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 รมยสาร เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ มีกำาหนดการพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับคือ เดือนมกราคม–เมษายน เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 

และเดือนกันยายน–ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากงาน

วิชาการและงานวิจัยเกี่ยวกับภาษา วรรณกรรม ชาติพันธ์ุ บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ ดนตรี 
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บทบรรณาธิการ

 “การพัฒนาตนตามแนวพุทธศาสตร์ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนาและปัญญาภาวนา) เป็นการพัฒนาตนที่
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ข้อความตอนหนึ่งของบทความเรื่อง “การพัฒนาตนเพื่อความเปน็มนุษย์ที่สมบูรณต์ามแนวทางพทุธทาสภิกขุ” ซึ่งสะท้อน

ถึงความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลจึงได้นำารูปของ

ท่านพุทธทาสภิกขุขึ้นปกรมยสารฉบับนี้ด้วย นอกจากบทความดังกล่าวนี้แล้วก็ยังมีบทความดีๆ อีกจำานวน 34 บทความที่

ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในรมยสารฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่น้ี ซึ่งบทความเหล่านี้มีเนื้อหาท่ีครอบคลุม

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น ภาษา วัฒนธรรม การศึกษา และ กฎหมาย เป็นต้น

 กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ รมยสาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ของปีพุทธศักราช 2560 

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน และในวโรกาสปีใหม่ 2561 นี้ 

กองบรรณาธกิารและผูบ้รหิารวารสารวชิาการ รมยสาร ขออำานวยพรใหท้กุทา่นประสบความสขุ ความเจรญิและสมหวงัใน

สิ่งที่ปรารถนาจงทุกประการ

  พระไตรรัตน์อำานวยชัยให้พรท่าน

  ชั่วชีวันไร้ทุกข์โศกโรคทั้งหลาย 

  ปีใหม่นี้สมประสงค์สิ่งมากมาย

  สุขใจกายทั้งคืนวันทุกท่านเทอญ

   May three Jewels bless you

   Not only today but throughout your life

   May the New Year bring you success

   May you have happiness day and night.

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม

        บรรณาธิการ
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บทคัดย่อ
 การพัฒนาตนเป็นหน้าที่หลักของมนุษย์ทุกคน เพราะไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความสมบูรณ์แบบในทุกๆ เรื่อง 
การพฒันาตนยอ่มกอ่ใหเ้กดิความเจรญิงอกงามทัง้ในดา้นรา่งกายและด้านจติใจ บคุคลทีม่กีารพฒันาตนอยูต่ลอดเวลายอ่ม
ประสบความสำาเรจ็ในการดำาเนนิชวีติและอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ พทุธทาสภกิขเุปน็พทุธสาวกซึง่ไดร้บัการยอมรบัใน
เรือ่งของการพฒันาตนโดยใช้หลกัพทุธธรรมอยา่งแทจ้รงิ แนวคดิการพฒันาตนของทา่นจงึมุ่งเนน้ทีจ่ะใหม้นษุยไ์ดร้บัสิง่ทีด่ี
ที่สุดของความเป็นมนุษย์ ดังนั้น หลักการและวิธีการพัฒนาตนของท่านจึงครอบคลุม 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การพัฒนาคน
หรือพัฒนาชั้นนอก โดยการสังเกตหรือศึกษาตนเองด้านในก่อนที่จะไปศึกษาจากภายนอก เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ และ 2) 
การพฒันาจติ โดยอาศยัศลี สมาธ ิและปญัญาเปน็เครือ่งมอืในการพฒันา บคุคลผูพ้ฒันาตนตามแนวทางของพทุธทาสภกิขุ
ย่อมสามารถเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านพฤติกรรมและจิตใจ กล่าวคือ สะอาด สว่าง สงบ

คำาสำาคัญ: การพัฒนาตน มนุษย์ที่สมบูรณ์ พุทธทาสภิกขุ

Abstract
 Self-development was a main duty of all human beings because no one is born perfectly in 
every matter. Self-development can lead to growth of both body and mind. The person who always 
keeps developing oneself will succeed in living the life and happily live in a society. Buddhadhadasa 
Bhikkhu is a Buddhist follower who is accepted in self-development by truly adopting the principles of 
Buddhadhamma. His concept of self-development emphasizes on making human beings get the best 
thing of humanity, so his principles and methods of self-development cover 2 main points, that is, 1) 
personal development or external development by observing or studying inside oneself before studying 
from the outsiders such as parents, teachers and lecturers, and 2) mind development by mean of Sila 
(precept), Samathi (concentration), and Panya (wisdom) implementation. The person who develops 
oneself according to the way of Buddhadhadasa Bhikkhu can become a perfect human being both in 
behavior and mind aspects, that is to say, pure, bright, and peaceful. 

Keywords:	Self-development, Perfect human beings, Buddhadhasa Bhikkhu

การพัฒนาตนเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวทางพุทธทาสภิกขุ

Self-Development to Be Perfect Human Beings according to the Way 

of Buddhadasa Bhikkhu

สมเจตน์	ผิวทองงาม1

Somchat Phiutongngam

1คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Faculty of Education, Suratthani Rajabhat University
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บทนำา
 มนุษย์ย่อมปรารถนาความสมบูรณ์แบบหรือ
ความดีพร้อมในทุกๆ ด้าน อาทิด้านร่างกายและจิตใจ 
เป็นต้น และการที่จะประสบกับภาวะสมบูรณ์ดังกล่าวได้
นั้นต้องอาศัยการฝึกฝนพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในเรื่อง
ของการพฒันาตน พระพทุธศาสนาไดร้บัการยอมรบัวา่ เปน็
ศาสนาของการฝกึฝนพฒันาตนเพือ่บรรลถุงึศกัยภาพสงูสดุ
ของมนุษย์อย่างแท้จริง บุคคลผู้ฝึกฝนพัฒนาตนตามแนว
พุทธศาสตร์ย่อมสามารถเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์แบบทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ มีลักษณะของความงดงามในเบื้องต้น 
งดงามในท่ามกลาง และงดงามในเบื้องปลาย แม้ว่านัก
จิตวิทยาต่างๆ ที่มีชื่อเสียงชาวตะวันตกจะกล่าวถึงเรื่อง
การพฒันาตนไวอ้ยา่งครอบคลมุไมว่า่จะเปน็แนวคดิพืน้ฐาน
ของการพัฒนาตน หลักการพัฒนาตน ข้ันตอนการพัฒนา
ตน เทคนิคและวิธีการในการพัฒนาตนไว้อย่างสมบูรณ์
และกว้างขวาง แต่ปัญหาของมนุษย์ในโลกน้ีไม่ว่าจะเป็น
ปญัหาดา้นจิตใจทีผ่ดิปกตแิละพฤตกิรรมทีไ่ม่นา่พงึประสงค์
ก็ดูเหมือนจะมีแนวโน้มท่ีเพิ่มขึ้นๆ ทำาให้ส่งผลกระทบต่อ
ความสงบสขุของผูค้นในสงัคมในภาพรวม ซึง่อาจเปน็เพราะ
กระบวนการพฒันาตนตามแนวคิดของนกัจติวิทยาตะวนัตก
นั้นไม่สามารถแก้ไขและพัฒนาสาเหตุของพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาซึ่งอยู่ในระดับจิตใต้สำานึกได้อย่างแท้จริง สามารถ
พัฒนาเพียงแค่ระดับจิตสำานึกของมนุษย์เท่านั้น หรือไม่
ก็อาจเป็นเพราะแนวคิดเรื่องมนุษย์ของนักจิตวิทยากลุ่ม
ต่างๆ เช่น กลุ่มมนุษยนิยมได้แต่เพียงเสนอแนวคิดในการ
มองมนุษย์ด้านบวก ในฐานะที่มีศักยภาพเท่านั้นแต่ไม่ได้มี
กระบวนการพัฒนามนุษย์ด้านใน (จิตใจ) อย่างเป็นระบบ
ที่ชัดเจน  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาตนตามแนวพุทธ
ศาสตร์ (กายภาวนา ศีลภาวนา จิตภาวนาและปัญญา
ภาวนา) เป็นการพัฒนาตนที่ยั่งยืนเพราะประกอบด้วย
หลักการ กระบวนการ และวิธีการท่ีสำาคัญกล่าวคือ หลัก
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิและปัญญา) ซึ่งสามารถพัฒนามนุษย์
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบท้ังด้านจิตใจและพฤติกรรม มี
ความสุขอยู่ในปัจจุบัน สามารถพ้นไปจากความยึดม่ันถือ
มั่นในตัวตนซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์นอกจากน้ี การ
พัฒนาตนตามแนวพุทธศาสตร์ยังสามารถพัฒนามนุษย์ไป
สู่วัฒนะสูงสุดของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงกล่าวคือ ความ
เป็นอริยบุคคลได้ในที่สุดอีกด้วย

 พทุธทาสภกิขเุปน็พทุธสาวกในพระพทุธศาสนา 
ดำารงตนในฐานะทาสผู้รับใช้พระพุทธเจ้าและได้พัฒนาตัว
เองตามวิถีพุทธธรรม ดำาเนินรอยตามพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้ 
ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน อันประจักษ์ชัดแก่สายตาชาวโลก ท่าน
ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านการปาฐกถาธรรม การเทศน์และ
งานเขยีนในทางพระพทุธศาสนามากมาย ผลงานตา่งๆ ของ
ท่านได้มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ในการที่นำาไปใช้
สำาหรับการพัฒนาตนไปสู่ความเจริญงอกงามท้ังด้านส่วน
ตัวและสังคม ก่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
ดา้นบุคลกิภาพ พฤติกรรมและจติใจทีพึ่งประสงคท์ำาให้ชวีติ
ของบุคคลบางคนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไปทีเดียว
ดังท่ีวิโรจน์ ศิริอัฐ กล่าวไว้ในคำานำาของหนังสือคู่มือมนุษย์
ว่า “ท่านพุทธทาสทำาให้ข้าพเจ้าพ้นจากความเป็นสัตว์
เดยีรจัฉาน พน้จากการทำาลายชีวติตนเอง ตลอดจนพน้ทกุข์
จากทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าและทุกชีวิตไม่พึงปรารถนา ท่านทำาให้
ขา้พเจา้พบแนวทางชวีติทีถ่กูตอ้ง กลา่วคอื มุง่ไปสูค่วามเปน็
มนุษย์โดยสมบูรณ์” (พุทธทาสภิกขุ, 2547 : คำานำา)

การพัฒนาตนของมนุษย์
 การพฒันาตนนัน้ หมายถงึ การพฒันาคณุสมบตัิ
ที่มีอยู่ในบุคคลทั้งทางร่างกายและจิตใจ ผู้ที่พัฒนาตนแล้ว 
ย่อมได้รับการเคารพนับถือ ยกย่องเชิดชู ซึ่งตรงกับหลัก
ธรรมตอนหนึง่ของพทุธศาสนาทีว่า่ “ทนโฺต เสฏโฺฐ มนสุเฺสสุ 
แปลวา่ มนษุยท์ีฝึ่กตนดแีล้ว ยอ่มเปน็ผู้ประเสรฐิสุด” (สงวน 
สุทธิเลิศอรุณ, 2543 : 145) การพัฒนาตนเป็นหน้าที่หลัก
ของมนุษย์ การบรรลุความสำาเร็จในการพัฒนาตนได้ ย่อม
ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ รวมท้ังการจัดหรือ
ควบคมุตนเองได้อยา่งมีประสทิธภิาพ บคุคลทีม่คีวามเช่ือใน
ตนเองวา่มคีวามสามารถในการควบคมุตนเองไดโ้ดยดำาเนนิ
ชีวิตไปตามเป้าประสงค์หรืออุดมการณ์ของตนได้ ย่อมพบ
กบัความเจรญิงอกงามได้ไมย่าก (เรยีม ศรทีอง, 2542 : 144)
 มนุษย์นั้นได้ชื่อว่า เป็นสัตว์ประเสริฐ เนื่องจาก
มนุษย์น้ันสามารถฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อยู่
ตลอดเวลาซึ่งต่างจากสัตว์เดรัจฉานที่ไม่สามารถพัฒนา
ตนเองไดเ้พราะมเีพยีงแคส่ญัชาตญาณ ประเวศ วะส ี(2549 
: 164) กล่าวว่า มนุษย์มีศักยภาพสูงมาก มีเซลส์สมองอยู่
แสนลา้นตวั ดังนัน้ มนษุยจ์งึมศีกัยภาพในการเรยีนรูส้งูมาก 
ให้บรรลุอะไรก็ได้ ให้บรรลุความจริง บรรลุความงาม บรรลุ
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ความด ีคอืเกดิมติรภาพตอ่สรรพสิง่ มมีติรภาพอนัไพศาลตอ่
เพื่อนมนุษย์ต่อธรรมชาติ เราเรียนรู้ท่ีจะเจออิสรภาพหรือ
ความสุขได้ทั้งสิ้น ด้วยสมองที่เรามี 
 เมื่อมนุษย์มีศักยภาพอยู่ในตัวเองเช่นน้ีจึงมี
ความจำาเป็นอย่างย่ิงจะต้องมีการพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลา
โดยอาศัยหลักการและวิธีการพัฒนาตนตามแนวคิดของ
นักจิตวิทยาต่างๆ ซึ่งจะทำาให้เกิดคุณค่าและประโยชน์
สูงสุดในการดำารงชีวิตของตนเองในแง่ท่ีสัมพันธ์เก่ียวข้อง
กับเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา หรือเรื่องการ
ประกอบอาชีพ เพื่อที่จะได้เป็นทรัพยากรที่ดีของสังคม
และประเทศชาติต่อไป กล่าวคือ เป็นบุคคลสามารถ
ควบคุมตนเองได้ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้ สามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ทั้งของตนเองและสังคมได้ ปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข เป็นที่พึ่งของบุคคล
อื่นๆ นอกจากนี้ มนุษย์ที่มีการพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลาทั้ง
ในด้านจิตใจและด้านพฤติกรรมย่อมสามารถบรรลุถึงการ
มตีวัตนสมบรูณแ์บบในฐานะทีเ่ปน็มนษุยซ์ึง่ไดร้บัยกยอ่งวา่ 
“เป็นสัตว์ประเสริฐ" เป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาซึ่งจะ
ส่งผลให้สังคมกลายเป็นสังคมที่มีคุณภาพ
 อีกประการหนึ่ง ตามทฤษฎีความต้องการ 5 ขั้น 
ซึง่ประกอบดว้ย ความตอ้งการทางสรรีวทิยา ความตอ้งการ
ความมั่นคงปลอดภัย ความต้องการเป็นเจ้าของกับความ
ต้องการที่จะได้รับรักและรักผู้อื่น ความต้องการมีศักดิ์ศรี
จากตนเองและผู้อื่น และความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ 
(ศรีเรือน แก้วกังวาน, 2551 : 120-121) ของอับราฮัม 
มาสโลว์ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาท่ีมีชื่อเสียงน้ัน ธรรมชาติของ
มนุษย์นั้นย่อมต้องการท่ีได้รับสิ่งท่ีดีท่ีสุดตามศักยภาพของ
ตนซึ่งการที่จะบรรลุถึงสิ่งการดำารงชีวิตไปสู่ความเจริญ
งอกงามยิ่งๆ ขึ้นไปของมนุษย์ ทำาให้มนุษย์เต็มเปี่ยมของ
ความเป็นมนุษย์ เป็นบุคคลผู้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญาสมบูรณ์ ซ่ึงการพัฒนาเพื่อ
ให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าวน้ีสามารถทำาได้โดยใช้หลักการ
ทางพระพุทธศาสนา หลักการพัฒนาตนในทางพระพุทธ
ศาสนามุ่งเน้นการพัฒนาที่จิตใจของมนุษย์เป็นหลัก อีกทั้ง
แนวคิดเรื่องจิตของมนุษย์ที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนานั้น
ก็ลึกซึ้งและพิสดารกว่าแนวคิดเรื่องจิตของนักปรัชญาและ
นักจิตวิทยาชาวตะวันตกทำาให้มีวิธีการสำาหรับใช้ในการ
พฒันาจตินัน้เปน็ไปอยา่งครอบคลมุและกวา้งขวาง สามารถ

พฒันาทัง้จติสำานกึและจติไรส้ำานกึรวมทัง้พฤตกิรรมไดอ้ยา่ง
เปน็ระบบตามหลกัไตรสกิขาอนัสง่ผลใหม้นษุยส์ามารถเปน็
มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบได้ตามศักยภาพของตนเองตามความ
ต้องการ มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดังที่เรียม ศรี
ทอง (2542 : 154) กล่าวว่า “การพัฒนาตนตามแนวพุทธ
ศาสตร์นั้นเป็นไปเพื่อมุ่งให้รู้เท่าทันและเข้าใจอนัตตา มอง
เห็นความเป็นจริง จะได้คลายความยึดมั่นในตัวตนลง เมื่อ
ไมม่กีารยดึมัน่ในตวัตนกไ็มถ่กูกระทบกระทัง่ เพราะไมม่ตีวั
ตนทีค่อยรบักระทบ ความทกุขก์ล็ดลง มปีญัญาอยา่งรูแ้จม่
แจ้งขึ้น”

พุทธทาสภิกขุกับการพัฒนาตน

 
ภาพที่	1

 พุทธทาสภิกขุเป็นแบบอย่างแห่งการพัฒนาตน
ในฐานะเปน็มนษุยโ์ลกและเปน็พระภกิษ ุทา่นฝกึฝนพฒันา
ตนเป็นไปตามแนวธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ดัง
จะเห็นได้จากอัตลักษณ์ในการดำาเนินชีวิตของท่านในเรื่อง
ของการมชีีวติทางวตัถทุีเ่รยีบงา่ยแตมี่การพฒันาสตปิญัญา
และจิตใจให้สูงส่ง การพัฒนาตนของท่านเป็นที่รับรู้และ
ประจักษ์ชัดแก่บุคคลทั่วไปดังจะเห็นได้จากหนังสืออนุทิน
ปฏิบัติ หรือบันทึกรายวันขณะฝึกฝนตนอย่างเข้มข้นในวัย
หนุม่ของทา่นซึง่ประเวศ วะส ี(2549 : 165) กลา่วว่า “ทา่น
จะถือเอาทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ เรียนรู้จากทุกอย่างที่อยู่
รอบตัวท่าน เรียนรู้จากไก่ จากปลา จากกบ จากนก จาก
ความเจ็บไข้ ทุกอย่าง ท่านเรียกทุกอย่างว่าเป็นการเรียนรู้ 
เพราะฉะนั้น เราเรียนรู้ทุกวัน ให้เราเป็นคนฉลาดขึ้นและ
เป็นคนดีข้ึน ท่านเป็นตัวอย่างของบุคคลท่ีเรียนรู้อยู่ตลอด
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เวลา”เช่นเดียวกัน พระภาวนาโพธิคุณ (โพธ์ิ โพธิสาโร) 
(2549 : 32) กล่าวว่า ท่านเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตน
หลายเรื่อง  เช่น ในการทำางาน ท่านทำางานจนกระทั่งวาระ
สุดท้าย ไม่เคยหยุด ทำาวันละหลายชั่วโมง ท่านทำางานทั้ง
วัน ทำาด้วยจิตว่าง ท่านเน้นเรื่องการทำาจิตให้ว่าง ไม่ใช่ว่า
เรา-ของเรา กู-ของกู ทำาอย่างนี้จะไม่เหนื่อย หรือแม้แต่ใน
ด้านวัตรปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน ท่านประพฤติดังเช่น “อยู่
อย่างตำ่า ทำาอย่างสูง” ท่านมุ่งเน้นในการปฏิบัติ ไม่ใช่ปริยัติ
อยา่งเดยีว ทา่นสอนวธิกีรรมฐานโดยใชอ้านาปานสตภิาวนา
เป็นหลักเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจให้เป็นสมาธิ ฯลฯ
 แนวทางในการฝึกฝนพัฒนาตนของพุทธทาส
ภิกขุเริ่มจากภายหลังกลับจากกรุงเทพ ฯ มาจำาพรรษาอยู่
ที่บ้านเกิดท่านไปอยู่ในวัดตระพังจิกซ่ึงเป็นวัดร้างกลางป่า 
เกบ็ตวัเพื่อศกึษาคน้คว้าพระไตรปิฏก และฝกึฝนพัฒนาจิต
ภาวนาทา่มกลางธรรมชาตติามแบบสมยัพทุธกาล ซึง่กอ่ให้
เกดิผลดีในการพัฒนาตนตามหลกัการทีส่ำาคญัของพระพุทธ
ศาสนา(ปริยัติ ปฏิบัติและปฏิเวธ) ในประเด็นนี้ พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2556 : 189) กล่าวถึงหลักการ
พฒันาตนสำาหรับพระสงฆต์ามแบบพทุธวธิทีีม่มีากวา่ 2,500 

กวา่ปไีวว้า่ ในการพฒันาตนของพระภิกษนุัน้ ทา่นสนบัสนนุ
ให้พระไปอยู่ป่า เอาธรรมชาติแวดล้อมเป็นปัจจัยเกื้อกูลใน
การพัฒนาตนของมนุษย์ มีส่วนอยู่ในระบบการพัฒนาตน
ของมนุษย์ ซึ่งมันมีความสำาคัญและมีคุณค่าอย่างสูง
 ผลจากการพัฒนาตนตามแบบพุทธสาวกท่ีดี
ของท่านซึ่งเป็นไปอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ พยายามศึกษา
ค้นคว้าพระไตรปิฎกควบคู่กับการปฏิบัติธรรมตามหลัก
ของศีล สมาธิ และปัญญา ทำาให้ท่านประสบกับภาวะของ
จิตที่เป็นสุข สะอาด สว่างและสงบซึ่งเป็นผลมาจากการ
พัฒนากายการพัฒนาศีล การพัฒนาจิตและการพัฒนา
ทางปัญญาซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาตนในทางพระพุทธ
ศาสนาพร้อมทั้งเกิดความแตกฉานรู้แจ้งในพระไตรปิฎก
ซึ่งถือเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่องานเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาของท่านต่อมาภายหลัง ทำาให้การเผยแผ่พระพุทธ
ศาสนาประสบความสำาเร็จอย่างกว้างขวาง บุคคลที่ได้รับ
การอบรมส่ังสอนจากท่านล้วนมีพฤติกรรมท่ีดีงาม มีจิตใจ
เปน็สขุ สงบเยอืกเยน็เปน็ทีต่อ้งการและปรารถนาของสงัคม
แนวคิด	 หลักการและวิธีการพัฒนาตนไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ตามแนวทางของพุทธทาสภิกขุ

    เป็นมนุษย์เป็นได้ เพราะใจสูง  เหมือนหนึ่งยูงมีดี ที่แววขน
   ถ้าใจตำ่าเป็นได้แต่เพียงคน  ย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา
    ใจสะอาดใจสว่าง ใจสงบ  ถ้ามีครบ ควรเรียกว่ามนุสสา
  เพราะทำาถูกพูดถูกทุกเวลา  เปรมปรีดาคืนวัน ศุขสันติ์จริง
    ใจสกปรกมืดมัวและร้อนเร่า  ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิง
  เพราะพูดผิดทำาผิดจิตประวิง  แต่ในสิ่งนำาตัวกลัวอบาย
    คิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตก  จงรีบยก ใจตนรีบขวนขวาย
  ให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตาย   ก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอย ฯ 

 จากคำากลอนข้างต้นจะเห็นได้ว่า การมีจิตใจสูงจะส่งผลให้คนเรามีความสุข ปราศจากความทุกข์ เพราะจิตใจ
เราอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง ซึ่งต้องอาศัยฝึกฝน 
บ่มเพาะ และพัฒนาตนอยู่ตลอดเวลาเพื่อนำาไปสู่การเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ 
           แนวคิดเรื่องมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น เมื่อพิจารณาและ
ประมวลคำาสอนของท่านพุทธทาสภิกขุท่ีปรากฏจะพบว่า 

ท่านเดินตามรอยองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนการตรัสรู้เมื่อ 
2 พันกว่าปีที่ผ่านมา เพราะท่านเป็นทาสพระพุทธเจ้าโดย
แท้ ซึ่งยึดถือบรมธรรมเป็นหลัก ดังที่ท่านสรุปว่า “มนุษย์
เราใจสูง สูงอยูเ่หนอืปญัหา เหนอืความทกุข ์ถา้จติใจตำา่กจ็ม
ลงไปในกเิลส จมลงไปในความทกุข ์ถา้จติใจสูง มนัอยูเ่หนอื

 พุทธทาสภิกขุ (2545 : 143) มุ่งหวังจะให้มนุษย์
ทกุคนไดรั้บสิง่ทีด่ทีีส่ดุของความเปน็มนุษย ์ปรารถนาจะให้

มนษุยเ์ป็นมนษุยท์ีแ่ทจ้รงิและสมบรูณแ์บบดงัคำากลอนทีว่า่
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กิเลส เหนือปัญหามันไม่มีทุกข์ นี่เรียกว่ามนุษย์ ธรรมดาใจ
มันตำ่า มันเป็นเพียงคนธรรมดา ถ้าเป็นมนุษย์มีก็สูงกว่าคน 
เพราะว่าจิตใจมันสูง ถ้าเรามีจิตใจสูง กิเลสและความทุกข์
ก็ท่วมทับครอบงำาไม่ได้ เราก็ไม่มีกิเลส และไม่มีความทุกข์ 
ทั้งหมดนี้ก็ทำาให้เราได้เป็นมนุษย์ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็น
มนุษย์ และได้พบพระพุทธศาสนา คือ วิธีที่จะทำาให้เป็น
มนุษย์นั่นเอง ขอให้มีจิตใจอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์
ทัง้ปวงนัน้ คอืพทุธศาสนา จะเปน็พระพทุธศาสนา 84,000 
ธรรมขันธ์ มากมายเท่าไรก็ตามก็อยู่ตรงนี้ ก็จะยกจิตใจขึ้น
มาเสียจากความทุกข์ กิเลสและความทุกข์ให้เป็นมนุษย์จน
ได้ พุทธศาสนาจึงคือวิชชาสร้างความเป็นมนุษย์ให้ถูกต้อง
สมบูรณ์” (พุทธทาสภิกขุ, 2553: 71) ในประเด็นเดียวกัน 
พุทธทาสภิกขุ (2546 : 292-296) ได้กล่าวถึงศีลของมนุษย์
ในฐานะทีพ่ทุธบรษัิทควรประพฤตปิฎบิตัเิพือ่ความสมบรูณ์
ของมนุษย์ตามหลักหกดี ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่า ในหลักข้อที่ 
6 นั้น คือ เป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ การ
ดำาเนินชีวิต ประพฤติ ปฏิบัติทั้งกาย วาจา ใจที่ถูกต้องทุก
วัย ทุกขั้นตอนแห่งความเจริญเติบโต มีความสงบสุข เต็ม
ไปด้วยความถูกต้อง เป็นบุคคลที่ปราศจากความทุกข์ 
ปราศจากความชั่ว ปราศจากปัญหา มีชีวิตเกลี้ยง มีความ
สะอาด สว่าง สงบ เป็นความสุขที่แท้จริง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ทา่นไดเ้นน้การศกึษาหรือสกิขาตามหลกัพระพทุธศาสนา 
กลา่วคอื การเหน็ซึง่ตนเองและเหน็โดยตนเองและเหน็เพือ่
ตนเอง การเห็นทั้งหมดนี้เพื่อให้มีสัมมาทิฎฐิอย่างครบถ้วน
เกิดขึ้น สัมมาทิฎฐิก็มีความหมายจำากัดอยู่แล้วว่าเพื่อดับ
ทุกข์ (พุทธทาสภิกขุ, 2536 : 5)  การศึกษาตามแนวคิดดัง
กล่าวนี้เพ่ือมนุษย์จะมีโอกาสได้ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษย์ควรจะ
ได้ โดยการทำาลายเสียซึ่งสัญชาตญาณอย่างสัตว์แล้วมีการ
ประพฤติกระทำาอยา่งมนษุยท์ีม่ใีจสงูโดยสมบรูณ ์ไมใ่ช่เพยีง
เพื่อการรอดอยู่ได้(พุทธทาสภิกขุ, 2515 : 103)
 พทุธทาสภกิขุเข้าใจแก่นความเปน็มนษุยท์ัง้ทาง
โลกและทางธรรม ท่านจึงมุ่งทำาหน้าท่ีในการช่วยเหลือให้
มนษุยเ์กดิการพัฒนาตนตามหลกัพระพทุธศาสนา โดยท่าน
ได้เป็นผู้ริเริ่มที่จะทำาความเข้าใจในหลักพุทธธรรมในระดับ
ที่สามารถนำามาใช้ปฎิบัติได้จริง ท่านพยายามใช้หลักศาสน
ธรรมมาเป็นทั้งเครื่องมือ แนวทาง วิธีการและเป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทั้ง

ดา้นรา่งกายและจิตใจตามหลกัของปรยิตั ิปฏบิตัแิละปฏิเวธ 
พระไพศาล วิสาโล (2549 : 52) กล่าวยกย่องท่านว่า “ท่าน
อาจารย์พุทธทาสเป็นคนสำาคัญมากในการร้ือฟื้นแก่นพุทธ
ธรรมให้กลับมามีความหมาย และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ของคนในปัจจุบัน ท่านทำาให้นิพพานไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีก
ต่อไป เพราะว่านิพพานมีหลายระดับ นอกจากนี้ ท่านยัง
นำาโลกุตรธรรมมาเช่ือมโยงกับมิติด้านต่างๆ ของชีวิตและ
สังคม เช่น การพัฒนา การศึกษา เรียกว่า กลมกลืนไปหมด
ทั้งเรื่องชีวิตและสังคม”
 ตามแนวคดิของพทุธทาสภิกข ุ(2549 : 12) คำาวา่ 
การพัฒนาหมายถงึ การใหเ้กิดความเจรญิทีถู่กตอ้ง สามารถ
แยกออกเปน็ 2 ชัน้ คอืพดูภาษาคนกบัพดูภาษาธรรม ถา้พดู
ภาษาคน ก็คือ พัฒนาชีวิตหรือพัฒนาคนซึ่งเป็นการพัฒนา
ชั้นนอก ถ้าภาษาธรรม ก็คือพัฒนาจิต พัฒนาวิญญาณ
 ชั้นแรก	การพัฒนาคนหรือพัฒนาชั้นนอก เรียก
รวมๆ ไปว่า การพัฒนาชีวิตมีปริทัศน์ที่จะต้องมองดู ให้
เห็นโดยทั่วๆ ไปว่ามันมีอยู่อย่างไร ที่ตัวเรานั่นแหละ โดย
การสนใจและสังเกตว่าเรานี้ต้ังแต่เกิดมามีการพัฒนากัน
อย่างไรบ้าง มองให้เห็นเป็นต้นทุนสำาหรับที่จะมองส่ิงที่
มากไปกว่าน้ันอีกชั้นหนึ่ง การพัฒนาชีวิตพัฒนาคนในชั้น
นี้ เป็นการพัฒนาชนิดที่เป็นไปตามธรรมชาติแวดล้อม และ
บังคับให้เป็นไป แล้วก็เป็นไปในลักษณะธรรมชาติ ผลก็คือ
มันค่อยๆ รู้ไปเอง เหมือนเราเกิดมาเป็นเด็กๆ แล้วโตขึ้นมา
โดยทีไ่มไ่ดเ้ลา่เรยีนหรอืไดพ้ดูจาอะไรกบัใครนกั มนักค็อ่ยๆ 
รู้อะไรมากขึ้นๆ จากธรรมชาติที่มาแวดล้อมมากระทบ เช่น 
จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าร้อนหรือเย็น อ่อนหรือแข็ง เจ็บปวด
หรือไม่เจ็บปวด แล้วมันก็จะรู้จักดิ้นรนต่อสู้ ซึ่งความรู้ชนิด
นี้มากเหลือเกิน แต่คนไม่สนใจเพราะมันไม่จำาเป็นจะต้อง
สนใจ เขาก็เป็นคนโง่ตลอดมา เราจึงไม่รู้การพัฒนาชนิดนี้
ที่มันเป็นไปตามธรรมชาติ อันดับต่อมาก็มาถึงขั้นที่พัฒนา
ด้วยการเล่าเรียน ไม่ว่าจะเรียนในโรงเรียน เรียนจากการ
สังเกตเอาเอง ซึ่งการศึกษาที่แท้จริงคือสังเกตเห็นเอง รู้จัก
ป้องกันแก้ไขเอง ดีกว่าการศึกษาที่ถ่ายทอดจากบุคคลอื่น
ชนิดที่ไม่มีการสังเกตเอาเอง เพราะมนุษย์เรานั้นมีพื้นเพ
จิตใจที่ชอบสังเกต ถ้ามีการสังเกตมาก ก็ยิ่งฉลาดมาก ยิ่ง
พัฒนามาก นอกจากนี้ยังมีการเรียนจากบิดามารดา เรียน
จากผู้อื่นตามที่จะเรียนได้ตามธรรมชาติของมนุษย์ก็ทำาให้
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เกิดการพัฒนาได้ และการเรียนท่ีสำาคัญอีกประการหน่ึง
ซึ่งเป็นการมองอย่างละเอียดหรือรอบด้าน (ปริทัศน์) ก็คือ 
การเรียนจากปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อเวลาคับขันไม่มีใครช่วยก็
สามารถแกไ้ขปญัหาเฉพาะดว้ยปฏภิาณไหวพรบิของตนเอง
ได้ ถือได้ว่า มีจิตที่พัฒนาแล้วแล้วมาก จะค่อยๆ ฉลาดขึ้น 
จนกระทั่งสามารถแก้ปัญหายาก ปัญหาใหญ่ ปัญหาลึกได้
หมด คนที่มีชีวิตยืนยาวนาน ได้ผ่านสถานการณ์มากๆ เขา
ก็เป็นผู้มีสติปัญญามาก น่ีเป็นการศึกษาท่ีเป็นการพัฒนา
จากภายนอก ดังนั้น การพัฒนาตนหรือพัฒนาชีวิตชั้นนอก
ดงัทีก่ลา่วมาควรเปน็หนา้ทีท่ีม่นษุยท์กุคนจะตอ้งทำาใหค้รบ
ทกุขัน้ตอนโดยความพากเพยีรพยายามของตนเอง หรอืโดย
ความพากเพยีรของบดิามารดา ครอูาจารย ์ฯลฯ (พทุธทาส
ภกิข,ุ 2549 : 13-18) ความเพยีรพยายามทัง้ของตนเองและ
ทัง้ของบคุคลอืน่ ถือวา่ เปน็ปจัจยัทีส่ำาคญัตอ่การพฒันาตน
ของมนษุยอ์ยา่งแทจ้ริง ทำาให้มนษุยเ์กดิความเจรญิกา้วหนา้
ในการพัฒนาตนในด้านต่างๆ
 จะเห็นได้ว่า การพัฒนาตนในข้ันน้ี พุทธทาส
ภกิขเุนน้การพฒันาโดยจากศกึษาตนเองกอ่นดว้ยการหมัน่
สงัเกตตนเองซึง่ถอืวา่เปน็การศกึษาภายในหรอืดา้นในของ
ตนเองหลงัจากนัน้จงึศึกษาจากภายนอกไมว่า่จะเปน็ศกึษา
เรยีนรูจ้ากโรงเรยีนหรอืจากบดิามารดา เปน็ตน้ อนัจะทำาให้
เกดิการพฒันาในเรือ่งของการมองเหน็แบบรอบดา้นหรอืที่
เรยีกวา่ ปรทิศัน ์เมือ่เวลาเจอกบัปญัหาใดๆ กส็ามารถแกไ้ข
ได้หมด
 ชั้นที่สอง การพัฒนาจิต พัฒนาระบบวิญญาณ 
เป็นการพัฒนาลงไปที่จิต เฉพาะจิต หรือเฉพาะระบบจิต 
ระบบวิญญาณ ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและลึกซึ้ง ความ
สำาเรจ็ของการพฒันาชวีติหรอืพฒันาตนนัน้อยูต่รงทีพ่ฒันา
จิต จิตเป็นใจกลางของชีวิต ยิ่งจิตมีการพัฒนา จิตจะเจริญ 
จิตจะฉลาด โดยเฉพาะในเวลาหรือสถานการณ์ที่จิตเผชิญ
กับสิ่งที่มาในรูปของความทุกข์ยากลำาบาก จิตมันก็ฉลาด
ขึ้นในการได้ต่อสู้ เรียกได้ว่า ความทุกข์ยากลำาบาก หรือ
อปุสรรคมาทำาใหเ้รามจิีตเขม้แขง็ ทำาใหเ้ราฉลาดขึน้ มาดว้ย
สิ่งที่เรียกว่ามารหรืออุปสรรค เรียกว่าเอาอุปสรรคมาเป็น
บทเรียนให้ศึกษา ให้พัฒนา หรือเอาความทุกข์เป็นเพื่อน
ในการพัฒนา ให้ถือว่าสิ่งท่ีมากระทบน้ันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ดหีรอืเรือ่งรา้ยกค็อืสิง่ทีม่าสอนเราใหเ้กดิการพฒันาจติและ

ทีส่ำาคญัในการพฒันาจิตนัน้ ตอ้งพฒันาจิตทีน่ี,่ เดีย๋วนี ้ดว้ย
ระบบปฏิบตัทิีพ่ระพทุธเจา้ไดต้รสัไว้ดแีล้ว เปน็ระบบสำาหรบั
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดพัฒนาแก่จิต ปฏิบัติกันเดี่ยวนี้ พัฒนากัน
ได้ท่ีนี่และเด๋ียวนี้ เรียกว่าสันทิฎฺฐิโก ซึ่งระบบพัฒนาจิต
ตามนัยนี้ก็คือการทำาสมาธิในขั้นที่เป็นปฐมฌาน ทุติยฌาน 
ตติยฌาน และจตุตถฌาน แม้การทำาสมาธิในขั้นนี้จะไม่ใช่
ระดับที่ดีที่สุดหรือเป็นประโยชน์ที่สุดเพราะไม่สามารถดับ
ทุกข์ถึงที่สุด แต่ก็เป็นพื้นฐานของส่ิงที่ดีที่สุด เพราะให้ผล
กันที่นี่และเดี่ยวนี้ คือ พัฒนาจิตให้ดีขึ้นสูงขึ้นได้ที่นี่และ
เดี๊ยวนี้ (พุทธทาสภิกขุ, 2549 : 26-38) แนวคิดเรื่องการ
พัฒนาจิตที่นี่และเดี๋ยวนี้ถือว่า เป็นคำาสอนที่สำาคัญของ
พุทธทาสภิกขุที่แตกต่างจากนักปราชญ์ทางด้านพระพุทธ
ศาสนาในประเทศไทย การสอนเรื่องที่นี่และเดี๋ยวนี้ทำาให้
มนุษย์สามารถพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์
คือ บรรลุนิพพานได้ในชาตินี้โดยไม่ต้องให้ถึงชาติหน้า
 ส่วนระบบพฒันาจตินัน้มหีลายรปูแบบ ซ่ึงระบบ
สำาเร็จรูปก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ถือว่าเป็นหัวใจแกนกลาง
ของการพัฒนาจิต ศีลก็เพื่อสมาธิง่ายขึ้น ปัญญาก็เพื่อให้
ทุกสิ่งเป็นไปถูกต้องขึ้น แล้วตัวการงาน ตัวหน้าที่ ตัวผู้ทำา
หน้าที่ ก็คือสมาธินั่นเอง เมื่อทำาสมาธิ ก็ตั้งใจทำาสมาธิ ศีลก็
มอียูใ่นนัน้ มอียูใ่นความตัง้ใจทำา เมือ่ทำาสมาธสิำาเรจ็ ปญัญา
หรือความรู้ที่เป็นคำาตอบของความสงสัยที่มีอยู่ก็ออกมา 
ดังนั้น ปัญญาก็ออกมา ตัวเรื่องแท้ๆ ที่จะต้องทำา จึงเหลือ
อยูแ่ต่ทำาจติใหเ้ปน็สมาธใิห้จนได ้ดงันัน้ การพฒันาจติแท้ๆ  
ก็คือระบบสมาธิภาวนานั่นเองหรือการทำาความเจริญด้วย
สมาธิ เจริญของสมาธิ เจริญโดยสมาธินั่นแหละคือตัวจริง
ของการพัฒนาจิต ดังนั้น การทำาสมาธินี้จึงเป็นใจกลาง 
แกนกลางของส่ิงที่เรียกว่าพัฒนาจิตหรือจิตภาวนาหรือ
กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การพัฒนาจิตน้ันเป็นเรื่องที่ต้องใช้
สมาธิในการพัฒนา ซึ่งทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจิต
ทุกชนิดที่จะเปล่ียนได้อันมีเป้าหมายสูงสุดคือดับทุกข์ได้ 
แก้ปัญหาได้หมด และเม่ือจิตได้รับการฝึกฝนพัฒนาอย่าง
ดแีลว้กเ็กดิผลลพัธอ์ยา่งนา่อศัจรรย ์เปน็ประโยชนม์หาศาล
ต่อตนเอง กล่าวคือ จิตที่ถูกพัฒนาแล้วจะอยู่ในภูมิต่างๆ 
ได้ หมายความว่าจิตนี้จะฝึกให้ไปอยู่ในระบบสภาพ (ภูมิ) 
อยา่งไรกไ็ด ้ซึง่ภูมขิองจตินีม้ ี4 ภูม ิคือ 1) กามาวจรภูมหิรอื
นิยมในกาม 2) รูปาวจรภูมิหรือนิยมในรูปธรรมอันบริสุทธิ์
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ที่ไม่มีกาม 3) อรูปาวจภูมิหรือนิยมในสิ่งที่ไม่มีรูป และ 4) 
โลกุตตรภูมิหรือภูมิที่เหนือโลก จิตที่ฝึกแล้วก็เป็นไปได้ทุก
ภูมิ เรียกว่าไปได้ทุกทิศ ไปในกามาวจรภูมิก็ได้ รูปาวจร
ภูมิก็ได้ อรูปาวจรภูมิก็ได้และโลกุตตรภูมิก็ได้ เราสามารถ
มองให้เห็นจริงด้วยตนเองได้ อย่างเช่น จิตของเรานี้เราจะ
ทำาให้ไปจมปลักอยู่ในเรื่องกามก็ได้ แวดล้อมปรุงแต่งให้
จมอยู่ในเรื่องกามคุณกี่ชั้น กี่แบบ กี่รูปก็ได้ หรือว่าจิตนี้เรา
ฝึกไม่ให้สนใจในกามคุณไปอยู่ในรูปของสมาธิ ในฌาน ใน
สมาธิที่เป็นรูปาวจรก็ได้ หรือจะให้เหนือนั้นขึ้นไป ไปอยู่
ในอรูปาวจรก็ได้ เราสามารถตั้งจิตของเราให้อยู่ในสภาพ
ที่แปลกๆ ออกไปตามที่เราพอใจ ถ้าเราสามารถฝึกจิตของ
เราได้ตามที่เราประสงค์แล้ว เราก็แก้ปัญหาได้หมด เมื่อมัน
จะมคีวามทกุข ์เราก็สามารถจะทำาใหไ้มรู่ส้กึ ไมใ่หเ้ปน็ทกุข์ 
ไม่ให้มคีวามทกุข ์ฝกึจนเหน็เชน่นัน้เองจนจติรู้สกึตอ่เชน่นัน้
เองแล้วก็ไม่เป็นทุกข์คือไม่ยินดียินร้ายกับอะไร อะไรมาให้
ยนิดกีไ็มย่นิด ีอะไรมาใหย้นิรา้ยกย็นิร้าย เพราะเหน็เปน็เชน่
นั้นเอง (พุทธทาสภิกขุ, 2549 : 43-44) สิ่งที่พุทธทาสภิกขุ
เน้นยำ้าว่าเป็นหัวใจสำาคัญในการพัฒนาตนหรือพัฒนาชีวิต
สำาหรับมนุษย์ทุกคน คือ “สพฺเพ ธมฺมา นาลำ อภินิเวสาย” 
แปลว่า “สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของ
เรา” เม่ือปฏิบัติธรรมจนเข้าใจและเห็นแจ้งตามหลักธรรม
นี้ได้ด้วยตนเองแล้วความทุกข์ก็จะไม่เกิดข้ึนและดับลงได้
ในที่สุด เพราะความทุกข์เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่น ใน
เมือ่ทกุสิง่ทกุอยา่งในโลกนีว้า่งเปลา่ ไมม่อีะไรใหย้ดึถอื เมือ่
คนเราไปยึดถือเข้าก็จะเกิดความเครียด 
 จะเห็นได้ว่า การพัฒนาตนในช้ันท่ีสองซ่ึง
เป็นการพัฒนาจิตให้อยู่เหนือความทุกข์ด้วยการเจริญ
สมาธิเพื่อควบคุมจิตไม่ให้เกิดความทุกข์ถือเป็นแนวทาง
ที่สำาคัญยิ่งอีกแนวทางหน่ึงในการพัฒนาตนตามแนวคิด
ของพุทธทาสภิกขุ บุคคลทั้งหลายเมื่อได้พัฒนาตนโดยการ
ประพฤตปิฏบิตัติามเพือ่พฒันาจติของตนท่ีหยาบใหเ้ปน็จติ
ทีล่ะเอยีดประณตี เกดิสตปัิญญาในการคดิรูโ้ดยอาศยัสมาธิ 
ก็จะสามารถควบคุมจิตใจของเองได้จนกระท่ังไม่เกิดความ
ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ ได้เป็นท่ีสุดแล้วจะก็ส่งผลให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ กล่าวคือ เป็นบุคคลผู้คงที่ ไม่หวั่นไหวต่อ
ภาวะการเปลีย่นแปลงใดๆ ทัง้ดา้นดแีละดา้นรา้ย มอีารมณ์
มั่นคง มีสุขภาพจิตดี สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง

มีความสุข มีสภาวะจิตใจที่สะอาด สว่าง สงบ ถึงภาวะจิต
ว่าง คือ ว่างจากความรู้สึกว่าเป็นตัวกู-ของกู มีชีวิตอยู่ด้วย
สติปัญญา และปราศจากกิเลส อันจะทำาให้เข้าไปสู่กระแส
นิพพานหรือเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดซ่ึงกล่าวได้ว่า เป็น
จดุสงูสดุของการพฒันาในแงข่องความเปน็มนุษยท์ีส่มบรูณ์

บทสรุป
 ตลอดเวลาของการอุทิศชีวิตในการทำางานเพื่อ
พระพุทธศาสนานั้น จุดยืนของพุทธทาสภิกขุ คือ บรรยาย
ธรรมใหผู้้ฟงัรูจ้กัสาเหตุและสามารถแกป้ญัหาในการดำาเนนิ
ชีวิตประจำาวันได้ ครบถ้วนทั้งเรื่องงาน – คน – ตนเอง 
ธรรมบรรยายของท่านจึงเป็นคำาสอนที่มีลักษณะเฉพาะตัว
ที่ไม่เหมือนใคร (ยุทธนา เพียรเวช, 2548 : 22) พุทธทาส
ภิกขุมีแนวคิดว่า “ชีวิตเป็นส่ิงที่พัฒนาได้และต้องพัฒนา” 
โดยท่านยืนยันถึงศักยภาพของบุคคลที่สามารถพัฒนาตน
จนเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ได้ ท่านจึงได้พากเพียร
พยายามในการพัฒนาตนให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทาง
ด้านร่างกายและจิตใจเสียก่อนตามหลักปริยัติ ปฏิบัติ และ
ปฏิเวธในทางพระพุทธศาสนา หลังจากนั้น ท่านจึงได้สั่ง
สอนให้มนุษย์ทุกคนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงโดย
อาศัยหลักพุทธธรรม (ศีล สมาธิ ปัญญา) ซึ่งจุดหมายของ
การพัฒนาตนตามแนวทางของท่านน้ันก็เพ่ือให้ทุกคนได้
ทำาไปตามหน้าที่ท่ีมนุษย์แต่ละคนจะต้องทำาเพื่อให้เกิด
ความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย ด้านศีล ด้านจิตใจ
และด้านปัญญา จนสามารถพัฒนาจิตใจให้บรรลุถึงสภาวะ 
“สะอาด สว่าง สงบ” ซึ่งเป็นสภาวะของความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ซึง และศึกษาผลกระทบ
เชิงบวกด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ สังคม และสุขภาพจากการใช้สื่อฯ ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการสร้างและพัฒนาสื่อ
มี 3 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างสื่อฯ เป็นการสร้างโดยมีเค้าโครงเรื่องมาจากงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่ดา้นดนตรพีืน้บา้นวงสะลอ้ ซอ ซงึ” 2) การตรวจสอบประสิทธภิาพของส่ือฯ พบวา่ส่ือมปีระสิทธภิาพและสอดคล้อง
ในด้านเนื้อหา 3) การหาประสิทธิภาพของสื่อ พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียน (E1/E2) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 76.26/77.07 
ซึ่งมีประสิทธิภาพตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงส่ือฯ และนำาไปทดสอบประสิทธิภาพอีกครั้ง คะแนนที่ได้ 
คือ 80.83/80.41 ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้คือ 80/80 ดังนั้นสื่อฯ ดังกล่าวจึงเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพตามที่กำาหนดไว้ ส่วนการศึกษาผลกระทบด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ สังคม และสุขภาพจากการใช้สื่อฯ พบว่า 
1) ด้านพฤติกรรมเรียนรู้ เด็กให้ความสนใจ สนุกสนานที่จะเรียนรู้ผ่านสื่อฯ 2) ด้านสังคม พบว่าการเรียนรู้ผ่านสื่อฯ ช่วย
กระตุ้นให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากข้ึน ช่วยกันคิด ช่วยกันหาคำาตอบ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมชั้นเรียน ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ล้วนแต่เสริมสร้างให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียน 3) ด้านสุขภาพ สื่อฯช่วยส่งเสริมให้เด็กอยากเรียนรู้ สนุกสนาน 
ไม่วิตกกังวลในเวลาเรียน 

คำาสำาคัญ	: สื่อแอนิเมชั่น ดนตรีพื้นบ้านสะล้อ ซอ ซึง

Abstract
 The purposes of this research were to construct and develop the animation media for teach-
ing “A Small Thing called Salor, Sor, Sueng”, and to study the positive effects on learning behavior, 
social behavior and health problem in using the animation teaching materials in Lanna Orchresta Band 
“Salor, Sor, Sueng”.The 3 main processes in constructing the animation media for teaching comprised 
1) construction and development of the media, 2) inspection of the media effectiveness, and 3) indi-
cation of the media effectiveness.  In constructing and developing the media, the research title “The 
Processes on Transferring Local Wisdom in Thai Classical Music Band - Salor, Sor, Sueng” was used as 
its structure base.  In inspecting the media effectiveness, the IOC was used to indicate the effectiveness 
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and the content congruence. The result of E1/E2 
inspecting represented the value of 76.26/77.07. 
After it was developed, the media inspection 
represented the higher value of 80.83/80.41 which 
reached the expected standard value of 80/80. In 
studying the positive effects on learning behavior, 
social behavior and health problem from using 
the developed media, it revealed the following 
results; 1) In terms of learning behavior, students 
paid more attention and enjoyed using the media, 
2) In social behavior, the media encouraged more 
interaction among students through cooperation in 
making inquiry, solving problems and taking parts 
in the classroom activity which empowered their 
classroom social skill, and 3) In health problem 
aspect, the study revealed that the media made 
students enjoy their learning.  There were no stress 
occurred while using the media.

Keywords:	 animation media, Thai classical music 
band “Salor, Sor, Sueng”

บทนำา
 ดนตรีพื้นบ้าน เป็นดนตรีที่สะท้อนถึงความเป็น
ท้องถิ่น ค่านิยมต่างๆ เป็นวิถีการดำาเนินชีวิตของคนใน
สงัคมหรอืชมุชนนัน้ ซึง่มอียูใ่นทกุภาคของประเทศไทย ภาค
เหนือจะนิยมเรียกว่า ดนตรีพื้นบ้านล้านนา ซึ่งมีเอกลักษณ์
ทางดนตรีตามแบบฉบับล้านนาในด้านลักษณะรูปร่างของ
เครือ่งดนตร ีลักษณะการรวมวง การบรรเลงรวมวง ทำานอง
เพลง ลลีาของทำานองและจังหวะทีส่ะทอ้นความเปน็วถิชีวีติ
ของคนในชุมชน ซึ่งเกิดขึ้นตามความรู้สึกนึกคิด และตาม
ภมูปิญัญาของคนลา้นนาอยา่งแทจ้รงิ ดังทีป่ระสิทธิ ์เลยีวสริิ
พงศ์ (2556) กล่าวไว้ว่าดนตรีพื้นบ้านล้านนาเป็นดนตรีที่มี
ทำานอง สำาเนยีง และจังหวะทีเ่ปน็อตัลกัษณท์างดนตร ีดว้ย
ลักษณะเสียงเครื่องดนตรีที่นุ่มนวล พลิ้วไหว ลีลาจังหวะที่
ไม่ซับซ้อน ส่งผลให้มีท่วงทำานองนุ่มนวล อ่อนช้อยบ่งบอก
ถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของคนล้านนาได้เป็นอย่างดี

วงสะล้อ ซอ ซึง เป็นดนตรีพื้นบ้านล้านนาอีกประเภทหนึ่ง
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งรูปแบบการผสมวง การบรรเลง 
ลีลาท่วงทำานองที่มีความเรียบง่าย ไพเราะให้ความรู้สึก
ผ่อนคลายสบายใจ ท่วงทำานองเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึง
อุปนิสัย ค่านิยม วิถีชีวิตของคนภาคเหนือว่ามีลักษณะเป็น
อย่างไร วงสะล้อ ซอ ซึงจึงเป็นวงดนตรีที่ได้รับความนิยม 
และมีบทบาทการรับใช้สังคมในชุมชนมาเป็นเวลาช้านาน 
ผู้วิจัยเคยศึกษาเรื่องกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้าน
ดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ซึง (พรสวรรค์ มณีทอง, 2554) 
พบวา่ในอดตีนยิมเลน่ดนตรพีืน้บา้นตามเครือ่งดนตรทีีถ่นดั
มไิดม้กีารรวมวงดงัเชน่ปจัจบุนันี ้เครือ่งดนตรเีหลา่นีจ้ะนยิม
เล่นในกลุ่มผู้ชายเท่านั้น ส่วนมากจะเล่นในตอนกลางคืน
เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้าเมื่อเสร็จส้ินจากการทำางาน 
บางครั้งก็จะเล่นเพื่อจีบสาว หรือเล่นประกอบการจ้อย ซอ 
ตอ่มาจงึนำาเครือ่งดนตรมีาเลน่รวมกนัเพือ่บรรเลงเพลง และ
บรรเลงประกอบการ ขับซอจนกลายมาเป็นวงดนตรีสะล้อ 
ซอ ซงึดงัเชน่ในปจัจบุนั โดยจะนยิมตามงานตา่งๆของชมุชน 
เชน่ งานศพ งานวดั งานขึน้บา้นใหม ่แตใ่นปจัจบุนันีก้ารเลน่
ดนตรพีืน้บา้นถกูละเลยจากชุมชน เนือ่งจากรปูแบบในการ
ดำาเนินชีวิตของชาวบ้านเปลี่ยนไป ให้ความสำาคัญกับความ
ทันสมัยในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งชาวบ้านส่วนมากได้ปรับ
เปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรรมไปสู่อาชีพรับจ้าง ผู้คนต้อง
ไปเดินทางไปทำางานตามสถานที่ต่างๆ นอกชุมชน จึงทำาให้
ไม่มีเวลาเล่นดนตรี ประกอบกับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ไม่
เห็นคุณค่า แต่กลับไปให้ความสำาคัญกับกระแสวัฒนธรรม
ต่างชาติมากกว่าสนใจดนตรีพื้นบ้าน
 จากการลงพืน้ทีบ่า้นแมต่า ตำาบลปงดอน อำาเภอ
แจห้ม่ จงัหวดัลำาปาง ในปี พ.ศ. 2554 เพือ่ดำาเนนิการวจิยัใน
โครงการกระบวนการถา่ยทอด ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ดา้นดนตรี
พื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ซึง โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ 
ซอ ซึงผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับพื้นที่ คือการสร้าง
ความร่วมมือกับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ตา 
และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนบ้านแม่ตา มาร่วมมือกันใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
เรื่องดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ซึงให้แก่นักเรียน เพื่อช่วย
ฟื้นฟู อนุรักษ์ให้ดนตรีพ้ืนบ้านคงอยู่ในชุมชน รวมทั้งช่วย
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ขัดเกลาจิตใจเด็กและเยาวชนให้มีความอ่อนโยน และมี
ความรูส้กึภมูใิจในศักยภาพดา้นดนตรขีองตนเอง นอกจากนี้
ยงัสง่เสรมิการใชเ้วลาวา่งให้เกดิประโยชน ์อนัจะเปน็เกราะ
คุ้มกันเยาวชนให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด สามารถนำาไปสู่
สำานกึรัก ภาคภมูใิจ ในวฒันธรรมของตนเอง จากการดำาเนนิ
งานพบว่า นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
พฒันาศกัยภาพดา้นดนตรสีะลอ้ ซอ ซงึ แต่ในกระบวนการ
ถ่ายทอดโดยปราชญ์ชาวบ้านซ่ึงเป็นผู้สูงอายุยังมีข้อจำากัด
ในหลายประเด็น ได้แก่ 1) ด้านการสื่อสารระหว่างปราชญ์
ชาวบ้านและเด็กนักเรียน เน่ืองจากปราชญ์ชาวบ้านมีอายุ
มาก ดังนั้นในการส่ือสารบางครั้งอาจใช้ภาษาถ่ินที่ไม่นิยม
ใช้ในคนรุ่นปัจจุบัน 2) ปราชญ์ชาวบ้านไม่สามารถอธิบาย
วธิกีารปฏบิตัเิครือ่งดนตรไีดต้ามหลกัวชิาการ เนือ่งจากการ
เรียนรู้ของปราชญ์ชาวบ้านเป็นการเรียนรู้แบบครูพักลักจำา 
แลว้มาฝกึฝนด้วยตนเองจนเกิดความชำานาญ 3) นกัเรยีนไม่
เข้าใจกระบวนการถา่ยทอดความรูโ้ดยการสาธติการบรรเลง
เพลงให้นักเรียนฟัง เพื่อให้นักเรียนสังเกตบุคลิกท่าทาง 
การหยิบจับเครื่องดนตรี พร้อมท้ังฟังเสียงและสังเกตการ
เคลื่อนไหวนิ้วมือในการบรรเลง และ 4) ปราชญ์ชาวบ้าน
ไม่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ต่อเนื่องสมำ่าเสมอ โดย
เฉพาะหากในหมู่บ้านมีงาน เช่น งานศพ งานขึ้นบ้านใหม่ 
หรือเป็นช่วงฤดูทำานา จำาเป็นต้องต้องหยุดพักกระบวนการ
ถ่ายทอดเพื่อให้ปราชญ์ชาวบ้านไปช่วยงานในหมู่บ้านหรือ
กลับไปทำานา   
 จากข้อจำากัดดังกล่าวข้างต้น อาจทำาให้การส่ง
ต่อองค์ความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านไม่ยั่งยืน ทั้งนี้การต่อยอด 
ฟื้นฟูควรมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวัยวุฒิของเด็ก
ในระดบัประถมศกึษา และสภาพการณใ์นปจัจบุนัทีม่คีวาม
เจริญทางด้านเทคโนโลยี ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
พัฒนาสื่อแอนิเมชั่น ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีใน วง
สะล้อ ซอ ซึง สำาหรับเป็นสื่อกลางให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่ง
กเ็ปน็อกีทางเลอืกหนึง่ในการฟืน้ฟ ูตอ่ยอดภมูปิญัญาดนตรี
พื้นบ้านอันจะเป็นการผลักดันให้เกิดพลังความรัก ความ
สามคัค ีหวงแหน และสบืทอดวฒันธรรมดนตรพีืน้บา้นตอ่ไป

วิธีการวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นดนตรีพ้ืนบ้านวงสะล้อ ซอ ซึง ผ่านสื่อ
แอนิเมชั่น โดยมีเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) 
ทบทวนองคค์วามรูเ้กีย่วกบัดนตรีพืน้บา้น และกระบวนการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีการสังเคราะห์ข้อมูล
จากการทบทวนเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และงานวิจัย
เรื่องกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้น
บ้านวงสะล้อ ซอ ซึง 2) สื่อแอนิเมชั่น “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า
สะล้อ ซอ ซึง” 3) ประเด็นการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
และไมม่สีว่นรว่มระหวา่งกจิกรรมการเรยีนการสอนผา่นสือ่
แอนเิมช่ัน 4) ประเดน็การสนทนากลุม่ยอ่ย และการจัดเวที   
ถอดบทเรยีน โดยมกีระบวนการวจัิยแบง่ออกเปน็ 5 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ 1) ศกึษาและสังเคราะหข์อ้มูลองค์ความรูจ้ากแนวคดิ 
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการกำาหนด
กรอบวจิยั และเปน็แนวทางในการสรา้งสือ่แอนเิมชัน่ พรอ้ม
ทั้งลงพ้ืนที่ประสานงานเบ้ืองต้นกับโรงเรียน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นมา และวัตถุประสงค์
ของโครงการ 2) สร้างสื่อแอนิเมชั่นโดยมีเค้าโครงเรื่องมา
จากงานวิจัยเรื่อง“กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านดนตรีพื้นบ้าน วงสะล้อ ซอ ซึง” พร้อมทั้งตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของส่ือโดยผู้เช่ียวชาญ และนำาส่ือไปทดสอบ
ประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง 3) นำาส่ือแอนิเมช่ันไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมทั้งสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ในประเด็นพฤติกรรมเชิงบวก
ดา้นการเรยีนรู ้สงัคม และสขุภาพระหวา่งกจิกรรมการเรยีน
การสอนผ่านสื่อแอนิเมชั่น 4) สนทนากลุ่มย่อย และจัดเวที
ถอดบทเรียนร่วมกับครูผู้สอน ผู้บริหาร นักเรียน ตัวแทน
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
แสดงความคิดเห็นในประเด็นเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียน
รู้ พฤติกรรมด้านสังคม และสุขภาพ และหาแนวทางใน
การจัดการเรียนรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านผ่านสื่อแอนิเมชั่นเพื่อ
นำาไปสู่การเรียนการสอน 5) สังเคราะห์ข้อมูลจากเวทีถอด
บทเรยีนเพือ่นำาไปสู่การเรยีนการสอนในระดบัประถมศึกษา 
โดยมีกรอบดำาเนินงานตามกระบวนการวิจัยดังนี้
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ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาในครัง้นี ้เปน็การเลอืก
แบบเจาะจง โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้
 กลุม่ท่ี	1 นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีน
บ้านแม่ตา ตำาบลปงดอน อำาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำาปาง 
จำานวน 20 คน  ซึ่งเป็นระดับชั้นที่มีวุฒิภาวะเหมาะสมกับ
การเรียนผ่านสื่อแอนิเมชั่น 

 กลุ่มท่ี	2 ผู้ปฏบิตังิานในสถานศกึษา ซึง่ประกอบด้วย 
   2.1 ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านแม่ตา
   2.2 ตวัแทนคณะคร ูจำานวน 2 คน ประกอบ
ด้วยครูผู้สอนในรายวิชาดนตรี จำานวน 1 คน และครูผู้
ประสานงานจำานวน 1 คน 
 กลุ่มที่	3 ตัวแทนผู้ปกครอง จำานวน 6 คน เพื่อ
เป็นตัวแทนในการเสวนากลุ่มย่อย โดยสุ่มแบบเจาะจงจาก
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กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียน จำานวน 20 คน 
โดยแยกเป็นผู้ปกครองของเด็กที่มีผลการเรียนดี จำานวน 2 
คน ผลการเรียนปานกลาง จำานวน 2 คน และผลการเรียน
อ่อนจำานวน 2 คน
 สำาหรับตัวบ่งชี้ผลการเรียน ผู้วิจัยจะใช้คำา
ตัดสินจากครูผู้สอนในรายวิชาดนตรี และครูผู้ประสานงาน 
เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด
 กลุ่มที่	4	หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแล
เกีย่วกบังบประมาณ และสนบัสนนุกจิกรรมของสถานศกึษา
ในตำาบลปงดอน ประกอบด้วย
   2.1 นายกองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลปงดอน
   2.2 คณะทำางานที่เกี่ยวข้องด้านการศกึษา 
จำานวน 2 คน ประกอบดว้ย ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตำาบล
ปงดอน 1 คน นักวิชาการศึกษา 1 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 เป็นการดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก           
5 แหล่ง คือ 
 1. การทบทวนองค์ความรู้เก่ียวกับดนตรีพื้น
บ้าน และกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธี
การสังเคราะห์ข้อมูลจากการทบทวนเอกสาร และงานวิจัย
เรื่องกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้น
บ้านวงสะล้อ ซอ ซึง
 2. สือ่แอนเิมชัน่ ใชเ้ปน็สือ่การเรยีนการสอน โดย
มีครูเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน
 3. แบบสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และไม่มี
ส่วนร่วม เป็นประเด็นการสังเกตการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรม
ดา้นการเรียนรู้ สงัคม และสขุภาพระหวา่งกจิกรรมการเรยีน
การสอนผ่านสื่อแอนิเมชั่น
 4. สนทนากลุม่ยอ่ยผูอ้ำานวยการโรงเรยีน ตวัแทน
คณะครูจำานวน 2 คน ตัวแทนนักเรียน จำานวน 6 คน 
ประเดน็ทีใ่ชส้นทนากลุม่ ประกอบดว้ย 1) ความรูท้ีน่กัเรยีน
ได้รับจากการเรียนรู้ผ่านส่ือแอนิเมชั่น 2) การนำาความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3) นักเรียนมี
พฤติกรรมดา้นสังคม และดา้นสขุภาพอยา่งไรบา้ง เมือ่เรยีน
รู้ผ่านสื่อแอนิเมชั่น
 5. การจดัเวทีถอดบทเรยีนผูท้ีเ่กีย่วข้อง ประกอบ
ด้วยผู้อำานวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครูจำานวน 2 คน 

ตัวแทนนักเรียน จำานวน 6 คน ตัวแทนผู้ปกครอง จำานวน 
6 คน นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลปงดอน และตัวแทน
คณะทำางานในองค์การบริหารส่วนตำาบลปงดอน จำานวน 
2 คน ในประเด็นคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ซึง
ตอ่นกัเรยีน และแนวทางในการจดัการเรยีนรูด้า้นดนตรพีืน้
บ้านผ่านสื่อแอนิเมชั่นเพื่อนำาไปสู่การเรียนการสอน

ระยะเวลาดำาเนินการ
 ใช้ระยะเวลาในการดำาเนินการ 1 ปี ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557

สรุปผลการวิจัย
 จากการศึกษา การสืบสานดนตรีพื้นบ้านผ่าน
สื่อแอนิเมชั่น “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าสะล้อ ซอ ซึง” ตาม
วัตถุประสงค์ สามารถสรุปได้ดังนี้
 1.	สรา้งและพฒันาสือ่แอนเิมชัน่	ดนตรพีืน้บ้าน
วงสะล้อ	ซอ	ซึง      
 สื่อแอนิเมช่ัน เป็นสื่อการเรียนการสอนที่เป็น
รูปธรรม โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านรูปภาพ ตัวหนังสือ 
และเสียง สื่อแอนิเมชั่น “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าสะล้อ ซอ ซึง” 
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างและพัฒนาขึ้นมา สำาหรับ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ซึง 
ให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา โดยมีขั้นตอนใน
กระบวนการสร้างและพัฒนาสื่อ 3 ข้ันตอน คือการสร้าง
สื่อแอนิเมชั่น การตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อ และการ
หาประสิทธิภาพของสื่อ 
 1.1 การสรา้งสือ่แอนเิมชัน่ เปน็การสรา้งสือ่โดย
มเีคา้โครงเรือ่งมาจากงานวจิยัเรือ่ง “กระบวนการถา่ยทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ซึง” ซึ่ง
เป็นงานวิจัยที่ศึกษากระบวนถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านดนตรีพื้นบ้าน วงสะล้อ ซอ ซึง จากปราชญ์ชาวบ้านที่
มีความชำานาญ และมีประสบการณ์ด้านดนตรีพื้นบ้านมา
สู่รั้วโรงเรียน โดยมีกระบวนการสร้างส่ือฯ อยู่ 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การวางแผนการสร้างส่ือแอนิเมช่ัน เริ่มจากการ
สงัเคราะห์องค์วามรูจ้ากงานวจิยัเรือ่ง กระบวนการถา่ยทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรีพื้นบ้าน จากนั้นจึงกำาหนด
เนื้อหา ตัวละครในการดำาเนินเร่ือง 2) เขียนโครงเร่ือง 3) 
กำาหนดรายละเอียดตัวละคร และฉาก 4) เขียนบทละคร 
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5) การทำาบอร์ดภาพนิ่ง และ 6) บันทึกเสียง

สื่อแอนิเมชั่น ตอนเรียนรู้เรื่องสะล้อกับตาสุข
ที่มา: พรสวรรค์ มณีทอง

 สำาหรับสื่อแอนิเมชั่นสื่อแอนิเมชั่น “สิ่งเล็กๆ ที่
เรยีกวา่สะลอ้ ซอ ซึง นัน้ เปน็สือ่แอนเิมชัน่สองมติทิีม่เีนือ้หา
เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของวงสะล้อ ซอ ซึง ส่วน
ประกอบ และวิธีการบรรเลงเครื่องดนตรีในวงสะล้อ ซอ 
ซึง ดำาเนินเรื่องราวที่ต่อเนื่องผ่านตัวการ์ตูน 3 ตัว คือ ตา
สุข ก้อง และกล้า โดยมีเนื้อหา 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) รู้จักวง
สะล้อ ซอ ซึงกันเถอะครับ เป็นการนำาเสนอเรื่องราวของ
การบรรเลงดนตรีวงสะลอ้ ซอ ซึงในอดตีเครือ่งดนตรีทีน่ยิม
นำามาบรรเลงในวงสะล้อ ซอ ซึง 2) เรียนรู้เรื่องสะล้อกับตา
สขุ จะนำาเสนอบทสนทนาระหวา่งตาสกุ กอ้ง และกลา้เกีย่ว
กับส่วนประกอบและวิธีการสีสะล้อ ตลอดจนการพิจารณา
เลือกเครื่องดนตรีให้มีความเหมาะสมกับสรีระของผู้เล่น 
3) ตาสุขสอนหลานดีดซึง ในตอนนี้เป็นการอธิบายส่วน
ประกอบของซึง และวิธีการดีดซึง 4) ตาสุขสอนหลานเป่า
ขลุ่ย ในตอนนี้จะนำาเสนอส่วนประกอบและวิธีการเป่าขลุ่ย 
5) ตาสุขสอนหลานตีกลอง เป็นการนำาเสนอส่วนประกอบ
และวิธีตีกลองพื้นเมือง
 1.2 การตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อ ในขั้น
ตอนนี้เป็นการตรวจสอบเพื่อหาค่าความสอดคล้องของ
เนื้อหา (IOC) ในสื่อแอนิเมชั่นจากผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 
คน ในด้านเนื้อหาพบว่าผู้เช่ียวชาญ เห็นด้วยกับความ
สอดคล้องของสื่อในข้อที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ผลรวมของ
คะแนนพิจารณาจึงได้เท่ากับ 3 ดังนั้นค่า IOC จึงเท่ากับ 
1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสื่อมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้อง 

เชือ่ถอืไดเ้นือ่งจากมคีา่การประเมนิเทา่กบั 1 หากพจิารณา
ดา้นส่ือแอนเิมชัน่พบวา่ ผลรวมของคะแนนพจิารณาเทา่กบั 
3 ในข้อที่ 1, 2, 5 และ 6 ดังนั้น ค่า IOC จึงเท่ากับ 1 ซึ่ง
เปน็คา่ที่มคีวามเทีย่งตรงและสอดคลอ้ง นอกจากนีใ้นแบบ
ประเมินด้านเนื้อหาในข้อที่ 2, 6 และด้านสื่อแอนิเมชั่นใน
ข้อที่ 3, 4 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับความสอดคล้องจำานวน 2 
คน ไม่แน่ใจจำานวน 1 คน ดังนั้นผลรวมในการพิจารณาจึง
เท่ากับ 2 ค่า IOC เท่ากับ 0.66 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ จึง
แสดงให้เห็นว่าสื่อมีประสิทธิภาพ
 1.3 การทดสอบประสิทธิภาพของส่ือ เป็นกระ
บวนการทดสอบคุณภาพของส่ือการสอนว่ามีความเหมาะ
สม สามารถสนับสนุนให้กิจกรรมการเรียนการสอนดำาเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ดำาเนินการทดสอบ
ประสิทธิภาพแบบกลุ่ม โดยคัดเลือกนักเรียนจำานวน 6 คน 
คละกันระหว่างเด็กเรียนเก่ง ปานกลาง และเรียนอ่อนเพื่อ
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในเบื้องต้นผู้วิจัยได้อธิบายรายละเอียด
ของสื่อแอนิเมชั่นว่ามีทั้งหมด 5 ตอน แต่ละตอนมีเนื้อหา
อะไรบา้ง ในระหวา่งนีจ้ะมแีบบฝึกหดัหรอืกจิกรรมระหวา่ง
เรยีนไปดว้ย และเมือ่ศกึษาสือ่แอนเิมชัน่ครบทัง้ 5 ตอนเสร็จ
สิ้นจะมีการทดสอบหลังเรียนอีกครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากกลุ่ม
ตวัอยา่งเปน็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่4 ซึง่เปน็ชว่งอายุ
ที่มีความสนใจ อยากรู้อยากเห็น อยากทราบเหตุผลว่า สิ่ง
ต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่กระนั้นสมาธิ ความสนใจต่อสิ่ง
ต่างๆ ยังไม่มากพอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้เวลาในการทดสอบ
ประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชั่นทั้งหมดจำานวน 5 ครั้ง ทั้งนี้
ในระหว่างทำากิจกรรมหรือศึกษาจากสื่อแอนิเมชั่น ผู้วิจัย
จะสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างควบคู่ไป
ดว้ย โดยจะสงัเกตจากความตัง้ใจเรยีน กระตือรอืรน้ในการ
ตอบคำาถาม ความสนุกสนาน ตลอดจนความสับสน รวม
ทั้งประเมินความรู้ความเข้าใจในด้านเน้ือหาจากส่ือ โดย
ประเมินจากกิจกรรมและแบบทดสอบหลังเรียน
 จากการทดสอบประสิทธิภาพของสื่อ พบว่า 
คะแนนที่ได้จากการทำาแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมระหว่าง
เรียน และคะแนนทดสอบหลังเรียน (E1/E2) มีค่าเฉลี่ย
ของกระบวนการ เท่ากับ 76.26/77.07 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ปรับปรุงรูปภาพ 
และเสียงให้น่าสนใจมากข้ึน ตลอดจนปรับปรุงเนื้อหาของ
สื่อแอนิเมชั่นให้มีความกระชับ เข้าใจง่าย จากนั้นนำาสื่อไป
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ทดสอบหาประสทิธภิาพของสือ่อกีครัง้หนึง่ ซึง่การทดสอบ
ประสทิธภิาพสือ่แอนเิมชัน่ในครัง้ทีส่องนี ้พบว่าคะแนนทีไ่ด้
จากจากการทำาแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมระหว่างเรียน และ
คะแนนทดสอบหลังเรียน (E1/E2) นั้น มีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 80.83/80.41 ใกล้เคียงกับเกณฑ์
มาตรฐานที่กำาหนดไว้คือ 80/80 ดังนั้น สื่อแอนิเมชั่น “สิ่ง
เล็กๆ ที่เรียกว่าสะล้อ ซอ ซึง” จึงเป็นสื่อการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพตามที่กำาหนดไว้
 2.	การนำาสือ่แอนเิมชัน่ไปจดักจิกรรมการเรยีน
การสอน	เพือ่ศกึษาผลกระทบเชงิบวกดา้นพฤตกิรรมการ
เรียนรู้	สังคม	และสุขภาพจากการใช้สื่อแอนิเมชั่นดนตรี
พื้นบ้านวงสะล้อ	ซอ	ซึง
 สำาหรับกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน ผู้วิจัยได้
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เก่ียวกับการ
เล่นดนตรีพื้นบ้านในอดีต และปัจจุบันว่ามีความแตกต่าง
กันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ตลอดจนอธิบายถึงวิธี
การเลือกเครื่องดนตรีให้มีความเหมาะสมกับสรีระร่างกาย
ของผู้เล่น เนื่องจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิดที่ประดิษฐ์ขึ้น
มานั้น มีความเหมาะสมกับสรีระร่างกายที่แตกต่างกันไป 
ไป ดังนั้นผู้ที่สนใจเล่นเครื่องดนตรีสะล้อ และซึง ควรจะ
มีนิ้วและช่วงลำาแขนยาว ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อมือ และ
นิ้ว เพราะเครื่องดนตรีทั้งสองชนิดจำาเป็นต้องใช้ข้อมือและ
นิ้วมือในการสะบัด ใช้นิ้วมือในการจับ หรือรูดสายในขณะ
บรรเลง สำาหรับนักเรียนที่สนใจด้านการเป่าขลุ่ยนั้น ควรมี
ริมฝีปากที่ไม่หนาจนเกินไปเน่ืองจากเลาขลุ่ยและรูปากนก
แก้วมีขนาดเล็ก ถ้าผู้เป่ามีริมฝีปากท่ีหนาเกินไปจะทำาให้
เป่าไม่ถนัด และยังต้องมีนิ้วมือที่เรียวยาว ไม่มีปัญหาเกี่ยว
กบันิว้มอื ซึง่จะทำาใหส้ามารถปดิ-เปดิรบูงัคบัเสยีงของขลุย่
ได้อย่างคล่องแคล่ว และปิดได้สนิทและทั่วถึงทุกรู ซึ่งจะ
ส่งผลให้นำ้าเสียงท่ีเป่าออกมาไม่เพี้ยนโน้ต ใสกังวาน และ
ไพเราะ ในสว่นของกลองพืน้เมืองนัน้ นกัเรยีนทีส่นใจในการ
ตีกลองควรจะมีฝ่ามือที่ใหญ่ และมีข้อมือที่แข็งแรง เพราะ
ในการตีกลองจำาเป็นต้องใช้ข้อมือและฝ่ามือในการสะบัด
เพื่อตีจังหวะหน้าทับต่างๆ ให้มีความสนุก หนักแน่น หาก
มีฝ่ามือที่เล็กและไม่แข็งแรงจะส่งผลให้เสียงกลองออกมา
เบา ไม่มีความหนักแน่นในจังหวะหน้าทับต่างๆ จากนั้นจึง
ให้นักเรียนดูสื่อแอนิเมชั่นประกอบการเรียนการสอน

จากกจิกรรมการเรยีนการสอนดงักลา่ว ผูว้จิยัใชเ้วลาในการ
อธิบาย แลกเปล่ียนความรู้ ซักถาม ดสูือ่แอนเิมช่ัน ตลอดจน
ทำากิจกรรมประมาณ 30 นาที และในระหว่างกิจกรรมการ
เรยีนการสอนนัน้ ผูว้จิยัใชว้ธิสีงัเกตการณแ์บบมส่ีวนร่วมใน
ดา้นพฤตกิรรมดา้นการเรยีนรู ้สงัคม และสุขภาพของผู้เรยีน 
ตลอดจนสนทนากลุ่มยอ่ยระหวา่งผู้อำานวยการโรงเรยีน ครู
ผู้สอนด้านดนตรี และตัวแทนนักเรียน ซ่ึงสามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดังนี้
	 พฤติกรรมด้านการเรียนรู้	การนำาสื่อแอนิเมชั่น
“สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสะล้อ ซอ ซึง” มาเป็นสื่อประกอบการ
เรียนการสอนด้านดนตรีพื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ซึง พบว่าเด็ก
นักเรียนให้ความสนใจ กระตือรือร้น และสนุกสนานที่จะ
เรียนรู้ผ่านสื่อ ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอนมากขึ้น กล้าที่จะซักถามในประเด็นที่
ตนเองสงสัยหรือไม่เข้าใจ และสื่อฯ ยังช่วยส่งเสริม กระตุ้น
ให้เด็กนักเรียนเกิดจิตนาการ อยากรู้ อยากเห็น และกล้า
แสดงออกมากยิ่งขึ้น โดยสังเกตจากกิจกรรมท้ายบทเรียน
ทีค่รผูู้สอนใหเ้ดก็นกัเรยีนออกมาแสดงทา่ทางการเล่นดนตร ี
พรอ้มทัง้เลยีนเสยีงเครือ่งดนตรีขณะบรรเลง ซึง่เดก็นกัเรยีน
ออกมาสาธิตทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีท่ีตนเองสนใจ
ด้วยความชื่นชอบ สนุกสนาน และสามารถสาธิตได้อย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องเรียนด้วยการ
ซกัถามวา่ เครือ่งดนตรทีีต่นเองบรรเลงคือเครือ่งดนตรีอะไร 
เสียงมีลักษณะเช่นไร พบว่า เด็กนักเรียนส่วนมากสามารถ
ตอบคำาถามได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีความพร้อม และ
สนุกสนานที่จะออกมาสาธิตหน้าชั้นเรียน นอกจากนี้แล้ว
การเรียนรู้ผ่านสื่อแอนิเมชั่นยังช่วยให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แตกต่างจากครูผู้สอน ก่อให้เกิด
ความประทบัใจ จำาสิง่ทีไ่ดย้นิ สงัเกตในสิง่ทีไ่ดเ้หน็ สิง่เหล่านี้
ลว้นแตส่ง่ผลใหเ้ดก็นกัเรยีนเกดิการเรยีนรู ้อยากลอง อยาก
สัมผัสและปฏิบัติเครื่องดนตรีมากยิ่งขึ้น
 พฤติกรรมด้านสังคม การเรียนรู้ผ่านส่ือแอนิ
เมช่ันช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากยิ่ง
ขึ้น โดยสังเกตได้จากกิจกรรมท้ายบทเรียนที่ครูผู้สอนให้
เด็กนักเรียนออกมาแสดงท่าทางการเล่นดนตรี พร้อมทั้ง
เลียนเสียงเครือ่งดนตรขีณะบรรเลง และใหเ้พือ่นๆ เล่นเกม
ทายว่าเป็นเครื่องดนตรีชนิดใด พบว่านักเรียนให้ความร่วม
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มือในการออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน และตอบคำาถามอย่าง
สนุกสนาน นอกจากนีแ้ลว้ในกจิกรรมกลุม่เด็กนกัเรยีนยงัได้
ชว่ยกันคดิ ชว่ยกันหาคำาตอบทีถ่กูตอ้งเก่ียวกบัสว่นประกอบ
ของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เสริมสร้าง
ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในห้องเรียนมากยิ่งขึ้น
 พฤติกรรมด้านสุขภาพ จากการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในห้องเรียน พบว่าสื่อฯ ดังกล่าวไม่ก่อ
ความเครียด วิตกกังวลให้แก่เด็กนักเรียน ส่งผลให้เด็ก
นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น สนุกสนานในการเรียน
และกิจกรรมในห้องเรียน ซ่ึงการเรียนการสอนดนตรีโดย
ผ่านสื่อแอนิเมชั่น หรือผ่านครูผู้สอนย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อ
ตัวผู้เรียนในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) อารมณ์ เพราะดนตรีจะ
ช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน ไม่ก้าวร้าว และมีสุขภาพ
จติทีด่ ี2) ประสาทสมัผสั ทัง้นีเ้พราะการปฏิบัติเครือ่งดนตรี
นั้น จะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายหลายๆ ด้านพร้อมกัน 
ดังนั้นผู้เรียนจะต้องสามารถเชื่อมโยงประสาทสัมผัสแต่ละ
ส่วนให้สัมพันธ์กัน อาทิ ใช้หูในการฟังเสียง ตาสำาหรับดู
โน้ตเพลง กล้ามเนื้อน้ิวมือและแขนสำาหรับปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี 3) ความคิดรวบยอด เน่ืองจากการเล่นดนตรีต้อง
เล่นผ่านสัญลักษณ์ทางดนตรี ดังนั้นผู้เรียนจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์สัญลักษณ์ทางดนตรีได้
อยา่งถกูตอ้ง จงึจะสามารถปฏบิตัเิครือ่งดนตรแีละสือ่ความ
หมายบทเพลงออกมาไดอ้ยา่งไพเราะ ประการสำาคญัดนตรี
จะชว่ยใหเ้ดก็อารมณด์ ีไมก่า้วรา้ว เนือ่งจากดนตรเีปน็เสียง
ทีไ่พเราะ เมือ่เดก็ไดฟ้งัยอ่มสง่ผลใหเ้ดก็ผอ่นคลาย อารมณ์
ดี ร่าเริงแจ่มใส แต่กระนั้นการดูสื่อแอนิเมชั่นเป็นเวลานาน
อาจสง่ผลใหน้กัเรยีนมปีญัหาดา้นสายตาบา้ง หากผูส้อนไม่
ดูแลหรือกำาหนดกฏระเบียบในการดู ซึ่งในการนี้ผู้สอนควร
กำาหนดกฏระเบียบรว่มกับนกัเรยีนเกีย่วกบักับดสูือ่แอนิเมชัน่

อภิปรายผลการวิจัย
 สื่อการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบ
สำาคัญในกระบวนการเรียนการสอน ส่ือจะทำาหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์จาก
ผู้สอนไปสู่ผู้เรียน และยังช่วยเสริมให้การเรียนการสอนมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ แตท่ัง้น้ีผูส้อนควรเลอืกใช้สือ่ใหเ้หมาะ
สมกับกระบวนการเรียนการสอน และผู้เรียน

 สำาหรับการสร้างส่ือการเรียนการสอนเพ่ือนำาไป
ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนนั้น ต้องผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบ และทดสอบประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการ
สอนก่อนนำาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอนตามสภาพ
การณ์จริง ซึ่งในกระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
สื่อโดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน พบว่า สื่อแอนิเมชั่นดัง
กล่าวมีค่าความเที่ยงของสื่อ (IOC) เท่ากับ 0.66 ซึ่งถือว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกัน ในด้านการทดสอบ
ประสทิธภิาพของสือ่ เปน็การทดสอบโดยนำาไปจดักิจกรรม
การเรยีนการสอนกบักลุม่ตวัอยา่งจำานวน 6 คน โดยคละกนั
ระหว่างเด็กเรียนเก่ง ปานกลาง และเรียนอ่อน ในเบื้องต้น
ของการเริม่กจิกรรมการเรยีนการสอนผู้วจิยัไดส้นทนาแลก
เปลี่ยนความรู้กับเด็กนักเรียนในประเด็นต่างๆ อาทิ อาชีพ
ที่อยากเป็น สิ่งที่ชอบทั้งในด้านการเรียน กีฬา และดนตรี 
เพือ่ใหเ้ดก็ๆ ผ่อนคลายและเกดิความคุน้เคย กอ่นการศกึษา
จากสื่อแอนิเมชั่น กระบวนการนี้เป็นการนำาเข้าสู่บทเรียน
เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเด็กนักเรียน และเป็นการเตรียม
ความพรอ้มของเดก็เพือ่เชือ่มโยงไปสูเ่นือ้หาในกจิกรรมการ
เรยีนการสอน และจากการทดสอบประสทิธภิาพสือ่แอนเิม
ชั่น พบว่าคะแนนที่ได้จากการทำาแบบฝึกหัดหรือกิจกรรม
ระหว่างเรียน และคะแนนทดสอบหลังเรียน (E1/E2) มีค่า
เฉลี่ยของกระบวนการ เท่ากับ 76.26/77.07 ซึ่งมีประสิทธิ
ภาพตำ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในประเด็นนี้ผู้วิจัยคิดว่ากลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีที่ 4 ซ่ึงเป็นช่วง
อายุที่มีความสนใจ อยากรู้อยากเห็น อยากทราบเหตุผลว่า
ส่ิงตา่งๆ เกดิขึน้ได้อยา่งไร ตลอดจนชอบซกัถาม แต่กระนัน้
สมาธิ ความสนใจต่อสิ่งต่างๆ ยังไม่มากพอ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้ปรับปรุงรูปภาพ และเสียงให้น่าสนใจมากขึ้น ตลอดจน
ปรับปรุงเน้ือหาของส่ือแอนิเมช่ันให้มีความกระชับ เข้าใจ
ง่าย จากนั้นนำาสื่อไปทดสอบหาประสิทธิภาพของสื่ออีก
ครั้งหนึ่ง ซึ่งการทดสอบประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชั่นในครั้ง
ที่สองนี้ พบว่าคะแนนที่ได้จากจากการทำาแบบฝึกหัดหรือ
กิจกรรมระหว่างเรียน และคะแนนทดสอบหลังเรียน (E1/
E2) เท่ากับ 80.83/80.41 ซึ่งใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำาหนดคือ 80/80
 การสร้างและพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นด้านดนตรี
พื้นบ้านวงสะล้อ ซอ ซึง เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้
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นักเรียนได้สัมผัสกับดนตรีพื้นบ้านผ่านตัวการ์ตูน อันจะนำา
ไปสู่สำานึกรัก ภาคภูมิใจ และก่อให้เกิดการอนุรักษ์ และคง
ไว้ของดนตรีพื้นบ้านอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้ส่ือแอนิเมชั่น
ยังมีบทบาทเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
ประสบการณจ์ากผูส้อนไปสูน่กัเรียน รวมทัง้ยงัชว่ยกระตุน้
ให้นักเรียนสนใจ และมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอน ชว่ยพฒันาคณุภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ในประเดน็
ดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า สื่อแอนิเมชั่นเป็นสื่อการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา และยัง
เป็นสื่อการเรียนการสอนท่ีนักเรียนสามารถสัมผัสได้ผ่าน
การมองเห็น และได้ยิน รวมท้ังจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียน
เรียนเกิดความสนใจ อยากรู้ อยากเห็น อยากมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับกัญญาณัฐ เปลวเฟื่อง 
(2550) กล่าวไว้ว่าการ์ตูนแอนิเมชั่น มีบทบาทสำาคัญใน
ฐานะสือ่ทีส่ามารถถา่ยทอดเรือ่งราวไปสูผู่ค้นทกุเพศ ทุกวยั
ดว้ยลกัษณะของการ์ตนูทีม่คีวามเรยีบงา่ย ไม่เปน็ทางการ มี
อารมณ์ขัน มีจินตนาการ และมีรูปแบบท่ีประกอบไปด้วย
เนือ้หาทีส่รา้งสรรคข์ึน้เพือ่สือ่สารความคดิ และความหมาย
ใหผู้รั้บสารเกดิความรูท่ี้คลอ้ยตามไดอ้ยา่งไมรู่ต้วั จงึถือไดว้า่ 
“ สือ่การ์ตนู”นัน้เป็นสือ่ทีม่อีทิธิพลตอ่การเรยีนรู ้และสร้าง
กระแสสังคมได้มาก 
 และหากพจิารณาในด้านการสง่เสรมิใหน้กัเรยีน
เรยีนอยากเรยีนรูน้ัน้ การต์นูแอนเิมชัน่เปน็อกีแนวทางหนึง่
ทีจ่ะกระตุน้ สง่เสริมใหน้กัเรยีนอยากเรยีนรู ้ซึง่กระบวนการ
เรยีนรูน้ัน้ จำาเปน็ตอ้งใหน้กัเรยีนเกดิความพรอ้ม และความ
พึงพอใจตามทฤษฎีแห่งความสัมพันธ์เชื่อมโยงว่าด้วยกฏ
แห่งความพร้อม และผลท่ีพึงพอใจของธอร์ไดน์ กล่าวคือ
ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีก็ต่อเม่ือผู้เรียนมีความพร้อมท้ังทาง
รา่งกายและจติใจ หากไดร้บัผลทีพ่งึพอใจย่อมอยากจะเรยีน
รู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลท่ีไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ ดัง
นั้นการได้รับผลที่พึงพอใจจึงเป็นปัจจัยสำาคัญในการเรียนรู้ 
อย่างไรก็ตามสื่อแอนิเมชั่น “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่าสะล้อ ซอ 
ซงึ”  เปน็สือ่กลางอกีวิธหีนึง่ทีจ่ะสง่เสรมิให้นกัเรยีนไดส้มัผสั
ดนตรีพื้นบ้าน สัมผัสถึงวิถีชีวิต ความเป็นรากเหง้าทาง
วัฒนธรรมของชุมชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรัก หวงแหน 
และสืบทอดดนตรีพื้นบ้าน 

 การนำาสื่อแอนิเมชั่นมาใช้ในกระบวนการเรียน
การสอน นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เด็กนักเรียน ได้สัมผัส 
เรียนรู้สิ่งแปลกใหม่นอกเหนือจากตำาราเรียน ในมุมมองผู้
วิจัยคิดว่าส่ือแอนิเมช่ันเป็นส่ือการเรียนการสอนที่ช่วยให้
กระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียนประสบความสำาเร็จ 
ไมไ่ดส้รา้งความแปลกแยกให้กับเดก็นกัเรยีนแตป่ระการใด 
ในทางตรงกันข้ามนับเป็นการส่งเสริม กระตุ้นให้นักเรียน
อยากเรียนรู้ อยากสมัผสั อยากทดลองเลน่ดนตรพีืน้บา้นวา่
จะมคีวามสนกุสนาน ไพเราะมากนอ้ยเพยีงใด สือ่แอนเิมชัน่
จงึนบัเปน็กา้วแรกในการเรยีนรู ้และพรอ้มทีจ่ะตอ่ยอดองค์
ความรูจ้ากสือ่แอนเิมชัน่เพือ่นำาไปสู่การปฏบิตัเิครือ่งดนตรี
พื้นบ้านในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนในห้องเรียน ผู้สอนควรมีความรอบรู้สามารถ
บริหารจัดการห้องเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ และ
เหมาะสมกับผู้เรียน การใช้ส่ือการสอนเป็นอีกวิธีการหน่ึง
ทีจ่ะสง่ผลใหก้จิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย 
สนกุสนาน กระตุน้ใหผู้้เรยีนอยากเรยีนรู ้อยากค้นควา้ และ
เดก็นกัเรยีนมส่ีวนรว่มในกจิกรรมการเรียนการสอนมากขึน้ 
แตท่ัง้นีผู้้สอนควรเลือกควรเลือกกระบวนการเรยีนการสอน 
และบูรณาการส่ือการสอนให้เหมาะสมกับหัวข้อ เนื้อหาที่
จะสอนจงึจะสง่ผลใหก้ระบวนการเรยีนการสอนสมัฤทธิผ์ล
 หากมองในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ พบว่าเด็ก
นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น และสนุกสนานที่จะ
เรียนรู้ผ่านสื่อ ส่งผลให้เด็กนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอนมากขึ้น กล้าที่จะซักถามในประเด็นที่
ตนเองสงสัยหรอืไมเ่ขา้ใจ และกระตุน้การอยากเรยีนรูเ้กีย่ว
กบัดนตรพีืน้บา้นมากขึน้ อาจกลา่วไดว้า่การเรยีนรูผ้า่นสือ่
แอนเิมชัน่ ยงัชว่ยใหเ้ดก็นกัเรยีนไดร้บัประสบการณท์ีแ่ปลก
ใหม ่แตกตา่งจากครผูู้สอน กอ่ใหเ้กดิความประทบัใจ อยาก
เรยีนรู้มากยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบักมล  เวยีสวุรรณ และนติยา 
เวียสวุรรณ (2539) กล่าวถงึความสำาคัญของส่ือไวว้า่ ส่ือการ
เรียนการสอนเป็นตัวกลางซึ่งมีความสำาคัญในกระบวนการ
เรียนการสอนมีหน้าที่เป็นตัวนำาความต้องการของครูไป
สู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียน
เปลี่ยน,แปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการ
สอนไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม และในมมุมองของนกัวจัิยคิด
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ว่า สื่อแอนิเมชั่นยังช่วยกระตุ้นให้เด็กนักเรียนจำาสิ่งที่ได้ยิน 
สังเกตในสิ่งที่ได้เห็น สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลให้เด็กนักเรียน
เกิดการเรียนรู้ อยากลอง อยากสัมผัสและปฏิบัติเครื่อง
ดนตรีมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2541) ได้
สรุปแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมไว้
ดังนี้ การเรียนรู้ของมนุษย์เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่ง
แวดล้อมรอบกายของมนุษย์ โดยทั้งมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ย่อมมีอิทธิพลต่อกันและกันเสมอ การเรียนรู้เกิดขึ้นได้โดย
การสังเกต หรือการเลียนแบบจากตัวแบบสำาหรับตัวแบบ
ไม่จำาเป็นต้องเป็นตัวแบบที่มีชีวิตเท่านั้น แต่อาจจะเป็นตัว
แบบสัญลักษณ์ เช่น ตัวแบบที่เห็นในโทรทัศน์ ภาพยนตร์ 
เกมส์คอมพิวเตอร์ หรืออาจจะเป็นรูปภาพ การ์ตูน หนังสือ 
นอกจากนี ้คำาบอกเลา่ดว้ยคำาพดูหรอืขอ้มลูทีเ่ขยีนเปน็ลาย
ลักษณ์อักษรก็เป็นตัวแบบได้ ท้ังน้ี 1) ตัวแบบควรแสดง
พฤติกรรมหลายๆ ครั้งเป็นตัวอย่างเพื่อให้ผู้เรียนสังเกต รับ
รู้ จดจำาพฤติกรรม หรือแนวคิดท่ีตัวแบบต้องการสอน 2) 
ควรมีการให้คำาอธิบาย ชี้แจงควบคู่ไปกับตัวอย่าง รวมถึง
การชี้แนะ หรือแนะนำาขั้นตอนในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
มีวิธีคิด หรือเรียนรู้อย่างเป็นลำาดับข้ัน ให้เรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงพฤติกรรมที่
เรยีนรู้ไป เพ่ือประเมนิการเรยีนรูห้รอืการเลยีนแบบ ถา้เรยีน
รู้ไม่ประสบผล ควรมีการแก้ไขปัญหาท่ีกระบวนการ หรือ
ตัวผู้เรียนแล้วแต่กรณีของปัญหาที่เกิดขึ้น และ 4) ให้การ
เสริมแรงเมื่อผู้เรียนสามารถเรียนรู้ หรือเลียนแบบได้อย่าง
ถกูตอ้งเพ่ือสรา้งแรงจูงใจใหผู้เ้รยีนตัง้ใจทีจ่ะเรยีนรูส้ิง่ตา่งๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
 สำาหรับพฤติกรรมทางสังคม พบว่าเด็กนักเรียน
มีความสนใจ กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ผ่านสื่อแอนิเม
ชั่น สามารถร่วมกิจกรรมกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเด็กไม่มี
พฤติกรรมที่เห็นแก่ตัว แปลกแยกออกจากกลุ่ม หรือสร้าง
ปัญหาในห้องเรียน ในมุมมองของผู้วิจัยคิดว่าเด็กในวัยนี้
จะจะเป็นช่วงอายุที่มีความสนใจ อยากรู้อยากเห็น อยาก
ทราบเหตุผลว่าสิ่งต่างๆ เกิดข้ึนได้อย่างไร ตลอดจนชอบ
ซักถาม และชอบมีสังคม เล่นกับเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน 
ดังน้ันในกิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนควรสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีนำ้าใจต่อเพื่อนๆและชุมชน 
ปฏิบัติตามกฏระเบียบของห้องเรียนหรือชุมชน ซึ่งจะช่วย

ขัดเกลาให้เด็กยอมรับข้อปฏิบัติ กฎเกณฑ์ของกลุ่ม และ
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนได้ ประการสำาคัญ
จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ เป็น
ผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะต่อชุมชน สังคม 
สอดคล้องกับวิทยพัฒนท สีหา (2551) ได้สรุปทฤษฎีจิต
วิเคราะห์ของ ฟรอยด์ไว้ดังนี้ จริยธรรมของบุคคลนั้น เป็น
ส่ิงที่ได้รับการขัดเกลาหรือพัฒนาขึ้นจากแรงขับพื้นฐาน
ของบุคคลในส่วนจิตใต้สำานึก หรือส่วนที่เรียกว่าซุปเปอร์
อีโก้ และจะคอยควบคุมพฤติกรรมภายนอกของบุคคลให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์และค่านิยมของสังคม ในวัยเด็กจะ
พัฒนาบุคลิกลักษณะค่านิยม มาตรฐานจริยธรรมของบิดา
มารดา และคนใกล้ชิด โดยกระบวนการเลียนแบบและ
ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคมมาเป็นหลักปฏิบัติ ในวัยผู้ใหญ่
เมือ่จรยิธรรมเกดิขึน้ในจติใจแล้ว ยอ่มเปรยีบเสมอืนมเีครือ่ง
มอืคอยควบคมุความประพฤตขิองบคุคลใหอ้ยูใ่นกฎเกณฑ์
ของสงัคม เมือ่ใดทีค่วามตอ้งการไมส่อดคล้องกบัค่านยิม กฎ
เกณฑ ์หรือมาตรฐานจรยิธรรมท่ีตนยดึถอือยู ่จติใต้สำานกึจะ
กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งในใจ

ข้อเสนอแนะ
 จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน
การนำาผลการวิจัยไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ดังนี้
 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ 
  1.1 โรงเรียนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรวิเคราะห์
บริบท สถานการณ์ของโรงเรียนเพ่ือให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับ
ปัญหา ความต้องการของครู นักเรียนเกี่ยวกับการนำาสื่อมา
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
  1.2 โรงเรียนควรสร้างความเข้าใจ ตระหนัก
กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งถงึการนำาสือ่มามสีว่นรว่มในการจดักจิกรรม
การเรียนการสอน
  1.3 โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรให้มีความ
รู้ ความเข้าใจในการเลือกใช้และผลิตส่ือแอนิเมช่ันท่ีหลาก
หลาย เพื่อให้ครูสามารถเลือกใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม อัน
จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน
  1.4 ควรจดัให้มกีารบรูณาการเขา้กบัการเรียน
การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยเพิ่มเติมนอกจากประเด็นการวิจัยนี้ ควรมีการวิจัยในเรื่องต่อไปนี้
  2.1 ควรศกึษาหรอืสรา้งสือ่แอนเิมชัน่ชว่ยสอนทีเ่ป็นลกัษณะมลัตมิเิดยีในสาระการเรยีนรูอ้ืน่ๆ สำาหรบันกัเรยีน
ในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
  2.2 การนำาสือ่แอนเิมชัน่ไปจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ควรสรา้งแรงจงูใจในการเรยีนดว้ยกจิกรรมเสรมิบท
เรียนอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย  
  2.3 ควรศึกษาผลของการ์ตูนแอนิเมชั่น ที่ส่งผลต่อระบบการคิด ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในระดับประถม
ศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อแอนิเมชั่น

เด็กนักเรียนร่วมปรึกษาเพื่อหาคำาตอบในกิจกรรมท้ายบท 

เรียนรู้การปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทซึง

 เด็กนักเรียนศึกษาส่วนประกอบของสะล้อ

ที่มา : พรสวรรค์ มณีทอง
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บทคัดย่อ
 ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง ราชมรรคา : การออกแบบสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้อารยธรรมขอมในอีสานใต้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) วิเคราะห์ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมทางอารยธรรมขอมจากโบราณสถานที่ปรากฏในเส้นทางราชมรรคาใน
เขตประเทศไทย 2) วิเคราะห์รูปแบบสื่อประสมในการนำาเสนอเน้ือหาประวัติศาสตร์และศิลปกรรมทางอารยธรรมขอม             
และ 3)  ออกแบบชุดความรู้สื่อประสมทางอารยธรรมขอมสำาหรับติดตั้งภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการศูนย์วัฒนธรรม
อีสานใต้  
 ผลการวิเคราะห์ด้านเนื้อหาเส้นทางราชมรรคาโดยภาพรวมประกอบไปด้วยมิติเชิงทรัพยากร มิติเชิงสังคม และ
มิติเชิงสัญญะ รูปแบบศิลปกรรมขอมท่ีพบจากโบราณสถานตามเส้นทางราชมรรคาในเขตประเทศไทย แสดงออกมาใน
ลักษณะเชิงสัญญะที่มีความเป็น “สห” หรือลักษณะร่วม ประกอบไปด้วย 4 มิติ คือ เรื่องเล่า วรรณคดี ความเชื่อ และ
ศาสนา  เมื่อนำาความหมายในการสื่อสัญญะเหล่านั้นมาวิเคราะห์ทางการแสดงออกควบคู่กับหลักการทัศนศิลป์  จึงเป็น
ทีม่าของการออกแบบสือ่ประสมโดยใช ้“เครือ่งหมาย” ผลการศกึษาด้านรปูแบบทีเ่หมาะสมของสือ่ประสมกบัเนือ้หาใน 6 
หัวข้อ ได้แก่ 1) ด้านลักษณะทางกายภาพ เป็นการแสดงออกถึงโครงสร้าง องค์ประกอบของเส้นทาง มีความเหมาะสมกับ
สื่อประสมในรูปแบบสัญลักษณ์และแผนที่ ด้วยการแสดงทัศนียภาพโดยรวม  2)  ด้านประวัติศาสตร์เป็นการแสดงถึงการ
ถ่ายทอดเรื่องราว ได้รูปแบบที่เหมาะสมคือการนำาเสนอด้วยสื่อกราฟิกประกอบภาพเคลื่อนไหวควบคู่กับเสียงบรรยาย 3) 
ดา้นแผนผงัสถาปตัยกรรมแสดงออกถึงจนิตนาการ ไดร้ปูแบบทีเ่หมาะสมคอืการใชภ้าพกราฟกิผสมกบัการจดัวางตำาแหน่ง
ด้วยแผนผังในลักษณะ 2 มิติ พร้อมตัวอักษร 4)  ด้านลวดลายเครื่องประดับ แสดงออกถึงรูปทรงที่สวยงาม ได้รูปแบบที่
เหมาะสมคือการฉายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวควบคู่กับเสียงบรรยาย 5)  ด้านภาพจำาหลักเล่าเรื่องเป็นการแสดงออกถึง
อารมณ์ ได้รูปแบบที่เหมาะสมคือการนำาเสนอด้วยภาพลายเส้นประกอบอนิเมชัน และ 6)  ด้านประติมากรรมแสดงออก
ถึงการเลียนแบบ ได้รูปแบบที่เหมาะสมคือการนำาเสนอด้วยลักษณะหุ่นจำาลองเสมือนร่วมกับตัวอักษร  เมื่อได้รูปแบบสื่อ
ประสมทั้งหมดแล้วจึงนำามาออกแบบเป็นชุดความรู้สื่อประสมเพื่อจัดวางภายในห้องนิทรรศการศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้

คำาสำาคัญ	:	ราชมรรคา อีสานใต้  สื่อประสม  เครื่องหมาย

 ราชมรรคา	:	การออกแบบสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้อารยธรรมขอมในอีสานใต้
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Abstract
 The purposes of this study were 1) to 
analyse the history and arts of Cambodian heritage 
from ancient remains along a royal road appeared 
in Thailand, 2) to analyse multimedia types used to 
present the history and arts of Cambodian heritage, 
and 3) to design a multimedia knowledge pack-
age for learning Cambodian heritage to display in 
exhibition room at Southern Isan Cultural Centre.
 The findings revealed that the content 
analysis on the royal road in overall consisted of 
resource dimension, social dimension and symbol 
dimension.  Cambodian arts found in the ancient 
remains along the royal road depicted in symbols 
which comprised four dimensions: chronicle, liter-
ature, beliefs and religions. When all symbols were 
analysed with visual arts principles, it caused the 
ideas of multimedia designing by using signs. The 
findings on multimedia types that were suitable 
for six aspects were as follows: 1) The aspect of 
physical features depicting structures and routes 
suited multimedia types on symbols and maps of 
locations, 2) the aspect of history depicting nar-
ration suited graphic and animation presentation 
along with audio description, 3) the aspect of 
architectural diagrams depicting imagination suited 
graphic using together  with two dimensions of 
location setting with alphabets, 4) the aspect of 
decorative patterns depicting the beautiful shapes 
suited still pictures and animation presentation, 
5) the aspect of narrative illustration expressing 
emotion suited strip images and animation pre-
sentation, and 6) the aspect of sculpture showing 
imitation suited replica with alphabets presenta-
tion. When all multimedia types were created, they 
were then displayed as a multimedia knowledge 
package in the exhibition room at the Center for 
Lower Northeastern Art and Culture. 

Keywords	: Royal road, Southern Isan, Multimedia, 
Signs

บทนำา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมีแอ่ง
อารยธรรมสำาคัญสองแหล่งคือ พื้นที่บริเวณแอ่งโคราช
และแอ่งสกลนคร โดยทั้งสองแหล่งนี้มีเทือกเขาภูพานเป็น
แนวเส้นแบง่แยกออกจากกนั โดยแอง่สกลนครอยูท่างตอน
เหนือของแนวเทือกเขาภูพานบริเวณลุ่มนำ้าโขง ส่วนแอ่ง
โคราชอยู่ทางตอนใต้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณลุ่มแม่นำ้ามูล
และแม่นำ้าชี ซึ่งแบ่งแยกพื้นที่ออกจากกันเป็นอีสานตอน
กลางกับอีสานตอนล่าง หรือเรียกว่าอีสานใต้ โดยปัจจุบัน
มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี (ศรีศักร วัล
ลิโภดม. 2533) พื้นที่เหล่านี้เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทั้ง
ทางด้านการเมือง การปกครอง และวัฒนธรรมของเขมร
โบราณมาเปน็เวลานานหลายทศวรรษ (หมอ่มเจา้สุภัทรดศิ 
ดศิกลุ. 2517) ดงัจะเหน็ไดจ้ากหลักฐานทางโบราณคดทีัง้ที่
เปน็โบราณวตัถ ุและโบราณสถานเปน็จำานวนมาก กระจาย
อยู่ทั่วไปตามท้องที่จังหวัดดังกล่าว โดยมีหลักฐานจารึกที่
ปราสาทพระขรรคร์ะบถุงึพระราชกรณยีกจิสำาคญัของพระ
เจา้ชยัวรมนัที ่7 วา่เปน็ผู้สรา้งปราสาทบายนและสร้างถนน
เชื่อมระหว่างเมืองนครหลวงกับเมืองต่าง ๆ และยังสร้าง 
“บ้านมีไฟ” หรือที่พักคนเดินทาง 121 แห่ง ตั้งอยู่ห่างกัน
ประมาณแห่งละ 15 กิโลเมตร (ชะเอม แก้วคล้าย, 2528) 
ในภายหลงัถนนนีรู้จ้กักนัในนาม “เสน้ทางราชมรรคา” จดุ
เด่นของเส้นทางจะมีการกระจายไปยังเมืองสำาคัญต่าง ๆ 
ซึ่งมี 5 สายหลัก โดยมีเมืองนครหลวงเป็นจุดศูนย์กลาง สิ่ง
ที่เห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรมในเส้นทางราชมรรคาทุกเส้นจะ
ประกอบไปด้วยสิง่กอ่สรา้งบา้นมไีฟเรยีงรายตลอดเสน้ทาง 
และพบอโรคยศาลากระจายอยู่เป็นจำานวนมาก เส้นทาง
เชือ่มระหว่างเมอืงพระนครหลวงกับเมอืงพมิายประเทศไทย
เป็นเส้นทางที่สำาคัญ จากระยะทางที่ยาวทำาให้เส้นทางนี้
กลายเป็นจุดเช่ือมโยงอายรยธรรมโบราณท่ีหลากหลาย ที่
ปรากฏชัดเจนจนถึงปัจจุบันคือส่ิงก่อสร้างทางศาสนาของ
อาณาจักรขอมหลายแห่งที่เด่นชัด ได้แก่ ปราสาทหินเมือง
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ตำ่า ปราสาทหินพนมรุ้ง และปราสาทหินพิมาย ซึ่งสะท้อน
ใหเ้หน็อารยธรรมโบราณอนัเปน็รากฐานทีม่อีทิธพิลในการ
ดำาเนินชีวิตที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน ล้วนทรงคุณค่า
และเป็นต้นแบบของวัฒนธรรม การเรียนรู้ถึงรากเหง้า
อารยธรรมอย่างเข้าใจของคนรุ่นหลัง จะทำาให้เกิดความ
ผูกพันมีความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมของตนท่ีจะส่ง
ผลไปถึงอนาคต ดังนั้นการศึกษาข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นส่ิง
จำาเป็นที่คนทุกคนควรรู้ จึงได้มีแหล่งให้ข้อมูลด้านต่างๆ 
ในหลายรูปแบบ เช่น ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ 
เป็นต้น
 ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่รวบรวม
จดัแสดงโบราณวตัถ ุศลิปวัตถุ ทางประวตัศิาสตร์ โบราณคดี
และวฒันธรรมทอ้งถิน่ เพ่ือใหค้วามรูแ้กบ่คุคลท่ัวไปทีส่นใจ
และเป็นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย อาคาร
ภายนอกสร้างเลยีนแบบปราสาทหนิพนมรุ้งและผสมผสาน
กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่  นิทรรศการที่จัดแสดงมีหลาก
หลายหวัขอ้ อาท ิแหลง่ทีต่ัง้ชมุชนโบราณของจงัหวดับรีุรมัย ์
ประวัติศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ช้างกับชาวส่วย ศาสนาและ
ความเชื่อ ผ้าและวิถีชีวิต แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบ
บรุรีมัย ์ฯลฯ  เปดิใหป้ระชาชนไดเ้ยีย่มชมอยา่งเปน็ทางการ
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2536 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์วัฒนธรรมอีสาน
ใต้  และจากการสัมภาษณ์ผู้อำานวยการศูนย์วัฒนธรรม
อสีานใต ้ถงึปญัหาและแนวทางทีจ่ะพฒันาในอนาคต ทำาให้
ทราบวา่ยงัมปีญัหาหลายดา้น ได้แก่ งบประมาณทีม่จีำานวน
จำากัด การขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ในการ
บริหารจัดการด้านโบราณวัตถุมาดูแลอย่างจริงจัง ทำาให้
การพัฒนาเป็นไปด้วยความล่าช้า และการจัดแสดงผลงาน
แต่ละประเภทขาดความน่าสนใจสำาหรับคนรุ่นใหม่ โดย
ปัญหาด้านรูปแบบการนำาเสนอข้อมูลเป็นปัญหาที่สำาคัญ 
(เชาว์ การวิชา, 2556)
 จากความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเส้นทาง
ราชมรรคาในฐานะเปน็เสน้ทางอารยธรรมโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งด้านรูปแบบศิลปกรรมและศิลปะวัตถุที่พบในโบราณ
สถาน เพ่ือนำามาวิเคราะห์และพัฒนาการนำาเสนอภายใน

ห้องจัดแสดงนิทรรศการในศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ ด้วย
สื่อประสมที่ใช้ภาษาทางการรับรู้หลายด้าน คือ ทัศนศิลป์  
โสตศิลป์ โสตทัศนศิลป์ ผสมผสานศิลป์ และสัญลักษณ์
ศลิป ์โดยการนำาขอ้ดขีองสื่อต่างๆ มาผสมผสานอยา่งลงตวั 
ได้แก่ ตัวอักษร ภาพนิ่ง เสียง วิดีโอ อนิเมชัน ด้วยตัวอักษร
มีลักษณะเด่นคือการบรรยายเรื่องราวอย่างละเอียด ภาพ
นิ่งมีลักษณะเด่นคือทำาให้ผู้ศึกษามองเห็นภาพได้ชัดเจน  
การนำาเสนอด้วยเสียงมีลักษณะเด่น คือผู้ชมสามารถรับ
รู้เนื้อหาได้ด้วยการฟัง การนำาเสนอด้วยวิดีโอมีลักษณะ
เด่น คือสามารถรับชมภาพร่วมกับการฟังเสียงไปพร้อมกัน 
และอนิเมชันมีลักษณะเด่น คือสามารถนำาเสนอเนื้อหาที่
สร้างขึ้นมาจากข้อมูลพร้อมกับการใส่ลักษณะพิเศษและ
จินตนาการได้ ซึ่งการนำาข้อดีของสื่อเหล่านี้มารวมกันจึง
เป็นแนวทางในการนำาเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ 
โดยต้นแบบสื่อประสมที่ออกแบบมาแล้วจะติดตั้งเป็นชุด
การเรียนรู้สื่อประสมภายในห้องจัดแสดง เน้นบรรยากาศ
การเข้าชมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และสอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่อีสานใต้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้อำานวย
การศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  ผู้วิจัยคาดหวังว่ารูปแบบดัง
กล่าวจะทำาให้บรรยากาศการเข้าชมมีชีวิตชีวา น่าตื่นเต้น
และดงึดดูความสนใจใหเ้กดิการเรยีนรูม้ากยิง่ขึน้  นอกจาก
นีห้อ้งจดัแสดงส่ือประสมทีพ่ฒันาขึน้ยงัสามารถเปน็ตน้แบบ
ในการนำาไปพัฒนาการจัดแสดงข้อมูลด้านอื่น ภายในศูนย์
วัฒนธรรมอีสานใต้ เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งสารสนเทศทาง
ประวัติศาสตร์รูปแบบใหม่ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. วิเคราะห์ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมทาง
อารยธรรมขอมจากโบราณสถาน ที่ปรากฏในเส้นทางราช
มรรคาในเขตประเทศไทย
 2. วิเคราะห์รูปแบบสื่อประสมในการนำาเสนอ
เนื้อหาประวัติศาสตร์และศิลปกรรมทางอารยธรรมขอม 
 3. ออกแบบชุดความรูส่ื้อประสมทางอารยธรรม
ขอมสำาหรับติดตั้งภายในห้องจัดแสดงนิทรรศการศูนย์
วัฒนธรรมอีสานใต้
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วิธีการดำาเนินงาน
 ผู้วิจัยได้เริ่มทำาการศึกษาวิจัยโดยแยกออกเป็น 
3 ขั้นตอน ดังนี้คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 2) การออกพืน้ทีภ่าคสนามเพือ่นำาขอ้มลู
มาเตรียมการออกแบบสื่อประสม และ 3) การออกแบบสื่อ
ประสม ดังรายละเอียด
 1.  การศกึษาและวเิคราะหเ์อกสารและงานวจิยั
ที่เกี่ยวข้อง  เป็นการวิเคราะห์ด้านเนื้อหา โดยการกำาหนด
กรอบในการค้นคว้าข้อมูลด้านเนื้อหา โดยมีขอบเขตการ
จัดหมวดหมู่ของเนื้อหา คือ 1) ลักษณะทางกายภาพ 2) 
ประวัติศาสตร์  3) แผนผัง สถาปัตยกรรม  4) ลวดลาย
ประดับ 5) ภาพจำาหลักเล่าเรื่อง และ 6) ประติมากรรม
 2. การออกภาคสนามเพื่อนำาข้อมูลด้านเนื้อหา
มาวิเคราะห์และถ่ายภาพประกอบเน้ือหา เพื่อเตรียมการ
ออกแบบสื่อประสม  พื้นท่ีในโบราณสถานท่ีปรากฏอยู่ใน
เสน้ทางราชมรรคาในเขตประเทศไทย 3 จงัหวดั คือ สรุนิทร ์
บุรีรัมย์ และนครราชสีมา 
 3. การออกแบบสื่อประสม เริ่มจากการศึกษา
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลเสนอเร่ืองราวประวัติศาสตร์ด้วยสื่อ
ประสม ออกสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษาข้อมูลด้าน
กายภาพ ธรณีสัณฐานและด้านอื่นๆ ของแหล่งที่ตั้งโบราณ
สถาน แล้วนำาข้อมูลมาวิเคราะห์ควบคู่กับการวิเคราะห์
รูปแบบสื่อประสม จากน้ันออกแบบช้ินงานให้สอดคล้อง
กับพื้นท่ีเพื่อติดตั้งสื่อประสมภายในห้องนิทรรศการศูนย์
วัฒนธรรมอีสานใต้

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
ศึกษาลักษณะทางกายภาพอันเป็นแหล่งท่ีตั้งของโบราณ
สถานแต่ละแห่งที่พบบนเส้นทางราชมรรคา  และการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อหารูปแบบสื่อประสม  โดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะจง
 1. การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีจะศึกษา
ลักษณะทางกายภาพอันเป็นแหล่งที่ตั้งของโบราณสถาน  
โดยสัมภาษณ์หัวหน้าอุทยาน  ผู้นำาชมโบราณสถาน ผู้ใหญ่
บา้น ปราชญช์าวบา้นดา้นประวติัศาสตร ์เพ่ือวิเคราะห์ความ
สอดคล้องทางกายภาพที่เชื่อมโยงกับโบราณสถาน  

 2. การเกบ็ขอ้มลูจากกลุม่ตวัอยา่งเพือ่การศึกษา
ถึงความเหมาะสมของรูปแบบส่ือประสมในการนำาเสนอ
เนื้อหาตามขอบเขตทั้ง 6 หัวข้อ โดยสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้อำานวยการศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  นักออกแบบ
ประจำาศูนย์ ฯ นักโบราณคดี  ผู้นำาชม เพื่อหาแนวทาง
ออกแบบสื่อ

ผลการศึกษา
 ผลการศึกษาเรือ่ง ราชมรรคา : การออกแบบสือ่
ประสมเพือ่การเรียนรูอ้ารยธรรมขอมในอสีานใต ้ไดผ้ลการ
ศึกษาและวิเคราะห์พบว่า
 1. ด้านเนื้อหา การวิเคราะห์เนื้อหาเส้นทางราช
มรรคาสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมือง
พระนครหลวงแลว้แยกออกไปยงัเมอืงอืน่ ๆ  ทัง้หมด 5 เสน้
ทาง ประกอบไปด้วย 1) พระนครหลวง-พิมาย 2) พระนคร
หลวง-ปราสาทวดัภ ูจำาปาศกัดิ ์ 3) พระนครหลวง-สวายจกิ 
4) พระนครหลวง-ปราสาทพระขรรค ์5) พระนครหลวง-กำา
ปงธม ทุกเส้นทางพบสิ่งก่อสร้างด้วยหินที่มีการวางแผน
ผังและรูปทรงคล้ายกันคือเป็นอาคารท่ีมีห้องยาว ด้านทิศ
ตะวันออกและอีกด้านมียอดทรงปราสาท ด้านทิศตะวัน
ตก หน้าต่าง ด้านทิศเหนือเป็นหน้าต่างหลอก ส่วนทิศใต้
เจาะเป็นช่องหน้าต่าง โดยศาสตราจารย์หลุยส์ ฟีโนต์ เป็น
ผู้เรียกช่ือว่าธรรมศาลา และในจารึกปราสาทพระขรรค์
เรียกอาคารแบบนี้ว่า วหนิคฤหะ แปลว่า บ้านมีไฟ (สรศักดิ์ 
จันทร์วัฒนกุล. 2551) โดยพบเรียงรายต่อกันไปทั้งห้าเส้น
ทาง เป็นสิ่งที่บอกอาณาเขตและทิศทางของเส้นทาง  จาก
การวิเคราะห์โดยภาพรวม เส้นทางทั้งหมดมีการกระจายอ
อกไปยงัพืน้ทีต่า่ง ๆ  ทีเ่ปน็เมืองหลกั การมีเสน้ทางแสดงถงึ
ร่องรอยกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์ทำาร่วมกัน เช่น การเดิน
ทาง การติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนสินค้าและวัตถุดิบ 
การขยายอาณาเขตทั้งทางด้านสังคม การเมืองและศาสนา 
ดังภาพประกอบ
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ภาพประกอบ	1 เส้นทางราชมรรคา 5 เส้นทาง

ที่มา : Mitch Hendrickson, 2010

 เส้นทางจากเมืองพระนครหลวงมาเมืองพิมาย
เปน็เสน้ทางประวตัศิาสตรท์ีเ่กีย่วข้องกบัคนไทยในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากจุดเริ่มต้นที่เมืองพระนครหลวง
ของเขมรซ่ึงเป็นที่ราบตำ่าผ่านช่องเขาดงรักที่กั้นเขตแดน
ไทย-กัมพูชา  สู่ที่ราบสูงในเขตไทยท่ีจังหวัดสุรินทร์ ยาว
ต่อเนื่องผ่านจังหวัดบุรีรัมย์จนสิ้นสุดที่เมืองพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา ในจารกึกลา่วไวว้า่มธีรรมศาลาตลอดเสน้ทาง
สายนีท้ัง้หมด 17 แหง่ และพบในเขตประเทศไทยจำานวน 9 
แห่ง (ดังภาพประกอบ 2) ด้วยระยะทางที่ยาวกว่าเส้นทาง
อื่น ทำาให้ผ่านแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย องค์
ประกอบท่ีพบในเส้นทางได้แก่ เทือกเขาและแหล่งนำ้าจาก
เทือกเขาพนมดงรัก ลุ่มแม่นำ้ามูลแม่นำ้าชี ภูเขาไฟ แหล่ง
ดินอุดมและแร่ธาตุจากหิน แหล่งโลหกรรมและเครื่อง
เคลือบ ชุมชนโบราณ และโบราณสถาน โดยเฉพาะโบราณ
สถานขนาดใหญ่ได้แก่ ปราสาทหินเมืองตำ่า ปราสาทหิน
พนมรุ้ง ปราสาทหินพิมาย ซึ่งนอกจากความงามในรูป
แบบศิลปกรรม แล้วยังเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเจริญทาง
อารยธรรมขอมที่เด่นชัดอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดท่ีพบได้บน
เส้นทาง การพบโบราณสถานขนาดใหญ่หลายแห่งพร้อม
กับชุมชนที่แวดล้อมอยู่ เป็นการแสดงให้เห็นว่าเส้นทางนี้มี
บทบาทตอ่การดำารงชวีติและมคีวามสำาคญัตอ่คนในยคุกอ่น
เป็นอย่างมาก 

ภาพประกอบ	2	เส้นทางราชมรรคาในเขตประเทศไทย

 การวเิคราะหเ์นือ้หาจากการศกึษาองคป์ระกอบ
ทีพ่บในเสน้ทางราชมรรคา สามารถแยกการวเิคราะหค์วาม
เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ออกเป็น 3 ด้าน คือ 
มิติเชิงทรัพยากร  มิติเชิงสังคม และ มิติเชิงสัญญะ
 1.1 มิติเชิงทรัพยากร ได้วิเคราะห์จากองค์
ประกอบทางกายภาพที่พบในเส้นทางราชมรรคา ได้แก่ 
เทือกเขา ทรัพยากรนำ้า ภูเขาไฟ ดิน/หิน/แร่ธาตุ
  1.1.1 แนวเทอืกเขา ได้แก ่เทอืกเขาพนมดงรกั
ทีแ่บง่เขตแดนระหวา่งไทยและกัมพชูาทีจ่งัหวดัสุรนิทร์ เปน็
ที่ราบสูงลาดเทเป็นลุ่มดอนสลับกับลูกคลื่น ในเขตจังหวัด
บุรีรัมย์เป็นพื้นที่สูงและภูเขาลูกคลื่นน้อยที่ราบขั้นบันไดที่
เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟ  ส่วนเทือกเขาดงพญาเย็น
อยู่ค่อนไปตอนกลางของภาคอีสานที่เป็นแอ่งท่ีราบโคราช
ถึงพิมายซึ่งเป็นปลายทาง 
  1.1.2 ทรพัยากรนำา้ธรรมชาตเิกดิจากสองกลุม่
ใหญ่คือ แนวเทือกเขาพนมดงรักตรงชายแดนไทย-กัมพูชา
เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางในเขตประเทศไทยที่จังหวัด
สุรินทร์ เป็นแหล่งกำาเนิดของต้นนำ้าลำาธารหลายสาย เช่น 
ลำานำ้าชี ลำาห้วยทับทัน ลำาห้วยเสน  และอีกกลุ่มเกิดจาก
เทือกเขาดงพญาเย็นที่แตกสาขาออกเป็นลำานำ้าใหญ่ เช่น 
ลำานำ้ามูล ลำาตะคอง เกิดเป็นที่ราบลุ่มบริเวณตอนล่างค่อน
ไปทางเหนือและตะวันออกบริเวณจังหวัดนครราชสีมา 

ำา



ROMMAYASAN 49Vol. 15  No. 3 (September-December) 2017

  1.1.3 ภูเขาไฟที่พบในเส้นทางอยู่ในจังหวัด
บุรีรัมย์ทั้งหมด ได้แก่ ภูเขาไฟพนมรุ้ง ภูเขาไฟไปรบัด 
ภูเขาไฟอังคาร และปรากฏโบราณสถานอยู่บนภูเขาไฟ
ทัง้หมดอนัเปน็ทีม่าของชือ่คอื ปราสาทหนิพนมรุง้ ปราสาท
หินไปรบัด เป็นโบราณสถานรูปแบบขอม ส่วนเขาอังคาร
มีวัดตั้งอยู่ การระเบิดของภูเขาไฟทำาให้มีแร่ธาตุจากใต้ดิน
กระจายอยู่ตามผิวดินและบริเวณใกล้ๆ
  1.1.4 ทรพัยากรดนิ/หนิ/แรธ่าต ุวเิคราะห์จาก
ธรณีสัณฐาน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินชั้น ซ่ึงมีหินทราย
และช้ันเกลือแทรกอยู่ในจุดเริ่มแรกของต้นทางเป็นภูเขา
ส่วนใหญ่เป็นหินบะซอล์แทรกขึ้นมาเป็นหย่อมๆ ถัดเข้ามา
พืน้ท่ีใกลก้บัภูเขาพนมรุง้จะเปน็ดนิสีดำาทีเ่กิดจากการระเบดิ
ของภูเขาไฟ ส่วนปลายทางท่ีเมืองพิมายซ่ึงเป็นท่ีลุ่มแม่นำ้า
จะพบดินตะกอน 
 เมื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงขององค์ประกอบ
ที่เป็นมิติเชิงทรัพยากรแล้วจะเห็นว่ามีความเกี่ยวพันแบบ
พลวตั โดยทรัพยากรธรรมชาตเิปน็ทีม่าของวถิชีวิีตทีจ่ดัสรร
ตามความตอ้งการของมนษุย ์สภาพดนิบรเิวณลุ่มนำา้มลูมผีล
ต่อการเพาะปลูก เกษตรกรรม ดินจากการระเบิดภูเขาไฟ
บริเวณเขาพนมรุ้งเป็นดินสีดำาเหมาะกับการปลูกข้าว ส่วน
ดินและแร่ธาตุบริเวณช่องเขาดงรักเหมาะแก่การนำามาใช้
ในการอตุสาหกรรมและเครือ่งเคลอืบท่ีมลีกัษณะเดน่เฉพาะ

ตัวจนกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง และบริเวณใกล้ๆ ยังพบ
แหล่งตัดหินที่มีร่องรอยของการถูกนำาไปใช้ในการก่อสร้าง
โบราณสถาน จากความหลายหลายทางด้านทรัพยากร 
ทำาให้เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน จากพื้นที่หนึ่งไปยังอีก
ที่หนึ่ง สานทอต่อกันเป็นเครือข่าย เส้นใย ยาวต่อไปเรื่อย
จนเป็นเส้นทาง
 1.2 มิติเชิงสังคม พบได้จากการทำากิจกรรมร่วม
กันของมนุษย์จนเกิดเป็นแหล่งชุมชน เมื่อวิเคราะห์จากรูป
แบบการตั้งถิ่นฐานของคนในแต่ละพื้นที่ของเส้นทาง พบ
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชุมชนพื้นเมืองเดิมที่มีการขุด
คูนำ้าคันดินล้อมรอบ ตั้งอยู่ใกล้แหล่งนำ้าโดยมีเมืองพิมาย
เป็นศูนย์กลาง และแบบเขมรที่มีรูปแบบการวางผังเมือง
อยา่งมแีบบแผนรปูส่ีเหลีย่มจสัตรัุสหรอืผืนผ้าตามความเช่ือ 
แต่ละชุมชนกระจายอยู่ทั่วไป พบหนาแน่นบริเวณต้นทาง
ราชมรรคาในเขตประเทศไทยแถบบุรีรัมย์ สุรินทร์ และ
ที่น่าสนใจคือ ชุมชนบางแห่งเกิดการซ้อนทับ ผสมผสาน
และรวมกันอยู่ทั้งสองรูปแบบ คือชุมชนที่มีคูนำ้าคันดินล้อม
รอบและชุมชนทีม่ผัีงเมอืงแบบส่ีเหล่ียมพรอ้มกบับารายอยู่
ใกล้ๆ จากการขุดพบเครื่องมือเครื่องใช้ของชุมชนทั้งสอง
แบบอยู่รวมๆ กัน แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ชนพื้นเมืองเดิมจะ
รับวัฒนธรรมที่เข้ามาในภายหลังของเขมร แต่ก็ยังรักษา
ความเป็นตัวตนเดิมไว้

ภาพประกอบ 3 รูปแบบผังเมืองชุมชนพื้นเมืองเดิม (ซ้าย) และแบบเขมร (ขวา)
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 แหล่งชุมชนท่ีพบตามเส้นทางราชมรรคามี
องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยให้เกิดเป็นการคงอยู่และสะสม
อารยธรรมมาเปน็เวลานาน ตรงกบัรปูแบบของทฤษฏหีนา้ที่
นิยม (Functionalism) ตามแนวคิดของโบรนิสโลว์ มาลี
นอฟสกี้ (Bronislaw  Malinowski) โดยมีความจำาเป็นพื้น
ฐานในการดำาเนนิชวีติ 3 ดา้น คอื ความตอ้งการพืน้ฐานทาง
ร่างกายและจิตใจ การตอบสนองร่วมกันของคนในชุมชน 
และความต้องการเชิงสัญลักษณ์ 
 1.2.1 ความต้องการพื้นฐานทางร่างกายและ
จิตใจ (Basic and psychological needs) เป็นความ
ต้องการเพื่อการดำารงชีวิตรอด เช่น ความต้องการอาหาร 
ที่อยู่อาศัย ได้มาจากทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมนุษย์อยู่
ได้ด้วยแหล่งทรัพยากรที่มาจากธรรมชาติ เช่น การเกษตร
กรรมจากดินดำาภูเขาไฟ  ดินลุ่มแม่นำ้า การอุตสาหกรรม  
ลว้นนำามาใชเ้พ่ือความอยูร่อดและตอบสนองความตอ้งการ 
เกิดเป็นการประกอบอาชีพรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ
 1.2.2 การตอบสนองร่วมกันของคนในชุมชน 
(Instrument needs) เป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสาร พูด
คยุและการทำากจิกรรมตา่ง ๆ  รว่มกนัเพือ่ใหค้นอยูร่ว่มกนัได ้
ทีเ่ดน่ชดัคอืการปลกูสรา้งทีอ่ยู่อาศยัและขดุสระเพือ่กกัเกบ็
นำา้ของแตล่ะหมูบ่า้น รปูแบบการนำาผลผลติจากการเกษตร
มาหาแนวทางร่วมกนัในการแปลงเปน็มลูคา่ เชน่ การถนอม
อาหารทีไ่ดเ้กลอืจากธรรมชาต ิแลว้สง่ไปขาย ทำาให้เกดิการ
จัดการระบบเศรษฐกิจ และเกิดแหล่งอุตสาหกรรมท่ีมีช่ือ
เสียง เช่น เครื่องเคลือบบ้านกรวด  เพื่อเป็นรายได้และ
กระจายออกไปยงัชมุชนอืน่ ๆ  จนกลายเปน็รปูแบบของวิถีชวิีต 
 1.2.3 ความต้องการเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic 
needs) เป็นความต้องการที่มาจากความเชื่อโดยมนุษย์
ต้องการศูนย์รวมเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพื่อให้เกิด
ความรู้สึกสบายใจและม่ันคงในการทำากิจกรรมใดๆ ความ
เชื่อที่เด่นชัดคือเชื่อในเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติ เทพเจ้า 
จงึมกีารสร้างสัญลกัษณค์อืการก่อสรา้งศาสนสถานเพือ่เปน็
ที่สถิตของเทพเจ้าจนกลายเป็นท่ีสักการะของคนในชุมชน 
เช่น การสร้างปราสาทไว้บนยอดเขาพนมรุ้งเป็นการจำาลอง
เรื่องเขาไกรลาศ ตามความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าในตำานาน
 1.3 มิติเชิงสัญญะ พบได้จากการแยกโครงสร้าง
รปูแบบศลิปกรรมขอมทีป่รากฏอยูใ่นโบราณสถาน สามารถ

วิเคราะห์ได้ตามแนวคิดการสร้างงานศิลปะโดยแยกออก
เป็น 4 มิติ คือ ด้านความเชื่อ ด้านเรื่องเล่า ด้านวรรณคดี 
และด้านศาสนา
 

ภาพประกอบ 4 การวิเคราะห์รูปแบบศิลปกรรมขอม
ในมิติต่าง ๆ

 1.3.1 มิติด้านความเชื่อ แสดงออกมาในรูป
แบบของแผนผัง-สถาปัตยกรรม ที่เชื่อในเรื่องของสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ ตามคตภิมูจิกัรวาลทีเ่ชือ่ว่าเทพเจา้สถติอยูบ่นเขา
สเุมรทุีเ่ป็นแกนกลางจกัรวาล การสรา้งปราสาทจงึเปน็การ
จำาลองเขาสุเมรุมาไว้ในโลกมนุษย์ ดังน้ันสถาปัตยกรรม
ขอมจึงมีปราสาทประธานที่ยอดเป็นช้ันๆเพื่อเป็นที่สถิต
ของเทพเจ้า ตัวปราสาทตั้งอยู่ตรงกลางพร้อมมีปราสาท
บริวารด้านนอก มีสระนำ้าและกำาแพงล้อมรอบ หรือการ
สร้างปราสาทบนชั้นหินศิลาแลงและอิฐเป็นความเชื่อเรื่อง
การจำาลองเขาสุเมรุ (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2536)
 1.3.2 มิติด้านเรื่องเล่า แสดงออกมาในรูปแบบ
ของตำานาน วิถีชีวิต พิธีกรรม จึงสร้างลวดลายเพื่อบอกเล่า
เรือ่งราวและแสดงความงามของลวดลายทีป่ระดบัฐาน เสา
ประดับกรอบประตู เสาติดผนัง บนทับหลัง หน้าบันและ
ส่วนยอดปรางค์ประธาน
 1.3.3 มิติด้านวรรณคดี แสดงออกมาในรูปแบบ
ของภาพจำาหลีกเล่าเรื่องที่ปรากฏอยู่บนหน้าบันและทับ
หลัง ภาพจำาหลักเล่าเรื่องที่พบส่วนใหญ่เป็นความเชื่อเกี่ยว
กบัเทพเจา้และวรรรณคดขีองอินเดยี เชน่ พระศวิะนาฏราช 
นารายณ์บรรทมศิลธุ์ นาคบาท เป็นต้น และภาพจำาหลักที่
ประดับตกแต่งอยู่ส่วนอื่น ๆ ของปราสาท คือภาพเล่าเรื่อง
สัตวใ์นเทพนยิายทีอ่าศัยอยูเ่ชิงเขาพระสุเมร ุ(ธดิา สาระยา. 
2535)
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 1.3.4 มิติด้านศาสนา แสดงออกมาในรูปแบบ
ประตมิากรรมและภาพเลา่เร่ืองทีอ่ยูภ่ายในโบราณสถาน ที่
พบไดแ้กศ่าสนาฮนิดลัูทธไิศวนกิาย ลทัธไิวษณพนกิาย และ
ศาสนาพุทธนิกายมหายาน 
 จากการวเิคราะห์ดว้ยการแยกโครงสรา้งรปูแบบ
ศลิปกรรมขอมทีป่รากฏอยูใ่นโบราณสถานตามเสน้ทางราช
มรรคาในมิติต่าง ๆ ทำาให้ทราบว่ามีลักษณะร่วมหรือความ
เป็น “สห” ที่เกิดจากการประกอบ ซ้อน ผสมผสาน ด้วย
ศิลปะทางการมองเห็นควบคู่ไปพร้อมกับศิลปะทางด้าน
วรรณคดี ความเชื่อ เรื่องเล่า ศาสนา ซึ่งมิติต่าง ๆ เหล่านี้
สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนและแสดงรูปแบบออกมาในเชิง
สัญลักษณ์ 
 จากความหลากหลายท่ีพบได้ในเส้นทางราช
มรรคา ทัง้มติเิชงิทรพัยากร มติเิชงิสงัคม มติเิชิงสญัญะ  เปน็
สิง่ทีเ่ชือ่มโยงกนัโดยมนษุย ์ โดยเฉพาะรปูแบบศลิปกรรมที่
มคีวามเปน็ “สห” ทีแ่สดงออกมาในเชิงสญัญะทีป่ระกอบไป
ดว้ย รปู (Signifier) และ ความหมาย (Signified) ดงันัน้การ
ทีจ่ะเกดิการเรียนรูไ้ดน้ัน้ ผูเ้รยีนจะตอ้งสามารถเขา้ใจในรปู
หรอืเครือ่งหมายทีม่องเห็นกอ่น จากนัน้จงึแปลความหมาย
สิ่งที่เห็นนั้นให้เข้าใจจนเกิดเป็นการเรียนรู้ ซึ่งเป็นที่มาของ
การออกแบบโดยมีแนวคดิหลกัคอืการสือ่ความเขา้ใจโดยใช้
เครื่องหมาย (Sign)

2.	ด้านการออกแบบสื่อประสม
 ผลการศึกษาด้านการออกแบบสื่อประสม ได้
ศกึษารูปแบบส่ือผสมทีเ่หมาะสม โดยกระบวนการวจิยัสอง
รูปแบบคือ การวิจัยเชิงปริมาณด้วยการออกแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เยี่ยมชมที่เข้ามาใช้บริการ และ
การวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้อง
คือทีมกรรมการผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเป็นตัวแทนและผู้
เชี่ยวชาญประจำาศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ เพื่อหารูปแบบที่
เหมาะสมสำาหรับการออกแบบชุดการเรียนรู้สื่อประสม ที่
สอดคล้องกับเนื้อหาและตรงตามคุณสมบัติเฉพาะของสื่อ
ประสมแต่ละประเภท โดยผลการศึกษาสรุปว่า 
 2.1 ด้านลักษณะทางกายภาพที่ศึกษาได้จะนำา
มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบโครงสร้างและแผนผัง 
ตลอดจนการออกแบบบรรยากาศพื้นท่ีการจัดวางสื่อ
ประสมภายในห้องนิทรรศการ  

 2.2  ด้านการนำาเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ ได้
รปูแบบทีเ่หมาะสมคอืการนำาเสนอดว้ยสือ่กราฟกิประกอบ
ภาพเคลื่อนไหว 
 2.3 ด้านแผนผังสถาปัตยกรรม ได้รูปแบบที่
เหมาะสมคือการนำาเสนอด้วยรูปแบบภาพนิ่ง กราฟิกร่วม
กับการจัดวางตำาแหน่งด้วยแผนผังแนวระนาบ 
 2.4 ด้านลวดลายประดับ ได้รูปแบบที่เหมาะสม
คือการนำาเสนอด้วยรูปแบบวิดีโอ 
 2.5 ด้านภาพเล่าเรื่อง ได้รูปแบบที่เหมาะสมคือ 
จากการนำาเสนอด้วยลายเส้นประกอบอนิเมชัน 
 2.6 ด้านประติมากรรม ได้รูปแบบท่ีเหมาะสม
คือการนำาเสนอด้วยลักษณะสื่อจำาลองเสมือน 
 ผลทีไ่ดจ้ากการศึกษาดา้นรปูแบบสือ่ประสม  ได้
นำามาวิเคราะห์ควบคู่กับผลจากการวิเคราะห์ด้านเน้ือหา
รูปแบบศิลปกรรมขอมในความหมายเชิงสัญศาสตร์ และ
พัฒนาเป็นแนวคิดการออกแบบตามทฤษฎีโครงสร้างนิยม 
(Structuralism) ของเฟอดินานท์ เดอ ซอชูร์ (Ferdinand 
de Saussure) ที่มีแนวคิดหลักคือการเรียนรู้รูปและความ
หมายของรปู ทีว่เิคราะหอ์อกมาจากโครงสรา้งในฐานะเปน็
ภาษาซึง่สือ่ออกมาในรปูแบบสือ่ประสมต่าง ๆ    ร่วมกบัการ
วิเคราะห์ตามทฤษฏีทางสุนทรียศาสตร์  สามารถแยกเป็น
แผนผังความเชื่อมโยงได้ดังนี้

ภาพประกอบ 5 การวิเคราะห์เนื้อหาตามทฤษฎี
โครงสร้างนิยมเชื่อมโยงกับรูปแบบสื่อประสม
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 ลกัษณะกายภาพ เปน็การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
เพื่อให้เห็นโครงสร้าง (Structural) ขององค์ประกอบที่พบ
ได้จากเส้นทางราชมรรคา ได้แก่ เทือกเขา ภูเขาไฟ แหล่ง
นำ้า หมู่บ้าน แหล่งตัดหิน แหล่งเตาเผาโบราณ  ดังนั้นรูป
แบบที่เหมาะสมสำาหรับการนำาเสนอสาระในด้านน้ีจึงออก
มาในรูปแบบเครื่องหมายบนแผนท่ี ซ่ึงจะเป็นตัวบ่งบอก
ให้สามารถรับรู้ความหลากหลายทางอารยธรรม นอกจาก
นีล้กัษณะทางกายภาพทีศ่กึษาไดน้ำามาใชเ้ปน็แนวคดิในการ
ออกแบบห้องจัดแสดงนิทรรศการ
 ประวัติศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบของ “วิถี” ที่แสดงออกมาในรูปแบบ
การบนัทกึ การถา่ยทอดเรอืงราว สือ่สาร บอกเลา่ สือ่ความ
หมายของสาร (Message) ของสิ่งที่เกิดขึ้นในเส้นทางราช
มรรคาจนกลายเป็นการสั่งสม ผสาน ซ้อน ทับ จนเกิดเป็น
อารยธรรม เมื่อวิเคราะห์คุณลักษณะเด่นดังกล่าวมาแล้ว
จึงตรงกับลักษณะของสื่อประเภทอนิเมชัน ใช้จินตนาการ
ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเกิดจากการนำาเรื่องราวท่ีถูก
บันทึกไว้มาขยายความให้ออกมาเป็นภาพนิ่งลักษณะสอง
มติจิากเทคนคิการวาดภาพแบบตา่ง ๆ  แลว้นำาภาพเหลา่นัน้
มาเรยีงตอ่กนัอยา่งตอ่เนือ่งดว้ยเทคนคิทางคอมพวิเตอรใ์ห้
เกดิการเคลือ่นไหวพรอ้มกบัมเีสยีงบรรยายทีถ่า่ยทอดออก
มาเปน็เรือ่งราว สามารถสือ่ออกมาไดช้ดัเจนและทำาใหร้บัรู้
เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง
 แผนผัง สถาปัตยกรรม ได้จากการมองภาพ
แผนผงั สถาปตัยกรรม ซึง่เปน็การแสดงออกถงึจนิตนาการ 
(Imagination) พบได้จากรูปแบบการวางแผนผังตาม
แนวคิดภูมิจักรวาลท่ีจินตนาการมาเป็นต้นแบบในการ
วางแผนผัง โครงสร้างสถาปัตยกรรมของปราสาทและ 
จากการวางแผนผังแสดงออกถึงจินตนาการดังกล่าวจึง
เหมาะกับคุณสมบัติของสื่อประสมเพื่อการเรียนรู้ในรูป
แบบของภาพนิ่งผสมกับการจัดวางตำาแหน่งด้วยแผนผัง
ในลักษณะ 2 มิติ พร้อมภาพนิ่งแบบกราฟิกและตัวอักษร
บรรยายโครงสร้างและส่วนประกอบต่าง ๆ ของอาคารใน
ตำาแหน่งต่าง ๆ ให้ผู้เรียนรู้ได้ด้วยการเลือกศึกษาแต่ละจุด
ตามต้องการ 

 ลวดลายประดับ เป็นการแสดงออกถึง รูปทรง
ที่สวยงาม (Formal) พบได้จากลวดลายที่ประดับฐาน 
กรอบประตู หน้าบัน ทับหลัง ซึ่งอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ ทั่ว
ปราสาท ด้วยคุณสมบัติของลวดลายที่มีรายละเอียดและ
องค์ประกอบของเส้นเต็มพื้นที่แบบรังเกียจที่ว่างจึงเหมาะ
กับคุณสมบัติของส่ือประสมประเภทวิดีโอที่เป็นการฉาย
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแบบเหมือนจริงพร้อมกับเสียง
บรรยาย ซึง่จะทำาใหส้ามารถเชือ่มโยงลวดลายจากสว่นหนึง่
ไปยงัอกีสว่นหนึง่ จากโครงสรา้งยอ่ยไปสูโ่ครงสรา้งโดยรวม
ได้อย่างลื่นไหล
 ประตมิากรรมนนูสูง เปน็การแสดงออกถงึความ
รู้สึก อารมณ์ (Emotion) เป็นการแสดงออกที่มีเนื้อหามา
จากเรือ่งเล่าวรรณคด ีซึง่ต้องการสือ่ความหมายและอารมณ์
ของเหตกุารณน์ัน้ไปพรอ้มกนั จงึเหมาะกับคุณสมบตัขิองส่ือ
ประเภทอนิเมชัน 2 มิติ การเรียนรู้ด้วยการเล่าเหตุการณ์
ที่กำาลังเกิดขึ้นด้วยลายเส้นและรูปทรงท่ีไม่มีชีวิต ให้
เคลื่อนไหวเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้ (Wells, 1998) ทำาให้สื่อเกิด
ความแปลกใหม่น่าติดตามเสริมการเรียนรู้ภาพเล่าเรื่องได้
อย่างมีคุณภาพ  
 ประตมิากรรมลอยตวั เปน็การแสดงออกถงึการ
เลียนแบบ (Imitation)  พบได้ในจดุตา่ง ๆ  ของปราสาท ซึ่ง
เป็นการสร้างงานแบบเหมือนจริง ได้ต้นแบบมาจากมนุษย์ 
สัตว์ ธรรมชาติ เช่น ประติมากรรมรูปเทพเจ้าบนยอด
ปราสาท เทพธิดา โคนนทิ  สิงห์ นาค เป็นต้น จึงเหมาะกับ
คุณสมบัติของสื่อประเภทหุ่นจำาลอง 3 มิติ ที่มีการนำาเสนอ
รูปแบบความกว้างยาวลึก ทำาให้มองเห็นและเข้าใจชิ้นงาน
ประติมากรรมได้รอบทิศทาง 

การออกแบบสื่อประสม
 การวางโครงเรื่องและเนื้อหา ผู้วิจัยได้ออกแบบ
เน้ือหาด้วยการแยกโครงสร้างเน้ือหาให้มีแนวคิดหลัก 
แนวคิดเสริม แล้วแยกลำาดบัหวัขอ้การเรยีนรูจ้ากโครงสรา้ง
หน่วยใหญ่ ไปสู่หน่วยย่อย มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ตามหัวข้อต่อไปนี้  
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 1. ด้านลกัษณะทางกายภาพ ไดน้ำาองคป์ระกอบ
ที่พบในเส้นทางราชมรรคา ได้แก่ เทือกเขา แหล่งนำ้า 
ภูเขาไฟ ดินหินแร่ธาตุ หมู่บ้าน โบราณสถาน มาออกแบบ
เป็นสัญลักษณ์ เพื่อนำามาเป็นโครงสร้างหลักของชุดเรียนรู้
สื่อผสมในรูปแบบแผนที่เส้นทางราชมรรคา 
 2. ประวัติศาสตร์ มีการนำาเสนอเนื้อหาเพื่อการ
เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเส้นทางราชมรรคาจนเห็น
ถงึพฒันาการทีม่คีวามเชือ่มโยงกอ่เกิดเปน็สิง่กอ่สรา้งในรปู
แบบขอมทีพ่บแตล่ะแห่งในเสน้ทางราชมรรคาตามจุดตา่ง ๆ  
ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำาความเข้าใจกับการเรียนรู้ใน
หัวข้ออื่น ๆ ต่อไป ดังนั้นการนำาเสนอเรื่องราวเหล่านี้ต้อง
อธิบายเรื่องราวที่ซับซ้อนให้เป็นเร่ืองราวท่ีเข้าใจง่าย โดย
สอดแทรกความคดิและจนิตนาการของผูส้รา้งสรรคส์ือ่จาก
นามธรรมเป็นรูปธรรมพร้อมกับเน้นส่วนที่สำาคัญให้ชัดเจน
ขึ้น (ปิยกุล เลาวัณย์ศิริ,  2532) คุณสมบัติดังกล่าวก่อให้
เกิดการเรียนรู้ที่ได้ผล สื่อความหมายชัดเจนและต่อเนื่อง

 3. แผนผัง สถาปัตยกรรม นำาเสนอเนื้อหาที่เน้น
การทำาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตยกรรม และ
การวางตำาแหน่งของอาคารตามความเชื่อภูมิจักรวาล 
คอืแบบลอ้มรอบจดุศูนยก์ลางและแบบใช้แกนเปน็หลกั
(สมมาตร์ ผลเกิด, 2554) ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย 
ปราสาทประธาน  ปราสาทบริวาร บรรรณาลัย ระเบียง
คต โคปรุะ สระนำา้ ทางดำาเนนิเสานางเรยีง สะพานนาคราช  
(ไกรภพ สาระกูล,  2554)
 4. ลวดลายเครื่องประดับ มีการนำาเสนอเนื้อหา
เพื่อให้เข้าใจส่วนประกอบที่เป็นรายละเอียดของเครื่อง
ประดับตกแต่งทางสถาปัตยกรรม ที่พบในโบราณสถาน
ได้แก่ ลวดลายเสาติดกับผนัง  ลวดลายเสาประดับกรอบ
ประตู ลวดลายประกอบบนหน้าบัน และลวดลายส่วนฐาน
ของปราสาทประธาน โดยรับรู้ความงามจากองค์ประกอบ
หลักไปจนถึงองค์ประกอบย่อยที่เช่ือมโยงไปถึงจุดอื่น 
คุณลักษณะเด่นของวิดีโอที่มีส่วนประกอบจากการรวมกัน

ภาพประกอบ 6 การออกแบบโครงสร้างเนื้อหา
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ของภาพและเสียง (Jackson,  2015) ทำาให้สามารถเรียนรู้
รายละเอยีดของลวดลายทีป่รากฏในแตล่ะจดุของปราสาท
ได้เข้าใจชัดเจน
 5. ประตมิากรรมนนูสงู มกีารนำาเสนอเนือ้หาเพือ่
ให้เข้าใจประเภทของลายเล่าเรื่องท่ีปรากฏอยู่ในตำาแหน่ง
ต่าง ๆ ในปราสาท ที่เด่นชัดคือทับหลังและหน้าบัน พร้อม
กับการบอกเล่าเรื่องราวท่ีเกิดขึ้นในภาพจำาหลักน้ันๆ โดย
ภาพจำาหลักเล่าเรื่องที่ประดับปราสาทขอมคือเรื่องของ
เทพเจ้า และวรรณคดีของอินเดีย
 6. ประติมากรรมลอยตัว มีการนำาเสนอเนื้อหา
เพือ่เนน้การทำาความเขา้ใจเกีย่วกบัประตมิากรรมทีป่รากฏ
อยูใ่นโบราณสถาน ทีแ่สดงถึงรปูแบบทางศิลปกรรมและคติ
ทางด้านศาสนา 

 ผลงานการออกแบบส่ือประสม ได้ทำาการ
วิเคราะห์เน้ือหาและแยกข้อมูลให้ออกมาเป็นภาพ แล้ว
นำาภาพนั้นมาออกแบบเพ่ือส่ือสารในรูปแบบเครื่องหมาย 
(Signs) ซึ่งชาร์ลส์ แซนเดอร์ส เพิร์ซ (Charl Sanders 
Peirce) ได้แยกเครื่องหมายเป็น 3 ประเภท คือ ไอคอน 
(Icon) ดัชนี (Index) และสัญลักษณ์ (Symbol) (สมเกียรติ 
ตั้งนโม, 2549 )  สื่อประสมที่ออกแบบมาแล้วจึงประกอบ
ไปดว้ยองคป์ระกอบเหลา่นีเ้พือ่สือ่สารใหเ้กดิการเรยีนรูเ้ชน่
เดยีวกบัการทำาความเขา้ใจในภาษาใดภาษาหนึง่ ซึง่ตน้แบบ
ของช้ินงานที่ใช้ในส่ือประสมตามรูปแบบของเครื่องหมาย 
(Signs)  มีดังตัวอย่าง 

ภาพประกอบ 7 ตัวอย่างผลงานออกแบบ โดยใช้เครื่องหมาย (Signs)

 ต้นแบบสื่อประสมท่ีออกแบบเสร็จแล้ว นำามา
จัดวางภายในห้องนิทรรศการศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  ใน
สว่นของการออกแบบภูมทิศันไ์ดแ้นวคดิเบ้ืองตน้มาจากการ
ศกึษาลกัษณะทางกายภาพของเสน้ทางราชมรรคา ดว้ยการ
จัดวางตำาแหน่งแผนผังภายในห้องให้มีสภาพสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง คือ การจัดเรียงลำาดับก่อนหลังของเนื้อหา
ในชุดการเรียนรู้สื่อประสมที่เริ่มจากศึกษาลักษณะโดย
ภาพรวมและข้อมูลเบื้องต้นของเส้นทางราชมรรคา ทั้งด้าน

ประวัติศาสตร์ และด้านกายภาพด้วยแผนที่เส้นทางราช
มรรคา ที่เสนอองค์ประกอบที่พบในเส้นทาง และเน้นเรียน
รูด้า้นศลิปกรรมขอม 1) เรยีงลำาดบัไปยงัปราสาทขนาดใหญ่
อื่นๆ ได้แก่ปราสาทหินเมืองตำ่า 2) ปราสาทหินพนมรุ้ง 3) 
จนถึงจุดส้ินสุดที่ปราสาทหินพิมาย 4) เพื่อให้ผู้ชมได้เริ่ม
ศึกษาจากจุดแรกเรียงลำาดับการเรียนรู้ไปจนถึงจุดสุดท้าย 
ซึง่เปน็การจดัเรยีงทีส่อดคล้องกบัลำาดบักอ่นหลังตามความ
เป็นจริงของตำาแหน่งโบราณสถานบนเส้นทางราชมรรคา
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ภาพประกอบ 8 ภาพแสดงจุดการเรียนรู้ต่าง ๆ  ภายในห้อง

 การออกแบบบรรยากาศภายในห้องได้มาจาก
การศึกษาพืชพันธุ์ไม้ที่ปรากฏโดดเด่นบริเวณโบราณสถาน
ต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบทัศนียภาพ เช่น 
ตน้โพธิท์ีอ่ยูต่รงทางเดนิขึน้ปราสาทหนิพนมรุง้ และดอกบวั

ภาพประกอบ 9 การจำาลองต้นโพธิ์และบารายเมืองตำ่าไว้ในห้อง

แดงภายในบารายสระเมอืงตำา่ ซ่ึงพชืพนัธุไ์มด้งักล่าวจะช่วย
เสรมิใหห้อ้งนทิรรศการมกีลิน่อายของบรรยากาศใกลเ้คยีง
กบัสภาพพ้ืนท่ีจรงิท่ีส่ือถงึความเดน่เฉพาะตวัของสถานท่ีนัน้
 

 การออกแบบวตัถท่ีุใชป้ระกอบภายในห้อง ไดน้ำา
รปูทรงตา่ง ๆ  ทีพ่บในโบราณสถานดว้ยลกัษณะเชงิมวลหรอื
ปริมาณ ที่พบส่วนใหญ่ในปราสาทได้แก่งานประติมากรรม
ตา่ง ๆ  เชน่ รูปบคุคล รปูทวารบาล รปูพญานาค เทพประจำา

ทศิ รปูทรงของเสานางเรยีงทีอ่ยูต่รงทางเดนิ โดยรปูทรงดงั
กลา่วได้นำามาประยกุตใ์ชใ้นการออกแบบหุน่จำาลองทีจ่ดัวาง
ภายในห้อง
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ภาพประกอบ 10 แสดงผนังห้อง จำาลองรูปทรงเสานางเรียง ทวารบาลและนาคปราสาทพนมรุ้ง

สรุปและอภิปราย
 เสน้ทางราชมรรคาเปน็เสน้ทางทีม่คีวามโดดเด่น
หลายด้าน ได้แก่ มิติเชิงทรัพยากร มิติเชิงสังคม และมิติเชิง
สญัญะ  มติเิชงิทรพัยากรทีโ่ดดเดน่คอื นำา้ แรธ่าตใุนหนิ/ดนิ 
กอ่ใหเ้กดิการเกษตร มีดนิแรธ่าตจุากการระเบดิของภเูขาไฟ
ที่พบในบริเวณแถบนี้ ส่วนแร่ธาตุเป็นวัตถุดิบในการผลิต
เกลอืและเครือ่งเคลอืบทีม่ช่ืีอเสยีง หนิและศลิาแลงเปน็วสัดุ
ทีใ่ชใ้นการกอ่สร้างปราสาท  ในมติเิชงิสงัคมทีแ่สดงออกจาก
วถิชีวีติความเปน็อยูท่ีเ่ดน่ชัดคอืชนพืน้เมอืงเดิมพบรปูแบบ
การวางผังเมืองจากการขุดคูนำ้ารอบเนินดินและแบบเขมร
ด้วยแผนผังแบบเป็นระเบียบมีการขุดสระนำ้าใกล้ๆ ชุมชน
บางแห่งพบทั้งสองรูปแบบซ้อนกันอยู่และขุดพบเครื่องใช้
ทั้งสองแบบอยู่ด้วยกัน ส่วนมิติเชิงสัญญะมีความเป็นสห ที่
มีรูปแบบการแสดงออกทางศิลปกรรมจากการผสมผสาน
ดว้ยศลิปะขอมหลายยคุสมยัเกดิเปน็สญัลกัษณท์ีเ่ปน็แหลง่
ศูนย์รวมจิตใจ  จากมุมมองในมิติต่างๆ ที่หลากหลายล้วน
แสดงใหเ้หน็วา่คนสมยักอ่นใหค้วามสำาคญักบัเสน้ทางสายนี้

เปน็อยา่งมาก ทัง้หมดนีอ้าศัยการหมนุเปล่ียนของกาลเวลา
เกิดเป็นพลวัตทางอารยธรรม ที่เป็นตัวแปรสำาคัญต่อการ
ส่ังสม พัฒนาและรื้อสร้าง โดยเฉพาะรูปแบบศิลปกรรมที่
ได้รับอิทธิพลจากดินแดนใกล้เคียง รวมไปถึงแนวความเชื่อ
ทางดา้นศาสนา  ซึง่ทัง้หมดทัง้ปวงทีส่รา้งขึน้มาล้วนเกดิจาก
มนุษย์ต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จึงได้สร้างสิ่งตัวแทน
และเป็นศูนย์กลางอันเป็นภาษาที่เป็นสากล ที่ทุกคนเห็น
แลว้สามารถรบัรูเ้ขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกัน หากมองอกีแง่
มมุหน่ึงกจ็ะพบว่าโบราณสถานขอมในเสน้ทางราชมรรคาได้
แสดงออกถงึความเป็นตวัแทนหรอื “เครือ่งหมาย” ท่ีมนษุย์
เป็นผู้กำาหนดขึ้นมา ซึ่งตรงกับแนวคิดของเฟอดินาน เดอ 
ซอชูร์ ที่กล่าวว่าเครื่องหมาย เป็นหน่วยพื้นฐานของภาษา 
ทีม่รีปูสญัญะ (Signifier) และความหมายสัญญะ (Signified) 
(สชุาต ิเถาทอง, 2559) ดงันัน้การกอ่สรา้งโบราณสถานออก
มาให้เกิดเป็นรูปท่ีมีความงามในเชิงประจักษ์ด้วยมิติเชิง
สัญญะนั้นมีความเป็น “สห” ที่ประกอบไปด้วยวรรณคดี 
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ความเชื่อ เรื่องเล่าและศาสนา  ที่พบในโครงสร้างแผนผัง-
สถาปัตยกรรม ลวดลายประดับ ประติมากรรมนูนสูงและ
ประติมากรรมลอยตัว  จัดว่าเป็น “รูปสัญญะ” ส่วนการสื่อ
ความเป็นตัวแทนศูนย์รวมเพื่อยึดเหนี่ยวทางจิตใจ จากสิ่ง
เหนือธรรมชาติเป็น “ความหมายสัญญะ”  ดังนั้นแนวคิด
ในการออกแบบสื่อประสมที่วิเคราะห์ได้จากเนื้อหา จึงเริ่ม

ตน้การเรียนรูจ้ากเครือ่งหมาย (Signs) ทีป่ระกอบไปดว้ยรปู
สัญญะ แล้วไล่ลำาดับความเชื่อมโยงจากรูปไปสู่ความหมาย
ของรปู จากหนว่ยยอ่ยจนรวมเปน็โครงสรา้งใหญ ่และยอ้น
กลับจากโครงสร้างใหญ่แล้วโยงไปสู่รายละเอียดย่อย ซ่ึงผู้
เรียนจะมีการเช่ือมโยงทางความคิดเกิดเป็นมโนทัศน์และ
การเรียนรู้ 
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บทคัดย่อ
 การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันารปูแบบการอนรุกัษแ์ละสง่เสรมิการทำาเทียนโบราณ โดยการมสีว่นรว่มของ
เครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิกเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน จำานวน 450 
คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโดยใช้โปรแกรม LISREL และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาอุปสรรคคือขาดช่างทำาเทียน และงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ส่วนการส่งเสริมกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของชุมชนจะทำาโดยการจัดกลุ่มช่างทำาเทียนมาสอน สาธิต และฝึกอบรมให้ประชาชนในชุมชน องค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ของรูปแบบที่เหมาะสม ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก 66 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านขนบธรรมเนียมและจารีต
ตามหลักศาสนา ด้านการอนุรักษ์การทำาเทียนโบราณ ด้านการถ่ายทอดการทำาเทียนโบราณ ด้านการส่งเสริมการทำาเทียน
โบราณ ด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทำาเทียนโบราณ และด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและ
ชมุชน และเมือ่นำารปูแบบเชงิแนวคดินีไ้ปทดสอบดว้ยการวเิคราะหอ์งค์ประกอบเชิงยนืยนัพบวา่ มีความสอดคล้องกบัข้อมลู
เชิงประจักษ์ ส่วนผลการนำารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในชุมชนพบว่า สามารถนำาไปปฏิบัติได้จริง

คำาสำาคัญ	: เทียนโบราณ รูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วม  เครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน

Abstract
 This research aimed to develop the models of conservation and promotion to the ancient 
candle makings by having participation of cultural network and community in Ubon Ratchathani province. 
The samples were 450 people from cultural network and community in Ubon Ratchathani province. 
The instruments were in-depth Interviews, questionnaire and focus group questions. Statistics used in 
this study were percentage, standard deviation and confirmatory factor analysis and also content anal-
ysis. The results showed that he obstacles found in the research were the lack of candle makers and 
insufficient budget. For enhancing participation of the community, teaching, demonstrating, and training 

รูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำาเทียนโบราณโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

วัฒนธรรมและชุมชน	ในจังหวัดอุบลราชธานี

The Model of Conservation and Promotion to Ancient Candle Festival of 

Participation of Cultural Network and Community in Ubon Ratchathani Province

สุทธิพงษ์		สุทธิลักษมุนีกุล	1/	อนันต์		ขัมภรัตน์	2/	ศาสตรา	เหล่าอรรคะ	3

Sutthipong		Sutthilukmunikul	/	Anand		Kumparatana	/	Sastra		Laoaka	

1สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Regional Development Strategies, Faculty of Humanities  and  Social Sciences, Ubon  Ratchathani University
2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

Regional Environmental Science, Faculty  of  Humanities  and  Social Sciences, Ubon  Ratchathani
3 สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์  คณะวัฒนธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Regional Cultural Science, Faculty  of Cultural Science, Mahasarakham University 



60 ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2560รมยสาร

by candle makers were implemented. Factors and 
indicator of suitable model consisted of 6 factors 
and 66 indicators which were (1) tradition and 
mores rituals, (2) conservation of ancient candle, 
(3) passing on local wisdom in ancient candle, (4) 
promotion of the ancient candle making, (5) publi-
cizing culture and wisdom of the making of ancient 
candle and (6) participation of cultural network and 
community. The implication of conceptual model 
to the confirmatory factor analysis found that it 
was consistent with the empirical data and the 
experimental implication to community conveyed 
that it can be applied in daily life.

