ่มสัดส่วนของนักเรียนสายอาชีพ ต่อสายสามัญ จน
ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมภาคเกษตร สู่การเคลื่อนย้าย
แรงงานประชากรชนบทเข้าสูเ่ มืองอย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในภาค
อุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาคการศึกษาที่มีต้นทุนสูง
ส่งผลให้โครงสร้างของครอบครัวเปลีย่ นแปลงไปสูค่ รัวเรือน
แบบแหว่งกลาง ทีเ่ หลือเพียงปู่ ย่า ตา ยาย กับหลานในพืน้ ที่
และเชื่อมโยงกันด้วยระบบเงินโอน ซึ่งลดลงเรื่อย ตามแนว
โน้มผลตอบแทนของปัจจัยแรงงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
(ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา, 2556 : 51)
จากบริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงด้ า นเศรษฐกิ จ
และสังคม ในภาคเกษตรอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
เปลีย่ นแปลงในเชิงโครงสร้างทางสถาบันสังคมครอบครัวไป
สู่สังคมปัจเจกบุคคล โดยมีความเสี่ยงสำ�คัญจากโครงสร้าง
ประชากรทีค่ วามไม่สมดุลทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
จนส่งผลให้ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะขาดแคลนกำ�ลัง
แรงงานคุณภาพในอนาคต ขณะที่ประชากรในวัยทำ�งานมี
แนวโน้มลดลง โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม ที่มีสัดส่วน
กำ�ลังแรงงานลดลงอย่างต่อเนือ่ งจากร้อยละ 41 ในปี 2545
เหลือร้อยละ 37.7 ในปี 2552 และเริ่มมีอายุเฉลี่ยสูงที่ขึ้น
ในปี 2552 เฉลี่ยที่ 43 ปี โดยเป็นผู้มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้น
ไปร้อยละ 20.5 และอายุมากกว่า 60 ปี ขึน้ ไปถึงร้อยละ 12
สถานการณ์ดังกล่าว นำ�ไปสู่ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
จนอาจต้องมีการนำ�เข้าแรงงานข้ามชาติจำ�นวนมาก จาก
ข้อจำ�กัดด้านแรงงาน และภาระในการเลี้ยงดูหลาน จึงไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
การผลิตที่มีความเสื่อมโทรมมากขึ้นโดยเฉพาะทรัพยากร
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ดินที่ใช้กันอย่างสิ้นเปลืองและขาดประสิทธิภาพ จากการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดีย่ วจนไม่สามารถพัฒนาระบบการทำ�
เกษตรกรรมแบบยั่งยืนได้ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11. 2555)
ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์ ต้นทุนการผลิตทีม่ แี นว
โน้มสูงขึน้ อันเนือ่ งมาจากราคาปัจจัยการผลิต และค่าขนส่ง
ซึ่งสูงขึ้นตามราคาพลังงาน ทำ�ให้ไม่สามารถลดต้นทุนการ
ผลิตลงได้เท่าที่ควร ประกอบกับแรงงานในภาคเกษตรมี
แนวโน้มลดลงและเป็นผูส้ งู อายุ การเผชิญกับความเสีย่ งทัง้
แรงงาน และพลังงานเชิงพาณิชย์ อาจก่อให้เกิดความเสีย
หายต่อผลผลิต และที่ดินทำ�กิน สู่การสร้างภาระหนี้สิน จน
เป็นวัฏจักรความยากจนซํา้ ซาก ซํา้ เติมปัญหากลุม่ เกษตรกร
ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางของสังคมให้รุนแรงมากยิ่งขึ้น ภาย
ใต้วิกฤตการณ์ราคาพลังงาน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
ทิศทางการพัฒนาสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ที่ผันผวนซับซ้อนคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก ต้องเผชิญ
กับความเสี่ยงในอีกหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงในภาค
เกษตรกรรมซึง่ เป็นภาคการผลิตทีม่ คี วามสำ�คัญตัง้ แต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ จนไม่สามารถจะรองรับการ
เติบโตด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้อย่างยัง่ ยืนจากปัญหา
ราคาพลังงาน ซึง่ มีผลกระทบทัง้ ทีเ่ ป็นโอกาสและความเสีย่ ง
ในการพัฒนาประเทศตามหลัก การทำ�เกษตรกรรมไปสูก่ าร
เติบโตสีเขียวแบบยั่งยืน (อนาคตประเทศไทยบนเส้นทางสี
เขียว, 2555)
สภาพปั ญ หาดั ง กล่ า ว จากการศึ ก ษาเชิ ง พหุ
ลักษณ์ท้องถิ่นพบว่ามีความสอดคล้องกับพื้นที่เป้าหมาย
บ้ า นเหล่ า เหนื อ ตำ � บลห้ ว ยแก อำ � เภอชนบท จั ง หวั ด
ขอนแก่นจากการผลักดันลูกหลานเข้าสู่ระบบการศึกษา
ที่ มุ่ งเน้ น ผลิ ต กำ � ลั ง คนเพื่อตอบสนองภาคอุต สาหกรรม
การผลิตและภาคบริการโดยไม่สนใจภาคเกษตรกรรม ที่มี
บทบาทสำ�คัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม เพราะ
พลังงานเป็นผลกระทบหนึ่งในระบบการผลิตของชุมชน
โดยพลังงานต้นทุนเดิมที่เป็นคนหนุ่มสาวเกิดการเคลื่อน
ย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีค่า ตอบแทนดีกว่า
ลักษณะครอบครัวในพื้นที่จึงตกอยู่ในสภาพแหว่งกลาง
ทีเ่ หลือเพียงพ่อแม่อายุ 50 กว่าปีขน้ึ ไปอยูก่ บั หลาน และผล
กระทบจากการปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวจนเกิดปัญหา

ภัยแล้ง และสูญเสียศักยภาพการพึ่งพาตนเองจากปัญหา
รายได้ และต้นทุนการผลิตด้านพลังงานเชิงพาณิชย์ ผล
สะท้อนปัญหาดังกล่าวในชุมชน สิ่งที่ได้รับจากระบบการ
ศึกษา คือเงินโอนข้ามรุ่น จากค่าจ้างรายเดือนหรือค่าแรง
รายวันและสถาบันครอบครัวที่อ่อนแอ จนขาดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ขาดความมั่นคงด้านรายได้จากผลิตภาพ
การผลิตลดลง เพราะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในด้าน
“พลังงานทดแทน”
นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ เรือ่ ง ชุมชนช่าง
พลังงานทดแทน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาส่งเสริมเกษตรกร
สู่ความเป็น ช่างผลิตพลังงานทดแทน ระดับครัวเรือน จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และ
การจัดการพลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่าง
มัน่ คงด้วยตนเอง บนพืน้ ฐาน ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ องค์ความรู้
เชิงเทคนิคการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน
ทีเ่ หมาะสมกับทรัพยากรทีม่ อี ยู่ ด้วยกระบวนการขับเคลือ่ น
อย่างเชื่อมโยงทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยให้ “คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา” ตามหลักการ
เข้าใจ เข้าถึง และร่วมกันพัฒนา พลังงานทดแทนอย่าง
ยั่งยืน บนทางสายกลางมรรค 8 ตามหลัก “พุทธศาสนา”
และทางสายกลางตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นแนวทางปฏิบัติบนพื้นฐานสำ�คัญคนไทยต้องมีความรู้
ใน ศีลธรรม จริยธรรม ดำ�เนินชีวิตด้วยความเพียร ความ
อดทน มีสติปัญญานำ�ไปสู่ความพอประมาณ มีเหตุผล และ
มีภมู คิ มุ้ กัน ต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง จนสามารถ
ดำ�เนินชีวิตอย่างสมดุลทุกด้านได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ความต้องการ และ
ปริมาณการใช้พลังงาน ระดับครัวเรือนของเกษตรกร บ้าน
เหล่าเหนือ ตำ�บลห้วยแก อำ�เภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
2. เพือ่ ค้นหาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน
ระดับครัวเรือนเกษตรกรในชุมชน
3. เพือ่ พัฒนาเกษตรกรในชุมชนสูค่ วามเป็น ช่าง
พลังงานทดแทน ระดับครัวเรือน ด้วยองค์ความรูเ้ ชิงเทคนิค
และเทคโนโลยีผลิตพลังงานทดแทน บนฐานภูมปิ ญั ญาท้องถิน่

160 รมยสาร

ขอบเขตการวิจัย

1. ศึกษาสถานการณ์ ความต้องการใช้ ประเภท
และปริมาณพลังงาน ทีต่ อ้ งการใช้ของครัวเรือนเกษตรกร ใน
ชุมชน
2. ศึ ก ษาศั ก ยภาพการผลิ ต พลั ง งานทดแทน
เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานทรัพยากรที่มี องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนที่เหมาะสม ในระดับ
ครัวเรือนของเกษตรกร ในชุมชน
3. พัฒนาเกษตรกรในชุมชนมุง่ สูค่ วามเป็น “ช่าง
พลังงานทดแทน” ในระดับครัวเรือนพร้อมวัดผล ประเมิน
ผล เครื่องมือ และผลการดำ�เนินการพัฒนา
4. ระยะเวลารวบรวมข้อมูล ตุลาคม 2556 ถึง
กันยายน 2557

วิธีดำ�เนินการวิจัย

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเรื่อง ชุมชน
ช่างพลังงานทดแทน กรณีศกึ ษาครัง้ นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงพืน้ ที่
(Area base) ดำ�เนินการวิจัย 3 ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์
บนพื้ น ฐานกลยุ ท ธ์ ต ามระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบผสานวิ ธี
(Mixed Methodology) ของระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) และระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยประยุกต์ใช้เทคนิควิธีวิจัย
ในเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research) กับระเบียบวิธีวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community
Based Research) ดังนี้
1. ศึกษาปัญหาความต้องการ และปริมาณการ
ใช้พลังงาน จากการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างด้วยข้อ
คำ�ถามจากการศึกษาข้อมูลในเอกสารวิชาการ และงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาพลังงานในภาคเกษตร โดยการเปิดเวที
ชาวบ้านสัมภาษณ์กลุม่ เป้าหมาย จำ�นวน 15 ครัวเรือน เพือ่
ค้นหาข้อมูลเบือ้ งต้นเฉพาะกรณี ไม่ท�ำ กับประชากรทัง้ หมด
และไม่น�ำ ไปใช้อา้ งอิงกับกรณีอนื่ โดยพิจารณาปรากฏการณ์
ความเป็นจริงในมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
พร้อมบันทึกการสังเกตจากวิถีการทำ�เกษตรกรรม
2. ค้ น หาศัก ยภาพการผลิต พลังงานทดแทน
ระดับครัวเรือนเกษตรกร โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง จากการประชุมเกษตรกรกลุม่ เป้าหมายและกลุม่
ผู้นำ�ชุมชน จำ�นวน 5 ครัวเรือน ในด้านภูมิสังคม ลักษณะ
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ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่อง
มือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพ ด้วยวิธีการลงพื้นที่ร่วมกัน
สำ�รวจ (Survey) พื้นฐานทรัพยากรซึ่งมีอยู่ในชุมชน ด้าน
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน ค้นหา
จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้วิธีการศึกษาดูงาน ชมการสาธิต
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participative Observation)
และการลงพื้นที่ร่วมทดลอง ทดสอบ หาเทคโนโลยีการ
ผลิตพลังงานทดแทนที่เหมาะสมร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัย
เทคนิคมหาสารคาม และกลุม่ เป้าหมาย พร้อมถ่ายภาพเก็บ
ข้อมูล
3. พัฒนาเกษตรกรในชุมชนมุ่งสู่ความเป็น ช่าง
พลังงานทดแทน ระดับครัวเรือน โดยการจัดประชุมกลุ่ม
เพื่อหาข้อสรุป ด้านองค์ความรู้เชิงเทคนิคการผลิต และ
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน ที่เหมาะสมบนฐาน
ภู มิปัญญาท้ อ งถิ่ น และทรั พ ยากรที่ มีอ ยู่ ใ นชุ มชน การ
สร้างแบบทดสอบหาประสิทธิภาพ และใบงานทดสอบหา
ประสิทธิผล ร่วมกับผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 ท่าน ก่อน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เชิงเทคนิคการผลิต และการสาธิตวิธี
การใช้ การซ่อมบำ�รุงรักษา ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำ�นวน
19 ครัวเรือน ก่อนจดบันทึกข้อมูล การสังเกต และถ่าย
ภาพ เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบ (Data Organizing)
และตีความหมายแบบอุปนัย (Induction) ให้เชื่อมโยงกับ
แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ก่อนถอดสรุปบทเรียนด้วยค่า
สถิติแบบเชิงพรรณนา
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
		 1) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) สู่
คำ�ถาม และแนวคิดในการทำ�วิจัย ผู้วิจัยดำ�เนินการตรวจ
สอบข้อมูลแบบสามเส้าเชิงคุณภาพ (Triangulation, Denzin. 1970) ก่อนถอดสรุปบทเรียน แบบเชิงพรรณนา ด้วย
การเปรียบเทียบข้อมูล และหาความสัมพันธ์ข้อมูล ตาม
แนวคิด ทฤษฎี บนทางสายกลางตามหลัก “พุทธธรรม”
และหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
		 2) ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data)
จากผลการทดสอบหาประสิทธิภาพ ด้วยข้อสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้วิจัยถอดสรุปบทเรียน
จากผลคะแนนในการทำ�ข้อสอบ ผ่านเกณฑ์ที่ 6 คะแนน
มีความพึงพอใจการจัดฝึกอบรม ที่สถิติค่าเฉลี่ย ( ) ไม่ตํ่า
กว่า 3.50 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ไม่เกิน 1.0
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จากเกณฑ์การทดสอบที่ 5 ระดับ

การวิเคราะห์ข้อมูล

นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ เรือ่ ง ชุมชนช่าง
พลังงานทดแทน ภายใต้แนวคิดการพัฒนาส่งเสริมเกษตรกร
สู่ความเป็น ช่างผลิตพลังงานทดแทน ระดับครัวเรือนจาก
ทรัพยากรที่มี เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และการจัดการ
พลังงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างมั่นคง
ด้วยตนเอง บนทางสายกลางมรรค 8 ตามหลัก พุทธศาสนา
และหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ปรากฏ ดังนี้
1. ผลการศึกษาสถานการณ์ความต้องการ และ
ปริมาณการใช้พลังงาน ในระดับครัวเรือนเกษตรกร บ้าน
เหล่าเหนือ มีข้อค้นพบที่ได้ คือ ความต้องการพลังงาน
ทดแทนแบบชั่วคราว เพื่อทดแทนพลังงานต้นทุนเดิมหรือ
ลูกหลาน ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน ผ่านความ
ต้องการไฟฟ้าไว้ใช้ในไร่นา เพื่อให้แสงสว่างในการดำ�รงชีพ
หาอาหาร เฝ้าระวังผลิตผลและสูบนํ้าทำ�การเกษตร ปลูก
พืช เลี้ยงสัตว์ตามพื้นฐานภูมิปัญญา และฐานทรัพยากรที่
มีอยู่ในชุมชน
2. ผลการค้ น หาศั ก ยภาพการผลิ ต พลั ง งาน
ทดแทน ในระดับครัวเรือนเกษตรกร ผ่านการสัมภาษณ์ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การสำ�รวจพื้นที่ และการสังเกต
ความรู้ในการประกอบอาชีพ ด้วยการทดลอง ทดสอบ
พลังงานทดแทนแบบชั่วคราว พบว่าเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ มีความเหมาะสมมากที่สุด ส่วนพลังงาน
ทดแทนอย่างยั่งยืน คือ ยุวชนหรือหลานเกษตรกร ที่อายุ
ระหว่าง 7 ปีขึ้นไปสามารถพัฒนาเป็นพลังงานทดแทนได้
ด้วยกระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกัน บนพืน้ ฐานภูมปิ ญ
ั ญาอาชีพ
เกษตรกรรมบนวิถีทฤษฎีใหม่
3. ผลการพั ฒ นาเกษตรกรสู่ ค วามเป็ น ช่ า ง
พลังงานทดแทน ในระดับครัวเรือนบนฐานภูมปิ ญ
ั ญา พบว่า
เทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ มีความเหมาะ
สมกับทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรบุคคลในครัวเรือน
และผลการถอดสรุปบทเรียน ตามหลัก พุทธศาสนา และ
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรุปว่า เกษตรกรกลุ่มเป้า
หมายเป็นช่างพลังงานทดแทนต้นแบบได้เพราะมีความ
สามารถผลิตพลัง งานทดแทนชั่วคราวและอย่างยั่งยืน ไว้

ใช้ในระดับ ครัวเรือนได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ได้ด้วยตนเอง
4. บทสรุป กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันบนพื้น
ฐานปัจจัยสี่ที่เชื่อมโยงพลังงานสู่อาหารการกินอยู่บนวิถี
ทฤษฎีใหม่หวั ใจสำ�คัญของหลัก “ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”
จากการลงมือปฏิบัติงานจริง (Learning by Doing) โดยใช้
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเรื่อง ชุมชนช่างพลังงานทดแทน
สามารถแสดงผลการเชื่อมโยงได้ด้วยแผนภาพ ดังนี้
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐานปัจจัย 4

ผลการวิจัย

นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ เรือ่ ง ชุมชนช่าง
พลังงานทดแทน เป็นกรณีศกึ ษาเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างนวัตกรรม
การพัฒนาชีวิตเกษตรกรมุ่งสู่การจัดการพลังงานทดแทน
อย่างยัง่ ยืนด้วยตนเอง บนฐานภูมปิ ญ
ั ญา องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ที่ เ หมาะสมกั บ ทรั พ ยากร ด้ ว ย
กระบวนการขับเคลื่อนตามหลักการเข้าใจ เข้าถึง และร่วม
กันพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน เป็นแนวทางปฏิบัติ
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1. บทสรุปจากการเปิดเวทีชาวบ้านสนทนากลุม่
(Focus Group) ร่วมกับกลุม่ เป้าหมายจำ�นวน 15 ครัวเรือน
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เพื่อศึกษาสถานการณ์ความต้องการ และปริมานการใช้
พลังงาน ระดับครัวเรือนของเกษตรกร คือ ต้องการไฟฟ้าใช้
ในไร่นา เพือ่ ให้แสงสว่างในการดำ�รงชีพหาอาหาร และการ
เฝ้าระวังผลิตผล กับใช้สูบนํ้าทำ�เกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยง
สัตว์ ทดแทนพลังงานต้นทุนเดิมหรือลูกหลาน เกษตรกร ซึง่
เป็นพลังงานทีถ่ าวร ยัง่ ยืน แต่เกิดการเคลือ่ นย้ายสูภ่ าคการ
ผลิตอื่น และพลังงานเชิงพาณิชย์ ที่ได้รับผลกระทบในเรื่อง
ของราคา
2. ผลการค้ น หาศั ก ยภาพการผลิ ต พลั ง งาน
ทดแทนในระดับครัวเรือนเกษตรกร จำ�นวน 5 ครัวเรือน
สรุปว่า เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
เป็นพลังงานทดแทนชั่วคราวต้นแบบของชุมชนได้ อย่าง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย จำ�นวน 15
ครัวเรือน จากสนทนากลุ่ม และชมการสาธิต โดยมีหลาน
เกษตรกรจำ�นวน 4 คน และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
มหาสารคาม 12 คน เป็นพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน ด้วย
ผลสรุ ป จากกระบวนการเรียนรู้ร่ว มกัน ในการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาอาชีพการทำ� เกษตรกรรมและองค์ความรู้ การ
ใช้ การซ่อมบำ�รุงรักษาเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน อย่าง
เชื่อมโยงพลังงานสู่อาหารการกินอยู่บนวิถีทฤษฎีใหม่ ตาม
หลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
3. การพัฒนาเกษตรกรในชุมชนสู่ความเป็น
“ช่างพลังงานทดแทน” ในระดับครัวเรือน โดยการจัดฝึก
อบรมหลักสูตรการใช้งาน เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากแสง
อาทิตย์ (Solar Cell) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ พบว่า ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมทัง้ หมด สามารถใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ได้ สามารถดูแลรักษา วัสดุอปุ กรณ์ เพือ่ ยืด
อายุการงานได้ จากผลคะแนนการทดสอบที่ค่าเฉลี่ย 7.55
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน และพึงพอใจการจัด
ฝึกอบรมในระดับ ดีมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.70 และมีส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานที่ 0.40

อภิปรายผล

ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็น
ช่างผลิตพลังงานทดแทน บนทางสายกลางตามหลัก พุทธ
ศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการ
ทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเน้นการ
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พัฒนาคนตามลักษณะ “ภูมิสังคม” ด้วยการพึ่งตนเอง
ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
ประหยัด แต่ถกู ต้องตามหลักวิชาการจนนำ�ไปสูช่ มุ ชนเข้มแข็ง
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลที่ได้จากการใช้ สัมมาวาจา (ศีล) หรือการ
พูดจาถูกต้องถึงสภาพปัญหา ตามหลัก พุทธศาสนาเพื่อ
ค้นหาสถานการณ์ความต้องการ และปริมาณการใช้พลังงาน
ระดับครัวเรือนของชุมชน บทสรุปที่ได้จากการทำ�ความ
เข้าใจร่วมกัน “บนความพอประมาณ”ความพอดีที่ไม่น้อย
จนเกินไปและไม่มากจนเกินไปและไม่เบียดเบียนตนเอง
ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความต้องการไฟฟ้า
ไว้ใช้ในไร่นา เพื่อให้แสงสว่างในการดำ�รงชีพหาอาหารตาม
พื้นฐานภูมิปัญญาอาชีพการทำ�เกษตรกรรม และการเฝ้า
ระวังผลิตผล
2. ผลที่ได้จากการใช้ สัมมาสมาธิ (สมาธิ) คือ
การตั้งใจมั่นในการทำ�กิจการงานทุกอย่าง ตามหลัก พุทธ
ศาสนา เพื่อค้นหาศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน
ระดับครัวเรือนเกษตรกร บทสรุปที่ได้จากการเข้าถึง “บน
ความมีเหตุผล” หรือการตัดสินใจกระทำ�การลงทุน ต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล คำ�นึงถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและ
ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือมีความต้องการใช้เทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนชัว่ คราว
ตามลักษณะทางภูมิสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนธรรมชาติ เพื่อเชื่อมโยง
จากพลังงาน สู่อาหาร การกินอยู่ บนวิถีทฤษฎีใหม่ ในการ
สร้างพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
3. ผลจากการใช้ สัมมาทิฏฐิ (ปัญญา) คือ ความ
เข้าใจถูกต้องในกิจการทั่วไป ตามหลักพุทธศาสนาเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็น ช่างพลังงานทดแทน ระดับ
ครัวเรือนเกษตรกร บทสรุปทีไ่ ด้จากการร่วมกันพัฒนา “บน
ภูมิคุ้มกัน” คือ การเตรียมตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นด้วยการจัดการทุกอย่างด้วยตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการ
ใช้งาน เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Cell) ที่การทดสอบประสิทธิภาพของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบทุกคน และประสิทธิผลที่
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ระดับความพึงพอใจ ดีมาก บนกระบวนการเรียนรู้สู่ชุมชน
ช่างพลังงานทดแทน ต้นแบบ “สังคมครัวเรือนแห่งการเรียนรู้
ร่วมกัน” อย่างเชื่อมโยงได้ด้วยแผนภาพ ดังนี้

จากพลังงาน
สู่อาหาร
การกิน อยู่บนวิถี
"ทฤษฎีใหม่

ภาพที่ 2 กระบวนการเรียนรู้อย่างเชื่อมโยง จากพลังงาน
สู่อาหารการกินอยู่บนวิถีทฤษฎีใหม่
จากภาพที่ 2 ขัน้ ตอนของการพัฒนาช่างสูก่ ารใช้
พลังงาน อย่างยั่งยืน ในภาคเกษตรกรรม สามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญา เข้าด้วยกันได้ตาม
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน บนวิถีการทำ�เกษตร “ทฤษฎี
ใหม่” ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานหลักปัจจัย 4 ตามภูมิปัญญา
ทำ�กินทีส่ บื ทอดกันมาอย่างยัง่ ยืน บทสรุปของการอภิปราย
ผล คือ “ความเป็นช่าง มิใช่ว่าจะสร้างผลิตผลได้เพียงแค่
วัตถุชิ้นงาน เพราะผลิตผลของชุมชนช่างพลังงานทดแทน
คือ คนที่สามารถแทนแรงงาน และสืบทอดภูมิปัญญาทำ�
กินที่มีอยู่ได้”

ข้อเสนอแนะ

นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาเรือ่ งชุมชนช่างพลังงาน
ทดแทน เป็นการดำ�เนินงานลักษณะทางสายกลาง ตาม
หลักพุทธศาสนา และหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
ต้องอาศัยการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา บนเส้นทางนวัตกรรม
สีเขียว เป็นสิ่งที่ต้องเข้าไปแทรกแซง (Intervention) เพื่อ
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สร้าง หรือกระตุ้นให้เกิดขึ้น ในขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านด้วย
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้
		 1) งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาสถานการณ์
ความต้องการและปริมาณการใช้พลังงานบนความต้อง การ
เพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ข้อเสนอแนะควรศึกษา
ปริมาณการใช้พลังงานเพื่อการแปรรูปผลิตผล
2) งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยออกแบบเทคโนโลยี
การผลิตพลังงานทดแทนตามลักษณะทางภูมิศาสตร์
ภูมิประเทศ ข้อเสนอแนะควรออกแบบเทคโนโลยีผลิต
พลังงานทดแทน จากของเหลือใช้ที่ได้จากการเกษตร
3) งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนาเกษตรกรสู่
ความเป็น “ช่างพลังงานทดแทน” ในระดับครัวเรือน ข้อ
เสนอแนะควรพัฒนาเกษตรกรสู่ความเป็น “ช่างพลังงาน
ทดแทน” ในระดับชุมชนเพื่อสร้างเครือข่าย
2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำ�การวิจัยครั้งต่อไป
		 1) ควรมี ก ารศึ ก ษา “การบริ ห ารจั ด การ
พลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การ
พัฒนา” อาชีพเกษตรกรรมยัง่ ยืน รองรับแรงงานต้นทุนเดิม
หรือพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน คืนถิ่น
		 2) ควรมี ก ารศึ ก ษา“อาหารและพลั ง งาน
สมดุล บนวิถีเกษตรทฤษฎีใหม่” เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาทำ�
กินสู่แรงงานคืนถิ่นและค้นหาศักยภาพการผลิตพลังงาน
ทดแทน จากของเหลือใช้ทางการเกษตร
		 3) ควรมีการศึกษา “พลังงานทดแทน และ
การเรียนรูร้ ว่ มกันของภาคเกษตรกรรม” เพือ่ พัฒนาแรงงาน
ต้นทุนเดิมหรือพลังงานทดแทนอย่างยัง่ ยืน ในกลุม่ นักศึกษา
คืนสู่ครัวเรือนทดแทนแรงงานที่หายไป
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การเปรียบเทียบความแตกต่างของพิกัดจากเครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS
กรณีศึกษาอำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Comparison on the Difference of the Coordinates From GPS AND A-GPS:
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Minlada Rattanakul / Supan Karnchanasutham / Keaw Nualchawee / Narong Pleerux
1, 2, 3, 4 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าพิกัดเครื่องรับสัญญาณ GPS และA-GPS กรณีศึกษาอำ�เภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยนำ�เทคโนโลยี A-GPS ในการหาค่าพิกดั จากโทรศัพท์มอื ถือและเครือ่ งรับสัญญาณ GPS เปรียบ
เทียบค่าความแตกต่างของค่าพิกัด ผลการวิจัยพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชุมชน มีอาคาร และสิ่งก่อสร้าง ประกอบกับมีการ
ใช้เครื่องมือสื่อสารจำ�นวนมาก จึงอาจส่งผลต่อการรับสัญญาณ GPS และ A-GPS ส่วนสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ มีเมฆมาก
ไม่มีฝน และลมแรง โดยจุดตัวอย่าง S02 ค่าพิกัด GPS และA-GPS มีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีสิ่ง
ก่อสร้าง และอาคารสูง ในขณะที่จุดตัวอย่าง S27 ค่าพิกัด GPS และA-GPS มีความแตกต่างกันน้อย ลักษณะพื้นที่เป็น
ที่โล่ง จากการคำ�นวณ ค่า MAPE ของค่าพิกัด GPS และA-GPS ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ Latitude 0.00034 เปอร์เซ็น และ
Longitude 0.00063 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนตํ่า และแม่นยำ�ในระดับที่ดี จากการตรวจสอบความถูกต้องของ
เครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS กับหมุดหลักฐานพบว่า A-GPS มีค่าความคลาดเคลื่อนจากหมุดหลักฐานน้อยกว่า
GPS ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากบริเวณที่ทำ�การสำ�รวจเป็นชุมชนและอาคารบ้านเรือนทำ�ให้สัญญาณจากดาวเทียมถูกบดบัง
และรบกวนได้ ในขณะที่ A-GPS ซึ่งอาศัยสัญญาณโทรศัพท์ในการค้นหาพิกัด ในปัจจุบันครอบคลุมทุกพื้นที่ จึงทำ�ให้ค่า
พิกัดของ A-GPS มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า GPS เมื่อเทียบกับหมุดหลักฐาน
คำ�สำ�คัญ: ระบบระบุตำ�แหน่งบนพื้นโลก, สมาร์ทโฟน, ระบบช่วยเหลือการทำ�งานของ GPS, การระบุตำ�แหน่ง
บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

Abstract

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

บทนำ�

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการพัฒนาทาง
ด้ า นระบบการรั บ -ส่ ง สั ญ ญาณวิ ท ยุ เป็ น จุ ด กำ � เนิ ด ให้ มี
“ระบบกำ�หนดตำ�แหน่งบนโลก” (Global Positioning
System : GPS) นับเป็นเครื่องมือที่อำ�นวยความสะดวก
ในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก GPS
สามารถระบุพิกัดที่ผู้ใช้งานต้องการได้ (ปุญญรัตน์ ปุญญา,
พงษ์พิพัฒน์ สายทอง และมนัสวี แก่นอำ�พรพันธ์, 2557)
สามารถนำ�ทางไปในสถานที่ต่างๆ ค้นหาสถานที่ที่สำ�คัญ
พร้อมทั้งกำ�หนดจุดที่สนใจได้ เช่น ใช้ในการวัดพื้นที่ การ
สำ�รวจ การเดินป่า การเดินเรือ ซึ่งสามารถนำ�ทางกลับสู่
ตำ�แหน่งตัง้ ต้นได้ และการบันทึกข้อมูลสำ�หรับการเล่นกีฬา
กลางแจ้ง ในเรื่องการขนส่งมีการนำ� GPS ไปใช้เป็นระบบ
ติดตามรถยนต์ เพื่อควบคุมดูแลตลอดจนบันทึกเส้นทาง
ลักษณะการขับรถ และการควบคุมเครื่องมืออุปกรณ์ใน
รถ เช่น อุณหภูมิ ตู้แช่สินค้า เป็นต้น ทำ�ให้สามารถบริหาร
จัดการการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จา่ ย
และในด้านความปลอดภัยก็สามารถทราบถึงตำ�แหน่งของ
รถว่าอยูท่ ไี่ หน เกิดอะไรขึน้ สะดวกต่อการตรวจสอบติดตาม
และเพื่อตอบสนองความต้องการจึงมีการพัฒนาให้ GPS
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สามารถนำ�มาใช้ร่วมกับเครื่องมือสื่อสารที่สามารถพกพา
ได้สะดวก เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เป็นต้น
ในปั จ จุ บั น โทรศั พ ท์ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ ห้ า ที่ เข้ า มามี
บทบาทในการดำ�รงชีวิต นอกเหนือจากปัจจัยสี่ซึ่งเป็นสิ่งที่
มนุษย์ขาดไม่ได้ในชีวติ ประจำ�วัน โดยมีการพัฒนาขีดความ
สามารถให้มีการทำ�งานได้หลากหลายรูปแบบ นอกเหนือ
จากการโทรเข้า-ออก เพียงอย่างเดียว จนกลายเป็นโทรศัพท์
มือถืออัจฉริยะทีเ่ รียกกันว่า สมาร์ทโฟน (Smart Phone) มี
ความสามารถในการใช้งานได้ดี และมีประสิทธิภาพ (สุรพันธ์
ทัดแก้ว, 2554) และโทรศัพท์สมาร์ทโฟนไม่ได้มีประโยชน์
เพียงใช้ในการติดต่อสื่อสารเท่านั้น ยังสามารถให้บริการ
ด้านอื่นๆ เช่น การติดกล้องถ่ายภาพที่มีความละเอียด ฟัง
เพลงวิทยุ FM เป็นต้น และมีการนำ�เทคโนโลยีของ GPS
เข้ามาใช้ควบคู่กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เรียกว่า A-GPS
(Assistance GPS) เป็นระบบช่วยเหลือการทำ�งานของ
GPS ที่สนับสนุนข้อมูลที่ต้องการผ่านระบบ GPRS/EDGE
ซึง่ เป็นการบริการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงบนระบบโครงข่าย
โทรศัพท์มอื ถือ แทนการรับข้อมูลต่างๆ จากดาวเทียม GPS
โดยตรง ซึ่งใช้เวลานานมีหลักการ ดังนี้ การรับข้อมูลผ่าน
โครงข่าย GPRS/ EDGE โดยนำ�ข้อมูลมาจาก GPS Base
Station ซึง่ จะคอยรับข้อมูลวงโคจร GPS และเวลาปัจจุบนั
โดยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ผ่านโทรศัพท์สมา
ร์ทโฟนที่มีแอพพลิเคชั่น (Application) การระบุตำ�แหน่ง
หรือ Location-Based Service (LBS) เป็นบริการรูปแบบ
หนึง่ ทีต่ อ้ งกระทำ�ผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยใช้เครือ
ข่ายโทรศัพท์มอื ถือทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั หรืออาจจะใช้เครือข่าย
ไร้สายต่างๆ เพือ่ เชือ่ มต่อการทำ�งาน ทำ�ให้ทราบถึงตำ�แหน่ง
ที่อยู่ของโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ไร้สายนั้นๆ ได้
อย่างถูกต้อง และสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วย
ในการค้นหาตำ�แหน่งหรือพิกัดบนพื้นดิน มีประโยชน์ใน
การแนะนำ�เส้นทาง บอกตำ�แหน่ง หรือหาจุดอ้างอิงต่างๆ
(บุษรา ประกอบธรรม และมานะ อัจฉริยเกียรติ, 2555)
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมกี ารพัฒนาใน
เรื่องของการบริการระบุพิกัดตำ�แหน่งมายังอุปกรณ์เครื่อง
มือสื่อสารต่างๆ และอุปกรณ์รับสัญญาณ GPS ซึ่งตัวเลือก
ในการใช้งานของอุปกรณ์รบั สัญญาณ GPS มีหลายรูปแบบ
ผูว้ จิ ยั จึงทำ�การศึกษาเพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
พิกดั ทีไ่ ด้จากเครือ่ งรับสัญญาณ GPS และ A-GPS ในสมาร์ทโฟน
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(A-GPS: Assistance GPS) เนื่องจากการหาตำ�แหน่งบน
โลกมีความสำ�คัญในการดำ�เนินงาน เช่นเพือ่ ทราบพิกดั ของ
สถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดที่น่าสนใจ การทราบตำ�แหน่งที่
ต้องการทรัพยากร การนำ�ทางไปสู่เป้าหมายมีความชัดเจน
ลดความคลาดเคลื่อนในการระบุพิกัดเส้นทางหรือพิกัดตำ�
แหน่งนั้นๆ เป็นต้น เพื่อนำ�ไปสู่การเลือกใช้งานอุปกรณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของพิกดั การระบุ
ตำ�แหน่งจากเครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS

ขอบเขตของการวิจัย

การเปรียบเทียบความแตกต่างของพิกัดจาก
เครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS กรณีศึกษาอำ�เภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี การศึกษาครั้งนี้ดำ�เนินการศึกษาใน
พื้นที่อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี ครอบคลุมทั้งหมด 18
ตำ�บล มีพื้นที่ 238.78 ตารางกิโลเมตร หรือ 14,9237.5 ไร่
โดยได้กำ�หนดจำ�นวนจุดตัวอย่างทั้งหมด 54 จุดตัวอย่าง
แต่เนื่องจากในบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงเพื่อเก็บข้อมูลที่
กำ�หนด ซึ่งบริเวณดังกล่าวที่เป็นพื้นที่ป่า ภูเขา รกร้าง เป็น
พืน้ ทีส่ ว่ นบุคคล โรงงานอุตสาหกรรม หรือพืน้ ทีต่ อ้ งห้ามไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความจำ�เป็นต้องลดจุดลง
เหลือเพียง 30 จุดตัวอย่าง

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ได้ทำ�การเปรียบเทียบความแตก
ต่างของพิกัดการระบุตำ�แหน่งของหมุดหลักฐาน เครื่อง
รับสัญญาณ GPS และเครื่องรับสัญญาณระบบช่วยเหลือ
A-GPS พืน้ ทีศ่ กึ ษาบริเวณอำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยการ
ประยุกต์ระบบภูมสิ ารสนเทศศาสตร์ในการศึกษา พิจารณา
จากข้อมูลต่างๆ เพื่อกำ�หนดพื้นที่ในการเก็บข้อมูล นำ�มา
ประกอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับหมุดหลักฐาน ซึ่ง
มีรายละเอียดของการดำ�เนินงาน ดังนี้
1. เครื่องมือในการวิจัย
		 1.1 เครื่องกำ�หนดตำ�แหน่งบนผิวโลกด้วย
ดาวเทียม (Global Positioning System : GPS)
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		 1.2 โทรศัพท์มือถือ (A-GPS: Assited GPS)
เป็นระบบ GPS ที่สนับสนุนข้อมูลที่ต้องการผ่านระบบ
GPRS (General Package Radio Service)
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 การรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย
			 2.1.1 รวบรวมข้อมูลวิธีการคำ�นวณจาก
ตำ�รา เอกสาร ผลงานวิจัย บทความและข้อมูลจากหน่วย
งานต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ดำ�เนินการวิจัย
			 2.1.2 วางแผนการสำ�รวจจัดเก็บข้อมูล โดย
วิธกี ารสุม่ ตัวอย่าง เพือ่ หาจำ�นวนตัวอย่าง และจุดทีใ่ ช้ในการ
สำ�รวจ กลุ่มตัวอย่างที่ดำ�เนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการ
เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
เป็นการสุม่ ตัวอย่างทีถ่ อื ว่าประชากรแต่ละหน่วยจะมีโอกาส
ถูกเลือกเท่าๆ กันโดยใช้วิธีจับฉลากหาตัวแทนพื้นที่สุ่ม
ตัวอย่าง จากตารางสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่ถูกแบ่งมาจากพื้นที่
ทั้งหมด ตัวอย่างข้อมูลที่ได้โดยวิธีนี้จะกระจัดกระจายกัน
ออกไปอย่างไม่มรี ะเบียบ ซึง่ เมือ่ สุม่ ได้บริเวณใดแล้วต้องเข้า
ทำ�การสำ�รวจ ณ ตำ�แหน่งทีส่ มุ่ นัน้ ทุกแห่ง จะละเว้นหรือล้ม
เลิกไม่ได้
วิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบนี้ ไ ม่ นิ ย มใช้ ใ นการสำ � รวจ
ทรัพยากรป่าไม้ที่มีเนื้อที่กว้างขวางด้วยเหตุเพราะเมื่อมี
เนื้อที่สำ�รวจมากเกินไป พื้นที่บางแห่งอาจจะถูกละเลยไม่
ได้รับการคัดเลือกหรือถูกเลือกน้อยเกินไป
ผู้วิจัยกำ�หนดรูปแบบการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
โดยกำ�หนดจุดตัวอย่างให้กระจายเท่ากันและครอบคลุม
ทั่วทุกตำ�บลของพื้นที่ศึกษา ซึ่งพื้นที่ศึกษาแบ่งออกเป็น
18 ตำ�บล โดยกำ�หนดตำ�บลละ 3 จุด ได้จำ�นวนจุดตัวอย่าง
ทั้งหมด 54 จุด เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาทั้งหมด
		 2.1.3 การสำ�รวจข้อมูลภาคสนามเพือ่ เก็บค่า
พิกัด GPS และ A-GPS โดยแต่ละจุดกำ�หนดเวลาในการตั้ง
เครือ่ งเป็นเวลา 5 นาทีตอ่ จุด และกำ�หนดความสูงในการวาง
เครือ่ งรับสัญญาณดาวเทียม โดยการตัง้ ขาตัง้ โดยมีความสูง
120 เซนติเมตร เพื่อให้การรับสัญญาณดาวเทียมและการ
รับสัญญาณโทรศัพท์ได้ดี พร้อมบันทึกภาพด้วยกล้องถ่าย
รูปดิจิตอล
		 2.1.4 การแสดงผลข้อมูลค่าพิกัดของเครื่อง
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รับสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือ โดยใช้แอพพลิเคชัน่ Koredoko
เป็นโปรแกรมสำ�หรับระบุตำ�แหน่งจากรูปถ่าย อาศัยหลัก
การ คือ การใช้สัญญาณ GPS ที่มีอยู่ในตัวของไอโฟนระบุ
พิกัดตำ�แหน่งปัจจุบัน ขณะที่ถ่ายรูปด้วยกล้องจากไอโฟน
จะมีการบันทึกค่าพิกัดนั้นลงไปที่รูปด้วย จากนั้นโปรแกรม
ที่จะทำ�การนำ�พิกัดที่ได้ไปประยุกต์เข้ากับ Google Map
ซึ่งผลที่ได้คือ สามารถทราบได้ว่าภาพนั้นถ่ายที่จุดใดๆ ใน
โลก
3. การประมวลผลข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ได้ทำ�การเปรียบเทียบข้อมูล
เครื่องรับสัญญาณ GPS และA-GPS ซึ่งมีข้ันตอนการเตรี
ยมและการเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้
		 3.1 การนำ � ข้ อ มู ล ค่ า พิ กั ด จุ ด ตั ว อย่ า งลง
โปรแกรม Microsoft Excel
		 3.2 การแปลงหน่วยค่าพิกัด โดยหน่วยค่า
พิกัดของ A-GPS จะถูกแสดงเป็นหน่วยในระบบพิกัดแบบ
ค่าตัวเลขทศนิยมแบบ DD (Decimal Degrees) จึงต้อง
แสดงผลหน่วยค่าพิกัดในเครื่องรับสัญญาณ GPS ให้แสดง
ผลในรูปแบบของหน่วยพิกดั เดียวกัน เพือ่ สะดวกในการเก็บ
ค่าพิกัดการเปรียบเทียบ โดยหน่วยค่าพิกัดองศาทศนิยม
บอกตำ�แหน่งเป็นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด (Latitude)
และลองจิจดู (Longitude) ตามระยะเชิงมุมทีห่ า่ งจากศูนย์
กำ�เนิด (Origin) เพือ่ ความสะดวกในการตรวจสอบหน่วยค่า
พิกัด ผู้วิจัยจึงทำ�การแปลงหน่วยค่าพิกัดจากองศาทศนิยม
เป็นระบบพิกัดยูทีเอ็ม UTM (Universal Transverse
Mercator co-ordinate System) เนือ่ งจาก ปัจจุบนั ระบบ
ยูทีเอ็มเป็นที่ยอมรับสำ�หรับประเทศไทย ซึ่งเป็นเกณฑ์
มาตรฐานทีใ่ ช้งานครอบคลุมได้ทวั่ โลก โดยกำ�หนดใช้หน่วย
วัดระยะทางเป็นเมตรโดยใช้โปรแกรมแปลงค่าพิกดั ของกรม
แผนที่ทหาร
		 3.3 เมื่อได้ผลลัพทำ�การคำ�นวณหาค่าความ
แตกต่าง โดยเปรียบค่าพิกดั ระหว่าง เครือ่ งรับสัญญาณ GPS
และ A-GPS จากนั้น ทำ�การแสดงผลในรูปแบบของตาราง
กราฟ และแผนที่ต่อไป
4. การตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อน
การตรวจสอบค่าพิกัดที่ได้จากการคำ�นวณสมการของค่า
พิกัดเครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS ที่มีความสัมพันธ์
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กันมากทีส่ ดุ โดยนำ�ค่าพิกดั ทีไ่ ด้จากการสำ�รวจข้อมูลในภาค
สนาม มาแทนค่าลงในสมการของค่าพิกดั เครือ่ งรับสัญญาณ
GPS และ A-GPS ที่ดีที่สุดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง โดย
ทำ�การเปรียบเทียบข้อมูลทีไ่ ด้จากการคาดการณ์และข้อมูล
ที่ได้จากการสำ�รวจซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (Mean Absolute Percent
Error: MAPE) ดังสมการที่ 1 และ 2
n

∑ PEi

(1) MAPE = i=l
n
(2) โดย
PE = เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
			 (Percentage Error)
PE = ค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
Fi = ค่าที่ได้จากการสำ�รวจของ A-GPS
			 ณ ช่วงเวลาที่ i เมื่อ i = 1, 2, 3,.., n
Xi = ค่าที่ได้จากการสำ�รวจของ GPS
			 ณ ช่วงเวลาที่ i เมื่อ i = 1, 2, 3,..,n
n = จำ�นวนตัวอย่าง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นหลัก โดย
อาศัยการคำ�นวณหน่วยการแปลงค่าพิกัดและการตรวจ
สอบค่าพิกัดที่ได้จากการคำ�นวณสมการของค่าพิกัด โดย
อาศั ย เครื่ อ งมื อ ทางภู มิ ส ารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ เป็ น
เครือ่ งมือช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพืน้ ที่ และข้อมูลเชิง
บรรยาย เพือ่ เปรียบเทียบค่าความแตกต่างทีไ่ ด้จากค่าพิกดั
โดยใช้สตู รการคำ�นวณเพือ่ แปลงหน่วยข้อมูลจุดตัวอย่างโดย
การหาพื้นที่ตามขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้
		 5.1 การกำ�หนดจุดตัวอย่าง โดยใช้รูปแบบ
การสุม่ ตัวอย่างแบบง่าย โดยกำ�หนดจุดตัวอย่างให้กระจาย
เท่ากันและครอบคลุมทั่วทุกตำ�บลของพื้นที่ศึกษา ซึ่งพื้นที่
ศึกษาแบ่งออกเป็น 18 ตำ�บล โดยกำ�หนดตำ�บลละ 3 จุด
ตัวอย่าง ได้จำ�นวนจุดตัวอย่างทั้งหมด 54 จุดตัวอย่าง แต่
เนื่องจากในบางพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงเพื่อเก็บข้อมูลที่
กำ�หนด ซึ่งบริเวณดังกล่าวที่เป็นพื้นที่ป่า ภูเขา รกร้าง เป็น
พื้นที่ส่วนบุคคล โรงงานอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ต้องห้าม
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ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ผู้วิจัยจึงมีความจำ�เป็นต้องลด
จุดลงเหลือเพียง 30 จุดตัวอย่าง ซึ่งในบางตำ�บลมีจำ�นวน
จุดตัวอย่างมากกว่า 3 จุดตัวอย่าง เพื่อเพิ่มเติมในตำ�บลที่
ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ และเพื่อให้ได้จำ�นวนจุดตัวอย่าง
มากที่สุดและกระจายให้ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาที่สามารถ
ทำ�ดำ�เนินการเก็บข้อมูลตัวอย่างได้
		 5.2 การแปลงหน่วยค่าพิกดั โดยใช้โปรแกรม
แปลงค่าพิกัดของกรมแผนที่ทหาร แปลงหน่วยในระบบ
พิกัดแบบค่าตัวเลขทศนิยม เป็นหน่วยค่าพิกัดจากองศา
ทศนิยมเป็นระบบพิกัดยูทีเอ็ม เนื่องจากปัจจุบันระบบ
ยูทีเอ็มเป็นที่ยอมรับสำ�หรับประเทศไทย ซึ่งเป็นเกณฑ์
มาตรฐานทีใ่ ช้งานครอบคลุมได้ทวั่ โลก โดยกำ�หนดใช้หน่วย
วัดระยะทางเป็นเมตร
		 5.3 การตรวจสอบค่าความคลาดเคลือ่ น โดย
การเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการคาดการณ์และข้อมูลที่
ได้จากการสำ�รวจ ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ เพื่อใช้ค่าร้อยละความคลาด
เคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย หรือ MAPE เป็นการวัดความคลาด
เคลื่อนของการพยากรณ์เทียบกับค่าข้อมูลจริงจึงสามารถ
ที่จะใช้ในการประเมินการพยากรณ์ได้เหมาะสม

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างของพิกัด
การระบุตำ�แหน่งจากเครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS
เพือ่ นำ�ผลการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าพิกดั
อันเป็นผลเนื่องมาจากความคลาดเคลื่อนเชิงตำ�แหน่งของ
ระบบทั้ง 2 ระบบ มาตรวจสอบความถูกต้องกับหมุดหลัก
ฐาน เพื่อได้ข้อมูลความแตกต่างในการรับสัญญาณของ
เครื่องสัญญาณ GPS และ A-GPS
จากภาพที่ 1 พบว่า การกระจายตัวในการเก็บ
ตัวอย่างพื้นที่ศึกษาจำ�นวน 18 ตำ�บล ของอำ�เภอเมือง
จังหวัดชลบุรี ได้กำ�หนดจุดตัวอย่างข้อมูล จำ�นวน 30 จุด
โดยพืน้ ทีท่ มี่ จี ดุ ตัวอย่างมากทีส่ ดุ คือ ตำ�บลแสนสุข จำ�นวน
7 จุดตัวอย่าง เนือ่ งจากตำ�บลแสนสุขเป็นตำ�บลทีม่ กี ารกระ
จายตัวของชุมชนทีเ่ หมาะสมทำ�ให้การเก็บข้อมูลในส่วนนีม้ ี
จำ�นวนจุดตัวอย่างมากที่สุด
พื้นที่ลำ�ดับต่อมา ได้แก่ ตำ�บลเสม็ด และตำ�บล
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อ่างศิลา ตำ�บลละ 5 จุดตัวอย่าง ในบริเวณตำ�บลดังกล่าว
ลักษณะพื้นที่เป็นชุมชน หมู่บ้านจัดสรร พื้นที่ก่อสร้าง วัด
และโรงเรียน ทำ�ให้การเก็บข้อมูลได้อยู่ในระดับปานกลาง
ลำ�ดับต่อมาเป็นตำ�บลบางปลาสร้อย ได้จุดตัวอย่างจำ�นวน
3 จุดตัวอย่าง ในบริเวณตำ�บลดังกล่าวลักษณะพื้นที่เป็น
ชุมชน หมูบ่ า้ นจัดสรร พืน้ ทีก่ อ่ สร้าง วัด และโรงเรียน ทำ�ให้
การลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลได้จ�ำ นวนจุดตัวอย่างอยูใ่ นระดับปาน
กลาง
พืน้ ทีล่ �ำ ดับต่อมา ได้แก่ ตำ�บลหนองไม้แดง ตำ�บล
บ้านสวน และตำ�บลหนองข้างคอก ได้จดุ ตัวอย่างตำ�บลละ 3
จุดตัวอย่าง และตำ�บลห้วยกะปิ ตำ�บลบ้านปึก ตำ�บลเหมือง
และตำ�บลบ้านโขด ที่มีการเก็บจุดตัวอย่างเพียงตำ�บลละ
1 จุดตัวอย่าง เนื่องจาก เป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของ
ชุมชนมีอาคารบ้านเรือน และมีจำ�นวนประชากรหนาแน่น
มาก ทำ�ให้การลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้จำ�นวนจุดตัวอย่างอยู่
ในระดับน้อย
ส่วนพืน้ ทีต่ �ำ บลทีไ่ ม่มจี ดุ ตัวอย่างจำ�นวน 7 ตำ�บล
คือ ตำ�บลดอนหัวฬ่อ ตำ�บลนาป่า ตำ�บลสำ�นักบก ตำ�บล
หนองรี ตำ�บลมะขามหย่ง ตำ�บลคลองตำ�หรุ และตำ�บลบาง
ทราย เนื่องจาก พื้นที่มีลักษณะของพื้นที่ป่าไม้ ภูเขา พื้นที่
รกร้าง เขตกำ�ลังก่อสร้าง และเป็นเขตพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรม ใน
บางตำ�บลพบว่า ไม่สามารถทำ�การลงพืน้ ทีใ่ นการเก็บข้อมูล
ได้ ซึง่ ในบริเวณบางตำ�บลเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ลี กั ษณะชุมชนแออัด
โรงเรียน วัด และสถานทีร่ าชการทีม่ ขี อ้ จำ�กัดในการลงพืน้ ที่
และการรับสัญญาณของเครื่องรับสัญญาณได้ไม่ดี
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ภาพที่ 1 แผนที่พิกัดที่ได้จากเครื่องรับสัญญาณ GPS
และ A-GPS อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี
การหาค่าความแตกต่างของหน่วยค่าพิกดั ทีไ่ ด้
จากระบบรับสัญญาณ GPS และ A-GPS
จากการสำ�รวจเก็บค่าพิกัดและแปลงหน่วยค่า
พิกัดองศาทศนิยมเป็นระบบพิกัดยูทีเอ็ม เพื่อหาค่าความ
แตกต่างของระบบรับสัญญาณ GPS และ A-GPS ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 จากตารางการเปรียบเทียบค่าพิกดั พบว่า ระบบ
รับสัญญาณ GPS และ A-GPS โดยจุดตัวอย่างทีม่ คี วามแตก
ต่างน้อยที่สุดมีจำ�นวน 2 จุดตัวอย่าง คือ จุดตัวอย่างที่ S27
ระยะห่างระหว่าง GPS และ A-GPS เป็นระยะ 1.15 เมตร
อยู่ที่ Latitude 1.10 เมตร Longitude 0.32 เมตร และ
จุดตัวอย่างที่ S42 ระยะห่างระหว่าง GPS และA-GPS อยูท่ ี่
1.71 เมตร อยู่ใน Latitude 1.10 เมตร Longitude 1.31
เมตร
โดยจุดตัวอย่างทีม่ คี า่ ความแตกต่างโดยเฉลีย่ อยู่
ในระยะใกล้เคียงกันมากที่สุดอยู่ในระยะระหว่าง 4 เมตร
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ไม่เกิน 5 เมตร จำ�นวน 6 จุดตัวอย่าง คือ S33 S31 S34
S39 S24 และS35 ตามลำ�ดับซึง่ ยกตัวอย่างของจุดตัวอย่าง
ที่ S33 ระยะห่างระหว่าง GPS และ A-GPS 4.18 เมตร อยู่
ที่ Latitude 1.14 เมตร Longitude 4.02 เมตร และจุด
ตัวอย่างที่ S35 ระยะห่างระหว่าง GPS และ A-GPS 4.61
เมตร อยู่ที่ Latitude 3.54 เมตร Longitude 2.95 เมตร
จุดตัวอย่างที่มีค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ยอยู่ในระยะใกล้
เคียงกันลำ�ดับต่อมา ระยะระหว่าง 6 เมตร ไม่เกิน 7 เมตร
จำ�นวน 4 จุดตัวอย่าง คือ S28 S29 S43 และS32 ตาม
ลำ�ดับ โดยยกตัวอย่างของจุดตัวอย่างที่ S28 ระยะห่าง
ระหว่าง GPS และ A-GPS 6.09 เมตร Latitude 3.82 เมตร
Longitude 4.75 เมตร และจุดตัวอย่างที่ S32 ระยะห่าง
ระหว่าง GPS และA-GPS 6.56 เมตร Latitude 4.15 เมตร
Longitude 5.08 เมตร
จุดตัวอย่างที่มีค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระยะใกล้เคียงกันลำ�ดับต่อมา ระยะระหว่าง 7 เมตร ไม่เกิน
8 เมตร จำ�นวน 4 จุดตัวอย่าง คือ S17 S30 S05 และS26
ตามลำ�ดับ โดยยกตัวอย่างของจุดตัวอย่างที่ 17 ระยะห่าง
ระหว่าง GPS และ A-GPS 7.47 เมตร Latitude 2.40 เมตร
Longitude 7.08 เมตร และจุดตัวอย่างที่ S26 ระยะห่าง
ระหว่าง GPS และ A-GPS 7.83 เมตร Latitude 6.69 เมตร
Longitude 4.07 เมตร
จุดตัวอย่างทีม่ คี า่ ความแตกต่างมากทีส่ ดุ อยูท่ จี่ ดุ
ตัวอย่างที่ S02 ระยะห่างระหว่าง GPS และ A-GPS 23.38
เมตร Latitude 14.26 เมตร Longitude 18.53 เมตร ดัง
ตารางที่ 1 และภาพที่ 3
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ตารางที่ 1 แสดงผลการแปลงค่าพิกัดเปรียบเทียบความแตกต่างค่าพิกัดของระบบรับสัญญาณ GPS และ A-GPS
หน่วย : เมตร
ค่าความแตกต่าง (UTM )
ระยะทางระหว่าง
No.
Point
เมตร
Latitude (Y)
Longitude (X)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

S27
S42
S41
S04
S40
S07
S33
S31
S34
S39
S24
S35
S37
S38
S36
S28
S29
s43
S32
S17
S30
S05
S26
S25
S03
S06

1.10
1.10
2.00
2.53
1.35
3.33
1.14
0.40
4.12
2.26
1.71
3.54
1.37
5.18
5.33
3.82
6.11
4.63
4.15
2.40
5.57
2.49
6.69
4.35
7.72
11.95

0.32
1.31
1.32
0.83
2.72
1.31
4.02
4.33
1.39
3.79
4.10
2.95
4.87
0.30
1.91
4.75
1.04
4.15
5.08
7.08
5.16
7.35
4.07
6.73
5.17
2.29

1.15
1.71
2.39
2.67
3.03
3.58
4.18
4.35
4.35
4.42
4.45
4.61
5.05
5.19
5.66
6.09
6.20
6.22
6.56
7.47
7.59
7.76
7.83
8.02
9.29
12.17
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No.

