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บทบรรณาธิการ
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อย่างมีนยั สำ�คัญ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะวิสยั ทัศน์และความทุม่ เทของกองบรรณาธิการชุดแรกเริม่ ชุดต่อๆ มา และชุดปัจจุบนั
ที่ได้ร่วมกันทำ�งานวิชาการอย่างไม่ขาดช่วง จนทำ�ให้ “รมยสาร” ซึ่งในจุดเริ่มต้นไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนี
การอ้างอิงวารสารเลย แล้วพัฒนาเรือ่ ยมาอย่างไม่หยุดยัง้ ณ วันนี้ “รมยสาร” ทีเ่ ดินทางมาอย่างยาวไกลได้เข้าสูจ่ ดุ หมาย
แห่งความสำ�เร็จระดับหนึง่ ทีน่ า่ พึงใจแล้วเพราะได้ถกู จัดให้อยูใ่ นกลุม่ 1 ฐานข้อมูลของศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย
(TCI) และ “รมยสาร” ก็จะก้าวสู่เป้าหมายต่อไปคือขยับเข้าสู่ฐาน ACI (ASEAN Citation Index) และฐานดัชนี
การอ้างอิงวารสารทีส่ งู ขึน้ ในอนาคตข้างหน้า
สำ�หรับบทความทัง้ 30 บทความทีไ่ ด้ตพี มิ พ์เผยแพร่ในฉบับนีก้ ย็ งั คงเข้มข้นทางวิชาการเหมือนเดิม เพราะ
ทุกบทความได้ผา่ นการพิจารณาและประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ (Peer reviewer) อย่างน้อย 2 ท่าน เป็นบทความวิชาการ
และงานวิจยั ทีม่ คี วามหลากหลายครอบคลุมทัง้ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น บทความวิจยั ทางด้านศิลปกรรม
วรรณกรรม ภาษา การศึกษา และการเมืองการปกครอง เป็นต้น
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ รมยสาร จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์สำ�หรับ
ทุกท่านทีส่ นใจงานวิชาการและงานวิจยั ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสามารถนำ�ความรูท้ ไ่ี ด้จากการ
อ่านบทความในวารสารนีไ้ ปต่อยอดเพือ่ สร้างองค์ความรูส้ กู่ ารพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างยัง่ ยืนต่อไป
วารสารวิชาการ รมยสาร		
คือผลงานผ่านวิจยั ได้สร้างสรรค์
คือความรูไ้ ด้รว่ มด้วยช่วยแบ่งปัน
ประโยชน์นน้ั ร่วมกันสร้างสูส่ งั คม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
บรรณาธิการ
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปผูห้ ญิงแบบศิลปะ
เหนือจริงในประเด็น เนือ้ หา ชุดสี เทคนิคการระบายสี รูปแบบการตัดทอน และการจัดภาพ 2) สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
เรื่องรูปผู้หญิงแบบศิลปะเหนือจริงด้วยสีอะคริลิกบนผ้าใบ กลุ่มตัวอย่าง คือ ภาพจิตรกรรมรูปผู้หญิงแบบศิลปะเหนือจริง
คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากศิลปินต่างประเทศที่กล่าวถึงในงานวิจัย โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการศึกษา
ค้นคว้าจากตำ�รา เอกสาร และสื่อออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบวิเคราะห์ตารางกริด แบบสังเกตแบบ
มีโครงสร้าง แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะโดยใช้
เทคนิคเดลฟายประยุกต์ และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
ลักษณะภาพจิตรกรรมรูปผู้หญิงแบบศิลปะเหนือจริง ประเด็นเนื้อหาพบว่า เนื้อหาผู้หญิงกับจินตนาการในสิ่งลี้ลับชวนฝัน
ใช้ในระดับมาก รองลงมาผู้หญิงกับธรรมชาติ และผู้หญิงกับวัตถุสิ่งของและเครื่องจักรตามลำ�ดับ ประเด็นชุดสีพบว่า สีที่ใช้
มากทีส่ ดุ ได้แก่ สีขาว รองลงมาคือ สีนาํ้ ตาล สีฟา้ สีเทา สีนาํ้ เงิน สีด�ำ สีแดง สีเหลือง สีมว่ ง สีเขียวและสีสม้ ประเด็นเทคนิค
การระบายสีพบว่า การระบายสีแบบเรียบกลมกลืนใช้มากทีส่ ดุ รองลงมาเป็นการระบายสีผสมการกดและพิมพ์ ประเด็นรูป
แบบการตัดทอน ตัดทอนเป็นรูปทรงโค้งมากที่สุด รองลงมาคือรูปทรงอิสระ วิธีการตัดทอนที่พบมากที่สุด คือ การเชื่อม
รองลงมาคือการหด ประเด็นการจัดภาพพบว่า การจัดภาพแบบซ้าย-ขวาเท่ากันโดยความรูส้ กึ ใช้มากทีส่ ดุ และมีจดุ นำ�สายตา
คำ�สำ�คัญ : จิตรกรรมรูปผู้หญิง ศิลปะแบบเหนือจริง
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Abstract

The purposes of this research were 1)
to analyze the creation of the total surrealistic
paintings of woman in terms of contents, colour
sets, colouring techniques, diminution, and
arrangement and 2) to create surrealistic paintings
of woman with acrylic on canvas. The samples
included surrealistic paintings of woman obtained
through purposive random sampling. The research
instruments consisted of grid table analysis form,
structured observation form, structured interview,
and the paintings created by the researcher. The
data were collected from artistic experts through
a Delphi technique and was statistically analyzed
in percentage. The findings revealed as follows:
The surrealistic paintings of woman showed that,
in terms of contents, imagination and romance
was mostly used. Besides, the theme of woman
and object, and machines was also included. As
for colour sets, white shade was mostly used and
followed by brown, blue, grey, dark blue, black,
red, yellow, purple, green, and orange. For
colouring techniques, flat wash was mostly adopted
and followed by mixed colouring, pressing, and
printing. For diminution, curves were mostly
found and followed by free forms. The methods
of diminution, which were mostly used, included
linking followed by shrinking. For arrangement, the
symmetrical arrangement based on sensation with
eye focus was mostly used.
Keywords: Woman Paintings, Surrealism

บทนำ�

ตัง้ แต่สมัยอดีตกาลมาแล้วทีม่ นุษย์ได้รเิ ริม่ มีการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ล้วนได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
รูปร่างรูปทรงส่วนใหญ่จากธรรมชาติ และรูปร่างรูปทรง
ที่มนุษย์ให้ความสนใจมากก็คือรูปร่างรูปทรงของผู้หญิง
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นัน่ เอง ซึง่ สือ่ ความหมายได้หลายรูปแบบ เช่น เรือ่ งเพศ การ
สืบพันธ์ ความเชือ่ แนวคิด ความงาม ความสมบูรณ์ รสนิยม
ต่างๆ เป็นต้น จากรูปร่างรูปทรงของสรีระทีเ่ ป็นเส้นโค้งเส้น
เว้าเย้ายวนชวนให้น่าหลงใหลใฝ่ฝัน ก่อให้เกิดจินตนาการ
ต่างๆ มากมาย และเป็นความงามที่ยังคงอยู่เสมอมาใน
ทุกยุคทุกสมัย แม้ในปัจจุบันคติความเชื่อค่านิยมต่างๆ จะ
เปลี่ยนไปมาก แต่แรงบันดาลใจจากรูปร่างรูปทรงของผู้
หญิงก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยอันสำ�คัญที่ยังได้รับความนิยมนำ�
มาสร้างสรรค์ในงานศิลปะจนถึงปัจจุบัน
ในงานศิลปะนั้นได้มีการนำ�รูปร่างรูปทรงของ
ผู้หญิงถ่ายทอดและสื่อความหมายในหลายรูปแบบหลาย
แง่มุม เช่น มนุษย์ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นได้เริ่ม
มีการสร้างงานศิลปะเป็นประติมากรรมขนาดเล็ก ชื่อ เทพี
วีนัสวิลเลนดอร์ฟ ซึ่งมีลักษณะอ้วนท้วนสมบูรณ์ แสดง
อวัยวะเพศค่อนข้างใหญ่ และบ่งบอกถึงการผ่านการมี
บุตรมาแล้วหลายครั้ง ไม่เน้นใบหน้า จากรูปร่างรูปทรงใน
ลักษณะอ้วนนี้คนในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ต้องการสื่อ
ถึงความอุดมสมบูรณ์ เกี่ยวข้องกับการสืบพันธ์ ซึ่งมีการ
ค้นพบประติมากรรมในลักษณะนี้มากมายในแถบยุโรปซึ่ง
ก็มลี กั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกันมาก ต่อมาในสมัยกรีก ความงาม
ของผูห้ ญิงได้เปลีย่ นมาเป็นความงามในแบบทีส่ มบูรณ์ตาม
อุดมคติ ซึ่งมีความงามที่ได้สัดส่วนกายวิภาคที่สมบูรณ์และ
มีความเหมือนจริงยิ่งขึ้น เช่น รูปสลักหินอ่อนเทพี
อะโพร์ไดท์คไนดอส (Aphodite Knidos) ผลงาน
ของแพรกซีส เทลิส(Praxiteles) ถือเป็นประติมากรรมรูป
ผู้หญิงยืนเปลือยรูปแรกของกรีกซึ่งอยู่ในท่ายืน แสดงสรีระ
อันอวบอิม่ สัดส่วนงดงามดูนมุ่ นวล (บุศรินทร์ คำ�หุง่ , 2545 :
91) และรูปสลักหินอ่อนรูปเทพีอะโพรไดน์แห่งเมลอส หรือ
วีนัสแห่งมิโล (Aphordite of Meros or Venus de Milo)
ซึ่งก็มีความงามในสัดส่วนที่สมบูรณ์ไม่แพ้กัน ดูแล้วชวน
นึกถึงเทพธิดาบนสรวงสวรรค์ทมี่ คี วามงามเกินมนุษย์สามัญ
ชนทั่วไป ในยุคต่อมามนุษย์ก็ยังนิยมใช้รูปร่างรูปทรงของผู้
หญิงผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ เป็นสือ่
ในการสร้างผลงานศิลปะอย่างหลากหลาย ศิลปินแนวหน้า
ในงานศิลปะเซอร์เรียลิสม์ส่วนใหญ่ ก็ได้นิยมนำ�เอารูปร่าง
รูปทรงของผูห้ ญิงมาสร้างผลงานศิลปะซึง่ ได้มกี ารดัดแปลง
ตัดทอนในลักษณะของแนวเหนือจริงมากมาย วิธีการนำ�
เสนอภาพให้มีลักษณะกึ่งจริงกึ่งฝันมีการเล่นความจริงกับ
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ความลวง การเสนอภาพ 2 นัย การแปลสภาพให้มีลักษณะ
กึ่งคนกึ่งพืชหรือกึ่งวัตถุ และการนำ�เสนอผู้หญิงในลักษณะ
ที่เน้นเรื่องกามวิสัยหรือนัยทางเพศอย่างท้าทาย(สดชื่น ชัย
ประสาธน์, 2539 : 59)
โดยส่วนตัวผูว้ จิ ยั มีความชืน่ ชอบหลงใหลในความ
งามของสรีระผูห้ ญิงซึง่ มีผลกระทบต่อความรูส้ กึ ต่อจิตใจของ
ผู้วิจัยจึงเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และสื่อความ
รูส้ กึ ในผลงานศิลปะและได้รบั แรงบันดาลใจจากผลงานของ
ศิลปินแนวเซอร์เรียลลิสม์ซึ่งเป็นศิลปินแนวหน้าในวงการ
ศิลปะแบบเหนือจริงอีกทั้งยังมีผลงานศิลปะมากมายที่สื่อ
ความหมายเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องราวของผู้หญิงจึงศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางในการทำ�วิจัยในครั้งนี้ ศิลปินท่านแรกคือ
มักซ์เอิร์นสต์ (Max Ernst) ซึ่งเป็นกระบวนการที่แสดงออก
ของจิตไร้สำ�นึก จากเทคนิคการทำ�ภาพพิมพ์ถู (Frottage)
ผสมกับการระบายสี ผลงานทีเ่ อินร์สต์ได้ถา่ ยทอดแนวความ
คิดไว้มากมาย จิตรกรรมเกีย่ วกับรูปร่างคนหรือสัตว์ในระยะ
แรกๆ ของเขามีลักษณะใหญ่โตประชดประชันเป็นสิ่งที่ลํ้า
ยุคที่ศิลปินคนอื่นยังไม่ได้ทำ�ขึ้นในช่วงขณะนั้น เป็นการ
ถ่ายทอดรูปแบบที่มีลักษณะทวิรูป คือ การใช้รูปแบบของ
สิ่งสองสิ่งที่ต่างกันมาไว้ด้วยกัน ศิลปินท่านที่สอง คือ เรเน
มากริตต์ โดยเป็นการผสมผสานวัสดุต่างๆ ในรูปแบบองค์
ประกอบทีแ่ ปลกออกไป การสร้างสรรค์ผลงานของ มากริตต์
มีความพิเศษในแง่การนำ�เสนอความฟุ้งฝันและความจริงที่
เหนือจริง เช่น ภาพ The love Song ของเขาอาจจะเป็นการ
นำ�เสนอด้วยภาพให้เห็นถึงคำ�กล่าวที่ว่า “ความรักทำ�ให้คน
ตาบอด” โดยส่วนตัว มากริตต์ ได้ตคี วามว่าภาพนี้ คือ ความ
ลึกลับทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจของเราทีม่ ตี อ่ ชูร้ กั ทีเ่ รา
มิได้รจู้ กั มักคุน้ และสำ�หรับภาพ Collective Invention อาจ
เป็นการเล่นกับจินตนาการเกี่ยวกับนางเงือก คือ หากเงือก
คือ ผู้หญิงที่มีหางเป็นปลาแทนขา แล้วเห็นจึงเป็นไปในทาง
กลับกัน คือ ส่วนบนเป็นปลาและมีสว่ นล่างเป็นขาบ้าง (กนก
พรรณ เถาทอง, 2545 : 33) และศิลปินอีกท่าน คือ ซัลวาดอร์
ดาลี เป็นสมาชิกกลุม่ เซอร์เรียลิสม์ทโี่ ดดเด่นทีส่ ดุ คนหนึง่ วิธี
การทีว่ า่ นีเ้ ขาสามารถแสดงออกซึง่ ครอบงำ�และความเพ้อฝัน
ทีต่ วั เขาเองได้เผชิญด้วยการซุกซ่อนรูปทรงหนึง่ ไว้อกี รูปทรง
ทีเ่ ขียนขึน้ ก่อนหน้า เทคนิคทีเ่ รียกว่า ทฤษฎีอนั ฉับพลันของ
ความเข้าใจอันไร้เหตุผล (Paranoiac – Critical Activity)
ผลงานเซอร์เรียลิสม์ของดาลีมหี ลายนัย เช่น ภาพ Maewes
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หรือ ภาพที่ ณ น.ปากนา้ํ เรียกว่า พอทเทรดแบบเซอร์เรียลิสม์
นั้นเป็นภาพที่แสดงกลวิธีลวงตา (Trompe-l'oeil) ด้วย
ลักษณะ 2 นัย คือ จะมองเป็นหน้าดาราสาวชาวอเมริกัน
ที่ชื่อ เมเวสท์ก็ได้ หรือจะมองเป็นห้องชุดก็ได้ หากจะมอง
เป็นโซฟาก็ได้ หรือจะมองเป็นชายหญิงนอนประกบกันก็ได้
ลักษณะ 2 นัย หรือหลายนัยนี้ เป็นลักษณะเด่นในผลงาน
เซอร์เรียลิสม์ (สดชื่น ชัยประสาธน์, 2539 : 21) ศิลปะ
เหนือจริงได้เริ่มมีบทบาทในวงการศิลปะ นับตั้งแต่สมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ 2 ศิลปินผูม้ บี ทบาทคือ อองเดรเบร
ตอง กวีชาวฝรัง่ เศส ปอลเลลูอาร์และปิแยร์เรอแวร์ดี เป็นต้น
(กนกพรรณ เถาทอง, 2545 : 33)
ศิลปะเหนือจริง (Surrealism) ได้พฒ
ั นาแนวคิด
มาจากกลุ่มลัทธิดาดาผสมผสานกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์
ของซิกมันด์ฟรอยด์ ที่เน้นในเรื่องจิตใต้สำ�นึก โดยเชื่อว่า
จิตใต้สำ�นึกของมนุษย์เป็นบ่อเกิดสำ�คัญในการสร้างสรรค์
งานศิลปะปล่อยให้จินตนาการเลื่อนไหลอย่างอิสระ ไม่อยู่
ภายใต้กรอบจำ�กัดของเหตุผล หรือความสมจริง ลักษณะ
ศิลปะในแนวเหนือจริงนี้จึงแสดงออกมาในลักษณะของ
ความฝัน แปลก ประหลาด มหัศจรรย์ เป็นมายาทั้งในด้าน
เนื้อหาและรูปทรง (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2543 : 26)
ฟรอยด์นักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ได้ให้อรรถาธิบาย
ไว้ว่า มนุษย์เราทุกวันนี้ดำ�เนินชีวิตไปโดยมีระบบของสังคม
คอยควบคุมอยู่ อารมณ์ที่อยากจะทำ�อะไรตามใจชอบถูก
ผลักดันเข้าไปตกตะกอนอยู่ก้นบึ้งของจิตใจ เมื่อถูกกดดัน
นานๆ เข้าก็จะมีทางออก โดยทางฝันไปบ้างหรือมานั่ง
คิดสร้างวิมานในอากาศบ้าง ความฝันเหล่านี้ล้วนแต่เป็น
จิตใต้สำ�นึกของเรา ซึ่งถ้ายังตื่นอยู่ก็ไม่อาจสมหวังเช่นนั้น
แต่ถ้าฝันแล้วเราก็อาจจะสนองอารมณ์ตามต้องการได้ทุก
อย่าง (สดชื่น ชัยประสาธน์, 2539: 16)
จากข้อมูลที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่ จ ะศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ลั ก ษณะการสร้ า งสรรค์ ภ าพ
จิตรกรรมรูปผู้หญิงในงานศิลปะแบบเหนือจริง โดยศึกษา
ผลงานจิตรกรรมของศิลปินลัทธิศลิ ปะแบบเหนือจริง ได้แก่
มักซ์เอนสต์ ซาลวาดอร์ ดาลี และเรเน มากรีตต์ เพื่อนำ�ผล
จากการศึกษามาสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นผลงานในแบบ
ของผู้วิจัย โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับจินตนาการของ
ผูว้ จิ ยั ภายใต้หวั ข้อวิจยั เรือ่ ง “จิตรกรรมรูปผูห้ ญิงแบบศิลปะ
เหนือจริง”
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รมยสาร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อศึ ก ษางานจิต รกรรมแนวศิลปะเหนือ
จริงของ มักซ์เอินสต์, ซาลวาดอร์ ดาลี และเรเน มากรีตต์
จำ�นวน 9 ภาพ มีดังต่อไปนี้ มักซ์เอินสต์ จำ�นวน 3 ภาพ
เรเน มากรีตต์ จำ�นวน 3 ภาพ ซาลวาดอร์ ดาลี จำ�นวน 3
ภาพ ในประเด็นต่อไปนี้
1.1 เนื้อหา
1.2 ชุดสี
1.3 เทคนิคการระบายสี
1.4 รูปแบบการตัดทอน
1.5 การจัดภาพ
2. เพื่อนำ�ข้อมูลมาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม
รูปผูห้ ญิงแบบศิลปะเหนือจริง : กรณีศกึ ษาผลงานจิตรกรรม
ศิลปะเหนือจริงของ มักซ์เอินสต์, ซาลวาดอร์ ดาลี และเรเน
มากรีตต์ ด้วยสีอะคริลิกบนผ้าใบ จำ�นวน 6 ภาพ

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

การศึ ก ษาวิเคราะห์แ นวคิด และเนื้อหา องค์
ประกอบในภาพ การจัดภาพ ชุดสี และกลวิธีการระบายสี
ในงานจิตรกรรมรูปผู้หญิงแบบศิลปะเหนือจริง กรณีศึกษา
ผลงานจิตรกรรมศิลปะเหนือจริงของ มักซ์เอินสต์ ซาลวาด
อร์ ดาลี และเรเน มากรีตต์ ผูว้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการตามขัน้ ตอน
ของการวิจัย ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยและ
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
2. กำ�หนดกลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง โดย
รับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. เก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์ข้อมูล
6. สร้างสรรค์ผลงาน ครั้งที่ 1 จำ�นวน 4 ภาพ
7. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1
8. สร้างสรรค์ผลงานครั้งที่ 2 จำ�นวน 2 ภาพ
9. สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญครัง้ ที่ 2 แล้วนำ�มาแก้ไข
ปรับปรุง
10. เขียนรายงานการวิจัยและจัดนิทรรศการ
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สรุปผลการวิจัย

1. การศึกษาวิเคราะห์ลกั ษณะการสร้างสรรค์ผล
งานจิตรกรรมศิลปะเหนือจริงของ มักซ์เอินสต์,ซาลวาดอร์
ดาลี และเรเน มากรีตต์ จากภาพกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 9
ภาพ มีดงั นี้ สามารถสรุปผลการวิจยั ตามหัวข้อวัตถุประสงค์
ดังนี้
1.1 การสร้างเนือ้ หาพบว่าทีเ่ กีย่ วกับผูห้ ญิงกับจิต
นาการในสิ่งลี้ลับชวนฝัน เป็นเนื้อหาที่ใช้ในระดับมากที่สุด
ของเนือ้ หาทีใ่ ช้ทงั้ หมด นิยมนำ�เสนอเนือ้ หาผูห้ ญิงกับจิตนา
การในสิง่ ลีล้ บั ชวนฝัน เช่น การผสมผสานร่างกายมนุษย์กบั
สิง่ แปลกประหลาดทัง้ สัตว์ พืชและวัตถุสงิ่ ของ รองลงมาคือ
เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับธรรมชาติ เป็นเนือ้ หาทีใ่ ช้ในระดับมากของ
เนื้อหาที่ใช้ทั้งหมด นิยมนำ�เสนอเนื้อหาส่วนใหญ่จะมีองค์
ประกอบที่เป็นธรรมชาติ เช่น ท้องฟ้า ภูเขา ทะเล ป่า พื้น
ดินและต้นไม้และเนื้อหาที่นิยมใช้ในระดับปานกลาง คือ
เนื้อหาผู้หญิงกับวัตถุสิ่งของและเครื่องจักรเป็นเนื้อหาที่ใช้
ในระดับปานกลาง นิยมนำ�เสนอเนือ้ หาส่วนใหญ่จะมีวตั ถุมา
ประกอบในภาพทัง้ เชือ่ มต่อและบางครัง้ วางอยูผ่ ดิ ทีผ่ ดิ ทาง
ส่วนเนื้อหาที่นิยมใช้ใช้น้อยรองลงมาตามลำ�ดับดังนี้ ได้แก่
ผู้หญิงและความงาม ผู้หญิงกับเรื่องทางเพศผู้หญิงกับสัตว์
ผู้หญิงกับเรื่องราวสะท้อนสังคมผู้หญิงกับผู้ชายและผู้หญิง
กับเรื่องศาสนาและความเชื่อ
1.2 การใช้สีพบว่า สีขาว เป็นสีที่ใช้อยู่ในระดับ
มากที่สุดของสีที่ใช้ทั้งหมดร้อยละ 23.2 ซึ่งภาพส่วนใหญ่
ประกอบไปด้วยท้องฟ้า ก้อนเมฆ และพื้นนํ้าซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นสีขาวอยูแ่ ล้ว และใช้สขี าวเป็นสีของแสงทีต่ กกระทบ
และวัตถุที่ประกอบในภาพหลายอย่างเป็นวัตถุสีขาว อีก
ทั้งสีขาวยังทำ�หน้าที่เป็นแสงขององค์ประกอบทั้งหมดของ
ภาพและยังทำ�หน้าที่เป็นสีบรรยากาศของภาพอีกด้วย
เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ในลักษณะเพ้อฝัน สีที่ใช้ในระดับมาก
รองลงมา คือ สีนํ้าตาล เป็นสีที่ใช้อยู่ในระดับมากของสีที่
ใช้ทั้งหมดถูกนำ�ไปใช้ในการระบาย ผิวหนังมนุษย์ พื้นดิน
โขดหิน ผิววัตถุ และบางครั้งยังทำ�หน้าที่เป็นสีบรรยากาศ
อีกด้วย สีที่ใช้ในระดับปานกลาง คือ สีฟ้า พบว่ามีการใช้
ระบายท้องฟ้า ผืนนํ้า และเป็นสีบรรยากาศด้วย และสีที่
ใช้ในระดับน้อยตามลำ�ดับ ได้แก่สีเทาสีนํ้า สีดำ�สีแดง สี
ม่วง สีเขียวและสีส้ม
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1.3 การระบายสีพบว่า แบบเรียบกลมกลืน เป็น
เทคนิคที่ใช้ในระดับมาก ของเทคนิคที่ใช้ทั้งหมด นิยมใช้
ระบายท้องฟ้า ท้องทะเล พื้นดิน ผิวหนังบุคคล สัตว์ และ
วัตถุต่างๆ เพื่อให้ความรู้สึกที่นุ่มนวล เทคนิคที่ใช้ในระดับ
มากรองลงมาคือการระบายสีผสมการกดและพิมพ์ นิยมใช้
เพือ่ สร้างพืน้ ผิวให้มมี ติ ทิ แี่ ปลกประหลาด เช่น ภูเขา ท้องฟ้า
ผืนนํ้า โขดหิน ชุดเสื้อผ้า เครื่องประดับ โขดหิน ต้นไม้และ
วัตถุตา่ งๆ และเทคนิคการระบายสีโดยไม่เกลีย่ ให้กลมกลืน
กันเป็นเทคนิคทีใ่ ช้ในระดับปานกลาง นิยมใช้ระบายในส่วน
ที่เป็น ท้องฟ้า ผืนนํ้า โขดหิน และวัตถุต่างๆ ส่วนเทคนิคที่
ใช้ในระดับน้อยรองลงมาตามลำ�ดับ ได้แก่ การระบายสีให้
ขอบรูปทรงผสานกัน การระบายสีคมชัด การระบายสีผสม
การขูดขีดเป็นเส้น การระบายสีเป็นจุดและการระบายแบบ
ขอบคมชัด
1.4 การตัดทอน พบว่า รูปแบบการตัดทอนที่
ใช้มากที่สุด คือ การตัดทอนเป็นรูปทรงแบบโค้ง ซึ่งเป็นรูป
แบบการตัดทอนทีใ่ ช้ในระดับมาก นิยมใช้ในการตัดทอนรูป
ทรงของร่างกายบุคคลและวัตถุต่างๆ มีความโค้งกลมกลืน
กันดูนมุ่ นวล การตัดทอนในระดับรองลงมา คือ การตัดทอน
รูปทรงแบบอิสระ นิยมใช้ในการตัดทอนรูปทรงของร่างกาย
บุคคลและวัตถุตา่ งๆ มีความบิดเบีย้ วดูประหลาดจากความ
เป็นจริง และการตัดทอนเป็นรูปทรงแบบเหลี่ยมถูกใช้น้อย
ที่สุด ส่วนวิธีการตัดทอนที่ใช้มากที่สุดได้แก่ การเชื่อม เพื่อ
เป็นการผสานรูปทรงให้มคี วามสัมพันธ์กนั เพือ่ ให้เกิดรูปทรง
และสิง่ ทีแ่ ปลกใหม่ ซึง่ มีความประหลาดและมหัศจรรย์ การ
ตัดทอนวิธีการหด ยืด วิธีการตัด ถูกใช้น้อยตามลำ�ดับ
1.5 การจัดภาพ พบว่า การจัดภาพแบบซ้าย-ขวา
เท่ากันโดยความรู้สึก เป็นรูปแบบการจัดภาพที่ใช้ในระดับ
มากที่สุดของรูปแบบการจัดภาพที่ใช้ทั้งหมด นิยมใช้ใน
การจัดภาพโดยใช้รูปร่างรูปทรงและขนาดผสมผสานกัน
ให้เกิดความรูส้ กึ ทีส่ มดุล ทำ�ให้ดมู เี สน่ห์ น่าสนใจและดึงดูด
สายตา และจัดภาพแบบมีจดุ นำ�สายตาและการจัดภาพแบบ
จุดสนใจกึ่งกลางภาพเป็นการจัดภาพที่ใช้ในระดับมากรอง
ลงมานิยมใช้รปู ร่างรูปทรงทีน่ า่ สนใจอยูต่ รงกลางภาพ แต่มี
จุดนำ�สายตาที่เชื่อมโยงให้เกิดมิติใกล้ไกลในภาพ
2. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปผู้หญิง
แบบศิลปะเหนือจริงด้วยสีอะคริลิกบนผ้าใบของผู้วิจัยใน
ประเด็นแนวคิดและเนื้อหา สะท้อนถึงสภาวะจิตใต้สำ�นึก
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ของมนุษย์ทมี่ คี วามเชือ่ มโยงกับธรรมชาติโดยตรง แต่มนุษย์
ส่วนใหญ่นนั้ แสร้งทำ�เป็นไม่รบั รูห้ รือรับเห็น และยังพยายาม
ทำ�ตนให้เหนือธรรมชาติ ปัจจุบันมนุษย์ขาดความยำ�เกรง
ในธรรมชาติเพราะความเจริญต่างๆ ได้เข้าไปแทรกซึม
ธรรมชาติในทุกๆ ที่ สิ่งต่างๆ ที่มนุษย์เคยนับถือบูชาและ
ยำ�เกรง เช่น เทพเจ้า ภูตผีจิตวิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่ง
ลี้ลับต่างๆ ก็พลอยเสื่อมสลายไปด้วยซึ่งเรื่องเทพเจ้า ภูตผี
จิตวิญญาณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งลี้ลับต่างๆอาจจะเป็นแค่
จินตนาการของมนุษย์แต่สงิ่ นีก้ ช็ ว่ ยปกป้องให้ธรรมชาติจาก
การรุกรานมาได้ในระยะหนึ่ง พอสิ่งนี้เสื่อมไปก็เปิดโอกาส
ให้มนุษย์ทำ�ลายธรรมชาติได้โดยไม่หวั่นเกรง จากแนวคิด
นี้ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นนำ�เสนอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ
ธรรมชาติโดยผ่านรูปผูห้ ญิงเป็นสือ่ หลักในการสะท้อนเรือ่ ง
ราว เพราะผู้หญิงเป็นสัญลักษณ์ของผู้ให้กำ�เนิด เฉกเช่น
ธรรมชาติคือผู้ให้กำ�เนิดสิ่งต่างๆ อีกทั้งรูปร่างรูปทรงของผู้
หญิงนั้นจะให้ความสวยงาม อ่อนช้อยดูน่าสนใจ หลงใหล
ใฝ่ฝัน ละเมอ ซึ่งสอดคล้องกับภาพแนวเหนือจริง อีกทั้ง
ผู้วิจัยได้สอดแทรกเรื่องราว เทพเจ้า ภูตผีจิตวิญญาณ สิ่ง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละสิ่ ง ลี้ ลั บ ต่ า งๆ ตามจิ น ตนาการของผู้ วิ จั ย
เข้าไปในท่ามกลางธรรมชาติหลากหลายรูปแบบโดยมุง่ เน้น
บรรยากาศและสถานทีใ่ ห้ดลู ลี้ บั ชวนพิศวง ในประเด็นเรือ่ ง
ชุดสีนั้นได้ใช้สีขาวเป็นส่วนใหญ่เพื่อให้เกิดบรรยากาศฟุ้ง
เวิ้งว้าง ให้ดูเหมือนเป็นภาพฝันมากกว่าความจริง รองลง
มาจะเป็นสีนํ้าตาลซึ่งจำ�เป็นต่อองค์ประกอบส่วนใหญ่ซึ่งมี
สีนํ้าตาล เช่น รูปมนุษย์ ต้นไม้ โขดหินและฝืนดิน และสีที่
ใช้น้อยรองลงมา คือ สีฟ้า เพราะส่วนใหญ่ของภาพจะเป็น
ลักษณะสถานที่ ที่ประกอบไปด้วยบรรยากาศท้องฟ้าที่ดู
เวิง้ ว้าง หรือแม้กระทัง่ ฝืนนาํ้ ในลักษณะสถานทีต่ ามอุดมคติ
ตามจินตนาการของผู้วิจัย ส่วนประเด็นเทคนิคการระบาย
สีส่วนใหญ่ใช้เทคนิคการระบายแบบเรียบและกลมกลืน
เพราะบรรยากาศส่วนใหญ่จะเป็นแบบกึ่งเหมือนจริง รอง
ลงมาจะเป็นการระบายแบบไม่เกลี่ยให้กลมกลืนกันเพื่อให้
ภาพเกิดระยะใกล้ไกลและให้ความรูส้ กึ มีชวี ติ ชีวาและความ
เคลือ่ นไหว และเทคนิคทีใ่ ช้นอ้ ยรองลงมา คือ เทคนิคการกด
และการพิมพ์ เพือ่ สร้างพืน้ ผิวของภาพให้ดมู มี ติ สิ มจริงสมจัง
มากขึ้น เช่น พื้นผิวของดวงดาวต่างๆ พื้นผิวของ ต้นไม้ พื้น
ดิน โขดหินและท้องฟ้าอีกด้วยประเด็นรูปแบบการตัดทอน
นัน้ ผูว้ จิ ยั มุง่ เน้นการตัดทอนรูปผูห้ ญิงให้ดเู รียบๆ โค้งเหมือน
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รูปทรงไข่เพื่อสื่อให้เห็นการเกิดและความอุดมสมบูรณ์ ไม่
เน้นรายละเอียดโดยแสดงทางลีลาท่าทางมากกว่า และ
พยายามตัดทอนองค์ประกอบต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปร่างหรือ
รูปแบบที่แปลกประหลาดเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาและ
ลักษณะศิลปะแบบเหนือจริง ประเด็นการจัดภาพนัน้ ผูว้ จิ ยั
ได้จัดภาพแบบลักษณะซ้ายขวาเท่ากันโดยความรู้สึกเป็น
ส่วนใหญ่และมีเส้นนำ�สายตาเพื่อเชื่อมโยงกันทั้งภาพ
การสร้างสรรค์ผลงาน ครั้งที่ 1 จำ�นวน 4 ภาพ
ผู้วิจัยได้นำ�ผลการสังเคราะห์ผลงานจิตรกรรม
จำ�นวน 9 ภาพของศิลปิน มาสร้างสรรค์เป็นเครือ่ งมือทีส่ ร้าง
ขึ้น จำ�นวน 4 ชิ้น ขนาด 70 x 100 เซนติเมตร นำ�เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านทัศนศิลป์จำ�นวน 3 ท่าน คือ รอง
ศาสตราจารย์เดชา ศิริภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สามารถ
จับโจร และอาจารย์ไสว แกล้วกล้า เพื่อเก็บข้อมูลตาม
เทคนิคแบบเดลฟายประยุกต์ พร้อมแบบสัมภาษณ์ ตาม
หัวข้อดังนี้ ได้แก่ เนื้อหา ชุดสี เทคนิคการระบายสี รูปแบบ
การตัดทอน และ การจัดภาพ

ภาพที่ 1 ชื่อภาพ ผู้รอคอย เทคนิค สีอะคริลิก
ขนาด 70x100 เซนติเมตร
การสร้างสรรค์ภาพที่ 1 ชื่อภาพผู้รอคอยได้นำ�
เสนอเนื้อหาเรื่องราวผู้หญิงกับจิตนาการในสิ่งลี้ลับและ
ให้ความรู้สึกชวนฝันประกอบไปด้วย รูปผู้หญิงในท่านอน
ตะแคงกึง่ กำ�ลังขดตัว ท่วงท่าทำ�ให้เกิดความรูส้ กึ กำ�ลังเศร้า
เหงาและเดียวดาย ซึง่ แทรกอยูท่ า่ มกลางรูปภูเขาและต้นไม้
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ทีย่ นื ต้นตายสองต้นและประกอบไปด้วยรูปทรงใบหน้าของ
มนุษย์ที่มีลักษณะคล้ายเทพเทวา ภูตและวิญญาณต่างๆที่
แทรกหรือสิงสถิตตามภูเขาต้นไม้ต่างๆ คล้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่คอยปกปักรักษาหรือเทพารักษ์ผู้คอยปกป้องขุนเขาและ
ป่าไม้ ท่ามกลางบรรยากาศที่ดูเวิ้งว้างเงียบเหงา โดยรวม
ของภาพให้ความรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติหรือความเชือ่ เรือ่ งวิญญาณหรือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิต์ งั้ แต่
ครัง้ บรรพกาล ภาพนีใ้ ห้ความรูส้ กึ ถึงลีล้ บั และมีความลึกลับ
วังเวงและชวนฝัน สื่อถึงผู้หญิงคือผู้ให้กำ�เนิด ความอุดม
สมบูรณ์และความงามเฉกเช่นธรรมชาติคือผู้ให้กำ�เนิดทุก
สรรพสิ่ง ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จากภาพผู้วิจัยอยากสื่อ
ถึงเมื่อครั้งอดีตกาลที่มนุษย์ยังยำ�เกรงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็น
เรื่องที่สมควรนับถือและเคารพบูชา หากความเชื่อเรื่องสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เสื่อมสลายไป ธรรมชาติเลยถูกบุกรุกทำ�ลายเร็ว
ขึ้น ถึงแม้เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่อที่มองว่างมงาย แต่อาจเป็น
กุศโลบายอย่างหนึ่งที่จะช่วยปกปักรักษาธรรมชาติให้อยู่
ยั่งยืนต่อไปได้

ภาพที่ 2 ชื่อภาพ พันธนาการ เทคนิค สีอะคริลิก
ขนาด 70x100 เซนติเมตร
การสร้างสรรค์ภาพที่ 2 ชื่อภาพพันธนาการได้
นำ�เสนอรูปผู้หญิงกับจิตนาการในสิ่งลี้ลับชวนฝัน ซึ่งเป็น
รูปผู้หญิงกำ�ลังนอนตรงกลางภาพซึ่งมีท่าทางที่เหนื่อยล้า
ในทีม่ รี ปู ร่างทีส่ มบูรณ์สวยงามใบหน้านัน้ มีดวงตาดวงเดียว
ในลักษณะที่หลับใหล อยู่ท่ามกลางบรรยากาศต้นไม้และ
ขุนเขา ด้านบนภูเขามีกลุ่มต้นไม้ยืนต้นตาย มีนกกากำ�ลัง
บินจากไปให้ความรู้สึกสิ้นหวังดูน่าหดหู่ ด้านล่างมีรูปทรง
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คล้ายใบหน้าผู้ชายแฝงอยู่ตามโขดหิน คล้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่คอยปกปักรักษาหรือเทพารักษ์ผู้คอยปกป้องขุนเขาและ
ป่าไม้มลี กั ษณะใบหน้าทีด่ หู มองเศร้า ท่ามกลางบรรยากาศ
ที่ดูเวิ้งว้างเงียบเหงา และมีวัตถุคล้ายแท่งปูนซีเมนต์เชื่อม
ต่อหรือพันธนาการแขนและขาของผู้หญิงไว้รวมทั้งต้นไม้
ที่อยู่ทางด้านล่างของภาพด้วย ผู้วิจัยได้สื่อความรู้สึกถึงผู้
หญิงคือผู้ให้กำ�เนิด ความอุดมสมบูรณ์และความงามเฉก
เช่นธรรมชาติผู้ให้กำ�เนิดสรรพสิ่งในโลกนี้ แต่ปัจจุบันนี้
ธรรมชาติเหมือนบาดเจ็บและอ่อนล้าตามความรู้สึกของ
ผู้วิจัยโดยใช้รูปผู้หญิงที่มีท่วงท่านอนที่เหนื่อยล้าอีกทั้งยัง
ถูกพันธนาการด้วยวัตถุคล้ายแท่งซีเมนต์ที่สื่อถึงโลกวัตถุ
ทุนนิยมของมนุษย์ผู้รุกรานและทำ�ลาย ส่วนเส้นผมสีแดง
ของผู้หญิงที่แผ่สยายดุจมีพลังลึกลับบางอย่างแฝงอยู่เพื่อ
ให้รู้สึกว่าพลังทางธรรมนั้นยังคงแฝงตัวอยู่ ซึ่งอาจจะปะทุ
เกรี้ยวกราด อาจเอาคืนมนุษย์ซักวันหนึ่งเมื่อหมดความ
อดทนจนถึงทีส่ ดุ บรรยากาศโดยรวมของภาพให้ความรูส้ กึ
ถึงความ เศร้า เหนื่อยล้า แฝงพลังลี้ลับบางอย่าง มีความ
ลึกลับและชวนฝัน
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เกิดความรู้สึกกำ�ลังเศร้าและเดียวดาย โดยอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติทดี่ เู วิง้ ว่าง ให้ความรูส้ กึ หดหู่ สิน้ หวังและเดียวดาย
ผูว้ จิ ยั ได้สอื่ ความหมายในภาพดังนี้ ผูห้ ญิงทีอ่ ยูใ่ นกรอบของ
ต้นไม้ที่ดูเหมือนมีการเคลื่อนไหวก่อนหน้านั้นแต่ตอนนี้มี
แต่ต้นและกิ่งก้านลักษณะบิดเบี้ยวคล้ายยืนตายซากแสดง
ถึงวัฏจักรของชีวิต เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
ของกาลเวลา ความสวยงามของผู้หญิงก็มีเปลี่ยนแปลงไป
กับกาลเวลาเช่นกัน เปรียบได้เหมือนต้นไม้เกิดขึ้น เติบโต
สวยงามและย่อยสลายไปในที่สุด ซึ่งสิ่งเหล้านี้ล้วนเป็น
เรื่องธรรมชาติ

ภาพที่ 4 ชื่อภาพ ไมยราบนารี เทคนิค สีอะคริลิก
ขนาด 70x100 เซนติเมตร

ภาพที่ 3 ชื่อภาพ ผู้เฝ้ารอ เทคนิค สีอะคริลิก
ขนาด 70x100 เซนติเมตร
การสร้างสรรค์ภาพที่ 3 ชื่อภาพผู้เฝ้ารอได้นำ�
เสนอเรื่องราวผู้หญิงกับจิตนาการในสิ่งลี้ลับและให้ความ
รู้สึกชวนฝัน เป็น รูปผู้หญิงสองคนยืนและนั่งอยู่ระหว่าง
กึ่งใต้พื้นดินและบนพื้นดินและมีต้นไม้แห้งๆ ไร้ใบเชื่อมต่อ
คล้ายๆมีความสัมพันธ์ที่ลึกลับระหว่างกัน ท่วงท่าทำ�ให้

การสร้างสรรค์ภาพที่ 4 ชื่อภาพไมยราบนารี
ได้นำ�เสนอเป็นภาพในลักษณะท้องทุ่งดอกไมยราบที่มีเป็น
รูปผู้หญิงหลายคนกำ�ลังยืนบิดเบี้ยวอยู่ในลักษณะเป็นก้าน
ดอกของดอกไมยราบในส่วนศีรษะเป็นดอกของไมยราบที่
กำ�ลังเบ่งบาน ท่ามกลางบรรยากาศท้องฟ้าที่ดูเพ้อฝัน และ
ยังมีตั๊กแตนยักษ์ ที่กำ�ลังเดินย่องเหยียบยํ่าอยู่บนทุ่งดอก
ไมยราบแต่ดวงตานัน้ จ้องมองไปยังดวงจันทร์ซงึ่ ลอยอยูบ่ น
ท้องฟ้า ภาพนีใ้ ห้ความรูส้ กึ ถึงความอ่อนไหวความบอบบาง
ของผูห้ ญิงคล้ายลักษณะของต้นไมยราบทีจ่ ะตอบสนองเมือ่
สิ่งที่มากระทบก็จะหุบใบในทันทีแต่ก็จะโชว์หนามแหลม
เพื่อป้องกันภัยที่จะมารุกราน ในธรรมชาติก็เช่นกันหากมี
ภัยคุกคามมากๆ ธรรมชาติอาจจะปรับตัวหรือตอบโต้ เช่น
ที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยๆ ครั้งในปัจจุบันนี้
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รมยสาร

สรุปการสังเคราะห์คำ�สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญครั้งที่ 1
ผลการประเมินผลงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 1 จาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์เดชา ศิรภิ าษณ์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ สามารถ จับ โจร และอาจารย์ไ สว
แกล้วกล้า
1. เนื้อหา ภาพที่ 2, 4 มีความสอดคล้องใน
ลักษณะเนื้อหา แบบอย่างจิตรกรรมแบบเหนือจริงเพราะ
แสดงออกถึงความเพ้อฝัน มายา และแปลกประหลาด เช่น
รูปทรงผูห้ ญิงให้ความรูส้ กึ แปลกประหลาด และภาพผูห้ ญิง
หรือผู้ชายรวมอยู่ด้วยกันให้ความรู้สึกถึงความเหนือจริง
ความคิดไม่หยุดนิ่ง ความคาดหวัง ล้วนเป็นสิ่งเพ้อฝัน ส่วน
ภาพที่ 1, 3 มีเนื้อหาพอใช้ ควรปรับปรุงลักษณะรูปทรงคน
และต้นไม้มาใช้ในส่วนเนื้อหาให้มากกว่านี้ได้อีก
2. ชุดสี ภาพที่ 4 มีความสอดคล้อง ในลักษณะ
แบบจิตรกรรมแนวเหนือจริง การใช้สีที่คลุมโทนสีได้ดี
บรรยากาศของสีดูผ่อนคลายมากขึ้น ความคิดไม่หยุดนิ่ง
ส่วนภาพที่ 1, 2 และ3 อยู่ในระดับพอใช้ ควรปรับปรุงใน
ส่วนของสีบรรยากาศที่สามารถทำ�ให้เกิดระยะของภาพ
3. เทคนิ ค การระบายสี ภาพที่ 4 มี ค วาม
สอดคล้อง ในลักษณะภาพแบบเหนือจริง เทคนิคการระบาย
สี มีเทคนิคที่ไม่เยอะแต่ให้ความรู้สึกอิสระ และเคลื่อนไหว
ภาพนี้มีเทคนิคการระบายสีที่เหมาะสม ส่วนภาพที่ 1, 2
อยู่ในระดับพอใช้มีเทคนิคหลากหลายดูน่าสนใจ และภาพ
ที่ 3 ควรปรับปรุงเพิ่มเทคนิคให้มีความหลากหลายเทคนิค
การระบายสีบางส่วนยังไปคนละทิศคนละอย่าง
4. การดัดแปลงตัดทอน ภาพที่ 1, 4 อยูใ่ นระดับ
พอใช้ โดยเฉพาะรูปผู้หญิงที่บิดพลิ้วให้ความรู้สึกได้ดี มี
ความแปลกใหม่ ส่วนภาพที่ 2, 3 การดัดแปลงตัดทอนรูป
ทรงยังอยูใ่ นระดับน้อย ปรับปรุงในส่วนของรูปผูห้ ญิงยังตัด
ทอนน้อยไปหน่อย
5. การจัดภาพ ภาพที่ 1, 4 มีความสอดคล้อง
เหมาะสม โดยเฉพาะท่าทางของผู้หญิง และการเขียนภาพ
ตัก๊ แตนทีด่ แู ปลกประหลาด ส่วนภาพที่ 2 อยูใ่ นระดับพอใช้
มีความหลากหายและน่าสนใจ และภาพที3่ ยังไม่สอดคล้อง
ควรปรับปรุงการจัดภาพให้ดูมีมิติ ความลึก มีระยะและจุด
นำ�สายตาของภาพ จะทำ�ให้ภาพนี้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น
การสร้างสรรค์ผลงาน ครั้งที่ 2 จำ�นวน 2 ภาพ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

ภาพที่ 5 ชื่อภาพ สู่จุดกำ�เนิด เทคนิค สีอะคริลิก
ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร
การสร้างสรรค์ภาพที่ 5 ชื่อภาพสู่จุดกำ�เนิดเป็น
ภาพที่มีผู้หญิงอยู่ในท่านั่งสามคนอยู่ในทุ่งดอกไม้ริมทะเล
เหมือนรอคอยอะไรซักอย่างและสวมหน้ากากสีขาวที่ดูนิ่ง
สงบส่วนใต้ใบหน้านั้นซ่อนควงตาที่มีลักษณะลี้ลับซ่อนเร้น
ความรู้สึกประหลาดลึกลับบางอย่างไว้ ตรงกลางภาพมีรูป
คนผสานกับกระดองเต่ากำ�ลังขนไข่ใบใหญ่แหวกว่ายอยู่
กลางอากาศเหมือนการคุ้มครองดูแลการกำ�เนิด ในส่วน
ของท้องฟ้านั้นมีรูปใบหน้าหญิงและชายเชื่อมต่อกันคล้าย
เทพเทวาแทรกอยูต่ ามก้อนเมฆหันหน้ามาเบือ้ งล่างเหมือน
คอยดูแลหรือคอยรับรู้ โดยรวมเนือ้ หาของภาพให้ความรูส้ กึ
เวิง้ ว้าง มีความคิดไม่หยุดนิง่ ความคาดหวัง การรอคอย การ
กำ�เนิด ซึ่งล้วนให้ความรู้สึกถึงสิ่งเพ้อฝันที่แปลกประหลาด
และเชื่อมโยงสู่การให้ความหมายต่อการให้กำ�เนิดสรรพสิ่ง
ให้ความรู้สึกถึงสิ่งลี้ลับของจักวาล ต้นกำ�เนิดสิ่งมีชีวิตและ
ความสัมพันธ์ต่อธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่

ภาพที่ 6 ชื่อภาพ คืนสู่ธรรมชาติ เทคนิค สีอะคริลิก
ขนาด 100 x 120 เซนติเมตร
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การสร้างสรรค์ภาพที่ 6 ชื่อภาพคืนสู่ธรรมชาติ
ในภาพนี้มีรูปทรงผู้หญิงและธรรมชาติเป็นเนื้อหาหลัก มีผู้
หญิงอยู่ในท่านั่งบนก้อนเมฆ ท่าทางกำ�ลังจะเอื้อมไขว่คว้า
อะไรซักอย่างและสวมหน้ากากสีขาวที่ดูนิ่งสงบ ส่วนใต้
ใบหน้านั้นซ่อนดวงตาที่มีลักษณะลี้ลับซ่อนเร้นความรู้สึก
ประหลาดลึกลับบางอย่างไว้ ตรงกลางภาพมีรูปบานประตู
ซึ่งรายล้อมไปด้วยดวงดาวที่สามารถมองทะลุไปยังหมู่ดาว
หรือกาแล็กซีอื่นๆ ได้ ในส่วนของท้องฟ้าหรือกลุ่มเมฆด้าน
ขวาของภาพนัน้ มีรปู ใบหน้าหญิงและชายเชือ่ มต่อกันคล้าย
เทพเทวาแทรกอยูต่ ามก้อนเมฆหันหน้าไปรูปผูห้ ญิงเหมือน
คอยดูแลหรือคอยรับรู้ โดยรวมเนือ้ หาของภาพให้ความรูส้ กึ
เหนือธรรมชาติ มีความคิดไม่หยุดนิง่ ความเคลือ่ นไหว ความ
คาดหวัง การรอคอยและมหัศจรรย์ ให้ความรูส้ กึ ถึงสิง่ ลีล้ บั
ของจักรวาล ต้นกำ�เนิดสิง่ มีชวี ติ และความสัมพันธ์ซงึ่ จะหมุน
วนคืนสู่ธรรมชาติและความหมายของการเกิดการดับของ
ชีวิต

สรุปการสังเคราะห์ค�ำ สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญครัง้ ที่ 2

ผลการประเมินผลงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 จากผู้
เชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์เดชา ศิรภิ าษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สามารถ จับโจร และอาจารย์ไสว
แกล้วกล้า ได้รบั ฉันทามติให้ภาพผลงานชิน้ ที่ 6 เป็นภาพผล
งานที่มีความตรงในเนื้อหาและเป็นไปตามประเด็นที่ศึกษา
มากที่สุด โดยให้เหตุผลดังนี้ อาจารย์ไสว แกล้วกล้าได้ให้
เหตุผลที่เลือกภาพที่ 6 เพราะว่าการจัดภาพน่าสนใจ สีน่า
สนใจ และมีความกล้าที่จัดองค์ประกอบที่แตกต่างจากภา
พอื่นๆก่อนหน้านี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชา ศิริภาษณ์ ได้
ให้ให้เหตุผลที่เลือกภาพที่ 6 เพราะว่าให้ความรู้สึกต่อผู้ชม
ได้ดี ให้ความรู้สึกเพ้อฝัน และจินตนาการได้ดีกว่าภาพที่ 5
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจรได้ให้เหตุผลที่
เลือกภาพที่ 6 เพราะว่าองค์ประกอบมีการจัดภาพดูแล้ว
ตอบโจทย์มิติแห่งความเหนือจริงได้ เรื่องสีและรูปทรงรวม
ทั้งรูปแบบมีเอกภาพในชิ้นงาน

อภิปรายผล

1. มักซ์เอินสต์ ซาลวาดอร์ดาลี และเรเน มา
กรีตต์ ศิลปินที่มีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ในแบบ
เหนือจริงที่หลากหลาย แต่ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาภาพที่มี
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รูปผู้หญิงเป็นสื่อการแสดงออกเป็นหลัก ซึ่งศิลปินทั้งสาม
ท่านนีไ้ ด้ใช้เนือ้ หาและรูปแบบของผูห้ ญิงมานำ�เสนอในแบบ
ศิลปะแนวเหนือจริงมากมาย โดยการนำ�เสนอความคิดจาก
จินตนาการในรูปแบบเหนือจริงแต่กย็ งั อยูใ่ นลักษณะรูปร่าง
ที่ยังคงความงาม คือ ยังคงใช้รูปผู้หญิงสื่อถึงความงามเป็น
หลักอยู่ สีที่ใช้ก็เป็นลักษณะกึ่งเสมือนจริงไม่ฉูดฉาดหรือ
หวือหวามากเกินไป เทคนิคนั้นส่วนใหญ่จะเป็นแบบเกลี่ย
เรียบและกลมกลืน และสถานทีต่ า่ งๆ นัน้ เป็นสถานทีท่ ไี่ ม่มี
อยูจ่ ริงหรือถูกดัดแปลงจากสภาพจริงไปมาก และส่วนใหญ่
จะเน้นการจัดภาพให้มีลักษณะลึก หรือไกลออกไป แลดู
เวิง้ ว้างเป็นดินแดนลีล้ บั เพ้อฝันและมหัศจรรย์ซงึ่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอัฐพร นิมมาลัยแก้ว (2548 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษา สาระแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิต สังขาร ความ
เปลี่ยนแปลงของชีวิต การเสื่อมสลายของร่างกาย
ผลการสังเคราะห์ประเด็นที่ศึกษา เนื้อหา ชุดสี
เทคนิคการระบายสี รูปแบบการตัดทอนและหลักการศิลปะ
ทำ�ให้ได้รับความรู้ที่จะนำ�ไปสร้างสรรค์ผลงานตามที่สดชื่น
ชัยประสาธน์ (2539 : 157) ได้กล่าวไว้ว่า การนำ�เอาภาพ
ความฝันมาผสานกับความเป็นจริงหรือปะติดปะต่อกันอย่าง
เสรี ซึง่ เป็นกลวิธหี นึง่ ของเซอร์เรียลิสม์ กับงานวิจยั ของกนก
พรรณ เถาทอง (2545 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาที่มาของ
แนวคิด เทคนิควิธีการ ตลอดจนรูปแบบวิธีการสร้างสรรค์
ผลงานของศิลปินกลุ่มเซอร์เรียลิสม์ ที่พบว่า เป็นรูปแบบ
เหนือจริงมีหลักการความเป็นจริงมาก ใช้เนื้อหาของภาพ
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม มิติลวงตาในธรรมชาติ ทิวทัศน์
ทะเล ความเชื่อของพลังธรรมชาติ ของทะเลที่ลึกลับด้วย
เสน่ห์ บรรยากาศให้อารมณ์โปร่งสบาย ความชุ่มเย็นสดใส
แฝงไว้ด้วยพลังแห่งความงามจากองค์ประกอบ
2. การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมรูปผู้หญิง
แบบศิลปะเหนือจริง ด้วยสีอะคริลิกบนผ้าใบของผู้วิจัย
จำ�นวน 6 ภาพ เป็นการนำ�ผลการวิเคราะห์มาสร้างสรรค์
โดยปรับให้เข้ากับแนวคิดของผู้วิจัยที่นำ�เสนอเรื่องความ
รู้สึก จิตใต้สำ�นึก ในเนื้อหาที่แสดงออกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติโดยสื่อผ่านรูปร่างรูปทรงของ
ผูห้ ญิงทีส่ อื่ ถึงต้นกำ�เนิดการเห็นคุณค่า ประโยชน์และความ
ยำ�เกรงต่อธรรมชาติแต่กแ็ ฝงไปด้วยเรือ่ งของความงาม และ
ประกอบไปด้วยภาพเทพเจ้า ภูตผี จิตวิญญาณ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
และสิง่ ลีล้ บั ต่างๆ โดยสือ่ ให้รสู้ กึ ลึกลับ พิศวงและมหัศจรรย์
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อย่างไรก็ตามผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ทั้ง 6 ภาพ ได้
สื่อถึงผู้หญิงและธรรมชาติในลักษณะต่างๆ ที่หลากหลาย
โดยเน้นความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน ให้เห็นคุณค่าต่อ
ธรรมชาติและเน้นเรื่องราวที่เพ้อฝันในลักษณะของงานใน
แบบศิลปะแนวเหนือจริง ซึ่งสามารถสร้างจินตนาการ ต่อ
ผู้ชมและเกิดสุนทรียภาพในการรับชม ซึ่งผลงานจิตรกรรม
ของศิลปิน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ ล้วนมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้ในทุกประเด็น
เนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน จิตรกรรมรูปผู้หญิงแบบ
ศิลปะเหนือจริง กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรม ของมักซ์
เอินสต์ ซาลวาดอร์ ดาลี และเรเน มากริตต์

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ
จากผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “จิตรกรรม
รูปผูห้ ญิงแบบศิลปะเหนือจริง กรณีศกึ ษาผลงานจิตรกรรม
มักซ์เอินสต์ ซาลวาดอร์ ดาลี และเรเน มากริตต์” มีขอ้ เสนอ
แนะเพื่อการปฏิบัติดังนี้
1. ผลงานจิตรกรรมรูปผู้หญิงแบบศิลปะเหนือ
จริง เนื้อหา ชุดสี เทคนิคการระบาย รูปแบบการตัดทอน
และการจัดภาพ สามารถถ่ายทอดสื่อสารเรื่องราว แสดง
อารมณ์ความรูส้ กึ และสามารถสือ่ ถึงเนือ้ หาเรือ่ งราวต่างๆ ได้
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2. การสร้ า งสรรค์ ผ ลงานในครั้ ง นี้ ผ่ า น
กระบวนการเทคนิคเดลฟายประยุกต์ (Applied Delphi
Technique) ซึ่งมีประสิทธิภาพที่น่าพอใจ การพบ
ผู้เชี่ยวชาญอย่างสมํ่าเสมอ และจำ�นวนหลายครั้งส่งผลให้
งานมีคุณภาพ ทำ�ให้ผู้คนทั่วไปที่ได้สัมผัสมีสุนทรียภาพ
3. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เริ่มต้นสัมภาษณ์
ควรอธิบายถึงประเด็นคำ�ถามที่ศึกษา ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจยั ให้ชดั เจนทีส่ ดุ เพือ่ ไม่ให้ผเู้ ชีย่ วชาญอธิบายเกิน
ขอบเขตของคำ�ถาม เนื้อหาและประเด็นที่กำ�หนดไว้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรทดลองจัดองค์ประกอบ
ในรูปทรงอื่น ให้ดูลึกมีมิติ และควรเพิ่มปริมาตรของสีจะ
ช่วยให้ผลงานมีความหนักแน่นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรทดลอง
ใช้สตี รงข้ามมาใช้เพิม่ เติมจะทำ�ให้งานดูมคี วามน่าสนใจเพิม่
ขึน้ นำ�เสนอแนวคิดและมุมมองใหม่ๆ และลองสอดแทรกรูป
แบบความเป็นไทยเข้าไปด้วย จะทำ�ให้งานดูรว่ มสมัยยิง่ ขึน้
จากการสร้างสรรค์ผลงานครัง้ ที่ 2 จิตรกรรมรูปผูห้ ญิงแบบ
ศิลปะเหนือจริง กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรม มักซ์เอินสต์
ซาลวาดอร์ ดาลี และเรเนมากริตต์
ได้รบั ฉันทามติจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่านให้ภาพ
เครือ่ งมือชิน้ ที่ 6 เป็นภาพทีม่ คี วามตรงในเนือ้ หาและเป็นไป
ตามประเด็นที่ศึกษามากที่สุด
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บทคัดย่อ

บทความเรื่อง “นางโขน : สีสันแห่งการแสดงโขน” เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตร ศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย เรื่อง “นาฏยลักษณ์ของนางโขน” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นาฏยลักษณ์ของตัวนางใน
การแสดงโขนเรือ่ ง รามเกียรติ์ โดยมุง่ เน้นบทบาทนางโขนทีเ่ ป็นตัวเอกของเรือ่ งและของตอน รวมทัง้ วิเคราะห์ประวัตศิ าสตร์
และบริบททางสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนาฏยลักษณ์ของตัวนางโขน วิธีดำ�เนินการวิจัยใช้วิธีค้นคว้าข้อมูลจากบท
พระราชนิพนธ์และบทโขนฉบับกรมศิลปากร การชมการแสดงโขน การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และวิเคราะห์บทบาทความ
สำ�คัญของนางโขนที่มีต่อการแสดงโขน ผลการวิจัยพบว่า บทบาทนางโขนเป็นตัวสร้างสีสันให้แก่ การแสดงโขน 5 ประการ
ได้แก่ 1) ผู้จุดชนวนปัญหา 2) ผู้ช่วยคลี่คลายปมปัญหา 3) ผู้ผ่อนคลายภาวะสงคราม 4) ผู้สร้างสุนทรียรสทางการแสดง
และ 5) ผู้เสริมบารมีบุรุษเพศ บทบาทนางโขนจึงเป็น “ตัวชูโรง” ที่เสริมเรื่อง สร้างบรรยากาศและให้อรรถรสให้แก่การ
แสดงโขนของไทยให้สนุกสนานชวนติดตามยิ่งขึ้น
คำ�สำ�คัญ : รามเกียรติ์ โขน นางโขน นาฏยลักษณ์ของนางโขน

Abstract

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

บทนำ�

โขน เป็นมหรสพชั้นสูงประจำ�ชาติไทยมาแต่
ครั้งบรรพกาล เรื่องรามเกียรติ์ได้รับการนำ�มาใช้เป็นบท
สำ�หรับการแสดงโขน ซึ่งมุ่งเน้นการยกทัพจับศึกของฝ่าย
บุรุษเพศ ได้แก่ พระ ยักษ์ และลิง และการสอดแทรก
คุ ณ ธรรม “ธรรมะย่ อ มชนะอธรรม” การศึ ก สงคราม
ระหว่างฝ่ายพลับพลาและฝ่ายลงกาในการแสดงโขนเรื่อง
รามเกียรติ์มีความสลับซับซ้อนและชิงไหวชิงพริบกันตลอด
เวลา ประกอบกับด้วยความยาวของเรื่อง จึงทำ�ให้มีตัว
โขนในบทบาทต่างๆสลับกันออกมาสร้างปมปัญหาและ
คลี่คลายปัญหาตลอดทั้งเรื่อง แม้ว่าเรื่องราวรามเกียรติ์จะ
มีสถานการณ์เกี่ยวกับบุรุษเพศเป็นจำ�นวนมาก แต่ถูกสลับ
คัน่ ด้วยบทบาทของนางโขน ซึง่ เป็นบทบาทของสตรีเพศทีม่ ี
ความสำ�คัญแทรกอยูใ่ นเนือ้ เรือ่ งตอนต่าง ๆ ซึง่ เป็นบทบาท
ที่สร้างสีสันแห่งการแสดงโขนไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบทบาท
ของบุรษุ เพศ และมีประเด็นทีค่ วรค่าแก่การศึกษาวิเคราะห์
หลายประการ การนำ�บทบาทนางโขนมาเป็นผู้ดำ�เนินเรื่อง
นั้นสะท้อนการดำ�รงชีวิตอยู่แบบสังคมที่ต้องมีทั้งฝ่ายบุรุษ
เพศและสตรีเพศเป็นตัวขับเคลื่อนวิถีชีวิตไปด้วยกัน ซึ่ง
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สะท้อนอยู่ทั้งในวรรณกรรมเรื่อง รามเกียรติ์และการแสดง
โขน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อวิเคราะห์นาฏยลักษณ์ของตัวนางในการ
แสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ โดยมุ่งเน้นบทบาทนางโขนที่
เป็นตัวเอกของเรื่องและของตอน รวมทั้งวิเคราะห์บริบท
ทางสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนาฏยลักษณ์ของ
ตัวนางโขน

ขอบเขตของการวิจัย

ผู้วิจัยมุ่งศึกษานาฏยลักษณ์และรายละเอียด
เกี่ยวกับการแสดงบทบาทของนางโขนตามแบบฉบับของ
กรมศิลปากร โดยมุ่งศึกษาแบบแผน นาฏยลักษณ์ของ
ตัวนางทุกบทบาทในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ และให้
ความสำ�คัญต่อตัวนางโขนทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในฐานะนางเอก
และนางตัวเอกทั้งของเรื่องและของตอน ดังนี้
1. นางฟ้า กรณีศึกษา พระอุมา
2. นางมนุษย์ กรณีศึกษา นางมณโฑ
3. นางยักษ์ กรณีศึกษา นางสำ�มนักขาและ
นางเบญกาย
4. นางลูกครึ่ง กรณีศึกษา นางสีดา และ
นางสุพรรณมัจฉา

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ในส่วนของการวิเคราะห์ความสำ�คัญของบทบาท
นางโขน ในฐานะผู้สร้างสีสันแห่งการแสดงโขน ผู้วิจัยได้
ดำ�เนินการวิจัยตามลำ�ดับดังนี้
1. ค้นคว้าบทบาทของนางโขนในการดำ�เนินเรือ่ ง
โขนตอนต่างๆ โดยศึกษาจากบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์
ฉบับกรุงธนบุรี และฉบับรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 รัชกาล
ที่ 2 รัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 6 รวมทั้งบทโขนฉบับกรม
ศิลปากร
2. วิเคราะห์การแสดงบทบาทนางโขนที่สำ�คัญ
จากการชมการแสดงโขนตอนต่างๆ ที่จัดโดยกรมศิลปากร
3. เข้ า ร่ ว มการอบรมสั ม มนาวิ ช าการเรื่ อ ง
รามเกียรติ์ และโขน ที่จัดโดยกรมศิลปากร ศูนย์วัฒนธรรม
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แห่ ง ประเทศไทย และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาต่ า งๆ อาทิ
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
เป็นต้น
4. วิเคราะห์บทบาทของนางโขนที่สร้างสีสัน
ให้ แ ก่ ก ารแสดงโขนของไทย และเรี ย บเรี ย งเป็ น งาน
วิทยานิพนธ์และบทความวิจัย
5. เผยแพร่บทความลงในวารสารวิชาการระดับ
ชาติที่มีผู้ประเมิน

ผลการวิจัย

บทบาทนางโขนเป็นบทบาทที่มีความสำ�คัญต่อ
การแสดงโขนหลายประการ ในพระราชนิพนธ์ บทละคร
เรือ่ ง รามเกียรติ์ ปรากฏบทบาทนางโขนถึง 69 ตัว และเมือ่
นำ�มาจัดเป็นการแสดงโขน บทบาทนางโขนในฐานะตัวเอกมี
อยูห่ ลายบทบาท กระจายอยูต่ ลอดการดำ�เนินเรือ่ ง และเป็น
บทบาททีส่ ร้างสีสนั และดำ�เนินเรือ่ งให้การแสดงโขนมีความ
พลิกผัน ตื่นเต้น และคลี่คลายในที่สุด โดยผู้วิจัยจะขอแบ่ง
บทบาทของนางโขนออกเป็นลักษณะสำ�คัญต่างๆ ดังนี้

1. ผู้จุดชนวนปัญหา

โครงสร้างของการแสดงโขนเรือ่ ง รามเกียรติข์ อง
ไทยมีความยาวมาก เนื่องจากวรรณกรรมต้นฉบับมีความ
ยาวและสลับซับซ้อน รวมทั้งมีปมปัญหาทั้งใหญ่และย่อย
ตลอดทั้งเรื่อง อันเป็นลักษณะของมหากาพย์ที่รามเกียรติ์
ของไทยได้รับอิทธิพลมาจากรามายณะของอินเดีย หากจะ
กล่าวว่า ปมปัญหาใหญ่ของการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์
อยู่ที่การที่ทศกัณฐ์ลักนางสีดาไปยังกรุงลงกา แล้วพระราม
ผู้ เ ป็ น สวามี ติ ด ตามไปสั ง หารทศกั ณ ฐ์ แ ละเผ่ า พงศ์ ว งศ์
ยักษ์เพื่อชิงนางสีดาคืน ในระหว่างการเดินทางยกทัพของ
พระรามไปติดตามนางสีดาคืนนั้นมีปมปัญหาย่อยซ้อนอยู่
ระหว่างทางมากมาย ผู้วิจัยจะขอยกตัวอย่างบทบาทนาง
โขนที่สำ�คัญที่อยู่ในฐานะผู้จุดชนวนปัญหา ได้แก่ นางสำ�
มนักขา เมื่อนางสำ�มนักขาเกี้ยวพาราสีพระรามไม่สำ�เร็จ
และถูกพระลักษณ์ตดั ตีนสินมือ ด้วยความเจ็บแค้นจึงไปทูล
ยุยงให้ทศกัณฐ์ช่วงชิงนางสีดามาเป็นชายา จนเป็นชนวน
เหตุให้เกิดศึกสงครามที่ทำ�ลายไพร่พลโดยเฉพาะฝ่ายลงกา
จนแทบสิ้นเผ่าพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นที่มาของการแสดงโขนชุด
สำ�มนักขาก่อศึก เป็นต้น
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ปมปัญหาที่เกิดขึ้นในการแสดงโขนส่วนใหญ่
เกิดจากฝ่ายบุรุษเพศที่ไม่ดำ�รงมั่นอยู่ในศีลธรรมจรรยา
บทบาทนางโขนจึงมีหน้าที่ที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งในการ
ช่วยคลี่คลายปมปัญหาหรือสถานการณ์ให้หมดปัญหาหรือ
เบาบางลง อาทิ นางมณโฑช่วยทศกัณฐ์และฝ่ายลงกา
ด้วยการประกอบพิธีหุงนํ้าทิพย์ หรือให้นํ้านมแก่อินทรชิต
เมื่อต้องศร รวมทั้งช่วยเจรจาแก่ทศกัณฐ์ให้คืนนางสีดา
แก่พระรามไปเพื่อมิให้เสียราชวงศ์ สหายและไพร่พลฝ่าย
ยักษ์ หรือในบางกรณี บทบาทนางโขนเป็นทั้งผู้สร้างปม
ปัญหาและคลี่คลายปัญหาด้วยตนเอง เช่น ตอนพระอุมา
สาปหนุมานที่เข้าไปหักสวนขวัญ เมื่อหนุมานทูลขอขมา
ลาโทษก็เกิดความสงสารจึงให้พรแก้กับหนุมานว่า เมื่อใด
ที่พระนารายณ์ (พระราม) มาลูบหัวจรดหาง หนุมานก็จะ
พ้นคำ�สาป เป็นต้น

3. ผู้ผ่อนคลายภาวะสงคราม

การยกทั พ จั บ ศึ ก ของการแสดงโขนเรื่ อ ง
รามเกียรติ์เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดการแสดง
สถานการณ์ในการรบเป็นสถานการณ์ที่ต้องชิงไหวชิงพริบ
มีกลศึก และประหัตประหารศัตรูตลอดเวลา ย่อมทำ�ให้
เรือ่ งราวเกิดความตึงเครียด ซึง่ ในการแสดงโขนจำ�เป็นต้องมี
ฉากหรือสถานการณ์ทชี่ ะลอเรือ่ งราวให้ชา้ ลงเพือ่ ผ่อนคลาย
ความเข้มข้นของการทำ�สงคราม บทบาทนางโขนทีแ่ ทรกอยู่
ในตอนต่างๆ ของเรือ่ งจะเป็นสีสนั ทีม่ าช่วยเสริมบรรยากาศ
ให้มีความสนุกสนาน ความอ่อนหวานของสตรีเพศทำ�ให้
บทบาทของบุรุษเพศมิได้เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและ
ดุดันตลอดเวลา อาทิ การแสดงโขน ตอน นางลอย เมื่อ
นางเบญกายได้รับอภัยโทษที่ปลอมตัวเป็นนางสีดาแกล้ง
ตายลอยทวนนํ้ามาเพื่อลวงพระราม พระรามทรงบัญชา
ให้หนุมานไปส่งนางเบญกายที่ชานกรุงลงกา แม้ว่านาง
จะมีความผิดขั้นหนัก แต่ด้วยความงดงามของนาง ทำ�ให้
หนุมานเกิดความประดิพทั ธ์แล้วเกีย้ วพาราสีจนได้นางเบญ
กายเป็นชายา และต่อมานางเบญกายได้คลอดบุตรชาย ชือ่
อสุรผัด รวมทั้งการแสดงโขน ตอน จองถนน เมื่อหนุมาน
จับนางสุพรรณมัจฉาที่สั่งให้เหล่าบริวารปลาพากันขนหิน
ที่ฝ่ายพลับพลาใช้ทำ�ถนนข้ามมหาสมุทรไปทิ้งได้ หนุมาน
ควรจะสังหารนางเนือ่ งจากเป็นฝ่ายศัตรู แต่ในทีส่ ดุ หนุมาน
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กลับหลงใหลในความงามของนางสุพรรณมัจฉาจนได้นาง
สุพรรณมัจฉาเป็นชายา และให้กำ�เนิดบุตรชายชื่อ มัจฉานุ
ที่เกิดแต่หนุมาน และมีบทบาทในการดำ�เนินเรื่องในตอน
ต่อไป สะท้อนภูมิปัญญาของผู้ประพันธ์เรื่องรามเกียรติ์

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

ที่สามารถสอดแทรกบทนางโขนที่ช่วยผ่อนคลายให้การ
ดำ�เนินเรื่องในสถานการณ์ศึกที่เข้มข้นมีบรรยากาศที่ดีขึ้น
และยังสามารถผูกเรือ่ งราวให้ก�ำ เนิดบทบาทใหม่ทเี่ ชือ่ มโยง
ไปยังเหตุการณ์ภายภาคหน้าได้อย่างแนบเนียน

ภาพประกอบ 1 การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
นางสุพรรณมัจฉา รับบทบาท โดย รองศาสตราจารย์ผุสดี หลิมสกุล
หนุมาน แสดงโดย อาจารย์วิโรจน์ อยู่สวัสดิ์
แสดงเนื่องในงาน The second Indian Ocean Festival Perth ณ ประเทศออสเตรเลีย
28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2527
ที่มา : สูจิบัตรการแสดง “Thai National Dance Troupe”
The second Indian Ocean Festival Perth, Western Australia

4. ผู้สร้างสุนทรียรสทางการแสดง

บทบาทตัวนางโขนเป็นบทบาทของสตรีเพศ จึง
มีการแสดงตามแบบแผนการแสดง กระบวนท่ารำ� กิริยา
อาการ และการแสดงอารมณ์แบบอิสตรี อีกทั้งธรรมเนียม
ประเพณีในการแสดงโขนซึ่งเดิมเป็นเครื่องราชูปโภคของ
พระมหากษัตริย์ แบบแผนการแสดงกระบวนท่ารำ�จึงได้
รับการขัดเกลาปรับปรุงให้มคี วามวิจติ รประณีต โดยเฉพาะ
บทบาทนางโขนที่เป็นตัวเอกของเรื่องและของตอน จะมี
กระบวนรำ�อวดฝีมือที่ได้อิทธิพลมาจากการแสดงละครใน

เข้ามาผนวกรวมอยู่ในการแสดงโขนด้วย ทำ�ให้เพิ่มสุนทรีย
รสให้กบั ผูช้ มทีไ่ ด้ชมการแสดงโขน และเป็นช่วงการแสดงที่
เปิดโอกาสให้ตวั เอกได้แสดงฝีมอื ประเภทรำ�เดีย่ วและรำ�คูท่ ี่
กอปรด้วยกลเม็ดเด็ดพรายทางการแสดงขัน้ สูงอีกด้วย โดย
สุนทรียรสของบทบาทนางโขนมีที่มาจากบทประพันธ์เรื่อง
รามเกียรติ์ ที่เป็นเครื่องกำ�หนดให้นางโขนมีการแสดงตาม
บท สร้างความงามให้ปรากฏแก่การแสดงโขน โดยผูว้ จิ ยั ขอ
ยกตัวอย่างบทที่สร้างสุนทรียรสให้แก่การแสดงในบทบาท
ของนางโขน ดังนี้
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ตัวอย่างบทพระรามชมโฉมนางสีดา
ชมโฉม
“ลดองค์ลงเหนือบัลลังก์แก้ว		
นั่งชิดพิศโฉมนางเทวี		
งามพักตร์ดั่งดวงศศิธร		
งามเนตรดั่งเนตรมฤคา		
งามโอษฐ์โอษฐ์เอี่ยมดั่งจะแย้ม
งามจริตกิริยาวิลาวัณย์		
ยิ่งพิศยิ่งพิศวาสกลุ้ม		
แสนรักสุดรักวนิดา			

ผ่องแผ้วฤทัยเกษมศรี
มีศรีเสาวภาคย์จำ�เริญตา
งามขนงก่งงอนดั่งเลขา
งามนาสิกแฉล้มงามกรรณ
งามทั้งสองแก้มงามถัน
สารพันพริ้มพร้อมทั้งกายา
ให้รุมรึงในความเสน่หา
จึ่งมีบัญชาตรัสไป ฯ”
(กรมศิลปากร, 2540 : 317)

บทบาทนางโขนทั้งแบบโบราณที่ใช้ผู้ชายแสดง
และแบบปัจจุบันที่ใช้ผู้หญิงแสดงล้วนแล้วแต่ต้องคัดสรร
ผู้แสดงที่มีรูปลักษณ์งดงามตรงตามบทบาท โดยเฉพาะ
บทบาทของนางฟ้า นางมนุษย์ และนางลูกครึ่ง ใบหน้า
สวยงาม รูปร่างสมส่วน มีผิวพรรณดี และมีจริตกิริยาที่
สงบ สง่า และสำ�รวม เมื่อบทประพันธ์ได้กำ�หนดลักษณะ
ของตัวนางสีดาผู้เป็นนางเอกของเรื่อง รามเกียรติ์ให้มี
ความงดงามหมดจดอย่างยิ่ง ทำ�ให้ในการแสดงโขนจำ�เป็น
ต้องสรรหาผู้ที่รูปลักษณ์งดงามตามบทประพันธ์มาฝึกหัด
การร่ายรำ�และบทบาทเป็นนางสีดา ซึ่งความงามทางสรีระ
ใบหน้า และบุคลิกภาพย่อมสร้างสุนทรียรสให้แก่ผู้ชมการ
แสดงโขนนับตั้งแต่นางสีดาปรากฏตัวบนเวทีการแสดง

ภาพประกอบ 2 รูปลักษณ์ของผู้แสดงบทบาทนางสีดา
ในการแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ของกรมศิลปากร
นางสีดา แสดงโดย นางนาฏยา รัตนศึกษา
ที่มา : กรมศิลปากร, โขน อัจฉริยนาฏกรรมสยาม
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ตัวอย่างบทรำ�ลงสรงทรงเครื่องของนางมณโฑเพื่อเข้าพิธีหุงนํ้าทิพย์
ร่าย
		
“เมื่อนั้น
นวลนางมณโฑมเหสี
เสด็จจากแท่นรัตน์รูจี
จรลีมาสรงวาริน
ฯ ๒ คำ� ฯ เสมอ
ชมตลาด
		
นั่งเหนือเตียงสุวรรณผันขนอง อาบละอองสุหร่ายสายสินธุ์
ชำ�ระรดหมดหมองมลทิน
สุคนธ์ธารประทิ่นกลิ่นเกลา
ทรงภูษาเนื้อดีสีเศวต
เขียนลายทองเทศฉลุเฉลา
สไบหน้าเจียระบาดตาดเงินเงา
ผูกชฎาห่อเกล้าเมาลี
ห้อยห่วงกุณฑลสังวาลถัก
จุณเจิมเฉลิมพักตร์ผ่องศรี
ถือประคำ�สำ�รวมอินทรีย์
ดังนางดาบสินีลีลา ฯ”
(พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2553 : 422)
บทลงสรงทรงเครื่ อ งในพระราชนิ พ นธ์ เรื่ อ ง
รามเกียรติเ์ ป็นลักษณะเฉพาะทีน่ า่ สนใจประการหนึง่ ทีส่ ร้าง
สุนทรียรสในการอ่านวรรณกรรม และนำ�ไปสู่การนำ�บท
ลงสรงทรงเครื่องมาใส่กระบวนท่าลีลารำ� จนเกิดชุดการ
แสดงประเภทรำ�ลงสรงทรงเครื่องของตัวเอก ซึ่งบทที่นำ�
มาเป็นตัวอย่างนีเ้ ป็นบทรำ�ลงสรงทรงเครือ่ งของนางมณโฑ
เนื้อหาของบทร้องบรรยายรายละเอียดและลักษณะการ
สวมใส่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ศิราภรณ์ ที่มีความ
วิจิตรประณีต เมื่อปรมาจารย์ทางด้านนาฏยศิลป์ไทยใส่
กระบวนท่าและปรับปรุงท่ารำ�ตามบทร้อง กระบวนท่าใน
การรำ�ลงสรงทรงเครื่องจึงมีความงดงามกลมกลืน อีกทั้ง
ยังเสริมความงดงามด้วยเครื่องแต่งกายที่เลียนแบบมาจาก
เครื่องต้นของพระมหากษัตริย์ การเลือกใช้วัสดุ ตัดเย็บ
และปักกรองด้วยกรรมวิธีเฉพาะ เมื่อปรากฏบนเวที จะ
ช่วยเสริมสร้างให้ผู้แสดงบทบาทนางโขนมีความงดงามน่า
ชมมากยิ่งขึ้น จนสามารถนำ�มาเป็นตัวอย่างของการแสดง
รำ�อวดฝีมือของตัวเอกในการแสดงโขนที่ให้สุนทรียรสและ
เน้นความสำ�คัญของบทบาทตัวเอกให้เด่นชัดยิ่งขึ้น

ภาพประกอบ 3 ภาพการแสดงรำ�เดี่ยวในบทบาท
ของนางมณโฑ ชุด มณโฑทรงเครื่อง
แสดงโดย อาจารย์บุนนาค ทรรทรานนท์
อดีตนาฏศิลปิน กรมศิลปากร
ที่มา : ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์บุนนาค
ทรรทรานนท์
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5. ผู้ที่เป็นคู่คิดและเสริมบารมีบุรุษเพศ

ในการทำ�ศึกสงครามที่ยาวนานของบุรุษเพศใน
การแสดงโขน บทบาทนางโขนในฐานะภรรยาเป็นบทบาท
ที่เป็นทั้งคู่คิดและเสริมบารมีให้กับบุรุษเพศ นับตั้งแต่ฝ่าย
บุรุษเพศจะเลือกสรรหาสตรีที่มีชาติกำ�เนิดทีดี ได้รับการ
อบรมสั่งสอนกิริยามารยาท และมีลักษณะต้องตามแบบ
ฉบับกุลสตรี อาทิ พระรามเลือกเข้าพิธยี กธนูมหาโมลีเพือ่ จัก
ได้ครองคู่กับนางสีดาผู้เป็นพระธิดาของท้าวชนกจักรวรรดิ
เพราะมีทั้งความงาม ฐานะและมีบารมีที่ส่งเสริมซึ่งกันและ
กัน หรือทศกัณฐ์ที่กล้าทูลขอพระอุมากับพระอิศวร แต่
เมื่อไม่อาจเข้าใกล้พระอุมาได้ ทศกัณฐ์จึงทูลขอนางมณโฑ
ที่มีความงดงามและมีลักษณะที่ดีมาเป็นมเหสีเอกแทน ซึ่ง
บทบาทนางโขนในฐานะภรรยาผู้ที่เป็นคู่คิดและเสริมบารมี
บุรษุ เพศนัน้ สังเกตได้จากการติดตามคอยรับใช้ การอยูเ่ คียง
ข้างสามี และการให้ความช่วยเหลือสามีดว้ ยความจงรักภักดี
อยูเ่ สมอ เช่น นางสีดาออกผนวชตามพระรามเพือ่ คอยรับใช้
พระสวามีอย่างไม่เกรงกลัวต่อความยากลำ�บาก อนึ่ง เป็นที่
น่าสังเกตว่า ฝ่ายบุรุษเพศสามารถมีภรรยาได้หลายคนโดย
เฉพาะกษัตริย์ เพราะถือว่าการมีมเหสีและนางสนมหลาย
คนเป็นเครื่องแสดงฐานะและบารมีท่ียิ่งใหญ่ เช่น ทศกัณฐ์
ที่แม้จะมีนางมณโฑเป็นพระมเหสีเอกแล้วยังมีนางสนมอีก
เป็นจำ�นวนมาก ในขณะที่นางโขนนั้นต้องยึดมั่นในการมี
สามีเพียงคนเดียวจึงจะได้ชื่อว่าเป็นภรรยาที่ดี เช่น ความ
ซื่อสัตย์รักนวลสงวนตัวที่นางสีดามีต่อพระราม จนเกิดพิธี
ลุ ย ไฟที่ มิ ใช่ เ พี ย งการพิ สู จ น์ ค วามบริ สุ ท ธิ์ ข องตนเท่ า นั้ น
หากแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อให้ทุกคนในพิธีเชื่อมั่นว่านาง
สีดาสามารถกลับมาครองคู่กับพระรามได้โดยไร้ข้อครหาที่
จะเป็นการหมิ่นพระเกียรติยศของพระรามผู้เป็นพระสวามี
ด้วย แม้ว่าฝ่ายบุรุษเพศจะเป็นผู้นำ�ในการดำ�รงชีวิต การ
ครองเมือง และการสงคราม บทบาทนางโขนยังคงมีความ
จำ�เป็นในฐานะคู่คิด ดูแลบ้านเรือนและการกินอยู่ของสามี
และบุตร รวมทั้งช่วยกิจการงานต่างๆที่สตรีพึงกระทำ�ได้
เป็นต้น ความเชื่อดังกล่าวเป็นความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลจาก
คัมภีรม์ นูธรรมศาสตร์ของอินเดีย และส่งอิทธิพลผ่านศาสนา
พราหมณ์–ฮินดูและมหากาพย์รามายณะมายังวรรณกรรม
เรื่อง รามเกียรติ์ ในนานาประเทศในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้

สรุปและอภิปรายผล

บทบาทนางโขนมิใช่เป็นเพียงบทบาทการแสดง
ของสตรีเพศในโขน หากแต่เป็นสีสันแห่งการแสดงโขนที่
ทำ�ให้โครงเรื่องมีความสลับซับซ้อน มีเรื่องราวที่แตกต่าง
กันไปในแต่ละตอน และเชือ่ มโยงตอนหนึง่ เข้าสูอ่ กี ตอนหนึง่
อย่างมีต้นสายปลายเหตุ ด้วยรูปลักษณ์ที่เน้นความงดงาม
ของสตรีเพศ อาจเป็นทัง้ เสน่หท์ ดี่ งึ ดูดฝ่ายบุรษุ เพศให้เข้าหา
และกระทำ�เหตุการณ์ตา่ งๆ เพือ่ ให้ได้นางมาครอบครอง เป็น
อุบายที่ทำ�ให้บุรุษเพศเกิดความตายใจ รวมทั้งเป็นชนวนที่
ก่อให้เกิดการศึกครั้งยิ่งใหญ่ บทบาทนางโขนจึงเป็นสีสันที่
ทำ�ให้การแสดงโขนมีความสนุกสนาน ความผ่อนคลายและ
ความละเมียดละไมที่แทรกอยู่ในบทบาทต่าง ๆ ที่ควรค่า
แก่การศึกษาให้ลุ่มลึก ผู้ชมการแสดงบทบาทนางโขนจะได้
รับทั้งแง่คิดที่สะท้อนปรัชญาทางสังคมรวมทั้งได้รับสุนทรีย
รสจากการชมการแสดงโขนไปพร้อมๆ กัน

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการจัดทำ�งานวิจัยเกี่ยวบทบาทและ
นาฏยลักษณ์ของการแสดงในบทบาทของนางโขนตัวอื่นๆ
เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่สำ�คัญและยังคงขาดแคลนงาน
วิจัยระดับสูงในปัจจุบัน
2. ควรมี ก ารจั ด สั ม มนาเชิ ง อภิ ป รายเกี่ ย วกั บ
บทบาทนางโขน โดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
บทบาทนางโขน อาทิ ศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์
ไทย นาฏศิลปิน นักวิจยั นักวิชาการทางด้านนาฏยศิลป์ โดย
เปิดเป็นเวทีสาธารณะให้แก่ผชู้ มทัว่ ไป อันจะเป็นการอนุรกั ษ์
และพัฒนาองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการแสดงบทบาทนางโขนให้
มีความลุม่ ลึก และเผยแพร่ให้สงั คมได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
การแสดงโขนในฐานะศิลปะการแสดงประจำ�ชาติไทยสืบไป

40

รมยสาร

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

เอกสารอ้างอิง
กรมศิลปากร. (2556). โขน อัจฉริยนาฏกรรมสยาม. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง.
_______. (2540). บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1. กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. (2534). นิทรรศการพิเศษ รามเกียรติ์ในศิลปะและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริ้นติ้ง.
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย. (2553). บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์. กรุงเทพฯ:
บรรณกิจ.
ปรีชา ช้างขวัญยืน. (2541). สตรีในคัมภีรต์ ะวันออก. กรุงเทพฯ: โครงการตำ�ราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หรรษา ติ่งสุวรรณ. (2548). บทบาทสตรีในรามเกียรติ์ : ศึกษาเปรียบเทียบนางสีดาของอินเดียและไทย. วิทยานิพนธ์
ปริญญามานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
Yupho, D. (1963). The Khon and Lakon. Bangkok : The Department of Fine Arts.

ROMMAYASAN 41

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

แนวคิดในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนถึงบริบทของสังคมไทย
ผ่านการแสดงชุด “Contemporary Visuality of Thai Philosophy of Life”
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The Performance of “Contemporary Visuality of Thai Philosophy of Life”
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บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์เรือ่ งแนวคิดในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยทีส่ ะท้อนถึงบริบทของสังคมไทยผ่านการแสดง
ชุด “Contemporary Visuality of Thai Philosophy of Life”เพื่อศึกษาวิเคราะห์รูปแบบ และแนวคิดในการสร้างสรรค์
การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย“Contemporary Visuality of Thai Philosophy of Life” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่มีการรวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในงานการแสดง เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องในงาน
แสดง และสรุปงานการวิเคราะห์เป็นลายลักษณ์อักษร การศึกษาพบว่าการแสดงชุดนี้เป็นตัวอย่างของศิลปะการแสดง
ร่วมสมัยที่ทรงคุณค่าของสังคมไทยที่แสดงเอกลักษณ์ของชาติไทยออกสู่สายตานานาชาติ การวิจัยในครั้งนี้ยังพบอีกว่า
การสร้างสรรค์งานในบางอย่างมีคุณค่าตามหลักปรัชญาสุนทรียศาสตร์เรื่องรูปแบบสุนทรียะอย่างไรก็ตามการแสดงชุดนี้
มีคุณค่าทางนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยตามหลักวิชาการคือเป็นศิลปะที่พัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่อันมีวัฒนธรรมเป็นรากฐาน
สำ�คัญในการสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ใช้รูปแบบการแสดงที่มีลีลาท่าทางของตะวันตกและลีลาท่าทางด้านนาฏยศิลป์ไทย
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษางานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยตรงตามวัตถุประสงค์
คำ�สำ�คัญ : นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย สุนทรียศาสตร์ พุทธศิลป์

Abstract

This dissertation on a creation of Thai contemporary dance reflecting Thai social context
through a series of performance on “Contemporary Visuality of Thai Philosophy of Life” in order to
study and analyze a model and concept in the creation of Thai contemporary dance. This study is a
qualitative research grounded in the collection of interviews with artistic scholars and people involved
in the performing arts, academic documents in the field and the conclusion in analytical writing. The
study found this series of performance shine as a prime example of the contemporary performing arts
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of high values as it expressed Thai identity in the
international arena. It also found some creative
work full with the values reflecting in an artistic
principle in every form of its manifestation. However,
this series of performance upholds the values of
contemporary Thai dance based on the academic
principle. This new creative art form inspired from
cultural roots and the pattern of its expression in
the performance synthesized with Thai and western
rhythmic choreography will benefit the study of
Thai cultural art work and contemporary dance as
set in the objective.
Keywords: Creative dance, Contemporaly dance,
Aesthetics, Buddhist arts

บทนำ�

นาฏยศิลป์คอื ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติไทย
ที่มีมาช้านาน จึงรวบรวมศิลปะประจำ�ชาติไว้หลายสาขา
ด้วยกัน การแสดงทางด้านนาฏยศิลป์ของไทย จึงเป็นสิ่งที่
หล่อหลอมความดีงามของกาย วาจา ใจทีแ่ สดงออกถึงความ
เป็นนาฏยศิลป์
นาฏยศิลป์ไทยไม่ได้เป็นเพียงการเสนอแค่เพียง
กระบวนท่ารำ�เพียงอย่างเดียว แต่มีองค์ประกอบต่างๆ ที่
สื่อถึงความเป็นนาฏยศิลป์ของคนไทยทุกคน นาฏยศิลป์ยัง
เกีย่ วข้องในบริบททางสังคม และยังดำ�รงอยูไ่ ด้ในสังคมไทย
โดยศิลปะการแสดงที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการ
ทางด้านของผู้ชม และสังคมไทยในยุคใหม่เป็นสังคมที่มี
ประวัติศาสตร์เก่าแก่มาเป็นเวลานานนับพันปี บรรพบุรุษ
ของไทยได้ต่อสู้และสร้างความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านให้
แก่สังคม ทำ�ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเป็นปึกแผ่น
มั่นคงทั้งในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วในปัจจุบนั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุดมการณ์ของประชาธิปไตยซึ่งยํ้า
ถึงความเสมอภาคและเสรีภาพส่วนบุคคล ได้สนับสนุนให้
คนไทยต้องใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการแข่งขันตาม
ระบอบประชาธิปไตย เพือ่ ความอยูร่ อดของตนในสังคม การ
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ปรับเปลีย่ นทางสังคมทำ�ให้นาฏยศิลป์ตอ้ งปรับรูปแบบการ
แสดง เพือ่ ให้เข้ากับความต้องการของผูช้ มและสังคมยุคใหม่
นาฏยศิลป์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงลักษณะวัฒนธรรมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทั้งสังคม
นาฏศิลป์อยูค่ มู่ นุษย์มานานมีบทบาทในการสะท้อนอิทธิพล
ซึ่งกันและกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการบอกเล่า
เรื่องราวที่สะท้อนถึงสังคมนั้นๆ สังคมไทยก็มีเอกลักษณ์ที่
สำ�คัญและนาฏยศิลป์ที่สร้างสรรค์ขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน
ก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวและการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย
ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันเป็นที่น่าสังเกตว่า
1. การสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์ขนึ้ นัน้ ส่วนใหญ่
จะมีทศิ ทางไปในแนวเดียวกัน เช่น เลียนแบบหรือประยุกต์
จากนาฏยศิลป์ที่มีปรากฏอยู่แล้วนำ�มาสร้างสรรค์ เพื่อให้
เกิดงานชิ้นใหม่จึงทำ�ให้เนื้อหาไม่มีความหลากหลายเท่าที่
ควร
2. มีการนำ�ความคิดแบบเดิมในการอนุรักษ์ มา
ประยุกต์ เพื่อให้เกิดงานชิ้นใหม่ งานศิลปะที่มีคุณค่ามักจะ
ให้เห็นถึงสภาวะแวดล้อม เช่น บริบทในสังคม เป็นต้น โดย
ไม่ได้ค�ำ นึงถึงแนวความคิดในการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัยทีเ่ กีย่ วข้องกับบริบททางสังคมไทยซึง่ โดยส่วน
มากเป็นการประยุกต์ใช้หวั ข้อเดิมโดยไม่เกีย่ วข้องกับสังคม
ไทยเลย หรือออกไปทางการค้าเชิงธุรกิจ เช่น การโฆษณา
เพื่อหวังผลทางธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ เป็นการสร้างสรรค์ผล
งาน โดยทำ�ให้ขาดประเด็นทีส่ �ำ คัญและลึกซึง้ อย่างมีเหตุผล
3. การสร้างสรรค์การแสดงทางด้านนาฏยศิลป์
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะสังคม การพึ่งพาอาศัยกัน
และกัน ซึ่งอยู่คู่มนุษย์มานาน นาฏยศิลป์ยังสามารถรับใช้
สังคมไทย นาฏยศิลป์ในประเทศไทยก็เช่นกัน ในปี พ.ศ.
2524 นาฏยศิลป์ไทยได้เข้าร่วมในโครงการศิลปวัฒนธรรม
อาเซียนครัง้ ที่ 1 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซียนาฏย
ศิลป์ไทยร่วมสมัยชุด “Contemporary Visuality of Thai
Philosophy of Life” ในการสร้างสรรค์การแสดงครัง้ นัน้ ได้
เข้าร่วมเผยแพร่สสู่ ายตาชาวโลกนอกเหนือจากกลุม่ ประเทศ
อาเซียนที่เข้าร่วมแล้ว มีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากทั่วโลก
เป็นการแสดงทีน่ �ำ เสนอผลงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยของ
ราชอาณาจักรไทย การถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีการ
ดำ�เนินชีวติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามกาลเวลาเกีย่ วกับความเชือ่
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ในการนับถือพระพุทธศาสนาโดยใช้ดอกบัวแทนสัญลักษณ์
ของพระพุ ท ธศาสนาผ่ า นการแสดงนาฏยศิ ล ป์ ไ ทยร่ ว ม
สมัยได้อย่างลงตัว การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยชุดดัง
กล่าวได้มีโอกาสเผยแพร่บริบททางสังคมไทยเป็นวิธีการ
ที่อนุรักษ์มรดกของชาติไทย ปัจจุบันสังคมไทยไม่สามารถ
หลีกเลีย่ งการสือ่ สารทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมทีห่ ลาก
หลายได้ การแสดงผลงานชุดนีเ้ ป็นการรวมตัวของนักแสดง
ระหว่างนาฏยศิลปินไทยและนาฏยศิลปินตะวันตกชัน้ นำ�ใน
ประเทศไทยในสมัยนั้นจากกองการสังคีต กรมศิลปากร ใน
ขณะนั้นมาแสดง ทำ�ให้เห็นจุดเชื่อมต่อระหว่างนาฏยศิลป์
ไทยกับนาฏยศิลป์ตะวันตก
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจำ�เป็นที่จะต้องศึกษา
ผลงานการสร้างสรรค์การแสดงเรื่อง “Contemporary
Visuality of Thai Philosophy of Life” ของศาสตราจารย์
ดร.นราพงษ์ จรัสศรี หัวหน้าภาควิชานาฏยศิลป์ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่น
เป็นที่ยอมรับของวงการนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย อีกทั้งได้
รับการยกย่องเชิดชูประกาศเกียรติยศ ให้เป็นบุคคลต้นแบบ
ทางด้านนาฏยศิลป์ ในโครงการสัมมนาการสร้างมาตรฐาน
การยกย่องศิลปินทางด้านนาฏยศิลป์ ปี พ.ศ. 2555 ใน
โครงการวิจัยจุฬาลงกรณ์ 100 ปี พบว่ารูปแบบการแสดง
ได้นำ�เอาแนวความคิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริบท
ของสังคมไทย ปัญหาที่เกิดขึ้นของสังคม ด้วยเหตุผลดัง
กล่าวผู้วิจัยจำ�เป็นต้องศึกษาความเป็นมาและรูปแบบการ
สร้างสรรค์ผลงานที่มีแนวความคิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ของสังคม แล้วนำ�มาสร้างเป็นรูปแบบด้านการแสดงพร้อม
ทั้งวิเคราะห์แนวความคิดในการสร้างสรรค์ที่สะท้อนถึง
บริบทของสังคมไทยรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ โดยอาศัย
หลักฐานจากเอกสาร ตำ�รา รูปภาพ วีดีทัศน์ การสัมภาษณ์
การสังเกตการณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาบันทึกไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้ปรากฏเป็นสมบัติทางวิชาการแขนงศิลปะ
การแสดงนาฏยศิลป์ไทย ร่วมสมัยในบริบททางสังคมไทย
จากภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมัยเพือ่ เป็นข้อมูลทางวิชาการให้กบั ผูส้ นใจด้านนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัยได้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและสร้างสรรค์
งานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยรูปแบบใหม่สืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. ศึกษางานรูปแบบของการแสดงนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัยทีส่ ะท้อนบริบทของสังคมไทยเรือ่ ง “Contemporary Visuality of Thai Philosophy of Life” ผลงาน
สร้างสร้างสรรค์ของศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี
2. ศึกษาแนวความคิดในการสร้างงานนาฏยศิลป์
ไทยร่วมสมัยที่สะท้อนบริบทของสังคมไทย

ขอบเขตการวิจัย

ศึกษาแนวคิดการสร้างนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
ของ ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี ที่แสดงออกถึง
บริบททางสังคมของการศึกษาครั้งนี้

วิธีดำ�เนินการวิจัย

วิทยานิพนธ์ เรื่องแนวคิดในการสร้างงานนาฏย
ศิลป์ไทยร่วมสมัย ทีส่ ะท้อนถึงบริบทของสังคมไทยผ่านการ
แสดงชุด “Contemporary Visuality of Thai Philosophy
of Life” ของ ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์ จรัสศรี นี้ ผู้วิจัย
ได้เลือกใช้เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้
การสำ�รวจข้อมูลเชิงเอกสาร
ศึ ก ษาข้ อ มู ล เอกสารจากหนั ง สื อ ตำ � ราและ
บทความทางวิชาการต่างๆ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับบริบท
ทางสังคมไทยในงานนาฏยศิลป์ร่วมสมัยทั้งนี้เอกสารเกี่ยว
กับนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยและการสร้างสรรค์งานนาฏย
ศิลป์ของไทยมีปรากฏน้อยมาก ผู้วิจัยจึงได้หาข้อมูลเพิ่ม
เติมด้วยวิธีอื่นที่สามารถทดแทนกันได้ เช่น การสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ และศิลปินผู้สร้างงาน
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมีอยู่หลาก
หลายสาขาทัง้ ในด้านวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับนาฏยศิลป์ไทย
ร่วมสมัย ทีส่ ะท้อนถึงบริบทของสังคมไทยผ่านการแสดงชุด
“Contemporary Visuality of Thai Philosophy of Li
fe”และศิลปะการแสดงในแต่ละด้านข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัม
ภาษณ์ทั้งในเชิงลึกแบบเดี่ยว และการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
การสัมมนา
ผู้ วิ จั ย ได้ เข้ า ร่ ว มสั ม มนาในประเด็ น ความรู้ ที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ทำ�หน้าที่ทั้งในบทบาทของผู้ดำ�เนินการ
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สัมมนา และการเป็นผู้เข้าร่วมการสัมมนาในงาน
1. งานโครงการสัมมนาการสร้างมาตรฐานการ
ยกย่องศิลปินทางด้านนาฏศิลป์ ครั้งที่ 2
2. โครงการ “The Research Forum &
Festival of Thai/ASEAN Contemporary Theeatre:
Our Roots Right Now
3. SEAPA World Symposium BANKKOK
UNIVERSITY 1-3 FEBRURY 2013
สื่อสารสนเทศอื่นๆ
ศึกษาสื่อสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ที่สะท้อนถึงบริบทของสังคมไทย
ผ่านการแสดงชุด “Contemporary Visuality of Thai
Philosophy of Life”และการแสดงนาฏยศิลป์รว่ มสมัยทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ
การสำ�รวจข้อมูลภาคสนาม
การรวบรวมข้อมูลจากการสำ�รวจความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนาฏศิลป์และผู้เกี่ยวข้องกับการ
แสดงชุด “Contemporary Visuality of Thai Philosophy
of Life”
เกณฑ์มาตรฐานศิลปินแห่งชาติ
ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานศิลปินแห่งชาติ เพื่อเป็น
การวิเคราะห์รวบรวมคุณสมบัติของความเป็นเอกศิลป์ใน
ศิลปินเพือ่ หามุมมอง แนวคิด ทฤษฎี ทีน่ �ำ มาใช้ในการอ้างอิง
ในการสัมภาษณ์ศลิ ปิน ผูเ้ ชีย่ วชาญ เกีย่ วกับเอกลักษณ์ของ
ไทยผ่านการแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัยในงานวิจัย

ผลการวิจัย

สรุปได้วา่ งานศิลปกรรมทุกแขนงสามารถใช้เป็น
สื่อกลางในการนำ�เอาความหมายของพุทธศาสนา ผ่าน
เทคนิค วิธีการของการแสดงออกทางงานศิลปะนั้นได้ ดัง
นั้นงานพุทธศิลป์จึงเป็นความงดงามทางศิลปกรรมที่แฝง
ไปด้วยสัญญะทางพุทธศาสนานั่นเอง
รูปแบบในการสร้างงานนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย
“Contemporary Visuality of Thai Philosophy of
Life”
1. บทการแสดงได้วิเคราะห์รูปแบบของบทการ
แสดง คือ ดอกบัวเป็นสื่อที่จะสื่อให้ผู้ชมในระดับที่ลึกซึ้ง
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ถ้อยคำ�ของภาษาเขียนทีเ่ รียกว่า วัจนภาษา การเคลือ่ นไหว
ดอกบัวที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ที่แทนผู้คน อารมณ์ เหตุการณ์
ต่างๆ ปรัชญาเป็นอวัจนภาษาในงานชุดนี้ ดอกบัวยังได้ใช้
พัฒนาและปรากฏอยู่ในงานเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา วิถี
ชีวิตความเชื่อในการนับถือพระพุทธศาสนาในบริบททาง
สังคมไทย
2. ใช้ บ ทการแสดงนาฏยศิ ล ป์ ไ ทยร่ ว มสมั ย
“Contemporary Visuality of Thai Philosophy of
Life” ทีท่ �ำ ง่ายต่อการเข้าใจของผูช้ มทีเ่ ป็นคนทัว่ ไป ในงาน
นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “Contemporary Visuality of
Thai Philosophy of Life”ของ ศาสตราจารย์ ดร.นรา
พงษ์ จรัสศรี เช่น การใช้บทการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมัย “Contemporary Visuality of Thai Philosophy
of Life” ที่ทำ�ง่ายต่อการเข้าใจของผู้ชมที่เป็นคนทั่วไปที่
เป็นสัญลักษณ์การเติบโต
ลีลา เป็นภาษาท่าทางการสื่อสารโดยผู้แสดงใช้
ร่างกายเป็นส่วนประกอบสำ�คัญซึง่ มีอากัปกิรยิ าในลักษณะ
ประจำ�วันเช่นยืนเดินนัง่ นอนเทียบเท่ากับเป็นภาษาพูดโดย
ไม่ต้องเปล่งเสียงแต่อวัยวะของร่างกายแสดงออกมาเป็น
ท่าทางซึ่งทำ�ให้ผู้ชมสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงความหมาย
ได้โดยผู้สร้างสรรค์สามารถออกแบบลีลาทำ�ให้วิจิตรหรือ
แปลกใหม่ไม่ซํ้าใครรวมถึงอาจจะบูรณาการจากความแตก
ต่างเช่นเรื่องราวที่ต่างยุคต่างสมัยแต่สามารถนำ�เรื่องราว
มาร่วมแสดงในคราวเดียวกันได้ดังคำ�กล่าวผู้สร้างสรรค์
ผลงานชุดนี้ลีลา (Movement) “การเคลื่อนที่บอกเรื่อง
ราวผ่านอิริยาบถต่างๆที่สามารถสื่อสารกับคนทั้งโลกได้”
จากการแสดงชุด “Contemporary Visuality of Thai
Philosophy of Life” เป็นการสร้างสรรค์ลีลาท่าทางและ
องค์ประกอบการแสดงต่างๆ โดยมีการออกแบบลีลาเริ่ม
จากภาพการแสดงบรรยายถึงลักษณะของภูมิประเทศป่า
เขาลำ�เนาไพร ลีลาของท่าเต้นพื้นเมืองโดยการนำ�การละ
เล่นของไทยที่มีอยู่หลากหลายแบบได้แก่การละเล่นเสือ
ข้ามห้วย รีรีข้าวสาร โพงพางหรือการแสดงลีลาอาชีพการ
ประกอบอาชีพเช่น เกษตรกรรมการทำ�นาดังเช่นกล่าวคำ�
ว่า หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ภาพที่ปรากฏในการแสดงคือหน้า
ก้มลงดินหลังก็สแู้ ดด ลีลาจากการเป็นเพศสภาพเช่น ผูช้ าย
ทำ�งานกับผู้ชาย ผู้หญิงทำ�งานผู้หญิง ผู้ชายทำ�งานกับผู้
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หญิง และในขณะเดียวกันบทบาทของผูช้ ายหรือลีลาตอนนี้
ผูช้ ายเป็นหัวหน้าหรือผูน้ �ำ ครอบครัวซึง่ เป็นใหญ่กว่าผูห้ ญิง
เป็นต้น ภาพทีป่ รากฏคือผูช้ ายเดินนำ�หน้าผูห้ ญิง การแสดง
ลีลาเหล่านี้ บางทีก็แสดงถึงวิถีชีวิตประจำ�วันโดยใช้กิริยา
อาการที่ใช้อยู่ในประจำ�วัน (Eevreyday Movement) ใน
อิรยิ าบถต่างๆ นอกจากนีย้ งั มีลลี าทีแ่ สดงถึงวิถชี วี ติ ของคน
ไทยที่มีความอ้อนน้อมถ่อมตน เช่น การค้อมตัวลงก้มตัวลง
ภาพการช่วยเหลือมีการดึงขึ้นจับมือกันและเดินไปด้วยกัน
ดึงร่างกายของผู้แสดงอีกคนหนึ่งขึ้นมีการพึ่งพิงกันเอนพิง
กันในท่ายืนหรือท่านั่งบางทีก็จัดกันเป็นกลุ่ม ลีลาบางครั้ง
ในขณะเดียวกันก็จะแสดงให้เห็นลีลาที่เมื่อเหตุการณ์สิ่ง
ใดที่เป็นที่น่าสนใจ คนไทยก็จะเกิดการมุงดูหรือที่เรียกว่า
ไทยมุงนอกจากนี้ลีลายังบอกถึงวัตรปฏิบัติของความเชื่อ
หรือพิธีกรรมเช่น การทรงเจ้าจาก การละเล่นแม่ศรีมาการ
แสดงลีลาบางครัง้ ก็จะนำ�สุภาษิตคำ�พังเพยมาเป็นสือ่ ในการ
เคลือ่ นไหว (Movement) เช่น ผูช้ ายเป็นช้างเท้าหน้าผูห้ ญิง
เป็นช้างเท้าหลังหรือผู้หญิงมีความละเมียดละไม เปรียบ
ผู้หญิงเป็นไม้เลื้อยตามความคิดของผู้สร้างสรรค์เป็นต้น”
(นราพงษ์ จรัสศรี, สัมภาษณ์ 19 มกราคม 2555) ผู้วิจัย
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สรุปว่า ลีลา ทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยชุด
“Contemporary Visuality of Thai Philosophy of
Life” มีการผสมผสานระหว่างศิลปะการแสดงที่แสดงออก
ถึงความเป็นไทยและความเป็นสากล เนื่องจากมนุษย์เรา
ผูกพันกับธรรมชาติ การสื่อหรือแสดงลีลาต่างๆ ของการ
แสดงยังใช้หลักการผสมผสานกับการเลียนแบบธรรมชาติ
เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกายของนักแสดง
ภายใต้แนวคิดความดั้งเดิมของความเป็นไทยโดยเลือกใช้
วัตถุดิบผ้าฝ้ายซึ่งมีลักษณะเนื้อผ้าที่เบาเรียบง่ายโดยการ
ใช้สสี นั ทีม่ ลี กั ษณะเคร่งขรึมของธรรมชาติ นราพงษ์ จรัสศรี
นักออกแบบการแสดง Contemporary ไม่ใช้สีเครื่องแต่ง
กายสีฉูดฉาดหากแต่จะเป็นสีที่กลืนกันไปหมดหรืออาจจะ
แตกต่างกันเช่นการแสดงชุดนี้มีการใช้สีเครื่องแต่งกายเป็น
สีแบบเปลือกไม้ สีเขียวของใบไม้แต่ยังคงผสมผสานให้เข้า
กันอย่างแยบยลไม่ใช่เป็นลักษณะสีโทน (Tone) เดียวกัน
ในลักษณะที่เรียกว่าเอิร์ธโทน (Earthtone) เหมือนสภาพ
แวดล้อมทางธรรมชาตินอกจากนี้การแต่งกายด้วยสีโทน
ธรรมชาติช่วยให้การแต่งกายเหมาะสมกับการแสดงชุดนี้

ภาพที่ 1 ภาพการแสดง “Contemporary Visuality of Thai Philosophy of Life”
ที่มา : นราพงษ์ จรัสศรี
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รมยสาร

การออกแบบเครื่องดนตรี เอกลักษณ์ของไทย
ในการแสดง จะต้องประกอบด้วยวงดนตรี เพือ่ บรรเลงเพลง
ประกอบ ทำ�ให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ในการแสดงและเข้าใจ
บทบาทของการแสดง การใช้เครื่องดนตรีไทยที่สามารถ
บ่งบอกเนื้อหาและเป็นตัวกำ�หนดเหตุการณ์ของเรื่องราว
ในการแสดงแต่ละช่วงเครื่องดนตรีไม่ได้ใช้เพียงชนิดเดียว
ตลอดการแสดงหรือการบรรเลงทัง้ วงเหมือนการแสดงทัว่ ไป
แต่มกี ารเลือกใช้เครือ่ งดนตรีทใี่ ห้จงั หวะและความรูส้ กึ ทาง
อารมณ์ที่แตกต่างกันทีละช่วงดังนี้
1) การใช้กรับพวงประกอบจังหวะตามการแสดง
การก้าวเดิน
2) การใช้ซงึ แสดงถึงบอกเรือ่ งราวสภาพเพศชาย
และหญิงการทำ�งาน
3) การใช้ซออู้แสดงถึงการอยู่ร่วมกันถ้อยทีถ้อย
อาศัยความสับสน
4) การใช้ขลุย่ แสดงถึงความอ่อนล้าความอ่อนโยน
5) การใช้ฆอ้ งแสดงถึงการอยูแ่ ยกเพศชายและหญิง
6) การบรรเลงเพลงพระยาโศกแสดงถึงความ
รู้สึกโศกเศร้าพิธีกรรมและศาสนา
7) การบรรเลงเพลงสังขาราใช้ชว่ งการรำ�พึงรำ�พัน
8) การบรรเลงเพลงลมพั ด ชายเขาการ
เปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นวันใหม่
การเลือกใช้เครื่องดนตรีต่างๆ ในแต่ละช่วงของ
การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยชุด “Contemporary
Visuality of Thai Philosophy of Life” มีความแปลก
ใหม่ทเี่ กิดขึน้ การแสดงคือการนำ�เครือ่ งดนตรีแต่ละชนิดมา
ประกอบการแสดงโดยใช้การบรรเลงเครือ่ งดนตรีแบบเดีย่ ว
ไม่มีการบรรเลงดนตรีแบบรวมวงรวมถึงการใช้เสียงของ
นักแสดงฮืมเพลงในคอซึ่งเป็นการแสดงสดมีการใช้เทคนิค
ความหลากหลายทางดนตรีเช่นมีการใช้เสียงสะบัดระรัว
เร็วช้าพลิ้วไหวต่อเนื่องไปจนจบการแสดงและการใช้เพลง
บรรเลงก็มีความหลากหลายทางอารมณ์ก่อให้เกิดความ
รู้สึกความคล้อยตามนุ่มนวลเศร้าอ่อนหวานเป็นต้นนับได้
ว่าเป็นการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยทีม่ กี ารใช้ดนตรีเป็น
อุปกรณ์ประกอบลีลาท่าทางทีส่ ร้างความสมบูรณ์ให้กบั การ
แสดงได้อย่างเหมาะสม
ดังนัน้ การแสดงชุด“Contemporary Visuality
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of Thai Philosophy of Life” ชุดนี้สรุปได้ว่าใช้เครื่อง
ดนตรีที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับอารมณ์เพลง และ
ทีไ่ ม่ใช้ดนตรีในบางช่วงนัน้ คือความเงียบ เพือ่ ให้ผชู้ มมีสว่ น
ร่วมในการใช้จินตนาการในการแสดงไปพร้อมกับนักแสดง
แต่ทั้งนี้การแสดงชุดนี้ถือได้ว่าได้สืบสานดนตรีของไทย
ไว้ด้วยเช่นกัน
อุปกรณ์การแสดง การแสดงชุด “Contemporary
Visuality of Thai Philosophy of Life” ใช้อุปกรณ์
การแสดง คือ ดอกบัว ซึ่งดอกบัวสื่อถึง ความสงบในทาง
พระพุทธศาสนา การสร้างสรรค์การแสดง “Contemporary
Visuality of Thai Philosophy of Life” ยังคงอนุรักษ์
อุปกรณ์ที่ใช้ในวัฒนธรรมไทยควบคู่กับการแสดง นับได้ว่า
เป็นการแสดงที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

ภาพที่ 2 ภาพการแสดง “Contemporary Visuality
of Thai Philosophy of Life”
ที่มา : นราพงษ์ จรัสศรี
นักแสดง การเลือกนักแสดงการแสดงชุด
“Contemporary Visuality of Thai Philosophy of
Life” ต้องเลือกผู้มีประสบการณ์หรือมีพื้นฐานการแสดง
ทางนาฏยศิลป์ไทย โขน – ละครสาขา พระ นาง ยักษ์ ลิง
และผู้แสดงที่มีพื้นฐานนาฏยศิลป์สากล เพื่อให้เหมาะสม
และการใช้ความสามารถที่สามารถแสดงการแสดงชุดนี้ได้
การออกแบบพื้นที่การแสดง พื้นที่การแสดง
เป็นสถานทีท่ นี่ กั แสดงใช้ส�ำ หรับการเคลือ่ นไหวร่างกาย การ
เลือกใช้พนื้ ทีแ่ สดงจึงเป็นสิง่ สำ�คัญ เพือ่ ให้นกั แสดงเคลือ่ นที่
หรืออยู่ในตำ�แหน่งที่ผู้สร้างสรรค์ออกแบบ นอกจากนั้น
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การเลือกพื้นที่แสดงเหมาะสมทำ�ให้การตกแต่ง การสร้าง
ฉาก การวางระบบแสงเสียง ทำ�ได้อย่างสะดวก และตรง
ตามวัตถุประสงค์การแสดง ทำ�ให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
แสดง ซึ่งจิรายุ พนมรักษ์ ได้กล่าวว่า “พื้นที่ในการแสดง
นั้นไม่จำ�เป็นต้องอยู่บนเวทีเท่านั้น ทุกที่สามารถเป็นพื้นที่
สำ�หรับการแสดงได้ทงั้ สิน้ ไม่วา่ จะเป็นข้างถนน ริมชายหาด
สนามกีฬา หรือในบริเวณโบราณสถาน” (จิรายุทธ พนม
รักษ์, สัมภาษณ์, 10 เมษายน 2556) เช่นเดียวกับการ
ออกแบบพื้นที่การแสดง “Contemporary Visuality of
Thai Philosophy of Life” เป็นการบริหารการใช้พื้นที่ใน
การแสดงให้ได้ประโยชน์สำ�หรับการแสดงให้มากที่สุด การ
ออกแบบพืน้ ทีก่ ารแสดงในการสร้างสรรค์ของศาสตราจารย์
ดร. นราพงษ์ จรัสศรี เป็นการสร้างสรรค์ประเด็นใหม่ และ
สะท้อนให้เห็นความเชื่อแบบไทย

ภาพที่ 3 ภาพการแสดง “Contemporary Visuality
of Thai Philosophy of Life”
ที่มา : นราพงษ์ จรัสศรี
การออกแบบแสง ในการศึ ก ษารู ป แบบการ
สร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย แสงเป็นองค์ประกอบ
ทีส่ �ำ คัญสามารถอธิบายถึงรูปแบบการสร้างสรรค์งานนาฏย
ศิลป์ไทยร่วมสมัยได้ แสงช่วยบ่งบอกเวลา ถึงเวลา อารมณ์
บรรยากาศให้กับการแสดง ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.นราพงษ์
จรัสศรี ได้อธิบายถึงการออกแบบแสดงในการแสดงว่า
ปกติไม่ว่าจะจัดการแสดงในโรงละครหรือเวที
กลางแจ้งก็ตาม ก็ตอ้ งคำ�นึงถึงเรือ่ งแสงในเวลากลางคืนในที่
มืด ต้องเสริมแสงไฟ หรือถ้าแสดงกลางกลางวันกลางแจ้ง ก็

ต้องคำ�นึงถึงแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ ทัง้ หมดนีค้ อื การ
ใช้แสงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ที่มีลักษณะและปริมาณ
มากน้อยแตกต่างกันไปตามสัดส่วนของความสัมพันธ์กับ
จุดประสงค์ของการแสดง (นราพงษ์ จรัสศรี, 2550 : 369)
การออกแบบแสงการแสดงชุด “Contemporary Visuality
of Thai Philosophy of Life” ใช้แสงเพื่อสื่อหรือรับรู้ใน
บรรยากาศของกลางคืน กลางวัน เช่นใช้ไฟโทนสีเหลืองใช้
ไฟ Specall รวมทั้งสื่อให้รับรู้ถึงอารมณ์ต่างๆ เช่นอารมณ์
เศร้า อารมณ์แจ่มใส ซึ่งผู้ออกแบบการใช้เทคนิคในการ
แสดงชุดนี้คือ อาจารย์องอาจ อยู่โพธิ์ เพื่อในการสร้าง
เทคนิคต่างๆ ให้การแสดงมีมิติจึงจำ�เป็นต้องมีการใช้แสง
ประกอบการแสดง

ภาพที่ 4 ภาพการใช้แสงในการแสดง “Contemporary
Visuality of Thai Philosophy of Life”
ที่มา : นราพงษ์ จรัสศรี

อภิปรายผลการวิจัย

ในบทนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึง่
เรียงลำ�ดับตามหัวข้อต่างๆ การแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วม
สมัยชุด “Contemporary Visuality of Thai Philosophy
of Life” เป็นการสร้างสรรค์งานทีม่ อี งค์ประกอบการแสดง
คือ เครือ่ งแต่งกายทีม่ แี นวคิดความดัง้ เดิมของความเป็นไทย
โดยเลือกใช้วตั ถุดบิ ผ้าฝ้ายซึง่ มีลกั ษณะเนือ้ ผ้าทีเ่ บาเรียบง่าย
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ผูว้ จิ ยั สรุปว่า ลีลา ทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย
ชุด “Contemporary Visuality of Thai Philosophy of
Life” มีการผสมผสานระหว่างศิลปะการแสดงที่แสดงออก
ถึงความเป็นไทยและความเป็นสากล เนื่องจากมนุษย์เรา
ผูกพันกับธรรมชาติ การสื่อหรือแสดงลีลาต่างๆของการ
แสดงยังใช้หลักการผสมผสานกับการเลียนแบบธรรมชาติ
ใช้อุปกรณ์การแสดง คือ ดอกบัว ซึ่งดอกบัวสื่อถึง ความ
สงบในทางพระพุทธศาสนา เพื่อยังคงอนุรักษ์อุปกรณ์ที่ใช้
ในวัฒนธรรมไทยควบคูก่ บั การแสดง นับได้วา่ เป็นการแสดง
ทีม่ เี อกลักษณ์ของความเป็นไทยต้องเลือกผูม้ ปี ระสบการณ์
หรือมีพนื้ ฐานการแสดงทางนาฏยศิลป์ไทยโขน–ละครสาขา
พระ นาง ยักษ์ ลิง และผู้แสดงที่มีพื้นฐานนาฏยศิลป์สากล
และการออกแบบแสงการแสดงชุ ด “Contemporary
Visuality of Thai Philosophy of Life” ใช้แสงเพื่อสื่อ
หรือรับรู้ในบรรยากาศของกลางคืน กลางวัน และอารมณ์
ต่างๆของผู้แสดง
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ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้

ผลจากการศึกษาวิเคราะห์การแสดงชุด “Contemporary Visuality of Thai Philosophy of Life” ภาพ
ลักษณ์ร่วมสมัยของปรัชญาของความเป็นไทยที่สร้างสรรค์
ผลงานโดยนราพงษ์ จรัสศรี พบว่าเป็นตัวอย่างของศิลปะ
การแสดงร่วมสมัยทีท่ รงคุณค่าของสังคมไทย ควรจัดทำ�เป็น
รูปแบบการแสดงที่สามารถนำ�ไปใช้ประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวการแสดงร่วมสมัย เพื่อเป็นตัวอย่าง
แก่ผู้ที่ต้องการสร้างสรรค์สรรค์ผลงานชุดอื่นๆ ต่อไป
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Abstract

This was a qualitative investigation, which aimed to study the history of the use of culture
to help rehabilitate offenders in Northeastern Thailand, to study the current use of culture to help
rehabilitate offenders in Northeastern Thailand and to integrate organizational cultural components to
rehabilitate offenders in Northeastern Thailand. Data were collected from September 2013 to December
2014 by survey, observation, interview and focus group discussion. The current conditions and problems
with the probation program were examined in six areas: the rule of law, ethics, transparency, participation, responsibility and organization value. It was found that currently the probation office organises
activities to help offenders develop their levels of morality, responsibility and social participation in
order to allow the transition back into society. However, there are not enough staff members to work
with the offenders. The integration of organizational cultural components to rehabilitate offenders
can be achieved in three ways: 1) probation and examination; 2) care, correction and rehabilitation;
3) community activities. The organizational culture of the probation office helps generate respect and
promote ethical behaviour in offenders.
Keywords: Culture, probation, rehabilitation, society
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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจยั เรือ่ งนี้ มีความมุง่ หมาย 3 ประการ
คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมองค์กร
ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติของสำ�นักงานคุม
ประพฤติในภาคอีสาน 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและ
ปัญหาของวัฒนธรรมองค์กรในการแก้ไขฟืน้ ฟูผถู้ กู คุมความ
ประพฤติของสำ�นักงานคุมประพฤติในภาคอีสาน 3) เพื่อ
บูรณาการองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์กรเพื่อแก้ไขและ
ฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติของสำ�นักงานคุมประพฤติใน
ภาคอีสาน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ แบบสำ�รวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และ
แนวทางสนทนากลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันสำ�นักงาน
คุมประพฤติในภาคอีสาน ได้แก่ สำ�นักงานคุมประพฤติ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น และมหาสารคาม มีการจัด
กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ได้นำ�วัฒนธรรม
องค์กร ประกอบด้วย นิตธิ รรม คุณธรรม ความโปร่งใส การ
มีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าขององค์กร
โดยนำ�มาใช้ในการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟู ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติ ประสบปัญหาสำ�คัญ คือ พนักงานคุมประพฤติ
มีน้อยไม่เพียงพอกับปริมาณงาน ทำ�ให้การควบคุมสอด
ส่องทำ�ได้ไม่ทั่วถึง สำ�นักงานคุมประพฤติแต่ละแห่งได้นำ�
วัฒนธรรมองค์กรมาบูรณาการ แต่ละงาน โดยนำ�มาบูรณา
การในงานสืบเสาะและพินจิ และการควบคุมสอดส่อง และ
งานกิจกรรมชุมชน เช่น ระเบียบห้ามพนักงานคุมประพฤติ
รับทรัพย์สินเงินทองหรือเลี้ยงอาหารเครื่องดื่ม เป็นการนำ�
วัฒนธรรมองค์กรด้านนิติธรรมมาใช้ในเรื่องความซื่อสัตย์
สุจริต เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติทุก
คนอย่างเท่าเทียมกัน
คำ�สำ�คัญ: วัฒนธรรม คุมความประพฤติ ฟื้นฟู สังคม

Introduction

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

Research Aims

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

Results

Crime and punishment have always been
present in Thai society. In the past, reform and
behavior correction was achieved by punishment
and suffering, which often included violence. Over
time, as society became more prosperous and
advanced, behavior correction moved away from
sentiments of revenge to the higher objective of
social rehabilitation. In Thailand, as in other countries worldwide, governments and policy-makers
began to reduce the amount of time people were
incarcerated in prisons for fear that exposure to
other offenders may enhance their own personal
weaknesses. The establishment thus turned to
more remedial measures, such as probation of
minors, as early as 1957, although an officially
responsible body was not yet established.
On the 7th August 1979, the Ministry
of Justice employed probation as a corrective
measure for the first time with an adult offender,
in doing so creating the central probation body in
Bangkok. From these origins, the Ministry expanded their policy of probation to the Thai provinces
and agreed to open probation centres across
the country. This was officially stated in a policy
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announcement on 28th March 1980 with the objectives of protecting Thai society from crime and
watching over offenders. The probation program
was expanded in the fifth national economic and
social development plan (1982-86). Due to budget
deficits, the objectives could not be immediately
carried out as stated but provisions were made to
complete the establishment of probation centres
in every province as part of the sixth (1987-1991)
and seventh (1992-1996) development plans. By
1992, there were 46 probation centres and the
probation system had become developed enough
to merit the establishment of an independent Probation Office under the jurisdiction of the Ministry
of Justice. In 1993, the newly founded Probation
Office was granted permission to open a further
10 probation centres across the country: Saraburi,
Chachoengsao, Roi-Et, Kalasin, Petchaboon, Ratchaburi, Ranong, Pattalung, Yala and Narathiwat.
Following interviews with respondents,
the current state and problems with the probationary system in the three provinces studied could be
divided into six major categories: the rule of law,
ethics, transparency, participation, responsibility
and organization value. The current state and
problems in each of these categories are detailed
below in table 1.
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Table 1 The current state and problems of the probation system in Kalasin, Khon Kaen and
Mahasarakham Provinces

Category

Rule of Law

Ethics

Transparency

Current State

Probation officers create activities to rehabilitate
and train offenders but must do so within the
bounds of the agreed laws. For example, the
2002 royal act for rehabilitation of drug abusers
stated that rehabilitation must include regular
checks and gathering of proof that the offender
remains clean throughout the probation period.
The steps the officer must take during the
probation period of a drug abuser include
1) accepting the role for gathering proof of
discontinued drug use; 2) gathering evidence;
3) compiling and analysing evidence; 4) reporting
findings. This procedure has now been adopted
for all probation cases.
The probation officers are trained to teach
offenders how to act morally and behave
appropriately in society. The officers must also
display these characteristics and act as rolemodels for the offenders. Offenders are required
to attend ethics camps and seminars to develop
their understanding of ethical principles and
demonstrate their honest adoption of ethical
behavior.
The probation offices of Northeastern Thailand
place great emphasis on transparency and all
work and procedures are logged and easily
verifiable. All mistakes, intended or accidental,
can easily be traced.

Problems

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

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

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

Responsibility

Organization
Value
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Current State

Local people are encouraged to volunteer their
participation in the probationary program. This
may include provision of a location for group
activities or organization of seminars. Educational
and religious institutions are particularly
encouraged to participate, as well as the families
of the offenders.
The Probation Office takes responsibility
for provision of activities and the officers take
responsibility for the organization of these
activities. There is substantial evidence of
honesty at work, teamwork and impartial
evaluation.

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

Problems

The offenders actively participate
in activities but there is a lack of
understanding of the objectives
and laws because probation
officers do not explain them
clearly enough.
The offenders occasionally fail
to report to the probation officer
at the agreed time, date and
place. As it is the responsibility
of the probation officers to take
care of offenders during field
trips, the officers are occasionally
forced to use their own money
to cover expenses. As there are
a large number of offenders
and the income of the officers
is quite low, the officers cannot
afford to meet unforeseen costs.
There are a large number of
offenders and comparatively few
probation officers. This results
in the officers not dedicating
themselves fully to their work,
not completing work according
to recommended standards and
not clearly recording information
about offenders.

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

Probation and examination

Probation and examination is intended to filter or screen offenders and determine their readiness
for rehabilitation into society properly. This is achieved by the probation officer, who collects evidence
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according to the wishes of the court based on the
experiences and background of the offender. The
basic system to determine readiness is according
to seven indicators: 1) Honest work and labour; 2)
Discrepancy; 3) Neutrality; 4) Acceptance of human
dignity; 5) Acceptance of potential to return to
normal society; 6) Presentation of reasonable and
accurate evidence; 7) Systematic work practice.
In order for the offender to be accepted by the
courts, the probation officer must also perform
their duties with honesty and diligence to ensure
that an accurate representation of the offenders’
nature is provided in any reports.

Care, correction and rehabilitation
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grate community culture into the rehabilitation
process for offenders. There are seven types of
community activities organized by the probation
office: 1) Rehabilitative activities; 2) social service
activities; 3) aid work; 4) restoration of drug abuser
competence; 5) volunteering; 6) community ethics
networking; 7) community and public services.
Some examples of rehabilitation activities are
pictured in Figures 1-3:
Figure 1. Probation activity to encourage offenders
to spend time with the elderly in the local
community.

There are six steps for care, correction
and rehabilitation in the probation program. These
are: 1) Preparation before the probationary period;
2) Entry onto the probation program; 3) Evidence
and data collection; 4) Analysis and planning; 5)
Behaviour correction; 6) Creation of a report.

Community activities

Community activities refer to all activities
within and outside the probation office. These
include rehabilitation (seminars, training or camps),
community service, aid work, volunteering, ethics
networking, public relations and planning. Each
activity will be the responsibility of the probation
officer and is aimed at developing the rehabilitation
potential of the offender. These are overseen by
the community activities and social service division,
which is the institution to liaise between all parties
concerned with the activities and the community
leaders. In this way, community leaders are
constantly informed of probation activities and
their role in and impact on the local community.
The objectives of these activities are to make the
rehabilitation process more efficient and to inte-

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

Discussion

The probation offices of Northeastern
Thailand have an honest and moral working culture
that promotes ethical behavior in criminals and
offenders. The probation officers work as a team
to provide opportunities for disadvantaged people
to return to society. The work of the probation
officers is well-planned, systematic and consistent.
These findings agree with the research results of
Satayasomboon (2005), which show that responsibility and a clear work ethic in public service
institutions help generate a level of respect from
the local community and people involved with
the institution.
The probation office was a product of
human and social need. This is an example of the
functionalism of Bronislaw Malinowski, a Polish
anthropologist. Malinowski (1944) believed that
cultural developments and changes were always
a product of human need and demand in society
at any given place or time. The development of
the probation system in Thailand in the twentieth
century was a response to the ineffectiveness of
previous punitive measures and a greater sense
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of humanitarianism in general worldwide culture
(Wilson and Brown, 2009).
There should be a variety of activities
made available for the offenders on probation
and the probation officers should be heavily and
whole-heartedly involved with their organization
and implementation. This argument is also based
on the findings of Gevedon (2004), which indicate
that leaders and organizers must have a vision
for their activities in order for those activities to
succeed. Importantly, organizers and leaders must
show enthusiasm to encourage participants, which
is especially important on a probation program.
Transparency is also one of the important reasons
for the current success of the Northeastern Thai
probation offices and this must be continued for
ongoing development and trust in the program
(Rueantong, 1992).
It is important for the probation offices
to embrace the participation of local people and
organisations alike (Pattrasongwon, 2005). This participation ensures that the opinions of all related
parties are heard and, in the case of the probation
program, could highlight concerns in the local
community that may have been overlooked by
the Ministry of Justice and the probation officers.