Keywords:	Ancient Candle, The Model of Con-
servation and Promotion, Participation, Cultural 
Network and Community

บทนำา
 ป ร ะ เ พ ณี แ ห่ เ ที ย น พ ร ร ษ า ข อ ง จั ง ห วั ด
อบุลราชธาน ี ไดร้บัผลกระทบจากกระแสการเปลีย่นแปลง
ของทางสังคมมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเก่าและรับเอาแบบ
ใหม่เข้ามาแทนที่ของเดิมท่ีมีอยู่แล้วการจัดประเพณีแห่
เทียนพรรษาเป็นการจัดเพื่อตอบสนองความต้องการของ
คนนอกพื้นท่ีมากขึ้น ละเลยประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะท้องถิ่น โดยมองเห็นมูลค่าด้านเศรษฐกิจมากกว่า
คุณค่าการสืบสานทางศิลปกรรมและประติมากรรมท่ี
เป็นการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของชาวอีสานอย่างแท้จริง
ความร่วมมือในการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาของ
ชุมชนที่เคยเหนียวแน่น จึงลดน้อยลง เป็นเพียงความร่วม
มอืตามแบบทีเ่คยทำามา มไิดเ้กดิจากความคดิ ความเชือ่ การ
สรา้งสรรคแ์ละความตอ้งการในการสบืสานของคนในสงัคม
และชุมชนอย่างแท้จริง (บุษบา  กิตติจันทโรภาส, 2554 : 
3-4) รูปแบบของเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี มี
ความวิจิตรพิสดารมากยิ่งขึ้น ขนาดฐานและองค์ประกอบ
ขยายใหญ่กว่าเดิม จนบางครั้งทำาให้ไม่สามารถมองเห็น
เทียนพรรษาที่เป็นหลัก เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย ต้องทุ่มงบ
ประมาณและแรงงานที่ร่วมกันจัดทำาต้นเทียนพรรษา เพื่อ

ให้ได้รับชัยชนะในการประกวดแข่งขันทำาให้สาระหลักของ
ประเพณีด้านพระพุทธศาสนาได้ถูกลบเลือนและจางหาย
ไป (ธิดารัตน์ ดวงสินธุ์, 2546 :17) เทียนพรรษาในปัจจุบัน
ไม่มีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี การ
ประดับตกแต่งโดยรอบต้นเทียนมากเกินไปจนทำาให้ดูรก
รุงรัง ความเด่นของต้นเทียนพรรษาถูกลดคุณค่าลงไป ซ่ึง
ลักษณะของเทียนพรรษาดั้งเดิมหรือต้นเทียนโบราณของ
จงัหวดัอบุลราชธาน ีได้ถูกจดัใหก้ลบัมารว่มงานประเพณแีห่
เทียนพรรษา ในปี พ.ศ. 2556 อีกครั้งหนึ่ง (สุชาติ  สุวรรณ
วงศ์, 2556 : 330)
 เทียนโบราณเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของจังหวัด
อุบลราชธานี ลักษณะสำาคัญคือการนำาวัสดุจากธรรมชาติ
มาตกแต่งรอบต้นเทียน จัดทำาขึ้นเพื่อนำาไปถวายพระสงฆ์ 
มีการตกแต่งต้นเทียนให้แปลกตาเกิดความสวยงาม ต่อมา
ไดม้กีารประกวดแขง่ขนั ซึง่ในปจัจุบนัไดม้กีารนำาเทคโนโลยี
เข้ามาประกอบในการประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียน เพื่อหวัง
ชัยชนะในการประกวด จนบางครั้งวัฒนธรรมประเพณี
ดั้งเดิมของการทำาเทียนถูกลดความสำาคัญลงไป ประกอบ
กบัปญัหาขาดชา่งทำาเทียน การสอนและถา่ยทอดภูมปิญัญา
ท้องถิ่นการทำาเทียนโบราณที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
จงัหวดัอบุลราชธาน ีมวีธิกีารเรยีนรูต้ามธรรมชาตหิลากหลาย
วิธี เช่น การลองผิดลองถูก เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สาธิต
วิธีการเรียนกับการบอกเล่า แต่ยังไม่มีการสร้างองค์ความ
รู้บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทำาให้องค์ความรู้การทำา
เทียนโบราณยังคงอยู่เฉพาะกลุ่มช่างทำาเทียนและผู้สนใจ 
ปัญหาด้านการอนุรักษ์การทำาเทียนโบราณคือชุมชนไม่ให้
ความสำาคัญ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
เท่าที่ควร ช่างทำาต้นเทียนไม่ได้รับความเอาใจใส่จากหน่วย
งานของรัฐทั้งที่เป็นฟันเฟืองสำาคัญของการประดิษฐ์ต้น
เทียนโบราณ อีกทั้งคนหนุ่มสาวสมัยใหม่ไม่ให้ความสำาคัญ
ในเรื่องศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่น (วีระพงษ์  ไชยเดช, 2557 
: 176-177) จึงจำาเป็นเร่งด่วนที่ต้องวิจัยด้านการอนุรักษ์
และส่งเสริมการทำาเทียนโบราณ ที่เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่ง
เสริมการทำาเทียนโบราณ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
วัฒนธรรมและชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม ประเทศชาติและเกิดความยั่งยืน ให้ดำารงอยู่
สืบไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนัในแงป่ญัหาอปุสรรค 
และแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำาเทียนโบราณ 
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี
 2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของรูป
แบบที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำาเทียน
โบราณ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและ
ชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี
 3. เพื่อพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริม
การทำาเทียนโบราณ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
วัฒนธรรมและชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี

ขอบเขตการวิจัย
 1. พ้ืนที ่ผูว้จิยัคดัเลอืกจากชุมชนทีม่กีารทำาเทียน
พรรษาอย่างต่อเนื่อง จำานวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดสระ
ประสานสขุ ชมุชนวัดหลวง ชมุชนวดัศริสิารคณุ และชุมชน
วัดศิริมงคล
 2 . เนื้ อหา  กำ าหนดขอบ เขต เนื้ อหาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา
อุปสรรค และแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำา
เทียนโบราณ ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของรูปแบบที่
เหมาะสม และพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมการ
ทำาเทยีนโบราณ โดยการมสีว่นรว่มของเครอืขา่ยวฒันธรรม
และชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี 
 3. ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 4 ชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย
ในการวิจัย โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง จากผู้
รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้อาวุโส ด้านประเพณีการทำาเทียน
พรรษา  และผู้เก่ียวข้องกับประเพณีการทำาเทียนพรรษา 
จำานวน 34 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รู้ (Key  
Informant) กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Casual Informant) และกลุ่ม
ทั่วไป (General Informant) ส่วนกลุ่มเป้าหมายในการ
พัฒนารูปแบบ คือสมาชิกเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน 
จำานวน 450 คน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Methodology) วธิกีารเชงิปรมิาณ (Quantitative 
Method) และวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) 
ดำาเนินการวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังนี้
 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันในแง่ปัญหา
อปุสรรค และแนวทางการอนรุกัษแ์ละส่งเสรมิการทำาเทยีน
โบราณ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและ
ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
 ขัน้ตอนที ่1 การกำาหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั
เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Data Collec-
tion) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนำา
มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยจัดทำาโครงร่างการวิจัย นำา
เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
 ขัน้ตอนที ่2 ศกึษาสภาพปจัจบุนั ปญัหาอปุสรรค 
และแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำาเทียนโบราณ 
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรในการวิจัยขั้นตอนนี้ได้แก่ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 4 ชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย
ในการวิจัย คัดเลือกเป้าหมายแบบเจาะจง จากผู้รู้ ผู้ทรง
คุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องกับการทำาเทียนพรรษา จำานวน 34 
คน ดังนี้ กลุ่มผู้รู้ 8 คน กลุ่ม ผู้ปฏิบัติ 8 คนและกลุ่มทั่วไป 
18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสังเกต และแบบ
สัมภาษณ ์หาคณุภาพโดยนำาเสนอผู้ทรงคณุวฒุ ิ5 คน ตรวจ
สอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) วิเคราะห์
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง .80-1.00 
วเิคราะหข์อ้มลูใชก้ารวเิคราะหเ์ชงิเนือ้หา (Content Anal-
ysis) ตรวจสอบขอ้มลูแบบตรวจสามเสา้ (Methodological 
Triangulation)
 การวิจัยระยะที่ 2 : การศึกษาองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ของรูปแบบที่เหมาะสมในการอนุรักษ์และส่ง
เสริมการทำาเทียนโบราณโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
วฒันธรรมและชุมชนในจงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยนำาตัวแปร
ที่ได้ จากการวิจัยในระยะที่ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
นำาไปสอบถามความคดิเหน็ของสมาชกิเครอืขา่ยวัฒนธรรม
และชมุชน เพ่ือวเิคราะหอ์งค์ประกอบและตวับง่ชีข้องรปูแบบ
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ที่เหมาะสม คัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จำานวน 450 คน 
ตามจำานวนที่กำาหนดข้ันตำ่าของการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชงิยนืยนั (Confirmatory  Factor  Analysis) เกบ็รวมรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (IOC) อยูร่ะหวา่ง .80-1.00 คา่ความเชือ่มัน่ 
(Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิอัลฟ่าของ Cronbach 
มีค่าอยู่ระหว่าง .73 - .93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วย
โปรแกรม LISREL
 การวิจัยระยะท่ี 3 : การพัฒนารูปแบบการ
อนรุกัษแ์ละสง่เสรมิการทำาเทยีนโบราณ โดยการมสีว่นรว่ม
ของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี 
มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้างรูปแบบ 2) การตรวจสอบ
ยืนยันรูปแบบ 3) การทดลองใช้รูปแบบ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
 ขัน้ตอนที ่1 การสรา้งรปูแบบ โดยนำาตวัแปรองค์
ประกอบและตัวบง่ชีข้องรปูแบบทีไ่ดจ้ากการวจิยัในระยะที ่
2 มาจดัทำารา่งรูปแบบโดยการสนทนากลุม่ (Focus Group 
Discussion) กลุ่มผู้รู้ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และประชาชนทั่วไป 
จำานวน 18 คน จากพ้ืนท่ี 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดสระ
ประสานสขุ และชมุชนวดัศริมิงคล โดยใชเ้ครือ่งมอืวจิยั คอื 
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม  หาคุณภาพโดยนำาเสนอผู้ทรง
คุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา วิเคราะห์ IOC 
มคีา่อยูร่ะหวา่ง .80-1.00 วเิคราะหข้์อมลูโดยการวเิคราะห์
เนื้อหาแล้วจัดทำาร่างรูปแบบ
 ขัน้ตอนที ่2 การตรวจสอบยนืยนัรปูแบบเปน็การ
นำารูปแบบที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และผ่านการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงและสรุปเพื่อ
ตรวจสอบยืนยันรูปแบบ ทั้งในด้านความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ เป็นประโยชน์ และให้ข้อเสนอแนะเป้าหมายใน
ขั้นตอนนี้ เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความรู้และประสบการณ์เรื่องเทียนโบราณ จำานวน 5 คน 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในขัน้ตอนนี ้คอืแบบประเมนิความ
เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ หาคุณภาพโดยนำา
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ค่า 
IOC อยูร่ะหวา่ง .80-1.00 วเิคราะหข์อ้มลู ดว้ยการหาความ
ถี ่และรอ้ยละ สว่นขอ้มลูเชงิคณุภาพใชก้ารวเิคราะหเ์นือ้หา

 ขัน้ตอนที ่3 การทดลองใชร้ปูแบบเปน็การนำารูป
แบบที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้จริง กับพื้นที่เป้าหมายซึ่งคัด
เลอืกแบบเจาะจงจากพืน้ทีท่ีด่ำาเนนิการจดัทำาเทยีนโบราณ
อยา่งตอ่เนือ่งคอื ชมุชนวดัเมอืงเดชโดยใชเ้ครือ่งมอืคอื คูม่อื
การใช้รูปแบบ ปฏิทินการดำาเนินการทดลองรูปแบบ และ
แบบประเมนิผลรปูแบบ หาคณุภาพโดยผูท้รงคณุวฒุ ิ5 คน 
ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา คา่ IOC อยูร่ะหวา่ง .80-1.00 
เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยผูว้จิยันำาเครือ่งมอืทดลองรปูแบบไป
ทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล 
สภาพการดำาเนนิงานตามรปูแบบ และความพึงพอใจต่อรปู
แบบ โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

ผลการวิจัย
 1. ปัญหาอุปสรรคที่สำาคัญคือ ขาดช่างทำาเทียน 
และงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ส่วนการส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และส่ง
เสริมการทำาเทียนโบราณ โดยจัดกลุ่มช่างทำาเทียนมาสอน  
สาธิต และฝึกอบรมให้ประชาชนในชุมชน
 2. องคป์ระกอบและตวับง่ชีข้องรปูแบบทีเ่หมาะ
สม  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก 66  ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
1) ด้านขนบธรรมเนียมและจารีตตามหลักศาสนา มี 10 ตัว
บ่งชี้ 2) ด้านการอนุรักษ์การทำาเทียนโบราณ มี 7 ตัวบ่งชี้  
3) การถ่ายทอดการทำาเทียนโบราณ มี 10 ตัวบ่งชี้  4) ด้าน
การส่งเสริมการทำาเทียนโบราณ มี 10 ตัวบ่งชี้  5) ด้านการ
เผยแพรว่ฒันธรรมและภมูปิญัญาการทำาเทยีนโบราณ ม ี16 
ตัวบ่งชี้ และ6) ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรม
และชุมชน  มี 13 ตัวบ่งชี้ ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1
 ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันรูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำาเทียนโบราณ
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน ใน
จังหวัดอุบลราชธานี
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ด้านขนบธรรมเนียม
และจารีตตามหลักศาสนา

ด้านการอนุรักษ์
การทำาเทียนโบราณ

ด้านการถ่ายทอด
การทำาเทียนโบราณ

การอนุรักษ์และส่งเสริม
การทำาเทียนโบราณ โดยการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและ

ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
ด้านการส่งเสริม

การทำาเทียนโบราณ

ด้านการเผยแพร่วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา

ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
วัฒนธรรมและชุมชน

0.427

0.248

1.00**

0.209

0.216

0.1170.961**

0.940**

0.117**

0.890**

0.867**

0.757**

0.077

ค่าสถิติ  χ2 = 1703.897  ,  df= 1612 ,  χ2/df = 1.0570,  p – value =  .0548
CFI = .994 , TLI = .992, RMSEA =  .011 และ  SRMR = .037

ภาพที่	1	:	รูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำาเทียนโบราณโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
วัฒนธรรมและชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี 
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 จากตารางที่ 1และภาพที่ 1 พบว่าโมเดลการ
วัดด้านการอนุรักษ์การทำาเทียนโบราณมีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้ง6 ตัวแปร ใช้วัดรูปแบบ
การอนุรักษ์และส่งเสริมการทำาเทียนโบราณโดยการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน ในจังหวัด
อุบลราชธานีได้เหมาะสม ค่านำ้าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหวา่ง .76 – .96 ตวัแปรทีม่คีา่นำา้หนกัองคป์ระกอบสงูสดุ 
คือ ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน 
 3. ผลการพัฒนารูปแบบการอนุรักษ์และส่ง
เสริมการทำาเทียนโบราณโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
วัฒนธรรมและชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า
  3.1 รูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำา
เทียนโบราณ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรม
และชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 6 องค์
ประกอบ คือ 1)วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ได้แก่ (1) เพื่อ
ให้เครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน มีรูปแบบและแนวทาง
การอนุรักษ์และส่งเสริมการทำาเทียนโบราณ และ (2) เพื่อ
ให้เครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน มีความพึงพอใจในการ
ดำาเนินงานตามรูปแบบและแนวทางการอนุรักษ์และส่ง
เสริมการทำาเทียนโบราณโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
วัฒนธรรมและชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี 2) หลักการ
พื้นฐานของรูปแบบ ได้แก่ (1) หลักการอนุรักษ์ (2) หลัก
การส่งเสริมภูมิปัญญา (3) หลักการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
และ (4) หลักการมีส่วนร่วม 3) องค์ประกอบหลักของ

รูปแบบ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่  (1) ด้าน
ขนบธรรมเนียมและจารีตตามหลักศาสนา (2) ด้านการ
อนุรักษ์การทำาเทียนโบราณ (3) การถ่ายทอดการทำาเทียน
โบราณ (4) ด้านการส่งเสริมการทำาเทียนโบราณ (5) ด้าน
การเผยแพร่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทำาเทียนโบราณ 
และ (6) ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและ
ชุมชน 4) กระบวนการดำาเนินงานตามรูปแบบ ประกอบ
ด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เทียนโบราณ (2) การเสริมสร้างความตระหนักและรู้คุณค่า
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เทยีนโบราณ (4)การสง่เสรมิให้เกดิเครอืขา่ยภมูปิญัญาการ
ทำาเทียนโบราณ (5) การเผยแพร่แลกเปลี่ยนภูมิปัญญาการ
ทำาเทียนโบราณ และ(6) การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่นการ
ทำาเทียนโบราณ 5) แนวทางการประเมินผลรูปแบบ ได้แก่ 
1) การประเมินสภาพการดำาเนินงานตามรูปแบบ และ 2) 
การประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบ และ6) เงื่อนไขและ
ความสำาเร็จของรูปแบบ ได้แก่ 1) การตระหนักถึงความ
สำาคัญขององค์ความรู้เกี่ยวกับการทำาเทียนโบราณ และ 2) 
การมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานตามรูปแบบ
  3.2 ผลการตรวจสอบยืนยันรูปแบบ พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า องค์
ประกอบของรูปแบบทั้งหมด มีความเหมาะสม เป็นไปได้ 
และเปน็ประโยชน ์ทัง้ 5 คน คดิเปน็รอ้ยละ 100   ดงัตาราง
ที่ 2

ตารางที่	2 จำานวนและร้อยละความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำาเทียนโบราณ
 โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
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 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 คน มี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบของรูปแบบ
ทั้งหมด มีความเหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นองค์
ประกอบหลักของรูปแบบทัง้ 6 องคป์ระกอบมคีวามเหมาะ
สมมาก สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณ ีสามารถนำาไปปฏบิตัแิละเกดิประโยชนกั์บองคก์ร
และประชาชนผู้สนใจนำารูปแบบไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรม

ส่งเสริมประเพณีเทียนพรรษา ในส่วนของกระบวนการ
ดำาเนินการตามรูปแบบควรขยายระยะเวลาให้มากขึ้นเพื่อ
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชนทุกภาคส่วน
  3.3 ผลการประเมินรูปแบบการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการทำาเทียนโบราณโดยการมีส่วนร่วมของเครือ
ข่ายวัฒนธรรมและชุมชน ในจังหวัดอุบลราชธานี จากการ
ทดลองใช้ในสภาพจริง
 1) สภาพการดำาเนนิงานตามรูปแบบดังตารางที ่3

ตารางที่		3	 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการดำาเนินงานตามรูปแบบ

 จากตารางที่ 3 พบว่า สภาพการดำาเนินงานตาม
รปูแบบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.32, S.D. = .13) เมือ่
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
การดำาเนินงานตามหลักการของรูปแบบ ( = 4.47, S.D.= 
.20) รองลงมาคอื ดา้นการดำาเนนิการตามกระบวนการของ
รูปแบบ ( = 4.35, S.D. = .33) และด้านการดำาเนินงาน 
ตามองค์ประกอบหลักของรูปแบบ ( = 4.27, S.D. =.22) 
สว่นข้อทีม่คีา่เฉลีย่ตำา่สดุคอื ดา้นการดำาเนนิการตามเงือ่นไข
ความสำาเร็จของรูปแบบ ( = 4.10, S.D. = .33)
 2) ความพงึพอใจตอ่รปูแบบโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( = 4.39, S.D. = .15) เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การดำาเนินงานตามรูปแบบนี้ทำาให้
ท่านเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำาเทียน
โบราณ ( = 4.75, S.D. = .45) 

อภิปรายผลและสรุปผล
สรุปการวิจัย
 1.การทำาเทียนโบราณมีการประดิษฐ์บางชุมชน 
ปญัหาอปุสรรคทีส่ำาคญัคอื 1) ขาดชา่งเทยีน 2) งบประมาณ
ที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอ และ 3) การมีส่วนร่วม 

แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมโดยการสอน สาธิต อบรม 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
 2. องคป์ระกอบและตวับง่ชีข้องรปูแบบทีเ่หมาะ
สมประกอบด้วย 6 ตัวแปร คือ 1) ด้านขนบธรรมเนียม
และจารีตตามหลักศาสนา 2) ด้านการอนุรักษ์การทำาเทียน
โบราณ 3) การถ่ายทอดการทำาเทียนโบราณ 4) ด้านการส่ง
เสริมการทำาเทียนโบราณ 5) ด้านการเผยแพร่วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาการทำาเทียนโบราณ และ6) ด้านการมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชน ค่านำ้าหนักองค์
ประกอบ อยู่ระหว่าง .76– .96
 3. รูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำาเทียน
โบราณ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและ
ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
คือ 1) วัตถุประสงค์ 2) หลักการพื้นฐาน 3) องค์ประกอบ
หลัก 4) กระบวนการดำาเนินงานตามรูปแบบ 5) แนวทาง
การประเมินผลรูปแบบ และ 6) เงื่อนไขและความสำาเร็จ
ของรปูแบบ ทัง้ 6 องค์ประกอบมคีวามเหมาะสม เปน็ไปได ้
และเปน็ประโยชนร์อ้ยละ 100 ผลการทดลองพบวา่ สภาพ
การดำาเนินงานตามรูปแบบ และความพึงพอใจต่อรูปแบบ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถนำาไปใช้ได้จริง
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อภิปรายผล
 1.จากผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา
อปุสรรค และแนวทางการอนรุกัษแ์ละสง่เสรมิการทำาเทยีน
โบราณ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและ
ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจหลาย
ประเด็น ดังนี้
 สภาพปัจจุบันพบว่า ประชาชนในจังหวัด
อุบลราชธานีให้ความสนใจในการทำานุบำารุงพระพุทธ
ศาสนา โดยผ่านประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โดยชุมชน
และคุ้มวัดจัดทำาเพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาซ่ึง
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพุทธ
บูชาและเพื่อการประกวดแข่งขัน จุดเด่นของเทียนโบราณ
คือการประดับตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ เน้ือหาหลักท่ีนำา
มาใช้ในการถ่ายทอดบนต้นเทียน เป็นการสื่อความหมาย
เกี่ยวกับด้านพุทธประวัติ และหลักคำาสอนทางศาสนา 
ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่นับถือและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติในการดำาเนินชีวิต ยึดถือ
การปฏิบัติตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ อังกูล  สมคะเนย์ (2553 : 159-163) พบว่าชาว
เมืองอุบลราชธานี มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนา 
ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีโบราณ
อสีาน “ฮตีสบิสองคองสบิสี”่อยา่งเครง่ครดั ปญัหาอปุสรรค
ทีส่ำาคญัคอื ขาดชา่งเทียน ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากการทำาตน้เทียน
โบราณต้องอาศัยความสามารถในการตกแต่งต้นเทียน ซึ่ง
ปัจจุบันช่างเทียนโบราณที่มีฝีมือด้านนี้ยังมีน้อย ประกอบ
กับการทำาเทียนโบราณในปัจจุบันให้ความสำาคัญกับการ
ทำาต้นเทียนเพ่ือส่งเข้าประกวดหวังชัยชนะทำาให้ต้องจ้าง
ช่างเทียนที่มีฝีมือ ส่วนแนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริม
ภูมิปัญญาการทำาเทียนโบราณ จะทำาโดยการจัดกลุ่มช่าง
ทำาเทียนมาสอน สาธิต และฝึกอบรมให้ประชาชนในชุมชน 
ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากประชาชนในชมุชนมวีถีิการดำาเนนิชีวติที่
ยดึมัน่ผกูพนักบัขนบธรรมเนยีมประเพณแีบบดัง้เดมิ และมี
การอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวขยาย ยึดหลักอาวุโสใน
ครอบครัว ซึ่งมีบทบาทสำาคัญการอบรมสั่งสอน สอดคล้อง
กับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม (Structural Functional-
ism Theory) ที่ว่าโครงสร้างทางสังคมคือแบบแผนที่อยู่ได้
นาน โดยประชากรมคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั สมัพันธก์บั
สิ่งแวดล้อม สัมพันธภาพท่ีมีปรากฏอยู่ในสังคมทุกสังคม 

กิจกรรมทางด้านครอบครัว ญาติพี่น้อง ด้านการศึกษา 
อนามยั เศรษฐกิจ การเมอืง การปกครอง ความเชือ่ ศาสนา 
และอื่นๆ ซึ่งแต่ละสถาบันจะต้องทำาหน้าที่ร่วมกัน เพื่อให้
ระบบดำาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำางานอย่างประสาน
สอดคล้องกันเพื่อรักษา “ดุลยภาพ” (Equilibrium) ของ
สังคมไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุษบา กิติจันทโร
ภาส (2554 : 214 – 215) พบว่าแนวทางการพัฒนาการ
มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาโดยการ
สร้างความตระหนักด้วยกระบวนการทางวัฒนธรรม โดย
ใช้การสืบทอดผ่านระบบครอบครัว เครือญาติ และชุมชน 
ส่วนการสืบทอดและพฒันาภมูปัิญญาการทำาเทยีนด้วยการ
ยกย่องภูมิปัญญา
 2. องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัของรปูแบบทีเ่หมาะ
สมในการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำาเทียนโบราณ โดยการ
มส่ีวนรว่มของเครอืขา่ยวัฒนธรรมและชมุชน ประกอบดว้ย
องค์ประกอบสำาคัญ 6 องค์ประกอบ คือ 
  2.1 ด้านขนบธรรมเนียมและจารีตตามหลัก
ศาสนา ประกอบด้วย 10 ตัวแปร โดยตัวแปรดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุชาติ สุวรรณวงศ์ (2556 : 8) ที่
ว่างานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็น
ประเพณทีางพทุธศาสนาทีช่าวเมอืงอบุลราชธานซีึง่มคีวาม
เจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีมาเป็นเวลา
ยาวนานถือเป็นการจัดงานตาม ฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน 
มคีวามมุง่หมาย เพ่ือถวายเปน็พทุธบชูา ธรรมบชูาและสังฆ
บูชา และเพื่อเป็นการรักษาขนมธรรมเนียมประเพณี และ
สนับสนุนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไว้
  2.2 ด้านการอนุรักษ์การทำาเทียนโบราณ 
ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกตได ้7 ตวัแปร โดยตวัแปรดงักลา่ว
สอดคลอ้งตามแนวคดิของ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
(2555 : 15) ที่ว่า การอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมเป็น
สิง่ทีม่คีณุคา่ยิง่ เพือ่ใหเ้ยาวชนรุน่หลงัไดเ้หน็และศกึษา และ
ใหม้เีอกลกัษณเ์ฉพาะใหส้ามารถดำารงอยูไ่ดต้อ่ไปในอนาคต 
แนวทางการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม 
  2.3 ด้านการถ่ายทอดการทำาเทียนโบราณ 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 10 ตัวแปร ซ่ึงสอดคล้อง
กับทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม (Malinoski, 1995 : 110) 
ที่ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีและสถาบันต่างๆ มีหน้าที่
สนับสนุนระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ทำาหน้าที่เป็นสื่อกลาง
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ให้สมาชิกในสังคมให้เข้ามาร่วมกันทำางาน ทำากิจกรรม
ทางสังคมอย่างมีเสถียรภาพ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อังกูล  สมคะเนย์ (2553 : 159-163) พบว่ารูปแบบการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำาเทียนพรรษา จังหวัด
อบุลราชธาน ีประกอบด้วยองคป์ระกอบสำาคญั คอื คา่นยิม 
และวัฒนธรรมประเพณี องค์ความรู้เกี่ยวกับการทำาเทียน
พรรษา และ วิธีการถ่ายทอดการทำาเทียนพรรษา 
  2.4 ด้านการส่งเสริมการทำาเทียนโบราณ 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 10 ตัวแปร สอดคล้องกับ
แนวคิดการผลิตซำ้าทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduc-
tion) ทำาให้เกิดความคงอยู่ของวัฒนธรรม ความคิด ความ
เชื่อ ค่านิยมที่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมส่วนใหญ่ 
และถูกนำาไปใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสืบทอด
ไปยังรุ่นต่อรุ่น (Williams, 1976 :138) 
  2 .5  ด้านการเผยแพร่วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาการทำาเทียนโบราณ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกต
ได้ 16  ตัวแปร สอดคล้องตามแนวคิดหลังความทันสมัย
ใหม่ (Post Modern) ซึ่งกิติพัฒน์  นนทปัทมะดุล (2551 : 
1-5) ไดส้รปุไวว้า่  สภาวะของผูค้นและวถิชีวีติความเปน็อยู่
ของคนในปจัจบุนั ประกอบดว้ยการหมนุเวยีนเปลีย่นแปลง
ของปัจจัยหลักสำาคัญ ได้แก่ การเคลื่อนไหวหมุนเวียนของ
คนจำานวนมากผา่นระบบการขนส่งขนาดใหญท่ีต่ดิต่อถงึกนั
ทั่วโลก มีการหมุนเวียนของข้อมูลข่าวสารขนาดมหึมา
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และการส่ือสารทางไกลผ่านระบบ
โทรคมนาคม และ การส่งถ่ายภาพลักษณ์ (Images) และ
ความคิด (Ideas) ผ่านระบบสื่อสารมวลชนกระจายไปยัง
พื้นที่ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ผลที่ตามมา ก็คือ เกิดการแลก
เปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างพื้นที่ต่างๆในโลกอย่างกว้าง
ขวาง จนเกดิเปน็บรรทัดฐานใหม่ขึน้มาใชร้ว่มกนัของคนในโลก
  2.6 ด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
วัฒนธรรมและชุมชน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 13 
ตัวแปร ทั้งนี้เนื่องจาก การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำาเทียนโบราณ ท้ังการรับ
ทราบปัญหา การแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหา การ
วางแผน การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร การร่วมรับ
ผลประโยชน์ การร่วมตรวจสอบ และร่วมประเมินผล ซึ่ง
จะก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของภูมิปัญญา สอดคล้อง
กับแนวคิดของ วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2550 : 3) ที่ว่าการ

ส่งเสริมสนับสนุน ชักนำา และสร้างโอกาสให้ชาวบ้านในรูป
ของบุคคล หรือกลุ่มคนต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการเข้ามาทำา
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม 
 3. รูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมการทำาเทียน
โบราณ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและ
ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี มีความเหมาะสม เป็นไปได้ 
และเป็นประโยชน์ สามารถนำาไปใช้ในชุมชนได้จริง ทั้งนี้
เน่ืองจากรูปแบบที่สร้างขึ้นได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นขั้นตอน  มีความครอบคลุมแนวคิดและหลักการการ
อนุรักษ์ การส่งเสริมภูมิปัญญา การถ่ายทอดภูมิปัญญา 
และหลักการมีส่วนร่วม อีกทั้งกระบวนการดำาเนินงานตาม
รูปแบบ มีขั้นตอนชัดเจน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทุกขั้นตอน สอดคล้องกับแนวคิดของ กาญจนา แก้ว
เทพ (2551 : 156-157) ที่ว่าการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัฒนธรรม ก้าวแรกของ
การส่งเสริมคือ การจัดตั้งองค์กร/ชุมชน หรือการประสาน
เครือข่ายวัฒนธรรม ให้เข้ามาบริหารจัดการโครงการด้าน
วฒันธรรมกา้วทีส่องนีจ้ะเปน็การขยบัเขา้มามส่ีวนรว่มดา้น
พลังปัญญาด้านการร่วมคิด ร่วมทบทวน ร่วมไตร่ตรอง

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
 1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรนำาผลการ
วจิยัไปใชเ้ปน็ขอ้มลูประกอบการอนรุกัษแ์ละส่งเสรมิการทำา
เทยีนโบราณใหเ้ปน็รปูแบบทีช่ดัเจนและมปีระสทิธภิาพยิง่ข้ึน
 2. ควรเสริมสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับการทำา
เทียนโบราณ เช่น จัดฝึกอบรมให้ความรู้ จัดการเรียนการ
สอนฝึกอบรมช่างเทียน
 3. ควรสนบัสนนุการอนรุกัษแ์ละสง่เสรมิการทำา
เทยีนโบราณและพฒันาใหเ้ปน็หลักสูตรทอ้งถิน่ เพือ่ปลูกฝัง
และเผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัการอนรัุกษแ์ละส่งเสรมิการทำา
เทียนโบราณให้เป็นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 4. ควรส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การทำาเทยีนโบราณโดยสง่เสรมิการจดัตัง้กลุม่/ชมรมคนทำา
เทยีนโบราณ ส่งเสรมิการจดัทำาชุมชนคนทำาเทยีนโบราณ จัด
ให้มีพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่จัดแสดงเทียนโบราณจัดให้มีการ
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เชิดชูเกียรติปราชญ์เทียนโบราณหาเวทีการแสดงภูมิปัญญา
ด้านการทำาเทียนโบราณได้แสดงออกถึงความสามารถ
 5. ควรให้ความสำาคัญกับการทำาเทียนโบราณที่
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี และสนับสนุนให้มี
ชุมชนคนทำาเทียนโบราณ
 6. ควรนำารูปแบบการอนุรักษ์และส่งเสริมการ
ทำาเทียนโบราณไปเป็นแนวทางประกอบการวางแผนการ
อนุรักษ์และส่งเสริมการทำาเทียนโบราณท่ีเป็นรูปธรรม
ชัดเจนยิ่งขึ้น
 7. เครือขา่ยวัฒนธรรมและชุมชน ควรนำารปูแบบ
การอนรุกัษ์และสง่เสรมิการทำาเทยีนโบราณ โดยการมสีว่น
รว่มของเครอืขา่ยวฒันธรรมและชมุชนไปปฏบิตั ิโดยศกึษา
องค์ประกอบของรูปแบบให้เข้าใจ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมกีารศึกษาถงึผลกระทบของกระบวนการ
ทำาให้การทำาเทียนโบราณให้เป็นสินค้าในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การท่องเที่ยวและวิถีชีวิตคนในชุมชน
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยแห่งความสำาเร็จของ
การอนุรักษ์และส่งเสริมการทำาเทียนโบราณ ในจังหวัด
อุบลราชธานี
 3. ควรมกีารศกึษาวถิชีีวติ และการถา่ยทอดองค์
ความรู้ของคนทำาเทียนโบราณ
 4. ควรมีการศึกษาปัจจัยแห่งความสำาเร็จใน
การนำารปูการอนุรกัษแ์ละสง่เสรมิการทำาเทยีนโบราณ ไปใช้
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Abstract
 This article highlighted on Isan people’s conception of the cosmology or the creation myth of 
world, the earth and creatures. Traditional ecological knowledge in the content of local folk literature 
was used for studying. The results of the study revealed that Isan people’s consciousness in traditional 
ecological knowledge of cosmology conception could be categorized into four types; 1) the wind was 
the creator of the world, 2) the sacred gourd was the origin of human beings, 3) Devada (Hindu or 
Buddhist deities) was the creator of human beings, and 4) the ecological consciousness in the legend 
of a fish called Ananta, who bears the whole world. The Study of "Pu Sangasa-Ya Sangasi" (Grandfather 
Sangasa-Grandmother Sangasi), Nam Tao Pung, the cosmology concept and Akkanyasuta by using tra-
ditional ecological knowledge concept as a framework for studying revealed that Isan people realized 
the importance of the nature as the nature was a center of everything. When comparing Isan people’s 
traditional ecological knowledge to the scientific theories, it was found that they were reasonably cor-
responded in an explanation of the creation myth of the universe and the earth. 

Keywords:	Cosmology, Traditional ecological knowledge, Isan folk literature

บทคัดย่อ
 บทความน้ี มุ่งศึกษาแนวคิดการสร้างโลก แผ่นดิน และส่ิงมีชีวิตของชาวอีสาน โดยใช้แนวคิดองค์ความรู้เชิง
นิเวศแบบดั้งเดิมผ่านวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน ผลการศึกษาได้สะท้อนสำานึกองค์ความรู้เชิงนิเวศแบบดั้งเดิม (Tradition 
Ecological Knowledge) ของคนอีสานเกี่ยวกับจักรวาลทัศน์ 4 ประเด็น คือ 1) แนวคิดโลกกำาเนิดจากลม 2) แนวคิด
มนุษย์เกิดจากนำ้าเต้า 3) แนวคิดมนุษย์กำาเนิดจากเทวดา 4) สำานึกเชิงนิเวศกับปลาอานนท์ผู้อุ้มชูแผ่นดิน
 การศึกษาวรรณกรรมพื้นบ้านอีสานเรื่องปู่สังกะสา-ย่าสังกะสี นำ้าเต้าปุ้ง ปฐมปันนาและเนื้อหาในอัคคัญญสูตร 
โดยใช้แนวคิดองค์ความรู้เชิงนิเวศแบบดั้งเดิมมาเป็นกรอบในการศึกษา ทำาให้เห็นว่า คนอีสานโบราณมีสำานึกการให้ความ
สำาคญักบัธรรมชาต ิยกธรรมชาตเิปน็ศนูยก์ลาง เมือ่นำาแนวคดิองคค์วามรูเ้ชงินเิวศแบบดัง้เดมิของคนอสีานมาเปรยีบเทยีบ
กับแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ พบว่ามีความสอดคล้องกัน สามารถอธิบายความเป็นเหตุเป็นผล ของการกำาเนิดโลกและแผ่น
ดินได้อย่างน่าสนใจ

คำาสำาคัญ	:	จักรวาลทัศน์ องค์ความรู้เชิงนิเวศแบบดั้งเดิม วรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน
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Introduction
 Previously, Isan (the northeastern Thai-
land) folk literature was usually told in form of 
storytelling. Later, it was in both literacy and oral. 
Isan folklores were usually translated from the 
local dialect which was original oak son tham 
and the Thai nóy. Formerly, most of the literature 
works had been written on Bai-lan (palm leaf) 
before being translated and published as a book 
in Thai version. Nowadays, folk literatures have 
been presented via various channels and media, 
such as books, cartoons, animations; these make 
folk literature become more interesting and easier 
to study. Folk literatures represent the lifestyle, 
values, thoughts and beliefs of the local people 
such as the belief of Naga, Thaen  spirituals and 
the creation myth of the world in Buddhist cosmology, 
etc.
 Cosmology conception was the descrip-
tion of the origin of the world and all creatures on 
earth. In this study, the contents of creation myth 
evidently from the three Isan folklores were ana-
lyzed. The first story was Pù Sangkasa-Yà Sangkasi 
(Grandfather Sangkasa-Grandmother Sangkasi) as 
the creators of the first pair of man and woman 
on earth (male and female creator type). Long 
ago, the world was formerly filled with loneliness 
and emptiness as well as the universe. Later, the 
Dharma (the god) appeared and created the wind 
and the land. The Dharma created the first man 
and woman called Pù Sangkasa and Yà Sangkasi. 
Pù Sangkasa and Yà Sangkasi created humans from 
clay. They began by making stuccos of clay and 
transformed them into various kinds of animals. 
Humans were taught about living lives and hav-
ing family.  After that, they created the land and 
divided the land into continents. They created 

waters, the world and universe, heaven, hell and 
mountains remained until present. The second 
story was about Phaya Thaen, Devada (the divine) 
as the creator of everything on earth. The world 
and human beings were sent by Devada to be 
born in a sacred gourd (Gourd type). Phaya Thaen 
ordered his men, Khun Kheok and Khun Khan, 
to build a house and a city at Na nóy Oóy Nü. 
He sent buffaloes to the village to help humans 
work on farm. After the buffalo died, there was 
a sacred gourd grown and sprung out of its nose; 
and the sacred guard lived human beings. Thaen, 
the two soldiers cast stole chisel to drill a hole on 
the sacred gourd and humans poured out onto 
the earth. The third story was about the Devada 
(the god) as the creator of human. The focus of 
the story does not concentrate much on how the 
world is created (non-creator type); it was believed 
that humans were created from Devadas. In the 
story, after eating Nguan din or fragrant soil; the 
Devadas could not return to paradise. The story 
also explained the beginning of governing system 
and social classes stated in Aggaññyasutta of 
Buddhist Tripitaka which is the religious literature 
published in Isan Region of Thailand.
 This article mainly focuses on the cre-
ation myth of the world, humans and the earth 
in Isan Folklores. Traditional Ecological knowledge 
(TEK) was used as a framework to describe the 
concept of thoughts. According to Pierotti and 
Wildcat (2000, cited in Thanya Sungkhapantanont, 
1990:57), traditional ecological knowledge is de-
fined based on the following conceptions; 1) an 
acceptance of nonhuman as an individual, 2) a 
recognition of bounding or relationship between 
human and non-human, and the combination of 
the non-human and the ethical code of human 
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behavior, 3) advantages and importance of land-
scape and 4) an acceptance that human is a part 
of the ecosystem. In addition, Berkes (2010, cited 
in Thanya Sungkhapantanont, 1990: 57) suggest-
ed about the conceptual frame of traditional 
ecological knowledge as follows; 1) Traditional 
Ecological Knowledge is quality; it is opposite 
to quantity, 2) Traditional ecological knowledge 
always includes instinct; it is not only causes and 
reasons of something, 3)Traditional ecological 
knowledge is holistic thinking, 4)Traditional eco-
logical knowledge is a combination of object and 
mind together, not separating object from mind, 
5) Traditional ecological knowledge is a morality, 
6) Traditional ecological knowledge is a about 
spirituals. 7) Traditional ecological knowledge is 
based on experience accumulated and gained 
from observation and a long-term trial & error 
process, 8) Traditional ecological knowledge is 
based on the information obtained by the used of 
local resources, not by the process of knowledge 
searching of those who are experts or the research 
processes and 9)Traditional ecological knowledge 
is based on historical data; it takes a long time to 
organize the data into sequence and it does not 
aim to control nature.
 In conclusion, traditional ecological 
knowledge means a set of knowledge or concep-
tual thoughts that mainly focuses on the impor-
tance of living in the nature, with respect since the 
nature is a center of human beings in cosmology 
system. It is a set of local wisdom that has been 
accumulated for a long time and transferred from 
generations to generations in their localities. This 
kind of knowledge reveals the relationship that 
links human beings, nature and environment to-
gether. 

Results	of	the	Study
 According to the review of literature, 
the researcher found a number of Isan literatures 
written from the past until present; however, there 
are three folk literatures regarding cosmology or 
the world creation myth. These three folk litera-
tures are “Pù Sangkasa- Yà Sangkasi” (Grandfather 
Sangasa-Grandmother Sangasi), “the story of Nam 
Tao Pung or the Myth of Sacred Gourd” and the 
cosmology conception in Aggaññyasutta of the 
Tripitaka. The contents of these three folk litera-
tures were reviewed to find out the Isan people’s 
cosmology conception regarding the origin of the 
world, human and the earth. The results of the 
study are as follows.
 1.	The	wind	as	the	creator	of	the	world	
and	human	beings
 The belief of the wind as the creator 
of the world and human beings is found in the 
content of the folk literature “Pù Sangkasa - Yà 
Sangkasi”. This story was originally told in Thai 
nóy dialect. Later, it was translated into Thai by 
Dhanupol Chaiyasit (2014) and first published in 
1994. The second part of the literature is about Pat-
thamabhumipanna, the history of Patthamabhu-
mipanna, or the primary beginning of the world.  
Before being translated, the history of Panna was 
written on Bai-Lan or palm leaves and engraved 
with Dharma letters describing the primary informa-
tion of the world creation. The original Bai-Lan was 
engraved with Tai nóy. Meanwhile, another version 
of Patthamabhumipanna was created by Suphon 
Somjitsripunya at Wat Bannhonglom, Donwaan 
Sub-district, Maeung District, Mahasarakham Prov-
ince. The Thai-translated edition was published in 
1992. Both versions are written in poems.
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 In the first part, the literature “Pù Sang-
kasa Yà Sangkasi” is the explanation of the world 
creation myth, telling that the world was formerly 
lonely and empty. There was no sun, moon, hu-
man, animal, hell or heaven, and etc. Later, there 
was the wind blowing and appeared the thāmmā. 

When the wind blew, it created fish and the earth 
respectively. The explanation of these sequences 
represents the Isan people’s evolution conception 
of the origins of the world; it explains what comes 
first and what comes after as follows:

 “There was only lonely sky,  nothing can be found   at all
 Not to be seen   everything to be    such an emptiness
 Later there was,   the wind blowing   there came the thāmmā
 And then   the wind blew in the air   there came other things
 (Dhanupol Chaiyasit, 1994 : 2)

 Considering the content of the poem, 
at the beginning of the world; it was loneliness 
and emptiness. When times passed by, there was 
the wind blowing and the thamma appeared on 
the earth. The highlight is on the existence of 
“thāmmā” (the god) as the creator of everything 
on earth. Furthermore, Suphon Somjitsripunya 
(1992) also described “the thāmmā” and his first 
appearing in the world based on the analytical 
conception of Mulapathompanna as follows.
 “Long ago,  there was no angel,  no 
Lord Buddha, no humans,  no animals,  no hell, 
no heaven, no soil, no water, no sun and no 
Moon. There was only empty air but when the 
Lord Dharma Appeared and later, became Vayo  
blowing, creating water. The wind blew the water 
and created, there came a fish called “ānanta” 
(Suphon Somjitsripunya, 1992 : 3)
 Considering the content of the two 
stories, Pu Sangasa-Ya Sangasi and Mulapathom 
Panna, the primary beginning of the universe, 
Isan people’s consciousness in the importance 
of nature in the cosmology can be found. For 
example, the word “Vayo” in Pali means "wind". 
Wind is naturally existed and in another aspect 

wind is the pantheon of origin. The wind, in terms 
of ecological conception, is a sign of God. (Roy-
al Institute Dictionary, 1988:739). The wind is a 
representative of nature and an imaginary of The 
thāmmā. Then, the Thāmmā mentioned in the 
poem is referred to the nature. The idea repre-
sented is correspondingly related to the "primary 
data, the National Library edition", in the study of 
Thanya Sungkhapantanont (2013) that the world 
was formerly empty; there was nothing but only 
summer and winter. After the two elements were 
merged together; they were formed into the wind, 
followed by water and minerals. That was believed 
as the origin of lives on the earth in later on. This 
conception correspondingly agrees with scientific 
theory that the evolution of organisms begins from 
a tiny organism which has been adapted through 
a long period of time until becoming a perfect life 
(Thanya Sungkhapantanont, 2013 : 93-94).
 It can be summarized that Isan people’ 
consciousness in ecology can be explained based 
on the conceptions of traditional ecological knowl-
edge; most conceptions were formed based on 
historical data. It took a long time to organize the 
sequence system of regulation. The goal was not 
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to control nature but to understand the origin of 
everything on earth. The literature explains that 
energy created by the wind blowing created the 
air (oxygen); and when the air reached the prop-
er temperature; there existed creatures. We can 
use the occurrence to scientifically describe the 
origin of the world that “changes of climates in 
different parts of the world when there is heat 
transferring; it causes the wind to be formed. 
The blowing wind in the ocean creates rotation 
of the seasons and changes of times (Mattaneya 
Yomjinda, 1998). This conceptual idea is widely 
accepted by most people that the wind or the air 
is the origin of everything on earth. The concept 
of the traditional creation myth of Isan people’s 
ecological knowledge is then holistic thinking. This 
means everything on earth is not solely existed; 
it is living by one another. It is dependent. When 
heat and cooling come together, they become 
the wind and the wind blows to generate water. 
Then water is liquid but when it is blended with 
the wind; it turns into solid which is the occurrence 
of an earthquake. Isan people’s creation myth of 
the world additionally narrates that as the world 
was created by the wind; human beings absolutely 
needed to live depending on one another.

“Wind blew to create female and male living on 
earth with trees.”
(Suphon Somjitsripunya, 1992: 20)

 The content of the literature “Pù Sangka-
sa - Yà Sangkasi” implies that the world is created 
by the wind. Isan people’ holistic thinking concep-
tion can be inferred from the phrase “living on 
earth with trees” in the poem. The meaning of 
the poem also reveals the relationship between 
human beings and nature since humans have to 

live their lives depending on the natural resources 
like water, soil and trees; that is the importance 
of nature. When comparing Isan people’s people 
traditional ecological knowledge of cosmology 
with the scientific principles, both concepts are 
consistent to each other. Firstly, the origin of all 
living things initiated from changes of climates 
and these changes cause single cell organisms 
(Prokaryotic cell) to be existed. The evolution of 
life on Earth is caused by the natural elements 
which are wind, water, stone, and soil (Matthanee 
Yomjinda, 1998)
 The story of “Pù Sangkasa Yà Sangkasi” 
describes the first pair of man and woman on earth, 
namely Pù Sangkasa and Yà Sangkasi. Pù Sangkasa 
and Yà Sangkasi were believed to be created by 
the wind or god. Since the wind blew until the 
water became the land; then Pù Sangkasa and 
Yà Sangkasi were born. After that, plants, animals 
and other people were created. Accordingly, this 
conception is correlated to traditional ecological 
knowledge. It is an acceptance of that human 
is a part of the ecology, which is nature center 
conception.
 2.	 The	 sacred	 gourd,	 the	 creator	 of	
human	beings
 Folk literatures usually reflect the belief, 
the relationship and the relatives among Tai ethnic 
groups. According to the folk literature review, it 
is found that the content of the folk literature 
“Nǎm Tǎo Pǔng” also expressed the relationship 
of everything which was relating to the creation 
myth of the world or cosmology conception. 
Conception of cosmology in the literature is the 
belief that Phraya Thaen (the god) is the creator 
of the world and everything on the earth. Phraya 
Thaen is also called Thāen Luang or Tāen Fa. At 
the beginning of the story, Khɯa Khaw Kad, a kind 
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of plants, grew up in the middle of Na nóy Oóy Nǘ 
(name of village). This kind of plants covered the 
landscape; there was no lights coming through the 
area at all. The land was covered with darkness and 
the weather was very cold. Thaen, Khun Borom 
ordered his men, Khun Lāi, Khun Yài and Yà Ngàrm 
to ask for help from Phraya Thaen. Phraya Thaen 
immediately ordered his men to cut down KhƜa 
Khaw Kad. After clearing the land, Phraya Thaen 
also gave humans a buffalo to help them work on 

rice paddies. When this buffalo died, there was a 
sacred gourd growing up in its nose trill. In the fruit 
of this sacred gourd, there were different ethnic 
groups of people living inside. Thaen, Khun Khek 
and Khun Kan used a chisel made of casted steel 
to drill a hole in the fruit of the sacred gourd to 
let humans and kinds of animals living inside to 
come out onto the earth. About the origin of the 
first humankind, it is explained in the content of 
the literature as follows: 

 Sǐw , given by Phraya Thaen, on a sacred gourd drilled a hole
Creatures come out off the hole  the elders come first, follow by the younger
Number by number of people  and those numbers of men to be created  
Numerous Cows and buffaloes  are released like pouring water 
War-elephants are   crowdedly let onto the earth
Everything is originated   inside the sacred gourd
 There are the first people called as a tribe  of Tai Lom
Later tribe       named Tai Wee  is younger
The first group     looked beautiful
The third group  of tribe  was then created
They are  called  Tai Lerng living together
   the names are  well remembered
Tai Laor or  Tai Kuang    are either recognized   the third 
   After being grouped  they were taught how to live
   To do   the farms for living
   To carve   and to woven fabrics
…then   there became  a couple of male and female together
   the sacred gourd  is a place of lives for eternity
(Danupon Chaiyasin, n.d; 19-23)

 According to the poem, it is believed 
that the sacred gourd was the origin of human 
beings. Nǎm Tǎo Pǔng or a Sacred Gourd was like 
a symbol of nature which was the goddess of a 
sacred gourd. From the story, people of different 
tribes were born and they come out of the same 
birthplace that was the sacred gourd; it means they 

were brothers and sisters. Meaning to say, they had 
the same ethics or ancestors. The most important 
issue of traditional ecological knowledge is to pay 
attention to the nature. In term of Isan people’s 
ecological consciousness, a sacred gourd in the 
story was vital as the creator of human beings 
because its shape resembled a pregnant woman. 
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Inside the sacred gourd was filled with a number 
of seeds to be planted. The sacred gourd was easy 
to be planted and increased; these characteristics 
of the sacred gourd were referred to a number of 
people and creature to be created and brought 
out of the sacred gourd much easily and quickly. 
For the sentence telling that Thaen used a Sǐw 
or chisel to drill a hole on the sacred gourd, this 
was like the way of male and female having sex, 
then the goddess mother got pregnant and gave 
birth later on. The description of Nǎm Tǎo Pǔng 
Story is then Isan people’s traditional ecological 
knowledge that consists of consciousness of the 
nature within. Sacred Gourd was known as an origin 
of everything on earth.  It created life, things, and 
human beings. An acceptance of the relationship 
between human and nature is correlated to 
Siraporn Nathalang (2002) who stated about the 
Tai people’s legend of the people, mentioned in 
the book of analysis on the creation myth of the 
world, that myth of ethnic groups in the north 
of Southeast Asia is an explanation of the myth 
about the various group of people generations by 
generations. This style is popularly used for the ex-
planation of the myth by the people in this region. 
Consequently, the sequences of ethnic groups, 
before and after, are presented differently.  For 
example, some people organized the sequence of 
ethnic groups Viet, Lao, Cham, and Mon. Moreover, 
in Lolo legend there is Yao, follows by Lao. The 
Legend of Yao describes the sequence of those 
coming out of the sacred gourd to become Yao 
groups. So the traditional concept of ecotourism 
is not only prevalent in Isan and those who are 
Tai – Laos speakers; but also Austro Asiatic speakers 
and even the Mon – Khmer, such as, Lua, Lawa 
and Kah. These are varied, based on the legend 

of each group (Siriporn Na Thalang 2011: 84). 
	 3.	Human	being	was	sent	by	Devada	
 The Cosmology conception in Isan folk 
literature about the creation of human by God is 
found in the Aggaññyasutta of Buddhist Tripitaka 
(Buddhist Sculpture). The content of this religion 
literature narrates the origin of the world and Bud-
dhist cosmology. The explanation of the creation 
myth in the Aggaññyasutta focuses on the origin 
of human beings; it does not much focus on the 
origin of the world. The content includes the origin 
and the evolution of human beings described. Evi-
dently, the Aggaññyasutta of the Buddhist Tripitaka 
11 (Mahachulalongkorn rajavidyalai, 2001 : 88-89) 
describes the origin of the world and the universe 
in term of Buddhist Cosmology that formerly, the 
world was covered with water and the air was 
emptiness. There was no sun, no moon nor season 
at all. Later, the world changed from liquidity to 
solidity. Plants grew up on their own. There be-
came Ngùang Din (fragrant soil) floating over the 
surface of the water. Later, the Devadas in Brahma 
level of heaven who were living in the castle in the 
air, having divine body, mental mighty and divine 
food, bright body with aura radius, came down to 
the earth and ate Ngùang Din. After eating, their 
skin became thick and rough that they could not 
fly into the air and return to the heaven; so, they 
had to live on earth. Eating Ngùang Din provided 
good and bad side effects. After eating, some of 
them became racial hatred; they looked down on 
the others’ complexions. After Ngùang Din was 
disappeared, there were only earth flakes. Then, 
humans ate earth flakes instead. Soon after the 
earth flakes were finished, they ate plants climbing 
plants. After finishing climbing plants; there was 
wheat. At first, wheat was cooked as rice. As there 
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was no rice seeds but the demand of wheat for 
consuming increased; people began to store the 
wheat as their supply. This caused an amount of 
wheat decreased. Consequently, the meeting was 
held to discuss on sharing and allocating the land 
for everybody. Then they selected the best person 
to be the ruler or “Ksatriya” in Pali. The word 
Ksatriya	 is similar to the word "king" in Sanskrit 
which means “protector” (Royal Institute Dictio-
nary, 1982 : 65). Most people were then willing to 
share some of their benefits to the ruler since the 
ruler always behaved well and made them satisfy. 
In addition, "Raja" is another word for “King” who 
is the greatest of the country or the ruler of the 
country.
 The Aggaññyasutta, describes that the 
origin of human was sent from the Brahma level 
of heaven. This is the beginning of the system. 
People began matching, selecting the leaders of 
their community and initiating the governing sys-
tem. Since, there were various professional groups 
in the community, economic system was created. 
And because of the various professions; there was 
the beginning of social class system. As well as 
in Isan folk literature “Pù Sangkasa- Yà Sangkasi”, 
Isan people’s conception of traditional ecological 
knowledge in the content of this literature is about 
the ancestral spirituals. This spiritual belief refers 
to the respect of the deceased ancestors named 
Pù Sangkasa and Yà Sangkasi who were believed 
as the deity fathers and mothers of human and 
animals. The show traces the word "Sung" in 
front of the names of those passed away. The 
word “Sung” cited in the Dictionary of Isan-Thai 
Language, stated by Somdet Phra Mahāwīrawong 
(Oun Tissamahatera) B.E. 2515 (1962 : 401) is 
a noun and title of the deceased people such 
as Pù Sang (deceased grandfather) and Yà Sang 

(deceased grandmother).  “Sang” is often used 
with the respected persons of ours. It is originally 
from Sang or Phi Sang (Ghost). Pù Sangkasa and 
Yà Sangkasi are used for deceased ancestors. This 
literature shows that Pù Sangkasa and Yà Sangkasi 
were created from the nature. After the birth, both 
of them made the stuccos of a couple of man and 
woman as well as kinds of animals. This implies 
that even the creators of human beings were also 
born from the nature.   Moreover, the literature 
itself also narrates the first couple of human be-
ings. "They lived on the ground and the trees”, 
this expression ecologically implies that humans 
have close bonding and relationship to the nature 
since the beginning. In addition, the expression can 
holistically represent the recognition that human 
is a part of the ecosystem and human has to ad-
just to live with the nature. Saying “they lived on 
ground” is to illustrate that the earth is like a river 
of life as well as the tree is human’s housing. During 
the evaluation period, the literature explains how 
animals lived their lives.  When plants grew up, 
Pù Sangkasa and Yà Sangkasi created herbivores 
– animals eating plants- from clay to life and eat 
plants. Too many herbivores were reduced by 
creating carnivores – animals eating meat- to eat 
herbivores; it is the way to control the number 
of plants and animals. During the creation of the 
world, human is a part of the ecosystem; and ev-
erything was composed into a food chain system 
that they were relying on each other. The literature 
reflected that all creatures and things were exist-
ed after Pù Sangkasa and Yà Sangkasi had lived 
together. They both created tree climber namely 
Mai Dua and created animals from clay and feed 
them with grass. When the number of animal is too 
much; the opposite types of animals are created 
to get rid of each other. That is the introduction 
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of the first hunting. The literature also explains 
about ecological resource management system. 
Whenever the number of anything grows larger and 
larger; absolutely, it caused some problems affect 
others in surrounding. In this case, the literature 
explains the evolution stages and processes of the 
world. Human beings were formerly in forms of 
angels who came down from heaven, ate Ngùang 
Din and could return to heaven. The content also 
suggested how to manage and allocate the land.  
This literature does not represent the belief in the 
God who creates everything; it also explains the 
concept of resource management as follows.
 "As being intelligent and smart, they grew 
trees, vines and more Everything, even grass    has 
remained ‘till now; and whatever wanted were 
once created Those deer, donkeys were made 
along with lions to hunt; to keep balance of the 
nature ‘till now if not, too large number of animals 
may be too much crowded on earth” (Suphon 
Somjittasripanya, 1992 : 20)
 As mentioned above, the literature men-
tioned that Pù Sangkasa and Yà Sangkasi planted 
the trees, plants, and grass; and they created 
herbivorous and carnivorous animals. Their 

creations of things are born from the concept of 
an ecosystem management in terms of cause and 
effect. The increasing number of things affected 
the others in the surrounding environments; to 
make the balance in ecosystem management, 
they created animals as enemies to get rid of and 
reduce the large number of those animals. Plants 
and grass in the forest were reduced by creating 
animals eating; at the same time, animals eating 
plants were eaten by carnivores or animals eating 
meat”. Meaning to say, human is a key compo-
nent in a food chain system. Human can eat both 
vegetables (plants) and meat (animals). Thanya 
Sungkhapantanont (2013:102) pointed out that 
this is a concept of traditional ecology conception.  
Then to keep the balance system of the land is 
about the relationship between one living thing 
and other living things. In addition, according to 
the story, both Pù Sangkasa and Yà Sangkasi made 
a pair of man and woman of clay to life. The man 
and the woman were taught how to live their lives 
as well as how to eat rice and fish. All kinds of 
animals were taught about sexuality and how to 
reproduce their next generations as follows: 

  “Thinking of living things     on earth,
 They put them       into couples 
 Not yet being taught the way    of reproduction 
 Most animals with sexual desires could practice  on their own 
 Pù Sangkasa and Yà Sangkasi had created a hundred  of people
 One group out of them     were men
 An another group     were woman
 What to do to make them eat     to grow up
 Then, having them eat some rice was great  to make them strong 
 Later, such eating rice was told via word    of mouth,
 People have rice and fish    as food
            And have been living with rice and water   until nowadays.”
                             (Dhanupol Chaiyasit, 1994: 4)
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 It can be seen that in the literature of 
Aggaññyasutta and the story of Pù Sangkasa and 
Yà Sangkasi that there is a reflection of concep-
tual knowledge in traditional ecology knowledge 
regarding the origin of human as the heirs of Phi 
Thaen or Devada displayed in within the content.  
Although it seems supernatural, however, ana-
lyzing Phi Thaen in term of literature can be well 
described as the representative of the nature. 
Consequently, Thaen is about the belief in super 
spirituals in term of the nature of Isan traditional 
ecological knowledge. Moreover, the literature 
also mentions human beings who live their lives 
eating “meat and vegetable”. Human is in the top 
of the food chain as the predator. There is the 
chain linking plants, animals and human beings 
that is an ecosystem management of en natural 
environment. To describe the status of human 
as the predator in the former time reflects Isan 
people’ s traditional ecological knowledge that 
they did not prey for living but also to balance 
the ecosystem on earth. This becomes an idea of 
controlling the natural resources with balance. It 
implies that the people in the past live with their 
own local natural resources. They did not have 
experts or any kinds of researches to help live 
their live. Agree with Thanya Sungkhapantanont 
(2013) who studied the cosmology myth. She 

stated that the balance in ecosystem is a relation-
ship between lives and other lives on earth. The 
idea of relation of lives is a traditional ecological 
consciousness. In the past, people perceived and 
understand the relationship between human and 
the natural world which is a traditional ecological 
knowledge. They understood what is food chain; 
including, humans, plants and animals. Everything 
is learned from experience and understanding in 
relationship between human and natural world. 
This traditional ecological knowledge of the an-
cient people in different locations and cultures has 
been accumulated and transferred from genera-
tions to generations (Thanya Sungkhapantanont, 
2013 : 102)
 4.	Ecological	Consciousness	and	the	a	
fish	called	ānanta
 The creation of the earth as well as the 
combination of the lands displayed in the creation 
myth “Pù Sangkasa- Yà Sangkasi” reflects Isan 
traditional ecological consciousness. According to 
the story, the creation of the earth is beginning 
with the wind that blows the river to create the 
fish called ānanta (Thai pronounced as a-nan or 
a-non). It is believed that ānanta bears the whole 
world on his back; it holds the water, rocks and 
the earth. 

 “Wind  blowing in the river  created the greatest fish avatar,
Namely, ānanta  preserving the earth  until present
Wind blew water; water blew to create a fish to hold the rocks
The rocks support the land not to be collapsed” 
(Dhanupol Chaiyasit, 1994: 2)

 According to the poem, the belief of a fish called ānanta, the story reflects Isan people’s 
ecological consciousness, including, processes of thinking and interpreting the meaning of things from 
Anon, the fish. This is to explain the origin of the world in term of traditional ecological knowledge that 
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there is consciousness in the relationship between 
human and non-human. It could be seen from the 
literature that blowing of the wind creates a fish 
called ānanta that supported beneath the earth 
to lie above surface of water; and then the rock 
and the ground layers became existed.  Whether 
the thinking process to explain the layer of the 
ground, the use of literature as a tool to transfer 
the thinking process as well as descriptive system 

of the background in hierarchy or the systematic 
process to explain the physical state of the land 
is all to illustrate the relationship between human 
and inhuman that is ānanta, the fish avatar which 
is the integration of inhuman with ethical codes 
concerning human behaviors. The importance is 
living together with nature respectfully. This liter-
ature also mentions the sliding and merging states 
of the parts of the land as follows:

  “The wind blew the water,   creating the earth 
 Consisted of the two landscapes,   as tiny as footprints of a chicken
 The wind blew to create trees,   as small as candles
 The wind blew, creating a woman and a man living on the land with trees
 The wind blew the water,    separating the two lands 
 One lived a woman    as the owner of the land
 The other lived a man    as the owner of the other land
 The two lands were located,   long distance 
 Later, the wind blewsw, they both together  becoming the owner of the heart”
         (Suphon Somjittasripanya, 1992: 20)

 According to the content analysis, Isan 
people’s traditional ecological consciousness 
displayed through this Isan literature about the 
creation of the world as “The wind blows the 
water, creating the earth, Consisted of the two 
landscapes, “as tiny as footprints of a chicken”.  
The literature also describes that there was a tree, 
as small as a candle, on each of the land. There 
was a woman living on the first land and a man 
on other land. Formerly, the two lands were far 
from each other; later, the wind blew and jointed 
them together. (Some said that moving of a fish 
called Ananta shifted two crustal plates forming 
into convergent). Saying “One lived a woman as 

owner of the land to belong. The other lived a 
man as the owner of the other land”, reflects eco-
logical consciousness in term of binary opposition. 
This is an explanation of the opposite things but 
are in couple like man and woman, who are like 
the owners of the earth. According to the poem, 
Isan people valued the importance of nature by 
regarding ‘wind’ as the sign of the nature. This 
sentence highlights the importance of nature 
and reflects the traditional ecological knowledge 
that is a complete blending between objects and 
minds together. Both object and mind cannot be 
separated as shown in the following chart.  
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 According to the chart, ānanta the fish 
is stated at the bottommost of the chart. The fish 
is under the rocks and the earth where humans 
are living on. It is described the different layers of 
the earth and the movement of the sliding land-
scapes as mentioned in the literature. A fished 
called ānanta, is regarded in Tāi Bhūmi Phrā 
Rǔang as one of the 7 fish avatars supporting 
the water surround Mount Sumeru which is the 
core of the universe. There are mountains, lands, 
and river surrounding Mount Sumeru. Whenever 
Anon, the fish avatar moves or turns; it becomes 
earthquake.  Consequently, ānanta, becomes a 
symbol of strength and mighty. It is like a source 
of energy supplying under the earth and supporting 
the ground layer and the water layer. It could be 
explained in term of traditional ecological con-
ception that this is a process of thinking focusing 
on the importance of the nature. The content 
analysis reflects Isan people’s conception in the 
explanation of the earth into layers comprising 
the bottommost layer where was ānanta to bear  
layers of rocks, then the rocks support beneath 
the ground layer and then the land is laid above 
the surface of the water. In addition, moving of 

ānanta, the fish avatar is an implication in form of 
energy that makes the lands slide. The explanation 
of this phenomenon is similar to science theory 
regarding the crustal plates which are always mov-
ing in convergent and divergent motions. These 
crustal plates interact with each other along their 
edges as they shift position on the earth's surface 
in form of mountains. On the other hand, wherev-
er the crustal plates are moving away from each 
other, the space between the two crustal plates 
becomes the sea. Consequently, almost the earth 
surface is covered with water. Under the ground 
layer contains heat of ‘Lava’ or ‘Magma’. Once 
the crustal plates move, it causes natural disasters 
such as earthquake and Tsunami, a massive wave 
storm in the sea. In 1915, Alfred Wegener proposed 
the theory of continental drift. His idea became 
accepted in 1940. His idea was proposed around 
250 million years ago that the Earth's continents 
were once joined together as a Supercontinent 
called ‘Pangea’, but gradually moved far apart 
from each other until presently.  Evidently from 
the Department of Mineral Resources, it is believed 
that continent crustal plates are moveable. Pres-
ently, there are the types of rock originally from 

Figure	1 represents the layers of the earth according to the creation Myth “Pù Sangkasa  Yà Sangkasi”
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the same environment, having same ages found in 
different continents which are far from each other 
but have similar patterns of ancient magnetic field. 
The edge of these continents can be completely 
jointed together (available on http://www.dmr.
go.th/).

 
Figure	2 The form of the continental convergent 
plate boundary, ocean crust and subducting plate. 
Available Source : http://www.thaispaceweather.
com/ Online. August 22, 2014

 According to the above illustration, 
there is an explanation of layer crustal crusts, 
the layer of rock, the layer of water and lava, the 
massive-energy storage beneath the earth. When 
comparing the content of local literature to the 
scientific theories; it is found that Lava and a fish 
called ānanta are similar as they were the sources 
of energy to support the land where humans are 
living on.  So, they are capable of moving the lands 
as well.
 A fish called ānanta was referred in 
the Patthamakappa, the beginning of universe 
and the literature Pù Sangkasa - Yà Sangkasi as 
the strong and mighty protectors to support the 
land. Whenever ānanta fish moved, it caused the 
Crustal plates shift and shake. When taking this idea 
to be analyzed in term of traditional ecological 
knowledge regarding the holistic conception of the 
nature; it could be said that having the fish as the 

main character as the creature that supports the 
earth and rocks in the story is the way to reflect 
Isan people’s recognition in the importance of the 
nature. They accept the idea of the real meaning 
of human and non-human as individual as well as 
have consciousness in bounding or relationship be-
tween human and non-human.  The combination 
between non-human and ethic codes of human 
behaviors is like the fish avatar that supports the 
earth. The nature supports human beings to remain 
the balance of the nature and protect the land 
where human beings are living on.  
Conclusion
 An explanation of the creation myth of 
the world, the universe and human beings dis-
played through Isan folk literature is mainly about 
the creation of the earth, the world geography, the 
evolution of lives on the earth based on the Isan 
creation myth of the world as cosmology concep-
tion. The literature reflects traditional ecological 
knowledge in holistic conception which refers to 
the description process of the nature and cosmol-
ogy as the same system (integration concept). They 
both cannot be separated. Isan people’s ways of 
thinking is the idea relating to the nature. It is the 
traditional system with binary system. Everything 
on earth is correlated and cannot be solely born.  
If there is no heat there is no cooling. This idea can 
be seen in the literature telling that the world is 
created from air element (wind). Heat combined 
with the wind creates water, water then forms the 
soil, the soil forms rocks, rocks forms plants and 
then human beings are born and begin the repro-
duction to their generations. When animals exist 
on the earth, there is an idea of hunting animals 
to control the balance of the natural resource. 
In the later part of the literature, it tells that the 
origin of human beings is the key of the greatest 
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evolution. Human beings live on the earth and 
adapt their ways of living to well fit with the nature. 
Saying “living on the earth and residing with the 
tree” is symbolic illustration of the nature. Later, 
humans tried to control the nature by hunting 
animals for food, as found in the literature that 
human being is an only type of animals on the 
earth that consume both plants and meat. This 
change is important to all living thing on the earth. 
When humans are the greatest hunters; they also 
raise animals for their own consumption. Turning 
to the time when humans try to win the nature; it 
is age of scientific knowledge. Humans claim that 
they are ethical animals; they are proud of being 
greater than other animals and being the children 
of the world creators, Pù Sangkasa and Yà Sangkasi. 
Humans are too pleased with their ability that can 
even win the nature. However, when there were 
natural disasters, human looked back and realized 
that they are only partial element of the world, not 
the center of the universe. Traditional ecological 
knowledge is recorded in form of folk literature, 
transferred from generations to generations. This 
is a form of traditional ecological consciousness 
with realization that concerns the relationship 
between human, nature and the environment. 
So far, the traditional ecological knowledge of 
the creation myth displayed in Isan folk literature, 
Nǎm Tǎo Pǔng highlights on the importance of 
plants. Considering the appearance of Nǎm Tǎo 
or a sacred gourd, as it is similar to the uterus or 
a pregnant woman; Nǎm Tǎo is then used as the 
symbols of the origin of human beings. Inside, it 
contains various ethnic groups of human beings 
to the world.  In term of the traditional ecological 
knowledge, it is use as the symbol of sexual prac-
tice. A sacred gourd looked like a massive female 

uterus that gives birth to human beings. Human 
beings are referred to the seeds of the sacred gourd 
because they are easy for plantation and able to 
be rapidly spread.  
 To sum up, Pù Sangkasa - Yà Sangkasi 
narrates the creation of the first couple of male 
and female (Male and female creator type) which 
is about Ancestor Worship. The content shows that 
everything was created from the wind blowing (na-
ture). It is the relationship to the nature revealing 
the cultural belief of naturalism or nature worship 
hidden behind. 
 At the same time, the legend of Khun 
Borom or Na Nǎm Tǎo Pǔng describes the creation 
of humans which were born with different com-
plexions, different ways of life and different iden-
tities. The literature describes that each group of 
people was born in Nam Tao or the sacred gourd. 
They were poured out off the sacred gourd in dif-
ferent ways; this condition made them born with 
different social roles and statuses. The literature 
indicates something about the power and statuses 
of people in different social classes. Moreover, the 
people in upper class were considered as group 
of rulers and higher than the others. This is called 
“Phrā Yā Thaen’s Order”. 
 On the other hand, Aggaññyasutta is one 
the religion literature publicized in Isan region. The 
Aggaññyasutta is another type of the creation myth 
with the belief that human beings are sent by 
Devadas (the God) or Phi Thaen. Isan people, then, 
have the belief and faith to respect and worship 
the nature as spirituals minds. This is corresponding 
to the traditional ecological knowledge that it is 
an idea focusing on the realization in relation or 
relationship between human and inhuman. The 
combination of the non-human to the ethical code 



ROMMAYASAN 83Vol. 15  No. 3 (September-December) 2017

of human behavior expressed the relationship 
between humans and the supernatural, humans 
and human, nature to rely on nature. This concept 

has been inherited and transmitted through the 
Northeast folk literature until now.
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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเด่นในข้อความโน้มน้าวใจเรื่อง “การเสริมสร้างความเป็นไทย
ในประชาคมอาเซียน” ข้อมูลจากบทพูดโน้มน้าวใจของนิสิตที่เรียนรายวิชา 228102: ศิลปะการพูดและการนำาเสนอ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 122 ฉบับ ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์การแสดงความเด่นด้วย
การซำ้าความและการเชื่อมโยงความโดยการใช้คำาศัพท์ ผลการวิเคราะห์พบความหมายเด่นในข้อความเรียงจากมากไป
น้อย 10 ความหมาย ได้แก่ 1) เรื่องวัฒนธรรมไทย 2) เรื่องการไหว้หรือการสวัสดี 3) เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทย 4) เรื่องการยิ้ม 5) เรื่องอาหารไทย 6) เรื่องการแต่งกายแบบไทย 7) เรื่องภาษาไทย 8) เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย 9) เรื่องมารยาทความอ่อนน้อมถ่อมตน และ 10) เรื่องนำ้าใจไทย

คำาสำาคัญ:	ความเด่นในข้อความ การซำ้า การเสริมสร้างความเป็นไทย ประชาคมอาเซียน 

Abstract
 The purpose of this research was to analyze discourse prominence in persuasive statements 
in "Enhancing Thainess in ASEAN Community." The data were collected from 122 drafts from students 
who enrolled in the course of 228102: Art of Speaking and Presentation, the second semester in 
the academic year 2014 at Burapha University. The criteria used to analyze the prominence were 
repetition and cohesion through lexical items-vocabulary. The results showed the following 10 
aspects of semantic prominence as follows; 1) Thai culture, 2) Wai or greeting, 3) Thai traditions, 4) 
Thai smile, 5) Thai food, 6) Thai costume,7) Thai language, 8) tourist attractions in Thailand, 9) Thai 
etiquette and humbleness, and 10) Thai thoughtfulness.

Keyword: discourse prominence, repetition, Enhancing Thainess, ASEAN Community
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ความเป็นมาและสำาคัญของการวิจัย
 ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community : AC) 
เกิดจากความร่วมมือกันในภูมิภาคของประเทศสมาชิก
อาเซียนจำานวน 10 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว เวียดนามพม่า กัมพูชา 
และประเทศไทย ประชาคมอาเซียนมีจำานวนประชากร
รวมกัน 591.8 ล้านคน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic : GDP) 1,492 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 
(กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 
2552) มีพื้นที่รวมกัน 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร มีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม มีศาสนาหลัก คือ 
อิสลาม พุทธ คริสต์ และฮินดู (คณะกรรมการทำางาน
วิชาการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555, 
8-9) การรวมกันของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้นี้ทำาให้กลุ่มประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ
มีความร่วมมือ ความสัมพันธ์ กติกาและข้อตกลงร่วมกัน
ในการดำาเนินกิจการต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารกันในด้านต่างๆ ง่าย 
สะดวก รวดเร็วและกว้างขวางขึ้น 
 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็น 1 ในประเทศ
สมาชิกอาเซียนผู้วิจัยจึงต้องการทราบว่าแม้จะมีการรวม
ตัวกันเป็นกลุ่มประเทศขนาดใหญ่ภายใต้คำาขวัญหนึ่ง
วิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม แต่ความเป็น
เอกลกัษณแ์ละอตัลกัษณข์องประเทศไทยของเราทีม่คีวาม
สำาคัญและควรค่าแก่การอนุรักษ์ ตระหนักถึงและเผยแพร่
ไปสู่สายชาวต่างประเทศในความคิดของเยาวชนคนรุ่น
ใหม่คือสิ่งใด 
 ในปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 ผู้เขียนได้
มีโอกาสสอนรายวิชา 228102 ศิลปะการพูดและการนำา
เสนอ (Art of Speaking and Presentation) ซึ่งเป็น
รายวิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรีที่ภาควิชาภาษา
ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาจัดสอนขึ้น การเรียนการสอนตลอดทั้งภาคเรียน
นิสิตได้เรียนรู้หลักการการพูดและฝึกพูดต่อหน้าที่ชุมชน
ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ สำาหรับส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
กับบทความชิ้นนี้ คือ การเขียนบทโน้มน้าวใจเพื่อใช้
ประกอบการพูดต่อหน้าที่ชุมชน ซึ่งได้กำาหนดให้นิสิต
เขียนบทโน้มน้าวใจในหัวข้อ “เสริมสร้างความเป็นไทย

ในประชาคมอาเซียน”
 เมื่อผู้เขียนได้อ่านคำาตอบก็เห็นว่านิสิตโดยรวม
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและเมื่อพิจารณาประเด็น “การเสริมสร้างความ
เป็นไทยในประชาคมอาเซียน” ผู้เขียนพบว่าข้อความโน้ม
น้าวใจที่นิสิตเขียนมีประเด็นที่ต้องการนำาเสนอความคิด
เห็นและโน้มน้าวใจเรื่องการเสริมสร้างความเป็นไทยให้
แก่คนไทยเพื่อนำาประเทศไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอยู่
เป็นประเด็นซำ้าๆ กัน ซึ่งหากมองในแนวคิดของการแสดง
ความเด่นในข้อความ (Discourse prominence) แล้วจะ
พบว่ามีการใช้กลไกการซำ้า คือ มีการกล่าวถึงสิ่งนั้นบ่อย 
จนเห็นเป็นความโดดเด่นในความหมายของเรื่องต่างๆ 
ได้ ผู้เขียนจึงศึกษาวิเคราะห์ข้อความโน้มน้าวใจเหล่านั้น
เพื่อให้ทราบว่าความเด่นที่ปรากฏในข้อความว่าคือความ
หมายในเรื่องใดบ้าง
 ความเด่นในข้อความ (Discourse Promi-
nence) หมายถึง สิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งอาจเป็นบุคคล หรือ
การกระทำา หรือสิ่งของที่ได้รับการกล่าวเน้นหรือชี้ให้
เห็นความสำาคัญมากกว่าสิ่งอื่นในเรื่องเดียวกันหรือ
ข้อความเดียวกัน เป็นสิ่งที่มีความสำาคัญหรือปรากฏเด่น
ชัดบ่อยกว่าข้อความอื่นอันเป็นที่สังเกตเห็นได้ โดยมีสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงความเด่นในข้อความ คือ ขอบเขต
และกลไกที่ใช้ในการแสดงความเด่นโดยขอบเขต หมายถึง 
รูปภาษาที่ปรากฏอาจปรากฏในรูป คำา วลี หรือประโยค 
หรือย่อหน้าก็ได้ และกลไก หมายถึง กระบวนการทาง
ภาษาที่ช่วยให้ผู้รับสารสามารถรับรู้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้
ส่งสารต้องการนำาเสนอในข้อความ (Callow, 1974) 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์กลไกการซำ้าในการ
แสดงความเด่น โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Jones (1977 : 
225-227) ที่ว่า “การซำ้าเป็นกลไกสำาคัญที่บ่งชี้ว่าอะไร
เป็นแก่นหรือเป็นใจความสำาคัญโดดเด่นของข้อความ” 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Brown and Yule (1983 : 
71-73) ที่ได้กล่าวไว้ว่า “การเกิดซำ้า (Repetition) เป็น
ตัวบ่งชี้ถึงการแสดงความเด่นได้ เพราะสิ่งที่เน้นยำ้าทำาให้
เห็นความสำาคัญของสิ่งที่ต้องการกล่าวถึง” 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์กลไกการ
แสดงความเด่นด้วยการซำ้าความ (Repetition) และ
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แนวคิดการเชื่อมโยงความโดยการใช้คำาศัพท์ (Cohesion 
through lexical items-vocabulary) ของฮัลลิเดย์ 
และฮาซัน (Halliday and Hasan) (1976 : 4-11) ซึ่ง
กล่าวว่า การกล่าวซำ้าคำาศัพท์บางคำา (exact repetition) 
หรือการใช้คำาที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน 
(synonym หรือ near synonym) หรือการใช้คำาศัพท์ที่
มีความหมายที่อยู่ในแวดวงความหมายเดียวกัน เป็นการ
ซำ้าเพื่อเชื่อมโยงความเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน ดังนั้น การ
ซำ้า (Repetition) จึงหมายถึง การกล่าวถึงเนื้อความเดิม
ที่เคยกล่าวมาแล้วโดยการใช้รูปภาษาต่างๆ อ้างถึงเนื้อ
ความเดิม เพื่อช่วยยำ้าสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อให้ชัดเจน
ขึ้น และเน้นเจตนาของผู้ส่งสารในเรื่องที่กล่าวซำ้านั้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
ความเด่นในข้อความโน้มน้าวใจเรื่อง “การเสริมสร้าง
ความเป็นไทยในประชาคมอาเซียน” โดยวิเคราะห์กลไก
การซำ้าความเพื่อแสดงสาระสำาคัญของข้อความ

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ บทพูดโน้ม
น้าวใจ เรื่อง “การเสริมสร้างความเป็นไทยในประชาคม
อาเซียน” ของนิสิตภาคปกติที่ศึกษารายวิชาศิลปะการพูด
และการนำาเสนอ กลุ่มที่ 4 (นิสิตคณะเภสัชศาสตร์) และ
กลุ่มที่ 9 (นิสิตคณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขา

การจัดการการโรงแรม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมจำานวน 122 ฉบับ
ขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ผู้วิจัยรวบรวมบทพูดโน้มน้าวใจเรื่อง “การ
เสริมสร้างความเป็นไทยในประชาคมอาเซียน” จำานวน 
122 ฉบับ
 2. วิเคราะห์ข้อความโดยพิจารณาการซำ้าคำา ซำ้า
วลี ซำ้าประโยค เพื่อแสดงความหมายที่ผู้เขียนบทโน้มน้าว
ใจตอ้งการนำาเสนอ และวเิคราะหผ์ลการศกึษาและสรปุผล
การวิจัย นำาเสนอความถี่ของการปรากฏซำ้าด้วยสถิติร้อย
ละ และนำาเสนอผลการวิเคราะห์แบบพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
 1. ผลการซำ้าความในบทพูดโน้มน้าวใจเรื่อง 
“การเสริมสร้างความเป็นไทยในประชาคมอาเซียน” ที่
แสดงความหมายที่โดดเด่นเป็นความหมายที่นิสิตต้องการ
นำาเสนอใหป้ระชาชนคนไทยไดต้ระหนกัถงึและปฏบิตัติาม
เพื่อนำาประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปรากฏความ
หมายเด่น 10 ประเด็นเรียงจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 1) 
เรื่องวัฒนธรรมไทย 2) เรื่องการไหว้, การสวัสดี 3) เรื่อง
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 4) เรื่องการยิ้ม 5) เรื่อง
อาหารไทย 6) เรื่องการแต่งกายแบบไทย 7) เรื่องภาษา
ไทย 8) เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย 9) เรื่อง
มารยาทความอ่อนน้อมถ่อมตน และ 10) เรื่องนำ้าใจไทย 
ผลการแสดงความเด่นและร้อยละของข้อมูลมีดังนี้

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความหมายเด่นที่ปรากฏ ความถี่ และร้อยละ



88 ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2560รมยสาร

 จากตารางแสดงให้ เห็นความหมายเด่นที่
ปรากฏในบทความโน้มน้าวใจเพื่อเสริมสร้างความเป็น
ไทยสู่ประชาคมอาเซียนว่าความหมายเด่นที่นิสิตต้องการ
นำาเสนอและสร้างความตระหนักมี 10 เรื่อง โดยผลการ
แสดงความถี่และจำานวนร้อยละชี้ให้เห็นว่าในจำานวนบทพูด 
122 ฉบับมีการกล่าวถึงความหมายในแต่ละเรื่องกี่ครั้ง 
และคิดรวมทั้ง 122 ฉบับเป็นร้อยละเท่าใด จากตาราง
แสดงผลอธิบายโดยละเอียดได้ดังนี้
 1.1 จากผลการวิเคราะห์แสดงความหมายที่
โดดเด่นที่สุดคือเรื่อง วัฒนธรรม	พบว่า มีนิสิตที่กล่าวถึง
เรื่องนี้จำานวน 64 คนจากนิสิต 122 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.45
  ใจความสำาคัญที่ โดดเด่นที่สุดประการ
แรก คือ วัฒนธรรมไทย คำาว่า วัฒนธรรม หมาย
ถึง “สิ่งที่ทำาความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น 
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย วิถีชีวิตของ
หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรมชาวเขา” 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 1103) จากตัวอย่างข้อความ
แสดงให้เห็นว่านิสิตตระหนักว่า “วัฒนธรรมไทย” เป็น
เอกลักษณ์ของประเทศไทย แสดงถึงความเป็นไทย นิสิต
เห็นว่าวัฒนธรรมไทยมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อัน
สำาคัญที่บรรพบุรุษได้สร้างสมและสืบทอดต่อมาสู่รุ่น
ลูกรุ่นหลาน นอกจากนี้นิสิตยังกล่าวว่าวัฒนธรรมไทย
แบ่งออกได้มากมาย เช่นวัฒนธรรมของแต่ละภาคที่มี
ความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และรวมเป็นวัฒนธรรมไทย
ที่ดีงาม ควรค่าแก่การสืบทอดและเผยแพร่สู่ประชาคม
อาเซียน ตัวอย่างข้อความในบทพูดที่กล่าวถึงประเด็นด้าน
วัฒนธรรม มีดังนี้
 ตวัอยา่งที ่1 “ประเทศไทย 1 ในประเทศสมาชกิ
ที่มีเอกลักษณ์ทั้งทางด้านประชากรและวัฒนธรรม
ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์” (ปัฐยา ประทุมไทย) 
ตัวอย่างที่ 2 “วัฒนธรรมของประเทศไทยก็มีความสำาคัญ
และความน่าสนใจไม่แพ้ประเทศใดในประชาคมอาเซียน 
… ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
เราเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีความรู้ความเข้าใจความ
เป็นไทยมากขึ้นและเพื่อให้ประเทศต่างๆ ในประชาคม
อาเซียนได้รู้จักและให้ความสนใจประเทศของเรามาก
ขึ้น” (ธณัฐฐา  แรกเจริญ) ตัวอย่างที่ 3 “วัฒนธรรมของ

แต่ละภาคเราควรเอาสิ่งที่ดีงามของเราออกไปให้ชาว
ต่างชาติได้ดู...เช่น ถ้าอีสานก็จะเน้นความสนุกสนาน
แต่ละภาคก็มีความเป็นเอกลักษณ์การที่เราจะทำาให้อีก 
9 ประเทศยอมรับวัฒนธรรมของเรา เราต้องแสดงให้
เขาเห็นว่าวัฒนธรรมไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเราจะเผย
แพร่วัฒนธรรมของเราให้เขาได้รู้” (วัชราภรณ์ นุชเสม) 
ตัวอย่างที่ 4 “เกิดเป็นคนไทยมีวัฒนธรรมไทยที่แสดง
ถึงความเป็นไทยเราจงร่วมมือร่วมใจกันเสริมสร้างความ
เป็นไทยในประชาคมอาเซียนเพื่อให้ชาวอาเซียนได้รับ
รู้ในประเทศไทยของเรา” (วรัญญา  คำาบัว) ตัวอย่างที่ 5 
“หากเรานึกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยสิ่งแรกที่เรา
จะนึกถึงก็คือวัฒนธรรมไทย เพราะสิ่งนี้ได้แสดงออก
ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้อย่างชัดเจน” 
(ธนวรรธน์ วิวัฒนมงคลกุล) ตัวอย่างที่ 6 “เอกลักษณ์
ประเพณีวัฒนธรรมความเป็นชนชาติไทยที่ดีงามต่าง ๆ 
ที่บรรพบุรุษได้อนุรักษ์ไว้เรามาช่วยกันสร้างให้แข็งแรงกัน
เถิดเพื่อชาติไทยของเรามีเอกลักษณ์ที่คงอยู่ยั่งยืนนาน” 
(ธริษตรี เทพจันทรา) ตัวอย่างที่ 7 “เราคนไทยจึงต้อง
ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของเราเอาไว้และช่วยกัน
เผยแพร่สิ่งที่ดีงามต่อไป” (อนิสา นนทชัย) ตัวอย่างที่ 8 
“แม้เราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็ตามเราก็ไม่
ควรที่จะลงลืมในความดีในสิ่งดีดีที่เรามีแต่ควรนำาไปปรับ
ใช้ให้ชาวต่างชาติที่จะเข้ามาได้เห็นถึงวัฒนธรรมและสิ่งดี ๆ  
ที่เรามีให้เขาได้ชื่นชมประเทศของเราจากหัวใจ” (ณัฐมา 
ดอกกระฐิน)
 1.2 จากผลการวิเคราะห์แสดงความหมายที่
โดดเด่นอันดับที่ 2 คือเรื่อง การไหว้	หรือการสวัสดี พบ
ว่ามีนิสิตที่กล่าวถึงเรื่องนี้จำานวน 54 คน จากนิสิต 122 
คน คิดเป็นร้อยละ 44.26
 ใจความเดน่ทีพ่บรองลงมาไดแ้ก ่เรือ่งการสวสัดี
และการไหว้ คำาว่า ไหว้ หมายถึง “ทำาความเคารพโดย
ยกมือขึ้นประนม, ถ้าเป็นผู้น้อยไหว้ผู้ใหญ่หรือผู้ทรงศีล
ต้องก้มศีรษะลงแต่พองาม” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 
: 1360) ดังนั้น การไหว้ จึงหมายถึงกิริยาอาการยกมือ
ประนมเพื่อทำาความเคารพ ส่วน “สวัสดี” เป็นคำาทักทาย
หรือพูดขึ้นเมื่อพบหรือจากกัน เช่น อรุณสวัสดิ์ ราตรี
สวัสดิ์ สวัสดีปีใหม่ สวัสดีคุณครู ดังนั้นการไหว้และการ
กล่าวสวัสดีจึงหมายถึง กิริยาอาการยกมือขึ้นประนมและ
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เปล่งคำาพูดสวัสดีซึ่งเป็นคำากล่าวทักทายของคนไทย จาก
ผลการวิเคราะห์พบว่านิสิตแสดงความคิดที่ว่าการไหว้
เป็นเอกลักษณ์ของคนไทย การไหว้เป็นทั้งการทักทาย
และการแสดงการเคารพผู้อาวุโส ลีลาการไหว้ที่อ่อนช้อย
ของคนไทยพร้อมคำากล่าว “สวัสดี” ที่ทักทายชาวต่าง
ชาติจะช่วยให้ชาวต่างชาติรู้จักและประทับใจในความ
เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยได้ ตัวอย่างข้อความในบทพูด
ที่กล่าวถึงประเด็นด้านการไหว้และการสวัสดี  มีดังนี้
 ตัวอย่างที่ 1 “เมื่อพูดถึงความเป็นไทยหลายๆ 
คนคงนึกถึงการไหว้” (จริยา แสงแก้ว) ตัวอย่างที่ 2 
“การไหว้เป็นการแสดงถึงความเคารพผู้อาวุโส” (สมิทธิ์  
ห่วงบุญรอด) ตัวอย่างที่ 3 “การไหว้เป็นเสน่ห์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของคนไทยบรรพบุรุษของเราต่างสะสมเก็บ
รักษาไว้เพื่อลูกหลานทุกท่านเห็นภาพแล้วว่าประเทศไทย
ของเรามีดีไม่แพ้ชาติไหนเลย” (อภิสรา นาดีนอก) 
ตัวอย่างที่ 4 “การไหว้อย่างไทยโดยไหว้อย่างท่าทาง
อ่อนช้อยให้เป็นเอกลักษณ์ของไทยนี่ก็ถือเป็นตัวอย่าง
ของเอกลักษณ์ความเป็นไทยของพวกเราชาวไทย” (ธารา
ภรณ์ ไชยลาภ) ตัวอย่างที่ 5 “ประเทศไทยเรานั้นขึ้นชื่อ
ว่าเป็นเมืองที่มีผู้คนยิ้มแย้มมีความสุภาพอ่อนน้อมต่อ
ผู้อื่นโดยการกล่าวสวัสดีและยกมือไหว้ประเทศอื่น
ต่างพากันชื่นชมประเทศไทย” (ธมนวรรณ เชื่อมทอง) 
ตัวอย่างที่ 6 “สิ่งที่ทำาให้ชาวต่างชาติเห็นแล้วนึกถึง
ประเทศไทยหรือสัญลักษณ์ของประเทศไทยนิสัยของคน
ไทย เช่น การไหว้ที่สร้างความประทับใจให้ชาวต่าง
ชาติ” (บุษราคัม รุ่งแจ้ง) ตัวอย่างที่ 7 “การยกมือขึ้นไหว้
เป็นวัฒนธรรมของไทยที่ล้วนมีความสวยงามไม่ว่าใครที่ได้
พบเจอก็ต้องชื่นชมและชื่นชอบเป็นแน่ประเทศไทยของ
เราจะมีการเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทำาให้มี
ผู้คนได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นดิฉันจึงอยากเชิญชวนทุก
ท่านร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทยเอาไว้” (กันตพร หรั่งสีสุ
ทธิ์) ตัวอย่างที่ 8 “ประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน
จะมีลักษณะเด่นที่ต่าง ๆ  กันไปประเทศไทยก็มีเอกลักษณ์
ที่โดดเด่นเช่นเดียวกันนั่นคือการไหว ้...การไหว้เป็นการ
แสดงการทักทายและแสดงความเคารพนบนอบอ่อนน้อม
ถ่อมตนเพียงแค่ยกมือทั้งสองข้างประกบกันทุกท่านทราบ
หรือไม่ว่าสิ่งนี้สามารถทำาให้เรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีได้” 
(อารดา งามละเมียด)

 1.3 จากผลการวิเคราะห์แสดงความหมาย
ที่โดดเด่นที่สุดลำาดับที่ 3 คือ ประเด็นความหมายเรื่อง 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย พบว่ามีนิสิตที่กล่าวถึงเรื่อง
นี้จำานวน 46 คนจากนิสิต 122 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70
 ความเด่นเรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็น
ความเด่นสำาคัญที่พบเป็นอันดับที่ 3 คำาว่า ขนบธรรมเนียม 
หมายถึง “แบบอย่างที่นิยมกันมา” (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2554 : 165) สว่น ประเพณ ีหมายถงึ “สิง่ทีน่ยิมถอืประพฤติ
ปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเป็นแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือ 
จารีตประเพณี” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554 :709) ดังนั้น 
ขนบธรรมเนียมประเพณีจึงหมายถึง สิ่งที่เป็นแบบอย่างที่
นิยมปฏิบัติสืบกันมา จากตัวอย่างข้อความเห็นได้ว่านิสิต
ตระหนักถึงความสำาคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
โดยกล่าวว่า ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติ
สืบต่อกันมานาน เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีมีความแตกต่างกันในแต่ละภาค หาก
ชาวไทยสามารถเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ออกไปสู่ประชาคม
อาเซียนได้ต่างชาติก็จะรู้จักประเทศไทยมากขึ้นตัวอย่าง
ข้อความในบทพูดที่กล่าวถึงประเด็นด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย มีดังนี้
 ตัวอย่างที่ 1 “การเสริมสร้างความเป็นไทย
ก็คือการส่งเสริมในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีวิถี
ชีวิตต่างๆของคนไทย” (อาทิตย์ นิซัน) ตัวอย่างที่ 2 
“ประเทศไทยมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ไทยมาอย่างช้านานโดยแต่ละภูมิภาคก็จะมีความแตก
ต่างกันไป...จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมมากเราจำาเป็นต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์
ประเพณีที่ดีงามเหล่านี้ให้กับเพื่อนบ้านประชาคมอาเซียน
ได้รับรู้และซึมซับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทยอีกอย่างหนึ่งด้วย” (อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์) ตัวอย่างที่ 3 
“ประเทศไทยมีเอกลักษณ์ที่ดีงามที่บ่งบอกถึงความเป็น
ไทยไม่ว่าจะเป็นในด้านขนบธรรมเนียมประเพณ ีเช่นการ
ละเล่นพื้นบ้านประเพณีสำาคัญในวันต่างๆ” (ศิรประภา 
นวลงาม) ตัวอย่างที่ 4 “ดิฉันจึงอยากเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทยเอาไว้และช่วยกันส่งเสริม
ประเพณีความเป็นไทยเอาไว้เพื่อให้อยู่กับเราชาวไทยต่อ
ไปและร่วมช่วยกันถ่ายทอดประเพณีให้แก่ผู้คนยุคใหม่ให้
รู้จักความเป็นไทยของเรามากขึ้น” (กันตพร หรั่งสีสุทธิ์) 
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ตัวอย่างที่ 5“ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเป็น
เอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย เช่น ประเพณี
สงกรานต์ก็จะมีการเข้าวัดเพื่อไปทำาบุญตักบาตรมีการ
รดนำ้าขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหรือ
ประเพณีลอยกระทงจัดขึ้นเพื่อให้บุคคลบูชาขอขมาเจ้า
แม่คงคาเหล่านี้เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นสิ่งดี
งามควรรักษาเอาไว้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของไทย” (กชกร 
ขันลา) ตัวอย่างที่ 6 “ประเพณีของแต่ละภูมิภาคก็จะ
มีความแตกต่างกันไปเช่นภาคเหนือมีประเพณีลอยโคม 
ยี่เป็งรำาฟ้อนเล็บภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประเพณี
ทำาบุญบั้งไฟ รำาโปงลาง ภาคใต้มีประเพณีชักพระรำาร็อง
เง็ง ส่วนพระกลางก็จะมีประเพณีขนทรายเข้าวัดเป็นต้น” 
(อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์) ตัวอย่างที่ 7 “ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรือง มขีนบธรรมเนยีมประเพณี
ที่เฉพาะ สืบสานกันต่อๆ มาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงความเป็นไทย” (จุฑามาศ  สุข
สีดา) ตัวอย่างที่ 8 “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศก่อ
ตั้งประชาคมอาเซียน...ในด้านความมีเอกลักษณ์ประเทศ
ของเราเองก็มีเอกลักษณ์เด่นๆ เช่น ประเพณีไทย เช่น 
ประเพณีสงกรานต์หรือวันปีใหม่เมือง” (เอกภพ  บุญญา)
 1.4 จากผลการวิเคราะห์แสดงความหมายที่
โดดเด่นลำาดับที่ 4 คือเรื่อง การยิ้ม พบว่ามีนิสิตที่กล่าว
ถึงเรื่องนี้จำานวน 43 คนจากนิสิต 122 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.24
 คำาว่า ยิ้ม หมายถึง แสดงให้ปรากฏว่าชอบใจ 
เยาะเย้ย หรือเกลียดชัง เป็นต้น ด้วยริมฝีปากและใบหน้า 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2554: 953) การยิ้มในความหมายที่
นิสิตใช้อธิบายหมายถึงกิริยาอาการแสดงความพึงพอใจ
หรือความเป็นมิตรให้ปรากฏด้วยริมฝีปาก โดยนิสิตเห็น
วา่ ประเทศไทยเปน็ประเทศสยามเมอืงยิม้ การยิม้เปน็การ
แสดงมิตรภาพที่มีต่อกันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของคน
ไทย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของความเป็นไทยให้ไป
สู่ประชาคมอาเซียนคือการแสดงรอยยิ้มที่สวยงามและ
จริงใจของคนไทยทุกคนตัวอย่างข้อความในบทพูดที่กล่าว
ถึงประเด็นด้านการยิ้ม มีดังนี้
 ตัวอย่างที่ 1“ประเทศไทยเรานั้นขึ้นชื่อว่า
เป็นเมืองที่มีผู้คนยิ้มแย้ม…ประเทศอื่นต่างพากันชื่นชม
ประเทศไทย” (ธมนวรรณ เชื่อมทอง) ตัวอย่างที่ 2 “หนึ่ง

เอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นไทยคือรอยยิ้มที ่สวยงาม
และจริงใจเป็นที่ประทับใจผู้ที่พบเห็นและผู้ที่มาเยือน
จนได้รับสมญานามว่าเราคือสยามเมืองยิ้ม” (ศิรประภา 
นวลงาม) ตัวอย่างที่ 3 “นิสัยของคนไทยนั้นเป็นคนร่าเริง
แจ่มใสชอบยิ้มหัวเราะรักความสันโดษชอบเป็นมิตรกับทุก
คนและเอกลักษณ์ที่สำาคัญของคนไทยนั้นคือการยิ้ม” 
(อนิสา นนทชัย) ตัวอย่างที่ 4 “ในฐานะที่ดิฉันเป็นนิสิต
ไทยซึ่งเป็นประเทศสยามเมืองยิ้มที่บ่งบอกถึงความเป็น
ไทย... ดิฉันเชื่อว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่โดดเด่น
และมีเอกลักษณ์ดึงดูดอย่างมากในประชาคมอาเซียน” 
(ศศิภาวรรณ มาชะนา) ตัวอย่างที่ 5 “การยิ้มเป็นเครื่อง
บ่งบอกความเป็นไทยยังดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุก
มุมโลกเดินทางเพื่อมาชมเอกลักษณ์แห่งไทยแท้ของ
เราอีกด้วย” (ธีรดา พลอยแสง) ตัวอย่างที่ 6 “การ
แสดงออกโดยความเป็นมิตรภาพที่ดีในการเป็นเจ้าบ้านไม่
ว่าจะเป็นการยิ้มซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ประเทศไทยถือเป็น
แบบอย่างที่ดีดังนั้นการที่เรารักษาวัฒนธรรมของเราไว้
เป็นสิ่งที่ดีในความเป็นไทยของเรา” (จุฑามาศ สุขสีดา) 
ตัวอย่างที่ 7“การยิ้มอย่างไทยบ่งบอกถึงว่าเราเป็น
คนไทยดังคำาที่ชาวต่างชาติต่างพูดกันว่ายิ้มสยาม” 
(ธารากรณ์ ไชยลาภ) ตัวอย่างที่ 8 “จุดเด่นที่สำาคัญของ
ประเทศไทยของเรานั่นก็คือเรื่อง รอยยิ้ม ที่ชาวต่างชาติ
มักจะชื่นชมและเรียกว่า “สยามเมืองยิ้ม” (ณัฐมา ดอก
กระฐิน)
 1.5 จากผลการวิเคราะห์แสดงความหมายที่
โดดเด่นลำาดับที่ 5 คือเรื่อง อาหารไทย พบว่ามีนิสิตที่
กล่าวถึงเรื่องนี้จำานวน 38 คนจากนิสิต 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.14
 อาหารไทย เป็นประเด็นเป็นความหมายเด่น
สำาคัญประเด็นที่ 5 ที่นิสิตเห็นว่าควรส่งเสริมให้ประชาคม
อาเซียนได้รู้จัก เพราะอาหารไทยเป็นสินค้าที่มีรสชาติ
โดดเด่น ดึงดูดให้ชาวต่างชาติมารับประทาน มีการกล่าว
ว่าอาหารไทยติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลกอาหารไทยมี
หลากหลายชนิด เมื่อแบ่งตามภาคก็มีอาหารประจำาภาค
มากมาย ส่วนประกอบของอาหารไทยมาจากสมุนไพรที่
มีคุณค่านิสิตจึงความเห็นว่าหากทำาให้อาหารไทยเป็นที่
รู้จักไปทั่วโลกแล้วจะเป็นการช่วยส่งเสริมความเป็นไทยได ้
ตัวอย่างข้อความในบทพูดที่กล่าวถึงประเด็นด้านอาหาร
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ไทย มีดังนี้
 ตัวอย่างที่ 1“การขายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์
ของคนไทยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราดึงดูดนักท่อง
เที่ยวได้แก่อาหารของไทย” (สโรจน์ ฤกษ์ยินดี) ตัวอย่าง
ที่ 2 “ความเป็นไทยไม่ได้มีเพียงการไหว้เท่านั้นความเป็น
ไทยยังมีอาหารไทยซึ่งเมื่อแบ่งแต่ละภาคก็จะเห็นถึงความ
แตกต่างกันการเป็นอยู่การใช้ชีวิตในภูมิภาคนั้นๆ สิ่งเหล่า
นี้ทำาให้เรารู้ดีว่าเราคือคนไทย” (จริยา แสงแก้ว) ตัวอย่าง
ที่ 3 “ท่ามกลางวัฒนธรรมและค่านิยมที่มากมายอาจจะมี
ทั้งดีและไม่ดี มีอย่างหนึ่งที่อยากให้พึงระลึกถึงไว้เสมอคือ 
อาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ที่ควรยึดมั่นไว้” (ชนากานต์  
เชี่ยวกุล) ตัวอย่างที่ 4 “เรามีอาหารที่อร่อยติดอันดับ 1 
ใน 3 ของโลกทุกท่านเห็นภาพแล้วว่าประเทศไทยของ
เรามีดีไม่แพ้ชาติไหนไหนเลย” (อภิสรา นาดีนอก) 
ตัวอย่างที่ 5 “รสชาติของอาหารไทยมีรสชาติอร่อย
ติดปากนักท่องเที่ยวทุกชาติที่ได้มาลิ้มลอง (กชกร สุพร)
ตัวอย่างที่ 6 “อาหารของไทยเรามีความอร่อยเป็นอันดับ
ต้นๆ ของโลกเช่นต้มยำากุ้งผัดไทยแกงเขียวหวาน เรานำา
อาหารเหล่านี้ไปให้กับคนในประเทศอาเซียนได้ทานพวก
เขาก็จะให้ความสนใจประเทศของเรามากขึ้น” (ธนวรรธน์
วิวัฒนมงคลกุล) ตัวอย่างที่ 7 “อาหารของเราเป็นอาหาร
ที่มีเอกลักษณ์มีประโยชน์จากสมุนไพร” (ไปรยาพร อิ่ม
สวาสดิ์) ตัวอย่างที่ 8 “ถ้ากล่าวถึงความเป็นไทยมีหลาย
อย่างมากมายที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยเช่นอาหารไทย
ที่ทั่วโลกให้การยอมรับไว้เป็นอาหารที่มีครบทุกรสชาติ” 
(ธริษตรี เทพจันทรา)
 1.6 จากผลการวิเคราะห์แสดงความหมายที่
โดดเด่นลำาดับที่ 6 คือเรื่อง การแต่งกายแบบไทย พบว่า
มีนิสิตที่กล่าวถึงเรื่องนี้จำานวน 31 คนจากนิสิต 122 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.40
 การแต่งกายแบบไทย เป็นความเด่นในประเด็น
ที่ 6 คือนิสิตเห็นว่าปัจจุบันมีค่านิยมการแต่งกายแบบ
ตะวันตกเข้ามามากมายแต่อย่างไรก็ตามหากทำาให้ชุด
ประจำาชาติไทยหรือการแต่งกายด้วยผ้าไทยโดดเด่นเป็น
ที่ยอมรับของคนไทยจะช่วยให้ทุกคนเห็นคุณค่าของผ้า
ไทยและชุดไทยได้ มีการยกเอาประเด็นการแต่งกายไทย
ในชวีติประจำาวนัทีเ่ปน็ขา่วในอนิเทอรเ์นต็มาประกอบการ
แสดงเหตุผล โดยชี้ให้เห็นว่าหากคนไทยหันมารณรงค์การ

แต่งผ้าไทยหรือชุดไทยจะเป็นการสร้างความประทับใจ
และน่าจดจำาสำาหรับชาวต่างชาติได้ตัวอย่างข้อความใน
บทพูดที่กล่าวถึงประเด็นด้านการแต่งกายแบบไทย มีดังนี้
 ตัวอย่างที่ 1 “การที่ไทยเราจะเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนนั้นเราควรจะเสริมสร้างจากตัวเราเองก่อนไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของการแต่งกายการแต่งกายเรื่องเป็นของ
วัฒนธรรมที่เราไม่ควรเลียนแบบทางฝั่งตะวันตก” (ภาสิริ 
ริยะกุล) ตัวอย่างที่ 2“คนไทยจึงต้องคงความเป็นไทยเพื่อ
ให้ประเทศอื่นๆ ได้ทราบถึง เช่น การแต่งกายดังที่เห็นใน
ปัจจุบันมีข่าวออกมาทางสื่อต่างๆมากมายว่ามีกลุ่มคน
ออกมาแต่งกายด้วยชุดประจำาชาติไทยและใช้ชีวิตตาม
ปกติเป็นการระลึกว่าการแต่งกายด้วยชุดประจำาชาติไม่ใช่
เรื่องน่าอายแต่กับดูนะเป็นแบบอย่างเพื่อแสดงความเป็น
ไทย” (ธญัญน์ร ีมหาสริอิภริกัษ์) ตวัอย่างที ่3 “สิง่ที่เราทำาได้
ในตอนนี้มีหลายอย่างอย่างเห็นได้ในกระแสสังคมตอน
นี้ที่นิยมแต่งกายด้วยชุดไทยในชีวิตประจำาวันเป็นการ
แสดงออกอย่างหนึ่งซึ่งอนุรักษ์ผ้าไทยแม้จะดูแปลกตา
ไปบ้างแต่ก็มีความเห็นในเชิงบวกที่ให้ต้องที่ต้องการให้
แต่งชุดประจำาชาติในชีวิตประจำาวันนี่เป็นตัวอย่างที่เรา
สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเป็นไทย
ในประชาคมอาเซียนได้” (พลอยจันทน์ ยางงาม) 
ตัวอย่างที่ 4 “สมัยนี้การแต่งกายได้รับอิทธิพลจากตะวัน
ตกกันเยอะการแต่งตัวแบบไทยไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วเรา
จึงควรกำาหนดขอบเขตครับเช่นวันสงกรานต์เราต้องแต่ง
ตัวแบบไทยไทยเพื่อให้ต่างประเทศและประเทศเพื่อน
บา้นไดเ้หน็วา่นีแ่หละคอืเอกลกัษณข์องประเทศไทยครบั” 
(ธีรเมธ กัลยาวัฒนเจริญ) ตัวอย่างที่ 5 “การดำารงชีวิตแบบ
ไทยไทยเช่นการแต่งกายในอดีตมีการใส่ชุดที่มีเอกลักษณ์
ของความเป็นไทยขณะที่ในปัจจุบันมีผู้นำาแฟชั่นจากต่าง
ประเทศเข้ามามากมายจนการแต่งกายของคนไทยใน
สมัยนี้ไม่มีความเป็นไทยอยู่เลย” (กรวรรรณ มุกดาสนิท) 
ตัวอย่างที่ 6 “การสวมชุดไทยใช้ของไทยเป็นสิ่งที่ดีงาม
หากเราช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ความเป็นไทยย่อมเป็นที่น่า
จดจำาของคนทั่วประชาคมอาเซียนแน่นอน” (อาภิสรา 
ต่อฑีฆะ) ตัวอย่างที่ 7 ความเป็นไทยสามารถแสดงออก
ได้หลายอย่าง เช่น การแต่งกาย การใส่ผ้าไทย หรือผ้าที่
ทันสมัยแต่ดำารงลายไทยอยู่” (นคร ทองหล่อ) ตัวอย่างที่ 8 
เราจะต้องเสริมสร้างความเป็นไทย เช่นเรื่องการแต่งกาย 
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เราอาจจะช่วยกันซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่เป็นผ้าไทยมา
ใส่กัน อาทิตย์ละครั้งก็ได้ (อนันต์  อยู่ยิ่ง)
 1.7 จากผลการวิเคราะห์แสดงความหมายที่
โดดเด่นลำาดับที่ 7 คือ เรื่อง ภาษาไทย พบว่า มีนิสิตที่
กล่าวถึงเรื่องนี้จำานวน 28 คนจากนิสิต 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.95
 พบว่าเรื่องภาษาไทยเป็นความหมายเด่นที่พบ
ในลำาดับที่ 7 โดยนิสิตเห็นว่าภาษาไทยเป็นภาษาประจำา
ชาติแสดงถึงเอกลักษณ์ของไทยเพราะมีไม่กี่ประเทศที่
จะมีภาษาของตนเองใช้แสดงให้เห็นว่านิสิตมีความภูมิใจ
ในภาษาไทยและต้องการให้คนไทยอนุรักษ์ภาษาไทย
และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง อีกทั้งยังต้องการให้ต่างชาติ
เรียนภาษาไทยด้วย ตัวอย่างข้อความในบทพูดที่กล่าวถึง
ประเด็นด้านภาษาไทย มีดังนี้
 ตัวอย่างที่ 1 “เราจงร่วมใจสร้างความเป็นไทย
ให้อยู่สืบไปเช่นการพูดภาษาไทยอย่างถูกต้องตามอักขระ
และชัดเจนไม่ใช้ภาษาสแลงหรือภาษาวิบัติ” (ธารากรณ์ 
ไชยลาภ) ตัวอย่างที่ 2 “เราควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
เนื่องจากจะมีการเปิดประชาคมอาเซียนทำาให้คนไทยมี
ความมุ่งเน้นไปในการใช้ภาษาอังกฤษจึงอาจจะละเลย
การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องจึงไม่ควรลืมภาษาที่เป็นภาษา
ประจำาทางชาติไทยของเราโดยการส่งเสริมให้ลูกหลาน
ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามหลักภาษา” (ธัญญ์นรี มหา
สิริ-อภิรักษ์) ตัวอย่างที่ 3 “และที่เป็นที่ภาคภูมิใจของเรา
คนไทยอย่างมากคือภาษาไทยเรามีภาษาที่บรรพบุรุษเรา
คิดขึ้นเองและเรามีการใช้มาเป็นเอกลักษณ์” (ชนากานต์ 
เชี่ยวกุล) ตัวอย่างที่ 4 “ทุกคนลืมตระหนักถึงความเป็น
ไทยเราลืมที่จะนำาเอกลักษณ์ด้านภาษาของเราออกมา
เราใช้ภาษาอื่นไปเรียนภาษาอื่นจนลืมที่จะเรียนภาษาไทย
มีการใช้ภาษาไทยผิดๆ สิ่งเหล่านี้ทำาให้กลายเป็นค่านิยม
แต่ถือเป็นสิ่งไม่สมควร” (พริมประภา จีนเมือง) ตัวอย่าง
ที่ 5 “ภาษาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นตัวชี้ถึงความเป็นไทยแต่
ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยกลับถูกใช้อย่าง
ไม่ถูกต้องเช่นพูดไม่ชัดหรือใช้คำาสแลงตอนนี้พวกเรากำาลัง
จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเราต้องทำาให้ความเป็นไทย
คงอยู่ต่อไปด้วยกันช่วยกันค่ะ” (ชลธิชา ลิ้มสกุลศิริรักษ์) 
ตัวอย่างที่ 6 “ควรอนุรักษ์ภาษาไทยเปิดสอนหลักสูตร

ภาษาไทยเพิม่เตมิในชมรมตา่งๆเพือ่ใหน้สิติจากประชาคม
อาเซียนที่มีความสนใจในภาษาไทยได้เข้ามาเรียนรู้เพิ่ม
มากขึ้นและภาษาไทยคงอยู่คู่กับประเทศไทยและเป็น 1 
ในประชาคมอาเซียนค่ะ” (อัญชิฐา รามนัฏ) ตัวอย่างที่ 7 
“ภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเป็นภาษาประจำาชาติ
ของตัวเองมีอายุหลาย 100 ปีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่ควรค่าอนุรักษ์เอาไว้ดังนั้นเราควรมีการแลกเปลี่ยน
ทางด้านภาษาโดยนำาภาษาไทยไปสอนให้กับเพื่อนบ้าน
ในประชาคมอาเซียนได้เรียนรู้และเข้าใจภาษาไทยทำาให้
ทุกคนรู้จักภาษาไทยมากขึ้น” (อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์) 
ตัวอย่างที่ 8 วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของเราทางด้านภาษา	
มารยาท การแต่งกาย การไหว้ และภูมิปัญญาไทย ล้วง
แสดงถึงความเป็นไทยทั้งสิ้น” (วรัญญา  คำาบัว)
 1.8 จากผลการวิเคราะห์แสดงความหมาย
ที่โดดเด่นลำาดับที่ 8 คือ เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย พบว่ามีนิสิตที่กล่าวถึงเรื่องนี้จำานวน 24 คน
จากนิสิต 122 คน คิดเป็นร้อยละ 19.67
 พบวา่ประเดน็ สถานทีท่อ่งเทีย่วในประเทศไทย 
เป็นประเด็นที่ โดดเด่นลำาดับที่  8 โดยนิสิตเห็นว่า
ประเทศไทยโดดเด่นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวทั้งการท่อง
เที่ยวแบบวัฒนธรรมเช่นวัดวาอารามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ 
หรือการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา ทะเล เกาะ 
และนิสิตเห็นว่าหากนำาประเด็นนี้ไปส่งเสริมให้ชาวต่าง
ประเทศรู้จักและเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย จะทำาให้
ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในประชาคมอาเซียนได้ ตัวอย่าง
ข้อความในบทพูดที่กล่าวถึงประเด็นด้านสถานที่ท่อง
เที่ยวในประเทศไทย มีดังนี้
 ตัวอย่างที่ 1 “อัตลักษณ์ของตนเองที่สำาคัญคือ
ประเทศไทยของเรานั้นมีความสวยงามของบ้านเมืองควร
แสดงออกให้โลกได้รับรู้ถึงแล้วเราจะร่วมกันเป็นอาเซียน
แต่เราก็ยังคงความโดดเด่นของเรา เรื่องสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สวยงามไว้ได้” (อมรวิริญฐ์พิญญพงษ์) ตัวอย่างที่ 2 
“เราควรร่วมกันเชิญชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย” 
(ธัสสุวรรณ ชั่งทอง) ตัวอย่างที่ 3 “สถานที่ท่องเที่ยว
ของประเทศไทยก็มีมากมายทั้งภูเขาเกาะต่างๆ ซึ่งผม
ขอบอกว่าสวยงามทุกที่จริงๆ ครับ” (กฤตภัค ธัญญา
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มโนภา) ตัวอย่างที่ 4 “ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยว
จำานวนมาก เช่น เกาะสมุย ภูเก็ต ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจาก
ยุโรปและอาเซียนเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีจะเห็นได้ว่าเป็น
จุดแข็งของประเทศไทย” (สุเมธ การุณย์คติมา) ตัวอย่าง
ที่ 5 “ประเทศไทยมีวัดที่สวยงามและมีสถานที่ท่อง
เที่ยวแหล่งตามธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นเทือก
เขาและอากาศดีดีทางภาคเหนือหรือไข่มุกอันดามันทาง
พรรคตายล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับโลก” (ชนา
กานต์ เชี่ยวกุล) ตัวอย่างที่ 6 “เรามีการท่องเที่ยวไม่ว่า
จะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่องค์กรยูเนสโกจัดให้
เป็นมรดกโลกบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่ศึกษา
ประวัติศาสตร์สมัยยุคสัมฤทธิ์หมู่บ้านช้างที่จังหวัดสุรินทร์
หรอืวา่จงัหวดัพระนครศรอียธุยานอกจากนีแ้ลว้ยงัมสีถาน
ที่พักผ่อนหย่อนใจมีทะเลที่สวยงามทางฝั่งอันดามันมี
หาดทรายขาว” (ภัทร์ธิรวดี ธนธีรวงษ์) ตัวอย่างที่ 7 
“ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
มากมายมีสถานที่ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งไม่แพ้ประเทศ
ใดในประชาคมอาเซียน” (ธณัฐฐา แรกเจริญ) ตัวอย่างที่ 8 
“การท่องเที่ยวที่จะแสดงให้เห็นความเป็นไทยต่ออาเซียน
มากที่สุด คือ วัด เนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของ
ศาสนาพุทธมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน” (ภาสิริ ริยะกุล)
 1.9 จากผลการวิเคราะห์แสดงความหมายที่
โดดเด่นลำาดับที่ 9 คือเรื่อง มารยาทความอ่อนน้อมถ่อม
ตน พบว่ามีนิสิตที่กล่าวถึงเรื่องนี้จำานวน 21 คนจากนิสิต 
122 คน คิดเป็นร้อยละ 17.21
 พบว่าประเด็น มารยาทความอ่อนน้อมถ่อม
ตนของคนไทย เป็นความเด่นลำาดับที่ 9 โดยนิสิตเห็นว่า
มารยาทที่อ้อนช้อย สำารวม แสดงความเป็นคนไทยเพราะ
คนไทยได้รับการปลูกฝังเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็ก และนิสิต
ต้องการให้คนไทยรักษามารยาทเรื่องความอ่อนน้อมถ่อม
ตนไวเ้พือ่แสดงใหผู้ท้ีพ่บเหน็ชืน่ชมตวัอยา่งขอ้ความในบท
พูดที่กล่าวถึงประเด็นด้านมารยาทความอ่อนน้อมถ่อมตน 
มีดังนี้
 ตัวอย่างที่ 1 “เอกลักษณ์ประจำาชาติของคน
ไทยรวมถึงเป็นวัฒนธรรมของคนไทยที่ต้องยกมือไหว้
ผู้ที่มีอายุมากกว่าเพื่อเป็นการแสดงความเคารพแต่ใน

ปัจจุบันการแสดงออกเช่นนี้เริ่มเสื่อมหายไป” (กรวรรณ 
มุกดาสนิท) ตัวอย่างที่ 2 “การแสดงความอ่อนน้อม
ถอ่มตนทำาใหเ้ปน็ทีร่กัแกผู่พ้บเหน็การชว่ยเหลอืผูป้ระสบ
ภัยใบหน้ายิ้มแย้มของเรายังคงอยู่ในใจคนทุกชาติ” 
(ไปรยาพร อิ่มสวาสดิ์ )  ตัวอย่างที่  3 “ตั้ งแต่อดีต
ประเทศไทยเรามีค่านิยมที่สืบต่อกันมาต่างๆการไหว้
การทักทายซึ่งใช้ได้กับบุคคลทุกเพศทุกวัยเป็นการแสดง
ความอ่อนน้อมถ่อมตนทำาให้เป็นที่รักแก่ผู้พบเห็น” 
(ญาณาธร ฟังสูงเนิน) ตัวอย่างที่ 4 “การเสริมสร้างความ
เป็นไทยก็คือส่งเสริมในเรื่องวิถีชีวิตต่างๆ ของไทยเช่น
คนไทยนั้นมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนบอกซึ่งการมีสัมมา
คารวะซึ่งเป็นการแสดงว่าคนไทยเคารพผู้ที่อาวุโสกว่า” 
(อาทิตย์ นิซัน) ตัวอย่างที่ 5 “คนไทยทุกคนล้วนถูกสอน
มาแต่เด็กว่าควรมีความอ่อนน้อมทำาตนไปก็ลามาก็ไหว้
จึงเป็นลักษณะที่ดีของคนไทยชาวต่างชาติเห็นก็ต้องทำา
ตาม” (ดนัย สุวรรณพยัคฆ์) ตัวอย่างที่ 6“วัฒนธรรม
ของคนไทยต้องยกมือไหว้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเพื่อเป็นการ
แสดงความเคารพแต่ ในปัจจุบันการแสดงออกไปนี้การ
แสดงออกเช่นนี้เริ่มเสื่อมหายไป” (กรวรรรณ มุกดาสนิท) 
ตัวอย่างที่ 7 ดิฉันเชื่อว่าทุกประเทศต่างมีสิ่งที่ดีงามที่น่า
อนุรักษ์ไว้ ประเทศไทยก็เช่นกัน ... เช่น ความอ่อนน้อม
ถ่อมตนที่คนไทยแสดงถึงความมีสัมมาคารวะ” (อภิสรา  
นาดีนอก) ตัวอย่างที่ 8 “วัฒนธรรมที่มีการสืบทอดกัน
มาอย่างยาวนานเป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงคนไทยก็คือการ
แสดงความเคารพนบนอบ” (พจนีย์วรรณ  จู่เซ่งเจริญ)
 1.10 จากผลการวิเคราะห์แสดงความหมายที่
โดดเด่นที่สุดลำาดับที่ 10 คือเรื่อง นำ้าใจไทย พบว่า มีนิสิต
ที่กล่าวถึงเรื่องนี้จำานวน 17 คนจากนิสิต 122 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.93 ตัวอย่าง
 เรื่อง นำ้าใจคนไทย เป็นความเด่นของข้อความ
ที่พบในลำาดับที่ 10 โดยนิสิตบอกว่าคนไทยมีนำ้าใจ เป็น
มิตรไมตรีจิตที่คนไทยแสดงออกต่อผู้อื่น แสดงถึงความ
เป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือมีความอารีอารอบต่อกันและ
ต่อผู้อื่น โดยนิสิตเห็นว่าหากคนไทยทำาให้ชาวต่างชาติ
เห็นถึงนำ้าใจของคนไทยได้จะทำาให้ต่างชาติรู้จักไทยมากขึ้น
ข้อความในบทพูดที่กล่าวถึงประเด็นด้านนำ้าใจไทย มีดังนี้
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ตัวอย่างที่ 1 “นำ้าใจคนไทยแสดงความเป็นไทยทำาให้ชาว
ต่างชาติรู้ว่าประเทศไทยเหมาะสมกับการเป็นประชาคม
อาเซียน” (กฤตภัค ธัญญามโนภา) ตัวอย่างที่ 2 “เมื่อ
กล่าวถึงความเป็นไทยหลายท่านคงมีความคิดกันหลาย
อย่าง เช่น ความมีนำ้าใจของคนไทย” (ณัฐพร ถาวรคุณ) 
ตัวอย่างที่ 3 “ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ผู้คนใจด ี
เป็นสิ่งดีงามในประเทศไทยที่เราเป็นคนไทยคนภูมิใจใน
ชาติของเรา” (พจนีย์วรรณ จู่เซ่งเจริญ) ตัวอย่างที่ 4 “ชาว
ต่างชาติจะชอบความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่
ไม่เหมือนใครในโลกนี้มีการช่วยเหลือกันฉันพี่น้องทำาให้
นึกถึงความเมตตาอารีที่มีต่อกัน” (มาริสา  ยิ้มเจริญ) 
ตัวอย่างที่ 5 “ทำาไมเราไม่ร่วมมือกันส่งเสริมความเป็นของ
เราให้ในสายตาต่างชาติคนไทยเป็นคนที่ยิ้มเก่ง มีความ
เป็นกันเองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” (เอกภพ  บุญญา) 
ตัวอย่างที่ 6 “ประเทศไทยได้ชื่อว่าสยามเมืองยิ้ม เพราะ
ลักษณะนิสัยของคนไทยเป็นคนใจดี	มีนำ้าใจ	เอื้อเฟื้อและ
แบ่งปันซึ่งกันและกันตลอด” (ปิ่นอนงค์ ศรีปลั่ง) ตัวอย่างที่ 7 
“ขอให้คนไทยทุกคนแสดงความร่วมมือร่วมใจแสดงออก
ในสิ่งที่คนไทยมีอยู่คือรอยยิ้มและนำ้าใจไทย” (อัจชนันท์ 
จงจิตร) ตัวอย่างที่ 8 “คนไทยมีนำ้าใจไมตร ีนับเป็นสิ่งดี
และควรทำาให้ประเทศชาติอื่นเห็นถึงความมีมิตรไมตรีอัน
ดีเหล่านี้” (กฤตนันท์  จันวิชานุวงษ์)
 จากผลการวิเคราะห์พบว่าสิ่งที่เป็นประเด็น
ความหมายที่พบทั้ง 10 เรื่องมีความสัมพันธ์กันทางความ
หมาย คือ คำาว่า “วัฒนธรรม” ซึ่งเป็นคำาจ่ากลุ่มของคำา
อีก 9 คำา โดยเมื่อพิจารณาแล้วสามารถแบ่งออกได้ เป็น 
2 ด้าน คือ วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ ได้แก่ อาหารไทย การ
แต่งกายแบบไทย ภาษาไทยและสถานที่ท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย และวัฒนธรรมทางจิตใจ ได้แก่ การไหว้หรือ
การสวัสดี ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย การยิ้ม มารยาท
ความอ่อนน้อมถ่อมตน และนำ้าใจไทยแบบไทย

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าความหมายเด่น
ที่นิสิตต้องการนำาเสนอความเป็นไทยไปสู่ชาวต่างชาติ 
และต้องการให้คนไทยทุกคนตระหนักและเห็นความ
สำาคัญของความเป็นไทย มีประเด็นความหมายที่ถูกกล่าว

ถึงหลายความหมายโดยความหมายเด่นใน 10 อันดับ
แรกที่แสดงจากผลการวิจัยนี้เป็นความหมายเกี่ยวกับ 
“วัฒนธรรมไทย” ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นว่านิสิตซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่อยู่ระหว่างความเป็นวัย
รุ่นช่วงปลายและกำาลังจะก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ เขา
มีการตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำาคัญของเอกลักษณ์
ความเป็นไทย พวกเขาเห็นคุณค่าของสิ่งดีงามในความ
เป็นไทย และได้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่คนไทยทุกคนควรทำา
คือการปลูกฝังให้คนในชาติไทยเตรียมความพร้อมของ
ตนเองเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างภาคภูมิ 
โดยการเตรียมความพร้อมในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ออกไปสู่สายตาประชาคม 
 สำาหรับประเด็นด้านขนบธรรมเนียมประเพณี
นั้นหากพิจาณารายละเอียดของขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาวเอเซียจะพบว่า ประเทศในภูมิภาคเอเซียมี
ประเพณีหลายอย่างที่คล้ายคลึงกัน เช่น ประเพณี
สงกรานต์นั้นไม่ใช่ประเพณีของประเทศไทยเพียงประเทศ
เดียว แต่มีทั้งในประเทศ ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย 
หรือเรียกได้ว่า สงกรานต์สายนำ้าแห่งอาเซียน (ผกามาศ 
ใจฉลาด, 2556 : ออนไลน์) จากผลการวิจัยแสดงให้เห็น
ว่านิสิตไม่ทราบถึงเอกลักษณ์ประเพณีของประเทศใน
กลุ่มสมาชิกเท่าใดนัก และหลงคิดว่ามีหลายประเพณีที่
เป็นของคนไทยเท่านั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาประเด็นวาท
กรรมในกระแสหลักได้ เพราะยืดเอาสิ่งที่ตนเองมีเป็น
ของตนเองฝ่ายเดียว แท้จริงแล้ววัฒนธรรมหลายๆ ด้าน
ของกลุ่มประชาคมอาเซียนก็มีความสัมพันธ์กันอยู่ เช่น 
วัฒนธรรมการทักทายหรือการไหว้ ในทุกประเทศทั้ง 10 ก็
มกีารทกัทายกนัเชน่กนั หากนสิติมคีวามรูจ้กัประเทศอืน่ๆ 
นสิติจะพบวา่ ประเทศลาว กท็กัทายดว้ยการยกมอืขึน้ไหว ้
และกล่าวคำาว่า สบายดี กัมพูชาก็มีความอ่อนน้อมในการ
ทักทายคือมีการโค้งตัวลงเล็กน้อย นอกจากนี้ประเทศ
พม่า มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม มีการ
ทักทายด้วยการจับมือ และมีคำากล่าวทักทายทั้งสิ้น จาก
ความโดดเด่นที่แสดงให้เห็นผ่านข้อความที่นิสิตสื่อสาร
ออกมานี้ แสดงให้เห็นว่านิสิตเข้าใจประเทศไทยอย่างลึก
ซึ้งและตระหนักเห็นคุณค่าของประเทศตนเอง แต่หาก
นิสิตมีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องประชาคมอาเซียนจะเป็นพลัง
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ขับเคลื่อนความก้าวหน้าให้แก่ประชาคมได้เป็นอย่างดี
ผู้วิจัยเห็นว่าหากมีการส่งเสริมการเรียนรู้หรือสร้าง
กิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้อัตลักษณ์อาเซียนขึ้นให้
แก่เยาวชนจะช่วยให้เป้าหมายของการก่อตั้งประชาคม
อาเซียนบรรลุผลมากขึ้น โดยรัฐบาลควรดำาเนินการเตรี
ยมความพร้อมด้านการส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม เช่น รัฐบาล
ควรทำาหน้าที่เป็นองค์กรสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลก
เปลี่ยนระหว่างทำากิจกรรมและเรียนรู้เพิ่มการเชื่อมโยง
ระหว่างเยาวชนในแต่ละประเทศ ให้เรียนรู้อัตลักษณ์ของ
กันและกัน และนำามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของประชาคม
อาเซียนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของประชมคมได้  

 นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเสริมสร้างความ
เข้าใจและการยอมรับระหว่างประชาชนอาเซียนที่ลึกซึ้ง 
โดยจัดเวทีให้เยาวชนเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
ความเชื่อที่ต่างกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
และเพื่อให้เกิดการยอมรับทั้งในความเหมือนและใน
ความต่างกัน โดยการสนับสนุนนี้ควรจัดให้ครอบคลุมทั้ง
เยาวชนทุกกลุ่ม ทั้งในกลุ่มมัธยม อุดมศึกษา อาชีวศึกษา 
อีกทั้งควรครอบคลุมเยาวชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสด้วย เช่น 
การจัดค่ายเยาวชนอาเซียน และกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน
เพื่อส่งเสริมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียน 
การตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน และความรู้สึกเป็น
ประชาคมอาเซียน
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บทคัดย่อ
 การศกึษาเรือ่ง “การใชแ้นวคดิจากวรรณกรรมทีไ่ดร้บัรางวลัเปน็แนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติของเยาวชน”      
มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน  2) เพื่อนำาแนวคิดที่ได้ไปสำารวจความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  และ  3) เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน  โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ   การรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร  การใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่มีผลต่อ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและการประเมินแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าสถิติ  ได้แก่  ร้อยละ  ความถี่  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า  แนวคิดที่ปรากฏในนวนิยายที่ได้รับรางวัล  ประกอบด้วย 1) แนวคิดเกี่ยวกับความรัก  2) 
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อคนหรือสิ่งต่าง ๆ  ในสังคม  และ 3) แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องคำาสอนหรือหลักในการดำาเนินชีวิต  
จากการสำารวจความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนพบว่าเยาวชน
มีความเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ อยู่ในระดับมากขึ้นไป  และแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน  ประกอบด้วย 
“E – M – T – C”  ซึ่งมีความหมายดังนี้   E (Education)  หมายถึง  การศึกษา  M (Morality)  หมายถึง  ศีลธรรม  
T (Thinking)  หมายถึง  ความคิด  และ C (Change)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลง

คำาสำาคัญ:	 แนวทาง วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล การพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน

Abstract
 The objectives of this research were 1) to study the concepts from literature awarded 
from the Primary Education Commission Office, 2) to apply concepts from the awarded literature 
to survey opinions of youths on life quality development, and 3) to disseminate the guidelines for 
youths’ life quality development.  This research used quantitative and qualitative methodology. 
The methods for collecting data were documentary analysis, use of questionnaires asking opinions 
of youths on behaviors effecting their life quality development, evaluation of guidelines for youths’ 
life quality development, and indepth interview. Quantitative data were analyzed by using descrip-
tive statistics including percentage, frequency, mean and standard deviation while qualitative data 
were analyzed through content analysis.  The results of the research showed that: The concepts 
from awarded literature covered the concepts of love, attitude towards a person and various things 
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in society, and teachings or principles for life.  
High level was found in a survey of opinions 
of youths toward behaviors affecting their life 
quality development. Guidelines for their life 
quality development were modeled as E – M – 
T – C: E stands for Education; M for Morality; T 
for Thinking, and C for Change. 

Keywords	 : guideline,  literature,  quality of 
life, youths   

บทนำา
 การพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญต่อการพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากเยาวชนเป็นกลุ่มที่
กำาลงัอยูใ่นชว่งวยัของการเจรญิเตบิโตพรอ้มทีจ่ะเรยีนรูส้ิง่
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  หากเยาวชนมีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะ
สมแล้วย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาตนเอง  สังคม  และ
ประเทศชาติ
 การอ่านมีส่วนช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้  ทั้ง
เพิ่มพูนความรู้เดิมที่มีอยู่ ให้มุมมองที่แตกต่างไปจาก
ความรู้หรือความคิดเดิมของผู้อ่าน  รวมทั้งเสริมสร้าง
ความรู้และประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้อ่านทำาให้ผู้อ่านมี
ความรูเ้พิม่ขึน้  เปน็ผูรู้เ้ทา่ทนัเหตกุารณ ์ สามารถนำาความ
รู้เหล่านั้นมาพัฒนาตนเองให้มีแนวทางการดำาเนินชีวิต
และการประกอบสัมมาชีพให้เป็นไปในแนวทางที่ดีงามได ้ 
จิรวัฒน์  เพชรรัตน์  และอัมพร  ทองใบ (2556, 1 - 2)  ได้
กล่าวถึงความสำาคัญของการอ่านไว้ว่า      “การอ่านเป็น
สิ่งจำาเป็นสำาหรับคนทั่วไป  โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยศึกษา
เล่าเรียน  เพราะปัจจุบันเป็นยุคของข่าวสาร  ซึ่งข้อมูล
ความรู้ในทุกด้านได้เผยแพร่ในรูปของหนังสือและสิ่งตี
พิมพ์ต่าง ๆ   ผู้อ่านหนังสือมากจะได้รับคุณค่าทางปัญญา  
เกิดความรู้  ความรอบรู้  มีความก้าวหน้าและทันสมัยอยู่
เสมอ ... การอ่านเป็นสิ่งจำาเป็นต่อชีวิต  ต่อความเจริญใน
ด้านต่าง ๆ ของมนุษย์มาก  การอ่านหนังสือนอกจากจะ
ทำาให้ผู้อ่านเป็นผู้หูตากว้างแล้ว  คนอ่านจะเป็นผู้ทันต่อ
เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของโลกปัจจุบัน  และอาจเป็น

เครื่องกระตุ้นให้เกิดความสงบในใจ  ส่งเสริมวิจารณญาณ
และประสบการณ์เพิ่มพูนขึ้น”
 หนังสือเป็นแหล่งความรู้ที่สำาคัญที่มีส่วนช่วย
ให้เยาวชนสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  
ทั้งยังเป็นสิ่งที่ช่วยประเทืองปัญญาและจิตใจของมนุษย์  
นอกจากนั้นยังเป็นความบันเทิงที่มนุษย์สามารถหาได้
ใกล้ตัว  นวนิยายเป็นงานเขียนประเภทหนึ่งที่มีส่วนช่วย
ให้ผู้อ่านได้รับทั้งความบันเทิงและได้รับข้อคิดในแง่มุม
ต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านได้เป็นอย่างดี ผู้
อ่านสามารถนำาประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านนวนิยาย
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า 
จิตรา  รุ่งเรือง (2551, 1)  กล่าวถึงความสำาคัญของ
นวนิยายไว้ว่า  “การที่นวนิยายได้รับความสนใจจากผู้อ่าน
อย่างแพร่หลายเช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความ
สำาคัญของนวนิยายได้เป็นอย่างดี  นวนิยายเป็นหนังสือ
ประกอบความรู้ในฐานะเป็น “ประสบการณ์เทียม” ให้
แก่ผู้อ่าน  ผู้อ่านจะเรียนรู้ชีวิตและสังคมได้จากนวนิยาย  
เพราะนวนิยายเป็นเครื่องมือที่สะท้อนวิถีชีวิตและสังคม
ทั้งอดีต-ปัจจุบัน  นวนิยายจึงไม่ใช่เรื่องไร้สาระอีกต่อไป
หากแต่เป็นกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้รู้จักชีวิต  รู้จัก
สังคม  รู้จักมนุษย์  ให้แง่คิดและคลายปัญหาในบางครั้ง”
การนำาแนวคิดหรือข้อคิดที่ดีจากการเรียนรู้จากการอ่าน
และจากแหลง่ขอ้มลูตา่ง ๆ  จงึเปน็ประโยชนส์ำาคญัทีม่สีว่น
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เป็นไปในทิศทางที่
ดีงาม  โดยการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลที่สำาคัญอย่างหนึ่ง
คือการเรียนรู้จากการอ่านวรรณกรรม  ซึ่งนวนิยายเป็น
วรรณกรรมบันเทิงคดีประเภทหนึ่งที่เยาวชนสามารถ
เรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นและนำามาใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาตนเองได้  โดยเฉพาะนวนิยายที่ได้รับรางวัลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพ
ของนวนิยายเรื่องนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี  ทั้งในด้านเนื้อหา  
การใช้ภาษา  และองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ดังที่ 
Jiang (2555, 2)  ได้กล่าวไว้ว่า  “นวนิยายที่ดีซึ่งเป็นที่
นิยมจากผู้อ่าน  เป็นนวนิยายที่ดีเด่นทั้งในด้านกลวิธีใน
การแต่ง  การนำาเสนอเนื้อหาและแนวคิด  นวนิยายที่
มีคุณสมบัติดังกล่าว  และได้รับการยกย่อง  หรือได้รับ
รางวัลมีจำานวนมาก  นวนิยายเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นผลงาน
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เขียนที่ดีเยี่ยม  มีคุณค่าแก่ผู้อ่านที่ไม่จำากัดที่อยู่  และไม่
จำากัดวัย”  
 นนท์จรัส  วงศ์วิชัยวัฒน์ (2553, บทคัดย่อ) 
ได้ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดที่ปรากฏในนวนิยายเป็นแง่มุมที่มี
ประโยชน์ต่อการนำาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้  ดังความ 
“สังคมชนบทมีโอกาสที่จะใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในลักษณะของเศรษฐกิจชุมชนได้ดีกว่าสังคมเมือง โดย
แนวคิดที่ปรากฏมีลักษณะร่วมกัน  คือ  ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของปรัชญาทางพระพุทธศาสนา  การมีคุณธรรม  ความ
สัมพันธ์กับวิถีเกษตรกรรม  ชาติพันธุ์  และการมีสุขภาพ
ดี  จึงเป็นขั้วตรงข้ามของระบบทุนนิยม  แต่สามารถอยู่
ร่วมกับระบบทุนนิยมได้  โดยใช้แนวคิดนี้กำากับทุนนิยม
ให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม”
 สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้นวนิยายเรื่อง
นั้น ๆ เป็นนวนิยายที่ดีคือการนำาเสนอแนวคิดในแง่มุมที่
หลากหลาย  เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน  ดังที่วาสนา  อ่อน
สีนิล (2539, 1) ได้ชี้ให้เห็นความสำาคัญของแนวคิดไว้ว่า  
“หากนักเขียนมีแนวคิดที่จะธำารงรักษาสภาพการณ์อย่าง
ใดอย่างหนึ่งของสังคมไว้  นักเขียนก็จะเสนอให้ผู้อ่านได้
เห็นถึงสภาพสังคมที่ควรรักษา  หรือถ้านักเขียนต้องการ
ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของสังคม  นักเขียนก็จะเสนอให้
ผู้อ่านได้เห็นถึงสภาพสังคมที่ควรรักษา  หรือถ้านักเขียน
ต้องการชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของสังคมบางส่วนก็เพื่อ
ต้องการเปลี่ยนสภาพการณ์ที่ไม่พึงปรารถนานั้น  กล่าว
ได้ว่าแนวคิดทั้งสองด้านในงานวรรณกรรมของนักเขียน
เป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อผู้อ่านและต่อ
สังคม”  ดังนั้นผู้อ่านจึงต้องพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบ
เพื่อให้เห็นแนวคิดที่ผู้เขียนนำาเสนอ  หม่อมหลวงบุญเหลือ 
เทพยสุวรรณ (2539,  หน้า 65) ได้ชี้ให้เห็นว่า “การที่จะ
พิจารณาแนวคิดหรือแนวเรื่องต้องอาศัยประสบการณ์  
ถ้าไม่มีประสบการณ์จะตัดสินว่า แนวเรื่องหรือแนวคิด
ของนวนิยายเรื่องหนึ่งเรื่องใดคืออะไรนั้นเป็นการยาก”  
ผู้อ่านจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้รู้ว่าแนวคิด
ของเรื่องแต่ละเรื่องมีแนวคิดใดบ้าง  เพื่อนำาแนวคิดที่ได้
จากเรื่องไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จึง
เป็นปัจจัยสำาคัญที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาแนวคิดที่ปรากฏใน
นวนิยายที่ได้รับรางวัล  อันจะเป็นประโยชน์หากเยาวชน
ได้นำามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง  

ตามที่โครงการประกวดหนังสือดีเด่นกล่าวไว้ว่า  “หนังสือ
มีส่วนสำาคัญในการสร้างความเจริญของสังคมและบุคคล 
ทั้งเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างชนในชาติ
ต่าง ๆ” (http://www.lib.obec. go.th/  portal/
node/5,  5  พฤษภาคม  2560)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาแนวคิดที่ปรากฏในวรรณกรรม
ที่ได้รับรางวัลจากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
 2. เพื่อนำาแนวคิดที่ได้ไปสำารวจความคิดเห็น
ของเยาวชนเกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
 3. เพือ่เผยแพรแ่นวทางการพฒันาคณุภาพชวีติ
ของเยาวชน

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
   การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่
ปรากฏในนวนิยายที่ได้รับรางวัล  เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษานวนิยายที่ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยาย
จากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่
ปี พ.ศ.2555 - 2559  ได้แก่  นวนิยายเรื่องโถงสีเทา  จับ
ต้นมาชนปลาย  และพลิ้วไปในพรายเวลา   
 2. ขอบเขตด้านประชากร
     ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย
  2.1) ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40  พื้นที่อำาเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้แก่  สห
วิทยาเขตเพชรพิทยาคม  และสหวิทยาเขต วิทยานุกูลนาร ี 
จำานวน 4,362 คน  (จากข้อมูลจำานวนนักเรียน ณ วันที่ 
10 มิถุนายน 2559 ที่โรงเรียนเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต)
  2.2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตเพชรพิทยาคม และสห
วิทยาเขต  วิทยานุกูลนารี จำานวน 472 คน โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยแบบผสมผสาน 
(Mixed Method Research) ประกอบด้วย  การวิเคราะห์
เนื้อหา  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)  
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดย
มีรายละเอียดดังนี้
 1) การวิเคราะห์เนื้อหา
  ผู้วิจัยวิเคราะห์แนวคิดจากนวนิยายที่ได้
รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยายจากสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – 
2559  ได้แก่  นวนิยายเรื่องโถงสีเทา  จับต้นมาชนปลาย  
และพลิ้วไปในพรายเวลา แล้วนำาแนวคิดที่ได้จากเรื่อง
ทั้งหมดไปสร้างเครื่องมือเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็น
ผู้ตรวจสอบเครื่องมือ  ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา  และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
วิจัย รวมจำานวน 3 คน  ซึ่งคัดเลือกจากผู้สำาเร็จการศึกษา
อย่างน้อยระดับปริญญาโทหรือดำารงตำาแหน่งอย่างน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง  โดยจะเลือกข้อ
คำาถามที่มีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.50 – 1.00 มา
ใช้เป็นข้อมูลการสร้างแบบสอบถามสำารวจความคิดเห็น  
ซึ่งมีวิธีดำาเนินการ  ดังนี้
  1) ผู้วิจัยจัดทำาแบบสำารวจรายการ (Check  
List)
  2)  ผูว้จิยันำาสง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในด้าน
เนื้อหาซึ่งจะเป็นข้อมูลสร้างแบบสอบถามสำารวจความ
คิดเห็นของเยาวชน  และนำามาพิจารณาความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้าง  โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  แล้วนำาคำา
ตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมาแปลงเป็นคะแนน  ดังนี้
 มีความเห็นว่า สอดคล้อง กำาหนดเป็น   +1
 มีความเห็นว่า ไม่แน่ใจ    กำาหนดเป็น     0
 มีความเห็นว่า ไม่สอดคล้อง กำาหนดเป็น -1
 จากนั้นนำามาแทนค่าในสูตรหาดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Consistency) (สำาเริง บุญเรืองรัตน์,  
2529,  95)
 IOC  =  ∑R/N
 เมื่อ  IOC   หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้อง

 ∑R   หมายถึง  คะแนนความคิดเห็น
        N     หมายถึง  จำานวนผู้เชี่ยวชาญ
 หากข้อใดมีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 
– 1.00 แสดงว่าเป็นข้อคำาถามที่สามารถนำามาสร้าง
แบบสอบถามเพื่อสำารวจความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยว
กับพฤติกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชน  
  3.1.1  การวิจัยเชิงปริมาณ
วธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณใชแ้บบสอบถามเพือ่สำารวจความคดิ
เห็นของเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเยาวชน  มีวิธีดำาเนินการสำารวจความ
คิดเห็นของเยาวชน  ดังนี้
  1) ผูว้จิยันำาแบบสอบถามทีม่คีา่ความเชือ่มัน่
  2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  1.1) ประชากร ได้แก่  นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 พื้นที่
อำาเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้แก่  สหวิทยาเขตเพชร
พิทยาคม และ สหวิทยาเขต วิทยานุกูลนารี  จำานวน 4,362 คน 
(จากข้อมูลจำานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 
ที่โรงเรียนเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ต)
  1.2) กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนจำานวน 
472 คน  ได้จากการคำานวณโดยใช้สูตรของทาโร่  ยามาเน ่
(Taro  Yamane)  (วัลลภ  ลำาพาย,  2549,  81)  โดยได้
จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน 
(Stratified Random Sampling)
  1.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยนำา
แบบสอบถามไปให้ผู้แจกแบบสอบถามให้เป็นผู้ดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลนำาส่งให้ผู้วิจัย
 3) การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  แบบสอบถาม
พฤติกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยมีขั้นตอนการสร้าง
และพัฒนาเครื่องมือ  ดังนี้
  2.1)  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน
  2.2) เขียนนิยามปฏิบัติการ
  2.3) สรา้งแบบสอบถามตามนยิามปฏบิตักิาร
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  2.4)นำาแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ใหผู้เ้ชีย่วชาญ
จำานวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ แล้วนำาไปปรับปรุงแก้ไข
ตามคำาแนะนำา
  2.5) นำาแบบสอบถามทีป่รบัปรงุแกไ้ขแลว้ไป
ทดสอบกับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
จำานวน 36 คน  หลังจากนั้นนำามาหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficent) โดยได้ค่าความเชื่อ
มั่นที่ 0.92
 4) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อพิจารณาว่าแนวคิด
ใดที่สมควรนำาไปสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชน  โดยมีเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยแบ่งเป็น 5 ระดับ  
ดังนี้
       ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ
       ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เห็นด้วยมาก
       ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง เหน็ดว้ยปานกลาง
       ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย
       ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย
 โดยผู้วิจัยจะนำาผลที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้น
ไปมาใช้เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน
 3.1.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ
 การวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นผลซึ่งได้จากการสอบถามความคิดเห็นของ
เยาวชน  เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชน และเพื่อยืนยันแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชน  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
 1) การกำาหนดร่างแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเยาวชน ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลที่ได้จากผลการสอบถาม
ความคิดเห็นของเยาวชน  โดยผู้วิจัยจะนำาผลที่มีค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปมาวิเคราะห์เพื่อกำาหนดร่างแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน
 2) การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบ  ผู้วิจัยจะ
นำาร่างแนวทางการพัฒนาคุณชีวิตเยาวชนให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

จำานวน 3 คน  ประกอบด้วย  ผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม  และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย
และการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์  เป็นผู้ประเมินร่างแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน  ในด้านความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการนำาแนวทางไปใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตเยาวชน  และนำาไปให้เยาวชนจำานวน 400 
คนยืนยันรูปแบบ  เพื่อสอบถามประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การใช้แนวทางนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน

นิยามศัพท์เฉพาะ
 แนวคดิ  หมายถงึ  ทศันะหรอืมมุมองหรอืขอ้คดิ
ที่ผู้เขียนได้แสดงไว้ในงานเขียน  โดยการนำาเสนอผ่านตัว
ละคร บทสนทนา หรือการบรรยายเรื่อง
 วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล  หมายถึง  นวนิยาย
ที่ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทนวนิยายจากสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 - 2559  
ได้แก่ นวนิยายเรื่องโถงสีเทา จับต้นมาชนปลาย และพลิ้ว
ไปในพรายเวลา   
 เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเกิน 15 ปีบริ
บูรณ์แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และเป็นนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ศึกษาอยู่
ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 40  พื้นที่อำาเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์  ได้แก่  สห
วิทยาเขตเพชรพิทยาคม  และสหวิทยาเขต วิทยานุกูลนาร ี 

ผลการวิจัย
 การศึกษาเรื่องการใช้แนวคิดจากวรรณกรรม
ที่ได้รับรางวัลเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชน พบวา่มแีนวคดิทีป่รากฏในนวนยิายทีไ่ดร้บัรางวลั  
ดังนี้
 1. แนวคิดที่ปรากฏในนวนิยายที่ได้รับรางวัล  
มีดังนี้
  1.1 แนวคิดเกี่ยวกับความรัก  ประกอบด้วย
   1.1.1 ความรักระหว่างคนในครอบครัว  
   1.1.2 ความรักฉันหนุ่มสาว 
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ตัวอย่าง
 “กลับบ้านดึก ๆ แบบนี้ ... ระวังนะ..."  ป้าเสียงดัง  “ระวังจะท้องไม่มีพ่อ”
 และมันจึงเกิดขึ้นในวันหนึ่ง วันที่เขาพ่ายแพ้ต่อตัวเอง และต่อสาวน้อยผู้เข้าใจว่าตัวเองชนะ
 วันนั้นเธอปะทะคารมกับป้ามาว่าด้วยเรื่องการกลับดึก และท้องไม่มีพ่อที่เกิดขึ้นซำ้าแล้วซำ้าเล่า
 “ไปเถอะ...จะไปไหนก็ไป...นี่ถ้าพ่อแม่แกยังมีชีวิตอยู่ ป่านนี้เขามิเอาปี๊บคลุมหัวหรือ”
 “ป้าไล่หนูได้ไง” เธอเถียง นำ้าตานองหน้า “นี่มันบ้านของหนูนะ”
 ป้าหัวเราะเสียงดังก้องบ้าน “บ้านแกเรอะ... บ้านแกที่ไหน ลองไปดูชื่อซิ..มันเป็นบ้านฉัน...
 แกต่างหากที่อาศัยบ้านของฉันอยู่”“ไม่จริง” เธอเถียงเสียงดัง  ตาวาว
 “จริง” ป้าก็เสียงดังไม่แพ้กัน “ฉันจัดการให้เป็นชื่อของฉันไปตั้งนานแล้ว 
 แกมันโง่เองต่างหาก...” “ป้า...ป้าทำาอย่างนี้กับหนูได้ไง”
 “ทำาไมจะทำาไม่ได้ ก็ฉันเป็นคนเลี้ยงดูแกมา พ่อแม่แกก็ตายไปแล้ว ถ้าไม่ได้ฉันเลี้ยงดู ใครจะเลี้ยง ...”
 ด้วยความเจ็บชำ้านำ้าใจ มัลลีจึงหอบข้าวของออกจากบ้านป้า โบกมือเรียกแท็กซี่ทั้งที่ใจเต้นตูมตาม สงสัยตัว
เองว่าทำาไมจึงไม่ไปหาเพื่อนผู้หญิง แต่ก็หาคำาตอบไม่ได้  บอกแต่เพียงว่า ดึกแล้ว พี่เขาใจดี ... “... ขอหนูอาศัยนอน
ตรงนี้ซักคืนหนึ่งนะ” ... “ก็ได้  คืนเดียวนะ” คืนเดียวนั้นเองที่มัลลีทำาพลาด (จับต้นมาชนปลาย, หน้า 139 – 140) 

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าครอบครัวที่มี
ปัญหาอยู่กันด้วยความไม่เข้าใจจะทำาให้คนในครอบครัว
ปราศจากความสุข และหากต่างคนต่างพูดจาโดยไม่ถนอม
นำ้าใจกันแล้วจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาใน
ครอบครัว ดังตัวอย่างนี้มัลลีหนีออกจากบ้านจนในที่สุด
ก็ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  
 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อคนหรือสิ่ง
ต่าง ๆ ในสังคม ประกอบด้วย

  1.2.1 ทัศนะที่มีต่อบุคคลต่างวัยกับตนเอง  
  1.2.2 ทัศนะที่มีต่ออาชีพ  
  1.2.3 ทัศนะที่มีต่อตนเอง
  1.2.4 ทั ศ น ะ ที่ มี ต่ อ ก า ร ย อ ม รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ
  1.2.5 ทัศนะที่มีต่อจิตใจมนุษย์

ตัวอย่าง
 หมอศราวุธถามตัวเองว่าเขาคิดผิดไหมที่เลือกไปใช้ทุนต่างจังหวัด แทนที่จะหาเงินอยู่กรุงเทพฯ และได้
แต่งงานกับแป๋ม ไม่มีทาง เขารู้ตัวดีว่าตัวเองต้องการอะไร  ถ้าเขาอยู่ในกรุงเทพฯ อย่างเก่งคงเป็นหมอโรงพยาบาล
เอกชน  ทำางานเก็บเงินไปใช้ทุนคืนให้รัฐบาล  แต่ถ้าเขาไปอยู่ต่างจังหวัด  เขาจะได้ใช้ความรู้และความสามารถอย่าง
เต็มที่ การทำางานในโรงพยาบาลต่างจังหวัดนั้น  ท้าทายความสามารถของหมออย่างยิ่ง เมื่อตอนยังเป็นหมอใช้ทุนอยู่
ต่างจังหวัด  เขาได้เรียนรู้ฝีมือการผ่าตัดมากมาย  รู้วิธีการวินิจฉัยโรค รักษาและดูแลคนไข้ด้วยเครื่องมือน้อยชิ้น  ใน
แง่มุมหนึ่ง  ความขาดแคลนบีบให้หมอต่างจังหวัดกลายเป็นคนละเอียดในการซักถาม  และมีเทคนิคการตั้งข้อสังเกต
ของโรคสูง ... (โถงสีเทา,  หน้า 57)

 จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นความคิดของผู้เป็น
แพทย์ที่มีมุมมองต่ออาชีพของตนเอง รู้และเข้าใจว่าอาชีพ
แพทย์เป็นอาชีพที่ต้องเสียสละ และรู้ว่ามีแพทย์จำานวน
ไม่น้อยที่ไม่ต้องการออกไปทำางานยังต่างจังหวัด แต่หมอ

ศราวุธกลับมองเห็นต่างจากคนอื่น  มองเห็นข้อดีของการ
ได้ไปทำางานยังต่างจังหวัดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์หลาย
ประการ
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 1.3 แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องคำาสอนหรือหลักใน
การดำาเนินชีวิต ประกอบด้วย
  1.3.1 คำาสอนเกีย่วกบัเรือ่งความสำาคญัของเวลา
  1.3.2 การตระหนักรู้ในตนเองและการรู้เท่า
ทันสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

ตัวอย่าง
 “ไม่รู้สิ ตั้งแต่ฉันเป็นเด็ก  ฉันรู้สึกเสมอว่า  วิญญาณของฉันนั้นเชื่อมโยงอยู่กับทะเล”
 “ฉันอยากเป็นนางเงือก  หลายครั้ง  ฉันเคยยืนยันกับพ่อแม่ว่าเหล่านางเงือกนั้นมีชีวิตอยู่จริง”
 “พ่อหัวเราะ  เขาเถียงฉันว่า  ไม่มีทางหรอกที่จะมีตัวประหลาดอย่างนางเงือกอาศัยอยู่ในมหาสมุทรได้
โดยที่ไม่จมนำ้า  พ่อถามว่าแล้วพวกเธอควรจะหายใจกันยังไง”
 “นั่นสิ  เมื่อพ่อแย้ง  มันเลยทำาให้ฉันนึกได้ว่า  ฉันไม่เคยคิดถึงความจริงข้อนี้มาก่อน  
คิดแต่เพียงว่า  พวกเธอต้องมีทางปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็นอยู่นั้น ๆ ได้”
 “กับความคิดแบบฝัน ๆ ที่ว่าเหล่านางเงือกอาศัยดำาผุดดำาว่ายอยู่ในเนื้อนำ้าเดียวกับที่ฉันแช่เล่นอยู่นั่น  
มันช่างเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นและสุขใจเหลือเกิน ...
 “... ฉันเคยนะ  เคยนั่งอยู่ริมหาดกับพลั่วพลาสติกอันหนึ่งในมือตั้งหน้าตั้งตาก่อปราสาททรายไว้รอเหล่านาง
เงือก  ด้วยเชื่อเอาจริง ๆ จัง ๆ ว่าพวกเธอจะต้องแอบขึ้นมาบนบกในยามคำ่าคืนตอนที่หาดทรายไร้ผู้คน
 “รุ่งเช้า  ฉันตื่นขึ้นมามองหาปราสาททรายเหล่านั้น  มันต่างถูกคลื่นซัดหายลงทะเลไปจนหมด ... ฉันเคยคิด
ว่าเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อคืนพวกเธอได้แอบหนีขึ้นมาบนบกจริง ๆ แต่แล้วเมื่อทะเลรู้เข้าก็ออก
ตามหานางเงือกซุกซนเหล่านั้น  โดยการซัดคลื่นแรง ๆ ขึ้นมาบนฝั่ง  พังปราสาททรายของฉันลง  แล้วพร้อม ๆ กันก็
กวาดเก็บเอาพวกเธอกลับคืนสู่ทะเล
 “... แต่ด้วยแรงปรารถนาอยากเห็นโลกแห้งที่อยู่เหนือท้องนำ้าคืนแล้วคืนเล่า  เหล่านางเงือกก็พยายามหลบ
หนีเพื่อขึ้นฝั่งมาท่องเที่ยวกันอีก  ความกลัวที่จะถูกจับได้นั้นคงมีอยู่ในใจของพวกเธอ  แต่การที่ได้เห็น  ได้ท่องเที่ยว
ไปในโลกแห่งใหม่นั้น  มันทำาให้ทุกสิ่งเสี่ยงคุ้มค่ากัน
 “ทุกครั้งที่พ่อแม่พาไปเที่ยวทะเล  ฉันเลยสร้างปราสาททรายเล็ก ๆ ไว้สำาหรับพวกเธอได้ขึ้นมาเล่น  มาพัก
ผ่อนในยามที่หลบทะเลมาเที่ยวในโลกแห้ง  ฉันยังแอบเชื่อว่า  ตอนนี้พวกนางเงือกก็ได้สร้างปราสาทหลังเล็กๆ ไว้รอ
ฉันอยู่ยังใต้มหาสมุทรที่ไหนสักแห่ง  เผื่อว่าฉันจะหนีลงไปเที่ยวในดินแดนของพวกเธอบ้าง
 “แต่พ่อกับแม่เขาไม่เชื่อในเรื่องไร้สาระพวกนี้หรอก
 “ผู้ใหญ่เขาเชื่อแต่เฉพาะสิ่งที่เขาเห็นและจับต้องได้เท่านั้น  ซึ่งเดี๋ยวนี้เมื่อฉันเองมีอายุมากขึ้น  ฉันก็เริ่ม
จะรู้สึกเช่นนี้มากขึ้นเหมือนกัน  ความแก่กร้านของคนมันมาปล้นเอาจินตนาการไปจากใจจนสิ้น หมดซึ่งพลังที่จะฝัน  
ปราศจากความอ่อนไหวเกินกว่าจะปล่อยให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดทำาให้เราตื่นตา  อัศจรรย์ใจ  หมดสิ้นซึ่งความเชื่อในอภินิหาร
เล็ก ๆ ในเวทมนตร์  หรือแม้กระทั่งมายากลต่าง ๆ มายากลที่ไม่มีเด็กคนไหนในโลกจะมานั่งคอยจับผิดในนาฏกรรม
ตบตา  มันเป็นความบันเทิงเพราะเด็กทุกคนปล่อยให้มันเป็นไปเช่นนั้น
 “เราในวัยเด็กต่างจ้องดูมันด้วยความพิสดารใจ  รอดูนกพิราบหรือกระต่ายขนปุกปุยจะโผล่ออกมาจากหมวก
ใบเล็ก ๆ สีดำา  เสร็จแล้วก็ปรบมือให้ด้วยความปลาบปลื้มใจ  ตรรกะอันเย้ยกฎทางวิทยาศาสตร์  หากตัวตนของมัน
กลับมีอยู่จริงในโลกของเด็ก
 “แต่เมื่อเติบโตขึ้น  สิ่งอภินิหารและสิ่งมหัศจรรย์เล็ก ๆ เหล่านั้นกลับตายจากเราไป  ตายจากไปทั้ง ๆ ที่มัน
เองก็ยังมีชีวิตอยู่และยังคงเป็นเรื่องวิเศษอยู่สำาหรับสายตาคู่ใหม่

  1.3.3  ความสำาคัญของสติปัญญาและจิตใจ
  1.3.4 ความสำาคัญของจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
  1.3.5 ความสำาคัญของการแสดงออกอย่าง
เหมาะสมทั้งด้านความคิด การกระทำา และคำาพูด
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 “สำาหรับสายตาที่กร้านโลกแล้ว  มันกลายเป็นเรื่องของการจ้องจับผิด  เฝ้าควานหาเหตุผลมาอธิบายการเกิด
ขึ้นของวินาทีเล็ก ๆ  อันเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์เหล่านั้น ว่านี่ไง เขาตอบตาเราอย่างนั้นอย่างนี้  ถึงทำาให้ดึงกระต่ายสี
ขาวออกมาจากหมวกได้  หรือว่านี่ไงคำาอธิบายทางวิทยาศาสตร์... เมฆคล้อยเคลื่อนก็เพราะ... นี่ไง  เหตุของผล  คลื่น...
ทำาไมจึงซัดเข้าฝั่ง ...
 “มนุษย์บางคนตะบี้ตะบันใช้ทั้งชีวิตล้มลุกคลุกคลานอยู่กับการหาคำาตอบ หาเหตุของผล และเมื่อใครคนหนึ่ง
คลำาจนพบมัน โลกทั้งโลกก็พร้อมที่จะโอบอุ้มคำาอธิบายนั้น ๆ ไว้ ต่างไชโยโห่ร้องดีอกดีใจที่อีกหนึ่งฝัน อีกหนึ่งความ
มหัศจรรย์ได้วับหาย ละลายสูญสิ้นพันธุ์ไปอย่างไม่มีวันกลับมา
 “โลกไม่แบนอีกต่อไป ...
 “... ฉันคิดถึงตรรกะในโลกของเด็ก  ที่ฝนตกเพราะนางฟ้าร้องไห้
 “... หลอดไฟทำางานได้ก็เพราะเราต้องการแสงสว่าง  ไม่งั้นเรากลัวผี
 “... นางเงือกอาศัยอยู่ในมหาสมุทรได้ก็เพราะเธอพอใจจะเป็นอย่างนั้น มันไม่ใช่เพราะแรงกดของอากาศ 
ไม่ใช่วิทยาศาสตร์หรือเอดิสัน... มันเป็นอย่างนั้น  เพราะอย่างนั้น... มันเป็น” (พลิ้วไปในพรายเวลา, หน้า 98 -100)

 จากตัวอย่างข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าขอเพียง
เรียนรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุและผล  
และเหตุผลของคนแต่ละคนก็แตกต่างกัน ซึ่งควรที่ทุกคน
จะเคารพในเหตุผลของผู้อื่นด้วยเช่นกัน  หากเป็นเช่นนั้น
เราก็จะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ซึ่งในเรื่องนี้มาราดาคุยกับปรัชญ์
ถึงความคิดความฝันในวันเด็ก แล้วเรียนรู้เมื่อเติบโตขึ้นมา
ว่าการให้เหตุผลของคน ๆ หนึ่งอาจทำาลายความฝันของ
คนอีกคนหนึ่ง  แต่ในที่สุดแล้วทุกคนจะต้องเรียนรู้ทุกสิ่ง
ทุกอย่างอย่างเข้าใจ
 2. ผลการสำารวจความคิดเห็นของเยาวชน
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชน  พบว่า  เยาวชนเห็นว่าแนวคิดที่พบในวรรณกรรม
มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับมากขึ้นไป  
กล่าวคือ  ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปทุกแนวคิด  
 3. แนวทางการพฒันาคณุภาพชวีติของเยาวชน
ที่ได้  คือ การใช้แนวทาง E (Education) – M (Morali-
ty) – T (Thinking) – C (Change) กล่าวคือ ส่งเสริมการ
ศึกษา – มีศีลธรรมในจิต – ความคิดคมชัด – ปฏิบัติดี  ซึ่ง
หมายถึง ต้องส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชน  ต้องส่ง
เสริมและสนับสนุนให้เยาวชนประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
อันดี  ต้องฝึกฝนให้เยาวชนรู้จักคิดเป็น  และต้องส่งเสริม
ให้เยาวชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีงาม
 แนวทางที่สร้างขึ้นเยาวชนเห็นว่าจะเป็น
แนวทางที่สามารถนำาไปแก้ไขปัญหาได้  เนื่องจาก
เยาวชนส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้แนวทางนี้จะสามารถนำา

ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนได้ แต่สิ่งสำาคัญ
ที่ต้องตระหนักก็คือการใช้เพียงวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
คงไม่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนได้อย่าง
ครอบคลุม แนวทางนี้จึงเป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน โดยทุกฝ่ายจะต้องช่วย
กันทั้งครอบครัวและสังคม โดยเฉพาะเยาวชนเองก็ต้อง
ตระหนักถึงความสำาคัญที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองให้ดีขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมของครอบครัวและ
สังคมที่เป็นอยู่ เพื่อประโยชน์อันจะเกิดขึ้นแก่เยาวชน 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

อภิปรายผลการวิจัย
 จากข้อค้นพบในงานวิจัยนี้ พบว่า แนวคิด
ที่ปรากฏในนวนิยายที่ได้รับรางวัลมีแนวคิดที่เยาวชน
สามารถนำาไปใช้พัฒนาคุณชีวิตของตนเองได้เป็นอย่าง
ดี ทั้งในด้านการยกระดับจิตใจและแนวทางการดำาเนิน
ชีวิต  โดยผู้เขียนได้นำาเสนอผ่านบทสนทนาและพฤติกรรม
ของตัวละคร และการบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ ใน
เรื่อง  โดยแนวคิดที่ปรากฏในนวนิยายที่ได้รับรางวัลจาก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้เยาวชนเห็นว่า
เป็นแนวคิดที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองได้  โดยประเด็นที่เยาวชนมี
ความเห็นว่าเป็นแนวคิดที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมากที่สุดคือแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำาคัญ
ของสถาบันครอบครัว เนื่องจากครอบครัวเป็นพื้นฐาน
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สำาคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของทุกคน และยัง
เห็นว่าแนวคิดอื่น ๆ ก็ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เช่นเดียวกัน  ดังนั้นหากเยาวชนใช้แนวคิดที่ปรากฏใน
นวนิยายไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองแล้ว
ก็จะเป็นส่วนหนึ่ งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนให้ดีขึ้นได้  เยาวชนจึงควรให้ความสำาคัญกับ
การแสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ให้ดีขึ้น  เนื่องจากในปัจจุบันพบว่ายังมีเยาวชนจำานวน
ไม่น้อยมีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์  ดังที่กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย (ม.ป.ป.,  
101 – 104)  ได้ชี้ให้เห็นคุณลักษณะของเด็กไทยที่ไม่พึง
ประสงค์ไว้หลายประเด็น  ประกอบด้วย  1) ระดับสติ
ปัญญาของเด็กไทยมีแนวโน้มลดตำ่าลง  2) สภาพร่างกาย
ที่อ่อนแอลงขาดภูมิต้านทานทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และ
อารมณ์  3) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  พฤติกรรม  และ
การแสดงออกแฝงไปด้วยความก้าวร้าวรุนแรง  4) เด็ก
วัยใสที่อ่อนเยาว์แต่กลับเรียนรู้ทางเพศเร็วกว่าวัยที่ควร
จะเป็น  5) การแสวงหาความรู้  ความสุข  และการมี
เพื่อนใหม่ทางอินเทอร์เน็ต  นำาไปสู่การเสี่ยงอันตราย
แบบใหม่  6) วัตถุนิยมเป็นตัวตั้งในการสร้างคุณค่าเชิง
ปริมาณ  เด็กและเยาวชนไทยถูกหล่อหลอมมายาวนาน
ให้ยึดติดกับบริโภคนิยม  7) การให้ความสำาคัญกับตนเอง
มากกว่าส่วนรวม  8) เด็กจำานวนไม่น้อยขาดรากเหง้าทาง
ศีลธรรม  ศาสนา  วัฒนธรรม  9)  เกิดสภาวะความเครียด  
การกดดันจากการแข่งขัน  มีวัฒนธรรมเงียบแยกตัวจาก
คนในครอบครัว  10) การมองความสำาเร็จในเชิงตัวบุคคล
มากกว่าความเป็นหลักการและเหตุผล  ขาดการไตร่ตรอง
รอบคอบ 11) การเล่นพนันบอลจนมีหนี้สินส่งผลเสียต่อ
อนาคตของเด็กและเยาวชน  และ 12) เด็กทำางานหนัก
ไม่เป็น  ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนวิธีการ
หนึ่ง คือ  การใช้แนวทาง   “ส่งเสริมการศึกษา – มีศีล
ธรรมในจิต – ความคิดคมชัด – ปฏิบัติดี” ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตย่อมจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาเยาวชน
ให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำาคัญต่อสังคม
และประเทศชาติได้

บทสรุป
 จ ากการศึ กษา เรื่ อ ง ก า ร ใช้ แนวคิ ดจ าก
วรรณกรรมที่ได้รับรางวัลเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชน  พบว่ามีแนวคิดที่ปรากฏในนวนิยายที่ได้
รับรางวัล  พบว่า  มีแนวคิดหลักที่ปรากฏในนวนิยายที่ได้
รับรางวัลจำานวน  3  แนวคิด  ประกอบด้วย  แนวคิดเกี่ยว
กับความรัก  ได้แก่  ความรักระหว่างคนในครอบครัว  และ
ความรักฉันหนุ่มสาว  แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อคน
หรือสิ่งต่าง ๆ  ในสังคม  ได้แก่  ทัศนะที่มีต่อบุคคลต่างวัย
กับตนเอง  ทัศนที่มีต่ออาชีพ  ทัศนที่มีต่อตนเอง  ทัศนะที่
มีต่อการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  และทัศนะ
ที่มีต่อจิตใจมนุษย์  และแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องคำาสอนหรือ
หลักในการดำาเนินชีวิต  ได้แก่  คำาสอนเกี่ยวกับเรื่องความ
สำาคัญของเวลา  การตระหนักรู้ในตนเองและการรู้เท่า
ทันสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  ความสำาคัญของสติปัญญาและ
จิตใจ  ความสำาคัญของจรรยาบรรณในวิชาชีพ  และความ
สำาคัญของการแสดงออกอย่างเหมาะสมทั้งด้านความ
คิด  การกระทำา  และคำาพูด  ซึ่งผลของการนำาแนวคิดไป
สำารวจความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มี
ผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผลการสำารวจอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป  กล่าวคือ  ตั้งแต่ระดับ 3.51  ขึ้นไป  ซึ่งเป็น
สิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนต่างก็ตระหนักถึงความ
สำาคัญของแนวคิดที่ปรากฏในนวนิยายว่าล้วนแล้วแต่เป็น
แนวคิดที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนทั้ง
สิ้น  ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชน  คือ  การใช้แนวทาง   “ส่งเสริมการศึกษา (E = 
Education) – มีศีลธรรมในจิต (M = Morality) – ความ
คิดคมชัด (Thinking)– ปฏิบัติดี (Change)
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีประกอบสร้างสำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีโครงสร้างเป็นรูปธรรม
และนามธรรม ในการวิเคราะห์ที่มาของสำานวนไทยเชิงอำานาจ 7,936 สำานวน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเจาะจงจำานวน 
1,326 สำานวน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจำาแนกสำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีโครงสร้างเป็น
รูปธรรมและนามธรรม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสำานวนไทย การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้กรอบแนวคิดของ ไนดา Nida (1975) สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม พบสำานวนไทยเชิงอำานาจ 676 
สำานวน คิดเป็นร้อยละ 50.98 สามารถจำาแนกได้ 2 ประเด็น คือ 1) สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต2) สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีชีวิต 2. สำานวนไทยเชิง
อำานาจที่มีลักษณะเป็นนามธรรม พบสำานวนไทยเชิงอำานาจ 650 สำานวน คิดเป็นร้อยละ 49.02 สามารถจำาแนกได้ 13 
ประเด็น คือ 1) เวลา 2) ปริมาณและระยะทาง  3) การควบคุม อบรมและลงโทษ 4) อัตราความเร็ว 5) เหตุการณ์และ
ความรู้สึก 6) จำานวนนับ 7) สถานภาพทางสังคม 8) วัยวุฒิ 9) ข้อเท็จจริง 10) ความดีความเลว 11) ความสามารถของ
บุคคลในการกระทำา 12) สิ่งเหนือธรรมชาติ 13) คุณลักษณะ สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการควบคุม อบรมและลงโทษ พบมากที่สุด และสำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับเวลา 
พบน้อยที่สุด

คำาสำาคัญ	: รูปธรรม นามธรรม สำานวนไทยเชิงอำานาจ

Abstract	
 The current study was conducted to study the power in Thai expressions with abstract and 
concrete structure. 7936 expressions, 1,326 expressions were selected as the sample of the study. 
The research instrument was a table classifying abstract and concrete structure of the selected 
expressions. The data were collected from secondary sources of documents that contained the 
concept of power in Thai expression and analyzed by using the model of Nida (1976). Percentage 
was employed to find out the result of the study.    
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 The result of the study suggested that 
1) in terms of concrete structure of power in Thai 
expression, 676 expressions (50.98%) were found. 
The issues included 1) the expression containing 
concrete structure related to non-living things, 
and 2) the expression containing concrete struc-
ture related to living things. 2) 650 expressions 
(49.02%) were found to have abstract structures. 
13 issues were included which were 1) time, 2) 
quantity and distance, 3) control, instruction, 
and punishment, 4) speed, 5) situations and 
emotions, 6) number, 7) social status, 8) maturity, 
9) facts, 10) goodness and evilness, 11) personal 
ability, 12) superstition, and 13) quality. The most 
frequently found issue was the expressions of 
control, instruction, and punishment while the 
least frequently found issues was the expressions 
related to time.  

