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 รมยสาร เป็นวารสารวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
บุรีรัมย ์มีก าหนดการพิมพเ์ผยแพร่ปีละ 3 ฉบบัคือ เดือนมกราคม–เมษายน เดือนพฤษภาคม–สิงหาคม 
และเดือนกนัยายน–ธันวาคม มีวตัถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวตักรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีไดจ้าก
งานวิชาการและงานวิจยัเก่ียวกบัภาษา ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ชาติพนัธ์ุ  
บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์  ดนตรีและนาฏศิลป์ ศิลปกรรม  ประเพณีวฒันธรรม การ
ท่องเท่ียว ประวติัศาสตร์และโบราณคดี กฎหมายและการเมืองการปกครอง การพฒันาสังคมและ
สังคมศึกษา การศึกษา และ เทคโนโลยแีละนวตักรรมการเรียนรู้  
 บทความทุกเร่ืองในวารสารเล่มน้ีไดผ้า่นการพิจารณาจากผูท้รงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งนอ้ยสองท่าน โดยผูท้รงคุณวฒิุท่ีพิชญพิจารณ์บทความไม่ทราบช่ือผูนิ้พนธ์บทความนั้น 
(Double-blind peer review) ทั้งน้ี เพื่อใหบ้ทความมีคุณภาพและไดม้าตรฐานทางวชิาการ บทความท่ี
ส่งมาขอรับการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ รมยสาร จะตอ้งไม่เคยตีพิมพห์รืออยูร่ะหวา่งการพิจารณา
จากผูท้รงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพใ์นวารสารอ่ืน ผูนิ้พนธ์บทความจะตอ้งปฏิบติัตามระบบการอา้งอิง
เอกสารและหลกัเกณฑก์ารเสนอบทความวชิาการหรือบทความวจิยัเพื่อตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 
รมยสาร อยา่งเคร่งครัด  

ส่งบทความไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://rommayasan.bru.ac.th หรือ 
 

 
ทศันะและความคิดเห็นท่ีปรากฏในบทความในวารสารวชิาการ รมยสาร ถือเป็นความรับผดิชอบ
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บทบรรณาธิการ

 วารสารวิชาการ รมยสาร ฉบับปฐมฤกษ์ของปี พ.ศ. 2561 นี้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย คือ 
การอ้างอิงเอกสารในเนื้อหา (In-text citation) ให้ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น และ  “เอกสารอ้างอิง” ท้าย
บทความที่เป็นภาษาไทยให้แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย โดยเพิ่มส่วน Translated Thai Reference ต่อ
จากรายการเอกสารอ้างอิงภาษาไทย นอกจากนั้น ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเขียนข้อมูลส่วนตัวเพื่อ
แนะนำาผู้เขียน (Author) โดยให้เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงขอให้ท่านที่จะส่งบทความเพื่อตี
พมิพเ์ผยแพรใ่นรมยสาร ไดศึ้กษาหลกัเกณฑ์การเขยีนบทความใหล้ะเอียดและปฏบิตัติามขอ้กำาหนดนีอ้ยา่ง
เคร่งครัด โดยข้อมูลส่วนนี้สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์รมยสารคือ http://rommayasan.bru.ac.th

 “เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือ เกษตรผสมผสาน หรือ เกษตรพอเพียง ที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มเกษตรกร
ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ปราชญ์ชาวบ้าน” เป็นการทำาการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ มีต้นทุนต่ำา
และรกัษาระบบนเิวศ จงึนำาไปสูก่ารพึง่ตนเองได.้..” นีค้อืเนือ้หาบางส่วนของบทความหนึง่ทีตี่พิมพ์เผยแพร่
ในรมยสารฉบบัน้ี ดงันัน้ จงึไดน้ำาแกน่แกนของบทความนีแ้ปลงออกมาเปน็รปูบนหนา้ปกวารสารเพือ่ฉายให้
เห็นภาพ “การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
และในฉบับนี้ ยังมีบทความกิตติศักดิ์ “Learning and Teaching in Our Digital Age” ของ Professor 
Dr. Will Barratt, Professor Emeritus of Educational Leadership, Indiana State University, U.S.A 
มารว่มแบง่ปนัความรูด้ว้ย โดยข้อความตอนหนึง่ของบทความนีม้คีวามนา่สนใจมาก นัน้คอื “In our digital 
age, the formal and informal education industry provides wonderful experiences designed 
for learning….(ในยุคสมัยแห่งดิจิทัล อุตสาหกรรมการศึกษาทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการล้วนช่วย
เสริมประสบการณ์ที่ออกแบบไว้ให้เกิดการเรียนรู้อย่างน่าอัศจรรย์...” นอกจากบทความ 2 เรื่องนี้แล้ว ยัง
มีอีก 27 บทความที่น่าสนใจและน่าอ่านน่าศึกษาซึ่งจะช่วยเสริมเติมเต็มความรู้ให้หลากหลายรอบด้าน

 กองบรรณาธกิาร ขอขอบคณุผูท้รงคณุวุฒิ นกัวชิาการ และนกัวิจัยทีไ่ดส้ง่บทความมารว่มเผยแพร่
ในรมยสารและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสนใจส่งบทความไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนี้ในโอกาสต่อๆ ไป 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
                บรรณาธิการ
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Abstract 

Contemporary research and practice will be used to explore learning and teaching in 
schools, colleges, on-line, and in the complex world of interpersonal and digital teaching 
experiences.  Focusing on the individual experience of learning declarative and procedural 
knowledge provides a means to build more effective teaching experiences.  Suggestions for 
developing learning-centered, digitally based, and digitally enhanced education will be proposed.  
 
Introduction 

We all learn.  Sometimes learning is easy, and sometimes learning is hard.  We all teach.  
Sometimes teaching is easy and sometimes teaching is hard.  As a teacher I need to remember that 
learning and teaching are not the same.  Knowing what to teach and what to learn are different.  
Knowing how to learn and knowing how to teach are different.  As teachers we prepare our 
students for life-long learning only when we help them learn how to learn.   

First, we should examine three basic questions:  What is learning?  What is teaching?  
What is the digital age?  Learning is the acquisition of knowledge and skills as the result of 
experience.  Teaching is creating experiences that lead to learning knowledge and skills. The 
digital age is about digital content delivery, digital content collection, and digital relationships. 
These definitions are the authors and have proved useful in understanding the education industry.   

It is fashionable to write about e-Learning, however when you look at what is presented it 
is all about e-Teaching, which is quite different.  Learning and teaching are not the same.  
Teaching does not mean that students are learning.  In our digital age, the formal and informal 
education industry provides wonderful experiences designed for learning; MOOCs, TED Talks, 
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knowledge.  Bike riding is not something that we can learn from a book. Reflective practice is 
what helps us learn how to do things. 
Teaching procedural knowledge typically involves internships, projects, problem-based learning, 
case studies and other examples of practice.  Supervision, structured experiences of increasing 
complexity, and opportunities to reflect on their learning are central to teaching procedural 
knowledge.  Successfully teaching procedural knowledge requires a deep understanding of the 
procedure to be learned.  
 
Digital Then and Now – What We can Learn from the World around Us 

My first computer came with a paper manual for DOS 1.1, filled with facts.  The teaching 
in the digital world back then was about facts, about declarative knowledge, about learning the 
commands to do what we wanted.  Now, when you buy a new phone, there is a small quick start 
guide and then you are on your own.  Teaching and learning in the digital world has changed.  
Video games, perhaps the cutting edge of software and learning, don’t come with manuals, but rely 
on the process of discovery as you play the game and level up.  We need to know how we learn 
digital skills.  Teaching new technology is currently about letting you learn process by exploring.  
This lesson in teaching and learning has not been moved into the classroom.  

Learning is the result of experience.  As a teacher I am in the experience business.  I create 
a learning environment.  Listening to me talk is one kind of experience, analyzing a case study is 
another kind of experience.  Learning and teaching declarative knowledge is very different than 
learning and teaching procedural knowledge.  Think for a minute about learning facts (using the 
manual) and learning skills (engaging in the process) in our digital age.  We teach facts in a 
different way more than we teach skills.  We teach the names of each state or province different 
from the way we teach riding a bicycle.   

There is a debate in English language education about declarative teaching, for example 
learning by memorizing vocabulary and strict grammar rules, or procedural teaching, for example 
learning by speaking, listening, reading, and writing.  The research shows that language is best 

digitally enhanced classrooms, distance education offerings, books, podcasts, and YouTube are 
among the well-known providers of teaching.  Learning, however, is personal.  Only the individual 
can learn. All of the teaching requires a learner. 

 
Exploring Learning – Knowing What and Knowing How 

First, we need to understand learning.  Psychological research tells us that there are two 
kinds of knowledge, declarative, knowing what, and procedural, knowing how.  A quick Google 
Scholar search identified over 17,000 articles published on this topic since 2014, and over 600,000 
web links.  Having two types of knowledge, basically having two ways that our brains work with 
information and interact with the world, makes learning and teaching more complicated.  
Declarative knowledge is about the what of the world, is verbal, is conscious, is things like how 
many states or provinces there are, how many bones in the human body, how many planets in our 
solar system.  Procedural knowledge is about the how of the world, is non-verbal, is unconscious, 
is sometimes called skill, is things like riding a bicycle, critical thinking, language, and creativity.   

Learning declarative knowledge, what something is, is about filling long term memory 
with facts.  Rote memorization is commonly used.  Memorization with connections is a great way 
to enhance declarative learning, for example the English language alphabet song combining music, 
rhythm, and words.  Mnemonic devices based on associations are available to the learner.  
Repetition is often used.  If used in appropriately timed repetition works well for learning 
declarative knowledge. 

Teaching declarative knowledge, basic facts, employs lectures and fact sheets.  Lists of 
formulas to memorize are standard fare: formulas for the volume of a cone, for chemical 
composition, for ROI calculations, for Mean and Standard Deviation.  The transmission of facts is 
a basic part of the educational industry.   

Learning procedural knowledge, how to do something, requires learning by doing.  The 
writers on procedural knowledge often use riding a bicycle as an example of procedural 
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more emphasis on the cognitive component of the teaching experience than on the affective 
component of the learning environment.   
 
Inputs, Process, or Outcomes 

Astin’s (1991) simple Inputs-Environment-Outcomes model from program evaluation 
serves as a lens to ask a question about education.  Stufflebeam’s (2008) Context-Inputs-Process-
Product work similarly well as an analytical lens for schools.  Does your school value Inputs for 
learning, the Environment/Process of learning, or the Outcomes/Product of learning?  Look at 
what is measured and reported and you will discover the answer to that question.  For the most part 
the process of learning, the person participating in experiences contained in the learning 
environment, is the critical part of education, and is most widely ignored.  

What would a school look like if the emphasis were on the process of learning, rather than 
inputs and outcomes?  What would inputs, like curricula, teaching materials, etc., be like if the 
emphasis were on process?  What would the outcomes assessments be like if the emphasis were on 
learning processes? 
 
Learning Centered Schools 

What would schools be like if they were focused first on student and teacher learning?  
One feature of a learning centered school would be an emphasis on basic skills for learners.  This 
emphasis includes skills in formal learning environments like classrooms, in on-line environments, 
and in informal settings.  Boileau (2018) noted that the majority of learning happens outside of 
class.   
 
Becoming or Being?  Growth Mindset 

Dweck (2006) wrote about growth mindset, which is one way to look at learning.  If we 
focus on growth and learning rather than focus on staying the same, our lives change and we learn 
more.  If we believe ourselves to be stable then the world moves on and passes us by and we don’t 

taught, or rather that students learn best, in an experiential environment.  Language tests now have 
questions on speaking, listening, reading, and writing.  Serious language tests are not about 
grammar and vocabulary.  Why are so many language classes about grammar and vocabulary?   

Declarative knowledge goes out of date quickly.  Knowledge decay is a real thing and the 
half-life of facts deserves a serious look.  The half-life of knowledge in education is hard to 
estimate, but a good guess is that half of the facts that we teach students in college will be out of 
date in 5-7 years.  Arbesman’s (2012) book title is self-explanatory: “The Half-life of Facts: Why 
Everything We Know Has an Expiration Date”. 
 
More Complexity 

There is always more detail, always a larger picture, always more connections, and always 
a lot we don’t know.  Learning is both cognitive and affective.  After all we each have a single 
integrated brain.  We learn best in an emotionally positive environment (Medina, 2010) according 
to research, and learn worst in an emotionally negative environment.  So, why is school no fun?  
Why does Bloom (1956) get cited on the cognitive domain much more than Krathwohl, Bloom and 
Masia (1964) get cited for the affective domain?  Putting these two domains in separate books is 
counter to everything we know about brains.   

Research with the University Learning Outcomes Assessment (Barratt and Frederick, 
2018, Frederick, M.A., Sasso, P. A. and Maldonado, J. M., 2018) provides a lot of detail on the 
experiences related to positive learning outcomes.  The simple summary is “It’s the relationship”.  
Relationships between students and others on campus are correlated positively with learning 
outcomes.  The focus on the relationship tells us a lot about the campus learning environment.  
Relationships are based-complex interactions involving both cognitive and affective parts of our 
brains.  

Digital relationships, computer mediated communication, are central in our lives now 
through phones, SMS, and social media.  E-Learning, or more properly e-teaching, seems to place 
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learn.  If we believe ourselves to be in the process of becoming, rather than being or stable, then 
we learn, grow, and change.  I recently learned the word liminal.  It means to be in a stage of 
transition, standing on a threshold or something new while embracing something old.  My visual 
metaphor for being liminal is to be standing in a doorway, with a foot in each space, or standing at 
a crossroads.  

You cannot step into the same river twice.  This old adage recognized that a flowing river 
is in constant change.  In fact, you cannot step into the same river once.  Change flows around us, 
and stepping into the water changes the flow in that moment.   

Life in our digital age moves pretty fast, and we need to keep up.  Don’t be angry at 
people using social media, they are trying to keep up with the news.  Social media is about 
learning declarative knowledge.  Gossip, news, and information are all declarative knowledge.  
Social media and digital news outlets are designed to focus you on declarative knowledge.  Where, 
then is the procedural knowledge channel?  In our digital age, where do we go to learn critical 
thinking, new software, a new language? 

A final question:  What are each of us doing to provide people with procedural knowledge 
learning experiences in the digital world?  Some people create digital Professional Learning 
Communities, some people write computer games, me, I write blogs.  
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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและพฒันารูปแบบนวตักรรมการจดัการเครือข่ายเพื่อการ
ส่งเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย
กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 1) ปราชญ์ชาวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 6 
คนและ 2) เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 30 คน วิเคราะห์ขอ้มูลและ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ผลการวิจยั พบว่า ปัจจุบันสมาชิกเครือข่ายปราชญ์
ชาวบา้นมีลกัษณะท่ีหลากหลาย มีการขบัเคล่ือนการท างานท่ีมีลกัษณะผสมผสาน คือ เป็นทั้งบุคคล
ในสายเลือด และบุคคลท่ีมีความศรัทธาต่อวิธีคิดและค าสอนของปราชญช์าวบา้นมาร่วมอุดมการณ์
เป็นจ านวนมากข้ึน  โดยกิจกรรมหลกัของกลุ่มประกอบดว้ย การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การอบรม
หลกัสูตร วปอ. (ภาคประชาชน) การประชุมสมาชิกภายในเครือข่ายฯ การประชุมเครือข่ายปราชญ์ฯ 
บุรีรัมย์ และการประชุมพหุภาคีภาคอีสาน   ส าหรับช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีใช้ในปัจจุบัน
ส่วนมากติดต่อและประสานงานดว้ยโทรศพัท ์ไลน์และเฟชบุ๊คส์  ระบบการสร้างความสัมพนัธ์ส่วน
ใหญ่ปราชญ์ชาวบ้านจะมีการจัดท าท าเนียบรุ่นของผู ้เข้ารับการอบรมหลักสูตร วปอ. (ภาค
ประชาชน ) มีการจัดท าข้อมูลทะเบียนสมาชิกเครือข่ายฯ  และการก ากับ ติดตามเป็นระยะ 
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการมาร่วมเครือข่ายฯ ส่วนใหญ่จะเปิดประโยชน์ในเชิงคุณค่ามากกวา่มูลค่า 
กล่าวคือ เกิดแหล่งเรียนรู้เพิ่ม เครือข่ายเพิ่มข้ึน และมีช่องทางการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน
เพิ่ ม ข้ึน  ส าห รับ รูป แบบนวัตก รรมการจัดก ารของ เค รือข่ ายป ราชญ์ ช าวบ้ าน ในภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีจะท าให้เกิดความต่อเน่ืองในการขบัเคล่ือนท่ีส าคญัคือ จะตอ้งสร้าง คน้หา
ทายาทปราชญ์ชาวบา้นเพ่ือให้เป็นก าลงัส าคญัในการสานต่อและขยายผลการน้อมน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั และสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน องค์การจากภายนอก เพื่อ
เป็นพลงัทางวชิาการเสริมการขบัเคล่ือน ส่ิงท่ีส าคญัต่อมาคือตอ้งมีการสร้างวสิัยทศัน์ท่ีเกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม เกิดความต่อเน่ือง และขยายผลไปยงัผูส้นใจได ้แต่อยา่งไรก็ตามเพื่อให้เกิดการ
รับรู้ในระดับท่ีกวา้งขวางมากข้ึนจะต้องมีการประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานผ่านส่ือทุกช่องทาง
เพื่อใหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัอยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 

 
ค าส าคัญ: นวตักรรมการจดัการ, เครือข่าย, ปราชญช์าวบา้น 
 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study and develop the management innovation 
model of networks for supporting the philosophy of sufficiency economy of local sage networks in 
the northeastern region. The target groups were from two groups: 1) six local sages, and 2 ) 3 0 
local sage networks in the northeastern region. The collected data were then analyzed and 
presented in qualitative way.  The findings revealed that the present states of local sage network 
members were mostly varied, moving forward for working with integrated attributes, i.e. they were 
both siblings and persons who believed in local sage principles and mostly share the ideology. The 
main group activities of the members included the learning exchange meetings, the National 
Defence College of Thailand training courses, the internal member’s network meetings, Buriram 
local sage network meetings, and the Esan multilateral meetings.  The channels for communication 
mostly used for coordinating activities were telephone, line and face book. The relationship 
building system was that most local sages arranged the cohort directory books of the National 
Defence College of Thailand training courses, prepared the record of the network member 
information, and followed-up sporadically. The benefits gained from the networks were provided 
in values more than costs; that is, there were more learning resources, networks, and channels for 
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Defence College of Thailand training courses, prepared the record of the network member 
information, and followed-up sporadically. The benefits gained from the networks were provided 
in values more than costs; that is, there were more learning resources, networks, and channels for 

occupation building in the communities. In order to develop the management innovation model of 
networks for supporting the philosophy of sufficiency economy of local sage networks in the 
northeastern region continuously, the local sages should build up the local sage heirs to be the 
important powers to carry on and extend the sufficiency economy principle into practice, and 
cooperate with the organizations and external sectors to be a driven-academic power. Importantly, 
the vision should be established together in order to be the utmost utilization for communities and 
societies continuously, and magnify the outcomes to the interest persons through all kinds on 
media channels. The network establishment should be built up and intertwine the networks among 
persons, mental power activities and community model preparation for constant and concrete 
knowledge exchanging each other. 
 
Keywords: management innovation, networks, local sages 
 
บทน า 

การพฒันาชุมชนเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญอย่างยิ่งต่อการพฒันาประเทศก าลังพัฒนา 
รวมทั้งประเทศไทย แต่อยา่งไรก็ตามเป็นท่ีทราบกนัดีว่าเป็นการยากท่ีจะหยุดย ั้งกระแสโลกาภิวตัน์
ไม่ให้รุกเข้าไปในชุมชนชนบท ข้อเท็จจริงท่ีพบเห็นเป็นท่ีประจกัษ์ในประเทศไทยปัจจุบนั คือ 
ระบบการผลิตสมยัใหม่และวิถีการด าเนินชีวติท่ีนิยมความสะดวกสบายไดรุ้กเขา้ไปยงัชุมชนชนบท
อยา่งต่อเน่ือง ท าใหค้รัวเรือนชนบทตอ้งปรับวถีิการด าเนินชีวติใหค้ลา้ยคลึงกบัครัวเรือนในเมืองมาก
ข้ึน ชุมชนเองก็ได้พยายามเล่ือนระดับการพัฒนาด้านต่างๆ สู่ความเป็นเมืองมากข้ึนจนหลาย
ครัวเรือนไม่สามารถหารายไดใ้ห้เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีเพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตวั จึงตอ้งพยายามอย่าง
หนกัในการท ามาหากินเพื่อหารายไดอ้นัส่งผลให้เวลาในการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัท่ีเคยมีอยู่เดิม
ลดลง การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัและเพื่อส่วนรวมจึงลดลงดว้ย ชุมชนชนบทในปัจจุบนัส่วนใหญ่
จึงมีความอ่อนแอ พึ่งตนเองไดน้อ้ย (Masae, 2011) 

จากปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จึงเป็นท่ีถกเถียงอยา่งกวา้งขวางวา่จะผลกัดนั
อยา่งไรให้ชุมชนชนบทมีพลงัท่ีสามารถพึ่งพาตนเองไดสู้งดงัเช่นในอดีต เพราะการท่ีชุมชนชนบท
อ่อนแอลงจะไม่เป็นผลดีต่อการพฒันาประเทศโดยรวม หน่วยงานต่างๆ ตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
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และท่ีส าคญัรัฐบาลได้มีความพยายามในเชิงนโยบายด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาประเทศ พร้อมทั้งผลักดันให้หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องน า
นโยบายไปปฏิบติั ในขณะเดียวกนัภาคเอกชนทั้งบริษทั หา้งร้านและองคก์รพฒันาเอกชนบางส่วนก็
ไดมี้โครงการและกิจกรรมการพฒันาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนไดผ้ลพอสมควร 
การขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชนเป็นความพยายามในการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงสภาพต่างๆ 
ภายในแต่ละชุมชน โดยประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการคน้หาเรียนรู้ คิด ตดัสินใจ วางแผน 
และลงมือด าเนินการ เพื่อสนองความต้องการของสมาชิกชุมชนด้วยก าลังความรู้ ความคิด 
ความสามารถ และทรัพยากรท่ีมีอยูภ่ายในชุมชนเป็นหลกั (Jongwutiwes, 2007) การพฒันาชุมชนท่ี
เหมาะสมจะตอ้งให้ประชาชนในชุมชนเขา้มามีบทบาทเป็นผูแ้กห้รือมีส่วนส าคญัในการแกปั้ญหา
นั้น โดยการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการขบัเคล่ือนการพฒันาในชุมชนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาท่ีตรงกบัความตอ้งการของประชาชนและการปรับตวัในการด ารงชีพให้สามารถ
พึ่งตนเองไดใ้นบริบทท่ีเป็นอยู ่รวมทั้งสามารถรองรับต่อผลกระทบต่างๆ ไดอ้ยา่งแทจ้ริง ซ่ึงปัจจุบนั
เป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางวา่แนวทางการพฒันาและแกปั้ญหาชุมชนท่ีเหมาะสมนั้นตอ้งเนน้ให้
สมาชิกชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาชุมชนทุกขั้นตอนให้มากท่ีสุด เพราะสมาชิก
ชุมชนเป็นผูรู้้และเขา้ใจปัญหาไดดี้กว่าคนภายนอก ทั้งยงัเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลการพฒันาโดยตรง ทั้งน้ี
ชุมชนจกัตอ้งอาศยัแนวคิด และตวัแบบในการพฒันาท่ีสามารถท าให้ประชาชน สามารถด ารงอยูไ่ด้
ในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศ 
โดยด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจในชุมชนเพื่อให้กา้ว
ทนัต่อกระแสโลกาภิวตัน์ 

ผลจากการทบทวนแนวคิดการพฒันาน้ีท าให้เกิดการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดหลกัอีกแนวคิดหน่ึงในการก าหนดนโยบายการพฒันาประเทศ และ
ผลของการด าเนินการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเร่ิมมีความชัดเจนมากข้ึนใน
สังคมนักคิด นักพฒันา ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเร่ิมปฏิบติัอย่างจริงจงัและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ไดส้นองนโยบายของรัฐบาล โดยตระหนักถึงภารกิจหน้าท่ีการสร้างฐานและพลงัในการ
ขบัเคล่ือน คน ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้สามารถพฒันาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการให้ความส าคญักบั
การสร้างรากฐานความมัน่คงให้แก่เกษตรกรซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยการพฒันาองค์
ความรู้เพื่อเป็นทุนมนุษยท่ี์จะน าพาให้เกิดทุนทางสังคม สร้างสังคมท่ีเขม้แข็ง ย ัง่ยืนต่อไปเพื่อให้
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บรรลุเจตนารมณ์ดงักล่าว ส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไดด้ าเนินการโครงการ
พฒันาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นการ
เอ้ืออ านวยใหเ้กษตรกรไดรั้บการพฒันาอาชีพเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ตั้งแต่ขั้นท่ีหน่ึงถึงขั้นท่ีสาม
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัภายในชุมชนให้ได้มาก
ท่ี สุ ด  (Office of the permanent secretary for ministry of agriculture and cooperatives, 2007, p.8 ) 
พร้อมทั้ งมอบหมายภารกิจให้ปราชญ์ชาวบ้านท าหน้าท่ีฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และ
ประสบการณ์ให้เกษตรกร โดยมีความคาดหวงัให้ปราชญช์าวบา้นท าหนา้ท่ีในการเปล่ียนวิธีคิดของ
เกษตรกร ช้ีแนะให้เกษตรกรสามารถคน้หาปัญหาตามประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบา้นแต่ละท่าน
ท่ีไดด้ าเนินการจนสามารถแกปั้ญหาของตนเอง หลุดพน้จากความยากจนและพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
ในขณะเดียวกนั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นวา่ การท าเกษตรในรูปแบบ “เกษตรทฤษฎีใหม่” 
หรือ “เกษตรผสมผสาน” หรือ “เกษตรพอเพียง” ท่ีขบัเคล่ือนโดยกลุ่มเกษตรกรท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่
เป็น “ปราชญช์าวบา้น” เป็นการท าการเกษตรท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ี มีตน้ทุนต ่าและรักษาระบบ
นิเวศจึงน าไปสู่การพึ่งตนเองได ้นบัเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกบัเกษตรกรรายยอ่ยท่ีแมแ้ต่ผูมี้พื้นท่ีเพียง 
1 ไร่ก็อยูไ่ด ้

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคท่ีมีปราชญช์าวบา้นจ านวนมาก มีความเขม้แข็งในการ
ด าเนินตามวิถีแห่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยงัพบอีกว่าว่ามีความร่วมมือกันจัด
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง จากการเร่ิมตน้ของผูน้ าเครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นจ านวนหน่ึงไดร่้วม
ปรึกษาหารือกนัและก่อตั้งชมรมผูน้ าชาวบา้นอีสานข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2533 และไดมี้การขยายเครือข่าย
การพึ่ งพาตนเอง และพึ่ งพากันเองอย่างกวา้งขวาง ภายหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจมหภาคในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2540 และความรุนแรงของปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของภาคอีสาน และของ
สังคมไทยเพิ่มข้ึนตามล าดับ ปราชญ์ชาวบ้านภาค ประกอบด้วย จงัหวดัขอนแก่น นครราชสีมา 
อ านาจเจริญ สุรินทร์ และบุรีรัมย ์ไดร้วมกลุ่มกนัอยา่งเหนียวแน่น จึงเป็นเวทีท่ีเปิดโอกาสให้มีบุคคล
มาร่วมคิด และร่วมด าเนินการเร่ืองการพึ่งตนเอง และพึ่งพากนัเอง การรวมคนมีทั้งระดบักลุ่ม ระดบั
หมู่บา้น ระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั และระดบัภาค ใชเ้ทคนิคการประชุมหมุนเวียนไป
ตามสถานท่ีต่างๆ ของสมาชิกเครือข่าย นอกจากท าให้ไดเ้รียนรู้ร่วมกนัแลว้ยงัท าให้เกิดการรู้จกักนั
อย่างลึกซ้ึง เกิดการจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูวฒันธรรมและขนบธรรมเนียนท่ีดีงามในอดีต เช่น  การ
ทอดผา้ป่าพนัธ์ุไม ้การพฒันาภูมิปัญญาชาวบา้นสู่การพึ่งตนเองและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน การสร้างองค์
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ความรู้เหล่าน้ีเกิดไดม้ากมายหลายวิธี ทั้งจากการระดมสมองจากประสบการณ์ของเครือข่ายและการ
ทดลองท าในส่ิงท่ียงัไม่รู้ ผลของการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นภาคอีสานท่ีผ่านมาท าให้เกิด
องคค์วามรู้ต่าง ๆ มากมาย เช่น องคค์วามรู้ในการออมดิน ออมน ้ า ออมตน้ไม ้และสัตวพ์นัธ์ุพื้นเมือง
ท่ีทนโรค ทนแลง้ องคค์วามรู้ในการสร้างความสุขท่ียนืยาว องคค์วามรู้ในการด าเนินงานเร่ืองเด็กรัก
ถ่ิน องค์ความรู้ในการด าเนินการเร่ืองผูสู้งอายุและองค์ความรู้ในการด าเนินการเกษตรผสมผสาน 
และองคค์วามรู้เหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นในการขบัเคล่ือนสังคม และผลกัดนัขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ี
จะเป็นประโยชน์อยา่งมากท่ีจะสร้างความเขม้แขง็แก่องคก์รชุมชนและประเทศต่อไป 

จากองค์ความรู้  ชุดความ รู้ต่างๆ  ท่ี เกิดจากการรวมกลุ่มของปราชญ์ชาวบ้านภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท าให้เกิดเครือข่ายของปราชญ์ชาวบา้นท่ีผ่านกระบวนการปรับเปล่ียนวิธีคิด
จากหลกัสูตร วปอ. (ภาคประชาชน) สามารถพึ่งตนเอง และพึ่ งพากันเองในระดับชุมชนมากข้ึน
ดงันั้นจึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบนวตักรรมการจดัการเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงด าเนินการมา
อย่างต่อเน่ืองถึงปัจจุบันจึงควรค่าแก่การถอดบทเรียนด้านรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย
ดงักล่าวมาใชพ้ฒันาศกัยภาพของการจดัการเครือข่ายและขยายผลไปยงัเครือข่ายภูมิภาคอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการจดัการเครือข่ายการส่งเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่าย
ปราชญช์าวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบนวตักรรมการจดัการเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายปราชญช์าวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

1. กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบดว้ยกลุ่มท่ี 1 ปราชญช์าวบา้นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีไดร้วมกลุ่มกนัในลกัษณะเครือข่ายปราชญช์าวบา้นและพหุภาคีภาคอีสาน ซ่ึง
มีความต่อเน่ืองในการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมและถ่ายทอดองคค์วามรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง จ านวน 6 คน 
ประกอบดว้ย 1) นายบุญเตม็ ชยัลา ปราชญช์าวบา้นจงัหวดัขอนแก่น 2) นายผอง เกตุพิบูลย ์ปราชญ์
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ความรู้เหล่าน้ีเกิดไดม้ากมายหลายวิธี ทั้งจากการระดมสมองจากประสบการณ์ของเครือข่ายและการ
ทดลองท าในส่ิงท่ียงัไม่รู้ ผลของการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นภาคอีสานท่ีผ่านมาท าให้เกิด
องคค์วามรู้ต่าง ๆ มากมาย เช่น องคค์วามรู้ในการออมดิน ออมน ้ า ออมตน้ไม ้และสัตวพ์นัธ์ุพื้นเมือง
ท่ีทนโรค ทนแลง้ องคค์วามรู้ในการสร้างความสุขท่ียนืยาว องคค์วามรู้ในการด าเนินงานเร่ืองเด็กรัก
ถ่ิน องค์ความรู้ในการด าเนินการเร่ืองผูสู้งอายุและองค์ความรู้ในการด าเนินการเกษตรผสมผสาน 
และองคค์วามรู้เหล่าน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นในการขบัเคล่ือนสังคม และผลกัดนัขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายท่ี
จะเป็นประโยชน์อยา่งมากท่ีจะสร้างความเขม้แขง็แก่องคก์รชุมชนและประเทศต่อไป 

จากองค์ความรู้  ชุดความ รู้ต่างๆ  ท่ี เกิดจากการรวมกลุ่มของปราชญ์ชาวบ้านภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท าให้เกิดเครือข่ายของปราชญ์ชาวบา้นท่ีผ่านกระบวนการปรับเปล่ียนวิธีคิด
จากหลกัสูตร วปอ. (ภาคประชาชน) สามารถพึ่งตนเอง และพึ่ งพากันเองในระดับชุมชนมากข้ึน
ดงันั้นจึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบนวตักรรมการจดัการเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงด าเนินการมา
อย่างต่อเน่ืองถึงปัจจุบันจึงควรค่าแก่การถอดบทเรียนด้านรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย
ดงักล่าวมาใชพ้ฒันาศกัยภาพของการจดัการเครือข่ายและขยายผลไปยงัเครือข่ายภูมิภาคอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการจดัการเครือข่ายการส่งเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่าย
ปราชญช์าวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบนวตักรรมการจดัการเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายปราชญช์าวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

1. กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ประกอบดว้ยกลุ่มท่ี 1 ปราชญช์าวบา้นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีไดร้วมกลุ่มกนัในลกัษณะเครือข่ายปราชญช์าวบา้นและพหุภาคีภาคอีสาน ซ่ึง
มีความต่อเน่ืองในการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมและถ่ายทอดองคค์วามรู้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาจนถึงปัจจุบนั อีกทั้งเป็นท่ียอมรับและเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวาง จ านวน 6 คน 
ประกอบดว้ย 1) นายบุญเตม็ ชยัลา ปราชญช์าวบา้นจงัหวดัขอนแก่น 2) นายผอง เกตุพิบูลย ์ปราชญ์

ชาวบา้นจงัหวดัขอนแก่น 3) นายผาย สร้อยสระกลาง ปราชญช์าวบา้นจงัหวดับุรีรัมย ์4) นายค าเด่ือง 
ภาษี ปราชญช์าวบา้นจงัหวดับุรีรัมย ์5) นายไพรัตน์ ช่ืนศรี ปราชญช์าวบา้นจงัหวดับุรีรัมย ์และ 6) 
นายจนัทร์ที ประทุมภา ปราชญช์าวบา้นจงัหวดันครราชสีมา กลุ่มท่ี 2 เครือข่ายปราชญช์าวบา้นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีผา่นกระบวนการ/เขา้ร่วมการอบรมในหลกัสูตรต่างๆ จากศูนย์
การเรียนรู้ปราชญช์าวบา้น และภายหลงัจากการอบรมแลว้ไดน้ าองคค์วามรู้จากท่ีไดรั้บในระหวา่ง
การอบรมไปปฏิบติัจริง และเกิดการขยายผลอยา่งเป็นรูปธรรม โดยเลือกตวัแทนของเครือข่าย
ปราชญช์าวบา้นท่ีเป็นตน้แบบในการปฏิบติัจริง และเป็นพื้นท่ีรองรับการศึกษาดูงานของศูนยก์าร
เรียนรู้ปราชญช์าวบา้นแต่ละศูนย ์โดยเลือกมาศูนยฯ์ ละ 5 คน รวมจ านวนทั้งส้ิน 30 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ประกอบด้วยแบบสังเกต (Observation form) แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)ซ่ึงเป็นแบบมีโครงสร้างค าถาม (Structured interview) 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูศึ้กษาไดจ้  าแนกกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 5 ระยะ 
ดงัน้ี 

ระยะท่ี 1 ศึกษาขอ้มูลบริบทและสภาวการณ์ปราชญช์าวบา้นฯ ทั้ง 6 ศูนย ์ประกอบดว้ย 
1) ศูนยก์ารเรียนรู้ฯ นายบุญเต็ม ชัยลา จงัหวดัขอนแก่น 2) ศูนยก์ารเรียนรู้ฯ นายผอง เกตุพิบูลย ์
จงัหวดัขอนแก่น 3) ศูนยก์ารเรียนรู้ฯ นายผาย สร้อยสระกลาง จงัหวดับุรีรัมย  ์4) ศูนยก์ารเรียนรู้ฯ 
นายค าเด่ือง ภาษี จงัหวดับุรีรัมย ์5) ศูนยก์ารเรียนรู้ฯ นายไพรัตน์ ช่ืนศรี จงัหวดับุรีรัมย ์และ 6) ศูนย์
การเรียนรู้ฯ นายจนัทร์ที ประทุมภา จงัหวดันครราชสีมา 

ระยะท่ี 2 วิเคราะห์/สังเคราะห์ขอ้มูลบริบทและสภาวการณ์ของปราชญ์ชาวบา้นฯท่ีได้
จากกระบวนการสัมภาษณ์ และถอดบทเรียนในขั้นตอนท่ี 1 เพื่อน ามาใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
พฒันารูปแบบ/กระบวนการในการจดัการเครือข่ายฯ 

ระยะท่ี 3 การน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์/สังเคราะห์จากขั้นตอนท่ี 2 มาเป็นขอ้มูล
พื้นฐานส าหรับสร้างรูปแบบ/กระบวนการในการจดัการเครือข่ายฯ 

ระยะท่ี 4 จดัประชุมระดมสมองผูท้รงคุณวฒิุและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
ระยะท่ี 5 การตรวจสอบรูปแบบการจัดการเครือข่ายฯ  โดยรับฟังข้อคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญด้านองค์ความรู้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ และองค์
ความรู้ปราชญ์ชาวบา้น เพื่อให้ผลจากการถอดบทเรียนมีความสมบูรณ์และใช้เป็นแหล่งอา้งอิงทาง
วชิาการท่ีเช่ือถือได ้
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4. การวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยแบ่งออกเป็น 
5 ขั้น คือ1) การใชแ้นวคิด ทฤษฎี และการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวเิคราะห์ 2) การตรวจสอบ
ขอ้มูล 3) การจดบนัทึกและท าดชันีขอ้มูล 4) การท าขอ้สรุปชัว่คราวและการก าจดัขอ้มูล 5) การสร้าง
ขอ้สรุปและการพิสูจน์ขอ้สรุป ทั้งน้ีไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์/สังเคราะห์มาอธิบายเพื่อเช่ือมโยง
ประเด็นต่างๆ ในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละดา้น 

 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยั พบว่า ปัจจุบนัสมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นมีลกัษณะท่ีหลากหลาย มีการ
ขบัเคล่ือนการท างานท่ีมีลกัษณะผสมผสาน คือ เป็นทั้งบุคคลในสายเลือด และบุคคลท่ีมีความศรัทธา
ต่อวธีิคิดและค าสอนของปราชญช์าวบา้นมาร่วมอุดมการณ์เป็นจ านวนมากข้ึนโดยกิจกรรมหลกัของ
กลุ่มประกอบด้วย การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การอบรมหลักสูตร วปอ. (ภาคประชาชน) การ
ประชุมสมาชิกภายในเครือข่ายฯ การประชุมเครือข่ายปราชญฯ์ บุรีรัมย ์และการประชุมพหุภาคีภาค
อีสานส าหรับช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีใช้ในปัจจุบันส่วนมากติดต่อและประสานงานด้วย
โทรศพัท ์ไลน์ และเฟชบุ๊คส์ ระบบการสร้างความสัมพนัธ์ส่วนใหญ่ปราชญช์าวบา้นจะมีการจดัท า
ท าเนียบรุ่นของผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตร วปอ. (ภาคประชาชน) มีการจดัท าขอ้มูลทะเบียนสมาชิก
เครือข่ายฯ และการก ากบัติดตามเป็นระยะ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการมาร่วมเครือข่ายฯส่วนใหญ่
จะเปิดประโยชน์ในเชิงคุณค่ามากกว่ามูลค่า กล่าวคือเกิดแหล่งเรียนรู้เพิ่ม เครือข่ายเพิ่มข้ึน และมี
ช่องทางการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนเพิ่มข้ึน 

ส าหรับรูปแบบนวตักรรมการจดัการของเครือข่ายปราชญช์าวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ท่ีจะท าให้เกิดความต่อเน่ืองในการขบัเคล่ือนท่ีส าคญัคือจะต้องสร้างและค้นหาทายาทปราชญ์
ชาวบา้น เพื่อให้เป็นกลไกท่ีส าคญัในการสานต่อและขยายผลการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้หลักการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน องค์การ
ภายนอกซ่ึงจะเป็นพลงัทางวิชาการและช่วยเสริมการขบัเคล่ือนให้เกิดความต่อเน่ืองทั้งตวับุคคลและ
ผลงานท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และขยายผลอยา่งเป็นรูปธรรม แต่อยา่งไรก็ตามเพื่อให้
เกิดการรับรู้ในระดับท่ีกวา้งขวางมากข้ึนจะต้องมีการประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานผ่านส่ือทุก
ช่องทาง เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัอย่างต่อเน่ือง และมีระบบการจดัเก็บขอ้มูล
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4. การวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยแบ่งออกเป็น 
5 ขั้น คือ1) การใชแ้นวคิด ทฤษฎี และการสร้างกรอบแนวคิดส าหรับการวเิคราะห์ 2) การตรวจสอบ
ขอ้มูล 3) การจดบนัทึกและท าดชันีขอ้มูล 4) การท าขอ้สรุปชัว่คราวและการก าจดัขอ้มูล 5) การสร้าง
ขอ้สรุปและการพิสูจน์ขอ้สรุป ทั้งน้ีไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์/สังเคราะห์มาอธิบายเพื่อเช่ือมโยง
ประเด็นต่างๆ ในบริบทท่ีเก่ียวขอ้งกนัแต่ละดา้น 

 
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยั พบว่า ปัจจุบนัสมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นมีลกัษณะท่ีหลากหลาย มีการ
ขบัเคล่ือนการท างานท่ีมีลกัษณะผสมผสาน คือ เป็นทั้งบุคคลในสายเลือด และบุคคลท่ีมีความศรัทธา
ต่อวธีิคิดและค าสอนของปราชญช์าวบา้นมาร่วมอุดมการณ์เป็นจ านวนมากข้ึนโดยกิจกรรมหลกัของ
กลุ่มประกอบด้วย การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้การอบรมหลักสูตร วปอ. (ภาคประชาชน) การ
ประชุมสมาชิกภายในเครือข่ายฯ การประชุมเครือข่ายปราชญฯ์ บุรีรัมย ์และการประชุมพหุภาคีภาค
อีสานส าหรับช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีใช้ในปัจจุบันส่วนมากติดต่อและประสานงานด้วย
โทรศพัท ์ไลน์ และเฟชบุ๊คส์ ระบบการสร้างความสัมพนัธ์ส่วนใหญ่ปราชญช์าวบา้นจะมีการจดัท า
ท าเนียบรุ่นของผูเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตร วปอ. (ภาคประชาชน) มีการจดัท าขอ้มูลทะเบียนสมาชิก
เครือข่ายฯ และการก ากบัติดตามเป็นระยะ ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการมาร่วมเครือข่ายฯส่วนใหญ่
จะเปิดประโยชน์ในเชิงคุณค่ามากกว่ามูลค่า กล่าวคือเกิดแหล่งเรียนรู้เพิ่ม เครือข่ายเพิ่มข้ึน และมี
ช่องทางการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนเพิ่มข้ึน 

ส าหรับรูปแบบนวตักรรมการจดัการของเครือข่ายปราชญช์าวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ท่ีจะท าให้เกิดความต่อเน่ืองในการขบัเคล่ือนท่ีส าคญัคือจะต้องสร้างและค้นหาทายาทปราชญ์
ชาวบา้น เพื่อให้เป็นกลไกท่ีส าคญัในการสานต่อและขยายผลการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้หลักการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน องค์การ
ภายนอกซ่ึงจะเป็นพลงัทางวิชาการและช่วยเสริมการขบัเคล่ือนให้เกิดความต่อเน่ืองทั้งตวับุคคลและ
ผลงานท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และขยายผลอยา่งเป็นรูปธรรม แต่อยา่งไรก็ตามเพื่อให้
เกิดการรับรู้ในระดับท่ีกวา้งขวางมากข้ึนจะต้องมีการประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานผ่านส่ือทุก
ช่องทาง เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัอย่างต่อเน่ือง และมีระบบการจดัเก็บขอ้มูล

ของปราชญช์าวบา้นทุกมิติในรูปแบบฐานขอ้มูลสารสนเทศปราชญช์าวบา้นท่ีเอ้ือต่อการสืบคน้และ
ใชป้ระโยชน์ของผูส้นใจไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษารูปแบบนวตักรรมการจัดการเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบวา่กระบวนการจดัการ
เครือข่ายปราชญช์าวบา้น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่ละเครือข่ายจะมีรูปแบบการจดัการท่ีแตกต่าง
กนัไปทั้งดา้นการพฒันาหลกัสูตรการอบรม การพฒันาเครือข่ายภายหลงัส้ินสุดการอบรม และการ
เช่ือมร้อยและขยายเครือข่ายของปราชญ์ชาวบา้นแต่ละท่าน ส าหรับการประชุมในระดบัเครือข่าย
ปราชญช์าวบา้นและพหุภาคีภาคอีสานนั้นจะไดรั้บการออกแบบ และด าเนินกิจกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งโดย
มูลนิธิพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืนเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี ตั้งแต่กระบวนการเรียนเชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุม ทั้ง
ระดบัการประชุมสัญจร และการประชุมสรุปผลงานประจ าปี ดงันั้น รูปแบบการจดัการเครือข่ายฯ จึง
ถูกออกแบบและด าเนินการโดยบุคคลท่ีอยูภ่ายนอกเครือข่ายปราชญ์ฯ ซ่ึงอาจท าให้ปราชญช์าวบา้น
ท่ีร่วมเวทีการประชุมไม่ไดมี้ส่วนร่วมในการออกแบบการประชุม ไม่ไดรั้บรู้ถึงลกัษณะท่ีควรน าไป
ประยุกต์ใช้หรือสถานการณ์ท่ีควรป้องกนั แก้ไขมิให้เกิดข้ึนในคร้ังต่อไป ดงันั้นเพื่อให้เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบา้นมีลกัษณะของความเป็นเครือข่ายท่ีดี คือ                                   1) มีโครงสร้างทาง
ความคิดใกลเ้คียงกนั 2) ไม่มีล าดบัขั้น แต่ละองค์กรเป็นอิสระต่อกนั 3) แบ่งงานกนัท า       4) ความ
เขม้แข็งขององค์กรท่ีร่วมกนัเป็นเครือข่ายน าไปสู่ความเขม้แข็งของเครือข่าย 5) มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดการจดัการกันเอง และ 6) ความส าเร็จของเครือข่ายต้องอาศยัระยะเวลาในการบ่มเพาะ
ความสัมพนัธ์ ศรัทธา เช่ือใจ เพื่อร่วมกนัแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์(Boon-long, 2015) จึงตอ้งให้ทุก
ฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการออกแบบ ก าหนดกิจกรรมต่างๆ ในเวทีประชุม เพื่อให้เกิดการรับรู้
และมองเห็นเป้าหมาย วสิัยทศัน์ร่วมกนั และผลประโยชน์ร่วมกนั (Chareonwongsak, 2000: 36-43) 

ดงันั้น เพื่อให้ปราชญ์ชาวบา้นท่ีมาร่วมกนัในรูปของเครือข่าย ซ่ึงเรียกวา่ “เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านภาคอีสาน” ซ่ึงจดัเป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ (Thoapha et al, 2013) และเป็น
เครือข่ายท่ีเกิดจากผูค้นมีใจตรงกนั ท างานคลา้ยคลึงกนัหรือประสบกบัปัญหาเดียวกนั มีโอกาสได้
เขา้มารวมตวักนัเพื่อแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ ร่วมกนัแสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีดีกว่า 
(Unphim and Boonbrahm, 2012) โดยเฉพาะต้องการเห็นทุกคนท่ีอยู่ในชุมชน ท้องถ่ินสามารถ
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พึ่ งตนเองได้ มีความเป็นอยู่ท่ีดี ลูกหลานกลับสู่บ้านเกิด มีความเข้มแข็งในการสานเครือข่ายให้
สามารถเป็นท่ีพึ่ งของชุมชน สังคม ท้องถ่ินได้มากยิ่งข้ึน และมีความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน 
จ าเป็นจะตอ้งสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญช์าวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือข้ึน อีกทั้งเป็นท่ียอมรับกนั
โดยทัว่ไปวา่ปราชญช์าวบา้นเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับดา้นองคค์วามรู้เฉพาะดา้นเป็นทุนเดิมอยู่
แล้ว ดังนั้ นเพื่อให้ เกิดการขยายเครือข่ายการท างาน  (Suratmanee, Dockthaisong and Pairindra, 
2015) จ าเป็นตอ้งสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน องคก์ารภายนอก อาทิ ศูนยก์ารเรียนรู้อ่ืน ๆ ทั้งใน
และนอกพื้นท่ี สถาบนัการศึกษา/โรงพยาบาล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัทางศาสนา ฯลฯ 
ได้เข้ามาร่วมน้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัของการเช่ือมร้อยให้ภาคี 
เครือข่ายทุกฝ่ายเกิดความร่วมมือ ร่วมใจท่ีจะเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกนั แต่อยา่งไรก็ตามเพื่อให้เกิด
การขบัเคล่ือนอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืนจ าเป็นตอ้งเลือกเฟ้นบุคคลท่ีจะมาเป็นผูสื้บทอดเจตนารมณ์ 
อุดมการณ์และสานต่อส่ิงท่ีก าลงัขบัเคล่ือนอยู่ในขณะน้ี นั่นคือจะต้องค้นหา “ทายาทปราชญ์ฯ” 
มาร่วมเวทีประชุมอย่างต่อเน่ือง เพราะทายาทปราชญ์ฯ น้ีจะเป็นผูรั้บช่วงต่อและด าเนินงานทุกดา้น
ของปราชญ์ชาวบา้น ทั้ง 6 ท่านซ่ึงปัจจุบนัทุกท่านก็มีอายุมากข้ึน ส าหรับความต่อเน่ืองและความ
ย ัง่ยืนของการใช้ Model น้ีคือ ความชัดเจนของวิสัยทศัน์ท่ีเกิดจากการร่วมคิด ร่วมวางเป้าหมาย
อนาคตของเครือข่าย การสานต่อสู่เครือข่ายท่ีเก่ียวขอ้งในทุกๆ มิติทั้งดา้นตวับุคคล กิจกรรมท่ีรองรับ 
และชุมชนตน้แบบท่ีจะน าสู่การขยายผลซ่ึงจะท าให้การขบัเคล่ือนของเครือข่ายไดรั้บความร่วมมือ
จากผูเ้ก่ียวขอ้ง และเป้าหมายส าคญัในการขบัเคล่ือนของเครือข่ายคือ จะตอ้งเป็นกิจกรรม/โครงการท่ี
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม มีความต่อเน่ือง ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือตอ้งน าไปขยายผลไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม  และส่งเสริมให้เป็นท่ี รู้จักอย่างแพร่หลายผ่านส่ือช่องทางต่างๆ  อย่างต่อเน่ือง  ดัง
ภาพประกอบ 
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พึ่ งตนเองได้ มีความเป็นอยู่ท่ีดี ลูกหลานกลับสู่บ้านเกิด มีความเข้มแข็งในการสานเครือข่ายให้
สามารถเป็นท่ีพึ่ งของชุมชน สังคม ท้องถ่ินได้มากยิ่งข้ึน และมีความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน 
จ าเป็นจะตอ้งสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญช์าวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือข้ึน อีกทั้งเป็นท่ียอมรับกนั
โดยทัว่ไปวา่ปราชญช์าวบา้นเป็นบุคคลท่ีไดรั้บการยอมรับดา้นองคค์วามรู้เฉพาะดา้นเป็นทุนเดิมอยู่
แล้ว ดังนั้ นเพื่อให้ เกิดการขยายเครือข่ายการท างาน  (Suratmanee, Dockthaisong and Pairindra, 
2015) จ าเป็นตอ้งสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน องคก์ารภายนอก อาทิ ศูนยก์ารเรียนรู้อ่ืน ๆ ทั้งใน
และนอกพื้นท่ี สถาบนัการศึกษา/โรงพยาบาล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัทางศาสนา ฯลฯ 
ได้เข้ามาร่วมน้อมน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัของการเช่ือมร้อยให้ภาคี 
เครือข่ายทุกฝ่ายเกิดความร่วมมือ ร่วมใจท่ีจะเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกนั แต่อยา่งไรก็ตามเพื่อให้เกิด
การขบัเคล่ือนอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยืนจ าเป็นตอ้งเลือกเฟ้นบุคคลท่ีจะมาเป็นผูสื้บทอดเจตนารมณ์ 
อุดมการณ์และสานต่อส่ิงท่ีก าลงัขบัเคล่ือนอยู่ในขณะน้ี นั่นคือจะต้องค้นหา “ทายาทปราชญ์ฯ” 
มาร่วมเวทีประชุมอย่างต่อเน่ือง เพราะทายาทปราชญ์ฯ น้ีจะเป็นผูรั้บช่วงต่อและด าเนินงานทุกดา้น
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2. ลกัษณะความแตกต่างของกระบวนการสร้างและพฒันารูปแบบของนวตักรรมการจดัการ
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คือ บทบาทของปราชญ์ชาวบ้านซ่ึงเป็นหน่ึงในภาคีเครือข่ายของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาค
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           ภาพ 1: รูปแบบการจดัการเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญช์าวบา้นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  
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ต่อเน่ือง ซ่ึงรูปแบบนวตักรรมการจดัการเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
เครือข่ายปราชญช์าวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพฒันาข้ึนนั้นมีความสอดคลอ้งกบัปรัชญาการ
สร้างเครือข่าย ดังท่ี Nakhon Phanom Provincial Cooperative Office (2013: 3) กล่าวว่า การสร้าง
เครือข่ายตอ้งค านึงถึงเสมอว่า “เครือข่าย” เป็นกระบวนการพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บั
มนุษย์ ดังนั้ น การน าเครือข่ายต้องมี LINK หมายถึง “การเข่ือมโยง”L – Learning การเรียนรู้ I –  
Investment การลงทุน N – Nature การฟูมฟักบ ารุง G (K) – Give การรักษาสัมพนัธภาพ ซ่ึงรวมกนั
เป็นค าว่า LINK หมายถึงการเช่ือมโยงนั่นเอง และเพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงผลงานท่ีเป็นรูปธรรมของ
ปราชญช์าวบา้นและเครือข่ายฯ จ าเป็นตอ้งมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลของปราชญช์าวบา้นทุกมิติ โดย
จดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศปราชญ์ชาวบา้นท่ีเอ้ือต่อการศึกษา สืบคน้ และขยายผลแก่ผูส้นใจอยา่ง
กวา้งขวางและต่อเน่ือง 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การวจิยัเร่ืองรูปแบบนวตักรรมการจดัการเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเครือข่ายปราชญช์าวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 รูปแบบนวตักรรมการจดัการของเครือข่ายปราชญช์าวบา้นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการขบัเคล่ือนการส่งเสริมหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีส าคญัคือ 
จะตอ้งสร้างและคน้หาทายาทปราชญช์าวบา้นจากรุ่นสู่รุ่นอยา่งต่อเน่ือง เพื่อการสานต่อและขยายผล
การนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั โดยจะตอ้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กบัหน่วยงาน องคก์รภายนอกมาร่วมเป็นพลงัทางวชิาการเสริมการขบัเคล่ือน ส่ิงท่ีส าคญัต่อมาคือ
ตอ้งก าหนดวสิัยทศัน์ร่วมกนัโดยมุ่งใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคม อยา่งต่อเน่ือง และขยายผลไป
ยงัผูส้นใจ ผา่นกระบวนการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกดว้ยส่ือทุกช่องทาง เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัอยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
ผลจากการศึกษาสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการสร้าง พฒันาเครือข่ายการด าเนินงาน