Point

ค่าความแตกต่าง (UTM )
Latitude (Y)

Longitude (X)

ระยะทางระหว่าง
เมตร

27
28
29
30

S01
S12
S10
S02

6.86
14.69
17.72
14.26

11.20
8.33
8.85
18.53

13.13
16.89
19.81
23.38

ภาพที่ 3 แสดงระยะห่างระหว่าง GPS และ A-GPS (หน่วยเป็นเมตร)
จากการตรวจสอบค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (MAPE) ของพิกัดการระบุตำ�แหน่งจากเครื่องรับ
สัญญาณ GPS และ A-GPS จำ�นวน 30 จุด โดยวิธีการหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน (Percentage Error) ดังตัวอย่าง
จุดตัวอย่าง คือ จุดตัวอย่าง S27 ค่าพิกัดของ GPS อยู่ที่ Latitude 13.32036 Longitude 100.96087 และค่าพิกัดของ
A-GPS อยูท่ ี่ Latitude 13.32040 Longitude 100.96081 ได้คา่ สัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่ นของจุดตัวอย่าง
ดังกล่าว Latitude (Y) อยู่ที่ 0.00003 Longitude (X) อยู่ที่ 0.00006
จุดตัวอย่าง S33 ค่าพิกัดของ GPS อยู่ที่ Latitude 13.33649 Longitude 100.99835 และค่าพิกัดของ A-GPS
อยูท่ ี่ Latitude 13.33648 Longitude 100.99831 ได้คา่ สัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่ นของจุดตัวอย่างดังกล่าว
Latitude (Y) อยู่ที่ 0.00007 Longitude (X) อยู่ที่ 0.00004
จุดตัวอย่าง S28 ค่าพิกัดของ GPS อยู่ที่ Latitude 13.31839 Longitude 100.95008 และค่าพิกัดของ A-GPS
อยูท่ ี่ Latitude 13.31833 Longitude 100.95004 ได้คา่ สัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่ นของจุดตัวอย่างดังกล่าว
Latitude (Y) อยู่ที่ 0.00045 Longitude (X) อยู่ที่ 0.00004
จุดตัวอย่าง S17 ค่าพิกัดของ GPS อยู่ที่ Latitude 13.33261 Longitude 101.05183 และค่าพิกัดของ A-GPS
อยูท่ ี่ Latitude 13.33261 Longitude 101.05180 ได้คา่ สัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่ นของจุดตัวอย่างดังกล่าว
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Latitude (Y) อยู่ที่ 0.00004 Longitude (X) อยู่ที่ 0.00003
จุดตัวอย่าง S01 ค่าพิกัดของ GPS อยู่ที่ Latitude 13.36176 Longitude 100.98495 และค่าพิกัดของ A-GPS
อยูท่ ี่ Latitude 13.36232 Longitude 100.98056 ได้คา่ สัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่ นของจุดตัวอย่างดังกล่าว
Latitude (Y) อยู่ที่ 0.00421 Longitude (X) อยู่ที่ 0.00010
จุดตัวอย่าง S02 ค่าพิกัดของ GPS อยู่ที่ Latitude 13.36181 Longitude 100.98039 และค่าพิกัดของ A-GPS
อยูท่ ี่ Latitude 13.36168 Longitude 100.98485 ได้คา่ สัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่ นของจุดตัวอย่างดังกล่าว
Latitude (Y) อยู่ที่ 0.00097 Longitude (X) อยู่ที่ 0.00017
จากการหาค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนโดยจุดตัวอย่างค่าพิกัด จำ�นวน 30 จุดตัวอย่างมาทำ�การ
แปลงค่าและหาค่าสัมบูรณ์ของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่ นของจุดตัวอย่าง โดยเฉลีย่ เท่ากับ Longitude 0.00034 เปอร์เซ็น
ได้ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน เท่ากับ 0.00063 เปอร์เซ็นต์ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ MAPE ของพิกัดการระบุตำ�แหน่งจากเครื่องรับสัญญาณ
GPS และ A-GPS
หน่วย: เมตร
GPS

A-GPS

PE

PE
Longitude
(X)

Point

Latitude
(N)

Longitude
(E)

Latitude
(N)

Longitude
(E)

Latitude
(Y)

S01

13.36176

100.98495

13.36232

100.98485

-0.00421

0.00010

0.00421

0.00010

S02

13.36181

100.98039

13.36168

100.98056

0.00097

-0.00017

0.00097

0.00017

S03

13.36555

100.98915

13.36548

100.98920

0.00052

-0.00005

0.00052

0.00005

S04

13.34996

100.97438

13.34994

100.97437

0.00017

0.00001

0.00017

0.00001

S05

13.32555

100.95887

13.32557

100.95894

-0.00017

-0.00007

0.00017

0.00007

S06

13.37457

100.98572

13.37468

100.98574

-0.00081

-0.00002

0.00081

0.00002

S07

13.37663

100.99445

13.37660

100.99446

0.00022

-0.00001

0.00022

0.00001

S10

13.41659

100.99271

13.41672

100.99279

-0.00098

-0.00008

0.00098

0.00008

S12

13.34183

101.04781

13.34181

101.04781

0.00019

0.00000

0.00019

0.00000

S17

13.33261

101.05183

13.33261

101.05180

0.00004

0.00003

0.00004

0.00003

S24

13.31619

101.06040

13.31618

101.06043

0.00008

-0.00003

0.00008

0.00003

S25

13.32632

101.02758

13.32635

101.02762

-0.00019

-0.00004

0.00019

0.00004

S26

13.33304

100.96901

13.33303

100.96897

0.00011

0.00004

0.00011

0.00004

S27

13.32036

100.96087

13.32040

100.96081

-0.00030

0.00006

0.00003

0.00006

S28

13.31839

100.95008

13.31833

100.95004

0.00045

0.00004

0.00045

0.00004

S29

13.33917

100.92591

13.33923

100.92592

-0.00041

-0.00001

0.00041

0.00001

S30

13.32588

100.92212

13.32583

100.92207

0.00038

0.00005

0.00038

0.00005

Longitude Latitude
(X)
(Y)
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GPS

A-GPS

PE

PE
Longitude
(X)

Point

Latitude
(N)

Longitude
(E)

Latitude
(N)

Longitude
(E)

Latitude
(Y)

Longitude Latitude
(X)
(Y)

S31

13.31481

100.93144

13.31482

100.93148

-0.00005

-0.00004

0.00005

0.00004

S32

13.31657

100.93908

13.31653

100.93903

0.00028

0.00005

0.00028

0.00005

S33

13.33649

100.99835

13.33648

100.99831

0.00007

0.00004

0.00007

0.00004

S34

13.28635

100.97495

13.28631

100.97494

0.00028

0.00001

0.00028

0.00028

S35

13.26406

100.93632

13.26403

100.93635

0.00024

-0.00003

0.00024

0.00024

S36

13.26441

100.92896

13.26446

100.92898

-0.00036

-0.00002

0.00036

0.00002

S37

13.27246

100.94018

13.27247

100.94023

-0.00009

-0.00004

0.00009

0.00004

S38

13.28455

100.93639

13.28450

100.93639

0.00035

0.00000

0.00035

0.00000

S39

13.29191

100.93636

13.29193

100.93640

-0.00015

-0.00003

0.00015

0.00003

S40

13.30171

100.90287

13.30172

100.90290

-0.00009

-0.00002

0.00009

0.00002

S41

13.30818

100.91643

13.30816

100.91644

0.00014

-0.00001

0.00014

0.00001

S42

13.27799

100.92304

13.27800

100.92303

-0.00008

0.00001

0.00008

0.00001

100.92716

-0.00032

0.00004

0.00032

0.00004

SUM

0.01866

0.00279

MAPE

0.00043

0.00006

S43

13.27408

100.92720

13.27412

การตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องรับสัญญาณ GPS และA-GPS กับหมุดหลักฐาน
จากการสอบของเครื่องรับสัญญาณ GPS และA-GPS โดยเปรียบเทียบกับค่าพิกัดของหมุดหลักฐานใน
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นค่าพิกัดของนักเรียนโรงเรียนกรมแผนที่ทหาร หลักสูตรยีออเดซี รุ่นที่ 1 ได้จัดทำ�วงรอบภาคสนาม
เพือ่ ถ่ายหมุนหลักฐาน จำ�นวนทัง้ หมด 6 หมุด คือ บริเวณฟุตบาทด้านหน้าพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นาํ้ หน้าอาคารโลกใต้ทะเล บริเวณ
สวนบูรพา บริเวณหน้าป้ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริเวณหัวสะพานสวนนันทนาการ และบริเวณฟุตบาทด้าน
หน้าหอเทา-ทอง 4
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการตรวจสอบค่าพิกัดของระบบรับสัญญาณ GPS กับหมุดหลักฐาน โดยหมายเลข
หมุดหลักฐานที่มีค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุด ได้แก่ หมุดหลักฐานบริเวณหน้าป้ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลที่ได้จากการตรวจสอบค่าพิกัด Longitude คลาดเคลื่อน -29.5392 เมตร ค่าพิกัด Latitude คลาดเคลื่อน -6.2838
เมตร ระยะห่างระหว่างจุด 30.20 เมตร และหมายเลขหมุดหลักฐานที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ได้แก่ หมุดหลัก
ฐานบริเวณฟุตบาทด้านหน้าพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นาํ้ หน้าอาคารโลกใต้ทะเล ผลทีไ่ ด้จากการตรวจสอบค่าพิกดั Longitude คลาด
เคลื่อน -1.9797 เมตร ค่าพิกัด Latitude คลาดเคลื่อน -0.7903 เมตร ระยะห่างระหว่างจุด 2.13 เมตร
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการตรวจสอบค่าพิกัดของระบบรับสัญญาณ A-GPS กับหมุดหลักฐาน โดยหมายเลข
หมุดหลักฐานที่มีค่าความคลาดเคลื่อนมากที่สุด ได้แก่ หมุดหลักฐานบริเวณหน้าป้ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลที่ได้จากการตรวจสอบค่าพิกัด Longitude คลาดเคลื่อน -5.9858 เมตร ค่าพิกัด Latitude คลาดเคลื่อน -10.7677
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เมตร ระยะห่างระหว่างจุด 12.32 เมตร และหมายเลขหมุดหลักฐานที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ได้แก่ หมุดหลัก
ฐานบริเวณฟุตบาทด้านหน้าพิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นาํ้ หน้าอาคารโลกใต้ทะเล ผลทีไ่ ด้จากการตรวจสอบค่าพิกดั Longitude คลาด
เคลื่อน -0.8823 เมตร ค่าพิกัด Latitude คลาดเคลื่อน 0.2161 เมตร ระยะห่างระหว่างจุด 0.91 เมตร
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบค่าพิกัดของระบบรับสัญญาณ GPS กับหมุดหลักฐาน
สถานที่หมุด
หลักฐาน

หมุดหลักฐาน

พิกัด GPS

หน่วย: เมตร
ผลค่าความแตกต่าง

Longitude Latitude

ค่าระยะห่าง

Longitude

Latitude

Longitude

Latitude

(E)

(N)

(E)

(N)

(E)

(N)

สวนบูรพา

708473.988

1469267.528

708479.4782

1469276.439

-5.4902

-8.9113

10.47

หน้าอาคารโลก
ใต้ทะเล ฯ

708613.449

1469354.155

708615.4287

1469354.945

-1.9797

-0.7903

2.13

ป้ายคณะมนุษย
ศาสตรฯ

708667.058

1468659.911

708696.5972

1468666.195

-29.5392

-6.2838

30.20

หัวสะพานสวน
นันทนาการ

708784.911

1468248.000

708788.6885

1468251.963

-3.7775

-3.963

5.47

หน้าหอเทาทอง 4

708941.931

1468221.070

708937.3856

1468222.13

4.5454

-1.0598

4.67

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบค่าพิกัดของระบบรับสัญญาณ A-GPS กับหมุดหลักฐาน
สถานที่หมุดหลัก
ฐาน

หมุดหลักฐาน

พิกัด GPS

หน่วย: เมตร

ผลค่าความแตกต่าง

Longitude

Latitude

Longitude

Latitude

(E)

(N)

(E)

(N)

เมตร

Longitude Latitude
(E)

(N)

ค่าระยะห่าง
เมตร

สวนบูรพา

708473.988

1469267.528 708474.8703 1469267.312

-0.8823

0.2161

0.91

หน้าอาคารโลกใต้
ทะเล ฯ

708613.449

1469354.155 708615.6973 1469359.927

-2.2483

-5.7717

6.19

ป้ายคณะมนุษย
ศาสตรฯ

708667.058

1468659.911 708673.0438 1468670.679

-5.9858

-10.7677

12.32

หัวสะพานสวน
นันทนาการ

708784.911

1468248.000 708787.7674 1468256.622

-2.8564

-8.6217

9.08

หน้าหอเทา-ทอง4

708941.931

1468221.070 708950.7022 1468226.345

-8.7712

-5.2753

10.24

176 รมยสาร

อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของพิกดั การระบุต�ำ แหน่งจากเครือ่ งรับสัญญาณ GPS และ
A-GPS ด้วยการเก็บข้อมูลค่าพิกดั บนจุดตัวอย่างจำ�นวน 30
จุด จากนั้นตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อน โดยการเปรียบ
เทียบข้อมูลที่ได้จากการคาดการณ์และข้อมูลที่ได้จากการ
สำ�รวจ ซึ่งพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาด
เคลือ่ นสัมบูรณ์เพือ่ ใช้คา่ ร้อยละความคลาดเคลือ่ นสัมบูรณ์
เฉลี่ย หรือ MAPE เป็นการวัดความคลาดเคลื่อนของการ
พยากรณ์เทียบกับค่าข้อมูลจริงจึงสามารถที่จะใช้ในการ
ประเมินการพยากรณ์ได้เหมาะสมสำ�หรับเป็นข้อมูลทาง
เลือกในการใช้ประโยชน์จากเครื่องรับสัญญาณ GPS และ
A-GPS ต่อไป
ผลของค่าพิกดั ทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลจุดตัวอย่าง
ผ่านเครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS นำ�มาคำ�นวณวิ
เคระห์ข้อมูลผลที่ได้ คือ จุดตัวอย่างที่มีความแตกต่างน้อย
ที่สุดมีจำ�นวน 2 จุดตัวอย่าง อยู่ในระยะระหว่าง 1 เมตร ไม่
เกิน 2 เมตร ซึ่งอยู่ในจุดตัวอย่างที่ S27 และจุดตัวอย่างที่
S42 โดยจุดตัวอย่างที่ S27 มีระยะห่างระหว่าง GPS และ
A-GPS มีระยะห่าง 1.15 เมตร จุดตัวอย่างตั้งอยู่ที่ตำ�บล
เสม็ด บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี วันที่
เก็บข้อมูล 30 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 14.23 น. และจุด
ตัวอย่างที่ S42 ระยะห่างระหว่าง GPS และ A-GPS 1.71
เมตร จุดตัวอย่างตั้งอยู่ที่ตำ�บลแสนสุข บริเวณหน้าเสาธง
สนามโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำ�เพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่เก็บข้อมูล 02 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.02 น.ซึ่ง
จุดตัวอย่างที่มีค่าความแตกต่างโดยเฉลี่ยอยู่ในระยะใกล้
เคียงกันมากที่สุดอยู่ในระยะระหว่าง 4 เมตร ไม่เกิน 5
เมตร จำ�นวน 6 จุดตัวอย่าง คือ จุดตัวอย่างที่ S33, S31,
S34, S39, S24 และ S35 ตามลำ�ดับ ซึ่งยกตัวอย่างของจุด
ตัวอย่างที่ S33 มีระยะห่างระหว่าง GPS และ A-GPS 4.18
เมตร จุดตัวอย่างตั้งอยู่ที่ตำ�บลหนองข้างคอก บริเวณจุด
หน้าป้ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหาร ฯ ชลบุรี วันที่
เก็บข้อมูล 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16.40 น. และจุด
ตัวอย่างที่ S35 มีระยะห่างระหว่าง GPS และ A-GPS 4.61
เมตร จุดตัวอย่างตั้งอยู่ที่ตำ�บลแสนสุขบริเวณจุดหน้าเสา
ธงโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา วันที่เก็บข้อมูล 02 เมษายน
พ.ศ. 2558 เวลา 11.20 น. ซึ่งจุดตัวอย่างที่มีความแตก
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ต่างมากที่สุด คือ จุดตัวอย่างที่ S02 มีระยะห่างระหว่าง
GPS และ A-GPS มีระยะห่าง 23.38 เมตร จุดตัวอย่างตั้ง
อยู่ที่ตำ�บลบางปลาสร้อย บริเวณมุมเสาไฟฟ้าหน้าอำ�เภอ
เมืองจังหวัดชลบุรี วันที่เก็บข้อมูล 28 มีนาคม พ.ศ. 2558
เวลา 12.06 น. ในการนี้เพื่อตรวจสอบค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
ความคลาดเคลื่อน (MAPE) ของพิกัดจากการหาค่าเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากจุดตัวอย่างค่าพิกัด ทั้ง
2 ระบบ จำ�นวน 30 จุดตัวอย่าง มาทำ�การแปลงค่า และ
หาค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่ นของจุดตัวอย่าง
ผลที่ได้ คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ Latitude 0.00034 เปอร์เซ็น
และLongitude 0.00063 เปอร์เซ็นต์
หลั ง จากได้ ค่ า พิ กั ด จากการแปลงหน่ ว ยและ
คำ�นวณค่าพิกัดของจุดตัวอย่างทั้ง 30 จุด ซึ่งใช้ค่าพิกัด
ในการอ้างอิงโดยถือว่ามีค่าความแตกต่างของค่าพิกัดน้อย
จำ�นวน 6 จุดตัวอย่าง อยู่ที่ระยะห่าง 1-3 เมตร ซึ่งจุด
ตัวอย่างดังกล่าวตัง้ อยูบ่ ริเวณตำ�บลเสม็ด ตำ�บลแสนสุข และ
ตำ�บลบ้านสวน ซึง่ ลักษณะของพืน้ ทีเ่ ป็นลานกว้างหรือพืน้ ที่
โล่งแจ้ง โดยรอบมีการกระจายตัวของบ้านเรือน และอาคาร
ขนาด 1-2 ชั้น มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อน มีเมฆมาก
ตลอดวัน ไม่มีฝนตก ลมกำ�ลังอ่อน ทัศนวิสัยทั่วไปดีมาก
อยู่ในช่วงเวลา 10.00–15.00 น. ทำ�ให้การรับสัญญาณได้
ดีทสี่ ดุ และค่าความแตกต่างของค่าพิกดั ทีร่ บั สัญญาณ GPS
และ A-GPS ในค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง จำ�นวน 19 จุด
ตัวอย่าง อยู่ที่ระยะห่าง 4-9 เมตร ซึ่งจุดตัวอย่างดังกล่าว
ตั้งอยู่บริเวณตำ�บลหนองข้างคอก ตำ�บลอ่างศิลา ตำ�บล
บ้านปึก ตำ�บลห้วยกะปิ ตำ�บลเหมือง ตำ�บลบางปลาสร้อย
ตำ�บลเสม็ด ตำ�บลแสนสุข และตำ�บลบ้านสวน ซึ่งลักษณะ
ของพื้นที่ของบริเวณจุดตัวอย่างดังกล่าวมีความคล้ายกัน
คือ จุดตั้งอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้า กำ�แพงหรือรั้ว บริเวณโดย
รอบมีอาคารพาณิชย์ขนาด 2-3 ชั้นตั้งอยู่ และเป็นชุมชน
หมู่บ้านที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น ซึ่งมีสภาพภูมิ
อากาศค่อนข้างร้อน มีเมฆมากตลอดวัน ไม่มฝี นตก ลมกำ�ลัง
อ่อน ทัศนวิสยั ทัว่ ไปดี ทำ�ให้การรับสัญญาณอยูใ่ นระดับปาน
กลาง และค่าความแตกต่างของค่าพิกัดที่รับสัญญาณ GPS
และ A-GPS ในค่าเฉลีย่ ทีส่ งู มาก จำ�นวน 5 จุดตัวอย่าง อยูท่ ี่
ระยะห่าง 12-23 เมตร ซึ่งจุดตัวอย่างดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณ
ตำ�บลบ้านโขด ตำ�บลบางปลาสร้อย และตำ�บลหนองไม้แดง
ซึ่งลักษณะของพื้นที่ของบริเวณจุดตัวอย่างดังกล่าว ตั้งอยู่
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ใกล้กับเสาไฟฟ้า สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ชิดกำ�แพงหรือรั้ว
บริเวณโดยรอบมีอาคารพาณิชย์ขนาด 2-5 ชัน้ เป็นชุมชนที่
มีความหนาแน่นของจำ�นวนประชากร และอยูใ่ กล้หา้ งสรรพ
สินค้า ศูนย์ราชการ ซึ่งบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ใกล้กับ
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ ทำ�ให้การรับสัญญาณของเครื่อง
รับสัญญาณ GPS และ A-GPS ถูกรบกวนและรับสัญญาณ
ได้ไม่ดี ซึ่งการเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงเวลา 11.00–15.00 น.
มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อน มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก ลม
กำ�ลังอ่อน ทัศนวิสยั ทัว่ ไปดี และจากการตรวจสอบค่าเฉลีย่
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ (MAPE) ของพิกัด
การระบุตำ�แหน่งจากเครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS
จำ�นวน 30 จุด โดยวิธีการหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
(Percentage Error) เป็นการวัดความคลาดเคลื่อนของ
การพยากรณ์เทียบกับค่าข้อมูลจริงจึงสามารถทีจ่ ะใช้ในการ
ประเมินการพยากรณ์ได้เหมาะสมกว่า นัน่ คือ ค่า MAPE ซึง่
ค่าเฉลี่ยยิ่งน้อย หมายถึง การพยากรณ์ยิ่งมีความแม่นยำ�
มาก ดังนั้น ผลการวิจัยครั้งนี้เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน
มีความเหมาะสมและแม่นยำ�อยู่ในระดับดี
จากการตรวจสอบค่าพิกดั ของระบบรับสัญญาณ
GPS กับหมุดหลักฐาน โดยหมุดหลักฐานที่มีค่าความคลาด
เคลื่อนมากที่สุด ได้แก่ หมุดหลักฐานบริเวณหน้าป้ายคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลทีไ่ ด้จากการตรวจสอบค่า
พิกดั ระยะห่างระหว่างจุด 30.20 เมตร เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ระบบรับสัญญาณ A-GPS ในบริเวณหมุดหลักฐานเดียวกัน
เมื่อนำ�ผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับหมุดหลักฐานของ
กรมแผนที่ทหารมีค่าความคลาดเคลื่อนแตกต่างกันโดยมี
ระยะห่างระหว่างจุด 12.32 เมตร ซึง่ บริเวณดังกล่าวอยูใ่ กล้
กับอาคารขนาด 9 ชั้น และบริเวณโดยรอบมีอาคารขนาด
ใกล้ 4-5 ชั้น ซึ่งจุดสำ�รวจอยู่ในช่วงเวลา 15.40 น. และผล
ของค่าพิกัดของระบบรับสัญญาณ GPS กับหมุดหลักฐาน
ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ได้แก่ หมุดหลักฐาน
บริเวณสวนบูรพา ผลที่ได้จากการตรวจสอบค่าพิกัดระยะ
ห่างระหว่างจุด 10.47 เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับระบบรับ
สัญญาณ A-GPS ในบริเวณหมุดหลักฐานเดียวกัน เมือ่ นำ�ผล
การศึกษามาเปรียบเทียบกับหมุดหลักฐานของกรมแผนที่
ทหารมีค่าความคลาดเคลื่อนแตกต่างกันโดยมีระยะห่าง
ระหว่างจุด 0.91 เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นโล่ง และ
มีอาคารขนาด 3-4 ชั้นตั้งอยู่โดยรอบของจุดสำ�รวจ ซึ่งอยู่

ในช่วงเวลา 15.40 น. โดยบริเวณจุดสำ�รวจ 5 จุด สำ�รวจ
ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 มีสภาพภูมิอากาศค่อนข้าง
ร้อน มีเมฆมากตลอดวัน ไม่มฝี นตก ลมกำ�ลังอ่อน ทัศนวิสยั
ทั่วไปดี

สรุปผล

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพิกัดจาก
เครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS กรณีศึกษาอำ�เภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อทราบความแตกต่างความคลาด
เคลื่อนของพิกัดการระบุตำ�แหน่ง และตรวจสอบความถูก
ต้องของเครื่องรับสัญญาณ GPS และ A-GPS กับหมุดหลัก
ฐานสรุปได้ดังนี้
ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของพื้นที่ที่ทำ�การ
สำ � รวจส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ชุ ม ชน มี อ าคารและสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ประกอบกับมีการใช้เครื่องมือสื่อสารกันเป็นจำ�นวนมาก
จึงอาจส่งผลต่อการรับสัญญาณ GPS และ A-GPS ส่วน
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ที่ทำ�การสำ�รวจนั้น มีเมฆมาก
ตลอดทั้งวัน ไม่มีฝน และลมแรง โดยจุดตัวอย่างที่ S02
ค่าพิกัดระหว่าง GPS และ A-GPS มีความแตกต่างกัน
มาก เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีสิ่งก่อสร้าง และอาคารสูง
ในขณะที่จุดตัวอย่างที่ S27 ค่าพิกัดระหว่าง GPS และ
A-GPS มีความแตกต่างกันน้อย ลักษณะของพื้นที่เป็นที่
โล่ง จากการคำ�นวณ ค่า MAPE ของค่าพิกัด GPS และ
A-GPS ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ Latitude 0.00034 เปอร์เซ็น
และ Longitude 0.00063 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีความคลาด
เคลื่อนตํ่า และแม่นยำ�ในระดับที่ดี
จากการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องรับ
สัญญาณ GPS และ A-GPS กับหมุดหลักฐานพบว่า A-GPS
มีค่าความคลาดเคลื่อนจากหมุดหลักฐานน้อยกว่า GPS
ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากในบริเวณที่ทำ�การสำ�รวจเป็นแหล่ง
ชุมชนและอาคารบ้านเรือนทำ�ให้สญ
ั ญาณจากดาวเทียมถูก
บดบังและรบกวนได้ ในขณะที่ A-GPS ซึ่งอาศัยสัญญาณ
โทรศัพท์ในการค้นหาพิกดั ซึง่ ในปัจจุบนั ครอบคลุมทุกพืน้ ที่
จึงทำ�ให้ค่าพิกัดของ A-GPS มีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า
GPS เมื่อเทียบกับหมุดหลักฐาน
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ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้

1. การใช้หมุดหลักฐานของกรมแผนที่ทหารมา
เป็นข้อมูลอ้างอิงเนื่องจากมีความถูกต้องเชิงตำ�แหน่ง ใน
การเปรียบเทียบค่าความถูกต้องของ GPS และ A-GPS จะ
ทำ�ให้เห็นผลของค่าความคลาดเคลื่อนของระบบดังกล่าว
2. เลือกเครือข่ายในการใช้โทรศัพท์มือถือที่มี
ความเร็วของอินเตอร์เน็ต
3. หากมีการใช้โทรศัพท์มือถือที่มีระบบ A-GPS
ในรุ่นอื่นๆ อาจได้ค่าพิกัดความถูกต้องแตกต่างกัน
4. ควรสำ�รวจพืน้ ทีก่ อ่ นการเข้าสำ�รวจเพือ่ ความ
สะดวกรวดเร็ว เนื่องจากพื้นที่แต่ละพื้นที่มีความแตกต่าง
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กันในเรื่องของลักษณะพื้นที่มีสัญญาณโทรศัพท์เข้าถึงมาก
น้อย เพราะบางพื้นที่มีการบดบังของภูเขา หรืออยู่ในจุดที่
อับสัญญาณ
5. การเลือกช่วงเวลาในการสำ�รวจควรเลือกช่วง
เวลาเดียวกันในการสำ�รวจแต่ละจุด เพื่อลดตัวแปรที่ส่งผล
ต่อการคลาดเคลื่อนในการเก็บพิกัดให้น้อยลง
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพือ่ ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสือ่ นฤมิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น
และด้านกระบวนการ 2) เพื่อศึกษาจุดเด่น จุดด้อย ปัญหา ความต้องการของหลักสูตร แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร กลุ่มเป้าหมายที่ใช้การวิจัยได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จำ�นวน 23 คน
ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนจำ�นวน 5 คน และนิสิตปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นสำ�หรับอาจารย์ผู้สอนและนิสิตต่อหลักสูตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ การประเมินหลักสูตรตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนและ
นิสิตโดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปผลได้ดังนี้ 1) ผลการประเมินด้าน
บริบทโดยรวมมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 2) ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยรวมมีความเหมาะสมระดับมาก
และ 3) ผลการประเมินด้านกระบวนการโดยรวมมีความเหมาะสมระดับมาก
คำ�สำ�คัญ: การประเมินหลักสูตร, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Abstract

This study aimed 1) to evaluate the effectiveness of Master of Science Program in New Media
(Revised Curriculum 2011), offered by Faculty of Informatics, Mahasarakham University, in three
dimensions including: (1) Context (2) Input and (3) Process; and 2) to explore the strength, weakness,
difficulty, and the needs toward the program, and the guideline for the program improvement. In this
study, 23 participants were selected with the purposive sampling method including 5 lecturers and 18
students in an academic year of 2013. The questionnaire form was used as a research tool to assess the
participant’s attitude toward Master of Science Program in New Media (Revised curriculum 2011), and

180 รมยสาร
the statistical methods used for the data analysis
were percentage, mean, and standard deviation.
The study’s outcome was found as follows:
According to the evaluation on Master of Science
in New Media (Revised Curriculum 2011), Faculty
of Informatics, Mahasarakham University, in three
dimensions, the participant’s attitude was rated
at a very high level. In term of a single dimension,
the outcome could be described as below, 1) In
term of the context evaluation, the participant’s
overall attitude was rated with the highest score
2) In term of the input evaluation, the participant’s
overall attitude was rated with high score and 3) In
term of the process evaluation, the participant’s
overall attitude was rated with high score.
Keywords: the evaluation, the Bachelor of Science
Program in New Media (the revised version
B.E.2554), Faculty of Informatics Mahasarakham
University

บทนำ�

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และ
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลทีไ่ ด้แถลงต่อรัฐสภาต่างมี
อุดมการณ์และหลักการการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคม
ไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และเพือ่ ให้คนไทยทัง้ ปวงได้
รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อ
เนือ่ งตลอดชีวติ อันเป็นเงือ่ นไขสูร่ ะบอบเศรษฐกิจฐานความ
รู้ที่พึงประสงค์ การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนา
ชีวติ และสังคม เป็นปัจจัยสำ�คัญในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองได้ และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับชาติ (สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549: 3)
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาทีส่ ง่
เสริมให้ผเู้ รียนได้มกี ารพัฒนาความรู้ ความสามารถในสาขา
ต่างๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การ
ปฏิบัติ การจัดการศึกษาในประเทศใดก็ตามจะไม่สามารถ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559

สำ�เร็จลุล่วงไปได้ตามที่กำ�หนดไว้ ถ้าขาดหลักสูตรที่เป็น
เครื่องมือในการกำ�หนดแนวทางการศึกษา (อนุชัย ตั้งศุภ
พรชัย, 2546: 1) การศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็เช่นเดียว
กับการศึกษาในระดับอืน่ ๆ ทีจ่ ะต้องดำ�เนินการให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและนักวิชาชีพ
ที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงสาขาวิชาต่างๆ โดย
กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามสมารถบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหม่ได้อย่างอิสระ รวมทัง้ มีความสามารถในการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณา
การศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างแน่นอน มี
คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (สำ�นัก
มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2553: 21)
สภาพการเปลี่ ย นแปลงในปั จ จุ บั น ส่ ง ผลให้
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้
มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านปริมาณที่เพิ่มขึ้น หน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เปลีย่ นจากการผลิตบัณฑิตเพียงอย่าง
เดียวไม่เพียงพอ ต้องมีหน้าทีใ่ นการวิจยั เพือ่ สร้างองค์ความ
รู้ใหม่ บริการวิชาการ ดังนั้น จึงมีมหาวิทยาลัยและสถาบัน
การศึกษาทีม่ คี วามหลากหลายทางวิชาการ วิชาชีพอาจแยก
เป็นการเน้นวิชาการ (Academic-oriented) การเน้น
การปฏิบัติจริง/วิชาชีพ (Hands on/ Professionallyoriented) และการเน้นพืน้ ทีภ่ มู ภิ าค (Community/region
/Society oriented dedicated) ซึง่ สถาบันเล็กและสถาบัน
เฉพาะทางเน้นมิติเดียว ในขณะสถาบันใหญ่อาจเป็นหลาย
มิติ ทิศทางการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา จึงต้อง
ดูความสอดคล้องระหว่างอุปสงค์และอุปทาน ทั้งปริมาณ
และคุณภาพ สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาทักษะสมัยใหม่
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ ไอที
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ จากการศึกษา พบว่า ปัจจุบนั การ
สอนในระดับอุดมศึกษามีจำ�นวนการผลิตอิ่มตัวและลดลง
ซึ่งการลงทุนขยายการศึกษาระดับปริญญาตรีจะทำ�ให้เป็น
มหาวิทยาลัยร้าง (กฤษพงศ์ กีรติกร, 2550)
สำ � นั ก มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษา
กำ�หนดให้หลักสูตรต้องมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยและ
ปรับปรุงคุณภาพด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็น
ระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ประกอบกับมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนือ่ ง (สำ�นักมาตรฐานและประเมิน
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ผลอุดมศึกษา, 2553: 31)
การพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร ไม่วา่
จะเป็นหลักสูตรใดก็ตามกระบวนการที่สำ�คัญกระบวนการ
หนึง่ ก็คอื การประเมินหลักสูตร เพราะการประเมินหลักสูตร
จะทำ�ให้รู้คุณค่าของหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร สามารถนำ�ไป
ใช้ได้ดเี พียงใด ผลทีไ่ ด้จากการใช้หลักสูตรเป็นอย่างไร ข้อมูล
ทีไ่ ด้จากการประเมินหลักสูตรจะเป็นประโยชน์และมีคณ
ุ ค่า
อย่างยิ่งในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง
หลั ก สู ต ร อั น จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการนำ � หลั ก สู ต รไปสู่
ความสำ�เร็จที่วางไว้ (สมบูรณ์ บุญฤทธิ์, 2548: 234) การ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น ไม่มีหลักสูตรใดที่
จัดไว้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยไม่ต้องมีการปรับปรุง เมื่อสังคม
เปลี่ยนแปลงไป หลักสูตรควรมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย
แต่จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร ขั้นตอนใดหรือเวลาใดจะต้อง
มีข้อมูลมาประกอบเพื่อตัดสินใจ การประเมินหลักสูตร
ควรจะดำ�เนินการและกระทำ�อยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีที่สุด (อนุสรณ์ นางทะราช, 2548:
3) ดังนัน้ การประเมินหลักสูตรจึงเป็นกระบวนการทีส่ �ำ คัญ
ในการแสวงหาคำ�ตอบว่า หลักสูตรได้ดำ�เนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้หรือไม่ และเป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในระดับ
อุดมศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้กับสังคมได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้ดำ�เนินการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต พ.ศ. 2548 มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2554 และได้น�ำ หลักสูตรไปใช้ พ.ศ.
2555 หลักสูตรจึงต้องการที่จะทำ�การประเมินหลักสูตร
3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้าน
กระบวนการ
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อ
นฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพือ่ ให้ได้สารสนเทศ
ย้ อ นกลั บ ไปสู่ แ นวทางปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ไ ด้
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

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

ขอบเขตของการวิจัย

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน จำ�นวน 5 คน และนิสิต
ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 18 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 2.1 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น สำ � หรั บ
อาจารย์ต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน
			 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
			 ตอนที่ 2 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น (Input) และด้านกระบวนการ (Process)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย ปัญหาและ
ความต้องการความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร ความคิดเห็น
ทั่วไปหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิ่มเติม) เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open Ended)

182 รมยสาร
		 2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นสำ�หรับนิสิต
ต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน
		 ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
		 ตอนที่ 2 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้าน
ปัจจัยเบื้องต้น (Input) และด้านกระบวนการ (Process)
		 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกีย่ วกับจุดเด่น จุดด้อย
ปัญหาและความต้องการความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
ความคิดเห็นทั่วไปหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิ่มเติม) เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended) การวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยได้กำ�หนดขอบเขตการวิจัยดังนี้

วิธีดําเนินการวิจัย

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้การวิจัยได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน จำ�นวน 5 คน และนิสิต
ปีการศึกษา 2556 จำ�นวน 18 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้
ได้แก่ แบบสอบถาม 2 ฉบับ ดังนี้
ฉบั บ ที่ 1 แบบสอบถามสำ � หรั บ อาจารย์ ต่ อ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสื่ อ นฤมิ ต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ประเมินด้านต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านบริบท (Context) ประกอบด้วย
		 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559

		 1.2 โครงสร้างหลักสูตร
		 1.3 เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ประกอบด้วย
		 2.1 นิสิต
		 2.2 อาจารย์ผู้สอน
		 2.3 วัสดุการศึกษา สื่อ ตำ�ราเรียน และ
			 สถานที่เรียน
3. ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย
		 3.1 การจัดการเรียนการสอน
		 3.2 การวัดและประเมินผล
		 3.3 การบริหารหลักสูตร
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย
ปัญหาและความต้องการความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
ความคิดเห็นทั่วไปหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิ่มเติม) เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended)
ฉบั บ ที่ 2 แบบสอบถามสำ � หรั บ นิ สิ ต ต่ อ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสื่ อ นฤมิ ต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ประเมินด้านต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านบริบท (Context) ประกอบด้วย
		 1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
		 1.2 โครงสร้างหลักสูตร
		 1.3 เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ประกอบด้วย
		 2.1 นิสิต
		 2.2 อาจารย์ผู้สอน
		 2.3 วัสดุการศึกษา สื่อ ตำ�ราเรียน และ
				 สถานที่เรียน
3. ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย
		 3.1 การจัดการเรียนการสอน
		 3.2 การวัดและประเมินผล
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		 3.3 การบริหารหลักสูตร
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดเด่น จุดด้อย
ปัญหาและความต้องการความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
ความคิดเห็นทั่วไปหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิ่มเติม) เป็น
แบบสอบถามปลายเปิด (Open Ended)

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม โดยวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถามโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน
2. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
วิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะวิ ท ยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
และเปรียบเทียบความเหมาะสมของหลักสูตรด้านต่างๆ
กับเกณฑ์ที่กำ�หนด แล้วนำ�ค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545
: 166)
ค่าเฉลี่ย
ระดับความเหมาะสม
4.51 - 5.00
มากที่สุด
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
น้อย
1.00 - 1.50
น้อยที่สุด
3. นำ�แบบสอบถามแบบปลายเปิดแต่ละด้านนำ�
มาจัดกลุ่มคำ�ตอบแล้วนำ�เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
บรรยาย

สรุปผลการวิจัย

การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามความ
คิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน และนิสิต โดยรวมทั้ง 3 ด้าน

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.46,S.D.=0.64)
และนิสิตเห็นว่าผลการประเมินโดยรวมทั้ง 3 ด้าน มีความ
เหมาะสมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( =4.38,S.D.=0.64) เมื่ อ
พิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 1
ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ( =4.62,S.D.=0.552) และค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้าน
กระบวนการ ( =4.40,S.D.=0.64) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (
=4.24,S.D.=0.68) ตามลำ�ดับ

อภิปรายผล

จากการประเมิ น หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูว้ จิ ยั
สามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. ด้านบริบท จากผลการวิจัยพบว่าโดยรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า
		 1.1 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความ
เหมาะสมในระดั บ มากที่ สุ ด เพราะหลั ก สู ต รมี ค วาม
สอดคล้องทั้งสภาพสังคมปัจจุบัน โครงสร้างหลักสูตร และ
มีเนื้อหาที่ครอบคลุม ทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และนำ�
ไปใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างแท้จริง ควบคูก่ บั การส่งเสริม
จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นพัฒนา
ผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนันทกิจ ศรีหานารถ (2546: 40) พบว่า
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมในปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสามารถนำ�ไปปฏิบัติงานได้จริง และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของเสริมศรี ไชยศร และคณะ (2543: 57)
สรุปแนวคิดไว้ว่า หลักสูตรที่ดีควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
หรือส่งเสริมความเป็นคนสมบูรณ์ที่มีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะชีวิตและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งมี
ความรู้เฉพาะด้านเพื่อให้บัณฑิตสามารถดำ�รงชีวิตได้อย่าง
มีคุณภาพ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในสังคม
ยุคใหม่
		 1.2 โครงสร้างหลักสูตร มีความเหมาะสมใน
ระดับมากทีส่ ดุ แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างหลักสูตรในหมวด
วิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่
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กำ �หนดในแต่ล ะภาคการศึก ษาแผนการศึกษา จำ�นวน
หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาตลอดหลักสูตร และจำ�นวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร มีความเหมาะสม ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของณัฐินี นวลสกุล (2548: 82) ได้ศึกษา
การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้รูปแบบการประเมิน
แบบซิปป์ (CIPP Model) การเปรียบเทียบโครงสร้างของ
หลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ของสำ�นักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา
พบว่า มีจำ�นวนหน่วยกิตรวม 150 หน่วยกิต สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กำ�หนดไว้ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต และผู้
เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าจำ�นวนหน่วยกิตรวมมากเกิน
ความจำ�เป็น เนือ้ หาวิชาส่วนใหญ่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรข้อ 1 มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
พื้นฐานในวิชาชีพเป็นอย่างดี และข้อ 2 สามารถนำ�ความ
รู้ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ร่วมกันได้ นอกจากนี้ อาจารย์
นั ก ศึ ก ษาและบั ณ ฑิ ต มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า โครงสร้ า งของ
หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก
		 1.3 เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าเนื้อหารายวิชา
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีการจัด
ลำ�ดับเนื้อหารายวิชาได้เหมาะสม เนื้อหารายวิชามีความ
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน ส่ง
เสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความคิด
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น เป็นองค์ความรู้ใหม่และมีความทันสมัย
เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน และเนื้อหารายวิชาเป็น
ประโยชน์ต่อการนำ�ไปปฏิบัติงานจริงและพัฒนาตนเองได้
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของกัญจน์ชญาน์ สรรเสริญ (2551
: 148) พบว่า เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรในภาพรวมส่วน
ใหญ่เห็นว่า การจัดเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรเป็นไปตาม
ลำ�ดับและไม่เกิดความซํ้าซ้อนเป็นเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุม
ทั้งด้านการวิจัย ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย จึงทำ�ให้ผู้เรียนได้ความรู้ที่หลากหลาย และ
เนือ้ หาในรายวิชาต่างๆ ทีจ่ ดั ไว้ในหลักสูตรสามารถนำ�ความ
รูท้ ไี่ ด้รบั จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านด้าน
การศึกษาได้เป็นอย่างดี
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น จากผลการวิจัยพบว่ามี
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ความเหมาะสมในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
		 2.1 นิ สิ ต มี ค วามเหมาะสมในระดั บ มาก
แสดงให้เห็นว่านิสิตมีพื้นฐานความรู้เพียงพอกับการศึกษา
ในหลักสูตร นิสิตมีความขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบต่อ
การเรียนการสอน เข้าเรียนตรงตามเวลา และมีความภาค
ภูมใิ จและมัน่ ใจในวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสิทธิชยั
ศรีสชุ าติ (2550: 104) พบว่า ผูเ้ รียนมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน มีความประพฤติดี
		 2.2 อาจารย์ผสู้ อน มีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าอาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในวิชาทีส่ อน มีความสามารถและเทคนิค
วิธกี ารสอนทีด่ ี อาจารย์ประจำ�หลักสูตรมีคณ
ุ วุฒทิ เี่ หมาะสม
ให้คำ�แนะนำ�ปรึกษานิสิตด้านการเรียน กิจกรรม มีสามารถ
ในการบูรณาการความรู้ต่างๆ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงให้
แก่นสิ ติ ได้ ส่งเสริมให้นสิ ติ คิดวิเคราะห์และกล้าแสดงความ
คิดเห็น ทั้งยังรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิต
สอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐินี นวลสกุล (2548: 52-53)
พบว่า อาจารย์มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
สอนตรงตามวิ ช าที่ ส อน มี เ ทคนิ ค การสอนที่ ดี ส ามารถ
ปรั บ กระบวนการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใน
การสอน ส่งเสริมให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็น
		 2.3 วัสดุการศึกษา สื่อ ตำ�ราเรียน และสถาน
ที่เรียน มีความเหมาะสมในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า วัสดุ
ประกอบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับเนือ้ หารายวิชา วัสดุการศึกษา เครือ่ งมืออุปกรณ์ทนั สมัย
มีการปรับปรุงพัฒนาเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบนั
เอกสารประกอบการเรียนการสอนสอดคล้องกับเนื้อหา
วิชาและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และจุดประสงค์
มีแหล่งการเรียนรูแ้ ละการสืบค้นผ่านเครือข่ายจำ�นวนเพียง
พอ ห้องเรียนบรรยายมีขนาดเหมาะสมสามารถบรรจุนิสิต
ได้เพียงพอ สถานที่เรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น แสง ระบบระบายอากาศ
เสียง มีข้อมูลและประชาสัมพันธ์ด้านวิชาการและวิชาชีพ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสรัล เลาหพันธ์ (2552: 6566) พบว่า ด้านสื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่
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ในระดับมาก เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา สือ่ อุปกรณ์การ
เรียนการสอน มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนือ้ หารายวิชา
อุปกรณ์การเรียนการสอนมีความทันสมัย อุปกรณ์การเรียน
การสอนมีจำ�นวนเพียงพอต่อผู้เรียน
3. ด้านกระบวนการ จากผลการวิจัยพบว่า มี
ความเหมาะสมในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า
		 3.1 การจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะ
สมในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร สอดคล้องกับคำ�อธิบายรายวิชาของหลักสูตร มี
การกำ�หนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน
ไว้อย่างชัดเจน จัดลำ�ดับเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ การ
จัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ ตอบสนอง
ความต้องการและความสนใจของนิสิต รวมทั้งมีกิจกรรม
ด้านวิชาการ ด้านสังคม และด้านศิลปวัฒนธรรมทีส่ อดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยเน้นกระบวนการพัฒนา
และแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ�งาน และมี
การเตรียมการสอนที่ดี มีเอกสารประกอบการสอน และมี
การแนะนำ�แหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิม่ เติม ซึง่ สอดคล้องกับงาน
วิจยั ของเสริมศรี ไชยศรี, สุรพล บัวพิมพ์ และสุนทรี คนเทีย่ ง
(2543: 5-8) กล่าวว่า การเรียนการสอนควรให้ครอบคลุม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ทันสมัย เหมาะสมกับกาลเวลา
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนเนื้อหาสาระตามความ
สนใจและความจำ�เป็น ให้มโี อกาสศึกษาเชือ่ มโยงวิชาความ
รูก้ บั ประสบการณ์จริงในชีวติ ใช้วธิ กี ารจัดการเรียนการสอน
หลากหลาย เน้นการมีสว่ นร่วมของผูเ้ รียนและใช้เทคโนโลยี
เพื่อโอกาสการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น สอนให้คิดวิเคราะห์
ตัดสิน แก้ไขปัญหาและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง เน้นการ
มีประสบการณ์ตรง ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ส่งเสริมการคิด และการทำ�งานร่วมกัน
อย่างเป็นอิสระ จัดประสบการณ์ที่ฝึกพฤติกรรมและความ
คิดแบบประชาธิปไตย การจัดการเรียนในวิชาเฉพาะด้าน
ให้มีส่วนที่ส่งเสริมการวิเคราะห์จากต่างสาขาวิชา มีการ
ประเมินการเรียนการสอนด้วยวิธีการหลากหลายและตรง
สภาพจริง และใช้แหล่งวิทยาการการเรียนรู้การเรียนการ
สอนหลากหลายรูปแบบ
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		 3.2 การวัดและประเมินผล มีความเหมาะ
สมในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการวัดและประเมินผล
การเรียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน
และเนื้อหาวิชา มีการวัดและประเมินผลรายวิชาก่อนเรียน
ระหว่างเรียน และหลังเรียน อาจารย์ผู้สอนแจ้งวิธีการวัด
และประเมินผลการเรียนชัดเจน ข้อสอบ รูปแบบวิธีการวัด
และประเมินผลทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั มิ คี วามเหมาะ
สมชัดเจน อาจารย์ผู้สอนนำ�ผลจากการวัดและประเมิน
ผลมาปรับปรุงการสอน การให้คะแนนของอาจารย์ผู้สอน
มีมาตรฐานและมีความยุติธรรม ตรวจสอบได้ อาจารย์ผู้
สอนใช้วิธีการประเมินผลที่หลากหลายเปิดโอกาสให้นิสิต
ได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน และมีส่วนร่วม
ในการกำ�หนดเกณฑ์วัดและประเมินผลด้วยตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล หวังพานิช (2543: 5455) กล่าวว่าผู้สอนควรดำ�เนินการวัดและประเมินผลอย่าง
เป็นระบบ มีคุณภาพ เป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริง และนำ�ผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
และการสอน
		 3.3 การบริ ห ารหลั ก สู ต ร มี ค วามเหมาะ
สมในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าแผนการศึกษาในหลักสูตร
มีความชัดเจนและมีการปฏิบัติเป็นไปตามที่กำ�หนด การ
จัดแผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา การจัดรายวิชา
ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษามี ค วามเหมาะสมกั บ หลั ก สู ต ร
อาจารย์ ใ ห้ คำ � แนะนำ � ปรึ ก ษาแก่ นิ สิ ต สื่ อ การเรี ย นการ
สอนเพียงพอสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา มีกิจกรรมที่ส่ง
เสริมประสิทธิภาพนิสิตในด้านต่างๆ สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งข้อมูลทุนการศึกษา
และการศึกษาต่อ มีเอกสารประกอบการสอนและปฏิบัติ
การเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐินี นวลสกุล
(2548: 106-107) พบว่า การบริหารหลักสูตรมีคณะ
กรรมการประจำ�คณะทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลให้คำ�แนะนำ�
ปรึกษาและควบคุมคุณภาพ มีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น มีกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ
งานที่ชัดเจน มีระบบและเกณฑ์การรับเข้าศึกษาที่ดี ทำ�ให้
รั บ ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเพี ย งพอและมี พื้ น ฐานที่ จ ะ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มีกิจกรรมและสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกทีส่ ง่ เสริมการเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ต่อการศึกษา
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มีห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้บริการอย่างเพียงพอ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้ อ เสนอแนะสำ � หรั บ การนำ � ผลวิ จั ย ไปใช้