Conclusion and recommendations

To sum up, this was a qualitative
investigation aimed at studying the integration of
cultural components to rehabilitate offenders in
Northeastern Thailand. Data were collected from
September 2013 to December 2014 by survey,
observation, interview and focus group discussion.
The current conditions and problems with the
probation program were examined in six areas: the
rule of law, ethics, transparency, participation, re-
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sponsibility and organization value. Results showed
that the probation office organises activities to
help offenders develop their levels of morality,
responsibility and social participation in order to
allow the transition back into society. However,
there are not enough staff members to work with
the offenders. The integration of cultural components to rehabilitate offenders can be achieved in
three ways: 1) probation and examination; 2) care,
correction and rehabilitation; 3) community activities. The organizational culture of the probation
office helps generate respect and promote ethical
behaviour in offenders.
Based on the results of this investigation,
the research team wishes to make the following
suggestions:
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1. The Ministry of Justice should consider
increasing its employment of probation officers to
relax the strain placed on the current system and
improve the quality of the probation project.
2. Further investigation should be conducted to consider the success of the probation
program in Northeastern Thailand.
3. Further investigation should be conducted to consider the satisfaction of offenders,
probation officers and local community members
in the work of the probation office in Northeastern
Thailand.
4. Probation offices in other provinces
throughout Thailand should be investigated and
the results of those investigations subsequently
compared with the results of this study.
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บทคัดย่อ

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติท้ังการเกิดอุทกภัยจากนํ้าล้นตลิ่ง ภัยแล้งที่ทำ�ให้นํ้าในแม่นํ้าแห้งขอด
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อการเกษตร และการเกิดภาวะโลกร้อน สาเหตุหลักเกิดจากกิจกรรมของประชาชนในพื้นที่ การ
บูรณาการแนวคิดการบวชป่า การสืบชะตาแม่นํ้า การเลี้ยงผีฝาย และการแห่ช้างเผือกจะนำ�ไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ด้านการใช้ประโยชน์ของประชาชนและก่อเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างเสริมกิจกรรมและสร้างแหล่งเรียนรู้ และ
การสร้างกติกาชุมชนในการอนุรกั ษ์แหล่งนาํ้ ภายใต้การเปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และลักษณะทางกายภาพ
ของทรัพยากรแต่ละพื้นที่
คำ�สำ�คัญ: นิเวศวัฒนธรรม ชุมชนล้านนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

Abstract

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

บทนำ�

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติทกุ แห่งโดยเฉพาะแม่นา้ํ
และทะเลต้องรับเอาสิ่งต่างๆ เข้าไปอยู่ในระบบทั้งโดย
บังเอิญและโดยจงใจ ปัญหานี้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่

ของประชาชนและระบบนิเวศอย่างชัดเจน ปัญหาส่วนใหญ่
มาจากความต้องการการใช้ประโยชน์ของประชาชนที่เพิ่ม
มากขึ้น ในสถานการณ์ปัจจุบันหน่วยงานและชุมชนได้นำ�
แนวทางที่หลากหลายในการจัดการทรัพยากรนํ้ามาใช้
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เพื่อการกำ�หนดนโยบายและนำ�สู่การปฏิบัติ แต่ปัญหา
ทรัพยากรนํ้าบางปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ แนวทางเชิง
มนุ ษ ยวิ ท ยาที่ อาจจะแก้ไขปัญ หาได้ คือ การประยุก ต์
ใช้แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology)
เป็นแนวคิดทางมานุษยวิทยาแนวหนึ่งที่สนใจศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม โดยเน้นถึงอิทธิพล
ของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นตัวกำ�หนดกระบวนการวิวัฒนาการ
ทางสังคมวัฒนธรรม ทั้งนี้การศึกษานิเวศวัฒนธรรมจะ
มุ่งเน้นกระบวนการปรับตัวของสังคมภายใต้อิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการปรับ
ตัว (Adaptation) ของสังคม แนวความคิดนี้มองสังคม
ในลักษณะเป็นพลวัตหรือเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
เปลี่ยนแปลงเป็นผลมาจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
แวดล้อม โดยมีพื้นฐานสำ�คัญ คือ เทคโนโลยีการผลิต
โครงสร้างสังคม และลักษณะของสภาพแวดล้อมธรรมชาติ
เป็นเงือ่ นไข ทัง้ นีภ้ มู ปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้านในการบริหารจัดการนาํ้
แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนให้ความสำ�คัญกับนิเวศวัฒนธรรม
และกระบวนการมีส่วนร่วมสูงมาก แตกต่างกันก็แต่ความ
เชื่อและรายละเอียดการบริหารจัดการนํ้าที่เป็นไปตามภูมิ
นิเวศวัฒนธรรมจำ�เพาะของตน เช่น คนเมืองหรือคนไตก็
มุ่งบริหารจัดการนํ้าเพื่อนำ�มาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่ว
ถึงเป็นธรรม ไม่ทำ�ลายระบบนิเวศของแม่นํ้าลำ�ห้วย โดยมี
ความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาผูกโยงผู้คนเข้าหากัน ให้เคารพ
และปฏิบตั ติ ามข้อตกลงร่วมกัน ขณะทีช่ นเผ่าปกาเกอะญอ
มุ่งเน้นการบริหารจัดการนํ้าที่ให้ความสำ�คัญกับป่าต้นนํ้า
ผ่านความเชื่อเรื่องขวัญและพิธีกรรมที่ผูกโยงคนกับป่าเข้า
ด้วยกันอย่างงดงาม (สมเกียรติ มีธรรม, 2558)
สั ญ ชาตญาณแห่ ง การอยู่ ร อดของมนุ ษ ย์
ทำ � ให้ ม นุ ษ ย์ รู้ จั ก การเรี ย นรู้ แ ละปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ ง
กั บ การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ว่ า จะเป็ น การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม
หรือเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นจุดกำ�เนิด
ของกระบวนการและแบบแผนในการแก้ไขปัญหาเพือ่ ทำ�ให้
มนุษย์อยู่รอดได้อย่างมีสุขภาวะที่ดี และสิ่งต่างๆ เหล่านี้
เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดเป็นภูมิปัญญาในการ
ป้องกันและดูแลสุขภาพ ซึ่งภายใต้บริบทของแต่ละท้อง
ถิ่นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อมที่
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แตกต่างกัน เช่นเดียวกันภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรม
ล้านนาก็มีแนวคิดและภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพแบบ
พื้นบ้านล้านนา ซึ่งเป็นการผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างคน
กับธรรมชาติ และคนกับสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ รูปแบบ
และแนวคิดเหล่านี้ได้มีพัฒนาการและอยู่ร่วมกับวิถีชีวิต
ของชาวล้านนามาเป็นเวลาหลายร้อยปี (ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน, 2544 : ก) นอกจากนี้วัฒนธรรม
และสังคมของมนุษย์ได้พฒ
ั นามาพร้อมกับการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
และสังคมเป็นพฤติกรรมทางธรรมชาติของมนุษย์เพือ่ ความ
อยู่รอด สอดคล้องกับการศึกษาของ ชนกพร ไผทสิทธิกุล
(2554 : 86) ที่พบว่า ชุมชนริมฝั่งแม่นํ้ากกซึ่งประกอบด้วย
ชาติพันธุ์ต่างๆ มีความผูกพันกับแม่นํ้าทั้งวิถีชีวิตความเป็น
อยู่และการดำ�รงชีพด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ตลอดจนมีประเพณีและพิธีกรรมด้านความเชื่อที่เกี่ยวข้อง
กับแม่นํ้า แต่ในปัจจุบันชุมชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจาก
ผลกระทบด้านต่างๆ ทำ�ให้เกิดปัญหาด้านนิเวศวิทยาและ
วัฒนธรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตทั้งด้านกายและจิตใจ
ระบบนิเวศวัฒนธรรมชุมชนล้านนาจึงถือได้ว่าเป็นระบบ
การอนุรกั ษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติระบบ
หนึ่งของสังคมไทยอันเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่มีการ
ผสมผสานเอาแนวความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องของ “ผี” “สิ่ง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ” และความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งคนกั บธรรมชาติ
และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ผนวกกับแนวความเชื่อใน
ด้านพิธีกรรมทางลัทธิพราหมณ์และพุทธศาสนาเชื่อมโยง
สัมพันธ์กับวิถีชีวิต จิต วิญญาณ มิได้แปลกแยกออกจาก
ธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่นเดียวกับประชาชนใน
พื้นที่ลุ่มนํ้าลี้ จังหวัดลำ�พูนที่ใช้อำ�นาจสิ่งเหนือธรรมชาติ
เข้าไปเชื่อมโยงกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้านและอาหารพื้น
บ้านซึ่งเป็นกระบวนการที่ประชาชนใช้เพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาพกายและกำ�ลังใจ รวมถึงเมื่อประสบปัญหาสุขภาพ
และปัญหาภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทท่ี �ำ ให้ทอ้ แท้ หมดกำ�ลังใจ
(สามารถ ใจเตี้ย, 2559: 152)
ในส่วนของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในภาค
เหนือโดยเฉพาะทรัพยากรนํา้ พืน้ ทีภ่ าคเหนือเป็นต้นกำ�เนิด
ของแม่นา้ํ ปิง วัง ยม น่าน และต้นนํา้ สาขาแม่นา้ํ โขง-สาละวิน
แม่นํ้านานาชาติสายสำ�คัญของโลกมีความหลากหลายของ
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ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํา้ ป่า มีผนื ดินทีเ่ ป็นทีร่ าบระหว่าง
หุบเขา เนินเขา ดินดอนสามเหลีย่ มปากแม่นาํ้ เหมาะสำ�หรับ
การทำ � การเกษตร มีแ หล่งนํ้าสายหลัก และลำ�นํ้าสาขา
มากมายหลายสาย และพื้นที่ชุ่มนํ้าในที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึง
จึงพบเห็นความหลากหลายของพันธุ์ปลา สัตว์นํ้า นกนํ้า
ประจำ�ถิ่นและนกอพยพ ป่าไม้อันหนาแน่น ทั้งป่าดงดิบ
ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ก่อให้เกิดความหลากหลายของ
พรรณพืชและสัตว์ปา่ พืน้ ทีภ่ าคเหนือยังมีความหลากหลาย
ของกลุม่ ชาติพนั ธุห์ ลายกลุม่ เช่น ลัว๊ ยวน ลือ้ ลาว ม้ง อาข่า
ปกาเกอะญอ ลาหู่ เมี่ยน ลีซู ปะหล่อง ขมุ ถิ่น มลาบลี ซึ่ง
ดำ�รงวิถีพึ่งพาธรรมชาติสืบทอดมาจากบรรพบุรุษมาอย่าง
ยาวนาน ก่อเกิดกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ภายใต้ความหลากทางวัฒนธรรม และความเชื่อ ดังเช่น

1. การบวชป่า

พิธีบวชต้นไม้มีวิธีคิดด้วยการต่ออายุให้เจริญ
ยั่งยืนสืบไปตามคติความเชื่อ ส่วนที่มาของการ “บวชป่า”
มาจากวิธีการห่มจีวรให้กับต้นไม้เช่นเดียวกับการบวชพระ
ส่งผลให้สถานภาพของคนและต้นไม้เปลี่ยนไป นับเป็นการ
นำ�ความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาป่า
ต้นนํ้า นิยมทำ�กันเหมือนงานบุญทั่วไปโดยเจ้าพิธีจะใช้สาย
สิญจน์ลอ้ มอาณาบริเวณทีจ่ ะบวชต้นไม้ แล้วนิมนต์พระสงฆ์
มาสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลต่อชาวบ้าน
ต้นไม้ทจี่ ะทำ�พิธกี ารบวชให้ตน้ ไม้ใดบ้าง ก็ขนึ้ อยู่
กับความเชื่อและเจตนาของชุมชนเอง บวชได้ตั้งแต่ต้นไม้
ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ แต่สว่ นมากจะเน้นต้นไม้ทขี่ นาดใหญ่
มีความสำ�คัญต่อการดำ�รงชีพของสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศ สิง่
แวดล้อม แม้กระทั่งต้นไม้ในป่าที่ผ่านการรุกทำ�ลาย เพราะ
จะสามารถฟืน้ คืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่
ปี ถ้าไม่ถูกรบกวนอีก
เครื่องสังเวยจะประกอบด้วย ข้าวเหนียวสุก 1
ปั้น กล้วยสุก 1 ลูก หมากคำ� พลูใบ ผ้าเหลืองตามจำ�นวน
ต้นไม้ ด้ายสายสิญจน์ บาตรนํ้ามนต์ นํ้าขมิ้นส้มป่อย จาก
นัน้ ก็สร้างศาลเพียงตาสำ�หรับอัญเชิญรุกขเทวดามาคอยปก
ปักรักษาต้นไม้ แล้วทำ�พิธไี หว้แม่พระธรณี ใช้หมากพลูตาม
ธรรมเนียมทางเหนือ สำ�หรับการบวชต้นไม้ จะมีผ้าเหลือง
(สุดแล้วแต่ว่าจะบวชต้นไม้กี่ต้น) ด้ายสายสิญจน์ บาตรนํ้า

มนต์และส้มป่อยจากนั้นโยงด้ายสายสิญจน์ไปตามต้นไม้
ในบริเวณป่า แล้วโยงมายังสถานที่ทำ�พิธี ซึ่งจะมีพระพุทธ
รูปตั้งเป็นประธานมีพระสงฆ์และอาจารย์ (หมอเวทมนตร์)
ทำ�พิธีเชิญเทวดาอารักษ์ ผีป่า ผีเขา (ผีป๊กกะโล้ง) ทำ�พิธี
เซ่นสังเวยเทพารักษ์ เจ้าป่าเจ้าเขา ให้รับรู้และให้มาอยู่ใน
ป่าไม้ ดูแลต้นไม้ หากมีผู้ใดมาตัดไม้ ทำ�ลายป่า ขอให้ผู้นั้น
มีอันเป็นไปต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องของหมอเวทมนตร์ที่จะนำ�มา
กล่าวเมื่อเสร็จพิธีเซ่นสังเวยแล้ว ก็เป็นพิธีสงฆ์ เริ่มจากไหว้
พระรัตนตรัย สมาทานศีลอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจิม
ต้นไม้ เสร็จแล้วพระสงฆ์ จะห่มผ้าเหลืองให้ต้นไม้ พระสงฆ์
เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ตาม
ต้นไม้ทบี่ วชไว้ เป็นเสร็จพิธี พิธบี วชต้นไม้เป็นการเสริมสร้าง
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชน ซึ่งมีประเด็นร่วม
คือ การอนุรักษ์ป่าไม้ของหมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้านเข้ามามี
ส่วนร่วม (ศูนย์ขอ้ มูลกลางทางวัฒนธรรม, 2555) สอดคล้อง
กับการศึกษาของจักรพงษ์ พวงงามชื่น และคณะ (2556 :
215) พบว่า การบวชป่าเป็นประเพณีที่ชาวบ้านทาป่าเปา
ตำ�บลทาปลาดุก อำ�เภอแม่ทา จังหวัดลำ�พูนปฏิบัติสืบทอด
กันมาหลายชั่วอายุคนซึ่งจะทำ�พิธีทุก 2 ปี โดยจะทำ�การ
ห่มจีวรให้กับต้นไม้เช่นเดียวกับการบวชพระซึ่งเป็นการนำ�
ความเชื่อทางศาสนาพุทธมาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษา
ป่าต้นนํ้าขั้นตอนและวิธีการบวชป่าไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว
ชาวบ้านเชื่อว่าผืนป่าที่ผ่านพิธีบวชเป็นเสมือนดินแดนอัน
ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจเข้าไปทำ�ลายได้ ทำ�ให้ต้นไม้มี
โอกาสคืนความชุม่ ชืน้ แก่แผ่นดินได้เต็มที่ และสายนาํ้ ลำ�ธาร
ทีเ่ กิดจากป่าต้นนาํ้ ดังกล่าวก็จะฟืน้ คืนชีวติ อีกครัง้ หนึง่ การ
บวชป่าจึงเป็นกุศโลบายที่ให้ชุมชนที่ร่วมมือกันรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติไว้ให้กับลูกหลาน เป็นการ
เรียกร้องสิทธิ์ของชุมชน ในการดูแลรักษาป่าและแหล่งต้น
นํ้าลำ�ธารเองด้วย พิธีบวชป่าจึงเป็นความปรารถนาที่ดีที่ส่ง
ต่อไปสู่คนรุ่นหลัง

2. การสืบชะตาแม่นํ้า

พิธีสืบชะตาสายนํ้าให้ความสำ�คัญต่อแหล่งนํ้า
ที่เอื้อต่อการดำ�รงอยู่ของสรรพสิ่งทั้งมวลรวมถึงผู้คนทั้ง
สองฝั่งแม่นํ้าและยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนที่อาศัย
อยู่บริเวณแม่นํ้ามีจิตสำ�นึกช่วยกันรักษาสายนํ้าแห่งนี้ให้
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ยืนยาวอย่างยั่งยืน กระบวนการของพิธีมีรากฐานจากพิธี
สืบชะตาบ้านเมือง และชะตาคน อันเป็นภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าและความหมาย นอกจากเป็นการเรียกขวัญกำ�ลัง
ใจกลับคืนมาแล้ว ยังเป็นการใช้กศุ โลบายซึง่ เข้ากับวิถชี มุ ชน
ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี เกื้อกูล ช่วยกันแก้ไข
ปัญหา และเกิดความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลแม่นํ้า ส่ง
ผลดีตอ่ ระบบนิเวศวิทยาแม่นาํ้ และประการสำ�คัญทีส่ ดุ เพือ่
เป็นการสนองพระราชดำ�ริ ในเรื่องการบริหารจัดการนํ้าให้
เกิดความยั่งยืน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม
พิธีสืบชะตาแม่นํ้าเป็นพิธีกรรมที่คิดริเริ่มขึ้นมาใหม่ไม่มีใน
ตำ�รา ไม่มีในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่มัก
นิยมสืบชะตาต่ออายุให้คน ผู้ที่ริเริ่มทำ�พิธีสืบชะตาแม่นํ้า
คือ พระครูมานัส นทีพิทักษ์ เจ้าคณะอำ�เภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา ในปี พ.ศ. 2533 เป็นการนำ�ความเชื่อทางพระพุทธ
ศาสนามาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นเมืองทางภาค
เหนือ โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ เพือ่ ปลุกจิตสำ�นึกให้ประชาชน
มีส่วนร่วมและได้ตระหนักถึงคุณค่าของแม่นํ้าและลำ�ธาร
รวมทัง้ หาแนวทางฟืน้ ฟูระบบนิเวศลำ�นาํ้ ทีส่ ญ
ู เสียไปให้ฟนื้
คืนสู่สภาพสมดุล
เครื่องสืบชะตา ได้แก่ ไม้คํ้าโพธิ์ หมาก เมี่ยง พลู
บุหรี่ หน่ออ้อย หน่อกล้วย กล้วย มะพร้าว ขันหมาก ข้าวสาร
ข้าวเปลือกเสื้อใหม่ หมอนใหม่ ไม้ขนุน ใบเงิน ใบทอง ใบ
แก้ว ต้นไม้ที่เป็นมงคล เป็นต้น ซึ่งแต่ละพื้นที่อาจมีความ
แตกต่างกันบ้าง โดยมักจะใช้ช่วงเวลา เดือน 12 เหนือ ขึ้น
6 คํ่าประกอบพิธี ในวันกระทำ�พิธีจะมีการบวงสรวงเทวดา
เพื่อเป็นการขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาแม่นํ้า ซึ่ง
บทสวดที่ใช้ในการสืบชะตาแม่นํ้า คือ บทสืบชะตาหลวง
(อินทชาตา, ชินบัญชร อัฏฐอุณหัสส และธรรมสาลาวิจาร
สูตร)
การศึ ก ษาของพั ช รนั น ท์ ภู ก าบิ น และคณะ
(2551) พบว่า ประเพณีสืบชะตาแม่นํ้าจันมีบทบาทสำ�คัญ
ต่อการกระตุน้ เตือนให้ประชาชน ตำ�บลป่าตึง อำ�เภอแม่จนั
จังหวัดเชียงรายได้เกิดจิตสำ�นึกและเห็นความสำ�คัญของ
แม่นาํ้ จัน ขณะเดียวกันยังมีบทบาทต่อการเสริมสร้างความ
มั่นใจของ ประชาชนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ทำ�ให้เกิดความมั่นคงในชีวิตและยังส่งผลทำ�ให้เศรษฐกิจ
ในตำ�บลดีไปด้วย และยังมีบทบาทต่อขบวนการเรียนรู้
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วัฒนธรรมด้านการรักษาประเพณีของตำ�บลอีกด้วย จาก
การศึกษายังพบว่าประเพณีดังกล่าวยังมีบทบาทต่อหน่วย
งานของรัฐทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามามีสว่ นร่วมในการดำ�เนิน
งานด้านการอนุรกั ษ์แม่นาํ้ จัน จึงทำ�ให้เกิดการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในท้องถิ่น ผล
ที่ตามมา คือ ทำ�ให้เกิดความสามัคคีและความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเป็นประเพณีทปี่ ระชาชนมีความเชือ่ ถือ
และมีสงิ่ จูงใจว่าเมือ่ ทำ�ตามประเพณีแล้วจะทำ�ให้ฝนตกตาม
ฤดูกาล มีนํ้าใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอย่างสมบูรณ์

ภาพที่ 1 เครื่องสืบชะตาแม่นํ้า
จะเห็นได้ว่าการสืบชะตาให้กับแม่นํ้าเป็นการ
แสดงความศรัทธา ความเคารพ และเหนือสิ่งอื่นใดคือการ
ร่วมกันแสดงออกถึงความห่วงใยต่อแม่นาํ้ ก่อนทำ�พิธสี บื ชะ
ตาแม่นาํ้ ชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจกัน ขุดลอกลำ�คลองและ
แหล่งนํ้าโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือพื้นบ้าน
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3. การเลี้ยงผีฝาย

การเลี้ยงผีฝายมีการปฏิบัติภายใต้ความเชื่อว่า
แหล่งนํ้าหรือแม่นํ้าในแต่ละแห่งนั้นมีผู้คอยคุ้มครองและ
คอยบันดาลความอุดมสมบูรณ์มาให้ ดังนั้นจึงมีการเซ่น
ไหว้เกิดขึ้น อีกนัยหนึ่งการทำ�บุญเลี้ยงผีฝายเป็นการแสดง
ถึงการสำ�นึกในบุญคุณของแม่นํ้า ซึ่งเกษตรกรได้อาศัย
ประโยชน์ในการเพาะปลูก การอุปโภคบริโภค ตลอดมา
เป็นเวลาช้านาน จึงก่อให้เกิดการ "เลี้ยงผีฝาย" สืบต่อกัน
มา โดยมีพิธีกรรมต่างๆ ตามประเพณีพื้นบ้าน ประเพณี
เลี้ยงผีฝายจึงเป็นประเพณีที่ทำ�กันในท้องถิ่นตั้งแต่ปู ย่า
ตา ยาย การเลี้ยงผีเป็นการขอขมาผีป่า ผีนํ้า ทดแทนบุญ
คุณแม่นํ้า ทำ�ให้มีนํ้ากิน นํ้าใช้ และเป็นการปกป้องรักษา
นํ้า ในการเลี้ยงผีเป็นสิ่งสำ�คัญที่ผูกพันกับการดำ�เนินชีวิต
เป็นอย่างยิ่ง โดยเชื่อว่าการเลี้ยงผีจะทำ�ให้อยู่เย็นเป็นสุข
นํ้า ดิน อุดมสมบูรณ์ การเลี้ยงผีฝายจะต้องทำ�ทุกปีและทุก
คนต้องปฏิบตั ิ แม้วา่ จะพิสจู น์ไม่ได้ แต่เชือ่ ถือว่าถ้าไม่เลีย้ งผี
ฝาย ฝนจะไม่ตกตามฤดูกาล ชาวนาจะเดือดร้อนเพราะนํ้า
แล้ง ในช่วงทำ�พิธีเลี้ยงผีฝายเป็นโอกาสที่คนในชุมชนจะได้
พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน ร่วมกินอาหาร และร่วมกันขุด
ลอก ตีฝาย ซ่อมแซมฝายด้วย ประเพณีการเลี้ยงผีฝายนี้
จะมีรายละเอียดพิธีกรรมที่แตกต่างกันระหว่างชุมชน เช่น
ในจังหวัดลำ�พูนการจัดพิธีเลี้ยงผีฝายส่วนใหญ่จะจัดขึ้นใน
เดือนเก้า (มิถุนายน) หรือบางหมู่บ้านจะมีการทำ�ก่อนการ
ทำ�นาเป็นประจำ�ทุกปี) ก่อนทำ�การเลี้ยงต้องมีการประชุม
กันก่อนระหว่างลูกเหมือง (หมายถึง ผู้ที่ใช้นํ้าในแม่นํ้าลำ�
ธารนั้นๆ ทำ�การเกษตร) เมื่อประชุมตกลงกันและหาฤกษ์
งามยามดีกนั เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วก็จะมีการเรีย่ ไรเงิน เพือ่ จัด
ซื้อเครื่องสังเวยต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย เทียน 4 เล่ม ดอกไม้
4 สวย (กรวย) พลู 4 สวย หมาก 4 ขดหรือ 4 ก้อม (1 ขด
เอามาตัดครึ่งเท่ากับ 1 ก้อม) ช่อขาว (ธง) 8 ผืน มะพร้าว 2
คะแนง กล้วย 2 หวี อ้อย 2 เล่ม หม้อใหม่ 1 ใบ แกงส้มแกง
หวาน หัวหมู ไก่ต้ม สุรา และโภชนาหาร 7 อย่าง รวมทั้ง
เมี่ยงและบุหรี่ เป็นต้น
เมือ่ จัดการแต่งดาเครือ่ งสังเวยพร้อมแล้ว ก็จะทำ�
ชะลอมขึ้น 3 ใบ สำ�หรับใส่เครื่องสังเวยต่างๆ ที่จัดเตรียม
ไว้ ชะลอม 2 ใบแรกให้คนหาบไป ส่วนใบที่ 3 นั้นให้คอน
ไป แล้วให้ทำ�ศาลขึ้นหลังหนึ่ง ณ ที่ต้นนํ้าลำ�ธารสำ�หรับที่

จะเลี้ยงนั้น ประกอบด้วยหลักช้างหลักม้าปักอยู่ใกล้ศาล
แล้วนำ�เอาเครื่องสังเวยขึ้นวางบนศาลนั้น แล้วทำ�พิธีกล่าว
อัญเชิญเทวดาอารักษ์ตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผีสางต่างๆ อัน
ประจำ�รักษาอยู่ ณ ต้นนํ้าลำ�ธารที่นั้นให้ได้รับรู้แล้วมารับ
เอาเครือ่ งสังเวยตลอดจนของให้สงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิอ์ �ำ นวยอวยพร
ให้มีนํ้าอุดมสมบูรณ์ มีฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งกล่าวเป็น
ภาษาเหนือว่า “ขออัญเจินแพระผีปา่ ขุนกลวงมะลังก๊ะ แม่
ธรณี เจ้าตี้ เจ้าดิน เทวดาอารักษ์ตงั หลายอันปกปักรักษายัง
ป่าไม้ต้นนํ้าลำ�ธาร เหมืองฝาย ภูผา ปูดอย จุ่งช่วยปล่อยนํ้า
ปล่อยฝนตกลงมาหือ้ ชาวบ้านชาวเมือง สัตว์ตวั๋ น้อยตัว๋ ใหญ่
สัพพะทั้งหลายจุ่งหื้อมีนํ้ากินนํ้าใช้ หื้อพิซซะข้าวกล้าจุ่งปัน
อุดมสมบูรณ์งามดี อย่าได้มศี ตั รูหมูข่ องร้านมาก๋วนมาควีแต่
เต๊อะ” การประกอบพิธีมัคทายกก็จะกล่าวคำ�อัญเชิญผีมา
รับโภชนาหารที่ชาวบ้านนำ�มาเลี้ยงเมื่อกล่าวคำ�เสร็จแล้ว
อาจารย์ก็จะนำ�ข้าวปลาอาหารเหล่านั้นยกขึ้นวางไว้บนหอ
ผี และทิ้งระยะให้เวลาผ่านไปชั่วธูปหมดดอก ขณะที่รอผี
รับเครื่องสังเวยนั้น ชาวบ้านซึ่งอยู่ในบริเวณพิธีก็จะพากัน
กินข้าวปลาอาหาร จนกว่าจะบ่ายได้เวลาอันสมควรก็จะ
ชวนกันกลับเป็นอันเสร็จพิธี ดังนั้นจะเห็นวาประเพณีการ
เลีย้ งฝายหรือผีขนุ นํา้ นี้ นอกจากจะมีความสําคัญในดานเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำ�ใหเกษตรกรเกิดกำ�ลังใจในการ
ทำ�การเกษตรแลวยังช่วยปลูกจิตสํานึกใหเกษตรเห็นความ
สําคัญของแหลงตนนํ้าลําธาร (สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ลำ�พูน, 2556)

4. การแห่ช้างเผือก

ประวัติและความเป็นมา ประเพณีแห่ช้างเผือก
นี้จัดทำ�ขึ้นเมื่อใด ปีใดไม่มีใครทราบ จากคำ�บอกเล่าของ
ผู้เฒ่าผู้แก่ที่พอรู้ว่าถ้าปีไหนเกิดวิกฤติการณ์ทางธรรมชาติ
บ้านเมืองเกิดแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล แม่นา้ํ -บ่อนํา้
แห้งขอด นํ้ากินนํ้าใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ชาวบ้าน
จะจัดพิธีขอฟ้าขอฝน ทั้งนี้ประเพณีการแห่ช้างเผือกเพิ่ง
ได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว เพราะว่า
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำ�ให้วิถีชีวิตของชาวบ้าน
เปลีย่ นไปจากการอยูแ่ บบพึง่ พาธรรมชาติกลายเป็นทำ�ลาย
กอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเอง เมื่อเกิดเครือข่ายคนลุ่มนํ้า
ลีก้ ไ็ ด้มกี ารฟืน้ ฟูประเพณีนขี้ นึ้ มา เพือ่ แสดงถึงความเคารพ
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ต่อสายนํ้า พิธีกรรมนี้ได้สะท้อนความห่วงแหนและการเฝ้า
ระวังการใช้ประโยชน์ของแม่นํ้าโดยใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนทั้งประชาชน องค์กรท้องถิ่น และ
หน่วยงานราชการเข้าร่วมในการดำ�เนินกิจกรรมที่ใช้เวลา
เกือบสองสัปดาห์จากปลายนาํ้ ถึงต้นนาํ้ โดยจะประกอบพิธี
ในช่วงเดือนกรกฎาคม (เดือนเก้าของทางภาคเหนือ) ก่อน
เข้าพรรษาเพราะเป็นฤดูกาลทีช่ าวนาจะต้องหว่านกล้า (เอา
เมล็ดข้าวเปลือกไปหว่านเพาะชำ�แล้วย้ายไปปลูกดำ�ในนา)
การแห่ช้างเผือกนั้นส่วนมากประชาชนที่อยู่ท้ายนํ้าจะเป็น
ผู้ประกอบพิธี ชาวบ้านจะป่าวประกาศให้มาชุมนุมกันที่ริม
ท่านํา้ แล้วจัดทำ�พิธใี ห้ผเู้ ชีย่ วชาญเรือ่ งการจักสาน เอาไม้ไผ่
มาจักสานเป็นรูปช้างขนาดพอประมาณ หุม้ ด้วยผ้าขาวหรือ
ดอกฝ้ายขาวตกแต่งให้งดงาม เอาตั้งไว้บนคานหาม ซึ่งจะ
มีคนหามจำ�นวน 4 คน เมื่อทำ�เสร็จแล้วจะนิมนต์พระสงฆ์
มาเจริญพระพุทธมนต์ สวดขอฝน ฟังเทศน์ ถวายทานช้าง
เผือก เมื่อเสร็จพิธีทางศาสนาแล้วชาวบ้านจะนำ�ช้างเผือก
แห่ไปตามลำ�นํา้ ลี้ โดยแห่ตงั้ แต่ปลายนาํ้ ไปสูต่ น้ นาํ้ โดยการ
แห่จะทำ�การส่งต่อกันเป็นทอดๆ ของชุมชนที่อาศัยอยู่ตาม
ลุ่มนํ้า (ศูนย์ข้อมูลกลางวัฒนธรรม, 2555)

ภาพที่ 2 การแห่ช้างเผือกของประชาชนลุ่มนํ้าลี้
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จากกระบวนการนิเวศวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้น
สะท้อนให้เห็นการแสวงหาทางออกของผู้คนที่เผชิญการ
เปลีย่ นแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากร
ทางกายภาพทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ จาก
พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตรและพื้นที่ริมฝั่งแม่นํ้าและคลองส่ง
นํ้าตามธรรมชาติเพื่อการพาณิชย์และการอยู่อาศัยของ
ประชาชนทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ละนอกพืน้ ที่ ทรัพยากรทางชีวภาพที่
เป็นอาหารจากป่าและแหล่งนํา้ ทัง้ พืชผักและสัตว์มปี ริมาณ
ลดลงโดยเฉพาะปลาสายพันธุ์ท้องถิ่น ทำ�ให้เกิดความขัด
แย้งและต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (วิชัย กิจมี, 2550 : 52) แสดง
ให้เห็นว่าระบบทรัพยากรธรรมชาติมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
ต่อระบบสังคมมนุษย์การรุกรานแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมี
ชีวิตในแหล่งนํ้าทั้งการเกิดภาวะมลพิษ การสร้างเขื่อนและ
การใช้ทดี่ นิ ได้สง่ ผลต่อวิถชี วี ติ และสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชน (Juergen, 2011 : 1507)

บทสรุป

แนวคิ ด เรื่ อ งนิ เ วศวั ฒ นธรรมเป็ น กระบวน
การศึกษาท้องถิ่นเพื่อทำ�ความเข้าใจภูมิวัฒนธรรม นิเวศ
วั ฒ นธรรม และชี วิ ต วั ฒ นธรรมของผู้ ค นในท้ อ งถิ่ น อั น
เกี่ ย วพั น กั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องคน 3 ลั ก ษณะ คื อ คน
กั บ คนเป็ น ความสั ม พั น ธ์ เชิ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งญาติ พี่
น้อง เพื่อนบ้านและคนทั่วไปที่ช่วยเหลือและร่วมแบ่งปัน
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเป็นอาหาร การอยู่อาศัยและ
การประกอบอาชีพ คนกับธรรมชาติเป็นความสัมพันธ์ใน
เชิงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดำ�รงชีพ
ของคนในแต่ละพืน้ ทีท่ งั้ การเป็นแหล่งอาหาร การเป็นแหล่ง
นันทนาการและอื่นๆ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นความ
สัมพันธ์เชิงการต่อรอง การแลกเปลีย่ นและการขอความช่วย
เหลือเมือ่ คนเผชิญปัญหาเมือ่ สามารถแก้ไขปัญหาได้คนก็จะ
ตอบแทนสิ่งเหนือธรรมชาติ (ผี) ด้วยการเลี้ยงขอบคุณด้วย
เครือ่ งสังเวยต่างๆ นอกจากนีท้ รัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ
ป่าไม้ยังใช้เป็นสัญญลักษณ์แทนอำ�นาจสิ่งเหนือธรรมชาติ
ทั้งนี้กระบวนการของนิเวศวัฒนธรรมจะส่งผ่านความเชื่อ
ความศรัทธาของผูค้ นผ่านสัญลักษณ์นยิ ม (Symbolism) ที่
เกี่ยวโยงกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่หลากหลาย ลึกซึ้ง ซับซ้อน
และมีรากเหง้าจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และมีพฒ
ั นาการอย่าง
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ต่อเนื่องมาหลายชั่วอายุคน ความเชื่อเหล่านี้เป็นพื้นฐาน
ของการวางกฎระเบียบข้อบังคับและจารีตประเพณีต่าง
ๆ เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนอย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม อุดมการณ์อำ�นาจในรูปของความเชื่อ
ดังกล่าวมีการผลิตซํ้าผ่านสมาชิกของชุมชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า
ทั้งมีการปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ใหม่ตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
บนฐานเชิงระบบนิเวศวัฒนธรรมจะสนับสนุนการอนุรักษ์
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและยุติธรรม รวมถึงก่อเกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการอย่างแท้จริง ภายใต้
การสร้างจิตสำ�นึกให้กับประชาชน การสร้างกฎ กติกาจาก
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ฐานการปฏิบตั ติ ามแนวทางนิเวศวัฒนธรรมโดยเฉพาะความ
เชือ่ อำ�นาจสิง่ เหนือธรรมชาติทผี่ คู้ นยังมีความเชือ่ และพร้อม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ปกป้อง คุ้มครองให้การ
ดำ�เนินชีวิตเป็นปกติสุข นิเวศวัฒนธรรมยังเป็นแนวทาง
การบูรณาการทั้งโครงสร้างทางวัฒธรรม ประเพณี และ
ทัศนคติในการดำ�เนินชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ปัจจัย
เหล่านี้จึงเป็นทุนทางสังคมอันสำ�คัญในการพัฒนาและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลต่อ
การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ฟื้นฟู และรักษาแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติให้ดำ�รงความหลากหลายของสัตว์และ
พืชพันธุ์
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าทางวัฒนธรรมของโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร โดย
กำ�หนดเก็บข้อมูลจาก 8 กลุ่มชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร คือ ไทยย้อ ผู้ไทย ไทยแสก ไทยลาว ไทยโย้ย ไทยพวน กะเลิง
และโซ่ โดยเก็บข้อมูลภาคสนามทัง้ ทีเ่ ป็นมุขปาฐะและลายลักษณ์ของผูบ้ อกข้อมูล ผลการวิจยั พบว่า คุณค่าทางวัฒนธรรม
ของโหราศาสตร์ที่ปรากฏมี 2 ลักษณะ คือ 1) คุณค่าต่อคน พบว่ามีคุณค่าต่อการดำ�รงชีพ และการกำ�หนดช่วงเวลาที่
เหมาะสม คุณค่าเหล่านี้ยังช่วยสร้างระบบแบบแผนและแนวทางปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 2) คุณค่า
ต่อสังคม พบว่า มีคุณค่าต่อการสร้างระบบแบบแผนให้มนุษย์สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้พร้อมกันและสร้างแนวปฏิบัติ
ที่วางความเชื่อถือร่วมกัน ผลการวิเคราะห์นี้สะท้อนความสำ�คัญที่ปรากฏในตำ�ราโหราศาสตร์ที่ช่วยให้สังคมมนุษย์
สามารถดำ�รงอยู่ได้อย่างปกติสุข
คำ�สำ�คัญ : คุณค่าทางวัฒนธรรม โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ แอ่งสกลนคร

Abstract

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

โหราศาสตร์เป็นความรู้ความเชื่อที่มนุษย์มีการ
เรียนรู้และให้ความสนใจมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความสำ � คั ญ ของโหราศาสตร์ นั้ น ได้ แ พร่ ก ระจายไปยั ง
มนุษย์ทุกชนชั้นจนอาจกล่าวได้ว่าโหราศาสตร์เป็นฐาน
ความคิดที่สำ�คัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ทุกคนในโลก โดย
ความรู้ด้านโหราศาสตร์นั้นเป็นความรู้สืบเนื่องมาจากการ
เรียนรู้ระบบการโคจรของดวงดาวที่เรียกว่า ดาราศาสตร์
ส่วนในระบบโหราศาสตร์เรียกว่า จักรราศี อาจกล่าว
ได้ ว่ า การเรี ย นรู้ ด าราศาสตร์ เ ป็ น วิ ท ยาศาสตร์ ข องเส้ น
ทางการโคจรกลุ่มดาว ส่วนโหราศาสตร์เป็นการเรียนรู้
อำ � นาจของดวงดาวและอำ � นาจของการโคจรของกลุ่ ม
ดาวต่างๆ ดาราศาสตร์จึงมีลักษณะเป็นรูปธรรมในขณะ
ที่โหราศาสตร์เป็นนามธรรม
ความรู้ด้านโหราศาสตร์จึงเป็นพื้นฐานในการ
ดำ�รงชีวิตของมนุษย์เรื่อยมา ความรู้โหราศาสตร์ในยุค
อดีตทั้งของอินเดียโบราณ กรีก อียิปต์โบราณ ถือกัน
ว่าการโคจรของพระอาทิตย์เป็นแนวสำ�คัญเพื่อกำ�หนด
แบ่งช่วงเวลา องศาในการโคจรและกลุ่มดาวที่ดวงอาทิตย์
โคจรผ่านเป็นแนวคิดสำ�คัญแนวคิดหนึ่งของโลก เรียกว่า
สุริยคติ ในขณะที่ประเทศจีนและกลุ่มประเทศทางซีกโลก
ตะวันออกกำ�หนดนับการโคจรของดวงจันทร์เป็นหลัก
สำ�คัญนับตัง้ แต่เริม่ ต้นเปล่งแสง เต็มดวง สิน้ แสง เป็นวงจร
การเดินทางของดวงจันทร์ซึ่งมีอิทธิพลต่อพืชพันธุ์และนํ้า
ในโลกมนุษย์จึงนิยมแบ่งช่วงเวลา องศาในการโคจรและ
กลุ่มดาวที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเป็นแนวคิดสำ�คัญ เรียกว่า
จันทรคติ (ประมวล วรรณโชติผาเวช, 2551 : 6)
โหราศาสตร์ ที่ ป รากฏในประเทศไทยได้ รั บ
อิทธิพลมาจากความรู้ในระบบสุริยคติและจันทรคติ จึง
ทำ � ให้ ศ าสตร์ แขนงนี้ ใ นประเทศไทยเกิ ด การบู ร ณาการ
ผสมผสานกันจึงเกิดการกำ�หนดวันเดือนในปฏิทินไทย
ทั้งที่เป็นสุริยคติและจันทรคติ การวิเคราะห์คำ�นวณทาง
โหราศาสตร์ก็ใช้ระบบจันทรคติเป็นเกณฑ์หลัก ส่วนการ
อธิบายหรือขยายความในการคำ�นวณทางโหราศาสตร์
มักใช้การอธิบายผสมผสานทั้งจันทรคติสุริยคติ ส่วนใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยก็มีความรู้ด้านโหราศาสตร์
แพร่ ก ระจายอยู่ ทั่ ว ไป อาทิ ในเขตภาคเหนื อ ได้ รั บ
โหราศาสตร์มาจากอารยธรรมจีนและน่านเจ้าเป็นหลัก

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

ภาคใต้ได้รบั เอาโหราศาสตร์มาจากพราหมณ์โดยเฉพาะใน
กลุ่มเมืองนครศรีธรรมราช ส่วนภาคอีสานรับโหราศาสตร์
ทั้ ง จากจี น -น่ า นเจ้ า ผ่ า นล้ า นนาและรั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
อาณาจักรล้านช้างเป็นหลัก
แอ่ ง สกลนคร เป็ น พื้ น ที่ ภ าคอี ส านตอนบน
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร
หนองคาย และอุดรธานี (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาค
อีสาน, 2542 : 4350) มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในเขตแอ่ง
สกลนคร ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาว ไทยโย้ย ผู้ไทย ไทย
ย้อ ไทยแสก ไทยพวน กะเลิงและโซ่ แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์
อาศัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาต่างๆ ประกอบการดำ�รงชีวิต
อาทิ แพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษาศาสตร์
โหราศาสตร์ เป็นต้น
โหราศาสตร์ เป็นความรู้อย่างหนึ่งที่สังคมใน
แอ่งสกลนครยังใช้งานและยังมีความเชื่อถือในเรื่องอำ�นาจ
ของดวงดาวว่ามีผลต่อการดำ�รงชีวิตนับตั้งแต่แรกเกิดจน
ตาย โดยจำ�แนกเป็น 3 กลุ่มคือ 1)การคำ�นวณและฤกษ์
2) การพยากรณ์ และ 3) พิธีกรรม กลุ่มของโหราศาสตร์
เหล่านี้มักมีความบูรณาการระหว่างกลุ่มกันอย่างแยกไม่
ออก โดยความรู้โหราศาสตร์ที่จำ�แนกเป็นกลุ่มข้างต้นนั้น
มีคุณค่าต่อการดำ�รงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่งสะท้อน
คุณค่าทางวัฒนธรรมจะช่วยให้เห็นว่าคุณค่าที่มีนั้นคือ
คุณค่าต่อคน และคุณค่าต่อสังคม ในลักษณะคุณค่าที่มีต่อ
คนนั้นอาจกล่าวได้ว่ามีคุณค่าต่อการดำ�รงอยู่ การตัดสิน
ใจ การมีครอบครัว เป็นต้น ในประเด็นคุณค่าที่มีต่อคน
นั้นยกตัวอย่างเช่น
“...สมพงศ์ธาตุ
ชาย ดิน หญิง ดิน ดี
ชาย เหล็ก หญิง ดิน ดี…”
ยกตัวอย่างธาตุนั้นกล่าวถึงการจำ�แนกคนออก
ตามฐานที่เกิดโดยเชื่อว่าคนเรามีฐานที่เกิดต่างกันซึ่งเรียก
ว่า “ธาตุ” โดยธาตุในทางโหราศาสตร์จำ�แนกเป็น ดิน,
นํ้า, ลม, ไฟ, เหล็ก, ไม้ และทอง ดังนั้นการที่จะแต่งกัน
ได้นั้นต้องมีธาตุสมพงศ์กันดังที่ได้นำ�เสนอในตัวอย่างนั้น
เป็นคุณค่าในการกำ�หนดกรอบแบบแผนสังคมในการมีคู่
ครองที่ต้องใช้กฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นบรรทัดฐานที่สังคมเกิด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
จากการทบทวนเบื้องต้นจึงเป็นเหตุผลสำ�คัญ
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ของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม
ของโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย
เรื่อง โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร : ภูมิปัญญา
ทางภาษาและคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยบทความเน้นการ
วิเคราะห์และการนำ�เสนอประเด็นคุณค่าทางวัฒนธรรม
ของโหราศาสตร์ ช าติ พั น ธุ์ ว่ า มี คุ ณ ค่ า ใดที่ ส ะท้ อ นให้
เห็นสภาพสังคมและวิถีการดำ�รงชีวิตของมนุษย์อันเป็น
วัฒนธรรมที่จะช่วยทำ�ให้สังคมมีความเจริญตราบจนถึง
ปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การวิจัย

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

ขอบเขตการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้กำ�หนดขอบเขตเพื่อการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านข้อมูล กำ�หนดเก็บข้อมูลจาก
ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ละ 2 คน ในแอ่งสกลนครที่เป็นผู้
ใช้โหราศาสตร์เพื่อให้บริการแก่ชุมชนในกลุ่มชาติพันธุ์
ตนเองจำ�นวน 8 กลุ่มชาติพันธุ์ คือ ไทยย้อ ผู้ไทย ไทย
แสก ไทยลาว ไทยโย้ย ไทยพวน กะเลิง และโซ่ โดยเก็บ
ข้อมูลภาคสนามทั้งที่เป็นมุขปาฐะและลายลักษณ์
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา กำ�หนดวิเคราะห์เนื้อหา
เฉพาะคุณค่าทางวัฒนธรรมของโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ใน
แอ่งสกลนคร

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีก้ �ำ หนดวิธกี ารและขัน้ ตอนในการ
ดำ�เนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
โหราศาสตร์และกลุ่มชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร
2. กำ�หนดพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และดำ�เนินการ
เก็บข้อมูลโหราศาสตร์ภาคสนาม
3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยจำ�แนกข้อมูลที่ได้เป็น 3
กลุ่ม คือ
		 3.1 กลุ่มการคำ�นวณและฤกษ์
		 3.2 กลุ่มการพยากรณ์
		 3.3 กลุ่มพิธีกรรม

วิจัย

4. วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการ

5. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการศึ ก ษาโหราศาสตร์ ช าติ พั น ธุ์ ใ นแอ่ ง
สกลนคร พบว่า คุณค่าทางวัฒนธรรมสามารถจำ�แนกเป็น
2 ประเด็น คือ 1) คุณค่าต่อคน 2) คุณค่าต่อสังคม
1. คุณค่าต่อคน โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่ง
สกลนครมีคุณค่าที่สำ�คัญต่อคนในสังคมชาติพันธุ์ในแอ่ง
สกลนคร โดยศึกษาจากตัวบทที่ปรากฏในการเก็บข้อมูล
ภาคสนามนั้นพบว่าโหราศาสตร์ที่มีคุณค่าสำ�คัญต่อคนที่
ใช้งาน สามารถจำ�แนกคุณค่าของโหราศาสตร์ชาติพันธุ์
ที่มีต่อคนได้ 4 ลักษณะ คือ
1.1 คุณค่าต่อการบอกชะตากำ�เนิด การกำ�เนิด
ของคนนั้นเชื่อว่าถูกควบคุมมาตั้งแต่แรกเริ่มปฏิสนธิแล้ว
ในคราวแรก จำ�แนกประเภทตำ�ราได้เป็น 4 กลุ่ม ดังต่อ
ไปนี้
		 1.1.1 ชะตาวันเกิด เดือนและปีเกิด เป็นการ
กำ�หนดเกณฑ์ดีร้ายจากวันและปีที่เกิดโดยมีการอธิบายให้
สามารถเห็นให้ชัดเจนว่าเกิดวันใดให้ผลเช่นใด ในตำ�รา
โหราศาสตร์ที่ได้ศึกษาจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 8 กลุ่มนั้น
พบว่า มีตำ�ราและถ่ายทอดความเชื่อถือคุณค่าของอำ�นาจ
วันเกิดทีส่ ง่ ผลต่อคน คือ กลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทยย้อ และไทยพวน
		 1.1.2 ชะตาธาตุ เป็นการกำ�หนดธาตุเกิดของ
คนโดยเชื่อว่าคนเราเมื่อเกิดมาย่อมมีธาตุบอกมูลเหตุที่มา
ของกายและวิญญาณในภพภูมินี้ “ธาตุ” เป็นสิ่งที่เชื่อว่า
เป็นฐานเกิดของชีวิตคนเรา ฐานเกิดเหล่านี้เองทำ�ให้คนมี
สภาพร่างกายและวิญญาณที่แตกต่างกัน จำ�แนกเป็น ดิน,
นํ้า, ลม, ไฟ, เหล็ก, ไม้ และทอง
1.2 คุ ณ ค่ า ต่ อ การทำ � กิ จ กรรมต่ า งๆ จาก
การวิ จั ย พบว่ า กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในสั ง คม
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ นั้ น ต้ อ งอาศั ย ช่ ว งเวลาเป็ น สำ � คั ญ ดั ง นั้ น
โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ที่บอกช่วงเวลานั้นจึงมีความหลาก
หลายและสามารถแบ่งตามประเภทของช่วงเวลา คือ
		 1.2.1 อำ�นาจยามเวลา เป็นชุดโหราศาสตร์
ที่มีความเชื่อในพลังของเวลาที่กำ�หนดเป็นช่วงเรียกว่า
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“ยาม” โดยมีความเชื่อว่ายามนั้นมีอิทธิพลที่ดีหรือร้าย
ต่อการทำ�กิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นมงคลและอวมงคล การ
กำ�หนดช่วงยามนั้นเกิดจากภูมิรู้ในการกำ�หนดจากเวลาที่
ได้แนวคิดมาจากโหราศาสตร์ทั้งแบบสุรยิ คติและจันทรคติ
ตำ�ราโหราศาสตร์ที่เป็นเกณฑ์ช่วงยามเพื่อให้บอกการทำ�
กิจกรรมต่างๆ ในแอ่งสกลนครนั้นมีปรากฏจำ�นวนมาก
พอควร
1.2.2 อำ�นาจวัน เป็นชุดโหราศาสตร์ที่มีความ
เชื่อถือในอำ�นาจของวันว่ากำ�หนดและให้ผลเป็นคุณหรือ
โทษต่อคนทำ�กิจกรรมในช่วงวันเหล่านัน้ ได้ “วัน” เป็นการ
นับช่วงเวลาการเดินทางรอบดวงอาทิตย์จำ�นวนหนึ่งรอบ
ในทางโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนครนับจาก 6 โมง
เช้าวันหนึ่งไปถึงหกโมงเช้าของวันหนึ่งเป็นเวลาหนึ่งวัน
โดยกำ�หนดแบ่งเวลาออกเป็น 16 ช่วงเวลา นอกจากนี้ยัง
พบว่า ช่วงเวลาเพื่อทำ�กิจกรรมและหลีกเลี่ยงทำ�กิจกรรม
ต่างๆ ปรากฏในปฏิทิน 3 ระบบ คือ ระบบปฏิทินสุริยคติ
ระบบปฏิทินหนไท และระบบปฏิทินจันทรคติ ความเชื่อ
ถือในอำ�นาจเดือนเหล่านี้จึงนำ�มาสู่การสร้างสรรค์ตำ�รา
โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อให้ใช้ได้ตามความเหมาะ
สมกับกิจกรรมเหล่านั้นสืบต่อกันเรื่อยมา
1.2.3 อำ�นาจเดือน ผลการวิจัยพบว่า เป็นชุด
ตำ�ราโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ที่เชื่อในอำ�นาจของเดือนว่า
สามารถส่งผลดีหรือร้ายต่อเจ้าชะตาผู้จัดกิจกรรมต่างๆ
ได้ ความเชื่ อ ถื อ ในอำ � นาจเดื อ นเหล่ า นี้ จึ ง นำ � มาสู่ ก าร
สร้างสรรค์ตำ�ราโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อให้ใช้ได้
ตามความเหมาะสมกับกิจกรรมเหล่านั้น
1.3 คุณค่าต่อการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย จาก
การศึกษาพบว่า โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร
มีชุดตำ�ราที่เป็นการคำ�นวณและฤกษ์และการพยากรณ์
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจต่อสิ่งปลูกสร้างของตนเองให้
มีความมั่นคง โดยบอกช่วงเวลาที่เป็นมงคลและการหลีก
เลี่ยงช่วงเวลาที่ไม่เป็นมงคล นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่า
แม้ตำ�ราบางตำ�ราของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จะมีชื่อเหมือน
กันหรือคล้ายกันแต่ไม่ได้จัดไว้เป็นชุดเดียวกันทั้งนี้เพราะ
เนื้อหาภายในต่างกัน จากการวิเคราะห์พบว่าโหราศาสตร์
ที่บอกการสร้างบ้านเรือนนั้นโดยมากพบในกลุ่มชาติพันธุ์
ไทยย้อเนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์นี้ยังคงมีความเชื่อถือและ
ยึดระเบียบแบบแผนค่อนข้างมาก (คำ�ตา สอนสา, 2558 :
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สัมภาษณ์) ส่วนในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ มีการปรับประยุกต์
ใช้ตำ�ราโหราศาสตร์อื่นๆ เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน
จากการวิเคราะห์ดังกล่าวจำ�แนกประเภทตามลำ�ดับการ
ก่อสร้างได้ดังต่อไปนี้
1.3.1 วันปลูกเฮือน, เดือนปลูกเฮือน เป็นตำ�รา
โหราศาสตร์ที่กำ�หนดช่วงเวลา ในการปลูกบ้านเรือนเพื่อ
ให้สามารถจัดการได้ตามความเหมาะสมโดยตำ�ราทาง
โหราศาสตร์ได้บอกวันและเดือนที่ควรทำ�การสร้างบ้าน
เรือนและวันเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงในการสร้างบ้านเรือน
เนื่องจากอาจจะทำ�ให้เกิดเภทภัยต่อเจ้าของเรือนและผู้
อยู่อาศัยได้
1.3.2 นาควัน เป็นชุดตำ�ราโหราศาสตร์ที่ว่า
ด้วยความเชื่อเรื่องนาครักษาพื้นแผ่นดิน ดังนั้นเมื่อจะขุด
หลุมเพื่อฝั่งเสาเรือนจึงต้องระวังตำ�แหน่งการอยู่ของนาค
ความเชื่อนี้ถูกจำ�กัดในเฉพาะการขุดหลุมเพื่อฝังเสาเอก
(เสาแฮก) เท่านั้น ความเชื่อในทิศทางของลำ�ตัวนาคนั้น
บ่งชี้ถึงการบอกทิศทางการขุดเสาแฮกว่าต้องขุดเช่นใด
จึงจะเป็นมงคลแก่บ้านเรือนและเจ้าชะตา
1.3.3 การขุดเสา เป็นชุดตำ�ราโหราศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการขุดเสาเรือนโดยให้ความสนใจและเน้น
ที่เสาแฮกเป็นสำ�คัญ จากการวิเคราะห์แล้วพบว่าตำ�รา
โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนครมีตำ�ราที่เกี่ยวข้อง
กับการขุดเสาเรือน โดยมีการกำ�หนดวันที่ขุดเสาเรือน
เรียกว่า “แฮกขุดเสา” หมายถึง ฤกษ์ในการขุดเสาเอก
การขุดเสา มีตำ�ราโหราศาสตร์ที่แสดงถึงฤกษ์ ทิศ ใน
การขุดหลุมเสาแฮกหรือเสาเอกโดยมีตำ�ราการขุด ตำ�รา
อธิบายสิ่งที่พบจากการขุด ตำ�ราเอาใบไม้รองก้นหลุม และ
ไม้ลิ่มตอกก้นหลุม ตำ�ราเหล่านี้ช่วยให้การขุมหลุมเพื่อใช้
ฝังเสาเอกเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของบ้านเรือนที่สร้าง
ขึ้นโดยจะส่งผลต่อเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย ความเชื่อ
เหล่านี้มีคุณค่าในการสร้างขวัญกำ�ลังใจเพื่อให้เกิดความ
สุขใจและเป็นพลังเสริมกำ�ลังใจต่อการอยู่อาศัยและช่วย
ให้การสร้างบ้านสำ�เร็จรวดเร็วได้ยิ่งขึ้นเพราะมีความเชื่อ
มั่นและจากตำ�ราที่อธิบายการขุดเสาแฮกครั้งนี้
1.3.4 การยกเสาเอก คนในแอ่งสกลนครให้
ความสำ � คั ญ ต่ อ เสาแฮกหรื อ เสาเอกเรื อ นเพราะถื อ ว่ า
เป็นปฐมแห่งการสร้างบ้านสร้างเรือนด้วยการกำ�หนดวัน
เดือน ในการขุดหลุม การกำ�หนดทิศ และการใช้สิ่งของ
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รองก้นหลุมที่ถือว่าให้พลังในการอาศัยอยู่ในพื้นดินและ
มีความสุข อธิบายมาก่อนนี้แล้ว ครั้นเมื่อทุกอย่างพร้อม
แล้วการยกเสาเอกลงหลุมก็มีความสำ�คัญเช่นกัน ตำ�ราที่
ยกมาในข้างต้นนั้นอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ
ยกเสาเอกลงหลุมเพราะถือเป็นยามฤกษ์สำ�คัญการเห็น
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นย่อมเป็นข้ออธิบายฤกษ์ยาม
เพื่อให้เข้าใจและสร้างความน่าเชือ่ ถือหรือการป้องกันหาก
เป็นเหตุการณ์ที่พยากรณ์นั้นไม่เป็นมงคล
1.3.5 การขึ้นบ้านใหม่ เป็นพิธีที่ส่งผลต่อคน
ที่เป็นเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยโดยตรง ดังนั้นการขึ้น
บ้านใหม่จึงมีความสำ�คัญและต้องกำ�หนดเลือกช่วงเวลา
และทิ ศ ทางให้ เ หมาะสมเพื่ อ ความเจริ ญ ตามความเชื่ อ
ถือของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยกำ�หนดตำ�ราที่บอกช่วงเวลา
เป็นช่วงเดือน วันขึ้น-แรม และวันในรอบสัปดาห์เพื่อให้
สามารถเลือกประกอบพิธีได้อย่างเหมาะสม ความเชื่อ
เหล่านี้ช่วยเสริมคุณค่าและความเชื่อมั่นต่อคนที่เป็นเจ้า
บ้านและคนในชุมชนท้องถิ่นว่าบ้านเรือนนั้นสร้างขึ้นบน
ความชอบธรรมตามกรอบและเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้มาแต่
โบราณ การได้รับการยอมรับของชุมชนท้องถิ่นก็ถือเป็น
ส่วนสำ�คัญในการเสริมคุณค่าด้านการยอมรับของชุมชน
ที่มีต่อคนที่เป็นเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ได้
อย่างมีความสุขกายและความสบายใจ
1.4 คุณค่าต่อการครองเรือน จากการวิจัยพบ
ว่า โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนครให้ความสำ�คัญ
ต่ อ การเลื อ กคู่ ค รองและมี ก ารสร้ า งตำ � ราเพื่ อ ใช้ ใ นการ
วิเคราะห์และคำ�นวณความเหมาะสมของหญิงชายต่อการ
เป็นคู่ครองซึ่งกันและกัน นอกจากนี้โหราศาสตร์ที่ยกมา
ข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นถึงวันที่เข้าหอของคู่บ่าวสาวโดย
เชื่อกันว่าจะส่งผลต่อเจ้าชะตาเป็นอย่างมาก ตำ�ราเหล่า
นี้ใช้วันข้างขึ้น-แรม เป็นเกณฑ์วิเคราะห์ที่ใช้สืบเนื่องกัน
เรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบัน เป็นการเสริมสร้างความเชื่อ
มั่นในการทำ�กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการได้รับการยอมรับ
จากสังคมที่ทำ�กิจกรรมเหล่านั้นว่าเหมาะสมแล้ว ดังนั้น
โหราศาสตร์ ช าติ พั น ธุ์ จึ ง มี คุ ณ ค่ า ที่ ช่ ว ยสร้ า งความเชื่ อ
มั่ น และเสริ ม สร้ า งขวั ญ กำ � ลั ง ใจให้ แ ก่ ค นที่ ใช้ ง านตำ � รา
โหราศาสตร์ คุณค่าสำ�คัญของโหราศาสตร์ชาติพันธุ์จึง
เน้นนำ�สร้างเสริมขวัญและกำ�ลังใจแก่เจ้าชะตาเพื่อนำ�ไป
สู่การยอมรับในสังคมของตนเองต่อไป
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2. คุณค่าต่อสังคม โหราศาสตร์ชาติพันธุ์เป็น
องค์ความรู้ที่มีอิทธิพลต่อคนและสังคมในการดำ�เนินวิถี
ชีวิตทุกช่วงเวลา อิทธิพลที่มีต่อคนนั้นกลายเป็นคุณค่าที่
ช่วยเสริมสร้างคนให้สามารถดำ�รงชีพอยู่ได้ด้วยพลังแห่ง
ความเชื่อและความศรัทธาดังที่ได้อธิบายไปแล้วในชั้นต้น
สามารถจำ�แนกได้ 5 ลักษณะ คือ
2.1 คุณค่าต่อความเชื่อ ความเชื่อเป็นแนวทาง
สำ�คัญของการสร้างความมั่นใจให้คนในสังคมเกิดแนวคิด
เดียวกันเพื่อให้เข้าใจตรงกันและสื่อสารกันได้อย่างถูก
ต้อง โหราศาสตร์ชาติพันธุ์สร้างให้คนในสังคมเกิดความ
เชื่อร่วมกันย่อมมีแนวทางและการดำ�เนินวิถีชีวิตร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ ดังต่อไปนี้
2.1.1 การสร้างสรรค์ช่วงเวลาในการดำ�เนิน
ชีวิตตามระบบดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ เป็นชุดความ
รู้ ที่ ว่ า ด้ ว ยตำ � ราโหราศาสตร์ ช าติ พั น ธุ์ ใ นแอ่ ง สกลนคร
ที่มีผลต่อการเกิดขึ้นของความเชื่อที่เชื่อว่าดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์โคจรเป็นวงรอบจนทำ�ให้เกิดการกำ�หนด
ช่วงเวลา การวิจัยพบว่า โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่ง
สกลนครมีผลผลิตการระบุช่วงเวลาที่เกิดจากความเชื่อ
ในโหราศาสตร์ทั้งที่ได้รับอิทธิพลมาจากระบบสุริยคติและ
จันทรคติ นำ�มาซึ่งการสร้างสรรค์ช่วงเวลาในการใช้เพื่อ
การวิเคราะห์ทางโหราศาสตร์และการดำ�เนินชีวิตประจำ�
วัน คือ
1) ช่วงเวลาประจำ�วัน ถูกแบ่งช่วงเวลาออกเป็น
16 ช่วงเวลา เรียกว่า “ยาม”
2) วั น เป็ น ช่ ว งเวลาที่ นั บ จาก 06.00 น.
ถึง 06.00 น. ของอีกวันหนึ่งนับว่าเป็นหนึ่งวันในทาง
โหราศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 2.1) แบ่งตาม
กลุ่มดาวเคราะห์ 7 ดวง รวมเรียกว่า “สัปดาห์” 2.2) แบ่ง
ตามปฏิทินจันทรคติ เป็นแนวทางในการกำ�หนดวันด้วย
การนับการโคจรของพระจันทร์รอบโลก
3) เดือน เป็นการแบ่งการโคจรของพระอาทิตย์
และพระจั น ทร์ โ ดยในโหราศาสตร์ ช าติ พั น ธุ์ ใ นแอ่ ง
สกลนครนี้พบการกำ�หนดเดือนทั้ง 2 ลักษณะ คือ 3.1)
ระบบสุริยคติ จำ�แนกเดือนออกเป็น 12 เดือน ต่อหนึ่ง
รอบ 3.2) ระบบจันทรคติ เป็นการถือเอาการเดินทางของ
พระจันทร์เป็นหลักสำ�คัญ วิธีการจำ�แนกเดือนถูกแบ่งออก
เป็น 12 เดือนเช่นเดียวกับระบบสุริยคติ แต่การกำ�หนดวัน

72

รมยสาร

ต่อเดือนมีความแตกต่างกันและมีเพิ่มเดือนพิเศษ 4 ปี ต่อ
1 ครั้งๆ ละ 1 เดือน
4) ปี และปีนักษัตร เป็นการกำ�หนดรอบของ
เดือนทั้ง 12 เดือน เท่ากับ 1 รอบ เรียกชื่อว่า “ปี” พบ
ว่าตำ�ราโหราศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนมีความเชื่อ
ในอำ�นาจนักษัตรประจำ�ปีโดยเป็นการกำ�หนดรอบของปี
จำ�นวน 12 ปี เท่ากับ 1 รอบ เรียก ปีนักษัตร โดยใช้ชื่อปี
เป็นภาษาเขมร คือ ชวด, ฉลู, ขาน, เถาะ, มะโรง, มะเส็ง,
มะเมีย, มะแม, วอก, ระกา, จอ, กุล
2.1.2 การประกอบกิ จ กรรมเพื่ อ ให้ ต รงกั บ
ช่วงเวลาที่เกิดอำ�นาจดี เป็นชุดโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ที่มี
คุณค่าต่อความเชื่อด้วยการสร้างช่วงเวลาแล้วระบุความ
เป็นมงคล ซึ่งเป็นอำ�นาจในทางดี เพื่อให้สามารถประกอบ
กิจกรรมได้เหมาะสมจนเกิดความเชื่อถือ ในความต้องการ
ความเป็นสิริมงคลหรือสิ่งดีสู่สังคม ดังนั้นจึงมีการกำ�หนด
ตำ � ราโหราศาสตร์ ที่ ร ะบุ ถึ ง ความเป็ น มงคลที่ ห วั ง ผลใน
อำ�นาจดีต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ
2.1.3 การประกอบกิจกรรมเพื่อหลีกเว้นจาก
ช่วงเวลาที่เกิดอำ�นาจร้าย เป็นชุดโหราศาสตร์ชาติพันธุ์
ที่มีผลต่อความเชื่อจนนำ�ไปสู่การหลีกเลี่ยงการประกอบ
กิจกรรมต่างๆ ที่ตรงกับคำ�วิเคราะห์ในตำ�ราโหราศาสตร์ที่
บอกอำ�นาจร้าย คุณค่าเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อจนทำ�ให้
เกิดการงดเว้นต่อการประกอบกิจกรรมเหล่านั้นเพราะ
เกรงอำ�นาจร้ายจะส่งผลจนทำ�ให้เกิดความไม่ปกติสุขต่อ
ตนเองและสังคม
ตำ � ราโหราศาสตร์ ที่ บ อกอำ � นาจร้ า ยของช่ ว ง
เวลานั้นมีทั้งที่บอกเป็นชุดตำ�ราที่แทรกในตำ�ราต่างๆ ที่
บอกทั้งผลดีและร้ายในตำ�ราเดียวกัน การบอกผลร้าย
นั้ น เริ่ ม ตั้ ง แต่ อ าการเจ็ บ ป่ ว ยทางกาย ไปจนถึ ง การถู ก
ภูตผีปีศาจรบกวนจนนำ�มาสู่การล้มป่วยหรือเสียชีวิตทั้ง
ต่อตนเอง บุคคลแวดล้อมและสังคม ความเชื่อต่ออำ�นาจ
เวลาเหล่านี้เองนำ�มาซึ่งการสร้างกติกาสังคมร่วมกันจน
นำ � ไปสู่ แ นวปฏิ บั ติ เ ดี ย วกั น สร้ า งความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น
เดี ย วกั น แบบแผนเหล่ า นี้ จึ ง นำ� มาซึ่ ง ความสมานฉั น ท์
ของคนภายในสังคมเดียวกันและระหว่างสังคมที่ยอมรับ
นับถือโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในลักษณะเดียวกัน คุณค่า
เหล่านี้จึงเป็นพลังสำ�คัญในการสร้างความเชื่อเพื่อให้เกิด
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แนวคิดที่เป็นจารีตประเพณีเดียวกันและสืบทอดแนวคิดนี้
ต่อไป
2.2 คุ ณ ค่ า ต่ อ การประกอบอาชี พ เกษตรกร
เป็นการใช้ตำ�แหน่งของดวงดาวเพื่อช่วยในการเกษตร เช่น
การกำ�หนดวันเพาะปลูก การกำ�หนดวันเก็บเกี่ยว เป็นต้น
ผลการวิจัยพบว่าโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนคร
มี ชุ ด โหราศาสตร์ ชุ ด หนึ่ ง ที่ ทำ � หน้ า ที่ บ อกช่ ว งเวลาที่ ใช้
ทำ�การเกษตรเหมือนประเภทในข้างต้นจึงอาจกล่าวได้
ว่าเป็นโหราศาสตร์ชาติพันธุ์การเกษตรในแอ่งสกลนคร
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้นํ้าให้ฝนจนเกิดเป็น
เกณฑ์พยากรณ์ทั้งนี้เพราะการประกอบอาชีพการเกษตร
ในแอ่ ง สกลนครเป็ น การทำ � เกษตรที่ ต้ อ งอาศั ย นํ้ า จาก
ฝนประจำ�ปีในยุคที่ยังไม่มีวิทยาศาสตร์พยากรณ์ฟ้าฝน
การประเมินธรรมชาติที่จะเกิดฝนนั้นจึงต้องอาศัยการ
พยากรณ์จากลางบอกเหตุต่างๆ เพื่อเป็นมูลเหตุสำ�คัญ
ในการบอกความมากน้ อ ยของนํ้ า เพื่ อ วิ เ คราะห์ ต่ อ การ
ลงทุนทำ�การเกษตรประจำ�ปี การพยากรณ์ฟ้าฝนนี้พบ
ตำ�รา “ฟ้าไขปักตู, ฟ้าฮ้อง” เป็นตำ�ราที่อ้างอิงกันมากใน
กลุ่มชาติพันธุ์ไทย
นอกจากการที่ ต้ อ งอาศั ย เกณฑ์ ที่ ใช้ ใ นการ
พยากรณ์ฟา้ ฝนเพือ่ วิเคราะห์การเพราะปลูกแล้วยังมีต�ำ รา
ที่ระบุช่วงเวลา วัน ในการทำ�นาและปลูกพืชต่างๆ ตำ�รา
เหล่ า นี้ ช่ ว ยกำ � หนดระเบี ย บแบบแผนในการเพาะปลู ก
ของสังคมเกษตรกรที่มีความเจริญในด้านโหราศาสตร์อัน
สะท้อนถึงความรู้ชุมชนที่มีพัฒนาการความรู้ที่สูงขึ้น ใน
ขณะที่การปลูกพืชและทำ�นานั้นเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาต่อ
เนื่องหลายวันในทางโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ให้ความสำ�คัญ
เฉพาะในวันแรกที่ลงมือปลูกพืชหรือปักดำ�จึงมีชื่อตำ�ราว่า
“แฮก” อาทิ แฮกปลูกหมากไม้ แฮกนา แฮกสุดท้าย คือ
“แฮกดำ�นา” กล่าวคือเมื่อได้เตรียมทุกอย่างทั้งคราด ไถ
ปลูกกล้าข้าว
2.3 คุณค่าต่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ในสังคม โหราศาสตร์ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนครปรากฏ
คุ ณ ค่ า ต่ อ สั ง คมประการหนึ่ ง คื อ คุ ณ ค่ า ต่ อ การสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีต่อกันในสังคมด้วยการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน
และรู้ จั ก แลกเปลี่ ย นเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โ ภคเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสามัคคีกันในสังคมสะท้อนผ่านตำ�ราโหราศาสตร์
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คือ “ตำ�ราวันให้สิ่งของ และตำ�รามื้อเอาของท่าน” ซึ่ง
เป็นการชี้ให้เห็นถึงความสำ�คัญต่อการสร้างสัมพันธภาพ
ด้วยการมอบสิ่งของให้กันและกันจึงต้องอาศัยความเชื่อ
ในอำ�นาจดีร้ายของวันและเวลาเป็นเครื่องบ่งชี้
2.4 คุณค่าต่อการสร้างความเหมาะสมในสิ่ง
อุ ป โภค การวิ จั ย ครั้ ง นี้ พ บว่ า โหราศาสตร์ ช าติ พั น ธุ์ ที่
ปรากฏในแอ่งสกลนครมีการกำ�หนดแบบแผนเพื่อสร้าง
ความเหมาะสมในสิ่งอุปโภคที่จำ�เป็นต่อชีวิตประจำ�วัน
โดยพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงใช้ตำ�ราเหล่านี้อยู่และมี
สืบทอดต่อกันเรื่อยมาในแอ่งสกลนครที่เด่นชัดที่สุดคือ
โหราศาสตร์ชาติพันธุ์โซ่ ปรากฏพบเกณฑ์การบอกความ
เหมาะสมในสิง่ อุปโภคซึง่ เรียกเกณฑ์นัน้ ว่า “โสก” ทีห่ มาย
ถึงเกณฑ์หรือตัวกำ�หนดในการสร้างสิ่งของบางสิ่งเพื่อให้
เกิดความเหมาะสม จากการวิเคราะห์พบว่ามีโสกต่างๆ
ได้แก่ โสกแม่กระได โสกฆ้อง โสกกลอง โสกผ้า โสกถุง
ย่าม โสกตราชั่ง โสกแห โสกกระทอด-เล้า โสกเส้าเรือน
หรือกลอนเรือน และโสกคน

สรุปผลการวิจัย

ประเด็นการวิจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นชี้ให้เห็น
ว่า โหราศาสตร์ชาติพันธุ์มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่มีผล
ทำ�ให้เกิดวัฒนธรรมต่างๆ ขึ้นในสังคมมนุษย์โดยจำ�แนก
คุณค่าเป็น 2 ลักษณะ คือ คุณค่าต่อคนและคุณค่าต่อ
สังคม ดังนี้
1. คุณค่าต่อคน จำ�แนกเป็น 4 ลักษณะ คือ 1)
คุณค่าต่อการบอกชะตากำ�เนิด แนวคิดนี้เชื่อว่าหากมีการ
บอกผลจากการคำ�นวณตรวจสอบการเกิดทั้งวัน เดือน ปี
และปีนักษัตร จะบอกผลที่ดีและเป็นผลติดต่อตนเองไป
จนสิ้นอายุขัย 2) คุณค่าต่อการทำ�กิจกรรมต่างๆ จำ�แนก
เป็น 2.1) อำ�นาจยามเวลา 2.2) อำ�นาจวัน 2.3) อำ�นาจ
เดือน 3) คุณค่าต่อการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย 4) คุณค่าต่อ
การครองเรือน
2. คุณค่าต่อสังคม จำ�แนกเป็น 4 ลักษณะ คือ
1) คุณค่าต่อความเชื่อ จำ�แนกเป็น 1.1) การสร้างสรรค์
ช่วงเวลาในการดำ�เนินชีวิต 1.2) การประกอบกิจกรรม
เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาที่เกิดอำ�นาจดี 1.3 การประกอบ
กิจกรรมเพื่อหลีกเว้นจากช่วงเวลาที่เกิดอำ�นาจร้าย 2)

คุณค่าต่อการประกอบอาชีพเกษตรกร 3) คุณค่าต่อการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในสังคม 4) คุณค่าต่อการสร้าง
ความเหมาะสมในสิ่งอุปโภค
สรุปได้ว่า โหราศาสตร์ชาติพันธุ์มีคุณค่าที่ช่วย
ทำ � ให้ เ ห็ น การเข้ า ไปมี ส่ ว นในดำ � เนิ น ชี วิ ต ของผู้ ค นและ
สังคมจนกลายเป็นสิ่งที่กำ�หนดให้คนและสังคมต้องเข้าใจ
ร่วมกันและถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิ จั ย ที่ ใช้ แ นวคิ ด และทฤษฎี ดั ง กล่ า ว
ในข้างต้นนั้นการวิจัยที่มุ่งศึกษาคุณค่าทางวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับการวิจัยนี้ พบว่ามีงานวิจัยของ สุวรรณา วัง
โสภณ (2547), พรสวรรค์ สุวรรณศรี (2547), นันทนา แรง
จริง (2546), อุทัย ปัญญาโกญ (2547) ผลการวิจัยครั้งนี้มี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย ปัญญาโกญ (2547)
และพรสวรรค์ สุวรรณศรี (2547) ในประเด็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรมแต่งานวิจัยของทั้งสองคนนั้นมุ่งบอกคุณค่าที่
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมโดยตรงเพียงด้านเดียว แต่การวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยพยายามมองว่าโหราศาสตร์มีคุณค่าในฐานะ
เป็นพื้นฐานความคิดที่ทำ�ให้เกิดมูลค่าแก่คนและสังคม
ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดเจนว่างานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์
มุมมองตัวบทอย่างรอบด้านและมีความลุ่มลึกมากกว่าจึง
ทำ�ให้พบคุณค่าหลักของโหราศาสตร์ที่แทรกชีวิตประจำ�
วันของมนุษย์ได้
นอกจากนี้ยังมีข้อค้นพบใหม่ของโหราศาสตร์
ชาติพันธุ์ในแอ่งสกลนครว่ามีที่มาจาก 2 แหล่ง คือ 1)
โหราศาสตร์จากอินเดีย และ 2) โหราศาสตร์จีน ซึ่งนำ�เอา
แนวคิดจากที่มาทั้ง 2 แหลงข้างต้นมากำ�หนดเป็นปฏิทิน
ดำ�รงชีวิตแล้วยังนำ�มาใช้เป็นข้อกำ�หนดในการคำ�นวณ
และพยากรณ์ในทางโหราศาสตร์ ข้อค้นพบใหม่ประเด็น
ต่อมา เป็นการค้นพบว่า ตำ�ราโหราศาสตร์มีมูลเหตุที่เสริม
สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมด้วยเพราะมีความเชื่ออื่นที่นอก
เหนือจากดวงดาวคือ
“นาคาคติ” เชื่อว่านาคมีส่วนสัมพันธ์กับมนุษย์
ผ่านโหราศาสตร์อยู่ 2 กลุ่มคือ 1) นาครักษาดิน และ 2)
นาคพยากรณ์เพื่อการครองคู่
“ทิศาคติ” เชื่อว่าทิศแต่ละทิศย่อมมีอำ�นาจ
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ที่แตกต่างกัน โดยเชื่อว่าทิศต่างๆ มีเทวาประจำ�ทิศที่จะ
ให้คุณหรือโทษได้ รวมทั้งยังให้พลังที่มีความแตกต่างกัน
ด้วยทั้งนี้ต้องอาศัยปัจจัยอื่นประกอบคือ ยาม วัน และ
เดือน เป็นข้อบ่งชี้ความเป็นมงคลและอวมงคลของทิศ
เหล่านั้น การให้ความสำ�คัญทิศนี้มีปรากฏในหลายตำ�รา
อาทิ วันจมวันฟู โคลงตัวเพิ่ง แฮกขุดเสาเฮือน เป็นต้น
“พุทธาคติ” เชื่อในพลังอำ�นาจของพระพุทธ
ศาสนาที่จะสามารถอำ�นวยความดีและปัดเป่าความโชค
ร้ายได้ซึ่งเป็นทางออกแก่ปัญหาที่เกิดจากการพยากรณ์
ในทางที่ร้าย
“คติภูตผี” เชื่อว่าช่วงเวลาบางช่วงอาจเกิดจาก
อำ�นาจของผีหรือป้องกันการที่จะเกิดอำ�นาจของผีที่จะ
กระทำ�ให้เกิดผลร้ายต่อตนเองและครอบครัว ด้วยความ
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เชื่อนี้เองจึงทำ�ให้เกิดตำ�ราโหราศาสตร์ในแอ่งสกลนคร
เกิดขึ้นอาทิ วันผีกิน ผีกินผี เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงประเด็นคุณค่าทาง
วัฒนธรรม ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์รูปแบบอื่นๆ อาทิ
การใช้คำ� การวิเคราะห์ความหมายของคำ� ความสัมพันธ์
ทางความเชื่อ เป็นต้น
2. คุณค่าทางวัฒนธรรม เป็นการมองผลที่เกิด
เป็นแรงกระเพื่อมของโหราศาสตร์ชาติพันธุ์ที่มีต่อและ
สังคม สามารถพัฒนาคุณค่าที่มีต่อวงการอื่นๆ ที่ลุ่มลึก
กว่านี้ได้ อาทิ โหราศาสตร์การเกษตร โหราศาสตร์การ
แพทย์ โหราศาสตร์สังคมวิทยา เป็นต้น
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ที่มาของสำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ แต่เพิ่มค่าร้อยละ โดยการวิเคราะห์ที่มาของสำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ จำ�นวน 7,936 สำ�นวน คัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามแนวคิดของ มิเชล ฟูโกต์ ได้ 1,326 สำ�นวน ผลการวิจัยพบว่า 1) สำ�นวนไทยเพื่อ
เชิงอำ�นาจที่เกี่ยวกับความเป็นไปของสังคมพบเพื่อเชิงอำ�นาจจำ�นวน 888 สำ�นวน คิดเป็นร้อยละ 66.96 จำ�แนกได้ 9
ประเด็น คือ (1) หน้าที่การงาน (2) การติดต่อสื่อสาร (3) การคมนาคม (4) การติดสินบน (5) การกลั่นแกล้ง (6) การ
ทรยศคดโกง (7) การดำ�รงชีวิตของคนในสังคม (8) การทำ�มาหากิน (9) ข้อคิดข้อเตือนใจเกี่ยวกับการดำ�รงชีวิต 2)
สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจมีที่มาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีพบเพื่อเชิงอำ�นาจจำ�นวน 273 สำ�นวน คิดเป็นร้อยละ
20.58 จำ�แนกได้ 6 ประเด็น คือ (1) วัฒนธรรมประเพณี (2) ความเชื่อทางศาสนา (3) ด้านไสยศาสตร์ (4) การปกครอง
คน (5) การแบ่งชนชั้น (6) หลักกฎหมาย 3) สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจมีที่มาเกี่ยวกับอุปนิสัยและความประพฤติพบเพื่อ
เชิงอำ�นาจจำ�นวน 165 สำ�นวน คิดเป็นร้อยละ 12.44 จำ�แนกได้ 2 ประเด็น คือ (1) อุปนิสัยใจคอ (2) ความประพฤติ
ของคนทั่วไปในสังคม
คำ�สำ�คัญ : กลวิธี สำ�นวนไทย เชิงอำ�นาจ

Abstract

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

165 (12.44%). Thai expressions related to power
in people personalities that can be categorized
into 2 issues which were (1) personalities and (2)
social values.
Keywords: Strategies, Thai expression, Power

บทนำ�

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำ�ชาติ และสมบัติ
ทางวัฒนธรรมไทยอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย
แสดงถึงภูมปิ ญ
ั ญาของบรรพบุรษุ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี
โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและ
วรรณกรรมอันลํ้าค่า ภาษาไทยคือสมบัติของชาติ ที่ควร
แก่การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติตลอด
ไป ดังที่ วรวรรธน์ ศรียาภัย (2556 : 137) กล่าวว่า ภาษา
ไทยที่เราใช้พูดและเขียนเพื่อการสื่อสารนั้นประกอบขึ้น
ด้วยหน่วยที่มีขนาดต่างๆ กัน โดยเริ่มจากขนาดเล็กสุดไป
หาใหญ่สุด คือ เสียง พยางค์ คำ� วลี ประโยค และสัมพันธ
สาร ดังนั้นหน่วยต่างๆ ของภาษาที่โยงไปสู่ความหมายเริ่ม
จากหน่วยคำ�และจากความหมายของคำ�หรือหลายๆ คำ�ก็
จะกลายเป็นสำ�นวนได้ทั้งสิ้น ซึ่ง วิจินตน์ ภานุพงศ์ และ
คณะ (2552) รวมถึง กาญจนา นาคสกุล (2549) และ
วัลยา ช้างขวัญยืน และคณะ (2549) ได้จำ�แนกโครงสร้าง
ของภาษาที่ใช้เป็นสำ�นวน แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ
1) สำ�นวนที่มีโครงสร้างเป็นคำ� เช่น สำ�นวน “งูเห่า” มี
โครงสร้างเป็นคำ�ประสม 2) สำ�นวนที่มีโครงสร้างเป็น
วลี เช่น สำ�นวน “นั่งเทียน” มีโครงสร้างเป็น กริยาวลี 3)
สำ�นวนที่มีโครงสร้างเป็นประโยค เช่น สำ�นวน “กระต่าย
ตื่นตูม” มีโครงสร้างเป็นประโยคสามัญ การศึกษาในด้าน
สังคมศาสตร์เชื่อว่าภาษานั้นมีอำ�นาจ ดังที่ ไชยรัตน์ เจริญ
สินโอฬาร (2556 : 177-184) เสนอว่าในปัจจุบันมีการนำ�
เอาวิธีการศึกษาภาษาด้วยวิธีการอื่นอันหลากหลาย มาใช้
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการเมือง หรือ
กิจกรรมอื่นในสังคม นักทฤษฎีแนวหลังโครงสร้างนิยม
ดังที่ฟูโกต์กล่าวถึงการเมืองของความรู้และอำ�นาจที่มาใน
รูปของความรู้และความจริง ในทัศนะของฟูโกต์ อานันท์
กาญจนพันธุ์ (2555 : 72-78) กล่าวว่า อำ�นาจกับความรู้
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ไม่สามารถมองแยกออกจากกันได้เพราะเมื่อมีความรู้แล้ว
ความรู้นั้นจะมีอำ�นาจมาควบคุมคน เช่น ความรู้ในเรื่อง
เพศที่สอนว่า “อย่าชิงสุกก่อนห่าม” ที่มีลักษณะเป็นการ
ชี้นำ�มิให้ประพฤติตนอยู่นอกกรอบของศีลธรรมโดยการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนเวลาอันควร
สำ�นวนไทยเป็นส่วนหนึ่งของภาษาที่มีลักษณะ
เฉพาะที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ ใช้ ภ าษาในวงกว้ า ง กล่ า วคื อ มี
ลักษณะชี้นำ�ให้คนนำ�ไปประพฤติปฏิบัติโดยการสอนให้
ทำ� สอนให้ละเว้นหรือห้ามปราม สอนโดยใช้หลักของ
ความเป็ น จริ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า สำ � นวนไทยนั้ น มี อำ � นาจ
จึงเป็นประเด็นปัญหาที่ควรนำ�มาศึกษาที่มาของสำ�นวน
ไทยเพื่อเชิงอำ�นาจเพราะมีความสำ�คัญ และจำ�เป็นในการ
วิเคราะห์เพื่อจำ�แนกที่มาของสำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ
ตามบริบททางสังคม ซึ่งเป็นการช่วยให้สามารถทำ�ความ
เข้าใจภาษาในแง่มุมทางสังคมศาสตร์ได้กระจ่างมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
อำ�นาจ

เพื่ อ วิ เ คราะห์ ที่ ม าของสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยเรื่อง กลวิธีประกอบสร้างสำ�นวนไทย
เพื่อเชิงอำ�นาจ ผู้วิจัยกำ�หนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้
ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยใช้ประชากรในการ
วิ เ คราะห์ จ ากสำ � นวนไทยที่ ป รากฏในเอกสารต่ า งๆ ที่
เป็นข้อมูลทุติยภูมิ จำ�นวน 7,936 สำ�นวน มีเกณฑ์ใน
การคั ด เลื อ กสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจ โดยคั ด เลื อ ก
กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากสำ�นวนไทยเพื่อเชิง
อำ�นาจที่มีลักษณะชี้นำ�ทั้งที่มีลักษณะเป็นคำ�สั่งและห้าม
ปราม สามารถจำ�แนกเลือกกลุ่มตัวอย่าง ได้จำ�นวน 1,326
สำ�นวน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแต่มี
การเพิ่มค่าร้อยละ
2. การรวบรวมข้อมูล ศึกษาแหล่งข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับที่มาของสำ�นวนไทย
เพื่อเชิงอำ�นาจ
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3. การกำ�หนดประชากรการวิจัยเรื่องกลวิธี
ประกอบสร้ า งสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจ คื อ สำ � นวน
เชิงอำ�นาจจำ�นวน 1,326 สำ�นวน ซึ่งคัดกรองจากข้อมูล
สำ � นวนกลุ่ ม ประชากร 7,936 สำ � นวน โดยใช้ เ กณฑ์
ที่ ป รั บ จากแนวคิ ด ของ มิ เชล ฟู โ กต์ จากผลงานของ
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2555 : 121-138) สามารถปรับ
ใช้แนวคิดว่า อำ�นาจ หมายถึง ภาษาที่ใช้ในการชี้นำ�โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ภาษานำ�ไปใช้ประพฤติปฏิบัติ
ตาม โดยพิจารณาจากความหมายของสำ�นวนไทยเพื่อ
เชิงอำ�นาจเป็นหลัก ซึ่งอำ�นาจในที่นี้เกิดจากสำ�นวนไทย
ที่แสดงอำ�นาจโดยปรากฏคำ�ที่มีลักษณะเป็นคำ�สั่งและ
เป็นการห้ามปราม หรือการเตือนในสำ�นวนไทยเพื่อเชิง
อำ�นาจ
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล นำ�กลุ่มตัวอย่างที่ได้จาก
การจำ�แนกกลุ่มประชากรมาทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
กรอบแนวคิดของ ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา (2529) และ
อริยานุวัตน์ สมาธยกุล (2550) เพื่อทำ�การวิเคราะห์ที่มา
ของสำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ โดยกำ�หนดกรอบหัวข้อไว้
3 ประเด็น คือ 1) สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจมีที่มาเกี่ยว
กับความเป็นไปในสังคม 2) สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจมี
ที่มาเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณี 3) สำ�นวนไทยเพื่อ

เชิงอำ�นาจมีที่มาเกี่ยวกับอุปนิสัย และความประพฤติ
5. เสนอผลการวิ จั ย แบบพรรณนาวิ เ คราะห์
และเชิงปริมาณ

สรุปผลการวิจัย

1. สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจมีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม
สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจนั้นมีที่มาจากการนำ�
เอาบริบททางสังคมมาเป็นกรอบในการสร้างสำ�นวน หรือ
เป็ น มู ล เหตุ ที่ ม าของสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจ ไขสิ ริ
ปราโมช ณ อยุธยา (2529 : 88) และอริยานุวัตน์ สมาธ
ยกุล (2550 : 105) เสนอว่า สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ
มีที่มาเกี่ยวกับความเป็นไปในสังคม หมายถึง สำ�นวน
ไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจหมายเกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งต่ า งๆ ของ
สังคม อาจเกี่ยวกับหน้าที่การงาน การติดต่อสื่อสาร การ
คมนาคม การติดสินบน การกลั่นแกล้ง ทรยศคดโกง การ
ดำ�รงชีวิตของคนในสังคมทั่วไป การทำ�มาหากิน และ
ข้อคิดเตือนใจต่างๆ เกี่ยวกับการดำ�รงชีวิต รวมทั้งสิ้น 9
ประเด็น สามารถเสนอข้อมูลเชิงปริมาณได้ดังนี้

ตาราง 1 จำ�นวนและร้อยละของสำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับความเป็นไปในสังคม
ลำ�ดับ
สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจมีที่มาเกี่ยวกับความเป็นไปในสังคม
จำ�นวน ร้อยละ หมายเหตุ
1 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
57
4.29
2 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
36
2.71
3 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับการคมนาคม
2
0.15
4 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับการติดสินบน
16
1.20
5 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับการกลั่นแกล้ง
65
4.90
6 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับการทรยศคดโกง
116
8.74
7 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับการดำ�รงชีวิตของคนทั่วไป
54
4.07
ในสังคม
8 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับการทำ�มาหากิน
16
1.20
9 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับข้อคิดข้อเตือนใจต่างๆ
526
39.66
ที่เกี่ยวกับการดำ�รงชีวิต
จากตาราง 1 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจนอกจากที่เสนอมาแล้วข้างต้นยังสามารถจำ�แนกให้ละเอียดลึกลงไปได้ดังต่อไปนี้
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รมยสาร

1.1 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคมด้านหน้าที่การงาน
สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาจากบริบท
ทางสังคมสามารถจำ�แนกได้ตามที่เสนอมาแล้วข้างต้น
นอกจากนี้ที่มาของสำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่เกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านหน้าที่การงาน หมายถึง สำ�นวน
ไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน
การปฏิบัติงาน ของบุคคลทั่วไปในสังคม สามารถจำ�แนก
ออกได้เป็น 7 ประเด็น คือ สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ
ที่ เ กี่ ย วกั บ ความเป็ น ไปในสั ง คมด้ า นหน้ า ที่ ก ารงานที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบ ความสามารถในการทำ�งาน
การบริหารงาน การดำ�รงตำ�แหน่ง การโอนย้ายตำ�แหน่ง
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความเป็นธรรมในการ
ปฏิบัติงาน อาทิ สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ งอมืองอเท้า
หมายถึง เกียจคร้าน, ไม่สนใจขวนขวายทำ�การงาน
1.2 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการติดต่อสื่อสาร
ที่มาของสำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่เกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการติดต่อสื่อสาร หมายถึง
สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร
ของบุคคลรวมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทาง
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร สามารถ
จำ�แนกออกได้เป็น 4 ประเด็น คือ การระวังคำ�พูดในการ
เจรจา การเจรจาเพื่อประสานงาน การเจรจาที่ขาดความ
น่าเชื่อถือ และการเจรจาเพื่อสื่อสาธารณะ อาทิ สำ�นวน
ไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ นกแก้วนกขุนทอง หมายถึง พูดอย่าง
ไม่รู้ความหมาย
1.3 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการคมนาคม
ที่มาของสำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่เกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการคมนาคม การคมนาคม
หมายถึง การติดต่อไปมาถึงกัน หรือการสื่อสาร สำ�นวน
ไทยเพื่อเชิงอำ�นาจในกลุ่มนี้ปรากฏข้อมูลค่อนข้างน้อย
อาทิ สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ ระวังระไวที่ไปมา หมาย
ถึง ควรระมัดระวังเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหน
1.4 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการติดสินบน
ที่มาของสำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่เกี่ยวกับ
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ความเป็นไปในสังคม ด้านการติดสินบน สินบน หมายถึง
ทรัพย์หรือสิ่งของที่จะให้เป็นเครื่องบูชาคุณหรือตอบแทน
ผู้ ที่ จ ะช่ ว ยให้ สำ � เร็ จ ตามประสงค์ สำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง
อำ�นาจในกลุ่มนี้มีความหมายส่อโน้มไปในด้านลบ โดย
ความหมายมุ่งแสดงถึงการให้อามิสสินจ้างให้ได้มาโดยผล
ประโยชน์อันมิชอบ ขัดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรมอันดี
สามารถจำ�แนกออกได้เป็น 2 ประเด็น คือ การติดสินบน
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การติดสินบนเพื่อผลประโยชน์
ทางการเมือง อาทิ สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ หยอดนํ้า
มัน หมายถึง ให้เงิน หรือให้สิ่งของเป็นสินนํ้าใจ
1.5 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการกลั่นแกล้ง
ที่ ม าของสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจที่ เ กี่ ย ว
กับความเป็นไปในสังคม ด้านการกลั่นแกล้ง กลั่นแกล้ง
หมายถึง หาความไม่ดีใส่ให้ หาอุบายให้ร้ายด้วยวิธีต่างๆ
หรือแกล้งใส่ความ สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจกลุ่มนี้มีจุด
ประสงค์ในการสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้อื่น
ด้วยเจตนาอันเป็นทุจริต สามารถจำ�แนกออกได้เป็น 6
ประเด็น คือ การขัดขวางผลประโยชน์ การเปิดเผยความ
ลับ การก่อกวนให้เกิดความเดือดร้อน การมุ่งร้ายด้วย
เจตนาทุจริต การกระทำ�นอกเหนือกติกา และการยุยงให้
เกิดความแตกแยก อาทิ สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ ขวาง
ทางปืน หมายถึง เข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ของผู้อื่น
1.6 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการทรยศคดโกง
ที่มาของสำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่เกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการทรยศคดโกง ทรยศ หมาย
ถึ ง คิ ด ร้ า ยต่ อ ผู้ มี อุ ป การะ สำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจ
กลุ่มนี้ แสดงให้เห็นถึงเจตนาทุจริต รวมถึงการกระทำ�ที่
เป็นการทรยศคดโกงทั้งต่อตัวบุคคลองค์กรและประเทศ
ชาติ สามารถจำ�แนกออกได้เป็น 6 ประเด็น คือ ประพฤติ
ตนนอกแบบแผนหรือเนรคุณ การแสวงผลประโยชน์โดยมิ
ชอบ การทรยศ หักหลัง การเอารัดเอาเปรียบ การหลอกลวง
และการฉ้อราษฎร์บงั หลวง อาทิ สำ�นวนไทยเพือ่ เชิงอำ�นาจ
เกลือเป็นหนอน หมายถึง คนในพวกเดียวกันคิดทรยศ
1.7 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยว
กับความเป็นไปในสังคม ด้านการดำ�รงชีวิตของคนทั่วไป
ในสังคม
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ที่ ม าของสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจที่ มี ที่ ม า
เกี่ยวกับความเป็นไปในสังคม ด้านการดำ�รงชีวิตของคน
ทั่วไปในสังคม หมายถึง สำ�นวนที่มีที่มาจากการดำ�รงชีวิต
ในสังคมของคนไทยโดยทั่วไป ซึ่งเกี่ยวกับการทำ�มาหากิน
ที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติรวมถึงวิถีชีวิตโดยทั่วไป สำ�นวนไทย
เพื่อเชิงอำ�นาจในกลุ่มนี้ความหมายจะกระจายในลักษณะ
กว้าง สามารถจำ�แนกออกได้เป็น 3 ประเด็น คือ ฐานะทาง
สังคม การทำ�งานโดยทั่วไป และการดำ�เนินชีวิตโดยทั่วไป
อาทิ สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ โค่นต้นไม้ทำ�นาหมายถึง
ยอมเสียสิ่งที่มีความสำ�คัญไปบางส่วน
1.8 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคม ด้านการทำ�มาหากิน
ที่ ม าของสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจที่ มี ที่ ม า
เกี่ยวกับความเป็นไปในด้านการทำ�มาหากิน หมายถึง
สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่เกี่ยวข้องกับการทำ�มาหากิน
ด้วยการประกอบสัมมาอาชีพต่างๆ การใช้เครื่องมือให้
เหมาะสมกับอาชีพ การใช้คนให้เหมาะสมกับงาน สามารถ
จำ�แนกออกได้เป็น 2 ประเด็น คือ การประกอบอาชีพ
คุณลักษณะที่ควรปฏิบัติในการทำ�งาน อาทิ สำ�นวนไทย
เพื่อเชิงอำ�นาจ ตื่นเที่ยงให้สร้างสวนมะพร้าว ตื่นเช้าให้
สร้างสวนยาง หมายถึง ให้ประกอบอาชีพที่เหมาะกับ
อุปนิสัยของตน
1.9 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
ความเป็นไปในสังคมด้านข้อคิดข้อเตือนใจ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การดำ�รงชีวิต
ที่ ม าของสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจที่ มี ที่ ม า
เกี่ยวกับความเป็นไปในสังคมด้านข้อคิดข้อเตือนใจต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการดำ�รงชีวิต หมายถึง ข้อคิด ข้อเตือนใจต่างๆ
ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับความเชือ่ ทางศาสนา แต่เป็นการนำ�ความรู้

ประสบการณ์ แง่คิด มุมมองและภูมิปัญญาท้องถิ่น นำ�
เสนอผ่านการใช้ภาษาอย่างมีชั้นเชิง สามารถจำ�แนกออก
ได้เป็น 15 ประเด็น คือ การวางตัวในครอบครัว การวางตัว
ในสังคม การรู้เท่าทันคน การศึกษาหาความรู้ การรู้จัก
ประมาณตน การประหยัดอดออม ชื่อเสียงและเกียรติยศ
การคบคน การเตรียมความพร้อม ความรอบคอบในการ
ตัดสินใจ ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ การรักนวลสงวนตัว
การเอาตัวรอด การรู้คุณค่าของบุคคล หรือสิ่งของที่มีอยู่
อาทิ สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ การให้เป็นยารัก ตระหนี่
นักเป็นยาชัง หมายถึง การให้ช่วยสร้างมิตร
2. สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจมีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม และประเพณี
สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจนั้นมีที่มาจากการนำ�
เอาบริบททางสังคมมาเป็นกรอบในการสร้างสำ�นวน หรือ
เป็ น มู ล เหตุ ที่ ม าของสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจ ไขสิ ริ
ปราโมช ณ อยุธยา (2529 : 88) และอริยานุวัตน์ สมาธ
ยกุล (2550 : 112) เสนอว่า สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจมี
ที่มาเกี่ยวกับวัฒนธรรม และประเพณี หมายถึง สำ�นวน
ไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจที่ มี ค วามหมายเกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรม
ประเพณี ความเชื่อทางศาสนา ไสยศาสตร์ การปกครอง
ตน การแบ่งชนชั้นของคนในสังคม รวมถึงหลักกฎหมาย
ที่อาจนำ�มาเป็นต้นเค้าของสำ�นวนไทย
สำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจมี ที่ ม าเกี่ ย วกั บ
วั ฒ นธรรม และประเพณี สามารถจำ � แนกออกได้ 6
ประเด็ น คื อ สำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจมี ที่ ม าด้ า น
วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อทางศาสนา ไสยศาสตร์ การ
ปกครองคน การแบ่งชนชั้น และหลักกฎหมาย สามารถ
เสนอข้อมูลเชิงปริมาณได้ดังนี้

ตาราง 2 จำ�นวนและร้อยละของสำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6

สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรมประเพณี
ความเชื่อทางศาสนา
ไสยศาสตร์
การปกครองคน
การแบ่งชนชั้น
หลักกฎหมาย

จำ�นวน

ร้อยละ

42
101
5
80
18
27

3.16
7.61
0.37
6.03
1.35
2.03

หมาย
เหตุ

80

รมยสาร

จากตารา 2 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจนอกจาก
ที่เสนอมาแล้วข้างต้นยังสามารถจำ�แนกให้ละเอียดลึกลง
ไปได้ดังต่อไปนี้
2.1 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ด้านวัฒนธรรมประเพณี
สำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจที่ มี ที่ ม าเกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรมประเพณี ด้านวัฒนธรรมประเพณี หมายถึง
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามถื อ เป็ น
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดนับจากอดีตถึงปัจจุบัน
สามารถจำ�แนกออกได้เป็น 3 ประเด็น คือ การมีมารยาท
การมี สั ม มาคารวะต่ อ ผู้ อ าวุ โ ส และการประพฤติ ต าม
แบบแผนประเพณี อาทิ สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ ไป
ลามาไหว้ หมายถึง ไปไหนมาไหนให้รู้จักมีสัมมาคารวะ
ต่อเจ้าของสถานที่
2.2 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ด้านความเชื่อทางศาสนา
ที่ ม าของสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจที่ มี ที่ ม า
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ด้านความเชื่อทางศาสนา
หมายถึง ความเชื่อทางศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นศาสนาหลักประจำ�ชาติไทย สามารถจำ�แนกออก
ได้เป็น 4 ประเด็น คือ กฎแห่งกรรม ชาดก, พุทธทำ�นาย
ความเชื่อเรื่องอานิสงส์ของการทำ�บุญ และประเพณีทาง
ศาสนา อาทิ สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ เห็นกงจักรเป็น
ดอกบัวหมายถึง เห็นผิดเป็นชอบ
2.3 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ด้านไสยศาสตร์
ที่ ม าของสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจที่ มี ที่ ม า
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ด้านไสยศาสตร์ หมายถึง
ความเชื่อที่เกี่ยวกับเวทมนต์คาถาภูตผีปีศาจ ความเชื่อ
เรื่องผีเป็นความเชื่อที่มีมาก่อนที่จะได้รับ อิทธิพลของ
พระพุทธศาสนา อาทิ สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ คนดีผี
คุ้ม หมายถึง คนทำ�ดี ซื่อสัตย์ ย่อมไม่ได้รับอันตรายจาก
การกลั่นแกล้งของคนอื่น
2.4 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ด้านการปกครองคน
ที่ ม าของสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจที่ มี ที่ ม า
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ด้านการปกครองคน หมาย
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ถึง วิธีการปกครองผู้อยู่ในอำ�นาจซึ่งต้องอาศัยเหตุผลและ
หลักการเรื่องการปกครองคนทั้งที่อยู่ในสายการบังคับ
บัญชาและบุคคลในครอบครัว สามารถจำ�แนกออกเป็น
4 ประเด็น คือ การวางตัวของผู้ใหญ่หรือผู้บริหาร การ
วางตัวของผู้น้อยหรือผู้ใต้บังคับบัญชา การปกครองคน
และการสอนคนในปกครองและครอบครัว อาทิ สำ�นวน
ไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ เป็นปลาใหญ่อย่ากินปลาเล็ก หมาย
ถึง คนที่มีอำ�นาจวาสนาสูงอย่าเบียดเบียนคนด้อยวาสนา
2.5 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ด้านการแบ่งชนชั้น
ที่ ม าของสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจที่ มี ที่ ม า
เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ด้านการแบ่งชนชั้น หมายถึง
ลักษณะการแสดงอำ�นาจของผู้ที่มีอำ�นาจเหนือกว่า หาก
เป็นสำ�นวนเก่ามักเกี่ยวข้องกับระบบศักดินา แต่หากเป็น
สำ�นวนใหม่มักเกี่ยวข้องกับผู้มีอำ�นาจในสังคม กล่าวคือ
ผู้ที่มีฐานะหรืออำ�นาจมีหน้าที่สำ�คัญ รวมถึงผู้ที่มีอำ�นาจ
ทางด้านการเงิน จำ�แนกออกได้เป็น 4 ประเด็น คือ บุคคล
ที่มีฐานะสูงในสังคม บุคคลที่มีฐานะตํ่าในสังคม และการ
แสดงอำ�นาจ อาทิ สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ สิบพ่อค้าไม่
เท่าพระยาเลี้ยง หมายถึง พ่อค้าหลายคนเลี้ยงก็สู้ขุนนาง
ผู้ใหญ่คนเดียวเลี้ยงไม่ได้, อาชีพค้าขายสู้รับราชการไม่ได้
2.6 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมประเพณี ด้านหลักกฎหมาย
ที่ ม าของสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจที่ มี ที่ ม า
เกี่ ย วกั บ วั ฒ นธรรมประเพณี ด้ า นหลั ก กฎหมายหมาย
ถึง กฎเกณฑ์ที่ผู้มีอำ�นาจตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคลให้
ปฏิบัติตามเป็นการทั่วไป ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามย่อมได้รับผล
ร้าย กฎหมายอาจตราขึ้นเพื่อกำ�หนดระเบียบแห่งความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ เพื่อใช้ใน
การบริหารประเทศ กฎหมายอาจเกิดจากจารีตประเพณี
อั น เป็ น ที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ กั น ก็ ไ ด้ จำ � แนกออกได้ เ ป็ น 3
ประเด็น คือ กระบวนการยุติธรรม การเลือกตั้ง และข้อ
กฎหมาย อาทิ สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ ตั้งศาลเตี้ย
หมายถึง ตัดสินคดีโดยพลการ
3. สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจมีที่มาเกี่ยวกับ
อุปนิสัย และความประพฤติ
สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจนั้นมีที่มาจากการนำ�
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เอาบริบททางสังคมมาเป็นกรอบในการสร้างสำ�นวน หรือ
เป็ น มู ล เหตุ ที่ ม าของสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจ ไขสิ ริ
ปราโมช ณ อยุธยา (2529 : 88) และอริยานุวัตน์ สมาธ
ยกุล (2550 : 118) เสนอว่า สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจมี
ที่มาเกี่ยวกับอุปนิสัย และความประพฤติ หมายถึง สำ�นวน
ไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจที่ มี ค วามหมายเกี่ ย วกั บ นิ สั ย ใจคอ
ความประพฤติของคนทั่วไป ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล

ซึ่งอาจเป็นการพูด ความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมที่
แปลกแยกออกไปจากคนอื่นในสังคม
สำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจมี ที่ ม าเกี่ ย วกั บ
วั ฒ นธรรม และประเพณี สามารถจำ � แนกออกได้ 2
ประเด็น คือ อุปนิสัย นิสัยใจคอ และความประพฤติของ
คนทั่วไปในสังคม สามารถเสนอข้อมูลเชิงปริมาณได้ดังนี้

ตาราง 3 จำ�นวนและร้อยละของสำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับอุปนิสัย และความประพฤติ
ลำ�ดับ สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับอุปนิสัย และความประพฤติ จำ�นวน ร้อยละ หมายเหตุ
1 อุปนิสัย นิสัยใจคอ
57
4.29
2 ความประพฤติของคนทั่วไปในสังคม
108
8.14
จากตาราง 3 สำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจ
นอกจากที่ เ สนอมาแล้ ว ข้ า งต้ น ยั ง สามารถจำ � แนกให้
ละเอียดลึกลงไปได้ดังต่อไปนี้
3.1 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีที่มาเกี่ยวกับ
อุปนิสัย และความประพฤติ ด้านอุปนิสัย นิสัยใจคอ
ที่ ม าของสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจที่ มี ที่ ม า
เกี่ยวกับอุปนิสัย และความประพฤติด้านอุปนิสัย นิสัย
ใจคอ หมายถึง การแสดงออกของบุคคลเน้นที่พฤติกรรม
การพูดและการคิด ที่แสดงออกมาให้เห็นถึงอุปนิสัยหรือ
นิสัยใจคอของบุคคลนั้นๆ รวมถึงเรื่องแปลกๆ ที่เกิดขึ้นใน
สังคม จำ�แนกออกได้เป็น 3 ประเด็น คือ การแสดงอุปนิสัย
ใจคอผ่านการคิด การแสดงอุปนิสัยใจคอผ่านการพูด และ
ลักษณะอุปนิสัยใจคอของบุคคลเฉพาะกลุ่ม อาทิ สำ�นวน
ไทยเพื่อเชิงอำ�นาจ หมาเห่าใบตองแห้ง หมายถึง คนที่เก่ง
แต่พูด
3.2 สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีท่มี าเกี่ยวกับ
อุปนิสยั และความประพฤติ ด้านความประพฤติของคนทัว่ ไป
ในสังคม
ที่ ม าของสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจที่ มี ที่ ม า
เกี่ยวกับอุปนิสัย และความประพฤติ ด้านความประพฤติ
ของคนทั่วไป หมายถึง ความประพฤติของคนทั่วไปใน
สังคม สำ�นวนไทยเชิงอำ�นาจในกลุ่มนี้มุ่งเน้นไปที่การก
ระทำ�ของบุคคล จำ�แนกออกได้เป็น 5 ประเด็น คือ ด้าน
การใช้จ่าย ด้านการแสดงความรู้ความสามารถ ด้านการ
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น ด้านการวางตัวในสังคม และ

ด้านการแสดงถึงความรับผิดชอบ อาทิ สำ�นวนไทยเพื่อ
เชิงอำ�นาจ กอดแข้งกอดขา หมายถึง ประจบประแจง
จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็น
ถึ ง ที่ ม าของสำ � นวนไทยเพื่ อ เชิ ง อำ � นาจที่ ทำ � การศึ ก ษา
วิ เ คราะห์ จ ากบริ บ ททางสั ง คมโดยจำ � แนกออกได้ 3
ประเด็น คือ 1) ที่มาเกี่ยวกับความเป็นไปในสังคม 2) ที่มา
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี 3) ที่มาเกี่ยวกับอุปนิสัย
และความประพฤติ โดยศึกษาวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่าง
ของสำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจที่มีลักษณะเป็นการชี้นำ�
สอนให้ ทำ � สอนให้ ล ะเว้ น หรื อ ห้ า มปรามเพื่ อ เป็ น แนว
ปฏิบัติของคนทั่วไปในสังคม อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงอำ�นาจ
ของภาษาที่ปรากฏในสำ�นวนไทยอย่างมีนัยสำ�คัญ

อภิปรายผล

สำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจเมื่อวิเคราะห์ที่มา
ตามบริบททางสังคมแล้ว พบว่าการทำ�ความเข้าใจที่มา
ของสำ�นวนไทยเพื่อเชิงอำ�นาจต้องเริ่มจากการทำ�ความ
เข้ า ใจความหมายของแต่ ล ะสำ � นวนก่ อ นจึ ง จะสามารถ
วิ เ คราะห์ เพื่ อ จำ � แนกกลุ่ ม ที่ ม าออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ
1) ที่มาเกี่ยวกับความเป็นไปในสังคม 2) ที่มาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณี 3) ที่มาเกี่ยวกับอุปนิสัยและ
ความประพฤติ สอดคล้องกับ ฐิติวัฒน์ จตุรวิธวงศ์ (2546)
ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ลักษณะและภาพสะท้อน
จากสำ�นวนไทย ผลการวิจัยพบว่า สำ�นวนไทยมีที่มา 8
ด้าน คือ สำ�นวนที่เกิดจากธรรมชาติ การกระทำ� ศาสนา
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อวัยวะในร่างกาย การละเล่น นิยาย นิทาน วรรณคดี และ
ประเพณีความเชื่อ นอกจากนี้ เครือรัตน์ ฤทธิเดช (2540)
ศึกษาวิจัยเรื่อง ถ้อยคำ�ที่ใช้เป็นสำ�นวนในภาษาไทยถิ่น
ใต้ ตำ�บลเครียะ อำ�เภอระโนด ผลการวิจัยพบว่าที่มาของ
สำ�นวนไทย พบว่ามี 2 ลักษณะ คือ 1) สำ�นวนไทยที่มา
จากธรรมชาติ จำ�แนกเป็น สำ�นวนที่มาจากพืช สัตว์ คน
และปรากฏการณ์ธรรมชาติ 2) สำ�นวนที่มาจากวัฒนธรรม
จำ�แนกเป็น วัฒนธรรมด้านประเพณี ศาสนา ความเชือ่ การ
ละเล่น ศิลปะการแสดงพื้นเมือง ที่อยู่อาศัย การแต่งกาย
การบริโภค สิ่งของเครื่องใช้ และค่านิยม จะเห็นได้ว่าการ
ศึกษาทีม่ าของสำ�นวนไทยเพือ่ เชิงอำ�นาจมีความสอดคล้อง
กับผลการวิจัยที่เสนอแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน
สำ�นวนไทยเป็นส่วนหนึ่งของภาษาที่มีลักษณะ
เฉพาะที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้ ใช้ ภ าษาในวงกว้ า ง กล่ า วคื อ มี
ลักษณะชีน้ �ำ ให้คนนำ�ไปประพฤติปฏิบตั โิ ดยการสอนให้ท�ำ
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สอนให้ละเว้นหรือห้ามปราม สอนโดยใช้หลักของความ
เป็นจริง แสดงให้เห็นว่าสำ�นวนไทยนั้นมีอำ�นาจ อานันท์
กาญจนพันธุ์ (2555 : 72-78) กล่าวว่า อำ�นาจกับความรู้
ไม่สามารถมองแยกออกจากกันได้เพราะเมื่อมีความรู้แล้ว
ความรู้นั้นจะมีอำ�นาจมาควบคุมคน เช่น ความรู้ในเรื่อง
เพศที่สอนว่า “เกิดเป็นหญิงยากยิ่งจะไว้ตัว” ที่มีลักษณะ
เป็นการชี้นำ�มิให้ประพฤติตนอยู่นอกกรอบของศีลธรรม
เพื่อเป็นการเตือนสติให้ผู้หญิงรู้จักรักนวลสงวนตัว

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาทีม่ าของสำ�นวนไทยตามแนวคิด
เรือ่ ง ศัพท์สนั นิษฐาน และนิรกุ ติศาสตร์อย่างเป็นระบบ
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาที่ ม าโดยใช้ วิ ธี ก ารทาง
ภาษาศาสตร์เชิงประวัติมาใช้ในการวิเคราะห์ อาทิ การ
สืบสร้างคำ�
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กลวิธีการแสดงความเห็นกระทู้ทางการเมืองบนเฟสบุ๊กดอทคอม

The Strategy of Communication of Political View on the Posts in facebook.com
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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการแสดงความเห็นกระทู้ทางการเมืองบนเฟสบุ๊กดอทคอม โดยใช้
ข้อมูลจากกระทู้ทางการเมืองจำ�นวน 10 กลุ่มการเมือง จำ�นวน 620 กระทู้ที่เขียนระหว่างวันเดือนพฤศจิกายน 2556
ถึง เดือนสิงหาคม 2557 โดยประยุกต์ใช้แนวการวิเคราะห์วัจนกรรมผลการศึกษาพบว่า การเขียนแสดงความเห็นกระทู้
ทางการเมืองบนเฟสบุ๊ก สามารถจำ�แนกได้ 10 กลวิธี ประกอบด้วย 1) การบอกเล่าเรื่องหรือเล่าเหตุการณ์ 2) การ
ขอร้องหรือชักชวน 3) การแสดงความรู้สึก 4) การถาม-ตอบ 5) การสาปแช่งหรือข่มขู่ 6) การนำ�เสนอโดยใช้เรื่องแต่ง
7) กลวิธีการกล่าวให้ร้าย 8) การกล่าวติเตียน 9) การแนะนำ� 10) การเรียกร้อง
คำ�สำ�คัญ: กลวิธีทางภาษา ความเห็นทางการเมือง เฟสบุ๊ก

Abstract

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

การสื่อ สารผ่ า นสื่อ สมั ย ใหม่ (New Media)
กำ�ลังได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายในช่วงทศวรรษนี้ ผูใ้ ช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูงมาก โดย
เฉพาะการใช้อนิ เทอร์เน็ตกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Network) 3 อันดับ คือ เพือ่ อ่านข่าวสืบค้นข้อมูล และใช้เพือ่
เล่มเกมตามลำ�ดับ(ศิรพิ ร ปัญญาเมธีกลุ , 2558 : 5)
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมาก
คือ เฟสบุ๊ก (Facebook) ที่กำ�ลังเติบโตขึ้นทุกขณะ และ
มีแนวโน้มในการสมัครเข้าใช้งานเพิ่มมากขึ้นทุกปี สมบัติ
บุญงามอนงค์ (2554 : 46) ได้กล่าวว่า “วิถีทางของเฟส
บุ๊กคือคำ�ตอบของอนาคต” กล่าวคือ เฟสบุ๊กจะเป็นสื่อ
ออนไลน์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและมีผู้
ใช้งานมากที่สุด
เฟสบุ๊ ก ถู ก ใช้ ป ลุ ก ระดมผู้ ค นให้ เข้ า ร่ ว มการ
ชุมนุมต่าง ๆ ทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านรัฐ ใช้เพื่อ
ตีแผ่เรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นด้านลบของผู้บริหารประเทศนับ
จากช่วงเหตุการณ์การชุมนุมปี 2553 เป็นต้นมา (อิสริยะ
ไพรีพ่ายฤทธิ์, 2554 : 15) เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถเข้า
ถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart
Phone)
ช่วงปลายปี 2556 การชุมนุมทางการเมืองเริ่ม
ก่อตัวขึ้น หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านความเห็น
ชอบต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม พร้อมไปกับการ
ชุมนุมบนเฟสบุ๊ก โดยเกิดการตั้งกลุ่มทางการเมืองภาย
ใต้ชื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นพื้นที่แสดงความเห็นทางการเมือง
มีผู้คนเข้ามาร่วมแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างแพร่
หลาย เช่น
(1) ขอแรงพี่น้องช่วยระดมไปช่วยพี่น้องของ
เราที่กระทรวงการคลังหน่อยครับ เพราะตำ�รวจกำ�ลังขยับ
เข้าไปใกล้
(2) คิดว่าจะมีรัฐประหารไหมครับ?
(3) ขอสาปแช่งให้...(อาชีพหนึ่ง)...ที่ทำ�ร้าย
ประชาชน ขอให้ตัวมัน ลูกเมียและครอบครัวของมัน จง
มีแต่ความวิบัติและฉิบหาย!
หากพิจารณาความเห็นข้างต้นจะเห็นว่า ใน (1)
ผู้เขียนได้เลือกใช้คำ�ศัพท์ว่า “ขอแรง” และ “ช่วยระดม”
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เป็นการบ่งเจตนาต้องการความช่วยเหลือ (2) ผู้เขียน
แสดงความเห็นเลือกใช้คำ�ศัพท์ว่า “คิดว่า” และลงท้าย
ข้อความว่า “ไหม” เป็นการบ่งเจตนาถาม และ (3) ผู้เขียน
เลือกใช้ศัพท์ว่า “ขอสาปแช่ง” และลงท้ายว่า “วิบัติและ
ฉิบหาย” เป็นการบ่งเจตนาแช่ง สะท้อนให้เห็นถึงการ
แสดงความเห็นที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ผู้เขียนจึงได้
ใช้ความแตกต่างของวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
จัดเป็นกลุม่ กลวิธกี ารแสดงความเห็น โดยประยุกต์แนวคิด
เรือ่ งองค์ประกอบของการสือ่ สารและแนวคิดเรือ่ งวัจนกรรม
เป็นแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ผลการศึกษาจะเป็น
แนวทางในการศึกษากลวิธีการแสดงความเห็นเรื่องอื่นๆ
ที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์ต่างๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษากลวิ ธี ก ารแสดงความเห็ น กระทู้
ทางการเมืองในกลุ่มการเมืองบนเว็บไซต์เฟสบุ๊กดอทคอม

ขอบเขตของข้อมูล

ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ คือ ข้อความที่มีการสื่อสาร
บนกลุ่ ม ทางการเมื อ งในเว็ บ ไซต์ เ ฟสบุ๊ ก ดอทคอมกลุ่ ม
ต่างๆ จำ�นวน 10 กลุ่มรวบรวมได้ทั้งสิ้น 620 กระทู้ซึ่ง
เป็นข้อความที่เขียนขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556
– เดือนสิงหาคม 2557 เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีความ
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยึดอำ�นาจทางการเมืองโดยคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเหตุการณ์สำ�คัญคือ
การชุมนุมต่อต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม การเข้า
ยึดอำ�นาจจากรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และการ
เข้ารับตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา
กลุ่ ม การเมื อ งบนเว็ บ ไซต์ เ ฟสบุ๊ ก ที่ ใช้ ใ นการ
รวบรวมข้อมูล 10 กลุ่ม แยกเป็น 2 กลุ่มความคิด คือ
กลุ่ ม ความคิ ด ที่ ส นั บ สนุ น รั ฐ บาลที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง
ในระบอบประชาธิ ป ไตยบริ ห ารประเทศ และกลุ่ ม ที่ มี
แนวคิดให้มีการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมืองด้วย
การปฏิรูปประเทศก่อนจัดให้มีการเลือกตั้งตามแนวทาง
ของประชาธิปไตย โดยพิจารณาเลือกจาก 5 อันดับแรก
ที่มีสมาชิกมากที่สุดของแต่ละแนวความคิด
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ออสติ น (Austin, 1962 : 12 อ้ า งถึ ง ใน
ทรงธรรม อินทจักร, 2550 : 16) ได้เสนอเกี่ยวกับวัจ
นกรรม ว่า By saying or in saying something, we
are doing something“การกล่าวข้อความใดๆ ออกมา
ไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงเนื้อความเท่านั้น แต่ยังเป็นการ
แสดงการกระทำ�ผ่านถ้อยคำ�ด้วย” การกล่าวถ้อยคำ�จึง
ประกอบด้วยการกระทำ� 3 ประการ คือ ถ้อยคำ�ที่เปล่ง
ออกมา เจตนาหรือความตั้งใจของผู้กล่าวถ้อยคำ� และผล
ของการกล่าวถ้อยคำ�นั้น
เซิร์ล (Searle, 1969 : 16อ้างถึงใน ทรงธรรม
อินทจักร, 2550 : 18) กล่าวว่า วัจนกรรมเป็นหน่วยความ
หมายที่เล็กที่สุดในการสื่อเจตนาของผู้พูด เช่น วัจนกรรม
สั่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม วัจนกรรมถามมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ และกำ�หนดองค์
ประกอบของวัจนกรรม 2 ส่วนคือ ส่วนเนื้อความ และ
ส่วนเจตนา
บทความนี้ นำ�แนวคิดข้างต้นมาปรับประยุกต์
ในการวิเคราะห์เจตนาผ่านข้อความแสดงความเห็นกระทู้
ทางการเมื อ งบนเฟสบุ๊ ก เพื่ อ วิ เ คราะห์ เจตนาของการ
แสดงความความเห็ น กระทู้ทางการเมือง และจัด กลุ่ม
กลวิธีทางภาษา ซึ่งกลวิธีทางภาษาในบทความนี้หมาย
ถึง วิธีการทางภาษาที่ปรากฏในวัจนกรรมการแสดงความ
คิดเห็นทางการเมืองบนเว็บไซต์เฟสบุ๊กดอทคอม เพื่อให้
บรรลุตามเจตนาในการสื่อสารบางประการ