ในระดบัชุมชน สังคมใหเ้กิดความเขม้แขง็และต่อเน่ืองได ้ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1.1 การส่งเสริมให้เกิดความเขม้แขง็ตั้งแต่ระดบัฐานราก นั่นคือ หากตอ้งการให้ชุมชน

ท้องถ่ิน สังคมมีความเขม้แข็งจ าเป็นจะต้องส่งเสริมให้เกิดความเขม้แข็งตั้ งแต่ระดับบุคคล แล้ว
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ต่อเน่ือง ซ่ึงรูปแบบนวตักรรมการจดัการเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
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ในระดบัชุมชน สังคมใหเ้กิดความเขม้แขง็และต่อเน่ืองได ้ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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ท้องถ่ิน สังคมมีความเขม้แข็งจ าเป็นจะต้องส่งเสริมให้เกิดความเขม้แข็งตั้ งแต่ระดับบุคคล แล้ว

บุคคลเหล่าน้ีจะเช่ือมร้อยกนัเป็นเครือข่ายเพื่อขยายความเขม้แขง็ไปสู่ระดบัครัวเรือน ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
สังคม และระดบัประเทศไดอ้ยา่งแน่นอน 

1.2 “ปราชญช์าวบา้น” เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีส าคญัของชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นผูน้ า
การเปล่ียนแปลงดว้ยการรวบรวมความศรัทธาและความเคารพนบัถือจากประชาชนในทอ้งถ่ิน 
ดงันั้นแต่ละชุมชนหากคน้หาบุคคลท่ีสมควรไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นปราชญช์าวบา้นของชุมชน 
นั้น ๆ ยอ่มเป็นการเสริมสร้างรากฐานของความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชนอีกทางหน่ึงเช่นกนั 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
2.1 การวิจยัเชิงคุณภาพคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเพื่อสร้างและพฒันารูปแบบนวตักรรมการ

จดัการเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเท่านั้น ดงันั้นหากจะสร้างความเขม้แข็งของเครือข่ายปราชญ์ชาวบา้นให้เป็น
ก าลงัส าคญัในการสร้างความเขม้แข็งระดบัฐานราก และสามารถพึ่งพาตนเองไดทุ้กพื้นท่ี จะตอ้ง
ขยายขอบเขตพื้นท่ีศึกษากบัเครือข่ายปราชญใ์นภูมิภาคอ่ืนๆ ร่วมดวัย 

2.2 เพื่อให้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ีอ่ืน/ภูมิภาคอ่ืนได้รับการเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งของเครือข่าย และเกิดการขยายเครือข่ายไดอ้ยา่งรวดเร็ว ควรน า Model ท่ีไดพ้ฒันาจาก
งานวิจัยคร้ังน้ีไปขยายผลในพื้นท่ี อ่ืนๆ  เพื่อให้ เกิดการเติมเต็มและพัฒนาให้เป็น  Model ท่ี มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนต่อไป 
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ภูมคุ้ิมกนัเชิงสังคมในสังคมก้มหน้า 
Social Immunity in Phubbing Society 

อเนก  สุวรรณบัณฑิต1 
Anek  Suwanbundit 

1หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
Doctor of Philosophy Program in Philosophy and Ethics, Graduate School, Suan Sunandha Rajabhat University 

บทคัดย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้สหวิทยาการด้วยหลกัปรัชญาต่อเทคนิคการฟัง

อยา่งตั้งใจในลกัษณะภูมิคุม้กนัทางสังคม โดยการวิเคราะห์เชิงปรัชญาจากปรัชญากระบวนทรรศน์ 
ปรัชญาเทคโนโลยีและปรัชญาสังคม ผลการวิจยั คือ 1) ปัญหาเชิงสังคมจากสังคมกม้หน้ามีอยูจ่ริง 
อุปกรณ์ส่ือสารท่ีทนัสมยัไดดึ้งความสนใจของมนุษยจ์ากส่ิงต่างๆ รอบตวัไปจนหมด เกิดภาวะไม่มี
ใครสนใจใคร คนรุ่นใหม่สูญเสียทกัษะทางสังคมในการพบปะกนัต่อหน้าและมีแนวโน้มท่ีจะมี
สมรรถนะทางความคิดและสมาธิท่ีสั้ นลง การรับรู้ภายนอกลดลง มนุษยไ์ม่อาจคดักรองส่ิงท่ีสนใจ
ออกจากส่ิงเร้าท่ีไม่เก่ียวข้อง ปัญหาของช่วงความสนใจท่ีสั้ นลงจะส่งผลต่อแนวทางในการจดั
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์ในยุคต่อไป 2) การฟังอย่างตั้ งใจเป็นภูมิคุ้มกัน 
เน่ืองจากเน้นการตั้งใจฟังและจ าแนกค าพูดของคู่สนทนาโดยไม่รีบด่วนสรุป มีความสามารถเขา้ใจ
ในบริบทของแต่ละคนท่ีผกูพนัอยูก่บัเวลาของแต่ละคนและครอบฟ้าความรู้ของคนๆ นั้น ซ่ึงในการ
ฝึกเทคนิคการฟังอยา่งตั้งใจนั้น ผูท้รงคุณวุฒิแนะน าเทคนิคการฟังอยา่งตั้งใจตามหลกั สุ จิ ปุ ลิ และ
การฝึกฝนการฟังดว้ยการฝึกแยกแยะ ฝึกสนทนาคู่ และฝึกสนทนากลุ่มเป็นประจ า ผลลพัธ์ของการ
วจิยัน้ีสามารถน าไปใชป้ระยุกตใ์ช้เป็นหลกัการในการป้องกนัปัญหาทางสังคม และเป็นแนวทางใน
การพฒันาการจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิตในลกัษณะภูมิคุม้กนัทางสังคม 

ค าส าคัญ: การฟังอยา่งตั้งใจ, สังคมกม้หนา้, ภูมิคุม้กนั  
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Abstract 
The objective of the research was to study the philosophy of interdisciplinary knowledge 

on deep listening techniques as a social immunity through the philosophical analysis with the 
philosophical paradigm of thought, philosophy of technology and social philosophy. The results 
were: 1) the social problems of phubbing society are existed. Modern communication devices have 
drawn attention from human which cause no one concern each other and new generations lose their 
social skills,  "Face to face" and more likely to have the less mental ability and a shorter attention. 
The usage of communication devices at all times was making external recognition failed. Men could 
not filter out irrelevant stimuli. The issue of a shorter attention span will affect the education and 
lifelong learning in the next-generations. And 2 ) Deep listening is the immunity of the people by 
listening with attention and identify the words of the interlocutor without jump to conclusion and 
understanding the context of each individual's whole person and his horizon. Furthermore, the 
technique was suggested by the expertise was listening well that describe with the old learning 
technique –Listening, Imagination, Questioning and Writing- and supported the regularity of 
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เทคโนโลยสีารสนเทศเกิดจากความกา้วหนา้ของมนุษย ์ มนุษยเ์จริญทางความคิด กลัน่กรอง

ความรู้ไวม้ากเท่าไร ผลตามมาของความเจริญทางความคิดก็ยิ่งท าให้ภาวะของโลกเปล่ียนแปลงไป
ดว้ยอตัราเร่งท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ความเร็วในการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์เน็ต
เพียงระยะเวลา 20 ปี จากปี ค.ศ. 1986 จนถึงปี ค.ศ. 2007 ท าใหเ้กิดการใชง้านท่ีกวา้งขวางจนน ามาสู่
สังคมสารสนเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ความสะดวกและความมีประสิทธิภาพในการแปลงขอ้มูล
ต่างๆ เป็นสัญญาณดิจิทลัไดท้  าให้อินเทอร์เน็ตขยายตวัอยา่งกวา้งขวางในทุกวงการในฐานะเคร่ืองมือ
น าพาขอ้มูลข่าวสารและพื้นท่ีเสมือนจริงในการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัและไร้พรมแดน
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จนน าไปสู่การมีพฤติกรรมแข่งขนักนัสะสมขอ้มูลไวใ้หม้ากกวา่กนั และแข่งขนักนัจนเกิดเป็นความ
ขัดแยง้ในระดับต่างๆ เพราะน าข้อมูลท่ีสะสมไวม้าใช้ในการเอาเปรียบกัน (Suwanbundit and 
Bunchua, 2558) ในขณะเดียวกนัปรากฏการณ์อยา่งใหม่ท่ีเด่นชดัข้ึนก็คือ มนุษยเ์ห็นความส าคญัของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเหล่าน้ีจนถือว่าเป็นปัจจยัท่ี 6  ในชีวิตประจ าวนั มนุษยล์ว้นหลงใหลอยู่ใน
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศน้ีและมองเห็นถึงคุณประโยชน์มากมายของอุปกรณ์ส่ือสารสารสนเทศ
เพราะสามารถใช้งานไดห้ลากหลายตามความตอ้งการ เกิดการเสพติดอุปกรณ์ส่ือสารหลากหลาน
ประเภท เช่น โทรศพัทป์ระเภทสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโทรศพัท์
สมาร์ตโฟนท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไดเ้พียงสัมผสั และสามารถออนไลน์ไดต้ลอดเวลาซ่ึงท า
ใหเ้กิดการปรับเปล่ียนไปสู่การเป็นกิจวตัรประจ าของมนุษยใ์นยคุน้ี สังคมมนุษยจึ์งเกิดเป็นสังคมกม้
หนา้ท่ีน ามาซ่ึงปัญหาทางสังคมอยา่งใหม่โดยเฉพาะอยา่ยิ่งเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่ซ่ึงไดเ้ก่ียวโยง
กบัปัญหาสังคมท่ีมีอยูแ่ต่เดิมและท าให้เป็นปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนเพิ่มข้ึนซ่ึงทุกสังคมต่างพยายาม
หาวธีิป้องกนักนัอยา่งเตม็ท่ี   

การป้องกนัท่ีดีท่ีสุดยอ่มไดแ้ก่ การศึกษา ทั้งน้ีกระบวนการเรียนรู้ของมนุษยน์ั้นเร่ิมดว้ยการ
ฟัง ซ่ึงในกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ได้พัฒนาเทคนิคการฟังอย่างตั้ งใจ (deep listening) ซ่ึง 
Bunchua (2003) ได้เสนอแนวคิดใหม่ทางปรัชญาได้แก่  ปรัชญากระบวนทรรศน์หลังนวยุค 
(postmodern philosophy paradigm) ท่ีเน้นการใช้ วิจารณญาณ การไม่ยึดมัน่ถือมัน่ ซ่ึงเป็นกระแส
ล่าสุดทางปรัชญาท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพชีวิตเป็นส าคญั ทั้งน้ี กระบวนทรรศน์หลงันวยุคสาย
กลางยงัเช่ือวา่การแกไ้ขปัญหาสามารถท าไดด้ว้ยการพูดคุยเป็นส าคญั หลกัปรัชญาน้ีท าให้เช่ือไดว้า่
การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลต่อบุคคลมีเหตุผลในเชิงปรัชญาอยู่ด้วย และท าให้มีความ
น่าสนใจท่ีจะวิจยัในเชิงการตีความเพื่อให้เกิดความเขา้ใจหลกัเหตุผลทางปรัชญาท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัการ
พฒันาเทคนิคการฟังอย่างตั้งใจและหลกัการเพื่อการพฒันาเทคนิคไปใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของมนุษยต่์อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อศึกษาความรู้เชิงสหวทิยาการดว้ยหลกัปรัชญาต่อเทคนิคการฟังอยา่งตั้งใจ 
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ขอบเขตของการวจัิย 
การวิจยัน้ีด าเนินการตามรูปแบบวิธีวิจยัทางปรัชญาจึงเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ผา่น

การสืบคน้ขอ้มูลและเอกสารทางวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปรัชญากระบวนทรรศน์ทาง
ความคิดของกีรติ บุญเจือ  อภิปรัชญาของไฮเดกเกอร์ ปรัชญาเทคโนโลย ีและปรัชญาสังคม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะสังคมกม้หนา้ และแนวคิดเก่ียวกบัเทคนิคการฟังอยา่งตั้งใจ  จ  ากดัขอ้มูล
เท่าท่ีผูว้จิยัเขา้ถึงไดต้ั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 30 เมษายน พ.ศ. 2559 

วธีิด าเนินการวจัิย  
ใช้วิธีวิจัยปรัชญาอันได้แก่ วิธีวิเคราะห์และตีความเชิงปรัชญา (philosophical 

analysis and hermeneutics method) จากขอ้มูล เอกสาร วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสรุปผล   

ผลการวจัิย 
การวิจยัน้ีได้บูรณาการหลกัการวิเคราะห์ด้วยหลกัปรัชญากระบวนทรรศน์ทางความคิด 

(philosophical paradigm of thought) ของกีรติ บุญเจือเพื่อการตีความและการเขา้ใจเหตุผลเบ้ืองหลงั
ของการฟังอยา่งตั้งใจท่ีจะเป็นภูมิคุม้กนัต่อปัญหาสังคมกม้หนา้ ดงัน้ี 

1. ปัญหาสังคมจากสังคมก้มหน้ามีอยู่จริง สมาร์ตโฟนได้กลายเป็นภาวะปกติใหม่ (new 
normal state) ในสังคมสารสนเทศ เพราะอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัน้ีได้ดึงความสนใจของมนุษยจ์ากส่ิง
ต่างๆ รอบตวัไปจนหมด ทุกคนต่างกม้หนา้กม้ตาสนใจท่ีจะติดตามข่าวสาร ติดต่อกบัคนอ่ืนผา่นโลก
เสมือนจริงจนท าให้มนุษยข์าดปฏิสัมพนัธ์กบัคนรอบขา้งในชีวิตจริง เกิดภาวะไม่มีใครสนใจใคร 
(new social ignorance) การใช้อุปกรณ์ส่ือสารตลอดเวลาท าให้การรับรู้ภายนอกของคนเราลดลง 
โดยทัว่ไป สมองของมนุษยไ์ม่สามารถแบ่งการท างานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกนั จึงท าให้
ประสิทธิภาพการท างานของสมองต ่าลง ขณะมุ่งความสนใจไปยงัอุปกรณ์ส่ือสาร มนุษยใ์ชก้ารฟัง
ลดลง มองส่ิงรอบตวัลดลง ซ่ึงนัน่อาจก่อให้เกิดอุบติัเหตุไดท้ั้งกบัตวัเองและผูอ่ื้น ส่วนดา้นอารมณ์
และพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่นั้นก็เกิดปัญหาความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีลดนอ้ยลง เช่น การเรียน การ
ท าการบา้น หรือแมแ้ต่การท ากิจกรรมยามวา่ง ทั้งน้ียอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะมีประสิทธิภาพทางความคิด
และสมาธิท่ีสั้นลง เพราะมวัแต่หมกมุ่นอยูก่บัการเล่นอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกบัปัญหาเด็กติดเกมใน
ยุคก่อนหน้าน้ีท่ีจะแสดงท่าทีหงุดหงิด ไม่พอใจ หรือก้าวร้าวออกมาได้ บางรายอาจถึงขั้นต่อตา้น 
แยกตวั หรือมีภาวะซึมเศร้าร่วมดว้ย ทั้งน้ีอาจจ าแนกผลกระทบในระดบับุคคล ไดด้งัน้ี 
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ท าการบา้น หรือแมแ้ต่การท ากิจกรรมยามวา่ง ทั้งน้ียอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะมีประสิทธิภาพทางความคิด
และสมาธิท่ีสั้นลง เพราะมวัแต่หมกมุ่นอยูก่บัการเล่นอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกบัปัญหาเด็กติดเกมใน
ยุคก่อนหน้าน้ีท่ีจะแสดงท่าทีหงุดหงิด ไม่พอใจ หรือก้าวร้าวออกมาได้ บางรายอาจถึงขั้นต่อตา้น 
แยกตวั หรือมีภาวะซึมเศร้าร่วมดว้ย ทั้งน้ีอาจจ าแนกผลกระทบในระดบับุคคล ไดด้งัน้ี 

 
 

1) มีภาวะใจร้อน คาดหวงัผลเร็วข้ึน อารมณ์หงุดหงิดง่าย เม่ือติดต่อผูอ่ื้น หากอีกฝ่ายไม่
ตอบในทนัที ก็จะเกิดความใจร้อนตอ้งการใหอี้กฝ่ายตอบ กระวนกระวายใจและหงุดหงิดง่าย 

2) ขาดสติ ขาดความรู้ตวั จิตไปจดจ่ออยู่กบัเน้ือหาบนหน้าจออุปกรณ์ส่ือสารและไม่มี
ปฏิสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก 

Morkuniene (2004) ไดแ้สดงถึงปัญหาทางสังคมท่ีเกิดพร้อมๆ กนัทัว่โลก เช่น การปลีก
ตวัจากสังคมของปัจเจกบุคคล (isolation of individual) การสูญเสียความรู้สึกดีๆในการอยูเ่ป็นชุมชน 
(a lost sense of community) การสร้างคุณธรรมให้แก่ความเป็นเกินจริง (virtualization of hyper-
reality) ความรุนแรงและการเลียนแบบ  (violence and copying)   ปัญหาของคนรุ่นใหม่เหล่าน้ี
กลายเป็นภาวะปกติใหม่ท่ีพบไดท้ัว่ไป แต่ปัญหากลบัเก่ียวโยงกบัปัญหาสังคมท่ีมีอยู่แต่เดิมและท า
ให้ความซบัซ้อนเพิ่มข้ึนจนสังคมตอ้งหนักลบัมาให้ความสนใจกนัอยา่งจริงจงั สังคมกม้หนา้จึงถูก
บญัญติัศพัท์ข้ึนเพื่ออธิบายค าภาษาองักฤษว่า Phubbing โดยค าน้ีเป็นค าสร้างใหม่ราวปี ค.ศ. 2012 
จากนักภาษาศาสตร์ชาวออสเตรเลียเพื่อรณรงค์ต่อตา้นพฤติกรรมการติดโทรศพัท์มือถือ โดยการ
ผสมค าว่า  Phone และ Snubbing หมายถึง  การเมินเฉย  ไม่สนใจคนท่ีอยู่ตรงหน้าด้วยการใช้
โทรศพัท์มือถือต่อหน้าคนๆ นั้น พฤติกรรมแสดงออกโดยการกม้หน้าอยู่กบัโทรศพัท์มือถือและ
อุปกรณ์ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ โดยมีการตีความหมายส่ือไปในทางไม่ดี นัน่คือ ในมุมมองของ
การใชเ้วลากบัส่ิงต่างๆ มากเกินไปจนเร่ิมรบกวนส่ิงท่ีเรียกวา่การท าหนา้ท่ีปกติ การเสพติดอุปกรณ์
ส่ือสาร เช่น เม่ือถึงเวลาตอ้งรับประทานอาหาร ผูท่ี้เสพติดอุปกรณ์ส่ือสาร ก็จะรู้สึกว่าไม่กินก็ได้  
หรือถึงเวลาตอ้งนอนก็ไม่นอน หากมีพฤติกรรมเช่นน้ีในระยะเวลานานอาจท าให้ร่างกายอ่อนลา้และ
เกิดภาวะเจ็บป่วยได ้การส่ือสารผา่นอุปกรณ์ส่ือสารเหล่าน้ีไม่อาจทดแทนการพูดคุยแบบเผชิญหนา้
กนั แมว้่าจะมีเพื่อนมากมายอยู่ในโลกเสมือนจริงทั้ง Facebook หรือ Line แต่ในความเป็นจริง หาก
ไปไหนแลว้ไม่มีคนคุยดว้ยหรือคุยกบัคนอ่ืนไม่เขา้ใจ ไม่มีเพื่อนในสังคมจริงก็ยอ่มตอ้งตีความไดว้า่
คนๆ นั้นไม่มีเพื่อน เพราะว่าทกัษะทางสังคมแบบการพบปะซ่ึงหนา้ “Face to face” ท่ีผูท่ี้พูดคุยกนั
จะตอ้งมองหน้าหรือสบตากนั การมีจงัหวะในการพูดคุยท่ีดีนั้น ผูท่ี้อยู่ในสังคมกม้หน้าบางคนได้
สูญเสียสมรรถนะน้ีเสียไปแลว้ เช่น เวลาจะพูดกบัคนอ่ืนรู้สึกประหม่า หรือเวลาเขา้หาคนอ่ืนก็จะ
วางตวัไม่ถูก และในการสนทนาก็มีปัญหาเร่ืองภาษา เพราะภาษาท่ีใช้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนั้นเป็น
ภาษาสแลง ไม่ใช่ภาษาปกติ และน าไปสู่การมีปัญหาวา่จะพูดภาษาท่ีเป็นทางการอยา่งไร 
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ในทางปรัชญาเทคโนโลยกีระแสท่ีเช่ือกนัวา่เทคโนโลยีเป็นเพียงส่ิงประดิษฐท่ี์เป็นผลมา
จากความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจึงมีคุณสมบติัเป็นกลาง ไม่มีผลต่อค่านิยมของมนุษย ์(neutral 
and value free) เคร่ืองมือเป็นเพียงส่ิงพร้อมใชข้องมนุษยแ์ละทุกอยา่งอยูท่ี่มนุษยจ์ะเป็นผูใ้ช ้ ปัญหา
สังคมท่ีไดย้กข้ึนมากล่าวยอ่มไม่อาจหาสาเหตุได ้จุดกงัขาทางปรัชญาน้ีจึงท าให้หลายฝ่ายตระหนกั
วา่มนุษยค์วรจะพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัเทคโนโลยี มนุษยว์ิ่งไล่ตามการพฒันา
และความเจริญต่างๆ เพียงเพื่อตวัความเจริญเองและกลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบท่ีไม่มีผูใ้ดก ากบั 
หากแต่เป็นระบบท่ีขบัเคล่ือนการด ารงอยูข่องส่ิงต่างๆ รวมถึงตวัมนุษยเ์องดว้ย คนไทยส่วนใหญ่เอง
ก็ไดเ้ปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตไปอยู่ร่วมกบัการใช้สมาร์ตโฟนเสียแลว้ หากพิจารณาอุปกรณ์
ส่ือสารในฐานะส่ิงรวมใจ (focal thing) ตามแนวคิดของ Borgman (1984) ส่ิงของนั้นไม่ไดแ้ยกบริบท
ของมนัเองออกจากโลก ทั้งยงัท าหนา้ท่ีมากกวา่ประโยชน์ใชส้อย นัน่คือ แสดงความหมายทางสังคม
ดว้ย เช่น  คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน คนส่วนใหญ่จะเห็นเพียงเป้าหมายของอุปกรณ์วา่มีไวท้  าอะไร 
และโน้มน ามนุษยไ์ปสู่การบริโภคส่ิงของท่ีมีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพสูง และมีราคาสูงข้ึนไป
เร่ือยๆ ด้วยแรงโหมของโลกาภิวตัน์และบริโภคนิยมซ่ึงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
กวา้งขวาง ดงัท่ี คาร์ล มาร์ก  (Karl Marx, 1818 - 83) ไดช้ี้ไวว้า่รูปแบบท่ีมนุษยผ์ลิตส่ิงจ าเป็นส าหรับ
ชีวิตนั้นได้ตดัสินรูปแบบของสังคมท่ีพวกเขาอาศยัอยู่ (Marx, Historical materialism in Routledge 
encyclopedia of philosophy vol. 4A, 1998, 126) ซ่ึงสามารถตีความไดว้่าเทคโนโลยีคือ รูปแบบการ
ผลิตแบบหน่ึงในสังคม เป็นส่ิงท่ีมีพลงัทางกายภาพ และพลงัทางกายภาพท่ีผนัแปรไปตามรูปแบบ
การผลิตหรือเทคโนโลยีจะส่งผลท่ีแตกต่างกนัต่อรูปแบบการใช้ชีวิต ความเป็นอยูแ่ละความคิดของ
ผูค้นต่างกัน มุมมองท่ีส าคญัในด้านน้ีย่อมตอ้งพิจารณาถึงนักปรัชญาท่ีมีช่ือเสียงในการวิพากษ์
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัเทคโนโลยีท่ีโดดเด่นคือ มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ (Martin Heidegger, 
1889-1976) นกัปรัชญาชาวเยอรมนัผูบุ้กเบิกปรัชญาหลงันวยุค (postmodern philosophy) ด้วยวิธี
ปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) และการมีอยู่ของดาไซน์ (Dasein) ดาไซน์มีความสามารถ
เขา้ใจ (understanding) การเขา้ใจทุกคร้ังย่อมตอ้งเขา้ใจในบริบท ดงันั้นดาไซน์จึงเก่ียวขอ้งกบัเวลา 
(Temporality)   และเวลาของแต่ละคนคือ ครอบฟ้า (Horizon) ของคน ๆ นั้นซ่ึงแตกต่างกนั อดีตเป็น
ปัจจยัให้เป็นอยูใ่นปัจจุบนัและการมุ่งมองไปสู่อนาคตก็ท าให้ตอ้งจดัสรรปัจจุบนัให้บรรลุเป้าหมาย
ในอนาคตท่ีมุ่งหาไว ้มนุษยต์อ้งยอมรับว่าดาไซน์อยู่ในโลก (being - in - the - world) และการท่ีเรา
อยูใ่นโลกแสดงถึงการท่ีเราอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นหรือส่ิงอ่ืน (being - with - others) นัน่คือ มนุษยต์อ้งอยูใ่น
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ในทางปรัชญาเทคโนโลยกีระแสท่ีเช่ือกนัวา่เทคโนโลยีเป็นเพียงส่ิงประดิษฐท่ี์เป็นผลมา
จากความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจึงมีคุณสมบติัเป็นกลาง ไม่มีผลต่อค่านิยมของมนุษย ์(neutral 
and value free) เคร่ืองมือเป็นเพียงส่ิงพร้อมใชข้องมนุษยแ์ละทุกอยา่งอยูท่ี่มนุษยจ์ะเป็นผูใ้ช ้ ปัญหา
สังคมท่ีไดย้กข้ึนมากล่าวยอ่มไม่อาจหาสาเหตุได ้จุดกงัขาทางปรัชญาน้ีจึงท าให้หลายฝ่ายตระหนกั
วา่มนุษยค์วรจะพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัเทคโนโลยี มนุษยว์ิ่งไล่ตามการพฒันา
และความเจริญต่างๆ เพียงเพื่อตวัความเจริญเองและกลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบท่ีไม่มีผูใ้ดก ากบั 
หากแต่เป็นระบบท่ีขบัเคล่ือนการด ารงอยูข่องส่ิงต่างๆ รวมถึงตวัมนุษยเ์องดว้ย คนไทยส่วนใหญ่เอง
ก็ไดเ้ปล่ียนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตไปอยู่ร่วมกบัการใช้สมาร์ตโฟนเสียแลว้ หากพิจารณาอุปกรณ์
ส่ือสารในฐานะส่ิงรวมใจ (focal thing) ตามแนวคิดของ Borgman (1984) ส่ิงของนั้นไม่ไดแ้ยกบริบท
ของมนัเองออกจากโลก ทั้งยงัท าหนา้ท่ีมากกวา่ประโยชน์ใชส้อย นัน่คือ แสดงความหมายทางสังคม
ดว้ย เช่น  คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน คนส่วนใหญ่จะเห็นเพียงเป้าหมายของอุปกรณ์วา่มีไวท้  าอะไร 
และโน้มน ามนุษยไ์ปสู่การบริโภคส่ิงของท่ีมีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพสูง และมีราคาสูงข้ึนไป
เร่ือยๆ ด้วยแรงโหมของโลกาภิวตัน์และบริโภคนิยมซ่ึงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
กวา้งขวาง ดงัท่ี คาร์ล มาร์ก  (Karl Marx, 1818 - 83) ไดช้ี้ไวว้า่รูปแบบท่ีมนุษยผ์ลิตส่ิงจ าเป็นส าหรับ
ชีวิตนั้นได้ตดัสินรูปแบบของสังคมท่ีพวกเขาอาศยัอยู่ (Marx, Historical materialism in Routledge 
encyclopedia of philosophy vol. 4A, 1998, 126) ซ่ึงสามารถตีความไดว้่าเทคโนโลยีคือ รูปแบบการ
ผลิตแบบหน่ึงในสังคม เป็นส่ิงท่ีมีพลงัทางกายภาพ และพลงัทางกายภาพท่ีผนัแปรไปตามรูปแบบ
การผลิตหรือเทคโนโลยีจะส่งผลท่ีแตกต่างกนัต่อรูปแบบการใช้ชีวิต ความเป็นอยูแ่ละความคิดของ
ผูค้นต่างกัน มุมมองท่ีส าคญัในด้านน้ีย่อมตอ้งพิจารณาถึงนักปรัชญาท่ีมีช่ือเสียงในการวิพากษ์
ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัเทคโนโลยีท่ีโดดเด่นคือ มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ (Martin Heidegger, 
1889-1976) นกัปรัชญาชาวเยอรมนัผูบุ้กเบิกปรัชญาหลงันวยุค (postmodern philosophy) ด้วยวิธี
ปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) และการมีอยู่ของดาไซน์ (Dasein) ดาไซน์มีความสามารถ
เขา้ใจ (understanding) การเขา้ใจทุกคร้ังย่อมตอ้งเขา้ใจในบริบท ดงันั้นดาไซน์จึงเก่ียวขอ้งกบัเวลา 
(Temporality)   และเวลาของแต่ละคนคือ ครอบฟ้า (Horizon) ของคน ๆ นั้นซ่ึงแตกต่างกนั อดีตเป็น
ปัจจยัให้เป็นอยูใ่นปัจจุบนัและการมุ่งมองไปสู่อนาคตก็ท าให้ตอ้งจดัสรรปัจจุบนัให้บรรลุเป้าหมาย
ในอนาคตท่ีมุ่งหาไว ้มนุษยต์อ้งยอมรับว่าดาไซน์อยู่ในโลก (being - in - the - world) และการท่ีเรา
อยูใ่นโลกแสดงถึงการท่ีเราอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นหรือส่ิงอ่ืน (being - with - others) นัน่คือ มนุษยต์อ้งอยูใ่น

 
 

โลกแบบท่ีมีวตัถุรายล้อม และวตัถุเหล่าน้ีเป็นวตัถุท่ีพร้อมใช้ ไม่ใช่เพียงวตัถุท่ีปรากฏต่อหน้าเรา
เท่านั้น  

แนวคิดของ Heidegger  (1976) ยงัส่งผลให้เกิดทรรศนะไดว้า่ ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
น้ีถูกสถาปนาเป็นยุคใหม่ท่ีทรงอิทธิพลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของมนุษยผ์า่นกระแสโลกาภิวตัน์ และ
ไดท้  าใหม้นุษยถู์กลอ้มกรอบดว้ยเทคโนโลยอียา่งส้ินเชิง  ปัญหาของสังคมกม้หนา้จึงมีอยูแ่ละด าเนิน
ไปตราบเท่าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศยงัแวดล้อมมนุษย์ไวเ้ช่นน้ี แนวคิดของไฮเดกเกอร์เน้นย  ้ า
ทรรศนะส าคญัคือ มนุษยไ์ม่สามารถควบคุมเทคโนโลยีได ้(Angtein and Wolff, 1966 : 202) และใน
ทุกท่ีนั้นมนุษยรู้์สึกไม่เป็นอิสระ คลา้ยถูกผูกมดัไวก้บัเทคโนโลยี ซ่ึงมนุษยไ์ดแ้สดงออกดว้ยการไม่
ยอมรับหรือดว้ยการปฏิเสธว่าตนเองถูกผูกมดัอยู่กบัเทคโนโลยี (Heidegger, 1977 : 4) ไฮเดกเกอร์ช้ี
ว่าส่ิงท่ีมนุษยผ์ิดพลาดอย่างร้ายแรงก็คือ การคิดว่าเทคโนโลยีเป็นกลาง วลีท่ีมีช่ือเสียงของไฮเดก
เกอร์ ก็คือ “วิทยาศาสตร์ไม่ต้องคิด” (Science does not think) (Heidegger, 1976 : 8) วลีน้ีตีความ
ระหว่างบรรทดัได้ว่า อะไรก็ตามท่ีเป็นวิทยาศาสตร์ซ่ึงก็รวมถึงเทคโนโลยีด้วยนั้น มนุษย์ได้ให้
ความหมายไวว้่า เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีเกิดจากความรู้ ดงันั้น มนุษยจ์ะพิจารณาเฉพาะขอ้เท็จจริงท่ี
เกิดข้ึนโดยไม่คิดเกินกวา่นั้น จากแนวคิดน้ีเทคโนโลยีจึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยม์องเพียงแต่ขอ้เท็จจริง หาก
รับรู้เช่นไรก็คิดเพียงเท่าท่ีขอ้เท็จจริงน าเสนอ แต่มนุษยอ์ยู่ในโลกน้ีโดยมีความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน
หรือส่ิงอ่ืนโดยมุ่งหวงัสุนทรียภาพ คือ ความดีและความงาม ทั้งน้ี นักปรัชญาอย่างเพลโต หรือ
อริสโตเติลลว้นแสดงทรรศนะต่อเทคเน (techne) ท่ีแปลวา่ ศิลปะอนัเกิดจากทกัษะ ความช านาญดา้น
เคร่ืองไม้เคร่ืองมือในการสร้างวตัถุบางอย่าง แต่ผลของการสร้างสรรค์เหล่าน้ีมีส่วนผสมผสาน
ระหว่างงานศิลปะและส่ิงประดิษฐ์  เป้าประสงค์ของส่ิงประดิษฐ์เหล่าน้ีก าหนดไวด้้วยเกณฑ์ดา้น
สุนทรียศาสตร์ (aesthetics) มากกว่าเกณฑ์ด้านประโยชน์ใช้สอย (function) ดังนั้ น  ในการใช้
เทคโนโลยีนั้นมนุษยก์็มุ่งหวงัความดี ความงามและความสุขเช่นกนั Winner (1977)  ช้ีวา่ พฤติกรรม
ท่ีท าตาม ๆ กันอย่างไม่รู้ตวัท่ีคนรุ่นใหม่สนใจเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตท่ี
แวดลอ้มรอบตวัจนละเลยคุณค่าต่าง ๆ ในสังคมไปอย่างส้ินเชิง ท าให้น าไปสู่ความเส่ือมโทรมของ
ระบบคุณค่าในสังคมได ้อยา่งไรก็ตาม มีค่านิยมอยา่งหน่ึงคือ ความเป็นกลางทางเทคโนโลยีท่ีเห็นวา่
มนุษยเ์ป็นผูเ้ลือกใช้เทคโนโลยีเอง ความดีและความไม่ดีจึงเป็นผลจากเจตนาของมนุษย์เท่านั้น 
เทคโนโลยีต่างๆ มีคุณูปการต่อการผลักดันโลกไปข้างหน้า แต่การใช้และปล่อยให้ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟตแ์วร์ แอพพลิเคชัน่ต่างๆ มามีอิทธิพลเหนือมนุษยน์ั้น ในทา้ยท่ีสุดแลว้ เราก็กลายเป็นเพียงทาส
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ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีเพื่อนมนุษย์ของเราผลิตข้ึนมา แทนท่ีเราจะเป็นนาย เรากลับจะ
กลายเป็นบ่าวไปอยา่งสมบูรณ์แบบ สารัตถะของเทคโนโลยีตามแนวคิดของไฮเดกเกอร์คือ การปิด
ลอ้ม (enflaming) ส่ิงต่างๆเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีมากข้ึน และเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพน้ี
ก็เพียงเพื่อการมีประสิทธิภาพท่ีมากยิ่งๆ ข้ึนไปอีก (Heidegger, 1977, p.20)  เทคโนโลยีจะท า
อนัตรายต่อสารัตถะความเป็นมนุษย์คือ ลดทอนมนุษย์ให้กลายเป็นเพียงทรัพยากรพร้อมใช้ท่ี
ก าหนดให้มนุษยม์องส่ิงทั้งหลายแมก้ระทัง่การด ารงอยู่ของมนุษยเ์องเป็นทรัพยากรท่ีจะถูกจดัการ
โดยเทคโนโลยี (Heidegger,1977, p. 18-19) นัน่คือ มนุษยว์ิ่งไล่ตามการพฒันาและความเจริญต่างๆ 
เพียงเพื่อตวัความเจริญเองและกลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบท่ีไม่มีผูใ้ดก ากบั หากแต่ระบบน้ีได้
ขบัเคล่ือนการด ารงอยูข่องส่ิงต่างๆ รวมถึงตวัมนุษยเ์องดว้ย แนวคิดท่ีว่าเทคโนโลยีน ามาซ่ึงปัญหา
สังคมและมีผลกระทบต่อสมาธิ จิตใจ ของคนรุ่นใหม่ นั้นสอดคลอ้งกบัขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ
วา่เทคโนโลยมีีผลต่อทุกช่วงวยัของมนุษย ์แต่ก็ข้ึนกบัการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารนั้นหรือไม่เช่นกนั ทั้งน้ี 
มีรายละเอียดปลีกยอ่ยต่างกนั คือ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นพระพุทธศาสนาและดา้นการศึกษา มีทรรศนะวา่ 
เทคโนโลยีเป็นกลาง ผูใ้ช้เทคโนโลยีเป็นผูเ้ลือกใช้และต้องฝึกฝนตนเองให้จิตใจเหนือกว่าวตัถุ
ส่ิงของ และผูท้รงคุณวุฒิดา้นพระพุทธศาสนามีทรรศนะว่า แมจ้ะมีภาวะ being in the world มนุษย์
ไดรั้บผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม แต่มนุษยก์็เป็นอิสระจากส่ิงแวดลอ้ม จิตเป็นใหญ่ จิตเป็นประธาน  

ทั้ ง น้ี  งานส ารวจช้ินส าคัญท่ี มีผลต่อสังคมโลกคือ  Microsoft (2015)  โดยบริษัท
ไมโครซอฟท์ได้ท าการศึกษาเร่ืองช่วงความสนใจของมนุษย  ์(attention span) โดยการส ารวจชาว
แคนาดาท่ีมีอายุมากกว่า 18 ปี จ  านวน 2,000 คน ถึงผลกระทบของโทรศพัท์มือถือและอุปกรณ์ส่ือ
ดิจิตอลอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวนั พบว่า ช่วงความสนใจของมนุษยมี์ค่าเพียง 8 วินาที เน่ืองดว้ยการ
เพิ่มข้ึนของรูปแบบการใชชี้วิตร่วมกบัเทคโนโลยีระบบดิจิทลัเม่ือเทียบกบัผลส ารวจในปี ค.ศ. 2000 
ซ่ึงช่วงความสนใจของมนุษยเ์ท่ากบั 12 วินาที ผลต่างท่ีน่าตระหนกอยา่งยิ่งน้ีสะทอ้นวา่มนุษยน์ั้นมี
ช่วงความสนใจนอ้ยกวา่ปลาทอง กล่าวคือ ปลาทองมีค่าเฉล่ียช่วงความสนใจเท่ากบั 9 วินาที แสดง
ให้เห็นวา่เทคโนโลยีส่งผลกระทบในวิถีชีวิตดิจิทลั ผลการวิจยัน้ียอ่มสามารถตีความไดว้า่มนุษยไ์ม่
อาจคดักรองส่ิงท่ีสนใจออกจากส่ิงเร้าท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ปัญหาของช่วงความสนใจท่ีสั้นลงน้ีจะส่งผลต่อ
แนวทางในการจดัการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษยใ์นยุคต่อไป ปัญหาการลดลงของ
สมาธิน้ีสามารถส่งผลกระทบไดท้ั้งในส่วนตวัของคนรุ่นใหม่  ครอบครัว หรือรวมไปถึงสังคม ใน
ลักษณะสืบเน่ืองเป็นลูกโซ่  หากเกิดปัญหากับส่วนใดแล้วนั้ นก็จะท าให้ส่วนอ่ืนๆ เกิดการ
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ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีเพื่อนมนุษย์ของเราผลิตข้ึนมา แทนท่ีเราจะเป็นนาย เรากลับจะ
กลายเป็นบ่าวไปอยา่งสมบูรณ์แบบ สารัตถะของเทคโนโลยีตามแนวคิดของไฮเดกเกอร์คือ การปิด
ลอ้ม (enflaming) ส่ิงต่างๆเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีมากข้ึน และเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพน้ี
ก็เพียงเพื่อการมีประสิทธิภาพท่ีมากยิ่งๆ ข้ึนไปอีก (Heidegger, 1977, p.20)  เทคโนโลยีจะท า
อนัตรายต่อสารัตถะความเป็นมนุษย์คือ ลดทอนมนุษย์ให้กลายเป็นเพียงทรัพยากรพร้อมใช้ท่ี
ก าหนดให้มนุษยม์องส่ิงทั้งหลายแมก้ระทัง่การด ารงอยู่ของมนุษยเ์องเป็นทรัพยากรท่ีจะถูกจดัการ
โดยเทคโนโลยี (Heidegger,1977, p. 18-19) นัน่คือ มนุษยว์ิ่งไล่ตามการพฒันาและความเจริญต่างๆ 
เพียงเพื่อตวัความเจริญเองและกลายเป็นส่วนหน่ึงของระบบท่ีไม่มีผูใ้ดก ากบั หากแต่ระบบน้ีได้
ขบัเคล่ือนการด ารงอยูข่องส่ิงต่างๆ รวมถึงตวัมนุษยเ์องดว้ย แนวคิดท่ีว่าเทคโนโลยีน ามาซ่ึงปัญหา
สังคมและมีผลกระทบต่อสมาธิ จิตใจ ของคนรุ่นใหม่ นั้นสอดคลอ้งกบัขอ้คิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิ
วา่เทคโนโลยมีีผลต่อทุกช่วงวยัของมนุษย ์แต่ก็ข้ึนกบัการใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารนั้นหรือไม่เช่นกนั ทั้งน้ี 
มีรายละเอียดปลีกยอ่ยต่างกนั คือ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นพระพุทธศาสนาและดา้นการศึกษา มีทรรศนะวา่ 
เทคโนโลยีเป็นกลาง ผูใ้ช้เทคโนโลยีเป็นผูเ้ลือกใช้และต้องฝึกฝนตนเองให้จิตใจเหนือกว่าวตัถุ
ส่ิงของ และผูท้รงคุณวุฒิดา้นพระพุทธศาสนามีทรรศนะว่า แมจ้ะมีภาวะ being in the world มนุษย์
ไดรั้บผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้ม แต่มนุษยก์็เป็นอิสระจากส่ิงแวดลอ้ม จิตเป็นใหญ่ จิตเป็นประธาน  

ทั้ ง น้ี  งานส ารวจช้ินส าคัญท่ี มีผลต่อสังคมโลกคือ  Microsoft (2015)  โดยบริษัท
ไมโครซอฟท์ได้ท าการศึกษาเร่ืองช่วงความสนใจของมนุษย  ์(attention span) โดยการส ารวจชาว
แคนาดาท่ีมีอายุมากกว่า 18 ปี จ  านวน 2,000 คน ถึงผลกระทบของโทรศพัท์มือถือและอุปกรณ์ส่ือ
ดิจิตอลอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวนั พบว่า ช่วงความสนใจของมนุษยมี์ค่าเพียง 8 วินาที เน่ืองด้วยการ
เพิ่มข้ึนของรูปแบบการใชชี้วิตร่วมกบัเทคโนโลยีระบบดิจิทลัเม่ือเทียบกบัผลส ารวจในปี ค.ศ. 2000 
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ช่วงความสนใจนอ้ยกวา่ปลาทอง กล่าวคือ ปลาทองมีค่าเฉล่ียช่วงความสนใจเท่ากบั 9 วินาที แสดง
ให้เห็นวา่เทคโนโลยีส่งผลกระทบในวิถีชีวิตดิจิทลั ผลการวิจยัน้ียอ่มสามารถตีความไดว้า่มนุษยไ์ม่
อาจคดักรองส่ิงท่ีสนใจออกจากส่ิงเร้าท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ปัญหาของช่วงความสนใจท่ีสั้นลงน้ีจะส่งผลต่อ
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สมาธิน้ีสามารถส่งผลกระทบไดท้ั้งในส่วนตวัของคนรุ่นใหม่  ครอบครัว หรือรวมไปถึงสังคม ใน
ลักษณะสืบเน่ืองเป็นลูกโซ่  หากเกิดปัญหากับส่วนใดแล้วนั้ นก็จะท าให้ส่วนอ่ืนๆ เกิดการ

 
 

เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ดงันั้นเม่ือใช้วิจารณญาณต่อแนวคิดของไฮเดกเกอร์และบอร์กแมนแล้ว  
ภาวะสังคมกม้หนา้ยอ่มเก่ียวขอ้งกบักระบวนทรรศน์ทางความคิดอยา่งแน่นอน ทั้งน้ี ขอ้คิดเห็นของ
ผูท้รงคุณวุฒิเช่ือว่าคนรุ่นใหม่มีกระบวนทรรศน์ทางความคิดเป็นกระบวนทรรศน์นวยุค (modern 
philosophy paradigm) และกระบวนทรรศน์หลงันวยุคสุดขั้ว (extreme postmodern paradigm) เป็น
ส่วนใหญ่จึงมี 2 วิถีชีวิต คือ แสวงหาและใช้งานเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเต็มท่ีแบบนวยุค และการ
วพิากษแ์ละปฏิเสธเทคโนโลยีแบบหลงันวยคุสุดขั้ว ทั้งน้ี วถีิชีวติแบบหลงันวยคุสายกลาง (moderate 
postmodern paradigm) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางพระพุทธศาสนานั้นควรไดรั้บการส่งเสริมให้มาก
ข้ึนเพื่อเท่าทนักบัภาวะสังคมกม้หน้าท่ีขยายวงกวา้งไปทั้งในระดบัเมืองและชนบท เพื่อให้มนุษยมี์
ภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั  เตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดย
ค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตจากสังคมสารสนเทศท่ี
กา้วหนา้ไปอยา่งไม่หยดุย ั้ง 