ประโยชน์
		 1.1 อาจารย์ประจำ�หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อนฤมิต ควรนำ�ผลการประเมิน
หลักสูตรเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป จากการศึกษาวิจัย แบ่งข้อเสนอ
แนะในด้านต่างๆ ได้ดังนี้
			 1.1.1 ด้านบริบท ควรปรับปรุงหลักสูตร
ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการใช้สอื่ ในรูปแบบต่างๆ ทีท่ นั สมัยทัน
เทคโนโลยีในปัจจุบนั โดยมุง่ เน้นให้ผเู้ รียนมีความรู้ มีทกั ษะ
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เน้นการบูรณาการให้บัณฑิต
สามารถนำ�ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้กนั งานได้อย่างแท้จริง และ
ควรกำ�หนดความสามารถของนิสิตในการคิดสร้างสรรค์ผล
งาน และปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับจรรยาบรรณวิชาชีพของผูป้ ระกอบการ
			 1.1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ควรพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนให้ทันสมัย ควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการ
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เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ วัสดุอปุ กรณ์ เครือ่ งมือ สือ่ ต่างๆ
ทีพ่ ร้อมต่อการใช้งานได้ และให้เพียงพอต่อจำ�นวนนิสติ และ
ควรมีเอกสารประกอบการสอนที่หลากหลาย โดยสามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ตลอดเวลา
			 1.1.3 ด้ า นกระบวนการ ควรมี ก ารจั ด
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ที่มีความแปลกใหม่ให้แก่นิสิต ควร
มีการศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อให้นิสิตมี
โลกทัศน์ที่กว้างไกล รวมทั้งมีความสามัคคี สร้างสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างกัน และควรจัดการเรียนการสอนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสือ่ นฤมิตอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ นำ�ข้อมูล
จากการวิจัยมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาหลักสูตรให้มี
ความทันสมัย
		 2.2 ควรมีการศึกษาสภาพความต้องการของ
ผูใ้ ช้มหาบัณฑิต เพือ่ เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
มหาบัณฑิต
		 2.3 ควรมีการประเมินหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้นำ�ชุมชนที่บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำ�
ชุมชนจำ�นวน 510 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Content Analysis) และเชิงปริมาณโดย
การหาค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าอำ�นาจจำ�แนก ค่าความเชื่อมั่น และเกณฑ์ปกติของแบบวัดด้วยคะแนนที ผลการศึกษา
พบว่า ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาพิจารณาความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อคำ�ถามกับคุณลักษณะมีค่าตั้งแต่ 0.70 ถึง
1.00 อำ�นาจจำ�แนกรายข้อมีค่าสถิติที (t-value) อยู่ในช่วง 2.96-12.52 ทักษะการบริหารความขัดแย้งมีค่าสถิติทีอยู่ใน
ช่วง 2.26–11.76 และมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความเชื่อมั่นของแบบวัดมีค่าเท่ากับ 0.80 เกณฑ์ปกติของแบบวัด
มีคะแนน T ปกติตั้งแต่ T21 ถึง T79
คำ�สำ�คัญ: การบริหารความขัดแย้ง, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้นำ�ชุมชน, หลักธรรมาภิบาล

Abstract

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

การบริหารคน เป็นเรื่องที่ซับซ้อนและละเอียด
อ่อน เพราะคนมีบุคลิกภาพเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เหมือน
ใคร กล่าวคือ คนมีชีวิตจิตใจ มีทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม
ขนบธรรมเนียมประเพณี แบบแผนการดำ�เนินชีวิตต่างกัน
มีการศึกษา มีความรู้ ความสามารถในการทำ�งาน มีความ
ต้องการ และมีความคาดหวังในชีวิตผิดแผกแตกต่างกัน
ทำ�ให้ในบางครัง้ มีโอกาสกระทบกระทัง่ หรือการไม่พอใจกัน
เกิดขึน้ เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นปัจจัยทีจ่ ะนำ�ไปสูค่ วามขัดแย้งใน
หน่วยงานหรือองค์การ (ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2550: 7) เมือ่ ไม่
สามารถหลีกเลีย่ งได้ จึงควรต้องรูจ้ กั เข้าใจความขัดแย้งและ
แปลงสภาพความขัดแย้งให้เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ ในบาง
ครัง้ การแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ผูบ้ ริหารสามารถใช้
วิธที หี่ ลากหลาย บางครัง้ ต้องอาศัยผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ หรือ
ใช้วทิ ยาการชัน้ สูงเข้าช่วยในการแก้ปญ
ั หา และหาแนวทาง
แก้ไขจากหลายๆ แหล่ง เพื่อนำ�ความรู้ที่ได้มาพิจารณาใน
การบริหารความขัดแย้งจึงเป็นตัวแปรทีส่ �ำ คัญทีผ่ บู้ ริหารให้
ความสนใจศึกษา เมือ่ มีความขัดแย้งเกิดขึน้ ก็จะส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิผลองค์การ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2534: 7)
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงมีหน้าทีแ่ ก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ไม่ให้มาสกัด
กั้นการบรรลุเป้าหมายขององค์การ และทำ�ลายหรือทำ�ให้
องค์การล่มสลายไปในที่สุด (วันชัย มีชาติ, 2551)
การบริหารความขัดแย้งเป็นหลักการและทักษะ
ที่บุคคลและกลุ่มบุคคลใช้ในการเข้าใจความขัดแย้ง เพื่อ
แก้ปัญหาและจัดการความขัดแย้งในสถานการณ์ของชีวิต
(Tschannen-Moran, 2001: 61) ขณะเดียวกันความ
ขัดแย้งในองค์กรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอในการทำ�งาน
ความเครียดและความวิตกกังวลก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้
เกิดความขัดแย้งได้ การทำ�งานเป็นทีมหรือการทำ�งานร่วม
กันระหว่างบุคคลต่างๆ อาจเกิดความขัดแย้งขึน้ ได้จากการ
ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ตกลงกันไม่ได้ ผู้บริหารจึงเป็น
ผู้ที่มีบทบาทในการเข้ามาแก้ไขความขัดแย้งให้เป็นไป
ในทิศทางที่ดีหรือทางสร้างสรรค์มากกว่าการทำ�ลาย
(เนตร์พณ
ั ณา ยาวิราช, 2552: 237) การบริหารความขัดแย้ง
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพช่วยส่งเสริมแรงจูงใจ ขวัญและกำ�ลังใจ รวม
ทัง้ การเติบโตของบุคคลและองค์กร (Rahim, 1986) บุคคล
ซึง่ มีทกั ษะการบริหารความขัดแย้งในระดับสูงจะสามารถใช้
กระบวนการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพทั้งในองค์กรและ
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นอกองค์กร (Balay, 2006 : 6)
การมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็นจุดเริ่มต้นที่
มีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ปัญหาความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่นนั้ เป็นผลมาจากการ
ขาดข้อมูลที่มีความถูกต้อง และขาดความชัดเจน ทำ�ให้จะ
ต้องมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทำ�ความ
เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี โดยให้
ผู้นำ�ชุมชนซึ่งเป็นบุคคลที่ได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพล
ในการบริหารงานชุมชนนัน้ เป็นผูบ้ รรเทาและขจัดความขัด
แย้งที่เกิดขึ้น เป็นผู้ที่คอยประสานความเข้าใจให้สมาชิกใน
ชุมชนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงถือได้ว่าผู้นำ�ชุมชน
เป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นให้ประสบความสำ�เร็จและลุล่วงไปได้
รัฐบาลได้หาแนวทางในการจัดระเบียบราชการ
และวางมาตรการในแก้ปัญหาต่างๆ ขึ้น โดยใช้การบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ ี
พ.ศ. 2542 ภายใต้หลักการสำ�คัญ 6 หลัก ได้แก่ หลักความ
คุม้ ค่า หลักความรับผิดชอบ หลักความมีสว่ นร่วม หลักความ
โปร่งใส หลักนิตธิ รรม และหลักคุณธรรม (กรมการปกครอง,
2545: 96-100) ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ซึง่ มีหน้าทีบ่ ริหารการ
ศึกษาในโรงเรียน จึงต้องนำ�หลักว่าด้วยการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมทีด่ ี พ.ศ. 2542 ซึง่ เรียกว่า“ธรรมาภิบาล”
มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพือ่ เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน เพื่อให้การบริหารการศึกษา
สอดคล้องตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ทีม่ เี จตนารมณ์
ให้ทกุ กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการถือปฏิบตั ิ ตาม
ระเบียบดังกล่าว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 30)
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
พัฒนาแบบวัดทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้นำ�ชุมชนที่บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
เพือ่ ให้ได้แบบวัดทักษะการบริหารความขัดแย้งทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สำ�หรับใช้ในการวัดทักษะการบริหารความขัดแย้งของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำ�ชุมชนที่บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้นำ�ข้อมูลไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการบริหารจัดการ
โรงเรียนและหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง นอกจากนี้สามารถ
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นำ�ผลการวิจัยมาใช้วางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
ศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ได้ อ ย่ า งเหมาะสม และ
สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ลดความขัดแย้งใน
องค์กร ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการบริหารโรงเรียนและชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อพัฒนาแบบวัดทักษะการบริหารความขัด
แย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำ�ชุมชนที่บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ในประเด็นต่อไปนี้
1. วิเคราะห์คุณภาพของแบบวัด
2. สร้างเกณฑ์ปกติ (norms) และคู่มือการใช้
แบบวัด

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ แบ่งได้ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 1.1 ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้
เป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และผู้ นำ � ชุ ม ชนในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง จำ�นวน 1,656 คน
ประกอบด้วย
			 1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งปฏิบัติงาน
อยู่ในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1-4 และสังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ในปีการศึกษา
2555 รวมทั้งหมดจำ�นวน 879 คน
			 1.1.2 ผูน้ �ำ ชุมชนได้แก่ ผูบ้ ริหารซึง่ ปฏิบตั งิ าน
อยูใ่ นองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำ�บล
และสำ�นักงานเทศบาลตำ�บลในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ
จังหวัดพัทลุง รวมทัง้ หมดจำ�นวน 777 คน
1.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1-4 และสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน โรงเรียนละ
1 คน และกลุม่ ผูน้ �ำ ชุมชนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง ซึง่ ใช้วธิ กี ารสุม่
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อย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากหน่วยงาน
หน่วยงานละ 2 คน รวมจำ�นวน 510 คน
2. เครื่องมือการวิจัย
แบบวัดที่พัฒนาครั้งนี้ คือ แบบวัดทักษะการ
บริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและผูน้ �ำ ชุมชน
ที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ และประสบการณ์
ในตำ�แหน่งผู้บริหาร
		 ตอนที่ 2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล เป็นแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จำ�นวน 18 ข้อ
		 ตอนที่ 3 ทั ก ษะการบริ ห ารความขั ด แย้ ง
ประกอบด้วย 5 ทักษะ ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์
การเจรจาและการฟัง การกระจายความเป็นธรรม การใช้
อำ�นาจ และความยืดหยุน่ ซึง่ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ จำ�นวน 35 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามลำ�ดับดังนี้
		 1. ขอหนั ง สื อ จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครศรีธรรมราช เพื่อขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษา
และหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ผบู้ ริหาร
โรงเรียนและผูน้ �ำ ชุมชนทีเ่ ป็นกลุม่ ทดลองและกลุม่ ตัวอย่าง
ตอบแบบวัด
		 2. ดำ � เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างโดยส่งแบบวัดและรับคืนด้วยตนเอง
		 3. หากไม่ได้รับแบบวัดคืนตามระยะเวลาที่
กำ�หนด ผูว้ จิ ยั จะติดตามโดยใช้โทรศัพท์ตดิ ต่อเพือ่ ขอความ
ร่วมมือให้ชว่ ยดำ�เนินการติดตาม หรือเดินทางไปรับแบบวัด
ด้วยตนเอง ในกรณีแบบวัดสูญหาย ผูว้ จิ ยั จะมอบแบบวัดชุด
ใหม่ให้แล้วรอรับแบบวัดคืนในวันที่ไปติดตาม
		 4. รวบรวมแบบวัดที่ได้รับคืนมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วดำ�เนินการตามขัน้ ตอน
การวิจัยต่อไป
4. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบวัด
		 4.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้ร้อยละ
		 4.2 วิเคราะห์หาความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา โดย
การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)

192 รมยสาร
		 4.3 วิเคราะห์คา่ อำ�นาจจำ�แนก โดยใช้เทคนิค
25% แล้วทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสูง
กลุม่ ตํา่ ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) ทีร่ ะดับนัยสำ�คัญทาง
สถิติ .05
		 4.4 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด
ทักษะโดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
		 4.5 วิเคราะห์หาคะแนนทีปกติและปรับขยาย
คะแนนทีปกติโดยใช้วิธีกำ�ลังสองตํ่าสุด (least squares
method)

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลได้ดังนี้
1. คุณภาพของแบบทดสอบ
		 1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยนำ�ผล
คะแนนที่ ไ ด้ จ ากผู้ เชี่ ย วชาญไปคำ � นวณค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง มีค่าตั้งแต่ 0.70 ถึง 1.00 ทุกข้อ
		 1.2 อำ�นาจจำ�แนกของแบบวัด
			 1.2.1 ผลการทดลองครัง้ ที่ 1 ผูต้ อบแบบวัด
ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย (ร้อยละ 82.00) มีประสบการณ์ในการ
ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหาร 10 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 83.00) และมี
วุฒกิ ารศึกษา ระดับปริญญาโท (ร้อยละ 83.00) พบว่าแบบ
วัดทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้นำ�ชุมชนที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จำ�นวน
62 ข้อ โดยตอนที่ 2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
จำ�นวน 18 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ทุกข้อ มีคา่ สถิตทิ ี (t-value) อยูใ่ นช่วง
2.37 – 8.08 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกข้อ และตอนที่ 3 ทักษะการ
บริหารความขัดแย้ง จำ�นวน 44 ข้อ มีคะแนนเฉลีย่ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำ�นวน 35 ข้อ ค่า
สถิติที อยู่ในช่วง 0.43 – 11.05
		 1.2.2 ผลการทดลองครั้งที่ 2 ผู้ตอบแบบวัด
ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย (ร้อยละ 77.00) มีประสบการณ์ในการ
ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหาร 10 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 83.00) และมี
วุฒกิ ารศึกษา ระดับปริญญาโท (ร้อยละ 77.00) พบว่า แบบ
วัดทักษะการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้นำ�ชุมชนที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จำ�นวน
57 ข้อ โดยตอนที่ 2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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จำ�นวน 18 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จำ�นวน 17 ข้อ ค่าสถิติที อยู่ในช่วง
0.56 – 13.97 และตอนที่ 3 ทักษะการบริหารความขัดแย้ง
จำ�นวน 39 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จำ�นวน 23 ข้อ ค่าสถิติที อยู่ในช่วง
0.05 – 9.64
			 1.2.3 ผลการหาคุ ณ ภาพแบบวั ด ครั้ ง
ที่ 3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย (ร้อยละ 80.60) มี
ประสบการณ์ในการดำ�รงตำ�แหน่งผู้บริหาร 10 ปีขึ้นไป
(ร้อยละ 69.00) และมีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ระดับปริญญาโท (ร้อย
ละ 76.10) พบว่า แบบวัดทักษะการบริหารความขัดแย้ง
ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำ�ชุมชนที่บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล จำ�นวน 53 ข้อ โดยตอนที่ 2 การบริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาล จำ�นวน 18 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ย
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ
ค่าสถิติทีอยู่ในช่วง 2.96–12.52 และตอนที่ 3 ทักษะการ
บริหารความขัดแย้ง จำ�นวน 35 ข้อ มีคะแนนเฉลีย่ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกข้อ ค่าสถิติที่
อยู่ในช่วง 2.26 – 11.76
		 1.3 ความเชื่อมั่นของแบบวัด โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิแ์ อลฟา (a-coefficient) มีคา่ ความเชือ่ มัน่ ตอน
ที่ 2 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเท่ากับ 0.73 ตอน
ที่ 3 ทักษะการบริหารความขัดแย้ง มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ
0.76 และแบบวัดทั้งฉบับมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80
2. เกณฑ์ปกติ และคู่มือการใช้แบบวัด
		 2.1 เกณฑ์ปกติของแบบวัดจากการทดสอบ
หาคุณภาพ โดยนำ�คะแนนจากการหาคุณภาพแบบวัด มา
แปลงเป็นคะแนนทีปกติ สำ�หรับเกณฑ์ปกติของแบบวัด
ทักษะการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหารสถานศึกษาและ
ผูน้ �ำ ชุมชนทีบ่ ริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีคะแนนดิบ
ตั้งแต่ 177 ถึง 259 คะแนน T ตั้งแต่ T21 ถึง T79
		 2.2 คู่มือการใช้แบบวัดประกอบด้วย ความ
หมาย ความมุง่ หมาย โครงสร้างของแบบวัด การพัฒนาแบบ
วัด วิธดี �ำ เนินการวัด เกณฑ์ปกติของแบบวัด และเกณฑ์การ
ตัดสิน
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อภิปรายผล

การอภิปรายเสนอผลตามขั้นตอนการพัฒนา
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณภาพของแบบทดสอบ
		 1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบ
ความสอดคล้อง มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.70 ถึง
1.00 แสดงให้เห็นว่าแบบวัดทีส่ ร้างขึน้ เป็นตัวแทนลักษณะ
ของคุณลักษณะทักษะการบริหารความขัดแย้งตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาสูง สอดคล้องกับ
ธอร์นและดีซท์ (Innes; & Straker, 2003: 5 ; อ้างอิงมาจาก
Thorn; & Deizt, 1989) ทีก่ ล่าวว่า ถ้าดัชนีความสอดคล้อง
ที่คำ�นวณได้มีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ถือว่าข้อคำ�ถามนั้นเป็น
ตัวแทนของลักษณะของกลุ่มพฤติกรรมนั้น
		 1.2 อำ�นาจจำ�แนกรายข้อของแบบวัด
		 จากการทดลองกับกลุม่ ทดลองจำ�นวน 2 ครัง้
และหาคุณภาพกับกลุม่ ตัวอย่างในครัง้ ที่ 3 โดยหาค่าอำ�นาจ
จำ�แนกรายข้อด้วยการทดสอบค่าทีอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 พบว่า แบบวัดทักษะการบริหารความขัด
แย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำ�ชุมชนที่บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลทีพ่ ฒ
ั นา มีคา่ t สูง แปลความหมายว่า
มีอำ�นาจจำ�แนกสูง เพราะกลุ่มสูงมีค่าเฉลี่ยสูงห่างจากกลุ่ม
ตํา่ ทีม่ คี า่ เฉลีย่ ตํา่ กว่าอย่างมีนยั สำ�คัญ ผูว้ จิ ยั คัดเลือกเฉพาะ
ข้อทีม่ คี า่ อำ�นาจจำ�แนกสูงเป็นแบบวัด เพราะเป็นข้อคำ�ถาม
ที่มีคุณภาพสูง
		 1.3 ความเชื่อมั่นของแบบวัด
		 ความเชื่อมั่นของแบบวัดทักษะ มีค่าเท่ากับ
0.80 โดยค่าความเชื่อมั่นตอนที่ 2 การบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลเท่ากับ 0.73 ตอนที่ 3 ทักษะการบริหารความ
ขัดแย้ง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 ซึ่งถือว่ามีความเชื่อ
มัน่ ในระดับสูง สอดคล้องกับล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ
(2543: 209) ซึ่งกล่าวว่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
ควรมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะเป็นแบบทดสอบที่เชื่อมั่นได้
สาเหตุอาจเป็นเพราะเมื่อนำ�แบบวัดที่มีค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาแล้วมาทดลองใช้และหาคุณภาพ จำ�นวน 3 ครั้ง
เพื่อหาความเชื่อมั่น แบบวัดดังกล่าวจึงมีความเชื่อมั่นอยู่
ในระดับดี

2. เกณฑ์ปกติ
เกณฑ์ปกติของแบบวัดทักษะการบริหารความ
ขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำ�ชุมชนที่บริหาร
งานตามหลักธรรมาภิบาลในรูปคะแนน T ปกติตั้งแต่ T21
ถึง T79 จากคะแนนดิบตั้งแต่ 177 ถึง 259 จากแบบวัด
เนื่องจากการกระจายของคะแนนไม่ครอบคลุม การสร้าง
เกณฑ์ปกติจึงต้องขยายขอบเขตของคะแนนดิบในบางช่วง
คะแนน เพื่อแสดงความสัมพันธ์จากคะแนนดิบของแบบ
วัดสอดคล้องกับพวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2543: 355) ที่กล่าวว่า
ในการทดสอบใดๆ ก็ตามมีอยูน่ อ้ ยทีน่ กั เรียนสอบได้คะแนน
ครอบคลุมทุกระดับชั้นตั้งแต่ 0 คะแนน ถึง คะแนนเต็ม จึง
มีความจำ�เป็นที่การสร้างเกณฑ์ปกติจะต้องขยายขอบเขต
ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบให้กว้างออกไปครอบคลุม
คะแนนทุกระดับชั้นของแบบทดสอบนั้นๆ เสมอ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
		 1.1 ควรนำ�แบบวัดไปใช้วัดทักษะการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำ�ชุมชนที่
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์แก่บุคคล
ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหน่วยงาน
ให้ดียิ่งขึ้น
		 1.2 การใช้แบบวัดทักษะการบริหารความขัด
แย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำ�ชุมชนที่บริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ใช้ควรศึกษาคู่มือการใช้แบบวัด
ให้เข้าใจ เพื่อให้ความเที่ยงตรงสูงและป้องกันความคลาด
เคลื่อนเนื่องจากการดำ�เนินการวัด
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรมีการพัฒนาแบบวัดทักษะการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำ�ชุมชนที่
บริหารจัดการหน่วยงานแบบอื่นๆ เช่น การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม การบริการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ เพื่อนำ�ผลมา
เปรียบเทียบกับการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
		 2.2 ควรมีการพัฒนาแบบวัดทักษะการบริหาร
ความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำ�ชุมชนตาม
แนวคิดหรือทฤษฎีต่างๆ เพิ่มขึ้น
		 2.3 ควรศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพเกี่ ย วกั บ
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แนวทางพัฒนาทักษะการบริหารความขัดแย้งของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาและผู้นำ�ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกและ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
		 2.4 ควรศึ ก ษาพั ฒ นาแบบวั ด ทั ก ษะการ
บริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำ�
ชุมชนที่บริหารจัดการในหน่วยงานอื่นหรือพื้นที่อื่นๆ เพื่อ
ศึกษาความแตกต่างหรือพัฒนาต่อไป
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บทคัดย่อ

งานวิจยั เรือ่ งการพัฒนาหลักสูตรความเสมอภาคทางเพศภาวะมีวตั ถุประสงค์ในการวิจยั เพือ่ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนั
เกีย่ วกับความเสมอภาคทางเพศภาวะ และ 2) แบ่งปันและเรียนรูแ้ นวทางกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรเพือ่ เสริมสร้างความ
เสมอภาคทางเพศภาวะ การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กรอบแนวคิดสตรีนยิ ม (Feminism Research) เพศภาวะ (Gender) การพัฒนาหลักสูตรหลังสมัยใหม่ (Postmodern Curriculum) และความสัมพันธ์
เชิงอำ�นาจ (Power Relation) การศึกษาได้แบ่งพืน้ ทีศ่ กึ ษาในลักษณะพืน้ ทีท่ ฤษฏี (Theory Sampling) โดยพืน้ ทีท่ างทฤษฏี
มีกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญและนักกิจกรรมทีด่ �ำ เนินกิจกรรมการส่งเสริมความเสมอภาคในประเทศไทย จำ�นวน 12 คน การเก็บข้อมูล
โดยการสังเกตแบบมีสว่ นร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content
Analysis) และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Member Check) ผล
การวิจยั พบว่า 1) ความไม่เสมอภาคทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมมีมติ ขิ องความซับซ้อนและทับซ้อนจนยากทีค่ ลีใ่ ห้เห็นความไม่เสมอภาค
ดังกล่าว โรงเรียนเองเป็นสถาบันหนึง่ ภายใต้โครงสร้างของสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมากในการส่งผ่านความรูเ้ ชิงวัฒนธรรม โดย
โรงเรียนนัน้ มีบทบาทของในการผลิต (Produce) และ ผลิตซํา้ (Reproduce) ดังนัน้ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรในแนวคิด
เชิงวัฒนธรรมในลักษณะนีต้ อ้ งอาศัยมุมมองทีห่ ลากหลายเพือ่ ช่วยให้เกิดการเปลีย่ นแปลง (Transformation) กระบวนดัง
กล่าวต้องช่วยเชือ่ มระหว่างตัวตนและสังคมวัฒนธรรม อดีต อนาคต การสะท้อนและสังเคราะห์เพือ่ ปรับโครงสร้างมโนทัศน์
ตัวตนและปรับเปลีย่ นโครงสร้างสังคม อีกทัง้ ในกระบวนการปรับเปลีย่ นในลักษณะนีย้ งั ต้องการการเข้ามาแบ่งปันเพือ่ ได้มาซึง่
มุมมองทีห่ ลากหลายทีส่ อดรับกับมิตคิ วามซับซ้อนและทับซ้อนดังกล่าว 2) แนวทางพัฒนาหลักสูตรในการส่งเสริมความเสมอ
ภาคดังกล่าวเป็นกระบวนการในลักษณะของการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ (Learning Through Experience) ตามแนวทาง
ของ Fiere โดยมี 4 ขัน้ ตอน คือ (1) Doing/experience Z2) Reflecting (3) Analyzing/Synthesizing และ (4) Applying
และการใช้แนวคิดความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจในการพัฒนากระบวนการเพือ่ ให้เกิดอำ�นาจร่วมในการทีจ่ ะแบ่งปันประสบการณ์
และค้นหาแนวทางในการสร้างความเสมอภาคในสถานศึกษา
คำ�สำ�คัญ: เพศภาวะ, ความเสมอภาคทางเพศภาวะ, การพัฒนาหลักสูตรหลังสมัยใหม่, แนวคิดสตรีนิยม,
ความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจ
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Abstract

The purposes of this research were 1) to
study the current conditions about gender equity
and 2) to share and learn about the process for
enhancing gender equity. The research design
used the qualitative research design. The research
paradigm used the Feminism research, Gender,
Postmodern Curriculum, and Power Relation. The
study was used theory sampling technique. The
theory samplings were the 12 experts. The data
was collected by participatory observation, in-debt
interview, and document analysis. The data was
analyzed by content analysis and member check.
The results were; 1) the inequity theme was
emerged in all society. It has more complexities
and hierarchies that difficult to reveal easily.
School was the crucial institute under the micro
social structure and the most effectiveness for
cultural knowledge transmission. According to this
role, the school plays in the both, production and
reproduction. Therefore, equity promoting process
for cultural theme needs the multi-perspectives
for transformation. This process was to connect
the self and the socio-culture; looking back to the
past, looking toward, reflecting, and synthesizing
for adjust self-concept and socio-culture. This
multi-process also wanted many stakeholders for
sharing their ideas and their views that congruence
with the complexities and multi-layers in now a
day. 2) Curriculum Development Process was the
Learning through Experiences Process (L-Es) from
Fiere. The process had 4 steps; Doing/experiences,
Reflecting, Analyzing/Synthesizing, and Applying.
The power relation was used in curriculum
development for building the power sharing that
will make the people share their experiences and
explore the ways for equity in school.
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บทนำ�

ความไม่เสมอภาคแท้จริงแล้วเกิดจากทัศนคติ
ของผู้คนในสังคมที่ถูกปลูกฝังมายาวนาน รวมทั้งความ
เชื่อหรือทัศนคติดังกล่าวยังปกปิดและสงวนไว้ซึ่งการครอง
อำ�นาจของเพศชาย ซึ่งในที่นี้เรียกว่า อุดมการณ์ชาย
เป็นใหญ่ (Patriarchy) (บุญเสริม หุตะแพทย์, 2548; ธเนศ
วงศ์ยานนาวา, 2551; พรพัฒน์ ปัทมวงศ์จริยา, 2552) ความ
เชื่อดังกล่าวได้สร้างบรรทัดฐานระหว่างเพศหญิงและเพศ
ชายแตกต่างกัน (สำ�นักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,
2554; จุฑามาศ เดชกิตติขจร, 2553) โดยผูช้ ายจะทำ�หน้าที่
ผลิตเพือ่ พืน้ ทีส่ าธารณะ (Public) ส่วนผูห้ ญิงจะทำ�หน้าทีท่ ี่
อยู่ในบ้านหรือครอบครัว (Private) ผลกระทบดังกล่าวส่ง
ผลให้เกิดความไม่เสมอภาคในหลากหลายมิติ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม (กรวิภา วิลลาส, 2553; จุฬากุล เรขาวิภาค,
2552) โดยเฉพาะในด้านการลดทอนคุณค่าหรือศักดิศ์ รีของ
ความเป็นมนุษย์ (กฤตยา อาชวนิจกุล, ม.ป.ป.) ทัศนคติดัง
กล่าวยังถูกปลูกฝังในการเลี้ยงดูลูกสาวและลูกชายที่เป็น
ลักษณะสองมาตรฐาน และมักตั้งคำ�ถามกับผู้ถูกกระทำ�
มากกว่าผู้กระทำ� (สุจารี สวงโท และ คณะ, 2553) เมื่อ
เหตุการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ผูห้ ญิงจะถูกประณามหรือลดทอน
คุณค่า นอกจากนั้นจากการศึกษาของ ศิริพร จิรวัฒน์กุล
และคณะ (2554) กฤตยา อาชวนิชกุล (ม.ป.ป.) และ
Srisuriyawet (2006) ยังพบว่า ทัศนคติดังกล่าวยังทำ�ให้มี
คดีการละเมิดทางเพศเพิ่มขึ้น ซึ่ง สุจารี สวงโท และ คณะ
มองว่าเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้าง อีกทัง้ ในปัจจุบนั ยังได้
ผลิตซาํ้ และเพิม่ ความซับซ้อนของวาทกรรมทีส่ ร้างความไม่
เสมอภาคผ่านสถาบันต่างๆ ได้อย่างแยบยลมากยิ่งขึ้น
(นภาภรณ์ หะวานนท์, 2554) ทำ�ให้ปัญหาดังกล่าวยังถูก
ละเลยและมองว่าไม่สำ�คัญ
จากปัญหาดังกล่าวจะพบได้ว่า ความไม่เสมอ
ภาคทางเพศภาวะยังเป็นปัญหาที่ลึกและมีความซับซ้อน
โดยเฉพาะในมุมมองที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจ
(Power Relation) ในส่วนนี้ สุจารี สวงโท และ คณะ
(2553) ได้เสนอแนะว่าการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ จะต้อง
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ป้องกันโดยลดตัวเลขลงมาทีอ่ ายุ 9-19 ปี โดยสร้างทัศนคติ
ที่ถูกต้องเหมาะสมกับบทบาททางเพศแก่วัยรุ่น รวมทั้ง
ระดับสถาบันจะต้องมีหลักสูตรในเรื่องความเสมอภาคชาย
หญิง โดย ศิริพร จีรวัฒน์กุล และ คณะ (2554) Roberta และ Dennis (1996) และ UN World Report on
Violence Against 2006 (Migeon, 2010) เสนอแนะว่า
โรงเรียนและครอบครัวจะต้องร่วมมือกัน ครูจะต้องมีความ
ละเอียดอ่อนทางเพศภาวะและจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องปลูก
ฝังความเชื่อหรือระบบคิดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในสถาน
ศึกษา ความสำ�คัญในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ
ภาวะในสถานศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้ว Pinar et al. (1995;
cited in Marsh & Willis, 2007) ได้เสนอแนะถึงการนำ�
ทฤษฎีหลักสูตร (Curriculum Theorizing) ไปใช้ในตัวบท
ของเพศภาวะ (Gender Text) ไว้ว่า การจะพัฒนาความ
เสมอภาคให้เกิดขึ้นได้นั้นจะต้องอาศัยทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและถือว่าทุกคน
เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร (Curriculum Developer) ร่วมกัน
อีกทั้งการพัฒนาดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เชิง
อำ�นาจ ดังนั้นกระบวนดังกล่าวจำ�เป็นที่จะต้องเสริมพลัง
(Empowerment) โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วน
ร่วมอย่างเสมอภาคเป็นไปตามความต้องการและโอกาสของ
แต่ละบุคคล ดังนั้นกระบวนการที่จะส่งเสริมในการพัฒนา
ความเสมอภาคทางเพศภาวะ ในพื้นที่ของสถานศึกษานั้น
จะเกิดขึ้นหรือมีลักษณะอย่างไร มีองค์ประกอบใดบ้าง มี
บุคคลหรือกลุ่มคน ที่การก่อรูปของฐานคิด ความรู้ หรือ
อำ�นาจอะไรบ้างที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดภาวะดังกล่าว จึง
เป็นสิ่งที่น่าใคร่ที่จะเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การพั ฒ นาหลั ก สู ต รความเสมอภาคทางเพศ
ภาวะมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับความเสมอภาค
ทางเพศภาวะ
2. แบ่งปันและเรียนรู้แนวทางกระบวนการการ
พัฒนาหลักสูตรเพือ่ เสริมสร้างความเสมอภาคทางเพศภาวะ
3. สะท้อนกระบวนการพัฒนาความเสมอภาค
ทางเพศภาวะในสถานศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย

1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยการพัฒนาหลักสูตร
ความเสมอภาคทางเพศภาวะนี้ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออก
เป็น 2 กลุ่ม คือ
		 1.1 กลุ่มเป้าหมายเชิงทฤษฎี
		 กลุ่มเป้าหมายที่ดำ�เนินการเกี่ยวกับความ
เสมอภาคทางเพศภาวะในประเทศไทย โดยใช้แนวคิด
การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Purposeful Sampling) ของ
Creswell (2003) ที่เป็นลักษณะกลุ่มเป้าหมายเชิงทฤษฎี
(Theory Sampling) ซึง่ กลุม่ เป้าหมายนีเ้ ป็นกลุม่ เป้าหมาย
ที่เป็นองค์กร หรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการดำ�เนินการพัฒนา
ความเสมอภาคทางเพศภาวะในประเทศไทย ทัง้ ทีเ่ ป็นหน่วย
งานของรัฐ เอกชน องค์กรอิสระทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นการควบคุมของ
รัฐ (NGO) และกลุ่มคน
		 1.2 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นพื้นที่ในการวิจัย
		 กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นสถานศึกษาทีเ่ ปิดสอนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศึกษาทีส่ งั กัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
			 1.2.1 ผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียน
			 1.2.2 ผูน้ �ำ ชุมชน และ คณะกรรมการสถาน
ศึกษา
			 1.2.3 ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
			 1.2.4 นักเรียนที่กำ�ลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แบ่งขอบเขตออก
เป็น 3 ประเด็นหลักด้วยกัน คือ
		 2.1 เพศภาวะ (Genders) เป็นการศึกษา
ประเด็นของเพศภาวะในลักษณะของความสัมพันธ์เชิง
อำ�นาจ ซึ่งเป็นลักษณะของการครอบงำ�หรือการกดขี่ของ
เพศใดเพศหนึ่งที่มีต่อเพศหนึ่งและทำ�ให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมและอาจไม่ ไ ด้ ห มายถึ ง เพี ย งแต่ เ พศหญิ ง และชาย
(Gender) เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้เห็นและรับรู้ถึงความไม่
เสมอภาคในมุมมองที่ทับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้นในสภาพ
ปัจจุบัน
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		 2.2 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร เป็นแนวคิด
การพัฒนาหลักสูตรหลังสมัยใหม่ (Postmodernism
Curriculum Development) โดยมีลักษณะเป็นหลักสูตร
ปรับเปลี่ยน (Transformative Curriculum) โดยให้ทุก
ฝ่ายในบริบทของพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร
		 2.3 ความเสมอภาคทางเพศภาวะ (Gender
Equity) ซึง่ เป็นประโยชน์และไม่สร้างผลทางลบต่อการดำ�รง
ชีวติ ของเพศต่างๆ โดยไม่แบ่งแยก กีดกัน หรือจำ�กัดสิทธิหรือ
โอกาสในด้านต่างๆ เพือ่ ให้เกิดทัศนคติ ความเชือ่ ทีม่ คี วาม
สมดุลเชิงอำ�นาจทีเ่ อือ้ ประโยชน์ทเ่ี หมาะสมกับทุกเพศ
3. ระยะเวลาในการดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้ระยะเวลาในการวิจยั หนึง่ ปีการ
ศึกษา คือ เมษายน 2557 – มีนาคม 2558

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

การศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรกับความ
เสมอภาคทางเพศภาวะนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การวิเคราะห์เอกสาร
(Document Analysis) โดยดูมิติต่างๆ ของนักการศึกษา
นักกิจกรรม หรือ ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
ดำ�เนินการเกี่ยวกับ “เพศภาวะ” “ความเสมอภาค” และ
“กระบวนการพัฒนาหลักสูตร”

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิจยั ครัง้ ใช้การวิเคราะห์เนือ้ หา (Content
Analysis) และทำ � การวิ เ คราะห์ เชิ ง วิ พ ากษ์ (Critical
Analysis) เพื่อให้เห็นแนวคิดในการใช้กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่ใช้กับการพัฒนาความเสมอภาคทางเพศภาวะ
ในสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึงเพศภาวะในหลาก
หลายมุมมอง และ มุมมองของการปรับเปลีย่ นในการพัฒนา
หลักสูตรที่มีการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศภาวะที่
สอดรับกับความซับซ้อนและหลากหลาย

สรุปผลการวิจัย

1. มุมมองเพศภาวะและความไม่เสมอภาคทาง

เพศภาวะ
		 1.1 เพศภาวะในมุมมองเชิงประวัติศาสตร์
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และภู มิศ าสตร์ นั้ น มี ค วามหลากหลายก่ อ นที่ จ ะถู ก กลื น
หายไปในระบบประเพณีและวัฒนธรรมแบบรักต่างเพศ
(Heterosexuality) โดยระบบการปกครองที่มีแกนกลาง
ของประเทศ ที่พยายามสร้างกรอบคิดให้เป็นระบบเนื่อง
ด้วยเหตุผลทางการปกครองประเทศและต้องหลีกหนีจาก
การเป็นอาณานิคมที่สร้างกล่องขึ้นมาคือ ชาย หญิง และ
ความความผิดปกติ ดังนัน้ เพศภาวะในมุมมองดังกล่าวก่อน
ที่จะมีการปกครองในลักษณะมีเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางที่
อยู่ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีความเข้มความจางที่ไม่เท่ากัน เช่น
ทางภาคอีสานจะมีความเป็นอิสระในเรือ่ งรูปแบบของความ
เป็นเพศค่อนข้างสูง แต่ในภาคใต้จะมีความแข็งของรูปแบบ
ของความเป็นเพศทีม่ แี ค่กลุม่ รักต่างเพศและสิง่ แปลกปลอม
		 1.2 เพศภาวะในมุมมองของความหลากหลาย
ในมิติความหลากหลายมองเกี่ยวกับความหลากหลายทาง
เพศภาวะว่าแท้จริงแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติที่ถูกทำ�ให้หาย
ไปเนื่องจากไม่ได้ถูกยอมรับและสร้างเป็นกฎเกณฑ์กติกา
หรือจารีตในสังคมแบบสมัยใหม่ อีกทัง้ ยังมองว่าความหลาก
หลายนั้นถูกมนุษย์บิดเบือนและกดทับความเป็นมนุษย์จน
ทำ�ให้ขาดอิสรภาพและสังคมไทยเองก็ยังไม่ได้ถูกยกระดับ
ความหลากหลายทางเพศภาวะเข้ามาเป็นวิธีคิด แต่เป็น
แค่วิถีชีวิตที่สามารถดำ�เนินชีวิตอยู่ร่วมกันได้แต่ไม่สามารถ
เข้าใจว่าทำ�ไมถึงต้องเป็นอย่างนั้น นอกจากนั้นความหลาก
หลายทางเพศนั้นไม่ได้มีเพียงกลุ่ม LGBTQ แต่ยังรวมถึง
กลุ่มคนกระแสหลักคือหญิงและชาย หรือ LGBTQMF
(Lesbian/Gay/Bisexual/Transgender/Queer/Male/
Female) หรือมากกว่านั้น
		 1.3 เพศภาวะที่เป็นลักษณะของคู่ตรงข้าม
(Binary Position) โดย อวยพร เขื่อนแก้ว (2555) และ
อวยพร เขื่อนแก้ว และวราภรณ์ แช่มสนิท (2557) มอง
ว่าเพศภาวะไม่ได้เป็นเพียงการให้บทบาทแค่ความหญิง
(Femininity) ความเป็นชาย (Masculinity) เท่านั้น แต่ยัง
มีการทำ�งานกันอย่างเป็นระบบ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ระบบความเป็นเพศภาวะ (Gender System) เนื่องจาก
ระบบเพศภาวะดังกล่าวไม่ได้ทำ�งานในลักษณะเชิงเดี่ยว
แต่ทำ�งานเป็นระบบโดยได้ก�ำ หนดและหล่อหลอมบทบาท
หน้าที่ อำ�นาจ สถานภาพ คุณค่าและความสัมพันธ์ทางเพศ
ทีแ่ ตกต่างและไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงและเพศชาย
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รวมถึงร่างกายผู้หญิงและร่างกายผู้ชาย ผ่านสถาบันต่างๆ
ในสังคม เช่น ครอบครัว วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ระบบ
การศึกษา สือ่ มวลชน สือ่ พืน้ บ้าน ศิลปะงานบันเทิง โฆษณา
ระบบสาธารณสุข ระบบการเมืองการปกครอง และอื่นๆ
ที่ทำ�หน้าที่ฝึกฝนและกล่อมเกลาประชากรหญิงชายอย่าง
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
		 1.4 เพศภาวะที่เป็นลักษณะของ “โอกาส”
ในระบบการศึกษานั้น เพศภาวะจะมองถึงความเท่าเทียม
กันในเรือ่ งบทบาทและโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษา
ของภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์ในการใช้
พื้นที่ การเข้าถึงสื่อ ความปลอดภัย และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยว
กับการจัดการศึกษา
2. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริม
ความเสมอภาคทางเพศภาวะ
2.1 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
		 กระบวนทัศน์ (Paradigms) นัน้ เป็นเครือ่ งมือ
สำ�คัญที่จะช่วยให้เราเข้าใจมุมมองของนักพัฒนาหลักสูตร
ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ดังกล่าวจะช่วยให้
เข้าใจมุมมองของกระบวนการพัฒนาทีม่ มี ติ หิ ลากหลาย ซึง่
การทำ�ความเข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรจากมุมมองการ
วิเคราะห์ในลักษณะเชิงเทคนิค หรือ รูปแบบต่างๆ ของการ
พัฒนาหลักสูตรนัน้ อาจยังไม่เพียงพอ ในส่วนนี้ Doll (1993)
ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ยุคสมัยในการมองการพัฒนา
หลักสูตร ทั้งนี้เนื่องจากมุมมองดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า
ยุคสมัยนั้นมีอิทธิพลและกระบวนการที่มีฐานคิด ความเชื่อ
หรือ ความสัตย์จริง (Truth) จากสิ่งใด จึงได้นำ�เสนอและ
วิพากษ์มุมมองของการพัฒนาหลักสูตรผ่านยุคสมัยเพื่อใช้
เป็นกรอบแนวคิดในนำ�เสนอ ดังต่อไปนี้
		 การพัฒนาหลักสูตรในแนวคิดสมัยใหม่นิยม
(Modernism Curriculum Development) นักพัฒนา
หลักสูตรที่สำ�คัญก็คือ Ralp W. Tyler (1949) ซึ่งได้รับ
อิทธิพลมาจากกระบวนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์กายภาพ
(Physical Science) หรือ กลุ่มแนวคิดปรัชญาทางปฏิฐาน
นิยม (Positivism) เป็นยุคแห่งการรูแ้ จ้ง (Enlightenment)
(Hargreaves, 1994) และ เป็นแนวคิดหลักในยุคศตวรรษ
ที่ 20 (Doll, 1993) ทั้งในยุโรปและอเมริกา จุดเน้นใน
แนวคิดดังกล่าวเน้นไปที่การแข่งขัน การควบคุม ความเป็น
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เส้นตรง (Linearity) ความเป็นเหตุเป็นผล (Rationalism)
ความรู้เชิงประจักษ์ (Empirical Knowledge) วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ผลลัพธ์ทสี่ ามารถวัดได้
(Measured Outcome) รวมถึงประสิทธิภาพ (Efficiency)
และความเป็นมาตรฐาน (Standardization) กระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรดังกล่าว Tyler ได้แปลงแนวคิดดังกล่าวมา
เป็นกระบวนการที่เรียกว่า “Ends-mean” (Ends-mean
Rationality) ซึ่ง Heap (อ้างถึงใน นรชิต จริสัทธรรม,
2553) ได้อธิบายว่า เป็นการให้ “เหตุผล” ในฐานะเป็น
เครื่องมือสู่จุดหมาย โดย Tyler เรียกว่า “จุดประสงค์”
(Objective) และนำ�มาซึง่ คำ�ถาม 4 คำ�ถามทีใ่ ช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตร คือ 1) จุดประสงค์ทางการศึกษาที่
โรงเรียนต้องการให้บรรลุมีอะไรบ้าง 2) เลือกประสบการณ์
เรียนรู้อย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ 3) จะจัดประสบการณ์
การเรียนรูอ้ ย่างไรเพือ่ ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง และ 4)
จะประเมินผลได้อย่างไรว่าการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
		 อีกแนวคิดหนึ่ง คือ การพัฒนาหลักสูตรใน
แนวคิดหลังสมัยใหม่นยิ ม (Postmodernism Curriculum
Development) “แนวคิดหลังสมัยใหม่” (Postmodernism)
ซึ่งเป็นแนวคิดที่พยายามจะวิเคราะห์ วิพากษ์และปรับ
เปลี่ยนให้เข้ากับสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยนัก
หลักสูตรในกลุ่มนี้ ได้แก่ Doll (1993) Slattery (2006)
Marsh & Willis (2007) และ Pinar (2012) ซึ่ง Marsh &
Willis (2007) ก็ได้กล่าวถึงการใช้รูปคำ�ที่เกี่ยวกับแนวคิด
ดังกล่าวว่ามีหลายคำ�ด้วยกัน เช่นคำ�ว่า Postmodernity/
Postmodernism/Poststructuralism/Deconstruction/
Postcolonialism/Postindustrialism ซึ่ง Slattery
(1995) ใช้คำ�ว่า Postmodern ซึ่งหมายถึงทั้งสภาพทาง
สังคมและวิธีปฏิบัติ ความคิดในกลุ่มนี้จะวิพากษ์เกี่ยวกับ
แนวคิดในการจัดการศึกษาในยุคสมัยใหม่ (Modernity)
ที่ไม่สามารถรองรับความซับซ้อนในสังคมปัจจุบัน ส่วน
Doll ใช้คำ�ว่า “post-modern” ในการอ้างถึงแนวคิดที่
ยกระดับในการคิดจาก กลุ่มประจักษ์นิยม (Empericism)
และ เหตุผลนิยม (Rationalism) ไปยังอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็น
“ความจริงของยุคสมัยใหม่” (Modern notions of truth)
ภาษา (Language) ความรู้ (knowledge) และ อำ�นาจ

200 รมยสาร
(Power) อีกทัง้ Slattery (2006) ได้เพิม่ เติมว่าแนวคิดหลัง
สมัยใหม่วา่ สามารถทีจ่ ะให้นยิ ามได้หลากหลายเพือ่ ทีจ่ ะให้
เหมาะสมกับความต้องการของผู้นิพนธ์ (Author) ซึ่งเป็น
ประเด็นทีน่ �ำ มาพิจารณาและนำ�มาซึง่ การเปลีย่ นแปลง การ
รือ้ สร้าง (Deconstruction) ความหมายทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
เป็นเครื่องหมายของทฤษฎีทางสังคมในแนวคิดนี้ Doll นำ�
เสนอว่าจุดแข็งของแนวคิดหลังสมัยใหม่คอื การสร้างความรู้
ใหม่และการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ ซึ่งในส่วนนี้ Jencks
(1987) ได้ให้ข้อสังเกตว่า แนวคิดหลังสมัยใหม่เป็นการ
ผสมผสานทางธรรมชาติ ความเป็นพหุนิยม แนวคิดนี้ยัง
เป็นลักษณะทับซ้อน (Multi Layers) ในตีความ การมอง
ย้อนไปในอดีตเพือ่ ทีจ่ ะถอดรหัสส่วนต่างๆ ทีห่ ลงเหลือเพือ่
ที่จะมองไปยังอนาคต
การแบ่งหลักสูตรตามยุคสมัยทำ�ให้เราเห็นว่า
แนวคิดของการพัฒนาหลักสูตรนั้นในยุคสมัยใหม่นิยมนั้น
มีอิทธิพลชัดเจนมาจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพ
ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีผลกระทบต่อการศึกษาในกระแสหลัก
โดยเน้นไปยังการจัดกระทำ�ตัวแปร การมองกลุ่มที่ต้องการ
ศึกษาเป็นหน่วยศึกษา หรือ เป็นลักษณะห้องทดลอง
(Laboratory) ซึ่ง Doll (1993) และ Aoki (1983) ได้นำ�
เสนอว่า แนวทางดังกล่าวเป็นการค้นหาความจริง (Truth)
ทางวิทยาศาสตร์และเป็นการถ่ายทอดข้อมูล (Information)
เน้นไปที่การควบคุมเชิงเทคนิคและความรู้ (Cognitive
Domain) โดยลักษณะดังกล่าวส่งผลให้เกิดการแบ่งคูต่ รงข้าม
(Slattery, 1995) ระหว่างครูกับนักเรียน ความหมายและ
บริบท คนทีม่ ลี กั ษณะเป็นอัตวิสยั (Subjectivity) และความ
รู้เป็นที่เป็นปรนัย (Objectivity) หลักสูตรในความหมายนี้
เป็นการหยิบยืน่ ให้ ครูเป็นเพียงนักเทคนิค ปฏิเสธความเป็น
ศิลปะและความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียน อีกทั้งบรรยากาศ
ของโรงเรียนก็เป็นลักษณะที่เน้นไปยังการปรับปรุงเอกสาร
และวัสดุทางการสอนเพิม่ ขึน้ ระบบไม่ยดื หยุน่ ไม่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นระบบปิด (Closed System)
เน้นประสิทธิภาพทางเทคนิคมากกว่าความรู้สึกที่เต็มไป
ด้วยความหมาย (Hargreaves, 1994; Joseph, 2011)
ส่วน Pinar (2012) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า แนวทางดังกล่าว
การศึกษาถูกแทนที่โดยสิ่งที่กำ�หนดให้ทำ�ตามกันมาจาก
เอกสารหลักสูตร (Scripted Curriculum) และข้อสอบ
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มาตรฐาน (Standardized Test)
กลุ่มนักการศึกษาในแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) ได้นำ�เสนอการปรับมโนทัศน์ดังกล่าวโดยใช้ทฤษฎี
การปฏิบัติการแนวใหม่ (Neo-pragmatic Curriculum
Theory) ที่มีจุดเน้นที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาความเป็น
มนุษย์ (Human Spirit) (Piirto, 1999) และออกแบบสภาพ
แวดล้อมทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ค่า สร้างสรรค์ และทำ�ให้เห็น
ถึงคุณค่าทางศิลปะและความเป็นมนุษย์พอๆ กันกับคุณค่า
ทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ Slattery (1995) ยังมอง
ว่าการปรับมโนทัศน์ดงั กล่าว นัน้ ก็เพือ่ ทีจ่ ะให้ความสนใจใน
การพัฒนาหลักสูตรในระดับที่ลึกที่เคลื่อนไปยังสิ่งที่อยู่ใน
จิตสำ�นึก (Conscious) หรือ ระดับใต้ส�ำ นึก (Unconscious)
และกระบวนการทีจ่ ะสามารถนำ�ไปปฏิบตั ไิ ด้ (Predisposition
Mean) ผลกระทบของการปรับมโนทัศน์ในกลุม่ นักหลักสูตร
หลังสมัยใหม่ ทำ�ให้นยิ ามของหลักสูตรทีเ่ ป็นลักษณะคำ�นาม
(Curre is “course”) มาเป็นคำ�กริยา (Curre is “to run
the course”) (Doll, 1993; Slattery, 2006; Pinar, 2012)
ซึ่ง Schubrt (1996) อธิบายว่าการใช้คำ�ว่าหลักสูตรในรูป
แบบของคำ�กริยานัน้ ให้ความสนใจไปยังการแสดงให้เห็นถึง
การวิง่ ในเส้นทาง หรือ ประสบการณ์ในการเดินทางของชีวติ
แต่ละคน ในส่วนนี้ Pinar (2012) ได้อธิบายว่า หลักสูตรเป็น
ลักษณะเป็น อัตวิสยั (Subjective) และ เกีย่ วข้องกับสังคม
ที่มีความซับซ้อนและมีลักษณะเชิงพหุ
การเคลื่อนย้ายนิยามของหลักสูตรในลักษณะ
คำ�นามมาเป็นคำ�กริยา (To run the course) นั้น ทำ�ให้
หลักสูตรเน้นศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรูท้ างวิชาการ
และประวัติชีวิต (Life History) โดยความสนใจเกี่ยวกับ
ความเข้าใจตัวตน (Self-understanding) และการปรับ
โครงสร้างทางสังคม (Social Reconstruction) การ
ทำ�ความเข้าใจกับชีวติ ของคน ๆ หนึง่ เพือ่ ให้เห็นภาพทีซ่ อ้ น
กันในมุมมองของสังคม การเมืองและวัฒนธรรมนั้น มีผลก
ระทบในลักษณะทางวรรณกรรม (Literacy) และทฤษฎี
แนวคิดสตรีนิยม (Feminist Theory) ที่ทำ�ให้เกิดรูปแบบ
การวิพากษ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Criticism) ซึ่งการใช้
อัตชีวประวัตใิ นจุดทีแ่ ย่ทสี่ ดุ ของชีวติ ก็เพือ่ ทีจ่ ะแสดงให้เห็น
ถึงตัวตนซึง่ เป็นจุดทีด่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะทำ�ให้เห็นความพยายามทีจ่ ะ
เข้าใจตนเอง การหล่อหลอมทางวัฒนธรรม และรวมถึงการ
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ที่จะสามารถวิพากษ์สามัญสำ�นึกของตนเอง ในส่วนนี้งานของ Pinar (2012) ได้เสนอแนะว่าการใช้หลักสูตรในแนวคิดดัง
กล่าวนัน้ ไม่ใช่เป็นเครือ่ งมือทางการสอนทีเ่ กีย่ วกับหลักสูตรของโรงเรียนแต่เป็นลักษณะของความละเอียดอ่อน ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อ
นักการศึกษาและนักเรียนที่เชื่อมต่อข้อมูลของบุคคลผ่านงานทางวิชาการ โดยใช้ขั้นตอนในการทบทวนอดีต (Regressive
Step) แล้วมองไปยังอนาคต (Progressive Step) เพื่อที่จะวิเคราะห์ปรากฏการณ์ (Analytical Step) แล้วนำ�มาปรับใช้
ในชีวิตปัจจุบัน (Synthetical Step)
Doll (1993) ยังมองว่า กระบวนการดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่ว่าเรารู้อะไรแล้ว (What’s known) แต่เป็นการ
ค้นหาว่าอะไรที่เราไม่รู้ (What’s unknown) ผ่านการพูดคุย และการสะท้อนบทบาทของหลักสูตร โดยมีการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรที่มีความลุ่มลึก (Richness) ต่อชั้นของความหมาย มีการทำ�ซํ้าๆ (Recursion) ที่จะช่วยสะท้อนการ
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลกับวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหัวใจของหลักสูตรในแนวคิด ที่จะทำ�ให้เกิดการปรับเปลี่ยน (Transformative
Curriculum) ในส่วนนี้ Bruner (1960) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าทุก ๆ ครั้งที่จบกระบวนการคือการเริ่มต้นใหม่ นอกจากนี้
หลักสูตรจะต้องมีความสัมพันธ์ (Relation) ที่เกี่ยวกับการสอน (Pedagogical Way) และแนวทางวัฒนธรรม (Cultural
Way) สุดท้ายหลักสูตรจะต้องมีความเคร่งครัด (Rigor) ที่เป็นคุณภาพของการตีความที่ลุ่มลึกของหลักสูตรในทางเลือกที่
หลากหลายในสภาพปัจจุบัน
		 2.2 วงจรการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
		 จากการเก็บข้อมูลในพืน้ ทีข่ องกลุม่ ทีด่ �ำ เนินกิจกรรมในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศภาวะนัน้ พบว่าโดย
รวมแล้วได้นำ�วงจรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Learning through Experiences) มาใช้ในการกิจกรรม
การเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (อวยพร เขื่อนแก้ว, 2555; จิรายุทธ สุวรรณชนะ, 2557;
PATH, 2557)