Keywords:	Abstract structure, Concrete structure, 
Power in Thai Expressions

บทนำา
 ภาษาเป็นสิ่ งแสดงภูมิปัญญาของมนุษย์ที่
สามารถพัฒนาเสียงซึ่งเปล่งออกได้ด้วยอาการตาม
ธรรมชาติ ให้กลายเป็นเครื่องมือใช้สื่อความคิด ความรู้สึก 
ความต้องการของตนให้ผู้อื่นรู้และสื่อสารกันได้จนเกิด
เป็นภาษา ดังที่ กาญจนา นาคสกุล และคณะ  (2545 : 1) 
และ จินดา เฮงสมบูรณ์ (2542 : 141) กล่าวว่า ตามปกติ
ภาษาที่ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารโดยทั่วไปประกอบขึ้นด้วย
หน่วยต่างๆของภาษา เริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดคือ หน่วย
คำา และขยายขึ้นเป็น วลี ประโยค และสัมพันธสาร ดังนั้น
หน่วยต่าง ๆ ของภาษาเริ่มต้นจากหน่วยคำาเมื่อพิจารณา
จากความหมายแล้วสามารถเป็นสำานวนไทยได้ทั้งสิ้น 
 สำานวนไทยคือภาษาที่มีลักษณะเฉพาะตัวอัน
มีอิทธิพลต่อผู้ใช้ภาษาในวงกว้าง กล่าวคือมีลักษณะชี้นำา
ให้คนนำาไปประพฤติปฏิบัติโดยการสอนให้ทำา สอนให้
ละเว้นหรือห้ามปราม สอนโดยใช้หลักของความเป็นจริง

ในการพิจารณาสิ่งต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าสำานวนไทยนั้น
มีอำานาจ การศึกษาลักษณะของสำานวนไทยเชิงอำานาจ
มีข้อที่น่าสนใจอยู่ประการหนึ่งคือ เมื่อพิจารณารูปของ
สำานวนไทยเชิงอำานาจแล้วพบว่ามีการนำาเอาลักษณะที่
เป็นรูปธรรม ได้แก่ สิ่งที่สามารถจับต้องสัมผัสได้ มีทั้ง
สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
สามารถจำาแนกออกได้ 2 ประเด็น คือ กลุ่มที่เป็นสิ่งที่
มีชีวิต และกลุ่มที่ไม่มีชีวิต และนามธรรม ได้แก่ สิ่งนอก
เหนือธรรมชาติ เหตุการณ์ รวมถึงสิ่งที่เป็นคุณลักษณะ ไน
ดา Nida (1975) การศึกษาเรื่องสิ่งนอกเหนือธรรมชาตินี้ 
ขวัญจิตร นุชชำานาญ (2556 : 55-63) ได้เสนอว่าภาวะ
เหนือธรรมชาติสามารถจำาแนกออกได้ 3 ประเด็นคือ 1) 
ความเชื่อเหนือธรรมชาติชีวิตหลังความตาย 2) ความเชื่อ
เหนือธรรมชาติเกี่ยวกับลางสังหรณ์และความฝัน 3) ความ
เชื่อเหนือธรรมชาติเกี่ยวกับอำานาจจิต นอกจากนี้ รังสิทธิ ์ 
มังคละคีรี (2552 : 127-137) ได้เสนอว่า คุณลักษณะที่
พึงประสงค์อันแสดงให้เห็นถึงความสามารถของบุคคลมี 3 
ประเด็น คือ 1) ความสามารถในการใช้กฎ ระเบียบ ข้อ
บังคับและกฎหมาย 2) ความสามารถในการเป็นผู้นำา 3) 
ความสามารถในการส่งเสริมให้ผู้อื่นได้รับความก้าวหน้า 
การนำาลักษณะรูปธรรมและนามธรรมมาใช้เป็นโครงสร้าง
ในการสร้างสำานวนไทยเชิงอำานาจขึ้นใช้ในภาษายังไม่มี
ผู้ศึกษามาก่อน ดังนั้นการศึกษาลักษณะของสำานวนไทย
เชิงอำานาจจึงมีความสำาคัญ และจำาเป็นในการวิเคราะห์
เพื่อจำาแนกสำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม
และนามธรรมออกเป็นกลุ่มให้ชัดเจน ซึ่งเป็นการช่วยให้
สามารถเข้าใจภาษาในแง่มุมใหม่ได้กระจ่างมากยิ่งขึ้น 
แม้ว่าภาษาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของสำานวนไทยเชิง
อำานาจที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมและนามธรรม

ขอบเขตของการวิจัย
 การศึกษาวิจัย เรื่อง สำานวนไทยเชิงอำานาจที่
มีโครงสร้างเป็นรูปธรรมและนามธรรม ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดของ ไนดา Nida (1975) โดยผู้วิจัยประยุกต์ใช้
แนวคิดดังกล่าวเพื่อแบ่งสำานวนไทยเชิงอำานาจออกเป็น 
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2 กลุ่ม คือ 1) สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
รูปธรรม ได้แก่ สิ่งที่สามารถจับต้องสัมผัสได้ มีทั้งสิ่งที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถ
จำาแนกออกได้ 2 ประเด็น คือ กลุ่มที่เป็นสิ่งที่มีชีวิต และ
กลุ่มที่ไม่มีชีวิต 2) สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรม ได้แก่ สิ่งนอกเหนือธรรมชาติ เหตุการณ์ รวมถึง
สิ่งที่เป็นคุณลักษณะกำาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้
นิยามศัพท์	 : สำานวนไทยเชิงอำานาจหมายถึงสำานวนที่มี
ลกัษณะชีน้ำาใหค้นนำาไปประพฤตปิฏบิตัโิดยการสอนใหท้ำา 
สอนให้ละเว้นหรือห้ามปราม สอนโดยใช้หลักของความ
เป็นจริง แสดงให้เห็นว่าสำานวนไทยนั้นมีอำานาจ

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. การรวบรวมข้อมูล 
    1.1 ศึกษาแหล่งข้อมูลจากเอกสารและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับสำานวนไทยเชิงอำานาจ
    1.2 ศึกษาแหล่งข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบสร้างสำานวนไทยเชิง
อำานาจ
 2. การกำาหนดประชากรการวิจัยเรื่องกลวิธี
ประกอบสร้างสำานวนไทยเชิงอำานาจ คือ สำานวนไทย
เชิงอำานาจจำานวน 1,326 สำานวน ซึ่งคัดกรองจากข้อมูล
สำานวนกลุ่มประชากร 7,936 สำานวน โดยใช้เกณฑ์
ที่ปรับจากแนวคิดของ มิเชล ฟูโกต์ จากผลงานของ 
อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2555 : 121-138) สามารถปรับ
ใช้แนวคิดว่า อำานาจ หมายถึง ภาษาที่ใช้ในการชี้นำาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้ภาษานำาไปใช้ประพฤติปฏิบัติตาม 
โดยพิจารณาจากความหมายของสำานวนไทยเชิงอำานาจ

เป็นหลัก ซึ่งอำานาจในที่นี้เกิดจากสำานวนไทยที่แสดง
อำานาจโดยปรากฏคำาที่มีลักษณะเป็นคำาสั่งและเป็นการ
ห้ามปราม หรือการเตือนในสำานวนไทยเชิงอำานาจ

การวิเคราะห์ข้อมูล
 นำากลุ่มตัวอย่างที่ ได้จากการจำาแนกกลุ่ม
ประชากรมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กรอบแนวคิดของ ไน
ดา Nida (1975) ผู้วิจัยแบ่งสำานวนไทยเชิงอำานาจออก
เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
รูปธรรม ได้แก่ สิ่งที่สามารถจับต้องสัมผัสได้ มีทั้งสิ่งที่เกิด
ขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถ
จำาแนกออกได้ 2 ประเด็น คือ กลุ่มที่เป็นสิ่งที่มีชีวิต และ
กลุ่มที่ไม่มีชีวิต 2) สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรม ได้แก่ สิ่งนอกเหนือธรรมชาติ เหตุการณ์ รวม
ถึงสิ่งที่เป็นคุณลักษณะ

ผลการวิจัย
1.	สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม
 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม 
ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ   ไนดา Nada (1975,  178-
186) เสนอว่า สิ่งที่เป็นรูปธรรมสามารถจำาแนกออกได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) สิ่งที่ไม่มีชีวิต หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับสภาพทางภูมิศาสตร์ วัตถุธรรมชาติ แร่ธาตุต่าง ๆ พืช
และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากพืช สิ่งประดิษฐ์ที่มิใช่สิ่งปลูก
สร้าง วัตถุที่แปลงสภาพอย่างเป็นกระบวนการ และสิ่ง
ปลูกสร้าง 2) สิ่งมีชีวิต หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ สัตว์
และอวัยวะของสัตว์ทุกชนิด มนุษย์และอวัยวะของมนุษย ์
สามารถเสนอข้อมูลเชิงปริมาณได้ ดังนี้

จากตาราง 1 ข้อมูลที่ปรากฏในตารางข้างต้นสามารถจำาแนกให้เห็นรายละเอียดในการวิเคราะห์ได้ดังนี้

ตาราง	1	สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม
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 1.1	สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูป
ธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งไม่มีชีวิต
     สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูป
ธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งไม่มีชีวิต หมายถึง สำานวนไทย
เชิงอำานาจที่เกี่ยวข้องกับสรรพสิ่งต่างๆ ที่มิใช่สิ่งที่ไม่มี

ชีวิต สามารถจำาแนกออกได้ 6 ประเด็น คือ สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ วัตถุธรรมชาติ แร่ธาตุต่าง ๆ  พืชและผลิตภัณฑ์
ที่เกิดจากพืช สิ่งประดิษฐ์ที่มิใช่สิ่งปลูกสร้าง วัตถุที่แปร
สภาพอย่างเป็นประบวนการ และสิ่งปลูกสร้าง สามารถ
เสนอข้อมูลเชิงปริมาณได้ดังนี้

ตาราง	2 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งไม่มีชีวิต

จากตาราง 2 ข้อมูลที่ปรากฏในตารางข้างต้นสามารถ
จำาแนกให้เห็นรายละเอียดในการวิเคราะห์ได้ดังนี้

   1.1.1 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
รปูธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพทางภมูศิาสตร ์คอื รปูสำานวน
ที่ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก 
สภาพทางภูมิศาสตร์ สามารถยกตัวอย่างได้ เช่น เมือง 
ประเทศ ท้องฟ้า พื้นดิน แหล่งนำ้า เป็นต้น สำานวนไทย
เชิงอำานาจในกลุ่มนี้สามารถยกตัวอย่าง อาทิ คลื่นใต้นำ้า 
หมายถึง เหตุการณ์คุกรุ่นอยู่ภายใน แต่ภายนอกดูสงบ
เงียบ
    1.1.2 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
รูปธรรมที่เกี่ยวกับวัตถุธรรมชาติ แร่ธาตุต่าง ๆ คือ รูป
สำานวนที่ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้วัตถุธรรมชาติ แร่ธาตุ
ต่าง ๆ  เป็นหลักสามารถยกตัวอย่างได้ เช่น เงิน ทอง รัตน
ชาติ หิน นำ้า ไฟ โคลน เป็นต้น สำานวนไทยเชิงอำานาจใน
กลุ่มนี้สามารถยกตัวอย่าง อาทิ เกลือเป็นหนอน หมายถึง 
คนในพวกเดียวกันคิดทรยศ
    1.1.3 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
รูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับพืชและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากพืช คือ 
รูปสำานวนที่ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้พืชและผลิตภัณฑ์ที่
เกิดจากพืชเป็นหลัก สามารถยกตัวอย่างได้ เช่น ขี้เถ้า 
แกลบ ถ่านหิน ฟืน เศษวัสดุจากไม้ เป็นต้น สำานวนไทย
เชิงอำานาจในกลุ่มนี้สามารถยกตัวอย่าง อาทิ กว่าถั่วจะสุก  

งาก็ไหม้ หมายถึง กว่าจะได้ผลดังประสงค์ ก็ต้องเสียอย่าง
ใดอย่างหนึ่งไป ดุจเอาถั่วกับงามาคั่วพร้อมกัน กว่าถั่วจะ
สุกงาก็จะไหม้หมดไปก่อน
    1.1.4 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
รูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ที่มิใช่สิ่งปลูกสร้าง คือ  
รูปสำานวนที่ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้สิ่งประดิษฐ์ที่มิใช่
สิ่งปลูกสร้างเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมิได้เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติเป็นหลักสามารถยกตัวอย่างได้ เช่น ยานพาหนะ 
อาวุธ เสื้อผ้า ภาชนะ สิ่งสักการะ เป็นต้น สำานวนไทยเชิง
อำานาจในกลุ่มนี้สามารถยกตัวอย่าง อาทิ ปิดทองหลังพระ 
หมายถึง ทำาความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่องเพราะไม่มีใคร
เห็นคุณค่า
    1.1.5 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะ
เป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่แปลสภาพอย่างเป็นก
ระบวนการ คือ รูปสำานวนที่ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้วัตถุ
ที่แปรสภาพอย่างเป็นกระบวนการ โดยมีการแปลรูปวัตถุ
ธรรมชาติอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
ชนิดต่าง ๆ เป็นหลักสามารถยกตัวอย่างได้ เช่น อาหาร
แปรรูป เครื่องปรุง ยารักษาโรค เครื่องเทศ ขนมชนิด
ต่าง ๆ เป็นต้น สำานวนไทยเชิงอำานาจในกลุ่มนี้สามารถ
ยกตัวอย่าง อาทิ ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก หมายถึง ดี
แต่พูดแต่ทำาไม่ได้
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    1.1.6 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะ
เป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งปลูกสร้าง คือ รูปสำานวนที่
ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้สิ่งปลูกสร้างที่เป็นงานโครงสร้าง
ประเภทต่าง ๆ มีลักษณะเป็นโรงเรือน หรือใช้บรรจุผู้คน
เป็นจำานวนมากเป็นหลัก สามารถยกตัวอย่างได้ เช่น 
บ้านเรือน อาคาร โรงแรม สนามกีฬา อุปกรณ์หรือส่วน
ประกอบของสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น สำานวนไทยเชิงอำานาจ
ในกลุ่มสามารถยกตัวอย่าง อาทิ เข้าบ้านท่านต้องหดหาง
เข้าวาง หมายถึง เข้าบ้านท่านต้องรู้จักสงบเสงี่ยมเจียมตัว

 1.2	สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูป
ธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต
     สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
รูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต หมายถึง สำานวนไทย
เชิงอำานาจที่เกี่ยวข้องกับสรรพสิ่งต่างๆ ที่เป็นสิ่งมีชีวิต 
สามารถจำาแนกออกได้ 2 ประเด็น คือ สัตว์ทุกชนิดและ
อวัยวะต่าง ๆ  ของสัตว์ มนุษย์และอวัยวะต่างๆ ของมนุษย ์
สามารถเสนอข้อมูลเชิงปริมาณได้ดังนี้

จากตาราง 3 ข้อมูลที่ปรากฏในตารางข้างต้นสามารถ
จำาแนกให้เห็นรายละเอียดในการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
   1.2.1 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ทุกชนิดและอวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์ 
คือ รูปสำานวนที่ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้สัตว์ทุกชนิดและ
อวัยวะต่าง ๆ ของสัตว์เป็นหลัก สามารถยกตัวอย่างได้ 
เช่น สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นำ้า สัตว์เลื้อยคลาน แมลง รวม
ถึงอวัยวะต่างๆของสัตว์เหล่านั้น เป็นต้น สำานวนไทยเชิง
อำานาจในกลุ่มนี้สามารถยกตัวอย่าง อาทิ ชาติเสือต้อง
ไว้ลาย  ชาติชายต้องไว้ชื่อ หมายถึง เป็นผู้ชายต้องรักษา
ชื่อเสียงเกียรติยศของลูกผู้ชายไว้
    1.2.2 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
รูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และอวัยวะต่าง ๆ  ของมนุษย ์
คือ รูปสำานวนที่ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้มนุษย์และอวัยวะ
ต่าง ๆ ของมนุษย์เป็นหลัก สามารถยกตัวอย่างได้ เช่น 
เพศ อายุ การลำาดับญาติ การจัดตั้งกลุ่มของบุคคล รวม

ตาราง	3 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต

ถึงสารประกอบต่างๆที่ร่างกายผลิตขึ้น เป็นต้น สำานวน
ไทยเชิงอำานาจในกลุ่มนี้สามารถยกตัวอย่าง อาทิ มาก
หมอมากความ หมายถึง หลายคนก็มีความเห็นแตกต่าง
กันเป็นหลายอย่างจนตกลงกันไม่ได้

2.	สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นนามธรรม
 สำ านวน ไทย เชิ ง อำ านาจที่ มี ลั กษณะ เป็ น
นามธรรม ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ ไนดา Nida (1975,  
178-186) เสนอว่า นามธรรม (Abstracts) คือ สิ่งที่
เป็นนามธรรมมิสามารถจับต้องหรือมีสถานะเป็นรูปร่าง 
สามารถจำาแนกได้ 13 กลุ่ม คือ 1) เวลา 2) การควบคุม 3) 
อบรมและลงโทษ 4) อัตราความเร็ว 5) 6) จำานวนนับ 7) 
สถานภาพทางสังคม 8) วัยวุฒิ 9) ข้อเท็จจริง 10) ความดี
ความเลว 11) ความสามารถของบุคคลในการกระทำา 12) 
สิ่งเหนือธรรมชาติ 13) คุณลักษณะ สามารถเสนอข้อมูล
เชิงปริมาณได้ ดังนี้
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ตาราง 4 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นนามธรรม

จากตาราง 4 ข้อมูลที่ปรากฏในตารางข้างต้นสามารถ
จำาแนกให้เห็นรายละเอียดในการวิเคราะห์ได้ดังนี้
 2.1 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับเวลา คือ รูปสำานวนที่ประกอบ
สร้างขึ้นโดยใช้สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเวลาเปน็หลกั สามารถยกตัวอยา่ง
ได้ เช่น สำานวนไทยเชิงอำานาจที่ปรากฏคำาว่า เมื่อ ขณะ 
ระหว่าง ตั้งแต่  เป็นต้น สำานวนไทยเชิงอำานาจในกลุ่มนี้
สามารถยกตัวอย่าง อาทิ ตื่นแต่ดึก  สึกแต่หนุ่ม หมายถึง 
เร่งรีบทำาการงานให้เหมาะสมแก่วัยและเวลา
 2.2 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับปริมาณและระยะทาง คือ รูป
สำานวนที่ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้สำานวนไทยเชิงอำานาจที่
มีลักษณะเป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับปริมาณและระยะ
ทางเป็นหลัก สามารถยกตัวอย่างได้ เช่น สำานวนไทยเชิง
อำานาจที่ปรากฏคำาว่าสูง ตำ่า เส้น วา บน ล่าง รอบ หน้า 
หลัง เป็นต้น สำานวนไทยเชิงอำานาจในกลุ่มนี้สามารถยก
ตัวอย่าง อาทิ สูงนักมักลอยไปตามลม หมายถึง ทำาตัวสูง
เกินไปมักจะเหลิงแล้วมองไม่เห็นหัวใคร
 2.3 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม อบรมและลงโทษ 
คือ รูปสำานวนที่ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้สำานวนไทย

เชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุม อบรมและลงโทษเป็นหลัก สามารถยกตัวอย่าง
ได้ เช่น สำานวนไทยเชิงอำานาจที่ปรากฏคำาหรือข้อความ
ที่มีลักษณะชี้นำา มักปรากฏคำาว่า อย่า จง ต้อง เป็นต้น 
สำานวนไทยเชิงอำานาจในกลุ่มนี้สามารถยกตัวอย่าง อาทิ 
ใจอย่าเบาจงหนัก หมายถึง อย่าเป็นคนเชื่อคนง่าย  ควร
รู้จักยั้งคิดใช้เหตุและผลใคร่ครวญพิจารณาเสียก่อน
 2.4 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราความเร็ว คือ รูปสำานวน
ที่ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับอัตราความเร็วเป็น
หลัก สามารถยกตัวอย่างได้ เช่น สำานวนไทยเชิงอำานาจ
ที่ปรากฏคำาที่มีลักษณะบ่งถึงอัตราความเร็ว มักปรากฏ
คำาว่า ช้า เร็ว นิ่ง ด่วน  เป็นต้น สำานวนไทยเชิงอำานาจใน
กลุ่มนี้สามารถยกตัวอย่าง อาทิ ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม 
หมายถึง ทำาอะไรสุขุมใจเย็นจะได้ผลดี รีบร้อนลุกลนจะ
เสียการ
 2.5 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และความรู้สึก  คือ รูป
สำานวนทีป่ระกอบสรา้งขึน้โดยใชส้ำานวนไทยเชงิอำานาจทีม่ี
ลักษณะเป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และความ
รู้สึกเป็นหลัก สามารถยกตัวอย่างได้ เช่น กิน เขียน หลับ 
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กลัว กล้า เศร้า เป็นต้น สำานวนไทยเชิงอำานาจในกลุ่มนี้
สามารถยกตัวอย่าง อาทิ ยุให้รำาตำาให้รั่ว หมายถึง ยุให้
เขาผิดใจกัน
 2.6 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับจำานวนนับ คือ รูปสำานวนที่
ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะ
เป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับจำานวนนับเป็นหลัก สามารถ
ยกตัวอย่างได้ เช่น หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า  เป็นต้น สำานวน
ไทยเชิงอำานาจในกลุ่มนี้สามารถยกตัวอย่าง อาทิ คบสอง
หนองแหลก หมายถึง ความลับอะไรที่ให้รู้ถึงสองคนแล้ว
ต้องมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้น
 2.7 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพทางสังคม คือ รูป
สำานวนทีป่ระกอบสรา้งขึน้โดยใชส้ำานวนไทยเชงิอำานาจทีม่ี
ลักษณะเป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพทางสังคม 
เป็นหลัก สามารถยกตัวอย่างได้ เช่น ฐานะ ตำาแหน่ง ชั้น
ยศ หน้าที่การงาน เป็นต้น สำานวนไทยเชิงอำานาจในกลุ่ม
นี้สามารถยกตัวอย่าง อาทิ อย่าสอนหนังสือพระสังฆราช 
หมายถึง อย่าสอนผู้เชี่ยวชาญชั้นอาวุโส ธรรมดาพระ
สังฆราชนั้น ท่านรอบรู้ทางอักษรสมัยดีอยู่แล้ว ใครก็ไม่
ควรสอนท่าน
 2.8 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับวัยวุฒิ คือ รูปสำานวนที่ประกอบ
สร้างขึ้นโดยใช้สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับวัยวุฒิเป็นหลัก สามารถยก
ตัวอย่างได้ เช่น สำานวนไทยเชิงอำานาจที่ปรากฏคำาที่บ่ง
ความอาวุโส มักปรากฏคำาว่า เด็ก หนุ่ม แก่ เฒ่า เป็นต้น 
สำานวนไทยเชิงอำานาจในกลุ่มนี้สามารถยกตัวอย่าง อาทิ 
เฒ่าทารก หมายถึง คนแก่ที่ทำาตัวเป็นเด็ก
 2.9 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง คือ รูปสำานวนที่
ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะ
เป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง เป็นหลัก สามารถ
ยกตัวอย่างได้ เช่น สำานวนไทยเชิงอำานาจที่ปรากฏคำาบ่ง
ถึงข้อเท็จจริงในด้านข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นจริง เป็นต้น สำานวนไทยเชิงอำานาจในกลุ่มนี้สามารถ
ยกตัวอย่าง อาทิ ข่าวช้างดู  ข่าวหมูแล่น หมายถึง ไม่ว่า
อะไรนิดหน่อยพอปรากฏขึ้นก็ตื่นดู

 2.10 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับความดีความเลว คือ รูปสำานวนที่
ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะ
เป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับความดีความเลว เป็นหลัก 
สามารถยกตัวอย่างได้ เช่น สำานวนไทยเชิงอำานาจที่
ปรากฏคำาที่บ่งถึงความประพฤติ การกระทำาที่เกี่ยวข้อง
กับความดีและความเลวของบุคคลมักปรากฏคำาว่า ดี ชั่ว 
บาป เลว กรรมดี กรรมชั่ว บุญ เป็นต้น สำานวนไทยเชิง
อำานาจในกลุ่มนี้สามารถยกตัวอย่าง อาทิ บาปอยู่ที่คนทำา  
กรรมอยู่ที่คนสร้าง หมายถึง ทำาดีได้ดี ทำาชั่วได้ชั่ว
 2.11 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของบุคคลในการก
ระทำา คือ รูปสำานวนที่ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้สำานวนไทย
เชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับความ
สามารถของบุคคลในการกระทำาเป็นหลัก สำานวนไทยเชิง
อำานาจที่ปรากฏคำาที่บ่งถึงความสามารถของบุคคล ซึ่งขึ้น
อยูก่บัการกระทำาหรอืพฤตกิารณเ์ปน็รายกรณ ีสำานวนไทย
เชิงอำานาจในกลุ่มนี้มีข้อมูลที่กระจายตัว สำานวนไทยเชิง
อำานาจในกลุ่มนี้สามารถยกตัวอย่าง อาทิ รำาไม่ดีโทษปี่
โทษกลอง หมายถึง ทำาไม่ดีหรือทำาผิดแล้วไม่รับผิดกลับ
โทษอย่างอื่น
 2.12 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะ
เป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติคือ รูป
สำานวนที่ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้สำานวนไทยเชิงอำานาจ
ที่มีลักษณะเป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่นอก
เหนือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มักอ้างอิงด้วยความ
เชื่อหรือศาสนา รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นจากจินตนาการของ
มนุษย์เป็นหลัก สามารถยกตัวอย่างได้ เช่น นรก สวรรค์ 
ผี ยักษ์ พระเจ้า เป็นต้น สำานวนไทยเชิงอำานาจในกลุ่มนี้
สามารถยกตัวอย่าง อาทิ ผีเรือนไม่ดี  ผีป่าก็พลอย หมาย
ถึง คนในบ้านเป็นใจช่วยให้คนนอกบ้านเข้ามาทำาความ
เสียหายได้, คนในบ้านไม่ดีทำาให้คนที่อาศัยอยู่ด้วยพลอย
ไม่ดีไปด้วย 
 2.13 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ คือ รูปสำานวนที่
ประกอบสร้างขึ้นโดยใช้สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะ
เป็นนามธรรมที่ เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ เป็นหลัก 
สามารถยกตัวอย่างได้ เช่น ความซื่อสัตย์ ความสวยงาม 
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ความกตัญญู ความรอบคอบ ความโง่ ความฉลาด เป็นต้น 
สำานวนไทยเชิงอำานาจในกลุ่มนี้สามารถยกตัวอย่าง อาทิ 
รู้น้อยพลอยรำาคาญ หมายถึง รู้น้อยไม่เข้าใจ ทำาให้เกิด
ความรำาคาญใจ
 โดยสรุปสำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะ
เป็นรูปธรรมและนามธรรม ปรากฏ 2 ประเด็น คือ 1) 
สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม สามารถ
จำาแนกออกได้ 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มที่เป็นสิ่งที่มีชีวิต และ
กลุ่มที่ไม่มีชีวิต 2) สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็น
นามธรรม สำานวนไทยเชงิอำานาจทีม่ลีกัษณะเปน็นามธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม อบรมและลงโทษ พบมากที่สุด 
ลำาดับถัดมาคือ สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูป
ธรรมที่เกี่ยวข้องกับสัตว์และอวัยวะของสัตว์ และสำานวน

ไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เวลา พบน้อยที่สุด การวิเคราะห์โครงสร้างของสำานวน
ไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมและนามธรรม
มุ่งจำาแนกให้เห็นถึงความหลากหลาย โดยแสดงถึงราย
ละเอียดที่เสนอเป็นกลุ่มต่างๆของสำานวนไทยเชิงอำานาจ
ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมและนามธรรมอันเป็นผลจากการ
สร้างสำานวนไทยขึ้นใช้ในภาษาที่มีความละเอียดอ่อนและ
ลุ่มลึก
 เพื่ อ ให้ เห็นข้ อสรุปอัน เป็นองค์ รวมของ
โครงสร้างสำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม
และนามธรรมจึงสรุปการวิเคราะห์ในลักษณะแผนภูมิต่อ
ไปนี้

แผนภูมิสรุปองค์รวมของการจำาแนกที่มาของสำานวนไทยเชิงอำานาจ
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การอภิปรายผล
 ผลการวิจัยมีประเด็นสำาคัญนำามาอภิปรายผล
ดังนี้ ผลการศึกษาวิเคราะห์สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอบรม
และลงโทษเป็นกลุ่มสำานวนไทยเชิงอำานาจที่พบมากที่สุด 
เนื่องเพราะสังคมไทยมีลักษณะเป็นสังคมอุปถัมภ์ที่ผู้ใหญ่
หรือผู้มีอำานาจมักให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้น้อย 
ในทางกลับกันผู้น้อยสำานึกทดแทนบุญคุณโดยให้ความ
เคารพยำาเกรงต่อผู้ใหญ่ การอบรมสั่งสอนและการให้คุณ
ให้โทษจึงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสังคมและถูกนำามาใช้
เป็นโครงสร้างในการผลิตสำานวนขึ้นใช้ในภาษา
 สำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม
ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เป็นกลุ่มสำานวนไทยเชิงอำานาจที่พบใน
ปริมาณที่ใกล้เคียงกับสำานวนกลุ่มที่กล่าวมาข้างต้น เนื่อง
เพราะในการดำารงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไปย่อมมีความ
เกี่ยวพันกับสัตว์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่
ใช้ในการผลิตอาหาร ใช้แรงงาน เลี้ยงเพื่อความสวยงาม 
หรือใช้ประโยชน์ในด้านอื่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่เกิด
จากสัตว์ นอกจากนี้สังคมไทยยังมีความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์
อีกหลายมิติ เช่น การนำาเอาสัตว์ชนิดต่าง ๆ มากำาหนด
เป็นราศี แม้แต่นำามาผูกโยงกับการใช้เป็นพาหนะของเทพ
องค์ต่าง ๆ  สำานวนไทยเชิงอำานาจจึงนำาเอามิติทางความคิด
เหล่านี้มาใช้เป็นโครงสร้างในการผลิตสำานวนขึ้นใช้ในภาษา
 สำ านวน ไทย เชิ ง อำ านาจที่ มี ลั กษณะ เป็ น
นามธรรมที่เกี่ยวข้องกับเวลา เป็นกลุ่มสำานวนไทยเชิง

อำานาจที่พบน้อยที่สุด เนื่องจากการนำาไปใช้ที่มีวงศัพท์
ค่อนข้างน้อย รวมถึงบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้อง ถูกนำามาใช้
ในกาลเทศะที่จำากัดอีกทั้งสำานวนไทยเชิงอำานาจในกลุ่ม
นี้มีลักษณะชี้เฉพาะเจาะจงลงไป ส่งผลให้การประกอบ
สร้างสำานวนไทยเชิงอำานาจที่มีลักษณะเป็นนามธรรมที่
เกี่ยวข้องกับเวลามีจำานวนน้อย สอดคล้องกับการศึกษา
สำานวนไทยที่เกี่ยวข้องกับความคิดด้านภาษาศาสตร์สังคม 
นุชธิดา ฝอยทอง (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง ลักษณะคำาศัพท์
สำานวนไทยที่ปรากฏใช้สำานวนไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษา
การดำารงอยู่ขอภาษาสะท้อนสภาพสังคมวัฒนธรรม ผลการ
วิจัยพบว่าวงคำาศัพท์ของสำานวนไทยที่ปรากฏใช้ในปัจจุบัน
สามารถจดัหมวดหมูต่ามความหมายไดด้งันี ้1) หมวดหมูค่ำา
นาม เช่น หมวดสัตว์ หมวดธรรมชาติ หมวดสิ่งของเครื่อง
ใช้ หมวดพืช หมวดเครือญาติ หมวดยานพาหนะ 2) หมวด
คำากริยา เช่น หมวดกริยาการเคลื่อนที่ของร่างกาย หมวด
กริยาสร้างสรรค์-ทำาลาย หมวดสภาวะ หมวดกริยานึกคิด
 สำานวนไทยเชิงอำานาจคือสำานวนที่มีลักษณะ
ชี้นำาให้คนนำาไปประพฤติปฏิบัติโดยการสอนให้ทำา สอน
ให้ละเว้นหรือห้ามปราม สอนโดยใช้หลักของความเป็น
จริง แสดงให้เห็นว่าสำานวนไทยนั้นมีอำานาจ สามารถ
จำาแนกกลวิธีประกอบสร้างโดยพิจารณาจากโครงสร้าง
ของสำานวนที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงโครงสร้างทางความหมายของสำานวนไทยเชิงอำานาจ
ที่แสดงรายละเอียดในเชิงลึกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาสำานวนไทยในวงกว้างต่อไป
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การศึกษาองค์ประกอบด้านความหมายของคำาลักษณนาม	“เครื่อง”	ในภาษาเขมร
A Study of the Semantic Features of the Classifier  in Khmer Language
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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านความหมายของคำาลักษณนาม “เครื่อง” ในภาษาเขมร 
ตามปัจจัยภาษาศาสตร์สังคมด้านการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับการศึกษา ได้แก่ ตำ่ากว่าประถมศึกษา ประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น 40 คน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การใช้คำาลักษณนาม“เครื่อง” ของคน
กัมพูชาไม่ได้เป็นไปตามความหมายของคำาที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ และเครื่องยนต์เท่านั้น ยังมีการใช้คำาลักษณนาม
นี้เพื่อใช้เรียกอุปกรณ์เครื่องใช้ด้วย ถึงแม้ว่าอุปกรณ์เครื่องใช้เหล่านั้นไม่มีส่วนประกอบของเครื่องยนต์กลไก 

คำาสำาคัญ:	องค์ประกอบด้านความหมาย คำาลักษณนาม “เครื่อง”/	/ ภาษาเขมร

Abstract
 The purpose of this article was to study the semantic features of the classifier 
in Khmer language based on the sociolinguistic factor of educational levels. The educational level 
was divided into 4 levels which were no education, secondary level, high school level, and Univer-
sity level. The population comprised 40 persons. The results showed that the meaning of the word 
“ ” as used by the subjects was wider than that given in the Khmer dictionary. It has 
also been found that classifier “ ” was not only used to refer to vehicles and mechanical 
objects, but also to other instruments without mechanical components.

Keywords:	semantic features, analysis, “ ” classifier, Khmer language
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บทนำา
 คำาลักษณนาม คือ คำาที่มีหน้าที่ขยายคำานาม 
และคำากริยาในโครงสร้างนามวลี เพื่อบ่งบอกลักษณะ
ของคำานาม และกริยาที่ไปขยายตามมโนทัศน์ และ
ความต้องการสื่อสารของผู้ใช้ภาษา (กาญจนา นาคสกุล, 
2556:1) นอกจากนี้คำาลักษณนามยังเป็นลักษณะร่วม
จำาเพาะทางไวยากรณ์ลักษณะหนึ่งของภาษาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ขนิษฐา ใจมโน, 2556) อีกทั้ง
ในงานวิจัยของ Jones (1970) ได้แบ่งลักษณะโครงสร้าง
นามวลีที่มีคำาลักษณนามปรากฏร่วมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ คำาจำานวนนับ-
คำาลักษณนาม-คำานาม สำาหรับภาษาที่ใช้โครงสร้างนี้ 
ได้แก่ ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม และโครงสร้างคำา
นาม-คำาจำานวนนับ-คำาลักษณนาม ตัวอย่างของภาษาที่ใช้
โครงสร้างนี้ คือ ภาษาไทย และภาษาพม่า เป็นต้น และ
แม้ว่าภาษาต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมี
การใช้คำาลักษณนามเหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่างกัน
หลายประการ (ขนิษฐา ใจมโน, 2556) ตัวอย่างเช่น ใน
ภาษาเขมรแม้จะมีลักษณะโครงสร้างนามวลีที่มีคำาลักษณ
นามปรากฏร่วมเหมือนกับภาษาไทย คือ คำานาม-คำาบอก
จำานวน-คำาลักษณนาม แต่การใช้  คำาลักษณนามในภาษา
เขมรก็มีลักษณะเฉพาะทางความหมายมากกว่าภาษาไทย 
กล่าวคือ มีการใช้  คำาลักษณนามเพื่อบ่งบอกลักษณะของ
คำานามที่คำาลักษณนามไปขยายอย่างชัดเจน เช่นคำาว่า 

“เส้น” /кησαε/ เป็นคำาลักษณนามที่ใช้เพื่อบ่งบอก
คำานามที่มีลักษณะเป็นเส้นและยาว แต่ถ้าใช้กับคำานาม
ที่มีลักษณะเป็นเส้นและยาวเหมือนกันแต่ต่างกันที่ขนาด

เล็กกว่าก็จะใช้คำาลักษณนาม /σAσαψ/แทนคำาว่า /
кησαε/ เป็นต้น และด้วยการที่คำาลักษณนามในภาษา
เขมรสามารถบ่งบอกลักษณะของคำานามที่ คำาลักษณนาม
ไปขยายได้อย่างชัดเจนนี้เอง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

องค์ประกอบด้านความหมายของคำาลักษณนาม โดยใช้
วิธีการจำาแนกอรรถลักษณ์ที่ปรากฏร่วมของคำานามที่ใช้
คำาลักษณนามเดียวกัน แล้วนำาอรรถลักษณ์ที่ปรากฏร่วม
กันนี้ไปเป็นอรรถลักษณ์ของคำาลักษณนาม เพื่อบ่งบอก
ลักษณะของคำานามที่คำาลักษณนามไปขยายตามมโนทัศน ์
และตามความต้องการสื่อสารของผู้ใช้ภาษา โดยบทความ
นี้จะขอกล่าวถึงการศึกษาองค์ประกอบด้านความหมาย
ของคำาลักษณนาม “เครื่อง” เพียงคำาเดียว 

1.ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์
 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านความหมาย
ของคำาลักษณนาม “เครื่อง”  ในภาษา
เขมร ตามปัจจัยทางภาษาศาสตร์สังคมด้านการศึกษา ผู้
วิจัยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ และการจำาแนก
อรรถลักษณ์ตามการจำาแนกคำาลักษณนามบอกสัณฐาน
ของ Allen (1977) เพื่อหาอรรถลักษณ์ร่วมของคำานาม
ที่ใช้คำาลักษณนามเดียวกัน แล้วนำาอรรถลักษณ์ที่ปรากฏ
ร่วมกันนี้ไปเป็นอรรถลักษณ์ของคำาลักษณนาม เพื่อบ่ง
บอกลักษณะของคำานามที่คำาลักษณนามไปขยายตามมโน
ทัศน์ และความต้องการสื่อสารของผู้ใช้ภาษา 
 1.1	ทฤษฎีการวิเคราะห์อรรถลักษณ์
 การศึกษาความหมายของคำาเป็นสิ่งที่จำาเป็น
อย่างยิ่ง การที่จะพิจารณาความหมายของคำาได้ต้อง
พิจารณาคำาที่มีความสัมพันธ์กันด้วย โดยนักอรรถศาสตร์
กล่าวว่า คำาไม่ได้เป็นหน่วยความหมายที่เล็กที่สุด แต่คำา
ถูกสร้างจากองค์ประกอบที่มีขนาดเล็กกว่าความหมาย ซึ่ง
รวมกันขึ้นเป็นรูปคำาต่างๆ หรือรวมกันขึ้นเป็นการใช้คำาที่
แตกต่างกันไป (Saeed, 1997) ดังตัวอย่างการวิเคราะห์
อรรถลักษณ์  ในภาษาไทย ได้แก่คำาว่า ผู้หญิง ผู้ชายโสด 
ผู้หญิงโสด และภรรยา มีส่วนความหมายย่อยของคำา ดังนี้

 ผู้หญิง  [เพศหญิง]  [ผู้ใหญ่]       [มนุษย์] 
 ผู้ชายโสด        [เพศชาย]       [ผู้ใหญ่]       [มนุษย์]  [ไม่แต่งงาน]
 ผู้หญิงโสด       [เพศหญิง]      [ผู้ใหญ่]       [มนุษย์]  [ไม่แต่งงาน]
 ภรรยา  [เพศหญิง]      [ผู้ใหญ่]       [มนุษย์]  [แต่งงาน]
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 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นส่วนความหมายย่อย
ของคำา “ผู้หญิง” ประกอบด้วยอรรถลักษณ์ [เพศหญิง] 
[ผู้ใหญ่] และ [มนุษย์] ซึ่งส่วนความหมายย่อยของคำา ที่
อยู่ใน [ ] นี้เรียกว่า อรรถลักษณ์ (Semantic compo-
nents) ส่วนการแยกองค์ประกอบด้านความหมายของ
คำาในส่วนความหมายย่อยนี้เรียกว่า การวิเคราะห์อรรถ
ลักษณ์ (Componential Analysis) 
 การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ช่วยให้เราเข้าใจ
ความหมายของคำาได้ดียิ่งขึ้น และช่วยในการอธิบายการ
จัดกลุ่มคำาโดยใช้ความสัมพันธ์ทางความหมายเป็นเกณฑ์ 
การวิเคราะห์อรรถลักษณ์จึงเป็นการช่วยแยกแยะองค์
ประกอบความหมายของคำา เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของ
ความหมายของคำา (Saeed, 1997: 231) 
 ที่ผ่านมาในอดีตมีบางงานวิจัยได้นำาหลักการ
วิเคราะห์อรรถลักษณ์ไปศึกษาการจำาแนกกลุ่มคำาลักษณ
นามตามลักษณะการเกิดร่วมกับคำานามในโครงสร้าง
นามวลี ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของ ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน 
(2529) ได้ศึกษาคำาลักษณนามภาษาล่าหู่นะ (มูซอดำา) 
โดยจำาแนกคำาลักษณนามตามเงื่อนไขการเกิดร่วมกับคำา
นาม สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณนามเฉพาะ 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขการเกิดร่วมของคำาลักษณนามกับคำานาม
ที่เป็นไปโดยเคร่งครัด แสดงด้วยอรรถลักษณ์ [+เฉพาะ] 
และลักษณนามไม่เฉพาะ เป็นเงื่อนไขการเกิดร่วมของ
คำาลักษณนามกับคำานามที่ไม่เคร่งครัด แสดงด้วยอรรถ
ลักษณ์ [-เฉพาะ] และในงานวิจัยของสิริวงษ์ หงส์สวรรค์ 
(2540) ได้ศึกษาคำาลักษณนามในภาษาไทย และภาษา
เวียดนามในโครงสร้างนามวลีบอกจำานวน โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์คำาลักษณนามเดี่ยวเฉพาะที่เป็นคำาลักษณนาม
แท้ทุกประเภทในภาษาพูด และภาษาเขียน ทั้งภาษาที่
ใช้ได้ทั่วไป และในภาษาที่ใช้เฉพาะ

 1.2	 การจำาแนกคำาลักษณนามบอกสัณฐาน
ของ	Allen	(1977)
 การจำาแนกคำาลักษณนามเกิดจากการจำาแนก
อรรถลักษณ์ร่วมของคำานามต่างๆ ที่ใช้คำาลักษณนามตัว
เดียวกัน และเพื่อสะดวกในการจำาแนกคำาลักษณนาม 
เนื่องจากอรรถลักษณ์ร่วมของคำานามต่างๆ มีจำานวนมาก 
จงึกำาหนดอรรถลกัษณร์ว่มของคำานามออกเปน็ 7 ประเภท 
คือ วัสดุ รูปทรง ความคงรูป ขนาด สถานที่ การจัด และ
ปริมาณ (Allen, 1977) ซึ่งต่อมาได้มีการนำาแนวความ
คิดนี้มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์คำาลักษณ
นามในภาษาต่างๆ เช่น ในงานวิจัยของ สมทรง บุรุษพัฒน ์
และโจว กั๋วเหยียน (2552) ได้จำาแนกคำาลักษณนามบอก
สัณฐานที่มีมิติในภาษาตระกูลไท-กะได ออกเป็น 3 หมวด 
ตามลักษณเด่นของสิ่งของ คือ
 1. ยาว และมีมิติเดียว (saliently one-dimen-
sional)
 2. แบน และมีสองมิติ (saliently two-dimen-
sional)
 3. กลม และมีสามมิติ (saliently three-di-
mensional)
 นอกจากนั้นสมทรง บุรุษพัฒน์ และโจว กั๋ว
เหยียน (2552) ยังได้แยกคำาลักษณนามบอกสัณฐาน
ใน 2 หมวดแรกออกไปตามความคงรูป (flexible) ของ
สิ่งของเป็นยืดหยุ่น และไม่ยืดหยุ่นส่วนคำาลักษณนามบอก
สัณฐานในหมวดสุดท้ายจะแยกออกไปตามขนาด (size) 
ของสิ่งของ คือ ใหญ่ และเล็ก ซึ่งสามารถแสดงแผนภูมิ
คำาลักษณนามบอกสัณฐานในภาษาตระกูลไท-กะได ได้ดังนี ้
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1.3	การจำาแนกคำาลักษณนาม	“เครื่อง”	
ในภาษาเขมร		
 เนื่องจากการจำาแนกคำาลักษณนามเกิดจาก
การจำาแนกอรรถลักษณ์ร่วมของคำานามต่างๆ ที่ใช้คำาลัก
ษณนามตัวเดียวกัน ผู้วิจัยจึงนำาแนวคิดในการจำาแนกคำา
ลักษณนามบอกสัณฐานที่มีมิติในภาษาตระกูลไท-กะได 
ของสมทรง บุรุษพัฒน์ และโจว กั๋วเหยียน (2552) มา
ปรับใช้ในการจำาแนกอรรถลักษณ์ร่วมของคำานามต่างๆ ที่
ใช้ “เครื่อง” เป็นคำาลักษณนามตัวเดียวกัน 

ออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ สัณฐานมิติเดียว สัณฐานสองมิติ 
และสัณฐานสามมิติ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้แยกสัณฐานใน 
2 หมวดแรกออกไปตามความคงรูป (flexible) ของสิ่งของ
เป็นยืดหยุ่น และไม่ยืดหยุ่น  ส่วนสัณฐานในหมวดสุดท้าย
จะแยกออกไปตามขนาด (size) ของสิ่งของ คือ ใหญ่ และ
เลก็ และเพือ่สะดวกในการจำาแนกคำาลกัษณนาม “เครือ่ง” 

 จึงกำาหนดเกณฑ์สัณฐานของคำานามต่างๆ 
ที่ใช้คำาลักษณนามนี้ร่วมกันไว้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกัน 
ดังนี้ 

สัณฐาน	 	 	 	 	 ขอบเขตของคำานามต่างๆ	ที่จะใช้คำาลักษณนามร่วมกัน
มิติเดียว+ยืดหยุ่น  สิ่งที่มีรูปทรงวัดได้โดยถือขนาดยาวและสามารถกลับคืนรูปทรงเดิมได้
มิติเดียว+ไม่ยืดหยุ่น สิ่งที่มีรูปทรงวัดได้โดยถือขนาดยาวและไม่สามารถกลับคืนรูปทรงเดิมได้
สองมิติ+ยืดหยุ่น  สิ่งที่มีรูปทรงวัดได้โดยถือขนาดแบนและสามารถกลับคืนรูปทรงเดิมได้
สองมิติ+ไม่ยืดหยุ่น  สิ่งที่มีรูปทรงวัดได้โดยถือขนาดแบนและไม่สามารถกลับคืนรูปทรงเดิมได้
สามมิติ+เล็ก    สิ่งที่มีรูปทรงแสดงให้เห็นมุมมองตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไปและมีขนาดเล็กมาก
สามมิติ+ใหญ่   สิ่งที่มีรูปทรงแสดงให้เห็นมุมมองตั้งแต่ 3 ด้านขึ้นไปและมีขนาดเล็ก-ใหญ่

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางความหมายของ
คำาลักษณนาม “เครื่อง” ในภาษาเขมร
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยทางสังคมด้านการศึกษามี
ผลต่อการใช้คำาลักษณนาม “เครื่อง” ของคนกัมพูชาหรือไม่

ขอบเขตการวิจัย
 ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ คำานามบอก
สัณฐานจำานวน 1,121 คำา โดยเก็บข้อมูลจากประชากร
กลุ่มตัวอย่าง 40 คน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดพนมเปญ 
ประเทศกัมพูชา

วิธีดำาเนินการดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาองค์ประกอบด้านความหมายของคำา
ลักษณนาม “เครื่อง”  ในภาษาเขมร มีขั้น
ตอนในการดำาเนินการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 การคัดเลือกแหล่งข้อมูล ผู้วิจัยได้นำาราย
ชื่อของคำานามบอกสัณฐานจำานวน 1,121 คำา มาจัดทำา
บัตรคำารูปภาพโดยคัดเลือกรูปภาพจากหนังสือ วารสาร 
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงให้เห็นรูปทรงสัณฐานได้
อย่างชัดเจน ซึ่งรูปภาพที่นำามาทำาบัตรคำานี้ครอบคลุมทุก

สัณฐานตามวัตถุประสงค์ในงานวิจัย ได้รูปภาพจำานวน 
1,121 รูป
 2.2 การคัดเลือกกลุ่มประชากร ผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บข้อมูลภาคสนามจากคนกัมพูชาในจังหวัด
พนมเปญ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา ทั้งนี้ผู้วิจัยได้
แบ่งการเก็บข้อมูลตามระดับการศึกษา ออกเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ ตำ่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
และอุดมศึกษา โดยแบ่งระดับการศึกษาละ 10 คน เป็น
จำานวน 40 คน 
 2.3 การสัมภาษณ์ผู้บอกภาษา ผู้วิจัยแบ่ง
รูปภาพจำานวน 1,121 รูป ออกเป็น 2 กล่อง และดำาเนิน
การสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาทีละระดับชั้นการศึกษา โดย
แบ่งผู้บอกภาษาออกเป็นกลุ่มละ 5 คน ให้ผู้บอกภาษาจัด
รูปภาพที่ใช้คำาลักษณนามตัวเดียวกันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน 
จากนั้นผู้วิจัยดำาเนินการบันทึกข้อมูลของรายชื่อคำานาม
ต่างๆที่ใช้คำาลักษณนาม “เครื่อง”  และ
ให้ผู้บอกภาษาทั้งสองกลุ่มทำาการสลับกล่องแบบสอบถาม 
เพื่อทำาการจัดกลุ่มคำานามที่ใช้คำาลักษณนามตัวเดียวกัน
อีกครั้ง 
 2.4 การคัดเลือกข้อมูล ผู้วิจัยทำาการคัดแยก
คำานามต่างๆที่ใช้คำาลักษณนาม “เครื่อง”   
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ตามสัณฐานของคำานามออกเป็น มิติเดียว+ยืดหยุ่น มิติ
เดียว+ไม่ยืดหยุ่น สองมิติ+ยืดหยุ่น สามมิติ+เล็ก และ
สามมิติ+ใหญ่
 2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยทำาการพิจารณา
สัณฐานที่ปรากฏในอรรถลักษณ์ร่วมของคำานามที่ใช้คำาลัก
ษณนาม “เครื่อง”  เพื่อทำาการวิเคราะห์
องค์ประกอบทางความหมายของ คำาลักษณนามนี้ โดย
พิจารณาตามปัจจัยทางสังคมด้านการศึกษา

การวิเคราะห์ข้อมูล	
 การศึกษาองค์ประกอบด้านความหมายของคำา
ลักษณนาม “เครื่อง” ในภาษาเขมร ฆึน สุข (2007) ได้
ใหค้วามหมายของคำาลกัษณนาม “เครือ่ง”  
ไว้ในตำาราไวยากรณ์ภาษาเขมรว่า เป็นคำาลักษณนามที่
ใช้เฉพาะสำาหรับรถยนต์ เครื่องจักร รถแทรกเตอร์ เช่น 
“เครื่องไฟ หนึ่ง เครื่อง” แต่จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม
กับผู้บอกภาษาที่เป็นคนกัมพูชา ซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัด
พนมเปญ จำานวน 40 คน จากระดับการศึกษาที่แตก
ต่างกันออกไป ซึ่งได้แก่ ระดับการศึกษาตำ่ากว่าประถม

ศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ผู้วิจัย
กลับพบว่า การใช้คำาลักษณนาม “เครื่อง” ในภาษา
เขมรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากความหมายที่ให้ไว้ โดย
สามารถใช้เพิ่มเติมไปยังสิ่งของต่างๆที่ไม่ได้มีเครื่องยนต์ 
หรือกลไกอยู่ภายในเท่านั้น แต่มีการใช้คำาลักษณนาม 
“เครื่อง”   ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ
ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ และเครื่องดนตร ี
ซึ่งอธิบายด้วยการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ได้ดังนี้
   3.1 คำานามประเภทยานพาหนะ
 การศึกษาองค์ประกอบด้านความหมายของคำา
จากคำานามประเภทยานพาหนะ ได้แก่ เครื่องบินจรวด  
จักรยาน  รถดับเพลิง รถไถนา รถแทรกเตอร์ รถไฟ 
รถยนต์ เรือ เรือใบ เรือประมง และเฮลิคอปเตอร์ พบว่า
ผู้บอกภาษาใช้คำาลักษณนาม “เครื่อง”  กับ
คำาลักษณนามประเภทนี้เหมือนกันทุกระดับการศึกษา ซึ่ง
อรรถลักษณ์ร่วมของคำานามประเภทยานพาหนะที่ได้ คือ 
[+ยานพาหนะ] [+เครื่องกล]  [+สามมิติ]  และ[+ใหญ่] ดัง
แผนภูมิด้านล่าง

 จากแผนภูมิอรรถลักษณ์ร่วมของคำานาม
ประเภทยานพาหนะดังกล่าวข้างต้น สามารถจำาแนก
อรรถลักษณ์ของคำาลักษณนาม “เครื่อง” 
ในภาษาเขมร ต้องประกอบไปด้วย [+ยานพาหนะ]  
[+เครื่องกล] [+สามมิติ] และ[+ใหญ่] ซึ่งอรรถลักษณ์
ที่ได้นี้ตรงตามความหมายของคำาลักษณนาม “เครื่อง”

 ที่เขียนไว้ในตำาราไวยากรณ์ภาษาเขมร
 3.2 คำานามประเภทอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อไฟฟ้า

การศึกษาองค์ประกอบด้านความหมายของคำาจากคำานาม
ประเภทอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อไฟฟ้า ได้แก่ เต้ารับ สวิตซ์ 
เต้าเสียบสองขา และเต้าเสียบสามขา พบว่าผู้บอกภาษา
ที่ใช้คำาลักษณนาม “เครื่อง” กับคำาลักษณ
นามประเภทนี้ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 
ซึ่งอรรถลักษณ์ร่วมของคำานามประเภทอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อม
ต่อไฟฟ้า คือ [+เครื่องใช้] [+อุปกรณ์ไฟฟ้า] [+สามมิติ]  
และ[+ใหญ่] ดังแผนภูมิด้านล่าง
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 จากแผนภูมิอรรถลักษณ์ร่วมของคำานาม
ประเภทอุปกรณ์ที่ ใช้ เชื่อมต่อไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น 
สามารถจำาแนกอรรถลักษณ์ของคำาลักษณนาม “เครื่อง” 

ในภาษาเขมร ต้องประกอบไปด้ วย 
[+อุปกรณ์ไฟฟ้า] [+เครื่องใช้] [+สามมิติ] และ[+ใหญ่] 
ซึ่งอรรถลักษณ์ที่ได้เป็นไปตามมโนทัศน์ของผู้บอกภาษา 
แม้ในความเป็นจริงคำานามประเภทนี้จะไม่มีเครื่องยนต์
กลไกอยู่ก็ตาม แต่ผู้บอกภาษาที่มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา มีมโนทัศน์ถึงลักษณะ
การทำางานของกลไกที่อยู่ภายใน  ดังนั้นคำานามประเภท
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าควรใช้คำาลักษณนาม “เครื่อง” 

ด้วย

 3.3 คำานามประเภทเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์
เครื่องใช้การศึกษาองค์ประกอบด้านความหมายของคำา
จากคำานามประเภทเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ 
ได้แก่ กระชอน เก้าอี้ เตียงเก้าอี้มีพนัก เก้าอี้นอน ตู้ โต๊ะ 
โต๊ะอาหาร โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะพับ โต๊ะรีดผ้า ตะเกียง 
ราวตากผ้า อ่างล้างหน้า และอ่างอาบนำ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่อยู่ในบ้าน พบว่าผู้
บอกภาษาที่ใช้คำาลักษณนาม “เครื่อง” กับ
คำานามประเภทนี้ ได้แก่ ระดับอุดมศึกษา ซึ่งอรรถลักษณ์
ร่วมของคำานามประเภทเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ คือ [+เครื่องใช้] ดังแผนภูมิด้านล่าง

 จากแผนภูมิอรรถลักษณ์ร่วมของคำานาม
ประเภทอุปกรณ์เครื่องใช้ดังกล่าวข้างต้น สามารถจำาแนก
อรรถลักษณ์ของคำาลักษณนาม “เครื่อง”  
ในภาษาเขมร คือ [+เครื่องใช้] ซึ่งอรรถลักษณ์ที่ได้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์เพื่อใช้เรียกวัตถุสิ่งของของผู้ใช้ภาษา 
แม้ว่าคำานามเหล่านี้จะไม่มีเครื่องยนต์กลไกอยู่ภายใน 
และไม่ได้แสดงถึงมโนทัศน์ว่าสามารถเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่มีกลไกอยู่ภายใน หากแต่ผู้บอกภาษาที่มีระดับการ
ศึกษาที่สูงกลับใช้คำาลักษณนามนี้ เพราะว่าผู้บอกภาษา
มองที่การใช้งานของสิ่งของเป็นหลัก จึงมองว่าอุปกรณ์
เครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านก็ควรใช้คำาลักษณนาม “เครื่อง”

การใช้คำาลักษณนามจึงเป็นตามความ
ต้องการของผู้บอกภาษานั่นเอง   
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3.4 คำานามประเภทเครื่องดนตรี
 การศึกษาองค์ประกอบด้านความหมายของคำา
จากคำานามประเภทเครื่องดนตรี ได้แก่ กีตาร์  ซอ ระนาด 
ไวโอลิน และออแกน พบว่าผู้บอกภาษาที่ใช้คำาลักษณนาม 

“เครือ่ง”  กบัคำานามประเภทนี ้ไดแ้ก ่ระดบั
มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งอรรถลักษณ์ร่วมของ
คำานามประเภทเครื่องดนตรี คือ [+เครื่องดนตรี] [+สาม
มิติ]  และ[+ใหญ่]  ดังแผนภูมิด้านล่าง

           จากแผนภูมิอรรถลักษณ์ร่วมของคำานามประเภท
เครื่องดนตรีดังกล่าวข้างต้นสามารถจำาแนกอรรถลักษณ์
ของคำาลักษณนาม “เครื่อง”  ในภาษา
เขมร ต้องประกอบไปด้วย [+เครื่องดนตรี] [+สามมิติ] 
และ[+ใหญ่] ซึ่งอรรถลักษณ์ที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
เพื่อใช้เรียกวัตถุสิ่งของของผู้ใช้ภาษา เพราะผู้บอกภาษา
ใช้ในการเล่นดนตรี จึงมองว่าเครื่องดนตรีควรใช้คำาลักษณ
นาม“เครื่อง”  แม้ว่าคำานามเหล่านี้จะไม่มี
เครื่องยนต์กลไกอยู่ภายใน และไม่ได้แสดงถึงมโนทัศน์ว่า
สามารถเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกลไกอยู่ภายในได้เลยก็ตาม 

สรุปผลการวิจัย
 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านความหมายของ
คำาลักษณนาม “เครื่อง”  ในภาษาเขมร ผู้
วิจัยพบว่า คำาลักษณนามนี้สามารถใช้ได้กับสิ่งของที่มีสอง

มิติ และสามมิติ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัณฐานของคำานาม
แต่อย่างใด การใช้คำาลักษณนามส่วนใหญ่ของผู้บอกภาษา
เป็นการใช้เพื่อแสดงลักษณะของสิ่งของต่างๆ ตรงตาม
ความหมายของคำาลักษณนาม “เครื่อง”  
ที่หมายถึงคำาลักษณนามที่ ใช้ เฉพาะสำาหรับรถยนต์ 
เครื่องจักร รถแทรกเตอร์ (ฆึน สุข, 2007) อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยพบว่าผู้บอกภาษาที่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษามีการใช้คำาลักษณนามนี้เปลี่ยนแปลงไป
จากความหมายที่ให้ไว้ กล่าวคือ ไม่ได้ใช้คำาลักษณนาม 
“เครื่อง”  เพื่อแสดงลักษณะของคำานาม
ประเภทยานพาหนะหรือเครื่องจักรที่มีเครื่องยนต์กลไก
เท่านั้น แต่มีการใช้คำาลักษณนามนี้ไปขยายตามมโนทัศน์ 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของผู้ใช้ภาษา 
ซึ่งสามารถจำาแนกอรรถลักษณ์ของคำาลักษณนามจาก
อรรถลักษณ์ร่วมของคำานามแต่ละประเภท ดังนี้  
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 เพราะฉะนั้นองค์ประกอบด้านความหมายของ
คำาลักษณนาม “เครื่อง”  ในภาษาเขมร 
จึงประกอบไปด้วยอรรถลักษณ์เด่น คือ [+ยานพาหนะ] 
[+เครื่องกล] [+สามมิติ] และ [+ใหญ่] ส่วนอรรถลักษณ์
ย่อย คือ [+อุปกรณ์ไฟฟ้า] [+เครื่องใช้] [+สามมิติ] และ
[+ใหญ่] จากอรรถลักษณ์ของคำาลักษณนามที่ได้ สามารถ
อธิบายได้ว่าคำาลักษณนาม “เครื่อง”   ใน
ภาษาเขมรจะใช้กับคำานามใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับยาน
พาหนะ เครื่องกล อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ และ
เครื่องดนตรี
 อนึ่งในศึกษาคำาลักษณนามเชิงประวัติศาสตร์
ที่ผ่านมา เช่นในงานวิจัยของ Jones (1970) Huffman 
(1973) Diller (1985) และกรรณิการ์ ชินะโชติ (2522) 
มีการกล่าวไว้ว่า แต่เดิมนั้นไม่มี  คำาลักษณนามในภาษา
เขมร คำาลักษณนามในภาษาเขมรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ภายหลัง อาจได้รับอิทธิพลมาจากภาษาที่อยู่ในภูมิภาค
เดียวกันได้แก่ภาษาไทย ซึ่งเมื่อวิเคราะห์โครงสร้างคำาลัก
ษณนามในภาษาเขมรเดิมจะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมา
ใช้โครงสร้างลักษณนามแบบไทยคือ เปลี่ยนจากคำานาม 
คำาลักษณนาม-จำานวนนับ ไปเป็น คำานาม-จำานวนนับ-ลัก
ษณนาม  
 นอกจากนั้นในภาษาเขมรมีการสร้างคำาใหม่ 
และมีคำาที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศ เมื่อมีความจำาเป็น
ต้องใช้คำาลักษณนามกับคำานามเหล่านี้ คนกัมพูชาจึงนำา
คำาเหล่านี้ไปเทียบเคียงกับลักษณะของวัตถุหรือสิ่งของที่
มีกับคำานามเดิมจึงทำาให้มีการใช้คำาลักษณนามที่มีความ
หมายกว้างกว่าในพจนานุกรมหรือหนังสือไวยากรณ์ 
เช่นตัวอย่างคำานาม  จักรยาน  นาฬิกา และกระชอน 

จะมีอรรถลักษณ์ร่วมระหว่างจักรยานและนาฬิกา คือ 
[+เครื่องใช้] และ[+เครื่องกล]  โดยจักรยานเป็นคำานาม
ดั้งเดิมที่ใช้คำาลักษณนามว่า “เครื่อง”  ต่อ
มามีนาฬิกาเข้ามาเพื่อใช้บอกเวลา และนาฬิกามีกลไกเช่น
เดียวกับจักรยานจึงใช้คำาลักษณนามเดียวกัน
 สว่น จกัรยาน นาฬกิา และกระชอน มอีรรถลกัษณ์
ร่วมกันคือ [+เครื่องใช้] แต่ต่างกันตรงที่กระชอนมีอรรถ
ลักษณ์ [-เครื่องกล] แต่ผู้บอกภาษาที่มีระดับการศึกษาที่
สูงได้ใช้คำาลักษณนามนี้ เนื่องจากเหตุผลที่ว่าเป็นของใช้
เหมือนกับจักรยาน และนาฬิกา ดังนั้นการขยายของคำา
ลักษณนามจึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อใช้เรียกวัตถุ
สิ่งของของผู้ใช้ภาษา
 การใช้คำาลักษณนาม “เครื่อง”  
ของคนกัมพูชาไม่ได้ใช้คำาลักษณนามไปตามความหมาย
ของคำาทีห่มายถงึยานพาหนะ และเครือ่งยนตก์ลไกเทา่นัน้ 
แต่ในปัจจุบันผู้ที่มีการศึกษาสูงได้นำาคำาลักษณนามนี้มาใช้
กับคำานามประเภทอื่นๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้คำาลักษณนามกับปัจจัยทางสังคมด้านการ
ศึกษาอย่างชัดเจน เนื่องจากผู้บอกภาษาที่มีการศึกษา
สูงจะมีการใช้คำาลักษณนาม “เครื่อง”  ที่
กว้างกว่าผู้บอกภาษาที่มีความรู้ระดับตำ่ากว่า

ข้อเสนอแนะ
 การศึกษาองค์ประกอบด้านความหมายของคำา
ลักษณนาม “เครื่อง”  ในภาษาเขมรพบว่า
ยังไม่สามารถจำาแนกคำาลักษณนามตามสัณฐานของคำา
นามได้ เนื่องจากผู้บอกภาษาที่เป็นคนกัมพูชาจะใช้คำา
ลักษณนามนี้เป็นไปตามความหมายของคำา และเป็นไป

“เครื่อง”   ยานพาหนะ อุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้า เครื่องประดับตกแต่ง เครื่องดนตรี
 +ยานพาหนะ +อุปกรณ์ไฟฟ้า +เครื่องใช้  +เครื่องใช้

   +เครื่องกล  +เครื่องใช้  
   +สามมิติ           +สามมิติ      +สามมิติ  
   +ใหญ่  +ใหญ่            +ใหญ่  
 

 ตามลักษณะคำานาม ตามโนทัศน์ ตามวัตถุประสงค์  ตามวัตถุประสงค์เพื่อเรียกใช้
        เพื่อเรียกใช้  
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ตามมโนทัศน์  หรือวัตถุประสงค์เพื่อใช้เรียกวัตถุสิ่งของ
ของผู้ใช้ภาษา ที่มองด้านความหมายของคำาเป็นหลัก ไม่
ได้สนใจเรื่องสัณฐานเพียงประการเดียว ดังนั้นจึงควร

ศึกษาองค์ประกอบด้านความหมายของคำาลักษณนามอื่น
ในภาษาเขมรเพิ่มเติม เพื่อจะได้รับความเข้าใจคำาลักษณ
นามในภาษาเขมรชัดเจนยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการซำ้าคำาที่แสดงอารมณ์ของตัวละคร “ทศกัณฐ์” ในบทละครเรื่อง
รามเกยีรติ ์ฉบบัพระราชนพินธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช พบวา่ คำาทีน่ำามาใชซ้ำา้ในบทประพนัธ ์
มีเจตนาเพื่อเน้นยำ้าความรู้สึกของผู้อ่านให้เกิดอารมณ์ร่วมไปกับตัวละคร ใช้คำานามแสดงอวัยวะ “ปาก” “มือ” คำากริยา 
“สิ้น” “เสียดาย” และคำาวิเศษณ์ “สิบ” “แสน” มาซำ้าไว้หน้าข้อความในแต่ละวรรคเพื่อบอกกระทำา  บอกความรู้สึก
และบอกจำานวน

คำาสำาคัญ	: การซำ้าคำา ตัวละคร ทศกัณฐ์

Abstract
 The objective of the research was to study the strategy for the moods of the character 
Ravana in Rammakien in Literary Works of King Rama I by “Repetition”. The research result showed 
that the words used in the verses for expressing the moods were Noun (hand and mouth), Verb 
(terminate and pity), Adjective (ten) and Adverb (extremely).

Keywords	: Repetition, Character,  Ravana

 
บทนำา
 ตัวละครคือผู้ดำาเนินเหตุการณ์ในเรื่องที่ผู้แต่ง
สร้างขึ้นมา อาจเป็นมนุษย์ สัตว์ ยักษ์ ลิง หรือสิ่งต่างๆ 
ที่สามารถแสดงบทบาท และทำาให้เหตุการณ์ต่อเนื่องไป
ตั้งแต่ต้นจนจบ อี เอ็ม ฟอร์สเตอร์ แบ่งตัวละครออกเป็น 

2 ประเภท (Forster, 1963 : 46 อ้างถึงในอิราวดี ไต
ลังคะ, 2546 : 51) ได้แก่ ตัวละครประเภทเดียว (flat  
character) หมายถึงตัวละครที่มีนิสัยหรือพฤติกรรม
แบบเดียวตลอดทั้งเรื่อง ผู้อ่านสามารถคาดเอาพฤติกรรม
ของตัวละครประเภทนี้ได้ และสามารถทำาความเข้าใจได้
ง่าย ส่วนตัวละครอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า ตัวละครหลาย
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มิติ (round character) หมายถึงตัวละครที่มีลักษณะ
หลากหลาย แต่ละลักษณะมีความขัดแย้งกันและคาดเดา
ได้ยาก
 นอกจากนี้การแบ่งประเภทของตัวละครอาจ
แบ่งได้ตามบทบาทของตัวละครที่แสดงออกมา ดังที่
ประคอง  เจริญจิตรกรรม (2556 : 51 - 52) แบ่งประเภท
ของตัวละครตามบทบาทไว้ 4 ลักษณะได้แก่ ตัวละครเอก 
ตัวละครปฏิปักษ์ (antagonist) ตัวละครสนับสนุน และ
ผู้เล่าเรื่อง (narrator) ตัวละครเอกจะมีบทบาทหลักและ
สำาคัญในเรื่อง มีบุคลิกลักษณะนิสัยที่น่าชื่นชม โดยมีตัว
ละครปฏิปักษ์เป็นตัวละครฝ่ายตรงข้ามที่สร้างความขัด
แย้งให้เกิดขึ้น   ส่วนตัวละครสนับสนุนแบ่งเป็น 2 ฝ่าย 
ถ้าสนับสนุนตัวละครเอกเรียกว่า พระรอง แต่ถ้ามีลักษณะ
ตรงกันข้ามกับพระเอกจะเรียกว่า พระรองอัปลักษณ์ 
(foil) และผู้เล่าเรื่องนั้น คือผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวมายังผู้
อ่าน อาจเป็นผู้แต่งเองหรือตัวละครในเรื่องก็ได้
 ทศกัณฐ์เป็นตัวละครสำาคัญในเรื่องรามเกียรติ์ 
ที่ทำาให้เกิดปมปัญหาเรื่องศึกสงครามขึ้น ทศกัณฐ์จึง
มีบทบาทในฐานะตัวละครฝ่ายตรงข้ามที่ส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ตัวละครเอกอย่างเช่นพระรามให้ได้แสดงความ
สามารถในการศึกและการทหาร การนำาเสนอตัวละคร
ทศกัณฐ์จึงมักนำาเสนอในด้านลบ เช่น เป็นยักษ์พาล เกเร 
ตั้งแต่เป็น    นนทกในชาติก่อน เมื่อได้รับนิ้วเพชรจากพระ
อิศวรก็นำามาใช้ในทางที่ผิด เมื่อลงมาเกิดเป็นทศกัณฐ์ก็ยัง
เกะกะระรานไปทำาลายต้นไม้ในสวนของอรชุน และยังแย่ง
ชงิบษุบกจากกเุรปนัพีช่าย จนทา้วมหายมยกัษพ์อ่ของไมย
ราพไม่ต้องการให้ไมยราพมาคบกับทศกัณฐ์
 การแสดงอารมณ์ของทศกัณฐ์จึงมักปรากฏ
ในลักษณะความโกรธ ฉุนเฉียว โมโห เป็นต้น เพื่อสื่อถึง
อารมณข์องผูท้ีถ่กูเรยีกวา่ผูร้า้ย ผา่นคำาพดูและการกระทำา
ของผู้ที่มีลักษณะ “สิบเศียรสิบหน้ายี่สิบกร” ด้วยวิธีซำ้าคำา
เพื่อเน้นยำ้าความรู้สึก การซำ้าคำาเป็นกลวิธีทางวรรณศิลป์
วิธีหนึ่ง ซึ่งสมเกียรติ  รักษ์มณี (2551 : 39 - 41) อธิบาย
ศิลปะการใช้คำาเกี่ยวกับวิธีการซำ้าไว้ 2 ลักษณะ ลักษณะ
แรก คือการซำ้าคำาหรือซำ้าวลี โดยกวีจะเลือกใช้คำาหรือ
วลีเดียวกันในตำาแหน่งที่ต่างกัน แต่มีความหมายอย่าง
เดยีวกนั เพือ่เนน้คำาและความหมายใหน้า่สนใจยิง่ขึน้ สว่น

ลักษณะที่สอง คือการใช้คำาซำ้าหรือคำาอัพภาส โดยเลือกซำ้า
คำาเดียวกัน ในตำาแหน่งที่ต่อเนื่องกันเพื่อเน้นความ หรือ
ทำาให้ความหมายเปลี่ยนไป ผู้แต่งอาจใช้คำาอัพภาสหรือ
ซำ้าอักษรลงหน้าศัพท์จากการกร่อนเสียง จากลักษณะขอ
งการซำ้าทั้งสองแบบดังกล่าวต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ
เน้นคำาหรือความเพื่อส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้
อ่าน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาการซำา้คำาทีใ่ชส้ือ่อารมณข์องตวัละคร
ทศกัณฐ์

ขอบเขตของการวิจัย
 การวิ จั ยครั้ งนี้ ศึ กษาจากบทละคร เรื่ อ ง
รามเกียรติ์  ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ฉบับพิมพ์ปี 2557 ของ
สำานักพิมพ์บูรพาสาส์น (1991) จำากัด เล่ม 1 - 4

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. ศึกษาลักษณะของวิธีการซำ้าคำาตามความ
หมายในพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย
 2. คัดเลือกตัวบทจากบทละครเรื่องรามเกียรติ ์
ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า 
จุฬาโลกมหาราช ที่ปรากฏลักษณะการซำ้าคำา
 3. เก็บรวบรวมตัวบทที่แสดงอารมณ์ของทศ
กัณฐ์และใช้ศิลปะการประพันธ์แบบซำ้าคำา
 4. วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดระดับอารมณ์
ของโคเว็กเซส
 5. สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัย
 การซำ้าคำาเป็นวิธีการหนึ่งที่กวีใช้แต่งหรือเรียบ
เรียงงานประพันธ์เพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้อรรถรสมากยิ่งขึ้น 
และเป็นที่น่าสังเกตว่าการนำาคำาหนึ่งคำามาใช้ซำ้าเพื่อเน้น
ยำ้าความหมายนี้ บางครั้งอาจเรียกว่า การเล่นคำา ตาม
ความหมายในพจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย (2552 : 
71) อธิบายว่า การเล่นคำา คือ กลวิธีอย่างหนึ่งในการแต่ง
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หนังสือ โดยการใช้อักษร คำา วลี หรือข้อความเป็นพิเศษ 
ทำาให้เกิดเสียงประกอบ (sound effect) และจังหวะลีลา
ที่ช่วยให้ไพเราะขึ้น และมีความหมายที่ประทับใจ โดยอาจ
ใช้คำา วลี หรือข้อความซำ้าๆ เพื่อเน้นหรือยำ้าความที่แต่ง 
หรืออารมณ์ที่ผู้แต่งต้องการแสดงให้ชัดขึ้น โดยอาจเล่น
ด้วยการซำ้าคำา ซำ้าวลี หรือซำ้าทั้งข้อความ

 อารมณ์เป็นความรู้สึกพื้นฐานของมนุษย์และ
มีระดับสูงตำ่าต่างกันไป  ดังที่นครินทร์ นาคนาวา (2558 
: 23) ศึกษาระดับของอารมณ์ตามแนวคิดของโคเว็กเซส 
พบว่าอารมณ์โกรธ  อารมณ์กลัวและอารมณ์เศร้า เป็นต้น
แบบของกลุ่มคำาแสดงอารมณ์ ดังภาพประกอบต่อไปนี้

 ในเรื่องรามเกียรติ์ ตัวละครต่างแสดงอารมณ์ 
ความรู้สึกเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไป การสรรคำาและความ
หมายในบทละครเรื่องนี้จึงงดงามเพื่อแสดงอารมณ์ของ
ตัวละคร ดังที่สุริยา  รัตนกุล (2555 : 96) กล่าวถึงาน
ประเภทกวีนิพนธ์ที่จำาเป็นต้องค้นหาคำาที่มีความหมาย
ส่ออารมณ์มาใช้   ทศกัณฐ์ในฐานะของตัวละครสำาคัญที่มี
บทบาทผู้นำาบ้านเมืองและผู้นำาครอบครัวได้แสดงอารมณ์
และความรู้สึกของตนราวกับเป็นมนุษย์จริง กวีเลือกใช้คำา
เพียงหนึ่งคำามา “ซำ้า” เพื่อ “ยำ้า” อารมณ์และความรู้สึก
ของทศกัณฐ์ ให้ผู้อ่านมีอารมณ์ร่วมไปกับทศกัณฐ์ในความ
โกรธ ทุกข์ เศร้า ฯลฯ 
 การซำ้าคำาเพื่อสื่ออารมณ์ของทศกัณฐ์ที่ปรากฏ
ในเรื่องรามเกียรติ์ พบว่าใช้สื่ออารมณ์โกรธและอารมณ์
เศร้า โดยใช้คำานามแสดงอวัยวะ “ปาก” “มือ”  คำากริยา 

“สิ้น” “เสียดาย” และคำาวิเศษณ์ “สิบ” “แสน” ดังนี้

	 1.	การซำ้าคำาเพื่อสื่ออารมณ์โกรธ
     ทศกัณฐ์เป็นยักษ์ที่มีความอำานาจและความ
หวาดกลัว ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์ในตอนต่างๆ ทั้ง
ญาติมิตรและเหล่าทหารก็รู้สึกหวาดกลัวดังเช่นใน
เหตุการณ์ตอนพิเภกบอกให้ทศกัณฐ์คืนนางสีดา ทศกัณฐ์
โกรธมากจน “สิบปากแผดตวาดร้อง กึกก้องนิเวศน์วัง
สถาน” การใช้ข้อความ “สิบปาก” ทำาให้เห็นว่าทศกัณฐ์
โกรธมากจนต้องดุและตวาดด้วยปากทั้งหมดไปพร้อมกัน 
การใช้คำาว่า “สิบ” ซึ่งนอกจากจะบอกจำานวนแล้วกวีคงที่
ความประสงค์ที่จะสื่อความหมายถึงความมาก เพื่อสื่อ
อารมณ์โกรธให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังคำาประพันธ์

ระดับของอารมณ์ตามโคเว็กเซส
(Kövecses, 2000 : 4 อ้างอิงจากนครินทร์ นาคนาวา, 2558 : 23)

    กลับเป็นสิบพักตร์ยี่สิบกร  สูงเงื้อมอัมพรเวหา
   กายนั้นใหญ่หลวงมหิมา  ดูดั่งภูผาอัศกรรณ
   สิบพักตร์เปล่งเนตรยี่สิบดวง  โชติช่วงดั่งดวงสุริย์ฉัน
   สิบปากกระดากลิ้นเคี้ยวฟัน  เสียงสนั่นดังเขาพระเมรุทรุด
        (รามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 เล่ม 1 หน้า 549 - 550)

มีความหวัง   ภูมิใจ โกรธ กลัว เศร้า    ลุ่มหลง       ประหลาดใจ

อารมณ์

ความน่ารำาคาญ
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 คำาประพันธ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการซำ้าคำาว่า 
สิบ บอกลักษณะของทศกัณฐ์ทั้งจำานวนหน้าและจำานวน
ปาก แสดงให้เห็นอารมณ์โกรธเมื่อทศกัณฐ์เห็นนางสำา
มนักขาเข้ามาหาด้วยความเศร้าเสียใจ ความโกรธของทศ
กัณฐ์จึงแสดงออกมาทันทีทันใดทางสีหน้าและปาก ซึ่งสื่อ
อารมณ์ได้ว่าเป็นความโกรธขั้นรุนแรง จนเป็นแรงผลักให้
สามารถทำาสิ่งต่างๆ เพื่อระงับความโกรธได้ 

 การซำ้าคำา “มือ” เพื่อสื่ออารมณ์โกรธ ดังเช่น
ในเหตุการณ์ตอนที่ทศกัณฐ์โกรธพระรามกับพระลักษมณ ์
เพราะนางสำามนักขาน้องสาวถูกตัดปากตัดจมูกและตัดหู 
กวีจึงนำาการซำ้าคำา “มือ”  มาแสดงความสามารถของทศ
กัณฐ์ที่จะเข้าทำาร้ายศัตรู โดยซำ้าไว้ที่ตำาแหน่งคำาแรกของ
วรรค ดังคำาประพันธ์

   กระทืบบาทผาดโผนโจนร้อง  กึกก้องฟากฟ้าอึงอุด
   มือหนึ่งจับศรฤทธิรุทร   มือสองนั้นยุดพระขรรค์ชัย
   มือสามจับจักรกวัดแกว่ง  มือสี่จับพระแสงหอกใหญ่
   มือห้าจับตรีแกว่งไกว   มือหกฉวยได้คทาธร
   มือเจ็ดนั้นจับง้าวง่า   มือแปดคว้าได้พะเนินขอน
   มือเก้ากุมเอาโตมร   กรสิบนั้นหยิบเกาทัณฑ์
   อาวุธครบทั้งยี่สิบหัตถ์   แกว่งกวัดไวว่องดังจักรผัน
   ใครทำาน้องกูมาสู้กัน   จะหำ้าหั่นมิให้แค้นคอกา
        (รามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 เล่ม 1 หน้า 549 - 550)

 คำาประพันธ์ดังกล่าว ซำ้าคำาว่า มือ ซึ่งเป็นอวัยวะ
ส่วนหนึ่งของร่างกายที่ทศกัณฐ์ใช้หยิบจับอาวุธต่างๆ ด้วย
ความโกรธ การซำ้าคำา มือ ในที่นี้ยังแสดงความหมายถึงทั้ง
มือขวาและมือซ้ายของทศกัณฐ์ และใช้คำาไวพจน์ กร และ 
หัตถ์ เพื่อสื่ออารมณ์โกรธอย่างรุนแรง จนกระทั่งมีอาวุธ
ครบทั้งจำานวนมือยี่สิบมือ 
 2.	การซำ้าคำาเพื่อสื่ออารมณ์เศร้า
 การซำ้าคำาเพื่อสื่ออารมณ์เศร้าของทศกัณฐ์ 

ปรากฏในเหตุการณ์ตอนอินทรชิตตาย ทศกัณฐ์ครำ่าครวญ 
และพรรณนาความรกัทีม่ตีอ่อนิทรชติ โดยซำา้คำาวา่ “ปาก” 
เพื่อแสดงบทพรรณนาความรักของพ่อที่มีต่อลูก โดยนำาคำา
ว่า “ปาก” ไว้ที่คำาแรกของแต่ละวรรค จำานวน 10 วรรค  
คำาประพันธ์ทั้ง 10 บทแสดงให้เห็นภาพทศกัณฐ์ที่กำาลัง
โศกเศร้า ซึ่งกวีต้องการนำาเสนอให้เห็นภาพของพ่อที่เศร้า
และทุกข์อย่างหนักหนาที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก  
ดังคำาประพันธ์

    ปากหนึ่งว่าโอ้ลูกเอ๋ย  ไม่เห็นเลยว่าจะม้วยอาสัญ
   ทรงเทพาวุธดั่งเพลิงกัลป์  สารพันรอบรู้ทุกสิ่งไป
   ปากสองว่าโอ้เจ้าดวงเนตร  เลื่องชื่อลือเดชแผ่นดินไหว
   ชำานาญในการชิงชัย   ปราบได้ทั้งสวรรค์ชั้นฟ้า
   ปากสามว่าโอ้เสียดายนัก  ลูกรักร่วมชีพสังขาร์
   ร่วมสุขร่วมทุกข์ทุกเวลา  ได้เป็นใจเป็นตาของบิดร
   ปากสี่ว่าโอ้พ่อจอมภพ   ปรีชาเลิศลบชาญสมร
   ควรฤๅมาแพ้ฤทธิรอน   แก่มนุษย์สองกรสาธารณ์
   ปากห้าว่าเจ้าเมื่อผาดแผลง  แสงศรนาคบาศไปสังหาร
   มัดหมู่ปรปักษ์ภัยพาล   วายปราณเกลื่อนกลาดดาษดิน
   ปากหกว่าสายสุดสวาท  เจ้าวางพรหมาสตร์ศรศิลป์
   ต้องหมู่อริราชไพริน   วอดวายตายสิ้นด้วยฤทธา
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   ปากเจ็ดว่าเสร็จศึกแล้ว  หวังจะเสกลูกแก้วเสน่หา
   ครอบครองโภไคศวรรยา  ในพิชัยลงกาธานี
   ปากแปดว่าโอ้เสียดาย   มาจำาตายด้วยพิเภกยักษี
   บอกไส้ใจศึกให้ไพรี   ลูกจึ่งเสียทีแก่สงคราม
   ปากเก้าว่าเจ้ามาพินาศ  เศียรขาดกายกลิ้งกลางสนาม
   ไม่สมศักดิ์สุริย์วงศ์ทรงนาม  ดั่งชายทรามชั่วช้าสาธารณ์
   สิบปากว่าโอ้จะอยู่ไย   มาจะไปนิเวศน์วังสถาน
   หาพระชนนีนงคราญ   รำ่าพลางขุนมารก็โศกา
        (รามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 เล่ม 2 หน้า 6 - 7)

 คำาประพันธ์ดังกล่าว ซำ้าคำาว่า ปาก ซึ่งเป็น
อวัยวะที่ใช้กินอาหารและออกเสียง ปากของทศกัณฐ์ออก
เสียงครำ่าครวญ โอ้  ยำ้าความเศร้าโดยใช้ปากถึงหกปาก 
ส่วนการซำ้าคำา ปาก แสดงภาพปากที่ทศกัณฐ์พรรณนา
ครวญถึงอินทรชิตอีกจำานวนสามปาก ทศกัณฐ์ใช้พรรณนา
ภูมิหลังของอินทรชิต และปากที่เก้าของทศกัณฐ์จะเห็นได้

ว่าถึงแม้ทศกัณฐ์จะอยู่ในอารมณ์เศร้า แต่ยังแฝงอำานาจ
ในตัวทศกัณฐ์ไว้ที่รู้สึกเจ็บแค้นอินทรชิตที่ตายอย่างไม่สม
ศักดิ์ศรี  
 การใช้คำาว่า “ปาก” มาซำ้าเพื่อแสดงการครำ่า
ครวญของตอนทศกัณฐ์ถูกศรของพระรามและกำาลังล้ม
ลง ทศกัณฐ์พรรณนาความเศร้าของตน  ดังคำาประพันธ์

   ปากหนึ่งว่าโอ้พิเภก   ไฉนเลยมาแกล้งฆ่าพี่
   ตัวเราก็จะม้วยชีวี   ในเวลานี้ด้วยศรพิษ
   ปากสองว่าเจ้าผู้เป็นน้อง  ร่วมท้องสืบสายโลหิต
   จะได้ผ่านลงกาสมคิด   เป็นอิสรภาพแก่หมู่มาร
   ปากสามขอฝากมณโฑด้วย  ช่วยบำารุงให้เป็นแก่นสาร
   ทั้งอัคคีกัลยายุพาพาล   ฝูงสนมบริวารทั้งนั้น
   ปากสี่ว่าเจ้าจะครองยศ  ปรากฏเป็นจอมไอศวรรย์
   จงเอ็นดูสุริย์วงศ์พงศ์พันธุ์  โดยธรรม์สุจริตประเวณี
   ปากห้าจงดำารงทศพิธ   อย่าทำาทุจริตให้เหมือนพี่
   ตัดโลภโอบเอื้ออารี   แก่โยธีไพร่ฟ้าประชากร
   ปากหกว่าเจ้าจงอดโทษ  ซึ่งกริ้วโกรธด่าว่ามาแต่ก่อน
   อย่าให้เป็นเวลาอาวรณ์  แก่เราผู้จะจรไปเมืองฟ้า
   ปากเจ็ดขอฝากนัคเรศ   อันทรงวงศ์พรหเมศนาถา
   สืบมาแต่องค์พระอัยกา  เมตตาอย่าให้จุลาจล
   ปากแปดว่าเราเลี้ยงท่าน  ก็ประมาณหมายใจให้เป็นผล
   ตัวเราชั่วเองจึงเสียชนม์  แล้วได้ร้อนรนทั้งแผ่นภพ
  	 ปากเก้าว่าพี่จะลาตาย   น้องชายเมตตาช่วยปลงศพ
   อย่าให้ค้างราตรีในที่รบ  ไตรภพจะหมิ่นนินทา
        (รามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 เล่ม 3 หน้า 422 - 423)
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 คำาประพันธ์ดังกล่าว ใช้คำาว่า ปาก ซำ้าเพื่อสื่อ
อารมณ์ของผู้กำาลังจะตาย ซึ่งพบว่าการเปล่งเสียงพูดของ
ทศกัณฐ์ในเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการพูดเพื่อบอกความรู้สึก
ครั้งสุดท้าย ทศกัณฐ์รู้สำานึกได้ว่าตนเป็นผู้ทุจริตตลอด
เหตุการณ์ที่ผ่านมา จึงฝากให้พิเภกตั้งมั่นอยู่ในธรรมและ

ฝากให้ดูแลสิ่งต่างๆ ในเมือง
 การซำ้าคำาว่า “สิ้น” เพื่อแสดงความรู้สึกเศร้า 
และแสดงให้เห็นภาพว่าทศกัณฐ์ที่กำาลังจะหมดสิ้นทุกสิ่ง
ทุกอย่างไป ดังคำาประพันธ์

    สิบปากสิ้นฝากสิ้นสั่ง     สิ้นกำาลังสิ้นคิดยักษา
        (รามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 เล่ม 3 หน้า 423)

 คำาประพันธ์ดังกล่าวแสดงอารมณ์เศร้าของทศ
กัณฐ์ต่อจากที่ใช้ปากทั้งสิบปากสั่งเสียพิเภกไว้ การซำ้าคำา 
สิ้น ยำ้าให้เห็นว่าทศกัณฐ์ไม่มีทุกสิ่งอีกแล้วแม้แต่ชีวิตของ
ตนเอง หลังจากพูดสั่งเสียและพูดลา

  การซำ้าคำา “เสียดาย” เพื่อแสดงความ
รู้สึกเศร้าของทศกัณฐ์ เมื่อกำาลังจะไม่มีอะไรเหลือติดตัว 
แม้กระทั่งชีวิตของตนเอง ทศกัณฐ์จึงพรรณนา ดังคำา
ประพันธ์

      ครั้นออกมานอกพระนิเวศน์  ทอดพระเนตรเหลือบแลซ้ายขวา
   พินิจเพ่งดูพารา   สนุกดั่งชั้นฟ้าสุราลัย
   เสียดายมหาปราสาท   โอภาสดั่งวิมานเลขา
   .........................................  .........................................
   เสียดายห้องทองอันโอฬาร  งามจำารัสชัชวาลตระการตา
   .........................................  .........................................
   เสียดายฝูงนางอนงค์   ล้วนทรงเยาวลักษณ์เสน่หา
   .........................................  .........................................
   เสียดายสีดานงลักษณ์   ผิวพักตร์ผ่องเพียงเดือนฉาย
        (รามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 เล่ม 3 หน้า 414 - 415)

 เหตุการณ์ในคำาประพันธ์ข้างต้นเป็นลางบอก
เหตุของทศกัณฐ์ก่อนออกรบ ทศกัณฐ์สั่งเมืองโดยซำ้าคำา 
เสียดาย  ในลักษณะการอาลัยถึงสิ่งของ ทรัพย์สมบัติ ผู้คน
ที่จะต้องสูญเสียไปซึ่งแสดงให้เห็นอารมณ์ของทศกัณฐ์ผู้มี
อำานาจแต่กลับรู้สึกเศร้าที่จะไม่ได้มาเห็นปราสาทราชวัง 

นางสนมหรือแม้แต่นางสีดาอีก 
 การซำ้าคำา “แสน” บรรยายอารมณ์เศร้าเพื่อ
บอกถึงอารมณ์ที่มีมากมายจนไม่สามารจะพรรณนาออก
มาได้ทั้งหมด ดังคำาประพันธ์

    ยิ่งคิดยิ่งแสนเสียดายนัก  แสนสลักอกเพียงต้องศร
   แสนเทวษแสนโศกอาวรณ์  แสนทุกข์แสนร้อนรำาคาญ
        (รามเกียรติ์ ฉบับรัชกาลที่ 1 เล่ม 3 หน้า 415)

  การซำ้าคำา แสน ในความหมายที่ว่า มากยิ่ง 
ล้นเหลือ ในที่นี้เป็นการขยายคำาแสดงอารมณ์เศร้าของทศ
กัณฐ์ ที่ตอกยำ้าความรู้สึกเศร้า หดหู่ ของตัวละครในเวลา

ทุกข์ ส่งอารมณ์ต่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความโศกที่มากมาย
ทุกความรู้สึกในความโศกเศร้า ทั้ง เสียดาย  เจ็บ  ครำ่า
ครวญ ทุกข์ร้อน 
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สรุปผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การซำ้าคำาในบท
ร้อยกรองเป็นวิธีการหนึ่งที่กวีนำามาใช้ประกอบการเขียน
เพื่อช่วยเน้นความหมายให้มากขึ้น ซึ่งในบทละครเรื่อง
รามเกียรติ์ฉบับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช สามารถซำ้าคำาในความหมายเดียวกันให้เกิดความ
ไพเราะได้อย่างดีเยี่ยม
 การใช้วิธีการซำ้าคำาเพื่อสื่ออารมณ์ของทศกัณฐ ์
ปรากฏในตอนแสดงอารมณ์โกรธและอารมณ์เศร้า ซึ่ง
เป็นเหตุการณ์ในจุดสูงสุดของชีวิตทศกัณฐ์ที่น้องสาวถูก
ทำาร้ายสูญเสียอวัยวะ ลูกชายเสียชีวิต และตนเองก็ต้อง
พบจุดพบในที่สุด วิธีการซำ้าคำาจึงช่วยเน้นยำ้าอารมณ์ให้ผู้
อ่านมีอารมณ์ร่วมมากยิ่งขึ้น
 คำาที่นำามาใช้ในวิธีซำ้าคำาเพื่อสื่ออารมณ์ ได้แก่ 
คำานามแสดงอวัยวะ “ปาก” “มือ” คำากริยา “สิ้น” 
“เสียดาย” และคำาวิเศษณ์ “สิบ” “แสน”
 คำานามแสดงอวัยวะ “ปาก” “มือ” ใช้ซำ้าเพื่อ
บอกผู้กระทำาที่กระทำากริยา “บอก” “ทำา” ในขณะที่ทศ
กัณฐ์กำาลังมีอารมณ์เศร้ากับอารมณ์โกรธ
 คำากริยา “สิ้น” “เสียดาย” ใช้ซำ้าเพื่อบอกการ
กระทำาที่สื่ออารมณ์เศร้าต่อสิ่งที่สูญเสียและสิ้นหวัง  คำาวิเศษณ ์
“สิบ” “แสน” ใช้ซำ้าเพื่อบอกจำานวนที่แสดงความหมายว่า 
มาก ที่สื่ออารมณ์เศร้าและอารมณ์โกรธ ตำาแหน่งของคำาที่
วางเพื่อใช้ซำ้านั้น กวีนิยมซำ้าในคำาแรกของวรรค ทั้งนี้อาจ

ต้องการแสดงให้เห็นว่าตัวละครที่เป็นผู้กระทำามีอารมณ์
และความรู้สึกร่วมในขณะนั้นจนทำาให้ผู้อ่านเห็นภาพและ
รู้สึกคล้อยตาม 

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยพบว่าอารมณ์โกรธและอารมณ์
เศร้าเป็นอารมณ์พื้นฐานที่กวีสามารถเลือกใช้ถ้อยคำามาใช้
สื่ออารมณ์ ตามที่ Kövecses (2000 : 4) และนครินทร์ 
นาคนาวา (2558 : 23) ได้ศึกษาว่าเป็นต้นแบบของ
กลุ่มคำาแสดงอารมณ์ที่ใช้ในภาษาไทย  ในบทละครเรื่อง
รามเกียรติ์สรรคำาใช้แสดงอารมณ์โกรธและอารมณ์เศร้า
ของตัวละครทศกัณฐ์ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวละครปฏิปักษ์  
มีสถานทางสังคมที่สูงส่งแต่ไร้ซึ่งธรรมะ จนเป็นสาเหตุให้
ต้องประสบเหตุการณ์ที่ตัวละครต้องแสดงอารมณ์โกรธ
และอารมณ์เศร้า โดยใช้วิธีการซำ้าคำาเพื่อเพิ่มความงาม
ทางวรรณศิลป์ทั้งด้านเสียง  ความหมาย และยังช่วยสื่อ
อารมณ์ ความรู้สึกให้ผู้อ่านมีอารมณ์ร่วมกับตัวละครที่ใช้
อำานาจจนกระทั่งการกระทำาส่งผลให้โกรธและเศร้ามาก
ขึ้นด้วย 

ข้อเสนอแนะ
 ควรศึกษากลวิธีทางวรรณศิลป์รูปแบบอื่นๆ ทั้ง
ด้านคำาและความ เช่น การเล่นเสียง การใช้บุคลาธิษฐาน 
ที่สื่ออารมณ์ของตัวละครจากบทละครเรื่องต่างๆ  

เอกสารอ้างอิง

นครินทร์ นาคนาวา. (2558). อุปลักษณ์มโนทัศน์อวัยวะร่างกายจากรูปภาษาแสดงอารมณ์ในภาษาไทย.	 
 ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประคอง เจริญจิตรกรรม. (2556). หลักการเขียนวิจารณ์วรรณกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ. (2557). บทละครเรื่องรามเกียรติ์. กรุงเทพฯ : บูรพาสาส์น (1991) จำากัด.
ราชบัณฑิตยสถาน.  (2552).  พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย.  กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.
สมเกียรติ  รักษ์มณี.  (2551). 	ภาษาวรรณศิลป์.	 พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สายนำ้าใจ.    
สุริยา  รัตนกุล.  (2555).  อรรถศาสตร์เบื้องต้น.  (พิมพ์ครั้งที่ 2).  นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.      
อิราวดี  ไตลังคะ.  (2546).  ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง.	 (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Forster, E.M.  (1963). 	Aspects		of		the		Novel.  New  York : Penguin.
Kövecses. Z. (1986). Metaphor	of	Anger,	Pride	and	Love:	A	Lexical	Approach	to	the	Structure	
	 of	Concepts. Amsterdam : John Benjamins.



134 ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2560รมยสาร



ROMMAYASAN 135Vol. 15  No. 3 (September-December) 2017

การใช้ภาพพจน์ในวรรณคดีที่เกี่ยวกับฤดูกาลของไทย

Figure of Speech Usage Existing in Thai Literatures Related to Seasons in Thailand

ชลภัสสรณ์	บินอิบรอฮีม	1/	ประเทือง		ทินรัตน์	2/	วิภาวรรณ	อยู่เย็น	3

Chonlaphatsorn Binibrohim / Pratuang Dinnaratana / Wipawan  Yooyen

1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Thai Language Program, Faculty of Humanities, Kasetsart University 
2-3 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Department of Thai Language, Faculty of Humanities, Kasetsart University

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณคดีที่เกี่ยวกับฤดูกาลของไทย โดยมี
ขอบเขตเนื้อหาจากวรรณคดีที่เกี่ยวกับฤดูกาลของไทย จำานวน 5 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่า ในวรรณคดีที่เกี่ยวกับฤดูกาลของ
ไทย ปรากฏการใช้ภาพพจน์ จำานวน 17 ประเภท คือ อุปมา อุปลักษณ์ สัมพจนัย นามนัย ปฏิทรรศน์ อติพจน์ การอ้างถึง 
บุคลาธิษฐาน คำาถามเชิงวาทศิลป์ สัญลักษณ์  สัทพจน์ สมมติภาวะ ปฏิพจน์ อุปนิเสธ อุปมานิทัศน์ แนวเทียบ และการ
แฝงนัย 

คำาสำาคัญ	: ภาพพจน์ วรรณคดีที่เกี่ยวกับฤดูกาลของไทย

Abstract
  The purpose of this thesis was to study the use of the figure of speech existing in the works 
related to seasons in Thailand. The research scope consists of 5 works related to seasons in Thai litera-
ture. The result found that in Thai literature related to seasons there are 17 figures of speech as follows: 
simile, metaphor, synecdoche, metonymy, paradox, hyperbole, allusion, personification, rhetorical 
question, symbol, onomatopoeia, apostrophe, oxymoron, litotes, allegory, analogy, and irony. 

Keywords:	 Figure of speech, Literatures Related to Season in Thailand

บทนำา
 ฤดกูาลมคีวามสมัพนัธกั์บวถิชีีวติของมนษุยอ์ยา่ง
ไม่อาจแยกออกจากกันได้ เพราะฤดูกาลเป็นช่วงเวลาที่
กำาหนดการกระทำาส่ิงใดสิ่งหน่ึงของมนุษย์ให้มีจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดเพื่อสามารถจะดำาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น 
อาชีพเพาะปลูกที่มีมาแต่โบราณกาล ทำาให้มนุษย์ผูกพัน
กับธรรมชาติในแต่ละฤดูกาลมากข้ึน ความผูกพันท่ีมนุษย์

มตีอ่ธรรมชาตจิดัเปน็ลกัษณะสากลของมนษุยชาตท่ีิปรากฏ
ในวรรณคดีของชาติต่างๆ รวมถึงวรรณคดีไทยด้วย โดยนำา
ปรากฏการณท์างธรรมชาตทิีซ่ำา้กนัและสงัเกตไดช้ดั มาเปน็
เครือ่งกำาหนด วนั เดอืน ป ีและฤด ูซึง่วสุิทธิ ์บษุยกลุ (2554 
: 147) ไดย้กตวัอยา่งในศลิาจารกึพอ่ขนุรามคำาแหงความวา่ 
เติบใหญ่ได้สิบเก้าเข้า แปลว่า อายุได้สิบเก้าปี ข้อความน้ี
เขา้ใจไดง้า่ยเพราะเติบโตมาไดส้บิเกา้ฤดูทำานาปลกูข้าว โดย
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นำาเอาอายคุนเปรยีบกับฤดทูำานาทีผ่า่นไปแตล่ะป ีกลา่วคอื 
อาศัยฤดูทำานาปลูกข้าวซึ่งทำาปีละครั้งเป็นเครื่องกำาหนดปี
วรรณคดไีทยบางเรือ่ง เช่น โคลงทวาทศมาส กวไีดพ้รรณนา
ธรรมชาติและสภาพดินฟ้าอากาศในรอบปีในสมัยอยุธยา
อย่างชัดเจน นอกจากครำ่าครวญถึงความรักแล้ว กวียัง
สอดแทรกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอยุธยาในรอบปี
อีกด้วย นอกจากโคลงทวาทศมาสแล้ว ยังมีวรรณคดีไทย 
อาทิ กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์  
นิราศเดือน ของหมื่นพรหมสมพัตรสร โคลงพระราชพิธี
ทวาทศมาส ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหา
มาลา กรมพระยาบำาราบปรปักษ์ และพระราชพิธีสิบสอง
เดือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มี
ลักษณะของการพรรณนาตามเดือนต่างๆ โดยมีการกล่าว
ถึงประเพณี พิธีการในแต่ละเดือน สลับกับการครำ่าครวญ
ถึงนางอันเป็นที่รัก
 จากเอกสารข้อมูลงานวิจัยเร่ือง การวิเคราะห์
วรรณกรรมนิราศในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ของพจนีย์ 
เห็นพิทักษ์ (2515) งานวิจัยเรื่อง ลักษณะเด่นของกาพย์
ห่อโคลงและกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบ
ศร ของ นิตยา  ตันทโอภาส (2520) งานวิจัยเรื่อง การใช้
ภาพพจนใ์นวรรณคดรีอ้ยกรองสมยัอยธุยาตอนตน้ ของ นติ
ยา แก้วคัลณา (2539) งานวิจัยเรื่อง ตำาราประพันธศาสตร์
ไทย : แนวคดิและความสมัพนัธก์บัขนบวรรณศลิปไ์ทยของ 
ธเนศ   เวศร์ภาดา (2543) งานวจิยัเรือ่ง การศกึษาวเิคราะห์
โคลงพระราชพิธทีวาทศมาส พระนพินธส์มเดจ็พระเจา้บรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำาราบปรปักษ์ของ 
ปรชัญา ปานเกต ุ(2551) กลา่วถงึเนือ้ความในวรรณคดไีทย 
ได้แก่ เรื่อง โคลงทวาทศมาส กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก 
นิราศเดือน  โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส พระราชพิธีสิบ
สองเดอืน ทีก่ลา่วขา้งต้นวา่ มลีกัษณะเนือ้หาและการดำาเนนิ
เรื่องเป็นวัน เดือน ปี และ ฤดูกาล ซึ่งวรรณคดีดังกล่าวข้าง
ต้นนี้ ได้มีผู้ศึกษาไว้เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น ผู้วิจัยจึง
เรยีกช่ือวรรณคดขีองไทยทีม่ลีกัษณะเนือ้หาและการดำาเนนิ
เรื่องที่เป็นวัน เดือน ปี และ ฤดูกาล ว่าเป็นวรรณคดีที่เกี่ยว
กับฤดูกาล และยังไม่มีใครศึกษาในด้านการใช้ภาพพจน์
ว่าวรรณคดีที่เกี่ยวกับฤดูกาลทั้งของไทยมีการใช้ภาพพจน์
อย่างไรในแง่วรรณศิลป์ เพราะวรรณคดีแต่ละเรื่องย่อมมี
ความงดงาม

 ผูวิ้จยัจงึสนใจศกึษาการใชภ้าพพจนใ์นวรรณคดี
ที่เกี่ยวกับฤดูกาลทั้งของไทย หากได้มีการศึกษาอย่างลึก
ซึ้งแล้วย่อมจะทำาให้เกิดประโยชน์ ความรู้ ความเข้าใจทาง
ด้านวรรณศิลป์ คือ ด้านภาษาในการใช้ภาพพจน์  เพื่อเป็น
แนวทางนำาไปใช้ในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ความ
ภาคภูมิใจของไทย ภูมิปัญญา และเป็นประโยชน์ต่อการ
ศึกษาวรรณคดีไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาการใช้ภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณคดี
ที่เกี่ยวกับฤดูกาลของไทย

วิธีการศึกษา
 การศึกษาการใช้ภาพพจน์ในวรรณคดีที่เกี่ยว
กับฤดูกาลของไทยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
การสำารวจเอกสารและใช้วิธีการนำาเสนอในเชิงพรรณนา มี
ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น ขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู ขัน้ตอนการวเิคราะหข์อ้มลู และนำาเสนอผล

การวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์
 1.	ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ศึกษาเอกสารและแหล่งข้อมูล ผู้วิจัยศึกษา
เอกสารและข้อมูลจากวรรณคดีที่เกี่ยวกับฤดูกาลของไทย  
จำานวน 5  เรื่อง ได้แก่ 1) โคลงทวาทศมาส  (ไมป่รากฏ
นามผู้ประพันธ์) 2) กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก 
(เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ ไชยเชษฐสุริยวงศ์) 3) โคลงพระ
ราชพธิทีวาทศมาส (สมเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟา้มหา
มาลา กรมพระยาบำาราบปรปักษ์) 4)  นิราศเดือน (หมื่น
พรหมสมพัตรสร – นายมี) และ 5) พระราชพิธีสิบสอง
เดือน (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ภาพพจน์ซึ่งผู้วิจัยสังเคราะห์
จากแหล่งวิชาการและนักวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ 
ชำานาญ รอดเหตุภัย (2522), ปรีชา ช้างขวัญยืน (2525), 
วิภา กงกะนันท์ (2533), ดวงใจ  ไทยอุบุญ (2543), สาย
ทิพย์ นุกูลกิจ (2543), กุหลาบ มัลลิกะมาส (2548) และ 
อิงอร สุพันธุ์วณิช (2554) เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษา
การใช้ภาษาด้านวรรณศิลป์ประเภทภาพพจน์ในวรรณคดี
ที่เกี่ยวกับฤดูกาลของไทย จำานวน 17 ประเภท ได้แก่ 1) 
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อุปมา (Simile) 2) อุปลักษณ์ (Metaphor) 3) สัมพจนั
ย (Synecdoche) 4) นามนัย (Metonymy) 5) ปฏิทร
รศน์ (Paradox) 6) อติพจน์ (Hyperbole) 7) การอ้างถึง 
(Allusion) 8) บุคลาธิษฐาน (Personification) 9) คำาถาม
เชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Question) 10) สัญลักษณ์ 
(symbol) 11)สัทพจน์ (Onomatopeia) 12) สมมุติภาวะ 
(Apostrophe) 13) ปฏิพจน์ (Oxymoron) 14) อุปนิเสธ 
(Lilotes) 15) อุปมานิทัศน์ (Allegory) 16) แนวเทียบ 
(Analogy) และ 17) การแฝงนัย (Irony)
 การรวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยันำาข้อมลูจากวรรณคดี
ทีเ่กีย่วกับฤดกูาลของไทย โดยกำาหนดวธิกีารเลอืกขอ้มลูโดย
ใชก้ารวเิคราะหเ์นือ้หาทีม่เีนือ้ความ การดำาเนนิเรือ่งตามวนั 
เดอืน ป ีและ ฤดกูาล เปน็เกณฑแ์ละนำามาจดัหมวดหมูต่าม
ประเภทของภาพพจน์  
 2.	ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล
 ผู้วิจัยลำาดับขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล โดย

วิเคราะห์การใช้ภาพพจน์ที่ปรากฏในวรรณคดีที่เกี่ยวกับ
ฤดูกาลของไทย โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการหา
จำานวนครั้งที่ปรากฏจากการพิจารณาภาพพจน์ตามเกณฑ์ 
แล้วนำาไปหาค่าร้อยละ
 3.	ขัน้นำาเสนอผลการวจิยั ผูว้จิยันำาเสนอผลการ
วิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาการใช้ภาพพจนใ์นวรรณคดทีีเ่กีย่ว
กับฤดูกาลของไทย ปรากฏการใช้ภาพพจน์ทั้งหมด จำานวน 
17 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1.	 อุปมา	 (Simile)	 คือ การเปรียบเทียบของ
สองส่ิงทีต่า่งกนั นำามาเปรยีบเทยีบกนั คำาทีใ่ช้ในการเปรยีบ
เทียบ คือ คำาว่า เหมือน คล้าย ดุจ ดูราว กล ประหนึ่ง เพียง 
ดั่ง ราวกับ เฉก ฯลฯ เช่น

    พรรษาหนึ่งสองพรรษาไม่ผาสุก เข้าบ้านรุกเลยลาสิกขาบท
  เหมือนนำ้าอ้อยย้อยถูกจมูกมด  ใครจะอดได้เล่าพวกชาวเรา
        (นิราศเดือน)

 จากตวัอยา่งทีย่กมาขา้งตน้ มปีระเพณเีขา้พรรษา
ในเดือนแปด พระหนุ่มที่บวชใหม่ย่อมมีญาติโยมมาเยี่ยม
เยือน กวีใช้ภาพพจน์อุปมาเปรียบเทียบญาติโยมที่เป็น
พวกหญิงสาวกับนำ้าอ้อย (น.) หมายถึง นำ้าหวานที่ได้จาก
ต้นอ้อย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 631) โดยใช้คำาเชื่อม 
“เหมอืน” หมายความวา่ มลีกัษณะบางประการทีค่ลา้ยคลงึ
กนัระหวา่งญาตโิยมทีเ่ปน็หญิงสาวกบันำา้ออ้ย คอื ญาตโิยม
ที่เป็นหญิงสาวอยู่ในวัยแรกรุ่น มาเยี่ยมพระหนุ่มซ่ึงบวช
ได้ยังไม่นานนักถึงกุฏิ ทำาให้พระหนุ่มรู้สึกหวั่นไหว กวีจึง

เปรียบเทียบญาติโยมที่เป็นหญิงสาวว่าเหมือนกับนำ้าอ้อย 
และกวียังใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์ เปรียบพระหนุ่มว่าเป็น
มด เมื่อจมูกมดได้กลิ่นนำ้าอ้อยซึ่งเป็นของหวาน ย่อมอยาก
ลิ้มชิมรสหวาน
	 2.	อปุลักษณ์	(Metaphor) คือ การเปรยีบเทยีบ
ของสองสิ่งที่ไม่จำาเป็นต้องนำามาเปรียบเทียบกันว่าเป็นสิ่ง
เดียวกันหรือเท่ากันทุกประการ ใช้คำา“เป็น”“เท่า”“คือ” 
ในการเปรียบเทียบ เช่น

 “...ความคดิทีเ่ช่ือพระผูส้รา้งโลก เชือ่ผผีูด้คีอืเทวดา เชือ่ผไีพรค่อืปศีาจ	กเ็ขา้ครอบงำาความคิดคนทัง้ปวงในเวลา
นั้นตามแต่ใครจะถนัดทางใด...”
          (พระราชพิธีสิบสองเดือน หน้า 124)

 จากตัวอย่างท่ียกมาข้างต้น อยู่ในเดือนสี่ ซ่ึง
กล่าวถึงพระราชพิธีอาพาธพินาศ โดยกระทำาพิธีนี้เพราะ
สาเหตุที่เกิดโรคไข้ทรพิษหรืออหิวาตกโรคระบาด ในท่ีสุด
จึงเห็นว่าไม่มียาใดจะรักษาได้ ความคิดที่เชื่อพระผู้สร้าง

โลก เชื่อผีผู้ดีคือเทวดา เชื่อผีไพร่คือปีศาจจึงเกิดขึ้น กวี
ใช้ภาพพจน์อุปลักษณ์เปรียบ ผี (น.) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์
เช่ือว่าเป็นสภาพลึกลับ มองไม่เห็นตัว แต่อาจจะปรากฏ
เหมือนมีตัวตนได้ อาจให้คุณหรือให้โทษได้ มีทั้งดีและ
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ร้าย เช่น ผีปู่ย่าตายาย ผีเรือน ผีห่า, เรียกคนที่ตายไปแล้ว; 
(โบ)เทวดา; (ปาก) โดยปริยายหมายความว่า เลว เช่น คน
ผี ; เรียกบุคคลที่หมกมุ่นในการพนันว่า ผีการพนันเข้าสิง.
(ราชบัณฑิตยสถาน,2556 : 781) ผู้ดี (น.) หมายถึง คนที่
เกิดในตระกูลดี, คนที่มีมารยาทดีงาม.(ราชบัณฑิตยสถาน,
2556 : 784) คือ เทวดา (น.) หมายถึง ชาวสวรรค์มีกาย
ทิพย์ ตาทิพย์ หูทิพย์ และกินอาหารทิพย์ เป็นโอปปาติกะ. 
(ราชบัณฑิตยสถาน,2556 : 582)  และ ผีไพร่ (น.) หมาย
ถงึ พลเมอืง, ประชาชน, ราษฎรสามญั. (ราชบณัฑติยสถาน,
2556 : 854) คือ ปีศาจ หรือ ปิศาจ (น.) หมายถึง ผี, ลักษณ

นามว่า ตน, ปีศาจ ก็ว่า. (ราชบัณฑิตยสถาน,2556 : 699) 
โดยมคีำาแสดงการเปรยีบวา่ “คือ” กวเีปรยีบผีผู้ดคืีอเทวดา 
เนื่องจาก เทวดาเป็นผู้ยิ่งใหญ่อยู่บนสวรรค์ ประกอบแต่
กรรมดี เป็นแบบอย่างให้คนประพฤติตนในทางที่ดี ส่วน 
ปศีาจ เปน็เหมอืนผชัีว่รา้ย เลวทราม ประพฤตตินไมด่ ียอ่ม
เป็นที่น่ารังเกียจ
 3.	 สัมพจนัย	 (Synecdoche) คือ การใช้คำา
หรือวลี ซึ่งมีลักษณะเด่นมาแสดงแทนสิ่งนั้นทั้งหมดหรือ
การกล่าวถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของส่วนทั้งหมดเพียงบางส่วน
แต่ให้มีความหมายคลุมหมดทุกส่วน เช่น

    ๏ ประชุมชนพรักพร้อม  มากหลาย
   ถ้วนทั่วทุกหญิงชาย   แซ่ซ้อง
   เที่ยวดูแต่ตามสบาย   เริงรื่น
   ยอพระเกียรติเกริกก้อง   นบนิ้วถวายพร
        (โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส บทที่ 356 หน้า79) 

 จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น อยู่ในเดือนสิบ
สอง การพระราชกุศลฉลองไตรปี ซ่ึงพิธีน้ีเริ่มมีขึ้นในสมัย
รัตนโกสินทร์ ไม่นับว่าเป็นพระราชพิธี เป็นการพระราช
กุศลประจำาปีต่อเนื่องในพระราชพิธีจองเปรียงและลอย
พระประทีป โดยมีวัตถุประสงค์ให้พระสงฆ์ซึ่งได้รับยศเป็น
พระราชาคณะฐานกุรมเปรยีญพธิธีรรมบางองค ์หรอืคลิาน
ภัตร  พระทรงรู้จัก พระช่าง สามเณรเปรียญและพระบรม
วงศานุวงศ์ที่ทรงผนวชเป็นพระภิกษุและสามเณรเกินกว่า
หนึ่งพรรษาขึ้นไป จะได้รับพระราชทานไตรจีวรสำารับหนึ่ง

ในเวลาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วเสดจ็พระราชดำาเนนิ
พระราชทานกฐินทุกปี ซึ่งประชาชนท่ัวไปมีโอกาสได้เข้า
เฝ้าฯ ชื่นชมพระบารมีกันถ้วนหน้า กวีใช้ภาพพจน์สัมพจนัย 
โดยใชค้ำาวา่  “นบนิว้”ซึง่นิว้เป็นส่วนหนึง่ของอวยัวะคือ มอื 
หมายถึง การนบไหว้ การนอบไหว้ของคนทั้งหมด
 4.	นามนยั	(Metonymy) คอื การใชค้ำาหรอืวลี
ซึง่บง่ลกัษณะหรือคุณสมบัติของสิง่ใดสิง่หนึง่หรอืมลีกัษณะ
เด่น มาแสดงความหมายแทนสิ่งนั้นทั้งหมด หรือการกล่าว
ถึงสิ่งหนึ่งให้มีความหมายเป็นอย่างอื่น เช่น

 “...ความมุง่หมายของการพธิตีรยีมัพวายทีท่ำานี ้วา่พระอศิวรเปน็เจา้เสดจ็ลงมาเยีย่มโลกปลีะคร้ัง ครัง้หนึง่กำาหนด 
10 วัน วันเดือนอ้ายขึ้น 7 คำ่าเป็นวันเสด็จลง แรมคำ่า 1 เป็นวันเสด็จกลับ ต่อนั้นในวันคำ่า 1 พระนารายณ์เสด็จลง แรม 5 
คำ่า เสด็จกลับ การที่เลื่อนมาเดือนยี่เกินกำาหนดซึ่งเสด็จลงมา แต่ก่อนก็จะไม่เป็นการยากอันใด ด้วยพราหมณ์ย่อมถือตัวว่า
เป็นผู้ถือประแจสวรรค์คล้ายกันกับโป๊บ เมื่อไม่อ่านเวทเปิดประตูถวายก็เสด็จไม่ได้อยู่เอง...”
(พระราชพิธีสิบสองเดือน หน้า 66)

 จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น เป็นเดือนยี่ ในพิธี
ตรียัมปวาย กวีใช้ภาพพจน์นามนัย ได้แก่ คำาว่า “โป๊บ”
ซึ่งหมายถึง พระสันตะปาปา (น.) หมายถึง ผู้ เป็น
ประมุขคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก, โป๊บ ก็เรียก 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1206)

 5.	ปฏทิรรศน	์(Paradox) คอื ขอ้ความทีม่คีวาม
หมายขัดกัน ไม่ว่าผู้ใช้จะจงใจหรือไม่ก็ตาม เป็นข้อความ
ที่กล่าวถึงสิ่งที่แปลกแต่จริง หรือไม่น่าเป็นไปได้แต่เป็นไป
แล้ว เช่น
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     วันศุกร์รสสมพาส     เจ้าสุดสวาทอาจเสมอใจ
                 	 วันศุกร์จะสุขไฉน      ด้วยไกลข้างร้างแรมสมรฯ
     วันศุกร์สมพาสน้อง     นอนใน
                  สุดสวาทขาดกลางใจ     แอบอ้าง
                  วันศุกร์จะสุขไฉน	 	 	 			ทนเทวษ
																	 	 ด้วยมีใจเริศร้าง	 	 	 			ห่างน้องแรมศรีฯ
           (กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก โคลงที่ 52 หน้า 260 )

 จากตวัอยา่งทีย่กมาขา้งตน้ เปน็วนัศกุร ์กวกีลา่ว
ถึงวันศุกร์ โดยใช้ภาพพจน์ปฏิทรรศน์  ให้ความรู้สึกท่ีขัด
แย้งกัน คือ กวีกล่าวถึงวันศุกร์ซึ่งพ้องเสียงกับคำาว่า “สุข” 
ใจของกวีควรจะมีความสุขแต่กวีกลับรู้สึกว่ามีความทุกข์

เพราะต้องจากนางอันเป็นที่รักไปไกล ข้อความนี้จึงขัดแย้ง
กันอย่างชัดเจน เป็นภาพพจน์ปฏิทรรศน์ 
 6.	อตพิจน	์(Hyperbole) คอื การพดูเกนิความ
จริงเพื่อเน้นความรู้สึกมิใช่เพื่อหลอกลวง เช่น

     ๏ แสนพฤกษ์เหลืองหล่นล้วน    แลงใบ
    บงสุมาลย์แมนมวล      แมกไม้
    พฤกษาศิขรไซร      โซรมชีพ
    โอ้หาสดาลกลไหม้      ช่วยเรียมฯ
           (โคลงทวาทศมาส บทที่ 39 หน้า 690)

 จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น อยู่ในเดือนห้า กวี
ใช้ภาพพจน์อติพจน์ เป็นการกล่าวเกินจริง โดยใช้คำาว่า 
“แสน” (ว.) หมายถึง สิบหมื่น ; มากยิ่ง,เหลือเกิน เช่น แสน
ลำาบาก. (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1271) คู่กันกับคำาว่า 
“พฤกษ์”ซึ่งหมายถึง ต้นไม้นับแสนต้นใบร่วงหล่น ซึ่งไม่น่า
จะเป็นไปได้

 7. การอ้างถึง (Allusion) คือ การใช้ข้อความ
ที่ดัดแปลงมาจากข้อความอันเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว หรือ 
การนำาบคุคล หรือเหตกุารณ ์หรอืขอ้ความตอนใดตอนหนึง่
ในนิทาน วรรณกรรม วรรณคดีอื่นๆ มากล่าวถึงในงานของ
ตน เช่น

     ต้นไม้ทองเสาธงหงส์ขี้ผึ้ง    คู่ละสลึงเขาขายพวกชายหญิง
    อุณรุทยุดกินนรชะอ้อนพริ้ง     มีทุกสิ่งซื้อมาบูชาพระ
           (นิราศเดือน)

 จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น อยู่ในเดือนแปด กวี
ใช้ภาพพจน์การอ้างถึง โดยการนำาบุคคล หรือเหตุการณ์ 
หรือข้อความตอนใดตอนหนึ่งในนิทาน วรรณกรรม วรรณ
คดีอื่นๆ มากล่าวถึง จากบริบทน้ี กวีกล่าวถึงสิ่งของที่
พุทธศาสนิกชนซื้อมาบูชาพระ เช่น รูปตุ๊กตาหุ่นขี้ผึ้งอุณ
รุทยุดกินนร ในวรรณคดีเรื่องอุณรุท กินนร (น.) หมาย
ถึง อมนุษย์ในนิยาย มี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นครึ่งคนครึ่ง
นก ท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก อีกชนิดหนึ่งมีรูป

ร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมาไหน ก็ใส่ปีกใส่หางบินไป. 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 130) กินนร	(กิน-นอน) ใช้เรียก 
ผูท้ีเ่ปน็เพศชาย ถา้เพศหญงิ จะเรยีก กินนร ี(กนิ-นะ-ร)ี ในที่
นีก้วใีชค้ำาวา่ “กนินร” เพือ่ใหเ้กดิสมัผสัในกบัคำาวา่ “ชะออ้น”
 8.	บุคลาธิษฐาน	(Personification) คือ การ
ใช้ภาษาในลักษณะที่ทำาให้ดูเหมือนว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่
ไม่ใช่คนเป็นคน โดยให้สรรพส่ิงเหล่านั้นแสดงอากัปกิริยา
ต่างๆ ราวกับเป็นคนบ้าง เช่น  พูดได้ ร้องได้ เช่น
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                     วันจันทรพ์ันกันอยู่  เจ้าโฉมตรูคู่เคียงหมอน
    ยามจันทร์เกลือกจันทร  พาซ่อนไว้ให้เรียมศัลย์ฯ
    จันทรกรพาดน้อง   แนบนอน
    เคยคู่เคียงเรียงหมอน  แนบข้าง
    ยามจันทร์เกลือกจันทร  โลมล่อ
    พาซ่อนไว้ให้ร้าง   เริศน้องนานวันฯ 
        (กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก โคลงที่ 48 หน้า 259)

 จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น เป็นวันจันทร์ กวีใช้
ภาพพจน์บุคลาธิษฐาน โดยให้ “วัน” และ “เทพเจ้า” ใน
แต่ละวัน ทำากริยิาเหมอืนมนษุย ์คือ ซอ่นนางอนัเปน็ทีร่กัไว ้
หรือพานางไป  โดยกวีกล่าวถึงวันจันทร์และ ให้พระจันทร์
ทำากิริยาซ่อนนางอันเป็นท่ีรักไว้ ทำาให้กวีครำ่าครวญด้วย

ความโศกเศร้า      
 9. คำาถามเชิงวาทศิลป์ (Rhetorical Question) 
เป็นศิลปะของการใช้คำาถาม คือ เป็นคำาถามท่ีมิได้หวังคำา
ตอบ กวจีะใช้คำาถามเชงิวาทศิลป ์เพือ่เรา้อารมณผ์ูอ่้าน และ
ให้ผู้อ่านคิดตาม เช่น

     คิดถึงนุชสุดรักให้หนักอก นำ้าตาตกพร่างพรายทั้งซ้ายขวา
    สักเมื่อไรจะได้แนบแอบอุรา  ละห้อยหาโศกศัลย์รำาพันคราง
        (นิราศเดือน)

 จากตวัอยา่งทีย่กมาขา้งตน้ อยูใ่นเดอืนเจด็ กวใีช้
ภาพพจน์คำาถามเชิงวาทศิลป์ คือ คำาถามที่มิได้หวังคำาตอบ 
กวีใช้คำาถามที่กระตุ้นให้ผู้อ่านคิดต่อ โดยใช้คำาว่า “เมื่อไร” 
ซึง่เปน็คำาทีใ่ชถ้ามเกีย่วกบัเวลา จะเปน็อดตีหรอือนาคตกไ็ด ้
เช่น เมื่อไรเขาจะมา. (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 921) กวี
รำาพงึรำาพนัถงึนางอนัเปน็ทีร่กัดว้ยความโศกเศรา้ ใชค้ำาถาม

ทำานองว่า อกีนานสกัเพียงใดกวจีงึจะสมหวงัในรกั แสดงให้
เห็นถึงอารมณ์ของกวีที่มีความรู้สึกไม่มั่นคงแน่นอน และ
เกิดความรู้สึกหวั่นไหว 
 10. สัญลกัษณ ์(symbol) คือ การใชค้ำาทีใ่ชแ้ทน
สรรพสิ่งต่าง ๆทั้งรูปธรรมและนามธรรม อันมีความหมาย
นอกเหนือจากความหมายตามตัวอักษร เช่น

 “...ความคิดคนทั้งสองพวกนี้ก็เป็นความคิดอันเดียวกันนั้น ใครจะหัวเราะเยาะใครก็ไม่ได้ ข้างฝ่ายแขกฝ่ายฝรั่ง
ก็คิดอ่านแก้ไขตามทางท่ีตัวคิดเห็น คือ อ้อนวอนขอร้องออดแอดไปแก่พระผู้เป็นเจ้า จนถึงเขียนยันต์เขียนไม้กางเขนปิด
ประตูสัพพีพระเยซู ให้ถูกพระทัยพระเป็นเจ้า...” 
          (พระราชพิธีสิบสองเดือน หน้า 124)

 จากตัวอย่างท่ียกมาข้างต้น กวีใช้ภาพพจน์
สัญลักษณ์ คำาว่า “ไม้กางเขน” (น.) หมายถึง วัตถุเป็นรูป
เหมือนคนยืนกางแขน ทำาด้วยไม้หรือโลหะเป็นต้น เป็น
เครือ่งหมายครสิตศ์าสนา. (ราชบณัฑติยสถาน,2556 : 732) 

เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์
 11.	สทัพจน	์(Onomatopoeia)	เปน็ภาพพจน์
เปรียบเทียบ ด้วยวิธีการใช้คำาเลียนเสียง ธรรมชาติ หรือบ่ง
ให้เห็นสี แสง ท่าทางจากเสียงของคำา เช่น 

    ยำ่าเที่ยงเข้าหึ่งหึ่ง   เคยเคล้าคลึงรึงกายา
   เสน่ห์สนิทนิทรามา   บัดนี้พี่บเห็นเลยฯ
    ยำ่าเที่ยงหึ่งหึ่งก้อง   นาฬิกา
   เคยเกลือกคลึงกายา   ไขว่ข้าง
   สมสนิทนิทราสา   ทรภาพ
   ไกลพี่เปลี่ยวอ้างว้าง   คลาศเคล้า ฤๅเห็นฯ
        (กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก โคลงที่ 28 หน้า 252)
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 จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้น เป็นเวลาเท่ียง กวี
ใช้ภาพพจน์สัทพจน์ คือ การใช้คำาเลียนเสียงธรรมชาติ 
โดยเลียนเสียงดังของฆ้อง เสียงดัง “หึ่งหึ่ง” คำาว่า ห่ึง, 
หึ่ง ๆ (ว.) หมายถึง เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงฆ้อง เสียงผึ้ง
หรือแมลงภู่เป็นต้นบิน เช่น เสียงฆ้องดังหึ่ง เสียงผึ้งบินหึ่ง. 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 1339)  
 12.	สมมุติภาวะ	(Apostrophe) เปน็ภาพพจน์
ซึง่เปน็การกำาหนดให้กวหีรอืตวัละครกลา่วกบัสิง่ของ สถาน
ที่ นามธรรม ข้อคิดเห็นหรือบุคคลที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นหรือไม่มี
ชีวิตแล้ว เสมือนให้สิ่งเหล่านั้นมีตัวตน เช่น

     โอ้โอ๋อกอาตมานี้อาภัพ ทั้งไร้ทรัพย์สารพัดน่าบัดสี 
    ดูเพื่อนบ้านเขาทั้งหลายสบายดี เขาคิดมีลูกเมียเสียทุกคน    
        (นิราศเดือน)

 จากตวัอยา่งทีย่กมาขา้งต้น เปน็เดอืนหก ปรากฏ
ภาพพจน์สมมุติภาวะ ในข้อความท่ีว่า “โอ้โอ๋อก”อาตมา 
เป็นบุรุษท่ี 1 คือตัวเราน้ันอาภัพไม่มีวาสนา กำาหนดตัว
ละคร”อาตมา”หมายถึง ตัวเรา ในที่นี้หมายถึงผู้พูดคือตัว

เรานั้นอาภัพไม่มีวาสนา จึงได้แต่ตัดพ้อต่อตัวเองโดยให้อก
เป็นผู้รับฟัง ซึ่งเป็นการสมมติภาวะนั้นขึ้นมา 
 13.	ปฏิพจน์	 (Oxymoron)	 เป็นภาพพจน์ซึ่ง
นำาเอาคำาทีต่รงขา้มกนัหรอืขดัแยง้กนัมารวมไวด้ว้ยกนั เชน่

     นึกคะนึงถึงนางกลางพรรษา แต่คอยหาเช้าเย็นไม่เห็นเขา
    เที่ยวฟังเทศน์มิได้ขาดดูลาดเลา เห็นแต่เขาคนอื่นไม่ชื่นตา
        (นิราศเดือน)

 จากตัวอย่างท่ียกมาข้างต้น เป็นประเพณีเข้า
พรรษาในเดือนแปด กวีใช้ภาพพจน์ปฏิพจน์ โดยนำาเอาคำา
ที่ตรงข้ามกันหรือขัดแย้งกันมารวมไว้ด้วยกัน กวีใช้คำาว่า 
“เช้า” คู่กับคำาว่า “เย็น”

 14.	 อุปนิเสธ	 (Lilotes) เป็นภาพพจน์ที่เป็น
ข้อความกล่าวน้อยกว่าความเป็นจริงในรูปปฏิเสธเชิงบอก
เล่า และมีเจตนาประชดประชันแฝงอยู่ด้วย เช่น

     เดือนเก้าเข้าคำ่าหนึ่ง  พี่รำาพึงถึงเทวี
                หลับนอนบห่อนมี   สิ่งซึ่งสุขทุกข์คอยนางฯ
    สาวนดลมาศร้อน   รนหา
                เรียมรำาพึงชายา   แหบไห้
                หลับนอนห่อนสบายอา  รมณ์รอด
                สุขบ่มีแต่ได้   โศกสร้อยคอยศรีฯ
        (กาพย์ห่อโคลงนิราศธารโศก โคลงที่ 59 หน้า 262 )

 จากตัวอย่างท่ียกมาข้างต้น เป็นเดือนเก้า ช่วง
เวลาหนึ่งคำ่า กวีใช้ภาพพจน์อุปนิเสธเพื่อกล่าวให้น้อยกว่า
ความเปน็จริง ในคำาวา่ “สขุบม่”ี ซ่ึงกวหีมายถงึ มคีวามทกุข์
 15.	อุปมานิทัศน์	 (Allegory) เป็นเรื่องที่แต่ง

เป็นร้อยแก้ว (prose) หรือร้อยกรองก็ได้ มีความเป็นสอง
นัย ความหมายแรกเป็นความหมายพื้นผิว ความหมายที่
สองเปน็ความหมายลึกเพือ่ประกอบใหผู้้อา่นหรอืผู้ฟงัเขา้ใจ
ได้ชัดเจน เช่น

 “ข้อซึ่งนับว่าเป็นการเนื่องในพระพุทธศาสนานั้น คือได้มาจากทีฆาวุชาดก ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสยกเรื่องมาเป็น
ตัวอย่างเพื่อจะระงับความแตกร้าวกันในหมู่พระสงฆ์ มีเนื้อความตามนิทานชาดกนั้นว่า...”
          (พระราชพิธีสิบสองเดือน หน้า 235)



142 ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2560รมยสาร

 จากตวัอยา่งทีย่กมาข้างตน้  เปน็ภาพพจนอ์ปุมา
นิทัศน์ เนื่องจากมีการพูดถึงบุคคล ตัวละคร สิ่งของสำาคัญ 
หรอืเหตกุารณจ์ากตำานาน พงศาวดาร เรือ่งราวประวตั ิและ
นิทานต่างๆ ในที่นี้ กวีกล่าวถึงเรื่องทีฆาวุชาดก

 16.	แนวเทยีบ	(Analogy)	เปน็การเปรยีบเทยีบ
เรือ่งราว เหตกุารณ ์หรอืความคดิสองอย่างซึง่เหมอืนกนัใน
บางแง ่โดยยกข้อความท่ีเช่ือวา่เขา้ใจงา่ยเปรยีบเทยีบกบัสิง่
ที่ผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการจะอธิบาย

 “...มขีอ้ใจความซึง่วา่ดว้ยแรกทีจ่ะกำาหนดปนีี ้โบราณคดิเหน็วา่ ฤดหูนาวเปน็เวลาพน้จากมดืฝนสว่างขึน้เปรยีบ
เหมอืนเวลาเชา้ คนโบราณจงึได้คดินบัเอาฤดหูนาวเป็นต้นป ีฤดรูอ้นเปน็เวลาสวา่งรอ้นเหมอืนกลางวนั จงึไดค้ดิวา่เปน็กลาง
ปี ฤดูฝนเป็นเวลามืดคลุ้มโดยมาก และฝนพรำาเที่ยวไปไหนไม่ใคร่ได้ จึงได้คิดเห็นว่าเป็นเหมือนกลางคืน คนทั้งปวงเป็นอัน
มากถอืวา่เวลาเชา้เปน็ตน้วนั กลางคนืเปน็ปลายวนัฉนัใด คนโบราณกค็ดิเหน็วา่ฤดเูหมนัตค์อืฤดหูนาวเปน็ตน้ป ีฤดคูมิหคอื
ฤดูร้อนเป็นกลางปี ฤดูวัสสานะคือฤดูฝนเป็นปลายปี...”
         (พระราชพิธีสิบสองเดือน หน้า 250-251)

 ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนี้ อยู่ในเดือนห้า กวีใช้
แนวเทยีบเพ่ือเชือ่มโยงแนวคดิหนึง่ไปยงัอกีแนวคิดหนึง่ นัน่
คือ แนวคิดเกี่ยวกับการนับฤดู โดยการใช้สภาพภูมิอากาศ
เป็นตัวตัดแบ่งฤดูว่าฤดูใดจะเป็นต้นปี กลางปี ปลายปี 

 17. การแฝงนัย (Irony) เป็นภาพพจน์ซึ่งความคิด
ท่ีเจตนาจะส่ือสารน้ันแตกต่างหรือตรงกันข้ามกับความหมาย
ตามตัวอักษรของคำาท่ีใช้ ในความหมายกว้าง การแฝงนัย
เป็นการขดักนัระหวา่งความเป็นจริงกับส่ิงท่ีปรากฏให้เห็น เช่น

            ๏ พิณพาทย์กลองแขกขึ้น  ระดมกัน
   แตรเป่าปี่สองคัน   ล่อแจ้ว
   พระสงฆ์สวดชยัน   โตก่อน
   กว่าจะยกโคมแล้ว	 	 	 แสบท้องเสียงเครือ
                                       (โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส บทที่ 406 หน้า 88)

 จากตัวอย่างท่ียกมาข้างต้น เป็นเดือนสิบสอง 
พระราชพิธีจองเปรียง หรือที่เรียกกันว่า “ตามโคม”เป็น
พธิพีราหมณม์ขีึน้เพือ่บชูาพระอศิวร พระนารายณแ์ละพระ
พรหม โดยการยกโคมขึน้สูเ่สา กำาหนดวนัยกโคม กำาหนดวนั
ยกโคมไว้ว่า ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน จะยก
โคมในวนัขึน้ 1 คำา่เดอืน 12 จนถงึวนัแรม 2 คำา่ จงึลดโคมลง 
ถา้ปใีดไมม่อีธกิมาสจะยกโคมข้ึนในวันแรม 14 คำา่ เดอืน 12 
ถึงวันขึ้น 1 คำ่า เดือนอ้ายจึงลดโคม ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเพิ่มพิธีทางพุทธศาสนา โดย
โปรดเกล้าฯ ให้สวดมนต์เย็นฉันเช้า ก่อนเวลายกเสาโคม 
พระองคท์รงศลีแผ่พระราชกุศลแกเ่ทพยดาทัง้ปวงแลว้พระ
สงฆ์จึงเจริญพระพุทธมนต์ เวลาเช้าได้พระฤกษ์ ทรงรดนำ้า
สังข์และเจิมเสาโคมชัย พอยกเสาขึ้น พระสงฆ์สวดชยันโต 
เมื่อพระสงฆ์ฉันแล้วถวายไทยทานขวดนำ้ามัน ไส้ตะเกียง
และโคม (สารานกุรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เลม่ 3,2542: 
1354) กวีใช้ภาพพจน์การแฝงนัย ในข้อความที่ว่า “กว่าจะ

ยกโคมแลว้ แสบทอ้งเสยีงเครอื” แสดงใหเ้หน็วา่การยกโคม
นั้นมีขั้นตอนระยะเวลานานจนเลยเวลารับประทานอาหาร
จนกวีรู้สึกแสบท้องด้วยความรู้สึกหิว

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
 การศึกษาการใช้ภาพพจน์ในวรรณคดีที่เกี่ยว
กับฤดูกาลของไทยพบว่า มีการใช้ภาพพจน์ จำานวน 17 
ประเภท ได้แก่  อุปมา (Simile) จำานวน 106 ครั้ง  คิดเป็น
รอ้ยละ 15.14  (Metaphor) อตพิจน(์Hyperbole) จำานวน 
85 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 12.14  นามนัย (Metonymy) 
จำานวน 85 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 12.14 อุปลักษณ์ (Meta-
phor) จำานวน 80 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.43 การอ้างถึง 
(Allusion) จำานวน 62 ครัง้ คดิเปน็รอ้ยละ 8.86 คำาถามเชงิ
วาทศิลป์ (Rhetorical Question) จำานวน 61 ครั้ง คิดเป็น
รอ้ยละ 8.17 ปฏพิจน ์(Oxymoron) จำานวน 55 ครัง้ คดิเปน็
ร้อยละ 7.86 บุคลาธิษฐาน (Personification) จำานวน 28 
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ครัง้ คดิเปน็ร้อยละ 4.00 อปุนเิสธ (Lilotes) จำานวน 23 ครัง้ 
คิดเป็นร้อยละ 3.29 สัญลักษณ์ (Symbol) จำานวน 21 ครั้ง 
คิดเป็นร้อยละ 3.00 สัมพจนัย (Synecdoche) จำานวน 21 
ครัง้ คดิเปน็รอ้ยละ 3.00 ปฏิทรรศน ์(Paradox) จำานวน 21 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.00 อุปมานิทัศน์ (Allegory) จำานวน 
20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.86 สัทพจน์ (Onomatopoeia) 
จำานวน 19 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.71 แนวเทียบ (Analogy)
จำานวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.86 การแฝงนัย (Irony) 
จำานวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.57
 จากผลการวิจัยพบว่า ในวรรณคดีท่ีเก่ียวกับ
ฤดูกาลของไทยมีการใช้ภาพพจน์อุปมามากท่ีสุด ปรากฏ
จำานวน 106 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.14 เหตุท่ีเป็นเช่นนี้
เนื่องจากภาพพจน์อุปมาเป็นภาพพจน์ท่ีใช้ในการเปรียบ
เทียบทำาให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่ง
ขึ้น รองลงมาเป็นภาพพจน์ อติพจน์ และภาพพจน์นามนัย 

ปรากฏจำานวน 85 ครัง้เทา่กัน คดิเปน็รอ้ยละ 12.14 สำาหรบั
ภาพพจนอ์ตพิจนน์ัน้ ดว้ยลกัษณะของแนวเรือ่งและมคีวาม
ผกูพนักบัเหตกุารณท์ีอ่ศัจรรยเ์กนิจรงิเปน็จำานวนมาก การ
เปรียบเทียบอย่างเหนือจินตนาการ จึงเกิดเป็นภาพพจน์
อติพจน์ ส่วนความสัมพันธ์ของการเชื่อมโยงตัวละครตัว
เดียวกัน แต่เรียกชื่อด้วยชื่อนามอื่นๆ หรือลักษณะชื่อเด่น
จากคณุลกัษณะทีต่วัละครมอียา่งมากมายจงึกลายเป็นนามนยั

ข้อเสนอแนะ
 จากการศกึษาการใชภ้าษาในวรรณคดทีีเ่กีย่วกบั
ฤดูกาลของไทยและอินเดียโบราณ ผู้วิจัยพบว่า มีข้อเสนอ
แนะบางประการทีค่วรศกึษาเพิม่เติม คอื ควรศกึษาเปรยีบ
เทยีบการใชภ้าษาในวรรณคดทีีเ่กีย่วกบัฤดกูาลของไทยและ
ของเขมร
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Abstract
 This article aimed to investigate the essence of narrative in Isan country songs released from 
1998 to 2010 in terms of characteristics and complex intentions of the songs. Top 332 hit Isan country 
songs were collected. The results revealed that there are 4 characteristics of narrative characteristics: 1) 
the essence of physical narrative, 2) the essence of narrative as cultural war, 3) the essence of narrative 
as a symbol of certain reality presented through emotions and thoughts, and 4) the essence of spiritual 
narrative. In addition, the research discovered 5 goals of the songs. First of all, the function of the com-
poser referring to the art of presenting musical composition and the power of creating “imagination” is 
the work of mind, the heart of meaning construction. The second function is music composition. In this 
function, Isan country songs are the ground of Isan morality. It is considered a thing that nourishes their 
spirit. Third, the function of singers refers to the role and status of the characters or singers as employ-
ees of a company whose work is subject to rules and capitalism. Fourth, the function of the audience 
is for relaxation. Finally, the function of music industry capitalists is a purposive action. The outcomes 
and future trends or the consequences of Isan song composition as local wisdom and heritage helps 
re-create the value with the condition of time and value of songs as the key factors. The innovation 
that truly brings fame and value to Isan country artists is Isan dialect being presented in mass media. 
Its value promotes song composers as the “intellects” or the songs as the “wisdom heritages”. There 
are inseparably doing their roles. To be precise, they represent the value of
Isan wisdoms reflecting local culture, patronage, and maintenance of Isan culture in a new society.

	Keywords: essence, narrative, Isan country songs
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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสารัตถะ
เรื่องเล่าในเพลงลูกทุ่งอีสาน ระหว่างปี พ.ศ. 2514-2553 
ในด้านลักษณะและจุดหมายเชิงซ้อนของบทเพลง โดย
รวบรวมจากบทเพลงลูกทุ่งอีสานยอดนิยม จำานวน 322 
เพลง ผลการวิจัยพบว่า สารัตถะของเรื่องเล่า มี 4 ลักษณะ 
ไดแ้ก ่1) สารตัถะของเรือ่งเลา่ทางกายภาพ 2) สารตัถะของ
เรือ่งเลา่เปน็แนวรบทางวัฒนธรรม 3) สารตัถะของเรือ่งเลา่
เป็นสัญลักษณะแสดงความจริงบางอย่างผ่านการเชื่อมโยง
อารมณ์และความคิด และ 4) สารัตถะของสิ่งท่ีเน้นเรื่อง
จิตใจ จุดหมายเชิงซ้อนของบทเพลงพบว่า 1) จุดหมายของ
คนเขยีน เปน็การนำาเสนอศลิปะการประพนัธเ์พลง พลงั การ
สรา้งสรรค ์“จนิตนาการ” ของนกัคตีกว ีเปน็งานสมอง เปน็
หัวใจแห่งการสร้างนัยทางความหมาย 2) จุดมุ่งหมายใน
การแตง่เพลง คอื เพลงลกูทุง่อสีานได้วางรากฐานจรยิธรรม
อีสาน ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยปลอบประโลมชีวิตจิตวิญญาณ 
3) จุดหมายของคนร้อง คือ บทบาทและสถานภาพของตัว
ละครหรือคนร้องในบทบาทของลูกจ้างบริษัท มีกรอบการ
ทำางาน ถูกครอบงำาด้วยระบบทุนนิยม 4) จุดหมายของ
คนฟัง คือ ต้องการผ่อนคลายความเครียดจากการทำางาน 
และ 5) จุดหมายของนายทุน คือ กระบวนการทำางานของ
นายทุน ค่ายเพลง เป็นการทำาแบบมีจุดหมาย  ผลและ
แนวโน้มในอนาคตหรือผลจากการประกอบสร้างเพลงลูก
ทุ่งอีสานในความหมายของภูมิปัญญาและมรดกภูมิปัญญา 
เพิม่คณุค่าวฒันธรรมใหม ่โดยมเีงือ่นไขของเวลาและคณุคา่
ของบทเพลงเปน็ปจัจัยสำาคญั นวตักรรมทีส่รา้งช่ือเสยีงและ
เพิ่มคุณค่าให้กับศิลปินลูกทุ่งอีสานขนานแท้คือ คุณค่าของ
ภาษาไทยถิน่อสีานในพืน้ทีส่ือ่มวลชน เปน็คณุคา่ของภาษา
ไทยถิ่นอีสานที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้คีตกวีเพลงในฐานะ 
“มรดกภูมิปัญญา” ต่างแสดงบทบาทที่สอดคล้องกันอย่าง
แนบแนน่ แสดงความหมายสำาคญัคอื คณุคา่ของภูมปิญัญา
อีสานที่มีรากเหง้าจากวัฒนธรรมท้องถิ่น  การเกื้อกูลธำารง
รักษาวัฒนธรรมอีสานในสังคมใหม่

คำาสำาคัญ	:	 สารัตถะ  เรื่องเล่า  เพลงลูกทุ่งอีสาน

Introduction
 The essence of narrative in Thai country 
songs, Kham Mueang country songs, Pak Tai (south-
ern Thailand) country songs, and Isan (northeastern 
Thailand) country songs is similar. It features the 
way of life of local people in their region, which 
expresses social implication rather than symbolic 
meanings. Although economic development, pol-
itics, new technology, and media advancements 
have brought changes along the strong current of 
globalization, the essence of narrative in music can 
still revive the creative power for life. The status of 
narrative is closely related to the studies of geo-
politics and linguistics. Tailanga (2016: 28) stated 
that, since the ancient times, the style of narrative 
has always been bound to the period, and each of 
which has innovation. In the first period, narratives 
are told as oral or written literature. Narration 
during this first period usually involves describing 
events. The second period, from the 18th – 19th 
century, is realism, which is a product of changes. 
Stories are based on reality. The modern period 
brings an interesting innovation, which is the in-
volvement into the emotions of characters. The 
post-modern period introduces a new narration 
method which is to go back to the old period 
that links fantasy, fairytale, and mythology to not 
deny the invisible or old tales other than human 
acts. This is called magic realism. Another narration 
style is called metafiction. Metafiction features the 
story itself as a narrative. The first and the second 
stories usually contradict or pose the question 
to audience which is right or wrong and which is 
reality or illusion. Na Thalang (2015: 24) proposed 
that mechanism of local narrative in the changing 
world has changed from domestic entertainment 
aimed for strengthening or completing a culture 
to a commercial role. In short, the new goal of 
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narrative is to promote marketing, creating the 
essence of Isan country songs highlighting the 
portrayal process of Isan local characteristics in 
the Thai creative economic context. The author 
of this article employed the shared characteristics 
between “Isan traditionality” and “modernity” 
(internationality) to steer the trajectory of Isan 
country songs as a product that needs both science 
(knowledge) and art (aesthetics) and analyze from 
the emphasized essence of narrative in the songs.
The author adopted the concept of cultural studies 
to analyze the text of Isan country song and expe-
rience of language as a cultural text. Explanation 
was made through the identity of post-modern 
theorists to point out that Isan country songs is 
not just a means of local entertainment, but also 
signification of social aspect, imagination, spiritu-
ality, and identity of Isan people. These songs are 
proofs that artists, composers, singers, audience, 
and capitalists have created and used the essence 
of narrative as a tool to create Isan identity to pres-
ent to the public. For example, the essence of the 
song “Siang Khaen Chak Mansion” (the sound of 
Khaen [a kind of reed mouth organ in northeastern 
Thailand] from the mansion) represents the fight 
for imagined world of the audience by connect-
ing it with a social phenomenon. This is because 
playing Khaen to flirt women symbolizes the old 
style of narration while playing the instrument at 
the mansion reflects a new way of storytelling. It 
conveys the sense of nostalgia when there are 
many artists suffering the hardships in the city, but 
they cannot go home. The composer used Khaen 
as the representative of Isan culture living in the 
modern mansion in the urban culture. This setting 
reflects the interwoven culture in a mutual way in 
that big city people accept the sound of Khaen; 
hence acceptance of Isan culture has been done 

(Satsang, 2014: interview).
 The power in the narrative of country mu-
sic in the relationship of complex goals explained 
through the goal of composers, singers, audience, 
and capitalists, and the products from such con-
struction or innovation construction of narrative in 
Isan country music is the essence that links to the 
“innovation” that reflects intellectual wisdom of 
the period. This is signified through narrating and 
presenting the concept with implication of fighting 
for the imagined world. During song composition, 
the composer emphasized on the importance 
of imagination of the composer himself and the 
imagination of audience to create the shared imag-
ination between the two. The rhythm and lyrics 
conveyed through the voice of vocalist and the 
power are the composer’s identity which exists 
beautifully and harmoniously in the song.
 Even though Isan country song compos-
ers used a club of composers and singers to use 
local dialect in the songs like never before, it is 
presently found that all songs are completely 
composed of Isan dialect. As a result, Isan dialect 
appears in the imagined world of audience nation-
wide beautifully. This is because the composers 
used linguistic methods to convey the meanings 
for other people to understand easily since Lao 
language (origin of Isan dialect) and Thai are very 
similar (Satsang, 2014: interview).
 The importance of the essence of narra-
tive in Isan country song is to visualize imagined 
world of the composer and the audience inter-
related with social phenomenon in the certain 
period. It is used to best describe the creation of 
innovation. For the above reason, the researcher 
has grown the interest in studying the essence of 
narrative in Isan country songs in term of charac-
teristics and complex goals of the songs.



148 ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2560รมยสาร

Objective	of	the	Research
 1) To investigate the essence of narrative 
in Isan country songs from 1998 – 2010 in term of 
characteristics of the songs
 2) To investigate the essence of narrative 
in Isan country songs from 1998 – 2010 in term of 
complex goals of the songs
Scope of the Research
 This research studies the literature of 322 
Isan country songs from the song books, internet, 
CD, DVD, and tape cassettes.

Research	Methodology
 The researcher studied relevant docu-
ments and literatures and drafted the research 
procedure, starting from data collection and 
analysis. The research procedure is as below.
 1.	Data	collection
  1.1 Relevant documents and research 
about the essence of narrative
  1.2 Collection of top hit Isan country 
songs from song books, tape cassettes, CD, and 
DVD
  1.3 Data systematization: After data 
collection in the form of language expressing the 
essence of narrative into a computer program, the 
data are then systematized using the following 
tables:
  - Table of code data on the essence 
of physical narrative
  - Table of data on the essence of 
narrative as cultural battlefield
  - Table of data on the essence of 
narrative as a symbol of certain reality through 
the link of emotion and thought
  - Table of data on the essence of 
narrative as spiritual issue

 2.	Data	analysis: Data are analyzed for 2 
points according to the objectives of the research, 
which are the characteristics of essence of narrative 
and its complex goals
  2.1 Characteristics of narrative in Isan 
country songs
  2.2 Complex goals of the songs
 3.	Result	presentation
 The results are presented using descrip-
tive analysis.

Results
 1.	Characteristics	of	Isan	country	songs
 After analyzing the 3 goals of narrative in 
Isan country songs; physical, spiritual, and social; 
interpreted with knowledge and explanation, it 
was found that the essence of Isan country songs 
from 1998 – 2010 has 4 characteristics as follows:
  1. The essence of physical, spiritual, 
and social narrative told through songs is compa-
rable to the original community or ethnic group. 
Although they live far away from each other due 
to work or other limitations, the thing that keeps 
Isan people united is Isan country songs.
  2. The essence of narrative as cultural 
battlefield is used by artists to achieve their goals. 
The artists disclose the disadvantages of Isan 
people to spark the morale to fight and light the 
fire of patriotism. The tool is nostalgic media, the 
memories of culture, and the real world media 
adaptable to the new society.
  3. The essence of narrative as the 
symbol of some reality is portrayed through the 
involvement of emotion and thought with the 
music. The focus of the narrative can be explained 
or interpreted from the physical, spiritual, and 
social aspect to echo that humans today carry the 
capital and dreams, which are the real essence 
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of the song. When it is inserted in the plot, the 
planning of narration of the 4 parts demonstrates 
the involvement of emotion and thought with 
the real world in the songs, including sadness or 
sufferings of laborers who drink just to forget the 
sorrow or the nostalgia caused by being forced 
to leave their home to rent a small room, work 
as security guards or workers at the factory which 
does not belong to them. In addition, some songs 
reflect the social phenomenon of Isan people 
abandoning their way of life as farmers to become 
industrial workers. The movement and career shift 
uproot the old lifestyle so much that it is difficult 
to revive, explaining the collapse of the lifestyle 
of farmers chasing after materialism world.
  4. The essence of spiritual narrative, 
which means that the stories are aimed to provide 
comfort, morale, hope, entertainment, and relax-
ation from work and worries. This characteristic 
reflects that creativity is sometimes meant for 
expressing the feelings and some aesthetics that 
the artists wish to communicate with the audience. 
Every Isan music song has something in common, 
which is the intention to conserve local culture 
that nourishes the spirit of Isan people and society.
The essence of narrative in Isan country songs 
envisages the complex goals explained through 
the intention of composers, singers, audience, 
and capitalists. It has the common characteristic: 
to create new thing that satisfies the new gener-
ation. Most importantly, the composers, singers, 
audience, and capitalists have the common ground 
to define the new values.
 The matter of business tied with country 
music is mobile phone with a calling melody. The 
calling melody is a modern way of expressing love 
and yearning instead of sending love and good 
wishes through the wind, stars, and letters. This is 

because mobile phone has become an important 
kit in daily life. It explains modernity and social 
changes. Another matter is brand name of the 
phone aired on music video. In addition, satel-
lite dish business also appears in the song “Pen 
Phuean Mai Dai, Hua Jai Yak Pen Faen” (Cannot 
be just friends, my heart wants you as a lover). 
The main character and artist, Phai Phongsathon, 
acted as a satellite dish installation technician. 
This scene is a reflection of establishing a fan club 
through internet such as Twitter and Line applica-
tion. Furthermore, the beverage business is also 
found in Dang Jittakorn’s album Nam Ta Pha Lao 
(Drink for Tears) that contains many drinking theme 
songs such as Hak Nong Dai Song Mao (Loving You 
Got Me Drunk Twice), Pha Lao Pha Rak (Through 
Love, Through Drinks), and Bok Wa Khee Lao Tho 
Ma (Tell Him a Drunkard Called).
 In term of tourism business, local myths, 
legends, or tales are mixed into songs to make 
them more accessible. The local stories explain the 
beauty of nature in the memory of local people. 
They can also be interpreted as the battle against 
“natural crisis” as it asks back the natural heritage 
to local people. Local culture uses nature as a 
tool to preach people by using life philosophies 
in nature e.g. trees, mountains, forests, rivers, and 
flowers, to juxtapose the real world.
 The goal in term of cultural war with 
other countries explains the attempt to conserve 
Isan ethnic identity in the current of capitalism. 
Cultural war in the battlefield of technology makes 
the new generation shift their focus toward new 
products and values. The shift of values illustrate 
“spiritual crisis” caused by the competition in 
political, economic, social, cultural, and media 
technology. The competitive condition affects 
the old culture. It reflects the change of values of 
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the new generation to claim back “local culture”. 
The values are inserted in major traditions and 
festivals such as Songkran Day, Buddhist Lent, End 
of Buddhist Lent, and New Year, encouraging Isan 
people to go home. The ideal pictures of family 
relationship such as father, mother, children, and 
lover, are used as the main characters in the song. 
They represent the traditional spirit still active and 
influential to localism. It helps explain identity area 
and represents people of “the same culture”.
For another thing, the struggle of social class is 
demonstrated through lower class characters who 
worked in the city and seemed to fail to overcome 
the power of the elite and the middle class, but 
managed to get acceptance from the society. 
Some of the examples could be Tai Orathai, the 
role model of 2014; and Phai Phongsathon who 
was awarded the grateful son in 2014, and Kow-
thip Thidadin, who was awarded for having good 
morality in 2015. The start of the struggle to fight 
for education opportunity is displayed through 
the characters or singers who did not have edu-
cation opportunity, but fought for education until 
graduating with a degree. Some examples could 
be Phai Phongsathon and Tai Orathai. The good 
image is conveyed through the characters or sing-
ers helping the society such as donating blankets 
in winter or sport kits in school, joining literature 
camp to inspire the youths, and organizing char-
ity activities. These activities mirror the essence 
of complex function in movie and TV industries, 
and other organizations such as Pong Lang, Mo 
Lam, Mo Lam Sing, Kan Truem, and Phleng Korat. 
But still, Isan country artists have the common 
grounds: loyalty to royalty. cited (1967) said that 
Isan people are a minority of Lao people. He 
mentioned the rulers in Bangkok who desired to 
blend Isan people into the state controlled from 

Bangkok. These Lao people had to struggle and 
face with many sufferings. The drive and argument 
in their head is the loyalty to the Chakri Dynasty 
that keeps people united and encourages them 
to move forward to be a part of the new nation 
(cited in Benedict Anderson, 2015: 31).
 2.	The	complex	goals	in	Isan	country	
songs
 -	The	goal	of	the	composer
 The goal or objective of presenting the art 
of song composition, the power of creating “imag-
ination” of song composer is the work of mind, 
the heart of creating meaning, the sharp wit, and 
the ability beyond normal beings. Language excel-
lence is the knowledge in the form of aesthetics. 
Isan country songs has a social meaning to record 
the state of being Isan locality. The key goal is to 
interact with society such as establishing the song 
club by composers. The activity reflects the goal 
of the composer tied with the concept of relativity 
to create the future of the society between the 
composer and the audience. “Imagination” is the 
gift that makes the composer “wisdom leader” 
and “local culture leader” who can direct and 
influence how the society thinks. This person 
is honored by the society and the nation as an 
intellect.
 Other goals or roles of the composer are 
being an employee of a company and a teacher 
for students. The roles of these two goals are 
different. The task of the composer as an em-
ployee of a company or music house is to work 
under the scope, satisfy the policy, and be subject 
to the power of capitalism driven by profit and 
marketing. The goal of a music teacher is to study 
the science and art of country music, to learn the 
method of composing lyrics and rhythm to reach 
the audience, and to investigate the characteris-
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tics of local people, forest, rice farm, and natural 
attributes. This is because the true essence of 
country music is the folkway, the tradition sung 
with music, rhythm, and feeling of the society 
of farmers and villagers. It is the intention of the 
song composer to create new history to integrate 
life capital, cultural capital, and economic capital. 
The composer only uses the gap or weakness of 
the marginal people to create economic capital 
because they do not have money, knowledge, 
or new technology; hence no bargaining power. 
No matter how much the capitalists pay, they do 
not have any right to say anything. The role of 
the composer is in disadvantage and insignificance 
in the production process of music. The goal of 
composing a song may vary, depending on the 
need, situation, and mission. The mission of the 
composer is rather important. As a colleague of 
capitalist, the composer is an employee who 
needs to generate as many incomes as possible 
for survival. As the owner of cultural capital, the 
composer is the creator of arts who brings cultural 
heritage to the public and the world. The creation 
requires hard work, skills, wisdoms, and expertise in 
music in order to create emotional and intellectual 
aesthetics in the music language. The sound of 
the music attracts the audience to follow. As the 
composer for the singer, the composer goals like 
a teacher for a student. The composer instructs 
and trains musical art so that the student (singer) is 
ready to perform in front of the public. The com-
poser sets the new values in the form of language, 
such as words, idioms, and sayings to create the 
feelings, thoughts, or poetic sentiment. He/She 
carries the social value by creating the new value 
impressed by the new generation. It is a way of 
creating significant meaning; the food of heart in 
the bad times. The composer goals as the person 

who remedies the society in the complicated and 
confusing society when people are hopeless and 
can find no spiritual asylum. It could be said that 
the composer “creates music” and, in the mean-
time, music “creates the composer”. A composer 
has freedom of thought and imagination because 
he has time to develop the true identity. When a 
composer enters the standard of working in a music 
house, the value, the belief, and the adaptation 
to capitalism might influence his imagination and 
performance. Although the music and local lyrics 
might help to support understanding, communi-
cation of key meaning, emphasis of the singer’s 
image to create the feeling, creation of value and 
strengthening of meaning in narration, existence 
of participants in setting the coal, creating the 
behaviors of characters or singers, intention of 
the characters or singers, everything aims toward 
the same trajectory. In this case, it means Isan 
people make the audience understand the mes-
sage clearly that everyone has the same goal: to 
unite, to create liveliness, and to entertain as the 
“successors of Isan country songs.”

-	Function	of		music	composition
 Isan country songs lays the foundation 
bricks of Isan morality. It is considered as the thing 
that nourishes the spirit of people. The essential 
element of country song composition is a language 
skill and literary ability to transfer social informa-
tion through narrative. It is, first of all, obvious that 
the main goal is entertainment, but it should not 
fail to “create the values” and encourage people 
to promote the activity in the form of entertain-
ment or country music. The second issue is creating 
income and modernity in musical product. Songs 
at the present time are different from those in the 
past. The goal of communication is clearer and the 
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target audience is the lower market, and compli-
cation in the working process is more reflected in 
the songs. According to the study, it was found 
that the songs with the theme of using mobile 
phone to send messages to lovers, using calling 
melody, texts, pictures, personal meeting, usually 
come inherently with value creating, income, and 
tie-in business.

-	Function	of	the	singer
 The Function of the singer refers to role 
and status of characters or singers as an employ-
ee of a company. With this role and status, the 
singer has to work under the rules and be subject 
to capitalism which is beyond their control and 
power to make a decision. Their action is directed 
by the working guideline of the music house. The 
special thing about singers is to have the freedom 
to say about the culture which is their life capital. 
Artists and singers can communicate their struggle 
to survive and dependence on capitalists of music 
house. This phenomenon occurred under the cir-
cumstance of both national and regional mobility 
with the condition of Isan ethnic culture. There are 
complications under the power-based relationship. 
The goal of the singer is to create income from 
singing. The task is controlled by “employment 
contract”. However, it is considered that singers 
are the essential part and the most outstanding. 
Everything spectacular and impressive begins when 
the singer starts singing for the audience. Creating 
singers as “great people” in the artist circle is an 
attempt to win the entertainment space, which 
is the complex goals significant to Isan country 
singers. The attempt to change the attitude and 
value of people who favored central country music 
to start listening to Isan country songs is a “new 
concept”. The essential elements are, such as, the 

image of the singer, the contradiction between the 
traditional singer and good personality in suit and 
tie or dress, singing on the stage, and the adapted 
personality based on the content or genre of the 
music. These are mainly determined by the music 
house. It represents social meaning in that it cor-
responds to capitalism, aiming for profit, worked 
under marketing principle to target the audience. 
As a result, singers have to dress according to the 
content of the song or similar to the target group 
or the product. Isan country singers are now gener-
alized and discriminated by social media as being 
“dumb, poor, and suffering” or as people forced 
to be in disadvantage. They do not belong and are 
labeled as “others”. This image has caused pain 
for them since the old times. From 1998 – 2010, 
the composers who could be compared to “war-
rior” to use physical narrative, spiritual narrative, 
and social narrative to create Isan cultural power 
in urban culture (Bangkok) could elevate the role 
of singers, music house, and the circle of country 
music. For example, the song “Siang Khaen Chak 
Mansion” (the sound of Khaen from the mansion) 
can say it all, because Khaen represents rurality 
and Isan while mansion is the modernity in the 
capital. These two elements are both in conflict 
and blending, especially in the modern world 
where urban and rural areas are blended. It has 
developed into a genre between urban and rural 
people, such as the theme of Isan country singers 
flirting Bangkok girls, etc.

-	Function	of	the	audience
 The goal of the audience is entertainment 
and relaxation from work. “Identity of the audi-
ence”, by nature, is the receiver of the message 
and creator of music culture. Creating the audience 
(fan base) is considered by the impression in singers 
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and lyrics. In the past, the audience of folk music 
received the message through watching and lis-
tening to Mo Lam singers. Today, the audience has 
accessed to music through a live performance or 
more modern means like a CD. The audience can 
appreciate the joy and beauty of the songs by 3 
key elements: 1) interest in the composer and/or 
the singer, and 2) factors related production, and 
3) social relationship that could be supportive or 
obstructive for communicating in the music circle. 
The growth, survival, stability of economic and 
culture are freely circulating in these 3 elements. 
The audience is the clear target in terms of both 
community economy and capitalist economy. 
 The distinguished characteristics of the 
audience are understanding and ability to mag-
nify the understanding. They also play a role in 
influencing art, aesthetics, and learning common 
experience with the singer in appreciating the 
music. The common characteristics that indicate 
“the identity of the audience” is the purchase or 
consumption of music, and expressing their opinion 
among the fans of singers or music house. They 
have a strong influence in narration in the part 
necessary for the characters and singers to express 
their feeling, articulate, and emphasize the essen-
tial part of the story in order to communicate the 
meaning clearly. The audience has been included 
as a role of “successor” of Isan culture.

-	Function	of	capitalists
 The process and factors that bring coun-
try music to the public are the working process of 
capitalists and music house. It is a purposive action. 
They goal as the producers and directors of every 
production process, starting from selecting the 
artists and singers, designing the image for them, 
public relations (PR), and paying the salary in the 

form of both patronizing and legal agreement. In 
addition, the goal of capitalism also serves to help 
in conveying the meaning, which is to overcome 
other music houses, make a profit, and highlight 
the value of its product, and create and maintain 
good relationships between the composers, sing-
ers, audience, and capitalists. All these four groups 
are interrelated, and together they create “new 
values” in a country music and service. They bring 
out the cultural and lifestyle identity of people to 
the public and share their experience in the part 
that they want to make into music. It is the gath-
ering to share the beneficial things to create the 
opportunity in the entertainment. Therefore, the 
essence lies with the capitalists of music house, 
which is financially stronger than the composers, 
singers, and audience. It requires money to create 
a business network and explains why music house 
is the integral part of creating the image of singers, 
composers, and even producers, and bringing out 
the services in the form of media technology to 
the public. The complex goals is to create “cultural 
economy” and “creative economy” to generate 
income and make a profit. The focus has shifted 
from local aspect (lyrics) to economic area where 
composers, singers, and audience are the money. 
As such, the paramount of success is the profit. 
The culture that local villagers preserve for unity 
and the spirit that their ancestors have passed 
on from one generation to another has become 
commoditized to the endless world. The power 
of local descendants has become the power of 
market and money.
 Stability of local culture has become 
security in the artist profession, music house, 
and capitalists through the logo or brand name 
of local music e.g. singers, songs, and service. It 
employs the technique of straightforward narration 
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from the point of view of Isan singers. They are 
used as the tool for narrative legitimacy. It is not 
a ground-breaking discovery, but a valuable one. 
This statement agrees with Suwannarong (2010: 
536) who said that economic value to develop Isan 
country songs for economic goal is dependent on 
marketing mix principles: product, price, and place. 
Product, firstly, starts from the process of selecting 
country artists and production of singers by music 
house. Secondly, price involves tangible products 
such as tape, CD, VCD, karaoke, and intangible 
products such as electronic media, calling melody, 
and internet downloads. Finally, place concerns 
hiring the bands or country singers. Kasemphonkul 
(2015: 41) proposed that the relationships between 
nostalgic experience and creative economic signi-
fies the strategy of “mimicking the old past” and 
“creating the new past” among the yearn for Isan 
lifestyle. This is clearly reflected through inserting 
Isan accent in many places to satisfy the desire 
and Isan artists used the language to fight against 
what they think is the threat to their local culture.

Conclusion
 The essence of narrative in Isan country 
songs from 1998 – 2010 in terms of characteristics 
and complex goals is a result of constructing Isan 
country songs in the meaning of intellect and wis-
dom heritage. It adds up the new cultural value 
with time and value of the music as an important 
factor which influences the future of Isan country 
artists. The value of the essence of narrative pro-

motes the composer as the “intellect” while the 
music as “intellectual heritage” goals concurrently. 
Both of them express the important meaning, 
which is the value of Isan wisdom founded on 
the ground of local culture, the support and 
conservation of Isan culture in the new society. 
Although the songs do not have the power to cre-
ate substantial belief, they are tools to create the 
sign that makes them meaningful for the society 
and powerful to comfort people suffering from 
social problems, domestic issues, and economic 
impacts. Therefore, narrative in the songs is a tool 
that symbolizes happiness and entertainment. It is 
the aesthetics that satisfies human psychology so 
that people experience and understand joy and 
sorrow, and know how to make their spirit brighter. 
In a way, music fights against sorrow in the heart 
of the audience. It is a world that communicates 
through technology or public media, but can 
affect the reality of the world. Music, as a result, 
is the construction of meaning across the border 
of sorrow and sadness, to pave the balance way 
in the imagined world. The power of imagination 
of the composer is indivisibly connected with the 
audience. They belong to the world of the other 
and influences each other. Everyone is a human 
fellow living in the similar cultural standard. They 
can relate to the past, the present, and the future. 
Although music is the illusion in a music industry, 
it is the reality regardless of age, gender, ethnicity, 
race, and class, to achieve spiritual appreciation 
of human today and in the future.
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วิวัฒนาการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ในประเทศไทย
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บทคัดย่อ
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอเกี่ยวกับวิวัฒนาการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ในประเทศไทย โดย
เนื้อหาการนำาเสนอดังกล่าวประกอบไปด้วย บทนำา ความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ การกำาเนิดการศึกษาภาษา
และภาษาศาสตร์ ความเป็นมาของการศึกษาภาษาศาสตร์ในประเทศไทยและสรุป โดยในแต่ละหัวข้อหลักๆนั้นประกอบ
ไปด้วยหัวข้อย่อยเพ่ือนำาเสนอข้อมูลให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้นพร้อมกับมีการอ้างอิงแหล่งที่มากำากับไว้เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวน่า
เชื่อถือมากยิ่งขึ้น สำาหรับข้อมูลที่นำามาศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์สำาหรับบทความนั้นประกอบไปด้วยข้อมูลที่มาจาก
งานคน้ควา้จากหนงัสอืหรือตำาราวชิาการ บทความวชิาการและงานวจิยัทีม่แีหลง่อา้งองิชดัเจนและนา่เชือ่ถอื ผลการศกึษา
พบว่าวิวัฒนาการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ  ในประเทศไทยนั้นมีวิวัฒนาการศึกษาภาษาศาสตร์
มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตามลำาดับ  

คำาสำาคัญ	:	ภาษา ภาษาศาสตร์ วิวัฒนาการ 

Abstract
 The objective of this paper is to present the evolution of language and linguistic studies in 
Thailand. The main topics in this paper consist of introduction, meaning of language and linguistics, a 
historical evolution of language and linguistics, language and linguistic studies in Thailand and conclusion. 
All of these main topics have been classified into many sub-topics in order to explain moredetails on 
what is shown in each topic. Moreover, all information presented in this paper is cited with the reliable 
sources of references. The main data used for studies, analysis and synthesis for writing this paper were 
studied from many books, pieces of academic paper and researches which have very reliable and clear 
sources of references. The result of the study reveals that language and linguistic studies had been 
evolved since the ancient times. In Thailand, the linguistic studies had been evolved since Sukhothai, 
Ayutthaya, Thonburi and Rattanakosin period, respectively. 
 