2. การฟังอย่างตั้งใจ: ภูมิคุ้มกันทางสังคม มนุษยจ์ะรับมือความเปล่ียนแปลงต่างๆ ของโลก
ไดก้็ดว้ยการมีความรู้อย่างพอเพียง ไม่ขาดแคลนจนกระทัง่ไม่สามารถเขา้ใจการเปล่ียนแปลงและ
ปรับตวัให้เขา้กบัโลกได ้ทั้งน้ี การศึกษาเป็นการรับมือท่ีดีท่ีสุด โดยตอ้งพฒันากระบวนการเรียนรู้
ของมนุษยใ์ห้มีศกัยภาพท่ีดียิ่งข้ึน  กระบวนการเรียนรู้สมยัใหม่ไดพ้ฒันาเทคนิคการฟังอย่างตั้งใจ 
(deep listening)  เพื่อให้เกิดการตั้งใจฟัง (attention) และจ าแนกค าพูดของคู่สนทนาโดยไม่รีบด่วน
สรุป (jump to conclusion) ซ่ึงเป็นปัญหาอย่างส าคญัในการพูดคุยหรือกระบวนการกลุ่ม เพราะจะมี
แต่ผูพู้ดกบัผูร้อจะพูดจนการเสวนาหรือการประชุมไม่ประสบความส าเร็จ ทั้งน้ี Gordon (2011) ช้ีวา่
การฟังอย่างตั้งใจจะท าให้เราเขา้ใจครอบฟ้า (Horizon) ของคนๆ นั้นซ่ึงแตกต่างกนักบัคนอ่ืน  มิใช่
เพียงแค่การฟังให้รู้ความ แต่เป็นการฟังเชิงลึก  การฟังดว้ยใจและก าหนดวา่ ณ ขณะนั้นมีเพียงผูพู้ดท่ี
อยูต่รงหนา้เพียงคนเดียว โดยจะไม่ตีความ ตดัสิน ประเมินค่า หรือวินิจฉยัวา่ถูกหรือผิด จะเป็นเพียง
การฟังเพื่อฟังและอยูก่บัปัจจุบนัเท่านั้น การฟังจึงเป็นเคร่ืองมือส าหรับมนุษยใ์นการท าความเขา้ใจ
ส่ิงแวดลอ้ม อย่างไรก็ตาม มโนคติดา้นสุนทรียสนทนา (dialogue) ของ Martin Buber ท่ีไดแ้สดงไว้
ในหนงัสือ Knowledge of Man: selected essays ปี 1998 ไดใ้ห้ความส าคญักบัการฟังยิ่งข้ึนโดยเห็น
ว่าการฟังอย่างแทจ้ริง (truly listen) ท าให้ส่ิงเป็นอยู่ (being) ของผูอ่ื้นมีความเป็นปัจจุบนั นัน่คือ มี
การตอบสนองต่อผูอ่ื้นในฐานะบุคคลโดยภาพรวม (whole person) และสร้างพื้นท่ีให้ผูอ่ื้นไดพู้ดดว้ย
ค า (word) และความหมาย (meaning) ของเขา เม่ือแต่ละคนเปิดใจใหก้บัความเป็นอยูข่องผูอ่ื้น ก็ยอ่ม
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ท่ีจะไม่พยายามพูดแทนผูอ่ื้นหรือไปก าหนดรูปแบบการใชภ้าษา มโนทรรศน์ (concept) และรูปแบบ
การส่ือสาร (interpretive schemes) แก่ผูอ่ื้น การฟังเช่นน้ีจึงเป็นการฟังท่ีดีเลิศ (genuine listening) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกระตุน้ให้ผูอ่ื้นไดส้ร้างภาษาและความหมายของตนเอง ซ่ึงอาจจะแตกต่างอยา่งมาก
จากภาษาทัว่ไป Phuchareon (2009) ช้ีวา่การฟังเชิงลึกเป็นการฟังแบบองคร์วม ฟังแบบไม่มีอคติ ไม่
มีล าเอียง มีสติก ากบั และทรรศนะของผูท้รงคุณวุฒิเห็นวา่การฟังอยา่งตั้งใจมีประโยชน์ต่อผูฝึ้กฝน 
ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือเร่ือง เขา้ใจความหมายแฝง และเขา้ใจอารมณ์ของผูอ่ื้น ควรมีการส่งเสริมการฟังอยา่ง
ตั้งใจในฐานะเป็นภูมิคุม้กนัการไม่สนใจส่ิงแวดลอ้มของคนรุ่นใหม่ และเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิต
ดว้ย  

การฟังอย่างตั้งใจมีอยู่แลว้ในแนวทางการฝึกฝนตนเองของพุทธศาสนา เป็นการฝึกฝน
เพื่อพฒันาตนเอง เป็นการคน้พบตนเอง การเขา้ใจตนเอง ซ่ึงเม่ือใชใ้นสุนทรียสนทนาจะท าให้เกิด
การเข้าใจซ่ึงกันและกนั มีการช าระปมต่างๆ (mental model) เป็นจุดเร่ิมต้นไปสู่วงจรการเรียนรู้ 
(learning cycle) ส่งผลให้เกิดการจุดประกาย (spark) ความคิดให้กันและกันต่อยอดความคิด
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ 

ผูว้จิยัไดจ้  าแนกเน้ือหาของการฟังใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) การฟังในฐานะสมรรถภาพทางกายภาพของการรับรู้ของมนุษย์ท่ีมีต่อส่ิงเร้าภายนอก 

การเลือกรับฟังเสียงซ่ึงส่งผลต่อการใส่ใจกบัส่ิงเร้า การแปลความหมายส่ิงเร้าและการให้ความหมาย
เทียบกับความรู้จากประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้มา การขจดัปัญญาของการรับรู้ผิดพลาดท่ีเกิดจาก
กระบวนการทางจิตวทิยา การยดึรูปแบบและการมีอคติจากคุณลกัษณะท่ีดีของส่ิงเร้านั้น ซ่ึงส่งผลให้
มนุษยมี์การเลือกรับรู้อยา่งมีแบบแผนของตนเองจนท าใหส่ิ้งท่ีรับรู้เกิดการบิดเบือนไปได ้

2) การฟังอยา่งตั้งใจในฐานะประสิทธิภาพในการฟังระดบัสูงสุด การเขา้ใจถึงส่ิงท่ีซ่อน
อยูเ่บ้ืองหลงัค าพูด ความหมายระหวา่งบรรทดั (between the lines) อารมณ์ของผูพู้ด ภาษากาย ความ
ตอ้งการและเป้าหมายของผูพู้ด ส่ิงท่ีผูพู้ดตอ้งการเป็นพิเศษ ความเอนเอียง ความเช่ือ และคุณค่าท่ีผู ้
พูดยดึถือ 

3) การฟังอยา่งตั้งใจในฐานะกระบวนการตามแนวทางปรัชญาหลงันวยุคสายกลางโดย
เป็นกระบวนการเชิงปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) ท่ีด าเนินการผา่นการสังเกตสัญญาณทาง
กาย อารมณ์ของตนเองจากส่ิงท่ีได้ยิน การตรึกตรองเน้ือหาและท าการวิเคราะห์แยกแยะคุณค่า
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ท่ีจะไม่พยายามพูดแทนผูอ่ื้นหรือไปก าหนดรูปแบบการใชภ้าษา มโนทรรศน์ (concept) และรูปแบบ
การส่ือสาร (interpretive schemes) แก่ผูอ่ื้น การฟังเช่นน้ีจึงเป็นการฟังท่ีดีเลิศ (genuine listening) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกระตุน้ให้ผูอ่ื้นไดส้ร้างภาษาและความหมายของตนเอง ซ่ึงอาจจะแตกต่างอยา่งมาก
จากภาษาทัว่ไป Phuchareon (2009) ช้ีวา่การฟังเชิงลึกเป็นการฟังแบบองคร์วม ฟังแบบไม่มีอคติ ไม่
มีล าเอียง มีสติก ากบั และทรรศนะของผูท้รงคุณวุฒิเห็นวา่การฟังอยา่งตั้งใจมีประโยชน์ต่อผูฝึ้กฝน 
ท าใหเ้ขา้ใจเน้ือเร่ือง เขา้ใจความหมายแฝง และเขา้ใจอารมณ์ของผูอ่ื้น ควรมีการส่งเสริมการฟังอยา่ง
ตั้งใจในฐานะเป็นภูมิคุม้กนัการไม่สนใจส่ิงแวดลอ้มของคนรุ่นใหม่ และเป็นการพฒันาคุณภาพชีวิต
ดว้ย  

การฟังอย่างตั้งใจมีอยู่แลว้ในแนวทางการฝึกฝนตนเองของพุทธศาสนา เป็นการฝึกฝน
เพื่อพฒันาตนเอง เป็นการคน้พบตนเอง การเขา้ใจตนเอง ซ่ึงเม่ือใชใ้นสุนทรียสนทนาจะท าให้เกิด
การเข้าใจซ่ึงกันและกนั มีการช าระปมต่างๆ (mental model) เป็นจุดเร่ิมต้นไปสู่วงจรการเรียนรู้ 
(learning cycle) ส่งผลให้เกิดการจุดประกาย (spark) ความคิดให้กันและกันต่อยอดความคิด
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ 

ผูว้จิยัไดจ้  าแนกเน้ือหาของการฟังใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) การฟังในฐานะสมรรถภาพทางกายภาพของการรับรู้ของมนุษย์ท่ีมีต่อส่ิงเร้าภายนอก 

การเลือกรับฟังเสียงซ่ึงส่งผลต่อการใส่ใจกบัส่ิงเร้า การแปลความหมายส่ิงเร้าและการให้ความหมาย
เทียบกับความรู้จากประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้มา การขจดัปัญญาของการรับรู้ผิดพลาดท่ีเกิดจาก
กระบวนการทางจิตวทิยา การยดึรูปแบบและการมีอคติจากคุณลกัษณะท่ีดีของส่ิงเร้านั้น ซ่ึงส่งผลให้
มนุษยมี์การเลือกรับรู้อยา่งมีแบบแผนของตนเองจนท าใหส่ิ้งท่ีรับรู้เกิดการบิดเบือนไปได ้

2) การฟังอยา่งตั้งใจในฐานะประสิทธิภาพในการฟังระดบัสูงสุด การเขา้ใจถึงส่ิงท่ีซ่อน
อยูเ่บ้ืองหลงัค าพูด ความหมายระหวา่งบรรทดั (between the lines) อารมณ์ของผูพู้ด ภาษากาย ความ
ตอ้งการและเป้าหมายของผูพู้ด ส่ิงท่ีผูพู้ดตอ้งการเป็นพิเศษ ความเอนเอียง ความเช่ือ และคุณค่าท่ีผู ้
พูดยดึถือ 

3) การฟังอยา่งตั้งใจในฐานะกระบวนการตามแนวทางปรัชญาหลงันวยุคสายกลางโดย
เป็นกระบวนการเชิงปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) ท่ีด าเนินการผา่นการสังเกตสัญญาณทาง
กาย อารมณ์ของตนเองจากส่ิงท่ีได้ยิน การตรึกตรองเน้ือหาและท าการวิเคราะห์แยกแยะคุณค่า

 
 

ระหว่างความเป็นจริงกบัส่ิงท่ีเราตีความ โดยมุ่งเน้นแนวทางท่ีมีความยืดหยุ่น เน้นให้พฒันาความ
เขา้ใจเพื่อเขา้ถึงเร่ืองราวหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

การวจิยัคร้ังน้ียงัไดเ้สนอเทคนิคท่ีส าคญั ไดแ้ก่  
1) การฟัง เป็นบาทแรกของการศึกษาเล่าเรียน จาก สุ จิ ปุ ลิ  โดยทุกคนสามารถน าทกัษะ

ทั้ ง 4 น้ีไปปฏิบัติได้ จะท าให้เป็นนักปราชญ์หรือบัณฑิตท่ีเก่งได้ หากแต่การฟัง (สุ) ถูกทอน
ความส าคญัลงไปในช่วงของการศึกษาสมยัใหม่ โดยเนน้การอ่านและคิด ส่งผลให้การฟังของคนรุ่น
ใหม่ลดศกัยภาพลง จึงตอ้งเนน้การฝึกฝนอยูเ่สมอ 

2) รูปแบบการฝึกท่ีดี มี 3 ขั้น คือ ฝึกแยกแยะ ฝึกสนทนาคู่ และฝึกสนทนากลุ่ม 
3) ผูฝึ้ก จะตอ้งทดลองท าซ ้ าในชีวติประจ าวนั 
4) เน้ือหาการฝึก ควรมีแนวทางท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มของผูฝึ้ก โดยเนน้เร่ืองการฟัง

และความหมาย บริบทและความหมายระหวา่งบรรทดั 
5) กลุ่มผูฝึ้ก การฝึกเป็นกลุ่มอาจท าให้มีการโน้มน้าวว่าใช่หรือไม่ใช่ แต่การฟังอย่าง

ตั้งใจเป็นทกัษะปัจเจก ตอ้งใหฝึ้กเด่ียวไดก่้อน 

อภิปรายผล 
เม่ือตีความดว้ยปรัชญากระบวนทรรศน์จะสรุปไดว้า่ปัญญานั้นสามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ 

พิสูจน์และหยัง่รู้ไดต้ามท่ีอริสโตเติลไดช้ี้ถึงศกัยภาพของปัญญา โดยผลผลิตของปัญญาคือความรู้ ซ่ึง
สั่งสมสืบทอดมายาวนาน แต่กระแสของปรัชญากระบวนทรรศน์นวยุคกลบัเน้นย  ้าความส าคญัของ
ความรู้วา่ความรู้คือพลงั (knowledge is power) และสอนให้มุ่งแสวงหาความรู้ท่ีแน่นอนเพื่อควบคุม
ธรรมชาติให้ตอบสนองตามความตอ้งการของตนเองเป็นเกณฑ์เพราะนั่นคือความรู้และพลงัของ
มนุษย ์ความรู้คือพลงัไดน้ าพามนุษยก์า้วสู่ยุคใหม่ท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศ ความรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีดซ้อ้นเหล่ือมและกลืนกนัมาก
ข้ึนจนเป็นตวัแทนของกนัและกนั และท าใหเ้กิดการแข่งขนักนัสะสมความรู้ให้มากเขา้ไวด้ว้ยเช่ือวา่
การมีความรู้มากเป็นความดี (Suwanbundit and Bunchua, 2015: 149-59) เน่ืองดว้ยสังคมยอมรับวิถี
ชีวิตรูปแบบใหม่ ดงัเช่นท่ี  Walter and Kop (2009) ไดช้ี้วา่ โครงสร้างสังคม วฒันธรรมและอุปกรณ์
ดิจิทลัไดเ้สริมแรงกนัเพื่อให้เกิดรูปแบบวิถีชีวิตท่ีเก่ียวเน่ืองดว้ยเทคโนโลยี (technological way of 
being) เพื่อท าให้เกิดการท าความเขา้ใจต่อโลกและชีวิตของแต่ละคนตามแนวทางใหม่ แต่ทั้งน้ี การ
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ส่งเสริมความดีของเทคโนโลยีสารสนเทศก็น่าจะยอ้นแยง้ไดว้า่เป็นไปเพื่อรักษาอ านาจของนายทุน
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบนัเทิง  

ผลการวิจยัน้ีช้ีถึงความมีอยู่ของปัญหาจากสังคมก้มหน้าท่ีเกิดจากเทคโนโลยีส่ือสารท่ี
แวดล้อมมนุษย์ไว ้และได้ท าให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปล่ียนแปลงไป มนุษย์ถูกล้อมกรอบด้วย
เทคโนโลยีอย่างส้ินเชิงตามแนวคิดของไฮเดกเกอร์  ภาวะสังคมกม้หน้าไดท้  าให้เกิดปัญหาทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจแก่มนุษยท์ั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและสังคม มนุษยถู์กลดทอนสารัตถะความเป็น
มนุษยล์งและใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารเป็นแหล่งรวมใจของตน และในขณะเดียวกนัสมรรถภาพในการใส่
ใจส่ิงรอบขา้งก็ลดลงไปดว้ย ท าให้มนุษยมี์ประสบการณ์ลดลง ความรวดเร็วของอุปกรณ์ส่ือสารท า
ให้มนุษย์ใจร้อนข้ึนและคุ้นชินกับการไม่รอคอย ท าให้ขาดภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลเป็นปัญหาสังคมท่ีเช่ือมต่อกบัปัญหาสังคมเดิมๆ ให้ซบัซ้อนยิ่งข้ึน ซ่ึง
มนุษยจ์  าเป็นตอ้งมีภูมิคุม้กนัท่ีดีซ่ึงตอ้งใชก้ารศึกษาเป็นพื้นฐานส าคญัเพื่อเตรียมความพร้อมของการ
ด าเนินชีวติในสังคม การพฒันาบุคคลและการเตรียมตวัเพื่อการจา้งงาน กระนั้นการศึกษาท่ีดีตอ้งเร่ิม
จากการฟังอย่างตั้งใจตามแนวคิด สุ จิ ปุ ลิ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มและสามารถเขา้สังคม
ได้  อีกทั้งยงัสามารถเรียนรู้ความคิดและต่อยอดความคิดได้อย่างเหมาะสมส าหรับศตวรรษท่ี 21 
ดงัเช่นท่ี  Laryea (2014) ไดเ้สนอวา่ระบบการศึกษาตอ้งการการเขา้ใจเชิงลึกต่อระบบท่ีซบัซ้อน การ
คิดซ ้ าและการมองความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลได้อย่างแทจ้ริง อนัจะน าไปสู่การมีเหตุมีผล การมี
ปฏิสัมพนัธ์แบบพบปะกนัแบบซ่ึงหนา้ (face to face) การสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ๆ ซ่ึงตอ้งไดรั้บการ
ส่งเสริมในระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นมนุษย ์การคิดวิจารณญาณอย่างจริงจงั
เพื่อหนุนเสริมการเติมเตม็ทางปัญญาตามหลกัปรัชญากระบวนทรรศน์หลงันวยคุสายกลางและความ
เป็นสมาชิกในโลกแห่งเทคโนโลยสีมยัใหม่อยา่งมีภูมิคุม้กนัท่ีดี  

บทสรุป 
สังคมกม้หน้าเป็นความเป็นจริงใหม่ท่ีเกิดข้ึนการพฒันาสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

เป็นวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ท่ีคนในสังคมแข่งขนักนัใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารและแข่งกนัสะสมความรู้เพื่อเอา
เปรียบผูอ่ื้น นไปสู่ปัญหาสังคมในหลายระดบั คนรุ่นใหม่สูญเสียทกัษะการพบปะกนัแบบซ่ึงหน้า
และมีแนวโนม้ท่ีจะมีประสิทธิภาพทางความคิดและสมาธิท่ีสั้นลง ท าให้สนใจส่ิงรอบขา้งลดลงและ
ความเป็นส่วนหน่ึงของสังคมลดลงไป ปัญหาสังคมกม้หนา้จึงตอ้งแกไ้ขดว้ยหลกัภูมิคุม้กนัคือ การ
ฟังอยา่งตั้งใจ  สมรรถนะ ในการฟังและการเขา้ใจบุคคลโดยภาพรวม ไม่ด่วนสรุป ซ่ึงการฝึกฝนการ
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ผลการวิจยัน้ีช้ีถึงความมีอยู่ของปัญหาจากสังคมก้มหน้าท่ีเกิดจากเทคโนโลยีส่ือสารท่ี
แวดล้อมมนุษย์ไว ้และได้ท าให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปล่ียนแปลงไป มนุษย์ถูกล้อมกรอบด้วย
เทคโนโลยีอย่างส้ินเชิงตามแนวคิดของไฮเดกเกอร์  ภาวะสังคมกม้หน้าไดท้  าให้เกิดปัญหาทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจแก่มนุษยท์ั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและสังคม มนุษยถู์กลดทอนสารัตถะความเป็น
มนุษยล์งและใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารเป็นแหล่งรวมใจของตน และในขณะเดียวกนัสมรรถภาพในการใส่
ใจส่ิงรอบขา้งก็ลดลงไปดว้ย ท าให้มนุษยมี์ประสบการณ์ลดลง ความรวดเร็วของอุปกรณ์ส่ือสารท า
ให้มนุษย์ใจร้อนข้ึนและคุ้นชินกับการไม่รอคอย ท าให้ขาดภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลเป็นปัญหาสังคมท่ีเช่ือมต่อกบัปัญหาสังคมเดิมๆ ให้ซบัซ้อนยิ่งข้ึน ซ่ึง
มนุษยจ์  าเป็นตอ้งมีภูมิคุม้กนัท่ีดีซ่ึงตอ้งใชก้ารศึกษาเป็นพื้นฐานส าคญัเพื่อเตรียมความพร้อมของการ
ด าเนินชีวติในสังคม การพฒันาบุคคลและการเตรียมตวัเพื่อการจา้งงาน กระนั้นการศึกษาท่ีดีตอ้งเร่ิม
จากการฟังอย่างตั้งใจตามแนวคิด สุ จิ ปุ ลิ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มและสามารถเขา้สังคม
ได้  อีกทั้งยงัสามารถเรียนรู้ความคิดและต่อยอดความคิดได้อย่างเหมาะสมส าหรับศตวรรษท่ี 21 
ดงัเช่นท่ี  Laryea (2014) ไดเ้สนอวา่ระบบการศึกษาตอ้งการการเขา้ใจเชิงลึกต่อระบบท่ีซบัซ้อน การ
คิดซ ้ าและการมองความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลได้อย่างแทจ้ริง อนัจะน าไปสู่การมีเหตุมีผล การมี
ปฏิสัมพนัธ์แบบพบปะกนัแบบซ่ึงหนา้ (face to face) การสร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ๆ ซ่ึงตอ้งไดรั้บการ
ส่งเสริมในระบบการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นมนุษย ์การคิดวิจารณญาณอย่างจริงจงั
เพื่อหนุนเสริมการเติมเตม็ทางปัญญาตามหลกัปรัชญากระบวนทรรศน์หลงันวยคุสายกลางและความ
เป็นสมาชิกในโลกแห่งเทคโนโลยสีมยัใหม่อยา่งมีภูมิคุม้กนัท่ีดี  

บทสรุป 
สังคมกม้หน้าเป็นความเป็นจริงใหม่ท่ีเกิดข้ึนการพฒันาสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

เป็นวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ท่ีคนในสังคมแข่งขนักนัใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารและแข่งกนัสะสมความรู้เพื่อเอา
เปรียบผูอ่ื้น นไปสู่ปัญหาสังคมในหลายระดบั คนรุ่นใหม่สูญเสียทกัษะการพบปะกนัแบบซ่ึงหน้า
และมีแนวโนม้ท่ีจะมีประสิทธิภาพทางความคิดและสมาธิท่ีสั้นลง ท าให้สนใจส่ิงรอบขา้งลดลงและ
ความเป็นส่วนหน่ึงของสังคมลดลงไป ปัญหาสังคมกม้หนา้จึงตอ้งแกไ้ขดว้ยหลกัภูมิคุม้กนัคือ การ
ฟังอยา่งตั้งใจ  สมรรถนะ ในการฟังและการเขา้ใจบุคคลโดยภาพรวม ไม่ด่วนสรุป ซ่ึงการฝึกฝนการ

 
 

ฟังอยา่งตั้งใจและการใชห้ลกั สุจิปุลิ จะท าให้บุคคลนั้นมีสมรรถภาพเหมาะสมกบัการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และเป็นส่วนส าคญัในการผลกัดนัให้มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ท าให้ฐานความรู้
และฐานคุณธรรมเขม้แขง็ข้ึนบนหลกัไม่ยดึมัน่ถือมัน่อนัเป็นการปฏิบติัตามหลกัการปรัชญาหลงันว
ยคุสายกลาง ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาสังคมและประเทศชาติเพื่อความสงบสุขอยา่งย ัง่ยนื 

ข้อเสนอแนะ 
ผูว้จิยัขอเสนอแนะเพื่อการประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  ไดแ้ก่ 
1. การประยกุตใ์ชเ้พื่อแกปั้ญหาสังคม ไดแ้ก่ 

1) ภาครัฐจะตอ้งพิจารณายทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงตอ้งเขา้ใจผา่นกรอบคิดปรัชญากระบวนทรรศน์หลงันวยุคสายกลาง เพื่อการจดั
การศึกษาท่ีเนน้ สุ จิ ปุ ลิ เพื่อให้นกัเรียน นกัศึกษาแต่ละคนสามารถเขา้ไปสู่ระดบัความเขา้ใจบุคคล
ทั้งคน (whole person listening) ซ่ึงมีส่วนส่งเสริมการมีความสัมพนัธ์อนัดีในทุกระดบั และทุกมิติ   
การมีส่วนร่วมในสังคมเสมือนจริง การพฒันาทางดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จึงเดินไปดว้ยความเขา้ใจในความหมายและมีการแลกเปล่ียนกนัเพื่อผลกัดนัดว้ยพลงั
แห่งการสร้างสรรค ์ปรับตวั แสวงหาและพลงัแห่งความร่วมมือ สะทอ้นระบบคุณค่าต่างๆ ของสังคม 
ดว้ยความไม่ยดึมัน่ถือมัน่ เกิดเป็นวฒันธรรมอนัดีงามของแต่ละสังคม 

2) ภาคเอกชน ตอ้งส่งเสริมหลกัการฟังอยา่งตั้งใจเขา้ไปในวิถีการท างานของคนรุ่นใหม่ 
การเข้าใจหลักการฟังอย่างตั้ งใจและการฝึกฝนทักษะในการฟังท่ีดีจะช่วยให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยให้ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได้ดี เขา้ใจค าสั่งในการท างาน คุยกบัเพื่อนร่วมงานหรือ
ลูกคา้รู้เร่ือง ราบร่ืน เกิดมิตรภาพต่อกนั คนท างานเกิดความร่วมมือไดง่้าย  และผลของงานก็จะดี
ยิง่ข้ึน  

3) ภาคสังคม ในขณะท่ีกระบวนการเปล่ียนแปลงของสังคมสารสนเทศท าให้เกิดผลลบ
ติดตามมาด้วย ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากสังคมก้มหน้าเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนมากในวยัรุ่น ดังนั้น สังคมท่ีมี
ภูมิคุม้กนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงตอ้งเสริมระบบคุณค่าให้แข็งแรงดว้ยการศึกษาและ
การศึกษาตลอดชีวิตท่ีเนน้การศึกษาในผูใ้หญ่ กระบวนการฟังอยา่งตั้งใจยอ่มเป็นเทคนิควิธีท่ีส าคญั
ส าหรับการเร่ิมตน้ท่ีจะท าให้มนุษยมี์ความสนใจส่ิงรอบขา้งสูงข้ึน ท าให้กระบวนการการเรียนรู้
ตลอดชีวิตมีความต่อเน่ืองจนเกิดความพอเพียงในการด ารงชีวิต ซ่ึงเป็นเง่ือนไขพื้นฐานท่ีท าให้
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สามารถพึ่งตนเอง และด าเนินชีวิตไปไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีภายใตอ้  านาจและความมีอิสระในการก าหนด
ชะตาชีวติของตนเอง 

2. การประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
การพฒันาสังคมให้คนในสังคมมีความรู้และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

เท่าเทียมกันเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของตน การพัฒนาย่อมเดินหน้าไปด้วยพลังของการ
สร้างสรรค ์ปรับตวั ร่วมมือและแสวงหาผา่นกระบวนการส าคญั ไดแ้ก่ 

1) การศึกษา  ปรัชญากระบวนทรรศน์หลงันวยุคสายกลางไม่เนน้ปริมาณเน้ือหาความรู้ 
แต่เน้นว่าเน้ือหาความรู้นั้นจ าเป็นอย่างไร และแต่ละคนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ในสังคม
เทคโนโลยปัีจจุบนัเพียงใด ดงันั้น การส่งเสริมแนวทางการศึกษาจึงตอ้งมีการอบรมการฟังอยา่งตั้งใจ
ในทุกๆ ระดบัชั้นของการศึกษาภาคบงัคบั รวมไปถึงการศึกษาทางเลือกซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนไดมี้
ทกัษะในการฟัง มีสมาธิจดจ่อกบัส่ิงรอบขา้งได ้เกิดประกายความเขา้ใจไดต้รงกบัท่ีผูส้อนตอ้งการ
สอน ต่อยอดแลกเปล่ียนเรียนรู้ได ้และสามารถตั้งค  าถามจากการเฉลียวใจได้ การใช้ส่ือการสอน
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์  อันเป็นความสร้างสรรค์ท่ีเดินไปข้างหน้ากับ
สังคมสารสนเทศอยา่งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การท่ีคนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมใน
ระบบสังคมสารสนเทศ สะทอ้นพฒันาการแสดงออกไดอ้ย่างหลากหลาย เติมเต็มความเป็นตวัตน
ของเขา การศึกษาจึงจะกา้วไปสู่การเป็นทางเดินไปสู่ส่ิงไม่รู้ ไม่ใช่เพียงแค่การจ าลองขอ้มูล ความคิด
และทกัษะเพื่อถ่ายทอดสู่นกัเรียนอีกต่อไป    

2) การจดัการความรู้ สังคมโลกและสังคมไทยพฒันาประเทศดว้ยการจดัการความรู้มา
อยา่งต่อเน่ือง ในกระบวนการจดัการความรู้มีเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างความรู้มากมาย เคร่ืองมือ
หลายประเภทจะมีส่วนของการฟังเขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่การฝึกฝนการฟังกลบัถูกละเลย ดงันั้น นัก
จดัการความรู้และผูอ้ยูใ่นกระบวนการทั้งหลายตอ้งยอ้นอ่านและเร่งฝึกฝนทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจให้
ถูกตอ้ง เนน้การตั้งใจฟัง (close attention) เพื่อจะไดไ้ม่ละเลยค าพูดใดๆ ของอีกฝ่ายทั้งในเร่ืองของค า
และความหมาย   ส่งผลให้มีศกัยภาพในการสร้างและเก็บความรู้เพื่อคดักรองความรู้ท่ีไม่ดีหรือ
ก่อให้เกิดโทษออกไป คงไวแ้ต่ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ผา่นการจดัเก็บท่ีมีช่องทางให้ผูจ้  าเป็นตอ้งใช้
ความรู้เหล่านั้นสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก และติดตามการน าไปใชเ้พื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตใน
ระดบัต่างๆ ไดเ้พื่อส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 
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สามารถพึ่งตนเอง และด าเนินชีวิตไปไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีภายใตอ้  านาจและความมีอิสระในการก าหนด
ชะตาชีวติของตนเอง 

2. การประยกุตใ์ชใ้นการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
การพฒันาสังคมให้คนในสังคมมีความรู้และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

เท่าเทียมกันเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของตน การพัฒนาย่อมเดินหน้าไปด้วยพลังของการ
สร้างสรรค ์ปรับตวั ร่วมมือและแสวงหาผา่นกระบวนการส าคญั ไดแ้ก่ 

1) การศึกษา  ปรัชญากระบวนทรรศน์หลงันวยุคสายกลางไม่เนน้ปริมาณเน้ือหาความรู้ 
แต่เน้นว่าเน้ือหาความรู้นั้นจ าเป็นอย่างไร และแต่ละคนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ในสังคม
เทคโนโลยปัีจจุบนัเพียงใด ดงันั้น การส่งเสริมแนวทางการศึกษาจึงตอ้งมีการอบรมการฟังอยา่งตั้งใจ
ในทุกๆ ระดบัชั้นของการศึกษาภาคบงัคบั รวมไปถึงการศึกษาทางเลือกซ่ึงจะช่วยให้นกัเรียนไดมี้
ทกัษะในการฟัง มีสมาธิจดจ่อกบัส่ิงรอบขา้งได ้เกิดประกายความเขา้ใจไดต้รงกบัท่ีผูส้อนตอ้งการ
สอน ต่อยอดแลกเปล่ียนเรียนรู้ได ้และสามารถตั้งค  าถามจากการเฉลียวใจได้ การใช้ส่ือการสอน
คอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์  อันเป็นความสร้างสรรค์ท่ีเดินไปข้างหน้ากับ
สังคมสารสนเทศอยา่งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั การท่ีคนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมใน
ระบบสังคมสารสนเทศ สะทอ้นพฒันาการแสดงออกไดอ้ย่างหลากหลาย เติมเต็มความเป็นตวัตน
ของเขา การศึกษาจึงจะกา้วไปสู่การเป็นทางเดินไปสู่ส่ิงไม่รู้ ไม่ใช่เพียงแค่การจ าลองขอ้มูล ความคิด
และทกัษะเพื่อถ่ายทอดสู่นกัเรียนอีกต่อไป    

2) การจดัการความรู้ สังคมโลกและสังคมไทยพฒันาประเทศดว้ยการจดัการความรู้มา
อยา่งต่อเน่ือง ในกระบวนการจดัการความรู้มีเคร่ืองมือส าคญัในการสร้างความรู้มากมาย เคร่ืองมือ
หลายประเภทจะมีส่วนของการฟังเขา้มาเก่ียวขอ้ง แต่การฝึกฝนการฟังกลบัถูกละเลย ดงันั้น นัก
จดัการความรู้และผูอ้ยูใ่นกระบวนการทั้งหลายตอ้งยอ้นอ่านและเร่งฝึกฝนทกัษะการฟังอยา่งตั้งใจให้
ถูกตอ้ง เนน้การตั้งใจฟัง (close attention) เพื่อจะไดไ้ม่ละเลยค าพูดใดๆ ของอีกฝ่ายทั้งในเร่ืองของค า
และความหมาย   ส่งผลให้มีศกัยภาพในการสร้างและเก็บความรู้เพื่อคดักรองความรู้ท่ีไม่ดีหรือ
ก่อให้เกิดโทษออกไป คงไวแ้ต่ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ผา่นการจดัเก็บท่ีมีช่องทางให้ผูจ้  าเป็นตอ้งใช้
ความรู้เหล่านั้นสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวก และติดตามการน าไปใชเ้พื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตใน
ระดบัต่างๆ ไดเ้พื่อส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง 

 
 

3) เครือข่าย สังคมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะต้องมีเครือข่ายท่ีด าเนินการบน
ฐานความรู้ตามกระบวนทรรศน์หลงันวยุคสายกลาง เน้นการเช่ือมโยงกนัของผูรู้้ นักวิชาการใน
ลกัษณะของการแบ่งปันความรู้ การร่วมมือและการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ในจุดน้ี การแลกเปล่ียน
จะเกิดข้ึนไดเ้ตม็ศกัยภาพตอ้งอาศยัการฟังอยา่งตั้งใจเพื่อเก็บเก่ียวความรู้ท่ีดีไว ้เครือข่ายจะเป็นกลไก
ส าคญัในการคดักรองและเผยแพร่ความรู้ เทคนิค กระบวนการ ท่ีเป็นประโยชน์ต่าง ๆ เม่ือเกิดความ
มั่นคง และเข้มแข็งแล้วจึงขยายไปสู่ภายนอก โดยเน้นรูปแบบการพฒันาท่ีต้องบูรณาการให้
เหมาะสมกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมเป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับประชาชนทุกคน เพื่อ
ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวติ 
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Abstract 
Fruit orchard farming communities in the Mae Klong River Basin have faced the 

expansion of capitalism and industrialization around them, as well as government infrastructure 
development policies that have put pressure on them. However, these communities have continued 
to exist into the present. This implies that these fruit orchard farming communities may have some 
special characteristics that help them cope with change. Using a qualitative approach interview key 
informants, case studies and household survey, we found that the fruit orchard communities of 
practice in this study had accumulated and passed on their farming knowledge to each other, 
leading to the persistence of fruit orchard farming. The fruit orchard communities of practice, 
however, continually face new challenges inside their communities, as well as pressure from 
outside. They have learned about the situations that affect their communities and have established 
networks to work with other groups in society to empower themselves in negotiating with the 
changes that affect their livelihoods and local resources.  

 
Keywords: fruit orchard farming community, community of practice, civil society 
 
บทน า 

การศึกษาสังคมเกษตรกรรมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะศึกษาสังคมชาวนา  ท าให้ยงัขาด
ความรู้ความเขา้ใจในสังคมชาวสวนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสังคมเกษตรกรรมไทยท่ีมีความส าคญั
เช่นกนั ชุมชนชาวสวนต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นพื้นท่ีดินดอน
สามเหล่ียมปากแม่น ้าแม่กลองบริเวณอ่าวไทยซ่ึงมีทรัพยากรธรรมชาติดินท่ีอุดมสมบูรณ์ มีล าคลองท่ี
เป็นน ้ าสาขาของแม่น ้ าแม่กลองกระจายเต็มพื้นท่ี ชาวสวนไดใ้ช้ทรัพยากรอนัอุดมสมบูรณ์ในการ
ด ารงชีพ พฒันาการท าสวนผสมแบบยกร่องท่ีปลูกไมผ้ลผสมผสานหลากหลายชนิด ผลผลิตของ
ชาวสวนเขา้ถึงตลาดและอุตสาหกรรมอาหารในกรุงเทพฯ และปริมณฑลซ่ึงอยู่ห่างประมาณ 60 
กิโลเมตรเท่านั้น ชุมชนชาวสวนสร้างและสะสมความรู้ในการท าสวนผสมแบบยกร่องสืบทอดกนัมา
ภายใตค้วามสัมพนัธ์ในชุมชน โดยถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ลูกหลานท่ีสนใจการท าสวน ผูรู้้ ผูเ้ช่ียวชาญ
ในการท าสวนดา้นต่างๆมีอยูใ่นพื้นท่ีสวนต่างๆ ท าหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน าการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน

จากการท าสวน ก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ร่วมกนัในแนว
ทางการปฏิบติัของชาวสวน สร้างความเป็นชุมชนปฏิบติัชาวสวนข้ึนมา 

อยา่งไรก็ตามคนท าสวน คือ คนรุ่นพ่อแม่ท่ีสะสมความรู้ในการท าสวนผสมแบบยกร่องมา
ตลอดชีวติ โดยมีลูกหลานท่ีสนใจมาเรียนรู้โดยการปฏิบติักนัในพื้นท่ีสวน ลูกหลานชาวสวนท่ีส าเร็จ
การศึกษาสมยัใหม่ท างานในเมือง ดงันั้นผูท่ี้จะสืบทอดการท าสวนต่อไปเป็นความทา้ทายต่อชุมชน
ปฏิบติัชาวสวน นอกจากนั้นชุมชนปฏิบติัชาวสวนเผชิญกบัระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการ
ขยายตวัเข้ามาในพื้นท่ีแม่กลอง ได้แก่อุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ือง รวมทั้ ง
นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐสร้างความกดดันต่อชุมชนปฏิบัติชาวสวน ได้แก่ 
นโยบายการจดัการน ้ า การสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนจากถ่านหิน การสร้างถนนเลียบอ่าว
ไทยลงสู่ภาคใตแ้ละการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นตน้ 

ดังนั้นผูว้ิจยัต้องการศึกษาว่าท่ามกลางความกดดันซ่ึงเป็นความท้าทายต่อชุมชนปฏิบัติ
ชาวสวน ชุมชนชาวสวนเผชิญกบัความกดดนัและยงัคงด ารงอยูม่าไดจ้นถึงปัจจุบนัไดอ้ยา่งไร ชุมชน
ชาวสวนเรียนรู้ ปฏิบติัการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบักลุ่มคนอ่ืนๆในสังคมเพื่อให้ชุมชน
สามารถเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

การศึกษาความท้าทายต่อชุมชนปฏิบติัชาวสวนลุ่มน ้ าแม่กลองมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวคิดและปฏิบติัการของชาวสวนและฝ่ายต่างๆ ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัในการพฒันาพื้นท่ีแม่กลอง  
ศึกษาปฏิบติัการของชาวสวนต่อความกดดนัและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึน
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัผูค้นกลุ่มต่างๆ ในสังคม 
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ผูว้ิจยัใช้การวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed  Research)ทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิง
ปริมาณโดยใช้การวิจยัเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์ผูมี้บทบาทส าคญัในการพฒันาพื้นท่ีทั้ งผูน้  า
ชุมชนในอดีตและปัจจุบนั รวมทั้งแกนน าในประชาคมคนรักแม่กลองและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การศึกษากรณีศึกษาชาวสวนท่ีมีความแตกต่างกนัในการปลูกไมผ้ลท่ีเป็นพืชหลกัในสวนผสมท่ี
แตกต่างกนั รวมทั้งการส ารวจขอ้มูลครัวเรือนชาวสวนท่ีถือครองท่ีดินแตกต่างกนัเพื่อศึกษาการด ารง
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ตลอดชีวติ โดยมีลูกหลานท่ีสนใจมาเรียนรู้โดยการปฏิบติักนัในพื้นท่ีสวน ลูกหลานชาวสวนท่ีส าเร็จ
การศึกษาสมยัใหม่ท างานในเมือง ดงันั้นผูท่ี้จะสืบทอดการท าสวนต่อไปเป็นความทา้ทายต่อชุมชน
ปฏิบติัชาวสวน นอกจากนั้นชุมชนปฏิบติัชาวสวนเผชิญกบัระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการ
ขยายตวัเข้ามาในพื้นท่ีแม่กลอง ได้แก่อุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ือง รวมทั้ ง
นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐสร้างความกดดันต่อชุมชนปฏิบัติชาวสวน ได้แก่ 
นโยบายการจดัการน ้ า การสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนจากถ่านหิน การสร้างถนนเลียบอ่าว
ไทยลงสู่ภาคใตแ้ละการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นตน้ 

ดังนั้นผูว้ิจยัต้องการศึกษาว่าท่ามกลางความกดดันซ่ึงเป็นความท้าทายต่อชุมชนปฏิบัติ
ชาวสวน ชุมชนชาวสวนเผชิญกบัความกดดนัและยงัคงด ารงอยูม่าไดจ้นถึงปัจจุบนัไดอ้ยา่งไร ชุมชน
ชาวสวนเรียนรู้ ปฏิบติัการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบักลุ่มคนอ่ืนๆในสังคมเพื่อให้ชุมชน
สามารถเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

การศึกษาความท้าทายต่อชุมชนปฏิบติัชาวสวนลุ่มน ้ าแม่กลองมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
แนวคิดและปฏิบติัการของชาวสวนและฝ่ายต่างๆ ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัในการพฒันาพื้นท่ีแม่กลอง  
ศึกษาปฏิบติัการของชาวสวนต่อความกดดนัและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดข้ึน
และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัผูค้นกลุ่มต่างๆ ในสังคม 

 
ระเบียบวธีิวจัิย 

ผูว้ิจยัใช้การวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed  Research)ทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจยัเชิง
ปริมาณโดยใช้การวิจยัเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์ผูมี้บทบาทส าคญัในการพฒันาพื้นท่ีทั้ งผูน้  า
ชุมชนในอดีตและปัจจุบนั รวมทั้งแกนน าในประชาคมคนรักแม่กลองและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
การศึกษากรณีศึกษาชาวสวนท่ีมีความแตกต่างกนัในการปลูกไมผ้ลท่ีเป็นพืชหลกัในสวนผสมท่ี
แตกต่างกนั รวมทั้งการส ารวจขอ้มูลครัวเรือนชาวสวนท่ีถือครองท่ีดินแตกต่างกนัเพื่อศึกษาการด ารง
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ชีพของชาวสวนในพื้นทีหมู่ 5 ต าบลเหมืองใหม่เพราะเป็นชุมชนท่ีผูน้ าชุมชนผูมี้บทบาทส าคญัใน
การพฒันาพื้นท่ีอาศยัอยู ่โดยมีการเลือกลุ่มตวัอยา่งในการส ารวจขอ้มูลครัวเรือนชาวสวนดงัน้ี  

 
ตาราง  1  
ขนาดและจ านวนการถือครองท่ีดินของชาวสวนหมู่ท่ี 5  และจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจ
ข้อมลูครัวเรือนชาวสวน 
ขนาดการถือครองท่ีดิน 

(ไร่) 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ  กลุ่มตวัอยา่ง
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

1-4  ไร่ 110 53.00 50 60.24 
5-9 ไร่ 53 26.00 14 16.86 

10 ไร่ข้ึนไป 44 21.00 19 22.89 
รวม 207 100.00 83 100.00 

 
ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีเก็บมาไดจ้ดัหมวดหมู่  แยกแยะประเด็นส าคญัมาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์

เช่ือมโยงกนั    ส่วนขอ้มูลจาการส ารวจครัวเรือนชาวสวนน ามาสรุปวเิคราะห์โดยโปรแกรม SPSS 
หาค่าเฉล่ียร้อยละน ามาวเิคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงผลการศึกษามีประเด็นท่ีจะน าเสนอ
ดงัน้ี 

 
ผลการวจัิย 
 ชุมชนปฏิบติัชาวสวนเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความกดดนั
จากนโยบายการพฒันาพื้นท่ีของรัฐ ท าให้ชุมชนปฏิบติัชาวสวนพบกบัปัญหาท่ีท้าทายใหม่ๆอยู่
ตลอดเวลา    ชุมชนชาวสวนมีปฏิบติัการอยา่งไรท าใหส้ามารถด ารงอยูไ่ดจ้นถึงปัจจุบนั     
ผู้สืบทอด: ความท้าทายต่อชุมชนปฏิบัติชาวสวน 

คนรุ่นปู่ย่าตายายไดส้ะสมความรู้ในการท าสวนผสมแบบยกร่องมาตลอดชีวิต โดยมีการ
ปรับเปล่ียนการผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด กล่าวคือ แต่เดิมคนรุ่นก่อนท าสวน
มะพร้าวและน ้ าตาลมะพร้าว เม่ือผลผลิตราคาตกต ่าและตลาดมีความตอ้งการบริโภคผลไมช้าวสวน
จึงเปล่ียนมาปลูกส้มโอและล้ินจ่ีเพิ่มข้ึน ระยะหลังมีการปลูกมะพร้าวน ้ าหอมเพื่อจ าหน่ายให้แก่

นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในพื้นท่ี เป็นการเปล่ียนแปลงการผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาด 

เม่ือลูกหลานชาวสวนเรียนหนงัสือส าเร็จการศึกษาและท างานอยูใ่นเมือง และการแบ่งมรดก
ให้ลูกท าให้พื้นท่ีสวนแปลงเล็กลงเร่ือยๆ จนไม่สามารถท่ีจะเป็นหน่วยการผลิตท่ีมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจท่ีจะดูแลครอบครัวได ้ดว้ยสถานการณ์ดงักล่าวแนวโนม้ท่ีลูกหลานซ่ึงไม่ไดผู้กพนักบัการ
ท าสวน อาจจะขายท่ีสวนให้กบัคนขา้งนอกท่ีก าลงัสนใจมาซ้ือสวนท่ีติดล าคลองและมีถนนเขา้ถึง
เพื่อสร้างท่ีพกัตากอากาศไวบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว ปัจจุบนัพื้นท่ีสวนติดล าคลองและมีถนนเขา้ถึง
ราคาไร่ละ 2-3 ลา้นบาท จึงเป็นแรงจูงใจให้ลูกหลานอยากท่ีจะขายท่ีสวนเพื่อจะไดเ้งินกอ้นโต แต่
พ่อแม่พยายามให้ลูกหลานเก็บรักษาท่ีสวนไว ้ดงันั้นอนาคตพื้นท่ีสวนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีร่ม
ร่ืน วิถีชีวิตของชุมชนชาวสวนริมล าคลองอาจถูกมองเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว พกัผ่อนหยอ่นใจ แทน
การเป็นพื้นท่ีสวนผสมท่ีผลิตผลไมร้สชาติอร่อยเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินแบบเดิม (Khajornphol, 
2010, September 12, interview)  น่ีคือเสียงแห่งความห่วงใยจากคนรุ่นลูกท่ีผ่านการศึกษาสมยัใหม่
และท างานอยูใ่นเมือง ต่อมาภายหลงัไดต้ดัสินใจกลบัมาท าสวนท่ีบา้นเกิดของตนเอง 

อยา่งไรก็ตามแนวคิดและปฏิบติัการของชาวสวนอีกกลุ่มหน่ึงมีความมัน่ใจวา่สวนผสมแบบ
ยกร่องจะยงัคงยืนหยดัต่อไปได้ โดยมองว่าการท าสวนผสมแบบยกร่องปลูกผลไมไ้ดห้ลากหลาย
ชนิดในพื้นท่ีต าบลเหมืองใหม่ เป็นระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะกบัระบบนิเวศใหผ้ลผลิตท่ี
มีมูลค่าสูงเล้ียงครอบครัวได้ มีขอ้จ ากัดเพียงว่าคือชาวสวนมีพื้นท่ีสวนน้อยมีเพียงรายละ 3-5 ไร่
เท่านั้ น ท าให้การสร้างรายได้จากการท าสวนไม่สามารถขยายตวัได้มากกว่าน้ี (Pakkhawan and 
Youkamnerd, 2011, March 30, interview) น่ี คือเสียงของเจ้าหน้าท่ี เกษตรต าบลซ่ึงเป็นลูกของ
ชาวสวนในพื้นท่ี และเสียงของเกษตรกรผูป้ลูกส้มโอปลอดสารพิษท่ีมองเห็นทั้ งศกัยภาพและ
ขอ้จ ากดัของชาวสวนผลไมผ้สมผสานในพื้นท่ี 

การจดัสรรทรัพยากรมนุษยข์องครอบครัวเพื่อสืบทอดการท าสวนมีความส าคญั กรณีศึกษา
รายหน่ึงลูกสาวเรียนจบท างานบริษทัเอกชนท่ีกรุงเทพฯมีบา้นพกัอยูใ่กลก้บัสวนสาธารณะท่ีมีคนมา
เท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจกนัมาก ลูกสาวจึงน าผลไมจ้ากอมัพวามาจ าหน่ายใหผู้บ้ริโภคโดยตรงท าใหไ้ด้
ราคาดีข้ึน เช่น มะพร้าวน ้ าหอมขายท่ีสวนไดผ้ลละ 3 บาท เม่ือลูกสาวน าไปขายท่ีกรุงเทพฯ ไดร้าคา
ผลละ 10-15 บาท ลูกสาวจึงสนับสนุนให้น้องชายซ่ึงเรียนจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ลาออกจากการ
ท างานบริษทัซ่ึงไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท มาช่วยพ่อแม่ดูแลสวน โดยพ่อแม่ซ้ือรถเก๋งป้าย
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ชีพของชาวสวนในพื้นทีหมู่ 5 ต าบลเหมืองใหม่เพราะเป็นชุมชนท่ีผูน้ าชุมชนผูมี้บทบาทส าคญัใน
การพฒันาพื้นท่ีอาศยัอยู ่โดยมีการเลือกลุ่มตวัอยา่งในการส ารวจขอ้มูลครัวเรือนชาวสวนดงัน้ี  

 
ตาราง  1  
ขนาดและจ านวนการถือครองท่ีดินของชาวสวนหมู่ท่ี 5  และจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจ
ข้อมลูครัวเรือนชาวสวน 
ขนาดการถือครองท่ีดิน 

(ไร่) 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ  กลุ่มตวัอยา่ง
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

1-4  ไร่ 110 53.00 50 60.24 
5-9 ไร่ 53 26.00 14 16.86 

10 ไร่ข้ึนไป 44 21.00 19 22.89 
รวม 207 100.00 83 100.00 

 
ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีเก็บมาไดจ้ดัหมวดหมู่  แยกแยะประเด็นส าคญัมาวเิคราะห์ความสัมพนัธ์

เช่ือมโยงกนั    ส่วนขอ้มูลจาการส ารวจครัวเรือนชาวสวนน ามาสรุปวเิคราะห์โดยโปรแกรม SPSS 
หาค่าเฉล่ียร้อยละน ามาวเิคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงผลการศึกษามีประเด็นท่ีจะน าเสนอ
ดงัน้ี 

 
ผลการวจัิย 
 ชุมชนปฏิบติัชาวสวนเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งความกดดนั
จากนโยบายการพฒันาพื้นท่ีของรัฐ ท าให้ชุมชนปฏิบติัชาวสวนพบกบัปัญหาท่ีท้าทายใหม่ๆอยู่
ตลอดเวลา    ชุมชนชาวสวนมีปฏิบติัการอยา่งไรท าใหส้ามารถด ารงอยูไ่ดจ้นถึงปัจจุบนั     
ผู้สืบทอด: ความท้าทายต่อชุมชนปฏิบัติชาวสวน 

คนรุ่นปู่ย่าตายายไดส้ะสมความรู้ในการท าสวนผสมแบบยกร่องมาตลอดชีวิต โดยมีการ
ปรับเปล่ียนการผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด กล่าวคือ แต่เดิมคนรุ่นก่อนท าสวน
มะพร้าวและน ้ าตาลมะพร้าว เม่ือผลผลิตราคาตกต ่าและตลาดมีความตอ้งการบริโภคผลไมช้าวสวน
จึงเปล่ียนมาปลูกส้มโอและล้ินจ่ีเพิ่มข้ึน ระยะหลังมีการปลูกมะพร้าวน ้ าหอมเพื่อจ าหน่ายให้แก่

นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในพื้นท่ี เป็นการเปล่ียนแปลงการผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของตลาด 