ข้อตกลงเบื้องต้น

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

ผลการศึกษา

กลวิธีการแสดงความเห็นกระทู้บนเฟสบุ๊กกลุ่ม
การเมือง จำ�แนกได้ 10 กลวิธี ดังนี้
1. กลวิธีการบอกเล่าเรื่องหรือเล่าเหตุการณ์
คำ�ว่า เล่า เป็นคำ�กริยา หมายถึง พูดหรือบอก
เรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง เช่น เล่าเรื่อง (ราชบัณฑิตยสถาน,
2556 : 1081) ส่วน เรื่อง เป็นคำ�นาม หมายถึงภาวะหรือ
เนื้อหาของสิ่งซึ่งเนื่องกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 :
1081)
กลวิธีการบอกเล่าเรื่องหรือเล่าเหตุการณ์ ใน
ที่นี้คือ การเขียนแสดงความเห็นโดยการนำ�เสนอข้อมูล
ข้อเท็จจริง หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้
รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เช่น การเล่าความคิดเห็นของตนดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) “นี่ถ้าเป็นประเทศอื่นเขาลาออกแล้ว มี
ประเทศไหนไม่ ฟั ง คำ � ตั ด สิ น ของศาล...ผมเห็ น ด้ ว ยกั บ
การปฏิรูปประเทศไทย ขจัดวงจรอำ�มหิตทางการเมือง
ไทย” จากตัวอย่าง (1) ผู้เขียนเล่าถึงประเทศอื่น
เมื่อมีการตัดสินจากศาลเขาจะยอมรับ และไม่มีประเทศ
ใดที่ ไ ม่ ย อมรั บ คำ � ตั ด สิ น ของศาล นอกจากนี้ ผู้ เขี ย นยั ง
บอกเล่าความต้องการของตน คือ การเห็นด้วยกับปฏิรูป
ประเทศไทยก่อนจะมีการเลือกตั้ง หากพิจารณาถ้อยคำ�
ประโยคและบริบทการใช้ภาษาจะพบว่าผู้เขียนต้องการ
นำ�เสนอความรับผิดชอบตามคำ�ตัดสินของศาลด้วยการลา
ออกของผูน้ �ำ และนำ�เสนอความคิดของตนทีม่ ตี อ่ การเมือง
ของไทยในขณะนั้น
นอกจากนี้ ยั ง พบการบอกเล่ า เรื่ อ งราวของ
บุคคลอื่นบุคคลอื่นในที่นี้คือ การนำ�เสนอให้ผู้อ่านทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในด้านต่างๆ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า
หากบุคคลดังกล่าวทำ�ให้กลุ่มตนถูกมองในทางไม่ดีก็จะนำ�
เสนอในด้านไม่ดี หากบุคคลนั้นสามารถสร้างประโยชน์ให้
แก่ตนก็จะนำ�เสนอในด้านที่ดี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(2) อาจารย์...(ชื่อ-นามสกุล)... เกิดแล้วครับ
หลังจากออกรายการ...(ชื่อผู้ประกาศข่าว)...วันก่อน เริ่ม
มีรายการต่างๆ ติดต่อมามากขึ้น
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จากตัวอย่างที่ (2) ผู้เขียนเล่าเรื่องราวของ
อาจารย์ผู้ชายคนหนึ่ง ให้ผู้อ่านได้รับทราบว่า หลังจาก
ที่อาจารย์ไปออกรายการโทรทัศน์ช่องหนึ่ง ปรากฏว่า
มีรายการโทรทัศน์ช่องอื่นๆ เริ่มติดต่ออาจารย์ไปออก
รายการเช่นกัน ทั้งนี้การนำ�เสนอเรื่องราวของบุคคลท่าน
นี้ในด้านที่เป็นที่สนใจของรายการโทรทัศน์ซึ่งเป็นการนำ�
เสนอข้อมูลบุคคลด้านดีไม่ใช่ด้านลบ เนื่องจากแนวความ
คิดของอาจารย์ท่านนี้สอดคล้องกับแนวทางการเมืองของ
กลุ่มการเมืองบนเว็บเฟสบุ๊กกลุ่มนี้ หากพิจารณาถ้อยคำ�
ประโยคและบริบทการใช้ภาษาจะพบว่าผู้เขียนต้องการ
นำ�เสนอให้ผู้อ่านทราบเรื่องราวของบุคคล
2. กลวิธีการข้อร้อง หรือชักชวน
กลวิธีการแสดงความเห็นดังกล่าว จำ�แนกออก
เป็น 2 ประเด็น ดังนี้
		 2.1 กลวิธีการขอร้อง
		 คำ�ว่า ขอร้อง เป็นคำ�กริยา หมายถึง ขอให้
ช่วยเหลือ หรือ ขอให้ทำ�ตามที่ขอ (ราชบัณฑิตยสถาน.
2556 : 177) ฉะนั้น กลวิธีการขอร้องในที่นี้คือ การเขียน
แสดงความเห็นโดยการแสดงเจตนาเพื่อขอรับความช่วย
เหลือในด้านต่าง ๆ จากบุคคลอื่นที่เข้ามาอ่านข้อความ
เห็นที่ตนเขียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(3) ขอแรงพี่น้องช่วยระดมไปช่วยพี่น้องของ
เราที่กระทรวงการคลังหน่อยครับ เพราะตำ�รวจกำ�ลังขยับ
เข้าไปใกล้
จากตั ว อย่ า งที่ (3) ผู้ เ ขี ย นเลื อ กใช้ คำ � ว่ า
“ขอแรง” ขึ้นต้นข้อความเห็น หรือคำ�ว่า “ช่วย” ซึ่ง
เป็นการบ่งเจตนาขอร้องอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ผู้
เขียนกระทู้ได้ระบุความต้องการคือ ให้ออกมาชุมนุมช่วย
กันที่กระทรวงการคลัง เพราะเจ้าหน้าที่กำ�ลังประชิดกลุ่ม
ผู้ชุมนุม จะเห็นว่าผู้เขียนเลือกใช้คำ�ศัพท์ที่บ่งเจตนาของ
การ “ขอร้อง” ให้กระทำ�การตามที่ตนต้องการคือ ออก
มาร่วมชุมนุมที่กระทรวงการคลัง
		 2.2 กลวิธีการชักชวน
		 คำ�ว่า ชักชวน เป็นคำ�กริยา หมายถึง ชวนให้
ทำ�ด้วยกัน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2556 : 368) กลวิธีการ
ชักชวนในที่นี้ หมายถึง การชวนให้บุคคลอื่น ๆ มาร่วม
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กระทำ� หรือเห็นด้วย สนับสนุนตนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
(4) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์เชิญพี่
น้องชาวกรุงเทพมหานคร มาร่วมชุมนุมกับเราทุกเวที เพื่อ
บอกรักประเทศไทยพร้อมกัน เราจะจัดวาเลนไทน์ 14-1516 สามวันติดต่อกันเลย เราจะมาบอกรักประเทศไทยไป
พร้อม ๆ กันบอกให้ทั้งโลกรู้ว่า เรารักประเทศไทย
จากตั ว อย่ า งที่ (4) ผู้ เขี ย นแสดงความเห็ น
ทางการเมืองได้ใช้คำ�ว่า “เชิญ” เป็นลักษณะของการ
ชวนให้ผู้คนเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองที่จะมีการจัด
กิจกรรมวันวาเลนไทน์นอกจากนี้ยังเลือกใช้ข้อความว่า
“เพื่อบอกรักประเทศไทย” ซึ่งโน้มน้าวให้ผู้คนเห็นความ
สำ�คัญของกิจกรรมที่เป็นการแสดงออกถึงความรักชาติ
3. กลวิธีการแสดงความรู้สึก
คำ�ว่า ความ เป็นคำ�นาม หมายถึง เรื่อง เช่น
เนื้อความ เกิดความ , อาการ ด้วยกัน (ราชบัณฑิตยสถาน,
2556 : 245) ส่วนคำ�ว่า รู้สึก เป็นคำ�กริยา หมายถึง รู้ตัว
เช่น ย่องไปข้างหลังอย่าให้เขารู้สึก, รู้ด้วยการสัมผัส เช่น
รู้สึกร้อน, รู้สำ�นึก เช่น เขารู้สึกตัวว่าทำ�ผิด, เกิดอาการที่
รู้ว่าเป็นสุขหรือทุกข์ เช่น รู้สึกสนุก, เกิดสังหรณ์ขึ้นในใจ
เช่น รู้สึกว่าจะมีใครมาหา, มีแนวโน้มให้สันนิษฐานหรือ
คาดคะเนว่าจะเกิดอะไรขึ้น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 :
1009)
กลวิธีการแสงความรู้สึก ในที่นี้หมายถึง ความ
รู้สึกตัวว่าอยู่ในอาการที่เป็นสุขหรือทุกข์ คิดอย่างไรต่อ
การเมืองของไทย เช่น รู้สึกชื่นชมยกย่องสรรเสริญด้วย
ความยินดี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(5) จิตใจของพวกท่านทำ�ด้วยอะไรนะ ! ปกติ
แค่ยืนโหนรถเมล์ไปไม่กี่ป้ายก็ถือว่าสุดๆ แล้ว นี่เล่นโหน
รถมาจากใต้เลย ขอกราบคาราวะทุกท่านจริงๆ ...พี่น้อง
ไทยเฉยโลกสวยดูไว้ซะ! (ภาพผู้คนยืนในรถเมล์อย่าแออัด)
(6) สุดยอดจริงๆ ขอยกนิ้วให้เธอยอดนักสู้ !!!
(ตามด้วยภาพผู้ชุมนุมแต่งตัวคล้ายอาสาสมัครพยาบาล
เดินยกมือเข้าหาแนวเจ้าหน้าที่ที่ถือปืนยืนเรียงแถวเพียง
คนเดียว)
จากตั ว อย่ า งที่ (5) ผู้ เขี ย นแสดงความเห็ น
กระทู้ชื่นชมกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาร่วมชุมนุม ซึ่งบุคคล
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กลุ่ ม ดั ง กล่ าวต้ องยื น บนรถที่แ ออัด จากภาคใต้ เพื่อมา
ร่วมชุมนุมทางการเมือง โดยเลือกใช้คำ�ศัพท์ว่า “สุดๆ
แล้ว” ซึ่งเป็นการแสดงความรู้สึกของตนโดยการกล่าว
ชื่นชมความอดทนเสียสละอย่างมาก นอกจากนี้ยังใช้คำ�
ว่า “ขอกราบคารวะ” ซึ่งเป็นการเลือกใช้คำ�ศัพท์ที่แสดง
ให้เห็นความนับถือหรือการยกย่อง
ส่วนตัวอย่างที่ (6) ผู้เขียนได้เลือกใช้กลวิธี
การกล่ า วแสดงความรู้ สึ ก ชื่ น ชมในความกล้ า หาญของ
กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองกลุ่มหนึ่งตั้งแถวเดินเข้าประจัน
หน้ากับเจ้าหน้าที่รัฐโดยไม่มีท่าทีหวาดกลัว โดยผู้เขียนได้
เลือกใช้ข้อความว่า “สุดยอดจริงๆ ขอยกนิ้วให้เธอยอดนัก
สู้” ซึ่งคำ�ว่า“สุดยอด” และ “ยกนิ้วให้” แสดงให้เห็นว่า
ผู้เขียนแสดงความรู้สึกชื่นชมต่อความกล้าหาญ
4. กลวิธีการถาม-ตอบ
คำ�ว่า ถาม เป็นคำ�กริยา หมายถึง ตั้งปัญหา
หรือประเด็นเพื่อให้ได้คำ�ตอบ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556:
530) ส่วนคำ�ว่า ตอบ เป็นคำ�กริยา หมายถึง กล่าวเมื่อมี
ผู้ถาม แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ (ราชบัณฑิตยสถาน,
2556 : 469)
กลวิธีการถามและตอบในที่นี้ การถาม หมายถึง
การกล่าวข้อความเพื่อหาคำ�ตอบ และการตอบ หมายถึง
การแสดงความโต้แย้ง หรือกล่าวแก้ในประเด็นที่ถูกตั้ง
คำ�ถาม หรือการกล่าวเมื่อมีผู้กล่าวถามเช่น การถามความ
คิดเห็นดังตัวอย่างต่อไปนี้
(7) คิดว่าจะมีรัฐประหารไหมครับ?
จากตัวอย่างที่ (7) ผู้เขียนได้ใช้ข้อความในการ
เขียนด้วยรูปประโยคคำ�ถาม โดยมีเครื่องหมาย “?” กำ�กับ
ว่าเป็นการถาม นอกจากนี้ผู้เขียนขึ้นต้นประโยคด้วยคำ�
ว่า “คิดว่า” ซึ่งเป็นการเลือกใช้คำ�ศัพท์ในการเขียนเพื่อ
บ่งเจตนาในการถามความคิดเห็นของผู้อื่นต่อกระแสข่าว
การรัฐประหารว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
หรือ การถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
(8) นี่มันสงครามใช่มั๊ยเนี่ย! (ภาพชายถืออาวุธ
ซุ่มอยู่ข้างรถยนต์)
จากตัวอย่างที่ (8) เป็นการเขียนโดยการตั้ง
คำ�ถามประกอบภาพ หรือการตั้งคำ�ถามจากภาพ โดยมี
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ภาพประกอบเป็นผู้ชายคนหนึ่งแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่
ของทางการยืนถือปืนซุ่มอยู่ข้างรถกระบะ ผู้เขียนจึงได้
นำ�ภาพดังกล่าวมานำ�เสนอ และตั้งคำ�ถามจากเหตุการณ์
ในภาพ ว่า “สงครามใช่มั๊ย(ไหม)เนี่ย” ซึ่ง “ใช่มั๊ย(ไหม)
เนี่ย” เป็นคำ�บ่งเจตนาการถาม เมื่อผู้อ่านพิจารณาภาพ
ประกอบกับเนื้อความก็สามารถทราบว่าผู้เขียนต้องการ
ถามเหตุการณ์ในภาพเรียกว่าสงครามใช่หรือไม่
ส่วนกลวิธีการตอบคำ�ถาม เมื่อมีการตั้งคำ�ถาม
เกิดขึ้นย่อมมีการตอบคำ�ถาม ซึ่งคำ�ถามในที่นี้ไม่ได้จำ�กัด
เพียงคำ�ถามที่ปรากฏในกลุ่มการเมืองบนเฟสบุ๊ก แต่อาจ
จะเป็นคำ�ถามผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น การให้สัมภาษณ์ทาง
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ทั้งคำ�ถามที่ผู้เขียนแสดงความเห็น
ถูกถามเองหรือบุคคลอื่นถูกถาม หรือคำ�ถามที่ไม่ระบุผู้ถูก
ถาม แต่ผู้เขียนใช้ช่องทางกลุ่มการเมืองบนเฟสบุ๊กเป็น
พื้นที่ในการตอบคำ�ถามนั้น บางครั้งการตอบคำ�ถามจะ
ไม่ต่อเนื่องกับคำ�ถาม กล่าวคือ ผู้เขียนเขียนตอบคำ�ถาม
โดยไม่ปรากฏคำ�ถาม ไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้ถาม
คำ�ถามนั้น และถามว่าอย่างไร ถาม ณ ที่แห่งใด หรืออาจมี
การหยิบยกคำ�ถามมาเขียนก่อนแล้วเขียนคำ�ตอบตามหลัง
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(9) เพราะออกมาไล่ผู้หญิงที่หน้าด้านที่สุดใน
โลก คนไทยถึงต้องออกมาสร้างสถิติ ชุมนุมมากที่สุดใน
โลก 10 ล้านคน
(10) ทำ�ไมต้องมีการชุมนุมที่ราชดำ�เนิน ตอบ
เพื่อให้เหล่าคนชั่วคนโกงตกใจ! หยุด! และสำ�นึกเสียว่า...
ความดีมีตัวตน ความดีจะไม่ยอมแพ้อยู่แต่ในบ้าน ความ
ดีจะขัดขวางให้
จากตั ว อย่ า งที่ (9)ผู้ เขี ย นแสดงความเห็ น
เลือกใช้กลวิธีการตอบคำ�ถาม โดยไม่ปรากฏคำ�ถาม แต่ผู้
อ่านสามารถคาดเดาได้ว่าคำ�ถามคือ “ทำ�ไมต้องมาชุมนุม
จำ�นวนมาก ๆ” ผู้เขียนกระทู้จึงตอบว่า “เพราะต้องการ
ขับไล่ผู้นำ�จึงต้องออกมาเป็น 10 ล้านคน” ทั้งนี้เมื่อเชื่อม
โยงกับกระทู้อื่นๆ ในห้วงเวลาเดียวกันทำ�ให้ทราบว่ากลุ่ม
ผู้ชุมนุมตั้งเป้าหมายจำ�นวนที่ 10 ล้านคน ซึ่งอาจจะเกิด
คำ�ถามว่า “ทำ�ไมต้องตั้งเป้าหมายมากถึง 10 ล้านคน ผู้
เขียนจึงตอบข้อสงสัยดังกล่าวเป็นกระทู้ในกลุ่มการเมือง
บนเฟสบุ๊ก
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ส่วนตัวอย่างที่ (10) มีความต่างจากตัวอย่างที่
(9) ตรงที่มีการระบุคำ�ถามให้ผู้อ่านได้ทราบ “ทำ�ไมต้อง
มีการชุมนุมที่ราชดำ�เนิน” แล้วตามด้วยคำ�ตอบ “เพื่อให้
เหล่าคนชั่วคนโกงตกใจ! หยุด! และสำ�นึกเสียว่า...ความดี
มีตัวตน ความดีจะไม่ยอมแพ้อยู่แต่ในบ้าน ความดีจะขัด
ขวางให้”
5. กลวิธีการสาปแช่งหรือข่มขู่
5.1 กลวิธีการสาปแช่ง
คำ�ว่า สาปแช่ง เป็นคำ�กริยา หมายถึง กล่าวมุ่ง
ร้ายให้ผูอ้ ืน่ เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง (ราชบัณฑิตยสถาน,
2556 : 1215) ในบทความนี้ การสาปแช่ง หมายถึงการ
กล่าวคำ�มุ่งร้ายให้ผู้อื่นหรือคู่ตรงข้ามได้รับอันตรายอย่าง
ร้ายแรง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(11) ขอสาปแช่งให้...(อาชีพหนึ่ง)...ที่ทำ�ร้าย
ประชาชน ขอให้ตัวมัน ลูกเมียและครอบครัวของมัน จง
มีแต่ความวิบัติและฉิบหาย!
จากตัวอย่างที่ (11) ผู้เขียนแสดงความเห็นโดย
การใช้กลวิธีการกล่าวสาปแช่ง อย่างตรงไปตรงมาด้วยการ
เริ่มต้นข้อความด้วยคำ�ว่า “ขอสาปแช่ง” ตามด้วยสิ่งที่
ตนปรารถนาให้ผู้ถูกแช่งได้รับ คือ “จง...ความวิบัติและ
ฉิบหาย”
5.2 กลวิธีการข่มขู่
คำ�ว่า ข่มขู่ เป็นคำ�กริยา หมายถึง ทำ�ให้กลัว
ทำ�ให้เสียขวัญ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 169) ใน
บทความนี้ การข่มขู่ คือ การใช้ภาษาโดยมีเจตนาต้องการ
ให้ฝ่ายหนึ่งเกิดความหวาดกลัว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(12) 14 ธันวาคม 2556 ศึกวัดใจขุนทหาร ลุง
กำ�นันเข้าไปคนเดียว ถ้าคุณเล่นสกปรก คุณได้เห็นคน 15
ล้านออกมาเต็มถนนแน่นอน
จากตัวอย่างที่ (12) ผู้เขียนแสดงความเห็นโดย
การข่มขู่ฝ่ายทหารที่มีการเชิญแกนนำ�ผู้ชุมนุมเข้าพบ หาก
ทหารกระทำ�การใดๆ กลุ่มตนก็พร้อมที่จะออกมาแสดง
พลังตามท้องถนนจำ�นวนมาก ผู้เขียนได้เลือกใช้คำ�ที่บ่ง
ลักษณะการข่มขู่คือ “คุณจะได้เห็นคนจำ�นวนมาก” การ
หยิบยกเอาจำ�นวนคนมากๆ มากล่าวเพื่อข่มขู่ให้อีกฝ่าย
เกิดความกลัวเพราะเมื่อคนออกมาออกมามาก ย่อมหมาย
ถึงปัญหาที่ตามมา เช่น การจราจร วิถีชีวิตของประชาชนที่
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ได้รับผลกระทบ และยังขู่ด้วยการแสดงให้เชื่อว่ากลุ่มตนมี
ขนาดใหญ่และมากพอที่จะทำ�อะไรก็ได้ ดังคำ�ว่า “คน 15
ล้าน”
6. การนำ�เสนอโดยใช้เรื่องแต่ง
คำ�ว่า เรื่อง เป็นคำ�นาม หมายถึง ภาวะหรือ
เนื้อหาของสิ่งซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ (ราชบัณฑิตยสถาน,2556 :
1021) ส่วนคำ�ว่า แต่ง เป็นคำ�กริยา หมายถึง เรียบเรียง
ให้เป็นเรื่องราว (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 516)
กลวิธีการใช้เรื่องแต่งในที่นี้ หมายถึง การเขียน
แสดงความเห็นโดยการนำ�ข้อเท็จจริงผสมกับกลวิธีทาง
ภาษาและจิตนาการผูกโยงขึ้นเป็นเรื่องราวคล้ายกับงาน
เขียนประเภทบันเทิงคดี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(13) เย็นลมหนาว…อีสาน…
กองไฟก่อนสว่างของวันที่ 1 มกราคม 2557ลูก..
หลาน..พ่อแม่..คุณตา คุณยาย นั่งและยืนมืออังไฟอยู่
รอบๆกองไฟ ความหนาวเย็นถูกขับไล่ออกไปเพียงเล็ก
น้อยเด็กเล็กๆ บางคน นอนคดคู้ อยู่ข้างกองไฟเกือบทุก
คน ลืมความหนาวเหน็บ…”ที่เย็นจับหัวใจสำ�หรับปีนี้”
ทุกคนรู้ดีว่า อีก 2 – 3 ชั่วโมง…ทุกคนจะแยก
ย้าย ลาจากกันแววตาโหยหาย หดหู่ ซ่อนลึก อยู่ในสายตา
ของคุณยาย พิษร้ายของการรอคอยและการจากลากันไป
ถูกทับซ้อนลึก และปวดร้าว อยู่ในสายตา และหัวใจของ
คุณยาย…นานนับนาน..!
ลูกสาว ลูกเขย ไปเป็นทาสแรงงาน ในไร่อ้อย
ที่โคราชเงินแสนห้าหมื่นบาท ที่ขอเบิกล่วงหน้า “เพื่อพอ
สร้างบ้านให้ยายและหลานได้อาศัย”วันทำ�งานยังชำ�ระไม่
หมด…คงอีกประมาณ 7 เดือนสำ�หรับงานฉีดยาฆ่าแมลง
ในไร่อ้อย… ของลูกสาวและลูกเขย…
อี น าง…ผู้ ส าว ได้ ก ลั บ บ้ า นมาเพี ย งคนเดี ย ว
เพราะลูกสาวกับหลานอีกคน ต้องทำ�งานในร้านอาหาร
ช่วงปีใหม่มหกรรม ชุมนุมครอบครัว และญาติมิตร เริ่มจืด
กร่อยขึ้นเรื่อยๆพร้อมๆกับการก้าวเข้ามา…ของทุนโลกาภิ
วัตน์….กฎเกณฑ์ ของผู้เสวยสุข ฟุ่มเฟือย และมีอำ�นาจ…!
กำ�ลังผูกร้อย และสร้างกฎเกณฑ์“ทำ�ลายคุณค่าของคน
และความดีงาม”ยายเก็บความปวดร้าวลึกไว้ในหัวใจ ยาย
ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น กับประเทศของเราแต่ยายเจ็บปวด
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และร้าวลึกอยู่ในหัวใจ…กับสิ่งที่กำ�ลังสูญเสียไป ทุกปีและ
ทุกปี
ก่อนกองไฟเริ่มโรยรา และมอดดับลงทุกคนก็
จะแยกย้าย กันกลับไปทำ�งาน…เสมือนทาสที่อธิบายไม่ได้
เราทุกคนเรียนรู้ความเจ็บปวด…จากความสูญเสีย มากขึ้น
ทุกวัน…! กองไฟโรยราและมอดดับลง แต่เปลวไฟร้อนแรง
ในหัวใจ…เริ่มลุกโชนขึ้นเรื่อยๆ…อีกไม่นานคนอีสานจะลุก
ขึ้นสู้…!!!และเราจะทวงคืน ความสูญเสียทั้งหมด กลับคืน
มา กองไฟหน้าบ้านช่วงหน้าหนาวตอนปีใหม่…จะกองโต
ขึ้นกว่าเดิมและทุกคนจะอบอุ่น..ไม่ต้องหายหน้าจากกัน
ไปไหนอีกแล้วแผ่นดินอีสาน…จะกลับมาเป็นของทุกคน…
และอยู่ร่วมกัน “ภายใต้ร่มโพธิ์แห่งธรรม” อย่างอบอุ่นมี
อยู่มีกิน….
จากตัวอย่างที่ (13) ผู้เขียนนำ�เสนอปัญหา
เรื่ อ งปากท้ อ งและความเดื อ นร้ อ นของประชาชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้กลวิธีการเล่าเรื่องที่ทำ�ให้ผู้
อ่านรู้สึกว่าตนกำ�ลังอ่านเรื่องแต่งที่เรียกว่า “งานบันเทิง
คดี ” แม้ จ ะมี ลั ก ษณะเป็ น เรื่ อ งแต่ ง หากพิ จ ารณาให้
ละเอียดพบว่า ผู้เขียนนำ�เสนอภาพของการต่อสู้กับความ
อดอยากของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องละทิ้ง
บ้านแยกย้ายไปอยู่คนละทิศละทาง
7. กลวิธีการกล่าวให้ร้าย
คำ�ว่า กล่าว เป็นคำ�กริยา หมายถึง บอก แจ้ง พูด
(ราชบัณฑิตสถาน, 2556 : 80) ส่วนคำ�ว่า ให้ร้าย เป็นคำ�
กริยา หมายถึง หาความร้ายป้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสีย
หาย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1358)
กลวิธีการกล่าวให้ร้าย ในบทความนี้หมายถึง
การที่บุคคลได้เขียนกล่าวหาบุคคลอื่นในเรื่องต่าง ๆ เพื่อ
ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(14) โฉมหน้าฝูงกระหรี่...(เสื้อสีทางการเมือง
สีหนึ่ง)...ที่ทำ�ร้ายพระสงฆ์ที่หน้า.....(ภาพผู้หญิงกลุ่มหนึ่ง
ยืนเรียงแถว)
จากตัวอย่างที่ (14) ผู้เขียนเลือกใช้กลวิธีการ
กล่าวให้ร้าย เป็นการกล่าวให้ร้ายกลุ่มบุคคลที่สวมเสื้อ
คนละฝั่งสีกับกลุ่มตน โดยเลือกใช้คำ�ว่า “กระหรี่” ซึ่ง
หมายถึง บุคคลในภาพที่ปรากฏเป็นคนไม่ดี และยังยํ้า
ความไม่ดีด้วยภาพประกอบที่เป็นภาพกลุ่มผู้หญิงกำ�ลัง
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ทุบตีพระสงฆ์ และข้อความว่า “ทำ�ร้ายพระสงฆ์” จึง
เป็นการเขียนแสดงความเห็นที่มุ่งให้ร้ายผู้อื่นและยังพบ
การใช้คำ�ลักษณนามว่า “ฝูง” กับคน ซึ่งเป็นคำ�ลักษณ
นามที่ไม่ใช้กับคน
8. กลวิธีการกล่าวติเตียน
คำ�ว่า ติ เป็นคำ�กริยา หมายถึง ชี้ข้อบกพร่อง
คำ�ว่า ติเตียน เป็นคำ�กริยา หมายถึง ยกโทษขึน้ พูด, กล่าวร้าย
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 498)
การกล่าวติเตียน ในที่นี้หมายถึง การแสดง
ความคิดเห็นที่ต้องการให้ฝ่ายที่ถูกตำ�หนิได้ทราบถึงข้อ
บกพร่ อ ง หรื อ ความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอดจนการ
หยิบยกความผิดขึ้นมากล่าว ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความไม่พอใจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(15) ...(ชื่ อ นั ก วิ ช าการ)...นั ก วิ ช าการคนดั ง
ของ...(กลุ่มการเมือง)...ก็เคยมีผลงาน “ขโมย” งานของ
คนอื่นมาเป็นของตัวอย่างไม่ละอายใจมาแล้วนะครับ ช่าง
เป็นคนดีจริงๆ
จากตัวอย่างที่ (15) ผู้เขียนได้เลือกใช้กลวิธีการ
ตำ�หนิการคัดลอกผลงานของนักวิชาการคนหนึ่งว่าเป็น
“การกระทำ�ที่น่าละอายใจ” และยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า
“ผู้กระทำ�ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดี” ซึ่งเป็นการ
ตำ�หนิกลุ่มคนที่ให้ความยกย่องการกระทำ�ที่ผิด
9. กลวิธีการแนะนำ�
คำ�ว่า แนะนำ� เป็นคำ�กริยา หมายถึง ชี้แนวทาง
ให้ทำ�หรือปฏิบัติ(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 645) กลวิธี
การแนะนำ�ในที่นี้ หมายถึง การแสดงความเห็นทางการ
เมืองโดยเจตนาชี้แนวทางให้ปฏิบัติ หรือเป็นการแนะแนว
ทางว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(16) ถ้าจะให้บ้านเมืองไม่มีความรุนแรง ไม่รบ
ราฆ่าฟันกัน ไม่ปฏิวัติรัฐประหาร จัดเลือกตั้งได้โดยเป็นที่
ยอมรับของประชาชน ก็ต้องเริ่มจาก
1) อดีตผู้นำ�รัฐบาลทุกชุดต้องแสดงความรับผิด
ชอบทางการเมืองต่อการฆ่าฟันและความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ภายใต้รัฐบาลของตน
2) ผู้นำ�พรรคควรรับผิดชอบทางการเมืองต่อ
การนำ�พรรคไปในแนวทางต่อต้านและขัดขวางการเลือก
ตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตย แต่กลับไม่ต่อต้านขัดขวาง
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การปฏิวัติรัฐประหาร และยังเสวยอำ�นาจโดยอาศัยการ
แทรกแซงทางการเมืองของทหาร
3) คนเราควรละอายต่อความไม่คงเส้นคงวาระ
หว่างคำ�พูดกับการกระทำ�ของตัว
จากตั ว อย่ า งที่ (16) ผู้ เ ขี ย นได้ เ ลื อ กใช้
กลวิ ธี ก ารเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญ หาความรุ น แรง
โดยมี แ นวทาง 3 ประการคื อ ผู้ นำ � มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
พรรคการเมืองมีความรับผิดชอบ และมีละอายต่อความ
ไม่คงเส้นคงวาระหว่างคำ�พูดกับการกระทำ�
10. กลวิธีการเรียกร้อง
คำ�ว่า เรียกร้อง เป็นคำ�กริยา หมายถึง ร้องขอ
แกมบังคับให้ทำ�หรือให้งดการกระทำ� (2556 : 1014)
กลวิธีการเรียกร้องในที่นี้ หมายถึง การเขียนแสดงความ
เห็ น มี โ ดยเจตนาเพื่ อ ให้ เ กิ ด การสนองตอบตามความ
ต้องการของผู้เขียนดังกล่าว ทั้งนี้การเรียกร้องดังกล่าว
จะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับจากคนทุกฝ่ายก็ได้ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
(17) ยังมีหน้า ท้าทาย ไม่อายปาก
รอกสำ�ราก ราวคนดี ศรีโกสินทร์
พวกมึงผ่าน กฎหมายเหี้ย เลียส้นตีน
ไอ้...(ชือ่ นักการเมือง)... หวังเหยียบดิน คืนถิน่ ไทย
พวกมึงปลอม เอกสาร งานถวายราช
แอบเสียบบัตร แทนกัน งานกฎหมาย
บิดเบือนการ คานอำ�นาจ รัฐธรรมวาย
คิดแผนร้าย ได้สภาชั่ว ผัวเมียกัน
คำ�แถลง แถไถ ฟังไม่ขึ้น
กูขัดขืน ฝืนต้านสัตว์ เดรัจฉาน
ไล่ให้พ้น แผ่นดินไทย ไปชั่วกาล
อย่าหน้าด้าน ไร้ยางอาย กูไม่ยอม
จากตัวอย่างที่ (17) ผู้เขียนแสดงความเห็นได้
เลือกใช้กลวิธีการเขียนแสดงความเห็นโดยการเรียกร้องให้
ผู้นำ�ประเทศลาออกจากตำ�แหน่ง เนื่องจากเชื่อว่ามีการก
ระทำ�หลายประการที่ไม่ถูกต้อง แม้ผู้เขียนจะไม่ได้กล่าว
อย่างตรงไปตรงมาถึงการขอร้องให้ลาออกจากตำ�แหน่ง
แต่การเลือกใช้ถ้อยคำ�บางอย่างทำ�ให้เห็นถึงความต้องการ
ที่แฝงอยู่ของผู้เขียน เช่น “ไล่” บ่งเจตนาของผู้เขียนได้ว่า
ต้องการให้ผู้นำ�พ้นจากตำ�แหน่ง
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การเขียนแสดงความเห็นกระทู้ทางการเมือง
บนเฟสบุ๊ก มีกลวิธีที่หลากหลายการเลือกใช้กลวิธีต่าง ๆ
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับลักษณะของเนื้อหาสาระ
ที่ต้องการสื่อสารและสัมพันธ์กับกลุ่มการเมืองด้วย เช่น
เนื้อหาที่กลุ่มตนได้ประโยชน์จะเลือกใช้กลวิธีที่มีความ
เป็นกัลยาณมิตร อ่อนโยน เช่น กลวิธีการสาปแช่งจะไม่
ปรากฏการใช้กลวิธกี ารดังกล่าวกับบุคคลทีร่ ว่ มอุดมการณ์
แนวคิ ด ทางการเมื อ งกลุ่ ม ตนแต่ จ ะใช้ กั บ ฝ่ า ยตรงข้ า ม
นอกจากนี้กลวิธีการแสดงความเห็นทางการเมืองเผยให้
เห็นความเป็นพวก “เขา-เรา” ในทางการเมือง ซึ่งไชย
รัตน์ เจริญสินโอฬาร (2556 : (37)) ได้กล่าวถึง ความ
เป็นการเมืองว่า “การเมืองไม่ใช่เรื่องของความสมานฉันท์
หรือความเห็นพ้องต้องกัน แต่การเมืองคือการเลือกข้าง
การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ที่ยุติธรรมจริงๆ คือการตัดสินใจ
เลือกข้างทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตย” หาก
ถือนิยามข้างต้น เมื่อพิจารณาการเขียนแสดงความเห็น
ทางการเมืองบนเฟสบุ๊ก ถือว่า เฟสบุ๊ก คือ พื้นที่ทางการ
เมืองอีกรูปแบบหนึ่งที่มี “ความเป็นการเมือง” และ “การ
เลือกข้าง”
กลวิธีการเขียนแสดงความเห็นกระทู้ ทั้ง 10
กลวิธี หากพิจารณาถึงบริบทการใช้จำ�แนกออกเป็น 3
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้เฉพาะเรื่องหรือบุคคลที่กลุ่มตนได้รับ
ประโยชน์ เช่น กลวิธีการแสดงความรู้สึกชื่นชม กลุ่มที่
ใช้เฉพาะเรื่องหรือบุคคลที่มีความเห็นทางการเมืองที่จัด
อยู่ตรงข้ามของตน เช่น กลวิธีการสาปแช่ง และกลุ่มที่
ใช้ได้อย่างเป็นกลางทั้งฝ่ายตนและฝ่ายตรงข้าม เช่น กลวิธี
การตั้งคำ�ถาม จะเห็นว่าการเลือกใช้กลวิธีการแสดงความ
เห็นต่าง ๆ คือเรื่องที่ออสติน (1962) เรียกว่า “ภาษาคือ
การกระทำ�” (Speech Act / Illocutionary Act) กล่าว
คื อ “การพู ด ทุ ก ครั้ ง เป็ น การพู ด เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ บ าง
อย่าง เช่น พูดเพื่อถามหรือตอบคำ�ถาม พูดเพื่อให้ข้อมูล
ให้ความมั่นใจ เพื่อเตือน พูดเพื่อประกาศเจตนารมณ์
ความตั้งใจ พูดเพื่อบอกนัด วิพากษ์วิจารณ์ หรือพูดเพื่อ
ระบุบางสิ่งบางอย่าง” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2556 :
35) การเขียนแสดงความเห็นจึงเปรียบเสมือนการกระทำ�
ทางภาษาที่ประกอบด้วยเนื้อความ บริบท และเจตนาของ
ผู้เขียน
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การศึกษากลวิธีการทางภาษาในสื่อออนไลน์
เช่น ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ (2555) ได้วิจัยเรื่อง การ
ศึ ก ษาการปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นห้ อ งสนทนาแคมฟร็ อ กใน
ภาษาไทย : กรณีศึกษาห้องสนทนาในโซน 18+ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร และ
กลวิ ธี ก ารทางภาษาที่ ผู้ เ ล่ น ทั้ ง ฝ่ า ยชาย และฝ่ า ยหญิ ง
ใช้ในการสื่อสาร ผลการศึกษาพบองค์ประกอบของการ
สื่อสาร 4 ประการ คือ ฉาก ผู้ร่วมเหตุการณ์ เป้าหมาย
และบรรทัดฐาน ส่วนกลวิธีการทางภาษา 3 กลวิธีตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ กลวิธีการสั่ง กลวิธีการทำ�ให้ผู้ฟังรู้สึก
ดี และกลวิธีการทำ�ให้ผู้ฟังไม่พอใจ จากผลการวิจัยข้างต้น
สะท้อนให้เห็นความแตกต่างของกลวิธีการสื่อสาร ซึ่งเกิด
จากหลายปัจจัย เช่น เรื่องที่สื่อสาร วัตถุประสงค์ในการ
สื่อสาร แม้จะสื่อสารผ่านช่องทางสื่อประเภทเดียวกัน
การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสารต่างๆ จึงประกอบ
ด้วยเนื้อความ บริบท และเจตนา ที่สัมพันธ์กับการสร้าง
ความเป็นมิตร-ศัตรูทางการเมือง นับเป็นปรากฏการณ์
ทางภาษาหนึ่ ง ที่ ส ามารถใช้ จำ � แนกความแตกต่ า งของ
ความเห็นออกเป็นกลุ่มๆ การเลือกใช้กลวิธีการสื่อสาร
ใดก็ตามจึงมีความสัมพันธ์กับบุคคลและกลุ่มความเห็น
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ทางการเมือง การสื่อสารทางการเมืองจึงจัดเป็นปฏิบัติ
การทางสังคมอย่างหนึ่งที่นำ�โลกความจริงที่บุคคลแตก
ต่างกันทางความคิดทางการเมืองมาบรรจุไว้ในโลกเสมือน
จริง หรือถือว่าเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งบนโลกออนไลน์
การสื่ อ สารความเห็ น ทางการเมื อ งจึ ง เป็ น การกระทำ �
ทางการเมืองของสังคม
การกระทำ�ทางสังคมใดก็ตาม “ปัจเจกบุคคล
จำ�เป็นต้องมีสังกัด” (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2556 :
(37)) การแสดงความเห็นนั้นต้องคำ�นึงถึงสังกัดของตน
คือ ตนจะกระทำ�ในฐานะของสังกัดความคิดใด ทั้งนี้เพื่อ
ที่จะแยกความแตกต่างของเรา (We) กับ เขา / เธอ นำ�ไป
สู่กลวิธีการต่างๆ ของการเขียนแสดงความเห็นการสื่อสาร
ในสังคมออนไลน์จึงเป็นการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่เต็ม
ไปด้วยการเลือกข้าง การมีฝักฝ่าย การเมืองจึงเป็นเรื่องที่
ต้องมีฝ่ายเสมอ ทั้งในโลกความจริงและโลกออนไลน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยที่พบกลวิธีการเขียนแสดงความ
เห็นที่จำ�แนกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังที่ได้นำ�เสนอมาแล้วข้าง
ต้น คือ กลวิธีที่ใช้เฉพาะกลุ่มตน ใช้เฉพาะกลุ่มตรงข้าม
และใช้ทั้งสอง
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการกล่าวขอโทษที่ปรากฏในนวนิยายทั้ง 5 ช่วงสมัย (ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2444 – 2555) จำ�นวน 40 เรื่อง ผลการวิจัย พบว่า การกล่าวขอโทษในนวนิยายไทยมี 2 ประเภท คือ 1) การ
กล่าวขอโทษแบบตรง ที่ปรากฏถ้อยคำ�แสดงเจตนาในการขอโทษ เช่น“ขอโทษ” “เสียใจ” และ 2) การกล่าวขอโทษ
แบบอ้อม ซึ่งจะไม่ปรากฏคำ�ว่า“ขอโทษ” “เสียใจ” แต่จะใช้ถ้อยคำ�อื่นที่แสดงเจตนาในการขอโทษ ซึ่งกลวิธีการกล่าว
ขอโทษในนวนิยายไทยมี 7 กลวิธี ได้แก่ 1) การกล่าวถ้อยคำ�แสดงเจตนาขอโทษ 2) การให้เหตุผล 3) การยอมรับผิด
4) การกล่าวแก้ตัว 5)การเสนอชดใช้ 6) การทำ�ให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้น และ 7) การขอร้อง

Abstract

The purpose of this research was to analyze apologizing strategies found in 40 Thai novels
during 5 periods (from 1901 to 2012).The result revealed that there were two types of apologizing
patterns found in Thai novels which were 1) direct apologizing by using an explicit expression of
apology with the words “sorry” and “regret”, and 2) indirect apologizing without the words “sorry”
and “regret”, but other expressions for apologizing were used. There were 7 apologizing strategies
in Thai novels which were 1) an explicit expression of apology, 2) giving reasons, 3) confessing,
4) making an excuse, 5) compensating, 6) trying to make the hearer feels better and 7) requesting.
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บทนำ�

การขอโทษเป็ น การใช้ ภ าษาในการแสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยใช้ คำ � พู ด
(Holmes, 1990) นอกจากนั้ น พจนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน2554 (2556 : 171) ได้กล่าวว่าการ
ขอโทษหมายถึง “การขอให้ยกเว้นโทษ”“การใช้เป็นคำ�
สุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินผู้อื่น” ดังนั้นการ
ขอโทษจึงเปรียบเหมือนการแสดงความรับผิดชอบและ
การชดใช้ ค วามผิ ด ของผู้ พู ด ที่ มี ต่ อ ผู้ ฟั ง เพื่ อ ช่ ว ยรั ก ษา
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในสังคม ถึงแม้ว่าการ
ขอโทษไม่ได้ทำ�ให้ความเสียหายหมดไป แต่มีผลด้านจิตใจ
กับผู้ฟังคือทำ�ให้ผู้ฟังรู้สึกหรือรับรู้ว่าผู้กล่าวขอโทษเสียใจ
และสำ�นึกผิดในสิ่งที่ได้ทำ�ลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจ
ในทฤษฎีความสุภาพของ Brown and Levinson
(1987) การขอโทษจัดเป็นวัจนกรรมที่เปรียบเหมือนการ
ชดใช้ ค วามผิ ด ของผู้ พู ด ในขณะเดี ย วกั น การขอโทษก็
ทำ�ให้ผู้ฟังเสียหน้าเพราะเท่ากับผู้พูดยอมรับว่าตนทำ�ผิด
ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ถ้อยคำ�ที่คุกคามหน้าของตนเอง ซึ่ง
จากแนวคิดเรื่อง ความสุภาพต่อตนเอง (self-politeness)
ของ Chen (2001) ที่กล่าวว่าการขอโทษทำ�ให้ผู้พูดรู้สึก
เสียหน้า แต่เพื่อต้องการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้พูดและผู้ฟังให้ดำ�เนินต่อไปได้ ผู้พูดจึงต้องแสดงความ
สุภาพด้วยการกล่าวขอโทษ ซึ่งผู้พูดจะเป็นผู้พิจารณาว่า
จะเลือกใช้การกล่าวขอโทษแบบตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้ฟัง
เข้าใจได้อย่างชัดเจน หรือจะกล่าวขอโทษแบบอ้อมเพื่อให้
ผู้ฟังตีความหมายจากถ้อยคำ�ว่าผู้พูดมีเจตนาที่จะขอโทษ
การศึ ก ษาเรื่ อ งวั จ นกรรมการกล่ า วขอโทษในงานวิ จั ย
ของคนไทย และของต่างชาติส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษา
ในเรื่องความสัมพันธ์ของการใช้กลวิธีการกล่าวขอโทษที่
แปรตามนํ้าหนักความผิด สถานภาพทางสังคม เช่น เพศ
อาชีพ และอายุ ดังงานของทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา (2541)
จรีรัตน์ เพชรรัตนโมรา (2544) อันธิกา ธรรมเนียม (2549)
หรือการศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการกล่าวขอโทษระหว่าง
คนไทยกับคนต่างชาติ เช่นงานของวรวรรณเฟื่องขจรศักดิ์
(2548) งานของ Bergman and Kasper (1991) หรือ
งานของ SongthamaIntachakra(2001) ซึ่งจากการ
สำ � รวจยั ง ไม่ มี ง านวิ จั ย ใดศึ ก ษากลวิ ธี ก ารกล่ า วขอโทษ
ที่ปรากฏในบทสนทนาของตัวละครในนวนิยายไทย ซึ่ง
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ถื อ ว่ า บทสนทนาในนวนิ ย าย หรื อ การใช้ ภ าษาของตั ว
ละครในนวนิยายใช้ภาษาในชีวิตจริงของมนุษย์ ตลอด
จนเหตุการณ์ สถานการณ์ หรือบริบทต่างๆ ในสังคมเป็น
เรื่องราวที่เสมือนจริงมากที่สุด ดังที่รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
(2556 : 9-100) ได้กล่าวไว้ว่า “นวนิยายสามารถสะท้อน
วิถีชีวิตของผู้คนในสังคม เปรียบเสมือนกระจกเงาบาน
ใหญ่ที่สะท้อนให้รู้จักชีวิต รู้จักสังคม รู้จักมนุษย์ ฉะนั้น
นวนิยายย่อมมีสาระและแนวคิดอันดูดซับมาจากสังคม
ทั้งนี้เพราะนวนิยายจะเกิดขึ้นมาตามจินตนาการของผู้
เขียน แม้โครงเรื่องและพฤติกรรมของตัวละครเป็นเรื่อง
ที่ผู้เขียนแต่งขึ้นมาก็ตาม แต่ผู้เขียนก็ได้ถ่ายแบบมาจาก
บุคคลและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมตามช่วงเวลา
ที่เขียน” ดังตัวอย่าง
สถานการณ์: เกรียงกล่าวขอโทษมิกิ (ภรรยา
น้อย) เนื่องจากปาลิกา (บุตรสาวของเกรียง) ทำ�ร้ายร่าง
กายมิกิ
(1) เกรียง : ขอโทษ ผมขอโทษมิกิโธ่! เจ็บมาก
ไหมหือเด็กคนนี้มันทั้งดื้อทั้งไม่มีมารยาทอย่าถือสาเลยนะ
ผมบกพร่องดูแลไม่ดีเอง
(ใต้เงาตะวัน, 2543 : 214)
จากตัวอย่าง (1) จะเห็นว่าแม้ผู้พูดจะไม่ได้ทำ�
ผิดโดยตรง แต่ในสถานภาพความเป็นพ่อที่บุตรสาวของ
ตนกระทำ�ผิด (ทำ�ร้ายร่างกายผู้ฟัง) ผู้เป็นพ่อจึงต้องรับ
ผิดชอบในความผิดนั้นด้วย ซึ่งจะพบว่า ผู้พูดแสดงกลวิธี
การกล่าวขอโทษถึง 5 กลวิธี ได้แก่ 1) การใช้ถ้อยคำ�แสดง
เจตนาขอโทษ ด้วยคำ�ว่า “ขอโทษ” และ “ผมขอโทษ” 2)
กลวิธีการทำ�ให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้นด้วยการแสดงความห่วงใย
จากข้อความ “โธ่ เจ็บมากไหมหือ” 3) กลวิธีการตำ�หนิ
ผู้อื่น จากข้อความ “เด็กคนนี้มันทั้งดื้อทั้งไม่มีมารยาท”
4)กลวิธีการขอร้องให้ผู้ฟังอภัยในความผิด จากข้อความ
“อย่าถือสาเลยนะ” และ5) กลวิธีการยอมรับผิดด้วยการ
ตำ�หนิตนเอง จากข้อความ “ผมบกพร่องดูแลไม่ดีเอง”
สถานการณ์ข้างต้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการ
ศึกษากลวิธีการกล่าวขอโทษในนวนิยายไทยว่ามีการใช้
กลวิ ธี ก ารกล่ า วขอโทษอย่ า งไรในสถานการณ์ ค วามผิ ด
ที่เกิดขึ้นเพื่อนำ�ไปสู่การอธิบายเรื่องการใช้ภาษาในการ
กล่าวขอโทษที่พบในนวนิยายไทย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่ อ วิ เ คราะห์ ก ลวิ ธี ก ารกล่ า วขอโทษใน
นวนิยายไทย

ขอบเขตของการวิจัย

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

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีวิธีการดำ�เนินการวิจัย ดังนี้
1. การรวบรวมข้อมูล ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
หนังสือ วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัจนกรรมการ
กล่าวขอโทษทั้งของไทยและต่างประเทศ
2. การกำ � หนดประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ศึกษาข้อมูลบทสนทนาในนวนิยายเพื่อวิเคราะห์กลวิธีการ
กล่าวขอโทษและแบ่งช่วงสมัยของนวนิยายได้ทั้งหมด 5
ช่วงสมัยตามแนวคิดของ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ (2548 : 1628) และอุดม รุ่งเรืองศรี (2527:67-148) ตามสภาพสังคม
ไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงซึ่งสามารถมองเห็น
พัฒนาการในการนำ�เสนอเนื้อหาในนวนิยายที่สะท้อนให้
เห็นวิถีชีวิต แนวคิด ความเชื่อ หรือสภาพสังคมในแต่ละ
ช่วงเวลาได้อย่างชัดเจน
3. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการ
กล่าวขอโทษพิจารณาจากเงื่อนไขการเกิดที่เหมาะสมของ
วัจนกรรมการขอโทษตามแนวคิดของ Searl (1969) ซึ่ง
กำ�หนดไว้ว่าวัจนกรรมการขอโทษต้องมีลักษณะครบทั้ง
4 ประการ ได้แก่ 1) เงื่อนไขที่เกี่ยวกับเนื้อความ หมาย
ถึง การที่ผู้พูดได้กล่าว หรือกระทำ�บางสิ่งบางอย่างต่อผู้
ฟัง 2) เงื่อนไขปัจจัยพื้นฐาน หมายถึง การที่ผู้พูดเชื่อว่า
ได้แสดงคำ�พูดหรือการกระทำ�ที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ฟัง 3)
เงื่อนไขความจริงใจ หมายถึง การที่ผู้พูดต้องการแสดงให้

ผู้ฟังทราบว่าผู้พูดตระหนักถึงความผิดและยอมรับผิด 4)
เงื่อนไขบอกสาระสำ�คัญ หมายถึง การที่ผู้พูดแสดงความ
รับผิดชอบในคำ�พูดหรือการกระทำ�ที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ฟัง
ด้วยการกล่าวขอโทษ จากเกณฑ์ทั้ง 4 ลักษณะนี้ ผู้วิจัย
จะนำ � ไปใช้ ตั ด สิ น ว่ า ข้ อ ความใดแสดงการกล่ า วขอโทษ
และข้อความใดไม่ใช่การกล่าวขอโทษ ซึ่งในข้อความที่
เข้าเกณฑ์การกล่าวขอโทษ ผู้วิจัยจะพิจารณาต่อไปว่า
ถ้าถ้อยคำ�ใดแสดงคำ�กล่าวขอโทษที่ชัดเจนตามรูปภาษา
เช่น มีคำ�ว่า ขอโทษ ขออภัย เสียใจ จะถือว่าถ้อยคำ�นั้น
เป็นการกล่าวขอโทษแบบตรง และหากถ้อยคำ�ใดปรากฏ
รูปภาษาที่ไม่ชัดเจน ต้องใช้บริบทในการตีความ จะจัดให้
ถ้อยคำ�หรือข้อความนั้นเป็นการกล่าวขอโทษแบบอ้อม
4. สรุปผลและอภิปรายผล
5. นำ�เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย

จากข้ อ ความที่ แ สดงการกล่ า วขอโทษใน
นวนิยาย 5 ช่วงสมัย จำ�นวน 40 เรือ่ ง ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ วัจนกรรม
การกล่าวขอโทษทั้งหมดมาจัดเป็นกลวิธีพบว่า การกล่าว
ขอโทษที่พบในนวนิยายไทยมีทั้งสิ้น 7 กลวิธี ได้แก่
1. การกล่าวแสดงเจตนาขอโทษ
2. การให้เหตุผล
3. การยอมรับผิด
4. การกล่าวแก้ตัว
5. การเสนอชดใช้
6. การทำ�ให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้น
7. การขอร้อง
การกล่ า วขอโทษในแต่ ล ะกลวิ ธี ยั ง สามารถ
จำ�แนกเป็นกลวิธีย่อยได้อีก ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า
บางข้อความมีการสื่อเจตนาที่เหมือนกัน แต่ใช้รูปภาษา
ต่างกัน เช่น การกล่าวคำ�ว่า “ขอโทษ” กับ “เสียใจ” ผู้
พูดมีเจตนาในการกล่าวขอโทษเมื่อทำ�ผิด แต่ใช้ถ้อยคำ�ที่
ต่างกัน ดังตัวอย่าง สถานการณ์มาช้า
(4) ประภา : เสียใจที่มาช้าไป คนขับรถเป็นไข้
(ศัตรูของเจ้าหล่อน, 2514 : 104-105)
(5) เถ้าแก่เพ็กเตียง : ขอโทษ ผมมาช้าไปหน่อย
รถมันติด
(จะเก็บรักไว้มิให้หลุดลอย, 2547 : 80)
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จากตั ว อย่ า ง (4) และ (5) จะเห็ น ว่ า ใน
สถานการณ์เดียวกัน ผู้พูดในตัวอย่าง (4) ใช้การแสดง
เจตนาในขอโทษด้วยคำ�ว่าเสียใจ ส่วนในตัวอย่าง (5) ใช้
คำ�ว่า ขอโทษ โดยทั้งสองตัวอย่างนั้น ได้อธิบายเหตุผล
ประกอบการสื่อเจตนาขอโทษด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
การกล่าวคำ�ขอโทษและการกล่าวคำ�แสดงความเสียใจ
ถือเป็นการกล่าวคำ�เพื่อแสดงเจตนาในการกล่าวขอโทษ
เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างในแง่ที่ว่า เมื่อผู้พูดกล่าวคำ�
ว่าขอโทษ ผู้พูดมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อบอกให้ผู้ฟังรู้ว่าตน
สำ�นึกในความผิดที่ได้ทำ�ต่อผู้ฟัง และต้องการขอโทษ โดย
ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายหลักที่จะบอกว่าตนเสียใจที่ได้กระทำ�
ผิดต่อผู้ฟัง ในขณะที่เมื่อผู้พูดกล่าวคำ�แสดงความเสียใจ
ผู้พูดมีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงการขอโทษและการแสดง
ความรู้สึกเสียใจที่ผู้พูดได้กระทำ�ผิดต่อผู้ฟังไปในคราว
เดียวกัน
ดังนั้น ด้วยกลวิธีการวิเคราะห์เช่นเดียวกันนี้
ผู้วิจัยจึงจำ�แนกกลวิธีการกล่าวขอโทษเป็น 7 กลวิธีใหญ่
14 กลวิธีย่อย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1และขอนำ�เสนอราย
ละเอียดของกลวิธีการกล่าวขอโทษในแต่ละกลวิธี ดังนี้
1. การกล่าวแสดงเจตนาขอโทษการแสดง
วัจนกรรมการขอโทษของกลวิธีนี้ถือเป็นกลวิธีที่สามารถ
สั ง เกตได้ ง่ า ยที่ สุ ด โดยสามารถสั ง เกตได้ จ ากการใช้ รู ป
ภาษาที่บอกอย่างตรงไปตรงมาว่าผู้พูดนั้นกำ�ลังขอโทษผู้
ฟังอยู่โดยผู้พูดจะมีการใช้คำ�ว่าขอโทษ ขอประทานโทษ
โทษที ขออภัย ขอประทานอภัย ซึ่งในภาษาไทยนั้นถือว่า
คำ�เหล่านี้ถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สำ�คัญที่สุดในการสื่อ
เจตนาทีจ่ ะแสดงความขอโทษของคนในสังคมไทย การแสดง
วัจนกรรมการขอโทษกลวิธีนี้ จำ�แนกได้เป็น 3 กลวิธี
ย่อย ดังนี้
1.1 การกล่าวคำ�ขอโทษ จากการศึกษาการใช้
คำ�กล่าวขอโทษในนวนิยายไทยช่วง พ.ศ. 2444–2555
พบว่ า ผู้ พู ด จะใช้ คำ �กล่าวขอโทษ 11 คำ� ได้แ ก่คำ�ว่า
ขอโทษ กราบขอโทษ กราบขอประทานโทษ ประทานโทษ
ขอประทานโทษ รับประทานโทษ ขอรับประทานโทษ
ขออภัย ขอประทานอภัย ขอขมา และโทษที
(6) ชาญเวช : ขอโทษจริงๆ นะครับ เย็นนี้ผม
เผอิญมีธุระด่วนเข้ามา ขอเลิกนัดไปก่อนนะครับ
(ขอยกเลิกนัด)
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(โถงสีเทา, 2554: 589)
(7) สมร : ดิฉันขออภัยค่ะที่ผิดนัดและขอความ
กรุณาผัดอีกสักครั้งเถอะนะคะ
(ผิดนัดชำ�ระค่าเช่าบ้าน)
(โลกสันนิวาส,2548 : 24)
(8) ประสงค์ : รับประทานโทษเป็นความผิดที่
รู้แล้วว่าคุณไม่สบายใจ แต่กลับเอาเรื่องที่ไม่ชอบมาพูดให้
ฟังเสียใจมาก โปรดยกโทษให้ด้วย
(ศัตรูของเจ้าหล่อน, 2514 : 98)
1.2 การกล่าวคำ�แสดงความเสียใจ
การแสดงวัจนกรรมนี้ ผูพ้ ดู ต้องการแสดงเจตนา
ในการขอโทษและสำ�นึกในความผิดที่เกิดขึ้นให้ โดยได้
แสดงความเสียใจกับการกระทำ�ของตน ซึ่งการกระทำ�
นั้นมีเหตุให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟัง หรืออาจทำ�ให้ผู้
ฟังไม่พอใจ ไม่สบายใจ ทำ�ให้ผู้ฟังรู้สึกเสียหน้าผู้พูดจึง
กล่าวคำ�ว่า “เสียใจ” เพื่อให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูดรู้สึกเสียใจ
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
(9) นีลวัจน์ : ดิฉันทำ�ให้คุณภูรีหมดสนุกไปด้วย
เสียใจจริงๆค่ะ
(ทำ�ให้ผู้ฟังไม่สบายใจ)
(ปมพิศวาส, ล.2, 312)
(10) หลวงปราโมทย์ : เสียใจมากที่ทำ�ให้คุณ
โกรธ มีบางที่จะลบล้างได้อย่างไรบ้าง
(ทำ�ให้ผู้ฟังโกรธ)
(ความผิดครั้งแรก, 2505 :107)
ตัวอย่าง (9)และ(10) ผู้พูดกล่าวคำ�ว่า “เสียใจ”
เป็นการแสดงให้ผู้ฟังรับรู้ว่าผู้พูดต้องการขอโทษ และรู้สึก
เสี ย ใจต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น รวมถึ ง แสดงการยอมรั บ
ความผิดที่เกิดขึ้น จะสังเกตุได้ว่า มีการใช้วลีแสดงปริมาณ
“จริงๆ” และ “มาก” เป็นการเพิ่มนํ้าหนักของความเสียใจ
และความต้องการขอโทษต่อผู้ฟังอย่างแท้จริง
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1.3 การขอให้ผู้ฟังยกโทษ
การขอให้ผู้ฟังยกโทษ จัดเป็นการการกล่าว
ถ้อยคำ�แสดงเจตนาในการขอโทษ เนื่องจาก ผู้พูดได้แสดง
การยอมรับผิด และต้องการให้ผู้ฟังไม่ถือสาเอาผิด รวมทั้ง
ขอให้ยกโทษให้กับความผิดที่ผู้พูดได้ละเมิดผู้ฟัง ซึ่งการ
ขอให้ยกโทษ มีความหมายเช่นเดียวกับการขอโทษ
(11) ฉาย : ยกโทษให้พ่อด้วย หนู รีน่า
(ปกปิดความผิด)
(ใต้เงาตะวัน, 2543: 1)
(12) อุดม : ยกโทษให้ฉันเถอะ คุณเล็กฉันทน
ไม่ได้จริงๆ ที่เห็นตาหลวงนั่นกระแซะเข้าไปใกล้เธอตลอด
เวลา
(มีปากเสียงกับผู้ฟังเพราะความหึงหวง)
(ผู้ดี, 2514 : 58 – 59)
ตัวอย่าง (11) และ (12) เมื่อผู้พูดกระทำ�ผิดต่อ
ผู้ฟัง ผู้พูดไม่ได้กล่าวเพียงแค่คำ�ขอโทษ แต่ผู้พูดมีเจตนา
ที่ จ ะเรี ย กร้ องให้ ผู้ ฟั งให้อภัยในความผิด นั้น โดยขอให้
ผู้ฟังยกโทษ หรือให้อภัยในความผิดที่ผู้พูดได้กระทำ�ลง
ไป เป็นที่สังเกตว่า ผู้พูดจะใช้คำ�ว่า “ยกโทษ”แทนคำ�ว่า
“ขอโทษ” หรือ “เสียใจ” ในกรณีที่ผู้พูดตระหรชนักว่าตน
ได้กระทำ�ความผิดที่รุนแรงต่อผู้ฟัง ในกรณี (11) ผู้พูดไป
แอบมีภรรยาน้อย และมีลูกกับภรรยาน้อย โดยปกปิดเรื่อง
นี้กับครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นความผิดรุนแรงทั้งในด้าน
สภาพจิตใจ ศีลธรรม และกฎหมาย เมื่อผู้พูดตระหนักว่า
เป็นความผิดที่รุนแรง ผู้พูดจึงต้องการให้ผู้ฟังยกโทษให้
ตน มากกว่าต้องการกล่าวเพียงคำ�ว่า “ขอโทษ”

2. การให้เหตุผล

การให้เหตุผล คือ กลวิธีที่ผู้พูดใช้ขอโทษ และ
กล่าวชี้แจง หรืออธิบายเหตุผลของการกระทำ�ผิด โดย
ผู้ พู ด มี เจตนาที่ จ ะให้ ข้ อ มู ล หรื อ บอกสาเหตุ ที่ เ กี่ ย วกั บ
ปัจจัยภายนอกที่ทำ�ให้ผู้พูดกระทำ�ผิด และความผิดนั้น
เป็นความผิดที่ผู้พูดไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ผู้พูดจึงพยายาม
แสดงเหตุผลความจำ�เป็นเพื่อเป็นการลดความรับผิดชอบ
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หรือลดนํ้าหนักความผิดที่ได้ล่วงเกินผู้ฟังดังตัวอย่าง
(13) ประดิษฐ์ : กันเสียใจเหลือเกิน ไปรับลื้อที่
สถานีไม่ทัน กันต้องอยู่เสียที่โรงเรียนจนเย็น พอไปถึงเขา
ก็บอกว่ารถมาถึงเสียนานแล้ว
(ละครแห่งชีวิต, 2545,2546 : 270)
(14) สุนัย : ขอโทษเถอะจวน ฉันกำ�ลังเครียด
และไม่อยากเห็นหน้าใครเลยสักคนเดียว
(ความคิดคำ�นึง, 2546 : 202)
ตัวอย่าง (13) และ (14) ผู้พูดกล่าวแสดงเจตนา
ในการขอโทษ โดยกล่าวคำ�ว่า “ขอโทษ” และ “เสียใจ”
และตามด้วยการอธิบายเหตุผลของการกระทำ�ผิด เพื่อ
แสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูดไม่ได้ตั้งใจที่จะทำ�ผิดต่อผู้ฟัง แต่
ผู้พูดมีเหตุผล หรือความจำ�เป็นมาเป็นตัวกำ�หนดให้ผู้พูด
ทำ�ผิดต่อผู้ฟังอย่างไม่ตั้งใจ
3. การยอมรับผิด
การแสดงวัจนกรรมการขอโทษด้วยกลวิธีนี้ผู้
พูดจะใช้รูปภาษาเพื่อสื่อความหมายเพื่อบอกให้ผู้ฟังรู้ว่า
ว่าตนคือผู้กระทำ�ความผิดเป็นเหตุที่ทำ�ให้ผู้ฟังได้รับความ
เสียหายซึ่งอาจจะเสียหายทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน
และกล่าวเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นลักษณะเด่นของการแสดงวัจนกรรมการขอโทษด้วย
กลวิธีนี้คือผู้พูดจะกล่าวถึงการกระทำ�ซึ่งเป็นความผิดของ
ตนการแสดงวัจนกรรมการขอโทษนี้ จำ�แนกเป็น 5 กลวิธี
ย่อย ได้แก่การตำ�หนิตนเองการกล่าวโทษตนเอง การบอก
ว่าผู้พูดทำ�ผิด การแสดงความรู้สึกผิดหรือสำ�นึกในความ
ผิดและการขอรับโทษ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การตำ�หนิตนเอง
การแสดงวั จ นกรรมการขอโทษด้ ว ยกลวิ ธี นี้
ผู้ พู ด จะใช้ รู ป การใช้ ภ าษาเพื่ อ กล่ า วตำ � หนิ ใ นการกระ
ทำ�ความผิดของตนเองหรือกล่าวในเชิงลงโทษตนเองเพื่อ
แสดงให้เห็นว่าข้อบกพร่องดังกล่าวเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้เกิด
ความผิดพลาดจนนำ�ไปสู่การกระทำ�ความผิดนอกจากนั้น
ผู้พูดอาจตำ�หนิตนเองโดยไม่ได้กล่าวถึงข้อบกพร่องของ
ตน แต่กล่าวเป็นเชิงตัดสินลงโทษตนเองว่าเป็นผู้กระทำ�
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ผิด หรือเป็นคนไม่ดีที่กระทำ�ผิดจนทำ�ให้ผู้ฟังได้รับความ
เสียหายดังตัวอย่าง
(15) เสาวรีย์ : เราเสียใจจังที่เกิดเรื่อง เรามัน
หูเบาไปหน่อย ตัวอย่าโกรธเราเลยนะ
(ให้ข่าวทำ�ลายชื่อเสียง)
(นางเอก, ล.2, 2552 : 415)
(16) นักศึกษา : ผมขอโทษครับ ผมขอโทษ
อาจารย์เก๋งสั่งให้ผมมาหยิบตะปูครับ พอดีภาพที่แขวน
มันหลุด เกรงมันจะหล่นใส่แขกผมเลยรีบไปหน่อยครับ
(เหยียบเท้า)
(นิยายในสายหมอก, 2553 : 291)
ตั ว อย่ า ง (15) และ (16) ผู้ พู ด กล่ า วตำ � หนิ
ถึงพฤติกรรมของตนเองที่ส่งผลให้มีความผิดพลาดเกิด
ขึ้น จนเป็นเหตุให้ผู้ฟังไม่พอใจ หรือเกิดผลเสียต่อผู้ฟัง
อย่างไรก็ดีจะสังเกตได้ว่า ผู้พูดใช้วลี “….ไปหน่อย”ต่อ
ท้ายคำ�กริยาที่แสดงถึงพฤติกรรมของผู้พูดที่ทำ�ให้ผู้ฟัง
เสียหาย เพื่อแสดงถึงการลดระดับความรุนแรงของการ
กระทำ�ความผิดของผู้พูด
3.2 การกล่าวโทษตนเอง
การแสดงวัจนกรรมนี้ผู้พูดจะใช้รูปการใช้ภาษา
ที่กล่าวในเชิงลงโทษตนเองว่าความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเกิด
การกระทำ�ที่ผิดพลาดของตน ซึ่งนำ�ไปสู่ความเสียหาย
ต่อผู้ฟังผู้พูดจะใช้ถ้อยคำ�เชิงตัดสินลงโทษตนเองว่าเป็น
ผู้กระทำ�ผิด หรือเป็นคนไม่ดีที่กระทำ�ผิดจนทำ�ให้ผู้ฟังได้
รับความเสียหาย ดังตัวอย่าง
(17) เชิด : เสียใจที่เล่นสนุกมากเกินไป
จนทำ�ให้ฉวีโกรธ
(ทำ�ให้ผู้ฟังโกรธ)
(โลกละคร : 505)
(18) แม่ของหนึง่ : แม่ขอโทษ แม่ขอโทษทีท่ �ำ ให้
ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างนี้ แม่ตัดสินใจผิดตั้งแต่แรก
(ทำ�ให้ชีวิตครอบครัวไม่สมบูรณ์)
(ซอย3สยามสแควร, 2549 : 368)

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

ตัวอย่าง (17)และ(18) ผู้พูดกล่าวโทษตัวเอง
โดยพู ด ถึ ง ความผิ ด พลาดที่ ต นเป็ น ผู้ ก ระทำ � ทำ � ให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่อผูฟ้ งั กลวิธนี ีแ้ ตกต่างจากกลวิธกี ารตำ�หนิ
ตนเองตรงที่ผู้พูดจะกล่าวถึงข้อบกพร่องของตน และข้อ
บกพร่องนั้นเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้ผู้พูดกระทำ�ผิด
3.3 การบอกว่าผู้พูดทำ�ผิด
การกล่าวขอโทษด้วยกลวิธีนี้ ผู้พูดจะพูดถึง
การกระทำ�ที่เป็นความผิดของตนเอง อาจใช้รูปประโยคที่
ประกอบด้วยประธานบุรุษที่ 1 หรืออาจละประธานบุรุษ
ที่1 แต่ผู้ฟังจะสามารถตีความได้ว่า ผู้พูดกำ�ลังบอกผู้ฟัง
ว่าตนเป็นผู้กระทำ�ผิด ตามด้วยการกล่าวถึงความผิดที่ได้
ทำ�ดังตัวอย่าง
(19) หลวงปราโมทย์ : ผมยอมสารภาพว่าผม
ได้ทำ�ผิดไปแล้ว แต่เป็นความผิดของหนุ่มที่คึกคะนอง ทำ�
อะไรเอาแต่ได้ ไม่ได้ตรองถึงหน้าถึงหลัง
(ปิดบังความจริงเรื่องมีภรรยาแล้ว)
(ความผิดครั้งแรก : 115-116)
(20) ทิวสัก : ผมอยากขอโทษคุณดา ถ้าเรื่อง
ทั้งหมดทำ�ให้คุณดาไม่พอใจ ผมเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้ ร่วม
ปกปิดความจริง ซึ่งไม่ควรทำ�เลย
(ปิดบังความจริงเพื่อผลประโยชน์)
(นิยายในสายหมอก, 2553 : 324)
ตัวอย่าง (19) และ (20) ผูพ้ ดู จะกล่าวยอมรับว่า
ตนเองเป็นผู้กระทำ�ผิด จะสังเกตได้ว่าผู้พูดจะใช้สรรพนาม
ผม ซึ่งเป็นสรรพนามบุรุษที่1 ซึ่งหมายถึงการกล่าวว่าตัวผู้
พูดเองเป็นผู้กระทำ�ผิด
3.4 การแสดงความรูส้ กึ ผิดหรือสำ�นึกในความผิด
การแสดงวัจนกรรมการขอโทษกลวิธีนี้ ผู้พูด
จะใช้คำ�กล่าวที่แสดงความรู้สึกของตนเกี่ยวกับการกระ
ทำ�ของตนที่ทำ�ให้ผู้ฟังได้รับความเสียหาย ทำ�ให้ผู้พูดรู้สึก
ผิดต่อผู้ฟัง การใช้กลวิธีแสดงความรู้สึกผิดของผู้พูด ดัง
ตัวอย่าง
(21) โยชน์ : ผมได้สำ�นึกในความผิดที่ทำ�ไปแล้ว
จึงมากราบเท้าขอสารภาพผิด

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

(ทำ�ให้วงศ์ตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียง)
(โลกละคร, 2507 : 86)
(22) โยชน์ : ผมเป็นลูกอกตัญญู รู้สึกตัวผิด จึง
มากราบแทบเท้าสารภาพโทษ
(ทำ�ให้วงศ์ตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียง)
(โลกละคร, 2507 : 87)
3.5 การขอรับโทษ
การกล่าวขอโทษด้วยกลวิธีนี้ ผู้พูดจะพูดถึง
การกระทำ�ที่เป็นความผิดของตนเอง อาจใช้รูปประโยค
ที่ประกอบด้วยประธานบุรุษที่ 1 หรืออาจละประธาน
บุรุษที่1 แต่ผู้ฟังจะสามารถตีความได้ว่า ผู้พูดกำ�ลังบอก
ผู้ฟังว่าตนเป็นผู้กระทำ�ผิดแล้วจึงตามด้วยการกล่าวเพื่อ
แสดงความรับผิดชอบในการทำ�ผิดของตน ด้วยการขอรับ
โทษจากการทำ�ผิดนั้น โดยอาจให้ผู้ฟังเป็นผู้ตัดสิน หรือผู้
พูดอาจจะระบุถึงโทษที่ตนเองควรได้รับจากการทำ�ผิดนั้น
ดังตัวอย่าง
(23) รัญจวน : คุณตาจะลงโทษหนูอย่างไรหนู
ยอมรับทั้งนั้น ที่อาจเอื้อมเข้ามาอ่านต้นฉบับเรื่องนี้ของ
คุณตาเข้า ทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจอะไร นอกจากถือวิสาสะเห็น
ว่าคุณตารักใคร่เอ็นดู
(ละเมิดสิทธิ)
(เมืองนิมิต, 2507: 127)
ตัวอย่าง (22) ผู้พูดกล่าวขอโทษแบบอ้อม คือ
ไม่มีการกล่าวคำ�ว่า “ขอโทษ” หรือ “เสียใจ” แต่ผู้พูดใช้
การกล่าวยอมรับผิด และการยอมรับการลงโทษจากผู้ฟัง
ซึ่งถือเป็นการกล่าวขอโทษทางอ้อม เนื่องจากการยอมรับ
ผิดและการยอมรับโทษเป็นการแสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูด
ตระหนักถึงความผิดที่ได้ทำ� และความผิดนั้นเป็นความ
ผิดที่มากกว่าแค่การกล่าวเพียงคำ�ว่า “ขอโทษ”และจะ
ทำ�ให้ความผิดนัน้ หายไปจนผูฟ้ งั สามารถให้อภัยได้ดงั นัน้ ผู้
พูดจึงเลือกใช้การกล่าวขอรับโทษ เพื่อให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูด
รับผิดชอบในความผิดของตนโดยการยอมรับโทษตามแต่
ที่ผู้ฟังต้องการ
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4. การกล่าวแก้ตัว
การแสดงวัจนกรรมการขอโทษกลวิธีนี้ ผู้พูด
จะพยายามใช้คำ�พูดที่ปกป้องตัวเอง ถึงแม้จะรู้ดีว่าเป็น
ผู้ ก ระทำ � ผิ ด โดยหาเหตุ ผ ลมาสนั บ สนุ น ความคิ ด ที่ ว่ า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นความผิดของตนแต่ผู้เดียว
หรือความผิดที่เกิดขึ้นผู้พูดไม่ได้มีเจตนาในการทำ�ผิด ผู้
พูดได้ทำ�ผิดอาจเกิดจากเหตุผลความจำ�เป็น หรือความ
ไม่รู้ เพื่อเป็นการลดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้น จำ�แนกกลวิธีการกล่าวแก้ตัวออกเป็น 4 กลวิธีย่อย
ได้แก่ กล่าวโทษผู้อื่นหรือสิ่งอื่น การกล่าวว่าผู้พูดไม่มี
เจตนาทำ�ผิด การอ้างว่าไม่รู้ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือ
สิ่งที่ผู้พูดจะคาดการณ์และการอ้างถึงเหตุความจำ�เป็น มี
รายละเอียดดังนี้
4.1 การกล่าวโทษผู้อื่นหรือสิ่งอื่น
ลั ก ษณะสำ � คั ญ ของการแสดงวั จ นกรรมการ
ขอโทษกลวิธีนี้คือ ผู้พูดจะใช้คำ�พูดที่ทำ�ให้ผู้ฟังคล้อยตาม
ว่าความผิดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากผู้พูดโดยตรง แต่เกิด
จากบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นว่าเป็นต้นเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิด
เหตุการณ์ที่ทำ�ให้ผู้ฟังได้รับความเสียหายดังตัวอย่าง
(24) สุดจิตต์ : พี่ขอโทษที่ปิดบังเรื่องนี้ไว้นาน
แล้ว เมื่อกลับจากยุโรปใหม่ๆ คุณพ่อท่านบังคับให้พี่ทำ�
บัญชีโกงเงินหลวงสามหมื่นเศษ
(ปกปิดความจริง)
(บุรุษอาธรรม์, 2522: 23)
(25) คุณพระ : พ่อขอโทษลูกมาด้วย เพราะมัน
เป็นการเผอิญเหลือเกินที่บุรุษไปรษณีย์นำ�จดหมายของ
ลูกที่จ่าหน้าซองถึงแม่มาส่งให้กับพ่อ
(ละเมิดสิทธิ์)
(ความคิดคำ�นึง, 2546 : 149)
ตัวอย่าง (24) และ (25) ผู้พูดกล่าวขอโทษแบบ
ตรง โดยมีคำ�ว่า “ขอโทษ” และให้เหตุผลของการกระทำ�
ผิดว่าไม่ได้เกิดจากผู้พูดโดยตรง และได้กล่าวโทษผู้อื่น
หรื อ สิ่ ง อื่ น ว่ า เป็ น สาเหตุ ใ ห้ ผู้ พู ด ต้ อ งกระทำ � ผิ ด ต่ อ ผู้ ฟั ง
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อย่างไม่ได้ตั้งใจ
4.2 การกล่าวว่าผู้พูดไม่มีเจตนาทำ�ผิด
การแสดงวั จ นกรรมการขอโทษกลวิ ธี นี้ มี
ลักษณะเด่น คือ ผู้พูดจะพยายามแสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้
พูดไม่ตั้งใจให้เหตุการณ์ที่เป็นความผิดนั้นๆเกิดขึ้น โดย
คาดหวังให้ผู้ฟังเชื่อว่าความผิดที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย
หรื อ เกิ ด จากความพลั้งเผลอของผู้พูด มากกว่าเป็น การ
จงใจกลั่นแกล้งทำ�ให้ผู้ฟังได้รับความเสียหาย หรือเกิดจาก
ความปรารถนาดีที่ผู้พูดมีต่อผู้ฟัง ดังนั้นจึงพบว่าผู้พูดมัก
ใช้การแสดงวัจนกรรมการขอโทษกลวิธีนี้เมื่อกระทำ�ผิด
โดยไม่ตั้งใจดังตัวอย่าง
มยุรีแสดงการไม่พอใจและกล่าวต่อว่าที่ลออ
ล่วงเกินเธอด้วยการใช้แขนซ้ายโอบรอบกายเธอ ลออจึง
ได้กล่าวขอโทษมยุรี
(26) ลออ : ขอโทษมยุรี ฉันไม่ได้ตั้งใจทำ�ให้เธอ
โกรธ เป็นความจริงฉันไม่เคยทำ�เช่นนั้นมิใช่รึ
(ศัตรูของเจ้าหล่อน, 2520: 185)
(27) พนักงานเสิร์ฟ : ได้โปรดเถอะค่ะ หนู
ขอโทษ หนูไม่ได้ตั้งใจ
(ทำ�กาแฟหกใส่ลูกค้า)
(นิยายในสายหมอก, 2553 : 13)
ตัวอย่าง (26) และ(27) ผู้พูดกล่าวขอโทษแบบ
ตรง ด้วยการใช้คำ�ว่า “ขอโทษ” และกล่าวแก้ตัวกับผู้ฟัง
ว่าความผิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดที่ผู้พูดไม่ได้ตั้งใจที่จะ
ทำ�ให้ผู้ฟังเดือดร้อนหรือเสียหาย การใช้กลวิธีการกล่าว
แก้ตัวว่าผู้พูดไม่มีเจตนาทำ�ผิด ผู้พูดคาดหวังว่าจะช่วย
ทำ�ให้ความผิดของตนลดน้อยลง และผู้ฟังจะให้อภัยใน
ความผิดนั้น
5. การเสนอชดใช้
การเสนอชดใช้ หมายถึง การกล่าวเพื่อแสดงให้
ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูดมีความตั้งใจที่จะกระทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
แก่ผู้ฟังเพื่อเป็นการชดใช้ให้กับความผิดที่ตนเองได้กระทำ�
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ต่อผู้ฟังลักษณะเด่นของการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ
กลวิธีนี้ ผู้พูดจะใช้คำ�พูดแสดงให้ผู้ฟังรู้ว่าผู้พูดมีความ
ตั้งใจที่จะกระทำ�สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้กับเพื่อฟังเพื่อเป็นการ
ชดเชยความผิดซึ่งตนเป็นผู้กระทำ�และผู้พูดพร้อมที่จะ
ชดเชยความผิดที่เกิดขึ้นนั้นโดยส่วนมากจะมีคำ�ที่บอกถึง
สิ่งที่ผู้พูดจะใช้เพื่อนำ�มาชดเชยความผิดที่ตนกระทำ�
หลวงปราโมทย์ เข้ า ใจว่ า วไลไม่ พ อใจตนหลั ง
จากหลวงปราโมทย์สารภาพรักวไลในครั้งก่อน เมื่อพบ
กันอีกครั้งในงานเลี้ยง หลวงปราโมทย์จึงหาทางปรับความ
เข้าใจกับวไล โดยเขากล่าวกับวไลว่า
(28) หลวงปราโมทย์ : เสียใจมากที่ทำ�ให้คุณ
โกรธ มีบางที่จะลบล้างได้อย่างไรบ้างผมเต็มใจที่จะทำ�
เพื่อไถ่โทษของตนเอง
(ความผิดครั้งแรก, 2505: 107)
ตัวอย่าง (28) ผู้พูดการใช้การกล่าวขอโทษแบบ
ตรง ด้วยการใช้คำ�ว่า “เสียใจ” เพื่อแสดงการขอโทษและ
ให้ผูฟ้ งั ทราบว่าผูพ้ ดู รูส้ กึ เสียใจในการกระทำ�ของตนทีเ่ ป็น
เหตุให้ผู้ฟังไม่พอใจ อีกทั้งผู้พูดยังต้องการแสดงความรับ
ผิดชอบด้วยการเสนอชดใช้ด้วยการทำ�บางสิ่งบางอย่าง
ตามแต่ที่ผู้ฟังจะกำ�หนด เพื่อลบล้างความผิดของผู้พูด
6. การทำ�ให้คนฟังรู้สึกดีขึ้น
การแสดงวัจนกรรมการขอโทษ กลวิธีนี้ผู้พูด
จะมุ่ ง ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ผู้ ฟั ง โดยพยายามแสดงให้ ผู้ ฟั ง
เห็นว่าผู้ฟังเป็นบุคคลที่มีความสำ�คัญกับผู้พูดและผู้พูด
เองก็เข้าใจความรู้สึกของผู้ฟังในฐานะของผู้เสียหายว่า
เป็นอย่างไร รวมถึงการพยายามใช้คำ�พูดเพื่อให้ผู้ฟังรู้สึก
ดีขึ้น และยอมให้อภัยกับความผิดที่ผู้พูดได้กระทำ�ลงไป
ซึ่งกลวิธีการพยายามทำ�ให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้น จำ�แนกได้เป็น 3
กลวิธีย่อย ได้แก่ การแสดงความห่วงใย การแสดงความ
ปรารถนาดีต่อผู้ฟังและการสัญญาว่าความผิดเช่นนี้จะไม่
เกิดขึ้นอีก
6.1การแสดงความห่วงใย
ลักษณะเด่นของการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ
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กลวิธีนี้คือ ผู้พูดจะใช้ถ้อยคำ�ที่แสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูดให้
ความสำ�คัญ และคำ�นึงถึงความรู้สึกของผู้ฟังในฐานะผู้ได้
รับความเสียหายว่าเป็นอย่างไร หรือรู้สึกเช่นไร โดยพูดถึง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ฟังซึ่งเกิดมาจากการกระทำ�
ของผู้พูด
เรหิวไหม

(29) วิวัฒน์ : ผมมาช้าไปนิดนึง ขอโทษด้วย
(มาช้า)
(บ่วงกรรม, 2517 : 528)

(30) วิทู : โถ ยายจั่น ยังเจ็บแผลอยู่หรือเปล่า
จ๊ะ น้าขอโทษจริงๆนะ ไปให้หมอดูแผลให้สักหน่อยดีมั้ย
(ทำ�ร้ายร่างกาย)
(www.คุณย่า.com, 2544 : 726)
ตั ว อย่ าง (29) และ (30) ผู้พูด ใช้ก ารกล่าว
ขอโทษแบบตรง คือ มีการใช้คำ�ว่า “ขอโทษ” และเพื่อให้
ผู้ฟังรับรู้ว่า นอกจากผู้พูดตระหนักว่าตนได้ทำ�ความผิดต่อ
ผู้ฟังแล้ว ผู้พูดยังแสดงความห่วงใยผู้ฟังอันเป็นการแสดง
ให้เห็นว่าผู้พูดให้ความสำ�คัญต่อผู้ฟัง
6.2 การสัญญาว่าความผิดเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
การสั ญ ญาว่ า ความผิ ด เช่ น นี้ จ ะไม่ เ กิ ด ขึ้ น อี
ลักษณะที่สำ�คัญของการแสดงวัจนกรรมการขอโทษกลวิธี
นี้คือ ผู้พูดจะใช้ถ้อยคำ�ที่แสดงให้ผู้ฟังเห็นว่า ผู้พูดรับรู้ว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของตนเอง และพร้อมที่
จะปรับปรุงแก้ไขการกระทำ�ดังกล่าวให้ดีขึ้นในอนาคตอัน
ใกล้นี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ฟังได้รับความเสียหายจากการก
ระทำ�ผิดในลักษณะเดิมของผู้พูด ดังตัวอย่าง

ไปนี้ก้อยจะไม่ทำ�แบบนี้อีกแล้วค่ะ

(หนีเที่ยว)
(ซอย3สยามสแควร์, 2549 : 177)

ตัวอย่าง (31)และ (32) ผูพ้ ดู ใช้การกล่าวขอโทษ
แบบตรง โดยมีคำ�ว่า “ขอโทษ” เพื่อเป็นการแสดงการ
ยอมรับผิด รวมทั้งต้องการให้ผู้ฟังเชื่อมั่นว่าผู้พูดจะไม่
ทำ�ความผิดแบบเดิมซํ้าอีก ผู้พูดจึงใช้กลวิธีการขอโทษ
ด้วยการให้สัญญากับผู้ฟังว่าในอนาคตผู้พูดจะไม่ทำ�ความ
ผิดเช่นนี้อีก
7. การขอร้อง
การแสดงวัจนกรรมการขอโทษกลวิธีนี้ ผู้พูดมี
จุดมุ่งหมาย ที่จะเรียกร้องให้ผู้ฟัง เข้าใจ เห็นใจ และไม่
โกรธหากผู้พูดทำ�อะไรให้ผู้ฟังไม่พอใจ หรือผู้พูดกระทำ�ให้
ผู้ฟังเกิดความเสียหาย การใช้กลวิธีนี้ยังแสดงให้ผู้ฟังเห็น
ว่าผู้พูดให้ความสำ�คัญกับผู้ฟัง และต้องการรักษาความ
สัมพันธ์อันดีกับผู้ฟังไว้ต่อไป การขอร้องผู้ฟัง จำ�แนกเป็น
กลวิธีย่อยได้ 2 กลวิธี ได้แก่ การขอให้ผู้ฟังลืมความผิด
ของผู้พูด และการขอความเห็นใจ
7.1 การขอให้ผู้ฟังลืมความผิดของผู้พูด
ลักษณะเด่นของการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ
กลวิธีนี้คือ ผู้พูดจะใช้ถ้อยคำ�ที่แสดงการขอร้องให้ผู้ฟังลืม
ความผิดที่ผู้พูดได้กระทำ�ต่อผู้ฟัง เพื่อมุ่งหวังให้ผู้ฟังยก
โทษให้กับความผิดที่ผู้พูดได้กระทำ�ไว้ดังตัวอย่าง
(33) เจตต์ : ผมไม่ได้ตั้งใจ ผมขอโทษ ลืมมัน
เสียเถอะนะครับดา
(นอกใจ)
(นิยายในสายหมอก, 2553 : 78)

(31) เรวดี : เรไม่ได้ตั้งใจ ขอโทษค่ะ เรสัญญา
ว่าจะไม่เป็นอย่างนี้อีก
(มีปากเสียงเรื่องหึงหวง)
(บ่วงกรรม, 2517: 206)

(34) หมอรัฐ : ลืมมันเสียเถิดปัทมาปัทมาต้อง
ให้อภัยผัวของคุณ
(นอกใจ)
(ขอจำ�จนวันตาย, ล.2, 2520 : 583 – 584)

(32) ก้อย : ก้อยเสียใจ ก้อยขอโทษค่ะแม่ ต่อ

ตัวอย่าง (34) และ (35) ผู้พูดตระหนักดีว่า
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ตนเองได้กระทำ�ผิดต่อผู้ฟัง และความผิดนั้นถือเป็นความ
ผิดที่รุนแรง ยากต่อการให้อภัย ผู้พูดจึงใช้กลวิธีขอให้ผู้ฟัง
ลืมความผิดที่ผู้พูดได้กระทำ�ต่อผู้ฟัง เพื่อไม่ให้ผู้ฟังระลึก
ถึงความผิดที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจของผู้ฟังอย่าง
รุนแรงได้
7.2 การขอความเห็นใจ
ลักษณะเด่นของการแสดงวัจนกรรมการขอโทษ
กลวิธีนี้ คือการที่ผู้พูดแสดงการกล่าวขอร้องเพื่อให้ผู้ฟัง
เห็นใจตน หรือเข้าใจตน เพื่อไม่ให้ผู้ฟังโกรธหรือไม่พอใจ
ในการกระทำ�ของผู้พูด การใช้กลวิธีนี้แสดงให้เห็นว่าผู้พูด
ให้ความสำ�คัญกับผู้ฟัง และต้องการเรียกร้องความเห็นใจ
จากผู้ฟัง เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้พูดและผู้
ฟังต่อไป ดังตัวอย่าง
(35) ป้าตาด :เห็นแก่อิฉันเถิดเจ้าค่ะคุณ นึกว่า
สงสารกรุณา อีเด็กคนนีส้ ติมนั ไม่ใคร่ดจี ะบ้าๆ บอๆ มานาน
แล้ว

กลวิธีการกล่าวขอโทษ
1. การกล่าวคำ�แสดงเจตนาในการขอโทษ
				
				
2. การให้เหตุผล
3. การยอมรับผิด
				
				
				
				
4. การกล่าวแก้ตัว
				
5. การเสนอชดใช้
6. การทำ�ให้คนฟังรู้สึกดีขึ้น
				
7. การขอร้อง
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(ขอโทษลูกค้าที่ไม่ได้รับการบริการที่พึงพอใจ)
(หญิงคนชั่ว, 2531: 92 – 93)
ตัวอย่าง (35) ผู้พูดกล่าวขอโทษแบบอ้อม คือ
ไม่มีการกล่าวคำ�ว่า “ขอโทษ” หรือ “เสียใจ”แต่เป็นการ
ใช้คำ�กล่าวที่ยอมลดตนเป็นผู้ด้อยกว่าผู้ฟัง ขอความเห็นใจ
ให้ผู้ฟังเมตตาสงสาร ในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าผู้พูดไม่ใช่ผู้
กระทำ�ผิดโดยตรง แต่ผู้พูดต้องแสดงความรับผิดชอบใน
ฐานะที่ผู้พูดเป็นนายจ้าง (ผู้กระทำ�ผิดเป็นลูกจ้าง) และ
กล่าวถึงข้อบกพร่องของผู้กระทำ�ผิด เพื่อให้ผู้ฟังเห็นใจ
และยอมยกโทษให้

สรุปผลการวิจัย

งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การกล่ า วขอโทษใน
นวนิยายไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการกล่าว
ขอโทษที่พบในนวนิยายไทยจำ�นวน 40 เรื่อง จำ�แนกเป็น
กลวิธีการกล่าวขอโทษได้ทั้งสิ้น 7 กลวิธีใหญ่ 14 กลวิธี
ย่อย ดังนี้
กลวิธีการกล่าวขอโทษย่อย
1.1 การกล่าวคำ�ว่า “ขอโทษ”
1.2 การกล่าวคำ�ว่า “เสียใจ”
1.3 การขอให้ผู้ฟังยกโทษให้
3.1 การตำ�หนิตนเอง
3.2 การกล่าวโทษตนเอง
3.3 การบอกว่าผู้พูดทำ�ผิด
3.4 การแสดงความรู้สึกผิดหรือสำ�นึกในความผิด
3.5 การขอรับโทษ
4.1 การกล่าวโทษผู้อื่นหรือสิ่งอื่น
4.2 การกล่าวว่าผู้พูดไม่มีเจตนาทำ�ผิด
6.1 การแสดงความห่วงใย
6.2 การให้สัญญาว่าความผิดเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
7.1 การขอให้ผู้ฟังลืมความผิดของผู้พูด
7.2 การขอความเห็นใจ
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การใช้กลวิธีการกล่าวขอโทษแบบตรง ผู้พูดจะ
ใช้คำ�กล่าวขอโทษมากกว่าการแสดงความเสียใจ เนื่องจาก
ผู้พูดทราบดีว่าเมื่อผู้พูดกระทำ�ผิด ผู้ฟังต้องการให้ผู้พูด
ยอมรั บ ความผิ ด ด้ ว ยการกล่ า วคำ � ขอโทษมากกว่ า การ
กล่าวคำ�ว่าเสียใจ เพราะผู้ฟังอาจตีความได้ว่าการกล่าว
คำ�ว่าเสียใจ ผู้พูดเพียงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น หรือเสียใจในความผิดที่ตนกระทำ�ต่อผู้ฟังเท่านั้น
ซึ่งแตกต่างจากการกล่าวคำ�ว่าขอโทษที่ผู้พูดแสดงเจตนา
ยอมรับผิดอย่างเปิดเผย
ส่ ว นกลวิ ธี ก ารให้ เ หตุ ผ ลจะพบมากเมื่ อ ผู้ พู ด
ทำ�ความผิดต่อผู้ฟังที่มีความสนิทสนมกับผู้พูดเป็นอย่าง
มาก เช่น คู่รัก สามีภรรยา บุคคลในครอบครัว เพื่อน และ
มักเป็นความผิดในลักษณะที่ทำ�ร้ายความรู้สึกของผู้ฟัง ใน
ขณะเดียวกันการอธิบายเหตุผลจะพบการใช้น้อยลงเมื่อผู้
พูดทำ�ความผิดทีไ่ ม่รนุ แรงกับผูฟ้ งั ทีม่ คี วามสนิทสนมกันน้อย
หรือไม่สนิทสนม
สำ�หรับกลวิธีการยอมรับผิด ผู้พูดจะใช้กลวิธี
การบอกว่าตนเป็นผู้กระทำ�ผิดมากกว่ากลวิธีอื่น เนื่องจาก
ผู้พูดตระหนักว่าการกระทำ�ผิดของตนคุกคามหน้าของผู้
ฟังมาก ดังนั้นผู้พูดจะพยายามชดเชยการกระทำ�ผิดด้วย
การทำ�ลายหน้าของตนเองด้วยการกล่าวยอมรับว่าผู้พูด
ทำ�ความผิด หรือการกล่าวโทษตนเอง เป็นการตัดสิน
เชิงลงโทษว่าตนเองเป็นคนไม่ดี หรือการตำ�หนิตนเองที่
แสดงให้เห็นว่าผู้พูดยอมรับในข้อบกพร่องของตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของBrown and Levinson ที่ว่า
เมื่อผู้พูดคำ�นึงถึงหน้าผู้ฟังมาก ผู้พูดจะแสดงความสุภาพ
มาก แต่ถ้าคำ�นึงถึงหน้าผู้ฟังน้อย ผู้พูดจะแสดงความ
สุภาพน้อย ดังนั้นการที่ผู้พูดยอมทำ�ลายหน้าของตนเอง
เพื่อรักษาหน้าของผู้ฟังด้วยการยอมรับผิด จึงถือว่าผู้พูด
แสดงความสุภาพต่อผู้ฟังเป็นอย่างมาก
ส่ ว นในกลวิ ธี ก ารกล่ า วแก้ ตั ว จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผู้พูดจะใช้กลวิธีการกล่าวแก้ตัวใน
สถานการณ์ความผิดในระดับน้อย ปานกลาง หรือรุนแรง
และใช้กับผู้ฟังที่มีความสนิทสนม และไม่สนิทสนม ทั้งนี้ผู้
พูดมีจุดประสงค์เพื่อให้ตนเองพ้นผิด และเพื่อให้ผู้ฟังเห็น
ว่าความผิดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากผู้พูดโดยตรง เช่น การ
กล่าวโทษผูอ้ นื่ หรือสิง่ อืน่ การกล่าวว่าผูพ้ ดู ไม่มเี จตนาทำ�ผิด
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เพื่อเป็นการลดความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้น
กลวิธีเสนอชดใช้ พบว่าผู้พูดใช้กลวิธีเสนอชดใช้
แบบไม่เจาะจงในสถานการณ์ความผิดที่ค่อนข้างรุนแรง
เช่น การนอกใจ การผิดสัญญา เนื่องมาจากผู้พูดตระหนัก
ดีว่าผู้พูดกระทำ�ความผิดมาก จึงคิดว่าไม่สมควรที่ผู้พูดจะ
เป็นฝ่ายเสนอสิ่งที่จะชดใช้ให้ผู้ฟัง แต่ความผิดนี้ ผู้ฟังควร
ที่จะเรียกร้องให้ผู้พูดชดใช้ในสิ่งที่ผู้ฟังต้องการมากกว่า
เพื่อลบล้างความผิดของผู้พูด
กลวิธีการทำ�ให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้น พบว่า ผู้พูดจะใช้
กลวิธีนี้กับผู้ฟังที่มีความสนิทสนมกันมาก เช่น คู่รัก สามี
ภรรยา บุคคลในครอบครัวเนื่องจากผู้พูดต้องการแสดงให้
ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูดรับรู้ และเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ฟังด้วย
การแสดงความห่วงใย หรือการให้สัญญาว่าความผิดเช่นนี้
จะไม่เกิดขึ้นอีก ซึ่งถึงแม้ว่ากลวิธีการสัญญาว่าผู้พูดจะไม่
ทำ�ผิดอีก จะมีลักษณะคล้ายกับวัจนกรรมสัญญามากกว่า
วัจนกรรมการขอโทษ แต่การที่ผู้พูดใช้ถ้อยคำ�สัญญาว่า
จะไม่ทำ�ผิดอีกเป็นกลวิธีหนึ่งในการกล่าวขอโทษ เป็นการ
แสดงให้ผู้ฟังเห็นว่าผู้พูดสำ�นึกในความผิดของตน และ
ได้ใ ห้ คำ �สั ญญาว่ า จะไม่ ทำ� ความผิ ดในลั กษณะเดี ย วกัน
นี้อีก ซึ่งถือเป็นการคำ�นึงถึงความรู้สึกของผู้ฟัง ในขณะ
เดียวกันเมื่อผู้ฟังเป็นบุคคลที่ผู้พูดไม่สนิทสนม หรือบุคคล
แปลกหน้า เช่น ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ผู้พูดจะไม่ใช้กลวิธี
การทำ�ให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้น เช่น การแสดงความห่วงใย หรือ
การสัญญาว่าความผิดเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก ทั้งนี้เพราะ
เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังค่อนข้างห่างกัน
ผู้พูดจึงคิดว่าไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้องแสดงความห่วงใย
หรือการให้สัญญาว่าจะไม่ทำ�ผิดซํ้าอีก การใช้กลวิธีการ
กล่าวขอโทษแบบอื่นน่าจะเพียงพอสำ�หรับการแสดงการ
ยอมรับผิด
กลวิธกี ารขอร้อง พบว่าใช้กบั ผูฟ้ งั ทีม่ คี วามสนิท
สนมกับผู้พูดเป็นอย่างมาก และเป็นความผิดที่ค่อนข้าง
รุนแรง เช่น การนอกใจ การปิดบังความจริง เนื่องจาก
ผู้ พู ด เห็ น ว่ า ในความสั ม พั น ธ์ ที่ ส นิ ท สนม ผู้ พู ด สามารถ
ขอร้องให้ผู้ฟังทำ�บางสิ่งบางอย่างให้แก่ผู้พูดได้ เช่น กลวิธี
การขอร้องให้ผู้ฟังลืมความผิดของผู้พูดหรือการขอความ
เห็นใจ
ผลของการวิ เ คราะห์ ก ลวิ ธี ก ารกล่ า วขอโทษ

104 รมยสาร
แบบตรงและแบบอ้ อ มที่ ป รากฏในนวนิ ย ายไทยทั้ ง 5
ช่วงสมัย พบว่า ในสถานการณ์กระทำ�ผิดหรือเมื่อผู้พูด
ต้องการแสดงความสุภาพต่อผู้ฟัง ผู้พูดจะใช้การกล่าว
ขอโทษแบบตรง โดยปรากฏคำ � ว่ า “ขอโทษ” หรื อ
“เสียใจ”มากกว่าการกล่าวขอโทษแบบอ้อมในทุกช่วง
สมัย กลวิธีการกล่าวขอโทษที่พบการใช้มากที่สุดในการ
กล่าวขอโทษแบบตรง คือ การกล่าวแสดงเจตนาในการ
ขอโทษร่วมกับกลวิธีการให้เหตุผล กลวิธีการยอมรับผิด
กลวิธีการกล่าวแก้ตัว การเสนอชดใช้การทำ�ให้ผู้ฟังรู้สึกดี
ขึ้น และการขอร้อง ตามลำ�ดับ ส่วนกลวิธีการกล่าวขอโทษ
แบบอ้อมที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ กลวิธีการยอมรับผิด กลวิธี
การกล่าวแก้ตัว กลวิธีการขอร้อง กลวิธีการทำ�ให้ผู้ฟังรู้สึก
ดีขึ้น และการเสนอชดใช้

อภิปรายผลการวิจัย

1. จากการศึกษางานวิจัยเรื่องกลวิธีการกล่าว
ขอโทษในนวนิยายไทยนี้ พบว่า สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
“หน้า”ของ Brown and Levinson
2.เมื่อเปรียบเทียบกลวิธีการกล่าวขอโทษของ
คนไทยที่พบทั้งสิ้น 7 กลวิธีใหญ่ 14 กลวิธีย่อย กับแบบ
กลวิธีการกล่าวขอโทษของ Cohen and Olshtain(1981)
ที่กล่าวถึงกลวิธีการกล่าวขอโทษ 6 กลวิธีใหญ่ 10 กลวิธี
ย่อย ได้แก่
1. การกล่าวถ้อยคำ�แสดงเจตนาในการขอโทษ
(IFIDs) แบ่งเป็น 3 กลวิธีย่อย
		 1.1 การกล่าวแสดงความเสียใจ
		 1.2 การกล่าวคำ�ขอโทษ
		 1.3 การขอให้ผู้ฟังยกโทษ
2. การให้เหตุผล
3. การแสดงความรับผิดชอบ แบ่งเป็น 7 กลวิธี
ย่อย ได้แก่
		 3.1 การยอมรับผิด
		 3.2 การกล่าวว่าผู้พูดไม่ได้ตั้งใจทำ�ผิด
		 3.3 การกล่าวอ้างว่าไม่รู้
		 3.4 การแสดงความรู้สึกผิด
		 3.5 การกล่าวโทษตนเอง
		 3.6 การเห็นด้วยกับการตัดสินของผู้ฟัง
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		 3.7 การเลี่ยงความผิด เช่น กล่าวว่าเรื่องที่
เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของผู้พูด การกล่าวโทษผู้ฟัง
4. การแสดงความห่วงใย
5. การเสนอชดใช้
6. การสัญญาว่าความผิดเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก
กลวิธีการกล่าวขอโทษที่พบในงานวิจัยนี้ กับ
กลวิธีการกล่าวขอโทษของ Cohen and Olshtain(1981)
มีความใกล้เคียงกัน กล่าวคือ ในกลวิธีที่ 1 การกล่าว
ถ้อยคำ�แสดงเจตนาในการขอโทษ หรือการกล่าวขอโทษ
แบบตรง มี 3 กลวิธีย่อยเหมือนกัน คือ การกล่าวคำ�ขอ
โทษ การกล่าวแสดงความเสีย และการขอให้ผู้ฟังยกโทษ
และในกลวิธีที่ 2 การให้เหตุผล
ส่วนในกลวิธีที่ 3 ของ Cohen and Olshtain
เป็นกลวิธีแสดงความรับผิดชอบ เนื่องจากCohen and
Olshtain มองว่า เมื่อผู้พูดกระทำ�ผิด ผู้พูดจะแสดงความ
รับผิดชอบด้วยการตำ�หนิตนเอง การโทษตนเอง การแสดง
ความรู้สึกผิด หรือการเห็นด้วยกับผู้ฟังที่จะตัดสินว่าผู้พูด
เป็นผู้กระทำ�ผิด แต่ในขณะเดียวกัน Cohen and Olshtain ได้จัดการเลี่ยงความผิดไว้ในกลวิธีการแสดงความ
รับผิดชอบด้วย เนื่องมาจากแม้ผู้พูดจะแสดงความรับผิด
ชอบในการยอมรับผิด ขณะเดียวกัน ผู้พูดก็พยายามเลี่ยง
ความผิด เพื่อให้นํ้าหนักความผิดของตนเบาบางลง ด้วย
การกล่าวโทษผู้อื่นหรือสิ่งอื่น หรือการกล่าวว่าสิ่งที่เกิด
ขึ้นไม่ได้เป็นความผิดของผู้พูด ซึ่งผู้วิจัยมองว่าในเรื่องของ
การกล่าวเลี่ยงความผิด ไม่ควรอยู่ในกลวิธีการแสดงความ
รับผิดชอบ เพราะผู้พูดมีเจตนาที่จะกล่าวแก้ตัวเพื่อให้พ้น
ผิดมากกว่าการแสดงความรับผิดชอบด้วยการยอมรับผิด
ในงานวิจัยนี้ จึงแยกกลวิธีการกล่าวเลี่ยงความผิดออก
จากกลวิธีการแสดงความรับผิดชอบตามแบบจำ�ลองของ
Cohen and Olshtain มาเป็นกลวิธีที่ 4 การกล่าวแก้ตัว
และให้กลวิธีแสดงความห่วงใยผู้ฟัง กับ กลวิธีสัญญาว่าจะ
ไม่ท�ำ ผิดอีก รวมอยูใ่ นกลวิธกี ารทำ�ให้ผูฟ้ งั รูส้ กึ ดีขึน้ เพราะ
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความห่วงใยผู้ฟัง หรือ การสัญญา
กับผู้ฟังว่าผู้พูดจะไม่ทำ�ผิดเช่นนั้นซํ้าอีก เป็นกลวิธีที่ผู้พูด
พยายามทำ�ให้ผู้ฟังรู้สึกพอใจทั้งสิ้น
สำ�หรับผลการวิจัยของ Holmes (1990)
ที่ศึกษาวัจนกรรมการขอโทษของชาวนิวซีแลนด์ พบว่า
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มีความต่างกันในแง่ของการจัดกลุ่มกลวิธี กล่าวคือ พบว่า
การแสดงวัจนกรรมการขอโทษของชาวนิวซีแลนด์มีทั้งสิ้น
4 กลวิธี ได้แก่ การกล่าวคำ�แสดงเจตนาในการขอโทษ การ
ยอมรับผิด การกล่าวแก้ตัว และการสัญญาว่าความผิดเช่น
นี้จะไม่เกิดขึ้นอีก โดยได้รวมกลวิธีเสนอชดใช้ไว้เป็นกลวิธี
เดียวกับการยอมรับผิด ในขณะที่งานของทัศนีย์ เมฆถาวร
วัฒนา (2541) จีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา (2544) และอันธิ
กา ธรรมเนียม (2549) จำ�แนกการเสนอชดใช้ไว้เป็นอีก
กลวิธีหนึ่ง ซึ่งงานวิจัยนี้ ได้จำ�แนกการเสนอชดใช้เป็นอีก
กลวิธีหนึ่งเช่นกัน เนื่องจากผู้วิจัยวิเคราะห์ว่า เมื่อผู้พูดใช้
กลวิธีการยอมรับผิด ผู้พูดมีจุดประสงค์หลักที่จะแสดงถึง
การยอมรับความผิดที่ผู้พูดกระทำ�ต่อผู้ฟัง และเพื่อแสดง
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ด้ ว ยการกล่ า ว
ตำ�หนิตนเอง การบอกว่าผู้พูดเป็นผู้ทำ�ความผิด หรือการ
แสดงความรู้สึกผิดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เมื่อผู้
พูดใช้กลวิธีเสนอการชดใช้ ผู้พูดมีจุดประสงค์หลักที่จะ
กระทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่ผู้ฟังเพื่อเป็นการชดเชยความผิด
ที่เกิดขึ้นมากกว่าการกล่าวเพื่อแสดงการขอโทษเท่านั้น
นอกจากนั้นแล้ว งานวิจัยนี้ยังพบการขอให้ผู้ฟัง
ยกโทษให้เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ Cohen and Olshtain
(1981) ซึ่งได้จัดกลวิธีการขอร้องให้ผู้ฟังยกโทษให้เป็น
กลวิธีย่อยของการกล่าวคำ�แสดงเจตนาในการขอโทษ เช่น
เดียวกับงานวิจัยนี้ ส่วนในงานวิจัยของทัศนีย์ เมฆถาวร
วัฒนา (2541) จีรรัตน์ เพชรรัตนโมรา (2544) และอันธิ

กา ธรรมเนียม (2549) ไม่พบกลวิธีการขอให้ผู้ฟังยกโทษ

ข้อเสนอแนะ

การศึกษาการกล่าวขอโทษในนวนิยายไทย พบ
ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจและสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ ดังนี้
1.งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการ
กล่าวขอโทษในนวนิยาย ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีประเด็น
ที่น่าสนใจ ได้แก่ ปัจจัยเพศ วัย สถานะทางสังคม และ
ระดับความสนิทสนม ส่งผลต่อการเลือกใช้กลวิธีกล่าว
ขอโทษ ดังนั้นจึงน่าจะมีการศึกษาประเด็นดังกล่าวต่อ
ไปเพื่อเปรียบเทียบว่าปัจจัยต่างๆเหล่านั้น ส่งผลต่อการ
เลือกใช้กลวิธี การกล่าวขอโทษของคนไทยอย่างไรบ้าง
2. ข้อมูลในบทสนทนาของตัวละครในนวนิยาย
พบว่ามีการใช้วัจนกรรมอื่นๆ เช่น วัจนกรรมตำ�หนิ วัจนกรรมการปฏิเสธ วัจนกรรมการแสดงความไม่พอใจ จึง
น่าสนใจที่จะศึกษากลวิธีการตำ�หนิ การปฏิเสธ หรือการ
แสดงความไม่พอใจ เพื่อดูว่ามีการใช้กลวิธีต่างๆ เหล่านั้น
ในนวนิยายไทยอย่างไรบ้าง
3. งานวิ จั ย นี้ ศึ ก ษาเฉพาะกลวิ ธี ก ารกล่ า ว
ขอโทษในนวนิยายไทย ดังนั้นจึงเห็นว่าน่าจะมีการศึกษา
เรื่องการตอบรับการขอโทษ ซึ่งถือเป็นผลัด 2 หรือผลัดใน
คู่ของถ้อยคำ� เพื่อศึกษาว่ามีกลวิธีการตอบรับการขอโทษ
ในนวนิยายไทยทั้งด้านการตอบรับ หรือการตอบปฏิเสธ
การขอโทษอย่างไรบ้าง
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The Usage of Personal Pronouns in Isan Thai-Phuan Ethnic Group
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บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาคำ�บุรุษสรรพนามที่ใช้ในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวน ภาคอีสาน เพื่อศึกษาการใช้คำ�
บุรุษสรรพนาม ของชาวไทยพวน 3 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงอายุ 15-25 ปี ช่วงอายุ 35-45 ปี และ ช่วงอายุ 55-65 ปี พื้นที่
วิจัย คือ 1) หมู่บ้านบุฮม อำ�เภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2) หมู่บ้านถ่อน อำ�เภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และ 3) หมู่บ้าน
โพธิ์ตาก อำ�เภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ซึ่งรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการบันทึกเทป ผลการวิจัย พบว่า
ชาวไทยพวนมีการใช้คำ�บุรุษสรรพนาม ทั้งหมด 193 คำ� โดยแยกประเภทของคำ�บุรุษสรรพนาม ได้แก่ 1) คำ�บุรุษ
สรรพนามที่ 1 จำ�นวน 42 คำ� 2) คำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 จำ�นวน 95 คำ� และ 3) คำ�บุรุษสรรพนามที่ 3 จำ�นวน 56 คำ�
ทั้งนี้ยังพบว่าชาวไทยพวนภาคอีสานได้ใช้คำ�บุรุษสรรพนามตามบริบททางสังคม ได้แก่ กาลเทศะ เพศ อายุ ความเป็น
เครือญาติ ความสนิทสนม ความสุภาพ และการแสดงอารมณ์ โดยคำ�บุรุษสรรพนามที่ใช้ตามกาลเทศะ จัดแบ่งออกเป็น
2 ลักษณะได้แก่ ความเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพศ คือแบ่งตามสภาพเพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง อายุ
แบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ 1) ช่วงอายุ 15-25 ปี 2) ช่วงอายุ 35-45 ปี และ 3) ช่วงอายุ 55-65 ปี ความเป็นเครือ
ญาติ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ ความเป็นเครือญาติกันและไม่เป็นเครือญาติกัน ความสนิทสนม แบ่งออกเป็น 2
ลักษณะ ได้แก่ สนิทสนมกันและไม่สนิทสนมกัน ความสุภาพ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ แสดงความสุภาพและไม่
แสดงความสุภาพ การแสดงอารมณ์ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ แสดงอารมณ์พอใจและแสดงอารมณ์ไม่พอใจ ผลการ
ศึกษายังพบว่า ชาวไทยพวนทั้ง 3 ช่วง ยังคงมีการรักษาและมีการใช้คำ�บุรุษสรรพนามภาษาไทยพวนภาคอีสาน ได้แก่
คำ�บุรุษสรรพนามที่ 1 คำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 และคำ�บุรุษสรรพนามที่ 3 นอกจากนี้ยังพบว่าชาวไทยพวนภาคอีสานมี
การนำ�คำ�บุรุษสรรพนามภาษาไทยถิ่นเลย ภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษาไทยกลางมาใช้ร่วมด้วย
คำ�สำ�คัญ : คำ�บุรุษสรรพนาม ภาษาไทยพวน การเปลี่ยนแปลงภาษา

108 รมยสาร

Abstract

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

บทนำ�

การจำ � แนกชนชาติ น อกจากจะใช้ เ กณฑ์ ท าง
ประเพณีวฒ
ั นธรรมการแต่งกายแล้ว ภาษายังจัดว่าเป็นตัว
บ่งชี้ที่สำ�คัญในการจำ�แนกชนชาติในสังคมด้วย ภาษาไทย
สามารถแบ่งภาษาประจำ�ภูมิภาค (Regional Language)
หรือภาษาไทยถิ่น (Thai Dialects) จำ�นวน 4 ถิ่น คือ (เรือง
เดช ปันเขื่อนขัติ, 2531 : 28 ; สมทรง บุรุษพัฒน์, 2543:
27; วิไลศักดิ์ กิ่งคำ�, 2549 : 1) 1) ภาษาถิ่นไทยกลาง
(Central Thai Dialect) 2) ภาษาถิ่นไทยใต้ (Southern
Thai Dialect) หรือเรียกว่าภาษาปักษ์ใต้ 3) ภาษาถิ่นไทย
เหนือ (Northern Thai Dialect) หรือภาษาคำ�เมือง และ
4) ภาษาถิ่นอีสาน (Isan Dialect) อย่างไรก็ตามภาษา
ไทยถิ่นที่ใช้พูดกันในท้องถิ่นของประเทศไทยนั้น นับได้
ว่าเป็นภาษาถิ่นไทยตระกูลดั้งเดิม (Proto Tai) ซึ่งแต่ละ
ถิ่นอาจใช้ภาษาแตกต่าง หรือคล้ายคลึงกัน ทั้งคำ� ความ
หมาย และนํ้าเสียง ตามถิ่นที่อยู่อาศัย
บราวน์ (Brown, 1965) ได้ ใช้ เ กณฑ์ ก าร
สืบทอดมาจากภาษาไทดั้งเดิม (Proto Tai) แบ่งภาษา
ในประเทศไทยเป็น 7 ถิ่นคือ 1) ภาษาไทใหญ่ 2) ภาษา
ไทยถิ่นเหนือ 3) ภาษาพวน 4) ภาษาไทยกลาง 5) ภาษา
ผู้ไท 6) ภาษาลาว และ 7) ภาษาไทยถิ่นใต้ แชมเบอร์เลน
(Chamberlain, 1975) ได้ใช้เกณฑ์ทางเสียงแบ่งภาษา
กลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ (SWT Dialect) เป็น 2 กลุ่มใหญ่
ได้แก่ 1) ภาษากลุ่ม P และ 2) ภาษากลุ่ม PH ซึ่งในกลุ่ม
PH ได้แบ่งออกเป็นภาษาย่อย 6 กลุ่ม คือ 1) ภาษาไทย
สยาม 2) ภาษาผู้ไท 3) ภาษาไทเหนือ 4) ภาษาพวน 5)
ภาษาลาว และ 6) ภาษาไทยถิ่นใต้
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ภาษาไทยพวน เป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลภาษาไทย (Tai
Family) ที่พูดอยู่ที่ เมืองพวน ใกล้ทุ่งไหหิน แขวงเชียง
ขวาง ประเทศลาว ดั ง นั้ น ภาษาพวนจะมี ว งศ์ คำ � ศั พ ท์
ร่วมกับภาษาลาว (Laotian Language)มากกว่าภาษา
ไทยกลาง (Thai Language) คนไทยพวนมีคำ�เรียกอยู่
2 คำ� คือ เรียกว่า“ไทยพวน” ในฐานะชาติพันธุ์หนึ่งใน
ประเทศไทย และคำ�ว่า “ลาวพวน” เพราะเป็นผู้ที่ใช้คำ�
ศัพท์ร่วมกันกับภาษาลาว ชาวไทยพวนมีถิ่นฐานเดิมอยู่ใน
ประเทศลาวมาก่อน ปัจจุบันชาวไทยพวนในประเทศไทย
อาศัยอยู่ 23 จังหวัด โดยพบในภาคอีสานมีทั้งหมด 3
จังหวัด ได้แก่ 1) จังหวัดอุดรธานี อำ�เภอบ้านผือ 2) จังหวัด
หนองคาย อำ�เภอศรีเชียงใหม่ อำ�เภอท่าบ่อ อำ�เภอโซ่พิสัย
และอำ�เภอโพธิ์ตาก และ 3) จังหวัดเลย อำ�เภอเชียงคาน
ชาวไทยพวนกลุ่มต่างๆ นั้น อาศัยอยู่ในพื้นที่ของคนกลุ่ม
ใหญ่ คือ เมื่ออาศัยอยู่ในภาคกลางก็รับภาษาไทยกลางเข้า
มาใช้ เมื่ออยู่ภาคอีสานก็รับเอาภาษาอีสานเข้ามาใช้ ดัง
นั้นภาษาของชาวไทยพวนจึงมีการแปรไปตามพื้นที่ต่างๆ
การใช้ภาษาไทยพวนที่ปรากฏในคำ�บุรุษสรรพนามก็แสดง
ให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างดังที่ สมทรง บุรุษ
พัฒน์ (2543 : 6) การเปลี่ยนแปลงของภาษาทำ�ให้เกิด
ความแตกต่างของภาษาถิ่นอย่างสอดคล้องกันคือ ความ
แตกต่างทางด้านการออกเสียง ระบบเสียง ความหมาย
และระบบไวยากรณ์
คำ�บุรุษสรรพนามสามารถสะท้อนลักษณะการ
ใช้ภาษาของแต่ละชาติพันธุ์ และเสริมสร้างความเข้าใจ
และเข้าถึงความคิด ค่านิยม ความรู้ และทัศนคติของคน
ชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์นั้น โดยผ่านวัฒนธรรมทางภาษา
ตามแนวคิดทางอรรถศาสตร์ชาติพนั ธุ์ (Ethno-semantics)
แนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นการมองโลกของผู้พูด นักวิชาการ
หลายท่าน (Frake, 1980 ; วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์, 2526)
กล่าวสอดคล้องกันว่า คำ�บุรุษสรรพนามเป็นคำ�ที่สะท้อน
วัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง ละเอียดอ่อนและมีความหมายแฝง
มั น ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ความเป็ น ตั ว ตนของผู้ พู ด ว่ า มี ค วาม
สุภาพ อ่อนน้อมและให้เกียรติผู้ร่วมสนทนา ทั้งการให้
ความสำ�คัญกับเพศ (Gender) ซึ่งนับได้ว่าเป็นลักษณะ
ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในการใช้ภาษา ดังนั้นการวิจัย
การใช้คำ�บุรุษสรรพนามของชาวไทยพวนภาคอีสาน

เริ่องนี้จึงจะทำ�ให้เห็นลักษณะความเหมือนและความแตก
ต่างของการใช้ภาษาไทยพวน ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงภาษาไทยพวนตามบริบททางสังคม (Social
factor) ของคู่สนทนาด้วย

วิธีดำ�เนินการวิจัย

งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย ผสมผสาน
ระหว่างเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการ
วิจัยทางด้านภาษาศาสตร์ (Linguistics) วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการใช้คำ�บุรุษสรรพนามตามบริบททางสังคม
ของชาวไทยพวนภาคอีสาน และเพื่อเปรียบเทียบการใช้
คำ�บุรุษสรรพนามของคน 3 ช่วงอายุ ได้แก่ 1) ช่วงอายุ
15-25 ปี 2) ช่วงอายุ 35-45 ปี และ3) ช่วงอายุ 55-65 ปี
ซึ่งเป็นชาวไทยพวนในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ได้แก่ 1) หมู่บ้า
นบุฮม อำ�เภอเชียงคาน จังหวัดเลย 2) หมู่บ้านถ่อน อำ�เภอ
บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และ 3) หมู่บ้านโพธิ์ตาก อำ�เภอ
โพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยมีเครื่องมือแบบสอบถาม
ประกอบการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ด้วยสถิติทางสังคมศาสตร์ การวิจัย
นีม้ ปี ระชากรกลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 302 คน ผูว้ จิ ยั ใช้การสุม่
ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) และทำ�การเลือก
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นำ�เสนอด้วยวิธี
พรรณนาวิเคราะห์ประกอบการยกตัวอย่างรูปประโยค
ที่ปรากฏการใช้คำ�บุรุษสรรพนาม
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ตาราง แสดงจำ�นวนกลุ่มตัวอย่างแบ่งตามช่วงอาย
อายุ
15-25 ปี

35-45 ปี

55-65 ปี

รวม

กลุ่มตัวอย่าง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

กลุ่มที่ 1 จังหวัดเลย

23

23

22

22

20

20

130

กลุ่มที่ 2 จังหวัดอุดรธานี

17

17

21

21

12

12

100

กลุ่มที่ 3 จังหวัดหนองคาย

9

9

15

15

12

12

72

รวมทั้งสิ้น

49

49

58

58

44

44

302

ผลการศึกษา

ผลการศึกษา พบว่า การใช้คำ�บุรุษสรรพนามของชาวไทยพวนภาคอีสาน มีทั้งหมด 182 คำ� โดยแยกประเภท
ของคำ�บุรุษสรรพนาม ได้แก่ 1) คำ�บุรุษสรรพนามที่ 1 จำ�นวน 42 คำ� 2) คำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 จำ�นวน 89 คำ� และ
3) คำ�บุรุษสรรพนามที่3 จำ�นวน 51 คำ� ดังนี้
คำ�บุรุษสรรพนามที่ 1 โดยไม่แบ่งเพศ จำ�นวน 42 คำ� ได้แก่
กู
ข้อย
เฮา
กัน
ผม
อ้าย
พ่อ
อา
นาง
พี่
น้อง
เผือ
แม่
อาว
ฉัน
น้า
เอื้อย หนู
โอย
เรา
เค้า
พ่อตู้
แม่ตู้
พ่อลุง พ่อตา ข้าน้อย แม่ยาย แม่ป้า
อ้ายเค้ย แม่ดอง พ่อดอง ตู้หม่อน เอื้อยเพอะ
ตัวข้อย
พ่อน้อย แม่น้อย
ชื่อ+เล่น พ่อ+ชื่อลูกคนแรก แม่ยาย+ชื่อหลานคนแรก แม่+ชื่อลูกคนแรก พ่อตา+ชื่อหลาน
คนแรก และตู้หนุ่ม
คำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 โดยไม่แบ่งเพศ จำ�นวน 89 คำ� ได้แก่

โต
มึง
น้อง
ยาย
แอ
ตา
สูเจ้า
แม่มึง
บักหล้า บักหำ�
บักอ้าย เอื้อยเพอะ
แม่ตู้
ชื่อ+เล่น
อบต.
กำ�นัน
หัวหน้า แม่ผู้ใหญ่
น้องใภ้ อ้ายเขย
ลุงกำ�นัน ลุง อบต.
ยาแม่กำ�นัน

เจ้า
นาง
ตัว
พ่อมึง
พ่อโซ้น
อ้ายเค้ย
พ่อลุง
ประธาน

เพื่อน
หนู
ท่าน
แม่ย่า
แม่โซ้น
อีหล้า
แม่ป้า
พ่อผู้ใหญ่
แม่กำ�นัน
ตัวเอง บักคำ�
ท่านผู้ใหญ่ ยาพ่อกำ�นัน
ยาแม่ อบต.