ภาพที่ 1 กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
(ปรับจาก: อวยพร เขื่อนแก้ว, 2555; จิรายุทธ สุวรรณชนะ, 2557; PATH, 2557)
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นจากการจัดประสบการณ์เรียนรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าว พอสรุปได้ดังต่อไปนี้
1) การลงมือทำ�หรือขั้นประสบการณ์เป็นขั้นตอนที่นักพัฒนาหลักสูตรจะออกแบบหรือดำ�เนินกิจกรรมที่จะเอื้อ
ให้สมาชิก/ผู้เรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในประสบการณ์บางอย่าง แทนที่จะเป็นผู้สังเกตการณ์อยู่ข้างนอกวง
2) การสะท้อนหรือพิจารณาทบทวน เป็นการตั้งคำ�ถามเพื่อชี้นำ�และผู้เข้าร่วมได้ตั้งคำ�ถามและรับฟังซึ่งและกัน
ทันที หลังจากเสร็จจากขั้นตอนที่หนึ่ง จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้ก็เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการทบทวนประสบการณ์จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมเริ่มด้วยการบอกถึงความรู้สึก
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3) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หรือ สร้างหลัก
การทั่วไป เป็นการตั้งคำ�ถามในระดับที่จะช่วยให้เกิดการ
คิดวิเคราะห์ประสบการณ์ ซึ่งจะนำ�ไปสู่บทเรียนหรือข้อ
สรุปที่จะช่วยให้สมาชิก/ผู้เรียนทำ�ความเข้าใจเหตุการณ์
และพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่านไป
ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
4) ขั้นการนำ�ความรู้ไปปรับใช้ สมาชิก/ผู้เรียน
ร่วมกันพิจารณาว่า ตนเองจะสามารถนำ�การเรียนรู้ที่เกิด
จากประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไปปรับใช้กบั
ชีวติ หรือการทำ�งานของตนเองหรือในองค์กรหรือชุมชนของ
ตนได้อย่างไร ซึ่งในที่สุดแล้วการนำ�การเรียนรู้ไปปรับใช้จะ
เอือ้ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและเกิดประสบการณ์
อย่างใหม่ป้อนกลับไปสู่ขั้นตอนที่ 1 ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถทำ�ความเข้าใจชีวติ การงาน องค์กร หรือชุมชนของ
ตนได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
จะเห็นได้วา่ การนำ�กระบวนการดังกล่าวมาปรับ
ใช้ผู้พัฒนาหลักสูตรหรือผู้สอนหรือกระบวนการจะไม่ใช่
ผู้ทรงความรู้ที่ทำ�หน้าที่ป้อนข้อมูลหรือคำ�สอนสำ�เร็จรูป
ให้กับผู้เรียนแต่กระบวนการทำ�หน้าที่เป็นผู้สร้างให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการออกแบบและนำ�สมาชิก/
ผูเ้ รียนร่วมทำ�กิจกรรมเพือ่ ให้เกิดประสบการณ์ตรง จากนัน้
จึงช่วยตั้งคำ�ถามหรือสร้างกระบวนการที่จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการทบทวน ฉุกคิดและได้ข้อสรุปหรือบทเรียนที่จะส่ง
ผลเป็นการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์หรือพฤติกรรมได้
กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์เช่นจึงเป็นกระบวน
การเรียนรู้ท่ีเชื่อมั่นในปัญญาและความสามารถของผู้เรียน
การเรียนรู้จึงไม่ใช่การป้อนข้อมูลหรือความรู้เข้าสู่ผู้เรียน
แต่เป็นการสร้างกระบวนการที่ช่วยดึงความสามารถและ
ปัญญาที่มีอยู่แล้วให้ผู้เรียนได้ปรากฏออกมา และนำ�มาใช้
เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในชีวิตจริงได้
ถึงแม้การดำ�เนินการในการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ผ่านประสบการณ์จะมีแนวทางหรือรูปแบบในลักษณะ
ในไปในทิศทางเดียวกัน แต่การกำ�หนดจุดมุ่งหมายของ
ในแต่ละกลุ่มก็จะมีเป้าหมายต่างกัน ในส่วนของ PATH
(2557) นั้นจะมีเป้าหมาย คือ ในเรื่องการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตามแนวคิดของการศึกษากระแสหลัก หรือเป้าหมายทาง
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จิตวิทยา (Psychological Goal) คือ ด้านทักษะ (Skills)
ด้านความรู้ (Knowledge) และ ด้านทัศนคติ (Attitudes)
ต่อเนือ้ หาทีไ่ ด้น�ำ มาใช้ในการจัดประสบการณ์ดงั กล่าว ส่วน
เป้าหมายของ จิรายุทธ สุวรรณชนะ (2557) และ อวยพร
เขือ่ นแก้ว (2557) จะเน้นไปทีเ่ ป้าหมายในระดับจิตวิญญาณ
(Spiritual Goal) คือ การรู้จักตนเองเพื่อสร้างศักยภาพ
ภายในตนเอง โดยผ่ า นกระบวนการรู้ จั ก และสะท้ อ น
ตนเอง การดำ�เนินชีวติ ร่วมกันอย่างสงบ ศานติและเอือ้ เฟือ้
เกื้อกูลต่อกันที่จะส่งผลให้การดำ�เนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติ

อภิปรายผล

จากการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเสมอภาคทาง
เพศภาวะในลักษณะของความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจนั้นจะ
ต้องมีกระบวนการที่รื้อ (Deconstruction) ให้เห็นความ
เชื่อ ทัศนคติ ตัวตนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ
แนวคิดหรือแนวปฏิบัติในสังคม ทั้งนี้เพื่อรื้อให้เห็นความ
แยบยลของกลไกการทำ�งานของอุดมการณ์ชายเป็นใหญ่
(Patriarchy) และ กระบวนการทีท่ �ำ ให้เป็นชายขอบ (Marginalization) ผ่านสถาบันต่างๆ ของสังคม กระบวนการ
ดังกล่าวนั้นสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรหลัง
สมัยใหม่ (Modernism Curriculum Development)
ที่มีลักษณะของการให้คุณค่าในการสร้างความเป็นมนุษย์
ผ่านการสะท้อนตัวตน วิเคราะห์ในภาพของวัฒนธรรม
สังคมและนำ�ปรับใช้ในชีวิตประจำ�วัน อีกทั้งกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรในแนวคิดดังกล่าวยังมีมุมมองในลักษณะ
เชิงพหุ มีกระบวนการทีจ่ ะทำ�ให้เข้าใจเกีย่ วกับการเมือง เชือ้
ชาติ เพศภาวะ ความเป็นอัตวิสัย ชุมชน และ โลก (Pinar,
2012; citing Malewski, 2009) ช่วยให้เข้าใจลักษณะต่างๆ
ในกระบวนการที่หลากหลาย (Multifaceted) ซึ่งไม่ได้
เกี่ยวข้องกับนโยบายภาครัฐ หนังสือเรียน และการทดสอบ
มาตรฐานเท่านั้น แต่เกี่ยวกับการสนทนาที่ซับซ้อนของผู้ที่
เข้ามาร่วม ในส่วนนี้ Pinar et al (1995; cited in Marsh
& Willis, 2007) ได้อธิบายเกี่ยวกับการนำ�ทฤษฏีหลักสูตร
ไปใช้ในบริบทของเพศภาวะว่า กระบวนการดังกล่าวจะต้อง
วิเคราะห์ความไม่เท่าเทียมที่เกิดจากเพศภาวะ (Gender)
เพศวิถี (Sexuality) ความรู้ และ ค่านิยมที่จะนำ�มาใช้ใน
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การพัฒนาภายใต้ความเชื่อที่หลากหลายทางสังคม ทั้งนี้
เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตรและเพศภาวะมีความสัมพันธ์
กันอย่างไร อีกทัง้ งานวิพากษ์ในแนวคิดสตรีนยิ ม (Feminist
Critiques) ยังได้เสนอแนะเกีย่ วกับการใช้เพศภาวะเป็นพืน้
ฐานไปใช้กบั ทฤษฏีหลักสูตร โดยมีหลายมุมมองไม่วา่ จะเป็น
มุมมองทางสารัตถนิยม (Essentialism) มุมมองเกี่ยวกับ
การประสอบสร้างทางสังคม (Social Constructionism)
มองมองสตรีนิยมทางนิเวศวิทยา (Ecological Feminism
Theory) และ มุมมองของแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม
(Poststructuralism) ส่วน Slattery (2006) ได้นำ�เสนอ
หลักสูตรทีศ่ กึ ษาในโรงเรียนเกีย่ วกับประเด็นเพศภาวะไว้ 5
มิติ คือ เพศทางสรีระวิทยา (Biological Sex) อัตลักษณ์ทาง
เพศภาวะ (Gender Identity) บทบาททางเพศ (Gender
Role) พฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior) และ รสนิยม
ทางเพศ หรือ เป้าหมายทางเพศ (Sexual Orientation)
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศภาวะในสถานศึกษา พบว่า “ความเสมอภาค
ทางเพศภาวะ” และ “การพัฒนาหลักสูตร” นั้น ได้รับ
เอาอิทธิพลแนวคิดการวิจัยในกลุ่มสตรีนิยม (Feminism
Research) มาค่อนข้างมาก กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ตามแนวคิดนี้ใช้กระบวนการที่ต้องการการมีส่วนร่วมเป็น
หลัก มีจุดประสงค์เพื่อเสริมพลัง (Empowerment) ให้แก่
ผูท้ เี่ ข้าร่วม ซึง่ การทำ�วิจยั ลักษณะดังกล่าวเป็นทักษะทีเ่ สริม
พลังและเพือ่ การปลดปล่อย การมีสว่ นร่วมจะต้องตระหนัก
ถึงความไม่สมดุลของอำ�นาจและความต้องการที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของบุคคล เน้นยังไปความ
เป็นเพื่อนร่วมงาน (Partnership) ซึ่งในประเด็นดังกล่าว
Wimpenny (2010) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเริ่มต้นด้วย
การพูดคุยในการเริ่มต้นและแบ่งปันความเข้าใจประเด็นที่
สนใจ ผู้วิจัยต้องสร้างความทัดเทียมโดยการพัฒนาผู้ช่วย
วิจัย (Co-researcher/Co-curriculum Developer) ซึ่ง
จำ�เป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของผู้ร่วมวิจัย
ดังนั้นจากการที่ผู้มีส่วนร่วมมีแนวคิดในบทบาทที่เกี่ยวกับ
การเป็นผู้ร่วมวิจัยและสมาชิกหนึ่งของชุมชนและบทบาท
นี้เองผู้มีส่วนร่วมอาจจะมีส่วนร่วมมากขึ้น
ในส่วนของการเสริมพลัง (Empowerment)
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Jame และ Alan (2008) ได้เสนอแนะว่า ลักษณะของ
กระบวนการดังกล่าวมีคุณค่ามากที่สุด และ เป็นกระบวน
การที่เป็นลักษณะประชาธิปไตย เนื่องจากในกระบวนการ
พัฒนาสมาชิกต้องเชื่อในความสามารถของมนุษย์ด้วยกัน
ให้เกียรติผู้อื่น สร้างพลังให้ตนเองและปรับเปลี่ยนตาม
สภาพแวดล้อม อีกทัง้ แนวคิดของการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ลักษณะวิจัยที่เกี่ยวกับผู้เก็บรวบรวมข้อมูล (Collectivist
Research) ที่เป็นข้อมูลลักษณะเชิงอัตชีวประวัติ (Autobiography) เพื่อให้เกิดหรือเสริมพลังให้เกิดความเข้าใจใน
ตนเอง ซึ่ง McIntyre (2008) ได้กล่าวถึงลักษณะดังกล่าว
ว่า เป็นการสะท้อนตนเอง (Self-reflection) และสะท้อน
จากการรวบรวมข้อมูล (Collective Reflection) แนวทาง
ดังกล่าวยังเป็นกระบวนการถักทอทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้นหา
การสะท้อนและการลงมือปฏิบัติ
ส่ ว นแนวคิ ด ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รนั้ น ได้ ใช้
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้แนวคิดกลุ่มการพัฒนา
หลักสูตรหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) ซึ่งการพัฒนา
หลักสูตรในลักษณะของการปรับเปลีย่ น (Transformative
Curriculum) หรือ หลักสูตรภายใต้แนวคิดการสร้างทฤษฎี
หลักสูตร (Curriculum Theorizing) ตามแนวทางของ
Pinar (2012) Marsh & Willis (2007) Doll (1993) และ
Slattery (2006) ซึง่ จากงานวิจยั ของนักการศึกษาพบว่าใน
การจะพัฒนาความเสมอภาคทางเพศภาวะต้องอาศัยความ
ร่วมมือทั้งจากครู ผู้ปกครอง สถานศึกษา นักเรียน และ
สังคม ทั้งนี้เนื่องจากความไม่เสมอภาคนั้นเกิดขึ้นได้ทุกๆ
ที่ ทั้งในและนอกโรงเรียน (Chisamya et al, 2012) รวม
ทั้งการศึกษาอัตชีวประวัติเพื่อให้เกิดหรือเสริมพลังให้เกิด
ความเข้าใจในตนเอง ซึง่ จะส่งไปถึงสังคมส่วนใหญ่ อีกทัง้ จุด
ประสงค์ของหลักสูตรนั้น นักหลักสูตรดังกล่าว ยังได้เสนอ
แนะว่าไม่ควรตั้งไว้ตอนแรกเพียงอย่างเดียว ควรที่จะมีจุด
ประสงค์ในระหว่างการปฏิบัติการด้วย รวมทั้งการประเมิน
ควรที่จะเป็นการปฏิสัมพันธ์และเกี่ยวกับคนในชุมชน เช่น
การสะท้อนที่ได้จากการสนทนาและการวิพากษ์
โดยใช้ แ นวทางกระบวนการเรี ย นรู้ ผ่ า น
ประสบการณ์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีลักษณะเป็นการ
หมุนเกลียว (Spiral) โดยมีลำ�ดับ คือ การลงมือทำ�หรือ
ขั้นประสบการณ์ (Doing/Experiences) การสะท้อน
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หรือพิจารณาทบทวน (Reflecting) การวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ หรือการสร้างหลักการทั่วไป (Analyzing and
Synthesizing/Generalization) และ การประยุกต์ใช้ หรือ
นำ�ไปปรับใช้ในชีวิตการทำ�งาน (Applying) จากการสังเกต
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการดังกล่าวนั้น
จะเริ่มต้นด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์ และ เริ่มนำ�เสนอ
เหตุการณ์ การแสดงบทบาทสมมติ สือ่ คลิป โฆษณา เป็นต้น
(Doing/Experience) จากเหตุการณ์ดังกล่าว ต่อมาจึงได้
คำ�ถามถึงความรูส้ กึ หรือความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว
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(Reflecting) ซึ่งในส่วนนี้อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือ อาจ
ให้ดสู อื่ ใบงานเพือ่ เพิม่ ประเด็นหรือรายละเอียด ต่อมาเป็น
ขั้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ (Analyzing & Synthesizing/
Generalization) โดยทำ�การเปรียบเทียบ ผลกระทบของ
ความคิด และสรุปเป็นความคิดรวบยอด และสุดท้ายขั้น
ปรับนำ�ไปใช้ (Applying) โดยให้นำ�องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้
จากความคิดเห็นหรือประเด็นต่างๆ มาปรับใช้ในชีวติ ประจำ�
วัน อีกทัง้ ยังมีเป้าหมายไม่เพียงแค่ในทางจิตวิทยาเท่านัน้ ยัง
มีเป้าหมายในระดับจิตวิญญาณอีกด้วย
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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) สร้างกรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรูแ้ ละการรูว้ ชิ าเฉพาะด้าน
ของนักศึกษาครูภาษาไทย 2) สร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรูแ้ ละการรูว้ ชิ าเฉพาะด้านของนักศึกษาครู
ภาษาไทย 3) หาดัชนีความสอดคล้องของกรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ และศึกษาผลสัมฤทธิด์ า้ นการ
เรียนรูเ้ ฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
จำ�นวน 78 คน กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาได้มาจากการเลือกสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) เป็นนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย จำ�นวน 30 คน ในกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการสอนด้วยการทดลองสอนแบบจุลภาคใช้เวลาเรียนต่อเนือ่ ง
15 สัปดาห์ ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 – มีนาคม พ.ศ. 2559 ผลการวิจยั พบว่า 1) กรอบการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีความเหมาะสมและมีความน่าเชือ่ ถือของเกณฑ์การประเมินและตัวชีว้ ดั ในระดับสูง จึง
สามารถนำ�ไปประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยได้ 2) การ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิด์ า้ นการรูว้ ชิ าเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย พบว่าคะแนนสอบการรูว้ ชิ าเฉพาะด้านภาษาไทยของ
ผูเ้ รียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเกณฑ์ (ร้อยละ 70) อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คำ�สำ�คัญ: การประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู,้ การรูว้ ชิ าเฉพาะด้านภาษาไทย, ดัชนีความสอดคล้องของการประเมิน

Abstract

The purpose of this research was to (1) develop framework of competency assessment on
learning management and specific content knowledge for Thai student teachers, (2) develop competency assessment form on learning management and specific content knowledge of Thai student teachers
(3) investigate the Rater Agreement Index (RAI) of framework of competency assessment on learning
management and achievement of specific content knowledge of Thai student teachers. The population
in this research was 78 student teachers in the Thai program, Faculty of Education and Sample was 30
Thai student teachers in the Thai Program, Faculty of Education, who were obtained by Simple Random
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Sampling, whose activity of preparation in micro
-teaching instruction was undertaken across 15
weeks during August 2015 to March 2016. The research
findings revealed as follows: 1) The framework of
competency assessment on learning management
created by researcher was highly suitable and
reliable in respect of criterion of assessment and
indicator, which could be implemented in
competency assessment of student teachers of
Degree of Education, Program in Thai. 2) The results
of achievement in knowledge of specific content of
Thai Language indicated that the student teachers’
achievement score after learning was higher than
the criterion score of 70% at the 0.05 level of
statistical significance.
Keywords: Teaching Competencies, Assessment
Framework, Specific Thai Content Knowledge, Rater
Agreement Index

บทนำ�

สภาพการจัดการเรียนการสอน สาขาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยพบปัญหาที่สำ�คัญ ได้แก่
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมุ่งเน้นการเรียนรู้รายวิชา
อย่างแยกส่วน นักศึกษาชัน้ ปีท่ี 5 ต้องออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา ซึง่ ถือเป็นการปฏิบตั งิ านในสภาพ
จริง จากการนิเทศการสอนพบว่านักศึกษาครูสว่ นใหญ่ตอ้ ง
เผชิญกับปัญหาหลายประการในขณะออกไปปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา โดยเฉพาะปัญหาที่นักศึกษาฝึกสอน
ไม่สามารถสอนความรู้ในเนื้อหาที่ตนเองรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาดังกล่าวได้ซ่ึงทำ�ให้การจัดการเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ ดังนัน้ ปัญหาจากการขาดสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนการสอนส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการ
สอนรายวิชาต่างๆ ซึง่ สอดคล้องกับผลวิจยั ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว
ภารกิจสำ�คัญอีกประการของคณะครุศาสตร์ ก็คอื
ทำ�หน้าทีเ่ ป็น “ครูของครู” ทีต่ อ้ งผลิตและพัฒนานักศึกษา
ครูให้มีความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ นำ�ทักษะและความรูท้ จ่ี �ำ เป็นจากกระบวนการ
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เรียนการสอนไปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้ ในการผลิตและ
พัฒนานักศึกษาวิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษามีเป้าหมายให้
นักศึกษามีความรูใ้ นเนือ้ หาและมีสมรรถนะทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับ
การสอนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้แก่ การรูว้ ชิ าเฉพาะ
ด้าน (Specific Content Knowledge) การรูว้ ธิ กี ารสอน
(Pedagogical Content Knowledge) และสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ (Teaching Competency)
ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาเรื่องการรู้วิชา
เฉพาะด้าน การรูว้ ธิ กี ารสอน และสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ เป็นข้อมูลทีส่ �ำ คัญยิง่ ต่อการจัดการกำ�หนดแนวทางใน
การจัดประสบการณ์ด้านวิชาชีพครูของกลุ่มวิชาภาษาไทย
เพื่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้และการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพ ดังนัน้ กรอบการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้และการรู้วชิ าเฉพาะด้านของนักศึกษาครู
กลุม่ วิชาภาษาไทย ทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะสามารถนำ�ไป
ใช้เป็นเครื่องมือสำ�หรับวัดและประเมินสมรรถนะที่จำ�เป็น
เพื่อนำ�ข้อมูลมาพัฒนานักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ สร้างกรอบการประเมินสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรูแ้ ละการรูว้ ชิ าเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษา
ไทย
2. เพื่อสร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรูแ้ ละการรูว้ ชิ าเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษา
ไทย
3. เพื่อหาดัชนีความสอดคล้องของกรอบการ
ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ และศึกษาผล
สัมฤทธิด์ า้ นการเรียนรูเ้ ฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย

ขอบเขตการวิจัย

ก) ขอบเขตด้านรูปแบบการวิจยั
งานวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา โดย
สังเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
และการรูว้ ชิ าเฉพาะด้านของนักศึกษาครู กลุม่ วิชาภาษาไทย
ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตรและครูผสู้ อนในกลุม่
วิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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		 1) การวิจัยนี้มุ่งที่จะการพัฒนากรอบการ
ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรูแ้ ละการรูว้ ชิ าเฉพาะ
ด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย
		 2) การสังเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรูแ้ ละการรูว้ ชิ าเฉพาะด้านของนักศึกษา
ครูภาษาไทย ในการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้รปู แบบการวิจยั และพัฒนา
โดยสังเคราะห์กรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการเรียนรู้การวัดและ
ประเมินผล และครูผสู้ อนในภาษาไทย
ข) ขอบเขตด้านกลุม่ เป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมาย หรือ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้
นีเ้ ป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
รุน่ ที่ 55 ชัน้ ปีท่ี 4 จำ�นวน 78 คน กลุม่ ตัวอย่างทีศ่ กึ ษาได้
มาจากการเลือกสุม่ อย่างง่าย (Simple random sampling)
เป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชัน้ ปีท่ี 4 จำ�นวน 30 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยนี้มีการสร้างรูปแบบกรอบการประเมิน
ผลเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและหาผลสรุปการวิจยั ดังนี้
1. การสร้างกรอบการประเมินด้านการจัดการ
เรียนรู้ และการรู้วิชาเฉพาะด้าน มีข้ันตอนคือ การสร้าง
กรอบการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมด้ า นการ
จัดการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัดในการประเมินผลการสอนของ
นักศึกษาครูภาษาไทย ประยุกต์แนวคิดตามกรอบแนวทาง
การสอน (Framework for Teaching) ของ Danielson
ซึ่งกรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้จะ
กำ�หนดเกณฑ์การประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
ไว้ 5 ด้าน คือ การวางแผนสำ�หรับการจัดการเรียนรู้ (ก่อน
การสอน) ให้สอดคล้องกับหลังสอน การจัดบรรยากาศใน
การเรียนรู้ กลยุทธ์ในการกระตุน้ ผูเ้ รียนเพือ่ ให้เกิดการเรียน
รู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลย้อนกลับและการประเมินผลผู้
เรียน และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (หลังสอน) ในการ
ประเมินแต่ละด้าน กำ�หนดให้มรี ะดับคะแนน 4 ระดับ คือ
เริม่ ต้น (Beginning) เริม่ ชำ�นาญ (Approaching Proficient)
ชำ�นาญ (Proficient) และยอดเยีย่ ม (Distinguished) โดย
ระดับคะแนนสูงสุดย่อมบ่งบอกแนวปฏิบัติท่ดี ีท่สี ุด ตลอด
จนการสร้างกรอบการประเมินความรู้ความสามารถการรู้
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วิชาเฉพาะด้าน คือ ภาษาไทย โดยได้ก�ำ หนดขอบเขตการ
ประเมินไว้ 2 ด้าน คือ ด้านเนือ้ หา (Content Domain)
และ และด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (Cognitive Domain)
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1) ด้านเนื้อหา หมายถึง การประเมินผลด้าน
เนื้อหาในแบบทดสอบวัดการรู้เฉพาะด้านของนักศึกษาครู
ภาษาไทย คือ มาตรฐานการเรียนรูก ารศึกษาขัน้ พืน้ ฐานด้าน
ภาษาไทย (หลักสูตรแกนกลาง) ประกอบด้วย 5 กลุม่ สาระ
ดังนี้
		 กลุม่ สาระที่ 1 การอาน มาตรฐาน ท 1.1 :
ใช้กระบวนการอา นสรา งความรูแ ละความคิดไปใช้ตดั สินใจ
แกปญ
ั หา และสรางวิสยั ทัศนในการดําเนินชีวติ และมีนสิ ยั
รักการอาน
		 กลุ่มสาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1
: ใชกระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อ
ความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงา
นขอมูลสารสนเทศและรายงาน การศึกษาคนควาอยางมี
ประสิทธิภาพ
		 กลุ่ ม สาระที่ 3 การฟ ง การดู และการ
พูด มาตรฐาน ท 3.1 : สามารถเลือก ฟงและดูอยางมี
วิจารณญาณและพูดแสดงความรู ความคิด ความรูส กึ ในโอ
กาสตางๆ อยางมีวจิ ารณญาณและสรางสรรค
		 กลุ่มสาระที่ 4 หลักการใชภาษา มาตรฐาน
ท 4.1 : เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปลีย่ นแปลงของ ภาษาและพลังของภาษา ภูมปิ ญ
ั ญาทาง
ภาษาและรักษาภาษาไทยไว เปนสมบัตขิ องชาติ มาตรฐาน
ท 4.2 : สามารถใชภาษาแสวงหาความรู เสริมสร้างลักษณะ
นิ สั ย บุ ค ลิ ก ภาพ และความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาษากั บ
วัฒนธรรม อาชีพ สังคม และชีวติ ประจําวัน
		 กลุ่ม สาระที่ 5 วรรณคดี แ ละวรรณกรรม
มาตรฐาน ท 5.1 : เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์
วรรณคดีและวรรณกรรมไทย อยางเห็นคุณค่า และนำ�มา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ จริง
2) ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การ
ประเมินผลด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ในแบบทดสอบวัด
การรู้เฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย ซึ่งครอบคลุม
พฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ความรู/้ ความเข้าใจ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะกระบวนการทางภาษาไทย
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โดยกำ�หนดนํ้าหนักของพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้ในการ
ประเมิน ดังนี้
		 - ความรู/้ ความเข้าใจ นํา้ หนักการประเมิน
ร้อยละ 35
		 - ทักษะทางภาษาไทย น้าํ หนักการประเมิน
ร้อยละ 35
		 - การประยุกต์ใช้ความรู้ นํา้ หนักการประเมิน
ร้อยละ 30
2. การสร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรูแ้ ละการรูว้ ชิ าเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษา
ไทย คือ การสร้างแบบประเมินความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาครูภาษาไทยตามกรอบการประเมินการรูว้ ชิ าเฉพาะ
ด้าน ประกอบด้วยด้านเนือ้ หา และด้านพฤติกรรมการเรียน
รู้ เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำ�นวน
120 ข้อ
3. การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้
ประเมินตามองค์ประกอบ ในการประเมินสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ มีคา่ ดัชนีความสอดคล้อง สอดคล้องทัง้ 5 ด้าน
โดยเรียงลำ�ดับความสอดคล้องสูงสุดถึงตํา่ สุด ได้แก่ ด้านผล
ย้อนกลับและการประเมินผลผูเ้ รียน ด้านกลยุทธ์ในการกระ
ตุน้ ผูเ้ รียนเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ การจัด
บรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
(หลังการสอน) และลพดับสุดท้ายด้านการวางแผนสำ�หรับ
การจัดการเรียนรู้ (ก่อนการสอน) ให้สอดคล้องกับหลังสอน
ตามลำ�ดับ
4. การวิเคราะห์คะแนนด้านการรูว้ ชิ าเฉพาะด้าน
ของนักศึกษาครูภาษาไทย ผู้วิจัยใช้สถิติเพื่อเปรียบเทียบ
คะแนนความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนและคะแนน
เกณฑ์ดว้ ยสถิตกิ ารทดสอบค่าทีแบบกลุม่ เดียว (t-test one
sample)

สรุปผลการวิจยั

ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั มีดงั นี้
1. การสร้างกรอบการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้และการรู้วชิ าเฉพาะด้านของนักศึกษาครู
ภาษาไทย จากการการสังเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องการสนทนากลุม่ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูท้ ่ี
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การวิเคราะห์
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ข้อมูลจากการสนทนากลุม่ มีผลวิเคราะห์ดงั นี้
		 1) กำ�หนดกรอบการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรูไ้ ว้ 5 ด้าน คือ 1) การวางแผนสำ�หรับการ
จัดเรียนรู้ (ก่อนการสอน) ให้สอดคล้องกับหลังสอน 2) การ
จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ 3) กลยุทธ์ในการกระตุน้ ผูเ้ รียน
เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ 4) ผลย้อนกลับ
และการประเมินผลผูเ้ รียน และ 5) สะท้อนผลการจัดการ
เรียนรู้ (หลังสอน)
		 2) กำ�หนดกรอบการประเมินการรูว้ ชิ าเฉพาะ
ด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย ด้านเนือ้ หาเป็นเนือ้ หาภาษา
ไทยของหลักสูตรแกนกลางประกอบด้วย 5 กลุม่ สาระ ได้แก่
สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง การ
ดู การพูด สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา สาระที่ 5 วรรณคดี
และวรรณกรรม ซึง่ ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ด้าน
ได้แก่ ความรู/้ ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางภาษาไทย
2. การสร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรูแ้ ละการรูว้ ชิ าเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษา
ไทย ตามกรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
และการรู้วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย นำ�มา
สร้างแบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรูแ้ ละการรู้
วิชาเฉพาะด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย ได้ดงั นี้
		 1) แบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ โดยกำ�หนดให้มีระดับคะแนน 4 ระดับ คือ เริ่มต้น
(Beginning) เริ่มชำ�นาญ (Approaching Proficient)
ชำ�นาญ (Proficient) และยอดเยีย่ ม (Distinguished) ซึง่
ระดับคะแนนสูงสุดย่อมบ่งบอกแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ดุ
		 2) แบบประเมินการรู้วิชาเฉพาะด้านของ
นักศึกษาครูภาษาไทย เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ
5 ตัวเลือก จำ�นวน 120 ข้อ ทีม่ คี า่ ความยาก 0.25-0.74 ค่า
อำ�นาจจำ�แนก 0.21-0.54 และความเชือ่ มัน่ ของแบบทดสอบ
ทัง้ ฉบับ (Lovett Reliability) 0.804
3. ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผูป้ ระเมินตามองค์ประกอบ ในการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง สอดคล้องทั้ง
5 ด้าน โดยเรียงลำ�ดับความสอดคล้องสูงสุดถึงตํา่ สุด ได้แก่
ด้านผลย้อนกลับและการประเมินผลผูเ้ รียน RAI = 0.9760
ด้านกลยุทธ์ในการกระตุน้ ผูเ้ รียนเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมี
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ประสิทธิภาพ RAI = 0.9540 การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้
(RAI = 0.9500) ด้านสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (หลังการ
สอน) RAI = 0.9458 และลำ�ดับสุดท้ายด้านการวางแผน
สำ�หรับการจัดการเรียนรู้ (ก่อนการสอน) ให้สอดคล้องกับ
หลังสอน RAI = 0.9293 ตามลำ�ดับ
4. ผลการวิเคราะห์คะแนนด้านการรูว้ ชิ าเฉพาะ
ด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตเิ พือ่ เปรียบเทียบ
คะแนนความแตกต่างระหว่างคะแนนหลังเรียนและคะแนน
เกณฑ์ดว้ ยสถิตกิ ารทดสอบค่าทีแบบกลุม่ เดียว (t-test one
sample) เพื่อการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการรู้วิชาเฉพาะด้านภาษาไทยหลังเรียนเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐาน ที่ระดับนัยสำ�คัญทางสถิติท่ี .05 ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การทดสอบหลังเรียนของผู้
เรียนมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 89.25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
74.37 และเมือ่ เปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์กบั คะแนนสอบ
ของผูเ้ รียนหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบของผูเ้ รียนหลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังนัน้ จึง
สามารถสรุปได้วา่ คะแนนการรูว้ ชิ าเฉพาะด้านภาษาไทยของ
นักศึกษาครูภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70

อภิปรายผล

1. การสร้างกรอบการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้และการรู้วชิ าเฉพาะด้านของนักศึกษาครู
ภาษาไทย โดยผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ซึง่ จุดอ่อนนีไ้ ด้รบั การแก้ไขให้
หมดไปหรือเหลือน้อยที่สุดเท่าที่ผู้วิจัยจะพึงกระทำ�ได้ ซึ่ง
จากผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้ประเมิน
ตามองค์ประกอบในการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของผูป้ ระเมิน (RAI) ซึง่
เป็นตัวบ่งชีถ้ งึ ระดับความสอดคล้องของคะแนนทีไ่ ด้จากการ
ประเมินของผูป้ ระเมิน 5 คน จะมีคา่ ตัง้ แต่ 0 ถึง 1 หากค่าที่
คำ�นวณได้เข้าใกล้ 1 แสดงว่าผูป้ ระเมินให้คะแนนสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกันทุกตัวชี้วัดในเกณฑ์
การประเมินตามกรอบการประเมินฯ ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของผูป้ ระเมิน มีคา่ ดังนี้ ด้านผลย้อนกลับและการประเมินผล
ผูเ้ รียน RAI = 0.9760 ด้านกลยุทธ์ในการกระตุน้ ผูเ้ รียนเพือ่
ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ RAI = 0.9540 การ
จัดบรรยากาศในการเรียนรู้ RAI = 0.9500 ด้านสะท้อนผล
การจัดการเรียนรู้ (หลังการสอน) RAI = 0.9458 และลำ�ดับ
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สุดท้ายด้านการวางแผนสำ�หรับการจัดการเรียนรู้ (ก่อนการ
สอน) ให้สอดคล้องกับหลังสอน RAI = 0.9293 แสดงให้เห็น
ว่าผูป้ ระเมินให้คะแนนด้านสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
ได้สอดคล้องกันทุกตัวชีว้ ดั ตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของกรอบการประเมิน
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการรู้วิชาเฉพาะด้าน
ภาษาไทย ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ กรอบการประเมินสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรูแ้ ละการรูว้ ชิ าเฉพาะด้านภาษาไทย ที่
สร้างขึน้ มีความน่าเชือ่ ถือของเกณฑ์การประเมินและตัวชีว้ ดั
ในระดับทีส่ งู มาก สามารถนำ�ไปประเมินสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรู้ของนักศึกษาครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาไทยได้
2. การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิด์ า้ นการรูว้ ชิ าเฉพาะ
ด้านของนักศึกษาครูภาษาไทย
ผู้วิจัยใช้สถิติเพื่อเปรียบเทียบคะแนนความแตก
ต่างระหว่างคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและคะแนนเกณฑ์
ด้วยสถิตกิ ารทดสอบค่าทีแบบกลุม่ เดียว (t-test one sample)
เพือ่ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของคะแนนการรูว้ ชิ า
ภาษาไทยหลังเรียนเมือ่ เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานทีร่ ะดับนัย
สำ�คัญทางสถิตทิ ่ี .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การ
ทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 89.25
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.57 และเมือ่ เปรียบเทียบระหว่าง
เกณฑ์กบั คะแนนสอบของผูเ้ รียนหลังเรียนพบว่าคะแนนสอบ
ของผูเ้ รียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้วา่ คะแนนการรูว้ ชิ าภาษา
ไทยของนักศึกษาครูภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ
70 เนือ่ งจากการฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะ
อภิปรายในรายละเอียดดังนี้
		 2.1 การพัฒนาความรู้ในสมรรถนะด้านการ
จัดการเรียนรูข้ องนักศึกษาครูภาษาไทย การรูว้ ชิ าเฉพาะด้าน
ภาษาไทย และการรูว้ ธิ สี อนของนักศึกษาครูเป็นงานทีค่ อ่ น
ข้างยากและท้าทายครูผสู้ อนสายครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์
เนื่องจากสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา
ครู การรู้วิชาเฉพาะด้านภาษาไทย และการรู้วิธีสอนของ
นักศึกษาครูมหี ลายองค์ประกอบ และแต่ละองค์ประกอบมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันอย่างซับซ้อน อย่างไรก็ตาม Baxter
& Lederman (1999: 158) ได้เสนอว่าในการวัดความรูใ้ น
เนือ้ หาผนวกวิธสี อน (Pedagogical Content Knowledge;
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PCK) ว่าควรวัดให้ครอบคลุมทัง้ 3 ด้าน คือ สิง่ ทีค่ รูผสู้ อนรู้ สิง่
ทีค่ รูผสู้ อนปฏิบตั ิ และเหตุผลในการปฏิบตั ขิ องครูผสู้ อน โดย
ใช้วธิ วี ดั ทีป่ ระกอบด้วยวิธเี ก็บรวบรวมข้อมูลทีห่ ลากหลายที่
เรียกว่า Multi-method evaluation เพราะว่าไม่มวี ธิ วี ดั วิธี
ใดวิธหี นึง่ ทีส่ ามารถวัดความรูใ้ นเนือ้ หาผนวกวิธสี อนได้ครบ
และครอบคลุมทุกองค์ประกอบ (Baxter, J. A.& Lederman,
1999 : 158-159) วิธกี ารวัดและประเมินผลทีใ่ ช้ในการวิจยั
ครั้งนี้จะประกอบด้วยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย
อาจประกอบด้วยการสังเกตการทดลองสอน การสัมภาษณ์
ก่อนและหลังการสอน การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การ
อภิปรายเกีย่ วกับกรณีตวั อย่าง การเก็บรวบรวมชิน้ งาน การ
เขียนอนุทินสะท้อนแนวคิด และการตรวจแฟ้มสะสมงาน
เป็นต้น
		 2.2 ผู้วิจัยได้สร้างและออกแบบกำ�หนดการ
สอนและการฝึกทักษะการสอนด้วยการสอนแบบจุลภาค
โดยในกำ�หนดการสอน เรือ่ ง การทดลองสอนแบบจุลภาค
(Micro teaching) เป็นพื้นฐานสำ�คัญในการเตรียมความ
พร้ อ มในการปฏิ บัติท ดลองสอนจริ ง ของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี
ที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ซึ่ง
กำ�หนดการสอนนี้ได้กำ�หนดภาระงานให้นักศึกษาดำ�เนิน
การสอนซ้ํา เมื่อทดลองสอนไม่ผ่านจะต้องสอนซํ้าจนกว่า
จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70 ตามเกณฑ์และตัวชี้วัด
ตามกรอบการประเมินด้านสมรรถนะด้านการจัดการเรียน
รู้ท่ผี ้วู ิจัยสร้างขึ้น เมื่อนักศึกษาพบข้อบกพร่องจากการฝึก
ทักษะอาจารย์นิเทศก์จะแก้ไขข้อบกพร่องทันทีและบันทึก
ผลสะท้อนกลับไปยังนักศึกษาหลังจากการปฏิบัติการสอน
เสร็จสิน้
ทัง้ นี้ การสอนแบบจุลภาคจึงเป็นวิธกี ารทีเ่ หมาะ
สมที่จะนำ�ไปฝึกทักษะการสอนก่อนไปปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา ซึง่ การฝึกทักษะต่างๆ มีขน้ั ตอนดังนี้ การเตรียม
(Plan) การสอน (Teach) วิจารณ์ (Critique) เตรียมใหม่
(Re-plan) สอนใหม่ (Reteach) ศึกษามุมมอง (View)
วิจารณ์ (Critique) และเสร็จสิน้ การสอน (Finish) จะเห็น
ได้วา่ การฝึกทักษะการสอนด้วยการสอนแบบจุลภาคเป็นพืน้
ฐานในการสอนจริงในชัน้ เรียนได้จริง เพราะช่วยให้นกั ศึกษา
ครูเกิดความชำ�นาญ คล่องแคล่ว มีความมั่นใจขึ้น และยัง
ช่วยให้ได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ หรือฝึก
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ซา้ํ เพิม่ เติมได้อกี ด้วยการสอนแบบจุลภาค คือ การสอนใน
สถานการณ์จริง แต่ในลักษณะทีย่ อ่ ส่วนทัง้ บทเรียน ชัน้ เรียน
และเวลา โดยมีลักษณะสำ�คัญคือเป็นการสอนที่มีลักษณะ
เหมือนการสอนจริง เป็นการสอนทีย่ อ่ ส่วนลงมาเพือ่ ลดความ
ยุ่งยากของสถานภาพการสอนและช่วยให้มีโอกาสฝึกสอน
การสอนได้หลายคนในเวลาอันจำ�กัด ผูฝ้ กึ กำ�หนดเป้าหมาย
ในการฝึกแต่ละครัง้ ช่วยให้ผฝู้ กึ ได้เห็น “ผลย้อนกลับ” ของ
การสอนจริง และช่วยให้ผสู้ อนได้มโี อกาสแก้ไขจุดอ่อนของ
ตนโดยการแก้ไขบทเรียน หรือวิธกี ารสอนให้โอกาสทดลอง
สอนใหม่กบั นักเรียนชุดใหม่ เพือ่ ติดตามดูผลได้ในภายหลัง
การแก้ไขแล้วจนกว่านักศึกษาครูจะบรรลุเป้าหมายทีต่ ง้ั ไว้
การวิ จั ย นี้ เมื่ อ นำ � กระบวนการฝึ ก แบบนี้ ม าใช้ ร่ ว มกั บ
แบบประเมินการทดลองสอน ที่ออกแบบตามกรอบการ
ประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการรู้วิชา
เฉพาะด้ า นภาษาไทย ทำ � ให้ นัก ศึ ก ษาครู เ กิ ด เกิ ด ความ
ชำ�นาญ คล่องแคล่ว มีความมั่นใจขึ้น และยังช่วยให้ได้มี
โอกาสปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ หรือฝึกซ้าํ เพิ่มเติม
ได้ เป็นการสอนทีช่ ว่ ยให้ผฝู้ กึ ได้เห็น ผลย้อนกลับ ของการ
สอนจริงเพราะในการประเมินการทดลองสอนตามกรอบ
การประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้และการรู้วิชา
เฉพาะด้านภาษาไทยจะทำ�ให้นกั ศึกษาครูทราบข้อบกพร่อง
และนำ�ข้อผิดพลาดต่างๆ ไปปรับปรุง ก่อนมาทดลองสอน
อีกครัง้ แล้วประเมินซํา้ ด้วยกรอบการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ และการรู้วิชาเฉพาะด้านของครูภาษา
ไทย ที่ผ้วู ิจัยออกแบบ ผลสัมฤทธิ์ท่เี กิดขึ้นกับนักศึกษาครู
จากกลุม่ ตัวอย่าง 30 คนทีผ่ า่ นการทดลองสอนแบบจุลภาค
ทำ�ให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิด์ า้ นการรูว้ ชิ าภาษาไทย หลังเรียน
สูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังนัน้ จึง
สามารถสรุปได้ว่าคะแนนการรู้วิชาภาษาไทยของนักศึกษา
ครูภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ซึง่ เป็นผลดี
อีกประการหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ก่อนออกฝึกสอนในสถานศึกษาต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้ ส อนหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต ควรนำ �
กระบวนการฝึกทักษะการสอนแบบจุลภาค ทีอ่ อกแบบตาม
กรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรูแ้ ละการรู้
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วิชาเฉพาะด้านภาษาไทย จะส่งผลให้นกั ศึกษาครูเกิดความ
ชำ�นาญ คล่องแคล่ว มีความมั่นใจขึ้น และยังช่วยให้ได้มี
โอกาสปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ หรือฝึกซา้ํ เพิม่ เติมได้
เป็นการเตรียมความพร้อมทีช่ ว่ ยให้นกั ศึกษาได้เห็น “ผลย้อน
กลับ” ของการสอนจริงจากผลการประเมินการทดลองสอน
ตามกรอบการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรูแ้ ละ
การรูว้ ชิ าเฉพาะด้านภาษาไทยได้
2. เครือ่ งมือประเมินผลด้านการปฏิบตั ทิ ม่ี เี กณฑ์
การให้คะแนน (Scoring rubrics) ที่เหมาะสมและเป็นที่
ยอมรับจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์วิชาชีพ
ครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ควรนำ�เครือ่ งมือประเมินผล
ด้านการปฏิบัติมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
ผูป้ ระเมิน (ตามองค์ประกอบในการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการเรียนรู้ฯ) ก่อนนำ�ไปประเมินเพื่อเป็นการสร้าง
มาตรฐานในด้านการประเมินผลสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรูไ้ ด้สอดคล้องกัน ทุกตัวชีว้ ดั ในเกณฑ์การประเมินตาม
กรอบการประเมินฯ ซึง่ ในรายงานการวิจยั นีพ้ บว่ากรอบการ
ประเมินฯ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีความเหมาะสม เทีย่ งตรงและมี
ความน่าเชือ่ ถือของเกณฑ์การประเมินและตัวชีว้ ดั ในระดับที่
สูงมาก (RAI ทีค่ �ำ นวณได้มคี า่ อยูร่ ะหว่าง 0.9293-0.9760)
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จึงสามารถนำ�ไปประเมินสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้
ของนักศึกษาครูภาษาไทยได้
3. เนื่องจากความรู้ในเนื้อหาวิชาเฉพาะด้าน
ภาษาไทย และสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ครูมหี ลายองค์ประกอบและทุกองค์ประกอบมีความสัมพันธ์
และเกีย่ วเนือ่ งกัน งานวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ให้ความสนใจทีจ่ ะดำ�เนิน
การต่อไป คือ การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน
(Pedagogical Content Knowledge; PCK) ของนักศึกษา
ครู ซึง่ เป็นการศึกษาเชิงลึกทีก่ ระทำ�กับกลุม่ ตัวอย่างนักศึกษา
ครูโดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิง
ปริมาณควบคูก่ นั ไป ด้วยเครือ่ งมือทีห่ ลากหลายและวิธกี ารที่
หลากหลาย เช่น การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกต
การเรียนการสอนในวิชาวิธสี อน การสังเกตการสอนในวิชา
วิธสี อนหรือในระหว่างการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู การ
สัมภาษณ์นกั ศึกษาครูกอ่ นหรือหลังการสอน การสัมภาษณ์
นักศึกษาเกีย่ วกับการเรียนการสอนในวิชาวิธสี อน และการ
สัมภาษณ์อาจารย์นเิ ทศก์ การเขียนอนุทนิ การเก็บรวบรวม
ชิน้ งานรวมถึงสือ่ ทีน่ กั ศึกษาครูผลิตขึน้ การนำ�เสนอข้อเสนอ
แนะหรือปัญหาหลังการสอน
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพมีความมุง่ หมายเพือ่ ศึกษา ประวัตคิ วามเป็นมาของการบรรเลงกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทย และศึกษากระบวนการเรียนการสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ของอาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา
ผลการวิจยั พบว่าประวัตคิ วามเป็นมาของการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็นยุคได้ 3 ยุค
คือ ยุคเริม่ ต้น ยุคพัฒนา และยุคปัจบุ นั อาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา มีแนวคิดและหลักการสอน โดยหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ช่วง
คือ 1) การบรรเลงกีตาร์ขั้นพื้นฐาน 2) การเรียนการสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ และ 3) การเรียบเรียงเพลงกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ ด้านสื่อการสอนใช้ตำ�รา และสื่อออนไลน์ การวัดและประเมินผลประเมินจากพัฒนาด้านทักษะและความรู้
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายในการเรียนการสอน
คำ�สำ�คัญ: กระบวนการเรียนการสอน, กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์, อาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา

Abstract

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

กีตาร์ถอื ว่าเป็นเครือ่ งดนตรีตะวันตกทีไ่ ด้รบั ความ
นิยมบรรเลงกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก เราสามารถได้ยิน
เสียงของกีตาร์จากการบรรเลงในรูปแบบของดนตรีแบบ
ต่างๆ แม้กระทัง้ ดนตรีพน้ื บ้านจากทัว่ โลกก็ยงั มีกตี าร์บรรเลง
อยู่ เช่น ดนตรีของคนบราซิล และแอฟริกา ฯลฯ สามารถ
ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว เมือ่ กีตาร์สามารถนำ�มาบรรเลง
ได้อย่างหลากหลายแล้ว รูปแบบของการบรรเลงกีตาร์ทผ่ี สม
ผสานกับดนตรีรูปแบบอื่นๆ จึงทำ�ให้เกิดรูปแบบ ลักษณะ
เทคนิค ของดนตรีในแต่ละชนชาติ ฉะนัน้ การบรรเลงกีตาร์
ในแต่ละรูปแบบจึงต้องมีการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน
ออกไปเพือ่ ให้เข้ากับบริบทของรูปแบบ ลักษณะ เทคนิคของ
ดนตรีนน้ั ๆ สามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบทางดนตรี ดังนี้ บลูส์
(Blues) แจ๊ส (Jazz) ร็อค (Rock) โฟล์ค (Folk) โซล (Soul)
ฟังค์ (Funk) เร็กเก้ (Reggae) ฟาเมนโก้ (Flamingo) ลาติน
(Latin) คลาสสิค (Classic) และฟิงเกอร์สไตล์ (Fingerstyle)
(Richard Chapman, 2003: 6-7)
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ เป็นรูปแบบของการ
บรรเลงกีตาร์รูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะการบรรเลงโดยใช้
มือขวาไม่ใช้ปค๊ิ โดยทัว่ ไปใช้นว้ิ ทุกนิว้ ยกเว้นนิว้ ก้อย ถือว่า
เป็นรูปแบบการบรรเลงที่นำ�ไปใช้บรรเลงเพลงได้หลาก
หลายรูปแบบ (แก้วใส ภูตมิ หาตม, 2556 : คำ�นำ�) สามารถ
บรรเลงคอร์ด (Chord) ทำ�นอง (Melody) และแนวเบส
ทำ�นอง (Bass line) ไปพร้อมๆ กัน หรือศิลปินบางท่านใช้ปค๊ิ
(Pick) ผสมกับนิว้ ในการบรรเลง โดยมือขวาเป็นการจับคอร์ด
(Chord) หรือบรรเลงเมโลดี้ (Melody) (Lou Manzi, n.d.:
3) การบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์น้ันมีรูปแบบและ
เทคนิคในการบรรเลงคล้ายกับการบรรเลงกีตาร์คลาสสิค
คือในการบรรเลงกีตาร์ฟงิ เกอร์สไตล์ตอ้ งใช้นว้ิ มือขวาในการ
บรรเลงโดยแยกออกเป็นนิว้ ชี้ นิว้ กลาง และนิว้ นาง (Nathaniel
Gunod, n.d.: 100-101) แตกต่างจากการบรรเลงกีตาร์
ไฟฟ้าทีเ่ ห็นกันอย่างแพร่หลาย คือในการบรรเลงกีตาร์ไฟฟ้า
ต้องใช้ปค๊ิ ในการบรรเลง กีตาร์ฟงิ เกอร์สไตล์สามารถบรรเลง
ได้กับทุกรูปแบบของดนตรี เช่น ดนตรีบูลส์ โดยมีศิลปิน
ทีม่ ชี อ่ื เสียงอย่างมากคือ โรเบิรต์ จอร์นสัน (Robert Johnson)
ดนตรีแจ๊ส ศิลปินทีม่ อื ชือ่ คือ โจ พาส (Joe pass) ศิลปิน
ชาวต่างชาติท่ีมีช่ือเสียงในด้านของการบรรเลงกีตาร์ฟิง
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เกอร์สไตล์ อาทิเช่น เมเลอร์ ทราวิส (Merle Travis), เช็ท
แอทคิน้ (Chet Atkins) และ ทอมมี่ เอ็มมานูเอล (Tommy
Emmanuel) (Steve Eckels, n.d.: 196-197) ศิลปินชาว
ไทยทีม่ ชี อ่ื เสียงในด้านการบรรเลงกีตาร์ฟงิ เกอร์สไตน์นน้ั ยัง
มีน้อยมากๆ เป็นคนกลุ่มเล็กๆ เช่น ชีพชนก ศรียามาตร,
เด่น วิจกั ษณ์โยธิน, ทักษ์ เหล็กกล้า, ปู บ้านบุญเรือง แต่ถงึ
อย่างไร การศึกษาเกี่ยวกับการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ในประเทศไทยอย่างน้อยมาก
กระบวนการเรียนการสอนกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์
ในประเทศไทยยั ง เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ไม่ แ พร่ ห ลายนั ก ด้ ว ย
ประเทศไทยมีความหลากหลายทางด้านดนตรีไม่ว่าเป็น
คลาสสิค ป๊อป แจ๊ส ดนตรีเหล่านี้มีการเรียนการสอนทั้ง
ในสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนดนตรีนอกระบบ เห็นได้
อย่างแพร่หลายในประเทศ กีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ยังไม่มีการ
เรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจน รวมถึงการจัด
งานแสดงดนตรีกส็ ามารถเห็นได้ชดั เจนว่าการบรรเลงกีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์ยงั มีผชู้ มและศึกษาได้นอ้ ย อาจเป็นเพราะ
กีตาร์ฟงิ เกอร์สไตล์เป็นการบรรเลงกีตาร์โดยผูบ้ รรเลงต้องมี
ความรูค้ วามสามารถในการบรรเลง โดยส่วนมากผูบ้ รรเลง
ต้องบรรเลงเดี่ยวโดยแสดงให้เห็นถึงทักษะการบรรเลงของ
เสียงกีตาร์ทง้ั ทำ�นอง เสียงประสาน จังหวะในเวลาเดียว แต่
ถึงอย่างไรกีตาร์ฟงิ เกอร์กไ็ ด้แทรกซึมอยูก่ บั การบรรเลงกีตาร์
ของประเทศไทย ไม่วา่ เป็นแนวเพลงเพือ่ ชีวติ โฟล์คซอง หรือ
แนวดนตรีอน่ื ๆ ซึง่ สามารถหาฟังได้ แต่ในปัจจุบนั การบรรเลง
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยก็ได้รับความนิยม
มากขึน้ สังเกตได้จากมีการจัดการประกวดแข่งขันกีตาร์ การ
จัดการแสดงดนตรี เทศกาลดนตรี การจัดอบบรมเชิงปฏิบตั ิ
การที่เกี่ยวข้องกับการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์มาก
ขึน้ จากการมีกจิ กรรมส่วนนีจ้ งึ ทำ�ให้การบรรเลงกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์เริ่มเป็นที่นิยมของนักดนตรี นักศึกษาดนตรี
และบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
อาจารย์ท่ีมีผลงานการสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ท่ีโดด
เด่นทีส่ ดุ ก็คอื อาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา
อาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา เป็นนักกีตาร์ทม่ี ี
ชือ่ เสียงในการบรรเลงกีตาร์รปู แบบฟิงเกอร์สไตล์ (Fingerstyle)
การบรรเลงในรูปแบบของฟิงเกอร์สไตล์นน้ั ส่วนมากเป็นการ
บรรเลงกีตาร์เดีย่ ว บรรเลงคนเดียว เหมือนกับมีมอื เบสและ
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มีคอร์ดให้ตลอดเวลา ต้องใช้องค์ประกอบทางด้านดนตรีทกุ
อย่างทัง้ ด้าน ทำ�นอง (Melody) จังหวะ (Rhythm) เสียง
ประสาน (Harmony) และสีสนั ของเสียง (Tone Colour)
ออกมาผ่ า นการบรรเลงได้ อ ย่ า งลงตั ว ผู้บรรเลงในรูป
แบบนี้ต้อ งมี ค วามเชี่ย วชาญและสามารถแยกประสาท
ความสัมพันธ์ระหว่างมือซ้าย และมือขวา ได้อย่างดี (Rusty
Cutchin, 2008: 40-42) ปัจจุบนั เป็นอาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอม
วงศ์ธนา มีลกู ศิษย์มากมายโดยสอนทีโ่ รงเรียนดนตรี Prart
music โรงเรียนกีตาร์ไทยและมีผลการสอนกีตาร์ชอ่ื How
to play fingerstyle guitar ในรูปแบบของสื่อการสอน
ถือว่าเป็นสือ่ ในการเรียนการสอนกีตาร์ฟงิ เกอร์สไตล์ชน้ิ แรก
ของประเทศไทยก็วา่ ได้ และเขียนคอลัมน์ในนิตยาสารดนตรี
โอเวอร์ไดร์ และ อาจารย์บญ
ุ ชอบ ยังมีฝมี อื การบรรเลงอะคู
สติคกีตาร์ฟงิ เกอร์สไตล์ทม่ี ชี อ่ื เสียงมากในประเทศไทย ด้วย
ความชืน่ ชอบ Chet Atkins และพยายามเล่นเพลงของ Chet
Atkins และเพลงที่ Chet Atkins ได้ เรียบเรียงเอาไว้ อาจารย์
บุญชอบได้รบั อิทธิพลการเล่นกีตาร์จาก Chet Atkins, Jerry
Reed, Lenny Breaue, Tommy Emmanuale, Tommy
Jone และอีกมากมาย
ในการดำ � เนิ น การทำ � วิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นครั้ง นี้ ผู้
วิจัยเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของกระบวนการเรียนการสอน
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทย และเพื่อให้ทราบ
ถึ ง กระบวนการเรี ย นการสอนกี ต าร์ แ บบฟิ ง เกอร์ ส ไตล์
ของ อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา เพื่อเป็นการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนกีตาร์ สำ�หรับผูท้ ท่ี ส่ี นใจหรือกำ�ลัง
ศึกษาอยู่

ขอบเขตของการวิจยั

1. การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ศึกษากระบวนการเรียน
การสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทย โดยศึกษา
เฉพาะข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและมีช่อื เสียงในด้านการสอน
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ และศึกษากระบวนการเรียนการ
สอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์เฉพาะของอาจารย์บุญชอบ
ถนอมวงศ์ธนา
2. มกราคม 2556 – มกราคม 2557

วิธกี ารดำ�เนินการวิจยั

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพในการศึกษากระบวนการเรียนการสอนกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยกรณีศึกษาอาจารย์บุญชอบ
ถนอมวงศ์ธนา เพื่อนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อนำ�เสนอองค์ความรู้ของการวิจัย สรุปผล
การวิจยั ตามลำ�ดับประเด็นทีไ่ ด้ตง้ั ไว้ คือ ประวัตคิ วามเป็น
มาของกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยโดยแบ่งเป็น
ยุคๆ และศึกษากระบวนการสอนกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์ของ
อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา ประกอบด้วยการศึกษา
ประวัตแิ ละผลงานด้านต่างๆ เช่น ประวัตดิ า้ นการศึกษา ผล
งานด้านการสอน การแสดง การเรียบเรียงเสียงประสาน และ
การสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ ประกอบโดย แนวคิดการ
สอน เทคนิคการบรรเลงทีใ่ ช้ในการสอน สือ่ การสอน การ
วัดและประเมินผล โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 2 ส่วน คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถในการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ใน
ประเทศไทย และอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา โดย
สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ใช้วธิ สี งั เกต
แบบมีสว่ นร่วม
กระบวนการเรียนการสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ในประเทศไทยกรณีศึกษา: อาจารย์บุญชอบ ถนอม
วงศ์ธนา
1. ประวัติความเป็นมาของกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ในประเทศไทย
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยนั้นอาจ
ยังไม่เป็นทีน่ ยิ มมากนัก สังเกตได้จากศิลปินทีม่ ชี อ่ื เสียงและ
อาจารย์ท่สี อนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยยังมี
จำ�นวนน้อย แต่ถึงอย่างไรก็ตามกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ก็
มีประวัตคิ วามเป็นมาในช่วงยุค 80 พร้อมๆ กับการเข้ามา
ของวัฒนธรรมตะวันตก ดนตรีกเ็ ป็นส่วนหนึง่ ในวัฒนธรรม
นัน้ กีตาร์โปร่งหรือกีตาร์โฟล์คสายเหล็กทีเ่ ป็นเครือ่ งดนตรี
ที่ได้รับความนิยมก็ได้เข้ามาในประเทศไทยพร้อมกับเพลง
สากลทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากชาวอเมริกนั ในยุคสมัยนัน้ จาก
การศึกษาผูว้ จิ ยั ได้แบ่งยุคสมัยประวัตคิ วามเป็นมาของกีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทย ออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคเริม่ ต้น
ยุคพัฒนา และยุคปัจจุบนั ดังนี้
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1.1 ยุคเริม่ ต้น (ประมาณ พ.ศ 2500 – 2520)
การบรรเลงกี ต าร์ แ บบฟิ ง เกอร์ ส ไตล์ ใ น
ประเทศไทยเริ่มแรกนั้นเป็นการบรรเลงกีตาร์โฟล์ค หรือ
กีตาร์โปร่งสายเหล็กประกอบกับการร้องเพลงโดยอาจ
บรรเลงคนเดียวหรือบรรเลงเป็นคู่ท่ีเรียกกันว่าโฟล์คซอง
(Folk song) โดยการดีดและเกาสาย ในสมัยนัน้ เรียกลักษณะ
การบรรเลงกีตาร์ในลักษณะนี้ว่าฟิงเกอร์ป๊ิคกิ้ง (Finger
picking) เช่นเพลงของ ไซมอล แอนด์ กาแฟงเกิล, จิม โคเช่,
จอร์น เดนเวอร์ ลักษณะการบรรเลงของศิลปินกลุ่มนี้มี
อิทธิพลและได้รับความนิยมในการบรรเลงกีตาร์แบบฟิง
เกอร์สไตล์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในเวลาต่อมาการ
บรรเลงประกอบการร้องเพลงไม่เป็นทีน่ ยิ ม เนือ่ งจากศิลปิน
เกิดความเบื่อหน่าย จึงคิดค้นวิธีการบรรเลงแบบใหม่โดย
การนำ�ทำ�นองของเพลงร้องมาเรียบเรียงเป็นเพลงบรรเลง
พร้อมกับเสียงคอร์ดกีตาร์ในเวลาเดียวกัน การบรรเลงกีตาร์
แบบฟิงเกอร์ปค๊ิ กิง้ เริม่ ได้รบั ความนิยมมากขึน้ นักกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ยุคนี้ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงตะวันตกแบบ
อเมริกนั ทัง้ สิน้ ไม่วา่ เป็นจิม โครเช (Jim Croce), ไซมอน
แอนด์ กาฟิงเกอร์ (Simon & Gafigle), จอร์น เดนเวอร์
(John Denver) ศิลปินกลุม่ นีเ้ ป็นอิทธิพลหลักและสำ�คัญที่
ทำ�เกิดกระแสของการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์แท้ๆ
เข้ามาในประเทศไทย นักกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ท่ีมีช่ือ
เสียงในประเทศไทย ได้แก่ ชีพชนก ศรียามาตย์, ธีร์ ชัยเดช,
อาจารย์นอ้ ย ชาติชยั , พีก่ งุ้ (ไม่ทราบชือ่ จริง), พีแ่ ตง เยโลมาม่า
(ไม่ทราบชือ่ จริง) (ชีพชนก ศรียามาตย์: สัมภาษณ์ 2 ธันวาคม
2557)
การบรรเลงกี ต าร์ แ บบฟิ ง เกอร์ ส ไตล์ ใ น
ประเทศไทยในยุคต้นนี้ ศิลปินชาวไทยกลุม่ หนึง่ ได้รบั อิทธิพล
การบรรเลงจากวัฒนธรรมดนตรีตะวันตก และการศึกษาจาก
เทปคลาสเซ็ทค่าย วินแฮมฮิว (Windham Hill) เป็นค่าย
เพลงค่ายเดียวในประเทศไทยขณะนั้นที่จัดจำ�หน่ายเพลง
ประเภทฟิงเกอร์สไตล์ โดยเป็นการรวบรวมนักกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ไว้ในอัลบั้มประกอบไปด้วย ไมเคิล เฮดเจด
(Michael Hedges) ศิลปินกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ทบ่ี รรเลง
ด้วยเทคนิคการตั้งสายกีตาร์แบบเปิด (Open Tuning)
วิลเลีย่ ม แอ็คเคอมาน (William Ackerman) ศิลปินกีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์ท่บี รรเลงโดยใช้เทคนิคปิ๊คกิ้ง (Picking)
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และลีโอ คอทเก้ (Leo Kottke) ศิลปินกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ทบ่ี รรเลงด้วยเทคนิคการตัง้ สายกีตาร์แบบเปิด (Open
Tuning) และใช้อปุ กรณ์สไลด์ (Slide) เทปคลาสเซ็ทจากค่าย
วินแฮมฮิว (Windham Hill) เป็นสื่อเพียงทางเดียวและมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการศึกษากีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ใน
ประเทศไทยในยุคต้น
กลุม่ นักกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยที่
สนใจและริเริม่ ศึกษาการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ใน
กลุม่ แรก คือพีก่ งุ้ , ชีพชนก ศรียามาตย์ และ การุณปู รามาตร
ได้ศึกษาเทคนิคและวิธีการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
จากเทปคลาสเซ็ทจากค่ายเพลงวินแฮมฮิว (Windham Hill)
โดยศึกษาลักษณะการบรรเลงจากความสนใจส่วนตัว เช่น พี่
กุง้ สนใจรูปแบบและลักษณะการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ดว้ ยเทคนิคการตัง้ สายกีตาร์แบบเปิด (Open Tuning)
ของไมเคิล เฮดเจด (Michael Hedges) ชีพชนก ศรียามาตย์
สนใจรูปแบบและลักษณะการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ดว้ ยเทคนิค ปิค๊ กิง้ ของวิลเลีย่ ม แอ็คเคอมาน (William
Ackerman) และการุณปู รามาตรสนใจรูปแบบและลักษณะ
การบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ด้วยเทคนิคการตัง้ สาย
กีตาร์แบบเปิด (Open Tuning) และใช้อปุ กรณ์สไลด์ (Slide)
ของลีโอ คอทเก้ (Leo Kottke) (การุณปู รามาตร: สัมภาษณ์
2 ธันวาคม 2557)
		 ในยุ ค เริ่ ม ต้ น นี้ เ ป็ น ยุ ค ที่ ก ารบรรเลงกี ต าร์
แบบตะวันตกที่เรียกกันว่าดนตรีแบบอเมริกันได้เขามาใน
ประเทศไทย โดยมีกตี าร์เป็นเครือ่ งดนตรีชน้ิ เอกในยุคสมัย
เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นที่นิยม โดยกระแสเพลงที่มีความ
โด่งดังการร้องเพลงประกอบการบรรเลงกีตาร์ในลักษณะ
ของการปิ๊คกิ้งหรือการเกานั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
บรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
		 1.2 ยุคพัฒนา (ประมาณ พ.ศ 2520 – 2540)
		 การศึ ก ษาการบรรเลงกี ต าร์ แ บบฟิ ง เกอร์
สไตล์ในประเทศไทยในยุคพัฒนานี้ ได้มีคนไทยที่ไปศึกษา
ยังต่างประเทศได้น�ำ เอาตำ�ราเกีย่ วกับการบรรเลงกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์กลับเข้ามาด้วย ทำ�ให้นักกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ในประเทศไทย ได้มีโอกาสศึกษาและฝึกฝนอย่างถูก
ต้องและมีกระบวนการเรียนการสอนที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ในเวลาต่อมา ประมาณปี พ.ศ 2519 – 2520 ได้มบี คุ คลซึง่
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ถือว่าเป็นบุคคลสำ�คัญของวงการกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ใน
ประเทศไทย ชื่อบุญชู กลํ่าสนอง มีนามปากกาคือ ราเชล
สิขารา เป็นผู้บุกเบิกการเขียนตำ�ราการสอนกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทย ในยุคนี้เรียกลักษณะการ
บรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ว่าปิ๊คกิ้ง ตำ�ราการสอน
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยเล่มแรกจึงมีช่ือว่า
Picking โดยในตำ�ราเล่มนี้มีลักษณะเป็นหนังสือเพลงที่มี
คอร์ดและเนื้อเพลงอยู่ด้วยกัน และอธิบายวิธีการบรรเลง
ในแต่ละบทเพลง ตำ�รา Picking มีทง้ั หมด 2 เล่ม โดยเล่ม
ที่ 1 ออกจำ�หน่ายในปี พ.ศ 2019 และเล่มที่ 2 ออกในปี
ถัดมาคือ พ.ศ 2520 ตำ�รา Picking ถือว่าเป็นประโยชน์ตอ่
การเรียนการสอนและการฝึกฝนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ใน
ประเทศไทยในยุคพัฒนาเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากนี้ ราเชล
สิขารา ยังมีผลงานการเขียนทีเ่ ป็นหนังสือตำ�ราเกีย่ วกับกีตาร์
ที่ได้รับการยอมรับในวงการกีตาร์อีกมากมาย (ชีพชนก
ศรียามาตย์: สัมภาษณ์ 2 ธันวาคม 2557)
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยในยุค
พัฒนาเริม่ เป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ โดยสังเกตได้จากการทีม่ ศี ลิ ปิน
คนไทยสร้างผลงานเพลงบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
บันทึกไว้ในอัลบัม้ คือ ปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล ในอัลบัม้ ที่
มีชอ่ื ว่าไปทะเล โดยมีเพลงชายทะเล (ภูเก็ต) เป็นผลงานการ
บรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ ปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล
ถือว่าเป็นศิลปินคนไทยคนแรกที่มีผลงานการบรรเลงกีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์ทใ่ี นประเทศ ออกจำ�หน่ายในปี พ.ศ 2527
(กฤษณ์ บาลไทยสงค์ : สัมภาษณ์ 2 ธันวาคม 2557)
ในยุคนีถ้ อื ว่าเป็นยุคทีท่ �ำ ให้เห็นได้วา่ การบรรเลง
กีตาร์แบบฟิงเกอร์ได้มีการพัฒนาจากการที่มีส่ือการสอน
กีตาร์แบบฟิงเกอร์เกิด ทำ�ให้เห็นได้วา่ มีผสู้ นใจในการบรรเลง
กีตาร์ในยุคนีส้ นใจการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ และ
จากการมีส่อื การสอนที่ชัดเจนทำ�ให้ผ้ทู ่สี นใจกีตาร์แบบฟิง
เกอร์สไตล์มีแนวทางการฝึกหัดได้อย่างถูกต้องมีต้องคาด
คะเนคิดเอาเองเหมือนทีผ่ า่ น จนทำ�ให้ศลิ ปินในยุคนีเ้ ริม่ ทีม่ ี
ผลงานการบรรเลงกีตารืแบบฟิงเกอร์สไตล์ออกสูส่ ารธารณะ
ชนในรูปแบบผลงานเพลง
		 1.3 ยุคปัจจุบัน (ประมาณ พ.ศ 2540 –
ปัจจุบนั )
ในยุคปัจจุบนั เป็นยุคทีก่ ตี าร์แบบฟิงเกอร์สไตล์เริม่
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เป็นทีร่ จู้ กั กันในวงกว้างมีผสู้ นใจและศึกษากันอย่างมาก โดย
เริ่มจากการที่มีนักดนตรีท่ีบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
ในสถานทีต่ า่ งๆ มากขึน้ เช่น ร้านอาหารและสถานบันเทิง
ทำ�ให้กตี าร์แบบฟิงเกอร์สไตล์เป็นทีร่ จู้ กั และทำ�ให้มผี ทู้ ส่ี นใจ
ศึกษากีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์มากยิง่ ขึน้ กระบวนการเรียน
การสอนที่สำ�คัญในการศึกษากีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ใน
ประเทศไทยทีส่ �ำ คัญ คือ สือ่ การสอน VCD ชุด How to play
Fingerstyle โดยเป็นผลงานการสอนของอาจารย์บญ
ุ ชอบ
ถนอมวงศ์ธนา ทีเ่ ป็นการรวบรวมเทคนิคกลวิธี การบรรเลง
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ เช่น เทคนิคบูมชิค (Boom-Chick)
เทคนิคฟิงเกอร์โรล (Finger-Roll) นับเป็นผลงานการสอน
การบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในรูปแบบสือ่ VCD ของ
ประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ทส่ี ดุ
ในเวลาต่อมาอาจารย์เด่น วิจกั ษณ์โยธิน ผูร้ เิ ริม่
การสร้างผลงานเพลงและรวบรวมศิลปินที่มีฝีมือในการ
บรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ทม่ี ชี อ่ื เสียงของประเทศไทย
ทั้งหมด 9 ท่าน คือ อาจารย์เด่น วิจักษณ์โยธิน คุณสุริยา
พึ่งธงไทย คุณชีพชนก ศรียามาตย์ คุณมาริสา พลกุญชร
คุณทักษ์ เหล็กกล้า คุณชวลัน บัณฑิตย์ คุณกฤตวิทย์
กันจงกิตติพร คุณกฤษณ์ บาลไทยสงค์ และอาจารย์บญ
ุ ชอบ
ถนอมวงศ์ธนา ในอัลบั้มที่มีช่ือว่า พริตตี้กีตาร์ (Pretty
Guitar) ผลงานเพลง ชุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความนิยม
ในการบรรเลงและการศึกษากีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ใน
ประเทศไทยมากยิง่ ขึน้
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยในยุค
ปัจจุบนั นอกจากมีการพัฒนาในด้านของการเรียนการสอน
และการมีศิลปินเพิ่มจำ�นวนมากขึ้น ยังพบการจัดกิจกรรม
ทางดนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์อย่างต่อ
เนือ่ งและเพิม่ มากขึน้ ทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและความ
นิยมกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ในประเทศไทยอย่างเห็นได้ชดั
เช่น การจัดการแสดงของศิลปินชาวต่างชาติ งานแสดงดนตรี
ของศิลปินกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ การจัดอบรมเกีย่ วกับการ
บรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ และการแข่งขันการบรรเลง
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ นายกฤษณ์ บาลไทยสงค์ นักกีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์ชาวไทยที่ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันการ
บรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ระดับโลกในงาน Canadian
Guitar Festival 2014 ณ ประเทศแคนาดา จากผลงานของ
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นายกฤษณ์ บาลไทยสงค์ ทำ�ให้มผี ้สู นใจศึกษาการบรรเลง
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์มากยิง่ ขึน้
การบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ได้พัฒนา
ขึ้นอย่างแต่เนื่อง จากการมีส่อื การสอนที่มีคุณภาพ ทำ�ให้
ผู้ท่สี นใจกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ได้ฝึกหัดอย่างถูกต้อง จน
ทำ�ให้มนี กั กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์หน้าใหม่เกิดขึน้ มากมาย
มีฝีมือที่ยอดเยี่ยม จากการพัฒนาที่กล่าวมานั้นในปัจจุบัน
ยังมีการรวบรวมศิลปินในรักและชืน่ ชาวในการบรรเลงเพลง
แบบฟิงเกอร์สไตล์ มาทำ�อัลบัม้ เพลงถือว่าเป็นการเผยแพร่
รูปแบบการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์สสู่ งั คมไทยอย่าง
แท้จริง และสิง่ ทีส่ ะท้อนให้เห็นได้ชดั เจนมากทีส่ ดุ คือในยุคนี้
มีนกั กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ของไทยได้เข้าร่วมประกวดการ
บรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ระดับโลกในงาน Canadian
Guitar Festival 2014 จากทีก่ ล่าวมาการบรรเลงกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งแน่นอน
2. กระบวนการเรียนการสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ของอาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา
อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา มีแนวคิดและ
หลักการสอน โดยอาศัยความต้องการของผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ
ไม่มกี ารแบ่งระดับวัยวุฒขิ องผูเ้ รียน ผูเ้ รียนส่วนใหญ่ทส่ี นใจ
เรียนมาเรียนกับอาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา นัน้ มีความ
ตัง้ ใจทีเ่ รียนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์อยูแ่ ล้ว จึงทำ�ให้จดั การ
เรียนการสอนได้งา่ ย โดยแนวคิดหลักของอาจารย์บญ
ุ ชอบ
ถนอมวงศ์ธนา มีแนวคิดหลักคือสามารถปฎิบัติได้ ร้อง
ได้ มีทกั ษะการฟังทีด่ หี รือหูไม่เพีย้ น ผูว้ จิ ยั นำ�เสนอ พร้อม
วิเคราะห์ตามเนื้อหาของการเรียนการสอน มีระยะเวลาใน
การเรียนตลอดหลักสูตรทั้งหมดประมาณ 48-50 ชั่วโมง
โดยเรียนอาทิตย์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชัว่ โมง รวมระยะเวลา
ประมาณ 1 ปี โดยในหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ช่วงคือ 1) การ
บรรเลงกีตาร์ขั้นพื้นฐาน 2) การเรียนการสอนกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ และ 3) การเรียบเรียงเพลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
		 2.1 การบรรเลงกีตาร์ขน้ั พืน้ ฐาน
		 ในกระบวนการเรียนการสอนกีตาร์ขน้ั พืน้ ฐาน
ของอาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนานัน้ ในครัง้ แรกทีผ่ เู้ รียน
ได้ทำ�การสมัครเข้ามาเพื่อศึกษาการบรรเลงกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์กบั อาจารย์บญ
ุ ชอบ ทำ�การทดสอบก่อนทำ�การ
เรียนการสอน เพือ่ ทดสอบว่าผูเ้ รียนมีความรู้ ความสามารถ
ในการบรรเลงกีตาร์ขน้ั พืน้ ฐานมากน้อยเพียงใด โดยอาจารย์
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บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา ให้ผ้เู รียนทดสอบโดยการบรรเลง
กีตาร์พร้อมกับการร้องเพลงประกอบไปพร้อมๆ กันโดยไม่
กำ�หนดเพลง หากผูเ้ รียนไม่สามารถบรรเลงกีตาร์ไปพร้อมกับ
การร้องได้หรือไม่ยอมร้องเพราะเกิดอาการเขินอาย อาจารย์
บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาก็เปลี่ยนวิธีการ โดยให้ผ้เู รียนร้อง
เพียงอย่างเดียวและอาจารย์บุญชอบถนอมวงศ์ธนาเป็น
ผูบ้ รรเลงกีตาร์ให้ เพือ่ พิจารณาทักษะและประเมินพืน้ ฐาน
ของผูเ้ รียน จากการทีอ่ าจารย์บญ
ุ ชอบได้มกี ารทดสอบผูเ้ รียน
ก่อนทำ�การเรียนการสอนโดยให้ผเู้ รียนได้บรรเลงกีตาร์พร้อม
กับร้องเพลงไปพร้อมๆ กันนั้นเพื่อที่ทดสอบทักษะในเรื่อง
ของการฟังและจังหวะ สิง่ สำ�คัญทีอ่ าจารย์บญุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา
ทดสอบทักษะเกีย่ วกับหูหรือการฟังและจังหวะก็เพราะหาก
ผู้เรียนมีทักษะเกี่ยวกับหูหรือการฟังที่ไม่ดีแล้วทำ�ให้ผ้เู รียน
เกิดปัญหาขึน้ ในขณะทำ�การเรียนการสอนคือไม่สามารถแยก
เสียงตัวโน้ตทีถ่ กู ต้องได้หรือทีเ่ รียกว่าหูเพีย้ นซึง่ แก้ยากมาก
ส่วนต่อไปในเรื่องของจังหวะคือหากผู้เรียนจังหวะไม่ดีก็ไม่
สามารถบรรเลงได้เพราะการบรรเลงกีตาร์น้นั ต้องใช้ความ
สัมพันธ์ของมือซ้ายและมือขวาในการบรรเลง แต่อย่างไร
ก็ตามถ้าผูเ้ รียนมีปญ
ั หาในเรือ่ งของทักษะการฟังและจังหวะ
อาจารย์บญ
ุ ชอบถนอมวงศ์ธนา มีแบบฝึกหัดให้ผเู้ พือ่ ฝึกฝน
พัฒนา และผูเ้ รียนทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูเ้ รียนทีด่ กี ส็ ามารถบรรเลง
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ได้อย่างแน่นอน ส่วนมากปัญหาที่
เกิดขึน้ กับผูเ้ รียนทีม่ เี รียนการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
กับอาจารย์บุญชอบนั้น มักมีปัญหาในเรื่องของเวลาเพราะ
ผู้เรียนส่วนมากมักเป็นคนวัยทำ�งานซึ่งอาจมีภาระในเรื่อง
ของการงาน ซึ่งอาจไม่มีเวลาฝึกซ้อม และจุดประสงค์ใน
การเรียนอาจไม่ใช้เพือ่ ความเป็นเลิศแต่เน้นในเรือ่ งของการ
บรรเลงเพือ่ ความสามารถพิเศษและผ่อนคลาย
หลักจากผู้เรียนได้ทดสอบพื้นฐานการบรรเลง
กีตาร์ของอาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา ก็ทราบถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อนของผูเ้ รียน ซึง่ ทำ�ให้อาจารย์บญุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา
พิจารณาและสามารถวางแผนได้ว่าควรเริ่มต้นทำ�การสอน
และอธิบายในหัวข้อการสอนต่างๆกับผูเ้ รียนแต่ละคนอย่างไร
ซึ่งเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์บุญชอบ ถนอม
วงศ์ธนาแจกให้ผ้เู รียนทุกๆ คนเหมือนกันแต่ก็อธิบายแตก
ต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานของผู้เรียนเนื้อหาการเรียน
การบรรเลงกีตาร์ขั้นพื้นฐานตามกระบวนการเรียนการสอน
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ของอาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา

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

แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ดังนี้
		 2.1.1 การอ่านโน้ต
			 ในหัวข้อการอ่านโน้ตเป็นการอธิบายให้ผู้
เรียนเห็นความสำ�คัญของการอ่านโน้ต ว่ามีความจำ�เป็นใน
การศึกษาต่อยอดในด้านดนตรีอย่างไร ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไป
นี้ คือ ค่าของของตัวโน้ต สัญลักษณ์ตา่ งๆ ทางการอ่านโน้ต
รูปแบบของโน้ตตัวหยุด การอ่านโน้ตเขบ็ต 1 ชัน้ การอ่าน
โน้ตเขบ็ต 2 ชัน้ การอ่านโน้ตสามพยางค์ การอ่านโน้ตประ
จุด การอ่านเครือ่ งหมายไทล์ วิธกี ารจำ�โน้ตและตำ�แหน่งของ
โน้ตบนคอกีตาร์ ซึ่งแต่ละหัวข้อมีตัวอย่างและแบบฝึกหัด
ประกอบทุกหัวข้อ
			 2.1.2 คอร์ดและจังหวะ
			 ในหัวข้อคอร์ดและจังหวะเป็นการอธิบาย
ให้ผู้เรียนเห็นความสำ�คัญของหน้าที่ของการบรรเลงกีตาร์
ประกอบจังหวะหรือการดีดคอร์ด เรียนรูก้ ารอ่านโน้ตสำ�หรับ
การดีดคอร์ดกีตาร์และเรียนรู้รูปแบบการจับคอร์ดกีตาร์
ประเภทต่างๆ ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้ การจับคอร์ดประเภท
เมเจอร์ (Major) ไมเนอร์ (Minor) และ ดอมิแนนท์เซเว่น
(Dominant 7 th) ในรูปแบบสายเปิด การจับเพาเวอร์คอร์ด
(Power chord) การจับคอร์ดเซเว่นในรูปแบบต่างๆ ทางเดิน
คอร์ดในดนตรีบลูส์ ซึง่ แต่ละหัวข้อมีตวั อย่างและแบบฝึกหัด
ประกอบทุกหัวข้อ
			 2.1.3 การโซโล่กตี าร์
			 ในหัวข้อการโซโล่กีตาร์อธิบายถึงหลักการ
ในการโซโล่กีตาร์ พื้นฐานการวางนิ้ว พื้นฐานการดีด ซึ่งมี
หัวข้อดังต่อไปนี้ บันไดเสียงเมเจอร์สเกลในรูปแบบต่างๆ
บันไดเสียงไมเนอร์สเกลในรูปแบบต่างๆ บันไดเสียงเมเจอร์
เพทาโทนิคสเกลในรูปแบบต่างๆ บันไดเสียงไมเนอร์เพทา
โทนิคสเกลในรูปแบบต่างๆ เทคนิคต่างๆในการโซโล่กีตาร์
ซึง่ แต่ละหัวข้อมีตวั อย่างและแบบฝึกหัดประกอบทุกหัวข้อ
			 2.1.4 การฟัง
			 ในหัวข้อการฟังเป็นการฝึกทักษะการฟัง
โดยอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาเป็นผู้ฝึกด้วยตัวเอง
โดนเล่นกีตาร์และให้ผู้เรียนฝึกทั้งการฟังและการร้อง ซึ่ง
มีหัวข้อดังต่อไปนี้ คือ การฟังเสียงสูงตํ่า การฟังระยะห่าง
ของเสียง 1 เสียงและครึ่งเสียง การร้องบันไดเสียงเมเจอร์
สเกลและการฟังระยะห่างของเสียง 1 เสียงและครึ่งเสียง
และการร้องขั้นคู่
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		 2.2 การเรียนการสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
ผู้เรียนที่สามารถเรียนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ได้น้ัน ต้อง
ผ่านการเรียนการบรรเลงกีตาร์ขน้ั พืน้ ฐานก่อน การเรียนการ
บรรเลงกีตาร์ขน้ั พืน้ ฐานนัน้ ประกอบด้วย ทักษะการบรรเลง
กีตาร์ขน้ั พืน้ ฐานและความรูท้ ฤษฏีทน่ี �ำ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ได้แก่
การอ่านโน้ต คอร์ดและจังหวะ บันไดเสียงและทักษะการ
ฟัง ซึง่ ผูเ้ รียนทีผ่ า่ นการเรียนการบรรเลงกีตาร์ขน้ั พืน้ ฐานนัน้
ต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง หลังจากนั้นอาจารย์บุญชอบ
ถนอมวงศ์ธนา ก็เริม่ ทำ�การสอนในขัน้ ตอนต่อไปคือเรือ่ งการ
บรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์โดยเริม่ จากการอธิบายความ
หมายและลักษณะการบรรเลงของกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
ว่ามีความหมายและลักษณะการบรรเลงอย่างไร
ความหมายและลักษณะการบรรเลงกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ในนิยามของอาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา
คือ การใช้มอื ขวาบรรเลงกีตาร์โดยใช้นว้ิ ซึง่ ปกติแล้วในการ
บรรเลงกีตาร์ทว่ั ๆ ไปอาจใช้ปค๊ิ (Pick) ในการดีด ซึง่ สามารถ
ใช้บรรเลงได้ท้ังคอร์ดและโซโล่ แต่การบรรเลงกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์แตกต่างจากการบรรเลงกีตาร์แบบทั่วๆ ไป
นอกจากการใช้มอื ขวาบรรเลงกีตาร์โดยใช้นว้ิ แต่ค�ำ ว่ากีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์ มีอกี ความหมายหนึง่ คือ การบรรเลงกีตาร์
ทีส่ ามารถบรรเลงทำ�นอง แนวเบสทำ�นอง และเสียงประสาน
ไปในขณะเดียวกันได้
เมือ่ ผูเ้ รียนเข้าใจความหมาย ลักษณะการบรรเลง
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์แล้วว่าคืออะไรมีลกั ษณะอย่างไร มี
การบรรเลงอย่างไรบ้าง ก่อนทีผ่ เู้ รียนเริม่ เรียนอาจารย์บญุ ชอบ
ถนอมวงศ์ธนา กำ�หนดให้ผ้เู รียนที่เรียนกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ใช้ทรัมปิค๊ (Thumb pick) ในการบรรเลงและการฝึก
ทุกคน ทรัมปิค๊ คือ อุปกรณ์ทใ่ี ช้ส�ำ หรับการดีดกีตาร์ชนิดหนึง่
ซึง่ ต้องสวมติดกับนิว้ หัวแม่มอื ข้างขวา เหตุผลทีอ่ าจารย์บญุ ชอบ
ถนอมวงศ์ธนา กำ�หนดให้ผ้เู รียนที่เรียนกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ใช้ทรัมปิ๊ค เพราะการบรรเลงและฝึกบางเทคนิคของ
การบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ เช่น เทคนิคการบูมชิค
โดยใช้ทรัมปิ๊ค ทำ�ให้เสียงกีตาร์ท่ีถูกบรรเลงนั้นมีความคม
ชัดมากยิ่งขึ้น ไม่เบาและนุ่มจนเกินไป และที่สำ�คัญผู้เรียน
ที่ฝึกบรรเลงด้วยทรัมปิ๊ค เมื่อไม่ต้องการใช้ทรัมปิ๊คทำ�การ
ถอดออกก็ยังสามารถบรรเลงเพลงเดิมได้แต่ถ้าหากผู้เรียน
ไม่เคยฝึกใช้ทรัมปิค๊ ต้องการทีบ่ รรเลงโดยใช้ทรัมปิค๊ ไม่สา
มาบรรเลงได้เลย
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ในการเลือกทรัมปิค๊ นัน้ ต้องอาศัยการลองผิดลอง
ถูกซือ้ มาทดลองดูวา่ ตนเองชอบทรัมปิค๊ ในลักษณะไหน เพ
ราะทรัมปิค๊ มีขนาดทีห่ ลากหลาย มีทง้ั ขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ ความหนาของทรัมปิค๊ ทีแ่ ตกต่างกันออกไป ซึง่ หากผู้
เรียนใช้ทรัมปิค๊ ทีไ่ ม่ถนัด ก็ท�ำ ให้สง่ ผลเสียต่อการบรรเลง ไม่
สามารถควบคุมเทคนิคการบรรเลง สีสนั ของเสียง และความ
ไพเราะของบทเพลงได้
สำ�หรับกีตาร์ทใ่ี ช้ในการเรียนการสอนกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์นน้ั อาจารย์บญุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา ไม่ได้ก�ำ หนด
ว่าต้องมีรปู ทรงอย่างไร แต่อาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา
มักให้ค�ำ แนะนำ�เกีย่ วกับการเลือกซือ้ กีตาร์โดยให้พจิ ารณาคอ
กีตาร์และระยะความสูงของสายกับฟิงเกอร์บอร์ด หรือทัชชิง่
(Touching) ของกีตาร์เป็นหลัก โดยคอกีตาร์ตอ้ งมีลกั ษณะ
ตรงและมีระนาบทีด่ ี ระยะความสูงของสายกับฟิงเกอร์บอร์ด
หรือทัชชิ่งกับคอกีตาร์ต้องมีความห่างที่พอดี เพราะกีตาร์
ที่ต้องใช้ในการฝึกและบรรเลงเพลงแบบฟิงเกอร์สไตล์ส่วน
มากมักเป็นกีตาร์โปร่ง ซึ่งกีตาร์โปร่งต้องใช้สายขนาดใหญ่
เพื่อให้คุณภาพเสียงที่ถูกบรรเลงออกมามีคุณภาพที่ดี ถ้า
คอกีตาร์และระยะความสูงของสายกับฟิงเกอร์บอร์ด หรือ
ทัชชิง่ ของกีตาร์ไม่ดเี ท่าทีค่ วรทำ�ให้การฝึกและบรรเลงกีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์เป็นไปได้ยาก เมือ่ ผูเ้ รียนเข้าใจความหมาย
ลักษณะการบรรเลงของกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์และมี
อุปกรณ์ทพ่ี ร้อมในการเรียนแล้ว อาจารย์บญุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา
เริ่มการสอนการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ โดยเริ่ม
จากการพัฒนาทักษะการบรรเลงมือขวาของผูเ้ รียน เพราะ
ผูเ้ รียนทีผ่ า่ นการบรรเลงกีตาร์ขน้ั พืน้ ฐาน หรือผูเ้ รียนทีม่ พี น้ื
ฐานแล้ว ส่วนใหญ่มที กั ษะการใช้ปค๊ิ ในการบรรเลงในระดับ
หนึง่ แล้ว อาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา ก็ปรับให้ผเู้ รียน
ฝึกการบรรเลงกีตาร์โดยใช้น้วิ มือขวาพร้อมกับสวมทรัมปิ๊ค
แทนปิค๊ ธรรมดาในการบรรเลง ซึง่ แบบฝึกพัฒนามือขวานัน้
มีลกั ษณะเป็นโน้ตพร้อมแทป ประกอบ มีประมาณ 10 ข้อ
เพื่อฝึกให้ผ้เู รียนมีความชำ�นาญในการใช้ทรัมปิ๊ค หลังจาก
นัน้ อาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา ให้ผเู้ รียนฝึกแบบฝึกหัด
พัฒนาทักษะมือขวาโดยการฝึกบรรเลงด้วยชุดคอร์ดและการ
บรรเลงกีตาร์ประกอบการร้อง เพือ่ เป็นการตรวจสอบผูเ้ รียน
ว่ามีทกั ษะการใช้มอื ขวาและการบรรเลงกีตาร์ประกอบการ
ร้องได้ชำ�นาญและเป็นธรรมชาติหรือไม่ หากพบว่าผู้เรียน
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ยังไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่เป็นธรรมชาติท่เี ป็นอุปสรรค
ต่อการบรรเลงประกอบการร้อง ผูเ้ รียนต้องฝึกซ้อมแบบฝึก
หัดนัน้ ๆ ด้วยตัวเอง
เมือ่ ผูเ้ รียนฝึกแบบฝึกหัดต่างๆ ทีอ่ าจารย์บญ
ุ ชอบ
ถนอมวงศ์ธนากำ�หนดให้จนมีทักษะของการใช้มือขวาที่
ดีแล้ว ต่อมาอาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา ทำ�การสอนการ
บรรเลงเพลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ ทีส่ อดแทรกเทคนิคการ
บรรเลงเฉพาะของการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ โดย
บทเพลงและเทคนิคการบรรเลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ท่ี
ใช้ในการสอนผูว้ จิ ยั ได้ยกตัวอย่างเทคนิคบางอย่างเพือ่ ความ
เข้าใจในการวิเคราะห์ พร้อมอธิบายของเทคนิคแต่ละชนิด
ดังนี้ 1) เทคนิคบูมชิค (Boom-Chick) 2) เทคนิคฟิงเกอร์โรล
(Finger Roll) และ 3) เทคนิคฮาร์โมนิค (Harmonic)
2.3 การเรียบเรียงเพลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
ขัน้ พืน้ ฐาน
ในช่วงสุดท้ายของกระบวนการเรียนการสอน
กีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์ของอาจารย์บญุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนานัน้
เป็นการเรียนการสอนการเรียบเรียงเพลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ขั้นพื้นฐาน โดยอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาให้
ผูเ้ รียนเรียบเรียงเพลงโดยการบูรณาการองค์ความรูท้ ไ่ี ด้เรียน
มาตั้งแต่การบรรเลงกีตาร์ข้นั พื้นฐานและการบรรเลงกีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์ เช่น ทักษะการปฎิบตั กิ ตี าร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ดว้ ยเทคนิคต่างๆ โดยในการเรียบเรียงเป็นรูปแบบการ
เรียบเรียงเสียงประสานการบรรเลงกีตาร์ฟงิ เกอร์สไตล์ขน้ั พืน้
ฐานเท่านัน้ เพือ่ ให้ผเู้ รียนเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบตั ิ เพือ่ นำ�
ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำ�วันได้จริง โดยขัน้ ตอนการเรียน
การสอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาให้
ผู้เรียนเลือกเพลงที่ใช้ในการเรียบเรียงเพลงแบบฟิงเกอร์
สไตล์ โดยกำ�หนดให้ผเู้ รียนแกะ ทำ�นองหลักของเพลงและ
คอร์ดของเพลงทีต่ อ้ งการเรียบเรียงเพลงกีตาร์แบบฟิงเกอร์
สไตล์ และให้ฝกึ การบรรเลงทำ�นองหลักบนกีตาร์ให้ได้หลาก
หลายตำ�แหน่งบนคอกีตาร์
ขั้นตอนที่ 2 อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาให้
ผูเ้ รียนทดลองใส่โน้ตแนวเบสในจังหวะทีห่ นึง่ ของห้องเพลง
ซึ่งทำ�ให้ผู้เรียนสามารถคิดตำ�แหน่งของคอร์ดที่ใช้ในการ
บรรเลงพร้อมกันระหว่างโน้ตในแนวเบส และโน้ตทำ�นอง
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หลักได้

ขัน้ ตอนที่ 3 เมือ่ ผูเ้ รียนสามารถบรรเลง โน้ตใน
แนวเบส และโน้ตทำ�นองหลักได้แล้ว ขัน้ ตอนต่อมาให้ผเู้ รียน
ทดลองคิด และฝึกจับคอร์ดในตำ�แหน่งทีส่ ามารถบรรเลงโน้ต
ในทำ�นองไปพร้อมกันได้
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อผู้เรียนสามารถบรรเลงคอร์ด
ในตำ�แหน่งที่สามารถบรรเลงโน้ตในทำ�นองไปพร้อมกันได้
อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาให้ผู้เรียนทดลองบรรเลง
เพลงทีต่ นเองได้เรียบเรียงเสียงประสานในรูปแบบของกีตาร์
ฟิงเกอร์สไตล์ ซึง่ เป็นพืน้ ฐานในเรียบเรียงและบรรเลงกีตาร์
แบบฟิงเกอร์สไตล์โดยการนำ�เทคนิคต่างๆ ทีไ่ ด้เรียนมานำ�มา
ประยุกต์ใช้ เช่น เทคนิคการบูมชิค
2.4 สือ่ การสอน
ในการเรียนการสอนกีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์
ของอาจารย์บุญชอบ ใช้เอกสารประกอบการสอนทั้งจาก
หนังสือตำ�รากีตาร์แบบฟิงเกอร์สไตล์จากต่างประเทศ และ
ตำ�ราที่อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนาเขียนขึ้นเองจาก
ประสบการณ์การเรียนและการสอน และแนะนำ�ให้ผ้เู รียน
เรียนรู้ดนตรีจากสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูป (Youtube) เพื่อ
พัฒนาการในการเรียนการสอน สื่อการสอนของอาจารย์
บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา มีความสอดคล้องกับเนือ้ หาในการ
เรียนการสอนโดยให้ความสำ�คัญกับการฝึกบรรเลงเพลง โดย
เพลงที่ใช้ในการเรียนการสอนสอดแทรกเทคนิคกีตาร์แบบ
ฟิงเกอร์สไตล์ไว้ และสิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือในการเรียนการสอน
แต่ละครั้งอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา ทำ�การสาธิตให้
ผูเ้ รียนได้พจิ ารณาจากการดูและการฟังอย่างชัดเจนทุกท่อน
เพลง หรือถ้าผู้เรียนคนไหนต้องการบันทึกเสียงหรือวีดีโอ
อาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนาก็ยนิ ดีให้บนั ทึกเพือ่ เป็นต้น
แบบในการฝึกหัดสำ�หรับผูเ้ รียนทีต่ อ้ งการฝึกฝนทีบ่ า้ น
2.5 การวัดและการประเมินผล
อาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนามีการวัดและ
ประเมินผลทุกครัง้ ของการเรียนการสอน โดยผูส้ อนประเมิน
จากพัฒนาด้านทักษะและความรู้ท่ไี ด้รับมอบหมายในการ
เรียนการสอนในครัง้ ทีผ่ า่ นมา บางครัง้ เป็นการทดสอบทีไ่ ม่ได้
แจ้งล่วงหน้ามาก่อน หากผูเ้ รียนไม่ผา่ นตามเกณฑ์ทอ่ี าจารย์
บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนากำ�หนดก็ตอ้ งเรียนในเรือ่ งหรือเพลง
ทีย่ งั ไม่ผา่ นซํา้ ซึง่ หากเรียนไปจนถึงระยะหนึง่ ทีผ่ เู้ รียนเริม่ มี
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ทักษะความรู้เพียงพอ การวัดและการประเมินผลที่สำ�คัญ
ในการเรียนการสอนของอาจารย์บุญชอบ ถนอมวงศ์ธนา
คือการทดสอบการฟังและการร้องเพลงซึ่งเป็นการทดสอบ
ทักษะของการฟัง ความสัมพันธ์ของมือซ้ายมือขวาได้อย่างดี
กระบวนการเรียนการสอนกีตาร์ของอาจารย์บุญชอบ
ถนอมวงศ์ธนา ประกอบด้วยหลักสูตรกีตาร์ฟงิ เกอร์สไตล์ท่ี
เป็นหลักสูตรทีอ่ าจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนาได้คดิ ค้นจาก
ประสบการณ์และเรียบเรียงเอาไว้โดยเรียบง่ายโดยมีเนือ้ หา
ทีเ่ รียงลำ�ดับขัน้ ตอนทีด่ จี ากง่ายไปหายาก ด้านแนวคิดและ
หลักการสอนอาจารย์บุญชอบมีความเหมาะสม โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำ�คัญเพราะมีลูกศิษย์หลากหลายวัย เน้นการ
เรียนรู้ทฤษฎีและปฎิบัติไปพร้อมกันโดยเฉพาะในเรื่องของ
การฝึกการฟัง และการในไปบรรเลงใช้ในชีวิตจริง ในด้าน
วิธีการสอนหรือเทคนิคนั้นเป็นการรวบรวมเทคนิคในการ
บรรเลงกีตาร์ในรูปแบบฟิงเกอร์สไตล์ซ่งึ ผู้เรียนได้เรียนและ
ฝึกไปพร้อมกับเพลงที่ได้รับมอบหมายซึ่งบทเพลงมีความ
สอดคล้องกันการเทคนิคการบรรเลง ด้านสือ่ การสอน เป็น
ตัวช่วยทีท่ �ำ ให้ผเู้ รียนมีความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อม เพือ่
ให้เกิดการพัฒนา ซึง่ สอดคล้องกับหลักสูตรทีส่ ร้างเอาไว้ ด้าน
การวัดและการประเมินผลอาจยังวัดผลได้ไม่ครอบคลุมนัก
เนือ่ งจากอาจารย์บญ
ุ ชอบตัดสินจากการบรรเลงของผูเ้ รียน
และการคิดสร้างสรรค์ในการเรียบเรียง ซึ่งส่วนประกอบที่
ผ่านมานั้นมีความสำ�คัญกับความสำ�เร็จของกระบวนการ
เรียนการสอนกีตาร์ของอาจารย์บญ
ุ ชอบ ถนอมวงศ์ธนา
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมของจังหวัด
ชัยภูมิ การดำ�เนินการวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กระบวนการวิจยั แบบมีสว่ น
ร่วม (Participatory research) กลุม่ ตัวอย่างคือสมาชิกของกลุม่ ผูผ้ ลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมทิ ส่ี นใจเข้ารับการอบรมและ
ให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�ทัง้ หมด โดยคัดเลือกแบบเจาะจงจำ�นวน 5 กลุม่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interviews) และการกำ�กับติดตามโดยการให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ� (Counseling guide) สถิตทิ ใ่ี ช้
คือ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั ในการแก้ไขจุดอ่อนของกลุม่ ทัง้ 4 ด้าน คือด้านการตลาดพบว่าสมาชิก
หลังเข้ารับการอบรมแล้วมีนามบัตร มีปา้ ยโฆษณา มีบรรจุภณ
ั ฑ์และใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพือ่ ส่งเสริมการขายส่งผล
ให้ยอดขายของกลุม่ มีมากขึน้ ด้านการผลิตมีการจัดทำ�แผนการทำ�งานส่งผลให้แก้ไขปัญหาการขาดแรงงานในฤดูการทำ�นาได้
ด้านการเงินหลังจากการฝึกอบรมพบว่าสมาชิกมีการจัดทำ�บัญชีรายรับรายจ่าย มีการแยกหมวดหมูข่ องต้นทุนการผลิต และ
คิดต้นทุนการผลิตทีแ่ ท้จริงได้ท�ำ ให้สามารถตัง้ ราคาขายและประมาณการกำ�ไรทีช่ ดั เจน และด้านการบริหารจัดการของกลุม่
พบว่าสมาชิกของกลุม่ ได้เข้ามามีบทบาทและมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการมากขึน้ โดยมีการแบ่งกรอบของหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
อย่างชัดเจน ในส่วนของอุปสรรคทีพ่ บของกลุม่ คือ การเพิม่ ทักษะในส่วนทีก่ ลุม่ ต้องการในด้านต่างๆ อาทิ การเงิน การตลาด
การผลิตและการบริหารจัดการ การรวมตัวกันในการสัง่ ซือ้ เส้นไหม และการรวมตัวกันในการสัง่ ทำ�บรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ เพิม่ อำ�นาจ
การต่อรองและได้ราคาทีถ่ กู ลง
คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาการบริหารจัดการ, การจัดการความรู,้ การบริหารจัดการ

Abstract

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

บทนำ�

ภูมิปัญญาการทอผ้าของคนไทยถูกถ่ายทอดมา
จากบรรพบุรุษ เป็นภูมิปัญญาอันลํ้าค่าที่ถูกถ่ายทอดจาก
รุน่ สูร่ นุ่ ในอดีตกาลภูมปิ ญ
ั ญาการทอผ้านับเป็นวิถชี วี ติ ของ
สังคมเกษตร ตัวอย่างเช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การ
ทอผ้าไหม และการทำ�การเกษตร วิถชี วี ติ ของสังคมเกษตร
ถูกแสดงด้วยการดำ�รงชีวิตที่ข้นึ อยู่กับความต้องการขั้นพื้น
ฐาน 4 ประการของมนุษย์ (กันยารัตน์ พิพฒ
ั น์วชั รา, 2546)
ภูมิปัญญาการทอผ้าไม่ได้เป็นเพียงการทอผ้าเพื่อสวมใส่
เท่านั้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์และการพัฒนาศิลปะการทอ