เม่ือลูกหลานชาวสวนเรียนหนงัสือส าเร็จการศึกษาและท างานอยูใ่นเมือง และการแบ่งมรดก
ให้ลูกท าให้พื้นท่ีสวนแปลงเล็กลงเร่ือยๆ จนไม่สามารถท่ีจะเป็นหน่วยการผลิตท่ีมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจท่ีจะดูแลครอบครัวได ้ดว้ยสถานการณ์ดงักล่าวแนวโนม้ท่ีลูกหลานซ่ึงไม่ไดผู้กพนักบัการ
ท าสวน อาจจะขายท่ีสวนให้กบัคนขา้งนอกท่ีก าลงัสนใจมาซ้ือสวนท่ีติดล าคลองและมีถนนเขา้ถึง
เพื่อสร้างท่ีพกัตากอากาศไวบ้ริการแก่นกัท่องเท่ียว ปัจจุบนัพื้นท่ีสวนติดล าคลองและมีถนนเขา้ถึง
ราคาไร่ละ 2-3 ลา้นบาท จึงเป็นแรงจูงใจให้ลูกหลานอยากท่ีจะขายท่ีสวนเพื่อจะไดเ้งินกอ้นโต แต่
พ่อแม่พยายามให้ลูกหลานเก็บรักษาท่ีสวนไว ้ดงันั้นอนาคตพื้นท่ีสวนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีร่ม
ร่ืน วิถีชีวิตของชุมชนชาวสวนริมล าคลองอาจถูกมองเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว พกัผ่อนหยอ่นใจ แทน
การเป็นพื้นท่ีสวนผสมท่ีผลิตผลไมร้สชาติอร่อยเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินแบบเดิม (Khajornphol, 
2010, September 12, interview)  น่ีคือเสียงแห่งความห่วงใยจากคนรุ่นลูกท่ีผ่านการศึกษาสมยัใหม่
และท างานอยูใ่นเมือง ต่อมาภายหลงัไดต้ดัสินใจกลบัมาท าสวนท่ีบา้นเกิดของตนเอง 

อยา่งไรก็ตามแนวคิดและปฏิบติัการของชาวสวนอีกกลุ่มหน่ึงมีความมัน่ใจวา่สวนผสมแบบ
ยกร่องจะยงัคงยืนหยดัต่อไปได้ โดยมองว่าการท าสวนผสมแบบยกร่องปลูกผลไมไ้ดห้ลากหลาย
ชนิดในพื้นท่ีต าบลเหมืองใหม่ เป็นระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะกบัระบบนิเวศใหผ้ลผลิตท่ี
มีมูลค่าสูงเล้ียงครอบครัวได้ มีขอ้จ ากัดเพียงว่าคือชาวสวนมีพื้นท่ีสวนน้อยมีเพียงรายละ 3-5 ไร่
เท่านั้ น ท าให้การสร้างรายได้จากการท าสวนไม่สามารถขยายตวัได้มากกว่าน้ี (Pakkhawan and 
Youkamnerd, 2011, March 30, interview) น่ี คือเสียงของเจ้าหน้าท่ี เกษตรต าบลซ่ึงเป็นลูกของ
ชาวสวนในพื้นท่ี และเสียงของเกษตรกรผูป้ลูกส้มโอปลอดสารพิษท่ีมองเห็นทั้ งศกัยภาพและ
ขอ้จ ากดัของชาวสวนผลไมผ้สมผสานในพื้นท่ี 

การจดัสรรทรัพยากรมนุษยข์องครอบครัวเพื่อสืบทอดการท าสวนมีความส าคญั กรณีศึกษา
รายหน่ึงลูกสาวเรียนจบท างานบริษทัเอกชนท่ีกรุงเทพฯมีบา้นพกัอยูใ่กลก้บัสวนสาธารณะท่ีมีคนมา
เท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจกนัมาก ลูกสาวจึงน าผลไมจ้ากอมัพวามาจ าหน่ายใหผู้บ้ริโภคโดยตรงท าใหไ้ด้
ราคาดีข้ึน เช่น มะพร้าวน ้ าหอมขายท่ีสวนไดผ้ลละ 3 บาท เม่ือลูกสาวน าไปขายท่ีกรุงเทพฯ ไดร้าคา
ผลละ 10-15 บาท ลูกสาวจึงสนับสนุนให้น้องชายซ่ึงเรียนจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ลาออกจากการ
ท างานบริษทัซ่ึงไดรั้บเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท มาช่วยพ่อแม่ดูแลสวน โดยพ่อแม่ซ้ือรถเก๋งป้าย
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แดงให้ลูกชาย 1 คนั เพื่อเป็นก าลงัใจให้ลูกชายกลบัมาดูแลสวนส้มโอซ่ึงมีอยู่ 800 ตน้ท่ีเร่ิมจะทรุด
โทรม เน่ืองจากพ่อแม่ดูแลบ ารุงรักษาสวนไม่ไหว เพราะตอ้งมีแรงงานคอยตดักาฝากออกจากก่ิงส้ม
โอ รดน ้า ฉีดยา ฉีดฮอร์โมน ใส่ปุ๋ย บ ารุงตน้ส้มโอใหส้มบูรณ์จึงจะใหผ้ลผลิตท่ีรสชาติอร่อย 

ชาวสวนครอบครัวน้ียงัตอ้งดูแลจดัการผลผลิตมะพร้าวท่ีปลูกผสมอยูก่บัส้มโอในพื้นทีสวน 
33 ไร่ของครอบครัว นอกจากนั้นตอ้งจดัการผลผลิตมะพร้าวจากสวนของลุงอีก 2 คนพื้นท่ี 20 กว่า
ไร่ ทั้งน้ีเพราะลุงคนหน่ึงไม่ไดแ้ต่งงานอาศยัอยูบ่า้นหลงัเดียวกนั ปัจจุบนัลุงอายุมากแลว้จึงตอ้งการ
คนช่วยดูแลจดัการสวน ส่วนลุงอีกคนหน่ึงรับราชการอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่แมว้า่จะมีลูกสองคน แต่
ลูกท างานอยู่ ท่ี เชียงใหม่ไม่ มีใครกลับมาดูแลสวน (Thawai and Thawai, 2011, September 20, 
interview) ลูกชายของชาวสวนครอบครัวน้ีตอ้งตดัสินใจเลือกว่าจะท างานกบัองค์กรสมยัใหม่ใน
เมือง หรือจะกลบัมาท าสวนซ่ึงเป็นมรดกของครอบครัว ด้วยรสนิยมของลูกชายท่ีเคยศึกษาและ
ท างานอยู่ในเมืองย่อมสนใจท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมากกว่า แต่เม่ือพิจารณาถึงความจ าเป็นของ
ครอบครัวท่ีตอ้งมีคนมาดูแลจดัการสวนสืบทอดไป ลูกชายตอ้งสละการงานและการใชชี้วิตในเมือง
มาสืบทอดการท าสวน เพราะขนาดพื้นท่ีสวนท่ีตอ้งดูแลจดัการมีพื้นท่ีมากพอท่ีท าการผลิตสร้าง
ความเจริญกา้วหนา้ใหค้รอบครัวไดอ้ยา่งสบาย 

อีกกรณีหน่ึงเป็นลูกหลานชาวสวนท่ีได้ใช้ความรู้จากการท างานกบับริษทัเอกชน มาเป็น
ผูป้ระกอบการงานบริการในพื้นท่ี ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาผงัครอบครัวน้ี ในสมยัรุ่นยายท านาท่ีต าบลวดั
เพลง อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรีซ่ึงอยู่คนละฝ่ังคลองกับต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม ท่ีเป็นพื้นท่ีวิจยั ยายมีบา้นอยู่ท่ีคลองชะนาง หมู่ท่ี 6 ต าบลเหมืองใหม่ ซ่ึงเป็นสวน
ผสมผสานแบบยกร่องปลูกมะพร้าวเป็นหลกั มีไมผ้ลผสมผสานอยา่งละ 2-3 ตน้ พอได้บริโภคใน
ครัวเรือน เช่น มะม่วง มะปราง ชมพู ่ส้มโอ ล้ินจ่ี เป็นตน้ การท านาและการท าสวนของครอบครัวสืบ
ทอดมาถึงรุ่นพอ่แม่ซ่ึงมีลูกรวมเจด็คน เขียนเป็นแผนผงัครัวเรือนไดด้งัภาพประกอบ 
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ภาพท่ี 1: แผนผงัครัวเรือนนายชอุ่ม แดงสกุล 
จากภาพประกอบแผนผงัครัวเรือน แสดงให้เห็นว่าลูกคนท่ี 1-3 ยงัไม่มีโอกาสเขา้สู่ระบบ

การศึกษาสมยัใหม่เรียนรู้และสืบทอดการท าสวนจากพ่อแม่ ลูกคนท่ีหน่ึงประสบอุบติัเหตุจากการท า
สวนตกตน้มะพร้าวเสียชีวิต ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีชาวสวนมกัประสบจากการข้ึนไปปาดน ้ าตาลมะพร้าว
และเก็บผลผลิตมะพร้าว จนถึงลูกคนท่ี 4-7 ซ่ึงปัจจุบนัอายุอยูร่ะหวา่ง 40-50 กวา่ปีจึงมีโอกาสไดรั้บ
การศึกษาสมยัใหม่ประกอบอาชีพรับราชการและท างานบริษทัเอกชน ทั้งน้ีลูกคนท่ี 4 เป็นครูใกลจ้ะ
เกษียณอายุราชการไดส้ร้างบา้นพกัอยูใ่นสวนท่ีพอ่แม่แบ่งท่ีสวนใหเ้ป็นมรดกซ่ึงอยูใ่กลก้บับา้นของ
พอ่แม่ ลูกคนท่ี 5 เป็นครูอาศยัอยูท่ี่บา้นกบัแม่ 

ลูกคนท่ี 6 ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา
อิเลคทรอนิคส์ เคยท างานอยูก่บับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในฝ่ายผลิตช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์ไต่เตา้จาก
ช่างมาเป็นเป็นหัวหนา้ช่างและไดเ้ป็นผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบ ารุงรักษาในท่ีสุด  รวมระยะเวลาท่ีท างาน
กบับริษทั 27 ปี ปัจจุบนัลาออกมาอยู่ท่ีบา้นคลองชะนาง ต าบลเหมืองใหม่ เม่ือสองปีท่ีแลว้ โดยมี
ความคิดท่ีจะลาออกจากบริษทัตั้งแต่ท างานได ้20 ปี แต่ตอ้งเตรียมการอยู่ 7 ปีก่อนจะลาออกมาอยู่
บา้นโดยเร่ิมจากสร้างบา้นทรงไทยเพื่อท าโฮมสเตยใ์นพื้นท่ีสวน 1.5 ไร่ ท่ีไดรั้บมรดก และน าเงินท่ี
สะสมจากการท างานกบับริษทัมาซ้ือสวนมะพร้าวไวห้น่ึงแปลงเน้ือท่ี 7 ไร่ เพื่อเก็บมะพร้าวขายเป็น
รายไดป้ระจ าของครอบครัว การท าโฮมสเตยเ์ป็นรายไดเ้สริมเพราะจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้พกัเฉพาะวนั
ศุกร์และเสาร์เท่านั้น และไม่ได้มีนักท่องเท่ียวมาพกัทุกสัปดาห์ การท างานอยู่บริษทัเอกชนของ
ต่างชาติไดผ้า่นการอบรมเสริมความรู้ดา้นการบริหารจดัการอยูเ่สมอ ไดน้ าความรู้นั้นมาจดัการโฮมส
เตยใ์ห้บริการท่ีมีคุณภาพถูกใจคนเมืองและประหยดัค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นกรณีศึกษายงัซ้ือรถตูอี้ก
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แดงให้ลูกชาย 1 คนั เพื่อเป็นก าลงัใจให้ลูกชายกลบัมาดูแลสวนส้มโอซ่ึงมีอยู่ 800 ตน้ท่ีเร่ิมจะทรุด
โทรม เน่ืองจากพ่อแม่ดูแลบ ารุงรักษาสวนไม่ไหว เพราะตอ้งมีแรงงานคอยตดักาฝากออกจากก่ิงส้ม
โอ รดน ้า ฉีดยา ฉีดฮอร์โมน ใส่ปุ๋ย บ ารุงตน้ส้มโอใหส้มบูรณ์จึงจะใหผ้ลผลิตท่ีรสชาติอร่อย 

ชาวสวนครอบครัวน้ียงัตอ้งดูแลจดัการผลผลิตมะพร้าวท่ีปลูกผสมอยูก่บัส้มโอในพื้นทีสวน 
33 ไร่ของครอบครัว นอกจากนั้นตอ้งจดัการผลผลิตมะพร้าวจากสวนของลุงอีก 2 คนพื้นท่ี 20 กว่า
ไร่ ทั้งน้ีเพราะลุงคนหน่ึงไม่ไดแ้ต่งงานอาศยัอยูบ่า้นหลงัเดียวกนั ปัจจุบนัลุงอายุมากแลว้จึงตอ้งการ
คนช่วยดูแลจดัการสวน ส่วนลุงอีกคนหน่ึงรับราชการอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่แมว้า่จะมีลูกสองคน แต่
ลูกท างานอยู่ ท่ี เชียงใหม่ไม่ มีใครกลับมาดูแลสวน (Thawai and Thawai, 2011, September 20, 
interview) ลูกชายของชาวสวนครอบครัวน้ีตอ้งตดัสินใจเลือกว่าจะท างานกบัองค์กรสมยัใหม่ใน
เมือง หรือจะกลบัมาท าสวนซ่ึงเป็นมรดกของครอบครัว ด้วยรสนิยมของลูกชายท่ีเคยศึกษาและ
ท างานอยู่ในเมืองย่อมสนใจท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมากกว่า แต่เม่ือพิจารณาถึงความจ าเป็นของ
ครอบครัวท่ีตอ้งมีคนมาดูแลจดัการสวนสืบทอดไป ลูกชายตอ้งสละการงานและการใชชี้วิตในเมือง
มาสืบทอดการท าสวน เพราะขนาดพื้นท่ีสวนท่ีตอ้งดูแลจดัการมีพื้นท่ีมากพอท่ีท าการผลิตสร้าง
ความเจริญกา้วหนา้ใหค้รอบครัวไดอ้ยา่งสบาย 

อีกกรณีหน่ึงเป็นลูกหลานชาวสวนท่ีได้ใช้ความรู้จากการท างานกบับริษทัเอกชน มาเป็น
ผูป้ระกอบการงานบริการในพื้นท่ี ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาผงัครอบครัวน้ี ในสมยัรุ่นยายท านาท่ีต าบลวดั
เพลง อ าเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรีซ่ึงอยู่คนละฝ่ังคลองกับต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออมัพวา จงัหวดั
สมุทรสงคราม ท่ีเป็นพื้นท่ีวิจยั ยายมีบา้นอยู่ท่ีคลองชะนาง หมู่ท่ี 6 ต าบลเหมืองใหม่ ซ่ึงเป็นสวน
ผสมผสานแบบยกร่องปลูกมะพร้าวเป็นหลกั มีไมผ้ลผสมผสานอยา่งละ 2-3 ตน้ พอได้บริโภคใน
ครัวเรือน เช่น มะม่วง มะปราง ชมพู ่ส้มโอ ล้ินจ่ี เป็นตน้ การท านาและการท าสวนของครอบครัวสืบ
ทอดมาถึงรุ่นพอ่แม่ซ่ึงมีลูกรวมเจด็คน เขียนเป็นแผนผงัครัวเรือนไดด้งัภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 

พ่อ(เสียชีวติ) + แม่อายุ 92 ปี 
              
              
ลูกคนที ่1 
ท าสวน (ตก
ตน้มะพร้าว
เสียชีวติ) 

ลูกคนที ่2 
ท าสวน 

ลูกคนที ่3 
ท าสวน 

ลูกคนที ่4 
ครู 

ลูกคนที ่5 
ครู 

ลูกคนที ่6 
บริษทัเอกชน 

ลูกคนที ่7 
ร้ า น ป้ า ย
โฆษณา 

ภาพท่ี 1: แผนผงัครัวเรือนนายชอุ่ม แดงสกุล 
จากภาพประกอบแผนผงัครัวเรือน แสดงให้เห็นว่าลูกคนท่ี 1-3 ยงัไม่มีโอกาสเขา้สู่ระบบ

การศึกษาสมยัใหม่เรียนรู้และสืบทอดการท าสวนจากพ่อแม่ ลูกคนท่ีหน่ึงประสบอุบติัเหตุจากการท า
สวนตกตน้มะพร้าวเสียชีวิต ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีชาวสวนมกัประสบจากการข้ึนไปปาดน ้ าตาลมะพร้าว
และเก็บผลผลิตมะพร้าว จนถึงลูกคนท่ี 4-7 ซ่ึงปัจจุบนัอายุอยูร่ะหวา่ง 40-50 กวา่ปีจึงมีโอกาสไดรั้บ
การศึกษาสมยัใหม่ประกอบอาชีพรับราชการและท างานบริษทัเอกชน ทั้งน้ีลูกคนท่ี 4 เป็นครูใกลจ้ะ
เกษียณอายุราชการไดส้ร้างบา้นพกัอยูใ่นสวนท่ีพอ่แม่แบ่งท่ีสวนใหเ้ป็นมรดกซ่ึงอยูใ่กลก้บับา้นของ
พอ่แม่ ลูกคนท่ี 5 เป็นครูอาศยัอยูท่ี่บา้นกบัแม่ 

ลูกคนท่ี 6 ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา
อิเลคทรอนิคส์ เคยท างานอยูก่บับริษทัเอกชนแห่งหน่ึงในฝ่ายผลิตช้ินส่วนอิเลคทรอนิคส์ไต่เตา้จาก
ช่างมาเป็นเป็นหัวหนา้ช่างและไดเ้ป็นผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายบ ารุงรักษาในท่ีสุด  รวมระยะเวลาท่ีท างาน
กบับริษทั 27 ปี ปัจจุบนัลาออกมาอยู่ท่ีบา้นคลองชะนาง ต าบลเหมืองใหม่ เม่ือสองปีท่ีแลว้ โดยมี
ความคิดท่ีจะลาออกจากบริษทัตั้งแต่ท างานได ้20 ปี แต่ตอ้งเตรียมการอยู่ 7 ปีก่อนจะลาออกมาอยู่
บา้นโดยเร่ิมจากสร้างบา้นทรงไทยเพื่อท าโฮมสเตยใ์นพื้นท่ีสวน 1.5 ไร่ ท่ีไดรั้บมรดก และน าเงินท่ี
สะสมจากการท างานกบับริษทัมาซ้ือสวนมะพร้าวไวห้น่ึงแปลงเน้ือท่ี 7 ไร่ เพื่อเก็บมะพร้าวขายเป็น
รายไดป้ระจ าของครอบครัว การท าโฮมสเตยเ์ป็นรายไดเ้สริมเพราะจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้พกัเฉพาะวนั
ศุกร์และเสาร์เท่านั้น และไม่ได้มีนักท่องเท่ียวมาพกัทุกสัปดาห์ การท างานอยู่บริษทัเอกชนของ
ต่างชาติไดผ้า่นการอบรมเสริมความรู้ดา้นการบริหารจดัการอยูเ่สมอ ไดน้ าความรู้นั้นมาจดัการโฮมส
เตยใ์ห้บริการท่ีมีคุณภาพถูกใจคนเมืองและประหยดัค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นกรณีศึกษายงัซ้ือรถตูอี้ก
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หน่ึงคนัเพื่อบริการรับส่งนกัท่องเท่ียวและรับส่งนกัเรียนไปโรงเรียนท่ีจงัหวดัราชบุรี จ านวน 14 คน 
คิดค่าบริการนกัเรียนคนละ 900 บาทต่อเดือนมีรายได ้12,600 บาทต่อเดือนอีกดว้ย 

ดังนั้ นแนวคิดและปฏิบัติการของลูกชาวสวนท่ีส าเร็จการศึกษา ผ่านประสบการณ์การ
ท างานกบับริษทัเอกชน ได้ใช้ความรู้ในการวางแผนและการบริหารจดัการ มาด าเนินกิจการของ
ครอบครัวท่ีมีทั้งภาคเกษตรกรรมและงานบริการ เป็นการผสมผสานระหวา่งการท าสวนกบัการเป็น
ผูป้ระกอบงานบริการท่ีด าเนินการอยู่ในพื้นท่ีท าให้ครอบครัวอยู่ได ้ชาวสวนรุ่นใหม่ไดใ้ช้ความรู้
ความสามารถสมยัใหม่ผสมผสานกับความรู้ท้องถ่ินในการท าสวนสืบทอดการท าสวนและงาน
บริการในบริบทของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีบริการแก่คนเมืองและการบริการรับส่งนกัเรียนท่ีเป็น
ตามความต้องการของชาวสวนในพื้นท่ี ลูกหลานชาวสวนไม่ได้ท าสวนเท่านั้ นยงัมีความเป็น
ผูป้ระกอบการดา้นการบริการพร้อมกนัไปดว้ย 

 
ความกดดันจากนโยบายการพฒันาพืน้ทีข่องรัฐ: กบับทบาทเครือข่ายประชาคมคนรักแม่กลอง 

ปฏิบัติการของชาวสวนต่อความกดดันจากการเปล่ียนแปลงสะท้อนได้จากประเด็น
สาธารณะท่ีชาวแม่กลองให้ความสนใจร่วมกนั คือ ทิศทางการพฒันาพื้นท่ีอนัจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศสามน ้ าและชุมชนชาวสวน ชาวแม่กลองตอ้งการอนุรักษ์ความเป็นเมืองสามน ้ า และการ
เป็นแหล่งอาหารทะเลและผลไมป้ลอดภยัจากสารพิษ ไม่ตอ้งการให้พฒันาพื้นท่ีเป็นอุตสาหกรรม 
ดงันั้นทิศทางการพฒันาพื้นท่ีจึงเป็นประเด็นสาธารณะท่ีข้ึนกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของคนใน
พื้นท่ี ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท่ีประชาชนในพื้นท่ีไดพ้ึ่งพิงท ามาหากินและอยูอ่าศยั 
สร้างความเจริญกา้วหนา้ให้ครอบครัวจึงก่อให้เกิดความรัก ความผูกพนั หวงแหนถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและ
ท่ีท ามาหากิน เม่ือมีแผนงานหรือโครงการพฒันาท่ีจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และการด ารงชีพ
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ประชาชนพยายามเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารโครงการพฒันาดงักล่าวและร่วม
แสดงความความคิดเห็นคดัคา้นโครงการเหล่านั้น 

ความร่วมมือกนัของชาวแม่กลองในการร่วมกนัก าหนดทิศทางการพฒันาพื้นท่ี เกิดการ
ประสานความร่วมมือกบัองค์กรภายนอกในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในทอ้งถ่ิน เพื่อให้
เกิดความเท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยในปีพ.ศ. 2541 องคก์รท่ีท างานดา้นประชาสังคมและ
นกัวิชาการไดส้นบัสนุนการท างานของภาคประชาสังคมจงัหวดัสมุทรสงคราม ให้เป็นพื้นท่ีน าร่อง

จงัหวดัหน่ึงในการพฒันากระบวนการประชาสังคมให้เขม้แข็ง โดยมีกระบวนการพฒันาแกนน า
ประชาชนระดบัต าบล อ าเภอและจงัหวดัใหร่้วมกนัท างานในนาม “ประชาคมคนรักแม่กลอง”  

ประชาคมคนรักแม่กลองมีบทบาทการท างานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ิน
โดย เม่ือปีพ.ศ. 2542 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีแผนจะขนส่งน ้ ามนัเตาโดยเรือขนาดใหญ่ผ่านแม่น ้ าแม่
กลอง เพื่อน าไปใชเ้ป็นพลงังานในการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้าในจงัหวดัราชบุรี ชาวแม่กลอง
เกรงว่าการขนส่งน ้ ามัน เตาของการไฟฟ้ าฝ่ายผลิตจะกระทบต่อวิถี ชีวิตของชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ิน จึงตอ้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจตามเง่ือนไขของกฎหมายท่ี
ระบุว่าตอ้งมีการศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (EIA) และท าประชาพิจารณ์ ประชาคมคนรักแม่
กลองพยายามเขา้ถึงขอ้มูลโครงการขนส่งน ้ ามนัเตา โดยความช่วยเหลือของนกัวิชาการท่ีมีจิตส านึก
ในการท างานเพื่อประชาชนท าใหช้าวแม่กลองเขา้ถึงขอ้มูลแผนการดงักล่าว แกนน าประชาคมคนรัก
แม่กลองน าขอ้มูลมาเผยแพร่และปรึกษาหารือกบัประชาชนกลุ่มต่างๆถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เช่น 
กลุ่มเพาะเล้ียงพนัธ์ุสัตวน์ ้ า ประมงพื้นบา้น ประชาชนท่ีมีบา้นเรือนอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าแม่กลอง เป็นตน้ 
คณะท างานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ จดัระบบขอ้มูล ค าถามขอ้สงสัยต่างๆ ถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือหน่วยงานผูรั้บผิดชอบโครงการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ แกนน าชาวบา้น
กลุ่มต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น ไดต้ั้งค  าถามต่อองค์กรผูรั้บผิดชอบโครงการ จนไม่สามารถ
ตอบค าถามชาวบา้นไดอ้ยา่งชดัเจน ประชาคมคนรักแม่กลองจึงร่วมกนัคดัคา้นจนตอ้งยุติโครงการ
ไป (U-On, 2009, September 25, interview) 

ปฏิบติัการท่ีแสดงให้เห็นวา่ชาวแม่กลองยงัยึดมัน่ในวสิัยทศัน์และยุทธศาสตร์ในการพฒันา
พื้นท่ี ท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดข้ึน เห็นได้จากในปี พ.ศ. 2548-2549 ชาวแม่กลอง
ร่วมกนัต่อตา้นโครงการเส้นทางลดัสู่ภาคใตท่ี้จะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของชุมชน สืบเน่ือง
จากรัฐบาลมีโครงการจะสร้างเส้นทางลัดสู่ภาคใต้ โดยสร้างสะพานเรียบทะเลฝ่ังอ่าวไทยเป็น
ระยะทาง 47 กิโลเมตร โดยมีมหาวิทยาลัย 5 แห่งได้รับมอบหมายให้ศึกษาผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ผลดี ผลเสียทางเศรษฐศาสตร์และดา้นวิศวกรรม ชาวแม่กลองและชาวเพชรบุรีร่วมกนั
ต่อสู้คดัค้านโครงการดังกล่าวอยู่ 2 ปี จนรัฐบาลไม่กล้าตดัสินใจด าเนินโครงการ เหตุผลส าคัญ
ประการหน่ึงท่ีชาวแม่กลองร่วมกนัต่อตา้นโครงการสร้างเส้นทางลดัสู่ภาคใต้ คือ เมืองแม่กลอง
ประกอบดว้ยชาวสวนผลไมแ้ละชาวประมงท่ีขายผลผลิตให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนเมืองแม่กลอง 
หากมีการสร้างถนนเรียบอ่าวไทยลดัลงสู่ภาคใต ้การสัญจรของผูค้นจะขา้มเลยเมืองแม่กลองไปหมด
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หน่ึงคนัเพื่อบริการรับส่งนกัท่องเท่ียวและรับส่งนกัเรียนไปโรงเรียนท่ีจงัหวดัราชบุรี จ านวน 14 คน 
คิดค่าบริการนกัเรียนคนละ 900 บาทต่อเดือนมีรายได ้12,600 บาทต่อเดือนอีกดว้ย 

ดังนั้ นแนวคิดและปฏิบัติการของลูกชาวสวนท่ีส าเร็จการศึกษา ผ่านประสบการณ์การ
ท างานกบับริษทัเอกชน ได้ใช้ความรู้ในการวางแผนและการบริหารจดัการ มาด าเนินกิจการของ
ครอบครัวท่ีมีทั้งภาคเกษตรกรรมและงานบริการ เป็นการผสมผสานระหวา่งการท าสวนกบัการเป็น
ผูป้ระกอบงานบริการท่ีด าเนินการอยู่ในพื้นท่ีท าให้ครอบครัวอยู่ได ้ชาวสวนรุ่นใหม่ไดใ้ช้ความรู้
ความสามารถสมยัใหม่ผสมผสานกับความรู้ท้องถ่ินในการท าสวนสืบทอดการท าสวนและงาน
บริการในบริบทของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ท่ีบริการแก่คนเมืองและการบริการรับส่งนกัเรียนท่ีเป็น
ตามความต้องการของชาวสวนในพื้นท่ี ลูกหลานชาวสวนไม่ได้ท าสวนเท่านั้ นยงัมีความเป็น
ผูป้ระกอบการดา้นการบริการพร้อมกนัไปดว้ย 

 
ความกดดันจากนโยบายการพฒันาพืน้ทีข่องรัฐ: กบับทบาทเครือข่ายประชาคมคนรักแม่กลอง 

ปฏิบัติการของชาวสวนต่อความกดดันจากการเปล่ียนแปลงสะท้อนได้จากประเด็น
สาธารณะท่ีชาวแม่กลองให้ความสนใจร่วมกนั คือ ทิศทางการพฒันาพื้นท่ีอนัจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศสามน ้ าและชุมชนชาวสวน ชาวแม่กลองตอ้งการอนุรักษ์ความเป็นเมืองสามน ้ า และการ
เป็นแหล่งอาหารทะเลและผลไมป้ลอดภยัจากสารพิษ ไม่ตอ้งการให้พฒันาพื้นท่ีเป็นอุตสาหกรรม 
ดงันั้นทิศทางการพฒันาพื้นท่ีจึงเป็นประเด็นสาธารณะท่ีข้ึนกบัประวติัศาสตร์ความเป็นมาของคนใน
พื้นท่ี ดว้ยความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศท่ีประชาชนในพื้นท่ีไดพ้ึ่งพิงท ามาหากินและอยูอ่าศยั 
สร้างความเจริญกา้วหนา้ให้ครอบครัวจึงก่อให้เกิดความรัก ความผูกพนั หวงแหนถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและ
ท่ีท ามาหากิน เม่ือมีแผนงานหรือโครงการพฒันาท่ีจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และการด ารงชีพ
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน ประชาชนพยายามเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารโครงการพฒันาดงักล่าวและร่วม
แสดงความความคิดเห็นคดัคา้นโครงการเหล่านั้น 

ความร่วมมือกนัของชาวแม่กลองในการร่วมกนัก าหนดทิศทางการพฒันาพื้นท่ี เกิดการ
ประสานความร่วมมือกบัองค์กรภายนอกในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในทอ้งถ่ิน เพื่อให้
เกิดความเท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยในปีพ.ศ. 2541 องคก์รท่ีท างานดา้นประชาสังคมและ
นกัวิชาการไดส้นบัสนุนการท างานของภาคประชาสังคมจงัหวดัสมุทรสงคราม ให้เป็นพื้นท่ีน าร่อง

จงัหวดัหน่ึงในการพฒันากระบวนการประชาสังคมให้เขม้แข็ง โดยมีกระบวนการพฒันาแกนน า
ประชาชนระดบัต าบล อ าเภอและจงัหวดัใหร่้วมกนัท างานในนาม “ประชาคมคนรักแม่กลอง”  

ประชาคมคนรักแม่กลองมีบทบาทการท างานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ิน
โดย เม่ือปีพ.ศ. 2542 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีแผนจะขนส่งน ้ ามนัเตาโดยเรือขนาดใหญ่ผ่านแม่น ้ าแม่
กลอง เพื่อน าไปใชเ้ป็นพลงังานในการผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีโรงไฟฟ้าในจงัหวดัราชบุรี ชาวแม่กลอง
เกรงว่าการขนส่งน ้ ามัน เตาของการไฟฟ้ าฝ่ายผลิตจะกระทบต่อวิถี ชีวิตของชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ิน จึงตอ้งการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจตามเง่ือนไขของกฎหมายท่ี
ระบุว่าตอ้งมีการศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม (EIA) และท าประชาพิจารณ์ ประชาคมคนรักแม่
กลองพยายามเขา้ถึงขอ้มูลโครงการขนส่งน ้ ามนัเตา โดยความช่วยเหลือของนกัวิชาการท่ีมีจิตส านึก
ในการท างานเพื่อประชาชนท าใหช้าวแม่กลองเขา้ถึงขอ้มูลแผนการดงักล่าว แกนน าประชาคมคนรัก
แม่กลองน าขอ้มูลมาเผยแพร่และปรึกษาหารือกบัประชาชนกลุ่มต่างๆถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เช่น 
กลุ่มเพาะเล้ียงพนัธ์ุสัตวน์ ้ า ประมงพื้นบา้น ประชาชนท่ีมีบา้นเรือนอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าแม่กลอง เป็นตน้ 
คณะท างานรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ จดัระบบขอ้มูล ค าถามขอ้สงสัยต่างๆ ถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือหน่วยงานผูรั้บผิดชอบโครงการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ แกนน าชาวบา้น
กลุ่มต่างๆ ท่ีเขา้ร่วมแสดงความคิดเห็น ไดต้ั้งค  าถามต่อองค์กรผูรั้บผิดชอบโครงการ จนไม่สามารถ
ตอบค าถามชาวบา้นไดอ้ยา่งชดัเจน ประชาคมคนรักแม่กลองจึงร่วมกนัคดัคา้นจนตอ้งยุติโครงการ
ไป (U-On, 2009, September 25, interview) 

ปฏิบติัการท่ีแสดงให้เห็นวา่ชาวแม่กลองยงัยึดมัน่ในวสิัยทศัน์และยุทธศาสตร์ในการพฒันา
พื้นท่ี ท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดข้ึน เห็นได้จากในปี พ.ศ. 2548-2549 ชาวแม่กลอง
ร่วมกนัต่อตา้นโครงการเส้นทางลดัสู่ภาคใตท่ี้จะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพของชุมชน สืบเน่ือง
จากรัฐบาลมีโครงการจะสร้างเส้นทางลัดสู่ภาคใต้ โดยสร้างสะพานเรียบทะเลฝ่ังอ่าวไทยเป็น
ระยะทาง 47 กิโลเมตร โดยมีมหาวิทยาลัย 5 แห่งได้รับมอบหมายให้ศึกษาผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ผลดี ผลเสียทางเศรษฐศาสตร์และดา้นวิศวกรรม ชาวแม่กลองและชาวเพชรบุรีร่วมกนั
ต่อสู้คดัค้านโครงการดังกล่าวอยู่ 2 ปี จนรัฐบาลไม่กล้าตดัสินใจด าเนินโครงการ เหตุผลส าคญั
ประการหน่ึงท่ีชาวแม่กลองร่วมกนัต่อตา้นโครงการสร้างเส้นทางลดัสู่ภาคใต้ คือ เมืองแม่กลอง
ประกอบดว้ยชาวสวนผลไมแ้ละชาวประมงท่ีขายผลผลิตให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนเมืองแม่กลอง 
หากมีการสร้างถนนเรียบอ่าวไทยลดัลงสู่ภาคใต ้การสัญจรของผูค้นจะขา้มเลยเมืองแม่กลองไปหมด



50 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร

ยอ่มส่งผลกระทบต่อการขายผลผลิตของชาวสวนและชาวประมง ชาวสวนและชาวประมงจึงร่วมมือ
กบัชนชั้นกลางในเมืองคดัคา้นโครงการดงักล่าว 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ชาวแม่กลองพร้อมใจกนัปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของ
ชุมชนอีกคร้ังโดยการคดัคา้นโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนจากถ่านหิน สืบเน่ืองจากมี
แผนจะสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหินบนพื้นท่ี 600 ไร่ริมชายฝ่ังทะเลในพื้นท่ีอ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม มูลค่าโครงการ 55,000 ล้านบาท ชาวแม่กลองร่วมกับชุมนุมต่อต้านการสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหินเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2550 และวนัท่ี 5 กนัยายน 2550 โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมนบัหม่ืนคนและมีผูร่้วมลงช่ือคดัคา้นกวา่ 58,000 คน ประชาชนท่ีคดัคา้นโรงไฟฟ้า
ใหเ้หตุผลขอ้หน่ึงวา่ ชาวแม่กลองมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี เป็นเมืองท่ีน่าอยูท่ี่สุดของไทยสองปีซอ้น จึง
ไม่อยากเส่ียงให้สร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหินซ่ึงอาจส่งผลต่อสุขภาพ ระบบนิเวศและ
วิถีชีวิตของชุมชน (Chirawet, 2007b) การแสดงพลงัคดัคา้นโครงการของชาวแม่กลองท าให้รัฐบาล
ตดัสินใจไม่สร้างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนจากถ่านหินในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม 

กระบวนการการรณรงคค์ดัคา้นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหินของประชาคมคนรักแม่
กลอง ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลโครงการและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อระบบนิเวศสามน ้ าและวีถีชีวิตของ
ชาวแม่กลอง ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ ครู นักเรียน ส่ือมวลชน นักธุรกิจ นักอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมโดยมีการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านส่ือต่างๆ เช่น วารสาร ส่ิงพิมพ์ สติกเกอร์ เว็บไซต์ การ
เผยแพร่ขอ้มูลผา่นผูน้ าชุมชนและผูป้ระสานงานของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสมุทรสงคราม 
เม่ือพบกนัตามร้านคา้ในชุมชน ชาวสวนพูดคุยกนัถึงโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหิน การไดรั้บ
การบอกกล่าวจากญาติพี่น้องท่ีอาศยัอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าในจงัหวดัราชบุรี ท่ีพูดกันว่าโรงไฟฟ้าส่ง
ผลกระทบต่อสวนผลไมท้ าให้ผลไมไ้ม่ออกผลผลิตตามฤดูกาล ซ่ึงไม่ทราบขอ้มูลดงักล่าวจะจริงเท็จ
ประการใด แต่ส่งผลให้ชาวสวนหวัน่เกรงในผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ท าให้ชาวสวนต าบลเหมืองใหม่ 
ออกไปร่วมเดินขบวนรณรงคค์ดัคา้นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหินจ านวนมากและอยูร่่วมจน
เสร็จส้ินการรณรงค ์ 

ปฏิบติัการของชาวแม่กลองต่อความกดดนัจากโครงการพฒันาขนาดใหญ่ดา้นพลงังานของ
รัฐ    ประชาคมคนรักแม่กลองประกอบดว้ยชาวประมง ชาวสวน พ่อคา้นกัธุรกิจ ประชาชน นกัเรียน 
แพทย ์ครู อาจารย ์เป็นตน้ ซ่ึงไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหิน
และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ไดร่้วมกนัคดัคา้นการสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหิน ชาวสวน

ไดข้อ้มูลจากประสบการณ์ของญาติพี่น้องท่ีอยูใ่กลโ้รงไฟฟ้าในจงัหวดัราชบุรีท่ีผลไมไ้ม่ออกดอก
ออกผลตามปกติ ความวิตกกงัวลวา่โรงไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติของชาวสวนท าให้ชาวสวน
มีส่วนร่วมในการต่อตา้นโรงไฟฟ้า แสดงให้เห็นวา่ประเด็นสาธารณะหาใช่เพียงขอ้มูลข่าวสารจาก
การรณรงคถึ์งผลกระทบของโรงไฟฟ้า โดยประชาคมคนรักแม่กลองเท่านั้นท่ีหล่อหลอมข้ึนมาโดย
การถกเถียงและการส่ือสารอยา่งท่ีฮาเบอร์มาสยนืยนัตามแนวคิดประชาสังคมเท่านั้น ประการส าคญั
คือส่ิงท่ีเป็นสาธารณะนั้นเป็นความรู้ ปฏิบติัการและแรงปรารถนาของผูค้นในพื้นท่ีชุมชนปฏิบติั 
(Tanabe, 2008)ท่ีตอ้งการปกป้องชุมชนชาวสวน 

 ดงันั้นแนวคิดและปฏิบติัการของชาวสวนในการคดัคา้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนจากถ่านหินอย่างแข็งขนั ไม่เพียงแค่ได้รับขอ้มูลว่าโรงไฟฟ้าจะก่อให้เกิดมลพิษทางน ้ า และ
อากาศซ่ึงผลต่อระบบนิเวศท่ีชนชั้นกลางให้ความส าคญั แต่ชาวสวนให้ความส าคญักบัผลกระทบ
จากโรงไฟฟ้าท าให้ผลไมไ้ม่ออกผลผลิตตามค าบอกกล่าวของญาติพี่นอ้งท่ีอยูใ่กลโ้รงไฟฟ้าในพื้นท่ี
จงัหวดัราชบุรี สวนผลไมผ้สมผสานแบบยกร่องเป็นพื้นท่ีท่ีชาวสวนสะสมความรู้และรักษาความรู้
ในพื้นท่ีสวนถ่ายทอดใหลู้กหลาน เม่ือโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหินจะส่งผลกระทบต่อชุมชน
ปฏิบติัชาวสวนมีแรงปรารถนาจะให้ชุมชนชาวสวนด ารงอยู่ต่อไป ท าให้ชาวสวนร่วมกนัคดัคา้น
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหินอยา่งแข็งขนั แมว้า่ผูน้  าในพื้นท่ีไม่ไดเ้ป็นแกนน าของประชาคม
คนรักแม่กลอง 

 
การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ : ความท้าทายต่อความเป็นผู้ประกอบการของคนท้องถิ่น 

จากการศึกษาของ  Faculty of Architecture, Chulalongkorn University (2011) เพื่ อออก
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ยอ่มส่งผลกระทบต่อการขายผลผลิตของชาวสวนและชาวประมง ชาวสวนและชาวประมงจึงร่วมมือ
กบัชนชั้นกลางในเมืองคดัคา้นโครงการดงักล่าว 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ชาวแม่กลองพร้อมใจกนัปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของ
ชุมชนอีกคร้ังโดยการคดัคา้นโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนจากถ่านหิน สืบเน่ืองจากมี
แผนจะสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหินบนพื้นท่ี 600 ไร่ริมชายฝ่ังทะเลในพื้นท่ีอ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม มูลค่าโครงการ 55,000 ล้านบาท ชาวแม่กลองร่วมกับชุมนุมต่อต้านการสร้าง
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหินเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2550 และวนัท่ี 5 กนัยายน 2550 โดยมี
ผูเ้ขา้ร่วมชุมนุมนบัหม่ืนคนและมีผูร่้วมลงช่ือคดัคา้นกวา่ 58,000 คน ประชาชนท่ีคดัคา้นโรงไฟฟ้า
ใหเ้หตุผลขอ้หน่ึงวา่ ชาวแม่กลองมีชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี เป็นเมืองท่ีน่าอยูท่ี่สุดของไทยสองปีซอ้น จึง
ไม่อยากเส่ียงให้สร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหินซ่ึงอาจส่งผลต่อสุขภาพ ระบบนิเวศและ
วิถีชีวิตของชุมชน (Chirawet, 2007b) การแสดงพลงัคดัคา้นโครงการของชาวแม่กลองท าให้รัฐบาล
ตดัสินใจไม่สร้างโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนจากถ่านหินในพื้นท่ีจงัหวดัสมุทรสงคราม 

กระบวนการการรณรงคค์ดัคา้นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหินของประชาคมคนรักแม่
กลอง ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลโครงการและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อระบบนิเวศสามน ้ าและวีถีชีวิตของ
ชาวแม่กลอง ได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ ครู นักเรียน ส่ือมวลชน นักธุรกิจ นักอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมโดยมีการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านส่ือต่างๆ เช่น วารสาร ส่ิงพิมพ์ สติกเกอร์ เว็บไซต์ การ
เผยแพร่ขอ้มูลผา่นผูน้ าชุมชนและผูป้ระสานงานของสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจงัหวดัสมุทรสงคราม 
เม่ือพบกนัตามร้านคา้ในชุมชน ชาวสวนพูดคุยกนัถึงโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหิน การไดรั้บ
การบอกกล่าวจากญาติพี่น้องท่ีอาศยัอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าในจงัหวดัราชบุรี ท่ีพูดกันว่าโรงไฟฟ้าส่ง
ผลกระทบต่อสวนผลไมท้ าให้ผลไมไ้ม่ออกผลผลิตตามฤดูกาล ซ่ึงไม่ทราบขอ้มูลดงักล่าวจะจริงเท็จ
ประการใด แต่ส่งผลให้ชาวสวนหวัน่เกรงในผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ท าให้ชาวสวนต าบลเหมืองใหม่ 
ออกไปร่วมเดินขบวนรณรงคค์ดัคา้นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหินจ านวนมากและอยูร่่วมจน
เสร็จส้ินการรณรงค ์ 

ปฏิบติัการของชาวแม่กลองต่อความกดดนัจากโครงการพฒันาขนาดใหญ่ดา้นพลงังานของ
รัฐ    ประชาคมคนรักแม่กลองประกอบดว้ยชาวประมง ชาวสวน พ่อคา้นกัธุรกิจ ประชาชน นกัเรียน 
แพทย ์ครู อาจารย ์เป็นตน้ ซ่ึงไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหิน
และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ไดร่้วมกนัคดัคา้นการสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหิน ชาวสวน

ไดข้อ้มูลจากประสบการณ์ของญาติพี่น้องท่ีอยูใ่กลโ้รงไฟฟ้าในจงัหวดัราชบุรีท่ีผลไมไ้ม่ออกดอก
ออกผลตามปกติ ความวิตกกงัวลวา่โรงไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อวถีิชีวติของชาวสวนท าให้ชาวสวน
มีส่วนร่วมในการต่อตา้นโรงไฟฟ้า แสดงให้เห็นวา่ประเด็นสาธารณะหาใช่เพียงขอ้มูลข่าวสารจาก
การรณรงคถึ์งผลกระทบของโรงไฟฟ้า โดยประชาคมคนรักแม่กลองเท่านั้นท่ีหล่อหลอมข้ึนมาโดย
การถกเถียงและการส่ือสารอยา่งท่ีฮาเบอร์มาสยนืยนัตามแนวคิดประชาสังคมเท่านั้น ประการส าคญั
คือส่ิงท่ีเป็นสาธารณะนั้นเป็นความรู้ ปฏิบติัการและแรงปรารถนาของผูค้นในพื้นท่ีชุมชนปฏิบติั 
(Tanabe, 2008)ท่ีตอ้งการปกป้องชุมชนชาวสวน 

 ดงันั้นแนวคิดและปฏิบติัการของชาวสวนในการคดัคา้นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัความ
ร้อนจากถ่านหินอย่างแข็งขนั ไม่เพียงแค่ได้รับขอ้มูลว่าโรงไฟฟ้าจะก่อให้เกิดมลพิษทางน ้ า และ
อากาศซ่ึงผลต่อระบบนิเวศท่ีชนชั้นกลางให้ความส าคญั แต่ชาวสวนให้ความส าคญักบัผลกระทบ
จากโรงไฟฟ้าท าให้ผลไมไ้ม่ออกผลผลิตตามค าบอกกล่าวของญาติพี่นอ้งท่ีอยูใ่กลโ้รงไฟฟ้าในพื้นท่ี
จงัหวดัราชบุรี สวนผลไมผ้สมผสานแบบยกร่องเป็นพื้นท่ีท่ีชาวสวนสะสมความรู้และรักษาความรู้
ในพื้นท่ีสวนถ่ายทอดใหลู้กหลาน เม่ือโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหินจะส่งผลกระทบต่อชุมชน
ปฏิบติัชาวสวนมีแรงปรารถนาจะให้ชุมชนชาวสวนด ารงอยู่ต่อไป ท าให้ชาวสวนร่วมกนัคดัคา้น
โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนจากถ่านหินอยา่งแข็งขนั แมว้า่ผูน้  าในพื้นท่ีไม่ไดเ้ป็นแกนน าของประชาคม
คนรักแม่กลอง 
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เยน็กลบั การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มดอนหอยหลอดเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญั
ระดับนานาชาติซ่ึงอยู่ในอนุสัญญาแรมซาร์ไซด์ ดังนั้ นกฎหมายผังเมืองจึงก าหนดให้พื้นท่ี
สมุทรสงคราม โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสีเขียว ซ่ึงเป็นเกราะก าบงัการขยายตวัของอุตสาหกรรมใน
พื้นท่ีสมุทรสงครามไดเ้ป็นอยา่งดี 

อยา่งไรก็ตามผงัเมืองตอ้งมีการปรับปรุงทุก 5 ปี จึงมีนายทุนท่ีซ้ือท่ีดินไวเ้ก็งก าไร ตอ้งการ
ให้แกไ้ขกฎหมายผงัเมืองให้สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมไดเ้พื่อท่ีดินจะไดร้าคาสูงข้ึน แต่ชาว
แม่กลองท่ีต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน คดัคา้นการแก้ไขกฎหมายผงัเมืองท่ี
ตอ้งการเปล่ียนจากพื้นท่ีสีเขียวเป็นสีอ่ืน แต่กฎหมายผงัเมืองอนุญาตให้มีเพียงเขตพื้นท่ีสีเหลือง สี
ส้มบา้ง ท่ีอนุญาตใหส้ร้างท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น  (Rodkhlay, 2011, August 11, interview) 

กระบวนการสร้างให้วิถีชีวิตชาวสวนท่ีอาศยัอยู่ตามริมฝ่ังคลองให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ สะทอ้นจากผูน้ าชุมชนชาวสวนดงัน้ี “ฉันเร่ิมบุกเบิกการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตั้งแต่ปี 2539-2540 
ในตอนกลางวนัพานักท่องเท่ียวชมสวนผลไม้ผสมผสาน กลางคืนนั่งเรือชมห่ิงห้อย นักท่องเท่ียวพัก
ค้างคืนท่ีบ้านชาวสวนธรรมดาแบบ Home stay ท่ีไม่ได้สะดวกสบาย แต่ได้ศึกษาวิถีชีวิตของ
ชาวสวน ต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย เข้ามาสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จนกระท่ังตลาดน า้อัมพวาได้รับความนิยม ท า
ให้มีนักธุรกิจมาลงทุนสร้างท่ีพักเพ่ือบริการแก่นักท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแบบ Home Stay จึงค่อยๆ 
ซบเซาลง” (Kaewnillakun, 2010, June 12, interview) ปัจจุบนัมีท่ีพกัเพื่อนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบล
เหมืองใหม่ 2-3 แห่งท่ีคนในพื้นท่ีลงทุนท าเอง แต่ในพื้นท่ีต าบลสวนหลวงท่ีอยูใ่กลก้บัตลาดน ้าอมัพ
วามีท่ีพกัเพื่อบริการนกัท่องเท่ียว ถูกสร้างข้ึนจ านวนมากท่ีลงทุนโดยคนในพื้นท่ีและเร่ิมมีนกัธุรกิจ
ต่างถ่ินมาลงทุน ลูกชาวสวนท่ีเคยการท างานกับบริษทัเอกชนแล้วลาออกมาท าท่ีพกัเพื่อบริการ
นกัท่องเท่ียวในท่ีสวนของตนเองท่ีไดรั้บมรดกจากพ่อแม่มีความคิดเห็นว่า “ชาวสวนควรคิดเร่ือง
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือสร้างรายได้จากการท าสวน ผลผลิตจากสวน ขายให้นักท่องเท่ียวโดยตรง 
แต่ปัญหาคือนายทุนขนาดใหญ่จะมาลงทุนสร้างท่ีพัก รองรับนักท่องเท่ียวท่ียังต้องการส่ิงอ านวย
ความสะดวกสบาย ประกอบกับทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ท่ีไม่
สอดคล้องกับท้องถ่ิน ท าให้ผู้ประกอบการรายย่อยในพืน้ท่ีสู้นายทุนขนาดใหญ่ไม่ได้ นักท่องเท่ียวท่ี
ไม่เข้าใจในจุดนี ้ต้องการความสะดวกสบายท าให้ผู้ ประกอบการรายย่อยในพื้นท่ีอยู่ ไม่ได้” 
(Daengskul, 2011, January 20, interview) ดังนั้ นชาวสวนมีแนวคิดของการเป็นผู ้ประกอบการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีคนทอ้งถ่ินเป็นเจา้ของกิจการเพื่อให้ผลประโยชน์ตกแก่ชาวสวนท าให้ชาวสวน
เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได ้