อ้าย
ลูก
อีนี่
พ่อปู่
อีคำ�
อีน้อย
เจ้าของ
พ่อกำ�นัน

อาว
พ่อ
น้า
อา
เอื้อย เธอ
คุณ
น้อย
แก
สู
หมอ เจ้
บักนี่
เจ้านาย
ตู้หม่อน
พ่อตู้
บัก+ชื่อ ผู้ใหญ่
พ่ออบต.
แม่อบต. อีนางน้อย ลูกหล้า
ท่านประธาน อบต+ชือ่ ลุงผูใ้ หญ่
ยาพ่ออบต.
ยาแม่ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่+ชื่อ
กำ�นัน+ชื่อ แม่น้อย พ่อน้อย นาย+ชื่อ

แม่
อ้อด

ยาพ่อผู้ใหญ่ ยาย+ชื่อหลานคนแรก พ่อ+ชื่อลูกคนแรก พ่อตา+ชื่อหลานคนแรก แม่+ชื่อลูกคนแรก แม่ยาย+ชื่อหลาน
คนแรก ตา+ชื่อหลานคนแรก และตู้หนุ่ม
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คำ�บุรุษสรรพนามที่ 3 โดยไม่แบ่งเพศ จำ�นวน 51 คำ� ได้แก่

มัน
จุ่ม
ซุมเพิ่น
หมู่โต
ท่านนั้น
ซุมนั้น
ผู้นั้น
พ่อตานั้น
แม่+ชื่อลูกคนแรก
พ่อลุงอันนั้น

เพิ่น
เขา
จุ่มนั้น
หมู่เจ้า
หมวดนั้น
สุ่มนั้น
พ่อตู้
ผู้ใหญ่นั้น
พ่อ+ชื่อลูกคนแรก
ตา+ชื่อหลานคนแรก

ซุม
สุ่ม
ไทเฮา
ซุมเขา
พวกท่าน
ซุมโต
แม่นั้น
พ่อนั้น
หมู่นั้น
จุ้เจ้า
คะเจ้า
พวกนั้น
แม่ตู้
ไทนั้น
กำ�นันนั้น
อี+ชื่อผู้หญิง
พ่อตา+ชื่อหลานคนแรก
ยาย+ชื่อหลานคนแรก และ บัก+ชื่อผู้ชาย

ชาวไทยพวนภาคอีสานได้ใช้คำ�บุรุษสรรพนาม
ที่ 2 มากที่สุด รองลงมาคือคำ�บุรุษสรรพที่ 3 และน้อย
ที่สุดคือคำ�บุรุษสรรพนามที่ 1 อย่างไรก็ตามชาวไทยพวน
ทั้งเพศชายและเพศหญิงใช้คำ�บุรุษสรรพนามตามบริบท
ทางสังคม ได้แก่ กาลเทศะ เพศ อายุ ความเป็นเครือญาติ
ความสนิทสนม ความสุภาพ และการแสดงอารมณ์ โดย
คำ�บุรุษสรรพนามที่ใช้ตามกาลเทศะ จัดแบ่งออกเป็น 2
ลักษณะได้แก่ ความเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพศ
คือแบ่งตามสภาพเพศ ได้แก่ เพศชายและเพศหญิง อายุ
แบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุ ได้แก่ 1) ช่วงอายุ 15-25 ปี 2)
ช่วงอายุ 35-45 ปี และ 3) ช่วงอายุ 55-65 ปี ความเป็น
เครือญาติ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ ความเป็นเครือ

ลาว
เส่า
สุ่มเพิ่น
อ้ายอันนั้น
หมู่ลูก
ซุมน้อง
อบต.นั้น
หมอนั้น
เฒ่านั้น
บักนั้น
อีนั้น
เส่านั้น
ชื่อ+เล่น
แม่ยายนั้น
แม่ป้าอันนั้น
เอื้อยอันนั้น
แม่ยาย+ชื่อหลายคนแรก

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

ตัวอย่างที่ 1 เพศหญิง
คนรู้จักกันสถานการณ์ที่เป็นทางการเพศหญิงสนทนากับเพศหญิง
“ข้อยขอเว้าแด่แม่ผู้ใหญ่ที่คะเจ้าเว้ากันเถื่อก่อนบ่เป็นสังแน่ะ”
“ฉันขอพูดหน่อยผู้ใหญ่บ้านที่เขาพูดกันครั้งก่อนไม่มีอะไรหรือ”
คนรู้จักกันสถานการณ์ที่เป็นทางการเพศหญิงสนทนากับเพศชาย
“ข้อยขอเว้าแด่พ่อผู้ใหญ่ที่คะเจ้าเว้ามาเป็นแท้เบ๊าะ”
“ฉันขอพูดหน่อยผู้ใหญ่บ้านที่เขาพูดมาใช่เรื่องจริงหรือ”
จงกล กองคำ� (28 มีนาคม 2558). สัมภาษณ์.
จากตัวอย่างข้างต้น การใช้คำ�บุรุษสรรพนาม
ที่ 1 คำ�ว่า “ข้อย” ทั้งเพศชายและเพศหญิงใช้เหมือนกัน

และใช้กับผู้ที่มีอายุเท่ากัน อายุมากกว่า และอายุน้อยกว่า
ในสถานการณ์ที่เป็นทางการ เพื่อแสดงความสุภาพของ

112 รมยสาร
ผู้พูด ทั้งนี้ยังแสดงถึงการยกย่องและให้เกียรติผู้อื่น
คำ � ว่ า “ข้ อ ย” นี้ ไ ด้ ก ร่ อ นมาจากคำ � ว่ า “ข้ า น้ อ ย”
หมายความว่า บ่าวข้าฐานะน้อยซึ่งแสดงถึงความถ่อม
ตั ว อย่ า งยิ่ ง อี ก ทั้ ง ยั ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ลั ก ษณะนิ สั ย ของ
สังคมวัฒนธรรมไทย ที่มีความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
และยกย่องให้เกียรติผู้อื่น
ส่วนการใช้คำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 คำ�ว่า “แม่
ผู้ใหญ่” ใช้แทนเพศหญิง ที่มีตำ�แหน่งหน้าที่เป็นผู้ใหญ่
บ้ า นหรื อ เป็ น ภรรยาของผู้ ใ หญ่ บ้ า น ซึ่ ง ชาวไทยพวน
จะเรียกว่า “แม่ผู้ใหญ่” ตามตำ�แหน่งของตนหรือตาม
ตำ � แหน่ ง ของสามี เ พื่ อ แสดงความเคารพนั บ ถื อ เช่ น
เดียวกันกับคำ�ว่า “พ่อผู้ใหญ่” ซึ่งเป็นบุรุษสรรพนามที่
2 ที่ใช้แทนเพศชาย ที่มีตำ�แหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้
กับผู้ที่มีอายุเท่ากัน อายุมากกว่า และอายุน้อยกว่า เพื่อ
แสดงการยกย่องให้เกียรติตามฐานะหน้าที่ และการใช้คำ�
บุรุษสรรพนามบุรุษที่ 3 คำ�ว่า “คะเจ้า” ใช้เหมือนกันทั้ง
เพศชายและเพศหญิงเมื่อกล่าวถึงบุคคลที่สามหรือผู้ที่ถูก
กล่าวถึง สามารถใช้กับผู้ที่มีอายุเท่ากัน อายุมากกว่า และ
อายุน้อยกว่า
คนไม่รู้จักกัน
ในสถานการณ์ ที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น
ทางการโดยใช้บริบททางสังคมคือ เพศ ในที่นี้หมายถึง
เพศสภาพ ได้ แ ก่ เพศชายและเพศหญิ ง ซึ่ ง ใช้ เ ป็ น ตั ว
กำ�หนดการใช้คำ�บุรุษสรรพนาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 2 เพศชาย
คนไม่รู้จักกันสถานการณ์ที่เป็นทางการ เมื่อสนทนากับ
เพศเดียวกัน
“ผมอยากฮูว้ า่ เจ้านายมีความคึดพิสงั ตามทีเ่ พิน่
เว้ามา”
“ผมอยากทราบว่าเจ้านายมีความคิดอย่างไร
กับที่เขาพูดมา”
จงกล กองคำ� (28 มีนาคม 2558). สัมภาษณ์.
จากตัวอย่างข้างต้น การใช้คำ�บุรุษสรรพนาม
ที่ 1 คำ�ว่า “ผม” ซึ่งเป็นคำ�บุรุษสรรพนามในภาษาไทย
กลางแทนผู้พูดที่เป็นเพศชายเท่านั้น ชาวไทยพวนได้ยืม
คำ�บุรุษสรรพนามภาษาไทยกลางหรือเกิดการปนภาษา

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

(Cord-Mixing) ระหว่างภาษาไทยพวนกับภาษาไทยกลาง
อย่างไรก็ตาม คำ�ว่า “ผม” ชาวไทยพวนจะนำ�มาใช้ใน
สถานการณ์ที่เป็นทางการโดยใช้กับคนไม่รู้จักกัน อายุเท่า
กัน อายุมากกว่า และอายุน้อยกว่า อีกทั้งยังใช้พูดกับเพศ
เดียวกัน และต่างเพศกันด้วย และยังแสดงให้เห็นสภาพ
เพศอย่างชัดเจน คือใช้เป็นคำ�บุรุษสรรพนามที่1 แทนผู้
พูดเพศชายเท่านั้น
ส่วนคำ�บุรุษสรรพนามที่ 2 คำ�ว่า “เจ้านาย”
เป็ น คำ � ที่ ใช้ เรี ย กผู้ ที่ มี ตำ � แหน่ ง หน้ า ที่ ท างสั ง คม เช่ น
ข้าราชการ เป็นผู้นำ� เป็นต้น ทั้งนี้ชาวไทยพวนใช้กับคน
ที่มีอายุเท่ากัน อายุมากกว่า และอายุน้อยกว่า และใช้กับ
เพศเดียวกันและต่างเพศกัน และคำ�บุรุษสรรพนามที่ 3 คำ�
ว่า “เพิ่น” เป็นคำ�บุรุษสรรพนาม เอกพจน์ ที่ใช้แทนผู้ที่
ถูกกล่าวถึงเพียงคนเดียว สามารถใช้กับผู้ที่มีอายุเท่ากัน
อายุมากกว่า และอายุน้อยกว่า และใช้พูดกับเพศเดียวกัน
และต่างเพศกันด้วย
ชาวไทยพวนให้ความสำ�คัญกับความเป็นเครือ
ญาติ กั น โดยสะท้ อ นผ่ า นการใช้ คำ � บุ รุ ษ สรรพนาม คำ �
สรรพนามที่ใช้เรียกญาตินั้นมีความซับซ้อน ในการวิจัยนี้
พบว่ามีจำ�นวน 29 คำ� ได้แก่ พี่ น้อง เอื้อย อ้าย น้า อา
อาว อ้ายเขย เอื้อยเพ้อ พ่อ แม่ พ่อ+ชื่อลูกคนแรก แม่+ชื่อ
ลูกคนแรก ลุง/พ่อลุง ป้า/แม่ป้า ตา/พ่อตา ยาย/แม่ยาย
พ่อน้อย แม่น้อย พ่อดอง แม่ดอง พ่อตา+ชื่อหลานคน
แรก แม่ยาย+ชื่อหลานคนแรก ปู่/พ่อปู่ ย่า/แม่ย่า พ่อตู้
แม่ตู้ ตู้หนุ่มและตู้หม่อน เป็นต้น การวิจัยนี้สอดคล้องกับ
อังกาบ ผลากรกุล (1972) ได้สรุปไว้ว่า คำ�เรียกญาติ (Kin
Terms) เช่น พี่ ป้า เป็นคำ�บุรุษสรรพนามเฉพาะที่ใช้เรียก
ญาติเท่านั้น
ผลการศึกษา พบว่า ชาวไทยพวนทั้ง 3 ช่วงอายุ
มีการใช้รักษาและมีการใช้คำ�บุรุษสรรพนามภาษาไทย
พวนภาคอีสานทั้งบุรุษสรรพนามทั้ง 3 กลุ่ม นอกจากนี้ยัง
พบว่าชาวไทยพวนภาคอีสานมีการนำ�คำ�บุรุษสรรพนาม
โดยการปนคำ � สรรพนามในภาษาไทยกลาง ซึ่ ง ได้ รั บ
อิทธิพลจากการศึกษาและสื่อสารมวลชน นอกจากนี้ยัง
มีการปนคำ�บุรุษสรรพนามจากภาษาไทยถิ่นเลย ซึ่งเป็น
ภาษาย่อยในท้องถิ่นและภาษาไทยถิ่นอีสาน ซึ่งเป็นภาษา
ไทยถิ่นในระดับภูมิภาคมาใช้ร่วมด้วย
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จากข้อมูลพบว่าชาวไทยพวนทั้ง 3 จังหวัดมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางภาษา ชาวไทยพวนจังหวัด
เลย ยังคงคำ�ศัพท์ของชาวไทยพวนและรักษาภาษาไทย
พวนไว้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสะท้อนจากการคงคำ�ศัพท์และ
การใช้ภาษาไทยพวนของผู้ที่มีอายุน้อยที่ยังคงใช้คำ�ศัพท์
เหมือนกันกับผู้ที่มีอายุมาก ส่วนจังหวัดหนองคาย พบว่า
ผู้ที่มีอายุน้อยจะใช้ภาษาไทยกลางในการสนทนามากกว่า
ใช้ภาษาไทยพวน จะใช้ภาษาไทยพวนเมื่อสนทนากับชาว
ไทยพวนด้วยกัน ประเด็นนี้อาจเกิดจากระบบการศึกษา
เพราะว่าในการศึกษานั้นจะต้องใช้ภาษาไทยกลางเป็น
หลักในการศึกษา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาษาไทยพวนใน
พื้นที่นี้มีแนวโน้มที่จะสูญเสียคำ�ในภาษาไทยพวน จังหวัด
อุดรธานี พบว่ามีการนำ�คำ�บุรุษสรรพนามในภาษาไทย
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กลางมาใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำ�วัน เนื่องจากเป็น
ชาวไทยพวนที่แวดล้อมด้วยสังคมเมือง การศึกษา และ
สื่ อ สารมวลชนแขนงต่ า งๆ อาจมี ผ ลต่ อ การใช้ คำ � บุ รุ ษ
สรรพนามของชาวไทยพวน พื้นที่นี้มีแนวโน้มที่จะสูญเสีย
คำ�มากกว่าจังหวัดอื่นๆ
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า นี้ ไ ด้ ส ะ ท้ อ น ใ ห้ เ ห็ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางภาษาของชาวไทยพวน ซึ่งเป็นกลุ่ม
คนจำ�นวนน้อยในสังคมที่ใช้ภาษาชาติพันธุ์ตนเองในชีวิต
ประจำ�วัน ปัจจุบันชาวไทยพวนจึงรับเอาภาษาไทยกลาง
และภาษาไทยถิ่ น อื่ น มาใช้ ใ นการสนทนาและยั ง มี ก าร
ใช้ปะปนระหว่างคำ�บุรุษสรรพนามในภาษาไทยพวนกับ
ภาษาไทยถิ่นอื่น ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางภาษาที่เกิดขึ้น
กับกลุม่ ชาติพนั ธุอ์ นื่ ๆ ในประเทศไทยอย่างกว้างขวางเช่นกัน
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การคงอยู่ของเพลงพื้นบ้าน “เจรียงเบริน”
Existence of “Chariang Broen” – A Folk Song
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Surindra Rajabhat University

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของเพลงพื้นบ้านเจรียงเบริน
2) ศึกษาลักษณะการคงอยู่และปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของเพลงพื้นบ้านเจรียงเบริน โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย
เทคนิคการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป นำ�เสนอผล
วิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า ความเป็นมาของเจรียงเบรินเป็นเพลงพืน้ บ้านของชาวไทยเขมรในแถบจังหวัด
สุรินทร์ บุรีรัมย์และศรีสะเกษ วิวัฒนาการมาจากบทร้องกันตร็อบไกของกัมพูชา องค์ประกอบมีนักร้องชาย-หญิงและหมอ
แคนอย่างละ 1 คน ใช้วิธีด้นกลอนสดเป็นภาษาเขมรร้องโต้ตอบกันประกอบเสียงแคน เนื้อหาและบทร้องเกี่ยวข้องกับทาง
โลกและทางธรรม ขัน้ ตอนการเล่นมีการบูชาครู ขึน้ เวทีแสดง แนะนำ�ตัวกับผูช้ ม กล่าวถึงความสำ�คัญของงาน ร้องถามตอบ
ร้องอวยพรและอำ�ลา ท่ารำ�ตามจังหวะเสียงแคน การแต่งกายแบบพืน้ เมืองไทยเขมรสุรนิ ทร์ เจรียงเบรินเล่นได้ทงั้ งานมงคล
และอวมงคล ลักษณะการคงอยูไ่ ด้แก่ การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการแสดง จากเดิมนิยมร้องแบบเบ็ดเตล็ด ปัจจุบนั ร้องเกีย่ ว
กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สอดแทรกคติสอนใจ เจรียงเบรินมีโอกาสถ่ายทอดผ่านงานต่างๆ ทั้งงานส่วนบุคคลและ
ส่วนรวม รวมทั้งเจรียงเบรินผ่านสื่อทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์และการบันทึกลงแถบบันทึกเสียง ปัจจัยการคงอยู่ ได้แก่
การตั้งคณะเจรียงและการตั้งชมรมเจรียงเบริน ทำ�ให้เกิดความสามัคคีและช่วยเหลือกันในกลุ่ม การปรับรูปแบบการแสดง
และปรับเนือ้ หาให้สอดคล้องกับลักษณะของงาน รวมทัง้ มีการถ่ายทอดเจรียงเบรินสูบ่ ตุ รหลานและเยาวชนรุน่ หลัง จึงทำ�ให้
เจรียงเบรินสามารถดำ�รงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน
คำ�สำ�คัญ : การคงอยู่ องค์ประกอบ เพลงพื้นบ้านเจรียงเบริน

Abstract

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

เพลงพื้นบ้าน เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ (0ral
Literature) แบบหนึ่ง ถ่ายทอดสืบต่อกันโดยอาศัยการ
บอกกล่าวหรือท่องจำ� ส่วนใหญ่นิยมเล่นเพื่อความรื่นเริง
สนุกสนาน ผูร้ อ้ งต้องคิดกลอนสดร้องแก้กนั โดยใช้ไหวพริบ
ปฏิภาณ อาจจะร้องเล่นคนเดียว เป็นกลุ่ม หรือร้องโต้ตอบ
กัน ใช้เครื่องดนตรีพื้นบ้านหรือเครื่องประกอบจังหวะน้อย
ชิ้น หรือใช้เพียงการปรบมือให้จังหวะเท่านั้น ในแต่ละท้อง
ถิ่นจะมีเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแตกต่างกัน
ออกไป ตามกลุ่มวัฒนธรรม ได้แก่เพลงพื้นบ้านภาคกลาง
เพลงพื้นบ้านภาคใต้ เพลงพื้นบ้านภาคเหนือและเพลงพื้น
บ้านอีสาน (คนึงนิตย์ ไสยโสภณ และประทีป แขรัมย์,
2559 : 7) แบ่งออกได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มวัฒนธรรม
ไทย-ลาว กลุ่มวัฒนธรรมไทย-โคราช และกลุ่มวัฒนธรรม
เขมร-ส่วย (กูย) หรือกลุ่มวัฒนธรรมเจรียง-กันตรึม ซึ่งกลุ่ม
วัฒนธรรมเขมร-ส่วยนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์
บุรีรัมย์ ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาษาพูดอยู่ในตระกูล
มอญ-เขมร ลักษณะเด่นของประชากรกลุม่ นี้ คือ การเจรียง
กันตรึมและเจรียงเบริน ขับร้องเป็นภาษาเขมร โดยใช้
กลองกันตรึมและแคนเป็นเครื่องดนตรีที่สำ�คัญ (อเนก
นาวิกมูล, 2532 : 391-392) จังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่ง
กำ�เนิดวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีกลุ่มชน
3 กลุ่มใหญ่อาศัยอยู่รวมกัน คือ ลาว เขมร และกูย (ส่วย)
แต่ละกลุ่มมีวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง เมื่อแต่ละกลุ่ม
ซึ่งมีวัฒนธรรมแตกต่างกันมารวมอยู่ในถิ่นเดียวกันจึงเกิด
การผสมผสานเป็นวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา (บุญยัง หมั่นดี,
2547: 17) ชาวไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์มีการ
ละเล่นเพลงพื้นบ้านเจรียงเบรินมาอย่างช้านาน ใช้วิธีด้น
กลอนสดเป็นภาษาเขมร ร้องโต้ตอบกันระหว่างชาย-หญิง
ประกอบเสียงแคน เรื่องราวที่เล่นจะเกี่ยวข้องกับทางโลก
และทางธรรม สอดแทรกคติเตือนใจ เจรียงเบรินนิยมเล่น
ในเทศกาลต่างๆ ทัง้ งานมงคลและงานอวมงคล ลักษณะการ
เล่นคล้ายคลึงกับหมอลำ�กลอน โดยเฉพาะการใช้แคนเป็น
เครื่องประกอบจังหวะ (เครือจิต ศรีบุญนาค, 2546: 105)
จากการศึกษาเกี่ยวกับเพลงพืน้ บ้านเจรียงเบริน
ในเบื้องต้น ทำ�ให้เห็นว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่า เนื่องจาก
มีบทบาทสำ�คัญในการถ่ายทอดความรู้ทางด้านคุณธรรม
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และจริยธรรม ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์
ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ในอดีตเจรียงเบรินได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบันความนิยมได้ลดน้อยลง
ไป ด้วยผลแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำ�ให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาประวัติความเป็นมา องค์ประกอบ ลักษณะการคง
อยู่และปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของเพลงพื้นบ้านเจรียง
เบริน เพื่อรวบรวมเก็บบันทึกไว้เป็นข้อมูลให้อนุชนรุ่นหลัง
ได้ศึกษา ทั้งจะได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม
เหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มาและองค์
ประกอบของเพลงพื้นบ้านเจรียงเบริน
2. เพื่อศึกษาลักษณะการคงอยู่และปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อการคงอยู่ของเพลงพื้นบ้านเจรียงเบริน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่อำ�เภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ที่ใช้ภาษาถิ่นไทยเขมร
ในการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำ�นวน 45 คน
โดยจำ�แนกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ ผูร้ ู้ (Key Informants)
หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้อง
กับเจรียงเบริน ประกอบด้วย ผู้นำ�ชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น
ในชุมชน นักจัดรายการและค่ายเทปเพลงพื้นบ้าน 2) กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ (Perform Informants) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มี
ความรู้และมีประสบการณ์ในการเล่นเจรียงเบรินประกอบ
ด้วยศิลปินพื้นบ้านเจรียงเบริน ปราชญ์ท้องถิ่นด้านดนตรี
พื้นบ้านและหมอแคน 3) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General
Informants) หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ชื่นชมและติดตามการ
เล่นเจรียงเบริน ประกอบด้วยผู้ชมผู้ฟังและผู้ว่าจ้างเจรียง
เบริน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ตัวผูว้ จิ ยั แบบกรอบการ
สังเกต แบบกรอบการสัมภาษณ์ โดยใช้เทคนิคการสังเกต
สังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์
เชิงลึก การนำ�เสนอผลการวิจัยใช้แบบพรรณนาวิเคราะห์

(Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย

ผลการวิจยั การคงอยูข่ องเพลงพืน้ บ้านเจรียงเบริน
สรุปตามวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อดังนี้
1. ประวัติความเป็นมาและองค์ประกอบของ
เพลงพื้นบ้านเจรียงเบรินพบว่า เจรียงเบริน เกิดขึ้นในสมัย
ใดไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด แต่ครูเพลงและผู้รู้ให้ความ
เห็นว่า เจรียงเบรินเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสาย
เขมรในแถบจังหวัดสุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์และศรีสะเกษ เป็นเพลง
ปฏิพากษ์ใช้วิธีด้นกลอนสดเป็นภาษาเขมรร้องโต้ตอบกัน
เจรียงเบรินดัดแปลงมาจากบทร้องเก่าแก่ของเขมรที่เรียก
ว่ากันตร็อบไก ซึ่งเป็นการร้องโต้ตอบระหว่างชายกับหญิง
ไม่ใช้เครือ่ งดนตรีประกอบ ใช้การปรบมือให้จงั หวะ บทร้อง
เป็นบทเกีย้ วพาราสีระหว่างชายกับหญิง ต่อมาพัฒนามาเป็น
เจรียงแป็ยอังโกงและดัดแปลงมาเป็นเบรินหรือเจรียงเบริน
ครูเจรียงเบรินที่มีชื่อเสียงรุ่นแรกคือ พ่อเล็ม (ถึงแก่กรรม)
แม่ทองพลอน (ถึงแก่กรรม) และแม่สุพจน์ แต่เดิมการเล่น
เจรียงเบรินยังไม่ใช้เครื่องดนตรีประกอบ ใช้เพียงการปรบ
มือ ดีดนิ้วและกระทืบปลายฝ่าเท้าในการให้จังหวะเท่านั้น
ต่อมาสมัยพ่อเล็มไปเป็นทหารเกณฑ์ มีเพื่อนที่เป็นทหาร
ด้วยกันร้องหมอลำ�กลอนโดยใช้แคนเป่าให้จังหวะ จึงลอง
นำ�แคนมาเล่นประกอบการร้องเจรียงเบริน ซึง่ สามารถร้อง
เข้ากันได้ดี จึงมีการนำ�แคนมาเป็นเครือ่ งดนตรีประกอบการ
เล่นเจรียงเบรินแต่นนั้ มาจวบจนถึงปัจจุบนั ชมศรี ภูเ่ งินงาม
(สัมภาษณ์ 2559, มีนาคม 12)
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ภาพที่ 1 (ซ้าย) แม่สุพจน์ (คนขวา) ปัจจุบันอายุ 86 ปี
(ขวา) แม่ทองพลอน (นั่งกลาง) ถึงแก่กรรมแล้ว
องค์ประกอบของเจรียงเบริน คือ ช่วงเวลาและ
ขั้นตอนการเล่น ก่อนเริ่มเล่นจะมีการบูชาครู หลังจากนั้น
ขึน้ เวทีแสดง เริม่ ต้นด้วยเพลงไหว้ครู เพลงปฏิสนั ถารกับเจ้า
ภาพในงานตลอดถึงผู้ชม แนะนำ�ตัวกับผู้ชม กล่าวถึงความ
สำ�คัญของงาน ร้องถามตอบ ร้องอวยพรและอำ�ลา ช่วงเวลา
ในการเล่นนิยมเล่นตอนกลางคืน เนื้อหาหรือบทร้องใช้วิธี

ด้นกลอนสดเป็นภาษาเขมรร้องโต้ตอบกันระหว่างนักร้อง
ชาย-หญิง เรื่องราวที่ร้องจะเกี่ยวกับทางโลกและทางธรรม
มีการสอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชือ่ สุภาษิต
เนือ้ หาหรือบทร้องจะแตกต่างออกไปตามชนิดของงาน บาง
ช่วงจะร้องถามตอบกันไปมาคล้ายการโต้วาที ดังตัวอย่างบท
ไหว้ครูต่อไปนี้

บทไหว้ครูเจรียงเบริน
ภาษาเขมร
โอออมพุทธัง อะระตะนัง ทเลียะดอลธัมมัง
อะระตะนัง สังฆัง
อาเรือดตะเนีย กระยาเมียดบูเจีย
เนียงรีบสรัจเฮย
เมียนมะลูปรำ�มัด เทดซอปรำ�หัด
ซรามูยเซอะ ประมาพีย์บาด
รีบตะตูลอย่างสะอาด
อัญเจิญกรูกรบ อันเจิญฮาสลาย
ลำ�สวยฮาสล็อบ อัญเจิญเซ็ลปรำ� โมจูยกันรบ
อันเจิญเซ็ลด็อบ โมจูยค็อมกะจิล
				
ดนตรีทใี่ ช้ประกอบการเล่นเจรียงเบรินได้แก่แคน
ผู้แสดงประกอบด้วยนักแสดงชาย 1 คน หญิง 1 คน และ
แคน 1 คน ชาวไทยเชื้อสายเขมรเรียกนักแสดงว่า “เนียะ
จรีง” หรือ “เนียะจำ�รีง” พิธไี หว้ครูจะทำ�ก่อนเริม่ การแสดง

ภาษาไทย
โอออมพุธธัง อะระตะนัง ตกถึงธัมมัง
อะระตะนัง สังฆัง
อาราธนา เครื่องเซ่นบูชา
น้องจัดเรียบร้อยแล้ว
มีพลู 5 คำ� ผ้าขาว 5 ศอก
สุรา 1 ขวด เงิน 20 บาท
เตรียมการต้อนรับอย่างดี
ขอเชิญคุณครูทุกท่าน ขอเชิญนํ้ามนต์สะกดกาย
นํ้ามนต์สะกดจิต ขอเชิญศีลห้ามาช่วยให้ครบ
ขอเชิญศีลสิบข้อ มาช่วยอย่าเกียจคร้าน
ฯลฯ
(สายรุ้ง ภูมิสุข. สัมภาษณ์. 2559, มกราคม 21)
ทุกครัง้ นักร้องชาย-หญิงและหมอแคน จะร่วมทำ�พิธพี ร้อม
กันเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้
ตลอดทั้งบิดามารดาที่ได้ให้กำ�เนิดเลี้ยงดูมาและบอกเจ้าที่
เจ้าทางทีไ่ ด้มาทำ�การแสดงในงานนัน้ ถ้าเป็นงานศพจะเรียก
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ชื่อผู้ตายให้มารับเครื่องเซ่นไหว้ เครื่องไหว้ครูของแต่ละ
คณะส่วนใหญ่จะคล้ายกัน ข้อสำ�คัญคือต้องแยกเครือ่ งไหว้ครู

ระหว่างนักร้องชาย-หญิง คนละชุด

ภาพที่ 2 (ซ้าย) เครื่องเซ่นไหว้ครูเจรียงเบริน
(ขวา) การไหว้ครูเจรียงเบริน
การแต่งกายของนักร้องฝ่ายหญิง สมัยโบราณ
จะนุ่งโจงกระเบน เสื้อคอกลมแขนกระบอกมีผ้าสไบไหม
พาดไหล่ มัดรวบไว้ด้านข้างระหว่างเอว หรือบางครั้งใช้ผ้า
สไบคล้องคอปล่อยชายทั้งสองเท่ากันไว้ด้านหน้า ต่อมา
เปลี่ยนมานุ่งผ้าถุงไหมทอมือลวดลายแบบพื้นเมืองสุรินทร์
เรียกว่า“ซัมป็วดโฮล”นักร้องฝ่ายชายสมัยโบราณ จะนุง่ โจง
กระเบนด้วยผ้าหางกระรอก (ผ้ากะเนียว) สวมเสื้อคอกลม

คล้องด้วยผ้าขาวม้าไหม ทิ้งชายไปข้างหลังสองชาย มีผ้า
ขาวม้าคาดเอว 1 ผืน ต่อมาเปลี่ยนมานุ่งโสร่งไหมแทนและ
มีผา้ ขาวม้าคาดเอว ปัจจุบนั แต่งกายแบบชุดสากลและแบบ
พืน้ บ้าน หมอแคน สมัยโบราณนุง่ โจงกระเบน ต่อมาเปลีย่ น
เป็นนุ่งโสร่ง ใส่เสื้อคอกลม คาดเอวด้วยผ้าขาวม้า ปัจจุบัน
เปลีย่ นมาเป็นสวมเสือ้ แขนยาวส่วนใหญ่นยิ มใส่เสือ้ แขนยาว
สีสุภาพ คาดเข็มขัด หรืออาจจะแต่งตามโอกาสที่ไปแสดง

ภาพที่ 3 การแต่งกายของเจรียงเบรินในอดีต

ภาพที่ 4 (ซ้าย) การแต่งกายของเจรียงเบรินแบบพื้นเมืองสุรินทร์
(ขวา) การแต่งกายของเจรียงเบรินแบบสมัยใหม่
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ท่ารำ�ของเจรียงเบรินเป็นท่ารำ�ที่ไม่มีแบบแผนตายตัว โดย
จะรำ�ไปตามจังหวะเสียงแคน ประกอบด้วย ท่ารำ�เดิน ท่ารำ�
ถอย ท่ารำ�เคียง ท่ารำ�เกีย้ ว ท่ารำ�เตะขา ท่ารำ�ดีดนิว้ และท่า
กระทบปลายฝ่าเท้า โดยเฉพาะท่ารำ�ดีดนิ้วและท่ากระทบ
ปลายฝ่าเท้าถือเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทสี่ �ำ คัญของเจ
รียงเบริน สถานทีแ่ สดงเจรียงเบรินสมัยก่อนสามารถเล่นได้
ไม่จำ�กัดสถานที่ หรือสถานที่ที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้ เช่น
เล่นในลานบ้านหรือบนบ้าน หรือในลานวัด ต่อมาจึงสร้าง

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

ภาพที่ 5 (ซ้าย) ท่ารำ�เดิน (กลาง) ท่ารำ�ถอย (ขวา) ท่ารำ�เคียง

ภาพที่ 6 (ซ้าย) ท่ารำ�เกี้ยว (กลาง) ท่าเตะขา (ซ้าย) ท่าดีดนิ้ว
2. ลักษณะการคงอยูแ่ ละปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการคง
อยู่ของเพลงพื้นบ้านเจรียงเบริน
ลักษณะการคงอยู่ของเจรียงเบริน ประกอบ
ด้วย รูปแบบการละเล่นเจรียงเบรินในอดีตและปัจจุบันมี
การพัฒนาปรับเปลี่ยน ดัดแปลงเนื้อหา ภาษา การแต่ง
กายให้สอดคล้องกับสังคมและความต้องการของผูช้ มและผู้
ฟัง แต่ยงั คงรักษารูปแบบการละเล่นแบบเดิมเอาไว้ ในอดีต

นิยมร้องแบบเกี้ยวพาราสี และร้องตอบโต้กันไปมาคล้าย
การโต้วาที แต่ปัจจุบันนิยมร้องแบบเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
พระพุทธศาสนา สอดแทรกคติสอนใจ เจรียงเบริน มีโอกาส
ถ่ายทอดผ่านงานส่วนตัวและงานของชุมชน และเจรียงเบริน
ผ่านสื่อทางสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์และการบันทึกลง
แถบบันทึกเสียง กลุม่ ผูฟ้ งั เจรียงเบรินในอดีตมีทกุ เพศทุกวัย
เกือบทุกพืน้ ทีใ่ นแถบทีพ่ ดู ภาษาถิน่ ไทยเขมรเจ้าภาพนิยมว่า
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จ้างเจรียงเบรินไปแสดงในงานมงคลและงานอวมงคล รวม
ทัง้ งานบุญประเพณีตา่ งๆ เนือ่ งจากเจรียงเบรินเป็นบทเพลง
พื้นบ้านที่มีคุณค่า มีบทบาทสำ�คัญในการถ่ายทอดความรู้
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นการละเล่นที่มีคุณค่า
ด้านจิตใจแก่เจ้าภาพและผู้มาร่วมงาน

ภาพที่ 7 เจรียงเบรินออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

ภาพที่ 8 เจรียงเบรินลงแถบบันทึกเสียง
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของเจรียงเบริน
ประกอบด้วย 1) ศิลปินและคณะเจรียงเบริน มีการรวม
กลุม่ กันโดยการตัง้ เป็นคณะและชมรมขึน้ มา แต่เดิมจะรวม
ตัวกันเฉพาะคณะของตนเอง เกิดการประกวดประชันหรือ
แข่งขันกับคณะอื่นทำ�ให้นักร้องไม่สามัคคีกัน ปัจจุบันได้
ตั้งชมรมขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในเรื่องต่างๆ การรวมกลุ่มของเจรียงเบรินมี 2 ลักษณะคือ
การรวมกลุ่มของนักร้องที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน และลูกศิษย์
ที่เรียนกับครูเพลงคนเดียวกัน ถึงแม้ไม่ได้อยู่คณะเดียวกัน
ก็ตาม เจรียงเบรินแต่ละคณะสามารถไปร้องร่วมกับเจรียง
คณะอื่นได้ มีการติดต่อประสานกันเมื่อมีผู้ว่าจ้างให้ไปร้อง
คูก่ นั ในงานต่างๆ อาจจะร้องคูก่ บั นักร้องประจำ�หรือนักร้อง
คนอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าภาพหรือผู้ว่าจ้าง
เจรียงเบรินบางคณะมีนักร้องหลายรุ่นหลายวัย สามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ฟั ง และผู้ ว่ า จ้ า งได้ ห ลาก
หลายมากขึ้น 2) การปรับรูปแบบของเจรียงเบริน มีการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบที่สำ�คัญ 2 ด้านคือ การ
ปรับเนื้อหาเจรียงเบรินและการปรับรูปแบบการเล่นเจรียง
เบรินให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์และงานที่
ไปแสดง โดยยังคงความหมายและเค้าโครงเดิมของบทเจ
รียงหลักๆ นั้นอยู่ รูปแบบการเล่นเจรียงเบรินแต่เดิมจะมี
เฉพาะหมอแคน นักร้องชายและหญิง อาจจะมีคู่เดียวหรือ
หลายคู่ก็ได้ แต่ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึ้น โดยมีการเพิ่มผู้รำ�เข้ามา ซึ่งผู้
รำ�ที่กล่าวมานี้มีอยู่สองประเภทคือ ผู้รำ�ที่เป็นนักรำ�อาชีพ
ที่รับงานทั่วไป และผู้รำ�ประจำ�คณะ หรืออาจเป็นนักร้องที่
เป็นฝ่ายมารำ�สลับกับการร้อง
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แสดง หรือก่อนนอนก็จะร้องให้ฟัง ซึ่งเด็กกลุ่มนี้เมื่อโตขึ้น
มาก็สามารถร้องได้ดแี ละมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นเจรียงเบรินต่อ
ไปในอนาคต จากปัจจัยทั้งสามด้านที่กล่าวมาข้างต้น ทั้ง
ศิลปินและคณะเจรียงเบริน การปรับรูปแบบของเจรียงเบ
รินและการถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ส่งผลให้เจรียง เบรินสามารถ
คงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบัน

อภิปรายผลการวิจัย
ดังนี้

ภาพที่ 9 (ซ้าย) ผู้รำ�ประจำ�คณะเจรียงเบริน
(ขวา) ผู้รำ�อาชีพ รำ�ประกอบการเล่นเจรียงเบริน
ผลจากการปรับรูปแบบการเล่นในด้านต่างๆ
ทำ�ให้เกิดทางเลือกใหม่ให้กับผู้ชมรวมไปถึงเจ้าภาพหรือผู้
ว่าจ้าง การร้องในแต่ละงานจะมีรปู แบบการแสดงแต่ละช่วง
เวลาที่เหมาะสมกับงาน เช่นเมื่อเสร็จสิ้นจากช่วงพิธีกรรม
จะมีการสอดแทรกความบันเทิงเข้ามา ทัง้ การร้องเบ็ดเตล็ด
โต้ตอบกันของนักร้องชายและหญิง บางช่วงก็จะร้องเพลง
ตามสมัยนิยม 3) การถ่ายทอดเจรียงเบรินสู่ผู้เรียน ซึ่งแบ่ง
ออกได้ 2 กลุม่ คือ กลุม่ แรกประชาชนหรือผูส้ นใจทัว่ ไปทีม่ า
เรียนกับครูเจรียง ซึ่งจะเรียนแบบปากต่อปากกับครูเจรียง
และกลุ่มที่สองคือผู้สืบทอดเจรียงเบรินโดยตรง ส่วนใหญ่
เป็นลูกหลานของครูเจรียง ในอดีตครูเจรียงมักจะให้ลูก
หลานของตนหัดร้องมาตั้งแต่เด็ก ปลูกฝังให้ลูกหลานของ
ตนมีใจรักด้านการร้องเจรียง โดยพาไปงานต่างๆ ที่ตนไป

ผู้วิจัยได้นำ�ผลการวิจัยที่ค้นพบมาอภิปรายผล

1. ผลการศึกษาด้านประวัติความเป็นมาของ
เพลงพื้ น บ้ า นเจรี ย งเบริ น พบว่ า เจรี ย งเบริ น เป็ น เพลง
พื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายเขมรในแถบจังหวัดสุรินทร์
บุรรี มั ย์และศรีสะเกษ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับกลุม่
ชาติพันธุ์ไทยเขมรของสำ�นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ (2540 : 27-70) ได้ให้ความหมายว่า ชาวไทยเชื้อ
สายเขมร เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ลุม่ หนึง่ ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือหรืออีสานใต้ ในจังหวัดแถบแนวชายแดนไทยกัมพูชา
ได้แก่ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานีบางส่วน ใช้
ภาษาพืน้ เมืองเป็นภาษาเขมรสำ�หรับการสือ่ สาร เจรียงเบริน
มีวิวัฒนาการมาจากบทร้องเก่าแก่ของเขมรที่เรียกว่า “กัน
ตร็อบไก” ซึ่งใช้วิธีด้นกลอนสดเป็นภาษาเขมร ซึ่งผลการ
วิจัยแสดงออกมาให้เห็นถึงลักษณะการแพร่กระจายของ
วัฒนธรรม ที่มาจากกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในเขตติดต่อกันของ
ชาวไทยเขมรจังหวัดสุรินทร์กับชาวเขมรของกัมพูชา ที่มี
ปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน ทำ�ให้เกิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
ต่อกันด้วย ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรม (Cultural Diffusion Theory) ของโครเบอร์
(Krober, 1963) ซึง่ เสนอแนวความคิดว่า วัฒนธรรมจะแพร่
กระจายจากจุดศูนย์กลาง (จุดกำ�เนิด) ไปตามพืน้ ทีเ่ ท่าทีม่ นั
จะเป็นไปได้ในเขตภูมิศาสตร์เดียวกันและยุคสมัยใกล้เคียง
กัน ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี “การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม” มา
อธิบาย ประวัติความเป็นมาของเพลงพื้นบ้านเจรียงเบริน
ซึ่งจะศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันโดยใช้วิธีการสืบย้อนทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อให้รู้ความเป็นมาของลักษณะและยุค
สมัยของสิ่งที่พบ เนื่องจากมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์ มีการ
เดินทางไปมาหาสู่ระหว่างคนจากสังคมหนึ่งไปอีกสังคม
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หนึ่ง ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติใกล้เคียงกัน เขต
ภูมศิ าสตร์เดียวกัน และยุคสมัยทีใ่ กล้เคียงกัน ทำ�ให้เกิดการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม เกิดการยอมรับวัฒนธรรมใหม่
โดยไม่จำ�เป็นว่าจะมีจุดกำ�เนิดร่วมกัน
องค์ ป ระกอบของเพลงพื้ น บ้ า นเจรี ย งเบริ น
พบว่า เจรียงเบรินเป็นเพลงปฏิพากษ์ใช้วิธีด้นกลอนสด
เป็นภาษาเขมรร้องโต้ตอบกันระหว่างนักร้อง ชาย-หญิง
เรื่ อ งราวที่ ร้ อ งจะเกี่ ย วกั บ ทางโลกและทางธรรม สอด
แทรกขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ สุภาษิต บาป
บุญคุณโทษ ความกตัญญูกตเวที ซึ่งถือเป็นธรรมเนียม
วัฒนธรรมการละเล่นพืน้ บ้านทีต่ อบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มชนทั้งในด้านความรื่นเริงบันเทิงใจ ตามลักษณะ
ของเพลงปฏิพากษ์เป็นการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาวและ
ตอบสนองความเชื่อและความศรัทธาตลอดจนค่านิยมทาง
สังคมของกลุ่มชนด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย เครือจิต
ศรีบุญนาค (2546 ) ศึกษาวิจัยเรื่องเจรียงเบริน : เพลงพื้น
บ้านของชาวไทยเขมรจังหวัดสุรินทร์ พบว่า เพลงพื้นบ้าน
เจรียงเบริน วิวัฒนาการมาจากการเล่น“ กันตร็อบไก” จัด
เป็นเพลงปฏิพากษ์ ประกอบด้วย นักแสดง ชาย 1 คน หญิง
1 คน และแคน 1 คน เจรียงเบรินนิยมเล่นทั้งในงานมงคล
งานอวมงคลและงานบุญประเพณีต่างๆ เรื่องราวที่เล่นขึ้น
อยู่กับงานที่ไปเล่น เนื้อหาที่ร้องจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทาง
โลกและทางธรรม สอดแทรกคติเตือนใจ
2. ลักษณะการคงอยูข่ องเจรียงเบรินพบว่า มีการ
พัฒนารูปแบบการแสดงแบบค่อยเป็นค่อยไป มีการปรับ
เปลี่ยน ดัดแปลงเนื้อหา ภาษาการแต่งกายให้สอดคล้อง
กับยุคสมัยปัจจุบัน ตลอดจนความต้องการของผู้ชมหรือ
ผู้ฟัง มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแพร่การแสดงผ่านสื่อ
ต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พชร สุวรรณภาชน์ (2543)
ศึกษาวิจัยเรื่องเพลงโคราช : การศึกษาทางมานุษยวิทยา
การดนตรี พบว่าเพลงโคราชมีการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบ
เนื้อหาวิธีการเล่นเพลง เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและ
ความต้องการของชุมชน เช่นเดียวกับ ปัทมา บุญอินทร์
(2537) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง การปรับตัวของเพลงพืน้ บ้าน : กรณี
ศึกษาเพลงโคราช จังหวัดนครราชสีมา โดยพิจารณาความ
สัมพันธ์ของเพลงโคราชกับสภาพแวดล้อม ซึ่งชี้ให้เห็นว่า
เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป พบว่าเพลงโคราช มี
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การปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น โดย
มีการปรับตัวทางด้านวิถีชีวิตของเพลงโคราชและการปรับ
ตัวทางด้านขนบและเนื้อหาการแสดง ผลการศึกษาพบ
ว่า การปรับตัวทางด้านวิถีชีวิตของเพลงโคราชได้ปรับตัว
ไปในลักษณะที่เป็นเชิงพานิชย์มากขึ้น กล่าวคือในปัจจุบัน
เพลงโคราชได้เข้าสู่ระบบธุรกิจมากขึ้น โดยมีการก่อตั้งเป็น
คณะเพลง สำ�หรับการปรับตัวทางด้านขนบและเนือ้ หาการ
แสดง ปัจจุบันเพลงโคราชที่เล่นในงานบุญทั่วไป ได้ปรับตัว
โดยการประยุกต์ด้วยการนำ�เพลงลูกทุ่งประกอบอิเลกโทน
เข้ามาเล่นสลับช่วง เพิม่ การเต้นและร้องเพลงตามสมัยนิยม
และตามคำ�ขอของผู้ชม ในส่วนเพลงโคราชแก้บนได้ลดขั้น
ตอนการแสดงลงจากการแสดงเพลงโคราชทั่วไป ทั้งนี้เพื่อ
ให้เหมาะสมกับเวลาและอัตราจ้างที่ตายตัว
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ของเจรียงเบริน
ได้แก่การตั้งคณะเจรียง จากเดิมที่เคยต่างคนต่างแสดง
อิสระ มีการแข่งขันกันในเรื่องการแสดง ปัจจุบันมีการรวม
กลุม่ ตัง้ เป็นชมรมและคณะเจรียง ทำ�ให้เจ้าภาพหรือผูว้ า่ จ้าง
สามารถติดต่อได้สะดวกขึน้ การรวมกลุม่ ของเจรียงเบริน มี
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ การช่วย
เหลือกันในกลุม่ การปรับรูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัยและความต้องการของผูช้ มผูฟ้ งั และผูว้ า่ จ้าง รวมทัง้
มีการถ่ายทอดเจรียงเบรินสู่บุตรหลานและเยาวชนรุ่นหลัง
จึงทำ�ให้เจรียงเบรินสามารถดำ�รงอยู่มาได้จนถึงปัจจุบัน
ผลการวิจัยดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นว่าวัฒนธรรมจะดำ�รงอยู่ได้
อย่างยัง่ ยืน ต้องมีการปรับเปลีย่ นให้เข้ากับสภาวการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและค่านิยมของคนในชุมชน และ
ต้องเร่งรณรงค์เรื่องการสืบทอดและการเรียนรู้ไปสู่ชนรุ่น
หลังเพื่อสร้างความตระหนักในความสำ�คัญและความภาค
ภูมิใจในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานต่อไปสอดคล้องกับ
แนวคิดของ อารีย์ ทองแก้ว (2549) ซึ่งให้ข้อคิดเห็นว่า การ
ที่วัฒนธรรมท้องถิ่นจะสามารถคงอยู่ต่อไปได้นั้น จะต้องมี
การอนุรกั ษ์พฒ
ั นาสืบสานและอนุรกั ษ์มรดก ภูมปิ ญ
ั ญาของ
บรรพบุรษุ ต้องมีการปลูกฝังเพือ่ ให้ประชาชนมีจติ สำ�นึกใน
การสืบสานและอนุรกั ษ์มรดก ภูมปิ ญ
ั ญาของบรรพบุรษุ โดย
อาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกีย่ วข้องทั้งสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ภาครัฐและ
เอกชน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของนิตยพรรณ วรรณศิริ
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(2540) ซึง่ ผลการศึกษาชีใ้ ห้เห็นว่าการอยูร่ อดของชาติพนั ธุ์
ต่างๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภูมิปัญญาในการดำ�รง
ชีพและความสามารถในการสืบทอดภูมปิ ญ
ั ญาสูค่ นรุน่ ใหม่
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ต้องมีการผลิตซํา้ และถ่ายทอดจาก
คนรุน่ หนึง่ ไปสูค่ นอีกรุน่ หนึง่ อาจจะมีการปรับปรุง ดัดแปลง
หรือประยุกต์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสังคมและยุคสมัย
จึงจะสามารถทำ�ให้วัฒนธรรมเหล่านั้นคงอยู่ต่อไปได้

บทสรุป

เจรียงเบรินเป็นวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้าน
ของชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มชนทั้งในด้านความรื่นเริงบันเทิงใจ ตามลักษณะ
ของเพลงปฏิพากษ์ ซึ่งเป็นการเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว
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ตอบสนองความเชื่อและความศรัทธาตลอดจนค่านิยมทาง
สังคมของกลุ่มชน มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาทั้งรูปแบบการ
แสดง เนื้อหา ภาษา การแต่งกายให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมยุคปัจจุบัน แต่ยังคงรักษารูปแบบการ
ละเล่นแบบเดิมเอาไว้ มีการถ่ายทอดผ่านสื่อและถ่ายทอด
สู่คนรุ่นหลัง จากการศึกษาการคงอยู่ของเพลงพื้นบ้าน
เจรียงเบริน พบว่าวัฒนธรรมจะดำ�รงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ต้อง
มีการปรับเปลีย่ นให้เข้ากับสภาวการณ์การเปลีย่ นแปลงของ
สังคมและค่านิยมของคนในชุมชนและต้องเร่งรณรงค์เรื่อง
การสืบทอดและการเรียนรู้ไปสู่ชนรุ่นหลังเพื่อสร้างความ
ตระหนักในความสำ�คัญและความภาคภูมิใจในการร่วม
อนุรักษ์และสืบสานต่อไปด้วย
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คติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
The Belief of Five Buddhas in the National Library of Paris’s Version of Tribhum
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บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษาคติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสซึ่งเป็นวรรณกรรม
ประเภทไตรภูมขิ องไทยสมัยอยุธยาโดยเปรียบเทียบกับคัมภีรต์ า่ งๆ ทางพระพุทธศาสนา คือ พระไตรปิฎก คัมภีรพ์ ระอนาคต
วงศ์และคัมภีร์พระสาวกนิพพาน ผลการศึกษาพบว่า คติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ที่ปรากฏในไตรภูมิฉบับนี้มีเนื้อหาร่วมกับ
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนโดยเฉพาะยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย แสดงให้เห็นว่าคติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
ยังคงปรากฏอย่างชัดเจนในวรรณกรรมประเภทไตรภูมิสมัยอยุธยา
คำ�สำ�คัญ: คติ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

Abstract

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

บทนำ�

คติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เป็นคติที่ฝังรากลึก
ในสังคมไทยมาตัง้ แต่อดีตกาล พระนามของพระพุทธเจ้าทัง้ 5
คือ พระพุทธเจ้ากกุสนั ธะ พระพุทธเจ้าโกนาคมน์ พระพุทธเจ้า
กัสสปะ พระพุทธเจ้าโคดม (ซึง่ เราอยูใ่ นยุคนี)้ และองค์ทจี่ ะ

มาตรัสรู้ในอนาคตคือ พระศรีอาริยเมตไตรย ไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสเป็นไตรภูมิฉบับหนึ่งที่ปรากฏ
เนือ้ หาเรือ่ งพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์อย่างครบถ้วน
ดังที่ภัครพล แสงเงิน (2557 : 186) กล่าวว่า “ไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสน่าจะแต่งในสมัยอยุธยาประมาณ

126 รมยสาร
ช่วง พ.ศ. 2158-2310” สันนิษฐานตามช่วงเวลาการพบ
อักษรไทยย่อซึ่งผู้ศึกษาเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่กว้างมากเกิน
ไป ไตรภูมิฉบับนี้น่าจะเป็นวรรณกรรมสมัยอยุธยาในสมัย
รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่ไทยติดต่อ
กับต่างประเทศ (โดยเฉพาะฝรัง่ เศส) เอกสารชุดนีน้ า่ จะเป็น
หนึง่ ในเอกสารต่างๆ ทีช่ าวตะวันตกสนใจจึงได้คดั ลอกความ
รู้ทางด้านศาสนาของคนไทยไปยังชาติของตนเอง
ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสแต่งด้วย
คำ�ประพันธ์ประเภทร้อยแก้ว ภาษาไทย ใช้อกั ษรไทยย่อใน
การบันทึกเนือ้ หา มีเนือ้ หาเกีย่ วกับการสร้างโลกทัง้ ทีเ่ ป็นคติ
พุทธศาสนาและคติทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เนื้อหาเรื่อง
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีส เริม่ หลังจากนางสุภทั ราเทวีให้ก�ำ เนิดพระอาทิตย์
และพระจันทร์ โดยกล่าวถึงภัทรกัลป์ปจั จุบนั ทีป่ ระกอบไป
ด้วยพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้ากุกกุสนธะ
พระพุทธเจ้าโกนาคมน์ พระพุทธเจ้ากัสสปะ พระพุทธเจ้า
โคดม เหตุการณ์หลังจากสิ้นศาสนาพระพุทธเจ้าโคดม
และพระศรีอาริยเมตไตรย โดยเนื้อหาที่ปรากฏนั้นมีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งเพราะมีการกล่าวถึงประวัติ
ของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์อย่างละเอียด อาทิ พระนาม
พระพุทธเจ้า พระนามพุทธบิดา พุทธมารดา พาหนะมหา
ภิเนษกรมณ์ เวลาที่ใช้ในการบำ�เพ็ญทุกรกิริยาก่อนตรัสรู้
อัครสาวก อัครสาวิกา สถานที่ปรินิพพาน พระโพธิสัตว์
โคดมที่เคยเสวยชาติในยุคพระพุทธเจ้าในอดีต ฯลฯ โดย
เฉพาะยุคพระศรีอาริยไมตรี (โดยไตรภูมิฉบับนี้เรียกพระ
ศรีอาริยไมตรี การเรียกพระศรีอาริยไมตรีจัดเป็นโบราณิก
ศัพท์ที่พบตั้งแต่สมัยสุโขทัยในจารึกหลักต่างๆ เช่น จารึก
วัดศรีชุม จารึกนครชุม จารึกวัดสรศักดิ์ เป็นต้น) ที่มีการ
พรรณนาถึงการเพิ่มขึ้นและลดลงของอายุขัยมนุษย์ ความ
อุดมสมบูรณ์ของชมพูทวีปในอนาคต การลงมาอุบัติของ
พระเจ้าจักรพรรดิราชและพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่งเป็นที่
น่าสนใจอย่างยิ่งว่า ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
มีการให้ความสำ�คัญกับเรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เป็น
อย่างยิ่ง ซึ่งต่างจากไตรภูมิกถาและไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา
ซึ่งเป็นไตรภูมิ 2 ฉบับที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
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ภาพปกหนังสือไตรภูมิ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่พุทธศักราช 2554

เรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ที่ปรากฏในวรรณกรรม
ประเภทไตรภูมิในประเทศไทย
ประวัติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมประเภทไตรภูมิในประเทศไทย (แม่ชีวิมุตยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง ใช้เรียกกลุ่ม
วรรณกรรมโลกศาสตร์ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยว
กับการสร้างโลก ภพภูมติ า่ งๆ ตามคติทางพระพุทธศาสนา)
ได้แก่ ไตรภูมกิ ถาของพญาลิไทย มีการกล่าวถึงพระนามของ
พระพุทธเจ้าในอดีตและอนาคต และกล่าวถึงอานิสงส์แห่ง
การสดับไตรภูมิกถาว่าจะได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอาริย
เมตไตรย ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถาแม้จะไม่กล่าวถึงพระนาม
หรือรายละเอียดของพระพุทธเจ้าทัง้ 4 พระองค์ แต่กก็ ล่าว
ถึงยุคของพระศรีอาริยเมตไตรยในอนาคตว่าจะสุขสมบูรณ์
พูนสุขไปทุกประการ ตัวอย่างยุคพระศรีอาริยเมตไตรยใน
ไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา (กรมศิลปากร: 2520: 50 ) ที่กล่าว
ถึงชาติตระกูลของพระองค์ ว่า
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...สมเด็จพระผู้ทรงธรรมพระเมตไตรยสัมมา
สัมพุทธเจ้า จึงจะมาบังเกิดในตระกูลพราหมณ์ พระพุทธ
บิดานั้น จะทรงพระนามชื่อว่า พระสุพรหมพราหมณ์ เป็น
ปโรหิตแห่งสมเด็จพระบรมกษัตริย์พระเจ้าสังขจักรพรร
ตราธิราช พระพุทธมารดานั้นจะเป็นพราหมณชาติ จะทรง
พระนามชื่อว่า พรหมวดี แลมิ่งขวัญมหานครบวรราชธานี
ที่สมเด็จพระพุทธองค์บังเกิดนั้นจะปรากฏนามชื่อว่าเกตุม
วดีบุรีนคร ไตรภูมิฉบับล้านนา (ไตรภุมม์) ประคอง นิมมาน
เหมินท์ (2555 : 3) กล่าวถึงที่มาของไตรภูมิฉบับล้านนา
ว่า ต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานจำ�นวน 6 ผูก จารด้วยอักษร
ท้องถิ่นที่เรียกกันว่า ตัวเมืองหรือ ตัวธรรม ไม่ปรากฏนาม
ผู้แต่ง ตอนท้ายของผูกที่ 6 บอกชื่อผู้จารว่าชื่อ ปัญญาแพง
และชีแ้ จงว่า จารเสร็จในช่วงสงกรานต์ ขณะจะเปลีย่ นจาก
จ.ศ. 1298 เป็น จ.ศ. 1299 ผู้จารได้ต้นฉบับมาจากวัดแม่
ยือซึ่งคัดลอกมาจากฉบับที่ครูบามณีวัดบ้านด้ายเชียงแสน
ได้จารไว้นับอายุไตรภูมิฉบับนี้ได้ 188 ปี โดยมีการกล่าว
ถึงพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัลป์ตั้งแต่พระพุทธเจ้า
กกุสันธะถึงพระพุทธเจ้าโคดม โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระยะการบำ�เพ็ญบารมี ชาติตระกูลกำ�เนิด พระนามพุทธ
บิดา พุทธมารดา ฯลฯ ตัวอย่างพระพุทธเจ้ากกุสันธะใน
ไตรภูมิฉบับล้านนา (กรมศิลปากร, 2555 : 20) ว่า
พระพุทธกักกุสนั ธะเจ้าพาํ่ เพงปารมีธมั ม์ 8 ไนยะ
16 อสังเขยยปลายแสนมหากัปแล้วได้เกิดมาในกระกุล
พราหมณ์ในเมืองชื่อเมกขลนคร พราหมณ์ปโรหิตตเปนพ่อ
พระ นางพราหมณีชื่อ วิสาขาเปนแม่พระ อยู่เสวยสมปัตติ
ได้ 4 พันปี นาง 3 หมื่นนาง มีนางพราหมณี ชื่อโรจินีเปน
ใหย่แก่นางทังหลาย ท่านออกบวชด้วยยานรถ กทำ�เพียรได้
8 เดือน ได้ตรัสสัพพัญญูแทบเค้า ไม้คเชาะ เมื่อนั้นโพธิสัต
เจ้าแห่งเราได้เปนพระยาชื่อเทวีโลราช ได้กทำ�บุญมากนัก
มีต้นว่าหื้อ ทานผ้าจีวรเปนทาน แล้วออกบวชในสาสนา
พระพุทธเจ้าเรียนเอาธัมม์ปิฎกทัง 3 ค็ได้อันทำ�นวายว่าจัก
ได้เปนพระแล
ในไตรภูมิฉบับอีสาน (ปฐมกัปป์) สุกัญญา สุจ
ฉายา (2555 : 93-94) อธิบายว่า “ศูนย์วัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ต้นฉบับเอกสารเรื่องปฐมกัปป์มา
ให้พอ่ ใหญ่ พิมพ์รตั นคุณศาสน์ และพ่อใหญ่ละมุล ศรีรตั นกุล
ปริวรรตเป็นอักษรไทย... อายุของเอกสารนี้อยู่ในสมัย
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2455” มี
เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างโลกที่คล้ายคลึงกับไตรภูมิกถาแต่
บางตอนมีการแทรกความเชื่อดั้งเดิมลงไปคือ เรื่องปู่สังกะ
สา-ย่าสังกะสีสร้างสรรพสิ่ง โดยมีการกล่าวถึงพระพุทธเจ้า
ทั้ง 5 พระองค์ เช่นเดียวกัน ตัวอย่างพระพุทธเจ้ากกุสันธะ
ในไตรภูมิฉบับอีสาน (กรมศิลปากร, 2555 : 125-126) ว่า
...ยามเมือ่ พุทโธเจ้าองค์ประเสริฐกุกสุ นั จักลงมาเลียงลัดโลก
ชุมพูพื้น เจ้าก็มาเกิดกํ้าในมนุษะโลกชุมพู ชื่อว่าเมืองเพชร
ชะบุรีฮุ่งเฮืองนครกว้าง อันว่าพระวรปิตาเจ้ากุกุสันโธองค์
ประเสริฐ ชื่อว่าติสะพราหมณาพ่อพระองค์จริงแท้ เจ้าก็
เสวยราชสร้าง นครกว้างอยูเ่ กษิม อันว่ามารดาเจ้าพุทโธองค์
ประเสริฐ ชื่อว่านางวิสาขะพราหมณี โลกลือจริงแท้... ยาม
เมื่อ พระออกตัดเกษเล้าในฮ่มกามะพฤกษ์ ชาวชุมพูเขาว่า
โพธิ์ปางนั้น อันว่าตนพระเจ้าลวงสูง 40 ศอก เจ้าเฮย เจ้าก็
นำ�สัตว์ข้ามย่านนํ้าโดยได้ดั่งใจ แท้แล้ว... พระก็อายุได้คัณ
นาสี่หมื่นปีนั้น เจ้าก็เสด็จสู่ห้องนิพานพุ้นอยู่เกษิม...
เห็ น ได้ ว่ า เรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธเจ้ า 5
พระองค์นั้นยังคงมีปรากฏในวรรณกรรมประเภท ไตรภูมิ
ฉบับต่างๆ ในประเทศไทยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อใน
เรื่องของคติเกี่ยวกับอดีตพุทธเจ้าและอนาคตพุทธเจ้าของ
คนไทยในอดีตอย่างชัดเจน
ผูศ้ กึ ษามุง่ วิเคราะห์เรือ่ งพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
ที่ ป รากฏในไตรภู มิ ฉ บั บ หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ก รุ ง ปารี ส โดย
เทียบคัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏเรื่องราว
ของพระพุทธเจ้า 5 พระองค์โดยเฉพาะพระไตรปิฎกและ
ใช้คัมภีร์ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาหากความเหล่านั้นไม่
ปรากฏในพระไตรปิฎก ดังนี้
1. พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน [ทุติย
ภาค] พุทธวงศ์ จริยาปิฎก เล่ม 33 กกุสนั ธพุทธวงศ์ถงึ โคตม
พุทธวงศ์ ซึง่ เป็นพระสูตรทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงประวัติ
ของพระพุทธเจ้าในอดีตรวมถึงยุคของพระองค์
2. พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค จักก
วัตติสูตร พระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 คือ พระศรี อาริยเมตไตรย
กล่าวถึงในตอนที่ว่าด้วยเมื่อมนุษย์มีอายุขัย 10 ปี ว่า ใน
อนาคตของชมพูทวีป อายุขัยของมนุษย์จะเหลือเพียง 10
ปี จะเกิดสัตถันตรกัลป์ 7 วัน หลังจากนั้นมนุษย์จึงพา
กันสมาทานกุศลกรรมบถ อายุขัยของมนุษย์จึงเจริญขึ้น
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ไปเรื่อยๆ จนถึง 80,000 ปี จะมีพระราชานามว่า สังขะ
มหาจักรพรรดิราชและพระศรีอาริยเมตไตรยลงมาอุบัติยัง
โลกมนุษย์ พิจารณาความแล้วพบว่า รูปแบบเนื้อหาของ
พระศรีอาริยเมตไตรยที่ปรากฏในจักกวัตติสูตรนั้นกล่าว
เนื้อหาต่างๆ ไม่ครบเหมือนพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์
ในพระไตรปิฎกกกุสันธพุทธวงศ์ถึงโคตมพุทธวงศ์ เช่น
พระนามพุทธบิดา พุทธมารดา ไม้ที่ตรัสรู้ มหาปุริสลัก
ษณะ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้เนื้อหาเรื่องพระศรีอาริยเมตไตรย
ที่ปรากฏในคัมภีร์พระอนาคตวงศ์และคัมภีร์พระสาวก
นิพพานเทียบเพิ่มเติม
3. คัมภีรพ์ ระอนาคตวงศ์ แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ
3.1 ฉบับที่บำ�เพ็ญ ระวิน เป็นผู้ปริวรรต เนื้อหา
ของพระศรีอาริยเมตไตรยในคัมภีร์พระอนาคตวงศ์เริ่ม
จากพระสารี บุ ต รทู ล อาราธนาพระพุ ท ธเจ้ า ให้ เ ล่ า เรื่ อ ง
พระพุทธเจ้า 10 พระองค์ที่จะลงมาตรัสรู้ในอนาคต ซึ่ง
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ก่อนที่พระศรีอาริยเมตไตรยจะลงมา
อุบตั ิ มนุษย์จะมีอายุขยั เพียง 10 ปี จะเกิดสัตถันตรกัลป์ 7 วัน
มนุษย์ทรี่ อดชีวติ จะพากันสมาทานกุศลกรรมบถ อายุจงึ เพิม่
ขึน้ เรือ่ ยๆ ถึงอสงไขยและลดลงมาเหลือ 80,000 ปี จึงมีพระ
มหาจักรพรรดิสังขจักรและพระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัม
พุทธเจ้าลงมาอุบัติ
3.2 พระคัมภีร์อมตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์
ผู้ศึกษานำ�เรื่องศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรยมาจากไตรภูมิ
โลกวินจิ ฉยกถาซึง่ อ้างถึงคัมภีรอ์ มตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์

ผูศ้ กึ ษาถือเป็นฉบับหนึง่ ในคัมภีรพ์ ระอนาคตวงศ์ฉบับต่างๆ
โดยเนื้อหาเริ่มตั้งแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชมพูทวีป
ในอนาคต การเสด็จมาอุบัติของพระศรีอาริยเมตไตรยและ
พระเจ้าสังขจักรพรรดิราช ตระกูลพระศรีอาริยเมตไตรย
อัครสาวก อัครสาวิกา มณฑปพิเศษและมหาบุรุษลักษณะ
4. คัมภีร์พระสาวกนิพพาน ตอนพระมหากัสส
ปะเถรนิพพาน เป็นเรื่องราวของพระมหากัสสปเถระผู้เป็น
เลิศด้านธุดงค์สมัยพระพุทธเจ้าโคดม เมือ่ ท่านมีอายุ 120 ปี
ได้เข้านิพพาน ระหว่างเขา 3 ลูก ชื่อ กุกกุฏสัมปาตบรรพต
โดยท่านอธิษฐานไว้ว่า เมื่อท่านนิพพาน ขอให้เขา 3 ลูกนี้
มาประชุมกันเป็นเขาลูกเดียวปกปิดสังขารของท่านไว้ เมื่อ
ถึงยุคพระศรีอาริยเมตไตรยในอนาคต พระองค์จะเสด็จมาสู่
ณ กุกกุฏสัมปาตบรรพตแห่งนี้และทรงพระหัตถ์เบื้องขวา
ซ้อนเอาซากศพของพระมหากัสสปะขึ้นและตรัสแก่เหล่า
สาวกว่า ซากศพนีค้ อื พีช่ ายของพระตถาคต อีกทัง้ ยังกระทำ�
การยกย่องเชิดชูคุณงามความดีของพระมหากัสสปะโดย
เฉพาะอย่างยิ่งความเป็นเลิศในธุดงควัตร 13 ข้อแก่เหล่า
ภิกษุสาวก หลังจากนั้นเปลวไฟจึงบังเกิดขึ้นไหม้ศพของ
พระมหากัสสปะสูญสิ้นไป เพื่อให้เห็นถึงความคล้ายคลึง
และแตกต่าง ผู้ศึกษาจะนำ�เสนอในรูปแบบของตาราง และ
เทียบเนื้อหาโดยสังเขปเพื่อแสดงลักษณะคล้ายคลึงหรือ
แตกต่างกันในองค์ประกอบต่างๆ คือ ตารางเรื่องอดีตพุทธ
เจ้า 4 พระองค์ ตารางเหตุการณ์หลังสิน้ ศาสนาพระพุทธเจ้า
โคดม และตารางยุคพระศรีอาริยเมตไตรย ดังนี้

ตารางที่ 1 อดีตพุทธเจ้า 4 พระองค์
อดีตพุทธเจ้า
1. พระพุทธเจ้ากกุสันธะ
- นามพุทธบิดา
- นามโพธิสัตว์ (โคดม)
- นามพระโอรส
- นามอัครสาวก
- ระยะเวลากระทำ�เพียร
- ไม้ที่ตรัสรู้
- พระชนมายุ
- สถานที่ปรินิพพาน

ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
กุกกุสนธ
อัคคีทัต
เขมาราช
อุดร
วิรทุรัตเถระและชิวัตเถระ
10 เดือน
ไม้ซึก
40,000 ปี
เขมาราม

พระไตรปิฎก
กกุสันธพุทธวงศ์ - โคตมพุทธวงศ์
กกุสันธะ
อัคคิทัตต
เขมะ
อุตตระ
วิธุรเถระและสัญชีวนามเถระ
8 เดือน
ไม้ซึก
40,000 ปี
เขมาราม
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2. พระพุทธเจ้าโกนาคมน์
- นามพุทธบิดา
- นามโพธิสัตว์ (โคดม)
- นามพระโอรส
- นามอัครสาวก
- ระยะเวลากระทำ�เพียร
- ไม้ที่ตรัสรู้
- พระชนมายุ
- สถานที่ปรินิพพาน
3. พระพุทธเจ้ากัสสป
- นามพุทธบิดา
- นามโพธิสัตว์ (โคดม)
- นามพระโอรส
- นามอัครสาวก
- ระยะเวลากระทำ�เพียร
- ไม้ที่ตรัสรู้
- พระชนมายุ
- สถานที่ปรินิพพาน
4. พระพุทธเจ้าโคดม
- นามพุทธบิดา
- นามพระโอรส
- นามอัครสาวก
- ระยะเวลากระทำ�เพียร
- ไม้ที่ตรัสรู้
- พระชนมายุ
- สถานที่ปรินิพพาน

โกนาคมน์
ลีทศพราหมณ
จักรพรรดิราช (ไม่ปรากฏนาม)
สัตพาหุ
ยัศเถระและอุดรเถระ
6 เดือน
มะเดื่อ
30,000 ปี
บรรพดาราม
กัสสป
ทัศราชบโรหิต
โชฏิบาล
วิชิต
ติศเถระและภารทวาชเถระ
7 วัน
ต้นไทร
20,000 ปี
พระญาราม
โคดม
ศรีสุทโธทน
ราหุล
สารีบุตรและโมคัลลาน
6 ปี
โพ
80 ปี
สาลพโนธยาน

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

พระไตรปิฎก
กกุสันธพุทธวงศ์ - โคตมพุทธวงศ์
โกนาคมนะ
ยัญญทัตตพราหมณ์
ปัพพตะ
สัตถวาหะ
ภิยโยสเถระและอุตตรเถระ
6 เดือน
มะเดื่อ
30,000 ปี
ปัพพตาราม
กัสสปะ
พรหมทัตต
โชติปาละ
วิชิตเสนะ
ติสสเถระและภารทวาชเถระ
7 วัน
ต้นไทร
20,000 ปี
เสตัพยาราม
โคดม
สุทโธทนะ
ราหุล
สารีบุตรและโมคัลลาน
6 ปี
โพ
ประมาณ 100 ปี
ป่าสาละ เมืองกุสินารา

ฯลฯ แต่ตา่ งกันทีร่ ายละเอียดปลีกย่อย คือ ระยะเวลาทีท่ รง
บำ�เพ็ญเพียร (ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสว่า 10
เดือน แต่พระไตรปิฎกว่า 8 เดือน)
2. พระพุทธเจ้าโกนาคมน์ เช่น พระนามของ
พระพุทธเจ้า (โกนาคมน์-โกนาคมนะ) พระนามพระโอรส
(สัตพาหุ-สัตถวาหะ) ไม้ที่ทรงตรัสรู้ (มะเดื่อ) ฯลฯ แต่ต่าง
กันที่รายละเอียดปลีกย่อย คือ พระนามพุทธบิดา

130 รมยสาร

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

(ลีทศพราหมณ-ยัญญทัตตพราหมณ์) พระนามพระโพธิสตั ว์
โคดมที่พระไตรปิฎกว่าเป็นกษัตริย์ชื่อ ปัพพตะ แต่ไตรภูมิ
ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสกล่าวเพียงแค่ว่าเป็นพระ
มหาจักรพรรดิราชเท่านั้น
3. พระพุ ท ธเจ้ า กั ส สป เช่ น พระนามของ
พระพุทธเจ้า (กัสสป) พระนามพระโพธิสตั ว์โคดม (โชฏิบาลโชติปาละ) นามพระอัครสาวก (ติศเถระและภารทวาชเถระ)
ฯลฯ แต่ต่างกันที่รายละเอียดปลีกย่อย คือ พระนามของ
พุทธบิดา (ทัศราชปโรหิต-พรหมทัตต) และ สถานที่เสด็จ
ปรินิพพาน (พระญาราม-เสตัพยาราม) ความแตกต่างเหล่า

นีห้ ากพิจารณาจากคำ�แล้วมีลกั ษณะทีใ่ กล้เคียงกัน (ทัศ-ทัตต,
พระญา-เสตัพยา)
4. พระพุ ท ธเจ้ า โคดม เช่ น พระนามของ
พระพุทธเจ้า (โคดม) พระนามพุทธบิดา (สุทโธทนะ) นาม
ของอัครสาวก (พระสารีบตุ รและพระโมคคัลลานะ) ไม้ทที่ รง
ตรัสรู้คือ โพ สถานที่ปรินิพพาน (สาลพโนธยาน -ป่าสาละ)
ฯลฯ แต่ต่างกันที่รายละเอียดคือ อายุของพระพุทธเจ้า
(ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสว่า 80 ปี พระ
ไตรปิฎกว่า ประมาณ 100 ปี)

ตารางที่ 2 เหตุการณ์หลังสิ้นศาสนาพระพุทธเจ้าโคดม
ตอน

ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีส

พระไตรปิฎก จักกวัตติสูตร

พระอนาคตวงศ์
(ฉบับบำ�เพ็ญฯ)

1. เมื่อศาสนา
ผูค้ นทัง้ หลายไม่ละอายต่อบาป เสพ
พระพุทธเจ้าโคดม กามซึง่ กันและกันไม่เว้นแม้แต่ญาติ
มีอายุครบ 5,000 ปี พี่น้องตนเอง มนุษย์มีอายุขัย 10
ปี เมื่อมีอายุ 5 ปีจะสมรสเป็นสามี
ภรรยากัน และจะเกิดสัตถันตรกัลป์
เป็นเวลา 7 วัน

ผู้คนทั้งหลายไม่ละอายต่อบาป
เสพกามซึ่ ง กั น และกั น ไม่ เ ว้ น
แม้แต่ญาติพี่น้องตนเอง มนุษย์
มีอายุขยั 10 ปี เมื่อมีอายุ 5 ปีจะ
สมรสเป็นสามีภรรยากัน และจะ
เกิดสัตถันตรกัลป์เป็นเวลา 7 วัน

ผู้คนทั้งหลายไม่ละอายต่อบาป
เสพกามซึ่ ง กั น และกั น ไม่ เว้ น
แม้แต่ญาติพี่น้องตนเอง มนุษย์
มีอายุขัย 10 ปี เมื่อมีอายุ 5
ปีจะสมรสเป็นสามีภรรยากัน
และจะเกิดสัตถันตรกัลป์เป็น
เวลา 7 วัน

2. ปัจจัยที่ทำ�ให้
อายุขัยของมนุษย์
เพิ่มขึ้น

คนที่ ร อดจากสั ต ถั น ตรกั ล ป์ ต่ า ง
พากันสมาทานกุศลกรรมบถ 10
ประการ อายุขัยของลูกหลานคน
เหล่านั้นจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง
อสงไขย(ชือ่ เมืองเปลีย่ นตามอายุขยั
ของมนุษย์ คือ 100,000 ปี=มัดทุม
อสงไขย=มณฑาร)

คนที่รอดจากสัตถันตรกัลป์ต่าง
พากันสมาทานกุศลกรรมบถ 10
ประการ อายุขยั ของลูกหลานคน
เหล่านั้นจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง
80,000 ปี

คนทีร่ อดจากสัตถันตรกัลป์ตา่ ง
พากันสมาทานกุศลกรรมบถ 10
ประการ อายุขัยของลูกหลาน
คนเหล่ า นั้ น จึ ง เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ
จนถึงอสงไขย

3. ปัจจัยที่ทำ�ให้
อายุขัยมนุษย์
ลดลง

มนุษย์ประมาทในธรรม ทำ�อกุศล เมื่อมนุษย์มีอายุขัย 80,000 ปี มนุษย์ประมาทในธรรม อายุจึง
กรรม 10 ประการ อายุจึงลดลง เมืองพาราณสีมีชื่อว่า เกตุมดี
ลดลงมาเหลือ 80,000 ปี เมือง
มาเหลือ 80,000 ปี เมืองมณฑาร
พาราณสีเปลี่ยนชื่อเป็น เกตุมดี
เปลี่ยนชื่อเป็นเกตุมดี
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ตอน

ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีส

พระไตรปิฎก จักกวัตติสูตร

พระอนาคตวงศ์
(ฉบับบำ�เพ็ญฯ)

4. การอุบัติของ
พระเจ้าจักรพรรดิ
ราชเมืองเกตุมดี
- นามเทพบุตร
- นามพระเจ้า
จักรพรรดิ
- นามพระโอรส
องค์ใหญ่

เชถนกาล
(ไม่ปรากฏ)

(ไม่ปรากฏ)
สังขะ

มหานฬวกาล
สังขจักร์

อชิตกุมาร
(ขุนพลแก้ว)

(ไม่ปรากฏ)

อชิตกุมาร

จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เหตุการณ์หลัง
สิน้ ศาสนาพระพุทธเจ้าโคดมในไตรภูมฉิ บับหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีสมีเนื้อหาร่วมกับพระไตรปิฎก จักกวัตติสูตรและ
คัมภีร์พระอนาคตวงศ์ ดังนี้
1. เมือ่ อายุศาสนาพระพุทธเจ้าโคดมครบ 5,000
ปี ผูค้ นจะไม่ละอายและเกรงกลัวต่อบาป มนุษย์จะมีอายุขยั
10 ปี และจะเกิดการฆ่าฟันกันด้วยอาวุธ คือ สัตถันตรกัลป์
เป็นเวลา 7 วัน
2. ปัจจัยที่ทำ�ให้อายุขัยของมนุษย์เพิ่มขึ้น คือ
ผูค้ นทีร่ อดจากสัตถันตรกัลป์จะพากันสมาทานกุศลกรรมบถ
10 ประการจึงทำ�ให้อายุขัยของลูกหลานพวกเขาเหล่านั้น
เพิ่มขึ้นจนไปถึงอสงไขยปี แต่พระไตรปิฎก จักกวัตติสูตร
ว่า มนุษย์จะมีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 80,000 ปี อีกทั้ง
ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสยังให้รายละเอียด
ของชือ่ เมืองระหว่างทีอ่ ายุขยั ของมนุษย์เพิม่ ขึน้ ด้วยว่า เมือ่
มนุษย์มีอายุขัย 100,000 ปี เมืองพาราณสีเปลี่ยนชื่อเป็น
เมืองมัดทุม เมื่อมนุษย์มีอายุอสงไขยปี เมืองมัดทุมเปลี่ยน
ชื่อเป็นมณฑาร

3. มนุษย์ผมู้ อี ายุขยั อสงไขยปีเกิดความประมาท
ในธรรมอายุขยั จึงถอยลงมาเหลือ 80,000 ปี เมืองพาราณสี
เปลี่ยนชื่อเป็นเกตุมดี แต่ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุง
ปารีสว่า เมืองมณฑารเปลี่ยนชื่อเป็นเกตุมดี ซึ่งการเปลี่ยน
ชื่อจากมณฑารเป็นเมืองเกตุมดีไม่ได้แตกต่างไปจากพระ
ไตรปิฎกและพระอนาคตวงศ์เพราะเมืองเหล่านี้ (มัดทุมมณฑาร) ล้วนเคยเป็นเมืองพาราณสีมาก่อนนั่นเอง
4. การอุบัติของพระเจ้าจักรพรรดิราช เนื้อหา
ส่วนใหญ่มีความใกล้เคียงกันแต่ต่างกันที่รายละเอียด คือ
ไตรภูมฉิ บับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสว่า เชถนกาลเทพบุตร
(พระอนาคตวงศ์ว่า มหานฬวกาลเทวบุตร และไม่ปรากฏ
ชื่อในจักกวัตติสูตร) จะจุติจากสวรรค์ลงมาเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิราช (ซึ่งไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส
ไม่ได้กล่าวถึงพระนาม แต่จกั กวัตติสตู รว่า สังขะ และพระ
อนาคตวงศ์วา่ สังขจักร์) พระเจ้าจักรพรรดิราชนีจ้ ะมีพระ
โอรสองค์ใหญ่นามว่า อชิตกุมาร (ไม่ปรากฏในจักกวัตติสตู ร)
ซึง่ จะเป็นขุนพลแก้ว (ปรินายกรัตนะ) หนึง่ ในของคูบ่ ญ
ุ ของ
พระเจ้าจักรพรรดิราช

132 รมยสาร

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

ตารางที่ 3 ยุคพระศรีอาริยเมตไตรย
เนื้อหา
1. พระศรีอาริเมตไตรย
- นามพุทธบิดา
- นามพระโอรส
- ระยะเวลาครองเพศ
ฆราวาส
- พาหนะมหาภิเนษกรมณ์
- นามอัครสาวก
- ระยะเวลากระทำ�เพียร
- ไม้ที่ตรัสรู้
- พระชนมายุ
- อายุพระศาสนา

ไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

พระอนาคตวงศ์
(ฉบับบำ�เพ็ญฯ)

อมตรสธารา
ฎีกาอนาคตวงศ์

พระศรีอาริยไมตรี

พระศรีอาริยเมตไตรย

พระศรีอาริยเมตไตรย

สุพพราหมณ์
พราหมณวัทกุมาร

สุพรหมา
พราหมณ์วัฒนกุมาร

สุพรหมพราหมณ์
(ไม่ปรากฏ)

8,000 ปี

8,000 ปี

(ไม่ปรากฏ)

ปราสาท
โลกภเถระ
7 วัน

ปราสาท
อโสกเและพรหมเทพ
7 วัน

(ไม่ปรากฏ)
อโสกเและพรหมเทพ
(ไม่ปรากฏ)

กากะทิง
80,000 ปี
180,000 ปี

กากะทิง
(ไม่ปรากฏ)
(ไม่ปรากฏ)

กากะทิง
80,000 ปี
180,000 ปี

เมื่ อ พระศรี อ าริ ย เมตไตรยจะ
เสด็จไปที่ใดจะมีดอกบัวขนาด
ใหญ่ผุดขึ้นจากแผ่นดินมารอง
รับฝ่าพระบาททุกย่างก้าว

เมื่ อ พระศรี อ าริ ย เมตไตรย
จะเสด็จไปที่ใดจะมีดอกบัว
ขนาดใหญ่ ผุ ด ขึ้ น จากแผ่ น
ดินมารองรับฝ่าพระบาททุก
ย่างก้าว

2. ดอกบัวรองรับ
เมื่อพระศรีอาริยไมตรีจะเสด็จ
พระบาทยามพระพุทธเจ้า ไปที่ใดจะมีดอกบัวขนาดใหญ่
เสด็จ
ผุดขึ้นจากแผ่นดินมารองรับฝ่า
พระบาททุกย่างก้าว
3. ความพิเศษของดอก
กากะทิง

4. มณฑปพิเศษ

ดอกกากะทิงจะบานตั้งแต่วัน
ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จนถึงวันที่
พระองค์ปรินิพพาน
ในวันปรินิพพานดอกกากะทิง
นัน้ จะร่วงหล่นบูชาทีเ่ ชิงตะกอน
ของพระพุทธเจ้า
ยามพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปทีใ่ ด
จะมีมณฑปแก้วซึ่งเหล่าเทวดา
ครุฑ นาคราชเนรมิตถวายเพื่อ
เป็นพาหนะ

(ไม่ปรากฏ)

(ไม่ปรากฏ)

ดอกกากะทิงจะบานตัง้ แต่วนั
ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้จนถึงวัน
ที่พระองค์ปรินิพพาน
ในวันปรินิพพานดอกกากะทิ
งนั้ น จะร่ ว งหล่ น บู ช าที่ เชิ ง
ตะกอนของพระพุทธเจ้า
ยามพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปที่
ใด จะมีมณฑปแก้วผุดขึน้ จาก
แผ่นดินเพื่อเป็นพาหนะ
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เนื้อหา
5. บุพกรรมระหว่าง
พระศรีอาริยเมตไตรย
กับพระมหากัสสป

ไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส

พระอนาคตวงศ์
(ฉบับบำ�เพ็ญฯ)

ยามเมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จ
ปรินิพพาน พระองค์จะเสด็จ
ไปนำ�ศพพระมหากัสสปเถระ
ในศาสนาพระพุ ท ธเจ้ า โคดม
มาปลงศพในฝ่าพระหัตถ์ของ
พระองค์

ในอนาคตข้างหน้า พระศรีอาริย
เมตไตรยจะเสด็จมาพร้อมกับ
เหล่าบรรดาภิกษุสาวก พระองค์
จะมานำ�ร่างของพระมหากัสสป
เถระ และทรงกล่าวว่า “สังขาร
นี้คือพี่ชายของอาตมา” พร้อม
ทั้งกล่าวยกย่องความเป็นเลิศ
ของพระมหากัสสปเถระในด้าน
ถือธุดงควัตร 13 ประการอย่าง
เคร่งครัดตลอดชีวิต หลังจาก
นัน้ จึงบังเกิดเปลวไฟเผาศพของ
พระมหากัสสปสิ้นไป

จากตารางดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เนื้อหาเรื่อง
พระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุง
ปารีสมีเนือ้ หาร่วมกับคัมภีรอ์ นาคตวงศ์ คัมภีรอ์ มตรสธารา
ฎีกาอนาคตวงศ์และคัมภีร์พระสาวกนิพพาน ดังนี้
1. เรื่องพระศรีอาริยเมตไตรยในไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเนือ้ หาร่วมกับคัมภีรอ์ นาคตวงศ์
และคัมภีร์อมตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์ เช่น พระนามของ
พระพุทธเจ้า (อาริยไมตรี-อาริยเมตไตรย) พระนามพุทธ
บิดา (สุพรหมา-สุพรหมพราหมณ์) ไม้ที่พระพุทธเจ้าทรง
ตรัสรู้ (กากะทิง) แต่ต่างกันในรายละเอียดปลีกย่อย เช่น
ระยะเวลาครองเพศฆราวาส ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ
กรุงปารีสว่า 8,000 ปี แต่ไม่ปรากฏในคัมภีร์อมตรสธารา
หรือนามของอัครสาวก ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุง
ปารีสกล่าวถึง โลกภเถระองค์เดียว แต่คัมภีร์อนาคตวงศ์
และคัมภีร์อมตรสธาราว่า อโสกและพรหมเทพเถระฃ
2. เรือ่ งดอกบัวพิเศษทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ พระพุทธเจ้าจะ
เสด็จในไตรภูมฉิ บับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเนือ้ หาร่วม
กับคัมภีร์อนาคตวงศ์และคัมภีร์อมตรสธารา ฎีกาอนาคต
วงศ์ คือ เมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จพระราชดำ�เนินไปที่ใดจะ
มีดอกบัวใหญ่ผุดขึ้นจากแผ่นดินมารองรับฝ่าพระบาท
3. เรื่องความพิเศษของดอกกากะทิงในไตรภูมิ
ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเนื้อหาร่วมกับคัมภีร์อมต

อมตรสธารา
ฎีกาอนาคตวงศ์

รสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์ คือ ดอกกากะทิงจะบานตั้งแต่
วันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จนถึงวันที่จะปรินิพพาน ดอก
กากะทิงก็จะหล่นลงไปตกยังเชิงตะกอนทีพ่ ระพุทธเจ้าเสด็จ
ปรินิพพาน
4 . เรื่ อ ง ม ณ ฑ ป พิ เ ศ ษ ใ น ไ ต ร ภู มิ ฉ บั บ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเนื้อหาร่วมกับคัมภีร์อมตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์ คือ เมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปที่
ใด พระองค์จะทรงมณฑปแก้วเป็นพาหนะ แต่ต่างกันที่
รายละเอียดคือ ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสว่า
มณฑปแก้วนี้เกิดจากเหล่าเทวดา ครุฑ และนาคเนรมิต
ถวาย แต่คัมภีร์อมตรสธาราว่า มณฑปแก้วนี้ผุดขึ้นจาก
แผ่นดิน
5. เรื่องบุพกรรมระหว่างพระศรีอาริยเมตไตรย
กับพระมหากัสสปเถระในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติ
กรุ ง ปารี ส มี เ นื้ อ หาร่ ว มกั บคั มภี ร์ พ ระสาวกนิ พ พาน คื อ
พระพุทธเจ้าจะเสด็จมานำ�ร่างของพระมหากัสสปเถระ
สมัยศาสนาพระพุทธเจ้าโคดมเพื่อปลงสังขาร แต่ในคัมภีร์
พระสาวกนิพพานให้รายละเอียดของบุพกรรม คือ พระ
มหากัสสปเคยเป็นเชษฐาของพระองค์ อีกทั้งพระศรีอา
ริยเมตไตรยยังทรงปรารภถึงคุณงามความดีของพระมหา
กัสสปเถระในเรื่องความเป็นเลิศในด้านการถือธุดงควัตร
13 ประการด้วย

134 รมยสาร
เห็นได้ว่า เรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในไตรภูมิฉบับ
หอสมุ ด แห่ ง ชาติ ก รุ ง ปารี ส มี เ นื้ อ หาร่ ว มกั บ คั ม ภี ร์ ท าง
พระพุทธศาสนา คือ
1. อดีตพุทธเจ้า 4 พระองค์ในไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสมีเนื้อหาร่วมกับพระไตรปิฎก
ขุททกนิกาย อปทาน [ทุติยภาค] พุทธวงศ์ จริยาปิฎก
กกุสันธพุทธวงศ์ถึงโคตมพุทธวงศ์
2. เหตุการณ์หลังสิ้นศาสนาพระพุทธเจ้าโคดม
ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส มีเนื้อหาร่วมกับ
พระไตรปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค จักกวัตติสูตรและคัมภีร์
พระอนาคตวงศ์
3. ยุ ค พระศรี อ าริ ย ไมตรี ใ นไตรภู มิ ฉ บั บ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส มีเนื้อหาร่วมกับ 3 คัมภีร์ คือ 1)
คัมภีรพ์ ระอนาคตวงศ์ 2) คัมภีรอ์ มตรสธารา ฎีกาอนาคตวงศ์
3) คัมภีร์พระสาวกนิพพาน
เนื้อหาร่วมหรือเนื้อหาที่มีความคล้ายคลึงกันที่
ปรากฏส่วนใหญ่นนั้ เป็นเรือ่ งของพระนามของพระพุทธเจ้า
พระนามพุทธบิดา นามอัครสาวก นามพระโพธิสตั ว์โคดม ไม้
ที่ทรงตรัสรู้ ระยะเวลาในการบำ�เพ็ญเพียร ฯลฯ เหตุการณ์
หลังจากสิน้ ศาสนาพระพุทธเจ้าโคดม (สัตถันตรกัลป์) ปัจจัย
ที่ทำ�ให้มนุษย์มีอายุขัยเพิ่มขึ้นหรือลดลง การอุบัติของ
พระเจ้าจักรพรรดิราชและยุคพระศรีอาริยเมตไตรย ซึง่ ต่าง
กันในรายละเอียดปลีกย่อยบางส่วน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

บทสรุป

เรื่องพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในไตรภูมิฉบับ
หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสส่วนใหญ่มีเนื้อหาร่วมกับคัมภีร์
ต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระไตรปิฎก คัมภีร์พระ
อนาคตวงศ์ คัมภีร์พระสาวกนิพพาน แต่พระพุทธเจ้าองค์
ที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดคือ ยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย
พระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 แห่งภัทรกัลป์นี้ซึ่งจะลงมาตรัสรู้ใน
อนาคต ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องชมพู ท วี ป ในอนาคตน่ า
จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำ�ให้ผู้คนในยุคสมัยนั้นประสงค์
ไปเกิดในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย ไตรภูมิฉบับนี้จึงเป็น
วรรณกรรมประเภทไตรภูมิในสมัยอยุธยาที่สำ�คัญเพราะ
แสดงให้เห็นถึงคติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ (โดยเฉพาะยุค
ของพระศรีอาริยเมตไตรย) ซึ่งถือเป็นศาสดาของพระพุทธ
ศาสนาในแต่ละยุคสมัย ไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุง
ปารีสจึงสะท้อนให้เห็นถึงความคิดชุดหนึ่งของคนไทยใน
สมัยอยุธยา ซึ่งชาวตะวันตกให้ความสำ�คัญกับความเชื่อ
ทางศาสนาของคนไทยจึงได้มกี ารคัดลอกเรือ่ งพระพุทธเจ้า
5 พระองค์ซงึ่ ปรากฏร่วมกับเรือ่ งราวของการสร้างโลกกลับ
ไปยังชาติของตนเอง
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The Development of Country Music Band Costumes
to Create Cultural Identity in Southern Thailand
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Abstract

This was a qualitative investigation to investigate the history of country music bands in Southern Thailand. Eight school country music bands were purposively selected for the case study and data
were collected by document study, observation, interview, focus group discussion and workshop. It
was found that Southern country music evolved from folk songs and folk performances but modern
Southern country music costumes are exaggerated, inappropriate and overtly sexual. They do not
represent Southern Thai identity. Costumes were developed by the researchers in response to respondent comments and suggestions in three different sections (head accessories, body accessories and
clothing), emphasizing the use of local materials. The important ideas of the designs were to highlight
beauty, flexibility, reduce expenditure and increase community income from production. The costumes
designed to meet those specifications were for both male and female musicians, singers and female
dancers, for both slow and fast songs. The designs of all costumes were based on country music band
costume styles, used local fabrics, included accessories created with local materials and incorporated
local culture. It is hoped that these developments may be adopted by Southern Thai Look Tung bands
and contribute to the reinforcement of local Southern Thai culture.
Keywords: Costume, country music, identity, Thai culture
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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี
ความมุ่งหมายเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ของวงดนตรี
ลูกทุ่งในภาคใต้ ผู้วิจัยได้เลือกวงดนตรีที่ใช้เป็นกรณีศึกษา
จากวงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียน 8 วง การดำ�เนินการวิจัยใช้
วิธกี ารศึกษาเอกสาร การสังเกต การสนทนา การสัมภาษณ์
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และการสนทนากลุ่ม และประชุมปฏิบัติการ
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาที่พบในวงดนตรีลูกทุ่งภาค
ใต้ คือ การแต่งกายยังมีสภาพเกินจริง มีการแต่งกายที่ไม่
เหมาะสม สื่อไปในเรื่องเพศ และขาดเอกลักษณ์ในความ
เป็นภาคใต้ ผลการพัฒนาเครื่องแต่งกายของวงดนตรีลูก
ทุ่ง โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า มีแนวคิดในการ
พัฒนา 3 ประการ คือ แนวคิดในการพัฒนาเครื่องแต่งกาย
โดยเน้นการใช้วัสดุพื้นเมือง คำ�นึงถึงองค์ประกอบ 3 กลุ่ม
คือ เครื่องประดับศีรษะ เครื่องประดับกาย และชุดที่สวม
ใส่ และประการสำ�คัญต้องเน้นความสวยงาม ความคล่อง
ตัวในการแสดง เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่ ชุมชน
ชุดที่ออกแบบตามขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย ชุดนักดนตรี
ชายหญิง ชุดนักร้องหญิงเพลงช้า เพลงเร็ว ชุดหางเครื่อง
เพลงช้า เพลงเร็ว การออกแบบชุดทุกประเภทเน้นการใช้
แบบพื้นฐานทั่วไปของวงดนตรีลูกทุ่ง นำ�มาตัดเย็บด้วยผ้า
พืน้ เมือง ประดับตกแต่งด้วยวัสดุทอ้ งถิน่ และเครือ่ งประดับ
ในการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ ข้อเสนอแนะสู่ความยั่งยืนของ
การพัฒนาเครือ่ งแต่งกายวงดนตรีลกู ทุง่ เพือ่ สร้างเอกลักษณ์
ด้านวัฒนธรรมของภาคใต้ คือควรมีการขยายผลสู่การ
จัดการแสดง ต่อยอดสูก่ ารผลิตและการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
คำ�สำ�คัญ เครือ่ งแต่งกาย ดนตรีลกู ทุง่ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม
ไทย

Introduction

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

develop country music band costumes reflecting
local identity and culture.

Research Aims

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

Research Methodology

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

This investigation into the development
of costumes for country music bands to create
cultural identity in Southern Thailand is a qualitative
research. Field research was conducted from
March 2014 to October 2014 in the upper part
of Southern Thailand. Eight school country music
bands were purposively selected for the case
study. All of the chosen bands had successfully
performed at The National Country Music Bands
Contest. The research sample was composed of
30 individuals, who were divided into three groups:
key informants, casual informants and general
informants. The research was divided into 3 stages:
stage 1 was the study of the history of school
country music bands in Southern Thailand, stage 2
was the study of problems, needs and suggestions
for the development of country music band
costumes, and stage 3 was the development of
country music band costumes to create a cultural
identity for Southern Thai country music. The
research methods were the documentary study,
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observation, interview, focus group discussion
and workshop. Data were analyzed using content
analysis and the results are presented here by
means of descriptive analysis (Satsongwon, 1999).

students by promoting their performances. Due
to many national country music band contests,
country music bands were established in many
schools.
There are many problems with Southern
Results
Thai look tung costumes (Table 1). In modern
The results showed that Southern Southern country music bands, costumes are
country music evolved from folk songs and folk exaggerated, inappropriate and overtly sexual.
performances, which were then adapted into They do not represent Southern Thai identity.
typical folk shows retaining Southern identity in Therefore, there is a need to develop appropriate
their content. The shows reflected contemporary costumes for the singers, musicians and dancers in
society, economics, politics, language and other order to accurately showcase Southern identity.
Southern folk performances. However, school The suggestions made by research respondents
country music bands were developed from brass were to develop the costumes by adapting the
bands with the aim to enhance the ability of costumes used in folk performances and mixing
them together with the everyday dress of local people.
Table 1 A list of problems with costumes worn by Southern Thai country music performers, as identified
by research respondents and solutions given during interviews
Problem
“Costumes do not reflect local identity.”
“The costume budget is insufficient, so
costumes do not match the music and
lyrics.”
“Costumes are expensive.”
“Rented costumes are generic and do not
match the performance.”
“Costumes are too standardized and
generic.”
“There is a very limited number of
costume patterns available.”

Suggested Solution
Enlist a local company or academic institution to
create model costume designs that incorporate and
reflect local culture.
Generate funding and sponsorship
A style must be developed that is suitable for all
performances and reflects local culture.
Costumes for hire should at least be created using
local materials, with local culture in mind.
There should be a fashion designing contest to
allow people to be expressive with the stipulation
that the creations must reflect local culture.
Costumes should be developed to cover all
performers and themes, so that musicians, singers
and dancers can wear different outfits.
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The results of the interviews, discussions
and a workshop on Monday 16th September, 2014
in Surat Thani were taken by the research team as
the basis for designing costumes for the school
country music bands. The costumes were developed
in three different sections (head accessories, body
accessories and clothing), emphasizing the use of
local materials. The important ideas of the designs were to highlight beauty, flexibility, reduce
expenditure and increase community income from
production. The costumes designed to meet those
specifications were for both male and female
musicians, singers and female dancers, for both
slow and fast songs. The designs of all costumes
were based on country music band costume styles,
used local fabrics, included accessories created
with local materials and incorporated local culture.
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Costumes for Thai country singers
in Southern Thailand
The first costume set developed is for
male and female musicians. These are adapted
Southern Thai suits that can be made with
Southern Thai fabric (Figure 2). The second set
of costumes is for male and female singers. For
male singers to fast songs, Islamic-style clothing
has been selected and for female singers to slow
songs an adapted traditional Thai-style dress has
been selected. Dresses for female dancers have
been designed to incorporate local materials and
styles. Different designs have been made for fast
and slow music. These four designs are shown in
Figure 3.

142 รมยสาร

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

MALE MUSICIAN

Shoulder pads made from
local krajood, with gold linin

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

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

Collar made from black
pa gam ma yee
Inner shirt made from
brown pa lueam
Outer shirt made from black
pa pa tae, with gold stripes
and lining

Cuffs made from black pa
man and black pa pa tae,
with gold stripes and lining

Figure 2 Costume design development for a male musician, with details of material and colours
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Male Singer (Fast Music)

Female Singer (Slow Music)

Female Dancer (Slow Music)

Female Dancer (Fast Music)

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

The problems found regarding costumes
of Thai country music performers in the eight
schools in Southern Thailand can be divided into
three main categories. Firstly, there is a lack of
local identity represented in the costume design.
Secondly, due to modern trends and the desire
to match Western styles, more accessories
and adaptations have been made to traditional
costumes than are necessary and costumes are
now overly elaborate. Thirdly, female costumes
are too revealing and unsuitable for Thai culture.
These findings agree with the research of Grobtong
(2004), who concluded that modern look tung
costumes have diverted drastically from the
original folk costumes they were first based upon.
From this investigation, the researchers
discovered that the needs of the school band
administrators were similar. The administrators
wanted costumes to reflect local society and
culture so that students could simultaneously
learn about their heritage. They also wanted the
costumes to be suitable for the performance and
something students, parents and audience members
could take pride in and relate positively to Thai
culture. These sentiments were also acknowledged
by Junngam (2011), whose research into classical
Thai dance led to the conclusion that the ability
to reflect and teach about accurate Thai culture
is a source of pride among people concerned with
classical Thai dance.
The costumes designed as a consequence
of this investigation were divided into three groups:
musicians, singers and dancers. This corresponds to
the context of their performances, the roles they
must observe and their place on the stage. All of
the designs incorporated local colours, patterns
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and materials in response to the comments and
suggestions made by interview respondents. All
accessories were designed to use local resources
and ethnic styles. These styles should be considered
a base. Any additions that are required should be
made by costume designers associated with the
bands to reflect the specific local culture and the
performance (Saijai et al., 2003)
Conclusion and Recommendations
This qualitative investigation was conducted
from March 2014 to October 2014 in the upper part
of Southern Thailand. The aims were to analyze
and develop costumes for Thai country music
bands. Results show that the precursor to Southern
country music was local folk music. The evolution
of the genre has seen modern Southern country
music costumes become exaggerated, inappropriate
and overtly sexual. This is incongruent with the
identity of the Southern Thai people. The focus
of costume designs developed in this investigation
was to return to Southern Thai identity, whilst also
increasing local community income. The designs
of all costumes were based on country music
band costume styles and were developed for a
range of song speeds, for both male and female
performers. Local fabrics were used in the hope
that these developments may be adopted by
Southern Thai look tung bands and contribute to
the reinforcement of local Southern Thai culture.
As a result of this investigation the
research team wish to make the following
recommendations:
1. Local government institutions should
take a greater interest in preserving and promoting
local Southern Thai culture through the medium
of dress in performing arts.
2. An education centre focused on the
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maintenance of cultural heritage through fashion
should be established.
3. Further study should consider the
optimum materials for look tung costume creation.
4. Further study should concern the
costumes of other cultural performing arts in the
Southern region of Thailand.
5. Further study should be conducted to
analyze the cultural value and development of
costumes in Thai country music performances in
other regions of the country.
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้คะแนนที่มีต่อคุณภาพการวัดด้านความตรง ความเที่ยง
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด และเปรียบเทียบผลของการให้คะแนนที่มีต่อประสิทธิภาพการทดสอบแบบปรับ
เหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ในด้านจำ�นวนข้อสอบ และค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบ เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การคัด
เลือกข้อสอบ การประมาณค่าความสามารถผูส้ อบ การยุตกิ ารทดสอบ และความสามารถของผูส้ อบ โดยระยะแรกเป็นการ
สร้างคลังข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย วิเคราะห์ตามทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ กลุม่ ตัวอย่าง
3,330 คน ได้ขอ้ สอบ 230 ข้อ ยังไม่ได้ปรับสเกล การวัดนัน้ มีลกั ษณะ ใกล้เคียงกัน ซึง่ สังเกตได้จากค่าเฉลีย่ ของค่าพารามิเตอร์
ของข้อสอบที่วิเคราะห์ได้ มีค่าอำ�นาจจำ�แนก 0.73-0.95 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.06-0.24 อยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าความ
ยากง่าย 0.79-1.09 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29-1.27 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างยาก มีค่าการเดา 0.11-0.16 และค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 0.02-0.04 อยู่ในเกณฑ์ดี ทำ�การตรวจสอบความเป็นมิติเดียวโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าค่าไอ
เกนตัวประกอบที่ 1 สูงกว่าค่าไอเกนตัวประกอบอื่นๆ ที่เหลือที่มีค่าไอเกนใกล้เคียงกัน แสดงว่า ข้อสอบที่ได้มีความเป็นมิติ
เดียว ระยะที่สองศึกษาผลของการให้คะแนนที่มีต่อประสิทธิภาพการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 540 คน โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า คุณภาพของการวัดจากผล
ของการให้คะแนนแบบ Multiple-Response Method (MR) แบบ Multiple True-False Method (MTF) และแบบ
Omit Multiple True-False Method (OMTF) มีค่าความตรง คือ 0.7202, 0.7233, 0.7239 ตามลำ�ดับ ค่าความเที่ยง
คือ 0.7716, 0.7750, 0.7757 ตามลำ�ดับ และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด คือ 0.2326, 0.4609, 0.2305 ตาม
ลำ�ดับ สำ�หรับผลของการให้คะแนนแบบ MR แบบ MTF และแบบ OMTF เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบ
การประมาณค่าความสามารถผู้สอบ การยุติการทดสอบ และความสามารถของผู้สอบ มีผลต่อจำ�นวนข้อสอบและค่า
ฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบ
คำ�สำ�คัญ: ผลของการให้คะแนน การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
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Abstract

The purposes of this research were to
study effects of scoring methods on the quality
measure of validity, reliability, and standard error
of measurement and to compare results of effects
of scoring methods on efficiency of computerized
adaptive testing to investigate on number of items
and test functional information by considering the
composition of the main testing, item selection
criteria, ability estimation procedure, termination
criteria, examinee’s different abilities. The first phase
was developing test item bank on Mathematics
for an upper secondary school level. The test was
analyzed to get the qualities of items by using Item
Response Theory. The sample of 3,330 examinee.
A total of 230 test items were created that have not
adapted the scale, The measurements were similar,
as observed by the mean of the analyzed test
parameters, having the discrimination index were
0.73-0.95, the standard deviation were 0.06-0.23,
which is considered good. The difficulty of test
items were 0.79-1.09, the standard deviation were
0.29-1.27. The guessing values were 0.11-0.16, the
standard deviation were 0.02-0.04, which is considered
good. Having checked the unidimensional of the
test by using factor analysis, it revealed that the
first value was higher than other values, with
similar values all together. It is assumed that the
test is unidimensional. The second phase was
studying the effects of scoring methods by the five
independent variables including selection criteria,
ability estimation procedure, termination criteria and
examinee’s ability on efficiency of computerized
adaptive testing to investigate on number of items
and test functional information. The data obtained
from 540 samples were analyzed by using means,
standard deviation, and Analysis of Variance. The
results indicated that the quality of the measure-
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ment results scoring of Multiple-Response Method
(MR), Multiple True-False Method (MTF) and Omit
Multiple True-False Method (OMTF) revealed
validity of 0.7202, 0.7233, 0.7239, respectively.
The reliability values were 0.7716, 0.7750, 0.7757,
respectively. The standard error of measurement
values were 0.2326, 0.4609, 0.2305, respectively.
The Effects of MR, MTF and OMTF scoring after item
considering selection criteria, ability estimation
procedure, termination criteria examinee’s ability,
number of items, and functional test information.
Keywords: Effects of Scoring Methods, Computerized
Adaptive Testing

บทนำ�

การทดสอบทางการศึกษาเป็นกระบวนการวัด
ทางจิตวิทยาเพื่อค้นหาและอธิบายพฤติกรรมจากการวัด
คุณลักษณะภายในของมนุษย์ ดังคำ�กล่าวที่ว่า Test to
discover and develop human talent แปลว่า ทดสอบ
เพื่อค้นและพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์ (ชวาล แพรัตกุล,
2552 : 199) ในการวัดคุณลักษณะทีแ่ ฝงอยูภ่ ายในตัวบุคคล
ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรงต้องอาศัยทฤษฎีการทดสอบ
และระบบการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ การนำ�เทคโนโลยี
มาใช้บนพื้นฐานของทฤษฎีการวัดแนวใหม่ จะช่วยเสริม
ประสิทธิภาพของสิง่ เร้าคือ ข้อสอบ พัฒนาคลังข้อสอบ การ
จัดแบบสอบ การตรวจข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การ
แปลผลการสอบ และการรายงานผล ทำ�ให้ผลการสอบมี
ความแม่นตรง กระชับ รัดกุม และยืดหยุ่น แนวโน้มของ
การพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีบทบาท
มากขึ้นเพราะสามารถหาได้ง่าย ราคาถูก มีประสิทธิภาพ
และยังช่วยเพิม่ คุณภาพและประสิทธิภาพของการวัดผลการ
เรียนรูข้ องบุคคลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทำ�ให้กระบวนการ
วัดผลมีความคล่องตัว (สมศักดิ์ ลิลา, 2539 : 52-53) ในยุค
แรกของการทดสอบแบบนีเ้ รียกว่า การทดสอบแบบเทเลอร์
(Tailored testing) คำ�นี้ใช้เป็นครั้งแรก โดยเทิร์นบูล
Turnbull (1951) (Cited in Lord, 1980) ต่อมา ไวส์
(Weiss, 1974) ได้เสนอให้ใช้คำ�ว่า Adaptive test (อ้างถึง
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ใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550 : 193) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ประมาณค่าความสามารถของผู้สอบอย่างต่อเนื่อง และจัด
ข้อสอบที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้สอบ เรียก
วิธีการนี้ว่า Computerized adaptive testing ใช้ตัวย่อ
ว่า CAT (บุญชม ศรีสะอาด, 2540 : 73) การทดสอบจึง
เริ่มพลิกโฉมหน้าใหม่ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์สำ�หรับการ
ทดสอบบนพื้นฐานของทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบที่มี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องแม่นยำ�ยิ่งขึ้น การทดสอบแบบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์มีจุดเด่น คือ ทำ�ให้การจัดการ
สอบสะดวก สนองตอบต่อการทดสอบรายบุคคล การ
เลือกข้อสอบที่เหมาะสมกับความสามารถของผู้สอบ การ
ทดสอบมีสภาพสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้สอบมากขึ้น
ความวิตกกังวลในการสอบลดลง และยังสามารถประมวล
ผลได้อย่างรวดเร็ว รายงานผลได้ทันที และมีความถูกต้อง
แม่นยำ�มากกว่าการทดสอบแบบประเพณีนยิ ม (ศิรชิ ยั กาญ
จนวาสี, 2550 : 220)
การวัดสมรรถภาพของบุคคลโดยใช้แบบทดสอบ
นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะมีความเป็นปรนัย
ในการตรวจให้ ค ะแนน ใช้ เวลารวดเร็ ว ในการตรวจให้
คะแนน ผลการวิเคราะห์ข้อสอบสามารถนำ�มาวินิจฉัย
ปัญหาการเรียนรู้ได้ และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตรวจให้
คะแนนได้อีกด้วย แต่วิธีการตอบและการให้คะแนนที่เปิด
โอกาสให้ผู้สอบมีการตอบถูกโดยการเดานั้น จะส่งผลต่อ
ความคลาดเคลือ่ นในการวัดผล และการให้คะแนนบางวิธยี งั
ไม่สามารถให้สารสนเทศทีเ่ พียงพอทีจ่ ะจำ�แนกผูส้ อบระดับ
ต่างๆ ของความรู้ได้ ระหว่างผู้ที่มีความรู้สมบูรณ์ (Full
knowledge) ผู้ที่มีความรู้บางส่วน (Partial knowledge)
และผูท้ ไี่ ม่มคี วามรู้ (Absence of knowledge) จึงได้มกี าร
ศึกษาวิธีการแก้ปัญหา เพื่อลดโอกาสในการเดาสุ่ม และ
เพิม่ สารสนเทศเกีย่ วกับการตอบข้อสอบให้ได้มากทีส่ ดุ โดย
ปรับปรุงวิธกี ารให้คะแนนซึง่ เป็นแหล่งอ้างอิงสำ�คัญของการ
วัดผลจิตวิทยา การให้คะแนนที่เหมาะสม สามารถบอกถึง
ตำ�แหน่งจริงของความรู้ของผู้สอบ ทำ�ให้คุณภาพของการ
วัดผลเกี่ยวกับความเที่ยงและความตรงสูง ทำ�ให้คะแนนมี
ความเชื่อมั่นมากขึ้น (Frary, 1980 : 79-90)
ปัจจุบันการทดสอบ (Testing) โดยใช้ข้อสอบ
(Item) กระตุ้นการตอบสนองต่อผู้สอบแล้วนับหน่วยความ
สามารถเป็นคะแนนรายข้อนัน้ จะรวมความคลาดเคลือ่ นใน
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การวัด (Measurement error) อยู่ด้วย ฉะนั้นวิธีการคิด
คะแนนความสามารถที่เหมาะสมต้องสอดคล้องกับโมเดล
การคิดของผูส้ อบ จึงจะทำ�ให้การสรุปเกีย่ วกับความสามารถ
ของผู้สอบถูกต้อง แม่นยำ� มีความคลาดเคลื่อนตํ่า คะแนน
ที่วัดได้จึงจะสอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงมากที่สุด
(Lord, 1980 : 3) ผลของการให้คะแนน เป็นส่วนสำ�คัญของ
การวัดทีส่ ง่ ผลให้กระบวนการทดสอบมีประสิทธิภาพสนอง
ตอบต่อผู้สอบในเชิงจิตวิทยา ผู้สอบที่มีความสามารถสูง
ควรจะได้รบั ข้อสอบทีย่ าก ส่วนผูส้ อบทีม่ คี วามสามารถตํา่ ก็
ควรจะได้รับข้อสอบที่ง่าย (Lord & Novick, 1968 : 359)
ชอบปิน (Choppin, 1971 cited in Leclercq, 1983 :
161-287) ได้เสนอว่า กระบวนการวัดผลทีใ่ ห้ผสู้ อบได้แสดง
ความรูบ้ างส่วนนัน้ สอดคล้องกับโมเดลในการคิดของผูส้ อบ
ซึง่ การทดสอบและการให้คะแนนมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับ
โมเดลทางความรู้ (Epistemological model) โดยได้เสนอ
แนวคิดในเรือ่ งการแสดงออก ซึง่ ความรูข้ องผูต้ อบแบบสอบ
เลือกตอบเป็นลักษณะต่อเนื่อง ได้แก่ โมเดลที่สองเสนอว่า
“เมือ่ ผูต้ อบรูค้ �ำ ตอบ เขาจะเลือกตัวเลือกทีเ่ ป็นคำ�ตอบทีถ่ กู
ต้องในข้อนั้น แต่เมื่อผู้ตอบไม่รู้คำ�ตอบ เขาจะตัดตัวเลือกที่
เขารูว้ า่ ไม่ถกู ต้องออกและเขาจะเลือกอย่างสุม่ ในระหว่างตัว
เลือกที่เหลือ” ส่วนโมเดลที่สามเสนอว่า “ขั้นความรู้ของ
ผูต้ อบไม่สามารถแบ่งได้ เป็นรูค้ �ำ ตอบกับไม่รคู้ �ำ ตอบเท่านัน้
แต่มคี วามต่อเนือ่ งของขัน้ ความรูจ้ ากขัน้ ทีไ่ ม่รอู้ ย่างสมบูรณ์
ไปสู่ขั้นที่รู้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในช่วงระหว่างขั้น ของความรู้
นี้ เรียกว่า ความรู้บางส่วน ซึ่งเมื่อผู้ตอบเผชิญกับปัญหาที่
เป็นตัวเลือกต่าง ๆ เขาจะตอบสนองต่อตัวเลือกนั้นแต่ละ
ตัว ตามค่าความน่าจะเป็นของการที่จะเป็นคำ�ตอบที่ถูก
ต้อง แต่ดว้ ยคำ�ชีแ้ จงในการตอบทีใ่ ห้เขาเลือกเพียงตัวเลือก
เดียว เขาจึงต้องเลือกตัวเลือกที่มีความน่าจะเป็นว่าจะถูก
ต้องมากที่สุด” คูมบ์และคณะ (Coombs, Milholland,
& Womer, 1956 : 13-17) จึงได้เปลี่ยนแปลงวิธีการตอบ
ข้อสอบ โดยใช้ข้อสอบเลือกตอบ (Multiple True-False:
MTF) ซึง่ ผูส้ อบจะต้องพิจารณาคำ�ตอบทุกตัวเลือก การตอบ
ในลักษณะนี้ เป็นการวัดความคิดรวบยอด โดยผูส้ อบจะต้อง
แยกแยะสิ่งที่เป็นความคิดรวบยอดกับสิ่งที่ไม่เป็นออกจาก
กัน จึงจะถือได้ว่ารู้จริง
การบูรณาการศาสตร์แห่งการวัดผลที่มีวิธีการ
ให้ ค ะแนนที่ เ หมาะสม กั บ เทคโนโลยี ก ารทดสอบด้ ว ย
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คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน จะทำ�ให้กระบวนการทดสอบมี
ความคล่องตัว สะดวก มีประสิทธิภาพสูง โดยมีองค์ประกอบ
ที่สำ�คัญ ได้แก่ การคัดเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบ (Item
selection rule) การประมาณค่าความสามารถของผู้
สอบ (Ability estimation procedure) และการยุติการ
ทดสอบ (Termination criteria) (ศิริชัย กาญจนวาสี,
2550 : 201-206) และในปัจจุบัน การทดสอบแบบปรับ
เหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ใช้ประมาณค่าความสามารถของ
ผู้สอบ จากผลการให้คะแนนแบบสองค่าหรือถูก 1 ผิด 0
ที่อาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการวัดได้ง่าย จึงควรที่จะมี
การศึกษาผลของการให้คะแนนแบบหลายค่า โดยใช้ขอ้ สอบ
เลือกตอบ (Multiple True-False) ที่มีการให้คะแนนแบบ
Multiple-Response Method (MR) แบบ Multiple
True-False Method (MTF) และแบบ Omit Multiple
True-False Method (OMTF) ว่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ในด้าน
จำ�นวนข้อสอบและค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบ
หรือไม่ มากหรือน้อยเพียงไร เพื่ออธิบายผลของการให้
คะแนนที่ใกล้เคียงกับความสามารถจริงให้มากที่สุด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาผลของการให้คะแนนทีม่ ตี อ่ คุณภาพ
การวัดผลด้านความตรง ความเทีย่ ง และความคลาดเคลือ่ น
มาตรฐานในการวัด
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการให้คะแนนที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
ด้ า นจำ � นวนข้ อสอบ และค่าฟังก์ชั่น สารสนเทศของชุด
ข้อสอบ เมือ่ กำ�หนดให้การคัดเลือกข้อสอบ การประมาณค่า
ความสามารถผูส้ อบ การยุตกิ ารทดสอบ และความสามารถ
ของผู้สอบต่างกัน

กรอบแนวคิดของการวิจัย

ผลของการให้คะแนน 3 แบบ ได้แก่ 1) Multiple-Response Method (MR) เป็นแบบของการให้คะแนน
แก่ความรูท้ ถี่ กู ต้องสมบูรณ์ คือ ผูส้ อบจะต้องตอบได้ตรงกับ
สภาพความเป็นจริงหรือตรงตามเฉลยทุกตัวเลือก จึงจะ
ได้ 1 คะแนน แต่ถ้าไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริงแม้เพียง
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ตัวเลือกเดียวก็จะได้ 0 คะแนน วิธีนี้บ่งชี้ว่าผู้สอบมีความรู้
ความสามารถในเรื่องนั้นๆ ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าได้ 0
คะแนน ก็แสดงว่า ยังมีบางประเด็นที่บกพร่องอยู่ ดังนั้น
คะแนนทีเ่ ป็นไปได้ของข้อสอบทีต่ รวจให้คะแนนแบบนีจ้ งึ มี
ค่า 2 ค่า ได้แก่ 0 และ 1 คะแนน 2) Multiple True-False
Method (MTF) เป็นแบบของการตรวจให้คะแนนทุกตัว
เลือก ถ้าตัวเลือกใดนักเรียนกาได้ถูกต้องจะได้ 1 คะแนน
ถ้ากาผิดจะได้คะแนน 0 ดังนั้น ถ้าข้อสอบมี 4 ตัวเลือก ก็
จะได้คะแนนอยู่ระหว่าง 0-4 คะแนน 3) Omit Multiple
True-False Method (OMTF) เป็นแบบของการตรวจให้
คะแนนทุกตัวเลือก โดยคำ�นึงถึงตัวเลือกที่ผู้สอบเว้นไว้จะ
ไม่คิดคะแนน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ผู้สอบที่มีความ
รู้เต็ม (Full knowledge) ที่ควรได้คะแนนสูงสุด ให้มีค่า
เท่ากับ 4 หรือผู้ที่ไม่มีความรู้ (Null knowledge) ที่ควร
ได้คะแนนตํ่าสุด ให้มีค่าเท่ากับ 0 ดังนั้น ถ้าข้อสอบมี 4 ตัว
เลือก ก็จะได้คะแนนอยู่ระหว่าง 0-4 คะแนน ทั้ง 3 แบบ
เป็นวิธีการที่มีความสะดวกในการใช้ สามารถที่จะพัฒนา
วิธีการตอบข้อสอบและการให้คะแนนในการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างยุติธรรม ซึ่งผู้วิจัยได้
ทำ�การศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาคุณภาพของ
การวัดในด้านความตรง ความเทีย่ ง และความคลาดเคลือ่ น
มาตรฐานในการวัด โดยการหาความสัมพันธ์จากผลการให้
คะแนนการสอบกับผลคะแนนจากการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 ปีการศึกษา 2557 ทำ�การศึกษาความตรงเชิงทฤษฎีของ
การให้คะแนนจากการสอบข้อสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ที่ผ่าน
การวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบ ตามหลักการของทฤษฎี
การตอบสนองข้อสอบแบบสามพารามิเตอร์ มีเกณฑ์การคัด
เลือกข้อสอบในการจัดทำ�คลังข้อสอบ โดยข้อสอบแต่ละข้อ
ควรมีค่าอำ�นาจจำ�แนกสูง
(a > 0.80) มีค่าความยากที่ครอบคลุมระดับ
ช่วงต่างๆ อย่างเหมาะสม [-2.0<θ<+2.0] ค่าสัมประสิทธิ์
การเดาตํ่า (c < 0.30) และควรมีจำ�นวนข้อสอบเท่าๆ กัน
ในแต่ละระดับความยาก (Urry, 1977)
ในส่วนของการศึกษาประสิทธิภาพการทดสอบ
แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์นั้น ผู้วิจัยทำ�การศึกษา
จำ � นวนข้ อ สอบ และค่ า ฟั ง ก์ ชั่ น สารสนเทศชุ ด ข้ อ สอบ
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พิจารณาตามองค์ประกอบสำ�คัญของการทดสอบแบบปรับ
เหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การคัดเลือกข้อสอบ การ
ประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ การยุติการทดสอบ
และความสามารถของผู้สอบ

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดบุรรี มั ย์ จำ�นวน 9,789 คน กลุม่ ตัวอย่าง
ได้มาโดยการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multi stage random
sampling) สำ�หรับใช้ในการสร้างคลังข้อสอบ จำ�นวน 4,096
คน สำ�หรับใช้วเิ คราะห์คา่ คุณภาพของการวัด กำ�หนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan (บุญชม
ศรีสะอาด, 2553 : 43) ได้จำ�นวนตัวอย่าง 370 คน และใช้
วิธีการสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้จำ�นวนกลุ่มตัวอย่างเข้าสอบ
ตามชุดข้อสอบ จำ�นวน 9 ฉบับ รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 3,330
คน และสำ�หรับวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นนักเรียนโรงเรียนบุรีรัมย์
พิทยาคม จังหวัดบุรรี มั ย์ จำ�นวน 16 ห้องเรียน จำ�นวน 650
คน สุ่มนักเรียนโดยแบ่งตามความสามารถทางคณิตศาสตร์
ได้แก่ ความสามารถสูง ปานกลาง และตํ่า ผู้วิจัยต้องการ
กลุม่ ตัวอย่าง จำ�นวน 540 คน เพือ่ ใช้เป็นกลุม่ ผูเ้ ข้าสอบโดย
ใช้โปรแกรมการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์
จำ�นวน 6 โปรแกรมๆ ละ 90 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นข้อสอบวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นชุดข้อสอบเลือกตอบที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น จำ�นวน 230 ข้อ ที่ยังไม่ได้ปรับสเกล นำ�ไปทดสอบกับ
กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 4,096 คน หาค่าคุณภาพตามทฤษฎี
การทดสอบแบบดั้งเดิม (CTT) ได้ค่าความยาก ระหว่าง
0.17-0.96 และค่าอำ�นาจจำ�แนก ระหว่าง 0.11-0.56
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พิจารณาข้อสอบที่มีคุณภาพได้จำ�นวน 190 ข้อ จัดพิมพ์
เป็นชุดข้อสอบ จำ�นวน 9 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ (แต่ละ
ฉบับมีข้อสอบต่างจากฉบับอื่นอยู่ 20 ข้อ และมีข้อสอบที่
เหมือนกันอยู่ 10 ข้อในทุกฉบับซึง่ ใช้เป็นข้อสอบร่วม) นำ�ไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 3,330 คน หาค่าคุณภาพ
โดยใช้การวิเคราะห์พารามิเตอร์ขอ้ สอบตามทฤษฎีการตอบ
สนองข้อสอบ (IRT)
3. การดำ�เนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่
ระยะแรกดำ�เนินการสร้างคลังข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และระยะที่สอง
เป็นการศึกษาคุณภาพของการวัดและประสิทธิภาพของ
การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ในด้านจำ�นวน
ข้อสอบ และค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบ ที่เกิด
จากผลของการให้คะแนนพิจารณาตามองค์ประกอบสำ�คัญ
ได้แก่ การคัดเลือกข้อสอบ การประมาณค่าความสามารถผู้
สอบ การยุตกิ ารทดสอบ และความสามารถของผูส้ อบ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของ
ข้อสอบและนำ�เข้าคลังข้อสอบ ศึกษาตรวจสอบคุณภาพของ
ข้อสอบในด้านความตรง ความเทีย่ ง และความคลาดเคลือ่ น
มาตรฐานในการวัดของการให้คะแนนแบบ MR แบบ MTF
และแบบ OMTF
ขั้ น ตอนที่ 2 พั ฒ นาโปรแกรมการทดสอบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการออกแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และเขียนโปรแกรมด้วยภาษา ASP.NET โดย
นำ�ข้อสอบจากคลังข้อสอบในขัน้ ตอนที่ 1 มาเป็นฐานข้อมูล
สำ�หรับใช้ในการพัฒนาโปรแกรม จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของโปรแกรม
ปรับปรุงตามคำ�แนะนำ�ของผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วทำ�การทดลองใช้
โปรแกรมการทดสอบ โดยนำ�โปรแกรมย่อยทัง้ 6 โปรแกรม
ไปให้นักเรียนทดลองใช้งาน ปรับปรุงตามคำ�แนะนำ�ของ
นักเรียนและจัดทำ�เป็นชุดโปรแกรมสำ�หรับการทดสอบ ดังนี้

152 รมยสาร

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

โปรแกรมย่อย
1
2
3

การคัดเลือกข้อสอบ

[Match Qmax to ]

การประมาณค่า
Conditional maximum likelihood (MLE)
Bayesian Updating (Bay)
Conditional maximum likelihood (MLE)

4

[Match Qmax to ]

Bayesian Updating (Bay)

5
6

I max
I max

Conditional maximum likelihood (MLE)
Bayesian Updating (Bay)

[Match bi to ]
[Match bi to ]

ขั้นตอนที่ 3 ดำ�เนินการทดสอบกับนักเรียน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพการทดสอบ ในด้านจำ�นวนข้อสอบและค่า
ฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบ พิจารณาตามเกณฑ์การ
คัดเลือกข้อสอบ (Item selection rule) การประมาณค่า
ความสามารถของผูส้ อบ (Ability estimation procedure)
เกณฑ์ยุติการทดสอบ (Termination criteria) และ ความ
สามารถของผู้สอบ (Examinee’s ability)

Pi ( ) = ci +( 1-ci )

เมื่อ แทน
แทน
แทน a
แทน b
แทน c
แทน D
แทน e
i
i

i

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐาน โดยการหาค่ า เฉลี่ ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าพารามิเตอร์ข้อสอบ การ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบ โดยวิเคราะห์ข้อสอบ
รายข้อตามรูปแบบโลจิสติก 3 พารามิเตอร์ เพื่อให้ได้ค่า
อำ�นาจจำ�แนก (a) ค่าความยาก (b) ค่าการเดา (c) ด้วย
โปรแกรมสำ�เร็จรูปไบล็อค (BILOG Version 3.04) ซึ่ง
ความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ของพารามิเตอร์ตามรูปแบบ
โมเดลโลจิสติก 3 พารามิเตอร์ เขียนได้ดงั นี้ (Hambleton,
Swaminathan & Roger, 1991 : 17)

eDa (1-b ) ; i = 1, 2, 3,...,n
1+eDa (1-c )
i

i

i

i

โอกาสการตอบที่ผู้มีความสามารถ ( ) จะตอบข้อสอบถูก
ระดับความสามารถของผู้สอบ
ค่าอำ�นาจจำ�แนกของข้อสอบข้อ i
ค่าความยากของข้อสอบข้อ i
ค่าการเดาของข้อสอบข้อ i
Scaling factor มีค่าเท่ากับ 1.7
ค่าคงที่ มีค่าเท่ากับ 2.71828…

Pi ( )

2. วิเคราะห์เพือ่ ตรวจสอบความเป็นมิตเิ ดียวของ
แบบสอบ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis)
โดยการวิ เ คราะห์ นี้ ใช้ ตั ว ประกอบสำ � คั ญ (Principal
component) แล้วหมุนแกนด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax)
พิจารณาค่าไอเกน (Eigen value) ถ้าหากค่าไอเกนของ
ตัวประกอบที่ 1 ของแบบสอบมีค่าสูงกว่าค่าไอเกนของ

ตัวประกอบที่ 2 อย่างมากและค่าไอเกนของตัวประกอบที่
2 สูงกว่าค่าไอเกนของตัวประกอบถัดไปเพียงเล็กน้อย จะ
สรุปได้วา่ แบบสอบทัง้ ฉบับมีคณ
ุ สมบัตกิ ารวัดเพียงมิตเิ ดียว
(Lord, 1980 : 21)
3. หาค่าคุณภาพของข้อสอบเลือกตอบแบบถูก
ผิด ได้แก่ ความตรง (Validity) ความเที่ยง (Reliability)
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และความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด (Standard
error of measurement)
4. หาประสิ ท ธิ ภ าพของการทดสอบ ได้ แ ก่
จำ�นวนข้อสอบ (Length testing) และฟังก์ชั่นสารสนเทศ
ของชุดข้อสอบ (Test information function) ภายใต้
เงื่อนไขของวิธีการให้คะแนนที่ต่างกัน 3 แบบ ได้แก่ แบบ
MR แบบ MTF และแบบที่ผู้วิจัยเสนอคือ OMTF ทำ�การ
เปรียบเทียบตามองค์ประกอบสำ�คัญของการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ เกณฑ์การคัดเลือก
ข้อสอบจากคลังข้อสอบ (Item selection rule) การ
ประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ (Ability estimation
procedure) เกณฑ์ยตุ กิ ารทดสอบ (Termination criteria)
และความสามารถของผู้สอบ (Examinee’s ability)

ผลการวิจัย

จากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า การให้
คะแนนแบบ OMTF มีค่าความตรงและความเที่ยงสูงสุด
คือ 0.7239, 0.7757 รองลงมาได้แก่ แบบ MTF เท่ากับ
0.7202, 0.7750 และแบบ MR เท่ากับ 0.7233, 0.7716
และความคลาดเคลื่ อ นมาตรฐานในการวั ด ของการให้
คะแนนแบบ OMTF มีค่าตํ่าสุด เท่ากับ 0.2305 รองลงมา
ได้แก่ แบบ MR เท่ากับ 0.2326 และแบบ MTF เท่ากับ
0.4609 สำ�หรับประสิทธิภาพของการทดสอบ เมือ่ พิจารณา
ตามองค์ประกอบสำ�คัญของการทดสอบแบบปรับเหมาะ
ด้วยคอมพิวเตอร์จากผลการให้คะแนนทั้ง 3 แบบ พบว่า
1. การคัดเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบในการ
ทดสอบแบบเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ นั้นปรากฏว่า การ
คัดเลือกข้อสอบด้วยการใช้คา่ สารสนเทศสูงสุดของข้อสอบ
จะใช้ขอ้ สอบน้อยกว่าการคัดเลือกข้อสอบด้วยวิธอี นื่ ๆ และ
ให้ค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศสูงสุด จากผลของการให้คะแนน
ทั้ง 3 แบบ ซึ่งจำ�นวนข้อสอบที่ใช้การให้คะแนนแบบ MR
ที่ใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบข้อต่อไปจากคลังข้อสอบ
ด้วยวิธีการจับคู่ระหว่างค่าความยากง่ายของข้อสอบ ( b )
สอดคล้องกับค่าความสามารถที่ประมาณได้ของผู้สอบ ( )
มีค่าเฉลี่ยของการใช้ข้อสอบสูงสุด คือ 17.59 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 5.78 และวิธีให้คะแนนแบบ OMTF ที่ใช้เกณฑ์
การคัดเลือกข้อสอบข้อต่อไปจากคลังข้อสอบด้วยวิธกี ารใช้

ข้อสอบที่มีค่าสารสนเทศสูงสุด (Maximum iteminformation, I ) มีค่าเฉลี่ยการใช้จำ�นวนข้อสอบตํ่าที่สุด คือ
10.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.76 สำ�หรับค่าฟังก์ชั่น
สารสนเทศของชุดข้อสอบทีใ่ ช้การให้คะแนนแบบ OMTF ที่
ใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบข้อต่อไปจากคลังข้อสอบด้วย
วิธกี ารใช้ขอ้ สอบทีม่ คี า่ สารสนเทศสูงสุด (Maximum item
information,) มีคา่ เฉลีย่ ของฟังก์ชนั่ สารสนเทศสูงทีส่ ดุ คือ
12.05 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.81 และแบบ MR ทีใ่ ช้เกณฑ์
การคัดเลือกข้อสอบข้อต่อไปจากคลังข้อสอบด้วยวิธกี ารจับ
คู่ระหว่างค่าความยากง่ายของข้อสอบ (b) สอดคล้องกับ
ค่าความสามารถที่ประมาณได้ของผู้สอบ ( ) มีค่าเฉลี่ยฟัง
ก์ชั่นสารสนเทศตํ่าที่สุด คือ 11.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.29 และค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบที่ใช้การให้
คะแนนแบบ OMTF ที่ใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบข้อต่อ
ไปจากคลังข้อสอบด้วยวิธีการใช้ข้อสอบที่มีค่าสารสนเทศ
สูงสุด (maximum item information, I ) มีค่าเฉลี่ย
ของฟังก์ชั่นสารสนเทศสูงที่สุด คือ 12.05 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.80 และแบบ MR ที่ใช้เกณฑ์การคัดเลือก
ข้อสอบข้อต่อไปด้วยวิธีการจับคู่ระหว่างค่าความยากง่าย
ของข้อสอบ (b) สอดคล้องกับค่าความสามารถที่ประมาณ
ได้ของผู้สอบ ( ) มีค่าเฉลี่ยฟังก์ชั่นสารสนเทศตํ่าที่สุด คือ
11.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29
2. การประมาณค่าความสามารถของผู้สอบ
ในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ทำ�ให้
จำ�นวนข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบต่างกัน วิธีของเบส์ใช้
ข้ อ สอบมากกว่ า วิ ธี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง สุ ด และให้ ค่ า ฟั ง
ก์ชั่นสารสนเทศใกล้เคียงกัน ซึ่งจำ�นวนข้อสอบที่ใช้การให้
คะแนนแบบ MR ทีใ่ ช้วธิ กี ารประมาณค่าความสามารถของ
ผู้สอบด้วยวิธีของเบส์ที่ปรับใหม่ (Bayesian Updating) มี
ค่าเฉลี่ยจำ�นวนข้อสอบที่ใช้สอบสูงสุด คือ 16.32 ค่าเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 8.69 และแบบ MTF ทีใ่ ช้วธิ กี ารประมาณค่า
ความสามารถของผูส้ อบด้วยวิธคี วามเป็นไปได้สงู สุดแบบมี
เงือ่ นไข (Conditional maximum likelihood) คือ 12.35
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.95 สำ�หรับค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศ
ของชุดข้อสอบที่ใช้การให้คะแนนแบบ OMTF ที่ใช้วิธีการ
ประมาณค่าความสามารถของผู้สอบด้วยวิธีของเบส์ที่ปรับ
ใหม่ (Bayesian Updating) มีค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศเฉลี่ย
max

max

154 รมยสาร
ของชุดข้อสอบสูงที่สุด คือ 11.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.50
3. การยุติการทดสอบในการทดสอบแบบปรับ
เหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ทำ�ให้จำ�นวนข้อสอบที่ใช้ในการ
ทดสอบต่างกัน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัด
เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.30 ใช้ข้อสอบมากกว่าเกณฑ์อื่น ซึ่ง
จำ�นวนข้อสอบที่ใช้การให้คะแนนแบบ MTF ที่ใช้เกณฑ์
ยุติการทดสอบโดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การประมาณค่า 0.30 มีค่าเฉลี่ยของจำ�นวนข้อสอบสูง
ที่สุด คือ 16.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.58 และแบบ
OMTF ที่ใช้เกณฑ์ยุติการทดสอบโดยใช้ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า 0.50 มีค่าเฉลี่ยของ
จำ�นวนข้อสอบตํ่าที่สุด คือ 12.07 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7.36 สำ�หรับค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบที่ใช้การ
ให้คะแนนแบบ OMTF ที่ใช้เกณฑ์ยุติการทดสอบโดยใช้ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า 0.50 มีค่า
ฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 12.13
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 และแบบ MR ที่ใช้เกณฑ์ยุติ
การทดสอบโดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
ประมาณค่า 0.30 มีค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบ
ตํ่าที่สุด คือ 11.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23
4. ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้สอบใน
การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ทำ�ให้จำ�นวน
ข้อสอบที่ใช้ในการทดสอบต่างกัน ผู้สอบที่มีความสามารถ
สูงจะใช้ข้อสอบน้อยกว่าผู้สอบที่มีความสามารถตํ่า ซึ่ง
จำ�นวนข้อสอบที่ใช้การให้คะแนนแบบ MR ของผู้สอบที่
มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ตํ่า มีค่าเฉลี่ยของการใช้
ข้อสอบสูงทีส่ ดุ คือ 18.02 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 9.37 และ
แบบ OMTF ของผูส้ อบทีม่ คี วามสามารถทางคณิตศาสตร์สงู
มีคา่ เฉลีย่ ของการใช้ขอ้ สอบตาํ่ ทีส่ ดุ คือ 11.09 ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 5.70 สำ�หรับค่าฟังก์ชนั่ สารสนเทศของชุดข้อสอบ
ทีใ่ ช้การให้คะแนนแบบ OMTF ของผูส้ อบทีม่ คี วามสามารถ
ทางคณิตศาสตร์สูง มีค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ 12.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 และแบบ MR ของ
ผู้สอบที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ปานกลาง มีค่าฟัง
ก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ 11.63 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44
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อภิปรายผลการวิจัย

1. การคัดเลือกข้อสอบจากคลังข้อสอบในการ
ทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่า การ
ให้คะแนนแบบ OMTF ที่ใช้เกณฑ์การคัดเลือกข้อสอบที่
มีค่าสารสนเทศสูงสุด (Maximum item information,
I ) จะใช้จำ�นวนข้อสอบและให้ค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของ
ชุดข้อสอบสูงที่สุด ทั้งนี้เพราะว่า การคัดเลือกข้อสอบจาก
คลังข้อสอบต่างกันในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วย
คอมพิวเตอร์นั้น จำ�นวนข้อสอบและค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศ
ของชุ ด ข้ อ สอบก็ ต่ า งกั น สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ
รังสรรค์ มณีเล็ก (2540) ที่ว่าข้อสอบที่ถูกเลือกขึ้นมา
ใช้แต่ละวิธีจะมีสารสนเทศของข้อสอบแตกต่างกันออก
ไป ซึ่งค่าสารสนเทศของข้อสอบดังกล่าวจะส่งผลต่อค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าความสามารถของผู้
สอบ ดังนัน้ จึงทำ�ให้วธิ กี ารคัดเลือกข้อสอบแต่ละวิธลี เู่ ข้าหา
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าที่กำ�หนดเป็นเกณฑ์
ยุตกิ ารทดสอบเร็วช้าต่างกัน ซึง่ การเร็วช้าต่างกันนีก้ ค็ อื การ
ใช้ข้อสอบมากน้อยต่างกันในการทดสอบนั่นเอง
2. การประมาณค่าความสามารถของผู้สอบใน
การทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ พบว่า เมื่อ
ใช้วิธีการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบต่างกันแล้ว
จำ�นวนข้อสอบ และค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศก็จะต่างกันไป
ด้วย ซึ่งวิธีของเบส์จะใช้ข้อสอบมากกว่าวิธีความเป็นไปได้
สูงสุดแบบมีเงื่อนไข ซึ่งต่างจากข้อค้นพบของต่าย เซี่ยงฉี
ที่พบว่า วิธีการประมาณค่าความสามารถของเบส์จะใช้
ข้ อ สอบน้ อ ยกว่ า วิ ธี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง สุ ด แบบมี เ งื่ อ นไข
(ต่าย เซี่ยงฉี, 2534: 122) แต่สำ�หรับในการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับจำ�นวนข้อสอบ และค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศ ของ
ชุดข้อสอบต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของกิฟฟอร์ด
และสวามินาทาน (Gifford & Swaminathan, 1990:
33) ที่พบว่า ถ้ากลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กและข้อสอบน้อย
ข้อ การประมาณค่าความสามารถของวิธี Joint Bayesian
estimate จะมีความถูกต้องมากกว่า Join maximum
likelihood และข้อค้นพบของโฮ (Ho, 1989) ที่พบว่า วิธี
การประมาณค่าความสามารถวิธขี องเบส์มคี วามเชือ่ มัน่ และ
มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธคี วามเป็นไปได้สงู สุด ซึง่ มักไม่คอ่ ย
max
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คงเส้นคงวานัก เมือ่ ใช้วธิ กี ารประมาณค่าความสามารถของ
ผู้สอบต่างกัน
3. การยุติการทดสอบในการทดสอบแบบปรับ
เหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ จำ�นวนข้อสอบ ทีใ่ ช้การให้คะแนน
แบบ MTF ที่ใช้เกณฑ์ยุติการทดสอบโดยใช้ค่าความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า 0.30 มีค่าเฉลี่ยของ
จำ�นวนข้อสอบสูงที่สุด คือ 16.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
8.58 และแบบ OMTF ที่ใช้เกณฑ์ยุติการทดสอบโดยใช้ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า 0.50 มีค่า
เฉลี่ยของจำ�นวนข้อสอบตํ่าที่สุด คือ 12.07 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 7.36 และค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบ
ที่ใช้การให้คะแนนแบบ OMTF ที่ใช้เกณฑ์ยุติการทดสอบ
โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า
0.50 มีค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ 12.13 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 และแบบ MR ที่ใช้
เกณฑ์ยตุ กิ ารทดสอบโดยใช้คา่ ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน
ในการประมาณค่า 0.30 มีค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อ
สอบตํ่าที่สุด คือ 11.37 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 ดังนั้น
การยุตกิ ารทดสอบในการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความ
สามารถของผู้สอบด้วยคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่า จำ�นวน
ข้อสอบ และค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุดข้อสอบต่างกัน
เนื่องมาจากเมื่อจำ�นวนข้อสอบ และค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศ
ของชุดข้อสอบ เปลี่ยนไป ค่าความถูกต้องในการประมาณ
ค่าความสามารถของผู้สอบ ซึ่งก็รวมไปถึงค่าความคลาด
เคลื่อนในการประมาณค่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง กล่าว
คือ เมื่อใช้ข้อสอบมากขึ้น ความเชื่อมั่นก็จะมีค่าสูงขึ้น ก็
คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานก็จะมีค่าลดลง ดังนั้น หาก
กำ�หนดค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า
ต่างกัน จำ�นวนข้อสอบ และค่าฟังก์ชั่นสารสนเทศของชุด
ข้อสอบก็จะต่างกันไปด้วย
4. ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของผู้สอบ
ในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ จากผล
การให้คะแนนที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยกำ�หนดไว้ว่า เมื่อผู้
สอบมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ต่างกัน จะไม่ทำ�ให้
ค่าความตรงของการทดสอบต่างกัน ทั้งอาจเป็นเพราะค่า
ความสามารถของผู้สอบนั้นจะส่งผลต่อความน่าจะเป็นใน
การตอบข้อสอบได้ถูกต้อง และค่าความน่าจะเป็นดังกล่าว
จะส่งผลต่อค่าสารสนเทศของข้อสอบ และค่าสารสนเทศ
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ของชุดข้อสอบสูงตามไปด้วย กรณีเช่นนี้จะส่งผลทำ�ให้ค่า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดความสามารถของผู้
สอบมีค่าตํ่าลง นั่นคือ มีความถูกต้องในการวัดสูง ในทาง
กลับกันถ้าความน่าจะเป็นในการตอบข้อสอบได้ถกู ต้องมีคา่
ตํ่าก็จะส่งผลให้ค่าสารสนเทศของข้อสอบ และสารสนเทศ
ของชุดข้อสอบมีคา่ ตาํ่ และจะส่งผลให้คา่ ความคลาดเคลือ่ น
มาตรฐานในการวัดมีค่าสูง นั่นคือ มีความถูกต้องในการ
วัดตํ่านั่นเอง และค่าความถูกต้องในการวัดนั้น เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับค่าความตรงของชุดข้อสอบ ดังนั้น จึงเป็นไป
ได้ที่เมื่อทดสอบกับผู้สอบที่มีความสามารถสูงจะมีความ
ตรงสูงกว่าเมื่อทดสอบกับผู้ที่มีความสามารถตํ่ากว่า อีก
ประการหนึ่งที่อาจเป็นไปได้ ก็คือ ข้อสอบในคลังข้อสอบ
นัน้ หากพิจารณาโค้งสารสนเทศของชุดข้อสอบแล้ว จะพบ
ว่า เป็นข้อสอบที่เหมาะสมกับผู้สอบที่มีความสามารถปาน
กลางค่อนข้างสูง ซึง่ หากกำ�หนดข้อสอบให้มคี วามเหมาะสม
หรือตรงกับความสามารถของผู้สอบแล้ว ก็จะทำ�ให้ค่าของ
ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน ในการวัดตาํ่ ลง (Haladyna &
Roid, 1983) เป็นที่น่าสังเกตว่า ความสามารถของผู้สอบ
นั้นจะไม่สูงมากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเมื่อแบ่งกลุ่มผู้สอบ
ออกไปสามกลุ่ม คือ ความสามารถสูง กลาง และตํ่า ทำ�ให้
พิสัยของค่าความสามารถของผู้สอบที่จะนำ�มาหาค่าสห
สัมพันธ์แคบลง พิสัยค่าความสามารถที่แคบลงนี้จะทำ�ให้
ความแปรปรวนของค่าความสามารถมีคา่ ตํา่ ซึง่ การวิจยั ครัง้
นีพ้ บว่า ผูส้ อบทีม่ คี วามสามารถทางคณิตศาสตร์ตา่ งกัน จะ
ใช้ข้อสอบในการทดสอบไม่เท่ากัน ผู้สอบที่มีความสามารถ
สูง จะใช้ขอ้ สอบน้อยกว่าผูส้ อบทีม่ คี วามสามารถปานกลาง
และตํ่า กล่าวคือ ผู้สอบที่มีความสามารถสูงก็จะมีความน่า
จะเป็นในการตอบข้อสอบได้ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลทำ�ให้ค่า
สารสนเทศของข้อสอบและค่าสารสนเทศของชุดข้อสอบสูง
ตามไปด้วยแต่จะส่งผลทำ�ให้คา่ ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐาน
ในการประมาณค่ามีค่าตํ่าลง และการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่าเป็น
เกณฑ์ยุติการทดสอบ เมื่อค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
ในการประมาณค่าจากผู้สอบที่มีความสามารถสูงมีค่าตํ่า
ลงเร็วกว่าผู้สอบที่มีความสามารถตํ่า นั่นแสดงว่า ผู้สอบที่
มีความสามารถสูงใช้ข้อสอบน้อยข้อกว่าผู้สอบที่มีความ
สามารถตํ่า
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ข้อเสนอแนะการวิจัย

1. การนำ�ผลการวิจัยไปใช้ สำ�หรับการทดสอบ
แบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์นี้ เป็นการทดสอบราย
บุคคลที่ค่อนข้างมีความถูกต้อง และมีความตรงเชิงสภาพ
ที่ แ ท้ จ ริ ง ของนั ก เรี ย นตามโดเมนที่ ถู ก วั ด การทดสอบ
แต่ละครั้งไม่จำ�เป็นต้องทำ�พร้อมกันทุกคน ดังนั้น ปริมาณ
ของอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ จึงไม่ใช่ปัญหาสำ�หรับการ
ทดสอบลักษณะนี้ เมื่อผู้สอบต้องการที่จะทดสอบเมื่อไรก็
ดำ�เนินการเข้าระบบ ลงทะเบียน และทดสอบด้วยตนเอง
ผลการทดสอบแต่ละครั้งจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มฐานข้อมูล
ของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่จะช่วยให้ครู
ผูส้ อนสามารถติดตามความก้าวหน้าทางการเรียน นอกจาก
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นัน้ แล้วยังสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ในการประเมินผลนักเรียน
ตามสภาพและเหตุการณ์ที่แท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกด้วย
2. การวิจยั ในครัง้ ต่อไป ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับ
การข้ามข้อสอบเป็นบางข้อ การทบทวนข้อสอบที่ได้ทำ�ไป
แล้ว การเลือกข้อสอบในคลังข้อสอบได้ดว้ ยตนเอง การสร้าง
ความพอดี ของเนือ้ หา ในรูปแบบต่างๆ และนอกจากนีค้ วร
จะได้มกี ารศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของคลังข้อสอบ เช่น การ
แจกแจงของค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบในคลังข้อสอบควรมี
ลักษณะเป็นโค้งปกติ หรือ มีจ�ำ นวนข้อสอบเท่ากันในแต่ละ
ระดับความสามารถ หรือ ข้อสอบควรแจกแจงเป็นโค้งปกติ
ในแต่ละระดับความสามารถ

เอกสารอ้างอิง
ชวาล แพรัตกุล. (2552). เทคนิคการวัดผล. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ต่าย เซี่ยงฉี. (2534). การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประมาณค่าความสามารถของผู้สอบจากการทดสอบ
เทเลอร์รูปปิรามิดที่มีรูปแบบจำ�นวนชั้นและวิธีการให้คะแนนที่แตกต่างกันโดยใช้วิธีมอนติคาร์โล.
ปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ.
บุญชม ศรีสะอาด. (2540). การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาส์น.
รังสรรค์ เล็กมณี. (2540). ผลของตัวแปรบางตัวต่อความเทีย่ งตรงเชิงสภาพและจำ�นวนข้อสอบทีใ่ ช้ในการทดสอบแบบ
ปรับเหมาะกับความสามารถของผูส้ อบด้วยคอมพิวเตอร์. วิทยานิพนธ์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการทดสอบและ
วัดผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ศิรชิ ยั กาญจนวาสี. (2550). ทฤษฏีการทดสอบแนวใหม่ : MODERN TEST THEORY. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สมศักดิ์ ลิลา. (2539). การพัฒนาระบบคลังข้อสอบเพื่อการเรียนการสอนด้วยไมโครคอมพิวเตอร์. ปริญญานิพนธ์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
Coombs, C. H., Milholland, J. E., & Womer, F. B. (1956). The assessment of partial knowledge. Education
and Psychological Measurement, 16, 13-37.
Frary, R. B. (1980). The effect of misinformation, partial information, and guessing on Expected
multiple-choice test item scores. Applied Psychological Measurement, 4, 79-90.
Gifford, J. A., & Swaminathan, H. (1990). Bias and the Effect of Priors in Bayesian Estimation of Parameters
of Item Response Model. Applied Psychological Measurement, 14(1), 33-43.

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

ROMMAYASAN 157

Haladyna, T. M., & Roid, G. H. (1983). Two Alternative Methods for Criterion-referenced Instructional
Program Assessment. Educational Technology, 28, 35-38.
Hambleton, R. K., Swaminathan H., & Rogers, H. J. (1991). Fundamentals of Item Response Theory.
London.
Ho, R. G. (1989). Using Micro CAT in Computerized Adaptive Testing: A Comparison of Three Adaptive
Testing Strategies. Dissertation Abstracts International, 50(2), 421-A.
Leclercq, D. (1983). Confidence Marking : Its Use in Testing. Evaluation in Education, 6, 161-287.
Lord, F. M. (1980). Applications of Item Response Theory to Practical Testing Problems. Hillsdale,
New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Lord, F. M., & Novick, M. R. (1968). Statistical Theories of Mental Test Scores. Reading Massachusetts:
Addison-Welsley.
Urry, V. W. (1977). Tailored Testing: A Successful Application of Latent Trait Theory. Journal of
Educational Measurement, 14(2), 181-196.