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559

ผ้าที่ถูกสั่งสมมาจากรุ่นสู่ร่นุ การทอผ้าเป็นเอกลักษณ์และ
ยังสามารถสร้างรายได้จากการทอผ้า เช่น ผ้าไหมแพรวา
ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และผ้ากาบบัวของจังหวัดอุบลราชธานี
(ประภาศรี ถนอมธรรมและคณะ, 2556) การทอผ้าไหมของ
จังหวัดชัยภูมิ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา
หลายชั่วอายุคน ประวัติการทอผ้ามีมายาวนานตั้งแต่การ
ก่อตัง้ เมืองชัยภูมิ โดยภริยาของเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัด
ชัยภูมคิ อื ท้าวบุญมีหรือชาวบ้านเรียกว่า “แม่บญ
ุ มี” ภริยา
ของพระยาภักดีชมุ พล ได้น�ำ ภูมปิ ญ
ั ญาการทอผ้ามาสอนชาว
บ้าน การทอผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมแิ ต่เดิมมีวตั ถุประสงค์
เพื่อใช้ในชีวิตประจำ�วัน การทอผ้าไหมเน้นความประณีต
ละเอียดอ่อน งดงาม ลวดลายทีป่ รากฏบนผืนผ้านัน้ ได้แนว
ความคิดมาจากการดำ�รงชีวิตประจำ�วันและธรรมชาติรอบ
ตัวนำ�มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบลวดลายผ้าไหมมัดหมี่
อาทิลาย “ขอนารี”(กันยารัตน์ พิพฒ
ั น์วชั รา, 2546)
กลุม่ แปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัดชัยภูมิ ได้
เริ่มก่อตั้งในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2554 โดยได้รับงบ
ประมาณในการสนับสนุนเริ่มแรกจากอุตสาหกรรมจังหวัด
นครราชสีมา สืบเนือ่ งจากความต้องการสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการของกลุม่ วิสาหกิจชุมชนทีเ่ ป็นการรวม
กลุม่ ของผูท้ อผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิ ตัง้ แต่ตน้ นํา้ ถึงปลาย
นํ้า เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน เมื่อ
เริ่มดำ�เนินการมีผู้ทอผ้าไหมในจังหวัดชัยภูมิสมัครเข้าร่วม
โครงการทัง้ สิน้ 23 กลุม่ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,
2554) จากการ วิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า จุดแข็ง
(Strengths) ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิคือ
การทอผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิเป็นสิ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่
รุน่ ปู่ ย่า ตา ยาย ถูกถ่ายทอดมาสูร่ นุ่ ลูก รุน่ หลาน นับเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาวชัยภูมิ
ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ เมืองชัยภูมิ ดังนัน้ ฝีมอื การทอผ้าของจังหวัด
ชัยภูมิ จึงมีฝีมือที่ประณีตงดงาม ความอุดมสมบูรณ์ของ
จังหวัดชัยภูมิเป็นปัจจัยทำ�ให้เกิดภูมิปัญญาการปลูกหม่อน
เลีย้ งไหมสืบทอดมาจากรุน่ สูร่ นุ่ จนถึงปัจจุบนั การก่อตัง้ กลุม่
แปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัดชัยภูมิ ส่งผลดีต่อกลุ่มใน
ด้านการนำ�เทคโนโลยีมาปรับใช้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของ
การผลิต เช่น เครื่องตีเกลียว และเครื่องสาวไหม เป็นต้น
เพราะเป็นโอกาสที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิต
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ทำ�ให้ตน้ ทุนการผลิตลดลง (ประภาศรี ถนอมธรรมและคณะ,
2556)
ส่วนจุดอ่อน (Weaknesses) ของกลุม่ ผูผ้ ลิตผ้า
ไหมของจังหวัดชัยภูมคิ อื ผูผ้ ลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมขิ าด
ความรูด้ า้ นการตลาด ด้านการเงิน ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพือ่ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดเพือ่ เพิม่ ช่องทางของ
การจำ�หน่ายสินค้าและเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า อีก
ทัง้ การบริหารจัดการของกลุม่ ยังขาดประสิทธิภาพ อำ�นาจ
การบริหารจัดการขึ้นอยู่กับประธานหรือเลขานุการของ
กลุ่มทำ�ให้สมาชิกขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ขาดแคลนเงินทุน ปัญหาด้านการผลิตขาดการวางแผนการ
ผลิต ผลิตตามความต้องการหรือความชอบของผู้ทอซึ่งไม่
ตรงกับความต้องการของตลาด ต้นทุนของการทำ�บรรจุภณ
ั ฑ์
มีราคาแพง นอกจากนีป้ ญ
ั หาทีพ่ บคือการขาดการพัฒนาการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถนำ�เศษผ้าไหมที่มีอยู่มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางของการจำ�หน่ายสินค้า (ประภาศรี
ถนอมธรรมและคณะ, 2556)
ด้านโอกาส (Opportunities) ของกลุ่มผู้ผลิต
ผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิคือ การจัดตั้งโครงการรวมกลุ่ม
แปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัดชัยภูมิ หรือการรวมกลุ่ม
วิสาหกิจ ถือเป็นโอกาสอันดีของการสร้างความเข้มแข็ง
ของการผลิตและการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัด
ชัยภูมิ ส่งผลให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง และการจัดตั้งหรือการรวมกลุ่มของแม่บ้าน
ที่รักการทอผ้าทำ�ให้สามารถของบประมาณสนับสนุนและ
ความรู้ทางวิชาการจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนอุปสรรค (Threats) ของกลุม่ ผูผ้ ลิตผ้าไหมของจังหวัด
ชัยภูมคิ อื นโยบายของรัฐบาลทีข่ าดความชัดเจน สำ�หรับการ
พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ
บางปีการดำ�เนินนโยบายล่าช้าทำ�ให้งบประมาณถูกดึงกลับ
ไป ราคาของเส้นไหมมีราคาแพงเพราะไม่สามารถควบคุม
การผลิตได้ ปัญหาการแข่งขันการตัดราคาทำ�ให้ลดคุณภาพ
ของการผลิต หน่วยงานของภาครัฐเข้าไปส่งเสริมโดยที่ไม่
ได้ศึกษาถึงบริบทของท้องถิ่นทำ�ให้ไม่ทราบความต้องการ
ทีแ่ ท้จริงของกลุม่ จึงส่งเสริมในส่วนทีช่ มุ ชนไม่ตอ้ งการ แต่
ขาดการเหลียวแลในบางด้านทีจ่ �ำ เป็นและสำ�คัญ เช่น การ

ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านการตลาด การบริหารจัดการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
จากปั ญหาของกลุ่มผู้ผ ลิ ต ผ้ า ไหมของจั ง หวั ด
ชัยภูมดิ งั กล่าวข้างต้น คือขาดความรูด้ า้ นการการตลาดทีจ่ ะ
ส่งผลต่อยอดขายของกลุม่ การขาดความรูใ้ นการพัฒนาการ
บริหารจัดการ อาจส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทำ�งานของกลุ่ม ขาดความรู้ด้านการเงินที่ส่งผลต่อการคิด
ต้นทุน ขาดความรู้ด้านการผลิต และปัญหาของการขาด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
เพื่อเพิ่มช่องทางของการจำ�หน่ายสินค้า ซึ่งหากกลุ่มผู้ผลิต
ผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิได้รับการพัฒนาในส่วนที่กล่าวมา
ข้างต้นแล้วจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดำ�เนินงานของ
กลุม่ ทำ�ให้ยอดขายและรายได้ของกลุม่ เพิม่ ขึน้ ซึง่ จะนำ�มา
ซึง่ การพัฒนาเศรษฐกิจและความกินดีอยูด่ ขี องกลุม่ ควรมีวธิ ี
การและกระบวนการอย่างไร

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

เพือ่ เสริมสร้างการพัฒนาการบริหารจัดการของ
กลุม่ ผูผ้ ลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิ

ขอบเขตการวิจยั

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
กระบวนการศึกษาวิจยั แบบการมีสว่ นร่วม (Participatory
Action Research : PAR) โดยมีวธิ กี ารดำ�เนินงานดังมีราย
ละเอียดดังนี้
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
		 1.1 ประชากร ได้แก่ สมาชิกกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัดชัยภูมิ จำ�นวน 23 กลุม่
		 1.2 กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ สมาชิกกลุม่ แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัดชัยภูมิ ซึง่ ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง จำ�นวน 5 กลุ่ม โดยคัดเลือกกลุ่มที่เข้มแข็งและมี
ศักยภาพเพือ่ สามารถพัฒนาต่อยอดได้
		 1.3 ผู้ท่มี ีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ พัฒนาชุมชน
ผู้นำ�ชุมชน ผู้บริหารในสถานศึกษา ประธานคลัสเตอร์ส่ิง
ทอชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ
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2. พืน้ ทีด่ �ำ เนินการวิจยั อำ�เภอเมือง อำ�เภอจัตรุ สั
และอำ�เภอบ้านเขว้า
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรทีต่ อ้ งการศึกษาคือ การพัฒนาการบริหารจัดการ การ
จัดการความรู้ และการบริหารจัดการ

วิธกี ารดำ�เนินการวิจยั

วิ ธี ดำ � เนิ น การวิ จั ย มี ก ารออกแบบการเรี ย นรู้
กระบวนการศึกษาวิจยั แบบการมีสว่ นร่วม (Participatory
Action Research : PAR) โดยมีวธิ กี ารดำ�เนินงานดังมีราย
ละเอียดดังนี้
1. การวางแผน (Planning) มีการออกแบบราย
ละเอียดของการวางแผนออกเป็นสีด่ า้ นดังรายละเอียด ได้แก่
กิจกรรม กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ เครื่องมือที่ใช้ และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
		 1.1 กิจกรรม กิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ การ
วางแผนในการจัดเวทีประชุมเพื่อศึกษาบริบทและปัญหา
การวางแผนในการคัดเลือกกลุม่ ทีม่ ศี กั ยภาพนำ�มาออกแบบ
และกำ�หนดคุณลักษณะของกลุ่มที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ
และสมาชิกของกลุม่ ต้องการพัฒนาศักยภาพ การวางแผน
จัดเวทีประชุมเพื่อรวบรวมองค์ความรู้และการจัดการองค์
ความรู้ท่ีได้มาจัดระบบเพื่อนำ�ไปใช้ถ่ายทอดให้แก่สมาชิก
การวางแผนในการจัดเวทีประชุมเพื่อหากระบวนการและ
รูปแบบของการถ่ายทอดองค์ความรู้ การวางแผนในการจัด
เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการในดำ�เนินการถ่ายทอดความรู้ให้
กับสมาชิกและการวางแผนในกิจกรรมให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ�
การวางแผนในการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลของการ
วิเคราะห์ข้อมูล และการวางแผนในการจัดเวทีประชุมเพื่อ
สรุปผลของการวิจยั และทอดองค์ความรูค้ นื สูท่ อ้ งถิน่
		 1.2 กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง 5 กลุม่ โดยการเลือกแบบเจาะจงดำ�เนินการคัดจาก
กลุม่ ทีเ่ ข้มแข็งและมีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ จาก
ประชากรทัง้ หมด 23 กลุม่
		 1.3 เครือ่ งมือ และเทคนิคทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
การสนทนากลุม่ การประชุม แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
และแบบบันทึกการกำ�กับติดตามในการลงพืน้ ที่
		 1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการสรุปและ
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วิเคราะห์เนือ้ หา แล้วนำ�มาสร้างเป็นแผนงาน
2. ปฏิบัติการ (Act) การปฏิบัติการตามแผนที่
กำ�หนด มีการออกแบบรายละเอียดของการปฏิบตั กิ ารการ
ดังนี้
		 2.1 การดำ�เนินการฝึกอบรมในการเพิม่ ทักษะ
ให้แก่สมาชิกในด้านการการตลาด ด้านการเงิน ด้านการผลิต
และความรูใ้ นด้านการบริหารจัดการ เป็นเวลา 3 วัน
		 2.2 การออกกำ�กับติดตามในพืน้ ทีโ่ ดยการให้
คำ�ปรึกษาแนะนำ�รายกลุม่ ณ ทีท่ �ำ การกลุม่ ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม เป็นเวลา 10 วัน
3. สังเกตผลทีเ่ กิดจากการฝึกอบรมและรวบรวม
ข้อมูล (Observe) มีรายละเอียดดังนี้
		 3.1 เครื่องมือ แบบสอบถามผู้ท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดความรู้ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกประธานกลุม่ และแบบ
บันทึกการกำ�กับติดตามในการลงพืน้ ที่
		 3.2 ผลการวิเคราะห์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
การดำ�เนินการโดยนำ�องค์ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดใน
การเพิ่มทักษะด้านการตลาดไปพัฒนาเพื่อจัดทำ�นามบัตร
ป้ายโฆษณา การประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในการส่งเสริมการ
ตลาดส่งผลให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าคล่องตัวมากขึ้น
ทำ�ให้ยอดขายของทัง้ 5 กลุม่ สูงขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 33.58
ด้านการเงินกลุม่ นำ�องค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ในการเพิม่ ทักษะโดย
สามารถจัดทำ�บัญชีรายรับรายจ่าย การแยกหมวดหมู่ของ
ต้นทุนการผลิต ทำ�ให้คิดต้นทุนการผลิตและประมาณการ
กำ�ไรโดยอยูบ่ นพืน้ ฐานข้อมูลทีแ่ ท้จริงได้ การเพิม่ ทักษะด้าน
การผลิตส่งผลให้กลุม่ สามารถจัดทำ�แผนการทำ�งานให้ชดั เจน
ทำ�ให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในฤดูการทำ�นาได้
และการเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการของกลุ่มพบว่า
กลุม่ สามารถนำ�องค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาปรับในการแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบตามความสามารถ ส่งผลให้สมาชิกได้เข้ามามีสว่ น
ร่วมในการบริหารจัดการและเกิดประสิทธิภาพในการดำ�เนิน
งานมากขึน้
ด้านการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมในด้านความรู้ด้านการบริหารจัดการก่อนการอบรม
และหลังเข้ารับการอบรมแล้ว มีระดับความพึงพอใจน้อย
( = 2.48, S.D. = 0.51) เปรียบเทียบกับความรูด้ า้ นการ
บริหารจัดการหลังการอบรม มีระดับความพึงพอใจมากทีส่ ดุ
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( = 4.90, S.D. = 0.30) และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ใน
การสร้างรายได้เสริมในอนาคตมากขึน้ ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ดุ ( = 4.81, S.D. = 0.40)
4. ขัน้ สะท้อนผลการปฏิบตั งิ าน (Reflect) ซึง่ นำ�
ไปสูก่ ารปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตั งิ านต่อไป
		 4.1 กลุ่มสามารถนำ�องค์ความรู้ท่ไี ด้จากการ
จัดการความรู้ โดยกลุ่มมีส่วนร่วมในการออกแบบและ
แสดงความคิดเห็นในรายละเอียดตามสภาพของบริบทของ
กลุ่ม ทำ�ให้กลุ่มสามารถดำ�เนินการจัดทำ�เครื่องมือเพื่อใช้
ในการส่งเสริมการตลาด อาทิ นามบัตร ป้ายโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์
		 4.2 กลุ่มสามารถนำ�องค์ความรู้ท่ไี ด้จากการ
จัดการองค์ความรู้ โดยกลุม่ มีสว่ นร่วมดำ�เนินการเสริมสร้าง
การพัฒนาการบริหารจัดการของกลุ่มในด้านการเงิน อาทิ
การคิดต้นทุนการผลิต การแยกหมวดหมูข่ องต้นทุนการผลิต
การทำ�บัญชีรายรับรายจ่าย และด้านการบริหารจัดการมีการ
แบ่งหมวดหมูอ่ �ำ นาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ส่งผลให้กลุม่ เกิด
การพัฒนาการบริหารจัดการอย่ามีประสิทธิภาพมากขึน้

ผลการวิจยั

การศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการของกลุม่ ผู้
ผลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิ จากการศึกษาบริบทของกลุม่
ผู้ผลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิ โดยการวิเคราะห์ SWOT
Analysis พบว่า จุดอ่อน (Weaknesses) ของผูผ้ ลิตผ้าไหม
คือ ขาดความรูด้ า้ นการตลาด เพือ่ เพิม่ ช่องทางการจำ�หน่าย
สินค้า ขาดความรูด้ า้ นการวางแผนการผลิตทำ�ให้ขาดแรงงาน
ในฤดูท�ำ นา การผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด ด้าน
การเงินขาดความรูใ้ นการคิดต้นทุนการผลิต การแยกหมวด
หมูข่ องต้นทุนการผลิต ขาดความรูใ้ นการทำ�บัญชีรายรับราย
จ่าย และขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการ และอุปสรรค
(Threat) ของผูผ้ ลิตผ้าไหมคือ นโยบายของรัฐในการส่งเสริม
และสนับสนุนขาดความต่อเนือ่ ง และการสนับสนุนบางครัง้
ไม่ตรงกับความต้องการของกลุม่ รวมทัง้ เส้นไหมมีราคาแพง
และการแข่งขันกันตัดราคา
การเสริมสร้างการพัฒนาการบริหารจัดการของ
กลุม่ ผูผ้ ลิตไหมของจังหวัดชัยภูมิ จากการจัดเวทีประชุมเพือ่
ศึกษาบริบทและปัญหา การคัดเลือกกลุ่มที่เข้มแข็งและมี
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ศักยภาพ การรวบรวมองค์ความรูแ้ ละการจัดการองค์ความรู้
ซึง่ สามารถค้นคว้าได้จากเอกสาร ตำ�รา งานวิจยั และความรู้
จากตัวบุคคล รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด
เห็นของสมาชิก อีกทัง้ การถอดองค์ความรูจ้ ากแบบสอบถาม
การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุม และการสนทนากลุม่ แล้ว
นำ�มาจัดระบบในรูปของเอกสารประกอบการฝึกอบรมและ
ใบกำ�กับติดตามผล เพือ่ นำ�ไปใช้ถา่ ยทอดและให้ค�ำ ปรึกษา
แนะนำ�แก่สมาชิกของกลุม่ การหากระบวนการและรูปแบบ
ของการถ่ายทอดองค์ความรู้ แล้วดำ�เนินการถ่ายทอดความ
รู้และการให้คำ�ปรึกษาแนะนำ� ทำ�ให้สมาชิกของกลุ่มได้รับ
การพัฒนาทักษะส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างการพัฒนาการ
บริหารจัดการ ด้านการตลาดกลุ่มสามารถนำ�องค์ความรู้
ที่กลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ออกแบบและ
ให้ข้อมูลด้านรายละเอียดของการจัดทำ�ในส่วนของชื่อ ที่
อยู่ รางวัลที่ได้รับ และประวัติความเป็นมาของกลุ่มตาม
สภาพบริบทของกลุม่ แล้วนำ�มาพัฒนาและดำ�เนินการจัดทำ�
นามบัตร ป้ายโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และการพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์ เพือ่ ใช้ในการส่งเสริมการขายส่งผลให้ยอดขาย
และรายได้ของกลุม่ สูงขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ 33.58 ซึง่ ทำ�ให้
สามารถแก้ไขจุดอ่อนด้านการตลาดของกลุม่ ด้านการผลิต
กลุ่มสามารถนำ�องค์ความรู้มาดำ�เนินการจัดทำ�แผนการ
ทำ�งานส่งผลให้แก้ไขปัญหาการขาดแรงงาน การผลิตตามคำ�
สั่งหรือความต้องการของลูกค้ามากกว่าการผลิตตามความ
ชอบของผูท้ อเพือ่ แก้ไขจุดอ่อนด้านการผลิต และสมาชิกได้
รับคำ�แนะนำ�ในการจัดทำ�แบบ และลวดลายรวมทัง้ สีในการ
ทอให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป็นการแก้ไขจุดอ่อน
ด้านการผลิต ด้านการเงินพบว่าสมาชิกสามารถนำ�องค์ความรู้
ทีไ่ ด้จากการฝึกปฏิบตั มิ าจัดทำ�บัญชีรายรับรายจ่าย รวมทัง้
การแยกหมวดหมูข่ องต้นทุนการผลิตในด้านต่าง ๆ อาทิ เส้น
ไหม ค่าจ้างฟอกและค่าจ้างย้อมเส้นไหม ค่านํา้ และค่าไฟฟ้า
ค่าจ้างกรอเส้นไหม ค่าจ้างอบนา้ํ ยา และค่าจ้างแรงงานใน
การทอผ้าไหมจึงสามารถคำ�นวณต้นทุนการผลิตทีแ่ ท้จริงได้
ส่งผลต่อการตัง้ ราคาขายทีช่ ดั เจนโดยประมาณการกำ�ไรเพิม่
ขึน้ จากต้นทุนร้อยละ 30-40 และด้านการบริหารจัดการของ
กลุม่ พบว่าสมาชิกของกลุม่ ได้เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการมากขึ้นโดยการแบ่งกรอบของหน้าที่รับ
ผิดชอบอย่างชัดเจน แบ่งสายงานหน้าที่รับผิดชอบให้ตรง
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กับความสามารถและความเชีย่ วชาญในการผลิตแต่ละด้าน
อาทิ แยกกลุม่ ผูท้ อ แยกกลุม่ ผูป้ ลูกหม่อนเลีย้ งไหม กลุม่ ผูท้ �ำ
หน้าทีด่ า้ นการขาย การประชาสัมพันธ์ ผูจ้ ดั ทำ�บัญชี ทำ�ให้
กลุ่มมีประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานมากขึ้น โดยยึดหลัก
ของการแบ่งผลประโยชน์ตามหน้าที่ของการทำ�งานเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรม เน้นการมีสว่ นร่วมของสมาชิกเป็นหลัก
และอุปสรรคของกลุ่มในด้านราคาเส้นไหมมีราคาแพงการ
แก้ไขปัญหาคือการให้ความรู้แก่กลุ่มของสมาชิกในการสั่ง
ซือ้ เส้นไหมในปริมาณมากเพือ่ เพิม่ อำ�นาจการต่อรองและได้
ราคาทีถ่ กู ลง ส่วนการตัดราคาของสมาชิกนัน้ ส่งผลต่อความ
น่าเชือ่ ถือของสินค้าแก้ไขโดยการให้ความรูใ้ ห้แก่กลุม่ ในการ
ตัง้ ราคาขายโดยยึดหลักของคุณภาพของสินค้า จะทำ�ให้เกิด
ความน่าเชื่อถือของลูกค้า ด้านราคาบรรจุภัณฑ์มีราคาสูง
สามารถแก้ไขโดยการรวมกลุม่ เพือ่ สัง่ ทำ�ในปริมาณมากจะได้
ราคาทีถ่ กู ลง ด้านจุดแข็งคือทักษะของแรงงานมีฝมี อื ประณีต
แต่กส็ ามารถเพิม่ จุดแข็งในส่วนนีใ้ ห้เพิม่ ขึน้ ได้โดยการพัฒนา
ทักษะของแรงงานทีม่ ฝี มี อื ปานกลางและส่งเสริมให้เยาวชน
รุน่ ใหม่เข้ามาสานต่อภูมปิ ญ
ั ญาการทอผ้าไหม และถ้าสมาชิก
ของกลุ่มมีการพัฒนาเครื่องมือการส่งเสริมการตลาด และ
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการโดยการยึดหลักการมีสว่ น
ร่วมของสมาชิก ยึดหลักความเป็นธรรมและมีการแบ่งปันผล
ประโยชน์อย่างชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการ
พัฒนาและรักษาคุณภาพของสินค้าให้มมี าตรฐาน และการ
พัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคแล้วจะส่ง
ผลต่อรายได้และยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของกลุม่ อันจะนำ�มาซึง่
การพัฒนาเศรษฐกิจและความกินดีอยูด่ ขี องสมาชิกของกลุม่
ผูผ้ ลิตผ้าไหมอย่างยัง่ ยืนสืบไป

อภิปรายผลการวิจยั

การศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการของกลุม่
แปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมของจังหวัดชัยภูมิ หลังการวิจยั พบว่า
ด้านการตลาดสมาชิกของกลุม่ ผูผ้ ลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมิ
มีการจัดทำ�เครื่องมือเพื่อส่งเสริมการตลาดของกลุ่ม อาทิ
นามบัตร ป้ายโฆษณา การประชาสัมพันธ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์
ส่งผลให้ยอดขายและรายได้ของกลุม่ สูงขึน้ โดยเฉลีย่ ร้อยละ
33.58 ด้านการบริหารจัดการมีการแบ่งกรอบของหน้าที่
รับผิดชอบในการทำ�งานอย่างชัดเจน ด้านการเงินมีการจด

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559

บันทึกรายรับรายจ่าย มีการจำ�แนกหมวดหมูข่ องต้นทุน การ
จำ�แนกหมวดหมู่ทำ�ให้กลุ่มสามารถคำ�นวณต้นทุนที่แท้จริง
สามารถตรวจสอบต้นทุนที่อยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง
และสามารประมาณการกำ�ไรโดยบวกเพิ่มจากต้นทุนร้อย
ละ 30-40 ด้านการผลิตมีการวางแผนการผลิตโดยการจัด
ทำ�ตารางการทำ�งานให้ชดั เจน จัดทำ�แผนแรงงาน การผลิต
ตามความต้องการของตลาด ซึง่ ส่งผลต่อการเสริมสร้างการ
พัฒนาการบริหารจัดการทำ�ให้เพิ่มประสิทธิภาพของการ
ดำ�เนินงานภาพรวมของกลุม่ ซึง่ การวิจยั ครัง้ นีส้ อดคล้องกับ
การวิจยั ของสกุล วงษ์กาฬสินธุ์ (2553) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ ง “การ
พัฒนาศักยภาพสิ่งทอชุมชนจังหวัดชัยภูมิ” โดยการวิจัย
เชิงปฏิบตั กิ ารทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วม (Participatory Action
Research) โดยใช้เครื่องมือและวิธีการดำ�เนินการวิจัยคือ
การสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดเวทีประชุม การจัดเวทีประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร การจัดอบรมปฏิบตั กิ ารการพัฒนาสร้างมูลค่า
เพิม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สง่ิ ทอชุมชน แลกเปลีย่ นและให้ขอ้
เสนอแนะ หลังการเข้ารับการฝึกอบรมพบว่า สมาชิกของ
กลุม่ แรงงานมีทกั ษะมากขึน้ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะการ
ฟอกย้อมและการให้สี การออกแบบแปรรูปผลิตภัณฑ์ การ
ทอ การบริหารจัดการกลุม่ ทีม่ รี ะบบมากขึน้ และพบว่ายอด
ขายของกลุม่ เพิม่ ขึน้ กลุม่ สามารถปรับปรุงผลิตภาพโดยคำ�
ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยโดยมีคณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑ์สงู ขึน้
มีการส่งเสริมการขาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ มีการ
เพิ่มพูนทักษะด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการมีการ
จัดทำ�แผนงานและมีเป้าหมายร่วมกัน และภาครัฐให้การ
สนับสนุนด้านเงินทุนมากขึน้ และยังสอดคล้องกับการวิจยั
ของธนิตศักดิ์ รังสิพุฒิศักดิ์ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การ
บริหารจัดการกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก ตำ�บล
สนวน อำ�เภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์” พบว่าปัญหาการ
บริหารจัดการของกลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านสนวนนอก มี
ปัญหาด้านการตลาด ขาดการประชาสัมพันธ์ แนวทาง
แก้ไขปัญหาของกลุม่ คือ เพิม่ ทักษะด้านการตลาด โดยการ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนือ่ ง จัดทำ�แผ่นพับเพือ่
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการลดต้นทุนการผลิตจาก
กระบวนการผลิต ส่วนด้านการบริหารจัดการพบว่ากลุ่ม
ขาดทักษะในการบริหารจัดการในรูปของกลุม่ แนวทางแก้ไข
ปัญหาของกลุ่มคือการจัดฝึกอบรมในการให้ความรู้ในการ
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พัฒนาการบริหารจัดการ และการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้อง
กับการวิจัยของกนกวรรณ คณากรสุขสันต์ (2553) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการแบบยั่งยืนของธุรกิจทอผ้า
ไหมยกดอกลำ�พูน” พบว่าการพัฒนาการบริหารจัดการแบบ
ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านการผลิต การตลาด และด้านการ
เงิน ด้านการผลิตกลุ่มทำ�การผลิตตามคำ�สั่งของลูกค้าและ
ตามความต้องการของตลาด ด้านการตลาดมีการส่งเสริม
การตลาดโดยการใช้ ป้ายโฆษณา และแผ่นพับ รวมทัง้ การ
ประชาสัมพันธ์ ด้านการเงินกลุม่ มีการจัดทำ�บัญชีโดยการใช้
สมุดบันทึก และการจดบัญชีโยการแยกหมวดหมู่ เพือ่ ให้เกิด
การพัฒนาการบริหารจัดการแบบยัง่ ยืน และการวิจยั ในครัง้
นีย้ งั สอดคล้องกับผลการวิจยั ของพิชติ วงศ์ค�ำ (2551) ทีไ่ ด้
ศึกษาเรือ่ ง “การบริหารจัดการทีส่ ง่ ผลต่อความเข้มแข็งของ
กลุม่ : กรณีศกึ ษากลุม่ สตรีทอผ้าไหม บ้านหนองตาไก้ ตำ�บล
หนองกง อำ�เภอนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์” จากการศึกษาพบ
ว่าการบริหารจัดการส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุม่ ปัจจัย
สำ�คัญของการบริหารจัดการคือการจัดทำ�โครงสร้างของการ
บริหารกลุม่ การมอบหมายหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก การควบคุม การตรวจสอบ และการ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างชัดเจน ส่วนความรูด้ า้ นการบริหาร
จัดการซึง่ สอดคล้องกับแนวความคิดของ วิรชั วิรชั นิภาวรรณ
(2548) ที่กล่าวว่าการบริหารจัดการ คือแนวทางหรือวิธี
การบริหารงานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
กระบวนการบริหารงานประกอบด้วย 3 ขัน้ ตอน คือ การ
คิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) การดำ�เนิน
งาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) เพือ่ ให้เกิด
การพัฒนาประเทศเพือ่ ทำ�ให้ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
การบริหารจัดการเน้นการนำ�แนวคิดการจัดการของภาค
เอกชน ด้านการมุ่งหวังผลกำ�ไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว
การตลาด การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน
และการลดขั้นตอน และสอดคล้องกับแนวความคิดของ
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2545) ทีก่ ล่าวว่าการบริหาร
จัดการ หมายถึงการกำ�หนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้ง
หลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ ให้บรรลุถงึ
เป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
หมายถึงการใช้ทรัพยากรได้คมุ้ ค่า และมีประสิทธิผล หมาย
ถึงการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติการสำ�เร็จ
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ตามแผนทีก่ �ำ หนดไว้ ดังนัน้ ผลสำ�เร็จของการบริหารจัดการ
จึงจำ�เป็นต้องมีท้งั ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลควบคู่กัน
(Griffin, 1997 : 4) และยังสอดคล้องกับแนวความคิดของ
วิจารณ์ พานิช (2540) ที่กล่าวว่า “การจัดการความรู้”
ความหมายรวมถึง การรวบรวม การจัดระบบ การจัดเก็บ
การเข้าถึงข้อมูลเพือ่ สร้างเป็นความรู้ การจัดการความรูเ้ ป็น
เรือ่ งของการเพิม่ ประสิทธิผลของต้นทุนทางปัญญา และผล
สำ�เร็จของการประยุกต์ใช้ และแนวความคิดของ วิจารณ์ พา
นิช (2546) กล่าวว่าการจัดการความรูค้ อื เครือ่ งมือเพือ่ การ
บรรลุเป้าหมายของงาน การพัฒนาคน การพัฒนาองค์กร
ไปเป็นองค์กรเรียนรู้ ซึง่ องค์ความรูท้ ช่ี ดั แจ้งอยูใ่ นรูปของตัว
หนังสือ (Explicit Knowledge) และความรูฝ้ งั ลึกอยูใ่ นสมอง
(Tacit Knowledge) ทีอ่ ยูใ่ นคน อยูใ่ นใจ อยูใ่ นสมอง และ
อยูส่ ว่ นอืน่ ๆ ของร่างกาย และยังสอดคล้องกับแนวความ
คิดของ เนตร์พณ
ั ณา ยาวิราช (2556) ทีก่ ล่าวว่าการจัดการ
ความรู้เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการจัดระบบ การค้นหา จัด
เก็บและนำ�ความรู้ท่ีมีอยู่ไปใช้ประโยชน์ การจัดการความ
รู้ในองค์กรจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบที่สำ�คัญ 3 ประการคือ คนเป็นองค์
ประกอบที่สำ�คัญ เป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นำ�ความรู้ท่ี
เกิดขึน้ ไปใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีเป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้คน
เกิดความสะดวกในการค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน ตลอด
จนนำ�ความรู้ไปใช้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว และกระบวน
ความคิดเป็นการบริหารจัดการเพือ่ นำ�ความรูจ้ ากแหล่งความ
รูต้ า่ ง ๆ ไปสูผ่ ใู้ ช้ประโยชน์ และยังสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ ประพนธ์ ผาสุกยืด (2547) ทีก่ ล่าวว่าสามารถแบ่งองค์
ประกอบของการจัดการความรูเ้ ป็น 3 ส่วนโดยเปรียบเทียบ
กับลักษณะของปลาคือ ส่วนที่ 1 ส่วนของหัวปลา ได้แก่ วิสยั
ทัศน์หรือทิศทางการจัดการความรู้ ส่วนที่ 2 ส่วนกลางลำ�ตัว
ปลา ได้แก่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน เป็นส่วนที่
ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มคี วามยินยอมพร้อมใจในการ
แบ่งปันความรูซ้ ง่ึ กันและกัน ส่วนที่ 3 ส่วนหางปลา ได้แก่
องค์ความรูท้ ส่ี ะสมไว้เป็นคลังความรูซ้ ง่ึ ต้องอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล
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ข้อเสนอแนะ

ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในการผลักดันให้เกิด
การเสริมสร้างการพัฒนาการบริหารจัดการ โดยการนำ�
เทคโนโลยีมาปรับใช้เพือ่ เพิม่ ทักษะในด้านการผลิต ซึง่ จะส่ง
ผลต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต ทักษะการพัฒนาการ
บริหารจัดการอย่างมีระบบโดยใช้เทคโนโลยี อาทิ ด้านการ
เงิน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการส่ง
เสริมในเข้าสู่แหล่งเงินทุนของกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
ผูผ้ ลิตผ้าไหมของจังหวัดชัยภูมอิ ย่างยัง่ ยืนสืบไป
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างยั่งยืนของโรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ เู มนตามแนวทางนวัตกรรมต้นแบบ ศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้งา่ ยนิด
เดียว” 3 ประเด็น คือ 1) สภาพปัญหา 2) กระบวนการตามนวัตกรรมต้นแบบ และ 3) บริบทปัญหา อุปสรรค และมาตรฐาน
การจัดการเรียนการสอนเพือ่ แก้ปญ
ั หา โดยใช้แบบสำ�รวจ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล และแบบทดสอบ ผลการวิจยั สรุป
ได้ 3 ประเด็น คือ 1) สภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นด้านดีทค่ี รูและผูเ้ รียนเห็นสอดคล้องกันในระดับมาก คือ การสอน
โดยใช้หนังสือเรียน ชุดแบบฝึก และการบ้าน ส่วนข้อคิดซึง่ ต่างกัน อาทิ การขอความร่วมมือจากผูป้ กครอง การสอนซ่อมเสริม
การแก้ปญ
ั หาเด็กรายบุคคล และการจัดแสดงผลงานการอ่าน-การเขียน โดยครูจะเห็นว่าดีระดับมากทีส่ ดุ ทุกประเด็น ขณะ
ทีน่ กั เรียนเห็นว่าดีระดับมากบางประเด็น อาทิ การใช้สอ่ื ICT และการสอนแบบบูรณาการ และพบว่าผูเ้ รียนและครูมคี วาม
กระตือรือร้น ความรับผิดชอบ การมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน และทัศนคติทด่ี ใี นการเรียนรูร้ ะดับมากทีส่ ดุ รวมทัง้ สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์ และสือ่ การเรียนรูม้ คี วามเหมาะสมในระดับดีมาก 2) กระบวนการตามนวัตกรรมต้นแบบ มี 6 ขัน้ ตอน คือ ออกคำ�
สัง่ มอบหมายหน้าที่ ครูอาสาทดสอบผูเ้ รียน แบ่งกลุม่ ผูเ้ รียนตามผลคะแนนสอบ ทำ�ตารางสอน 18 สัปดาห์ เขียนชาร์ตแผนภูมิ
และดำ�เนินการสอน และ 3) การเขียนคำ�ไทย มี 3 ปัญหา คือ การเขียนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ส่วนการอ่านคำ�ไทย
มี 4 ปัญหา คือ อ่านไม่ออกทัง้ คำ� อ่านไม่ออกบางส่วน การออกเสียงพยางค์ และอ่านเป็นคำ�อืน่
คำ�สำ�คัญ: การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้, โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ เู มน, ภาษาไทย

Abstract

The objective of this study was to examine the sustainable solution process for illiteracy of Betty
Dumen Border Patrol School, Pong District, Phayao Province. This study was based on the innovation of
Siwakarn Patoommasoot (2010). The present study reported three issues: 1) problems of the context
* งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พ.ศ. 2557
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2) sustainable solution process for Illiteracy and
3) obstacles, and effective teaching and learning
standard for the resolution. The data obtained
through several methods: survey questionnaires,
observation field notes and achievement tests.
The results revealed three important issues as
follows. 1) With regard to the problem of illiteracy
responded by teachers and students, there was
an agreement among them in “highest level” in
the item of teachers teaching the whole class not
grouping them based on their proficiency levels.
Both the teachers and the students agreed in “high
level” that the teaching activity was relied on
books, exercises, and homework. The teachers and
the students had different opinion on the request
for parent cooperation, remedial teaching, problem
solving of each student, ICT teaching media,
teaching by using source of information, integrated
teaching, learning activity from the library/book
corner, academic competition, and reading and
writing activity exhibition. For the students’ efficacy,
it was found that both the teachers and the students
had an agreement in “high level” in all aspects.
These were their enthusiasm, responsibility, class
participation, positive attitude, the suitability of
teaching and learning. The classroom was also
viewed in “high level”. 2) There were six stages of
the solution process for Illiteracy. This was started
from assigning the responsibility for teachers
involved. It was followed by testing the students
by using dictation method, grouping them based on
the scores, scheduling the 18-week teaching table,
constructing chart. Finally, the volunteer teacher
taught the students based on the four-step skills
pattern. 3)There were three problems found when
examining the problem of the context, obstacle,
as well as effective teaching and learning standard
for Thai word writing. These problems were writing
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consonant, vowel, and tonal mark. Also there were
four problems found in reading Thai word as being
unable to read the whole word, being unable to
read some part of the word, pronouncing wrong
syllable, and pronouncing wrong word.
Keywords: Illiteracy, Betty Dumen Border Patrol
School, Thai

บทนำ�

ปัญหาการเรียนการสอนสำ�คัญประการหนึง่ ทีเ่ กิด
ขึน้ กับโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ เู มน ตำ�บลผา
ช้างน้อย อำ�เภอปง จังหวัดพะเยา และยังมิอาจแก้ไขให้ลว่ ง
ลุไปได้ คือปัญหา “อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” ในรายวิชาภาษา
ไทย ซึง่ มีความซับซ้อนและโยงใยไปสูป่ ญ
ั หาอืน่ ๆ หลายกรณี
ทั้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนอนุบาลศึกษา ประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษาทัว่ ประเทศ ปัญหาการศึกษาของชาติ
โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาไทยนั้นมีมานานแล้ว อีกทั้งไม่ได้รับการแก้ไขให้ล่วง
ลุไปได้ แต่จะทวีความรุนแรงขึ้นและโยงใยไปสู่ปัญหาอื่นๆ
อีกหลายปัญหา เพราะปัญหาการเรียนการสอนภาษาไทย
มีความซับซ้อนเกินกว่าจะแก้ไขได้ดว้ ยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึ่ง
ปัจจุบนั ยังไม่มนี กั วิชาการใดกล้าทีจ่ ะยืนยันถึงผลงานหรือวิธี
การแก้ปญ
ั หาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ดว้ ยวิธกี ารใดวิธกี าร
หนึง่ แต่ศวิ กานท์ ปทุมสูติ (2554) ยืนยันว่าวิธกี าร “แจกลูก
สะกดคำ�” ของคุรเุ มธีทส่ี บื ทอดมาแต่โบราณนัน้ หากปฏิบตั ิ
ตามรูปแบบและขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วจะแก้ปัญหาดังกล่าว
ได้จริง ทว่ารูปแบบและขัน้ ตอนดังกล่าวยังมิได้มกี ารศึกษา
ตามระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการยืนยันแนวทางที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพในการแก้ปญ
ั หาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
โรงเรี ย นตำ � รวจตระเวนชายแดนเบ็ ต ตี้ ดู เ มน
ประสบปัญหาใหญ่ด้านการเรียนการสอนในรายวิชาภาษา
ไทยซึ่งผลการสอบโอ-เน็ต (O–NET-Ordinary National
Educational Test) ของนักเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์และอยู่
ในระดับตํ่ากว่าเกณฑ์มาก ด้วยเหตุท่ีการเรียนภาษาไทย
ให้มีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีน้ันผู้เรียนจะต้องอ่านออกเขียนได้อย่าง
คล่องแคล่วเสียก่อน แต่ดว้ ยสภาพพืน้ ที่ สังคม วัฒนธรรม
และชาติพันธุ์ของนักเรียนกอปรกับหลักสูตรสถานศึกษาที่
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ต้องจัดตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกำ�หนดไว้รวมกันเป็นฐาน
ให้เกิดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนจำ�นวน
หนึ่ง โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนจึงนำ�เอา
แนวทางและนวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
แก้งา่ ยนิดเดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) มาใช้ในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งก็สามารถแก้ปัญหาได้ในระดับดีเด่น
นักเรียนส่วนมากอ่านออกเขียนได้เป็นส่วนใหญ่
มหาวิทยาลัยพะเยามีปณิธานอันแน่วแน่ในการ
ดำ�เนินงานว่า “ปัญญาเพือ่ ความเข้มแข็งของชุมชน” คณะ
ศิลปศาสตร์ก็มีปณิธานดังกล่าวร่วมกับมหาวิทยาลัย จึง
มีความตระหนักในปัญหา “การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”
ในกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยของนักเรียนไทยโดยเฉพาะที่
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ เู มนเป็นอย่างยิง่ จึง
เห็นสมควรทำ�วิจยั เรือ่ ง “กระบวนการแก้ปญ
ั หาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดนเบ็ตตีด้ เู มน” เพือ่ เรียนรูแ้ ละพิสจู น์กระบวนการแก้
ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างยัง่ ยืนของโรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ เู มน ตามแนวทางนวัตกรรมต้นแบบ
“เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์
ปทุมสูติ (2554) นอกจากจะช่วยแก้ปญ
ั หาการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ของนักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ต
ตี้ดูเมนโดยตรงแล้ว สถานศึกษาอื่นสามารถนำ�ผลการวิจัย
ครั้งนี้ไปปรับประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่
ได้อนั เป็นปัญหาพืน้ ฐานในการเรียนวิชาภาษาไทยได้เช่นกัน

วัตถุประสงค์การวิจยั

เพือ่ ศึกษากระบวนการแก้ปญ
ั หาอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้อย่างยัง่ ยืนของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ ู
เมน อำ�เภอปง จังหวัดพะเยา ตามแนวทางนวัตกรรมต้นแบบ
“เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์
ปทุมสูติ (2554) ใน 3 ประเด็น ได้แก่
1. สภาพปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
2. กระบวนการตามนวัตกรรมต้นแบบแก้ปญ
ั หา
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
3. บริบทปัญหา อุปสรรค และมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ แก้ปญ
ั หาการอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างยัง่ ยืน

ขอบเขตของการวิจัย

ประกอบด้วยขอบเขตด้านพืน้ ที่ ขอบเขตด้านเวลา
และขอบเขตด้านเนือ้ หา ดังนี้
1. ขอบเขตด้านพืน้ ที่
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ เู มน ตำ�บล
ผาช้างน้อย อำ�เภอปง จังหวัดพะเยา
2. ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาในการวิจยั ครัง้ นีอ้ ยูใ่ นช่วง 1 ตุลาคม
2556 ถึง 31 ธันวาคม 2557
3. ขอบเขตด้านเนือ้ หา
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษากระบวนการแก้ปัญหา
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างยัง่ ยืนของโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดนเบ็ตตีด้ เู มน อำ�เภอปง จังหวัดพะเยา ตามแนวทาง
นวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิด
เดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) ใน 3 ประเด็น ได้แก่
		 3.1 สภาพปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
คือสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้เรื่องอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียน ครู และผูป้ กครอง
		 3.2 กระบวนการตามนวัตกรรมต้นแบบแก้
ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เป็นกระบวนการแก้ปญ
ั หา
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
เบ็ตตีด้ เู มนตามแนวทางนวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้แก้งา่ ยนิดเดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554)
		 3.3 บริบทปัญหา อุปสรรค และมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ แก้ปญ
ั หาการอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างยัง่ ยืน เป็นปัญหาทีย่ งั ปรากฏอยูห่ ลัง
จากทีโ่ รงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ เู มนดำ�เนินการ
ตามแนวทางนวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
แก้งา่ ยนิดเดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) แล้ว โดย
เน้นทีป่ ญ
ั หาภายในภาษาระดับเสียงและอักษร โดยปัญหา
ระดับเสียง คือเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของคำ�
ที่เป็นปัญหาในการอ่าน และปัญหาระดับอักษร คืออักษร
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ทเ่ี ป็นปัญหาเมือ่ เขียนประกอบ
เป็นคำ�

วิธีดำ�เนินการวิจัย

วิธดี �ำ เนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ระยะ
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการอ่านไม่ออก

236 รมยสาร
เขียนไม่ได้ของนักเรียน โดยศึกษาถึงสภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ นมุมมองของนักเรียน สภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใ้ นมุมมองของครู ศักยภาพของผูเ้ รียนโดยการประเมิน
ตนเอง และศักยภาพของผู้เรียนโดยการประเมินของครู
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยระยะนี้ ได้แก่ ครู/ผู้บริหาร และ
นักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน สังกัด
กองกำ�กับการตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 32 จำ�นวนทัง้ สิน้ 96
คน แบ่งออกเป็นครู/ผูบ้ ริหาร จำ�นวน 10 คน และนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1–6 จำ�นวน 86 คน โดยใช้แบบสำ�รวจ
สภาพปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของครู/ผู้บริหาร
และแบบสำ�รวจสภาพปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของ
นักเรียน เป็นเครือ่ งมือในการวิจยั
ระยะที่ 2 ศึกษากระบวนการตามนวัตกรรม
ต้นแบบแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพื่อค้นหา
กระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนตามแนวทางนวัตกรรม
ต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของ
ศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) ข้อมูลการวิจัยเป็นข้อมูลเชิง
คุณภาพทีเ่ ป็นข้อมูลปฐมภูมไิ ด้จากสัมภาษณ์บคุ คลทีม่ คี วาม
เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดน และผู้ดำ�เนินงานเกี่ยวกับปัญหาการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้โดยตรง และข้อมูลทุตยิ ภูมิ เป็นเอกสารรายงาน
ผลการดำ�เนินการประกอบการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยเก็บข้อมูล
ดังกล่าวโดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกข้อมูล
ระยะที่ 3 ศึกษาบริบทปัญหา อุปสรรค และ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
แก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อค้นหา
กระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียน
ตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนตามแนวทางนวัตกรรม
ต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้งา่ ยนิดเดียว” ของศิว
กานท์ ปทุมสูติ (2554) ประชากรในการวิจยั ระยะนี้ ได้แก่
นักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ เู มน ชัน้ ปีท่ี
2-6 ทีเ่ คยเข้าร่วมโครงการอ่าน คัด เขียน เรียนรูม้ งุ่ สูป่ ญ
ั ญา
ในระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555–22 มีนาคม 2556
และวันที่ 21 พฤษภาคม 2556–10 ตุลาคม 2556 และเป็น
นักเรียนทีเ่ รียนอยูต่ ามปกติในปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 35
คน โดยเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบทดสอบการเขียนคำ�

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม) 2559

ไทยสำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา และแบบทดสอบการ
อ่านคำ�ไทยสำ�หรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา

นิยามคำ�ศัพท์เฉพาะของการวิจัย

1. กระบวนการแก้ปญ
ั หาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
อย่างยัง่ ยืน หมายถึง กระบวนการแก้ปญ
ั หาอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้ของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ เู มน อำ�เภอปง
จังหวัดพะเยา
2. สภาพปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หมาย
ถึง ลักษณะปัญหาในการจัดการเรียนรูด้ า้ นการอ่านออกเขียน
ได้ของนักเรียน ครู และผูป้ กครอง
3. กระบวนการตามนวัตกรรมต้นแบบแก้ปญ
ั หา
การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ หมายถึง ขัน้ ตอนหรือวิธกี ารนำ�
นวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิด
เดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) มาใช้ในการแก้ปญ
ั หา
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
เบ็ตตีด้ เู มน อำ�เภอปง จังหวัดพะเยา
4. บริบทปัญหา อุปสรรค และมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอน หมายถึง ลักษณะของปัญหาภายใน
ภาษาระดับเสียงและอักษร โดยปัญหาระดับเสียง คือเสียง
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของคำ�ที่เป็นปัญหาในการ
อ่าน และปัญหาระดับอักษร คืออักษรพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ทเ่ี ป็นปัญหาเมือ่ เขียนประกอบเป็นคำ�
5. นวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
แก้งา่ ยนิดเดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ หมายถึง ชุดความ
รูใ้ นหนังสือเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้งา่ ยนิดเดียวของศิว
กานท์ ปทุมสูติ ในด้านเหตุแห่งปัญหา กุศโลบายแห่งการแก้
ปัญหา กระบวนการแก้ปญ
ั หาเดือนที่ 1, 2, 3, 4 การสอน
อ่านเขียนต่อยอดโครงการ รวมทัง้ ศิลปะการสอนและการวัด
ประเมินผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ชุดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างยัง่ ยืนของโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดนเบ็ตตีด้ เู มน อำ�เภอปง จังหวัดพะเยา ตามแนวทาง
นวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิด
เดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) ในด้านสภาพปัญหา
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การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กระบวนการตามนวัตกรรม
ต้นแบบแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และบริบท
ปัญหา อุปสรรค และมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพเพือ่ แก้ปญ
ั หาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่าง
ยัง่ ยืน
2. โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน
อำ�เภอปง จังหวัดพะเยา สามารถแก้ปญ
ั หาและวางแนวทาง
ป้องกันการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนได้อย่างยัง่ ยืน
3. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยามีคณะ
นักวิจัยรุ่นใหม่ท่พี ร้อมจะพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของ
กลุ่มและเฉพาะบุคคล ทั้งจะเป็นแนวทางให้นักวิจัยอื่นได้
ศึกษาและข้อคิดอันมีประโยชน์ในการวิจยั

ผลการวิจัย

ผลการวิจยั สรุปได้ 3 ประเด็น ดังนี้
1. สภาพปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ ดยแบ่งเป็นการสะท้อนความคิดเห็นจากนักเรียนและ
ครูพบระดับการให้ความคิดเห็นทีส่ อดคล้องและแตกต่างกัน
สำ�หรับข้อคิดเห็นทีส่ อดคล้องกันในการจัดกิจกรรมการเรียน
รูพ้ บว่า ครูและนักเรียนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าครู
สอนนักเรียนพร้อมกันทัง้ ชัน้ ซึง่ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ นอกจาก
นี้พบว่ากิจกรรมที่ครูจัดทำ�ให้นักเรียนในระดับมากโดยทั้ง
สองฝ่ายมีความเห็นสอดคล้อง คือ การสอนโดยใช้หนังสือ
เรียน การใช้ชุดแบบฝึก และการบ้าน สำ�หรับข้อคิดเห็นที่
ครูและนักเรียนมีความแตกต่างกันประกอบด้วยการขอความ
ร่วมมือกับผูป้ กครอง การสอนซ่อมเสริม การแก้ปญ
ั หาเด็ก
เป็นรายบุคคล การใช้สอ่ื ประเภท ICT การสอนโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ การสอนแบบบูรณาการ กิจกรรมเรียนรูจ้ ากห้องสมุด/
มุมหนังสือ กิจกรรมแข่งขัน ประกวด ชิงรางวัล และการจัด
แสดงผลงานด้านการอ่าน-การเขียน ซึ่งส่วนใหญ่ครูจะให้
ข้อคิดเห็นต่อสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมาก
ที่สุด ในขณะที่นักเรียนมีความคิดเห็นว่าได้มีโอกาสที่จะได้
ดำ�เนินกิจกรรมเหล่านี้กับครูในระดับมากในบางประเด็น
โดยประเด็นที่มีความเห็นแตกต่างอย่างชัดเจน คือการใช้
สือ่ ประเภท ICT และการสอนแบบบูรณาการ ซึง่ จะเห็นได้
ว่าครูให้ความเห็นในระดับมากทีส่ ดุ ส่วนนักเรียนเห็นว่าได้