Keywords:	 Languages, Linguistics, evolution 
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บทนำา
 ในปจัจบุนัภาษาเปน็เครือ่งมอืสำาหรบัการสือ่สาร
ของมนุษย์ที่สำาคัญที่สุด มนุษย์เรียนรู้ที่จะใช้ภาษาสำาหรับ
การติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
นี้การรู้ภาษาหรือสามารถใช้ภาษาเพียงแค่ภาษาเดียวอาจ
จะไม่เพียงพอที่จะใช้เพื่อการส่ือสารหรือติดต่อกับชนชาติ
อื่นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีเครื่อง
มือสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัย มนุษย์จากหลายๆประเทศ
สามารถตดิตอ่สือ่สารกนัได้โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งเดนิทางมาเพือ่
พดูคยุกนัตอ่หนา้ แตใ่ชเ้พยีงแคร่ะบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต็
เท่านั้นก็สามารถที่จะพบปะและพูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้
แล้ว
 การกำาเนิดหรือการวิวัฒนาการของภาษาท่ีผ่าน
มานั้น  ยังไม่มีใครสามารถบอกได้แน่ชัดว่าภาษาเกิดขึ้นได้
อยา่งไรและมนษุยร์ูจ้กัใชภ้าษาตัง้แตเ่มือ่ไหร ่ กระบวนการ
การศกึษาภาษานัน้เร่ิมมกีารศกึษาตัง้แตส่มยักรกี โรมนัและ
อนิเดยี โดยมีผูส้นใจศกึษาไดเ้ขียนกฎเกณฑท์างภาษาเอาไว้
ใหค้นรุน่หลงัไดย้ดึถอืเปน็ตำาราไวยากรณใ์นการศกึษาภาษา
สืบๆกันมา (มยุเรศ รัตนานิคม, 2542:32) ในประเทศไทย
ระยะเวลาของการววิฒันาการศกึษาภาษาและภาษาศาสตร์
นั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและน่าสนใจ เริ่มต้น
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วพัฒนาผ่านยุคสมัยต่างๆ อันได้แก่ 
อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตามลำาดับ จนกระทั่งมีการ
ศึกษาและเปิดทำาการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ัวประเทศซ่ึงก่อให้เกิดความเจริญ
รุ่งเรืองในทางด้านวิชาการและได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ
ผลการศึกษาดังกล่าวนี้
 ดังนั้นเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงวิวัฒนาการการ
ศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์ตั้งแต่สมัยอดีตก่อนแผ่ขยาย
การศึกษาเข้ามาสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นน้ัน บทความดัง
กล่าวนี้จึงได้นำาเสนอเนื้อหาเกี่ยวความความหมายของ
ภาษาและภาษาศาสตร์ การกำาเนิดของการศึกษาภาษา
และภาษาศาสตร์ ความเป็นมาของการศึกษาภาษาศาสตร์
ในประเทศไทยตัง้แตอ่ดตีจนกระทัง่มวีวิฒันาการการศกึษา
ภาษาและภาษาศาสตร์ในประเทศไทยอย่างเปน็รปูธรรมใน
สมัยปัจจุบัน

ความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์	
 ความหมายของภาษา
 คำาว่า “ภาษา”ได้มีนักวิชาการให้ความหมายใน
แง่ต่างๆเป็นจำานวนมากทั้งที่เป็นนักวิชาการชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ  โดยนักวิชาการเหล่าน้ีได้ให้ความหมาย
ในแง่ต่างๆดังนี้ 
  “ภาษา” ในแง่ของความหมายตามพจนานุกรม
หมายถึง ถ้อยคำาที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนก
ลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อสื่อ
ความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษาธรรม เสียง 
ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการที่สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด 
ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 2542:822)
 “ภาษา” คือระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์ใช้ส่ือสาร 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ไม่มีความหมายได้แก่ เสียง 
ซึ่งมีจำานวนจำากัดและประกอบกันขึ้นและส่วนที่มีความ
หมายซึ่งมีจำานวนไม่รู้จบซึ่งเป็นหน่วยต่างๆ ในภาษา เช่น 
คำา วลี และประโยค โดยทั่วไปนักภาษาศาสตร์ถือว่าภาษา
มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ เสียง ไวยากรณ์ และความหมาย 
(พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2553, 2553:233-234)
 “ภาษา” ในแง่ของความหมายจากรากศัพท์ซึ่ง
มาจากคำาสันสกฤต มีความหมายจากรากศัพท์ว่า “ภาษฺ” 
เป็นภาษาบาลีว่า “ภาสา” ในบทวิเคราะห์ว่า “ภาสิยเตติ 
ภาสา เสียงที่มนุษย์พูดชื่อว่าภาษา” ในภาษาอังกฤษคือ 
“language” หมายถงึ “ถอ้ยคำา” (คณาจารย ์มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553:3) 
  “ภาษา” ในแง่ของความหมายตามลักษณะการ
สร้างของภาษานั้น “ภาษา” จัดเป็นหน่วยคำาอิสระ (free 
morpheme) (วรวรรธน์ ศรียาภัย, 2556)
 “ภาษา” ในแง่ของระบบทางการสื่อสารทาง
สังคมนัน้หมายถงึ การส่ือสารกนัระหวา่งสมาชกิในกลุ่มพบ
ไดท้ัง้ในสงัคมมนษุยแ์ละสังคมของสตัว ์แตร่ะบบการสือ่สาร
หลักที่ใช้ในกันในสังคมมนุษย์เป็นการสื่อสารที่พิเศษ ซับ
ซ้อนและละเอียดลึกซึ้งมากกว่าระบบการสื่อสารของสัตว์ 
ระบบการสื่อสารทางสังคมนี้เรียกว่า “ภาษา” (จรัลวิไล 
จรูญโรจน์, 2557) ภาษาที่เป็นระบบการสื่อสารนั้นมีระบบ
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เป็นสัญลักษณ์ทางภาษาศาสตร์ คือมีรูปแบบ (pattern) 
ของเสียงหรือรูปแบบที่มองเห็นได้ (นิตยา กาญจนะวรรณ, 
2552:2) สัญลักษณ์ทางภาษาศาสตร์ท่ีกล่าวถึงน้ันคือ 
กระบวนวธิกีารของมนษุยท์ีท่ำาข้ึนเพ่ือใชใ้นการสือ่สารความ
คิด อารมณ์ และความต้องการโดยอาศัยระบบสัญลักษณ์
ที่สร้างขึ้นมาอย่างจงใจไม่เกี่ยวกับสัญชาตญาณ (Sapir, 
1921) ภาษาเป็นการแสดงออกของเจตภาพ (ideas) ผ่าน
ทางเสียงที่รวมกันเป็นคำาและคำารวมกันกลายเป็นประโยค 
โดยนัยแล้วเป็นการรวมเจตภาพเพื่อให้เกิดเป็นความคิด 
(thoughts) และระบบของสัญลักษณ์ทางเสียงน้ีถูกสร้าง
ขึ้นมาโดยอาศัยกลุ่มของสังคมเพื่อให้ได้ใช้ร่วมกัน (Bloch 
& George, 1942) นอกเหนือจากมนุษย์ได้ใช้ภาษาสื่อสาร
รว่มกนัแลว้พวกเขายงัใชภ้าษาในการดำาเนนิชวีติอยูใ่นสงัคม
ร่วมกันอีกด้วย (Sturtevant, 1947:2)
 จากความหมายของภาษาซึ่งนักวิชาการทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติได้ให้ความหมายและคำาจัดความใน
แง่ต่างๆข้างต้นนั้นอาจจะสรุปความรวมได้ว่า “ภาษา” 
คือสัญลักษณ์ทางเสียงอย่างหนึ่งซึ่งแสดงออกทางความคิด
ของมนุษย์ พวกเขาใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ 
สร้างปฏิกิริยาและการดำาเนินชีวิตร่วมกัน โดยมีรูปแบบ
สัญลักษณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ทางเสียง กิริยา
ท่าทาง เป็นต้น โดยองค์ประกอบของภาษานั้นประกอบไป
ดว้ยโครงสรา้งของภาษา มเีสยีง ความหมาย ระบบ และกฎ
เกณฑ์ของสังคมเป็นที่ยอมรับได้

 ความหมายของภาษาศาสตร์
 “ภาษาศาสตร”์ คอืการศกึษาเกีย่วกับภาษาทัว่ๆ
ไปของมนุษย์ตามแนววิทยาศาสตร์ (อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์, 
2548) การศึกษาภาษาตามแนววิทยาศาสตร์คือการศึกษา
ภาษาในแง่ต่างๆ เช่น เสียง โครงสร้าง ความหมาย โดย
อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การตั้งสมมุติฐาน เก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสรุปผลอย่างเป็นระบบ (เรือง
เดช ปันเขื่อนขัติย์, 2552) นอกเหนือจากการศึกษาภาษา
ต่างๆ โดยอาศัยวิทยาศาสตร์ (scientific study) อย่าง
เป็นระบบแล้ว  การศึกษาภาษาศาสตร์ยังเป็นการศึกษา
ภาษาใดภาษาหนึง่โดยไมจ่ำาเพาะเจาะจง (พจนานกุรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542, 2546:823) การศกึษาภาษา

ตามแนววทิยาศาสตรย์งัรวมไปถงึการศกึษาแหลง่ทีม่าของ
ภาษา โครงสร้างของภาษาและการเปลี่ยนแปลงของภาษา
อย่างเป็นระบบสามารถพิสูจน์และอธิบายด้วยเหตุผลได้ 
(คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2553:5)
 ภาษาศาสตร์คือการสรุปผลจากการเรียนรู้ด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้มาจากทฤษฎี มีกฎเกณฑ์ 
หลักการที่เป็นตัวอย่างและหลักฐานในภาษานั้นอยู่จริง ซึ่ง
ไม่เกิดการขัดแย้งระหว่างทฤษฎีทางการใช้ภาษาจริงๆ นั้น 
การศกึษาภาษาศาสตรซ์ึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัวทิยาศาสตร์
คือการศึกษาว่าด้วยระบบต่างๆ ของภาษาว่ามีความเป็น
มาอย่างไร โดยที่นักภาษาศาสตร์จะใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์
มาช่วยในการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆของภาษาที่
สนใจ การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นวิธีการที่สามารถ
พิสูจน์ได้ โดยมีข้อมูลหรือหลักฐานเป็นเครื่องมือแสดงข้อ
เท็จจรงิทัง้หลาย ดงันัน้การทีนั่กภาษาศาสตรจ์ะศกึษาภาษา
ใดภาษาหนึ่งจะต้องศึกษาโดยการหาข้อมูลรวบรวมราย
ละเอยีดตา่งๆไวใ้หม้ากทีสุ่ด หรือหากไมส่ามารถหาขอ้มลูได ้
นักภาษาศาสตร์ก็ต้องใช้วิธีการตั้งสมมุติฐานตามความคิด
ของตนเองขึ้นมา หลังจากนั้นต้องดำาเนินการหาทางพิสูจน์
ขอ้มลูหรอืสมมตุฐิานเหลา่นัน้ใหไ้ด้วา่มคีวามถกูตอ้ง หรอืมี
ขอ้เทจ็จริงเปน็อยา่งไร การกระทำาในลกัษณะดงักลา่วถอืวา่
เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งกว่าจะได้ข้อสรุปเป็น
กฎเกณฑ์ทางภาษานัน้ตอ้งมกีารพสูิจน ์วเิคราะห ์และตรวจ
สอบกันหลายครั้งจนแน่ใจว่าสามารถสรุปเป็นกฎเกณฑ์
ทางภาษาได้ จึงทำาบันทึกไว้เป็นหลักฐานต่อไป เช่น นัก
ภาษาศาสตรเ์ช่ือว่าคำาพดูทีม่นษุยต์ดิตอ่กนันัน้น่าจะมรีะบบ
หรือระบบกฎเกณฑ์ที่แน่นอน เช่น เรื่องการเรียงคำาผสม
ระหว่างคำาคุณศัพท์และคำานาม จึงเริ่มทำาการทดลองด้วย
การใหเ้จา้ของภาษาเปน็ผู้พดู โดยใหพ้ดูในส่ิงเดยีวกนัใหฟ้งั
หลายๆ ครั้งและหลายๆ คน เพื่อทดสอบว่าจะพูดออกมา
เหมือนกันหรือไม่ หากผลออกมาเหมือนกันและตรงกับข้อ
สมมตุฐิานของตนเองทีไ่ด้ต้ังไว ้นกัภาษาศาสตรก์ส็ามารถนำา
ไปสรปุเปน็กฎเกณฑใ์นเรือ่งการเรยีงคำาระหวา่งคำาคุณศพัท์
และคำานามตอ่ไป จงึสรปุไดว้า่ภาษาศาสตรค์อืวทิยาศาสตร์
ทางภาษานั้นเอง (เพ็ญศรี รังสิยากูล, 2549:2-3)
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 นักวิชาการในต่างประเทศได้ให้คำาจำากัดความ
เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ไว้ดังนี้ ภาษาศาสตร์เป็นวิชาท่ีนัก
ภาษาศาสตร์พยายามจะนำาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มา
ศกึษาเร่ืองของภาษา (Wardhaugh, 1970) การศกึษาเกีย่ว
กับภาษาตามแนววิทยาศาสตร์คือการศึกษาอย่างมีระบบ
และข้ันตอนสามารถหาหลักฐานอ้างอิงได้ (Rajimwale, 
2007) การศึกษาที่เป็นระบบและมีขั้นตอน เช่น การศึกษา
กฎเกณฑ์ของภาษา (Aitchison, 2007:166) หลักการและ
กฎเกณฑ์ (discipline) ทางภาษาที่นักภาษาศาสตร์จำาเป็น
ต้องเรียนรู้อย่างละเอียดคือมีการสืบค้น สอบสวน สามารถ
อธบิายขัน้ตอนเหลา่นัน้ไดอ้ยา่งเปน็ระบบ ถา้สามารถเขา้ใจ
วิธีการเรียนรู้ภาษาโดยใช้วิธีการเหล่าน้ีได้อย่างระบบแล้ว 
ก็สามารถสรุปได้ว่าการศึกษาภาษาศาสตร์ก็คือการเรียนรู้
ภาษาด้วยหลักการมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์น่ันเอง 
(Dash, 2011)  
 จากความหมายของคำาว่า “ภาษาศาสตร์” ซึ่ง
มีนักวิชาการได้ให้ความหมายและให้คำาจัดความไว้ข้างต้น 
เราสามารถกล่าวได้ว่า ภาษาศาสตร์คือการศึกษาภาษาใน
เชงิวทิยาศาสตรห์รือเปน็วทิยาศาสตร ์โดยมกีารศกึษาภาษา
อย่างมีเหตุมีผล มีการพิสูจน์ท่ีแน่ชัด ด้วยหลักฐานหรือ
ข้อมูล อย่างเป็นระบบและขั้นตอน เป็นระเบียบแบบแผน
ตามวทิยาศาสตร ์เพือ่ให้ไดม้าซึง่ขอ้มลูทีเ่ปน็ความจรงิ ไมใ่ช่
ขอ้มลูทีเ่กดิจากสมมตุหิรอืกำาหนดขึน้มาเองวา่ภาษาควรจะ
เปน็อยา่งนัน้อยา่งนีห้รือตอ้งเปน็อยา่งนัน้อยา่งนีต้ามความ
คิดเห็นของตนเอง

การกำาเนิดการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์	
 การกำาเนิดของการศึกษาภาษา
 ภาษาเปน็ส่ิงทีม่นษุยป์ระดษิฐข้ึ์นมาและกำาหนด
ร่วมกันให้เป็นสิ่งแทนความหมายสำาหรับความนึกคิด
และความปรารถนาของมนุษย์มานานแล้ว เพราะมนุษย์
ใช้ภาษาส่ือสารกันมาตั้งแต่สมัยดึกดำาบรรพ์ (คณาจารย์ 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, 2553:7) มนษุย์
มคีวามพยายามในการศกึษาภาษาใหเ้ปน็ระบบเกดิขึน้โดย
ศึกษาองค์ประกอบของภาษาท่ีหลากหลายอาทิเช่น เสียง 
หน้าที่ของเสียงในภาษา รูปแบบคำา ความหมาย โครงสร้าง
ของประโยค เป็นต้น เนื่องจากมนุษย์ได้ใช้ภาษาเป็นเครื่อง

มอืในการสือ่สารถา่ยทอดวฒันธรรมสบืตอ่กันมาตัง้แต่สมยั
โบราณ ดังหลักฐานที่ปรากฏในแหล่งอารยธรรมต่างๆ ใน
อดีต อาทิ อียิปต์ กรีก โรมัน เป็นต้น (พิณทิพย์ ทวยเจริญ, 
2547:1-2) ถึงแม้ว่ามนุษย์จะรู้จักการใช้ภาษาในการติดต่อ
สื่อสารระหว่างกันและมีการถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้
ภาษาต่อๆ กันมานานแล้ว แต่ไม่มีหลักฐานใดยืนยันได้
แนช่ดัวา่มนษุยร์ูจั้กใชภ้าษาเมือ่ไหร ่มกีารเรยีนการสอนกนั
อยา่งไร เพราะการศึกษาเกีย่วกบัจดุกำาเนดิหรอืววิฒันาการ
ของภาษาเป็นสิ่งที่ทำาได้ยาก มีแต่เพียงการสันนิษฐานจาก
หลักฐานที่ค้นพบเกี่ยวกับภาษาซึ่งไม่มีหลักฐานอื่นใดที่เก่า
แกก่วา่ตวัหนงัสือทีจ่ารกึตามหนิ ผนงัถำา้หรอืวสัดคุงทนอืน่ๆ 
(มยุเรศ รัตนานิคม, 2542:17)
 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่มีใครสามารถบอก
จดุกำาเนดิหรือวิวฒันาการของภาษาไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ภาษา
นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและมนุษย์รู้จักใช้ภาษาตั้งแต่เมื่อไหร่ 
แต่จากการศึกษาประวัติและความเป็นมาของภาษาโดย
นักวิชาการจำานวนมากได้แบ่งประวัติการศึกษาภาษาโดย
สามารถสังเคราะห์จัดแบ่งเป็น 2 สมัยใหญ่ๆคือ 1) การ
ศึกษาภาษาในสมัยโบราณและ 2) การศึกษาภาษาในยุค
กลางและตอนต้นของยุคใหม่ (พิสุทธ์ิพงศ์ เอ็นดู,2557) 
โดยในแต่ละสมัยน้ันมีการจำาแนกการศึกษาภาษาออกเป็น
ยุคสมัยย่อยๆได้ดังนี้คือ
 1.	 การศึกษาภาษาในสมัยโบราณ	 ช่วง
ประมาณ	4,000	ปีก่อนคริสตกาล	–	ปลายปีค.ศ.14
 การศึกษาภาษาในสมัยโบราณจำาแนกออก
เป็นการศึกษาภาษาในสมัยอียิปต์ สมัยเมโสโปเตเมีย สมัย
กรีก สมัยโรมัน การศึกษาภาษาในประเทศอินเดียและการ
ศึกษาภาษาในประเทศจีน
 1.1 การศึกษาภาษาในสมัยอียิปต์ ยุคก่อนมี
อาณาจักรมีพัฒนาการจากหมู่บ้านขนาดเล็ก ต่อมาขยาย
ใหญ่ขึ้นเป็นรัฐ และในสมัยราชวงศ์อาณาจักรมีความเป็น
ปึกแผ่น มีฟาโรห์เป็นกษัตริย์ทรงสถาปนาราชวงศ์ข้ึน
ปกครองแบบรวมอำานาจเข้าสู่ส่วนกลาง การปกครองของ
ฟาโรห์ช่วยให้อียิปต์สร้างสรรค์ความเจริญในด้านต่างๆ
เป็นผลสำาเร็จ ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง ศาสนา ศิลปะ
และสถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การค้า รวม
ทัง้วรรณคดกีารเขยีนหนงัสอื ชาวอยีปิตโ์บราณคดิประดษิฐ์
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ตัวอักษรขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสตกาล เรียกว่า
อักษรเฮียโรกลิฟฟิก (Hieroglyphic) เป็นอักษรภาพท่ีใช้
เป็นเครื่องหมายแทนสิ่งต่างๆ มีการพัฒนาเรื่อยมาจนเป็น
ตวัอกัษร 24 ตวั ตอ่มาชาวอยีปิตไ์ดจ้ำาแนกตวัอกัษรของตน
เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มอักษรเฮียราติก (Hieratic) ใช้ในวงการ
ธุรกิจค้าขายและกลุ่มอักษรเดโมติก (Demotic) ใช้เพื่อสื่อ
สารทั่วๆ ไป (เพ็ญศรี ภูมิถาวรและคณะ, 2548:1-17)
 1.2 การศึกษาภาษาสมัยเมโสโปเตเมีย ยุคของ
ชนชาติสุเมเรียนอาศัยอยู่ในเขตซูเมอร์ในเขตเมโสโปเตเมีย 
อันหมายถึงดินแดนระหว่างลุ่มแม่นำ้ามีอาณาเขตบริเวณ
กว้างใหญ่ไพศาลแผ่ขยายไปตามลุ่มแม่นำ้าไทกริส (Tigris) 
และยเูฟรตสิ (Euphrates) บางครัง้เรยีกดินแดนพระจนัทร์
เสี้ยว (Fertile Crescent) หรือดินแดนเอเชียตะวันตก  
ชนชาตสิเุมเรยีนไดค้ดิคน้การเขียนหนงัสอืโดยใชวิ้ธกีารเอา
ตน้ออ้แหง้กดลงบนแผน่ดนิเหนยีวแลว้นำาไปตากแหง้ทำาให้
เกดิอักษรลิม่ (Cuneiform) งานเขยีนของชาวสเุมเรยีนสว่น
มากเกี่ยวกับศาสนา เช่น คำาโคลงสดุดีพระผู้เป็นเจ้า เพลง
ในศาสนาเป็นต้น (เพ็ญศรี ภูมิถาวรและคณะ, 2548:1-17)
 1.3 การศึกษาภาษาในสมัยกรีก ยุคที่เป็นต้น
แหล่งอารยธรรมโบราณในยุโรปราวๆ 400-500 ปี ก่อน  
คริสตศักราช การศึกษาภาษาในสมัยนั้นอยู่ในกลุ่มของนัก
ปรชัญา นกัปรัชญากรกีในสมยันัน้สนใจธรรมชาตขิองมนษุย์
และจกัรวาล พวกเขาศกึษาภาษาโดยหวงัจะช่วยใหเ้ขา้ใจคำา
ตอบเกีย่วกบัมนษุยแ์ละจกัรวาลได้ หลกัการศกึษาภาษาใน
ยุคสมัยน้ีเป็นการศึกษาที่มาของคำา เสียงและไวยากรณ์ว่า
เกิดขึ้นมาได้อย่างไรและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรโดยใช้
วิธีการอธิบายแบบปรัชญา (คือคิดหาเหตุผล) (จินดา เฮง
ตระกูล, 2542:16)
 ไวยากรณ์ในสมัยกรีกมุ่งบรรยายประเภทคำาพูด
ในลักษณะการให้คำานิยาม โดยเริ่มต้นจากพลาโต (Plato) 
ประมาณ 427-347 ก่อนปีคริสตศักราชโดยให้คำานิยาม
แบง่แยกประเภทคำานามและคำากรยิา (พณิทพิย ์ทวยเจรญิ, 
2547 : 2) พลาโตเปน็คนแรกทีศ่กึษาไวยากรณอ์ยา่งชดัเจน 
โดยได้เขียนหนังสือชุดถาม-ตอบ (dialogue) ชื่อว่า “กรา
ทีลอส” (Gratylos) อภิปรายเรื่องกำาเนิดของคำาและความ
สัมพันธ์ระหว่างคำาพูดกับสิ่งที่คำาพูดนั้นสื่อถึง แนวคิดของ
พลาโตดงักลา่วนีท้ำาใหน้กัศึกษาภาษาศาสตรร์ุน่หลงัมคีวาม
คดิเหน็แยกเปน็ 2 ฝา่ยคือ ฝา่ยหนึง่เช่ือวา่ภาษาเปน็สิง่ทีเ่ปน็

ธรรมชาติ มีลักษณะคงท่ีหรือมีระเบียบแบบแผนแน่นอน
ตายตัว อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์ตกลงรับรู้
รว่มกนั ระเบยีบแบบแผนของภาษาเปน็สิง่ทีม่นษุยก์ำาหนด
ขึ้นทั้งสิ้นและภาษาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดของ
มนุษย์ (มยุเรศ รัตนานิคม, 2542:22)
 ต่อมาในสมัยของอริสโตเติล (Aristotle) ราว 
384-322 ปกีอ่นครสิตศกัราช หลงัจากศกึษางานของพลาโต
ได้จำาแนกคำาเพิ่มเติมจากพลาโตเป็น 3 ชนิดคือคำาที่มีความ
หมายบง่บอกผู้กระทำา คำาทีม่คีวามหมายบง่บอกอาการหรอื
คุณสมบัติ และคำาเชื่อม (จินดา เฮงตระกูล, 2542:16) นอก
เหนอืจากการแบง่คำาเปน็ 3 ชนดินีแ้ลว้ อริสโตเตลิยงัไดแ้บง่
คำาพูด การขยายระบุเพศของคำา (gender) ในไวยากรณ์ 
ระบุความสำาคัญของรูปกาล (tense) คือรูปแบบปัจจุบัน
กาลและรปูแบบอดตีกาลใหม้จีำานวนมากขึน้ (พณิทพิย ์ทวย
เจรญิ, 2547:2) กลา่วได้วา่อรสิโตเตลิเปน็บดิาแหง่ไวยากรณ์
ของโลกตะวันตก
 หลังจากนั้นประมาณ 200 ปีก่อนคริสตศักราช 
ไดโอนีเซียส แทรกซ์ (Dionysius Trax) เป็นผู้เรียบเรียง 
“ไวยากรณ์แบบแผน” (Formal grammar) ที่ว่าด้วยรูป
ของคำาและการเปลีย่นแปลงภายนอกของรปูคำา เชน่ วภิตัต ิ
ปจัจยั นอกจากนี ้แทรกซ ์ยงัมผีลงานทางภาษาท่ีสำาคัญอีก คอื
 1. จำาแนกหน่วยเสียงในภาษากรีกโดยแบ่งออก
เป็นกลุ่มๆ
 2. การใหค้ำานยิามเก่ียวกบัพยางคว์า่อาจเกดิจาก
สระเพียงตัวเดียวหรือเกิดจากการนำาคำาหลายๆคำามารวม
กันจนกลายเป็นคำาที่มีความหมายขึ้น
 3. การแบ่งคำาออกเป็น 8 ชนิดคือ คำานาม คำา
สัพพนาม คำากริยา คำาบุรพบท คำาวิเศษณ์ คำาสันธาน คำานำา
หน้าหรือตามหลังคำานาม (article) และคำากริยากึ่งคำานาม 
(participle) (มยุเรศ รัตนานิคม, 2542: 22-23)
 ไวยากรณ์แบบแผนของแทรกซ์ เป็นตำารา
ไวยากรณ์หลักและมีอิทธิพลต่อนักภาษาศาสตร์รุ่นหลัง
สำาหรับใช้ศึกษาเรื่องหน่วยเสียงในภาษากรีก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการศึกษาเรื่องพยางค์ คำา การจำาแนกชนิดของคำา 
วลแีละประโยค การอา่นออกเสยีงทัง้รอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง 
ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบังานประพนัธ์ ประวตัทิีม่าของคำา เปน็ตน้ 
(จินดา เฮงตระกูล, 2542:17)
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 1.4 การศึกษาภาษาสมัยโรมัน โรมันเป็นชาติ
ที่เจริญรุ่งเรืองภายหลังกรีก ดังนั้นจึงได้กรีกเป็นครูในการ
ถ่ายทอดความรู้ ศิลปะ วิทยาการต่างๆรวมถึงภาษาด้วย 
ภาษาของชาวโรมันคือ ภาษาละตินซึ่งแตกต่างจากภาษา
กรีก ชาวโรมันได้นำาเอาวิธีการศึกษาภาษากรีกมาใช้ศึกษา
ภาษาละติน นักปราชญ์ทางภาษาของโรมันที่สำาคัญได้แก่
มาร์คัส เทอเรนทิอุส วาร์โร (Marcus Terentius Varro) 
นักปราชญ์ชาวโรมันมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณ 116 - 27 
ปีก่อนพุทธศักราช วาร์โรได้ศึกษาและรวบรวมผลงานของ
เขาเองทั้งหมด 25 เล่ม แต่เป็นที่แพร่หลายเพียง 9 เล่ม ผล
งานทีเ่ดน่ทีส่ดุคือ De Lingua Latina เปน็หนงัสอืทีอ่ธิบาย
เรือ่งภาษาโรมนั การศกึษาไวยากรณโ์รมนัของวารโ์รมอียู ่3 
เรื่องหลักๆ ได้แก่
 1. ศกึษาประวติัความเปน็มาของคำา (Etymology)
 2. ศึกษาเรื่องคำา (Morphology)
 3. ศึกษาความหมายของคำา (Syntax) (จินดา 
งามสุทธิ, 2524:39)
 ตอ่มาในคริสต์ศตวรรษที ่4 มนัีกภาษาช่ือเอเลยีส 
โดนาตสั (Aelius Donatus) เปน็นกัไวยากรณส์มยัหลงัวาร์
โร เปน็ผูร้วบรวมหลักเกณฑต์า่งๆ ของภาษาละตนิ จดัหมวด
หมูแ่ละเรยีบเรยีงไวยากรณล์ะตนิขึน้ โดยยดึแนวการศึกษา
ภาษาของแทรกซ ์ผลงานทีส่ำาคญัของโดนาตัส คอื การแบง่
ชนดิของคำาละตนิออกเปน็ 8 ชนดิตามแนวทางของแทรกซ ์
 นอกเหนอืจากนกัภาษาชือ่วา่วารโ์รและโดนาตสั
แลว้ ยงัมนีกัภาษาชือ่วา่พรสิเซยีน (Priscian) หรอืพรเีซยีนสั 
แซสาเรียนสสี (Priscianus Caesariensis) มชีวีติอยูใ่นครสิต์
ศตวรรษที ่6 เปน็นกัไวยากรณท์ีส่ำาคญัอกีคนหนึง่ของโรมนั 
เขาได้เขียนหนังสือไวยากรณ์ละติน 18 เล่ม เล่มท่ีสำาคัญ
ที่สุดคือ “หลักไวยากรณ์ (Grammatical institutions)”  
แนวทางการศึกษาภาษาละตินที่สำาคัญของพริซเซียน คือ 
การแบ่งคำาในภาษาละตินออกเป็น 3 ชนิดเหมือนงานของ
แทรกซ์ ต่างกันที่งานของพริสเซียนไม่มีคำานำาหน้าหรือตาม
หลังคำานามมีแต่คำาอุทานเท่าน้ัน พริซเซียนสนใจศึกษาใน
เรือ่งเสยีงและหนว่ยคำาของภาษาละตนิมาก แตม่คีวามสนใจ
ศึกษาเรื่องประโยคน้อย (มยุเรศ รัตนานิคม, 2542:23)
จดุประสงค์ในการศกึษาของนกัไวยากรณโ์รมนัมคีวามแตก
ตา่งจากนกัไวยากรณก์รกี กลา่วคอื นกัไวยากรณก์รกีศกึษา

ภาษาด้วยเหตุผลทางปรัชญา เพราะต้องการรู้ธรรมชาติ
ของมนุษย์และจักรวาล แต่นักไวยากรณ์โรมันศึกษาภาษา
ละตินเพราะต้องการใช้ภาษาให้ได้ดียิ่งขึ้นและศึกษาภาษา
กรีกเพราะต้องการได้รับการยกย่อง (จินดา เฮงตระกูล, 
2542:17)
 1.5 การศกึษาภาษาในอนิเดยี มกีารศกึษาภาษา
ครั้งแรกราว 600 ปีก่อนคริสตกาล นักปราชญ์ชาวอินเดีย
ชื่อว่า ปาณินิ (Panini) ได้ศึกษาภาษาในคัมภีร์พระเวทจน
สามารถหาหลักเกณฑ์ของภาษาและได้จัดรวบรวมเข้าเป็น
หมวดหมู่ เขียนเป็นตำาราไวยากรณ์ขึ้นจำานวน 8 บทและ
รวบรวมเป็นรูปเล่มเรียกว่า “อัษฎาธยายี (Astadhayayi)” 
มกีฎหรอืสตูร (Sutra) อธบิายโครงสรา้งของคำาอยา่งชดัเจน
และเป็นระบบ ตำาราภาษาที่เรียบเรียงและศึกษาวิเคราะห์
โดยปาณนินิีเ้รยีกวา่ “สันสฤกต (Sanskrit)” หมายถงึภาษา
ที่ตกแต่งดีแล้วและมีหลักเกณฑ์งดงามแล้ว ตำาราเล่มน้ีนัก
ภาษาศาสตร์กล่าวยกย่องว่าเป็นตำาราไวยากรณ์เล่มแรก
ของโลกทีศ่กึษาภาษาในเชงิวทิยาศาสตรแ์ละมกีารวเิคราะห์
ภาษาได้สมบูรณ์ที่สุด (จินดา เฮงตระกูล, 2542 : 13) ปาณิ
นิเป็นนักปราชญ์ชาวอินเดียที่เขียนกฎหรือสูตรของภาษา
สนัสกฤตจำานวน 3,939 สตูร (คณาจารย ์มหาวทิยาลยัมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553 : 18) การศึกษาภาษาของ
ปาณนินิัน้ ไมไ่ดศ้กึษาแตเ่พยีงไวยากรณเ์ทา่นัน้แตไ่ดศ้กึษา
และมีการบรรยายลักษณะการออกเสียงและระบบคำาอีก
ด้วย การศึกษาภาษาของปาณินินั้นมีความลำ้าหน้ากว่านัก
ปราชญ์ที่ศึกษาภาษาในสมัยกรีกและโรมัน อย่างไรก็ตาม
แม้วา่การศกึษาของภาษาอนิเดียมคีวามเชือ่ว่าเกิดก่อนการ
ศกึษาภาษาของกรกี แตพ่บวา่ไวยากรณส์นัสกฤตนัน้มคีวาม
เกี่ยวเนื่องและมีความคล้ายคลึงกับภาษากรีก ภาษาละติน
และภาษาอื่นๆ ในยุโรป (พิณทิพย์ ทวยเจริญ, 2547:5)
 ในประเทศอินเดีย นักปราชญ์ส่วนมากในยุค
สมยันัน้จะศกึษาภาษาในคมัภรีพ์ระเวท และมผีูส้นใจศกึษา
ภาษาท้องถิ่นต่างๆ ที่เรียกว่า “ภาษาปรากฤต (Prakrit) ” 
นกัปราชญช์ือ่กจัจายน ์(Kaccayana) พระภกิษใุนพระพุทธ
ศาสนาไดเ้ขยีนตำาราไวยากรณบ์าลีขึน้ประมาณป ีพ.ศ. 200 
ทัง้นีเ้พราะภาษาบาลีเปน็ภาษาทีใ่ชใ้นพระพทุธศาสนาและ
นกับวชเหมจนัทร ์(Hemachandra) ไดเ้ขียนตำาราไวยากรณ์
ภาษาปรากฤต 8 เล่มขึ้น นับว่าเป็นตำาราไวยากรณ์ภาษา
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ปรากฤตที่สมบูรณ์ที่สุด แต่งขึ้นราวๆ ปี พ.ศ. 1631-1715 
(มยุเรศ รัตนานิคม,     2542:24)
 1.6 การศึกษาภาษาในจีน ในด้านการศึกษา
ภาษาและภาษาศาสตร์ ตัวอักษรของจีนนับเป็นอักษรเก่า
แก่ชนิดหนึ่งของโลกถือว่าเป็นแม่แบบของการพัฒนาแม่
แบบตัวอักษรในชาติอื่นๆ เช่น เกาหลีและญ่ีปุ่น (วรวรรธ
น์ ศรียาภัย, 2556: 38) การศึกษาภาษาในประเทศจีนเริ่ม
ขึ้นเม่ือชาวยุโรปเดินทางเข้าไปติดต่อค้าขายและเผยแพร่         
คริสตศาสนาในประเทศจีน ดังนั้นการศึกษาภาษาจีนในระ
ยะแรกๆ นั้นมีนักภาษาชาวยุโรปที่สำาคัญๆดังนี้
 บาทหลวงมตัเตโอ รชิชี (Matteo Ricci) หรอืชือ่
ภาษาจีนว่าลี่หม่าโตว์เป็นมิชชันนารีชาวอิตาลีเดินทางมา
ประเทศจีนและศึกษาภาษาจีนในถิ่นต่างๆในช่วงปลายยุค
ราชวงศ์หมิงระหว่างปีค.ศ. 1368-1644 หลังจากได้ศึกษา
ภาษาจีนในถิ่นต่างๆ แล้วได้บันทึกความแตกต่างระหว่าง
ภาษาจนีกับภาษาตะวันออกเปน็คนแรกของโลกโดยผลงาน
ทีส่ำาคญัของเขาซ่ึงไดร้บัการยอมรบัและมชีือ่เสียงเปน็ทีรู่จ้กั
ของคนทั่วโลกได้แก่ แผนที่โลกของริชชีปี คศ.1602 (Wiki-
pedia, 2017) แผนที่ดังกล่าวเป็นแผนท่ีถูกเขียนขึ้นเป็น
ภาษาจนีฉบบัแรกโดยแสดงถงึรายละเอยีดของทวปีอเมริกา 
(Library Congress, 2017) แผนที่ดังกล่าวมีรายละเอียด
กลา่วถงึรัฐฟลอริดา้ว่าเปน็ดนิแดนแหง่บปุผชาตแิละกำาหนด
ให้แผ่นดินจีนคือศูนย์กลางของโลก ในแผนที่ดังกล่าวนั้น
มีภาพวาดและแสดงรายละเอียดหมายเหตุประกอบโดยมี
การพรรณาถึงภูมิภาคต่างๆในโลกเช่น ทวีปแอฟริกาและ
ทวีปอเมริกาว่ามีลักษณะพื้นท่ีเป็นอย่างไร เป็นต้น แผนที่
ของริชชีมีขนาด 3.6 x 1.5 เมตร พิมพ์อยู่บนกระดาษซึ่ง
ทำาด้วยไส้ไม้ชนิดหนึ่งจำานวน 6 ม้วน ปัจจุบันถูกเก็บรักษา
ในห้องสมุดของสำานักวาติกันและนักสะสมในฝรั่งเศสและ
ญี่ปุ่น (ผู้จัดการ, 2553) 
 ภาษาจนีเริม่เปน็ทีรู่จ้กัแพรห่ลายและเปน็ทีน่ยิม
เพิม่มากขึน้เร่ือยๆ หลงัจากที ่ฟรานซสิโก วาโร (Francisco 
Varo) ได้แต่งตำาราไวยากรณ์ภาษาจีนเล่มแรกตีพิมพ์เผย
แพร่ในประเทศแถบยุโรปชื่อ “ศิลปะทางภาษาจีนแมนดา
ริน  (Arte de la language mandarina) ” ในปีค.ศ.1703 
มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกฎภาษาและรูปแบบการใช้ภาษาจีน
แมนดาริน (Wikipedia, 2017) และต่อมา เจ เอช เดอ ฟรี

แมร ์(J.H. De Premare) ไดศ้กึษาหนว่ยเสยีงและไวยากรณ์
ภาษาจีน โดยศึกษาความเป็นมาของคำา หน่วยของคำาโดย
เนน้ศึกษาจากวรรณคดโีบราณของจนีเปน็หลกั  ผลของการ
ศึกษาค้นคว้าถูกนำาไปเผยแพร่ในกลุ่มของนักภาษาศาสตร์
และในแวดวงวิชาการการศึกษาเรื่องภาษาทำาให้ภาษาจีน
เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของนักวิชาการเป็นจำานวนมาก 
(มยุเรศ รัตนานิคม, 2542:24) 
 2.	 การศึกษาภาษาในยุคกลางระหว่างปีค.ศ.	
15	–17	และตอนต้นของยุคใหม่ระหว่างปีค.ศ.	18	–19	
 การศึกษาภาษาในยุคสมัยกลางน้ีได้รับอิทธิพล
จากภาษาละตนิของโรมนั ภาษาละตนิไดแ้พรไ่ปยงัประเทศ
ต่างๆ อย่างกว้างขวาง แต่การออกเสียงคำาในภาษาละติน
นัน้แตล่ะประเทศกม็วีธิกีารออกเสยีงตามแบบของตน จาก
เหตุผลดังกล่าวนี้เองภาษาละตินจึงค่อยๆ เปลี่ยนแปลง
ไป (จินดา เฮงตระกูล, 2542:18) นักปราชญ์ในยุคสมัย
กลางมีความสนใจทางภาษาเช่นเดียวกับนักปราชญ์กรีก
ซึ่งพิจารณาใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์และ
พิจารณาลักษณะความเป็นจริง (reality) พร้อมกับเน้น
ความสำาคัญของการให้ความหมายท้ัง 4 องค์ประกอบคือ 
ไวยากรณ์ (Grammar) ตรรกวิทยา (Logics) ทฤษฎีความ
รู ้(Epistemology) และอภปิรชัญา (Metaphysics) ดงันัน้
การศึกษาไวยากรณ์ในยุคสมัยนี้จึงเกี่ยวข้องกับทฤษฎีทาง
ปรัชญาที่ว่าด้วยชนิดของคำาพูดและแนวทางแสดงความ
หมายของคำาพูดนั้นๆ (พิณทิพย์ ทวยเจริญ, 2547:3-4)
วิวัฒนาการของการศึกษาภาษาของนักภาษาชาวยุโรปใน
ยุคกลางสรุปได้ดังนี้
 ในศตวรรษที่ 15-17 ชาวยุโรปได้แต่งตำารา 
“ไวยากรณ์รูปแบบ (Formal Grammar) ” เป็นไวยากรณ์
ของภาษาต่างๆทั้งในยุโรปและทวีปอื่นๆ ขณะเดียวกันชาว
ยุโรปก็เริ่มสนใจศึกษาการเปรียบเทียบภาษาต่างๆด้วย
 ราวศตวรรษที่ 16 นักปราชญ์ชาวยุโรปได้ศึกษา
เกีย่วกบัไวยากรณท์ัว่ๆไป (general grammar) ซึง่เปน็โครง
สรา้งกลางๆทีม่อียูใ่นภาษาตา่งๆ หนงัสอืดังกลา่วเปน็ทีรู้่จกั
และแพร่หลายในหมู่นักศึกษาภาษาในยุคสมัยนั้น
 ในตน้ศตวรรษที ่18 ราวๆ ครสิตศักราช 1720 เจ 
ลูดอล์ฟ (J. Ludolf) ได้นำาเสนอแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์
ของภาษา โดยการพิจารณาหลักภาษานั้นต้องคำานึงถึง
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ความสอดคล้องตรงกันระหว่างไวยากรณ์และถ้อยคำา จะ
พิจารณาเพียงแค่ส่วนใดส่วนหน่ึงไม่ได้  นอกจากยังมีนัก
ภาษาชือ่กอททฟ์รดี วิลเฮลม์ ไลนน์ซิ (Gottfried Wilhelm 
Leibniz) มีชีวิตราวคริสตศักราช 1646-1761 ได้ให้ความ
คิดเรื่องภาษาสมมุติฐาน คือ แนวคิดการตั้งสมมุติฐานของ
โครงสร้างภาษานั้นเกิดมาจากภาษาเดิม (Proto Speech) 
(Wikipedia, 2017)
 ในปลายศตวรรษท่ี 18 การศึกษาภาษาได้
กา้วหนา้ขึน้มาอกีข้ันหนึง่ เมือ่เซอรว์ลิเลยีม โจนส ์ (Sir Wil-
liam Jones) ผู้พิพากษาชาวอังกฤษมาทำางานในประเทศ
อนิเดยี ไดศ้กึษาภาษาสนัสกฤตอยา่งแตกฉานและไดท้ำาการ
ศึกษาเปรียบเทียบภาษาสันสกฤต ภาษากรีกและภาษา
ละตนิ ผลของการศึกษาพบวา่ลกัษณะของภาษานัน้มีความ
คลา้ยคลงึกนัมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่รากศพัท์และไวยากรณ์
ต่างๆ วิธีการที่ เซอร์วิลเลียม โจนส์ ได้ศึกษาภาษาดังกล่าว
นี้มีลักษณะเหมือนการศึกษาภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ 
(Comparative Linguistics) (มยุเรศ รัตนานิคม, 2542 : 
26-27) การศกึษาลกัษณะการเปรยีบเทยีบของภาษาของเซ
อรว์ลิเลยีม โจนสน์ัน้เปน็การศกึษาภาษายอ้นไปในอดตีเพือ่
หาตระกลูของภาษาและเปน็การศกึษาภาษาจากตวัอกัษรท่ี
มีหลักฐานปรากฏอยู่ (ภาษาเขียน) เพื่อจัดกลุ่มหรือตระกูล
ของภาษาโดยมกีารศกึษาเรือ่งเสยีงและการกลายของเสยีง
ของคำาในภาษาซึ่งเรียกว่า “นิรุกติศาสตร์” (Etymology) 
(จินดา เฮงตระกูล, 2542:18) การศึกษาภาษาของเซอร์วิล
เลียม โจนส์ในลักษณะดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ศึกษาภาษาศาสตร์ในปัจจุบัน

	 การกำาเนิดของการศึกษาภาษาศาสตร์	
 การศึกษาภาษาศาสตร์นั้นเร่ิมต้นในช่วงคริสต์
ศตวรรษที่ 18-19 ตอนปลายสืบเนื่องจากการศึกษาภาษา
ในเชงินริกุติศาสตร์ของเซอรว์ลิเลยีม โจนส ์ในยคุสมยัน้ีการ
ศกึษาภาษาศาสตร์มคีวามเจรญิรุง่เรอืงอยา่งมาก ในยคุสมยั
นีม้นีกัวชิาการบกุเบกิการศกึษาภาษาเกดิขึน้อยา่งมากมาย 
(วรวรรธน์ ศรียาภัย, 2556:25-52)
 นักภาษาศาสตร์ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 
ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการศึกษาภาษาศาสตร์
และมอีทิธพิลตอ่การศกึษาภาษาศาสตรจ์นถงึปจัจบุนั ไดแ้ก ่
เฟอร์ดินองด์ เดอ เซอร์ซูร์ (Ferdinand de Sausure) ซึ่ง

ชีวิตอยู่ระหว่างปีคริสตศักราช 1857-1914 เซอร์ซูร์เกิดใน
ครอบครัวชาวฝรั่งเศสที่ไปอาศัยอยู่ในประเทศสวิสตเซอร์
แลนด์และเม่ือสำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกได้
ทำางานเป็นอาจารย์สอนภาษาศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเจ
นีวา และในระหว่างปีคริสตศักราช 1906-1911 ลูกศิษย์
ของเขา 2 คน คือ ซี แบลลี (C. Bally) และ เอ เซอซาเย 
(A. Sechaye) ได้รวบรวมคำาบรรยายเซอร์ซูร์นำามาตีพิมพ์
เป็นรูปเล่มเมื่อปี ค.ศ. 1916 ชื่อว่า “ภาษาศาสตร์ท่ัวไป 
(Cour de Linguistique Generale) ” หนงัสอืเลม่นีถ้กูแปล
เป็นภาษาอังกฤษและเผยแพร่ในยุโรปช่ือว่า “Course in 
General Linguistic” ซึง่เปน็ทีย่อมรบัโดยนกัภาษาศาสตร์
ทั่วโลก 
 แนวคิดหลักของการศึกษาภาษาศาสตร์ของเซ
อร์ซูร์ ได้รับอิทธิพลจากงานของอีมิล เดอร์ไคม์ (Emile 
Derkhiem จากหนังสือช่ือ “กฎของวิธีทางสังคมวิทยา 
(Rule of the Sociologies method) ”  นักสังคมวิทยา
ชาวฝรัง่เศสทีมี่อทิธพิลในการศกึษาสงัคม โดยมองวา่สงัคม
มีฐานะเหมือนวัตถุทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่สามารถศึกษา
ได้   เซอร์ซูร์ได้นำาแนวคิดน้ีมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา
ภาษาศาสตร์แบบใหม่โดยแยกภาษาออกเป็น 3 ประการ    
(นัฐวุฒิ สิงห์กุล, 2555) ได้แก่
 1. การศกึษาเรือ่งภาษา (language หรอื la lan-
guage) ประกอบไปดว้ย กฎหรอืระเบยีบแหง่การใช้ถอ้ยคำา 
(Le language) กับถ้อยคำา (la parole) ถ้อยคำานั้นเป็นสิ่ง
ทีบ่คุคลใดบคุคลหนึง่เลอืกใช ้สว่นกฎหรอืระเบียบแหง่การ
ใช้ถ้อยคำานั้นเป็นสิ่งที่บุคคลในสังคมเดียวกันรับรู้ร่วมกัน
เนื่องจากเราเรียนภาษาในฐานะที่อยู่ในสังคมเดียวกัน การ
ทีเ่ราสามารถเขา้ใจถอ้ยคำาของคนอืน่และทำาให้คนอืน่เขา้ใจ
กเ็พราะเรารูร้ะบบภาษา เซอรซ์รูถ์อืวา่การศึกษาระบบของ
ภาษาสำาคัญกว่าการศึกษาถ้อยคำา
 2. การศึกษาลักษณะของภาษาประกอบด้วย 2 
ลักษณะ คือศึกษาเฉพาะสมยั (synchronic study) คือการ
ศกึษาภาษาในชว่งใดชว่งเวลาหนึง่และการศกึษาภาษาตา่ง
สมัย (diachronic study) คือ การศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของภาษาจากระยะเวลาหนึ่งไปถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
 3. การศึกษาความสัมพันธ์ของหน่วยต่างๆ ใน
ภาษามี 2 แบบคือ ความสัมพันธ์แบบหมวดหมู่ (para-
digmatic relation) หรือความสัมพันธ์ในแนวตั้งกับความ
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สมัพนัธแ์บบเรียบเรยีง (syntagmatic relation) หรือความ
สัมพันธ์ในแนวนอน 
 ความสมัพันธ์แบบหมวดหมูห่รอืความสมัพนัธใ์น
แนวตัง้คอืความสมัพนัธข์องหนว่ยในภาษาทีส่ามารถปรากฏ
แทนกันได้ในลักษณะที่เป็นหน่วยชนิดเดียวกัน เช่น เสียงที่
เกดิในตำาแหนง่ตน้คำาในภาษาไทย เชน่คำาวา่ “กลาย” [glaai 
] และ “ปลาย” [plaai] แสดงว่า ก [g] และ ป [p] มีความ
สมัพนัธกั์นในฐานะทีเ่ปน็พยญัชนะทีเ่กดิจากตน้คำาและออก
เสียงควบกับ ล [l] ได้ด้วย
 ความสัมพันธ์แบบหมวดหมู่ระหว่างหน่วยที่
ปรากฏในวลีหรือประโยคทำานองเดียวกัน เช่น ตัวอย่าง
ชนิดคำาต่างๆที่ปรากฏในประโยค เช่น แม่ ซัก ผ้า เล็ก ซัก 
ผ้า ฯลฯ แสดงว่า คำาว่า แม่ และ เล็ก มีความสัมพันธ์กันใน
ฐานะที่เป็นคำานามชนิดเดียวกัน เป็นต้น
 ความสัมพันธ์แบบเรียบเรียง (แนวนอน) เป็น
ความสมัพันธ์ระหว่างหนว่ยตา่งๆทีเ่รยีงกนัอยูใ่นภาษา  เช่น
เสยีงควบกลำา้ “กร” [gr] ประกอบไปดว้ยเสยีง ก [k] มาก่อน
ตามดว้ย ร [r] หรอื แมซั่กผ้า แม่ ก็มคีวามสมัพนัธแ์บบเรยีบ
เรียงกับ ซัก และ ผ้า เป็นต้น 
 ความคิดสำาคัญของเซอร์ซูร์เป็นความคิดหลัก
ที่นักภาษาศาสตร์สมัยใหม่หรือนักไวยากรณ์โครงสร้างยึด
เป็นแนวทางในการศึกษาภาษาและภาษาศาสตร์สืบเนื่อง
มายาวนานจนถงึปจัจบุนั (จนิดา เฮงตระกลู, 2542 :21-22)
 ในยุคศตวรรษที่ 19 หลังจากการมีวิวัฒนาการ
การศึกษาภาษาในรูปแบบใหม่ของเซอร์ซูร์ปรากฏขึ้น จาก
นั้นเป็นต้นมาก็มีนักภาษาศาสตร์เกิดขึ้นอย่างมากมาย นัก
ภาษาศาสตร์เหล่านั้นได้ศึกษาภาษาอย่างจริงจัง โดยมี
กระบวนการการศกึษาภาษาทีเ่ปน็ระบบ เช่น การเกบ็ข้อมลู 
วเิคราะห ์ตัง้สมมตุฐิาน ทดลอง และสรปุผลเปน็ขัน้เปน็ตอน
มากยิ่งข้ึน จากการศึกษาท่ีเป็นระบบมาตรฐานน้ีทำาให้นัก
ภาษาศาสตร์เกิดแนวคิดหรือทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ โดย
สามารถแบง่กลุม่ทางทฤษฎภีาษาศาสตรไ์ด ้6 กลุม่ดงันี ้คอื
 1) กลุ่มนักไวยากรณ์โบราณ (Traditional 
Grammar) คือ ทฤษฏีว่าด้วยระบบไวยากรณ์ให้คำานิยาม
สว่นตา่งๆ ของคำาพดู ยดึถอืไวยากรณด์ัง้เดมิเปน็แบบอยา่ง 
กลุ่มนี้ยึดตามแนวคิดของไดโอนิซิอุส แทรกซ์ (Dionysius 
Trax)

 2) กลุ่มนักไวยากรณ์โครงสร้าง (Structural 
Grammar) คือ ทฤษฏีว่าด้วยการนำาไวยากรณ์มาใช้แทนที่
ของคำา เพื่อทดสอบส่วนต่างๆ ของคำาพูด เจ้าของทฤษฎีนี้
คือลีโอนาร์ด บลูมฟิลด์ (Leonard Bloomfield)
 3) กลุ่มนักไวยากรณ์แทกมีมิค (Tagmemics) 
ทฤษฎีนี้แตกแขนงมาจากทฤษฎีไวยากรณ์โครงสร้าง มีจุด
ประสงค์เพือ่ขจดัความสับสนระหว่างหนา้ทีข่องคำาและชนดิ
ของคำาในประโยคซึง่เปน็ปัญหาทีพ่บในการวเิคราะหภ์าษา
ของนกัภาษาทฤษฎีไวยากรณโ์ครงสรา้ง เจ้าของทฤษฎีนีค้อื 
เคทเนท แอล ไปค์ (Kenneth L.Pike)
 4) กลุม่นกัไวยากรณ์ปรวิรรต (Transformation-
al Grammar) คือ ไวยากรณท์ีส่รา้งขึน้มาโดยมจีดุมุง่หมาย
เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ในภาษาว่า ภาษาคืออะไร 
ประกอบขึ้นด้วยอะไร  ภาษามีคุณสมบัติอะไรภาษาคล้าย
กนัหรอืแตกตา่งกัน ประโยคไหนผดิถกู เพราะอะไร เปน็ต้น 
เจ้าของทฤษฎีนี้คือนอม ชอมสกี (Noam Chomsky)
 5) กลุ่มนักไวยากรณ์การก (Case Grammar) 
เป็นทฤษฎีที่มีการนำาความคิดพื้นฐานของความสัมพันธ์
ของนามกับกริยา มาขยายความเพิ่มเติม โดยเน้นความ
สัมพันธ์ของความหมายและวากยสัมพันธ์ (Semantic 
Syntactic Relationship) เจา้ของทฤษฎนีีค้อืชารล์ส ์ฟลิล์
มอร์ (Charles Fillmire)
 6) ทฤษฎีอรรถ-การก (Lexi – Case Grammar) 
คอืศกึษาประโยคของนกัภาษาศาสตร์กลุ่มอืน่เพ่ือวเิคราะห์
ประโยคและความสัมพนัธข์องประโยค ประโยคถกูสรา้งขึน้
มาอย่างไร ผู้พูดภาษาจะต้องใช้กฎเกณฑ์อะไรบ้างในการ
สร้างประโยค เป็นต้น (พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู, 2557:25-27)
 จากววิฒันาการการศึกษาภาษาซึง่มมีาตัง้แตก่าร
ศึกษาภาษาในสมยัโบราณตอ่เนือ่งยาวนานมาถงึการศึกษา
ภาษาในยุคกลางและตอนต้นของยุคใหม่มีการพัฒนาการ
รปูแบบการศกึษาตามลำาดบั  จากรปูแบบของการศกึษาซึง่มี
ววิฒันาการการศกึษาท่ีเปลีย่นแปลงตลอดเวลานีเ้อง   ทำาให้
การศกึษาภาษาและภาษาศาสตรใ์นปจัจบุนันีแ้พรห่ลายไป
ทั่วโลกทั้งในประเทศตะวันตกและประเทศตะวันออก ใน
ประเทศตะวนัตกประกอบไปดว้ย ประเทศ องักฤษ อเมริกา 
ฝรั่งเศส เยอรมัน และรัสเซีย เป็นต้น ส่วนในประเทศ
ตะวันออกประกอบไปด้วย ประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น พม่า 
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เวียดนาม ลาว มาเลเซีย และประเทศไทย เป็นต้น  อย่างไร
ก็ตามในส่วนของเนื้อหานี้จะกล่าวถึงวิวัฒนาการความเป็น
มาของการศึกษาภาษาศาสตร์ในประเทศไทยเท่านั้น

ความเป็นมาของการศึกษาภาษาศาสตร์ในประเทศไทย
 การศกึษาภาษาศาสตรภ์าษาไทยในประเทศไทย
 “ภาษาศาสตร์ภาษาไทย” หมายถึง การศึกษา
ภาษาไทยเชิงภาษาศาสตร์ หรือการศึกษาภาษาไทยตาม
แนวภาษาศาสตร์ (Linguistics’ way) ได้แก่ การศึกษา
ภาษาไทยเป็นระบบเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการศึกษาเชิง
วิจัย ได้แก่การศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของภาษา 
(native speakers) มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นขั้นเป็น
ตอน แบบเดียวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เมื่อเสร็จแล้วนำา
ผลของการศึกษามาถา่ยทอดใหค้นไทยได้ศกึษาตอ่ไป (เรอืง
เดช ปันเขื่อนขัติย์, 2552 :22-23)
 การศึกษาภาษาศาสตร์ในประเทศไทยเริ่มมี
มาตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตาม
ลำาดับ (วรวรรธน์ ศรียาภัย,2556:41) ดังนั้นเพื่ออธิบาย
ถึงความเป็นมาของการศึกษาภาษาศาสตร์ภาษาไทยใน
ประเทศไทย ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันดังมีรายละเอียด
สามารถจำาแนกตามยุคสมัยได้ดังนี้คือ 
	 1.	สมัยสุโขทัยระหว่างปีพ.ศ.	1781-1981
 ยุคการปกครองของสมัยสุโขทัยน้ันอยู่ระหว่าง
ปีพ.ศ 1781-1981 (Ministry of Foreign Affair of King-
dom of Thailand, 2017)  ในยุคสมัยนี้การถ่ายทอด
ภาษาไทยแต่ยังไม่มีแบบเรียนเป็นหลักฐานอาจสันนิษฐาน
ว่าอาจมีแบบเรียนที่เป็นภาษาอ่ืน เช่น ภาษาบาลี ภาษา
เขมร และสูญหายไปหรืออาจจะสันนิษฐานได้ว่าครูเป็นผู้
กำาหนดโดยเอาศิลาจารึกและพระนิพนธ์ต่างๆในสมัยนั้น
มาศึกษาและเรียนสืบต่อกันด้วยวิธีท่องจำาหรือมุขปาฐะ 
(ราตรี ธันวารชร, 2547:223)  อย่างไรก็ตามในยุคสมัยนี้
ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์อักษรไทยสำาหรับเขียน
ภาษาไทยโดยมแีบบอยา่งมาจากอกัษรขอมหวดัหรอือกัษร
ขอมโบราณและอักษรมอญโบราณที่มีอิทธิพลต่อการเขียน
หนังสือของชนชาติเอเชียอาคเนย์ขึ้นในปีพ.ศ. 1826 โดย
พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช  จากนั้นพระองค์ทรงนำาแบบ
อักษรดังกล่าวมาจารึกลงในแท่งศิลาเรียกว่า “ศิลาจารึก
หลกัที ่1” ซึง่เปน็วรรณคดเีรือ่งแรกของไทย อกัษรไทยของ

พอ่ขนุรามฯหรอืลายสือไทย ประกอบดว้ยพยญัชนะ 39 รปู
สระ 20 รูป และวรรณยุกต์ 2 รูป (ธวัช ปุณโณทก, 2544 
:6) ในสมัยสุโขทัยวัดเป็นแหล่งการศึกษาของประชาชนทุก
ระดบัและวดัเปน็ศูนยก์ลางในการจดัการศกึษาโดยมผู้ีสอน
คือพระภิกษุสงฆ์ (ปิยวัชร์ สุทธิวนิช, 2540:1) ต่อมาในยุค
สมัยพระเจ้าลิไทซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ 5 ของกรุงสุโขทัย
พบว่ามีการเปล่ียนแปลงระบบตัวอักษรลายสือไทยที่เป็น
รูปสระอักขรวิธีโดยมีการเขียนวางสระไว้รอบพยัญชนะต้น
ซึ่งตรงกับอักขรวิธีอักษรไทยในปัจจุบัน (ธวัช ปุณโณทก, 
2553:225-230)  
 จากแนวคิดของนกัวชิาการดงักล่าวอาจกล่าวได้
วา่พอ่ขนุรามคำาแหงมหาราช ทรงเป็นผูร้เิริม่การปรวิรรตตวั
อักษรไทยจากตัวอักษรขอมเรียกลายสือไทยเป็นพระองค์
แรก  ผลจากการปริวรรตอักษรดังกล่าวนำาไปสู่การพัฒนา
และเปล่ียนแปลงตัวอักษรไทยให้เป็นระเบียบแบบแผน
เหมาะสมตามยุคสมัยจนกระทั่งภาษาไทยกลายเป็นภาษา
ทางราชการของคนไทยในปัจจุบันและการศึกษาอักษรที่
เป็นลายสือไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำาแหงและสมัยพระ
จ้าลิไทนั้นพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทในการจัดการเรียน
การสอนและถ่ายทอดการเรียนรู้ภาษาไทยให้กับผู้เรียนใน
สมัยนั้นโดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง  
	 2.	สมัยอยุธยาระหว่างปีพ.ศ.	1893-2310
 ยุคสมัยอยุธยาอยู่ระหว่างปีพ.ศ1893-2310 
(Ministry of Foreign Affair of Kingdom of Thailand, 
2017) หลังจากที่อยุธยาประกาศตนเป็นอิสระจากสุโขทัย 
มีพระมหากษัตริย์พระองค์แรกคือสมเด็จพระรามาธิบดี
ที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ในช่วงสมัยนี้ยังไม่มีตำาราศึกษาภาษา
ไทยเป็นแบบเรียนเป็นหลักฐาน ประชาชนในยุคสมัยนั้น
ยังคงศึกษาอักษรไทยสมัยพระเจ้าลิไทอยู่  แต่ลักษณะของ
ตัวอักษรเริ่มถูกปรับเปล่ียนรูปทรงตามยุคสมัยของสมเด็จ
พระนารายณ์ซ่ึงมีลักษณะทรงเหล่ียม เส้นตรง หักเหล่ียม
มุมเพื่อความประณีตสวยงามมากยิ่งขึ้น (ธวัช ปุณโณทก,     
2553 : 233-237) ในการศึกษาภาษาไทยในยุคสมัยนั้นวัด
ยังคงเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนโดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นครู
ผู้สอน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2507:3) จนกระทั่งถึง พ.ศ. 
2215 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยุคอยุธยาตอน
กลาง พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระโหราธิบดีแต่งตำารา
เรียนภาษาไทยช่ือ “จินดามณี” โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะใช้
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สอนภาษาไทยแกก่ลุบตุร กลุธดิาหรอืบคุคลทัว่ไปซ่ึงทำางาน
รบัใช้เปน็ขา้ราชการในราชสำานกัให้อา่นออกเขยีนไดร้วมทัง้
ใหส้ามารถแตง่คำาประพนัธ์เพือ่สรา้งสรรค์งานวรรณคดขีอง
ชาติได้ (ราตรี ธันวารชร, 2547:224)  แบบเรียนจินดามณี
มบีทบาทในดา้นการศกึษาภาษาไทยมายาวนานจนถงึสมยั
รตันโกสนิทร์ตอนตน้มลัีกษณะเปน็คูม่อืสำาหรบัครูมากกว่าที่
นักเรียนจะใช้สำาหรับเรียน (วิสุทธิ์ บุษยกุล, 2538:40) แบบ
เรยีนจนิดามณฉีบบัพระโหราธบิดนีัน้มเีนือ้หาแบง่ออกเปน็ 
2 ภาค กล่าวคือ ภาคที่ 1 ว่าด้วยหลักภาษาประกอบด้วย
การใช้อักษรศัพท์ หลักการใช้ ศ ษ ศ ใ ไ ฤ ฤๅ จากนั้นแบ่ง
อักษรออกเป็น 3 หมู่ ตามเสียงวรรณยุกต์ของอักษรนั้น คือ 
อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรตำ่า เนื้อหาต่อไปเป็นการ
แจกลูก การผันอักษร เครื่องหมาย และพยัญชนะสะกด 
ส่วนภาคที่ 2 ว่าด้วยวิธีการแต่งกาพย์ โคลง และฉันท์ (วร
วรรธน์ ศรียาภัย, 2556:42) 
     ต่อมาในยุคสมัยพระเจ้าบรมโกศซึ่งเป็นยุค
สมัยอยุธยาตอนปลาย ได้มีการแต่งตำาราจินดามณี เล่ม 
1และ 2 ฉบับพระเจ้าบรมโกศขึ้นอีกครั้งเพื่ออธิบายเนื้อหา
เพิม่เติมจากแบบเรยีนจนิดามณฉีบบัพระโหราธบิด ี ซ่ึงตำารา
ดังกล่าวได้อธิบายเรื่องอักขรวิธี กฎเกณฑ์การอ่านและการ
เขียนอย่างเป็นระบบมากยิ่งข้ึน  นอกเหนือจากน้ีตำาราดัง
กล่าวยังมีการแบ่งพยัญชนะเป็นอักษรเสียงกลาง อักษร
เสียงสูงและอักษรเสียงตำ่าและได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การผันเสียงวรรณยุกต์ การใช้ตัวสะกดและเครื่องหมาย
ตา่งๆเกีย่วกบัการใช้วรรณยกุตด์ว้ย (นติยา กาญจนะวรรณ, 
2552:24-28) แบบเรียนจนิดามณฉีบบัพระเจ้าบรมโกศเลม่
นีม้กีารเนน้ความสำาคญัในแง่มมุสทัศาสตรเ์ปน็ครัง้แรกโดย
เลียนแบบฐานเสียงในภาษาบาลีหรือสันกฤตมาท้ังหมด 
(อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์, 2548:38) แบบเรียนจินดามณีฉบับ
พระโหราธบิดแีละจนิดามณ ีเลม่ 1 และ 2 ฉบบัพระเจา้บรม
โกศแสดงใหเ้หน็ความเปลีย่นแปลงทางดา้นการศกึษาภาษา
ไทยจากสมัยสุโขทัยถึงสมัยอยุธยาอย่างชัดเจนและเป็นรูป
ธรรมมากทีส่ดุ (ราตร ีธนัวารชร, 2547:226)  ในสมยัสมเดจ็
พระนารายณฯ์ ได้รับการยกยอ่งวา่เปน็ยคุทองของวรรณคดี
สมยัอยธุยาตอนกลาง สว่นสมยัพระเจา้อยูห่วับรมโกศไดร้บั
การยกย่องเป็นยุคทองของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย 
(วรวรรธน์ ศรียาภัย, 2556:42) 

 จากข้อมูลข้างต้นดังกล่าวจะพบว่าการศึกษา
ภาษาไทยในสมัยอยุธยาน้ันมีความต่อเน่ืองจากการศึกษา
ภาษาไทยในยุคสมัยสุโขทัย  โดยมีวิวัฒนาการศึกษาการ
เขยีนตวัอกัษรลายสอืไทยจากยคุสมยัของพอ่ขนุรามคำาแหง
และพระยาลิไทตามลำาดับ จนกระทั่งพัฒนาการเขียนตัว
อกัษรลายสือไทเปน็บทเรยีนจนิดามณใีนยคุสมยัของสมเดจ็
พระนารายณ์มหาราชและพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งมีรูป
แบบหลักการอธิบายเรื่องอักขรวิธี กฏเกณฑ์การอ่านและ
การเขียนตัวอักษรแบ่งตามลักษณะการออกเสียง รวมทั้ง
มีหลักการผันวรรณยุกต์ตามตัวอักษรอย่างเป็นระบบและ
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามลำาดับ 
 3.	สมัยธนบุรีระหว่างปีพ.ศ.	2310	–	2325 
     ยุคสมัยธนบุรีอยู่ระหว่างปีพ.ศ 2310 – 2325 
(สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา คณะผู้แทนไทย
ประจำาสหชาติและองค์การระหว่างประเทศกรุงเวียนนา, 
2560) หลงักรงุศรีอยธุยาแตกแล้ว บา้นถกูทำาลายไปมากจน
ยากแก่การบูรณะให้เหมือนเดิมได้ พระยาตากได้รวบรวม
คนไทยขึ้นมากลุ่มหนึ่งแล้วประกาศอิสรภาพ ตั้งกรุงธนบุรี
เป็นราชธานี เสด็จขึ้นครองราชย์นับตั้งแต่ พ.ศ. 2310 
จนถงึ พ.ศ. 2325 ในช่วงนีบ้า้นเมอืงไมค่่อยสงบสุขเรยีบรอ้ย
ต้องคอยรบทัพจับศึกอยู่เกือบส้ินรัชกาล แต่อย่างไร
ก็ตามงานทางด้านวรรณกรรมก็มีจำานวนหนึ่ง เช่น โครง
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี ของนายสวนมหาดเล็ก 
อิเหนาคำาฉันท์ ลิลิตเพชรมงกุฎของหลวงสรวิชิต (หน) 
เป็นต้น (วรวรรธน์ ศรียาภัย, 2556:42) ในยุคสมัยนี้เป็นยุค
ทีป่ระชาชนสนใจบา้นเมอืงมากกวา่การทำานบุำารงุการศกึษา 
ดังนั้นจึงยังไม่มีแบบเรียนภาษาไทยใหม่ๆ (ราตรี ธันวา
รชร, 2547:226)  ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้นนั้นอาจสรุปได้
วา่วรรณกรรมทีแ่ตง่ขึน้มานัน้สว่นมากเกดิจากการใชภ้าษา
ไทยหรอืรปูแบบหลักการใช้ภาษาไทยในยคุสมยัอยธุยาโดย
เฉพาะอยา่งยิง่ไดรั้บอทิธพิลจากหนงัสือจนิดามณใีนยคุสมยั
พระนารายณ์มหาราชและพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
 4.	 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นระหว่างปีพ.ศ.	
2325-2394	
 ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นระหว่างปีพ.ศ 2325-
2394 ในสมัยราชกาลท่ี 1-3 (ดวงมน จิตร์จำานงค์,2540) 
ในสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 ได้มีการพื้นฟูเกี่ยว
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กับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทยโดยให้มีการประชุม
นักปราชญ์ราชบัณฑิตให้รวบรวมผลงานทางภาษาและ
วรรณคดีตั้งแต่สมัยอยุธยาพร้อมกับให้มีการแต่งบทกลอน
จำานวนมาก ในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้โปรดให้มีการสร้างวัด
พระเชตุพนวิมังคลารามข้ึนและให้โปรดเกล้าฯให้จารึกกวี
นิพนธ์ เช่น ตัวอย่างโคลง ฉันท์ กาพย์ และวิชาความรู้ด้าน
อื่นๆ เช่นด้านการแพทย์แผนโบราณตามภูมิปัญญาไทยซ่ึง
มีประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาภาษาไทย (ราตรี ธันวา
รชร, 2547:226) และสมัยน้ียังมีตำาราไวยากรณ์ไทยหรือ
หลกัภาษาไทยเล่มแรกชือ่ว่า “ไวยากรณ์ไทย (A grammar 
of the Thai) ” เขียนโดยร้อยเอก เจมส์โลว์ (Capt. James 
Low) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวอังกฤษที่มาติดต่อค้าขาย
กับคนไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น ได้เรียนรู้ภาษาไทยและ
สือ่สารกบัคนไทยได ้ในหนงัสอืเลม่นีป้ระกอบดว้ยพยญัชนะ 
สระ วรรณยุกต์ ชนิดของคำาและโครงสร้างประโยค โดย
เขียนด้วยอักษรไทยและให้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษ ตี
พิมพ์ที่เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดียในปี พ.ศ. 2371 ใน
ช่วงยุคสมัยนี้มีนักภาษาหลายท่านได้แต่งตำาราเรียนภาษา
ไทยหลายเล่ม เช่น ประถม ก.กา ประถมมาลา และประถม
จินดามณี เล่ม 2 นิพนธ์โดยพระบรมวงศ์เธอกรมหลวง
วงษาธริาชสนทิใน พ.ศ. 2392 มเีนือ้หาเนน้เรือ่งการแจกลกู 
ตัวสะกด ไตรยางศ์ และการผันเสียงวรรณยุกต์ (วรวรรธน์ 
ศรยีาภยั,2556:43) ในหนงัสอืเล่มนีต้อ่มาไดมี้บาทหลวงปลั
เลอกวัซ ์(Pallegoix) ได้เขยีนอธบิายในหนงัสอืพจนานกุรม
ไทย-ละติน-ฝรั่งเศส-อังกฤษ (Dictionarium lingua thai 
sive siamensis interpretation Latina) ในชื่อภาษาไทย
ว่า “สัพะ พะจะนะ พาสาไท” ตีพิมพ์ครั้งแรกในกรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศสในปี พ.ศ 2379 ต่อมาบาทหลวง เจ แอล 
เวย์ (J.L.Vey) ได้นำามาชำาระใหม่และตีพิมพ์ที่กรุงเทพฯ 
ในปี พ.ศ.2439 โดยตั้งชื่อว่า “ศริพจน์ภาษาไทย์” ในปี 
พ.ศ. 2515 ไดม้กีารตพีมิพซ์ำา้อกีครัง้ในประเทศองักฤษโดย
ใช้ต้นฉบับจากห้องสมุดในเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย 
และในปีพ.ศ 2542 หนังสือสัพะ พะจะนะ พาสาไทได้ถูก
นำามาจัดพิมพ์ขึ้นใหม่อีกครั้งโดยสถาบันภาษาไทย กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยใช้วิธีถ่ายฟิล์ม
แลว้พมิพจ์ากตน้ฉบบัเดมิ สว่นหนงัสอืศรพิจนภ์าษาไทยน์ัน้

ก็มีการถ่ายฟิล์มและจัดทำาพิเศษสำาหรับอนุกรรมการชำาระ
กฎหมายตราสามดวง สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในปี 
พ.ศ 2545 (นติยา กาญจนะวรรณ, 2552:53-54) จากขอ้มลู
ข้างต้นอาจสรุปได้ว่าการศึกษาภาษาไทยได้มีวิวัฒนาการ
การศึกษาที่เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ โดยภาษาไทย
นัน้ไม่ไดเ้ป็นท่ีสนใจสำาหรบัคนไทยเท่านัน้แตยั่งเป็นท่ีสนใจ
และไดม้กีารศกึษาคน้ควา้โดยนกัวชิาการชาวตา่งชาตเิพิม่
ขึ้นอีกด้วย 
 5.	 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางระหว่างปีพ.ศ.	
2394-2500
 ในสมัยรัชกาล 4 ภาษาอังกฤษมีความหมาย
สำาคัญต่อประเทศไทยและมีบทบาทเด่นชัดเทียบเท่าภาษา
ไทย พระองคม์ดีำารใิหเ้ปดิทำาการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ
ควบคู่กับการเรียนการสอนภาษาไทยในหลายๆแห่งรอบ
เมืองสยาม จนกระทั่งในปัจจุบันน้ีมีการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยในโรงเรียน 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศไทย 
(สมปอง พงษ์ไมตรี และสุภาพ กลิ่นเรือง, 2558) และใน
ยุคสมัยรัชกาลที่ 4 น้ีเป็นยุคที่เริ่มมีการแต่งหนังสืออ่าน
ประกอบเพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกอ่านให้คล่องอีกหลาย
เล่ม เช่น เสือโค จันทโครพ อนิรุทธ สมุทรโฆษ เพชรมงกุฎ 
สังข์ทอง กากี พระยาฉัททันต์ สวัสดิรักษาและอื่นๆอีก
จำานวนมาก (กรมศลิปากร, 2515:25) หนังสอืท้ังหมดเหลา่นี้
แตง่ดว้ยคำาประพนัธร์อ้ยกรองเปน็แบบเรยีนภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นสูงในสมัยนั้น (ราตรี ธันวารชร, 2547:227)  
 เมื่อเข้าสู่รัชกาลที่ 5 ระบบการจัดการเรียนการ
สอนเริ่มเข้าสู่ระบบโรงเรียนอาจเรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูป
การศึกษาครั้งแรกของไทย นักภาษาในสมัยนี้มีหลายท่าน 
เช่น พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยงกูร) ได้เขียน
ตำาราภาษาไทยแบบเรียนหลวง 6 เล่ม ในปีพ.ศ. 2414 ชื่อ
ชดุ “มลูบทบรรพกจิ” ประกอบดว้ย มลูบทบรรพกจิ วาหนิ
ติก์ร อกัษรประโยค สงัโยคพิธาน ไวพจนพ์จิารณ ์และพศิาล
การันต์ (เปรมจิต ชนะวงศ์, 2542:39)
 มลูบรรพกิจ กลา่วถงึสระ พยญัชนะ เครือ่งหมาย
ต่างๆ พร้อมทั้งบอกชื่อเครื่องหมายและชื่อสระ วาหนิติ์กร 
กล่าวถึงอักษรนำาคืออักษรสูงนำาอักษรตำ่าและอักษรกลางที่
นำาอักษรตำ่า อักษรประโยค กล่าวถึงการผันอักษรควบกลำ้า 
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สมัยนั้นเรียก “อักษรประโยค” ได้แก่ ร ล ว ซึ่งนำาไปควบ
กลำ้ากับพยัญชนะอื่นบางตัว
 สังโยคพิธาน เนื้อหากล่าวถึงตัวสะกดอย่าง
ละเอียด พร้อมยกตัวอย่างคำา โดยเฉพาะคำาท่ีมาจากคำา
ภาษาบาลีสันสกฤต
 ไวพจนพิ์จารณ ์วา่ดว้ยเรือ่งของคำาพอ้ง ไดแ้ก ่คำา
พ้องเสียง คืออ่านออกเสียงเหมือนกันแต่รูปเขียนต่างกัน
พิศาลการันต์ ว่าด้วยเรื่องการันต์ ซึ่งเป็นตัวที่อยู่คำาท้ายคำา
และไม่ออกเสียง (วรวรรธน์ ศรียาภัย, 2556:43-45) 
 นอกจากแบบเรียนหลวง 6 เล่มดังกล่าวแล้ว 
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูล) ยังได้แต่ง
แบบเรียนซึ่งนับได้ว่าเป็นคลังคำาเพื่อนำาไปแต่งคำาประพันธ์
ประเภทโคลงฉันท์ กาพย์ กลอน ในคลังคำาเหล่านี้นอกจาก
จะมีคำาภาษาไทยแล้วยังมีคำาภาษาเขมร ชวา มคธ ลาว 
สันสกฤต ลังกา มอญ พม่าและภาษาอังกฤษอีกด้วย  
หนังสือดังกล่าวได้แก่ อนันตวิภาค นิติสารสาธก ปกีรนำา
พจนารถ พรรณพฤกษาและสัตวาภิธาน โดย 4 เล่มหลัง
ทา่นไดแ้ตง่เปน็คำาประพนัธป์ระเภทกลอน (ราตร ีธนัวารชร, 
2547:228)  
 ในปี พ.ศ. 2461 พระยาอุปกิตศิลปสารได้เรียบ
เรียงตำาราอักขรวิธี วจีภาค วากยสัมพันธ์ และฉันทลักษณ์
ขึ้นใหม่รวมเรียกว่า “สยามไวยากรณ์” งานดังกล่าวเป็น
งานวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทยในแบบดั้งเดิมซึ่งมีอิทธิพลใน
การศึกษาภาษาศาสตร์ไทยมากที่สุดเพราะเป็นการศึกษา
ภาษาในรูปแบบเก่าแก่อย่างละเอียด อักขรวิธี กล่าวถึง
โครงสร้างของเสียง วจีวิภาคเล่มสองกล่าวถึงส่วนของคำา
พูดและหน้าที่ทางไวยากรณ์ มีภาคผนวกเป็นราชาศัพท์ 
วากยสัมพันธ์ เล่มสามกล่าวถึงประโยคกับส่วนประกอบ
ของประโยค และฉันทลักษณ์ เล่มท่ีส่ีกล่าวถึงลักษณะคำา
ประพันธ์ประเภทต่างๆ (นิตยา กาญจนะวรรณ, 2552:60) 
ต่อมาหนังสือ “สยามไวยากรณ์” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หลัก
ภาษาไทย” หนงัเลม่นีถ้กูใชเ้ปน็ตำาราเรยีนไวยากรณไ์ทยมา
จนถงึปจัจบุนันี ้ (วรวรรธน ์ศรยีาภัย, 2556:45) หนงัสอืหลัก
ภาษาไทยเรียบเรียงโดยพระยาอุปกิตศิลปสารนั้นมีเนื้อหา
ของหลักภาษาไทยที่มีการวิเคราะห์วิจัยและกระบวนการ
ถา่ยทอดทีง่า่ยตอ่การทำาความเขา้ใจ พระยาอปุกติศลิปสาร
นบัวา่เปน็รตันบรุุษทีย่ิง่ใหญแ่หง่วงการศกึษาภาษาไทย (นว
วรรณ พันธุเมธา, 2532:28) 

 นอกเหนอืจากหนงัสือหลักภาษาไทยทีเ่รยีบเรยีง
โดยพระยาอุปกิตศิลปสารซ่ึงได้ชื่อว่าเป็นตำาราไวยากรณ์
ไทยที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว  ในยุคสมัยนี้ยังมีนักปราชญ์ที่มีชื่อ
เสยีงในดา้นภาษาศาสตรข์องเมอืงไทยอกีทา่นไดแ้ก่ พระยา
อนุมานราชธน งานทางด้านภาษาศาสตร์ของท่านที่สำาคัญ
ได้แก่ “คำาแผลงในภาษาไทย” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัด
ประเภทและให้ตัวอย่างการเติมคำาอุปสัคกับอาคมของ
คำาไทยอย่างละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำายืมจากภาษา
เขมรซึ่งมีคำาอธิบายรายละเอียดไว้เป็นจำานวนมาก หนังสือ
ดังกล่าวแต่งขึ้นในปี พ.ศ 2495 และได้แต่งหนังสือเรื่อง 
“นิรุกติศาสตร์” ในปีพ.ศ. 2499 อีกเล่มเพื่อใช้เป็นตำารา
สำาหรับการศึกษาภาษาศาสตร์เบื้องต้นตามแนวคิดของนัก
ภาษาศาสตร์ชาวตะวันตกในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 (นิตยา 
กาญจนะวรรณ, 2552:61-62) พระยาอนุมานราชธนได้
ใช้หนังสือนิรุกติศาสตร์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา
นิรุกติศาสตร์ให้กับนักศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เนื้อหาสำาคัญในนิรุกศาสตร์ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่ 
ตำานานของนิรุกศาสตร์ กำาเนิดของคำาในภาษา ภาษาและ
รูปคำาของภาษา การแบ่งภาษา เสียงและการกลายคำาของ
ภาษา แนวเทียบ ความหมายและการกลายคำาของคำาใน
ภาษา (ราตรี ธันวารชร, 2547:231-232 และ วรวรรธน์  
ศรียาภัย, 2556:45) 
 จากข้อมูลข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าในยุคสมัยนี้
มีนักภาษาศาสตร์ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาภาษาศาสตร์
ภาษาไทยในประเทศไทยจำานวนหลายท่านไม่ว่าจะเป็น
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยงกูร) พระยาอุปกิต
ศิลปสารและพระยาอนุมานราชธน ท่านเหล่าน้ีล้วนมีผล
งานการเขียนตำาราวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์เป็น
จำานวนมาก   ตำาราวิชาการของท่านเหล่านี้ล้วนเป็นแบบ
อย่างสำาหรับการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์เพื่อความรู้ใหม่ๆ
เกี่ยวกับการศึกษาภาษาศาสตร์ภาษาไทย อนึ่งในยุคสมัยนี้
ถอืวา่เปน็ยคุของการเร่ิมเปิดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ทั่วเมืองสยามด้วย 
 6.	สมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลายระหว่างปีพ.ศ.	
2500	ถึงปัจจุบัน
 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนปลายระหว่างปีพ.ศ. 
2500 ถึงปัจจุบันนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคทองหรือยุค
เฟื่องฟูของการศึกษาภาษาศาสตร์ภาษาไทยเนื่องจาก
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มีมหาวิทยาลัยจำานวนมากได้เปิดทำาการเรียนการสอน
ภาษาศาสตร์ภาษาไทยขึ้นหลายแห่ง  นอกเหนือจากนี้ยังมี
นกัภาษาศาสตร์ซ่ึงมชีือ่เสยีงและมผีลงานเปน็ทีย่อมรบัเปน็
จำานวนมาก 
 ในปีพ.ศ 2502 พระวรเวทย์พิสิฐ นักวิชาการซึ่ง
มชีือ่เสยีงทางดา้นภาษาศาสตรไ์ดแ้ตง่ตำาราชือ่ “หลกัภาษา
ไทย” มีชื่อหนังสือคล้ายกับหนังสือของพระยาอุปกิตศิลป
สาร อย่างไรก็ตามในเน้ือหาหนังสือของพระวรเวทย์พิสิฐ
นัน้มลีกัษณะอนรุกัษน์ยิมมากกวา่หนงัสือของพระยาอปุกิต
ศิลปสาร ต่อมาในปีพ.ศ 2505 พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ นักวิชาการซ่ึงเด่นด้านการ
เป็นครู นักวิชาการ นักเขียน บรรณาธิการ  นักการทูตและ
นักรัฐศาสตร์ก็ได้เขียนหนังสือเรื่อง “ภาษาวรรณคดีและ
วทิยาการ” หนงัสอืดงักลา่วมกีารศกึษาเรือ่งภาษาโดยทัว่ไป
เรื่องบัญญัติศัพท์ เรื่องตัวสะกด และเรื่องด้านภาษาศาสตร์
และกึง่ภาษาศาสตรอ์กีมากมาย ในป ีพ.ศ 2534  สำานกังาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ผลงานทางด้านภาษา
ของท่านมารวมพิมพ์ในช่ือเร่ือง “พระอัจฉริยลักษณ์ด้าน
ภาษาศาสตร์” ในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ
ในฐานะปูชนียบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับ
โลก (นิตยา กาญจนะวรรณ, 2552:62-63)
 นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2500 เป็นต้นมามีนักศึกษาไทย
ได้เดินทางไปศึกษาภาษาศาสตร์ในแถบประเทศทางตะวัน
ตกเป็นจำานวนมาก โดยมีผู้ท่ีสำาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกทางภาษาศาสตร์ตามลำาดับ ดังนี้ 
 ในปีพ.ศ. 2503 อาจารย์ฟุ้งเฟื่อง เครือตราชู 
สำาเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาเอกโดยไดท้ำาวทิยานพินธ์
ปรญิญาเอกเรือ่ง  “เปรียบเทยีบสรวทิยาเพือ่การสอนภาษา
อังกฤษและภาษาไทย (Thai and English: Comparative 
Study of Phonology for Pedagogical Applications)” 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคำาไวยากรณ์และ
ความหมายของภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อใช้สำาหรับ
การเรียนการสอนภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ (สำานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2548:61-62)  
    จากนั้นในปีพ.ศ. 2504  อาจารย์เฉลา ไชย
รัตนะสำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกโดยได้ทำา

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกหัวข้อเรื่อง “การศึกษาการเปรียบ
เทียบลักษณะทางวากยสัมพันธ์และเปรียบเทียบความ
เหมอืนและความแตกต่างทางวากยสมัพนัธใ์นภาษาองักฤษ
และภาษาไทย (A Comparative Study of English and 
Thai Syntax)” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและอธิบายความ
เหมอืนและความแตกตา่งทางวากสมัพนัธ์ระหวา่งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ (ขนิษฐา อุทวนิช, 2547)    
 ในปีพ.ศ.2505 อาจารย์วิจินตน์ ภาณุพงศ์ 
สำาเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาเอกโดยไดท้ำาวทิยานพินธ์
ปรญิญาเอกเรือ่ง “การศึกษาความสัมพนัธร์ะหวา่งประโยค
ในการสื่อสารภาษาไทยสมัยใหม่ (Inter-Sentence Rela-
tions in Modern Conversational Thai)” มวีตัถุประสงค์
เพือ่ศึกษาความสัมพนัธร์ะหวา่งประโยคซึง่ประกอบไปดว้ย
ประโยค วลีและกลุ่มคำาในการสื่อสารภาษาไทยว่ามีความ
สัมพันธ์และสอดคล้องกันอย่างไร (Panupong, 1970) ผล
งานที่มีชื่อเสียงทางด้านภาษาศาสตร์ได้แก่ 1) โครงสร้าง
ของภาษาไทย: ระบบไวยากรณ์ 2) ภูมิศาสตร์คำาศัพท์ใน
จังหวัดนครราชสีมา: โครงการนำาร่อง : รายงานผลการวิจัย 
3) ระบบหน่วยคำา : การศึกษาโครงสร้างภายในคำา เป็นต้น 
 ในปี พ.ศ. 2505 นี้เองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้เปลี่ยนวิชา “นิรุกติศาสตร์” เป็น “ภาษาศาสตร์” แล้ว
บรรจุเข้าเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตร
มหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาไทยและในวนัที่ 26 กมุภาพนัธ ์
2520 “ภาษาศาสตร”์ ไดถ้อืกำาเนดิขึน้ ณ คณะอกัษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้การบุกเบิกของอาจารย์วิ
จนิตน ์ภาณพุงศ์ นบัตัง้แต่บดันัน้เปน็ต้นมาวิชาภาษาศาสตร์
จึงเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัย
มากมายทีไ่ดเ้ปดิการเรยีนการสอนในรายวชิาภาษาศาสตร์
ทัง้ในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโทและปริญญาเอก (วรวรรธ
น ์ ศรยีาภยั, 2556:46) และต่อมากม็กีารขยายเปดิการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วประเทศไทย 
 ในปพี.ศ. 2506 อดุม วโรตมส์กิขดติถ ์สำาเรจ็การ
ศึกษาในระดับปริญญาเอกโดยได้ทำาวิทยานิพนธ์ปริญญา
เอกเรื่อง “ไวยากรณ์ภาษาไทย: โครงสร้าง (Thai Syntax: 
An Outline)” (Warotamasikkhadit, 1972)  ผลงานที่
มีชื่อเสียงทางด้านภาษาศาสตร์ได้แก่ 1) ภาษาศาสตร์เบื้อง
ต้น 2) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา เป็นต้น 
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 ในปีพ.ศ. 2508  อาจารย์พรรณินี รุทรวณิชย์ได้
ทำาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง “ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับ
คำาตอบรับในประโยคภาษาไทยที่มีต่อการเปล่งเสียงสูงตำ่า
ของประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (An Analysis of the 
Elements in Thai that Correspond to the Basic 
Intonation Patterns of English)” วัตถุประสงค์ของงาน
วจิยัเร่ืองนีค้อืการศกึษาเพือ่คน้หาอธบิายคำาลงท้ายตา่งๆใน
การตอบรับในแต่ประโยคมีความเกี่ยวเนื่องกันกับความสูง
ตำ่า หรือการเปลี่ยนแปลงของเสียงวรรณยุกต์ (terminal 
contours) และเสียงวรรณยุกต์ก็จะมีความสัมพันธ์กับ
ความหมายของประโยคระหวา่งภาษาไทยและภาษาองักฤษ
โดยใชแ้นวคดิการเรือ่งการเปลีย่นแปลงของเสยีงวรรณยกุต ์
(terminal contours) เป็นแนวคิดสำาคัญในการศึกษา
วิเคราะห์คำาลงท้าย (รัชดา ปลาบทอง, 2551:23-24) 
 นอกเหนือจากน้ียังมีนักภาษาและภาษาศาสตร์
คนสำาคัญของไทยที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมาจำานวนมาก อาทิเช่น  
ศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ พันเมธา มีผลงานวิชาการทาง
ด้านภาษาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงได้แก่ ลักษณะภาษาไทย 
เป็นต้น ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร มีผลงาน
วิชาการทางภาษาศาสตร์ได้แก่ สารนิพนธ์ประเสริฐ ณ 
นคร เป็นต้น ศาสตราจารย์ธวัช ปุณโณทก มีผลงานทาง
ด้านภาษาศาสตร์เป็นที่ยอมรับได้แก่ 1) วิวัฒนาการภาษา
และอักษรไทย 2) อักษรไทยโบราณ : ลายสือไทยและ
ววิฒันาการอกัษรของชนชาตไิทย เปน็ตน้ ศาสตราจารย ์ดร. 
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ผลงานทางด้านภาษาศาสตร์ที่มีชื่อ
เสียงได้แก่ 1) ภาษาศาสตร์สังคม 2) ชนิดของคำาในภาษา
ไทย: การวเิคราะหท์างวากยสมัพนัธ์ เปน็ตน้  ศาสตราจารย ์
ดร.ปราณ ีกลุละวณชิย ์ ผลงานทางดา้นภาษาศาสตรท์ีเ่ปน็
ที่ยอมรับได้แก่ 1) ภาษาไทยเหนือ 2) แบบลักษณ์ภาษา 
3) ภาษาไทยเปรียบเทียบ เป็นต้น ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ
พันธ์ เหลืองทองคำา มีผลงานได้แก่ เสียงภาษาไทย : การ
ศึกษาทางกลสัทศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.พิณทิพย์ ทวย
เจริญ มีผลงานทางด้านภาษาศาสตร์ได้แก่ 1) สัทศาสตร์
และสัทศาสตร์ปฏิบัติ 2) ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา 3) ภาพ
รวมของการศึกษาสัทศาสตร์และภาษาศาสตร์ เป็นต้น  
ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล มีผลงานทาง

ภาษาศาสตร์ได้แก่ 1) อรรถศาสตร์เบื้องต้น 2) นานาภาษา
ในเอเชียอาคเนย์: ภาคที่ 1 ภาษาตระกูลออสโตรเอเชีย
ติกและตระกูลจีน-ทิเบต 3) นานาภาษาในเอเชียอาคเนย์: 
ภาษาตระกูลไท เป็นต้น ศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ 
ขนิษฐานันท์ มีผลงานทางภาษาศาสตร์ได้แก่ 1) ภาษา
และภาษาศาสตร์ 2) ลักษณะภาษาไทยที่ใช้ผ่านสื่อมวลชน
โทรทศัน ์3) ภาษาศาสตรเ์ชงิประวตั:ิ ววิฒันาการภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เป็นต้น ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาค
สกุล มีผลงานวิชาการทางด้านภาษาศาสตร์ได้แก่ 1) ภาษา
ไทยวนัละคำา 2) ระบบเสียงภาษาไทย เปน็ตน้ ศาสตราจารย ์
ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ มีผลงานวิชาการทางภาษาศาสตร์
ได้แก่ 1) สรศาสตร์ 2) วจนะวิเคราะห์: การวิเคราะห์ภาษา
ระดับข้อความวากยสัมพันธ์ เป็นต้น ศาสตราจารย์ ดร.สุ
วิไล เปรมศรีรัตน์ มีผลงานวิชาการได้แก่ 1) แผนที่ภาษา
ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในประเทศไทย 2) ประสบการณ์
การพื้นฟูภาษาในประเทศไทย : ภาษาชอง จังหวัดจันทบุรี 
เป็นต้น และรองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บำารุงรักษ์ มีผล
งานวิชาการทางด้านภาษาศาสตร์ได้แก่ การศึกษาภาษา
ระดบัข้อความประเภทตา่งในภาษาไทย เปน็ตน้ (วรรวรรธน ์
ศรียาภัย, 2556:47-48) ผลงานการศึกษาทางด้าน
ภาษาศาสตร์ของนักภาษาศาสตร์เหล่านี้กล่าวได้ว่าเป็นต้น
ธารการเรียนรู้หรือเป็นรากฐานมั่นคงทางการศึกษาภาษา
และภาษาศาสตรโ์ดยเฉพาะอย่างยิง่การศกึษาภาษาศาสตร์
ภาษาไทยในยุคต่อมาจนถึงสมัยปัจจุบัน 

บทสรุป
 มนษุยไ์ดพ้ฒันาวธิกีารสือ่สารและตดิตอ่ระหวา่ง
กันมาตั้งแต่สมัยดึกดำาบรรพ์ ภาษานับว่าเป็นเครื่องมือ
ส่ือสารที่สำาคัญอย่างมากที่ช่วยให้มนุษย์สามารถส่ือความ
หมายระหว่างมนุษย์ด้วยกัน อีกทั้งภาษายังช่วยเป็นเครื่อง
มือให้มนุษย์สามารถกำาหนดรู้ความประสงค์และความ
ต้องการของกันและกันได้ การกำาเนิดการเรียนรู้ภาษาน้ัน
มีมาตั้งแต่ก่อนปีคริสตศักราชหลายพันปี ตั้งแต่ยุคสมัย
อียิปต์ สมัยเมโสโปเตเมียอันเป็นการศึกษาภาษาแบบไม่
เป็นทางการ ใช้วิธีการจำาและปฏิบัติต่อๆ กันมา
 อย่างไรก็ตามการศึกษาภาษาที่เป็นรูปธรรมมี
หลักการแบบแผนที่สามารถพิสูจน์ได้น้ันเริ่มต้นในยุคสมัย
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กรีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีนักปรัชญาท่ีมีช่ือเสียงประกอบ
ไปด้วย พลาโต อริสโตเติล ไดโอนีเซียส แทรกซ์ นักปรัชญา
เหล่านี้ได้ศึกษาภาษาในรูปแบบของการศึกษาเก่ียวกับ
ไวยากรณ์ภาษา ต่อมายุคสมัยโรมันก็มีนักปราชญ์ทาง
ภาษาที่มีช่ือเสียงได้ศึกษาภาษาต่อๆ กันมา ได้แก่ วาร์โร 
โดนาตสั และพรสิเซยีน เปน็ตน้ สำาหรบัในประเทศอนิเดยีผู้
จดุประกายกำาเนดิการศกึษาภาษาทีน่กัภาษาศาสตรท์ัว่โลก
ยอมรับว่าเป็นการศึกษาระบบโครงสร้างของคำาและระบบ
การออกเสยีงของภาษาทีเ่ปน็มาตรฐานและใชอ้า้งองิในการ
ศึกษาภาษาในยุคต้นๆ ได้แก่ ปาณินิ นอกเหนือจากนั้นก็มี
นักปราชญ์ท่านอื่นๆ เช่น กัจจายน์และเหมจันทร์ เป็นต้น 
นกัปราชญเ์หลา่นีล้ว้นเป็นผูบ้กุเบกิการศกึษาภาษาแทบท้ังสิน้ 
 สำาหรับการศึกษาภาษาศาสตร์เริ่มต้นในคริสต์
ศตวรรษท่ี 18-19 ตอนปลายโดยนักปราชญ์ที่ได้เริ่มต้น
ศึกษาภาษาในรูปแบบของการเปรียบเทียบ ได้แก่ เซอร์
วิลเลียม โจนส์ จากการศึกษาการเปรียบเทียบภาษานี้
เองทำาให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้ภาษาในเชิงภาษาศาสตร์ที่

สามารถอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ ในสมัยน้ีได้มีนัก
ภาษาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกคือ 
เฟอร์ดินองด์ เดอ เซอร์ซูร์ แนวคิดหลักของการศึกษาเรื่อง
ภาษาศาสตร์ของเขาทำาให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาภาษา
และภาษาศาสตรต์า่งๆอยา่งเปน็ระบบและมแีบบแผนทีท่นั
สมัยขยายออกไปทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยก็ไดรั้บอทิธพิล
แนวคิดการศึกษาเรื่องภาษาดังกล่าวด้วย
 สำาหรับวิวัฒนาการศึกษาภาษาศาสตร์ใน
ประเทศไทยนั้นเริ่มต้นพัฒนาขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย แล้ว
พัฒนาผ่านยุคสมัยต่างๆ อันได้แก่ อยุธยา ธนบุรีและ
รัตนโกสินทร์ตามลำาดับ การศึกษาภาษาศาสตร์ใน
ประเทศไทยในยุคปัจจุบันนี้มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก มี
นกัวชิาการ นกัศกึษาไดศ้กึษาภาษาศาสตรใ์นลกัษณะต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องคำา วลี ประโยค 
เป็นต้น ส่งผลให้การศึกษาภาษาศาสตร์ในประเทศไทยใน
ปจัจบุนันัน้แพรห่ลายและเป็นทีน่ยิมอยา่งรวดเรว็ตามลำาดบั
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การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	(CAI)	ในรายวิชาเปียโนเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	6	โรงเรียนบำารุงรวิวรรณวิทยา	กรุงเทพมหานคร

Development of Computer-Assisted Instruction on “An Introduction to Piano for 

Prathomsuksa 6 Students at Bamrungrawiwanwittaya School in Bangkok”

ธีรวุฒิ	มูลเมืองแสน	1	/	มนัส		วัฒนไชยยศ	2	/	บรรจง		ชลวิโรจน์	3

Teerawut Munmueangsen  / Manat Wattanachaiyot / Bunjong Cholwirot

1-3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Arts Western Music Program, Bansomdejchaopraya Rajabhat University

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา เปียโนเบื้องต้นของนักเรียน
ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนที่
เรียน ระหว่างก่อน-หลังการเรียน โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาเปียโนเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 จำานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเปียโนเบื้องต้น 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบวัดทักษะการปฏิบัติเปียโนเบื้องต้น วิเคราะห์
ขอ้มลูด้วยค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ t-test dependent ผลการวจัิยพบวา่ 1) บทเรยีน คอมพวิเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชา เปียโนเบื้องต้นอยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.30/82.50 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑท์ีก่ำาหนด 2) หลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (CAI) นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถ
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำาสำาคัญ: คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เปียโนเบื้องต้น

Abstract
 The purposes of this research were 1) to develop computer-assisted instruction on “An Intro-
duction to Piano for Prathomsuksa 6 Students at Bamrungrawiwanwittaya School Bangkok” on basis of 
80/80 efficiency criteria and 2) to compare the students’ learning achievement between before and 
after using the developed CAI. The research instruments were CAI, pre-and post-test and practical skill 
evaluation form. Data were statistically analyzed in percentage, mean, standard deviation, and t-test. 
The findings revealed as follows. 1) The quality of developed CAI was generally found at the “Good” 
level and its efficiency measured 81.30/82.50, which was higher than the specified criteria, 2) The stu-
dents’ learning achievement after learning through the developed CAI was higher than that before the 
experiment at significance level .01.

Keywords: Computer-assisted Instruction, Introduction to Piano
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บทนำา
 ดนตรีเป็นศิลปะท่ีอาศัยเสียงเพื่อเป็นสื่อในการ
ถ่าย ทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ไปสู่ผู้ฟังดนตรีเป็นศิลปะ
ที่ง่ายต่อการสัมผัส ก่อให้เกิดความสุข ความปลื้มปีติพึง
พอใจให้ แก่มนุษย์ได้ ดนตรีเป็นภาษาสากลของมนุษยชาติ 
เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์ได้นำามาดัดแปลงแก้ไขให้
ประณตี งดงาม ไพเราะและเมือ่ฟังดนตรีแลว้ทำาใหเ้กดิความ
รูส้กึนกึคดิตา่งๆ มนษุยไ์มว่า่จะชนชาติใดภาษาใด กส็ามารถ 
รับรู้อรรถรสของดนตรีได้โดยใช้เสียงเป็นสื่อ (คมสันต์ วงค์
วรรณ์, 2553 : 1) ความงดงาม ของเสียงดนตรีมีพลังและมี
อำานาจมาก ดนตรีจึงเป็นส่วนหนึ่งที่คู่กับการดำารงชีวิตของ
มนุษย์ทุกชนชาติ มายาวนานจนถึงปัจจุบัน 
 การใหก้ารศกึษาดา้นดนตรนีัน้เปน็องคป์ระกอบ
ที่สำาคัญ อีกด้านหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนา
ประเทศชาติ และพัฒนาสังคมโลก กล่าวคือ ดนตรีเป็น
ศาสตร์และศิลป์แขนงหน่ึงท่ีมีความเก่ียวพัน ต่อมวล
มนุษยชาติ ความสำาคัญของดนตรีทำาให้ผู้รับรู้ได้สัมผัสกับ
โสตศิลป์ อันนำาไปสู่ความรู้สึกดังกล่าว ไม่ได้รับรู้หรือสัมผัส
ไดท้กุคน หากแตต่อ้งเรยีนรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจ การได้รบัรู้ 
และเกดิความรูส้กึยอ่มสง่ ผลตอ่การพฒันามนษุยใ์หม้คีวาม
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2536 : 38)   
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พทุธศกัราช 2551 เหน็ความสำาคญัของดนตร ีจงึไดก้ำาหนด 
ใหเ้ปน็สาระหนึง่ ในกลุม่สาระศลิปะ ของหลกัสตูรการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 โดยที่กลุ่ม สาระศิลปะ มีทั้งหมด 3 สาระ
ด้วยกัน คือ สาระที่ 1 ทัศนศิลป์ สาระที่ 2 ดนตรี สาระที่ 
3 นาฏศิลป์ ซึ่งในกลุ่มสาระดนตรีประกอบด้วยมาตรฐาน 
ศ.2.1 เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่าทางดนตรี ถ่ายทอดความ
รูส้กึ ความคดิตอ่ดนตรอียา่งอสิระ ชืน่ชม และประยกุตใ์ชใ้น
ชวีติประจำาวนั มาตรฐาน ศ.2.2 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรี
ไทยทีเ่ปน็มรดกทางวฒันธรรม ภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน ภมิูปญัญา
ไทย และสากล จากหลักสูตรสถานศึกษา 
 เพื่อให้การเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรการ
ศกึษาขัน้พ้ืนฐานพทุธศกัราช 2551 และสอดคลอ้งกบัสาระ
และมาตรฐานการเรยีนรูใ้นกลุม่สาระศลิปะ ของนกัเรยีนชัน้

ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้การเรียนการสอนสำาเร็จตามจุดมุ่ง
หมายที่ต้องการ กิจกรรมที่จัดขึ้นควรคำานึงถึงความพร้อม
ของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจการ
ต่างๆ ในการพัฒนา แนวคิด และทักษะต่างๆ ทางดนตรี 
และควรมีการวางแผน การจัดทำาให้เป็นขั้นตอนตลอด
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตรงตามวัตถุประสงค์
ของวิชาดนตรีสามารถนำามาประประยุกต์ใช้กับสภาพ ของ
โรงเรยีนและตามความตอ้งการของผูเ้รยีนเพือ่เกดิประโยชน์
สูงสุดในการเรียนวิชาดนตรี
 เปยีโนเปน็เครือ่งดนตรทีีป่จัจบุนัไดร้บัความนยิม
มาก เปียโน เป็นเครื่องดนตรีประเภทล่ิมนิ้ว เครื่องดนตรี
ชนิดนี้มีลักษณะที่โดดเด่น เล่นได้ง่าย แค่ใช้ปลายนิ้ว 2 มือ 
กดลงไปบนคีย์ ก็เกิดเป็นเสียงเพลงขึ้นแล้ว ไม่ต้องใช้เวลา
ในการฝึกฝนเทคนิคการผลิตเสียงเหมือนเครื่องดนตรีบาง
ชนิด ซ่ึงต้องเรียนเป็นระยะเวลานาน อย่างเช่น ไวโอลิน 
เชลโล โอโบ คาริเนต ฯลฯ อีกทั้งยังมี Range ของระดับ
เสียงที่กว้างมากถึง 88 เสียง (ภานุ เจริญเสริมสกุล, 2558)
ปญัหาทีส่ำาคัญประการหนึง่สำาหรบัการเรยีนการสอน ดนตรี
ในรายวิชาเปียโน คือ ตำาราหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนค่อนข้างซับซ้อน บางตำารามีเทคนิคค่อน
ข้างยากไม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จึงทำาให้ขาดตำาราที่
เหมาะสม ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างแล้ว
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติตาม นักเรียนที่มีความจำาดีและตั้งใจ
เรียนก็จะสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้เร็ว แต่นักเรียนที่มี
ความจำาช้าและไม่ตั้งใจเรียนก็จะไม่เข้าใจและไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้จึงทำาให้เกิดความเบื่อหน่าย และคิดว่าการ
เรียนดนตรีเป็นเรื่องที่ยาก จึงไม่สนใจในการเรียน และอีก
ปัญหาหนึ่งที่ตามมา คือนักเรียนมีจำานวนมากจึงทำาให้การ
เรียนการสอนดนตรีได้ไม่ทั่วถึง รวมถึงข้อจำากัดในเรื่องของ
เวลาเพราะครูผู้สอนเพียงคนเดียวต่อนักเรียนทั้งชั้นเรียน 
ทำาให้การเรียนวิชาดนตรีไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทำาให้
ผลการเรียนออกมาค่อนข้างไม่เป็นที่น่าพอใจ
 ปัจจุบันครูผู้ สอนดนตรีจำ า เป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน รวมทั้งเทคนิควิธีการสอน 
ในรปูแบบอืน่ๆ เพือ่นำามาพฒันาปรบัปรงุกระบวนการเรยีน
การสอนดนตรีให้เข้ากับยุคสมัย ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการศึกษาให้สามารถตอบสนองความ
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ในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
ประกอบเสียงซึ่งเป็นการช่วยเสริมแรงใน การเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน
 จากสภาพปญัหาการเรยีนการสอนดนตรีทีก่ล่าว
มานั้น ปัญหาที่สำาคัญไม่ว่าจะเป็นด้านความพร้อมของ
โรงเรียนในการจัดการเรียนวิชาดนตรี ด้านครูผู้สอน ด้าน
ส่ืออุปกรณ์ในการสอน ซึ่งครูจะต้องพัฒนาตัวเอง พร้อม
ทั้งศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยตระหนัก
ถึงความสำาคัญของการพัฒนานักเรียนและให้นักเรียนเป็น
ผู้ที่มีทักษะทางด้านดนตรีปฏิบัติอันจะยังผลทำาให้เกิด 
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็เป็นอีกแนวทางในการสอนดนตรี 
และมีความเหมาะสมกับการเรียนการสอนดนตรีในยุค
ปัจจุบันที่มีความจำาเป็น ด้วยจำานวนของนักเรียนที่เป็น
หมู่เรียนขนาดใหญ่ รวมทั้งเพื่อให้การดำาเนินการเรียนการ
สอนเป็นไป ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2551 ผู้วิจัยจึงได้ทำาการศึกษาและ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เปียโนเบ้ืองต้นเพื่อ
ให้การจัดการเรียนการศึกษาวิชาดนตรีบรรลุวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนดนตรี เรื่อง เปียโนเบื้องต้นโดย
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและนักเรียน ก็จะได้
เรียนรู้วิธีการฝึกเปียโนเบื้องต้นที่ถูกต้อง ส่งผลทำาให้มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถนำากระบวนการฝึก
ปฏบิตัดิงักลา่วนีไ้ปใชใ้นชวีติประจำาวนั ไดเ้ปน็อยา่งดยีิง่ข้ึน
ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ใน
รายวิชา เปียโนเบ้ืองต้นของนักเรียนช้ันประถม ศึกษาปีที่ 
6 ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ
นักเรียน ที่เรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาเปีย
โนเบื้องต้น ก่อนและหลังเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนบำารุงรวิวรรณวิทยา

ต้องการของผู้เรียน เทคโนโลยีจึงเป็นทางเลือกหน่ึงใน
การนำามาใช้ในการศึกษา (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2555 : 19-20)   
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) สื่อการเรียนการสอน
ทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหน่ึง ซ่ึงใช้ความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ ในการนำาเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ 
ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ วีดิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว 
และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ใน
ลักษณะที่ ใกล้เคียง กับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด
โดยมีเป้าหมายที่สำาคัญ ก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความต้องการท่ีจะเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษา
ในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมี
ปฏสิมัพนัธ ์หรือการโตต้อบพร้อมทัง้การไดร้บัผลป้อนกลบั 
นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ ที่สามารถตอบสนองความแตกต่าง 
ระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมท้ังสามารถท่ีจะประเมิน 
และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา (กิดา
นันท์  มลิทอง, 2543 และถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัส
แสง, 2541 : 7)
 ปัจจุบันเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการ
เรียนดนตรี การสอนจะเน้นการเรียนรู้แบบนักเรียน เป็น
ศูนย์กลาง มีทั้งการอธิบาย การสาธิตและปฏิบัติ ไม่เน้น
เนื้อหาที่มากเกินไปแก่ผู้เรียน แต่จะค่อยๆ เพิ่มเนื้อหาตาม
ความสามารถของนกัเรยีนแตล่ะบุคคล การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้
ได้เมื่อผู้เรียน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้น เพราะ
เป็นการให้ผู้เรียนค้นพบตนเอง เข้าใจความต้องการและ
ทราบถึงระดับ ความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะเป็นส่วน
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น 
การนำาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มาใช้ก็เป็นอีกวิธี
ทีจ่ะชว่ยให้การเรยีนรูส้มัฤทธิผ์ล ตามจดุประสงค์ทีต่ัง้ไว ้(กิ
ดานันท์  มลิทอง 2536 : 187) กล่าวไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เปน็สือ่การสอนทีเ่ปน็เทคโนโลยรีะดบัสงู เมือ่มกีารนำา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ จะทำาให้การเรียนการสอนมี
ปฏิสัมพันธ์กันได้ในระหว่าง ผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เช่นเดียวกับการเรียนการสอนระหว่างครูกับผู้เรียนท่ีอยู่ใน
ห้องเรียนปกติ นอกจากน้ีคอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถ
ในการตอบสนองตอ่ขอ้มลูทีผู่เ้รยีนปอ้นเข้าไปไดท้นัท ีโดยผู้
เรยีนสามารถไดเ้รยีนรูจ้ากโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ชว่ยสอน
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วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยประเภททดลองโดย
การพฒันาสือ่บทเรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน ในรายวชิาเปยี
โนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อช่วยครู
ในการสอนแตล่ะคาบและสนบัสนนุ แรงจงูใจของผูเ้รยีนให้
เกิดการเรียนรู้มากขึ้น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบำารุงรวิวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียน 
ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 150 คน
 กลุ่มตัวอย่าง	นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบำารุงรวิวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2557 จำานวน 30 คน โดยเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ใน
รายวิชาเปียโนเบื้องต้น
 2. แบบทดสอบ วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบ ทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
 3. แบบวัดทักษะการปฏิบัติเปียโนเบื้องต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงทดลอง
ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. ในขั้นเริ่มดำาเนินการทดลอง ผู้วิจัยทำาการ
ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบวัดความรู้เบื้องต้น
ของเปียโน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บำารงุรววิรรณวทิยา ทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 30 คน แลว้
บนัทกึคะแนนของกลุม่ตวัอยา่งทีไ่ดจ้ากการทดสอบในครัง้
นี้เป็นคะแนน ก่อนการทดลอง
 2. ผู้วิจัยดำาเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ระบุไว้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชา
เปียโนเบื้องต้น
 3. เมื่ อสิ้ นสุดกระบวนการเรียนการสอน
ที่ทำาการทดลอง กับนักเรียนกลุ่มประชากร ตามเวลาเรียน

ที่ได้กำาหนดไว้ให้ทำาการทดสอบด้วยแบบทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) ด้วยแบบวัดความรู้ในรายวิชาเปียโนเบื้องต้น 
แล้วบันทึกคะแนนที่ได้เพื่อเป็นคะแนนหลังการทดลอง
 4. นำาผลการทดลองทั้งหมดมาทำาการวิเคราะห์
ข้อมูล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลองโดยใชค้อมพวิเตอร์
ชว่ยสอน เปน็ระยะเวลา 4 สปัดาห ์รวมทัง้สิน้ 8 ช่ัวโมง ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 ในการวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือวิเคราะห์สถิติด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเร็จรปูทางสถติชิว่ยในการคำานวณ 
ดังนี้
 1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ E

1
/ E

2

 2. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหวา่ง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่เรียนบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โดยใชค่้าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ค่าสถิติแบบไม่อิสระ (t-test Dependent)
 3. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหวา่ง
กอ่นเรยีนและหลงัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิสีอนแบบปกต ิโดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสถติแิบบ
ไม่อิสระ (t-test Dependent)

ผลการวิจัย
 1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉล่ีย ( ) และ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E

1
/E

2

 2. เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหวา่ง
ก่อนและหลังเรียนเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงแบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติ t-test แบบ Dependent
 3. เปรียบเทียบทักษะความสามารถในการ
ปฏบิตัริะหว่าง กอ่นเรยีนและหลงัเรยีน โดยใช้คา่เฉลีย่ ( ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าสถิติ t-test แบบ 
Dependent
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 จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบท
เรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (CAI) ในรายวิชาเปยีโนเบือ้งต้น 
ของนักเรียนจำานวน 30 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Pur-
posive sampling) ท่ีได้ผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพ 
พบวา่ ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ทีท่ำาแบบฝกึหดัระหว่างเรยีน
มีค่าเท่ากับ 81.30 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียน
ทำาแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 82.50 แสดงว่า บท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ในรายวิชาเปียโนเบ้ือง
ต้น มีค่าเท่ากับ 81.30/82.50 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่

ตั้งไว้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  ในรายวิชาเปีย
โนเบือ้งตน้ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6 โรงเรยีนบำารงุ
รวิวรรณวิทยา เขตดอนเมือง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของ
นกัเรยีน ทีเ่รยีนโดยคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนในรายวชิาเปยีโน
เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที 6 โรงเรียนบำารุง
รวิวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลังเรียน

ลำาดับที่ เรื่อง

ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ประสิทธิภาพE1/E2

ระหว่างเรียน

E1

หลังเรียน

E2

E1 E2

เฉลี่ย ร้อยละ เฉลี่ย ร้อยละ

1 หน่วยที่ 1 20.30 81.00

16.50   82.50
2 หน่วยที่ 2 20.60 82.40

3 หน่วยที่ 3 19.63 78.50

4 หน่วยที่ 4 20.80 83.20

รวม 81.30 82.50

ตารางที่	1	 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

ตารางที่	2	ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนและหลังเรียน

**ps .01

 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ในการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ในรายวิชาเปียโนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนบำารุงรวิวรรณวิทยา  กรุงเทพมหานคร ก่อน
และหลังเรียน จำานวน 30 คน พบว่า นักเรียนมีผลการเรียน
รู้ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ (  = 10.60, S.D. = 
2.71) มีผลการเรียนรู้ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 
(  = 17.67, S.D.= 1.06) และเมื่อการเปรียบเทียบผลการ

การทดสอบ N S.D t-test

แบบทดสอบก่อนเรียน 30 10.60 2.71 17.026

แบบทดสอบหลังเรียน 30 17.67 1.06

เรียนรู้ทางการเรียนก่อน และหลังเรียน พบว่า  นักเรียนมี
ผลการเรยีนรูท้างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่ง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 คอมพวิเตอร์ชว่ยสอนใน รายวชิาเปยีโนเบือ้งตน้
ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบำารุงรวิวรรณ
วิทยา กรุงเทพมหานคร
 ผลความสามารถทกัษะการปฏบิตัเิปยีโน ทีเ่รยีน
โดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาเปียโนเบื้องต้น ของ



180 ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2560รมยสาร

นกัเรียนช้ันประถมศกึษาปทีี ่6 โรงเรยีนบำารงุรววิรรณวทิยา 
กรุงเทพมหานคร จำานวน 30 คน พบว่า นักเรียน มีทักษะ
การปฏิบัติเปียโนก่อนเรียนมีค่าเท่ากับ (  = 40.80, S.D.= 
6.97) มีทักษะการปฏิบัติเปียโนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ (  = 
80.07,  S.D.= 5.45) และเมือ่การเปรยีบเทยีบความสามารถ
ทักษะการปฏิบัติเปียโนก่อน และหลังเรียน พบว่า นักเรียน
มทีกัษะการปฏบิตัเิปียโนหลงัเรียนสงูกวา่กอ่นเรยีน อยา่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สรุปผลการวิจัย
 การวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ในรายวิชาเปียโนเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบำารุงรวิวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร 
สรุปผลการ วิจัยดังนี้
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชา 
เปยีโนเบือ้งตน้ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีน
บำารงุรววิรรณวทิยา กรงุเทพมหานคร ได้ผา่นการทดลองหา
ประสิทธิภาพ พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมามีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.30/82.50 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ ที่กำาหนดไว้ 80/80 และเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 
1 บทเรยีนคอมพวิเตอรช่์วยสอนในรายวชิา เปยีโนเบือ้งตน้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบำารุงรวิวรรณ
วิทยา เขตดอนเมือง มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80
 2. ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชา เปียโนเบื้อง
ต้น ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 โรงเรียนบำารุงรวิวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร พบว่า 
นักเรียนมีผลการเรียนรู้ ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 
 = 17.67 S.D.= 1.06 ซ่ึงสงูกว่าก่อนเรยีนก่อนเรยีนเทา่กับ 
 = 10.60  S.D.= 2.71 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 

.01 ซึง่เปน็ไปตามสมมตฐิาน ข้อที ่2  ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน
ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
รายวิชา เปยีโนเบือ้งตน้ กอ่นและหลงัเรยีนมผีลแตกตา่งกนั
 3. ความสามารถในการปฏิบัติ เปียโนเบื้องต้น 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบำารุงรวิวรรณ 
กรุงเทพฯ พบว่า นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติเปียโนหลัง

เรียนมีค่าเท่ากับ  = 80.07, S.D.= 5.45 ซึ่งสูงกว่าก่อน
เรียนเท่ากับ  = 40.80, S.D.= 6.97 อย่างมีนัยสำาคัญ ทาง
สถิติ ที่ระดับ .01 

อภิปรายผล
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ในรายวิชาเปียโนเบ้ืองต้น ของ
นกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปทีี ่6 โรงเรยีนบำารงุรววิรรณวทิยา 
กรุงเทพมหานคร สามารถนำามาอภิปราย ได้ดังนี้
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ในรายวิชาเปียโนเบื้องต้น ของนักเรียน ช้ันประถม
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบำารุงรวิวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร 
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.30/82.50 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 ที่กำาหนดไว้ ผลที่ได้เป็น
ไปตามสมมติฐานข้อที่ 1บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
รายวิชา เปียโนเบื้องต้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบำารุงรวิวรรณวิทยา เขตดอนเมือง มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เป็นผลมาจาก บทเรียน
คอมพวิเตอรช่์วยสอน ในราย วชิาเปยีโนเบือ้งตน้ ไดร้บัการ
พัฒนาและสร้างขึ้น อย่างเป็นระบบ มีการวางแผน ดำาเนิน
การสร้าง แก้ไขปรับปรุง และผ่าน การตรวจสอบคุณภาพ
จาก ผู้เชี่ยวชาญด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์  ด้านเนื้อหา 
และด้านการวัดผล  จากน้ันนำาไปหาประสิทธิภาพ ได้บท
เรียนคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.30/82.50 
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพร
ศักดิ์ ฉุยจอหอ (บทคัดย่อ)  ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่องเทคนิค การขับร้องเพลง กลุ่มตัวอย่างคือ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 
อำาเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ภาคเรยีนที ่2 ปกีารศกึษา 
2555 จำานวน 35 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ผลการ
วิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคนิคการ
ขบัรอ้งเพลง มคีา่ประสทิธภิาพ 89.90/88.76 เปน็ไปตามที่
กำาหนดไว้ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั .01 และนกัเรยีน
มีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ใน
ระดับความพอใจมากแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของบท
เรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอน ทีผ่า่นการพฒันาปรบัปรงุแกไ้ข  
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ใหม้ปีระสทิธภิาพ ตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้สง่ผลใหผู้เ้รยีนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และยังสามารถใช้เป็นสื่อเสริมเพื่อให้
ผู้เรียนได้ศึกษาทบทวนความรู้ได้อีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2536 : 97) กล่าวว่า การ
เรียนการสอนดนตรี ในแต่ละบทเรียนที่จัดขึ้นควรต่อเนื่อง 
สัมพันธ์กับบทเรียนที่ผ่านมาและบทเรียนท่ีจะจัดทำาต่อไป
ในขา้งหนา้ดงันัน้ เนือ้หา ทักษะและแนวคดิ ควรมคีวามตอ่
เนื่อง ถ้าผู้สอนไม่ทราบแน่ชัดถึงขั้นตอนในการจัดกิจกรรม
แตล่ะบทเรยีนอย่างถอ่งแท้ จะสง่ผลใหก้ารเรียนรูไ้มเ่ปน็ไป
ตามที่ครูมุ่งหวังไว้
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของ
นักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
รายวิชา เปยีโนเบือ้งตน้ กอ่นและหลงัเรยีนมผีลแตกตา่งกนั 
พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในรายวิชาเปียโนเบื้องต้น มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 
10.60 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 2.71 คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนเท่ากับ 17.67 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
1.06 เมื่อเปรียบเทียบคะแนน เฉลี่ยก่อนเรียนและหลัง
เรียนพบว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการทดสอบค่า t = 
17.02 ผลท่ีได้เป็นไปตามสมมติฐาน ข้อที่ 2 ผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในรายวิชา เปียโนเบื้องต้น ก่อนและหลังเรียนมี
ผลแตกตา่งกนั ทัง้นีเ้นือ่งจากบทเรยีนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน 
ในรายวิชาเปียโนเบื้องต้น มีการนำาเอาตัวการ์ตูน ข้อความ 
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว มาผสมผสานกัน จึงทำาให้ผู้
เรียนมีความสนใจในบทเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการ
เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ต้นจนจบบท
เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย บท
เรยีนคอมพวิเตอรช์ว่ยสอนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ยงัสามารถตอบ
สนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล เนือ่งจากเป็นสือ่บทเรียน
คอมพวิเตอร์ชว่ยสอนทีผู่เ้รยีนสามารถเลอืกศกึษาเนือ้หาได้
ตามความสนใจ โดยผูเ้รยีนทีเ่รยีนเก่งไมต่อ้งรอผูเ้รยีนท่ีเรยีน
อ่อน จึงทำาให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ โยธิน หวังทรัพย์ทวี (2543) ได้ศึกษาผล
การใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยี ทีม่กีารเสรมิแรงทาง
บวกในการสอนซ่อมเสริมวิชาดนตรีสากลสำาหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความยุ่งยากทางการเรียนรู้ โดย
ใชบ้ทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดีย ทีม่กีารเสรมิแรงทางบวก
ในการสอนซ่อมเสริมวิชาดนตรีสากล เรื่องการกระจายตัว
โน้ต สำาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความยุ่ง
ยากทางการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
นักเรียนที่มีความยุ่งยากทางการเรียนรู้ ซ่ึงกำาลังศึกษาใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยคัดแยกนักเรียนที่มีปัญหา
ในการเรยีนรู ้และแบบทดสอบความถนดัทางดนตร ีทีอ่ยูใ่น
ระดบัความสามารถคอ่นขา้งตำา่ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจัิย คอื 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการกระจายตัวโน้ต
แบบประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
แผนการสอนและ คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการ
ศึกษา พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการก
ระจายตวัโนต้ มีคณุภาพอยูใ่นระดบั ดมีาก 2) นกัเรยีนมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการสอนซ่อมเสริมด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดียที่มีการเสริมแรงทางบวก สูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ณรงค์ 
เอกจีน (2543) ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่องเครื่องดนตรีไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า 
จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย ในรูปแบบ
ของ CD-ROM เรื่องเครื่องดนตรีไทย สำาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพ ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
คุณภาพอยู่ในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 90.22/90.56 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด และ พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์
กุล (2545) ได้ทำาการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดนตรี
สากลขั้นพื้นฐานตามแนวคิดของ Kodaly ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย     
ฝ่ายประถม ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 
ดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน ที่เรียนโดยการสอนตามแนวคิด
ของ Kodaly กับการสอนแบบดั้งเดิม แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสำาคัญที่ .05 และพบว่านักเรียนกลุ่มที่สอนตามแนวคิด
ของ Kodaly มีคะแนนทักษะการร้องเพลง และทักษะการ
อา่นโนต้สูงกวา่กลุม่ทีส่อนแบบดัง้เดมิ ทีร่ะดบันยัสำาคญั .05
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 3. ความสามารถในการปฏิบัติเปียโนเบื้องต้น 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบำารุงรวิวรรณ
วทิยา กรงุเทพมหานคร พบวา่ นกัเรยีนทีเ่รียนดว้ยบทเรยีน
คอมพวิเตอร ์ชว่ยสอน ในรายวชิาเปยีโนเบือ้งตน้ มคีะแนน
ทกัษะในการปฏบิตัเิปยีโนเฉลีก่อ่นเรยีนเทา่กบั 40.80 สว่น
เบ่ียงเบน มาตรฐาน เท่ากับ 6.97 คะแนนทักษะในการ
ปฏิบัติเปียโนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 80.07 ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐานเท่ากับ 5.45 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรยีนและหลงัเรียนพบวา่คะแนน เฉลีย่หลงัเรยีนสงูกวา่กอ่น
เรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติท่ีิระดบั .01 โดยการทดสอบ
คา่ t = 43.47 ซึง่ผูว้จิยัไดผ้สมผสานในเรือ่งของทฤษฎีดนตรี
และทักษะในการปฏิบัติควบคู่กันไปทำาให้นักเรียนมีความ
สนใจในบทเรียนและสนุกกับการเรียนไม่ยัดเยียดเนื้อแก่ผู้
เรียนแต่ ผู้เรียนจะค่อยๆเพิ่มเนื้อหาตามความสามารถของ
ผูเ้รยีน และสามารถฝกึเรือ่งของทฤษฎดีนตร ี และทกัษะใน
การปฏบิตัคิวบคูกั่นไป คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน ทำาใหน้กัเรยีน 
มคีวามรูแ้ละทกัษะในการปฏิบตัดินตรมีากขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ สมศักดิ์  พนเสาวภาคย์ (2541) ทำาการ
วิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาชุดการสอนการฝึกปฏิบัติ
ฆ้องวงใหญ่ เรื่อง เพลงโหมโรมร่มเกล้าสำาหรับนักศึกษา 
ระดบันาฏศลิป ์ชัน้กลางปทีี ่2 พบวา่ชดุการสอนทีส่ร้างขึน้มี
ประสทิธภิาพสูงกวา่เกณฑท์ีก่ำาหนด มคีา่ประสทิธภิาพของ
กระบวนการภาค ทฤษฎีร้อยละ 91.89 ภาคปฏิบัติร้อยละ 
91.74 และประสิทธิภาพ ของผลลัพธ์จากการทดสอบหลัง
เรียนภาคทฤษฎีคิด เป็นร้อยละ 92.29 ภาคปฏิบัติร้อยละ 
91.11 เปน็ไปตามเกณฑ ์ทีก่ำาหนดไวว้า่ไมต่ำา่กวา่รอ้ยละ 80

ข้อเสนอแนะทั่วไป
 จากผลของการวจิยั การพฒันาคอมพวิเตอรช์ว่ย
สอน (CAI) ในรายวชิาเปยีโนเบือ้งตน้ของนกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที 6 โรงเรียนบำารุงรวิวรรณวิทยา ผู้วิจัยมีข้อเสนอ
แนะเพิ่ม เติม คือ ข้อเสนอแนะ ทั่วไป และข้อเสนอแนะ
เพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้
 1. ควรจัดบรรยากาศของการเรียนการสอนให้
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน ควรจะมี

ความกว้างอย่างเพียงพอมีความเป็นสัดส่วน เพราะจะช่วย
ให้จัดการเรียนการสอนได้ง่ายและสะดวกขึ้น 
 2. ควรเพิ่มเวลาในการจัดการเรียนการสอนให้
มากขึ้น เพื่อจัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะจนเกิดความชำานาญ
มากยิ่งขึ้น จากการวิจัยในครั้งนี้จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ
เพียง 8 คาบ ปรากฏว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีในระดับ
หนึ่งเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าหากมีเวลา
ให้กับการฝึกเปียโนแก่ผู้เรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ผู้เรียนก็จะ
สามารถปฏิบัติเปียโนได้ดีมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรมีการนำาแนวทางของกระบวนการวิจัย
และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปประยุกต์ใช้ใน
การสอน ปฏิบัติเครื่องดนตรีอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีสื่อการ
เรียนดนตรีที่มีคุณภาพ
 2. ค ว ร มี ก า ร ศึ กษาวิ จั ยพัฒนาบท เรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ปรับประยุกต์ต่อยอดพัฒนาใช้กับ
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอส (IOS) เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และมีนวัตกรรม
ใหม่ในการสอนดนตรี
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน 2) 
พัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน การวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 หาองค์ประกอบการ
บริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน (1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างและพัฒนา
รูปแบบ (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารงานวิชาการด้านหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเอกชนเกี่ยวกับสภาพการบริหารหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยเอกชน (3) ยกร่างองค์ประกอบของการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน (4) ประเมินความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน มีกลุ่มตัวอย่าง 21 แห่ง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน จำานวน 164 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เพื่อประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบรูปแบบ ขั้นตอนที่ 2 สร้าง(ร่าง)รูปแบบการบริหารหลักสูตร
ในมหาวทิยาลยัเอกชน (1) ยนืยนัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้อง (รา่ง)รปูแบบการบรหิารหลักสตูรในมหาวทิยาลยั
เอกชน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จำานวน 9 คน  ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบการบริหารหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยเอกชน มีดังนี้ 1) หลักการและเหตุผล  2) วัตถุประสงค์ 3) สาระสำาคัญ ประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร 
4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวางแผน  (2) การจัดองค์การ  (3) การอำานวยการ และ (4) การควบคุม และองค์ประกอบการ
บริหารหลักสูตร 3 ปัจจัย คือ (1) การร่างหลักสูตร  (2) การใช้หลักสูตร และ (3) การประเมินหลักสูตรและกำากับมาตรฐาน
หลักสูตร  4) แนวทางการนำารูปแบบสู่การปฏิบัติ  และ 5) เงื่อนไขความสำาเร็จ 2) ผลการพัฒนารูปแบบและผลการยืนยัน
ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชนจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า องค์ประกอบรูปแบบการ
บริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชนมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และผลยืนยันความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับพบว่า รูปแบบการบริหารหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยเอกชน มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก

คำาสำาคัญ	:	 รูปแบบ การบริหาร การบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเอกชน

Abstract
 The purposes of this research were 1) to study the elements of curriculum management 
in private universities, and 2) to develop the curriculum administration model in private universities. 
There were two steps in the research procedures. Step 1: Finding the elements of curriculum man-
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agement by (1) Studying the concepts, theories, 
documents, and related research, (2) Interviewing 
the administrators in private universities about the 
curriculum administration, (3) Drafting the factors 
in the curriculum administration, and (4) Examin-
ing the suitability of the factors in the curriculum 
administration by collecting the data from 164 
curriculum administrators in 21 private universities. 
The statistical methods used for the data analysis 
were mean ( ) and standard deviations (S.D.). Step 
2: Developing the curriculum administration model 
by using focus group discussion of the nine experts 
in order to confirm the suitability and possibility 
of the model of curriculum administration in pri-
vate universites.  The research findings revealed 
that the model of curriculum administration in 
private universites consist of factors as follows; 1) 
introduction, 2) objectives, 3) main points which 
consisted of four procedures – planning, organizing, 
leading, and controlling, and three factors – cur-
riculum drafting, curriculum implementation, and 
curriculum evaluation and standard, 4) model 
implementation, and 5) model evaluation.  It was 
also found that the suitability of the elements of 
curriculum management in private universities 
were at a high level. In addition, the result from 
focus group of the nine experts using 5 point rating 
scale conveyed that the suitability and the imple-
mentation possibility of the model of curriculum 
administration in private university were at a high 
level.

Keywords: Model, Administration, Curriculum 
Administration, Private University

บทนำา
 การจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยให้
มีประสิทธิภาพนั้นหลักสูตรเป็นส่ิงสำาคัญที่จะพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของ
มหาวิทยาลัย เพราะหลักสูตรถือเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญ
ของการจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียน
รู้และเกิดการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ 
และสงัคม ตามทีม่หาวทิยาลัยได้กำาหนดไวใ้นแตล่ะหลักสูตร
ตามสาขาวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรจึงต้องมีการพัฒนาให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม มีความทันสมัย ทันต่อ
เหตกุารณ ์ตรงกบัความตอ้งการของสงัคมเพือ่ใหเ้ปน็บณัฑติ
ที่พึงประสงค์และได้รับการยอมรับจากสังคม
 หลักสูตรเปรียบเสมือนพิมพ์เขียว หรือ blue 
print สำาหรับการจัดการศึกษาทุกระดับ เป็นเคร่ืองชี้นำา
การจัดการความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ซึ่งผู้สอน
จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการจัดการศึกษาที่
มีจุดมุ่งหมาย หรือมีมาตรฐานเดียวกัน หลักสูตรจึงเป็น
เครื่องช้ีนำาทางถึงความเจริญของประเทศ ประเทศใดที่มี
หลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพย่อมนำา
ไปสู่คุณภาพของคนในประเทศนั้น (ชวลิต ชูกำาแพง, 2551 
: 28-29) หลักสูตรที่ดีควรสนองตอบต่อความต้องการของ
สังคม และด้วยเหตุที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
เวลา หลักสูตรจึงควรได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ ซ่ึงกระบวนการในการบริหาร
หลักสูตรเริ่มต้นจากการกำาหนดจุดมุ่งหมาย เลือกและจัด
เนื้อหาวิชา กิจกรรม และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจุด
มุง่หมาย นำาหลกัสตูรไปใช้ ประเมนิหลกัสตูรเพือ่ตรวจสอบ
และหาข้อบกพร่อง จากน้ันจึงนำาผลที่ได้จากการประเมิน
มาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัย
อยู่เสมอ กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจะต้องกระทำาอย่าง
ต่อเนื่องเรื่อยไปเป็นวัฎจักร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558 
: ออนไลน์) เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ต่อไป
 ในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนั้น
จะเริ่มดำาเนินการจากคณะวิชา โดยคณะวิชาจะเป็นผู้
สำารวจความต้องการ ความเหมาะสมของหลักสูตรเพื่อให้
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สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการดำาเนิน
การนี้มีทั้งแบบพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรเดิมที่มีอยู่
แล้วแล้วปรับปรุงบางรายวิชาหรือพัฒนาปรับปรุงเนื้อหา
ให้มีความเหมาะสม เป็นการพัฒนาหลักสูตรแบบปลีกย่อย
ที่ทางคณะวิชาสามารถดำาเนินการได้ทุกปีการศึกษา และ
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพนั้น มหาวิทยาลัย
จะต้องมีการดำาเนินการพัฒนาทั้งหลักสูตรทุกๆ 5 ปีการ
ศึกษา ซึ่งผู้บริหารควรจะบริหารหลักสูตรตามหน้าที่การ
บริหารเพื่อการดำาเนินการที่เป็นระบบและมีกลไกช่วย
ให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐและ
เอกชนนั้น สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้
มหาวทิยาลยัเปน็สถาบันทีม่อีสิระทางวชิาการ มหาวทิยาลยั
สามารถดำาเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรได้เอง แต่ต้อง
อยู่ภายใต้การกำากับของสภามหาวิทยาลัย และดำาเนินการ
ภายใตก้ารดแูลของสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา
เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง มีการกำากับ
ติดตามจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
เป็นการรับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะตอ้งดำาเนนิการใหถ้กูตอ้งตามประกาศของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการ
จัดการศึกษา และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก (สมศ.) อย่างเคร่งครัด ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะต้อง
มีพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดบัหลกัสตูร โดยจะตอ้งมกีารดำาเนินการตัง้แตก่าร
วางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจ
สอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ 
เพือ่สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ช้บณัฑติและสง่เสริม สนบัสนนุ 
กำากับติดตามการดำาเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็น
ไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ท่ีสถาบันอุดมศึกษากำาหนด 
โดยให้สะทอ้นผลการจดัการศกึษาไดอ้ยา่งมคีณุภาพ มกีาร
ควบคมุคณุภาพในทกุขัน้ตอนของการผลติบณัฑติ ในแต่ละ
ปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจำาลักสูตร มีการตรวจ
สอบตดิตามคณุภาพผลการผลติบณัฑติ โดยคณะกรรมการ
ประจำาคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการ
ศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมิน คุณภาพ
ภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 

รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละ
ปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิต
ที่สำาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา (สำานักงานคณะ
กรรมการการอดุมศกึษา, 2557 : 15-16) โดยทีม่หาวทิยาลยั
ควรมีระบบ และกลไกในการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจน เพื่อ
ใหก้ารดำาเนนิการดา้นหลกัสูตรและการจดัการศึกษานัน้เปน็
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 การบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชนนั้น 
เนือ่งจากการดำาเนนิการของมหาวทิยาลยัเอกชนมขีอ้จำากดั
ในการดำาเนินการหลายด้าน เช่น การขาดแคลนอาจารย์
ประจำาที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์โดยเฉพาะสาขาวิชาที่
มีความต้องการมาก การพัฒนาหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการจนละเลยด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และการให้บริการวิชาการแก่สังคม 
การพัฒนาหลักสูตรส่วนใหญ่มักจะบริหารจัดการโดยลอก
เลียนแบบจากต่างประเทศโดยไม่เข้าใจหลักการและเป้า
หมายที่แท้จริงของหลักสูตรที่เป็นต้นแบบ จึงดำาเนินการ
ไม่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย การเรียนการสอน
ส่วนใหญ่ยังเน้นทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ ขาดความรู้ความ
สามารถในการบูรณาการเน้นความรู้มากกว่าการนำาไปใช้ 
งบประมาณเพือ่การบริหารดำาเนนิการหลกัสตูรไมเ่พยีงพอ
ตอ่การจดัการศึกษา ในดา้นการบรหิารจดัการหลักสูตรขาด
การประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน  ขาดผู้เช่ียวชาญที่
มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาหลักสูตร  ขาดการวางแผนด้านเวลาการบริหาร
จัดการหลักสูตร  บรรยากาศของมหาวิทยาลัยไม่ส่งเสริม
การทำางาน  เกณฑ์การพัฒนาหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง
บอ่ยทำาให้ผูพ้ฒันาหลกัสตูรตอ้งคอยตดิตามเกณฑอ์ยา่งตอ่
เนื่องทำาให้การบริหารหลักสูตรขาดคุณภาพหากต้องมีการ
เปล่ียนแปลงและเร่งดำาเนินการเพราะผู้บริหารหลักสูตรใน
มหาวทิยาลัยเอกชนสว่นใหญต่อ้งทำางานหลายดา้น ทัง้ดา้น
การสอน ด้านการบริหาร และด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่
อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์
บอ่ยๆ ทำาใหบ้างหลกัสตูรตอ้งมกีารดำาเนนิการปรบัปรงุใหม่
แตใ่นหลกัสตูรเกา่ยงัคงมนีกัศกึษาเกา่คา้งอยูใ่นหลกัสตูรจึง
ทำาให้ผู้บริหารหลักสูตรต้องระมัดระวังในการให้คำาปรึกษา 
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อัตราการหมุนเวียนเข้าออกของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
เอกชนมีสูงทำาให้การพัฒนาหลักสูตรไม่มีความต่อเน่ือง 
ฯลฯ จากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบให้การพัฒนา
หลักสูตรไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างมีคุณภาพเท่าที่ควร
จะเป็น
 จากสภาพปัญหา ผู้วิจัยจึงเห็นความสำาคัญของ
การบริหารหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลยัตามมาตรฐานและตวัช้ีวดัสำาหรบัการประเมิน
คุณภาพการศึกษาและเพื่อเป็นการดำาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตได้อย่าง
มีคุณภาพ มีมาตรฐานและเป็นไปตามกรอบของ TQF ซึ่ง
จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้
เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
แทจ้รงิจงึจะชว่ยใหม้หาวทิยาลยัเอกชนสามารถแขง่ขนักบั
มหาวิทยาลัยชั้นนำาอื่นๆ ทั่วโลกได้ เป็นการสร้างความเชื่อ
มั่นให้แก่นักศึกษาผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม
ให้เกิดการยอมรับในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เอกชนต่อไป
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงพัฒนารูปแบบการบริหาร
หลกัสตูรในมหาวทิยาลยัเอกชนเพือ่ใหม้หาวทิยาลยัเอกชน
แต่ละแห่งนำาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหาร
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยเอกชน

ขอบเขตของการวิจัย
 ศึกษาในประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารหลกัสตูรในมหาวทิยาลยั องคป์ระกอบ  กระบวนการ
ของการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน ประกอบ
ดว้ยหนา้ทีท่างการบรหิาร ดา้นการวางแผน การจดัองคก์าร 
การอำานวยการ และการกำากับติดตาม/การควบคุม ซ่ึง
กำาหนดองค์ประกอบการบริหารหลักสูตร คือ การร่าง
หลักสูตร การใช้หลักสูตร และการประเมินหลักสูตรและ

กำากับมาตรฐานหลักสูตร เพื่อนำามาพัฒนาเป็นรูปแบบการ
บริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร โดยการ
ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่การบริหารที่เป็นองค์ประกอบสำาคัญ
ในการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
เอกชน ประกอบด้วย หน้าที่ทางการบริหาร (POLC) 4 ขั้น
ตอนจากทฤษฏีของ Peter F. Drucker, 2005 (อ้างถึงใน 
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556 : 3) คือ 1) การวางแผน 2) 
การจัดองค์การ 3) การอำานวยการ 4) การกำากับติดตาม/
ควบคุม  และองค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตรได้แก่ 
1) การร่างหลักสูตร 2) การใช้หลักสูตร 3) การประเมิน
หลักสูตรและกำากับมาตรฐานหลักสูตร จากทฤษฏีของ
วิชัย  วงษ์ใหญ่ (2543 : 19) เพื่อการนำามาใช้เป็นกรอบใน
กระบวนการบรหิารหลกัสตูร ซึง่มกีารควบคมุ กำากบัตดิตาม
โดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่
มุ่งการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์
และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรถือเป็นหัวใจของ
การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย ดังน้ันดำาเนินงานและ
การบริหารหลักสูตรถือว่าสำาคัญที่สุดผู้บริหารควรมีความรู้
ความเขา้ใจและดำาเนนิการบรหิารใหบ้รรลตุามจดุมุง่หมาย
ของมหาวทิยาลัย ซึง่มมีหาวทิยาลัยจะต้องดำาเนินการกำากบั 
ตดิตาม ควบคุมใหก้ารบรหิารหลกัสูตรเปน็ไปตามมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1) การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการ
ศกึษาวา่หลกัสตูรไดด้ำาเนนิการเปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาองค์ประกอบที่สำาคัญ ได้แก่ การ
กำากับมาตรฐานบัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การ
เรยีนการสอน การประเมนิผู้เรยีน และสิง่สนบัสนนุการเรยีน
รู้เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ (สำานักงานคณะ
กรรมการการอดุมศกึษา, 2557) ซึง่ผูว้จิยัสรปุไดว่้าสิง่ทีเ่ปน็
หวัใจสำาคญัของการพฒันารปูแบบการบรหิารหลักสูตรของ
มหาวทิยาลยัเอกชน ประกอบดว้ย หนา้ทีท่างการบรหิาร 4 
ขัน้ คอื 1) การวางแผน 2) การจดัองคก์าร 3) การอำานวยการ 
4) การกำากบัตดิตาม/ควบคุม  และองค์ประกอบของพฒันา
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หลักสูตรได้แก่ 1) การร่างหลักสูตร 2) การใช้หลักสูตร 3) 
การประเมินผลหลักสูตรและกำากับมาตรฐานหลักสูตร

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การพฒันารปูแบบการบรหิาร
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน เป็นการวิจัยแบบผสม
ผสาน ทัง้เชงิการวจิยัเชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณ มขีัน้ตอน
ในการดำาเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 2 ขั้นตอนดังต่อ
ไปนี้
 ขั้นตอนที่หนึ่ง ศึกษาองค์ประกอบการบริหาร
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน
 1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฏ ีจากเอกสารและงานวจิยั
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่การบริหารที่เป็นองค์
ประกอบสำาคัญในการพัฒนารูปแบบการบริหารหลักสูตร
ในมหาวทิยาลยัเอกชน ประกอบดว้ยหนา้ท่ีทางการบรหิาร 
(POLC) 4 ขั้นตอนจากทฤษฏีของ Peter F. Drucker, (อ้าง
ถึงใน; เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556) คือ 1) การวางแผน 2) 
การจัดองค์การ 3) การอำานวยการ 4) การกำากับติดตาม/
ควบคุม และองค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตรได้แก่ 
1) การร่างหลักสูตร 2) การใช้หลักสูตร 3) การประเมิน
หลักสูตรและกำากับมาตรฐานหลักสูตร จากทฤษฏีของวิชัย 
วงษ์ใหญ่ (2543 : 19)
 2. ผู้วิจัยนำาร่างองค์ประกอบท่ีได้จากการ
ศึกษาเอกสารในขั้นตอนที่ 1 สัมภาษณ์ผู้บริหารหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
ในด้านการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชนแบบ

ไม่มีโครงสร้าง จำานวน 4 แห่ง กระจายในภาคเหนือ 
กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย
ละ 1-3 คน ซึ่งมีการสอบถามโดยนำาเอาองค์ประกอบที่ได้
จากการศกึษาเอกสารเปน็ตวันำาในการถามคำาถามเกีย่วกบั
การบริหารหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยได้ดำาเนินการมา และ
สอบถามถึงสภาพปัญหาที่มีผลต่อการบริหารหลักสูตรเพ่ือ
นำามาพัฒนาเป็นเครื่องมือในการสอบถามหาความเหมาะ
สมขององค์ประกอบการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
เอกชน
 3. ยกร่างองค์ประกอบของการบริหารหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยเอกชนจากการศึกษาเอกสาร และการ
สัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 1 และ 2
 4. ประเมนิความเหมาะสมขององคป์ระกอบการ
บรหิารหลักสตูรในมหาวทิยาลยัเอกชนโดยใชแ้บบสอบถาม 
ผู้วิจัยดำาเนินการวิจัย ดังนี้
  4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  ประชากรในการวจิยัเปน็มหาวทิยาลัยเอกชน 
จำานวน 42 แห่ง ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จำานวนครึ่งหนึ่งของประชากรได้มหาวิทยาลัยเอกชนที่
เป็นกลุ่มตัวอย่างจำานวน 21 แห่ง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามประเมนิความเหมาะสมขององค์ประกอบการ
บริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้
บริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี ผู้อำานวย
การสำานักวิชาการ/หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา/
หัวหน้าภาควิชา และผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัย รวมจำานวน 164 คน ดังตารางประกอบ 1

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน ร้อยละ

1. ระดับการศึกษา

   1.1  ปริญญาโท

   1.2  ปริญญาเอก

96

68

58.5

41.5

รวม 164 100.0

2. ตำาแหน่งทางวิชาการ

   2.1  อาจารย์

   2.2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

106

51

64.6

31.1
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำานวน ร้อยละ

   2.3  รองศาสตราจารย์

   2.4  ศาสตราจารย์

7

0

4.3

0

รวม 164 100.0

3. ตำาแหน่งทางการบริหาร

   3.1  รองอธิการบดี

   3.2  ผู้บริหารหลักสูตร

   3.3  คณบดี

   3.4  ผู้อำานวยการ (กอง/ศูนย์/สถาบัน)

   3.5  หัวหน้าสาขา

   3.6  ตำาแหน่งอื่น ๆ 

4

23

27

21

67

22

2.4

14.0

16.5

12.8

40.9

13.4

รวม 164 100.0

4. ประสบการณ์ในการบริหารหลักสูตร

   4.1  ไม่เกิน 5 ปี

   4.2  มากกว่า 5 ปี–10 ปี

   4.3  มากกว่า 10 ปี–15 ปี

   4.4  มากกว่า 15 ปี

31

67

42

24

18.9

40.9

25.6

14.6

รวม 164 100.0

5. ขนาดของมหาวิทยาลัย

   5.1  มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ จำานวนนักศึกษา

   ตั้งแต่ 12,001 คน ขึ้นไป

   5.2  มหาวิทยาลัยขนาดกลาง จำานวนนักศึกษา

   ตั้งแต่ 3,001–12,000 คน

   5.3  มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก จำานวนนักศึกษาไม่เกิน 3,000 คน

61

87

16

37.2

53.0

9.8

รวม 164 100.0

 4.2 เครื่องมือ
  4.2.1 ประเภทและลักษณะเครื่องมือ
 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามประเมินความเหมาะ
สมขององค์ประกอบการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
เอกชน มี 3 ตอน ดังนี้
   ตอนที่ 1 เป็นคำาถามที่เกี่ยวกับสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
   ตอนที ่2 เปน็แบบประเมนิความเหมาะสม

ของ ในองค์ประกอบของการบริหารหลั กสู ตร ใน
มหาวิทยาลัยเอกชน ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า(Rating 
Scales) ไว้ 5 ระดับ ของลิคเอิร์ท (Likert Scale)
  ตอนที่ 3 เป็นคำาถามแบบปลายเปิดเกี่ยว
กับข้อคิดเห็นอื่นๆ ในการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
เอกชน
  4.2.2 การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื
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   4.2.2.1 ยกร่างแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
เอกชน จากขอ้มลู ทฤษฏ ีแนวคดิทีศ่กึษาไดจ้ากเอกสารงาน
วจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และจากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารหลกัสตูรใน
มหาวิทยาลัยเอกชน
   4.2.2.2 ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหาร
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน โดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 
คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา และหาคา่ดชันคีวาม
สอดคลอ้งของขอ้คำาถาม (Index of item Objective Con-
gruence : IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.60 – 1.00 
แลว้ผูว้จิยัจงึไดน้ำาแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัแกต้ามคำาแนะนำา
ของผู้เช่ียวชาญเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขก่อนนำาไปทดลองใช้
   4.2.2.3 ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามประเมิน
ความเหมาะสมที่ปรับแก้แล้วไปทดลองใช้ (Try Out)  กับ
ผู้บริหารหลักสูตรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำานวน 
30 คน ได้ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach,1990) มี
ค่าความเชื่อมั่น 0.986
  4.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
  ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
มหาวทิยาลยัเอกชนทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่ง โดยการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูแบบสอบถามความคดิเห็น และใหข้อ้คดิเหน็ขององค์
ประกอบของการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน 
โดยผูว้จิยัขอหนงัสอืจากมหาวทิยาลยัวงษช์วลติกลุถงึนายก
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) เพื่อขอความ
อนเุคราะหใ์นการเกบ็ขอ้มลูในมหาวทิยาลยัเอกชนในสงักดั
และประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มลูโดยแจกแบบสอบถามประเมนิความเหมาะสมจำานวน 
210 ฉบบั และไดร้บักลบัมา 164 ฉบับ และตรวจสอบความ
สมบรูณท์ัง้ 164 ฉบบั คดิเปน็รอ้ยละ 78 ของแบบสอบถาม
  4.2.4 วิเคราะห์ข้อมูล
  ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์มา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
   ขั้นตอนท่ีสอง สร้างรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน

  1. สร้าง (ร่าง) รูปแบบการบริหารหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยเอกชน
  ผู้วิจัยสร้าง(ร่าง)รูปแบบโดยการนำาผลการ
วิเคราะห์หาองค์ประกอบการบริหารหลักสูตรมาสร้างเป็น
(ร่าง)รูปแบบการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน 
พบว่า องค์ประกอบการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
เอกชน มคีวามเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.39) 
(S.D. = .363)
  2. ยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของ (ร่าง) รูปแบบการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
เอกชน โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและบริหาร
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน จำานวน 9 คน พบว่า รูป
แบบการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน มีความ
เหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.48) (S.D. = .437) 
และมคีวามเปน็ไปไดใ้นการนำาไปใช้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( = 4.29) (S.D. = .436)

สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิจัย เรื่องรูปแบบการบริหารหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยเอกชน สรุปได้ดังนี้
   1. ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้ศึกษาหาองค์ประกอบ
การบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชนโดยการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
สัมภาษณ์ผู้บริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน แล้วนำา
มายกรา่งองคป์ระกอบการบรหิารหลักสูตรในมหาวทิยาลยั
เอกชนเพื่อประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบโดย
ใช้แบบสอบถาม พบว่า องค์ประกอบการบริหารหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยเอกชน มีองค์ประกอบดังนี้ 1) หลักการ
และเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) สาระสำาคัญของรูปแบบ 
ประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) 
การวางแผน (2) การจัดองค์การ (3) การอำานวยการ และ 
(4) การควบคุม และองค์ประกอบการบริหารหลักสูตร 3 
ปัจจัย คือ (1) การร่างหลักสูตร (2) การใช้หลักสูตร (3) การ
ประเมนิหลกัสตูรและกำากบัมาตรฐานหลกัสตูร 4) แนวทาง
การนำารปูแบบสู่การปฏบิตั ิและ 5) เงือ่นไขความสำาเรจ็ สรปุ
ได้ดังภาพประกอบ 1
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ภาพประกอบ 1 รูปแบบการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน

 2. ขั้นตอนท่ี 2 ผู้วิจัยสร้างรูปแบบการบริหาร
หลักสูตรในมหาวิทาลัยเอกชน เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและผู้บริหารหลักสูตรใน
มหาวทิยาลยัเอกชนยนืยนัความเหมาะสมและความเปน็ไป

ไดข้องรปูแบบ ผลยนืยนัความเหมาะสมและความเป็นไปได ้
พบวา่ รปูแบบการบรหิารหลักสูตรในมหาวทิยาลยัเอกชน มี
ความเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากและความเปน็ไปได้
ในการนำาไปใช้โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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อภิปรายผล	
 1. ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบการบริหาร
หลกัสตูรในมหาวทิยาลยัเอกชน มอีงค์ประกอบดงันี ้1) หลกั
การและเหตผุล 2) วตัถปุระสงค ์3) สาระสำาคญัของรปูแบบ 
ประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร 4 ข้ันตอน ได้แก่ (1) 
การวางแผน (2) การจัดองค์การ (3) การอำานวยการ และ 
(4) การควบคุม และองค์ประกอบการบริหารหลักสูตร 3 
ปัจจัย คือ (1) การร่างหลักสูตร (2) การใช้หลักสูตร (3) การ
ประเมนิหลกัสตูรและกำากบัมาตรฐานหลกัสตูร 4) แนวทาง
การนำารปูแบบสูก่ารปฏบิตั ิและ 5) เงือ่นไขความสำาเรจ็ พบ
วา่ องคป์ระกอบทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ ไดแ้ก ่ผูบ้รหิาร
ส่งเสริมสนับสนุนในการกำาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ใน
การประเมนิผลเพ่ือการทบทวนผลการดำาเนนิการและแกไ้ข
ปรับปรุงหลักสูตร ให้มีความทันสมัยเป็นสากลและนำาไป
ใช้ได้จริง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะกระบวนการที่สำาคัญที่ผู้บริหารหลักสูตรในทุก 
ๆ มหาวทิยาลยัเอกชนจะตอ้งใหค้วามตระหนกัและใหค้วาม
สำาคัญในการบริหารหลักสูตร คือ การที่ผู้บริหารให้การส่ง
เสริมสนับสนุนในการกำาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ใน
การประเมินผล เพื่อการทบทวนผลการดำาเนินการและ
แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยเป็นสากลและนำา
ไปใช้ได้จริงสอดคล้องกับวิชัย วงษ์ใหญ่ (2554 : 8-9) ที่
กล่าวผู้บริหาร มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
บรหิารจดัการศึกษาใหบ้รรลคุวามมุง่หมาย ผูบ้รหิารจะตอ้ง
มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัสตูรและการสอนเป็นอยา่งด ีมวีสิยั
ทัศน์เกี่ยวกับหลักสูตรอย่างชัดเจนพร้อมท่ีจะอื้ออำานวย
ความสะดวกและช่วยเหลือผู้สอนในการวางแผนหลักสูตร
และการสอน วางแผนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้หลักสูตรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง การวางแผนงบ
ประมาณ การดูแลเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ 
การจัดหาแหล่งทรัพยากร วิทยากร การนิเทศกำากับดูแล 
รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการใช้หลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพ ประสานงานกับผู้สอนและคณะกรรมการ
พฒันาหลกัสตูรเพือ่วางแผนการประเมนิหลักสตูร นำาข้อมลู
เกี่ยวกับผลการประเมินมาตัดสินใจปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและสภาพท้องถิ่น
 2. ผลการยนืยนัความเหมาะสมและความเปน็ไป
ได้ของรูปแบบการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน 

พบวา่ มอีงคป์ระกอบ 5 ดา้น คอื 1) หลกัการและเหตผุล 2) 
วตัถปุระสงค ์3)สาระสำาคญัของรปูแบบ ประกอบดว้ยหนา้ที่
ทางการบรหิาร 4 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่(1) การวางแผน (2) การจดั
องค์การ (3) การอำานวยการ และ (4) การควบคุม และองค์
ประกอบการบริหารหลักสูตร 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) การร่าง
หลกัสตูร (2) การใชห้ลกัสตูร และ (3) การประเมนิหลกัสตูร
และกำากับมาตรฐานหลักสูตร 4) แนวทางการนำารูปแบบ
สู่การปฏิบัติ และ 5) เงื่อนไขความสำาเร็จ ซึ่งรูปแบบการ
บริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน มีความเหมาะสม
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และความเปน็ไปไดโ้ดยรวมอยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจรัญญา เทพ
พรบัญชากิจ (2556 : 25-46)  ที่พบว่า องค์์ประกอบของ
การบรหิารหลกัสตูรแมว้า่จะเปน็แนวทางทีจ่ะนำาพาให้ก้าร
บริหารหลักสูตรไปสูความสำาเร็จและความเป็นเลิศ แต่ใน
แง่ของการควบคมุกมี็ความสำาคญั มหาวทิยาลยัเอกชนควร
พิจารณาการจัดแนวทางดังกล่าวให้้สอดคล้องกับพระราช
บัญญัติ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความถูกต้องในการบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพอย่าง
แท้จริง

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 จากรปูแบบการบรหิารหลกัสตูรในมหาวทิยาลยั
เอกชน มอีงค์ประกอบ 5 ดา้น ไดแ้ก ่1) หลกัการและเหตผุล 
2) วัตถุประสงค์ 3) สาระสำาคัญของรูปแบบ ประกอบด้วย
หน้าที่ทางการบริหาร 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การวางแผน (2) 
การจัดองค์การ (3) การอำานวยการ และ (4) การควบคุม 
และองค์ประกอบการบริหารหลักสูตร 3 ปัจจัย คือ (1) 
การร่างหลักสูตร (2) การใช้หลักสูตร และ (3) การประเมิน
หลักสูตรและกำากับมาตรฐานหลักสูตร 4) แนวทางการนำา
รปูแบบสูก่ารปฏบิตั ิ5) เงือ่นไขความสำาเรจ็ ดงันัน้ ผูบ้รหิาร
หลกัสตูรในมหาวทิยาลัยเอกชนสามารถนำาเอารปูแบบการ
บริหารหลักสูตรไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
หลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้บริหารควรกำาหนดนโยบาย
ให้การสนับสนุน ส่งเสริม กำากับติดตาม อำานวยการให้
ความสำาคัญในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ได้หลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ ตามบริบทของมหาวิทยาลัย              
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มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และมี
ความเป็นสากล เนื่องจากหลักสูตรถือเป็นองค์ประกอบ
สำาคญัของการจดัการศกึษา เพือ่การผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ
สู่สังคม

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
 ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยเอกชน ซ่ึงเป็นผู้ท่ีจะนำารูปแบบการบริหาร
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชนไปปฏิบัติได้ดังนี้
 1. ผู้บริหารหลักสูตรจะต้องมีการวางแผน มี
การจัดองค์การ การอำานวยการ และการกำากับติดตามที่
ดีในมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการพัฒนา/ร่างหลักสูตร การใช้
หลักสูตร และการประเมินหลักสูตรและกำากับมาตรฐาน
หลักสูตร โดยมีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร 
ให้การดำาเนินการพัฒนาหลักสูตรนั้นสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา
ของชาติ มีการดำาเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรของสำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามตัวบ่งช้ีท่ีเก่ียวข้อง มีการดำาเนินการพัฒนา

หลกัสตูรตามปรัชญา วสิยัทศัน ์พนัธกจิ เอกลกัษณ ์และอัต
ลกัษณต์ามบรบิทของมหาวิทยาลยัเพือ่การพฒันานกัศกึษา
ใหเ้ปน็บณัฑิตทีม่เีอกลักษณต์ามจดุเดน่ของมหาวทิยาลัยให้
เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
 2. จากการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหาร
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชน มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก และมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้
สนใจจึงควรศึกษาผลการนำารูปแบบการบริหารหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยเอกชนไปทดลองใช้จริงในมหาวิทยาลัย
เอกชนตามบริบทของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ที่มีลักษณะใกล้เคียง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการบริหารหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ
 2. ควรมกีารศกึษาบทบาทของผูบ้ริหารหลักสูตร
ในมหาวทิยาลัยเอกชนทีม่ผีลตอ่การบรหิารงานหลกัสตูรใน
มหาวิทยาลัยเอกชนสู่ความเป็นเลิศ
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ ศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ของระบบการบรหิารงานบคุคลระดบั
ปฐมวยัในสถานศึกษา สงักัดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน และพฒันาระบบการบรหิารงานบคุคลระดบัปฐมวยัในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วน แหล่งข้อมูลที่ศึกษาได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกสาร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์และจัดประชุมกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาคา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหเ์นือ้หา ผลการวจัิยพบวา่ 1) สภาพทีป่ฏบิติัจรงิในปจัจบุนัสว่นใหญ่
สถานศกึษามรีะบบการบรหิารงานบคุคลระดบัปฐมวยั ดา้นการวเิคราะหง์านในระดบัมาก รองลงมา คอื ดา้นการปฐมนเิทศ
และการมอบหมายงาน และด้านการวางแผนบุคลากร ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ พบว่า ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษามี
ระบบการบริหารงานบุคคลในด้านการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการปฐมนิเทศ
และการมอบหมายงาน และด้านการวิเคราะห์งานและการคัดเลือกเท่ากัน ตามลำาดับ และ 2) ระบบการบริหารงานบุคคล
ระดบัปฐมวยัในสถานศกึษา สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ที ่ทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกัคอื 1) 
ชื่อระบบ 2) หลักการของระบบ 3) วัตถุประสงค์ของระบบ และ 4) องค์ประกอบของระบบ โดยองค์ประกอบของระบบ
มี 3 ส่วนที่สำาคัญคือ 1) การกำาหนดความต้องการด้านบุคลากร 2) การตอบสนองความต้องการด้านบุคลากร และ 3) การ
พัฒนาและการธำารงรักษาบุคลากร โดยภาพรวมดังกล่าวมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้มากที่สุด

คำาสำาคัญ	:	สภาพที่ปฏิบัติจริง สภาพที่พึงประสงค์ ระบบการบริหารงานบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Abstract
 The purposes of this research were to examine the current conditions and the desirable 
conditions of the Personnel Administration System (PAS) at Kindergarten Level in Schools under Local 
Administrative Organization and to develop the system. The data were collected from educational 
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personnel of the Local Administrative Organization, 
documents, and experts by using questionnaires, 
documents analysis, interview, and focus group 
discussions. The collected data were analyzed by 
employing Mean, Standard Deviation, and content 
analysis. The results revealed that: 1) The current 
conditions of the system showed that most of the 
schools have the PAS in terms of work analysis at 
the high level, followed by PAS for orientation and 
work assignment and PAS for personnel planning, 
respectively. As for the desirable conditions of 
the system, it was found that the samples would 
like the school administrators to have the PAS in 
terms of personnel development in schools at 
the highest level, followed by orientation and 
work assignment, work analysis and selection were 
at the same level, respectively, and 2) The PAS 
system developed by the researchers consists of 
4 main components: 1) name, 2) the principles 3) 
purposes of the system, and 4) the system com-
ponents which comprised of 3 major sections: 1) 
determining personnel needs, 2) responding to the 
personnel needs and 3) developing and retaining 
personnel. In overall, the system obtained appro-
priateness and possibility at the highest level. 