158 รมยสาร

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

ROMMAYASAN 159

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

ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
The Instructional Leadership of School Administrators under Krabi Primary
Educational Service Area Office
ธัญชนก บุญทอง 1/ อโนทัย ประสาน 2/สุภาพ เต็มรัตน์ 3
Tanchanok Boontong / Anotai Prasan / Suphab Temrat
1 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Educational Administration Program, Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
3 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
Soponkanaporn SchoolThe Secondary Educational Service Area Office 12

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากระบี่ 2) เปรียบเทียบภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำ�นวน 337
คนใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าเป็นเครือ่ งมือในการวิจยั และวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป เพือ่
หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ ผลการศึกษาพบว่า 1)
ภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็น
ของครู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน 2) ผลการเปรียบเทียบความคิด
เห็นของครูเกีย่ วกับภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาจำ�แนกตามอายุและประสบการณ์ไม่แตกต่างกันส่วนครู
ที่มีการศึกษาและตำ�แหน่งต่างกันมีความเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ�ทางวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .01
คำ�สำ�คัญ : ภาวะผู้นำ� ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ

Abstract

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

Keywords: leadership, instructional leadership
บทนำ�

ในปัจจุบันนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงรุด
หน้าไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การคมนาคม และการสื่อสารอย่างไร้พรมแดน การก้าว
ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้กลไก
ความรู้ สติปญ
ั ญา ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะกระบวนการ
ต่างๆ การศึกษาจึงมีความจำ�เป็นสูงสุดเพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือ
ในการพัฒนาคน ทั้งนี้เพราะความสามารถและศักยภาพ
ของคนจะนำ�ไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ
ประเทศใดที่พลเมืองมีการศึกษาดีย่อมได้เปรียบในการ
แข่งขัน ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555-2559) เน้นในเรื่องการพัฒนาคน หรือยึด
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเชื่อว่าหากคนได้รับ
การพัฒนา ได้รบั การศึกษาทีด่ ที สี่ ดุ คนจะเป็นปัจจัยทีช่ ขี้ าด
ความสำ�เร็จของการพัฒนาประเทศทุกด้าน (สำ�นักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555:
91) ซึง่ ตรงกับเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ที่ต้องการให้สังคมเป็นสังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาส
ให้คนไทยทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้ก้าวทันกับโลกยุคโลกาภิวัฒน์ที่เป็นโลก
แห่งข่าวสารและวิทยาการสมัยใหม่ (สำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2553 : 16 ) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ออกกฎกระทรวงเพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระ
จายอำ�นาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
เพื่อกระจายอำ�นาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง
สี่งานไปยังสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
และสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ออก
ประกาศ เรื่ อ งการกระจายอำ�นาจการบริหารและการ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ไปยังคณะกรรมการสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความ
เป็นอิสระคล่องตัว และสามารถรับผิดชอบในการดำ�เนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อีกทั้ง
สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (2548 : 43) ได้กำ�หนดมาตรฐานการ
บริหาร มาตรฐานที่ 10 ว่าผูบ้ ริหารมีภาวะผูน้ �ำ และมีความ
สามารถในการบริหารจัดการ การบริหารที่มีประสิทธิผล
และผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจ มาตรฐานดังกล่าว โรงเรียนทุก
โรงจะรับการประกันคุณภาพทางการศึกษาจากสำ�นักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา เพื่อ
ให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพสามารถดำ�เนิน
การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูน้ �ำ หรือผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องมีความสามารถในการบริหารโดย
การแสดงภาวะผู้นำ�ทางวิชาการให้บุคลากรเกิดการปฏิบัติ
งานอย่างเต็มที่ตามความสามารถของบุคคล
จากความคาดหวั ง ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า ผู้
บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลหลักที่มีความสำ�คัญต่อการ
พัฒนา ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์และเป้าหมายของ
มาตรฐานการศึกษาชาติในฐานะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่
จะต้องมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามที่
คุรุสภากำ�หนด (สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550
: 16) ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความตระหนัก และมองเห็น
ถึงความสำ�คัญของงานวิชาการ มีความรู้ความสามารถใน
การบริหาร เป็นผู้เปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให้มีลักษณะ
สำ�คัญต่อความเป็นองค์การหลักในการปฏิรูปการเรียนรู้
(Learning Reform) (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 155) และจาก
การรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปีพทุ ธศักราช 2550 และ
2551 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในภาพรวมยังมี
จุดอ่อนด้านการบริหารจัดการงานวิชาการสอดคล้องกับข้อ
เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 25522561) ที่ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาทางวิชาการ โดยเฉพาะ
ด้านคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทาง การศึกษา และ
ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการพบว่า มีสถานศึกษา
จำ�นวนมากที่ไม่ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตํ่า ขาดคุณสมบัติอันพึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์
ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้ อย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังไม่มี
การกระจายอำ�นาจการบริหารสู่สถานศึกษาอย่างแท้จริง
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(สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 2) นอกจาก
นี้ผลจากการประมวลข้อมูล แนวโน้มด้านการศึกษาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากคะแนนมาตรฐานสถานศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานของสถาบันทดสอบแห่งชาติ และผลการประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษาของสำ�นักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนรายงานการวิจัยที่
เกี่ยวกับปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการใช้ชีวิต
ของผู้เรียนต่างสะท้อนให้เห็นถึง วิกฤติคุณภาพการศึกษา
ของไทยที่อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพกำ�ลัง
คนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
อันเนื่องมาจากความไม่มีคุณภาพด้านวิชาการของหน่วย
งานทีร่ บั ผิดชอบจัดการศึกษาโดยตรง (สำ�นักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2552 : 4-8) อีกทั้งผลของการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Program for International Student
Assessment: PISA) นักเรียนไทยมีผลการทดสอบอยู่ใน
ระดับที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากโดยภาพรวมมีคะแนนตํ่ากว่า
ค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติ จากการรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Test และOrdinary National Educational Test) โรงเรียนในสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีคะแนนรวมไม่
ถึงร้อยละ50 (สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี,่ 2556 : 1) ซึง่ ยังไม่ผา่ นการประเมินจึงมีความจำ�เป็น
อย่างเร่งด่วนทีผ่ บู้ ริหารต้องให้ความสำ�คัญและเป็นผูน้ �ำ ทาง
วิชาการ ทัง้ นีง้ านวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถาน
ศึกษา ผูบ้ ริหารทีม่ ภี าวะผูน้ �ำ ทางวิชาการสูงย่อมนำ�พาสถาน
ศึกษาให้ประสบความสำ�เร็จได้ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพบรรลุตามจุดมุง่ หมาย ซึง่ จากปัญหาและความ
สำ�คัญของการมีภาวะผู้นำ�ทางวิชาการดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากระบี่
ตามความคิดเห็นของครู และเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครู จำ�แนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำ�งาน
และตำ�แหน่ง แตกต่างกันหรือเหมือนกัน เพื่อใช้ข้อมูล
เป็นแนวทางแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาตนเอง
ทางด้านวิชาการและพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพือ่ ผูเ้ รียนได้มคี วามรูค้ วามสามารถ เป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสุข อยู่ในโลกของการสื่อสารอย่าง
ไร้พรมแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากระบี่
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ตามความคิดเห็นของครู จำ�แนกตาม
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำ�งาน และตำ�แหน่ง

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจยั เรือ่ งภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากระบี่ โดยใช้แนวคิดของสำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, 30-31) ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำ�หนด
ขอบเขตของการวิจัยด้านต่างๆ ดังนี้

ขอบเขตด้านเนื้อหา

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาภาวะผู้นำ�ทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยใช้แนวคิดของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552, 30-31) ที่มี
ขอบเขตของเนื้อหา 5 ด้าน ดังนี้
1. การบริหารหลักสูตร
2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
3. การวัดผลและประเมินผลการเรียน
4. การนิเทศการสอน
5. การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือครูใน
สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษากระบี่
จำ�นวน 2,132 คน จำ�นวนโรงเรียน 219 โรง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ครู ใ นสั ง กั ด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำ�นวน
337 คน จากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) (พิชติ
ฤทธิ์จรูญ,2554 : 117) โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) แล้วใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย(Simple Random
Sampling) โดยการจับฉลาก

162 รมยสาร
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระประกอบด้วย
1.1 อายุ
			 - ตํ่ากว่า 35 ปี
			 - 35 - 45 ปี
			 - สูงกว่า 45 ปี
		 1.2 ระดับการศึกษา
			 - ปริญญาตรี
			 - สูงกว่าปริญญาตรี
		 1.3 ประสบการณ์การทำ�งาน
			 - ตํ่ากว่า 10 ปี
			 - 10 - 20 ปี
			 - สูงกว่า 20 ปี
		 1.4 ตำ�แหน่ง
			 - ครูผู้ช่วย
			 - ครูปฏิบัติการ
			 - ครูชำ�นาญการ
			 - ครูชำ�นาญการพิเศษ
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ มี 5 ด้าน คือ
		 2.1 การบริหารหลักสูตร
		 2.2 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
		 2.3 การวัดผลและประเมินผลการเรียน
		 2.4 การนิเทศการสอน
		 2.5 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ดำ�เนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบ
วิจัยเชิงสำ�รวจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบ
เทียบภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เครื่อง
มือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ามี 5
ระดับ โดยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ (Check list ) ได้แก่ อายุ ระดับการ
ศึกษา ประสบการณ์การทำ�งาน และตำ�แหน่ง ตอนที่ 2

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

เป็นแบบสอบถามภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา ตามความคิดเห็นของครู ประกอบด้วย 5 ด้าน จำ�นวน
50 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ .96
ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการส่งแบบสอบถาม
ไปยังโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งข้อมูล
กลับภายใน 10 วันและติดตามแบบสอบถามที่ยังไม่ได้รับ
คืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามกลับคืนมาจำ�นวน 337 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพื่ออธิบาย
ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูป ซึง่ วิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จาก
แบบสอบถาม ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของครู ซึ่งได้แก่อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำ�งาน และตำ�แหน่ง
โดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ข้อมูลภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของครู โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. เปรียบเทียบภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของครูที่มีระดับการ
ศึกษาต่างกัน โดยการหาค่า t-test แบบ Independent
4. เปรียบเทียบภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้
บริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษากระบี่ ตามความคิ ด เห็ น ของครู ที่ มี อ ายุ
ประสบการณ์การทำ�งาน และตำ�แหน่งต่างกัน โดยการหา
ค่า F-test โดยกำ�หนดระดับนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ.05
และเปรียบเทียบรายคู่โดยใช้วิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s
method)
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สรุปผลการวิจัย

ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากระบี่ สรุป
ผลการวิจัย ดังนี้

1. ผลการศึกษาระดับภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ดังนี้

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เกี่ยวกับภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยภาพรวมและรายด้านดังนี้
ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ
S.D.
ระดับ
การบริหารหลักสูตร
4.09
.53
มาก
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
4.16
.53
มาก
การวัดผลและประเมินผลการเรียน
4.17
.47
มาก
การนิเทศการสอน
3.96
.63
มาก
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.92
.62
มาก
รวม
4.05
.50
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับ ภาวะผู้นำ�ทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมือ่ วิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่าครูมคี วามเห็นในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงลำ�ดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ การวัด
และประเมินผลการเรียน การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน การบริหารหลักสูตร การนิเทศการสอน และการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำ�แนก
ตาม อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำ�งาน และ
ตำ�แหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ ( ) ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) เพือ่ เปรียบเทียบภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวมและรายด้านจำ�แนกตามอายุ
ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ

ปริญญาตรี
n = 286
S.D.
ระดับ
4.07
.53
มาก
4.12
.54
มาก

การบริหารหลักสูตร
การพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอน
การวัดผลและประเมินผล 4.12
การเรียน
การนิเทศการสอน
3.91
การวิจัยเพื่อพัฒนา
3.88
คุณภาพการศึกษา
รวม
4.01
* มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
**มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

สูงกว่าปริญญาตรี
n = 56
S.D.
ระดับ
4.23
.49
มาก
4.34
.41
มาก

t

sig

-2.019
-2.802

.044 *
.005**

.48

มาก

4.40

.32

มาก

-4.003

.000**

.65
.65

มาก
มาก

4.27
4.15

.46
.36

มาก
มาก

-3.975
-3.075

.000**
.002**

.51

มาก

4.27

.35

มาก

-3.561 .000**

164 รมยสาร
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จากตารางที่ 2 พบว่า
2.1 ครูผสู้ อนในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากระบี่ ทีม่ อี ายุตา่ งกัน โดยภาพรวมและรายด้าน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำ�ทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารตามความคิดเห็นของครูสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยรวม
และรายด้านจำ�แนกตามระดับการศึกษา
ตํ่ากว่า
35 – 45 ปี
สูงกว่า
ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการ
35 ปี
45 ปี
F sig
n = 153
n = 96
n = 88
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
การบริหารหลักสูตร
4.04 .56 มาก 4.13 .42 มาก 4.14 .57 มาก 1.26 .29
การพัฒนากระบวนการ
4.10 .50 มาก 4.24 .44 มาก 4.17 .64 มาก 2.33 .10
เรียนการสอน
การวัดผลและประเมิน
4.12 .44 มาก 4.21 .46 มาก 4.22 .52 มาก 1.73 .18
ผลการเรียน
การนิเทศการสอน
3.93 .62 มาก 4.01 .56 มาก 3.97 .74 มาก .45 .64
การวิจัยเพื่อพัฒนา
3.91 .64 มาก 4.00 .42 มาก 3.85 .76 มาก 1.36 .26
คุณภาพการศึกษา
รวม
4.01 .50 มาก 4.11 .39 มาก 4.06 .59 มาก 1.16 .31
จากตารางที่ 3 พบว่า
2.2 ครูผู้สอนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยภาพรวม
มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่.01
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบ ภาวะผู้นำ�
ทางวิชาการของของผูบ้ ริหารตามความคิดเห็นของครูสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากระบี่
โดยรวมและรายด้านจำ�แนกตามประสบการณ์ทำ�งาน
ตํ่ากว่า
10 – 20 ปี
สูงกว่า
ภาวะผู้นำ�
F
sig
10 ปี
20 ปี
ทางวิชาการ
n = 168
n = 90
n = 84
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
การบริหารหลักสูตร 4.03 .56 มาก 4.09 .48 มาก 4.23 .48 มาก 4.230 .015*
การพัฒนา
กระบวนการเรียน 4.08 .52 มาก 4.24 .47 มาก 4.22 .59 มาก 3.373 .035*
การสอน
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ภาวะผู้นำ�ทาง
วิชาการ

ตํ่ากว่า
10 ปี
n = 168
S.D. ระดับ

การวัดผลและ
ประเมินผลการ
4.08 .47
เรียน
การนิเทศการสอน 3.90 .63
การวิจัยเพื่อพัฒนา
3.89 .64
คุณภาพการศึกษา
รวม
3.99 .51
**มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

10 – 20 ปี

สูงกว่า
20 ปี
n = 84
S.D. ระดับ

n = 90
S.D. ระดับ

F

sig

มาก

4.21

.45

มาก

4.29

.46

มาก 5.955 .003

มาก

3.98

.63

มาก

4.07

.63

มาก 1.999 .137

มาก

3.96

.58

มาก

3.93

.63

มาก

มาก

4.09

.46

มาก

4.14

.49

มาก

.416

.660

จากตารางที่ 4 พบว่า
2.3 ครูผู้สอนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่มีประสบการณ์ การทำ�งานที่ต่างกัน
โดยภาพรวมมีความเห็นไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบ ภาวะผู้นำ�
ทางวิชาการของของผูบ้ ริหารตามความคิดเห็นของครูสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากระบี่
โดยรวมและรายด้านจำ�แนกตามตำ�แหน่ง
ภาวะผู้นำ�
ทางวิชาการ

ครูชำ�นาญการ
F
sig
พิเศษ
n =76
n = 108
n = 95
n = 95
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
การบริหาหลักสูตร 4.18 .48 มาก 3.91 .51 มาก 4.19 .54 มาก 4.16 .53 มาก 6.412 .000**
การพัฒนา
กระบวนการเรียน 4.12 .44 มาก 3.99 .58 มาก 4.34 .55 มาก 4.27 .46 มาก 8.211 .000**
การสอน
การวัดผลและ
ประเมินผล
4.08 .38 มาก 4.08 .43 มาก 4.39 .53 มาก 4.20 .49 มาก 7.274 .000**
การเรียน
การนิเทศการสอน 3.89 .56 มาก 3.80 .60 มาก 4.23 .58 มาก 4.04 .70 มาก 7.285 .000**
การวิจัยเพื่อพัฒนา
3.99 .59 มาก 3.77 .64 มาก 4.13 .47 มาก 3.90 .67 มาก 5.055 .000**
คุณภาพการศึกษา
รวม

ครูผู้ช่วย

ครูปฏิบัติการ

ครูชำ�นาญการ

4.05 .43 มาก 3.90 .50 มาก 4.24 .45 มาก 4.11 .52 มาก

* มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01

7.220 .000**

166 รมยสาร
จากตารางที่ 5 พบว่า
2.4 ครูผู้สอนในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่มีตำ�แหน่งต่างกัน โดยรวมและ
รายด้านมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
.01

อภิปรายผล

ผลการศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้นำ�ทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามความคิดเห็นของครู มี
ข้อค้นพบและประเด็น การอภิปราย ได้ดังนี้
1. ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผู้บริหารจำ�เป็นต้องมีความรู้ มีความ
สามารถ มีบทบาทในการบริหารงาน โดยมุง่ เน้นการบริหาร
งานด้านวิชาการเป็นหลักสำ�คัญ อันจะก่อให้เกิดความสำ�เร็จ
ในการปฏิรูปการเรียนรู้ และการศึกษาโดยรวม ส่งผลให้
โรงเรียนมีศักยภาพด้านวิชาการ และนักเรียนมีคุณภาพดี
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันเผด็จ มีชัย, วัลลภา อารี
รัตน์,และประกฤติยา ทักษิโณ (2553) ได้วิจัยเรื่อง ภาวะ
ผู้ นำ � ทางวิ ช าการที่ ส่ ง ผลต่ อ การบริ ห ารงานวิ ช าการใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผล
การวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น มีภาวะผู้นำ�ทางวิชาการโดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อจำ�แนกเป็นรายด้านแล้วสามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
1.1 ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ การวัดผลและประเมินผลการเรียน เป็นด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วิรุฬห์จิต ใบลี (2547) ศึกษาภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้
บริหารสถานศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 1-2 ผลการวิจัยพบ
ว่าด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
1.2 ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากระบี่
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การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยรวมและ
รายข้ออยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วารีรตั น์
ทองหมู่ (2554) ศึกษาภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา อำ�เภอวังสะพุง สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาเลย เขต 2 พบว่า ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับมาก
1.3 ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากระบี่
การบริหารหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ มณฑา วิญญูโสภิต (2547) ศึกษาพฤติกรรมภาวะ
ผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนระดับประถมศึกษา
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าด้านการบริหาร
หลักสูตรอยู่ในระดับมาก
1.4 ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ การนิเทศการสอน มีค่าเฉลี่ยรวมและรายข้ออยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประยูร อาคม (2548)
ซึ่งศึกษาภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มเครือข่ายอำ�เภอสังคม สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าด้านการนิเทศการสอน
อยู่ในระดับมาก
1.5 ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคา่ เฉลีย่ รวม
และรายข้ออยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภัสรา
ชูเสน (2557) ศึกษาภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ผลการวิจัยพบว่าด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการ ศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากระบี่ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำ�แนก
ตาม อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำ�งาน และ
ตำ�แหน่งโดยรวมและรายด้าน ปรากฏผลดังนี้
2.1 ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
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ศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีอายุต่างกัน โดย
ภาพรวมมี ค วามคิ ด เห็น เกี่ยวกับ ภาวะผู้นำ�ทางวิช าการ
ของผู้บริหารไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ
ว่าการบริหารหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอน การวัดผลและประเมินผลการเรียน และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐกิตติ์ นาค
แดง (2551) ศึกษาวิสยั ทัศน์ในการบริหารงานของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 พบว่าระดับวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร
ที่มีอายุต่างกันไม่แตกต่างกัน
2.2 ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบีต่ ามความคิดเห็นของครูผสู้ อนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่าง
กัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .01
2.3 ภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การทำ�งานต่างกัน
โดยรวมของครูที่มีประสบการณ์การทำ�งาน ตํ่ากว่า 10 ปี
ทำ�งาน 10-20 ปี และ ทำ�งานสูงกว่า 20 ปี ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนรายด้าน พบว่าการบริหารหลักสูตร การพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน มีความเห็นต่างกันอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ .05 ส่วนการวัดผลและประเมินผลการ
เรียน มีความเห็นต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ .01
ผลการวิจยั นีส้ อดคล้องกับผลการวิจยั ของ จันทะวอน อุน่ จิต
(2552) ได้ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึ ก ษาแขวงสาละวั น ตามทั ศ นะของผู้ บ ริ ห ารและครู ผู้
สอนที่มีประสบการณ์ในการทำ�งานแตกต่างกันมีทัศนะ
ต่อคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมไม่แตก
ต่างกัน
2.4 ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารตาม
ความคิดเห็นของครูสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยภาพรวม เป็นรายคู่
จำ�แนกตามประสบการณ์การทำ�งานพบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารตามความคิด
เห็นของครูสถานศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษากระบี่ ผู้ที่มีประสบการณ์การทำ�งานตํ่า
กว่า 10 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกับผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์การ
ทำ�งานสูงกว่า 20 ปี อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 ภาวะผูน้ �ำ ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ตามความ
คิดเห็นของครูผสู้ อนทีม่ ตี �ำ แหน่งต่างกัน พบว่าโดยรวมและ
รายด้านมีความเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
.01 ผลการวิจยั นีส้ อดคล้องกับผลการวิจยั ของ ณัฐฌานันท์
เรือนดาหลวง (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำ�การ
เปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และคณะ
กรรมการสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สิงห์บุรี พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงในผู้
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
จำ�แนกตามตำ�แหน่ง ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.6 ภาวะผู้นำ�ทางวิชาการของผู้บริหารตาม
ความคิ ด เห็ น ของครู ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สำ � นั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยภาพรวม เป็นราย
คู่ จำ�แนกตามตำ�แหน่ง พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ
ผูน้ �ำ ทางวิชาการของผูบ้ ริหารตามความคิดเห็นของครูสถาน
ศึกษาในสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กระบี่ ผู้ที่มีตำ�แหน่งครูผู้ช่วยมีความคิดเห็นแตกต่างกับครู
ชำ�นาญการและครูชำ�นาญการพิเศษและตำ�แหน่งอื่นที่สูง
กว่า และครูปฏิบัติการมีความเห็นแตกต่างกับครูชำ�นาญ
การและครูช�ำ นาญการพิเศษและตำ�แหน่งอืน่ ทีส่ งู กว่า อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ควรจะนำ�ผลการวิจัยไป
ปรับปรุงพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ครู เพื่อส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. ผูบ้ ริหารควรสนับสนุนด้านการวิจยั เพือ่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยการจัดหาคู่มือในการทำ�วิจัย และ
ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย
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บทคัดย่อ

การวิจัยแบบผสมเพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง จำ�นวน 62 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เชิง
ใจความหลักสำ�หรับวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจยั พบว่าความรู้ ความเข้าใจ ในตัวบ่งชีง้ านประกันคุณภาพการศึกษา
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานประกัน
คุณภาพการศึกษา ความรู้ความเข้าใจ ในตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการนำ�ผลการประกันคุณภาพการ
ศึกษามาใช้พัฒนาหน่วยงาน และปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก ในส่วนการ
วิเคราะห์เชิงใจความหลัก พบว่า 1) ปัญหาในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย บุคลากรขาดความ
รู้ความเข้าใจ มีภาระงานประจำ�มาก การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลยังไม่เป็นระบบ การมีส่วนร่วมของบุคลากรน้อย และ
การประชาสัมพันธ์ไม่ทว่ั ถึง 2) แนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย การส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับงานประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาระบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของบุคลากร การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ และการสร้างแรงจูงใจในการทำ�งาน
คำ�สำ�คัญ : สภาพ ปัญหา แนวทางการพัฒนา กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
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Abstract

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรา 47 ซึ่งมี
สาระบัญญัตใิ ห้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มรี ะบบการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ทั้งนี้ทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดย
มีสาระสำ�คัญคือการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการรักษามาตรฐานการศึกษา
ของสถาบันการศึกษา (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม, 2556 : 28)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมมีหน้า
ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและดำ�เนินการตามภารกิจ
ทัง้ ในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ และ
การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายใน ตัง้ แต่ระดับกลุม่ วิชา คณะ
และสถาบันโดยรวม การเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจ
สอบและประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนการปรับปรุง
แก้ ไขตามข้ อ เสนอแนะของสำ � นั ก งานรั บ รองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้น
สังกัด คือสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
ให้มีคุณภาพ และเป็นที่ไว้วางใจต่อสาธารณชน สะท้อนให้
เห็นความสำ�คัญของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งเป็นกลไกสำ�คัญที่สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการ
การศึกษาให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาที่ต้องการโดยได้กำ�หนดนโยบายให้บุคลากรทุก
ระดับได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาขององค์กร เนือ่ งด้วยการมีสว่ นร่วมของบุคลากร
ภายในองค์กรมีความสำ�คัญและจำ�เป็นอย่างมากในการ
ดำ�เนินงานและกิจกรรมต่างๆขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
จากการทบทวนงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดำ � เนิ น งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาพบว่า มีการศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ
เกี่ยวกับสภาพปัญหา อุปสรรคในการดำ�เนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างกว้างขวางและหลากหลาย โดยพบ
ว่า ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานประกัน
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คุณภาพการศึกษา ได้แก่ การขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูก
ต้องและตรงกันของบุคลากรในการดำ�เนินงาน การขาด
การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกฝ่ายรับทราบ
ร่วมกัน ภาระงานประจำ�มาก การขาดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการเตรียมและจัดเก็บข้อมูล
เป็นต้น (บุณยาพร ฉิมพลอย และธิดาพร โตสติ, 2547 :
บทคัดย่อ ; พงศ์ธวัช วิวังสู, 2546 : บทคัดย่อ ; เยาวลักษณ์
แรกข้าว, 2549 : บทคัดย่อ) และการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ
เกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำ�เร็จในการดำ�เนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยพบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหาร
การมีสว่ นร่วมของบุคลากร ความรูค้ วามเข้าใจในการดำ�เนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษา ทัศนคติและแรงจูงใจในการ
ทำ�งาน เป็นต้น (ภาวนา กิตติวมิ ลชัย และคณะ, 2551 : 5052 ; จินตนา สระทองขาว, 2554 : บทคัดย่อ) อย่างไรก็ตาม
การศึกษาดังกล่าวเป็นการศึกษาในสภาพบริบทที่มีความ
แตกต่างกัน อีกทั้งเป็นการศึกษาเชิงปริมาณซึ่งไม่สามารถ
สะท้อนมุมมองของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาได้ตรงตามการรับรูแ้ ละสภาพจริง
ที่เป็นอยู่ได้อย่างแท้จริง
ดังนั้น เพื่อให้การดำ�เนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ดำ � เนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะ
ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม เพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำ�หนดนโยบายปรับปรุงและ
พัฒนาการดำ�เนินงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เหมาะ
สม สอดคล้องกับพันธกิจและบริบทของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีนครพนมต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาสภาพปัญหาการดำ�เนินงานประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครพนม

กรอบแนวคิดการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม การ
ศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพ ปัญหา
และแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการ
ศึกษาเพื่อนำ�มากำ�หนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยครั้งนี้
ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ ความเข้าใจในตัวบ่งชี้งานประกัน
คุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคลากร ระบบการ
จัดเก็บข้อมูล และการนำ�ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน เพือ่ นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาต่อไป

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ซึง่ มีรายละเอียดการดำ�เนินการโดยสังเขป
ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นบุคลากรของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
ทั้งหมด 99 คน ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำ�นวน 62 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้ เจ้าหน้าทีง่ านประกันคุณภาพการศึกษา
และผู้ประเมิน
2. นิยามศัพท์เฉพาะ
2.1 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ตัง้ แต่เริม่ ต้นกระบวนการจน
สิ้นสุดกระบวนการ
2.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง การมี
ส่วนร่วมในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่
เริ่มต้นกระบวนการจนสิ้นสุดกระบวนการ ประกอบด้วย
กระบวนการวางแผน การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ การ
ตรวจสอบ การกำ�กับติดตาม และการพัฒนาของบุคลากร
ทุกระดับในองค์กร
2.3 ระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
หมายถึง การมีระบบขัน้ ตอนวิธกี ารจัดเก็บทีส่ ามารถสืบค้น
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เอกสารได้อย่างรวดเร็ว มีการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร หลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2.4 การนำ�ผลการประกันคุณภาพการศึกษามา
ใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน หมายถึง การนำ�ผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาหน่วยงานในทุกด้าน
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัย
นครพนม
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
3.1 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
ได้แก่ แบบสอบถามจำ�นวน 1 ฉบับ ทีผ่ วู้ จิ ยั และสถาบันวิจยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม พัฒนาขึ้นตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย แบ่งเป็น 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ ในตัวบ่งชี้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าอำ�นาจจำ�แนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .36 - .77 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .90
ตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่า
อำ�นาจจำ�แนกรายข้ออยู่ระหว่าง .30 - .70 และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .90
ตอนที่ 4 ระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เอกสาร
หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่า
อำ�นาจจำ�แนกรายข้ออยู่ระหว่าง .35 - .70 และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .90
ตอนที่ 5 การนำ�ผลการประกันคุณภาพการศึกษา
มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ มีค่าอำ�นาจจำ�แนก
รายข้ออยู่ระหว่าง .35 - .75 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .90
ตอนที่ 6 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและ
อุปสรรคในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็น
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แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ มีค่าอำ�นาจจำ�แนกรายข้ออยู่ระหว่าง .34 - .75 และ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .90
3.2 เครื่ อ งมื อ สำ � หรั บ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง
คุณภาพโดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากผูม้ คี วาม
รู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบ
ด้วย ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพการศึกษา และผู้ประเมิน โดยใช้การสนทนากลุ่ม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาทีต่ อ้ งการ
ซึ่งจำ�เป็นต้องอาศัยทัศนคติ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ตรงของผูท้ เี่ กีย่ วข้องในการดำ�เนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
4.1 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.2 ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพเกี่ ย วกั บ แนวทางการ
พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี น ครพนม วิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
วิเคราะห์เชิงใจความหลัก (Thematic Analysis)

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพปัญหา และ
แนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัย
นครพนม ประกอบด้วย ตอนที่ 1 สภาพ ปัญหากระบวนการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรม
ราชชนนี น ครพนม และตอนที่ 2 แนวทางการพั ฒ นา
กระบวนการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพ ปัญหากระบวนการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม
1. ความรู้ ความเข้าใจ ในตัวบ่งชี้งานประกัน
คุณภาพการศึกษารายด้านอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.81,S.D.=
.81) ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ผูบ้ ริหารให้ความสำ�คัญกับตัว
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บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ( = 4.45, S.D.=.62)
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ
บรรลุเป้าหมาย ตามตัวบ่งชีข้ องการปฏิบตั งิ านทีก่ �ำ หนด (
= 3.55, S.D.=.86)
2. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในดำ�เนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษารายด้านอยู่ในระดับมาก ( =
3.59, S.D.= .86) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การให้ความ
สำ�คัญและเห็นประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
( = 4.21, S.D.= .55) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ มีส่วน
ร่วมในการจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( = 3.18,
S.D.= .97)
3. ระบบการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐาน
ประกันคุณภาพการศึกษารายด้านอยู่ในระดับมาก ( =
3.80, S.D.=.86) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีคำ�สั่งแต่งตั้ง
ผูร้ บั ผิดชอบจัดเก็บเอกสารรายตัวบ่งชี้ ( = 4.18, S.D.=.89)
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความเข้าใจในระบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและดำ�เนินการได้ทันเวลาที่กำ�หนด ( =
3.61, S.D.=.91)
4. ความรู้ ความเข้าใจ ในตัวบ่งชี้งานประกัน
คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการนำ�ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน รายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.87, S.D.=.79) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
นำ�มาใช้มาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ( =
3.94, S.D.=.74) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือนำ�มาใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ( = 3.76,
S.D.=.82)
5. ปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษารายด้านอยู่ในระดับมาก ( = 3.75,
S.D.=.88) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลำ�ดับแรก คือ การ
อบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแก่
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ( = 3.56, S.D.=.90) ระบบกลไก
การจัดทำ�แผนงาน การกำ�กับดูแลและการติดตามงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ( = 3.61,
S.D.=.91) และการประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนงาน
ในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ( = 3.63,
S.D.=.83)
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ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนากระบวนการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม
จากการสนทนากลุ่ ม ผู้ วิ จั ย นำ � ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า
วิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารเชิ ง คุ ณ ภาพโดยการวิ เ คราะห์ เชิ ง
ใจความหลัก พบผลการวิจัย ดังนี้
1. ปัญหาในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษา
1.1 บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
กลุม่ ตัวอย่างสะท้อนว่าขาดความรูค้ วามเข้าใจใน
รายละเอียด และเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ และไม่
เคยได้เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังคำ�บอกเล่า
“เอกสารงานประกันมีรายละเอียดตัวบ่งชี้มาก
และไม่มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ทำ�ให้ไม่เข้าใจ”
1.2 มีภาระงานประจำ�มาก
กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า ภาระงานประจำ�ที่มาก
ทั้งในส่วนของงานสอนและงานนิเทศนักศึกษาภาคปฏิบัติ
ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ทุกครั้ง รู้สึกเป็นกังวลใจ ลำ�บากใจ
และไม่สามารถทำ�งานประจำ�คู่กับงานวิจัยได้ รู้สึกยุ่งยาก
ใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสารเพือ่ ให้ทนั ตามระยะ
เวลาที่กำ�หนด ดังคำ�บอกเล่า
“ไม่สามารถทำ�งานประจำ�คู่งานวิจัยได้เพราะ
ภาระงานสอน งานนิเทศมากบางครั้งไม่ได้เข้าประชุม การ
ทำ�งานเหมือนวิ่งตามตัวบ่งชี้ รู้สึกยุ่งยากเกินไป”
1.3 การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลยังไม่เป็น
ระบบ
กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า ระบบการจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษายังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ เช่น
แบบฟอร์มต่างๆ ที่ยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ระยะ
เวลาการกำ�กับติดตามงานที่กระชั้นชิดและไม่กำ�หนดช่วง
เวลาที่ชัดเจนทำ�ให้ไม่สามารถวางแผนการทำ�งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังคำ�บอกเล่า
“ระยะเวลาการติดตามเอกสารกระชัน้ ชิดเกินไป
แบบฟอร์มเอกสารต่างๆไม่ชดั เจน ทำ�ให้ตอ้ งแก้ไขหลายครัง้ ”
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1.4 การมีส่วนร่วมของบุคลากรน้อย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งสะท้ อ นว่ า การมี ส่ ว นร่ ว มของ
บุคลากรยังมีน้อย สืบเนื่องจากการขาดความรู้เกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนความเข้าใจว่าการ
ทำ�งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานคนละอย่างกับการ
ทำ�งานในส่วนอื่นๆ ส่งผลให้รู้สึกยุ่งยากใจเมื่อต้องดำ�เนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพ ดังคำ�บอกเล่า
“ไม่รู้ว่าจะช่วยทำ�งานประกันคุณภาพได้ยังไง
เพราะไม่คอ่ ยเข้าใจตัวบ่งชีเ้ ท่าไหร่ รูส้ กึ ว่ามันคงจะยาก แล้ว
งานทีท่ �ำ อยูท่ กุ วันนีก้ ค็ อ่ นข้างเยอะมาก แล้วเราจะเอาเวลา
ที่ไหนมาทำ�งานประกันคุณภาพ ที่ต้องเก็บหลักฐานต่างๆ
มากมายสำ�หรับรับการประเมิน”
1.5 การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ส ะ ท้ อ น ว่ า ยั ง ข า ด ก า ร
ประชาสัมพันธ์การดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่
บุคลากรทุกระดับที่เพียงพอ ทั้งนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์
ชี้แจงข่าวสารต่างๆ หรือเมื่อมีการปรับเกณฑ์การประเมิน
ในแต่ละตัวบ่งชี้ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน ดังคำ�บอกเล่า
“เมื่อมีการปรับเกณฑ์ในการประเมินตัวบ่งชี้ ต้องแจ้งในที่
ประชุม หรือทำ�จดหมายข่าวเพื่อให้อาจารย์ที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม ได้ทราบความเคลื่อนไหวของงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละไตรมาส”
2. แนวทางการพัฒนากระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2.1 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า ควรจัดอบรมฟื้นฟูและ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทุกปี และในส่วนของอาจารย์
ใหม่ควรมีการปฐมนิเทศให้ความรู้ อีกทั้งจัดระบบอาจารย์
พี่เลี้ยงเพื่อให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการดำ�เนินงานประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา รวมถึ ง การจั ด ทำ � คู่ มื อ งานประกั น
คุณภาพการศึกษาที่เอื้อต่อการทำ�ความเข้าใจและนำ�ไปใช้
ของบุคลากร ดังคำ�บอกเล่า
“ควรมีการปฐมนิเทศและจัดให้มอี าจารย์พเี่ ลีย้ ง
สำ�หรับอาจารย์ใหม่เพื่อให้คำ�แนะนำ�ในการทำ�งาน”
“ควรจัดทำ�คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โดย
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สรุปเนื้อหาให้สั้นกะทัดรัด สามารถหยิบไปใช้ได้ ให้เห็นจุด
เน้นของงานประกันคุณภาพการศึกษา”
2.2 การพัฒนาระบบการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า ควรมีการกำ�หนดช่วง
ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลทีช่ ดั เจนและไม่กระชัน้ ชิด
และควรมีการจัดเตรียมเอกสารหรือแบบฟอร์มต่างๆในการ
กำ�กับติดตามอย่างถูกต้องและชัดเจน ดังคำ�บอกเล่า
“ควรจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ในการกำ�กับ
ติดตามงานอย่างชัดเจน”
“ควรมีการจัดทำ�แผนกำ�กับติดตามงานประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจนเพื่อให้อาจารย์สามารถ
วางแผนการทำ�งานได้”
2.3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร
กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า ควรส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร โดยบุคลากรควรให้การยอมรับและร่วม
ปฏิบตั ติ ามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยา
ลัยฯ ตามที่ได้ตกลงร่วมกัน เพื่อนำ�มาสู่ความสำ�เร็จในการ
ดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ ดังคำ�
บอกเล่า
“อาจารย์ทกุ คนต้องร่วมมือกัน ต้องทำ�วิจยั อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานประกัน”
2.4 การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า ควรมีการพัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนการชี้แจงราย
ละเอียดของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเกณฑ์
การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ดังคำ�
บอกเล่า
“เมือ่ มีการปรับเกณฑ์ในการประเมินตัวบ่งชี้ ต้อง
แจ้งในทีป่ ระชุมหรือทำ�จดหมายข่าวเพือ่ ทำ�ความเข้าใจร่วม
กันและทราบความเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง”
2.5 การสร้างแรงจูงใจในการทำ�งาน
กลุม่ ตัวอย่างสะท้อนว่า ควรมีการสร้างแรงจูงใจ
และแรงเสริมทางบวกแก่บคุ ลากรทีป่ ฏิบตั งิ านได้ผลดีและมี
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจ ตลอดจน
เป็นต้นแบบที่ดีของหน่วยงานต่อไป ดังคำ�บอกเล่า
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“ควรมี ก ารให้ แรงเสริ ม ทางบวกแก่ บุ ค ลากร
ที่มีส่วนช่วยให้เกิดความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เช่น การประกาศเกียรติคณ
ุ ติดประกาศ
หรือกล่าวชมผู้มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการต่างๆ ในที่
ประชุมประจำ�เดือน”

อภิปรายผลการวิจัย

ตอนที่ 1 สภาพ ปัญหากระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม
1. จากผลการวิจัยอภิปรายได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่ ว นมากรั บ รู้ ว่ า ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ ตั ว บ่ ง ชี้ ก าร
ประกันคุณภาพการศึกษา และมีความเข้าใจตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่ ถือเป็นกุญแจสำ�คัญของความ
สำ�เร็จในการดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การ
บริหารงาน ต้องสนับสนุนทุม่ เททรัพยากร ความมุง่ มัน่ และ
เวลาให้กับการดำ�เนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ต้องมี
ความเชื่อมั่นว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกที่
เป็นประโยชน์ และดำ�เนินการที่จะทำ�ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตระหนักถึงประโยชน์และมีความมุ่งมั่น สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ อรนันท์ หาญยุทธ (2557 : 285) พบว่า การ
สนับสนุนของผูบ้ ริหารมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีสว่ น
ร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีนยั
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
อย่ า งไรก็ ต ามจากผลการสนทนากลุ่ ม เกี่ ย ว
กั บ ปั ญ หาในการดำ � เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
กลุ่มตัวอย่างสะท้อนว่า บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจ
เนื่องจากส่วนหนึ่งเป็นอาจารย์ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ยัง
มีประสบการณ์ในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
น้อย ทำ�ให้รสู้ กึ กังวลและรูส้ กึ ยุง่ ยากใจในการปฏิบตั งิ านทัง้
ในส่วนของงานสอน งานวิจัย และงานประกันคุณภาพการ
ศึกษา จำ�เป็นต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูก
ต้อง อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำ�เนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของ ถิรนันท์
ปาลี (2553 : บทคัดย่อ) พบว่า บุคลากรในหน่วยงานขาด
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ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าใจ
ว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพเท่านั้น ผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไม่มผี ลโดยตรงต่อตัวบุคคล ทำ�ให้
ขาดความเอาใจใส่ และให้ความร่วมมือน้อย
2. จากผลการวิจัยอภิปรายได้ว่า สืบเนื่องจาก
ค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับผู้บริหารให้ความสำ�คัญกับตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการเข้าใจตัวบ่งชีก้ ารประกัน
คุณภาพการศึกษาของผู้บริหารอยู่ในระดับมาก หน่วยงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรโดยเน้น
ความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับในการขับเคลื่อนการ
ทำ�งาน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือทีด่ ใี นการมีสว่ นร่วมดำ�เนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของ
วัชราพร ศิรเทพประไพ (2550 : 90-92) ที่กล่าวถึงการมี
ส่วนร่วมโดยใช้หลักความสมดุลของอำ�นาจในการบริหาร
จัดการและการปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความยินยอมของ
ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ าน การทีบ่ คุ ลากรจะเข้าไปมีบทบาท
หรือตัดสินใจมีส่วนร่วมในการดำ�เนินการใดๆ มักมีปัจจัย
ด้านการบริหารจัดการเข้ามาเกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตามจากผลการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ
ปัญหาในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างสะท้อนว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรน้อย ทั้งนี้
เป็นผลสืบเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจ ภาระงาน
มาก ความเข้าใจผิดว่าเป็นงานที่ต้องปฏิบัติแยกส่วนจาก
งานประจำ� ก่อให้เกิดความรู้สึกยุ่งยากใจ รับรู้ว่าเป็นงาน
ที่มีความซับซ้อนและเป็นงานของผู้บริหารเท่านั้น จึงทำ�ให้
กลุม่ ตัวอย่างสะท้อนว่าการมีสว่ นร่วมของบุคลากรน้อย ซึง่
ถือเป็นความเข้าใจทีไ่ ม่ถกู ต้อง สอดคล้องกับการศึกษาของ
สุดพี ร ฉันท์เฉลิมพงศ์ (2555 : 57) พบว่า บุคลากรบางส่วน
มองว่างานประกันคุณภาพการศึกษาไม่ใช่หน้าทีข่ องตนเอง
แต่เป็นเรื่องของสถาบันและผู้บริหารเท่านั้น การทำ�งาน
ประกันทำ�ให้เสียงานหลัก รวมทัง้ การขาดความรูค้ วามเข้าใจ
ที่ถูกต้องและเพียงพอส่งผลให้บุคลากรให้ความร่วมมือใน
การดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาน้อย
นอกจากนี้ผลการสนทนากลุ่มยังสะท้อนว่า มี
ภาระงานประจำ�มาก ซึ่งเหตุผลประการหนึ่งที่ทำ�ให้กลุ่ม
ตัวอย่างสะท้อนการมีภาระงานประจำ�มาก นั่นคือ ยังขาด
ความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งในงานประกั น คุ ณ ภาพการ
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ศึกษา ทำ�ให้เกิดความรู้สึกสับสนและกังวลใจเกี่ยวกับการ
ทำ�งานประจำ�และงานประกันคุณภาพการศึกษา ก่อเกิด
ความรู้สึกว่าการทำ�งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการ
เพิ่มภาระ อีกทั้งในส่วนของอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยรูป
แบบการทำ�งานทีม่ งุ่ เน้นคุณภาพ มีระบบการตรวจสอบและ
เป็นงานเอกสาร ส่งผลให้กลุม่ ตัวอย่างสะท้อนว่ามีภาระงาน
ประจำ�มากทำ�ให้ไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำ�เนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษาได้เต็มที่ สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ บุณยาพร ฉิมพลอย และธิดาพร โตสติ (2547:
บทคัดย่อ) พบว่า ประเด็นปัญหาสำ�คัญที่สุดในการดำ�เนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษา คือ บุคลากรไม่มเี วลาในการ
ดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเนื่องจากมีภาระงาน
ประจำ�มาก
3. จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ด้านระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร หลักฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก ถือเป็นข้อค้นพบที่ดี
เนื่องจากจะทำ�ให้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน
ครอบคลุมของข้อมูล และนำ�ไปสู่การประเมินเพื่อรับรอง
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างไรก็ตาม พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความเข้าใจ
ในระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและดำ�เนินการได้ทันเวลา
ที่กำ�หนด ผลการศึกษาที่พบเช่นนี้ อาจเป็นผลเนื่องมา
จากขาดความต่อเนื่องในการจัดเก็บข้อมูลหรือระบบการ
จัดเก็บข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจนรวมถึงขาดความเข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูล สะท้อนถึงความจำ�เป็นที่จะต้องเร่งปรับปรุงในเรื่อง
ของระบบการจัดเก็บและรวบรวมเอกสารให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ อีกทั้งยังช่วย
ลดระยะเวลาในการจัดเตรียมและเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ จะ
ทำ�ให้สามารถจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ทันเวลา
ที่กำ�หนดอีกด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ บุณยาพร
ฉิมพลอย และ ธิดาพร โตสติ (2547 : บทคัดย่อ) พบว่า
มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางหรือการเก็บข้อมูลแบบอื่นๆ มี
ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพือ่ ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ
โดยจัดให้มีระบบสารสนเทศส่วนกลางสำ�หรับการสืบค้น
จัดเก็บข้อมูล เพื่อนำ�ไปใช้อ้างอิงในการดำ�เนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับผลการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับปัญหาในการ
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ดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่างสะท้อน
ว่า การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลยังไม่เป็นระบบ เนือ่ งจาก
กลุม่ ตัวอย่างยังขาดความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องและเพียงพอ
เกิดความสับสนในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
กับการทำ�งานประจำ� จึงทำ�ให้ขาดระบบการทำ�งานและ
ระบบการเก็บรวบรวมเอกสาร หลักฐานที่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้เกิดปัญหา และรูส้ กึ คับข้องใจเมือ่ มีการติดตามเก็บ
รวบรวมข้อมูล สอดคล้องกับการศึกษาของ สุดีพร ฉันท์
เฉลิมพงศ์ (2555 : 57) พบว่า ปัญหาอุปสรรคต่อการมี
ส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษา คือ ระบบข้อมูล
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ข้อมูลไม่เพียงพอ ไม่ชัดเจน ขาดหน่วย
งานกลางจัดการข้อมูล ฐานข้อมูลเข้าถึงไม่สะดวก บางครั้ง
ฝ่ายสนับสนุนไม่เข้าใจว่าหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง
จึงไม่ได้จัดทำ�ฐานข้อมูลที่จำ�เป็นต้องใช้ เช่นเดียวกับการ
ศึกษาของ ศิริขวัญ ยิ่งเจริญ (2553 : 78) พบว่า หน่วยงาน
ยังขาดการวางแผนติดตามการดำ�เนินงานที่เป็นระบบและ
ขาดความต่อเนื่อง
4. จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
การรับรู้ถึงการนำ�ผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้
ในการพัฒนาหน่วยงานอยูใ่ นระดับมาก สะท้อนให้เห็นการ
ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ที่สำ�คัญในการกำ�กับ ควบคุมการดำ�เนิน
งานตามพันธกิจหลักของสถาบัน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม, 2556 : 10) สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิรขิ วัญ
ยิง่ เจริญ (2553 : 62) ทีก่ ล่าวว่าหน่วยงานควรมีการส่งเสริม
และกระตุน้ ให้มกี ารนำ�ผลการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานในทุกๆ ด้าน
5. จากผลการวิจัยสะท้อนถึงความต้องการของ
หน่ ว ยงานต่ อ การพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการ
ศึกษาในด้านการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ระบบกลไกการจัดทำ�แผนงาน การกำ�กับติดตาม การ
ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนงานให้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิรขิ วัญ ยิง่ เจริญ (2553 :
76-77) พบว่า ปัญหาในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาคือ หน่วยงานขาดการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับ
ทราบการดำ�เนินงานอย่างทั่วถึง ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่
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ไม่ถกู ต้องว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเกีย่ วข้องเฉพาะ
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น นอกจากนี้ยังขาดการวางแผน
ติดตามผลที่เป็นระบบและขาดความต่อเนื่อง สอดคล้อง
กับการศึกษาของ บุณยาพร ฉิมพลอย และ ธิดาพร โตสติ
(2547 : บทคัดย่อ) พบว่า บุคลากรไม่มีความเข้าใจอย่าง
แท้จริงเกี่ยวกับการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ดังนั้น หน่วยงานควรจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อ
เนื่องเป็นประจำ�ทุกปี
สอดคล้ อ งกั บ ผลการสนทนากลุ่ ม เกี่ ย วกั บ
ปัญหาในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างสะท้อนว่า การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ซึ่งสะท้อน
ความจำ � เป็ น ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาระบบประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบนโยบาย ความเคลือ่ นไหวเกีย่ วกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยทั่วถึงซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากร สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ ศิริขวัญ ยิ่งเจริญ (2553 : 76-77) พบว่าหน่วย
งานขาดการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง
ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนากระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีนครพนม มีดังนี้
1. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เนื่องจากการรับรู้ปัญหาการ
ดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาว่า บุคลากรขาดความ
รูค้ วามเข้าใจ ส่งผลให้กลุม่ ตัวอย่างสะท้อนความจำ�เป็นของ
การส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเนือ่ งจากความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องและเพียงพอ
จะนำ�ไปสู่การมีทัศนคติและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุดีพร ฉันท์เฉลิมพงศ์ (2555 :
58) ทีก่ ล่าวว่า บุคลากรทุกระดับควรมีความรูค้ วามเข้าใจที่
ถูกต้องเกีย่ วกับการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึง่
จะส่งผลให้ระบบงานมีความคล่องตัวและดำ�เนินไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. การพัฒนาระบบการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูล เนื่องจากการรับรู้ปัญหาการดำ�เนินงานประกัน
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คุณภาพการศึกษาว่า การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลยัง
ไม่เป็นระบบ ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างสะท้อนความจำ�เป็น
ของการพัฒนาระบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการจัดวางระบบและ
นโยบายการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลงานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ดีจะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จของการดำ�เนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของ บุณ
ยาพร ฉิมพลอย และ ธิดาพร โตสติ (2547 : บทคัดย่อ) พบ
ว่า มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางหรือการเก็บข้อมูลแบบอืน่ ๆ
มีระบบฐานข้อมูลออนไลน์และจัดให้มีระบบสารสนเทศ
ส่วนกลางสำ�หรับการสืบค้น จัดเก็บข้อมูล เพื่อนำ�ไปใช้
อ้างอิงในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากร
เนื่องจาก ปรัชญาในการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาเชือ่ ว่าความสำ�เร็จของการดำ�เนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษามาจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกระดับ
ในหน่วยงาน ดังนั้นงานประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็น
งานของทุกคน สอดคล้องกับการศึกษาของ จินตนา สระ
ทองขาว (2554 : 81) พบว่า หน่วยงานควรมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อให้สามารถนำ�นโยบายที่กำ�หนด
ไว้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย
4. การพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์ เนื่องจาก
ความเชื่อที่ว่างานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานของ
บุคลากรทุกระดับ ดังนัน้ ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานจึงขึน้
อยู่กับประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการ
ดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
ทุกระดับได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเร็วและ
ทัว่ ถึง ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ บุณยา
พร ฉิมพลอย และธิดาพร โตสติ (2547 : บทคัดย่อ) พบว่า
มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสำ�หรับจัดทำ�เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารให้บคุ ลากรได้รบั ทราบอย่างเพียงพอ
5. การสร้างแรงจูงใจในการทำ�งาน เนือ่ งจากการ
สร้างแรงจูงใจในการทำ�งานจะเป็นการกระตุ้นให้บุคลากร
มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น และเกิ ด ความมุ่ ง มั่ น ต่ อ การปฏิ บั ติ
งาน สอดคล้องกับการศึกษาของ พงศ์ธวัช วิวังสู (2546
: บทคัดย่อ) พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่
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เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร ได้แก่ แรงจูงใจใน
การทำ�งาน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติ
งานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ
ประโยชน์

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

1.1. ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทุกระดับ
ในหน่วยงานเป็นประจำ�ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.2 ควรมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ชี้ แจงข่ า วสาร
เกี่ยวกับการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆให้มากยิ่งขึ้นและทั่วถึงบุคลากรทุก
ระดับ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน เฟสบุ๊ค ไลน์ จดหมาย
อิเล็กโทรนิกส์ หนังสือเวียน แผ่นพับ จดหมายข่าว ตลอด
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จนประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของหน่วยงาน เป็นต้น
1.3 ควรกำ�หนดให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม
ในการจัดทำ�แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
2. ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ผลของการนำ �
แนวทางการแก้ ปั ญ หาการดำ � เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาระบบการดำ�เนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาระบบการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา
นำ�ร่องเพื่อพัฒนารูปแบบที่ต้องการ ตลอดจนการประเมิน
ผลกระทบการใช้รูปแบบการพัฒนาระบบการดำ�เนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5 ขั้น (5E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Development of Learning Achievement and Retention in Learning
Addition, Subtraction, Multiplication and Decimal by Using the
Five-stepped Inquiry Process for Prathom Suksa Five Students
ขันตี แสนทวีสขุ 1/ ชาญชัย สุกใส 2/ ประสาร ไชยณรงค์ 3
Khantee Santavesuk / Chanchai Suksai / Prasarn Chainaronk
1 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

Program in Mathematics Education, Faculty of Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University
2-3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ การ
คูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนกับก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ งการบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน อำ�เภอตาลสุม
จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
จำ�นวน 20 คน ซึ่งเลือกมาแบบสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ
ด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนที่ ซึง่ มีคา่ ความยากง่ายตัง้ แต่ .23 ถึง .77 ค่าอำ�นาจ
จำ�แนกตั้งแต่ .22 ถึง .73 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบกลุม่ สัมพันธ์ ผลการวิจยั พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์
เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.68/81.17 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การ
ลบ การคูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก
การลบ การคูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น (5E)

184 รมยสาร

Abstract

The research aimed to 1) develop the
learning plans on addition, subtraction, multiplication
and decimal by using the five-stepped inquiry
method for Prathom Suksa five students according to 80/80 criterion, 2) to compare the learning
achievement before and after learning by using
the five-stepped inquiry method, and 3) to explore
the learning retention of the students under study.
The samples were 20 Prathom Suksa five students
of Ban Nahuaykaen School in Tan Sum district
of Ubon Ratchathani in the second semester of
the academic year 2015. They were derived by a
cluster random sampling. The research instruments
were lesson plans and achievement tests with a
difficulty value ranging from .23 to .77, discrimination ranging from .22 to .73 and confidence
value was equivalent to .93. The statistics used in
data analysis were mean, standard deviation and
t-test. The research findings were as follows: 1) The
learning plan on addition, subtraction, multiplication and decimal by using the five-stepped inquiry
method for Prathom Suksa five students had an
efficiency equivalence to 81.68/81.17, 2) Learning
achievement of the students who learned by using
the five-stepped inquiry method was higher than
before with a statistical significance of .05, and 3)
Learning achievement of the students under study
after two weeks and after a semester was different
with no statistical significance of .05.
Keywords: Achievement, Retention, Process
of Inquiry Method (5E)
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ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 หมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษาที่กล่าวถึง
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การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนโดยยึดหลัก
ผู้เรียนมีความสำ�คัญที่สุด มุ่งเน้นด้านความรู้และคุณธรรม
ทำ�ให้ผู้เรียนได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ปฏิบัติได้ แก้
ปัญหาได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางการปฏิรปู
การเรียนรู้ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน
เป็นสำ�คัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ลักษณะ คือ การเรียนรู้อย่างมี
ความสุข การเรียนรูแ้ บบองค์รวม การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ิ
จริง การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น และการเรียนรู้กระบวนการ
เรียนรู้ของตนเอง (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง
ชาติ, 2543 : 31) วิชาคณิตศาสตร์เป็นอีกหนึ่งวิชาที่พัฒนา
ความคิดของผูเ้ รียนได้มาก สามารถทำ�ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั ใช้ความ
คิดอย่างรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนและมีเหตุผล เป็นคนช่าง
สังเกตมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งคุณสมบัติ
เหล่านี้เป็นพื้นฐานสำ�คัญมากที่จะทำ�ให้มนุษย์เป็นผู้รู้ มี
ความสามารถในการแก้ ปัญหาต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำ�
วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะคณิตศาสตร์เป็น
เครือ่ งมือทีน่ �ำ ไปสูค่ วามเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์
เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ตลอดจนเป็นพืน้ ฐานสำ�หรับ
การค้นคว้าวิจยั ทุกแขนง วัตถุประสงค์ทสี่ �ำ คัญในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ คือ ให้นกั เรียนรูจ้ กั คิดและมี
ทักษะในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ (กานดา พงศ์
ทิพย์พนัส, 2541 : 3) ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546 : 1) ที่กล่าว
ว่า คณิตศาสตร์มีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความ
คิดของมนุษย์ และมนุษย์ได้ใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ
สำ�หรับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ
คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบและมีระเบียบแบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปญ
ั หา และสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ
ถี่ถ้วน สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
ได้ การเรียนคณิตศาสตร์นั้น นอกจากนักเรียนจะต้องเรียน
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้ว จะต้องให้เกิดทักษะด้วย
จึงจะเกิดประโยชน์ การฝึกทักษะคณิตศาสตร์เป็นประจำ�จะ
ช่วยให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ และจะ
เป็นกุญแจสำ�คัญนำ�นักเรียนไปสูค่ วามสำ�เร็จในการเรียน แต่
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การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ยังไม่ประสบผลสำ�เร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
การแก้โจทย์ปญ
ั หา นักเรียนส่วนใหญ่แก้โจทย์ปญ
ั หาไม่คอ่ ย
ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ เช่น นักเรียนขาด
ทักษะในการอ่าน ทักษะในการคิดคำ�นวณ มีความรู้เกี่ยว
กับกฎ หลักเกณฑ์และวิธกี ารทางคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ มี
ความเข้าใจศัพท์และตีความไม่ถกู ต้อง (ปานทอง กุลนาภศิร,ิ
2550 : 1) โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น
เป็นอีกวิธกี ารหนึง่ ในการจัดการเรียนรูท้ นี่ า่ สนใจทีจ่ ะช่วยใน
การแก้ปญ
ั หาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึง่ เป็นกระบวนการ
เรียนรูท้ เี่ น้นการกระทำ�ด้วยตนเอง เมือ่ เกิดปัญหาหรือความ
ขัดแย้งทางปัญญาขึ้น บุคคลจะใช้โครงสร้างทางปัญญา
ที่มีอยู่เดิมทำ�ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและเพื่อนๆ ที่อยู่
รอบข้าง ความขัดแย้งทางปัญญาจะเป็นแรงจูงใจให้เกิด
การไตร่ตรองอันเป็นกิจกรรมของการตรวจสอบ และปรับ
เปลี่ยนสมมติฐานทางความคิดด้วยเหตุผล ซึ่งนำ�ไปสู่การ
สร้างโครงสร้างใหม่ทางปัญญาต่อไป กระบวนการสืบเสาะ
หาความรูแ้ บบ 5 ขัน้ ประกอบด้วยขัน้ ตอนทีส่ �ำ คัญ (สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546: 219220) ดังนี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ เป็นการนำ�เข้าสู่บทเรียน
หรือเรื่องที่สนใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองจากความสงสัย หรือ
อาจเริ่มจากความสนใจของตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจาก
การอภิปรายในกลุ่ม เรื่องที่น่าสนใจอาจมาจากเหตุการณ์
ที่กำ�ลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานั้น หรือเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
กับความรูเ้ ดิมทีเ่ พิง่ เรียนรูม้ าแล้ว เป็นตัวกระตุน้ ให้นกั เรียน
สร้างคำ�ถาม กำ�หนดประเด็นที่จะศึกษา ในกรณีที่ยังไม่มี
ประเด็นใดน่าสนใจ ครูอาจให้ศกึ ษาจากสือ่ ต่างๆ หรือเป็นผู้
กระตุน้ ด้วยการเสนอประเด็นขึน้ มาก่อน แต่ไม่ควรบังคับให้
นักเรียนยอมรับประเด็นหรือคำ�ถามทีค่ รูก�ำ ลังสนใจเป็นเรือ่ ง
ทีจ่ ะใช้ศกึ ษา เมือ่ มีค�ำ ถามทีน่ า่ สนใจ และนักเรียนส่วนใหญ่
ยอมรับให้เป็นประเด็นที่ต้องการศึกษา จึงร่วมกันกำ�หนด
ขอบเขตและแจกแจงรายละเอียดของเรื่องที่จะศึกษาให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาจจะรวมทั้งการรวบรวมความ
รู้ประสบการณ์เดิม หรือความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่จะช่วย
ให้นำ�ไปสู่ความเข้าใจเรื่อง หรือประเด็นที่จะศึกษามากขึ้น
และมีแนวทางทีใ่ ช้ในการสำ�รวจตรวจสอบอย่างหลากหลาย
2) ขั้นสำ�รวจและค้นหา เมื่อทำ�ความเข้าใจในประเด็นหรือ
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คำ�ถามที่สนใจจะศึกษาอย่างถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผน
กำ�หนดแนวทางการสำ�รวจตรวจสอบ ตัง้ สมมุตฐิ าน กำ�หนด
ทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้ ลงมือปฏิบตั เิ พือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อ
สนเทศ หรือปรากฏการณ์ตา่ งๆ วิธกี ารตรวจสอบอาจทำ�ได้
หลายวิธี เช่น ทำ�การทดลอง ทำ�กิจกรรมภาคสนาม การใช้
คอมพิวเตอร์เพือ่ ช่วยสร้างสถานการณ์จ�ำ ลอง (simulation)
การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงหรือจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลอย่างเพียงพอทีจ่ ะใช้ในขัน้ ต่อไป
3) ขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป เมือ่ ได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอจาก
การสำ�รวจตรวจสอบแล้ว จึงนำ�ข้อมูล ข้อสนเทศที่ได้มา
วิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนำ�เสนอผลที่ได้ในรูปต่างๆ
เช่น การบรรยายสรุป สร้างแบบจำ�ลองทางคณิตศาสตร์
หรือวาดรูป สร้างตาราง ฯลฯ การค้นพบในขั้นนี้อาจเป็น
ไปได้หลายทาง เช่น สนับสนุนสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โต้แย้งกับ
สมมุติฐานที่ต้ังไว้ หรือไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ได้กำ�หนด
ไว้ แต่ผลที่ได้จะอยู่ในรูปใดก็สามารถสร้างความรู้และช่วย
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ 4) ขั้นขยายความรู้ เป็นการนำ�ความรู้
ทีส่ ร้างขึน้ ไปเชือ่ มโยงกับความรูเ้ ดิมหรือแนวคิดทีไ่ ด้คน้ คว้า
เพิ่มเติม หรือนำ�แบบจำ�ลองหรือข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณ์หรือเหตุการณ์อนื่ ถ้าใช้อธิบายเรือ่ งต่างๆ ได้มา
ก็แสดงว่าข้อจำ�กัดน้อย ซึง่ ก็จะช่วยให้เชือ่ มโยงกับเรือ่ งต่างๆ
และทำ�ให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น 5) ขั้นประเมิน เป็นการ
ประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมี
ความรู้อะไรบ้าง อย่างไร และมากน้อยเพียงใด จากขั้นนี้
จะนำ�ไปสู่การนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ การนำ�
ความรู้หรือแบบจำ�ลองไปใช้อธิบายหรือประยุกต์ใช้กับ
เหตุการณ์หรือเรื่องอื่นๆ จะนำ�ไปสู่ข้อโต้แย้งหรือข้อจำ�กัด
ซึง่ ก่อให้เป็นประเด็นหรือคำ�ถาม หรือปัญหาทีจ่ ะต้องสำ�รวจ
ตรวจสอบต่อไป ทำ�ให้เกิดเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน
ไปเรื่อยๆ จึงเรียกว่า Inquiry cycle กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้จึงช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาหลัก
และหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้ได้
ความรู้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ต่อไป
การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวข้าง
ต้น ทำ�ให้ผู้วิจัยได้นำ�เอากระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
หาความรู้แบบ 5 ขั้น โดยได้เลือกเนื้อหาเรื่อง การบวก การ
ลบ การคูณทศนิยม วิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5
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ซึ่งสาเหตุการเลือก เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม
มาใช้ในการศึกษาค้นคว้าเนื่องจากการบวก การลบ การ
คูณทศนิยม มีความจำ�เป็นต้องนำ�ไปใช้ในชีวิต ประจำ�วัน
จึงทำ�ให้นักเรียนมีความสนใจได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
และการใช้ประโยชน์จากการเรียนอย่างเป็นรูปธรรม การ
ทำ�วิจยั ในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น เพราะ
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการ
คิดระดับสูงเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำ�คัญ ให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกสังเกต ฝึก
ถาม ตอบ ฝึกการสื่อสาร ฝึกเชื่อมโยงบูรณาการฝึกนำ�
เสนอ ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกสร้างองค์ความรู้ โดยมีครู
เป็นผู้กำ�กับ ควบคุม ดำ�เนินการให้คำ�ปรึกษา ชี้แนะ ช่วย
เหลือ ให้กำ�ลังใจ เป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด อยาก
รู้อยากเห็น และสืบเสาะหาความรู้จากการถามคำ�ถาม
และพยายามค้นหาคำ�ตอบหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
ตนเองผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เป็นเครือ่ งมือ รวมทัง้ ครูรว่ มแลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับผูเ้ รียน และสร้างบรรยากาศการสืบเสาะหาความรูท้ เี่ อือ้
ให้ผเู้ รียนได้คดิ อย่างอิสระและเป็นวิธที ชี่ ว่ ยสร้างแรงจูงใจใน
การเรียนและมีความคงทนในการจดจำ�เนื้อหา โดยผลของ
การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวจะส่งผลให้นักเรียนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ พั ฒ นาแผนการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลัง
เรียนกับก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ
การคูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความคงทนในการเรี ย นรู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่
11 สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 3 จำ�นวน 187 คน จาก 11 ห้องเรียน ซึ่งแต่ละห้องจัด
แบบคละความสามารถ
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านนา-ห้วยแคน ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2558 สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จำ�นวน 20 คน ซึ่งเลือกมาโดย
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดย
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การสอนวิชาคณิตศาสตร์
ที่ เ น้ น กระบวนการแก้ ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น เรื่อง การบวก
การลบ การคูณทศนิยม
3.2 ตัวแปรตาม คือ
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น เรื่อง การ
บวก การลบ การคูณทศนิยม
3.2.2 ความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น เรื่อง การ
บวก การลบ การคูณทศนิยม
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ทำ�การทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558 ใช้เวลาดำ�เนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหา
14 ชั่วโมง ทดสอบก่อนเรียน 1 ชั่วโมง ทดสอบหลังเรียน 1
ชั่วโมง และทดสอบหลังเรียน 2 สัปดาห์ 1 ชั่วโมง รวม 17
ชั่วโมง
5. เนื้อหา
เนื้อหาที่นำ�มาใช้ในการทำ�วิจัยเป็นเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ
ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การสอนโดยใชกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้แบบ 5 ขั้น

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความคงทนในการเรียนรู้

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น
หมายถึง กระบวนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก
การลบ การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นโดยใช้แนวทางกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน หรือ 5E ได้แก่
1.1 ขัน้ สร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการ
นำ�เข้าสูบ่ ทเรียนหรือเรือ่ งทีส่ นใจ อาจเกิดขึน้ จากความสงสัย
หรือความสนใจในตัวนักเรียนเอง หรือเกิดจากการอภิปราย
ภายในกลุม่ เรือ่ งทีน่ า่ สนใจอาจมาจากเหตุการณ์ทกี่ �ำ ลังเกิด
ขึ้นในช่วงเวลานั้น
1.2 ขั้นสำ�รวจและค้นหา (Exploration) เมื่อ
ทำ�ความเข้าใจในประเด็นหรือคำ�ถามทีส่ นใจจะศึกษาอย่าง
ถ่องแท้แล้ว ก็มีการวางแผนกำ�หนดแนวทางการสำ�รวจ
ตรวจสอบ ตัง้ สมมุตฐิ าน กำ�หนดทางเลือกทีเ่ ป็นไปได้ ลงมือ
ปฏิบตั เิ พือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อสนเทศ หรือปรากฏการณ์
ต่างๆ วิธีการตรวจสอบอาจทำ�ได้หลายวิธี เช่นการทำ�การ
ทดลอง ทำ�กิจกรรมภาคสนาม การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วย
สร้างสถานการณ์จำ�ลอง การศึกษาหาข้อมูลจากเอกสาร
อ้างอิง หรือจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
อย่างเพียงพอที่จะใช้ในขั้นต่อไป
1.3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)
เมือ่ ได้ขอ้ มูลอย่างเพียงพอจากการสำ�รวจตรวจสอบแล้วจึง
นำ�ข้อมูลสารสนเทศทีไ่ ด้มาวิเคราะห์แปลผล สรุปผลและนำ�
เสนอผลที่ได้ในรูปต่างๆ
1.4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการ
นำ�ความรู้ที่สร้างขึ้น ไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือแนวคิด
ที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนำ�แบบจำ�ลองหรือข้อสรุปที่ได้ไป
ใช้อธิบายสถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่นๆ ทำ�ให้เกิดความรู้
กว้างขึ้น

1.5 ขัน้ ประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมิน
การเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการต่างๆ ว่านักเรียนมีความรูอ้ ะไรบ้าง
อย่างไรและมากน้อยเพียงใดจากขั้นนี้จะนำ�ไปสู่การนำ�
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ
2. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการ
จั ด การเรี ย นรู้ ที่ ผู้ วิ จั ย จั ด ทำ � เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรที่ จั ด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนสืบเสาะหาความรูแ้ บบ 5
ขั้น ประกอบด้วย กระบวนการสอน 5 ขั้นตอน (1) ขั้นสร้าง
ความสนใจ (2) ขั้นสำ�รวจและค้นหา (3) ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป (4) ขั้นอธิบายความรู้ (5) ขั้นประเมินผล เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ
การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ความสามารถที่ใช้วัดผล
หลังจากเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เรื่อง การบวก การ
ลบ การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย
ข้อสอบจำ�นวน 30 ข้อ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยครอบคลุม
เนื้อหาและจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความ
สามารถทางการเรียนของนักเรียนซึ่งวัดได้จากคะแนนของ
นักเรียนที่ได้จากการทำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย
แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ
5. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
หมายถึ ง ผลการเรี ย นรู้ ด้ ว ยแผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ซึ่งวัดและ
ประเมินตามสภาพจริงแล้วมีผลเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนรวมเฉลี่ยระหว่าง
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เรียนของนักเรียนทุกคน ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนการทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนตั้งแต่ร้อยละ 80
ขึ้นไป
6. ความคงทนในการเรี ย นรู้ หมายถึ ง การ
ระลึกเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น เรื่อง การ
บวก การลบ การคูณทศนิยม ซึ่งหลังจากทิ้งช่วงไประยะ
หนึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์ทผี่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ โดยทำ�การทดสอบเมือ่ สิน้ สุด
การทดลองแล้ว 2 สัปดาห์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง
การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 จำ�นวน 14 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรือ่ ง
การบวก การลบ การคูณทศนิยม ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ

การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ก ารจั ด
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น
1.1 สร้ า งแผนการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น เรื่อง การบวก
การลบ การคูณทศนิยม จำ�นวน 14 แผนการจัดการเรียนรู้
1.2 นำ�แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเสนอ
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการทำ�วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งของรู ป แบบการเขี ย นแผน ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรม สื่อและแหล่งเรียนรู้
การวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
รวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้วัดและประเมินผล
1.3 นำ�แผนการจัดการเรียนรู้มาแก้ไขตามข้อ
เสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาการทำ�วิทยานิพนธ์ โดย
ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เสนอแนะ
1.4 สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ ตามวิธขี อง Likert
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 91) เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
การทำ�วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
ของแบบประเมิน และนำ�มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ทปี่ รึกษาการทำ�วิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับข้อคำ�ถาม
ให้สอดคล้องกับรายการประเมินข้อคำ�ถามให้กระชับเข้าใจ
ง่าย พบว่าแบบประเมินมีความเหมาะสม
1.5 นำ�แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 ท่าน
เพือ่ ทำ�การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าผูเ้ ชีย่ วชาญ
แนะนำ�ให้แก้ไขกิจกรรมและเนือ้ หาบางขัน้ ตอนมีมากเกินไป
ไม่สอดคล้องกับเวลาในการดำ�เนินกิจกรรม และการทดลอง
กิจกรรมมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น
1.6 นำ � คะแนนจากผลการประเมิ น แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบและข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ไปหาค่าเฉลี่ยของระดับความคิด
เห็นตามแบบวัดที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ มี 5 ระดับ คือ บุญชม ศรี
สะอาด (2545 : 102-103) ผลการประเมิน และตรวจสอบ
ความเหมาะสม พบว่า มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.79 มีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากที่สุด
1.7 นำ � แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ รั บ การ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำ�ไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
ตรวจความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง พบว่า มีความเหมาะสมใน
การนำ�ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
1.8 นำ�แผนการจัดการเรียนรู้ ไปทดลองใช้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2558 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 อำ�เภอสิรินธร จำ�นวน 9
คน โดยใช้ผู้เรียนอ่อน 3 คน ผู้เรียนปานกลาง 3 คน และ
ผู้เรียนเก่ง 3 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง บันทึกข้อบกพร่อง
นำ�มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา แผนการจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพของเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้
1.9 นำ�แผนการจัดการเรียนรูท้ ไี่ ด้รบั การปรับปรุง
แก้ไข และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ มาจัดพิมพ์
เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำ�ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรือ่ ง การบวก การลบ การ
คูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นข้อสอบอิงเกณฑ์
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำ�นวน 45 ข้อ
ต้องการใช้จริง 30 ข้อ โดยให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การเรียนรู้
2.2 นำ�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนที่
สร้าง นำ�เสนอต่ออาจารย์ทปี่ รึกษาการทำ�วิทยานิพนธ์ เพือ่
พิจารณาตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ เพือ่ นำ�มาปรับปรุง
และแก้ไขตามทีไ่ ด้เสนอแนะไว้ พบว่า อาจารย์ทปี่ รึกษาการ
ทำ�วิทยานิพนธ์แนะนำ�ให้ก�ำ หนดคำ�ชีแ้ จงให้ชดั เจน เวลาใน
การทำ�ข้อสอบไม่เหมาะสม
2.3 นำ � แบบทดสอบที่ ส ร้ า ง นำ � เสนอต่ อ ผู้
เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 คน เพื่อประเมินความสอดคล้องข้อ
คำ�ถามกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สอดคล้องระหว่างแบบ
ทดสอบ
2.4 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การหาค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ คำ � ถามของแบบทดสอบกั บ จุ ด
ประสงค์การเรียนรู้ ปรากฏว่าแบบทดสอบมีค่า IOC ตั้งแต่
.60 ถึง 1.00 รวม 45 ข้อ
2.5 นำ�แบบทดสอบทั้ง 45 ข้อ พิมพ์เป็นฉบับ
ทดลองไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านนาห้วยแคน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำ�นวน
35 คน ซึง่ ผ่านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ ง การบวก การ
ลบ การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาแล้ว เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ
2.6 นำ�ผลการทดสอบมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ
หาค่าความยากง่าย และค่าอำ�นาจจำ�แนก ซึ่งข้อสอบที่คัด
เลือกมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .23 ถึง .77 และค่าอำ�นาจ
จำ�แนกตั้งแต่ .22 ถึง .73 และเลือกเป็นแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน จำ�นวน 30 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .93 ที่ครอบคลุมเนื้อหาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
2.7 นำ�แบบทดสอบที่ผ่านการคัดเลือกแล้วไป
ทดลองจริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

แบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Quasi
-Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำ�เนินการทดลอง
ตามแบบแผนการวิ จั ย แบบ One Group Pretest–
Posttest Design

วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการทดลองเก็บ
รวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใช้เวลา
ในการทดลอง 4 สัปดาห์ มีลำ�ดับขั้นตอนดังนี้
1. ทำ�การทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำ�นวน 30 ข้อ ตรวจแล้วเก็บคะแนนไว้
2. ดำ�เนินการทดลอง โดยสอนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้ บบ 5 ขัน้
เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 จำ�นวน 14 แผน เวลา 14 ชั่งโมง และให้ทำ�ตามใบงาน
หลังการใช้แผนเสร็จทุกแผน
3. ทำ�การทดสอบหลังเรียน (Post test) ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน จำ�นวน 30 ข้อ
4. นำ�ผลที่ได้จากการทดลองกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างไปทำ�การตรวจวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ เพือ่ สรุปผล
การทดลองตามความมุง่ หมายของการศึกษาค้นคว้าต่อไป
5. หลั ง จากสิ้ น สุ ด การทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์แล้ว เป็นเวลา 2 สัปดาห์
ผู้วิจัยจะทำ�การทดสอบความคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนฉบับเดิมไปทดสอบ
กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้
1. หาคุณภาพของเครื่องมือ โดยนำ�ผลคะแนน
ของแบบประเมินด้านความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญให้มาวิเคราะห์หาค่า
IOC
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2. การหาค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยใช้สตู ร (p)
ของ Brennan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 84)
3. หาค่าอำ�นาจจำ�แนกของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตรของ Pemberton A.
Johnson (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 84)
4. การหาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร KR – 20 ของ Kuder –
Richardson
5. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์โดยใช้สูตร E1/E2
6. นำ�คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

เรียนก่อนเรียน หลังเรียน และหลังเรียน 2 สัปดาห์ ไป
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
7. วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของ
คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนและหลัง
การทดลอง โดยใช้สูตร t – test แบบกลุ่มสัมพันธ์

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5 ขัน้ เรือ่ ง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ชัน้ ประถม
ศึกษาปีท่ี 5 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ผลปรากฏดัง
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
คะแนนทดสอบ
คะแนนเต็ม
ΣX
S
ประสิทธิภาพ
ระหว่างเรียน
101
1650
10.94
81.68
82.50
หลังเรียน
30
487
5.06
81.17
24.35
จากตารางที่ 1 พบว่ า การวิ เ คราะห์ ห า
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง การบวก ลบ คูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน เท่ากับ 82.50 จากคะแนนเต็ม
101 ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.68
และมีคะแนนเฉลีย่ ของแบบทดสอบหลังเรียนท่ากับ 24.35

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

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5
การทดสอบ
n
S
ΣD
ΣD2
t
P
การทดสอบก่อนเรียน
20
11.90
2.25
249
3361
-15.02*
.000
การทดสอบหลังเรียน
20
24.35
5.06
จากตารางที่ 2 พบว่ า นั ก เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ย
แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
แบบ 5 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ

ทศนิยม มีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนและหลังเรียน 2 สัปดาห์ ของนักเรียน
ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
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สืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น เรื่อง การบวก การลบ การ
คูณทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลปรากฏดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและหลังเรียน 2 สัปดาห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5
การทดสอบ
N
S.D.
ΣD
ΣD2
t
P
การทดสอบหลังเรียน
20
24.35
5.06
7
15
1.93
.069
การทดสอบหลังเรียน 2 สัปดาห์
20
24.00
4.81
จากตารางที่ 3 พบว่ า นั ก เรี ย นที่ เรี ย นด้ ว ย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้แบบ 5 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การ
คูณทศนิยม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและหลัง
เรียน 2 สัปดาห์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.68/81.17
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. การศึ ก ษาความคงทนในการเรี ย นรู้ วิ ช า
คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.35
และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 2 สัปดาห์ เท่ากับ 24.00
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก
การลบ การคู ณ ทศนิ ย ม โดยใช้ ก ระบวนการสื บ เสาะ
หาความรู้แบบ 5 ขั้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
พบประเด็นที่ควรนำ�มาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5
ขัน้ วิชาคณิตศาสตร์ เรือ่ ง การบวก การลบ การคูณทศนิยม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
81.68/81.17 เป็นไปตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาก
จากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดำ�เนินการสร้างตาม
กระบวนการอย่างมีระบบและวิธกี ารทีเ่ หมาะสม คือ มีการ
ศึกษาหลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ ดั ศึกษาหลักการ
วิธีการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวและเป็นประโยชน์
ในการสร้างและการพัฒนาเครื่องมือวิจัย โดยแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5
ขั้น ได้ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
เนื้อหาอย่างละเอียด และผ่านการตรวจสอบพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข จากผูเ้ ชีย่ วชาญทำ�ให้ผลการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ซึ่ง
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อนำ�ไปทดลอง
กับนักเรียนแผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพของเป็น
ไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการวิเคราะห์หลักสูตร ผล
การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้และเนื้อหาตามหลักสูตร
อย่างเป็นขั้นตอน ทำ�ให้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตรงตามผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ โดย
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มีค่าดัชนีความสอดคล้องจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
ตั้งแต่ .60 ถึง 1.00 และผ่านการทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพ
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนนำ�ไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเมื่อนำ�ไปหาคุณภาพแล้วพบว่า มีค่าดัชนี
ความยากง่ายตัง้ แต่ .23 ถึง .77 ค่าอำ�นาจจำ�แนกตัง้ แต่ .22
ถึง .73 และค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับเท่ากับ
.93 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วีณารัตน์ ราศิริ (2552 : 85-86) ได้ศึกษาการพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้แบบ 5 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์และความพึงพอใจต่อการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ชุดกิจกรรมการ
เรียนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น สาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มีประสิทธิภาพ 93.30/87.10 ซึง่ ทำ�ให้ผลสัมฤทธิใ์ นการแก้
โจทย์ปญ
ั หาของนักเรียน ทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้ชดุ กิจกรรม
การเรียนรูแ้ บบกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้ บบ 5 ขัน้ มี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สำ�คัญทีร่ ะดับ
.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เกศินี เหล่าพิลัย
(2553 : 75) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระ
การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ โดยใช้รปู แบบ 5Es เรือ่ ง รูปสีเ่ หลีย่ ม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 75.90 และมีจำ�นวนนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 82.35 ของนักเรียน
ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ คือให้มีจำ�นวน
นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก
การลบ การคูณทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น พบว่า
ค่า t = -15.024 ค่า p = .000 มีค่าน้อยกว่า .05 มีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน เท่ากับ 11.90 และมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน เท่ากับ 24.35 ซึ่งจะเห็นได้ว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้ บบ 5 ขัน้ มีคะแนนเฉลีย่ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมา
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จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้แบบ 5 ขั้น เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง นักเรียนเป็นผู้สร้างความรู้และเชื่อมโยง
ประสบการณ์เดิมเพื่อเป็นความรู้ใหม่ ทำ�ให้นักเรียนเกิด
การเรียนรูไ้ ด้ดี และกิจกรรมทีจ่ ดั เอือ้ ต่อการเรียนรู้ เน้นการ
ปฏิบตั จิ ริง นักเรียนสามารถดำ�เนินการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ซึง่
ครูมีหน้าที่คอยให้คำ�แนะนำ�และช่วยเหลือทำ�ให้นักเรียน
สามารถพัฒนาการเรียนรูข้ องตนเองได้ดี ทำ�ให้คะแนนหลัง
เรียนมีความแตกต่างจากคะแนนก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการพัฒนาการเรียนรู้หลังการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแ้ บบ 5 ขัน้ มีผลทำ�ให้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ เกศินี เหล่าพิลัย (2553 : 75) ได้ศึกษาการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูป
แบบ 5Es เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบ
ว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ
75.90 และมีจำ�นวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.35 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำ�หนดไว้ คือให้มีจำ�นวนนักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ วีณารัตน์ ราศิริ (2552 : 85-86) ได้
ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และความพึงพอใจต่อการ
เรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบ
ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้แบบ 5 ขั้น สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 93.30/87.10 ซึ่ง
ทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียน ที่ได้
รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผล
การวิจัยของ มาลัย พิมพาเลีย (2553 : 73-74) ได้ศึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) เรื่อง
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สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
พบว่า โดยภาพรวมแล้วนักเรียนมีคะแนนกระบวนการแก้
ปัญหาทางคณิตศาสตร์คดิ เป็นร้อยละ 69.50 ผลการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนจำ�นวน
ร้อยละ 82.76 ของนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตั้งแต่ 70 ขึ้นไป
จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำ�ให้นักเรียนทีเ่ รียนโดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ การ
คูณทศนิยม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งหมายความว่า
นักเรียนเกิดการเรียนรู้นั่นเอง
3. ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ การคูณทศนิยม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้แบบ 5 ขั้น พบว่า ค่า t = 1.93 ค่า p = .069 มี
ค่ามากกว่า .05 มีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนเท่ากับ 24.35 (ร้อย
ละ 81.17) และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 2 สัปดาห์ เท่ากับ
24.00 (ร้อยละ 80) ซึ่งจะเห็นได้ว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความ
รู้แบบ 5 ขั้น วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การ
คูณทศนิยม มีความคงทนในการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่
ตัง้ ไว้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรูแ้ บบ 5 ขัน้ เป็นการสอนทีม่ งุ่ เน้นให้นกั เรียนได้
ฝึกปฏิบตั จิ ริง ได้คน้ หาคำ�ตอบด้วยตนเอง เป็นกระบวนการ
เรียนรูท้ ตี่ อบสนองความอยากรูอ้ ยากเห็นของนักเรียน ตาม
ทฤษฎีการสร้างสรรค์ความรู้ โดยนักเรียนจะสร้างองค์ความ
รู้ได้ ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกระบวนการสืบเสาะความรู้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าวนี้ ทำ�ให้นักเรียนได้นำ�ความรู้ท่ีได้ไปปรับประยุกต์
ใช้ ได้สร้างความรู้ใหม่และเกิดการถ่ายโอนความรู้ทำ�ให้
ผู้เรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต์ (2545 : 9-10) ได้กล่าวว่า
ความรู้ที่ผู้เรียนสร้างด้วยตนเองนั้นจะทำ�ให้เกิดโครงสร้าง
ทางปัญญาปรากฏในช่วงความจำ�ระยะยาวเป็นการเรียน
รู้ อ ย่ างมี ค วามหมาย และได้ก ล่าวว่า การจัด การเรียน
การสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียน
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รู้ ทำ�ให้นักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียน เนื่องจาก
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน การลงมือปฏิบัติจริง และได้นำ�ไปใช้
ในชีวิตประจำ�วัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี รุ่งทวี
ชัย (2547 : 122) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้และความสนใจใน
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการสูงกว่านักเรียนที่
ได้รับการสอนแบบตามคู่มือครู อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบปฏิบตั กิ ารสูงกว่านักเรียน
ที่ได้รับการสอนแบบตามคู่มือครู อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์ ยัง
โสม (2548 : 120-121) ผลการศึกษาความคงทนในการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและ
เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ และวิธีการเรียนรู้ตามรูป
แบบของ สสวท. จากการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยวิธี
การเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ และวิธกี ารเรียนรูต้ ามรูป
แบบของ สสวท. มีความคงทน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 32.19
และ 30.32 ตามลำ�ดับ แสดงว่า การสอนโดยวิธีการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ และวิธีการเรียนรู้ตามรูปแบบของ
สสวท. มีความคงทนทั้งสองกลุ่ม โดยเฉพาะการสอนโดย
วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มีความคงทนในการ
เรียนรู้มากกว่า
จากเหตุผลดังกล่าว จะเห็นว่านักเรียนทีเ่ รียนโดย
ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น มีความคงทน
ในการเรียนรู้ไม่แตกต่างจากหลังเรียน ซึ่งหมายความว่า
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ทำ�ให้นักเรียนมี
ความรูท้ เี่ กิดจากการกระทำ� จึงทำ�ให้นกั เรียนเกิดความรูใ้ น
การทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงแก้ไขการกระทำ�ในระหว่างการฝึกฝน
เพื่อให้ได้ผลการตอบสนองที่คงทนและยาวนาน
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ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้
ข้อเสนอแนะในการกำ�กับดูแลนักเรียนในขณะปฏิบัติงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
1.1 ควรสร้างข้อตกลงก่อนการออกสำ�รวจค้นหา
ข้อมูลในแหล่งเรียนรู้ชั้นเรียน
1.2 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครู ผู้เรียน
และผูเ้ รียนควรมีลกั ษณะเป็นกัลยาณมิตรทีช่ ว่ ยเหลือเกือ้ กูล
กัน เพือ่ ให้นกั เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
และสามารถรับฟัง ยอมรับในความคิดทีม่ เี หตุผลและเหมาะ
สมมากว่าความคิดของตน
2. ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการเรียนโดย
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ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5
ขั้น กับการเรียนโดยวิธีการอื่นๆ เช่น กระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้แบบ 7 ขั้น
2.2 ควรมีการศึกษาวิธีการที่จะนำ�วิธีสอนแบบ
สืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆ และพัฒนาการสอนในแต่ละ
ขัน้ ตอนของการสอนแบบสืบเสาะหาความรูแ้ บบ 5 ขัน้ เพือ่
ให้เกิดการประยุกต์ใช้ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
กระตุ้นความสนใจ
2.3 ควรมีการบูรณาการสอนโดยใช้กจิ กรรมการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้น ไปประยุกต์กับวิธี
การสอนอื่นๆ เพื่อพัฒนาการสอนให้สามารถพัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
The Development of Computer-Assisted Instruction on “An Introduction
to Melodeon” for Prathomsuksa 3 Students at Suanlumpini School Bangkok
ธนาวุฒิ ขุมทอง 1/ มนัส วัฒนไชยยศ 2/ บรรจง ชลวิโรจน์ 3
Tanavut Kumtong / Manat Wattanachaiyot / Bunjong Cholwirot
1-3สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

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

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียน เบื้องต้นของ
นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ
นักเรียนที่เรียน ระหว่างก่อน – หลังการเรียน โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำ�นวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น แบบประเมินคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังเรียน แบบประเมินทักษะการปฏิบัติ เมโลเดียนเบื้องต้น วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน
และ t-test dependent ผลการวิจยั พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบือ้ งต้นประกอบ
ด้วยขอบเขตเนื้อหา (1) การ วางนิ้ว การวางปากและการหายใจ (2) การเป่าเมโลเดียนด้วยโน้ตสากลและจังหวะ (3) การ
บรรเลงบทเพลงสำ�หรับเมโลเดียน มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.13/82.29 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ�หนด 2) หลัง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (CAI) นักเรียน มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
คำ�สำ�คัญ : พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เมโลเดียนเบื้องต้น

Abstract

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

บทนำ�

คอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งนับวันยิ่ง
มีบทบาท เพิ่มมากขึ้นอย่างมากในด้านการศึกษา ทั้งนี้
เพราะคอมพิ ว เตอร์ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะพิ เ ศษที่
สามารถจะเอื้ออำ�นวยในการเรียนการสอนและการบริหาร
งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะ
ช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับนักเรียน เนื่องจากการเรียนรู้จาก
คอมพิวเตอร์เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ การใช้สื่อภาพ
ลายเส้นทีด่ เู คลือ่ นไหว ตลอดจน เสียงดนตรีจะเป็นการเพิม่
ความเหมือนจริงและเร้าใจต่อผู้เรียน (กิดานันท์ มลิทอง,
2536) โรงเรียนส่วนใหญ่ในเมืองไทย เริม่ นำ�คอมพิวเตอร์มาใช้
ในโรงเรียนกันมากขึน้ โดยเริม่ จากใช้เพือ่ การบริหารและการ
จัดการก่อน เรียกว่า Computer Assisted Management
เช่นโปรแกรมระบบเงินเดือน งานธุรการ ห้องสมุด ในส่วน
ของดนตรีมีการพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้นและเป็น แบบแผน
ตามหลักสากลมากขึ้นมาโดยตลอด ในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2544) ซึ่งเป็น หลักสูตรที่เน้นการกระจาย
อำ�นาจ ในด้านการศึกษา มีการบรรจุดนตรีไว้ในหลักสูตร
ตั้งแต่ประถม ศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 12 ปี
ในกลุ่มวิชาศิลปะ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 โดยมีหลักการและสาระหลายประการ
คล้ายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
แต่มีสาระสำ�คัญที่เปลี่ยนไป คือ เน้นมาตรฐานการเรียนรู้
และผลของการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการกำ�หนดตัวชี้วัดเพื่อ
ให้สถานศึกษาพัฒนา หลักสูตรใช้เป็นกรอบ เพื่อจัดการ
เรียนการสอนให้ถกู ต้องตามวิสยั ทัศน์ หลักการ จุดมุง่ หมาย
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สมรรถนะของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2555)
เมโลเดียน ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกๆ ที่
ทำ�ให้เด็ก วัยประถมได้รู้จักและสัมผัสกับเครื่องดนตรี และ
โน้ตสากลเบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำ�หรับการเล่นเครื่อง
ดนตรีชิ้นอื่นๆ เช่น คีย์บอร์ด เปียโน หรือเครื่องดนตรีชนิด
อื่นๆ ในอนาคต เมโลเดียน เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภท
ลิ่มนิ้วมีลักษณะ ผสมผสานระหว่างหีบเพลง กับฮาโมนิกา
หลั ก การทำ � งานคื อ เป่ า ลมผ่ า นท่ อ โดยตั ว ท่ อ นั้ น จะอยู่
บริเวณ ด้านข้างของตัวเมโลเดียนการที่จะให้เมโลเดียน
เกิดเสียงนั้นคือ การเป่าลมผ่านท่อและกดลิ่มคีย์บอร์ด ไป
พร้อมกัน จึงจะทำ�ให้เกิดเสียง และเนื่องด้วยลักษณะทาง
กายภาพของเมโลเดียนที่มีขนาดเล็กนํ้าหนักเบามีคีย์ที่กด
ไม่ยาก จึงเหมาะกับเด็กช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของกล้าม
เนือ้ มัดเล็ก อย่างมือได้ดที เี ดียว และในขณะทีเ่ ป่ายังฝึกการ
หายใจเป็นการออกกำ�ลัง ปอดอีกด้วย ส่วนประโยชน์ในทาง
ดนตรี ด้วยความที่อาจารย์เน้นสอนการอ่านโน้ตในระบบ
โน้ตสากล ไปพร้อมๆ กับการเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี จึง
ทำ�ให้เด็กๆ สามารถอ่านโน้ตและจังหวะกันได้อย่างดี ซึง่ นัน้
สามารถนำ�ไปต่อยอดในการเล่นเครือ่ งดนตรี ชิน้ ต่อๆ ไป ไม่
ว่าจะเป็นเปียโน เครือ่ งเป่าชนิดต่างๆ ก็ลว้ นมีพนื้ ฐานมาจาก
เมโลเดียนทั้งสิ้น
การจัดการเรียนการสอนดนตรีในปัจจุบันนั้น
เป็นการสอนแบบครูผู้สอน 1 คน ต่อผู้เรียนทั้งห้องเรียน
ซึ่ ง รายวิ ช าดนตรี ไ ด้ ถู ก บรรจุ ใ ห้ อ ยู่ ใ นหลั ก สู ต รของการ
เรียนและจากจำ�นวนของผู้เรียนที่มีมากต่อครูผู้สอนเพียง
1 คน นั้นยังผลทำ�ให้จุดมุ่งหมายในการเรียนดนตรีมีข้อ
จำ�กัด ในเรื่องของเวลาและผู้เรียน โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายที่
จัดกระบวนการสอน แบบตัวต่อตัวเพื่อส่งเสริมให้ไปเป็น
ผู้ประกอบอาชีพนักดนตรีแต่อย่างใด ดังนั้นกระบวนการ
สอนในปัจจุบนั จึงเป็นแบบท่องจำ� และการเลียนแบบจากครู
ซึ่งเกิดปัญหาต่อการเรียนการสอนหลายประการ (นันทิดา
จันทรางศุ, 2544)
นอกจากนีน้ โยบายการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้เพื่อการศึกษานั้น ได้มีการกำ�หนด
กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา
โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรทางการ
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ศึกษา สนับสนุน การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ช่วยลด
ความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงการศึกษา และส่งเสริมให้เกิด
การผลิตสือ่ มัลติมเี ดียเพือ่ การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,
2545) เพื่อนำ�มาแก้ปัญหาการขาดแคลนกำ�ลังคนทาง
ด้านเทคโนโลยี จึงจำ�เป็นต้องจัดให้มีการผลิตและพัฒนา
บุคลากร เพื่อรองรับความต้องการกำ�ลังคนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศในทุกระดับการศึกษา พัฒนาผูส้ อนและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพ ในการจัดการเรียนการสอน
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นผู้วิจัยตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการพัฒนาผูเ้ รียนให้ผเู้ รียนเป็น ผูท้ มี่ ที กั ษะ
ทางด้านดนตรีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างสูงสุด โดยการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอนดนตรีในปัจจุบันที่มีผู้เรียน
เป็นหมู่เรียนขนาดใหญ่ รวมทั้งยังได้ดำ�เนินการเรียนการ
สอนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ในหมวดของการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ิ ให้ท�ำ ได้ ให้คดิ เป็น ให้
ทำ�เป็น และสร้างองค์ความรู้ได้ (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช, 2542) ตลอดจนยังสามารถนำ�ระบบ
การเรียนการสอน ดนตรีโดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ไปใช้ในการเรียนรู้ดนตรีและกลุ่มสาระวิชา
อื่นๆ ต่อไป ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาวิ ช าดนตรี บ รรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พุทธศักราช 2542 ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) สำ�หรับรายวิชา เมโลเดียนเบื้องต้น ที่สอนด้วย
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในเรื่องของการเป่าเมโลเดียนเบื้องต้น
โดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อีกทั้งผู้เรียนได้เรียนรู้
วิธีการเป่าเมโลเดียนเบื้องต้น ที่ถูกต้องตามหลักวิชาโดย
เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้จากครูเป็นศูนย์กลาง ที่มีการ
สอนแบบการบรรยาย และมีครูเป็น ต้น แบบในการฝึก
ปฏิบัติเครื่องดนตรีมาเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แต่ยังคง

มีครูเป็นต้นแบบ ในการฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรี มีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ การสอนแบบใช้
คอมพิวเตอร์ เข้ามามีส่วนร่วม และมีกราฟิกแอนิเมชันที่
สามารถเสริมแรงกระตุ้นให้มีเรียนมีความเพลิดเพลินยิ่งขึ้น
โดยผสมกับแบบฝึกหัดสำ�หรับการฝึกทักษะการเป่าเมโลเดียน
ตามลำ�ดับขั้น และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะโดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การ
เรียนรูแ้ บบกระบวนการกลุม่ สือ่ การเรียนการสอนทีเ่ หมาะ
สมกับวัยของผูเ้ รียน แบบบันทึกการคิด แบบบันทึกการเป่า
เมโลเดียนทัง้ รายบุคคลและกลุม่ ย่อย แบบประเมินการเป่า
เมโลเดียนของตนเอง ซึง่ ชุดการฝึกเป่าเมโลเดียนเบือ้ งต้นนี้
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย น ได้ ใช้ ทั ก ษะการฝึ ก
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเป่าเมโลเดียน โดยการวิเคราะห์และ
ประเมินการเป่าเมโลเดียนของตนเองและของเพื่อนใน
กลุ่ม ตระหนักถึงปัญหา อีกทั้งยังสามารถเลือกแนวทาง
ของการแก้ไขได้อย่างถูกต้องอันจะนำ�ไปสู่การพัฒนา การ
เป่าเมโลเดียนได้ด้วยตนเอง เกิดกระบวนการฝึกซ้อมอย่าง
มีประสิทธิภาพและสามารถนำ�ระบบความคิดดังกล่าวนี้
ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ใน
รายวิชา เมโลเดียนเบี้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ
นักเรียน ทีเ่ รียนโดยคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนในรายวิชาเมโลเดียน
เบื้องต้น ก่อนและหลังเรียน

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยประเภททดลองโดย
การพัฒนา บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (CAI) ในรายวิชา
เมโลเดียนเบือ้ งต้น ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 เพือ่
ช่วยครูในการสอนแต่ละคาบ และสนับสนุนแรงจูงใจของ
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น

200 รมยสาร

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
โรงเรียนสวนลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 63 คน
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สวนลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการ
ศึกษา 2557 จำ�นวน 1 ห้องเรียนจำ�นวน 30 คน โดยการ
สุ่มแบบยกกลุ่ม (Cluster Samping)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในราย
วิชาเมโลเดียนเบื้องต้น
2. แบบประเมินบทเรียนของคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน
3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ก่อนเรียน
และหลังเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก สำ�หรับใช้ในการทดสอบ
ก่อนเรียนหลังเรียน
4. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
เมโลเดียนเบื้องต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนทีส่ ร้าง
ขึน้ ใช้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี
จังหวัดกรุงเทพฯ จำ�นวน 1 ห้อง จำ�นวน 30 คน ซึ่งนำ�บท
เรียน คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ใช้กบั กลุม่ ทดลอง โดยมีวธิ กี าร
ดังนี้
กลุม่ ทดลองทีส่ อนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ย
สอน จำ�นวน 8 สัปดาห์ๆ 2 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการสอน
ดังนี้
1. ขั้ น เตรี ย มการ (1) ผู้ วิ จั ย เตรี ย มสถานที่
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องดนตรีเมโลเดียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยทำ�การสอนเป็นแบบ
ในชั้นเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเป็นตัว
สนับสนุนครูให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น (2) ผู้วิจัย
อธิบายจุดประสงค์ ในการเรียนรู้ ขัน้ ตอนการเรียนการสอน
วิธีการสอน โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้กับกลุ่ม
นักเรียนที่เป็นกลุ่ม ทดลองให้ทราบ พร้อมทั้งคอยอธิบาย

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

ตามภาพบนโปรเจคเตอร์และคอยบรรยายอย่างใกล้ชดิ เมือ่
นักเรียนมีความสงสัย (3) ให้นักเรียนกลุ่มทดลอง ทำ�แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียน (4) ให้นกั เรียน
กลุ่มทดลองปฏิบัติเมโลเดียนก่อนเรียน
2. ขัน้ สอน ผูว้ จิ ยั ได้อธิบายพร้อมทัง้ เปิดบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนควบคูก่ นั ไปพร้อมทัง้ คอยชีแ้ นะในช่วง
ที่ต้องใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามามีบทบาทใน
หน่วยการเรียนรู้ เช่น เรื่องอัตราจังหวะ หรือแบบฝึกหัด
และคอยอธิบายทุกครั้งเมื่อนักเรียนเกิดความไม่เข้าใจ
3. ขัน้ สรุป ให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตนเอง
4. ขั้นวัดผลและประเมินผล (1) ให้นักเรียนทำ�
แบบฝึกหัดประจำ�หน่วยการเรียน (2) ให้นักเรียนทำ�แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) ประเมินความ
สามารถในการปฏิบัติเครื่องดนตรี

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สถิติด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำ เร็จรูปทางสถิตชิ ว่ ยในการคำ�นวณ
ดังนี้
1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ย
สอน ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ E1/ E2
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โดยใช้คา่ เฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ค่าสถิติแบบไม่อิสระ (t-test Dependent)
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติ
แบบไม่อิสระ (t-test Dependent)

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคำ�ถามของการ
วิจยั ข้อ ที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (CAI) ในรายวิชา
เมโลเดียน เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพตาม
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เกณฑ์ 80/80 หรือไม่ มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
กลุ่มทดลอง
E1
E2
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 2
หน่วยที่3
หน่วยที่ 4
แบบฝึกหัดระหว่างเรียน
81.25
85.31
83.44
83.44
83.13
แบบทดสอบหลังเรียน
82.29
จากตารางที่ 1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
ที่ได้ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพ พบว่า ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ ย ที่ ทำ � แบบฝึ ก หั ด ระหว่ า งเรี ย นมี ค่ า เท่ า กั บ
83.13 และร้อยละ ของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทำ�แบบ
ทดสอบหลังเรียน มีคา่ เท่ากับ 82.29 แสดงว่าประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียน
เบื้องต้น มีค่าเท่ากับ 83.13/82.29 เมื่อเทียบกับเกณฑ์

80/80 ปรากฏว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนทีส่ ร้างขึน้ มี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดไว้ ซึง่ ยอมรับสมมุตฐิ าน
การวิจัย ข้อที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเมโลเดียน
เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สวนลุ ม พิ นี กรุ ง เทพมหานคร ที่ ส อนโดยใช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 30
คน มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี
กรุงเทพมหานคร ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การทดสอบ
จำ�นวน
S.D
t-test
df Sig
แบบทดสอบก่อนเรียน
30
11.10 2.683
32.243 29 0.1
แบบทดสอบหลังเรียน
30
20.97 2.646
จากตารางที่ 2 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้นของนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
ทีไ่ ด้ผา่ นการพัฒนา มาเป็นลำ�ดับ ได้คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน
เท่ากับ 11.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.683 และคะแนน
เฉลีย่ หลังเรียนเท่ากับ 20.97 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.646
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียน พบว่า

คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำ�คัญทาง สถิติที่ ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น
ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี
กรุงเทพมหานคร ทำ�ให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ยอมรับสมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 2
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ตารางที่ 3 คะแนนความสามารถในการปฏิบัติ รายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ที่สอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) หน่วยที่ 1
การทดสอบ
จำ�นวน
S.D
t-test
df
แบบทดสอบก่อนเรียน
30
18.87 1.717
80.946
29
แบบทดสอบหลังเรียน
30
79.33 4.823
จากตารางที่ 3 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
มีความสามารถในการปฏิบัติ เมโลเดียน คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนเท่ากับ 18.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.717
และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 79.33 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 4.823 เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนเฉลี่ยก่อนและ
หลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และหลังเรียนแตก
ต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน แสดงให้เห็น
ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโล
เดียนเบือ้ งต้น ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ในการปฏิบตั ิ ทำ�ให้นกั เรียนมี
ความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 3
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ย
สอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้นของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพือ่ เปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้อง
ต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี
กรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
ปฏิบัติ ในรายวิชาเมโลเดียน เบื้องต้น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพฯ จำ�นวน
30 คน ใน 1 ห้องเรียน โดยการสุ่มแบบยกกลุ่ม ตัวแปรต้น
คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ตัวแปรตามคือ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการปฏิบัติ

สรุปผลการวิจัย

sig
0.1

ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า บ ท เรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี
จังหวัดกรุงเทพฯ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
ที่ได้ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพ พบว่า ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ ย ที่ ทำ � แบบฝึ ก หั ด ระหว่ า งเรี ย นมี ค่ า เท่ า กั บ
83.13 และร้อยละ ของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทำ�แบบ
ทดสอบหลังเรียน มีคา่ เท่ากับ 82.29 แสดงว่าประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโล
เดียนเบื้องต้น มีค่าเท่ากับ 83.13/ 82.29 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ ทีก่ �ำ หนดไว้ ซึง่ ยอมรับ
สมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 1
2. พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี
กรุงเทพมหานคร ที่ได้ผ่านการพัฒนามาเป็นลำ�ดับ ได้
คะแนนเฉลี่ ย ก่ อ นเรี ย นเท่ า กั บ 11.10 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน 2.683 และคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนเท่ากับ 20.97
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.646 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยก่อนละหลังเรียน พบว่าคะแนน เฉลี่ยก่อนเรียนและ
หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทาง สถิตทิ รี่ ะดับ .01
โดยคะแนน เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ใน
รายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ทำ�ให้นักเรียน
มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 2
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3. พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (CAI) ใน
รายวิชาเมโลเดียนเบือ้ งต้น ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3
โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร มีความสามารถใน
การปฏิบตั ิ เมโลเดียน คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนเท่ากับ 18.87
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.717 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
เท่ากับ 79.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.823 เมื่อเปรียบ
เทียบ คะแนนเฉลี่ยก่อนละหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (CAI) ในรายวิชา เมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
ในการปฏิบตั ิ ทำ�ให้นกั เรียนมีความรูเ้ พิม่ มากขึน้ ซึง่ ยอมรับ
สมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 3

อภิปรายผล

จากผลการวิจัย นำ�ไปสู่การอภิปรายผลดังนี้
1. จากผลการทดลอง พบว่าประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา เมโลเดีย
นเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
สวนลุ ม พิ นี กรุ ง เทพมหานคร ที่ ไ ด้ ผ่ า นการทดลองหา
ประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 83.13 /82.29 เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่าบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทกี่ �ำ หนดไว้ ซึง่ ยอมรับ
สมมุติฐาน การวิจัย ข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีการสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ
ผ่านการตรวจและแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์
ดนตรี ทฤษฏีดนตรี ภาษาและหาประสิทธิภาพกับ นักเรียน
ทั้งรายบุคคล กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ จนปรับปรุงแก้ไข
อย่างสมบูรณ์ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ถนอมพร
เลาหจรัสแสง (2541) วารินทร์ รัศมีพรหม (2531) กล่าว
ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนสามารถกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
มีความสนใจและมีส่วนในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งทำ�ให้ผู้
เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและช่วยให้การเรียน
การสอนมีบรรยากาศที่ดีขึ้น อันเป็นการตอบสนองผู้เรียน
และสามารถประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้อย่าง
รวดเร็วและมีระบบ โดยการให้ผลย้อนกลับทันที่ในรูปของ
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คำ�อธิบาย สีสัน ภาพและเสียง ซึ่งมีผลทำ�ให้การเรียนรู้
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะการปรับปรุงเนื้อหาภาพ
ในบทเรียนสามารถทำ�ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แสดงว่าบท
เรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ถึงระดับเกณฑ์
ที่กำ�หนดจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเกิดการเรียนรู้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน (CAI) ในราย
วิชาเมโลเดียน เบือ้ งต้น ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ทำ�ให้นกั เรียนมีความ
รู้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งยอมรับสมมุติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 ซึ่งอาจ
เนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีกระบวนการ
สร้างและหาประสิทธิภาพมีการปรับปรุงแก้ไขจนมีความ
สมบูรณ์ รวมทั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังช่วยให้
นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน นักเรียนไม่เกิด
ความเครียดในขณะทีเ่ รียนวิชาดนตรี และนักเรียนส่วนใหญ่
มีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ดิ นตรีมากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั จึงทำ�ให้
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
(อนุศร หงส์ขุนทด, 2548) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง เครื่องเป่าฮาร์โมนิก้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ
.05
3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในราย
วิชาเมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่
3 โรงเรียนสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร มีความสามารถ
ในการปฏิบัติเมโลเดียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและ
หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผู้วิจัยได้นำ�ทักษะ การอ่านจังหวะ การอ่านโน้ตสากล ซึ่ง
เป็นทักษะพื้นฐานที่สำ�คัญในการเรียนวิชาดนตรีที่นักเรียน
ดนตรี จำ�เป็น ต้องนำ�ทักษะนี้ไปใช้ ในการเล่นเครื่องดนตรี
มาเป็นแบบฝึกในรูปแบบฝึกหัด ผสมทัง้ การอ่าน โน้ตสากล
และการร่วมเล่นกับ Backing Track ที่นักเรียนสามารถ
ควบคุมการฝึกได้ด้วยตนเองทำ�ให้ นักเรียนมีความเข้าใจ
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เกี่ยวกับจังหวะโน้ตสากลมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถฝึก
อ่านนับจังหวะกับคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนพร้อมปฏิบัติตาม
แบบฝึกหัดได้ สอดคล้อง กับ สุกรี เจริญสุข (2541) ที่กล่าว
ว่าดนตรีเป็นเรือ่ ง ของการได้ยนิ การฟังเสียงเพีย้ นการตอบ
สนองการฟังย่อมเพี้ยนด้วย และการได้ยินเสียงที่ถูกต้อง
ทำ�ให้การตอบสนองนั้นย่อมถูกต้องด้วย ทำ�ให้การฝึกกับ
โปรแกรมบทเรียนที่มีเสียงประกอบมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. ระหว่างการดำ�เนินการทดลองพบว่า ระยะ
เวลาในการเตรียมเครื่องมือและอธิบายให้นักเรียนเข้าใจใช้
ระยะเวลามาก ดังนัน้ ครูผสู้ อนควรทีจ่ ะหาครูประจำ�ชัน้ ของ
นักเรียน ห้องดังกล่าว มาเพือ่ ควบคุมนักเรียนและครูผสู้ อน
เองควรจะเตรียมอุปกรณ์เครื่องดนตรีโดยที่วางไว้ตามเลข
ที่ของนักเรียนแต่ละคนเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาในการหยิบ
อุปกรณ์
2. เนื่องจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ขนาด ห้องเรียนทีจ่ �ำ กัดและมีอากาศร้อน ควรนำ�นักเรียนไป
ใช้หอ้ งทีม่ ขี นาดใหญ่ เช่น ห้องประชุม หรือห้องสมุดภายใน
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โรงเรียนเพื่อลดปัญหา ความเครียดของนักเรียน
3. ก่อนดำ�เนินการทดลองครูผู้สอนควรอธิบาย
เกี่ยวกับ ความน่าสนใจของบทเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
นักเรียนเกิดแรงขับที่สนใจอยากเรียนมากขึ้น
4. สถานศึกษาควรนำ�บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่องเมโลเดียนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ไปทดลองใช้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่
มีชมรมดนตรีเมโลเดียน เพื่อให้เป็นพื้นฐานสำ�หรับเด็กเล็ก
ที่เริ่มเล่นดนตรีเป็นครั้งแรก
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเครื่องดนตรีเบื้องต้น ชนิดอื่นๆ
เพิ่มขึ้น เช่น อังกะลุง ขลุ่ย และขับร้อง
2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการปรับ
หลักสูตร บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบทีค่ ลอบ
คลุมเนือ้ หามากขึน้ มีความยากของแบบฝึกหัด และผูเ้ รียนรู้
ทีม่ อี ายุมากขึน้ ในระดับ มัธยมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย
ต่อไป
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บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน
ทักษะการคิด แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ คุณภาพการสอนของอาจารย์ ความรูพ้ นื้ ฐานของนักศึกษากับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชา
แคลคูลสั 1 และ 2) ศึกษาอิทธิพลของเจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ ความตัง้ ใจเรียน ทักษะการคิด แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ คุณภาพ
การสอนของอาจารย์ ความรูพ้ นื้ ฐานของนักศึกษา ทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาแคลคูลสั 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2558 และได้ลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาแคลคูลสั 1 จำ�นวน 142 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 อย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับนัยสำ�คัญ 0.01 ได้แก่ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจ
เรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทักษะการคิด และคุณภาพการสอนของอาจารย์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.156
– 0.526 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน แรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทักษะการคิด กับคุณภาพการสอนของอาจารย์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 เท่ากับ 0.759
2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ได้แก่ ทักษะการคิด (X5) คุณภาพการสอนของอาจารย์
(X4) และความตั้งใจเรียน (X2) ซึ่งปัจจัยทั้ง 3 ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ร้อยละ 37.5
โดยมีสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ = - 3.466 + 0.325X5 + 1.871X4 + 0.146X2 และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนน
มาตรฐาน = 0.374Z5 + 0.302Z4 + 0.216Z2
คำ�สำ�คัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แคลคูลัส 1
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Abstract

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

คณิตศาสตร์เป็นวิชาพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญยิง่ ต่อความ
สำ�เร็จในการเรียนรูแ้ ละการดำ�เนินชีวติ คณิตศาสตร์ยงั ช่วย
พัฒนาความคิดให้มเี หตุผลและเป็นระบบเท่านัน้ แต่ยงั ช่วย
เสริมสร้างให้นักเรียน มีความเข้าใจสิ่งรอบตัว ตลอดจนมี
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์ วางแผน
และแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ จากสถานการณ์ตา่ งๆ ในชีวติ ประจำ�
วันได้ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่อง
มื อ ที่ สำ � คั ญ ในการเรี ย นรู้ ศ าสตร์ อื่ น ๆ ทั้ ง วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ บัญชี รวมถึง
ศาสตร์ต่างๆ อันเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ให้ทัดเทียมนานาชาติ ดังนั้น การที่
นักเรียนเข้าใจ แนวคิด หลักการทฤษฎี กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และมีเจตคติทดี่ ตี อ่ คณิตศาสตร์ส�ำ นักวิชาการ
และมาตรฐานการศึกษา (สำ�นักงานวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา, 2551) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในเกณฑ์
ค่อนข้างตํ่า การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ผ่าน
มาไม่สามารถทำ�ให้ผู้เรียน เกิดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ (ยุพิน พิพิธกุล, 2539) นักเรียนส่วนใหญ่ไม่
ชอบวิชาคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาดังกล่าวทำ�ได้โดยการ
ปรับปรุงวิธีการสอนให้มีคุณภาพโดยนำ�เทคนิคการสอน
แบบต่างๆดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
ผู้สอนควรจะเน้นให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับความเป็นจริงร่วม
กันคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
คิดเองทำ�เองนำ�สิ่งที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
จนสามารถสรุปบทเรียนความรู้ได้อย่างเป็นระบบ
ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มีสาเหตุ
มาจากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านหลักสูตร ครู
นักเรียน สื่อการเรียนการสอน และยังมีสาเหตุของปัญหา
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้แก่ (สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2552 : 24) จำ�นวน
นักเรียนต่อห้องเรียนมีมากเกินไป มีโรงเรียนใหญ่ในเมือง
จำ�นวนมากที่มีจำ�นวนนักเรียนต่อห้องเรียนมากเกินไป
เช่น 50 คน ต่อห้องเรียนหรือมากกว่า ซึ่งเกินวิสัยที่ครูจะ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการได้ มีครู
หลายคนพยายามที่จะจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของหลักสูตรแต่ท�ำ ไประยะหนึง่ ก็จะเกิดความท้อ
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และเหนื่อยหน่าย ไม่สามารถดูแลให้คำ�ปรึกษาและตรวจ
งานนักเรียนเป็นรายบุคคลได้เพราะนักเรียนมีจำ�นวนมาก
เกินไป จึงทำ�ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของไทยอ่อนด้อย
ลงอย่างมาก ระบบค่านิยมของสังคมที่มุ่งเรียนเพื่อสอบ
ในปัจจุบันถ้าสำ�รวจสอบถามนักเรียนและผู้ปกครองว่า
เรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เพื่ออะไร คำ�ตอบที่ได้คือ
เรียนไปเพื่อทำ�คะแนนให้ได้ดี และสามารถสอบเข้าเรียน
ต่อในโรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาในสาขาที่ต้องการได้
เมื่อนักเรียนและผู้ปกครองมีจุดมุ่งหมายในการเรียนเช่น
นี้ พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนก็จะมุ่งการเรียนเพื่อทำ�
ข้อสอบ การที่จะฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการ คิด
เป็น ทำ�เป็น แก้ปัญหาเป็น เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้จึง
เป็นไปได้ยากมาก เพราะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หรือความ
ต้องการของนักเรียน กระบวนการวัดและประเมินผล ใน
ปัจจุบันการวัดและประเมินผล เน้นการสอบที่ดูเพียงคำ�
ตอบ ไม่ได้ให้ความสำ�คัญต่อวิธที �ำ หรือกระบวนการคิด ส่วน
ใหญ่จะให้นักเรียนเขียนคำ�ตอบหรือกาคำ�ตอบในกระดาษ
คำ�ตอบ โดยไม่ต้องแสดงวิธีทำ� เมื่อกระบวนการวัดผลเป็น
เช่นนี้ กระบวนการเรียนของนักเรียนก็จะมุ่งการหาคำ�ตอบ
โดยไม่เน้นกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหา นี่
เป็นสาเหตุส�ำ คัญอีกประการหนึง่ ทีท่ �ำ ให้คณ
ุ ภาพการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของไทยไม่กา้ วหน้าเท่าทีค่ วร
เช่นเดียวกับทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พบจากการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ คือ ปัญหาขาดสื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง
นักเรียนยังขาดทักษะการแก้ปัญหา จะสามารถช่วยให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
การที่ นั ก เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
คณิตศาสตร์อยูใ่ นเกณฑ์ทคี่ อ่ นข้างตาํ่ อาจจะมีสาเหตุหลาย
ประการด้วยกัน เช่น ปัญหาที่เกิดจากครูผู้สอน พบว่า การ
ดำ�เนินการสอนของครูสว่ นใหญ่ยงั เป็นการบรรยาย อธิบาย
ให้ตวั อย่าง นักเรียนมีโอกาสน้อยทีจ่ ะได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมเอง
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา
ดังกล่าวทำ�ได้โดยการปรับปรุงวิธกี ารสอนให้มคี ณ
ุ ภาพโดย
นำ�เทคนิคการสอนแบบต่างๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของครูผสู้ อนควรจะเน้นให้ผเู้ รียนได้สมั ผัสกับความเป็น
จริงร่วมกันคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการกลุ่มเพื่อกระตุ้น
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ให้ผเู้ รียนคิดเองทำ�เองนำ�สิง่ ทีไ่ ด้มาแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กัน
และกันจนสามารถสรุปบทเรียนความรู้ได้อย่างเป็นระบบ
(ธีรยุทธ พึ่งเพียร, 2543) วิธีการหนึ่งที่น่าจะนำ�มาสอนเพื่อ
แก้ปญ
ั หาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพือ่ ช่วยให้ผเู้ รียนได้
พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดให้เป็น
ระบบมีเหตุผลสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ปัญหา
คือการสอนทีเ่ น้นกระบวนการแก้ปญ
ั หาซึง่ เป็นกระบวนการ
ทางสมองทีผ่ เู้ รียนจะต้องใช้ความรูค้ วามคิดและประสบการณ์
ต่างๆ ประกอบกับสถานการณ์ของปัญหาเพื่อให้ได้คำ�ตอบ
ของปัญหานั้นๆ และเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักการวางแผน
ในการทำ�งานตามขั้นตอนเป็นระเบียบอย่างมีระบบและ
เหตุผลส่งเสริม ซึ่งเทคนิควิธีการคิดคู่ร่วม ซึ่งเป็นวิธีการ
อภิปรายร่วมกันของผู้เรียน วิธีแบ่งปันความคิดเป็นการทำ�
กิจกรรม 3 ขัน้ ตอน คือ คิด จับคู่ และแบ่งปัน ขัน้ ตอนแต่ละ
ขั้นของวิธีแบ่งปันความคิด เน้นยํ้าให้ผู้เรียนรับรู้ว่ากำ�ลังทำ�
อะไร อยู่ใน แต่ละขั้นตอนและที่สำ�คัญครูผู้สอนตั้งคำ�ถาม
ให้นักเรียนตอบ นักเรียนแต่ละคนจะต้อง คิดคำ�ตอบของ
ตนเอง นำ�คำ�ตอบมาอภิปรายกับเพื่อนที่นั่งติดกับตน แล้ว
เล่าให้เพื่อนฟังทั้งชั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของรัฐบาลในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายหลัง
พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานใน
การเรียนในทุกสาขาวิชาดังจะเห็นได้จากสรุปผลการเรียน
ของนักศึกษาของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติพบว่า
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละวิชาในสาขาตํ่า
หากไม่ศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาแล้วอาจจะส่งผลเสีย
หายแก่ประเทศในภายหน้าได้สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�หน้าที่
จัดการศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐาน
สำ�หรับนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาแคลคูลัส 1 สำ�หรับนักศึกษา
เป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ หากนักศึกษามีผลการสอบได้น้อย ทำ�ให้มี
ปัญหาในเรื่องการเรียน แล้วอาจส่งผลกระทบต่อการเรียน
ของนักศึกษาในวิชาอื่นๆ ที่ใช้วิชาแคลคูลัส 1 เป็นพื้นฐาน
ได้ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น
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หัวหน้าสาขาวิชาคณาจารย์และฝ่ายบริการสนับสนุนก็ลว้ น
แต่ตอ้ งการจัดการศึกษาทีร่ บั ผิดชอบได้ผลดีมคี ณ
ุ ภาพทัง้ สิน้
และตระหนักดีวา่ องค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณภาพนัน้ มี
หลายส่วน จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาแคลคูลสั 1 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อทราบปัญหาตลอดจนใช้
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและแก้ปัญหาที่
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพื่อบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการไปทำ�หน้าที่พัฒนา
ประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง เจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน ทักษะการคิด แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอนของอาจารย์ ความรู้พื้นฐาน
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของ เจตคติ ต่ อ วิ ช า
คณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน ทักษะการคิด แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอนของอาจารย์ ความรู้พื้นฐานที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความสำ�คัญของการวิจัย

1. ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาทีเ่ รียนวิชาแคลคูลสั 1 ของนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2. ได้สมการพยากรณ์เพื่อพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาแคลคูลัส 1 สำ�หรับ
นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3. ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่
มีความสัมพันธ์หรือส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
แคลคูลสั 1
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ซึง่ สามารถนำ�ไปใช้
ในการวางแผนและปรับปรุงการเรียนการสอน วิชาแคลคูลสั
1 ต่อไป

สมมติฐานการวิจัย

1. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน
ทักษะการคิด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอนของ
อาจารย์ ความรู้พื้นฐาน มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
2. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน
ทักษะการคิด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอนของ
อาจารย์ ความรู้พื้นฐานส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรพยากรณ์

ตัวแปรเกณฑ์

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

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. ประชากรและตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก่
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ ที่ กำ � ลั ง ศึ ก ษา
อยู่ใน ปีการศึกษา 2558 ใน 4 สาขาวิชาในหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขา
วิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การอาหาร ซึ่ ง ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า 4091401
แคลคูลัส 1 จำ�นวน 286 คน
1.2 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้จาการ
สุ่มประชากร จำ�นวน 142 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบ
ชั้นภูมิอย่างง่าย โดยให้สาขาวิชาเป็นชั้นภูมิ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาแคลคูลัส 1 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก
จำ�นวน 30 ข้อมีคา่ ความยาก ตัง้ แต่ 0.32 ถึง 0.80 คาอำ�นาจ
จำ�แนก ตั้งแต่ 0.23 ถึง 0.89 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
0.95
2.2 แบบสอบถามเพือ่ วัดระดับความคิดเห็นของ
นักศึกษาทีม่ ตี อ่ ปัจจัยทีส่ ง่ ผลตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชา
แคลคูลสั 1 ชนิดมาตราส่วนประเมิน 5 ระดับ จำ�นวน 1 ฉบับ
มีทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
แบบวัดความตั้งใจเรียน แบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และ
แบบวัดคุณภาพการสอนของอาจารย์ ข้อคำ�ถามทั้งหมดมี
ค่าดัชนีความสอบคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 มีค่า
อำ�นาจจำ�แนกตัง้ แต่ 0.577ถึง 0.738 และมีคา่ ความเชือ่ มัน่
ทั้งฉบับ 0.903
2.3 แบบทดสอบวัดทักษะการคิด แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ขอ มีค่าความยาก
ตัง้ แต่ 0.33 ถึง 0.77 คา อำ�นาจจำ�แนก ตัง้ แต่ 0.21 ถึง 0.73
และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ0.78
2.4 แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน แบบปรนัย
ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ขอ มีค่าความยาก
ตัง้ แต่ 0.28 ถึง 0.80 คา อำ�นาจจำ�แนก ตัง้ แต่ 0.32 ถึง 0.88
และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.89
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ตวั แปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.2 หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันพันธ์ ภายใน
ตั ว แปรพยากรณ์ และหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์กับตัวแปรเกณฑ์ ซึ่งมีตัวแปร
พยากรณ์ดังนี้ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน
ทักษะการคิด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอนของ
อาจารย์ความรู้พื้นฐานของนักศึกษา และตัวแปรเกณฑ์
คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส1 ของนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส ห
สัมพันธ์ของ Pearson (Pearson Product – Moment
Correlation Coefficient : rxy)
3.3 สร้างสมการพยากรณ์ โดยการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
3.4 หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
ความตั้ ง ใจเรี ย น ทั ก ษะการคิ ด แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์
คุณภาพการสอนของอาจารย์ และความรู้พื้นฐานของ
นักศึกษา กับตัวแปรเกณฑ์ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาแคลคูลัส 1
สรุปผลการวิจัย
1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่าง
ตัวแปรพยากรณ์ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ความตั้งใจ
เรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอนของอาจารย์
ทั ก ษะการคิ ด และความรู้ พื้ น ฐานของนั ก ศึ ก ษามี ผ ล
ปรากฏในตารางที่ 1

212 รมยสาร

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู เมือ่ ใช้เจตคติตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ความตัง้ ใจเรียนคุณภาพการสอนของอาจารย์
ทักษะการคิด ความรูพ้ นื้ ฐานของนักศึกษาเป็นตัวแปรพยากรณ์ และใช้ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาแคลคูลสั 1 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นตัวแปรเกณฑ์
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอด
ตัวแปร
t
p
Tolerance VIF
b
β
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ (X1)
1.641
ความตั้งใจเรียน (X2)
.146
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
(X3)
1.544
คุณภาพการสอนของอาจารย์ (X4)
1.871
ทักษะการคิด
(X5)
.325
ความรู้พื้นฐานของนักศึกษา (X6)
-.314
a = -3.466 R = .759 R2 = .576 R2Adjusted

.134
.083**
.023
.216
3.346
.030
.102
-1.773
.078
.302
4.831* .134
.374
13.810* .057
-.026
-2.008
.192
= .560 SEcst = 2.1476 F =

จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 6
ตัวแปร มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในกลุม่ รวมเชิงเส้นตรงอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 (F = 46.098, p = 0.000) โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.759 แสดง
ว่า ตัวแปรพยากรณ์ทั้ง 6 ตัวแปรร่วมกัน อธิบายความ
แปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนได้ร้อยละ 56 มีความคลาดเคลื่อน 2.15 โดย
ตัวแปรที่ส่งผลอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ

0.625
1.6
0.692
.14
0.667
1.5
0.556
1.8
0.667
1.5
0.149
6.7
46.098 p = .000

ทักษะการคิด (β = 0.37 ,t = 13.81 ,p = 0.00) คุณภาพ
การสอนของอาจารย์ (β= 0.30, t = 4.83, p = 0.00)
ความตั้งใจเรียน (β= .21, t = 3.34, p = 0.00) ตามลำ�ดับ
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาแคลคูลัส 1 มีทั้งหมด 3 ปัจจัย เรียงลำ�ดับตามความ
สำ�คัญได้ดงั นี้ 1) ทักษะการคิด (X5) 2) คุณภาพการสอนของ
อาจารย์ (X4) และ 3) ความตัง้ ใจเรียน (X2) โดยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างปัจจัยทั้ง 3 กับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนมีผลปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ์ และตัวสถิติที่ใช้ทดสอบความมีนัยสำ�คัญ
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอด
ตัวแปรพยากรณ์
t
p
β
b
ทักษะการคิด
(X5)
.325
.374
13.810
.000
คุณภาพการสอนของอาจารย์
(X4)
1.871
.302
4.831
.000
ความตั้งใจเรียน
(X2)
.146
.216
3.346
.000
a = -3.466 R = .613 R2 = .375 R2Adjusted = .512 SEcst = 2.1476 F = 46.098 p = .000
จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรพยากรณ์ 3 ตัว
เรียงลำ�ดับตามความสำ�คัญ ได้แก่ ทักษะการคิด (β= .374)
คุณภาพการสอนของอาจารย์ (β= 0.302)และความตั้งใจ

เรียน (β= 0.216) มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาแคลคูลสั 1 ในเชิงเส้นตรงอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.01 (F = 46.098, p = 0.000) โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์
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สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 0.613 แสดงว่าตัวแปรพยากรณ์
ทั้งสามตัวนี้สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้รอ้ ยละ 57.60 และมีความคลาด
เคลือ่ นมาตรฐานในการพยากรณ์เท่ากับ 2.15 สามารถเขียน
สมการพยากรณ์ของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาแคลคูลสั 1
ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Ŷ = 0.325X5 + 1.871X4 + 0.146X2 - 3.466
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Ẑ = 0.374Z5 + 0.302Z4 + 0.216Z2

อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย สามารถ
อภิปรายผลประเด็นสำ�คัญได้ดังนี้
ในการวิ จั ย เรื่ อ งปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อ
ศึกษา เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน ทักษะ
การคิด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอนของอาจารย์
ความรู้พื้นฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส
1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษา
อิทธิพลของ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ความตั้งใจเรียน
ทักษะการคิด แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คุณภาพการสอนของ
อาจารย์ ความรู้พื้นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
แคลคูลสั 1 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ กลุม่
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 ปี
การศึกษา 1/2558 จำ�นวน 142 คน ซึ่งสุ่มมาโดยวิธีการ
สุ่มแบบชั้นภูมิอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาแคลคูลัส 1 2) แบบสอบถามเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบทดสอบวัดทักษะ
การคิด 4) แบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ผู้วิจัยนำ�ข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมได้ มาทำ�การวิเคราะห์เพื่อหาตัวแปรที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเป็น
ตัวแปรพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ได้แก่ ทักษะ
การคิด คุณภาพการสอนของอาจารย์ และความตั้งใจเรียน
ทักษะการคิด มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เนื่องจากรายวิชาแคลคูลัส 1 เป็นรายวิชาที่จะต้อง
มีทักษะในการคิด การวิเคราะห์ การทำ�ความเข้าใจใน
เนือ้ หา เพราะเนือ้ หามีความยากอยูแ่ ล้ว นักศึกษาควรทำ�ให้
ความเข้าใจ และมีความสามารถในการคิดคำ�นวณเบื้องต้น
เกีย่ วกับจำ�นวนไม่สามารถทำ�ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
สมมติฐานทักษะการคิดส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาแคลคูลัส 1 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิน กอง
เงิน (2547 : 79) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิจยั พบว่าทักษะการเรียนคณิตศาสตร์เป็นตัวแปรทีม่ ี
อิทธิพลโดยทางตรงและโดยทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิท์ างการ
เรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ นั ก เรี ย นที่ มีทั ก ษะทางการเรี ย น
คณิตศาสตร์สูงจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง
คุ ณ ภาพการสอนของอาจารย์ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียน เนื่องจากการสอนของอาจารย์ จะต้องมี
พฤติกรรมการสอนที่ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้ การสอนที่มี
คุณภาพทำ�ให้นักศึกษามีความตั้งใจเรียน รักการเรียน และ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว มีความรู้ความเข้าใจ มีแรงจูงใจใน
การเรียน มีเจตคติต่อวิชาที่เรียน ทำ�ให้นักศึกษาเกิดความ
พยายามในการเรียนรู้สอดคล้องกับสมมติฐานคุณภาพ
การสอนของอาจารย์ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
แคลคูลสั 1และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุชาติ หอมจันทร์
(2546 : 94-95) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีผลการวิจัยพบว่า
คุณภาพการสอนของครูเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ความตัง้ ใจเรียน มีอทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน เนื่องจากความตั้งใจเรียนเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่
แฝงอยู่ในตัวบุคคล และผลักดันให้ประกอบกิจกรรมต่างๆ
ในการเรียนอย่างจริงจัง เป็นแรงผลักดันให้ผู้เรียนพยายาม
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ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียน เพื่อบรรลุเป้าหมาย
คือความรู้ ความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดังจะเห็นว่า ความตั้งใจเรียนมีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุกับ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน สอดคล้องกับสมมติฐานความตัง้ ใจ
เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิภา เมืองมิ่ง (2549 : 102) ซึ่งได้
ศึกษาเรือ่ งปัจจัยเชิงสาเหตุทมี่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิท์ างกา
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผล
การวิจยั พบว่าตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงและทาอ้อมต่อผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่ ความตัง้ ใจเรียน
และสภาพแวดล้อมทางบ้าน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่ส่งต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 ได้แก่ ทักษะการคิด คุณภาพ
การสอนของอาจารย์ ความตั้งใจเรียน มหาวิทยาลัยควรให้
สาขาวิชาจัดโครงการพัฒนาทักษะการคิดให้กับนักศึกษา
ควรมี ก ารสอนปรั บ พื้น ฐานคณิต ศาสตร์ให้กับ นัก ศึก ษา
กิจกรรมฝึกทักษะการคิด เช่น โครงการปรับพื้นฐาน
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คณิตศาสตร์ โครงการอบรมทักษะการคิด การเข้าค่าย
คณิตศาสตร์ก่อนเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้
นักศึกษาที่มีความสนใจสามารถพัฒนาตนเองได้ ควรจัด
อบรมเทคนิคการสอนต่างๆ ให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
เพือ่ เพิม่ ทักษะการให้ความรู้ เทคนิคต่างๆ เกีย่ วกับการเรียน
การสอน มีการจัดกิจกรรมเพือ่ ให้นกั ศึกษามีความตัง้ ใจเรียน
มากยิง่ ขึน้ มีการเสนอแนะแนวทางเกีย่ วกับการเรียน มีการ
ให้คำ�ปรึกษาหรือการเรียนกับนักศึกษาทำ�ให้นักศึกษาเกิด
ความตั้งใจเรียน
1.2 ผูบ้ ริหารควรมหาวิทยาลัยควรนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้
จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง และ
ส่งเสริมให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการทำ�วิจัยเพื่อศึกษาตัวแปรที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นอกเหนือจาก
ตัวแปรที่ศึกษา เช่น พื้นฐานความรู้เดิม ซึ่งอาจมีผลต่อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาอื่น
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของนักศึกษาฝึกสอน วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
Parents’ Satisfaction toward Activities to Enhance the Early Childhood
Children’s Development Organized by Student Teachers Majoring
in Early Childhood Children at the Faculty of Education
of Ramkhamhaeng University
กรวิภา สรรพกิจจำ�นง 1
Kornveepa Suparkitjumnong
1 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