ROMMAYASAN 237
รับกิจกรรมเหล่านีใ้ นระดับปานกลางเท่านัน้
ในด้านศักยภาพของผูเ้ รียนโดยนักเรียนประเมิน
ตนเองและครูเป็นผู้ประเมินพบว่า ครูและนักเรียนมีความ
เห็นทีส่ อดคล้องกันในทุกด้าน คือ ความกระตือรือร้น ความ
รับผิดชอบ การมีสว่ นร่วมในชัน้ เรียน และการมีทศั นคติทด่ี ี
พบว่านักเรียนมีศกั ยภาพในการเรียนรูใ้ นระดับมากทีส่ ดุ อาจ
กล่าวได้วา่ ศักยภาพและทัศนคติของผูเ้ รียนไม่ได้เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมที่
จะจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ า่ งๆ ได้ในระดับดีมาก สถานทีใ่ น
การจัดการเรียนการสอน อาทิหอ้ งเรียนมีความเหมาะสมใน
ระดับดีมาก และยังพบอีกว่าวัสดุ อุปกรณ์และสือ่ การเรียนรู้
ทีโ่ รงเรียนจัดให้กบั นักเรียนนัน้ อยูใ่ นระดับดีมาก ถือได้วา่ การ
จัดสรรงบประมาณของโรงเรียนและความเหมาะสมของสิง่
สนับสนุนการสอนไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
และการจัดการเรียนการสอนของครู
2. กระบวนการตามนวัตกรรมต้นแบบแก้ปญ
ั หา
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
กระบวนการตามนวัตกรรมต้นแบบแก้ปญ
ั หาการ
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เป็นกระบวนการแก้ปญ
ั หาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน
ตามแนวทางนวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่
ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) การ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวดำ�เนินงานโดยจัดทำ�เป็นโครงการ คือ
โครงการอ่าน คัด เขียน เรียนรูม้ งุ่ สูป่ ญ
ั ญา ครัง้ ที่ 1 โดยดำ�เนิน
การอยูใ่ นช่วง 12 พฤศจิกายน 2555–22 มีนาคม 2556 และ
โครงการอ่าน คัด เขียน เรียนรูม้ งุ่ สูป่ ญ
ั ญา ครัง้ ที่ 2 ดำ�เนินการ
อยูใ่ นช่วง 21 พฤษภาคม 2556–10 ตุลาคม 2556
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ เู มนมีขน้ั
ตอนการดำ�เนินงานตามนวัตกรรมต้นแบบแก้ปญ
ั หาการอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้ 6 ขัน้ ตอน ดังนี้
2.1 ออกคำ�สัง่ มอบหมายหน้าที่ ให้แก่ผเู้ กีย่ วข้อง
อย่างเป็นทางการ ได้แก่ ครูอาสา, ครูประจำ�ชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 1, ครูประจำ�ชัน้ อนุบาล 1 และ 2 และครูผชู้ ว่ ยนิเทศ
ติดตาม
2.2 ครูอาสาทำ�การทดสอบนักเรียน เขียนตาม
คำ�บอกจากคำ�มาตรฐาน 50 คำ� ชุดที่ 1 ตามที่ระบุไว้ใน
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นวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิด
เดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2-6 โดยการดำ�เนินงานครั้งที่ 1 ใช้คำ�
ทดสอบมาตรฐาน 50 คำ� ชุดที่ 1 และการดำ�เนินงานครัง้ ที่
2 ใช้ค�ำ ทดสอบมาตรฐาน 50 คำ� ชุดที่ 2
		 2.3 แบ่งกลุม่ นักเรียนตามผลคะแนนสอบ โดย
แบ่งจำ�นวนทีเ่ ท่าๆ กัน
		 2.4 จัดทำ�ตารางสอน 18 สัปดาห์
		 2.5 เขียนชาร์ตแผนภูมิ โดยแต่ละแผ่นให้น�ำ
พยัญชนะและสระทีจ่ ะใช้แจกลูกมาวางนำ�ด้านบนของชาร์ต
ทุกครัง้
		 2.6 ดำ�เนินการสอน โดยมีกำ�หนดการสอน
กลุม่ ละ 18 × 5 = 90 ชัว่ โมง สอนแบบบันไดทักษะ 4 ขัน้
ได้แก่ แจกลูกให้ผกู จำ� อ่านคำ�ยํา้ วิถี คัดลายมือซํา้ อีกที และ
เขียนตามคำ�บอกทุกชัว่ โมง
3. บริบทปัญหา อุปสรรค และมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้อย่างยัง่ ยืน
		 3.1 ปัญหาการเขียนคำ�ไทย ผลการทดสอบ
ในภาพรวม หากใช้เกณฑ์การเขียนได้ คือ เขียนได้ถูกต้อง
ตามหลักการเขียนคำ�ไทยสอดคล้องกับพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 กับการเขียนไม่ได้คอื ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์และไม่ตอ้ งตามพจนานุกรมฉบับข้างต้น ไม่ปรากฏ
ว่ามีค�ำ ใดทีน่ กั เรียนเขียนได้หรือเขียนไม่ได้รอ้ ยละร้อย แต่ละ
คำ�มีท้งั เขียนได้และไม่ได้ในอัตราร้อยละที่แตกต่างกัน เช่น
“กำ�ไร” เขียนไม่ได้รอ้ ยละ 42.9 เขียนได้รอ้ ยละ 57.1 “ปีต”ิ
เขียนไม่ได้รอ้ ยละ 8.6 เขียนได้รอ้ ยละ 91.4
เมือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หาการเขียนคำ�ไทยของนักเรียน
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนโดยใช้แนวคิด
เรือ่ งการเขียนตามหลักเกณฑ์ทางภาษาแล้วพบว่า ปัญหาการ
เขียนคำ�ไทยของนักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ต
ตีด้ เู มนหลังจากได้เข้าร่วมโครงการอ่าน คัด เขียน เรียนรูม้ งุ่
สูป่ ญ
ั ญา มี 3 ปัญหา คือ ปัญหาการเขียนพยัญชนะ ปัญหา
การเขียนสระ และปัญหาการเขียนวรรณยุกต์
ปัญหาการเขียนพยัญชนะของนักเรียนนัน้ มีปญั หา
ทัง้ พยัญชนะต้นกับพยัญชนะสะกดและตัวการันต์ นักเรียน
โรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีด้ เู มนมีปญ
ั หาการเขียน
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พยัญชนะทัง้ 2 ชนิด เช่น “ปีต”ิ เขียนเป็น “ตีต”ิ , “กำ�ไร”
เขียนเป็น “รำ�ไร”
ปัญหาการเขียนสระ นักเรียนมีปญ
ั หาการเขียนรูป
สระเดีย่ วทีเ่ ป็นปัญหา จำ�นวน 11 เสียง คือ - ,ิ เ-ะ, เ-, แ-ะ,
แ-, -ื, -ะ, -ุ, โ-ะ, โ-, -อ โดยแต่ละเสียงจะเขียนเป็นรูปสระอืน่
ทีม่ รี ปู ใกล้เคียงกัน เขียนประสมรูปสระไม่ถกู ต้อง หรือเขียน
ตามเสียงในภาษาพูดทีต่ นเองออกเสียง สระประสมมีปญ
ั หา
อยู่ 2 เสียง ได้แก่ เ-ียะ, เ-ีย และ เ-ือ ลักษณะทีผ่ ดิ คือนำ�เอา
สัญลักษณ์ในระบบอักษรไทยมาประกอบเป็นรูปสระไม่ถูก
ต้อง อาจเพราะจำ�ผิด เข้าใจผิด หรือเดาสุม่
ปัญหาการเขียนวรรณยุกต์ ลักษณะของปัญหา
เช่น ใส่รปู วรรณยุกต์ในคำ�ทีม่ เี สียงสามัญ หรือใช้วรรณยุกต์
ผิดรูป ไม่ตรงกับหลักการเขียนคำ�ในภาษาไทย ทั้งนี้อาจ
เพราะนักเรียนเขียนตามเสียงที่ได้ยิน เข้าใจเอาเองเช่นนั้น
หรือเพราะเดาสุม่ รายละเอียดการใช้รปู วรรณยุกต์ไม่ถกู ต้อง
		 3.2 ปัญหาการอ่านคำ�ไทย ผลการทดสอบ
ในภาพรวม หากใช้เกณฑ์การอ่านได้ คือ เขียนได้ถูกต้อง
ตามหลักการอ่านคำ�ไทยสอดคล้องกับพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 กับการอ่านไม่ได้คอื ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์และไม่ตอ้ งตามพจนานุกรมฉบับข้างต้น ไม่ปรากฏ
ว่ามีค�ำ ใดทีน่ กั เรียนอ่านได้หรืออ่านไม่ได้รอ้ ยละร้อย แต่ละ
คำ�มีทง้ั อ่านได้และไม่ได้ในอัตราร้อยทีแ่ ตกต่างกัน เช่น “โอ้
ละเห่” อ่านไม่ได้รอ้ ยละ 32.4 อ่านได้รอ้ ยละ 67.3, “ระเกะ
ระกะ” อ่านไม่ได้รอ้ ยละ 41.2 อ่านได้รอ้ ยละ 58.5
ปัญหาการอ่านคำ�ไทยนัน้ สรุปได้ 4 ปัญหา
			 3.2.1 ปัญหาการอ่านไม่ออกทัง้ คำ� มีค�ำ ไทย
จำ�นวน 12 คำ� ทีน่ กั เรียนอ่านไม่ออก คือไม่รวู้ า่ จะอ่านออก
เสียงอย่างไร เช่น ระเกะระกะ, สวรรค์, วิญญาณ, แวววาว,
เอกลักษณ์
			 3.2.2 ปั ญ หาการอ่ า นไม่ อ อกบางส่ ว น
นักเรียนจะมีปญ
ั หาการอ่านออกเสียงทัง้ 3 ประเภท คือ
				 1) ปัญหาทีพ่ ยัญชนะ เช่น พยัญชนะต้น
เดีย่ ว คำ�ว่า “เชีย่ วชาญ” อ่านเป็น “เซีย่ วซาน”, “โฉ่งฉ่าง”
อ่านเป็น “โส่งส่าง”, “ปรับปรุง” อ่านเป็น “ปับปุง”
				 2) ปัญหาทีส่ ระ คือออกเสียงสระ -ิ, เ-ะ,
เ-, -ะ, -า, โ-, เ-ะ เป็นสระอืน่ เช่น “เว็บเพจ” อ่านเป็น “แว๊บ
เพด, แวบแพด”, “ระเกะระกะ” อ่านเป็น “ระเกะระเกาะ”
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				 3) ปัญหาทีว่ รรณยุกต์ คือ / - / -่, โท
/-ì/ -้, ตรี /- / -๊ โดยจะอ่านออกเสียงไม่ตรงตามเสียงใน
หลักภาษา เช่น “โอ้ละเห่” อ่านเป็น “โอ้ละเห, โอละเห่”,
“โพล้เพล้” อ่านเป็น “โพล่เผล้”
			 3.2.3 ปัญหาการออกเสียงระดับพยางค์ พบ
ปัญหา 3 ลักษณะ ได้แก่
				 1) ไม่ออกเสียงพยางค์ เช่น “เอกลักษณ์”
อ่านเป็น “เอกลัก”
				 2) ออกเสียงเกินพยางค์ เช่น “นิพพาน”
อ่านเป็น “นิบพะพาน, นิพะพาน”
				 3) ออกเสียงเรียงพยางค์ เช่น “อพยพ”
ออกเสียงเป็น “อะพะยบ”
			 3.2.4 ปั ญ หาการอ่ า นเป็ น คำ � อื่ น เช่ น
นิพพาน อ่านเป็น นินจา หรือ นิทาน

อภิปรายผลการวิจยั

โครงการวิจยั นีแ้ บ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยผูว้ จิ ยั
นำ�เสนอผลการวิจยั ไปตามระยะการวิจยั ทัง้ 3 ระยะนัน้ และ
แต่ละระยะก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ยอ่ ยของการวิจยั ทีว่ าง
ไว้ 3 ข้อ วัตถุประสงค์ยอ่ ยข้อหนึง่ คือหนึง่ ประเด็นการวิจยั ทีม่ ี
สมมุตฐิ านการวิจยั รองรับ เมือ่ ลงมือเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลจนกระทั่งได้ผลการวิจัยนั้น ปรากฏว่าผลการวิจัยดัง
กล่าวสอดคล้องหรือเป็นไปตามสมมุตฐิ านการวิจยั ทีว่ างไว้
ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น โดยได้ศกึ ษาทัง้ ข้อมูล
ด้านบริบททางสังคมซึ่งพบว่าโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชาย
แดนเบ็ตตี้ดูเมนตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ประชาชนมีฐานะ
ยากจน อันเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของณรงค์ อุย้ นอง และคนอืน่ ๆ (2544)
นอกจากนีภ้ าษาถิน่ ทีป่ ระชาชนใช้อยูม่ โี ครงสร้างทางภาษา
หน่วยคำ�และหน่วยเสียงทีม่ พี น้ื ฐานมาจากภาษาเมีย่ น ระบบ
เสียงวรรณยุกต์ในภาษาเมีย่ นมีถงึ 6 เสียง (สุภาพร ผลิพฒ
ั น์,
2550) ต่างจากโครงสร้างภาษา หน่วยคำ� และหน่วยเสียง
ของภาษาไทย
การศึ ก ษาปั ญ หาอ่ า นไม่ อ อกเขี ย นไม่ ไ ด้ ข อง
นักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนครั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้นวัตกรรมต้นแบบของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554)
เป็นแนวทางในการค้นหาปัญหา โดยพิจารณาร่วมกับหลัก
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การเขียนการอ่านคำ�ไทย และมาตรฐานการเรียนรูว้ ชิ าภาษา
ไทย (เปรมจิต ชนะวงศ์, 2538, สอางค์ ดำ�เนินสวัสดิ,์ 2545,
บุญลักษณ์ เอีย่ มสำ�อาง. 2545, ประเทือง คล้ายสุบรรณ์.
2537 และเอกฉัท จารุเมธีชน, 2537) พบว่า
1. สภาพปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า ครูให้ความสำ�คัญต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมาก ( = 4.01) กลุ่ม
ประชากรเด็กนักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ต
ตี้ดูเมน ให้ความเห็นสอดคล้องในกิจกรรมการสอนโดย
ใช้หนังสือเรียน การใช้ชุดแบบฝึก และการบ้านครูนำ�มา
ปฏิบัติกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย สำ�หรับข้อคิดเห็นที่ครู
และนักเรียนมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือการใช้ส่อื
ประเภท ICT และการสอนแบบบูรณาการ ทัง้ นีส้ เุ มธ นิยม
ธรรม (2544) ศึกษาเรื่องเกณฑ์มาตรฐานสื่อการเรียนการ
สอนของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน ได้ให้ความเห็นไว้
ว่าครูโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนจะมีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เตรียมสือ่ และการวัดผลประเมินผลอย่าง
สมํา่ เสมอ แต่ใช้สอ่ื กันค่อนข้างน้อยมาก
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการศึกษากระบวนการ
ตามนวัตกรรมต้นแบบแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554)
ผลการทดสอบโดยใช้นวัตกรรมมีกลุม่ ตัวอย่างที่
ผ่านการทดสอบ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ไม่ผา่ น 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.0 ผูว้ จิ ยั ได้ตง้ั ข้อสังเกตว่า กลุม่ ตัวอย่างมี
ความสนใจทีจ่ ะเรียนดีมาก มีความอยากเรียนรู้ กลุม่ ตัวอย่าง
มีพฒ
ั นาการดีขน้ึ ตามลำ�ดับ ( = 18.18) เริม่ สะกดได้และเริม่
อ่านได้ และกลุม่ ตัวอย่างมีทกั ษะการเรียนทีด่ ขี น้ึ และเขียน
ตามคำ�บอกในเนือ้ หาทีเ่ รียนในแต่ละชัว่ โมงได้ถกู ต้องมากขึน้
ทัง้ นีอ้ าจเป็นผลจากการทีค่ รูมกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เตรียมสื่อและการวัดผลประเมินผลอย่างสมํ่าเสมอ
หรือมีวธิ กี ารสอนแบบบูรณาการ สุเมธ นิยมธรรม (2544)
ได้ศึกษาไว้ อย่างไรก็ตามการศึกษาพบปัญหา/ข้อขัดข้อง
จากการดำ�เนินงานระยะที่ 1 คือวิธีการสอนที่ใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างมีข้อจำ�กัดด้านเนื้อหาในการสอนค่อนข้างมากเมื่อ
เทียบกับกำ�หนดเวลาสอนไม่เพียงพอสำ�หรับผู้เรียน โดย
เฉพาะนักเรียนกลุม่ ช้า ทำ�ให้เกินเวลาชัว่ โมงการสอนวิชาอืน่
นอกจากนีไ้ ม่สามารถดำ�เนินกิจกรรมการเรียนได้อย่างต่อเนือ่ ง
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เพราะนักเรียนขาดเรียน ส่วนอุปสรรคจากปัญหาอืน่ ๆ ของ
กลุม่ ตัวอย่าง เช่น เปล่งเสียงพยัญชนะ ร จ ไม่ได้ อ่านออก
เสียงบางมาตราไม่ชดั เจน น่าจะมีสาเหตุมาจากการใช้ภาษาถิน่
(ภาษาเมี่ยน) ของกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะโครงสร้างทาง
ภาษาต่างจากภาษาไทย (สุภาพร ผลิพฒ
ั น์, 2550) นอกจาก
นี้ ปัญหาทีพ่ บในกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเขียนการ
อ่านภาษาไทย ได้แก่ ความจำ� การเขียนช้า สมาธิสั้น และ
ผูป้ กครองไม่ใส่ใจการเรียนของบุตร เป็นต้น
จากการวิจัยในระยะที่ 3 ที่ศึกษาบริบทปัญหา
อุ ป สรรค และมาตรฐานการจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพเพือ่ แก้ปญ
ั หาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างยัง่ ยืน
เป็นการศึกษาว่าหลังจากทีโ่ รงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
เบ็ตตีด้ เู มน ดำ�เนินโครงการตามแนวทางนวัตกรรมต้นแบบ
“เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์
ปทุมสูติ (2554) จากดำ�เนินโครงการครัง้ ที่ 1 ในภาพรวม
นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 92.11 ไม่ผา่ นร้อยละ 7.89 ส่วน
การดำ�เนินโครงการครัง้ ที่ 2 นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 82.61
และสอบไม่ผา่ นร้อยละ 17.39 เมือ่ ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยเลือก
คำ�จากบัญชีค�ำ พืน้ ฐานทีใ่ ช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ของกระทรวงศึกษาธิการ (2556) มา
จัดทำ�เป็นเครือ่ งมือเก็บข้อมูลปัญหาการอ่านการเขียน พบ
ว่าในด้านการเขียน นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6, 5, 4, 3
เขียนได้ถกู ต้องคิดเป็นร้อยละ 55.53, 43.22, 49.60, 41.51
ตามลำ�ดับ ในภาพรวมนักเรียนสามารถเขียนคำ�ไทยได้ถกู ต้อง
คิดเป็นร้อยละ 48.09
จากการสังเกตปัญหาการเขียนและการอ่านคำ�
ของนักเรียน พยัญชนะต้นเดีย่ วทีเ่ ป็นปัญหาร่วมกันทัง้ การ
เขียนและการอ่าน มี 2 หน่วยเสียง คือ /ช/ และ /ร/ ส่วน
พยัญชนะต้นคูท่ ม่ี ปี ญ
ั หาร่วมกันมี 3 คือ /ปร/, /พล/, /กว/
หน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่มีปัญหาเฉพาะการเขียน มี 10
หน่วยเสียง คือ /ป, ก, พ, ค, บ, ฟ, ส, ห, ล, ย/ และหน่วย
เสียงพยัญชนะคูท่ ม่ี ปี ญ
ั หามี 2 หน่วยเสียง คือ /ขล, ขว/ ส่วน
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เฉพาะกับการอ่านนัน้ คือการอ่านออกเสียง
พยัญชนะต้นคู่ คือ /ปร, กล, พล, กว/ โดยจะออกเสียงเป็น
พยัญชนะต้นเดีย่ วแทน ส่วนพยัญชนะสะกดทีม่ ปี ญ
ั หาคือ /
ก/, /ต/, /ง/, /น/, /ม/, /ว/ ลักษณะปัญหาทีพ่ บ คือไม่ออก
เสียงนัน้ และออกเสียงเป็นเสียงพยัญชนะอืน่ ๆ เมือ่ พิจารณา
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กับงานวิจยั ระบบเสียงภาษาเมีย่ นของสุภาพร ผลิพฒ
ั น์ (2550)
เป็นภาษาแม่ของนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนตำ�รวจ
ตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนนั้นพบว่า หน่วยเสียง /ร/ จะ
ไม่มใี นภาษาเมีย่ น จึงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการเขียนและ
อ่านคำ�ทีป่ ระสมด้วยเสียงดังกล่าวในภาษาไทย
การสำ�รวจโดยใช้แบบทดสอบการเขียนและการ
อ่านคำ�ไทยตามนวัตกรรม “เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้
ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) จำ�นวน 53 คำ�
พบค่าเฉลีย่ ร้อยละของคำ�ทีเ่ ขียนได้ถกู ต้อง = 51.92 และค่า
เฉลีย่ ร้อยละของคำ�ทีเ่ ขียนไม่ได้ = 48.08 และหากคำ�นวณ
ตามชัน้ เรียนของกลุม่ ตัวอย่างพบว่า ค่าเฉลีย่ ร้อยละของกลุม่
ตัวอย่างทีเ่ ขียนคำ�ไทยได้ถกู ต้องในชัน้ ประถมปีท่ี 3 มีเพียง
ร้อยละ 40.0 ขณะทีค่ า่ เฉลีย่ ร้อยละของกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ขียน
คำ�ไทยได้ถกู ต้องในชัน้ ประถมปีท่ี 6 = 55.57 อธิบายได้วา่
เป็นเพราะพัฒนาการของนักเรียนทีโ่ ตกว่าจะต้องพัฒนาขึน้
เพือ่ เลือ่ นชัน้ เรียน และเมือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หาการเขียนคำ�ไทย
ของกลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้แนวคิดเรือ่ งการเขียนตามหลักเกณฑ์
ทางภาษาแล้วพบว่า เป็นปัญหาด้านการเขียนพยัญชนะ สระ
และวรรณยุกต์ อาจสรุปได้วา่ เป็นผลมาจากหลักการเขียนคำ�
ไทยมีวธิ กี ารประสมตัวพยัญชนะกับตัวสระ โดยการนำ�เอาตัว
พยัญชนะกับตัวสระมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นพยางค์หรือ
คำ� อาจมีการเติมวรรณยุกต์ และมีตำ�แหน่งการวางแต่ละ
ตัวอักษรแน่นอนตายตัว เช่นวางไว้ดา้ นหน้าบ้าง กลางบ้าง
หรือหลังบ้าง (สอางค์ ดำ�เนินสวัสดิ,์ 2545)
ปัญหาการอ่านคำ�ไทย ผลการทดสอบเพือ่ ค้นหา
ปัญหาการอ่านคำ�ไทยของนักเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวน
ชายแดนเบ็ตตีด้ เู มนโดยทดสอบการอ่านคำ�ไทยจำ�นวน 30 คำ�
ในกลุม่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3-6 จำ�นวน 34 คน ใน
ภาพรวมพบว่า ค่าเฉลีย่ ร้อยละโดยรวมของคำ�ต้นแบบตาม
นวัตกรรมของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554) รวม 30 คำ� ทีก่ ลุม่
ตัวอย่างอ่านได้ถูกต้องและอ่านไม่ได้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละของ
คำ�ที่อ่านได้ถูกต้อง = 70.59 และค่าเฉลี่ยของคำ�ที่อ่านไม่
ได้ = 29.41
ปัญหาการออกเสียงสระเดีย่ ว 7 สระ คือ -ิ, เ-ะ,
เ-, -ะ, -า, โ-, เ-ะ โดยจะออกเสียงเป็นสระอืน่ และสระประสม
ทีม่ ปี ญ
ั หา 1 เสียง คือ -ว โดยจะออกเสียงเป็นสระ -า กับ
โ- ปัญหาดังกล่าวอาจเกิดจากนักเรียนเขียนตามเสียงทีไ่ ด้ยนิ
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และเข้าใจ การได้ยนิ และเข้าใจนัน้ อาจไม่ถกู ต้อง เพราะสระ
ในภาษาไทยมีทง้ั สระลดรูป และเปลีย่ นรูป
กระบวนการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
อย่างยั่งยืนของโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน
นี้ สถานศึกษาที่ประสบปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่
ได้สามารถนำ�ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติการแก้ปัญหาได้เป็น
อย่างดี แต่ก็ควรตระหนักว่าโรงเรียนแต่และแห่งมีปริบท
แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนที่จะใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาอ่านไม่
ออกเขียนไม่ได้ตามแนวนวัตกรรมต้นแบบ “เด็กอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้แก้งา่ ยนิดเดียว” ของศิวกานท์ ปทุมสูติ (2554)
ควรได้มกี ารศึกษาปริบทของโรงเรียนให้รอบด้านและเข้าใจ
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เป็นอย่างดีกอ่ น หากมีประเด็นทีไ่ ม่เหมาะสมกับปริบทของ
โรงเรียน ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสาระย่อยให้สอดคล้อง
กับสภาพของโรงเรียน ก็จะเกิดประโยชน์ผลทีด่ กี ว่า และควร
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการใช้นวัตกรรมต้นแบบ
“เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว” ของศิวกานท์
ปทุมสูติ (2554) กับนวัตกรรมการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ลักษณะอื่นๆ ตลอดจนควรศึกษาความพึงพอใจ
ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการใช้นวัตกรรม ได้แก่ นักเรียนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ ครูผสู้ อนในโครงการ ครูผเู้ กีย่ วข้อง ครูในโรงเรียน
ผูบ้ ริหาร ผูป้ กครอง และชุมชนด้วย
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บทปริทัศน์หนังสือ
(Book Review)

สุภาพร คงศิริรัตน์. (2557). โลกทัศน์ของคนลาว
จากภาษิตลาว. พิษณุโลก : ดาวเงินการพิมพ์.

ภาษิตลาว : ความงาม คุณค่า และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Laotian Proverb: Beauty, Value and Cultural Diversity
พิพัฒน์ ประเสริฐสังข์ / Phiphat Prasertsang 1
1

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Program of Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University

บทน�ำ

“โลกทัศน์ของคนลาวจากภาษิตลาว” เป็นชื่อหนังสือที่ได้กลั่นกรองจนตกผลึกจากผลงานการวิจัยของ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ โดยหนังสือเล่มนี้เป็นผลงานทางวิชาการอีกเล่มหนึ่งที่สะท้อน เชื่อมโยงโลกทัศน์
ของคนลาวผ่านภูมิปัญญาที่เป็นมรดกทางสังคมวัฒนธรรม (ภาษิตลาว) อีกทั้งยังเป็นส่วนที่คอยหนุนเสริม แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ข้ามพรมแดนสังคมวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ทั้งผู้อ่านและผู้เขียน
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผลิตออกมาประจวบเหมาะกับกระแสธารแห่งความคลั่งในสังคมประชาคมอาเซียน
กล่าวคือถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท�ำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งก็เปรียบเสมือนกับเราได้เรียนรู้วิถีผู้คนเพื่อนบ้านฝั่งซ้ายแม่นํ้า
โขงอย่างถ่องแท้ โดยไม่ตอ้ งปักธงทิวรายรอบอาณาบริเวณส่วนราชการให้เหมือนกับเราเข้าใจเขาเหล่านัน้ อย่างดีแล้ว ผูเ้ ขียน
บทความปริทัศน์หนังสือฉบับนี้มีความเห็นส่วนตัวว่า ถ้าใครที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างน้อยก็จะมีองค์ความรู้ เปิดมุมมอง
เปิดโลกทัศน์ เห็นความน่ารัก นํ้าใสใจจริงของผู้คนฝั่งซ้ายแม่นํ้าโขงผ่านภาษิตลาวอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจาก
อดีตสู่ปัจจุบัน
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หนังสือเล่มนี้ผู้แต่งคือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนือ้ หาในหนังสือได้กลัน่ กรองมาจากงานวิจยั ภายใต้แผนงานวิจยั โลกทัศน์ของอาเซียน
จากภาษิตซึง่ ได้รบั ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการพิมพ์ครัง้ นีเ้ ป็นการพิมพ์ครัง้ แรก จ�ำนวน 200 เล่ม ปีทพี่ มิ พ์
พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 225 หน้า โดยใช้กระดาษถนอมสายตาตลอดทั้งเนื้อหา ส่วนปกนั้นออกแบบได้ค่อนข้างลงตัว เรียบง่าย
และสื่อความหมายได้ชัดเจน ปกหน้าปรากฏภาพเป็นพระธาตุหลวงเวียงจันทน์ และพื้นหลังเป็นแผนที่ประเทศลาว ส่วน
ปกหลังเป็นภาพดอกจ�ำปาลาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจ�ำชาติลาว พิมพ์ที่ดาวเงินการพิมพ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
หนังสือเล่มนีเ้ ป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั จึงท�ำให้การแบ่งบทในบางส่วนคล้ายกับการแบ่งบทในงานวิจยั ซึง่ เนือ้ หาแบ่งออก
เป็น 6 บทดังต่อไปนี้
บทที่ 1 บทน�ำ เนื้อหากล่าวถึงความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขอบเขตข้อมูล ข้อตกลงเบื้อง
ต้น นิยามศัพท์เฉพาะ กรอบแนวคิดทีใ่ ช้ในการวิจยั สมมุตฐิ านในการวิจยั ความส�ำคัญของการวิจยั และวิธดี �ำเนินการศึกษา
บทที่ 2 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เนื้อหากล่าวถึงลักษณะทางกายภาพของ
สปป.ลาว ไม่วา่ จะเป็น ทีต่ งั้ อาณาเขต ภูมอิ ากาศ สังคม ประชากร ศาสนา การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ บริเวณทีต่ ดิ ต่อ
กับประเทศไทย และประวัติศาสตร์ลาว
บทที่ 3 โลกทัศน์ต่อมนุษย์ เป็นบทวิเคราะห์ที่น�ำเสนอโลกทัศน์ของผู้คนใน สปป.ลาว ที่มีต่อมนุษย์ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ โลกทัศน์ต่อบุคคลตามสภาพของเพศ โลกทัศน์ต่อบุคคลตามสภาพของวัย โลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อครอบครัวและ
เครือญาติ โลกทัศน์ต่อชาติตระกูลและวงศ์ตระกูล โลกทัศน์ต่อการแต่งงาน โลกทัศน์ต่อการด�ำเนินชีวิต โลกทัศน์ต่อชื่อ
เสียง เกียรติยศและศักดิ์ศรี โลกทัศน์ต่อจิตใจ อารมณ์ และความรู้สึกของมนุษย์ โลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อการศึกษา ความรู้
และสติปัญญา โลกทัศน์ต่อเศรษฐกิจ โลกทัศน์ที่มีต่อบุคคลในสังคม และโลกทัศน์ต่อชาติบ้านเมือง
บทที่ 4 เป็นบทวิเคราะห์ที่น�ำเสนอโลกทัศน์ของผู้คนใน สปป.ลาว ที่มีต่อธรรมชาติ ตามประเด็นดังต่อไปนี้
ธรรมชาติคือวิถีชีวิต ธรรมชาติเป็นแหล่งทรัพยากร ธรรมชาติมีความสมดุลในตัวเอง และ มนุษย์คือผู้ท�ำลายธรรมชาติ
บทที่ 5 เป็นบทวิเคราะห์ที่น�ำเสนอโลกทัศน์ของผู้คนใน สปป.ลาว ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ ตามประเด็นดังต่อไป
นี้ โลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อศาสนา โลกทัศน์ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ และโลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อวัฒนธรรม
บทที่ 6 เป็นบทสรุปและอภิปรายผล