Keywords:	  current conditions, desirable condi-
tions, Personnel Administration System (PAS), Local 
Administrative Organization  

บทนำา
 เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ร่างกายและสมองของเด็ก
กำาลังเจริญเติบโตเด็กต้องการความรัก ความเอาใจใส่ ดูแล
อย่างใกล้ชิด เด็กวัยนี้มีโอกาสการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ของ
มนุษย์เป็นสิ่งสำาคัญต้องได้รับการพัฒนาให้สามารถเติบโต
และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เหล่านี้ต้องเริ่มตั้งแต่
แรกเกิด และยิ่งเด็กมีการกระตือรือร้นยิ่งทำาให้เด็กเกิดการ
เรยีนรู้ ผูร้บัผดิชอบจงึควรตอ้งส่งเสรมิสนบัสนนุ ใหค้วามรกั  

ความเข้าใจ ความเอาใจใส่เด็กวัยนี้เป็นพิเศษเพราะจะเป็น
พื้นฐานที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กประสบความสำาเร็จ
ในการเรียนและในชีวิตของเด็กต่อไป
 การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2548 : 13) กำาหนดวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาท้องถิ่น
ในระดับปฐมวัยไว้ว่า เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
และเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติ
ปัญญา และให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่สภาพการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดการศึกษาและอำานาจการตัดสินใจส่วนใหญ่
อยู่ที่ผู้บริหารท้องถ่ิน นอกจากนี้ประชาชนยังขาดความรู้
ความเขา้ใจในเรือ่งบทบาทหนา้ทีข่องตนเอง ตอ่การจดัการ
ศกึษาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทำาใหก้ารมสีว่นรว่ม
ของประชาชนอยู่ในระดับตำ่า ขาดการตรวจสอบจากภาค
ประชาชนจงึทำาใหก้ารจดัการศกึษาขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อยา่งแทจ้รงิ (กรมสง่เสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่. 2551 : 7)
 ดว้ยเหตุนี ้บทบาทของผู้บรหิารสถานศกึษาและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบริหารด้านบุคคลจึงต้องให้ความ
สำาคัญและเตรียมพร้อมในการสร้างระบบการบริหารงาน
บคุคลของสถานศกึษาในความรบัผิดชอบของตน ให้มคีวาม
เหมาะสม มคีวามเปน็มาตรฐานและสอดคลอ้งกับสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงของครูในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาปฐมวัยให้มีมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับ
การศึกษาระดับอื่นๆจัดการศึกษาที่นำาไปสู่คุณภาพของผู้
เรียนที่สามารถประกันได้ว่าผู้รับบริการจะได้รับการศึกษา
ตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การบรหิารบคุลากรดา้น
การศึกษาปฐมวัยที่ต้องคำานึงถึงความแตกต่างท่ีสำาคัญอยู่
หลายประการ อาทิ การสรรหาและคัดเลือกครู ผู้บริหาร
ควรตอ้งใหค้วามสำาคญัและเลอืกผูท้ีจ่ะมาเปน็ครปูฐมวยัท่ีด ี
โดยคำานึงถึงคุณสมบัติหลักของบุคลากรดังนี้ มีวุฒิทางการ
ศกึษาดา้นการอนุบาลศกึษา การศกึษาปฐมวยัหรอืผา่นการ
อบรมเก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความรักเมตตา 
จิตใจดี มีอารมณ์ขันและใจเย็น ให้ความเป็นกันเองกับเด็ก
อยา่งเสมอภาค เขา้ใจและยอมรบัธรรมชาตขิองเด็กตามวยั 
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มีอารมณ์ร่วมกับเด็ก รู้จักรับฟัง พิจารณาเรื่องราวปัญหา
ต่างๆ ของเด็ก และตัดสินปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผลด้วย
ความเป็นธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 111)
 จากความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหาดัง
กล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่า ควรมีการศึกษาและทบทวนสภาพ
ที่ปฏิบัติจริงของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อมุ่งเน้นให้ได้ผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถสูงมาทำางาน ตลอดจนได้ครูที่มีลักษณะเป็น
มืออาชีพ คือ มีความรู้ เจตคติ ค่านิยม รวมท้ังมีทักษะที่
เหมาะสม เป็นครูดี ครูเก่ง และเป็นครูของเด็กไทย อันจะ
เป็นประโยชน์แก่การบริหารจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย 
ซึ่งการบริหารงานที่ดีต้องสามารถดึงดูดและบำารุงรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้ในสถานศึกษาได้มาก
ที่สุดและนานที่สุดเท่าที่สถานศึกษาต้องการ

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึง
ประสงค์ของระบบการบริหารงานบุคคลระดับปฐมวัยใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลระดับ
ปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศึกษาในโรงเรยีน
สงักดัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึง่มตีำาแหนง่เปน็ผูอ้ำานวย
การสถานศึกษาหรือรองผู้อำานวยการ หรือครูที่ได้รับมอบ
หมายงานบริหารงานบุคคล และหัวหน้าสายชั้นปฐมวัย
หรือครูปฐมวัย ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 11 
จำานวนท้ังสิ้น 1,196 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้อำานวยการ
สถานศกึษาหรือรองผูอ้ำานวยการ หรอืครูทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ปฏบิตัหินา้ท่ีบรหิารงานบคุคล จำานวน 115 คน และหวัหนา้
สายชั้นปฐมวัยหรือครูปฐมวัย จำานวน 285 คน รวมเป็นผู้
ให้ข้อมูลจำานวนทั้งสิ้น 400 คน ซึ่งได้มาโดยกำาหนดขนาด
กลุม่ตวัอยา่ง ของ Krejcie and Morgan (1970 : 607-610) 
และวิธีการเลือกกลุ่มอย่างง่าย

ขั้นตอนการวิจัย
 ระยะที่	 1	 ศึกษาสภาพปัญหาและสภาพที่พึง
ประสงคข์องระบบการบรหิารงานบคุคลระดบัปฐมวยัใน
สถานศึกษา	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ขัน้ตอนที	่	1  การกำาหนดกรอบแนวคดิการวจิยั
การดำาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัยและแนวคิดเกี่ยว
กับการพัฒนาระบบ โดยศึกษาจากหนังสือตำาราทั้งในและ
ต่างประเทศ ผลงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ ฐานข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับความมุ่งหมาย
ของงานวิจัย
 ขั้นตอนที่	2 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของระบบการบริหารงานบุคคลระดับ
ปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดำาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้  ได้ทำาการศึกษาวิเคราะห์
ระบบการบริหารงานบุคคลระดับปฐมวัย ตามกรอบ
แนวคิดท่ีได้จากขั้นตอนแรก นำามาสร้างเครื่องมือในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถามผู้บริหารและครูในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพที่ปฏิบัติจริงในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
ระบบการบริหารงานบุคคลระดับปฐมวัยในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถาม นำามาศกึษาวเิคราะหแ์ละสรา้งแบบสมัภาษณ์
ชนิดมีโครงสร้างที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับระบบการบริหารงาน
บุคคลระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง
และได้รับรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ปฐมวยัและผู้เชีย่วชาญดา้นบรหิารงานบคุคล  สงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการ
บรหิารงานบคุคลระดบัปฐมวยัในสถานศึกษา สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามเกณฑก์ารคดัเลือกผู้ทรงคณุวฒุทิี่
ตัง้ไว ้เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลูพืน้ฐานทีเ่ปน็ส่วนประกอบของระบบ
ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลระดับ
ปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การดำาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ ได้นำาแนวคิดจากกรอบ
แนวคิดและผลการวิจัยในข้ันตอนท่ี 2 มาศึกษาและ
วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลท้ังสภาพการบริหารงานบุคคล
ระดบัปฐมวยัทีป่ฏบิตัจิริงในปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์
ในอนาคตในสถานศึกษา สรุปเนื้อหาเพื่อนำามาพัฒนาและ
ออกแบบระบบทั้งในด้านองค์ประกอบของระบบ แนวทาง
การดำาเนินการที่เหมาะสมของระบบการบริหารงานบุคคล
ระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาและร่างระบบการ
บรหิารงานบคุคลระดบัปฐมวยัในสถานศกึษา สงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1)
 ขั้นตอนที่	1 การตรวจสอบความเหมาะสมและ
ประเมินความเป็นไปได้ของระบบการบริหารงานบุคคล
ระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นการดำาเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของระบบองคป์ระกอบและแนวทางดำาเนนิ
การ ของระบบการบริหารงานบุคคลระดับปฐมวัยในสถาน
ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1) ที่ผู้วิจัย
ออกแบบได้ด้วยแบบตรวจสอบความเหมาะสม และนำา
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพื่อจัดทำาเป็น
ร่างฉบับที่ 2 นำามาตรวจสอบความเหมาะสม และประเมิน
ความเป็นไปได้ของระบบโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิตามเกณฑ์
การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่ตั้งไว้
 ขั้นตอนที่	 2 ขั้นปรับปรุงและนำาเสนอระบบ
การบริหารงานบุคคลระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำาเนินการวิจัยในขั้นตอน
นี้ได้นำาผลจากการศึกษาความเหมาะสมและประเมินความ
เปน็ไปไดข้องระบบมาปรบัปรงุและพฒันาไดเ้ปน็ระบบการ
บรหิารงานบคุคลระดบัปฐมวยัในสถานศกึษา สงักดัองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ มกีารประมวลความคดิเหน็เพือ่นำามา
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะในการทำาวิจัย

สรุปผลการวิจัย
 การสรุปผลงานการวิจัย การพัฒนาระบบการ
บรหิารงานบคุคลระดบัปฐมวยัในสถานศกึษา สงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ผลการวิจัยในแต่ละข้ันตอน
สามารถสรุปผล ได้ดังต่อไปนี้

 1. สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
ระบบการบริหารงานบุคคลระดับปฐมวัยในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาพรวมพบว่า 
สภาพที่ปฏิบัติจริงในปัจจุบันส่วนใหญ่สถานศึกษามีระบบ
การบริหารงานบุคคลระดับปฐมวัย ด้านการวิเคราะห์งาน
ในระดับมาก ( =3.95)  รองลงมา คือด้านการปฐมนิเทศ
และการมอบหมายงาน ( =3.89) และด้านการวางแผน
บุคลากร ( =3.88) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นใน
อนาคต โดยรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ( =4.48) รองลงมา ด้านการ
ปฐมนิเทศและการมอบหมายงาน ( =4.47)  และด้านการ
วิเคราะห์งานและการคัดเลือก ( =4.47)  ตามลำาดับ
 2. การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลระดับ
ปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
พฒันาขึน้ม ี4 องคป์ระกอบหลกัคอื 1) ชือ่ระบบ 2) หลกัการ
ของระบบ 3) วตัถปุระสงคข์องระบบ และ 4) องคป์ระกอบ
ของระบบ โดยองค์ประกอบของระบบมี 3 ส่วนที่สำาคัญคือ 
1) การกำาหนดความต้องการดา้นบคุลากร 2) การตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นบคุลากร และ 3) การธำารงและการรกัษา
บุคลากร โดยภาพรวมดังกล่าวมีความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้มากที่สุด

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยพบประเด็นสำาคัญในส่วน
ของผลการวิจัยสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของ
ระบบการบริหารบุคคลระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ และประเดน็สำาคัญในส่วนของ
ระบบทีพ่ฒันาขึน้ โดยนำาเสนอการอภปิรายผลเป็นภาพรวม
โดยมีรายละเอียดเป็นภาพรวมดังนี้
 จากผลการวิจัยสภาพจริงในปัจจุบันของการ
บรหิารงานบคุคลระดบัปฐมวยัในสถานศึกษา สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัยพบว่าผู้บริหารสถานศึกษา
มีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายและเป้าหมายของการ
บริหารงานบุคคลในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์งาน การ
วางแผนบุคลากร การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร ซึ่ง
การบริหารงานบุคคลนั้นเป็นสิ่งจำาเป็นที่ผู้บริหารสถาน
ศึกษาจะตอ้งเปน็ผู้นำาและกำาหนดเปา้หมายของการบรหิาร
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งานบุคคล ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรให้มาก
ที่สุด ตามภารกิจหลักของโรงเรียน ได้แก่ การบริหารงาน
วชิาการ งานงบประมาณ งานบรหิารทัว่ไป และการบรหิาร
งานบคุคล นัน้มอบหมายงาน และดา้นการวางแผนบุคลากร
แสดงใหเ้หน็วา่ระบบการบรหิารงานบคุคลระดบัปฐมวยัใน
สถานศกึษา การวเิคราะหง์านทกุระบบจะตอ้งมคีวามเชือ่ม
โยงและมคีวามสมัพันธ์กนัซึง่หากระบบบรหิารงานบคุคลไม่
เอ้ืออำานวยตอ่การบรหิารในระบบ อืน่ๆ กย็อ่มสง่ผลกระทบ
ใหเ้กดิความเสยีหายและมกีารดำาเนนิงานทีผ่ดิพลาดข้ึน ซึง่
สอดคล้องกับ Byrne (1999 : 64) ที่กล่าวว่า อนาคตและ
ความสำาเร็จขององค์กรนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากร 
ในปัจจุบันนี้คือท่ีมาของการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
 ผลการวิจัยของสภาพที่ปฏิบัติจริงในปัจจุบัน
ของสถานศกึษาโดยภาพรวม พบวา่ สว่นใหญส่ถานศกึษามี
ระบบการบรหิารงานบุคคลระดบัปฐมวยั ดา้นการวเิคราะห์
งานในระดับมาก  รองลงมาคือระบบการบริหารงานบุคคล
ด้านการปฐมนิเทศ การมอบหมายงาน และการวางแผน
บุคลากร แสดงให้เห็นว่าระบบการบริหารงานบุคคลระดับ
ปฐมวยัในสถานศกึษา การวเิคราะหง์าน ถอืไดว่้าเป็นงานขัน้
พื้นฐานลำาดับแรกของการปฏิบัติภารกิจในด้านการบริหาร
งานบุคคลและเป็นเครื่องมือท่ีจำาเป็น สำาหรับนำาไปใช้ใน
กระบวนการบริหารและการแก้ปัญหาของงาน ส่วนด้าน
การปฐมนิเทศและการมอบหมายงานนั้นเป็นกระบวนการ
ที่สำาคัญที่องค์กรควรให้ความสนใจเน่ืองจากกระบวนการ
ปฐมนิเทศสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้  ช่วย
ให้บุคลากรใหม่มีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร
อย่างรวดเร็ว และช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติ
งาน ทั้งนี้เพราะว่าบุคลากรท่ีองค์การสรรหาเข้ามาใหม่
นั้นจะสามารถเข้าใจรูปแบบการปฏิบัติงานวัฒนธรรมของ
องค์การและความสัมพันธ์กับบุคลากรเดิมได้แต่อย่างไร
ก็ตาม Ragsdale และ Mueller (2005 : 268 – 275) ได้
กล่าวว่า การปฐมนิเทศนั้นก็จำาเป็นต้องมีรูปแบบที่ชัดเจน 
และแน่นอนและจะต้องดำาเนินการในระยะเวลาที่เหมาะ
สมส่วนด้านการวางแผนงานบุคลากรเป็นกระบวนการที่
ใช้คาดการณ์ ความต้องการด้านการบริหารงานบุคคลของ
องค์การอันจะส่งผลถึงการกำาหนดวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ

บคุลากร และตอบสนองตอ่ปจัจยัแวดลอ้มตัง้แตเ่ขา้รว่มงาน
กบัองค์การ ขณะปฏิบตังิานอยูใ่นองค์การจนกระทัง่เขาต้อง
ออกจากองคก์าร เพือ่ใหอ้งคก์ารใชเ้ปน็แนวทางปฏบิตัแิละ
เปน็หลกัประกนัวา่องค์การจะมหีลกัประกนัวา่องคก์ารจะมี
บคุลากรทีม่คุีณภาพอยา่งเพยีงพออยูเ่สมอตลอดจนเพือ่ให้
บุคลากรมีชีวิตการทำางานที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รวมขององค์การโดยมีเป้าหมายที่สำาคัญเพื่อ
ประสิทธิภาพความมั่นคงและการเจริญเติบโตขององค์การ 
บคุลากรและสังคม (จตรุงค ์ ศรวีงษว์รรณะ. 2558 : 70) จะ
เหน็ไดว้า่ระบบการบรหิารงานบคุคลทีใ่ชใ้นปจัจุบนัมคีวาม
สอดคล้องกับความเป็นจริงและส่งผลต่อการบรรลุตามเป้า
หมายขององค์การหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการพัฒนาระบบ
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการ
บรหิารงานบคุคล ดงัที ่Byrne (1999 : 64) และ way (2000 
: 64 – 67) กล่าวอธิบายว่า อนาคตและความสำาเร็จของ
องค์การนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุคลากร ซึ่งคุณภาพของ
บคุลากรในปจัจบุนันีคื้อ ทีม่าของการเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนั (Competitive Advantage) และส่ิงทีส่ำาคญั
ที่สุดต่อทุกองค์การ คือ การดึงดูด (Attracting) บุคลากร
ที่มีคุณภาพเข้ามาทำางาน และการธำารงรักษา (Retaining) 
บคุลากรทีม่คุีณภาพในการทำางานกบัองค์การไปไดน้านทีสุ่ด
สว่นสภาพการปฏบิตัจิรงิในปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์
ให้เกิดขึ้นในอนาคตด้านการกำาหนดความต้องการด้าน
บุคลากร ประกอบด้วยการวิเคราะห์งาน และการวางแผน
บคุลากร โดยภาพรวมพบวา่ สว่นใหญผู่บ้รหิารสถานศึกษา 
มีการกำาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตำาแหน่งครู
ปฐมวยั มคีวามสอดคล้องกบัสภาพการปฏิบตังิานจรงิ คือมี
การกำาหนดคณุสมบตั ิตำาแหนง่ครปูฐมวยั ด้านความรู ้ความ
สามารถทักษะความชำานาญ และบุคลิกภาพต่างๆ และยัง
มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดอัตรากำาลังครู ปฐมวัยให้
ครบชั้นเรียนให้เพียงพอและสอดคล้องกับปริมาณงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา แสดงให้เห็นว่าการกำาหนดความ
ต้องการด้านบุคลากรของผู้บริหารมีความสำาคัญมากใน
การที่จะเตรียมกำาลังครูระดับปฐมวัย ซึ่งปัจจุบันมีความ
ขาดแคลนเปน็อยา่งมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มลูพืน้ฐานของ
สถานศึกษาทีม่คีรทูีไ่มม่วีฒุสิาขาการศกึษาปฐมวยั ดว้ยเหตุ
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นี้ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบให้เป็นระบบการบริหารงานบุคคล
ระดบัปฐมวยัในสถานศกึษา สงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้ง
ถิ่น หมายความว่า องค์ประกอบด้านการวิเคราะห์งานและ
การวางแผนบคุลากรในเรือ่งอตัรากำาลงัครูปฐมวัยควรมีการ
ศึกษาข้อมูลการผลิตครูสาขาการศึกษาปฐมวัยจากสถาบัน
อุดมศึกษาเพื่อให้สถาบันผลิตครูมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ของอัตรากำาลังครูได้โดยตรง ทำาให้ทราบถึงจำานวนครู
ปฐมวยัทีจ่ะจบการศกึษาในแต่ละป ีความเปล่ียนแปลงของ
หลกัสตูรการผลติครู ตลอดจนความตอ้งการครปูฐมวยัของ
สถานศึกษาแตล่ะแหง่ในเขตพืน้ทีเ่หลา่นีย้อ่มเปน็ประโยชน์
ในการกำาหนดความตอ้งการดา้นบคุลากร ทีม่ปีระสทิธภิาพ
ในแผนระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับ วรนารถ  แสง
มณี (2556 : 2) ที่กล่าวถึงลักษณะและคุณสมบัติของผู้
ปฏบิตังิานในตำาแหนง่งานนัน้ๆ วา่จำาเปน็ตอ้งมอีะไรบา้งเพือ่
ใชใ้นการทำางานจนสามารถสำาเรจ็สมบรูณไ์ด้ สว่นประกอบ
ที่สำาคัญมักจะถูกระบุไว้ก็คือ ความถนัดและความสามารถ 
บุคลิกภาพและลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน เช่นเดียวกันกับ
การวางแผนและการพยากรณ์การจ้างงานเพื่อกำาลังคนใน
อนาคต (Employment Planning and Forecasting) 
เป็นกระบวนการของการพัฒนาแผนภายในองค์การ เพื่อ
บรรจตุำาแหนง่ทีจ่ะวา่งหรอืขาดไปในอนาคต โดยการอา้งองิ
ถึงการวิเคราะห์ตำาแหน่งต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเปิดรับรวมถึง
การพิจารณาว่าตำาแหน่งดังกล่าวครูถูกเสริมจากผู้สมัคร 
ภายนอกหรือภายในทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได ้ตามเปา้หมาย
ที่องค์การได้กำาหนดไว้นั้นจะบังเกิดเป็นจริงได้
 สภาพการปฏิบัติจริงจากผลการวิจัยด้านการ
ตอบสนองความต้องการด้านบุคลากร ประกอบด้วย การ
สรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศและการมอบหมาย
งาน ในสภาพที่เป็นจริง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการสรรหาตำาแหน่งครูปฐมวัยมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายสถานศึกษา และสถานศึกษามีหลักการสรรหา
ครูปฐมวัยท่ีสำาคัญคือ มีความรู้ ความสามารถและมี
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำาแหน่งมากที่สุด ส่วนการคัด
เลือกครูปฐมวัย เป็นผู้ที่มีลักษณะที่ดี เช่น จิตใจดี รักเด็ก มี
ความรูค้วามสามารถเขา้ใจพฒันาการเดก็ และใชเ้กณฑก์าร
คัดเลือกผู้ที่มีวุฒิการศึกษาเฉพาะสาขาการศึกษาปฐมวัย 
สว่นการปฐมนเิทศและการมอบหมายงานครปูฐมวยัมคีวาม
สอดคล้องกับภารกิจสถานศึกษาและสถานศึกษามีระบบ

การปฐมนิเทศหรือติดตามการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย
อย่างต่อเน่ือง ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ีครูมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 
อาจทำาให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลของสภาพที่เป็นจริง
ของผู้ปฏิบัติงานอีกท้ังผลการวิจัยของสภาพที่ปฏิบัติจริง
ในปัจจุบัน จำาเป็นต้องให้ผู้บริหารสถานศึกษาจำาเป็นต้อง
มีการตอบสนองความต้องการด้านบุคลากร ซึ่งผลการวิจัย
สะทอ้นใหเ้หน็วา่ การตอบสนองความตอ้งการดา้นบคุลากร
ในดา้นการสรรหา การคดัเลอืก การปฐมนเิทศและการมอบ
หมายงานมคีวามสำาคญักบัสถานศกึษา สอดคลอ้งกบักลัยา
รตัน ์ ธรีะธนชย์กลุ (2557 : 104)  ทีก่ลา่ววา่ หลกัการสรรหา
และการคดัเลอืกบคุลากร คอื การกลัน่กรองบคุลากรขัน้ตน้ 
เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
เข้าเป็นบุคลากรขององค์การ ตามหลักการที่ว่า บรรจุคน
ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับตำาแหน่งงาน (Put the Right 
Man on the Right Job) โดยคำานึงถึงความสำาเร็จของ
องค์การทีต่อ้งอาศัยบคุลากรทีด่มีคุีณภาพและประสิทธิภาพ
ในการทำางาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนสามารถแข่งขัน
กับองค์การอื่นได้
 นอกจากน้ีสภาพที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นใน
อนาคตโดยภาพรวมนั้นพบว่า การตอบสนองความ
ต้องการด้านบุคลากรนั้นมีที่มีการสรรหาและการคัดเลือก
ครูปฐมวัยที่มีวุฒิการศึกษาเฉพาะสาขาการศึกษาปฐมวัย
โดยการกำาหนดคุณสมบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานด้าน
ปฐมวัยในตำาแหน่งอย่างชัดเจนนั้น ด้วยสาเหตุนี้ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ผู้บริหารและหน่วยงานต้นสังกัด เห็นความ
สำาคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เหมือนกับการ
จัดการศึกษาในระดับอื่นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ
ในการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อการจัดประสบการณ์ที่
ต้องครอบคลุมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก การควบคุมชั้น
เรียนที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละสถานการณ์อยู่
ตลอดเวลา และเป็นภาระงานที่มีความรับผิดชอบสูง ดัง
นั้นการกำาหนดตำาแหน่ง และการกำาหนดงาน หน้าที่ของผู้
ทำาหนา้ทีส่รรหาและคดัเลอืกบคุลากร ทีม่คุีณสมบติัเหมาะ
สมกับตำาแหน่งและมีความสามารถทำางานที่กำาหนดเพื่อให้
มาทำางานตามเวลาที่ต้องการสอดคล้องกับวิชัย  โถสุวรรณ
จินดา (2556 : 49) ที่กล่าวถึง การสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากร คือ กระบวนการกลั่นกรอง และคัดเลือกบุคคลที่
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มคีณุสมบตั ิคณุวฒุทิางการศกึษา ความรูค้วามสามารถและ
ประสบการณ์ในการทำางานเพื่อมาทำางานในตำาแหน่งงาน
ที่กำาหนดไว้ ถ้าองค์การสามารถเลือกบุคลากรได้อย่างดี มี
ความเหมาะสมตอ่งานและมสีว่นเสรมิคณุคา่ใหแ้กอ่งคก์าร
แล้ว องคก์ารยอ่มได้ประโยชนแ์ละมคีวามกา้วหนา้เตบิโตได้
อย่างแน่นอน
 ส่วนผลการวิจัยในด้านการพัฒนาและการ
ธำารงรักษาบุคลากรในภาพรวมพบว่า สภาพท่ีปฏิบัติจริง
ในปัจจุบันนั้นในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
พัฒนาบุคลากร การสร้างแรงจูงใจ ขวัญและกำาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้วิจัยเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
มีการประเมินการพัฒนาประสิทธิภาพของครูปฐมวัย โดย
ดูจากพัฒนาการเด็กปฐมวัยในทุกด้าน มีการให้คำาปรึกษา
แนะนำาการปฏิบัติงานสำาหรับครูปฐมวัย มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนถูกต้องตามระเบียบและสามารถ
ตรวจสอบได้ ส่วนการพัฒนาบุคลากรน้ันมีการพัฒนาครู
ปฐมวัยในหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
และศึกษาต่อ การพัฒนาครูปฐมวัยมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายสถานศึกษาและด้นการสร้างแรงจูงใจ ขวัญและ
กำาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบว่า สถานศึกษา
สร้างจิตสำานึกของครูปฐมวัยให้มีความรับผิดชอบงานสอน
และงานในหน้าทีด่ว้ยความทุม่เท เสยีสละและสถานศกึษามี
กระบวนการเพิม่พนูความรูค้วามสามารถและเจตคตทิีด่ใีห้
กับครูปฐมวัยในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จากผลการวิจัยที่เกิดขึ้นผู้วิจัยเห็นว่า สถาน
ศึกษามีความต้องการที่จะกำาหนดให้มีโครงการพัฒนาครู
ปฐมวัย ควรเน้นพัฒนาทักษะที่จำาเป็นต้องมีเพื่อให้พร้อม
กับงานในอนาคต โดยการฝึกอบรมครูปฐมวัยให้มีทักษะ
การเสริมความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ได้แก่ 
พ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเช่น
เดียวกับ Dever และ Efalconer (2008 : 17) ที่กล่าวถึง 
นกัวชิาการดา้นปฐมวยัวา่ จะตอ้งมคีวามตระหนกัในการให้
ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้กำาหนดนโยบายด้านการ
ศกึษาและการทีจ่ะทำาใหบ้คุลากรในสถานศกึษาปฏิบตังิาน
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพทีท่ำางานอยูก่บัสถานศกึษาตลอดไป 
การสร้างแรงจูงใจ ขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรก็มีส่วนสำาคัญ ดังที่ พเยาว์  ใจดี (2551 : 218) 

กล่าวว่า แรงจูงใจ (Motive) เป็นพลังหรือแรงผลักดันท้ัง
ภายนอกและภายในตัวบุคคลที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมไปทางทิศทางและเป้าหมายที่กำาหนดด้วย
ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่จนงาน
บรรลุตามเป้าหมาย
 นอกจากนี้ สภาพที่ปฏิบัติจริงในปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงค์ใหเ้กดิขึน้ในอนาคตดา้นการพฒันาและ
การธำารงรักษาบุคลากรโดยภาพรวมพบว่า สถานศึกษามี
การส่งเสริมให้ครูปฐมวัยที่เป็นครูประจำาการได้รับการฝึก
อบรมเพือ่พฒันาอยา่งตอ่เนือ่งทกุป ีซึง่แมว้า่สภาพปจัจบุนั
ไดม้กีารปฏิบตัอิยา่งตอ่เนือ่งอยูแ่ล้ว แตส่ภาพความตอ้งการ
ยังคงต้องให้มีการพัฒนาต่อไป มีการสร้างเครือข่ายพัฒนา
ครูปฐมวัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่สอนด้านครุศาสตร์
หรือศึกษาศาสตร์ เครือข่ายพัฒนาครูปฐมวัยร่วมกับผู้ที่อยู่
ในชุมชนและมีความรู้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็ก

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วยข้อ
เสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมีดังนี้
 1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
  1.1 ในการศึกษาสภาพการบรหิารงานบคุคล
ระดับปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นใน
อนาคตในดา้นบคุลากรระดบัปฐมวยัตา่งประสบปัญหาการ
ขาดแคลนครปูฐมวยัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ครผูู้สอนทีจ่บสาขา
การศึกษาปฐมวัยโดยตรง สภาพปัญหานี้ผู้วิจัยได้ข้อสังเกต
จากผลการวิจัยว่าในการสรรหาและการคัดเลือกอัตรา
กำาลังของครูปฐมวัย ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้แก่ พ่อแม่ ผู้
ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาผู้มส่ีวนไดเ้สียในชุมชน 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีหน้าที่
ผลิตครูโดยตรงจะต้องเข้ามามีบทบาทและความช่วยเหลือ
ในการจัดระบบการบริหารงานบุคคลแบบมีส่วนร่วม
   1.2 สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปัจจุบันมีจำานวนครูผู้สอนที่ไม่มีวุฒิการศึกษา
ปฐมวัยเป็นจำานวนมากส่งผลให้ครูผู้สอนไม่มีความรู้ด้าน
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การพัฒนาเด็กควรมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ดัง
นัน้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินตอ้งจดัครูปฐมวยัไดเ้ขา้รว่ม
อบรมสมัมนาทางวชิาการ ศึกษาดงูาน และฝกึประสบการณ์
ในสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบ/แบบอย่างที่ดีของหน่วยงาน
ต่างๆ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
  1.3 สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้น 
ผูบ้ริหารสถานศกึษาตอ้งมวีสัิยทศัน ์พนัธกจิ และเป้าหมาย
ที่ชัดเจนให้ความสำาคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย อุทิศ
ตนมีภาวะความเป็นผู้นำาให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีแหล่งสนับสนุนและจัดสรร

งบประมาณอย่างเพียงพอ สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษา
ปฐมวยัทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร รวมทัง้มกีารตดิตาม
ผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรมีการวิจัยการพัฒนารูปแบบการ
บรหิารงานบคุคลระดบัปฐมวยัในสถานศึกษา สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
  2.2 ควรมกีารวจัิยคณุลกัษณะภาวะผูน้ำาของผู้
บรหิารสถานศึกษาทีส่่งผลต่อการจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั
ในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ วิจักษ์และวิธานแนวคิดผู้เรียนเป็นสำาคัญของประเทศไทย  โดยใช้วิธี
วิจัยทางปรัชญาคือ การวิจัยเชิงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยวิภาษวิธี ผลการวิจัยพบว่าแนวคิดเรื่องผู้เรียนเป็นสำาคัญกับ
การปฏิบัติในประเทศไทยเป็นแนวคิดแบบหลังนวยุคเพราะมีมโนคติในการมองผู้เรียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกัน การ
จดัการศึกษาจงึไมค่วรมีลกัษณะเหมอืนกนั ด้วยมุมมองทางการศึกษาเชน่นี ้ไดม้ผีูโ้ต้แยง้อา้งวา่แนวคดิเนน้ผูเ้รียนเปน็สำาคญั
ของประเทศไทยไมเ่ปน็หลงันวยคุ ดว้ยเหตผุลวา่ 1) แนวคดิผูเ้รียนเปน็สำาคญัไมบ่รรลเุปา้หมายหลงันวยคุ 2) แนวคดิผูเ้รยีน
เป็นสำาคัญเป็นเพียงวาทกรรม เน้นตอบสนองเป้าหมายของสังคมมากกว่าเป้าหมายของผู้เรียน 3) มีพฤติกรรมที่แสดงให้
เหน็ถงึปญัหาของการนำาแนวคดิหลงันวยคุมาใชใ้นทางปฏบิตั ิผูว้จิยัเหน็วา่ขอ้โตแ้ยง้ของฝา่ยตรงขา้มมจีดุออ่น ดว้ยเหตผุล
ดงันี ้1) แนวคดิผูเ้รยีนเปน็สำาคญัเป็นการจัดการศึกษาทีใ่หค้วามสำาคญัประเดน็ของสทิธเิสรภีาพ 2) การจัดการเรยีนรู้ทีเ่นน้
ผู้เรียนเป็นสำาคัญมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างคนให้เป็นคน เก่ง ดี มีความสุข 3)  ต้องกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุก
ภาคส่วนไดเ้หน็ถงึความสำาคญัของแนวคดิผูเ้รยีนเปน็สำาคญัไปใช้ในทางปฏิบตัใิห้เกดิผลสัมฤทธิใ์นทีสุ่ด ผลลัพธข์องการวจิยั
นีจ้ะสามารถนำาไปปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนภายใตแ้นวคดิผูเ้รยีนเปน็สำาคญัของไทยใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความ
เป็นหลังนวยุคต่อไป

คำาสำาคัญ	: แนวคิดเรื่องผู้เรียนเป็นสำาคัญ  กระบวนทัศน์  หลังนวยุค  วิเคราะห์ วิจักษ์  วิธาน

Abstract
  The purposes of the study were to analyze appreciative and applicative reason behind the 
concept of student–centered in Thailand based on philosophical research method such as arguments and 
exchange of ideas. The results showed that the concept of student–centered and practice in Thailand 
was in postmodernism because each learner was regarded to have different characteristics. Therefore, 
the teaching approaches should be different. With this academic point of view; however, some dispu-
tants claimed that the concept of student–centered in Thailand was not in postmodernism according 
to the following reasons: 1) the concept of student– centered did not accomplish in postmodernism, 
2) the student–centered concept was a discourse emphasized on the social target rather than the 
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learners’ target, and 3) there were some actions 
that conveyed the problems of the implemen-
tation of postmodernism concept in practice. 
However, the researcher found weaknesses in the 
arguments of the disputants regarded the following 
reasons: 1) student–centered concept was the 
approach emphasized on rights and freedom, 2) 
Its purpose was to make people to be excellent, 
good, and happy, and 3) All of the relevant persons 
should be encouraged to realize the importance 
of student–centered concept in practical usage 
that the accomplishment should be achieved. 
The results of this research can be applied for the 
teaching management under student–centered 
concept in Thailand to be in accordance with 
postmodernism.

Keywords: The concept of student–centered, 
paradigm postmodernism, analytic, appreciative, 
applicative

บทนำา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ถือเป็นกฎหมายหลักทางด้านการศึกษาฉบับแรกของ
ประเทศไทย ที่ทุกคนต่างตั้งความหวังว่า กฏหมายฉบับนี้
จะเป็นเครื่องมือสำาหรับการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือนำาพาไป
สู่การพัฒนาคุณภาพคนต่อไป (กรมวิชาการ, 2544 : 91) 
พระราชบัญญัติการศึกษาดังกล่าวได้กำาหนดสาระในการ
ปฏิรูปการศึกษาไว้หลายด้าน โดยการปฏิรูปทุกด้านต่างมุ่ง
สู่หลักชัยคือการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง การ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้จึงนับเป็นหัวใจสำาคัญของการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการให้ความสำาคัญอย่างย่ิงต่อ
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ 
 ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูปการ
ศึกษาคงหนีไม่พ้นผู้ที่เป็นครู อาจารย์ที่ทำาหน้าที่สอน
หนังสือ ดังที่เกษม วัฒนชัย (กาญจนา ไชยพันธ์, 2545 : 
57) ไดก้ลา่วถงึบทบาทครหูรอืผูส้อนแบบผูเ้รยีนเปน็สำาคญั
ไว้ว่า ครูคือผู้จัดสิ่งแวดล้อม สร้างวัฒนธรรมและจัดสรร

ทรัพยากรสำาหรับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและจุดมุ่งหมาย
การศึกษา ดงันัน้บทบาทของครจูงึเปล่ียนจากผู้สอนมาเปน็
ผู้จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
เป็นผู้แสดงออกซึ่งศักยภาพหรือความรู้ความสามารถของ
ตนเองแล้วสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง 
เปดิโอกาสใหผู้เ้รยีนคดิหาเหตผุล เพือ่แกป้ญัหาเอง ดว้ยการ
เสนอให้ผู้เรียน “คิดมากกว่าจำา สอนให้ทำา มากกว่าท่อง” 
ทำาให้นักเรียนกลายเป็น “บุคคลแห่งการเรียนรู้” หรือเป็น
ผู้นำาตนเอง สามารถนำาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิต
จริงได้ บทบาทของครูในการพัฒนาผู้เรียน จึงมิใช่เพียงแต่
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านเนื้อหาสาระของวิชาเพียงอย่าง
เดียว แต่จะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรมและทักษะด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียน
รู้อย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ประเทศชาติ
และของโลกต่อไป
 นับตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาจนถึงปัจจุบันพบว่าการ
จัดการศึกษาในประเทศไทย ยังประสบปัญหาอย่างมาก
กล่าวคือ การจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน ยังไม่
สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล สังคมและประเทศ 
เมื่อต้องเผชิญกับกระแสความคาดหวังของสังคม ที่จะ
ให้การศึกษาเข้ามามีบทบาทในการเตรียมคนให้พร้อม
สำาหรับการแข่งขันในสังคมโลกด้วยแล้ว ก็ยิ่งเห็นสภาพ
ความสับสน ความล้มเหลวและความล้าหลังของการศึกษา
มากขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเราเน้นการเรียนการสอน
แบบท่องจำา ขาดการฝึกทักษะปฏิบัติและประเมินผลจาก
การทดสอบจากความจำาเปน็ส่วนใหญ ่ทำาให้เดก็เครยีดและ
คิดไม่เป็น ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งโดยกรม
วิชาการและองค์กรนานาชาติมีข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าเด็กไทย
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู้ชาติอื่นไม่ได้ การที่ผลสัมฤทธิ์
ของเด็กไทยด้อยกว่าชาติอื่นมิได้หมายความว่าเด็กไทยสติ
ปัญญาตำ่ากว่า แต่เป็นผลมาจากวิธีสอนและวิธีประเมินที่
ทำาใหเ้ดก็ไทยไมรู้่จกัคิดวเิคราะห์และใชเ้หตผุล (รงัรอง หงษ์
รัตน์, 2543 : 2)  
  ถา้หวัใจสำาคญัของการปฏรูิปการศกึษาอยูท่ีก่าร
ปฏิรูปการเรียนรู้ แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการจัดการเรียน
การสอนของไทยยังอยู่กับครู ครูยังเป็นศูนย์กลาง ครูเป็น
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ผู้อ่านหนังสือแล้วนำามาบอกแก่ผู้เรียน ผู้เรียนมีหน้าที่เพียง
จดและจำาสิ่งที่ครูบอก (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2543 : 50) 
จึงเป็นประเด็นน่าสนใจว่า ครูไทยมีความพร้อมกับการนำา
นโยบายนี้มาใช้แล้วหรือยัง อีกท้ังนโยบายน้ีจะนำาพาให้
เด็กไทยเตบิโตไปเปน็ผูท้ีม่คีณุสมบตัติรงตามความตอ้งการ
ของรฐัหรอืไม ่สดุทา้ยการนำานโยบายนีไ้ปใชใ้นทางปฏบิตัมิี
ความเป็นหลังนวยุคหรือไม่ อย่างไร
 สถานภาพของแนวคดิผูเ้รยีนเปน็สำาคญัจงึมทีัง้ผู้
ที่สนับสนุนและผู้ที่ไม่เห็นด้วย ผู้วิจัยจึงจะวิเคราะห์ วิจักษ์
และวธิานแนวคดินีเ้พือ่จะไดพ้ฒันาแนวทางดา้นการจดัการ
ศึกษาทีเ่หมาะสมเพือ่การพฒันาคณุภาพชวีติของคนไทยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย	
  เพื่อวิเคราะห์ วิจักษ์และวิธานเหตุผลที่อยู่เบื้อง
หลังการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

ขอบเขตการวิจัย		
  การวิจัยนี้ดำาเนินการตามรูปแบบวิธีวิจัยทาง
ปรัชญา ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ มโนคติเพื่อ
ตอบคำาถามทางปรัชญาอย่างรัดกุม โดยมีกรอบมโนคติ
สำาคัญได้แก่ อภิการศึกษา ปรัชญากระบวนทัศน์ ความ
เป็นหลังนวยุค การจัดการศึกษากับกระบวนทัศน์ทาง
ปรัชญา การจัดการศึกษากับกระบวนทัศน์ทางปรัชญาใน
ประเทศไทย การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคญัในประเทศไทย จำากดัข้อมลูเท่าทีผู่ว้จิยัเข้าถึงได ้จนถงึ
วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2558 

วิธีดำาเนินการวิจัย 
  1. ระเบียบวธิวีจิยั ใชว้ธิวีจิยัทางปรชัญา คอื การ
วิจัยเชิงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น(discursive research) 
ด้วยวิภาษวิธี (dialectic method)  
  2. ขั้นตอนการวิจัย 
   2.1 ตัง้คำาถามวิจยัทางปรชัญาไดว้า่  “แนวคดิ
เรื่องผู้เรียนเป็นสำาคัญกับการปฏิบัติในประเทศไทยเป็น
แนวคิดแบบหลังนวยุคหรือไม่  
   2.2 กำาหนดสถานภาพของคำาถามได้ว่า เมื่อ
เสนอคำาตอบสมมติฐานแล้วก็เช่ือว่าจะมีผู้คัดค้านอย่าง
มีเหตุผลซึ่งผู้วิจัยก็จะวิเคราะห์และโต้ตอบจนกว่าจะได้

ข้อยุต ิ
   2.3 กำาหนดคำาตอบสมมติฐาน ได้ว่าแนวคิด
เรื่องผู้เรียนเป็นสำาคัญกับการปฏิบัติในประเทศไทยเป็น
แนวคิดแบบหลังนวยุคเพราะมีมโนคติในการมองผู้เรียน
แต่ละคนว่ามีความแตกต่างกันในด้านความรู้ ความสนใจ 
ความต้องการ ความคาดหวัง บุคลิกภาพส่วนตัว เพราะ
ฉะน้ันการศึกษาจึงไม่ควรมีลักษณะเหมือนกัน ผู้เรียนควร
มีเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะเป็น
อย่างไร หรือเรียนรู้อะไร เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความเป็น
ตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ ด้วยมุมมองทางการศึกษาเช่นนี้ 
ผู้วิจัยจึงเชื่อว่าแนวคิดเรื่องผู้เรียนเป็นสำาคัญกับการปฏิบัติ
ในประเทศไทยเป็นแนวคิดตามกระบวนทัศน์แบบหลัง
นวยุค 
  3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสบืคน้เอกสาร
ทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง และดำาเนนิการตีความ แนวคดิทาง
ปรัชญาด้วยปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุค 
  4.  การวิเคราะห์ข้อมูล นำาเนื้อหาที่ตีความได้มา
ทำาการวิเคราะห์ จำาแนกฝ่ายเพื่อดำาเนินการวิจัยด้วยวิภาษ
วธิ ีวจิกัษข์อ้ดขีองคำาตอบวจิยัและวธิานการนำาขอ้ดไีปใช้ใน
ระดับต่างๆ

สรุปผลการวิจัย	 
  การวจิยัทางปรชัญาดว้ยวภิาษวธิทีำาใหไ้ดม้โนคติ
ทางปรชัญาแบง่เปน็ 2 ฝา่ยทีน่ำามาแลกเปลีย่นความคดิเหน็
เพือ่ใหไ้ดค้ำาตอบใหมท่ีด่ขีึน้ โดยจำาแนกเป็นเหตผุลฝา่ยตรง
ข้าม วิจารณ์เหตุผลฝ่ายตรงข้าม และเหตุผลสนับสนุนคำา
ตอบวิจัย ดังนี้ 1. เหตุผลฝ่ายตรงข้ามที่เห็นว่าการจัดการ
เรียนรู้ภายใต้แนวคิดผู้เรียนเป็นสำาคัญของไทยไม่เป็น
แนวคิดแบบหลังนวยุค ดังต่อไปนี้
  1) แนวคิดผู้เรียนเป็นสำาคัญที่มีที่มาจาก
ปรัชญาการศึกษา พิพัฒนาการนิยม ปฏิรูปนิยมและอัตถิ
ภาวะนิยม ที่นับว่าเป็นกระแสภาคีของลัทธิหลังนวยุคน้ัน
ไม่บรรลุเป้าหมายหลังนวยุค
  2) แนวคิดผู้เรียนเป็นสำาคัญเป็นเพียงวาท
กรรม เชิงเกมภาษา ที่เน้นตอบสนองเป้าหมายของสังคม
มากกว่าเป้าหมายของผู้เรียนซึ่งเป้าหมายดังกล่าวไม่เข้า
เกณฑ์หลังนวยุค 
  3) มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาของ



206 ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2560รมยสาร

การนำาแนวคิดหลังนวยุคมาใช้ในทางปฏิบัติ ว่าแม้จะเข้า
เกณฑ์อยู่บ้างแต่ก็ไม่อยู่ในกรอบหลังนวยุค 
  2. วิจารณ์เหตุผลฝ่ายตรงข้ามได้ว่า ความคิด
ของฝ่ายตรงข้ามมีจุดอ่อน โดยแยกเป็นประเด็นสำาคัญ
ดังนี้  
   1) แนวคิดผู้เรียนเป็นสำาคัญเป็นการจัดการ
ศึกษาที่ให้ความสำาคัญประเด็นของสิทธิเสรีภาพ  
   2) การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
มีเป้าประสงค์เพ่ือสร้างคนให้เป็นคน เก่ง ดี มีความ
สุข  
   3) ต้องกระตุ้นเตือนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความสำาคัญของแนวคิดผู้เรียนเป็น
สำาคัญไปใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในที่สุด 
  3. เหตุผลสนับสนุนคำาตอบวิจัย จากการตีความ
ตามกระบวนทัศน์หลังนวยุคจึงเห็นคุณค่าของการจัดการ
ศกึษาภายใตแ้นวคดิผูเ้รยีนเปน็สำาคญั ในฐานะทีเ่ปน็เครือ่ง
มือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เป็นคนเก่ง 
ดี มีความสุข ผู้วิจัยจึงขอยกเหตุผลสนับสนุนคำาตอบวิจัย
ได้แก่  
   1) มคีวามพยายามทีจ่ะนำานโยบายการจดัการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมาใช้ในทางปฏิบัติ 
   2) มีความจำาเป็นที่จะนำานโยบายการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญมาใช้ในทาง
ปฏิบัติ  
   3) มกีารระบตุวับง่ชีเ้พือ่เปน็เคร่ืองตรวจสอบ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

อภิปรายผลการวิจัย	
  เราอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดผู้เรียนเป็นสำาคัญนับ
เป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาด้วยเป็นสิ่งท่ีช้ีให้เห็น
ว่าต่อไปนี้การขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศจะดำาเนิน
ไปในทิศทางใด และการจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดน้ีจะ
สามารถสร้างให้เด็กไทยเติบโตไปเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพ
ของสังคมต่อไปได้หรือไม่ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ยกเหตุผลของฝ่าย
ตรงข้าม โดยชี้ถึงเหตุผลเชิงลบของการจัดการศึกษาที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำาคัญว่า แนวคิดผู้เรียนเป็นสำาคัญไม่สามารถ
พฒันาคณุภาพชวีติใหก้บัคนไทยได ้ดว้ยเปน็แนวคดิทีท่ำาได้
ยากและขาดความชดัเจน รวมทัง้เปน็การเดนิตามความคดิ

ของตะวันตก รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรูป
แบบกเ็ปน็เพียงวาทกรรมทีม่ไิดม้เีปา้ประสงคเ์พือ่สร้างคนด ี
คนเก่ง แต่มีเป้าประสงค์เพื่อมุ่งสร้างคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้โต้แย้งฝ่ายตรงข้ามโดยนำาเสนอให้
เหน็วา่การนำาแนวคดิผูเ้รยีนเปน็สำาคญัมาใช้ในประเทศไทย
มิได้เป็นเพียงการเดินตามความคิดปรัชญาการศึกษา
ของตะวันตกอย่างที่หลายคนเข้าใจเพราะประเทศไทยมี
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำาชาติและสถาบันพระ
มหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจ การนำาแนวคิดใดๆ ก็ตาม
มาปรับใช้ในประเทศจึงเป็นไปตามวิธีการของหลังนวยุค
ที่เป็นการแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง โดยการนำาข้อดีของ
ปรัชญาการศึกษาจากหลายสำานักมาปรับใช้ให้มีความ
เหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย การจัดการเรียนภาย
ใต้แนวคิดผู้เรียนเป็นสำาคัญของไทยนอกจากจะอยู่บนพื้น
ฐานแนวคิดปรัชญาตะวันตกแล้วก็ยังมีบางส่วนที่อยู่บน
พืน้ฐานแนวคดิทางปรชัญาการศกึษาแบบพทุธอกีดว้ยและ
ถึงแม้ว่าโลกทัศน์แบบทุนนิยมหรือสำานึกแบบทุนนิยม ได้
ฝังรากลึกจนคนไทยส่วนใหญ่เป็น “มนุษย์เศรษฐกิจ” ไป
แล้ว แต่ความเคล่ือนไหวทางการศึกษาของประเทศไทย
ที่กำาลังดำาเนินอยู่ในปัจจุบันจึงมิใช่การมุ่งเน้นผลิตคนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน ตามเหตุผลของผู้แย้งแต่อย่างใด ด้วยผู้มี
สว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย กำาลงัเดินหนา้แกป้ญัหาโดยการนำาเอา
แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
มาปรบัใชก้บัการจดัการศึกษา โดยการสรา้งเดก็ทีด่แีละเกง่ 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 
  การนำาแนวคดิผูเ้รยีนเปน็สำาคญัมาปรบัใชใ้นการ
จัดการศึกษาของประเทศจะมีความเป็นหลังนวยุคและสา
มารถพัฒาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีข้ึนได้หรือไม่น้ัน 
ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ที่เป็นครู อาจารย์ บุคลากรด้านการศึกษา
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน ที่จะต้องร่วมกันขับ
เคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำาคัญไปสู่เยาวชนของชาติได้อย่างแท้จริง ด้วยการส่ง
เสริมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของกระบวนทรรศน์หลัง
นวยุคที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ยึดม่ันถือม่ันและช้ีให้เห็น
ถึงความสำาคัญของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ โดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีความ
เหมาะสมกับเน้ือหาวิชา และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
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ออกไป เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น ให้เขาได้
ใช้ความสามารถของเขาตามทางที่เขาถนัด เพื่อที่จะพัฒนา
คณุภาพการเรยีนการสอน และเพ่ือการเรยีนรูท่ี้แทจ้รงิของ
ผูเ้รยีน ใหบ้รรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงคท์ีจ่ะผลติคนเกง่ 
คนดี และคนที่มีความสุขต่อไป  

ข้อเสนอแนะ		
  การศึกษาแนวคิด “ผู้เรียนเป็นสำาคัญ” ในครั้ง
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักบริหารการศึกษา นักการศึกษา 
ครู ผู้ปกครองและผู้สนใจ ให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงทัศนะที่นำามา
เสนอในงานวิจัยชิ้นนี้เป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน ผู้วิจัยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้สนใจในกระบวนทัศน์แบบหลังนวยุค

เพิ่มจำานวนมากขึ้นในอนาคต ด้วยกระบวนทัศน์หลังนว
ยุคมีหลายประเด็นที่ใช่หรือไม่ใช่ ควรทำาหรือไม่ควรทำา ที่
ต้องทบทวนในแนวคิด เพราะในบางประเด็นปัญหา แม้
จะกล่าวถึงเรื่องเดียวกัน แต่ความหมายในช่วงเวลาน้ันกับ
ช่วงเวลาปัจจุบนัอาจแตกตา่งกัน ผู้วจิยัจงึขอเสนอแนะใหม้ี
การศึกษาทางปรัชญา ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ของประเทศไทย เช่น แนวคิดปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ 
ปรชัญาการศกึษาบนพืน้ฐานแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่
ใหเ้กดิการแสวงหาจดุรว่ม สงวนจดุต่างของแตล่ะแนวความ
คิดเพื่อการสร้างปรัชญาการศึกษาที่อยู่บนรากฐานความ
เป็นไทย เป็นการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้
เรียน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยต่อไป

เอกสารอ้างอิง

กรมวิชาการ.(2544). การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ.	
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
กรมวิชาการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้า
 และพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ).
กาญจนา ไชยพันธ์. (2545). ตัวบ่งชี้ของผู้สอนกับผู้เรียนเป็นสำาคัญ. วารสารวิชาการ ฉบับที่8 สิงหาคม.
ประมวล ศิริผันแก้ว. (2541). วารสารครูวิทยาศาสตร์.กรุงเทพฯ:สมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย.
พิมพันธ์ เดชะคุปต์. (2544). การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	:	แนวคิดวิธีและเทคนิคการสอน1.
 กรุงเทพฯ : บริษัท เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์ จำากัด.
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2543). ปฏิรูปการศึกษา	:	แนวคิดและหลักการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542.  
 กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
รงัรอง หงษ์รตัน.์ (2543). ทศันคตทิีม่ตีอ่การจดัการเรยีนการสอนโดยเนน้ผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลางของพนกังานครเูทศบาล
	 นครเชียงใหม่เชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
สุพล วังสินธ์. (2539). วารสารพัฒนาหลักสูตร	ฉบับเดือนตุลาคม	–	ธันวาคม. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมวิชาการ 
 กระทรวงศึกษาธิการ.



208 ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2560รมยสาร



ROMMAYASAN 209Vol. 15  No. 3 (September-December) 2017

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสำาเร็จในสถานศึกษา

The Strategy for Driving Sufficiency Economic for Success in Schools

สมปอง		ม่วงกร	1	/	สนธยา		ชมพู	2	/	อิทธิกร		ขำาเดช	3	/	วีระพัฒน์		กฤตธนาทิพย์	4

Sompong  Maungkon / Sonthaya  Chompoo / Ithikorn  Khamdej / Veeraphat  Krittanathip

1-2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Public Administration Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Phetchabun Rajabhat University
3-4สถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Innovation and Free Trade Business Institute, Kasem Bundit University

บทคัดย่อ
 งานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสำาเร็จในสถานศึกษามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อความ
สำาเร็จ 2) วิเคราะห์องค์ประกอบของกลยุทธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสำาเร็จในสถานศึกษา และ 3) เพื่อ
นำาเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสำาเร็จในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา 9 คน ครู 90 คน นักเรียน 90 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 90 คน รวมทั้งสิ้น 279 คน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์เนือ้หา การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์และการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักเพือ่ตรวจ
สอบความสอดคล้องของกลยุทธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสำาเร็จในสถานศึกษา ผลการวิจัย พบว่า 1) ผล
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสำาเร็จในสถานศึกษามีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่  ด้าน 3 ห่วงทางสายกลาง ด้าน 2 เงื่อนไขแห่งปรัชญา ด้าน 3 
แนวคิดสู่ความเป็นเลิศ และการบริหารสถานศึกษาต้นแบบ 2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของกลยุทธ์การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสำาเร็จในสถานศึกษา  พบว่ารูปแบบที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นำ้าหนักของ
องค์ประกอบย่อยทั้ง 13 ตัวมีค่าเป็นบวก  มีขนาดตั้งแต่  0.69 – 0.97  ส่วนค่านำ้าหนักองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์การ
บริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตภาคเหนือตอนล่าง ทั้ง 4 ด้านนั้น มีค่าเป็นบวกและ
มีขนาดตั้งแต่ 0.89 – 0.91 และ 3) เสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสำาเร็จในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 
1 สร้างความตระหนัก และองค์ความรู้กำาหนดหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียงให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนหรือผู้มีหน้าที่ กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมแก่บุคคล และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนท่ัวไป 
กลยุทธ์ 3 การนำากระบวนการทำางานของเดมมิ่งมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งกำาหนดการนิเทศติดตามของหน่วยงานต้นสังกัด

คำาสำาคัญ	:	กลยุทธ์ เศรษฐกิจพอเพียง ความสำาเร็จในสถานศึกษา
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Abstract
 The objectives of this research were 1) 
to analyze the relationships between strategy for 
driving sufficiency economy and the success in 
educational management of institutions, 2) to ana-
lyze the elements of strategy for driving sufficiency 
economy for success in educational institutions, 
and 3) to propose the strategic plan to achieve the 
set goals. There were 279 target samples in total 
which comprised of 9 Senior Administrators of the 
Educational Institutions, 90 teachers and 90 stu-
dents, including 90 School Board Committee. This 
study employed Content and Correlations Analysis, 
as well as Factor Analysis to ensure consistency of 
sufficiency economic strategy aiming for the ed-
ucational accomplishment. The research findings 
were as follows : 1) the analysis of relationship 
between strategy for driving sufficiency economy 
and the success in educational management of 
institutions yielded statistically significance at 0.01 
in which covering 4 key components, namely, the 
3 rings of Middle Path, 2 conditions of philosophy, 
concepts of excellence and administrative guide-
lines  for model institution, and 2)  In the analysis 
of the elements of strategy for driving sufficiency 
economy for success in educational institutions, 
the findings suggested that the model was in line 
with the empirical evidence (χ2 = 120.079, df = 
57, p = 1.000, GFI = 0.974, AGFI = 0.895, RMR = 
0.0163)  and the weight of the 13 sub-components 
was positive, ranging from 0.69 – 0.97. As for the 
weight of major elements of educational management 
for success based on sufficiency economy in lower 
North was positive in 4 aspects, ranging from 0.89 
- 0.91. For the results of the proposed strategies 
to achieve the set goals based on sufficiency 
economy to success in schools were as follows: 
Strategy 1: Create awareness and knowledge to set 

Management Course by applying the guidelines of 
sufficiency economy for executives and instructors, 
Strategy 2: Create a network of engagement for 
personnel and the organization, both the public 
and private sectors as well as the general public, 
that associated with educational management 
based on the guidelines of sufficiency economy, 
and Strategy 3: Application of Deming’s working 
process (PDCA) in educational management based 
on the guidelines of sufficiency economy and set 
schedule of supervision from original affiliation in 
order to follow up the result.

Keywords: Strategy, Sufficiency economy, Educational 
Institution success

บทนำา
 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาต ิหนว่ยงานหลกัในการพฒันาประเทศได้
จดัทำาแผนพฒันาประเทศไทย นบัตัง้แตแ่ผนพฒันาฉบบัท่ี 1 
จนถงึปจัจบุนัมพีฒันาการอยา่งตอ่เนือ่งภายใต้สถานการณ์
เง่ือนไขการเปล่ียนแปลง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
แผนพัฒนาฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เป็นจุดเปลี่ยน
สำาคัญของการวางแผนพัฒนาประเทศ ที่ให้ความสำาคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและมุ่งให้ "คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา" ต่อมาแผนพัฒนาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 
2545 - 2549) ได้อัญเชิญ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" 
เปน็ปรัชญานำาทางในการพฒันาและบรหิารประเทศควบคู่
กบัแผนพัฒนาฉบบัที ่8 แผนพัฒนาฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2550 - 
2554) ยงัคงพฒันาตอ่เนือ่งจากฉบบัที ่8 ฉบบัที ่9 และการ
พฒันาทีส่มดลุทัง้คณะสงัคมเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม โดย
มีการเตรียม "ระบบภูมิคุ้มกัน" ปัจจุบันการพัฒนาในระยะ
แผนพัฒนาฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ทุกภาคส่วนใน
สงัคมไทยเหน็พอ้งร่วมกันนอ้มนำาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นปรัชญานำาทางในการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความ
สมดุลและยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ฉบบัทีส่บิเอด็ พ.ศ. 2555 - 2559  (สำานกังานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ 2555 - 2559 : 1) 
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนา
คนจึงมีนโยบายปฏิรูปการศึกษา โดยใช้คุณธรรมนำาความ
รู้โดยสร้างคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท์ 
สนัตวิธิวีถิปีระชาธปิไตย การพฒันาคนโดยใชค้ณุธรรมเปน็
พื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือกับ
สถาบันครอบครัวชุมชน สถาบันทางศาสนา สถานศึกษา
และกำาหนดกลยุทธ์ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาในปี พ.ศ. 2550 โดยเริ่มขยายผลใน
ปี 2554 - 2556 ให้ได้จำานวน 9,999 แห่ง มีสถานศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นแบบอย่างสถานศึกษาพอ
เพียง จำานวน 2,017 แห่ง  (กระทรวงศึกษาธิการ : 2555) 
ในปีงบประมาณ 2555 จำานวน 4,376 แห่ง (กระทรวง
ศึกษาธิการ : 2556) ในปีงบประมาณ 2556 จำานวน 6,819 
แห่ง (กระทรวงศึกษาธิการ : 2557) กลยุทธการขับเคลื่อน
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและระยะเวลาในการ
ขยายผลรวมถึงปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้เป็นแบบอย่างสถานศึกษาพอเพียง จำานวนทั้ง
สิ้น 14,471 แห่ง ทุกสังกัดทั่วประเทศ
 ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงสนใจที่จะ
ศึกษา กลยุทธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความ
สำาเร็จในสถานศึกษาใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก 
จงัหวดัเพชรบรูณ ์และจงัหวดัพจิติร เพือ่สงัเคราะหก์ลยทุธ์
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสำาเร็จในสถาน

ศกึษาการบรหิารจดัการมาสู่การบรหิารจดัการศกึษา ท่ีผ่าน
การยอมรบัจากนกัวชิาการ ผู้ทรงคณุวุฒ ิการวพิากษจ์ากผู้รู้
ทัง้ด้านรฐัประศาสนศาสตร ์ดา้นบรหิารการศกึษา  ดา้นการ
วจิยั และดา้นอืน่ๆ ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งเพือ่เปน็องคค์วามรูใ้หม่
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาที่มีเป้าหมายพัฒนา
คนให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ดำารงชีวิตในสังคมอย่างสงบ
สุข ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมประเทศชาติ 
ได้อย่างสมดุล ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อความสำาเร็จ
 2. เพือ่วเิคราะหอ์งคป์ระกอบของกลยทุธก์ารขบั
เคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสำาเร็จในสถานศึกษา
 3. เพื่อนำาเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อความสำาเร็จในสถานศึกษา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 จากการศกึษาเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งผู้
วจิยัไดสั้งเคราะหแ์นวคดิของนกัพฒันาประเทศ นกัปรชัญา 
นักบริหาร และวิชาการทางการศึกษา นำามาวางแผนการ
วิจัยกลยุทธ์การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความ
สำาเร็จในสถานศึกษา โดยสรุปเป็นกรอบการวิจัย ได้ดัง
แผนภาพดังนี้
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วิธีการดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัเรือ่งกลยทุธก์ารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอ
เพียง เพื่อความสำาเร็จในสถานศึกษาการศึกษาวิจัยใช้แบบ
ผสมผสาน (Mix Method) ระหว่างเชิงปรมิาณ (Quantita-
tive Research) กบัเชงิคณุภาพ (Qualitative  Research) 
โดยใช้การวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) โดย
ส่วนหนึ่งเป็นการศึกษาจากเอกสาร (Documentary 
Study) เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่มีความ
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ และการใช้แบบสอบถาม (Ques-
tionnaires) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลแล้วนำามา
วิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ และการสัมภาษณ์

	 กลุ่มเป้าหมาย
 1. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสถานศึกษา
ต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศตามแนวทางเศรษฐกิจพอ
เพียง ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ และสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาพิจิตร ในปีการศึกษา 2555 - 2557 ดังนี้
  1.1 จังหวัดพิษณุโลกจำานวน 3 แห่ง
  1.2 จังหวัดเพชรบูรณ์จำานวน 3 แห่ง
  1.3 จังหวัดพิจิตร จำานวน 3 แห่ง

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เปน็เครือ่ง
มอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยมลีกัษณะ
เปน็แบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) จำานวน 1 
ฉบับ และมีคำาถามปลายเปิด
 2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยดำาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
 1. การวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 279 ชุด รับ
ขอ้มลูแบบสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่งเปา้หมาย คดิเปน็รอ้ย
ละ 94.62

 2. การวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้กำาหนดกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อทำาการสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นผู้มีบทบาท
สำาคญั ในการขบัเคลือ่นกลยทุธ์การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอ
เพียงเพื่อความสำาเร็จในสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาพษิณโุลก สถานศึกษาในสังกดัเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาเพชรบรูณ ์สถานศกึษา ในสงักดัเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร ซึ่งสามารถจำาแนกผู้ให้
ข้อมูลสำาคัญ (Key informants) จำานวน 9 คนและผู้วิจัย
สร้างขึ้นตามกรอบแนวความคิดการศึกษาวิจัย นำาเสนอต่อ 
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน ดังนี้
 2.1 ดร.ปรชีา เรอืงจนัทร ์อดตีผูว้า่ราชการจงัหวดั
หลายจังหวัด
 2.2 ดร.สุรเสน ท่ังทอง อดีตผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลายเขต
 2.3 ดร.สุวรรณ  นรพักตร์ อดีตผู้อำานวยการเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
 2.4 ดร.ชชันนัท ์สขุคุม้ ศกึษานเิทศกช์ำานาญการ
พเิศษสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพจิติร เขต 2
 2.5 ดร.สุชินชยันต์  เพ็ชรนิล อาจารย์ผู้สอน
ดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 ผู้วิจัยได้นำาแบบทดสอบที่สร้างข้ึน เสนอผู้
เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา (Content 
validity) ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปซึ่งผู้เชี่ยวชาญทุก
คนได้ทำาการตรวจสอบและได้แนะนำาในการปรับแก้ไข จน
ได้แบบสอบถามที่มีความตรงเชิงเนื้อหา ที่มีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.80 - 1.00 ใช้ได้ทุกข้อ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 1. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่ความสำาเรจ็ในสถานศกึษา
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 จำานวนทั้งหมด  65 ข้อ 
ครอบคลุมองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน 3 ห่วง
ทางสายกลาง จำานวน 15 ข้อ 2) ด้าน 2 เงื่อนไขแห่งปรัชญา 
จำานวน 10 ข้อ 3) ด้าน 3 แนวคิดสู่ความเป็นเลิศ จำานวน 15 
ขอ้ และ 4) 5 การบรหิารสถานศกึษาตน้แบบ จำานวน 25 ขอ้



ROMMAYASAN 213Vol. 15  No. 3 (September-December) 2017

 2. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของกลยุทธ์ การ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่ความสำาเรจ็ในสถานศกึษา
พบวา่ รปูแบบทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ ์นำา้หนัก
ขององคป์ระกอบยอ่ยทัง้ 13 ตวัมคีา่เปน็บวก มีขนาดตัง้แต ่
0.69 – 0.97 ส่วนค่านำ้าหนักองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์
การบรหิารการศกึษาสูค่วามเปน็เลศิตามแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียงในเขตภาคเหนือตอนล่าง ทั้ง 4 ด้านนั้น มีค่าเป็น
บวก และมขีนาดตัง้แต ่0.89 - 0.91 เรยีงลำาดบัความสำาคญั
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน 2 เงื่อนไข ด้าน 3 ห่วงพอ
เพยีง ดา้น 3 แนวคิดสู่ความเปน็เลิศ และดา้น 5 การบรหิาร
สถานศกึษาตน้แบบ ซึง่มคีา่นำา้หนกัองค์ประกอบ คือ 0.988, 
0.968, 0.964 และ 0.873 ตามลำาดับ

 ภาพที	่1 แสดงผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชงิยนืยนักลยทุธก์ารขบัเคล่ือนเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือความสำาเรจ็ในสถานศกึษา
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 จากภาพที ่1 แสดงผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
กลยุทธ์ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสำาเร็จ
ในสถานศึกษาพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าไคสแควร์ (Chi– 
Square)  มีค่าเท่ากับ 120.079 ซ่ึงมีค่าความน่าจะเป็น
เท่ากับ 1 ที่องศาอิสระ (df) เท่ากับ 57 นั่นคือ ค่าไคสแควร์
แตกต่างจากศูนย์อย่างไม่มีนัยสำาคัญ แสดงว่ายอมรับ
สมมตฐิานหลกัทีว่า่โมเดลการวดัมคีวามสอดคลอ้งกลมกลนื
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  
(GFI) เท่ากับ 0.974  และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรบัแกแ้ลว้ (AGFI) เทา่กบั 0.895และคา่ดชันรีากของกำาลงั
สองเฉลี่ยของเศษเหลือ (RMR) เท่ากับ 0.0163 ซึ่งมีค่าเข้า
ใกล้ศูนย์ แสดงว่ามีความกลมกลืน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์  องค์ประกอบย่อย ค่านำ้า
หนักองค์ประกอบทั้ง 13 ตัว พบว่า มีค่าเป็นบวก โดยมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว
 สำาหรับผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั พบวา่ 
คา่นำา้หนกัองคป์ระกอบของกลยทุธก์ารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
พอเพียงเพื่อความสำาเร็จในสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน มีค่าเป็น
บวกมขีนาดตัง้แต่ 0.858 ถงึ 0.910 และมนียัสำาคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทุกด้าน ค่านำ้าหนักองค์ประกอบเรียงจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ด้าน 2 เงื่อนไข ด้าน 3 ห่วงพอเพียง ด้าน 

3 แนวคดิสูค่วามเปน็เลศิ และดา้น 5 การบรหิารสถานศกึษา
ต้นแบบ ซึ่งมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ  คือ 0.988, 0.968, 
0.964 และ 0.873 ตามลำาดับ
 3. เพื่อนำาเสนอกลยุทธ์ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อความสำาเร็จในสถานศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความตระหนัก และองค์ความ
รู้กำาหนดหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอนหรือผู้มีหน้าที่
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมแก่
บคุคล และหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการบริหารจดัการศกึษา  
ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมถึง
ประชาชนทั่วไป
 กลยุทธ์ 3 การนำากระบวนการทำางานของเดม
มิ่งมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งกำาหนดการนิเทศติดตามของ
หน่วยงานต้นสังกัด
 จากการศกึษาผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปริมาณ 
และข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยสามารถสรุปและนำาเสนอ
กลยทุธก์ารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ความสำาเรจ็ใน
สถานศึกษาเป็นแผนภาพได้ดังนี้
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อภิปรายผลการวิจัย
 1. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อความสำาเร็จ
 จากการศกึษาท้ังเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ พบ
ว่า การปฏิบัติงานทั้ง 4 ด้าน คือ 3 ห่วงพอเพียง 2 เงื่อนไข 
3 แนวคิดสู่ความเป็นเลิศ และ 5 การบริหารสถานศึกษา
ต้นแบบ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งต้องได้รับ
การพัฒนาไปพร้อมกันอย่างมีสมดุล จะส่งผลต่อการนำา
นโยบายไปใชไ้ดอ้ย่างทัว่ถงึยัง่ยนื สอดคลอ้งกบั เกษม  วฒัน
ชัย (2550) กล่าวว่าถ้าจะนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชใ้นสถานศกึษา ตอ้งปพูืน้เรือ่งการสรา้งสงัคมการเรยีนรู้ 
หรอืสังคมความรูใ้นโรงเรยีนใหไ้ด ้ตอ้งมข้ีอมูลในการบริหาร 
ข้อมูลในการตัดสินใจไม่ใช่โหราศาสตร์ ไม่ใช่เล่นพรรคเล่น
พวก ต้องสร้างสังคมคุณธรรมให้ได้ การดำาเนินชีวิตของครู 
นักเรียนในเรื่องของความเพียร ความอดทนในการใช้สติ
ปัญญา สถานศึกษาจะต้องสร้างสำานึกด้านคุณธรรมให้เกิด
ขึน้ในจติใจของเดก็กอ่น มกีารประยกุต์รปูแบบปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงในแตล่ะดา้นอยา่งง่ายๆ ให้แกน่กัเรยีนนำา
ไปใช้ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน มีกิจกรรมนักเรียนที่ส่ง
เสริมในเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยากเห็นเด็ก
ไทยหนักเอา เบาสู้ สู้งาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่ง
ครูต้องช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเต็มท่ีสอนให้เด็กระเบิด
ความรู้จากภายในสู่ภายนอก และนำาหลักวิชาการต่างๆ 
มาใช้แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ครูมีการบริหารจัดการท่ี
ดีในเร่ืองหนี้สิน เพื่อสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายของตนเอง
ได ้ส่วนผูบ้รหิารสถานศกึษาใหน้ำาปรชัญาของเศรษฐกิจพอ
เพยีงรวมทัง้คณุธรรม 4 ประการ เป็นแนวทางในการกำาหนด
นโยบายพัฒนาโรงเรียน
 เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
แล้วนั้นจะเห็นได้ว่าสถานศึกษาจำาเป็นต้องสร้างคุณธรรม
ที่เข้มแข็งภายในสถานศึกษาและภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพัฒนา
ไปพร้อมเพียงกันทุกด้านจึงจะสามารถพัฒนาคนได้อย่าง
ยั่งยืนส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงกับหลัก
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อความสำาเร็จ
 2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบของกลยุทธ์การ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพยีงเพือ่ความสำาเรจ็ในสถานศกึษา
จากการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพบว่า การ

ปฏิบัติทั้ง 4 ด้าน คือ 3 ห่วงพอเพียง 2 เงื่อนไข 3 แนวคิด
สู่ความเปน็เลิศ และ 5 การบรหิารสถานศึกษาตน้แบบ เปน็
ปจัจยัท่ีมคีวามสมัพนัธก์นัยิง่ ในทางยทุธศาสตรแ์ละปฏบิตัิ
ตามแนวคิดสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วยกระบวนการ
ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ และผลที่ได้รับจะเป็นปัจจัยทาง
ยุทธศาสตร์ที่สำาคัญที่สุดที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็น
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับ แนวคิดรูปแบบการขับ
เคล่ือนการเปล่ียนแปลงที่ยั่งยืนและสมดุลของ สตีฟ ไตร
เวตต์ (Steve Trivett) ประกอบด้วยมุมมอง 4 แบบ คือ 
มมุมองจากบนลงลา่ง (Top-Down) มุมมองจากลา่งขึน้บน 
(Bottom-Up) มมุมองจากภายนอกสูภ่ายใน (Outside - In) 
และมุมมองภายในสู่ภายนอก (Inside - Out) โดยบูรณาการ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษากำาหนดช่ือ
เฉพาะว่า “รูปแบบบูรณาการ 4 มุมมอง (Integrated four 
perspective Model)”
 เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
แล้วน้ันจะเห็นได้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำาการ
กำาหนดทศิทางการทำางานทำาหนา้ทีก่ระตุน้คนใหท้ำางานเปน็
นกัวางแผนและการตดัสนิใจตอ้งเปน็ผูน้ำาการเปลีย่นแปลงมี
ความสามารถสือ่สารทีด่แีละทีส่ำาคญัจะตอ้งเปน็ผูแ้กป้ญัหา
ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ท้ังภายในและภายนอกองคก์รไดเ้ปน็
อย่างดี ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นองค์ประกอบสำาคัญอันดับ
แรกของกลยทุธ์การขบัเคลือ่น เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่ความ
สำาเร็จในสถานศึกษา
 3. การนำาเสนอกลยุทธ์การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพื่อความสำาเร็จในสถานศึกษา
 กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความตระหนักและองค์ความ
รู้กำาหนดหลักสูตรการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนหรือผู้มีหน้าที่ มีความสอดคล้องกับแนวคิด 
ของ Bloom (1971 : 271 อ้างถึงใน ทวีศักดิ์  เทพสุนทร, 
2546 : 8) กล่าวถึง ตระหนักเกือบคล้ายกับอารมณ ์และ
ความรูส้กึ (Affective domain) ความรู ้และความตระหนกั
ต่างไม่เป็นลักษณะส่ิงเร้า แต่ความตระหนักต่างกับความ
รู้ตรงที่ความตระหนักไม่จำาเป็นต้องเน้นประสบการณ์หรือ
ส่ิงหน่ึงส่ิงใด ความตระหนักจะเกิดขึ้นเมื่อมีส่ิงเร้าให้เกิด
ความตระหนัก “ความตระหนัก” ในความหมายที่ค่อนข้าง
กว้างว่าความตระหนักเป็นขั้นตำ่าสุดของภาคอารมณ์
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 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมแก่
บคุคลและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารจดัการศกึษา
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท้ังภาครัฐและเอกชน รวม
ถึงประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับ Erwin (1976 : 138 อ้าง
ถึงใน จำานง มินทขัต, 2550 : 25) ได้ให้้แนวคิดเกี่ยวกับ
ความหมายของการมสีว่นรว่มว่าการพฒันาแบบมสีว่นรว่ม 
คือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ดำาเนนิงานพฒันา ร่วมคดิตดัสนิใจแกปญัหาของตนเอง เนน้
การมสีว่นรว่ม เกีย่วขอ้งอยา่งแขง็ขันของประชาชนใชค้วาม
คิดสร้างสรรค์์และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานของ
องค์์การ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 กลยุทธ์ท่ี 3 การนำากระบวนการทำางานของ 
เดมมิ่ง มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมท้ังกำาหนดการนิเทศ
ตดิตามของหนว่ยงานตน้สงักดัอยา่งตอ่เนือ่ง สอดคลอ้งกบั 
กระบวนการทำางาน 4 ขัน้ตอนหลกั คอื Plan (วางแผน) Do 
(ปฏิบัติตามแผน) Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 
Act (ปรับปรุงแก้ไข)
 จากผลการวิจัยที่ได้อธิบายมาแล้วนั้นผู้วิจัย
สามารถนำาเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา เพื่อเป็นบทเรียนหรือต้นแบบในการนำาไป
ใช้ได้ดังนี้ คือ ประเด็นแรก การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอ
เพียงเพื่อความสำาเร็จในสถานศึกษาต้องมีการพัฒนารอบ
ดา้นอยา่งพรอ้มเพียงกนั ประเดน็ที ่2 องคป์ระกอบทีส่ำาคญั
ทีส่ดุของการขับเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพียงเพือ่ความสำาเรจ็ใน
สถานศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ 
มศีกัยภาพในการบรหิารงานอยา่งมอือาชพี ประเดน็สดุท้าย 
กลยทุธก์ารขบัเคลือ่นเศรษฐกจิพอเพยีงในสถานศกึษาตอ้ง

เริม่ทีก่ารสรา้งความตระหนกัและองคค์วามรูก้ารสรา้งเครอื
ข่ายการมีส่วนร่วมและการนำากระบวนการทำางานของเดม
มิ่งมาประยุกต์ใช้ จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษาเพื่อความสำาเร็จได้เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการนำาไปใช้
 จากผลการวิจัย แสดงให้เห็นว่า กลยุทธ์การขับ
เคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง กับหลักการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เพือ่ความสำาเรจ็ ตอ้งมกีารปฏิบตัติามปจัจยัทัง้ 
4 ด้าน โดยมีการพัฒนา ที่สมดุล และยั่งยืน จึงต้องอาศัย
หลักการมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ และเอกชน ประชาชน ที่มี
ความรู้ความเข้าใจให้ความสนใจทุกภาคส่วน และที่สำาคัญ
ทีส่ดุผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมวีธิกีารบรหิารจดัการศกึษาที่
เปน็เลศิ และนำากระบวนการทำางานของเดมมิง่มาประยกุต์
ใช้จัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
	 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
 1. เสนอให้มีการวิจัยเปรียบเทียบระหว่างสถาน
ศึกษาต้นแบบกับสถานศึกษาที่ไม่ประสบความสำาเร็จเพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 2. เสนอให้มีการวิจัยเปรียบเทียบสถานศึกษา
ตน้แบบตา่งสงักดั เชน่ สถานศกึษาตน้แบบสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากับสถานศึกษานานาชาติ
เพื่อศึกษากลยุทธ์การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงกับหลัก
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อความสำาเร็จมีความ
แตกต่างกันอย่างไร
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A  Model Development of Educational Management for Street Children’s Life 
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วัีตถุประสงคเ์พือ่พฒันาและศกึษาความเปน็ไปไดข้องรปูแบบการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาทกัษะ
ชีวิตเด็กเร่ร่อน ประกอบด้วยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
รูปแบบโดยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นโดยรวม 0.992 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อน มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. หลักการและเหตุผล 
2. วัตถุประสงค์ 3. สาระสำาคัญของรูปแบบ ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำาหรับเด็กเร่ร่อน คือ (1) การจัดการ
ศึกษาแบบเชิญชวน และ (2) การให้การปรึกษาและแนะแนว 2) ทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นในการดำาเนินชีวิตของเด็กเร่ร่อน 
ได้แก่ (1) ทักษะการเห็นคุณค่าในตนเอง (2) ทักษะการติดต่อสื่อสาร  และ (3) ทักษะการให้ความร่วมมือ 4. การนำารูป
แบบไปสู่การปฏิบัติ และ 5. เงื่อนไขการนำาไปใช้ โดยมีความเป็นไปได้ของรูปแบบในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำาสำาคัญ	: เด็กเร่ร่อน  ทักษะชีวิต  การจัดการศึกษา รูปแบบ 

Abstract
 The objectives of this research were to develop, to examine the suitability and possibility of 
the model. The research consisted of content analysis, in-depth interview, examination of the suitability 
and possibility of the model by a questionnaires with the reliability of 0.992. The statistical data were 
analyzed to find the mean and standard deviation. The results revealed that: there were five models 
consisting of 1) rationale, 2) objective, 3) summary with three two sub-types i.e. (1) invitational, educa-
tion, counseling and guidance and (2) self – esteem skills, communication skills and cooperative skills, 
4) model implement, and 5) condition. The possibility of the model was overall at the highest level.

Keywords: street children, life skill, educational management, model
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บทนำา
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 มาตรา 80 ขอ้ (1) และพระราชบญัญตักิารศึกษาแหง่
ชาต ิ พ.ศ. 2542  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ มาตรา  10 ไดร้ะบถุงึ
การจดัการศกึษาและการศกึษาขัน้พืน้ฐานสำาหรบับคุคลซึง่
มคีวามบกพรอ่งทางดา้นรา่งกาย  จติใจ  สตปิญัญา  อารมณ ์ 
สังคม  การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการ  หรือ
ทุพพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้  หรือไม่มี
ผูด้แูลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดัให้มสีทิธแิละโอกาสไดร้บัการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานเปน็พเิศษ (สำานกังานคณะกรรมการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน, 2552 : 1) เช่นเดียวกับแผนการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2555 - 2559  ระบุว่า ประชากรในวัยเรียนโดย
เฉพาะผูด้อ้ยโอกาสทกุกลุม่ท้ังอยูใ่นเมอืงและในชนบทตอ้ง
มโีอกาสไดเ้ขา้ถงึและไดร้บัการบรกิารทางการศกึษาและฝึก
อบรมวิชาชีพท่ีจัดอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน  และชุมชนอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำาหนด (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2555  : 79 - 80)  ซึ่งกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกาภิวัตน์  การมีชีวิตอยู่รอดในสังคมน้ันต้อง
มีวิธีการเรียนรู้ที่นอกเหนือไปจากการเรียนในโรงเรียนเพื่อ
ใหท้นักบัความเปลีย่นแปลงในโลกยคุโลกาภวิตัน ์สิง่สำาคญั
คอืการเรยีนรูต้ลอดชวีติทีมุ่ง่ไปทีค่วามสามารถในการเรยีน
รู้ และความสามารถในการแสวงหาความรู้ท่ีหลากหลาย  
เพื่อประชาชนจะได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีตนเองต้องการ (สมพงษ์ 
จิตระดับ,  2550 : 45 - 50)
 เด็กเร่ร่อนเป็นเด็กด้อยโอกาสกลุ่มหน่ึงที่ไม่มี
โอกาสที่จะเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่
เด็กพึงได้รับ ปัจจุบันมีเด็กเร่ร่อน จำานวน 30,000 คน ที่
ยังคงใช้ชีวิตอยู่ข้าถนนตามลำาพังและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิม
ปรมิาณมากขึน้เรือ่ย ๆ  แมจ้ะมอีงคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชน
พยายามดำาเนนิการใหค้วามชว่ยเหลอืเดก็เรร่อ่นในด้านตา่ง 
ๆ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะให้โอกาสเด็กเหล่านี้พัฒนา
ตนเองตามศักยภาพ  และมีโอกาสเติบโตเป็นประชาชนท่ี
สามารถพ่ึงตนเองได้ (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2553)  
สภาพปัญหาของเด็กเร่ร่อนท่ีพบมีท้ังทางด้านร่างกายจาก
ความเจบ็ปว่ย และดา้นจติใจทีไ่มม่คีวามเชือ่มัน่ในตนเอง ดงั
นั้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยใช้กระบวนการ

กลุ่มทำาให้เด็กเร่ร่อนมีความตื่นตัวในการเรียนรู้  มีความ
รับผิดชอบต่อการเรียนทั้งตนเองและต่อเพื่อน ได้พัฒนา
ความคิดจากกระบวนการศึกษาค้นคว้าทำาความเข้าใจด้วย
ตนเองและจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันระหว่างเพื่อนสมาชิกในกลุ่มตลอดเวลานับว่าเป็นการ
พฒันาการสือ่สารท่ีด ีซึง่จะชว่ยใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ ีทำาให้
เดก็รูส้กึใกล้ชดิกบัผูส้อนมากขึน้ เกดิความภาคภมิูใจในการ
ที่ได้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ที่ตนมีให้แก่เพื่อน ๆ 
รวมทัง้แก่ผูส้อนดว้ยรวมทัง้เกดิความมัน่ใจและแสดงความ
กระตือรือร้นในการเรียนอย่างเห็นได้ชัดเรียนด้วยความ
สนุกสนานมากกว่าการเรียนตามปกติ (สารีพันธุ์  ศุภวรรณ  
อ้างถึงใน สมพงษ์  จิตระดับ  (2550 : 29)    
 ทักษะชีวิตเป็นสิ่งสำาคัญและมีความจำาเป็นที่
หลาย ๆ หน่วยงานให้ความสนใจและได้มีการศึกษาอย่าง
กว้างขวาง อีกทั้งยังสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลาย
ประเดน็ ปญัหาสำาคัญทีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็และวยัรุน่ ไมว่า่จะ
เปน็ปญัหาการเรยีนตกตำา่ การใชย้าเสพตดิ การดืม่เครือ่งดืม่
แอลกอฮอล์ และพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ  เป็นต้น สไปเกลอร์
และ จูอเวมันท์ (Spiegler; & Guevremont, 1998 : 269) 
ได้กล่าวว่าเด็กและวัยรุ่นที่ขาดทักษะสังคม และทักษะใน
การดำาเนินชีวิตจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในการดำาเนิน
ชีวิต ทั้งปัญหาในการปรับตัว การแยกตัวออกจากสังคม 
ผลการเรียนตำ่า และพฤติกรรมเกเร อย่างเช่นในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี  พ.ศ. 2545 มีเด็กและเยาวชน พยายาม
ฆ่าตัวตายไม่ตำ่ากว่าวันละ 25 คน ถูกจับกุมในข้อหาก่อคดี
อาชญากรรมวนัละ 180 คน ถกูจบักุมในขอ้หายาเสพตดิวนั
ละ 367 คน และออกจากโรงเรียนกลางคัน จำานวน 2,861 
คน ทัง้นีจ้ากปญัหาดังกลา่วเปน็ผลมาจากปญัหาครอบครวั
และปัญหาของการที่เด็กและเยาวชนขาดทักษะในการ
ดำาเนินชีวิต (Thompson ; Rudolph ; & Henderson, 
2004 : 4) สำาหรับประเทศไทย  ปัญหาของเยาวชนไทยซึ่ง
เป็นนักเรียนวัยรุ่นในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงระดับ
ปรญิญาตร ีพบปญัหาอนัดบั 1 คือ ปญัหาการดืม่เครือ่งดืม่ที่
มีแอลกอฮอล์ อันดับ 2 คือ ปัญหาการทะเลาะวิวาท อันดับ 
3 คือ ปัญหาการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย และอันดับรอง ๆ  ลง
มา คอื ปญัหาการเทีย่วสถานบนัเทงิในเวลากลางคืน ปญัหา
การมเีพศสัมพนัธใ์นวยัเรยีน ปญัหาตดิการพนนั ปญัหาการ
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สูบบุหรี่ ปัญหาการคิดฆ่าตัวตาย ปัญหาการใช้สารเสพติด 
ตามลำาดับ โดยนักวิชาการให้ความเห็นว่า ปัญหาดังกล่าว
นั้นเป็นผลมาจากครอบครัวและการท่ีเยาวชนไทยยังขาด
ทกัษะในการดำาเนนิชวีติทีม่ปีระสทิธภิาพ (สำานกังานกองทนุ
สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ,2551 : 30) 
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึง
ได้ศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางที่จะช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนให้
สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต   โดยดำาเนินการ
ศกึษาและพัฒนารปูแบบการจดัการศกึษาเพือ่พฒันาทกัษะ
ชีวิตเด็กเร่ร่อน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อน
 2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อน

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้  มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่
  1) วิธีการจัดการศึกษารูปแบบตามอัธยาศัย  
ใช้กิจกรรมการสอนแบบเชิญชวน และการให้การปรึกษา
และแนะแนว
  2) ทกัษะชวีติเดก็เร่รอ่น ประกอบดว้ย ทกัษะ
การเห็นคุณค่าในตนเอง  ทักษะการสื่อสารและทักษะการ
ให้ความร่วมมือ
 2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครัง้นี ้คอื ครอูาสาสอนเดก็เร่ร่อน ประจำาปงีบประมาณ 
2558 จากสถานรองรบัเดก็ของเทศบาล จำานวน 90 แห่ง
 3. ขอบเขตด้านพื้นที่
  พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานรองรับเด็ก
ของเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น  จังหวัดนครพนม  จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุดรธานี  และจังหวัด
อุบลราชธานี 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อน มี  3  ขั้นตอน  ดังนี้
 1. การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกับ
สภาพปัญหาการจัดการศึกษาสำาหรับเด็กเร่ร่อนและการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับผู้เช่ียวชาญ นำามาสรุปเป็นแนว
ความคิดการจัดการศึกษาสำาหรับเด็กเร่ร่อน
 2. การกำาหนดรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อน โดยนำาแนวความคิดที่ได้ มา
กำาหนดเป็นร่างรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อน แล้วนำาไปตรวจสอบความ
เหมาะสมของร่างรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจำานวน 7 คน
 3. การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบ โดยนำา
ไปสอบถามกบัครอูาสาสอนเดก็เรร่อ่น จากสถานรองรบัเดก็
ของเทศบาล ในจงัหวดัขอนแกน่  จงัหวดันครพนม  จงัหวดั
นครราชสีมา จังหวดัรอ้ยเอด็   จังหวดัอดุรธาน ี และจงัหวดั
อุบลราชธานี  จำานวน  70  คน 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร คือ ครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน ประจำา
ปีงบประมาณ 2558  จำานวน  90 คน จากสถานรองรับเด็ก
ของเทศบาล จำานวน 90 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่น  จังหวัด
นครพนม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
อุดรธานี  และจังหวัดอุบลราชธานี
 กลุม่ตวัอยา่ง คอื  ครอูาสาสอนเดก็เรร่อ่น ประจำา
ปีงบประมาณ 2558  จำานวน  70 คน จากสถานรองรับเด็ก
ของเทศบาล จำานวน 70 แห่ง ที่ได้จากการกำาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 
1970 (30) : 608)
 ผู้ใหข้อ้มลู คือ ผู้เชีย่วชาญจากเครอืขา่ยครอูาสา
สอนเดก็เรร่อ่น ไดแ้ก ่ครขูา้งถนน  เจา้หนา้ทีภ่าคสนาม  เจา้
หน้าที่สถานรองรับเด็กและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำานวน 8 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม เป็นข้อคำาถาม
เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พฒันาทกัษะชีวติเดก็เรร่อ่น มลัีกษณะเปน็แบบมาตราสว่น
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ประมาณค่า 5 ระดับ ดำาเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
โดยตรวจสอบความเทีย่งตรง  ความเชือ่มัน่และความชดัเจน
ในการสื่อความหมาย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน และ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยไปทดลองใช้ (Try  Out) กับครู
อาสาสอนเด็กเร่ร่อน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน 
นำามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นโดย
รวมเท่ากับ 0.992

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอ
หนังสืออนุญาตจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ถึงเทศบาลต่าง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บ
ข้อมูลจากครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนท่ีเป็นพื้นท่ีการทำาวิจัย 
โดยผูว้จัิยดำาเนนิการเกบ็ข้อมลูการวจิยัดว้ยตนเองและทาง
ไปรษณีย์ โดยจากการส่งแบบสอบถามไปยังครูอาสาสอน
เด็กเร่ร่อนจำานวน 73 ฉบับ ได้รับกลับคืน จำานวน 70 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 95.89

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้เก็บ
มาจากกลุ่มตัวอย่าง  จำานวน 70 คน  โดยการหาค่าเฉลี่ย 
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อนประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1. หลักการและเหตุผล  2. วัตถุประสงค์  3. สาระ
สำาคัญของรูปแบบ ประกอบด้วย  1) การจัดการศึกษาตาม
อธัยาศยัสำาหรบัเดก็เรร่อ่น ไดแ้ก ่(1) การจดัการศกึษาแบบ
เชิญชวน (Invitational Education)  และ (2) การให้การ
ปรึกษาและแนะแนว  (Counseling  and  Guidance)  
2) ทักษะพื้นฐานที่จำาเป็นในการดำาเนินชีวิตของเด็กเร่ร่อน 
ได้แก่ (1) ทักษะการเห็นคุณค่าในตนเอง (Self – Esteem 
Skills)  (2) ทักษะการติดต่อสื่อสาร (Communication 
Skills) และ (3) ทักษะการให้ความร่วมมือ (Cooperative 
Skills) 4. การนำารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) 

การกำาหนดเปา้หมาย  2) แนวคดิและยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
3) กระบวนการ 4) การติดตามและการประเมินผล และ 5. 
เงื่อนไขการนำาไปใช้ โดยรูปแบบมีระดับความเหมาะสมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายองค์
ประกอบพบวา่ องคป์ระกอบเงือ่นไขการนำาไปใช ้มคีา่เฉลีย่
สงูทีส่ดุ รองลงมาคอื การนำารปูแบบไปสูก่ารปฏบิตัแิละองค์
ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยตำ่าที่สุด คือ การจัดการศึกษาของเด็ก
เร่ร่อน
 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อน พบว่า ความ
เป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ในภาพรวมของแต่ละองค์
ประกอบมคีวามเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ  โดย
องค์ประกอบที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ วัตถุประสงค์ 
รองลงมาได้แก่ หลักการและเหตุผล เงื่อนไขการนำาไปใช้ 
การนำารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ และสาระสำาคัญของรูปแบบ 
ตามลำาดับ

อภิปรายผล
 รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
เด็กเร่ร่อนที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีประกอบด้วย 5 องค์
ประกอบ ได้แก่ หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์ สาระ
สำาคัญของรูปแบบ การนำารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ และ
เงื่อนไขการนำาไปใช้ ซ่ึงได้มาจากการดำาเนินการวิจัยหลาย
ตอนต้ังแตก่ารสงัเคราะหเ์อกสารเพือ่สรา้งกรอบแนวคดิของ
การวิจัย การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงเพื่อกำาหนด
รูปแบบ การตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบจากผู้
เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบริหาร   
การสอบถามความเป็นไปได้ของรูปแบบจากเครือข่ายครู
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กเร่ร่อนซึ่งกระบวนการเหล่านี้
ทำาให้สามารถเช่ือม่ันได้ว่ารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
พฒันาทกัษะชวิีตเดก็เรร่อ่นในครัง้นีห้น่วยงานและผูท้ีม่สีว่น
เกี่ยวข้องสามารถนำาไปใช้ในการจัดการศึกษาสำาหรับเด็ก
เร่ร่อนเพื่อให้เด็กเร่ร่อนมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบตามความคิดเห็นของครูอาสา
สอนเด็กเร่ร่อน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งทั้ง
ในรายองค์ประกอบและรายประเด็นมีค่าคะแนนเฉล่ียสูง
กว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการศึกษา
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เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อน ฉบับนี้มีความเป็นไปได้
สามารถนำาไปใช้เป็นแบบแผน วิธีการหรือแนวปฏิบัติใน
การการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กเร่ร่อน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบโดย
การจัดการศึกษาของเด็กเร่ร่อน
 องค์ประกอบของรูปแบบที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง
ที่สุด คือ วัตถุประสงค์ ได้แก่ เพื่อนำามาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาทักษะชีวิต ศักยภาพ เจตคติและพฤติกรรมของ
เด็กเร่ร่อนให้เกิดทักษะการเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการ
แบ่งปันกับเพื่อนและทักษะการสื่อสาร และเพ่ือเป็นวิธี
ปฏิบัติของเด็กเร่ร่อนเกิดทักษะและความสามารถในการ
จัดการกับความต้องการและสิ่งต่าง ๆ ที่มากระตุ้นในชีวิต
ประจำาวันของตนเองและเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตตนเอง
ไปในทางที่ดีข้ึน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่าวัตถุประสงค์ของ
รูปแบบในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญจากการสัมภาษณ์ที่ได้
ใหข้อ้เสนอแนะและผูว้จัิยไดน้ำามาปรบัปรงุใหม้คีวามเหมาะ
สมย่ิงขึ้น และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบในด้านหลักการ
และเหตุผลของรูปแบบมีระดับความเป็นไปได้ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุโดยประเดน็ทีม่คีา่คะแนนเฉลีย่สงูทีส่ดุ 
คอื เปน็การจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่
ชาติ พ.ศ.2542  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
กับการจัดการศึกษาสำาหรับเด็กเร่ร่อนมีความเข้าใจตรงกัน
วา่ สิง่แรกทีต่อ้งคำานงึถงึในการจะปฏบิตัหิรอืไมป่ฏบัิตสิิง่ใด 
คือ ต้องยึดกฎหมายเป็นหลักสำาคัญ โดยเฉพาะการจัดการ
กับเด็กซึ่งต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งความในพระ
ราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 ปรากฏในมาตรา 
10 ทีร่ะบไุวว้า่ การจัดการศึกษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมสีทิธแิละ
โอกาสเสมอกันในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เก็บค่า
ใช้จ่าย โดยให้ดูแลผู้ท่ีด้อยโอกาสมีสิทธิและโอกาสได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับเป้า
หมายของงานวิจยัในครัง้นีท้ีต่อ้งการใหเ้ดก็เรร่อ่นไดร้บัสทิธิ
และโอกาสจากการจดัการศกึษาของรฐัเพือ่ใหเ้ดก็เรร่อ่นได้
มีทักษะเพียงพอให้สามารถจัดการสิ่งต่าง ๆ  ที่มากระตุ้นใน
ชีวิตประจำาวันของตนเองและเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตไป
ในทางที่ดีขึ้น
 การจัดการศึกษาสำาหรับเด็กเร่รอน พบว่าการ
จัดการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อนควรคำานึงถึงรากฐานของ

ครอบครัว เน้นทักษะของชีวิตตามสภาพจริง ให้เด็ก
เร่ร่อนได้มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดย
ประสบการณ์ตรง และเป็นการจัดการศึกษาที่ไม่ได้เน้น
วิชาการแต่เป็นการจัดโดยคำานึงถึงวิถีชีวิตของเด็กเป็น
สำาคัญ ทั้งนี้เนื่องมาจากว่า กลุ่มเพื่อนและครอบครัวก็
จะเป็นกลุ่มท่ีมีความสำาคัญต่อเด็กและวัยรุ่นโดยเด็กจะมี
พัฒนาการทางปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเริ่มจากครอบครัวแล้ว
จะคอ่ย ๆ  เพิม่ความซบัซอ้นขึน้จากวยัเดก็เขา้สูช่ว่งวยัรุน่ ซึง่
เดก็วัยรุน่มกัใชเ้วลาส่วนใหญอ่ยูร่ว่มกบักลุม่เพือ่นและจะมี
ปฏกิริิยากบัเพศตรงขา้มเพิม่ขึน้ ซึง่เดก็เรร่่อนทีพ่บจะอยู่ใน
ชว่งวยั 7-11 ป ีสว่นใหญจ่ะมาจากครอบครวัหรอืผู้ปกครอง
ที่แตกแยกทำาให้เด็กว้าเหว่ ขาดความรัก ความอบอุ่น บาง
ครัง้มกีรณทีีเ่ดก็ถกูทำารา้ย ทบุตีถกูใชง้านอยา่งหนกัตอ้งหนี
ออกจากบา้นสอดคลอ้งกบั อาอ ิฮามากชุ ิ(2543)  ทีท่ำาการ
วจิยัเรือ่ง การกลบัไปใชช้วีติปกตขิองเดก็และเยาวชนเรร่อ่น
ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาเงื่อนไขและปัจจัยที่มีผลต่อ
การกลับไปใช้ชีวิตในสังคมปกติของเด็กและเยาชนเร่ร่อน
โดยการสังเกตการสัมภาษณ์และการอภิปรายกลุ่มกับเด็ก
เร่ร่อนที่กลับไปใช้ชีวิตและกำาลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อกลับไปใช้ชีวิตปกติผลการศึกษาพบว่าเงื่อนไขปัจจัย
หลักที่ผลักให้เด็กออกมาเป็นเด็กเร่ร่อน  ได้แก่ ครอบครัว
ที่ทำาให้เด็กขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวที่ปกครอง
อย่างเข้มงวดเกินไป  และมีการลงโทษเด็กอย่างรุนแรง
ครอบครัวท่ีไม่ยอมรับพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศของเด็ก 
ดังนั้นเด็กในวัยน้ีจึงเป็นวัยหัวเล้ียวหัวต่อซ่ึงจะเริ่มห่างเหิน
จากบ้านหรอืครอบครวัและจะใช้เวลามากขึน้กบักลุม่เพือ่น 
โรงเรยีน และกลุ่มชุมชน ในช่วงวยันีเ้ปน็ช่วงสำาคัญช่วงหนึง่
ของชีวิต เนื่องจากเด็ก ๆ จะเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถ
หรือสร้างสรรค์ และรู้สึกด้อยได้ ตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้น
ตามมาของพัฒนาการทั้งทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญา 
สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น (Child and 
Adolescent Development Theory) ท่ีผู้มสีว่นเกีย่วขอ้ง
กับการจัดการศึกษาของเด็กเร่ร่อนต้องเข้าใจความซับซ้อน
ของการเปลี่ยนแปลงในด้านความคิด สังคม และร่างกายที่
เกดิขึน้จากระยะเดก็สูร่ะยะวยัรุน่เปน็สิง่สำาคัญและเปน็แกน
หลักของทฤษฎีพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กเร่ร่อน
 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยการให้การ
ปรกึษาและแนะแนวมคีา่คะแนนเฉล่ียสงูกวา่การสอนแบบ
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เชิญชวน แสดงให้เห็นว่า การจัดการศึกษาในรูปแบบการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยสำาหรับเด็กเร่ร่อนควรเน้นไปที่
การให้การปรึกษาและแนะแนวมากกว่าการสอนแบบเชิญ
ชวน โดยมเีปา้หมายเพือ่สรา้งเจตคตทิีด่ใีหเ้ดก็เรร่อ่นให้เดก็
เรร่อ่นไดเ้หน็คณุคา่ของตนเอง โดยเนน้ไปท่ีการจดักจิกรรม
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อแนะแนวให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้าง
ภมูคิุม้กนั ให้เด็กเร่ร่อนสามารถช่วยเหลอืตนเองได ้รวมควร
มีการประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและ
เอือ้อำานวยความสะดวกทีส่อดคลอ้งกบัประเดน็ปญัหาของ
เดก็เรร่อ่น สอดคลอ้งกับการศกึษาของภมิูภทัร ปาลกะวงศ ์
ณ อยุธยา (2547)
 ทกัษะทีส่ำาคญัจากการจดัการศกึษาตามอธัยาศยั
สำาหรับเด็กเร่ร่อน ประกอบด้วย ทักษะการเห็นคุณค่าใน
ตนเอง ทกัษะการตดิตอ่สือ่สาร และทกัษะการใหค้วามรว่ม
มือ จากผลการศึกษาพบว่า ทักษะการให้ความร่วมมือมีค่า
คะแนนเฉลีย่สงูทีส่ดุ แสดงใหเ้หน็วา่ครอูาสาสอนเดก็เรร่อน
หรือผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งควรมกีารจดัศกึษาโดยเนน้กจิกรรมที่
มุ่งส่งเสริมให้เด็กเร่ร่อนเกิดทักษะการให้ความร่วมมือโดย
มีลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็ก
เร่ร่อนได้การกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการยอมรับในความสามารถของผู้
อื่น และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ซึ่งกันและกัน ท้ังนี้เน่ืองมาจากว่า ทักษะการให้ความร่วม
มอืเปน็องคป์ระกอบของทกัษะทางสงัคม (Social Skill) ซึง่
หากเด็กเร่ร่อนขาดทักษะทางสังคมที่เพียงพอหรือล้มเหลว
ในการพัฒนาทักษะสำาหรับการปฏสัิมพนัธก์บับคุคลอืน่ อาจ
ถูกปฏิเสธออกจากกลุ่มสังคมนั้นและจะทำาให้เด็กเร่ร่อน
เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมตามมา เช่น พฤติกรรม
ก้าวร้าว การแยกตัวออกจากสังคม การใช้สารเสพติดต่าง ๆ  
เป็นต้น ดังนั้นการสอนทักษะชีวิตเพียงอย่างโดยที่ขาดการ
มปีฏสิมัพนัธ์ของสมาชกิกลุม่จะไมช่ว่ยทำาใหเ้กดิทกัษะชวีติ
ของเด็กเร่ร่อนดีข้ึน ดังน้ันครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนควรส่ง
เสริมให้เด็กเร่ร่อนได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือทำางานร่วมกับ
กลุ่มเพื่อนจะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมท่ีดีได้เพราะ
โครงสร้างของกลุ่มเพื่อนท่ีเป็นมาตรฐานเป็นการนำาพาไป
สู่การสนับสนุนพฤติกรรมท่ีถูกต้อง ดีงาม เกิดการเรียนรู้

ร่วมกัน การสนับสนุนจากกลุ่มเพื่อนได้รับโอกาสสำาหรับ
การฝึกฝนทักษะ การให้ข้อมูลย้อนกลับที่ถูกต้องและการ
วิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการมีตัวแบบท่ีดี
ของทักษะชีวิตโดยกลุ่มเพื่อนสมาชิกเด็กเร่ร่อนด้วยกันซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธมลวรรณ เหล่าวิทยานุรักษ์ 
(2545) และนภาพร จันทวรรณ (2545)
 การนำารูปแบบสู่การปฏิบัติของรูปแบบการ
จดัการศกึษาเพือ่พฒันาทกัษะชวีติเดก็เรร่อ่นพบวา่มรีะดบั
ความเป็นไปได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่า การจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้เด็ก
เร่ร่อนได้ซักถามข้อสงสัย และให้การปรึกษาและแนะแนว
เพิ่มเติม พร้อมทั้งให้กำาลังใจและนัดหมายครั้งต่อไปเมื่อ
ยุติการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด รอง
ลงมาคือ  การจัดกิจกรรมกระตุ้นและจูงใจให้เด็กเร่ร่อน
ยอมรับนับถือซ่ึงกันและมีความเช่ือถือและไว้วางใจกันมี
ความอาทรและห่วงใยกัน มองกันในแง่ดี และมีจุดหมาย
และเจตนาที่ชัดเจนในการเชิญชวนตัวเองและผู้อื่นทั้งด้าน
ส่วนตัวและด้านอาชีพ  ทั้งนี้เนื่องมาจากว่า เด็กเร่ร่อนเกิด
จากการถูกทอดทิง้จากครอบครวั ชมุชนและสังคม หรอือาจ
มาจากสาเหตขุองตวัเดก็เองทีรู่ส้กึไมไ่ดร้บัความอบอุน่ รูส้กึ
เบื่อบ้าน เบื่อพ่อแม่จึงหนีออกจากบ้าน เด็กจะมีอารมณ์ไม่
คงที่ อาจรุนแรงหรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งแรก
ทีผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งตอ้งพึงปฏบิตัคิอืการใหเ้ดก็เรร่อ่นเกดิความไว้
วางใจ โดยการให้กำาลังใจ รับฟังและเข้าใจในความต้องการ
ของเด็กเร่ร่อน กระตุ้นให้เด็กเร่ร่อนเกิดความเชื่อมั่น ความ
รูส้กึปลอดภยัและความมัน่คงทางอารมณใ์นทีส่ดุ สอดคลอ้ง
กับการศึกษาของอาอิ ฮามากุชิ (2543)
  เงื่อนไขการนำาไปใช้ของรูปแบบการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อนมีระดับความเป็นไป
ได้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีประเด็นการให้
บริการการศึกษาแก่เด็กเร่ร่อนต้องเป็นไปอย่างเสมอภาค
และทั่วถึงเพื่อให้เด็กเร่ร่อนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างเหมาะสมและหลากหลายโดยคำานึงถึงหลักการสิทธิ
เด็ก สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีส่วนในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย
การจัดการศึกษาสำาหรับเด็กเร่ร่อนให้มีความพร้อมในการ
จัดการศึกษา และสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์  มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด รองลงมา คือ ระบบการบริหารจัดการต้องเอื้อต่อ
การจัดการศึกษาสำาหรับเด็กเร่ร่อนอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่า  การจัดการเรียน
การสอนของครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนมีลักษณะเป็นการ
ศกึษานอกโรงเรยีน  รวมท้ังองคก์รพฒันาเอกชนและสถาน
สงเคราะห์ของรัฐ พยายามสง่เด็กไปเขา้เรยีนในสถานศกึษา 
ไมว่า่จะเปน็ของกรงุเทพมหานคร  สถานศกึษาในสงักดัของ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นความ
พยายามทีจ่ะนำาเดก็ไดเ้ขา้เรียนในสถานศึกษาท่ีเปน็ทางการ
เช่นเดก็โดยทัว่ไป  หลังจากทีไ่ดม้กีารเตรยีมความพรอ้มของ
เด็กในด้านต่าง ๆ  เป็นฐานที่จะให้เด็กสามารถเข้าเรียนใน
โรงเรยีนร่วมกบัผูอ้ืน่ได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเข้าใจและ
ยอมรับกฎระเบียบของโรงเรียน ในลักษณะนี้ต้องพยายาม
ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ให้เด็กสามารถปรับตัวได้ต่อ
เนื่อง  เพิ่มพูนความรู้ให้สามารถเรียนทัน  มีทุนสนับสนุน
ให้เรียนได้ต่อเนื่อง  เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออกจากโรงเรียน
กลางคัน  ให้ได้เรียนได้ต่อเนื่อง  เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กออก
จากโรงเรียนกลางคัน  นอกจากน้ีในแง่ของเนื้อหาการฝึก
อาชพีให้แกเ่ดก็ทีจ่ดัโดยสถานสงเคราะหห์รอืบา้นเปิดนา่จะ
ขยายการฝกึอาชีพหรือการจดัการให้เดก็ไดฝ้กึงานประเภท
ช่างเทคนิค  ช่างอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นแรงงานที่
ประเทศยังขาดแคลน  นอกเหนือจากการฝึกอาชีพง่าย ๆ 
เบื้องต้นเป็นต้น
 ส่วนประเด็นที่กล่าวถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้อง
จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อชีวิตท่ีเหมาะสมกับ
เด็กเร่ร่อนโดยต้องบูรณาการท้ังด้านวิชาการ ศีลธรรม 
จริยธรรม และทักษะการดำารงชีวิตในสัดส่วนท่ีเหมาะ
สม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ที่
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาสำาหรับเด็กเร่ร่อน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่า  การปลูก
ฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้แก่
เด็กเร่ร่อนนับตั้งแต่ครูออกไปพบเด็กในท้องถนน  การดูแล
เด็กในบ้าน  หรือสถานสงเคราะห์  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ให้แก่เด็ก  มีจุดมุ่งหมายท่ีจะชักจูงให้เด็กเลิกการเร่ร่อน  
คืนกลับสู่ครอบครัว  ถ้าเป็นไปได้  และที่สำาคัญพยายาม

ให้เด็กรู้จักตนเอง  เช่ือมั่นในตนเอง  ไม่กระทำาส่ิงช่ัวร้าย  
เช่น  ติดสิ่งเสพติด  การลักขโมย  เป็นต้น  เพื่อให้เด็กอยู่
ร่วมในสังคมได้  แต่เด็กเร่ร่อนที่พบส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ได้
รบัแรงผลกัอยา่งรนุแรงจากครอบครัว ตัง้แตค่วามแรน้แคน้ 
ความลำาบากในครอบครัว การถูกดุด่าและตบตีเป็นประจำา 
การถูกบังคับใช้งานอย่างหนัก จนเด็ก ๆ ทนรับสภาพเหล่า
น้ีไม่ไหว จึงหนีออกจากบ้านมาเร่ร่อนไปในทุกหนทุกแห่ง
และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่าง ๆ เพื่อความอยู่รอดของ
ตนเองทำาให้เป็นการยากที่จะปรับเปลี่ยนได้

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. เทศบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จดัการศกึษาใหกั้บเดก็เรร่อ่น ไดแ้ก ่ศนูยค์ุม้ครองสวสัดภิาพ
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชน บ้านพักเด็ก หรือมูลนิธิต่าง ๆ 
ควรคำานึงถึงคือรากฐานของครอบครัวเป็นสิ่งแรก ดังนั้น
ควรมีการจัดให้เด็กเร่ร่อนได้เข้าอยู่ในบ้านซึ่งมีสภาพเป็น
ครอบครัว เช่น มูลนิธิโกมล คีมทอง รับและให้เด็กเข้าไป
อยูใ่นหมูบ่า้นสัญจรหรอืชุมชนเกือ้กลู เดก็จะไปใช้ชีวติแบบ
ครอบครวักบัเจา้หนา้ทีโ่ครงการ ซึง่เจา้หนา้ทีโ่ครงการจะจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนให้ เช่นเดียวกันรวมทั้งส่งเด็กไป
เรยีนการศกึษานอกโรงเรยีนของกระทรวงศกึษาธกิาร  และ
บางคนได้ออกไปฝึกงานที่สถานประกอบการ  หรือมูลนิธิ
สรา้งสรรค์เดก็  ไดไ้ปเปดิบา้นทีช่นบทอยู่ตดิแมน่ำา้  ทีจ่งัหวดั
อา่งทอง สำาหรบัเดก็ทีส่นใจจะใชช้วีติแบบชนบท  เปน็สถาน
ที่ที่ให้สิ่งแวดล้อมเข้ามาช่วย  มีที่ให้เด็กได้วิ่งเล่น  และอยู่
ใกล้กับวัด(อันเป็นสถาบันสังคมหนึ่งของแต่ละชุมชน)  รอง
ลงมา คือการจัดการศึกษาที่เน้นทักษะของชีวิตตามสภาพ
จริง เพื่อให้เด็กเร่ร่อนสามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
 2. เทศบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาควรมุ่งเน้นให้การศึกษาตามอัธยาศัยด้านการ
ให้การปรึกษาและแนะแนวกับเด็กเร่ร่อนโดยสามารถนำา
หลักการ แนวคิดและสาระสำาคัญรูปแบบการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเร่ร่อนไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของเด็กเร่ร่อนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
เด็กเร่ร่อนมีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของตนเอง
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลางโรงเรียนมัธยมศึกษา	

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

Factors Affecting Leadership Capacity of Middle Leaders of Secondary 
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บทคัดย่อ
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษา 1) สมรรถวสัิยภาวะผูน้ำาของผูน้ำาระดบักลางโรงเรียนมธัยมศกึษา 2) อทิธพิล
ของความออ่นนอ้มถอ่มตนและการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจครทูีม่ตีอ่สมรรถวสิยัภาวะผูน้ำาของผูน้ำาระดบักลาง 3) อทิธิพลทาง
ออ้มการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจครแูละความออ่นนอ้มถอ่มตนทีม่ตีอ่สมรรถวสัิยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดบักลางผ่านการทำางาน
เชิงรกุ กลุม่ตวัอยา่งคอืครหูวัหนา้ฝ่ายและหวัหน้ากลุ่มสาระฯของโรงเรยีนมธัยมศึกษาในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ จำานวน 
423 คน โดยวิธกีารสุม่แบบหลายข้ันตอน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเปน็แบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้โปรแกรม AMOS 
ด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง มีผลการวิจัยดังนี้ 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของปัจจัยในด้านสมรรถวิสัย
ภาวะผู้นำาตามการรับรู้ของผู้นำาระดับกลางมีความตรงเชิงโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2) ความอ่อนน้อมถ่อมตนและ
การเสริมสร้างพลังอำานาจครูมีอิทธิพลทางตรงส่งผลเชิงบวกต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำา 3) การเสริมสร้างพลังอำานาจครูและ
ความอ่อนน้อมถ่อมตนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาผ่านการทำางานเชิงรุกและการทำางานเชิงรุกเป็นตัวแปร
คั่นกลางโดยสมบูรณ์ ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2=60.896, df=59, p=.408, 
CMIN/df=1.032,  RMR=.001, GFI=.982) และตัวแปรทั้งสามในตัวแบบร่วมกันอธิบายสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำา
ระดับกลางได้ร้อยละ 44 

คำาสำาคัญ: สมรรถวิสัยภาวะผู้นำา ความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้นำา การเสริมสร้างพลังอำานาจครู การทำางานเชิงรุก

Abstract
 The objectives of this study were to study 1) leadership capacity of middle leaders of second-
ary schools; 2) effects of leader humility and teacher empowerment on leadership capacity of middle 
leaders ; and 3) indirect effects of teacher empowerment and leader humility on leadership capacity 
of middle leaders  through the proactive. A sample of 423 was randomly selected by a multi-stage 
sampling technique, from teachers who were head of academic affair, head of student activity affairs 
and head of subject departments of secondary school in the Northeast.  The research instrument was 
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a questionnaire. The data were analyzed in the 
forms of descriptive statistic and AMOS program. 
The results were as follows: 1) Analysis of the 
confirmatory factors of leadership capacity was 
perceived by middle leaders. The measurement 
model was validated with empirical data. 2) The 
direct affecting leader humility and teacher posi-
tive empowerment contributed to the leadership 
capacity which the structural measurement model 
was validated with empirical data. 3) Indirect af-
fecting  teacher empowerment and humble leader 
toward leadership capacity through proactive as 
mediator variable, was perfectly agreed with the 
empirical data.  The structural relationship model 
was validated with empirical data (χ2 = 60.896, 
df=59, p=408, CMIN/df=1.032, RMR=.001, GFI=.982), 
and the three variables were described leadership 
capacity of middle leaders with 44 percent.

Key	words: leadership capacity, leader humility, 
teacher empowerment, proactive 

บทนำา
 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2,3) กำาหนดใหส้ถานศกึษาของรฐัเปน็
นติบิคุคล มุง่ใหโ้รงเรยีนบรหิารจดัการตนเองไดอ้ยา่งแท้จรงิ 
เพื่อยกระดับการศึกษาชาติให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
ผู้บริหารและครูต้องเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติที่
สอดคล้องกับธรรมชาติของภาวะผู้นำา และระบบที่ซับซ้อน
ที่อยู่ในมโนทัศน์ภาวะผู้นำาทางการศึกษาโบลแมนและดีล 
(Boldman and Deal, 1994) แม้ว่าโดยทั่วไปครูมักจะรับ
รูว้า่ตนเองไมจ่ำาเป็นตอ้งแสดงภาวะผูน้ำาในการทำางาน หรอื
ไม่จำาเป็นต้องเตรียมตัวให้มีภาวะผู้นำา แต่ในภาวการณ์ของ
โลกในปจัจบัุน ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูตอ้งแลกเปลีย่น
เรยีนรูแ้ละทักษะทีเ่กีย่วข้องกบัภาวะผูน้ำาทางการศกึษาตอ่
กนัอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ ทัง้นีเ้ปน็เพราะผูบ้รหิารไมส่ามารถ
ที่จะทำางานทุกอย่าง แบบผู้นำาได้เพียงคนเดียวในโรงเรียน 

อกีท้ังยงัไมส่ามารถใชภ้าวะผูน้ำาทางวชิาการ (instructional 
leadership) ไปเป็นตัวกระตุ้นหรือผลักดันให้นักเรียนยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยตรงมาร์ช (Marsh, 
2000) แนวโน้มใหม่ในศตวรรษที่ 21 จึงเพิ่มความสำาคัญ
ให้กับภาวะผู้นำาของครู(teacher leadership) ตามตัว
แบบภาวะผู้นำาร่วม (share leadership) และภาวะผู้นำา
แบบแบ่งสันปันส่วน (distributed leadership) อย่างไร
ก็ตามแม้ว่าในวงการวิจัยทางการบริหารการศึกษา จะให้
ความสำาคัญกับเรื่องภาวะผู้นำา แต่มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องน้ีก็ยังไม่ชัดเจน  โดยเฉพาะการระบุให้เห็นถึงสมรรถ
วิสัย (capacity) ที่ครูมีและนำาไปใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและเปล่ียนแปลงโรงเรียนได้อย่างได้ผล บ๊อบบี 
(Bobbie J.  2009)  
 จากการศกึษาแนวคดิภาวะผูน้ำาแบบแบง่สนัปนั
ส่วน (distributed leadership) (วนิยั ดำาสุวรรณ, 2553) มี
ความชดัเจนเปน็รปูธรรมในดา้นการสรา้งผูน้ำารว่ม (shared 
leadership) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เห็นได้จากโครงสร้าง
การบริหารงานโรงเรียน มีการแบ่งระดับการบังคับบัญชา 
โดยมีการกระจายอำานาจลงไปสู่หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เสมือนหนึ่งโรงเรียนเล็กในโรงเรียน
ใหญ่ ซึ่งผู้นำากลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มของผู้นำาระดับกลาง 
(middle leaders) ซึ่งผู้นำาระดับกลางจะมีบทบาทเป็นผู้
ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอน เนื่องจากผู้นำา
ระดับกลางเหล่านี้เป็นครูไม่ใช่ผู้บริหาร ไม่มีอำานาจตาม
ระเบียบต้องใช้การสร้างบารมีเพื่อให้ผู้ตามเชื่อถือและทำา
ตาม ดังนั้นภาวะผู้นำาจึงเป็นเรื่องสำาคัญสำาหรับผู้นำาระดับ
กลาง ซึง่ปจัจัยเหตทีุส่ำาคัญทีส่ง่ผลตอ่ความสำาเรจ็หรอืความ
ล้มเหลวคือ สมรรถวิสัยภาวะผู้นำา (leadership capacity) 
เพยีรซ์ (Pierce, 2007) จากการศกึษางานวจิยัตา่งประเทศ 
พบวา่มนีอ้ยมากและในประเทศไทยยงัไมม่นีกัการศกึษาได้
ทำาการศกึษาในเรือ่งนีโ้ดยตรง  ดงันัน้ผูว้จัิยจึงทำาการศึกษา
ในเรือ่ง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ สมรรถวสัิยภาวะผู้นำาของผู้นำา
ระดับกลางโรงเรียนมัธยมศึกษา สำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ศึกษาของไทยต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. ศึกษาสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับ
กลางโรงเรียนมัธยมศึกษา
 2. ศกึษาอทิธพิลของความออ่นนอ้มถอ่มตนและ
การเสริมสร้างพลังอำานาจครูท่ีมีต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำา
ระดับกลางโรงเรียนมัธยมศึกษา
 3. ศกึษาอทิธพิลทางออ้มของการเสรมิสรา้งพลงั
อำานาจครูและความอ่อนน้อมถ่อมตนท่ีมีต่อสมรรถวิสัย
ภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลางผ่านการทำางานเชิงรุก

สมมติฐานการวิจัย
 1. การเสริมสร้างพลังอำานาจครู ส่งผลทางตรง
เชิงบวกต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลาง
โรงเรียนมัธยมศึกษา
 2. การเสริมสร้างพลังอำานาจครู ส่งผลทางตรง
เชิงบวกต่อการทำางานเชิงรุก
 3. ความออ่นนอ้มถอ่มตนของผูน้ำา สง่ผลทางตรง
เชิงบวกต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลาง
 4. ความออ่นนอ้มถอ่มตนของผูน้ำาสง่ผลทางตรง
เชิงบวกต่อการทำางานเชิงรุก
 5. การทำางานเชิงรุก ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อ
สมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลาง

ขอบเขตการวิจัย
 การวิ จัยค ร้ังนี้มุ่ งค้นหาปัจจัยที่มี อิทธิพล
ต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลาง โรงเรียน
มัธยมศึกษา สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 1.	กลุ่มตัวอย่าง
     กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ 1) หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 2) หัวหน้าฝ่าย
กจิการนกัเรียน และ 3) หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูโ้รงเรียน
มัธยมศึกษา สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2558 
 2.	ขอบเขตด้านเนื้อหา	
  ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถ
วสิยัภาวะผูน้ำาของผูน้ำาระดบักลางโรงเรยีนมธัยมศึกษา จาก

แนวคิด หลักการ จากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก ่
1) แนวคิดสมรรถวิสัยภาวะผู้นำา (leadership capacity) 
ของเพียร์ซ (Pierce, 2007) 2) แนวคิดการเสริมสร้างพลัง
อำานาจครู (teacher empowerment) ของ เซิร์ล Searle 
(2011) 3) แนวคิดความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้นำา (hum-
ble leader) ของฉูว เชียะ เยน (Chiu, Chia-Yen, 2014) 
4) แนวคิดการทำางานเชิงรุก (proactive) ของโธมัสและ
คณะ (Thomas et al., 2010) นำามากำาหนดเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในสร้างแบบสอบถาม
ให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ในสถานการณ์ปัจจุบันมาก
ที่สุด
 3.	ขอบเขตด้านตัวแปร
  ประกอบด้วยตัวแปรต้นหรือตัวแปรเหตุ คือ 
การเสริมสร้างพลังอำานาจครู และความอ่อนน้อมถ่อมตน
ของผู้นำา ตวัแปรค่ันกลาง คือ การทำางานเชงิรกุ และตวัแปร
ตาม คือ สมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลาง

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 ในการวิจัยในครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(quantitative research) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างตัวแปรในการวิจัย และตรวจสอบความ
สอดคล้องของตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น (lin-
ear structure relationship model) ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
ตามพื้นฐานทางทฤษฎี   
 1.	กลุ่มตัวอย่าง	
 การกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้กฎ
อัตราส่วนระหว่างจำ านวนกลุ่มตัวอย่างกับจำานวน
พารามิเตอร์ 20:1 ตามแนวคิดของโกลด์ (Gold, 1980 
อา้งถงึในนงลกัษณ ์วริชัชยั, 2542) ซึง่มจีำานวนพารามเิตอร ์
21 พารามิเตอร์ ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวน 420 คน ซึ่งเป็น
แนวคดิทีจ่ะทำาใหไ้ดข้นาดกลุม่ตวัอยา่ง  โดยใชก้ารสุม่แบบ
หลายขั้นตอน (multi-stage random sampling)
 2.	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) สำาหรับครู
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักเรียน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน
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มัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
  ตอนที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม
  ตอนที่ 2 สมรรถวิสัยภาวะผู้นำา
  ตอนที่ 3 การเสริมพลังอำานาจ
  ตอนที่ 4 ความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้นำา
  ตอนที่ 5 การทำางานเชิงรุก

 3.	วิธีดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม จำานวน 500 ฉบับ ไปยังโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 50 โรงเรียน ทางไปรษณีย์ 
ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นำาแบบสอบถามทีไ่ดร้บักลบัคนื มา
ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และคัดเลือกแบบสอบถามที่
สมบูรณ์สำาหรับการวิเคราะห์ได้จำานวน 423 ฉบับ ซึ่งถือได้
วา่ผา่นเกณฑต์ามเงือ่นไขทีก่ำาหนดคอื 420 คดิเปน็รอ้ยละ 84

	 4.	การวิเคราะห์ข้อมูล
 4.1 การหาคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าความตรงเชิงเน้ือหา (context va-
lidity) ของแบบสอบถามโดยการหาคา่ดชันคีวามสอดคลอ้ง 
(IOC) และหาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (alpha coefficient) ของ
ครอนบาค ค่าความเชื่อมั่น=.974 
 4.2 ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างทำาการ
วิเคราะห์หา ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  ความเบ ้(skewness) และความโด่ง (kurtosis) ด้วย
โปรแกรมสำาเร็จรูป SPSS (statistic package for social 
science)
 4.3 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาจะทำาการวิเคราะห์
โดยใช้โมเดลตัวแปรสังเกตได้ ของปัจจัยที่ส่งผลต่อสมรรถ
วิสัยภาวะผู้นำา โดยใช้โปรแกรม AMOS (analysis of mo-
ment structure)
 4.4 การตรวจสอบความตรงของโมเดล(vali-
dation of the model) ค่าสถิติวัดระดับความกลมกลืน 
(goodness of fit measures) ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ 

(Chi-Square Statistics) ดชันวีดัระดบัความกลมกลนื (GFI) 
ดชันวีดัระดบัความกลมกลืนทีป่รบัแกแ้ล้ว (AGFI) ดชันรีาก
ของกำาลังสองเฉล่ียของเศษ (RMR) และค่ารากกำาลังสอง
เฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) 

สรุปผลการวิจัย
 จากวทิยานพินธเ์รือ่ง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่สมรรถ
วิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลาง โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีประเด็นการ
อภิปรายผลตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
 1. การศึกษาสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำา
ระดับกลางโรงเรียนมัธยมศึกษา ยืนยันได้ว่าสมรรถวิสัย
ภาวะผู้นำาของผู้นำาระดบักลางโรงเรยีนมธัยมศึกษาตามการ
รับรู้ของหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วยปัจจัย 6 
ปัจจัย ได้แก่ วิสัยทัศน์ร่วม การใช้ข้อมูล ความร่วมมือ การ
สะท้อนถึงนวัตกรรม การมีส่วนร่วมอย่างเชี่ยวชาญ และ
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Chi-Square = 2.893,  DF = 2,  P = .235,  CMIN/df 
= 1.446,  RMR = .002, GFI = .998,  RMSEA = .033)
โดยการใช้ข้อมูลมีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงสุด(factor 
loading=.92) และตัวแบบการวดั มคีวามตรงเชงิโครงสรา้ง  
 2. จากการศึกษาอิทธิพลของความอ่อนน้อม
ถอ่มตนและการเสรมิสร้างพลงัอำานาจครูทีม่ตีอ่สมรรถวสิยั
ภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลาง ซึ่งผลการวิเคราะห์เส้นทาง
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในการวิจัยพบว่า เส้นทางอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรทุกเส้นทางมีความสัมพันธ์ทางบวก มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ .69 และ .13 ตามลำาดับ  
และยังมีอิทธิพลทางตรงระหว่างตัวแปรความอ่อนน้อม
ถ่อมตนของผู้นำาและการเสริมสร้างพลังอำานาจครูที่ส่งผล
ตอ่กนัและกนัอกีดว้ย โดยมค่ีาสัมประสิทธิส์หสัมพนัธเ์ทา่กบั 
.75 ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์พบว่า ความแปรปรวนหรือการ
เปลีย่นแปลงของสมรรถวสิยัภาวะผูน้ำาของผูน้ำาระดบักลาง 
ขึ้นอยู่กับความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้นำา  การเสริมสร้าง
พลังอำานาจครู โดยตัวแปรทั้งสองร่วมกันอภิปรายสมรรถ
วิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลางได้ ร้อยละ 64
 3. การศึกษาอทิธพิลทางออ้มการเสรมิสรา้งพลงั
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อำานาจครูและความอ่อนน้อมถ่อมตนท่ีมีต่อสมรรถวิสัย
ภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลางผ่านการทำางานเชิงรุก  ผล
การตรวจสอบความตรงของตัวแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
พบว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้นำาและการเสริมสร้าง
พลังอำานาจครู มีอิทธิพลทางอ้อมต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำา
ของผูน้ำาระดบักลางและผลการทดสอบยนืยนัว่าการทำางาน
เชงิรกุเป็นตวัแปรคัน่กลางโดยสมบูรณ(์perfect mediator) 
ที่เป็นตัวเชื่อมอิทธิพลระหว่างตัวแปรสาเหตุทั้งสองตัว
กับสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลาง ทั้งนี้ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ความแปรปรวนหรือการเปลี่ยนแปลงของ
สมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลาง ขึ้นอยู่กับความ

อ่อนน้อมถ่อมตนของผู้นำา  การเสริมสร้างพลังอำานาจครู  
และการทำางานเชิงรุก โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันอภิปราย
สมรรถวสิยัภาวะผูน้ำาของผูน้ำาระดบักลางได ้รอ้ยละ 44  ผล
การวิเคราะห์เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซ่ึงผลการตรวจ
สอบความตรงของตัวแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถวิสัย
ภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลางโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า
มีความสอดคล้องเหมาะสมดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-
Square= 60.896, df=59, P=.408,  CMIN/df=1.032, 
RMR=.007, GFI=.982, RMSEA=.009, PCLOSE= 1.000) 
ดังภาพประกอบ 1
 

ภาพประกอบ	1 ตัวแบบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลางโรงเรียนมัธยมศึกษา
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การอภิปรายผล
 การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลางโรงเรียน
มธัยมศกึษา ขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการวจิยัครัง้นีท้ำาใหเ้กดิความ
เขา้ใจทีช่ดัเจนวา่ปจัจยัทีม่อิีทธพิลต่อสมรรถวสิยัภาวะผูน้ำา
ของผูน้ำาระดบักลางทัง้อทิธพิลทางตรงและอทิธิพลทางออ้ม 
คอืการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจคร ูความออ่นนอ้มถอ่มตนของ
ผูน้ำา และการทำางานเชงิรกุซ่ึงเปน็ตวัแปรคัน่กลาง ขอ้คน้พบ
ดังกล่าวผู้วิจัยได้นำาเสนอการวิจารณ์ตามสมมติฐานดังนี้
 1. ปัจจัยการเสริมสร้างพลังอำานาจครู มีองค์
ประกอบ 4 องค์ประกอบคือ การกำาหนดความหมายให้กับ
การทำางาน สมรรถนะในการทำางานด้วยทักษะและความ
รู้ การกำาหนดได้ด้วยตนเอง และการกระทำาที่ส่งผลต่อ
โรงเรียน ซ่ึงมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกและมีอิทธิพล
รวมต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลางโรงเรียน
มธัยมศกึษา  โดยมนีำา้หนกัรวมเทา่กบั .38 อยา่งมนียัสำาคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ข้อ
ค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า การเสริมสร้างพลังอำานาจครูเป็น
ปัจจัยที่สำาคัญอย่างยิ่งต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำา
ระดับกลางโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงหมายถึงสมรรถวิสัย
ภาวะผู้นำาของหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน
รู้ในการปฏิบัติงานในตำาแหน่งผู้นำา  ดังนั้นผู้บริหารควรมี
การเสริมสร้างพลังอำานาจให้โดยการมอบความรับผิดชอบ 
และอำานาจในการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เซิร์ล (Searle, 2011) พบว่าองค์กรจะประสบความสำาเร็จ
ได้ สมาชิกทุกคนต้องสามารถคิดริเริ่มได้เองโดยองค์กรไม่
ต้องกระตุ้นให้คิด และทุกคนมีความมุ่งม่ัน ท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์กับองค์กร และทำางานร่วมกันเสมือนว่าตนเอง
เป็นเจ้าของกิจการ ซ่ึงการเสริมสร้างพลังอำานาจครูน้ีเป็น
คุณสมบัติที่ผู้นำาจะต้องมีในตัวเอง ซ่ึงจะช่วยให้ผู้นำาระดับ
กลางสามารถปฏบิตังิานในตำาแหนง่หวัหนา้งานในโรงเรียน
มธัยมศกึษา บรหิารงานในตำาแหนง่เปน็ไปดว้ยความราบรืน่
และมีประสิทธิภาพ
 นอกจากนี้ ปัจจัยการเสริมสร้างพลังอำานาจครู
ยังมีอิทธิพลทางอ้อมในทิศทางบวกผ่านปัจจัยการทำางาน
เชิงรุกต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลาง แสดง
ให้เห็นว่าการเสริมสร้างพลังอำานาจครูเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญ

สำาหรบัผูน้ำาระดบักลางในการบรหิารจดัการในฝ่ายงานและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของกิ๊ปสันและ
คณะ (Gibson et al., 1979) คือการตัดสินใจร่วมกัน โดย
ให้พนักงานหรือทีมงานแสดงความคิดเห็นก่อนการตัดสิน
ใจซึ่งเป็นการให้พนักงานทุกระดับมีโอกาสในการแสดง
ความคดิเหน็ในเร่ืองทีเ่ปน็การตดัสนิใจเชงิยทุธศาสตร ์และ
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาประจำาวันที่เกี่ยวข้องกับงานของ
พนักงานหรือทีมงาน ซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการ
ทำางาน ในการบรหิารจดัการดว้ยตนเองเปน็การเพิม่กลไกใน
การสรา้งผู้นำาใหม้อีำานาจและความรบัผิดชอบในการทำางาน
 2. ปัจจัยความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้นำา มีองค์
ประกอบย่อยอยู่ 3 องค์ประกอบคือ การแลกเปลี่ยนความ
ทรงจำาอย่างเป็นระบบ ความไว้วางใจต่อกัน และการรับรู้
ความสามารถตามบทบาท ซึ่งมีอิทธิพลทางตรงในทิศทาง
ลบและมีอิทธิพลรวมต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำา
ของผู้นำาระดับกลางโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมีนำ้าหนัก
รวมเท่ากับ -.34 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า ความ
อ่อนน้อมถ่อมตนของผู้นำาไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อสมรรถ
วิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลางโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ทั้งนี้เป็นเพราะความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้นำาเป็นปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการทำางานเชิงรุกซ่ึงเป็นตัวแปร
คั่นกลาง โดยมีค่านำ้าหนักรวมเท่ากับ .45 จึงมีอิทธิพลทาง
ตรงเชิงบวกต่อการทำางานเชิงรุก ดังนั้นสมรรถวิสัยภาวะ
ผูน้ำาของผูน้ำาระดบักลางจะไดร้บัอทิธพิลทางออ้มของความ
อ่อนน้อมถ่อมตนโดยผ่านการทำางานเชิงรุก ซึ่งคุณลักษณะ
ของความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้นำาจะถูกปรับหรือผ่าน
กระบวนการทำางานของการทำางานเชิงรุกก่อน ไม่สามารถ
จะส่งผลโดยตรงต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับ
กลางได ้ ซึง่คุณลักษณะนีจ้ะชว่ยส่งเสรมิใหผู้้นำาระดบักลาง
มีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักให้เกียรติกับคนอื่น มีสัมมา
คารวะ ซึ่งมีคำากล่าวสนับสนุนในด้านความอ่อนน้อมถ่อม
ตนท่ีกลา่วไวว้า่ ผู้นำาทีป่ระสบความสำาเรจ็คือผู้นำาทีส่ามารถ
เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจคน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฉูว เชียะ 
เยน (Chiu, Chia-Yen,  2014) กล่าวว่าความอ่อนน้อม
ถ่อมตนเป็นกุญแจสำาคัญที่จะช่วยการทำางานของผู้นำาให้
มีประสิทธิผลที่สูงขึ้นซ่ึงความอ่อนน้อม ถ่อมตนเป็นองค์
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ประกอบที่สำาคัญของภาวะผู้นำาท่ีมีประสิทธิภาพในองค์กร
สดุยอดของผูน้ำาคือเปน็ผูท้ีอ่ยูเ่บือ้งหลงัทีช่ว่ยช้ีแนะแนวทาง
การทำางานให้กับบุคลากร เพื่อพัฒนาสู่มืออาชีพและยก
ระดับในการปฏิบัติงานองค์กรให้สูงขึ้น
 3. ปัจจัยการทำางานเชิงรุกมีองค์ประกอบอยู่ 
3 องค์ประกอบคือ บุคลิกภาพเชิงรุก (proactive per-
sonality) ความริเริ่มด้วยตัวเอง (personal initiative) 
และพฤติกรรมการทำางานเชิงรุก (proactive work be-
havior) ซึ่งมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกและมีอิทธิพล
รวมต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลางโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยมีค่านำ้าหนักที่ .33 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   ข้อค้น
พบนี้แสดงให้เห็นว่า การทำางานเชิงรุกเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญ
อย่างยิ่งต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลาง
โรงเรียนมัธยมศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของโธมัสและ
คณะ (Thomas et al., 2010) คือการทำางานเชิงรุกเป็น
พฤติกรรมการทำางานของผู้นำาที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้นำาระดับ
กลางมีสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาสูงข้ึน ซ่ึงการทำางานเชิงรุก
เป็นการกระทำาที่ก้าวล่วงไปข้างหน้าแต่ไม่ใช่การลุยทำางาน
ทีเ่ป็นลกัษณะกา้วร้าวไม่สนใจผูอ้ืน่มุง่ประโยชนส์ว่นตนเปน็
สำาคญั การทำางานเชิงรกุเปน็การทำางานทีมี่การวางแผนลว่ง
หน้า และจดัการสิง่ใดดว้ยวจิารณญาณอยา่งรอบคอบ ทำาให้
ไมค่อ่ยมคีวามผดิพลาด ทัง้ยงัสามารถคาดการณส์ิง่ทีจ่ะเกดิ
ขึ้นล่วงหน้าได้
 4. จากตวัแบบสมการโครงสรา้งปจัจยัท่ีมอีทิธพิล
ต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลางโรงเรียน
มัธยมศึกษา ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสมรรถวิสัย
ภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลางได้รับอิทธิพลทั้งทางตรง
และทางออ้มจากปจัจยัการเสรมิสรา้งพลงัอำานาจคร ูความ
อ่อนน้อมถ่อมตนของผู้นำา และการทำางานเชิงรุกและผล
การทดสอบยืนยันว่าการทำางานเชิงรุกเป็นตัวแปรค่ันกลาง
โดยสมบูรณ์ (perfect mediator) ที่เป็นตัวเชื่อมอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรสาเหตุทั้งสองตัวกับสมรรถวิสัยภาวะผู้นำา
ของผู้นำาระดับกลาง ท้ังนี้ผลการวิเคราะห์พบว่า ความ
แปรปรวนหรือการเปลี่ยนแปลงของสมรรถวิสัยภาวะผู้นำา
ของผู้นำาระดับกลาง ขึ้นอยู่กับความอ่อนน้อมถ่อมตนของ
ผู้นำา การเสริมสร้างพลังอำานาจครู และการทำางานเชิงรุก 

โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันอภิปรายสมรรถวิสัยภาวะผู้นำา
ของผู้นำาระดับกลางได้ ร้อยละ 44 ผลการวิเคราะห์เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
 และนอกจากนี้จากผลการตรวจสอบตัวแบบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับ
กลางโรงเรียนมัธยมเมื่อเปรียบเทียบตัวแบบก่อนปรับและ
หลังปรับพบว่า ก่อนปรับค่านำ้าหนักด้านการใช้ข้อมูลอย่าง
ไตร่ตรองของสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลางจะ
สูงที่สุดคือ .88 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง
ชี้ให้เห็นว่าผู้นำาระดับกลางมีสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาได้ให้
ความสำาคัญกับการใช้ข้อมูลอย่างไตร่ตรอง โดยเน้นไปที่
การไดม้าซึง่ขอ้มลูทัง้จากการสนทนา การแลกเปลีย่นเรยีน
รูแ้ละจากการสบืเสาะขอ้มลู และนำาขอ้มลูมาจดักระทำาเปน็
สารสนเทศและจากสารสนเทศเป็นองค์ความรู้ในที่สุด ซึ่ง
นบัวา่มคีวามสำาคญัตอ่สมรรถวสิยัภาวะผูน้ำาของผูน้ำาระดบั
กลาง แต่โมเดลยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
ครั้งแรก โดยมีค่าการทดสอบความกลมกลืน (fit indices) 
ดังนี้ ค่าไค-สแควร์ มีนัยสำาคัญทางสถิติ (χ2 ) = 683.86) 
แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐาน คือ ตัวแบบสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ 
(AGFI=0.86) และค่าดัชนีความกลมกลืน (GFI=0.194) ที่
มีค่าตำ่ากว่าค่าที่ยอมรับได้ ซึ่งควรมีค่าตั้งแต่ 0.90 เป็นต้น
ไป  ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำาลังสอง
ของการประมาณค่า (RMSEA=0.330) และค่าดัชนีราก
ของกำาลังสองเฉลี่ยของเศษเหลือ (RMR=0.149) ก็ยังมี
ค่ามากกว่าค่าที่แสดงว่าตัวแบบสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า 0.05
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำาการปรับพารามิเตอร์ของ
ตัวแบบ จนกระทั่งตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ระหว่างตัวแปรแฝงในการวิจัยมีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-Square=60.896, df = 59,  
P=.408, CMIN/df=1.032, RMR=.007, GFI=.982, RM-
SEA=.009, PCLOSE=1.000)
 หลังจากการปรับค่าพารามิเตอร์ตัวแบบแล้ว
พบว่าค่านำ้าหนักมีการเปลี่ยนแปลงจากค่านำ้าหนักที่ชี้ไปที่
สมรรถวิสัยด้านการใช้ข้อมูล (use of data) ที่มีค่านำ้าหนัก 
.88 เปลี่ยนไปเป็นสมรรถวิสัยด้านการมุ่งมั่นยกระดับผล
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สัมฤทธิ์ของผู้เรียน ที่ค่านำ้าหนัก .94 อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าผู้นำาระดับกลางมีสมรรถ
วิสัยภาวะผู้นำาในการเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นต่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนซึ่งมีความสำาคัญยิ่งของสมรรถวิสัย
ภาวะผู้นำาในการปฏิบัติงาน ตำาแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน
รู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อการนำาผลไปใช้		
 1. ผู้บริหารนำาองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
สมรรถวิสัยภาวะผู้นำาแก่หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะในด้านการเสริม
สรา้งพลงัอำานาจคร ูความออ่นนอ้มถอ่มตน และการทำางาน
เชิงรุกเพื่อเพ่ิมศักยภาพการทำางานให้สูงขึ้นอันจะส่งผล
ให้การทำางานในตำาแหน่งหัวหน้างานที่รับผิดชอบเป็นไป
ด้วยความราบรื่นประสบความสำาเร็จและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
 2. ผู้บริหารนำาองค์ความรู้ที่ได้รับไปเสริมสร้าง
สมรรถวสิยัภาวะผูน้ำาใหเ้กดิข้ึนกับครทูัว่ทัง้องคก์ร (shared 
leadership) เป็นการสร้างผู้นำาครูที่มีคุณภาพ ซึ่งจะก่อ
ให้เกิดเป็นองค์กรคุณภาพและจะส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และยังเป็นการเตรียม
ความพร้อมของครูที่จะเข้าสู่ตำาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
ที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป 
 3. ผู้บริหารในหน่วยงานท่ีสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ท้ังระดับสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาและสำานักมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตลอดถึงสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ควร
ให้ความสำาคัญกับผู้นำาระดับกลางให้มากขึ้น เพราะเป็นผู้
มีบทบาทที่สำาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาผู้นำาระดับกลางในด้านการเสริมสร้างสมรรถวิสัย
ภาวะผู้นำาซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสำาคัญท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ในตำาแหน่งหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

	 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
 1. ขอบเขตประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการ
วิจัยครั้งนี้คือ ครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
หวัหนา้ฝา่ยกจิการนกัเรยีน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีน
รู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื การวจิยัครัง้ตอ่ไป
ควรมีการศึกษาวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถวิสัยภาวะ
ผู้นำาของผู้นำาระดับกลางโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคอื่นๆ 
หรือในสังกัดอื่นๆ ทั้งอาชีวศึกษาและสถาบันอื่นๆ
 2. การศกึษาตวัแบบปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่สมรรถ
วิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลางโรงเรียนมัธยมศึกษา
ครั้งนี้  เป็นการศึกษาอิทธิพลและความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นระหว่างความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้นำา การ
เสริมสร้างพลังอำานาจครู และการทำางานเชิงรุก ที่ส่งผล
ต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลาง โรงเรียน
มัธยมศึกษา ดังนั้น การวิจัยในครั้งต่อไปควรนำาตัวแบบ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับ
กลางโรงเรียนมัธยมศึกษาที่พัฒนาไปทำาการศึกษาวิจัยใน
ลักษณะวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มพหุ (multi-group analy-
sis) เพื่อทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของตัวแบบโดยแยก
กลุ่มตัวอย่างตามเพศ อายุราชการ ระดับการศึกษา หรือ
ตำาแหน่งวิทยฐานะ
 3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นระหว่าง ความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้นำา  
การเสริมสร้างพลังอำานาจครู การทำางานเชิงรุก ที่มีอิทธิพล
ต่อสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลางโรงเรียน
มธัยมศึกษา การวจัิยครัง้ตอ่ไปควรศึกษาวจิยัเกีย่วกบัปจัจยั
ทีม่อีทิธพิลตอ่สมรรถวสิยัภาวะผูน้ำาของผูอ้ำานวยการสถาน
ศึกษาแทน
 4. นำาผลการวจิยั ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่สมรรถวสัิย
ภาวะผู้นำาของผู้นำาระดับกลางโรงเรียนมัธยมศึกษา สู่การ
ปฏิบัติเพื่อทำาการวิจัยเชิงคุณภาพโดยนำากรอบแนวคิดใน
การวจิยัในครัง้นีไ้ปเปน็หลกัสตูรการพฒันาและฝกึอบรมใน
การเสริมสร้างสมรรถวิสัยภาวะผู้นำาให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้นำาระดับกลางเพื่อให้มีสมรรถวิสัย
ภาวะผู้นำาต่อไป
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บทคัดย่อ
 การวจิยัเพือ่ศกึษาพฤตกิรรมสารสนเทศของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฎับรุรีมัย ์ครัง้นีเ้ปน็การวจิยัเชงิสำารวจ 
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่าง 395 คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 375 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท 18 คน และระดับปริญญาเอก 2 
คน และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าเฉลีย่ ผลการศกึษาพบวา่ 1) ความตอ้งการทรพัยากรสารสนเทศของนกัศกึษามากทีส่ดุ เพือ่
การเรียนการสอน ได้แก่ ตำารา (3.67) เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ได้แก่ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (3.57) และเพื่อความบันเทิง 
ได้แก่ เรื่องสั้น (3.55) 2) วิธีการแสวงหาสารสนเทศลำาดับแรก ของนักศึกษา เพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ การสืบค้นจาก
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (3.59) เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ได้แก่ การสืบค้นจากฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (3.62) 
และเพื่อความบันเทิง ได้แก่ จากการแนะนำาหนังสือใหม่ (3.57) 3) วิธีการประเมินสารสนเทศลำาดับแรก ของนักศึกษา เพื่อ
การเรียนการสอน ได้แก่ ความทันสมัย (3.55) เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ได้แก่ ทันเวลาหรือทันต่อความต้องการใช้ (3.52) และ
เพือ่ความบนัเทงิ ไดแ้ก ่มรีปูแบบทีเ่หมาะสมเรยีกใชไ้ดห้รอืเขา้ถงึไดง้า่ย (3.57) และ 4) วธิกีารจดัเกบ็สารสนเทศลำาดบัแรก 
ของนักศึกษา เพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ จัดเก็บลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่ (3.63) เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ได้แก่ จัดเก็บลงใน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (3.49) และเพื่อความบันเทิง ได้แก่ จัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์ (3.58) ในส่วนของปัญหาและอุปสรรค 
พบวา่ 1) ดา้นทรพัยากรสารสนเทศ มไีมเ่พยีงพอและไมต่รงตอ่ความตอ้งการ 2) ด้านการสืบค้น นกัศึกษาไมส่ามารถแจกแจง
ความต้องการของตนได้ถูกต้อง รวมถึงการค้นหามีวิธีการที่ยุ่งยากและซับซ้อน 3) ด้านบุคลากร คือ บุคลากรที่ให้บริการ
มีจำานวนน้อยไม่พอเพียง และให้บริการด้วยความไม่เสมอภาค และ 4) ด้านสถานที่และการประชาสัมพันธ์ บรรยากาศใน
การเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการ และผู้ใช้บริการไม่ทราบว่าทางศูนย์วิทยบริการมีบริการอะไรบ้าง  

คำาสำาคัญ	: พฤติกรรมสารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

Abstract
 This survey research aimed at examining the information behavior of the students of Buri-
ram Rajabhat University.  The study employed questionnaire for collecting data from the students in 
the second semester of the academic year of 2015.  The study sample included 395 students:  375 
undergraduate students, 18 master students, and 2 doctoral students. The findings revealed that:- 1) 
The students needed, at the maximum level, text-books for learning and teaching (3.67%), electronic 
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research papers for gaining more knowledge, and 
short stories for relaxation (3.55%). 2) With regard 
to the information search method, the students 
searched, at the highest level, the electronic book 
databases for learning and teaching (3.59%) and for 
gaining more knowledge (3.57%). 3) As for the infor-
mation assessment method, the students looked 
for the latest information resources for teaching 
and learning (3.55%), resources which met their 
just-in-time needs for obtaining more knowledge 
(3.52%), and easily accessible information for re-
laxation (3.57%). 4) In part of storing information, 
the sample stored information for teaching and 
learning in the mobile phones (3.36%), information 
for getting additional knowledge in the computer 
notebooks (3.49%) and for self relaxation in the 
computer (3.58%).  The data analysis also revealed 
that 1) the insufficiency of information resources 
and availability of resources which did not meet 
the students’ needs. 2) The students could not 
express their needs for information and lacked the 
skills for conducting advanced search.  3) There 
were not enough information service providers 
(librarians) who could provide equal services. And 
4) In the aspect of the environment and public 
relations, the users of the Academic Resources 
Center had no knowledge on the service provision.

Keywords:	 Information behavior, Information 
deeking, Information usage, Students at Buriram 
Rajabhat University

บทนำา
 ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีอยู่ภายใต้การกำากับ
ดูแลของสำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อ
ตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ท่ีมีภารกิจหลักใน
การสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรต่างๆ ทำาหน้าที่ในการสนับสนุนการวิจัย
ของบุคลากรและอาจารย์ของมหาวิทยาลัย จัดหาและจัด
เตรียมสารสนเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรและ
ชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
พัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิต รวมถึงการสนับสนุน
และส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการรู้สารสนเทศ แต่ด้วย
ในปัจจุบันสารสนเทศต่างๆ ไม่ได้ถูกจำากัดอยู่ที่ห้องสมุด 
หรือสำานักวิทยบริการฯ เพียงเท่านั้น เพราะสารสนเทศ
ถูกสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา และถูกเผยแพร่อยู่ในมุม
ต่างๆ ของโลกเป็นจำานวนมาก เห็นได้จากรายชื่อวารสาร 
หรือจำานวนฐานข้อมูล ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบ
กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ 
โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ทำาให้ผู้ใช้สามารถค้นหา และเข้า
ถึงสารสนเทศต่างๆ ที่ตนต้องการได้ด้วยสมาร์ทโฟน แทป
เลต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเมื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร หรืออินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้ใช้
มีความสะดวกมากขึ้น ผู้ใช้ส่วนใหญ่จึงค้นหาสารสนเทศ
ที่ต้องการผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการสืบค้นด้วยเว็บ 
Google เพราะเชื่อว่า Google สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ 
ทีต้่องการได ้(จุฑารตัน ์ชา่งทอง, 2554; ญาณภา อนิพรหม, 
2551) อีกทั้งผู้ใช้ส่วนหนึ่งเห็นว่าการมาใช้บริการศูนย์วิทย
บริการฯ ต้องใช้เวลา และมีความยุ่งยาก จึงไม่อยากมาใช้
บริการ หรือไม่เห็นความจำาเป็นที่ต้องมาศูนย์วิทยบริการฯ 
เห็นไดจ้ากจำานวนผู้ใชบ้ริการทีม่จีำานวนทีล่ดลง จำานวนครัง้
ของการยืมทรัพยากรสารสนเทศที่ลดลง และจากสังเกต
นักศึกษาที่ยังมาใช้บริการอยู่ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มา
ศูนย์วิทยบริการเพียงเพื่อมีที่ในการทำางานที่สะดวกสบาย 
มเีครือ่งปรับอากาศ และเพือ่เชือ่มตอ่เครอืขา่ยอนิเทอร์เนต็   
สถานการณ์ดังกล่าว ย่อมส่งผลต่อหน่วยงานที่ทำาหน้าที่ใน
การให้บริการสารสนเทศต้องมีการปรับตัว เพื่อให้สามารถ
รองรับ สนับสนุน และตอบสนองต่อพฤติกรรมสารสนเทศ
ของผู้ใช้ที่เปลี่ยนแปลงไป   
 พฤตกิรรมสารสนเทศ (Information behavior) 
เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากความต้องการส่วนบุคคล เกิดขึ้น
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เมื่อบุคคลอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ที่ต้องใช้สารสนเทศใน
การตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือเพื่อดำาเนินการใดๆ ประกอบ
ด้วย ความต้องการ การแสวงหา และการใช้สารสนเทศ 
(Wilson, 1999 : 251) หนว่ยงานทีม่หีนา้ทีใ่นการใหบ้รกิาร
สารสนเทศ อย่างห้องสมุด สำานักวิทยบริการ หรืออื่นๆ จึง
มีความสนใจ และศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้ ซ่ึง
การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศก็เป็นการศึกษาผู้ใช้ใน
ลักษณะหนึ่ง (สุกานดา เจริญวันชัยสกุล, 2554 : 8) ข้อมูล
ที่ได้จะช่วยให้หน่วยงาน สามารถพัฒนาบริการให้ตรงกับ
ความต้องการ หรือใช้เพื่อที่จะหาแนวทางการจัดบริการ
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากที่สุด  
 จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้ทำาการศึกษา
พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะช่วยให้ศูนย์วิทยบริการฯ สามารถ
จัดแหล่งการเรียนรู้ แหล่งสารสนเทศ ปรับปรุงบริการ 
และให้บริการสารสนเทศได้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาได้มากที่สุด รวมถึง
ยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถ
ออกแบบรายวิชา หรือวิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีกา
รบูรณาการการรู้สารสนเทศเข้าไปในรายวิชา ซึ่งจะช่วยให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศได้รวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
 การศึกษาครั้ ง น้ี มี วัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษา
พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย์

ทฤษฎีและกรอบแนวคิดในการวิจัย
 ในการวจิยัครัง้นีผู้ว้จิยัไดป้ระยกุตจ์ากแนวคดิตวั
แบบพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของวลิสนั (Wilson, 
1999 : online) มาออกแบบเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัย โดยแนวคิดดังกล่าวเป็นสถานการณ์ความต้องการ
สารสนเทศ และเกิดกิจกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
บุคคล ซึ่งในการแสวงหาสารสนเทศย่อมเกิดภาวะที่ขัด
ขวางหรือเปน็อปุสรรคทีจ่ะเขา้มาในระหวา่งดำาเนนิกจิกรรม
การแสวงหาสารสนเทศ หรือในระหว่างค้นหาสารสนเทศ

ให้ประสบผลสำาเร็จ โดยตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศจะมีองค์ประกอบสำาคัญ 3 ด้าน คือ 
 1) บริบทของความต้องการสารสนเทศ เป็น
บริบทความต้องการเฉพาะตัวของผู้แสวงหาสารสนเทศ 
ได้แก ่อาย ุเวลา พืน้ฐานความรู ้สภาพแวดลอ้ม ความสนใจ 
และความตั้งใจเป็นต้น
 2) อุปสรรคที่ขัดขวางการแสวงหาสารสนเทศ 
เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสารสนเทศ
 3) พฤติกรรมสารแสวงหาสารสนเทศ เป็นการ
แสดงออกของผู้แสวงหาสารสนเทศที่จะดำาเนินการเพื่อที่
จะให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ต้องการ โดยประกอบด้วย วิธี
การแสวงหาสารสนเทศ วิธีการประเมินสารสนเทศ และวิธี
การจัดเก็บสารสนเทศ  

วิธีดำาเนินการวิจัย
 1. การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวิจยัเชงิสำารวจ (Survey 
research) โดยประชากรในการศึกษาคร้ังนี ้ไดแ้ก ่นกัศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 จำานวนทั้งสิ้น 18,236 คน ประกอบด้วย ภาคปกติ 
16,770 คน โครงการจัดการศึกษาสำาหรับบุคลากรประจำา
การ 1,140 คน ปริญญาโท 310 คน ปริญญาเอก 16  คน 
สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified 
Random Sampling) และสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดย
คำานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane 
(Taro Yamane, 1973 : 727-728) ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่าง
จำานวน 395 คน
 2 .  เค ร่ืองมือที่ ใช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้ ได้แก่  
แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ   
 ตอนที ่1 เปน็แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไป ลักษณะ
แบบสอบถามเปน็แบบตรวจสอบรายการ (checklist) และ
เติมคำาในช่องว่าง
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 1) ความต้องการสารสนเทศ 2) การ
แสวงหาสารสนเทศ 3) การประเมินสารสนเทศ 4) การจัด
เก็บสารสนเทศ และ 5) ปัญหาและอุปสรรค
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงบรรยาย 
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(Descriptive statistics) เพ่ือใชอ้ธบิายขอ้มลูประกอบดว้ย 
1) หาคา่รอ้ยละ (percentage) 2) หาคา่เฉลีย่ (mean) และ 
3) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
 ตอนที่	 1	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
นักศึกษา
 ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำานวน 395 คน 
จำาแนกเป็น เพศชาย 176 คน (คิดเป็นร้อยละ 44.60) และ
เป็นเพศหญิงจำานวน  219 คน (คิดเป็นร้อยละ 55.40) เมื่อ
จำาแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
จำานวนมากทีส่ดุ คอื ระดบัปรญิญาตร ีจำานวน 387 คน (คดิ
เป็นร้อยละ 97.97) รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จำานวน 
7 คน (คิดเป็น ร้อยละ 1.77) และระดับปริญญาเอก 1 คน 
(คดิเปน็ร้อยละ 0.25) และเมือ่จำาแนกตามสังกดัคณะพบว่า 
คณะครุศาสตร์มีจำานวนมากที่สุด คือ 189 คน (คิดเป็นร้อย
ละ47.80) รองลงมาเป็นคณะวิทยาศาสตร์ จำานวน 79 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 20)  คณะวิทยาการจัดการ จำานวน 62 คน 
(คดิเปน็รอ้ยละ 15.70) คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
จำานวน 37 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.40 ) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจำานวน 17 คน (คิดเป็นร้อยละ 4.30 ) และ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำานวน 11 คน (คิดเป็นร้อยละ 
2.80 ) ตามลำาดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม มีความต้องการ
ใช้ภาษาไทยมากที่สุดเป็นลำาดับที่ 1 จำานวน 255 คน (คิด
เป็นร้อยละ 64.60) รองลงมา คือ ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ จำานวน 118 คน (คิดเป็นร้อยละ 29.90) ภาษา
อังกฤษ จำานวน 15 คน (คิดเป็นร้อยละ 3.80) ตามลำาดับ 
ส่วนภาษาอ่ืนๆ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการใช้ ได้แก่ 
ภาษาลาว ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น จำานวน 3 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 0.80)
 ตอนที่	 2	 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม
สารสนเทศของนักศึกษา
 จากการศึกษาพบว่านักศึกษามีวัตถุประสงค์ใน
การใช้สารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน ได้แก่ การทำาการ
บ้าน การทำารายงาน การเขียนงานวิชาการ การเตรียม
สอบ การศึกษาปัญหาพิเศษ การทำาวิทยานิพนธ์และการ
วิจัย และ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องที่น่าสนใจและติดตาม
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ในระดับมากเท่ากัน คือ ร้อยละ 

60.30 และอันดับสุดท้ายได้แก่ เพื่อความบันเทิง คือ ร้อย
ละ 53.20 โดยผลการวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมสารสนเทศ
ของนักศึกษานำาเสนอเรียงตามลำาดับดังนี้
 1.	ความต้องการสารสนเทศ
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
( =3.51) โดย 3 ลำาดับแรก คือ ตำารา ( =3.67) รองลงมา
คือ หนังสืออ่านประกอบ ( = 3.64) และ หนังสือเตรียม
สอบ ( = 3.62) ตามลำาดับ และความต้องการทรัพยากร
นอ้ยทีสุ่ดคือหนงัสืออเิล็กทรอนกิส์ (E-book)  ( =3.37) ใน
ส่วนความตอ้งการทรพัยากรสารสนเทศเพือ่เพิม่เตมิความรู้
และตดิตามขา่วสารทีท่นัสมยั โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
( =3.47) โดย 3 ลำาดับแรก คือ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
( =3.57) รองลงมาคือ ตำารา ( =3.56) และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ( =3.54) ตามลำาดับ และความต้องการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนน้อยที่สุดคือ รายงาน
การวิจัย ( =3.35) และสุดท้ายความต้องการทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อความบันเทิง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( =3.44 ) โดย 3 ลำาดับแรก คือ เรื่องสั้น ( =3.55) รอง
ลงมาคือ หนังสือนวนิยาย ( =3.50) และหนังสือพิมพ์ (
=3.43) ตามลำาดับ และความต้องการทรัพยากรเพื่อการ
บันเทิงน้อยที่สุดคือ แผ่นซีดีภาพยนตร์/ เพลง ( =3.39)
 2.	วิธีการแสวงหาสารสนเทศ
 ผูต้อบแบบสอบถามมวีธิกีารแสวงหาสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง              
( =3.46) โดย 3 ลำาดับแรก คือ สืบค้นสารสนเทศจากฐาน
ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( =3.59) รองลงมาคือ ถาม
เพือ่น ( =3.54) และศกึษาดงูาน ( =3.54) ตามลำาดบั และ
วิธีการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนน้อยที่สุด
คือ สำารวจหนังสือบนชั้นในศูนย์วิทยบริการ ( = 3.31) ใน
ส่วนการแสวงหาสารสนเทศเพือ่เพิม่เตมิความรู ้โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( =3.50) โดย 3 ลำาดับแรก คือ สืบค้น
สารสนเทศจากฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( =3.62) 
รองลงมาคือ ถามบรรณารักษ์ ( =3.59) และถามเพื่อน (
=3.57) ตามลำาดับ และวิธีการแสวงหาสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
เติมความรูน้อ้ยท่ีสดุคอื คน้หาจากอา้งองิทา้ยเล่ม ( =3.41) 
และสุดท้ายการแสวงหาสารสนเทศเพื่อความบันเทิง โดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.48) โดย 3 ลำาดับแรก คือ 



ROMMAYASAN 241Vol. 15  No. 3 (September-December) 2017

การแนะนำาหนังสือใหม่ ( =3.57) รองลงมาคือ ถามเพื่อน 
( =3.56) และสืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลวารสาร (
=3.56) ตามลำาดบั และวธิกีารแสวงหาสารสนเทศเพือ่ความ
บนัเทงินอ้ยทีส่ดุคอื สบืคน้สารสนเทศจากฐานขอ้มลูหนงัสอื
อิเล็กทรอนิกส์ ( = 3.31)
 3.	การประเมินสารสนเทศ
 ผูต้อบแบบสอบถามมวีธิกีารประเมนิสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง              
( =3.45) โดย 3 ลำาดบัแรก คอื พจิารณาจาก ความทนัสมัย
ของสารสนเทศ ( =3.55) รองลงมาคือ ความสมบูรณ์ครบ
ถ้วน ( =3.53) และความชัดเจนของเนื้อหาไม่คลุมเครือ     
( =3.48) ตามลำาดบั และหลกัเกณฑก์ารประเมนิสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอนน้อยท่ีสุดคือ เป็นสารสนเทศปฐม
ภูมิ ทุติยภูมิ หรือตติยภูมิ ( =3.30) ในส่วนการประเมิน
สารสนเทศเพื่อเพ่ิมเติมความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( =3.44) โดย 3 ลำาดับแรก คือ ทันเวลาหรือทันต่อ
ความต้องการใช้ ( =3.52) รองลงมาคือ เป็นสารสนเทศ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ หรือตติยภูมิ ( =3.50) และความถูก
ต้องของเนื้อหา ( =3.48) ตามลำาดับ และหลักเกณฑ์การ
ประเมินสารสนเทศเพื่อเพิ่มเติมความรู้น้อยที่สุดคือ มีรูป
แบบเหมาะสม เรียกใช้ได้หรือ เข้าถึงได้ง่าย ( =3.29) และ
สดุทา้ยการประเมินสารสนเทศเพ่ือความบนัเทงิ โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( =3.47) โดย 3 ลำาดบัแรก คือ มรีปูแบบ
เหมาะสมเรยีกใชไ้ดห้รอืเข้าถงึไดง้า่ย ( =3.57) รองลงมาคือ 
เปน็สารสนเทศปฐมภมิู ทตุยิภมู ิหรอืตตยิภมู ิ( =3.54) และ
ความนา่เชือ่ของผูแ้ตง่/ผู้เขยีน/ผูจ้ดัทำา ( =3.53) ตามลำาดบั 
และหลักเกณฑ์การประเมินสารสนเทศเพื่อความบันเทิง
นอ้ยทีส่ดุคอื ทนัเวลาหรอืทนัตอ่ความตอ้งการใช้ ( =3.38)
 4.	การจัดเก็บสารสนเทศ
 ผู้ตอบแบบสอบถามมีวิธีการจัดเก็บการสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง                  
( =3.46) โดย 3 ลำาดับแรก คือ เก็บลงในโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
( =3.63) รองลงมาคือ ส่งพิมพ์เป็นเอกสาร ( =3.52) และ
ส่งเข้า Facebook ( =3.50) ตามลำาดับ และวิธีการจัด
เก็บสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนน้อยที่สุดคือ เก็บลง
ในโน้ตบุ๊ก ( =3.37) ในส่วนวิธีการจัดเก็บสารสนเทศเพิ่ม
เติมความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.45) โดย 
3 ลำาดับแรก คือ เก็บลงในโน้ตบุ๊ก ( =3.49) รองลงมาคือ

ถ่ายเอกสารอัดสำาเนา ( =3.48) และส่งพิมพ์เป็นเอกสาร 
( =3.48) ตามลำาดับ และวิธีการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มเติมความรู้น้อยที่สุดคือ เก็บลงในโทรศัพท์เคล่ือนที่             
( =3.41) และสุดท้ายวิธีการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อความ
บันเทิง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.49) โดย 3 
ลำาดับแรก คือ เก็บลงในคอมพิวเตอร์ ( =3.58) รองลง
มาคือ ถ่ายเอกสารอัดสำาเนา ( =3.55) และส่งเข้าอีเมล์                
( =3.49) ตามลำาดับ และวิธีการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อ
ความบันเทิงน้อยที่สุดคือ ส่งเข้า Facebook ( =3.44)
 5.	 ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหา
สารสนเทศของนักศึกษา
 ผู้วิจัยได้ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
แสวงหาสารสนเทศของนักศึกษาประกอบด้วย 4  ด้าน คือ 
1) ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 2) ด้านการค้นหาและการ
สืบค้นสารสนเทศ 3) ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และ 4) ด้าน
การประชาสัมพันธ์และสถานที่ โดย
 5.1 ปัญหาและอุปสรรคในด้านทรัพยากร
สารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.49) เมื่อ
พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ ขอ้ทีม่คีวามตอ้งการอยูใ่นระดับ
มาก 3 ลำาดบัแรก คอื จำานวนนอ้ยไมเ่พยีงพอตอ่การบรกิาร 
( =3.59) รองลงมาคือไม่ตรงกับความต้องการ ( =3.54) 
และไม่พบตามชั้นบริการที่แจ้งไว้ในOPAC ( =3.51) ตาม
ลำาดับ และด้านทรัพยากรสารสนเทศน้อยที่สุดคือ ไม่ทัน
สมัย ( =3.39)
 5.2 ปัญหาและอุปสรรคในด้านการค้นหาและ
สืบค้นสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.39) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความต้องการอยู่ใน
ระดับมาก 3 ลำาดับแรก คือ ผู้ใช้บริการไม่สามารถแจกแจง
ความต้องการของตนเองได้ถูกต้อง ( =3.47) รองลงมาคือ 
การค้นหาสืบค้นมีวิธีการยุ่งยากซับซ้อน ( =3.44) และผู้
ใช้บริการไม่ทราบวิธีการสืบค้นสารสนเทศ ( =3.43) ตาม
ลำาดับ และด้านการค้นหาและสืบค้นสารสนเทศน้อยที่สุด
คือ ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ( =3.28)
 5.3 ปัญหาและอุปสรรคในด้านบุคลากรที่
ให้บริการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.41) เมื่อ
พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ ขอ้ทีม่คีวามตอ้งการอยูใ่นระดับ
มาก 3 ลำาดับแรก คือ บุคลากรให้บริการมีจำานวนน้อย         
( =3.51) รองลงมาคือ บุคลากรบริการด้วยความไม่เสมอ
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ภาคแกผู่ร้บับรกิาร ( =3.49) และไมม่บีคุลากรแนะนำาการ
ใชบ้ริการ ( =3.46) ตามลำาดบั และด้านบคุลากรทีใ่หบ้รกิาร
น้อยที่สุดคือ บุคลากรให้บริการล่าช้า ( =3.32)
 5.4 ปัญหาและอุปสรรคในด้านด้านสถานท่ี
และการประชาสัมพันธ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (
=3.39) เมือ่พจิารณาเปน็รายข้อพบวา่ ขอ้ทีม่คีวามตอ้งการ
อยู่ในระดับมาก 3 ลำาดับแรก คือ บรรยากาศในการเข้าใช้
บริการ ( =3.55) รองลงมาคือ ผู้ใช้บริการไม่ทราบว่าศูนย์
วทิยบริการมกีารบรกิารอะไรบา้ง ( =3.42) และการจดัเกบ็
ของทรัพยากรสารสนเทศ ( =3.40) ตามลำาดับ และด้าน
สถานที่และการประชาสัมพันธ์ที่น้อยที่สุดคือ ผู้ใช้ไม่ทราบ
ข่าวการประชาสัมพันธ์ของศูนย์วิทยบริการ ( =3.27)

อภิปรายผลการวิจัย
 ตอนที่	 1	 ผลการศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์
 1. นกัศกึษามีความตอ้งการในการใช้สารสนเทศ
ที่เป็นภาษาไทยมากท่ีสุดถึงร้อยละ 64.60 ส่วนท่ีต้องการ
ใช้สารสนเทศที่เป็นภาษาอังกฤษมีเพียงร้อยละ 3.80 และ 
ร้อยละ 29.90 ต้องการสารสนเทศทั้งภาษาไทยและภาษา
องักฤษ ท้ังนีอ้าจเปน็เพราะ ภาษาไทยเปน็ภาษาทีนั่กศกึษา
สามารถอ่านและทำาความเข้าใจได้ง่ายมากที่สุด รวมถึง
นักศึกษาอาจขาดทักษะในเรื่องของภาษาอังกฤษ จึงทำาให้
นักศึกษาหลีกเลี่ยง และไม่ต้องการใช้สารสนเทศที่เป็น
ภาษาอังกฤษ และอาจด้วยการเรียนการสอนส่วนใหญ่ยัง
เปน็ภาษาไทย ทำาใหค้วามจำาเปน็ในการใชส้ารสนเทศทีเ่ปน็
ภาษาไทยอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  จันทร์
เพ็ญ สิงหนุด (2544); ยุพา อ่อนรักษ์ (2545); กอบกุล สุว
ลักษณ์ (2547); สุพัฒน์ คุณยศย่ิง (2549); ญาณภา อิน
พรหม(2551); ศริิญาพร การสอน และภรณ ีศรีโชต ิ(2556); 
ประภาศร ีศรชียั (2557) ทีผ่ลการศึกษาพบวา่นกัศกึษาสว่น
ใหญ่ใช้สารสนเทศหรือสารนิเทศที่เป็นภาษาไทยมากกว่า
ภาษาอื่นๆ แต่ทั้งนี้พบงานวิจัยของ ธนะพันธุ์ การคนซื่อ 
(2556) ที่ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พบว่า
นกัศกึษาเลอืกใชภ้าษาองักฤษเปน็ภาษาทีใ่ชใ้นการแสวงหา
สารสนเทศ ในระดับมากกว่า

 2. พฤติกรรมความต้องการสารสนเทศของ
นักศึกษา พบว่านักศึกษามีความต้องการในการใช้
สารสนเทศจากศูนยว์ทิยบรกิารเพือ่การเรยีนการสอน และ
เพื่อเพิ่มเติมความรู้และติดตามข่าวสารที่ทันสมัยในระดับ
ที่เท่าๆ กัน คือ ร้อยละ 60.30 จากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
ในส่วนเพื่อความบันเทิงมีร้อยละ 53.20 แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาให้ความสำาคัญกับศูนย์วิทยบริการฯ ว่าเป็นแหล่ง
ทีร่วบรวมและใหบ้รกิารทรพัยากรสารสนเทศเพือ่การเรยีน
การสอนและเพือ่การเพิม่เตมิความรู้มากกวา่ การให้บรกิาร
สารสนเทศเพือ่ความบันเทงิ เพราะศนูยว์ทิยบรกิารเปน็หอ้ง
สมุดในสถาบันอุดมศึกษา จึงไม่น่ามีทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อความบันเทิงไว้ให้บริการ ทั้งที่จริงแล้วศูนย์วิทยบริการ
มีทรัพยากรสารสนเทศไว้ให้บริการครอบคลุมทุกประเภท 
ตามภารกิจหลักของศูนย์วิทยบริการฯ คือ การจัดหาและ
จดัเตรียมทรพัยากรสารสนเทศเพือ่รองรบั การจดัการเรยีน
การสอนของหลกัสูตรตา่งๆ สนบัสนนุการวจิยัของบคุลากร
และอาจารยข์องมหาวทิยาลัย และเพือ่เปน็แหลง่เรยีนรูข้อง
บุคลากรและชุมชนใกล้เคียง
 3. ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านเพื่อ
การเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษา
ต้องการทรัพยากรประเภท ตำารา อันดับแรก รองลงมา
ได้แก่ หนังสืออ่านประกอบ และหนังสือเตรียมสอบ ตาม
ลำาดบั ทัง้นีโ้ดยมหีนงัสอือเิลก็ทรอนกิส ์(e-book) นอ้ยทีส่ดุ 
ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ และ
คณะ (2556) และประภาศร ีศรชียั (2557) ทีพ่บวา่นกัศกึษา
ใช้สารนิเทศประเภทส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเข้าจาก
เว็บไซด์มากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ ตำารา หรือ
หนังสืออ่านประกอบของรายวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ยังถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-book 
จึงทำาให้นักศึกษายังต้องการทรัพยากรที่อยู่ในรูปของตำารา 
หนังสืออ่านประกอบ และหนังสือเตรียมสอบมากกว่า ใน
ส่วนความต้องการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเพิ่มเติมความ
รู้และติดตามข่าวสารที่ทันสมัย ความต้องการโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง นักศึกษาต้องการทรัพยากรประเภท
วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ 
ตำารา และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามลำาดับ ซึ่งโดยมาก
นกัศกึษาจะใชท้รัพยากรประเภทวทิยานพินธอ์เิลก็ทรอนกิส์
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ในกรณีที่จะต้องทำาโครงงาน หรือทำาวิทยานิพนธ์ ที่เห็นได้
จากการศึกษาของจงกล พุทธิชัย (2559) ที่พบว่านักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาใช้วิทยานิพนธ์ ประกอบเพื่อการทำา
วิทยานิพนธ์อยู่ในระดับมาก และโดยท่ัวไป หากต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อเพิ่มเติมความรู้และติดตาม
ข่าวสารที่ทันสมัย จะต้องใช้ทรัพยากรสารสนเทศประเภท
รายงานการวิจัย หรือวารสาร มากกว่า และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากการศึกษาพบว่า นักศึกษาต้องการใช้รายงาน
การวิจัยอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด น่ันอาจเป็นเพราะนักศึกษา
ขาดความเข้าใจในตัวทรัพยากรสารสนเทศ ว่า ทรัพยากร
สารสนเทศแต่ละประเภทนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไร จึงส่ง
ผลให้นักศึกษามีความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้
ไมต่รงกบัสารสนเทศทีต่อ้งการได ้และในสว่นความตอ้งการ
ทรพัยากรสารสนเทศเพือ่ความบนัเทงิพบวา่ ความตอ้งการ
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทรพัยากรทีน่กัศกึษาตอ้งการ
ระดับแรก ได้แก่ เรื่องสั้น รองลงมาได้แก่ หนังสือนวนิยาย 
และหนังสือพิมพ์ตามลำาดับ โดยนักศึกษามีความต้องการ
ทรพัยากรประเภทแผน่ซดีภีาพยนตร/์เพลง นอ้ยทีส่ดุ ทัง้นี้
เพราะปจัจบุนัภาพยนตร ์และเพลงตา่งๆ ลว้นมใีหค้น้หาได้
ตามความตอ้งการในอินเตอรเ์นต็ ประกอบกับนกัศกึษาสว่น
ใหญม่คีอมพวิเตอร์โนต้บุก๊  หรอืสมารท์โฟน ทีส่ามารถเชือ่ม
ต่ออินเตอร์เน็ตและเข้าถึงเน้ือหาดังกล่าว จึงทำาให้ความ
ต้องการมีความลดลง อีกท้ังปัจจุบันผู้ให้บริการบางรายได้
พัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการเนื้อหาประเภทภาพยนตร์
หรอืเพลงฟรี อยา่ง LINETV เปน็ตน้ ซ่ึงเนือ้หาจะมคีวามทนั
สมัยมากกว่าที่ศูนย์วิทยบริการฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้อีกด้วย
 4. การแสวงหาสารสนเทศ ด้านการเรียนการ
สอน และด้านเพิ่มเติมความรู้และติดตามข่าวสารท่ีทัน
สมัย พบว่าจะมีวิธีการท่ีคล้ายคลึงกัน แต่โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยอันดับแรกได้แก่ การสืบค้น
สารสนเทศจากฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งแตก
ต่างกับการศึกษาของ จุฑารัตน์ ช่างทอง (2554) ที่ศึกษา
พฤติกรรมสารสนเทศของเยาวชนไทย และพบว่าเยาวชน
นิยมใช้สารสนเทศที่มีให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ต่างๆ โดย
เฉพาะการสบืคน้จาก Google ดงันัน้หากนกัศกึษาจะสบืคน้
สารสนเทศในศนูยวิ์ทยบรกิาร ก็นา่จะต้องสบืค้นโดยใช้ We-
bOPAC มากกวา่ แสดงใหเ้หน็วา่นกัศกึษานา่จะขาดความรู้

ความเขา้ใจในเครือ่งมอืตา่งๆ ทีศ่นูยว์ทิยบรกิารไดจ้ดัเตรยีม
ไว้ให้ จึงทำาให้ผลการศึกษาในประเด็นนี้เป็นเช่นนี้ และ
สดุทา้ยในสว่นของการแสวงหาสารสนเทศเพือ่ความบนัเทงิ
นั้นผลการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยอันดับ
แรกได้แก่ การแสวงหาสารสนเทศจากการแนะนำาหนังสือ
ใหม่ รองลงมาได้แก่ ถามเพื่อน และการสืบค้นสารสนเทศ
จากฐานข้อมูลวารสาร ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ สุพัด 
ทองฉวี (2554) ที่ทำาการศึกษา พฤติกรรมสารสนเทศของ
นกัศึกษาสาขาวชิาดรุยิางคศาสตรใ์นสถาบนัอดุมศกึษา โดย
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีการ สืบค้นสารสนเทศทาง
ดา้นดนตรจีากอนิเทอรเ์นต็ โดย ค้นหาจากโปรแกรมคน้หา 
(search engine) เช่น google, bing หรือ yahoo รองลง
มาคือ ค้นหาจากชั้นหนังสือโดยตรง และสืบค้นจาก We-
bOPAC ของหอ้งสมดุ แตท่ัง้นีอ้าจเปน็เพราะความแตกตา่ง
ในเนื้อหา หรือความต้องการสารสนเทศที่แตกต่างกัน โดย
นกัศกึษาสาขาวิชาดุรยิางคศาสตรม์คีวามต้องการทรพัยากร
ทีเ่ปน็เสยีง แตน่กัศกึษามหาวทิยาลัยราชภัฏบรุรีมัยม์รีะดบั
ความต้องการนวนยิาย จงึทำาใหว้ธีิในการแสวงหาแตกต่างกนั
 และยงัมข้ีอสงัเกตสำาคญัประการหนึง่คอื ในด้าน
ความต้องการทรัพยากรสารสนเทศพบว่านักศึกษามีความ
ต้องการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับน้อยที่สุด แต่ผล
การศึกษาวิธีการในการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษา
กลับพบว่า นักศึกษาทำาการสืบค้นสารสนเทศจากฐาน
ขอ้มลูหนงัสืออเิลก็ทรอนกิสม์ากทีส่ดุ เป็นไปไดว่้านกัศกึษา
ขาดความรู้ความเข้าใจเครื่องมือในการสืบค้นสารสนเทศ 
และมองว่า WebOPAC เป็นการสืบค้นสารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพราะเมื่อต้องทำาการ
สืบค้นสารสนเทศทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ จากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในศูนย์วิทยบริการ หรือจากการ
สืบค้นผ่านหน้าเว็บด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องมือ
ในการสืบค้นแรกทีน่กัศึกษาจะพบกคื็อ WebOPAC จงึอาจ
ทำาให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจดังกล่าว
 5. การประเมินสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาตามความต้องการสารสนเทศ
ในแต่ละประเภทพบว่า ด้านการเรียนการสอน อันดับแรก
ได้แก่ ความทันสมัย ด้านเพิ่มเติมความรู้และข่าวสารที่ทัน
สมัย อันดับแรกได้แก่ ทันเวลา ส่วนความบันเทิง อันดับ
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แรกได้แก่ ความเหมาะสมกับการเรียกใช้งาน ประเด็นที่น่า
สนใจ คือ การประเมินสารสนเทศด้านการเรียนการสอน 
ที่นักศึกษาเลือก อันดับแรกเป็นความทันสมัย มีลักษณะ
คล้ายกับการศึกษาของ สมาน ลอยฟ้า และคณะ (2555) 
ที่ทำาการศึกษาพฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีผลการศึกษา
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่พิจารณาความน่าเชื่อถือของ
ทรัพยากรสารสนเทศโดยดูจากรายการเอกสารอ้างอิงหรือ
บรรณานุกรม และความทันสมัยของเว็บไซต์ เพราะเป็น
เกณฑก์ารพจิารณาทีง่า่ย ซึง่การประเมนิสารสนเทศทีด่นีัน้ 
จำาเปน็ตอ้งพจิารณาประเดน็ตา่งๆ ประกอบดว้ย ไดแ้ก ่ตรง
กับความต้องการ มีความถูกต้อง หรือเป็นสารสนเทศปฐม
ภูมิหรือไม่ ความน่าเชื่อถือของผู้จัดทำา แล้วจึงพิจารณา
ความทันสมัย ตามด้วยความสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งนี้ในการ
ประเมินสารสนเทศ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนหรือ
ด้านวิชาการที่จำาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ และความรู้
ในการพิจารณาและประเมินสารสนเทศ สอดคล้องกับงาน
ของ สุพิศ บายคายคม (2550) ที่พบว่านักศึกษามีทักษะ
ในการประเมินสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย6. การจัดเก็บ
สารสนเทศ ผลจากการศึกษาเห็นได้ว่า ลักษณะการจัดเก็บ
สารสนเทศของนกัศกึษาอยู่ในรปูแบบของดจิทิลัคอนเทนต์ 
ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บลงโทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ 
หรือโน้ตบุ๊ค ทั้งน้ีเพราะดิจิทัลคอนเทนต์เป็นรูปแบบที่จัด
เก็บได้ง่าย สะดวก สามารถพกพา และสามารถเข้าใช้ได้
ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกับ
ผู้อื่นได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับราคาที่ลด ทำาให้
นักศึกษาสามารถเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้ง่ายขึ้น และใช้
มากขึ้นด้วยเช่นกัน

 ตอนที่	 2	 ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหา
สารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 1. ปญัหาและอปุสรรคดา้นทรพัยากรสารสนเทศ 
จากผลการศึกษาพบว่าปัญหา 3 อันดับแรก ได้แก่ จำานวน
น้อยไม่เพียงพอต่อการบริการ ถัดมาได้แก่ ไม่ตรงกับความ
ต้องการ และ ไม่พบตามชั้นบริการที่แจ้งไว้ใน WebOPAC 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณภา อินพรหม (2551) 
และบุหลัน กุลวิจิตร (2558) ที่พบว่าปัญหาด้านทรัพยากร 
คือ ทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอ สารสนเทศไม่มี
สารสนเทศที่ต้องการ
 2. ปัญหาด้านบุคลากรที่ให้บริการ จากผลการ
ศึกษาพบว่าปัญหา 3 อันดับแรก ได้แก่ บุคลากรให้บริการ
มีจำานวนน้อย รองลงมาได้แก่ บุคลากรบริการด้วยความ
ไม่เสมอภาคแก่ผู้รับบริการ และไม่มีบุคลากรแนะนำาการ
ใช้บริการ
 3. ปัญหาด้านสถานที่และการประชาสัมพันธ์ 
จากผลการศึกษาพบว่าปัญหา 3 อันดับแรก ได้แก่ 
บรรยากาศในการเข้าใช้บริการ รองลงมาได้แก่ ผู้ใช้บริการ
ไม่ทราบว่าศูนย์วิทยบริการมีการบริการอะไรบ้าง และการ
จัดเก็บของทรัพยากรสารสนเทศ
 จากปัญหาและอุปสรรคที่กล่าวมา น่าจะเกิด
จาก สาเหตุแรก ในปัจจุบันศูนย์วิทยบริการ มีงบประมาณ
ที่ค่อนข้างจำากัด อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีสังกัดสำานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณจึงต้อง
ถูกแบ่งส่วนกัน ทำาให้งบที่ได้มาไม่พอเพียงต่อการจัดหา
ทรัพยากรต่างๆ ได้ตามความต้องการ และสาเหตุท่ีสอง 
ศนูยวิ์ทยบรกิารมกีรอบอตัราบคุลากรทีค่อ่นขา้งจำากดั รวม
ถึงบุคลากรจำานวนหนึ่งไม่ได้จบในสาขาวิชาบรรณารักษ์ 
ส่งผลให้การให้บริการไม่ทั่วถึง และให้บริการไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ   
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา และ 2) 
ตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งของปจัจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธิผลการประกนัคณุภาพการศกึษา กลุม่ตวัอยา่งประกอบด้วย
สถานศึกษา 160 โรง การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 สำารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ระยะที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจและการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และ
ระยะที่ 3 การตรวจสอบและยืนยันปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เครื่องมือ
การวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ และการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรา้ง จากผลการวจิยั
สรุปได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษามี 6 ด้าน ได้แก่ 1) บุคลากร  2) งบประมาณ 3) วัสดุ
อุปกรณ์ 4) การบริหารจัดการ 5) การมีส่วนร่วม และ6) เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษามี 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) ผู้รับบริการ 2) กระบวนการภายใน และ3) การเรียนรู้และพัฒนา และเมื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดย
ภาพรวม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพล เท่ากับ .86

คำาสำาคัญ	:	ปัจจัย สถานศึกษาที่มีประสิทธิผล การประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

Abstract
 The research objectives were to 1) study the factors affecting effectiveness quality assurance of 
schools, and 2) to check the accuracy of construct validity of the factors. The samples were 160 schools. 
The research was divided into 3 phases: Phase I, Survey administration quality assurance affecting the 
effectiveness of education, Phase II, Exploratory Factor Analysis and checking the construct validity, 
and Phase III, Validation and confirm the administration of quality assurance affecting the effectiveness 
of education. The research instruments used were unconstructed interview and questionnaire. The 
statistics for data analysis were frequency, mean, percentage and standard deviation. The findings re-
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vealed that six factors affecting the effectiveness 
of educational quality assurance were: 1) person-
nel, 2) budgeting, 3) material, 4) management, 5) 
participation, and 6) information technology. There 
were three factors affecting the effectiveness of 
schools: 1) customer, 2) internal process, and 3) 
learning and development. This indicated that 
the factors of quality assurance directly affected 
the effectiveness of schools with the effective 
coefficient = .86.