ตลาดน ้าอมัพวาท่ีเป็นแรงดึงดูดนกัท่องเท่ียวมีขนาดพื้นท่ีเพียง 2.5 ตารางกิโลเมตรเป็นท่ีดิน
ของวดัอมัพวนัฝ่ังหน่ึง อีกฝ่ังหน่ึงเป็นท่ีดินของเอกชน เม่ือปี พ.ศ. 2541 เปิดเป็นตลาดน ้ าวนัศุกร์ 
เสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์ชาวบา้น และพ่อคา้ในทอ้งถ่ินน าผลผลิตและสินคา้มาขายดว้ย
ตนเอง ไม่เหมือนตลาดน ้ าท่ีอ่ืนท่ีผูป้ระกอบการเอกชนสัมปทานตลาดน ้ าไปจดัการแลว้จา้งชาวบา้น
ให้มานัง่ขายสินคา้ ตลาดน ้ าอมัพวาจึงมีเสน่ห์ของความเป็นทอ้งถ่ินมากกว่าโดยนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่จะมาเท่ียวกนัตอนเยน็ ในตอนกลางคืนนัง่เรือชมห่ิงห้อยท่ีเกาะอยู่ตามตน้ล าพู นกัท่องเท่ียวท่ี
พกัคา้งคืนต่ืนข้ึนมาตอนเชา้ไดต้กับาตรพระท่ีบิณฑบาตทางเรือ การท่องเท่ียวท่ีไดส้ัมผสักบัวถีิชีวิต
ในอดีตท่ีคนเมืองโหยหา ท าให้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีอมัพวาไดรั้บความนิยม แต่ดว้ยพื้นท่ี
ของตลาดน ้ าอมัพวาคบัแคบจึงรับนกัท่องเท่ียวไดจ้  ากดั ซ่ึงเร่ิมมีปัญหานกัท่องเท่ียวในวนัศุกร์ เสาร์ 
อาทิตย ์มีความหนาแน่นเกินกวา่ท่ีพื้นท่ีตลาดน ้ าอมัพวาจะรองรับได ้ในระยะต่อไปตอ้งหาแนวทาง
ในการจดัการกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัขนาดพื้นท่ี (Sri-Amphawa, 2007, December 5, 
interview) 

ผูค้นในทอ้งถ่ินพยายามจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้มีมาตรฐาน และไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผู ้คนและส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินมากเกินขีดจ ากัด  สร้างความภาคภูมิใจแก่คนในท้องถ่ินท่ี
นกัท่องเท่ียวมาช่ืนชมทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนท่ีอาศยัอยู่ริมแม่น ้ าล าคลอง ท าให้
ผู ้ประกอบการในท้องถ่ินมีรายได้จากการบริการนักท่องเท่ียว  ชาวสวนได้ขายผลผลิตให้
นกัท่องเท่ียว แต่เม่ือมีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวกนัมากข้ึนจนมีค าถามวา่เกินขีดจ ากดัของพื้นท่ีตลาด
น ้ าอมัพวาท่ีจะรองรับได้หรือไม่ การจราจรท่ีติดขดั ขยะ ของเสียท่ีเกิดข้ึนจากนักท่องเท่ียว ปัญหา
เหล่าน้ีจะจดัการอยา่งไร นอกจากนั้นนกัท่องเท่ียวท่ีมีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนท าให้มีผูป้ระกอบการจาก
ต่างถ่ินเขา้มาขายสินคา้และบริการ การควบคุมคุณภาพและราคาสินคา้ท าไดย้ากข้ึน พื้นท่ีคา้ขายท่ี
เคยเป็นของคนทอ้งถ่ินท่ีคิดค่าเช่าราคาถูก กลายเป็นพื้นท่ีนกัลงทุนยอมจ่ายค่าเช่าในราคาท่ีแพงลิบ
ล่ิวเพราะประเมินแลว้วา่คุม้กบัการลงทุน ท าใหผู้ป้ระกอบการทอ้งถ่ินถูกกีดกนัออกจากพื้นท่ีตลาดน ้ า
อมัพวา สินค้าท่ีจ  าหน่ายเป็นสินค้าจากพื้นท่ีอ่ืนไม่ใช่ผลผลิตในท้องถ่ินและมีราคาแพงข้ึน การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางล าคลองท่ีอัมพวาจะมีความย ัง่ยืนหรือไม่ ใครจะเป็นเจ้าของและได้รับ
ผลประโยชน์เป็นค าถามท่ีทา้ทายอยา่งยิง่ 
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เยน็กลบั การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มดอนหอยหลอดเป็นพื้นท่ีชุ่มน ้ าท่ีมีความส าคญั
ระดับนานาชาติซ่ึงอยู่ในอนุสัญญาแรมซาร์ไซด์ ดังนั้ นกฎหมายผังเมืองจึงก าหนดให้พื้นท่ี
สมุทรสงคราม โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีสีเขียว ซ่ึงเป็นเกราะก าบงัการขยายตวัของอุตสาหกรรมใน
พื้นท่ีสมุทรสงครามไดเ้ป็นอยา่งดี 

อยา่งไรก็ตามผงัเมืองตอ้งมีการปรับปรุงทุก 5 ปี จึงมีนายทุนท่ีซ้ือท่ีดินไวเ้ก็งก าไร ตอ้งการ
ให้แกไ้ขกฎหมายผงัเมืองให้สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมไดเ้พื่อท่ีดินจะไดร้าคาสูงข้ึน แต่ชาว
แม่กลองท่ีต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถ่ิน คดัคา้นการแก้ไขกฎหมายผงัเมืองท่ี
ตอ้งการเปล่ียนจากพื้นท่ีสีเขียวเป็นสีอ่ืน แต่กฎหมายผงัเมืองอนุญาตให้มีเพียงเขตพื้นท่ีสีเหลือง สี
ส้มบา้ง ท่ีอนุญาตใหส้ร้างท่ีพกัเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น  (Rodkhlay, 2011, August 11, interview) 

กระบวนการสร้างให้วิถีชีวิตชาวสวนท่ีอาศยัอยู่ตามริมฝ่ังคลองให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ สะทอ้นจากผูน้ าชุมชนชาวสวนดงัน้ี “ฉันเร่ิมบุกเบิกการท่องเท่ียวเชิงนิเวศตั้งแต่ปี 2539-2540 
ในตอนกลางวนัพานักท่องเท่ียวชมสวนผลไม้ผสมผสาน กลางคืนนั่งเรือชมห่ิงห้อย นักท่องเท่ียวพัก
ค้างคืนท่ีบ้านชาวสวนธรรมดาแบบ Home stay ท่ีไม่ได้สะดวกสบาย แต่ได้ศึกษาวิถีชีวิตของ
ชาวสวน ต่อมากรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย เข้ามาสนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จนกระท่ังตลาดน า้อัมพวาได้รับความนิยม ท า
ให้มีนักธุรกิจมาลงทุนสร้างท่ีพักเพ่ือบริการแก่นักท่องเท่ียว การท่องเท่ียวแบบ Home Stay จึงค่อยๆ 
ซบเซาลง” (Kaewnillakun, 2010, June 12, interview) ปัจจุบนัมีท่ีพกัเพื่อนกัท่องเท่ียวในพื้นท่ีต าบล
เหมืองใหม่ 2-3 แห่งท่ีคนในพื้นท่ีลงทุนท าเอง แต่ในพื้นท่ีต าบลสวนหลวงท่ีอยูใ่กลก้บัตลาดน ้าอมัพ
วามีท่ีพกัเพื่อบริการนกัท่องเท่ียว ถูกสร้างข้ึนจ านวนมากท่ีลงทุนโดยคนในพื้นท่ีและเร่ิมมีนกัธุรกิจ
ต่างถ่ินมาลงทุน ลูกชาวสวนท่ีเคยการท างานกับบริษทัเอกชนแล้วลาออกมาท าท่ีพกัเพื่อบริการ
นกัท่องเท่ียวในท่ีสวนของตนเองท่ีไดรั้บมรดกจากพ่อแม่มีความคิดเห็นว่า “ชาวสวนควรคิดเร่ือง
การท่องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือสร้างรายได้จากการท าสวน ผลผลิตจากสวน ขายให้นักท่องเท่ียวโดยตรง 
แต่ปัญหาคือนายทุนขนาดใหญ่จะมาลงทุนสร้างท่ีพัก รองรับนักท่องเท่ียวท่ียังต้องการส่ิงอ านวย
ความสะดวกสบาย ประกอบกับทางหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ท่ีไม่
สอดคล้องกับท้องถ่ิน ท าให้ผู้ประกอบการรายย่อยในพืน้ท่ีสู้นายทุนขนาดใหญ่ไม่ได้ นักท่องเท่ียวท่ี
ไม่เข้าใจในจุดนี ้ต้องการความสะดวกสบายท าให้ผู้ ประกอบการรายย่อยในพื้นท่ีอยู่ ไม่ได้” 
(Daengskul, 2011, January 20, interview) ดังนั้ นชาวสวนมีแนวคิดของการเป็นผู ้ประกอบการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีคนทอ้งถ่ินเป็นเจา้ของกิจการเพื่อให้ผลประโยชน์ตกแก่ชาวสวนท าให้ชาวสวน
เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได ้

ตลาดน ้าอมัพวาท่ีเป็นแรงดึงดูดนกัท่องเท่ียวมีขนาดพื้นท่ีเพียง 2.5 ตารางกิโลเมตรเป็นท่ีดิน
ของวดัอมัพวนัฝ่ังหน่ึง อีกฝ่ังหน่ึงเป็นท่ีดินของเอกชน เม่ือปี พ.ศ. 2541 เปิดเป็นตลาดน ้ าวนัศุกร์ 
เสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์ชาวบา้น และพ่อคา้ในทอ้งถ่ินน าผลผลิตและสินคา้มาขายดว้ย
ตนเอง ไม่เหมือนตลาดน ้ าท่ีอ่ืนท่ีผูป้ระกอบการเอกชนสัมปทานตลาดน ้ าไปจดัการแลว้จา้งชาวบา้น
ให้มานัง่ขายสินคา้ ตลาดน ้ าอมัพวาจึงมีเสน่ห์ของความเป็นทอ้งถ่ินมากกว่าโดยนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่จะมาเท่ียวกนัตอนเยน็ ในตอนกลางคืนนัง่เรือชมห่ิงห้อยท่ีเกาะอยู่ตามตน้ล าพู นกัท่องเท่ียวท่ี
พกัคา้งคืนต่ืนข้ึนมาตอนเชา้ไดต้กับาตรพระท่ีบิณฑบาตทางเรือ การท่องเท่ียวท่ีไดส้ัมผสักบัวถีิชีวิต
ในอดีตท่ีคนเมืองโหยหา ท าให้การท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ีอมัพวาไดรั้บความนิยม แต่ดว้ยพื้นท่ี
ของตลาดน ้ าอมัพวาคบัแคบจึงรับนกัท่องเท่ียวไดจ้  ากดั ซ่ึงเร่ิมมีปัญหานกัท่องเท่ียวในวนัศุกร์ เสาร์ 
อาทิตย ์มีความหนาแน่นเกินกวา่ท่ีพื้นท่ีตลาดน ้ าอมัพวาจะรองรับได ้ในระยะต่อไปตอ้งหาแนวทาง
ในการจดัการกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัขนาดพื้นท่ี (Sri-Amphawa, 2007, December 5, 
interview) 

ผูค้นในทอ้งถ่ินพยายามจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศให้มีมาตรฐาน และไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผู ้คนและส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินมากเกินขีดจ ากัด  สร้างความภาคภูมิใจแก่คนในท้องถ่ินท่ี
นกัท่องเท่ียวมาช่ืนชมทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนท่ีอาศยัอยู่ริมแม่น ้ าล าคลอง ท าให้
ผู ้ประกอบการในท้องถ่ินมีรายได้จากการบริการนักท่องเท่ียว  ชาวสวนได้ขายผลผลิตให้
นกัท่องเท่ียว แต่เม่ือมีนกัท่องเท่ียวนิยมมาเท่ียวกนัมากข้ึนจนมีค าถามวา่เกินขีดจ ากดัของพื้นท่ีตลาด
น ้ าอมัพวาท่ีจะรองรับได้หรือไม่ การจราจรท่ีติดขดั ขยะ ของเสียท่ีเกิดข้ึนจากนักท่องเท่ียว ปัญหา
เหล่าน้ีจะจดัการอยา่งไร นอกจากนั้นนกัท่องเท่ียวท่ีมีจ  านวนเพิ่มมากข้ึนท าให้มีผูป้ระกอบการจาก
ต่างถ่ินเขา้มาขายสินคา้และบริการ การควบคุมคุณภาพและราคาสินคา้ท าไดย้ากข้ึน พื้นท่ีคา้ขายท่ี
เคยเป็นของคนทอ้งถ่ินท่ีคิดค่าเช่าราคาถูก กลายเป็นพื้นท่ีนกัลงทุนยอมจ่ายค่าเช่าในราคาท่ีแพงลิบ
ล่ิวเพราะประเมินแลว้วา่คุม้กบัการลงทุน ท าใหผู้ป้ระกอบการทอ้งถ่ินถูกกีดกนัออกจากพื้นท่ีตลาดน ้ า
อมัพวา สินค้าท่ีจ  าหน่ายเป็นสินค้าจากพื้นท่ีอ่ืนไม่ใช่ผลผลิตในท้องถ่ินและมีราคาแพงข้ึน การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางล าคลองท่ีอัมพวาจะมีความย ัง่ยืนหรือไม่ ใครจะเป็นเจ้าของและได้รับ
ผลประโยชน์เป็นค าถามท่ีทา้ทายอยา่งยิง่ 
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การท่ีนักท่องเท่ียวนั่งเรือชมห่ิงห้อยตามล าคลอง ท าให้ความเป็นส่วนตัวของวิถีชีวิต
ชาวสวนไดรั้บผลกระทบไปดว้ย ยามค ่าคืนชาวสวนเหน็ดเหน่ือยจากการท าสวนมาทั้งวนัตอ้งการ
พกัผอ่น แต่ตอ้งถูกรบกวนจากนกัท่องเท่ียวท่ีแล่นเรือชมห่ิงห้อยท่ีตน้ล าพูใกลบ้า้น ชาวสวนบางราย
ตดัตน้ล าพูทิ้งเพื่อไม่ให้ถูกรบกวนจากนักท่องเท่ียว บางส่วนรวมกลุ่มกนัไปร้องเรียนกรรมาธิการ
การท่องเท่ียวของวุฒิสภาซ่ึงได้ลงมาพื้นท่ีเพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแก้ปัญหา นอกจากนั้น
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศคือราคาท่ีดินสูงข้ึนมากท่ีสวนราคาไร่ละหลายแสนบาท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีสวนท่ีอยู่ติดล าคลองมีถนนเขา้ถึงมีราคาสูงข้ึนไปถึงไร่ละเป็นล้านบาท ทั้งน้ี
เพราะเป็นท าเลท่ีเป็นท่ีตอ้งการของเศรษฐีตอ้งการซ้ือไวส้ร้างบา้นพกัตากอากาศ  นกัลงทุนตอ้งการ
ซ้ือเพื่อสร้างเป็นรีสอร์ทบริการนกัท่องเท่ียว ชาวสวนไม่สามารถท่ีจะซ้ือสวนเพื่อท าการผลิตไดอี้ก
ต่อไปเพราะไม่มีเงินเพียงพอ และผลตอบแทนจากการผลิตไม่คุม้กบัการลงทุนท่ีตอ้งซ้ือท่ีดินราคาสูง
ขนาดนั้นมาเพื่อท าสวน ราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึนเป็นแรงจูงใจให้ลูกหลานชาวสวนท่ีไดรั้บมรดกมีความ
อยากขายท่ีดินเพราะตอ้งการเงินกอ้นโตแมว้า่ตอ้งการท่ีจะดูแลรักษาสวนของตนเองไว ้ดงันั้นท่ีสวน
กลายเป็นสินท่ีตลาดตอ้งการไม่ไดเ้ป็นเพียงปัจจยัการผลิตของชาวสวนอีกต่อไป 

คนในทอ้งถ่ินพยายามท่ีจะจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางล าคลอง มีผูป้ระกอบการบริการ
ท่ีพกัรายเล็กซ่ึงมีอยู ่700 กวา่แห่ง ในจงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นท่ีน่ายนิดีวา่เจา้ของส่วนใหญ่ยงัเป็น
คนท้องถ่ิน  อย่างไรก็ตามเม่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางล าคลองของอัมพวาเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียวผ่านมา 10 กว่าปีและยงัเป็นท่ีนิยมอีกต่อไป ท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวขนาด
ใหญ่จากต่างถ่ินเร่ิมสนใจมาซ้ือท่ีดินสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีทนัสมยัไวบ้ริการแก่นักท่องเท่ียว 
ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการรายยอ่ยในทอ้งถ่ินท่ีอาจจะด าเนินกิจการต่อไปไม่ได ้เกิดความขดัแยง้
กับความคิดการอนุรักษ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางล าคลองเพราะนักธุรกิจจะตอบสนองความ
สะดวกสบายและทนัสมยัแก่นกัท่องเท่ียว มากกวา่การด ารงไวซ่ึ้งวิถีชีวิตของชุมชนชาวสวน ดงันั้น
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเมืองแม่กลองตอ้งผ่านการทดสอบและท้าทายจากอ านาจทุนและตลาดอีก
หลายครา คนทอ้งถ่ินจะสามารถการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดเ้พียงใดเป็นความทา้ทายอยา่งยิง่ 

 
 
 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ชุมชนชาวสวนเม่ือลูกหลานเรียนหนงัสือเป็นนกัวิชาชีพท างานในเมือง มีปัญหาว่าใครจะ

สืบทอดการท าสวน ครอบครัวชาวสวนตอ้งมองหาลูกหลานท่ีสนใจการท าสวนและพาเขา้ไปคลุกคลี
เรียนรู้ในการท าสวนเรียนรู้จากการปฏิบติัด้วยตนเองโดยพ่อแม่คอยให้ค  าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
เทคนิคในการท าสวน เม่ือประสบปัญหาในการท าสวนเก่ียวกบัโรคและแมลง ชาวสวนรู้ว่าผูท่ี้เป็น
ผูรู้้ท่ีมีประสบการณ์ในการแกปั้ญหานั้นคือใคร ชาวสวนสามารถไปขอค าแนะน าเพื่อแกปั้ญหาได ้
นอกจากนั้นชาวสวนมีความเป็นผูป้ระกอบการ ท าหนา้ท่ีในรวบรวมผลผลิต ท่ีมีการวางแผนและ
ลงทุนน าผลผลิตสู่ตลาดและพร้อมท่ีจะรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นท่ี
นิยมชาวสวน เป็นผูป้ระกอบการในการจดับริการดา้นท่ีพกัและการเดินทางแก่นกัท่องเท่ียว ดงันั้น
การเป็นผูป้ระกอบการมีมานานแลว้ท าใหช้าวสวนมีเครือข่ายความร่วมมือกบัภายนอกมาโดยตลอด 

ชุมชนชาวสวนได้รับความกดดันจากนโยบายการพัฒนาพื้นท่ีของรัฐท่ีต้องการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองต่อการขยายตวัของทุนนิยมอุตสาหกรรม รวมทั้งการขยายตวัของ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สถานการณ์ดงักล่าวเป็นความสัมพนัธ์เชิงอ านาจของชุมชนชาวสวนกบัสังคม
ภายนอก ท่ีมีพลังกวา้งใหญ่ไพศาล แม้ชุมชนปฏิบัติชาวสวนได้สะสมความรู้ในการท าสวน 
แลกเปล่ียนถ่ายทอดความรู้กัน สร้างผูสื้บทอดในการท าสวน แต่ในการเผชิญความกดดันจาก
นโยบายการพฒันาพื้นท่ีของรัฐ ชุมชนชาวสวนตอ้งเรียนรู้ถึงการพฒันาท่ีจะส่งผลกระทบต่อการวิถี
ชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ิน ชุมชนชาวสวนมีปฏิบติัการร่วมกบันักวิชาชีพต่างๆ ใน
เมืองแม่กลองในการเขา้ถึงขอ้มูลแผนงาน โครงการท่ีจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกบันกัวิชาการ นักอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มและส่ือมวลชน เพื่อให้ชุมชนปฏิบติัชาวสวนมี
เครือข่ายความร่วมมือท่ีทรงพลังในการคัดค้านนโยบายการพฒันาท่ีจะส่งผลกระทบต่อชุมชน
ทอ้งถ่ิน 

ทั้งน้ีไม่ใช่เพียงการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารผา่นการถกเถียงและการส่ือสาร ท่ีประชาคมคนรักแม่
กลองสร้างข้ึนเท่านั้น แต่ชาวสวนเขา้ไปมีส่วนร่วมกบันกัวิชีพอ่ืนในเมืองมาจากรากฐานของชุมชน
ชาวสวนท่ีสะสมความรู้จากการปฏิบติั หล่อหลอมเป็นแรงปรารถนาของชาวสวนในพื้นท่ีท่ีเป็นพลงั
ส าคญัในการขบัเคล่ือนปฏิบติัการของชาวสวน ให้สร้างความร่วมมือกบัคนชั้นกลางในเมืองเพื่อ
ปกป้องวิถีชีวติของชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติของทอ้งถ่ิน แสดงให้เห็นวา่ประเด็นสาธารณะหา
ใช่เพียงขอ้มูลข่าวสารจากการรณรงคถึ์งผลกระทบของโรงไฟฟ้าโดยประชาคมคนรักแม่กลองโดย
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การท่ีนักท่องเท่ียวนั่งเรือชมห่ิงห้อยตามล าคลอง ท าให้ความเป็นส่วนตัวของวิถีชีวิต
ชาวสวนไดรั้บผลกระทบไปดว้ย ยามค ่าคืนชาวสวนเหน็ดเหน่ือยจากการท าสวนมาทั้งวนัตอ้งการ
พกัผอ่น แต่ตอ้งถูกรบกวนจากนกัท่องเท่ียวท่ีแล่นเรือชมห่ิงห้อยท่ีตน้ล าพูใกลบ้า้น ชาวสวนบางราย
ตดัตน้ล าพูทิ้งเพื่อไม่ให้ถูกรบกวนจากนักท่องเท่ียว บางส่วนรวมกลุ่มกนัไปร้องเรียนกรรมาธิการ
การท่องเท่ียวของวุฒิสภาซ่ึงได้ลงมาพื้นท่ีเพื่อรับทราบปัญหาและหาทางแก้ปัญหา นอกจากนั้น
ผลกระทบจากการท่องเท่ียวเชิงนิเวศคือราคาท่ีดินสูงข้ึนมากท่ีสวนราคาไร่ละหลายแสนบาท 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีสวนท่ีอยู่ติดล าคลองมีถนนเขา้ถึงมีราคาสูงข้ึนไปถึงไร่ละเป็นล้านบาท ทั้งน้ี
เพราะเป็นท าเลท่ีเป็นท่ีตอ้งการของเศรษฐีตอ้งการซ้ือไวส้ร้างบา้นพกัตากอากาศ  นกัลงทุนตอ้งการ
ซ้ือเพื่อสร้างเป็นรีสอร์ทบริการนกัท่องเท่ียว ชาวสวนไม่สามารถท่ีจะซ้ือสวนเพื่อท าการผลิตไดอี้ก
ต่อไปเพราะไม่มีเงินเพียงพอ และผลตอบแทนจากการผลิตไม่คุม้กบัการลงทุนท่ีตอ้งซ้ือท่ีดินราคาสูง
ขนาดนั้นมาเพื่อท าสวน ราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึนเป็นแรงจูงใจให้ลูกหลานชาวสวนท่ีไดรั้บมรดกมีความ
อยากขายท่ีดินเพราะตอ้งการเงินกอ้นโตแมว้า่ตอ้งการท่ีจะดูแลรักษาสวนของตนเองไว ้ดงันั้นท่ีสวน
กลายเป็นสินท่ีตลาดตอ้งการไม่ไดเ้ป็นเพียงปัจจยัการผลิตของชาวสวนอีกต่อไป 

คนในทอ้งถ่ินพยายามท่ีจะจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางล าคลอง มีผูป้ระกอบการบริการ
ท่ีพกัรายเล็กซ่ึงมีอยู ่700 กวา่แห่ง ในจงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นท่ีน่ายนิดีวา่เจา้ของส่วนใหญ่ยงัเป็น
คนท้องถ่ิน  อย่างไรก็ตามเม่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางล าคลองของอัมพวาเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียวผ่านมา 10 กว่าปีและยงัเป็นท่ีนิยมอีกต่อไป ท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวขนาด
ใหญ่จากต่างถ่ินเร่ิมสนใจมาซ้ือท่ีดินสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ท่ีทนัสมยัไวบ้ริการแก่นักท่องเท่ียว 
ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการรายยอ่ยในทอ้งถ่ินท่ีอาจจะด าเนินกิจการต่อไปไม่ได ้เกิดความขดัแยง้
กับความคิดการอนุรักษ์การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางล าคลองเพราะนักธุรกิจจะตอบสนองความ
สะดวกสบายและทนัสมยัแก่นกัท่องเท่ียว มากกวา่การด ารงไวซ่ึ้งวิถีชีวิตของชุมชนชาวสวน ดงันั้น
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเมืองแม่กลองตอ้งผ่านการทดสอบและท้าทายจากอ านาจทุนและตลาดอีก
หลายครา คนทอ้งถ่ินจะสามารถการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไดเ้พียงใดเป็นความทา้ทายอยา่งยิง่ 

 
 
 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ชุมชนชาวสวนเม่ือลูกหลานเรียนหนงัสือเป็นนกัวิชาชีพท างานในเมือง มีปัญหาว่าใครจะ

สืบทอดการท าสวน ครอบครัวชาวสวนตอ้งมองหาลูกหลานท่ีสนใจการท าสวนและพาเขา้ไปคลุกคลี
เรียนรู้ในการท าสวนเรียนรู้จากการปฏิบติัด้วยตนเองโดยพ่อแม่คอยให้ค  าแนะน า ถ่ายทอดความรู้ 
เทคนิคในการท าสวน เม่ือประสบปัญหาในการท าสวนเก่ียวกบัโรคและแมลง ชาวสวนรู้ว่าผูท่ี้เป็น
ผูรู้้ท่ีมีประสบการณ์ในการแกปั้ญหานั้นคือใคร ชาวสวนสามารถไปขอค าแนะน าเพื่อแกปั้ญหาได ้
นอกจากนั้นชาวสวนมีความเป็นผูป้ระกอบการ ท าหนา้ท่ีในรวบรวมผลผลิต ท่ีมีการวางแผนและ
ลงทุนน าผลผลิตสู่ตลาดและพร้อมท่ีจะรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นท่ี
นิยมชาวสวน เป็นผูป้ระกอบการในการจดับริการดา้นท่ีพกัและการเดินทางแก่นกัท่องเท่ียว ดงันั้น
การเป็นผูป้ระกอบการมีมานานแลว้ท าใหช้าวสวนมีเครือข่ายความร่วมมือกบัภายนอกมาโดยตลอด 

ชุมชนชาวสวนได้รับความกดดันจากนโยบายการพัฒนาพื้นท่ีของรัฐท่ีต้องการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองต่อการขยายตวัของทุนนิยมอุตสาหกรรม รวมทั้งการขยายตวัของ
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แลกเปล่ียนถ่ายทอดความรู้กัน สร้างผูสื้บทอดในการท าสวน แต่ในการเผชิญความกดดันจาก
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บทคัดย่อ 

รายงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของบุคลากรบริษัท
มหาชน ศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชนและ
แนวทางหรือวิธีการน าสู่ความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน โดยกลุ่มตวัอย่างเป็น
บุคลากรบริษทัในเครือซีเมนต์ไทย จ านวน 400 คนใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบอาศยัความน่าจะเป็น 
การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ
สหสัมพนัธ์ การวิจยัพบวา่ระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ผลความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยักบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน 
พบวา่ ดา้นแรงจูงใจในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานและดา้นการสนบัสนุนทางสังคมมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01(r= 0.344, 0.221และ0.141 ตามล าดบั) 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน แนวทางหรือวธีิการน าสู่ความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน 
มีอยู ่2 ประเด็นหลกั คือ ประเด็นแรก ดา้นสุขภาพกายการมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แข็งแรงโดยการออก
ก าลงักายและการบริโภคอาหารท่ีมีคุณประโยชน์ และประการท่ีสอง ดา้นสุขภาพจิตใจ เร่ิมตน้จาก
การคิดบวก ท าให้จิตแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ในการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติเพื่อปรับตวัให้เขา้กับ
ส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มต่างๆในการท างาน  

 
ค าส าคัญ: ความสุขการท างาน, บุคลากรบริษทัมหาชน 
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Abstract 
This research aimed to 1) study the work happiness of the public company personnel,2) to 

study the factor related to work happiness of the public company personnel and 3) guideline or 
method to lead work happiness of the public company personnel. The sample consisted of 400 
personals of the Siam Cement Group, obtained by the Probability Sampling. The statistics used for 
data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, and correlation. It was 
found from the research that the work happiness of the public personnel as a whole was at a high 
level, and relation of the factor and work happiness of the public company personnel was found to 
have a positive relation in the aspect of motivation to work, working environment and social 
support at statistical significant level of 0.01 (r=0.344 and 0.141 respectively), which conformed to 
the hypothesis. The guideline or method to secure the work happiness of the public company 
personnel included two main aspects: First, physical aspect which was characterized by wealthy 
health by doing exercise and consummation of nutritious food and secondly, mental aspect which 
was characterized by positive thinking, purification of mind, control of emotion to solve the 
problem with peace and to adjust oneself to natural environment and work environment. 

 
Keywords: work happiness, the public company personnel 
 
บทน า 

ความสุขในการท างานถือเป็นส่ิงท่ีน่าพึงประสงคข์องคนทุกระดบัในองคก์าร ตั้งแต่ผูบ้ริหาร
จนถึงพนกังานปฏิบติังาน เพราะในแต่ละวนันั้นคนส่วนใหญ่ใชเ้วลาหมดไปกบัการท างานเพียงคิด
ว่าความสุขคือการท่ีมีเงินทองมากน าไปแสวงหาส่ิงท่ีต้องการ แต่ถ้าคิดดูให้ดีชีวิตเรามีความสุข
มากกวา่มีเงินหรือมีเงินมากกวา่ความสุข คุณค่าของชีวิตเราอยูท่ี่จ  านวนความสุขท่ีมีในหัวใจหรืออยู่
ท่ีจ  านวนเงินท่ีมีอยู่ในธนาคาร แล้วท าไมเราจึงไม่คิดถึงค าว่า “ความพอใจ” ซ่ึงเป็นหัวใจของ
ความสุข เราพอใจในอะไร เราจะมีความสุขในส่ิงนั้น จงพอใจในตวัเอง แล้วเราจะมีความสุขใน
ตวัเอง (Prapasanon, 2013) ดงันั้นความสุขจึงท าไดไ้ม่ยากเพียงแค่รู้จกัพอเพียง เพียงพอก็จะเกิดเป็น
ความพอดี (Suwannachinda, 2013) เพื่อให้เกิดความพอใจ ซ่ึงมีปัจจยัหลายประการท่ีน าไปสู่การ
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ความสุข เราพอใจในอะไร เราจะมีความสุขในส่ิงนั้น จงพอใจในตวัเอง แล้วเราจะมีความสุขใน
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สร้างคนในองค์การให้มีความสุขได้ โดยท่ีผ่านมามีงานวิจยัในต่างประเทศท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ค่านิยมในการมองความสุขในองค์การท่ีต่างกัน  อาทิเช่น  องค์กรแห่งสุขภาวะท่ีดี  (Healthy 
Organization) องค์กรแห่งความสุข  (Happy Workplace)  จิตวิญญาณแห่งองค์กร  (Spirituality 
Organization) ภาวะอยู่เย็นเป็นสุข  (Well-being)  การจัดการความเครียด  (Stress Management) 
องคก์รท่ีมีความยืดหยุน่ (Flexible Organization) และความสมดุลระหวา่งชีวิตกบัการท างาน(Work-
life Balance) ความสุขในการท างาน เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคล ท่ีตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในการท างาน หรือประสบการณ์ของบุคคลในการท างาน ท าให้เกิดความรู้สึก
ทางบวก เป็นความรู้สึกช่ืนชอบหรือเป็นสุขจากงานท่ีได้ท า ซ่ึงมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) 
ความเพลิดเพลินในการท างาน (Pleasure) เป็นความรู้สึกของบุคคลในขณะท างาน เกิดความรู้สึก
ชอบใจ พอใจ และยินดีในการปฏิบติังานของตน 2) ความกระตือรือร้นในการท างาน (enthusiasm) 
เป็นความรู้สึกของบุคคลในขณะท างาน มีความต่ืนตวั มีชีวิตชีวาในการท างาน และ 3) ความสบายใจ
ในการท างาน (comfort) เป็นความรู้สึกของบุคคลในขณะท างาน เกิดความรู้สึกสบายใจกับการ
ท างาน และรู้สึกวา่ท างานดว้ยความราบร่ืน ไม่มีความรู้สึกเครียด หรือวิตกกงัวลใดๆ ในการท างาน 
(Warr, 1990) การมีความสุขกบัการท างานเป็นผลดีต่อบุคคลคือ เป็นแรงจูงใจให้เกิดความทา้ทายท่ี
จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ ภาคภูมิใจต่อผลงาน  (Lakkomjon, 2005; Ketchian, 2003) 
ผลงานมีคุณภาพ ลดความเครียด ส่งผลใหมี้สุขภาพดี (Manion, 2003) ท าให้เพื่อนร่วมงานมีความสุข 
บรรยากาศในท่ีท างานดี มีการช่วยเหลือกนัในการท างาน (Manion, 2003) รวมทั้งองค์การหลายๆ
องคก์ารน าแนวคิดซ่ึงไดรั้บการพฒันาในบริบทแบบตะวนัตกเขา้มาใชใ้นองคก์ารท่ีอยูใ่นบริบทของ
สังคมไทยประสบความส าเร็จบ้างและล้มเหลวบ้าง อย่างไรก็ตามการสร้างความสุขให้เห็นเป็น
รูปธรรมท่ีชดัเจน จึงเป็นการยากท่ีจะตอบค าถามต่อผูท่ี้สนใจอยา่งแทจ้ริงเก่ียวกบัปัจจยั กระบวนการ 
และรวมไปถึงผลของการสร้างองคก์ารใหเ้กิดความสุขในการท างาน 

จากการศึกษาในอดีตนับตั้งแต่ Hawthorn studies ท่ี Western electric นครชิคาโก ซ่ึงเป็น
ช่วงเร่ิมตน้ของการศึกษาแรงจูงใจในการท างานของมนุษยม์าจนถึงปัจจุบนัซ่ึงมีผลการศึกษา ส ารวจ
และวจิยัของหลายสถาบนั เช่น การส ารวจของเอแบคโพลล ์สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ส่ิงท่ีท าใหค้นท างานมี
ความสุขหรือความทุกข์จากการท างานนั้น ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัเงินเดือน 
รายได ้หรือสภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจยัอ่ืนๆ อาทิ
เช่น ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน การมีหัวหน้าท่ีสามารถเขา้ถึงได้ สุขภาพกาย ใจและอารมณ์ 
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รวมไปถึงสภาพแวดล้อมท่ีท างานท่ีดีและยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ  อีกมากมายท่ีอาจจะเป็นปัจจยัท่ีสร้าง
ความสุขใหค้นในองคก์าร 

การปฏิบติังานในบริษทัมหาชนตอ้งปฏิบติังานอยา่งหนกัโดยการปฏิบติังานนั้นตอ้งแข่งขนั
กบัเวลา กบัคู่แข่งขนัในธุรกิจ หรือกบัผูร่้วมงาน เพราะการปฏิบติังานของบริษทัเอกชนจะตอ้งแสดง
ถึงศกัยภาพความสามารถของตนเพื่อส่งผลถึงผลงานท่ีได้รับหมอบหมายมาจะตอ้งมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการปฏิบติังานในบริษทัมหาชน ซ่ึงเป็นองคก์ารขนาดใหญ่จ านวนบุคลากรมี
จ านวนมาก การด าเนินงานในการปฏิบัติงานมีหลายประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีมีบริบทแตกต่างกัน 
ความสุขในการท างานอาจจะมีความแตกต่างกัน อย่างบริษทัในเครือซีเมนต์ไทย ซ่ึงมีทั้ งหมด 6 
ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทธุรกิจซีเมนต์ จ านวน 8,200 คน ประเภทธุรกิจผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จ านวน 
17,300 คนประเภทธุรกิจจดัจ าหน่าย จ านวน 3,000 คน ประเภทธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ ์
จ านวน 13,200 คน ประเภทธุรกิจปิโตรเคมี จ านวน 7,400 คน ประเภทธุรกิจโฮลด้ิง จ านวน 2,000 
คน รวมทุกประเภทธุรกิจมีบุคลากรจ านวน 51,100 คน (แผนกทรัพยากร ปี 2557) ซ่ึงมีความแตกต่าง
ในสินคา้และการบริการ จึงเป็นองคก์ารมหาชนท่ีมีความหลากหลายในสินคา้และการบริการร่วมถึง
การปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นองคก์ารท่ีน่าสนใจในการศึกษาความสุขในการท างาน จึงอาจกล่าวไดว้า่ ปัจจยั
ท่ีท าให้เกิดความสุขในการท างาน เกิดจากปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน ดา้นผูน้ า ดา้นลกัษณะงาน และดา้นการสนบัสนุนทางสังคม 

ดว้ยเหตุผลและความส าคญัขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษา ความสุขในการท างาน
ของบุคลากรบริษทัมหาชน เพื่อให้บุคลากรในบริษทัมหาชนประสบความส าเร็จในการท างานเกิด
ประสิทธิผลในงาน ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความผูกพนัในองค์การและความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 
ปฏิบติังานด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความสามารถ เพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างความสุขในการ
ท างานให้กบับุคลากรในบริษทัมหาชน และเพื่อใหผู้บ้ริหารตระหนกัถึงความส าคญัของความสุขใน
การท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยน าข้อมูลท่ีได้ไปเสริมสร้างและพฒันาให้อยู่ในระดบัสูงข้ึน
เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน ามาซ่ึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การใน
ท่ีสุดจนเกิดเป็นองคก์ารแห่งความสุข 
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17,300 คนประเภทธุรกิจจดัจ าหน่าย จ านวน 3,000 คน ประเภทธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ ์
จ านวน 13,200 คน ประเภทธุรกิจปิโตรเคมี จ านวน 7,400 คน ประเภทธุรกิจโฮลด้ิง จ านวน 2,000 
คน รวมทุกประเภทธุรกิจมีบุคลากรจ านวน 51,100 คน (แผนกทรัพยากร ปี 2557) ซ่ึงมีความแตกต่าง
ในสินคา้และการบริการ จึงเป็นองคก์ารมหาชนท่ีมีความหลากหลายในสินคา้และการบริการร่วมถึง
การปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นองคก์ารท่ีน่าสนใจในการศึกษาความสุขในการท างาน จึงอาจกล่าวไดว้า่ ปัจจยั
ท่ีท าให้เกิดความสุขในการท างาน เกิดจากปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มการ
ท างาน ดา้นผูน้ า ดา้นลกัษณะงาน และดา้นการสนบัสนุนทางสังคม 

ดว้ยเหตุผลและความส าคญัขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจศึกษา ความสุขในการท างาน
ของบุคลากรบริษทัมหาชน เพื่อให้บุคลากรในบริษทัมหาชนประสบความส าเร็จในการท างานเกิด
ประสิทธิผลในงาน ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความผูกพนัในองค์การและความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 
ปฏิบติังานด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความสามารถ เพื่อเป็นแนวทางเสริมสร้างความสุขในการ
ท างานให้กบับุคลากรในบริษทัมหาชน และเพื่อใหผู้บ้ริหารตระหนกัถึงความส าคญัของความสุขใน
การท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยน าข้อมูลท่ีได้ไปเสริมสร้างและพฒันาให้อยู่ในระดบัสูงข้ึน
เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน ามาซ่ึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การใน
ท่ีสุดจนเกิดเป็นองคก์ารแห่งความสุข 

 
 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัด้านแรงจูงใจในการท างาน (Motivation) ด้าน

สภาพแวดล้อมการท างาน (Work Environment)  ด้านภาวะผูน้ า (Leadership) ด้านลักษณะงาน 
(Work characteristic) และดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social Support) กบัความสุขในการท างาน
ของบุคลากรบริษทัมหาชน 

3. แนวทางหรือวธีิการน าสู่ความสุขการท างานของบุคลากรในบริษทัมหาชน 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเร่ือง ความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน โดยแบ่ง

ออกเป็นขอบเขตดา้นเน้ือหา ดา้นประชากร ดา้นสถานท่ี และดา้นเวลา ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 
ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาระดับความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างาน (Motivation) ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 
(Work Environment) ด้านภาวะผูน้ า (Leadership) ด้านลกัษณะงาน (Work characteristic) และดา้น
การสนบัสนุนทางสังคม (Social Support) กบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน 

ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรในเครือปูนซีเมนต์
ไทยทั้ง 6 ประเภท ซ่ึงประกอบดว้ย ประเภทธุรกิจซีเมนต ์จ านวน 8,200 คน ประเภทธุรกิจผลิตภณัฑ์
ก่อสร้าง จ  านวน 17,300 คนประเภทธุรกิจจดัจ าหน่าย จ านวน 3,000 คน ประเภทธุรกิจกระดาษและ
บรรจุภณัฑ์ จ  านวน 13,200 คน ประเภทธุรกิจปิโตรเคมี จ  านวน 7,400 คน ประเภทธุรกิจโฮลด้ิง 
จ านวน 2,000 คน รวมทุกประเภทธุรกิจมีบุคลากรจ านวน 51,100 คน (แผนกทรัพยากร ปี 2557) 

 
กรอบแนวคิด 

ความสุขในการท างานและปัจจยัต่างๆ ผูว้ิจยัมีความสนใจเก่ียวกบัแนวคิดความสุขในการ
ท างานของไดเนอร์ (2003) ประกอบดว้ย ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน และอารมณ์
ทางด้านบวก และแนวคิดของแมนเนียน (2003) มีองค์ประกอบ 4 ประการ ประกอบด้วย 
สัมพนัธภาพระหว่างผูร่้วมงาน (Connections) ความรักในงาน (Love of work) ความส าเร็จในงาน 
(Work achievement) และการเป็นท่ียอมรับ (Recognition) ดา้นปัจจยัต่างๆท่ีคาดว่ามีความสัมพนัธ์
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กบัความสุขในการท างาน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการท างาน (Work motivation) ประเมินได้จาก
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ตามแนวคิดของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1973) ประกอบดว้ย ปัจจยัจูงใจ
และปัจจัยค ้ า จุน  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  (Work environment) ประเมินได้จาก
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ตามแนวคิดของฮีธ (Heath et al., 2004)โดยมีแนวทาง 3 ประการ คือ 1) การ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 2) การร่วมมือสร้างความสัมพนัธ์ 3) การส่งเสริมการตดัสินใจในการท างาน 
ด้านภาวะผูน้ าแบบอย่าง (Exemplary Leadership) ประเมินได้จากแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตาม
แนวคิดของคูซส์และโพสเนอร์ (Kouzes and Posner, 2007) ท่ีมีองค์กระกอบ 5 ดา้น ได้แก่ 1) การ
สร้างกระบวนการท างานท่ีท้าทาย (Challenging the process) 2) การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด
วสิัยทศัน์ร่วม (Inspiring a shared vision) 3) การเสริมสร้างความสามารถหรือการมอบอ านาจในการ
ปฏิบติังาน (Enabling others to act) 4) การเป็นแบบอย่างการปฏิบติังาน (Modeling the way) 5) การ
เสริมสร้างก าลังใจในการท างาน (Encouraging the heart) ด้านลักษณะงาน (Work characteristic) 
ประเมินได้จากแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ตามแนวคิดของแฮคแมนและโอลด์แฮม (Hackman and 
Oldham,1980) ประกอบดว้ย 1) ความหลากหลายของงาน (Skill variety) 2) ความมีเอกลกัษณ์ของ
งาน (Task identity) 3) ความส าคญัของงาน (Task significance) 4) ความมีอิสระในการปฏิบติังาน 
(Autonomy) 5) ผลป้อนกลบัของงาน (Feedback) และดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social support) 
ประเมินได้จากแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามแนวคิดของทอต(Thoit,1986) ประกอบด้วย การ
สนบัสนุนดา้นอารมณ์ สังคม การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการสนบัสนุนดา้นทรัพยากร ซ่ึง
น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี 

 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวิจยั ความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน มีตวัแปร ประกอบดว้ย ตวัแปร
ต้นหรือตวัแปรอิสระ (Independent) ได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ด้านภาวะผูน้ าแบบอย่าง ด้านลักษณะงานและด้านการสนับสนุนทางสังคม  ตวัแปรตาม 
(Dependent) ประกอบด้วย ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์ทางด้านบวก 
สัมพนัธภาพระหวา่งผูร่้วมงาน ความรักในงาน ความส าเร็จในงาน การเป็นท่ียอมรับ 
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กบัความสุขในการท างาน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการท างาน (Work motivation) ประเมินได้จาก
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ตามแนวคิดของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1973) ประกอบดว้ย ปัจจยัจูงใจ
และปัจจัยค ้ า จุน  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  (Work environment) ประเมินได้จาก
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ตามแนวคิดของฮีธ (Heath et al., 2004)โดยมีแนวทาง 3 ประการ คือ 1) การ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 2) การร่วมมือสร้างความสัมพนัธ์ 3) การส่งเสริมการตดัสินใจในการท างาน 
ด้านภาวะผูน้ าแบบอย่าง (Exemplary Leadership) ประเมินได้จากแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตาม
แนวคิดของคูซส์และโพสเนอร์ (Kouzes and Posner, 2007) ท่ีมีองค์กระกอบ 5 ดา้น ได้แก่ 1) การ
สร้างกระบวนการท างานท่ีท้าทาย (Challenging the process) 2) การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิด
วสิัยทศัน์ร่วม (Inspiring a shared vision) 3) การเสริมสร้างความสามารถหรือการมอบอ านาจในการ
ปฏิบติังาน (Enabling others to act) 4) การเป็นแบบอย่างการปฏิบติังาน (Modeling the way) 5) การ
เสริมสร้างก าลังใจในการท างาน (Encouraging the heart) ด้านลักษณะงาน (Work characteristic) 
ประเมินได้จากแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ตามแนวคิดของแฮคแมนและโอลด์แฮม (Hackman and 
Oldham,1980) ประกอบดว้ย 1) ความหลากหลายของงาน (Skill variety) 2) ความมีเอกลกัษณ์ของ
งาน (Task identity) 3) ความส าคญัของงาน (Task significance) 4) ความมีอิสระในการปฏิบติังาน 
(Autonomy) 5) ผลป้อนกลบัของงาน (Feedback) และดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social support) 
ประเมินได้จากแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามแนวคิดของทอต(Thoit,1986) ประกอบด้วย การ
สนบัสนุนดา้นอารมณ์ สังคม การสนบัสนุนดา้นขอ้มูลข่าวสาร และการสนบัสนุนดา้นทรัพยากร ซ่ึง
น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี 

 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวิจยั ความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน มีตวัแปร ประกอบดว้ย ตวัแปร
ต้นหรือตวัแปรอิสระ (Independent) ได้แก่ ด้านแรงจูงใจในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ด้านภาวะผูน้ าแบบอย่าง ด้านลักษณะงานและด้านการสนับสนุนทางสังคม  ตวัแปรตาม 
(Dependent) ประกอบด้วย ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในงาน อารมณ์ทางด้านบวก 
สัมพนัธภาพระหวา่งผูร่้วมงาน ความรักในงาน ความส าเร็จในงาน การเป็นท่ียอมรับ 

 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
ประชากร การวิจยัคร้ังน้ีได้คดัเลือกบริษทัมหาชนซ่ึงเป็นบริษทัท่ีได้จดทะเบียนกบัตลาด

หลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชนท่ีได้รับการยอมรับและมีความหลากหลายในการด าเนินธุรกิจ
หลากหลายประเภท ทางผูว้ิจยัจึงได้เลือกบริษทัในเครือซีเมนต์ไทยในการท าวิจยัคร้ังน้ี โดยใช้
บุคลากรประจ าบริษทัในเครือซีเมนตไ์ทย ตั้งแต่พนกังานระดบัผูป้ฏิบติังานถึงระดบัผูจ้ดัการท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีประจ าของบริษทัในเครือซีเมนต์ไทยทั้ง 6 ประเภทเป็นประชากร โดยก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างด้วยตารางส าเร็จรูป ในงานวิจยัเชิงส ารวจ ไดแ้ก่ ตารางเครจซ่ีและเมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) ท่ีมีความเช่ือมัน่ 95 % ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนไวท่ี้ 0.05 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
อาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด าเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้ นภูมิ (Stratified 
Sampling) และใชก้ารสุ่มแบบ Accidental Sampling ในแต่ละชั้นภูมิ ซ่ึงเป็นการแบ่งตามขนาดของ
หน่วยตวัอยา่ง จากประชากร ซ่ึงมีประชากร 51,100 คน ตามตารางค านวณได ้381 คน ผูว้ิจยัขอเก็บ
จ านวน 400 คน การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัท่ีให้ความส าคญักับการศึกษาเน้นข้อมูลการวิจยัเชิง
ปริมาณผสมผสานดว้ยขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary 
Source) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) โดยการใช้เคร่ืองมือคือ แบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์รายบุคคล ในการรวบรวมข้อมูล การทดสอบความเช่ือมั่น  (Reliability) ผู ้วิจัยน า
แบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วไปใช้ทดลอง (Try Out) กับหน่วยงานท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่ม
ตวัอย่างท่ีก าหนดไว ้จ านวน 50 ชุด แล้วน าขอ้มูลท่ีได้มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์และน าไปหา
ค่าสถิติเพื่อทดสอบความเช่ือมั่นของค าถามทั้ งหมด โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบคั (Cronbsch) ซ่ึงค่าความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได ้มีค่าไม่ต ่ากวา่ 0.70 ทางผูว้จิยั
รวบรวมขอ้มูลแลว้น ามาหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบคั (Cronbsch) ได้
เท่ากบั 0.926 ซ่ึงถือว่าเป็นค่าความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้และการใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึง
ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลกัษณะขอ้มูลด้านต่างๆ ด้วยการแจก
แจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลของตวัแปรท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ขอ้มูลปัจเจกบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน แผนกการปฏิบติังาน และประเภทธุรกิจ โดยใชส้ถิติการแจก
แจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลการวดัระดบัความสุขในการท างานของ
บุคลากรบริษทัมหาชน ประกอบด้วย แนวคิดของไดเนอร์ (Diener) ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิต 
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ความพึงพอใจในงาน และอารมณ์ทางบวก และแนวคิดของแมนเนียน (Manion) ไดแ้ก่ การติดต่อ
ความสัมพนัธ์ ความรักในงาน ความส าเร็จในงานและการเป็นท่ียอมรับ และข้อมูลความคิดเห็น
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน ประกอบด้วย ด้าน
แรงจูงใจในการท างาน (Motivation) ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน (Work Environment) ดา้นภาวะ
ผู ้น าแบบอย่าง (Exemplary Leadership) ด้านลักษณะงาน (Work characteristic) และด้านการ
สนับสนุนทางสังคม (Social support) โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean)และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) มีการคิดคะแนน โดยน าคะแนนของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละคนมาหา
ค่าเฉล่ีย จ าแนกเป็นรายข้อ รายด้านและโดยรวม แล้วน ามาจดัระดับเป็น 5 ระดับและแปลผล
ความหมายของระดบัเฉล่ียคะแนนดงัน้ี (Kanasut, 1999) 