ความเป็นมาชาติลาวกับการน�ำเสนอข้อมูลที่หลากหลาย

การน�ำเสนอประวัตศิ าสตร์หลายแง่มมุ ของผูเ้ ขียนท�ำให้หนังสือเล่มนี้ น่าสนใจในประเด็นของประวัตศิ าสตร์ การ
อพยพ ตั้งถิ่นฐาน เป็นอีกแหล่งข้อมูลที่ผู้สนใจจะได้รับความรู้และเกิดการเปรียบเทียบประเด็นประวัติศาสตร์ในมุมมองที่
แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ผ่านพงศาวดาร ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่าและต�ำนาน ซึ่งผู้เขียนได้แบ่งการน�ำ
เสนอภาพทางประวัติศาสตร์ออกเป็น 4 ยุค
ยุคแรกคือ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในการน�ำเสนอข้อมูลในยุคนี้เป็นการน�ำเสนอข้อมูลที่หลายแง่มุม ทั้ง
ประวัติศาสตร์ผ่านพงศาวดาร ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่าและต�ำนาน
ยุคทีส่ อง ยุคอาณาจักรล้านช้าง เป็นการน�ำเสนอภาพประวัตศิ าสตร์ผา่ นงานเขียนนักวิชาการซึง่ มีการอ้างอิงตาม
หลักวิชา ในยุคนี้การน�ำเสนอภาพประวัติศาสตร์ผ่านต�ำนานและเรื่องเล่าไม่ปรากฏ ในช่วงนี้เป็นการน�ำเสนอการสถาปนา
อาณาจักร รวบรวมผู้คนขึ้นอย่างเป็นทางการ และมีความยิ่งใหญ่รุ่งเรืองในยุคของเจ้าฟ้างุ้มตลอดจนย้ายราชธานีของล้าน
ช้างไปทีเ่ วียงจันทน์ และเกิดความขัดแย้งภายในราชอาณาจักรจนน�ำไปสูก่ ารแบ่งแยกราชอาณาจักรออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ราชอาณาจักรหลวงพระบาง ราชอาณาจักรเวียงจันทน์ และราชอาณาจักรจ�ำปาศักดิ์ เหตุการณ์นี้ท�ำให้ราชอาณาจักรล้าน
ช้างอ่อนก�ำลังลงเป็นอย่างมาก จนในที่สุดก็ตกเป็นเมืองขึ้นของสยามนานถึง 114 ปี
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ยุคที่สาม ยุคอาณานิคม ค.ศ. 1893 – 1954 ลาวตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสได้กดขี่ข่มเหงและขูดรีด
ภาษีลาวยิ่งกว่าเมื่อครั้งสยามปกครอง ซึ่งฝรั่งเศสเป็นผู้ดูแลแขวงและก�ำหนดให้เจ้าเมืองส่งส่วยและแรงงานไปใช้ในกิจการ
ต่างๆ ของฝรั่งเศส เมื่อปลดแอกจากฝรั่งเศสได้ ลาวได้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศเกี่ยวกับการปกครองของสองขั้ว
อ�ำนาจระหว่างฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาเหตุการณ์นี้ท�ำให้ประเทศลาวหยุดพัฒนาไปชั่วระยะหนึ่ง
ยุ ค ที่ สี่ ยุ ค จิ น ตนาการใหม่ หลั ง จากการต่ อ สู ้ ภ ายในประเทศสิ้ น สุ ด ลง ผลก็ คื อ ฝ่ า ยซ้ า ยเป็ น ผู ้ ช นะใน
สงครามกลางเมืองท�ำให้ลาวเปลีย่ นแปลงระบอบการปกครองเป็นแบบสังคมนิยมภายใต้อ�ำนาจเด็ดขาดของพรรคประชาชน
ปฏิวตั ลิ าว หลังจากที่ สปป.ลาว ใช้การปกครองแบบสังคมนิยมมาสักพักก็ตอ้ งเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ จนในทีส่ ดุ ทาง
รัฐบาลได้ตัดสินใจน�ำนโยบายจินตนาการใหม่ (New Economic Mechanism : N E M) มาใช้เพื่อพัฒนาประเทศ
ก่อนประวัติศาสตร์ : ก่อก�ำเนิดชาติผ่านเรื่องเล่า
ในยุ ค นี้ ผู ้ เขี ย นพยายามน�ำเสนอเหตุ ผ ลทางประวั ติ ศ าสตร์ เ กี่ ย วกั บ การก่ อ ก�ำเนิ ด ชาติ ล าวไว้ ห ลายแง่ มุ ม
ทั้งประวัติศาสตร์ ต�ำนาน และเรื่องเล่า สิ่งเหล่านี้จึงเป็นประเด็นส�ำคัญที่เห็นว่าควรแก่การหยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง เนื่องจาก
ในยุคนี้ปรากฏภาพการน�ำเสนอประวัติศาสตร์ผ่านต�ำนานและเรื่องเล่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนระบบคิดของผู้คนในยุคนั้นว่า
เป็นอย่างไร และสังคมมีการปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติหรือสิ่งเหนือธรรมอยู่เนืองๆ ท�ำให้เกิดเรื่องเล่าในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้
ปริทัศน์จะน�ำเสนอดังต่อไปนี้
หนังสือ “โหวห้าน” หรือต�ำนาน “น่านม่าน สีม่านอี้” เล่มที่ 86 ของจีนบันทึกไว้ว่า ในอดีตมีหญิงคนหนึ่งชื่อ
“ชาอี้” อาศัยอยู่บริเวณภูลานชานหรือภูอ้ายลาว นางมีอาชีพหาปลา ต่อมามีท่อนไม้ท่อนหนึ่งลอยมาเกี่ยวขาของนาง ไม่
นานนักนางจึงตั้งท้อง หลังจากนั้นสิบเดือน นางได้คลอดลูกชายสิบคน จากนั้นท่อนไม้ที่เคยลอยมาเกี่ยวขานางได้จมหาย
ไปและปรากฏอีกครั้งเมื่อนางออกหาปลาพร้อมลูกชาย ท่อนไม้ได้กลายเป็นพญานาคแล้วถามถึงลูกชายทั้งสิบคน ลูกชาย
เก้าคนตกใจวิ่งหนีไป แต่ลูกชายคนสุดท้องหนีไม่ทันจึงถูกพญานาคผู้เป็นพ่อพาขึ้นนั่งบนหลังพร้อมตั้งชื่อให้ว่า “ท้าวเก้า
หลง” หรือ “ท้าวกาหลง” เมื่อเด็กชายทั้งสิบคนเติบใหญ่ขึ้น “ท้าวกาหลง” ได้รับการยกย่องเป็นเจ้า จากนั้นชายหนุ่มทั้ง
สิบคนได้แต่งงานแล้วแยกย้ายไปปกครองหัวเมืองต่างๆ และได้สืบเชื้อสายลูกหลานเรื่อยมา
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า เรื่องเล่าพยายามที่จะน�ำเสนอวิธีหรือระบบคิดของผู้คนในแถบนั้นว่า การก่อ
ก�ำเนิดสืบเชือ้ สายของผูค้ นนัน้ ไม่ได้เกิดมาอย่างโดดๆ หากแต่มกี ารปฏิสมั พันธ์กบั ธรรมชาติ ความเชือ่ ดัง้ เดิมทีม่ อี ยูข่ องผูค้ น
ในละแวกนั้น กล่าวคือ ในยุคนี้ความคิดของผู้คนยังยึดโยงอยู่กับความเชื่อดั้งเดิมผ่านรูปสัญลักษณ์ “พญานาค” นาคนั้น
เป็นสัญญะ การให้นํ้า ความอุดมสมบูรณ์ ผู้คนจะขยายเผ่าพันธุ์ในที่แห่งนั้นจะต้องสมบูรณ์เหมาะสมแก่การด�ำรงชีพ หรือ
อีกนัยหนึง่ ทีเ่ รือ่ งเล่าพยายามจะบอกก็คอื ผูค้ นในแถบบริเวณนีเ้ ป็นพีน่ อ้ งกัน สืบเชือ้ สายมาจากนาคตัวเดียวกัน อีกประเด็น
ที่จะต้องให้ความส�ำคัญคือ นาคนั้น อาจจะไม่ได้หมายถึงพญานาคที่ผู้คนนับถือในปัจจุบันว่าศักด์สิทธ์ มีอิทธิฤทธิ์ต่างๆ
นานา แต่นาคอาจหมายถึง ชนเผ่าพื้นเมืองในแถบนั้นที่ได้มีการผสมผสานกันไป จนท�ำให้เกิดเชื้อสายของคนพื้นเมือง รวม
กลุ่ม เป็นแบบแผนสังคมและวัฒนธรรมที่หนาแน่นขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสุจิตต์ วงษ์เทศ กล่าวว่า “นาค (Naga) อยู่ในภาษา
ตระกูลอินโด-ยุโรป มีรากเดิมมาจากค�ำว่านอค (Nog) แปลว่าเปลือย, แก้ผ้า แล้วภาษาอังกฤษรับมาใช้ว่า Naked เป็นอัน
รู้แล้วว่านาคไม่ใช่ค�ำไทย-ลาว และไม่ใช่ค�ำมอญ-เขมร แต่ทั้งตระกูลไทย-ลาว กับมอญ-เขมร รับมาใช้ในความหมายว่างู
เพราะงูเป็นสัตว์เปลือยไม่มีขนปกปิด แล้วสร้างจินตนาการเพิ่มเติมต่อมาว่าหัวหน้างูทั้งหลายคือพญานาค มีถิ่นที่อยู่ใต้ดิน
เรียกบาดาล เมือ่ นาค มาจากนอค หมายถึงเปลือยหรือแก้ผา้ ต่อมาจึงเป็นค�ำของพวกมีวฒ
ั นธรรมสูงกว่าทีร่ จู้ กั ทอผ้านุง่ ห่ม
แล้ว ใช้เรียกพวกมีวัฒนธรรมตํ่ากว่า คือยังไม่รู้จักทอผ้านุ่งห่ม ยังเป็นคนเปลือย หรือคนแก้ผ้า อย่างดีก็เอาใบไม้มามัดผูก
เป็นเครือ่ งนุง่ ห่ม ดังนิทานก�ำเนิดรัฐฟูนนั ในอุษาคเนย์ทตี่ ระกูลพราหมณ์ (โกณฑัญญะ) มาทางทะเล แล้วปราบปรามชนเผ่า
พื้นเมืองที่มีหัวหน้าเป็นผู้หญิง เอกสารจีนเรียกนางลิวเย่ แปลว่านางใบมะพร้าวคือไม่นุ่งผ้า แต่เอาใบมะพร้าวมาห่อหุ้ม
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ร่างกายเท่านั้น”
ความเชื่อดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลในยุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างไม่ขาดสายดังที่พงศาวดารล้านช้างได้กล่าวว่า
“มีฤาษีสองตนเดินทางมาถึงบริเวณที่แห่งนี้ซึ่งเป็นเมืองของพระยายักษ์แต่เดิม เพื่อเทศนาสั่งสอนภูตผีปีศาจ งู และนาค
ที่บริเวณนี้ และภายหลังได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ที่บริเวณนี้”
จากเรือ่ งเล่าทีก่ ล่าวมานีส้ ะท้อนให้เห็นการะปะทะระหว่างพุทธกับผี (ความเชือ่ ดัง้ เดิมของคนพืน้ เมือง) ในระยะ
แรกนั้นพุทธศาสนาเข้ามาในดินแดนแถบนี้ยังไม่เป็นที่ยอมรับนักจึงท�ำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ต่อรองระหว่างพุทธกับผีอยู่
เนืองๆ แต่สดุ ท้ายคนพืน้ เมืองในแถบนีก้ น็ อบน้อมรับเอาพุทธศาสนาเข้ามาอยูใ่ นจิตใจแต่กย็ งั คงมีกลิน่ อายความเชือ้ ดัง้ เดิม
ปรากฏอยู่เพราะมันได้หยั่งรากฝั่งลึกลงไปในระบบคิด จิตใจ และวิถีประชา ดังค�ำกล่าวที่ว่า “พุทธ กับ ผี ประนีประนอม”
เห็นได้จากพิธกี รรมหลายๆ อย่างในทางพุทธศาสนาทีม่ กี ารต่อรองทางอ�ำนาจผสมผสานกับความเชือ่ ดัง้ เดิมอยูบ่ อ่ ยครัง้ สิง่
เหล่านี้ล้วนท�ำให้เห็นระบบคิด ความเชื่อของผู้คนจนก่อเป็นรูปร่างทางประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลายจนกลาย
เป็นโครงสร้างทางสังคมในปัจจุบัน
ยุคราชอาณาจักรล้านช้าง : มุมมองที่ปรากฏภาพเพียงด้านเดียว
ในประเด็นนี้ ผู้แต่งหนังสือได้พยายามอธิบายปูพื้นภูมิหลังของชนชาติลาวตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ยุคราช
อาณาจักร ยุคอาณานิคม จนถึงยุคจินตนาการใหม่ ซึ่งผู้ปริทัศน์เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน�ำเสนอความเป็นมาของขน
ชาติผ่านประวัติศาสตร์ พงศาวดาร ต�ำนานและเรื่องเล่า เพื่อเป็นภูมิรู้ในเบื้องต้นก่อนที่จะท�ำความเข้าใจในโลกทัศน์ของ
ผูค้ นผ่านภาษิตลาว แต่ประเด็นค�ำถามทีผ่ ปู้ ริทศั น์ยงั ไม่สนิทใจก็คอื เรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร์ระหว่างชาติในยุคอาณาจักร
ล้านช้างกับสยามที่มีค่อนข้างจะเป็นช่วงที่ไม่น่าภิรมย์มากนักเพราะเหตุผลในการปกครองในสมัยนั้น ผู้ที่เข็มแข็งเท่านั้นถึง
จะสามารถควบคุม ปกครองอาณาจักรอืน่ ๆ ให้อยูใ่ ต้อาณัตไิ ด้ ซึง่ ผูแ้ ต่งหนังสือเล่มนีไ้ ด้น�ำเสนอประเด็นดังกล่าวโดยใช้ขอ้ มูล
ของนักวิชาการประเทศไทย กล่าวคือในยุคนี้ประเด็นที่ส�ำคัญที่ยังคงเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างไม่ขาดสายของผู้รู้ทั้ง
สองฝั่งแม่นํ้าโขง เห็นจะหนีไม่พ้นประเด็นเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นองค์ประกันของสยามในยุคนั้น จนกระทั่งราช
อาณาจักรสยามมีการผลัดแผ่นดินจากรัชกาลที่ 2 เป็นรัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2369 และเกิดการต่อรองทางอ�ำนาจระหว่าง
สยามและราชอาณาจักรลาวจนเกิดเป็นสงครามเจ้าอนุวงศ์ มาถึงประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเห็นควรว่าควรจะน�ำ
เสนอข้อมูลหลายๆ ด้านทัง้ จากนักวิชาการจากประเทศไทย และนักวิชาการจาก สปป.ลาว เพือ่ ให้เกิดการเปรียบเทียบแลก
เปลี่ยนความรู้จนน�ำไปสู่ข้อสรุปร่วมกันในอนาคต กล่าวคือในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการผลัดแผ่นดิน จากรัชกาลที่ 2 เป็น
รัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2369 มีใจความว่า “เจ้าอนุวงศ์ได้รวมก�ำลังพลกับเจ้าราชบุตรโย้แห่งจ�ำปาสักยกมาตีสยาม ครั้นเจ้า
อนุวงศ์ยกพลมาถึงนครราชสีมาแล้วเห็นว่า ไม่อาจตีสยามได้ชนะจึงเผาเมืองนครราชสีมาและกวาดต้อนเชลยกลับไป” จาก
ตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าเป็นหยิบยกข้อมูลเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สงครามเจ้าอนุวงศ์เพียงด้านเดียว (จาก
นักวิชาการประเทศไทย) ท�ำให้เหมือนกับว่าเจ้าอนุวงศ์ก่อกบฏ ยกทัพมาตีสยาม ผู้ปริทัศน์พยายามจะน�ำเสนอก็คือควร
เขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ให้กลางๆ หยิบยกข้อมูลที่หลากหลายทั้งข้อมูลของนักวิชาการไทย และ
นักวิชาการจาก สปป.ลาว ซึ่งข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ก็คือ หนังสือสัมมนาปะหวัดสาดลาว “ตามฮอยเจ้าอนุวง” โดย
คะนะพาสาวันนะคะดีและมะนุดสาด มะหาวิทะยาไลแห่งซาด ทั้งนี้เพื่อท�ำให้ประเด็นดังกล่าวที่ค้างคาใจของผู้คนสองฝั่ง
โขงได้ลดแรงเสียดทานและหาข้อสรุปร่วมกันอย่างประนีประนอมต่อไป
ภาพสะท้อนทางสังคมในภาษิตลาว : ความงาม คุณค่า ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ในประเด็นนีผ้ ปู้ ริทศั น์ได้น�ำเสนอคุณค่าของหนังสือเล่มนีผ้ า่ นบทปริทศั น์ซงึ่ แบ่งเป็น 3 หัวข้อใหญ่ๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ภาพสะท้อนโลกทัศน์คนลาวต่อผู้คน
2. ภาพสะท้อนโลกทัศน์ต่อธรรมชาติ
3. ภาพสะท้อนโลกทัศน์ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ
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ภาษิตลาว : ภาพสะท้อนโลกทัศน์ต่อผู้คน
ใบบทนี้เป็นบทวิเคราะห์ซึ่งแตกต่างจากบทน�ำข้างต้นที่ผู้เขียนได้น�ำเสนอภูมิหลังเกี่ยวกับ สปป.ลาว ทั้ง
ประวัตศิ าสตร์ การเมือง รวมไปถึงผูค้ นเพือ่ เป็นการท�ำความเข้าใจบริบทสังคมวัฒนธรรมความเป็นมาของ สปป.ลาว ในบท
ที่ผู้แต่งได้น�ำเสนอโลกทัศน์ของคนลาวที่สะท้อนสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลและสังคมจากภาษิต คนลาวมีโลกทัศน์ต่อมนุษย์
ในด้านต่างๆ ได้แก่ โลกทัศน์ตอ่ บุคคลตามสภาพของเพศ โลกทัศน์ตอ่ บุคคลตามสภาพวัย โลกทัศน์ตอ่ ระบบครอบครัวและ
เครือญาติ โลกทัศน์ตอ่ ชาติตระกูลและวงศ์ตระกูล โลกทัศน์ตอ่ การแต่งงาน โลกทัศน์ตอ่ การด�ำเนินชีวติ โลกทัศน์ตอ่ เกียรติยศ
และศักดิ์ศรี โลกทัศน์ต่อจิตใจ อารมณ์และความรู้สึก โลกทัศน์ต่อการศึกษา โลกทัศน์ต่อเศรษฐกิจ โลกทัศน์ต่อบุคคลใน
สังคม และโลกทัศน์ต่อชาติบ้านเมือง
โลกทัศน์ต่อบุคคลตามสภาพของเพศ จากประเด็นนี้ผู้แต่งได้วิเคราะห์และน�ำเสนอว่าคนลาวมีโลกทัศน์ที่ว่า
ผูห้ ญิงต้องมีความงามพร้อมทัง้ กายและใจ ต้องรักนวลสงวนตัว มีความขยันหมัน่ เพียร รูจ้ กั งานบ้านงานเรือน รูจ้ กั ระมัดระวัง
กิริยา และต้องมีคู่ครอง โลกทัศน์ดังกล่าวเป็นผลมาจาก “ฮีตและคอง” เป็นกรอบของจารีตประเพณีที่อยู่ในวิถีประชาของ
คนลาวมาอย่างยาวนาน และเป็นตัวก�ำหนดบทบาทหน้าทีข่ องบุคคลในสังคม จากโลกทัศน์ขา้ งต้นทีก่ ล่าวมามีประเด็นความ
เห็นทีส่ อดคล้องและมองว่าสิง่ ทีผ่ คู้ นถือปฏิบตั ติ ามฮีตคองนัน้ เปรียบเสมือนกรอบประเพณีอนั ดีงามทีค่ วรค่าแก่การปฏิบตั ิ
ตาม และโดยมากคนลาวมีลักษณะนิสัยอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอิทธิพลและความส�ำคัญของฮีตคองยัง
มีอิทธิพลต่อหญิงลาวในปัจจุบัน โดยเปรียบเสมือนเบ้าหลอมความดีงามผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ถูกน�ำมา
ประกอบสร้างและผลิตซํ้าในรูปแบบของค�ำกลอน ภาษิต คติสอนใจ โดยผู้ที่มีบทบาทอบรมสั่งสอนเริ่มตั้งแต่ บ้าน ผู้อาวุโส
วัด และโรงเรียน จนกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมที่จะต้องประพฤติและปฏิบัติ และประเด็นหนึ่งที่ส�ำคัญและบ่งบอกอัต
ลักษณ์ของผู้หญิงลาวก็คือโลกทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงที่ต้องมีคู่ครอง ทั้งนี้เนื่องจากบริบทสังคมในอดีตนั้นไม่เอื้อต่อผู้หญิง
ผู้หญิงจะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจต้องอาศัยผู้ชายเข้ามาช่วยสร้างฐานะครอบครัว
โลกทัศน์ที่มีต่อเพศชายนั้น พบว่า คนลาวยกย่องผู้ชายที่มีความเป็นลูกผู้ชาย และมีความรู้ความสามารถ โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นทหารรับใช้ชาติด้วยการผ่านสมรภูมิรบมาแล้ว เป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นลูกผู้ชายอย่างแท้จริง
ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์ของ สปป.ลาวที่มักตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น
สยามในยุคราชอาณาจักร ฝรัง่ ในยุคของการล่าอาณานิคม และยุคสงครามกลางเมืองระหว่างค่ายเสรีนยิ มทีม่ สี หรัฐอเมริกา
ให้การสนับสนุนกับค่ายคอมมิวนิสต์ทมี่ จี นี และเวียดนามให้การสนับสนุน จากเหตุผลทางประวัตศิ าสตร์ดงั กล่าวท�ำให้ผคู้ น
ให้ความส�ำคัญและกล้าที่จะแสดงออกในทางรักชาติ ต้องการปลดแอกจากมหาอ�ำนาจต่างๆ เหล่านี้ ด้วยการเป็นทหารรับ
ใช้ชาติบ้านเมือง
โลกทัศน์ต่อบุคคลตามสภาพของวัย ผู้แต่งได้น�ำเสนอโลกทัศน์ต่อผู้อาวุโส และโลกทัศน์ต่อเด็ก พบว่า คนลาว
ให้ความเคารพยกย่องผู้อาวุโส เพราะเป็นผู้ผ่านโลกมานาน จึงมีความรู้และประสบการณ์ชีวิตมาก แต่ท้ังนี้ผู้อาวุโสต้อง
ประพฤติตัวให้น่านับถือด้วย ส่วนโลกทัศน์เกี่ยวกับเด็กพบว่า คนลาวมีทัศนะว่าเด็กอายุยังน้อยจึงมีประสบการณ์ชีวิตและ
ความรูน้ อ้ ยกว่าผูใ้ หญ่ ดังนัน้ เด็กจึงควรมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่อวดเก่งถือดี แต่อย่างไรก็ตามภาษิตสะท้อนโลกทัศน์ของ
คนลาวที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม กล่าวคือ ผู้ใหญ่สามารถยอมรับความสามารถของเด็กได้ หากเด็กมีความรู้ความ
สามารถ ผู้ใหญ่ยินดีที่จะลดบทบาทของตนลงมาเป็นผู้ตาม
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามองว่ากระแสโลกาภิวัตน์มีบทบาทท�ำให้แนวคิดแนวปฏิบัติของคนในสังคม
เปลี่ยนไปจากเดิม โลกหมุนเร็วขึ้น ถ้าเราไม่ก้าวตามคงไม่ส่งผลดีสังคมและประเทศชาติ แต่ถึงอย่างไรก็ดีองค์ความรู้
ภูมิปัญญาดั้งเดิมใช่ว่าจะละทิ้ง หากใช้เป็นแนวทางแล้วปรับประยุกต์ให้เข้าในสภาพปัจจุบันก็จะก่อเกิดประโยชน์ได้เช่น
เดียวกัน ดังค�ำกล่าวที่ว่า อนุรักษ์ของเดิม เพิ่มของใหม่ เชิดชูไว้ซึ่งภูมิปัญญา นอกจากนี้ประเด็นที่ว่าผู้ใหญ่สามารถยอมรับ
ความเห็นของเด็ก อาจมาจากสาเหตุกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคม แต่อีกเหตุผลที่ละทิ้งไม่ได้ก็
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คือ น่าจะเป็นผลมาจากระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมทีเ่ น้นความเสมอภาค เท่าเทียมกัน จึงให้ความส�ำคัญกับคนหนุม่
สาว ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐธรรมนูญของ สปป.ลาวก�ำหนดให้ องค์กรเยาวชนลาว เป็นหนึ่งในองค์กรทางการเมืองโดยมี
เป้าหมายเพื่อบ่มเพาะให้เยาวชนเป็นผู้น�ำในการสร้างระบบสังคมนิยม
โลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อครอบครัวและเครือญาติ ผู้แต่งได้น�ำเสนอโลกทัศน์ในประเด็นดังต่อไปนี้ โลกทัศน์ต่อ
ครอบครัว โลกทัศน์ต่อภรรยา โลกทัศน์ต่อสามี โลกทัศน์ต่อสามีและภรรยา โลกทัศน์ต่อบุพการี โลกทัศน์ต่อลูก โลกทัศน์
ต่อหลาน และโลกทัศน์ต่อญาติพี่น้อง ในส่วนของโลกทัศน์ต่อครอบครัวพบว่า ผู้แต่งได้น�ำเสนอภาพเกี่ยวกับครอบครัวมี
ความส�ำคัญต่อชีวติ ของคนลาว ครอบครัวเป็นทีร่ วมแห่งความรักความผูกพัน เป็นทีร่ วมความสุขขัน้ พืน้ ฐานของชีวติ มนุษย์
ดังนัน้ บุคคลในครอบครัวจึงมีความส�ำคัญต่อคนลาวอย่างยิง่ หากคนใดคนหนึง่ ในครอบครัวได้รบั ความเดือดร้อน สมาชิกทุก
คนในครอบครัวก็พลอยเดือดร้อนไปด้วย จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นสะท้อนวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องผูค้ นด้านสังคมและครอบครัว
ของคนลาวทีม่ ลี กั ษณะเป็นครอบครัวใหญ่ มีความใกล้ชดิ สนิทสนมนับถือกันเป็นญาติพนี่ อ้ ง ให้ความเคารพตามล�ำดับอาวุโส
มีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
ส่วนโลกทัศน์ทบี่ คุ คลมีตอ่ ภรรยา พบว่า คนลาวมีทศั นะว่าคุณค่าของการเป็นภรรยาทีด่ ี คือ การมีความประพฤติ
ดี ทั้งนี้เพราะภรรยามีบทบาทส�ำคัญอย่างยิ่งภายในครอบครัวไม่แพ้สามี กล่าวคือ มีหน้าที่บริหารจัดการภายในครอบครัว
และเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จของสามีทั้งด้านครอบครัวและหน้าที่การงาน ภรรยาจึงต้องขยัน ฉลาดรอบรู้
อดทน รักษาความลับของครับครัว มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อญาติพี่น้องของสามี ให้ก�ำเนิดทายาทแก่สามี และที่ส�ำคัญคือ ต้อง
พยายามธ�ำรงรักษาสถานภาพของครอบครัวให้คงอยูเ่ พือ่ ไม่ให้เกิดการหย่าร้างและหากมีการหย่าร้างมักได้รบั ค�ำต�ำหนิจาก
สังคม ทัง้ นีผ้ แู้ ต่งพยายามน�ำเสนอบทบาททีย่ อ้ นแย้งกับพฤติกรรมของภรรยาในอดีตกับสังคมปัจจุบนั ว่า จากอดีตสังคมมัก
ต�ำหนิหญิงที่หย่าร้างแต่ปัจจุบันภาษิตลาวสะท้อนภาพหญิงยุคใหม่ว่า สังคมมีแนวโน้มที่จะเข้าใจและยอมรับผู้หญิงที่ผ่าน
การหย่าร้างมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสภาพสังคมลาวเปลี่ยนไป บทบาทของแม่หญิงลาวมิได้ถูกจ�ำกัดเฉพาะการดูแล
ครอบครัวอย่างในอดีตทีผ่ า่ นมา แต่ตอ้ งเข้ามามีบทบาทต่อเศรษฐกิจครอบครัว และยังมีบทบาททางสังคมและทางการเมือง
อีกด้วย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากกระแสโลกาภิวตั น์เข้ามามีบทบาทในสังคมลาวจึงท�ำให้โครงสร้างทางสังคมก็หมุนเปลีย่ นไปตามกระแส
โลก อีกเหตุผลหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแนวคิดในสังคมก็คือการปกครองระบอบสังคมนิยมที่ให้ความเสมอภาคเท่า
เทียมกันระหว่างชายและหญิง ท�ำให้โลกทัศน์เกี่ยวกับการไม่ยอมรับผู้หญิงที่ผ่านการหย่าร้างเริ่มเปลี่ยนไป อีกเหตุผลหนึ่ง
คือการหนุนเสริมในแนวคิดนี้ก็คือในยุคจินตนาการใหม่ พ.ศ. 2529 ท�ำให้ระบบความคิดเดิมเริ่มลดบทบาทลง กล่าวคือ
ลาวใช้นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศแบบทุนนิยม รัฐบาลลาวได้เน้นนโยบายเกี่ยวกับแม่หญิงลาวที่ต้องทั้งเก่งและ
สวย กล่าวคือ มีความเก่งในแง่ความรูค้ วามสามารถในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ ในขณะเดียวกันก็มคี วามสวยจาก
การแต่งกายแบบลาว กิริยามารยาทสุภาพอ่อนหวานเพื่อเปิดรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งมีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจ
ของลาว ซึ่งเหตุผลดังกล่าวเพียงพอที่จะท�ำให้อัตลักษณ์ของแม่หญิงลาวเปลี่ยนไปตามการปฏิสัมพันธ์ในสังคมปัจจุบัน
ส่วนโลกทัศน์ต่อสามี ผู้แต่งได้น�ำเสนอว่า คนลาวมีทัศนะว่าผู้ที่เป็นสามีต้องท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นผู้สืบวงศ์
สกุล ต้องมีความซือ่ สัตย์ตอ่ ภรรยา หมัน่ อบรมสัง่ สอนภรรยา มีจติ ใจเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ และต้องหนักแน่น จากแนวคิดดังกล่าว
เป็นโลกทัศน์ทผี่ สมผสานระหว่างระบบคิดดัง้ เดิมทีผ่ ชู้ ายเป็นใหญ่ในครอบครัว และระบบคิดของระบอบการปกครองแบบ
สังคมนิยมที่เน้นความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเท่าเทียมกันเรื่องความซื่อสัตย์ต่อกันระหว่างสามี
ภรรยา ด้วยวิธคี ดิ แบบสังคมนิยมนีท้ �ำให้อตั ลักษณ์ของผูช้ ายเปลีย่ นไปจากจารีตเดิมซึง่ เป็นสังคมเกษตรกรรมผูช้ ายเป็นใหญ่
ในครอบครัว มักมีภรรยาหลายคนเพื่ออาศัยเป็นแรงงานการผลิต
ส่วนโลกทัศน์ที่บุคคลมีต่อลูกหลานนั้นพบว่าคนลาวให้ความส�ำคัญกับลูกหลานเกือบจะเท่าๆ กันในฐานะของ
การเป็นทายาทผูส้ บื สกุล ส่วนฐานะอืน่ นัน้ จะมุง่ มาทีล่ กู มากว่าเพราะมีความใกล้ชดิ ลูกจึงเป็นสมบัตอิ นั ลาํ้ ค่าของพ่อแม่ ใน
ขณะเดียวกัน คนลาวมองว่าแม้จะรักลูกมากเพียงใด แต่ก็ไม่ควรตามใจลูกในทางที่ผิด ดังนั้นลูกจึงต้องกตัญญูเชื่อฟังพ่อแม่
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ส่วนโลกทัศน์ที่มีต่อบุพพการีพบว่า ผู้แต่งน�ำเสนอโลกทัศน์ด้านนี้ว่า คนลาวมองว่าความรักและบุญคุณของพ่อแม่ยิ่งใหญ่
เหนืออื่นใด พ่อแม่เป็นบุคคลที่ควรเคารพอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกันพ่อแม่ก็ต้องอบรมสั่งสอนลูก คนลาวถือว่าพ่อแม่เป็นครู
ของลูก ซึ่งโลกทัศน์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับหลักสากลที่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษามักปฏิบัติเหมือนกัน ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า
โลกทัศน์ของคนลาวทีม่ ตี อ่ ญาติพนี่ อ้ งมีอตั ลักษณ์ทเี่ ด่นชัด กล่าวคือ คนลาวให้ความส�ำคัญกับพีน่ อ้ งและเครือญาติเป็นอย่าง
ยิ่ง และที่ส�ำคัญคือ คนลาวตระหนักว่าความสัมพันธ์ฉันพี่น้องต้องรักษาให้คงอยู่เสมอ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาสอดคล้องกับ
โลกทัศน์ที่คนลาวมีต่อครอบครัวที่มองว่าครอบครัวส�ำคัญยิ่งต่อคนลาว
โลกทัศน์ของคนลาวต่อการด�ำเนินชีวิต ภาพสะท้อนจากภาษิตลาวบ่งชี้ว่า โลกทัศน์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้บุคคล
สามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็นปกติสขุ และไม่เป็นภาระให้บคุ คลรอบข้างตลอดจนสังคม ทัง้ นีเ้ ป็นทีน่ า่ สังเกตว่า
คนลาวให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินชีวิตที่สร้างคุณค่าให้กับตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น คุณค่าจากการท�ำงาน
คุณค่าจากการท�ำตัวให้เป็นประโยชน์ โครงสร้างทางสังคมด้านการด�ำเนินชีวิตนี้ผู้ปริทัศน์มองว่าระบอบการปกครองแบบ
สังคมนิยมนั้นมีส่วนในการก�ำหนดอัตลักษณ์ของคนลาวอย่างมาก กล่าวคือ ระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมของลาวที่
เน้นการท�ำงานเพือ่ สาธารณประโยชน์ ซึง่ สมาชิกในสังคมทุกองค์กรทัง้ ระดับหมูบ่ า้ นและระดับแขวง จะมีการออกไปบ�ำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เป็นประจ�ำ
โลกทัศน์ต่อการศึกษา ภาพสะท้อนจากภาษิตลาวบ่งชี้ว่า คนลาวให้ความส�ำคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษา
เพราะ การศึกษาท�ำให้มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ช่วยให้มีชีวิตที่ดีขึ้น บุคคลจึงต้องมีความบากบั่นพากเพียรใน
การศึกษา ให้มีความรู้จริงจนเชี่ยวชาญและต้องรู้ให้รอบ ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่วนโลกทัศน์เกี่ยวกับความรู้นั้น คนลาวมี
ทัศนะว่า ความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นเครื่องจ�ำแนกความแตกต่างระหว่างคนกับสัตว์ แต่ความรู้ต้องมีคุณธรรมก�ำกับด้วย
ส่วนโลกทัศน์เกีย่ วกับสติปญ
ั ญาสะท้อนว่า คนลาวยกย่องคนทีม่ สี ติปญ
ั ญาเพราะคนมีปญ
ั ญาจะไม่มวี นั อับจนทัง้ ทรัพย์และ
ปัญญา ทั้งนี้โลกทัศน์เกี่ยวกับคุณค่าของการศึกษาและความรู้นั้น เป็นผลมาจากที่พรรครัฐเป็นผู้ก�ำหนดกรอบนโยบาย
ทางการศึกษาเล็งเห็นความส�ำคัญและก�ำหนดอัตลักษณ์ของคนลาวให้รู้หนังสือเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อมูลของ สปป.ลาวว่า นับตั้งแต่ได้รับเอกราช ปี พ.ศ. 2518 ประชากรลาวที่ไม่รู้หนังสือมีถึงร้อยละ 90 ทั้งนี้
รัฐบาลจึงก�ำหนดให้การศึกษาเป็นยุทธศาสตร์หลักที่ส�ำคัญในระดับต้นๆ ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าโลกทัศน์ของคนลาวด้าน
การศึกษาเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐเป็นผู้ก�ำหนดอัตลักษณ์ด้านการศึกษาของคนลาวให้มีความเปลี่ยนแปลงจากอดีต
โลกทัศน์ตอ่ เศรษฐกิจ ผูแ้ ต่งได้น�ำเสนอว่า คนลาวให้ความส�ำคัญกับเศรษฐกิจว่ามีความส�ำคัญต่อชีวติ ท�ำให้เป็น
ที่ยอมรับของคนในสังคม คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีท�ำอะไรก็น่ายกย่อง อย่างไรก็ตามในภาษิตลาวยังมีโลกทัศน์ที่ย้อน
แย้งกับข้อมูลข้างตนอยู่บ้าง กล่าวคือ คนลาวมีทัศนะว่าคนรวยมักไม่มีความสุขที่แท้จริงในชีวิตเพราะต้องอยู่อย่าง
หวาดระแวง หลงใหลในทรัพย์ ห่วงสมบัติ อีกทั้งยังหาคนจริงใจเป็นเพื่อนได้ยาก เพราะคนส่วนมากที่เข้ามาล้วนหวังผล
ประโยชน์ คนลาวมีทัศนะว่า คนจนมักไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับคนรวย แม้แต่ญาติพี่
น้องก็ไม่ยอมรับ แต่ในขณะเดียวกันคนลาวก็มีทัศนะที่ว่า ความจนไม่ใช่สิ่งเลวร้าย เพราะช่วยท�ำให้คนเรารู้คุณค่าของชีวิต
และเอาความจนเป็นบทเรียนในการสร้างฐานะตน ส่วนโลกทัศน์ต่ออาชีพนั้นพบว่า คนลาวมีโลกทัศน์ว่าอาชีพพนักงานรัฐ
การ เป็นอาชีพที่มั่นคงและมีเกียรติ จึงเป็นอาชีพที่ปรารถนาของคนลาว รองลงมาคืออาชีพชาวนามีศักดิ์ศรีมากกว่าพ่อค้า
ส่วนโลกทัศน์เกี่ยวกับอาชีพค้าขายพบว่า คนลาวมีทัศนะคติที่ไม่ดีกับอาชีพนี้ โดยมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่ซื่อตรง ต้องคอย
โกหกอยูต่ ลอดเวลา จากข้างต้นผูป้ ริทศั น์มคี วามเห็นว่า ความหลากหลายของฐานะทางสังคมของผูค้ นเป็นตัวก�ำหนดความ
คิด โลกทัศน์ ซึง่ สะท้อนผ่านภาษิตลาวท�ำให้เห็นโครงสร้างทางสังคมของผูค้ นทีม่ อี ทิ ธิพลก�ำหนดโลกทัศน์ตอ่ เศรษฐกิจ อาชีพ
และความมั่งคงในชีวิตที่หลากหลายของผู้คนในสังคมลาว
โลกทัศน์ของคนลาวต่อผูน้ �ำหรือผูป้ กครอง พบว่า ผูน้ �ำเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับประเทศเพราะเป็นหน้าตาและปกป้อง
ประเทศจากการรุกรานของศัตรู ทัง้ นีผ้ นู้ �ำสูงสุดควรมีเพียงคนเดียวเท่านัน้ แต่ตอ้ งไม่ใช้อ�ำนาจโดยปราศจากความชอบธรรม
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ผูน้ �ำหรือผูป้ กครองต้องเป็นคนทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ มีภาวะผูน้ �ำ มีความใจกว้าง และต้องรูจ้ กั วางตัวให้เหมาะสม นอกจาก
นี้ผู้น�ำหรือผู้ปกครองต้องมีความรัก ความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมือง ต้องเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติและของ
ประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องเคารพใน “ฮีตบ้านคองเมือง” โลกทัศน์เกี่ยวกับผู้ปกครองนี้
เป็นผลมาจากการน�ำขนบประเพณีแบบจารีตในอดีต คือ “ฮีต คอง” มาผสานหลอมรวมกับภูมหิ ลังด้านการเมืองการปกครอง
ของลาว เนื่องจากฮีตคองเปรียบเสมือนกรอบแนวคิดทางสังคมที่เป็นบรรทัดฐานที่อยู่คู่กับสังคมลาวมายาวนาน มีอิทธิพล
ต่อคนลาว ดังนั้นฮีตคองจึงเป็นเครื่องมือในการปกครอง ก�ำหนดบทบาทพฤติกรรมของผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครองให้อยู่
ในความชอบธรรมอันจะส่งผลดีต่อชาติบ้านเมือง
ส่วนโลกทัศน์ที่คนลาวมีต่อชาติพันธุ์ต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า คนลาวมีทัศนะว่า ฮ่อ เป็นคนที่ไม่มีความจริงใจ
เป็นบุคคลอันตราย โลกทัศน์ดงั กล่าวเชือ่ มโยงกับประวัตศิ าสตร์ของลาวในอดีตทีเ่ วียงจันทน์เคยถูกฮ่อตีแตก แม้แต่พระธาตุ
หลวงก็ถูกเผาท�ำลาย ส่วนโลกทัศน์ที่คนลาวมีต่อคนไทยพบว่า คนลาวมีทัศนะว่า คนไทยมักข่มเหงรังแกคนลาว ทัศนะดัง
กล่าวนี้เป็นผลมาจากประวัติศาสตร์ของทั้งสองชาติที่มีร่วมกันอย่างขมขื่น เมื่อครั้งยุคราชอาณาจักรที่สยามปกครองลาว
แล้วเกิดสงครามเจ้าอนุวงศ์ คนลาวยกย่องเจ้าอนุวงศ์เป็นวีรกษัตริย์ เพราะสามารถสู้และกล้าที่จะปลดแอกจากสยาม ผล
จากสงครามครั้งนั้นเวียงจันทน์ถูกเผาท�ำลายกลายเป็นเมืองร้าง ส่วนโลกทัศน์ต่อชาติพันธุ์อื่นๆ ได้แก่ ญวน และชาติตะวัน
ตก ซึ่งคนลาวมองว่าชาติพันธุ์ต่างๆ เหล่านี้ได้ผลัดเปลี่ยนเข้ามายึดครองประเทศของตน ทั้งนี้สรุปได้ว่า โลกทัศน์ของคน
ลาวต่อกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ นั้นล้วนสืบเนื่องมาจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น ลาวมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เป็นผู้
ท�ำให้ผู้คน ประเทศชาติ มีบาดแผลและเจ็บปวด
โลกทัศน์ต่อชาติบ้านเมือง พบว่า คนลาวให้ความส�ำคัญกับชาติและบ้านเมืองของตนเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ คน
ลาวมีโลกทัศน์ที่ว่า คนลาวทุกคนไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าใดเชื้อสายใดก็ตามทั้งที่อยู่บนผืนแผ่นดินลาวและที่กระจายไปอยู่ดิน
แดนอื่น ล้วนเป็นพี่น้องชาติเดียวกันเพราะสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน คือขุนบรม ทั้งนี้การที่คนลาวมีโลกทัศน์
เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายมาจากที่เดียวกันก็เนื่องมาจาก ชนเผ่าใน สปป.ลาว มีหลากหลายเผ่า หลากหลายชาติพันธุ์ พรรค
รัฐจึงพยายามที่สลายความรู้สึกที่แตกต่างทางชาติพันธุ์ให้หล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวผ่านต�ำนานและเรื่องเล่า “ขุนบรม”
ภาษิตลาว : ภาพสะท้อนโลกทัศน์ต่อธรรมชาติ
คนลาวมีโลกทัศน์ว่า ธรรมชาติคือวิถีชีวิตของมนุษย์ ธรรมชาติคือแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติมี
ความสมดุลอยู่ในตัว ทั้งนี้เนื่องจาก สปป.ลาว เป็นสังคมเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ คนลาวจึงรู้จักสังเกตธรรมชาติ
และน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมนับแต่อดีต จึงมองธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมรอบตัวล้วนเป็นส่วนหนึง่
ของวิถีชีวิตของคนลาว
ดังที่ปรากฏข้างต้น ผู้ปริทัศน์ได้มีแนวคิดที่สอดคล้อง กล่าวคือ สภาพแวดล้อมของสังคมลาวในด้านของสรรพ
สิ่งในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่า รวมไปถึงลักษณะของไม้ดอกไม้ผลในป่า ซึ่งการด�ำรงอยู่ของผู้คนได้มีความสัมพันธ์กับ
ธรรมชาติโดยตลอด โดยภาษิตลาวได้บรรยายเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่เต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ผล เป็นทั้งของที่
กินได้ในสังคมลาว และไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ธรรมชาติแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นท�ำให้เห็นความหลาก
หลายของสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในรูปแบบการพึ่งพาอาศัยและโอบอุ้มผู้คนในสังคมลาว
องค์ความรูเ้ ชิงนิเวศดัง้ เดิมของกลุม่ ชนใน สปป.ลาว ทีก่ ล่าวมานัน้ เป็นองค์ความรูท้ ลี่ กึ ซึง้ และแสดงให้เห็นถึงกระบวน
ทัศน์ในการมองโลกธรรมชาติทนี่ า่ สนใจเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับกลุม่ คนเหล่านี้ มนุษย์คอื ส่วนหนึง่ ของโลกธรรมชาติ ต่างสัมพันธ์
กันหมดทุกส่วนเอกภาพ นอกจากนีย้ งั มีความเชือ่ ทีไ่ หลเวียนอยูใ่ นสังคมอีกว่า ปฏิสมั พันธ์อนั ซับซ้อนนีเ้ ป็นผลพวงมาจากความ
สัมพันธ์ทเี่ สริมคุณค่าและช่วยรักษาระบบนิเวศนีไ้ ว้ได้ เพราะองค์ความรูเ้ ชิงนิเวศแบบดัง้ เดิม เชือ่ ว่ามนุษย์พยายามทีจ่ ะเชือ่ ม
ต่อกับโลกธรรมชาติ ดังนัน้ จึงไม่มสี งิ่ ใดของธรรมชาติทจี่ ะด�ำรงอยูโ่ ดยไม่ขนึ้ ต่อมนุษย์ และกิจกรรมของพวกเขา ด้วยเหตุนกี้ ลุม่
ชนเหล่านีจ้ งึ คิดว่าธรรมชาตินนั้ มิได้เป็นเพียงป่าดงพงไพร แต่มนั คือบ้านคือระบบนิเวศรอบๆ ทีอ่ ยูอ่ าศัยนัน่ เอง
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ภาษิตลาว : ภาพสะท้อนโลกทัศน์ต่อสิ่งเหนือธรรมชาติ
โลกทัศน์ตอ่ สิง่ เหนือธรรมชาติในส่วนของศาสนาพบว่า คนลาวมีความเชือ่ เกีย่ วกับหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธ
ศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกฎแห่งกรรม ไม่มีใครที่จะหนีกรรมที่ก่อได้ อีกทั้งมีทัศนะว่า ความดีแม้จะเป็นสิ่งที่ท�ำยาก
แต่ก็ต้องท�ำ เพราะความดีเป็นรากฐานในการด�ำเนินชีวิตของบุคคล นอกจากนี้คนลาวยังมีความเชื่อเรื่องอนิจจัง คือความ
ไม่เทีย่ ง กล่าวคือ ทุกชีวติ ย่อมประสบกับความไม่แน่นอนเหมือนกันหมดทุกคน โลกทัศน์ทเี่ กีย่ วกับศาสนาอีกอย่างหนึง่ ของ
คนลาวคือ การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ คนลาวมีทศั นะว่าถ้าไม่อยากเวียนว่ายในสังสารวัฏ ก็ตอ้ งดับกิเลสตัณหาราคะ
ของตน หากปฏิบัติได้แล้วย่อมเข้าสู่นิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนา
ส่วนโลกทัศน์เกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติพบว่า ความเชื่อดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลควบคู่กันไปกับพุทธศานา ทั้งนี้
เพราะคนลาวนับถือผีมาเป็นระยะเวลายาวนานก่อนที่จะนับถือพุทธศาสนา ดังนั้นจึงท�ำให้ความเชื่อเรื่องผีเข้ามามีบทบาท
ในสังคมอยู่เนืองๆ
จากที่กล่าวมาข้างต้นได้เสนอข้อคิดที่สอดคล้องกันดังต่อไปนี้ ความเชื่อเรื่องผีมีการปฏิสัมพันธ์กับชีวิตของคน
ลาวตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย เกี่ยวข้องกับชีวิตตลอดเวลา อ�ำนาจเหนือธรรมชาติซึ่งมีผีเป็นตัวแทน จึงเป็นพื้นฐานส�ำคัญ
ของวิถีชีวิตคนลาวมาตั้งแต่ครั้งอดีต ผีท�ำให้ผู้คนด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมเดียวกันด้วยความราบรื่น สงบสุข โดยไม่ต้องมีกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีศาลมาคอยตัดสินคดีถึงสิ่งถูกผิด ความเชื่อเรื่องผีและฮีตคองใน
ท้องถิ่นจะเป็นสิ่งที่ชี้ว่า อย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดี ความเชื่อเรื่องผีความส�ำคัญอาจจะไม่อยู่ที่ผี แต่อยู่ที่ “จิตส�ำนึกของมนุษย์”
ก็เป็นได้ ในสังคมลาวสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ไหลเวียนในสังคมตั้งแต่เกิดจนตายจนเกิดปรากฏการณ์และพิธีกรรมเกี่ยว
กับผีอยู่ในสังคมอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ถึงอย่างไรก็ดีเมื่อพุทธศาสนาเข้ามาในลาวก็ไม่ได้หมายความว่าผีจะหายไปจากสังคม
แต่กลับผสมผสานน�ำไปสู่ความเชื่อในพุทธศาสนาแบบชาวบ้านซึ่งยากมากที่จะแยกความเชื่อดั้งเดิมออกไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสภาพสังคมปัจจุบันจนกลายเป็นบทสะท้อนที่เด่นชัดของ
สังคมลาวในมิติของความเชื่อเรื่องผีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่อง

บทสรุป

หนังสือเล่มนีผ้ แู้ ต่งคือ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิรริ ตั น์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร เนือ้ หาในหนังสือได้กลัน่ กรองมาจากงานวิจยั ภายใต้แผนงานวิจยั โลกทัศน์ของอาเซียนจากภาษิตซึง่ ได้รบั
ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในด้านของเนือ้ หานัน้ ค่อนข้างโดดเด่น สะท้อนทัศนะของการมองโลกของคนลาว โดย
ผ่านกระบวนการและระบบวิธคี ดิ ในการประเมินคุณค่าสิง่ ใดสิง่ หนึง่ โดยมีพนื้ ฐานอันหล่อหลอมจากวัฒนธรรมแวดล้อมในสังคม
ทีบ่ คุ คลเกิดมา อันได้แก่ ความคิด ความเชือ่ และค่านิยมของบุคคลในสังคมลาว การศึกษาโลกทัศน์ของคนลาวจากภาษิตใน
หนังสือเล่มนีท้ �ำให้เข้าใจและเข้าถึงคนลาวได้อย่างดียง่ิ เมือ่ ได้อา่ นแล้วท�ำให้เปิดโลกทัศน์แห่งความรูเ้ กีย่ วกับลาวศึกษาได้เป็น
อย่างดี ซึง่ ในเนือ้ หานัน้ ได้มตี วั บทภาษิตลาวทีท่ างผูเ้ ขียนได้น�ำมาให้ศกึ ษาพร้อมทัง้ ข้อมูลอ้างอิงทีเ่ ป็นเอกสารของนักวิชาการ
สปป.ลาว เมือ่ ได้ศกึ ษาหนังสือเล่มนีจ้ ะได้รแู้ ละเข้าใจความแตกต่างทีห่ ลากหลายของคนลาว รับทราบเกีย่ วกับข้อมูลเชิงลึกของ
สปป.ลาว อันจะน�ำไปสูค่ วามเข้าใจ และความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศ ต่อไป
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บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปัจจุบันเป็นอาจารย์กลุ่มวิชาทดสอบและวิจัยการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Dr. Thitaporn Wiangwiset graduated with a Degree of Doctor of Education in Educational
Administration, Faculty of Education, Vongchavalitkul University. At present, she is an instructor of the
Testing and Educational Research Subject Group, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University.
E-Mail Address: thitaporn.bru@gmail.com

ดร.ธัญญรัตน์ คะเนวัน

ดร.ธั ญ ญรั ต น์ คะเนวั น สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต (ปร.ด.) สาขาวิ ช า
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยปูเน่ สาธารณรัฐอินเดีย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ�สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
Dr. Thanyarat Kanewan graduated with a Degree of Doctor of Philosophy in Public Administration from University of Pune, Republic of India. At present, she is a lecturer of the Public Administration
Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
E-mailaddress: Kanewanthanyarat@gmail.com
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นางสาวประภาศรี ถนอมธรรม
นางสาวประภาศรี ถนอมธรรม สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วทม.) สาขา
เศรษฐศาสตร์เกษตร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ�คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Miss Praphasri Thanomtham graduated with a Master of Science Degree in Agricultural Economics. At present, she is a lecturer of Chaiyaphum Business School, Chaiyaphum Rajabhat University
E-Mail Address: praphasri@hotmail.com

นางสาวประวีณา แสงเส้น

		 นางสาวประวีณา แสงเส้น สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขา
วิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และกำ�ลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปัจจุบันเป็นครูสอนที่โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร ตำ�บลโพธิ์ทอง อำ�เภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
Miss Prawina Seangsen graduated with a Bachelor of Arts Degree in Thai from Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Mahasarakham University and pursues for a Master’s Degree in
Thai at Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham Rajabhat University. At present, she
is a teacher at Phothongwitthayakhan School, Phothong Sub District, Selaphum District, Roi Et Province.
E-mail Address: krunong26@gmail.com

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

พระครูสิริรัตนโสภิต (ศรีวรรณ โสวณฺณสิริ) นามสกุล ทองดี
พระครูสริ ริ ตั นโสภิต (ศรีวรรณ โสวณฺณสิร)ิ นามสกุล ทองดี สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหา
บัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร และสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นผู้อำ�นวยการโรงเรียนวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และเจ้าคณะตำ�บลหัวเวียง อำ�เภอเมืองลำ�ปาง
Phrakhrusiriratnasophit (Sriwan Sovannasiri,) Thongdi graduated with a Degree of Master of
Education in Educational Administration, from Narasuan University, and a Doctoral Degree in Buddhist
Studies from Mahachulalongkornrajavidyalaya University. At present, he a Director of Wat PhraKew-
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Dontao Suchadaram school and serves as an Ecclesiastical Chief of Hau Wiang Sub-District, Mueang
District, Lampang Province.
E-Mail Address: khelang2511@hotmail.com

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

รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม

รองศาสตราจารย์พนู พงษ์ งามเกษม สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
และวรรณคดีไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปัจจุบนั ดำ�รงตำ�แหน่งรองศาสตราจารย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Associate Professor Poonpong Ngamkasem graduated with a Master of Education Degree in Thai
Language and Literature from Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University Prasanmit. Currently,
she serves as Associate Professor of the Thai Department, School of Liberal Arts, University of Phayao.
E-mail address: poonpongn2000@yahoo.com

นางสาวไพจิตร อภัยจิตต์

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

นายมนตรี นิวัฒนุวงค์
นายมนตรี นิวฒ
ั นุวงค์ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันตำ�แหน่งศึกษานิเทศก์ สำ�นักงานเขตพื้นที่ศึกษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2
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Mr. Montree Nivatnuwong graduated with a Master of Education in Field Curriculum and Instruction
from the Graduate School, Buriram Rajabhat University and pursues for a Doctor of Philosophy in Field
Curriculum and Instruction at Khon Khaen University. At present, he is a supervisor at Buriram Primary
Educational Service Area Office 2.
E-Mail Address: nivatnuwong@gmail.com, sv-montree@esdc.go.th

นางสาวมินทร์ลดา รัตนกุล
นางสาวมินทร์ลดา รัตนกุล สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาภูมศิ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา และกำ�ลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหา
บัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันทำ�งานอยู่ที่คณะ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำ�แหน่ง นักวิชาการศึกษา
Miss Minlada Rattanakul graduated with a Bachelor of Science Degree in Geography from Faculty
of Humanities and Social Sciences, Burapha University and pursues for a Degree of Master of Science
in Geo-informatics Program, Faculty of Geo-informatics, Burapha University . At present, he serves as
academician at the Faculty of Geo-informatics, Burapha University.
E-Mail Address: mrminlada@gmail.com

นางสาววราภรณ์ พงศ์ธรพิสุทธิ์
นางสาววราภรณ์ พงศ์ธรพิสุทธิ์ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขา
วิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และกำ�ลักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา
ปรัชญาและจริยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ปัจจุบนั เป็นอาจารย์พเิ ศษ สาขาวิชาปรัชญาและ
จริยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Miss Waraporn Pongthornpisut graduated with a Degree of Master of Arts in Communication
Arts from Dhurakij Pundi University, and pursues for a Doctor of Philosophy Degree in Philosophy and
Ethics at Graduate School, Suan Sunandha Rajabhat University. At present, she is a quest Lecture
in the program of Philosophy and Ethics, Suan Sunandha Rajabhat University.
E-Mail Address: pongwara14@gmail.com

นายวีระศักดิ์ วงศ์ษา
นายวีระศักดิ์ วงศ์ษา สำ�เร็จการศึกษาปริญญาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว
Mr. Wirasak Wongsa graduated with a Bachelor of Arts Degree in Thai from Faculty of Liberal
Arts, Phayoa University and a Master of Arts Degree in Thai from Faculty of Liberal Arts, Phayao University. At present, he runs his own business.
E-Mail Address: aa_za17@hotmail.com
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นายสมปอง มูลมณี
นายสมปอง มูลมณี สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษา
ไทย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบนั เป็นบุคลากรสายวิชาการ สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Mr. Sompong Munmani graduated with a Bachelor of Arts Degree in Thai Language from
Mahasarakham University and pursues for a Master of Arts Degree in Thai Language, Faculty of humanities
and Social Sciences, Mahasarakham University. At present, he works as an instructor in the program of
Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
E-Mail Address: sompong_ti@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ สำ�เร็จการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) สาขาวิชารัฐ
ประศาสศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบนั ทำ�งานเป็น อาจารย์ ตำ�แหน่ง ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำ�คณะรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Assistant Professor Dr. Sanya Kenaphoom graduated with Degree of Doctor of Public
Administration in Public Administration from Valaya Alongkorn Rajabhat University. At present, he serves
as chairman of the executive committee of Master of Public Administration Program, Faculty of Politics
and Public Administration, Rajabhat Mahasarakham University.
E-mail address : zumsa_17@hotmail.com

นายสายชล ปัญจมาตย์
นายสายชล ปัญจมาตย์ กำ�ลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งครู วิทยฐานะ
ชำ�นาญการพิเศษ ครูประจำ�ภาควิชาเทคโนโลยีโลหะการ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
Mr. Saichon Panchamat pursues for a Doctor of Philosophy program in Innovation for Local
Development, Graduate School, Rajabhat Mahasarakham University. At present, he is a teacher of senor
professional level at the Department of Metallurgical Technology, Mahasarakham Technical College.
E-Mail Address: tiwa2010@hotmail.co.th
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นายสิ้นศึก มุงคุณ
ดร. สิ้นศึก มุงคุณ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจจุบัน เป็น
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ
บทความจากงานวิจัยส่งตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ รมยสาร
1. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม ชาติพันธุ์ บรรณารักษ์ ดนตรี
นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา การเมือง วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม
2. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความถูก
ต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งให้บรรณาธิการ
3. ต้องระบุชอื่ บทความ และชือ่ – สกุลจริงของผูเ้ ขียนบทความ พร้อมวุฒกิ ารศึกษาตำ�แหน่งและสถานทีท่ �ำ งาน
อย่างชัดเจน เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ต้นฉบับบทความต้องมีความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ขนาดอักษร TH SarabanPSK 14 พร้อมทั้ง
แฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งมาที่เว็บไซต์ http://rommayasan.bru.ac.th
5. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
6. หากเป็นงานแปลหรือเรียบเรียงจากภาษาต่างประเทศต้องมีหลักฐานการอนุญาตให้ตีพิมพ์เป็นลายลักษณ์
อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์
7. บทความต้องมีสาระสังเขปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
8. บทความควรมีตาราง แผนภูมิ ภาพประกอบ ตามความเหมาะสม
9. บทความที่ส่งมาตีพิมพ์จะได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน
10. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ แต่ไม่ส่งต้นฉบับคืนผู้เขียน

ส่วนประกอบของบทความ
 บทความวิชาการ หัวข้อและเนือ้ หาควรชีป
้ ระเด็นทีต่ อ้ งการนำ�เสนอให้ชดั เจนและมีล�ำ ดับเนือ้ หาทีเ่ หมาะ

สมเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน รวมถึงมีการใช้ทฤษฎีวิเคราะห์และเสนอแนะประเด็นอย่างสมบูรณ์ โดยควรมีองค์
ประกอบดังต่อไปนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและตามด้วย
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
2. บทคัดย่อ (Abstract) สรุปเนือ้ หาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน และควรมีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ จำ�นวนคำ�ไม่เกิน 250 คำ�
3. คำ�สำ�คัญ (Keyword) ระบุคำ�เป็นคำ�สำ�คัญของเนื้อหา เหมาะสมสำ�หรับนำ�ไปใช้เป็นคำ�ค้นในระบบฐาน
ข้อมูล ไม่เกิน 5 คำ� ใต้บทคัดย่อ
4. บทนำ� (Introduction) เป็นส่วนแนะนำ�และปูพนื้ เรือ่ งเพือ่ ให้ผอู้ า่ นทราบข้อมูลเบือ้ งต้นของเนือ้ หา รวมทัง้
ระบุถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ
5. เนื้อหา (Body of Text) เป็นส่วนหลักของเนื้อหาบทความ มีการแบ่งประเด็นออกเป็นเรื่องย่อยๆ และมี
การจัดเรียงลำ�ดับเป็นหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา
6. บทสรุป (Conclusion) เป็นการสรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจน และกระชับโดยมีการ
สรุป ปิดท้ายเนื้อหาที่เราได้นำ�เสนอไปแล้วว่ามีผลดี หรือผลเสียอย่างไร
7. เอกสารอ้างอิง (Reference) เขียนในรูปแบบ APA (American Psychological Association Citation Style)
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 บทความวิจัย

ควรมีการนำ�เสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
		 1. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยและตาม
ด้วยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
		 2. บทคัดย่อ (Abstract) ควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่
เกิน 1 หน้ากระดาษ (การเขียนบทคัดย่อ คือ การสรุปสาระสำ�คัญของเรื่องโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ วิธีการและผลการวิจัย)
		 3. คำ�สำ�คัญ (Keyword) ระบุค�ำ เป็นคำ�สำ�คัญของเนือ้ หา เหมาะสมสำ�หรับนำ�ไปใช้เป็นคำ�ค้นในระบบฐาน
ข้อมูล ไม่เกิน 5 คำ� ใต้บทคัดย่อ
		 4. บทนำ� (Introduction) เป็นการอธิบายถึงทีม่ าและความสำ�คัญของปัญหา และเหตุผลทีน่ �ำ ไปสูก่ ารวิจยั
มีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนหรือโต้แย้ง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
		 5. วัตถุประสงค์ (Objective) ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย
		 6. วิธีการวิจัย (Methodology) อธิบายถึงกระบวนการดำ�เนินการวิจัยอย่างละเอียดและชัดเจน
		 7. ผลการวิจยั (Result) เสนอผลการวิจยั ทีต่ รงประเด็นตามลำ�ดับขัน้ ของการวิจยั การใช้ตารางหรือแผนภูมิ
ไม่ควรเกิน 5 ตารางหรือแผนภูมิ โดยมีการแปลความหมายและวิเคราะห์ผลที่ค้นพบอย่างชัดเจน
		 8. อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) ผสมผสานเปรียบเทียบและตีความผลการวิจัยให้เข้ากับหลักทฤษฎี
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเชื่อมโยงผลการวิจัยให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัย
		 9. บทสรุป (Conclusion) สรุปสาระสำ�คัญของผลการวิจัย และให้ข้อเสนอแนะที่จะนำ�ผลการวิจัยนั้นไป
ใช้ประโยชน์
		 10. เอกสารอ้างอิง (Reference) เขียนในรูปแบบ APA (American Psychological Association Citation
Style)

คำ�แนะนำ�สำ�หรับการเตรียมต้นฉบับบทความ
1. จัดหน้ากระดาษขนาด A4
2. กรอบของข้องความ ในแต่ละหน้าให้มีขอบเขตดังนี้ จากขอบบนของกระดาษ 3.81 ซม. ขอบล่าง 2.54 ซม.
ขอบซ้าย 3.81 ซม. ขอบขวา 2.54 ซม.
3. ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์
4. ตัวอักษรใช้ TH SarabanPSK และพิมพ์ตามที่กำ�หนด ดังนี้

o ชื่อเรื่อง (Title)

		
		

■
■

ภาษาไทยขนาด 18 point, กำ�หนดกึ่งกลาง, ตัวหนา
ภาษาอังกฤษขนาด 18 point, กำ�หนดกึ่งกลาง, ตัวหนา

o ชื่อผู้เขียนและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

		
		

■
■

ใช้ภาษาไทย – อังกฤษ ขนาด 14 point ระบุชื่อผู้เขียน และขนาด 12 point จัดกึ่งกลางระบุต้นสังกัด
ของผู้เขียน

o บทคัดย่อ

		
		
		

■
■
■

ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 14 point, กำ�หนดชิดซ้าย ตัวหนา
ข้อความบทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point, กำ�หนดกระจายแบบไทย
ข้อความบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point, กำ�หนดกระจายแบบไทย
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ย่อหน้า 1.27 ซม.
o คำ�สำ�คัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ ควรเลือกคำ�ที่สำ�คัญเกี่ยวข้องกับบทความ ประมาณ 4 – 5
คำ� ใช้ตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point
■

o รายละเอียดบทความ

		
		
		

■
■
■

หัวข้อใหญ่ ขนาด 14 point, กำ�หนดชิดซ้าย, ตัวหนา
หัวข้อรอง ขนาด 14 point, กำ�หนดชิดซ้าย, ตัวหนา
ตัวอักษร ขนาด 14 point, กำ�หนดกระจายแบบไทย, ตัวธรรมดา

o การอ้างอิงในเนื้อหา

การอ้างอิงแทรกเนือ้ หา ให้มชี อื่ ผูแ้ ต่งและปีทพี่ มิ พ์ อยูใ่ นวงเล็บแต่ถา้ มีอยูแ่ ล้วให้ใส่เฉพาะปีทพี่ มิ พ์ในวงเล็บ เช่น
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ (2550 : 5) กล่าวว่า ……
การศึกษาในบริบทของสังคมไทย (บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ, 2544 : 103)

o การเขียนเอกสารอ้างอิง

รายชือ่ เอกสารทีใ่ ช้เป็นหลักในการค้นคว้าวิจยั ทีไ่ ด้ตรวจสอบเพือ่ นำ�มาเตรียมรายงานและมีการอ้างถึง จัดเรียง
ลำ�ดับตามตัวอักษรโดยเริ่มจากเอกสารภาษาไทย เอกสารภาษาอังกฤษโดยใช้ระบบของ APA (American Psychological
Association) มีรูปแบบ ดังนี้
		
หนังสือ
■

ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์:สำ�นักพิมพ์.


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

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

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

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อเรื่องหรือชื่อตอน.ในชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่จัดทำ�, 
ชื่อหนังสือ.(หน้า).สถานที่พิมพ์:สำ�นักพิมพ์.
ศิริพร ลิมตระการ. (2540). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่าน. ใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
เอกสารการสอนชุดวิชาการอ่านภาษาไทย (หน้า 1-36). นนทบุรี : สำ�นักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
■ บทความในหนังสือรวมเรื่อง
		

ชื่อผู้แต่ง.(ปีที่พิมพ์).ชื่อบทความ.ในชื่อผู้รวบรวมหรือบรรณาธิการ.(บก.)ชื่อเรื่อง.
(หน้า).สถานที่พิมพ์:สำ�นักพิมพ์.
ครรชิต มาลัยวงศ์. (2536ก). การประมวลผลคำ�คืออะไร. ใน อนุชติ บุญธรรม (บก) คอมพิวเตอร์นา่ รู้ (หน้า 77). กรุงเทพฯ :
สถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
■ วิทยานิพนธ์
		

ผู้เขียนวิทยานิพนธ์.(ปีที่พิมพ์).ชื่อวิทยานิพนธ์.ระดับวิทยานิพนธ์.สาขาวิชาคณะ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน.
ชาติชาย พานิชชอบ. (2544). แนวโน้มบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในอนาคต. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์.		
■ รายงานการวิจัย
		

ชื่อผู้วิจัย (ปีที่พิมพ์).ชื่องานวิจัย.(ครั้งที่พิมพ์).สถานที่พิมพ์.:สำ�นักพิมพ์.
บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ. (2544). รายงานการวิจัยเรื่อง แนวคิดเชิงอุดมการณ์และอัตลักษณ์แห่งกวี ประชาชนในร้อยกรอง
ของ ประเสริฐ จันคำ�. บุรีรัมย์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
■ สื่อโสตทัศน์
		

ชื่อผู้ผลิต.(ตำ�แหน่งในการผลิต).(ปีที่ผลิต)ชื่อเรื่อง.[ประเภทสื่อ].สถานที่ผลิต:
หน่วยงานผู้ผลิต.
ศิราณี อินทรหนองไผ่. (2546). วีดทิ ศั น์ประกอบการเรียนการสอนเรือ่ งแผลและการพันผ้าพันแผล. [วีดทิ ศั น์]. มหาสารคาม :
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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■ การสัมภาษณ์
		

ผู้ให้สัมภาษณ์.(ปี, เดือนวันที่ให้สัมภาษณ์).ตำ�แหน่งหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.
สัมภาษณ์.
แม้นมาศ ชวลิต, คุณหญิง. (2542, สิงหาคม 26). นายยกสมคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย.
สัมภาษณ์
■ ฐานข้อมูลออนไลน์
		
			 ● หนังสือออนไลน์จากเว็บไซต์

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

●

สารสนเทศอื่นๆ จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ชื่อผู้เขียน.(ปีที่แก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูล).ชื่อเรื่อง.ค้นเมื่อวันเดือน,ปีจาก
แหล่งสารสนเทศ.
มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิพิธภัณฑ์ผ้า. (2551). ผ้าแพรวา. ค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2552 จาก
http://2ebook.com/stou/readind/index.php
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Guideline for submission of the academic article or research article
to be published in the Romayasan Academic Journal
1. The article should have the theme on Humanities and Social Sciences that are related
to Language, Literature, Ethnography, Library Science, Music, Dramatic Art, Law, Social Development,
Education, Politics, Culture, Geography, History and Fine Arts.
2. The article can be in Thai or English, in case of English article, its correctness must be
rectified by the language expert before submission to the editor.
3. Title of article, name and surname of author of article along with qualification, position
and work place in Thai and English should be clearly stated.
4. The manuscript of the article should not have the length exceeded than 10 pages of
A4 paper, typed in TH SarabanPSK font of 14 point size, along with electronic file, which can be
submitted via the website: http://rommayasan.bru.ac.th
5. The article should not be published elsewhere.
6. In case of the work being translated or compiled from the foreign language, the evidence
in writing form from the copyright owner must be obtained.
7. The article must have abstract both in Thai and English, the total length of which should
not exceed than 1 page of A4 paper.
8. The article should have table, chart and picture in appropriate place.
9. The article submitted for publication will be reviewed by at least two experts in the related fields.
10. The board of editor will inform the author whose article that was not considered for
publication, but will not return the manuscript.

Academic Article

Title and content should indicate the point of presentation clearly and the content should
be arranged appropriately to make a reader understand clearly, which included employment of critical
theory and suggestion completely, the format of which was shown as follows:
1. Title should contain both Thai and English, in which Thai title was typed first, and was
		 followed by English title in the subsequent line.
2. Abstract should summarize a substance of content of article in both Thai and English
		 in which Thai abstract should come first, the length of which should not exceed than
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3.
		
4.
		
5.
		
6.
		
7.

ROMMAYASAN 267

one page and number of words should not exceed than 250 words.
Keyword should specify the important word of content suitable to be used in searching
in the database, not exceeded than 5 words below the abstract.
Introduction should point out and laid the foundation for the idea of content to reader,
in which the scope of the article should be specified.
Body of text should contain the main part of content of article which was divided into
sub-point and be arranged by point as per the detail of content.
Conclusion should summarize the content of article clearly and concisely in which
concluding of the Pros and Cons content should be presented.
Reference should be written in American Psychological Association (APA) style.

Research Article

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

follows:
1.
		
2.
		
		
3.
		
4.
		
		
5.
6.
7.
		
		
8.
		

Title should include both Thai and English, in which Thai should come first and followed
by English in subsequent line.
Abstract should include both Thai and English in which Thai should come first and the
length of which should not exceed than 1 page of paper (abstract writing was summary of
essence of content especially objective , method and result).
Keyword should specify the important word of content suitable to be used in searching
in database, not exceeded than 5 words below the abstract.
Introduction should explain a background and an importance of problem leading to the
research supported and argued by academic data, which included the relevant concept
and theory.
Objective should specify the purpose and target of research.
Methodology should explain the process of research in detail clearly.
Result should present the research finding relevant to the point on the process of research,
and the use of table or chart should not exceed than 5 tables or charts accompanying
by a clear interpretation and analysis.
Discussion should integrate, compare and interpret research finding on the line of theory,
concept and relevant research and should connect the research finding with the point of
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		 research problem.
9. Conclusion should summarize the essence of research finding, and give suggestion for
		 the use of research finding.
10. Reference should be written in American Psychological Association (APA) style.

Guideline for preparation of the manuscript of the article
1. Set the paper to the A4 size
2. The text boundary of each page should have following margins: 3.81 cm. from the upper
		 margin of paper, 2.54 cm. from lower margin, 3.81 cm. from left margin, 2.54 cm. from right
		 margin.
3. The space between lines was customized by one space of computer Keyboard.
4. TH SarabanPSK font should be used and typed in accordance with the norm specified blow:

o Title

		
		

■

■

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

o Name of author and advisor

		 Font in Thai-English, 14 point size, Center ; name of and Affiliation of author in 12 point
			 font size, Center, should be used.
■

o Abstract
		 Title ‘abstract’, 14 point size, left, bold letter.
		 Text of abstract in Thai, 14 point size, aligned to margin.
		 Text of abstract in English, 14 point size, aligned to margin.
		 Indentation 1.27. cm.
o Keywords
		 Keywords are typed after the abstract. 4-5 Keywords should be selected from the relevant
■

■

■

■

■

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

o Detail of Article
		 Heading, 14 point size, left, bold letter.
		 Sub heading, 14 point size, left, bold letter.
		 Font, 14 point size, Thai distributed, normal letter.
■

■

■
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o In-Text Reference
		 In writing reference in the text, a name of author and date of publication should be
■

			 included in parenthesis; it the name of author had, been included in the text, only date
			 of publication should be mentioned. For example :
		 Bunsanoe Triwiset (2007 : 5) says : ......................
		 Education in the context of Thai society (Bunsanoe Triwiset, 2001 : 103)
■

■

o Writing Reference
		 Book
■

Author. (Date of Publication). Title of book.(Edition).
 Place of Publication : Publisher.
Worawat Sriyaphai. (2012). Organizing Effective Meeting and Training (1st Education). Bangkok:
Samutprakan : The book Plus Publishing.

		 Journal
■

Author. (y).Title of Article.Title of Journal. Year or Volume, (No):
Page.
Sasiwimon Sakda, (2006). Festival of Songkran of Four Regions. Journal of Ministry of
Travel and Sport. 2 (12): 2-5.

		 News Paper
■

Author. (y,md). Title of article. Title of News Paper. Page.
Bunsanoe Triwiset. (2008, March 30). Rajabhat Intructor and New Challenge. Matichon. p. 5.

		 Book with responsible person in each chapter and section
■

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

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

		 Thesis
■

Author. (Date of Publication). Title of Thesis.  Degree, Program, Faculty,
University or Institution.
Chatchai Pha Nit Chop. (2001). The Trend of Role of Basic Education School Board. Master of
Education Thesis, Program in Educational Administration, Graduate School,
Buriram Rajabhat Institution.

		 Research
■

Author. (Date of Publication). Title of research. (Edition). Place of
Publication:Publisher.
Bunsanoe Triwiset. (2001). Research on Concept and Identity of Local Poet in the Poem of Prasoet
Chan Dam. Buriram: Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.

		 Television
■

Producer. (Position). (Date). Title. [Media]. Place of Publication:Agent of
Production.
Sirani Inthonnongphai. (2003). Video to assist the instruction on a wound and bandaging. [Video].
Mahasarakham: Faculty of Nursing, Mahasarakham University.
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		 Interview
■

Interviewer. (y,m d of interview). Position or Address to Contract.
Interview.
Maenmat chawalit,. (1999, August 26). Chairperson of Thailand Library Association. Interview.

		 Online database
■

			

●

Online book from website

Author. (Date). Title of Book. Retrieved dmyfrom
URL.
Manu Oradidonchet. (n.d.). The need to have personal information protection Act.
Retrieved may 22, 2009 from http://2ebook.com/stou/readind/index.php
			

●

Other information from internet

Author. (Date of revision of data). Title. Retrieved dmyfrom
 URL.
Naresual University. (2008). Cloth Museum. Prae Wa silk. Retrieved 6 June, 2009
from http://2ebook.com/stou/readind/index.php
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พิมพ์ที่ บริษัท ไอพริ้นท์ แอนด์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
เลขที่ 433/6-9 ถ.เสด็จนิวัฒน์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
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