Keywords: Factors, School Effectiveness, Quality 
Assurance of School         
          
บทนำา
 การศึกษาเป็นการพัฒนามนุษย์ให้สามารถปรับ
ตวัเขา้กับสภาพสงัคมของกระแสโลก เพือ่ใหเ้กดิความสมดลุ
ระหวา่งการพัฒนาเศรษฐกจิกบัการพฒันาดา้นจติใจ ซึง่การ
ศึกษาเป็นการสร้างปัญญา เพื่อให้มนุษย์มีศักยภาพในการ
ดำารงชีวิตที่ผสมกลมกลืนระหว่างธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซ่ึงส่งผลให้การบริหารการ
ศึกษาต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการแข่งขัน และมุ่งมั่น
ตามความคาดหวังของสังคม เพื่อให้องค์การบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ (ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 98) โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีลดลง และสถานการณ์
ดา้นพลวตัของสงัคม ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ผูเ้รยีนดว้ยมิติทีซ่บั
ซอ้นมากขึน้ทำาใหพั้ฒนาผูเ้รยีนไดย้ากยิง่ขึน้ และเกิดปญัหา
ตา่งๆ หลายประการ (สำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน, 2554 : 15) จากปัญหาดังกล่าว จึงได้กำาหนดการ
จัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับ แต่พบ
ว่า มาตรฐานที่มีปัญหามาก คือ มาตรฐานที่ 5 ได้แก่ ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ดังนั้น สำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานจงึเร่งพฒันาเพือ่แก้ปญัหาดงั
กล่าวในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 สำาหรับปัจจัยการบริหารการศึกษามีหลาย
ประการ ที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
นั้น ซึ่งมีเงื่อนไขความสำาเร็จหลายประการ เช่น เขตพื้นที่

การศึกษาให้การส่งเสริมสนับสนุน ผู้บริหารมีความศรัทธา 
มุ่งมั่น และมีประสิทธิภาพ ชุมชนและสถานศึกษามีความ
พร้อมมีการสร้างขวัญกำาลังใจ เป็นต้น (สมจิตร อุดม, 2547 
: 197 - 201) ดังน้ัน การมุ่งสู่ความสำาเร็จเป็นการสร้าง
รากฐานความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
เพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติทีม่คีณุสมบตัติามหลกัสตูร และความคาด
หวังของสังคม (นงลักษณ์ เรือนทอง, 2550 : 139 - 145) 
แตป่จัจบุนั พบวา่ บคุลากรขาดความรู ้ทกัษะ และมเีจตคติ
ทีไ่มด่ตีอ่การประกันคณุภาพการศกึษา (จารวุจัน ์ สองเมอืง, 
2552 : 179) ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาไมค่รอบคลมุ
มิติการดำาเนินงานของสถานศึกษา ทั้งน้ีสาเหตุจากการ
บรหิารระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา ซ่ึงเซอรจ์โิอวาน
นี (Sergiovanni, 1991 : 76) ได้ชี้ให้เห็นกุญแจสำาคัญที่ไข
ไปสู่การเปน็สถานศกึษาดมีคีณุภาพ คอื คณุภาพการบริหาร
สถานศึกษา ส่วนบาสเกต็ และมคิลอส (Baskett & Miklos, 
1992 : 115) กล่าวว่า บทบาทการบริหารมีผลต่อการสร้าง
คณุภาพสถานศกึษา ซึง่กระบวนการบรหิารสถานศกึษาของ
ครูใหญม่อีทิธิพลตอ่ความสำาเรจ็และความมีประสิทธผิลของ
สถานศึกษา
 จากความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาที่ประสบผลสำาเร็จมีคุณภาพตาม
มาตรฐานเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการเป็นสิ่งสำาคัญ 
แต่ในขณะที่สถานศึกษาหลายแห่งไม่ผ่านการรับรอง รอบ
ที่ 3 จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งทำาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
มาเป็นแนวคิดในการพัฒนากระบวนการบริหารสถาน
ศึกษาให้ประสบผลสำาเร็จ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่อง ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษา เพ่ือนำาปจัจยัทีส่่งผลตอ่ประสทิธผิลการประกนั
คุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ศึกษาให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน 
สังคมและประเทศชาติต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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 2. เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
ปัจจัยและประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

ขอบเขตการวิจัย
 1. การวิจัยนี้มีขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นสถานศึกษา สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ ท่ีผ่านการรับรองจากสำานักงาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา รอบทีส่าม 
จำานวน 160 โรง
 2.  การวิจัยนี้ เน้นข้อมูลปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้กำาหนดขั้นตอนการวิจัย
ไว้ 3 ระยะ ดังนี้
 ระยะที่ 1 สำารวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
การประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา โดยแบง่ออก
เป็น 2 ตอน ดังนี้
  ตอนที่ 1 ศึกษาและสำารวจบริบท ปัจจัย
ภายในและภายนอกของสถานศึกษาท่ีเก่ียวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา เพื่อให้ได้ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ทีเ่ปน็องคป์ระกอบสำาคญัโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 
160 โรง เป็นจำานวน 480 คน
  ตอนที่ 2 ศึกษาและสำารวจปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกลุ่มตัวอย่างจำานวน 
12 คน ซึง่เปน็ผูบ้ริหารสถานศกึษา คร ูและกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นและ
ผา่นการรบัรองจากสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา รอบที่สาม ศึกษาปัจจัยการบริหาร
งานประกันคุณภาพการศึกษาและประสิทธิผลของสถาน
ศึกษาที่เกิดขึ้น จนเป็นที่ยอมรับ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
เพื่อนำาไปอภิปรายเสริมผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาและประสิทธิผล

ของสถานศึกษา ซึง่ใช้วธิกีารสัมภาษณแ์บบปฏิสัมพนัธแ์ละ
ไม่ถามชี้นำา
 ระยะที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ 
และการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 ตอน ดังนี้
  ตอนที ่1 การวเิคราะห์องคป์ระกอบเชงิสำารวจ 
(Exploratory Factor Analysis: EFA) เป็นการสกัดองค์
ประกอบ (Factor Exploratory) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์
ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) 
และวิเคราะห์การหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal ro-
tation) โดยใช้การหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีแวรีแมก
ซ์ (Varimax Rotation) ในการวิจัยครั้งนี้มีข้อตกลงเบื้อง
ต้นโดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบย่อยที่มีนำ้าหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ .30 ขึ้นไป มีค่าไอ
เกน (Eigen Values) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 และมีตัวแปร
ที่บรรยายแต่ละองค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวขึ้นไป ซึ่งในการ
วิจัยครั้งนี้ พบว่า ตัวแปรด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การประกันคุณภาพการศึกษาจำานวน 80 ตัวแปร ลดเหลือ 
77 ตวัแปร ทีมี่คณุสมบตัผิา่นเกณฑ ์ซึง่สามารถอภปิรายคา่
ความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้เท่ากับ 58.32 ส่วน
ประสิทธิผลของสถานศึกษาจำานวน 45 ตัวแปร ลดเหลือ 
44 ตัวแปร ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ซ่ึงสามารถอภิปราย
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้เท่ากับ 53.35
  ตอนที่  2 การตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสร้างการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) หลังจากผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจริง 
จากขอ้มลูเชิงประจกัษ ์จำานวน 160 โรง เพือ่ตรวจสอบความ
ตรงของตวัแปรสาเหตแุละตัวแปรผล โดยใช้คา่สมัประสทิธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สำาหรับวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยนืยนั เพือ่ตรวจสอบตวัแปรสาเหตแุละตวัแปรผลวา่มคีวาม
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่
 ระยะที่ 3 การตรวจสอบและยืนยัน
 การตรวจสอบและยืนยันผลเพื่อรายงานผล
ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการประกันคณุภาพการศกึษา
ของสถานศึกษา ซึ่งประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงอนาคต 
(The Ethnographic Future Research: EFR) โดยการ
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สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 9 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง 
จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผล
งานเป็นที่ยอมรับของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาบรุรีมัย ์ได้แก ่ผูบ้รหิารการศกึษา 1 คน ผูอ้ำานวยการกลุม่
นิเทศและประเมินผลการศึกษา 1 คน และผู้บริหารสถาน
ศึกษา 7 คน   

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัย
ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป ซึ่ง
ดำาเนินงาน ดังนี้
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้
บริหารสถานศึกษา ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ซึ่งประกอบด้วย สถานภาพ เพศ อายุ ประสบการณ์
ในตำาแหน่งปัจจุบันและขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์
ด้วยการแจกแจงความถี่ หาร้อยละและนำาเสนอข้อมูลเป็น
ตารางประกอบความเรียง
 2. ศกึษาปจัจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสทิธผิลการประกนั
คณุภาพการศกึษา และประสทิธผิลการประกนัคณุภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานในแตล่ะข้อซ่ึงนำาเสนอ
ข้อมูลเป็นตารางประกอบความเรียง
 3. วิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบเชิงสำารวจ (Ex-
ploratory Factor Analysis) โดยการสกัดปัจจัย (Factor 
Exploratory) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Princi-
pal Component Analysis) เพือ่ใหไ้ดอ้งคป์ระกอบสำาคญั
ที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการ
ศกึษาของสถานศึกษา และประสทิธผิลการประกนัคณุภาพ
การศกึษา และตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งของปจัจยั
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละมุมมอง
ของสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่านำ้าหนักองค์
ประกอบ ค่าไอแกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่า
ร้อยละของความแปรปรวนสะสม ค่า KMO (Kaiser-Mey-
er-Olkin Measurement of Sampling Adequacy) และ
การทดสอบนัยสำาคัญทางสถิติด้วยค่า Bartlett’s Test of 
Sphericity ค่าระดับชั้นของความเป็นอิสระ นัยสำาคัญทาง

สถติ ิคา่ประมาณความคลาดเคล่ือนของรากกำาลังสองเฉลีย่ 
ค่ามาตรฐานดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำาลังสองของเศษ ค่า
ดัชนีความกลมกลืน ค่าดัชนีความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว ค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพันธแ์บบเพยีรส์นั ค่าสมัประสทิธิ ์Coef-
ficient ของตวัแปรปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธิผลการประกนั
คุณภาพการศกึษา และประสิทธผิลการประกนัคุณภาพการ
ศึกษา โดยนำาเสนอข้อมูลเป็นตาราง ภาพประกอบ และ
ความเรียง
 4. การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
  ระยะท่ี 1 วิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
การประกนัคณุภาพการศกึษา และประสทิธผิลการประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งวิเคราะห์ผลการ
สัมภาษณ์โดยการอ่านจับใจความสำาคัญ จากเอกสารที่
ถอดเทปหลังการสัมภาษณ์ และนำาเสนอในรูปแบบการ
ตรวจสอบรายการ และค่าความถีเ่ปน็ตารางประกอบความ
เรียง เพื่อนำามาอภิปรายผลสนับสนุนสาระสำาคัญของการ
วิเคราะห์ปัจจัยและประสิทธิผลการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ศึกษา
ในส่วนที่เป็นวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ
  ระยะที่ 2 ตรวจสอบและยืนยันผลวิเคราะห์
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง จากผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับ
ปัจจัยและประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยนำาเสนอในรูปแบบความเรียง ซึ่งประยุกต์
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงอนาคต

สรุปผลการวิจัย
 ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ตัวแปร
ด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการ
ศึกษาในภาพรวมอยู่ระดับมาก ( =3.63,  S.D. = .78) เมื่อ
วิเคราะห์หาองค์ประกอบหลักเชิงสำารวจ ได้ 6 ปัจจัย ซึ่ง
สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้
เท่ากับ 58.32 โดยปัจจัยแต่ละด้านมีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่กำาหนด ได้แก่ 
 1. บคุลากร มตีวัแปรทีอ่ธบิายปจัจยัได ้12 ตวัแปร 



ROMMAYASAN 251Vol. 15  No. 3 (September-December) 2017

 2. งบประมาณ มตัีวแปรทีอ่ธบิายปจัจยัได ้10 
ตัวแปร 
 3. วัสดุอุปกรณ์ มีตัวแปรที่อธิบายปัจจัยได้ 19 
ตัวแปร 
 4. การบรหิารจดัการ มตีวัแปรทีอ่ธบิายปจัจัยได้ 
12 ตัวแปร 
 5. การมสีว่นรว่ม มตีวัแปรทีอ่ธบิายปจัจยัได ้13 
ตัวแปร 
 6. เทคโนโลยสีารสนเทศ มีตวัแปรท่ีอธบิายปจัจยั
ได้ 11 ตัวแปร 
 สว่นผลการวเิคราะหป์ระสิทธผิลของสถานศึกษา 
ไดป้ระสทิธผิล 3 ดา้น ซึง่สามารถอธบิายคา่ความแปรปรวน
ของตัวแปรทั้งหมดได้เท่ากับ 53.35 โดยมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ที่กำาหนด ได้แก่ 
 1. ผู้รับบริการ มีตัวแปรที่อธิบายประสิทธิผลได้ 
13 ตัวแปร 
 2. กระบวนการภายใน มีตัวแปรท่ีอธิบาย
ประสิทธิผลได้ 18 ตัวแปร 
 3. การเรียนรู้และพัฒนามีตัวแปรที่อธิบาย
ประสิทธิผลได้ 13 ตัวแปร 
 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของ
ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการประกันคณุภาพการศกึษา
ของสถานศึกษา สรุปไดว้า่ ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาทัง้ 6 ดา้น มคีา่สถิตทิดสอบ χ2 = 
5.18, df = 3, p = 0.16, RMSEA = 0.03, SRMR = 0.01, 
GFI = 1.00, AGFI = 0.97 ซึง่มคีวามตรงเชงิโครงสรา้ง และ
เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผลของสถาน
ศึกษา ได้ค่าสถิติ χ2 = 54.79, df = 46, p = 0.18, RMSEA 
= 0.02, SRMR = 0.02, GFI =  0.98, AGFI = 0.97 ซึ่งทั้ง 
3 ด้าน มีความตรงเชิงโครงสร้าง
 เมือ่วิเคราะห์ภาพรวมความสมัพนัธ์เชิงโครงสรา้ง
ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษา ปัจจัยทั้ง 6 ด้านมีอิทธิพลทางตรง
ต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศกึษาทัง้ 3 ดา้น โดยปัจจยัดา้นการมสีว่นรว่มกับปจัจยัดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์กันสูงสุด (.799) รอง
ลงมา คือ ปัจจัยด้านบุคลากรกับปัจจัยด้านงบประมาณมี
ความสัมพันธ์กัน (.684) ส่วนปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์กับ

ปจัจยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามสมัพนัธก์นันอ้ยทีส่ดุ 
(.230) และเมื่อพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษา ทั้ง 3 
ดา้น กบัปจัจยัทัง้ 6 ด้าน พบวา่ ประสิทธผิลของสถานศึกษา
ดา้นผูรั้บบรกิารมคีวามสัมพนัธก์บัปจัจัยดา้นงบประมาณใน
ระดับสูงสุด (.639) ส่วนประสิทธิผลของสถานศึกษาด้าน
กระบวนการภายในความสมัพนัธก์บัปจัจยัดา้นวสัดอุปุกรณ์
ในระดบัสงูสดุ (.489) และประสทิธผิลของสถานศกึษาดา้น
การเรยีนรูแ้ละพฒันามคีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัดา้นบคุลากร
ในระดับสูงสุด (.627) โดยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของ
ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการประกันคณุภาพการศกึษา
ของสถานศึกษา ได้ค่าสถิติ χ2 = 26.89, df = 16, p = 
0.06, RMSEA = 0.03, SRMR = 0.02, GFI = 0.98, AGFI 
= 0.96 แสดงว่า ปัจจัยทั้ง 6 ด้าน มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ .86

อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวจิยัครัง้นี ้สามารถนำามาอภปิรายผลโดย
แยกประเด็นที่ควรนำามาพิจารณา เพื่อทราบปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษา และความตรงเชิงโครงสร้างได้ปัจจัย 6 ด้าน ดังนี้
 1. ปัจจัยด้านบุคลากร (X1) จากผลการวิจัย 
พบว่า เป็นปัจจัยอันดับ 1 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน อยู่ในช่วง .254 - .919 มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งการดำาเนินงาน 
นั้น สถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายจัดระบบพัฒนาบุคลากร
ให้มีภาวะผู้นำา ซ่ึงสอดคล้องกับตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลองค์การ คือ ภาวะนำา การจูงใจและส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอาคม อึ่งพวง (2551 : 176 
- 178) กล่าวว่า สถานศึกษาควรมีนโยบายพัฒนาบุคลากร
อย่างมีทิศทาง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ปัจจัยด้านบุคลากร ได้ค่าสถิติทดสอบ χ2  = 54.79, df = 
46, p = 0.18, RMSEA = 0.02, SRMR = 0.02, GFI = 
0.98, AGFI = 0.97 ซึ่งภาวะผู้นำาของผู้บริหาร สมรรถนะ
ของครู และบุคลากรทางการศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิภาพของสถานศึกษาขนาดเล็กมากที่สุด และ
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของชยัวฒัน ์ประสงคส์รา้ง (2553 
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: 193) กล่าวว่า ภาวะผู้นำาของผู้บริหารเป็นตัวแปรสาเหตุ
ทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อความสำาเรจ็ดา้นการประกนัคณุภาพ
การศึกษาภายในมากที่สุด
 2. ปัจจัยด้านงบประมาณ (X2) จากผลการวิจัย 
พบว่า เป็นปัจจัยอันดับ 2 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน อยู่ในช่วง .232 - .766 มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งในการดำาเนิน
งานนั้น สถานศึกษามีการวางระบบบัญชี การเงิน การ
บันทึกหลักฐาน และรายละเอียดงบประมาณตามระเบียบ
ท่ีสามารถตรวจสอบได้เป็นปัจจุบัน ซ่ึงส่งผลให้สถาน
ศึกษาบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิผลในการพัฒนา
คุณภาพท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซ่ึงสอดคล้องกับผล
การวิจัยของรอบบินส์  (Robbins, 1994 : 183)  กล่าวว่า 
องค์การต้องการรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่ง
ส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์การมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 
จากผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชงิยนืยนั พบวา่ ปจัจยัที่
สง่ผลตอ่ประสทิธผิลการประกนัคณุภาพการศกึษา มคีวาม
สอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูจากแบบสอบถามดมีาก ได้คา่
สถิติทดสอบ χ2 = 34.23,  df = 26, p = 0.13, RMSEA 
= 0.02, SRMR = 0.02, GFI = 0.99, AGFI = 0.97 ซึ่ง
สอดคล้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
ปัจจัยด้านงบประมาณ ซ่ึงสอดคล้องกับวีณา อ่องแสงคุณ 
(2550 : 207) กล่าวว่า มิติด้านงบประมาณและทรัพยากร 
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การจัดสรรทรัพยากรและ
สิ่งอำานวยความสะดวก
 3. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (X3) จากผลการวิจัย 
พบว่า เป็นปัจจัยอันดับ 3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน อยู่ในช่วง .165 - .989 มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งในการดำาเนินงาน
นั้น สถานศึกษามีห้องปฏิบัติการท่ีตอบสนองต่อหลักสูตร
มีเครื่องมือ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ ไดแ้ก ่สภาพแวดลอ้ม 
ซึง่มอีทิธพิลทางตรงรวมสงูสดุ นอกจากนีส้ถานศกึษามกีาร
ประเมินสื่อ เพื่อพัฒนาปรับปรุง จำาหน่ายหรือทำาลายตาม
ความเหมาะสม ซึ่งวิธีการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการ
เรยีนรู้ เป็นปจัจยัการบรหิารงานประกนัคณุภาพการศกึษามี

ความสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มลูจากแบบสอบถามดีมาก 
ได้ค่าสถิติทดสอบ χ2 = 165.39,  df = 140, p = 0.07, 
RMSEA = 0.02, SRMR = 0.04, GFI = 0.96, AGFI = 0.95 
ซึง่ปจัจยัการบรหิารทีม่อีทิธพิลตอ่คณุภาพการศกึษา ไดแ้ก ่
ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์
 4. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (X4) จากผล
การวิจัย พบว่า เป็นปัจจัยอันดับ 4 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพนัธแ์บบเพยีรสั์น อยูใ่นช่วง .305 - .785 มคีวามสัมพนัธ์
กนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่พบวา่ ผูบ้รหิาร
สถานศึกษาและครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่งเสริมการทำางานเป็นทีมอย่างมีระบบเกิดเป็นวัฒนธรรม
องค์การ ซึ่งสอดคล้องกับดัชนีชี้วัดองค์การแบบสมดุล ได้
รับการยอมรับว่าเป็นเคร่ืองมือในการบริหารผลงาน และ
ปลกูฝงัวฒันธรรมการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเปน็คนเกง่ ด ีมคีวาม
สขุและสรา้งสรรคผ์ลงานสูค่วามเปน็เลศิ โดยสถานศกึษาใช้
หลักธรรมาภิบาลและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารจัดการ จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน พบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลจาก
แบบสอบถามดีมาก ได้ค่าสถิติทดสอบ χ2 = 47.24,  df 
= 39, p = 0.17, RMSEA = 0.02, SRMR = 0.02, GFI = 
0.98, AGFI = 0.97 ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยการบริหารที่มี
อิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษา
 5. ปัจจัยดา้นการมสีว่นรว่ม (X5) จากผลการวจิยั 
พบว่า เป็นปัจจัยอันดับ 5 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สันอยู่ในช่วง .202 - .999 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งในการดำาเนินงานนั้น กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์องค์การ 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของอาคม อึ่งพวง (2551 : 
176 - 178) กล่าวว่า สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานอย่างแท้จริง เพ่ือการบริหาร
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งลักษณะการบริหารที่มี
ประสทิธผิลควรใชห้ลกัการมสีว่นรว่ม จากผลการวเิคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืน
กับข้อมูลจากแบบสอบถามดีมาก ได้ค่าสถิติทดสอบ χ2 = 
64.87,  df = 49, p = 0.06, RMSEA = 0.02, SRMR = 
0.03, GFI = 0.98, AGFI = 0.96 ซึ่งปัจจัยการบริหารงาน
ประกนัคณุภาพการศกึษาดา้นการมสีว่นรว่มมคีวามตรงเชงิ
โครงสร้าง
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 6. ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (X6) จาก
ผลการวิจัย พบว่า เป็นปัจจัยอันดับ 6 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน อยู่ในช่วง .240 - .611 มีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งในการดำาเนินงานนั้น สถาน
ศึกษากำาหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยก
ระดับคุณภาพการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม โดยนำา
เทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศึกษา จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า 
ปัจจัยการบริหารมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลจาก
แบบสอบถามดีมาก ได้ค่าสถิติทดสอบ χ2 = 37.51, df = 
32, p = 0.23, RMSEA = 0.02, SRMR = 0.02, GFI = 
0.99, AGFI = 0.97 
 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
จำานวน 3 ด้าน ดังนี้
 1. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านผู้รับบริการ (Y1) จากผลการวิจัย พบว่า เป็น
ประสิทธิผล อันดับ 1 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน อยู่ในช่วง .483 - .738 มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จากผลการดำาเนิน
งาน นั้น ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจตามสาระ และ
มาตรฐานการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ จากผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผลการประกัน
คณุภาพการศกึษามคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัข้อมลูจาก
แบบสอบถามดีมาก ได้ค่าสถิติทดสอบ χ2 = 63.95,  df = 
50, p = 0.08, RMSEA = 0.02, SRMR = 0.02, GFI = 
0.98, AGFI = 0.96 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวีณา 
อ่องแสงคุณ (2550 : 207) กล่าวว่า รูปแบบการประเมิน
องคก์ารแบบสมดุลทีพ่ฒันาขึน้มมีติดิา้นผูเ้รยีน ไดแ้ก ่ความ
เป็นผู้มีคุณธรรม การสร้างองค์ความรู้ มีผลสัมฤทธิ์ตาม
เกณฑ์ที่กำาหนด ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านกระบวนการภายใน (Y2) จากผลการวิจัย พบว่า เป็น
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อันดับ 2 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน อยู่ในช่วง .108 - .565 มีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จากผล
การดำาเนินงาน นั้น สถานศึกษามีมาตรการในการกำากับ 

ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับแผน
กลยทุธ ์และผลการวจิยัของทอยวาเนน (Toivanen, 2001 
: 157) กล่าวว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ ระบบการควบคุม 
การพัฒนาเชิงธุรกิจ โดยนำาดัชนีช้ีวัดองค์การแบบสมดุล
ไปปฏิบัติ พบว่า บริษัทต่างๆ สามารถนำาดัชนีชี้วัดองค์การ
แบบสมดุลไปปฏิบัติได้ผลสำาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของนงลักษณ์ เรือนทอง (2550 : 139 - 145) กล่าวว่า 
องคป์ระกอบของรปูแบบการบรหิารสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน
ที่มีประสิทธิผลมี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ การเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ การประกัน
คณุภาพการศกึษา การตรวจสอบได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการ
วิจัยของวีณา อ่องแสงคุณ (2550 : 175) กล่าวว่า มิติด้าน
กระบวนการภายใน ประกอบดว้ยวตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์4 
ดา้น ไดแ้ก ่การบรหิารโดยยดึหลักธรรมาภบิาลโดยใชส้ถาน
ศึกษาเปน็ฐาน การบรหิารเชิงกลยทุธ์ ไดค่้าสถติทิดสอบ χ2 
= 99.92,  df = 121, p = 0.92, RMSEA = 0.00, SRMR = 
0.02, GFI = 0.98, AGFI = 0.97 ซึ่งประสิทธิผลของสถาน
ศึกษาด้านกระบวนการภายในมีความตรงเชิงโครงสร้าง
 3. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา (Y3) จากผลการวจิยั พบวา่ เปน็
ประสิทธิผลของสถานศึกษา อันดับ 3 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน อยู่ในช่วง .276 - .729 มีความ
สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากผล
การดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
นัน้ สง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีา่นยิมหลกั 12 ประการ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัคณุสมบตัคินไทย มคีวามรู ้ความสามารถในการอนรุกัษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม จากผลการวิเคราะห์องค์
ประกอบเชิงยืนยันได้ค่าสถิติทดสอบ χ2 = 61.48,  df = 
52, p = 0.17, RMSEA = 0.02, SRMR = 0.03, GFI = 
0.98, AGFI = 0.97 โดยประสิทธผิลงานประกนัคุณภาพการ
ศึกษาด้านการเรียนรู้และพัฒนามีความตรงเชิงโครงสร้าง 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสมจิต พึ่งหรรษพร (2552 
: 238) กล่าวว่า การเรียนรู้และพัฒนาส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การมากที่สุด และจากการตรวจสอบข้อค้นพบในการ
วจิยั เรือ่ง ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการประกันคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา โดยการสัมภาษณผู้์เช่ียวชาญทัง้ 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า 
รายงานผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
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ประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษามคีวามเปน็ไปได้
ในการนำาไปสูก่ารปฏบิตัทิีเ่ปน็รปูธรรมสอดคลอ้งกบับรบิท 
และทฤษฎีการบริหาร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างมี

ประสิทธิภาพต่อสถานศึกษา ซึ่งปัจจัยทั้ง 6 ด้าน มีอิทธิพล
ทางตรงกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาทั้ง 3 ด้าน ดังภาพประกอบที่ 1

มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ภาพประกอบที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะการนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. จากข้อค้นพบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น มา
จากปัจจัยด้านบุคลากรมีอิทธิพลสูงสุด ซ่ึงทุกฝ่ายควร
ให้ความสำาคัญ และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลอย่างมี
ประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานการปฏิบัติงานปกติและต่อเน่ือง 
โดยพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่การประกัน
คุณภาพการศึกษา
 2. จากการตรวจสอบความตรงเชงิโครงสรา้งของ
ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธผิลการประกันคณุภาพการศกึษา
และประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษา พบว่า ประสิทธิผลด้านผู้รับบริการได้รับอิทธิพล
น้อยที่สุด แสดงว่า สถานศึกษา และครูต้องเร่งแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือใหผู้เ้รียนมคีวามรู ้ความสามารถ และทกัษะ
ต่างๆ โดยการพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
 3. จากข้อค้นพบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทั้ง 6 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ

อุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วม และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงความ
จำาเป็นความต้องการของสถานศึกษาอย่างแท้จริงในการ
สร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับองค์การทางการศึกษา

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
 1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยด้าน
บุคลากรมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษามากที่สุด จึงควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูป
แบบการบรหิารบคุลากรในการจดัการประกนัคณุภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
 2. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ครัง้นี ้ผูว้จิยั
ศึกษาเฉพาะสถานศึกษาท่ีผ่านการรับรองจากสำานักงาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา รอบทีส่าม 
เทา่นัน้ จงึควรศกึษาเพิม่เตมิสถานศกึษาทีไ่ดร้บัการรบัรอง 
และหรือสถานศึกษาทั้งหมด เพื่อสร้างรูปแบบการบริหาร
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาให้หลากหลายสอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษามากขึ้น
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การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล

ในจังหวัดนครราชสีมา

Development of Key Performance Indicators of Educational Quality Management 

of the Schools under the Office of Municipality in Nakhon Ratchasima Province
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมา โดยใช้เทคนิคเดลฟาย จากความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 14 คน ในด้านกรอบตัวบ่งชี้คุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา แล้วนำาข้อมูลไปสร้างตัวบ่งช้ีคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญอีกชุดหนึ่ง จำานวน 30 คน ผล
การวิจัยที่ได้ประกอบด้วย 1. ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยตัวป้อน จำานวน 10 รายการ (20 คะแนน) ประกอบด้วย 1) ปริมาณและ
คณุภาพของคร ู2) คณุลกัษณะผูบ้รหิาร 3) คณุภาพของหลกัสตูร และ 4) ความเหมาะสมของทรพัยากรและสภาพแวดลอ้ม 
2.ตวับง่ชีด้า้นปจัจัยกระบวนการ จำานวน 10 รายการ (20 คะแนน) ประกอบดว้ย 1) คณุภาพการบรหิารจดัการ 2) คณุภาพ
การจัดการเรียนรู้ 3) กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 3.ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยผลผลิต จำานวน 10 รายการ (60 คะแนน) 
ประกอบด้วย 1) คุณภาพของผู้เรียน 2)ความพึงพอใจของสถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาที่รับผู้เรียนเข้าศึกษา 
และ 3) ด้านท้องถิ่นและอัตลักษณ์

คำาสำาคัญ	:	ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษา เทศบาล เทคนิคเดลฟาย

Abstract
 This study aimed to develop and evaluate the performance indicators of educational quality 
management of the schools under the Office of Municipality in Nakhon Ratchasima Province. The Del-
phi technique was utilized to determine the framework of the performance indicators of educational 
quality management of the schools by the consensus of 14 experts.  The performance indicators of 
educational quality management of the schools was then developed based on these data. The performance 
indicators were later verified by the other 30 experts. The results of this study were composed of 1) 
the input indicators (20 marks) on the  following 4 issues of concern: (1) The quantity and quality of 
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teachers, (2) executive features, (3) the quality of 
the curricular, and (4) the adequacy of resources 
and the environment. 2) The process indicators 
(20 marks) on the following 3 issues of concern: 
(1) quality management, (2) quality of learning, 
and (3) quality assurance process. 3๗ The product 
indicators(60 marks) on the following 3 issues of 
concern: (1) the quality of learners, (2) satisfaction 
in the vocational education and higher education 
institutions and students who attended, and (3) 
local and true Identity Indicators.

Keywords	 : Key Performance Indicators of 
Educational Quality Management, the Office of 
Municipality, Delphi technique

บทนำา
 การจัดการศึกษาเป็นภาระสำาคัญยิ่งของรัฐ 
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกำาลังหลักในการพัฒนา
ประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ในยุค
ที่ประเทศชาติมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเกษตร การ
อตุสาหกรรม พาณชิยกรรม และการบรกิารตา่งๆ ซึง่มคีวาม
สลับซับซ้อนและต้องอาศัยเทคโนโลยีระดับสูงเพิ่มมากขึ้น 
ยิ่งมีความจำาเป็นที่จะต้องพัฒนาการศึกษาให้ทันสมัยและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประเทศชาต ิ(เกจ็กนก  เอือ้
วงศ์, 2554)
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือเป็นภารกิจท่ี
ทกุหนว่ยงานทางการศกึษายดึเปน็นโยบายทีต่อ้งเรง่ดำาเนนิ
การและพยายามทีจ่ะพฒันา โดยมุง่หมายเพือ่ปรบัปรงุการ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจ
ในการจัดการศึกษาตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกำาหนด 
โดยเฉพาะการกำาหนดแนวการจัดการศึกษาสอดคล้องกัน 
คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
บัญญัติเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
ศึกษาไว้ในหลายมาตรา เช่น มาตรา 80 รัฐต้องดำาเนินการ
ตามมาตรฐานและระบบการศึกษาของชาติ และต้องคำานึง

ถึงการบำารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 
124 ตอน 47 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2550) ตัวบ่งชี้คุณภาพ
การจัดการศึกษา เป็นลักษณะหรือคุณลักษณะที่กำาหนด  
หรือตัวชี้คุณภาพการจัดการศึกษา หรือสะท้อนลักษณะ
การดำาเนินงานของสถานศึกษา ประกอบด้วยปัจจัยป้อน 
ปจัจยักระบวนการ และปจัจยัผลผลิต  ตามแนวคิดของแอช
เวอร์ช  และฮาร์วีย์ (Ashworth & Harvey,1994) โอคส์ 
(Oakes,1986 อ้างถึงใน สุรพงศ์  เอื้อศิริพรฤทธิ์,2547) 
และอทุมุพร จามรมาน (2543)  ทีผู้่วจิยัมุง่ศึกษาการพฒันา
ตัวบ่งช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลซึ่งเกิดจากการใช้แนวทางการวิเคราะห์เชิงระบบ 
(System Analysis) ซึง่จะสง่ผลใหส้ถานศกึษามคีณุภาพอนั
เนือ่งมาจากปจัจยันำาเขา้อนัไดแ้ก ่ทรพัยากรตา่งๆ โดยนำาไป
ผ่านปจัจยักระบวนการบรหิารจัดการเพือ่ใหเ้กดิผลผลติทีมี่
ประสทิธภิาพบรรลตุามเปา้หมาย เกดิคณุภาพตามความพงึ
พอใจของสังคมที่ส่งผลจากศักยภาพของผลผลิตที่ตามมา
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินเปน็องค์กรทีม่บีทบาทสำาคญัยิง่
ในการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550 : 2) มีหน้าที่
จัดบริการสาธารณะ (Public Service) ให้แก่ประชาชน 
โดยเฉพาะบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีมีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
นั้นๆ การศึกษาถือว่าเป็นบริการสาธารณะประเภทหนึ่งที่
กำาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดดำาเนินการ ภาย
ใต้ข้อกำาหนดของกฎหมายต่างๆ ที่กำาหนดให้ภารกิจการ
จัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
ภารกิจการจัดบริการสาธารณะสำาคัญที่รัฐจะต้องจัดให้แก่
ประชาชน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2548)
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 (ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 45 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 
2553) กำาหนดใหก้ารจดัโครงสรา้งและกระบวนการจดัการ
ศึกษาให้ยึดหลักกระจายอำานาจไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการ
ศกึษาระดบัหนึง่หรอืทกุระดบั และประสานสง่เสรมิองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้อง
กบันโยบายและไดม้าตรฐานการศกึษาและพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กำาหนดแผนและขั้น
ตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้กำาหนดอำานาจ บทบาทหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดการศึกษา กำาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ได้แก่ เทศบาล 
เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำาบล องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั และกรงุเทพมหานคร มอีำานาจและหนา้ทีใ่นการจดั
บริการสาธารณะด้านการจัดการศึกษาเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง และให้มีการถ่ายโอนภารกจิ
การศกึษาใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ซึง่เทศบาล เปน็
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบแรกของประเทศท่ีเกิด
ขึน้หลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เนือ่งจาก
รฐับาลมนีโยบายกระจายอำานาจการปกครองสูท่อ้งถิน่และ
ได้ออกพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 
กำาหนดให้เทศบาลเป็นราชการส่วนท้องถิ่น โดยให้มีความ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาสำาหรับประชาชนในท้องถิ่น
ด้วย (เก็จกนก  เอื้อวงศ์, 2554)
 สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ในฐานะที่เป็น
หน่วยปฏิบัติที่สำาคัญและมีโรงเรียนถ่ายโอนภารกิจการ
จัดการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น จึงจำาเป็นจะต้องมีการบริหาร
และการจัดการให้มีคุณภาพ ภายใต้ภาวการณ์ที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อให้ได้ผลงานเป็นไปตามความ
ต้องการให้มากที่สุด จึงต้องส่งเสริมความสำาเร็จของการ
บรหิารจัดการศกึษาให้เกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิลใน
ทางท่ีถกูตอ้งตามเป้าหมาย เป็นประโยชนต่์อองค์กรโดยรวม 
เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์กุๆ ดา้น และถา้หากตวับง่
ชี้คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่มคีวามชดัเจน เหมาะสม ก็ยอ่มนำาไปสูค่ณุภาพ
การศึกษาที่ยั่งยืน
 จากการศึกษาของสำานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแห่งชาติ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหา
การบรหิารจดัการศกึษาหลายประการ เช่น ดา้นการจดัการ
ศกึษา ไมเ่หน็ความสำาคญัของการศกึษา ขาดความต่อเนือ่ง
ทางการเมือง ครูขาดขวัญกำาลังใจ และความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ไม่เพียงพอ ยัง

ต้องพึ่งงบประมาณจากส่วนกลาง ทำาให้ไม่มีความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ มีรายงานเกี่ยวกับปัจจัย อุปสรรคใน
การจัดการศกึษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่วา่ จำานวน
บคุลากรในสำานกัหรอืกองการศกึษาไมเ่พยีงพอต่อภาระงาน
และโครงสรา้งการบรหิาร การนเิทศ การกำากบัติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาดำาเนินได้ไม่เต็มที่ ขาดความคล่องตัว
ในการบริหารงบประมาณระดับสถานศึกษาพื้นฐาน และ
ภูมิหลังของเด็กที่เข้าสู่ระบบโรงเรียนสังกัดเทศบาลมีความ
หลากหลาย (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550 : 
26 – 30)
 จากผลการประเมินการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาลทั้งจากสำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา การประเมินภายในของกรมการปกครองส่วนท้อง
ถิน่ การประเมนิของสำานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ผลการทดสอบ
ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) และผลการวิจัยของสำานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา จะเห็นได้ว่า ผลลัพธ์ทางการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลยังมีผลที่ยังไม่เป็นท่ีพึงพอใจ ซ่ึงบ่งช้ีว่าคุณภาพ
การบริหารการศึกษาภายในของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใน
จงัหวดันครราชสีมา ยงัตอ้งไดร้บัการปรบัปรงุ (สุรพีร พจิติร
ธรรม, 2541)
 จากความเปน็มาและความสำาคญัของปญัหาขา้ง
ตน้ ควรจะมกีารพฒันาตวับง่ช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ประกอบกับยังไม่มีการศึกษา
เพือ่พฒันาตวับง่ชีค้ณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาสงักดั
เทศบาลในจงัหวดันครราชสมีามาก่อน ดงันัน้ จงึควรศกึษา
หาคำาตอบว่าตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมามีอะไรบ้าง เพื่อ
ให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราสีมาแต่ละแห่ง
ได้ เมื่อนำาผลการวิจัยไปใช้ประกอบการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียน ตามตัวบ่งช้ีคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สามารถนำาไปใช้ในการกำาหนดนโยบายและ
แนวทางในการบริหารสถานศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
สถานศึกษา เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์และนโยบายของ
ชาติให้มีประสิทธิภาพและส่งผลโดยรวมต่อการพัฒนาการ
ศึกษาของชาติต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวช้ีวัด
คณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศกึษาสงักดัเทศบาลใน
จังหวัดนครราชสีมา

ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวจิยัครัง้นีเ้พือ่พฒันา
ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาซ่ึงพิจารณาภายใต้การ
จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครอบคลุมเนื้อหา
องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีในรูปแบบการจัดการเชิงระบบ 
ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยหลักได้แก่ปัจจัยตัวป้อน ปัจจัย
กระบวนการ และปัจจัยผลผลิต
 2. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัย
ครัง้นี ้คอื ตวับง่ชีค้ณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา
สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาโดยศึกษาจากตัวแปร
ที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยตัวป้อน 
มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) คุณภาพและปริมาณของ
ครู 2) คุณลักษณะของผู้บริหาร 3) คุณภาพของหลักสูตร 
4) คุณภาพของทรัพยากรและสภาพแวดล้อม ปัจจัย
กระบวนการ มอีงคป์ระกอบยอ่ยไดแ้ก ่1) คณุภาพของการ
บริหารจัดการ 2) คุณภาพของการสอน 3) กระบวนการ
ประกันคุณภาพ และ ปัจจัยผลผลิต มีองค์ประกอบย่อย 1) 
คุณภาพของนักเรียน 2) ความพึงพอใจของสังคม

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การดำาเนนิการวจัิย มีการดำาเนินการ 3 ตอน ดงันี้
 ตอนที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมา เปน็การประมวลและคน้หาวา่ตวับง่ชีค้ณุภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสมีา ควรมอีงคป์ระกอบอะไรบา้ง มกีารดำาเนนิงาน
ดังนี้
  ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง
  ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 ขั้นที่ 2 การสังเคราะห์หาองค์ประกอบด้วยการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ชุดที่ 1
  นำาผลจากขั้นท่ี 1 มาสังเคราะห์เป็นองค์
ประกอบ (Factor) ของคณุภาพการจดัการศกึษาของสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา และแต่ละองค์
ประกอบหลักควรมีองค์ประกอบย่อยอะไรบ้าง จากการ
สัมภาษณผู้์มส่ีวนเกีย่วขอ้ง (Stakeholders) ไดแ้ก ่ผู้บรหิาร
สถานศกึษาสงักดัเทศบาล คร ูผูป้กครอง ชมุชน นกัวชิาการ 
และผู้ประกอบการภาคธุรกิจ ผู้วิจัยนำาผลที่ได้เสนอคณะ
กรรมการทีป่รกึษาวทิยานพินธ ์เพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้ง
และความครอบคลุมตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  ตอนที ่2 การคน้หาตวับง่ชีค้ณุภาพการจดัการ
ศกึษาตามองคป์ระกอบนำาองคป์ระกอบ (Factor) คณุภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมา ได้จากตอนที่ 1 มาประมวลและสังเคราะห์
ความสอดคล้องกัน เพื่อหาว่าแต่ละองค์ประกอบย่อยควร
มีตัวบ่งชี้อะไรบ้าง และสามารถประมวลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาได้ 3 องค์ประกอบ
หลัก จากนั้นนำามาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งแบ่ง
การดำาเนินการเป็น 2 ขั้น ดังนี้
 ขั้นที่ 1 การสังเคราะห์ประเด็นตัวบ่งชี้
 นำาองคป์ระกอบทีไ่ดจ้ากการสังเคราะหใ์นตอนที ่
1 มาประมวล โดยการพจิารณาจากความสอดคลอ้งกนัของ
ตวับง่ช้ีในแตล่ะองค์ประกอบ เพือ่หาตวับง่ช้ีคุณภาพการจดั
ศกึษาของสถานศกึษาสงักดัเทศบาลในจงัหวัดนครราชสีมา
วา่แตล่ะองค์ประกอบยอ่ยควรมตีวับง่ชีอ้ะไรบา้ง จากนัน้นำา
มาสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 ขั้นที่ 2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามกลุ่มผู้
เชี่ยวชาญ ชุดที่ 1 ดำาเนินการจำานวน 3 รอบดังนี้
  รอบท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อรวบรวม
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญชุดที่ 1 ซึ่งได้มาจากข้อเสนอแนะ
ของอาหารที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัดเทศบาลและหัวหน้าสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้
บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ครู ผู้ปกครอง ชุมชน นัก
วิชาการและผู้ประกอบการภาคธุรกิจเพื่อให้ข้อมูลด้านตัว
บ่งชี้คุณภาพการจัดศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
นครนครราชสีมา
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 รอบที่  2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่ าซึ่ งพัฒนามาจากคำ าตอบ
แบบสอบถามในรอบแรกมาเป็นประเด็นรายการคำาถาม
ด้านตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสอบถามความคิดเห็น
จากผู้เชี่ยวชาญชุดเดิม
 รอบที่  3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด
แบบมาตราส่วนประมาณค่าซึ่งวิเคราะห์และสังเคราะห์
หาค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) ด้านตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาแล้ว
สอบถามผู้เชี่ยวชาญ อีกครั้งในรอบที่ 3
 ในจังหวัดวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถาม
รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ในแต่ละประเด็นของข้อมูลพื้นฐาน
เพื่อพิจารณาฉันทามติ (Consensus) ต่อตัวบ่งชี้คุณภาพ
การจัดศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมา จากผู้เชี่ยวชาญชุดที่ 1  จำานวน 14 คน 
 ตอนที่ 3 การทดสอบความเหมาะสมของตัว
บ่งช้ีกับผู้เช่ียวชาญชุดที่ 2 เป็นการนำาผลการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาท่ีได้จาก
การดำาเนินการวิจัย ตอนที่ 2 ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าว ได้นำามา
พัฒนาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบกับ
ผู้เชี่ยวชาญชุดที่ 2  จำานวน 30 คน เป็นการประเมินความ
เทีย่งตรงตามสภาพจรงิ (Concurrent Validity) เพือ่ยนืยนั
ว่าตัวบ่งชี้ที่ได้จากการดำาเนินการวิจัยในตอนที่ 2  ตัวบ่งชี้
คณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศกึษาสงักดัเทศบาลใน
จงัหวดันครราชสมีามคีวามเหมาะสมเพยีงใด โดยพจิารณา
ประเด็นตัวบ่งชี้ที่มีฉันทามติ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
 1. แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ชุดที่1 รอบที่1 ที่
พัฒนามาจากวัตถุประสงค์การวิจัยและกรอบการวิจัย โดย
ใชค้ำาถามอยา่งกวา้งๆ เพือ่ให้ผูเ้ชีย่วชาญแสดงความคดิเหน็
ประกอบการพจิารณาตวับง่ชีค้ณุภาพการจดัการศกึษาของ
การจัดการศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ใน

รอบที่ 1 ต่อจากนั้นจึงนำาผลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาเป็นแบบสอบถามปลายปิด
แบบมาตราส่วนมาตราส่วนประเมินค่าแต่ละประเด็นและ
รายการ
 2. แบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scales) จากการนำาแบบสัมภาษณ์
ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาให้เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อถาม
ความคดิเหน็ด้านความเหมาะสมของกรอบตวับง่ชีค้ณุภาพ
การจัดการศึกษาของการจัดการศึกษา สังกัดเทศบาลใน
จังหวัดนครราชสีมา สำาหรับให้ผู้เชี่ยวชาญตอบในรอบที่ 2 
และรอบที่ 3
 3. แบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ ใช้เป็น
เครื่องมือประเมินความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีคุณภาพการ
จดัการศกึษาของการจดัการศกึษา สังกดัเทศบาลในจงัหวดั
นครราชสีมา สำาหรับใช้ผู้เชี่ยวชาญชุดที่ 2 ประเมิน
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ อ งมือ  ได้แก่  
แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบด้านความถูกต้องด้าน
โครงสร้าง เนื้อหา และภาษาจากผู้เช่ียวชาญด้านศึกษา
ศาสตร ์และดา้นการบรหิาร ครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
สังกดัเทศบาลจงัหวดันครราชสีมา จำานวน 5 คน ภายใตก้าร
ใหค้ำาปรกึษา และการเหน็ชอบจากอาจารยท์ีป่รกึษาทกุขัน้
ตอนของการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพิจารณาฉันทามติ 
(Consensus) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบคำาตอบ
ของผู้เช่ียวชาญแตล่ะคนกบัคำาตอบของกลุ่มโดยการคำานวณ
หาค่ามัธยฐาน (Median) ค่าควอไทล์ (Quartile) และค่า
พิสัยระหว่าง ควอไทล์ (Interquartile Range : Q3 – Q1)
 2. การวเิคราะห์ขอ้มลูโดยพจิารณาเกณฑ์ตดัสิน
และแปลความหมายองค์ประกอบของตัวบ่งชี้คุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมาโดยค่าร้อยละค่าเฉลี่ยร้อยละ
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สรุปผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมา มีผลการวิจัยที่ได้ประกอบด้วย
 1. ผลการศึกษาองค์ประกอบหลักพบว่า ตัวบ่ง
ชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีด้านปัจจัยต่อ
ปอ้น ตวับง่ชีด้า้นปจัจยักระบวนการ และตวับง่ชีด้า้นปจัจยั
ผลผลิต
 2. ผลการศกึษาตวับง่ชีคุ้ณภาพการจดัการศกึษา
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา
  2.1 ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยตัวป้อนประกอบด้วย 
1) ปริมาณและคุณภาพของครู 2) คุณลักษณะผู้บริหาร 3) 
คณุภาพของหลกัสตูร และ 4) ความเหมาะสมของทรพัยากร
และสภาพแวดล้อม
  2.2 ตวับง่ช้ีดา้นปจัจยักระบวนการ ประกอบ
ด้วย 1) คุณภาพการบริหารจัดการ 2) คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ 3) กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
  2.3 ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยผลผลิต ประกอบด้วย 
1) คุณภาพของผู้เรียน รายการ 11 ข้อ รวม 60 คะแนน 
2) ความพึงพอใจของสถาบันอาชีวศึกษาและสถาบัน
อุดมศึกษาที่รับผู้เรียนเข้าศึกษา จำานวน 10 รายการ ข้อ
ละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน และ 3) ด้านท้องถิ่นและ
อัตลักษณ์ 

อภิปรายผล
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการ
ศกึษาของสถานศกึษาสงักดัเทศบาลในจงัหวัดนครราชสมีา 
ผู้วิจัยขออภิปรายผลในรูปของการบรรยาย ดังนี้
 1. จากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมา ในดา้นกรอบตวับง่ช้ีคณุภาพการจดัการศกึษา
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผล
การวิจัยที่ได้ประกอบด้วย
  1.1 ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยตัวป้อน ประกอบ
ด้วย 1) ปริมาณและคุณภาพของครู 2) คุณลักษณะผู้
บริหาร 3) คุณภาพของหลักสูตร  และ 4) ความเหมาะสม
ของทรัพยากรและสภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยสภาพ

แวดล้อมสถานศึกษา บุคลากร ทรัพยากรการศึกษา คณะ
กรรมการสถานศกึษา วสัดอุปุกรณ ์และวธิกีาร และสือ่การ
เรียนการสอน
  1.2 ตวับง่ชีด้า้นปจัจยักระบวนการ ประกอบ
ด้วย 1) คุณภาพการบริหารจัดการ 2) คุณภาพการจัดการ
เรียนรู้   3) กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาได้แก่ 
โครงสร้างองค์การ การบริหารและการจัดการ การปรับ
เปล่ียนกระบวนการทำางานให้เหมาะสมเข้ากับสภาพ
แวดล้อม ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับทุก
ฝ่าย รู้จักการให้การยอมรับและการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
1.3  ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยผลผลิต ประกอบด้วย 1) คุณภาพ
ของผู้เรียน 2) ความพึงพอใจของสถาบันอาชีวศึกษา และ
สถาบนัอุดมศึกษาทีร่บัผู้เรยีนเขา้ศึกษา และ 3)ดา้นทอ้งถิน่ 
และอตัลกัษณ ์ไดแ้ก ่ผูเ้รยีนประสบผลสำาเรจ็ ดงันัน้ แนวคดิ
เชงิระบบและกระบวนการจดัการศกึษามปีจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการบรหิารจดัการโรงเรยีน ซ่ึงสง่ผลใหโ้รงเรียนมคีณุภาพ
ประกอบดว้ย ปจัจยันำาเขา้ ซึง่คอืทรพัยากรตา่งๆ โดยนำาไป
ผ่านปัจจัยกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลผลิตที่
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย และเป็นที่พอใจของ
สังคม ส่งผลมาเป็นผลผลิตทางการศึกษาที่สมบูรณ์
 งานวิจัยในครั้ งนี้สอดคล้องกับแนวคิดเชิง
ระบบและกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาตัว
บ่งชี้คุณภาพการศึกษา ได้ศึกษาจากแนวคิดเชิงระบบ ซึ่ง
ประกอบดว้ยบรบิทภายนอก ปจัจยัปอ้น กระบวนการผลติ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ (อุทุมพร จามรมาน, 2543) และมีความ
สอดคลอ้งกบั ฮอยและมสิเกล (Hoy & Miskel, 2008 : 271) 
และตามแนวคิดของแอชเวอร์ช  และฮาร์วีย์ (Ashworth 
&Harvey, 1994) โอคส์ (Oakes, 1986 อ้างถึงใน สุรพงศ์  
เอื้อศิริพรฤทธิ์, 2547) และอุทุมพร จามรมาน (2543) ที่
ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความ
สำาเรจ็ของสถานศกึษาวา่ การดำาเนนิงานของสถานศกึษาให้
ประสบความสำาเร็จจะต้องใช้ตัวบ่งช้ีความสำาเร็จของสถาน
ศึกษา
 2. ผลการศกึษาตวับง่ชีคุ้ณภาพการจดัการศกึษา
ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ใน
รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านปัจจัย
ตัวป้อน ด้านปัจจัยกระบวนการ และด้านปัจจัยผลผลิต
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จากผลการวเิคราะห์ดงักลา่ว แสดงใหเ้หน็วา่ องคป์ระกอบ
หลักของตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงจะนำาไปประเมิน
ความเหมาะสมตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาต่อไป ตามการ
รับรอง (Face validity) จากผู้เชี่ยวชาญ
 3. จากผลการวิจัยแสดงผลการประเมินความ
เหมาะสมตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาของผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert  judgment) เป็นการประเมินความเที่ยงตรงตาม
สภาพจริง (Concurrent Validity) เพ่ือยืนยันว่าตัวบ่งชี้
ที่ได้จากการดำาเนินการวิจัยในตอนที่ 2 ตัวบ่งช้ีคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมามีความเหมาะสมเพียงใด ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ถือว่าผลการตัดสินตัวบ่งชี้คุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมามีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูงทุกรายการ 
ทำาให้ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่น่าเชื่อถือ
 4. จากผลการวิเคราะห์คุณลักษณะตัวบ่งช้ี
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ในจังหวัดนครราชสีมาท่ีผู้วิจัยสังเคราะห์จากตัวบ่งชี้ท่ีผ่าน
การการประเมินความเหมาะสมตวับง่ชีค้ณุภาพการจัดการ
ศกึษาของสถานศกึษาสงักดัเทศบาลในจงัหวัดนครราชสมีา
ของผูเ้ชีย่วชาญมาแล้ว ประกอบดว้ย 1) ตวับง่ชีท้ัว่ไป 2) ตวั
บ่งชี้ของสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 3) ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์จังหวัดนครราชสีมา
จากผลการวเิคราะหค์ณุลกัษณะตวับง่ช้ีคณุภาพการจดัการ
ศกึษาของสถานศกึษาสงักดัเทศบาลในจงัหวัดนครราชสมีา
ที่ผู้วิจัยสังเคราะห์จากตัวบ่งชี้ท่ีผ่านการการประเมินความ
เหมาะสมตวับง่ช้ีคุณภาพการจัดการศกึษาของสถานศกึษา
สงักดัเทศบาลในจงัหวดันครราชสมีาของผูเ้ชีย่วชาญมาแลว้ 
พบว่า จำานวน  34 รายการ  คิดเป็นร้อยละ 48.57  ตัวบ่ง
ชี้ของสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (สมศ.) (2555) จำานวน 17 รายการ คิดเป็นร้อย
ละ 24.29 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์จังหวัดนครราชสีมา จำานวน 
40 รายการ คิดเป็นร้อยละ 57.14 จำานวน 70 รายการ 

ประกอบด้วย 1. ด้านปัจจัยตัวป้อน 10 รายการ ด้านปัจจัย
กระบวนการ 10 รายการ และปัจจัยผลผลิต 10 รายการ 
รวมกับตัวบ่งชี้ด้านท้องถิ่นและอัตลักษณ์ 40 รายการ คิด
เป็นร้อยละ 100.00 สะท้อนให้เห็นว่า ตัวบ่งช้ีคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมา มคีวามเชือ่มโยงกบัองคป์ระกอบท้ัง 3 ดา้น  ที่
เปน็พืน้ฐานของตัวบง่ช้ีคุณภาพการจดัการศึกษาของสถาน
ศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา
 นอกจากนั้น งานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาตัวบ่งชี้ที่
เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา หรือโคราช ซึ่งเป็น
จงัหวดัทีม่คีวามสำาคญัในฐานะทีเ่ปน็เมอืงในประวตัศิาสตร ์
และเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองรองจาก
เมืองหลวงกรุงเทพมหานคร  มีการปกครองส่วนท้องถิ่น
ในรปูขององคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ มีเทศบาลขนาดใหญ่
ระดับเทศบาลนคร ในนาม “เทศบาลนครนครราชสีมา” 
โดยมสีถานศึกษาในสังกดัเทศบาลในระดบัการศึกษาขัน้พืน้
ฐานในสงักดั และยงัเปน็เมอืงทีเ่ปน็ศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิ
ทีส่ำาคญัของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื เปน็ศนูยก์ารศึกษาใน
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และยงัมภีาษาพดูในทอ้งถิน่เรยีก
วา่ ภาษาโคราช อกีดว้ย (มหาวิทยาลยัวงษช์วลติกลุ, 2557)
คณุคา่ของงานวจิยัครัง้นีจ้งึจะนำาไปสูป่ระโยชนข์องตวับง่ชี้
ไว้ 6 ด้านทางการศึกษา (สำานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545 
: 29 – 34) ที่ประกอบด้วย 1) การกำาหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 2) การกำากับและการประเมิน
ระบบการศึกษา 3) การจัดลำาดับและจำาแนกประเภทของ
ระบบการศึกษา 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษา 5) 
การแสดงความรบัผดิชอบตอ่หนา้ทีแ่ละการประกนัคณุภาพ  
และ 6) การกำาหนดเป้าหมายที่ตรวจสอบได้ ตัวบ่งชี้ยังมี
ประโยชนต์อ่การบรหิารการศกึษา สามารถใชใ้นการกำาหนด
นโยบายและวตัถปุระสงค ์ใชใ้นการกำากบัตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดำาเนินงาน การประกันคุณภาพ แสดง
ความรบัผดิชอบตอ่การกำาหนดหนา้ท่ีและเปา้หมายทีต่รวจ
สอบได้ (Johnstone), 1981 : 6– 13  อ้างถึงใน สุรพงศ์  
เอื้อศิริพรฤทธิ์, 2547) และสามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการ
ดำาเนนิงานสูก่ารกำาหนดแนวนโยบายการจดัการศกึษาระยะ
ยาว 15 ปี (พ.ศ.2560-2575) สืบไป (ธีระ รุญเจริญ, กาญจน ์
เรืองมนตรี และธรินธร นามวรรณ, 2554 : 31 – 32)
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 5. จุดเด่นของงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาตัวบ่งชี้
คณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศกึษาสงักดัเทศบาลใน
จังหวัดนครราชสีมา มีดังนี้
  1) เป็นงานวิจัยทางการศึกษาท่ีนำาข้อมูลมา
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ 
และนักวิชาการ ในท้องถิ่น ซึ่งนำามาจากความต้องการ 
(Needs) และมีความหมายความสำาคัญต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
  2) เป็นการวิจัยริเริ่ม (Originality) ด้าน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครราชสีมา ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงต่อ
การจัดการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา
  3) เสนอรูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน
ทางการศึกษาของสถานศึกษาผ่านอัตลักษณ์ของจังหวัด
นครราชสีมา หรือ โคราช
  4) มีขอ้เสนอแนะใหผู้ร้บัผดิชอบในการพฒันา
ตวับง่ชีค้ณุภาพการศกึษาเปน็รปูธรรมชดัเจน และกระจาย
ความรับผิดชอบไปยังกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและศิลปะ
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ สำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (2555) ที่ว่า “ทำาทุกวัน ทำาทุกคน”
  5) ให้นำ้าหนักของตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
ไปที่ผลผลิตหรือผู้เรียน (Output) ต่อ ปัจจัยด้านนำาเข้า 
(Input) และ ปัจจัยกระบวนการ (Process) เป็นอัตรา 60 : 
20 : 20 จงึสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ
พุทธศักราช 2542 (2542) มาตรา 22 ที่ให้ความสำาคัญใน
การจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะในการใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพการ
ศกึษาของสถานศกึษาสงักดัเทศบาลในจงัหวัดนครราชสมีา 
มีดังนี้
  1) เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์และนโยบาย
ของชาติในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ตอ่ไป  ในการนำาเอาตวับง่ชีคุ้ณภาพการศกึษาของสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาจากผลการวิจัย
นี้ไปใช้นั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาควรกำาหนดเป็นนโยบาย
ทางการบริหารการศึกษา  ภายใต้การจัดการศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยออกแบบครอบคลุมเน้ือหาองค์
ประกอบและตวับง่ชีใ้นรปูแบบการจดัการเชงิระบบใหค้รบ
ถว้นทัง้ ปจัจยัตวัปอ้น ปจัจยักระบวนการ และปจัจยัผลผลติ 
  2) สถานศึกษาควรกำาหนดหน่วยงานหรือ
สาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการ
ศกึษาของตามตวับง่ชีท้ีเ่กีย่วขอ้ง โดยการกระจายความรบั
ผิดชอบให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้จัดกิจกรรมสู่
ภาคปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ที่กำาหนดในการ
วิจัยครั้งนี้
  3) ผู้บริหารสถานศึกษาควรปรับตัวบ่งชี้
คุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาไปใช้ในการพัฒนา
สถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามเจตนารมณข์อง
หลักสูตร ควบคู่ไปกับตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ใช้อยู่แล้ว เพื่อเป็น
แนวทางในการกำากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาให้สอดรับกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสำานักงานรับรองและประกันคุณภาพการ
ศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ต่อไป
  4)  การศึกษาตัวบ่งชี้ท่ีแสดงอัตลักษณ์ท้อง
ถิ่นที่แสดงความเป็นจังหวัดนครราชสีมา หรือ โคราช ควร
คำานงึถงึขอ้มลูทีส่ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาเชน่ เขต
การปกครอง จำานวนประชากร แหลง่ทอ่งเท่ียว  การจดัการ
ศึกษา หรอื ภาษาโคราช เปน็ตน้  ดงันัน้ การประเมนิตวับง่ช้ี
จงึควรใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณใ์นปัจจบุนัขณะประเมนิ
ด้วย
  2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
  1) ควรวิจัยเพื่อการประเมินติดตามผลการ
ใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลในจงัหวดันครราชสมีา  เพือ่ศึกษาอปุสรรค ปญัหา 
และการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
  2) ควรวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในท้องที่อื่น ๆ 
  3) ควรมีการวิจยัเพือ่พฒันาส่ือและเทคโนโลยี
ในการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมาและสังกัดอื่น ๆ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความต้องการและความจำาเป็นในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของผูน้ำานักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 2) เพือ่พฒันาหลกัสูตรฝกึอบรมเพือ่พฒันาความคิดสรา้งสรรคข์องผูน้ำานกัเรยีนช้ัน
มธัยมศกึษาตอนตน้ และ 3) เพือ่ตรวจสอบประสทิธิผลของหลกัสูตรฝึกอบรมเพือ่พัฒนาความคิดสรา้งสรรคข์องผู้นำานกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ การดำาเนนิการวิจยัและพัฒนาหลกัสตูรม ี4 ระยะ คอื 1) การศกึษาข้อมลูพืน้ฐานความตอ้งการและ
ความจำาเป็น 2) การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 3) การตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตร 4) การนำา
หลักสูตรไปทดลองใช้และการปรับปรุงหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้นำานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 จำานวน 8 โรงเรียนๆละ 6 คน รวมจำานวน 48 คน การวิเคราะห์ข้อมูลหา ค่า
เฉลีย่ ( ) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคา่ท ี(t-test) ผลการศกึษาพบวา่ 1) หลกัสตูรมคีวามเหมาะสมในระดบั
มาก และมคีวามสอดคลอ้งในระดับสงู 2) ใชอ้บรมกบัผูน้ำานกัเรยีนหลกัสูตรสามารถพฒันาความคดิสรา้งสรรคเ์ฉลีย่รวมทกุ
ด้านได้ร้อยละ   81.28 โดยสามารถพัฒนาความคิดริเริ่ม ได้ร้อยละ 87.91 ความคิดคล่องแคล่ว ได้ร้อยละ 73.91 ความคิด
ยืดหยุ่น ได้ร้อยละ 75.55 และความคิดละเอียดลออ ได้ร้อยละ 88.47 และ 3) ตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตรผลการ
เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์หลังทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรมสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนทดลองอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีความพึงพอใจใน ระดับมาก

คำาสำาคัญ	:	การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  ผู้นำานักเรียน  ความคิดสร้างสรรค์

Abstract
 This research aimed 1) to study the needs and the necessity in creative thinking for students 
leader of secondary school students. 2) to develop the training curriculum on creative thinking of stu-
dents leader in secondary school students, and 3) to investigate the effect of the training curriculum 
development on creative thinking for leaders of secondary school students. The research consisted of 
four phases : Phase 1 : Study the basic needs and necessity, Phase 2 : Construct the training curriculum, 
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Phase 3 : The evaluating suitability and possibility 
of the training curriculum, Phase 4 : Trial using the 
curriculum and improvement of the curriculum. 
The sample were 48 student leaders of second-
ary school. The results showed that the training 
curriculum framework to develop creative thinking 
for student leaders of secondary school were 
found that the training curriculum was suitable 
as a whole at the highest level, and confirmed 
the effectiveness as a whole at a high level. The 
value of item objective congruence index ranged 
at 0.80 to 1.00 and confirmed effectiveness as a 
whole. The training curriculum was improved and 
modified again before using with the target group 
of 48 secondary school students. The results of 
this study revealed that the training curriculum 
could develop creative thinking with the average 
percentage mean score was 81.28. This indicated 
that the training curriculum could develop creative 
thinking with the percentage mean score of 87.91. 
The Percentage mean score of Ideational fluency 
was 73.91. Percentage mean score of spontaneous 
flexibility was 75.55. And the percentage mean 
score of elaboration was 88.47. The finding of the 
comparison of pretest mean score of creative 
thinking of secondary school students indicated 
that the students who had learned by using the 
training curriculum development for student lead-
ers to develop creative thinking was significantly 
higher than the pretest mean score at the .05 
level. It could be concluded from the students’ 
satisfaction with using the training curriculum de-
velopment. It was revealed that their satisfaction 
with all items was at a high level.

Key	words	: A development of training curriculum, 
Student leader, Creative thinking

บทนำา
 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซ่ึงเป็นยุค
ของคนยุคใหม่ที่ไม่มีขอบเขต ไม่มีพรมแดน ทางความคิด 
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจำาเป็นที่ผู้เรียนต้องได้
รับการพัฒนา จึงควรกำาหนดให้มีหลักสูตรในสถานศึกษา 
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 7 ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สนองทิศทางการ
พัฒนาประเทศมุ่ง “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” 
(สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ, 2549 : 1) ที่จะต้องเริ่มจากการพัฒนาเยาวชนโดย
เฉพาะระดับมัธยมศึกษาถือเป็นความสำาคัญเพื่อเป็นผู้นำา
รุน่ใหม ่และเปน็กำาลงัสำาคญัของประเทศ (เสรมิศกัดิ ์วศิาลา
ภรณ์, 2546 : 33) เพราะคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่มีความ
คิด สร้างสรรค์ คิดเชิงเหตุผล แต่จากการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
ผลการประเมนิของสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทั้ง 3 รอบ ชี้ให้เห็นว่าผู้เรียนใน
ระดับมัธยมศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อยู่ในระดับ
ตำ่า ผู้เรียน ขาดทักษะการคิด ส่งผลให้ไม่กล้าแสดงออก 
ตัดสินใจช้า ขาดความเช่ือม่ัน เป็นปัญหาที่เป็นอุปสรรค
ต่อการเรียนรู้ในอนาคต ความคิดสร้างสรรค์นับเป็นความ
สามารถที่สำาคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ ที่เป็นปัจจัยจำาเป็น
อย่างยิ่งในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของบุคคลและ
ประเทศชาติ (อารี พันธ์มณี, 2545:1) จำาเป็นต้องอาศัย
การบริหารการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม  เพื่อเป้าหมาย
สุดท้าย คือ การพัฒนาเยาวชนของชาติ ทั้งในฐานะที่เป็น
บุคคลสำาคัญในการ “นำา” การจัดการศึกษา จัดระบบการ
ศึกษาทีจ่ะตอ้งเปน็ไปอยา่งเกือ้หนนุสมดลุกนั และเปน็ส่วน
หน่ึงที่สำาคัญของระบบการศึกษา (กรองทิพย์ นาควิเชตร, 
2552 : 97) โดยเฉพาะการบริหารงานกิจการนักเรียน ที่มี
บทบาทในการพัฒนาสมรรถนะของคนยุคใหม่ โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย ที่สำาคัญคือ การมีส่วนร่วมของ
นกัเรียนและผูน้ำานกัเรยีน ดงันัน้ จงึมคีวามจำาเปน็ทีส่ถาบนั
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีเยาวชนเป็นวัยที่กำาลัง
มีความคิด อยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง ท้าทายความ
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สามารถที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคปัจจุบันการศึกษาถือว่าเป็นหัวใจสำาคัญในการผลิตคน
ที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเฉพาะผู้นำานักเรียนควรได้รับ
การพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้มีบทบาทในการ
ร่วมพัฒนานักเรียนในโรงเรียน ให้มีวิธีการคิดแก้ปัญหาได้
รอบด้าน กว้างไกลหลายทิศทาง และคนก็สามารถมีความ
คิดสร้างสรรค์ได้โดยไม่มีขอบเขตจำากัด (Guilford, 1964 
: 261 ; Torrance, 1971 : 211; De Bono,2004:1) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 
และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 7 สง่เสรมิ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน จำานวน 30 คนใน 10 โรงเรียน พบว่าระดับความ
คิดสร้างสรรค์ของผู้นำานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมีใน
ระดบัปานกลาง ( =2.83) ดา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรคข์อง
ผู้นำานักเรียนที่มีความต้องการและจำาเป็นได้แก่ ด้าน ความ
คิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ ความคิดยืดหยุ่น และความ
คดิคลอ่งแคลว่ ตามลำาดบั สว่นการสรา้งหลักสตูรเพือ่พฒันา
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้นำานักเรียนพบว่าควรพัฒนาด้าน
ความคิดริเร่ิม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดละเอียดลออ 
และความคิดยืดหยุ่น ตามลำาดับ
 ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความสำาคัญใน
การเสริมสร้างและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยควรเร่ิม
ที่การพัฒนาผู้นำานักเรียนซึ่งมีบทบาทในการร่วมพัฒนาดัง
กล่าวแล้ว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้นำานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซ่ึงจะ
เปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาสถานศกึษา ชุมชน และทอ้งถิน่ 
การสง่เสริมเยาวชนในวยัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 
ใหเ้ขาไดเ้รยีนรู้วธิคีดิอยา่งสรา้งสรรค ์เปน็การปพูืน้ความคดิ
อย่างมีระบบ เป็นการฝึกให้เขามีความเป็นผู้นำา มีความคิด
สร้างสรรค์ตั้งแต่เด็ก เมื่อเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เขาจะนำาสิ่ง
ใหม่มาพัฒนาสร้างความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป

คำาถามการวิจัย	
 1. ผู้นำานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความ
ตอ้งการและจำาเปน็ตอ้งไดร้บัการพฒันาความคดิสรา้งสรรค์
ในด้านใดบ้าง

 2. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้นำานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ลักษณะอย่างไร
 3. หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้นำานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมี
ประสิทธิผลเพียงใด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความต้องการและความจำาเป็น
ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้นำานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
 2. เพือ่พฒันาหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่พฒันาความ
คิดสร้างสรรค์ของผู้นำานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 3. เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตรฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้นำานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น

วิธีการวิจัย
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ของผู้นำานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี
ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 4 ระยะ ดังนี้
 การวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
เป็นการจัดเตรียมเพื่อกำาหนดข้อมูลพื้นฐานที่ต้องการและ
จำาเป็นในการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฏีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของผูน้ำานกัเรยีน  และการพฒันาหลกัสตูร เพือ่นำาเนือ้หาที่
ไดจ้ากการศกึษามาสรา้งประเด็นในการสมัภาษณ ์ผู้บรหิาร 
ครผููร้บัผดิชอบงานกจิการนกัเรยีน และผูน้ำานกัเรียน พบว่า 
1) ความคิดสร้างสรรคท์ีต่อ้งการและจำาเปน็ ทีน่กัเรยีนระดบั
มธัยมศกึษาตอนตน้ควรมแีละไดร้บัการพฒันาประกอบดว้ย 
ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดละเอียดลออ (Guilford, 1967 : 218-237 อารี 
พันธ์มณี, 2540 : 510-511) 2) องค์ประกอบของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ หลักการและเหตุผล 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เน้ือหาของหลักสูตร กิจกรรม
และระยะเวลาในการเรยีนรูห้ลกัสตูร วสัดอุปุกรณ ์สือ่ และ
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การวัดผลและประเมินผล (อรพรรณ พรสีมา, 2537 : 37 ; 
ช่อเพชร เบ้าเงิน 2545 : 110 ; สุวิมล ตั้งประเสริฐ 2550 : 
120 ; อำานาจ ศรีแสง 2551 : 120)
  ขั้นตอนท่ี 2 สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูผู้รับผิด
ชอบงานกิจการนักเรียนและผู้นำานักเรียน จำานวน 30 คน 
ในโรงเรยีนสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ชัยภูมิเขต 3 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2558 นำาข้อมูล
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตร พบว่า 1) ระดับความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้นำานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( = 2.83) 2) ความต้องการและความ
จำาเป็นมากที่สุด ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คือ 1) 
ความคิดริเริ่ม ได้ 132 คะแนน 2) ความคิดละเอียดลออ ได้ 
41 คะแนน 3) ความคิดยืดหยุ่น ได้ 40  คะแนน 4) ความ
คิดคล่องแคล่ว ได้ 38 คะแนนต้องการและจำาเป็น พัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้นำา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แรก คือ 1) ความคิดริเริ่ม 
ได้ 101 คะแนน 2) ความคิดคล่องแคล่ว ได้ 57 คะแนน 3)  
ความคิดละเอียดลออ ได้ 47 คะแนน 4) ความคิดยืดหยุ่น 
ได้ 45 คะแนน
 การวิจัยระยะที่ 2 การสร้างหลักสูตรและตรวจ
สอบ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
  ขั้นตอนที่ 1 การสร้างโครงร่างหลักสูตร เพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้นำานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และสร้างเครื่องมือที่ต้องใช้ในหลักสูตร ผลการ
ดำาเนินขั้นตอนนี้ ได้โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความคดิสรา้งสรรคข์องผูน้ำานกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการและเหตุผลของการฝึก
อบรม 2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม 3) โครงสร้าง 
เนื้อหาหลักสูตร และระยะเวลา 4) กิจกรรมการเรียนรู้ 5) 
วสัด ุอปุกรณ์และสือ่ในการอบรม 6) การวดัและประเมนิผล
  ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตร 
จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
  ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุงแก้ไขโครงร่าง
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 1) ปรับเวลา
หน่วยที่ 3 ใฝ่สร้างสรรค์ เป็นเวลา 19 ชั่วโมง เพิ่มจากเดิม 
18 ชั่วโมง 2) ปรับเวลา หน่วยที่ 4 Walk Rally เป็นเวลา 
4 ชั่วโมง เพิ่มจากเดิม 3ชั่วโมง 30 นาที สรุปโดยรวมเวลา

ตลอดหลักสูตรฝึกอบรม 30 ชั่วโมง
 การวจิยัระยะที ่3 การตรวจสอบความเหมาะสม
และความสอดคล้องของหลักสูตร มี 2 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบความเหมาะสม
และความสอดคล้องของหลักสูตร จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 
ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้นำานักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีความเหมาะสมทั้งฉบับในระดับมากที่สุด ( = 
4.69, S.D.= 0.48) และมีความสอดคล้องทั้งฉบับในระดับ
สูง โดยมีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 – 1.00  
  ขัน้ตอนที ่2 นำาบางสว่นของหลกัสตูรทีผู่วิ้จยั
สร้างขึ้นไปทดลองใช้ การนำาหลักสูตรบางส่วนไปทดลองใช้
กบัผูน้ำานกัเรยีนโรงเรยีนชมุชนบา้นหนองบวัโคก(ทองวทิยา
นุกูล) จำานวน 6 คน ด้านกระบวนการอบรม ผู้นำานักเรียน
มีความสนใจ กระตือรือร้นร่วมกิจกรรมดีมาก สนใจใน
การร่วมกิจกรรม ด้านความคิดคล่องแคล่วผู้นำานักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ย 10.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ75.00 คะแนน
เต็ม 14 คะแนน ด้านความยืดหยุ่น ผู้นำานักเรียนได้คะแนน
เฉลี่ย 8.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.00 คะแนนเต็ม10 
คะแนน รวมทั้งหน่วยพบว่า ผู้นำานักเรียน ได้คะแนนเฉลี่ย 
19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
79.17
 การวิจัยระยะที่ 4 การนำาหลักสูตรไปทดลองใช้
และการปรับปรุงหลักสูตร มี 2 ขั้นตอน คือ
  ขั้นตอนที่ 1 จัดอบรมตามหลักสูตรพัฒนา
ผู้นำานักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า 1) ภาพรวมหลักสูตร
อบรมสามารถพัฒนาผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์ได้
ร้อยละ 81.28 โดยเรียงลำาดับความสร้างสรรค์ด้านมากไป
หาน้อยได้ดังนี้ 1) ความคิดละเอียดลออ ได้ร้อยละ 88.47 
2) ความคิดยืดหยุ่น ได้ร้อยละ 87.91 3) ความคิดริเริ่ม
ได้ร้อยละ 75.55 และ 4) ความคิดคล่องแคล่ว ได้ร้อยละ 
73.19 ซึ่งทุกหน่วยมีคะแนนหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม 
แสดงว่าหลักสูตรอบรมสามารถพัฒนาผู้เรียนด้านความคิด
สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ ผู้นำานักเรียนที่เข้าอบรมด้วย
หลักสูตรพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์มคีะแนนเฉล่ียกอ่นการ
อบรม เท่ากับ 33.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.03 
ส่วนหลังการอบรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 48.77 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.46 ซ่ึงคะแนนเฉลี่ยหลังทดลอง
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มากกวา่คะแนนเฉลีย่กอ่นทดลองอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน พบวา่ผูเ้ขา้
อบรมมคีะแนนเฉล่ียก่อนอบรม และคะแนนเฉลีย่หลงัอบรม
ใกลเ้คยีงกนั  3) ผูเ้ขา้รับการฝกึอบรมหลกัสูตรพฒันาความ
คดิสรา้งสรรคข์องผูน้ำานกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ มี
ความพึงพอใจใน ระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.64)
  ขั้นตอนที่ 2 การปรับปรุงหลักสูตร
  หลังจากได้นำาหลักสูตรไปทดลองใช้และ
ประเมนิผลหลกัสตูรแลว้ผูว้จิยัไดน้ำามาปรบัปรงุหลกัสตูรให้
มีความถูกต้อง เหมาะสม และปรับปรุงเครื่องมือ สามารถ
นำาไปใช้ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของผู้นำานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการวิจัย
 1. หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก 
และมีความสอดคล้องในระดับสูงในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์
 2. ใช้อบรมกับผู้นำานักเรียนหลักสูตรสามารถ
พฒันาความคดิสร้างสรรคเ์ฉลีย่รวมทกุดา้นไดร้อ้ยละ 81.28 
โดยสามารถพฒันาความคดิรเิริม่ ไดร้้อยละ 87.91 ความคดิ
คล่องแคล่ว ได้ร้อยละ 73.91 ความคิดยืดหยุ่น ได้ร้อยละ 
75.55 และความคิดละเอียดลออ ได้ร้อยละ 88.47
 3. ตรวจสอบประสิทธิผลของหลักสูตรผลการ
เปรยีบเทยีบคา่คะแนนเฉลีย่ความคดิสรา้งสรรคห์ลงัทดลอง
ใช้หลักสูตรฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนทดลองอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ.05และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีความพึงพอใจใน 
ระดับมาก

การอภิปรายผล
 1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการและ
ความจำาเป็น ผลจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร  ผู้นำานักเรียนและครู
ทีร่บัผดิชอบงานกิจการนกัเรยีน พบวา่ ความคดิสรา้งสรรค์
ที่ต้องการและจำาเป็น ที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้นควรมีและได้รับการพัฒนาประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม 
ความคดิคลอ่งแคลว่ ความคดิยดืหยุน่ และความคดิละเอยีด

ลออ (Guilford, 1971 : 125 -143) ซึ่งสอดคล้องกับ ทอ
แรนซ์ (Torrance, 1965 : 121-124 ) ซึ่งทอแรนซ์ได้ฝึก
กจิกรรมดา้นการคดิ ดว้ยการวาดภาพ ในการวจิยัครัง้ผูว้จิยั
ไดใ้ห้ผู้นำานกัเรยีนไดท้ำากจิกรรมจากวาดภาพหลายกจิกรรม 
เช่น หน่วยที่ 3 ศิลป์สร้างสรรค์ ผู้นำานักเรียนได้ทำากิจกรรม
สรา้งสรรค์ดว้ยการวาดภาพ 6 กจิกรรม และยงัมีแทรกอยูใ่น
หน่วยอื่นๆ เช่น หน่วยที่ 2 คิดให้เร็วทำาให้ได้ กิจกรรม วาด
ภาพจากเสน้ เปน็ตน้ และอาร ีพนัธม์ณ ี(2545 : 89) ทีเ่ชือ่วา่
มนุษย์เราทุกคนสามารถพัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์ใน
ระดับสูงขึน้ได ้ ถา้ไดร้บัฝกึอยา่งตอ่เนือ่งและสมำา่เสมอ การ
พฒันาหลกัสตูรหลกัสตูรพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องผูน้ำา
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยสร้างสอดคล้อง
กับแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรของ วิชัย วงศ์ใหญ่ (2535 ) 
อรพรรณ พรสีมา (2537 : 37) ช่อเพชร เบ้าเงิน (2545 : 
110) สุวิมล  ตั้งประเสริฐ (2550 : 120) และ อำานาจ ศรี
แสง (2551 : 120) ซึง่มอีงคป์ระกอบของหลกัสตูร ประกอบ
ด้วย 6 องค์ประกอบ คือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์
ของหลกัสตูร โครงสรา้ง เนือ้หาของหลกัสตูรและระยะเวลา 
วิธีการฝีกอบรม วัสดุอุปกรณ์ สื่อในการฝึกอบรม และการ
วัดผลและประเมินผล หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการตรวจ
สอบความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมและได้
ผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร
ฝึกอบรม จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
วัดประเมินผล จำานวน 5 คน ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า 
หลักสูตรมีความเหมาะสมในแต่ละองค์ประกอบกอบของ
หลักสูตร  ตั้งแต่  4.53 – 4.80 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตั้ง
ไว้ แสดงว่ามีความเหมาะสมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตร มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80- 1.00 แสดงว่า ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้ คือ 0.50 แสดงว่าทุกองค์ประกอบของ
โครงร่างหลักสูตรมีความสอดคล้องกัน จึงกล่าวได้ว่าการ
พฒันาหลกัสตูรหลกัสตูรพฒันาความคดิสรา้งสรรคข์องผูน้ำา
นกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ได้รบัการพัฒนาอยา่งถกู
ต้องตามหลักวิชาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
 2. การตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรจากผู้
เชี่ยวชาญ พบว่า โครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ความคดิสรา้งสรรคข์องผู้นำานกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ 
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มคีวามเหมาะสมท้ังฉบบัในระดบัมากทีส่ดุ ( = 4.65, S.D.= 
0.24)  และ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าโครงร่างหลักสูตรฝึก
อบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้นำานักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น มีความสอดคล้องทั้งฉบับในระดับสูง 
โดยมีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80 – 1.00
 3. ในการหาประสิทธิผลของหลักสูตร หลังจาก
การนำาหลกัสตูรไปทดลองใชก้บัผูน้ำานกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้น จำานวน 48 คน
  3.1 หนว่ยท่ี 1 จดุประกายความคดิสรา้งสรรค์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เตรียมผู้นำานักเรียนมีความพร้อมเข้าสู่
กจิกรรม ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความคดิสรา้งสรรค์ สรา้งความ
ตระหนัก เห็นต้องการและจำาเป็น ของความคิดสร้างสรรค์ 
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์และแนว
คิดใหม่ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม 
ซึ่งพบว่า ผู้นำานักเรียนที่เข้าอบรมมีความสนใจ รู้สึกแปลก
ใหม ่มคีวามตัง้ใจเขา้ร่วมกิจกรรม ตืน่เต้นทีไ่ดพ้บเพ่ือนผูน้ำา
นักเรียนจากต่างโรงเรียนที่มาร่วมอบรม ช่วงแรกๆ อาจจะ
ดูไม่ค่อยกล้าพูดกล้าคุยนัก ต่างคนยังไม่กล้าแสดงออก พอ
ร่วมกิจกรรมไปสักพักทุกคนเริ่มกล้าแสดงออก แสดงความ
คิดเห็นอย่างหลากหลายในการทำากิจกรรม สอดคล้องกับ
แนวคิดของสมคิด บางโม (2545 : 14) และ ชูชัย สมิทธิ
ไกร (2548 : 140) ท่ีกล่าวว่า การฝึกอบรมจะสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้อบรมด้านความรู้ความเข้าใจ 
ทกัษะ และเจตคต ิโดยผูเ้ขา้รบัการอบรมไดน้ำาความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ และเจตคติที่ได้ไปใช้ปฏิบัติจริง กิจกรรมการ
ฝึกอบรมในแต่ละหน่วยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การ
อภิปราย การนำาเสนอ การระดมสมอง การเดินสำารวจ การ
วาดภาพ การเรียนแบบร่วมมือ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมที่หลาก
หลายเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการ
ดำารงชีวิตจริง ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาพร พิศาลบุตร และยง
ยุทธ เกษสาคร (2545: 74-75) และชูชัย สมิทธไกร (2548 
: 7-9) ที่กล่าวว่าเทคนิคการอบรมไม่ว่าจะใช้วิธีการแบบ
ไหนถ้าใช้กิจกรรมที่หลากหลายจะช่วยทำาให้เกิดการเรียน
รู้หรือเปล่ียนแปลงความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติ
ได้มากขึ้น หน่วยที่ 2 คิดให้เร็วทำาให้ได้  กิจกรรมในหน่วย
ที่ 2 สามารถพัฒนาความคิดคล่องแคล่วได้ร้อยละ 82.44 
และสามารถพัฒนาความคิดยืดหยุ่นได้ร้อยละ 86.25 รวม

เฉลี่ยแล้ว กิจกรรมในหน่วยที่ 2 สามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ได้ร้อยละ 84.35 หน่วยที่ 3 ศิลป์สร้างสรรค์ 
กจิกรรมในหนว่ยที ่3 สามารถพฒันาความคริเิริม่ไดร้อ้ยละ 
84.10 และสามรถพัฒนาความคิดละเอียดลออได้ร้อยละ 
84.93 รวมเฉลี่ยแล้ว กิจกรรมในหน่วยที่ 2 สามารถพัฒนา
ความคดิสรา้งสรรคไ์ดร้อ้ยละ 84.47 หนว่ยที ่4 Walk Rally 
กจิกรรมในหนว่ยที ่4 สามารถพฒันาความคิดรเิริม่ไดร้้อยละ 
85.00 สามารถพฒันาความคดิคลอ่งแคลว่ไดร้อ้ยละ 84.86 
สามารถพัฒนาความคิดยืดหยุ่นได้ร้อยละ 82.91 สามารถ
พฒันาความคดิละเอยีดลออไดร้อ้ยละ 84.99 รวมเฉลีย่แลว้ 
กิจกรรมในหน่วยที่ 4 สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ได้ร้อยละ 84.44 หน่วยที่ 5 ใฝ่สร้างสรรค์ กิจกรรมใน
หน่วยที่ 5 สามารถพัฒนาความคิดริเริ่มได้ร้อยละ 82.64 
และสามารถพัฒนาความคิดยืดหยุ่นได้ร้อยละ 81.20 รวม
เฉลี่ยแล้ว กิจกรรมในหน่วยที่ 5 สามารถพัฒนาความคิด
สรา้งสรรค์ไดร้อ้ยละ 81.95 เมือ่รวมทกุหนว่ยแล้ว  กจิกรรม
ในหลกัสตูรฝกึอบรมเพือ่พฒันาความคดิสร้างสรรคข์องผูน้ำา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น สามารถพัฒนาความคิด
ริเริ่มได้ร้อยละ 75.55 สามารถพัฒนาความคิดคล่องแคล่ว
ได้ร้อยละ 73.19 สามารถพัฒนาความคิดยืดหยุ่นได้ร้อย
ละ 87.91  และสามรถพัฒนาความคิดละเอียดลออได้ร้อย
ละ 88.47 รวมเฉล่ียแล้ว กิจกรรมในหลักสูตรฝึกอบรม 
สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 81.28 อาจ
เปน็เพราะวา่ ผูว้จัิยไดศ้กึษาเอกสาร งานวจิยัอยา่งละเอยีด 
ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกข้ันตอนของการสร้างหลักสูตร 
กำาหนดกิจกรรมในหน่วยหลักสูตรได้สอดคล้องเหมาะ
สมและได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรจนมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุดทุกหน่วย ซึ่งสอดคล้อง
กับสัมพันธ์ อินทะวงศ์ (2540 : 47 – 48) ได้ทำาวิจัยการ
พฒันาหลกัสตูรการฝกึอบรมสำาหรบัเสรมิสรา้งสมรรถภาพ
ครคูณติศาสตร ์ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
ผลการใช้หลักสูตรสรุปได้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ
รู้ ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละหัวข้อวิชาหลังการฝึกอบรม
สูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 พรรตนฤน เพชรวิวรรธน์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้พัฒนา
หลักสูตรเพ่ือพฒันาคณุธรรมใหแ้กน่กัเรียนชัน้ประถมศกึษา
ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วม
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กิจกรรม มีคุณธรรม ด้านความอดทน ความมีระเบียบวินัย 
ความสามัคคี ด้านความซ่ือสัตย์ สูงข้ึน มากกว่านักเรียน
ที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม และชัยรัตน์ หลายวัชระกุล (2547 : 
60 – 61) ไดท้ำาวิจยัการพัฒนาหลกัสตูรฝกึอบรมเสรมิสรา้ง
ภาวะผู้นำาทางการเรียนการสอนสำาหรับผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมใช้รูปแบบการ
วิจัย พบว่าหลักสูตรมี ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม
ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความรู้ร้อยละ 70 ความ
เข้าใจมีค่าเฉลี่ย 48.7 และ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์(2538) 
ได้ทำาการสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์
ไทย โดยนำางานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ไทยตั้งแต่ 
ปี พ.ศ.2514 -2536 จำานวน 156 ผลการวิจัย พบว่า แนว
การสอนใหม่ๆ  นวตักรรมตา่งๆ เปดิโอกาสใหน้กัเรยีนไดร้บั
ความคดิหลายทศิทาง  มอีสิระในการคดิจะทำาให้นักเรยีนมี
ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าการเรียนแบบปกติ
 3.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์
ของผู้นำานักเรียนก่อนอบรมและหลังอบรมด้วยหลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้นำานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น พบว่า 1) ผู้นำานักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่มหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ผู้นำานักเรียนมี
ความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดคล่องแคล่วหลังอบรมสูง
กว่า ก่อนอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) 
ผู้นำานักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดยืดหยุ่น
หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 4) ผู้นำานักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ด้านความ
คิดละเอียดลออหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัย
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะวา่ ผูว้จิยั ได้
ศกึษาขัน้ตอนการสร้างหลกัสตูร ศกึษาแนวทางจดักจิกรรม
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างละเอียดครอบคลุม
ครบถ้วน มีกิจกรรมที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านต่าง
ต่างๆ ไว้อย่างหลากหลาย ในแต่ละหน่วยสร้างมาเพื่อให้
วัดความคิดสร้างสรรค์ได้หลายด้าน กิจกรรมเน้นให้ผู้นำา
นักเรียนได้มีส่วนร่วมตลอดเวลาในการฝึกอบรม กิจกรรม
ในแตล่ะหนว่ยกระตุน้ใหไ้ดค้ดิตลอดเวลาทีเ่ขา้รว่ม มคีวาม
สนุกสนานอยากเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้อง วรวุฒิ  จิรสุจริตธรรม 
(2553) ไดพ้ฒันาหลกัสตูรเสรมิเพือ่พฒันาทกัษะภาวะผูน้ำา
เยาวชนในโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิกผลการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของหลักสูตรเสริม พบว่า หลักสูตรเสริมเพื่อ
พฒันาทกัษะผู้นำาเยาวชนในโรงเรยีนอาชวีศึกษาคาทอลิก มี
ผลการประเมินหลังการทดลองใช้ หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ย
สงูกวา่ผลการประเมนิกอ่นการทดลองใชห้ลกัสตูรอยา่งมนียั
สำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 สอดคลอ้งกบั สวุมิล ตัง้ประเสรฐิ 
(2550) ได้ทำาการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎ โดยใช้รูปแบบการวิจัยท่ีมีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว 
วัด 2 ครั้ง (One-Group Pretest-Posttest Design) พบ
ว่า หลังการทดลองผู้เข้าฝึกอบรมมีความสามารถในการคิด
สรา้งสรรคม์ากกว่าก่อนการฝกึอบรม ผลจากการดำาเนนิการ
ทำาให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำาไป
พัฒนาให้นักศึกษาเกิดความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
 3.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ของผู้นำานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยมคีะแนนคา่เฉลีย่ความพงึ
พอใจ เทา่กบั 4.26 ซึง่สอดคลอ้งกบั ชยัรตัน ์หลายวชัระกลุ 
(2547 : 60 – 61) ได้ทำาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
เสรมิสรา้งภาวะผูน้ำาทางการเรยีนการสอนสำาหรบัผูบ้รหิาร
โรงเรยีนมัธยมศกึษา การวิจยั พบว่าหลักสูตรมีประสทิธิผล 
ทำาให้ผู้รับการอบรมทุกคนมีความพึงพอใจในหลักสูตรฝึก
อบรมในระดับมากที่สุดทุกคน และผู้รับการอบรมทุกคนมี
เจตคตติอ่การพฒันาหลักสตูรและการบริหารการเรยีนการ
สอนอยู่ในระดับมากที่สุดทุกคน
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติตามองค์ประกอบการทำางานของครูเทศบาล 2) 
ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำางานของครูเทศบาล และ 3) ศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของครู
เทศบาลและคณุภาพชีวติการทำางาน โดยใชค้รเูทศบาลนครและเทศบาลเมอืงในกลุม่จงัหวดัภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอน
ล่าง 2 จำานวน 286 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างและใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและมีความเชื่อถือ
ได้สูง เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป เพื่อหาค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ผลการวิจัย  พบว่า 1) ครูเทศบาลมีระดับการปฏิบัติตามองค์ประกอบการทำางาน
ของครเูทศบาลดา้นลกัษณะสว่นบคุคล ด้านภาวะผูน้ำา ดา้นลกัษณะการปฏบิตังิานในหนา้ที ่ดา้นลกัษณะงานในหนา้ทีพ่เิศษ 
ดา้นระบบการบรหิารงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษา ในระดบัมากท้ังโดยภาพรวมและรายดา้น 2) ครโูรงเรียน
เทศบาลมีระดับคุณภาพชีวิตการทำางาน ท้ังโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี 3) มีองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการทำางานของครูเทศบาล4 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 2) องค์ประกอบ
ด้านลักษณะงานในหน้าที่พิเศษ 3) องค์ประกอบด้านลักษณะการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ 4) องค์ประกอบด้านระบบการ
บริหารงาน ซึ่งสามารถอธิบายหรือทำานายคุณภาพชีวิตการทำางานได้ร้อยละ 62.50

คำาสำาคัญ	:	องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของครูโรงเรียนเทศบาล

Abstract
 The objectives of the study were 1) to study factors affecting the work–life quality of the 
teachers, 2) to study work life quality of the municipal school teachers, and 3) to study factors affect-
ing the work–life quality of the teachers. The sampling group was composed of 285 teachers, and the 
developed questionnaire with high reliability was utilized. The earned data were analyzed by SPSS for 
windows for finding , S.D, Pearson Product Moment Correlation and Stepwise Multiple Regression Analysis. 
The findings revealed that:  1) The teachers’ following factors, including characteristics, leadership, the 
assigned work, special work assignment, the administration system, the school environment concerned 
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with quality of life, were at a high level in overall 
and each aspect. 2) The teachers’ quality of work 
life was a high level in overall and each aspect. 3) 
There were 4 factors affecting the work life quality 
of the teachers: (1) the school environment, (2) 
special work assignment, (3) the assigned work, and 
(4) the administration system. These factors could 
explained the work life quality of the teachers up 
to 62.50 %.

Keywords	: Factors affecting quality  of  work life 
of municipal  school teachers 

บทนำา
 การเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การพัฒนา
ประเทศไทยจึงไม่เป็นเพียงมุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจ หรือด้านสังคมเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมุ่ง
เน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่9 (พ.ศ.2545-2549) (สภาพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที1่0 (พ.ศ.2550-2554) (สภาพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) มีเป้าหมายมุ่งพัฒนา
สงัคมใหอ้ยูเ่ยน็เปน็สขุ (Green and Happiness Society) 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การ
พฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งยัง่ยนื เนน้
การพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัย ให้มีศักยภาพ มีความพร้อม
ทั้งกายใจ สติปัญญา มีจิตสำานึกมีวัฒนธรรมที่ดีงามรู้คุณ
ค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2555) แผนพัฒนาคนจะประสบความสำาเร็จโดยปกติแล้ว
จำาต้องอาศัยการพัฒนาตนเองเป็นสำาคัญซึ่งโดยทั่วไปจะ
เกีย่วขอ้งกบัลกัษณะสว่นตน งานในหนา้ท่ีความรบัผดิชอบ 
ภาระหน้าที่พิเศษ ระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติตลอดทั้งสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ องค์ประกอบในการ
พัฒนาคนดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งคุณภาพชีวิต (Quality of 
life) และคุณภาพชีวิตการทำางาน (Quality of work life) 

ของบุคคลทุกสาขาวิชาชีพ ในบริบททางการศึกษา บุคคล
ที่มีส่วนสำาคัญในการส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนและชุมชน
ทีส่ำาคญักค็อืครจูำาตอ้งพฒันาคณุภาพชวีติและคณุภาพชวีติ
การทำางานเพื่อเป็นฐานของการพัฒนาการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพของตนด้วย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ครู ต้องอาศัยการสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา ให้เป็น
สถานศึกษาที่แวดล้อมไปด้วยความสุขของทุกคนทุกฝ่าย
ทุกระดับฉะนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางานจะเป็น
หนทางทีก่ระตุน้ใหก้ารปฏบิตังิานของบคุลากรเปน็ไปอยา่ง
มปีระสิทธภิาพ หากบคุลากรขาดคุณภาพชวีติการทำางานที่
ดีทำาให้งานขาดประสิทธิภาพ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
ต่อการปฏิบัติงานได้ จึงนับได้ว่าคุณภาพชีวิตในการทำางาน
เป็นส่ิงจูงใจสำาคัญที่จะทำาให้บุคลากรในองค์กรสามารถ
ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพและกอ่ให้เกดิประสทิธผิล
สูงสุดสำาหรับองค์กรนั้นๆ ได้ (สุภารัตน์ นำ้าใจดี, 2548) คน
สว่นใหญคิ่ดวา่ความสำาเร็จของชวีติคอื การมอีาชพีการงาน
ทีด่แีละไดร้บัค่าตอบแทนทีสู่ง ดงัที ่(ผจญ เฉลิมสาร, 2551) 
ไดก้ลา่ววา่ การทำางาน มคีวามสำาคญัตอ่ชวีติของบคุคลเปน็
อย่างยิ่งมนุษย์จำาเป็นต้องใช้เวลาเกี่ยวข้องกับการทำางาน
เพิ่มขึ้นอีกฉะนั้นถ้ามนุษย์มีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิต
ในการทำางานที่ดีจะส่งผลต่อชีวิตโดยรวมของบุคคลน้ันให้
เป็นสุข
 คุณภาพชีวติการทำางาน (Quality of work life) 
เปน็องคป์ระกอบหนึง่หรอืมติหินึง่ทีส่ำาคญัของคณุภาพชวีติ 
(Quality of life) คุณภาพชีวิตการทำางาน เป็นวิธีคิดเกี่ยว
กับคน งาน และองค์กร แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
การทำางานก่อตัวขึ้นในตอนท้ายของทศวรรษ 1960 และ 
1973 (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ, 2540)
 คุณภาพชีวิตการทำางานมีการเปล่ียนแปลงได้
ตลอดเวลาจากลักษณะขององค์การหรอืความคาดหวงัของ
คนที่ทำางานที่เปล่ียนไปเพราะการที่องค์การมีบุคลากรที่มี
คุณภาพชีวิตการทำางานที่ดีก็เท่ากับเป็นการสร้างคุณภาพ 
และประสิทธิภาพของงานนั่นเองเม่ือบุคลากรมีคุณภาพ
ชีวิตการทำางานที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดความยึดม่ันผูกพันต่อ
องค์การ (ญานิศา ลิ้มรัตน์, 2547) และมีพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (นนทการต์ วุฒิอารีย์, 2547) 
สอดคล้องกับเซอร์จี้และคณะ (Sirgy and Others, 2001) 
กล่าวว่าปัจจัยสำาคัญของคุณภาพชีวิตการทำางาน คือ 
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ความพึงพอใจต่อความต้องการงาน สภาพแวดล้อมการ
ทำางาน พฤตกิรรมการนเิทศ ความผกูพนักบัองคก์าร ดงันัน้
กระทรวงศึกษาจึงได้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยรัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทย
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และการกำาหนดกรอบ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่สำาคัญเก่ียวกับการพัฒนา
ครยูคุใหมแ่ละใหม้สีถาบนัอดุมศกึษาทีเ่นน้ความเปน็เลศิใน
ด้านการผลิตครูมีมาตรการหลัก คือ ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบและเกณฑ์ การประเมินสมรรถนะวิชาชีพครู เร่งรัด
จัดตั้งกองทุนพัฒนาและกองทุนส่งเสริมครูและพัฒนาครู 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ส่วนการใช้ครูนั้น มีมาตรการหลัก
คือ คืนครูให้แก่นักเรียน ปรับปรุงเกณฑ์กำาหนดอัตราครู 
โดยพิจารณาจากภาระงานทีช่ดัเจน พฒันาสถานศกึษาและ
แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 
 แต่ในสภาพปจัจบุนัครเูทศบาลทีป่ฏบิตัหินา้ท่ีใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครและสังกัดเทศบาลเมืองในกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ต้องประสบ
ปัญหาคุณภาพชีวิตการทำางานมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ถ้าไม่
ไดร้บัการเยยีวยาหรือแกไ้ขจะบัน่ทอนจติใจของครเูทศบาล 
สง่ผลถงึระบบการจดัการเรยีนการสอนทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ 
ขณะนี้ครูเทศบาลดังกล่าวกำาลังมีปัญหาในการปฏิบัติงาน
ในลักษณะต่าง ๆ หลายประการทั้งปัญหาระดับประเทศ 
ปัญหาระดับเทศบาลและปัญหาระดับสถานศึกษา ปัญหา
สำาคัญประการหนึ่งในปัญหาที่หลากหลายที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ควรต้องให้ความสำาคัญและแก้ไข คือ
ปัญหาคุณภาพชีวิตการทำางานของครูเทศบาลและเป็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ทำางานของครูเทศบาลด้วย โดยเฉพาะครูโรงเรียนเทศบาล
นครและเทศบาลเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง
เหนือตอนล่าง 2 ซึ่งมีครูเทศบาล จำานวนมากและมีสภาพ
ปัจจัยแวดล้อมที่ ขาดแคลน มากกว่าภาคอื่น ๆ  การบริหาร
จดัการสถานศกึษาทีจ่ะนำาไปสูค่ณุภาพชวีติการทำางานของ
ครูเทศบาลย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง องค์
ประกอบทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพชวีติการทำางานของครเูทศบาล 
ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำามาประกอบการพิจารณา
เพิ่มคุณภาพชีวิตการทำางาน เพ่ือความสุขในการทำางาน
ต่อไป

 จากข้อมลูผลการวจิยัและสภาพปจัจบุนัดงักลา่ว
ตั้งแต่ต้น จะเห็นว่าปัญหาและอุปสรรค การทำางานของครู
เทศบาลเปน็สิง่สำาคญัทีท่ำาใหค้รเูทศบาลเกิดความวติกกงัวล
ในการทำางานทำาใหค้ณุภาพชวีติการทำางานของครูเทศบาล 
อยู่ในระดับตำ่า ไม่น่าพอใจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำาการศึกษา
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของครู
โรงเรียนเทศบาลนครและเทศบาลเมืองใน กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เพื่อเป็นแนวทางที่
จะพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางานของครูเทศบาลให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามองค์ประกอบ
การทำางานของครูเทศบาล
 2. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำางานของ
ครูเทศบาล
 3. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชวีติการทำางานของครเูทศบาลและคณุภาพชวีติการทำางาน

ขอบเขตการวิจัย
 ขอบเขตของเน้ือหา ศึกษาตัวแปรที่เป็นองค์
ประกอบทีส่่งผลตอ่คุณภาพชวีติการทำางานของครเูทศบาล
ซึง่ประกอบดว้ยลักษณะส่วนบคุคล ภาวะผู้นำา ลักษณะการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ลักษณะงานในหน้าที่พิเศษ ระบบการ
บริหารงานและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา ใน 6 องค์
ประกอบ คือ 1) ค่าตอบแทนจากการทำางานที่เป็นธรรม
และเพียงพอ 2) สิ่งแวดล้อมในการทำางาน 3) โอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้ามั่นคงในงาน 4) ความ
สมัพนัธที์ด่กัีบบุคคลอ่ืนในองคก์รและชมุชน 5) ความสมดลุ
ระหว่างชีวิตการทำางานกับชีวิตส่วนตัวและ 6) ความภูมิใจ
ในผลสำาเร็จของงาน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยครู
โรงเรียนเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในปีการ
ศึกษา 2558 จำานวน 926 คน จาก 22 โรงเรียน 
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 2. กลุ่มตวัอยา่ง ไดจ้ากการสุม่ประชากร กำาหนด
ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง โดยเปดิตารางของ เครจซีแ่ละ มอร์
แกน (Krejcie  and Mogan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
ไดจ้ำานวนกลุม่ตวัอยา่ง 287 และทำาการสุม่ตัวอยา่งแบบชัน้
ภูมิตามสัดส่วน โดยใช้ทุกโรงเรียน 
 การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ
 1. สังเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการทำางานของครูเทศบาลจากแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนักวิชาการหลายท่านครอบคลุม
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของครู
โรงเรียนเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำานวน 6 ด้าน คือ 1) ด้าน
ลักษณะส่วนบุคคล 2) ด้านภาวะผู้นำา 3) ด้านลักษณะการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 4) ด้านลักษณะงานในหน้าที่พิเศษ 5) 
ด้านระบบการบริหารงาน และ 6) ด้านสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา แล้วสรุปเพื่อนำาไปใช้ในการทำาเครื่องมือต่อไป
 2. สังเคราะห์คุณภาพชีวิตการทำางานของครู
เทศบาลครอบคลุมความพึงพอใจ จากแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนักวิชาการหลายท่านนำาแนวคิด
มาประมวลเฉพาะคุณภาพชีวิตการทำางาน ท่ีนักวิชาการ
หลายท่านให้ความสนใจ และมีความสอดคล้องกันโดย
ประมวลจากความถี่ของจำานวนนักวิชาการท่ีมากกว่า 12 
ท่าน แล้วสรุปเนื้อหาที่เป็นคุณภาพชีวิตการทำางานของครู
โรงเรียนเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครอบคลุมความพึงพอใจ 
ใน 6 ด้าน คือ 1) ค่าตอบแทนจากการทำางานที่เป็นธรรม
และเพียงพอ 2) สิ่งแวดล้อมในการทำางาน 3) โอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าม่ันคงในงาน 4) ความ
สมัพนัธที์ด่กัีบบุคคลอ่ืนในองคก์รและชมุชน 5) ความสมดลุ
ระหว่างชีวิตการทำางานกับชีวิตส่วนตัว และ 6) ความภูมิใจ
ในผลสำาเรจ็ของงาน แลว้สรปุเพือ่นำาไปใชใ้นการทำาเครือ่งมือ
ต่อไป
 3. ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเนือ้หา (Content 
Validity) โดยนำาโครงร่างแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว
ให้ผู้เชี่ยวชาญจำานวน 5 คน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่อง
มือเพื่อหาค่าความสอดคล้อง (Index of Item - Object 
Congruence : IOC) (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552) และ

ตรวจสอบการใช้ภาษา ระหว่างข้อคำาถามกับวัตถุประสงค์ 
หรือนิยามศัพท์ของแต่ละตัวแปร
 4. ตรวจสอบคุณภาพด้วยการหาค่าความเชื่อ
มัน่โดยนำาแบบสอบถามฉบับรา่งทีผ่า่นการตรวจสอบความ
เทีย่งตรงเชงิเนือ้หาและการพจิารณาจากอาจารยท์ีป่รกึษา
การทำาวิจัยแล้วนำาไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จำานวน 45 คน 
โดยผู้วจิยัเจาะจงเลือกครโูรงเรยีนเทศบาลนครและเทศบาล
เมืองในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ที่
ไม่ใชก่ลุม่ตวัอย่าง เพือ่ตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย
โดยประสานกับคณะศึกษาศาสตร์ออกหนังสือจาก
มหาวทิยาลยัวงษช์วลติกุล เพือ่ขอความรว่มมือจากผู้อำานวย
การสถานศึกษาของโรงเรยีนทีเ่ปน็กลุ่มตวัอยา่ง ในการตอบ
แบบสอบถาม จำานวน 22 โรงเรียน
 2. ส่งแบบสอบถามไปยังผู้อำานวยการสถาน
ศึกษา โดยให้ครูตอบและส่งกลับคืนโดยวิธีการส่งทาง
ไปรษณีย์ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
แบบสอบถามกลับคืน จำานวน 286 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
99.65
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
 1 .  ทำ าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามจากทั้งหมด 286 ชุด 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ำาเรจ็รปู ค่าสถติพิืน้ฐานประกอบดว้ย ความถี ่
ค่ารอ้ยละ เพือ่บรรยายคุณลักษณะของกลุ่มตัวอยา่ง ส่วนค่า
เฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่อศึกษาระดับขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทำางานและระดับของคุณภาพชีวิตการ
ทำางานของครูเทศบาล ว่าอยู่ในระดับใด
 3. การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิงเพื่อวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตการทำางานของครูเทศบาล โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบ Pearson Product Moment Cor-
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relation Coefficient และการสร้างสมการถดถอยเพื่อ
พยากรณต์วัแปรตาม โดยวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบ
ขัน้ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) เพือ่
ศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของ
ครูเทศบาล
 4. สรุปผลเขียนรายงานการวิจัย

ผลการวิจัย
 ผลการวจิยัเรือ่งองคป์ระกอบทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพ
ชีวิตการทำางานของครูโรงเรียนเทศบาลนครและเทศบาล
เมืองในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
พบว่า
 1. ระดบัการปฏิบตัติามองคป์ระกอบการทำางาน
ของครูเทศบาล โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรยีงตามลำาดับดงันี ้1) องค์ประกอบดา้นลกัษณะสว่นบคุคล 
2) องค์ประกอบด้านลักษณะการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 3) 
องคป์ระกอบดา้นภาวะผูน้ำา 4) องคป์ระกอบดา้นระบบการ
บริหารงาน 5) องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของสถาน
ศกึษา และ 6) องคป์ระกอบดา้นลกัษณะงานในหนา้ทีพ่เิศษ
 2. คุณภาพชีวิตการทำางานของครูโรงเรียน
เทศบาลนครและเทศบาลเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับดี เรียงตามลำาดับดังนี้ 1) ความภูมิใจในผลสำาเร็จ
ของงาน 2) ความพึงพอใจในความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคล
อื่นในองค์กรและชุมชน 3) ความพึงพอใจในโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าม่ันคงในงาน 4) ความ
พึงพอใจ ในสิ่งแวดล้อมในการทำางาน 5) ความพึงพอใจใน
ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำางานกับชีวิตส่วนตัว และ 6) 
ความพึงพอใจในการไดร้บัคา่ตอบแทนจากการทำางานทีเ่ปน็
ธรรมและเพียงพอ
 3. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำางานของครูเทศบาล ปรากฏผลดังน้ี องค์ประกอบท่ีส่ง
ผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของครูเทศบาล ท้ัง 6 ด้าน 
มคีวามสมัพนัธต์อ่ความพงึพอใจในคณุภาพชวีติการทำางาน
ของครเูทศบาล อยูใ่นระดบัสงูมาก (r = 0.906) และมีเพยีง 
4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่องค์ประกอบดา้นสภาพแวดลอ้มของ
สถานศึกษา องค์ประกอบด้านลักษณะงานในหน้าท่ีพิเศษ 

องค์ประกอบดา้นลกัษณะการปฏบิตังิานในหนา้ที ่และองค์
ประกอบดา้นระบบการบรหิารงาน ทีส่ง่ผลตอ่คณุภาพชีวติ
การทำางานของครูเทศบาล และสามารถอธบิายคณุภาพชวีติ
การทำางานของครูเทศบาล ร้อยละ 62.50 ส่วนอีก 2 องค์
ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านลักษณะส่วนบุคคล และ
องค์ประกอบด้านภาวะผู้นำา ไม่มีส่วนในการอธิบายหรือส่ง
ผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของครูเทศบาลแต่อย่างใด

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยเรื่ององค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตการทำางานของครูโรงเรียนเทศบาลนครและ
เทศบาลเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่าง 2 อภิปรายผลได้ดังนี้
 1. ระดบัการปฏิบตัติามองคป์ระกอบการทำางาน
ของครูเทศบาล ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ทั้ง 6 ด้าน เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี 1) 
องค์ประกอบด้านลักษณะส่วนบุคคล 2) องค์ประกอบด้าน
ลกัษณะการปฏบิตังิานในหนา้ที ่3) องคป์ระกอบดา้นภาวะ
ผู้นำา 4) องค์ประกอบด้านระบบการบริหารงาน 5) องค์
ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และ 6) องค์
ประกอบด้านลักษณะงานในหน้าที่พิเศษ นั่นหมายถึงว่า 
ครูเทศบาลมีการปฏิบัติได้ดีมีความสามารถในการปฏิบัติ
ตามหน้าที่ได้ดี ซึ่งองค์ประกอบด้านลักษณะส่วนบุคคล 
พบว่า ครูเทศบาลมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบ
ผลสำาเร็จตามเป้าหมาย ทุ่มเทความสามารถในการทำางาน
อย่างเต็มศักยภาพ รู้จักการเปลี่ยนแปลงตนเองตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมให้สามารถดำารงอยู่ได้อย่างมีความสุข
ในทุกสถานการณ์ องค์ประกอบด้านลักษณะการปฏิบัติ
งานในหน้าที่ของครูเทศบาล ในปัจจุบันมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัความรู ้ความสามารถ พฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวาม
เหมาะสมกับภารกิจและสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ใช้ทักษะ
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว มีอำานาจ
ในการตดัสนิใจ มโีอกาสได้ปรบัปรงุวิธีปฏบิตังิาน ทำาใหก้าร
ปฏิบตังิานมคุีณภาพยิง่ขึน้ ผลงานจากการปฏิบตัหินา้ทีเ่ปน็
ที่ยอมรับของผู้บริหารเพื่อนครู และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทุก
ฝ่ายมาก ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 



280 ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2560รมยสาร

(ฉบับที่3) พ.ศ.2553 (สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา,2549) 
หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ส่วนองค์ประกอบด้าน
ภาวะผู้นำาครูเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบต่าง 
ๆ ในการทำางานเป็นอย่างดีปฏิบัติกับเพื่อนร่วมงานทุกคน
เท่าเทียมกันเป็นมิตรกับทุกคน เข้าฝึกอบรม พัฒนาความ
รู้ความสามารถและจัดหาทรัพยากรท่ีจำาเป็นแก่ตนเองได้
อย่างเต็มที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสอดคล้องกับคำากล่าวของ จาคอบ
และจาคิวส์ (Jacobs and E. Jaques, 1990) กล่าวไว้ว่า 
ภาวะผู้นำา หมายถึง กระบวนการที่จะพัฒนาเป้าหมายการ
ทำางานและการได้ทุ่มเทพลังในการทำางาน ในอันที่จะทำาให้
บรรลุเป้าหมาย
 องค์ประกอบด้านระบบการบริหารงาน องค์
ประกอบด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและองค์
ประกอบด้านลักษณะงานในหน้าที่พิเศษ อยู่ในอันดับ
ท้ายๆ นั่นแสดงว่าบริบทของครูโรงเรียนเทศบาลนครและ
เทศบาลเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่าง 2 มีผลต่อองค์ประกอบเหล่านี้ เช่น ด้านระบบการ
บรหิารงาน ครเูทศบาลมกีารเคารพในสทิธิของบคุลากรทุก
คนและยอมรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้าน
การจดัสรรงบประมาณและการแตง่ตัง้บคุลากรในการดำารง
ตำาแหน่งต่างๆ และให้ความสำาคัญกับการกระจายอำานาจแก่
บุคลากรทุกคนมาก ด้านสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ครูเทศบาลทุกฝ่ายมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ร่วม
กันทำางานอย่างมีความสุขโรงเรียนเทศบาลมีการจัดสภาพ
แวดล้อมภายในโรงเรียนท่ีสะดวกสบายต่อการปฏิบัติงาน
สะอาดร่มรื่น ด้านลักษณะงานในหน้าที่พิเศษ ครูเทศบาล
มีหน้าที่พิเศษมาเสริมมากกว่าปกติเป็นอย่างมากมีความ
สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถ พึงพอใจใน
หน้าที่พิเศษ  หน้าที่พิเศษมีความสัมพันธ์กับหน้าที่หลักซึ่ง
การปฏิบัติหน้าที่พิเศษมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการสอน
มากแตก่ารได้รบัมอบหมายหนา้ทีพิ่เศษกไ็ด้รบัการประกอบ
การพิจารณาความดีความชอบเช่นกัน
 2. คุณภาพชีวิตการทำางานของครูโรงเรียน
เทศบาลนครและเทศบาลเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่
ในระดับดีทุกด้าน อาจเป็นเพราะครูโรงเรียนเทศบาลนคร
และเทศบาลเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 2 สามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่
ตนเองและครอบครัวเจ็บป่วย มีความพึงพอใจในการได้รับ
ค่าตอบแทนจากวิทยฐานะปัจจุบัน มีความพึงพอใจในการ
ทำางานเลยเวลามคีวามภมิูใจท่ีไดป้ฏบิตัหินา้ทีค่รใูนโรงเรยีน
ของตน ภูมใิจทีโ่รงเรยีนเปน็ทีย่อมรับของชมุชนองค์กรและ
หน่วยงานอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับคำากล่าวของคีรีและคิวเลย์ 
(Kerce and Kewley, 1993) ได้เสนอว่าคุณภาพชีวิตการ
ทำางานประกอบด้วย 4 องค์ประกอบที่สำาคัญ คือ 1) ความ
พงึพอใจในงานโดยภาพรวม 2) ความพงึพอใจในงานเฉพาะ
ด้าน เช่น ค่าตอบแทนสวัสดิการ สภาพการทำางานเพื่อน
ร่วมงาน ความก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าที่ ความมั่นคงของ
งาน สิง่แวดลอ้มดา้นกายภาพ แหลง่ประโยชนห์รอือปุกรณ ์
โอกาสในการพัฒนาทักษะ การนิเทศงาน โอกาสในการ
ก้าวหน้าและการพัฒนาตนเอง 3) ลักษณะงาน ประกอบ
ด้วย ความมีเอกลักษณ์ของงาน ความหลากหลายของงาน 
ความสำาคัญของงาน ความเป็นอิสระในงานและการได้รับ
ขอ้มลูปอ้นกลบั 4) การมสีว่นรว่มในงาน ประกอบดว้ยความ
รู้สึกที่มีต่อขอบเขตในหน้าที่การงานที่ส่งผลให้ตนเองรู้สึก
ว่ามีคุณค่าเม่ือได้ปฏิบัติงาน ระดับการแสดงความผูกพัน
ทางจิตใจกับงานหรือความสำาคัญที่งานมีต่อภาพลักษณ์
ของบุคคล หรือการมีปฏิสัมพันธ์กับงานตามบทบาท และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชษฐา ไชยเดช (2550) ซึ่งได้
ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำางานของครูที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
งานตามมาตรฐานวชิาชพีคร ูในสถานศกึษาคาทอลิก สังกดั
อคัรสังฆมณฑลกรงุเทพฯ พบวา่คุณภาพชีวติการทำางานของ
คร ูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก การปฏิบตังิานตามาตรฐาน
วิชาชีพครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
 3. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำางานมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต
การทำางานของครูเทศบาลเป็นไปในทางบวก โดยที่มี 4 
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของครู
เทศบาล องค์ประกอบหลักคือ องค์ประกอบด้านสภาพ
แวดล้อมของสถานศึกษา รองลงมาตามลำาดับ คือ องค์
ประกอบด้านลักษณะการปฏิบัติงานในหน้าที่พิเศษ องค์
ประกอบด้านลักษณะการปฏิบัติงานในหน้าที่ และองค์
ประกอบด้านระบบการบริหารงาน โดยทั้ง 4 องค์ประกอบ
สามารถอธิบายคุณภาพชีวิตการทำางานของครูเทศบาล ถึง



ROMMAYASAN 281Vol. 15  No. 3 (September-December) 2017

ร้อยละ 62.50 และองค์ประกอบด้านระบบการบริหารงาน 
ส่งผลสูงสุดร้อยละ 62.50 ซึ่งผลการวิจัยใกล้เคียงกับการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ที่ครูเทศบาลแสดงความคิดเห็นว่า 3 องค์
ประกอบหลักที่คาดว่าส่งผลต่อคุณภาพการทำางานของครู
เทศบาล องค์ประกอบแรก คือ องค์ประกอบด้านลักษณะ
การปฏิบัติงานในหน้าที่พิเศษ รองลงมาตามลำาดับคือ องค์
ประกอบด้านระบบการบริหารงาน และองค์ประกอบด้าน
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา นั่นแสดงให้เห็นว่า ผลจาก
การวจิยัเชงิปริมาณ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัเชิงคณุภาพ ก็
เป็นผลการวิจัยที่เชื่อถือได้
 จากองค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำางานทั้ง 4 องค์ประกอบนั้น ในองค์ประกอบด้านสภาพ
แวดล้อมของสถานศึกษา ซึ่งตรงกับหลักการและแนวคิด
ของเซอร์กิโอเวนนิและแคร์เวอร์ (Sergiovanni and 
Carver, 1980) ที่สรุปไว้ว่า สภาพแวดล้อมในการทำางาน
เป็นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลไปถึงความรู้สึกของบุคลากร
ในองค์กรถ้าสภาพแวดล้อมในการทำางานท่ีดีจะทำาให้เกิด
ความรูส้กึพอใจภมูใิจและอบอุน่ ซึง่องคป์ระกอบดา้นนี ้พบ
ว่าโรงเรียนได้ดำาเนินการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ที่สะดวกสบายต่อการปฏิบัติงาน สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
เอื้อต่อการจัดกิจกรรม มีครุภัณฑ์พื้นฐานเพื่ออำานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ี จัดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีความสงบ ปราศจากเสียง
รบกวนได้เป็นอย่างดีที่สุด
 องค์ประกอบด้านลักษณะการปฏิบัติงานใน
หน้าที่พิเศษ สอดคล้องกับคณะกรรมการคุรุสภา ได้ออก
ขอ้บงัคบัคุรสุภา วา่ดว้ยมาตรฐานวชิาชีพและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ซึ่งได้กำาหนดมาตรฐานการปฏิบัติ
งานของผู้ประกอบวิชาชีพครูไว้ ซ่ึงสามารถนำามากำาหนด
เป็นบทบาทหน้าที่ของครู ได้ดังน้ี (สำานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา, 2549) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการ
พัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ซึ่งองค์ประกอบด้านนี้พบว่า ครู
เทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษสอดคล้องกับความถนัดและ
ความสามารถ มีความพึงพอใจในหน้าท่ีพิเศษท่ีสอดคล้อง
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ หน้าที่พิเศษมีความ
จำาเป็น สัมพันธ์กับหน้าที่หลัก ได้รับการสนับสนุนจากผู้
บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและ

องค์กรเป็นอย่างดี และการได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษ
ทำาใหไ้ดร้บัโอกาสในการพจิารณาความดคีวามชอบมากขึน้
องค์ประกอบด้านลักษณะการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครู
เทศบาลได้มีการปฏิบัติมาก ซึ่งสอดคล้องกับ บทบาทของ
ครตูามทีก่ำาหนดในพระราชบญัญตักิารศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่3) 
พ.ศ.2553 (สำานักงานเลขาธิการ คุรุสภา, 2549) หมวด 4 
แนวการจัดการศึกษา ที่ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติงานของ
ครซูึง่มหีนา้ทีจั่ดกระบวนการเรยีนรู ้ตอ้งยดึถอืเปน็แนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ คือจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักว่าผู้เรียน
มีความสำาคัญที่สุดและสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ครูตาม
มาตรฐานวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คุรุสภาซึ่งได้ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำาหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครูไว้ ซ่ึง
สามารถนำามากำาหนดเปน็บทบาท หนา้ทีข่องคร ู(สำานกังาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2549)
 องค์ประกอบด้านระบบการบริหารงานครู
เทศบาลได้มีการปฏิบัติมาก ซึ่งสอดคล้องกับอัลแดจและส
ทีมส์ (Aldag and Stearns, 1987) ได้กล่าวว่า คุณภาพ
ชีวิตการทำางาน หมายถึง การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วน
รว่มในการ ตัดสนิใจหรอืสง่เสรมิใหม้กีารใชแ้ละพฒันาความ
สามารถของมนุษย์อย่างเต็มที่ ซึ่งตรงกับเซอทส์ (Certs, 
1989) ได้ให้คำาจำากัดความไว้ว่า คุณภาพชีวิตการทำางาน 
หมายถงึ โอกาสทีผู่ป้ฏบิตังิานไดต้ดัสนิใจในงานทีต่นทำา ยิง่
ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสในการตัดสินใจมากเท่าไร ยิ่งจะทำาให้
คุณภาพชวีติการทำางานมมีากขึน้เทา่นัน้ เปน็ความรูสึ้กของ
บคุลากรซึง่ไดร้บัมาจากประสบการณใ์นการทำางานของเขา 
ถ้าได้รับประสบการณ์ในเชิงบวก จะทำาให้มีความพึงพอใจ
มีความสุขในการทำางาน และมีสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ ดัง
นั้นคุณภาพชีวิต การทำางานนี้จึงเป็นการตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับ
รอบบินส์ (Robbins, 1996) ได้กล่าวว่าคุณภาพชีวิตการ
ทำางาน หมายถงึ กระบวนการทีอ่งคก์ร ไดท้ำาการตอบสนอง
ต่อความต้องการของพนักงานจำาเป็นในการกำาหนดเป้า
หมาย ร่วมกันในการทำาให้องค์กรมีความเป็นมนุษย์ ความ
เจริญเติบโตและการมีส่วนร่วมนั่นเอง
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ทั้ง 4 องค์ประกอบที่กล่าวมานั้น สามารถอธิบายผลของ
คุณภาพชีวิตการทำางานของครูเทศบาล ได้ร้อยละ 62.50 
ส่วนอีก 2 องค์ประกอบนั้นไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ทำางานของครูเทศบาล คือ
 องค์ประกอบด้านลักษณะส่วนบุคคล ที่ยัง
ไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของครูเทศบาล ซึ่ง
สอดคล้องกับ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg,1993) ได้สรุปถึง
ความต้องการของคนในองค์การหรือการจูงใจจากการ
ทำางานว่าความพอใจในงานที่ทำาและความไม่พอใจในงาน
ที่ทำาไม่ได้มาจากปัจจัยกลุ่มเดียวกัน แต่มีสาเหตุมาจาก
ปัจจัย 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) กับ
ปัจจัยคำ้าจุน (Hygiene Factors) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครู
เทศบาลได้มีการปฏิบัติ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้
ประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมาย สำารวจตัวเองและแก้ไขข้อ
บกพร่องของตนเองอยูเ่สมอ เปลีย่นแปลงตนเองตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมให้สามารถดำารงอยู่ได้อย่างมีความสุข
ในทุกสถานการณ์ ได้รับความรักความเข้าใจจากสมาชิก
ในครอบครัวเป็นการให้กำาลังใจในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว 
องค์ประกอบด้านภาวะผู้นำา ที่ยังไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
การทำางานของครูเทศบาล ซึ่งสอดคล้องกับ แคเรียร์ (Car-
ier, 2007) กล่าวว่าผู้นำาหมายถึงบุคคลซึ่งมีลักษณะและ
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะชักจูงใจและนำาคนอื่นให้ทำางานได้
บรรลุตามจุดประสงค์ของกลุ่ม (Reid et al., 2002) กล่าว
วา่ ภาวะผูน้ำาจะชว่ยสนบัสนนุการปฏิบตังิานใหเ้ปน็ไปดว้ย
ความเรียบร้อยช่วยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างส่วนต่างๆ 
เพือ่ใหบ้รรลคุวามตอ้งการตา่งๆ ทัง้ดา้นความพงึพอใจและ
เป้าหมายส่วนบุคคล และ (Steers, 1991) กล่าวว่า ภาวะ
ผูน้ำาเปน็เรือ่งของศลิปะของการใชอ้ทิธพิลหรอืกระบวนการ
ใช้อิทธิพลของผู้นำาต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครู
เทศบาลได้มีการปฏิบัติพร้อมท้ังมีความรู้ความเข้าใจ กฎ 
ระเบียบตา่งๆ ในการทำางานเปน็อยา่งด ีมคีวามสามารถทีจ่ะ
โนม้นา้วบคุคลตา่งๆ ทีเ่กีย่วข้องและสามารถจงูใจเพือ่ใหเ้กดิ
ผลสมัฤทธิส์งูสดุตามเปา้หมาย มกีารฝกึอบรม พฒันาความ
รู้ ความสามารถและจัดหาทรัพยากรท่ีจำาเป็นแก่ตนเองได้
อยา่งเตม็ที ่กำาหนดเปา้หมายและวธิกีารปฏบิตังิานใหต้นเอง
และเพื่อนร่วมงานเพื่อให้งานดำาเนินไปในทิศทางเดียวกัน 
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ตนเองและเพื่อนร่วมงานให้มีสว่น
ร่วมในการตัดสินใจ ในการทำางานร่วมกัน ปฏิบัติกับเพื่อน

ร่วมงานทุกคนเท่าเทียมกัน เป็นมิตรกับทุกคน ทำาตัวเป็น
ผู้ที่เข้ากับทุกคนได้ง่าย ให้ความสำาคัญกับการดำารงชีพที่ดี
ของเพื่อนร่วมงานทุกคน และมีความยุติธรรมในการกระ
จายงาน ยืดหยุ่นในการทำางาน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนา
ตนเองและเพื่อนอยู่อย่างเป็นปกติอยู่แล้ว

บทสรุป
 ครเูทศบาล มรีะดบัการปฏิบตัติามองค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานด้านลักษณะส่วนบุคคล 
องค์ประกอบด้านลักษณะการปฏิบัติงานในหน้าที่ องค์
ประกอบดา้นภาวะผูน้ำา องคป์ระกอบดา้นระบบการบรหิาร
งาน องคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานศกึษา และ
องค์ประกอบด้านลักษณะงานในหน้าที่พิเศษ อยู่ในระดับ
มาก มีคุณภาพชีวิตการทำางานท่ีดี มีความพึงพอใจและ
ภูมิใจในผลสำาเร็จของงาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
ในองค์กรและชุมชน มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและ
ความก้าวหน้ามั่นคงในงาน พอใจในสิ่งแวดล้อมในการ
ทำางาน พอใจในความสมดลุระหวา่งชีวติการทำางานกบัชีวติ
ส่วนตวั และพอใจในการไดร้บัค่าตอบแทนจากการทำางานที่
เป็นธรรมและเพียงพอ แต่มีเพียงองค์ประกอบด้านสภาพ
แวดล้อมของสถานศึกษา องค์ประกอบด้านลักษณะงาน
ในหน้าที่พิเศษ องค์ประกอบด้านลักษณะการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ และองค์ประกอบด้านระบบการบริหารงาน ที่ส่ง
ผลต่อคุณภาพชีวิตการทำางานของครูเทศบาล ซึ่งควรนำาไป
เปน็แนวทางในการกำาหนดนโยบาย วางแผนพฒันาคุณภาพ
ชีวิตการทำางานของครูเทศบาลและสามารถนำาไปใช้เป็น
เกณฑ์การประเมินและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางานของ
ครูเทศบาลให้สามารถสร้างผลงานได้เต็มศักยภาพ เกิด
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อความสำาเร็จของการปฏิบัติงาน
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพสังคมของชุมชนบ้านดู่ และ
วัตถุประสงค์ย่อย 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาสุขภาพสังคมของชุมชนบ้านดู่ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างสุขภาพสังคม และ 3) เพื่อประเมินผลรูปแบบสุขภาพสังคมของชุมชนบ้านดู่ โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธ ี
(Mixed Methods Research) คือ วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกัน โดยกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-Based 
Research : ABR)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การเปิดเวทีชุมชน การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์
เชิงลึก การสังเกต และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบรายคู่ (Paired t- test) ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานการณ์และปัญหาสุขภาพสังคม
ชุมชนบ้านดู่ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3 ยุค ได้แก่ ยุคเกราะรอ ยุคหอกระจายข่าว ยุคสังคมออนไลน์ พบจุดเสี่ยง
คือการที่สังคมยิ่งเจริญทันสมัยมากเท่าใดความสัมพันธ์ของคนในชุมชนยิ่งเสื่อมลงทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว 
และระดับชุมชน 2) รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพสังคม ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ชุด ที่สร้างขึ้นด้วยหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมอนุตตริย 6 (ธรรมมะที่นำาไปสู่สุขอย่างยั่งยืน) นำาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 25 คน 
และ 3) ผลการประเมินตามคุณลักษณะสุขภาพสังคม 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) รับรู้สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของ
สังคม (2) ดำารงชีวิตบนวิถีความพอเพียงไม่เบียดเบียนผู้อื่น (3) การใฝ่เรียนรู้ (4) มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ (5) 
เห็นคุณค่าและยึดมั่นในความดี เมื่อเปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะสุขภาพสังคมของกลุ่มเป้าหมาย พบว่าคะแนนหลัง
เข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนร่วมกิจกรรม อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P<.001) และยังพบว่าระบบความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนดีขึ้นทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว และระดับชุมชน ผลลัพธ์ที่เกิดกับชุมชน คือ ชาวบ้านเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แบ่งปันกันมากขึ้น เกิดฐานเรียนรู้ในชุมชน 5 ฐาน และทำาให้มีหน่วยงานและผู้สนใจเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำาสำาคัญ		:	 สุขภาพสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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ABSTRACT
 The main objective of this research 
study was to develop the social health enhance-
ment model of Bandu Village Community. There 
were 3 sub-objectives: 1) to examine the situation 
and social health problems of the community, 
2) to develop the social health enhancement 
model, and 3) to evaluate the model. This study 
was a mixed method of qualitative and quan-
titative research were used through Area-Based 
Research : ABR. The research tools employed 
for data collection were a community forum, a 
focus group discussion, an in-depth interview, a 
structured interview, and an observation. The 
data obtained were analyzed by using content 
analysis and statistical analysis. The results 
showed that: 1) the situation and social health 
problems of the community awere found in three 
periods of social changes, namely Kraw Ror peri-
od, broadcasting tower period, and social media 
period. The risk point found was that the more 
the society has been developed, the weaker 
relationships of the community would be in all 
levels such as individual level, family level, and 
community level. 2) Social health enhancement 
was conducted with the 25 samples in the target 
group through the five sets of activities that were 
developed by employing Sufficiency Economy 
and six Anutariya Buddhist principle (Buddhist 
teaching for approaching sustainable happiness).
And 3) the evaluation results when comparing the 
five aspects of social health characteristics were 
as follows: (1) perception of the reality of the 
things happening in the society, (2) living one’s 
life in the Sufficiency Economy ways without 
hurting others, (3) putting one’s effort in learning, 
(4) having responsibilities toward the society, and 
(5) valuing the goodness and conducting one’s 

self according to the goodness. It was also found 
that the scores after participating the activities 
were higher than the scores obtained before 
participating in the activities with the statistical 
significance. Moreover, it showed hat the rela-
tionship system of the people in the community 
was improved in individual level, family level, 
and community level. The outcome happened 
to the community was that the villagers have 
shared their knowledge more, and there are 
now five learning stations in the community for 
organizations and the interested people to come 
and share their knowledge.          
       
Keywords		:		social health, relationships between 
humans, knowledge sharing, community health  

บทนำา
 สุขภาพสังคมเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับคนในระดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน สุขภาพสังคมดีจึงมีความสัมพันธ์
กับความสัมพันธ์ของคนในสังคมดี มีความรักใคร่กลม
เกลียวกันและพึ่งพาอาศัยกันได้ในลักษณะของการแบ่ง
ปนั เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเชื่อที่ว่าการสร้าง
ความเจริญจะเป็นทางสร้างสุขให้กับประชาชนที่ผ่านมา 
ทำาให้มีความเจริญความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อ
วิถีการดำาเนินชีวิตก็เปลี่ยนไป เป็นสังคมที่มีความทันสมัย 
มีการคมนาคมและมีสิ่งอำานวยความสะดวกสบายในการ
ดำาเนินชีวิตมากขึ้นแบบก้าวกระโดด การพัฒนาประเทศที่
ผ่านมาได้มุ่งเน้นไปที่ความเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสำาคัญ 
จนทำาให้พัฒนาการทางด้านสังคมขาดความสมดุลเพราะ
คนหรือสมาชิกของสังคมขาดการพัฒนา ความเจริญได้
ทำาลายระบบความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่เคยเหนียว
แน่นรักใคร่กลมเกลียวกัน  เข้าทำานองที่ว่ามีความเจริญ
แต่ไม่พัฒนา ยิ่งมีความเจริญทันสมัยของสังคมมากขึ้น
เท่าใดยิ่งทำาให้สังคมมีปัญหาที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นตามไป
ด้วย โดยเฉพาะระบบความสัมพันธ์ของคนกับคนอ่อนแอ



ROMMAYASAN 287Vol. 15  No. 3 (September-December) 2017

ก่อเกิดปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อน รุนแรง ที่ยากจะก้าว
ทันและแก้ไขได้ ครอบครัวเปราะบาง ระดับชุมชนอ่อนแอ 
ซึ่งการเกิดผลเช่นนี้ ศรีศักร วัลลิโภดม (2543 น.72) เรียก
ว่าการฆ่าตัวตายทางวัฒนธรรม เพราะการพัฒนาที่ผ่าน
มาละเลยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ดีงามดั้งเดิมซึ่งเป็น
ฐานมั่นของความเป็นชุมชน ความเป็นท้องถิ่นที่เกื้อกูลกัน
ปัจจุบันไม่มีแล้ว การพัฒนาที่ยึดเงินเป็นตัวตั้ง (ประเวศ 
วะสี, 2547)  ประเมินค่าความสำาเร็จด้วยการวัดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจมากกว่าคุณค่าทางสังคม จนเกิดปรากฏการณ์
ความเป็นครอบครัวล่มสลาย ความเป็นชุมชนล้มสลาย 
ดังจะเห็นได้จากสถิติการหย่าร้างที่นับวันจะสูงขึ้นทุกปี 
มีสาเหตุจากสภาพการกดดันของการดำาเนินชีวิตภายนอก
ครอบครัวและค่านิยมสมัยใหม่ที่มีความเป็นปัจเจกสูงให้
ความสำาคัญกับวัตถุนิยม ส่งผลให้เกิดความเปราะบางของ
สถาบันครอบครัว  จากปัญหาครอบครัว ขยายสู่ปัญหา
ชุมชน และสังคมให้มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและส่งคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้มีการกำาหนดเป้าหมายระยะ
ยาวไว้ว่า พ.ศ. 2570 “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
มีมิตรไมตรีบนวิถีแห่งความพอเพียง  ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการ
สาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและ
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทาง
เศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง และแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่
ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” แต่จาก
การรายงานผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในช่วงครึ่งแผน  ประเด็น
ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย พบว่า ระบบ
นิเวศสมดุลลดลงจากร้อยละ 68.46 ในปี 2555 เหลือ
ร้อยละ 64.80 ในปี 2556 อันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม ปริมาณขยะเพิ่ม  ในด้านครอบครัวพบว่ามี
ความสุขลดลง เพราะสมาชิกในครอบครัวตระหนักถึง
บทบาทของตนน้อยลง ดังจะเห็นได้จากสถิติการหย่าร้าง 
การใช้ความรุ่นแรง ภาวะหนี้สิน เป็นต้น อัตราคดีเด็ก
และเยาวชนเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 3.55 ในปี 2555 เป็น
ร้อยละ 4.39 ในปี 2556 ขณะเดียวกันสังคมมีความเป็น

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลไม่ดีเท่าที่ควร (สำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557, 
น. ข-ค)
 จากรายงานผลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ดังกล่าว สะท้อนให้เห็น
ว่าสุขภาพสังคมยังมีปัญหาแม้ว่าจะมีความเจริญด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีแผนพัฒนาประเทศเป็นกลไกการ
ดำาเนินงานก็ตาม  ดังนั้นการเสริมสร้างสุขภาพสังคมเป็น
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ให้ความสำาคัญต่อภูมิ
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
คนในชุมชนให้ดีขึ้น เป็นการปลูกจิตสำานึกใหม่ (new 
consciousness) ให้เรียนรู้ แบ่งปันกัน เพื่อสร้างสุขอัน
ลึกลำ้าอย่างประณีต (ประเวศ วะสี, 2557, น. 15) โดย
อาศัยความหลากหลายทางชีวภาพของสังคม ทั้งความ
เชื่อ ภูมิปัญญา ประเพณี สิ่งแวดล้อม การเสริมสร้าง
สุขภาพสังคมเป็นกระบวนการติดอาวุธทางปัญญาให้
ชุมชนสามารถจัดการตนเองเพื่อสร้างสุขแบบมีส่วนร่วม 
กล่าวคือ คนในชุมชนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ เห็นความสำาคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามดั้งเดิม และปรับเปลี่ยนการดำาเนินชีวิตด้วยวิถี
ของความพอเพียง การเสริมสร้างสุขภาพสังคมจึงต้อง
ใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน ยึดหลักพุทธธรรมและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนร่วมกัน ผลของนวัตกรรมส่ง
ผลต่อสุขภาพสังคมที่เชื่อมสัมพันธ์กันทั้งทางด้านสังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมการเสริม
สร้างสุขภาพสังคมบนความหลากหลายทางชีวภาพ สอด
รับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
ด้านการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน โดยการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ส่งเสริมสุข
ภาพอย่างเป็นองค์รวมทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และ
ระดับชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างสุขภาพสังคมให้มีความเข้ม
แข็งและยั่งยืน (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2554, น. (11))
 ชุมชนบ้านดู่เป็นชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ลุ่มนำ้า
ห้วยลำาพังชูซึ่งเป็นแหล่งนำ้าธรรมชาติที่ทอดตัวยาวจาก
อำาเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไหลลงสู่แม่นำ้ามูลที่
อำาเภอพุทไธสง และเป็นสายนำ้าที่แบ่งเขตแดนระหว่าง
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จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดมหาสารคาม มีความยาว
ประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นแหล่งนำ้าที่หล่อเลี้ยงผู้คน
สองฝั่งลำาห้วยมานาน ชุมชนบ้านดู่ เป็นชุมชนโบราณมี
ปรากฏหลักฐานสำาคัญทางโบราณคดี ซึ่งชาวบ้านเรียก
ว่า “พระธาตุ” สร้างด้วยอิฐเผาเป็นอิฐถือปูนและศิลา
แลง ประมาณราว พ.ศ. 2145 และมีกุด มเหสักข์ องค์
ประกอบที่สะท้อนถึงลักษณะชุมชนโบราณ ชุมชนบ้าน
ดู่มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้การพัฒนาประเทศ
เช่นเดียวกับชุมชนอีสานทั่วไปที่ได้รับการพัฒนาให้มี
ความเจริญและทันสมัยโดยเฉพาะสาธารณูปโภค อาทิ 
เมื่อปี 2530 ไฟฟ้าเข้าถึง ตามมาด้วยคลองชลประทาน
เมื่อปี 2533 ภายใต้นโยบายนำ้าไหลไฟสว่างของรัฐบาล 
จนถึงยุคการกระจายอำานาจสู่ท้องถิ่นปี 2542 มีองค์การ
บริหารส่วนตำาบลบ้านดู่  ทำาให้มีระบบสาธารณูปโภคเพิ่ม
ขึ้นไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีต นำ้าประปาชุมชน นับว่า
ชุมชนบ้านดู่มีความเจริญ มีความทันสมัยที่อำานวยความ
สะดวกสบายในการดำาเนินชีวิตแต่กลับมีปัญหาทางสังคม 
การหย่าร้างเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุอยู่ตามลำาพัง ติดสุรา มีผู้
ป่วยทางจิต มีความเป็นปัจเจกสูงขึ้น เป็นต้น สะท้อนให้
เห็นปัญหาความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมีปัญหา มีการ
พึ่งอาศัยกันน้อยลง ทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว 
และระดับชุมชน เพราะการสื่อสารและการใช้ความรู้ใน
ชุมชนน้อยและพึ่งพาอาศัยความรู้ภายนอกมากขึ้นความ
สัมพันธ์ผูกพันกันจึงมีปัญหา เพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพสังคม
ที่เข้มแข็ง จึงควรฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนให้
กลับมาเกิดการพึ่งพากันในชุมชน ดังนั้นการเสริมสร้าง
สุขภาพสังคมของชุมชนบ้านดู่ อำาเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นนวัตกรรมที่ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ชุมชนลุ่มนำ้าห้วยลำาพังชู หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง หลักพุทธธรรมอนุตตริยะ 6 หรือหลักพุทธธรรมที่
จะนำาไปสู่สภาวะสุขที่ยอดเยี่ยม 6 ประการ (พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยฺตฺโต) (2546, น.430 ) ประกอบด้วย 
1) ทัสสนานุตริยะ คือ การเห็นในสิ่งที่ดีงาม 2) สวนานุต
ตริยะ คือ  การฟังในสิ่งที่ควรฟังและเป็นประโยชน์ในการ
ดำาเนินชีวิต 3) ลาภานุตตริยะ คือ การได้ทรัพย์ หรือได้
ในสิ่งที่ควรได้ อาจหมายถึงได้ศรัทธาหรือได้อริยทรัพย์ 4) 
สิกขานุตตริยะ คือ  การศึกษาได้อบรมบ่มเพาะในสิ่งที่ถูก
ต้องเหมาะสมที่ควรต่อการดำาเนินชีวิต 5) ปาริจริยานุต

ตริยะ คือ การบำาเรอหรือบำารุงรับใช้ ในที่นี้จะมองในแง่
ของการแบ่งปันและการใช้จ่ายทรัพย์ที่พอเหมาะพอควร
ตลอดจนการดูแลพ่อแม่ และ 6) อนุสสตานุตตริยะ คือ 
การเห็นคุณค่าต่อสิ่งดีงาม ขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยฐาน
คิด “เรียนรู้แบ่งปันสู่ภูมิคุ้มกันสุขภาพสังคมอย่างยั่งยืน” 
เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อ
พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพสังคมชุมชนบ้านดู่ 
อำาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย 3 
ข้อ ดังนี้ 
   1. เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาสุขภาพ
สังคมของชุมชนบ้านดู่ หมู่ที่ 2 อำาเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพ
สังคมชุมชนบ้านดู่ หมู่ที่ 2 ตำาบลบ้านดู่ อำาเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์
   3. เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริม
สร้างสุขภาพสังคมชุมชนบ้านดู่ หมู่ที่ 2 อำาเภอ นาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์

ขอบเขตการวิจัย
 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี  
(Mixed Methods Research) คือ วิจัยเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณร่วมกัน โดยกระบวนการวิจัยเชิงพื้นที่ (Ar-
ea-Based Research : ABR) มีขอบเขตดังนี้
 2.	พื้นที่ทำางานวิจัย
ชุมชนบ้านดู่  หมู่ที่ 2 ตำาบลบ้านดู่  อำาเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์  
 3.	ระยะเวลาวิจัย	 มกราคม 2558 ถึง สิงหาคม  
2559
      ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์และปัญหา
สุขภาพสังคมชุมชน อำาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วง
เดือน มกราคม 2558–มิถุนายน 2558
      ระยะที่ 2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเสริม
สร้างสุขภาพสังคมของชุมชนบ้านดู่ อำาเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ช่วงเดือน กรกฎาคม 2558-พฤษภาคม 2559 
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     ระยะที่ 3 ประเมินผลการใช้ชุดกิจกรรมการ
เสริมสร้างสุขภาพสังคมของชุมชนลุ่มนำ้าห้วยลำาพังชู บ้าน
ดู่ สุขภาพสังคมชุมชนบ้านดู่ ตำาบลบ้านดู่ อำาเภอนาโพธิ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วงเดือน มิถุนายน –สิงหาคม 2559

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธีคือ 
วิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกัน และประยุกต์ใช้
ระเบียบวิธีวิทยาของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นหรือ  (กาญจนา 
แก้วเทพ. 2553 : 49-56) ที่ต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการขับเคลื่อน มีการกำาหนดรายละเอียดวิธี
การดำาเนินการวิจัยไว้ ดังนี้
 กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมาย คือ ชาวบ้านดู่ ที่มีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่
ในชุมชนมากกว่า 30 ปี มีความสนใจและยินดีเข้าร่วม
โครงการวิจัยมีคุณลักษณะกลุ่มคนจาก 3  กลุ่ม ประกอบ
ด้วย กลุ่มคนที่อยู่ในชุมชนตลอด กลุ่มคนที่เป็นแรงงาน
กลับถิ่นภายในประเทศ และผู้ที่เคยไปทำางานในต่าง
ประเทศ รวมจำานวน 25 คน 

 เครื่องมือการวิจัย
 การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. เครื่องมือเชิงคุณภาพผู้วิจัยได้ใช้ โดยการ
ประชุมเปิดเวทีชุมชน การสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก แบบสังเกตพฤติกรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 2. เครื่องมือเชิงปริมาณผู้วิจัยได้ใช้ แบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม แบบประเมิน
คุณลักษณะสุขภาพสังคม เป็นเครื่องผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผู้วิจัยกำาหนดการเก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน ดังนี้
 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Re-
search) ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถานการณ์และ
ปัญหาสุขภาพสังคมของชุมชนบ้านดู่ เก็บข้อมูลกับผู้นำา

ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อาวุโส เยาวชน ตัวแทนชาว
บ้าน และเยาวชน  โดยแบ่งออกเป็นช่วงเวลาที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านดู่ ออกเป็น 3 ช่วง เก็บ
รวบรวมโดยการการเปิดเวทีชาวบ้าน การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) เพื่อข้อมูลเชิงบริบททางกายภาพ และ
เหตุการณ์หรือโครงการด้านการพัฒนาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
เก็บรวบรวมในประเด็นของประวัติชุมชน และสภาพ
สุขภาพสังคมของชุมชนบ้านดู่ในอดีตถึงปัจจุบัน ต้อง
อาศยัขอ้มลูจากผูส้งูอาย ุอดตีผูน้ำา นกัวชิาการ  ในการเกบ็
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพได้ทำาการตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า กล่าวคือ ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์
และผู้ถูกสัมภาษณ์ได้มีการทวนคำาถามคำาตอบระหว่างกัน 
และมีการสัมภาษณ์ข้อมูลกับบุคคลหลายคนเพื่อยืนยัน
ข้อมูลในส่วนที่ตรงกัน นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์และ
เก็บรวบรวมข้อมูลต่างเวลากัน การตรวจสอบข้อมูลในเชิง
คุณภาพได้ใช้ข้อมูลที่ตรงกันแต่แหล่งของข้อมูลต่างกัน 
 2 .  การวิจัย เชิ งปริมาณ ใช้ เก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
ชุดกิจกรรมแต่ละชุด และประเมินสุขภาพสังคมตาม
คุณลักษณะ 5 ด้าน เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลัง
เข้ารับร่วมกิจรรม โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ชุดกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ 
จำานวน 25 คน 

 การวิเคราะห์ข้อมูล
   การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ข้อมูลเชิง
คณุภาพใชว้ธิวีเิคราะหแ์บบการวเิคราะหเ์ชงิเนือ้หา (Con-
tent Analysis) ตามประเด็นการวิจัยเป็นการวิเคราะห์
ทั้งในระหว่างการเก็บข้อมูลและหลังการเก็บข้อมูล ส่วน
ข้อมูลเชิงปริมาณมีการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบแบบรายคู่ (paired t-test)

สรุปผลการวิจัย
 1.สถานการณ์สุขภาพสังคมของชุมชนบ้าน
ดู่ สามารถแยกอธิบายให้เห็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ของสังคม แบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ ยุคเกราะรอ หรือ
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ขอลอ (พ.ศ.2477-2532) เป็นยุคที่มีระบบความสัมพันธ์
ของคนในระดับบุคคล ครอบครัว และระดับชุมชนมีความ
สัมพันธ์ที่ดี เกราะรอ เป็นสัญลักษณ์ของการสื่อสารใน
ชุมชนเสียงเกราะรอมีความหมายต่อวิถีคน ไม่ว่าจะเกิด
ความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ การเรียกประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน เป็นต้น เป็นยุค
ที่คนในชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยกันในการดำาเนินชีวิตทั้ง
ด้านความรู้ ด้านแรงงาน จึงทำาให้ผู้รู้ในชุมชนกลายเป็น
ผู้ที่สร้างสัมพันธ์ของคนในชุมชนตั้งแต่ระดับบุคคลได้
อย่างเหนียวแน่น ระบบเครือญาติมีความเข้มแข็งเป็น
ครอบครัวขนาดใหญ่อาศัยแรงงานกันในกลุ่มญาติพี่น้อง
และให้ความเคารพกันตามลำาดับของเครือญาติ และใน
ระดับชุมชนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในสังคม บ้าน 
วัด โรงเรียน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ซึ่งเป็นองค์กรที่มี
บทบาทในการขัดเกลาทางสังคมมีการเชื่อมประสานกัน
เป็นอย่างดี การใช้บทบาทผู้นำาตามธรรมชาติมีความเข้ม
แข็ง และผู้นำาทางการในอดีตมีจำานวนน้อยไม่ซับซ้อน ยุค
หอกระจายข่าว (พ.ศ.2533-2551) การมีหอกระจายข่าว
เปน็อกีสญัลกัษณข์องความเจรญิของทอ้งถิน่ มกีารสือ่สาร
ผ่านหอกระจายข่าวผู้ใหญ่บ้านจะเป็นผู้แจ้งข่าวสาร 
จดหมายผ่านเสียงตามสาย ยุคนี้ชาวบ้านไปขายแรงงาน
ต่างถิ่นเป็นการเริ่มพึ่งพาศักยภาพภายนอกชุมชน ทำาให้
ความรู้ ผู้รู้ในชุมชนถูกลดบทลง จึงมีผลต่อความสัมพันธ์
ของคนในชุมชนไปด้วยและมีการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย
ในภาคเกษตร  การทำาไร่ทำานาเป็นการว่าจ้างแทนการช่วย
เหลือกันไม่เหมือนที่ผ่านมา สมาชิกในครอบครัวต้องออก

จากบ้านเพื่อไปหาอยู่หากินตามเมืองหลวงเพราะเชื่อว่า
จะทำาให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีขึ้น ความผูกพันของ
สมาชิกครอบครัวก็ลดลง ลูกหลานเหินห่างจากญาติผู้ใหญ่
เพราะไม่มีเวลา  ชีวิตเร่งรีบมากขึ้นและมีหลายคนแต่งงาน
ที่ห่างไกลเพราะไปได้สามีภรรยาระหว่างไปทำางานในต่าง
ถิ่น ส่วนความสัมพันธ์ในมิติของชุมชนผู้นำาหรือผู้ใหญ่
บ้านจะใช้หอกระจายข่าวเป็นช่องทางการสื่อสารแทน
การประชุมประชาคม จึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
ทางสังคมไปด้วย ยุคสังคมออนไลน์ (2552-ปัจจุบัน) เป็น
ยุคของการสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วที่เห็นหน้าเห็นตาไป
พร้อมเริ่มมีอินเตอร์เน็ตเข้าสู่ชุมชน โทรศัพท์ที่สามารถ
ถ่ายภาพได้ ระบบความสัมพันธ์ของคนภายใต้ความ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร มีผลต่อระบบ
ความสัมพันธ์ของคนกับคน กล่าวคือ ในระดับบุคคล
มีความเป็นตัวตนสูงและสนใจโลกเสมือนจริงมากกว่า
ความเป็นจริง พึ่งความรู้ออนไลน์ผ่านสื่อทางสังคมหรือ
สื่อออนไลน์มากขึ้น มีการไปขายแรงงานวัยหนุ่มสาวใน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะสื่อสารกันได้รวดเร็วแต่ยัง
ขาดความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ปัญหาสังคมก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น 
ในระดับครอบครัวและชุมชนมีการเชื่อมประสานและ
สื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือ
ข่ายอินเทอร์เน็ต แต่คนมีโอกาสพบปะกันน้อยลงทำาให้
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดน้อยลงทั้งในระดับบุคคล 
ระดับครอบครัว และดับชุมชน ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพ
สังคมของชุมชนบ้านดู่ ปรากฏการณ์เปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในแต่ละยุคสะท้อนให้เห็นสถานการณ์สุขภาพสังคม

 2477-2532                2533-2551               2552-ปัจจุบัน

ยุคเกราะรอ
(ทำาอยู่ทำากิน)

ยุคหอกระจายข่าว	
(หาอยู่หากิน)

ยุคออนไลน์
(หาเงินหาทอง)

คนหันหน้าคุยกัน พึ่งพาอาศัย
กันทั้งความรู้และแรงงาน ไม่ทัน
สมัยแต่ก็มีความสุข ความผูกพัน
เหนียวแน่น

หันข้างฟังเสียงตามสาย มีโอกาส
พูดคุยกันน้อยลง ลูกหลานไป
ทำางานต่างถิ่นพึ่งพาความรู้และ
ทุนภายนอก ความสัมพันธ์เหินห่าง

สื่อสารกันสะดวก เห็นหน้ากันผ่าน
สื่อแต่ไม่รู้ใจ ได้รับรู้แต่อาจขาดความ
รู้สึก ขายแรงงานข้ามชาติ สะดวก
สบายแต่เป็นทุกข์ ไม่ผูกพันกัน 

คนใกล้ชิดพึ่งพาอาศัยกัน คนเริ่มห่างกันและพึ่งพาคนนอก ตัวใครตัวมันพึ่งพากันยากขึ้น

ภาพที่	1 สถานการณ์สุขภาพสังคมของชุมชนบ้านที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
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ของชุมชนบ้านดู่ สามารถสรุปเป็นภาพได้ดังต่อไปนี้
 2. การพฒันาชดุกจิกรรมการเสรมิสรา้งสขุภาพ
สังคม มีขั้นตอนดังนี้
    2.1 การกำาหนดคณุลกัษณะสขุภาพสงัคม โดย
การนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักพุทธ
ธรรมอนุตตริยะ 6 ภายใต้ฐานคิด “เรียนรู้แบ่งปันสร้าง
ภูมิคุ้มกันสุขภาพสังคมอย่างยั่งยืน” ซึ่งผู้วิจัยและชาว
บ้านได้ร่วมวิเคราะห์เพื่อกำาหนดเป็นคุณลักษณะสุขภาพ
สังคมชุมชนบ้านดู่ ได้คุณลักษณะ 5 ด้าน คือ (1) รับรู้
สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของสังคม (2) การดำารงชีวิต
บนความพอเพียงไม่เบียดเบียนคนอื่น (3) ใฝ่เรียนรู้ (4) 
ตระหนักรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัวและชุมชน และ 
(5) การเห็นคุณค่าและยึดมั่นในความดี 
   2.1 การออกแบบชุดกิจกรรมเสริมสร้าง
สุขภาพสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
สุขภาพสังคมที่อาศัยความหลากหลายทางชีวภาพชุมชน 
ด้วยกระบวนการประชุมสนทนากลุ่มได้ชุดกิจกรรม 5 
ชุดกิจกรรม ได้แก่ ชุดที่ 1 การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ชุดที่ 2 การอบรมการ

ดำาเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุด
ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง ชุด
ที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมการตระหนักรู้รับผิดชอบต่อสังคม 
และชุดที่ 5 การส่งเสริมคนทำาดีและยึดมั่นในความดี และ
ประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ 
จำานวน 5 คน โดยผลประเมินโดยรวมมีความเหมาะสม
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.51) และในรายชุดกิจกรรมในระดับ
ดีมากถึงมากที่สุด 
 3. ผลการประเมินสุขภาพสังคม เมื่อนำาชุด
กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพสังคมไปใช้จริงกับกลุ่มเป้า
หมาย จำานวน 25 คน ในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 ถึง
เดือนสิงหาคม 2559 ผลการประเมินพบว่า กลุ่มเป้า
หมายมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 4.35) และผลการเปรียบเทียบ
คะแนนตามคุณลักษณะสุขภาพสังคมก่อนและหลังเข้า
ร่วมกิจกรรม พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับคะแนน
คุณลักษณะสุขภาพสังคมหลังเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า
คะแนนก่อนเข้าร่วมกิจรรมอบรม อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ (p<.001) ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ต่อไปนี้

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระดับคุณลักษณะสุขภาพสังคมโดยรวมก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย

คุณลักษณะสุขภาพสังคม
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม หลังเข้าร่วมกิจกรรม

t p
S.D. S.D.