Curriculum and Instruction Department, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่ง
เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านการเตรียมความพร้อมเข้า
สูป่ ระชาคมอาเซียน จำ�แนกตามเพศและอาชีพ กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ ผูป้ กครองเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 20 โรงเรียน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จำ�นวน
285 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น .95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova)
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครอง โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านอารมณ์-จิตใจ
ด้านสังคม ด้านสติปญ
ั ญา ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และด้านร่างกายตามลำ�ดับ ผูป้ กครองทีม่ เี พศ
ต่างกันมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ผูป้ กครองทีม่ อี าชีพต่างกันมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน แต่พบความแตกต่างทีด่ า้ นการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน พบว่า ผูป้ กครองทีม่ อี าชีพรับราชการ
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้าง
คำ�สำ�คัญ : ความพึงพอใจ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย นักศึกษาฝึกสอน
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Abstract

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

การจั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย ให้ แ ก่ เ ด็ ก ที่ มี อ ายุ
ระหว่างแรกเกิด ถึง 6 ปี เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการ
จัดการศึกษาของมนุษย์ เด็กวัยนี้เป็นวัยเริ่มต้นชีวิตถือได้
ว่าเป็นวัยทองของชีวิตก็ว่าได้ เพราะเป็นวัยที่มีพัฒนาการ
ทุกด้านทัง้ ทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญา
เจริญเติบโตในอัตราสูงสุด เป็นระยะที่เกิดการเรียนรู้มาก
ทีส่ ดุ เด็กวัยนีเ้ ป็นวัยทีต่ อ้ งพึง่ พาผูใ้ หญ่ หากได้รบั การอบรม
เลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการถูกต้องและได้รับการตอบสนอง
ขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอก็เท่ากับได้วางรากฐานที่ดีให้กับ
เด็กปฐมวัย ซึ่งจะส่งผลให้เขามีความสุขในชีวิตข้างหน้า
และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 : 3)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
พัฒนาขึ้นโดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก โดยมี
แนวคิดว่าพัฒนาการของมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นในตัวมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต
ซึง่ ครอบคลุมในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา จะมีความ
สัมพันธ์และพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นลำ�ดับขั้นตอนไป
พร้อมๆ กันทุกด้าน เด็กแต่ละคนจะเติบโตและมีลักษณะ
พัฒนาการแตกต่างกันไปตามวัย ดังนัน้ การจัดประสบการณ์
เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยต้องคำ�นึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลดังที่ความมุ่งหวังของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่
มุ่งให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม
และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2546 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 35) ยังมีแนวคิดที่
สำ�คัญอีกว่า เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน ทัง้ ด้านร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่จำ�เป็นต่อการพัฒนา
เด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ องค์ความรู้สำ�หรับเด็ก 3-5 ปี
ควรจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวเด็ก บุคคลและสถาน
ที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัวและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
ที่เด็กควรมีโอกาสใกล้ชิดหรือปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำ�วัน
และเป็นสิ่งที่เด็กสนใจ จะไม่เน้นเนื้อหา การท่องจำ� และ
จำ�เป็นต้องบูรณาการทักษะที่สำ�คัญและจำ�เป็นสำ�หรับเด็ก
เช่น ทักษะการเคลือ่ นไหว ทักษะทางสังคม ทักษะทางการคิด
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การใช้ภาษาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
นอกจากนี้การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน
ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การเตรี ย มเด็ ก ปฐมวั ย เพื่ อ เข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในระดับ
อื่นๆ แต่เนื่องจากขณะนี้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ยังขาดความชัดเจนในการกำ�หนดทิศทาง เป้าหมายและ
แนวทางในการจัดประสบการณ์ การเตรียมความพร้อมเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนในระดับปฐมวัย ครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธี
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดสภาพแวดล้อม
คล้ายกับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้เด็กปฐมวัย
ท่องจำ�คำ�ศัพท์และพูดทักทายเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงผู้
ปกครองก็เป็นแรงผลักดันให้ครูต้องสอนภาษาอังกฤษเด็ก
ตั้งแต่ระดับอนุบาล โดยไม่ได้คำ�นึงถึงว่า การเรียนภาษา
อังกฤษแล้วได้นำ�ไปใช้ประโยชน์ มีโอกาสได้พูด ได้ฟัง เมื่อ
กลับไปที่บ้าน หรือเมื่ออยู่ในชุมชนเพียงใด จึงเป็นความ
สำ�คัญและจำ�เป็นอีกประการหนึ่งที่เด็กปฐมวัยควรได้รับ
การเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ
อย่างไรก็ตามการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยังต้องคำ�นึงถึงการพัฒนาเด็กทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ไปพร้อม
กันอย่างเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ เพื่อให้เด็กสามารถ
พัฒนาได้ตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล
และแนวทางการกำ�หนดจุดหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และทักษะทีจ่ �ำ เป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ครูปฐมวัยควรบูรณาการคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของ
เด็กปฐมวัยในประชาคมอาเซียนในมาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช
2546 ได้เช่นกัน (อรุณี หรดาล, 2555)
อนึ่ง อาชีพครูนั้นถือว่าเป็นอาชีพชั้นสูง เป็น
อาชีพที่ผู้ประกอบวิชาชีพครู จะต้องเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้
ต้ น แบบที่ ดี แ ก่ ผู้ เรี ย น ดั ง นั้ น การจั ด การศึ ก ษาทางด้ า น
วิชาชีพครูนี้ จึงเป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ความพร้อมที่จะเป็นครูที่ดี การให้การศึกษาแก่ผู้เรียนใน
ด้านวิชาชีพโดยการให้ความรูท้ างทฤษฎีการสอนอย่างเดียว
แม้จะมากเพียงใดย่อมเป็นครูทดี่ ไี ด้ยากจำ�เป็นจะต้องมีการ
ฝึกฝนทางภาคปฏิบตั ิ คือ การเข้าทดลองสอนจริงในชัน้ เรียน
ให้มากเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่
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ครูได้ จนเกิดความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู ซึ่งจะ
เป็นวิถที างทีจ่ ะทำ�ให้ครูผนู้ นั้ มีจติ วิญญาณของความเป็นครู
ในทีส่ ดุ (อรรณพ แสงแจม, 2548) ดังนัน้ ในการจัดการศึกษา
วิชาชีพครูจึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องมีการจัด
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งจะ
ทำ�ให้ผเู้ รียนได้พบกับสภาพในการสอนจริงๆ ซึง่ จะมีปญ
ั หา
และอุปสรรคต่างๆ ทีจ่ ะให้ผเู้ รียนในสายวิชาชีพครูเกิดความ
พร้อมและความมั่นใจในการสอน สอดคล้องกับ อุไรวัลย์
ขวัญแก้ว (2542 : 10) พบว่า การจัดประสบการณ์วิชาชีพ
ครูจะทำ�ให้ผเู้ รียนทางวิชาชีพครูนนั้ เกิดความตืน่ ตัวและเกิด
ความท้าทายต่อการเรียนวิชาชีพ เพราะผูเ้ รียนวิชาชีพครูนนั้
จะได้สัมผัสกับนักเรียนโดยตรงและเกิดปัญหาสถานการณ์
จริง ปัญหาต่างๆ ที่พบในห้องเรียนทำ�ให้ผู้เรียนวิชาชีพ
ครู จ ะต้ อ งพิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจเลื อ กวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หา
หรือวิธีการสอนที่เหมาะสม ต่อจากนั้นก็ติดตามผลเพื่อ
ปรับปรุงให้เหมาะสมในโอกาสต่อๆ ไป โดยเฉพาะในการ
จัดประสบการณ์วิชาชีพครูหรือการฝึกสอนของนักศึกษา
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง ทีจ่ ะต้องพัฒนาตนเองเป็นครูทมี่ คี ณ
ุ ภาพต่อไป
ในสาขาวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย
ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาความพึ ง พอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวั ย ตลอดจนการเตรี ย มความพร้ อ มเด็ ก ปฐมวั ย สู่
ประชาคมอาเซียน ของนักศึกษาฝึกสอน วิชาเอกการศึกษา
ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เพื่อ
เป็นการสำ�รวจศึกษาข้อมูลให้สอดคล้องกับสภาพความ
เป็นจริงในการศึกษาปฐมวัยต่างๆ ที่นักศึกษาฝึกสอนได้ไป
ฝึกปฏิบัติการสอน และเพื่อเป็นการให้ผู้ปกครองได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาด้วย ซึ่งผลการวิจัยการศึกษาในครั้งนี้จะสามารถ
นำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาฝึกสอน
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง ซึ่งจะต้องมีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป

218 รมยสาร

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูป้ กครอง
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
นักศึกษาฝึกสอน วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และด้านการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูป้ กครอง
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
นักศึกษาฝึกสอนวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จำ�แนกตามเพศ และอาชีพ
ของผู้ปกครอง

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ผู้ ป กครอง
ของเด็กปฐมวัยจำ�นวน 1,100 คน จากโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จำ�นวน 20 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครอง
ของเด็กปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
กำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple random sampling) และได้กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน
285 คน โดยมีตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อาชีพผู้ปกครอง
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 5 ด้าน
2.1 ด้านร่างกาย
2.2 ด้านอารมณ์-จิตใจ
2.3 ด้านสังคม
2.4 ด้านสติปัญญา
2.5 ด้ า นการเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่
ประชาคมอาเซียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามทีเ่ กีย่ วกับสถานภาพ
ของผู้ ต อบแบบสอบถามมี ลั ก ษณะเป็ น สำ � รวจรายการ
(checklist) จำ�นวน 2 ข้อ
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ
ลิเคริท์ (Likert) จำ�นวน 30 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด แสดงความ
คิดเห็น จำ�นวน 5 ข้อ
ขั้นตอนการสร้าง พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ
1. ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบสำ�รวจรายการ
(Checklist) จำ�นวน 2 ข้อ สอบถาม เพศ อาชีพผู้ปกครอง
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) มี 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย
น้อยทีส่ ดุ แบ่งเป็น 5 ด้าน ด้านละ 10 ข้อ จำ�นวน 50 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
จำ�นวน 5 ข้อ
2. นำ�แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จำ�นวน 3 คน ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ได้ดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Congruence : IOC) โดยกำ�หนดคะแนนไว้ดังนี้
ถ้าเห็นว่า สอดคล้อง ให้คะแนน
+1
ถ้าเห็นว่าไม่แน่ใจ ให้คะแนน
0
ถ้าเห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน
-1
ถ้าค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไป ถือว่า
ข้อคำ�ถามอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ถ้าตํ่ากว่านั้นจะนำ�มาปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
3. คัดเลือกข้อคำ�ถามในแบบสอบถาม ที่มีค่า
IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มาสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับจริง
จำ�นวน 30 ข้อ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) ด้านร่างกาย
มีจำ�นวน 8 ข้อ
2) ด้านอารมณ์-จิตใจ มีจำ�นวน 5 ข้อ
3) ด้านสังคม
มีจำ�นวน 6 ข้อ
4) ด้านสติปัญญา มีจำ�นวน 6 ข้อ
5) ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน มีจำ�นวน 5 ข้อ
จากนัน้ ให้น�ำ ข้อคำ�ถามทัง้ 30 ข้อในแบบสอบถาม
ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามทั้งฉบับ
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ได้ค่าความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.86 นำ�แบบสอบถาม
ไปทดลอง (Try Out) กับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จำ�นวน 30 คน
4. นำ�แบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้วมาหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
(Alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.95
5. นำ�แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างและดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำ�เร็จรูป และในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พื้นฐาน
ผู้วิจัยใช้วิธีการทางสถิติ ดังนี้
1. ค่าสถิติพื้นฐาน
1.1 หาค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 คะแนนเฉลี่ย (Mean)
1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ใช้ วิ ธี ห าค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach)
3. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
3.1 ทดสอบความแตกต่างจากคะแนนกลุ่ม 2
กลุ่มโดยใช้ t-test
3.2 ทดสอบความแตกต่ า งจากคะแนนกลุ่ ม
มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบ
ว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ จึงจะทำ�การ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูด่ ว้ ยวิธขี องเชฟเฟ่ (Scheffe’s
Post hoc Comparison)

ผลการวิจัย

ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อย
ละ 62.5) และส่วนใหญ่มอี าชีพรับจ้าง (ร้อยละ 49.1) รองลง
มาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 26.7) และรับราชการ
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(ร้อยละ 24.2) ตามลำ�ดับ
ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
นักศึกษาฝึกสอน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยด้านทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านอารมณ์-จิตใจ ซึง่ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
1. ด้านร่างกาย กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ
ว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษาฝึกสอนได้จัดสภาพแวดล้อม
ในชั้นเรียนให้เด็กปฐมวัย ได้ฝึกการจัดเก็บเครื่องใช้ส่วนตัว
เช่น แก้วนํ้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ถุงเท้า รองเท้า อย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจที่มีค่า
เฉลี่ยตํ่าสุด คือ นักศึกษาฝึกสอนได้มีการเผยแพร่ความรู้
ประชาสัมพันธ์ให้ผปู้ กครองทราบในเรือ่ งวิธกี ารป้องกันและ
รักษาโรคติดต่อในการอนามัยพื้นฐานสำ�หรับเด็กปฐมวัย
เช่น การจัดทำ�ใบปลิวแผ่นพับหรือจัดบอร์ด นิทรรศการ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เช่นกัน
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบ
ว่า ค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาฝึกสอนมี
บุคลิกภาพทีด่ ใี นเรือ่ งการแต่งกาย การวางตัวอย่างเหมาะสม
เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการแสดงออกและควบคุมอารมณ์
ไม่ก้าวร้าว หรือใช้วาจา สีหน้าท่าทางที่ไม่เหมาะสม แต่มี
การใช้คำ�พูดที่ไพเราะ สุภาพ มีพฤติกรรมการแสดงออก
ทางจิตใจที่อ่อนโยน ยิ้มแย้มแจ่มใส รักเด็ก ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ
นักศึกษาฝึกสอนสามารถดำ�เนินกิจกรรมการสอนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ มีเทคนิคการเก็บเด็กให้ผเู้ รียนสงบ มีการ
กำ�หนดกติกาข้อตกลงระหว่างดำ�เนินกิจกรรม สามารถจัด
ระเบียบในชั้นเรียนให้เด็กปฐมวัยมีวินัยและควบคุมตัวเอง
ได้ดี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน
3. ด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ นักศึกษาฝึกสอนได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทางสังคมให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักดูแลตนเองและ
ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย ตามความสามารถและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพือ่ ให้เด็กมีความภาคภูมใิ จใน
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ตนเอง ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และความพึงพอใจทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ ตํา่ สุด คือ นักศึกษาฝึกสอนตระหนักถึงความสำ�คัญ
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์หรือ
การจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยได้รับการจัดประสบการณ์
หรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง หรือสนับสนุนนโยบาย การอนุรกั ษ์
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การใช้พลังงานอย่างประหยัดและ
ลดภาวะโลกร้อน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน
4. ด้านสติปัญญา กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบ
ว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักศึกษาฝึกสอนสามารถสื่อสารและ
ใช้ภาษากับเด็กปฐมวัยได้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
รู้ จั ก สั ง เกตพฤติ ก รรมเด็ก มีก ารจดบัน ทึก และรายงาน
พฤติกรรมให้ผู้ปกครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด
คือ นักศึกษาฝึกสอนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการ
คิดให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากเช่นกัน
5. ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ นักศึกษาฝึกสอนสามารถเข้าถึงข้อมูลและมีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยี ตลอดจนสืบค้นข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อม
และรองรับการปรับกิจกรรมและหลักสูตรที่สนับสนุนและ
ให้ความร่วมมือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการให้
ความรู้แก่ผู้ปกครอง เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาเด็ก
เพือ่ ทันกับนโยบายและการเปลีย่ นแปลงของสังคม ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด
คือ นักศึกษาฝึกสอนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน
ปฐมวัยที่สนับสนุนและตระหนักถึงความสำ�คัญของการเต
รียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากเช่นกัน
สำ � หรั บ ข้ อ เสนอแนะด้ า นร่ า งกาย นั ก ศึ ก ษา
ฝึกสอนควรมีการประสานงานร่วมมือกับผู้ปกครองและ
หน่วยงานภายนอกในการป้องกันโรคติดต่อสำ�หรับเด็ก
นักศึกษาฝึกสอนสามารถสังเกตสุขภาพอนามัยของเด็กและ
ช่วยแก้ปญ
ั หาร่วมกับผูป้ กครองได้เช่นเดียวกับครูประจำ�ชัน้
และควรจัดกิจกรรมกีฬาให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่ง
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เสริมการออกกำ�ลังกาย
ด้ า นอารมณ์ - จิ ต ใจ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก สอนควรมี
กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กรู้จักการฝึกสมาธิ เพื่อการพัฒนา
อารมณ์-จิตใจ ควรส่งเสริมกิจกรรมการเข้าวัดฟังธรรมะ
ง่าย ๆ สำ�หรับเด็ก ควรนำ�เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
บ้าง เพื่อปลูกฝังให้เด็กมีศรัทธาในพุทธศาสนาและมีจิตใจ
อ่อนโยน
ด้ า นสั ง คม ควรเพิ่ ม กิ จ กรรมให้ เ ด็ ก ได้ มี ก าร
แสดงออกบนเวทีการพูดหน้าชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก
ด้ า นสติ ปั ญ ญา ควรเน้ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
จินตนาการกิจกรรมการอ่านหนังสือนิทานในวันหยุดของ
สุดสัปดาห์ เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและนิสยั รักการ
อ่านและด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ควรจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมีความพร้อมในการใช้
ภาษาอย่างน้อยสองภาษาคือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ควรจัดกิจกรรมให้มีการสอดแทรกบูรณาการทักษะวิชา
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน ควรส่งเสริมการ
เล่านิทานอาเซียนให้เด็กฟัง เพื่อให้ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในความแตกต่างระหว่างเชือ้ ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อาหาร
และความเป็นอยู่ของแต่ละประเทศในประชาคมอาเซียน
ควรเน้นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้เด็กกล้าแสดงออก
ให้เด็กรู้จักคำ�ศัพท์พื้นฐานและประโยคสนทนาง่ายๆ และ
นักศึกษาฝึกสอนควรมีการใช้ภาษาอังกฤษกับเด็กปฐมวัย
ให้มากขึ้น

การอภิปรายผล

1. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของนักศึกษาฝึกสอน
โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก คือ ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปญ
ั ญา ด้านการเตรียมความพร้อม
เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน และด้านร่างกาย สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ราตรี อิงมั่น (2556) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้
ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนพันธะ
วัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการบริการ ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารและด้าน
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อาคารสถานที่สภาพแวดล้อม
จากผลการวิจัยที่พบว่า ด้านอารมณ์-จิตใจ มี
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด อาจกล่าวได้ว่า นักศึกษา
ฝึกสอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับ
วัยและพัฒนาการของเด็กโดยผ่านการเล่น ให้เด็กได้เรียน
รู้อย่างมีความสุขและจัดสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม
ไม่มีความเครียดหรือความกดดันทางอารมณ์-จิตใจ เพราะ
ความเครียดจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางการคิดและการเรียนรู้ของ
เด็ก บรรยากาศการเรียนรูท้ ไี่ ม่มคี วามสุข สารเคมีทรี่ า่ งกาย
ปล่อยออกมาจะไปเปลี่ยนโครงสร้างทางสมองทำ�ให้เกิด
การสร้างฮอร์โมนทีเ่ กีย่ วกับความเครียด เรียกว่า คอร์ตโิ ซล
(Cortisol) ซึ่งจะเป็นตัวทำ�ลายส่วนคอร์เท็กซ์หรือพื้นผิว
สมองทีท่ �ำ หน้าทีเ่ กีย่ วกับความคิดความฉลาด กับสมองส่วน
ฮิปโปแคมปัสหรือสมองส่วนทีท่ �ำ หน้าทีเ่ กีย่ วกับอารมณ์และ
ความจำ� ถ้าเด็กเกิดความเครียดจะทำ�ให้สมองส่วนเหล่านี้
เล็กลงทำ�ให้ความสามารถในการเรียนรู้ลดลงไปด้วย
2. กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ของ
นักศึกษาฝึกสอน โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระประดิษฐ์ สุทธิญาโณ
(วิเศษ วงษา) (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้
ปกครองทีม่ ตี อ่ การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอัมพวัน
ศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนด้านค่าใช้จา่ ย ด้านการ
จัดบริการนักเรียน และด้านการให้ข่าวสารข้อมูล พบว่า ผู้
ปกครองทีม่ เี พศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ปฐมวัยไม่แตกต่างกัน
ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากผู้ ป กครองที่ ต อบ
แบบสอบถามทั้งหญิงและชาย ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่
อาศัยอยู่บริเวณที่โรงเรียนก่อตั้งมานาน ได้รับทราบแนว
นโยบายและแนวทางการจัดประสบการณ์ สำ�หรับเด็ก
ปฐมวัยมาโดยตลอดและโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ผปู้ กครอง
เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยทัง้ หญิงและชาย
ดังนัน้ ผูป้ กครองทัง้ เพศหญิงและชายจึงมีบทบาท
ไม่แตกต่างกันในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุก ๆ ด้าน
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ใ นพื้ น ที่ ร อยต่ อ ของ
พัฒนาการ ((Zone of Proximal Development) ของ
ไวก็อตสกี้ (Lev Semennovich Vygotsky) (Vygotsky,
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1978 : 86) ที่กล่าวว่า พื้นที่รอยต่อของพัฒนาการ คือ
บริเวณทีเ่ ด็กกำ�ลังจะเข้าใจในบางสิง่ บางอย่าง ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ในการอบรมเลีย้ งดูเด็ก ควรเชือ่ ว่า เด็กมีความสามารถทีจ่ ะ
แก้ปญ
ั หาทีเ่ กินกว่าระดับพัฒนาการทางสติปญ
ั ญาของเขาที่
จะทำ�ได้ หากเขาได้รบั การแนะนำ�ช่วยเหลือถูกกระตุน้ หรือ
ชักจูงโดยใครบางคนที่มีสติปัญญาดีกว่า บุคคลเหล่านี้อาจ
เป็นเพือ่ นทีม่ คี วามสามารถ พ่อ แม่ ครู หรือใครก็ได้ทมี่ คี วาม
เชีย่ วชาญ ไวก็อตสกี้ เปรียบเทียบความช่วยเหลือดังกล่าวว่า
เป็นเสมือน “นั่งร้าน” (Scaffold) ที่ทำ�หน้าที่ในการเสริม
ต่อการเรียนรู้นั่นเอง ดังนั้น ผู้ปกครองทั้งหญิงและชายจึง
ไม่มีความแตกต่างกันในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
3. กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึง
พอใจ ต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของนักศึกษาฝึกสอน โดยภาพรวมไม่พบความแตกต่าง แต่
ความแตกต่างที่ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีความพึง
พอใจว่าต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ของนักศึกษาฝึกสอนมากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้าง
อาจกล่าวได้ว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการมีการจัด
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กปฐมวัยมากกว่า
ผูป้ กครองทีม่ อี าชีพรับจ้าง ซึง่ สอดคล้องกับ ซองและแฮลที
(Song and Hatti, 1984 : 1262-1281) ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะทางจิตวิทยาในครอบครัวว่า สภาพแวดล้อมมี
ความสำ�คัญและมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กมาก อาจ
กล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวมีส่วนสำ�คัญอย่าง
มากต่อการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยในการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง
ใกล้ชิด ผู้ปกครองที่มีเวลาเอาใจใส่ให้ความรักกำ�ลังใจและ
ครอบครัวที่อบอุ่น จะทำ�ให้เด็กปฐมวัยประสบความสำ�เร็จ
และสามารถปรับตัวอยูใ่ นสังคมปัจจุบนั และอนาคตได้อย่าง
มีความสุข
ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการอาจมีการปรับ
ตัวและมีแนวโน้มที่จะเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ความรู้และความคาดหวังมากกว่าผู้ปกครองที่มี
อาชีพรับจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับ วิชชุลดา งามปลอด (2540)
ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการ
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จัดการศึกษาโรงเรียนปฐมวัยเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พบว่า ผู้ปกครองมีความคาดหวังด้านการจัดประสบการณ์
และกิจกรรมการเรียนการสอนคาดหวังให้เน้นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อการเรียนต่อในระดับประถมศึกษา โดย
เสริมให้กล้าแสดงออกและมีทักษะในการติดต่อกับผู้อื่น
การให้การบ้านควรให้ทกุ วันเป็นการคิดตัวเลข คิดพยัญชนะ
เสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เน้นคุณภาพ
และความขยันหมั่นเพียรไปด้วยกัน

บทสรุป

กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ป็ น ผู้ ป กครองเด็ ก ปฐมวั ย ใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของนักศึกษาฝึกสอน
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้าน
อารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และด้านร่างกายตาม
ลำ�ดับ ผู้ปกครองที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน แต่พบความแตกต่างที่ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน พบว่า ผู้ปกครองที่มีอาชีพรับราชการมี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าผู้ปกครองที่มีอาชีพรับจ้าง

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนหรือสถาน
ศึกษาปฐมวัย ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะการส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ด้าน
การสื่อสารในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้เหมาะสมกับ
วัยและพัฒนาการเด็ก
2. ควรมีการส่งเสริมให้นกั ศึกษาฝึกสอนได้ฝกึ ฝน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพือ่ การสือ่ สารให้มากขึน้ ร่วมกับ
อาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ในด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียน หรือคำ�ศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำ�วันง่าย ๆ
เพื่อเป็นตัวแบบที่ดีในการเรียนรู้ภาษาที่สองสำ�หรับเด็ก
ปฐมวัย ควรมีการบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำ�วันเข้าไปในหลักสูตรและการจัดประสบการณ์
ให้กับเด็กปฐมวัยมากขึ้น
3. นักศึกษาฝึกสอน ควรมีการจัดกิจกรรมที่ส่ง
เสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายเด็กปฐมวัยให้มากขึ้นกว่า
เดิม เช่น การละเล่นกลางแจ้ง การส่งเสริมการออกกำ�ลัง
กายอย่างสมํ่าเสมอ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 5 ปีการ
ศึกษา 2559 ที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 83 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ซึ่งนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตารางประกอบการอธิบาย ผลการวิจัยพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำ�นวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอาจารย์
ผู้สอน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาระดับความพึงพอใจมาก คือ ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้าน
หลักสูตร ด้านการวัดประเมินผล และด้านการจัดการเรียนการสอน ตามลำ�ดับ
คำ�สำ�คัญ : ความพึงพอใจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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Abstract

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

บทนำ�

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเปิดสอนนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) รุ่นแรกในปีการศึกษา
2525 ต่อมาในปีการศึกษา 2528 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) วิชาเอกการอนุบาลศึกษาเป็น
ครั้งแรก โดยเปิดสอนตามหลักสูตรของสภาการฝึกหัดครู
และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2543
(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย) ตามลำ�ดับ และในปีการศึกษา
2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเป็นครั้งแรก โดยจัดการศึกษา
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ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏ หลักสูตร
ใหม่ พุทธศักราช 2546 (โครงสร้างของหลักสูตรประกอบ
ด้วยกลุ่มชุดวิชา จำ�นวน 4 กลุ่ม มีชุดวิชารวมทั้งสิ้นไม่น้อย
กว่า 35 ชุด) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) หลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
การจัดการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ถึงปีการศึกษา
2558 จั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต (5
ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554) โดยผลิตบัณฑิตภายใต้ปรัชญา คือ ผลิตครูดี มี
ความรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ และมีศรัทธาในวิชาชีพ
ครูปฐมวัย บัณฑิตที่สำ�เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะ
ต้ อ งมี คุณ ลั ก ษณะและคุ ณ สมบั ติ ข องบั ณ ฑิ ต คื อ 1) มี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามปรัชญาของหลักสูตร 2) มีความรู้ ความ
เข้ า ใจในศาสตร์ ข องการศึ ก ษาปฐมวั ย และมี ทั ก ษะใน
วิชาชีพสามารถนำ�ความรู้ไปจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้เต็มศักยภาพ รวมทั้งการทำ�งานร่วมกับผู้เรียน ผู้
ปกครอง ผู้ร่วมงานทุกกลุ่มและชุมชนได้เป็นอย่างดี และมี
ประสิทธิภาพ 3) ใฝ่หาความรู้ ความจริง พัฒนาตนเองและ
ชุมชน เพื่อสร้างภูมิปัญญาไทย มีความศรัทธาในความเป็น
ครูปฐมวัย ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณของวิชาชีพ และทักษะทาง
สังคมเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิด
ชอบเพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 4) รู้จักคิดวิเคราะห์ แก้
ปัญหา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
5) มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประยุกต์ใช้ทฤษฎี นวัตกรรม
เทคโนโลยี และหลักการศึกษาปฐมวัยไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านใน
หน้าทีค่ รูปฐมวัย ดังนัน้ ในการพัฒนาผลการเรียนรูน้ นั้ จึงได้
เน้นมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 6) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ รวมตลอด
หลักสูตรมีจำ�นวน 166 หน่วยกิต
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การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนมีการประชุม
เตรี ย มความพร้ อ ม มอบหมายหน้ า ที่ ใ นการจั ด ทำ � ราย
ละเอียดรายวิชา การรายงานผลรายวิชา และการประเมิน
หลักสูตรตามกำ�หนดเวลา มีการประเมินกลยุทธ์การสอน
การประเมินหลักสูตรโดยภาพรวม การประเมินผลการ
ดำ�เนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร การทบทวนผลการ
ประเมิน และวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
การสอน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กำ�หนดให้ทุก
หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนั สมัย และการปรับปรุง
ดัชนีดา้ นมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่าง
น้อย 3 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อ
เนื่องทุก 5 ปี ซึ่งการประเมินหลักสูตรจะเป็นการพิจารณา
เปรียบเทียบและตัดสินเกีย่ วกับองค์ประกอบต่างๆ ในระบบ
หลักสูตรว่า มีความสัมพันธ์กันอย่างไร มีความสอดคล้อง
ระหว่างมาตรฐาน ความมุ่งหวัง และการปฏิบัติจริงเพียง
ใด หลักสูตรนัน้ มีประสิทธิภาพเพียงใด มีผลกระทบอย่างไร
ทั้งนี้เพื่อจะนำ�ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงหลักสูตรได้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์
ผู้สอน การจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผล และ
ด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จากการสำ�รวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่มีต่อหลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) พบ
ว่า นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชัน้ ปี 5 ปีการศึกษา
2558 มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (วราลี
โกศัย และคณะ, 2558 : 51-52) และผลการประเมินประกัน
คุณภาพหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่สำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษากำ�หนดในรอบปีการศึกษา 2558
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมีคะแนนเฉลี่ย 3.48
(คณาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย, 2559 : 59)
ดังนั้น คณะผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5
ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ ที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) เพื่อ
นำ�ผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมมีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสังคม และทัน
สมัยในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาสาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีต่อหลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ปีการ
ศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จำ�นวน 83 คน กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้มาแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่
5 ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน คือ 1) สถานภาพผูต้ อบ
แบบสอบถาม 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผู้ วิ จั ย และคณะได้ นำ � แบบสอบถามความพึ ง
พอใจของนั ก ศึ ก ษาเสนอต่ อ ผู้ เชี่ ย วชาญ เพื่ อ พิ จ ารณา
ตรวจแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมตลอดจนวิเคราะห์
ความเที่ยงตรงในด้านเนื้อหา (Content Validity) ความ
เข้าใจและการใช้ภาษา ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ระหว่าง 0.80 - 1.00 และดำ�เนินการศึกษาคัดเลือกแต่
เฉพาะข้อความที่ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าใช้ได้เท่านั้น
มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่ แล้วเสนอเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าร้อยละ
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ผลการวิจัย
วิจัย ดังนี้

ผลการวิจยั สามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การ

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นเพศ
หญิง จำ�นวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นนักศึกษา
ชั้นปีที่ 5 หมู่ 1 จำ�นวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 และ
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หมู่ 2 จำ�นวน 42 คน คิดเป็นร้อย

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

ละ 50.60 รวมนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หมู่ 1 และหมู่ 2 จำ�นวน
83 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2554) ปรากฏผลดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรฯ
แปลความ
S.D.
ด้านหลักสูตร
4.41
0.39
มาก
ด้านอาจารย์ผู้สอน
4.67
0.38
มากที่สุด
ด้านการจัดการเรียนการสอน
4.25
0.42
มาก
ด้านการวัดประเมินผล
4.26
0.55
มาก
ด้านการพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน
4.41
0.45
มาก
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ หลักสูตร โดยภาพรวมทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด
ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67,
S.D. = 0.38) รองลงมาได้แก่ ด้านการพัฒนาผลการเรียน
รู้ของผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจมาก ( = 4.41, S.D. =
0.45) ด้านหลักสูตร ( = 4.41, S.D. = 0.39) ด้านการวัด
ประเมินผล ( = 4.26, S.D. = 0.55) และด้านการจัดการ
เรียนการสอน ( = 4.25, S.D. = 0.42) ตามลำ�ดับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเพิ่มเติม ได้สรุปผล
และนำ�เสนอรายละเอียด ดังนี้ 1) ต้องการให้ทางสาขาวิชา
พิจารณารูปแบบการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ให้เป็น
รูปแบบเดียวกัน 2) มีงบประมาณเล็กน้อยให้นักศึกษาเพื่อ
จัดสื่อในการสอน 3) ควรเขียนแผนน้อยลง เน้นในเรื่อง
คุณภาพจะได้มีเวลาคิดและจัดประสบการณ์ดีๆ ให้กับเด็ก
4) หลักสูตรมีความชัดเจนเหมาะสมกับผู้เรียน แต่ควรเพิ่ม
อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อผู้เรียน เช่น เทคโนโลยีในการเรียนรู้

ต่างๆ 5) หลักสูตรมีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาผลการเรียนรู้ 6) หลักสูตรการสอนเป็นหลักสูตรที่ดี
และอยากให้มกี ารพัฒนาต่อๆ ไป 7) ควรให้นกั ศึกษาทำ�สือ่
การสอนหลากหลายรูปแบบ 8) จัดให้มหี อ้ งเรียนจำ�ลองห้อง
อนุบาลมีมมุ ต่างๆ และสือ่ การเรียนการสอนครบ 9) จัดการ
เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

อภิปรายผล

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว สามารถนำ�ผลนั้น
มาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้
จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ความพึ ง พอใจของ
นักศึกษาต่อหลักสูตร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อ
เนื่อง มีการประเมินผลหลักสูตรทุกปี โดยยึดแนวทางตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตาม
มาตรฐานคุรุสภา หลักสูตรมีลักษณะเชิงรุกที่มีศักยภาพใน

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

การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ให้มีความสามารถในการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และ
สามารถนำ�ความรู้ไปพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป
การจัดการเรียนการสอนมีการวางแผนการสอนอย่างเป็น
ระบบ มีการกำ�หนดจุดมุ่งหมายในการสอนอย่างชัดเจน
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงมีวิธีการสอนที่หลาก
หลาย นักศึกษาเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ มีการจัดสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการศึกษาของ วิไลวรรณ
ศิริเมฆา และคณะ (2550 : บทคัดย่อ) ที่สำ�รวจความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอน สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ซึ่งมีความพึงพอใจระดับมาก และการศึกษาของ ว
ราลี โกศัย และคณะ (2558 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาสำ�รวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2558 ที่
มีตอ่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ความพึงพอใจโดย
ภาพรวมระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
อาจารย์ผู้สอน มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ด้านผลการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน ด้านหลักสูตร ด้านการวัดประเมินผล ด้าน
การจัดการเรียนการสอน ความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจของหลักสูตร ทั้ง 5 ด้าน พบว่า
ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการพัฒนาผลการเรียน
ของผูเ้ รียน ด้านการวัดประเมินผล และด้านการจัดการเรียน
การสอน ทั้งนี้เนื่องจาก 1) อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย ทุกคนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ ด้านการ
ศึกษาปฐมวัยโดยตรง ทำ�ให้สามารถออกแบบการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถ่ายทอดประสบการณ์ ตอบ
ข้อซักถาม ปัญหาของนักศึกษาได้ดี อาจารย์ผสู้ อนให้ความ
เอาใจใส่ดูแล และให้คำ�แนะนำ�ติดตามปัญหาของนักศึกษา
อย่างต่อเนือ่ ง 2) ด้านหลักสูตร หลักสูตรมีการปรับปรุงและ
พัฒนาให้มีคุณภาพและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน จัดการศึกษาสอดคล้อง
กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร กำ�หนดแผนการ
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ศึกษาตลอดหลักสูตรที่ชัดเจน มีปฏิทินการศึกษา โดย
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรได้ดำ�เนินการอย่างเป็นระบบ
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยวิ ช าการ คณะ
ครุศาสตร์ และฝ่ายหลักสูตร สำ�นักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 3) ด้านการพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียน
ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิด
ชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ และด้านการจัดการเรียนรู้ สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัย มีทิศทางที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิต
ให้มคี ณ
ุ ภาพเป็นทีย่ อมรับของสังคม โดยยึดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานคุรสุ ภา จึงส่ง
ผลให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามผลการเรียน
รู้ที่กำ�หนด 4) ด้านการวัดประเมินผล มีการวัดประเมิน
ผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการ
สอนของรายวิชา มีการประเมินผลที่โปร่งใส ตรงตามเวลา
เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่กำ�หนดไว้ล่วง
หน้า โดยอาจารย์ผู้สอนจะวางแผนการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชาอย่างเป็นระบบ การวัดประเมินผลยึดตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา ดำ�เนินการตามประกาศ
เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ และ 5) ด้านการจัดการเรียนการสอน
มีการจัดการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับลักษณะวิชาและ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ ใช้วิธีการสอนที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทางวิชาชีพ และศาสตร์
ทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ ใช้สอื่ ประกอบการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน ห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้
มีระบบบริการสารสนเทศห้องสมุด โดยอาจารย์ผู้สอน
ได้ มี ก ารประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับการศึกษาของ วิไลวรรณ ศิริเมฆา
และคณะ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำ�การวิจัย เรื่อง การ
ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ กระบวนการ
เรียนการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา
มีความพึงพอใจ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน อยูใ่ นระดับ
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มาก ( = 3.92, S.D. = 0.49) และสอดคล้องกับวราลี โกศัย
และคณะ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ทำ�การวิจัย เรื่อง ความพึง
พอใจของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 5 มีตอ่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2554) พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจด้านการจัดการเรียน
การสอน อยู่ในระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.53) เช่นกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยควรพิจารณาข้อมูล
ความพึงพอใจในแต่ละด้านเป็นรายข้อ แล้วนำ�ผลมาพัฒนา
ปรับปรุงการดำ�เนินการหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
ควรศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาสาขา
วิ ช าการศึ ก ษาปฐมวั ย คณะครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มีต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำ�ผลมาปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21 และประชาคมอาเซียน
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บทคัดย่อ

บทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพ่อค้า แม่ค้า เจ้าหน้าที่เทศบาล
ตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร และศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ สัมภาษณ์เจาะ
ลึก สนทนากลุ่ม การจัดเวทีวิเคราะห์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับปัญหาอุปสรรค์การเรียนภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลและประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บล
หนองกี่ มีกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด 77 คน พบว่า ส่วนใหญ่มคี วามกลัวและกังวลในการสือ่ สารภาษาอังกฤษ เนือ่ งจากไม่สามารถ
เข้าใจในสิ่งที่ตนเองพูด กลัวว่าตนเองจะพูดผิด กลัวใช้ไวยากรณ์ผิด ทำ�ให้ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ไม่กล้าแสดงออก แปล
ความหมายไม่ได้จึงไม่สามารถสื่อสารเบื้องต้นกับชาวต่างชาติได้ การพัฒนาภาษาอังกฤษจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
ทักษะให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทักษะการ
เรียนรู้ไปพร้อมกัน จากการใช้เทคนิคการฟังพูดอ่านเขียนทำ�ให้ประชาชนในเขตเทศบาลอำ�เภอหนองกี่สามารถใช้ภาษา
อังกฤษเพือ่ การสือ่ สารได้ในระดับพืน้ ฐานและกล้าทีจ่ ะเรียนรูจ้ นนำ�ไปสูก่ ารสือ่ สารภาษาอังกฤษในชีวติ ประวันได้ ตลอดจน
พัฒนาภาษาอังกฤษให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป เนื่องจากเทศบาลตำ�บลหนองกี่มีเส้นทางเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญ เช่น
ปราสาทเขาพนมรุง้ ปราสาทเมืองตาํ่ ตลอดจนเป็นเส้นทางเชือ่ มโยงเข้าสูจ่ งั หวัดนครราชสีมา จึงทำ�ให้ พ่อค้า แม่คา้ เจ้าหน้าที่
เทศบาลและประชาชนทั่วไป ต้องเตรียมความพร้อมในการปรับตัวด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น เพื่อเป็นการติดต่อข้อมูล
ข่าวสารหรือช่วยเหลือชาวต่างชาติท่ีเข้ามาท่องเที่ยว ตลอดจนติดต่อข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ ในพื้นที่ตำ�บล
หนองกี่อีกด้วย
คำ�สำ�คัญ : พัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ พ่อค้าแม่ค้า
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Abstract

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

สังคมปัจจุบันที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีช่วยให้การ
ติดต่อสือ่ สารเร็วขึน้ ทำ�ให้ประเทศต่างๆทัว่ โลกมีการติดต่อ
สื่อสารกันมากขึ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการดำ�รงชีวติ ของมนุษย์ในปัจจุบนั
ภาษามีบทบาทสำ�คัญในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจกันและกัน และเป็นเครื่องมือในการพิจารณา ข้อมูล
ข่าวสารและวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่ง
ข้อมูลข่าวสาร วัฒนธรรมต่างๆ ที่แพร่เข้ามานั้น ส่วนใหญ่
เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงส่งผลให้ระบบการศึกษาไทย
ต้องมีการพัฒนาความรูค้ วามสามารถทางภาษาอังกฤษของ
คนไทยให้อยู่ในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารกันเป็นภาษา
อังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งถือเป็นอีกหนทางหนึ่ง
ทีจ่ ะสามารถถ่ายทอด วัฒนธรรมทีด่ ขี องไทยไปสูส่ งั คมต่างๆ
ทั่วโลก (จารุวรรณ บุตรเคน, 2552 : 11)
ข้อมูลยังปรากฏว่า มีประเทศทั่วโลกมากกว่า
90 ประเทศ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการ หรือ
กึ่ ง ราชการ โดยเฉพาะกลุ่ ม ประเทศในทวี ป ยุ โรปจะ
ใช้ ภ าษาอั ง กฤษติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งกั น โดยตรง บาง
ประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง มีประเทศสวีเดน
เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ และเดนมาร์ก ยังมีข้อมูลสถิติร้อย
ละ 98 ของนักวิจยั ด้านฟิสกิ ส์และเคมีเลือกใช้ภาษาอังกฤษ
ในการเขียนข้อมูลเพือ่ ให้ผสู้ นใจเข้าถึงได้งา่ ย ในปัจจุบนั ยังมี
ประชาชนทั่วโลกประมาณ 500-1,000 ล้านคน ที่สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ยัง
คาดการณ์กันว่าในอีก 15-20 ปีข้างหน้า ภาษาอังกฤษจะ
ถูกใช้เป็นภาษาหลักในสถานประกอบการทั่วโลก และใช้
เป็นทักษะพื้นฐานทางภาษาการเรียนรู้ในห้องเรียนทั่วโลก
ไม่ต่างจากทักษะการศึกษาทางคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต (อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ, 2555 : 21)
วิธกี ารเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยทัว่ ไปและ
ในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วมีผู้สอนเป็นศูนย์กลางกล่าว
คือผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญกว่าผู้เรียน ผู้สอนเป็นผู้ให้
ข้อมูลผู้เรียนเป็นผู้รับข้อมูลและทำ�ตามคำ�สั่ง จึงกล่าวได้
ว่าการเรียนในลักษณะนี้จะทำ�ให้ผู้เรียนขาดทักษะในการ
ทำ�งานร่วมกัน ช่วยเหลือกันรับผิดชอบร่วมกัน ไม่มีความ
คิดริเริ่มสานต่อและพัฒนาเพื่อให้งานบรรลุผล ไม่รู้จักวิธี
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แก้ปัญหา ซึ่งทักษะต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องใช้
ในชีวติ จริง ด้วยเหตุดงั กล่าวการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในช่วงระยะหลังนี้จึงสนใจแนวคิดการเรียนการรู้แบบร่วม
งาน (Collaborative Learning) ซึ่งพัฒนามาจากปรัชญา
ของการสร้างความรู้ โดยกระบวนการทางสังคม (Social
Constructivism) (พูลสุข รัตโนทยานนท์, 2553 : 68)
แนวโน้มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช่วงทศวรรษที่
ผ่านมานั้นมุ่งให้ความสำ�คัญกับวิธีการสอนต่างๆ ที่เชื่อว่า
จะทำ�ให้ผู้เรียนประสมความสำ�เร็จในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสอนจึงให้ความ
สำ�คัญกับการอสอนภาษาอังกฤษทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
(Student-based Instruction)
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพิจารณา
เห็นความสำ�คัญการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารให้กับประชาชนในพื้นที่ตำ�บลหนองกี่ เนื่องจาก
ตำ�บลหนองกี่ มีสภาพคมนาคมที่เหมาะแก่การพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การขนส่ง การท่องเที่ยว และที่สำ�คัญมี
เส้นทางเชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชา จึงถือได้ว่าเป็นเขต
พื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับประเทศ ปัจจุบันมีจำ�นวนนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวปราสาทเขาพนมรุ้ง
ปราสาทเมืองตํา่ และแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ คือ สนามฟุตบอล
ไอโมบายและสนามแข่งรถ อำ�เภอหนองกี่เป็นเส้นทางผ่าน
เชือ่ มต่อแหล่งท่องเทีย่ วของจังหวัดบุรรี มั ย์ ในขณะเดียวกัน
ยังเป็นท้องถิน่ ทีม่ ชี อื่ เสียงทางด้านมวยไทย ผ้าไหม สิง่ สำ�คัญ
อีกอย่าง อาหารดีโดยเฉพาะไก่ย่างหนองกี่ เป็นที่รู้จักของ
ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมานานนับยี่สิบปี โดยมีคำ�ขวัญ
ประจำ�อำ�เภอว่า “ถิน่ มวยดัง ไก่ยา่ งรสดี มากมีผา้ ไหม หลาก
หลายวัฒนธรรม” ดังนัน้ นโยบายของเทศบาลตำ�บลหนองกี่
กับการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของประชาชน
จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ต่อความต้องการเปลีย่ นแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในเทศบาลตำ�บลหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์ และจำ�เป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาความรู้
ภาษาอังกฤษให้ประชาชนเพื่อรองรับการเปิดประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นี้ ผู้ศึกษาจึงทำ�การวิจัยเรื่อง
“ความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
พ่อค้า แม่คา้ เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอหนองกี่
จังหวัดบุรรี มั ย์” เพือ่ ให้เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะการ

สือ่ สารภาษาอังกฤษของประชาชนในเทศบาลตำ�บลหนองกี่
ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยเน้นการ
เรียนรู้ตามหลักทฤษฎีการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษให้
สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ผลจริง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาปัญหาการพัฒนาหลักสูตรภาษา
อั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารแก่ ป ระชาชนในเทศบาลตำ � บล
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของประชาชนในเทศบาลตำ�บลหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีการวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้ใช้กระบวนการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) ทั้งนี้
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวมรวบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เป็นหลักและใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ
เสริม โดยได้ทำ�การศึกษาครอบคลุมตามประเด็นเกี่ยวกับ
บริบทชุมชน เช่น สภาพทั่วไปของเทศบาลตำ�บลหนองกี่
เส้นทางคมนาคม สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ทักษะการสือ่ สารภาษา
อังกฤษ เพื่อนำ�มาศึกษาพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
พร้อมทั้งจัดหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. พ่อค้า แม่ค้า
จำ�นวน 50 คน
2. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำ�บลหนองกี่ จำ�นวน 20 คน
3. ประชาชนที่สนใจ
จำ�นวน 7 คน
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทำ�การรวบรวมจาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ (Key Informants) จำ�นวน 20 คนทีเ่ ลือก
มาจาก 3 กลุม่ เป้าหมาย ได้แก่ ผูน้ �ำ ชุมชน ผูบ้ ริหารเทศบาล
ตำ�บลหนองกี่ พ่อค้าแม่คา้ เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลตำ�บลหนองกี่
และประชาชนทีส่ นใจ ในเทศบาลตำ�บลหนองกี่ โดยทำ�การ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) กับผู้ที่สามารถ
สื่อสารและให้เหตุผลได้ดี อีกทั้งยังเต็มใจให้ข้อมูลสำ�คัญ
ทั้งนี้ได้กำ�หนดเงื่อนไขว่าผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญทุกคนต้องอยู่

234 รมยสาร
อาศัยในตำ�บลหนองกีม่ าแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปีขึ้นไป เพื่อ
ให้ได้ผู้ท่ีรับรู้ความเป็นไปและทราบเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น
ในชุมชนได้อย่างดี นอกจากนี้ยังใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
การเลือกแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) เก็บ
ข้อมูลผูท้ เี่ ข้ามาเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจยั พัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จำ�นวน 77 คน

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในครั้งนี้ คณะผู้ศึกษา
ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลักโดยศึกษาจากการสัมภาษณ์
เจาะลึกรายบุคคล การสนทนากลุม่ การจัดเวทีและการเดิน
สำ�รวจ และเชิงปริมาณเสริม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการ
ศึกษาครัง้ นีไ้ ด้เก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิ ภูมมิ าจากแหล่งต่างๆ
ดังนี้
		 1.1 ข้อมูลเอกสารทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คณะผู้ศึกษาได้ค้นคว้าจากตำ�รา
เอกสาร บทความ ผลงานวิจัย และรายงานที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
ประชาชน นอกจากนี้ยังได้ศึกษาทักษะการสื่อการ ความ
ต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษของประชาชน นอกจาก
ได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการแล้ว ยังได้ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารทางการพัฒนาทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ และ
หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำ�หรับประชาชน
จากวารสารต่างๆ เป็นต้น
		 1.2 ข้อมูลจากสื่อต่างๆ เมื่อศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารแล้ว เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจในประเด็นทีศ่ กึ ษาอย่าง
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อันจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานภาคสนามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาได้พยายามหาความรู้เพิ่มเติม
จากรายการโทรทัศน์ สือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกต่างๆ
เช่น เว็บไซต์ VDO/DVD เป็นต้น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ทางการพัฒนาทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษ และหลักสูตร
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำ�หรับประชาชน
2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) การเก็บรวม
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รวมข้อมูลปฐมภูมใิ นการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ แนวคำ�ถาม การ
บันทึกข้อมูลและแบบสอบถามดังนี้
		 2.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ดำ�เนินการ
โดยการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญ โดยใช้แนวสัมภาษณ์เก็บ
รวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการอ่าน การฟัง การพูด การ
เขียน ตลอดจนการผสมคำ�ศัพท์ การสะกดคำ� การแปลความ
หมายของคำ�ศัพท์ พร้อมทั้งทักษะการสื่อสารสนทนาพูด
คุยกับชาวต่างชาติ เป็นต้น เพื่อประเมินความสามารถของ
ผู้เรียน และค้นหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้นำ�ชุมชน พ่อค้าแม่ค้า เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชน
ที่สนใจ
		 2.2 การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การเก็บรวม
รวมข้อมูลเกี่ยวกับการผสมคำ�ศัพท์ การสะกดคำ� การแปล
ความหมายของคำ�ศัพท์ พร้อมทัง้ ทักษะการสือ่ สารสนทนา
พูดคุยกับชาวต่างชาติ เป็นต้น โดยผู้ศึกษาเป็นผู้บันทึก
ข้อมูลด้วยตนเอง
		 2.3 การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ในอีก
รูปแบบหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลจากการสนทนา กับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยใช้เทคนิคการ
ระดมความคิด โดยใช้แนวสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับศึกษา
ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ด้าน
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ตลอดจนศึกษาความ
ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของประชาชน
เช่น การผสมคำ�ศัพท์ การสะกดคำ� การแปลความหมาย
ของคำ�ศัพท์ พร้อมทั้งทักษะการสื่อสารสนทนาพูดคุยกับ
ชาวต่างชาติ เป็นต้น
		 2.4 การจัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา
เพื่ อ แนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สือ่ สารแก่ประชาชนในเทศบาลตำ�บลหนองกี่ จังหวัดบุรรี มั ย์
ผู้ศึกษาได้เชิญเปิดเวทีรับอาสาสมัครบุคคลที่สนใจ เข้า
ร่วมโครงการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สำ�หรับประชาชนในเทศบาลตำ�บลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
		 2.5 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม คณะผู้ศึกษา
ได้ท�ำ การการสังเกตร่วมกับพ่อค้า แม่คา้ เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล
และประชาชนที่สนใจ โดยผู้ศึกษาได้สังเกตผู้เข้าร่วมจาก
การสนทนา การพูด ลักษณะท่าทาง หรือพฤติกรรมของ
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ผูเ้ ข้าร่วมการสนทนาว่ามีสว่ นร่วมมากน้อยเพียงใด ซึง่ มีการ
ทำ�กิจกรรมร่วมกันเพือ่ ให้เกิดความคุน้ เคยกับกลุม่ เป้าหมาย
จะทำ�ให้คณะผูศ้ กึ ษาเห็นภาพรวมของเหตุการณ์ตา่ งๆ อย่าง
เป็นธรรมชาติมากที่สุด และทำ�ให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
ผลการศึกษา
1. ปัญหาและความต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของประชาชนในเทศบาลตำ�บลหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์
จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั ญ หา
อุปสรรคการเรียนภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่เทศบาลและ
ประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลหนองกี่ มีกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 77 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีความกลัวและกังวลใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ เนื่องจาก ทุกคนกลัวว่าคู่สนทนา
จะไม่สามารถเข้าใจในสิง่ ทีต่ นเองพูด กลัวว่าตนเองจะพูดผิด
กลัวใช้ไวยากรณ์ผิด ทำ�ให้ไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ ไม่กล้า
แสดงออก เนือ่ งจากมีปญ
ั หาในการสือ่ สารภาษาอังกฤษ เช่น
ไม่มคี �ำ ศัพท์ แปลความหมายไม่ได้จงึ ไม่สามารถสือ่ สารเบือ้ ง
ต้นกับชาวต่างชาติได้ การพัฒนาภาษาอังกฤษจำ�เป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องพัฒนาทักษะให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือการ
พูด ฟัง อ่าน เขียน ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญที่จะให้ประชาชนใน
เทศบาลหนองกีเ่ กิดทักษะการเรียนรูไ้ ปพร้อมกัน และการที่
ประชาชนไม่เข้าใจคำ�ศัพท์ไม่รคู้ วามหมายและทีส่ �ำ คัญขาด
การสนทนากับชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการที่
ขาดความเชือ่ มัน่ และความไม่กล้าสนทนาพูดคุยกับชาวต่าง
ชาติกลายเป็นข้อจำ�กัดในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของเจ้าหน้าที่เทศบาล พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนใน
เทศบาลตำ�บลหนองกี่ สำ�หรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ
เป็นปัญหาหลักที่จะต้องพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้เข้าใจ
และสามารถเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดยี งิ่ ขึน้
เนือ่ งจากเทศบาลตำ�บลหนองกีม่ เี ส้นทางเชือ่ มโยงกับแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีส่ �ำ คัญ เช่น ปราสาทเขาพนมรุง้ ปราสาทเมืองตาํ่
ตลอดจนเป็นเส้นทางเชือ่ มโยงเข้าสูจ่ งั หวัดนครราชสีมา จึง
ทำ�ให้ พ่อค้า แม่ค้า เจ้าหน้าที่เทศบาลและประชาชนทั่วไป
ต้องเตรียมความพร้อมในการปรับตัวด้านภาษาอังกฤษมาก
ขึน้ เพือ่ เป็นการติดต่อข้อมูลข่าวสารหรือช่วยเหลือชาวต่าง
ชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว ตลอดจนติดต่อข้อมูลข่าวสารจาก
หน่วยงานราชการ ในพืน้ ทีต่ �ำ บลหนองกี่ จากข้อมูลดังกล่าว
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ผู้วิจัยจึงจำ�แนกความแตกต่างของเจ้าหน้าที่เทศบาล และ
พ่อค้าแม่ค้าเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการพัฒนาภาษา
อังกฤษ
1.1 ปั ญ หาและความต้ อ งการพั ฒ นาภาษา
อังกฤษของเจ้าหน้าที่เทศบาล มีรายละเอียดดังนี้
		 1.1.1 ปัญหาด้านการพูดภาษาอังกฤษของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำ�บลหนองกี่ พบว่า ขาดความมั่นใจ
จากการฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ขาดความรู้
ความเข้าใจในหลักไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคภาษา
อังกฤษ ปัญหานี้ อาจเกิดจากปัจจัยเรื่องความไม่มั่นใจใน
ตนเองและการไม่ต่อเนื่องในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร จากการบอกเล่าของนายจำ�นอง ฉิมจารย์ ได้เล่าว่า
“การสนทนาพูดคุยภาษาอังกฤษ ถามว่า ทีเ่ รียนมาสามารถ
นำ�มาใช้ได้หรือไม่ ส่วนใหญ่ในการเรียนเรามักเน้นการเรียน
รู้จากหลักไวยากรณ์เป็นหลัก พอเจอชาวต่างชาติ จึงทำ�ให้
นึกถึงว่าจะพูดถูกต้องตามหลักหรือไม่ ฉะนัน้ ผมคิดว่า หาก
จะเรียนพัฒนาภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีและสามารถสือ่ สารได้
จำ�เป็นอย่างยิ่งต้องเริ่มต้นจากการหัดพูดในประโยคง่ายๆ
หรือประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันเสียก่อน เพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจและปูพื้นฐานให้เกิดความมั่นใจที่อยากจะ
สนทนากับชาวต่างชาติมากขึ้น เนื่องจากการพูดเป็นจุด
เริ่มต้นของการพัฒนาทุกภาษา เช่น ในวัยเด็กเราเริ่มต้น
จากการพูดคำ�สั้นๆก่อนและค่อยเรียนรู้จนเกิดการต่อเป็น
ประโยคสามารถสื่อได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เด็กก็อาศัยคำ�ศัพท์
จากพ่อแม่และญาติพนี่ อ้ งทีใ่ กล้ชดิ จนสามารถพูดได้ในทีส่ ดุ
ผมจึงคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่จะได้ผลดีจึงเริ่มต้นจา
การพูดเสียก่อนจึงนำ�มาสู่การเขียนตามมา” จากคำ�พูดดัง
กล่าวชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะด้านการพูดเป็นปัจจัยที่
สำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่สนทนาพูดคุย
กับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นกรณีคนไทยที่
มีสามีเป็นชาวต่างชาติเริ่มต้นจากการเรียนรู้คำ�ศัพท์ง่ายๆ
และสื่อสารเป็นประโยค
		 1.1.2 ปัญหาด้านการฟังภาษาอังกฤษของ
เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลตำ�บลหนองกี่ พบว่า ขาดประสบการณ์
ในการฟังภาษาอังกฤษ ปัญหานี้อาจเกิดจากปัจจัยหลาย
ด้านเช่น ความสนใจ ประสบการณ์ในการฟัง โอกาสในการ
เรียนรู้ ซึง่ สะท้อนให้เห็นว่า เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลตำ�บลหนองกี่
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เกิดความไม่เข้าใจ ฟังไม่ทัน หรืออาจแปลความหมายไม่ได้
ในสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการจะสื่อสาร ทำ�ให้เจ้าหน้าที่เทศบาล
ตำ�บลหนองกี่ไม่สามารถสื่อสารหรือตอบคำ�ถามได้อย่าง
สมบูรณ์ จากการบอกเล่าของนายจำ�นอง ฉิมจารย์ เล่าว่า
“ปัญหาการฟังพวกเรามีมาก เนื่องจาก โอกาสและเวลา
ในการฟังไม่ต่อเนื่อง เพราะว่า บางวันงานมาก หรือมีงาน
ออกพืน้ ที่ จึงทำ�ให้ความเข้าใจในการฟังเพือ่ จะสือ่ สารต่อไม่
สมบูรณ์” จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่
เทศบาลตำ�บลหนองกี่ มองเห็นความสำ�คัญในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร เพือ่ เพิม่ ศักยภาพให้กบั
ตนเองและองค์กรได้ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
		 1.1.3 ปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษของ
เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลหนองกี่ พบว่า ขาดประสบการณ์การอ่าน
วิธีการอ่าน เทคนิคการอ่าน รวมถึงโอกาสเข้าถึงสื่อต่างๆที่
เป็นภาษาอังกฤษ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร บทความทาง
วิชาการ หรือ นิตยสาร เป็นต้น ปัญหานี้อาจเกิดจากความ
สนใจในการอ่านไม่มากพอ สะท้อนให้เห็นว่าทักษะการ
อ่านต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้เดิม และความสนใจ
เฉพาะบุคคล จากการบอกเล่านายสุชาติ จุ้ยชุมแสง เล่าให้
ฟังว่า “ภาษาอังกฤษ อ่านได้พอสมควรแต่ปัญหาหลัก ๆ
คือ แปลไม่ค่อยได้ หรือแปลได้แต่ไม่ได้ใจความเพราะบาง
เนื้อหาเป็นสำ�นวนประโยคยาก แปลศัพท์ได้แต่ไม่เข้าใจ
ความหมาย และโอกาสอ่านก็น้อย เพราะส่วนมากทำ�งาน
ประจำ�” จากข้อมูลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่
เทศบาลตำ�บลหนองกี่ เห็นความสำ�คัญในการอ่าน เพราะ
การอ่านเป็นหัวใจในการเรียนรู้ สังคมการอ่านคือสังคมแห่ง
การเรียนรู้ การอ่านมากจะนำ�ไปสู่การพัฒนาในทุกๆด้าน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน
		 1.1.4 ปัญหาด้านการเขียนภาษาอังกฤษของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลหนองกี่ พบว่า ขาดความมั่นใจจากการ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประสบการณ์การเขียน
การสะกดคำ� โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ และสำ�นวนการ
ใช้ตามหลักภาษาและวัฒนธรรมทางด้านภาษา ปัญหานีอ้ าจ
เกิดจากความสนใจในการเขียนไม่มากพอ สะท้อนให้เห็นว่า
ทักษะการเขียนต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้เดิม และ
ความสนใจเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการฝึกเขียน
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เป็นประจำ�จะทำ�ให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน จากวิจัยของนาย
สุนิตย์ ยอดขันธ์ (2555) พบว่า การเขียน เป็นการสื่อความ
หมายหรือการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด เสนอแนวคิดของ
ผู้เขียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย โดยเรียงลำ�ดับความสำ�คัญอย่าง
มีขั้นตอน และสื่อความหมายออกมาเป็นตัวอักษรหรือ
สัญลักษณ์ ตลอดจนเป็นเรื่องราวได้ การเขียนอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยความสามารถในการสร้างประโยค การนำ�
ประโยคมาเรียบเรียงได้อย่างมีความหมาย เพื่อให้ผู้อ่านรับ
รู้และเข้าใจได้ตรงตามเจตนาของผู้เขียน ฉะนั้น การเขียน
จึงมีความสำ�คัญเป็นอย่างมากในการพัฒนาทักษะภาษา
อังกฤษ เป็นการสื่อสารทักษะภาษาอังกฤษผ่านตัวอักษร
ซึง่ การเขียนจะมีการเชือ่ มโยงไปถึงทักษะการจำ�คำ�ศัพท์ จน
ตกผลึกกลายเป็นทักษะด้านการสือ่ สารไปสูก่ ารพูดและการ
อ่าน ตลอดจนการฟังเป็นต้น
1.2 ปั ญ หาและความต้ อ งการพั ฒ นาภาษา
อังกฤษของพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในเทศบาลตำ�บล
หนองกี่ มีรายละเอียดดังนี้
		 1.2.1 ปัญหาด้านการพูดภาษาอังกฤษของ
พ่อค้าแม่คา้ และประชาชนในเทศบาลตำ�บลหนองกี่ พบว่า
ไม่ มี พื้ น ฐานภาษาอั ง กฤษเบื้ อ งต้ น จึ ง ทำ � ให้ ไ ม่ ส ามารถ
สนทนาพูดคุยกับชาวต่างชาติได้ จากการบอกเล่าของนาง
แม็ด สินสุพรรณ แม่คา้ ในตลาดเทศบาลตำ�บลหนองกี่ เล่าว่า
“ป้าเรียนจบแค่ ป.4 อ่านออกเขียนได้บา้ ง แต่ส�ำ หรับภาษา
อังกฤษป้าไม่มคี วามรูเ้ ลย แต่กอ่ นไม่คอ่ ยให้ความสนใจทีจ่ ะ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมีชาว
ต่างชาติแวะเวียนมาซื้อข้าวของตามตลาดมากขึ้น ป้าจึงมี
ความคิดว่าอยากจะรู้ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น เช่น
คำ�ศัพท์ สินค้าที่ตนเองขาย ผักปลา ตะไคร้ พริก หัวหอม
มะนาว เป็ น ต้ น เพื่ อ เป็ น การบอกลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น ชาวต่ า ง
ชาติว่า ต้องการอะไร อยากซื้ออะไร” จากข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนให้เห็นว่า พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดเทศบาลหนองกี่
มองเห็นความสำ�คัญการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของสังคมทำ�ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาท่อง
เที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของสังคมไทยมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้คนไทยเกิดการ
ตืน่ ตัวทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ
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มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคการเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
		 1.2.2 ปัญหาด้านการฟังภาษาอังกฤษของ
พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนในเทศบาลตำ�บลหนองกี่ พบ
ว่า ไม่มีพื้นฐานในการฟังภาษาอังกฤษเบื้องต้น จึงทำ�ให้
ไม่สามารถฟังชาวต่างชาติได้ จากการบอกเล่าของนาง
น้อย บุญฉลาด แม่ค้าในตลาดเทศบาลตำ�บลหนองกี่ เล่า
ว่า “ป้าขายวัสดุทางการเกษตร มีชาวต่างชาติมาซื้อสินค้า
เป็นประจำ�แต่ฟงั ไม่ออก ฟังไม่เข้าใจ เพราะว่าไม่มโี อกาสฟัง
แต่ละวันก็พบปะลูกค้าพูดคุยกับลูกค้าตลอดจึงทำ�ให้ไม่มี
เวลาฟังภาษาอังกฤษ อยากมีโอกาส มีเวลาเรียนรู้ เพราะ
ว่าปัจจุบันชาวต่างชาติเข้าอยู่ในหมู่บ้านเราเยอะ ถ้าฟังได้
พูดได้ จะทำ�ให้การค้าขายสะดวกมากขึ้น และสามารถ
บอกลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติว่า ต้องการอะไร” จากข้อมูล
ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดเทศบาล
หนองกี่ มองเห็นความสำ�คัญการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น
เนื่องจากการดำ�รงวิถีชีวิตทุกวันมีเปลี่ยนแปลงทางสังคม
มีชาวต่างชาติเข้าอาศัยอยู่ในชุมชนมากขึ้นหรือเข้ามาท่อง
เที่ยว มาเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของสังคมไทยมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้คนในชุมต้อง
ปรับตัวให้ทนั กับสถานการณ์ทางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง
		 1.2.3 ปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษของ
พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนในเทศบาลตำ�บลหนองกี่ พบ
ว่า ส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษ มีบางคนที่อ่าน
ได้เบื้องต้น เช่น cat, dog เป็นการสะกดคำ�เบื้องต้นเท่านั้น
แต่ส�ำ หรับพ่อค้า แม่คา้ ทีม่ กี ารศึกษาสูงสุดระดับมัธยมศึกษา
ชัน้ ปีที่ 6 สามารถอ่านได้บา้ ง แต่ไม่สามารถแปลความหมาย
ได้ทงั้ หมด จึงเป็นข้อจำ�กัดทีจ่ ะต้องพัฒนาศักยภาพเติมเต็ม
องค์ความรู้ให้สามารถเกิดทักษะครบทั้ง 4 ด้าน คือ การ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ และที่สำ�คัญการพัฒนาทั้งทักษะทั้ง
4 ด้านเป็นการนำ�องค์ความรู้ด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพค้าขาย ติดต่อสือ่ สารกับชาวต่างชาติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
		 1.2.4 ปัญหาด้านการเขียนภาษาอังกฤษของ
พ่อค้าแม่คา้ และประชาชนในเทศบาลตำ�บลหนองกี่ พบว่า
พ่อค้าแม่คา้ ในเทศบาลตำ�บลหนองกี่ มีจ�ำ นวน 6 คนทีเ่ ขียน

ROMMAYASAN 237
ภาษาอังกฤษได้บ้าง เนื่องจากเคยเรียนในเคยเรียนในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย เขียนได้ค�ำ ศัพท์ทงี่ า่ ยและเห็นในชีวติ
ประจำ�วัน เช่น stand, sleep, dog, cat and car เป็นต้น
หากเป็นคำ�ศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยก็ไม่สามารถเขียนได้ สำ�หรับ
พ่อค้า แม่คา้ ส่วนใหญ่ไม่สามารถเขียนได้เลย เนือ่ งจากส่วน
ใหญ่จบประถมศึกษา
2. การพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสำ�หรับเจ้าหน้าที่ พ่อค้า แม่ค้าและประชาชนใน
เทศบาลตำ�บลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกลุม่ เป้าหมายใน
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ ระดับพื้นฐาน จำ�นวน 57 คน ระดับกลาง มีจำ�นวน
20 คน รวมเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 70 คน ทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมายผู้
วิจยั ได้พฒ
ั นาหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพกับผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 หลั ก สู ต รการเรี ย นภาษาอั ง กฤษสำ � หรั บ
พ่อค้า แม่คา้ และประชาชนทัว่ ไป พบว่า มีกลุม่ เป้าหมายอยู่
ในระดับเบือ้ งต้น จำ�นวน 57 คน ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาหลักสูตร
การเรียนภาษาอังกฤษสำ�หรับประชาชน มีรายละเอียดดังนี้
		 2.1.1 เทคนิคการเรียนฟังภาษาอังกฤษ พบ
ว่า ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ การฟังในระดับพื้นฐานใช้วิธีการ
ฟังแล้วพูดตาม จากสำ�เนียงเจ้าของภาษา โดยใช้คำ�ศัพท์
หรือวลี ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันก่อน เช่น stand, walk, sit,
sleep, eat, drink, do, speak and think. และ Good
morning, Good afternoon, Good evening, Hello,
Hi, Bye and Thank you. เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างความ
คุน้ เคย ขณะเดียวกันคำ�ศัพท์ทใี่ ช้ในชีวติ ประจำ�วัน เป็นการ
เรียนรูท้ งั้ ทฤษฏีและการปฏิบตั คิ วบคูก่ นั จึงเป็นการสะท้อน
ให้เห็นการพัฒนาทักษะการฟังที่เริ่มต้นจากคำ�ศัพท์ง่ายๆ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน จึงเป็นปัจจัยที่สำ�คัญ
ให้เกิดทักษะด้านการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว จากการบอก
เล่าของนายสาทิศ สินสุพรรณ ได้กล่าวว่า “แต่ก่อนมีแต่
ท่องคำ�ศัพท์อย่างเดียวไม่เคยได้ฟงั สำ�เนียงเจ้าของภาษาเลย
แต่พอได้ฟงั และได้ออกเสียงตามทำ�ให้รวู้ า่ เราควรออกเสียง
อย่างไร ทำ�ให้เข้าใจง่ายขึ้น” ซึ่งคำ�พูดดังกล่าวชี้ให้เห็นถึง
การพัฒนาเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ของประชาชนทีส่ นใจในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
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นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังได้ใช้เทคนิควิธกี ารฟังภาษาอังกฤษเป็น
วลี แล้วให้กลุ่มเป้าหมายได้พูด และออกเสียงตาม เป็นวลี
สัน้ ๆ โดยเน้นวลีทใี่ ช้ในชีวติ ประจำ�วัน เช่น Good morning,
Good afternoon, Good evening, Hello, how are
you?, Hi how’s life? , How’s everything? Good to
see you, How do you do?, Hello. How are you? Hi.
How are you? เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาที่นำ�วลีสั้นๆ ทำ�ให้
ประชาชนได้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงการเริ่มสนทนาใน
ระดับพื้นฐาน เนื่องจากว่าที่ผ่านมาประชาชนยังไม่กล้าพูด
กล้าออกเสียง แม้กระทั่งนำ�ศัพท์สั้น มาใช้ในชีวิตประจำ�
วัน จากการสนทนาพูดคุยกับกลุ่มเป้าได้ให้ข้อมูลว่า การ
เรียนตามขั้นตอน ด้วยเทคนิค การฟัง การออกเสียงตาม
เจ้าของภาษาทำ�ให้เกิดความมั่นใจขึ้น นางสาวนิจวิภา การ
รัมย์ ได้เล่าให้ฟังว่า “การเรียนแบบนี้ดี พอรู้คำ�ศัพท์ และ
มาเรียนรู้การใช้คำ�ต่างๆที่จำ�เป็นในชีวิตประจำ�วัน เช่นคำ�
ว่า Hello, how are you? ทำ�ให้เข้าใจง่ายขึ้น” การพัฒนา
ภาษาอังกฤษทีเ่ น้นการสร้างกระบวนการเรียนรูค้ �ำ ศัพท์งา่ ย
แล้วนำ�มาสู่การผสมเป็นวลีสั้นๆ ทำ�ให้ประชาชนเกิดความ
สนุกมากขึ้น ที่สำ�คัญยังเป็นแรงบันดาลให้พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่ใช้
วลีสั้นๆ ผู้วิจัย ได้ออกแบบกิจกรรมการเล่นทักทาย จับคู่
สนทนาในระดับเบื้อง่ต้น โดยใช้เกมส์ สมมติตนเองแล้ว
จับคู่กันกล่าวคำ�ทักทายแบบง่ายๆเช่น Hello, I’m Jida.
What’s your name? I’m Chai. Where are you from,
Chai? I’m from Buriram. I’m a student at Buriram
Raajabhat University. โดยให้แต่ละคู่สลับกันพูดและฝึก
จนเกิดทักษะ ในแต่ละขั้นตอน จากนั้นให้แต่ละคู่แลกคู่กัน
และฝึกจนครบตามจำ�นวนผู้เข้าเรียนเพื่อให้เกิดทักษะโดย
รอบด้านจนสามารถนำ�ไป ถามตอบได้ และ ปฏิบัติจริงได้
กับทุกคนในกลุ่ม
ฉะนัน้ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจึงควรคำ�นึง
ถึงพื้นฐานของผู้เรียน และเทคนิควิธีการที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะของประชาชนเป็นเบื้องต้น อีกอย่างหนึ่งศัพท์ที่
จำ�เป็นต่อการดำ�รงชีวิตประจำ�วันของประชาชนควรนำ�มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์จริง โดยการฝึกให้ประชาชนคิด คำ�ศัพท์
ภาษาอังกฤษเป็นโครงสร้างสั้น ในขณะที่ทำ�งาน เช่น ขณะ
ที่กำ�ลังยืน ให้คิดเป็นภาษาอังกฤษว่า I’m standing. ขณะ
ที่กำ�ลังกิน ให้คิดเป็น โครงสร้างภาษาอังกฤษสั้นๆ ว่า I’m
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eating. กำ�ลังเดินให้คิดเป็นภาษาอังกฤษว่า I’m walking.
กำ�ลังนอนคิดเป็นภาษาอังกฤษว่า I’m sleeping. กำ�ลังดื่ม
ให้คิดเป็นภาษาอังกฤษว่า I’m drinking. เป็นต้น
		 2.1.2 เทคนิคการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ
ผู้วิจัยได้นำ�แผ่นซีดีรอม บทสนทนาจากหนังสือ Smart
CHOICE ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ฟังบทสนทนา 5
ครั้ง และให้สังเกตการออกเสียงจากเจ้าของภาษา การเว้น
จังหวะ ที่มีเสียงสูง เสียงตํ่า เพื่อให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการ
ความคุ้นเคย สำ�เนียง เสียงสูงตํ่าและการเว้นจังหวะที่
เหมาะสมตามวัฒนธรรมภาษา จากกิจกรรมการฟังทีผ่ วู้ จิ ยั
ได้ให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฟัง บทสนทนาจากแผ่น
ซีดีทำ�ให้เกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้กระบวนการและ
เทคนิควิธกี ารจนนำ�มาเป็นต้นแบบในการพูดสนทนากันได้
นายจำ�นอง ฉิมจารย์ ได้กล่าวว่า “ดี เพิ่งรู้ว่า จะเรียนภาษา
รู้เรื่อง ต้องทำ�ซํ้าๆ ทำ�บ่อยๆ ควบคู่ไปกับงานหรือกิจวัตร
ประจำ�วัน ดีๆ ชอบๆ ได้วิธีการที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ” ฉะนัน้ การฝึกทักษะภาคปฏิบตั ใิ นการสือ่ สาร
ด้วยภาษาอังกฤษ และพัฒนาตนเองในการแสวงหาความรู้
ในลักษะการสร้างความรู้ในเรือนตนเองด้วยเทคนิค วิธีการ
ฝึก ซํ้าๆ ทุกๆ วัน การฝึกทักษะฟังพูด อ่าน และเขียนเป็น
ระยะเวลาสั้นๆ แต่สมํ่าเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวก
และความจำ�เป็นของผู้เรียนแต่ละคน
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง เป็ น กลุ่ ม ๆ โดยแบ่ ง
เป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B สลับกันพูดบทสนทนาตามเนื้อหา
ที่กำ�หนดไว้ จนเกิดความเข้าใจและพูดได้คล่อง จากนั้นให้
ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกทีละคู่ตามลำ�ดับและ
ให้นำ�ไปฝึกสนทนาในโอกาสที่เหมาะสม การสอนการพูด
จำ�เป็นต้องฝึกผูเ้ ข้าร่วมโครงการ 2 อย่าง คือ 1) ฝึกในการใช้
ส่วนทีค่ งทีข่ องภาษา ได้แก่ เสียงและรูปแบบไวยากรณ์และ
คำ�ศัพท์ 2) โอกาสสำ�หรับแต่ละคนได้แสดงออก ผู้วิจัยต้อง
ให้ความสนใจในเรื่องความถูกต้องและความคล่องแคล่วใน
ขัน้ ทีแ่ ตกต่างกันของระดับการเรียน ในขัน้ ต้นควรเน้นความ
ถูกต้อง ส่วนในขั้นสูงควรเน้นความคล่องแคล่ว การพัฒนา
ความสามารถในการพูดเป็นบ่อเกิดทีด่ ขี องแรงจูงใจสำ�หรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
		 2.1.3 เทคนิคการพัฒนาการอ่านเบื้องต้น
ผู้วิจัยได้นำ�ภาพสัญลักษณ์ พร้อมคำ�ศัพท์ เพื่อเป็นการให้
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจคำ�ศัพท์พร้อมความหมาย ผ่าน
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ภาพต่างๆ เช่น คำ�ว่า “cat” ก็จะมีภาพแมวประกอบ Dog
ก็จะมีภาพสุนัขประกอบด้วย การที่ผู้ได้ใช้ภาพประกอบ
การอ่าน ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจถึงความหมาย
ผ่านสัญลักษณ์ที่ถูกต้อง เนื่องจากว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ
ส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐานในการอ่านเบื้องต้น จึงจำ�เป็นต้อง
พัฒนาการอ่านแบบค่อยเป็นค่อยไป เหมือนการเรียนการ
สอนในระดับอนุบาล ประถม มัธยม ไปตามลำ�ดับ เพราะ
การเรียนภาษาอังกฤษจำ�เป็นต้องปูพื้นฐานให้แน่น เพื่อนำ�
ไปสูก่ ารพัฒนาการต่อยอดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และทำ�ให้ผเู้ ข้า
ร่วมการพัฒนาตนเองได้ในที่สุด จากคำ�บอกเล่าของ นาย
ไส อ่อนรัมย์ ได้ให้ข้อมูลว่า “แต่ก่อนผมมองว่าการเรียน
ภาษาอังกฤษยากมาก และเรียนอย่างไรก็ไม่เข้าใจ เพราะ
มองว่ามันต้องออกเสียง สำ�เนียงให้เหมือนฝรั่ง อันนี้คือ
ข้อกังวล แต่สำ�คัญไปกว่านั้น ผมมีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่
แน่น ไม่เข้าใจความหมายของคำ�ศัพท์ และที่สำ�คัญไปกว่า
นั้นอ่านได้แบบ งูๆ ปลาๆ ผิดบ้างถูกบ้าง แต่พอมีโครงการ
วิจัยทำ�ให้ผมมีพัฒนาการอ่าน เขียนดีขึ้น ที่สำ�คัญทำ�ให้ผม
มัน่ ใจทีจ่ ะอ่าน เขียน สือ่ สารได้บา้ งนิดหน่อย” จากคำ�พูดดัง
กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความรูค้ วามเข้าใจในการเรียนภาษา
อังกฤษมากขึ้น จากคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานและการเรียนรู้ที่
เป็นขั้นเป็นตอน กลายเป็นคนที่สนใจ ใส่ใจการเรียนภาษา
อังกฤษ ที่สำ�คัญการพัฒนาภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
เพราะการพัฒนาภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากตนเอง แต่ต้อง
มีพื้นฐานเบื้องต้นเสียก่อน จึงจะสามารถพัฒนาตนเองได้
การอ่านมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกระบวนการถอดรหัส คือผู้
เขียนเขียนเครือ่ งหมายต่างๆ ลงบนหน้ากระดาษ (encode)
เพือ่ สือ่ ความหมายกับผูอ้ า่ น ผูอ้ า่ นจะต้องถอดรหัสเหล่านัน้
(decode) ในหลายวิธที คี่ ล้ายๆ กับการถอดรหัสเสียงพูดแต่
แทนที่จะใช้หูเป็นสื่อนำ�เครื่องหมายนั้นไปสู่สมอง ตากลับ
ทำ�หน้าที่แทน
		 2.1.4 เทคนิคการเรียนเขียนภาษาอังกฤษ
ในการเรียนภาษาอังกฤษนอกจาก การฟัง การพูด การ
อ่านแล้วยังมีอีกทักษะคือการเขียนซึ่งเป็นส่วนที่สำ�คัญ
ในการสื่อสารทางภาษาอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้รับสารที่อยู่
ห่างกันได้มีความเข้าใจในข้อความนั้นๆ การเขียนช่วยให้ผู้
เรียนการเกิดการเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ช่วย
เสริมการเรียนโครงสร้างทางไวยากรณ์ สำ�นวน และศัพท์
ได้เรียนไปแล้วให้เข้าใจและใช้ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น มีโอกาส

ROMMAYASAN 239
ทดลองใช้ภาษาคือสามารถเขียนได้มากกว่าที่เพิ่งฝึกหัดพูด
ไปแล้ว มีโอกาสเสี่ยงต่อการเขียนผิดเขียนถูก และจำ�เป็น
ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับภาษาใหม่ๆโดยการแสดงออกทาง
ความคิดตลอดจนการใช้สายตาและมืออย่างประสานกัน
เพือ่ เป็นการเสริมการเรียนรูย้ งิ่ ผูเ้ รียนใช้ความพยายามเขียน
มากเท่าไรผู้เรียนก็จะพบกับการเขียนสิ่งใหม่ๆตลอดจนวิธี
การแสดงออกทางความคิดเท่านัน้ คือจำ�เป็นต้องหาคำ�และ
ประโยคที่จะแสดงออกให้ตรงกันกับความคิด (Raimes,
1983 : 3) อย่างไรก็ตามผู้วิจัยไม่ได้ให้ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการได้เรียนรู้เรื่องการเขียนตามกระบวนการเรียนรู้
เนื่องจากระยะเวลาของหลักสูตรไม่เพียงพอต่อการเรียน
การสอน ฉะนั้นทางผู้วิจัยเองก็คาดการณ์ในอนาคตจะ
พัฒนาโจทย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร
เพื่อชุมชนอีกต่อไปโดยการจัดเวทีการแสดงความคิดเห็น
แบบมีสว่ นร่วมเพือ่ การพัฒนารูปแบบในการเรียนรูอ้ กี ต่อไป
2.2 หลักสูตรการเรียนสำ�หรับเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล ในหลักสูตร
นีผ้ วู้ จิ ยั ได้จดั การเรียนรูก้ ารฟังการพูดไปพร้อมกันเนือ่ งจาก
ว่าการฟังและการพูดประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีเจ้า
หน้าที่เทศบาลตำ�บลหนองกี่ จำ�นวน 20 คน ซึ่งมีความรู้
พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่บ้าง แต่ยังขาดทักษะในการฝึกฝน
อย่างต่อเนือ่ ง ในหลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับกลาง ผูว้ จิ ยั
เน้นการพัฒนาการฟัง กับการพูด ไปพร้อมๆ กัน เนื่องจาก
การฟังกับการพูดมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก ต้องมีการ
จำ�เนื้อหาต่างมีความแตกต่างกันจึงจำ�เป็นต้องให้เรียนการ
ฟังควบคู่ไปกับการฝึกพูดเพื่อได้ใช่ในสถานการณ์สมมติ
และนำ�ไปฝึกที่บ้านเพื่อใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งมีเทคนิค
และวิธีการดังนี้
		 2.2.1 เทคนิคการเรียนฟังและการพูดภาษา
อังกฤษ พบว่า การพัฒนาทักษะการเรียนรูเ้ ทคนิคต่างๆ ขัน้
ตอนแรกใช้วธิ กี าร ฟังแล้วพูดตาม จากสำ�เนียงเจ้าของภาษา
โดยใช้รูปประโยคสนทนา ที่ใช้ในชีวิตประจำ�วันก่อน เช่น
Conversation 1
Maria: Hi, Junko.
Junko: Hi, Maria. It’s good to see you again!
How are you?
Maria: Fine. How about you?
Junko: Pretty good.
Maria: Oh, and this is my friend Ricardo.
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Junko: Hey, Ricardo. Nice to meet you.
Ricardo: Yeah, nice to meet you too.
จากเทคนิคนีผ้ วู้ จิ ยั ได้สงั เกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดเห็นว่าโดย
ส่วนมากมีความความกระตือรือร้นและสามารถฟังและพูด
ตามได้อย่างดีเนื่องมาจากประชาชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นผู้มีความรู้ในระดับปริญญาตรี ปวช.และปวส. ซึ่งมีพื้น
ฐานทางด้านภาษาอังกฤษจึงทำ�ให้กจิ กรรมการเรียนรูม้ กี าร
ตอบสนองทัง้ ผูฟ้ งั และผูพ้ ดู จากกิจกรรมดังกล่าวทำ�ให้เห็น
ว่า ความรูพ้ นื้ ฐานมีความสำ�คัญในการจัดการเรียนการสอน
เป็นอย่างยิ่ง นายประสาร ปรูกระโทก ได้เล่าให้ฟังว่า “ดี
ครับการได้ฟังและได้พูดตามเสียงเจ้าของภาษาทำ�ให้มั่นใจ
มากขึน้ ในการออกเสียงและการเน้นเสียงสูงตํา่ ” จากคำ�เล่า
นายประสาร จะเห็นได้วา่ ผูท้ มี่ พี นื้ ฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
มาก่อนทำ�ให้กระบวนการจัดการเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพมาก
ขึ้น การเข้ารับฝึกการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารครั้งนี้ ระยะเวลา 24 วัน (108 ชั่วโมง) วันพุธเริ่ม
เวลา16.30 น.- 18.30 น. 3 อาทิตย์ 12 ครั้ง 36 ชั่วโมง
วันอาทิตย์ เวลา 09:00-12:00 น. และเวลา 13:00-เวลา
16:00 น. 3 อาทิตย์ 12 ครั้งๆ ละ 6 ชั่วโมงรวมเป็น 72 ณ
ห้องประชุมเทศบาลตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยมีเทคนิคการสอนแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
			 2.2.1.1 เทคนิคการฟังพูดจากสถานการณ์
สมมติ โดยผูว้ จิ ยั ได้เรียนเชิญวิทยากรชาวต่างชาติมาช่วยใน
กิจกรรรมการเรียนการสอน เพือ่ เป็นการสร้างความคุน้ เคย
การฟังและการพูด ขั้นตอนแรกหลังจากได้ฟังเสียงจากซีดี
แล้ว ผู้วิจัยได้ให้ชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้มาช่วยแนะนำ�เรื่อง
การฟัง การพูด การเน้นเสียงหนักเสียงเบาในแต่ละคำ�ศัพท์
และโครงสร้างประโยคทั้งที่เป็นประโยคบอกเล่าประโยค
คำ�ถามและประโยคปฏิเสธ ใครอยากรูค้ �ำ ศัพท์ไหนออกเสียง
อย่างไรก็ถามชาวต่างชาติเพื่อสร้างความกล้าความมั่นใจ
ในตนเอง เช่นคำ�ว่า introduction/ˌɪn.trəˈdʌk.ʃən/
( 2008 : 1127) pretty/ˈprɪt.i/ (2008 : 1127) เมื่อผู้
ร่วมโครงการได้ถามคำ�ถามเพื่อคลายสงสัยแต่ละประเด็น
ทีต่ นเองอยากทราบแล้วทำ�ให้ทกุ คนเกิดความเชือ่ มัน่ ในการ
เรียนเพิม่ มากขึน้ ดังเห็นได้จากคำ�กล่าวของ นางกิม ผลฤทธิ์
“ดีคะได้รู้วิธีการอ่านออกเสียงให้รู้ต้องได้เรียนรู้สัญลักษณ์

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

ของสระและเสียงแต่ละเสียงนำ�ไปฝึกอ่านที่บ้านได้ด้วย"
จากความคิดเห็นการเรียนรู้ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าขั้น
ตอนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีสว่ นสำ�คัญมากในการ
ฝึกแต่ละขัน้ ตอน วิธกี ารออกเสียงทีถ่ กู ต้องว่ากันตัง้ แต่ A-Z
ตัว A นัน้ ออกเสียงคล้าย “เอ” ภาษาไทยแต่จะเป็นลมออก
จากลำ�คอมากกว่าของไทยเล็กน้อยคือสระในภาษาอังกฤษ
ทุกตัวจะมีลมมาจุกรอติดอยู่ที่ลำ�คอก่อนปล่อยออกเสียง
ลองพูดดู alien, agent, aids, ape บ้างครั้ง A ก็ออกเสียง
“อะ” เช่น ago, again, alarm (เนตรปรียา ชุมไชโย, 2551
: 60) จะเห็นได้วา่ การเรียนภาษาอังกฤษถ้าเรียนตามขัน้ ตอน
อย่างถูกต้องทุกคนสามารถพูดได้ออกเสียงได้ถูกต้องอย่าง
แน่นอน เพราะเรียนหัดพูดเริม่ จากการเรียนรูส้ ระพยัญชนะ
เรียนเสียงต่างๆจน เข้าใจจำ�ได้ใช้เป็น เรียนอย่างเด็กแรกเกิด
เรียนรู้ เริ่มจากฟัง พูด อ่านและเขียนเป็นต้น
			 2.2.1.2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้ทำ�
ข้อตกลงร่วมกับผูเ้ ข้าร่วมโครงการเบือ้ งต้นว่า สัปดาห์ 1 จะ
มีการเรียนการสอน 2 วัน คือ วันพุธ เวลา 13.00 – 15.00
น. กับวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ซึ่งในการเรียน
การสอนจะมีเทคนิคในแต่ละครั้งที่แตกต่างกันไป เน้น
การฝึกฝนจากสถานการณ์จริง หรือ เชิญวิทยากรชาวต่าง
ชาติที่สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทและภาษาอังกฤษได้ เพื่อ
ทำ�ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการสามารถสร้างกระบวนการเรียนรูไ้ ด้
อย่างเป็นกันเอง ไม่เขินอาย สำ�หรับ 5 วันที่ เหลือ คือ วัน
จันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ ผู้วิจัย
จะมีการบ้านให้ผู้เข้าร่วมโครงการไปทำ� ไปหัดฟัง และหัด
พูด โดยจะมีบทสนทนาเบื้องต้น พร้อมแผ่น CD ให้ไปฝึก
ฟังที่บ้าน และทุกวันพุธและวันอาทิตย์ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกคนต้องเข้ามาฝึกสนทนา ให้ผู้วิจัยและวิทยากรฟัง เพื่อ
ประเมินว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้าง
และมีปญ
ั หาอุปสรรคและอะไรบ้าง เพือ่ จะได้คน้ หาแนวทาง
แก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจากนีห้ าคนทีม่ พี ฒ
ั นาการดี ผูว้ จิ ยั
จะมีรางวัลเป็นแรงกระตุ้นเพื่อให้ทุกคนฝึกใช้ได้จริงในชีวิต
ประจำ�วัน
		 2.2.2 เทคนิควิธีการอ่าน พบว่า ผู้วิจัยได้ให้
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการได้เรียนรูก้ ารอ่านโดยเริม่ ต้นด้วยวิธงี า่ ยๆ
3 วิธีคือ 1) การอ่านอย่างรวดเร็วและขีดเส้นใต้ศัพท์ที่เรา
ไม่รู้ 2) อ่านอีกรอบแล้วใช้ดิกชันนารีค้นศัพท์ที่เราไม่รู้แล้ว

ROMMAYASAN 241

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

สรุปแต่ละบททีเ่ ราอ่าน 3) อ่านอีกรอบแล้วสรุปทุกบททีเ่ รา
อ่าน โดยผูว้ จิ ยั ได้น�ำ เอาเนือ้ หาง่ายๆ สัน้ ๆ จากหนังสือเรียน
ชื่อ “Interchange” เรื่อง The Changing Family (Jack
C. Richards, 2005 : 35) โดยผูว้ จิ ยั ให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการทำ�
คนเดียว จากนัน้ ให้จบั คูเ่ พือ่ ให้เห็นความแตกต่างของตนเอง
และให้แต่ละคูส่ รุปให้เป็นผลงานชิน้ เดียวจากนัน้ ให้แต่ละคู่
นำ�เสนอชิน้ งานของตนเองและให้คอู่ นื่ ๆช่วยวิจารณ์จากนัน้
ผูว้ จิ ยั ให้แต่ละคูท่ มี่ คี วามเห็นคล้ายกันมารวมกันเป็นกลุม่ ๆ
ละ 4 คน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มสรุปอีกครั้งเพื่อให้เห็นความ
แตกต่างของแต่ละคู่เพื่อนำ�มาเป็นเนื้อหาอันเดียวกันเมื่อ
แต่ละกลุ่มสรุปเสร็จแล้วให้ทุกกลุ่มคัดเลือกคนในกลุ่ม 1
คนออกมานำ � เสนอและให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ช่ ว ยกั น ถามและ
วิจารณ์หมุนเวียนกันไปจนครบทุกกลุ่ม สุดท้ายผู้วิจัยก็ให้
ความคิดเห็นและกระบวนการอ่านเทคนิคการแปลทั้งคำ�
ศัพท์วลีประโยคเพื่อให้เนื้อหาเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
จากกระบวนการนี้ อาจจะใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมการเรียนสอนมากแต่ผลที่ได้ทำ�ให้ผู้เรียนเข้าใจวิธี
การและเนือ้ หาทีอ่ า่ นอย่างจัดแจ้งเพราะการเรียนรูท้ กุ อย่าง
ถ้าได้ลงมือทำ�ตามกระบวนการจะทำ�ให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ ย่าง
น่าพอใจ จากวิธีการดังกล่าว นายธงชาติ มีสุธา ได้เล่าให้
ฟังว่า “ตอนแรกก็ยากนะแต่พอได้มีเพื่อนช่วยคิดช่วยทำ�ก็
ทำ�ให้เข้าใจดีขึ้น ยิ่งช่วงทำ�เป็นกลุ่มได้อภิปรายกันก็ยิ่งเห็น
ความหลากหลายแต่สดุ ท้ายก็สรุปเป็นหนึง่ เดียวดีครับวิธนี ”ี้
จากวิธกี ารดังกล่าวทำ�ให้เห็นว่าการอ่านมีเป้าหมายคือความ
รู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เราอ่านโดยเฉพาะการอ่านภาษา
อังกฤษยิ่งมีความสำ�คัญหากใครสามารถอ่านภาษาอังกฤษ
ได้อย่างคล้องแคล้ว ก็จะสามารถเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เร็วกว่า
ทุกๆ คนในโลกนี้เพราะข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นความรู้
ใหม่ๆ ในโลกปัจจุบันส่วนมากเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึง
เป็นความจำ�เป็นอย่างยิง่ ในการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษเพือ่ การ
สื่อสารในทุกด้านเพื่อให้ทันโลกทันเหตุการณ์ สื่อสารความ
รู้สู่ความเจริญก้าวในศตวรรษที่ 21 อย่างแน่นอน
		 2.2.3 การเขียน การเขียนมีหลายวิธีการ
แต่การจะเขียนให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ก็ต้องเรียนรู้
โครงสร้างของภาษาหรือเรียนรูป้ ระโยคต่างๆของภาษาและ
ที่สำ�คัญคือการเขียนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรซึ่งเป็นการ
สื่อสารให้เป็นไปตามความประสงค์ที่เราต้องการ การเขียน

จำ�เป็นจะต้องรู้องค์ประกอบประโยค เช่นต้องรู้ประธาน
และกริยาของประโยค มีคนพูด มีคนเข้าใจในสิ่งที่เราพูด
สื่อสารไปทั้งที่เป็นบุคคลหรือเกี่ยวกับสิ่งของ (Stewart,
1984 : 36) จากความหมายข้างต้นจะเห็นว่าการเขียน
ต้องใช้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น คำ�ศัพท์ วลี หลักไวยากรณ์
และกลุ่มของคำ� มีคำ�นาม กริยา คุณศัพท์ คำ�เชื่อม กริยา
วิเศษ เป็นต้นซึ่งเป็นส่วนในการมาประกอบการเขียนโดย
เฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างของประโยคมีประโยคบอกเล่า
ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำ�ถาม ประโยคขอร้อง ขออนุญาต
ชักชวน ขอความเห็น และประเหตุผลต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง
ส่วนที่สำ�คัญจำ�เป็นต้องใช้ความสามารถหลายด้าน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงไม่ได้นำ�หลักการเขียนมาจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในโครงการดังกล่าวเพียงได้อธิบายบางส่วนให้ทุกคน
ได้มองเห็นความสำ�คัญของการเขียนเท่านั้นแต่ในอนาคต
จะพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์เพื่อไปพัฒนาประชาชนผู้เข้า
ร่วมโครงการได้เรียนรู้ทุกทักษะของภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสืบต่อไป

อภิปรายผล

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จำ�เป็นต้องพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้
เข้าใจถึงความจำ�เป็นของภาษาอังกฤษกับชีวิตประจำ�วัน
เนื่องจากองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเป็นระยะเวลา
สั้นๆตามหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับ
ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำ�บลหนองกี่ จึง
จำ�เป็นต้องสร้างความเข้าใจสร้างการเรียนรูโ้ ดยวิธธี รรมชาติ
นำ�ไปสู่การประยุกต์ใช้ เช่น การฟังทุกวัน พูดทุกวัน อ่าน
ทุกวัน เป็นต้น ภาษาอังกฤษเปรียบเหมือนเครือข่ายองค์
ความรู้ทั่วทุกมุมโลกเป็นพื้นฐานในการจัดความสัมพันธ์
ระหว่ า งมนุ ษ ย์ กั บมนุ ษ ย์ ใ ห้ เข้ า ใจความต้ อ งการของกั น
และกันเมื่อนำ�ผลการศึกษาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยใช้เทคนิคการฟังการพูดการอ่านและการเขียน
เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพัง การพูดการอ่านและการ
เขียน การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล
ตำ�บลหนองกีไ่ ด้เรียนรูต้ ามขัน้ ตอนวิธกี ารทีถ่ กู ต้อง สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. ปัญหาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ

242 รมยสาร
การสื่อสารแก่ประชาชนในเทศบาลตำ�บลหนองกี่ จังหวัด
บุรีรัมย์ พบว่า ระยะเวลาในการเรียนการสอนน้อยเกิน
ไปขาดความต่ อ เนื่ อ งจึ ง ทำ � ให้ ก ารพั ฒ นาด้ า นต่ า งๆ ไม่
ครอบคลุมตัวอย่างเช่น การฟัง การพูด พบว่าประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มปี ญ
ั หา คำ�ศัพท์ ซึง่ มีหลายสาเหตุ
การไม่ทราบความหมายคำ�ศัพท์ การออกเสียง หรือมีความรู้
ด้านคำ�ศัพท์นอ้ ยทีส่ �ำ คัญคือขาดความคุน้ เคยซึง่ เป็นทักษะที่
จำ�เป็นสำ�หรับการเรียนรู้ อีกอย่างหนึง่ คำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษ
มีมากมาย มีการออกเสียงที่คล้ายกันศัพท์บางคำ�มีความ
หมายที่คล้ายกันหรือบางคำ�ศัพท์มีหลายความหมายขึ้นอยู่
กับบริบทนัน้ ซึง่ หากผูเ้ รียนเข้าใจผิดก็จะส่งผลให้การสือ่ สาร
มีความหมายที่คลาดเคลื่อนได้การเรียนการสอนบางครั้งผู้
สอนอาจพูดเร็วเกินไปผู้เรียนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าใจได้
ในสิ่งอาจารย์สอนได้ถ้าเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติยิ่งต้องใช้
เวลาในการเรียนรู้ ทั้งเสียงสำ�เนียงและความหมาย ฉะนั้น
การพัฒนาหลักสูตรจำ�เป็นต้องรู้ถึงความต้องการ การนำ�
ไปใช้ในสถานการณ์และระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อนำ�ไป
ใช้ในการประกอบสัมมาชีพ การพัฒนาภาษาอังกฤษจึง
ต้องให้ความสำ�คัญการกับการวิเคราะห์ผู้เรียนว่ามีพื้นฐาน
และศักยภาพอย่างไรบ้าง เพื่อนำ�ไปสู่การวางแผนและการ
พัฒนาหลักสูตรที่เหมามะสม เพราะมนุษย์มีการเรียนรู้โดย
ทางตรงและทางอ้อมผ่านทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละ
วันเป็นประสบการณ์ที่มนุษย์เรียนรู้จากประสาทสัมผัส
ความรู้สึกการมองเห็นและพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกทั้งยังสามารถ
พัฒนาให้เกิดความคิดจากการเรียนรูเ้ พือ่ ให้เกิดความรูใ้ หม่
ที่กลายมาเป็นอุปนิสัยของแต่ละคน
ดั ง นั้ น การเรี ย นรู้ จึ ง เป็ น การสร้ า งหรื อ การ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีการ
ประยุกต์ตนเองให้สามารถอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข
จากการเรียนรู้ดังกล่าวทำ�ให้มนุษย์สามารถพัฒนาตนเอง
ทั้งภายในคือการพัฒนาจิตใจให้สูงจากปุถุชนธรรมดาถึง
ระดับสูงสุดคือการเข้าถึงอริยธรรม ส่วนการพัฒนาภายนอก
สามารถเข้าใจชีวิต การดูแลสุขภาพให้เข้มแข็งสมบูรณ์ตาม
กาลเวลา สอดคล้องกับการวิจัยของ ธีระ ธัมมธีโร(พระ)
(2550) ได้ศึกษาทัศนคติในการเรียนภาษาอังกฤษของพระ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขต
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เชียงใหม่ พบว่า ทัศนคติเชิงบวกพระนิสติ มีทศั นคติเห็นด้วย
ในการเรียนภาษาอังกฤษ และมีทศั นคติเห็นด้วยอย่างยิง่ ว่า
คนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ย่อมมีโอกาสหางานทำ�ได้ง่าย
กว่าคนที่อ่อนภาษาอังกฤษ ฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
จึงจำ�เป็นต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการฝึกฝนเรียนรู้ทั้งทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจในการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ของตนเอง
2. เพื่อศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของประชาชนในเทศบาลตำ�บลหนองกี่
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผู้เข้าร่วม
โครงการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในเขต
เทศบาลตำ�บลหนองกี่ จำ�นวน 77 คนได้รับการพัฒนาจาก
การเรียนการสอนตามหลักสูตรระยะสัน้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เทคนิค
วิธีการเรียนตามขั้นตอนของหลักสูตรทำ�ให้ประชาชนผู้
เข้าร่วมโครงได้รับการพัฒนาตามลำ�ดับทักษะการเรียนรู้
ผลจากการเรียนรู้ตามขั้นตอนธรรมชาติการเรียนรู้ภาษา
อังกฤษเพือ่ การสือ่ สารประชาชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถ
เรียนรูไ้ ด้และสือ่ สารภาษาอังกฤษได้ เช่นการฟังจากทีฟ่ งั ไม่
ได้ไม่เข้าใจก็สามารถฟังได้และเข้าใจความหมายตามเนือ้ หา
ที่สอนจากการฟังนำ�ไปสู้การพูดเพราะฟังกับพูดมาด้วย
กันเมื่อฟังได้ก็สามารถพูดตามที่ฟังได้จึงทำ�ให้ประชาชนผู้
เข้าร่วมโครงการสามารถพูดสื่อสารได้สนทนาได้เป็นการ
สือ่ สารภาษาอังกฤษระดับเบือ้ งต้นได้ ดังนัน้ วิธกี ารเรียนรูส้ งิ่
สำ�คัญคือวิธกี ารเรียนรูต้ ามขัน้ ตอนของหลักสูตร สอดคล้อง
กับทฤษฏีภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ให้ความสำ�คัญ
กับการรับและการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจความหมายตามที่
ตนต้องการระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า มนุษย์ใช้การ
สื่อสารได้หลายทางเช่นทางวาจา และทางกาย ทางวาจา
คือการพูดคุยกันโดยตรงหรือผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารอย่าง
อื่น เช่น วจนภาษา ภาษาถ้อยคำ� อวจนภาษา ภาษาไม่ใช่
ถ้อยคำ� การสื่อสารทั้ง 2 ประเภทนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
เวลา และโอกาส เพื่อให้การสื่อสารบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ
ฉะนั้ น การพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารภาษา
อังกฤษจึงจำ�เป็นต้องมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายที่ทำ�ให้
เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
เช่นการสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์
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ผ่านรูปภาพ เพื่อให้ความหมายของคำ�ศัพท์ และการทำ�
กิจกรรมในความหมายคำ�ศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึง่ เป็นเทคนิค
การสือ่ สารผ่านอวัจนภาษา และวัจนภาษา เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้
เกิดทักษะในการจำ�ง่ายขึ้น ฉะนั้น บทบาทที่สำ�คัญของผู้
สอนจะต้องปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอน โดยให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรียนปนเล่น (Learn
and Play) เป็นการสร้างทักษะปัญญาผ่านการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ผสมผสานการคิดวิเคราะห์จากสถานการณ์
จำ�ลองทีผ่ สู้ อนได้จดั ขึน้ จึงส่งผลต่อผูเ้ รียนได้เกิดทักษะการ
จำ�ภาษาอังกฤษได้งา่ ยขึน้ และนำ�ไปสูก่ ารประยุกต์ใช้ในชีวติ
ประจำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กบั
ประชาชนและบุคคลกรทัง้ ในระดับตำ�บล และระดับอำ�เภอ
มากขึ้น โดยมีการจัดทำ�ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรมั ย์ เทศบาลตำ�บลหนองกี่ และหน่วยงานระดับ
อำ�เภอในพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กบั ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ในอำ�เภอหนองกี่
2. ควรนำ�กิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วน
ร่วมไปทำ�การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นฐาน
ของประชาชน
3. ควรทำ�วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กบั ประชาชนและบุคลากร
ทั้งในระดับตำ�บลและระดับอำ�เภอมากขึ้น

บทสรุป

บทความวิจยั ได้พฒ
ั นาหลักสูตรการเรียนรูภ้ าษา
อังกฤษเพื่อการสื่อสารสำ�หรับพ่อค้า แม่ค้า เจ้าหน้าที่
เทศบาลตำ�บลหนองกี่ อำ�เภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
ทำ�การศึกษาปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้า พบว่า
กลุม่ เป้าหมายมีปญ
ั หาด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการ
เขียน ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับปัญหาทีเ่ กิด
ขึน้ โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1. หลักสูตร
การเรียนภาษาอังกฤษสำ�หรับ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน
ทั่วไป มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดับเบื้องต้น จำ�นวน 57 คน
2. หลักสูตรการเรียนสำ�หรับเจ้าหน้าที่เทศบาล มีจำ�นวน
20 คน ซึ่งหลักสูตรพัฒนาขึ้นครอบคลุมปัญหาทั้ง 4 ด้าน
คือ การฟัง การพูด การอ่าน กาเขียน เป็นต้น
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาสภาพการประเมินผลวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมถึงพัฒนาและศึกษาประสิทธิผล
ของระบบประเมินผลวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบหลายวิธี (Multiple Methodology)
ผลการวิจยั สรุปได้วา่ นักศึกษามีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั งิ านด้านการวัดและประเมินผลของอาจารย์ผสู้ อนวิชาศึกษาทัว่ ไป
มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.27 อยู่ในระดับ ปานกลาง ระบบประเมินผลวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย
ดัชนีบ่งชี้คุณภาพ 3 ตัวบ่งชี้ และ 16 เกณฑ์ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ ที่ 1 การวางแผนการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย 6 เกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การดำ�เนินการวัดผล ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ และตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินผล ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ ผลการ
ประเมินประสิทธิผลของตัวบ่งชี้และระบบฯ พบว่า ดัชนีบ่งชี้คุณภาพมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ยกเว้น
เพียงข้อเดียวที่อยู่ในระดับมาก ผลการประเมินประสิทธิผลของระบบฯ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมาตรฐาน
ด้านการใช้ประโยชน์ (Utility Standards) และมาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy Standards) มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูง
ที่สุด ( = 4.65) รองลงมาคือ มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards) ( = 4.63) และมาตรฐานด้านความ
เป็นไปได้ (Feasibility Standards) ( = 4.60) ตามลำ�ดับ และผลการประเมินระดับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างตามการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา (Curriculum Mapping) พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.55)
คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาระบบประเมินผล วิชาศึกษาทั่วไป
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Abstract

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

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 กำ�หนด
โครงสร้างหลักสูตรที่ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์ที่มุ่งเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ อันถือเป็นการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้
แก่นสิ ติ นักศึกษา และยังชีใ้ ห้เห็นชัดเจนว่าหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปมุ่งเน้นการวัดและประเมินผลด้านจิตพิสัยเป็นหลัก
เป็นการประเมินคุณลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
และเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ สั ง คมต้ อ งการในด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยม จิตสำ�นึก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ทัง้ ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 15)
แม้ว่าการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการ
ศึกษาทั่วไปของประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2500 (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2550 : 45) ก็ตาม แต่การจัด
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปยังคงเผชิญกับปัญหาอยู่หลาย
ประการ เช่น สอนให้จำ�มากกว่าเข้าใจ สอนให้จดมากกว่า
คิด สอนให้เชื่อฟังมากกว่าตั้งคำ�ถาม สอนให้สืบทอดอดีต
มากกว่าเปลี่ยนแปลงอนาคต อีกทั้งปัญหาห้องเรียนขนาด
ใหญ่ มหาวิทยาลัยจะปรับห้องเรียนอย่างไรให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้และกิจกรรม การเน้นเนื้อหามากกว่าวิธีคิด วิธีเรียน
รู้ ผู้สอนยังเห็นว่าเป็นวิชาพื้นฐาน รายวิชาไม่สอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้สอน (ภูษณิศา นวลสกุล, 2556 : 2-3)
และจากการศึกษาของ ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์และคณะ
(2543 : 40-43) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลผูเ้ รียนระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ าร
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 สรุปได้ ดังนี้ 1) ความรู้ด้านการ
ประเมิน ได้แก่ การขาดความเข้าใจและทักษะในการวัดและ
ประเมินผล 2) วิธกี ารประเมิน ได้แก่ การขาดวิธกี ารประเมิน
ที่บ่งชี้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Benchmark) ไม่มีรูป
แบบที่เป็นรูปธรรม ขาดความชัดเจน ไม่โปร่งใส และ 3)
ขาดเครื่องมือที่มีคุณภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังคงเป็นปัจจัย
ทีท่ �ำ ให้การจัดการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปไม่สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์
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ดังนั้น การดำ�เนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งพัฒนา
ระบบประเมินผลวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อแก้ปัญหามาตรฐาน
ในการวัดและประเมินผล อันเกิดจากการมีผู้สอนหลาย
ท่านในรายวิชาเดียวกัน ซึ่งมาตรฐานและประสบการณ์ใน
การสอนของอาจารย์แต่ละท่านก็แตกต่างกันด้วย รวมถึง
การพัฒนาตัวบุคลากรและมหาวิทยาลัย ก่อเกิดประโยชน์
โดยตรงในด้านการประเมินผล ประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนการสอน ผลการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
และน่าเชื่อถือ ข้อมูลจากการประเมินจะช่วยในการตัดสิน
ใจทางการบริหาร การจัดทำ�แผนเพื่อปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน การบริหารและจัดการกับปัญหาที่เกิดจาก
การจัดการเรียนการสอน ดังนัน้ การสร้างระบบการประเมิน
ผล จึงถือเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการประเมินผลวิชาศึกษา
ทัว่ ไป ซึง่ จะเชือ่ มโยงไปถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยใน
การนำ�ไปใช้และยังส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระยะยาวได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ทั่วไป

1. เพื่อศึกษาสภาพการประเมินผลวิชาศึกษา

2. เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิผลของระบบ
ประเมินผลวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม

ขอบเขตของการวิจัย

1. กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได้ แ ก่
นั ก ศึ ก ษาและคณาจารย์ จ าก 7 คณะ/วิ ท ยาลั ย ของ
มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วยอาจารย์ 540 คน และ
นักศึกษาจำ�นวน 3,940 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น 5
กลุ่ม ดังนี้
1.1 การศึกษาสภาพการวัดและประเมินผลวิชา
ศึกษาทัว่ ไปก่อนการพัฒนาระบบฯ กลุม่ ตัวอย่างคือนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีระบบปกติของมหาวิทยาลัยนครพนมปีการ
ศึกษา 2556 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) ประมาณขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้สตู รของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973: 125) โดย
กำ�หนดค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มเท่ากับ .05 ได้กลุ่ม

ตัวอย่างจำ�นวนทั้งสิ้น 363 คน
1.2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มผู้
ให้ข้อมูล คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake Holders) กับการ
ดำ�เนินงานของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ ผู้บริหาร คณะ
กรรมการบริหารสำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป และอาจารย์ผู้สอน
รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 9 ท่าน
1.3 การศึกษาความเหมาะสมและสอดคล้องของ
โครงร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของระบบประเมินผลวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มการวัด
และประเมินผล และกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา รวม
ทั้งสิ้นจำ�นวน 11 ท่าน
1.4 การทดลองใช้และประเมินประสิทธิผลของ
ระบบประเมินผลวิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ อาจารย์ผสู้ อนวิชา
30004103 ศิลปะการสื่อสารและการนำ�เสนอ จำ�นวน 5
ท่าน
1.5 การประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษา
ตามการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
(Curriculum Mapping) ได้แก่ นักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน
รายวิชา 30004103 ศิลปะการสือ่ สารและการนำ�เสนอ ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 349 คน
2. เนื้อหาในการพัฒนาครั้งนี้ คือ ระบบประเมิน
ผลวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งการสร้างระบบนั้นประกอบด้วย
ตัวป้อน (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์
(Output) ส่วนการประเมินประสิทธิผลของระบบดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั ได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานสำ�หรับการประเมินของ
สตัฟเฟิลบีมและคณะ (Stufflebeam, D.L. and others,
1981) ประกอบด้วยด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) ความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติงาน (Feasibility) ความเหมาะสม
(Propriety) และความถูกต้องของข้อมูล (Accuracy)

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประเมินผลวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนมครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งการ
ดำ�เนินการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการประเมินผลวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ก่อนการพัฒนา
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ระบบฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์สภาพ
ก่อนการพัฒนาระบบฯ โดยศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการวัดและ
ประเมินผล วิธดี �ำ เนินการด้านการวัดและประเมินผล ระบบ
และการพัฒนาระบบ รวมถึงการประเมินเชิงปฏิบตั กิ าร แล้ว
สรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบประเมินผลวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม
ระยะที่ 2 พัฒนาระบบประเมินผลวิชาศึกษา
ทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบประเมินผลวิชาศึกษา
ทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยนครพนม ให้สอดคล้องกับข้อมูลทีไ่ ด้
จากระยะที่ 1 แล้วนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มากำ�หนดแนวทางการสร้าง
และตรวจสอบประสิทธิผลของระบบฯ ตลอดจนการนำ�ผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาผูเ้ รียนและการเรียนการสอน
และใช้ผลการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียน
ระยะที่ 3 ทดลองใช้และประเมินประสิทธิผล
ระบบฯ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ทดลองใช้และศึกษาประสิทธิผล
และความเหมาะสมของการใช้ระบบฯ การดำ�เนินงานใน
ขั้นนี้เป็นการทดลองใช้ระบบเพื่อประเมินประสิทธิผล หลัง
จากที่ได้พิจารณาความสอดคล้องและความเหมาะสมจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว และประเมินคุณลักษณะของนักศึกษา
ตามการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียน
รู้รายวิชา (Curriculum Mapping) ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการประเมินเชิง
ปฏิบตั กิ ารในระหว่างการทดลองใช้และประเมินประสิทธิผล
ของระบบฯ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การศึกษาสภาพการประเมินผลวิชาศึกษา
ทัว่ ไปมหาวิทยาลัยนครพนม ดำ�เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
2 ส่วน คือ
1.1 การสอบถามสภาพการประเมิ น ผลวิ ช า
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.2 การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการตรวจข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ในการ
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้แล้วเปรียบเทียบข้อมูล
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เป็นประเด็นเดียวกัน วิเคราะห์สร้างข้อสรุปโดยใช้เทคนิค
SWOT ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Groups)
เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยวิธีการ
จำ�แนกกลุ่มแล้วสรุปเนื้อหาในภาพรวม
2. การประเมิ น ความเหมาะสมและความ
สอดคล้องของตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ ของระบบประเมินผลวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได้มาจากผู้วิจัยและ
ผูเ้ กีย่ วข้องร่วมกันกำ�หนดองค์ประกอบต่างๆ ในระบบข้างต้น
และได้กำ�หนดแนวทางประเมินประสิทธิผลของระบบใน
ประเด็นต่างๆ โดยประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานสำ�หรับการ
ประเมินที่กำ�หนดโดย Stufflebeam (1981) ซึ่งพิจารณา
จากด้านความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
งานจริง ความเหมาะสม ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล และผลที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้ววิเคราะห์
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) เพื่อคัดเลือกตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของ
ระบบฯ ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์การ
แปลผลคะแนนของแบบประเมินความสอดคล้อง ใช้สูตร
คำ�นวณจุดกึง่ กลางชัน้ (Mid Point Average) ของพงศ์เทพ
จิระโร (2554 : 56) ดังนี้
2.1 ตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ข องระบบ ต้ อ งมี ค่ า
มัธยฐาน 3.50 ขึ้นไป
2.2 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของระบบ ต้องมีค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ ไม่เกิน 1.5
3. การศึกษาประสิทธิผลของระบบประเมินผล
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ดำ�เนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2 ส่วน คือ
3.1 การประเมินประสิทธิผลของระบบประเมิน
ผลวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่า
เฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3.2 การประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาตาม
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ วิชา
30004103 ศิลปะการสื่อสารและการนำ�เสนอ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
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สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสภาพการประเมินผล
วิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปของมหาวิ ท ยาลั ย นครพนมก่ อ นการ
พัฒนา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพการประเมินผลวิชาศึกษา
ทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยนครพนมก่อนการพัฒนาโดยการใช้
แบบสอบถาม พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน
วิชาศึกษาทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.27 อยู่ในระดับ ปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่ 4 แจ้งจุดประสงค์
การเรียนรู้ล่วงหน้าก่อนที่จะทดสอบแต่ละครั้ง มีคะแนน
เฉลี่ยสูงที่สุด คือคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.65)
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้อที่ 1 มีการสอบก่อนเรียน
เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ( = 2.97)
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นผูเ้ กีย่ วข้องด้วยการ
สนทนากลุม่ (Focus Group) เพือ่ สรุปสภาพการประเมินผล
วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนครพนมก่อนการพัฒนา
ระบบฯ สรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
2.1 จุดแข็ง (Strength) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3
กลุม่ สรุปตรงกันว่า อาจารย์ผสู้ อนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
สัดส่วนคิดเป็น 2 ใน 3 มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า
5 ปี ทำ�ให้มีความรู้และเข้าใจในการวัดและประเมินผล
2.2 จุดอ่อน (Weakness) ได้แก่ ความเข้าใจเกีย่ ว
กับหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปไม่ชดั เจน อาจารย์ผสู้ อนวิชาศึกษา
ทั่วไปสัดส่วนคิดเป็น 2 ใน 5 ยังขาดความตระหนักในความ
สำ�คัญของการวัดและประเมินผล รวมถึงไม่มีหน่วยงานที่
รับผิดชอบการดำ�เนินงานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยตรง
ทำ�ให้การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ดำ�เนินการไปเพื่อให้ครบตามหน่วยกิตที่กำ�หนดเท่านั้น
2.3 โอกาส (Opportunity) คือ มหาวิทยาลัย
นครพนมเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ จึงได้รับความร่วมมือและ
การสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิและนักการศึกษาภายนอก
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มหาวิทยาลัย มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และยังมีนโยบายจัดตั้งหน่วย
งานเพือ่ รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไปโดยตรง มีคณะกรรมการบริหารสำ�นักวิชาศึกษาทัว่ ไป
อันประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกคณะ/วิทยาลัยที่จัดการ
ศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการ
การเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.4 อุปสรรค (Threat) ได้แก่ การขาดการทำ�งาน
ทีเ่ ป็นระบบและมาตรฐานในการดำ�เนินงาน รวมถึงอาจารย์
ขาดความตระหนักในความสำ�คัญของการวัดและประเมิน
ผล
3. แนวทางการพัฒนาระบบประเมินผลวิชา
ศึ ก ษาทั่ ว ไป คื อ ควรมี ก ารระดมความคิ ด ของผู้ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างระบบประเมิน
ผลฯ ที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยนครพนม ให้
ความรูแ้ ละสร้างความตระหนักเกีย่ วกับการวัดและประเมิน
ผลการศึกษา
ตอนที่ 2 ผลการสร้างระบบประเมินผลวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนครพนม
ผู้ วิ จั ย และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการวิ จั ย ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบตั กิ ารร่างระบบประเมินผลวิชาศึกษาทัว่ ไปร่วมกัน ตาม
องค์ประกอบซึ่งได้จากการสังเคราะห์เอกสารและจากการ
สอบถามนักศึกษาและการสนทนากลุม่ ของผูเ้ กีย่ วข้อง โดย
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การดำ�เนินงานระบบประเมินผลวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ประยุกต์จากแนวคิด
ด้านการประเมินทางการศึกษาของครอนบาค (Cronbach,
1963) โดยมีจดุ เน้นของการประเมินเพือ่ สร้างสารสนเทศใน
การตัดสินใจเกีย่ วกับการปรับปรุงรายวิชา การปรับปรุงตัวผู้
เรียน และการจัดการบริหารวิธกี ารประเมิน รวมถึงปรัชญา
และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย 3
ตัวบ่งชี้และ 16 เกณฑ์ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การวางแผนการวัดและประเมินผล
ประกอบด้วย 6 เกณฑ์ ได้แก่ 1) วางแผนการวัดและประเมิน
ผลผูเ้ รียน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายความรูค้ วามสามารถที่
ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน 2) กำ�หนดช่วงเวลาในการวัดและ
ประเมินผลอย่างเหมาะสมตลอดภาคการศึกษา 3) กำ�หนด
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4) กำ�หนด
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เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลให้สอดคล้องกับเป้าหมายความรู้
ความสามารถ ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน 5) กำ�หนดค่า
นํ้าหนักคะแนนในการวัดผลแต่ละครั้งอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายความรู้ความสามารถ ที่ต้องการ
ให้เกิดแก่ผู้เรียน และ 6) วางแผนการวัดและประเมินผล
ครอบคลุมเนื้อหาในคำ�อธิบายรายวิชา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การดำ�เนินการวัดผล ประกอบด้วย
7 เกณฑ์ ได้แก่ 1) การประเมินผลก่อนเรียน ผู้สอนเลือกทำ�
เพือ่ ใช้ผลการประเมินในการตรวจสอบความพร้อม และพืน้
ฐานความรอบรูข้ องผูเ้ รียนในเรือ่ งทีจ่ ะเรียน 2) การประเมิน
ผลระหว่างเรียน ควรทำ�การประเมินให้ครบทุกหน่วยการ
เรียนรู้ เพือ่ ตรวจสอบและวินจิ ฉัยหาข้อบกพร่องของผูเ้ รียน
และนำ�ผลการประเมินไปใช้พฒ
ั นาการเรียนของผูเ้ รียนและ
ปรับปรุงกระบวนการสอน 3) การประเมินผลหลังเรียน
ทำ�การประเมินเมื่อจัดการเรียนรู้ครบถ้วนตามเนื้อหาวิชา
แล้ว อาจารย์จะนำ�ผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินผล
การเรียนและให้ค่าระดับผลการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล
และนำ�ข้อมูลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป 4) สร้างเครื่องมือวัดตามที่
ได้วางแผน และการกำ�หนดวิธีการวัดและประเมินผล โดย
มุง่ ให้ได้เครือ่ งมือทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะหลากหลาย 5) สร้างเกณฑ์
การประเมินที่จะใช้กับเครื่องมือวัดแต่ละชนิด และกำ�หนด
เกณฑ์การตัดสินผลตามเกณฑ์การประเมินนั้นๆ 6) ตรวจ
และวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของเครื่อง
มือวัดทุกชนิด ซึ่งหาได้จากการวิเคราะห์ค่า IOC ของผู้
เชี่ยวชาญ 3-5 คน และ 7) นำ�เครื่องมือวัดไปทดลองใช้
(try out) เพื่อหาความบกพร่องของเครื่องมือ อาจหาค่า
ของความยากง่าย (P) และค่าอำ�นาจจำ�แนก (r) ของเครื่อง
มือวัดนั้นๆ ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การประเมินผล ประกอบด้วย 3
เกณฑ์ ได้แก่ 1) นำ�เครือ่ งมือวัดและเกณฑ์การประเมินไปใช้
สอบวัดและประเมินผลผูเ้ รียน สรุปผลการเรียนและรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนรายบุคคล 2) นำ�ผลการประเมินที่ได้
ไปใช้ในการปรับพืน้ ฐานและเพิม่ พูนทักษะให้แก่ผเู้ รียน และ
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียน
การสอน และ 3) นำ�ข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าคุณภาพ
ของเครื่องมือวัดโดยหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ค่า
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ของความยากง่าย (P) และค่าอำ�นาจจำ�แนก (r) เพื่อให้ได้
ข้อสอบที่มีคุณภาพไปใช้ในการวัดผลครั้งต่อไป
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ของระบบประเมิน
ผล วิชาศึกษาทั่วไปโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
การประเมินประสิทธิผลของระบบประเมินผล
วิชาศึกษาทัว่ ไปตามความคิดเห็นของอาจารย์ผสู้ อนรายวิชา
30004103 ศิลปะการสื่อสารและการนำ�เสนอ ปรากฏผล
ดังนี้
1. ประสิทธิผลของตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของระบบ
ประเมินผลวิชาศึกษาทัว่ ไป พบว่า ดัชนีบง่ ชีค้ ณ
ุ ภาพมีความ
เหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และสอดคล้องทุกข้อ ยกเว้น
กำ�หนดช่วงเวลาในการวัดและประเมินผลอย่างเหมาะสม
ตลอดทั้งภาคการศึกษา ที่อยู่ในระดับมาก (Mdn = 3.00)
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของตัวบ่งชี้ของ
ระบบประเมินผลวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม
พบว่า มาตรฐานทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับ มากทีส่ ดุ
ตอนที่ 4 ผลการประเมินระบบประเมินผลวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม
1 . ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป
มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบเชิง
ระบบแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
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ภาพประกอบ : ระบบประเมินผลวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม
2. ประสิทธิผลของระบบประเมินผลวิชาศึกษา
ทั่ ว ไป มหาวิ ทยาลั ย นครพนม พบว่า อยู่ในระดับ มาก
ที่สุด ทุกด้าน โดยมาตรฐานด้านการใช้ประโยชน์ (Utility
Standards) และมาตรฐานด้านความถูกต้อง (Accuracy
Standards) มีคา่ เฉลีย่ โดยรวมสูงทีส่ ดุ ( = 4.65) รองลงมา
คือ มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety Standards)
( =4.63) และมาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility
Standards) ( = 4.60) ตามลำ�ดับ
3. ผลการประเมิ น ระดั บ การเปลี่ ย นแปลง
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างตามการกระจายความรับผิด
ชอบมาตรฐานผลการเรียนรูร้ ายวิชา 30004103 ศิลปะการ
สื่อสารและการนำ�เสนอ (Curriculum Mapping) พบว่า มี
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.55)

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยในการพัฒนาระบบประเมินผล
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้วิจัยพบประเด็น
ที่น่าสนใจในการอภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของระบบประเมินผลวิชา
ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม
ตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น จากการ

สังเคราะห์เอกสาร ร่วมกับผลการสำ�รวจความคิดเห็นของ
นักศึกษา และการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำ�เนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นำ�ร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ทีไ่ ด้จากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการปฏิบตั งิ าน เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ
แสดงความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ที่จะนำ�ไปใช้ปฏิบัติจริงได้หรือไม่ ควรปรับปรุงประเด็นใด
บ้างและปรับปรุงอย่างไร ซึ่งได้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ได้จะ
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการประเมินผลของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ และ 16
เกณฑ์ ซึ่งทุกตัวบ่งชี้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสอดคล้องกับหลักการ
วัดและประเมินผล โดยผู้วิจัยได้นำ�ไปทดลองใช้กับรายวิชา
30004103 ศิลปะการสื่อสารและการนำ�เสนอ อาจารย์ผู้
สอนในรายวิชานี้เป็นผู้ประเมินระบบฯ หลังจากได้ทดลอง
ใช้ โดยมีความคิดเห็นตรงกันว่า ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึน้ นัน้ มีความเหมาะสม รวมทัง้ มีขน้ั ตอนการดำ�เนินงาน
ชัดเจน สะดวกต่อการใช้งาน และช่วยให้การทำ�งานมี
มาตรฐานเดียวกัน
กระบวนการทีใ่ ช้ในการพัฒนาระบบประเมินผล
วิชาศึกษาทั่วไป คือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research: PAR) ที่ต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ นักศึกษา