 
คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 
4.50 – 5.00 พนกังานมีความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 พนกังานมีความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
2.50 – 3.49 พนกังานมีความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49 พนกังานมีความสุขในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49 พนกังานมีความสุขในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบหาความสัมพนัธ์ตามสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว้
โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์ (correlation) วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ดา้นแรงจูงใจในการท างาน 
(Motivation) ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน (Work Environment) ด้านภาวะผู ้น าแบบอย่าง 
(Exemplary Leadership) ด้านลกัษณะงาน (Work characteristic) และด้านการสนับสนุนทางสังคม 
(Social support) กบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน ทดสอบนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยมีเกณฑ์การวดัระดับความสัมพนัธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (correlation 
coefficient) (Kannasut, 2000) 
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ความพึงพอใจในงาน และอารมณ์ทางบวก และแนวคิดของแมนเนียน (Manion) ไดแ้ก่ การติดต่อ
ความสัมพนัธ์ ความรักในงาน ความส าเร็จในงานและการเป็นท่ียอมรับ และข้อมูลความคิดเห็น
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน ประกอบด้วย ด้าน
แรงจูงใจในการท างาน (Motivation) ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน (Work Environment) ดา้นภาวะ
ผู ้น าแบบอย่าง (Exemplary Leadership) ด้านลักษณะงาน (Work characteristic) และด้านการ
สนับสนุนทางสังคม (Social support) โดยใช้สถิติค่าเฉล่ีย (Mean)และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) มีการคิดคะแนน โดยน าคะแนนของผูต้อบแบบสอบถามแต่ละคนมาหา
ค่าเฉล่ีย จ าแนกเป็นรายข้อ รายด้านและโดยรวม แล้วน ามาจดัระดับเป็น 5 ระดับและแปลผล
ความหมายของระดบัเฉล่ียคะแนนดงัน้ี (Kanasut, 1999) 

 
คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 
4.50 – 5.00 พนกังานมีความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 พนกังานมีความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
2.50 – 3.49 พนกังานมีความสุขในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49 พนกังานมีความสุขในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49 พนกังานมีความสุขในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบหาความสัมพนัธ์ตามสมมติฐานท่ีได้ตั้งไว้
โดยใชส้ถิติสหสัมพนัธ์ (correlation) วเิคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ดา้นแรงจูงใจในการท างาน 
(Motivation) ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน (Work Environment) ด้านภาวะผู ้น าแบบอย่าง 
(Exemplary Leadership) ด้านลกัษณะงาน (Work characteristic) และด้านการสนับสนุนทางสังคม 
(Social support) กบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน ทดสอบนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยมีเกณฑ์การวดัระดับความสัมพนัธ์ของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (correlation 
coefficient) (Kannasut, 2000) 
 
 
 
 

ค่าระหวา่ง ±0.70 ถึง ±1.00 มีความสัมพนัธ์ระดบัสูง 
ค่าระหวา่ง ±0.30 ถึง ±0.69 มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 
ค่าระหวา่ง ±0.01 ถึง ±0.29 มีความสัมพนัธ์ระดบัต ่า 
ค่าท่ีได ้ = 0.00 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

 
ผลการวจัิย 

ดา้นขอ้มูลปัจเจกบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการท างาน แผนกการ
ปฏิบติังาน และประเภทธุรกิจ จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีจ  านวน 210 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.5 มีอายุระหวา่ง 35 – 47 ปี จ  านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มีจ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 มีระยะเวลาการท างานต ่ากวา่ 5 ปี จ  านวน 160 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40 ส่วนใหญ่ปฏิบติังานแผนกการตลาด มีจ  านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมาแผนก
ธุรการ มีจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23 แผนกการผลิต จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17 แผนก
ทรัพยากรบุคคล จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 แผนกปฏิบติังานสารสนเทศ จ านวน 41 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.2 และแผนกการเงิน/การบญัชี จ านวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 7 ตามล าดบั และเม่ือ
จ าแนกตามประเภทธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นประเภทธุรกิจผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จ านวน 135 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.8 รองลงมาประเภทธุรกิจกระดาษและบรรจุภณัฑ์ จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 
ประเภทธุรกิจซีเมนต ์จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 ประเภทธุรกิจปิโตรเคมี 58 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.5 ประเภทธุรกิจจดัจ าหน่าย จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และประเภทธุรกิจ 
โฮลด้ิง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดบั 

ระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน ประกอบดว้ย แนวคิดของ  ไดเนอร์ 
(Diener, 2003)  ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในชีวติ ความพึงพอใจในงาน และอารมณ์ทางบวกและ แนวคิด
ของ แมนเนียน (Manion, 2003)  ไดแ้ก่ สัมพนัธภาพระหวา่งผูร่้วมงาน ความรักในงาน ความส าเร็จ
ในงานและการเป็นท่ียอมรับ  
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ความสุขการท างาน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสุข 

ดา้นความพึงพอใจในชีวติ  4.15 .553 มาก 
ดา้นความพึงพอใจในงาน  4.29 .538 มาก 
ดา้นอารมณ์ทางบวก  4.26 .616 มาก 
ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งผูร่้วมงาน 3.89 .807 มาก 
ดา้นความรักในงาน  4.73 .739 มากท่ีสุด 
ดา้นความส าเร็จในงาน  3.71 .609 มาก 
ดา้นการเป็นท่ียอมรับ  3.89 .866 มาก 
ความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน 4.07 .402 มาก 

จากตารางขา้งตน้ ผลการวิจยัพบวา่ระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน
โดยภาพรวมความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่าระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน ดา้นความรักในงาน มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากบั 4.73 (0.739) ซ่ึงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาด้านความพึงพอใจในงาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.29 (0.538) ดา้นอารมณ์ทางบวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 (0.616) ดา้นความพึงพอใจในชีวิต มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 (0.533) ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งผูร่้วมงานและดา้นการเป็นท่ียอมรับ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.89 (0.807 และ 0.866 ตามล าดบั) และดา้นความส าเร็จในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 (0.609) 

การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความสุขในการท างานของ
บุคลากรบริษทัมหาชน ประกอบดว้ย ดา้นแรงจูงใจในการท างาน (Motivation) ดา้นสภาพแวดลอ้ม
การท างาน (Work Environment) ดา้นภาวะผูน้ าแบบอยา่ง (Exemplary Leadership) ดา้นลกัษณะงาน 
(Work characteristic) และดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social support) มีรายละเอียดดงัตาราง 
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ดา้นการเป็นท่ียอมรับ  3.89 .866 มาก 
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ดา้น พบว่าระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน ดา้นความรักในงาน มีค่าเฉล่ีย
สูงสุดเท่ากบั 4.73 (0.739) ซ่ึงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาด้านความพึงพอใจในงาน มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.29 (0.538) ดา้นอารมณ์ทางบวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 (0.616) ดา้นความพึงพอใจในชีวิต มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15 (0.533) ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งผูร่้วมงานและดา้นการเป็นท่ียอมรับ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.89 (0.807 และ 0.866 ตามล าดบั) และดา้นความส าเร็จในงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 (0.609) 

การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับความสุขในการท างานของ
บุคลากรบริษทัมหาชน ประกอบดว้ย ดา้นแรงจูงใจในการท างาน (Motivation) ดา้นสภาพแวดลอ้ม
การท างาน (Work Environment) ดา้นภาวะผูน้ าแบบอยา่ง (Exemplary Leadership) ดา้นลกัษณะงาน 
(Work characteristic) และดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social support) มีรายละเอียดดงัตาราง 

 
 
 
 
 

ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของ
บุคลากรบริษัทมหาชน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ดา้นแรงจูงใจในการท างาน (Motivation)  3.89 .611 มาก 
ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน (Work Environment)  4.01 .786 มาก 
ดา้นภาวะผูน้ าแบบอยา่ง (Exemplary Leadership)  3.94 .914 มาก 

ดา้นลกัษณะงาน (Work characteristic)  4.13 .481 มาก 
ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social support) 3.77 .733 มาก 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ 3.95 .555 มาก 
จากตารางขา้งตน้ พบว่าระดบัความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความสุขการท างาน

ของบุคลากรบริษทัมหาชน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 (0.555) เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีความคิดเห็นสูงสุดคือดา้นดา้น
ลกัษณะงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13 (0.481) รองลงมาดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.01 (0.786) ด้านภาวะผูน้ าแบบอย่าง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 (0.914) ดา้นแรงจูงใจในการท างาน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 (0.611) และดา้นการสนบัสนุนทางสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77 (0.733) 

การวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์ระหว่างด้านแรงจูงใจในการท างาน (Motivation) ด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน (Work Environment) ด้านภาวะผูน้ าแบบอย่าง (Exemplary Leadership) 
ด้านลักษณะงาน (Work characteristic) และด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social support) กับ
ความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน 

ด้านแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพนัธ์เชิงบวกซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง และด้าน
สภาพแวดลอ้มการท างานกบัดา้นการสนบัสนุนทางสังคมมีความสัมพนัธ์เชิงบวกซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่า
กบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 
0.344, 0.221 และ 0.141 ตมล าดับ ) ส่วนด้านภาวะผู ้น าแบบอย่างและด้านลักษณะงาน ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน สรุปผลสมมติฐานไดว้า่  

1. ด้านแรงจูงใจในการท างาน (Motivation) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความสุขในการ
ท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน อยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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ดงันั้นแรงจูงใจในการท างานจะแปรผนัตามกบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน 

2. ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน (Work Environment)  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสุข
ในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 อยู่ในระดับต ่า 
ดงันั้นสภาพแวดลอ้มการท างานจะแปรผนัตามกบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

3. ด้านภาวะผูน้ า (Leadership) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของบุคลากร
บริษทัมหาชน ดงันั้นไม่เป็นไปตามสมมติฐานซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 

4. ดา้นลกัษณะงาน (Work characteristic) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของ
บุคลากรบริษทัมหาชน ดงันั้นไม่เป็นไปตามสมมติฐานซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 

5. ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social Support) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสุขในการ
ท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 อยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้นการ
สนบัสนุนทางสังคมจะแปรผนัตามกบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐาน 

การสรุปผลวิจยัข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ มีโครงสร้างปลายเปิดเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ในลักษณะการ
สนทนาถึงมุมมองของผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็นตัวแทนของผูบ้ริหาร มีจ านวน 5 คน ผูจ้ดัการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์มีจ านวน 3 คน และพนักงานปฏิบติังาน มีจ านวน 2 คน รวมจ านวน 10 คน โดย
มุ่งเน้นประเด็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน เพื่อเป็น
แนวทางการสร้างความสุขในการท างาน ประกอบดว้ย 

1. ความพึงพอใจต่อผูร่้วมงาน การท างานท่ีตวัเองชอบ โอกาสความก้าวหน้า และความ
มัน่คงในการท างาน เพื่อใหเ้กิดการสร้างสรรคง์านท่ีรัก มีความสุขในงานท่ีท า และความรักองคก์าร 

2. การสร้างบรรยากาศในสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะงาน การมีปฏิสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน 
หัวหน้างาน ผูบ้ริหาร การบริหารจดัการด้านเวลา ทั้งในเวลางานและเวลาครอบครัวหรือส่วนตวั 
เพื่อใหเ้กิด Work-Life Balance 

3. ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีสุขภาพกายท่ีดี สุขภาพใจท่ีแข็งแรง อารมณ์หรือการสนับสนุนทาง
สังคมตอ้งควบคุมได้ การบริหารจดัการค่าใช้จ่ายต่างๆตอ้งมีการวางแผน มีการประมาณตน เพื่อ
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ดงันั้นแรงจูงใจในการท างานจะแปรผนัตามกบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน 

2. ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน (Work Environment)  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสุข
ในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 อยู่ในระดับต ่า 
ดงันั้นสภาพแวดลอ้มการท างานจะแปรผนัตามกบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

3. ด้านภาวะผูน้ า (Leadership) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของบุคลากร
บริษทัมหาชน ดงันั้นไม่เป็นไปตามสมมติฐานซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 

4. ดา้นลกัษณะงาน (Work characteristic) ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของ
บุคลากรบริษทัมหาชน ดงันั้นไม่เป็นไปตามสมมติฐานซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 

5. ดา้นการสนบัสนุนทางสังคม (Social Support) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัความสุขในการ
ท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 อยูใ่นระดบัต ่า ดงันั้นการ
สนบัสนุนทางสังคมจะแปรผนัตามกบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐาน 

การสรุปผลวิจยัข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ มีโครงสร้างปลายเปิดเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ในลักษณะการ
สนทนาถึงมุมมองของผูใ้ห้สัมภาษณ์ซ่ึงเป็นตัวแทนของผูบ้ริหาร มีจ านวน 5 คน ผูจ้ดัการฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์มีจ านวน 3 คน และพนักงานปฏิบติังาน มีจ านวน 2 คน รวมจ านวน 10 คน โดย
มุ่งเน้นประเด็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน เพื่อเป็น
แนวทางการสร้างความสุขในการท างาน ประกอบดว้ย 

1. ความพึงพอใจต่อผูร่้วมงาน การท างานท่ีตวัเองชอบ โอกาสความก้าวหน้า และความ
มัน่คงในการท างาน เพื่อใหเ้กิดการสร้างสรรคง์านท่ีรัก มีความสุขในงานท่ีท า และความรักองคก์าร 

2. การสร้างบรรยากาศในสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะงาน การมีปฏิสัมพนัธ์ของเพื่อนร่วมงาน 
หัวหน้างาน ผูบ้ริหาร การบริหารจดัการด้านเวลา ทั้งในเวลางานและเวลาครอบครัวหรือส่วนตวั 
เพื่อใหเ้กิด Work-Life Balance 

3. ผูป้ฏิบติังานตอ้งมีสุขภาพกายท่ีดี สุขภาพใจท่ีแข็งแรง อารมณ์หรือการสนับสนุนทาง
สังคมตอ้งควบคุมได้ การบริหารจดัการค่าใช้จ่ายต่างๆตอ้งมีการวางแผน มีการประมาณตน เพื่อ

สร้างภูมิคุม้กนัให้กบัครอบครัว และสังคมสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู่เหมาะกบัการปฏิบติังานอย่างมือ
อาชีพ 

4. ผูป้ฏิบติังานตอ้งควบคุมอารมณ์ของตนเอง มีสติในการท างานอยูต่ลอดเวลา มีการผ่อน
คลายโดยการบริหารจดัการเวลาให้เกิดความสมดุลกบัตนเอง การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อน
ร่วมงาน เพื่อสภาพแวดลอ้มในการท างานและประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานดว้ย 

5. ผู ้ป ฏิบัติงานต้องเร่ิมต้นจากตน เองโดยการส ร้างให้ เกิดความพึ งพอใจในงาน 
สภาพแวดลอ้ม การมีปฏิสัมพนัธ์ทางการส่ือสารท่ีดีและตอ้งมีความรับผดิชอบเป็นส าคญั 

6. ผูบ้ริหารมีนโยบายการเสริมสร้างพลงังานให้กบับุคลากรในองค์การ โดยการเปิดเพลง 
การออกก าลงักาย การมีมุมพกัผอ่น การบริการเคร่ืองด่ืม การเพิ่มเวลาพกัผอ่น แต่ทางผูป้ฏิบติังานก็
ควรสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูบ้ริหารในการลงทุนวา่มีความคุม้ทุนแน่นอนหรืออาจจะเกินคุม้ก็ได ้ถือ
ไดว้่าเป็นการสร้างบรรยากาศในการท างานเพื่อความสุขของบุคลากรในองค์การและเพื่อผลส าเร็จ
ขององคก์าร 

7. ผูป้ฏิบติังานเร่ิมจากการคิดบวก การมีรอยยิม้ ความจริงใจ ความสามคัคีในองคก์าร การมี
มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี และการส่ือสารท่ีสัมฤทธิผล ส่ิงเหล่าน้ีเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มให้องคก์ารน่า
อยู ่มีความเขม้แขง็ สามารถแข่งขนักบัองคก์ารอ่ืนๆได ้

8. ผูป้ฏิบติังานมีการควบคุมอารมณ์ในการแกไ้ขปัญหา การพฒันาศกัยภาพของตนเองอยู่
เสมอเพราะคนเราควรท่ีจะใฝ่รู้ พฒันาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะผูท่ี้ไม่พฒันาคือผูท่ี้ตายไปแลว้ มี
การบริหารเวลา บริหารความคิดอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อท่ีจะไดท้  างานออกมาอยา่งสร้างสรรค ์และควร
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีดว้ยเพื่อพร้อมในการปฏิบติังานอยา่งสมบูรณ์แบบ 

9. ผูป้ฏิบติังานเร่ิมตน้จากความคิดของตนเอง คิดบวก คิดดี แยกแยะเร่ืองส่วนตวักบัเร่ือง
งาน ดูแลสุขภาพกายให้พร้อมเสมอกับการปฏิบัติงาน ให้รางวลักับตัวเองเพื่อผ่อนคลาย สร้าง
บรรยากาศในการท างานและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมงานเพื่องานของตนเองและองคก์าร 

10. ผูป้ฏิบติังานมองโลกในแง่บวก ปรับตวัเองให้เป็นท่ียอมรับ มีความมัน่ใจในการท างาน 
สร้างบรรยากาศในการท างาน มีปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน และมีเวลาให้กับตวัเองพร้อมกับ
รางวลัให้ตัวเองเพื่อเสริมสร้างแรงและก าลังใจให้ตนเองมีพลังในการท างานต่อไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จในชีวติ 
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อภิปรายผล 
โดยภาพรวมความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน อยู่ในระดบัมาก แสดงให้

เห็นถึงการมีความสุขในการท างานความรู้สึกในทางบวกซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ Saisunthorn 
(2014) ศึกษาเร่ืองเร่ืองความสุขในการท างานของพนักงานบริษทั แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ผลการวิจยัพบว่าพนักงานมีความสุขในการท างาน ด้านความพึงพอใจ ด้านความ
กระตือรือร้น และดา้นความส าเร็จ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

ดา้นความรักในงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พบวา่ มีความพร้อมเสมอในการปฏิบติังานต่างๆ
ท่ีได้รับมอบหมาย มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานให้เสร็จ มีความภูมิใจในหน้าท่ีท่ีได้รับผิดชอบ มี
ความรักและความผูกพนัในงาน ไม่เคยคิดท่ีจะลาออกจากงานท่ีก าลงัปฏิบติัอยูไ่ม่วา่จะหนกัแค่ไหน 
และจ าใจต้องท างานน้ีเน่ืองจากไม่มีทางเลือก อธิบายได้ว่าบุคลากรมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีจะ
ปฏิบัติงาน  มีความผูกพัน  เอาใจใส่ในงานเป็นภารกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่องานท่ีท ามีความ
กระตือรือร้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของแมนเนียน (Manion, 2003) กล่าววา่ ความสุขในการท างาน 
หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ซ่ึงเป็นผลตอบสนองจากการกระท าท่ีสร้างสรรคข์องตนเองบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความสุขจะท าให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีในท่ีท างาน มีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย มีความผกูพนัในงาน ท าใหค้งอยูใ่นองคก์รต่อไป 

ดา้นความพึงพอใจในงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ความสุข
เม่ืองานท่ีท าประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหมาย มีความสุขใจท่ีไดท้  างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร 
ชอบงานท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนัและสุขใจเม่ือปฏิบติังานซ่ึงเป็นงานท่ีช่ืนชอบ และมีความพึงพอใจใน
สภาพแวดลอ้มของการท างาน อธิบายไดว้่าบุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานท่ีท า มองเห็นคุณค่า
และประโยชน์ของงานท่ีท าท าให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ สุขใจท่ีไดท้  างานท่ีตนชอบและงานท่ีท า
นั้นประสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของไดเนอร์ (Diener, 2003) กล่าวว่า ความสุขใน
การท างาน คือ การรับรู้ของบุคลากรถึงอารมณ์ ความรู้สึกช่ืนชอบหรือเป็นสุขกบัภารกิจหลกั อนัเป็น
ผลมาจากการท างาน สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน ซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเอง ใหชี้วติมีคุณค่า ไดท้  างานท่ีเกิดประโยชน์ เกิดความสมหวงัในประสบการณ์ท่ีไดรั้บ  

ดา้นอารมณ์ทางบวก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีความรู้สึกรัก
และใส่ใจในงานท่ีท า รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าท่ีได้ท างานท่ีช่ืนชอบ รู้สึกสนุกกบัการท างาน ยิ้มแยม้
แจ่มใส มีความสุขเสมอขณะท างาน และรู้สึกวา่อยากต่ืนเชา้มาท างานทุกวนั อธิบายไดว้า่บุคลากรมี
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กระตือรือร้น และดา้นความส าเร็จ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 

ดา้นความรักในงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด พบวา่ มีความพร้อมเสมอในการปฏิบติังานต่างๆ
ท่ีได้รับมอบหมาย มีความมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานให้เสร็จ มีความภูมิใจในหน้าท่ีท่ีได้รับผิดชอบ มี
ความรักและความผูกพนัในงาน ไม่เคยคิดท่ีจะลาออกจากงานท่ีก าลงัปฏิบติัอยูไ่ม่วา่จะหนกัแค่ไหน 
และจ าใจต้องท างานน้ีเน่ืองจากไม่มีทางเลือก อธิบายได้ว่าบุคลากรมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ท่ีจะ
ปฏิบัติงาน  มีความผูกพัน  เอาใจใส่ในงานเป็นภารกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่องานท่ีท ามีความ
กระตือรือร้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดของแมนเนียน (Manion, 2003) กล่าววา่ ความสุขในการท างาน 
หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ซ่ึงเป็นผลตอบสนองจากการกระท าท่ีสร้างสรรคข์องตนเองบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานร่วมกนัดว้ยความสุขจะท าให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีในท่ีท างาน มีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย มีความผกูพนัในงาน ท าใหค้งอยูใ่นองคก์รต่อไป 

ดา้นความพึงพอใจในงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ความสุข
เม่ืองานท่ีท าประสบความส าเร็จตามท่ีคาดหมาย มีความสุขใจท่ีไดท้  างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อองคก์าร 
ชอบงานท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนัและสุขใจเม่ือปฏิบติังานซ่ึงเป็นงานท่ีช่ืนชอบ และมีความพึงพอใจใน
สภาพแวดลอ้มของการท างาน อธิบายไดว้่าบุคลากรมีความรับผิดชอบต่องานท่ีท า มองเห็นคุณค่า
และประโยชน์ของงานท่ีท าท าให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ สุขใจท่ีไดท้  างานท่ีตนชอบและงานท่ีท า
นั้นประสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของไดเนอร์ (Diener, 2003) กล่าวว่า ความสุขใน
การท างาน คือ การรับรู้ของบุคลากรถึงอารมณ์ ความรู้สึกช่ืนชอบหรือเป็นสุขกบัภารกิจหลกั อนัเป็น
ผลมาจากการท างาน สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน ซ่ึงเป็นการตอบสนองความตอ้งการ
ของตนเอง ใหชี้วติมีคุณค่า ไดท้  างานท่ีเกิดประโยชน์ เกิดความสมหวงัในประสบการณ์ท่ีไดรั้บ  

ดา้นอารมณ์ทางบวก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีความรู้สึกรัก
และใส่ใจในงานท่ีท า รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าท่ีได้ท างานท่ีช่ืนชอบ รู้สึกสนุกกบัการท างาน ยิ้มแยม้
แจ่มใส มีความสุขเสมอขณะท างาน และรู้สึกวา่อยากต่ืนเชา้มาท างานทุกวนั อธิบายไดว้า่บุคลากรมี

ความสุขในการท างานท่ีตนรัก สนุกกบัการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Foren (2004) ศึกษา
การปฏิบติังานของพยาบาลต่อผูป่้วย พบวา่ วิธีการปฏิบติัให้พยาบาลเกิดความสนุก ความสุขในการ
ท างาน คือ พยาบาลสร้างความรู้สึกท่ีดีต่องาน การน าปัญหาของผูป่้วยมาร่วมการวางแผนแกปั้ญหา 
ลดความวิตกกงัวลให้ผูป่้วย เป็นงานท่ีทา้ทาย น่าสนุก ท าให้พยาบาลและผูป่้วยเกิดความสุขร่วมกนั 
พยาบาลรับรู้ว่าลกัษณะงานท่ีมีการช่วยเหลือกันส่งเสริมให้เกิดความสุขในการปฏิบติังาน และ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของไดเนอร์ (Diener,2003) กล่าวว่า การท่ีบุคคลมีความรู้สึกเป็นสุขกบัส่ิงท่ีดี 
สนุกสนานกบัการท างาน ยิม้แยม้สดใสกบัการท างาน เล่ือมใสศรัทธาในส่ิงท่ีตนกระท า รับรู้ถึงความ
ดีงามและคุณประโยชน์ของงานท่ีกระท า 

ดา้นความพึงพอใจในชีวติ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ ความพึง
พอใจในการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั ความภูมิใจสุขใจในประสบการณ์ชีวิตท่ีได้รับจากการท างาน 
รู้สึกสุขใจท่ีไดป้ฏิบติังานแมจ้ะเลยเวลาท างานไปแลว้และมีความหวงักบัเป้าหมายของชีวิตท่ีท่าน
ก าหนดไว ้และมีความพอใจในต าแหน่งท่ีด ารงอยูปั่จจุบนัและความพึงพอใจในชีวิตของตนเองเม่ือ
เทียบกบัผูอ่ื้น อธิบายไดว้่า บุคลากรมีความสุขกบัคุณภาพชีวิตปัจจุบนั ช่วยเสริมสร้างความสุขใน
การท างานและส่งเสริมการคงอยูใ่นองคก์ร สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งเสริมความสุขใน
การท างานของ Suebsuk (2005) กล่าวไวว้า่ “คุณภาพชีวิตในงาน คุณภาพชีวิตท่ีดีและบุคลากรช่วย
เสริมสร้างความสุขในการท างาน ให้เกิดความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน เกิดความผูกพนัในองค์กร 
ส่งเสริมการคงอยูใ่นงานของบุคลากรได”้และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของบญัชา สมบูรณ์สุข (2556) 
วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างความสุขในการปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งบุหลงั 
อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ผลการวิจยัพบว่า พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งบุหลังมี
ความสุขในการปฏิบติังาน มีความพึงพอใจกบังานท่ีท าเน่ืองจากเป็นงานราชการ มีความมัน่คง เป็น
การสร้างความสมดุลให้กับชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการท างาน  โดยเรียกแนวคิดน้ีว่า “Employer 
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ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งผูร่้วมงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ 
หน่วยงานมีการพูดคุยกนัอย่างเป็นมิตรในระหว่างปฏิบติังาน หน่วยงานให้ก าลงัใจกนัเม่ือเพื่อน
ร่วมงานมีปัญหาหรือหมดก าลงัใจ หน่วยงานอยูก่นัอยา่งปองดองเหมือนครอบครัว หน่วยงานมีความ
เป็นกลัยาณมิตรต่อกนั และหน่วยงานมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั อธิบายไดว้่า การปฏิบติังานท่ีมีการ
พูดคุยและสังสรรค์ร่วมกนัมีการร่วมมือกนัในการแกไ้ขปัญหาท าให้เกิดความสุขในการท างานใช้
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หลกัมิตรภาพ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัท าให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดี พูดคุยกนัอยา่งเป็นมิตร สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของแมนเนียน (Manion, 2003) กล่าววา่ ความสุขในการท างานเป็นการให้ความช่วยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนั การมีความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน การร่วมกนัแสดงความคิดเห็นดว้ยเหตุและผล 
ส่งผลให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Sombunsuk  (2013) วิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างความสุขในการปฏิบติังานในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งบุหลงั อ าเภอทุ่งหวา้ จงัหวดัสตูล ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลทุ่งบุหลงัมีความสุขในการปฏิบติังาน มีความพึงพอใจกบังานท่ีท าเน่ืองจากเป็นงานราชการ มี
ความมัน่คงแต่ยงัคงมีความกงัวลใจในเร่ืองสภาพการท างาน รายได้ ผลตอบแทน สถานภาพทาง
เศรษฐกิจ การใชอ้ านาจของผูบ้ริหาร ส าหรับปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขของความสุขในการปฏิบติังานของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งบุหลงั พบวา่มี 8 ปัจจยัไดแ้ก่ ความพึงพอใจในการท างาน วสิัยทศัน์ของ
ผูบ้ริหาร ความสัมพนัธ์กับผูบ้ริหารและเพื่อนร่วมงาน สุขภาพกายและใจ ฐานะทางเศรษฐกิจ 
สวสัดิการ ชีวติส่วนตวัและครอบครัว และความรับผดิชอบต่อสังคม 

ดา้นการเป็นท่ียอมรับ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ การรับรู้ถึงวา่
องคก์ารมองเห็นและช่ืนชมการมีส่วนร่วมในการท างาน ไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถพฒันางานอยา่ง
ต่อเน่ือง ไดค้วามช่ืนชม ยินดีและการยอมรับจากหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน ไดรั้บความยอมรับ
ความสามารถในการท างานการท างานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการแลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานร่วมกับผูอ่ื้น อธิบายได้ว่า องค์กรมีการท างานอย่างเป็นระบบ มีการ
ก าหนดเป้าหมายของงานอย่างชดัเจน เม่ือเกิดความส าเร็จในงานบรรลุตามเป้าหมายท าให้ผูอ่ื้นได้
เล็งเห็นผลงานเกิดการยอมรับในความสามารถในงาน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Wisetrit  
(2012) วิจยัเร่ือง ความสุขในการท างานของพยาบาลวชิาชีพ กลุ่มพนกังานมหาวิทยาลยั โรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัภายใตก้ ากบัของรัฐ ผลการวิจยัพบว่า พยาบาลให้ความหมายความสุขในการท างานท่ี
รับรู้และตีความตามความคิดและประสบการณ์ท่ีผ่านมาว่า เป็นความอ่ิมเอมใจ ภาคภูมิใจในการ
ท างานพยาบาลซ่ึงเป็นงานท่ีทา้ทายความรู้ ความสามารถและการยอมรับจากผูร่้วมงานและผูป่้วย
และสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของมาสโลวว์า่ดว้ยความตอ้งการของมนุษย ์ล าดบั 1-4 เป็นความตอ้งการ
ระดบัตน้ คือความตอ้งการทางสรีระ ความปลอดภยั ความรัก การยอมรับและการยกยอ่ง ล าดบัท่ี 5-7 
เป็นความตอ้งการระดบัสูงหรือระดบัสร้างความสมบูรณ์แบบให้ชีวิต ไดแ้ก่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความ
ตอ้งการทางสุนทรียะและความสมบูรณ์แบบในชีวติ 
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ดา้นความส าเร็จในงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า ผลงานท่ีมี
คุณภาพได้มาตรฐานและเกิดผลลพัธ์ท่ีดีต่อหน่วยงาน รองลงมาได้รับส่ิงตอบแทนสอดคล้องกับ
ผลส าเร็จของงาน การชอบท างานท่ีทา้ทายและหลากหลาย มีอิสระในการท างานทางความคิดในการ
เสนอและพฒันางานให้ดีข้ึน และได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบติังาน อธิบายได้ว่าเม่ือท างาน
ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายแล้วเกิดผลดีต่อองค์กรท าให้องค์กรประสบผลสัมฤทธ์ิในงาน เป็น
แรงจูงใจในการสร้างพลังอ านาจในงานให้เกิดความสร้างสรรค์ในงานมากข้ึนท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ แมนเนียน (Manion, 2003) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน
ของความส าเร็จในงาน (Work Achievement) การรับรู้ว่าตนปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้โดยไดรั้บความความส าเร็จในการท างาน ไดรั้บมอบหมายให้ท างานท่ีทา้ทายให้ส าเร็จ มี
อิสระในการท างาน เกิดผลลัพธ์การท างานไปในทางบวกท าให้รู้สึกมีคุณค่าในชีวิต เกิดความ
ภาคภูมิใจในการพฒันาและเปล่ียนแปลงส่ิงต่าง ๆ เพื่อปฏิบติังานใหส้ าเร็จ มีความกา้วหนา้และท าให้
องคก์รเกิดการพฒันา 

การวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์ระหว่างด้านแรงจูงใจในการท างาน  (Motivation) ด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน (Work Environment) ด้านภาวะผูน้ าแบบอย่าง (Exemplary Leadership) 
ด้านลักษณะงาน (Work characteristic) และด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social support) กับ
ความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน พบวา่ ดา้นแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานกบัดา้นการสนบัสนุนทางสังคม
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่ากบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน อยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.01 (r = 0.344,0.221และ0.141 ตามล าดับ ) ส่วนด้านภาวะผู ้น า
แบบอย่างและดา้นลกัษณะงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขการท างานของบุคลากรในองค์การ
มหาชน อธิบายไดว้่า บุคลากรมีแรงจูงใจภายในตนเอง ด้านปัจจยัจูงใจท่ีกระตุน้ให้ปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนเกิดความชอบและรักงานท่ีปฏิบติั ไดรั้บการสร้างแรงจูงใจในการท างาน
ในส่วนของปัจจยัค ้าจุนในแต่ละดา้น ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัทฤษฎีแรงจูงใจของHerzberg ท่ีศึกษา
วา่คนเรามีความตอ้งการอะไรจากการท างาน ส่ิงท่ีตอ้งการคือคนตอ้งการความสุขจากการท างานและ
แรงจูงใจในการท างานเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกในดา้นท่ีท าให้เกิด
ความสุขในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมยึดถือการปฏิบติัในการส่ือสารการให้ ข้อมูลถูกต้อง
ตรงกนัเป็นไปในแนวเดียวกนัจะท าให้การติดต่อส่ือสารนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (บุญศรี 
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ปราบณศักด์ิ,2535) ด้านการสนับสนุนทางสังคม(Social Support) นั้ นหมายถึงความสัมพนัธ์ใน
องคก์ร ความมีระเบียบมากไป ความรับผดิชอบมากไป หรือหนา้ท่ีมากไป ความคาดหวงัเก่ียวกบังาน
มากไป การเมืองในองค์การ เหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความเครียด ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Bass (1998) กล่าวว่า บุคคลท่ีรับรู้การสนับสนุนทางสังคมจากผูบ้ ังคบับัญชาและผูร่้วมงาน จะ
สามารถบริหารการเปล่ียนแปลงได้ส าเร็จ การสนับสนุนทางสังคมจะท าหน้าท่ีขจดัหรือป้องกัน
ความเครียด ท าใหบุ้คคลเขม้แขง็เผชิญกบัส่ิงท่ีอยากได ้ 

 
สรุปผลการวจัิย 

ความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชนโดยภาพรวมความสุขในการท างานของ
บุคลากรบริษทัมหาชน อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงจากระดบัมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 
ด้านความรักในงาน ซ่ึงอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาด้านความพึงพอใจในงาน ด้านอารมณ์
ทางบวก ดา้นความพึงพอใจในชีวิต ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งผูร่้วมงาน ดา้นการเป็นท่ียอมรับ  และ
ดา้นความส าเร็จในงาน ตามล าดบั 

การวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์ระหว่างด้านแรงจูงใจในการท างาน  (Motivation) ด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน (Work Environment) ด้านภาวะผูน้ าแบบอย่าง (Exemplary Leadership) 
ด้านลักษณะงาน (Work characteristic) และด้านการสนับสนุนทางสังคม (Social support) กับ
ความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน พบวา่ ดา้นแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลาง และดา้นสภาพแวดลอ้มการท างานกบัดา้นการสนบัสนุนทางสังคม
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกซ่ึงอยูใ่นระดบัต ่ากบัความสุขในการท างานของบุคลากรบริษทัมหาชน อยา่ง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (r = 0.344,0.221และ0.141 ตามล าดบั) ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
ส่วนดา้นภาวะผูน้ าแบบอยา่งและดา้นลกัษณะงาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความสุขในการท างานของ
บุคลากรบริษทัมหาชน 

แนวทางหรือวิธีการน าสู่ความสุขในการท างานของบุคลากรในบริษทัมหาชน การท างานทั้ง
ผูบ้ริหารและบุคลากร มีความร่วมมือกนัในการท างานเพื่อใหอ้งคก์รสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย โดย
เร่ิมจากตวัของบุคลากรเอง ตอ้งมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีการออกก าลงักาย บริโภคอาหาร
ท่ีมีประโยชน์ และมีสภาพจิตใจท่ีสามารถควบคุมอารมณ์ในการแกไ้ขปัญหา มองโลกในแง่ดี คิด
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บวก คิดดี มีความจริงใจ สร้างบรรยากาศในการท างาน เพื่อให้เกิด Work Life Balance ดา้นผูบ้ริหาร
มีนโยบายท่ีชดัเจน การสร้างแรงจูงใจในการท างาน บ ารุงขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากรในองคก์ร 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาคร้ังน้ี   
1.1 ให้ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองความสุขของบุคลากร โดยจดัระบบการดูแลให้

เข้าถึง และหาแนวทางการส่งเสริมความสุขในการท างาน รวมทั้ งมีการจดักิจกรรมสร้างเสริม
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองร่วมกบัจดัระบบการสนับสนุนทางสังคมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง
เพื่อใหบุ้คลากรเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขในชีวิต อีกทั้งยงัสามารถน าปัจจยัคดัสรรท่ีสัมพนัธ์
และไม่สัมพนัธ์กบัความสุขของบุคลากรมาใช้ต่อได ้โดยน าไปเฝ้าระวงัปัจจยัท่ีจะท าให้บุคลากรมี
ความสุขและไม่มีความสุข เช่น ปัญหาส่วนบุคคล ค่าใช้จ่าย กิจกรรมของบุคลากร บริการสุขภาพ 
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

1.2. ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดมี้อ านาจในการตดัสินใจใหม้ากข้ึนซ่ึงจะส่งผล
ให้มีความสุขจากการท างาน การมอบอ านาจหนา้ท่ีตามขอบเขตของงาน โดยการมอบความไวว้างใจ
ท าให้บุคลากรเกิดความมัน่ใจในตนเองมีความภูมิใจในอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บความไวว้างใจเกิดความ
พึงพอใจในงานส่งผลใหมี้ความสุขในการท างาน 

1.3. สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมในการท างาน ผูบ้ริหารควรเป็นผูท่ี้ส่งเสริม สนบัสนุนให้
มีการสร้างความสัมพนัธ์ในหน่วยงาน ให้มีความเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถของบุคลากร ซ่ึง
ท าใหบุ้คลากรรู้สึกอยากท างาน 

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
2.1. ควรมีการศึกษาในบริบทอ่ืนๆ อาทิ ขนาดขององคก์าร 
2.2. ควรศึกษาคน้ควา้ปัจจยัอ่ืนๆเพิ่มเติมท่ีส่งผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร 
2.3. พฒันารูปแบบการส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์ารเกิดความสุขในการท างานเพิ่มมาก

ข้ึน 
2.4. การศึกษาความสุขในการท างานของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อศึกษาระดับการ

เปล่ียนแปลงความสุขในการท างาน และแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการพฒันาความสุขในการ
ท างานสู่ระดบัสูงสุด 
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บทคัดย่อ  
 บทความวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพลวตัการปรับตวัในการประกอบอาชีพของคนไทย
เช้ือสายจีนในจงัหวดัสุรินทร์ โดยใชว้ธีิการวิจยัเชิงคุณภาพ และน าเสนอผลการวิจยัโดยวธีิพรรณนา
วิเคราะห์  ผลการศึกษาพบว่าพลวตัการปรับตัวในการประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีน 
ประกอบดว้ย แรงขบัเคล่ือนภายใน เช่น ครอบครัว ค่านิยม สังคมและวฒันธรรม ส่วนแรงขบัเคล่ือน
ภายนอกไดแ้ก่ การเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคม การศึกษา และเทคโนโลยี 1) การประกอบอาชีพรุ่น
ท่ี 1 จนถึงรุ่นท่ี 3 ยงัคงประกอบอาชีพเดิม ไดแ้ก่ ร้านท ากุนเชียง โรงโม่หิน 2) การประกอบอาชีพ
ของรุ่นท่ี 1 จนถึงรุ่นท่ี 3 เปล่ียนไปซ่ึงประกอบอาชีพท่ีแตกต่างจากอาชีพเดิม ไดแ้ก่ จากเดิมขายยาง
รถยนต์ปรับเปล่ียนไปขายวสัดุก่อสร้าง หรือจากเดิมขายข้าวสารหันไปขายปุ๋ย เน่ืองด้วยปัจจยั
ทางด้านเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งเป็นส าคญั 3) บางกลุ่มอาชีพตอ้งเลิกกิจการไป เช่น ขาย
ปลาทู ขายยาจีน เน่ืองจากไม่มีผูสื้บทอดกิจการหรือลูกหลานนั้นไปประกอบอาชีพตามวิชาชีพหรือ
สายงานท่ีตนเองเรียนมา เช่น วศิวกร แพทย ์พยาบาล เน่ืองดว้ยปัจจยัทางดา้นการศึกษา 
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The purpose of this research was to study the dynamics of occupation adaptation of the 
Chinese Thais in Surin Province .The research results were explained by means of descriptive 
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driving force includes family, values, social and culture while the external force includes politics, 
economics, transportation, education, and technology. 1) The occupations which still remain and 
have been developed continuously from the first generation to the third one are Chinese sausage 
producers, stone mill business. 2) Some Chinese Thais have changed their occupations from rice 
grain sellers to agricultural product distributors. The reasons are the economic and transportation 
factors. 3) Some occupations such as mackerel sellers, Chinese traditional herb sellers was closed 
down because members of the families decided not to carry on. Because of the education factor, 
such as engineers, doctors, nurses. 

 
Keywords: dynamics, adaptation, occupation, Chinese Thais 
 
บทน า 

ชาวจีนเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่มหน่ึงท่ีอพยพเขา้มาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมยั
โบราณเน่ืองจากประเทศไทยเป็นดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งคนไทยมีความโอบออ้มอารี
ไม่รังเกียจคนต่างชาติต่างภาษา ไม่จ  ากัดสิทธ์ิในการนับถือศาสนา จึงท าให้ชาวจีนอพยพเข้าสู่
ประเทศไทยจ านวนมาก (Angkinuntana, 1971 : 1) การอพยพเขา้มาของชาวจีนเร่ิมตั้งแต่สมยัใดยงั
ไม่ปรากฏแน่ชดั แต่มีหลกัฐานปรากฏวา่พ่อคา้ชาวจีนไดเ้ขา้มาคา้ขายตามบริเวณเมืองท่าหลายแห่ง
แถบอ่าวไทยก่อนท่ีชาวไทยจะตั้งตวัเป็นปึกแผน่ท่ีบริเวณลุ่มน ้ าเจา้พระยาและคาบสมุทรมาลายูใน
พุทธศตวรรษท่ี 18 และความสัมพนัธ์ทางการคา้ระหว่างไทยและจีนปรากฏเร่ือยมานับตั้งแต่สมยั
สุโขทยัจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั (Tantasuraroek, 1989 : 2) การอพยพเขา้มาของชาวจีนมีศูนยก์ลางอยูท่ี่
แถบยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อมาพกัรองานท า เช่น กรรมกร ขดุคลอง ทางรถไฟ ก่อสร้างถนน 
และเม่ือหมดงานแล้ว จึงมกัเลือกท่ีจะแต่งงานกับหญิงไทย ซ่ึงจ าเป็นต้องมีฐานะทางครอบครัว 
เศรษฐกิจ และความมัน่คงในชีวติ (Mattariganond and Srisontisuk, 1989 : 2) 

ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีมากในช่วงปี พ.ศ. 2461-2474 เน่ืองจาก
การสร้างรถไฟจากหวัเมืองในภาคอีสานเช่ือมกบักรุงเทพฯ เม่ือปี พ.ศ. 2463 และ พ.ศ. 2473 ชาวจีน
จ านวนมากกระจายไปตามแนวทางรถไฟสู่โคราชและไปทางตะวนัออกจนถึงจงัหวดัอุบลราชธานี 
(Mattariganond and Srisontisuk, 1989 : 19) โดยมีสถานีรถไฟผ่านไปย ังหัวเมืองต่างๆดังน้ี คือ 

บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี หลงัจากมีการสร้างเส้นรถไฟเขา้สู่เมืองสุรินทร์ ปี พ. ศ. 
2469 โดยเฉพาะบริเวณใกล้รถไฟ  ซ่ึงแต่เดิมเป็นการผลิตเพื่อเล้ียงตัวเองหรือบริโภคภายใน
ครอบครัว ไดเ้ปล่ียนแปลงมาเป็นการผลิตเพื่อขายควบคู่กบัการบริโภค โดยมีขา้วเป็นผลผลิตส าคญั 
การผลิตขา้วเป็นสินคา้ส่งออกส่งผลให้มีการหกัร้างถางป่าเพื่อท าการเพาะปลูกขา้วใกล้ๆ กบัเส้นทาง
รถไฟ นอกจากขา้วยงัมีไมพ้ยุง คร่ัง สุกร และการปลูกหม่อนเล้ียงไหม เป็นตน้ ส าหรับสินคา้น าเขา้
ของจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่เป็นสินคา้น าเขา้จากประเทศกมัพูชา จากจงัหวดัอุบลราชธานี และ
นครราชสีมา ได้แก่  สินค้าพวกเค ร่ืองใช้  เช่น  หม้อ  ทองเหลือง  ถาดเซ่ียนหมาก  โอ่ง  ไห 
เคร่ืองประดบั เคร่ืองเงิน ทองแท่ง ผา้ไหม ผา้แพร ผา้ฝ้าย อาหารจ าพวกปลากรอบ ปลาแห้ง ปลาร้า 
ไข่ปลา อาหารส าเร็จรูป เคร่ืองจกัสาน เคร่ืองหวาย สินคา้ของป่า เช่น เขากวาง ปีกนก และสัตวต่์างๆ 
ฯลฯ นอกจากน้ีการท่ีมีพ่อคา้ชาวจีนเขา้มาซ้ือขายเพิ่มข้ึน และไดน้ าเศรษฐกิจแบบเงินตราควบคู่กบั
การคา้ท าให้เมืองสุรินทร์เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ แลว้ขยายไปสู่อ าเภอต่างๆ ท่ีอยูห่่างไกลต่อไป 
(Pinsiri and Ingpongphan, 2005 : 11-13)  

จากอดีตถึงปัจจุบนั ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาในประเทศไทยตอ้งเผชิญอุปสรรคต่างๆทั้งภยัจาก
สงคราม และนโยบายท่ีเขม้งวดของรัฐบาลในสมยัจอมพล ป . พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487) ได้
ด าเนินนโยบายมาตรการทางด้านเศรษฐกิจ คือ นโยบายของรัฐบาลไทยท่ีมีต่อชาวจีน  มีการ
ประกาศใช้พระราชบญัญติัช่วยอาชีพและวิชาชีพ (ฉบบัท่ีสอง) พ.ศ. 2485 เพื่อมุ่งช่วยเหลือคนไทย 
ซ่ึงระบุวา่อาชีพหรือวชิาชีพท่ีก าหนดใหเ้ป็นอาชีพสงวนเฉพาะคนไทย ซ่ึงเป็นพระราชบญัญติัห้ามมิ
ให้ชาวจีนประกอบอาชีพในประเทศไทย จ านวน 27 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การท าหรือหล่อพระพุทธรูป 
2) การรับจา้งขายพระพุทธรูป 3) การตดัฟืน 4) การรับจา้งขายฟืน เวน้แต่จะขายยอ่ยในร้านช า 5) การ
เผาถ่าน 6) การรับจา้งขายถ่าน เวน้แต่ขายยอ่ยในร้านช า 7) การท าขนั 8) การรับจา้งขายขนั เวน้แต่จะ
ขายยอ่ยในร้านช า 9) การท าน ้ ามนัยาง  10) การรับจา้งขายน ้ามนัยาง เวน้แต่จะขายยอ่ยในร้านช า 11) 
การท าไต ้12) การรับจา้งขายไต ้เวน้แต่จะขายย่อยในร้านช า 13) การท าอิฐ หรือรับจา้งขายอิฐ 14) 
การท าหมวกสตรี 15) การตดัหรือเย็บเส้ือสตรี16) การยอ้มมะเกลือ  17) การท าส่ิงจกัสานเฉพาะ
ส าหรับเป็นเคร่ืองใชใ้นบา้น หรือโรงเรือนเวน้แต่เส่ือ 18) การท าเคร่ืองเขิน 19) การท าเคร่ืองถม 20) 
การแกะสลกัลวดลายไทย 21) การเรียงพิมพอ์กัษรไทย 22) การท าดอกไมเ้พลิง 23) การท าตุก๊ตาหรือ
ของเล่นส าหรับเด็ก 24) การท าร่ม 25) การดดัผม 26) การเป็นทนายความ 27) การตดัผม (Ruamsil, 
1978 : 587-588)  อยา่งไรก็ตามเม่ือบา้นเมืองกลบัเขา้สู่ภาวะสงบ ชาวจีนท่ีตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย
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driving force includes family, values, social and culture while the external force includes politics, 
economics, transportation, education, and technology. 1) The occupations which still remain and 
have been developed continuously from the first generation to the third one are Chinese sausage 
producers, stone mill business. 2) Some Chinese Thais have changed their occupations from rice 
grain sellers to agricultural product distributors. The reasons are the economic and transportation 
factors. 3) Some occupations such as mackerel sellers, Chinese traditional herb sellers was closed 
down because members of the families decided not to carry on. Because of the education factor, 
such as engineers, doctors, nurses. 