ด้านการรับรู้สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของสังคม 3.84 0.235 4.16 0.349 -3.758 <.001

ด้านการดำาเนินชีวิตบนความไม่เบียดเบียนคนอื่น 3.73 0.193 4.31 0.596 -10.262 <.001

ด้านการใฝ่เรียนใฝ่รู้ 3.77 0.319 4.35 0.300 -6.580 <.001

ด้านการรับผิดชอบต่อสังคม 3.65 0.425 4.35 0.348 -6.407 <.001

ด้านการเห็นคุณค่าและยึดมั่นในความดี 3.80 0.346 4.33 0.257 -6.117 <.001

โดยรวม 3.76 0.174 4.31 0.155 -11.765 <.001

 * มีระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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 นอกจากนี้สิ่งที่ เป็นผลลัพธ์ด้านการพัฒนา
ชุมชนบ้านดู่ที่เกิดจากกระบวนการวิจัยนี้ คือ กลุ่มเป้า
หมายมีการปรับตัวด้วยการพึ่งตนเองและเกิดการเรียนรู้
ร่วมกันมากขึ้น มีศูนย์เรียนรู้ประจำาชุมชนด้านเศรษฐกิจ
พอเพียงและฐานเรียนรู้ภายในชุมชน 5 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ 
ศูนย์เรียนรู้ชูบุญเป็นสถานีขับเคลื่อนกิจกรรม  ฐานเรียน
รู้เกษตรผสมผสานของนายไชโย ช่อชู  ฐานเรียนรู้การ
จัดการพื้นที่รอบบ้านเพื่อการพึ่งตนเองทางอาหารของ
นายวรุฒ วรหมื่น ฐานเรียนรู้การเลี้ยงกบของนายสุวัฒน์    
บุบผามะตะนัง และฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ
นางอุมาพร ปฏิพันโค ที่เป็นแบบอย่างให้ผู้สนใจได้เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้และจัดกิจกรรมอบรมสัมมนากันมากขึ้นเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ของชุมชนที่ส่งผลต่อความสุขของคนใน
ชุมชน

   

 ศูนย์เรียนรู้ชูบุญกลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของ
ชุมชนและเยาวชนในโรงเรียนใกล้เคียงเข้ามาใช้ประโยชน์
ในการเรียนรู้ ขณะเดียวกันผู้ที่ร่วมกระบวนการวิจัยที่เป็น
แกนนำาสามารถยกระดับตัวเองเป็นวิทยากรประจำาชุมชน 

 ฐานเรียนรู้ของนายวรุฒ วรหมื่น ตัวอย่าง
ของกลุ่มเป้าหมายการใช้ประโยชน์พื้นรอบบ้านให้เป็น
แหล่งอาหาร เหลือกินก็ขายได้ทั้งผักและไก่ เป็ด ผ่าน
กระบวนการของกิจกรรมแล้วนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันจริง
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 มีเครือข่ายและชุมชนอื่นเยี่ยมเยือนศูนย์เรียน
รู้ในชุมชนบ้านดู่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
 รูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพสังคมเป็น
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้ แบ่งปัน บนความเป็นท้องถิ่นของชุมชนบ้านดู่ ซึ่ง
มีระบบความสัมพันธ์ที่มีคนเป็นศูนย์กลาง สุขภาพสังคม
เน้นความสำาคัญไปที่ของระบบความสัมพันธ์ระหว่างคน
กับคน ผลจากการวิจัยมีประเด็นที่นำามาอภิปรายผลได้
ดังนี้ 
 1. สังคมสมัยใหม่ระบบความสัมพันธ์ของคน
อ่อนแอ  จากการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพสังคมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของบ้านดู่ พบว่า ชุมชนบ้าน
ดู่ยิ่งมีความเจริญทันสมัยเท่าใดความห่างเหินกันทาง
ระบบความสัมพันธ์กลับลดลง ความสนใจใส่ใจกันน้อย
ลงกว่าอดีตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางและความ
อ่อนแอของระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน และ
เป็นที่มาของปัญหาสังคมด้านอื่นๆ วิถีของคนเป็นไปใน
ลักษณะของการหาอยู่หากินเพราะเงินคือปัจจัยหลักที่คน
วิ่งหาเพื่อนำามาแปรเปลี่ยนให้เป็นสิ่งอำานวยความสะดวก
สบายด้วยวัตถุนิยม แต่ละเลยสิ่งดีงามในชุมชนมิติอื่นๆ
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของคน ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล 
ครอบครัว และชุมชนที่ส่งผลกระทบถึงกัน ความสัมพันธ์
คือเกลียวยึดสังคมเมื่อความสัมพันธ์ไม่เหนียวแน่นสังคมก็
มีปัญหา ในระดับครอบครัว ขนาดครัวเรือนเล็กลง สมาชิก
ครอบครัวมีน้อยญาติพี่น้องห่างจากกันความผูกพันก็มี
น้อยลง ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไปทำาให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย ดัง

ที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานไว้
ในสถานการณ์ทางด้านสังคม (2559: 3) ว่า ครอบครัว
มีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปหลายรูป
แบบ ขณะที่ภาวะผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้นแหล่งรายได้
มาจากบุตรเป็นหลักและทำางานต่างถิ่น จึงทำาให้ความ
สัมพันธ์ การดูแลเอาใจใส่กันและกันนับวันจะน้อยลงไป
ทกุท ีจากการศกึษาจงึทำาใหเ้หน็จดุเสีย่งและสามารถสรา้ง
ภูมิคุ้มกันได้ตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559)  ดังนั้น ความสุขของ
คนในชุมชนเกิดขึ้นได้ด้วยความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
ดังที่ศักดิ์พงศ์ หอมหวล (2557 : 3 ) ได้อธิบายถึงมิติของ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง
ที่อธิบายเคลื่อนตัวโดยใช้คนเป็นกลไกสำาคัญอยู่ได้ด้วย
การสร้างความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งละเอียดกับสิ่งที่อยู่รอบ
ตัว คือ คน ที่มีการสร้างกฎและใช้กฎเกณฑ์เพื่อให้ตัวเอง
อยู่ได้ อยู่รอด อยู่ดี นั้นเอง ความสัมพันธ์ที่ดีจะส่งผลต่อ
การมีส่วนร่วมตื่นตัว ไว้วางใจกันและกัน และปรารถนาดี
ต่อกัน การสร้างสุขภาพสังคมจำาเป็นอย่างยิ่งต้องคือสร้าง
กิจกรรมที่ก่อเกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนในทุกมิต ิ
หากสัมพันธ์กันดีแล้วขับเคลื่อนงานพัฒนาใดๆ ก็จะง่าย
ตามไปด้วย จุดเสี่ยงของการพัฒนาท้องถิ่นคือความทัน
สมัยทำาให้ความสัมพันธ์ของคนลดน้อยลง นวัตกรรมการ
เสริมสร้างสุขภาพสังคมที่ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ
ชุมชน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรมเข้ามาบูรณาการร่วมกันจะทำาให้ความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชนดีขึ้น
 2. การเรียนรู้แบ่งปันสานความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับคน ด้วยกระบวนการวิจัยนี้ได้ใช้ฐานคิดด้านการ
พัฒนาไว้ “เรียนรู้ แบ่งปัน สู่ภูมิคุ้มกันสุขภาพสังคม
อย่างยั่งยืน” เป็นหลักยึดในการขับเคลื่อนงานในแต่ละ
ขั้นตอน ข้อค้นพบจากการศึกษาสถานการณ์ทางสังคม
ชุมชนบ้านดู่มีความรู้ที่อยู่ในระดับบุคคลแตกต่างหลาก
หลาย และขาดกลไกที่จะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง งาน
วิจัยที่เน้นการมีส่วนร่วมเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้ชุมชนนับตั้งแต่การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนตัวเอง การ
วิเคราะห์ผ่านมิติของชุมชนอื่น ทำาให้ชาวบ้านเห็นปัญหา
และความต้องการของตนเอง จึงเกิดกิจกรรมการเรียน
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รู้ร่วมกันอื่นๆ ตามมา กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนจะ
ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด การมีส่วนร่วมวิเคราะห์
ศักยภาพตนเอง และการพึ่งพาอาศัยกันทางสังคมที่ส่งผล
ต่อจิตใจกลายเป็นพลังชุมชนที่เป็นอิสระสร้างบทบาทใน
การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในชุมชนกระบวนการเรียน
รู้ที่เกิดขึ้นเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับชาวบ้านที่
ใช้ความรู้ในชุมชนผสมผสานกับความรู้ภายนอกด้วยการ
ใช้การพินิจพิจารณาจากคนในชุมชนเอง (สมพันธ์ เตชะ
อธิก และคณะ, 2552 : 25) เช่นเดียวกับสีลาภรณ์ บัว
สาย (2547) ที่มองกระบวนการเรียนรู้ทำาให้เกิดความรู้
และเป็นความรู้ที่มีพลังเพราะเป็นความรู้ที่สอดรับกับวิถี
ชาวบ้าน ความรู้ท้องถิ่นเป็นพลังการพัฒนา ที่มาจากการ
ประสานกันระหว่างความสัมพันธ์ของคน ความรู้ท้องถิ่น 
และการจัดการความรู้ กลายเป็นพลังความรู้ทำาให้เกิด
สังคมเข้มแข็ง ซึ่งก็คือสุขภาพสังคมที่ใช้ความรู้บนความ
หลากหลายของชุมชนเป็นความรู้ที่สัมพันธ์กับกิจกรรม
ทางสังคมของชุมชนจะทำาให้คนในชุมชนเกิดความสนใจ 
เช่น การปรับวิถีการทำาเกษตรด้วยการลดการใช้สารเคมี 
หรือการทำาเกษตรอินทรีย์จะทำาให้ชาวบ้านนำาความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน  เป็นต้น นอกจากนี้กระบวนการ
เรียนรู้ยังทำาให้ได้ตัวผู้นำาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เกิด
จากการปรับเปลี่ยนจนกลุ่มเป้าหมายบางคนสามารถใช้
พื้นที่กิจกรรมของตนเองเป็นฐานเรียนรู้ชุมชน ผู้ที่มีความ
ชำานาญก็แบ่งปันความรู้ให้คนอื่นอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
กระบวนการเรียนรู้และแบ่งปันจึงมีผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคนตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว และ
ระดับชุมชน ชุมชนเข้มแข็งสุขภาพสังคมก็ดีตามไปด้วย
 3. คุณลักษณะสุขภาพสังคม ชุมขนที่มีเป็น
ชุมชนที่มีสุขภาพสังคมดีนั้นมีคุณลักษณะสำาคัญ อยู่ 5 
คือ 1) รับรู้สภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของสังคม 2) 
การดำารงชีวิตบนความพอเพียงไม่เบียดเบียนคนอื่น 3) 
ใฝ่เรียนรู้ 4) ตระหนักรับผิดชอบต่อตนเองครอบครัว
และชุมชน และ 5) การเห็นคุณค่าและยึดมั่นในความดี 
ซึ่งแต่ละคุณลักษณะมีความสัมพันธ์ต่อกันกล่าวคือการ
วิเคราะห์ตนเองเองได้ทำาให้รู้สภาพความเป็นจริงความ
เป็นเหตุเป็นผล จากผลการวิจัยที่สะท้อนคุณลักษณะที่
โดดเด่นและเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชน คือ การปรับ

ตัวสู่วิถีพอเพียง คุณลักษณะด้านการดำารงชีวิตบนความ
พอเพียงไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นคุณลักษณะที่มีความ
สัมพันธ์กับกิจกรรมการอบรมการดำาเนินชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีคะแนน
พึงพอใจสูงกว่ากิจกรรมชุดอื่น และผลการเปลี่ยนแปลง
ที่เห็นชัดที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการปรับ
ตัวในวิถีการทำาเกษตรที่เปลี่ยนไป เช่น ทำาเกษตรในพื้นที่
จำากัดรอบบ้านหรือไม่นึกถึงการทำาเกษตรที่มีขนาดพื้นที่
มาก แต่สนใจทำาแล้วมีความสุขด้วยการยึดหลักการพึ่งพา
ตนเองและพึ่งพากันเองของกลุ่ม เน้นการดำาเนินชีวิตบน
ความพอเพียง เช่น ปลูกพืชผักไม่มากแต่หลากหลาย ดัง 
เช่น นายวรุฒ วรหมื่น ใช้พื้นที่รอบบ้านปลูกผักทั้งผักที่
กินหัว กินใบ กินผล เลี้ยงไก่ไข่  เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่งวง 
ผักที่เป็นไม้เถาว์ เช่น ถั่ว บวบ เสาวรส ก็จะจัดทำาให้
เป็นโดมสวนผักที่น่าชมเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามของบ้าน
ได้อีก และใช้ปุ๋ยธรรมชาติ เช่นเดียวกับนายสุวัฒน์ บุบ
ผามะตะนัง ในวัยผู้สูงอายุเลี้ยงกบอยู่ที่นาปลูกต้นไม้ทำา
ผักสวนครัวโดยมีภรรยาเป็นผู้ช่วย ทำาให้ปริมาณที่พอดี
กับแรงตัวเอง มีความมั่นคงทางอาหารสำาหรับครอบครัว
และยังได้อาหารที่ปลอดภัย สิ่งสำาคัญคือผลผลิตเหลือ
กินได้ขายมีรายได้ให้ตนเอง  สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแนวทางการดำาเนินชีวิตที่
เป็นสายกลางปรับใช้กับทุกอาชีพนำามาแก้พฤติกรรมการ
ดำารงชีวิตที่ผ่านมาของชาวบ้านที่ดำาเนินชีวิตแบบไม่มีสต ิ
ไม่ระมัดระวัง ขาดสติ (ประเวศ วะสี. (2540 : 43)  ซึ่ง
กลุ่มผู้ร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนตัวเอง
จนมีการตั้งคำาขวัญประจำากลุ่มว่า “สุขได้ด้วยพอ” และ
เพื่อสำานึกในใต้ร่มพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 9 ก็มีการ
เพิ่มข้อความใหม่ว่า “สุขได้ด้วยพอ เพื่อพ่อต้องพอเพียง” 
ข้อความดังกล่าวจะถูกสกรีนลงเสื้อกลุ่มเพื่อสื่อให้คนอื่น
ได้เห็นถึงการตั้งปณิธาน สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงทาง
แห่งสุขบนความเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม หากมองให้
ลึกไปการดำาเนินชีวิตบนความไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นการ
สร้างวินัยในการดำาเนินชีวิต เมื่อมีวินัยในการดำาเนินชีวิต
ทำาให้เกิดสภาวะที่เป็นปกติไม่ตกอยู่ในภาวะบีบคั้นตนเอง 
ดังที่ Anthony (2012,71-72) ได้กล่าวถึงความสำาคัญ
ของการบรรลุนวัตกรรม คือ การลดละความเป็นอัตตา 
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ขยันทำามาหากิน ละความโลภยอมเสียบางอย่างเพื่อให้
ได้สิ่งที่สร้างสรรค์กว่า สร้างจุดสนใจเพื่อการแลกเปลี่ยน
กับเครือข่าย ส่งเสริมคนดีและปล่อยวางสู่ทางสายกลาง
เพื่อลดภาวะบีบคั้นตัวเอง ชาวบ้านเรียกว่า “ใช้ตัวเองให้
เป็น”กล่าวคือดำาเนินชีวิตให้มีความสุขที่แท้จริงดังอนุตตริยะ
หลักธรรมที่นำาไปสู่สภาวะสุขที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้
แสดงไว้  
 นอกจากนี้ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น
คุณลักษณะของสังคมดีเพราะความรับผิดชอบต่อสังคม
จะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มต้นที่ตนเองก่อน จึงจะรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว และชุมชน การทำานาทำาเกษตรก็ต้องคำานึง
ถึงความปลอดภัยของตนเอง ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน การที่กลุ่มเป้าหมายปรับทางการเกษตรลด
สารเคมีมาใช้เกษตรอินทรีย์นับว่าเป็นการรับผิดชอบต่อ
สังคม สอดคล้องกับแนวคำาสอนของท่าน ว.วชิรเมธี ที่
ได้แสดงเป็นพุทธคำาสอนไว้ว่า สุขภาพสังคม ความรับ
ผิดชอบต่อสังคมเริ่มต้นที่ข้าวเมล็ดเดียว สะท้อนให้เห็น
ความรับผิดชอบของคนหนึ่งคนมีผลต่อสุขภาพสังคมและ
ได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงความละเอียดว่า เป้าหมายสูงสุด
ของเกษตรกรรมมิใช่การเพาะพืชผักแต่คือการบ่มเพาะ
ความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ (ว.วชิรเมธี, 2558) 
เพราะความรวยมีฐานะทางสังคมด้วยวัตถุนิยมเป็นเพียง
ความสุขทางกายเพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่ทางสู่สุขที่แท้
จริง ความสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ต่างหากคือการ
สร้างสุขที่แท้จริงเพื่อให้ความรู้สึกทั้งทางกายและทางใจ 
มากกว่าสิ่งของวัตถุคือความรู้สึก ดังนั้นสุขภาพสังคมจึง
เป็นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศด้านสังคม
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ที่มีเป้าหมายการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคม
อยู่กันอย่างสันติสุข เน้นภูมิคุ้มกันในระดับปัจเจกมากขึ้น 
ซึ่งเมื่อความรับผิดชอบต่อสังคมเกิดขึ้นนั้นหมายถึงการ
เห็นคุณค่าในความดีและยึดมั่นในความดีในการดำาเนิน
ชีวิต การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพสังคมเป็น
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมของสังคม สอดคล้องกับคุณลักษณะของ
นักนวัตกรรมที่ Dyer (2011, 27-29) ที่นักนวัตกรรมต้อง

กล้าทำาสิ่งใหม่ พฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางที่ดีมีเครือข่าย
และประสบการณ์จากการลงมือทำาจริงเพื่อแก้ปัญหาของ
ตนได้

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยเพื่อนำาไป
ใช้ในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ 1) การนำาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมอนุตริยะ 6 บนฐาน
คดิเรยีนรูแ้ละแบง่ปนัพฒันาสขุภาพสงัคมทีส่ง่ผลตอ่ความ
สัมพันธ์ของคนในชุมชนดีขึ้นได้  2) การสร้างศูนย์เรียนรู้
ชุมชนเป็นกลไกของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นพื้นที่
จัดกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนที่นำาไปสู่การสร้าง
พลังชุมชนให้เกิดการจัดการตนเองอย่างมีส่วนร่วม 3) 
คุณลักษณะของคนในชุมชนที่ส่งผลต่อสุขภาพสังคม
 2. ขอ้เสนอเพือ่การวจิยัครัง้ตอ่ไป ไดแ้ก ่1) วจิยั
ในประเด็นระบบความสัมพันธ์ในระดับครอบครัว และ 2) 
การพัฒนาฐานเรียนรู้ชุมชนเพื่อยกระดับศักยภาพชุมชน
ให้เข้มแข็ง 
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทสภาพปัญหา ความต้องการและจัดทำาฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้
เป็นอาหารและยาในชุมชนบ้านอุปราชเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อการบริโภคอย่าง
ยั่งยืนระดับครัวเรือนที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านอุปราชและเพื่อสังเคราะห์กระบวนการของภูมิวิถีสมุนไพรเพื่อการบริโภค
อย่างยั่งยืนระดับครัวเรือนของชุมชนบ้านอุปราช  กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ) ได้จากการแบบเจาะจงเลือก
จากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ จำานวน 47 คน และกลุ่มเป้าหมาย(ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ)ได้จากการแบบเจาะจง
เลือกจากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์ จำานวน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำารวจ แบบสอบถาม 
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินและการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ สถิตเชิงพรรณนาและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า พืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารและยาในชุมชน พบ 61 
วงศ์ 140 ชนิด มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนระดับครัวเรือนที่เหมาะสมกับ
ชุมชนบ้านอุปราช มี 3 กิจกรรมประกอบด้วย 5 กิจกรรมย่อย/ชุดความรู้ จากกิจกรรมรวมทุกกิจกรรมมีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52 , S.D. = 1.06) การสังเคราะห์กระบวนการของภูมิวิถีสมุนไพรเพื่อการบริโภคอย่าง
ยั่งยืนระดับครัวเรือนจึงเป็นการทำาให้คนในชุมชนเรียนรู้สิ่งใหม่และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีในชุมชน
ซึ่งเป็นการผสมผสานทั้งองค์ความรู้เดิมและองค์ความรู้ใหม่ด้วยการจัดกิจกรรมที่มีความเหมาะสมในการส่งเสริมและ
อนุรักษ์พืชสมุนไพรในชุมชนตามแบบของภูมิปัญญาในยุคปัจจุบันเพื่อให้เข้าถึงองค์ความรู้การมีและใช้พืชสมุนไพรใน
การดำารงชีวิตประจำาวันที่แสดงถึงความความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติอย่างสมดุล

คำาสำาคัญ	:	ภูมิวิถีสมุนไพร  พืชสมุนไพร  การบริโภค  ครัวเรือน
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Abstract
 The research aimed to analyze the 
current conditions, problems and needs for a da-
tabase of herbs for consumption and medicines 
in Uparat village, to design appropriate learning 
activities about the behavior of herbal utilization 
for sustainable household consumption, and to 
synthesize the practical wisdom processes of 
herbs for sustainable household consumption 
in Uparat village. The target group of 47 people 
(the quantitative data) was specifically selected 
from the group discussion and interview, and 
target group (the qualitative data) of 27 people 
was specifically selected from focus groups and 
interviews. The instruments were a question-
naire, a survey form, an interview form, and an 
assessment form. The focus group method was 
employed for the research. Data were analyzed 
using quantitative Descriptive statistics and data 
analysis using qualitative content analysis. Re-
search results were as follows: There were 64 
families and 140 kinds of herbs for food produc-
tion in the community. The study showed that 
the suitable learning activities of herbs consisted 
of three major activities with five sub-activities. 
The findings indicated that the overall appropri-
ateness of all activities was at the highest level 
( = 4.52, S.D. = 1.06). The processes of analysis 
and synthesis of herbs for sustainable household 
consumption and  was to encourage people to 
improve the knowledge of herbs based on their 
previous knowledge. Learning activities were de-
signed to develop the knowledge and practical 
use of herbs in the community including the tra-
ditional herbal use in their daily life. Additionally, 
there were appropriate activities in preserving and 
promoting herbs in the community. The study 

showed the relations between people and the 
natural in balance.

Keywords	:	Practical Wisdom of Herbal, Herbal 
Plants, Consumption, Household

บทนำา
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ระบุถึงการสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน
และชุมชนโดยมีแนวทางสำาคัญที่ส่งเสริมให้เกษตรกร
ทำาการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะเกษตรกรราย
ย่อย เพื่อสร้างความมั่นคง ความหลากหลาย การพึ่งพา
ตนเองและสามารถเข้าถึงด้านอาหารทุกครัวเรือนทั้งใน
เชิงของปริมาณ คุณภาพ โภชนาการและความปลอดภัย 
โดยการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การผลิตผ่าน
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านประกอบกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการ
พัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่ว
ถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของ
บุคคลและชุมชน เพื่อให้มีพฤติกรรม การบริโภคที่ให้
ความสำาคัญกับคุณภาพชีวิตและการบริโภคที่เหมาะสม
กับภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังมีแนวทาง
ที่สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่
เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน นำาไป
สู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็งมีศักยภาพในการผลิตและเข้า
ถึงอาหารและโภชนาการที่ดีรวมทั้งมีความรู้ในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง (คณะกรรมการการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 : 63 – 65)
 จากประเด็นความมั่นคงด้านอาหารที่ผนวก
กับการให้ความสำาคัญกับอาหารและสุขภาพซึ่งเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมอย่างยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่สาระสำาคัญ
ส่วนหนึ่งระบุถึงการส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมี
สำานึกรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยนำาหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำาเนินชีวิต เพื่อเป็นต้น
แบบของสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้เชื่อมโยง
กับวิถีชีวิตและสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้จริงรวมถึง
มีการรณรงค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างค่านิยมการ
บริโภคที่ยั่งยืนให้เป็นบรรทัดฐานของสังคม โดยการใช้
หลักศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  การดำารงชีวิตตามวิถี
ไทยเป็นเครื่องมือ เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภคอย่าง
พอเพียง โดยคำานึงถึงความพอดี พอประมาณ ยกย่อง
และให้เกียรติบุคคลและชุมชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีของ
การบริโภคที่ยั่งยืนบนฐานภูมิปัญญาดั้งเดิม นอกจาก
นี้ ยังมุ่งพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชน
ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สมดุลและยั่งยืนสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยว
กับระบบนิเวศเพื่อให้ชุมชนเกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสนับสนุนให้ชุมชนสำารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดทำาฐานข้อมูลระดับชุมชน (คณะ
กรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ, 
2554 : 112 – 120) เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืนในระดับครัวเรือน
 จากการศึกษาเชิงพหุลักษณ์ โดยการสำารวจ
ชมุชน สนทนากลุม่และสมัภาษณ ์พบวา่ ชมุชนบา้นอปุราช 
ตำาบลท่าสองคอน อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็น
ชุมชนที่ที่อยู่ใกล้ตัวเมือง  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสะท้อนวิถีการดำาเนินชีวิตของแต่ละ
ครอบครัวผ่านความเชื่อและศรัทธาบนความต้องการพื้น
ฐานนั่นคือ ปัจจัย 4 (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยา
รักษาโรค) โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพรใน
การบริโภคให้เป็นทั้งอาหารและยาแต่เมื่อปี พ.ศ. 2537 มี
กระแสของการปลกูหนอ่ไมฝ้รัง่เขา้มาในชมุชนและตามมา
ด้วยพืชผักอีกหลายชนิดซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำาให้วิถีการ
บริโภคและระบบความสัมพันธ์กับธรรมชาติเปลี่ยนแปลง
ไปเป็นวิถีเกษตรเพื่อธุรกิจที่เน้นการผลิตเกษตรกรรม
เชิงเดี่ยวโดยมุ่งผลิตเพื่อหารายได้ทำาให้วิถีเกษตรแบบ
ดั้งเดิมเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการบริโภคและดูแลรักษา
สุขภาพของตนเองที่พึ่งพากลไกการตลาดเข้าสู่สังคม
บริโภคนิยมมากขึ้นซึ่งเป็นการปิดกั้นการปลูกฝังและการ

ถ่ายทอดความรู้ตามแบบแผนวัฒนธรรมและความเชื่อ ซึ่ง
การละเลยภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้องค์ความรู้พื้นบ้าน 
ค่อยๆ เสื่อมไปพร้อมๆ พืชสมุนไพรภายในชุมชนที่ลดลง
และยังถูกลดบทบาทในภาคครัวเรือน  
 การพึ่งตนเองในอดีตได้หมดไปกลายเป็นว่า
ปัจจุบันนี้ ทุกคนต้องสะสมเงินเพื่อการซื้อบริโภคเกือบ
ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้ เป็นสัญญาณที่ เตือนให้เห็นว่าใน
อนาคตชุมชนอาจจะสูญสิ้นความรู้ในการใช้พืชสมุนไพร
ที่เป็นอาหารและคลังยารักษาโรคของคนในชุมชนไป
ฉะนั้นในการนำาสมุนไพรลงสู่ภาคครัวเรือนจึงจำาเป็นต้อง
มีวิธีการจัดทำาฐานข้อมูลของสมุนไพรในชุมชนหรือจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อเป็นการทำาให้คนในชุมชนเห็น
คุณค่าและกลับมาดำาเนินชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ เพื่อให้
สอดรับกับแนวคิดของยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาค
เกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานผนวกกับ
ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนรวมถึงการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนที่มุ่งสนับสนุนให้ชุมชนมีการสำารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดทำาฐานข้อมูลระดับชุมชน จาก
ฐานชีวภาพ ตามวิถีชีวิตภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิม
ภายใต้หลักการคนอยู่ร่วมกับระบบนิเวศอย่างเกื้อกูลเพื่อ
การกินอยู่อย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาบรบิท สภาพปญัหา ความตอ้งการ
และทำาฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารและยาในชุมชน
บ้านอุปราช
 2. เพือ่จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัพฤตกิรรม
การใช้สมุนไพรเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนระดับครัวเรือน
ที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านอุปราช
 3. เพื่อสังเคราะห์กระบวนการของภูมิวิถี
สมุนไพรเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนระดับครัวเรือนของ
ชุมชนบ้านอุปราช
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ขอบเขตการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาภูมิวิถีสมุนไพรเพื่อการ
บริโภคอย่างยั่งยืนระดับครัวเรือนเป็นนวัตกรรมทางสังคม
ที่ให้ความสำาคัญต่อการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นที่เป็นทั้ง
อาหารและยา
 2. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
  2.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำานวน 12 คน
  2.2 เด็กและเยาวชน จำานวน 10 คน
  2.3 ผู้นำาชุมชน จำานวน 3 คน
  2.4 นักวิชาการ จำานวน 2 คน
  2.5 ครัวเรือนที่สนใจร่วม 10 ครัวเรือน/
     ครัวเรือนละ 2 คน
 3. พื้นที่ทำางานวิจัย
  3.1 พื้นที่ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู ้ได้แก ่
พื้นที่ตำาบลท่าสองคอน อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
  3.2 พื้นที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ชุมชนบ้านอุปราช ตำาบลท่าสองคอน 
อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีบ้านรักษ์สมุนไพร
เป็นองค์กรของชุมชนในการขับเคลื่อนกระบวนการและ
ประสานงานให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน
 4. ระยะเวลาวิจัย
ระยะเวลาการวิจัย เดือนธันวาคม 2557 ถึง ธันวาคม 
2558

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ภมูวิถิสีมนุไพรเพือ่การบรโิภคอยา่งยัง่ยนืระดบั
ครัวเรือนของชุมชนบ้านอุปราช โดยเป็นการวิจัยแบบ
ผสานวิธี  คือ วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  แบ่งระยะ
วิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้
 ระยะที่	 1	 ศึกษาบริบท สภาพปัญหา ความ
ต้องการและทำาฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารและยา
ในชุมชนบ้านอุปราช
 ระยะที่	 2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้สมุนไพรเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนระดับ
ครัวเรือนที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านอุปราช
 ระยะที่	3 เพื่อสังเคราะห์กระบวนการของภูมิ
วิถีสมุนไพรเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน ระดับครัวเรือน
ของชุมชนบ้านอุปราช

	 เครื่องมือการวิจัย
 เครื่ องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ประกอบด้วย
 1.	เครื่องมือเชิงปริมาณ
  1.1 แบบสอบถามการนำาสมุนไพรมาบริโภค
ในครัวเรือน
  1.2 แบบสำารวจสมุนไพร
  1.3 แบบประเมินความเหมาะสมของ
กิจกรรมการเรียนรู้ของภูมิวิถีสมุนไพรเพื่อการบริโภค
อย่างยั่งยืน
	 2.	เครื่องมือเชิงคุณภาพ
  2.1 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง
  2.2 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม
  2.3 เวทียืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
  1.	การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืเชงิ
คุณภาพ
 ศึกษาเอกสาร ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
กำาหนดประเด็นเนื้อหา นำาเครื่องมือเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอคำาแนะนำาและตรวจสอบ
ความถูกต้องจากนั้นเสนอผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาความ
ถูกต้องและนำาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องของข้อคำาถามกับวัตถุประสงค์ของการ
วัด โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องสอดคล้อง (Index of 
Objective Congruence : IOC) โดยเลือกข้อคำาถามที่
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ตั้งแต่ .60 ขึ้นไป ผู้วิจัย
นำามาปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์
และนำาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายและเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการวิจัย
  2.	 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เชิงปริมาณ
 ศึกษาเอกสาร ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
กำาหนดประเด็นเนื้อหาและนำาเครื่องมือเสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อขอคำาแนะนำาและตรวจสอบ
ความถูกต้องจากนั้นเสนอผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาความ
ถูกต้องและนำาเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ผู้วิจัยปรับปรุง
แก้ไขตามคำาแนะนำาและจัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์
และนำาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายและเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วน
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เกี่ยวข้องกับการวิจัย
 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ระยะที่	 1 เก็บรวบรวมข้อมูล บริบท สภาพ
ปัญหา ความต้องการและทำาฐานข้อมูลสมุนไพรโดยการ
สัมภาษณ์ สนทนากลุ่มและลงพื้นที่สอบถาม และสำารวจ
พืชสมุนไพรในชุมชนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย จำานวน 47 คน
 ระยะที่ 	 2 เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการจัด
กิจกรรมด้วยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์จากกลุ่ม
เป้าหมายที่เป็นกลุ่มร่วมกิจกรรม จำานวน 47 คนและ
ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู้ จากกลุ่ม
เป้าหมายที่เป็นกลุ่มของผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
และเป็นกลุ่มที่ร่วมกิจกรรม จำานวน 18 คน
 ระยะที่	 3 เก็บรวบรวมข้อมูลการสังเคราะห์
กระบวนการของภูมิวิถีสมุนไพรเพื่อการบริโภคอย่าง
ยั่งยืนระดับครัวเรือนโดยการสนทนากลุ่มและจัดเวที
ยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 
จำานวน 47 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 ระยะที่ 	 1	 ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติ เชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
 ระยะที่ 	 2 ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติ เชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
 ระยะที่	 3 ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis)
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ร้อยละ 
(Percentage) 
 
สรุปผลการวิจัย
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
 1. บริบท สภาพปัญหา ความต้องการและจัด
ทำาฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารและยาในชุมชนบ้าน
อุปราช
 จากการศึกษาบริบทของชุมชนบ้านอุปราชใน
มิติต่างๆ ซึ่งแบ่งตามวิถีการดำารงชีวิตได้เป็น 3 ยุคได้แก่ 

1) ยุคสร้างบ้านแปลงเมือง (พ.ศ.2452 - พ.ศ 2531) ในยุค
นี้บ้านอุปราชมีความหลากหลายทางชีวภาพเกิดพืชพันธ์
ต่างๆ มีการนำาพืชพันธุ์จากธรรมชาติมาเป็นทั้งอาหาร
และยา ถือได้ว่ายุคนี้เป็นยุควิถีชีวิตของการแบ่งปันและ
เป็นยุคที่ธรรมชาติยังสมบูรณ์ ภูมิปัญญาด้านต่างๆ ถูก
ถ่ายทอดผ่านครอบครัวด้วยประสบการณ์โดยตรง และ
การปฏิบัติจริงในวิถีชีวิต 2) ยุคหน่อไม้ฝรั่ง (พ.ศ.2532 
- พ.ศ 2556) ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนของวิถีต่างๆ ในชุมชน 
โดยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเริ่มเปลี่ยนไป
จากที่เคยแบ่งปัน เริ่มต้องซื้อขาย พืชผักสมุนไพรที่ขึ้น
รอบรั้วบ้านก็มีรั้วปูนมากั้นแทน คนในชุมชนเริ่มไม่ปลูก
เพื่อบริโภคเองแต่เป็นการซื้อเพื่อบริโภคแทนอาชีพ
เกษตรกรรม ก็หันไปพึ่งพาสารเคมีและเป็นการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวทำาให้ความนิยมในการใช้สมุนไพรลดลงจากใน
ยุคก่อนๆ และสมุนไพรในชุมชนเริ่มลดจำานวนน้อยลง พืช
ผักสมุนไพรที่อยู่รอบๆ บ้านเริ่มลดน้อยลง คนในชุมชน
เริ่มไม่เห็นความจำาเป็นและไม่มีองค์ความรู้ที่จะนำามาใช้
ประโยชน์ 3) ยุคเกษตรพัฒนา (พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน) 
วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์คือทุก
ครัวเรือนมีวิถีการดำารงชีวิตเป็นของตนเอง ระบบความ
สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันแบบเครือญาติเริ่มห่างเหิน หนี
ห่างจากธรรมชาติ  การเกษตรในชุมชนจึงเป็นแบบผลิต
ไปเพื่อขายจากนั้นก็ซื้อทุกอย่าง การบริโภคและรักษา
โรคด้วยสมุนไพรถูกลดบทบาทลง ทำาให้สมุนไพรค่อยๆ 
สูญหายไป จึงส่งผลให้เห็นถึงวิถีการดำาเนินชีวิตที่มีความ
เสี่ยงต่อการสูญสลายของภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพรของ
ชุมชนบ้านอุปราชไป ฉะนั้นจึงได้มีการสำารวจและทำา
ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารและยาในชุมชน
บ้านอุปราชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยการสำารวจและ
สอบถามภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า มีพืชสมุนไพร 61 วงศ์ 
140 ชนิด ซึ่งมีพืชสมุนไพรเป็นทั้งอาหารและยา 90 ชนิด 
และเป็นยา 50 ชนิด ใช้ในพิธีกรรม 15 ชนิด และใช้สอ
ยอื่นๆ 10 ชนิด
 2. กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ใช้พืชสมุนไพรเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนระดับครัวเรือน
ที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านอุปราชบนแนวทางการสร้าง
คลังอาหารของครัวเรือนด้วยแนวทางในการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้ด้วยการเข้าถึง : ข้อมูลความรู้ มี : มีด้วยการ
ปลูกพืชสมุนไพรในครัวเรือน และ ใช้ : นำาพืชสมุนไพร
มาบริโภค ซึ่งถือเป็นการสร้างภูมิศาสตร์ใหม่ระดับครัว
เรือน ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมย่อย 
คือ 1) ตำานานสานสายใย ภูมิวิถีสมุนไพรสานสัมพันธ์ โดย
กิจกรรมย่อยหรือชุดความรู้ ได้แก่ สมุนไพรที่ใช้อาหารใน
ชุมชน สมุนไพรกับความเชื่อ ศึกษาดูงาน 2) วิถีสมุนไพร
สู่ความยั่งยืน โดยกิจกรรมย่อยหรือชุดความรู้ ได้แก่ ปลูก
พืชรอบรั้วครัวสมุนไพร มีกินรู้ใช้สมุนไพรสามัญประจำา
บ้าน และ 3) สรุปและสังเคราะห์ผล พบว่า กิจกรรมการ
เรียนรู้ของภูมิวิถีสมุนไพรเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน หาก
พิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมพืชผักสมุนไพร
ที่ใช้อาหารในชุมชนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มี
ค่า (  = 4.60, S.D. = 1.02) กิจกรรมสมุนไพรกับความ
เชื่อ มีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่า (  = 4.46 , 
S.D. = 1.21) กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียน
รู้ มีความเหมาะสมในระดับมาก มีค่า(  = 4.40, S.D.= 
1.24) กิจกรรมปลูกพืชรอบรั้วครัวสมุนไพร มีความเหมาะ
สมในระดับมากที่สุด มีค่า (  = 4.52, S.D. = 1.06) 
และกิจกรรมมีกินรู้ใช้สมุนไพรสามัญประจำาบ้าน มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุดมีค่า  (  = 4.64, S.D. = 0.94) 
ซึ่งในทุกกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่า (  = 4.52, S.D. = 1.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า กิจกรรมที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ในด้านการ
บริโภคมี 2 กิจกรรม กิจกรรมที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
ในการพัฒนาด้านร่างกายมี 3 กิจกรรม กิจกรรมที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุดในการพัฒนาด้านจิตใจมี 5 กิจกรรม 
กิจกรรมที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการพัฒนาด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมี 5 กิจกรรม และกิจกรรม
ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
มี 5 กิจกรรม ซึ่งทุกกิจกรรมส่งผลให้เกิดการพัฒนาในมิติ
ต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นโดยตรงกับตนเอง ครอบครัวและผู้อื่น  
3. ผลการสังเคราะห์กระบวนการของภูมิวิถีสมุนไพรเพื่อ
การบริโภคอย่างยั่งยืนระดับครัวเรือนของชุมชนบ้าน
อุปราช
 จากการสนทนากลุ่มเพื่อร่วมกันเพื่อสังเคราะห์
กระบวนการของภูมิวิถีสมุนไพรเพื่อการบริโภคอย่าง

ยั่งยืนระดับครัวเรือนซึ่งได้เกิดรูปแบบของภูมิวิถีสมุนไพร
เพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนระดับครัวเรือนซึ่งเป็นเป็น
รูปแบบที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตที่
แสดงออกถึงประเพณี ความเชื่อ และภูมิปัญญาในการนำา
พืชสมุนไพรมาใช้เป็นทั้งอาหารและยาโดยมีกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมเพื่อที่จะสร้างภูมิศาสตร์ใหม่โดยให้
ครัวเรือนมีบทบาทในการจัดภูมิศาสตร์ของสมุนไพร ให้
องค์ความรู้อยู่ในตัวทุกคนในครัวเรือนและให้เข้าถึงและใช้
สมุนไพรได้ในระดับครัวเรือน บนแนวทางการเข้าถึง มี ใช ้
พืชสมุนไพรที่ผสานระหว่างภูมิปัญญาและวิถีชีวิตซึ่งเป็น
ความเฉพาะของแต่ละครัวเรือนบนพื้นฐานของการปลูก
ทุกอย่างที่กินและกินทุกอย่างที่ปลูกและเป็นการสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนผ่าน (5 ร่วม) การมี
ส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมรับประโยชน์ และร่วมเป็น
เจ้าของที่แสดงออกถึงภูมิวิถีสมุนไพรของคนในชุมชน
ที่มีการนำาเอาภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ด้านสมุนไพร
มาใช้ประกอบอาหารหรือบริโภคในมิติต่างๆ ร่วมกับวิถี
การดำารงชีวิตที่มีการแบ่งปันและพึ่งพาธรรมชาติ ฉะนั้น
ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโดยการสร้างภูมิวิถี
สมุนไพรสามัญประจำาบ้าน ให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการสร้าง
ภูมิศาสตร์ใหม่ระดับครัวเรือนจึงเป็นการผสมผสานทั้ง
องค์ความรู้เดิมและองค์ความรู้ใหม่ด้วยการจัดกิจกรรม
ที่มีความเหมาะสมในการส่งเสริมและอนุรักษ์พืชสมุนไพร
ในชุมชนตามแบบของภูมิปัญญาในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นเป้า
หมายในการเข้าถึงองค์ความรู้ การมีและใช้พืชสมุนไพร
ในการดำารงชีวิตประจำาวันที่แสดงถึงความความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับธรรมชาติอย่างสมดุลนำาไปสู่การบริโภค
สมุนไพรอย่างยั่งยืนระดับครัวเรือน

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการวิจัยเรื่องภูมิวิถีสมุนไพรเพื่อการ
บริโภคอย่างยั่งยืนระดับครัวเรือนมีประเด็นอภิปรายตาม
ข้อวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. ในอดีตชุมชนบ้านอุปราชมีความอุดม
สมบูรณ์ของพืชพันธุ์ต่างๆ ถือได้ว่าสมุนไพรมีความผูกพัน
และเกี่ยวข้องกับคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายมีวิถีการ
ดำารงชีวิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านสมุนไพรจากปู่ย่า 
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ตายายสู่ลูกหลานแต่จะไม่ได้สอนโดยตรงแต่จะเป็นการ
ปฏิบัติให้เห็น ซึ่งในยุคนี้จะเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของคนกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติไว้อย่างสมดุล
ซึ่งสอดคล้อง กับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ง
ชาติ (2545 : 15-17) ที่ว่า การสืบทอดภูมิปัญญาแห่งแรก 
คือ ภายในครอบครัว จากพ่อแม่ลูก เครือญาติที่ใกล้ชิดกัน
ถ่ายทอดให้กันเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา เช่น เรื่องการรักษา
โรค และเรื่องยาสมุนไพรและสอดคล้องกับ ประกอบ  ใจ
มั่น (2539 : 84) ได้กล่าวถึง ความสำาคัญของภูมิปัญญา
ชาวบ้านไว้ว่า ช่วยให้สมาชิกในชุมชน หมู่บ้านดำารงชีวิต
อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข สร้างความสมดุลระหว่างคน
กับธรรมชาติแวดล้อม เกษตรกรรมเป็นแบบการผลิต
เพื่อขาย จาก นั้นก็ซื้อทุกอย่างส่งผลให้วิถีการบริโภคพืช
สมุนไพรในชุมชนก็เปลี่ยนไปด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
ขาดการพึ่งตนเองในการผลิตอาหารในระดับครัวเรือน
ที่จะนำาเอาพืชผักสมุนไพรมาเพื่อบริโภคซึ่งก็สอดคล้อง
กับทัศน์  ทัศนียานนท์ (2547 : 95) ที่ว่าในปัจจุบันวิถี
ชีวิตของคนในชุมชนถูกกลืนด้วยการดำาเนินชีวิตที่อยู่บน
การใช้เงิน การดำาเนินวิถีชีวิตของคนในชุมชนรุ่นต่อๆ มา
ขาดการนำาความรู้ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับ
วิถีการเรียนรู้ที่สอดคล้องควบคู่ไปกับความเป็นอยู่ของ
ชุมชนในท้องถิ่นมาสืบทอด และขาดการปลูกฝังค่านิยม
การดำารงชีวิตแบบเกื้อกูลกับธรรมชาติและบริบทของ
ตนเองอย่างเหมาะสมและพอเพียงภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ทุกสาขาได้รับการสืบทอดมาสู่อนุชนรุ่นหลังน้อย ทำาให้
ชุมชนยุคปัจจุบันขาดความเข้มแข็ง เนื่องจากไม่สามารถ
พึ่งตนเองและสอดคล้องกับ แขนง เครือข่ายมุทิกา (2555 
: 6) กล่าวว่า วิถีไทย ภูมิปัญญาการกิน ค่านิยมของคนใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตในการกินอาหารจานด่วนเลียน
แบบการกินแบบตะวันตกที่มีความเสี่ยงที่ทำาให้เกิดโรคสูง
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าโรคภัยในปัจจุบัน เกิดจากผู้คนหันไป
บริโภคอาหารแบบตะวันตก แต่หากคนในชุมชนหันกลับ
มาบริโภคอาหารที่พืช สมุนไพรในชุมชนก็จะช่วยลดความ
เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บได้ ซึ่งในการทำาฐานข้อมูลสมุนไพร
ในชุมชน ได้มีการลงพื้นที่สำารวจพืชสมุนไพรร่วมกับกลุ่ม
เป้าหมายซึ่งสอดคล้องกับเนตรชนก จันทร์สว่าง (2558 
: 72) ที่ว่าในการสำารวจพืชสมุนไพรที่สามารถใช้ป้องกัน

และรักษาโรคจากแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ โดยมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของแต่ละชุมชนเป็นผู้ให้ความรู้และร่วมศึกษา
ค้นคว้าประกอบกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะทำาให้ผู้
เรียนได้เรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์จากชีวิตจริงและ
เห็นคุณค่าขององค์ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง ซึ่ง
จากการสำารวจพืชสมุนไพรในชุมชนด้วยการลงสำารวจ 
สอบถามจาก ภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพร พบว่า โดยพืช
สมุนไพรส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Fabaceae และ Zingibera-
ceae ตามลำาดับ รวมพืชสมุนไพร ในชุมชนบ้านอุปราชที่
เป็นทั้งอาหารและยากว่า 90 ชนิด และเป็นยา  50 ชนิด 
ใช้ในพิธีกรรม 15 ชนิด และใช้สอยอื่นๆ 10 ชนิด
 2. กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับ
ชุมชนบ้านอุปราช ทั้ง 3 กิจกรรมหลักและอีก 5 กิจกรรม
ย่อย แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนเกิดความตระหนักและ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรบนแนวทางใน
การจัดกิจกรรมที่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนกับ
ธรรมชาติที่จะก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้
และถ่ายทอดได้นั้นจะต้องเป็นกระบวนตามวิถีธรรมชาติ
เพื่อการดำารงชีวิตและอยู่รอดของครอบครัวในการสร้าง
แหลง่อาหารของเองสรา้งพืน้ทีภ่มูศิาสตรใ์หมใ่นระดบัครวั
เรือนซึ่งในแต่ละกิจกรรมขับเคลื่อนผ่านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักพุทธธรรมภาวิตกาย คือ การ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุลอยู่อย่างพอดีบริโภคอย่าง
พอดีตามวิถีและภูมิปัญญา ที่สอดคล้องกับ ปิญานุช หวังจ ิ
(2550 : 62) ที่ว่าการนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มา
ใช้ในดำารงชีวิตทำาให้เกิดการพึ่งตนเองจากสังคมภายนอก
ทำาให้ผู้เรียนรู้จักท้องถิ่น รักและภูมิใจในท้องถิ่นเป็นการ
เชื่อมโยงความรู้ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้สมัย
ใหม่ โดยในการดำาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือของกลุ่มเป้าหมายซึ่งสอดคล้องกับ ทรงรัตน์  ศรี
สารคาม (2557 : 175) ที่ว่าในการดำาเนินกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาสุขภาวะของคนในชุมชนจะดำาเนินบนฐานของ
ความพอเพียงตามวิถีการดำารงชีวิตแบบไทย วัฒนธรรม 
ประเพณีและศาสนาซึ่งทำาให้คนในชุมชนสามารถมีสุข
ภาวะที่ดีและมีความสุขมากขึ้นต้องเกิดจากความต้องการ
ของชุมชนและอ้างถึง (วัชรีพร  คงวิลาด, 2555 : 19) ว่า
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติ
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ด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวคิดวิถีไทย ภูมิปัญญาการ
กิน ว่า วัฒนธรรมการกินเป็น 1 ในปัจจัย 4 ของมนุษย์ 
ฉะนั้นภูมิปัญญาการกินของไทยควรได้รับการอนุรักษ์และ
ถ่ายทอดให้กับลูกหลานไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาและ
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุมชนของ 
พิชชาภรณ์  ปะตังถาโตและคณะ (2557 : 192) ที่ว่า
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการดำาเนินชีวิต 
อาหาร สุขภาพและสุขนิสัย ที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนใน
ชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะเป็นกิจกรรมการเรียน
รู้ที่นำาไปสู่การบริโภคอย่างยั่งยืนมากที่สุด เช่นเดียวกับ 
สมชาย จันทร์อยู่ (2548 : 126) ที่ว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ในวิถีชีวิตเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทั้งทางตรง
และทางอ้อมเกิดขึ้นได้ทุกเวลา โดยมีปู่ ย่า ตา ยาย ลุง 
ป้า น้า อาพ่อ แม่ ที่เป็นภูมิปัญญาด้านสมุนไพรพื้นบ้าน
ดั้งเดิมของชุมชน เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุตร หลาน
และคนใกล้ชิดใน ครัวเรือนซึ่งครอบครัวมีหน้าที่ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ทาง สังคม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ด้านสมุนไพร ฉะนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นมีความ
เหมาะสมกับชุมชนบ้านอุปราชและทำาให้เกิดภูมิศาสตร์
ใหม่ระดับครัวเรือน ซึ่งเป็นความเฉพาะของแต่ละครัว
เรือนบนพื้นฐานของการปลูกทุกอย่างที่กินและกินทุก
อย่างที่ปลูกและยังได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัวซึ่งสอดคล้อง
กับ เนตรชนก  จันทร์สว่างและคณะ (2558 : 77) ว่า การ
ใช้แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ธรรมชาติจะช่วยให้กลุ่มเป้า
หมายได้เรียนรู้สิ่งใหม่ รู้สิ่งที่ไม่รู้จักมาก่อนและสามรถ
นำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวันและเป็นการสร้างความ
มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนผ่านการมีส่วนร่วม ร่วม
คิด ร่วมทำา ร่วมรับประโยชน์และร่วมเป็นเจ้าของบนฐาน
คิดภูมิวิถีสมุนไพรสามัญประจำาบ้านที่นำาไปสู่การบริโภค
สมุนไพรอย่างยั่งยืนระดับครัวเรือน
 3. ภูมิวิถีสมุนไพรเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน
ระดับครัวเรือนเป็นนวัตกรรมที่ไม่ใช่เพียงแค่ส่งเสริมให้
คนกินพืชผักสมุนไพรหรือปลูกพืชสมุนไพรเท่านั้นแต่เป็น
นวัตกรรมที่จะนำาไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารโดย
การมีภูมิวิถีสมุนไพรสามัญประจำาบ้านนั่นคือ ภูมิปัญญา
ในการนำาสมุนไพรในครัวเรือนมาใช้ในชีวิตประจำาวันเพื่อ
บริโภคให้เป็นทั้งอาหารและยา ซึ่งเป็นวิถีในการดำาเนิน
ชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติอย่างสมดุลโดยการทำาให้คนใน

ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีในชุมชน
ที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาในการนำาพืชสมุนไพรมาใช้ใน
การบริโภคและสามารถพึ่งพาตนเองด้านอาหารได้ผนวก
กับวิถีชีวิตที่หันกลับมาอยู่กับธรรมชาติด้วยการแบ่งปัน
บนพื้นที่ภูมิศาสตร์ใหม่ของสมุนไพรระดับครัวเรือนซึ่ง
เป็นความจำาเพาะของแต่ละครัวเรือนผ่านรูปแบบของภูมิ
วิถีสมุนไพรเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนระดับครัวเรือนที่
ขับเคลื่อนนวัตกรรมผ่านแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการเข้าถึงข้อมูลความรู้ การมีหรือปลูกพืช
สมุนไพรในครัวเรือนและการใช้พืชสมุนไพรในครัวเรือน
เป็นทั้งอาหารและยา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ของทั้ง 
3 กิจกรรมหลักและ 5 กิจกรรมย่อยที่มีความเหมาะสมซึ่ง
เป็นการเรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวให้สามารถนำาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำาวันได้จริงและสามารถพึ่งตนเอง
ได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของการบริโภคอย่างยั่งยืนของ 
(คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554 
: 8) ที่เป็นไปตามทิศทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ว่า ในการบริโภคอย่างยั่งยืนนั้นเป็นการบริโภคที่มี
ความจำาเป็นต่อชีวิตโดยมีการจัดการต่อทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เพียงพอและยั่งยืนด้วยการสร้างแนวทางการพึ่งตนเอง
ให้ได้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสร้างเวทีการเรียนรู้
และการมรส่วนร่วมในชุมชนด้วยการเข้าถึงอาหารที่เพียง
พอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสมดุลซึ่งได้แสดงออก
ถึงภูมิปัญญาและวิถีในการดำาเนินชีวิตในการนำาสมุนไพร
มาบริโภคในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน นั่นหมายถึงการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างพอเพียง พอดี ให้มีความสมดุล 
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้ได้ตลอดไป สามารถ
บริโภคได้อย่างต่อเนื่องทั้งในวันนี้และวันหน้าเพื่อสร้าง
แนวทางการพึ่งตนเองและส่งต่อให้ลูกหลานดูแลเพื่อเลี้ยง
ดูครอบครัวต่อไปได้

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้
 1. ชุมชนบ้านอุปราชเป็นต้นแบบที่ควรส่งเสริม
สู่ชุมชนอื่น
 2. สามารถนำาขั้นตอนและกิจกรรมการเรียน
รู้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมของ
ชุมชน
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 3. สามารถนำารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆ ที่ภูมิปัญญาสามารถถ่ายทอด
เรื่องนั้นได้
 4. ชุมชนควรสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้พืช
สมุนไพรในชุมชน โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากร
ในการถ่ายทอดความรู้
	 ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
 1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นควรมีการ
วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของภูมิสังคม ทรัพยากรใน
แต่ละชุมชน

 2. การศึกษาพืชสมุนไพรหายากและที่กำาลังสูญ
พันธุ์เพื่อทำาการอนุรักษ์ไว้
 3. ชุมชนควรสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้พืช
สมุนไพรในชุมชน โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวิทยากร
ในการถ่ายทอดความรู้
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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาและวเิคราะห์สมรรถนะ(Competency) ของบคุลากรในสถาบนัวจิยัและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่เหมาะสมว่าควรเป็นอย่างไรสำาหรับการเป็นองค์กรด้านการ
วจิยัและพัฒนา เปน็การวจิยัเชงิคณุภาพโดยใชว้ธิกีารสมัภาษณเ์ชิงลกึ ซึง่ผูใ้หข้อ้มลูสำาคัญไดร้บัการจำาแนกออกเปน็ 3 กลุม่ 
จำานวนรวมทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย (1) กลุ่มบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
จำานวน 5 คน (2) กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเครื่องประดับ จำานวน 5 คน และ (3) กลุ่มนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา จำานวน 5 คน  โดยใช้เทคนิค Snowball 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะหลักของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐท่ีมีพันธกิจด้านการวิจัย
และพัฒนา อย่างน้อยต้องมีสมรรถนะหลัก ประกอบด้วย (1) สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา (2) สมรรถนะที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาตนเอง และ (3) สมรรถนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิการเชงิรกุ จากผลการวจิยัสามารถใช้เปน็แนวทาง
ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยู่ภายในและบุคลากรที่ต้องการรับสมัครใหม่ ซึ่งควรให้ความสำาคัญกับ
ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามพันธกิจของสถาบัน และยังเป็นประโยชน์ต่อ
การขยายผลไปสู่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำาเนินงานเชิงรุกและเป็นองค์กรด้านการวิจัย
และพัฒนา

คำาสำาคัญ:	 สมรรถนะ องค์กรด้านการวิจัยและพัฒนา สมรรถนะขององค์กรด้านการวิจัยและพัฒนา



310 ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) 2560รมยสาร

Abstract
 Th proposes of this research were to 
study and analyze competency for employees, 
and the relevancy of the competencies and or-
ganizational goals together with its missions. This 
study proposed the key desirable competencies of 
public organizations with the missions in research 
and development. The Gem and Jewelry Institute 
of Thailand (Public Organization) was taken as the 
case study for this research. Qualitative snowball 
in-depth interviews were implemented with the 
institute's staff, experts in the field, and scholars 
from universities. The research found that the key 
competencies were as follows: Firstly, compe-
tency in research and development, not only for 
those who worked in research and development 
related positions, but also for all others in the 
organization. Secondly, competency for self-de-
velopment which served as the basis for research 
and development type organizations. Lastly, 
pro-activeness competency, which would enable 
the implementation of research into practice. 
These competencies were adopted with some 
adaptability into other research and development 
organizations.   
 
Keywords: Competency, Research and Development 
Organization, Competency of R&D Organization
 
บทนำา
 เนื่องด้วยสภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีมีความเป็นพลวัตและดำาเนินไปอย่างรวดเร็ว การ
ศกึษา วเิคราะห ์และกำาหนดสมรรถนะของบคุลากรภายใน
องค์กร จึงเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจจากนักวิชาการ
และนกับรหิารอยา่งกวา้งขวาง (จริประภา อคัรบวร, 2554; 
นิสดาก์ เวชยานนท์, 2556)   จากสภาพการแข่งขันในเชิง
ธุรกิจขององค์กรเอกชนเพื่อความอยู่รอด และการปรับ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการของหน่วยงาน

ภาครัฐ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองและ
รองรับการพัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศ ทำาให้การ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายในองค์กร เป็นประเด็น
ที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารทรัพยากรทางการ
บริหาร (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2548; ภาวิน ศิริประภานุกูล, 
2552; 2554; Hartoq & Van Den Brink, 2007)
 สำาหรับหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาสมรรถนะ
ของบคุลากรเร่ิมไดร้บัความสนใจอยา่งจรงิจงั ตัง้แตช่ว่งการ
ประกาศใช้แผนแมบ่ทการปฏิรปูระบบราชการ พ.ศ. 2540 - 
พ.ศ. 2544 ซึง่ไดมี้การกำาหนดทิศทาง กลยทุธ ์และวิธกีารใน
การปฏิรูประบบราชการ   ในขณะเดียวกัน ผลจากแนวคิด
ในการปฏิรูประบบราชการดังกล่าว ทำาให้มีแนวคิดการจัด
ตั้งองค์การมหาชน ซ่ึงมีลักษณะทางการบริหารที่มีความ
แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ กล่าวคือ การ
บริหารงานในรูปแบบขององค์การมหาชน มุ่งเน้นการจัด
โครงสร้างองค์กรให้มีความทันสมัย มีรูปแบบที่เรียบง่าย มี
ระบบการทำางานทีค่ลอ่งตวั มกีารปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์
ในการทำางาน มุง่เนน้การคดิรเิร่ิมสรา้งสรรค ์และทีส่ำาคัญคอื 
การมุง่เนน้การพฒันาขดีสมรรถนะ ซึง่เปน็คณุลกัษณะรว่ม
ของบุคลากรทัง้ระบบเพือ่หลอ่หลอมคา่นยิมและพฤตกิรรม
ที่พึงประสงค์ร่วมกันของบุคลากรทั้งหมด(สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556) รวมถึงคุณลักษณะ
ใดๆกต็ามทีส่รา้งความแตกตา่งของระดบัผลการปฏิบตังิาน
ของบุคคลที่ตำาแหน่งน้ันๆในองค์กรที่เป็นปัจจัยสำาคัญต่อ
การบริหารงานควบคู่กับการดำาเนินการเชิงรุก  และตามที่ 
เทือ้น ทองแกว้ (2551) กลา่วว่าสมรรถนะเปน็ความสามารถ
เฉพาะตนของแต่ละคนโดยนำามาใช้ในการทำางานตามบท
บทบาทที่แตกต่างตามที่องค์กรคาดหวัง
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาครอบคลุมถึงมิติของ
ความเป็นองค์กรดา้นการวจิยัและพฒันา ซึง่มคีวามสำาคญัตอ่
การพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศในยคุปจัจบุนั
ดว้ยแลว้ หนว่ยงานภาครฐันัน้ๆ ยอ่มตอ้งมุง่เน้นการพัฒนาขีด
ความสามารถและสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
เพื่อสนับสนุนต่อการเพ่ิมผลิตภาพและการสร้างนวัตกรรม 
ตลอดจนเพ่ือประโยชนต่์อการสร้างมาตรฐานและการพัฒนา
ทักษะแรงงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
ลงทุน และการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงต่อไป (องอาจ นัยพัฒน์, 
2554; อภิชาติ ศรีสะอาด และพัชรี สำาโรงเย็น, 2556)



ROMMAYASAN 311Vol. 15  No. 3 (September-December) 2017

 จากความสำาคัญที่กล่าวมา หน่วยงานภาครัฐที่
มีลักษณะเป็นองค์การมหาชนและมีภารกิจด้านการวิจัย
และพัฒนา อย่างเช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงจำาเป็นต้องมี
การวเิคราะหแ์ละกำาหนดสมรรถนะใหม้คีวามเหมาะสมกบั
บริบทการดำาเนินงาน เนื่องด้วยเป็นหน่วยงานท่ีมีลักษณะ
เฉพาะที่มุ่งเน้นงานด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็น
หน่วยงานหลักที่มีพันธกิจมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับ ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความ
สำาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย

วัตถุประสงค์การวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์สมรรถนะ(Competency) ของบุคลากรใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ทีเ่หมาะสมวา่ควรเปน็อยา่งไรสำาหรบัการ
เปน็องคก์รดา้นการวจิยัและพฒันา รวมทัง้วเิคราะหป์ญัหา
และอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาตามสมรรถนะดัง
กล่าว

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวจิยัครัง้นี ้เปน็การวจัิยเชิงคณุภาพโดยใชว้ธิี
การสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสำาคัญได้รับการจำาแนก
ออกเปน็ 3 กลุม่ จำานวนรวมทัง้สิน้ 15 คน ประกอบดว้ย (1) 
กลุม่บคุลากรของสถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณแีละเครือ่ง
ประดับแห่งชาติ จำานวน 5 คน (2) กลุ่มบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีอยูใ่นหนว่ยงานภาครฐัท่ีเกีย่วขอ้งกับการสง่เสรมิการ
วิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ จำานวน 5 คน 
และ (3) กลุ่มนกัวชิาการในสถาบันอุดมศกึษา จำานวน 5 คน  
โดยใชแ้บบสมัภาษณแ์บบกึง่มโีครงสรา้ง (Semi-structure 
Interview) กำาหนดแนวคำาถามเปน็คำาถามปลายเปดิ ซึง่จะ
ดำาเนินการสัมภาษณ์ไปตามลำาดับประเด็นคำาถามที่เตรียม
ไว้ล่วงหน้า และดำาเนินการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ 
(Naturalistic Inquiry) ผู้วิจัยใช้เทคนิค Snowball เพื่อ
ให้ได้มาซ่ึงผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ โดยดำาเนินการทีละกลุ่มตาม
หลกัการคดัเลอืกและคุณวฒุทิีก่ำาหนด ซึง่ตัง้ตน้เลอืกบคุคล
แรกของแตล่ะกลุม่โดยพจิารณาจากความรู ้ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณใ์นการทำางานทีเ่กีย่วข้องกับการวจิยัและ

พฒันาอญัมณแีละเครือ่งประดบั ประกอบกบัประสบการณ์
ทางการบรหิารงานในองค์กรทีด่ำาเนนิกจิกรรมดา้นการวจิยั
และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ   นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้
ดำาเนนิการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูเชงิเอกสารทีเ่กีย่วข้อง
ในรูปแบบต่างๆ เช่น งานวิจัย บทความวิชาการ และสื่อใน
รูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิจัย
 จากวิธีการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์ผลโดยมีกระบวนการ ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลทั่วไปและข้อมูล
ทางการบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ 
ประกอบกับข้อมูลสภาพแวดล้อมในการดำาเนินงาน เพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านหน่ึงในการวิเคราะห์หาคุณสมบัติที่
จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
 ขัน้ตอนที ่2 การศึกษาขอ้มลูบริบทและแนวโนม้
การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
ประกอบกับขอ้มลูทีไ่ดจ้ากสถาบนัการศกึษาหรอืหนว่ยงาน
ทางวชิาการในรปูแบบอ่ืนๆ เพือ่ประกอบการวเิคราะหเ์ปน็
ส่วนเสริมในขั้นตอนที่ 1
 ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสมรรถนะ 
โดยการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอนที่ 1 และ
ขัน้ตอนที ่2 ซึง่เปน็สมรรถนะทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงสำาหรบั
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ และสามารถขยายผลสืบ
เน่ืองไปถึงองค์การมหาชนที่มีพันธกิจด้านการวิจัยและ
พัฒนา

ผลการวิจัย
 จากการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำาคัญทั้ง 3 
กลุ่ม จำานวนทั้งสิ้น 15 คน ตามที่ได้กำาหนดไว้ สามารถสรุป
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
 1.	 ข้อมูลทั่วไปของสถาบันวิจัยและพัฒนา
อัญมณีฯ
 จากการสมัภาษณแ์ละการทบทวนเอกสารตา่งๆ 
ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ เป็น
องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีพันธกิจ
สำาคัญครอบคลุม การวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง
ประดบั การตรวจสอบและใหก้ารรบัรองคุณภาพของเครือ่ง
ประดับ ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคนิคการ
วิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณี และการวิเคราะห์แหล่ง
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กำาเนิดของอัญมณี ตลอดจนมีหน้าท่ีในการพัฒนาฐาน
ข้อมูล การถ่ายทอดความรู้ การเผยแพร่ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
กับอัญมณีและเครื่องประดับ และการพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ตลอดจนยังทำา
หน้าที่เสมือนหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐในการ
ดำาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
 ขอ้มลูจากการสมัภาษณ ์พบวา่ สถาบนัวจิยัและ
พฒันาอญัมณฯี ยงัไดร้บัการจดัอนัดบัในดา้นมาตรฐานการ
วิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ใน
อันดับ 5 ของโลก   อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจำากัด สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ จึงจำาเป็น
ต้องแสวงหางบประมาณในการดำาเนินงานโดยใช้งานวิจัย
และการบรกิารวชิาการเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางการเงนิใหก้บั
องค์กร ซึ่งจำาแนกเป็น 2 ส่วน คือ (1) งานวิจัยเฉพาะทาง
ภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และ (2) งานวิจัย
เพือ่การพฒันาอตุสาหกรรมและงานวจิยัการตลาดทางดา้น
อัญมณีและเครื่องประดับ
 ในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า 
สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณฯี มกีารปรบัเปลีย่นกระบวน
ทัศน์ในการบริหารจัดการ โดยเน้นความสำาคัญของการรับ
สมคัรนกัศกึษาฝึกงาน พรอ้มทัง้สนบัสนนุใหน้กัศกึษาเหลา่
นีเ้ป็นนกัวจัิยใหกั้บสถาบนัเมือ่สำาเรจ็การศกึษา และ (2) เปิด
โอกาสใหภ้าคอตุสาหกรรมไดม้สีว่นรว่มในการสนบัสนนุทนุ
วิจัยและทุนในการฝึกอบรมให้กับนักศึกษา ในการเป็นนัก
วจิยัและพัฒนาอญัมณ ีโดยมขีอ้ผกูพนัในการกลบัเขา้ปฏบิตัิ
งานกับองค์กรนั้นๆ หลังจากสำาเร็จการศึกษา  ในส่วนของ
การพฒันาบคุลากรภายใน พบวา่ ผูบ้รหิารมนีโยบายในการ
คดัเลอืกบคุลากรใหมท่ีม่ปีระสบการณก์ารทำางาน เนือ่งดว้ย
ข้อจำากัดของจำานวนตำาแหน่งงานตามโครงสร้างองค์กร
 2.	 สมรรถนะของบุคลากรสำาหรับองค์กรท่ีมี
พันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนา
 จากการสัมภาษณ์  พบประเด็นที่มีความ
สอดคลอ้งตรงกนัระหวา่งผูใ้หข้้อมลูสำาคญั กลา่วคอื บคุคลที่
ปฏบิตังิานในองคก์รทีม่พีนัธกจิดา้นการวจิยัและพฒันาโดย
พืน้ฐานแลว้ควรเปน็บคุคลทีใ่สใ่จกบัการแสวงหาและพฒันา
ความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ   แม้ว่าองค์กรน้ันจะเป็นองค์กร
ของภาครัฐ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนเป็นสำาคัญ 

ทว่าองค์กรภาครัฐที่มีพันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนาจะ
ต้องดำาเนินการแบบคู่ขนาน กล่าวคือ ต้องมีการสร้างและ
พฒันาองคค์วามรูใ้หมเ่พือ่การพฒันาคณุภาพการให้บรกิาร 
ควบคูกั่บการดำาเนินการวจิยัซึง่เปน็พนัธกจิหลักขององคก์ร   
นอกจากนี้ ทุกองค์กรมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งจำาเป็นอย่างยิ่งที่
จะตอ้งมคีวามเขา้ใจในสมรรถนะหลกัของตนวา่เปน็อยา่งไร   
ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญทุกคนได้อ้างอิงถึงกรณีของสถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีฯ ซึ่งโดยที่มาของการจัดตั้งคือการเป็น
หน่วยงานภาครัฐ ทว่าจะต้องดำาเนินการในลักษณะของ
องค์กรเอกชนควบคู่กัน จากประเด็นดังกล่าว ศักยภาพ
สำาคัญที่องค์กรควรจะมี จึงประกอบด้วย (1) การเพ่ิม
สมรรถนะทางการแข่งขัน และ (2) สมรรถนะในการ
ดำาเนินการทางธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญได้เน้น
ว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรดังกล่าว จึงควรต้อง
มีสมรรถนะที่สำาคัญ โดยครอบคลุม 3 ด้าน ประกอบด้วย 
(1) ด้านการมีวิสัยทัศน์ในการมองไปข้างหน้าเพื่อองค์กร 
(2) ด้านการแก้ปัญหาซ่ึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี โดย
ไม่สามารถหาได้จากการเรียนการสอน แต่ต้องส่ังสมจาก
ประสบการณ์ในการทำางาน และ (3) ด้านความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง
 นอกจากนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการ
พฒันาบุคลากร กลา่วคอื (1) การบรหิารจดัการองคก์ร ตอ้ง
แยกหนา้ทีห่ลกัของบคุลากรใหช้ดัเจน ทัง้ทีเ่ปน็นกัวจิยั นกั
วิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำาหนด (2) การพัฒนาองค์กรซึ่งสิ่งที่ยังขาดก็คือการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันในภาควิชาการกับผู้ประกอบ
การ และความไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ระหว่างสถาบันใน
ภาควิชาการและผู้ประกอบการ เน่ืองจากผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่มักจะให้ความสำาคัญกับเรื่องผลประโยชน์ทาง
ด้านธุรกิจมากกว่าให้ความสำาคัญในเรื่องของคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์   
 เมือ่พจิารณาในกรณขีองสถาบนัวจิยัและพฒันา
อญัมณฯี พบวา่ ผูใ้หข้อ้มลูสำาคญัมีความเหน็ท่ีสอดคลอ้งกัน
ในเรือ่งทีว่า่สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีฯ ควรมุง่เนน้การ
เสริมสร้างและพัฒนานักวิจัยภายใน เนื่องด้วยบุคลากรที่มี
อยู่ยังไม่สามารถทำาวิจัยได้เองและยังต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอก   ในทางกลับกัน หากสถาบันวิจัยและพัฒนา
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อัญมณีฯ สามารถพัฒนานักวิจัยท่ีเป็นบุคลากรภายใน ซ่ึง
บุคลากรเหล่านี้จะมีความใกล้ชิดและเข้าใจบริบทของภาค
เอกชนในอุตสาหกรรมอัญมณี ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเป็นอย่างมาก   ข้อมูลต่างๆ ยังสะท้อนให้เห็นว่าผู้
ประกอบการตอ้งการใหส้ถาบันวจิยัและพฒันาอญัมณฯี มุง่
เนน้การกระจายความรูผ้า่นกระบวนการใหบ้รกิารวชิาการ
และการจดัฝกึอบรม เนือ่งดว้ยการดำาเนนิการดงักลา่วยงัอยู่
ในขอบเขตที่ค่อนข้างจำากัด
 3.	การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมอัญมณี
 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อให้เกิด
ความถนัดเฉพาะทาง เช่น ช่างรูป ช่างฝัง หรือช่างขัด เป็น
สิ่งจำาเป็นสำาหรับผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อย 
ซึ่งเมื่อบุคลากรในแต่ละกลุ่มมีความชำานาญ ก็จะเกิดความ
เชี่ยวชาญ และกลายเป็นผู้ท่ีมีทักษะความรู้ ทำาให้เกิดการ
ต่อยอด แม้ว่าผู้ประกอบการรายใหญ่จะมีศักยภาพใน
การจัดหาเครื่องจักรในการผลิต หรือแม้ว่าเครื่องจักรจะ
สามารถชว่ยลดความผดิพลาดในการผลติได ้ทวา่เครือ่งจกัร
เหล่าน้ันเหมาะสมกับการผลิตในปริมาณมาก ซึ่งทำาให้
ทักษะและความชำานาญของบุคลากรยังคงเป็นสิ่งจำาเป็น
สำาหรับอุตสาหกรรมอัญมณีหรือเครื่องประดับท่ีมีรูปแบบ
เฉพาะและมีมูลค่าสูง
 จากประเด็นดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญได้ให้
คำาตอบตรงกันว่า ผู้ประกอบการท้ังรายใหญ่และรายย่อย 
พยายามที่จะส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของตนตาม
ศกัยภาพท่ีมอียู ่โดยเฉพาะบคุลากรในกลุม่ชา่งฝมีอืหรือชา่ง
ผลติอญัมณแีละเคร่ืองประดบั   ในขณะเดยีวกนั การพฒันา
ความรู้เกีย่วกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคเปน็ปจัจยัสำาคญั
อกีหนึง่ประการ เนือ่งดว้ยบคุลากรในกลุม่ชา่งฝมีอืหรอืชา่ง
ผลิตจะสามารถผลิตอัญมณีหรือเครื่องประดับที่ตอบสนอง
ต่อรสนิยมของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้อย่างสอดคล้อง 
ดังนั้น บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา จะต้องเป็นบุคลากรที่
มีทักษะและมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับ
สถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกัน  
 นอกจากนี้  ในภาคอุตสาหกรรมปัจจุ บัน 
เครื่องจักรที่ใช้ในการช่วยการผลิตมีราคาค่อนข้างสูง ซ่ึง
ทำาให้ผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถจัดหาได้ และ
จำาเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรที่มีอยู่แล้ว นำามาปรับเปลี่ยน
หรือดัดแปลงตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้มีประสิทธิภาพ

ทัดเทียมกับเครื่องจักรสมัยใหม่ได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ซึ่ง
ในส่วนน้ีต้องอาศัยการวิจัยเทคโนโลยีจากภาครัฐเข้ามามี
ส่วนช่วยสนับสนุน  ให้ความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีให้แก่
ผู้ประกอบการรายย่อย ในส่วนของการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ให้คงอยู่และสืบทอดสู่รุ่นต่อไป ยังต้องอาศัยการสนับสนุน
จากหลายฝ่าย ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน โดยการสรา้งภาพ
ลักษณ์ ทัศนคติ และความมั่นใจแก่บุคลากรรุ่นใหม่ให้เห็น
ความสำาคัญของอาชีพนี้ 

สรุปและอภิปรายผล
 จากข้อมูลที่นำาเสนอข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 
โดยภาพรวมแล้วสมรรถนะที่เป็นพื้นฐานของบุคลากรที่
ปฏบิตัหินา้ทีอ่ยูใ่นหนว่ยงานภาครฐัทีม่พีนัธกจิดา้นการวจิยั
และพัฒนา อย่างเช่น สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ นั้น
มีดังต่อไปนี้
 1.	สมรรถนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัและพฒันา
 โดยหลักการแล้ว การวิจัยและพัฒนาเป็นสิ่ง
สำาคัญต่อบุคคลและองค์กรที่ต้องคิดแสวงหาความเข้าใจ ที่
จะทำาให้เกดิองคค์วามรูแ้บบใหม่ๆ  ทีส่ามารถนำาไปประยกุต์
ใช้กับกระบวนการผลิตหรือการให้บริการอย่างเป็นระบบ 
และเป็นการพัฒนาให้เกิดแนวคิดที่สร้างสรรค์สำาหรับ
การนำาไปต่อยอดนวัตกรรมที่เป็นต้นแบบ รวมถึงสามารถ
นำาไปใชแ้กป้ญัหาไดโ้ดยใชห้ลกัการวจิยัทีป่ระกอบดว้ยการ
วเิคราะห ์สงัเคราะห์ สำารวจสภาพปญัหา หรอืความตอ้งการ
อย่างต่อเน่ือง (องอาจ นัยพัฒน์, 2554; รัตนะ บัวสนธ์, 
2552) จากประเด็นดังกล่าว ความรู้และทักษะด้านการ
วิจัยและพัฒนา จึงไม่จำาเป็นต้องจำากัดอยู่เฉพาะบุคลากร
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการวิจัยเท่านั้น ทว่าบุคลากรทั้งองค์กร
สามารถท่ีจะนำาความรู้และทักษะด้านการวิจัยไปประยุกต์
ในงานท่ีรับผิดชอบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ของผลงานได้ (ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล และคณะ, 2549)   โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ 
ซึง่เปน็หนว่ยงานภาครฐัทีม่พีนัธกจิดา้นการวจิยัและพฒันา 
จงึควรสง่เสรมิและสนบัสนนุความรูแ้ละทกัษะดา้นการวจิยั
และพัฒนาให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งยังเป็นแบบอย่าง
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
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 2.	สมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง
 การพัฒนาตนเองประกอบข้ึนจากการเรียนรู้
ความสามารถและการรับรู้ศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ และ
นำาไปสูก่ระบวนการพัฒนาให้เกดิความรูแ้ละความสามารถ
ที่เพิ่มสูงขึ้น   การพัฒนาองค์กรทุกระดับต้องประสานและ
สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   จากแนวคิดของ 
Woolner (1992) “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การที่
จะพัฒนาทรพัยากรขององค์กรให้เป็นองคก์รแห่งการเรียน
รู”้ ซ่ึงแนวคิดนีจ้ะเปน็การบรูณาการระหวา่งการเรยีนรูแ้ละ
การปฏบัิตงิานเขา้ดว้ยกนั จากแนวคดิดงักลา่ว สถาบนัวจิยั
และพฒันาอญัมณฯี ในฐานะหนว่ยงานทีม่พีนัธกจิในการให้
บรกิารทางวชิาการและพฒันาทรพัยากรมนษุยใ์หก้บัหนว่ย
งานทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนอืน่ๆ จึงจำาเป็นตอ้งมบีคุลากร
ที่มีลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนและให้ความสำาคัญกับการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
 3.	สมรรถนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิการเชงิรกุ
 ด้วยความต้องการขององค์กรภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมอัญมณี ในการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่นั้น จึง
เป็นเหตุผลสำาคัญประการหน่ึงท่ีทำาให้สถาบันวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีฯ ต้องให้ความสำาคัญกับการดำาเนินการเชิง
รุก โดยเฉพาะการดำาเนินการท่ีมีความสอดคล้องกับพันธ
กิจและมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ท่ีกำาหนดไว้ (ชูชัย สมิ
ทธิไกร, 2550) การดำาเนินการเชิงรุกดังกล่าว ยังสามารถ
เกิดขึน้ไดใ้นสองระดบั กลา่วคอื การดำาเนนิการเชงิรกุในมติิ
ของการปฏิบัติหน้าที่ภายในสถาบัน (Mondy and Noe, 
1996) และการดำาเนนิการเชงิรกุในมติขิองการให้บรกิารแก่
หน่วยงานภายนอก (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, 2556)

ข้อเสนอแนะ
 ผลการวิจัยเรื่องนี้สามารถให้ข้อมูลสำาคัญ
สำาหรับผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนากรอบสมรรถนะท่ีเป็นพื้นฐานประกอบด้วย
สมรรถนะหลักในด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา 
สมรรถนะการพัฒนาตนเอง และสมรรถนะการดำาเนินงาน
เชิงรุก ที่มีความเหมาะสมกับการเป็นองค์การมหาชนซ่ึง
ตอ้งมุง่เนน้การดำาเนนิงานในทกุมติิทีต่อบสนองทกุภาคสว่น 
ตลอดจนสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ของบคุลากรทีป่ฏบิตังิานอยูภ่ายในและบคุลากรทีต่อ้งการ
รับสมัครใหม่ ซึ่งควรให้ความสำาคัญกับทักษะและความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านทีเ่หมาะสมกบัการปฏิบติังานตามพนัธ
กิจของสถาบัน   ผลการวิจัยดังกล่าว ยังเป็นประโยชน์ต่อ
การขยายผลไปสู่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ 
ที่มีลักษณะการดำาเนินงานเชิงรุกและเป็นองค์กรด้านการ
วิจัยและพัฒนา
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบผู้นำาเชิงกลยุทธ์สำาหรับผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำาบล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตัวอย่างในการวิจัยคือ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน 400 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่อง
มือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบผู้นำาเชิงกล
ยุทธ์สำาหรับผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี 4 องค์ประกอบคือ แนวคิด
หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการดำาเนินงานตามรูปแบบ และเงื่อนไขความสำาเร็จและตัว
ชี้วัดความสำาเร็จของรูปแบบ องค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได้ในการนำาไปสู่การ
ปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ โดยรวม ในระดับมากที่สุด ในส่วนขององค์ประกอบภาวะผู้นำาของผู้อำานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคือ การวางแผนกลยุทธ์ การสร้างวิสัย
ทัศน์ การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง การกำาหนดวิสัยทัศน์ การควบคุมกลยุทธ์ การกำาหนดทิศทางของ
องค์กร การสื่อสารวิสัยทัศน์ และการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ผลการทดลองใช้รูปแบบพบว่า ก่อนการทดลองผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลมีภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์อยู่ในระดับดี หลังการทดลองมีภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์เพิ่มขึ้น
เป็นระดับดีมาก และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำาสำาคัญ	: ผู้นำาเชิงกลยุทธ์  รูปแบบผู้นำาเชิงกลยุทธ์   ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล  
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Abstract
 The research aimed to develop the 
model of the strategic leadership for the directors 
of sub - district health promotion hospitals under 
the public health ministry. The samples used in 
the research were 400 directors of sub - district 
health promotion hospitals affiliated to the min-
istry of public health in Northeastern Thailand, 
derived by a stratified random sampling. The re-
search instrument was a questionnaire. Statistics 
used in data analysis was frequency, percentage, 
mean, standard deviation, a survey analysis of 
the components and a content analysis. The 
research findings were as follows: The model of 
the strategic leadership for the directors of the 
hospitals composed of four components:  con-
cepts and principles of the model, objectives of 
the model, the operational procedures according 
to the model, and the success conditions and 
indicators of the model. The model was found 
to be appropriate, feasible and practical at the 
highest level. The leadership for the directors 
of the hospitals consisted of nine sub compo-
nents: with strategic planning, vision formulation, 
practice according to the vision, transformation 
leadership, determination of the vision, strategic 
control, direction setting, communicating a vision 
and application of the strategies. The result of 
the experiment used of the model showed that 
prior to the experiment, the model was at a good 
level. After being used, the model was found to 
be at a very good level. The subjects, satisfaction 
towards the model was overall at the highest 
level. 

Keywords	:	Strategic Leadership, Strategic Lead-
ership Model, Sub – district  Health Promotion 
Hospital  Directors

บทนำา
 ระบบบริการสาธารณสุขไทยปัจจุบัน ประสบ
ความสำาเร็จในการขยายความครอบคลุมของสถานบริการ
สาธารณสุข โดยมีโครงสร้างหน่วยบริการตั้งแต่ปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิกระจายครอบคลุมทุกจังหวัด และมี
การจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนไทย โดย
มีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขที่จำาเป็น อย่างไรก็ดียังพบความไม่เป็น
ธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข อันเนื่องมาจากขาด
ความเป็นธรรมในการกระจายบุคลากรสาธารณสุข สถาน
บริการปฐมภูมิของรัฐมีบุคลากรไม่เพียงพอ ประชาชน
ยังไม่เข้าใจและขาดความเชื่อมั่นต่อระบบบริการปฐมภูมิ 
ศักยภาพของบุคลากรยังมีจำากัดในการจัดการกับปัญหา
สุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป (สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2555 : 2)
 กระทรวงสาธารณสุขได้กำาหนดนโยบายพัฒนา
ระบบสุขภาพทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษา
โรค รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
พัฒนาระบบการทำางานที่มุ่งไปสู่การมีสุขภาพแข็งแรงของ
คนไทยทุกคน เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างยั่งยืน และได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะพัฒนา
บทบาทและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานด้านสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุขให้สามารถดำาเนินบทบาทภารกิจ
ที่ชัดเจน (สำานักบริหารการสาธารณสุข สำานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข, 2558 : 4-5) 
 การยกระดับสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) เป็นจุดเปลี่ยนระบบ
สาธารณสุขครั้งสำาคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลมีบทบาทสำาคัญในการ
ให้บริการด้านสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ มี
รั้วตำาบลเป็นรั้วของโรงพยาบาล เตียงที่บ้านผู้ป่วยคือเตียง
ของโรงพยาบาล มีทีมสหวิชาชีพ อาทิ พยาบาลวิชาชีพหรือ
เวชปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันตาภิบาล นักกายภาพ
และอื่นๆ มีการจัดระบบริการสุขภาพแบบองค์รวมเชื่อม
โยงเกีย่วขอ้งกบับคุคล ครอบครวั ชมุชนตลอดจนการมสีว่น
ร่วมกับภาคีเครือข่าย การกระทำาหลายบทบาทหน้าที่ใน
เวลาเดียวกันของบุคลากรสาธารณสุข อาจก่อให้เกิดความ
สับสนและเกิดปัญหาอาจส่งผลต่อประสิทธิผลของการ
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ปฏิบัติงานประกอบกับในยุคปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันค่อน
ข้างสูง รพ.สต. มีการบริหารงานหลากหลายรูปแบบตาม
ความสามารถและความถนัดของผู้อำานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบล (ผอ.รพ.สต.) ทั้งสิ่งของ บุคลากร งบ
ประมาณ วัสดุ เทคโนโลยี ซึ่งแต่ละแห่งได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณไม่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้การทำางานไม่บรรลุผล
สำาเร็จตามตัวชี้วัด อีกทั้งบางแห่งมีการร้องเรียน ผอ.รพ.
สต. เรื่องการบริหารงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมและทั่วถึง
ตามความจำาเป็น (ปกรณ์  เกียรติวุฒิอมร, 2557 : 4)
 ผอ.รพ.สต. ในฐานะผู้นำาองค์กรมีหน้าที่รับผิด
ชอบการบริหารงานทั้งหมดใน รพ.สต. โดยมีบทบาทสำาคัญ
ในการนำายุทธศาสตร์สุขภาพสู่การปฏิบัติ การสนับสนุน
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การพัฒนาเครือ
ข่ายสุขภาพภาคประชาชน การบริหารงานทั่วไป การ
พัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพตลอดจนจูงใจผู้ใต้บังคับ
บัญชาจากหลากหลายวิชาชีพ ในการดำาเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ในฐานะผู้บริหารจึงต้องพัฒนาตนเองให้เป็นนัก
บริหารที่มีศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำาเร็จตาม
เป้าหมาย
 ผลสำาเร็จของงานใน รพ.สต. ขึ้นอยู่กับการ
บริหารงาน และภาวะผู้นำาของ ผอ.รพ.สต. เป็นสำาคัญ 
(วุฒิพันธ์ ทานะมัย 2557 : 91) ภาวะผู้นำาส่งเสริมให้
กระบวนการทำางานเป็นไปโดยราบรื่น เกิดความเข้าใจใน
แผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานได้ถูกต้อง 
และสนับสนุนบรรยากาศให้เกิดการทำางานร่วมกัน ผู้นำา
ต้องมีความสามารถถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 
นำาวิสัยทัศน์ พันธกิจ มาส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตาม และมีมุมมองเชิงระบบที่ชัดเจน (จารุวรรณ  ธาดา
เดช และคณะ, 2558 : 70) ผู้นำาเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Readership) เป็นรูปแบบผู้นำาที่นำาความเจริญก้าวหน้ามา

สู่องค์กร ผู้นำาองค์กรหลายแห่งที่ประสบความสำาเร็จล้วน
แต่มีความเป็นผู้นำาเชิงกลยุทธ์ทั้งสิ้น ผอ.รพ.สต. จึงจำาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีความเป็นผู้นำาเชิงกลยุทธ์เพื่อกำาหนด
ทิศทางขององค์กร เตรียมพร้อมสำาหรับการเปลี่ยนแปลง
ในระบบสุขภาพ  ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนแนวคิด
และนโยบายทางด้านสุขภาพ ให้สามารถบรรลุผลสำาเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาสุขภาพประชาชนไปสู่การมีสุขภาพดี และพึ่งพา
ตนเองทางสุขภาพได้อย่างยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำาของ
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบผู้นำาเชิงกลยุทธ์สำาหรับ
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
 3. เพื่อทดลองใช้และประเมินความพึงพอใจรูป
แบบผู้นำาเชิงกลยุทธ์สำาหรับผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำาบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กรอบแนวคิดการวิจัย
          ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้นำาเชิงกลยุทธ์ กำาหนด
องค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย (Concep-
tual Framework) พบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลัก จำานวน 3 องค์ประกอบ ดังนี้คือ วิสัยทัศน์ (Vision) 
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง และการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic 
Planning) ดังภาพที่ 1

ผู้นำาเชิงกลยุทธ์
(Strategic		Leadership)

ภาพที่	1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
(Transformation Leadership)

การวางแผนกลยุทธ์
(Strategic Planning)
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วิธีดำาเนินการวิจัย
 ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Meth-
odology) ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ตามหนังสือรับรองเลขที่ HE582003 แบ่ง
ขั้นตอนการวิจัยเป็น 3 ระยะ ดังนี้
 ระยะที	่1	 การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบภาวะผูน้ำา
ของผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนย่อย
  ขั้นตอนที่	1 กำาหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำาข้อสรุป
ที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา มาสรุปเป็นตัวแปรที่ศึกษา
  ขั้นตอนที่	 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ภาวะผู้นำาของผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำาบล ประชากรคือ ผอ.รพ.สต. สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำานวน 
3,463 คน ตัวอย่าง จำานวน 400 คน กำาหนดขนาดโดย
ใช้ตารางสำาเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970 : 
607-610) สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิเป็นสัดส่วน (Pro-
portional Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถาม แบบเลือกตอบและแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของ Likert หาคุณภาพโดยนำาเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Con-
tent Validity) โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง .80-1.00 และหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cron-
bach มีค่าอยู่ระหว่าง .83 - .99 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่ง
แบบสอบถามถึง ผอ.รพ.สต. ทางไปรษณีย์ ระหว่าง เดือน
กุมภาพันธ์ - มีนาคม  2558 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
ใช้สถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบผู้นำาเชิงกลยุทธ์ ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำา
ของ ผอ.รพ.สต. ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ 
(Exploratory  Factor  Analysis :  EFA)  
 ระยะที่	2  การพัฒนารูปแบบผู้นำาเชิงกลยุทธ์
สำาหรับผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นการนำาองค์ประกอบภาวะ
ผู้นำาที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1 มาสร้างและพัฒนาเป็นรูป

แบบผู้นำาเชิงกลยุทธ์สำาหรับ ผอ.รพ.สต.แบ่งเป็น 2 ขั้น
ตอนย่อย ดังนี้
  ขั้นตอนที่	 1 การสร้างรูปแบบโดยนำาข้อ
สรุปที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจใน
การวิจัยระยะที่ 1 มายกร่างรูปแบบ นำาเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คนตรวจสอบ
ความสอดคล้อง ความถูกต้อง เหมาะสม
  ขั้นตอนที่	 2 การประเมินรูปแบบเป็นการ
ประเมินและตัดสินรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความสามารถเกี่ยวกับผู้นำาเชิงกลยุทธ์  6 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยได้แก่ รูปแบบและแบบประเมินรูปแบบ เป็น
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับของ Likert หาคุณภาพ
โดยเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
มีค่าอยู่ระหว่าง .80-1.00 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัย
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเองการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การหาค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อคิด
เห็นเพิ่มเติมใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
 ระยะที่	3	การทดลองใช้และประเมินความพึง
พอใจรูปแบบ  เป็นการนำารูปแบบที่ได้จากการวิจัยระยะ
ที่ 2 ไปทดลองใช้กับ รพ.สต. ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ อย่างละ 1 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมิน
ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของ ผอ.รพ.สต. โดยใช้ค่าร้อยละแบ่ง
เกณฑ์คุณภาพ ส่วนความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบ  โดย
การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการวิจัย
 1. องค์ประกอบภาวะผู้นำาของผู้อำานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล ประกอบด้วย 9 องค์
ประกอบคือ การวางแผนกลยุทธ์ มี 38 ตัวแปรย่อย การ
สร้างวิสัยทัศน์ มี 20 ตัวแปรย่อย การปฏิบัติตามวิสัยทัศน ์
มี 10 ตัวแปรย่อย ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง มี 10 ตัวแปร
ย่อย การกำาหนดวิสัยทัศน์ มี 6 ตัวแปรย่อย การควบคุม
กลยุทธ์ มี 7 ตัวแปรย่อย การกำาหนดทิศทางขององค์กร 
มี 6 ตัวแปรย่อย การสื่อสารวิสัยทัศน์ มี 6 ตัวแปรย่อย 
และการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติมี 6 ตัวแปรย่อย ดังตารางที่ 1
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 2. ผลการพัฒนารูปแบบผู้นำาเชิงกลยุทธ์สำาหรับ
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
  2.1 รูปแบบผู้นำาเชิงกลยุทธ์สำาหรับ ผอ.รพ.
สต. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 4 

องค์ประกอบคือ 1) แนวคิดหลักการของรูปแบบ 2) 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการดำาเนินงานตาม
รูปแบบ และ 4) เงื่อนไขความสำาเร็จและตัวชี้วัดความ
สำาเร็จของรูปแบบ ดังภาพที่ 2

องค์ประกอบ
จำานวน

ตัวแปรย่อย

ค่านำ้าหนักองค์

ประกอบ

ค่าร้อยละ

ความแปรปรวน

1. การวางแผนกลยุทธ์ 38 .51–.73 17.73

2. การสร้างวิสัยทัศน์ 20 .52 – .78 11.76

3. การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 10 .51 – .71 8.48

4. ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 10 .50 – .69 7.37

5. การกำาหนดวิสัยทัศน์ 6 .57 – .85 3.80

6. การควบคุมกลยุทธ์ 7 .58 – .67 3.77

7. การกำาหนดทิศทางขององค์กร 6 .57 – .84 3.14

8. การเผยแพร่วิสัยทัศน์ 6 .59 – .67 2.61

9. การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 6 .56 – .67 2.32

ตารางที่	1  จำานวนตัวแปรย่อย ค่านำ้าหนักองค์ประกอบและค่าร้อยละความแปรปรวน ขององค์ประกอบภาวะผู้นำาของ
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
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1. หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
2. หลักการตามบทบาทและหน้าที่ของ ผอ.รพ.สต.
3. หลักการผู้นำาเชิงกลยุทธ์

1.เพื่อให้ ผอ.รพ.สต. มีรูปแบบผู้นำาเชิงกลยุทธ์ใน
การนำาไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผอ.รพ.สต. ให้เป็นผู้นำาเชิงกล
ยุทธ์เพื่อนำาองค์กรไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่
ต้องการได้

1. การประเมินภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ ของ ผอ.รพ.สต.
2. การเตรียมการเพื่อพัฒนาผู้นำาเชิงกลยุทธ์
3. การพัฒนาผู้นำาเชิงกลยุทธ์
4. การประเมินผลการดำาเนินงาน

รูปแบบผู้นำา
เชิงกลยุทธ์

สำาหรับผู้อำานวย
การโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบล สังกัด
กระทรวง

สาธารณสุข

หลักการ

วัตถุประสงค์

กระบวนการ

เงื่อนไขความ
สำาเร็จและตัวชี้วัด

เงื่อนไขความสำาเร็จ
1. ผอ.รพ.สต.ตระหนัก
ถึงความจำาเป็นของผู้นำา
เชิ ง ก ล ยุ ท ธ์  เ พื่ อ นำ า
องค์กรสู่เป้าหมาย
2. การมีส่วนร่วมและ
การทำางานเป็นทีม
3. การศึกษารูปแบบให้
เข้าใจและดำาเนินการให้
ครบทุกองค์ประกอบ

ตัวชี้วัด	9	ด้าน
1. การวางแผนกลยุทธ์ 38 ตัวชี้วัด
2. การสร้างวิสัยทัศน์ 20 ตัวชี้วัด
3. การปฏบิตัติามวสิยัทศัน ์10 ตวัชีว้ดั
4. ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 10 ตัวชี้วัด
5. การกำาหนดวิสัยทัศน์ 6 ตัวชี้วัด
6. การควบคุมกลยุทธ์ 7 ตัวชี้วัด
7. การกำาหนดทิศทางขององค์กร        
   6 ตัวชี้วัด
8. การสื่อสารวิสัยทัศน์ 6 ตัวชี้วัด
9. การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 6 ตัวชี้วัด

	ภาพที่	2	รูปแบบผู้นำาเชิงกลยุทธ์สำาหรับผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 2.2 ผลการประเมินและตัดสินรูปแบบ พบว่าองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม มีความเป็น
ไปได้ในการนำาไปสู่การปฏิบัติ และเป็นประโยชน์ โดยรวม ในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 2
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ตารางที่	2  ผลการประเมินและตัดสินรูปแบบ

ที่ รายการประเมิน S.D. แปลผล

1 หลักการของรูปแบบ 4.83 .41 มากที่สุด

2 วัตถุประสงค์ 4.67 .41 มากที่สุด

3 กระบวนการ 4.50 .84 มาก

4 1) เงื่อนไขความสำาเร็จ 4.67 .41 มากที่สุด

2) ตัวชี้วัดภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ 4.67 .41 มากที่สุด

รวม 4.67 .24 มากที่สุด

รพ.สต.

ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

ก่อนทดลองใช้รูปแบบ หลังทดลองใช้รูปแบบ

ข้อที่ปฏิบัติ ร้อยละ ระดับ ข้อที่ปฏิบัติ ร้อยละ ระดับ

ขนาดเล็ก 78 73.15 ดี 106 98.15 ดีมาก

ขนาดกลาง 88 81.84 ดีมาก 106 99.07 ดีมาก

ขนาดใหญ่ 78 73.15 ดี 107 99.07 ดีมาก

รวม (324) 244 75.31 ดี 319 98.46 ดีมาก

 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบ 
  3.1 ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของ ผอ.รพ.สต.โดยรวม ก่อนการทดลองใช้รูปแบบอยู่ในระดับดี หลังการทดลอง
เพิ่มขึ้นเป็นระดับดีมาก ดังตารางที่ 3

ตารางที่	3 ผลการประเมินภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล

 3.2 ความพึงพอใจต่อรูปแบบโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.56, S.D.= .06) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย ใน
ระดับมากที่สุดคือ ความพึงพอใจในการดำาเนินงานตาม
รูปแบบโดยรวม ( = 4.61, S.D.= .58)

อภิปรายผลการวิจัย
 1. องค์ประกอบภาวะผู้นำาของ ผอ.รพ.สต. 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบคือ การวางแผนกลยุทธ์ 
มี 38 ตัวแปรย่อย การสร้างวิสัยทัศน์ มี 20 ตัวแปรย่อย 
การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ มี 10 ตัวแปรย่อย ผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลง มี 10 ตัวแปรย่อย การกำาหนดวิสัยทัศน์ มี 
6 ตัวแปรย่อย การควบคุมกลยุทธ์ มี 7 ตัวแปรย่อย การ
กำาหนดทิศทางขององค์กร มี 6 ตัวแปรย่อย การสื่อสาร
วิสัยทัศน์ มี 6 ตัวแปรย่อย และการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
มี 6 ตัวแปรย่อย ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากการยกระดับสถานี
อนามัยเป็น รพ.สต. มีโครงสร้างและภาระงานกว้างขึ้น 
เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ต้องบูรณาการงานทั้งหมด
เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชน ผอ.รพ.สต. จึง
ต้องมีการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สามารถนำาองค์กร
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ไปสู่ความสำาเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Davies and Davies (2004 : 29 - 38) ได้สรุปคุณสมบัติ
ของผู้นำาเชิงกลยุทธ์คือ 1) กำาหนดทิศทางขององค์กร 2) 
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 3) การกำาหนด
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรัตน ์
ธงภักดิ์ และ สุทิน อ้อนอุบล (2556 : 136) พบว่าองค์
ประกอบภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย 1) การนำา
องค์กร 2) การดำาเนินการเชิงกลยุทธ์ 3) การติดตามและ
ประเมินผลกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์มีนำ้าหนักองค์
ประกอบมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการวางแผนกลยุทธ์
เป็นกระบวนการตัดสินใจเพื่อกำาหนดทิศทางในอนาคต
ขององค์กร เป็นหน้าที่สำาคัญของ ผอ.รพ.สต. ที่ต้องให้
ความสำาคัญเป็นอันดับต้น เพราะหากแผนกลยุทธ์ไม่มี
ประสิทธิภาพก็ยากที่จะบริหารงานความสำาเร็จตามเป้า
หมายได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประพรศรี 
นรินทร์รักษ์ และสุวรรณา หล่อโลหการ (2557 : 10) ที่
ว่ากลยุทธ์และยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการองค์กรมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพบริการบริหารจัดการ
ภาครัฐมาก
 2. รูปแบบผู้นำาเชิงกลยุทธ์สำาหรับ ผอ.รพ.สต. 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ 1) แนวคิดหลักการของ
รูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการ
ดำาเนินงานตามรูปแบบ 4) เงื่อนไขความสำาเร็จและตัวชี้
วัดความสำาเร็จของรูปแบบ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีต่อรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเห็น
ว่ามีความเหมาะสม เป็นไปได้ในการนำาไปปฏิบัติ และ
สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยรวมในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบที่สร้างขึ้นได้จากการศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นขั้นตอน จากกลุ่มเป้าหมายผอ.รพ.สต. ที่มี
บทบาทสำาคัญใน รพ.สต. ทำาให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง ครอบคลุมความเป็นผู้นำาเชิงกลยุทธ์ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุเทน นวสุธารัตน์ (2551 : 
111-115) ที่พบว่ารูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
หลักสูตรผู้บริหารองค์กรแนวใหม่สำาหรับบุคลากรใน
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประกอบด้วย หลักสูตรการ
ฝึกอบรม ความจำาเป็นในการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม 
การดำาเนนิการฝกึอบรม การประเมนิผลการฝกึอบรม และ
การรายงานผลการฝึกอบรม ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูป

แบบอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สุภาว์ อาวสกุลสุทธิ (2552 : 216-220) ที่พบว่ารูปแบบ
การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำาของหัวหน้างานพยาบาล 
โรงพยาบาลชุมชน ประกอบด้วย คุณลักษณะภาวะผู้นำาที่
ต้องพัฒนา แนวคิดหลักการของรูปแบบและวัตถุประสงค์
ทั่วไปของรูปแบบ กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะภาวะ
ผู้นำา และแนวทางการนำารูปแบบไปใช้ 
 3. หลังการทดลองใช้รูปแบบ ผอ.รพ.สต. มี
ภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์เพิ่มขึ้นเป็นระดับดีมาก และมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากรูปแบบสร้างและพัฒนาตามขั้นตอน โดยได้รับ
การยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งก่อนนำาไปทดลองใช้ ผู้
วิจัยได้จัดทำาคู่มือการใช้ และประชุมชี้แจงแนวทางการ
ใช้รูปแบบ ทำาให้ ผอ.รพ.สต. ตระหนักถึงประโยชน์และ
ความจำาเป็น ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมและการทำางานเป็น
ทีมของบุคลากรใน รพ.สต. สอดคล้องกับแนวคิดของ 
จุฑาธิป ศีลบุตรและคณะ (2555 : 123) ที่สรุปประเด็น
ปัจจัยความสำาเร็จของการใช้ชุดความรู้แนวทางปฏิบัติงาน
ของ รพ.สต. ไว้ว่า ต้องมีการจัดการข้อมูลร่วมกันเพื่อให้
เกิดประโยชน์และมีคุณค่าสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
และมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชุดความรู้ที่
ชัดเจน ในส่วนของความพึงพอใจต่อรูปแบบโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อนำารูปแบบที่พัฒนาขึ้น
ไปปฏิบัติจริง  ทำาให้ ผอ.รพ.สต. มีความเป็นผู้นำาเชิงกล
ยุทธ์ที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 
สื่อสารวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีความเป็นผู้นำา
การเปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดศรัทธา การยอมรับ และความ
พึงพอใจของบุคลากรใน รพ.สต.สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อิสรา ดุงตระกูล (2553 : 313) ที่พบว่า หัวหน้าสถานี
อนามัยมีการบริหารงานที่ดีจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ
ในงานของบุคลากรสาธารณสุข และสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี (2554 : 
87) ศึกษาเรื่องการติดตามประเมินผลผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำาบลพบว่า หน่วยงานต้นสังกัดมีความพึง
พอใจต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการ
อบรมในระดับดีและดีมาก 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
 1.ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้
  1.1 ควรนำาองค์ประกอบภาวะผู้นำาที่ได้จาก
การวิจัยเป็นกรอบในการกำาหนดคุณสมบัติในการคัดเลือก
ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
  1.2 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพตำาบลควรนำารูปแบบที่พัฒนาขึ้น ไปเป็นแนวทาง
ประกอบการวางแผนพัฒนาศักยภาพตนและบุคลากร 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น
 1 .3 สำานักงานสาธารณสุขจั งหวัดที่ เป็น

หน่วยงานต้นสังกัด ควรนำารูปแบบที่พัฒนาขึ้น ไปใช้ใน
การประเมินภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้อำานวยการโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
 2.	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1 ควรศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคใน
การนำารูปแบบผู้นำาเชิงกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
  2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
สำาเร็จของการพัฒนาภาวะผู้นำาเชิงกลยุทธ์ของผู้อำานวย
การโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
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การใช้สารสนเทศของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมการป้องกันโรคเบาหวาน	ของ

บ้านดอนดู่	ตำาบลคันธารราษฏร์	อำาเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม
Using Information of Public Health Volunteers for Promoting Diabetes 

Prevention at Don Do Village, Kanthararath Sub-District, Kantharawichai 
District, Mahasarakham Province

ฉันทนา	เวชโอสถศักดา	1

Chanthana	Wech-o-sotsakda

1 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Information Science Program, Faculty of Informatics, Mahasarakham University

บทคัดย่อ
 การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำารวจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ คือ1) เพื่อศึกษาการใช้สารสนเทศในการป้องกัน
โรคเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านดอนดู่ ตำาบลคันธารราษฏร์ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม2) 
เพื่อศึกษาความต้องการใช้สารสนเทศในการป้องกันโรคเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านดอนดู่ ตำาบลคันธาร
ราษฏร์ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยการเลือกแบบเจาะจง คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขบ้านดอนดู่ ตำาบลคันธารราษฎร์ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
ศึกษาคือ แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมีความถี่ในการใช้สารสนเทศประมาณ 1-2ครั้งต่อ
สัปดาห์ 2) มีด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศในการป้องกันโรคเบาหวาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง การเข้าถึง
แหล่งสารสนเทศ พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขใช้สารสนเทศผ่านแหล่งสื่อสารมวลการดูโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก และ
ถ่ายทอดสารสนเทศด้วยวิธีการพบปะพูดคุยสนทนา อยู่ในระดับมาก 3) ความต้องการใช้สารสนเทศในการป้องกันโรค
เบาหวานนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจนำ้าตาลในเลือด การเตรียมอาหารสำาหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

คำาสำาคัญ	:	การใช้สารสนเทศ โรคเบาหวาน อาสาสมัครสาธารณสุข

Abstract
 In this study, the researcher investigates 1) to study the use of the information by Public 
Health Volunteers for promoting diabetes prevention at Don Do Village, Kanthararath Sub District 
Kantharawichai District, Mahasarakham Province  2) to study the information needs for promoting 
diabetes prevention at Don Do Village, Kanthararath Sub District, Kantharawichai District, Mahasara-
kham Province. The purposive sampling population consisted of 10 Public Health volunteers at Don 
Do Village, Kanthararath Sub District, Kantharawichai District, Mahasarakham Province. Using tech-
niques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in term of percentage, 
mean and standard deviation.  Findings are as follows : 1) In regard to the use of information, it was 
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found that the information was used once or 
twice weekly.  Most subjects used for supporting 
their works. The objective information using is to 
promote diabetes prevention. 2) Accessing to 
information sources, it was found that users use 
the face to face communication because it is easy 
to communicate and give more information to 
diabetes patients, 3) Concerning the need to use 
information for prevention diabetes disease, it 
was found that the need of using the information 
subject about promotion diabetes prevention for 
checking sugar level in blood, food preparing and 
diabetes patients care. 

Keywords	:	Using Information, Diabetes, Public 
Health Volunteers

บทนำา
 จากรายงานของสำานักนโยบายและยุทธศาสตร ์
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่าอัตราตาย
ด้วยโรคเบาหวานต่อประชากรแสนคน ในภาพรวมของ
ประเทศในปี 2556-2558 เท่ากับ 14.93, 17.53 และ 
17.83  ตามลำาดับ ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นทุกปี (วรรณี นิธิยานันท์, 
2559) สาเหตุของโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้
รวมทั้งประเทศไทยกว่าร้อยละ 90 เกิดจากโรคอ้วนและ
นำ้าหนักเกิน เป็นผลจากการไม่ออกกำาลังกาย ประกอบกับ
การรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยแป้ง นำ้าตาล ไขมัน
และพลังงานเกินความต้องการของร่างกายที่ควรได้รับต่อ
วัน (พันธิตร์ มะลิสุวรรณ, 2550) หากผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ไม่สามารถควบคุมระดับนำ้าตาลในเลือดได้จะทำาให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ผู้ป่วยจะ
ไม่เสียชีวิตทันที แต่จะมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง (กิตตินันท์ 
อนรรฆมณี, 2549) เกิดผลกระทบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว 
และสังคม การช่วยเหลือตัวเองลดลงทำาให้เป็นภาระต่อ
ครอบครัว นอกจากนั้นแล้วการประมาณค่ารักษาผู้ป่วย
เบาหวานในสหรัฐอเมริกา มีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 
23.6 ล้านคน พบว่าค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม
ประมาณ 174 ล้านเหรียญ แยกเป็นค่ารักษาทางตรง (ค่า

ยา) 116 ล้านเหรียญ ค่ารักษาทางอ้อมประมาณ 58 ล้าน
เหรียญ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเสียโอกาส ขาดงาน เสียชีวิต
ก่อนเวลาอันควร เป็นต้น (ADA, 2008) ในประเทศไทย
สำาหรับค่าใช้จ่ายการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ข้อมูลจาก
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2558 พบว่า
ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกในการรักษาพยาบาล
โรคเบาหวานเฉลี่ย 1,172 บาทต่อราย ส่วนผู้ป่วยในค่าใช้
จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ย 10,217 บาทต่อราย รวม
ค่ารักษาพยาบาลทั้งสิ้น 3,984 ล้านบาทต่อปี หากคนไทย
ป่วยด้วยโรคเบาหวาน รวม 3 ล้านคน/ปี มารับบริการ
ที่สถานพยาบาล จะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลทั้งสิ้น
ประมาณ 47,596 ล้านบาท/ปี (www.thaincd.com/.../
ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลก_ปี_2559)  แต่หาก
ผู้เป็นโรคเบาหวานรู้จักดูแลตัวเองพร้อมกับใส่ใจตรวจวัด
ระดับนำ้าตาลในเลือดเป็นประจำา จะช่วยให้แพทย์สามารถ
จ่ายยาและรักษาโรคได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นการช่วยลด
ความเสี่ยงในการเกิดโรคแทรกซ้อนได้ ซึ่งเท่ากับเป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว จะเห็นว่าเมื่อผู้ป่วยด้วย
โรคเบาหวานทำาให้มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา จะส่งผลก
ระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัวและประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการรักษาสูงมาก ดังนั้นการป้องกันโรคเบาหวานจึง
เป็นทางเลือกที่สำาคัญ
 การส่งเสริมการป้องกันโรคนั้นเป็นเรื่องที่มี
ความจำาเป็นและสำาคัญมาก เพราะการป้องกันย่อมดีกว่า
การรักษาซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกโรครวมทั้งโรคเบาหวาน 
หากไม่เป็นเบาหวานจะลดภาระทั้งตัวเอง ครอบครัว 
และประเทศ ในด้านค่าใช้จ่ายดังที่กล่าวมาแล้ว วิธีการที่
จะช่วยให้ประชาชนได้รู้จักในการป้องกันตนเองจากโรค
ต่างๆ ได้นั้น จำาเป็นต้องให้ความรู้กับประชาชน ความรู้นั้น
เป็นผลของการสังเคราะห์และวิเคราะห์จากข้อมูลให้เป็น
สารสนเทศ และมีการใช้สารสนเทศจนตกผลึกเป็นความ
รู้ ฉะนั้นการรู้จักใช้สารสนเทศป้องกันโรคเบาหวาน จึงมี
ความจำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตของคนโดยเฉพาะยุคของ
การปฏิรูประบบสุขภาพที่เน้นการพัฒนาข้อมูล ข่าวสาร 
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนในการดูแลรักษาสุขภาพและ
การดูแลความเจ็บป่วยของประชาชน ฉะนั้นส่วนที่จะเป็น
กำาลงัสำาคญัต่อการขบัเคลื่อนระบบบริการทางสาธารณสุข
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ใหพ้ฒันาอยา่งมปีระสทิธภิาพ นัน่คอื บคุลากรสาธารณสขุ
ที่ต้องทำาหน้าที่เป็นคนกลางในการเชื่อมโยงเข้ากับระบบ
บริการสุขภาพ ประกอบกับการทำางานของบุคลากรส่วน
นี้จำาเป็นต้องใช้สารสนเทศในหลายรูปแบบเพื่อนำาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน ตัดสินใจ และแก้ปัญหา อีกทั้งสารสนเทศ
จะทำาให้บุคลากรสาธารณสุขได้ปฏิบัติงานการดูแลรักษา
ให้ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นผลดีต่อผู้มารับบริการ
ด้านสุขภาพ
 อสม. เป็นคำาย่อมาจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำาหมู่บ้าน เป็นกลุ่มบุคคลภายในชุมชนที่ได้รับการ
อบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และปฏิบัติ
งานด้านสาธารณสุขด้วยความเสียสละต่อประชาชนใน
หมู่บ้าน โดยมีบทบาทหน้าที่ในการดูแล ให้คำาแนะนำา ใน
การปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยเพื่อสุขภาพ
ของตนเอง ตลอดจนให้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้ที่
จะทำาหน้าที่ อสม. ได้นั้นนอกจากจะมีคุณสมบัติตามที่
กำาหนดแล้ว จะต้องผ่านการคัดเลือกอีกด้วย 
 จากการทบทวนเอกสารพบว่า กระทรวง
สาธารณสุข ได้มีนโยบายเน้นการเฝ้าระวังโรค เพื่อป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในการคัดกรองโรคเบาหวาน 
โดยส่งเสริมให้ อสม. เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดกรองโรค
เบาหวานเพือ่ไดร้บัรู้ข้อมลูปญัหาสขุภาพของชมุชน อกีทั้ง
นโยบายการลดป่วย-ตายของประชาชนไทยจากโรคเบา
หวาน (กรมสนับสนุนสุขภาพ กระทรวงสาธรณสุข. 2556) 
ด้วยบทบาทหน้าที่ของอสม. ที่จะทำาหน้าที่ในการปฏิบัติ
งานในชุมชนจึงต้องรู้จักการใช้สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติ
งานในการดูแลส่งเสริมการป้องกันโรค ให้กับประชาชนใน
ชุมชน
 ฉะนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยว
กับการใช้สารสนเทศในการป้องกันโรคเบาหวาน ของกลุ่ม 
อสม.หมูบ่า้นดอนดู ่ตำาบลคนัธารราษฎร ์อำาเภอกนัทรวชิยั 
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อใช้ให้ทราบแนวทางในการบริการ
วิชาการทางสารสนเทศสุขภาพ และทั้งนี้ผลการวิจัยที่ได้
สามารถนำาไปปรับปรุง ส่งเสริมพัฒนาการดำาเนินงานด้าน
สารสนเทศสุขภาพในชุมชน

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาการใช้สารสนเทศในการป้องกัน
โรคเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านดอน
ดู่  ตำาบลคันธารราษฏร์ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 
 2. เพื่อศึกษาความต้องการใช้สารสนเทศใน
การป้องกันโรคเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขบ้าน
ดอนดู่ ตำาบลคันธารราษฏร์ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม

ขอบเขตงานวิจัย
 ก า ร ศึ ก ษ าค รั้ ง นี้ เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ าก า ร ใช้
สารสนเทศของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านดอน
ดู่  ตำาบลคันธารราษฏร์ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคามด้านการใช้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ 
ประเภทสารสนเทศ และความต้องการใช้ เนื้ อหา
สารสนเทศในการป้องกันโรคเบาหวาน
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้ งนี้  โดยการเลือกแบบเจาะจง คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุขบ้านดอนดู่ ตำาบลคันธารราษฏร์ อำาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 10 คน 
	 พื้นที่ศึกษา	
 บ้านดอนดู่  ตำาบลคันธารราษฏร์  อำาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 ขอบเขตด้านเนื้อหา
 การศึกษาครั้งนี้เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศของ
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านดอนดู่ ตำาบลคันธาร
ราษฏร์ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ประกอบ
ด้วย ด้านการใช้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ประเภท
สารสนเทศ และความต้องการใช้เนื้อหาสารสนเทศในการ
ป้องกันโรคเบาหวาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ทำาให้ทราบเกี่ยวกับสภาพการใช้สารสนเทศ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมป้องกันโรค
เบาหวาน ในด้านวัตถุประสงค์การนำาไปใช้ เนื้อหา การ
ถ่ายทอด และแหล่งสารสนเทศ
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 2. เปน็แนวทางในการสง่เสรมิการใชส้ารสนเทศ
เพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข
 3. ทำาให้ทราบความต้องการใช้สารสนเทศใน
การป้องกันโรคเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุข

วิธีการดำาเนินการวิจัย
 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
 ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ อาสาสมัคร
สาธารณสุข บ้านดอนดู่ ตำาบลคันธารราษฎร์ อำาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 10 คน กลุ่ม
ตัวอย่างได้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จำานวน 10 คน 

 การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
การใช้สารสนเทศของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่ง
เสริมการป้องกันโรคเบาหวานของบ้านดอนดู่ ตำาบลคัน
ธารราษฏร์ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัย
ได้ศึกษา ทฤษฏี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบในการช่วยสร้างเครื่องมือ ซึ่งมีขั้นตอนในการ
สร้างและดำาเนินการดังต่อไปนี้
 1. ศึกษาวรรณกรรมต่างๆ เช่น หนังสือ เอกสาร
วิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและ
ความต้องการสารสนเทศของอาสาสมัครสาธารณสุขใน
การส่งเสริมการป้องกันโรคเบาหวาน
 2. ออกแบบแบบสอบถาม การใช้สารสนเทศ
ของอาสาสมัครสาธารณสุขในการส่งเสริมการป้องกัน
โรคเบาหวานของบ้านดอนดู่ ตำาบลคันธารราษฏร์ อำาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ตอน
        ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสำารวจรายการ 
(Check List) 
        ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลใช้
สารสนเทศและความต้องการใช้ มีลักษณะเป็นแบบมาตร
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด

         ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการ
ใช้สารสนเทศ มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
 3. นำาแบบสอบถามการวิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านการพยาบาลผู้ใหญ่เพื่อตรวจสอบ จำานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
และสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข ให้ถูกต้องสมบูรณ์ แล้วนำามา
วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อรายการคำาถามกับประเด็นหลักของ
เนื้อหาที่ต้องการศึกษา (IOC) พบว่า ทุกข้อของข้อคำาถาม
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.6 ขึ้นไป แต่บางข้อผู้เชี่ยวชาญ
ได้เสนอแนะปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับสำานวนภาษา
 4. นำาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข ไปทดลอง
ใช้กับอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านดอนยม ตำาบลคันธาร
ราษฎร์ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และอาสา
สมัครสาธารณสุขบ้านกอก บ้านหนองผือ ตำาบลหนองบัว 
อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 30 คน จากนั้นนำา
แบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดย
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบรัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.887  
แสดงว่าแบบสอบถามมีคุณภาพและเหมาะสมที่จะนำาไป
ใช้เก็บข้อมูล

	 การเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลมีการดำาเนินตามลำาดับ
ขั้น ดังต่อไปนี้
 1. ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามและหนังสือขอความ
ร่วมมือไปยัง องค์การบริหารส่วนตำาบลคันธารราษฎร์ 
เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ได้รับทราบเกี่ยวกับการทำางานวิจัย ใน
การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำานวน 10 คน ประกอบ
กับผู้วิจัยได้ทำางานในพื้นที่บ้านดอนดู่มาเป็นเวลา 4 ปี 
ทำาให้คุ้นเคยกับคนในชุมชนเป็นอย่างดี ผู้วิจัยจะเก็บ
ข้อมูลเป็นรายบุคคลตามบ้านของอาสาสมัครสาธารณสุข 
 2. รวบรวมและนำาแบบสอบถามมาวิเคราะห์
โดยใช้ในโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และนำามาค่า
ความถี่ ค่าร้อยละ หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
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	 การวิเคราะห์ข้อมูล
 นำาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน มาดำาเนินการ
จัดกระทำาและวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้คือ
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
และทำาการคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ
ได้จำานวน 10 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. นำาแบบสอบถามที่มีความสมบูรณม์ากำาหนด
ตัวแปร และลงรหัสข้อมูลให้คะแนน เป็นแบบมาตรา
ประมาณค่า 5 ระดับ จะกำาหนดค่าคะแนนของค่าตอบ 
ดั้งนี้
  คะแนนมากที่สุด ให้ค่านำ้าหนักคะแนน 
  เท่ากับ 5
  คะแนนมาก	ให้ค่านำ้าหนักคะแนนเท่ากับ 4
  คะแนนปานกลาง ให้ค่านำ้าหนักคะแนน 
  เท่ากับ 3
  คะแนนน้อย ให้ค่านำ้าหนักคะแนน
  เท่ากับ 2
  คะแนนน้อยที่สุด ให้ค่านำ้าหนักคะแนน 
  เท่ากับ 1
 3. นำาข้อมูลที่ได้บันทึกลงในคอมพิวเตอร์เพื่อ
ทำาการวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ในการคำานวณด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป
  3.1 ค่าความถี่และค่าร้อยละ วิเคราะห์
แบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
  3.2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่ 2-3 โดยใช้การแปรผลด้วย
การประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งให้ค่าน้าหนักคะแนนแต่ละ
ระดับ ดังนี้ 
 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่คำานวณได้
ถือเกณฑ์ ดังนี้
  ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับมาก
  ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด

	 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยวิเคราะห์ด้วยค่า
ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
                     
สรุปผลการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำานวน 10 คน พบว่าเป็นเพศหญิง 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
90 และเป็นเพศชาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 มีอายุ 41-
50 ปี ร้อยละ 80 รองลงมาคือ 31-40 ปี ร้อยละ 10 และ 
51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 10 มีวุฒิการศึกษา ตำ่ากว่าปริญญาตร ี
ร้อยละ 60 รองลงมาคือ อื่นๆ ร้อยละ 30 และน้อยที่สุด
คือ ปริญญาตรี ร้อยละ 10 มีประสบการณ์ทำางานอาสา
สมัครสาธารณสุข 1-5 ปี ร้อยละ 60 รองลงมาคือ 11-15 
ปี ร้อยละ 30 และ   น้อยที่สุดคือ 6-10 ปี ร้อยละ10 
 2. การใช้สารสนเทศในการป้องกันโรคเบา
หวานของอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านดอนดู่ ตำาบลคันธาร
ราษฏร์ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สรุปแต่ละ
ด้านดังนี้ 
       2.1 ข้อมูลการใช้สารสนเทศของอาสาสมัคร
สาธารณสุขบ้านดอนดู่ มีความถี่ในการใช้สารสนเทศ 1-2 
ครั้ง/สัปดาห์ ร้อยละ 60 และรองลงมาคือ ทุกวัน ร้อยละ 40
        2.2 การใช้สารสนเทศในการป้องกันโรคเบา
หวานของอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านดอนดู่ สามารถสรุป
แต่ละด้านดังนี้
              1. ดา้นวตัถปุระสงคข์องการใชส้ารสนเทศ
ในการป้องกันโรคเบาหวาน พบว่า โดยรวมอยู่ ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อาสาสมัคร
สาธารณสุขบ้านดอนดู่ มีการใช้สารสนเทศระดับมาก คือ 
การจัดกิจกรรม การปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือ ต่าง 
ๆ ในการป้องกันโรคและดูแลผู้ป่วยเบาหวาน การส่งต่อผู้
ป่วยเบาหวานไปสถานบริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุข
ภาพ การเฝ้าระวัง และป้องกัน การฟื้นฟูสภาพ และการ
ใช้ยาและเวชภัณฑ์   
                  2. การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ พบว่า โดย
รวมอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีการ
เข้าใช้แหล่งสารสนเทศบุคคล แหล่งสารสนเทศสื่อสาร
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มวลชน อยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อดูรายข้อย่อย 
พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขใช้สารสนเทศผ่านแหล่ง
สื่อสารมวลการดูโทรทัศน์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านดอนดู่ใช้
แหล่งสารสนเทศบุคคลเรื่องการใช้ข้อมูล/แฟ้มเอกสารที่
เก็บสะสมไว้ใช้ส่วนตัว อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการ
ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง และ ใช้ความรู้/ความ
จำา/ประสบการณ์ของตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ขณะ
ที่แหล่งสารสนเทศสถาบัน อาสาสมัครสาธารณสุข ใช้
โปรแกรมค้นหาคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น และใช้ซีดีรอม
ในระดับน้อย ส่วนแหล่งสารสนเทศที่เป็นอินเทอร์เน็ต นั้น 
ใช้ในระดับน้อย คือเว็ปไซด์  และ สื่อสังคมออนไลน์ และ 
ใช้แหล่งสารสนเทศสื่อสารมวลชนอยู่ในระดับมาก คือการ
ดูโทรทัศน์
              3. การใช้สารสนเทศในการถ่ายทอด
สารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามีการถ่ายทอดด้วยวิธีการพบปะพูดคุย
สนทนา และการเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา อยู่
ในระดับมาก
            4. ปัญหาการใช้สารสนเทศของอาสา
สมัครสาธารณสุขบ้านดอนดู่ พบว่า ผู้มีปัญหาการใช้
สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ปัญหาการใช้
สารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศที่เป็นอินเทอร์เน็ต 
 3. ความต้องการใช้สารสนเทศด้านเนื้อหา
สารสนเทศในการป้องกันโรคเบาหวาน พบว่า อาสาสมัคร
สาธารณสุขบ้านดอนดู่ มีการใช้เนื้อหาสารสนเทศทางด้าน
การป้องกันโรคเบาหวาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าที่มีความต้องการสารสนเทศอยู่
ในระดับมากคือ การตรวจระดับนำ้าตาลของโรคเบาหวาน 
การจัดอาหารสำาหรับผู้ป่วยเบาหวาน วิธีการดูแลผู้ป่วย
เบาหวาน การพักผ่อนและการออกกำาลังกายผู้ป่วยเบา
หวาน ประเภทของโรคเบาหวาน อาการของโรคเบาหวาน 
       
อภิปรายผล
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้อภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้

 1 .  การใช้สารสนเทศในการป้องกันโรค
เบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขบ้ านดอนดู่                               
ตำาบลคันธารราษฏร์ อำาเภอกันทรวิชัย ตามประเด็นดังนี้
             1.1 ด้านวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศนั้น 
พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขบ้านดอนดู่ ใช้สารสนเทศ
เพื่อการจัดกิจกรรม การปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ในการป้องกันโรคและดูแลผู้ป่วยเบาหวาน การ
ส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานไปสถานบริการสาธารณสุข การส่ง
เสริมสุขภาพ การเฝ้าระวัง และป้องกัน การฟื้นฟูสภาพ 
การใช้ยาและเวชภัณฑ์ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าบทบาทหน้าที่
ของอาสาสมัครสาธารณสุขที่จะต้องให้การส่งเสริมสุข
ภาพ การควบคุมและป้องกันโรค โดยให้คำาแนะนำา 
ถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนบ้านและแกนนำาสุขภาพประจำา
ครอบครัว แกนนำาชุมชนในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการสร้าง
เสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และเกิดการเจ็บป่วย
น้อยที่สุด รวมถึงจัดกิจกรรมเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา
สาธารณสุขในหมู่บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุภาพรรณ มีมา (2554) ; นรสิงห์ แสงบัวเผื่อน (2548) 
; กมลาศ วรรณอุดม (2545) ; โสภี อุณรุฑ (2546) ; คอ
กดิล (Cogdill. 2003) พบว่า บุคลากรทางสาธารณสุขใช้
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 
เช่น การจัดกิจกรรม การปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ในการป้องกันโรคและดูแลผู้ป่วย การส่งเสริมสุข
ภาพ การเฝ้าระวัง และป้องกัน การฟื้นฟูสภาพ การใช้
ยาและเวชภัณฑ์   
  1.2 การใช้แหล่งสารสนเทศของอาสาสมัคร
สาธารณสุขบ้านดอนดู่ มีการเข้าใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อ
การเข้าถึงสารสนเทศ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
แต่มีการใช้แหล่งสารสนเทศบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้เพราะว่าแหล่งบุคคลเป็นแหล่งที่เข้าถึงได้ง่าย และ
สามารถสื่อสารได้แบบตัวต่อตัว ซึ่งสอดคล้อง กฤษณา 
แสนวา (2542) ; สุภาพรรณ  มีนา (2554) ; คอกดิล 
(Cogdill. 2003) พบว่า แหล่งสารสนเทศที่ใช้ส่วนใหญ่
เป็นแหล่งสารสนเทศบุคคล เช่นเดียวกับข้อค้นพบของ
รุ้งตะวัน หุตามัย ภาคภูมิ ธาวงค์ และศิริขวัญ บริหาร 
(2556) ที่กล่าวว่า ปัจจัยเสริมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใน
การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงคือ การได้
รับคำาแนะนำาจากบุคลากรทางการแพทย์  และสอดคล้อง



ROMMAYASAN 333Vol. 15  No. 3 (September-December) 2017

กับผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ที่ให้ข้อเสนอแนะ
ในการใช้สารสนเทศว่า ไม่มีแหล่งสารสนเทศที่สนับสนุน
การเรียนรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุข จึงน่าจะเป็นสาเหตุ
ในการเข้าใช้แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล อย่างไรก็ตาม
จะเห็นได้ว่าการใช้สารสนเทศจากแหล่งสื่อสารมวลชน
ในการดูโทรทัศน์นั้นอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วันเพ็ญ เวชกามา (2556) กลุ่มตัวอย่างที่
เป็นบุคลากรสาธารณสุขใช้การดูโทรทัศน์ในการเข้าถึง
สารสนเทศมากที่สุด ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าโทรทัศน์
เป็นแหล่งสารสนเทศที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน 
เนื่องจากสามารถสื่อได้ทั้งภาพและเสียง และสามารถ
เข้าถึงกลุ่มสาธารณชนเป็นจำานวนมากเพราะในปัจจุบัน
แทบทุกครัวเรือนสามารถเป็นเจ้าของโทรทัศน์ได้ในราคา
ถูกประชาชนสามารถรับชมข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง 
รวมถึงรับชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆ ได้อย่างสะดวก
สบายอยู่ภายในที่พักอาศัยได้ ไม่จำาเป็นต้องหาข้อมูลเอง 
หรือออกไปนอกบ้าน ก็สามารถที่จะรับข้อมูลได้มากมาย 
สามารถกระจายข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เหมาะสำาหรับการ
สื่อสารข้อมูลข่าวสารที่มีรายละเอียดมากหรือซับซ้อนได้
ทำาให้มนุษย์ได้รับข้อmมูลในด้านต่างๆมากขึ้น 
  1.3 การถ่ายทอดสารสนเทศการป้องกันโรค
เบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านดอนดู่ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามี
การถ่ายทอดสารสนเทศด้วยวิธีการพบปะพูดคุยสนทนา 
อยู่ในระดับมาก จากการวิจัยครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการ
ถ่ายทอดสารสนเทศของอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านดอน
ดู่ ใช้การพบปะ พูดคุยมากกว่าวิธีการอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจาก
ว่าเป็นการสื่อสารแบบสองทาง เพราะสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้ฟังได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้คำาพูดสื่อสารกันนั้น
ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง มีโอกาสพูดจาได้ตอบกัน ซึ่งจะช่วย
ให้เกิดความเข้าใจและ สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งการพบปะ
พูดคุยสนทนากันได้เห็นหน้าตา อากัปกิริยา ท่าทาง  
บุคลิกลักษณะ นำ้าเสียง  ท่วงทำานองการพูดของแต่ละ
ฝ่าย  ย่อมจะมีอิทธิพล ชักจูง ความสนใจก่อให้เกิดความ
ประทับใจความสนิทสนมเป็นกันเองได้โดยง่าย 
   1.4 ปัญหาการใช้สารสนเทศ จากผลการ
ศึกษาปัญหาการใช้สารสนเทศของอาสาสมัครสาธารณสุข 

พบว่า มีการปัญหาในการใช้แหล่งสารสนเทศในภาพรวม
ทั้ง 4 แหล่ง อยู่ในระดับปานกลาง คือ แหล่งสารสนเทศ
บุคคล แหล่งสารสนเทศสถาบัน แหล่งสารสนเทศที่เป็น
อินเทอร์เน็ต และแหล่งสารสนเทศสื่อสารมวลชน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อาสาสมัครสาธารณสุข มี
ปัญหาในการใช้แหล่งสารเทศที่เป็นอินเทอร์เน็ต อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ วันเพ็ญ เวช
กามา (2556) ที่กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางสาธารณสุข
มีการใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากที่สุด ทั้งนี้อาจจะ
เป็นเพราะว่าอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านดอนดู่ ไม่มี
อินเทอร์เน็ตใช้ที่พอเพียง ขาดทักษะการเข้าถึง และไม่มี
วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ 
 2. ความต้องการใช้สารสนเทศในการป้องกัน
โรคเบาหวานของอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านดอนดู่ อาสา
สมัครสาธารณสุขบ้านดอนดู่ มีการใช้เนื้อหาสารสนเทศ
ทางด้านการป้องกันโรคเบาหวาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยเนื้อหาสารสนเทศที่ใช้มาก คือ การตรวจระดับนำ้าตาล
ของโรคเบาหวาน  รองลงไป คือ การจัดอาหารสำาหรับผู้
ป่วยโรคเบาหวาน วิธีการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน การพัก
ผ่อนและการออกกำาลังกายผู้ป่วยโรคเบาหวาน ประเภท
ของโรคเบาหวาน อาการของโรคเบาหวาน ตามลำาดับ 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าอาสาสมัครสาธารณสุข
บ้านดอนดู่ ใช้เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้
สารสนเทศซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากคนเป็นโรคเบาหวาน
ต้องได้รับการตรวจเพื่อวินิจฉัยเป็นประจำา เพราะค่านำ้า
ตาลในเลือดของร่างกายคนเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอด
ทั้งวัน เนื่องจากอาหารที่รับประทาน รวมทั้งกิจกรรมที่ทำา
ในตลอดทั้งวัน (นิตยสาร Secret. 2557) อีกทั้งสอดคล้อง
กับ โสภี อุณรุฑ (2546) ได้ศึกษาการใช้สารสนเทศของ
พยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร ใน
ด้านวัตถุประสงค์การใช้เนื้อหาสารสนเทศ กมลาศ วรรณ
อุดม (2545) ได้ศึกษาความต้องการและการใช้สารนิเทศ
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำาสถานีอนามัย จังหวัด
นครราชสีมา และสุภาพรรณ มีนา (2554) ได้ศึกษาการ
ใช้สารสนเทศของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลสงฆ ์
กรุงเทพมหานคร พบว่า เนื้อหาสารสนเทศที่ใช้เป็นเนื้อหา
เฉพาะทาง 
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บทสรุป	
 การศึกษาการใช้สารสนเทศของอาสาสมัคร
สาธารณสุขในการส่งเสริมการป้องกันโรคเบาหวาน ของ
บ้านดอนดู่ ตำาบลคันธารราษฏร์ อำาเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ได้ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 คน 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีประสบการณ์เป็นอาสาสมัคร
สาธารณสุขตั้งแต่ 1-5 ปี มีวัตถุประสงค์การใช้สารสนเทศ
ในการป้องกันโรคเบาหวานในการส่งเสริม เฝ้าระวัง 

และป้องกันโรคในระดับมาก แหล่งสารสนเทศและการ
ใช้สารสนเทศจะเป็นการเข้าใช้แหล่งสารสนเทศบุคคล 
และแหล่งสารสนเทศสื่อสารมวลชน คือดูโทรทัศน์ การ
ถ่ายทอดสารสนเทศของอาสาสมัครสาธารณสุขชอบใช้
วิธีการพบปะสนทนา และแหล่งสารสนเทศที่ใช้น้อยสุด
คืออินเทอร์เน็ต เนื้อหาสารสนเทศที่ต้องการมากคือเรื่อง
การตรวจระดับนำ้าตาลในโรคเบาหวาน และการจัดอาหาร
สำาหรับผู้ป่วยเบาหวาน 
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การผลิตและการจำาหน่ายข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี
Production and Sale of Organic Rice Farmers Group in 

Ubon Ratchathani Province
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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการผลิตและการจำาหน่ายข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้า
หมายคือเกษตรกรที่ผลิตและจำาหน่ายข้าวอินทรีย์ ในจังหวัดอุบลราชธานี จาก 5 กลุ่ม รวม 100 คน เครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า สภาพการปลูกข้าวอินทรีย์
ของเกษตรกร ร้อยละ 32 มีการคัดพันธุ์และเปลี่ยนพันธุ์ข้าวในทุกปี ขั้นตอนเตรียมดินคือ ไถดะ ไถแปร ไถคลาด ทำา
เทือกนา และปรับสภาพดิน ร้อยละ 64 ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัดชีวภาพในการปรับสภาพดิน ปลูกข้าวโดยการปักดำา 
กำาจัดวัชพืชด้วยมือโดยการถอน การเก็บเกี่ยว ร้อยละ 73 เกี่ยวข้าวด้วยมือ และร้อยละ 27 เกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักร 
เกษตรกรร้อยละ 40 เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ปลูกในฤดูกาลถัดไปและปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน โดยเกษตรกรมีพื้นที่เฉลี่ย 
12.74 ไร่ และพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ย 12.58 ไร่ เกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 4,616.86 กิโลกรัม คิดเป็น 
367 กิโลกรัมต่อไร่ การจัดการผลผลิต เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 1,336.12 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 29.00 ที่
เหลือเก็บเป็นพันธุ์ข้าวและชำาระหนี้สิน เฉลี่ย 2,538.89 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 54.63 โดยมีการจำาหน่ายผลผลิตเฉลี่ย 
741.85 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 16.06 ของผลผลิตทั้งหมดจากสมาชิกผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ และเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 
64,872.21 บาทต่อปี

คำาสำาคัญ	:	การผลิต  การจำาหน่าย  การปลูกข้าวอินทรีย์

Abstract
 The aim of this research was to study the production and sale of organic rice farmers in 
Ubon Ratchathani province. The target group was 100 farmers who produced and sold the organic 
rice in Ubon Ratchathani province that was divided into 5 groups. The research instrument was a 
semi-structured interview. Data was analyzed by content analysis. It was found that 32 percent 
are managed by the rice breeding and they changed the rice breed every year. The processes of 
soil preparation were plowing roughly the first time and plowing in regular furrows for the second 
time, harrowing, making mountain farming, and nourishing the soil. Sixty-four percent used organic 
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fertilizer and biological extracts for soil nourish-
ment. Planting rice was done by hands and hand 
weeding. Rice cultivation was done by hands 73 
percent and 27 percent was done by harvesters. 
Forty percent of farmers kept the stocking seed 
rice for next crop and plant legumes for soil 
covering. Most of farmers had land ownership 
average 12.74 rai, and 12.58 rai for rice planting 
area (1 rai=2.5 acre). They produced the organic 
rice average 4,616.86 kilograms (367 kilogram 
per rai). Rice management for family consuming 
average 1,336.12 kilogram 29 percent and the less 
was kept for stocking rice seed and paid loan. 
They sold the organic rice to rice reconversion 
group. The famers had income 64,872.21 baht 
per year. 

Keywords:	  Production,  Sale, Organic Rice 
Planting 

บทนำา
 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลด้านพัฒนาประเทศ
จากประเทศตะวันตกมานานมากกว่าหนึ่งศตวรรษ เห็นได้
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่แผนที่ 
1 – 7 ระหว่าง พ.ศ. 2504 – พ.ศ. 2539 ซึ่งเน้นการพัฒนา
ประเทศไปตามแนวทางแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก 
และเน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางด้านโครงสร้างพื้น
ฐาน การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร โดยให้ความสนใจต่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เน้นเป็นตัวเลขเป็นหลัก อัตรา
การส่งออก ซึ่งในการพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา ไม่สามารถทำาให้ประเทศบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อพัฒนาให้ประเทศเจริญยิ่งขึ้น
ได้ ซึ่งจะเห็นได้จากความไม่เท่าเทียมในสังคม ระหว่าง
การพัฒนาของสังคมเมือง สังคมชานเมือง และสังคม
ชนบท ที่มีความเสมอภาคและแตกต่างกัน ผลก็คือทำาให้
ประเทศเกดิปญัหาในการพฒันาในหลายดา้น เชน่ แรงงาน 
สาธารณสุข และเกษตรกรรม เป็นต้น

 ต่อมาเมื่อมีการทำาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 
ในพ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2554  ได้มีการนำาหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาประเทศและสร้างความสมดุลแห่งการพัฒนา” 
ในแต่ละมิติ โดยได้มีการสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของ 
ประเทศไทย  ในระยะ 5 ปีข้างหน้า คือ“สร้างสังคมให้
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม 
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”โดยมียุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศมี 6 ประการ คือ 1) ความเป็นธรรม
ในสังคม 2) การเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 3) ยุทธศาสตร์ความเข้ม
แข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 4) 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 5) การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 6) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่การเติบโตอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน
 ในการพัฒนาประเทศไทยนั้น จำาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีพื้นฐานมาจากความต้องการพัฒนาอาชีพจาก
ชุมชนมาสู่สังคม โดยผู้มีความรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 
หรอืนกัวชิาการ ซึง่ตอ้งหนัมาใหค้วามสำาคญัตอ่ชมุชน โดย
เฉพาะกับความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ของทุกๆ 
ชุมชน แล้วนำามาพัฒนา โดยคำานึงถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
(Target Consumer) ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ ของชุมชน เหมาะ
สมที่จะส่งเสริม (Promote) ให้กลุ่มลูกค้าประเภทใด ชาว
ไทยหรือชาวต่างประเทศ
 สภาพการปลูกข้าวของประเทศไทยมีการ
เพาะปลูกข้าว ในปี 2556/2557 ทั้งสิ้น 79 ล้านไร่ โดยมี
การปลูกข้าวนาปี 64.40 ล้านไร่ และข้าวนาปรัง 14.60 
ล้านไร่ โดย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ในการปลูก
มากถึง ร้อยละ 51.20 คิดจากพื้นที่การปลูกข้าวทั้งหมด 
(ชาญพิทยา, 2557) โดยในปัจจุบันพบปัญหาของการ
ผลิตข้าวของไทยซึ่งมีความหลากหลาย ตั้งแต่ปัญหาด้าน
กระบวนการผลติ ประสทิธภิาพของผลผลติทีต่กตำา่ ปญัหา
จากข้าวที่ด้อยคุณภาพจากพันธุ์ข้าวที่ปลูกไม่เหมาะสม 
ปัญหาด้านการตลาด รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการ
ตามนโยบายของภาครัฐบาลในการปลูกข้าวโดยส่วนใหญ่
แล้วเป็นนาที่ทำาตามสภาพดินฟ้าอากาศ เพราะชาวนาไทย
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ปลูกข้าวโดยอาศัยนำ้าฝนเป็นหลักมากกว่า 73% ของพื้นที่
ทั้งหมด ปริมาณผลผลิตของข้าวไทยจึงไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการ เนื่องมาจากการขาดการวางแผนการผลิต 
พบว่า ปี 2557 ข้าวหอมมะลิมีมากกว่าความต้องการของ
ตลาด ในขณะที่ข้าวเหนียวมีขายไม่พอ 
 ในปีเพาะปลูกข้าว พ.ศ. 2557/2558 ผลผลิต 
เฉลี่ยต่อพื้นที่ปลูกประมาณ 496 กิโลกรัมต่อไร่ (AFSIS, 
2014) ประเทศไทยตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศผู้ผลิตใน
กลุ่มอาเซียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 688 กิโลกรัม ต่อไร่ ขณะที่
ประเทศเวียดนามได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ปลูกสูงถึง 907 
กิโลกรัมต่อไร่ และมีต้นทุนการผลิตตำ่ากว่าไทยถึงร้อยละ 
51 (กรณัฏฐ์, 2557) ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพการผลิตของ
ข้าวไทยตำ่าเมื่อเทียบกับของเพื่อนบ้านหลายประเทศ เป็น
เพราะเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะกับแหล่งปลูกในแต่ละปีไม่เพียง
พอ แหล่งนำ้าที่ไม่สามารถกักเก็บนำ้าได้ตามต้องการ ปัจจัย
การผลติทีม่รีาคาสงู รวมถงึการตอ้งพึง่พาจากตา่งประเทศ 
ทั้งปุ๋ย ทั้งสารเคมี การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าว
ตามวิธีเกษตรกรรมที่ถูกต้องยังอยู่ในวงจำากัด ขาดความ
รู้ และการใช้เงินลงทุนกับเทคโนโลยี ปัญหาด้านการตลาด 
คือการที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวพร้อมกันและในระยะสั้นๆ 
ทำาให้เกิดปัญหาราคาข้าวเปลือกตกตำ่า และที่สำาคัญก็คือ 
ยังขาดการวิจัยและพัฒนาในการสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่อง
ข้าว โดยเฉพาะการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ทำาให้การส่ง
ออกข้าวไทยมีมูลค่าตก รวมถึงปัญหาราคาข้าว ในเขต
พื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ดังนั้น ในการศึกษาสภาพการปลูกข้าวของ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยทาง
อาหาร ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำาข้อมูลที่ได้จากการ
ศึกษานำาไปเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ของกลุ่ม
เกษตรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร 
ในจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วย
ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ และเป็นส่วน
หนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการทำาการเกษตรแบบอินทรีย์ รวมถึง
เพื่อให้ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ในรูปแบบต่างๆ 
ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับชุมชน สังคม ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่ อศึ กษาสภาพการปลู กข้ า วของกลุ่ ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ของกลุ่มเกษตรกร จังหวัด
อุบลราชธานี

ขอบเขตงานวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขตที่ศึกษา 
โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ ปราชญ์ชาว
บ้าน ประธานกลุ่ม รองประธาน ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวอินทรีย์ กลุ่มละ 20 คน รวมจำานวนทั้งสิ้น 100 คน 
จาก 5 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ภายในจังหวัด
อุบลราชธานี 
 ด้านเนื้อหา
 ศึกษาเฉพาะองค์ประกอบสำาคัญของรูปแบบ
การจดัการความรูก้ารผลติขา้วอนิทรยี ์ไดแ้ก ่ดา้นแนวทาง
การจัดการความรู้ ด้านแผนการเพิ่มผลผลิตและพัฒนา
คุณภาพของข้าวอินทรีย์ ด้านการประสานความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ด้านการสนับสนุนงบประมาณ ด้าน
คุณลักษณะการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
อินทรีย์ ด้านเงื่อนไขที่จำาเป็นต่อการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้าและ
ด้านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้
 ตัวแปรที่ศึกษา
 สภาพการจัดการความรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ 
เพื่อความปลอดภัยทางอาหาร
 ด้านระยะเวลา
 การวิจัยดำาเนินการในช่วงเวลาตั้งแต่ 30 
มีนาคม 2557-31 มกราคม 2558

วิธีดำาเนินการวิจัย
 กลุม่เปา้หมายในการศกึษาครัง้นีค้อืเกษตรกรที่
ปลกูและจำาหนา่ยขา้วอนิทรยี ์ในพืน้ทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน ี
ทั้งหมด 5 กลุ่ม จำานวน 100 คน ได้มาจากวิธีการคัด
เลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่ผลิตข้าวอินทรีย์ พิจารณาจาก 
ปราชญ์ชาวบ้าน ประธานกลุ่ม รองประธาน ตัวแทน
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เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
จากกลุ่มเกษตรกรดังนี้ 1) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
อินทรีย์ อำาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 2) 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ อำาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 3) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ อำาเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 4) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
อินทรีย์ อำาเภอสว่างวีระวงษ์ จังหวัดอุบลราชธานี 5) กลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ อำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี กลุ่มละ 20 คน
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  เป็นการ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 
เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์สภาพการผลิต
และจำาหน่ายข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน ี
ที่ประกอบด้วย องค์ความรู้ด้านการผลิต การจำาหน่าย ซึ่ง
เป็นแบบมาตรฐาน ประกอบคำาถามปลายเปิด ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและจากการสำารวจ
พื้นที่เบื้องต้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรที่ผลิตและ
จำาหน่ายข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จาก
นั้นนำาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 ท่าน พิจารณา เพื่อหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) นำาข้อเสนอแนะมาแก้ไข
แล้วจึงนำาไปทดลองใช้กับกลุ่มเกษตร ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้า
หมาย มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability). ทั้งฉบับเท่ากับ 0.91
 การวิเคราะห์ข้อมูล
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ ค่า
เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
 ข้อมูลส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม ของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเป็น หญิงร้อยละ 64.52 
ชายร้อยละ 35.48 มีอายุเฉลี่ย 50.02 ปี ส่วนใหญ่สำาเร็จ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 26) และร้อยละ 21 
เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดย
ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขนาดเล็กภายในชุมชนที่มีจำานวน
สมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ยที่ 4 คน ทำางานในภาคการเกษตร
เฉลี่ย 2 คน อาชีพเสริมนอกจากการทำานาปลูกข้าวร้อยละ 

29 พบว่า ประกอบอาชีพทำาสวนและเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไป
กับการทำานาข้าว โดยในแต่ละฤดูการผลิตพบว่าสามารถ
สร้างรายได้ เฉลี่ยมากถึงปีละ 61,757.89 บาท พบว่า
เกษตรกรมีพื้นที่ดินทำากินเป็นของตนเองและครอบครัว
เฉลี่ย 19.85 ไร่ ลักษณะของพื้นที่ถือครองเป็น โฉนด
ที่ดิน ร้อยละ 58 เป็นที่ดินในการทำานาเฉลี่ย 12.78 ไร่ 
เกษตรกรมีระยะเวลาในการทำานาข้าวอินทรีย์ โดยเฉลี่ย 
6.28 ปี พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ทำาการเกษตรแบบ
อินทรีย์ เมื่อไม่นานนี้เองโดยได้เริ่มมีการปลูกข้าวอินทรีย ์
ในช่วงปี 2550-2551 เป็นต้นมา แหล่งนำ้าในการเพาะ
ปลูกข้าวอินทรีย์เป็นนานำ้าฝนร้อยละ 73 เพียงพอต่อการ
ทำานาข้าวอินทรีย์ โดยจากการสอบถาม พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำานาข้าวอินทรีย์ เพราะว่า 
นอกจากราคาข้าวที่ดีแล้ว ยังปลอดภัยจากสารเคมี และ
การทำานาข้าวอินทรีย์ยังมีต้นทุนที่ถูกกว่าการทำานาทั่วไป
อย่างมาก ดูได้จากการเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูกาลที่จะ
มาถึงเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
 สภาพการปลูกข้าวอินทรีย์ สามารถแบ่งออก
เป็น 2 ด้านคือ รูปแบบการปลูกข้าวอินทรีย์ การจัดการ
ผลผลิต โดยพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบการ
ปลูกข้าวอินทรีย์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการจัดการ
พันธุ์ข้าวด้วยตัวเองเนื่องจากมีการคัดพันธุ์ข้าวเอง คิด
เป็นร้อยละ 32 และจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพันธุ์ข้าว
อินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 23 ตามลำาดับ 
ส่วนใหญ่เกษตรกรจะมีการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวในทุกปีการ
ผลิต รูปแบบการเตรียมดินของเกษตรกรมีขั้นตอนการเต
รียมดินตั้งแต่การไถดะ ไถแปร ไถคลาด ทำาเทือกนา และ
ปรับสภาพดินตามลำาดับ และโดยส่วนใหญ่การไถดะจะไถ
ทั้งหมด 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 คือการไถกลบตอซังข้าวหรือ
วัชพืช รวมถึงการไถกลบพืชตระกูลถั่วที่หว่านหลังฤดูการ
เก็บเกี่ยว ครั้งที่ 2 คือการไถพรวนเพื่อให้พื้นที่ดินร่วน
ซุยและเศษซากพืชได้ละเอียดพร้อมเข้าสู่การเตรียมดิน
ในขั้นตอนต่อไป ในส่วนของการปรับสภาพดินเกษตรกร
ร้อยละ 64 มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัดชีวภาพร่วม
กัน ด้านรูปแบบและวิธีการปลูกข้าว พบว่า ร้อยละ 66 
ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ใช้การปักดำาเป็นส่วนใหญ ่
ด้านรูปแบบการกำาจัดวัชพืช พบว่า เกษตรกรใช้แรงงานใน
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การปราบวัชพืชด้วยวิธีการถอน ด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
พบว่า เกษตรกรร้อยละ 73 มีการเกี่ยวข้าวด้วยมือ และ
ร้อยละ 27 เก็บเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องจักร ซึ่งแรงงานที่ใช้
ในการเก็บเกี่ยวข้าว เฉลี่ยที่ 6 คนต่อการเก็บเกี่ยวข้าว
ใน 1 ฤดูการผลิต ด้านการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้
ในฤดูกาลผลิตต่อไป คิดเป็นร้อยละ 60 ที่เกษตรกรมีการ
เก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อทำาพันธุ์ข้าวในปีถัดไป โดยร้อยละ 
40 จะมีการจำาหน่ายข้าวทั้งหมดที่ผลิตได้และจะมีการซื้อ
พันธข์้าวจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มผูป้ลูกข้าวอินทรีย์เพื่อใช้
ในการปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตถัดไป ด้านการเตรียมความ
พร้อมของที่ดินที่จะใช้ในการปลูกข้าวอินทรีย์ในฤดูกาล
ผลิตถัดไปเกษตรกรได้มีการใช้ประโยชน์ในระหว่างดูกาล
คือ มีการปลูกพืชตระกูลถั่วพร้อมทั้งมีการนำาสัตว์เลี้ยงลง
สู่ที่นา เพราะเป็นการเติมปุ๋ยอินทรีย์ที่พร้อมใช้ประโยชน์
ซึ่งสอดคล้องกับที่เกษตรกรมีการไถดะถึง 2 ครั้ง
 การจำาหน่ายและการจัดการผลผลิต พบว่า 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์มีพื้นที่ในการปลูกข้าวอินทรีย์
ที่ เกษตรกรมีพื้นที่เฉลี่ย 12.74 ไร่ และพื้นที่ในการเพาะ
ปลูกข้าวเฉลี่ย 12.58 ไร่ เกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์เฉลี่ย 
4,616.86 กิโลกรัม คิดเป็น 367 กิโลกรัมต่อไร่ การ
จดัการผลผลติ เพือ่การบรโิภคในครวัเรอืนเฉลีย่ 1,336.12 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 29.00 ของผลผลิตทั้งหมดโดย
เฉลี่ยของสมาชิกผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ ที่เหลือเก็บเป็นพันธุ์
ข้าว และชำาระหนี้สิน เฉลี่ย 2,538.89 กิโลกรัม คิดเป็น
ร้อยละ 54.63 ของผลผลิตทั้งหมด โดยมีการจำาหน่าย
ผลผลิตเฉลี่ย 741.85 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 16.06 
ของผลผลิตทั้งหมดให้กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปข้าว และ
เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 64,872.21 บาทต่อปี

อภิปรายผลการวิจัย
 ข้อมูลส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของกลุ่มตัวอย่างจะเห็นได้ว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวอินทรีย์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สืบเนื่องจากการใช้
แรงงานภาคเกษตรในปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปโดยแรงงาน
ที่เป็นแรงงานหลักเป็นผู้หญิงเพราะมีความสามารถใน
การเพาะปลูกและแปรรูปได้ ซึ่งกลุ่มพ่อบ้านจะเป็นกลุ่ม
ที่ใช้แรงงานในช่วงการเพาะปลูกเท่านั้น เป็นเหตุและผล

ว่าทำาไมแรงานหลักคือกลุ่มแม่บ้าน สำาเร็จการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากเกษตรกรกลุ่มที่ปลูกข้าวได้
หันมาทำาการเกษตรและปลอดภัยกับตัวเองครอบครัว
และสังคม กอปรกับได้มีการนำาความรู้ที่ได้รับการศึกษา
มาประยุกต์ใช้ในการผลิตข้าวอินทรีย์ สมาชิกครัวเรือนที่
อยู่ในภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นแรงงานอยู่กับที่ และมี
ค่าเฉลี่ยอายุค่อนข้างสูง เนื่องจากนิยมให้พ่อบ้านหรือสาม ี
ทำางานนอกบ้านและนิยมส่งลูกหลาน เข้ารับการศึกษา
ในตัวเมือง ส่วนใหญ่เกษตรกรมีประสบการณ์ในการทำา
นาข้าวมามากกว่า 30 ปี ปัจจัยและสาเหตุแห่งการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมและรูปแบบการทำานาสืบเนื่องมาจาก
เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการพักชำาระหนี้ของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2545 โดยเนื้อหาใน
การอบรม ได้เน้นหนักและให้ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการพึ่งตนเอง ภายใต้ข้อกำาหนด 
3 ห่วง 2 เงื่อนไข ด้วยการทำากิจกรรมที่เกี่ยวกับการปลูก
ข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัยจากสารเคมีและสิ่ง
ปนเปื้อนในการทำาการเกษตร ซึ่งรูปแบบการผลิตข้าว
สอดคล้องกับ Cummins (2003) และ วิฑูรย์ ปัญญากุล 
(2555) พบว่า คุณค่าทางโภชนาการของผลผลิตอินทรีย์
มีค่าสูงกว่าอาหารทั่วไปและส่งผลให้สภาพแวดล้อมให้
มีความปลอดภัยจากสารเคมีอันตรายหรือสารตกค้าง
ในร่างกาย และตัวเกษตรเองได้มีการออกกำาลังกายจาก
กิจกรรมในภาคการเกษตรมากขึ้น ไม่พึ่งพาสารเคมี
และเครื่องจักร ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ใน
ขณะเดียวกันยังส่งผลทำาให้สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศกลับ
มาพร้อมทั้งทำาให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น เป็นต้น โดย Kaufman (2012) กล่าวว่าในการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเกษตรกรที่หันมาทำาการเกษตร
อินทรีย์ คือ สุขภาพที่ดีขึ้น ปลอดภัย ต้นทุนการผลิตที่
ลดตำ่าลง มองเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและเพื่อการเปิด
ช่องทางในการทำาการตลาดในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงการ
พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ทำาการเกษตรของตัวเกษตรกร
เองให้มีความยั่งยืนการการใช้พื้นที่ดินของตัวเอง และ
การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ร่วมกันและเกื้อกูลกันระหว่าง
พืชและสัตว์ของเกษตรกร โดยใช้หญ้าในที่นาให้สัตว์ได้
กินโดยการปล่อยสัตว์ลงไปในแปลงนาและให้สัตว์ขับถ่าย
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ของเสียลงสู่พื้นที่นาซึ่งสิ่งขับถ่ายของสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์
ที่ไม่ต้องมีการจัดหามาเพิ่มเติมจากภายนอก
 สภาพการปลูกข้าวอินทรีย์ สามารถแบ่งออก
เป็น 2 ด้าน คือ
 รูปแบบการปลูกข้าวอินทรีย์ พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่มีการจัดการพันธุ์ข้าวด้วยตัวเอง ซึ่งเกษตรกร
ส่วนใหญ่เปลี่ยนพันธุ์ข้าวทุกปี รูปแบบการเตรียมดินของ
เกษตรกรมีขั้นตอนการเตรียมดินตั้งแต่การไถดะ ไถแปร 
ไถคลาด ทำาเทือกนา และปรับสภาพดินซึ่งมีการไถเพื่อ
กลบตอซังข้าวหรือวัชพืช รวมถึงการไถกลบพืชตระกูล
ถั่วที่หว่านหลังฤดูการเก็บเกี่ยว และเพื่อพรวนดินให้พื้นที่
ดินร่วนซุยและเศษซากพืชได้ละเอียดพร้อมเข้าสู่การเต
รียมดินในขั้นตอนต่อไป ในส่วนของการปรับสภาพดิน
เกษตรกร มีการใช้นำ้าปุ๋ยอินทรีย์และสารสกัดชีวภาพ
หรือ EM ร่วมกัน ส่วนรูปแบบและวิธีการปลูกข้าวเกษตร
ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ใช้การปักดำาเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการ
ศึกษาพบว่า ปริมาณต้นข้าวเมื่อมีการแตกกอ ต้นข้าวที่
ผ่านการปักดำาจะมีการแตกกอมากกว่าต้นข้าวที่หว่าน 
ด้านรูปแบบการกำาจัดวัชพืชเกษตรกรได้ใช้แรงงานใน
การปราบวัชพืชด้วยวิธีการถอน การเก็บเกี่ยวข้าวส่วน
ใหญ่เกี่ยวข้าวด้วยมือ ด้านการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อ
ใช้ในฤดูกาลผลิตต่อไป เกษตรกรมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว
เอง และมีการซื้อพันธ์ข้าวจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มผู้ปลูก
ข้าวอินทรีย์ เพื่อใช้ในการปลูกข้าวในปีต่อไป ด้านการเต
รียมความพร้อมของที่ดินที่จะใช้ในการปลูกข้าวอินทรีย์
เกษตรกรได้มีการ ปลูกพืชตระกูลถั่วพร้อมทั้งมีการนำา
สัตว์เลี้ยงลงสู่ที่นา เพราะเป็นการเติมปุ๋ยอินทรีย์ที่พร้อม
ใช้ประโยชน์ซึ่งสอดคล้องกับที่เกษตรกรมีการไถดะถึง 
2 ครั้ง เนื่องจากว่าเกษตรกรต้องการให้เนื้อดินและเศษ
ซากพืชและมูลสัตว์ที่ปลูกไว้หรือปล่อยให้สัตว์เลี้ยงขับ
ถ่ายออกมาได้คลุกเคล้าเข้ากับเนื้อดิน เพื่อใช้เป็นอาหาร
ของต้นข้าวต่อไป
 การจำาหน่ายและการจัดการผลผลิต เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์มีพื้นที่ในการปลูกค่อนข้างมากเมื่อ
เปรียบเทียบพื้นที่ปลูกข้าวทั่วไป และสามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตข้าวได้สูงมากคิดเป็นอัตราการสูญเสียของการ
ปลูกข้าวอินทรีย์เพียง 1 เปอร์เซ็นต์ซึ่งสอดคล้องกับ 

ศุภกิจ วันโมรี (2552) วันธนา สานุสิทธิ์ (2554) Bennet 
and Franzel (2013) กล่าวว่า ผลผลิตที่เกิดจากการ
ทำาการเกษตรแบบอินทรีย์มีปริมาณที่สูงกว่าการทำาการ
เกษตรแบบทั่วไป และสอดคล้องกับเกษตรกรในกลุ่ม
ตัวอย่างที่สามารถผลิตข้าวได้สูงถึง 18,000 กิโลกรัมต่อ
ปี และได้มีนำ้าหนักที่มากกว่า ต้นทุนตำ่ากว่าและราคาสูง
กว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากมาปลูกข้าวอินทรีย์
เกษตรกรไม่มีโรคภัยที่ เกิดจากการทำาอาชีพทางการ
เกษตร สืบเนื่องรูปแบบการทำาการเกษตรที่เปลี่ยนแปลง
ไปไม่พึ่งพาสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ไม่ต้องเสี่ยง
กับการใช้สารเคมีอันตรายทุกชนิด ทำาให้เกษตรกรมีความ
รู้สึกว่าตัวเกษตรกรปลอดภัย สบายใจ และมีความสุขจาก
สารเคมี หลังจากการเข้าไปทำางานในพื้นที่การเกษตรของ
ตน และอาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่ตัวเกษตรกรคิดว่าเป็นสาเหตุ
หลักในการทำาให้ตัวเกษตรกรเจ็บปวดโดยไม่รู้สาเหตุและ
ได้หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการทำาเกษตรที่อาศัย
เคมีมาเป็นการทำาการเกษตรแบบอินทรีย์ ซึ่งสอดคล้อง
กับ ศุภกิจ วันโมรี (2552) ที่กล่าวว่าปริมาณค่าของสาร
ไนเตรทที่ปนเปื้อนในแหล่งนำ้าเพื่อการเพาะปลูกข้าวแบบ
ที่ใช้สารเคมี มีค่ามากกว่าแหล่งนำ้า เพื่อการเพาะปลูก
ข้าวแบบอินทรีย์ ซึ่งผลกระทบของสารไนเตรทที่เปลี่ยน
ไปมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดโรคต่างๆเช่น มะเร็ง และ
ยังส่งผลให้ความสามารถในการเข้าจับฮีโมโกลบินในเม็ด
เลือดทำาให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถนำาออกซิเจนไปเลี้ยง
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งสอดคล้องกับสมทบ สอน
ราช (2553) กล่าวว่า เกษตรกรที่แพ้สารเคมีกำาจัดศัตรู
พืชหลังการใช้ส่วนใหญ่จะมีอาการวิงเวียน มีผื่นคันและ
อาเจียนตามลำาดับ
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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดลำาปาง และ 2) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นด้านความมีชื่อเสียง คุณภาพบริการ สื่อมวลชน คุณค่าการรับรู้และความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดลำาปาง ลักษณะการวิจัยเป็นแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง คือ 
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำาปาง จำานวน 400 คน และผู้ให้ข้อมูล
สำาคัญจำานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมานวิเคราะห์อิทธิพลเชิงโครงสร้างความสัมพันธ์และแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
 1. บริบทด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดลำาปาง แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความเด่นชัดเป็น
งานสถาปัตยกรรม อีกทั้งพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในวิถีชีวิตของคนลำาปาง 
นับได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ที่งดงามของจังหวัด ด้านรูปแบบการมาท่องเที่ยวมีลักษณะการมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะและ
ครอบครัว ส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวอย่างน้อยจำานวน 2 ครั้ง การมาท่องเที่ยวจะได้ข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ต การ
เดินทางมีความสะดวกปลอดภัย ได้รับการบริการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการของนักท่องเที่ยว ทำาให้นักท่องเที่ยวมีจำานวน
การมาท่องเที่ยวมากครั้งขึ้นเรื่อยๆ 
 2. ความมีชื่อเสียง คุณภาพบริการ สื่อมวลชน คุณค่าการรับรู้ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย พบว่า ความมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทำาให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ มีคุณค่าในการ
รับรู้ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันส่งผลต่อคุณภาพบริการ ซึ่งการบริการเป็นสิ่งที่ผู้มาท่องเที่ยวต้องการความ
สะดวก เริ่มตั้งแต่เส้นทาง สถานที่จอดรถ และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างความพึง
พอใจให้กับนักท่องเที่ยว สื่อมวลชนในปัจจุบันเป็นยุคของการติดต่อสื่อสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วไม่
จำากัดเวลา หากมีช่องทางในการสื่อสารมากเท่าใดจะส่งผลต่อการดำาเนินการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทำาให้นักท่องเที่ยว
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เกิดความตระหนักจากคุณค่าการรับรู้ในวัฒนธรรม รับรู้
ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารหรือรูปแบบศิลปกรรมที่
ถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคและกาลเวลา จึงก่อให้เกิดความ
พึงพอใจ และจะเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อันจะส่ง
ผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวในครั้งต่อไป 

คำาสำาคัญ:	ความมีชื่อเสียง  คุณภาพบริการ   สื่อมวลชน   
คุณค่าการรับรู้   ความพึงพอใจ

Abstract
 The objectives of this research were 
1) to study the context of cultural tourism                 
in Lampang province and 2) to study  the opin-
ion of reputation, service quality, mass media, 
perception value, and satisfaction of cultural 
tourist attractions in Lampang province.    This 
research used mixed methods of qualitative 
and quantitative research. The sample and the 
main informants were 400 Thai tourists visit-
ed the cultural tourist attractions in Lampang 
province. The research tools used consisted of 
the questionnaire and the in-depth interview of                           
twenty Thai tourists visiting the cultural tourist 
attractions in Lampang. Quantitative data were 
analyzed with descriptive statistics of frequency, 
percentage, and standard deviation. Inferential 
statistics were used to analyze the influence of 
structural relationship and qualitative data were 
used to draw conclusion systematically. The 
finding were as follows: 
 1. For the context of cultural tourism in 
Lampang province, cultural highlights included 
architecture and historical evidence. Moreover, 
the culture still appears in the way of life of the 
Lampang people. It is a beautiful identity of the 
province. Traveling style is a kind of travelling in 
a group and family who traveled at least 2 times 

a year. Travel information from the Internet was 
taken and travel is convenient. Good services 
needed by the tourists were provided. The tour-
ists get to visit the attractions more and more.
 2. The reputation of cultural tourism 
makes visitors satisfied with the value in rec-
ognition of cultural tourism and the quality 
of service needed by the visitors. The services 
included location, parking, and staff services. 
These are the starting points to satisfy tourists. 
Today is the age of communication that is fast 
and easily accessible with many channels of com-
munication. This will affect cultural tourism and 
make the tourists aware of the value of cultural 
awareness, and the accuracy of information or 
art forms that have been modified by age and 
time.  These make the tourists satisfied and affect 
the effective communication for inviting them to 
return to Lampang province. 