252 รมยสาร
คณะกรรมการบริหารสำ�นักวิชาศึกษาทั่วไป ประธานกลุ่ม
วิชา ประธานรายวิชา และอาจารย์ผสู้ อนในหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ ไปในการให้ขอ้ มูลการสร้างตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์ของระบบฯ
ซึง่ ธีรวุฒิ เอกะกุล (2551 : 76-77) ได้กล่าวถึงข้อดีของการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 1) เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันของนักวิจยั กับกลุม่ เป้าหมายในการวิจยั ทัง่ สองฝ่าย
ได้เรียนรู้องค์ความรู้ซึ่งกันและกัน 2) การมีส่วนร่วมทุกขั้น
ตอนของการวิจัย ทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยมีความ
รู้สึกว่าเป็นเจ้าของงานวิจัยมากขึ้น รวมทั้งความมุ่งมั่นและ
เต็มใจในการทำ�วิจยั จะมีมากขึน้ 3) เป็นการวิจยั และพัฒนา
อย่างแท้จริง การวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมเป็นงานวิจยั
ที่มุ่งศึกษาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบด้วยการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย รวมทั้งมีการปฏิบัติซํ้าจนได้
ผลการวิจัยที่มีความถูกต้องและพิสูจน์ได้ 4) การยอมรับใน
ภูมคิ วามรูแ้ ละบริบทของกลุม่ เป้าหมายในการวิจยั ทำ�ให้ได้
ข้อมูลทางการวิจยั ทีเ่ ป็นปฐมภูมมิ ากยิง่ ขึน้ 5) ความยืดหยุน่
ของกระบวนการวิจัยมีมาก ทำ�ให้ไม่ถูกบังคับต้องให้เป็น
ไปตามกรอบหรือแนวคิดทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมากจนเกิน
ไป สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ปรับให้เหมาะสมกับสภาพที่
เป็นจริงได้มากที่สุด 6) ผลการวิจัยที่นำ�ไปสู่การปฏิบัติจริง
ในสภาพทีเ่ ป็นจริง 7) ความยัง่ ยืนของผลการวิจยั มีความคง
อยู่ และ 8) สภาพปัญหาที่ใช้ในการวิจัยได้ถูกขจัดไปด้วย
กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น จึงถือได้ว่าปัญหาการวิจัยนั้น
ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง
2 . ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป
มหาวิทยาลัยนครพนม
การดำ�เนินงานตามขั้นตอนของระบบฯ ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นนั้นมีข้ันตอนกระบวนการที่ชัดเจน ง่ายต่อการ
ปฏิบัติจนสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจาก
เดิมที่ต่างคนต่างทำ� ขั้นตอนและวิธีการขึ้นอยู่กับอาจารย์
ผู้สอน เปลี่ยนเป็นการดำ�เนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบฯ โดยมีตัวบ่งชี้และเกณฑ์เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าต้องมีขั้น
ตอนและวิธกี ารอย่างไรบ้าง และการพัฒนาระบบฯ นี้ เป็นก
ระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจึงเกิด
ความตระหนักถึงความสำ�คัญ และมีความเข้าใจ ยอมรับ
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ดังนั้น การพัฒนาระบบประเมินผลวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม จึงมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดผล
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ในเชิง การพัฒนาตัวบุคลากรและมหาวิทยาลัย อันก่อเกิด
ประโยชน์โดยตรงในด้านการประเมินผล ประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนการสอน ผลการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ และข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
จะช่วยในการตัดสินใจทางการบริหาร การจัดทำ�แผนเพื่อ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การบริหารและจัดการ
กับปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นการ
สร้างมาตรฐานการประเมินผล จึงถือเป็นเครื่องมือสำ�คัญ
ในการพัฒนาการประเมินผลวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งจะเชื่อม
โยงไปถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัยในการนำ�สารสนเทศ
ไปใช้ และยังส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในระยะ
ยาวได้ต่อไป
ผลการวิ จั ย การพั ฒ นาระบบประเมิ น ผลวิ ช า
ศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยนครพนม พบว่า สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ อังคณา ตุงคะสมิต (2550 : 193-196) ที่ได้ศึกษา
เรือ่ ง การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลระดับชัน้ เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดย
ใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม กรณีศกึ ษาโรงเรียน
บ้านนาศรีดงเค็ง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผลการใช้ระบบ
โดยนำ�ระบบไปสูก่ ารปฏิบตั ดิ า้ นการใช้ประโยชน์ของระบบ
มีความชัดเจนในทุกขั้นตอน ตอบสนองต่อความต้องการ
ของทุกฝ่าย สอดคล้องกับ ชอบ เข็มกลัดและโกวิทย์ พวง
งาม, 2547 : 13 - 14) ได้กล่าวถึงผลที่ชุมชนและนักวิจัย
จะได้รับ คือ 1) ชาวบ้าน ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสจะตื่นตัว
ได้รบั การศึกษามากขึน้ สามารถคิดและ วิเคราะห์เหตุการณ์
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง มีความเชือ่ มัน่ ในทางทีจ่ ะให้ความร่วม
มือกันในการดำ�เนิน กิจกรรมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 2)
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา ผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสมาก
ขึ้น การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ มีการกระจายอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมรวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลให้คุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนดีขึ้น 3) สำ�หรับทีมผู้วิจัยและนักพัฒนา
จะได้เรียนรู้จากชุมชนได้ประสบการณ์ในการทำ�งาน ร่วม
กับชุมชน อันก่อให้เกิดความเข้าใจชุมชนได้ดีขึ้น และเกิด
แนวคิดในการพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง และยังสอดคล้อง
กับ กมล สุดประเสริฐ (2540 : 8-9) การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมนั้น มิใช่เพียงการสืบค้นปัญหาและการแก้
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ปัญหาเท่านัน้ แต่เป็นกระบวนการกระตุน้ ให้ประชาชนมีการก
ระทำ�ต่อปัญหาเหล่านี้ การกระทำ�อย่างหนึง่ อย่างใดต่อปัญหา
ทำ�ให้ประชาชนได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ผลสุดท้ายประชาชนมิได้เพียงเรียนรู้การแก้ปัญหาแต่ได้
เพิม่ พูนความรูใ้ ห้พร้อมทีจ่ ะเผชิญกับปัญหาทีย่ ากขึน้
กล่ า วโดยสรุ ป ระบบที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น นั้ น
ออกแบบเพือ่ สร้างความเป็นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านการ
ประเมินผลวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยนครพนม โดย
ในการพัฒนาระบบฯ นี้ เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของมหาวิทยาลัยนครพนม

ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ผลการวิจัยไปใช้

1. ในการดำ�เนินการพัฒนาระบบควรดำ�เนิน
การเป็นวงจรปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาหรือแก้ไข
จุดบกพร่องของระบบให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อ
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การเปลี่ยนแปลง
2. เพือ่ ให้การใช้ระบบประเมินผลวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดนัน้ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องเกีย่ วข้อง
ทุกฝ่ายต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการวัดและประเมิน
ผลก่อน โดยอาจมีการประชุมชีแ้ จงให้นกั ศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติได้เข้าใจกระบวนการของระบบฯ
3. ผู้บริหารที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ต้องมีความเข้าใจระบบประเมินผลวิชาศึกษาทัว่ ไปเป็นอย่าง
ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับอาจารย์ผู้ใช้ระบบ
4. ในระหว่างการใช้ระบบประเมินผลวิชาศึกษา
ทัว่ ไป ควรมีการสะท้อนผลในแต่ละขัน้ ตอนและรายงานผล
เป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตื่นตัวและทราบผลของการ
พัฒนาเพือ่ ทีจ่ ะได้น�ำ ไปพัฒนาผูเ้ รียนและการเรียนการสอน
ร่วมกันต่อไป
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รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพื้นที่อำ�เภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำ�บล ในพื้นที่อำ�เภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล 3) เพือ่ ประเมินผลการใช้รปู แบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของผล
การวิจยั พบว่า 1) มี 3 ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพืน้ ที่
อำ�เภอห้วยราช อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ� มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.68 การมี
ส่วนร่วม มีคา่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.30 และการทำ�งานเป็นทีม มีคา่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.20
วิธกี ารวิจยั เป็นการวิจยั เชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ มาเอง โดยสังเคราะห์จากการ
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรในงานวิจัย 2) รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานประกอบด้วย
6 กิจกรรม ดังนี้ ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ�การเสริมสร้างภาวะผู้นำ� การเรียนรู้ทักษะการให้บริการ การเรียนรู้การวิเคราะห์
และประเมินสถานการณ์การพัฒนาทีมงาน และการสร้างทีมงาน ผลการใช้และประเมินผลการใช้รปู แบบพบว่า ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอห้วยราช จังหวัดบุรรี มั ย์ หลังการทดลองใช้รปู
แบบ มีประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านดีขนึ้ อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05สรุปได้วา่ รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมที่จะนำ�ไปใช้
คำ�สำ�คัญ : รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
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Abstract

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

บทนำ�

โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บล ถื อ เป็ น
หน่วยบริการด่านหน้าของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ใกล้
ชิดกับประชาชน และชุมชนมากที่สุด มีหน้าที่ในการดูแล
ประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เข้าถึงสุขภาพและ
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สุขภาวะที่ดี (กาย ใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) เพื่อนำ�มาซึ่ง
คุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการดำ�รงชีพร่วมกันภายใต้ความมีตน้ ทุน
และอัตตลักษณ์ ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ที่เป็นแบบแผนของตนเองได้อย่างมีคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยมุ่งเน้นการจัดบริการเชิง
รุก ทัง้ ในด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกัน และควบคุมโรคที่
เป็นปัญหาสาธารณสุขของพืน้ ที่ ด้วยการประสานความร่วม
มือกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการและ
องค์กรต่างๆ ในลักษณะของการเป็นภาคีรว่ มหรือผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียในการจัดระบบการดูแลสุขภาพของชุมชนอันจะนำ�
ไปสูก่ ารพึง่ พาตนเองด้านสุขภาพได้ในทีส่ ดุ ซึง่ เป็นเป้าหมาย
สำ�คัญของการจัดระบบสุขภาพแนวใหม่ตามทิศทางของการ
ปฏิรูประบบสุขภาพและการกระจายอำ�นาจลงสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ การจัดบริการของโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลอาศัยแนวคิดการจัดบริการ
สุ ข ภาพแบบยึ ด ตามลั ก ษณะของประชากร ปั ญ หาโรค
และสาธารณสุขของพื้นที่ (Population Based Health
System, Problem Based Health System และ Area
Based Health System) เป็นกรอบการจัดบริการ ซึ่งโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลมีพันธะกิจที่สำ�คัญ คือ 1)
การพัฒนาฐานข้อมูลบริการ (Data Base) เพื่อให้ได้ระบบ
ข้อมูลสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในการเชื่อมโยง
ถึงกันและกันได้ระหว่างเครือข่ายบริการทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
ในโรงพยาบาลแม่ข่าย 2)การพัฒนาการจัดบริการในโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (Hospital Base) เพื่อให้
ประชาชนหรือผู้ป่วยได้รับบริการที่มีขีดความสามารถสูง
ขึน้ โดยการประสานความร่วมมือขอรับการสนับสนุนทัง้ ใน
ด้านบุคลากร ครุภณ
ั ฑ์ทางการแพทย์เครือ่ งมือติดต่อสือ่ สาร
ที่ทันสมัย ยานพาหนะรถยนต์ส่งต่อ จากโรงพยาบาลแม่
ข่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนถึงกองทุนประกัน
สุขภาพตำ�บล เพื่อให้เกิดการรักษาผู้ป่วย การให้บริการ
ภาวะฉุกเฉิน การส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการปัญหาโรคของ
พื้นที่ 3) การพัฒนาการจัดบริการในชุมชน (Community
Base, Community Health Care) เพื่อให้ชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เกิดการรับรู้ ตระหนักถึง
การมีสว่ นร่วม และสามารถให้การสนับสนุนในการวางแผน

ROMMAYASAN 257

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

ดำ�เนินงาน ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคของ
พื้นที่ 4)การพัฒนาการจัดบริการในบ้าน (Home Base,
Home Health Care, Home Ward) ให้กลุ่มแม่และเด็ก
ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเนื่องใกล้ชิดเป็นองค์รวมแบบเอื้ออาทร ด้วย
บริการทีม่ หี วั ใจของความเป็นมนุษย์ (Humanized Health
Care) (สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2553)
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ มี ส ถานี อ นามั ย ที่ ไ ด้ รั บ การยก
ระดับขึ้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลจำ�นวน
227 แห่ง มีบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลทั้งหมดจำ�นวน 1,816 คน
(สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์, 2558) ด้วยบริบท
สภาวะด้ า นสภาพแวดล้ อ มเศรษฐกิ จ สั ง คมสิ่ ง แวดล้ อ ม
และความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
และต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มต่างๆทำ�ให้
ปัญหาด้านสาธารณสุขเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมมีความสลับ
ซับซ้อนรุนแรงเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง
รวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบบริการที่ซับซ้อนขึ้นและกับ
สภาพบทบาทภารกิจของหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปลี่ยนไป
เน้นการทางานเชิงรุกการสาธารณสุขผสมผสานการดูแล
สุขภาพในทุกมิตแิ บบองค์รวม การส่งเสริมและป้องกันขจัด
ภัยคุกคามทางสุขภาพในรูปแบบต่างๆ การดูแลอนามัยสิ่ง
แวดล้อม การสนับสนุนบริการวิชาการ การติดต่อสื่อสาร
และประสานเครือข่ายชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนการ
ดำ�เนินงานสาธารณะและพัฒนาชุมชนการวางแผนแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมตามสภาพเศรษฐกิจ
สังคมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นจึงเป็น
สิ่งจำ�เป็นที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิจะต้องมี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานทั้งความรู้ ทักษะ ความชำ�นาญ
ในหลายๆองค์ประกอบรวมกันเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล และด้วยข้อจำ�กัด
การขาดแคลนบุคลากรด้านสาธารณสุขก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลที่จำ�ต้องแบกรับภาระงานที่หนักมากยิ่งขึ้น ปฏิบัติ
หน้าทีใ่ นหลายบทบาทในคราวเดียวกันและยังต้องสามารถ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ทดแทนกันได้ จึงอาจก่อให้เกิดความ
ท้อแท้ขาดขวัญกำ�ลังใจหรือแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานได้ ซึ่ง

มีผลต่อความสามารถในการปฏิบตั งิ านได้การเสริมสร้างแรง
จูงใจหรือการจัดการการบริหารภายในของหน่วยงาน รวม
ถึงการประยุกต์ความสามารถเข้ากับภาระงานในขอบเขต
หน้าทีจ่ งึ น่าจะมีผลต่อสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบตั ิ
งาน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ในพื้นที่อำ�เภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ว่าสภาพการปฏิบัติ
งานปัจจุบันเป็นเช่นไรและมีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนำ�ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา
การปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ตามกระบวนการเพื่อสร้างรูป
แบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน ของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ตลอดจนนำ�รูปแบบ
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้
และประเมินผลการทดลองใช้ต่อไป เพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลให้ดีขึ้น ตลอดจนสร้าง
ความเจริ ญ ต่ อ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ สั ง คม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ในพื้นที่อำ�เภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพือ่ สร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ในพื้นที่อำ�เภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อทดลองใช้และประเมินผลรูปแบบการ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ในพื้นที่อำ�เภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล เป็นการวิจยั และพัฒนา ดำ�เนินการวิจยั โดยใช้วธิ ี การ
วิจัยชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงทดลอง
ผู้วิจัยได้กำ�หนดวิธีการดำ�เนินการวิจัย เป็น 3 ระยะ

258 รมยสาร
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ดังสาระสำ�คัญต่อไปนี้
ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสาเหตุ
ปัญหาของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำ�บลในพื้นที่อำ�เภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลในพื้นที่อำ�เภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ระยะที่ 3 การทดลองใช้แ ละประเมิน ผลรูป

แบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพื้นที่อำ�เภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์
ประชากร
ประชากรการวิจัยครั้งนี้หน่วยในการวิเคราะห์
(Unit of Analysis) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรง
พยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บลในพื้ น ที่ อำ � เภอห้ ว ยราช
จังหวัดบุรีรัมย์ จำ�นวน 50 คนดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำ�นวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพื้นที่อำ�เภอห้วยราช
ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
1
ห้วยราช
2
เกตุใต้
3
โคกเหล็ก
4
สามแวง
5
เมืองโพธิ์
6
ตาเสา
7
ตะโก
8
สนวน
8
กลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถามจากกลุ่ม ตัว อย่าง ที่เป็น เจ้า
หน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลทั้ง
8 รพสต ดังมีขั้นตอนดังนี้
1.1 การคำ�นวณหากลุม่ ตัวอย่าง จากจำ�นวนเจ้า
หน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านทัง้ หมด 8 รพ.สต โดยใช้สตู รการคำ�นวณ
ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 :727) ดังนี้
สูตร n =
			

N
1+Ne2

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จำ�นวนประชากร
e = ความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้ ในที่นี้จะ
กำ�หนดไว้ที่ 0.05

จำ�นวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
8
4
6
8
6
7
5
6
50

แทนค่าในสูตร
n = 		 50
1+50(0.05)2
		 = 44.44
จากการคำ�นวณหากลุม่ ตัวอย่างโดยใช้สตู รทาโร่
ยามาเน่ ดังกล่าว ได้กลุ่มตัวอย่างประมาณ 44.44 ตัวอย่าง
เพื่อให้เป็นตัวเลขจำ�นวนคู่และง่ายต่อการจำ�แนก ผู้วิจัย
ได้ปัดเศษออกเนื่องจากไม่ถึง 0.5 จึงกำ�หนดเป็นจำ�นวน
ตัวอย่าง 44 ราย และเพือ่ ให้การกระจายข้อมูลต่างๆ ใช้การ
สุม่ แบบกำ�หนดระดับชัน้ (Stratified Random Sampling)
ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่ม
ย่อยๆ เรียกว่าระดับชัน้ หรือชัน้ ภูมแิ ล้วสุม่ ตัวอย่าง จากทุก
ระดับชั้น จากนั้นจึงใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) เอาหน่วยตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มทุกระดับชั้น
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ตามจำ�นวนสัดส่วนที่กำ�หนดตามตัวอย่างในแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ตารางที่ 2 จำ�นวนตัวอย่างแยกตามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
จำ�นวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
1
2
3
4
5
6
7
8

ห้วยราช
เกตุใต้
โคกเหล็ก
สามแวง
เมืองโพธิ์
ตาเสา
ตะโก
สนวน
รวม

เครื่องมือการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ในการวิจัย
ระยะที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาเอง โดย
สังเคราะห์จากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับตัวแปรในงานวิจัย เพื่อทำ�ความเข้าใจความหมายของ
ตัวแปรให้ตรงตามทฤษฎีค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเกี่ยว
กับแบบวัดตัวแปรทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้ จากงานวิจยั ทีเ่ คยศึกษา
ตัวแปรเหล่านีม้ าก่อน ลักษณะของเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะทั่วไปของผู้
ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอห้วยราช จังหวัดบุรรี มั ย์
แบ่งระดับการวัดออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยที่สุด โดยจัดเรียงเนื้อหา ข้อคำ�ถาม ตาม
ลำ�ดับปัจจัยที่นำ�มาศึกษา จำ�นวน 70 ข้อ ได้แก่
ปัจจัยด้านความรู้ จำ�นวน 10 ข้อ
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม จำ�นวน 10 ข้อ
ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ�
จำ�นวน 10 ข้อ
ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
จำ�นวน 10 ข้อ
ปัจจัยด้านการทำ�งานเป็นทีม จำ�นวน 10 ข้อ

จำ�นวนกลุ่มตัวอย่าง

8
4
6
8
6
7
5
6

8
3
5
8
5
6
4
5

50

44

ปัจจัยด้านการรับรู้บทบาท จำ�นวน 10 ข้อ
ปัจจัยด้านการสื่อสาร
จำ�นวน 10 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 2 คือ แนวทาง
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพื้นที่อำ�เภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์ ที่นำ�ผลการวิจัยจากระยะที่ 1 มาสร้างขึ้น
เพื่อใช้เป็นร่างในการพิจารณา ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติ
การ (Workshops) เพื่อให้ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องได้
ร่วมกันวิพากษ์รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพืน้ ที่
อำ�เภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
การวิ จั ย ในระยะที่ 2 เป็ น การสร้ า งรู ป แบบ
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรง
พยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บลในพื้ น ที่ อำ � เภอห้ ว ยราช
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ พยาบาลวิชาชีพ
สาธารณสุขอำ�เภอ ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล จำ�นวน 20 คน โดยการใช้การประชุมกลุ่มย่อย
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(Focus Groups) และการร่วมระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุง
รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในเขตพื้นที่อำ�เภอ
ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ การเก็บรวบรวมในระยะที่ 2 นี้ใช้
ทั้งการจดบันทึก และการถ่ายวีดีทัศน์ และการบันทึกเสียง
เพื่อทำ�การสังเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลที่ได้นำ�ไปใช้เป็นรูป
แบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในเขตพืน้ ทีอ่ �ำ เภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่ 1 การวิเคราะห์
ข้อมูลในงานวิจยั นี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างและการวิเคราะห์ปัจจัย
เชิงสาเหตุทีม่ อี ทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพืน้ ที่ อำ�เภอ
ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method)
เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไป สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ความถี่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการแปลความหมายค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินค่าดังนี้
คะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย
4.51-5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด
3.51-4.50 อยู่ในระดับมาก
2.51-3.50 อยู่ในระดับปานกลาง
1.51-2.50 อยู่ในระดับน้อย
1.00-1.50 อยู่ในระดับน้อยที่สุด
สถิติวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมุติฐานในการ
วิจัย ใช้การวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (Structural
Equation Model : SEM ) หรือการวิเคราะห์อิทธิพลเส้น
ทาง (Path Analysis)โดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) และ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) เพื่ออธิบาย
อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆที่ส่งผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล โดยกำ�หนดนัย

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Level of Significant .05) ซึ่ง
มีเงื่อนไขโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 20 คน เพื่อนำ�มา
ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล

ผลการวิจัย

คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จากจำ�นวน
กลุ่มตัวอย่าง 40 คน พบว่า ส่วนมากเป็นเพศชาย ร้อยละ
46.7 เพศหญิง ร้อยละ 42.2 อายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี ร้อย
ละ 26.7 ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี ร้อยละ 60.0 สถานภาพ
สมรส ร้อยละ 42.2 ประสบการณ์ในการทำ�งาน 15 ปีขึ้น
ไป ร้อยละ 44.4
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพื้นที่
อำ�เภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ตามการทดสอบสมมติฐาน ด้วยการวิเคราะห์
สมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Model :
SEM) ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL for windows) มี 3
ปัจจัย โดยเรียงลำ�ดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหา
น้อย คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ� มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดย
รวมเท่ากับ 0.68 ปัจจัยด้านการมีสว่ นร่วม มีคา่ สัมประสิทธิ์
อิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.30 และปัจจัยด้านการทำ�งานเป็น
ทีม มีคา่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.20 ปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลคือปัจจัยด้านภาวะผู้นำ�
ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอห้วยราช จังหวัดบุรรี มั ย์ได้ท�ำ กิจกรรมในการ
พัฒนา จำ�นวน 6 กิจกรรม คือ
1. ด้านภาวะผูน้ �ำ จำ�นวน 2 กิจกรรม ได้แก่ ความ
รู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำ�การเสริมสร้างภาวะผู้นำ�
2. ด้านการมีส่วนร่วม จำ�นวน 2 กิจกรรม ได้แก่
การเรียนรูท้ กั ษะการให้บริการการเรียนรูก้ ารวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์
3. ด้านการทำ�งานเป็นทีม จำ�นวน 2 กิจกรรม
ได้แก่ การพัฒนาทีมงาน การสร้างทีมงาน
ผลการทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบ
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การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพื้นที่อำ�เภอห้วยราช
จังหวัดบุรรี มั ย์ ได้เก็บข้อมูลหลังการทดลอง (Posttest) โดย
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพื้นที่อำ�เภอห้วยราช
จังหวัดบุรรี มั ย์ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่าหลังการทดลอง
ใช้รูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลีย่ ประสิทธิผลการบริหารจัดการ เพิม่ ขึน้ มากกว่าก่อน
การทดลอง อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล

1. ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพื้นที่
อำ�เภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการ
วิจยั ว่า ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลทางตรงและทางอ้อมของเจ้าหน้าที่
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บลในพื้ น ที่ อำ � เภอห้ ว ยราช จั ง หวั ด
บุรีรัมย์ คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ� ด้านความรู้ ด้านการรับ
รู้บทบาท ด้านสื่อสาร ด้านการทำ�งานเป็นทีม ด้านการมี
ส่วนร่วมและด้านแรงจูงใจ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง
(Structural Equation Model: SEM) โดยใช้โปรแกรม
ลิสเรล (LISREL for Windows) เพื่ออธิบายอิทธิพลเส้น
ทาง (Path Analysis) หรือปัจจัยเชิงสาเหตุโดยสมการเชิง
โครงสร้าง อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ของ
ตัวแปรต้น ตัวแปรคั่นกลาง ที่ส่งผลทั้งโดยตรงและส่งผล
โดยอ้อมต่อตัวแปรตาม โดยกำ�หนดระดับนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05(Level of Significance .05)พบว่ามีปัจจัย 3
ปัจจัย ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านภาวะ
ผูน้ �ำ มีคา่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.682) ปัจจัย
ด้านการมีสว่ นร่วม มีคา่ สัมประสิทธิอ์ ทิ ธิพลโดยรวมเท่ากับ
0.45 3) ปัจจัยด้านการทำ�งานเป็นทีม มีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลโดยรวมเท่ากับ 0.20 ผู้วิจัยจึงได้นำ�ปัจจัยทั้ง 3
ปัจจัย มาอภิปราย ดังนี้
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1.1 ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ� ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ�
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล สอดคล้องกับการศึกษาของ
ทัศนีย์ ลักขณาภิชชัชและคณะ(2550 : 42-43) ที่พบว่า ตัว
แบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับชุมชนระหว่างกองทุนภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ตำ�บลและกองทุนสุขภาพชุมชน ตำ�บลปลายโพงพาง อำ�เภอ
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และตำ�บลท่าไม้รวก อำ�เภอ
ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี มีรปู แบบทีแ่ ตกต่างกันตามภูมสิ งั คม
ของแต่ละพื้นที่ ปัจจัยหลักที่สำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดความแตก
ต่างกัน คือ ด้านบุคคลและกลุ่มบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้นำ�
วิสัยทัศน์ในการบริหาร ผู้นำ�ชุมชนและประชาชน ปัจจัยที่
พบในความสำ�เร็จหรือล้มเหลวในการจัดระบบหลักประกัน
สุขภาพชุมชนขึน้ อยูก่ บั ภาวะผูน้ �ำ ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล สอดคล้องกับการศึกษาของ จิตต์สุมน พรมงคล
วัฒน์ (2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะ
ผู้นำ�ของผู้บังคับบัญชากับขวัญและกำ�ลังใจของบุคคลากร
ในสถาบันสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่าระดับความคิด
เห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผู้นำ�ของผู้บังคับบัญชา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สุนิดา แสงวิเชียร(2551) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้นำ�กับขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากร
สถานีตำ�รวจภูธรเมืองราชบุรี ในภาพรวมพบว่าความคิด
เห็นอยู่ในระดับมาก
ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ�ของเจ้าหน้าที่
ทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล เป็นปัจจัย
เชิงสาเหตุที่สำ�คัญที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
1.2 ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมปัจจัยด้านการ
มีส่วนร่วมที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตงั้ ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ อุไรวรรณ
เมืองสุวรรณ์ (2549: 89-95) เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
บุคลากร โรงพยาบาลระยองในการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการเพือ่ มุง่ สูก่ ารรับรองคุณภาพโรงพยาบาล พบว่าปัจจัย
ด้านความรู้ ซึ่งไดแก่ การรับรู้ข้อมูล การรู้หลักการหรือ
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แนวคิด และการรูว้ ธิ กี ารหรือกระบวนการทีต่ า่ งกัน มีสว่ นใน
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการเพือ่ มุง่ สูก่ ารรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรที่มี
ปัจจัยด้านความรูท้ ตี่ า่ งกัน มีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการในภาพรวม และความต้องการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ด้านการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนพัฒนาคุณภาพระบบบริการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ จินตนา ส่อง
แสงจันทร์ (2549: 180) ชือ่ เรือ่ ง : การวิเคราะห์ปจั จัยทีม่ ผี ล
ต่อการมีสว่ นร่วมของบุคลากรในการพัฒนาเพือ่ การรับรอง
คุณภาพ โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า
บุคลากรที่มีตำ�แหน่งในงานพัฒนาคุณภาพต่างกัน มีระดับ
การมีส่วนร่วมเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในภาพ
รวมและหลายด้านแตกต่างกัน
ผูว้ จิ ยั พบว่า ปัจจัยด้านการมีสว่ นร่วมของเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่สำ�คัญ
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ ทั้ ง นี้ เ พราะเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านมี ส่ ว นร่ ว มใน
การเรียนรู้การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ปัญหา
และสาเหตุของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอด
จนความต้องการของชุมชนร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบ
และวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาของชุมชน หรือ
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่เป็นประโยชน์หรือสนองความ
ต้องการของชุมชนร่วมวางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม กฎกติกาของชุมชน กำ�หนดแผนงานหรือ
โครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดแก้ปัญหาและสนองความ
ต้องการของชุมชน
1.3 ปั จจั ยด้านการทำ�งานเป็น ทีม ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
สอดคล้องกับศึกษาของ เพ็ญจันทร์ ประจันตะเสน (2552
: 160) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ ค่าสัมประสิทธิชนิดอิทธิพล
และพบว่าความสามารถในการทำ�งานเป็นทีม มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
แก้ว ศรีบุศยกุล (2552 : 124-125) ที่ศึกษารูปแบบการ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

พัฒนาวิทยาลัยการอาชีพให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรูแ้ ละ
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ของวิทยาลัยการอาชีพ เรียงลำ�ดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ได้แก่ ปัจจัยด้านการพัฒนาครูและทีมงาน มีผลต่อความ
สำ�เร็จต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรูข้ องวิทยาลัยการ
อาชีพอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05ซึง่ สอดคล้องกับ
ทัศนีย์ ลักขณาภิชชัช และคณะ (2550 : 42-43) ทีศ่ กึ ษาตัว
แบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในระบบหลักประกันสุขภาพ
ในระดับชุมชนระหว่างกองทุนภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ตำ�บลและกองทุนสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา ตำ�บลปลาย
โพงพาง อำ�เภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และตำ�บล
ท่าไม้รวก อำ�เภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพบว่ามีรูป
แบบที่แตกต่างกันตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ ปัจจัยหลัก
ทีส่ �ำ คัญทีท่ �ำ ให้เกิดความแตกต่างกัน คือ การทำ�งานเป็นทีม
ของคณะกรรมการบริหารกองทุน
ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการทำ�งานเป็นทีมของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่สำ�คัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล
ผลการทดลองใช้รปู แบบการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล ผลการทดลองใช้ และประเมินผลการใช้รูปแบบ
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรง
พยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บลในพื้ น ที่ อำ � เภอห้ ว ยราช
จังหวัดบุรีรัมย์พบว่า หลังจากการทดลองใช้รูปแบบการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บล มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน
ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเพิ่มขึ้น
มากกว่ า ก่ อ นการทดลอง อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1.ภาวะผู้นำ� ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล เพื่อ
ให้ประชาชน มีสขุ ภาพดี และอย่างยัง่ ยืน เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั ิ
งานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลทุกแห่งควรได้รับ
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การพัฒนาศักยภาพ โดยการการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
และศึกษาดูงานของการปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต้นแบบ เพื่อนำ�มาปรับใช้กับหน่วยงานของตน
2. การมีส่วนร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ดังนั้น ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนในชุมชน ตลอด
จนบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรได้มีส่วนร่วม
ในการวางแผนยุทธศาสตร์เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
งานของบุคคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล โดย
การประชุม และออกเยี่ยมชุมชน
3. การทำ�งานเป็นทีม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
ดังนั้น ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ควรได้รับการพัฒนาทักษะ
การทำ�งานเป็นทีม โดยการจัดอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบในเรือ่ งนี้ เพือ่ นำ�มา
กำ�หนดเป้าหมาย วางแผน ประสานงาน ประเมินผลการ
ทำ�งานเป็นทีม
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยความพึงพอใจ ความต้องการ
ของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเพื่อกำ�หนดเป็นแนวทาง

การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนที่ยั่งยืนต่อไป
2. ควรมี ก ารวิ จั ย และประเมิ น ผลการเข้ า รั บ
บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล โดยเน้นความ
เสมอภาคและความสะดวกรวดเร็วในกลุ่มผู้หญิงตั้งครรภ์
กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มเด็ก กลุ่มผู้พิการและทุพพลภาพ

บทสรุป

ภาวะผูน้ �ำ ของเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลควรได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดย
การเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนา และศึ ก ษาดู ง านของการ
ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ การมีส่วน
ร่วม เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลควรได้มีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำ�บลการทำ�งานเป็นทีม เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ าน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลควรได้รับการพัฒนา
ทักษะการทำ�งานเป็นทีม โดยการจัดอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้นแบบเพื่อนำ�มา
กำ�หนดเป้าหมาย วางแผน ประสานงาน ประเมินผลการ
ทำ�งานเป็นทีม
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หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการนำ�นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำ�นโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ และศึกษาปัญหาอุปสรรค เสนอแนวทางเพิ่มระดับความสำ�เร็จของการนำ�นโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำ�บลในจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้แบบสอบถาม จำ�นวน 187 คน โดยกำ�หนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของทาโรยา มาเน่ และอีกกลุ่มตัวอย่างหนึ่งใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์ จำ�นวน 20 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยการกำ�หนดโควตาจากบุคลากรของเทศบาลตำ�บล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 ลักษณะ คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า และแบบ
สัมภาษณ์ สถิติพื้นฐานที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำ�นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำ�บลในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลำ�ดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ไปหาตํ่า ดังนี้ ปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากร ปัจจัยด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ� ปัจจัยด้าน
โครงสร้างองค์กร ปัจจัยด้านลักษณะโครงสร้างของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปัจจัยด้านการควบคุม ประเมิน
ผลและการกระตุ้นส่งเสริม ตามลำ�ดับ ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบโดยแยกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปรากฏว่า จำ�แนก
ตาม อายุและตำ�แหน่งส่งผลให้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำ�แนกตามเพศและการจำ�แนก
ระดับการศึกษาส่งผลให้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ : การนำ�นโยบายไปปฏิบัติ นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เทศบาล
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Abstract

This study was a mixed method of quantitative and qualitative research. The objectives
of this research were 1) to study factors affecting
the implementation of community’s economic
development policy, 2) to compare the factors
affecting the implementation of community’s
economic development policy, and (3) to examine the problem of using community’s economic
development policy and to figure out the way to
elevate the success of the application of community’s economic development policy of Tambon
municipality in Buriram province. The samples
were divided into 2 groups. The first group was
collected the data by using a questionnaire which
consisted of 187 persons. In this group, the sample
was determined by using Taro Yamane’s method.
The second group was interviewed in order to
collect the data which included 20 persons selected from the officers of Tambon municipality
in Buriram province by using a purposive sampling
method. Research instruments were checklist, rating scale and structured interview. The data were
analyzed by using percentage, mean and standard
deviation. The finding of this research conveyed
that overall factors affecting community’s economic development policy was at a high level.
When considered each factor, it was found that
all factor were also at a high level. These factors
can be sorted according to their level, from the
highest to the least, as follows: resources allocation factor, promotion and participation factor,
leader factor, organization structure factor, community’s economic development policy factor,
controlling factor and evaluation and activation
factor, respectively. When compared the factors
that affected the implementation of community’s
economic development policy, it was found that
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age and work positions were not different at the
statistical significance level of 0.5. However, sex
and educational levels showed differences at the
statistical significance level of 0.5.
Keyword: Policy Implementation, Community’s
Economic Development Policy, Municipality

บทนำ�

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (community’s
economic development) เป็นกระบวนการพัฒนาทีต่ อ้ ง
มีการทำ�งานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นแนวทางที่ครอบคลุม
หลายแง่มุม ที่ไม่ได้จำ�กัดอยู่เพียงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน และไม่ได้มุ่งใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่จะให้ผล
ตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด กล่าวคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีวิธีการทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมื อ ง ที่ อ ธิ บ ายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของชุ ม ชน
เช่น โครงสร้างของชุมชนที่มีอิทธิพลต่อทางเลือก การเพิ่ม
ความมั่งคั่งให้กับชุมชนทั้งทางการเงินและไม่เกี่ยวกับการ
เงิน การพัฒนาและการเจริญเติบโต และการไหลเวียนของ
ทรัพยากรระหว่างชุมชน สร้างแรงกดดันให้ชุมชนจำ�เป็น
ต้องเลือกการสร้างโอกาสสำ�หรับชุมชน ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ี
ขึ้น สวัสดิการและคุณภาพชีวิต ดังนั้น ความสำ�คัญของการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จึงเป็นการพิจารณาจากปฏิสมั พันธ์
ขององค์ประกอบทางเศรษฐกิจ สังคม และสถาบันของ
ชุมชน ที่สามารถสร้างประโยชน์ทั้งการส่งเสริมการเจริญ
เติบโตและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือความสัมพันธ์
ของชุมชน ขึ้นอยู่กับการให้ความสำ�คัญกับเศรษฐกิจ การ
พัฒนาหรือชุมชน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เกิดขึ้นในปี ค.ศ.
1950 จากแนวคิดการพัฒนาชนบทภายใต้กรอบความคิด
เรื่องการพัฒนาประเทศ เป็นการพัฒนาแบบดั้งเดิม เช่น
ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลำ�ดับขั้น ทฤษฎี
การสะสมทุน ทฤษฎีความทันสมัยและทฤษฎีทวิภาค ซึ่ง
เน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และนำ�ไปใช้ในการพัฒนา
ประเทศโลกที่สาม แต่ผลปรากฏว่าเกิดช่องว่างระหว่าง
ชนบทและเมืองมากขึ้น อีกทั้งประเทศด้อยพัฒนาต้องตก
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อยู่ในสภาพที่ต้องพึ่งพิงประเทศที่พัฒนาแล้วทางตะวันตก
และถูกครอบงำ�โดยระบบทุนนิยมโลก ทำ�ให้นักวิชาการ
ได้ตระหนักถึงข้อผิดพลาดของทฤษฎีและสนใจการพัฒนา
ชนบทมากขึ้น จึงเกิดทฤษฎีการพัฒนาแบบปฏิรูปขึ้น เช่น
ทฤษฎี-ด้อยพัฒนา ทฤษฎีการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่ง และ
ทฤษฎีการกระจายรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
(ธเนศ ศรีวิชัยลำ�พันธ์, 2554 : 56)
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิด
นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และทุนทางสังคม
หลายประการ ซึ่งเป็น “จุดแข็ง”ของประเทศที่สามารถนํา
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา กล่าวคือ รัฐธรรมนูญฉบับ ปี
พ.ศ. 2550 ได้วางพื้นฐานให้เกิดการปฏิรูปที่สําคัญทั้งทาง
สังคม การเมืองการบริหารภาครัฐและการกระจายอํานาจ
ขณะที่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและพลังท้อง
ถิ่น หรือชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น สื่อต่าง ๆ มีเสรีภาพ
มากขึ้น เอื้อต่อการเติบโตของประชาธิปไตย การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย ทัง้ จุดแข็งของวัฒนธรรมไทยทีย่ ดื หยุน่ และเปิด
กว้าง มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมานานอย่างเป็นปึกแผ่น
และมีสถาบันหลักเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เมื่อประกอบ
กับความได้เปรียบทางทําเลทีต่ งั้ ของประเทศทีส่ ามารถเชือ่ ม
โยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และในภูมิภาคจะเป็นปัจจัยเกื้อ
หนุนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศและการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ ภายใต้ข้อจํากัด
ของทรัพยากรภาครัฐการพัฒนาระยะต่อไปจําเป็นต้อง
อาศัยจุดแข็งของทุนทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ ทั้งในด้านโครง
ข่าย ของโครงสร้างพื้นฐานที่กระจายค่อนข้างทั่วถึง ตลอด
จนศักยภาพของพื้นที่ฐานเศรษฐกิจที่ได้ลงทุน พัฒนาขึ้น
แล้ว โดยมุ่งให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ขณะเดียวกันกระแสการเปลี่ยนแปลงหลักของโลก
เป็นทัง้ “โอกาสและภัยคุกคาม” ต่อการพัฒนาประเทศ โดย
เฉพาะระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงสลับซับซ้อนมาก
ขึน้ ทัง้ กระแส การค้า การเคลือ่ นย้ายเงินทุนและการลงทุน
ต่างประเทศที่เสรี และกระแสการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาค รวมทั้งแนวโน้มการพัฒนาสู่เศรษฐกิจยุค
ใหม่ที่มีเทคโนโลยีและการใช้ความรู้เป็นฐานการพัฒนา
ตลอดจนกระแสประชาธิปไตยในประชาคมโลกล้วนเป็น
เงื่อนไขที่ประเทศไทย จะต้องเร่งเตรียมพร้อม ทั้งการสร้าง

ระบบ กลไก และพัฒนาคนให้สามารถปรับตัวอย่างรู้เท่า
ทันได้รวดเร็ว เพื่อคงสถานการณ์แข่งขันของประเทศและ
ก้าวสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเท่าทันโลกได้ ต่อไป
นอกจาก นี้ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคม
ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคม เมืองมากขึ้น จะเป็นทั้ง
โอกาสในการพัฒนาคุณภาพคนและสร้างความเชื่อมโยง
ในการพัฒนาชนบท
สำ�หรับโครงการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การนำ � นโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำ�บลในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งถือว่า
เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลด้านการเพิ่มศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องในการนำ�
นโยบายไปปฏิบัติ ความสำ�เร็จของการนำ�นโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบตั ิ ดังนัน้ ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
จากการวิจยั ในครัง้ นี้ จะนำ�ไปสูก่ ารสร้างองค์ความรูใ้ หม่ใน
สาขานโยบายสาธารณะ ในด้านปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสำ�เร็จ
ของการนำ�นโยบายไปปฏิบัติ และนำ�ผลการวิจัยไปต่อยอด
ทฤษฎีการนำ�นโยบายไปปฏิบัติอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น รวม
ถึงหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องสามารถนำ�ผลการวิจยั ไปพัฒนาการ
นำ�นโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความสำ�เร็จยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำ�นโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำ�บลในจังหวัด
บุรีรัมย์
2. ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำ�
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบตั เิ ทศบาลตำ�บล
ในจังหวัดบุรีรัมย์
3. ศึกษาปัญหาอุปสรรคของการนำ�นโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำ�บลในจังหวัด
บุรีรัมย์

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การนำ�นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไป
ปฏิบัติเทศบาลตำ�บลในจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงผสม (Mixed Method Research) ได้แก่วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ สำ�หรับ
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การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากร
ที่ศึกษาคือบุคลากรในเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถ
จำ�แนกได้เป็น 5 กลุ่มคือกลุ่ม (1) นายกเทศมนตรี (2) รอง
นายกเทศมนตรี (3) ปลัดเทศบาล(4) นักพัฒนาชุมชน (5)
ตัวแทนกลุ่มชุมชน มีจำ�นวน 187 คน และสำ�หรับวิจัยเชิง
คุณภาพ ผูว้ จิ ยั ศึกษากลุม่ ตัวอย่างคือ บุคลากรของเทศบาล
จำ�นวน 20 คน ประกอบด้วย1) นายกเทศมนตรี (2) รอง
นายกเทศมนตรี (3) ปลัดเทศบาล(4) นักพัฒนาชุมชน (5)
ตัวแทนกลุม่ ชุมชน ได้จากเทคนิคการสัมภาษณ์ ใช้การเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกำ�หนดโควตา
(Quota) จากบุคลากรของเทศบาล
2. เครื่องมือในการวิจัย
ผู้วิจัยได้กำ�หนดเครื่องมือในการวิจัยดังนี้
2.1 การวิจยั เชิงปริมาณผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถาม
เพื่อสอบถามการนำ�นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไป
ปฏิบตั ขิ องเทศบาลตำ�บลในจังหวัดบุรรี มั ย์ และเก็บรวบรวม
มาดำ�เนินการวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์เอกสารแนวคิดทฤษฎีงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องและได้น�ำ มาเป็นกรอบในการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ก�ำ หนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพือ่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth Interview) ผู้วิจัยดำ�เนินการศึกษาโดยกำ�หนด
แนวทางการสัมภาษณ์ปัญหาอุปสรรคในการนำ�นโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติของเทศบาลตำ�บล
ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเลือกวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้างซึ่งผู้วิจัยได้กำ�หนดข้อคำ�ถามไว้ล่วงหน้าแบบ
สัมภาษณ์นี้เป็นแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายในกรอบที่กำ�หนดไว้คือ
แบบสัมภาษณ์ทมี่ กี ารสัมภาษณ์ถงึ ปัญหาอุปสรรคในการนำ�
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบตั เิ ทศบาลตำ�บล
ในจังหวัดบุรีรัมย์

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำ�นโยบาย
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนไปปฏิ บั ติ เ ทศบาลตำ � บลใน
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จังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ผูต้ อบแบบสอบถามเมือ่ จำ�แนกตามเพศ พบ
ว่า เป็นหญิง จำ�นวน 107 คน (ร้อยละ 57.20) และเป็นเพศ
ชาย จำ�นวน 80 คน (ร้อยละ 42.80)
1.2 ผูต้ อบแบบสอบถามเมือ่ จำ�แนกตามช่วงอายุ
พบว่า ช่วงอายุ 31 - 40 ปี จำ�นวน 90 คน (ร้อยละ 48.10)
รองลงมาช่วงอายุ 41 - 50 ปี จำ�นวน 67 คน (ร้อยละ 35.80)
ช่วงอายุ 51 - 60 ปี จำ�นวน 17 คน (ร้อยละ 9.10) และช่วง
อายุ 21 - 30 ปี จำ�นวน 13 คน (ร้อยละ 7.00)
1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามจำ�แนกตามระดับการ
ศึกษา พบว่า ระดับปริญญาตรี จำ�นวน 80 คน (ร้อยละ
42.80) รองลงมาระดับอนุปริญญา จำ�นวน 52 คน (ร้อย
ละ 27.80) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำ�นวน 34 คน
(ร้อยละ 18.20) และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า จำ�นวน
21 คน (ร้อยละ 11.20)
1.4 ผู้ตอบแบบสอบถามจำ�แนกตามสถานภาพ
ทางตำ�แหน่ง พบว่า เป็นรองนายกเทศมนตรีและปลัด
เทศบาลตำ�บลและรองปลัดเทศบาลตำ�บล จำ�นวน 53 คน
(ร้อยละ 28.30) รองลงมาเป็นนายกเทศมนตรี นักพัฒนา
ชุมชนเทศบาลและตัวแทนประธานชุมชน จำ�นวน 27 (ร้อย
ละ 14.40)
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
การนำ�นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบตั เิ ทศบาล
ตำ�บลในจังหวัดบุรรี มั ย์ พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย
เรียงลำ�ดับ ดังนี้ ปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากร ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม ปัจจัยด้านภาวะผูน้ �ำ ปัจจัยด้าน
โครงสร้างองค์กร ปัจจัยด้านลักษณะโครงสร้างของนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปัจจัยด้านการควบคุมประเมิน
ผลและการกระตุ้นส่งเสริม
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการนำ�
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบตั เิ ทศบาลตำ�บล
ในจังหวัดบุรรี มั ย์ จำ�แนกตามข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และตำ�แหน่ง พบว่า อายุและ ตำ�แหน่ง
ส่งผลให้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
การจำ�แนกตามเพศและการจำ�แนกระดับการศึกษา ส่งผล
ให้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4. ปัญหาอุปสรรคของการนำ�นโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำ�บลในจังหวัดบุรีรัมย์
ได้แก่ ปัญหาด้านผู้นำ� ผู้นำ�ขาดทักษะในการบริหาร ปัญหา
โครงสร้างองค์การ โครงสร้างการบริหารยังไม่ค่อยเอื้อ
อำ�นวยต่อการดำ�เนินงานตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ปัญหาด้านการมีสว่ นร่วม ชุมชนบางชุมชนยังไม่คอ่ ย
เห็นความสำ�คัญในการมีส่วนร่วมกับนโยบาย ขาดเจตคติ
ชุมชนเจตคติที่ดี ที่จะเล็งเห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือใน
การนำ�นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบตั ิ ปัญหา
ด้านความชัดเจนของภารกิจและการมอบหมายงาน ใน
การกำ�หนดวัตถุประสงค์ กิจกรรมของนโยบาย แผนงาน
และโครงการยังไม่ชัดเจน หน่วยงานที่รับผิดชอบยังขาด
ประสบการณ์ในการแปลงนโยบายออกมาเป็นแนวปฏิบัติ
แผนงานด้าน การควบคุมประเมินผลและกระตุ้นส่งเสริม
กลไกการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบผล
การดำ�เนินงานกับเกณฑ์มาตรฐานตํ่ากว่าที่กำ�หนด ขาด
มาตรการควบคุม ดูแล และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ปัญหาด้านปัจจัยด้านทรัพยากร ความ
พอเพียงของทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์ไม่ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม ความคุ้ ม ค่ า การนำ � วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ม าใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์

อภิปรายผล

จากการศึ ก ษาการนำ � นโยบายการพั ฒ นา
เศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำ�บลในจังหวัดบุรีรัมย์
ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะโครงสร้างของนโยบาย
ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร ปัจจัยด้านภาวะผูน้ �ำ ปัจจัยด้าน
การจัดสรรทรัพยากร ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปัจจัยด้านความชัดเจนของภารกิจและการมอบหมายงาน
ปัจจัยด้านการควบคุม ประเมินผล และกระตุ้นส่งเสริม
คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. จากผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทั้ง 7 ปัจจัย ปัจจัยด้าน
ลักษณะโครงสร้างของนโยบาย ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร
ปัจจัยด้านภาวะผูน้ �ำ ปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากร ปัจจัย
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ปัจจัยด้านความชัดเจนของ
ภารกิ จ และการมอบหมายงาน ปั จ จั ย ด้ า นการควบคุ ม
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ประเมินผลและกระตุ้นส่งเสริมต่อความสำ�เร็จของการนำ�
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติการมีนโย
บายทีม่ คี วามชัดเจน ผูป้ ฏิบตั มิ คี วามรูค้ วามเข้าใจในการนำ�
นโยบายไปปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
นโยบายกรอบแผนงาน ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และ
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งราบรื่ น นโยบายได้ รั บ การ
สนับสนุนจากรัฐ ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชน และสื่อมวลชน
การนำ�นโยบายไปปฏิบัติได้รับการจัดสรรทรัพยากรที่เพียง
พอ การดำ�เนินมาตรการส่งเสริมให้คนในชุมชนเข้ามามีสว่ น
ร่วมเป็นไปได้ดว้ ยดี ย่อมส่งผลกระทบไปยังกลุม่ ที่ ชุมชน ซึง่
มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประภาพร ศรีเหรา (2557 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การนำ�นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ไปปฏิบัติ กรณีศึกษาโครงการหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึง่ พบว่า การนำ�
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติ อยู่ในระดับ
มาก เช่นเดียวกัน นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ขวัญกมล ดอนขวา (2554 : บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบ
ว่า ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในภาคตะวันออกเฉียง
เหนืออยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
ปัจจัยด้านลักษณะโครงสร้างของนโยบาย ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายของนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไว้อย่างชัดเจน นโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนมีความสอดคล้องกับค่านิยมและความ
ต้องการของชุมชน สอดคล้องกับ แนวคิดของ (สมบัติ ธำ�รง
ธัญวงศ์, 2548 ; Van Meter & Van Horn, 1975) และ
ควรมีเกณฑ์ในการแก้ไขปัญหาความสับสนของเป้าหมาย
(Sabatier & Mazmanian,1989) อีกทั้งความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับการระบุสภาพปัญหาของนโยบาย
อย่างครบถ้วน การกำ�หนดผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการแก้ไขปัญหา
กลุม่ เป้าหมายทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการแก้ปญ
ั หา และการ
ประเมินทรัพยากรทีต่ อ้ งใช้อย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ของ
นโยบายจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดและมีการกำ�หนด
ขัน้ ตอนการปฏิบตั อิ ย่างสมบูรณ์ โดยผูน้ �ำ นโยบายไปปฏิบตั ิ
สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้จริง

270 รมยสาร
ปั จ จั ย ด้ า นโครงสร้ า งองค์ ก ร ในส่ ว นของ
โครงสร้างองค์กร มีความชัดเจนดี มีกระบวนการสื่อสาร
ถ่ายทอดนโยบายอย่างเป็นระบบและชัดเจนและมีการ
กำ�หนดหน่วยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน เริ่มจากการแถลง
นโยบายของรัฐบาลมาสู่ส่วนราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะกรม
การพัฒนาชุมชนในส่วนกลาง มีการส่งมอบภารกิจให้กับ
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำ�เภอ เพื่อนำ�นโยบาย
ไปปฏิบัติลงสู่พื้นที่ตำ�บลต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เมธี ทรัพย์ประสพโชค (2554) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง “การนำ�โยบาย
จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝกึ และอบรมเด็ก
และเยาวชนไปปฏิบตั ิ พบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรส่ง
ผลต่อผลสัมฤทธิข์ องการนำ�นโยบายจัดการศึกษาให้แก่เด็ก
และเยาวชนในศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชนไปปฏิบตั ิ
และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการนำ�นโยบายไปปฏิบัติของ
วรเดช จันทรศร (2554 : 131) ตัวแบบทางด้านการจัดการ
ความสำ�เร็จของการนำ�นโยบายไปปฏิบตั ขิ นึ้ อยูก่ บั องค์การที่
รับผิดชอบในการนำ�นโยบายไปปฏิบตั วิ า่ มีขดี ความสามารถ
ที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใดใน
ลักษณะนี้นโยบายที่จะประสบความสำ�เร็จได้จึงต้องอาศัย
โครงสร้างขององค์การทีเ่ หมาะสม บุคลากรทีอ่ ยูใ่ นองค์การ
จะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการบริหารและ
ด้านเทคนิคอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ องค์การยังต้องมีการ
วางแผนเตรียมการ หรือมีความพร้อมทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์
สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ และงบประมาณตัวแบบนี้จึง
เป็นความพยายามที่จะศึกษาหาแนวทางแก้ไขอุปสรรค
ของการนำ�นโยบายไปปฏิบัติโดยการแก้ที่ตัวองค์การ เช่น
การขาดเงินทุน การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากร ความล่าช้าในการจัดตั้ง
ระบบงานต่าง ๆ
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน วิธีการที่
ภาครัฐใช้ในการสานสัมพันธ์กับภาคประชาชน เพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน และเพื่อให้การพัฒนานโยบายเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขและสนองความต้องการของประชาชน
มากขึ้นโดยเน้นที่กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ เพื่อ
แสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด ทุกฝ่ายยอมรับมากที่สุด และมี
ผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด ตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการได้
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รับข้อมูลข่าวสาร เสนอความคิดเห็นปรึกษาหารือ วางแผน
ดำ�เนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สอดคล้อง
กับแนวคิดทฤษฏีของ ธเนศ ศรีวิชัยลำ�พันธ์ (2554 : 66) ได้
นิยาม การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการ
ที่ความกังวล ความต้องการ และคุณค่าของประชาชน ได้
รับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ ผ่าน
กระบวนการสื่อสารแบบสองทาง มีเป้าหมายเพื่อให้ตัดสิน
ใจดีขนึ้ และได้รบั การสนับสนุนจากประชาชน ปัจจัยทีท่ �ำ ให้
การมีส่วนร่วมของประชาชนมีประสิทธิภาพ
ปัจจัยด้านความชัดเจนของภารกิจและการมอบ
หมายงานซึ่งประกอบด้วย การกำ�หนดจุดมุ่งหมายเชิงกล
ยุ ท ธ์ การจั ด ทำ � แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละการกำ � หนดความ
สามารถหลักของหน่วยปฏิบัติกำ�หนดแบบแผนการปฏิบัติ
งาน เพื่อให้เกิดการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ
การระบุอำ�นาจหน้าที่ของบุคคลในด้านต่างๆ เพื่อให้การ
ปฏิบตั งิ านบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของนโยบาย ส่ง
เสริมทำ�ให้เกิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน และยังความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกันสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ลมัยพร
แหล่งหล้า (2551)) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง “การวิเคราะห์ปจั จัยทีส่ ง่
เสริมและปัจจัยทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการนำ�นโยบายการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติในสถานศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านความ
ชัดเจนของภารกิจและการมอบหมายงานเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ที่ส่งเสริมการนำ�นโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิบัติ
สอดคล้องกับแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2554 : 131)
ตัวแบบที่ยึดถือฐานคติ (Assumptions) ที่ว่า “นโยบายที่
ประสบความสำ�เร็จจะต้องมีการกำ�หนดวัตถุประสงค์และ
ภารกิจทีช่ ดั เจน มีการมอบหมายงาน และกำ�หนดมาตรฐาน
การทำ�งานให้แก่หน่วยย่อยต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถกำ�หนดภารกิจ มอบหมายงานหรือกำ�หนดความรับ
ผิดชอบเฉพาะของแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของนโยบาย ซึ่งจะช่วยให้การประสานการปฏิบัติงานเป็น
ไปโดยราบรื่น
ปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากร การจัดสรร
ทรั พ ยากรเป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ โดยเฉพาะการจั ด สรรงบ
ประมาณสนั บสนุ น นโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ มชน
ในภาพรวมถือว่าได้รับการสนับสนุนดีมาก นอกจากนี้ยัง
มีงบประมาณตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนและ
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กระทรวงต่าง ๆ ที่ลงในพื้นที่ เป็นลักษณะการได้รับงบ
ประมาณเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการและการบริหารจัดการ
ให้กับผู้ประกอบการสอดคล้องกับแนวคิดสำ�หรับ วรเดช
จันทรศร (2554 : 391-393) ปัจจัยด้านทรัพยากร ได้แก่
ความเพี ย งพอของทรั พ ยากรทางการเงิ น ความพร้ อ ม
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้มีอิทธิพลต่อการนำ�
นโยบายไปปฏิบัติและสถานที่ ความเหมาะสมของการ
จัดสรรทรัพยากรทางการเงิน และการกระจายทรัพยากร
ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
ปัจจัยด้านการควบคุมประเมินผลและกระตุน้ ส่ง
เสริมส่งผลต่อการนำ�นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไป
ปฏิบัติ สาเหตุเพราะว่ามาตรการด้านการควบคุมประเมิน
ผลและการกระตุ้นส่งเสริมทำ�ให้ชุมชนเกิดการปรับปรุง
กระบวนการทีเ่ ป็นปัญหาต่อการพัฒนาชุมชน เกิดการเรียน
รู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของชุมชน การประเมินผลเป็น
ตัวกระตุน้ ในการดำ�เนินงานเป็นจุดเริม่ ต้นในการพัฒนางาน
ควบคู่กับการนำ�ผลการประเมินทั้งภายในและภายนอก
มาจัดเป็นระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อนำ�ไปใช้ในการ
พัฒนาต่อไป สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภทั ร จำ�ปาทอง
(2553) ได้ศกึ ษาเรือ่ ง “การนำ�นโยบายเงินทุนหมุนเวียนเพือ่
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปปฏิบตั ”ิ พบว่าปัจจัยด้าน
การวางแผนควบคุมและประเมินผลเป็นปัจจัยที่มีผลกระ
ทบต่อความสำ�เร็จของนโยบายเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ พัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปปฏิบัติ
ปัจจัยด้านภาวะผู้นำ� ผู้นำ�ในองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น มีวิสัยทัศน์ สามารถนำ�บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ที่เปรียบเสมือนกลไกที่ขับเคลื่อนนโยบายซึ่งจะต้องเป็นผู้
ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ผู้นำ�ที่มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาชุมชนมานานก็จะมี
ความรู้ความเข้าใจในการทำ�งานดี มีการเรียนรู้ มีการจัด
อบรม ประชุมสร้างความเข้าใจในภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
รวมถึงการศึกษาด้วยตนเอง ในการพัฒนาบุคลากรมีทงั้ การ
พัฒนาบุคลากรทีน่ �ำ นโยบายไปปฏิบตั ิ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และคนในชุมชน โดยในส่วนของการพัฒนาบุคลากรที่นำ�
นโยบายไปปฏิบตั ิ กรมการพัฒนาชุมชนจะมีการจัดประชุม
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของนโยบายและกรอบแผนงาน ภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย วิธีการปฏิบัติงาน และมีการแบ่งงานกัน

อย่างชัดเจนก่อนที่จะลงพื้นที่ อีกทั้งภารกิจด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เป็น
ภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนอยู่แล้ว วัชรินทร์
สุทธิศัย และคณะ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสำ�เร็จในการนำ�นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบตั ิ
: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ" พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำ�เร็จของสายวิชาการ
และสายผู้สอนคือ ปัจจัยภาวะผู้นำ�และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยในต่างประเทศของ Pressman and Wildavsky
(1979) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการนำ�นโยบายสร้างงานให้ชนก
ลุ่ ม น้ อ ยไปปฏิ บั ติ ที่ น ครโอ๊ ค แลนด์ มลรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย
สหรัฐอเมริกา พบว่า ความต่อเนื่องของภาวะผู้นำ�เป็นสิ่ง
สำ�คัญต่อความสำ�เร็จของการนำ�นโยบายไปปฏิบตั ิ หากเมือ่
ใดที่ผู้ปฏิบัติงานสำ�คัญหายไป จะทำ�ให้เกิดความวุ่นวายใน
โครงการและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถสิทธิ์ ตันติ
วิรัชกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “สัมฤทธิผลของนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษามหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ จากการ
ศึกษาพบว่า สัมฤทธิผลของการปฏิรูปการศึกษาเกิดจาก
อธิการบดีจะต้องเป็นผูบ้ ริหารมืออาชีพมีเจตนารมณ์แน่วแน่
ในการบังคับใช้กฎหมายเพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านเชิงรุก
(Encourage) และไม่แทรกแซงการปฏิบัติงาน

บทสรุป

ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การนำ � นโยบายการพั ฒ นา
เศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบตั เิ ทศบาลตำ�บลในจังหวัดบุรรี มั ย์ มี
7 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดสรรทรัพยากร ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม ปัจจัยด้านภาวะผูน้ �ำ ปัจจัยด้าน
โครงสร้างองค์กร ปัจจัยด้านลักษณะโครงสร้างของนโยบาย
ปัจจัยด้านการควบคุมประเมินผลและการกระตุ้นส่งเสริม
การเปรียบเทียบระดับการนำ�นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนไปปฏิบตั เิ ทศบาลตำ�บลในจังหวัดบุรรี มั ย์ จำ�แนกตาม
ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ตำ�แหน่ง พบว่า อายุและ ตำ�แหน่งส่งผลให้ ไม่แตกต่างกัน
การจำ�แนกตามเพศและการจำ�แนกระดับการศึกษา ส่ง
ผลให้แตกต่างกัน ปัญหาอุปสรรคของการนำ�นโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไปปฏิบัติเทศบาลตำ�บลในจังหวัด
บุรรี มั ย์ ได้แก่ ปัญหาด้านผูน้ �ำ ผูน้ �ำ ขาดทักษะในการบริหาร
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ปัญหาโครงสร้างองค์การ โครงสร้างการบริหารไม่เอื้อ
อำ�นวยต่อการดำ�เนินงานตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม ชุมชนยังมีส่วนร่วมน้อย
ในเครือข่ายของกลุ่มชุมชน ยังขาดเจตคติชุมชนเจตคติที่ดี
ที่จะเล็งเห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือในการนำ�นโยบาย
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนไปปฏิ บั ติ ปั ญ หาด้ า นความ
ชัดเจนของภารกิจและการมอบหมายงาน ในการกำ�หนด
วัตถุประสงค์ กิจกรรมของนโยบาย แผนงานและโครงการ
ยังไม่ชดั เจน หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบยังขาดประสบการณ์ใน
การแปลงนโยบายออกมาเป็นแนวปฏิบัติแผนงานด้านการ
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ควบคุม ประเมินผล และกระตุ้นส่งเสริม กลไกการตรวจ
สอบการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานกับ
เกณฑ์มาตรฐานตํา่ กว่าทีก่ �ำ หนด ขาดมาตรการควบคุม ดูแล
และประเมินผลการปฏิบตั งิ านทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ปัญหาด้าน
ปัจจัยด้านทรัพยากร ความพอเพียงของทรัพยากร วัสดุ
อุปกรณ์ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม การนำ�วัสดุอุปกรณ์
มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ ค่า วัสดุอปุ กรณ์ใช้สอดคล้อง
กับความต้องการและความจำ�เป็นองค์กร มีวัสดุอุปกรณ์
ที่อำ�นวยความสะดวก
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 2) เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม กลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอบแบบสอบถามได้จากการสุ่มจากประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้จำ�นวน 398 คน แล้วทำ�การสุ่มให้กระจายไปตาม
หมู่บ้านต่างๆ ตามสัดส่วน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ด้วยการกำ�หนดโควตา
จำ�นวน 15 คน การวิเคราะห์แบบสอบถามได้ค่าความเชื่อมั่น 0.961 ด้วยการแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างใช้ t-test และ F-test ส่วนข้อมูลที่ได้จากเทคนิคการสัมภาษณ์ใช้
วิเคราะห์แบบอุปมาน ผลการวิจัยพบว่า ทั้ง 5 ด้าน คือ การลดการเกิดขยะ การคัดแยกขยะการนำ�กลับมาใช้ซํ้า การ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ และการกำ�จัดที่ปลอดภัย โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบ
ว่า การคัดแยกขยะมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนอกนั้นมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยแต่เมื่อเปรียบเทียบแยกตามเพศ
อายุ และระดับการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่มีปัญหาความแตกต่างกัน สำ�หรับผลจากการสัมภาษณ์พบปัญหา
ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงน้อย 3 ด้าน คือ ด้านการคัดแยกขยะ ด้านการกำ�จัดที่ปลอดภัย และด้านการหมุนเวียนกลับ
มาใช้ใหม่ส่วนข้อเสนอแนะทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการขยะนั้นทุกฝ่ายต้องสร้างการมีส่วนร่วม สร้างการเรียน
รู้ร่วมกัน สร้างจิตสำ�นึกรักบ้านเกิด ทำ�ให้หมู่บ้านปลอดมลพิษโดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกษตร จัดทำ�ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยอินทรีย์ เรียนรู้ร่วมกัน จัดตั้งธนาคารขยะและกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดินเพิ่มให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อบริหารจัดการ
ขยะให้เป็นประโยชน์ และเทศบาลควรมีการจัดเก็บขยะอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งการจัดหาพื้นที่กำ�จัดขยะอย่างถูกวิธี
คำ�สำ�คัญ : เปรียบเทียบปัญหาการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง
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Abstract

The purposes of this research were: 1) to
comparatively study the level of public opinions
on problems of garbage management, and 2)
to investigate the problems and guidelines for
garbage management of local administrative organizations: a case study of Nongteng subdistrict
municipality in Krasang district, Buriram Province.
The sample consisted of two groups. In the first
group, 398 informants who were randomly and
proportionally selected from the eligible voters
in different villages answered questionnaire.
The second group which consisted of 15 people
selected via a purposive quota was interviewed.
The questionnaire items with reliability of 0.961
were then analyzed by using frequency,
percentage, mean and standard deviation.
Moreover, t-test and F-test were used to compare
the differences of the data. For analyzing the
data obtained from the interview, an inductive
approach was utilized. It was found from the
study that the problems of all five aspects i.e.,
reduction of garbage, garbage separation, garbage
reuse, garbage recycle, and safe garbage disposal
were overall found to be at low level. When
considered in each aspect, it was found that
garbage separation was at moderate level while
other aspects were at low level. Upon comparing the sample’s genders, age and educational
level, no differences were found in both overall
and each aspect. Having interviewed the sample,
three problems of garbage management, namely
garbage separation, safe garbage disposal and
garbage recycle were found at moderate and low
levels. The following suggestions were proposed
for solving the management of garbage problems:
all sectors should be invited to participate in solv-
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ing problems and to learn together, awareness
of their love of homeland should be raised, their
villages should be free from pollution by setting
up an agricultural learning center and producing organic fertilizer, and a garbage bank and a
group of earthworms raising should be created
in all villages in order to manage how to utilize
garbage for usage. Moreover, garbage should be
regularly collected by the municipalities, and the
spaces for the proper garbage disposal should
also be provided.
Keywords: Comparison of Management Problems,
Garbage, Nongteng Subdistrict Municipality

บทนำ�

การบริหารจัดการที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องหนึ่งของการพัฒนาประเทศจน
ในที่สุด รัฐบาลจึงได้จัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มขึ้ น ในปี พุ ท ธศั ก ราช 2545 เพื่ อ ให้
กระทรวงนี้มีหน้าที่จะดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ในประเทศไทยอย่างจำ�กัดนี้ ให้มนุษย์ร่วมมือกันรักษา
และนำ�มาใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด นอกจากนั้น
ยังมีหน้าที่ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ต่อ
มนุษย์ให้มีต่อไปอย่างยั่งยืน และกำ�จัดสิ่งแวดล้อมที่เป็น
พิษเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ให้หมดไป สิ่งแวดล้อม
ที่กำ�ลังกล่าวถึงอยู่นี้ อย่างหนึ่ง คือ ขยะมูลฝอยซึ่งถือว่า
เป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก่อให้เกิดอันตราย ทั้งต่อร่างกาย
และจิ ต ใจของมนุ ษ ย์ ไ ม่ น้ อ ยไปกว่ า สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ไ ม่ ดี
อื่นๆ และไม่พึงประสงค์ของมนุษย์ จากการขยายตัวทาง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรม รวมทั้งการเพิ่ม
ขึ้นของประชากร ทำ�ให้เกิดกระแสบริโภคนิยม ในการ
ดำ�รงชีวิตประจำ�วัน มนุษย์มีความต้องการอุปโภคและ
บริโภคมากขึ้นทุกๆ วัน ส่วนที่เหลือจากการอุปโภคและ
บริโภคก็จะกลายเป็นขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ อัน
ก่อให้เกิดปริมาณขยะและสิ่งเหลือใช้ในแต่ละวันเพิ่มขึ้น
จนกลายเป็นปัญหาสำ�คัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่ง
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ด่วน เนื่องจากการทับถมของขยะมูลฝอยจะเป็นสาเหตุ
ทำ�ให้เกิดปัญหารวมเป็นมลพิษทางนํ้า ทางอากาศด้าน
ต่างๆ ตามมาไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนของแหล่งนํ้า การ
ปนเปื้อนของอากาศการปนเปื้อนของสารพิษ นอกจากนี้
ยังทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
ประชาชนโดยตรง อีกทั้งยังมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ทำ�ให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ และที่สำ�คัญทำ�ให้
เกิดปัญหาในสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรวม ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ของคนในชุมชน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ด้าน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้ อ มในการบริ ห าร
จั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มุ่ ง ลด
ปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและนํ้าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสีย
อั น ตรายขยะอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละขยะติ ด เชื้ อ ลดความ
เสี่ยงอันตรายการรั่วไหลการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและ
พัฒนาระบบเตือนภัยแจ้งเหตุฉุกเฉินและระบบการจัดการ
เมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษปัญหาด้านขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิ กู ล เป็ น ปั ญ หาสำ � คัญ ที่ส่งผลต่อความเดือดร้อนของ
ชุมชนและมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงและขยายพื้นที่ออกไป
สู่สังคมในชนบทดังนั้นทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรชุมชนและประชาชนทุกคน จะต้องให้ความสำ�คัญ
มีจิตสำ�นึกในการหาแนวทางการแก้ไข และยุทธวิธีรูปแบบ
ต่างๆ ที่สามารถควบคุมจัดการกับปัญหาขยะมูลฝอยให้
ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด (สกล พลบุบผา. 2557 : 2)
ปัจจุบันสภาพปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลเป็นปัญหาสำ�คัญและเร่งด่วน ที่ส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนในทุกระดับ นับตั้งแต่ชุมชนในเขตเมืองไปจนถึง
ชุมชนในชนบท ปัญหานี้มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ
เนื่ อ งจากการขยายตั ว ของชุ ม ชนเมื อ งและการเจริ ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่ได้
ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่กำ�จัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการที่เหมาะสมและเกิดความขัดแย้งใน
การดำ�เนินการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำ�เป็น
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จะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ปัญหาขยาย
ตัวและรุนแรงยิ่งขึ้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น. 2548 : 7)
เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง ครอบคลุมพื้นที่ 18
หมู่บ้าน 24 ชุมชน ปัจจุบันนี้ปรากฏว่ายังไม่มีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดเก็บอย่าง
ทั่วถึง การกำ�จัดที่ถูกสุขอนามัย โดยจะเห็นได้ว่า เทศบาล
นี้อยู่ห่างจากอำ�เภอกระสังเพียง 7 กิโลเมตร แต่ในเรื่อง
การบริหารจัดการขยะแทนที่จะมีลักษณะใกล้เคียงกับ
สังคมเมืองแต่ยังไม่มีภาพเช่นนั้นปรากฏในหมู่บ้านและ
ชุมชนดังกล่าว แม้แต่เทศบาลเองยังไม่มีการจัดเก็บขยะ
มูลฝอยเหมือนกับสังคมเมืองอื่นๆ โดยให้หมู่บ้านและ
ชุมชนในเขตเทศบาลนี้ดำ�เนินการช่วยเหลือตัวเองโดยที่
มี ผู้ บ ริ ห ารบางคนในเทศบาลแนะนำ � ให้ ช าวบ้ า นลงมื อ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยด้วยการจัดตั้งธนาคารขยะขึ้น
แต่ดำ�เนินได้เพียง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 5 หมู่ 9 และ หมู่
15 ปล่อยให้อีก15 หมู่บ้านบริหารจัดการด้วยตนเองตาม
มีตามเกิด ตามแต่จะสามารถจะทำ�ได้
จากความเป็นมาและสาเหตุของปัญหาดังกล่าว
จึงทำ�ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทำ�การศึกษาปัญหาและแนวทาง
การบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยอย่ า งยั่ ง ยื น ของหมู่ บ้ า น
และชุมชนในเขตเทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปลุกจิตสำ�นึกให้หมู่บ้านและชุมชน
หันมาให้ความสนใจ ป้องกันแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่
ประชาชนโดยส่วนรวม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การขยะ
มู ล ฝอยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กรณี ศึ ก ษา :
เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2.เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางการบริ ห าร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
ศึกษา : เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์
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สมมุติฐานของการวิจัย

ประชาชนในเขตเทศบาลตำ � บลหนองเต็ ง
อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีเพศ อายุ และระดับการ
ศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและแนวทาง
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิจัย

ขอบเขตเนือ้ หาการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้บรู ณาการ
ขอบเขตของการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การขยะ
มูลฝอยจากกรมอนามัย (2544 : 24) และกรมควบคุม
มลพิษ (2551 : 34-35) ใน 5ด้าน ได้แก่ การลดการเกิด
ขยะ การคัดแยกขยะการนำ�กลับมาใช้ซํ้าการหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ และการกำ�จัดที่ปลอดภัย

ประโยชน์ของการวิจัย

1.ทำ�ให้ทราบถึงความแตกต่างความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ทำ � ให้ ท ราบถึ ง ปั ญ หาและแนวทางการ
แก้ไขเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
3.เป็ น สารสนเทศในการนำ � ไปปรั บ ปรุ ง
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยอย่ า งยั่ ง ยื น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในเขตเทศบาลตำ�บลหนองเต็ง 18 หมูบ่ า้ นจำ�นวน 9,135 คน
2. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเนื่ อ งจากการวิ จั ย ในครั้ ง นี้
เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 2
ประเภท คือ แบบสอบถามและแบบเทคนิคการสัมภาษณ์
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างดังนั้นกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย2 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถาม ได้จากการ
สุ่มจากประชากร โดยกำ�หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตาม
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ตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความ
เชือ่ มัน่ 95.5%และความคลาดเคลือ่ น 5% (Taro Yamana
;อ้างถึงใน ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ์. 2555 : 146) ได้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 398 คน แล้วทำ�การสุ่มให้กระจายไป
ตามหมูบ่ า้ นต่างๆ ตามสัดส่วน โดยวิธสี มุ่ อย่างง่าย (Simple
Random Sampling) ด้วยวิธีจับฉลาก
2.2 กลุ่มตัวอย่างใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ โดย
วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยการ
กำ�หนดเป็นโควตา (Quota) จำ�นวน 15 คน ได้แก่กำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน จำ�นวน 5 คน ผู้นำ�ชุมชน จำ�นวน 5 คน และ
พนักงานเทศบาล จำ�นวน 5 คน รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 15
คนโดยใช้เกณฑ์ในการเลือก ดังนี้
2.2.1 จำ�นวน 15 คน เป็นจำ�นวนที่เหมาะสม
ไม่น้อยและไม่มากเกินไป
2.2.2 กลุ่มตัวอย่างทั้ง 15 คน ถือว่าครอบคลุม
กลุ่มประชาชนทุกคน คือ
2.2.2.1 กลุ่ ม กำ � นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น มี 18 คน
เลือกมา 5 คน เฉพาะกำ�นันและผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงาน มี
ประสบการณ์การเป็นผู้นำ�การบริหารจัดการขยะมาแล้ว
2.2.2.2 ผู้นำ�ชุมชนทั้ง 5 คนที่เลือกมาเป็นผู้
ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความดีเด่นด้านการเป็นผู้นำ� โน้ม
น้าวชักจูง นำ�พาชุมชนเกี่ยวกับบริหารจัดการขยะในหมู่
บ้านนั้นๆ มาแล้ว
2.2.2.3 พนักงานท้องถิ่น ทั้ง 5 คน เป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้โดยตรงของเทศบาลเกี่ยวกับเรื่อง
สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภท คือ
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ในกรณีแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ และ
ตอนที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
ศึกษา : เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ตามความคิดเห็นของประชาชนมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า แบ่งเป็น 5 ระดับ แบบสอบถามได้
มีการตรวจสอบคุณภาพ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.964
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ส่ ว นแบบสั ม ภาษณ์ มี ลั ก ษณะเป็ น แบบมี โ ครงสร้ า งโดย
กำ�หนดประเด็นหรือข้อคำ�ถาม
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล กรณีแบบสอบถามผู้วิจัยทำ�หนังสือจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน
การส่งแบบสอบถามไปยังนายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บล
หนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดำ�เนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากกลุ่มตัวอย่าง แบบสอบถาม
จำ�นวน 398 ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้ 398 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100ส่วนการใช้เทคนิค
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง โดยมีการจดบันทึกและบันทึกเทปไว้
5. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ในกรณีข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้
ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สำ�เร็จรูปทางสถิติ ดังนี้
5.1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละเสนอข้อมูล
เป็นตารางแสดงจำ�นวนและร้อยละ
5.2 ผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปั ญ หาการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น กรณีศึกษา:เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และหาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
5.3 เปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะมู ล ฝอย จำ � แนกตามเพศ วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ค่ า สถิ ติ
T-test Independent
5.4 เปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีต่อการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย จำ�แนกตามอายุและระดับการศึกษาวิเคราะห์
โดยใช้F-test เมื่อพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ด้าน จะทำ�การเปรียบเทียบเป็นรายคูด่ ว้ ยวิธกี ารของเชฟเฟ
(Scheffe’s Method)
5.5 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์
โดยการตีความในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา หรือ

ตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปมาน โดยนำ�ประเด็นย่อยมา
พิจารณาความเหมือนกันความแตกต่างกัน และความ
สัมพันธ์กันมาหาข้อสรุปแล้วบรรยายวิเคราะห์เป็นความ
เรียง เพื่อหาข้อสรุป

ผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบปัญหา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการวิ เ คราะห์ ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการคัดแยกขยะ อยู่ใน
ระดับปานกลาง นอกนั้นอยู่ในระดับน้อย โดยด้านที่มีค่า
เฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการคัดแยกขยะ รองลงมา คือ ด้าน
การกำ�จัดที่ปลอดภัยส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้าน
การนำ�กลับไปใช้ซํ้า
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนที่มีต่อการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการขยะ
มู ล ฝอยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กรณี ศึ ก ษา :
เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำ�แนกตามเพศโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน
3. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนที่มีต่อการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการขยะ
มู ล ฝอยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กรณี ศึ ก ษา :
เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำ�แนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนที่มีต่อการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการขยะ
มู ล ฝอยขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น กรณี ศึ ก ษา :
เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำ�แนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้าน
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ไม่แตกต่างกัน
5. ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า มีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลางไปถึงน้อย ใน 3 ด้าน คือ การคัดแยกขยะ
การกำ�จัดที่ปลอดภัย และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
แนวทางการแก้ไข คือ สร้างการมีส่วนร่วม ทำ�การเรียนรู้
ร่วมกัน สร้างจิตสำ�นึกรักบ้านเกิด ทำ�หมู่บ้านให้ปลอด
มลพิษด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกษตร จัดทำ�ปุ๋ย
หมัก ปุ๋ยอินทรีย์ เรียนรู้ร่วมกันจัดตั้งธนาคารขยะ และ
กลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดินเพิ่มให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ให้มี
การคัดแยกขยะนำ�ไปใช้ประโยชน์ตามชนิดและแนวทาง
ของแต่ละอย่างให้คุ้มค่า

สรุปผลการวิจัย

จากการวิ จั ย การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บปั ญ หา
และแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา : เทศบาลตำ�บลหนอง
เต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย
ได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบปัญหา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการคัดแยกขยะมี
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง นอกนั้นมีปัญหาอยู่ในระดับ
น้อย โดยเรียงตามลำ�ดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาตํ่า
จะได้ดังนี้ ด้านการคัดแยกขยะ ด้านการจำ�กัดที่ปลอดภัย
ด้านการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ด้านการลดการเกิดขยะ
และด้านการนำ�กลับมาใช้ซํ้า
2. ผลการวิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบปัญหา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจำ�แนกตามเพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา โดยภาพรวม และรายด้านไม่มีความแตก
ต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ศึกษาเปรียบเทียบปัญหา
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอ
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กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
พบว่า มีปัญหาตั้งแต่ระดับปานกลางไปถึงน้อย ใน 3 ด้าน
คือ ด้านการคัดแยกขยะ ด้านการกำ�จัดที่ปลอดภัย และ
ด้านการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
4. ข้ อ เสนอแนะจากการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
ปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ปัญหาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับน้อย แต่ถ้าจะเรียงลำ�ดับด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย 3 ลำ�ดับแรกคือด้านการคัดแยกขยะ ด้าน
การกำ�จัดที่ปลอดภัยและด้านการหมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่ เมื่อมีการวิเคราะห์แล้วว่า ที่พบปัญหาทั้ง 3 ด้านนี้
การคัดแยกขยะก่อนทิ้งยังมีน้อยการกำ�จัดขยะอย่างถูกวิธี
ยังมีน้อย ส่วนใหญ่จะใช้การเผาและทิ้งตามที่สาธารณะ
และการหมุ น เวี ย นขยะกลั บ มาใช้ ใ หม่ ยั ง มี น้ อ ยเช่ น กั น
ดังนั้น เทศบาลตำ�บลหนองเต็งผู้นำ�ชุมชน ผู้นำ�หมู่บ้าน
และประชาชนทุกครัวเรือนต้องสร้างการมีส่วนร่วมสร้าง
การเรียนรู้ร่วมกัน ขยายผลการปฏิบัติที่ดีสู่หมู่บ้านและ
ชุมชน ร่วมกันรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย
สร้างจิตสำ�นึกรักบ้านเกิด ทำ�หมู่บ้านให้น่าอยู่ ปลอดจาก
มลพิษ ด้วยการบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน ดังนี้
4.1ช่วยกันสร้างผู้นำ�ชุมชน ผู้นำ�หมู่บ้านให้มี
ความเข้มแข็งในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
สร้างจิตสำ�นึก ลดจำ�นวนขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน
ผู้นำ�ชุมชนและหมู่บ้านเสียสละ ทำ�งานเพื่อชุมชนและ
หมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาร่วมกันด้วยการเป็นผู้นำ�ในการ
บริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านและชุมชนอื่น
ครัวเรือนอื่นอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน
4.2 เทศบาลที่ เ ป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ จำ � เป็ น
ต้องจัดหางบประมาณมาส่วนหนึ่งที่จะบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการ
สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน ดำ�เนินการตามแนวทาง
การแก้ปัญหาขยะมูลฝอย ดังนี้
4.2.1 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า นการเกษตร
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน คือ ใน 18
หมู่บ้านนี้ ควรจะมีศูนย์การเรียนรู้อย่างน้อย 5 แห่ง โดย
มีภารกิจเกี่ยวกับด้านการเกษตรโดยเฉพาะจัดทำ�ปุ๋ยหมัก
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ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษสิ่งเหลือใช้ เพื่อใช้และจำ�หน่ายทั่วไป
4.2.2 ดำ � เนิ น การสร้ า งธนาคารขยะเพิ่ ม อี ก
อย่างน้อย 5 แห่ง ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านชุมชน เพื่อ
เป็นการขยายผล แนะนำ�ให้ประชาชนแยกขยะที่สามารถ
ขายได้ และขายไม่ได้ แต่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ สามารถ
แยกได้ ม าทำ � ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม จากเศษสิ่ ง เหลื อ ใช้ แ ก่
ประชาชน
4.2.3 ดำ�เนินการร่วมกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดินที่
เป็นแหล่งกำ�จัดขยะมูลฝอยอีกทางหนึ่ง นำ�ไปใช้ประโยชน์
ได้ และขายมูลไส้เดือนได้อีก ถ้าเป็นไปได้ควรจะมีอย่าง
น้อยหมู่บ้านละ 1 กลุ่ม
4.2.4 เทศบาลควรมีการจัดเก็บขยะเป็นเวลา
อย่างสมํ่าเสมอ และดำ�เนินการกำ�จัดขยะมูลฝอยอย่าง
ถูกสุขลักษณะ และถูกหลักวิชาการ มีพื้นที่ฝังกลบอย่าง
ปลอดภัยที่เป็นเอกเทศ มีการกำ�จัดวัตถุอันตรายอย่างถูก
ต้องในเขตพื้นที่ของเทศบาล

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึ ก ษาปั ญ หาการบริ ห ารจั ด การขยะ
มู ลฝอยขององค์ ก รปกครองส่ว นท้องถิ่น กรณีศึก ษา :
เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง
5 ด้าน คือ ด้านการลดการเกิดขยะด้านการคัดแยกขยะ
ด้านการนำ�กลับมาใช้ซํ้า ด้านการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
ด้านการกำ�จัดที่ปลอดภัย มีประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยจะ
ขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1.ผลการวิเคราะห์การศึกษาปัญหาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
ศึกษา : เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อยเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าด้านการคัดแยกขยะ อยู่ในระดับปานกลาง
นอกนั้นอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เป็นเพราะว่าในเขตเทศบาล
ตำ�บลหนองเต็งมีพื้นที่กว้างขวางถึง71 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชนบท ไม่เป็นชุมชนหนาแน่นที่จะมี
ผลให้มีขยะมูลฝอยมากเหมือนกับชุมชนเมือง นอกจาก
นั้ น ประชาชนมี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในการบริ ห าร
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและหมู่บ้าน เริ่มตั้งแต่การ
ลดปริมาณขยะจากแหล่งกำ�เนิดเพื่อให้คงเหลือขยะน้อย
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ที่สุดเช่น ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จำ�เป็นเท่านั้น วางแผนในการ
ซื้อการซื้ออาหารกินส่วนใหญ่มิใช่เป็นอาหารสำ�เร็จรูป
แต่ซื้อเป็นวัตถุดิบนำ�มาประกอบอาหารเอง จึงทำ�ไม่ให้
เกิดการใช้ถุงพลาสติกจำ�นวนมาก ส่วนการคัดแยกขยะ
นั้น ประชาชนจะแยกไว้เฉพาะของที่พ่อค้าเข้ามาหาซื้อ
ตามหมู่บ้าน เช่น เหล็ก ลวด กระดาษ ขวดแก้ว ขวด
พลาสติก กระป๋องพลาสติก ส่วนถุงพลาสติกและอย่าง
อื่นที่ขายไม่ได้ ประชาชนหรือครัวเรือนจะไม่แยก การ
ที่จะนำ�สิ่งของที่ใช้แล้วนำ�มาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ มี
เพียงบางประเภท เช่น ถุงพลาสติกใหญ่ที่ยังสะอาด ถุง
กระดาษ กล่องกระดาษบ้าง สำ�หรับเศษอาหารการกิน
ตามครัวเรือนจะไม่มีมาก ถ้ามีก็จะเป็นอาหารของสัตว์
เลี้ยงในครัวเรือน แม้แต่ร้านค้าก็เช่นกัน ถึงแม้เจ้าของร้าน
ไม่ได้ใช้แต่มีประชาชนที่เลี้ยงเป็ดไก่ หมู นำ�ไปเป็นอาหาร
ของสัตว์เหล่านั้น จึงทำ�ให้เศษอาหารตกค้างไม่ค่อยจะมี
มาก ส่วนการกำ�จัดของขยะ ชาวบ้านจะใช้วิธีเผาหรือทิ้ง
ตามทีส่ าธารณะ ไม่มกี ารฝังกลบเพราะไม่มพี ืน้ ทีเ่ ฉพาะ ถึง
อย่างไรก็ตามมีหลายหมู่บ้านมีหลายชุมชนในเขตเทศบาล
ตำ�บลหนองเต็ง มีผู้นำ�ที่เข้มแข็ง มีการรณรงค์ ชักนำ�
แนะนำ�ให้ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไปช่วยกันรักษาความ
สะอาด เห็นคุณค่าของเศษสิ่งเหลือใช้ แนะนำ�ให้นำ�ไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ตามลักษณะของแต่ละชนิด อีกอย่าง
หนึ่งในพื้นที่หมู่ 16 ยังมีศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน
ขยายสู่ปวงชนชาวไทยของจังหวัดบุรีรัมย์ท�ำ หน้าที่นำ�เศษ
สิ่งเหลือใช้หรือของที่ไม่ใช้แล้วมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นใช้
อีก นำ�ใบไม้ ใบหญ้า เศษอาหาร ผลไม้ เปลือกผลไม้ทำ�เป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ ส่งเสริมไร่นาสวนสีเขียว หมู่ 5 มีธนาคารขยะ
คอยรับซื้อขยะที่รีไซเคิลได้จากประชาชนทั่วไป ทำ�ให้ขยะ
ที่จะทิ้งมีสัดส่วนน้อยลง และหมู่ 15 มีกลุ่มเลี้ยงไส้เดือน
ที่จะกินเศษพืช ผลไม้ เศษอาหาร ทำ�ให้สามารถนำ�สิ่งที่
เป็นขยะไปใช้ประโยชน์ได้จำ�นวนหนึ่งจึงทำ�ให้ปัญหาใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนน้อย ซึ่งเหตุผลดังกล่าว
สอดคล้องกับงานวิจัยของวีระ บำ�รุงศรี (2549) ได้ศึกษา
เรื่ององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอย ศึกษากรณีจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า
ปัญหาขยะมูลฝอยในจังหวัดราชบุรี แบ่งได้เป็น 2 มิติ คือ
ปริมาณขยะมูลฝอยที่มีจำ�นวนมากและการกำ�จัดมูลฝอย
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ที่ไม่ถูกสุขอนามัยแล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอร่าม
คุ้มกลาง และอนุชา จันทร์บูรณ์ (2549) ได้ศึกษาสภาพ
ปัญหาขยะแนวโน้มในอนาคตและแนวทางในการแก้ไข
ของจังหวัดน่าน พบว่า สภาพปัญหาขยะที่เกิดขึ้นนับวัน
จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นและจำ�นวนขยะที่มีการคัดแยกจะมี
ปริมาณที่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจำ�นวนขยะทั้งหมด
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัฏฐพร ศรีสนอง (2550)
ได้ศึกษาเรื่องปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหา
ขยะมูลฝอยที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ส่วนมาก
ประกอบไปด้วยปัญหาพืน้ ทีร่ องรับขยะมูลฝอย ปัญหาการ
คัดแยกขยะมูลฝอยและขยะพิษ และปัญหาการควบคุม
และป้องกันมลพิษจากขยะมูลฝอย ซึ่งสาเหตุสำ�คัญของ
ปัญหาขณะนั้น เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
ประชากรในชุมชนเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีวินัย ก่อให้
เกิดขยะที่ไม่ได้เป็นไปตามที่เราศึกษาและวางแผนไว้ ขาด
จิตสำ�นึกในการคัดแยกขยะ พฤติกรรมและวัฒนธรรมการ
ทิ้งขยะ สถานที่เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยว
2. การเปรียบเทียบการศึกษาปัญหาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
ศึกษา : เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ มีการอภิปรายผล ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
: เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำ�แนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ซึ่ ง ผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้
ทั้งนี้เป็นเพราะความคิดเห็นของประชาชนไม่ว่าจะเป็น
เพศชายหรือเพศหญิงมีความรู้สึกที่เหมือนกัน กล่าวคือ
การบริหารจัดการขยะเริ่มต้นจากภายในครัวเรือนชุมชน
หมู่ บ้ า นของตนเอง ซึ่ ง ทุ ก คนมี จิ ต สำ � นึ ก ในการบริ ห าร
จัดการขยะมูลฝอยอยู่แล้ว ขณะเดียวกันขยะมูลฝอยบาง
ประเภทสามารถนำ�ไปทำ�ประโยชน์อย่างอื่นได้ หรือการ
คัดแยกขยะเป็นประเภทต่างๆแล้วสามารถนำ�ไปขายทำ�
รายได้เพิ่มขึ้นให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง บางครอบครัว
อาจจะทำ�อาชีพคัดแยกขยะเป็นอาชีพรอง จากเหตุผล
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ดังกล่าว จึงทำ�ให้ความคิดเห็นประชาชนมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงาน
วิจัยของรถ ศรีสุราช (2555) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำ�บลวิเชียรบุรี
อำ�เภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ผลการศึกษาพบว่า
การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลตำ�บลวิเชียรบุรี อำ�เภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำ�แนกตามเพศ โดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
: เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
จำ�แนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้ อาจเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นวัย
เด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุมีความรู้สึกต่อการ
ศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการขยะที่ไม่แตก
ต่างกัน คือ อายุเท่าใดควรมีจิตสำ�นึกในการการลดและ
การคัดแยกขยะในครัวเรือนมีการเก็บขนขยะมูลฝอยที่
ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับขยะซึ่งวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ
นำ�มารวบรวมไว้ยังจุดพักขยะก่อน แล้วจึงทำ�การขนถ่าย
ไปแหล่งกำ�จัด การที่จะทำ�ให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวม
จากชุ ม ชน อยู่ ใ นสภาพที่ เ กิ ด ความสะดวกต่ อ การเก็ บ
ขนไปกำ�จัดหรือทำ�ลาย หรือนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
การซื้ออาหารกินส่วนใหญ่มิใช่เป็นอาหารสำ�เร็จรูป แต่
ซื้อเป็นวัตถุดิบนำ�มาประกอบอาหารเอง จึงทำ�ไม่ให้เกิด
การใช้ถุงพลาสติกจำ�นวนมาก ส่วนการคัดแยกขยะนั้น
ประชาชนจะแยกไว้เฉพาะของที่พ่อค้าเข้ามาหาซื้อตาม
หมู่ บ้ า นเฉพาะบางครอบครั ว เท่ า นั้ น เช่ น เหล็ ก ลวด
กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องพลาสติก ส่วน
ถุงพลาสติกและอย่างอื่นที่ขายไม่ได้ ประชาชนหรือครัว
เรือนจะไม่แยก การที่จะนำ�สิ่งของที่ใช้แล้วนำ�มาใช้ซํ้านั้น
มีเพียงบางประเภท เช่น ถุงพลาสติกใหญ่ที่ยังสะอาด ถุง
กระดาษ กล่องกระดาษบ้าง สำ�หรับเศษอาหาร การกิน
ตามครัวเรือนจะไม่มีมาก ถ้ามีก็จะเป็นอาหารของสัตว์
เลี้ยงในครัวเรือน แม้แต่ร้านค้าก็เช่นกัน ถึงแม้เจ้าของร้าน

ROMMAYASAN 281

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

ไม่ได้ใช้เองแต่มีประชาชนที่เลี้ยงเป็ดไก่ หมู ได้นำ�ไปเป็น
อาหาร จึงทำ�ให้เศษอาหารตกค้างไม่ค่อยจะมีมาก จาก
เหตุผลดังกล่าว จึงทำ�ให้ประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตก
ต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทองม้วน สิมนาม (2557) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพ
การจั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนของเทศบาลในเขตพื้ น ที่
อำ�เภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบว่า การ
เปรียบเทียบสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตำ�บลในเขตพืน้ ทีอ่ �ำ เภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ทีม่ อี ายุ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการขยะมูลฝอยไม่ต่างกัน
3.3 ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บความคิ ด
เห็นของประชาชนเกี่ยวกับการศึกษาปัญหาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
ศึกษา : เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ จำ�แนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้ อาจเป็นเพราะ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีการศึกษาระดับใดก็ตาม มีความรู้สึก
ต่อการศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการขยะ
ที่ไม่แตกต่างกัน คือ ระดับการศึกษาทุกระดับมีความคิด
ว่าควรมีจิตสำ�นึกในการการลดและการคัดแยกขยะในครัว
เรือน มีการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ในภาชนะรองรับ
ขยะซึ่งวางไว้ตามสถานที่ต่างๆ นำ�มารวบรวมไว้ยังจุดพัก
ขยะก่อน แล้วจึงทำ�การขนถ่ายไปกำ�จัดในสถานที่เหมาะ
สมแต่ละหมู่บ้าน การที่จะทำ�ให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวม
จากชุมชนอยู่ในสภาพที่เกิดความสะดวกต่อการเก็บขนไป
กำ�จัดหรือทำ�ลาย หรือนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ จาก
เหตุผลดังกล่าว จึงทำ�ให้ประชาชนมีความคิดเห็นไม่แตก
ต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุธีลา ตุลยะเสถียร และคณะ (2544 : 202) ได้กล่าว
ถึงการจัดการขยะมูลฝอยว่า การกำ�จัดขยะมูลฝอยอีก
วิธีหนึ่งด้วยการนำ�ขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่
(Re-cycle and Re-use) ขยะมูลฝอยประเภทนี้ ได้แก่
แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะต่างๆ เป็นการลด
ต้นทุนการผลิตเช่น การนำ�กระดาษกลับมาใช้ใหม่ หรือ
กล่องกระดาษนำ�มาใช้บรรจุสิ่งของต่างๆ ได้ เป็นต้น นับ
ว่าเป็นผลดีในแง่เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม แต่วิธีการคัด

เลือกสิ่งของที่จะนำ�กลับมาใช้ใหม่ได้ก่อให้เกิดความล่าช้า
ในการขนถ่ายขยะมูลฝอย เกิดความสกปรกบริเวณทีม่ กี าร
คัดเลือกสิ่งของจากขยะ และผู้คัดเลือกขยะมักจะได้รับ
เชื้อโรคจากกองขยะ การนำ�ขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์
จะช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ก่อปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
มีความคิดเห็นต่อการจัดการขยะมูลฝอยไม่ต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปเกี่ยวกับการ
ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : เทศบาลตำ�บลหนอง
เต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อหาแนวทางการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นมีดังต่อไปนี้
จากการศึกษาเปรียบเทียบปัญหาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี
ศึกษา : เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ปัญหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย แต่ถ้าจะเรียงลำ�ดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
3 ลำ � ดั บแรกคื อ ด้ า นการคั ด แยกขยะ ด้ า นการกำ � จั ด ที่
ปลอดภัย และด้านการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้น
เทศบาลตำ�บลหนองเต็งผู้นำ�หมู่บ้าน และประชาชนทุก
ครัวเรือนต้องสร้างการมีส่วนร่วมสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
ขยายผลการปฏิบัติที่ดีสู่หมู่บ้านและชุมชน ร่วมกันรับ
ผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายสร้างจิตสำ�นึก
รักบ้านเกิด ด้วยการบริหารจัดการขยะ ดังนี้
1.ช่ ว ยกั น สร้ า งผู้ นำ � ชุ ม ชน ผู้ นำ � หมู่ บ้ า นให้ มี
ความเข้มแข็งในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสร้าง
จิตสำ�นึก ลดจำ�นวนขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน ผู้นำ�
ชุมชนต้องเสียสละ ทำ�งานเพื่อชุมชนและหมู่บ้าน เพื่อแก้
ปัญหาร่วมกันด้วยการเป็นผู้นำ�ในการบริหารจัดการที่เป็น
แบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่น ครัวเรือนอื่น
2. เทศบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐจำ�เป็นต้อง
จัดหางบประมาณมาส่วนหนึง่ ทีจ่ ะบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับประชาชน ดำ�เนินการตามแนวทางการ

282 รมยสาร
แก้ปัญหาขยะมูลฝอย ดังนี้
2.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีภารกิจ
เกี่ ย วกั บ ด้ า นการเกษตรโดยเฉพาะจั ด ทำ �ปุ๋ ย หมั ก ปุ๋ ย
อินทรีย์จากเศษสิ่งเหลือใช้ เพื่อใช้และจำ�หน่ายเพิ่มรายได้
2.2 ดำ�เนินการสร้างธนาคารขยะ ให้ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้านชุมชนเพื่อเป็นการขยายผลเป็นแบบอย่างแก่
หมู่บ้านอื่นแนะนำ�ให้ประชาชนแยกขยะที่สามารถขายได้
และขายไม่ได้ แต่ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ สามารถแยกได้
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มาทำ�ให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากขยะ
2.3 มีการร่วมกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดินที่เป็นแหล่ง
กำ�จัดขยะมูลฝอยที่เป็นเศษอาหาร ทำ�ให้มูลไส้เดือน นำ�
ไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยการทำ�เป็นปุ๋ย
2.4 เทศบาลควรมี ก ารจั ด เก็ บ ขยะเป็ น เวลา
อย่างสมํ่าเสมอ กำ�จัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
และถูกหลักวิชาการ มีพื้นที่ฝังกลบอย่างปลอดภัยของ
เทศบาลเอง มีการกำ�จัดวัตถุอันตรายอย่างถูกต้อง
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บทคัดย่อ

ความสามารถในการสร้างตราสินค้าเป็นกระบวนการการบริหารจัดการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถ
ดำ�เนินงานให้ประสบผลสำ�เร็จสูงสุด โดยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กร คุณค่าตราสินค้า บุคลิกภาพตราสินค้า
และความเชือ่ มัน่ ในตราสินค้า เพือ่ ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจ และธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
แม่นยำ� เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและความคงอยู่ได้ของธุรกิจนำ�ความสำ�เร็จมาสู่ธุรกิจทั้งในรูปแบบตัว
เงินและมิใช่ตวั เงิน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาผลกระทบความสามารถในการสร้างตราสินค้าทีม่ ตี อ่ ความพึงพอใจในชือ่ เสียงของ
ธุรกิจและการตอบสนองต่อลูกค้ากับความสำ�เร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั กำ�หนดวัตถุประสงค์
ไว้ 1) เพื่อทดสอบผลกระทบของความสามารถในการสร้างตราสินค้าด้านต่างๆ ที่มีต่อความพึงพอใจต่อชื่อเสียง การตอบ
สนองต่อลูกค้าและความสำ�เร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย และ 2) เพื่อทดสอบผลกระทบของความพึงพอใจต่อชื่อเสียง
และการตอบสนองต่อลูกค้าทีม่ ตี อ่ ความสำ�เร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย ตัวแปรทีใ่ ช้ในการทำ�วิจยั ประกอบด้วย ตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ความสามารถในการสร้างตราสินค้า ด้านภาพลักษณ์ทโี่ ดดเด่นขององค์กร ด้านคุณค่าตราสินค้า ด้านบุคลิกภาพ
ตราสินค้า และด้านความเชื่อมั่นตราสินค้า ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในชื่อเสียงของธุรกิจ การตอบสนองต่อลูกค้า
และความสำ�เร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผูป้ ระกอบการธุรกิจสปาใน
ประเทศไทย ทัง้ นีจ้ �ำ นวนผูป้ ระกอบการธุรกิจสปาในประเทศไทย ณ วันทีศ่ กึ ษามีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 604 คน ผูว้ จิ ยั ได้ท�ำ การศึกษา
ทัง้ หมด โดยไม่มกี ารสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง โดยได้รบั การตอบแบบสอบถามกลับคืนมา จำ�นวน 200 คน ประกอบด้วยธุรกิจสปา 3
ประเภท ได้แก่ 1) ผูป้ ระกอบการธุรกิจสปาเพือ่ สุขภาพ 2) ผูป้ ระกอบการธุรกิจสปานวดเพือ่ สุขภาพ และ 3) ผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจสปานวดเพื่อความงาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหุคณ
ู ผลการวิเคราะห์ พบว่า 1) การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้ามีความสัมพันธ์และมีอทิ ธิพล
กับความพึงพอใจในชือ่ เสียงของธุรกิจ การตอบสนองต่อลูกค้าและความสำ�เร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย และ 2) ความ
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พึงพอใจในชื่อเสียงของธุรกิจและการตอบสนองต่อลูกค้ามี
ความสัมพันธ์และมีอทิ ธิพลเชิงบวกกับความสำ�เร็จของธุรกิจ
สปาในประเทศไทย โดยสรุปความสามารถในการสร้าง
ตราสินค้ามีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลกับความสำ�เร็จของ
ธุรกิจสปาในประเทศไทย ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรให้ความ
สำ�คัญและสนับสนุนให้เกิดการสร้างตราสินค้าแก่ธรุ กิจสปา
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และนำ�พาความ
สำ�เร็จมาสู่ธุรกิจสปาได้อย่างยั่งยืน
คำ�สำ�คัญ : ความสามารถในการสร้างตราสินค้า ความพึง
พอใจในชื่อเสียงของธุรกิจ การตอบสนองต่อลูกค้า ความ
สำ�เร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย

Abstract

Branding capability is considered as a
process of manufacturing management that is
used not only to stimulate business entrepreneurs’ success of their business ventures, but
also upgrade outstanding corporate image, brand
equity, brand personality and brand reliability in
order to facilitate clients’ satisfactions on their
business entrepreneurs’ reputation and responses
to the clients. Besides, it creates opportunities in
their business competition and stability affecting
business entrepreneurs’ beneficial and non-beneficial success. Then, we studied the effects of
branding capability on reputation satisfactions and
clients’ responses for the success of spa business
in Thailand. The objectives of this research were:
1) to test the effects of branding capability on
reputation satisfaction, customers' responses and
success of spa business in Thailand, and 2) to test
the effects of reputation satisfaction and customers' responses on the success of spa business in
Thailand. There were 2 variables comprising the
independent variables i.e. branding capability,
outstanding corporate image, brand equity, brand
personality and brand reliability as well as the
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dependent variables i.e. business satisfactions,
clients’ responses and spa business success in
Thailand. Data was collected by the questionnaire from all 604 spa business entrepreneurs
in Thailand as the population without sampling.
However, the respondents were 200 spa business
entrepreneurs. There were 3 classifications of spa
business in Thailand consisting of 1) healthy spa
business, 2) massage spa business for health and
3) massage spa business for beauty. The statistics
used for collecting the data were Multiple Correlation Analysis and Multiple Regression Analysis.
The results showed that 1) branding capability
was relevant with and influenced the reputation
satisfactions, clients’ responses and spa business
success in Thailand, and 2) reputation satisfaction
and client’ responses were relevant with and
positively influenced the spa business success in
Thailand. In conclusion, branding capability was
relevant with and influenced the spa business
success in Thailand. Then, spa business entrepreneurs should pay more attention and support the
branding capability for creating the competitive
advantages and leading to the sustainable success
of spa business.
Keywords: branding capability, reputation satisfaction,
clients’ responses, success of spa businessin
Thailand

บทนำ�

ในปัจจุบนั กระแสทีค่ นไทยได้เพิม่ ความเอาใจใส่
ต่อสุขภาพอย่างจริงจัง ทำ�ให้ความต้องการสถานบริการเพือ่
การผ่อนคลายมีมากขึ้น ตามรายงานผลการดำ�เนินงานว่า
ธุรกิจสปาในประเทศไทยนับเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้มีการขยาย
ตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงประมาณสิบปีที่ผ่านมา สะท้อนถึง
การตืน่ ตัวและการตอบรับทีด่ ขี องตลาดซึง่ มีพฤติกรรมและ
วิถีชีวิตหันเข้าสู่แนวทางธรรมชาติบำ�บัดเป็นทางเลือกใหม่
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เพือ่ ผ่อนคลายความเครียด ทัง้ นีป้ ระเทศไทยมีความมุง่ หวัง
ที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health
Hub) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ได้กำ�หนด
เป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ผู้นำ�ของเอเชีย (Capital
Spa in Asia) ในปี 2546 - 2554 ประกอบกับประเทศไทย
มีความได้เปรียบด้านทรัพยากร สมุนไพร สภาวะอากาศและ
มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม (เทอดศักดิ์ อรรถรังสรรค์,
2549) รวมทั้งการสนับสนุนจากโครงการพัฒนามาตรฐาน
และศักยภาพธุรกิจบริการส่งเสริมสุขภาพ
สปาทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการ และมาตรฐาน การบริการ ภายใต้แผนงานเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นปัจจัยสำ�คัญที่
กระตุ้นให้มีการลงทุนประกอบธุรกิจสปาเพิ่มมากขึ้นอย่าง
รวดเร็วตามกระแสความนิยม และการตอบรับทีด่ ขี องตลาด
(จีระศักดิ์ หมุนขำ�, 2551)
ภายใต้การเจริญเติบโตและสภาพแวดล้อมที่
มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ทุกองค์กรธุรกิจรวมทั้งธุรกิจสปา
ต่างมีความคาดหวังถึงความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผล
การดำ�เนินงานที่เพิ่มขึ้นและธุรกิจมีความยั่งยืน ดังนั้น
ทุกธุรกิจจึงต้องให้ความสำ�คัญกับการค้นหากลยุทธ์หรือ
กระบวนการการจัดการที่ดีมาสร้างเอกลักษณ์เพื่อความได้
เปรียบในการแข่งขัน แต่ในธุรกิจบริการการสร้างเอกลักษณ์
ให้เด่นชัดได้นั้นสามารถสร้างได้โดยการสร้างตราสินค้า
ของตนเอง โดยให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงการบริการแตกต่างจาก
คู่แข่งขัน ส่งผลให้ธุรกิจได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งความ
สามารถในการสร้างตราสินค้านั้นได้เปรียบเสมือนความ
สามารถของธุรกิจ เนื่องจากการสร้างตราสินค้าให้เกิดผล
สำ�เร็จ ธุรกิจต้องค้นหาวิธปี รับปรุงพัฒนาผลการดำ�เนินงาน
อย่างสมํา่ เสมอ มีการจัดการทีส่ ร้างสรรค์เพือ่ ให้เกิดแนวคิด
หรือกระบวนการปฏิบัติที่แตกต่างจากคู่แข่ง มีกลยุทธ์ที่
เหมาะสมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศได้ (Walsh, Lynch and Harrington,
2010) ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีมมุ มองบนพืน้ ฐานทรัพยากร
(Resource Based View) ที่ได้อธิบายถึงการสร้างความได้
เปรียบในการแข่งขันไว้ว่าสามารถสร้างได้จากทรัพยากร
หรือความสามารถภายในองค์กร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า
หาได้ยาก สามารถป้องกันต่อการลอกเลียนและไม่สามารถ
ทดแทนทีไ่ ด้ (Wade and Hulland, 2004 ; Barney, 1991)

เช่นเดียวกับธุรกิจสปาที่ต้องให้ความสำ�คัญกับการค้นหา
กลยุทธ์หรือกระบวนการการจัดการที่ดีมาสร้างเอกลักษณ์
เพือ่ ความได้เปรียบในการแข่งขัน ความสามารถในการสร้าง
ตราสินค้า โดยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กร
คุณค่าตราสินค้า บุคลิกภาพตราสินค้า และความเชื่อมั่น
ในตราสินค้า เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และความคงอยู่ได้ของธุรกิจ (Hall and Williams 2008)
นอกจากนี้ ความสามารถในการสร้างตราสินค้ายังสะท้อน
ถึงการทำ�ให้ธรุ กิจสามารถสร้างสรรค์หรือพัฒนาสินค้าและ
กระบวนการบริการให้รูปแบบการบริการใหม่ๆ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าและเกิดความสำ�เร็จของการ
ดำ�เนินงานตามที่กำ�หนดไว้ (Küpper, 2001)
การจะทำ�ให้ธรุ กิจสปาอยูร่ อดเติบโตอย่างยัง่ ยืน
และประสบความสำ�เร็จนั้นต้องพิจารณาจากสถานการณ์
รอบข้ า งทางธุ ร กิ จ ประกอบกั บธุ ร กิ จ จำ � เป็ น ต้ อ งมี ก าร
บริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคูแข่งขัน
สร้างความพึงพอใจ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าไดเป็นอย่างดี มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการสร้าง
ตราสินค้า เพื่อให้ทันกับความไม่แน่นอนของธุรกิจและ
เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลสำ�เร็จต่อธุรกิจ แม้ว่าสปา
ไทยจะเป็นทีต่ อ้ งการของตลาดโลก มีจดุ เด่นในด้านคุณภาพ
มาตรฐาน บุคลากร ผลิตภัณฑ์ การออกแบบดีไซน์ รวมถึง
การบริหารจัดการด้วยศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความ
โดดเด่นในความเป็นไทยทีไ่ ม่เหมือนใคร แต่ถงึ กระนัน้ ธุรกิจ
นี้ยังต้องพัฒนาในทุกๆ ด้านให้มีความพร้อมมากขึ้น เพื่อ
รองรับตลาดทีจ่ ะเติบโตขึน้ ในอนาคต ดังนัน้ สปาไทยจะต้อง
มีการวางแผนการดำ�เนินธุรกิจทั้งในเชิงรุกและรับที่ควบคู่
กัน สร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีการ
เรียนรู้ ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคในตลาด เพื่อ
เป็นช่องทางให้ประเทศไทยสามารถเข้าไปทำ�ตลาดสปาได้
เพิม่ มากยิง่ ขึน้ จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความ
สนใจศึกษาวิจยั ผลกระทบความสามารถในการสร้างตราสิน
ค้าที่มีต่อความพึงพอใจในชื่อเสียงของธุรกิจและการตอบ
สนองต่อลูกค้ากับความสำ�เร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดสอบผลกระทบของความสามารถ
ในการสร้างตราสินค้าด้านต่างๆ ที่มีต่อความพึงพอใจต่อ
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ชือ่ เสียง การตอบสนองต่อลูกค้า และความสำ�เร็จของธุรกิจ
สปาในประเทศไทย
2. เพื่อทดสอบผลกระทบของความพึงพอใจต่อ
ชื่อเสียงและการตอบสนองต่อลูกค้าที่มีต่อความสำ�เร็จของ
ธุรกิจสปาในประเทศไทย

วิธีการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจสปาในประเทศไทย ทั้งนี้จำ�นวนผู้ประกอบการธุรกิจ
สปาในประเทศไทย ณ วันที่ศึกษามีจำ�นวนทั้งสิ้น 604 คน
ผู้วิจัยได้ทำ�การศึกษาทั้งหมด โดยไม่มีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข :

http://www.hss.moph. go.th/ home.php) สามารถ
แบ่งประเภทธุรกิจสปาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) สปา
เพื่อสุขภาพ 2) สปานวดเพื่อสุขภาพ และ 3) ธุรกิจสปา
นวดเพื่อความงาม ได้จำ�นวนผู้ตอบแบบสอบถาม จำ�นวน
200 คน คิดเป็นร้อยละ 33.11 ซึ่งมีอัตราการตอบกลับ
(Response Rate) จากแบบสอบถามที่ส่งไปยังผู้ประกอบ
การธุรกิจสปาในประเทศไทย ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 20 ของ
จำ�นวนแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด (Aaker, Kumar and
Day, 2001) จึงถือว่าข้อมูลยอมรับได้ โดยมีรายละเอียด
จำ�นวนประชากรและผู้ตอบแบบสอบถามจำ�แนกตามประ
เภทธุรกิจสปา ดังนี้

ตาราง 1 จำ�นวนประชากรและจำ�นวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ประเภทธุรกิจสปา
สปาเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อสุขภาพ
นวดเพื่อความงาม
รวม

จำ�นวนประชากร (คน)

จำ�นวนผู้ตอบแบบสอบถาม (คน)

154
368
82

48
125
27

604

200

เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ซึ่งผู้วิจัยได้ดำ�เนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือโดยเริ่ม
จากการศึกษากรอบทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความสามารถในการสร้างตราสินค้าที่มีต่อความสำ�เร็จ
ของธุรกิจสปาในประเทศไทยแล้วจัดทำ�แบบสอบถาม จาก
นั้นนำ�แบบสอบถามที่สร้างขึ้นผ่านผู้เชี่ยวชาญ และนำ�ไป
ทดลองใช้ซึ่งพบว่า มีค่าความเชื่อมั่น 0.70 ซึ่งถือว่ายอมรับ
ได้ (Hair and others, 2006) แล้วจึงตรวจสอบความตรง
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ ซึ่งพบว่าค่านํ้าหนักองค์
ประกอบมากกว่า 0.40 ขึน้ ไป (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2551) และ
ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง จากนั้นจัดทำ�ฉบับสมบูรณ์เพื่อนำ�ไป
ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
สำ � หรั บ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ได้ ข อ
หนังสือราชการจากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อขอความอนุเคราะห์และ
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผู้ประกอบ
การธุรกิจสปาในประเทศไทย แล้วส่งแบบสอบถามพร้อม
หนังสือราชการถึงผู้ประกอบการธุรกิจสปาในประเทศไทย
ทางไปรษณีย์ ผู้วิจัยติดตามเก็บแบบสอบถาม 5 ครั้งได้
แบบสอบถามกลับคืนมา จำ�นวน 200 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 33.11 ของจำ�นวนกลุ่มประชากร (ซึ่งมีอัตราการตอบ
กลับไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ 20) จึงถือว่าข้อมูลยอมรับได้ (Aaker,
Kumar and Day, 2001)จากนัน้ จึงตรวจสอบความลำ�เอียง
ในการตอบกลับ ด้วยสถิติ Two sample t-test ผลวิจยั พบ
ว่าระหว่างกลุม่ ประชากรทีต่ อบแบบสอบถามทัง้ 2 กลุม่ ไม่มี
ความแตกต่างกัน (Armstrong and Overton, 1997) กลุม่
ที่ตอบแบบสอบถามกลับจึงสามารถเป็นตัวแทนประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้ได้
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การวิเคราะห์ขอ้ มูลดำ�เนินการวิเคราะห์ โดยการ
วิเคราะห์ปจั จัย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหุคูณ

ผลการวิจัย
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณของการมีความสามารถในการสร้างตราสินค้าด้านต่างๆ ที่มีต่อความพึง
พอใจต่อชื่อเสียง การตอบสนองต่อลูกค้า และความสำ�เร็จของธุรกิจสปาในประเทศไทย
ตัวแปรอิสระ
OCI
BE
BP
BR

ตัวแปรตาม
RS
.163**
(.074)
.161
(.107)
-.141**
(.064)
.762***
(.074)

CR
-.013
(.067)
.681***
(.097)
-.012
(.059)
.135**
(.068)

S
.106
(.089)
.438***
(.129)
.043
(.078)
.523***
(.090)

S

RS

.775***
(.058)
CR
.298***
(.069)
Adjusted R2
.616
.575
.595
.654
Maximum VIF
4.300
4.300
4.300
1.455
*** มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ** มีนัยสำ�คัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 *มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ 0.10
1. ผลกระทบของความสามารถในการสร้าง
ตราสินค้าด้านต่างๆ ที่มีต่อความพึงพอใจต่อชื่อเสียง การ
ตอบสนองต่อลูกค้าและความสำ�เร็จ
1.1 การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า
ด้านภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กรมีความสัมพันธ์และมี
อิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจต่อชื่อเสียง (β1=.163, p
< 0.05) ขณะที่การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า
ด้านภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กรไม่มีอิทธิพลต่อการ

ตอบสนองต่อลูกค้า (β5 =-.013, p > 0.10) นอกจากนี้
การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า ด้านภาพลักษณ์
ทีโ่ ดดเด่นขององค์กรไม่มอี ทิ ธิพลต่อความสำ�เร็จ (β9=.106,
p >.10)
1.2 การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า
ด้านคุณค่าตราสินค้า ไม่มีอิทธิพลกับความพึงพอใจต่อชื่อ
เสียง (β2=.161, p > .10) ขณะที่การมีความสามารถการ
สร้างตราสินค้า ด้านคุณค่าตราสินค้า มีความสัมพันธ์และ
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มีอิทธิพลเชิงบวกกับการตอบสนองต่อลูกค้า (β6=.681, p
<0.01) นอกจากนี้การมีความสามารถในการสร้างตราสิน
ค้า ด้านคุณค่าตราสินค้า มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อความสำ�เร็จ (β10 =.438, p < 0.01)
1.3 การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า
ด้านบุคลิกภาพตราสินค้า มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพล
เชิงลบกับความพึงพอใจต่อชื่อเสียง (β3= -.141, p <
0.05) ขณะที่การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า
ด้านบุคลิกภาพตราสินค้า ไม่มีอิทธิพลต่อการตอบสนอง
ต่อลูกค้า (β7=-.012, p > 0.10) นอกจากนี้การมีความ
สามารถในการสร้างตราสินค้า ด้านบุคลิกภาพตราสินค้า
ไม่มีอิทธิพลต่อความสำ�เร็จของธุรกิจสปา (β11 =.043,
p > 0.10)
1.4 การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า
ด้านความเชื่อมั่นตราสินค้า มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความพึงพอใจต่อชื่อเสียง (β4=.762, p< 0.01)
ขณะที่การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้าด้านความ
เชื่อมั่นตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตอบสนองต่อ
ลูกค้า (β8=.135, p < 0.05) นอกจากนี้ พบว่าการมีความ
สามารถในการสร้างตราสินค้า ด้านความเชื่อมั่นตราสินค้า
มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกกับความสำ�เร็จของ
ธุรกิจสปา (β12=.523, p <.01)
2. ผลกระทบของความพึงพอใจต่อชื่อเสียงและ
การตอบสนองต่อลูกค้าที่มีต่อความสำ�เร็จ
2.1 ความพึงพอใจต่อชือ่ เสียงมีความสัมพันธ์และ
มีอทิ ธิพลเชิงบวกกับความสำ�เร็จของธุรกิจสปา (β13 = .775,
p <.01)
2.2 การตอบสนองต่อลูกค้ามีความสัมพันธ์และมี
อิทธิพลเชิงบวกกับความสำ�เร็จของธุรกิจสปา (β14 = .298,
p <.01)

อภิปรายผลการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่น่าสนใจสามารถนำ�มาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลกระทบของความสามารถในการสร้ า ง
ตราสินค้าด้านต่างๆ ที่มีต่อความพึงพอใจต่อชื่อเสียง การ
ตอบสนองต่อลูกค้าและความสำ�เร็จ ผู้ศึกษาได้นำ�ผลมา
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อภิปรายดังนี้
1.1 ความสามารถในการสร้างตราสินค้าด้าน
ภาพลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ขององค์ ก รมี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละมี
อิทธิพลเชิงบวกกับความพึงพอใจต่อชื่อเสียง ทั้งนี้ภาพ
ลักษณ์เปรียบเสมือนทรัพย์สินอันมีคุณค่าของธุรกิจที่ช่วย
เอือ้ ให้ธรุ กิจดำ�เนินงานด้วยความก้าวหน้าและมัน่ คง (Morley,
1998) ภาพลักษณ์นับเป็นองค์รวมของความเชื่อ ความ
คิดและความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Kotler,
2000) การตัดสินใจซื้อของลูกค้ามักเกิดจากความต้องการ
ทางด้านเหตุผลควบคู่กับอารมณ์ (Halve, 2005) ด้วยเหตุ
นี้การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กร ด้วยการ
สร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับตราสินค้า ย่อม
ทำ�ให้ลกู ค้ารับรูเ้ กีย่ วกับคุณลักษณะของสินค้าและข้อเสนอ
ด้านคุณค่าทีโ่ ดดเด่น ส่งพลังอำ�นาจทางอารมณ์ทเี่ หนือกว่า
ภาพลักษณ์ทอี่ ยูใ่ นใจ (ยุทธนา ธรรมเจริญ, 2547) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Tsai, M.T., Chang, H. C.,& Tsai, C.L.
(2010) พบว่า ภาพลักษณ์องค์กร คือ ปัจจัยหลักที่ลูกค้าให้
ความสำ�คัญ การวางแผนสร้างความพึงพอใจจะทำ�ให้ธรุ กิจ
สามารถแข่งขันได้มากขึ้น
ขณะทีก่ ารมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า
ด้านภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กรไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตอบสนองต่อลูกค้า ธุรกิจจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งสร้างตราสิน
ค้าที่สามารถให้คุณค่าด้านจิตใจ และด้านคุณประโยชน์
ที่แท้จริงที่ตัวสินค้านั้น มีอยู่ท้ัง 2 อย่างควบคู่กันไป โดย
ธุรกิจควรทำ�ความเข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินและ
ประเมินคุณภาพการบริการ เพื่อที่จะสามารถตอบสนอง
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มาก
ที่สุด (Gronroos, 2000) ทั้งนี้การตอบสนองความต้องการ
และความนิยมชมชอบของลูกค้า ตราสินค้าต้องสามารถ
ส่งมอบผลประโยชน์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
แท้จริง (Aaker, 1996) ขณะที่ภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็น
เพียงองค์รวมของความเชือ่ ความคิดและความประทับใจที่
บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Kotler, 2000) ที่ถูกสร้างขึ้นจาก
การสื่อสารเกี่ยวกับตราสินค้าและประสบการณ์ (Ducan,
2005) มีความสำ�คัญด้านจิตใจมากกว่าคุณประโยชน์ ที่แท้
จริงที่ตัวสินค้านั้นมีอยู่ (Gardner และ Levy, 1955)
นอกจากนี้ ก ารมี ค วามสามารถในการสร้ า ง
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ตราสินค้า ด้านภาพลักษณ์ทโี่ ดดเด่นขององค์กรไม่มอี ทิ ธิพล
ต่อความสำ�เร็จ ทัง้ นีภ้ าพลักษณ์ทโี่ ดดเด่นขององค์กรมุง่ เน้น
เพียงทำ�ให้เกิดภาพรวมขึน้ ในใจและจัดเก็บอยูภ่ ายในระบบ
ความทรงจำ�ของลูกค้าเท่านั้น อาจไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการทีแ่ ท้จริงหรือไม่สามารถทำ�ให้ลกู ค้าเกิดความ
พึงพอใจได้ เนื่องจากการเกิดความพึงพอใจนั้นลูกค้าต้อง
รับรู้ได้ถึงความเหนือความคาดหวังของสินค้าและบริการ
ที่ตนเองได้รับ แต่ตราสินค้าที่มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเพียง
อย่างเดียวอาจไม่เหนือความคาดหวังทีล่ กู ค้าได้รบั รูม้ าก่อน
จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เช่นกัน
ดังทีม่ หาวิทยาลัยกรุงเทพ (2551) ได้ระบุวา่ การดำ�เนินงาน
ของธุรกิจจะประสบความสำ�เร็จได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายให้ได้รับความ
พึงพอใจอย่างสูงสุด และพร้อมซือ้ สินค้าและบริการในทันที
ดังนั้นการที่องค์กรธุรกิจสามารถสร้างตราสินค้าให้มีภาพ
ลักษณ์ทโี่ ดดเด่นอาจทำ�ให้เกิดภาพรวมขึน้ ในใจและถูกเก็บ
อยูภ่ ายในระบบความทรงจำ�ของลูกค้า ลูกค้ามีความคุน้ เคย
และสามารถจดจำ�ตราสินค้านัน้ ได้ทนั ทีทนี่ กึ ถึง แต่กอ็ าจไม่
ส่งผลถึงผลลัพธ์จากการดำ�เนินธุรกิจของธุรกิจสปาภายใต้
ความสามารถของกิจกรรมโดยภาพรวม
1.2 ความสามารถในการสร้างตราสินค้า ด้าน
คุณค่าตราสินค้าไม่มีอิทธิพลกับความพึงพอใจต่อชื่อเสียง
ทั้งนี้คุณภาพที่ถูกรับรู้จะไม่เปลี่ยนตามความพึงพอใจใน
คุณค่าเสมอไป กล่าวคือ การที่ผู้บริโภคพอใจในคุณภาพ
ที่ถูกรับรู้ของสินค้าหรือบริการแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า
ระดั บ ของคุ ณ ภาพที่ ถู ก รั บ รู้ ต่ อ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารนั้ น จะ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย (Aaker, 1991) Lovelock and
others (2001) กล่าวว่า ความพึงพอใจของลูกค้านั้นเป็น
ความรู้สึกเฉพาะบุคคลที่รู้สึกพอใจหรือไม่สมหวัง ทั้งนี้การ
วัดความพึงพอใจการให้บริการนัน้ มิได้วดั จากคุณค่าตราสิน
ค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น (ปรัชญา เวสารัชช์, 2540)
ผลการวิจัยนี้ขัดแย้งกับผลงานวิจัยของอัมพล ชูสนุกและ
อังศุมาลิน เฮงมีชัย (2556) พบว่า คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิ
ทางบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าการที่ธุรกิจเน้นการ
สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน และมุ่งสร้างการบริการ
ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ความ
แตกต่างหรือมาตรฐานย่อมตอบสนองต่อความคาดหวังของ
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ลูกค้า ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของความพึงพอใจ
ขณะที่ความสามารถการสร้างตราสินค้าด้าน
คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกกับ
การตอบสนองต่อลูกค้า การสร้างตราสินค้าให้มีคุณค่าเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน โดย
คุณค่าที่เกิดขึ้นนั้นทำ�ให้ลูกค้ามองเห็นความแตกต่างของ
ตราสินค้าในเชิงบวกเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ทำ�ให้ลูกค้า
มองมูลค่าของสินค้าและบริการสูงกว่ามูลค่าของสินค้า
และบริการของคู่แข่งที่ตนเองต้องการและแสวงหาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการ ดังที่ Aaker (1996) กล่าวว่าการ
ตอบสนองความต้องการและความนิยมชมชอบของลูกค้า
ตราสินค้าที่มีคุณค่าต้องสามารถส่งมอบผลประโยชน์ตาม
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การที่ธุรกิจ
จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นั้น สิ่งที่
ผู้บริหารควรให้ความสำ�คัญ คือ การมีความรู้สึกไวต่อความ
ต้องการของลูกค้า รวมทั้งการดำ�เนินการเพื่อสนองตอบ
ความต้องการของลูกค้าและทันท่วงที สอดคล้องกับผลงาน
วิจัยของ Hee Jung, Lee Myung Soo และKang (2012)
พบว่า คุณภาพของคุณค่ามีผลต่อความสัมพันธ์ ในเชิงบวก
กับการบริโภคสินค้าของลูกค้า ทั้งนี้การที่ธุรกิจจะได้กำ�ไร
มากน้อยเท่าใด ท้ายทีส่ ดุ แล้วขึน้ อยูก่ บั ว่าธุรกิจนัน้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ขนาดไหน และตราสิน
ค้าที่มีคุณค่าเท่านั้นจึงสามารถส่งมอบผลประโยชน์ตาม
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ทั้งด้านมูลค่าและ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
นอกจากนี้ความสามารถในการสร้างตราสินค้า
ด้านคุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวก
ต่อความสำ�เร็จ ทั้งนี้แนวคิดเรื่องคุณค่าตราสินค้าถือเป็น
แนวคิดสำ�คัญทีไ่ ด้รบั ความสนใจอย่างมาก จากทัง้ นักวิชาการ
และนักปฏิบัติการทางตลาด เนื่องจากคุณค่าตราสินค้า
เปรียบเสมือนกลุ่มของทรัพย์สินและหนี้สินที่เชื่อมโยงกับ
ชื่อตราสินค้าและสัญลักษณ์ซึ่งช่วยเพิ่มหรือลดมูลค่าของ
สินค้าและบริการของธุรกิจได้ (Aaker, 1991)เนื่องจาก
คุณค่าตราสินค้าเกิดขึ้นจากภาพลักษณ์รวมของตราสินค้า
ซึง่ มาจากการเชือ่ มโยงความคิดเกีย่ วกับตราสินค้าทีร่ บั รูโ้ ดย
ลูกค้า เป็นการรวมกันของความแข็งแกร่งของตราสินค้ากับ
มูลค่าตราสินค้า ดังนั้น ธุรกิจต้องคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ทาง
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บวกของตราสินค้าและสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในใจ
ลูกค้า (Churchill and Peter, 1998) การสร้างตราสินค้า
ให้มีคุณค่าสามารถทำ�ให้โดยการทำ�ให้ลูกค้ามองเห็นความ
แตกต่างของตราสินค้าในเชิงบวก เมื่อได้เปรียบเทียบกับคู่
แข่ง ทำ�ให้ลูกค้ามองมูลค่าของสินค้า และบริการสูงกว่าคู่
แข่ง มีความรู้สึกภาคภูมิใจในขณะซื้อสินค้าหรือรับบริการ
และได้ รั บ การยอมรั บ จากองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งและการที่
ตราสินค้ามีมูลค่ามากขึ้นจึงเป็นโอกาสที่จะขายตราสินค้า
ให้ได้ในมูลค่าที่เพิ่มขึ้นและนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จได้โดยง่าย
(เสริมยศ ธรรมรักษ์, 2549)
1.3 ความสามารถในการสร้างตราสินค้า ด้าน
บุคลิกภาพตราสินค้า มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงลบ
กับความพึงพอใจต่อชื่อเสียง บุคลิกภาพตราสินค้าเป็นการ
นำ�แนวคิดทางด้านบุคลิกภาพของมนุษย์มาแสดงให้เห็น
ว่า หากเปรียบเทียบสินค้าเป็นมนุษย์สินค้าจะมีบุคลิกภาพ
อย่างไร ซึ่งบุคลิกภาพตราสินค้าจะนำ�มาใช้ในการกำ�หนด
ลักษณะเฉพาะของสินค้า เพื่อให้ตราสินค้านั้นมีความแตก
ต่างจากตราสินค้าอื่น ทั้งนี้บุคลิกภาพของมนุษย์ซึ่งมีที่มา
จากการตีความทฤษฎีเกีย่ วกับบุคลิกภาพ (Norman, 1963;
Passini and Norman, 1966; as cited in Musek,
2007) โดยได้ชื่อว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการอธิบายความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (Goldberg, 1981; as cited in
Musek, 2007) ประกอบด้วย5 มิติ ได้แก่ บุคลิกภาพแบบ
เปิดเผยบุคลิกภาพแบบประนีประนอมบุคลิกภาพแบบมี
สติ บุคลิกภาพแบบความมัน่ คงทางอารมณ์ และบุคลิกภาพ
แบบการเปิดรับประสบการณ์ (John and Srivastava,
1999 ; as cited in Geuens, Weijters and Wulf, 2009)
ดังนั้น หากผู้ประกอบการธุรกิจสปามิได้กำ�หนดกลุ่มเป้า
หมายเฉพาะเจาะจงย่อมส่งผลให้การเน้นสร้างบุคลิกภาพ
ตราสินค้าใดๆ อาจไม่สามารถครอบคลุมความคาดหวัง
ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้ธุรกิจละเลยถึงความ
คาดหวังทีแ่ ท้จริงของลูกค้า ผูป้ ระกอบการธุรกิจสปาจึงต้อง
ทำ�ความเข้าใจต้องฟังความต้องการของลูกค้าอย่างตัง้ ใจเสีย
ก่อนจึงจะเกิดความเข้าใจและตอบสนองความคาดหวังของ
ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ลูกค้าจึงจะรูส้ กึ พึงพอใจ ดังนัน้ การมุง่
สร้างบุคลิกภาพตราสินค้าเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทำ�ให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้ จึงไม่สามารถทำ�ให้ยอดขายเพิม่
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มากขึน้ ได้ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ Aaker J.L. (1997)
พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในบุคลิกตราสินค้าที่ตรงกับ
บุคลิกภาพที่แท้จริงของตัวเอง
ขณะทีค่ วามสามารถในการสร้างตราสินค้า ด้าน
บุคลิกภาพตราสินค้าไม่มอี ทิ ธิพลต่อการตอบสนองต่อลูกค้า
ทั้งนี้องค์ประกอบของบุคลิกภาพตราสินค้านั้น (Schultz
and Schultz, 2005) แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (1) ลักษณะ
บุคลิกภาพตราสินค้าที่กำ�หนดไว้ เป็นบุคลิกภาพเป้าหมาย
ทีน่ กั การตลาดต้องการสือ่ สารให้ลกู ค้ารูจ้ กั ตราสินค้า
และ (2) ลักษณะบุคลิกภาพตราสินค้าที่ลูกค้ารับรู้ เป็นการ
รับรู้ของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าซึ่งเป็นความคิดและความ
รูส้ กึ ของลูกค้า ทัง้ นีต้ ราสินค้าทีน่ กั การตลาดต้องการสือ่ สาร
กับตราสินค้าที่ลูกค้าสามารถรับรู้อาจจะมีความขัดแย้ง
กัน เพราะความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันมีความสลับ
ซับซ้อนมาก ผลการวิจัยนี้ขัดแย้งกับ Keller (1993) ได้
กล่าวไว้ว่าตราสินค้าจะประสบความสำ�เร็จได้นั้นจะต้อง
สามารถเข้ากับความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัวการ
สร้างตราสินค้าด้านบุคลิกภาพตราสินค้านัน้ มุง่ สร้างการรับรู้
ให้กับลูกค้าแต่ไม่ได้มองถึงความต้องการของลูกค้า
นอกจากนี้ ค วามสามารถในการสร้ า งตราสิ น
ค้าด้านบุคลิกภาพตราสินค้าไม่มีอิทธิพลต่อความสำ�เร็จ
ของธุ ร กิ จ สปา บุ ค ลิ ก ภาพตราสิ น ค้ า เป็ น สิ่ ง บ่ ง บอกถึ ง
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของผู้ ใช้ สิ น ค้ า ดั ง กล่ า ว ดั ง ที่ Duncan
(2002) กล่าวว่าตราสินค้าที่มีบุคลิกภาพย่อมแสดงออกถึง
บุคลิกลักษณะของผู้ใช้ตราสินค้านั้น ทั้งนี้แต่ละบุคคลย่อม
มีความแตกต่างกันในบุคลิกลักษณะ บุคลิกภาพตราสินค้า
บางประเภทอาจเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับลูกค้าบาง
กลุม่ เท่านัน้ จึงเป็นการยากทีจ่ ะทำ�ให้บคุ ลิกภาพตราสินค้า
ลักษณะเดียวสามารถตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้
กับลูกค้าได้หลากหลาย
1.4 ความสามารถในการสร้างตราสินค้า ด้าน
ความเชือ่ มัน่ ตราสินค้า มีความสัมพันธ์และมีอทิ ธิพล เชิงบวก
ต่อความพึงพอใจต่อชื่อเสียง Kotler (2003) กล่าวว่า
ความเชื่อมั่นต่อตราสินค้า คือ การที่ลูกค้ามีความไว้วางใจ
ต่อสินค้า มีความต้องการและมีความสนใจในประโยชน์ที่
ตัวสินค้าซึ่งมีให้เห็นอย่างชัดเจน โดยธุรกิจมีโอกาสเข้าไป
สนองตอบความต้องการของลูกค้าเพื่อทำ�ให้ลูกค้ามั่นใจ
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เกิดความพึงพอใจและผลกำ�ไรเป็นการตอบแทน ความ
เชื่อมั่นต่อตราสินค้าเป็นความรู้สึกยึดมั่นอย่างลึกซึ้งที่จะ
ซื้อซํ้าและอุดหนุนสินค้าหรือบริการในอนาคต แม้จะได้รับ
อิทธิพลจากสถานการณ์ต่างๆ และความพยายามทางการ
ตลาดที่จะทำ�ให้เกิดพฤติกรรมการเปลี่ยนตราสินค้าก็ตาม
(Oliver, 1980 อ้างอิงมาจาก Kotler,2003) ทั้งนี้ความ
เชือ่ มัน่ ตราสินค้าสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นตราสินค้าจะมีความอ่อนไหวตํ่าต่อ
ราคาที่เพิ่มขึ้น (Taylor, Celuch and Goodwin, 2004)
สอดคล้องกับผลวิจัยของอัมพล ชูสนุก และอังศุมาลิน เฮง
มีชัย (2556) พบว่าความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลทาง
บวกต่อความเชื่อมั่นตราสินค้าของลูกค้า
ขณะทีค่ วามสามารถในการสร้างตราสินค้า ด้าน
ความเชื่อมั่นตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตอบสนอง
ต่อลูกค้าเนื่องจากความเชื่อมั่นในตราสินค้าส่งผลกระทบ
ต่อความต้องการของลูกค้าได้ Kotler (2003)ได้กล่าวว่า
ความเชื่อมั่นต่อตราสินค้า คือ การที่ลูกค้ามีความไว้วางใจ
ต่อสินค้า มีความต้องการและมีความสนใจในประโยชน์ที่
ตัวสินค้า ซึ่งมีให้เห็นอย่างชัดเจน โดยธุรกิจมีโอกาสเข้าไป
สนองตอบความต้องการของลูกค้าเพื่อทำ�ให้ลูกค้ามั่นใจ
เกิดความพึงพอใจและผลกำ�ไรเป็นการตอบแทนความเชื่อ
มัน่ ต่อตราสินค้า เป็นความรูส้ กึ ยึดมัน่ อย่างลึกซึง้ ทีจ่ ะซือ้ ซาํ้
และอุดหนุนสินค้าหรือบริการในอนาคต แม้จะได้รบั อิทธิพล
จากสถานการณ์ต่างๆ และความพยายามทางการตลาดที่
จะทำ�ให้เกิดพฤติกรรมการเปลีย่ นตราสินค้าก็ตาม (Oliver,
1980 อ้างถึงใน Kotler, 2003) สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ Tatiana Anatolevena Anisimova (2007) พบว่า
ความเชือ่ มัน่ หรือความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้าส่งผลต่อคุณ
ประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์เองที่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ดี
นอกจากนี้ พบว่า ความสามารถในการสร้าง
ตราสินค้า ด้านความเชื่อมั่นตราสินค้ามีความสัมพันธ์และ
มีอิทธิพลเชิงบวกกับความสำ�เร็จของธุรกิจสปา ความเชื่อ
มั่นต่อตราสินค้าเป็นแนวคิดที่สำ�คัญสำ�หรับนักการตลาด
เนื่องจากก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจหลายประการ ดังนี้
(1) ลูกค้าทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ ต่อตราสินค้าช่วยลดต้นทุนในการ
ทำ�การตลาด (Uncles and Laurent, 1997 อ้างอิงมาจาก