 
Keywords: dynamics, adaptation, occupation, Chinese Thais 
 
บทน า 

ชาวจีนเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุกลุ่มหน่ึงท่ีอพยพเขา้มาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมยั
โบราณเน่ืองจากประเทศไทยเป็นดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งคนไทยมีความโอบออ้มอารี
ไม่รังเกียจคนต่างชาติต่างภาษา ไม่จ  ากัดสิทธ์ิในการนับถือศาสนา จึงท าให้ชาวจีนอพยพเข้าสู่
ประเทศไทยจ านวนมาก (Angkinuntana, 1971 : 1) การอพยพเขา้มาของชาวจีนเร่ิมตั้งแต่สมยัใดยงั
ไม่ปรากฏแน่ชดั แต่มีหลกัฐานปรากฏวา่พ่อคา้ชาวจีนไดเ้ขา้มาคา้ขายตามบริเวณเมืองท่าหลายแห่ง
แถบอ่าวไทยก่อนท่ีชาวไทยจะตั้งตวัเป็นปึกแผน่ท่ีบริเวณลุ่มน ้ าเจา้พระยาและคาบสมุทรมาลายูใน
พุทธศตวรรษท่ี 18 และความสัมพนัธ์ทางการคา้ระหว่างไทยและจีนปรากฏเร่ือยมานับตั้งแต่สมยั
สุโขทยัจนกระทัง่ถึงปัจจุบนั (Tantasuraroek, 1989 : 2) การอพยพเขา้มาของชาวจีนมีศูนยก์ลางอยูท่ี่
แถบยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อมาพกัรองานท า เช่น กรรมกร ขดุคลอง ทางรถไฟ ก่อสร้างถนน 
และเม่ือหมดงานแล้ว จึงมกัเลือกท่ีจะแต่งงานกับหญิงไทย ซ่ึงจ าเป็นต้องมีฐานะทางครอบครัว 
เศรษฐกิจ และความมัน่คงในชีวติ (Mattariganond and Srisontisuk, 1989 : 2) 

ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีมากในช่วงปี พ.ศ. 2461-2474 เน่ืองจาก
การสร้างรถไฟจากหวัเมืองในภาคอีสานเช่ือมกบักรุงเทพฯ เม่ือปี พ.ศ. 2463 และ พ.ศ. 2473 ชาวจีน
จ านวนมากกระจายไปตามแนวทางรถไฟสู่โคราชและไปทางตะวนัออกจนถึงจงัหวดัอุบลราชธานี 
(Mattariganond and Srisontisuk, 1989 : 19) โดยมีสถานีรถไฟผ่านไปยังหัวเมืองต่างๆดังน้ี คือ 

บุรีรัมย ์สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี หลงัจากมีการสร้างเส้นรถไฟเขา้สู่เมืองสุรินทร์ ปี พ. ศ. 
2469 โดยเฉพาะบริเวณใกล้รถไฟ  ซ่ึงแต่เดิมเป็นการผลิตเพื่อเล้ียงตัวเองหรือบริโภคภายใน
ครอบครัว ไดเ้ปล่ียนแปลงมาเป็นการผลิตเพื่อขายควบคู่กบัการบริโภค โดยมีขา้วเป็นผลผลิตส าคญั 
การผลิตขา้วเป็นสินคา้ส่งออกส่งผลให้มีการหกัร้างถางป่าเพื่อท าการเพาะปลูกขา้วใกล้ๆ กบัเส้นทาง
รถไฟ นอกจากขา้วยงัมีไมพ้ยุง คร่ัง สุกร และการปลูกหม่อนเล้ียงไหม เป็นตน้ ส าหรับสินคา้น าเขา้
ของจงัหวดัสุรินทร์ ส่วนใหญ่เป็นสินคา้น าเขา้จากประเทศกมัพูชา จากจงัหวดัอุบลราชธานี และ
นครราชสีมา ได้แก่  สินค้าพวกเค ร่ืองใช้  เช่น  หม้อ  ทองเหลือง  ถาดเซ่ียนหมาก  โอ่ง  ไห 
เคร่ืองประดบั เคร่ืองเงิน ทองแท่ง ผา้ไหม ผา้แพร ผา้ฝ้าย อาหารจ าพวกปลากรอบ ปลาแห้ง ปลาร้า 
ไข่ปลา อาหารส าเร็จรูป เคร่ืองจกัสาน เคร่ืองหวาย สินคา้ของป่า เช่น เขากวาง ปีกนก และสัตวต่์างๆ 
ฯลฯ นอกจากน้ีการท่ีมีพ่อคา้ชาวจีนเขา้มาซ้ือขายเพิ่มข้ึน และไดน้ าเศรษฐกิจแบบเงินตราควบคู่กบั
การคา้ท าให้เมืองสุรินทร์เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจ แลว้ขยายไปสู่อ าเภอต่างๆ ท่ีอยูห่่างไกลต่อไป 
(Pinsiri and Ingpongphan, 2005 : 11-13)  

จากอดีตถึงปัจจุบนั ชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาในประเทศไทยตอ้งเผชิญอุปสรรคต่างๆทั้งภยัจาก
สงคราม และนโยบายท่ีเขม้งวดของรัฐบาลในสมยัจอมพล ป . พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487) ได้
ด าเนินนโยบายมาตรการทางด้านเศรษฐกิจ คือ นโยบายของรัฐบาลไทยท่ีมีต่อชาวจีน  มีการ
ประกาศใช้พระราชบญัญติัช่วยอาชีพและวิชาชีพ (ฉบบัท่ีสอง) พ.ศ. 2485 เพื่อมุ่งช่วยเหลือคนไทย 
ซ่ึงระบุวา่อาชีพหรือวชิาชีพท่ีก าหนดใหเ้ป็นอาชีพสงวนเฉพาะคนไทย ซ่ึงเป็นพระราชบญัญติัห้ามมิ
ให้ชาวจีนประกอบอาชีพในประเทศไทย จ านวน 27 ประเภท ไดแ้ก่ 1) การท าหรือหล่อพระพุทธรูป 
2) การรับจา้งขายพระพุทธรูป 3) การตดัฟืน 4) การรับจา้งขายฟืน เวน้แต่จะขายยอ่ยในร้านช า 5) การ
เผาถ่าน 6) การรับจา้งขายถ่าน เวน้แต่ขายยอ่ยในร้านช า 7) การท าขนั 8) การรับจา้งขายขนั เวน้แต่จะ
ขายยอ่ยในร้านช า 9) การท าน ้ ามนัยาง  10) การรับจา้งขายน ้ามนัยาง เวน้แต่จะขายยอ่ยในร้านช า 11) 
การท าไต ้12) การรับจา้งขายไต ้เวน้แต่จะขายย่อยในร้านช า 13) การท าอิฐ หรือรับจา้งขายอิฐ 14) 
การท าหมวกสตรี 15) การตดัหรือเย็บเส้ือสตรี16) การยอ้มมะเกลือ  17) การท าส่ิงจกัสานเฉพาะ
ส าหรับเป็นเคร่ืองใชใ้นบา้น หรือโรงเรือนเวน้แต่เส่ือ 18) การท าเคร่ืองเขิน 19) การท าเคร่ืองถม 20) 
การแกะสลกัลวดลายไทย 21) การเรียงพิมพอ์กัษรไทย 22) การท าดอกไมเ้พลิง 23) การท าตุก๊ตาหรือ
ของเล่นส าหรับเด็ก 24) การท าร่ม 25) การดดัผม 26) การเป็นทนายความ 27) การตดัผม (Ruamsil, 
1978 : 587-588)  อยา่งไรก็ตามเม่ือบา้นเมืองกลบัเขา้สู่ภาวะสงบ ชาวจีนท่ีตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย
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ต่างก็สามารถปรับตวัในการประกอบอาชีพ สุรินทร์เป็นพื้นท่ีท่ีชาวจีนเขา้มาตั้งถ่ินฐานและประกอบ
อาชีพเป็นระยะเวลายาวนานก่อนมีเส้นทางรถไฟตดัผา่น แมว้า่จงัหวดัสุรินทร์ทางตอนใตข้องจงัหวดั
เป็นพื้นท่ีราบสูง มีภูเขาสลบัซับซ้อนหลายลูก มีป่าทึบสลบัป่าเบญจพรรณตามบริเวณแนวชายแดน 
ท่ีติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ถัดจากภูเขาลงมาเป็นท่ีราบสูง ลุ่มๆดอนๆ ลาดเทมี
ลกัษณะเป็นลูกคล่ืนดอนลาดมาก และค่อยๆลาดเทไปทางตอนกลางและตอนเหนือของทางจงัหวดั 
มีทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ บ่อหินลูกรัง (อ าเภอท่าตูม อ าเภอส าโรงทาบ อ าเภอสังขะ) มีโรงโม่หิน 
ซ่ึงสมยัก่อนขนส่งหินโดยเกวียน ใช้แรงงานคนแกะหิน การประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีน
นั้นตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นการเมือง 
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการขนส่งและการคมนาคม ซ่ึงเดิมขนส่งสินคา้ทางโดยเกวียนในฤดูน ้ าน้อยและ
ขนส่งสินคา้โดยทางเรือในฤดูน ้ ามาก เม่ือสร้างทางรถไฟจึงขนส่งสินคา้โดยรถไฟ หลงัจากนั้นมีการ
สร้างถนนโดยเฉพาะเส้นทางโชคชยั-เดชอุดม จึงขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก ตามล าดบั ชาวจีนซ่ึง
ประกอบอาชีพในจงัหวดัสุรินทร์มีความหลากหลายอาชีพซ่ึงล้วนต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถ
ประกอบอาชีพอย่างมัน่คงและต่อเน่ืองได้จากรุ่นสู่รุ่น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีศึกษาพลวตัการ
ปรับตวัในการประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัสุรินทร์เป็นอยา่งไร อาชีพใดท่ียงัคง
อยู ่อาชีพใดท่ีปรับเปล่ียนไปหรือหายไป ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการปรับตวัในการประกอบอาชีพของคน
ไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัสุรินทร์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
เพื่อศึกษาสภาพการประกอบอาชีพและแรงขบัเคล่ือนการปรับตวัในการประกอบอาชีพของ

คนไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัสุรินทร์  
 

ขอบเขตของการวจัิยและประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
พื้นท่ีท่ีท าการวิจยั คือ จงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดัศรีสะเกษ และจงัหวดัอุบลราชธานี เน่ืองจากมี

ภูมิประเทศใกลเ้คียงกนั อยูบ่ริเวณลุ่มแม่น ้ ามูลตอนใต ้มีเส้นทางรถไฟตดัผา่นและมีคนจีนอพยพเขา้
มาอยูอ่ยา่งถาวร โดยบทความน้ีจะขอน าเสนอเฉพาะพื้นท่ีในจงัหวดัสุรินทร์ 
 ผูว้ิจยัเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็น
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยแบ่งรายละเอียดไดด้งัน้ี 1) กลุ่มผูรู้้ (Key Informants) เป็นกลุ่ม

บุคคลท่ีให้ขอ้มูลเชิงลึก มีความรู้ และมีความส าคญัเก่ียวกบัคนไทยเช้ือสายจีน ทราบเก่ียวกบัความ
เป็นมาในการประกอบอาชีพ สภาพและการปรับตวัในการประกอบอาชีพ  จงัหวดัละ 3 คน รวม 9 
คน 2) ผูป้ฏิบติั (Casual Informants) คือ ผูล้งมือปฏิบติั ประกอบอาชีพและปรับตวัในการประกอบ
อาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรม เป็นอยา่งดี จงัหวดัละ 15 คน 
รวม 45 คน 3) กลุ่มคนทัว่ไป (General Informants) กลุ่มประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นอีสานใตแ้ละมี
การติดต่อสัมพนัธ์กบัคนไทยเช้ือสายจีน ทราบถึงสภาพ การประกอบอาชีพและการปรับตวัในการ
ประกอบอาชีพ จงัหวดัละ 10 คน โดยบทความน้ีจะขอน าเสนอเฉพาะพื้นท่ีในจงัหวดัสุรินทร์ 
 

วธีิการวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  มีวิธีการด าเนินการวิจยั
ดงัน้ี คือ ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลภาคสนาม เก็บขอ้มูลภาคสนามแบบส ารวจ 
ใช้เทคนิคในการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง  (Structured Interview) และไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Interview) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant Observation) และการไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการสัมภาษณ์  การสังเกต การสนทนากลุ่ม การบนัทึกและการน า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจยัสรุปผลและอภิปรายผล และน าเสนอผลการวิจยัแบบ
พรรณนาวเิคราะห์ 
 
ผลการวจัิย 
 จากการวิจยัพบวา่ ก่อนท่ีจงัหวดัสุรินทร์จะมีเส้นทางรถไฟนั้น การประกอบอาชีพของคน
ไทยเช้ือสายจีน ได้แก่ ขายของป่า มีสินคา้อุปโภคบริโภคเข้ามาขายท่ีสุรินทร์โดยเดินทางมาจาก
โคราช เดินทางขนส่งสินคา้โดยเกวียน ต่อมาภายหลงัการสร้างรถไฟแลว้เสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2469 การ
ประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนไดมี้การปรับตวัในการประกอบอาชีพคือมีหลากหลายอาชีพ
มากข้ึน เดิมขายของป่า เม่ือเร่ิมมีสินค้าใหม่ท่ีส่งมาทางรถไฟ เช่น ปลาทู ทุเรียน ส้มเขียวหวาน 
สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมาจากกรุงเทพฯ การคา้ขายดีข้ึนตามล าดบั จนท าให้เกิดยา่นชุมชนคนจีนใน
จงัหวดัสุรินทร์  
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ต่างก็สามารถปรับตวัในการประกอบอาชีพ สุรินทร์เป็นพื้นท่ีท่ีชาวจีนเขา้มาตั้งถ่ินฐานและประกอบ
อาชีพเป็นระยะเวลายาวนานก่อนมีเส้นทางรถไฟตดัผา่น แมว้า่จงัหวดัสุรินทร์ทางตอนใตข้องจงัหวดั
เป็นพื้นท่ีราบสูง มีภูเขาสลบัซับซ้อนหลายลูก มีป่าทึบสลบัป่าเบญจพรรณตามบริเวณแนวชายแดน 
ท่ีติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ถัดจากภูเขาลงมาเป็นท่ีราบสูง ลุ่มๆดอนๆ ลาดเทมี
ลกัษณะเป็นลูกคล่ืนดอนลาดมาก และค่อยๆลาดเทไปทางตอนกลางและตอนเหนือของทางจงัหวดั 
มีทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ บ่อหินลูกรัง (อ าเภอท่าตูม อ าเภอส าโรงทาบ อ าเภอสังขะ) มีโรงโม่หิน 
ซ่ึงสมยัก่อนขนส่งหินโดยเกวียน ใช้แรงงานคนแกะหิน การประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีน
นั้นตอ้งเผชิญกบัปัญหาอุปสรรคต่างๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นการเมือง 
ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการขนส่งและการคมนาคม ซ่ึงเดิมขนส่งสินคา้ทางโดยเกวียนในฤดูน ้ าน้อยและ
ขนส่งสินคา้โดยทางเรือในฤดูน ้ ามาก เม่ือสร้างทางรถไฟจึงขนส่งสินคา้โดยรถไฟ หลงัจากนั้นมีการ
สร้างถนนโดยเฉพาะเส้นทางโชคชยั-เดชอุดม จึงขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก ตามล าดบั ชาวจีนซ่ึง
ประกอบอาชีพในจงัหวดัสุรินทร์มีความหลากหลายอาชีพซ่ึงล้วนต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถ
ประกอบอาชีพอย่างมัน่คงและต่อเน่ืองได้จากรุ่นสู่รุ่น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีศึกษาพลวตัการ
ปรับตวัในการประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัสุรินทร์เป็นอยา่งไร อาชีพใดท่ียงัคง
อยู ่อาชีพใดท่ีปรับเปล่ียนไปหรือหายไป ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการปรับตวัในการประกอบอาชีพของคน
ไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัสุรินทร์ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
เพื่อศึกษาสภาพการประกอบอาชีพและแรงขบัเคล่ือนการปรับตวัในการประกอบอาชีพของ

คนไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัสุรินทร์  
 

ขอบเขตของการวจัิยและประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
พื้นท่ีท่ีท าการวิจยั คือ จงัหวดัสุรินทร์ จงัหวดัศรีสะเกษ และจงัหวดัอุบลราชธานี เน่ืองจากมี

ภูมิประเทศใกลเ้คียงกนั อยูบ่ริเวณลุ่มแม่น ้ ามูลตอนใต ้มีเส้นทางรถไฟตดัผา่นและมีคนจีนอพยพเขา้
มาอยูอ่ยา่งถาวร โดยบทความน้ีจะขอน าเสนอเฉพาะพื้นท่ีในจงัหวดัสุรินทร์ 
 ผูว้ิจยัเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็น
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยแบ่งรายละเอียดไดด้งัน้ี 1) กลุ่มผูรู้้ (Key Informants) เป็นกลุ่ม

บุคคลท่ีให้ขอ้มูลเชิงลึก มีความรู้ และมีความส าคญัเก่ียวกบัคนไทยเช้ือสายจีน ทราบเก่ียวกบัความ
เป็นมาในการประกอบอาชีพ สภาพและการปรับตวัในการประกอบอาชีพ  จงัหวดัละ 3 คน รวม 9 
คน 2) ผูป้ฏิบติั (Casual Informants) คือ ผูล้งมือปฏิบติั ประกอบอาชีพและปรับตวัในการประกอบ
อาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนเพื่อพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมวฒันธรรม เป็นอยา่งดี จงัหวดัละ 15 คน 
รวม 45 คน 3) กลุ่มคนทัว่ไป (General Informants) กลุ่มประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นอีสานใตแ้ละมี
การติดต่อสัมพนัธ์กบัคนไทยเช้ือสายจีน ทราบถึงสภาพ การประกอบอาชีพและการปรับตวัในการ
ประกอบอาชีพ จงัหวดัละ 10 คน โดยบทความน้ีจะขอน าเสนอเฉพาะพื้นท่ีในจงัหวดัสุรินทร์ 
 

วธีิการวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  มีวิธีการด าเนินการวิจยั
ดงัน้ี คือ ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลภาคสนาม เก็บขอ้มูลภาคสนามแบบส ารวจ 
ใช้เทคนิคในการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้าง  (Structured Interview) และไม่มี
โครงสร้าง (Unstructured Interview) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant Observation) และการไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยการสัมภาษณ์  การสังเกต การสนทนากลุ่ม การบนัทึกและการน า
ขอ้มูลมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจยัสรุปผลและอภิปรายผล และน าเสนอผลการวิจยัแบบ
พรรณนาวเิคราะห์ 
 
ผลการวจัิย 
 จากการวิจยัพบวา่ ก่อนท่ีจงัหวดัสุรินทร์จะมีเส้นทางรถไฟนั้น การประกอบอาชีพของคน
ไทยเช้ือสายจีน ได้แก่ ขายของป่า มีสินคา้อุปโภคบริโภคเข้ามาขายท่ีสุรินทร์โดยเดินทางมาจาก
โคราช เดินทางขนส่งสินคา้โดยเกวียน ต่อมาภายหลงัการสร้างรถไฟแลว้เสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2469 การ
ประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนไดมี้การปรับตวัในการประกอบอาชีพคือมีหลากหลายอาชีพ
มากข้ึน เดิมขายของป่า เม่ือเร่ิมมีสินค้าใหม่ท่ีส่งมาทางรถไฟ เช่น ปลาทู ทุเรียน ส้มเขียวหวาน 
สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีมาจากกรุงเทพฯ การคา้ขายดีข้ึนตามล าดบั จนท าให้เกิดยา่นชุมชนคนจีนใน
จงัหวดัสุรินทร์  
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 ในช่วงปี พ.ศ. 2490 ย่านการคา้ของเมืองสุรินทร์จะอยู่บริเวณหลงัทางรถไฟ เรียกว่า “ย่าน
ห่วยโหล่ว” (ถนนทางขวาง) สองฟากถนนสนิทนิคมรัฐในปัจจุบัน และย่าน “ต๊ิกโก่ย” (ถนน
ทางตรง) สองฟากของถนนธนสารตดัตรงจากหลงัสถานีรถไฟไปถึงส่ีแยกวงเวียนน ้ าพุในปัจจุบนั  
ชุมชนย่านการค้าเกิดการเปล่ียนแปลงอีกคร้ังหลงัไฟไหม้คร้ังใหญ่ท่ีถนนสนิทนิคมรัฐ (ชาวจีน
เรียกวา่ถนนห่วยโหล่ว คือถนนทางขวาง)  ในปี พ.ศ. 2493 เป็นถนนท่ีต่อจากบริเวณลานหลงัสถานี
รถไฟเล้ียวซ้ายไปดา้นตะวนัออก ไฟไหมล้ามเขา้ฝ่ังตะวนัออกถนนต๊ิกโก่ย ท าใหมี้การสร้างหอ้งแถว
ไมข้ึ้นมาใหม่ ท่ีโดดเด่นในสมยันั้นก็ไดแ้ก่การก่อสร้างโรงหนงัศรีสุรินทร์เป็นอาคาร คอนกรีต และ
ดา้นหน้าโรงหนังดา้นต๊ิกโกยก็สร้างห้องแถวอาคารคอนกรีตดว้ย (หนังสืออนุสรณ์คุณแม่เฮียง วร
เศรษฐสิน. 2010 : 41) ปัจจุบนัโรงหนงัศรีสุรินทร์ไม่ไดด้ าเนินกิจการ เน่ืองจากหนัไปประกอบอาชีพ
อ่ืนแทน อีกทั้งปัจจุบนัโรงภาพยนตร์เปิดตามหา้งสรรพสินคา้ 
 ผูว้ิจยัพบว่าสภาพการประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนรุ่นท่ี 1 (รุ่นบุกเบิก) มีทั้งการ
ประกอบอาชีพรับจา้ง แบกหามเป็นกรรมกร หรือเป็นกุลี มีปลูกผกั ขายของเบ็ดเตล็ด (คา้ขาย) ขาย
ของอุปโภคบริโภค ร้านขายยาจีน เป็นหลงจู๊ (ผูจ้ดัการ)ให้กบัโรงสี เสมียน รับซ้ือพืชไร่ ขายของป่า 
ขนส่ง อีกทั้งประกอบอาชีพเก่ียวกบัอาหาร ท ากุนเชียง เคร่ืองด่ืม เช่น ขายกาแฟ  
 สภาพการประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนรุ่นท่ีสอง (รุ่นรอยต่อ) มีท่ีสืบทอดต่อจาก
รุ่นท่ีหน่ึง เช่น ร้านขายยาจีน ร้านท ากุนเชียง ร้านขายยา มีบางอาชีพท่ีตอ้งเลิกกิจการไป เช่น ธุรกิจ
กงเต๊ก ร้านกาแฟ ร้านขายปลาทู เน่ืองจากรุ่นท่ีหน่ึงเสียชีวิตไม่มีลูกสืบทอดกิจการหรือรุ่นท่ีสอง
ไดรั้บการศึกษาจึงประกอบอาชีพตามท่ีเรียนมา ได้แก่ พยาบาล หรือรุ่นท่ีสองท่ีสืบทอดกิจการมา
เสียชีวิต เช่น ขายปลาทู ส่วนการประกอบอาชีพท่ีมีการปรับเปล่ียนไปจากเดิม ไดแ้ก่ จากเดิมท่ีท า
ยางรถยนต ์หนัมาขายวสัดุก่อสร้าง จากเดิมรุ่นท่ีหน่ึงซ้ือขายพืชไร่ รุ่นท่ีสองหันท ากิจการโรงสี จาก
เดิมขายขา้วเป็นหลกั เปล่ียนมาเนน้ขายปุ๋ยเป็นหลกั จากเดิมขายวสัดุก่อสร้าง หนัมาเนน้ขายปุ๋ย หรือ
จากเดิมขายของช า เม่ือแต่งงานปรับเปล่ียนอาชีพตามอาชีพเดิมของคู่สมรส 
 การประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนรุ่นท่ีสาม (รุ่นพฒันา) มีท่ีสืบทอดต่อจากรุ่นท่ีสอง 
เช่น ร้านขายยาแผนปัจจุบนั ร้านท ากุนเชียง  ร้านขายปุ๋ย ร้านขายทองรูปพรรณ ร้านขายวสัดุก่อสร้าง 
ร้านดงักล่าวมีการปรับเปล่ียนในเร่ืองของพื้นท่ี เช่น ขยายร้าน ขยายสาขา ปรับเปล่ียนในดา้นการจดั
ร้านให้ทันสมัย เลือกสินค้าเองได้ เช่นร้านวสัดุก่อสร้าง เป็นรูปแบบโมเดิรน์เทรด  บางร้าน
ปรับเปล่ียนในเร่ืองของสินคา้เนน้ผลิตภณัฑ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น จากเดิมท่ีขายสินคา้หลากหลาย

ประเภท ปัจจุบันเน้นขายเฉพาะอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีท่ีประกอบอาชีพตามสาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษาหากครอบครัวไม่มีกิจการท่ีสามารถจะด าเนินกิจการต่อไปได ้แต่หากเป็นกิจการท่ีมีความ
เขม้แขง็มกัจะขยายกิจการใหญ่ข้ึนหรือเพิ่มสายธุรกิจท่ีแตกต่างออกไป เพื่อเป็นการสนบัสนุนกิจการ
เดิมท่ีท าอยูห่รือมองวา่กิจการใหม่น่าจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้  
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 ในช่วงปี พ.ศ. 2490 ย่านการคา้ของเมืองสุรินทร์จะอยู่บริเวณหลงัทางรถไฟ เรียกว่า “ย่าน
ห่วยโหล่ว” (ถนนทางขวาง) สองฟากถนนสนิทนิคมรัฐในปัจจุบัน และย่าน “ต๊ิกโก่ย” (ถนน
ทางตรง) สองฟากของถนนธนสารตดัตรงจากหลงัสถานีรถไฟไปถึงส่ีแยกวงเวียนน ้ าพุในปัจจุบนั  
ชุมชนย่านการค้าเกิดการเปล่ียนแปลงอีกคร้ังหลงัไฟไหม้คร้ังใหญ่ท่ีถนนสนิทนิคมรัฐ (ชาวจีน
เรียกวา่ถนนห่วยโหล่ว คือถนนทางขวาง)  ในปี พ.ศ. 2493 เป็นถนนท่ีต่อจากบริเวณลานหลงัสถานี
รถไฟเล้ียวซ้ายไปดา้นตะวนัออก ไฟไหมล้ามเขา้ฝ่ังตะวนัออกถนนต๊ิกโก่ย ท าใหมี้การสร้างหอ้งแถว
ไมข้ึ้นมาใหม่ ท่ีโดดเด่นในสมยันั้นก็ไดแ้ก่การก่อสร้างโรงหนงัศรีสุรินทร์เป็นอาคาร คอนกรีต และ
ดา้นหน้าโรงหนังดา้นต๊ิกโกยก็สร้างห้องแถวอาคารคอนกรีตดว้ย (หนังสืออนุสรณ์คุณแม่เฮียง วร
เศรษฐสิน. 2010 : 41) ปัจจุบนัโรงหนงัศรีสุรินทร์ไม่ไดด้ าเนินกิจการ เน่ืองจากหนัไปประกอบอาชีพ
อ่ืนแทน อีกทั้งปัจจุบนัโรงภาพยนตร์เปิดตามหา้งสรรพสินคา้ 
 ผูว้ิจยัพบว่าสภาพการประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนรุ่นท่ี 1 (รุ่นบุกเบิก) มีทั้งการ
ประกอบอาชีพรับจา้ง แบกหามเป็นกรรมกร หรือเป็นกุลี มีปลูกผกั ขายของเบ็ดเตล็ด (คา้ขาย) ขาย
ของอุปโภคบริโภค ร้านขายยาจีน เป็นหลงจู๊ (ผูจ้ดัการ)ให้กบัโรงสี เสมียน รับซ้ือพืชไร่ ขายของป่า 
ขนส่ง อีกทั้งประกอบอาชีพเก่ียวกบัอาหาร ท ากุนเชียง เคร่ืองด่ืม เช่น ขายกาแฟ  
 สภาพการประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนรุ่นท่ีสอง (รุ่นรอยต่อ) มีท่ีสืบทอดต่อจาก
รุ่นท่ีหน่ึง เช่น ร้านขายยาจีน ร้านท ากุนเชียง ร้านขายยา มีบางอาชีพท่ีตอ้งเลิกกิจการไป เช่น ธุรกิจ
กงเต๊ก ร้านกาแฟ ร้านขายปลาทู เน่ืองจากรุ่นท่ีหน่ึงเสียชีวิตไม่มีลูกสืบทอดกิจการหรือรุ่นท่ีสอง
ไดรั้บการศึกษาจึงประกอบอาชีพตามท่ีเรียนมา ได้แก่ พยาบาล หรือรุ่นท่ีสองท่ีสืบทอดกิจการมา
เสียชีวิต เช่น ขายปลาทู ส่วนการประกอบอาชีพท่ีมีการปรับเปล่ียนไปจากเดิม ไดแ้ก่ จากเดิมท่ีท า
ยางรถยนต ์หนัมาขายวสัดุก่อสร้าง จากเดิมรุ่นท่ีหน่ึงซ้ือขายพืชไร่ รุ่นท่ีสองหันท ากิจการโรงสี จาก
เดิมขายขา้วเป็นหลกั เปล่ียนมาเนน้ขายปุ๋ยเป็นหลกั จากเดิมขายวสัดุก่อสร้าง หนัมาเนน้ขายปุ๋ย หรือ
จากเดิมขายของช า เม่ือแต่งงานปรับเปล่ียนอาชีพตามอาชีพเดิมของคู่สมรส 
 การประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนรุ่นท่ีสาม (รุ่นพฒันา) มีท่ีสืบทอดต่อจากรุ่นท่ีสอง 
เช่น ร้านขายยาแผนปัจจุบนั ร้านท ากุนเชียง  ร้านขายปุ๋ย ร้านขายทองรูปพรรณ ร้านขายวสัดุก่อสร้าง 
ร้านดงักล่าวมีการปรับเปล่ียนในเร่ืองของพื้นท่ี เช่น ขยายร้าน ขยายสาขา ปรับเปล่ียนในดา้นการจดั
ร้านให้ทันสมัย เลือกสินค้าเองได้ เช่นร้านวสัดุก่อสร้าง เป็นรูปแบบโมเดิรน์เทรด  บางร้าน
ปรับเปล่ียนในเร่ืองของสินคา้เนน้ผลิตภณัฑ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง เช่น จากเดิมท่ีขายสินคา้หลากหลาย

ประเภท ปัจจุบันเน้นขายเฉพาะอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีท่ีประกอบอาชีพตามสาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษาหากครอบครัวไม่มีกิจการท่ีสามารถจะด าเนินกิจการต่อไปได ้แต่หากเป็นกิจการท่ีมีความ
เขม้แขง็มกัจะขยายกิจการใหญ่ข้ึนหรือเพิ่มสายธุรกิจท่ีแตกต่างออกไป เพื่อเป็นการสนบัสนุนกิจการ
เดิมท่ีท าอยูห่รือมองวา่กิจการใหม่น่าจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้  
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 จากตาราง 1 ผูว้ิจยัพบว่า แรงขบัเคล่ือนการปรับตวัในการประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือ
สายจีนในจงัหวดัสุรินทร์ ได้แก่ แรงขบัเคล่ือนภายใน เช่น ครอบครัว ค่านิยม ส่วนแรงขบัเคล่ือน
ภายนอก ไดแ้ก่ การเมือง การขนส่งและการคมนาคม การศึกษา เทคโนโลย ีดงัน้ี คือ 
 ประเด็นแรก คือ ครอบครัว ค่านิยม ชาวจีนในจังหวัดสุ รินทร์มีความเคร่งครัดใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีจีน การให้ความส าคญักบับุตรชายและค่านิยมท่ีให้บุตรชายสืบทอดกิจการ
ยงัคงด ารงอยู่ หากกิจการของครอบครัวยงัคงสามารถท่ีจะด าเนินต่อไปได ้ บุตรชายจะไดรั้บความ
ไวว้างใจในการดูแลกิจการของครอบครัว ผูว้ิจยัพบว่า การประกอบอาชีพในกลุ่มธุรกิจแปรรูป
อาหาร เช่น ร้านท ากุนเชียง โดยการประกอบอาชีพของรุ่นท่ี 1 จนถึงรุ่นท่ี 3 ยงัคงประกอบอาชีพเดิม 
ในขณะเดียวกนัยงัคงพฒันาคุณภาพของสินคา้ให้เก็บได้นานข้ึน การบรรจุหีบห่อ การขยายสาขา 
และช่องทางในการขายสินคา้มากข้ึน 
 ประเด็นท่ีสอง คือ นโยบายการเมือง ผูว้ิจยัพบวา่ นโยบายท่ีเขม้งวดของรัฐบาลในสมยัจอม
พล ป. พิบูลสงครามด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2481-2487) ได้ด าเนินนโยบายมาตรการ
ทางดา้นเศรษฐกิจ คือ นโยบายของรัฐบาลท่ีมีต่อชาวจีน ในช่วงประกาศใชพ้ระราชบญัญติัช่วยอาชีพ
และวิชาชีพ  (ฉบับท่ีสอง) พ .ศ. 2485 เพื่อมุ่งช่วยเหลือคนไทย ซ่ึงระบุว่าอาชีพหรือวิชาชีพท่ี
ก าหนดให้เป็นอาชีพสงวนเฉพาะคนไทย ตามแต่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดข้ึน จ านวน 27 
ประเภท  ไม่พบว่าในช่วงเวลานั้ นชาวจีนในจังหวดัสุรินทร์ประกอบอาชีพดังกล่าวแต่อย่างใด 
ถึงแมว้า่บา้นเมืองกลบัมาอยูใ่นภาวะท่ีสงบสุข ชาวจีนมิไดห้นัมาประกอบอาชีพเหล่าน้ี แต่ปัจจุบนัมี
ร้านสังฆภณัฑซ่ึ์งขายพระพุทธรูป ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้  
 ประเด็นท่ีสาม คือ การขนส่งและคมนาคม แรกเร่ิมเดิมทีก่อนมีทางรถไฟตดัผา่น การขนส่ง
สินค้าจะขนส่งโดยทางเกวียน ขายของป่า หลังจากท่ีมีรถไฟมาถึงสุรินทร์ในปี พ. ศ. 2469 การ
ปรับตวัในการประกอบอาชีพเร่ิมปรับเปล่ียนมากข้ึน สินคา้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น ปลาทู 
ทุเรียน ส้มโอ ถือวา่เป็นสินคา้ใหม่ในช่วงรถไฟตดัผา่น ในสมยันั้นชาวจีนพอ่คา้ใหญ่จะอยูใ่กลส้ถานี
รถไฟ เพื่อจบัจองตูร้ถไฟไดง่้ายและสะดวก ส่วนคนจีนท่ีเอาของป่ามาขายตอ้งไปส่งท่ีชาวจีนพ่อคา้
ใหญ่ก่อน ซ้ือพืชไร่ ส่งไปขายท่ีโคราช ส่งไปขายท่ีกรุงเทพฯ เม่ือการคมนาคมขนส่งดีข้ึน สร้างถนน 
การคา้ขายพืชไร่เร่ิมเปล่ียนไปท าให้คนจีนในจงัหวดัสุรินทร์เร่ิมปรับเปล่ียน จากเดิมซ้ือพืชไร่อยา่ง
เดียว หนัมาสร้างโรงงาน แปรรูป มีโรงสีขา้ว   
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 จากตาราง 1 ผูว้ิจยัพบว่า แรงขบัเคล่ือนการปรับตวัในการประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือ
สายจีนในจงัหวดัสุรินทร์ ได้แก่ แรงขบัเคล่ือนภายใน เช่น ครอบครัว ค่านิยม ส่วนแรงขบัเคล่ือน
ภายนอก ไดแ้ก่ การเมือง การขนส่งและการคมนาคม การศึกษา เทคโนโลย ีดงัน้ี คือ 
 ประเด็นแรก คือ ครอบครัว ค่านิยม ชาวจีนในจังหวัดสุ รินทร์มีความเคร่งครัดใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีจีน การให้ความส าคญักบับุตรชายและค่านิยมท่ีให้บุตรชายสืบทอดกิจการ
ยงัคงด ารงอยู่ หากกิจการของครอบครัวยงัคงสามารถท่ีจะด าเนินต่อไปได ้ บุตรชายจะไดรั้บความ
ไวว้างใจในการดูแลกิจการของครอบครัว ผูว้ิจยัพบว่า การประกอบอาชีพในกลุ่มธุรกิจแปรรูป
อาหาร เช่น ร้านท ากุนเชียง โดยการประกอบอาชีพของรุ่นท่ี 1 จนถึงรุ่นท่ี 3 ยงัคงประกอบอาชีพเดิม 
ในขณะเดียวกนัยงัคงพฒันาคุณภาพของสินคา้ให้เก็บได้นานข้ึน การบรรจุหีบห่อ การขยายสาขา 
และช่องทางในการขายสินคา้มากข้ึน 
 ประเด็นท่ีสอง คือ นโยบายการเมือง ผูว้ิจยัพบวา่ นโยบายท่ีเขม้งวดของรัฐบาลในสมยัจอม
พล ป. พิบูลสงครามด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2481-2487) ไดด้ าเนินนโยบายมาตรการ
ทางดา้นเศรษฐกิจ คือ นโยบายของรัฐบาลท่ีมีต่อชาวจีน ในช่วงประกาศใชพ้ระราชบญัญติัช่วยอาชีพ
และวิชาชีพ  (ฉบับท่ีสอง) พ .ศ. 2485 เพื่อมุ่งช่วยเหลือคนไทย ซ่ึงระบุว่าอาชีพหรือวิชาชีพท่ี
ก าหนดให้เป็นอาชีพสงวนเฉพาะคนไทย ตามแต่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดข้ึน จ านวน 27 
ประเภท  ไม่พบว่าในช่วงเวลานั้ นชาวจีนในจังหวดัสุรินทร์ประกอบอาชีพดังกล่าวแต่อย่างใด 
ถึงแมว้า่บา้นเมืองกลบัมาอยูใ่นภาวะท่ีสงบสุข ชาวจีนมิไดห้นัมาประกอบอาชีพเหล่าน้ี แต่ปัจจุบนัมี
ร้านสังฆภณัฑซ่ึ์งขายพระพุทธรูป ร้านตดัเยบ็เส้ือผา้  
 ประเด็นท่ีสาม คือ การขนส่งและคมนาคม แรกเร่ิมเดิมทีก่อนมีทางรถไฟตดัผา่น การขนส่ง
สินค้าจะขนส่งโดยทางเกวียน ขายของป่า หลังจากท่ีมีรถไฟมาถึงสุรินทร์ในปี พ. ศ. 2469 การ
ปรับตวัในการประกอบอาชีพเร่ิมปรับเปล่ียนมากข้ึน สินคา้มีความหลากหลายมากข้ึน เช่น ปลาทู 
ทุเรียน ส้มโอ ถือวา่เป็นสินคา้ใหม่ในช่วงรถไฟตดัผา่น ในสมยันั้นชาวจีนพอ่คา้ใหญ่จะอยูใ่กลส้ถานี
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 ประเด็นสุดทา้ย คือ การศึกษาและเทคโนโลยี  ผูว้ิจยัพบวา่ การประกอบอาชีพในบางกลุ่ม
อาชีพตอ้งเลิกกิจการไป เช่น ขายปลาทู ขายยาจีน ธุรกิจกงเต๊ก เน่ืองจากไม่มีผูสื้บทอดกิจการหรือ
ลูกหลานนั้นไปประกอบอาชีพตามวิชาชีพหรือสายงานท่ีตนเองเรียนมา เช่น พยาบาล แพทย ์วิศวกร 
ส่วนร้านขายหนงัสือตอ้งหนัมาขายวสัดุทางการศึกษาและวสัดุทางดา้นกีฬามากข้ึน เน่ืองจากปัจจยั
ทางดา้นเทคโนโลยี ปัจจุบนัผูบ้ริโภคนิยมโหลดขอ้มูลจากโทรศพัท์มือถือหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
มากกวา่ 
 
อภิปรายผล 
 จากขอ้คน้พบในงานวิจยัน้ี พบว่าหลงัจากท่ีมีรถไฟเขา้มาถึงสุรินทร์ เร่ิมมีการปรับเปล่ียน
การประกอบอาชีพมากข้ึน ไดแ้ก่ เร่ิมซ้ือพืชไร่ส่งไปขายท่ีโคราช ส่งไปขายถึงท่ีกรุงเทพฯ เม่ือการ
คมนาคมขนส่งดีข้ึน การคา้ขายพืชไร่เร่ิมเปล่ียนไปท าให้คนจีนในจงัหวดัสุรินทร์เร่ิมปรับเปล่ียน 
จากเดิมซ้ือพืชไร่อย่างเดียว หันมาสร้างโรงงาน แปรรูป มีโรงสีขา้ว โรงสีขา้วถือวา่เป็นอนัดบัหน่ึง
ของสุรินทร์ อนัดบัสองคือ โรงโม่หิน อนัดบัสามคือ ร้านโชห่วย แต่ก็ยงัมีร้านคา้อุปโภคบริโภคอ่ืนๆ 
ท่ีคนไทยเช้ือสายจีนยงัประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ (Ingpongphan,  2005: 
53) กล่าวว่า  การประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัสุรินทร์ โดยภาพรวมแล้ว ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขายสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น ขายเคร่ืองด่ืมต่างๆและขายอาหาร เคร่ืองมือ
การเกษตร เส้ือผา้ ขายทองรูปพรรณ กิจการโรงแรมหรือขายเคร่ืองยนตอ์ะไหล่ กิจการโรงสีทั้งขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ ซ่ึงมีร้านขายของช าทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ขอ้คน้พบอีกประการคือ 
การประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัสุรินทร์มีท่ีเลิกด าเนินกิจการไป เช่น ร้านขายยา
จีน ธุรกิจท ากงเต๊ก ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ การไม่สืบทอดในการประกอบอาชีพของรุ่นก่อนๆ 
ดว้ยสาเหตุเน่ืองจากลูกหลานหันไปรับราชการมากข้ึนหรือไปประกอบอาชีพท่ีตามความตอ้งการ
ของยุคสมยั เช่น พนักงานบริษทัเอกชน โปรแกรมเมอร์ หรือหันไปประกอบอาชีพตามท่ีเรียนมา 
เช่น วศิวกร แพทย ์พยาบาล 
 
 
 
 

 

บทสรุป 
 ผลการวจิยัพบวา่พลวตัการปรับตวัในการประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดั
สุรินทร์ ประกอบดว้ยแรงขบัเคล่ือนภายใน เช่น ครอบครัว ค่านิยม  ส่วนแรงขบัเคล่ือนภายนอก 
ไดแ้ก่ การเมือง เศรษฐกิจ การขนส่งและการคมนาคม ดงัน้ีคือ 1) การประกอบอาชีพรุ่นท่ี 1 จนถึงรุ่น
ท่ี 3 ยงัคงประกอบอาชีพเดิม ไดแ้ก่ ร้านท ากุนเชียง โรงโม่หิน 2) การประกอบอาชีพของรุ่นท่ี 1 
จนถึงรุ่นท่ี 3 เปล่ียนไปจากเดิม ไดแ้ก่ จากเดิมท ายางรถยนตป์รับเปล่ียนไปขายวสัดุก่อสร้าง หรือจาก
เดิมขายขา้วสารหนัไปขายปุ๋ย เน่ืองดว้ยปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งเป็นส าคญั 3) 
บางกลุ่มอาชีพตอ้งเลิกกิจการไป เช่น ขายปลาทู ขายยาจีน เน่ืองจากไม่มีผูสื้บทอดกิจการหรือ
ลูกหลานนั้นไปประกอบอาชีพตามวชิาชีพหรือสายงานท่ีตนเองเรียนมา เช่น พยาบาล แพทย ์วศิวกร 
ดว้ยปัจจยัดา้นการศึกษา   
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ส่วนร้านขายหนงัสือตอ้งหนัมาขายวสัดุทางการศึกษาและวสัดุทางดา้นกีฬามากข้ึน เน่ืองจากปัจจยั
ทางดา้นเทคโนโลยี ปัจจุบนัผูบ้ริโภคนิยมโหลดขอ้มูลจากโทรศพัท์มือถือหรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์
มากกวา่ 
 
อภิปรายผล 
 จากขอ้คน้พบในงานวิจยัน้ี พบว่าหลงัจากท่ีมีรถไฟเขา้มาถึงสุรินทร์ เร่ิมมีการปรับเปล่ียน
การประกอบอาชีพมากข้ึน ไดแ้ก่ เร่ิมซ้ือพืชไร่ส่งไปขายท่ีโคราช ส่งไปขายถึงท่ีกรุงเทพฯ เม่ือการ
คมนาคมขนส่งดีข้ึน การคา้ขายพืชไร่เร่ิมเปล่ียนไปท าให้คนจีนในจงัหวดัสุรินทร์เร่ิมปรับเปล่ียน 
จากเดิมซ้ือพืชไร่อย่างเดียว หันมาสร้างโรงงาน แปรรูป มีโรงสีขา้ว โรงสีขา้วถือวา่เป็นอนัดบัหน่ึง
ของสุรินทร์ อนัดบัสองคือ โรงโม่หิน อนัดบัสามคือ ร้านโชห่วย แต่ก็ยงัมีร้านคา้อุปโภคบริโภคอ่ืนๆ 
ท่ีคนไทยเช้ือสายจีนยงัประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานของ (Ingpongphan,  2005: 
53) กล่าวว่า  การประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัสุรินทร์ โดยภาพรวมแล้ว ส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพคา้ขายสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น ขายเคร่ืองด่ืมต่างๆและขายอาหาร เคร่ืองมือ
การเกษตร เส้ือผา้ ขายทองรูปพรรณ กิจการโรงแรมหรือขายเคร่ืองยนตอ์ะไหล่ กิจการโรงสีทั้งขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ ซ่ึงมีร้านขายของช าทัว่ไปในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ขอ้คน้พบอีกประการคือ 
การประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดัสุรินทร์มีท่ีเลิกด าเนินกิจการไป เช่น ร้านขายยา
จีน ธุรกิจท ากงเต๊ก ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ การไม่สืบทอดในการประกอบอาชีพของรุ่นก่อนๆ 
ดว้ยสาเหตุเน่ืองจากลูกหลานหันไปรับราชการมากข้ึนหรือไปประกอบอาชีพท่ีตามความตอ้งการ
ของยุคสมยั เช่น พนักงานบริษทัเอกชน โปรแกรมเมอร์ หรือหันไปประกอบอาชีพตามท่ีเรียนมา 
เช่น วศิวกร แพทย ์พยาบาล 
 
 
 
 

 

บทสรุป 
 ผลการวจิยัพบวา่พลวตัการปรับตวัในการประกอบอาชีพของคนไทยเช้ือสายจีนในจงัหวดั
สุรินทร์ ประกอบดว้ยแรงขบัเคล่ือนภายใน เช่น ครอบครัว ค่านิยม  ส่วนแรงขบัเคล่ือนภายนอก 
ไดแ้ก่ การเมือง เศรษฐกิจ การขนส่งและการคมนาคม ดงัน้ีคือ 1) การประกอบอาชีพรุ่นท่ี 1 จนถึงรุ่น
ท่ี 3 ยงัคงประกอบอาชีพเดิม ไดแ้ก่ ร้านท ากุนเชียง โรงโม่หิน 2) การประกอบอาชีพของรุ่นท่ี 1 
จนถึงรุ่นท่ี 3 เปล่ียนไปจากเดิม ไดแ้ก่ จากเดิมท ายางรถยนตป์รับเปล่ียนไปขายวสัดุก่อสร้าง หรือจาก
เดิมขายขา้วสารหนัไปขายปุ๋ย เน่ืองดว้ยปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและการคมนาคมขนส่งเป็นส าคญั 3) 
บางกลุ่มอาชีพตอ้งเลิกกิจการไป เช่น ขายปลาทู ขายยาจีน เน่ืองจากไม่มีผูสื้บทอดกิจการหรือ
ลูกหลานนั้นไปประกอบอาชีพตามวชิาชีพหรือสายงานท่ีตนเองเรียนมา เช่น พยาบาล แพทย ์วศิวกร 
ดว้ยปัจจยัดา้นการศึกษา   
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บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในส่วนกลาง กรม
ทรัพยากรน ้ า” มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการท างาน ระดบัความพึงพอใจในงาน 
และระดบัความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า และเพื่อหาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า กลุ่มตัวอย่างคือ 
บุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า จ านวนทั้ งส้ิน 400 คน ซ่ึงได้จากวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ และสถิติการวิเคราะห์
ถดถอยพหุ ดว้ยวธีิ Enter  

  ผลการวิจยัพบวา่บุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า มีระดบัความผูกพนัต่อองค์การ
อยู่ในระดบัมาก เช่นเดียวกบัแรงจูงใจในการท างาน และความพึงพอใจในงาน จากการวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า โดยน าตวัแปร
แรงจูงใจในการท างานและความพึงพอใจในงานเขา้สู่สมการพบวา่ ตวัแปรทั้ง 2 ร่วมกนัอธิบายการ
ผนัแปรของความผูกพนัต่อองคก์ารไดร้้อยละ 20.1 และทั้งแรงจูงใจในการท างานและความพึงพอใจ
ในงานเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.5 โดยพบว่า
แรงจูงใจในการท างานมีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารสูงกวา่ความพึงพอใจในงาน 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine a level of work motivation, job satisfaction, and 
organizational commitment among personnel working in the headquarters of Department of Water 
Resources. Also, this study attempted to investigate factors contributing to the organizational 
commitment among these personnel. The subjects participating in this study were 400 employees 
working in the headquarters of Department of Water Resources. They were selected by a stratified 
sampling technique. The instrument used to collect the data was a questionnaire. Data were 
analyzed to acquire frequencies percentage, mean, standard derviation, Pearson product moment 
correlation coefficient and multiple regression with ENTER method. 

The results of this study revealed that the subjects demonstrated a high level of work 
motivation, job satisfaction, and organizational commitment. Also, after being entered into an 
equation, it was shown that both variables of work motivation and job satisfaction were predicted 
for the organizational commitment at 20.1 %. Furthermore, these two variables statistically 
contributed to the organizational commitment at a significant level of .05.  Specifically, the factor 
relating to work motivation had a higher level of influence on organizational commitment than the 
factor of job satisfaction. 
 
Keywords: organizational commitment, work motivation, job satisfaction, Department of Water  

 Resources  
 
 
 
 
 



ROMMAYASAN 103Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018 

 
ค าส าคัญ: ความผกูพนัต่อองคก์าร,  แรงจูงใจในการท างาน, ความพึงพอใจในงาน, กรมทรัพยากรน ้า 
 
Abstract 

The purpose of this study was to examine a level of work motivation, job satisfaction, and 
organizational commitment among personnel working in the headquarters of Department of Water 
Resources. Also, this study attempted to investigate factors contributing to the organizational 
commitment among these personnel. The subjects participating in this study were 400 employees 
working in the headquarters of Department of Water Resources. They were selected by a stratified 
sampling technique. The instrument used to collect the data was a questionnaire. Data were 
analyzed to acquire frequencies percentage, mean, standard derviation, Pearson product moment 
correlation coefficient and multiple regression with ENTER method. 

The results of this study revealed that the subjects demonstrated a high level of work 
motivation, job satisfaction, and organizational commitment. Also, after being entered into an 
equation, it was shown that both variables of work motivation and job satisfaction were predicted 
for the organizational commitment at 20.1 %. Furthermore, these two variables statistically 
contributed to the organizational commitment at a significant level of .05.  Specifically, the factor 
relating to work motivation had a higher level of influence on organizational commitment than the 
factor of job satisfaction. 
 