Keywords:	reputation, service quality, mass me-
dia, perception value, satisfaction 

บทนำา
 การท่องเที่ยวนับเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เนื่องจากการท่อง
เที่ยวสามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจและการสร้างงานให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่นและจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำาให้เกิดการพัฒนา
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้าง
ความมีชื่อเสียงให้กับแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนมีการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็น
อยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เป็นการบ่งบอกถึงอารยธรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ ความ
รู้สึก และวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ นับตั้งแต่อดีตมา
จนถึงปัจจุบัน
 จังหวัดลำาปาง เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียง
ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 
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ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมล้านนาผู้คนในชุมชนมีวิถีชีวิต
ที่เรียบง่ายและมีการคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่
สืบทอดกันมา อย่างไรก็ตามการขยายตัวของการท่อง
เที่ยวในจังหวัดลำาปาง ก่อให้เกิดปัญหาเช่นการทำาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสถานที่ท่องเที่ยว
บางแห่งชำารุดทรุดโทรมขาดการดูแลเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ
ขาดความตระหนักดูแลเอาใจใส่ในแหล่งท่องเที่ยวเหล่า
นั้น ทำาให้จังหวัดลำาปางขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวแบบองค์รวม  ซึ่งดำาเนินการแบบต่างคนต่างทำา 
ลักษณะคนละทิศละทาง ขาดการบูรณาการร่วมกับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สรุปเป็นประเด็นคือ (1) ด้านความ
มีชื่อเสียง พบว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบางแห่ง
ในจังหวัดลำาปาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับ
ประเทศ และมีอีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้รับความสนใจหรือ
ยังไม่เป็นที่รู้จักเนื่องจากองค์ประกอบด้านสภาพการเดิน
ทาง การขนส่ง ตลอดจนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยังไม่
ตอบสนองความสะดวกและปลอดภัยเท่าใดนัก  (2) ด้าน
คุณภาพบริการ นักท่องเที่ยวขาดด้านความสะดวก และ
การบริการที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมที่
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายที่จะก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในคุณค่าเชิงการท่องเที่ยว และรักษาความ
งดงามด้านศิลปวัฒนธรรมความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ตนของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (3) ด้านสื่อมวลชน 
ข้อมูลการท่องเที่ยวมีความสำาคัญต่อการตัดสินใจของนัก
ท่องเที่ยว ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
ลำาปาง มีข้อมูลที่ยังไม่สนองตอบกับตำาแหน่งที่ตั้งของ
แหล่งท่องเที่ยวทำาให้การค้นหาข้อมูลไม่ค่อยสะดวกมาก
นัก (4) ด้านคุณค่าการรับรู้ พบว่า การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดลำาปาง มีคุณลักษณะเฉพาะหรืออัต
ลักษณ์ที่ได้มาจากกระบวนการสามารถนำาไปเป็นเครื่อง
มือเพื่อสื่อสารไปยังกลุ่มต่างๆ ได้น้อย ซึ่งเกิดการตอบ
รับและการเดินทางมาท่องเที่ยวซำ้าในครั้งต่อไป (5) ด้าน
ความพึงพอใจเป็นส่วนที่เกิดขึ้นจากความนึกคิดและ
เกิดขึ้นภายใต้สภาวะของแต่ละบุคคลซึ่งหากได้รับความ
พึงพอใจหรือได้รับการตอบสนองที่ตนเองต้องการก็จะ
แสดงออกมาให้เห็นด้วยใบหน้าหรือแววตา ท้ายที่สุดอาจ
จะมีการวิจารณ์ทั้งชอบและไม่ชอบ (บุญฑวรรณ วิงวอน, 
2556)

 บทความนี้ จึงมุ่งศึกษาอิทธิพลของความมีชื่อ
เสียง คุณภาพบริการ สื่อมวลชน และคุณค่าการรับรู้ที่มี
ต่อความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
ลำาปาง โดยนำาความโดดเด่นของวัฒนธรรมล้านนามาส
ร้างเป็นจุดสำาคัญด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ความ
ได้เปรียบทางด้านวัฒนธรรมอันเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัด
ลำาปาง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาบริบทด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดลำาปาง
 2.  เพื่อศึกษาความคิดเห็น และอิทธิพลของ
ความมีชื่อเสียง คุณภาพบริการ สื่อมวลชน และคุณค่า
การรับรู้ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดลำาปาง

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
research methodology) ระหว่างการวิจัย เชิงปริมาณ 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ดำาเนินการตาม
ลำาดับขั้นตอน เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย  แต่ละ
ข้อ ดังนี้
 ประชากร	กลุม่ตวัอยา่ง	และผูใ้หข้อ้มลูสำาคญั
 1. ประชากร คอื นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยทีม่าทอ่ง
เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดลำาปาง ในปี         
พ.ศ. 2559 ซึ่งมีจำานวนทั้งสิ้น 127,282 คน (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2559)
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
ลำาปาง  ในปี พ. ศ.  2559 ผู้วิจัยจึงกำาหนดกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาโดยการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของคอม
เลย์และลี (Comrey, A. L.,& Lee, H. B., 1992, p.133) 
ได้กลุ่มตัวอย่างจำานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบสอบถามตามความสะดวก
 3. ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
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ลำาปาง ผูว้จิยัไดก้ำาหนดผูใ้หข้อ้มลูสำาคญัเพือ่การสมัภาษณ์
เชิงลึก จำานวนทั้งสิ้น 20 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยมาท่องเที่ยวมากกว่า 
2 ครั้ง ในแต่ละแห่งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดลำาปาง

เครื่องมือในการวิจัย
 1 .  การวิ จั ย เชิ งปริมาณ ผู้ วิ จั ย ได้ สร้ า ง
แบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งแบบสอบถามได้กำาหนดมาตรวัดที่สัมพันธ์กับ
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
  ส่ ว น ที่  1 ข้ อ มู ล พื้ น ฐ า น ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการ
ศึกษา จำานวนครั้งของการมาท่องเที่ยว เหตุผลที่มาท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม ลักษณะของคำาถามเป็นแบบปลายปิด
แบบหลายคำาตอบ โดยให้เลือกคำาตอบเดียวหรือหลายคำา
ตอบที่เป็นจริง
  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีต่อการมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดลำาปาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้วัดเจตคติ 
ความคิดเห็น และการรับรู้ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเกี่ยว
กับเหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ทางสังคม มีข้อคำาถามทั้ง
สิ้น 5 ด้าน ได้แก่ 1. ความมีชื่อเสียง 2. คุณภาพบริการ 3. 
สื่อมวลชน 4. คุณค่าการรับรู้ 5. ความพึงพอใจ ลักษณะ
คำาถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนว
คิดลิเคิร์ท (Likert) การให้คะแนนและแปลความหมายค่า
คะแนนระดับความคิดเห็น จะนำามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย
และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามระดับช่วงห่างหรือ
พิสัยค่าเฉลี่ย 
  ส่วนที่ 3 เป็นข้อคำาถามแบบปลายเปิด โดย
สอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดลำาปาง และข้อเสนอ
แนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดลำาปาง
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาและ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยและวรรณกรรม              
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้อง
กับอิทธิพลความมีชื่อเสียง คุณภาพบริการ สื่อมวลชน 

และคุณค่าการรับรู้ ที่มีต่อความพึงพอใจแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดลำาปาง ได้ทำาการสังเคราะห์และ
พัฒนาเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและ
เจตคติของผู้ให้ข้อมูลสำาคัญประเด็น ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดลำาปาง

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เมื่อผู้วิจัย
รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง จึงนำาไปประมวล
ผลข้อมูลเพื่อคำานวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติอนุมาน 
วิเคราะห์สมการโครงสร้าง
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัย
 1. ผลการศึกษาบริบทด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจังหวัดลำาปาง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
ลำาปาง ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบการมาท่องเที่ยวกับหมู่
คณะและครอบครัว รองลงมาคือ มากับเพื่อนจำานวน
ครั้งที่มาท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะมาท่องเที่ยวจำานวนสอง
ครั้ง รองลงมาคือ มาครั้งแรก ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยว
จากข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุด รองลงมา ได้รู้จัก
จากหน่วยงานการท่องเที่ยว /ททท. เหตุผลที่มาท่อง
เที่ยว ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์มาเพื่อการพักผ่อนหย่อน
ใจ สำาหรับผู้ให้ข้อมูลสำาคัญโดยการให้สัมภาษณ์ ได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดลำาปางว่า จังหวัดลำาปางเป็นศูนย์รวม
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมล้านนา อันโดดเด่น 
สมัยกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรล้านนา รวมถึงโบราณสถาน 
โบราณคดี พิพิธภัณฑ์ ศิลปะ หัตถกรรม และประเพณี 
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิถีชีวิตของ คนลำาปาง นับ
เป็นอัตลักษณ์ที่งดงามสามารถเชื่อมโยงเข้ากับแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้
 2. ผลการศกึษาความคดิเหน็ทีม่ตีอ่อทิธพิลของ
ความมีชื่อเสียง คุณภาพบริการ สื่อมวลชน และคุณค่า
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การรับรู้ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จังหวัดลำาปาง
  2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 
 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยผู้
ตอบแบบสอบถามที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยได้มาท่อง

ปัจจัย ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ด้านความ       

มีชื่อเสียง

ความมีชื่อเสียงมีส่วนสำาคัญต่อการมาท่องเที่ยวฯ เพราะถ้าไม่มีชื่อเสียง ก็จะทำาให้เกิดความลังเล ในการ

จะมาท่องเที่ยว แต่เมื่อได้มาพบเห็นทำาให้ได้รับความรู้ด้านวัฒนธรรมและการสืบทอด  ภูมิปัญญา มี

ความสวยงาม ภาคภูมิใจ และเพลิดเพลิน

ด้านคุณภาพ

การบริการ

มีความพึงพอใจต่อการอำานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแห่ง

นั้น มีความสะดวก เหมาะสม ไม่ต้องเป็นภาระและวุ่นวายที่จะต้องมาจัดการเรื่องส่วนตัวเอง มากนัก  ไม่

ว่าจะเป็นสถานที่จอดรถ ห้องนำ้า หรือแม้แต่เรื่องอาหาร อีกทั้งเมื่อเกิดข้อสงสัยต่างๆก็จะได้รับการอำานวย

ความสะดวกจาก ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลอย่างดี

ด้านสื่อ 

มวลชน

นักท่องเที่ยวจะใส่ใจต่อข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว มีการสืบค้นข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อม  ในการเดินทาง

มาท่องเที่ยว สามารถสืบค้นข้อมูลได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชั่นการท่อง

เที่ยว แต่ยังคงมีการรับรู้โดยการบอกต่อกันมา ทำาให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะมาท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชม

ด้านคุณค่า

การรับรู้

ต้องการให้มีการอนุรักษ์โบราณสถานให้คงสภาพที่ดี มีความสวยงาม โดดเด่น ควรมีการส่งเสริมให้คน

รุ่นต่อไปได้รับรู้ รู้จักหวงแหน และอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูปแบบของวัฒนธรรมดั้งเดิม พร้อมทั้งสร้างจิตสำานึก

ประเพณีและสิ่งแวดล้อมไว้  อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป

ด้านความ       

พึงพอใจ

ถ้าหากแหล่งท่องเที่ยวฯ มีการจัดการที่ไม่เอาเปรียบต่อนักท่องเที่ยวก็จะทำาให้นักท่องเที่ยวยอมจ่ายไป

กับการมาท่องเที่ยวในแต่ละครั้งด้วยความเต็มใจ เพราะคิดว่ามีความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไปต่อการได้

รับรู้ เรียนรู้ และความรู้สึกพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหล่านั้น ทำาให้จะกลับมาท่องเที่ยว

อีกในครั้งต่อไป และอาจจะทำาให้เกิดอาชีพอื่นๆ ตามมา 

เที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดลำาปาง

 	 ตารางที่	 2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความมีชื่อเสียง คุณภาพบริการ สื่อมวลชน คุณค่า การรับรู้                   
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวฯ
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาท่อง

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น

1. ความมีชื่อเสียง 3.88 0.70 เห็นด้วยมาก

2. คุณภาพการบริการ 3.71 0.69 เห็นด้วยมาก

3. สื่อมวลชน 3.76 0.70 เห็นด้วยมาก

4. คุณค่าการรับรู้ 3.82 0.72 เห็นด้วยมาก

5. ความพึงพอใจ 3.75 0.76 เห็นด้วยมาก

ภาพรวม 3.78 0.71 เห็นด้วยมาก
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เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดลำาปาง ด้าน
ความมีชื่อเสียง คุณภาพบริการ สื่อมวลชน คุณค่าการรับรู ้
และความพงึพอใจ  พบวา่ ภาพรวมระดบัความคดิเหน็ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดลำาปาง อยู่ในระดับความคิดเห็น เห็นด้วยมาก (ค่า
เฉลี่ย 3.78) เมื่อพิจารณารายตัวแปรเรียงตามลำาดับ คือ 
ความมีชื่อเสียง (ค่าเฉลี่ย 3.88) คุณค่าการรับรู้ (ค่าเฉลี่ย 

3.82) สื่อมวลชน (ค่าเฉลี่ย 3.76) ความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 
3.75) และด้านคุณภาพการให้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.71) 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย	และความ
สัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
ตารางที่	3	ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมุติฐานการ
วิจัย พบว่า 

 สมมุติฐานที่ 1 ความมีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีค่า

สมมุติฐานการวิจัย สัมประสิทธิ์เส้นทาง t-stat ผลการทดสอบ

H1: ความมีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 0.195 4.342*** สนับสนุน

H2: คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 0.244 4.592*** สนับสนุน

H3: ความมีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อคุณค่าการรับรู้ 0.368 8.622*** สนับสนุน

H4: คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อคุณค่าการรับรู้ 0.179 3.652*** สนับสนุน

H5: ความมีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อคุณภาพบริการ 0.546 15.649*** สนับสนุน

H6: สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อคุณค่าการรับรู้ 0.322 5.485*** สนับสนุน

H7: คุณค่าการรับรู้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 0.316 5.809*** สนับสนุน

H8: สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 0.186 2.732*** สนับสนุน

สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.195 และค่า t-stat เท่ากับ 
4.342 สนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำาคัญ 0.01
 สมมุติฐานที่ 2 คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.244 และ ค่า t-stat เท่ากับ 
4.592 สนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำาคัญ 0.01 
 สมมุติฐานที่ 3 ความมีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อ
คุณค่าการรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.368 และค่า t-stat เท่ากับ 
8.622 สนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำาคัญ 0.01
 สมมุติฐานที่ 4 คุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อ
คุณค่าการรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.179 และ ค่า t-stat เท่ากับ 
3.652 สนับสนุนตามสมมุติฐาน ณ ระดับนัยสำาคัญ 0.01

 สมมุติฐานที่ 5 ความมีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อ
คุณภาพบริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.546 และค่า t-stat เท่ากับ 
15.649 สนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำาคัญ 0.01
 สมมุติฐานที่ 6 สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อคุณค่า
การรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.322 และค่า t-stat เท่ากับ 5.485 
สนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำาคัญ 0.01
 สมมตุฐิานที7่ คณุคา่การรบัรูม้อีทิธพิลตอ่ความ
พึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.316 และค่า t-stat เท่ากับ 5.809 
สนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำาคัญ 0.01
 สมมุติฐานที่ 8 สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีค่าสัมประสิทธิ์
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เส้นทางเท่ากับ 0.186 และค่า t-stat เท่ากับ 2.732 
สนับสนุนตามสมมติฐาน ณ ระดับนัยสำาคัญ 0.01
ตารางที่	4	ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทาง

อ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปร
  จากตารางที่ 4 เมื่อพิจารณาอิทธิพลของปัจจัย
ด้านความมีชื่อเสียง คุณภาพบริการ สื่อมวลชน และ

คุณค่าการรับรู้ที่มีต่อตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจ คุณค่าการรับรู้ และคุณภาพบริการ พบว่า ความ

มีชื่อเสียงมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมต่อคุณภาพ
บริการมากที่สุด เท่ากับ 0.546 รองลงมา ความมีชื่อเสียง
มีอิทธิพลทางตรงคุณค่าการรับรู้ เท่ากับ 0.368 และมี
อิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ เท่ากับ 0.195 ความ
มีชื่อเสียงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจ มากที่สุด 
เท่ากับ 0.249 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อคุณค่าการรับ
รู้ เท่ากับ 0.098 และความมีชื่อเสียงมีอิทธิพลรวม  ต่อ
ความพึงพอใจ เท่ากับ 0.444 และมีอิทธิพลรวมต่อคุณค่า
การรับรู้เท่ากับ 0.466
 คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึง
พอใจมากที่สุด เท่ากับ 0.244 รองลงมาคุณภาพบริการ
มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณค่าการรับรู้ เท่ากับ 0.179 และ
คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจ 
เท่ากับ 0.057 คุณภาพบริการ มีอิทธิพลรวมต่อความ
พึงพอใจมากที่สุด เท่ากับ 0.301 และคุณภาพบริการมี
อิทธิพลรวมต่อคุณค่าการรับรู้เท่ากับ 0.179
 สื่อมวลชนมีอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลรวม
ต่อคุณค่าการรับรู้มากที่สุด เท่ากับ 0.322 สื่อมวลชน

มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจเท่ากับ 0.186 และ
มีอิทธิทางอ้อมต่อความพึงพอใจเท่ากับ 0.102 และมี
อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.288  อย่างไรก็ดี คุณค่าการรับรู้
มีอิทธิพลทางตรงและทางรวมต่อความพึงพอใจ เท่ากับ 
0.316
 จากทีก่ลา่วมาแลว้นัน้ สรปุไดว้า่ปจัจยัทีม่คีวาม
สำาคัญเป็นลำาดับแรกคือ คุณค่าการรับรู้ รองลงมาคือ 
สื่อมวลชน ความพึงพอใจ และคุณภาพบริการ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพกล่าวคือ คุณค่าการรับ
รู้เป็นความรู้สึกผูกพันของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการที่ได้มาสัมผัส ซึมซับ
ความรู้สึกนึกคิด ทำาให้เกิดการสร้างจิตสำานึกในสิ่งที่ดีๆ 
หรือไม่ดีขึ้นมา หากเกิดในทางที่ดีก็จะเกิดความพึงพอใจ
และมีการบอกต่อ  กันไป รวมถึงมีการกลับมาท่องเที่ยว
อีกครั้งในคราวต่อไป
ความสัมพันธ์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
 ในการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ตัวแบบสมการ
โครงสร้าง โดยการใช้โปรแกรม PLS-Graph มีรายละเอียด           
ดังภาพที่ 1
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	ภาพที่	1	ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง
 จากภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง พบว่า ความมีชื่อเสียงมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพ
บริการมากที่สุด มีสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.546 และมีค่า R2 เท่ากับ 0.298 รองลงมา ความมีชื่อเสียงมีอิทธิพล

ทางตรงต่อคุณค่าการรับรู้  มีสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.368 และมีค่า R2 เท่ากับ 

0.543 สื่อมวลชนมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณค่าการรับรู้ มี
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.322 และมีค่า R2 เท่ากับ 
0.543 คุณค่าการรับรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ 
มีสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.316 และมีค่า R2 เท่ากับ 
0.625 คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ 
มีสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.244 และมีค่า R2 เท่ากับ 
0.625 ความมีชื่อเสียงมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจ 
มีสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.195 และมีค่า R2 เ ท่ากับ 
0.625 สื่อมวลชนมีอิทธิพลต่อทางตรงต่อความพึงพอใจ มี
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.186 และมีค่า R2 เท่ากับ 
0.625 และคุณภาพการบริการมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณค่า
การรับรู้ มีสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.179 และมีค่า R2 
เท่ากับ 0.543 
 ทั้งนี้ ในการวิจัยได้กำาหนดตัวแปรที่ใช้ศึกษา 
ประกอบด้วย 5 ตัวแปรแฝง 26 ตัวแปรสังเกต (ตามโมเดล
สมมติฐาน 30 ตัวแปรสังเกต) แต่หลังจากทำาการทดสอบ

เชิงยืนยัน ทำาให้ต้องตัดออก 4 ตัวแปร เนื่องจากไม่ผ่าน
เกณฑ์ที่กำาหนดไว้ ได้แก่ rep1 rep3 mass1 และ ser1 
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรแฝง
ทั้ง 5 ตัว ได้แก่ ความมีชื่อเสียง คุณภาพบริการ สื่อมวลชน 
คุณค่าการรับรู้ และความพึงพอใจ พบว่า แบบจำาลองการ
วัด ความมีชื่อเสียง คุณภาพบริการ สื่อมวลชน คุณค่าการ
รับรู้ และความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมาจากโมเดลในอุดมคติและ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 2

ภาพที่	2		โมเดลความได้เปรียบในการแข่งขันของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
:	องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย

อภิปรายผลการวิจัย
 บริบทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
ลำาปาง พบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความเด่น
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ประเพณี และเทศกาลต่างๆ มีความน่าสนใจทางดนตรี 
มีการแสดงละคร ภาพยนตร์มหรสพต่างๆ  รวมถึงภาษา
และวรรณกรรมต่างๆ ครบตามองค์ประกอบที่สำาคัญใน
การดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งพบหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมยังคงปรากฏให้เห็น
อยู่ในวิถีชีวิตของคนลำาปาง ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ที่งดงาม
ของจังหวัด จนก่อให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำาปางในด้านแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยคนในท้องถิ่นหรือประชาชนใน
ท้องถิ่นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสู่การ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างแท้จริง ด้านรูป
แบบการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มาท่อง
เที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดลำาปาง มี
ลักษณะการมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะและครอบครัวมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนิยม
มาเป็นกลุ่มๆ เนื่องจากการรับรู้ของนักท่องเที่ยวมีความ
ต้องการมาทำาบุญเป็นหมู่คณะและความเพลิดเพลินพัก
ผ่อนในเวลาเดียวกัน ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเคยมาท่อง
เที่ยวอย่างน้อยจำานวน 2 ครั้ง แสดงให้เห็นว่านักท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความพึงพอใจและจะมีจำานวนการ
มาท่องเที่ยวมากครั้งขึ้นเรื่อยๆการค้นคว้าจากสื่อต่างๆ 
พบว่า การมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจะได้ข้อมูลมา
จากทางอินเทอร์เน็ต มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า นักท่อง
เที่ยวสามารถที่จะเข้าถึงสื่อหรือหาข้อมูลในการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมได้ง่ายขึ้น เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสื่อสาร

ในยุคปัจจุบัน เหตุผลที่มาท่องเที่ยวจะพบว่า การพัก
ผ่อนหย่อนใจมากที่สุด แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวยัง
ชอบบรรยากาศที่ร่มรื่นและเงียบสงบของสถานที่ และมี
ความเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงวัฒนธรรม มีการเดินทาง
ที่สะดวกปลอดภัย มีการอำานวยความสะดวกและการให้
บริการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งต้องการของนักท่องเที่ยว
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักท่อง
เที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า
ปัจจัยด้านความมีชื่อเสียง ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ Kotler (2000, p.53) ได้หนุนเสริม
ว่า ความมีชื่อเสียงเป็นศูนย์รวมของความเชื่อถือและ
ความประทับใจที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีการรับรู้ในทาง
บวก อาจจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับจากที่ใช้บริการ
ทำาให้เป็นการสะท้อนถึงการรับรู้ที่ดีของผู้ที่พบเห็นหรือ
ได้มาสัมผัส สะท้อนถึงความสามารถที่โดดเด่นเมื่อเทียบ
กับประเภทเดียวกัน Kandampully, & Hsin-Hui, Hu 
(2007, pp.435-443) กล่าวว่า การเป็นทางเลือกที่ดีของ
ผู้มาสัมผัส การทำางานที่เป็นธรรมสามารถวัดและประเมิน
ผลได้โดยง่าย และความรู้สึกถึงทัศนคติและความเชื่อที่มี
ต่อองค์การ ซึ่งเป็นผลกระทบจากประสบการณ์ ทั้งนี้ชื่อ
เสียง นับเป็นปัจจัยสำาคัญในการประเมินผลโดยรวมของ
องค์การ เพราะเป็นการแสดงถึงการรับรู้ ต่อมาปัจจัยด้าน
คุณภาพบริการ ข้อค้นพบดังกล่าวของ Chau,  & Kao,YY 
(2009, pp.106-134)ได้สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
นักวิชาการในลักษณะที่แตกต่างกันทำาให้ได้ทราบว่าการ

ชัด คือ งานสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง ซากผังเมืองในอดีต มีประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวกับศาสนา รวมถึงวัฒนธรรมเก่า
แก่ โบราณ วัฒนธรรมพื้นบ้านหรือวัฒนธรรมย่อย มีโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ มีศิลปะหัตถกรรม ประติมากรรม 
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กระทำาที่มาจากผลของคุณภาพบริการที่ดีไม่ว่าจะเกิด
จากเจ้าหน้าที่พนักงาน หรือแม้แต่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องย่อม
ทำาให้เกิดความประทับใจหรือผิดหวังได้ในเวลาเดียวกัน 
พฤติกรรมเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้
บริโภคในการกลับมาหรือใช้บริการซำ้าอีก สิ่งเหล่านี้จึงมี  
ส่วนทำาให้เกิดความพึงพอใจ Zeithaml et al., (1990, 
pp.15-35) กล่าวถึง แนวคิดที่ว่าการบริการคือคุณภาพ
สูงสุด การให้บริการเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้
บริการกับผู้รับบริการเกิดความชื่นชอบและเกิดความพึง
พอใจการให้บริการไม่มีขีดจำากัด ปัจจัยด้านสื่อมวลชน 
ข้อค้นพบดังกล่าวทำาให้เห็นได้ว่า ปัจจัยด้านสื่อมวลชนขึ้น
อยู่กับพฤติกรรมของแต่ละบุคคล อันเป็นผลมาจากด้าน
จิตใจและความต้องการทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับคาท์ซ 
(Katz et al., 1959) กล่าวว่า สื่อจะไม่มีอิทธิพลต่อบุคคล
ที่ไม่เลือกใช้สื่ออย่างแน่นอนการเลือกใช้สื่อนั้นก็เนื่องมา
จากเหตุผลทางด้านจิตวิทยาและความต้องการทางสังคม
ของแต่ละบุคคลตามทฤษฎีการใช้สื่อและความพึงพอใจ
การสื่อสารเริ่มต้นที่ผู้บริโภคสื่อและศึกษาพฤติกรรมการ
สื่อสารของคนจากประสบการณ์โดยตรงที่มีกับสื่อศึกษา
ความสัมพันธ์กันในลักษณะของการที่ผู้รับสารนำาสารไป
ใช้ประโยชน์และการใช้ประโยชน์นั้นเป็น  ตัวแปรแทรก
ในกระบวนการของผลปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า ข้อค้น
พบดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Bourdeau 
(2005, p.17) ซึ่งกล่าวว่า การรับรู้คุณค่า คือผลที่ได้
รับหากเปรียบเทียบกับต้นทุนที่จ่ายออกไป และรวมถึง
องค์ประกอบที่จะต้องจ่ายเพิ่ม โดยมีผลมาจากที่ว่า สิ่ง
ที่รับรู้คุณค่าจากผู้บริโภคในขณะที่จ่ายออกไปนั้น จะมี
ความรู้สึกที่พึงพอใจมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับรู้ถึงคุณค่า อีก
ทั้งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ McDougall (2000, 
pp. 392-410) ที่ว่าการรับรู้คุณค่าที่จับต้องไม่ได้ส่วน
ตัวอย่างของคุณค่าการรับรู้ประกอบด้วยความสะดวก
สบายคุณภาพและราคา ขณะที่ตัวอย่างของคุณค่าการรับ
รู้ที่จับต้องไม่ได้ประกอบด้วยเรื่องชื่อเสียงและความรู้สึก 
จากการศึกษาครั้งนี้ทำาให้เห็นว่าการรับรู้คุณค่ามีปัจจัย
ในการเลือกใช้บริการ สำาหรับปัจจัยด้านความพึงพอใจข้อ
ค้นพบของ Liou & Tsao (2010, p.33) สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Bloemer & Hans (1995, pp.311-329) 
ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจจะเกิดจากการตอบสนองด้าน

ความรู้สึกนึกคิด ส่วนบุคคลส่งผลมาจากประสบการณ์
ที่ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย  องค์กรใด  จะ
ประสบผลสำาเร็จได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
ด้วย และสำาคัญต่อการดำาเนินงานที่ต่างมุ่งเน้นสร้างผล
กำาไรเป็นหลัก 
 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความมีชื่อเสียง 
คุณภาพบริการ สื่อมวลชน และคุณค่าการรับรู้ที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัด
ลำาปาง พบว่า ความมีชื่อเสียงมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณค่า
การรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเกิดจากความ
มีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวและจากการยอมรับของนัก
ท่องเที่ยวที่มีการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ที่ส่งผลต่อการไปท่องเที่ยว เป็นการสร้างความเชื่อถือ
ศรัทธาในสิ่งที่ได้ไปพบเห็น จนเกิดความข้าใจสนใจและ
มีทัศนคติที่ดีส่งผลให้เกิดการมาใช้บริการ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของนักวิชาการที่ทำาการศึกษาเกี่ยวกับ
ความมีชื่อเสียงมีความสัมพันธ์ต่อคุณค่าการรับรู้ เช่น 
Helgesen et al., (2010,pp.109-118); Hu et al., 
(2009, pp.111-125); Kuo Yen-Ku & Kung-Don 
Ye (2009, pp.749-762) สรุปว่า ชื่อเสียงองค์กรเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าต้องใช้เวลาและหายาก ผลลัพธ์ที่
ตามมาคือองค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขันและมี
ผลการปฏิบัติงานที่ดี เนื่องจากชื่อเสียงองค์กรเป็นสิ่งที่
จับต้องไม่ได้ และเลียนแบบได้ยาก ชื่อเสียงองค์กรจึงมี
อิทธิพลทางบวกต่อผลการดำาเนินงานขององค์กรและการ
รบัรูใ้นองคก์ร สำาหรบัความมชีือ่เสยีงมอีทิธพิลตอ่คณุภาพ
บริการมาจากความเชื่อถือของนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามา
สัมผัสหลังจากนั้นจะบอกต่อและกล่าวขานถึงแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรมหากมีการกล่าวในทางดี เช่นถึงความ
คงเป็นเอกลักษณ์ ความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม 
ความสะอาด ความสะดวกสบายในการได้รับไม่ว่าจาก
เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่นักท่องเที่ยวพึงต้องการ
แล้วได้รับก็จะเกิดความศรัทธาพึงพอใจและมั่นใจใน
สถานที่แห่งนั้นพร้อมที่จะกลับมาท่องเที่ยวในครั้งต่อๆ
ไป สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Helgesen et al., 
(2010. pp.109-118); Hu et al  (2009, pp.111-125) 
สรุปได้ว่า ชื่อเสียงองค์กรส่งผลต่อความได้เปรียบในการ
แข่งขัน และมีผลการดำาเนินงานที่สูงกว่า ชื่อเสียงองค์กร 
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มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานและการได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์ มีความเป็นไปได้ที่จะมีผลการดำาเนินงานที่ดีและ
ยั่งยืน มีผลให้เกิดความรักองค์กรชื่อเสียงองค์กร อาจวัด
ไดด้ว้ยการใชน้วตักรรมความสามารถในการดงึผูเ้ชีย่วชาญ  
มาช่วยงาน คุณภาพการบริหารจัดการ คุณภาพสินค้าและ
บริการ คุณภาพขององค์กรที่ออกสู่สังคมด้านคุณภาพ
บริการมีอิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม สอดคล้องกับแนวความคิดของ Kuo 
Yen-Ku & Kung-Don Ye (2009, pp.749-762) กล่าว
ว่า คุณภาพบริการนั้นจะมีความแตกต่างของความคาด
หวังกับการรับรู้ของผู้รับบริการ ซึ่งความคาดหวังจะเกิด
ขึ้นได้จะต้องมาจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากทักษะ
ที่ผู้รับบริการได้สั่งสมมาจากส่วนใดก็ตาม เช่น จากการ
บอกกล่าวเล่าขานหรือจากสื่อมวลชนไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรือทางอ้อมก็ตาม ทางด้านการรับรู้เป็นผลมาจากการที่
ได้รับบริการและถ้าผลที่ได้รับตอบกลับมาเป็นไปตามที่
ตอ้งการหรอืมากกวา่กจ็ะถอืวา่เปน็การบรกิารทีม่คีณุภาพ
จึงจะสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นได้ ส่วนทางด้านของ 
Shukla (2010, pp.466-484) หากพบว่า ถ้าเกิดความ
ไม่พึงพอใจต่อผู้รับบริการอาจส่งผลให้ผู้รับบริการเลิกล้ม
หรือเปลี่ยนใจไปใช้บริการที่อื่นหรือเลิกล้มความต้องการ
ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกเลย สอดคล้องกับ Woodside et 
al (1989, p.5); Zeithaml et al., (1990, p.48) กล่าวว่า 
คุณภาพการให้บริการ นับได้ว่าเป็นกลยุทธ์สำาคัญประการ
หนึ่งที่ทำาให้ธุรกิจได้มีการนำามาใช้ในการเพิ่มระดับขีด
ความสามารถการแข่งขัน โดยทั่วไปคุณภาพการบริการมี
ความหมายครอบคลุมไปถึงการที่ผู้บริโภคได้เกิดการรับรู้
ถึงระดับคุณภาพการให้บริการที่ดีกว่า ดังนั้นคุณภาพการ
ใหบ้รกิารจงึเปน็การวดัระดบัคณุภาพของการใหบ้รกิารวา่
จะสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภคได้มากน้อย
เพียงใด การรับรู้ถึงระดับคุณภาพการให้บริการ สามารถ
วัดออกมาได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวัง 
และการรับรู้ ของผู้รับบริการที่เกิดขึ้นจริงในขณะที่รับ
บริการ ด้านสื่อมวลชนมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณค่าการ
รับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพราะนักท่องเที่ยว
ก่อนที่จะมาใช้บริการจะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเพื่อมา
เสริมสร้างแนวความคิดของตนเองจากการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ สื่อต่างๆ ทำาให้การเดินทางมีความสะดวก

สบายและได้ข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาของHelgesen et al (2010, pp.109-118); Hu et 
al (2009, pp.111-125); Kuo Yen-Ku & Kung-Don 
Ye (2009, pp.749-762)
 สื่อมวลชน เป็นสื่อที่สามารถกระจายข้อมูล
ข่าวสารที่มี เนื้อหาเดียวกันจากบุคคลหนึ่งหรือจาก
องค์การหนึ่งไปยังมวลชนจำานวนมากสามารถนำาเสนอ
ได้ทั้งรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง การเผยแพร่ใน
สื่อมวลชนคือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สื่อมวลชนยัง
เป็นตัวประสานส่วนต่างๆ ของสังคม เข้าด้วยกันเรียก
ว่า สังคมมวลชนที่เชื่อมโยงให้ข้อมูลในทางที่ดีนั้น ทำาให้
รู้จักและรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยว มากขึ้นทั่วทั้งโลกผ่าน
การทำางานของสื่อมวลชนในฐานะผู้รักษาช่องทางการ
สือ่สารโดยคดัเลอืกในบางประเดน็ทีม่คีวามสำาคญัมคีณุคา่ 
และเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว และพยายามที่จะ
สื่อให้เห็นถึงคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านศิลปะ 
คุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการรับรู้คุณค่าทางด้าน
วัฒนธรรม เพื่อสืบทอดต่อไป ส่วนด้านคุณค่าการรับรู้มี
อิทธิพลทางตรงต่อความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมพบว่าทั้งคุณค่าการรับรู้และความพึงพอใจเกิด
ขึ้นจากภายใต้ความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวเพราะเข้า
มาในสถานที่ท่องเที่ยวแล้วต่างคาดหวังในเรื่องของสถาน
ที่ การบริการสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงการ
เข้าถึงยังแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะมาจากการเข้าหาข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อต่างๆ ป้ายบอกทาง เมื่อได้รับสิ่งเหล่านี้ก็
จะเกิดการรับรู้คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเป็นการนำาไปสู่
ความพึงพอใจ หากเกิดผลในทางบวกก็จะทำาให้เป็นการ
กลับมาท่องเที่ยวครั้งต่อๆไป แต่หากพบว่าเกิดผลทาง
ลบก็จะทำาให้นักท่องเที่ยวไม่กลับมาท่องเที่ยวอีกทำาให้
จำานวนนักท่องเที่ยวลดลง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
นักวิชาการ Chung-Wei Kuo & Mei-Ling Tang (2011, 
pp.512-527); Diwaker & Pushpa (2010, p.78) ได้
กล่าวไว้ว่าคุณค่าการรับรู้ คือ ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
เมื่อเทียบกับลูกค้าที่รับรู้ว่าได้รับคุณค่าเมื่อต้องจ่ายเงิน
ออกไปนั้นจะมีความรู้สึกพึงพอใจมากกว่าลูกค้าที่ไม่รับ
รู้ว่าได้รับคุณค่าเมื่อต้องจ่ายเงินออกไป ดังนั้นคุณค่าที่
ลูกค้ารับรู้อาจเป็นในแง่มุมที่ลูกค้าเหมารวมว่าเป็นคุณค่า
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ที่เทียบกับการนำาเสนอการบริการซึ่งสามารถวัดได้จาก
การให้ลูกค้าประเมินระดับคุณค่าโดยรวมถึงสิ่งที่ตนได้รับ
ความรู้สึกของลูกค้าที่คำานึงถึงคุณค่าจากการเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์ที่คาดหวังไว้โดยรวมกับต้นทุนทั้งหมดที่ต้อง
จ่ายไป เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ การรับรู้คุณค่าที่

จับต้องไม่ได้คุณค่าการรับรู้ประกอบด้วย ความพอใจ
ความสะดวกสบาย คุณภาพและราคา ในขณะที่ตัวอย่าง
ของคุณค่าการรับรู้ที่จับต้องไม่ได้ยังประกอบด้วยเรื่องชื่อ
เสียง และความรู้สึกแท้จริง
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบแนวคิดและบทบาททางการเมืองการปกครองของจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ และประธานาธิบดีปัก จุง ฮี ในการพัฒนาภาคประชาชน ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อแนวคิดและ
บทบาททางการเมืองการปกครองมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอก แนวคิดและ
บทบาทของผู้นำาทั้งสองในการพัฒนาภาคประชาชนสามารถแยกเป็นประเด็นที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันได้ดังนี้ 
ประเด็นที่คล้ายคลึงกันคือ ระบอบการปกครอง ที่ปกครองด้วยอำานาจเผด็จการ ส่วนความแตกต่างคือ รูปแบบการ
พัฒนาและการแสดงบทบาททางการเมือง สำาหรับประเทศไทยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาอุตสาหกรรม 
ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ซึ่งประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแต่อย่างใด ซึ่งผลจากการ
ปกครองที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขาดการพัฒนาทางการเมือง ไม่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ได้นำามาซึ่งการ
เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพในปี พ.ศ. 2516 ในขณะที่ประเทศเกาหลีใต้นั้นเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและพัฒนาชนบท
ควบคู่กันไป ภายใต้โครงการแซมาอึลอุนดง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนาชนบทของตนเองแต่ยังอยู่
ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล 

คำาสำาคัญ	:	จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ประธานาธิบดีปัก จุง ฮี พ่อขุนอุปถัมภ์ แซมาอึล อุนดง

Abstract
 The objective of this research was to compare the political concepts and roles between 
Field Marshal Sarit Thanarat of Thailand and South Korean President, Park Chung-Hee in civil society 
development. The results showed that there are two main sets of factors affecting these leaders’ 
political concepts and roles in civil society development. They are the personal and the external 
factors. Following the identification of these factors, their political concepts and roles can be 
compared and contrasted. The similarity between the two leaders is the form of government they 
established: for both, the form of government was a military dictatorship. In contrast, it was their 
interest and involvement in civil development. The main purposes for development in Thailand 
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were infrastructure and industry development by 
using the first National Economic Development 
Plan. The development was done only by the 
government. Economic development without po-
litical development led to demands for changing 
from civil society system in 1973. While in South 
Korea, the main purpose was urban and industrial 
development under Saemaul Undong project in 
which civilians could participate in creating and 
developing their towns under the government’s 
control. 

Keywords	 :	Field Marshal Sarit Thanarat, Pres-
ident Park Chung-Hee, despotic paternalism, 
Seamaul Undong

บทนำา
 ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ มีความ
เหมือนกันในหลายเรื่องหลายประเด็น อาทิ การตั้งอยู่ใน
ทวีปเอเชียเช่นเดียวกัน หรือการได้รับปัญหาและผลกระ
ทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์ต้มยำากุ้งในปี พ.ศ. 2540 
เหมือนกัน นอกจากประเด็นตัวอย่างข้างต้นแล้ว ทั้งสอง
ประเทศยังมีความเหมือนกันในเรื่องของประวัติศาสตร์
การเมืองอีกด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501-2506/ค.ศ. 1958-1963) และ
ประธานาธิบดีปัก จุง ฮี (พ.ศ. 2504-2522/ค.ศ. 1961-
1979)
 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปกครองประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ.2501-2506 ภายใต้ “ระบอบสฤษดิ์” ซึ่ง
เป็นการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะหลายอย่าง อาทิ 
ธรรมนูญการปกครองที่มีเครื่องมือสำาคัญคือมาตรา 17 
การพัฒนาประเทศผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504) ความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งนำามาสู่การเรียกขานว่า ยุค “อเมริกันในไทย” เป็นต้น 
ลักษณะข้างต้นที่มีความหลากหลายและน่าสนใจเหล่านี้
ทำาให้นักวิชาการ ทั้งทางด้านรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์
ให้ความสนใจทำาการศึกษาเรื่องราวในยุคสมัยนี้กันอย่าง
กว้างขวาง

 สำาหรับประธานาธิบดี ปัก จุง ฮี ดำารงตำาแหน่ง
ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียง
กับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์และมีลักษณะรวมถึงแนวคิด
ในการพัฒนาประเทศบางอย่างที่ใกล้เคียงกับจอมพล
สฤษดิ์ อาทิ การตั้งกรมสืบราชการลับ(K.C.I.A) ทำาหน้าที่
สืบเสาะหาข่าวสารของผู้ประสงค์ร้ายกับรัฐบาลและ
สามารถใช้อำานาจมืดจัดการกับคนเหล่านั้นได้โดยไม่ต้อง
ผ่านกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย หรือการกำาหนด
ให้มีแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 (ค.ศ. 1962-1966) และ
ฉบับที่ 2 (ค.ศ. 1967-1971) ที่มีเป้าหมายให้ประเทศ
กลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมตามทฤษฎีความทันสมัย 
(Modernization theory) (ดำารงค์  ฐานดี, 2547 : 37)
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์และ
ประธานาธิบดี ปัก จุง ฮี จะมีลักษณะและแนวคิดในการ
พัฒนาประเทศที่คล้ายคลึงกันหลายประเด็นดังที่ได้ยก
ตัวอย่างมาข้างต้น แต่ก็มีอีกหลายลักษณะ หลายประเด็น
ที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นบทความนี้จึงต้องการชี้ให้
เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของแนวคิดและ
บทบาทในการพัฒนาประเทศของผู้นำาทั้งสอง ทั้งนี้ก็เพื่อ
มุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้เพิ่มเติมทางด้านรัฐศาสตร์และ
ประวัติศาสตร์การเมืองเป็นสำาคัญ

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวคิดและ
บทบาททางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์และ
ประธานาธิบดีปัก จุง ฮี ในการพัฒนาภาคประชาชน 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบแนวคดิและบทบาททางการ
เมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และประธานาธิบดีปัก 
จุง ฮี ในการพัฒนาภาคประชาชน  
 3 .  เพื่ อทราบผลที่ เ กิ ดจากแนวคิดและ
บทบาททางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ และ
ประธานาธิบดีปัก จุง ฮี ในการพัฒนาภาคประชาชน

วิธีดำาเนินการวิจัย
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์ 
โดยวิเคราะห์ประวัติศาสตร์เพื่อให้ทราบถึงลำาดับของ
เหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นและใช้แนวคิดทางรัฐศาสตร์มา
ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 แนวคิดและบทบาททางการเมืองของจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชต์และประธานาธิบดีปัก จุงฮี ในการพัฒนา
ภาคประชาชน เป็นผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัย 2 ประการ 
คือ ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยภายนอก โดยสามารถ
วิเคราะห์ตามปัจจัยดังกล่าวได้ดังนี้
 1. จอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์
  1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อแนวคิดและ
บทบาททางการเมือง
  แนวคิดทางการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต์ที่ส่งผลต่อการแสดงบทบาทแบบ “พ่อขุนอุปถัมภ์” 
ที่คอยดูแลทุกข์สุขของประชาชน อาจกล่าวได้ว่ามีผลมา
จากปัจจัยส่วนบุคคล โดยเฉพาะ ปัจจัยทางด้านการศึกษา 
และแนวคิดที่สังเคราะห์ขึ้นจากประสบการณ์ทางการ
เมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ที่มองเห็นความผิดพลาด
ของรัฐบาลก่อนหน้าที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ประชาธิปไตย
แบบตะวันตก ดังนั้นเมื่อขึ้นมามีอำานาจ จอมพลสฤษดิ์
จึงมองว่าการเมืองจะต้องอาศัยหลักการแบบไทย จะต้อง
ละทิ้งอุดมการณ์ต่างประเทศและต้องฟื้นฟูอุดมการณ์
แบบไทยๆ  ให้เป็นอุดมการณ์หลัก (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 
2552 : 191) ด้วยพื้นฐานแนวคิดดังกล่าวจึงทำาให้รูป
แบบและวิธีการในการปกครองประเทศเป็นไปในลักษณะ 
“ประชาธิปไตยแบบไทยภายใต้ระบบพ่อขุนอุปถัมภ์”
 ในที่นี้อาจกล่าวได้ว่า ปัจจัยทางด้านการศึกษา
เป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์มีแนวคิด
แบบทหารนิยม ซึ่งนำาไปสู่แนวคิดและการแสดงบทบาท
ในการปกครองประเทศแบบประชาธิปไตยแบบไทยภาย
ใต้ระบบพ่อขุนอุปถัมภ์ กล่าวคือ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกตั้งแต่อายุได้ 11 
ขวบ และไม่มีโอกาสไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ เหมือน
นายทหารรุ่นผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 
2475 สาเหตุเป็นเพราะสภาพการณ์เศรษฐกิจโลกตกตำ่า
และขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล พวกผู้นำาทางทหาร
รุ่นจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงไม่มีโอกาสมีประสบการณ์
ศึกษาสังคมที่ใช้รูปแบบการปกครองเสรีประชาธิปไตย
อย่างแท้จริง ขาดโอกาสที่จะศึกษาในแง่มุมทางการเมือง
แบบเสรีประชาธิปไตยในประเทศตะวันตก ทำาให้โลกทัศน์

ทางการเมืองจำากัด อุดมการณ์ทางการเมืองจึงมีลักษณะ
อนุรักษ์ (พรภิรมณ์ เชียงกูล, 2546 : 11)
 แนวคิดสำาคัญที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้รับ
มาจากการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกก็คือ แนวคิด
แบบทหารนิยม ซึ่งเน้นความสำาคัญแห่งวิชาชีพทหารที่
ต้องรับใช้ประเทศชาติและประชาชน มีความจงรักภักดี
ต่อพระมหากษัตริย์ มีระเบียบวินัย สามัคคีและเชื่อฟังคำา
สั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีเอกภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่มากกว่าที่จะเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์
วิจารณ์หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แนวคิดดังกล่าว
ได้รับการปลูกฝังและนำาไปปฏิบัติทั้งที่อยู่ในระบบของ
โรงเรียนและเมื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่ แนวคิดของทหาร
จึงสะท้อนออกมาในลักษณะอนุรักษ์นิยม ดังนั้นเมื่อทหาร
เข้าไปดำารงตำาแหน่งผู้นำาทางการเมืองจึงให้ความสำาคัญ
กับอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยน้อย (ยุธยา 
หมื่นสาย, 2545:37) เนื่องจากอุดมการณ์ประชาธิปไตย
ยอมรับในเรื่องความคิดที่แตกต่างได้ แต่ความคิดแบบ
ทหารนิยมกลับเชื่อว่าความคิดเห็นที่แตกต่างจะนำามาซึ่ง
ความแตกแยกและไร้เสถียรภาพทางการบริหารปกครอง
ประเทศ ประกอบกับสถาบันทหารเน้นความสำาคัญของ
สถาบันตนว่าเป็นผู้ต้องรับผิดชอบกับความมั่นคง ความ
เจรญิ และความเสือ่มของประเทศ ทำาใหต้อ้งทำาหนา้ทีเ่ปน็
ผู้นำาทางการเมืองด้วย แนวคิดนี้นำามาสู่การไม่ไว้วางใจ
และไม่ยินยอมให้สถาบันอื่น ๆ เข้ามามีบทบาททางการ
เมือง (พรภิรมณ์ เชียงกูล, 2546 : 11)
 จากแนวคิดทหารนิยมที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช
ต์ถูกหล่อหลอมผ่านโรงเรียนนายร้อยทหารบกดังที่กล่าว
มาข้างต้น ทำาให้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เชื่อว่าระบบ
การปกครองที่เหมาะสมกับสังคมไทยนั้น ไม่ใช่อุดมการณ์
ประชาธิปไตยแบบตะวันตก เนื่องจากก่อให้เกิดความ
แตกแยกแต่ระบบที่เหมาะสมนั้นคือ การปกครองของไทย
ในสมัยโบราณแบบ “พ่อปกครองลูก” โดยจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์เปรียบประเทศชาติเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ซึ่ง 
“นายกรัฐมนตรีก็คือพ่อบ้านของครอบครัวใหญ่” (ทักษ์ 
เฉลิมเตียรณ, 2552 : 201) 
 นอกจากการได้รับการศึกษาจากโรงเรียนนาย
ร้อยทหารบกแล้ว แนวคิดทางการเมืองของจอมพลสฤษฺดิ ์
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ธนะรัชต์นั้น ได้รับอิทธิพลและอุดมการณ์ทางการเมือง
มาจากผลงานเขียนของหลวงวิจิตรวาทการ โดยอิทธิพล
ของหลวงวิจิตรวาทการประการหนึ่งซึ่งยังทิ้งร่องรอยไว้
ในลีลาการเป็นผู้นำาของจอมพลสฤษดิ์ก็คือ เจตนารมณ์ที่
ว่าประเทศไทยต้องปกครองโดยบุคคลที่เชื่อในหลักการ
พ่อ-ลูก ว่าเป็นแบบฉบับของการเป็นผู้นำาทางการเมือง 
บทละครส่วนใหญ่และนวนิยายบางเล่มของหลวงวิจิตร
วาทการ เขียนขึ้นโดยมีเค้าโครงเกี่ยวกับความรักชาติที่
อาศัยประวัติศาสตร์และแนวคิดดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความสนใจของหลวงวิจิตรวาทการในลีลาการเป็นผู้นำา
สมัย “สุโขทัย” ดังแสดงออกในบทละครเรื่อง อานุภาพ
พ่อขุนรามคำาแหง ซึ่งต่อมาจอมพลสฤษดิ์ใช้เป็นแบบฉบับ
ของการเป็นผู้นำาของตน (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 2552 : 226)
นอกจากปัจจัยทางการศึกษาและอิทธิพลจากผลงาน
เขียนของหลวงวิจิตรวาทการที่ได้หล่อหลอมไปสู่การ
แสดงบทบาทในการปกครองประเทศแบบ”พ่อขุน”แล้ว
ประสบการณท์างการเมอืงทีผ่า่นมายงัทำาใหจ้อมพลสฤษดิ์
มีทัศนคติในทางลบต่อระบบรัฐสภา โดยเฉพาะในช่วงการ
ได้เข้าร่วมรัฐบาลในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงครามทำาให้
จอมพลสฤษดิ์ได้เห็นพฤติกรรมของบรรดาสมาชิกสภาผู้
แทนราษฎรที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว เรียกร้องตำาแหน่ง
และผลประโยชน์จากพรรคอย่างไม่รู้จักพอ เพราะในสมัย
นั้น ส.ส. ในพรรคเสรีมนังคศิลาอยู่ร่วมกันได้ก็ด้วยผล
ประโยชนท์ีห่วัหนา้พรรคคอื จอมพล ป. พบิลูสงคราม ตอ้ง
จ่ายเงินจำานวนมากให้กับ ส.ส. เหล่านี้เพื่อยุติปัญหาต่างๆ 
บางครั้งถึงขนาดมีการให้สวัสดิการ ซึ่งมีทั้งบ้านและรถ 
หรือแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ ก็เช่นกัน เพื่อคุมคะแนน
เสียงข้างมากในสภาไว้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ต้องใช้
เงินหว่านเพื่อให้พรรคเหล่านั้นให้การสนับสนุนรัฐบาล
และเงินที่นำามาให้กับบรรดา ส.ส. ทั้งหลายนี้ พล.ต.อ.เผ่า 
ศรียานนท์ เป็นผู้หามา ซึ่งส่วนมากจะเป็นเงินที่ได้มาอย่าง
ไม่ถูกกฎหมาย จนนำาไปสู่การโจมตีของพรรคฝ่ายค้านที่
ไม่พอใจในพฤติกรรมของ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ และ
สุดท้ายก็นำาไปสู่การรัฐประหาร พ.ศ. 2500
 หลังจากนั้นประวัติศาสตร์ก็ซำ้ารอยอีก เมื่อจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ตั้งพรรคการเมืองชื่อสหภูมิ ต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคชาติสังคม ภายหลังการเลือกตั้ง 15 
ธันวาคมพ.ศ. 2500 พรรคของท่านได้รับเสียงข้างมาก 

ท่านได้ให้ พล.ท.ถนอม กิตติขจรขึ้นดำารงตำาแหน่งนายก
รัฐมนตรีแทน เนื่องจากตัวของจอมพลสฤษดิ์ต้องเดิน
ทางไปรักษาตัวที่สหรัฐอเมริกา ภายหลังที่ พล.ท.ถนอม 
บริหารประเทศได้ไม่นาน ก็เกิดความแตกแยกภายใน
พรรคถึงขนาดมีการอภิปรายโจมตีขับไล่รัฐมนตรีใน
พรรคของตัวเอง นอกจากนั้นก็มีการแย่งตำาแหน่งสำาคัญๆ 
ทางการเมือง จนทำาให้รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ (สุภัทรา 
โกษะโยธิน, 2543 : 102-103) จากกรณีดังกล่าวข้างต้น 
ทำาให้จอมพลสฤษดิ์มีทัศนคติในทางลบต่อระบบรัฐสภา 
ด้วยทัศนะดังกล่าวน่าจะมีส่วนเสริมทำาให้จอมพลสฤษดิ์
ปฏิเสธแนวคิดแบบประชาธิปไตยตะวันตก และเชื่อมั่น
ในรูปแบบการปกครองแบบไทย ๆ
 ด้วยแนวคิดที่อธิบายมาข้างต้นจึงเป็นปัจจัยที่
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ แสดงบทบาทปกครองประเทศใน
ลักษณะของพ่อที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนอยู่อย่างสมำ่า
เสมอ เช่น การออกไปเยี่ยมเยือนเป็นการส่วนตัวตามหัว
เมืองต่าง ๆ  เพื่อแสดงให้เห็นว่าตนเองห่วงใยประชาชนทุก 
ๆ ภาคและต้องการที่จะเห็นสภาพความเป็นอยู่ตามความ
เป็นจริงด้วยตาตนเอง (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 2552 : 244) 
นอกจากนี้จอมพลสฤษดิ์ยังได้ทำาการช่วยเหลือประชาชน
อีกหลายอย่าง เช่น มีการลดค่านำ้า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่า
รถ ประกาศห้ามขึ้นราคาและกักตุนสินค้า เปิดการรักษา
พยาบาลฟรีกับผู้ยากไร้ และแก้ไขปัญหาสังคมต่าง ๆ  เพื่อ
สร้างความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมือง สิ่งเหล่านี้นับว่า
เป็นเครื่องมือที่สร้างความชอบธรรมให้กับระบบพ่อขุน
อุปถัมภ์ของจอมพลสฤษดิ์ (กาญจนา วิสุทธิวัฒน์, 2550 
: 71)
  1.2 ปัจจัยภายนอกประเทศมีผลต่อแนวคิด
และบทบาททางการเมือง
  นอกจากวิธีการในการปกครองประเทศที่
เป็นไปในลักษณะ “ประชาธิปไตยแบบไทยภายใต้ระบบ
พ่อขุนอุปถัมภ์” แล้วความหวาดกลัวในภัยคอมมิวนิสต์ว่า
จะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ยังเป็นอีกปัจจัยสำาคัญ
ที่ทำาให้จอมพลสฤษดิ์ มีแนวคิดในการปกครองประเทศที่
เดน่ชดัในอกีรปูแบบหนึง่ นัน่กค็อื การตอ่ตา้นคอมมวินสิต ์
ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
สหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ในช่วงระยะเวลาที่จอมพลสฤษดิ์
ปกครองประเทศ คอมมิวนิสต์ได้รุกคืบเข้ามายึดครอง
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ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศ จอมพล
สฤษดิ์จึงมีความหวั่นเกรงว่าคอมมิวนิสต์จากประเทศลาว
จะแทรกซึมเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะทางชายแดน
ภาคอีสาน ดังนั้นจอมพลสฤษดิ์จึงได้ดำาเนินนโยบายต่าง
ประเทศในลักษณะต่อต้านคอมมิวนิสต์ โดยได้รับความ
ช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งความช่วยเหลือ
ดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ที่แนบ
แน่นระหว่างจอมพลสฤษดิ์และผู้นำาสหรัฐอเมริกาที่มีมา
ตั้งแต่ตอนที่จอมพลสฤษดิ์เดินทางไปรักษาตัว ซึ่งความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้นำาทางการเมืองของสหรัฐอเมริกากับ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มีส่วนช่วยส่งเสริมบารมีของจอม
พลสฤษดิ์ ในแง่ที่ว่าภายหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ทำาการ
ปฏิวัติแล้ว ความช่วยเหลือต่างๆ จากสหรัฐอเมริกาก็หลั่ง
ไหลเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำานวนมาก แม้จุดมุ่งหมายของ
การให้ความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาจะเป็นไปเพื่อ
ต้องการให้ประเทศไทยดำาเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมและเพื่อการต่อต้านคอมมิวนิสต์เป็นหลัก แต่เงิน
ช่วยเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ตกถึงมือประชาชนโดยทางอ้อม ใน
ส่วนที่รัฐบาลนำาเงินเหล่านี้ไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 
ซึ่งส่งผลให้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้รับการยอมรับมาก
ขึ้น (กาญจนา วิสุทธิวัฒน์, 2550 : 65)
 การที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ดำาเนินนโยบาย
ต่างประเทศโดยการต่อต้านคอมมิวนิสต์และเป็นมิตรกับ
สหรัฐอเมริกา ทำาให้จอมพลสฤษดิ์ได้รับการสนับสนุน
จากสหรัฐอเมริกาตลอดระยะเวลาที่ดำารงตำาแหน่งนายก
รัฐมนตรี ในระยะแรกจอมพลสฤษดิ์ต้องการความช่วย
เหลือจากสหรัฐอเมริกาในด้านเศรษฐกิจและการทหาร 
แต่ต่อมาความหวั่นวิตกต่อสถานการณ์ในลาวช่วง พ.ศ. 
2502-2504 ผลักดันให้ไทยดำาเนินนโยบายต่างประเทศ
คล้อยตามสหรัฐอเมริกาและผูกพันใกล้ชิดมากขึ้น ดังจะ
เห็นได้จากการออกแถลงการณ์ถนัด-รัสก์ ใน พ.ศ. 2503 
ซึ่งมีสาระสำาคัญคือ สหรัฐอเมริกาประกาศยืนยันที่จะ
รักษาเอกราชและบูรณภาพของอาณาจักรไทย พร้อม
ทั้งแสดงเจตจำานงอย่างแน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามพันธกรณี
แห่งสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ส.ป.อ.) 
(วรรธิกา ตันติรัตน์ไพศาล, 2532 : 130)
 ความช่ วย เหลื อของสหรั ฐอ เมริ ก าและ
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงในการป้องกันและปราบปราม

ระบบคอมมิวนิสต์ดังที่กล่าวมาข้างต้น ทำาให้จอมพล
สฤษดิ์มีแนวคิดในการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นไปใน
ทิศทางที่จำาเป็นต้องเร่งรัดพัฒนาชนบทและสร้างความ
เจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นเมื่อนำา
แนวคิดด้านความมั่นคงมาประสานกับแนวคิดในการ
พัฒนาจึงมีความสอดคล้องกันอย่างมากในการต่อต้าน
การคุกคามของคอมมิวนิสต์ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงต้อง
ปรับปรุงโครงสร้างเพื่อการพัฒนา นับตั้งแต่ศูนย์กลาง
ในการบริหารประเทศ เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจ สำานัก
งบประมาณ และขยายไปยังหน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น 
กระทรวง ทบวง กรม หรือในระดับจังหวัด อำาเภอ ตำาบล 
และหมู่บ้าน เป็นการเพิ่มบทบาทและขยายกำาลังเจ้า
หน้าที่ของรัฐในทุกระดับเพื่อให้ครอบคลุมสังคมไทย 
แนวคิดในการพัฒนาจึงเอื้อประโยชน์ให้กับรัฐบาลและ
กลไกของรัฐเพื่อปรับเปลี่ยนบทบาทการควบคุมและ
ชี้นำาสังคม ทำาให้รัฐบาลสามารถแสดงบทบาทเพื่อเข้าถึง
ประชาชนหรือแสดงความเอาใจใส่ต่อประชาชน (ยุธยา  
หมื่นสาย, 2545 : 58) โดยเครื่องมือที่สำาคัญในการพัฒนา
ชนบทและสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
ในสมัยของจอมพลสฤษดิ์นั้นก็คือ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1” ซึ่งมีจุดมุ่งเน้นสำาคัญอยู่ที่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมเป็น
หลัก อาทิเช่น จะพัฒนาการคมนาคมในระหว่างปีพ.ศ. 
2504-2506 โดยการก่อสร้างทางหลวงสายใหม่เป็นระยะ
ทาง 1,000 กิโลเมตร และจะปรับปรุงถนนที่มีอยู่ให้เข้าสู่
มาตรฐานเป็นระยะ 1,000 กิโลเมตร (ยุธยา  หมื่นสาย, 
2545 : 60)
 นอกจากแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
จอมพสฤษดิ์ ธนะรัชต์ที่ได้รับอิทธิพลจากการดำาเนิน
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแล้ว จอมพลสฤษดิ์
ยังมีแนวคิดในการบริหารประเทศเพื่อความมั่นคง ซึ่งเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากความหวาดกลัวการขยายตัวของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ โดยเครื่องมือที่ใช้รองรับแนวคิดนี้ มีหลาย
อย่าง เช่น ประกาศของคณะปฏิวัติ จำานวน 57 ฉบับ ที่
ทำาให้อำานาจการปกครองและอำานาจในการวินิจฉัยสั่งการ
ในเรื่องต่างๆ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของจอมพลสฤษดิ ์
ธนะรัชต์แต่เพียงผู้เดียว ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการ
เมือง (ยุธยา หมื่นสาย, 2545 : 81) นอกจากนี้ยังมีมาตรา 
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17 ที่ให้อำานาจแก่นายกรัฐมนตรีอย่างไม่มีขอบเขตจำากัด 
เป็นการรวบอำานาจนิติบัญญัติ ตุลาการ และบริหารมาอยู่
ที่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว ทำาให้มีอำานาจเด็ดขาดใน
การสั่งการในเรื่องต่างๆ รวมถึงสามารถสั่งประหารชีวิต
ผู้กระทำาความผิดในกรณีต่างๆ ได้อีกด้วย
 อย่างไรก็ตาม การมีอำานาจเด็ดขาดในการ
ปกครองเป็นแนวคิดและวิธีการที่ดำาเนินมายาวนานใน
ประวัติศาสตร์การปกครองของรัฐบาลจะเห็นได้จาก
ความคิดของนิโคโล มาเคียเวลลี (Nicholo Machiavelli, 
ค.ศ. 1469-1527) นักคิดชาวอิตาลี ได้เสนอแนวคิดใน
การบริหารปกครองโดยให้ผู้ปกครองใช้ “ความโหดร้าย
อย่างรอบคอบ” เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ความเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัใหเ้กดิขึน้ในสงัคม ผูป้กครอง
ไม่จำาเป็นต้องห่วงหรือกังวลใจต่อการถูกกล่าวหาว่าโหด
ร้าย หากสิ่งนั้นทำาให้ผู้อยู่ใต้การปกครองมีความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันและจงรักภักดี ตามแนวคิดดังกล่าว
นี้ ความโหดร้ายจึงเป็นเพียงการสร้างความหวาดกลัว
มากกว่าความเกลียดชัง เพราะมนุษย์สามารถทำาอันตราย
ต่อคนที่ตัวเองรัก (จงรักภักดี) ได้ง่ายกว่าทำาอันตรายคนที่
ตนเองกลัว ผู้นำาในการปกครองจึงต้องใช้ดุลยพินิจในการ
บริหารปกครองว่า “สิ่งใดควรหรือไม่ควรกระทำา” เพื่อ
ความเหมาะสมตามสถานการณ์ (ยุธยา หมื่นสาย, 2545 
: 84) 
 2. ประธานาธิบดีปัก จุงฮี
  2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อแนวคิดและ
บทบาททางการเมือง
  ประธานาธิบดีปัก จุง ฮี เกิดเมื่อ พ.ศ. 2490 
(ค.ศ. 1917) เป็นบุตรคนที่ 7 ของครอบครัวที่ยากจนมาก
ซึ่งขณะนั้นเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองเกาหลีทำาให้เขา
สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีโดยมีชื่อภาษาญี่ปุ่น
ว่า Okamoto Minoru (ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, 2546 : 50)
ปัก จุง ฮี ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโรงเรียนประถม
คูมิและได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนฝึกหัดครูประจำาจังหวัด
แตกูและเป็นครูสอนที่มุนเขียงอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนที่จะเข้า
ศึกษาในโรงเรียนทหารของประเทศแมนจูกัว (ขณะนั้น
เป็นประเทศภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่นและภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเทศจีน) ปักสำาเร็จการศึกษาโดยได้คะแนนสูงสุดใน

รุ่นนั้น จากนั้นเขาได้ไปศึกษาต่อที่สถาบันทางการทหาร
ที่กรุงโตเกียวในประเทศญี่ปุ่น หลังสำาเร็จการศึกษาได้รับ
ยศร้อยตรีประจำาการในกองทัพบกญี่ปุ่นและภายหลังจาก
การที่คาบสมุทรเกาหลีได้รับการปลดปล่อยจากการยึด
ครองของญี่ปุ่นประเทศเกาหลีใต้ได้ตั้งสถาบันการศึกษา
ของทหารด้วยตนเอง ปัก จุง ฮี ได้เข้าศึกษาในสถาบัน
แห่งนี้และเมื่อสำาเร็จการศึกษาได้รับราชการในกองทัพ
บกของเกาหลีใต้ (โยะชิฮาระ คุนิโอะ, 2546 : 405-406)
จากการที่ประธานาธิบดี ปัก จุง ฮี ได้มีโอกาสศึกษา
ในโรงเรียนทางการทหารของญี่ปุ่นประกอบกับเคยรับ
ราชการในกองทัพญี่ปุ่นทำาให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ไม่เฉพาะ
ในด้านการทหารเท่านั้น แต่รวมถึงยังได้เรียนรู้ถึงรูปแบบ
การปกครองและการพัฒนาเศรษฐกิจตามแบบญี่ปุ่นอีก
ด้วย ซึ่งเขาได้นำามาประยุกต์ใช้ในประเทศเกาหลีใต้ใน
เวลาต่อมา รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้จึง
มีลักษณะคล้ายคลึงกับญี่ปุ่นในช่วงจักรพรรดิ์เมจิ (ยุทธ
ศักดิ์ คณาสวัสดิ์, 2546 : 50)
  ปัก จุง ฮี มีชีวิตและประสบการณ์อยู่ใน
ช่วงสงครามเกาหลี ซึ่งสงครามเกาหลีนั้นมีส่วนทำาให้ลูก
หลานชนชั้นตำ่า (ซึ่งรวมทั้งปัก จุง ฮี) คนชนบทและคน
ชนชั้นกลางได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอบรมผ่านทาง
สถาบันการศึกษาของทหารอันเป็นการกระจายโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่คนทั่วไปอีกรูปแบบหนึ่ง ทหารได้รับ
การฝึกฝนอบรมจากผู้ฝึกชาวสหรัฐอเมริกาและได้เรียนรู้
ถึงการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่สั่งไปจากต่างประเทศรวมทั้ง
ได้รับการฝึกฝนอบรมระเบียบวินัยและการบริหารกองทัพ
เพื่อต่อสู้กับศัตรู ผลก็คือทำาให้กองทัพของเกาหลีใต้เข้ม
แข็งทั้งกำาลังคนและอาวุธ อนึ่งในระหว่างสงครามทหาร
เกาหลีใต้ได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับบรรดาของมิตร
ประเทศจำานวน 18 ชาติ เป็นระยะเวลานานหลายปี
ทำาให้ทหารเหล่านี้ได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและความเจริญ
ก้าวหน้าของประเทศอื่นๆ ดังนั้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 50 
เป็นต้นมา ทหารเกาหลีใต้จึงกลายเป็นกลุ่มที่มีความคิด
กว้างไกล เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทันโลกและเริ่มเป็นก
ลุ่มที่มีพลังทางการเมืองขึ้นเรื่อยๆ
 สำาหรับสาเหตุที่ทำาให้ทหารเกาหลีใต้ เริ่ม
สนใจการเมืองตลอดจนความเป็นไปของบ้านเมือง เริ่ม
จากการที่นักการเมืองและชนชั้นสูงขาดคุณภาพและไร้
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ระเบียบวินัยในการบริหารประเทศ มัวแต่แก่งแย่งชิงดี
กนัและมกีารฉอ้ราษฎรบ์งัหลวงทำาใหบ้า้นเมอืงเสือ่มโทรม 
ประกอบกับรัฐบาลพลเรือนในขณะนั้นไม่สามารถควบคุม
สถานการณ์ในบ้านเมืองได้ คณะนายทหารจึงกลายเป็นก
ลุ่มหลักที่คอยประคับประคองดูแลบ้านเมืองให้อยู่รอด
จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ทำาให้พลตรีปัก จุง ฮี 
และพันโทคิม จอง พิล ได้ทำาการรัฐประหารยึดอำานาจ
ล้มล้างรัฐบาลของ ดร.แชง เหมียน ได้สำาเร็จในวันที่ 16 
พฤษภาคม ค.ศ.1961 และตั้งรัฐบาลรักษาการณ์ทหาร
ขึ้น (ดำารงค์ ฐานดี, 2537 : 33)
  ภายหลังจากการรัฐประหาร 2 ปี รัฐบาล
รักษาการทหารได้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1963 
ซึ่งผลของการเลือกตั้งปรากฏว่า ปัก จุง ฮี แห่งพรรค
สาธารณประชาธิปไตยได้รับการเลือกตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
ประธานาธิบดี ซึ่งตลอดเวลาที่ดำารงตำาแหน่งดังกล่าว ปัก 
จุง ฮี มีแนวคิดและนโยบายสำาคัญในการปกครองประเทศ
หลายประการโดยรูปแบบการปกครองที่ใช้ปกครอง
ประเทศคือรัฐบาลเผด็จการ สำาหรับปัก ประชาธิปไตยเป็น
ที่เพาะเลี้ยงนักการเมืองที่ฉ้อโกงและเห็นแก่ตัว ปักเชื่อว่า
รัฐบาลจะบริหารได้ดีถ้าผู้ปกครองมีลักษณะเป็นหัวหน้า
ครอบครัวอย่างตัวเขา ซึ่งใช้อำานาจเผด็จการด้วยความ
ระมัดระวัง (โยะชิฮาระ คุนิโอะ, 2546 : 410) แนวคิด
ดังกล่าวนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวคิดที่คล้ายคลึงกับจอม
พลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ของไทยที่มีแนวคิดในการปกครอง
ประเทศแบบพ่อขุนอุปถัมภ์
  สำาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจนั้นอาจกล่าว
ได้ว่าปัก จุง ฮี ได้เริ่มวางรากฐานการพัฒนาไว้ตั้งแต่ 6 
เดอืนภายหลงัจากการทีค่ณะทหารเขา้ยึดอำานาจในป ีค.ศ. 
1961 โดยปัก ในฐานะประธานสภาสูงสุดเพื่อฟื้นฟูชาติได้
ประกาศ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจห้าปี พ.ศ. 2505-2509 
(ค.ศ. 1962-1966)” ด้วยหวังว่าสิ่งนี้จะสร้างเหตุอันชอบ
ธรรมที่เขานำาทหารเข้าทำาการรัฐประหารและช่วยทำาให้
การครองอำานาจของเขาเกิดความชอบธรรมขึ้น (John kie 
– chiang Oh, 2547 : 107) แต่นโยบายสำาคัญที่สร้างชื่อ
ให้กับประธานาธิบดีปัก จุง ฮี อย่างมากคือนโยบายพัฒนา
ชนบทที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงโดยการเน้นการ
เพิม่ผลผลติและการชว่ยเหลอืตวัเองดว้ย “ขบวนการสรา้ง
ชุมชนใหม่ แซมาอึล อุนดง”(ดำารงค์ ฐานดี, 2530 : 81)

ขบวนการแซมาอึล อุนดง (Seamaul Undong) เกิดขึ้น
เนื่องจาก ผลจากการเน้นพัฒนาให้ประเทศกลายเป็น
สังคมอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับ
ที่ 1 และ 2 (ระหว่างปี ค.ศ. 1962 –1971) นั้น ก่อให้เกิด
ช่องว่างของรายได้ระหว่างชาวเมืองกับชาวชนบทมากยิ่ง
ขึ้น ทำาให้ประชากรที่อาศัยอยู่ในชนบทไม่พอใจ และไม่
สนับสนุนให้ประธานาธิบดีปัก จุง ฮี เป็นประธานาธิบดี
ในสมัยต่อไป ด้วยเหตุนี้ประธานาธิบดีปัก จุง ฮี จึงริเริ่ม
ก่อตั้งขบวนการแซมาอึล อุนดงนี้ขึ้น เพื่อมุ่งพัฒนาชนบท 
โดยมุ่งหวังดึงเสียงทางการเมืองให้กลับมา โดยเขาได้ตั้ง
เป้าหมายไว้ว่า จักยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้สูงเท่าเทียมกับคนที่อาศัยอยู่ในเมือง (ดำารงค์ ฐานดี, 
2530 : 86)
  ด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลของประเทศเกาหลี จึง
ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาชนบทแนวใหม่โดยเรียกว่า “แซมา
อึล อุนดง” ตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) โดย
รัฐบาลแจกวัสดุก่อสร้างคือ ปูนซีเมนต์ ให้แก่หมู่บ้าน
ทั้งหมด 33,267 หมู่บ้านๆ ละ 335 กระสอบ โดยมีเงื่อนไข
สามประการคือ 1) ห้ามนำาไปขายในตลาด 2) ห้ามนำาไป
แลกเปลี่ยนเป็นเหล้ามากิน และ 3) ต้องนำาไปใช้ในการ
ดำาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ตามข้อตกลง
ของชาวบ้าน พร้อมทั้งให้คำาแนะแนวเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ควรจะทำา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางชีวิตภายในหมู่บ้าน อาทิ เช่น การตัดถนนภายใน
หมู่บ้าน การสร้างสะพานข้ามคลองขนาดเล็ก การสร้าง
บ่อนำ้าสาธารณะ การสร้างโรงอาบนำ้าสาธารณะ และการ
สร้างสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านให้สวยงาม เป็นต้น ทั้งนี้
ก็เพื่อที่จะทดลองว่า ชาวบ้านของแต่ละหมู่บ้าน มีความ
พร้อมใจที่จะช่วยตนเอง ในการดำาเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน
มากน้อยเพียงใด เพราะว่าปูนซีเมนต์เพียง 335 กระสอบ 
(เป็นมูลค่าประมาณ 335 เหรียญสหรัฐ) ต่อหมู่บ้านหนึ่ง 
เป็นวัสดุที่จำากัดมากสำาหรับการดำาเนินโครงการต่างๆ ดัง
กล่าว ซึ่งส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเพิ่มเติมทุนและแรงงานของ
ตนในการดำาเนินโครงการที่คัดเลือกมาจนประสบความ
สำาเร็จ
  ต่อมาในปลายปี ค.ศ. 1971 หลังจากได้
ดำาเนินการแซมาอึล อุนดง มาครบหนึ่งปีแล้ว ทางรัฐบาล
ได้วิเคราะห์ผลการดำาเนินโครงการของแต่ละหมู่บ้านซึ่ง
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ปรากฏว่าหมู่บ้านที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและคำาแนะแนว
ดังกล่าวของรัฐบาลมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านทั้งหมด 
คือ 16,660 หมู่บ้าน และรัฐบาลได้ค้นพบข้อเท็จจริงที่
สำาคัญบางประการ จากหมู่บ้านดังกล่าวว่า หนึ่ง แต่ละ
หมูบ่า้นมผีูน้ำาทีม่คีวามสามารถสงู สอง ชาวบา้นของแตล่ะ
หมู่บ้านมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมในงานช่วยตนเอง โดย
ร่วมมือกับผู้นำาหมู่บ้านเป็นอย่างดีและ สาม ทางรัฐบาล
ควรให้บริการช่วยเหลือด้วยวัสดุมากกว่าอย่างอื่นในการ
ดำาเนินการแซมาอึล อุนดงขั้นแรก
  จากประสบการณ์ดังกล่าว ทางรัฐบาลให้
ความสนใจเป็นพิเศษทั้งในการแสวงหาบุคคลที่มีภาวะ
ความเป็นผู้นำาแฝงอยู่ในตัว มาให้เป็นผู้นำาหมู่บ้าน และ
ในการสร้างผู้นำาหมู่บ้าน ที่มีความกระตือรือร้นสูงและ
สามารถชักชวนชาวบ้านให้เข้าร่วมในการดำาเนินงาน
พัฒนาหมู่บ้านด้วยความสมัครใจ โดยใช้กระบวนการ
ฝึกอบรมที่มุ่งการปลูกฝังจริยธรรมการทำางาน กล่าวคือ 
ความหมั่นเพียร การช่วยตนเอง และความร่วมมือ ซึ่งเป็น
ปรัชญาของแซมาอึล อุนดง ทั้งนี้ก็เพราะว่า ตามประเพณี
ดั้งเดิมแล้ว สังคมชนบทของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
เป็นสังคมศักดินาและสังคมแบบครอบครัว (Family – 
oriented Society) ที่เฉื่อยชาและโดดเดี่ยว เช่นเดียว
กับสังคมชนบทของประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย จึง
มีความร่วมมือที่ดีในงานครอบครัว เช่น งานสมรส งาน
ศพ หรืองานทางสังคมอื่นๆ แต่ยังขาดการฝึกอบรมให้มี
ความร่วมมืออย่างมีเหตุผล ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดัง
นั้นในสภาพการณ์เช่นนี้ จึงจำาเป็นต้องมีแรงกระตุ้นระดับ
ชาติบางประการที่สามารถปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ด ี
หรือจริยธรรมการทำางานใหม่ให้แก่ประชาชนชาวชนบท 
เพื่อให้เขามีความเชื่อมั่นต่ออนาคตว่า “เราก็อยู่ดีกินดี
ได้ ถ้าเราขยันทำางานและร่วมมือกันดี” (ฮานู ลี, 2529 : 
9-11)
  นอกจากนี้ ประธานาธิบดีปัก จุง ฮี ยังได้
ใช้อำานาจที่เป็นทางการของตนสร้างอิทธิพลเพื่อโน้ม
น้าวให้คนชั้นสูงในเมืองเกิดมีทัศนคติร่วมกันในการสร้าง
ความมั่งคั่งให้กับชนบท ในขณะเดียวกัน การจัดสรรงบ
ประมาณเพื่อลงทุนในปัจจัยพื้นฐาน (infrastructure) 
ในชนบทก็มีอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า งาน

พัฒนาชนบทถือว่าเป็นงานอันดับหนึ่งที่รัฐบาลจะให้การ
สนับสนุนอย่างเต็มที่
  ประธานาธิบดีปักจุง ฮี ยังได้ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากการทำางานแบบสั่งการ
และควบคุมมาเป็นการให้บริการและประสานงานเพื่อ
ให้การพัฒนาชนบทบรรลุเป้าหมาย รวมไปถึงมีการปรับ
โครงสร้างระบบราชการภายใน ด้วยการตั้งกรมใหม่ใน
กระทรวงมหาดไทย ภายใต้ชื่อว่า สำานักงานแซมาอึล อุน
ดง (Seamaul Undong Bureau) เพื่อทำาหน้าที่ประสาน
งานการพัฒนาชนบทโดยตรง และได้เร่งรัดรัฐบาลท้องถิ่น
ให้ร่วมมือในกระบวนการพัฒนาของรัฐบาลกลางอย่าง
จริงจัง (ดำารงค์ ฐานดี, 2530 : 98-99)
 กล่าวโดยสรุป ขบวนการแซมาอึล อุนดง เป็น
สิ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการ
วางแผนและดำาเนินการในโครงการพัฒนาทุกโครงการ 
การมีส่วนร่วมทำาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของคนตั้งแต่
ระดับพื้นฐานต่อกระบวนการพัฒนา นั่นหมายความว่า 
แซมาอึล อุนดง ได้เป็นแนวทางสร้างประชาธิปไตยตั้งแต่
ระดับตำ่าสุดของสังคมนั่นเอง และความพยายามที่จะให้
กระบวนการบรรลุผลนั้น มิอาจสร้างให้เสร็จภายในระยะ
เวลาอันสั้น หรือกระทำาเพียงชั่วคราว แต่จะต้องกระทำาต่อ
เนื่องกันไปนานพอที่จะทำาให้คนทั่วไปประจักษ์ถึงผลที่จะ
ได้รับ (ดำารงค์ ฐานดี, 2530 : 101)
 ในส่วนของกลไกต่างๆ ที่ประธานาธิบดีปัก 
จุง ฮี ใช้เพื่อรวบอำานาจทางการเมืองก็มีอยู่ด้วยกันหลาย
อย่าง อาทิเช่น การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดโอกาสให้เขา
สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในวาระที่ 
3 ได้ และเครื่องมือสำาคัญในการรวบอำานาจการปกครอง
ของประธานาธิบดีปักก็คือ รัฐธรรมนูญยูซิน (Yushin 
Constitution) ซึ่งมีความหมายว่า การปรับปรุงหรือ
การรื้อฟื้นให้มีชีวิตชีวา (revitalizing reform) แต่ใน
ข้อเท็จจริง รัฐธรรมนูญนี้ได้มีเพื่อความเป็นเผด็จการให้
แก่ประธานาธิบดี โดยประชาชนแทบไม่มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล ดังนั้นจึงกลายเป็น
ช่องทางให้เกิดการทุจริต และการใช้อำานาจโดยมิชอบ ทั้ง
ฝ่ายนักการเมืองและข้าราชการประจำา (วิเชียร อินทะสี, 
2556 : 91-92)
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 การใช้ รั ฐธรรมนูญยูซินรวมถึ งการอยู่ ใน
ตำาแหน่งที่ยาวนานของประธานาธิบดีปัก จุง ฮี นับเป็น
เวลาถึง 18 ปี ได้สร้างกระแสความไม่พอใจให้กับปัญญา
ชนหัวก้าวหน้าของเกาหลี จนนำาไปสู่กระแสความต้องการ
เปลี่ยนแปลง และต่อต้านรัฐบาลอย่างมาก แต่รัฐบาลปัก 
ก็กลับใช้กลไกของรัฐในการปิดกั้น และปราบปรามผู้ที่มี
ความคิดเห็นแตกต่าง (วิเชียร อินทะสี, 2556 : 98)การก
ระทำาดังกล่าวของรัฐบาลปัก จุง ฮี ทำาให้เกิดกลุ่มเรียกร้อง
ประชาธิปไตยที่มีพลังเข้มแข็งขึ้น โดยรู้จักกันในนามแชยา 
(chaeya) (วิเชียร อินทะสี, 2556 : 102) ซึ่งถึงแม้ว่า การ
เคลื่อนไหวของกลุ่มแชยาจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงที่ทำาให้
รัฐธรรมนูญยูซินสิ้นสุดลง แต่การเคลื่อนไหวของกลุ่มนี้
ก็ถือได้ว่ามีบทบาทสำาคัญที่ทำาให้สาธารณชนได้ทราบถึง
การใช้อำานาจโดยไม่ชอบธรรมของผู้นำาทางการเมืองและ
รัฐบาล (วิเชียร อินทะสี, 2556 : 104) โดยท้ายที่สุดแล้ว
ประธานาธิบดีปัก ก็เสียชีวิตลงจากการถูกสังหารโดย
บุคคลที่ตนเองไว้ใจ ซึ่งเกิดจากปัญหาบาดหมางกันในกลุ่ม
ของผู้ที่มีอำานาจที่มีความคิดเห็นต่างกันในการจัดการกับ
ผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาล
 2.2 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อแนวคิดและ
บทบาททางการเมือง
  หลังสงครามเกาหลียุติลง สหรัฐอเมริกา
ได้ให้ความช่วยเหลือประเทศเกาหลีใต้ในการปรับปรุง
ประเทศโดยได้ทุ่มเททรัพยากรทุกอย่างเพื่อปรับปรุง
เกาหลีใต้ให้มีความเจริญรุดหน้า (ดำารงค์ ฐานดี, 2547 
: 126) ทำาให้ประเทศเกาหลีใต้ได้ดำาเนินการพัฒนา
เศรษฐกิจตามแบบประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบกับ
การพัฒนาประเทศได้ดำาเนินการพัฒนาโดยมีแผนพัฒนา
ประเทศตามแบบแผนพัฒนาประเทศที่ทางธนาคารโลก
ได้จัดทำาและแนะนำาให้ประเทศกำาลังพัฒนาในช่วงยุคสมัย
นั้น และจากการที่ต้องป้องกันภัยคุกคามของคอมมิวนิสต์
จากประเทศเกาหลีเหนือที่จะคุกคาม ทำาให้ประเทศ
เกาหลีใต้มุ่งพัฒนาประเทศอย่างจริงจังจนประสบความ
สำาเร็จทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาชนบทซึ่ง
ผลจากความสำาเร็จนั้นอันเนื่องด้วยความสัมพันธ์ที่เกี่ยว
เนื่องกันทั้งจากการช่วยเหลืออย่างจริงจังของประเทศ
สหรัฐอเมริกาในด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาประกอบกับภัยคุกคาม
ของเกาหลีเหนือและจากการที่ประชาชนได้รับรู้ถึงความ
โหดร้ายของสงครามเกาหลีที่ได้เกิดขึ้น ประธานาธิบดี
ปัก จุง ฮี ได้อาศัยบริบทจากสงครามดังกล่าวมากระตุ้
นการทำางานของประชาชนในการช่วยกันพัฒนาประเทศ
ไปสู่ความเจริญและก้าวพ้นจากความยากจนเพื่อเป็นการ
ป้องกันภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือได้นำามาซึ่งผลสำาเร็จใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
 บทความนี้ต้องการชี้ให้เห็นความเหมือนและ
ความต่างของบทบาทและแนวคิดของจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต์นายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีปัก จุง ฮี 
ของเกาหลีใต้ ดังที่ได้อธิบายปัจจัยต่างๆ มาตั้งแต่ต้นแล้ว 
ในที่นี้จะขอสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลให้เห็นความ
เหมือนและความต่างของผู้นำาทั้งสองท่าน ดังนี้
 แนวคิดและบทบาททางการเมืองในการ
พัฒนาภาคประชาชนของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และ
ประธานาธิบดีปัก จุง ฮี นั้น มาจากปัจจัยสำาคัญ คือ การ
ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนทางการทหาร ซึ่งมีส่วนสำาคัญ
ในการกล่อมเกลาความคิดให้ทั้งสองเห็นว่าประชาธิปไตย
เป็นที่เพาะเลี้ยงนักการเมืองที่ฉ้อโกงและเห็นแก่ตัวจึง
ทำาให้แนวคิดสะท้อนออกมาในลักษณะอนุรักษ์นิยม ที่
เชื่อมั่นในความสามารถของผู้ปกครองว่ารัฐบาลจะบริหาร
ได้ดีถ้าผู้ปกครองมีลักษณะเป็นหัวหน้าครอบครัว รูปแบบ
การพัฒนาจะเห็นได้ว่าผู้นำาทั้งสองมีลักษณะของการเป็น 
“เผด็จการผู้มุ่งมั่นในการพัฒนา”กล่าวคือ ทั้งจอมพล
สฤษดิ์และประธานาธิบดีปัก ให้ความสำาคัญในการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการวางแผน
และสร้างโครงการในการพัฒนาที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 และ
ขบวนการแซมาอึล อุนดง รูปแบบการปกครอง จอมพล
สฤษดิ์และประธานาธิบดีปัก จุง ฮี ต่างปกครองประเทศ
ด้วยรูปแบบเผด็จการโดยมีเครื่องมือในการใช้อำานาจอย่าง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาช่วยในการปกครอง โดยประเทศไทย
มีธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2502 มาตรา
ที่สำาคัญคือมาตรา 17 และประเทศเกาหลีใต้มีรัฐธรรมนูญ
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ยูซิน พ.ศ. 2515 มาตราสำาคัญคือมาตรา 34 และ 53 
ความแตกต่างในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
จะเห็นได้ว่า จอมพลสฤษดิ์นั้นพัฒนาประเทศโดยไม่ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมแต่อย่างใด แต่ประธานาธิบดีปักนั้น
ดำาเนินขบวนการแซมาอึล อุนดงโดยให้ประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเห็นได้ชัด ความช่วยเหลือ

จากสหรัฐอเมริกา มุ่งส่งเสริมให้ทั้งสองประเทศปรับปรุง
ประเทศเพื่อไปสู่ความทันสมัยโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือ
ในด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักและเพื่อ
ป้องการภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ที่จะเข้ามาสู่ทั้งสอง
ประเทศ
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อเปรียบเทียบความ
รู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศ
อายุระดับการศึกษา ตำาแหน่ง ระยะเวลาในการทำางาน และการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 242 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่า “ที” (independence sample t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance-ANOVA)
 ผลการวิจัยพบว่า	
 1.  ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ในระดับน้อย
 2.  ปัจจัยทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการรับรู้ที่ต่างกัน มีผลทำาให้พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขต
อำาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 3.  ปัจจัยทางด้าน ตำาแหน่ง และระยะเวลาในการทำางานที่ต่างกัน มีผลทำาให้พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขต
อำาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำาสำาคัญ: ความรู้ความเข้าใจ  ละเมิด พนักงานส่วนท้องถิ่น
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Abstract
 The purposes of this research were 1) to 
study the levels of local administrative officials’ 
knowledge and understanding of the Act on Lia-
bility for Wrongful Act of Official B.E. 2539, and 2) 
to compare their knowledge and understanding 
of the Act on Liability for Wrongful Act of Offi-
cial B.E. 2539. They were classified by their sex, 
age, education, position level, working time and 
information acquisition. The samples consisted 
of 242 local administrative officials randomly 
selected from the local administrative official in 
Muang District, Buriram Province by using stratified 
random sampling. The research instrument was 
a constructed questionnaire. The collected data 
were analyzed by SPSS for Windows computer 
program to determine percentage, arithmetic 
mean ( ), standard deviations (S.D.), independent 
sample t-test, and analysis of variance (ANOVA).
The results were as follows:
 1. The local administrative officials’ 
knowledge and understanding of the Act on Li-
ability for Wrongful Act of Official B.E. 2539 was 
at a low level.
 2. This was significant differences at .05 
levels on the local administrative officials’ 
knowledge and understanding of the Act on 
Liability for Wrongful Act of Official B.E. 2539. 
They were classified by their different sex, age, 
education and information acquisition.
 3. There were not significant differences 
at .05 levels on the local administrative officials’ 
knowledge and understanding in the Act on Lia-
bility for Wrongful Act of Official B.E. 2539. They 
were classified by their different position levels 
and working time.

Keyword	 :	  Knowledge and understanding, 
Wrongful Act, local administrative official

บทนำา
 สถิติคดีตลอดระยะเวลาของศาลปกครองซึ่งได้
เปิดทำาการในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2544 จนถึงวันที่ 31 
มกราคม พ.ศ. 2558  มีคดีเข้าสู่ศาลรวมทั้งสิ้น 104,673 
คดี หากจำาแนกตามประเภทคดีนั้น คดีที่ฟ้องร้องมากที่สุด
อันดับหนึ่งคือ คดีการบริหารงานบุคคลและวินัย 17,769 
คดี อันดับสองคดีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ละเมิด               
รับผิดอย่างอื่น 14,068 คดี  และอันดับสาม คดีการ
ควบคุมอาคารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
13,313 คดี  ส่วนหากแยกตามประเภทหน่วยงานที่ถูก
ฟ้องคดีมากที่สุดนั้น อันดับหนึ่งคือกระทรวงมหาดไทย 
19,943 คดี อันดับสองคือกระทรวงคมนาคม 12,490 คด ี
และอันดับสามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 10,676 คดี 
โดยหน่วยงานที่ถูกฟ้องมากที่สุดคือ กระทรวงมหาดไทย 
รองลงมาได้แก่ กระทรวงการคลัง ซึ่งในส่วนของกระทรวง
มหาดไทย แยกเป็นอันดับ 1 กรมการปกครอง อันดับ 2 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และอันดับ 3 กรมที่ดิน
จากสถิติการฟ้องคดีสู่ศาลปกครองดังกล่าวข้างต้น ชี้
ให้เห็นว่า คดีอันเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ มีสถิติการฟ้องร้องสู่ศาลปกครองอันดับสอง 
จำานวน 14,068 คดีและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ซึง่เปน็ตน้สงักดัของพนกังานสว่นทอ้งถิน่ยงัเปน็หนว่ยงาน
ที่ถูกฟ้องเป็นอันดับสองซึ่งถือว่าอัตราการฟ้องร้องเป็น          
ข้อพิพาทอยู่ในระดับสูง 
 คดีเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้า
หน้าที่ซึ่งอาจเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลปกครองนั้น 
มีบัญญัติวิธีปฏิบัติไว้ในพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจาก
แนวทางปฏิบัติในเรื่องความรับผิดทางแพ่งที่ทางราชการ
ถือปฏิบัติแต่เดิม โดยได้แยกความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ออกเป็นเหตุที่เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ 
และที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเมื่อมีความเสียหาย
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น หน่วยงานของรัฐจะต้องรับ
ภาระชดใช้ค่าเสียหายไปก่อนส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับ
ผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐเพียงใดนั้น ให้ไป
ไล่เบี้ยต่อไปในภายหลัง โดยจะยึดหลักว่าจะเรียกเอาแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐเฉพาะกรณีความเสียหายนั้นเกิดขึ้นโดย
จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น นอกจาก
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นี้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถผ่อนชำาระค่าสินไหมทดแทนได้
โดยคำานึงถึง รายได้ ฐานะ ครอบครัว  และความรับผิด
ชอบ และพฤติการณ์แห่งกรณีประกอบด้วย สำาหรับความ
เสียหายที่เกิดจากการที่ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะต้องถูกฟ้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นการ
ส่วนตัวโดย  ไม่เกี่ยวกับทางราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  โดยปกติ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นจะกระทำาการต่างๆ แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในนามขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและจะได้รับผลตอบแทนจากความสามารถและ
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานตามอำานาจหน้าที่ แต่ความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีมากมาย 
ภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความซับ
ซอ้นเพิม่มากขึน้ อกีทัง้การบรหิารงานขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นยังเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความรู้และการ
ตัดสินใจที่ละเอียดอ่อน การตัดสินใจผิดพลาดจึงอาจเกิด
ขึ้นได้กับพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนในสภาพ การทำางาน
ที่ต้องอาศัยความรู้ทางเทคนิคสูง ซึ่งความรับผิดชอบใน
การนี้ มิใช่อยู่ที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นเพียงฝ่ายเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับระบบการบริหารโดย
รวม ซึ่งการจัดวางระบบการบริหารเป็นเรื่องของผู้บริหาร
ระดับสูง และอาจเป็นกรณีที่หน่วยราชการหลายหน่วย
ต้องศึกษาพิเคราะห์ปัญหาร่วมกันก็ได้ ดังนั้น ความรับผิด
ในหลายๆ กรณีจึงมิได้เป็นความรับผิดของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นผู้ตัดสินใจผิดพลาดโดยสุจริตหรือโดยประมาท
เลินเล่อเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  นอกจากนี้ ภาระหน้าที่
ของรัฐที่เพิ่มและมีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น งานด้าน
พัสดุ และงานด้านการเงินเป็นต้น ล้วนเป็นความรับผิดที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่มีมูลค่ามหาศาลได้โดยง่าย 
ด้วยเหตุนี้ การที่จะให้พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดใน
ผลของการกระทำาที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาร้าย หรือไม่ได้
เป็นความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง จึงไม่เป็นการยุติธรรมแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นที่
ทำางานโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนเพียงเล็กน้อย
เท่านั้นทำาให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเกิดความกลัวความรับ
ผิดไม่กล้ากระทำาหน้าที่เต็มประสิทธิภาพพระราชบัญญัติ

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เป็น
กฎหมายที่ตราออกมาบังคับใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยบัญญัติให้ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องรับผิดทางละเมิดเฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำาเพื่อ
การเฉพาะตัว หรือจงใจให้เกิดความเสียหาย หรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น” และยังให้แบ่งแยกความรับ
ผดิของเจา้หนา้ทีแ่ตล่ะคนโดยมใิหน้ำาหลกักฎหมายเอกชน
ในเรื่อง “ลูกหนี้ร่วม” มาใช้บังคับกับกรณีละเมิดของเจ้า
หน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเอง
 ดว้ยเหตนุีผู้ว้จิยัเหน็วา่ ปญัหาเรือ่งความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ของพนักงานส่วนท้องถิ่นมีผลก
ระทบที่สำาคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้า
หน้าที่ พ.ศ. 2539 ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอ
เมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจะนำาผลการศึกษามาปรับใช้ใน
การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและการให้บริการด้าน
การอบรมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความ
ต้องการและสภาพปัญหามากยิ่งขึ้นและนอกจากนั้น ผล
ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางสำาหรับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง
ถิ่นและสำานักงานท้องถิ่นอำาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ
นำาไปใช้ในการพัฒนากลยุทธ์ในการเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่                    
พ.ศ. 2539 ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
 2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจในพระ
ราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 
2539 จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตำาแหน่ง และการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
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ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

วิธีการวิจัย
 1.	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
     เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้ เ ป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
      ตอนที่ 1 เป็นคำาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศอายุ การศึกษา 
ตำาแหน่ง ระยะเวลาการทำางาน และการรับรู้เกี่ยวกับพระ
ราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 เป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิดตรวจสอบรายการ 
(Check-list) 
      ตอนที่ 2 เป็นคำาถามเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 เป็นแบบทดสอบชนิดสามตัวเลือก 
คือ ใช่ ไม่ใช่ และไม่แน่ใจถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนนถ้าตอบ
ผิดหรือไม่แน่ใจได้ 0 คะแนน
     ผู้วิจัยได้ดำาเนินการสร้างและหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้    
        1) ศึกษาเอกสาร ตำารา และวิธีการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
              2) นำาแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ ใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสมในการ
ใช้ภาษา โดยใช้แบบประเมิน IOC และการกำาหนดคะแนน 
ความคิดเห็นเป็นดังนี้
  คะแนน	+1 สำาหรับข้อสอบ ข้อที่มีความ
  สอดคล้อง
  คะแนน	0 สำาหรับข้อสอบ ข้อที่ไม่แน่ใจว่า
  มีความสอดคล้อง
  คะแนน	-1  สำาหรับข้อสอบ ข้อที่ไม่มีความ
  สอดคล้อง
   วิเคราะห์ข้อมูลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคำาถามของแบบสอบถามกับผลที่คาดหวังจาก
การวัดความรู้ของผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายทั้ง 3 คน โดย
ใช้สูตร IOC ผลปรากฏว่าจำานวนข้อคำาถามที่สร้างขึ้น

ทั้งหมด มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 เมื่อเทียบระดับ
เกณฑ์คุณภาพอยู่ในระดับใช้ได้ทุกข้อถือว่าเป็น ข้อคำาถาม
ที่มีความเหมาะสม
  3) นำาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 
กับพนักงานส่วนท้องถิ่นในเทศบาลตำาบลบ้านบัว อำาเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำานวน 30 คน แล้วนำามาตรวจให้
คะแนนตามเกณฑ์ และมาคำานวณค่าความยากง่าย  ค่า
อำานาจจำาแนก ได้ข้อคำาถามที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 
0.20 ถึง 0.80 และค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
แล้วนำามาวัดค่าความเที่ยง (Reliability) โดยใช้วิธีหา
ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient Method)            
ผลปรากฏว่าได้ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.64
  4) นำาแบบสอบถามที่เป็นฉบับสมบูรณ์ นำา
ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 2.	การวิเคราะห์ข้อมูล	
    ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
              2.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล โดย
ใช้การค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percent-
age) 
              2.2 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 โดยใช้สถิติเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
ได้ดำาเนินการ ดังนี้
    2.2.1 การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา
    2.2.2 หาค่าความยากง่าย (p) หาค่า
อำานาจจำาแนก (r)
    2.2.3 การหาค่าความเที่ยงของแบบ
ทดสอบ 
              2.3 วิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 โดยใช้การค่าความถี่ (Frequency) และร้อย
ละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (mean)
            2.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ความเข้าใจการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กับเพศ การรับ
รู้กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 โดยใช้ค่าที 
(Independent t-test)
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              2.5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
อายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง ระยะเวลาการทำางาน โดย
วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance-ANOVA)
 3.	สมมุติฐานงานวิจัย	
      พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง ระยะเวลาการ
ทำางาน และการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต่างกันมีความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แตกต่างกัน

   4.	กรอบแนวความคิดในการวิจัย	

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                          ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  

ปัจจัยส่วนบุคคล
 • เพศ
 • อายุ
 • ระดับการศึกษา
 • ตำาแหน่ง
 • ระยะเวลาการทำางาน
 • การรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
 พ.ศ. 2539 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ. 2539

ผลการวิจัย
 ตอนที่1	 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage)

ตารางที่	 1	 :	 เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่งงาน 
ระยะเวลาในการทำางาน การรับข้อมูลข่าวสาร และช่อง
ทาง   การรับข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาเกี่ยวกับพระราช
บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

															ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล จำานวน ร้อยละ

1. เพศ

ชาย 76 31.40

หญิง 166 68.60

รวม 242 100.00

2. อายุ

20 - 30 ปี 51 21.10

31 - 40 ปี 113 46.70
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															ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล จำานวน ร้อยละ

 41 - 50 ปี 49 20.20

51 - 60 ปี 29 12.00

รวม 242 100.00

3. ระดับการศึกษา

ตำ่ากว่าปริญญาตรี 54 22.30

ปริญญาตรี 125 51.70

ปริญญาโท 63 26.00

ปริญญาเอก 0 0.00

รวม 242 100.00

4. ตำาแหน่งงาน

ปลัด/รองปลัด/หน.สำานักปลัด 6 2.50

ผอ.กอง/หน.กอง/ส่วน 14 5.80

อื่นๆโปรดระบุ........ 222 91.70

รวม 242 100.00

5. ระยะเวลาในการทำางาน

1-5 ปี 79 32.60

6-10  ปี          69 28.50

11-15 ปี 57 23.60

16 ปี 37 15.30

รวม 242 100.00

6. การรับข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539

เคย 194 80.20

ไม่เคย          48 19.80

รวม 242 100.00

7. ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  

สื่อมวลชน (โทรทัศน์/วิทยุ/หนังสือพิมพ์/อินเตอร์เน็ต) 130 34.90

สื่อบุคคล (ครอบครัว/เพื่อนร่วมงาน/บุคคลอื่นๆ) 101 27.20

สื่อประชาสัมพันธ์ ((หนังสือเวียน/การอบรม/การสัมมนา 118 31.70

อื่น ๆ .... (เช่น การสอบเข้ารับราชการ) 23 6.20

รวม 372 100.00
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             จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 68.60 และเป็นเพศชาย 
จำานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40  อายุพนักงานส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 40 ปี จำานวน 113 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.70 อายุในช่วง 20 - 30 ปี จำานวน 51 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.10 และ อายุ 41 - 50 ปี จำานวน 49 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.20 และ อายุ 51-60 ปี จำานวน 29 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.00 ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนท้อง
ถิ่นส่วนใหญ่ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำานวน 
125 คน คิดเป็นร้อยละ 51.70 และการศึกษาปริญญาโท 
จำานวน 63 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.00 ตำาแหน่งงานของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ มีตำาแหน่งอื่นๆ จำานวน 
222 คน คิดเป็นร้อยละ 91.70 และ ตำาแหน่ง ผอ.กอง/
หน.กอง/ส่วน และปลัด/รองปลัด/หน.สำานักปลัดจำานวน 
14 และ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80 และ 2.50 ตามลำาดับ 
ระยะเวลาในการทำางานของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นก
ลุ่มตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทำางาน 1 - 5 
ปี จำานวน 79 คน  คิดเป็นร้อยละ 32.60 และ 6 - 10 ปี, 
11 – 15 ปี และ 16 ปี จำานวน 69, 57 และ 37 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.50, 23.60 และ 15.30 ตามลำาดับ การรับ
ข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความ

รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เคยได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  จำานวน 194 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.20 และ ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสาร
และเนือ้หาเกีย่วกบัพระราชบญัญตัคิวามรบัผดิทางละเมดิ
ของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 จำานวน 48 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.80 และช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารและเนื้อหา
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้า
หน้าที่  พ.ศ. 2539  ของพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยส่วน
ใหญ่รับข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 จากช่องทางการ
สื่อมวลชน จำานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 34.90  ช่อง
ทางการสื่อประชาสัมพันธ์ จำานวน 118 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.20  ช่องทางการสื่อบุคคล จำานวน 101 คน คิด
เป็นร้อยละ  27.20 และช่องทางอื่นๆ จำานวน 23 คน คิด
เป็น ร้อยละ 6.20 ตามลำาดับ

 ตอนที่	 2	  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัดระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราช

บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความรู้              

ความเข้าใจ

พนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็น 

กลุ่มตัวอย่าง 242 คน

16 5.4 34.17 ระดับน้อย

ตารางที่	2	:  แสดง ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 242 
คน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในภาพรวมพบว่า อยู่ใน ระดับน้อย  คิด
เป็นร้อยละ 34.17
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 ตอนที่	 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐานและอธิบายผลการวิจัยแบบทดสอบวัดความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 สถิติทดสอบสมมติฐาน 
ได้แก่ ค่าสถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance-ANOVA)

เพศ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
t-test Sig.

S.D.

ชาย

หญิง

5.58

5.48

3.760

3.256

0.206 0.837

 *หมายถึง ระดับนัยสำาคัญ 0.05 ** หมายถึง ระดับนัยสำาคัญ 0.01   

เพศ

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
F Sig.

S.D.

30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

รวม

4.49

6.14

6.33

3.45

5.51

3.535

2.946

3.436

3.747

3.415

7.884 0.00**

 *หมายถึง ระดับนัยสำาคัญ 0.05 ** หมายถึง ระดับนัยสำาคัญ 0.01   

 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลได้แก่ เพศที่ต่างกันของพนักงานส่วนท้องถิ่นมีผล

ทำาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  แตกต่างกัน 

ตารางที่	 3	 : การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จำาแนกตามเพศ

ตารางที่	 4	 : การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จำาแนกตามอายุ

 จากตารางที่ 4  ผลการศึกษาพบว่า ได้ค่าสถิติ
ที่คำานวณ (F) เท่ากับ 7.884 ค่า (Sig.) เท่ากับ 0.00  ซึ่ง
น้อยกว่าค่าระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดง
ว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  อายุที่ต่างกันของพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นมีผลทำาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราช
บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
แตกต่างกัน
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 จากตารางที่ 5  ผลการศึกษาพบว่า ได้ค่าสถิติที่
คำานวณ (F)  เท่ากับ 16.505 ค่า (Sig.) เท่ากับ 0.00  ซึ่ง
น้อยกว่าค่าระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดง
ว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  ระดับการศึกษาที่ต่างกันของ

พนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นมีผลทำาให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แตกต่างกัน
 

ระดับการศึกษา

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
F Sig.

S.D.

ตำ่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

4.49

6.14

6.33

3.45

5.51

3.535

2.946

3.436

3.747

3.415

16.505 0.00**

 *หมายถึง ระดับนัยสำาคัญ 0.05 ** หมายถึง ระดับนัยสำาคัญ 0.01   

ตำาแหน่งงาน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
F Sig.

S.D.

ปลัด/รองปลัด/หน.สำานัก

ปลัดผอ.กอง/หน.กอง/ส่วน 

อื่นๆ โปรดระบุ.....

รวม

8.33

5.14

5.45

5.51

1.862

2.946

3.436

3.415

2.182 0.115

 *หมายถึง ระดับนัยสำาคัญ 0.05 ** หมายถึง ระดับนัยสำาคัญ 0.01   

ตารางที่	 5	 : การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จำาแนกตามระดับการศึกษา

ตารางที่	6: การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 จำาแนกตามตำาแหน่งงาน

 จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า ได้ค่าสถิติที่
คำานวณ (F)  เท่ากับ 2.182 ค่า (Sig.) เท่ากับ 0.115  ซึ่ง
มากกว่าค่าระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดง
ว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ตำาแหน่งงานที่ต่างกันของ

พนักงานส่วนท้องถิ่นมีผลทำาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่	 7 :  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 จำาแนกตามระยะเวลาในการทำางาน

ระยะเวลาในการทำางาน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
F Sig.

S.D.

ปี

6-10 ปี

11-15 ปี

16 ปี

รวม

5.37

5.84

5.50

5.05

5.51

3.524

3.341

3.162

3.756

3.415

0.620 0.648

 *หมายถึง ระดับนัยสำาคัญ 0.05 ** หมายถึง ระดับนัยสำาคัญ 0.01   

การรับรู้

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทาง

ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
t-test Sig.

S.D.

เคย

ไม่เคย

รวม

6.42

1.84

5.50

2.913

2.785

3.162

10.116 0.00**

 *หมายถึง ระดับนัยสำาคัญ 0.05 ** หมายถึง ระดับนัยสำาคัญ 0.01   

  จากตารางที่ 7 ผลการศึกษาพบว่า ได้ค่า
สถิติที่คำานวณ (F) เท่ากับ 0.620 ค่า (Sig.) เท่ากับ 0.648  
ซึ่งมากกว่าค่าระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดง
ว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  ระยะเวลาในการทำางานที่ต่าง

กันของพนักงานส่วนท้องถิ่นมีผลทำาให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ไม่แตกต่างกัน

ตารางที่	8	: การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการรับรู้กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  จำาแนกตามการรับรู้

  จากตารางที่ 8 ผลการศึกษาพบว่า ได้ค่า 
(t) เท่ากับ 10.116 และค่า (Sig.) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อย
กว่า ค่าระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่าปัจจัย
ส่วนบุคคลได้แก่ การรับรู้ที่ต่างกันของเจ้าหน้าที่พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นผลทำาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระ
ราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539แตกต่างกัน 
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อภิปรายผลการวิจัย	
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้า
หน้าที่ พ.ศ. 2539 ของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นก
ลุ่มตัวอย่างในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 34.17 ทั้งนี้ เนื่องจาก พนักงานส่วนท้องถิ่น
ในเขตอำาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง
มิได้เคยศึกษากฎหมายในเชิงลึก และได้รับรู้ผ่านช่อง
ทางการสื่อมวลชน เช่นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
หรืออินเตอร์เน็ต เป็นส่วนใหญ่มิได้รู้ในรายละเอียดของ
เนื้อหาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 
จึงไม่สามารถรวบรวมความคิดของและประมวลสาระที่
สอดคล้องกันโดยนำามาใช้ตอบคำาถามได้ อันจะถือว่าเกิด
ความรู้ตามที่ เกษม วัฒนชัย (2544)  ได้ศึกษาพบและให้
ความหมายไว้ได้
 2. ผลการวิเคราะห์สมติฐานการศึกษาพบว่า 
พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษาต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว
กับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 แตกต่างกัน คล้ายกับผลการศึกษาวิจัยของ 
นิเวศน์ สุนทรภักดี (2542) ที่ได้ทำาการวิจัยเรื่อง ความ
รู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
: ศึกษากรณีข้าราชการทหารเรือที่สังกัดโรงพยาบาล
สมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการ
ทหารเรือที่สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีความ
รู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งตามรัฐรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
2540 ต่างกันตามสภาพภูมิหลังของข้าราชการทหาร
เรืออันได้แก่ เพศ ช่วงอายุ และระดับการศึกษา มีความ
สัมพันธ์กับระดับความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 โดยพบว่า เพศชายมีระดับความ
รู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งสูงกว่าเพศหญิง ผู้ที่มีช่วงอายุ
วยักลางคนจะมรีะดบัระดบัความรูค้วามเขา้ใจในการเลอืก
ตั้งสูงกว่าช่วงอายุในวัยหนุ่มสาวและวัยชรา ส่วนระดับ
การศึกษา จะพบว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงได้แก่ระดับ
ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีจะมีความรู้ความเข้าใจ
ในการเลือกตั้งสูงกว่าผู้ที่มีการศึกษาตำ่ากว่าปริญญาตรี 
กรณีการรับรู้นั้น การรับรู้ที่ต่างกันทำาให้พนักงานส่วนท้อง

ถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 แตกต่างกัน
     พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอเมืองจังหวัด
บุรีรัมย์ที่มีตำาแหน่ง ระยะเวลาการทำางาน และการรับรู้
ต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ร้อยตำารวจโท วิ
ชาญ ศรีสมบัติ ที่ได้ทำาการศึกษาเรื่อง ความเข้าใจพระราช
บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ของข้าราชการตำารวจสายงานป้องกันและปราบปราม 
สถานีตำารวจนครบาลท่าพระ โดยผลการศึกษาพบว่า 
ข้าราชการตำารวจที่มีอายุราชการและมีระดับชั้นยศดาบ
ตำารวจมีความเข้าใจในระดับมาก เหตุอาจทั้งนี้เป็นเพราะ 
ปัจจัยด้านตำาแหน่งหน้าที่และระยะเวลา ที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้น ไม่มี
ความสัมพันธ์กับองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 ดังนั้น ตำาแหน่ง ระยะเวลาการทำางาน ที่ต่างกันจึง
ทำาให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะสำาหรับการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย
 1. ควรเพิ่มการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องพระ
ราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 และกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่
พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
 2. ควรจัดทำาวารสารหรือแผ่นพับเกี่ยวพระราช
บัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
ที่อธิบายถึงรายละเอียดและเนื้อหาทางกฎหมายเพื่อให้
พนักงานส่วนท้องถิ่นได้สามารถศึกษาสะดวกขึ้น

บทสรุป
 พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอเมืองจังหวัด
บุรีรัมย์ยังมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 อยู่ในระดับ
น้อย ทั้งที่เป็นกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับด้วยคำานึงถึง
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ความเป็นธรรมที่จะมีต่อตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันรวมถึง
พนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ละคน ประโยชน์ในการศึกษา
ครั้งนี้ ทำาให้ทราบระดับความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
ดังกล่าว อันเป็นประโยชน์ในการอ้างอิง เพื่อสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มการอบรมหรือสัมมนาใน

เรื่องพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่
พ.ศ. 2539 ให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำาเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประโยชน์แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น
และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง
เป็นการลดจำานวนคดีที่จะขึ้นสู่ศาลด้วย             
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 This book basically deals with the authen-
tic assessment of children’s reading abilities, 
from the earliest emergent readers to advanced 
readers. It is divided into 15 sections (instead of 
chapters). Sections 1 to 13 describe the important 
features of the Qualitative Reading Inventory-5 
(or the QRI-5), including the administration and 
scoring of the QRI-5 whereas Sections 14 and 
15 provide the test materials and information 
about the technical development of the QRI-5. 
The details for each section are as follows:
 Section 1, The Description of the QRI-5, 
presents the general description of the QRI-5 in 
many aspects. That is, the QRI-5 is an individually 
administered informal reading inventory designed 

to provide the information about the conditions 
under which students can successfully identify 
words and comprehend texts, and the condi-
tions that appear to result in unsuccessful word 
identification or comprehension. This section also 
offers graded word lists and various passages 
that are designed to assess the oral and silent 
reading and listening abilities of students from 
the pre-primer 1 through the high school levels. 
The assessment results from the QRI-5 are useful 
for estimation of students’ reading levels (inde-
pendent, instructional and frustration levels), 
grouping students for guided reading sessions, 
and choosing appropriate reading materials for 
students. The authors also describe in details 
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about the word lists containing in the book. Each 
of the word lists provided in the QRI-5 consists 
of 17 to 20 words. The word lists are designed to 
assess the accuracy of word identification, speed 
and automaticity of word identification, and to 
determine a starting point for reading the initial 
passage. Then, the details of the passages are 
clearly described. To illustrate, the passages to 
be read assess the student’s ability to read and 
comprehend different types of texts. There are six 
passages of increasing difficulty for varying levels 
of readers. Passages are put into different levels: 
pre-primer, primer, 1st – 6th grade, upper middle 
school and high school passages. The contents 
for the first levels are categorized as narrative and 
expository, with higher levels including more ex-
pository passages such as science and literature. 
They are designed to determine student’s levels 
of word identification and comprehension and 
to assess their ability to read and comprehend 
different texts. For instance, to measure students 
at pre-primer 1, primer, first grade, and second 
grade levels, five of the passages are narrative 
and one is expository. Some of the narratives are 
provided with pictures, and the use of pictures 
decreases as the difficulty develops. All passages 
contain concept questions designed to measure 
prior knowledge. For higher levels, the passages 
are also designed to assess students’ ability to 
use look-backs and the quality of their think-
alouds.
 Section 2, A Research Perspective, gives a 
detailed explanation of different stages of reading 
skills, factors related to comprehension, word 
identification and the use of an informal reading 
inventory. To illustrate, there are five stages that 
explain how children develop their reading skills. 

The first reading stage is the logographic stage (or 
the stage of visual-cue reading) where children 
use visual cues to identify words. Then the next 
level is the semialphabetic stage where children 
recognize that sounds within words are repre-
sented by letters. Then children would move 
to a controlled word recognition stage where 
they are aware that letters represent sounds in 
a consistent manner. The fourth stage is sight 
word reading. At this stage, children recognize 
many words accurately and automatically with-
out needing to rely on sounds. The last stage 
is called the strategic reading stage. Children at 
this stage have mastered basic word-recognition 
skills and have become fluent in reading with full 
comprehension. They focus on learning how to 
apply these strategies to more difficult texts and 
less familiar genres. In addition to the varying 
stages of reading, the authors explain the factors 
which are related to the ability to comprehend 
texts. Those factors include text structure, prior 
knowledge, oral and silent reading, questions 
and look-backs, retelling and think-alouds. Ad-
ditionally, this section describes that the factors 
related to word recognition consist speed and 
automaticity, knowledge of letter-sound match-
ing, and the role of dialect in coding miscues. This 
section ends with the factors related to the use of 
an informal reading inventory including passage 
leveling and response to intervention. Passage 
leveling means that each level of students must 
be sorted accordingly, with grade 3 being more 
difficult than grade 2 but easier than grade 4. It 
is very difficult to achieve readability appropriate 
for each level. 
 Section 3, Information provided by the 
QRI-5, discusses a detailed explanation of what 
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the Qualitative Reading Inventory-5 (QRI-5) can 
do and what information it provides. Adminis-
tering the QRI-5 allows the examiner to indicate 
students’ reading levels. Teachers can use this 
information as an indicator whether or not the 
students’ reading proficiency is below their 
current grade level. If students are at the inde-
pendent level, they read successfully without 
assistance. Their reading is fluent and free from 
finger-point habit and signs of tension. Recom-
mended reading materials for this level are those 
for reading-strategy instruction, fluency practice, 
and pleasure. The students whose reading is at 
the instructional level possess a slight degree of 
reading difficulty and still need some assistance 
from teachers. The last reading level is the frus-
tration level. The students who read at this level 
are completely unable to read with comprehen-
sion. Signs of reading difficulty are evident. It is 
suggested that, due to the fact that the QRI-5 is 
an informal assessment instrument, the validity 
and reliability of the information it provides can 
be skeptical. Such issues have been clarified in 
this section. 
 Section 4, Uses of the Qualitative Reading 
Inventory-5: The Examiner as a reflective decision 
maker, provides useful information for the user 
of the QRI-5 in many ways. To illustrate, this part 
gives important guidelines for the examiner what 
s/he has to do from the beginning to obtain nec-
essary information from the student to diagnose 
any existing reading problems. Moreover, the 
examiner must decide and select the appropriate 
passages, reading modes, and reading strategies 
to identify the student’s reading level. That is, 
the QRI-5 can be used as a tool to estimate or 
determine the reading level of individual stu-

dents and a group of students. It is an effective 
instrument for verifying and describing suspected 
reading problems. The QRI-5 can also be used 
as a tool to observe the reading behavior of the 
students in a natural context that accurately 
approximates a real reading situation. 
 Section 5, Administration of the Qualitative 
Reading Inventory-5: Preparing for testing, discuss-
es the detailed procedures before administering 
the test. The guidelines for the test administration 
are provided to ensure what the examiner has 
to do in each step of the test. This includes the 
procedures of how to use word lists, concept 
questions, prediction task, reading passages, 
retelling, and questions. For instance, the pro-
cedures in using word lists are that the examiner 
has to ask the students to read the given word 
list without any assistance. To ask the student 
to retell the story, the examiner has to remove 
the passage and ask them to retell the passage 
after reading. The examiner should not help or 
give them any hints in retelling the passage.
 Section 6, Administration and Scoring of 
the Qualitative Reading Inventory-5: The word 
lists, basically illustrates the purposes for ad-
ministering the word lists, the procedures for 
administering the word lists, as well as the pro-
cedures for scoring the word lists. The purposes 
for administering the word lists are to estimate 
the starting point for passage administration, au-
tomatic word identification, knowledge of vowel 
patterns, and to analyze the differences between 
word identification in isolation and in context. 
The authors also provides very clear procedures 
for administration of the word lists and how to 
score them. 
 Section 7, Administration and Scoring of 
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the Qualitative Reading Inventory-5: Assessment 
of prior knowledge, discusses the important 
effect of prior knowledge on comprehension. 
Students comprehend a passage easily if they 
have some knowledge about the concept related 
to the passage. The QRI-5 provides two methods 
for assessing prior knowledge; that is, concept 
questions task and prediction task. The details of 
these tasks are given, and the general procedures 
to use the concept questions and predictions are 
provided.
 Section 8, Administration and Scoring of 
the Qualitative Reading Inventory-5: The pas-
sages, deals with the main purposes for admin-
istering the passages: to determine a student’s 
independent, instructional, and/or frustration 
levels, to assess a student’s ability to read dif-
ferent types of texts, and to assess a student’s 
ability to comprehend in different modes. This 
section also presents the general procedures for 
administering the passage, passage selection, and 
how to find an instructional level. 
 Section 9, Administration and Scoring of 
the Qualitative Reading Inventory-5: Word iden-
tification in context: Oral reading, introduces 
how to record oral reading miscues, how to 
count oral reading miscues, which are divided 
into total miscues, total acceptability, and how 
to analyze oral reading miscues The last part of 
this section is concerned with the evaluation of 
automaticity in reading. It shows that a rate of 
oral and silent reading can suggest automaticity 
of word identification. Thus, the QRI-5 provides 
the examiner with the means of determining oral 
and silent reading rates as measured in words 
per minute. 
 Section 10, Administration and Scoring of 

the Qualitative Reading Inventory-5: Comprehen-
sion, illustrates that students’ comprehension of 
passages, either orally or silently, can be deter-
mined by asking them to retell the passage or 
by asking them some questions. Thus, in the first 
part of this section, the general procedures for 
retelling, the scoring procedures, and the analysis 
of retelling are presented. After that, the general 
procedures for asking the questions, and how to 
score them are given.
  Section 11, Administration and Scoring 
of the Qualitative Reading Inventory-5: Assess-
ing strategic reading, deals with how to assess 
students’ strategic reading, and note-taking 
ability. There are two suggested ways to assess 
strategic reading: look-backs, and think-alouds. 
The procedures for look-backs, and think-alouds 
are provided. This section also suggests how to 
assess students’ note-taking abilty.
 Section 12, Summarizing the Results of 
the Qualitative Reading Inventory-5, discusses 
the strength of the QRI-5 in that it provides a 
profile of the strengths and needs of an individ-
ual reader across different types of text based 
upon the students’ prior knowledge. Thus, this 
section provides a summary sheet referred to as 
the Student Profile Sheet. It suggests how the 
examiner should organize the data in terms of 
the student profile, specific reading behaviors, 
word identification, and comprehension in the 
report.
 Section 13, Examples of Using the Qualita-
tive Reading Inventory-5, provides the concrete 
examples in using the QRI-5 to estimate individual 
instructional reading level, to estimate instruc-
tional reading level through group administration 
and monitor classroom progress, to indicate 
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growth and monitor individual and group prog-
ress, to verify a suspected reading problem, and 
to describe specific reading behaviors as a guide 
for intervention instruction.
 Section 14, Test Materials, provides the 
test materials that the examiner can use to 
administer the test with the students. The test 
materials consist of word lists, and passages at 
different levels. 
 Section 15, Technical Development of 
the Qualitative Reading Inventory-5, describes 
the rationale for the development of the QRI-5. 
There are three parts in this section. Firstly, the 
objectives for the pilot and a description of the 
samples used in the pilot study are stated. Sec-
ondly, a rationale for the development of each 
part of the QRI-5 is described, and the results 
of data analyses that support the rationale are 
presented. The validity data for sections of the 
test are also provided. This section ends with the 
reliability and validity data for the overall test.

 In summary, this book provides an updated 
research rationale for all elements of reading as-
sessment. It is very comprehensive and presents 
very thorough details for teachers to be able to 
administer the diagnostic reading assessment 
which I strongly believe will be beneficial for 
them. This book presents practical guidelines 
for teachers and examiners to use the QRI-5 
to diagnose their students’ reading problems. 
Moreover, it is very handy in the sense that it 
contains the test materials at different levels. 
Therefore, I highly recommend this book for 
novice language assessors, classroom teachers, 
language researchers, and teacher educators who 
are keen on the issue of language assessment. 
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เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
ย่อ อำาเภอคำาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 Mrs. Kanyarat  Kanyakan graduated a Master Degree of Public Health in Health Promotion from 
the Faculty of Public  Health, Ubon  Ratchathani Rajabhat University.    She is now pursuing  a Ph.D. 
degree  in  Development  Strategy,  Faculty  of  Humanities  and  Social  Sciences, Ubon  Ratchathani 
Rajabhat University. At present, she is a nurse in Yo sub - district Health Promotion Hospital in Kham-
khankaew District, Yasothon Province.
 E-mail address: Kanyakan2014@Gmail.com

นางสาวขจิตา		ศรีพุ่ม

 นางสาวขจติา  ศรพีุม่ สำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก หลกัสตูรปรัชญาดษุฎบีณัฑติ (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ปจัจบุนัดำารงตำาแหนง่อาจารยป์ระจำา ภาควชิาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 Miss Khajita Sripoom is a Ph.D. student at Kasetsart University (Thai Language Department, 
Faculty of Humanities). At present, she is a lecturer at Thai Language Department, Faculty of Humanities 
and Social Sciences, Burapha University.
 E-mail address: iamkhajita@gmail.com
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย		บำารุงกิจ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชัย  บำารุงกิจ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) 
สาขาวิชาส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร จากวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหา
บัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง ปัจจุบันเป็นอาจารย์สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 Asst.Prof. Kwanchai Bumroongkit holds a Bachelor of Science (B.Sc.) in Agricultural Extension 
and Communication, Phetchaburi Teacher's College, a Master of Education Program (M.Ed.) in Industrial 
Education, Naresuan University, and is now pursuing a Doctor of Philosophy in Business Administration 
(Management),  Lampang Rajabhat University. At present, he works as a lecturer at the Faculty of En-
gineering, Agricultural Technology Research Institute, Rajamangala University of Technology Lanna.
 E-mail address: Bumroongkit@hotmail.com

นางสาวคคนางค์		ช่อชู

 นางสาวคคนางค์ ช่อชู สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาสังคมศาสตร์
เพือ่การพฒันา จากมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และกำาลงัศกึษาในระดบัปรญิญาเอกหลกัสตูรนวตักรรมเพือ่การพฒันา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
มนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 Miss Kakanang Chorchoo completed a Master of Arts in Social Sciences for Development from 
Chandrakasem Rajabhat University and is now doing a Ph.D. in Innovation for Local Development, Ra-
jabhat Maha Sarakham University. At present, she is a lecturer of Social Development Program, Faculty 
of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University. 
 E-mail address: kakanang.ch@gmail.com

นางสาวฉัตรธิภรณ์	ศิริวัฒน์

 นางสาวฉตัรธภิรณ ์ศริวิฒัน ์สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรศกึษาศาสตรมหาบณัฑติ (ศษ.ม.) สาขาวชิาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัฃญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปัจจุบันเป็นครูชำานาญการพิเศษ 
โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร) จังหวัดนครราชสีมา
 Miss Chatiphon Siriwat holds an M.Ed. in Educational Administration from Faculty of Education, 
Esan University. She is studying a Ph.D. in Educational Administration from Faculty of Education, Vong-
chavalitkul University. She is currently the Teachers of Special Expertise at Tetsaban 1 School (Burapha 
Witthayakon), Nakhon Ratchasima Province. 
 E-mail address: chatiphon2514@gmail.com
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ผศ.ดร.ฉันทนา	เวชโอสถศักดา

 ผศ.ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. (ปร.ด.) สาขา
วิชานโยบานสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ออฟ เทคโนโลยี ปัจจุบันเป็น
อาจารย์สาขาสารสนเทศศสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 Asst. Prof. Dr. Chanthana Wech-O-Sotsakda  completed a Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Public 
Policy, the School of Social Sciences and Public Policy, Auckland University of Technology. She is now 
a lecturer  at  Information Science Program, Faculty of Informatics,  Mahasarakham University.
 E-mail address: chanthana.w@msu.ac.th

นางสาวชลธิชา		มาลาหอม

 นางสาวชลธชิา  มาลาหอม สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท หลักสูตรครศุาสตรมหาบณัฑิต (ค.ม.) สาขาวชิาหลกัสูตร
และการเรียนการสอน คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม และกำาลังศึกษาระดับปรญิญาเอก หลักสูตรปรชัญา
ดษุฎบีณัฑติ (ปร.ด.) สาขาวชิานวตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม ปจัจบุนั
เป็นนักวิชาการอิสระ
 Miss Chonthicha Malahom graduates a Master of Education in Curriculum and Instruction, 
Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University. She is now doing a Ph.D.  in Innovation for 
Local Development, Graduates School, Rajabhat Maha Sarakham University. She is currently a freelance 
scholar. 
 E-mail address: Chonthicha_amp@hotmail.com

นางสาวชลภัสสรณ์		บินอิบรอฮีม

 นางสาวชลภัสสรณ์  บินอิบรอฮีม สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 Miss Chonlaphatsorn Binibrohim graduated an M.Ed. in Thai Language Teaching, Faculty of 
Education, Kasetsart University. She is now doing a Ph.D. in Thai Language, Faculty of  Humanities, Ka-
setsart University. At present, she is a lecturer at the Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin.
 E-mail address: thailand1312@homail.com
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นางโชติกา		วงษ์ชวลิตกุล

 นางโชตกิา วงษช์วลติกลุ สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารรฐักิจ (M.P.A) University of Newhaven, 
Connecticut, USA. และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชาบริหารการ
ศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
 Mrs. Chotika Vongchavalitkul graduated an M.P.A. in Public Administration from University of 
Newhaven, Connecticut, USA. and now is doing a Ph.D. in Educational Administration, Faculty of Edu-
cation, Vongchavalitkul University. At present, she is a lecturer at Vongchavalitkul University.
 E-mail address: chotika@vu.ac.th

นางสาวฐิติรัตน์	ดีเยี่ยงอย่าง

 นางสาวฐิติรัตน์ ดีเยี่ยงอย่าง สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร คบ. สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ และกำาลังศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร ศศม. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบัน(ตำาแหน่ง/อาชีพ) พนักงานมหาวิทยาลัย ประจำาศูนย์วิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
 Miss Thitirat  Deeyiengyang graduated a Bachelor of Education in Computer Sciences, Faculty of 
Education, Burirum Rajabhat institution. She have been studying a Master of Arts in Information Science 
at Mahasarakham University. At present time, she is a staff of the Academic Center, Buriram Rajabhat 
University.
 E-mail address: cat-bru.2012@hotmail.com

นายณมน	ศรธงทอง

 นายณมน  ศรธงทอง สำาเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรม์หาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขาวชิาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ปัจจุบันตำาแหน่งครูวิทยะ
ฐานะชำานาญการพิเศษ
 Mr. Namon Sontungtong completed an M.Ed. in  Educational Administration, Faculty of Ed-
ucation, Ramkhamhaeng University, and now is doing a doctoral degree in Education Administration, 
Faculty of Education, Vongchavalithul University. At present, he is a senior professional level teacher.
 E-mail address: Namon2507@hotmail.com
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พันตำารวจโทดำารงค์ชัย		ชนาภัทรภณ

 พันตำารวจโทดำารงค์ชัย  ชนาภัทรภณ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) สาขา
วชิานติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช และกำาลงัศกึษาระดบัปรญิญาโท หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบณัฑิต (ร.ม.) วชิา
เอกการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปัจจุบันเป็นนักวิทยาศาสตร์(สบ3)พิสูจน์
หลักฐานจังหวัดเลย
 Pol. Lt. Col. Dumrongchai Chanapattharapol graduated a Bachelor of Laws from Sukhothai 
Thammathirat Open University, and is now studying a master degree in Political Science, Sukhothai 
Thammathirat Open University. At present, he works as forensic police (at Loei province) for Office of 
Police Forensic Science, Royal Thai Police.
 E-mail address: guitar_1923@hotmail.co.th

นายธนพนธ์	ธิสงค์

 นายธนพนธ ์ธิสงค ์สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วท.ม.) สาขาวชิาวทิยาศาสตร
ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองลงกรณ์ และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะมนุษยศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ปัจจุบันทำางานที่แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
 Mr. Thanaphon Thisong holds a Master of Science in Science Education from Valaya Alongkorn 
Rajabhat University under the Royal Patronage, and now is pursuing a Doctor of Philosophy in Regional 
Development Strategies, Faculty of humanities and Social Sciences, Ubon Ratchathani Rajabhat Uni-
versity. At present, he is working at the Animal Science Division, Agriculture and Technology College, 
Buriram Province. 
 E-mail address: AJPat_09@hotmail.com

นายธีรวุฒิ		มูลเมืองแสน

 นายธีรวุฒิ  มูลเมืองแสน สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา ดนตรี
สากล คณะ มนษุยศ์าสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และกำาลัง ศึกษาระดบัปรญิญาโท หลักสูตรศลิป
ศาสตรมหาบณัฑติ (ศศ.ม.) สาขาวชิาดนตรตีะวนัตก คณะมนษุยศ์าสตร ์และสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็
เจ้าพระยา ปัจจุบันเป็น ครู ตำาแหน่ง/อาชีพ ครูผู้ช่วยสอน
 Mr. Teerawut Moonmeangsan graduated a Bachelor of Arts in Music, Faculty of Humanities 
and Social Sciences, music Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chandrakasem Rajabhat 
University, and now is doing an M.ED. in Western Music, Faculty of Humanities and Social Sciences, 
Bansomdejchaopraya. At present, he is a full time teacher assistant.
 E-mail address: pai_995@hotmail.com
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์		มณีทอง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสรรค์  มณีทอง สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา
ดนตรศีกึษา คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์วทิยาลยัครเูชยีงใหม ่และสำาเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาโท หลกัสตูรศลิป
ศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนในสาขาวิชา
ดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
 Asst. Prof. Pornsawan Maneethong holds a Bachelor of Education Program in Music from the 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Chiang Mai Teachers College, and a Master of Arts Program 
in Social Development, Naresuan University. At present, she works as an Assistant Professor in Program 
of Music, Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University.
 E-mail address: Maew_Maneetong@hotmail.com

นายพิมาน		โทวิรัตน์

 นายพิมาน  โทวิรัตน์  สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท  หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษา
อังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  และหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการ
ศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม และกำาลงัศกึษาระดบัปรญิญาเอก  หลกัสตูร ศกึษาศาสตรดษุฏบัีณฑติ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง รองผู้อำานวยการ
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม  สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  
 Mr. Phiman Thowirat graduated an M.ED. in English, Faculty of Humanities, Naresuan University, 
and an M.ED. in Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University. Currently, 
he is studying a doctoral degree in Educational Administration, Faculty of Education, Kasetsart Univer-
sity. At present, he is a deputy director of Waengyai Wittayakhom School, the Secondary Educational 
Service Area Office 25. 
 E-mail address: phimanthowirat@gmail.com 

ดร.พิสุทธิ์พงศ์	เอ็นดู

 ดร.พสิทุธิพ์งศ ์เอน็ด ูสำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก (ภาษาศาสตร)์ จากมหาวทิยาลัยไมซอร ์ประเทศอนิเดยี 
ปัจจุบันทำางานที่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร์
 Dr. Pisutpong Endoo holds a Doctorate Degree of Linguistics from University of Mysore, India, 
and at present he works at Linguistics Department, Faculty of Management Technology, Rajamangala 
University of Technology Isan, Surin Campus.
 E-mail address: promise_guy@hotmail.com 
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นางสาวมะณีรัตน์	รักเพื่อน

 นางสาวมะณีรัตน์ รักเพื่อน สำาเร็จการศึกษาระดับปริญาโทหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกำาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบัน
ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 Miss Maneerat Rakphuan completed an M.Ed. in Thai language, Faculty of Humanities and Social 
Sciences, Mahasarakham University, and now is doing a Ph.D. in Thai language at the same university. 
At present, she is teaching at Burirampittayakhom School in Buriram province.
 E-mail Address: marakphean@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา	จะนันท์

 ผูช้ว่ยศาสตราจารยร์ุง่นภา จะนนัท ์สำาเรจ็การศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรวิทยาศษสตรม์หาบณัฑติ (วท.ม.) สาขา
วชิาสือ่นฤมติ คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม และกำาลังศกึษาระดบัปริญญาเอก หลักสูตรศลิปศาสตร
ดษุฎบีณัฑติ (ศป.ด.) สาขาทศันศลิปแ์ละการออกแบบ คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา ปจัจบุนัเปน็อาจารยส์าขา
วิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 Asst. Prof. Rungnapa Janan graduated a Master of Science in Creative Media, Faculty of Infor-
matics, Mahasarakham University, and is now doing a Ph.D. in Fine and Applied Arts Program, Faculty 
of Fine and Applied Art, Burapha University. At present, she is a lecturer of Computer Arts and Design, 
Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University. 
 E-Mail address: ninlanin@hotmail.com

นางสาววรัทยา		จันทรัตน์

 นางสาววรทัยา  จนัทรตัน ์สำาเรจ็การศกึษาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศษ.ม.) สาขาวชิาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงและกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต 
(ศษ.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. ปัจจุบัน ตำาแหน่ง ครูอาสาสอนเด็ก
เร่ร่อน  ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สำานักการศึกษาเทศบาลนครราชสีมา
 Miss Warratthaya Chantharat completed an M.ED. in Curriculum and Instruction, Faculty of 
Education, Ramkhamhaeng University, and is now doing a Ph.D. in Educational Administration, Faculty of 
Education, Vongchalitkul University. At present, she is a volunteer teacher teaching homeless children, 
Non-formal and Informal Sector under Nakhon Ratchasima Municipality Educational Office. 
 E-mail address: waratthaya.2012@gmail.com
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นางสาวศิริวรรณ	ประสพสุข

 นางสาวศิริวรรณ   ประสพสุข  สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขา
เขมรศกึษา คณะโบราณคด ี มหาวทิยาลยัศลิปากร และกำาลงัศกึษาระดบัปริญญาเอก หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ (ปร.ด.)   
สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์  จากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาสาขาภาษา
ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 Miss Siriwan Prasopsuk completed an M.A. in Khmer Studies, Faculty of Archiology, Silapakorn 
University, and now is doing a Ph.D. in Applied Linguistics, Faculty of Humanities, Kasetsart University. 
At present, she is a lecturer of the Thai Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ubon Rat-
jathanee Rajabhat University. 
 E-mail address: tium_sir@hotmail.com

นางศุภกาญจน์		เสมียนรัมย์

            นางศุภกาญจน์ เสมียนรัมย์ สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม) สาขาหลักสูตร
และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขา
วิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง ครูชำานาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาล 2 “อิส
าณธีรวิทยาคาร” กองการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ตำาบลในเมือง  อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
 Mrs. Supakan Sameanram completed an M.Ed. in Curriculum and Instruction from Buriram Ra-
jabhat University, and is now doing a Ph.D. in Educational Administration at Buriram Rajabhat University. 
At present, she is Special Expertise teacher at Thetsaban 2 (Isan Teera Wittayakhan) School, Division of 
Buriram Municipality Education, Nai-muang Sub-district, Muang District, Buriram Province. 
 E-mail address: supakan.sa@gmail.com

ดร.สมเจตน์	ผิวทองงาม

 ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม สำาเร็จการศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (PH.D) สาขาจิตวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบาณรัส ฮินดู ประเทศอินเดีย ปัจจุบันเป็นอาจารย์โปรแกรมจิตวิทยาและการแนะแนว คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 Dr. Somchat Phiutongngam completed a Ph.D. in Psychology, Faculty of Social Sciences, Banaras 
Hindu University, India. At present, he is a lecturer of Psychology and Guidance, Faculty of Education, 
Suratthani Rajabhat University.
 E-mail address: Somchat_dhd7@yahoo.com



ROMMAYASAN 395Vol. 15  No. 3 (September-December) 2017

นางสาวสมปอง	ม่วงกร

 นางสาวสมปอง ม่วงกร  สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขา
วิชา การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวรและกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ด) คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปัจจุบัน เป็นผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านวังทองราษฎร์สามัคคี  จังหวัดพิจิตร 
 Miss Sompong Maungkon completed an M.Ed. in Educational Administration, Faculty of 
Education, Naresuan University and is now doing a Doctor of Public Administration (D.P.A.), Faculty 
of Humanities and Social Sciences, Phetchabun Rajabhat University. At present, she is the Director of 
Banwangthongratsamakkhi School, Phichit province.
 E-mail address: sompong_10305@hotmail.co.th

นางสาวสำารวม	คงสืบชาติ

 นางสาวสำารวม คงสบืชาต ิสำาเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท หลักสตูรครศุาสตรมหาบณัฑติ (ค.ม.) สาขาวชิาการ
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้
อำานวยการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 Ms. Samruam Khongseupchat completed an M.Ed. in Educational Administration, Faculty of 
Education, Buriram Rajabhat University, and is now doing a Ph.D. in Educational Administration at Buri-
ram Rajabhat University. At present, she is the School Director, under Office of the Basic Education in 
Commission of Thailand, Ministry of Education.
 E-mail address: sraimk09@gmail.com

นางสาวสุณี		หงษ์วิเศษ

 นางสาวสุณี  หงษ์วิเศษ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(คบ.) สาขาวิชาภาษา
อังกฤษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำาไพพรรณี   ระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา
วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวชิาการจดัการภาครฐัและภาคเอกชน จากวทิยาลยัการบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยับรูพา ปจัจบุนัเปน็อาจารยป์ระจำา
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 Miss Sunee  Hongwiset graduated a B.A. in English, Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat 
Universityan and an M.Ed. in Educational Technology from Burapa University. She is now  doing a Ph.D. 
in Public and Private Management at Burapa University. At present, she is a lecturer at the Graduate 
School of Public Administration,  Burapa University.
 E-mail address: nynahong@gmail.com 
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นายสุทธิพงษ์		สุทธิลักษมุนีกุล

 นายสุทธิพงษ์  สุทธิลักษมุนีกุลสำาเร็จการศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขา
วิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และกำาลังศึกษา
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปัจจุบันเป็นรองผู้อำานวยการสำานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี
 Mr. Sutthipong  Sutthilukmunikul graduated a master degree in Social  Development  from the 
Faculty of Humanities and  Social  Sciences, Ubon  Ratchathani Rajabhat University, and is now pursuing  
a Ph.D. in  Development  Strategy, Faculty  of  Humanities  and  Social  Sciences, Ubon  Ratchathani 
Rajabhat University. At present, he is a vice Director of  Arts and Culture of Ubon  Ratchathani Rajabhat 
University.
 E-mail address: Sutthi2151@gmail.com

นายสุรธัชนุกูล	นุ่นภูบาล

 นายสุรธัชนุกูล นุ่นภูบาล สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาไทยศึกษา
เพื่อการพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจุบัน
เป็นอาจารย์ประจำาสาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 Mr. Surathdchanukoon  nunphooban holds a Master of Arts program in Thai Studies for De-
velopment, Faculty of Humanities and Social Sciences, Loei Rajabhat University, and is now pursuing a  
Doctor of Philosophy in Thai, Faculty of Humanities and Social Sciences,  Mahasarakham University. At 
present, he is a lecturer of the Thai Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Loei Rajabhat 
University.
 E-mail address: Anukul.123@hotmail.com

นางสาวสุวิมล		คำานวน

 นางสาวสุวิมล  คำานวน สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 Miss Suwimon  Khamnuan graduated Master Degree (Ed.M.) in Thai Language, Thai Language 
Program. Faculty of Humanities,  Srinakharinvirot University (Prasanmit), and is now doing a Ph.D. in  
Thai Language, Thai Language Program, Faculty of Humanities,  Kasetsart University.  At present, she is 
a lecture at Srinakharinvirot University Prasanmit Demonstration School (Secondary).
 E-mail address: suvy_cute@yahoo.com
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นางเสาวลักษณ์		กมลศิลป์

 นางเสาวลกัษณ ์ กมลศลิป ์สำาเรจ็การศึกษา ระดบัปริญญาโท สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัวงษ์ชวลติกลุ และกำาลงัศกึษาระดบัปรญิญาเอก สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
วงษ์ชวลิตกุล ปัจจุบันรับราชการครู ตำาแหน่งรองผู้อำานวยการสถานศึกษา
 Mrs. Saowaluk  Kamonsin received a Master of Education in Educational Administration from 
Vongchavalitkul University, and is now doing a Ph.D. in Educational Administration from Vongchavalitkul 
University. At present, she is a school deputy director.
 E-Mail address: saowaluk4488@gmail.com

นายอริยานุวัตน์		สมาธยกุล

 นายอรยิานวุตัน ์ สมาธยกลุ สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ (กศ.ม.) สาขาวชิาภาษา
ไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร ศิลปะศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
(ศศ.ด) สาขาวิชา ภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาหลักสูตรสาขาวิชาภาษา
ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 Mr. Ariyanuwat  Samathayakul holds an M.ED. in Thai language, Faculty of Education, Mahasara-
kham University. He is now doing a Ph.D. in Thai, the Faculty of Arts, University of Payao. At present, he 
is an instructor in the Thai Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Maha Srakham 
University.
 E-mail address: ariyanuwat_air@outlook.co.th

นางอาริยา	ภู่ระหงษ์

  นางอาริยา ภู่ระหงษ์ สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.)  สาขาวิชา
ปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกำาลังศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 
สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
  Mrs. Ariya Poorahong completed a Master’s Degree in Philosophy from the Faculty of Human-
ities, Chiang Mai University, and is currently studying a doctoral degree (Ph.D.), Department of Philosophy 
and Ethics at Suan Sunandha Rajabhat University. At present, she is a full-time lecturer in the Faculty 
of Humanities and Social Sciences, Suan Sunandha Rajabhat University. 
  E-mail address: traeksuk@yahoo.com
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นางสาวอัญญา		มธุรเมธา

 นางสาวอัญญา  มธุรเมธา สำาเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)  คณะนิติศาสตร์
มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ปจัจุบนัเปน็อาจารยป์ระจำาสาขาวชิานติศิาสตร ์คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
 Miss Unya Mathuramaytha holds a Master of Laws, Faculty of Law, Ramkhamhaeng University. 
At present, she is a lecturer of Law Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat 
University.
 E-mail address: unya8888@gmail.com

นางสาวพลอยไพลิน		ศรีวิเศษ

 นางสาวพลอยไพลนิ  ศรวีเิศษ สำาเรจ็การศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรนติศิาสตรมหาบณัฑติ (น.ม.)  คณะนติศิาสตร์
มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ปจัจุบนัเปน็อาจารยป์ระจำาสาขาวชิานติศิาสตร ์คณะมนษุยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์
 Miss Ploypailin Sriwiset holds a Master of Laws, Faculty of Law, Ramkhamhaeng University. At 
present, she is a lecturer of Law Program, Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat 
University.
 E-mail address: plvypailin.ss@bru.ac.th

นายประกาศิต	สิทธิ์ธิติกุล

 นายประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร การศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 
จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐอิลลินอยส์ ณ เมืองเออบาน่า-แชมเปญ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็น
อาจารย์ประจำาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 Mr. Pragasit Sitthitikul holds a Ph.D. of Second Language and Literacy Education from College 
of Education, the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. At present, he is a lecturer of English, 
Language Institute, Thammasat University. 
 E-mail address: pragasit@gmail.com
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ

บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	รมยสาร

 1. ส่งบทความฉบับเต็มในรูปแบบของ Word File จำานวน 1 ชุด เป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Office Word 2007 หรือ 2010 ไปที่เว็บไซต์ http://rommayasan.bru.ac.th หรือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขท่ี 439 ถนนจิระ อำาเภอเมือง 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) จำานวน 10-15 หน้า
กระดาษ A4 
 4. แบบอักษร (Font) บทความ
  4.1 ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 และพิมพ์เนื้อหาเป็น 1 คอลัมน์ และกำาหนดระยะ
ห่างระหว่างบรรทัดเป็นแบบระยะพิมพ์เดี่ยว (Single space)
  4.2 ชื่อบทความท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวหนาโดยใช้ขนาดอักษร 18 กึ่งกลางหน้า
กระดาษ กรณีเป็นภาษาอังกฤษ ให้ใช้อักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่สำาหรับคำาหลักต่างๆ 
  4.3 ช่ือ-นามสกุลผู้เขียน (และอาจารย์ที่ปรึกษา) พิมพ์ด้วยตัวหนาโดยใช้ขนาดอักษร 14 กึ่งกลางหน้า
กระดาษ ให้ใช้หมายเลขกำากับชื่อผู้เขียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
  4.4 ชื่อสาขาวิชา คณะ และสถาบันการศึกษาต้นสังกัด ให้พิมพ์ที่บรรทัดล่างต่อจากชื่อผู้วิจัย ชิดขอบซ้าย 
พิมพ์อักษรเป็นตัวบางขนาด 14 ให้ใช้หมายเลขกำากับตามหมายเลขชื่อผู้เขียน
 5. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ในกรณีที่เป็นบทความภาษาอังกฤษต้องผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องและลงนามรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษก่อนส่งให้บรรณาธิการ 
 6. ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารอื่น
 7. บทความต้องมีสาระสังเขป (บทคัดย่อ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 
หรือระหว่าง 150-200 คำา ในกรณีที่เจ้าของบทความเป็นชาวต่างประเทศ ให้เขียนข้อมูลนี้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 8. ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามระบบการอ้างอิงเอกสารและหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือ
บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร อย่างเคร่งครัด 
 9. บทความทีส่ง่มาตพีมิพจ์ะไดร้บัการกลัน่กรองจากผูท้รงคณุวุฒใินสาขาทีเ่ก่ียวขอ้งอยา่งนอ้ย 2 ทา่น ถา้ผูท้รง
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 โดยให้ระบุคำานำาหน้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ตำาแหน่งทางวิชาการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์) (ถ้ามี) คุณวุฒิปริญญาเอก (ดร.) (ถ้ามี) พร้อมใส่ข้อมูลที่อยู่ให้
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ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งรหัสไปรษณีย์ โทรสาร โทรศัพท์ และอีเมลด้วย ในกรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญา
เอก ให้เขียนเฉพาะข้อมูลนักศึกษาเท่านั้นโดยไม่ต้องใส่ข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษา

 ตัวอย่างเช่น
ผู้เขียน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถ.จิระ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
 โทรสาร: 044-6128585 โทรศัพท์: 081-8204402  อีเมล: akkarapon2512@gmail.com
Author
 Assistant Professor Dr. Akkarapon Nuemaihom
 English Program, Faculty of Humanities and Social Sciences
 Buriram Rajabhat University 
 439 Jira Rd., Muang District, Buriram Province 31000
 Fax: 044-6128585 Tel.: 081-8204402  E-mail: akkarapon2512@gmail.com

ส่วนประกอบของบทความวิชาการและบทความวิจัย

บทความวิชาการ	
 ในการเขยีนบทความวชิาการ ควรชีป้ระเดน็ทีต่อ้งการนำาเสนอให้ชดัเจนและมลีำาดบัเนือ้หาทีเ่หมาะสมเพือ่ให้ผู้
อ่านสามารถเข้าใจได้ชัดเจน บทความวิชาการควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
 1.	ชื่อเรื่อง	(Title)	ชื่อเรื่องควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ชื่อเรื่องเป็นภาษาไทยก่อนและ
ตามด้วยชื่อเรื่องภาษาอังกฤษในบรรทัดต่อมา
	 2.	 บทคัดย่อ	 (Abstract)	สรุปเนื้อหาของบทความให้ได้ใจความชัดเจน และให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ หรือระหว่าง 150-200 คำา 
	 3.	คำาสำาคญั	(Keyword)	ระบคุำาสำาคญัของเนือ้หาทีเ่หมาะสมสำาหรบันำาไปใชเ้ปน็คำาสบืคน้ในระบบฐานขอ้มลู 
ไม่เกิน 5 คำา ใต้บทคัดย่อ
 4.	บทนำา	(Introduction) นำาเสนอข้อมูลเบื้องต้นของเนื้อหา รวมทั้งระบุถึงขอบเขตเนื้อหาของบทความ
 5.	เนื้อหา	(Body	of	Text) ระบุเนื้อหาหลักของบทความ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยๆ และมีการจัดเรียง
ลำาดับหัวข้อตามรายละเอียดของเนื้อหา
 6.	บทสรุป	(Conclusion)	สรุปเนื้อหาในบทความทั้งหมดออกมาอย่างชัดเจนและสั้นกระชับ 
 7.	เอกสารอ้างอิง	(References) อ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา (In-text citation) โดยใช้ระบบนาม-ปี 
(Author-Year) ตามรปูแบบ APA (American Psychological Association) ฉบบัพมิพค์รัง้ที ่6 (6th edition) และเอกสาร
อ้างอิงทุกรายการที่ปรากฏในบทความต้องมีรายชื่อปรากฏอยู่ในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) ด้วย
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บทความวิจัย 
 ให้นำาเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยบทความวิจัยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
 1.	ชื่อเรื่อง	(Title) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2.	บทคดัยอ่	(Abstract)	ตอ้งมทีัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวแตล่ะภาษาไมเ่กนิ 1 หนา้ หรอืระหวา่ง 
150-200 คำา
 3.	คำาสำาคัญ	(Keywords)	ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำานวน 3-5 คำา
 4.	บทนำา	 (Introduction)	 ระบุถึงความสำาคัญของปัญหาที่ศึกษา วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและประโยชน์โดย
รวมที่จะเกิดขึ้นจากผลวิจัย
 5.	วัตถุประสงค์ของการวิจัย	(Objective)	ระบุวัตถุประสงค์ในการทำาวิจัยให้ชัดเจนและสะท้อนถึงภาพรวม
ทั้งหมดของงานวิจัย
 6.	วิธีดำาเนินการวิจัย	(Methodology)	ระบุวิธีวิจัยที่ครอบคลุมถึงประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย 
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 7.	ผลการวิจัย	(Results)	ระบุผลการวิจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
 8.	อภิปรายผล	(Discussion)	นำาเสนอผลการวิจัยโดยอ้างโยงถึงทฤษฎีต่างๆ เพื่อมาสนับสนุนหรือเห็นแย้งที่
สมเหตุสมผล
 9.	สรุปผล	(Conclusion)	สรุปประเด็นหลักๆ ของผลการวิจัย
	 10.	ข้อเสนอแนะ	(Recommendations) เสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเสนอแนะ
เพื่อการทำาวิจัยในครั้งต่อไป
	 11.	เอกสารอา้งองิ	(References) ใชก้ารอา้งองิตามรปูแบบ APA (American Psychological Association) 
ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (6th edition)

การเขียนเอกสารอ้างอิง 
 1. การอา้งองิเอกสารในเนือ้หา (In-text citation) ใหใ้ช้ภาษาองักฤษเทา่นัน้สำาหรบัผู้เขยีนทัง้ท่ีเป็นชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ โดยระบุเฉพาะนามสกุลแล้วตามด้วยปีที่เผยแพร่เอกสาร และ/หรือเลขหน้า เช่น Nuemaihom (2014) 
หรือ (Nuemaihom, 2014: 23) 
 2. การเรียงลำาดับเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ (References) ให้เรียงตามลำาดับอักษรของชื่อผู้เขียน โดยไม่ต้อง
มตีวัเลขกำากบั ใหเ้ริม่ดว้ยรายชือ่เอกสารภาษาไทยกอ่น และตอ่ดว้ยรายชือ่เอกสารภาษาตา่งประเทศ และชือ่ผูเ้ขียนใหอ้า้ง
นามสกุลก่อนโดยเขียนตามรูปแบบเดียวกันกับการอ้างอิงเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ 
 3. ในกรณทีีอ่า้งองิเอกสารทีเ่ปน็ภาษาไทย ใหแ้ปลเอกสารอา้งองินัน้เปน็ภาษาองักฤษเพิม่เตมิและนำาไปตอ่ทา้ย
รายการอ้างอิงข้างต้นภายใต้หัวข้อ Translated Thai References และให้วงเล็บคำาว่า [in Thai] ไว้ท้ายเอกสารอ้างอิง
ด้วย และชื่อผู้เขียนให้อ้างนามสกุลก่อนโดยเขียนตามรูปแบบเดียวกันกับการอ้างอิงเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ 
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 ตัวอย่างเช่น

เอกสารอ้างอิง

อัครพนท์ เนื้อไม้หอม. (2553). พูดอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์ (Speaking English in All Situations) (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
 กรุงเทพฯ: ศูนย์การเรียนรู้และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ระบบดิจิตอล.
ดรุณี โยธิมาศ. (2558). ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำาหรับบุคลากร
 ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ปราสาทเมืองตำ่า อำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย ์(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	References	
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 044-
612858.
 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 one column 
and single spacing.
  4.2 Both Thai and English article titles should be in bold face, font size 18 with initial caps 
of the content words, and be centered. 
  4.3 The author’s name (and the advisor’s name) is typed in bold using font size 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. These must also be numbered in line with the authors' names.
 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 
manuscript will not be sent back to him/her. 
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 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 31000
 Fax: 044-6128585 Tel.: 081-8204402  E-mail: akkarapon2512@gmail.com

Components	of	Academic	and	Research	Articles
Components	of	Academic		Article

 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.
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Components	of	Research	Article
 The research results should be presented systematically. The research article should be 
composed of the following parts: 
	 1.	Title: Both Thai and English titles are required. 
	 2.	Abstract:	Both Thai and English abstracts must be written. The length of each language is 
not more than 1 page or between 150-200 words.
 3.	Keywords: About 3-5 keywords are recommended to write in both Thai and English. 
 4.	Introduction: The significance of research problems 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:
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เอกสารอ้างอิง

อัครพนท์ เนื้อไม้หอม. (2553). พูดอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์ (Speaking English in All Situations) (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
 กรุงเทพฯ: ศูนย์การเรียนรู้และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ระบบดิจิตอล.
ดรุณี โยธิมาศ. (2558). ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวสำาหรับบุคลากร
 ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ปราสาทเมืองตำ่า อำาเภอประโคนชัย 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	References	
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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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

อีเมล : rommayasan@gmail.com เว็บไซต์: http://rommayasan.bru.ac.th

แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	รมยสาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่..........เดือน............................. พ.ศ. ..................

เรียน	 บรรณาธิการวารสารวิชาการ รมยสาร

เรื่อง  ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ รมยสาร

 1.	ชื่อผู้ส่งบทความ

  (ภาษาไทย).....................................................................................................................................................

  (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................

 2.	ชื่อบทความ

  (ภาษาไทย)..................................................................................................................................................... 

  ....................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................

  (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................................................

  ....................................................................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................................................................

 3.	สถานทีท่ำางาน................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................

  โทรศพัทท์ีท่ำางาน..............................................................โทรศพัทม์อืถอื......................................................

  โทรสาร.............................................................................อเีมล..........................................................................

 4. วฒุกิารศกึษาขัน้สงูสดุ.....................................................................................................................................

 5. ตำาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)............................................................................................................................

 6. สถานภาพผู้ส่งบทความ

  6.1  อาจารย์    อื่นๆ (ระบุ)......................................คณะ...................................................................

    สถาบนั....................................................................................................................................................

  ชื่อผู้วิจัยร่วม (ถ้ามี) กรณีผู้ส่งบทความไม่เป็นนักศึกษา

ชื่อ-สกุล	(ภาษาไทย) ชื่อ-สกุล	(ภาษาอังกฤษ) หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล
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  6.2   นิสิต/นักศึกษา

    ระดับปริญญาเอก   ระดับปริญญาโท หลักสูตร..................................................

       สาขาวชิา.........................................................................คณะ............................................................................. 

 สถาบนั.................................................................................................................................................................

 โปรดระบุชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

  1.  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................

    (ภาษาองักฤษ)..............................................................................................................

      ที่ทำางานปัจจุบัน........................................................................................................................................

  2.  ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................

   (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................................

       ที่ทำางานปัจจุบัน.......................................................................................................................................

 7.	ประเภทของบทความ

   บทความวิจัย (Research article)  บทความวิชาการ (Academic article) 

    ภาษา   วรรณกรรม   ชาติพันธุ์   บรรณารกัษแ์ละสารสนเทศศาสตร ์

    ดนตรี   นาฏศิลป์   กฎหมาย   การพัฒนาสังคม 

    การศึกษา   สังคมศึกษา    การเมืองการปกครอง   ศิลปกรรม

    วัฒนธรรมและประเพณี           ประวัติศาสตร์   อื่นๆ (ระบุ).................................

 8. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้

  ชือ่–สกลุ..........................................................................................................................................................

  โทรศพัทม์อืถอื.................................................................โทรสาร...................................................................

  อเีมล..................................................................................................................................................................

  มคีวามเกีย่วขอ้งเปน็.......................................................................................................................................

 9. สิ่งที่แนบมาด้วย

   ไฟล์บทความวิจัย

   ไฟล์บทความวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
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 10. องค์ประกอบของบทความ

 ข้าพเจ้าได้จัดทำาบทความตามคำาแนะนำาการเตรียมต้นฉบับของวารสารวิชาการ รมยสาร ครบสมบูรณ์ ดังนี้

  บทความวิชาการ  บทความวิจัย 

  ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชื่อเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ชื่อผู้เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  คำาสำาคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  คำาสำาคัญภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  บทนำา  บทนำา 
  เนื้อหา  วัตถุประสงค์การวิจัย 
  บทสรุป  วิธีดำาเนินการวิจัย
  ประวัติผู้วิจัย  ผลการวิจัย
  เอกสารอ้างอิง  อภิปรายผล
  ประวัติผู้วิจัย  สรุปผล
      ข้อเสนอแนะ
      เอกสารอ้างอิง

 
 11.	ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษได้ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของ	Abstract	และข้อมูลของผู้เขียนที่
	 แปลเป็นภาษาอังกฤษ	หรือบทความภาษาอังกฤษแล้ว	ขอรับรองว่าบทความฉบับนี้มีการใช้ภาษาอังกฤษ	
	 ที่ถูกต้องตามหลักภาษาและหลักไวยากรณ์ทุกประการ	เห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)

ตำาแหน่ง...........................................................
............/......................../...................

	 12.	อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจบทความนี้แล้ว	ขอรับรองว่าบทความวิจัยนี้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง
	 ตามหลักวิชาการ	เห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้	
	 *(กรณีที่เป็นนิสิตหรือนักศึกษา)

อาจารย์ที่ปรึกษา ลงชื่อ..........................................................
(........................................................)
.........../......................../...................

 13.	ต้นฉบับที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้	ยังไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ไหนมาก่อนและไม่อยู่
	 ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น	และยินดีให้แก้ไขตามที่กองบรรณาธิการเสนอแนะ

ผู้ส่งบทความ ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
............/......................../...................
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ผลการพิจารณาบทความจากบรรณาธิการ

  เห็นควรดำาเนินการส่งประเมินเพื่อพิจารณาตีพิมพ์

  ไม่รับพิจารณาบทความ (ระบุเหตุผล)

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม)
บรรณาธิการวารสารวิชาการ รมยสาร

หมายเหตุ
 1. ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มขอตีพิมพ์บทความด้วยลายมือที่อ่านง่ายและชัดเจน 
  โดยสแกนไฟลเ์ปน็ PDF พรอ้มสง่บทความตน้ฉบบั (ไฟล ์Word) ของทา่นไปที ่http://rommayasan.bru.ac.th 

   ติดต่อขอลงบทความ
 2. ขอให้จัดเตรียมต้นฉบับบทความตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความที่ระบุไว้ในวารสารวิชาการ รมยสาร 
  อย่างเคร่งครัด หากต้นฉบับบทความของท่านไม่เป็นไปตามเกณฑ์ บทความของท่านจะไม่ได้รับการพิจารณา
  ให้ดำาเนินการในขั้นตอนต่อๆ ไป
 3. บทความของท่านในส่วนของ Abstract และข้อมูลของผู้เขียนท่ีแปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือบทความท่ีเป็นภาษาอังกฤษ
  ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ พร้อมให้ผู้เชี่ยวชาญลงลายมือชื่อรับรอง
 4. ในกรณีที่เป็นนิสิตนักศึกษา บทความของท่านต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
  ลงลายมือชื่อรับรอง
 5. ผู้เขียนบทความจะต้องชำาระค่าดำาเนินการตรวจประเมินบทความ (Peer review) บทความละ 3,000 บาท และ
  ถ้ามีความจำาเป็นต้องส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 พิจารณากลั่นกรอง ผู้เขียนต้องชำาระค่าตรวจประเมิน 
  บทความเพิ่มอีก 1,500 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัย
  ราชภัฏบุรีรัมย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วารสารวิชาการ รมยสาร)”  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 
  427-1-25989-1 ในกรณีบทความของท่านไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร ทางกอง 
  บรรณาธิการ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการตรวจประเมินบทความนี้ให้ท่าน เพราะได้ใช้เงินส่วนนี้จ่ายเป็น
  ค่าตอบแทนให้ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
 6. หลังจากบทความของท่านได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสารแล้ว ทางคณะกรรมการวารสารฯจะจัดส่งเล่ม
  วารสารให้ท่าน จำานวน 1 เล่ม หากท่านต้องการมากกว่า 1 เล่ม คณะกรรมการวารสารฯขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  เล่มละ 350 บาท โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางอีเมล rommayasan@gmail.com
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หมายเลขสมาชิก..................
(สำาหรับเจ้าหน้าที่)

ใบสมัครสมาชิก

วารสารวิชาการ	รมยสาร

ข้าพเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................................

ทีอ่ยู.่...................................................................................................................................................... ........................

......................................................................................................................................................................................

โทรศพัท.์........................................... โทรสาร..........................................................อเีมล............................................

	  สมัครสมาชิก................ปี  (1 ปี 3 ฉบับ 500 บาท)  เริม่ตัง้แตฉ่บบัที.่..................................

	  ต่ออายุสมาชิก..............ปี (1 ปี 3 ฉบับ 500 บาท) เริม่ตัง้แตฉ่บบัที.่..................................

พร้อมกันนี้ได้ส่งค่าสมาชิก จำานวน............................บาท (ตัวอักษร.......................................................................)

 โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วารสารวิชาการ รมยสาร)”  บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 427-1-25989-1

     ลงชื่อ...................................................ผู้สมัคร

       (..........................................................)

              วันที่..............................................................

 หลงัจากโอนเงินแลว้ กรุณาสง่หลกัฐานการโอนเงนิ (pay-in-slip) ไปทีโ่ทรสารหมายเลข 044-612858 หรอื 

อีเมล rommayasan@gmail.com 

ออกใบเสร็จในนาม

ชือ่............................................................................................................................................................................................

ทีอ่ยู.่..........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

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