ROMMAYASAN 291
Rundle-Thiele and Mackey, 2001) คือ ลดต้นทุนใน
การสร้างความต้องการของลูกค้าทีม่ ตี อ่ สินค้า และการบอก
เล่าปากต่อปากในด้านดีชว่ ยทำ�ให้ธรุ กิจประหยัดต้นทุนการ
ทำ�การตลาด (Jones and Sasser, 1995 ; Aaker, 1991)
(2) การขยายตราสินค้า ช่วยลดความเสี่ยงต่อการล้มเหลว
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ เพราะลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นตราสินค้า
มักให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของตราสินค้านี้ด้วย
(3) ความเชื่อมั่นต่อตราสินค้าที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงการเพิ่มขึ้น
ของส่วนแบ่งตลาด คือ ได้ผลตอบแทนการลงทุนสูงนั่นเอง
(Buzzel and other, 1975 ; Buzzell and Gale, 1987
อ้างอิงมาจาก Rundle-Thiele and Mackey, 2001) (4)
ลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นต่อตราสินค้าทำ�ให้เกิดการซื้อซํ้าใน
อนาคต แนะนำ�ต่อให้แก่เพื่อน และจะเลือกตราสินค้านั้น
แม้ว่าสินค้าตรายี่ห้ออื่นจะมีลักษณะดึงดูดใจมากกว่าหรือ
ถูกกว่าก็ตาม (Taylor, CeluchandGoodwin, 2004) (5)
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะลูกค้าที่มีความ
เชื่อมั่นตราสินค้าจะมีความอ่อนไหวตํ่าต่อราคาที่เพิ่มขึ้น
เจ้าของสินค้าสามารถรักษาราคาที่สูงกว่าคู่แข่งได้ เพราะ
สินค้าและบริการสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ได้ และลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นตราสินค้าจะสร้างผลกำ�ไรให้
กับกิจการอย่างต่อเนือ่ ง เพราะลูกค้ามีแนวโน้มทีจ่ ะให้ความ
เชื่อมั่นต่อตราสินค้าระยะยาวและเพิ่มความเชื่อมั่นมากขึ้น
เรื่อยๆตาม (Taylor, Celuch and Goodwin, 2004) ซึ่ง
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นตราสินค้าเหล่านี้เป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำ�ให้ธุรกิจประสบความสำ�เร็จได้โดยง่าย
และรวดเร็ว
2. ผลกระทบของความพึงพอใจต่อชือ่ เสียงและ
การตอบสนองต่อลูกค้าที่มีต่อความสำ�เร็จ
2.1 ความพึงพอใจต่อชื่อเสียงมีความสัมพันธ์
และมีอิทธิพลเชิงบวกกับความสำ�เร็จของธุรกิจสปาทั้งนี้
ผลสำ�เร็จของธุรกิจมักเกี่ยวข้องกับการชี้วัดผลการดำ�เนิน
งานด้านตัวเงินเช่น งานวิจัยของ Delone and McLean
(2004) ที่กล่าวถึงตัวชี้วัดของผลการดำ�เนินงานของธุรกิจ
ทีป่ ระสบความสำ�เร็จจะพิจารณาจากผลกำ�ไรอย่างไรก็ตาม
หากมองการพิจารณาผลการดำ�เนินงานทางธุรกิจอย่าง
รอบคอบและลึกซึ้งธุรกิจจำ�เป็นต้องวัดผลประกอบการ
ด้านตัวเลขทางการเงินและการวัดความพึงพอใจของลูกค้า
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ทีม่ ตี อ่ ชือ่ เสียงของธุรกิจหรือประสิทธิภาพในการให้บริการ
เนื่องจากการวัดผลการดำ�เนินงานด้านตัวเงินเพียงอย่าง
เดียวไม่สามารถรอดพ้นจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหา
หรือวิกฤติทางเศรษฐกิจซึง่ กลยุทธ์หนึง่ ทีส่ ามารถทำ�ให้ธรุ กิจ
มีผลกำ�ไร นั่นคือเน้นด้านลูกค้าสอดคล้องกับงานวิจัยของจิ
ราวรรณ ฉายสุวรรณ (2543) พบว่า การประสมประสาน
กลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ที่
พร้อมซื้อสินค้านั้นๆ เป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จของธุรกิจ
2.2 การตอบสนองต่ อ ลู ก ค้ า มี ค วามสั ม พั น ธ์
และมีอิทธิพลเชิงบวกกับความสำ�เร็จของธุรกิจสปา ทั้งนี้
การสร้างมูลค่าที่ลูกค้าต้องการ คือ ต้องวิเคราะห์ความ
ต้องการลูกค้าว่าก่อนซื้อลูกค้าต้องการอะไร และหลังซื้อ
ลูกค้าต้องการอะไร เพื่อยกระดับความสำ�คัญของลูกค้าให้
สูงขึน้ สร้างความพอใจให้กบั ลูกค้าและความสัมพันธ์ทดี่ กี บั
ลูกค้า ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจลูกค้าสูงสุด และการ
สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว จึงส่ง
ผลต่อความสำ�เร็จของธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (2551) ที่ได้ระบุว่าความสำ�เร็จของธุรกิจขึ้นอยู่
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กับความสามารถของธุรกิจ ในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดและ
พร้อมซื้อสินค้าและบริการในทันที และสอดคล้องกับงาน
วิจยั Dowling (1994) พบว่าการตอบสนองให้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าได้ยอ่ มทำ�ให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจและ
ส่งผลต่อผลการดำ�เนินงานของธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

บทสรุป

การมีความสามารถในการสร้างตราสินค้า มี
ความสัมพันธ์และมีอทิ ธิพลกับความพึงพอใจต่อชือ่ เสียงของ
ธุรกิจ การตอบสนองของลูกค้าและความสำ�เร็จ นอกจาก
นี้ความพึงพอใจต่อชื่อเสียงและการตอบสนองต่อลูกค้ามี
ความสัมพันธ์และมีอิทธิพลเชิงบวกกับความสำ�เร็จ ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรให้ความสำ�คัญกับการมีความสามารถ
ในการสร้างตราสินค้า และควรคำ�นึงถึงความพึงพอใจต่อ
ชื่อเสียงและการตอบสนองต่อลูกค้า เนื่องจากทั้งสองสิ่งมี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความสำ�เร็จของธุรกิจ
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การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำ�รวจและจำ�แนกพื้นที่ป่าไม้ และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
ในเทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงปี พ.ศ. 2545-2557 โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ.
2545 และภาพถ่ายดาวเทียมที่บันทึกใน ปี พ.ศ. 2550 และ 2557 มาจำ�แนกพื้นที่ป่าไม้ด้วยการแปลภาพด้วยสายตา และ
วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ ไม้ในปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2557 ด้วยระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เทคนิคการซ้อนทับ
ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ในปี พ.ศ. 2545 2550 และ 2557 มีพื้นที่ป่าไม้ 8.781 8.586 และ 7.985 ตารางกิโลเมตร ตาม
ลำ�ดับ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 – 2550 พื้นที่ป่าไม้ลดลง จำ�นวน 0.195 ตารางกิโลเมตร หรือ 121.875 ไร่ ลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 2.21 เปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ นาข้าว มากที่สุด คือ 0.095 ตารางกิโลเมตร หรือ 59.376 ไร่ และปี พ.ศ. 2550-2557
พื้นที่ป่าไม้ยังคงลดลงอีก จำ�นวน 0.601 ตารางกิโลเมตร หรือ 375.625 ไร่ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.00 ป่าไม้เปลี่ยนไปเป็น
พื้นที่ ยางพารา มากที่สุด คือ 0.274 ตารางกิโลเมตร หรือ 171.25 ไร่ นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่ป่าไม้มีการเพิ่มขึ้น 0.057
ตารางกิโลเมตร หรือ 35.625 ไร่ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว อยู่ในบริเวณป่าชุมชนบ้านจาน พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลง โดยเฉลี่ยปี
ละ 0.039 ตารางกิโลเมตร หรือ 24.375 ไร่ต่อปี ในช่วง พ.ศ. 2545-2557 และลดลงปีละ 0.086 ตารางกิโลเมตร หรือ
53.75 ไร่ ต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2557 แสดงให้เห็นว่า อัตราการลดลงของพืน้ ทีป่ า่ ไม้เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ จากการแผ้วถางเพือ่
ทำ�เป็นพื้นที่การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่นาข้าวและยางพาราเป็นหลัก
คำ�สำ�คัญ : พื้นที่ป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ภาพถ่ายดาวเทียม
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Abstract

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

บทนำ�

ทรัพยากรป่าไม้เป็นสิง่ ทีม่ คี า่ อย่างยิง่ ต่อสิง่ มีชวี ติ
อื่นบนโลก เป็นทั้งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และเป็นเสมือน
ปอดของโลกสิ่งมีชีวิต รวมถึงมนุษย์ ซึ่งใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรป่าไม้ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการดำ�รงชีวิต
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แต่เนื่องจากประชากรของมนุษย์มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำ�ให้มี
การใช้ทรัพยากรอย่างมากมายและทรัพยากรบางอย่าง ก็
ใช้แล้วหมดไปโดยเร็ว กว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้ก็ใช้เวลา
หลายสิบปีหรือเป็นร้อยปี โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ที่ถือ
ได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ ไม่
ว่าจะเป็นแหล่งอาหาร เป็นแหล่งต้นนํ้า เป็นแหล่งป้องกัน
และกรองมลพิษต่างๆ และที่สำ�คัญเป็นแหล่งเศรษฐกิจใน
บางประเทศ
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ อ ยู่ใ นเขตร้ อ นชื้ น
ทำ�ให้มรี ะบบนิเวศป่าไม้ทหี่ ลากหลายรูปแบบ เช่น ป่าสนเขา
ป่าดิบแล้ง ป่าพรุ และป่าเต็งรัง เป็นต้น ปัจจุบนั ประเทศไทย
มีป่าไม้เหลื่ออยู่ร้อยละ 31.62 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด
หรือ 163,565.64 ตร.กม. ซึ่งในปี 2504 ซึ่งเป็นปีแรกที่มี
การสำ�รวจพื้นที่ป่าด้วยภาพถ่ายทางอากาศ มีพื้นที่ป่าอยู่
ร้อยละ 53.33 หรือ 273,629 ตร.กม. ลดลงร้อยละ 40.71
และคาดการณ์ว่าป่าไม้จะหมดจากประเทศไทยในอีก 100
ปี ข้างหน้า (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2558) จากข้อมูลดัง
กล่าวทำ�ให้ทราบได้ว่า พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างมาก ในขณะ
ที่ประชากรของประเทศก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำ�ให้มีการใช้
ทรัพยากรป่าไม้อย่างต่อเนือ่ ง หรือมีการทำ�ลายป่าไม้เพือ่ นำ�
พื้นที่ไปทำ�กิจกรรมอื่น และขาดการฟื้นฟูหรือปลูกทดแทน
ทำ�ให้ทรัพยากรป่าไม้ในแหล่งต่างๆ ถูกบุกรุก หรือทำ�ลาย
จนเหลือน้อยลง
จังหวัดบุรีรัมย์มีทรัพยากรป่าไม้กระจายอยู่ทั่ว
พื้นที่จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง หรือคนในพื้นที่เรียก
ว่า ป่าโคก ซึ่งจะพบป่าเหล่านี้ในพื้นที่ที่ไม่ค่อยชุ่มชื้นมาก
นัก แต่กม็ บี างพืน้ ทีท่ ปี่ า่ เกิดในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามชุม่ ชืน้ มากและ
มีนํ้าท่วมขัง โดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งลำ�นํ้าที่มีความลาดชัน
น้อย ทำ�ให้มีพื้นที่นํ้าท่วมขังบางช่วงเวลาเรียกว่า ที่ราบนํ้า
ท่วมถึง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพรรณไม้ชนิดต่างๆ เรียกว่า ป่าบุ่ง
ป่าทาม ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์พบได้ทั่วไปตามลำ�นํ้าต่างๆ
โดยเฉพาะลำ�สาขาของแม่นํ้ามูล เช่น ลำ�ชี มีพื้นที่ป่าไม้ริม
ฝั่งลำ�ชี ที่ถูกกำ�หนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และกำ�หนด
เป็นป่าชุมชน ในเขตเทศบาลตำ�บาลหนองเต็ง แต่พื้นทีป่า
ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากการที่ประชาชนเข้าไปสร้างชุมชน
และทำ�เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทำ�ให้พื้นที่ลดลง โดยเฉพาะ
พืน้ ทีป่ า่ บุง่ ป่าทาม ทีเ่ ปรียบเสมือนเป็นแหล่งทรัพยากรของ
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ชุมชน และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ (มูลนิธสิ บื นาคะเสถียร,
2558) ก็มีลดลงอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาฟื้นฟูจึงเป็น
สิ่งจำ�เป็นเร่งด่วนเพื่อให้พื้นที่ป่ากลับคืนมา หรือควรมี
การบริหารจัดการพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน ดังนั้นการสำ�รวจ
เพื่อให้ทราบสถานการณ์พื้นที่ป่าไม้ และให้ทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้จึงเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับการบริหาร
จัดการป่าไม้ต่อไป
การสำ�รวจพื้นที่ป่าไม้เพื่อให้ทราบขนาดของ
พื้นที่และชนิดของป่าไม้นั้นเป็นสิ่งที่สำ�คัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาหรือฟื้นฟูพื้นที่ป่า ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียมมาสำ�รวจพื้นที่ป่าไม้
และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ.2545 ถึงปี
พ.ศ. 2557 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งระบบดัง
กล่าวจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อ
ถือ และรวดเร็วมากยิง่ ขึน้ และสามารถติดตามและประเมิน
ผลการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ ไม้และทรัพยากรอืน่ ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพือ่ นำ�ไปใช้ในการกำ�หนดนโยบายและการ
วางแผนพัฒนาประเทศต่อไป

อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2545, 2550 และ
2557 จากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงด้วยโปรแกรม
ทางด้านการรับรูจ้ ากระยะไกล ทำ�การแปลด้วยสายตา และ
ทำ�การวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ จากปี พ.ศ. 25452557 ด้วยโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อสำ�รวจและจำ�แนกพื้นที่ป่าไม้ในเทศบาล
ตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ใน
เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านพื้นที่
การวิจัยครั้งนี้ได้ทำ�การศึกษาพื้นที่ป่าไม้ในเขต
เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มี
พื้นที่ประมาณ 71.17 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
44,481.25 ไร่ จำ�นวน 18 หมูบ่ า้ น ตัง้ อยู่ ละติจดู ที่ 14 องศา
50 ลิปดา 32.29 พิลิปดาเหนือ ถึง ละติจูดที่ 14 องศา 57
ลิปดา 37.64 พิลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ 103 องศา 19
ลิปดา 11.08 พิลิปดาตะวันออก ถึง ลองจิจูดที่ 103 องศา
25 ลิปดา 40.14 พิลิปดาตะวันออก
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
จำ�แนกพืน้ ทีป่ า่ ไม้ในเขตเทศบาลตำ�บลหนองเต็ง

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทราบข้อมูลพืน้ ทีป่ า่ ไม้ในเทศบาลตำ�บลหนองเต็ง
อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2. ทราบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในเทศบาล
ตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
3. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับป่าไม้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือชุมชน ได้แผนที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป่าไม้เทศบาลตำ�บาลหนองเต็ง เพื่อไปใช้ในการกำ�หนด
นโยบายหรือวางแผนพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ได้

300 รมยสาร

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. พืน้ ทีศ่ กึ ษา พืน้ ทีป่ า่ ไม้ในเทศบาลตำ�บลหนอง
เต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสาร
ตำ�รา วารสาร เกี่ยวกับบริบทพื้นที่ศึกษา พื้นที่ป่าไม้ การ
ตารางที่ 1 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ลำ�ดับ
ข้อมล
1 ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ (กรมแผนทีทหาร)
2 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Spot 5
3 ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Spot 6
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการตรวจวัดการเปลีย่ นแปลง
พื้นที่ป่า ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายช่วงเวลา ดัง
นั้น ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมที่นำ�มาใช้
จำ�เป็นต้องมีการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต
ของภาพก่อน โดยทำ�การปรับแก้คา่ พิกดั อ้างอิงให้สอดคล้อง
กั น ของภาพทั้ ง สามช่ ว งปี จากนั้ น เน้ น ข้ อ มู ล ภาพถ่ า ย
ดาวเทียมโดยทำ�การเน้นข้อมูลภาพเชิงรังสี ด้วยวิธีขยาย
ความคมชัดของภาพ (Contrast Stretch) จากนั้นทำ�การ
บันทึกค่าจุดภาพใหม่ แล้วส่งออกเป็นข้อมูลภาพถ่ายเพื่อ
นำ�ไปใช้ในการแปลตีความข้อมูลต่อไป
กำ � หนดประเภทการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น โดย
จำ�แนกการพื้นที่ป่าและใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ.2545

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ และการแปลภาพด้วยสายตา และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ ไม้ จาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศ ปี พ.ศ. 2545 ภาพถ่ายดาวเทียมราย
ละเอียดสูงบันทึกในปี พ.ศ. 2550 และ 2557 ดังตารางที่ 1

แหล่งที่มาข้อมูล
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ArcGIS online
Google earth

ปีที่บันทึก (พ.ศ.)
2545
2550
2557

2550 และ 2557 โดยแปลจากภาพถ่ายดาวเทียมในปี
2545 2550 และ 2557 ตามลำ�ดับ ซึ่งอ้างอิงรูปแบบพื้นที่
ป่าและการใช้ที่ดินที่ปรากฏในภาพกับข้อมูลที่เก็บในภาค
สนาม และตรวจสอบความถูกต้องของการจำ�แนกจาก
ข้อมูลในภาคสนาม และข้อมูลการใช้ทีดินของปีนั้นหรือปี
ใกล้เคียงจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้และลงตรวจสอบภาค
สนาม จำ�แนกเป็น 1) พื้นที่ป่าไม้ และ 2) พื้นที่อื่นๆ ได้แก่
พืชไร่ พืชสวน นาข้าว และที่ว่าง
คำ�นวณพื้นที่สรุปเป็นตารางกิโลเมตร ไร่ และ
ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า และจัดทำ�ออกมาใน
รูปแบบแผนที่ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สรุปผลการศึกษา จัดทำ�ข้อเสนอแนะ พร้อมทัง้ จัดทำ�แผนที่
และรายงาน ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนการดำ�เนินการวิจัย

ผลการวิจัย

1. ผลจำ�แนกจำ�แนกพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2545
2550 และ 2557
การจำ�แนกพืน้ ทีป่ า่ ไม้ของเทศบาลตำ�บลหนองเต็ง
ตารางที่ 2 พื้นที่ป่าไม้ในปี พ.ศ. 2545, 2550 และ 2557
การจำ�แนก
ป่าไม้
พื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าไม้
รวม

2545
8.781
62.389
2616.170

อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรรี มั ย์ พ.ศ. 2545, 2550 และ 2557
ใช้การจำ�แนกแบบการแปลตีความด้วยสายตาจากภาพถ่าย
ดาวเทียม ที่บันทึกในปี พ.ศ. 2545, 2550 และ 2557
ดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2

พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
2550
8.586
62.584
2621.170

2557
7.985
63.185
2628.170

302 รมยสาร
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบพืน้ ทีป่ า่ ไม้ ของเทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรรี มั ย์ ปี พ.ศ. 2545, 2550 และ 2557
1.1 ผลการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ ไม้
การวิเคราะห์วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป่าไม้ ของเทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยใช้ข้อมูลจากการจำ�แนกพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ.
2545, 2550 และ 2557 ดังภาพที่ 4.4 มาวิเคราะห์หา
เปลีย่ นแปลงในแต่ชว่ งเวลา ซึง่ ได้แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่
ปี พ.ศ. 2545-2550 และ 2550-2557 ได้ผลการวิเคราะห์ดงั นี้

1.1.1 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ.
2545-2550
จากการวิเคราะห์โดยการซ้อนทับข้อมูล ปี พ.ศ.
2545 และ 2550 สามารถแสดงผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป่าไม้ เปรียบเทียบโดยรวมแสดงพื้นที่การเปลี่ยนแปลง ดัง
ตารางที่ 3 แสดงเป็นแผนทีก่ ารเปลีย่ นแปลงประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ดังภาพที่ 4

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ ของเทศบาลตำ�บาลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2545-2550
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2545
2550
เพิ่ม/ลด
ร้อยละ
ป่าไม้
8.781
8.586
-0.195
- 2.21
มันสำ�ปะหลัง
0.031
0.031
0.00
ไร่ผสม
0.038
0.038
0.00
นาข้าว
0.095
0.095
0.00
ที่โล่ง อาคาร
0.003
0.003
0.00
ยางพารา
0.020
0.020
0.00
ยูคาลิปตัส
0.008
0.008
0.00
อื่นๆ
62.389
62.389
0.00
รวม
71.17
71.17
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ.
2550-2557
จากการวิเคราะห์โดยการซ้อนทับข้อมูล ปี พ.ศ.
2550 และ 2557 สามารถแสดงผลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ป่าไม้ เปรียบเทียบโดยรวมแสดงพื้นที่การเปลี่ยนแปลง ดัง
ตารางที่ 4 แสดงเป็นแผนทีก่ ารเปลีย่ นแปลงประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 4 แผนทีก่ ารเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ ไม้ ของเทศบาล
ตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.
2545–2550
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ ของเทศบาลตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2550-2557
พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร)
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2550
2557
เพิ่ม/ลด
ร้อยละ
ป่าไม้
มันสำ�ปะหลัง
ไร่ผสม
นาข้าว
ที่โล่ง อาคาร
ยางพารา
อ้อย
ป่าโปร่ง/เสื่อมโทรม
ยูคาลิปตัส
อื่นๆ
รวม

8.586
0.031
0.038
0.095
0.003
0.020
0.008
62.389
71.17

7.985
0.074
0.071
0.366
0.003
0.294
0.012
0.021
0.012
62.332
71.17

-0.601
0.043
0.033
0.271
0.00
0.274
0.012
0.021
0.004
-0.057

- 7.000
138.710
86.842
285.263
0.00
1,370.000
0.00
0.00
50.00
-0.091

304 รมยสาร
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นอกจากนี้ยังพบว่า พื้นที่อื่นๆ หรือพื้นที่ที่ไม่ใช่
ป่าในปี 2545 มีการลดลงในปี 2557 เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้
มีการเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ของตำ�บลหนองเต็ง คือ มีการ
เพิ่มขึ้น 0.057 ตารางกิโลเมตร หรือ 35.625 ไร่ ซึ่งพื้นที่
ดังกล่าว อยู่ในบริเวณป่าชุมชนบ้านจาน ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 5 แผนที่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ของเทศบาล
ตำ�บลหนองเต็ง อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ.ศ.
2550 - 2557
สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า เทศบาลตำ�บลหนองเต็ง
อำ�เภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ คงเหลือป่าไม้ในปี พ.ศ.
2557จำ�นวน 7.985 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,990.625 ไร่
พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลง โดยเฉลี่ยปีละ 0.039 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 24.375 ไร่ต่อปี ในช่วง พ.ศ.2545-2557
และลดลงปีละ 0.086 ตารางกิโลเมตร หรือ 53.75 ไร่ ต่อปี
ในช่วงปี พ.ศ.2550-2557 แสดงให้เห็นว่า อัตราการลดลง
ของพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการแผ้วถางเพื่อทำ�เป็น
พื้นที่การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนไปเป็น พื้นที่นาข้าว
(ดังภาพที่ 6) และยางพารา (ดังภาพที่ 7) เป็นหลัก

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

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

ROMMAYASAN 305

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

บทสรุป

ภาพที่ 8 บริเวณป่าชุมชนบ้านจาน เทศบาลตำ�บลหนอง
เต็ง ที่มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าไม้ ในปี พ.ศ.2557

อภิปรายผล

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ในช่วงประมาณ 10
ปีทผี่ วู้ จิ ยั ได้ท�ำ การศึกษาเกิดจากการกระทำ�ของมนุษย์ โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อทำ�การเกษตร
เนื่องจากต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกพืช ทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอยู่ตลาดเวลา จากการวิจัยครั้ง
นี้ พบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2545-2550 พื้นที่ป่าไม้ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเป็น นาข้าว ซึ่งสอดคล้อง
กับ ผลการวิจยั ของ ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ (2549) ซึง่ ได้ท�ำ การ
ศึกษาทรัพยากรป่าไม้และการตรวจวัดความเปลี่ยนแปลง
ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมหลายวันที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ภูเขียว พบว่า พื้นที่ป่าไม้เปลี่ยนไปเป็น นาข้าว จำ�นวน
มาก และในช่วงปี พ.ศ.2550-2557 พื้นที่ป่าไม้ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเป็น สวนยางพารา และ
ยังพบว่า ป่าไม้โดยรวมมีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยอัตราในช่วงปี 2550-2557 มีอัตราการลดลงเร็วกว่า
ช่วงปี 2545-2550 และสอดคล้องกับ Anwar Sajjad et
al. (2015) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์การรับรู้ระยะ
ไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าใน Tehsil Barawal, Dir ประเทศ
ปากีสถาน โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-5 ที่บันทึก
ในปี 2000 และ 2012 ที่พบว่า พื้นที่ป่าไม้ลดลง 12.37%
ในขณะที่พื้นที่ทำ�การเกษตรเพิ่มขึ้น 7.5% เนื่องจากอัตรา
การตัดไม้ทำ�ลายป่าสูงและกิจกรรมทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ มีแนวโน้มที่ลด
ลง เนือ่ งมาจากความต้องการทีท่ �ำ กินของประชากรทีอ่ าศัย
ในพื้นที่นั้น โดยเฉพาะกิจกรรมด้านเกษตรกรรมประเภท
ปลูกพืช ที่ต้องใช้พื้นที่จำ�นวนมากในการทำ�เกษรตรกร
รม ซึ่งในอดีตอาจจะใช้พื้นที่ไม่มากนัก เนื่องจากปลูกเพื่อ
กินในครัวเรือน แต่ในปัจจุบันที่ประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น
ความต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้น และความต้องการด้าน
อื่นๆ ก็เพิ่มเช่นกัน ทำ�ให้เกษตรกรต้องเพิ่มพื้นที่ปลูกพืช
ที่เป็นความต้องการของโลก อีกทั้งพืชบางชนิดสามารถ
ทำ�รายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น เช่น ยางพารา ที่เข้ามา
ปลูกในภาคอีสานเมื่อไม่นานมานี้ และมีเกษตรกรจำ�นวน
ไม่น้อยที่เปลี่ยนจากการทำ�นาปลูกข้าว หรือพืชอาหาร มา
ปลูกยางพาราแทน เนื่องจากให้ผลกำ�ไรที่ดีกว่าในระยะ
ยาว มีคแู่ ข่งทางการตลาดในพืน้ ทีนอ้ ย ด้วยเหตุนเี้ อง ทำ�ให้
เกษตรกรต้องการพื้นที่เพาะปลูกพืชจำ�นวนมากขึ้น จึง
ได้มีการขยายพื้นที่เกษตรกรรมเข้าไปในพื้นที่ป่า ไม่ว่าจะ
เป็นการถางป่า ตัดต้นไม้ และการลักลอบปลูกพืชแซมใน
ป่าโปร่ง ทำ�ให้เกิดป่าเสื่อมโทรม ระบบนิเวศป่าที่จะเป็น
ปอด เป็นแหล่งอาหารของชุมชนก็จะหมดสิน้ ไปในทีส่ ดุ จาก
การศึกษาพื้นที่ป่าโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและการสำ�รวจ
ภาคพื้นดินด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รับรู้ลักษณะ
ทางกายภาพของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน และครอบคลุม ทั้ง
ในอดีตและปัจจุบัน ทำ�ให้สามารถวิเคราะห์พื้นที่และการ
เปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ ไม้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

ผลจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า
ไม้ มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำ�ไปเป็นข้อมูลในการการ
วางแผนพัฒนาพื้นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่เห็นการเปลี่ยนของพื้นที่
ป่าไม้ในชุมชน อีกทั้งยังจะช่วยให้เกิดการเฝ้าระวังการถือ
ครองที่ดินที่ผิดกฎหมายของประชาชนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์
ซึง่ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ย่างยัง่ ยืน และสามารถใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั หรือกำ�หนดพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนใน
อนาคตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรักษาผืนป่า
ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป
ในการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้การแปลภาพด้วยสายตาเพือ่
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ให้พนื้ ทีป่ า่ ไม้ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศกับภาพถ่ายดาวเทียม
นัน้ สิง่ สำ�คัญคือความแยกชัดหรือรายละเอียดเชิงพืน้ ทีข่ อง
ภาพนัน้ ๆ หากภาพถ่ายมีรายละเอียดสูงและแสดงลักษณะ
ของวัตถุได้ใกล้เคียงกัน จะทำ�ให้การแปลภาพด้วยสายตามี
ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการแปลภาพถ่ายด้วยสายตา
นัน้ อาจใช้ระยะเวลา และขัน้ ตอนในการแปลมากพอสมควร
และยังต้องใช้ความชำ�นาญในพื้นที่ของผู้แปลเป็นอย่าง
มาก ดังนั้นเพื่อย่นระยะเวลาและขั้นตอนลง และเพื่อให้ได้
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ความละเอียดของข้อมูลการแปลมากยิ่งขึ้น อาจใช้วิธีการ
แปลภาพหรือจำ�แนกแบบอื่น อาทิ จำ�แนกด้วยระบบผู้
เชี่ยวชาญ ที่จะจำ�แนกร่วมกับข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่
ด้วย เนือ่ งจากป่าไม้แต่ละชนิดจะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมหรือ
ภูมิประเทศแตกต่างกัน เช่น ป่าบุ่งป่าทาม อยู่ใกล้ลำ�นํ้า
ธรรมชาติหรือบริเวณนํ้าท่วมถึง ป่าชายเลนจะอยู่บริเวณ
ชายฝั่งทะเล เป็นต้น
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การจัดอันดับเรทติ้งด้านการประหยัดพลังงานของครัวเรือนในประเทศไทย
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้พลังงานของประชาชนภาคครัวเรือน และการจัดอันดับเรทติ้ง
ประเทศไทยกับการประหยัดพลังงาน ก่อนและหลังการจัดโครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงาน ภาย
ใต้กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 กระทรวงพลังงาน ประชากรการวิจัย ได้แก่ ประชาชนภาคครัว
เรือน โดยสุ่มตามความสะดวก ใน 6 ภาคๆละ 2 จังหวัดรวม12 จังหวัด ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุด และรองลงมา
เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังครั้งละ 1,778 ตัวอย่าง รวม 3,556 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าที (t-test) และค่าไคสแควร์ ( x 2 ^"2" - test)ผลการวิจัย
พบว่า การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานความน่าเชื่อถือและการเข้าถึงประชาชนของสื่อ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์
การให้ความสำ�คัญกับการประหยัดพลังงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ก่อนการจัดโครงการฯ กลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
ภาคให้ความสำ�คัญกับการประหยัดพลังงานเรียงลำ�ดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวัน
ตกภาคตะวันออกภาคเหนือและภาคกลาง ภาคใต้แต่หลังการจัดโครงการฯแล้ว แต่ละภาคให้ความสำ�คัญดังนี้ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้ พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วัน (Lifestyle)
กับการประหยัดพลังงาน พบว่า หลังจัดโครงการฯแล้วมีค่าเฉลี่ย โดยรวมสูงกว่าก่อนจัดและโดยรวมมีพฤติกรรมการ
ประหยัดพลังงานอยู่ในระดับมาก โครงการที่รับรู้มากที่สุด ได้แก่ โครงการ “รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้”
คำ�สำ�คัญ: เรทติ้ง การประหยัดพลังงานพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วัน
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Abstract

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

การใช้พลังงานของครัวเรือนทั่วประเทศ เป็น
ข้อมูลที่มีความสำ�คัญต่อการวางแผนด้านการพลังงานใน
ระดับประเทศ ความเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานของครัว
เรือนในประเทศอย่างรอบด้านทั้งมิติของการรับรู้โครงการ
รณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยว
กับการประหยัดพลังงาน พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้พลังงาน พฤติกรรม
การใช้พลังงานในชีวิตประจำ�วันของบุคคลและครัวเรือน
ตลอดจนการรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ หน่ ว ยงานที่ ดำ � เนิ น งานด้ า น
การประหยัดพลังงาน ล้วนเป็นข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับการ
กำ�หนดทิศทางด้านการพลังงานในอนาคต ทั้งนี้การศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวควรได้ดำ�เนินการอย่างต่อ
เนื่องเพื่อประเมินประเด็นที่มีความต่อเนื่อง รวมถึงอัตรา
การเติบโตของการใช้พลังงานได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวจึงทำ�ให้เกิดการสำ�รวจเพื่อจัดอันดับเรทติ้งการ
ประหยัดพลังงานของครัวเรือนในประเทศไทยใน ปีที่ 2
คือ ปี พ.ศ.2559

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ การประหยั ด
พลังงานและโครงการรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน
2.เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานของประชาชนภาคครัวเรือน
3.เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต ประจำ � วั น
(Lifestyle) กับการประหยัดพลังงานของประชาชนภาค
ครัวเรือนในประเทศไทย
4. เพื่ อ จั ด อั น ดั บ เรทติ้ ง ประเทศไทยกั บ
การประหยั ด พลั ง งาน ปี พ.ศ.2559ภายใต้ โ ครงการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานกองทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์
พลังงาน สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวง
พลังงาน

ขอบเขตการวิจัย

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

วิธีการดำ�เนินวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงสำ�รวจ (Survey
Research) ประชากรการวิจัยได้แก่ ประชาชนภาคครัว
เรือนในประเทศไทยซึ่งหมายถึง ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ข่าวสารด้านพลังงาน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

ค่ า ไฟ ค่ า เชื้ อ เพลิ ง หรื อ เป็ น ผู้ ตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เครื่ อ ง
ใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนของตนใน12 จังหวัด ซึ่งเป็น
จั ง หวั ด ที่ มี ป ริ ม าณการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า สู ง สุ ด และรอง
ลงมาในแต่ละภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดนครสวรรค์) ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร
และ จังหวัดสมุทรปราการ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น) ภาคตะวัน
ออก (จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง) ภาคตะวันตก
(จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี)ภาคใต้ (จังหวัด
สงขลา และ จังหวัดภูเก็ต) โดยกำ�หนดขนาดตัวอย่างตาม
เป้าหมายที่สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
กำ�หนด ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนตัวอย่างโดยจำ�แนกตามภาคและเขตที่พักอาศัยของครัวเรือน
ภาค

จำ�นวนตัวอย่าง

ภาคเหนือ

218

ภาคกลาง

754

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

295

ภาคตะวันออก

210

ภาคตะวันตก

111

ภาคใต้

190

รวมทั้งหมด

1,778

จังหวัดในภาค

จำ�นวน

จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดนครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดสงขลา
จังหวัดภูเก็ต
รวมทั้งหมด

138
80
589
165
175
120
140
70
57
54
110
80
1,778

จำ�นวน
ในเขต
นอกเมือง
55
32
589
99
66
103
72
72
48
84
56
43
27
35
22
32
22
66
44
48
32
-

จำ�นวน
ในเขต
ในเมือง
83
48

310 รมยสาร

การจัดเก็บข้อมูล

คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูล 2 ครั้ง คือ การวัดเรทติ้ง
ครั้งแรก (Pre Rating) จำ�นวน 1,778 ตัวอย่าง ในระหว่าง
เดือนกรกฎาคม 2559 – เดือนตุลาคม 2559 และการวัด
เรทติ้งครั้งที่ 2 (Post Rating) จำ�นวน 1,778 ตัวอย่าง
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560
โดยแต่ละจังหวัดจะแยกเป็นเขตในเมืองกับเขตนอกเมือง
โดยเขตในเมือง หมายถึง เขตอำ�เภอเมือง ส่วนนอกเมือง
หมายถึงนอกเขตอำ�เภอเมืองระหว่างการเก็บข้อมูลทั้ง
2 ครั้ ง กองทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานได้ จั ด
โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำ�นึกใน
การประหยัดพลังงาน จำ�นวน6 กิจกรรมเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นผ่าน
ความเห็นชอบของสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 การรับรู้ในประเด็นด้านการประหยัด
พลังงาน
ส่ ว นที่ 3 ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การ
ประหยัดพลังงานของครัวเรือน(เก็บข้อมูลหลังจัดกิจกรรม
รณรงค์)
ส่ ว นที่ 4 พฤติ ก รรมการใช้ พ ลั ง งานในชี วิ ต
ประจำ�วัน (Lifestyle) กับการประหยัดพลังงาน
แบบสอบถามในการเก็บ ข้อมูลครั้งที่ 1 กับ
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลครั้งที่ 2จะมีบางส่วนที่แตก
ต่างกันตามความเห็นชอบของสำ�นักงานนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.)

การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อได้รับแบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนและ
ครบตามจำ�นวนแล้ว คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อคำ�ถาม
ที่เป็นแบบเลือกตอบ และมาตรวัดระดับข้อมูลด้วยการ
แจกแจงนับเป็นจำ�นวน และคำ�นวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ด้วยโปรแกรมการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์สำ�หรับ
ข้อมูลครั้งที่ 1 ข้อมูลครั้งที่ 2 และได้เปรียบเทียบข้อมูล
ทั้ง 2 ครั้ง ในประเด็นต่อไปนี้
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วัน
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(Lifestyle) กับการประหยัดพลังงานในบ้าน ด้วยการ
ทดสอบค่าสถิติ ที (t- test)
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเบื้องต้น
ของกลุ่มตัวอย่าง (อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ลักษณะของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน และประเภท
ที่พักอาศัย) กับ พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วัน (Lifestyle) กับการประหยัดพลังงานในบ้าน สำ�หรับข้อมูลใน
แต่ละครั้งด้วยค่าสถิติ ไคสแควร์ (Chi – square test)

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการสำ�รวจครั้งที่ 1 (Pre Rating) ก่อน
การจัดกิจกรรมรณรงค์ พบว่า
1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่ในเขตอำ�เภอเมือง เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย มีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุด
ของคนในครอบครั ว เป็ น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี อาชี พ เป็ น
พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน
15,000-25,000 บาท และลักษณะครัวเรือนส่วนใหญ่เป็น
ครัวเรือนขนาดเล็กที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว มีจำ�นวน
สมาชิกในครัวเรือน 1-5 คน รูปแบบของที่พักอาศัยจะ
เป็นลักษณะบ้านเดี่ยวหรือบ้านเช่า
1.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหา
สำ�คัญของประชาชนในปัจจุบนั ด้านเศรษฐกิจ/ค่าครองชีพ
เป็นปัญหาสำ�คัญลำ�ดับแรก รองลงมา คือ ปัญหายาเสพ
ติด โดยปัญหาด้านพลังงาน ประชาชนให้ความสำ�คัญเป็น
ลำ�ดับที่ 5 และเห็นว่าการประหยัดพลังงานมีความสำ�คัญ
ในระดับมาก มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำ�วันมาก
ที่สุดรองลงมาจะเป็นพลังงานนํ้ามัน และพบว่าประชาชน
ในภาคตะวันตกให้ความสำ�คัญกับการประหยัดพลังงาน
มากที่สุด รองลงมาคือประชาชนในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและภาคใต้ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน (ไฟฟ้า
นํ้ามัน แก๊ส) ในช่วง3 เดือนที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
2. ผลการสำ�รวจครั้งที่ 2 (Post Rating) หลัง
การจัดกิจกรรมรณรงค์ พบว่า
2.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วน
ใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มากกว่ า เพศชายจะมี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง
25-34 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุดของคนในครัวเรือนอยู่
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ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 15,000
บาท – 25,000 บาท มีลักษณะครัวเรือนขนาดเล็กเป็น
ครัวเรือนอยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว จำ�นวนสมาชิกในครัว
เรือน 1-5 คนและประเภทที่พักอาศัยเป็นแบบบ้านเดี่ยว/
บ้านเช่า
2.2 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ปัญหาสำ�คัญ
ที่ สุ ด ของประเทศไทยในปั จ จุ บั น พบว่ า ปั ญ หาด้ า น
พลังงาน เป็นปัญหาสำ�คัญลำ�ดับแรก รองลงมาเป็นปัญหา
เศรษฐกิจ/ค่าครองชีพและเห็นว่าการประหยัดพลังงานมี
ความสำ�คัญในระดับมากที่สุด พลังงานที่ใช้มากที่สุดใน
ชีวิตประจำ�วันคือพลังงานไฟฟ้า โซล่าเซลล์ รองลงมาเป็น
นํ้ามันไบโอดีเซล และพบว่าประชาชนภาคตะวันออกเฉียง
เหนือให้ความสำ�คัญกับการประหยัดพลังงานมากที่สุด
รองลงมาคือประชาชนในภาคตะวันออก และพบว่าค่า
ใช้จ่ายด้านพลังงาน (ไฟฟ้า นํ้ามัน แก๊ส) ในช่วง 3 เดือน
ที่ผ่านมามีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
2.3 ผลการสำ�รวจเกี่ยวกับกระแสการรับรู้/
ความคิดเห็น/ภาพลักษณ์ขององค์กร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ รู้จักโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์
พลั ง งาน และจากการสอบถามการรู้ จั ก ระบุ ว่ า เป็ น
โครงการของสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
โดยเคยเห็ น โลโก้ สำ � นั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน
(สนพ.) มากกว่ า เห็ น ชื่ อ สำ � นั ก งานฯ และหลั ง จากมี
โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับแนวทางที่ปฏิบัติ
เพื่ อ พลั ง งานในอนาคตของชาติ กลุ่ม ตัว อย่างได้แ สดง
ความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์
ให้ประหยัดพลังงาน พัฒนาพลังงานเพื่อทดแทนพลังงาน
ในปัจจุบัน เพื่อความยั่งยืนของพลังงานภายในประเทศ
ตระหนักถึงความสำ�คัญของการประหยัดพลังงาน ปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผนการประหยัดพลังงาน ศึกษาและหา
วิธีการประหยัดพลังงาน เป็นต้น ส่วนผลการสำ�รวจความ
คิดเห็นหลังจากมีโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พบว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่รู้
ได้มีการปฏิบัติตามและ พฤติกรรมที่ปฏิบัติตาม ได้แก่
การถอดปลั๊ก ปิดสวิทซ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิก
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ใช้งาน ประหยัดพลังงานภายในครัวเรือน ใช้พลังงานเท่า
ที่จำ�เป็น ศึกษาวิธีการประหยัดพลังงานและลดการใช้
พลังงาน ช่วยกันรณรงค์ให้ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงาน
อย่างมีสติ เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5 เป็นต้น และกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตาม ให้เหตุผลเพราะ
ว่า ความไม่เคยชิน บางครั้งก็ยากเกินไปที่จะปฏิบัติให้เป็น
นิสัย ยังไม่สนใจในการปฏิบัติมากนัก ไม่ค่อยมีเวลา ช่วง
เวลาเร่งรีบ บางครั้งอาจมีหลงลืมบ้าง เป็นต้น
การรู้จักสำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักสำ�นักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) ทำ�งานด้านการบริหารจัดการลดใช้
พลังงานต่างๆ เช่น ไฟฟ้า นํ้ามัน แก๊ส การผลิตและวิจัย
จัดหาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก
กำ�หนดนโยบายและวางแผนการใช้พลังงานของประเทศ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานให้แก่
ประชาชน ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
ของประเทศ เป็ น ต้ น และผลการสำ �รวจความคิ ด เห็ น
เกี่ ย วกั บ ผลงานของ สนพ.ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งรู้ จั ก ได้ แ ก่
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน โครงการ “รวม
พลังหาร 2”การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงการประหยัด
พลังงานให้ประชาชนได้รับรู้ เช่น โครงการ “ชีวิตหาร
2เปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์” เป็นต้น และผลการสำ�รวจ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การรู้ จั ก กองทุ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จัก
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทราบว่า
กองทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ทำ � งานโดย
สนั บ สนุ น ทุ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน และทราบว่ า
กองทุนงบประมาณสนับสนุนทุนการวิจัยด้านพลังงาน
ประชาสัมพันธ์รณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์
พลังงาน พลังงานทดแทน/พลังงานทางเลือก วางแผนการ
ใช้พลังงาน เป็นต้น และผลการสำ�รวจความคิดเห็นเกี่ยว
กับผลงานของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ที่กลุ่มเป้าหมายรู้จัก ได้แก่ การอบรมเพื่อสนับสนุนองค์
ความรู้ด้านพลังงานให้ประชาชน พัฒนาพลังงานทดแทน/
พลังงานทางเลือก การสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย
ด้านพลังงาน การรณรงค์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
Thailand Energy Award 2016 เป็นต้น
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3. ผลการศึกษาการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานจากสื่อต่างๆ
ผลการศึ ก ษาการรั บ รู้ / รั บ ทราบข้ อ มู ล เกี่ ย ว
กับการประหยัดพลังงานจากสื่อต่างๆ พบว่า ก่อนจัด
กิจกรรมรณรงค์กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้มากที่สุดจากสื่อ
ใน 3 อันดับแรก เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต/โซเชียลมีเดีย/สื่อสังคมออนไลน์
และหนังสือพิมพ์ และหลังจากจัดกิจกรรมรณรงค์แล้วก
ลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้มากที่สุดจากสื่อต่างๆ ใน 3 อันดับ
แรกเรี ย งอั น ดั บ จากมากไปหาน้ อ ย ได้ แ ก่ ภาพยนตร์
โฆษณา (TVC) ในโทรทัศน์/รายการโทรทัศน์ Facebook
และโทรศัพท์มอื ถือ (Video Clip) ดังเสนอตามแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 แสดงค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่รับรู้/รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานจากสื่อต่างๆ

4. ผลการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับโครงการ
รณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเคยได้ยิน/เคยเห็น/เคยรับรู้เกี่ยว
กับโครงการต่างๆ ที่สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน
(สนพ.) ได้ดำ�เนินการพบว่า ก่อนจัดกิจกรรมรณรงค์กลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้ 3 อันดับแรกเรียงอันดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ โครงการ “รวมพลังหาร2คิดก่อนใช้”โครงการ

พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียงโครงการ
เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานตามลำ�ดับและหลังจาก
จัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ 3 อันดับแรก
เรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่โครงการ“รวมพลัง
หาร 2 คิดก่อนใช้”โครงการ “ชีวิตหาร2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง
ประหยัดชัวร์”โครงการ “ประหยัดไฟ กำ�ไร 2 ต่อ”
ดังเสนอตามแผนภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2 แสดงค่าร้อยละผลการรับรู้โครงการต่างๆ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมรณรงค์
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5. ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานของครัวเรือน
ผลการศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานของครัวเรือน ซึ่งจัดเก็บข้อมูลเฉพาะ
ช่วงภายหลังการจัดกิจกรรมรณรงค์เท่านั้น พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานโดย
รวมในระดับมาก ( =4.007) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจในการประหยัด
พลั ง งานในระดั บ มากทุ ก ข้ อ โดยเรี ย งตามลำ � ดั บ ดั ง นี้
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจมากที่สุดคือ รู้วิธีการ
ประหยัดพลังงาน ( =4.097) รองลงมาคือ แนะนำ�สมาชิก
ให้รู้จักการประหยัดพลังงาน ( =4.090) และคำ�นึงถึงการ
ประหยัดพลังงานทุกครั้ง ( =4.042)
6. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วัน
(Lifestyle) กับการประหยัดพลังงานของประชาชนภาคครัวเรือน
ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วัน
(Lifestyle) กั บ การประหยั ด พลั ง งานของประชาชน
ภาคครัวเรือนพบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วัน (Lifestyle)
กับการประหยัดพลังงานในบ้าน โดยปฏิบัติเป็นประจำ�
(ทุกวัน) เรียงลำ�ดับร้อยละของผู้ปฏิบัติมากที่สุด 3 ลำ�ดับ
แรก ได้แก่ การปิดสวิทซ์ไฟฟ้าทุกครั้ง เมื่อไม่ได้ใช้ รอง
ลงมา เมื่อเปิดตู้เย็น เพื่อหยิบของหรือดื่มนํ้า จะปิดตู้
เย็นทันทีเมื่อหยิบ/ดื่มนํ้าเสร็จ และการปิดและถอดปลั๊ก
ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้งาน เป็นลำ�ดับที่สาม
และหลังการจัดกิจกรรมรณรงค์ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
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การใช้ ชี วิ ต ประจำ � วั น (Lifestyle) กั บ การประหยั ด
พลังงาน โดยปฏิบัติเป็นประจำ� (ทุกวัน) เรียงลำ�ดับร้อย
ละของผู้ปฏิบัติมากที่สุด 3 ลำ�ดับแรก จะปิดสวิทซ์ไฟฟ้า
ทุกครั้ง เมื่อเลิกใช้ รองลงมา คือจะปิดและถอดปลั๊กไฟ
(คอมพิวเตอร์ กระติกนํ้าร้อน ที่ชาร์ตแบตเตอรี่ พัดลม
โทรทัศน์ เตารีด เครื่องเป่าผม เป็นต้น) ทุกครั้ง เมื่อเลิก
ใช้งาน และเมื่อเปิดตู้เย็น เพื่อหยิบของหรือดื่มนํ้า จะปิด
ตู้เย็นทันที
7. ผลการจั ด อั น ดั บ เรทติ้ ง ประเทศไทยกั บ
การประหยั ด พลั ง งาน ปี พ.ศ.2559 ภายใต้ โ ครงการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงานกองทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์
พลังงาน สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน
7.1 พฤติกรรมการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน (Lifestyle)
กับการประหยัดพลังงานในบ้านจำ�แนกตามภาคผลการ
ศึกษา พบว่าก่อนการจัดกิจกรรมรณรงค์กลุ่มตัวอย่างใน
แต่ละภาคมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วัน (Lifestyle)
กั บ การประหยั ด พลั ง งานในบ้ า น เรี ย งลำ � ดั บ ค่ า เฉลี่ ย
ของพฤติกรรมการประหยัดพลังงานจากมากที่สุด ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตกภาคตะวัน
ออก ภาคเหนือและภาคกลาง ภาคใต้ และหลังการจัด
กิจกรรมรณรงค์กลุ่มตัวอย่างในภาคที่มีพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจำ�วัน (Lifestyle) กับการประหยัดพลังงานใน
บ้านเรียงลำ�ดับค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมจากมากที่สุดดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก ภาคเหนือ และภาคใต้ ดังเสนอตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วัน (Lifestyle) กับการประหยัดพลังงานในบ้านจำ�แนกตามภาค
ก่อนการจัดกิจกรรมรณรงค์
ค่าเฉลี่ย การตีความหมาย
ลำ�ดับที่
ภาค
ค่าเฉลี่ย
( )
1. ภาคตะวันออก
4.04
มาก
1
เฉียงเหนือ
2. ภาคตะวันตก
4.04
มาก
1
3. ภาคตะวันออก
3.96
มาก
3
4. ภาคเหนือ
3.95
มาก
4
5. ภาคกลาง
3.95
มาก
4
6. ภาคใต้
3.87
มาก
6
ภาพรวม
3.99
มาก
-

หลังการจัดกิจกรรมรณรงค์
ค่าเฉลี่ย การตีความหมาย
ภาค
ลำ�ดับที่
ค่าเฉลี่ย
( )
1. ภาคตะวันออก
4.39
มาก
1
เฉียงเหนือ
2. ภาคกลาง
3.95
มาก
2
3. ภาคตะวันออก
3.92
มาก
3
4. ภาคตะวันตก
3.89
มาก
4
5. ภาคเหนือ
3.87
มาก
5
6. ภาคใต้
3.83
มาก
6
ภาพรวม
3.97
มาก
-
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7.2 พฤติกรรมการใช้ชวี ติ ประจำ�วัน (Lifestyle)
กับการประหยัดพลังงานในบ้านจำ�แนกตามจังหวัดผล
การศึกษา พบว่า ก่อนจัดกิจกรรมรณรงค์จังหวัดที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วัน (Lifestyle)
กั บ การประหยั ด พลั ง งานในบ้ า น เรี ย งลำ � ดั บ ค่ า เฉลี่ ย
ของพฤติ ก รรมจากมากที่ สุ ด ดั ง นี้ กรุ ง เทพมหานคร
ระยอง ขอนแก่น ราชบุรี นครสวรรค์ ภูเก็ต กาญจนบุรี
นครราชสีมา เชียงใหม่ สมุทรปราการ ชลบุรี สงขลา และ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

หลังจัดกิจกรรมรณรงค์ จังหวัดที่กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
การใช้ ชี วิ ต ประจำ � วั น (Lifestyle) กั บ การประหยั ด
พลั ง งานในบ้ า น เรี ย งลำ � ดั บ ค่ า เฉลี่ ย ของพฤติ ก รรม
จากมากที่สุด ดังนี้ ขอนแก่น นครราชสีมาและราชบุรี
เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรีสงขลา ระยอง ภูเก็ต
สมุทรปราการ นครสวรรค์ กาญจนบุรี ตามลำ�ดับดังเสนอ
ตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงอันดับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วัน (Lifestyle) กับการประหยัดพลังงานในบ้านจำ�แนกตามจังหวัด
ก่อนการจัดกิจกรรมรณรงค์
ค่าเฉลี่ย การตีความ
จังหวัด
ลำ�ดับที่
( ) หมายค่าเฉลี่ย
1. กรุงเทพมหานคร
4.25
มาก
1
2. จังหวัดระยอง
4.17
มาก
2
3. จังหวัดขอนแก่น
4.11
มาก
3
4. จังหวัดราชบุรี
4.07
มาก
4
5. จังหวัดนครสวรรค์ 4.04
มาก
5
6. จังหวัดภูเก็ต
4.03
มาก
6
7. จังหวัดกาญจนบุรี
4.01
มาก
7
8. จังหวัดนครราชสีมา 3.98
มาก
8
9. จังหวัดเชียงใหม่
3.86
มาก
9
10.จังหวัด
3.83
มาก
10
สมุทรปราการ
11. จังหวัดชลบุรี
3.82
มาก
11
12. จังหวัดสงขลา
3.75
มาก
12
ภาพรวม
3.99
มาก
-

8. ผลการเปรียบเทียบข้อมูลครั้งที่ 1 (Pre
Rating) ก่อนการจัดกิจกรรมรณรงค์และครั้งที่ 2 (Post
Rating) หลังการจัดกิจกรรมรณรงค์
ผลการเปรียบเทียบข้อมูลครั้งที่ 1 (Pre Rating) ก่ อ นการจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ แ ละครั้ ง ที่ 2 (Post
Rating) หลังการจัดกิจกรรมรณรงค์พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วัน (Lifestyle) กับการ
ประหยั ด พลั ง งานในบ้ า นแตกต่ า งกั น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี

หลังการจัดกิจกรรมรณรงค์
ค่าเฉลี่ย การตีความ
จังหวัด
ลำ�ดับที่
( ) หมายค่าเฉลี่ย
1. จังหวัดขอนแก่น
4.43
มาก
1
2. จังหวัดนครราชสีมา 4.34
มาก
2
3. จังหวัดราชบุรี
4.34
มาก
2
4. จังหวัดเชียงใหม่
4.05
มาก
4
5. กรุงเทพมหานคร
3.98
มาก
5
6. จังหวัดชลบุรี
3.96
มาก
6
7. จังหวัดสงขลา
3.87
มาก
7
8. จังหวัดระยอง
3.84
มาก
8
9. จังหวัดภูเก็ต
3.83
มาก
9
10.จังหวัด
3.82
มาก
10
สมุทรปราการ
11. จังหวัดนครสวรรค์ 3.56
มาก
11
12. จังหวัดกาญจนบุรี 3.46
มาก
12
ภาพรวม
3.97
มาก
-

พฤติ ก รรมการประหยั ด พลั ง งานหลั ง จากจั ด กิ จ กรรม
รณรงค์มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการประหยัดพลังงานสูง
กว่าก่อนการจัดกิจกรรมรณรงค์
9. ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
พฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต ประจำ � วั น กั บ การประหยั ด
พลังงานกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พฤติกรรมการใช้ชวี ติ ประจำ�วันกับการประหยัด
พลั ง งานสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ การศึ ก ษา และระดั บ รายได้
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เฉลี่ยของครัวเรือน ในการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1 (Pre Rating)
และพบว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วันสัมพันธ์กับด้าน
อายุ และระดับรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ในการเก็บข้อมูล
ครั้งที่ 2 (Post Rating) แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่
มี อ ายุ ม ากขึ้ น จะมี พ ฤติ ก รรมการใช้ ชี วิ ต ประจำ � วั น กั บ
การประหยัดพลังงานมากขึ้น และกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
เฉลี่ยครัวเรือนสูงขึ้นจะมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำ�วัน
กับการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการจัดกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์อาจจะมุ่งไปที่กลุ่มมีอายุไม่สูง ราย
ได้ไม่มาก ให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยใช้สื่อที่เข้าถึงกลุ่มนี้ได้ดี เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อ
ออนไลน์ เป็นต้น

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำ�รวจครั้งที่ 1
พบว่ า ประชาชนภาคครั ว เรื อ นมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย ว
ปัญหาที่สำ�คัญในปัจจุบันของประเทศ คือ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจค่าครองชีพ ส่วนปัญหาด้านพลังงานเป็นปัญหา
สำ�คัญในลำ�ดับที่ 5 และได้นำ�เสนอให้มีการส่งเสริม/การ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การประหยัดพลังงาน โดยเชื่อม
โยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ/ค่าครองชีพ ให้ประชาชน
เห็นความสำ�คัญของการประหยัดพลังงาน กล่าวคือ เมื่อ
ครั ว เรื อ นมี ก ารประหยั ด การใช้ พ ลั ง งาน ก็ จ ะส่ ง ผลให้
ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัว ทำ�ให้เห็นผลของ
การประหยัดพลังงานอย่างชัดเจนและโครงการรณรงค์
เพื่อการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นในปี 2559 ของ สนพ.
ก็ได้แทรกประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอด ดังที่ปรากฏใน
โครงการ ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมในบูธ “รวมพลังหาร 2
เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์” ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนใหม่
ประหยัดชัวร์” ปีที่ 2 กิจกรรมรณรงค์ในงาน Money
Expo 2016 จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดอุดรธานี
ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่กองทุนเพื่อ
ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน กิ จ กรรมในบู ธ “สื บ สาน
พระราช-ปณิธานพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย
ก้ า วสู่ พ ลั ง งานฐานนวั ต กรรม ENERGY 4.0” ภายใต้
โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ 2559สื่อ
ประชาสัมพันธ์ ชุด“ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง ประหยัด
ชัวร์” ภายใต้โครงการ“รวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์” สื่อ
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ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ (คลิปมิวสิควีดีโอ) ชุด “รู้งี้ เปลี่ยน
นานแล้ว” ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนใหม่ ประหยัดชัวร์”
ปีที่ 2 และสื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น Application
“ชีวิตหาร 2” ภายใต้โครงการ “รวมพลังหาร 2 ประหยัด
ชัวร์”ดังนั้นเมื่อสำ�รวจและเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 หลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการต่างๆ ดังกล่าวแล้ว พบว่า ประชาชน
ภาคครัวเรือนได้ให้ความสำ�คัญกับปัญหาด้านพลังงาน
เป็ น ปั ญ หาสำ � คั ญ ลำ � ดั บ แรก รองลงมาเป็ น ปั ญ หาด้ า น
เศรษฐกิจ/ค่าครองชีพ โดยมีจำ�นวนร้อยละของประชากร
ภาคครัวเรือนให้ความสำ�คัญเพิ่มขึ้น 1 เท่า(จากร้อยละ
12.4 เป็นร้อยละ 22.5) ถือได้ว่า การรณรงค์ดังกล่าว ก่อ
ให้เกิดผลลัพธ์ได้จริง ดังนั้น ในปีต่อๆ ไป ควรดำ�เนินการ
รณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกยํ้าประเด็นให้ครัวเรือน
เห็นความสำ�คัญ ซึ่งเป็นประเด็นที่ครัวเรือนได้รับผลกระ
ทบอย่างชัดเจน ก็จะทำ�ให้ได้รับความสนใจ เกิดความ
ตระหนัก และนำ�มาปฏิบัติใช้จริงได้ตลอดจนเป็นการสร้าง
จิตสำ�นึกเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นที่
บ้านพักอาศัย หรือในที่ทำ�งาน ที่สาธารณะต่างๆ ได้ช่วย
กันดูแลและประหยัดพลังงานให้ประชาชนได้ตระหนักอยู่
เสมอ และมีการเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ทางด้านพลังงานของประเทศและเพียงพอที่จะรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจต่อไปในวันข้างหน้า
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเรื่อง
การรับรู้/รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
ครั้งที่ 1 พบว่า ภาคครัวเรือนรับรู้/รับทราบข้อมูลเกี่ยว
กับการประหยัดพลังงาน จากสื่อ 5 ลำ�ดับแรก ได้แก่สื่อ
โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ หนังสือพิมพ์
วิ ท ยุ และภาพยนตร์ โ ฆษณา ซึ่ ง นั บ ว่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูล ครั้งที่ 2 ซึ่งพบว่า
ประชาชนได้รับรู้/รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประหยัด
พลังงานจาก สื่อTVC/โทรทัศน์ Facebook โทรศัพท์มือ
ถือ สื่อสิ่งพิมพ์/นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ และ Youtube
ข้อมูลนี้นับว่าเป็นประโยชน์กับการวางแผนการใช้สื่อใน
การรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงานมาก ทั้งในแง่ของ
ประเภทสื่อที่จะเลือกใช้ และนํ้าหนักงบประมาณของสื่อ
ในแต่ละประเภท ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการรับรู้/รับทราบข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ และสื่อ
สังคมออนไลน์ จะเป็นทางเลือกหลักในการจัดกิจกรมผ่าน
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สื่อเหล่านี้ อย่างต่อเนื่อง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องความน่าเชื่อถือ/
การเข้าถึงประชาชนของสื่อในการเก็บข้อมูลจากการเก็บ
ครั้งที่ 1 ประชาชนภาคครัวเรือนระบุว่าสื่อ 5 ลำ�ดับแรก
ได้แก่ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์/สื่อสังคม สื่อบน
โทรศัพท์มือถือ และวิทยุ เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือและเข้าถึง
ได้ ประเด็นนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการเก็บ ครั้งที่ 2 ที่ประกอบด้วย TVC/โทรทัศน์ การ
จัดนิทรรศการ/การจัดกิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์/นิตยสาร/
หนั ง สื อ พิ ม พ์ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และFacebook ซึ่ ง
สอดคล้องกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ทาง
สื่อโทรทัศน์ เพราะว่า การเข้าถึงเกิดจากคุณภาพความ
น่าเชื่อถือในสื่อ อาจเป็นเพราะว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อ
ที่ทุกครัวเรือนมี ทำ�ให้เข้าถึงประชาชนได้หลายๆระดับ
ดังนั้นจึงสามารถใช้ประโยชน์จากสื่อนี้เพื่อการรณรงค์
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานจะทำ�ให้เกิดประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สามารถนำ�ข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์
กับการวางแผนการใช้สื่อในการรณรงค์เพื่อการประหยัด
พลังงานในประเด็นที่ต้องการ จุดที่น่าสนใจอีกประการ
หนึ่งคือ การจัดนิทรรศการ/การจัดกิจกรรม นับเป็นสื่อ
ที่สร้างความน่าเชื่อถือได้ดี เพราะสามารถนำ�เสนอเนื้อหา
ได้อย่างหลากหลาย รวมถึงสามารถเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้า
หมายมีส่วนร่วมกับกิจกรรม จึงเป็นการสร้างความเข้าใจ
ที่ลึกซึ้ง ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงความผูกพันระยะ
ยาวกับองค์การ
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ประจำ�วัน (Lifestyle) กับการประหยัดพลังงานภายใน
บ้ า นในการเก็ บ ข้ อ มู ล พบว่ า โดยเฉลี่ ย ประชาชนมี
พฤติกรรมการประหยัดพลังงานภายในบ้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ ค่าเฉลี่ยโดยรวมของการเก็บ
ข้อมูลครั้งที่ 2 สูงกว่าค่าเฉลี่ยจากการเก็บข้อมูลครั้งที่ 1
แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้คำ�นึงถึงการประหยัดพลังงาน
ในครัวเรือนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรจะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยว
กับการประหยัดพลังงานในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องจึง
ทำ�ให้ประชาชนเกิดการตระหนักและมีจิตสำ�นึกที่ดีต่อ
การประหยัดพลังงาน
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การเก็บข้อมูลเรื่องการรับรู้โครงการรณรงค์
การประหยัดพลังงานครั้งที่ 1 พบว่า โครงการรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานที่ครัวเรือนรู้จัก 3 โครงการแรกประกอบ
ด้วย โครงการ “รวมพลังหาร 2 คิดก่อนใช้” โครงการ
“พลั ง งานเพื่ อ ชี วิ ต ลดโลกร้ อ นด้ ว ยวิ ถี พ อเพี ย ง”และ
โครงการ “เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน” ส่วนการเก็บ
ข้อมูลครั้งที่ 2 มีโครงการรณรงค์การประหยัดพลังงานที่
ครัวเรือนรู้จัก 3 โครงการแรก ได้แก่ โครงการ “รวมพลัง
หาร 2 คิดก่อนใช้” โครงการ “ชีวิตหาร 2 ลดครึ่ง ใช้ครึ่ง
ประหยัดชัวร์” และโครงการ “ประหยัดไฟ กำ�ไร 2 ต่อ”
ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่า ชื่อโครงการที่สั้น กะทัดรัด เข้าใจ
ง่าย ทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และจดจำ�โครงการได้ดีกว่า
ดังนั้นการวางแผนตั้งชื่อโครงการรณรงค์ ซึ่งจะสะท้อน
ถึงแนวคิดหลัก (Theme) ของการรณรงค์ในครั้งนั้นๆ
จึงควรใช้ภาษาที่สื่อความหมายได้ตรงไปตรงมาและควร
ใช้คำ�ร่วมกับตัวเลข เช่น รวมพลังหาร 2 ชีวิตหาร 2 หรือ
กำ�ไร 2 ต่อ จะจดจำ�ได้ง่ายกว่าการใช้ข้อความเพียงอย่าง
เดียว
การเก็บข้อมูลเรื่องการรับรู้หน่วยงานเกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงานพลังงานทัง้ 2 ครัง้ พบข้อมูลทีต่ รงกัน
กล่าวคือ หน่วยงานเกี่ยวกับการพลังงานที่ครัวเรือนรู้จัก 3
หน่วยงานแรก ประกอบด้วย กระทรวงพลังงาน สำ�นักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ กองทุนเพื่อส่ง
เสริมการอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะ
เป็นข้อมูลเดียวที่ตรงกันทั้งการเก็บในครั้งที่ 1 และครั้งที่
2 ดังนั้นการเผยแพร่ชื่อ โลโก้ของหน่วยงานกับกลุ่มเป้า
หมายจึงมีความสำ�คัญ นอกจากนั้นในการประชาสัมพันธ์
ในโครงการต่อๆ ไป ควรจัดทำ�การประชาสัมพันธ์องค์การ
(Corporate Public Relations) ทั้งกระทรวงพลังงาน
และ/หรือ สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงานไปพร้อมกัน
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ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Department of Thai Language, Faculty of Humanities, Kasetsart University

ผูป้ ริทศั น์ได้ศกึ ษาภาษาสันสกฤตทีภ่ าควิชาภาษา
ตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปี พ.ศ.
2542 หลังส�ำเร็จการศึกษาได้เข้าท�ำงานในวงการการศึกษา
โดยเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยและภาษาบาลี-สันสกฤตใน
ระดับอุดมศึกษา ช่วงระยะเวลาที่ศึกษาภาษาสันสกฤตที่
คณะโบราณคดี ผูป้ ริทศั น์ได้สนใจอ่านหนังสือเกีย่ วกับภาษา
สันสกฤตเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มดังกล่าวมีขนาดไม่ใหญ่มาก
มีเนื้อหาแปลกใหม่ ไม่ซํ้ากับใคร ด้วยการการหยิบยกเรื่อง
“ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต” มาวิเคราะห์และอธิบายใน
วรรณคดีไทย นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการภาษาและ
วรรณคดีสันสกฤต ผู้ปริทัศน์จึงเกิดความประทับใจหนังสือ
เล่มนั้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

เมื่อเอ่ยชื่อหนังสือเล่มดังกล่าวแล้ว หลายคนจะ
รู้จักเป็นอย่างดี หนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่า “การวิเคราะห์
วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต” เป็นหนังสือที่
มีความโดดเด่นด้วยแนวคิดใหม่ของผูเ้ ขียนทีป่ ระสงค์จะน�ำ
เสนอทฤษฎี สั น สกฤตโดยเฉพาะเรื่ อ งรสแห่ ง วรรณคดี
สันสกฤตมาวิเคราะห์และอธิบายให้เห็นเชิงประจักษ์ใน
วรรณคดีไทย หนังสือเล่มดังกล่าวเขียนโดย ศาสตราจารย์
ดร.กุสมุ า รักษมณี (ต�ำแหน่งทางวิชาการขณะนัน้ ) ท่านเป็น
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณคดี โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ภาษาและวรรณคดี สั น สกฤต และภาษาและ
วรรณคดี ไ ทย ประจ�ำภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

320 รมยสาร
จากค�ำน�ำในการพิมพ์ครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2534
ในหนังสือเล่มดังกล่าว ท�ำให้ทราบว่า ก่อนที่จะมาเป็น
หนังสือเล่มนี้ เคยเป็นผลงานวิจัยของผู้เขียนที่เคยได้รับทุน
จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2530
มาก่อน ต่อมา ในปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า งานวิจัยดังกล่าว
เป็นงานทีน่ กั วิชาการ อาจารย์และนักศึกษาเกือบทุกสถาบัน
สามารถน�ำไปใช้อ้างอิงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการได้ ตลอด
จนสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั ด้านวรรณคดีได้
เป็นอย่างดี จึงได้จดั พิมพ์ขนึ้ ใหม่โดยพิมพ์เป็น “ต�ำราล�ำดับที่ 1”
ภายใต้โครงการต�ำรา-ภาษาจารึก ของภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549 : ก)
ข้อหนึ่งที่ท�ำให้หนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจจน
น�ำไปสู่การเกิดความประทับใจของผู้ปริทัศน์คือการตั้ง
ค�ำถามน�ำไปสู่การศึกษาหาค�ำตอบ ตลอดทั้งการน�ำเสนอ
เนื้อหาด้านรสวรรณคดีสันสกฤตเพื่อน�ำมาใช้วิเคราะห์และ
อธิบายในวรรณคดีไทย ซึ่งเนื้อหาลักษณะเช่นนี้หาไม่ได้ใน
หนังสือเล่มอืน่ ค�ำถามส�ำคัญทีผ่ เู้ ขียนได้หยิบยกขึน้ มาเขียน
เพื่อตั้งเป็นค�ำถามวิจัยและน�ำไปสู่การศึกษาค้นคว้าหาค�ำ
ตอบ ได้แก่ บรรดาทฤษฎีวรรณคดีทั้ง 8 ของสันสกฤตนั้น
วิธีใดน่าจะเหมาะสมกับวรรณคดีไทย ทฤษฎีที่ศึกษากลวิธี
การประพันธ์โดยตรง เช่น อลังการ ฯลฯ กวีไทยตระหนัก
ถึงกลวิธีเหล่านี้มากเพียงใด กวีไทยรู้จักกลวิธีการประพันธ์
ตามหลักทฤษฎีใด เพียงใด และน�ำมาใช้มากเพียงใด และ
อีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ คือ ทฤษฎีที่ศึกษาผลที่เกิด
แก่ผอู้ า่ น ได้แก่ ทฤษฎีรส มีความเป็นสากลมากเพียงใด และ
อาจน�ำมาใช้ในการศึกษาวรรณคดีไทยได้อย่างไร (2549 :
4-5) ค�ำถามน�ำไปสูก่ ารศึกษาหาค�ำตอบเหล่านี้ ล้วนเป็นการ
จุดหรือปลุกกระแสความคิดความสนใจใคร่รู้ของนักภาษา
และวรรณคดีทั้งหลายได้เป็นอย่างดี
โดยส่วนตัวผู้ปริทัศน์เห็นว่า หนังสือชื่อว่า “การ
วิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต” ของ
ผู้เขียนเล่มนี้ อาจมีข้อจ�ำกัดอยู่บ้าง เนื่องจากสารัตถะใน
หนังสือเล่มนี้น�ำมาจากผลงานวิจัย และยกขึ้นเป็นต�ำราที่ผู้
เขียนใช้บรรยายในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย ถ้ากล่าวถึงต�ำรา
สารัตถะในต�ำรานั้นอาจอ่านค่อนข้างยากเมื่อเปรียบเทียบ
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กับหนังสือทั่วๆ ไป ตลอดทั้งโครงสร้างสารัตถะของต�ำราก็
ประกอบด้วยเรื่องที่เน้นหนักไปทางวิชาการเป็นอย่างมาก
มีค�ำศัพท์เฉพาะ (Technical Term) คือภาษาสันสกฤตเป็น
จ�ำนวนมาก ดังนั้น จึงอ่านได้ไม่ง่ายส�ำหรับผู้สนใจทั่วไปที่
ไม่ได้อยูใ่ นวงการภาษาและวรรณคดีสนั สกฤต แต่ถา้ ผูส้ นใจ
ทั่วไปตั้งใจศึกษาค้นคว้าและท�ำความเข้าใจเพิ่มเติม ก็จะ
สามารถเข้าใจสารัตถะได้ไม่อยากเช่นกัน และเนือ่ งจากเป็น
หนังสือที่เน้นเกี่ยวกับรสวรรณคดีสันสกฤตมากกว่าเนื้อหา
ด้านวรรณคดีไทย จึงท�ำให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจ
ตลอดทัง้ สารัตถะทางวิชาการหลายประเด็นทีป่ รากฏภายใน
เล่ม เช่น ขอบเขตที่ศึกษา วิธีการวิจัย แม้ว่าปัจจุบันโลกมี
พลวัตสูงอย่างไร แต่สารัตถะทั้งหลายในหนังสือนี้ก็ยังคง
ลักษณะร่วมสมัยในปัจจุบัน
ส�ำหรั บ ผู ้ ส นใจความรู ้ ด ้ า นทฤษฎี ว รรณคดี
สันสกฤตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “รสวรรณคดีสันสกฤต” และ
การน�ำรสดังกล่าวมาวิเคราะห์และอธิบายในวรรณคดีไทย
หรือถ้าสนใจแล้วประสงค์จะน�ำทฤษฎีรสแห่งวรรณคดี
สันสกฤตดังกล่าวนั้นไปประกอบสร้างในวรรณคดีไทยร่วม
สมัย หนังสือเล่มนีส้ ามารถตอบสนองความคิดความต้องการ
ของผู้สนใจได้เป็นอย่างดี ผู้ปริทัศน์จึงขอแนะน�ำหนังสือ
“การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสนั สกฤต”
เล่มนี้ และภายในหนังสือเล่มนี้ ได้จดั แบ่งเนือ้ หาต่างๆ ออก
เป็น 6 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทน�ำ บทที่ 2 วรรณคดีศึกษา
ตามทฤษฎี สั น สกฤต บทที่ 3 ความเป็ น มาของทฤษฎี
อลังการในวรรณคดีไทย บทที่ 4 รสในวรรณคดีสันสกฤต
บทที่ 5 การวิเคราะห์รสในวรรณคดีไทย และบทที่ 6 สรุป
บทแรกของหนังสือคือบทน�ำ ผู้เขียนได้เริ่มบท
แรกโดยการอารัมภบทแก่ผู้อ่านด้วยการให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้
อ่านได้ทราบว่าก่อนที่จะมาเป็นหนังสือชื่อ “การวิเคราะห์
วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต” นี้ เคยเป็นผล
งานวิจัยมาก่อน ทั้งนี้ ภายในบทน�ำนั้น ผู้เขียนได้แสดงส่วน
ประกอบต่างๆ ของโครงการวิจัยให้ผู้อ่านได้เห็นด้วย ส่วน
ประกอบต่างๆ ของโครงการวิจัยที่พบในบทน�ำนี้ ได้แก่
ความส�ำคัญและความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์การ
วิจัย ขอบเขตของการวิจัย สมมุติฐานในการวิจัย ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับ และข้อตกลงเบื้องต้น
ในส่วนของบทน�ำนี้ ผูเ้ ขียนได้แสดงเจตจ�ำนงของ
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การแสวงหาค�ำตอบโจทย์วจิ ยั ไว้ชดั เจน โดยส่วนตัวผูป้ ริทศั น์
เห็นว่าบทน�ำของผู้เขียนเขียนได้ดีมากและชัดเจนมาก โดย
เฉพาะวัตถุประสงค์ของการวิจยั ผูเ้ ขียนได้ระบุวตั ถุประสงค์
ของการศึกษาวิจัยไว้ชัดเจนและครอบคลุมทุกประเด็นที่
ประสงค์จะศึกษาโดยสอดคล้องกับขอบเขตของการวิจยั เป็น
อย่างดี วัตถุประสงค์ของการวิจยั ประการแรก ได้แก่ มุง่ หลัก
การวิ เ คราะห์ ว รรณคดี สั น สกฤตตามทฤษฎี ว รรณคดี
สันสกฤตซึ่งปรากฏในต�ำราวรรณคดีสันสกฤตในสมัยต่างๆ
สื บ กั น มา ประการที่ ส อง ได้ แ ก่ พิ จ ารณาน�ำหลั ก การ
วิเคราะห์ที่เหมาะสมมาใช้กับวรรณคดีไทย และประการ
สุดท้าย ได้แก่ หาแนวทางในการวิเคราะห์วรรณคดีไทยตาม
ทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต (2549 : 5)
นอกจากนี้ ผู ้ เขี ย นยั ง ได้ ร ะบุ ถึ ง ขอบเขตของ
วรรณคดีไทยที่จะน�ำมาศึกษาวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีรสแห่ง
วรรณคดีสนั สกฤต เพือ่ มิให้มขี อบเขตทีก่ ว้างจนเกินไป โดย
ผู้เขียนได้ระบุขอบเขตว่าจะน�ำเฉพาะวรรณคดีไทยโบราณ
กล่าวคือ วรรณคดีตงั้ แต่สมัยสุโขทัยถึงวรรณคดีสมัยรัชกาล
ที่ 3 มาศึ ก ษาวิ เ คราะห์รสตามทฤษฎีรสแห่งวรรณคดี
สันสกฤต เหตุผลส�ำคัญที่ผู้เขียนได้ระบุขอบเขตไว้เช่นนั้นก็
เพราะว่าวรรณคดีไทยหลังสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ส่วน
ใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรมที่หลั่งไหลเข้ามาจาก
ประเทศตะวันตก (2549 : 5) ประเด็นนี้ผู้ปริทัศน์เห็นพ้อง
กับผู้เขียนว่า ขอบเขตชัดเจนเป็นอย่างมากและยังท�ำให้ผู้
อ่านวรรณคดีทงั้ หลายได้มองเห็นภาพรวมและปรากฏการณ์
ของวรรณคดี ไ ทยตลอดทั้งอิทธิพลของวรรณกรรมต่าง
ประเทศที่มีต่อวรรณคดีไทยในยุคสมัยหลังรัชกาลที่ 4 ได้
เป็นอย่างดีอีกด้วย
มีขอ้ น่าสนใจอีกข้อหนึง่ ซึง่ พบในหนังสือดังกล่าว
คือผู้เขียนได้เขียนข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีว่า
วรรณคดีทใี่ ช้ในหนังสือเล่มนีม้ ไิ ด้หมายความแคบดังปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ที่ว่า
“วรรณกรรมที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมีคุณค่าเชิงวรรณศิลป์
ถึงขนาด” เท่านั้น แต่ผู้เขียนใช้หมายความในวงกว้างออก
ไป คือ หมายถึงงานวรรณกรรมทั่วไป (2549 : 6) ดังนั้น
บางครั้งผู้ปริทัศน์จะสังเกตเห็นว่าผู้เขียนได้ใช้ค�ำว่า งาน
ประพันธ์บ้าง บทประพันธ์บ้าง ผลงานของกวีบ้าง อยู่ใน
หลายๆ ที่ในหนังสือเล่มดังกล่าว
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นอกจากนี้ ผูเ้ ขียนยังได้ระบุเกีย่ วกับการเขียนค�ำ
ภาษาสันสกฤตในหนังสือดังกล่าวด้วยว่าจะเขียนตามเสียง
อ่านตรงตามภาษาเดิมให้ได้มากที่สุด ยกเว้นค�ำที่คุ้นหูคน
ไทยแล้ว เช่น บางค�ำที่กร่อนเสียงพยางค์ท้าย อาจไม่ประ
วิสรรชนีย์ รวมทั้งค�ำใดที่ควรแสดงรูปเดิมไว้ ผู้เขียนก็จะ
เขียนก�ำกับไว้ในวงเล็บ (2549 : 7) ข้อนี้แสดงให้เห็นว่า
ผู้เขียนต้องการที่จะสื่อค�ำและความหมายเพื่อให้ผู้อ่านได้
อ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้น เป็นการช่วยให้ผู้อ่านได้รู้สึกว่ามิได้
อ่านสิ่งที่ยาก เพราะตามปกติศัพท์ภาษาสันสกฤต ผู้ที่ไม่ได้
อยู่ในวงการสันสกฤตมักจะมีความรู้สึกว่าอ่านยากและ
ล�ำบากเมื่อต้องอ่านค�ำศัพท์ภาษาสันสกฤต
เมือ่ ผูเ้ ขียนได้ท�ำข้อตกลงเบือ้ งต้นเพือ่ ท�ำความเข้าใจ
ร่วมกันกับผู้อ่านแล้ว ในบทที่ 2 ผู้เขียนได้หยิบยกข้อมูล
เกีย่ วกับวรรณคดีสนั สกฤตทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดมาน�ำเสนอแก่
ผู้อ่าน ผู้เขียนเริ่มน�ำเสนอประเด็นส�ำคัญคือลักษณะของ
วรรณคดี สั น สกฤตเป็ น อย่ า งไร เป็ น การให้ ข ้ อ มู ล ด้ า น
วรรณคดีสนั สกฤตก่อนเพือ่ ทีจ่ ะน�ำข้อมูลวรรณคดีสนั สกฤต
นัน้ มาเปรียบเทียบกับวรรณคดีไทยอันจะท�ำให้ผอู้ า่ นเข้าใจ
ลักษณะของวรรณคดีท้ังสองได้ชัดจนขึ้น อีกทั้ง ผู้เขียนได้
น�ำเสนอภาพรวมของทฤษฎีวรรณคดีสนั สกฤตแก่ผอู้ า่ นด้วย
ทฤษฎีเหล่านั้น ได้แก่ ทฤษฎีรส ทฤษฎีอลังการ ทฤษฎีคุณ
ทฤษฎีรติ ทฤษฎีธวนิ ทฤษฎีวโกรกติ ทฤษฎีอนุมิติ และ
ทฤษฎีเอาจิตยะ (2549 : 23-43) ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้ทราบ
และเข้าใจในเบื้องต้น ในตอนท้ายของบทที่ 2 ผู้เขียนยังได้
รวบรวมและน�ำเสนอรายชื่อนักวรรณคดีสันสกฤตที่มีชื่อ
เสียงต่างๆ ไว้ด้วย เช่น ภรตมุนี ภามหะ ฯลฯ มาให้ผู้อ่าน
ได้รู้และทราบประวัติของกวีเหล่านั้นพอสังเขปอีกด้วย
ผู้ปริทัศน์ได้อ่านสารัตถะที่ผู้เขียนได้หยิบยกขึ้น
มาน�ำเสนอในบทที่ 2 แล้วท�ำให้ทราบว่า ผู้เขียนมีเจตนาที่
จะน�ำเสนอข้อมูลอันเป็นพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับวรรณคดี
ศึกษาตามทฤษฎีวรรณคดีสนั สกฤตให้ผอู้ า่ นได้รพู้ อเป็นพืน้
ฐานความรูซ้ งึ่ พืน้ ฐานความรูด้ งั กล่าวจะท�ำให้ผอู้ า่ นสามารถ
ประสานองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ที่ ผู ้ เขี ย นจะน�ำมาเสนอและ
ถ่ายทอดแก่ผู้อ่านข้างหน้าได้ง่ายขึ้น
ต่อมาเป็นบทที่ 3 ผูเ้ ขียนได้หยิบยกสารัตถะเกีย่ ว
กับความเป็นมาของทฤษฎีอลังการในวรรณคดีไทยมาน�ำ
เสนอและถ่ายทอดแก่ผู้อ่าน บทนี้ผู้เขียนยังคงมีเจตนาที่จะ
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น�ำเสนอข้อมูลอันเป็นพื้นฐานความรู้ด้านประวัติความเป็น
มาของอลั ง การและอธิ บ ายว่ า อลั ง การนั้ น เกี่ ย วข้ อ งกั บ
วรรณคดีไทยอย่างไรบ้าง อลังการจึงถือเป็นเนื้อหาหลักใน
บทนี้ ทั้งนี้ ผู้เขียนได้น�ำเสนอประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
อลังการ ได้แก่ อลังการในภาษาและวรรณคดี อลังการเป็น
คุ ณ ลั ก ษณ์ ข องวรรณคดี ไ ทย อิ ท ธิ พ ลของอลั ง การจาก
วรรณคดีบาลี และประเด็นสุดท้าย ได้แก่ อิทธิพลของ
อลังการจากต�ำราบาลี
จากสารัตถะในบทที่ 3 นี้ ประเด็นทีผ่ เู้ ขียนได้น�ำ
เสนอแก่ผู้อ่านคือกวีและคนธรรมดาอาจมองสิ่ง หนึ่งที่เห็น
เหมือนกันแล้วคิด จินตนาการและเข้าใจต่างกันก็ได้ กวีอาจ
จะมองสิง่ หนึง่ นัน้ แล้วกลัน่ กรองจินตภาพภายในแล้วจึงค่อย
ถ่ายทอดออกมาเป็นค�ำประพันธ์ทแี่ สดงความคิด ความรูส้ กึ
ที่ มี ต ่ อ สิ่ ง ที่ พ บเห็ น นั้ น ได้ ซึ่ ง การใช้ ภ าษาของกวี นั้ น จะ
ประดับด้วยอลังการจึงต่างไปจากภาษาของคนธรรมดา
(2549 : 72-73) ประเด็นนี้ ผู้ปริทัศน์มีความเห็นสอดคล้อง
ด้วยเป็นอย่างยิ่งและนับว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่กวีและคน
ทั่วไปอาจมองและคิดสิ่งที่เห็นร่วมกันไม่เหมือนกันก็ได้
เนื่องจากกวีจะมีความคิด จินตนาการ และความรู้สึกที่
ละเอียดอ่อนและลุ่มลึกกว่าคนธรรมดา
ต่อจากนั้น ผู้เขียนได้น�ำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ
อลั ง การในฐานะเป็ น คุ ณ ลั ก ษณ์ ข องวรรณคดี ไ ทย ซึ่ ง
ประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นว่า “วรรณคดีทั่วโลกมีอลังการ”
ไม่เว้นแม้แต่วรรณคดีไทย แต่การที่วรรณคดีไทย เช่น
มหาชาติค�ำหลวง ตรวจพบว่ามีอลังการตรงตามทฤษฎี
อลังการของสันสกฤตนัน้ อาจเป็นความบังเอิญทีก่ วีไทยแต่ง
ได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของสันสกฤตหรือกวีไทยได้เรียนรูจ้ าก
ต�ำราอลังการของบาลีอีกที ก็เป็นได้ ทั้งนี้ ผู้เขียนและนัก
วิชาการที่เกี่ยวข้องได้ยํ้าว่า ที่เป็นเช่นนั้น ไม่ได้หมายความ
ว่ า อลั ง การศาสตร์ ข องสั น สกฤตมี อิ ท ธิ พ ลโดยตรงต่ อ
วรรณคดีไทย ทัง้ นี้ ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าอลังการในบทประพันธ์ไทย
ส่วนหนึ่งเป็นสมบัติของไทยเอง แต่จะปฏิเสธเสียทีเดียวว่า
ไทยไม่ได้รับแบบอย่างจากอินเดียย่อมไม่ได้ เพราะรูปแบบ
และแนวนิยมในการใช้อลังการ โดยเฉพาะอลังการทางความ
หมายในค�ำประพันธ์ไทยยังคงมีร่องรอยของอิทธิพลของ
อินเดียอยู่ ถ้าพูดถึงอิทธิพลของด้านอลังการทีม่ ตี อ่ วรรณคดี
ไทยนั้ น ผู ้ เขี ย นระบุ ว ่ า วรรณคดี ไ ทยได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
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วรรณคดีบาลีและจากคัมภีร์สุโพธาลังการ (ต�ำราอลังการ
ศาสตร์ของบาลี) ซึ่งก็ได้จ�ำลองมาจากต�ำราสันสกฤตอีกที
หนึ่ง (2549 : 88) ดังนั้น ในบทที่ 3 นี้ ผู้ปริทัศน์เห็นว่าผู้
เขียนได้น�ำเสนอและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอลังการได้
อย่างชัดเจนและครบถ้วน
บทที่ 4 นับว่าเป็นบทที่เป็นหัวใจของหนังสือก็
ว่าได้ เพราะบทที่ 4 นี้ ผูเ้ ขียนได้น�ำเสนอและถ่ายทอดข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับรสในวรรณคดีสันสกฤตทั้งหมด ภายในบท
ที่ 4 นี้ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่ องค์ประกอบของ
รส รสตามทฤษฎีการละคร รสตามทฤษฎีวรรณคดี และ
หัวข้อที่ส�ำคัญอื่นๆ ได้แก่ การวิเคราะห์รสในวรรณคดี
สันสกฤต ซึ่งถือว่าส�ำคัญและเป็นที่สนใจของผู้อ่านมาก
เนือ้ หาทัง้ หมดทัง้ ปวงจึงเน้นที่ “รส” และในเบือ้ งต้นผูเ้ ขียน
ได้ปูพื้นฐานความรู้แก่ผู้อ่านเพื่อง่ายต่อการประสานข้อมูล
ความรู้เกี่ยวกับรสในวรรณคดีสันสกฤตด้วยการกล่าวถึง
ลักษณะของวรรณคดีตะวันตกกับวรรณคดีสนั สกฤต (1990
: 348-350) ในท�ำนองเปรียบเทียบกันว่า วรรณคดีทั้งสอง
แตกต่างกัน แต่ทรรศนะของนักวรรณคดีก็มิได้แตกต่างกัน
แต่อย่างใด (2549 : 115)
ผู ้ เขี ย นยั ง ได้ อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่ า การศึ ก ษา
วรรณคดีสันสกฤตนั้นเริ่มจากแนวความคิด 2 กระแส คือ
การศึกษาตัววรรณคดีว่ามีความงดงามเพียงใดและการ
ศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับใจของผู้อ่าน ผู้ปริทัศน์เห็นว่าในบทนี้
ผู้เขียนได้เน้นน�ำเสนอผลที่เกิดขึ้นกับใจของผู้อ่าน จึงได้
หยิบยกและน�ำทฤษฎีรสตามแนวคิดของอภินวคุปตะซึง่ เป็น
นักวรรณคดีสันสกฤตในคริสต์ศตวรรษที่ 10 มาน�ำเสนอ
อย่างละเอียดพร้อมกับตัวอย่างการวิเคราะห์เพื่อให้ผู้อ่าน
ได้เข้าใจอีกด้วย พร้อมกันนี้ ผูเ้ ขียนยังได้ให้แนวทางการเกิด
รสแก่ผอู้ า่ นอีกว่า คนอ่านวรรณคดีจะเกิดรสได้ ต้องรูจ้ กั เปิด
ใจกว้างพร้อมที่จะรับรู้สิ่งที่กวีจะจ�ำลองให้อ่าน และต้องมี
วาสนาคือรอยอารมณ์ที่จารึกมาแต่อดีตชาติของแต่ละคน
อีกด้วย เมื่อประสานอารมณ์วาสนาของตนเข้ากับอารมณ์
จ�ำลองของผู้ประพันธ์แล้วจะท�ำให้เกิดการรับรู้อารมณ์นั้น
ในลักษณะอารมณ์สากลของสัตว์โลก มิใช่ของผูใ้ ดผูห้ นึง่ โดย
เฉพาะ หลังจากนัน้ รสคืออารมณ์สนุ ทรียจ์ งึ จะเกิดขึน้ ในใจ
ของผู้อ่าน (2549 : 115-116) ในท้ายบทนี้ ผู้เขียนได้
ถ่ายทอดข้อมูลความรูเ้ กีย่ วกับ “รส” ได้อย่างละเอียด ถีถ่ ว้ น
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และลึกซึ้งเป็นอย่างมาก
ต่อมา เป็นบทที่ 5 ว่าด้วยเรื่อง การวิเคราะห์รส
ในวรรณคดีไทย บทนี้ผู้เขียนได้เปิดประเด็นใหม่และนับ
เป็นการน�ำร่องแห่งการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการ
หยิบยกวรรณคดีไทยขึ้นมาวิเคราะห์และอธิบายรสโดยใช้
ทฤษฎีรสแห่งวรรณคดีสันสกฤตเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์
ภายในบทนี้ยังมีหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจอีก ได้แก่ การศึกษา
อารมณ์ในวรรณคดี ข้อควรค�ำนึงในการศึกษาวรรณคดีไทย
ตามทฤษฎีรส การวิเคราะห์รสในวรรณคดีไทยประเภท
ต่างๆ และการลองวิเคราะห์รสในเสือโคค�ำฉันท์ พอเป็น
ตัวอย่างอีกด้วย
ผูเ้ ขียนได้ระบุวา่ อารมณ์เป็นธรรมชาติของมนุษย์
ทุกคนและเป็นสาเหตุหนึง่ ของวรรณศิลป์ แม้จะมีความแตก
ต่างกันในแต่ละคน แต่เมื่อได้มีการถ่ายทอดออกเป็นงาน
วรรณศิลป์และเมื่อผู้อ่านได้รับรู้แล้ว ก็จะท�ำให้หน้าที่เป็น
อารมณ์สากลที่มีกระแสสื่อกับอารมณ์ของผู้อื่นได้ (2549 :
199-200) ในบทนี้ ผู้เขียนยังได้พูดถึงอารมณ์สากลใน
วรรณคดี สั น สกฤตและวรรณคดี ไ ทยว่ า มี ลั ก ษณะที่
คล้ า ยคลึ ง กั น หลายประการ เช่ น เรื่ อ งทั ศ นคติ ที่ มี ต ่ อ
วรรณคดีและกวีก็ไม่ต่างกัน จะเห็นได้ว่า กวีไทยไม่นิยมพูด
ถึงเรื่องของตัวเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะไว้ใน
งานเขียนซึ่งประเด็นนี้ดูจะเหมือนกันกับนักกวีสันสกฤต
รวมทัง้ การใช้ภาษาทีไ่ ม่ผกู มัดตนเองและไม่แสดงตนให้โดด
เด่นออกมาเป็นพิเศษอีกด้วย นับเป็นอารมณ์สากลทีพ่ บทัง้
ในวรรณคดีไทยและวรรณคดีสันสกฤต
ต่อจากนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
เพราะผู้เขียนได้ลองน�ำร่องวิเคราะห์และอธิบายวรรณคดี
ไทยโดยใช้ ท ฤษฎี ร สแห่ ง วรรณคดี สั น สกฤตเป็ น เกณฑ์
วิเคราะห์ จากการปริทัศน์ในบทนี้ ท�ำให้เห็นว่า วรรณคดีมี
5 ประเภท ได้แก่ วรรณคดีพุทธศาสนา วรรณคดีพิธีกรรม
วรรณคดีสดุดี วรรณคดีนิราศ และวรรณคดีบันเทิง เมื่อผู้
เขียนได้ลองวิเคราะห์ด้วยทฤษฎีรสแห่งวรรณคดีสันสกฤต
แล้วพบว่าวรรณคดีที่ไม่มีเงื่อนไขความเชื่อเป็นกรอบของ
เรื่อง เช่น วรรณคดีนิราศ สามารถน�ำทฤษฎีรสมาวิเคราะห์
ได้โดยไม่จ�ำกัดแต่อย่างใด ท�ำให้เกิดรสแก่ผอู้ า่ นได้หลากหลาย
แต่ถา้ เป็นวรรณคดีทมี่ เี งือ่ นไขความเชือ่ เป็นกรอบของเรือ่ ง
เช่น วรรณคดีสดุดี รสวรรณคดีอาจไม่เกิดแก่ผู้อ่านซึ่งมีข้อ
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จ�ำกัดคือผูอ้ า่ นและผูแ้ ต่งอยูค่ นละยุคสมัยกัน (2549 : 252253)
ส่วนบทสุดท้ายของหนังสือคือบทสรุป ในบทนีผ้ ู้
เขียนได้เขียนขมวดใจความส�ำคัญของสารัตถะทั้งหมดที่มี
อยูใ่ นบทต่างๆ ภายในเล่มให้ผอู้ า่ นได้มองเห็นภาพรวมอย่าง
ชัดเจน ซึ่งสามารถปริทัศน์ข้อสรุปต่างๆ ได้ว่า กวีไทยอาจ
ไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤตและ
แม้วา่ กวีไทยจะได้รบั อิทธิพลทัง้ ด้านเนือ้ หาและด้านรูปแบบ
จากวรรณคดีสันสกฤตก็ตาม แต่ก็มิได้รับอิทธิพลโดยตรง
จากเรื่ อ งทฤษฎี ก ารประพั น ธ์ เ พราะวรรณคดี ไ ทยก็ มี
คุณลักษณะของตนเองเหมือนกัน ส่วนเรื่องอลังการเป็นสิ่ง
ทีช่ ดั เจนแล้วว่าไทยได้รบั อิทธิพลจากวรรณคดีบาลีและจาก
คัมภีร์สุโพธาลังการซึ่งก็ได้จ�ำลองมากจากต�ำราสันสกฤต
อีกทอดหนึ่งเช่นกัน (2549 : 257)
ในตอนท้ า ยของบทสรุ ป ผู ้ เขี ย นยั ง ได้ ส รุ ป
ประเด็นส�ำคัญอีกข้อหนึ่งไว้อย่างชัดเจนว่า วรรณคดีที่จะ
เกิดรสแก่ผอู้ า่ นได้อย่างชัดเจนนัน้ จะต้องเป็นวรรณคดีทไี่ ม่มี
เงื่อนไขความเชื่อเป็นกรอบของเรื่อง สามารถน�ำทฤษฎีรส
มาวิเคราะห์ได้โดยไม่จ�ำกัด แต่ถา้ เป็นวรรณคดีสดุดี ฯลฯ ที่
มีเงื่อนไขความเชื่อเป็นกรอบของเรื่อง รสวรรณคดีอาจไม่
เกิดแก่ผู้อ่านที่อยู่ต่างยุคสมัยกันกับผู้แต่ง (2549:259)
ประเด็นนี้ผู้ปริทัศน์เห็นคล้อยตามกับผู้เขียนอย่างมิต้อง
สงสัยเพราะเป็นความจริงแท้ เนือ่ งจากเมือ่ คนแต่งวรรณคดี
และคนอ่านวรรณคดีเรือ่ งนัน้ เกิดหรืออยูต่ า่ งสมัยกันแล้ว รส
การอ่านวรรณคดีอาจไม่เกิดก็เป็นไปได้ เพราะว่าผู้อ่าน
วรรณคดีอาจไม่ทราบหรือรูบ้ ริบทการแต่งวรรณคดีเรือ่ งนัน้
จึงไม่รู้สึกลึกซึ้งอันเป็นเหตุให้เกิดรสจากการอ่านวรรณคดี
ยากขึ้น หรืออาจไม่เกิดรสจากการอ่านวรรณคดีเลย ก็เป็น
ไปได้เช่นเดียวกัน
จากการปริทัศน์หนังสือเล่มดังกล่าว โดยส่วน
ตัวผู้ปริทัศน์เห็นว่า หนังสือของผู้เขียนเล่มนี้เป็นหนังสือ
ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากผ่านการ
ร้อยเรียงอย่างสมบูรณ์แบบทั้งด้านเนื้อหา ภาษา รูปแบบ
และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ผู ้ เขี ย นได้ บ รรจงน�ำเสนอและ
ถ่ายทอดแก่ผู้อ่าน ผู้ปริทัศน์จึงสามารถกล่าวได้ว่า หนังสือ
นีเ้ ป็นหนังสือทีม่ คี วามงามทัง้ ในเบือ้ งต้น ท่ามกลาง และงาม
ในที่สุดคือตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้าย จึงควรค่าแก่การ
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ยกย่องในวงวิชาการภาษาและวรรณคดีไทยเป็นอย่างยิ่ง
หากจะพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์
ของผู้เขียนที่สามารถน�ำเสนอและถ่ายทอดความดีเด่นของ
องค์ความรู้ใหม่ผ่านหนังสือชื่อ “การวิเคราะห์วรรณคดี
ไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต” ให้แก่ผู้อ่านได้อย่าง
ยอดเยี่ยมนั้น ได้พบว่า ปัจจุบันผู้เขียนเป็นศาสตราจารย์
เกี ย รติ คุ ณ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญทั้ ง ภาษาและวรรณคดี
สันสกฤตและภาษาและวรรณคดีไทย ตามประวัติของท่าน
ผู ้ เขี ย นส�ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทและระดั บ
ปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาสันสกฤตและอินเดียศึกษา
(Sanskrit and Indian Studies) จากมหาวิทยาลัยโตรอน
โต (Toronto) ประเทศแคนาดา (Canada) และผู้เขียน
ได้ศึกษาวิจัยและสอนด้านภาษาและวรรณคดีสันสกฤตมา
เป็นเวลานาน จึงหายสงสัยว่า ท�ำไมผู้เขียนจึงเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาและวรรณคดีสันสกฤตเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้
ผู ้ เขี ย นยั ง ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ
ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย จากคณะอักษรศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย อีก ด้ว ย จึงหมดค�ำถามเช่น
เดียวกันว่า ท�ำไมผู้เขียนจึงเป็นยอดนักภาษาและวรรณคดี
ไทยที่หาผู้เปรียบได้ยากในสมัยนี้
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โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ ผู ้ เขี ย นได้ น�ำทฤษฎี
สันสกฤตโดยเฉพาะรสแห่งวรรณคดีสันสกฤตมาวิเคราะห์
และอธิ บ ายในวรรณคดี ไ ทยเป็ น ครั้ ง แรก จึ ง ท�ำให้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์แปลกใหม่ในวงการศึกษาภาษาและวรรณคดี
เป็นอย่างมาก จนหนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจและเป็นที่
รู้จักเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันไม่เฉพาะแต่กลุ่มผู้ศึกษาภาษา
และวรรณคดีสันสกฤตและผู้ศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย
เท่านั้น แต่ยังเป็นที่น่าสนใจของผู้อ่านทั่วไปอีกด้วย หากผู้
อ่านได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนึกหลับตาถึงประเด็นสา
รัตถะส�ำคัญๆ ที่ผู้เขียนได้น�ำเสนอและถ่ายทอดไว้ทั้งหมด
นั้น ผู้อ่านจะพบองค์ความรู้ใหม่ในหนังสือเล่มดังกล่าว นั่น
คือ แนวความคิดใหม่ต่อการวิเคราะห์วรรณคดีไทยตาม
ทฤษฎีโดยเฉพาะทฤษฎีรสแห่งวรรณคดีสันสกฤต อันเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะท�ำให้ผู้อ่านเข้าใจวรรณคดีไทยได้ดีขึ้น
สารัตถะต่างๆ ในหนังสือชื่อว่า “การวิเคราะห์
วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต” โดยผู้เขียน
คื อ ศาสตราจารย์ ดร.กุ สุ ม า รั ก ษมณี ที่ ผู ้ ป ริ ทั ศ น์ ไ ด้
ประมวลน�ำเสนอแก่ผู้อ่านข้างต้นนั้น นับว่าเป็น “ยอด
สารัตถะ” ที่ปรากฏภายในเล่มซึ่งมีความยาว 296 หน้า
ดังนั้น ผู้ปรารถนาความรู้ทั้งหลายจึงไม่ควรพลาดการอ่าน
หนังสือเล่มดังกล่าวโดยเด็ดขาด
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รองศาสตราจารย์ขนบพันธุ์ เอี่ยมโอภาส สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ) เกียรตินิยมดี จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ สาขาวิจัยสื่อสารมวลชน คณะ
วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ�ภาควิชาการโฆษณาและการ
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E-mail Address: Kanewanthanyarat@gmail.com

นางสาวนาตยาภร บุญเรือง
นางสาวนาตยาภร บุญเรือง สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการ
วิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิจยั วัดผล และสถิตกิ ารศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบนั เป็นอาจารย์ประจำ�
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
Mrs. Natthayaporn Boonruang completed an M.Ed. in Educational Research, Program of Educational
Research, Faculty of Education, Mahasarakham University. She is now doing a Ph.D. in Educational
Research Measurement and Statistics, Program of Educational Research Measurement and Statistics,
Faculty of Education, Burapha University. At present, she is a lecturer of Faculty of Liberal Arts and
Science, Nakhon Phanom University.
E-mail Address: anatthaya@npu.ac.th
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนตรฤทัย ภูนากลม
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เนตรฤทัย ภูนากลม สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.)
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำ�กลุ่มวิชาการ
พยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
Asst. Prof. Nedruetai Punaglom graduated a Master of Nursing Science (MNS.) in Child Health
Nursing, Faculty of Nursing, Khon Kaen University. Her current position is a lecturer of Pediatric Nursing
Department, Boromarajonnani College of Nursing, Nakhon Phanom University.
E-mail Address: nedruetai@npu.ac.th

นางปฏิมาพรรณ สัตยธีรานนท์

นางปฏิมาพรรณ สัตยธีรานนท์ สาํ เร็จการศึกษาปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง และกาํ ลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
Mrs. Patimapan Satiranon successfully completed a Master of Arts in Political Science
at Ramkamhaeng University, and is currently a Ph.D. candidate of the Faculty of Cultural Studies,
Mahasarakham University.
E-mail Address: psatiranon208@outlook.com

นายประภาส ไชยเขตร
นายประภาส ไชยเขตร สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม(ออกแบบ
นิเทศศิลป์) (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และกำ�ลังศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ�สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Mr. Prapas Chaikhet graduated a Bachelor of Arts, majoring in Fine and Applied Arts (Visual
Communication Design), Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University. He is
now doing a Master of Arts, majoring in Fine and Applied Arts, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Bansomdejchaopraya Rajabhat University. At present, he is a lecturer of Fine and Applied Arts Program,
Faculty of Education, Buriram Rajabhat University.
E-mail Address: prapas.654321@gmail.com
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นายประเสริฐ จันต๊ะไพร
นายประเสริฐ จันต๊ะไพร สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง และสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด
และประเมินผลการศึกษา และสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ปัจจุบันเป็นนัก
วิชาการศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ฝ่ายมัธยม
Mr. Prasert Jantapai holds a Bachelor of Economics, majoring in Monetary Economics, from
Ramkhamhaeng University, and holds a Master of Educational Measurement and Evaluation and Master
of Educational Mathematics from Ramkhamhaeng University. At present, he is an educator of the
Demonstration School of Ramkhamhaeng University.
E-mail Address: sert2318@gmail.com

นางสาวพัชรินทร์ สันติอัชวรรณ
นางสาวพัชรินทร์ สันติอชั วรรณ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชา
นาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตร
ดุษฎีบณ
ั ฑิต (ศศ.ด.) สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบนั เป็นอาจารย์ประจำ�
ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Miss Phatcharin Suntiatchawan completed a Mater of Arts in Thai Theater Dance, Faculty of
Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University. She is now doing a Ph.D. in Thai Theater Dance, Faculty
of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University. At present, she is a lecture of Department of Thai
Theater Dance, Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University.
E-mail Address: rinsphatcha@gmail.com, Phatcharin.s@chula.ac.th

ดร. ฟ้าประทาน เติมขุนทด
นายฟ้าประทาน เติมขุนทด สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง และสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมภิ าค คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งอาจารย์ประจำ�สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์
Dr. Faprathan Teomkhunthod completed a Master of Political Science, Interdisciplinary Study
for Local Development Program, Faculty of Political Science, Ramkhamhaeng University. He finished a
Doctor of Philosophy in Regional Development Strategies, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Rajabhat Mahasarakham University. At present, he is a lecturer of the Social Development Program,
Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
E-mail Address: vision2529@gmail.com
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นายภัครพล แสงเงิน
นายภัครพล แสงเงิน สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาวรรณคดี
ไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ปัจจุบนั เป็นอาจารย์ประจำ�สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Mr. Phakphon Sangngern finished a Master of Arts (M.A) in Thai Literature, Thai Literature
Program Faculty of Humanities of Kasetsart University (Bangkhen Campus). At present, he is a teacher
of Thai Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Pibulsongkram Rajabhat University.
E-mail Address: phakphon_sang@hotmail.com

นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ
นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการวิจัย
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
(ปร.ด.) สาขาวิชา วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันเป็น ครูชำ�นาญการพิเศษ
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
Mr. Panuwat Puranasiri completed a Master of Education in Educational Research, Program
of Educational Research, Rajabhat Mahasarakham University. He is now doing a Ph.D. in Educational
Research Measurement and Statistics, Program of Educational Research Measurement and Statistics,
Faculty of Education, Burapha University. At present, he is a specialist teacher at Buriram Pittayakhom
School under the Secondary Educational Service Area Office 32.
E-mail Address: panuwat.pur@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา เจริญพจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา เจริญพจน์ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบนั เป็นอาจารย์ประจำ�สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Asst. Prof. Mallika Charoenpojana completed a Master of Education in Early Childhood Education,
Program of Early Childhood Education, Faculty of Education, Chulalongkorn University. At present, she
is a Lecturer of Early Childhood Education Program, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราลี โกศัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราลี โกศัย สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ�สาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Asst. Prof. Dr. Warali Kosai holds a Doctor of Philosophy in Education for Locality Development,
Rajabhat Rajanagarindra University. At present, she is a lecturer of Early Childhood Education, Faculty
of Education, Buriram Rajabhat University.

นายมนูศักดิ์ เรืองเดช
นายมนูศักดิ์ เรืองเดช สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชานาฏศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม)
สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลป
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (ศศ.ด.) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบนั เป็น ประธาน
สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Mr. Manusak Reangdet received a Bachelor of Arts from the Faculty of Fine and Applied Arts,
Mahasarakham University. He finished a Master of Arts in the Thai Dancing Art Program, Faculty of Fine
and Applied Arts, Chulalongkorn University. He is now doing a Doctor of Philosophy in the Thai Dancing
Art at the Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University. At Present, he is a head of the
Performing Arts Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Udon Thani Rajabhat University.
E-mail Address: ibra.ebra@gmail.com

นางวัฒนา แช่มวงษ์
นางวัฒนา แช่มวงษ์ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการสอนภาษา
ไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) สาขา
วิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำ�คณะศิลปศาสตร์
พื้นที่เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Mrs. Wattana Chamwong graduated a Master of Thai Teaching (M.Ed) from the Faculty of
Education, Chulalongkorn University. She is now a Ph.D. candidate in Thai Language, Faculty of
Humanities, Kasetsart University. She currently holds a position of Assistant Professor in the Faculty of
Liberal Arts, Poh Chang area, Rajamangala University of Technology Rattanakosin.
E-mail address: Wattana.cha@hotmail.co.th
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นางสาววิภารัตน์ อิ่มรัมย์
นางสาววิภารัตน์ อิ่มรัมย์ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขา
วิชาการปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ�สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Miss Wiparat Imram completed a Master of Education in Early Childhood Education, Program of
Early Childhood Education, Faculty of Education, Sukhothai Thammathirat Open University. At present,
she is a Lecturer of Early Childhood Education Program, Faculty of Education, Buriram Rajabhat University.
E-mail Address: wiparatoiw@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรมณ กาสีวงศ์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.) สาขา
วิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ�กลุ่มวิชาการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
Asst. Prof. Dr. Wiramon Gaseewong completed a Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Curriculum and
Instruction, Faculty of Education, Khon Kaen University. At present, she is a lecturer of Psychiatric and
Mental Health Nursing Department, Boromarajonnani College of Nursing, Nakhon Phanom University.
E-mail Address: Wiramon27@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ ศิริเมฆา
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วไิ ลวรรณ ศิรเิ มฆา สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ปัจจุบนั เป็นอาจารย์ประจำ�สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Asst. Prof. Wiliwan Sirimaka completed a Master of Education in Early Childhood Education,
Program of Early Childhood Education, Faculty of Education, Srinakharinwirot University. At present, she
is a Lecturer of Early Childhood Education, Program of Early Childhood Education, Faculty of Education,
Buriram Rajabhat University.
E-mail Address: Wilaiwan.117@hotmail.com
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ดร.วิษณุ ปัญญายงค์
ดร.วิษณุ ปัญญายงค์ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ปัจจุบันเป็นอาจารย์
ประจำ�สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Dr. Wisanu Panyayong holds a Doctor of Philosophy in Public Administration from the Program
of Public Administration, Graduate College of Management, Sripatum University, Payathai Campus.
At present, he is a lecturer of Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences,
Buriram Rajabhat University.
E-mail Address: wisanu.p12@gmail.com

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

ดร.สถาพร วิชัยรัมย์
ดร.สถาพร วิชัยรัมย์ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ปัจจุบันเป็นหัวหน้า
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Dr. Sathaporn Wichairam completed a Doctor of Philosophy in Public Administration from
the Program of Public Administration, Graduate College of Management, Sripatum University, Payathai
Campus. At present, he is a lecturer of Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social
Sciences, Buriram Rajabhat University.
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นายสถิตย์ ภาคมฤค
นายสถิตย์ ภาคมฤค สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลป
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด) สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจุบันเป็นประธานหลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Mr. Satit Pakmaluk holds a Master of Arts in Thai (M.A.), Thai Language Program, Faculty of
Humanities and Social Sciences, Rajabhat Mahasakham University. He is now doing a Doctor of Philosophy
in Thai (Ph.D.), Faculty of Liberal Arts, University of Phayao. At present, he is a chairman of Bachelor of
Education Program in Thai, Faculty of Education, Sakon Nakhon Pajabhat University.
E-mail Address: satitpakmaluk@gmail.com

นายสมภพ กาญจนะ
นายสมภพ กาญจนะ สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และกำ�ลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วท.ม.) สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปัจจุบนั เป็นอาจารย์ประจำ�สาขา
วิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Mr.Somphop Kanchana received a Bachelor of Science in Mathematics from the Faculty of
Science, Buriram Rajabhat University. He is now studying a Master of Mathematics Education, Faculty of
Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University. At present, he is a lecturer of Mathematics Department,
Faculty of Science, Buriram Rajabhat University.
E-mail Address: somphop_bo@hotmail.com

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

336 รมยสาร

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

นางสายใจ คุณมาศ
นางสายใจ คุณมาศ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักศูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฎสุรนิ ทร์ และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิชาการวิจยั เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ (กลุม่ ศิลปะการแสดงพืน้ บ้านนานาชาติ) มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุรินทร์ ปัจจุบันเป็นศิลปินพื้นบ้านกันตรึม จังหวัดสุรินทร์ และเป็นศิลปินในสังกัดบริษัท ทอร์น โปรดัคชัน ประเทศ
กัมพูชา ชื่อที่ใช้ในการแสดง คือ เจน สายใจ
Mrs. Saijai Kunnamas received a Bachelor of Cooperatives Economics from the Faculty of
Management Sciences, Surindra Rajabhat University. She is now doing a Master of Research for
Community Development Program (International Local Arts Performing) at Surindra Rajabht University.
At present, she is the local performer of Kuntruem in Surin province. Moreover, she is also the artist
under the Town Production Co., Ltd. of Cambodia. “Jane Saijai” is a name used as a performer.
E-mail Address: janesaijai09@gmail.com

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

นายสินทรัพย์ ยืนยาว
นายสินทรัพย์ ยืนยาว สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษา
ไทย จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ�สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
Mr. Sinsup Yuenyaw holds a Bachelor of Arts in Thai from Mahasarakham University, and a
Master of Arts in Thai from Mahasarakham University. He is now doing a Doctor of Arts (D.A.) in Thai,
University of Phayao. At present, he is a lecturer at the Thai Language Program, Faculty of Humanities
and Social Sciences, Buriram Rajabhat University.
E-mail Address: sinsup.bru@gmail.com
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นายอริยานุวัตน์ สมาธยกุล
นายอริยานุวัตน์ สมาธยกุล สำ�เร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาภาษา
ไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ศศ.ด) สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบนั เป็นอาจารย์ประจำ�หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Mr. Ariyanuwat Samathayakul holds a Master of Education in Thai of the Thai Language Program,
Faculty of Education, Mahasarakham University. He is now doing a Ph.D. in Thai, Program of Thai Language,
Faculty of Arts, Payao University. At present, he is an instructor of the Thai Language Program, Faculty
of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Mahasarakham University.
E-mail Address: Ariyanuwat_air@outlook.co.th

นางสาวอัจฉรา ปัญญามานะ
นางสาวอัจฉรา ปัญญามานะ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัณฑิต (วท.บ.) คณะเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชากิจกรรมบำ�บัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจุบันปฏิบัติงาน ตำ�แหน่ง หัวหน้างานกิจกรรม
บำ�บัด งานกิจกรรมบำ�บัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
Miss Uschara Punyamana graduated a Bachelor of Science (B.Sc.), Occupational Therapy
Department, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University. She is now doing a Master
of Science (M.Sc.), in Counseling Psychology, Faculty of Education, Burapha University. At present, she
is a chief of Occupational Therapist, Occupational Therapy Department, Burapha University Hospital.
E-mail Address: uschara23@gmail.com

อาจารย์อุดมเกียรติ ศรีชนะ
อาจารย์อุดมเกียรติ ศรีชนะ สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง และสำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ปัจจุบนั เป็นอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
Mr. Udonkiat Srichana holds a Bachelor of Education in Mathematics, Faculty of Education,
Ramkhamhaeng University, and a Master of Education in Mathematics, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University. At present, he is a lecturer of the Department of Curriculum and Instruction, Faculty
of Education, Ramkhamhaeng University.
E-mail Address: eak_math@hotmail.com
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร

1. ส่งบทความฉบับเต็มในรูปแบบของ Word File จำ�นวน 1 ชุด เป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์โดยใช้โปรแกรม
Microsoft Office Word 2007 หรือ 2010 ไปที่เว็บไซต์ http://rommayasan.bru.ac.th หรือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์/โทรสาร
044-6128585
2. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม ชาติพันธุ์ บรรณารักษ์และ
สารสนเทศศาสตร์ ดนตรี นาฏศิลป์ กฎหมาย การพัฒนาสังคม การศึกษา สังคมศึกษา การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม
และประเพณี ประวัติศาสตร์ และ ศิลปกรรม
3. ความยาวของบทความโดยนับรวมรูปภาพ ตาราง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก (ถ้ามี) จำ�นวน 10-15 หน้า
กระดาษ A4
4. แบบอักษร (Font) บทความ
		 4.1 ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 และพิมพ์เนื้อหาในลักษณะ 2 คอลัมน์ (ยกเว้นส่วนที่
เป็นบทคัดย่อทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรายการเอกสารอ้างอิง ให้เขียนเป็น 1 คอลัมน์) กำ�หนดระยะห่างระหว่าง
บรรทัดเป็นแบบระยะพิมพ์เดี่ยว (Single space)
		 4.2 ชื่อบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวหนาโดยใช้ขนาดอักษร 18 กึ่งกลางหน้า
กระดาษ กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้อักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่สำ�หรับคำ�หลักต่างๆ
		 4.3 ชื่อ-นามสกุลผู้เขียน (และอาจารย์ที่ปรึกษา) พิมพ์ด้วยตัวหนาโดยใช้ขนาดอักษร 14 กึ่งกลางหน้า
กระดาษ ให้ใช้หมายเลขกำ�กับชื่อผู้เขียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
		 4.4 ชื่อสาขาวิชา คณะ และสถาบันการศึกษาต้นสังกัด ให้พิมพ์ที่บรรทัดล่างต่อจากชื่อผู้วิจัย ชิดขอบซ้าย
พิมพ์อักษรเป็นตัวบางขนาด 14
5. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องและลงนามรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อนส่งให้บรรณาธิการ
6. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารอื่น
7. บทความต้องมีสาระสังเขป (บทคัดย่อ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
หรือระหว่าง 150-200 คำ� ในกรณีที่เจ้าของบทความเป็นชาวต่างประเทศ ให้เขียนข้อมูลนี้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
8. ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามระบบการอ้างอิงเอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร อย่างเคร่งครัด
9. บทความทีส่ ง่ มาตีพมิ พ์จะได้รบั การกลัน่ กรองจากผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย 2 ท่าน ถ้าผูท้ รง
คุณวุฒิ 1 ใน 2 ท่านไม่เห็นควรให้ตีพิมพ์ ก็จะส่งบทความนั้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 พิจารณา ทั้งนี้ บทความที่จะได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร ต้องผ่านการพิจารณาเห็นควรให้ตีพิมพ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่าน
10. ผลการพิจารณาให้ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ รมยสาร ให้ถือมติของกองบรรณาธิการเป็นที่สุด
11. บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะแจ้งให้ทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนให้ผู้เขียน
12. ผู้เขียน/คณะผู้เขียน (ผู้วิจัย/คณะผู้วิจัย) ต้องเขียนข้อมูลส่วนตัวโดยย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ใน
ส่วนท้ายสุดของบทความต่อจากเอกสารอ้างอิง โดยให้ระบุคำ�นำ�หน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ตำ�แหน่งทางวิชาการ
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) (ถ้ามี) คุณวุฒิปริญญาเอก (ดร.) (ถ้ามี) พร้อมใส่ข้อมูลที่อยู่ให้ครบ
ถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งรหัสไปรษณีย์ โทรสาร โทรศัพท์ และอีเมลด้วย ในกรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ให้
เขียนเฉพาะข้อมูลนักศึกษาเท่านั้นโดยไม่ต้องใส่ข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้เขียน

Author

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

ส่วนประกอบของบทความวิชาการ
บทความวิชาการ

ในการเขียนบทความวิชาการ ควรชีป้ ระเด็นทีต่ อ้ งการนำ�เสนอให้ชดั เจนและมีล�ำ ดับเนือ้ หาทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ผู้
อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน บทความวิชาการควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยก่อนและตาม
ด้วยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
2. บทคัดย่อ (Abstract) สรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน และให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ หรือระหว่าง 150-200 คำ�
3. คำ�สำ�คัญ (Keyword) ระบุค�ำ สำ�คัญของเนือ้ หาทีเ่ หมาะสมสำ�หรับนำ�ไปใช้เป็นคำ�สืบค้นในระบบฐานข้อมูล
ไม่เกิน 5 คำ� ใต้บทคัดย่อ
4. บทนำ� (Introduction) นำ�เสนอข้อมูลเบื้องต้นของเนื้อหา รวมทั้งระบุถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ
5. เนื้อหา (Body of Text) ระบุเนื้อหาหลักของบทความ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยๆ และมีการจัดเรียง
ลำ�ดับหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา
6. บทสรุป (Conclusion) สรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจนและสั้นกระชับ
7. เอกสารอ้างอิง (References) อ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-text citation) โดยใช้ระบบนาม-ปี
(Author-Year) ตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 6 (6th edition) และเอกสาร
อ้างอิงทุกรายการที่ปรากฏในบทความต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) ด้วย
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บทความวิจัย

ให้นำ�เสนอผลการวิจัยที่ได้รับอย่างเป็นระบบ โดยบทความวิจัยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ชื่อเรื่อง (Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทงั้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวแต่ละภาษาไม่เกิน 1 หน้า หรือระหว่าง
150-200 คำ�
3. คำ�สำ�คัญ (Keywords) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำ�นวน 3-5 คำ�
4. บทนำ�  (Introduction) ระบุถึงความสำ�คัญของปัญหาที่ศึกษา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและประโยชน์โดย
รวมที่จะเกิดขึ้นจากผลวิจัย
5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objective) ระบุวัตถุประสงค์ในการทำ�วิจัยให้ชัดเจนและสะท้อนถึงภาพรวม
ทั้งหมดของงานวิจัย
6. วิธีดำ�เนินการวิจัย (Methodology) ระบุวิธีวิจัยที่ครอบคลุมถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
7. ผลการวิจยั (Results) ระบุผลการวิจยั ทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลซึง่ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
8. อภิปรายผล (Discussion) นำ�เสนอผลการวิจัยโดยอ้างโยงถึงทฤษฎีต่างๆ เพื่อมาสนับสนุนหรือเห็นแย้งที่
สมเหตุสมผล
9. สรุปผล (Conclusion) สรุปประเด็นหลักๆ ของผลการวิจัย
10. ข้อเสนอแนะ (Recommendations) เสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเสนอแนะ
เพื่อการทำ�วิจัยในครั้งต่อไป
11. การอ้างอิง (References) ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological Association)
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (6th edition)

การเขียนเอกสารอ้างอิง

1. การอ้างอิงเอกสารในเนือ้ หา (In-text citation) ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้ สำ�หรับผูเ้ ขียนทัง้ ทีเ่ ป็นชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ โดยระบุเฉพาะนามสกุลแล้วตามด้วยปีที่เผยแพร่เอกสาร และ/หรือเลขหน้า เช่น Nuemaihom (2014)
หรือ (Nuemaihom, 2014: 23)
2. การเรียงลำ�ดับเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) ให้เรียงตามลำ�ดับอักษรของชื่อผู้เขียน โดยไม่ต้อง
มีตวั เลขกำ�กับ ให้เริม่ ด้วยรายชือ่ เอกสารภาษาไทยก่อน และต่อด้วยรายชือ่ เอกสารภาษาต่างประเทศ และชือ่ ผูเ้ ขียนให้อา้ ง
นามสกุลก่อนโดยเขียนตามรูปแบบเดียวกันกับการอ้างอิงเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ
3. ในกรณีทอี่ า้ งอิงเอกสารทีเ่ ป็นภาษาไทย ให้แปลเอกสารอ้างอิงนัน้ เป็นภาษาอังกฤษเพิม่ เติมและนำ�ไปต่อท้าย
รายการอ้างอิงข้างต้นภายใต้หัวข้อ Translated Thai References และให้วงเล็บคำ�ว่า [in Thai] ไว้ท้ายเอกสารอ้างอิง
ด้วย และชื่อผู้เขียนให้อ้างนามสกุลก่อนโดยเขียนตามรูปแบบเดียวกันกับการอ้างอิงเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างเช่น

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

Translated Thai Reference

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

ให้ใช้ระบบการเขียนเอกสารอ้างอิงนี้ตั้งแต่ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561 เป็นต้นไป
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Manuscript Preparation Guidelines for the Submission of Academic
and Research Articles in ROMMAYASAN
1. The full article should be submitted in the Word File as an electronic file using Microsoft
Office Word 2007 or 2010 via the website: http://rommayasan.bru.ac.th or to the Faculty of Humanities
and Social Sciences, Buriram Rajabhat University, Muang District, Buriram Province 31000 Tel./Fax 044612858.
2. The article must be relevant to Humanities and Social Sciences of the following areas:
Language, Literature, Ethics, Library and Information Science, Music, Dancing Art, Law, Social Development,
Education, Social Studies, Politics and Governance, Culture and Tradition, History, and Fine Arts.
3. The article must be typed on A4 paper to include figures, tables, references and appendix
(if any) and should be between 10-15 pages in length.
4. Font
		 4.1 Angsana New with font size 16 is required. The article must be typed in two columns
and single spacing. However, it is noted that both Thai and English abstracts as well as the references
must be typed in one column.
		 4.2 Both Thai and English article titles should be in bold face, font size 18 with initial caps
of the content words, and be centered.
		 4.3 The author’s name (and the advisor’s name) is typed in bold using font size 14 and
centered on the page, and their names must be numbered in order.
		 4.4 Department(s)/program(s), faculty(s) and affiliation(s) must be set flush on the left
using font size 14 below the author’s name.
5. Either Thai or English article can be submitted. In the case of an English article, it must be
verified and signed by an English language expert before being sent to the editor.
6. The article submitted for publication in Rommayasan has not already been published
elsewhere or is not under consideration by peer reviewers for publication in other journals.
7. The article must contain both Thai and English abstracts with no more than 1 page of A4,
or between 150-200 words. Only English abstract is required for a foreign author.
8. The author must strictly comply with the reference system and the criteria for the publication
of academic or research articles set by the journal.
9. The article will be reviewed by at least two peer reviewers in the relevant fields. If one of
them does not agree to get it published, the article will be sent to the third peer reviewer for his/her
consideration. It is noted that the article published in the journal must be approved by at least two
peer reviewers.
10. The Editorial board is responsible for the final decision regarding acceptance or rejection
of the article published in the journal.
11. The author will be officially informed if his/her article is not accepted. However, the

344 รมยสาร

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

manuscript will not be sent back to him/her.
12. The author/authors (researcher/researchers) must write the personal information in both
Thai and English in the last part of the article below the references, providing a title (Mr. / Mrs. / Miss),
an academic position i.e. Assistant Professor / Associate Professor / Professor (if any), and a doctoral
degree i.e. Dr. (If any). A full address, including a postal code, a fax number, and an email address,
should also be provided. It is noted if the author is a master’s or doctoral student, his/her personal
information must be presented while his/her advisors’ individual information is not required.
For example:
Author

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

Components of Academic Articles

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

Components of Research Articles

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

* Writing References *

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

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

Translated Thai Reference

Nuemaihom, A. (2010). Speaking English in all situations (2nd ed.). Bangkok: Digital Media Learning and
Production Center. [in Thai]
Yothimas, D. (2015). A study and development of innovation on tourism English communication for tourism
personnel at Phnom Rung Sanctuary in Chaloemphrakiat district, Buriram province (Research
report). Buriram: Buriram Rajabhat University. [in Thai]
(For further information about the guidelines on writing references, please visit the
website: http://rommayasan.bru.ac.th)

This reference style will come into effect from Vol. 16 No.1 (January-April) 2018 onwards.
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แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่..........เดือน............................. พ.ศ. ..................
เรียน
เรื่อง

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

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)

หน่วยงาน

โทรศัพท์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
				
อีเมล : rommayasan@gmail.com เว็บไซต์: http://rommayasan.bru.ac.th

อีเมล
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		 6.2  นิสิต/นักศึกษา
			  ระดับปริญญาเอก
 ระดับปริญญาโท
หลักสูตร..................................................
สาขาวิชา.........................................................................คณะ.............................................................................
สถาบัน.................................................................................................................................................................
โปรดระบุชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
		 1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................
				
(ภาษาอังกฤษ)..............................................................................................................
		 ที่ทำ�งานปัจจุบัน........................................................................................................................................
		 2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................
			 (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................................
		
ที่ทำ�งานปัจจุบัน.......................................................................................................................................
7. ประเภทของบทความ
		  บทความวิจัย (Research article)  บทความวิชาการ (Academic article)
			  ภาษา
 วรรณกรรม  ชาติพันธุ์
บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์
			  ดนตรี
 นาฏศิลป์
 กฎหมาย
 การพัฒนาสังคม
			  การศึกษา  สังคมศึกษา  การเมืองการปกครอง  ศิลปกรรม
			  วัฒนธรรมและประเพณี
 ประวัติศาสตร์
 อื่นๆ (ระบุ).................................
8.
		
		
		
		

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

9. สิ่งที่แนบมาด้วย
		  ไฟล์บทความวิจัย
		  ไฟล์บทความวิชาการ

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

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

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

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

หลังจากการโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน (pay-in-slip) ไปที่โทรสารหมายเลข 044-612858
หรือ อีเมล rommayasan@gmail.com
ออกใบเสร็จในนาม
ชือ่ ............................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ ..........................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
อีเมล : rommayasan@gmail.com เว็บไซต์: http://rommayasan.bru.ac.th

352 รมยสาร

บรรณาธิการวารสารวิชาการ รมยสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์/โทรสาร 044-6128585 อีเมล rommayasan@gmail.com
ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่ http://rommayasan.bru.ac.th

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2560