Keywords: organizational commitment, work motivation, job satisfaction, Department of Water  
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บทน า 
ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลย ี

ส่งผลท าให้สภาพแวดล้อมขององค์การมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งภายในและภายนอก
องคก์าร ดงันั้นองคก์ารต่างๆจึงตอ้งหนัมาใหค้วามส าคญักบัการบริหารทรัพยากรมนุษย ์โดยเนน้การ
บริหารและการจดัการบุคลากรขององค์การให้มีความเหมาะสมกับองค์การ หากองค์การใดมี
บุคลากรท่ีดีมีคุณภาพ สร้างประโยชน์ให้แก่องค์การและรักษาบุคลากรเหล่านั้นให้อยู่กบัองค์การ
ต่อไปได ้องค์การนั้นก็จะกา้วไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ  จะเห็นได้ว่า
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การนั้นข้ึนอยู่กบับุคลากรในองค์การว่ามีความผูกพนัต่อ
องค์การมากน้อยเพียงใด (Ponpanich, 1997 : 2) ซ่ึงบุคลากรเหล่านั้นยอ่มมีความหวงัท่ีจะไดพ้บกบั
สภาพแวดลอ้มท่ีดี มีแรงจูงใจในการท างาน มีความพึงพอใจในงาน และสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของตนเองได ้ความผูกพนัต่อองคก์ารจึงเปรียบเสมือนกบัองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนั
ให้องค์การมีประสิทธิภาพ น าพาองค์การไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและรักษาบุคลากรให้คงอยู่กบั
องคก์ารอยา่งมีคุณค่า โดยพยายามสร้างทศันคติความผูกพนัท่ีดีต่อองคก์ารให้เกิดข้ึนกบับุคลากรทุก
คนในองค์การ จะเห็นไดว้่าการสร้างความผูกพนัให้เกิดข้ึนภายในองค์การจึงนบัว่าเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น
มาก เพื่อท่ีจะใหอ้งคก์ารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Thongjundee, 2013: 2) 

กรมทรัพยากรน ้ า ซ่ึงมีฐานะเป็นหน่วยงานราชการท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงกรมทรัพยากรน ้ าได้มีการตระหนักถึงการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน ้ ามุ่งเน้นการประสาน  การพัฒนา และการบริหารการจัดการทรัพยากรน ้ าร่วมกับ
ทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงานยงัมีหนา้ท่ีสนบัสนุนและเพิ่มศกัยภาพของกระบวนการขบัเคล่ือน
องค์การและเครือข่าย ลุ่มน ้ า  การอนุ รักษ์  ฟ้ืน ฟู  และการพัฒนาระบบนิ เวศของแหล่งน ้ า 
(www.dwr.go.th) เน่ืองจากหน่วยงานมีหนา้ท่ีและภารกิจในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าในหลาย
ดา้น ส่งผลใหห้น่วยงานตอ้งมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารงานอยูเ่สมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
เป้าหมายและภารกิจขององค์การ โดยในส่วนกลางของกรมทรัพยากรน ้ า มีบุคลากรท่ีหลากหลาย 
ประกอบดว้ย ขา้ราชการประจ า 469 คน พนกังานราชการ 138 คนและลูกจา้งประจ า 56 คน ดงันั้น
เพื่อเป็นการหาแนวทางท่ีจะสร้างความผูกพนัต่อองคก์าร ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวา่ปัจจยัแรงจูงใน
ในการท างานและความพึงพอใจในงาน ส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การหรือไม่ ทั้ งน้ีเพื่อน าผล
การศึกษาท่ีไดไ้ปใชใ้นการก าหนดแนวทางการสร้างความผกูพนัต่อองคก์ารต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจในงาน  และผูกพนัต่อองคก์ารของ

บุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้า 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส่วนกลาง กรม
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การของ
บุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า โดยไดมี้การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(1979)  ส าหรับแรงจูงใจในการท างาน ตามแนวคิดของ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, 1959: 132-133) และ
ความพึงพอใจในงาน ตามแนวคิดของ Weiss Davis England และ Lofquist ตามล าดบั ดงัภาพท่ี 1 
 
 

              ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 
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ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1. แรงจูงใจในการท างาน 
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 วธีิด าเนินการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า โดยผูว้ิจยัได้การก าหนด
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรในส่วนกลางของกรมทรัพยากรน ้ า จ านวนทั้งส้ิน 663 
คน ผูว้ิจยัได้ค  านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane โดยมีระดับความเช่ือมัน่อยู่ท่ี 
95% และสัดส่วนของการคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได้เท่ากับ 5% ซ่ึงค านวณได้ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวนทั้งส้ิน 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ แบบก าหนด
สัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์าร
ของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ (1) ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน 7 
ขอ้ (2) แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า 
จ านวน 37 ข้อ (3) แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในงานของบุคลากรในส่วนกลาง กรม
ทรัพยากรน ้า จ านวน 20 ขอ้ (4) แบบสอบถามความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในส่วนกลาง กรม
ทรัพยากรน ้ า จ านวน 14 ข้อ โดยแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2-4 เป็นแบบสอบถามแบบ Rating Scale 
แบ่งเป็น 5 ระดบั  

ซ่ึงแบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในกรมทรัพยากรน ้ า ผูว้ิจยัได้
น าแบบสอบถามของ Teck Hong Tan and Amna Waheed (2011) ทั้ งหมด  10 ด้าน มาปรับใช้
ประกอบด้วยค าถาม 37 ข้อ (Pitaktepsombat et all, 2009) โดยมีข้อ 9 เป็นค าถามเชิงลบ และมี
ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบ  Rating scale Likert Scale แบ่ ง เป็น  5 ระดับ  ส าห รับ
แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในงานของบุคลากรในกรมทรัพยากรน ้ า ผูว้ิจยัไดน้ าคู่มือแบบ
สั้ นเพื่อวดัความพึงพอใจในงาน  คู่มือน้ีเรียกว่า Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) ท่ี
พฒันาโดย Weiss Davis England และ Lofquist (1969) ประกอบดว้ยค าถาม 20 ขอ้ ทุกขอ้เป็นค าถาม
เชิงบวก (Poson and Liemsuwan, 2505) โดยมีลักษณะของแบบสอบ  ถามเป็นแบบ  Rating scale 
แบ่งเป็น 5 ระดบั และแบบสอบถามความผูกพนัต่อองคก์าร ผูว้ิจยัไดน้ ามาจากแบบวดัความผูกพนั 
ของ Mowday, Steers and Porter (1982) ทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วยค าถาม 14 ขอ้ โดยมีขอ้ 4 10 
11 12 13 และ 14 เป็นค าถามเชิงลบ (Poson and Liemsuwan, 2505) และมีลกัษณะของแบบ สอบถาม
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เป็นแบบ  Rating scale แบ่งเป็น  5 ระดับระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
แบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดลองใช้ (Try out) กบับุคลากรในส่วนกลางของกรมทรัพยากรน ้ า 

จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช ้
Cronbach’s alpha ในแบบสอบถาม แรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพนั
ต่อองคก์าร พบวา่แบบสอบถามแรงจูงใจในการท างานมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.923 ความพึงพอใจ
ในงานมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.924 และความผกูพนัต่อองคก์ารมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.722 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด ต าแหน่งงานในปัจจุบนั ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช ้ค่าความถ่ี ร้อยละ (Percentage) ส าหรับขอ้มูลจากแบบสอบถามแรงจูงใจในการท างาน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถ่ี  ค่าเฉล่ีย (Mean: ) ร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) และขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้
ค่าความถ่ี ร้อยละค่าเฉล่ีย (Mean: ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ส่วนการ
วิเคราะห์ปัจจัยเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ใช้การ
วเิคราะห์ถดถอย (Multiple Regression) ดว้ยวธีิ Enter 

 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
ผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นตวัช่วยในการขยายความรู้ เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัระดบั

ความผูกพนัต่อองคก์ารให้กวา้งขวางข้ึน และผูบ้ริหารหน่วยงานราชการสามารถใช้ผลการวิจยัเป็น
แนวทางในการปรับปรุงนโยบาย เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานและความพึงพอใจในงาน อนั
จะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังานในหน่วยงานสืบต่อไป 
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เป็นแบบ  Rating scale แบ่งเป็น  5 ระดับระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือน
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 

 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
แบบสอบถามท่ีไดไ้ปทดลองใช้ (Try out) กบับุคลากรในส่วนกลางของกรมทรัพยากรน ้ า 

จ านวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช ้
Cronbach’s alpha ในแบบสอบถาม แรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกพนั
ต่อองคก์าร พบวา่แบบสอบถามแรงจูงใจในการท างานมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.923 ความพึงพอใจ
ในงานมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.924 และความผกูพนัต่อองคก์ารมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.722 

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

ขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สูงสุด ต าแหน่งงานในปัจจุบนั ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใช ้ค่าความถ่ี ร้อยละ (Percentage) ส าหรับขอ้มูลจากแบบสอบถามแรงจูงใจในการท างาน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถ่ี  ค่าเฉล่ีย (Mean: ) ร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) และขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้
ค่าความถ่ี ร้อยละค่าเฉล่ีย (Mean: ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ส่วนการ
วิเคราะห์ปัจจัยเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ใช้การ
วเิคราะห์ถดถอย (Multiple Regression) ดว้ยวธีิ Enter 

 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
ผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นตวัช่วยในการขยายความรู้ เพื่อสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัระดบั

ความผูกพนัต่อองคก์ารให้กวา้งขวางข้ึน และผูบ้ริหารหน่วยงานราชการสามารถใช้ผลการวิจยัเป็น
แนวทางในการปรับปรุงนโยบาย เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานและความพึงพอใจในงาน อนั
จะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังานในหน่วยงานสืบต่อไป 

 
 

 

ผลการวจัิย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่าผูต้อบแบบ สอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 

70.25 อยูใ่นช่วงอายุระหวา่ง ไม่เกิน 30ปีมากท่ีสุดร้อยละ 34.25 รองลงมาเป็นอายใุนช่วงระหวา่ง 31 
– 40 ปี ร้อยละ 26.75 และกลุ่มอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 25.25 ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด ร้อยละ55.75 โดยส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 83.50 และมีต าแหน่งงานเป็น
ขา้ราชการประจ า ร้อยละ 70.25 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานต ่ากว่า 1 – 10 ปี ร้อยละ 36.00 รองลงมาคือ 
21 – 30 ปี ร้อยละ 34.00 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  มากกว่า 30,000 บาทข้ึนไป  ร้อยละ 41.75 
รองลงมาคือ  10,001 – 20,000 บาท  ร้อยละ  33.50 และ 20,001 – 30,000 บาท  ร้อยละ  24.50 
ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 1  
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจในงาน และความ
ผกูพันต่อองค์การ โดยรวมและรายด้าน (n = 400) 

 
         SD  แปลความ  
แรงจูงใจในการท างาน              3.77  0.36                  มาก 
ปัจจยัจูงใจ  
- ดา้นความส าเร็จของงาน    4.09  0.44    มาก 
- ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ   3.68  0.55     มาก  
- ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั   3.43  0.47    มาก 
- ดา้นความรับผดิชอบ    3.75  0.51     มาก 
- ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน   3.92  0.61     มาก 
ปัจจยัค ้าจุน 
- ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์เก้ือกูล  3.56  0.60     มาก 
- ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล   3.87  0.49    มาก 
- ดา้นนโยบายและการบริหารงาน   3.74  0.52                 มาก 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

         SD  แปลความ  
แรงจูงใจในการท างาน              3.77  0.36                  มาก 
- ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  3.90  0.55    มาก 
- ดา้นความมัน่คงในงาน    3.81  0.58    มาก 
ความพึงพอใจในงาน                                          3.56      0.46      มาก 
ความผกูพนัต่อองคก์าร                 3.74          0.41            มาก 
- ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และ                         3.70                   0.43                 มาก 
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร    
- ดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม                3.53                   0.37                  มาก 
อยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์าร   
- ดา้นความปรารถนาแรงกลา้ท่ีจะคงไว ้                    4.65                  0.80              มากท่ีสุด       
ซ่ึงความเป็นสมาชิกขององคก์าร   

 
จากผลการวิเคราะห์ ระดบัแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากร

น ้ า พบว่าโดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (  = 
3.77, SD = 0.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีแรงจูงใจดา้นความส าเร็จของ
งาน สู งท่ี สุ ด  (  = 4.09, SD = 0.44) รองลงมาคือ  ด้านความก้าวหน้ าในการท างาน  ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและดา้นความมัน่คงในงานตามล าดบั 
โดยพบวา่ทุกดา้นมีแรงจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก (ตารางท่ี 1) 

ระดับความพึงพอใจในงานของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.56, SD = 0.46) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงานอยู่และท างานดว้ยกนัอย่างดี อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (  = 3.78, SD = 0.64) รองลงมาคือ งานท่ีท าอยู่ท  าให้ท่านมีโอกาสท างานดว้ยตนเอง รู้สึกมี
โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน และรู้สึกประสบความส าเร็จท่ีไดจ้ากการท างานสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ตามล าดบั โดยทุกขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ความพึง
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

         SD  แปลความ  
แรงจูงใจในการท างาน              3.77  0.36                  มาก 
- ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  3.90  0.55    มาก 
- ดา้นความมัน่คงในงาน    3.81  0.58    มาก 
ความพึงพอใจในงาน                                          3.56      0.46      มาก 
ความผกูพนัต่อองคก์าร                 3.74          0.41            มาก 
- ดา้นความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และ                         3.70                   0.43                 มาก 
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร    
- ดา้นความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายาม                3.53                   0.37                  มาก 
อยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์าร   
- ดา้นความปรารถนาแรงกลา้ท่ีจะคงไว ้                    4.65                  0.80              มากท่ีสุด       
ซ่ึงความเป็นสมาชิกขององคก์าร   

 
จากผลการวิเคราะห์ ระดบัแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากร

น ้ า พบว่าโดยรวมของผูต้อบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (  = 
3.77, SD = 0.36) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีแรงจูงใจดา้นความส าเร็จของ
งาน สู งท่ี สุ ด  (  = 4.09, SD = 0.44) รองลงมาคือ  ด้านความก้าวหน้ าในการท างาน  ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและดา้นความมัน่คงในงานตามล าดบั 
โดยพบวา่ทุกดา้นมีแรงจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก (ตารางท่ี 1) 

ระดับความพึงพอใจในงานของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.56, SD = 0.46) เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า มีความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงานอยู่และท างานดว้ยกนัอย่างดี อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (  = 3.78, SD = 0.64) รองลงมาคือ งานท่ีท าอยู่ท  าให้ท่านมีโอกาสท างานดว้ยตนเอง รู้สึกมี
โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน และรู้สึกประสบความส าเร็จท่ีไดจ้ากการท างานสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ตามล าดบั โดยทุกขอ้ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ความพึง

 

พอใจต่อโอกาสท่ีจะไดบ้อกคนอ่ืนวา่ควรจะท าอยา่งไร มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 
3.34, SD = 0.67) (ตารางท่ี 1) 

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า พบวา่ในภาพรวม
ของผูต้อบแบบสอบถามมีความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.74, SD = 0.41) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ดา้นความปรารถนาแรงกลา้ท่ีจะ
คงไวซ่ึ้งความเป็นสมาชิกขององคก์าร อยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด (  = 4.65, SD = 0.80) รองลงมาคือ ดา้น
ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้และการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ และดา้นความเต็มใจท่ี
จะทุ่มเทความพยายามอยา่งมากเพื่อประโยชน์ขององคก์าร อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 
ตารางท่ี 2  
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน า้ 
(n= 400) 

ตวัแปร      B  S.E.  Beta 
แรงจูงใจในการท างาน                 0.356*  0.080  0.315 
ความพึงพอใจในงาน   0.144*  0.065  0.157 
ค่าคงท่ี     1.911*  0.193   

 = 0.201  SEE = 0.364  F = 49.825* 
*p ≤ .05 

จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในส่วนกลาง กรม
ทรัพยากรน ้ า โดยใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุ มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 2 ตวั ประกอบดว้ย แรงจูงใจใน
การท างาน และความพึงพอใจในงาน ด้วยการทดสอบด้วยสถิติ Multiple Regression Analysis ซ่ึง
ตอ้งทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระทุกตวัท่ีตอ้งเป็นอิสระกนัไม่มีความสัมพนัธ์กนัเอง
ในระดบัสูง (Multicollinearity) คือ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Prarson Correlation 
Coefficient พบว่ามีค่า r ไม่เกิน 0.80 โดยพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันระหว่างระดบั
ความผูกพนัต่อองค์การกบัแรงจูงใจในการท างาน มีค่าเท่ากบั .437 และความผูกพนัต่อองค์การกบั
ความพึงพอใจในงาน มีค่าเท่ากบั .401 พบว่ามีความสัมพนัธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .01 
และความสัมพนัธ์กนัอยูใ่นระดบันอ้ย ส่วนแรงจูงใจในการท างานของ r สัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัปานกลาง (r = .773) (ตารางท่ี 2)   
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ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในส่วนกลาง กรม
ทรัพยากรน ้ า เม่ือน าตวัแปรเขา้สู่สมการแสดงให้เห็นวา่ตวัแปรอิสระทั้งหมดร่วมกนัอธิบายความผนั
แปรของความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า ไดร้้อยละ 20.1 โดย
พบว่า แรงจูงใจในการท างานและความพึงพอใจในงาน มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ โดยเม่ือ
ควบคุมตวัแปรอิสระใหค้งท่ี แรงจูงใจในการท างานเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าใหค้วามผูกพนัต่อองคก์าร
เพิ่มข้ึน 0.356 หน่วย และความพึงพอใจในงาน เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ความผูกพนัต่อองค์การเพิ่มข้ึน 
0.144 หน่วย และเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจในการท านายท่ีดีท่ีสุด คือ แรงจูงใจในการ
ท างาน  

 
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า มีแรงจูงใจในการท างาน 
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีศึกษาแรงจูงใจในหน่วยงานราชการ 
เช่น งานของ Roytrakul (2003) ท่ีพบว่า สรพพากรพื้นท่ีสาขา มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบัมาก เน่ืองจากในการปฏิบติังานมีระบบ ระเบียบ แนวทางปฏิบติั น าไปสู่ความส าเร็จของงาน 
เป็นลกัษณะท่ีคนทัว่ไปยอมรับ และหน่วยงานมีโครงสร้างและนโยบายการบริหารท่ีชดัเจนท่ีชดัเจน 
และงานวจิยัของ Kitsirisinchai (2010) ท่ีพบวา่ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีชลบุรี 1 โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับค่อนข้างสูง เน่ืองจากได้ค  านึงถึงการตอบสนองความต้องการในการท างานของบุคลากร 
เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ทั้ งน้ี บุคลากรใน
ส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า มีการบริหารงานท่ีส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพในการ
ขบัเคล่ือนองคก์าร เน่ืองจากเป็นงานท่ีมีทา้ทายความสามารถ จึงพยายามใหบุ้คลากรสามารถวางแผน
และจัดระบบการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์การพัฒนาทักษะและศักยภาพ 
บุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นท่ียอมรับ สามารถเขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี และหน่วยงานมี
สถานท่ีปฏิบติังานท่ีปลอดภยั มีการก าหนดโครงสร้างท่ีชดัเจน เป็นหน่วยงานท่ีมีความมัน่คง และให้
เงินเดือน สวสัดิการตามก าหนด ส่งผลให้บุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า มีแรงจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า มีความพึงพอใจในงาน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ Koseyayothin (2011) ท่ีพบว่า ระดบัความพึง
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ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในส่วนกลาง กรม
ทรัพยากรน ้ า เม่ือน าตวัแปรเขา้สู่สมการแสดงให้เห็นวา่ตวัแปรอิสระทั้งหมดร่วมกนัอธิบายความผนั
แปรของความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า ไดร้้อยละ 20.1 โดย
พบว่า แรงจูงใจในการท างานและความพึงพอใจในงาน มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์การ โดยเม่ือ
ควบคุมตวัแปรอิสระใหค้งท่ี แรงจูงใจในการท างานเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าใหค้วามผูกพนัต่อองคก์าร
เพิ่มข้ึน 0.356 หน่วย และความพึงพอใจในงาน เพิ่มข้ึน 1 หน่วย ความผูกพนัต่อองค์การเพิ่มข้ึน 
0.144 หน่วย และเม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจในการท านายท่ีดีท่ีสุด คือ แรงจูงใจในการ
ท างาน  

 
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า มีแรงจูงใจในการท างาน 
โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัท่ีศึกษาแรงจูงใจในหน่วยงานราชการ 
เช่น งานของ Roytrakul (2003) ท่ีพบว่า สรพพากรพื้นท่ีสาขา มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ใน
ระดบัมาก เน่ืองจากในการปฏิบติังานมีระบบ ระเบียบ แนวทางปฏิบติั น าไปสู่ความส าเร็จของงาน 
เป็นลกัษณะท่ีคนทัว่ไปยอมรับ และหน่วยงานมีโครงสร้างและนโยบายการบริหารท่ีชดัเจนท่ีชดัเจน 
และงานวจิยัของ Kitsirisinchai (2010) ท่ีพบวา่ ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีชลบุรี 1 โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับค่อนข้างสูง เน่ืองจากได้ค  านึงถึงการตอบสนองความต้องการในการท างานของบุคลากร 
เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานท่ีมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ทั้ งน้ี บุคลากรใน
ส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า มีการบริหารงานท่ีส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่มศักยภาพในการ
ขบัเคล่ือนองคก์าร เน่ืองจากเป็นงานท่ีมีทา้ทายความสามารถ จึงพยายามใหบุ้คลากรสามารถวางแผน
และจัดระบบการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง ได้รับประสบการณ์การพัฒนาทักษะและศักยภาพ 
บุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นท่ียอมรับ สามารถเขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี และหน่วยงานมี
สถานท่ีปฏิบติังานท่ีปลอดภยั มีการก าหนดโครงสร้างท่ีชดัเจน เป็นหน่วยงานท่ีมีความมัน่คง และให้
เงินเดือน สวสัดิการตามก าหนด ส่งผลให้บุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า มีแรงจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า มีความพึงพอใจในงาน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ Koseyayothin (2011) ท่ีพบว่า ระดบัความพึง

 

พอใจในการปฏิบติังานในส่วนโยธาโดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น
ปัจจยัด้านการได้รับการยอมรับนับถือมีค่าเฉล่ียสูงสุด และแตกต่างกับผลการวิจยัของ Rasrijun 
(2008) ท่ีพบวา่ ความพึงพอใจในงานของขา้ราชการสาธารณสุข สังกดัส านกังานสาธารณสุข อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชลบุรี มีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในรายข้อ
เก่ียวกบัการไดรั้บโอกาสในการพฒันาความรู้หรือความเช่ียวชาญมากข้ึนเม่ือมาท างานกบัหน่วยงาน
น้ี หน่วยงานมีการจดัให้มีการอบรมขณะท างาน เพื่อใหมี้ความรู้ใหม่สามารถท างานไดดี้และรวดเร็ว 
ทั้งน้ีบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า มีเพื่อนร่วมงานท างานดว้ยกนัอยา่งดี และงานท่ีท าอยู่
ท  าให้มีโอกาสท างานดว้ยตนเอง มีโอกาสกา้วหนา้ในการท างาน เน่ืองจากการท างานมีลกัษณะเป็น
ระบบตามโครงสร้างขององค์การ ท าให้บุคลากรในองค์การมีความ รู้สึกว่างานท่ีท าอยู่เป็นไปได้
ในทางปฏิบติั และมีความรู้สึกพอใจในสภาพการท างาน เพื่อน าไปสู่ประสบความส าเร็จท่ีไดจ้ากการ
ท างาน และไม่ขดักบัจิตส านึกของตวัเอง ซ่ึงท าให้บุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ ามีความ
เป็นส่วนหน่ึงกบัองค์การ ไดรั้บการยกย่องเม่ือปฏิบติังานดี ตลอดจนไดรั้บค่าจา้งท่ีเหมาะสม แต่มี
โอกาสท่ีจะบอกคนอ่ืนวา่ควรท าอยา่งไรอยูใ่นระดบัปานกลาง  

3.  ผลการศึกษาพบวา่ความผกูพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้า มี
ความผูกพนัต่อองคก์ารโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Ninlamung 
(2014) ท่ีพบว่า ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรในกรมพินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชนโดย
รวมอยู่ในระดับมาก แต่แตกต่างกับงานวิจัยของ Kitsirisinchai (2010) ท่ีพบว่า ความผูกพันต่อ
องค์การส านักงานสรรพากรพื้นท่ีชลบุรี 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างต ่า เน่ืองมาจากแม้
บุคลากรมีการปฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้น เตม็ใจเสียสละ พร้อมท่ีจะทุ่มเทแรงกายแรงใจผสาน
กับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีมีอยู่ทั้ งหมด ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ แต่
ผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนท่ีได้รับไม่คุ ้มค่ากับแรงกายแรงใจท่ีทุ่มเทไป ทั้ งน้ีบุคลากรใน
ส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า มีความจงรักภกัดีต่อองคก์าร ภาคภูมิใจในขององคก์าร อยากจะท างาน
กบัองคก์ารน้ีต่อไป และเตม็ใจทุ่มเทใหก้บัการท างานอยา่งเตม็ท่ี แสดงให้เห็นวา่บุคลากรมีความรู้สึก
รักและความผูกพนักบัองคก์าร พร้อมทุ่มเทแรงกายและจงรักภกัดีต่อองคก์าร ท าให้บุคลากรมีความ
ตอ้งการท่ีจะท างานอยูก่บัองคก์ารต่อไป 

4. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า โดย
ใชก้ารวิเคราะห์ถดถอยพหุ มีตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย แรงจูงใจในการท างาน และความพึงพอใจ
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ในงาน พบว่า (1) แรงจูงใจในการท างานส่งผลเชิงบวกกบัความผูกพนัต่อองค์การ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Kitsirisinchai (2010) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานและความผูกพนัต่อองคก์าร
ของขา้ราชการส านกังานสรรพากรพื้นท่ีชลบุรี 1 ผลการศึกษาพบวา่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้น
ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัเก้ือหนุนและด้านภาพรวมของข้าราชการ ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีชลบุรี 1 มี
ความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารในทางบวก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Thawonjaroen 
(2005) ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองคก์าร: ศึกษากรณี ขา้ราชการทหาร กองบญัชาการช่วยรบท่ี 1 
และงานวิจยัของ Ninlamung (2014) ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของบุคลากรกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน  (2) ความพึงพอใจในงานส่งผลเชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์การ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Rasrijun (2008) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงาน
กบัความผูกพนัต่อองค์การของข้าราชการสาธารณสุข สังกัดส านักงานสาธารณสุข อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชลบุรีผลการศึกษาพบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกบัความผูกพนัต่อ
องคก์ารของขา้ราชการสาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุข อ าเภอเมือง จงัหวงัชลบุรี มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความผกูพนัต่อองคก์าร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  Koseyayothin (2011) ศึกษาเร่ือง 
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลในสังกดัส่วนโยธา
ในจงัหวดัสระบุรี และงานวิจยัของ Thongjundee (2013) ศึกษาเร่ือง ความผูกพนัต่อองค์การของ
ขา้ราชการครูในกลุ่มโรงเรียนนิคมพฒันา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 จงัหวดัระยอง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลการศึกษาวิจยัพบว่า (1) ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน
ดา้นลกัษณะงานท่ีท า ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะใหอ้งคก์ารควรมีนโยบายส่งเสริมใหบุ้คลากรพฒันาทกัษะ 
ความรู้ ความสามารถ สนบัสนุนใหบุ้คลากรศึกษาต่อ การอบรมและการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ท่ีดีให้กบับุคลากรขององคก์าร นอกจากน้ีควรเนน้การท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม เพื่อให้บุคลากร
มีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกัน  (2) จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการท างานด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์เก้ือกูล ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะใหอ้งคก์ารควรมีการจดันโยบายในการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการท างาน หรือสร้างขวญัก าลังใจในการท างาน เช่น ค าชมเชย ใบประกาศเกียรติคุณ รางวลั
บุคลากรดีเด่น สวสัดิการพิเศษ ทุนการศึกษา เงินประจ าต าแหน่งพิเศษ เป็นตน้ (3) จากผลการศึกษา
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ความพึงพอใจในงานดา้นค่าจา้งเหมาะสมกบัปริมาณงานท่ีท า ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะให้องคก์ารควร
ก าหนดนโยบายดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยข์ององค์การให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม 
ยุติธรรมและให้ประโยชน์แก่บุคลากรในดา้นสวสัดิการต่างๆ เพื่อสามารถจูงใจให้บุคลากรมีความ
พึงพอใจในงานและความผูกพนัต่อองคก์ารเพิ่มข้ึน ควรมีระบบการท างานท่ีสนองต่อรายได ้ค่าจา้ง 
ใหมี้ความกา้วหนา้และมัน่คง  

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ จากการศึกษาวิจยัพบว่า (1) แรงจูงใจในการท างาน ด้าน
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ในเร่ืองงานท่ีปฏิบติัอยูซ่ ้ าซากจ าเจ อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย ผูว้ิจยัจึงเสนอแนะ
ให้องค์การควรจดัระเบียบการปฏิบติังานให้มีลกัษณะท่ีทา้ทายและก่อให้เกิดแรงจูงใจให้อยากท า 
โดยควรจดัให้มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานทุก 3 ปี และให้องค์การปรับเปล่ียนลักษณะการ
ปฏิบติังานหรือใหมี้การแจกจ่ายงานเพื่อใหบุ้คลากรไดรั้บมอบหมายงานท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน 
(2) ความพึงพอใจในงานเร่ืองการมีโอกาสท่ีจะไดบ้อกคนอ่ืนวา่ควรท าอยา่งไร อยูใ่นระดบัต ่า ผูว้ิจยั
จึงเสนอแนะให้องค์การจดัการส่งเสริมให้มีการท ากิจกรรมหรือการจดัอบรมต่างๆร่วมกันใน
หน่วยงานเพื่อกระชบัความสัมพนัธ์และความสามคัคีระหวา่งเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบั บญัชา เพื่อ
สร้างความสนิทสนม ให้มีความคุย้เคยกนัมากยิง่ข้ึนและช่วยลดความ เครียดจากการท างาน ตลอดจน
สามารถปรึกษาหารือกนัให้ค  าแนะน าเร่ืองการปฏิบติังานได ้(3) ความพึงพอใจในงานเร่ืองงานท่ีท า
อยูท่  าให้มีโอกาสท าอะไรแตกต่างกนัตามช่วงเวลา อยูใ่นระดบัต ่า ผูว้จิยัจึงเสนอแนะให้องคก์ารควร
จดัประชุมเพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้ผลการ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

3. ขอ้เสนอแนะเชิงวิชาการ (1) ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมแรงจูงใจ
ในการท างานและความพึงพอใจในงานของบุคลากรในส่วนกลาง กรมทรัพยากรน ้ า (2) ควรศึกษา
ปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อระดบัความผูกพนัต่อองคก์ารเพิ่มเติม เช่น ภาวะการเป็นผูน้ า ประสิทธิภาพใน
การท างาน คุณภาพชีวติในการท างาน ความสุขในการท างาน รวมทั้งขวญัและก าลงัใจของบุคลากร 
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การวเิคราะห์วถิีชีวติประชาธิปไตยในหนังสือเรียนวชิาภาษาไทยช้ันประถมศึกษา 
An Analysis of Democratic Lifestyles in Thai Language  

Textbooks for Elementary School Level 
 

กติติพงษ์  วงศ์ทพิย์1 

Kittipong  Wongtip 
1ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
Department of Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences, Chiang Mai Rajabhat University 
 
บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีปรากฏในหนงัสือเรียนวิชา
ภาษาไทย ด าเนินการวิจัยโดยเร่ิมจากการศึกษาเอกสาร ต ารา และหนังสือท่ีเก่ียวกับวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยเพื่อน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์ จากนั้นจึงวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชา
ภาษาไทยชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี  1-6 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาขอ้ความท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวถีิชีวิตประชาธิปไตยทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
คารวธรรม ด้านสามัคคีธรรม และด้านปัญญาธรรม แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกวิถี ชีวิต
ประชาธิปไตยท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใชก้ารหาความถ่ีและค่าร้อยละ 
ผลการวจิยัพบหนงัสือเรียนวชิาภาษาไทยชั้นประถมศึกษามีขอ้ความท่ีแสดงถึงวิถีชีวติประชาธิปไตย
ดา้นคารวธรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือ วิถีชีวิตประชาธิปไตยดา้นสามคัคีธรรม และดา้นปัญญาธรรม 
ตามล าดบั เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละดา้นพบวา่ เร่ืองท่ีพบมากท่ีสุดในดา้นคารวธรรม ไดแ้ก่ 
การมีมารยาทในการพูด รู้จกัใช้วาจาสุภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ ส่วนวิถีชีวิตประชาธิปไตย
ดา้นสามคัคีธรรม เร่ืองท่ีพบมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือวา่งานส่วนรวมเป็น
งานของตนส าหรับวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านปัญญาธรรม เร่ืองท่ีพบมากท่ีสุด ได้แก่ การรู้จกัใช้
ปัญญา ใชเ้หตุผล และความถูกตอ้งในการตดัสินปัญหาทั้งมวล 

 
ค าส าคัญ: วถีิชีวติประชาธิปไตย, หนงัสือเรียนวชิาภาษาไทย, ชั้นประถมศึกษา 
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Abstract 
The objective of this article was to explore and analyze various forms of democratic 

lifestyle in Thai language textbooks for elementary school level. The methodology involves 
documentary research regarding democratic lifestyle in an attempt to define the analysis criteria. 
The analysis focuses on the Thai language textbooks published by the Office of Basic Education 
Commission, Ministry of Education, used in Prathom 1-6 levels in order to find messages that 
reflect the three forms of democratic lifestyle. The three forms include personal ethics, social unity 
and intellectuality. For the purpose of this research, related data were statistically analyzed for 
frequency and percentage. The findings of this research is the statements of the textbooks reflect 
the forms of democratic lifestyle relating personal ethics the most, followed by social unity, and 
intellectuality respectively. When details of each form are considered independently, it is found 
that personal ethics contains the following elements: speaking manners, polite speaking, and 
appropriate speaking for space and time. Social unity, in turn, includes public benefits and public-
mindedness. Finally, intellectuality includes using personal wisdom, reasoning and correctness in 
decision making in order to solve problems. 

 
Keywords: democratic lifestyle, Thai language textbooks, elementary school level 
 
บทน า 

ประเทศไทยใช้รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุขตั้งแต่ พ.ศ. 2475 แต่ยงัดูเหมือนว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยยงัไม่
ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร มีเหตุการณ์หลายอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการใช้
รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย เช่น การยึดอ านาจการปกครองในลกัษณะการปฏิวติั 
รัฐประหาร และการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน การซ้ือเสียงในการเลือกตั้ง การใช้อ านาจหน้าท่ี
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนของนกัการเมือง การเล่นพรรคเล่นพวก เป็นตน้ ตามท่ีเป็นข่าวตามวิทยุ
โทรทศัน์หรือตามหนา้หนงัสือพิมพใ์นปัจจุบนั 
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สาเหตุท่ีท าให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยไม่ก้าวหน้าเท่ าท่ีควร ส่วนหน่ึง
เน่ืองมาจากประชาชนบางส่วนยงัขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการของประชาธิปไตย ขาดการ
ปลูกฝังใหมี้วถีิชีวติประชาธิปไตย ตลอดจนขาดจิตส านึกในเร่ืองสิทธิเสรีภาพและหนา้ท่ีของพลเมือง
ท่ีดี (Thongkamsuk, 2007 : 1; Sirikup, 2007 : 1) เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาอย่างย ัง่ยืนควรจะแก้ท่ี
ตน้เหตุ นัน่ก็คือ การให้ความรู้ท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัหลกัการประชาธิปไตยและวถีิชีวติประชาธิปไตยแก่
ประชาชน อยา่งไรก็ตาม หากจะให้ผลดีควรเร่ิมให้ความรู้แก่ประชาชนตั้งแต่วยัเด็ก เพราะเป็นวยัท่ีมี
ความคิดบริสุทธ์ิ สามารถซึมซาบส่ิงท่ีได้รับการสั่งสอนและอบรมได้โดยง่าย ดังนั้นนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนระดบัประถมศึกษาจึงเป็นกลุ่มบุคคลและสถาบนัท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดในการปลูกฝังวถีิชีวติแบบประชาธิปไตย (Education Ministry, 1993 : 1) 

ด้วยเหตุดงักล่าว พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 จึงได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการในมาตรา 7 ไวว้่า 
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขรู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิหนา้ท่ีเสรีภาพความ
เคารพกฎหมายความเสมอภาคและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์อีกทั้งหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551 (2551 : 4-5) ก็ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาไวว้า่ หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้น
ร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมัน่ในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมทั้งไดก้ าหนดไวใ้นจุดหมายขอ้ 
4 ไวว้า่ เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรักชาติมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมัน่ในวิถีชีวิต
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลกัสูตน
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
Education Ministry (1993 : 1-2) จึงได้ก าหนดนโยบายในการจดัการศึกษาเพื่อให้เยาวชนมีความรู้
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัประชาธิปไตย โดยให้โรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียนในสังกดั จดั
กิจกรรมการเรียนเพื่อพฒันาประชาธิปไตย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นตน้มา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
โรงเรียนปลูกฝังพฤติกรรมประชาธิปไตยให้แก่นกัเรียนทุกชั้นทุกคน ทั้งดา้นวิถีชีวิตประชาธิปไตย
และระบบประชาธิปไตย ซ่ึงพฤติกรรมประชาธิปไตยดา้นวิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีตอ้งการเน้นให้
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นักเรียนเรียนรู้นั้นมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคารวธรรม ด้านสามคัคีธรรม และด้านปัญญาธรรม ส่วน
ระบบประชาธิปไตยท่ีตอ้งการให้นกัเรียนเรียนรู้นั้นจะมุ่งเนน้ให้นกัเรียนท างานโดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม ซ่ึงทุกคนในกลุ่มตอ้งมีส่วนร่วมในการท างาน โดยคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติมี
ความเช่ือวา่หากนกัเรียนไดเ้รียนรู้และมีทกัษะตามพฤติกรรมดงักล่าวท่ีไดรั้บการฝึกฝนจากโรงเรียน
แลว้ นักเรียนก็จะสามารถน าความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ประการ
หน่ึง และอีกประการหน่ึงคือ การจดักิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนจะท าให้ชุมชนได้เห็น
แบบอยา่งท่ีถูกตอ้ง จากความเช่ือทั้งสองประการน้ี จะเป็นการส่งเสริมการปกครองของประเทศ ซ่ึง
เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  

การจดัการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังให้นกัเรียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่หนา้ท่ีของ
ใครคนใดหน่ึง แต่เป็นหนา้ท่ีของครูผูส้อนทุกวชิาท่ีจะช่วยกนัอบรม สั่งสอน และปลูกฝังให้นกัเรียน
มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ครูผูส้อนวิชาภาษาไทยในระดบัประถมศึกษาก็สามารถท่ีจะจดัการเรียนการ
สอนเพื่อปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตยไดโ้ดยการอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิถีชีวิตประชาธิปไตยใน
ขณะท่ีให้นักเรียนอ่านบทอ่านในหนังสือเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ซ่ึง
หนงัสือเรียนท่ีใชใ้นปัจจุบนัคือ หนงัสือเรียน รายวชิาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวติ ภาษาพาที 
โดยในหนงัสือเรียนชุดดงักล่าวน้ีจะประกอบดว้ยบทอ่านท่ีหลากหลาย น าเสนอโดยผูกเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจ มีตวัละคร เพื่อใหน้กัเรียนสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รู้จกัใชภ้าษาไทย
ท่ีถูกตอ้ง ไพเราะสละสลวย และแทรกเน้ือหาความคิดท่ีบูรณาการความเขา้ใจวิถีชีวิตความเป็นไทย 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และรู้เท่าทันโลกตามวยั 
ประสบการณ์ และชั้นปี  

จากท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย นอกจากจะมีจุดประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รู้จกัใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง ไพเราะ สละสลวย แล้ว หนังสือเรียนวิชา
ภาษาไทยยงัแทรกเน้ือหาต่าง ๆ ด้วย เช่น วิถีชีวิตความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ฯลฯ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีปรากฏ
ในหนงัสือเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เพราะจะท าให้ทราบว่าในหนงัสือเรียน
วชิาภาษาไทยระดบัชั้นต่าง ๆ มีขอ้ความท่ีแสดงถึงวถีิชีวิตประชาธิปไตยดา้นต่าง ๆ มากนอ้ยเพียงใด 
และมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยดา้นใดมากท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนวิชาภาษาไทยในการท่ี
จะร่วมกนัพฒันาและส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิถีชีวิตประชาธิปไตย อีกทั้งยงั
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นักเรียนเรียนรู้นั้นมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านคารวธรรม ด้านสามคัคีธรรม และด้านปัญญาธรรม ส่วน
ระบบประชาธิปไตยท่ีตอ้งการให้นกัเรียนเรียนรู้นั้นจะมุ่งเนน้ให้นกัเรียนท างานโดยใชก้ระบวนการ
กลุ่ม ซ่ึงทุกคนในกลุ่มตอ้งมีส่วนร่วมในการท างาน โดยคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติมี
ความเช่ือวา่หากนกัเรียนไดเ้รียนรู้และมีทกัษะตามพฤติกรรมดงักล่าวท่ีไดรั้บการฝึกฝนจากโรงเรียน
แลว้ นักเรียนก็จะสามารถน าความรู้ความเขา้ใจและพฤติกรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ประการ
หน่ึง และอีกประการหน่ึงคือ การจดักิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนจะท าให้ชุมชนได้เห็น
แบบอยา่งท่ีถูกตอ้ง จากความเช่ือทั้งสองประการน้ี จะเป็นการส่งเสริมการปกครองของประเทศ ซ่ึง
เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  

การจดัการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังให้นกัเรียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่หนา้ท่ีของ
ใครคนใดหน่ึง แต่เป็นหนา้ท่ีของครูผูส้อนทุกวชิาท่ีจะช่วยกนัอบรม สั่งสอน และปลูกฝังให้นกัเรียน
มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ครูผูส้อนวิชาภาษาไทยในระดบัประถมศึกษาก็สามารถท่ีจะจดัการเรียนการ
สอนเพื่อปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตยไดโ้ดยการอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิถีชีวิตประชาธิปไตยใน
ขณะท่ีให้นักเรียนอ่านบทอ่านในหนังสือเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ซ่ึง
หนงัสือเรียนท่ีใชใ้นปัจจุบนัคือ หนงัสือเรียน รายวชิาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวติ ภาษาพาที 
โดยในหนงัสือเรียนชุดดงักล่าวน้ีจะประกอบดว้ยบทอ่านท่ีหลากหลาย น าเสนอโดยผูกเป็นเร่ืองท่ี
น่าสนใจ มีตวัละคร เพื่อใหน้กัเรียนสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รู้จกัใชภ้าษาไทย
ท่ีถูกตอ้ง ไพเราะสละสลวย และแทรกเน้ือหาความคิดท่ีบูรณาการความเขา้ใจวิถีชีวิตความเป็นไทย 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ และรู้เท่าทันโลกตามวยั 
ประสบการณ์ และชั้นปี  

จากท่ีกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย นอกจากจะมีจุดประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน รู้จกัใช้ภาษาไทยท่ีถูกต้อง ไพเราะ สละสลวย แล้ว หนังสือเรียนวิชา
ภาษาไทยยงัแทรกเน้ือหาต่าง ๆ ด้วย เช่น วิถีชีวิตความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  คุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ฯลฯ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีปรากฏ
ในหนงัสือเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 เพราะจะท าให้ทราบว่าในหนงัสือเรียน
วชิาภาษาไทยระดบัชั้นต่าง ๆ มีขอ้ความท่ีแสดงถึงวถีิชีวิตประชาธิปไตยดา้นต่าง ๆ มากนอ้ยเพียงใด 
และมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยดา้นใดมากท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อครูผูส้อนวิชาภาษาไทยในการท่ี
จะร่วมกนัพฒันาและส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวิถีชีวิตประชาธิปไตย อีกทั้งยงั

 

เป็นการสนองตอบต่อนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมุ่งให้นักเรียนทุกชั้นมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและเป็นบุคคลท่ีมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย อนัจะส่งผลให้สังคมเกิดความสงบ
เรียบร้อยและอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุขต่อไป 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
  งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีปรากฏในหนงัสือเรียน
วชิาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

แหล่งข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย ชุดภาษา

เพื่อชีวติ ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีผลิตโดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นฉบบัท่ีระบุไวว้่าตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 รวมทั้งส้ิน 6 เล่ม  

 
กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ วิถีชีวิตประชาธิปไตยตามแนวคิดของส านัก

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติท่ีระบุไวใ้นคู่มือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
พฒันาประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2536) ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. คารวธรรม ไดแ้ก่ 
  1.1 เคารพและเทิดทูนสถาบนัท่ีส าคญัของประเทศ เช่น ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์
  1.2 เคารพพอ่แม่ ครู ญาติผูใ้หญ่ และเพื่อน ๆ  
  1.3 มีมารยาทในการพูด รู้จกัใชว้าจาสุภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ 
  1.4 เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ไม่ท าให้ทรัพยข์องผูอ่ื้นเสียหาย ไม่เอาทรัพยข์องผูอ่ื้นมาเป็น
ของตนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ไม่ท าใหผู้อ่ื้นตอ้งเสียช่ือเสียงหรือแมก้ระทัง่ท าใหเ้จบ็กาย 
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  1.5 เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น เม่ือมีการแสดงความคิดเห็น จะฟังอยา่งตั้งใจ ไตร่ตรอง 
ก่อนตดัสินใจวา่เช่ือหรือไม่ 
  1.6 เคารพกฎ ระเบียบของสังคม ยึดมัน่ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม ปฏิบติัตาม
กฎหมายของประเทศ 
  1.7 มีเสรีภาพ และใชเ้สรีภาพภายในขอบเขตท่ีสังคมก าหนด 

2. สามคัคีธรรม ไดแ้ก่ 
  2.1 การร่วมมือกนัท างาน ซ่ึงตอ้งร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า และตอ้งท าอยา่งเต็มใจและดว้ย
ความตั้งใจใหง้านส าเร็จ 
  2.2 มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ทั้งในกลุ่มยอ่ยและในสังคมส่วนรวม 
  2.3 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือวา่งานส่วนรวมเป็นงานของตน 
  2.4 มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลและไดผ้ลงานดี
ท่ีสุดเท่าท่ีสามารถท าได ้

3. ปัญญาธรรมไดแ้ก่ 
  3.1 การรู้จกัใชปั้ญญา ใชเ้หตุผล และความถูกตอ้งในการตดัสินปัญหาทั้งมวล 
  3.2 เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน ทุกคนตอ้งช่วยกนัคิด ช่วยกนัตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล 
  3.3 ถ้ามีปัญหาโต้แยง้ในหมู่คณะจะพยายามอภิปรายด้วยสติปัญญาให้อีกฝ่ายหน่ึง
เห็นชอบและคลอ้ยตาม 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) และน าเสนอผลการศึกษา
แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ
ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ขั้นเก็บรวบรวมขอ้มูล ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิถีชีวิตประชาธิปไตยเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัและเพื่อน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
วเิคราะห์วถีิชีวติประชาธิปไตย 
 2. ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูล ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตยจาก
หนงัสือเรียนวชิาภาษาไทยระดบัประถมศึกษา ทั้ง 6 เล่ม อยา่งละเอียด โดยมีวธีิการดงัน้ี 
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  1.7 มีเสรีภาพ และใชเ้สรีภาพภายในขอบเขตท่ีสังคมก าหนด 

2. สามคัคีธรรม ไดแ้ก่ 
  2.1 การร่วมมือกนัท างาน ซ่ึงตอ้งร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า และตอ้งท าอยา่งเต็มใจและดว้ย
ความตั้งใจใหง้านส าเร็จ 
  2.2 มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ทั้งในกลุ่มยอ่ยและในสังคมส่วนรวม 
  2.3 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือวา่งานส่วนรวมเป็นงานของตน 
  2.4 มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ท างานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลและไดผ้ลงานดี
ท่ีสุดเท่าท่ีสามารถท าได ้

3. ปัญญาธรรมไดแ้ก่ 
  3.1 การรู้จกัใชปั้ญญา ใชเ้หตุผล และความถูกตอ้งในการตดัสินปัญหาทั้งมวล 
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  3.3 ถ้ามีปัญหาโต้แยง้ในหมู่คณะจะพยายามอภิปรายด้วยสติปัญญาให้อีกฝ่ายหน่ึง
เห็นชอบและคลอ้ยตาม 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) และน าเสนอผลการศึกษา
แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) โดยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับ
ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ขั้นเก็บรวบรวมขอ้มูล ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิถีชีวิตประชาธิปไตยเพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัและเพื่อน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการ
วเิคราะห์วถีิชีวติประชาธิปไตย 
 2. ขั้นวิเคราะห์ขอ้มูล ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตยจาก
หนงัสือเรียนวชิาภาษาไทยระดบัประถมศึกษา ทั้ง 6 เล่ม อยา่งละเอียด โดยมีวธีิการดงัน้ี 

 

  2.1 การอ่านคร้ังท่ี 1 เพื่อพิจารณาขอ้ความท่ีแสดงถึงพฤติกรรมประชาธิปไตยด้านวิถี
ชีวติประชาธิปไตย แลว้ขีดเส้นใตข้อ้ความนั้นไว ้
  2.2 การอ่านคร้ังท่ี 2 เพื่อแยกประเภทของข้อความท่ีขีดเส้นใต้ไวว้่าเป็นพฤติกรรม
ประชาธิปไตยดา้นวถีิประชาธิปไตยดา้นใด แลว้จึงคดัลอกขอ้ความนั้นไว ้
  2.3 การอ่านคร้ังท่ี 3 เพื่อทบทวนความถูกตอ้งตามขอ้ 2.2 
  2.4 น าขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ไดบ้นัทึกลงในแบบวิเคราะห์เน้ือหาดา้นวิถีชีวิตประชาธิปไตย
แลว้ประมวลผลโดยใชว้ธีิการทางสถิติดว้ยการหาค่าความถ่ีและร้อยละ 
 3. ขั้นเสนอผลการวิจยั ในขั้นตอนน้ีผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์มาเรียบเรียง
และเขียนรายงานเสนอผลการศึกษาคน้ควา้ดว้ยวธีิการพรรณนาวเิคราะห์ 
 
ผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตยในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1  
จ านวนและร้อยละของวิถชีีวิตประชาธิปไตยในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษา 

วถิีชีวติประชาธิปไตย จ านวน ร้อยละ 
ด้านคารวธรรม   
1. เคารพและเทิดทูนสถาบนัท่ีส าคญัของประเทศ เช่น ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

42 9.95 

2. เคารพพอ่แม่ ครู ญาติผูใ้หญ่ และเพื่อน ๆ  14 3.32 
3. มีมารยาทในการพูด รู้จกัใชว้าจาสุภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ 314 74.41 
4. เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ไม่ท าใหท้รัพยข์องผูอ่ื้นเสียหาย ไม่เอาทรัพย์
ของผูอ่ื้นมาเป็นของตนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ไม่ท าใหผู้อ่ื้นตอ้งเสีย
ช่ือเสียงหรือแมก้ระทัง่ท าให้เจบ็กาย 

15 3.55 

5. เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น เม่ือมีการแสดงความคิดเห็น จะฟัง
อยา่งตั้งใจ ไตร่ตรอง ก่อนตดัสินใจวา่เช่ือหรือไม่ 

1 0.24 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
6. เคารพกฎ ระเบียบของสังคม ยดึมัน่ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดี
งาม ปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศ 

26 6.16 

7. มีเสรีภาพ และใชเ้สรีภาพภายในขอบเขตท่ีสังคมก าหนด 10 2.37 
รวมด้านคารวธรรม 422 100.00 

ด้านสามัคคีธรรม   
1. การร่วมมือกนัท างาน ซ่ึงตอ้งร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า และตอ้งท า
อยา่งเตม็ใจและดว้ยความตั้งใจใหง้านส าเร็จ 

27 28.42 

2. มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ทั้งในกลุ่มยอ่ยและในสังคม
ส่วนรวม 

13 13.68 

3. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือวา่งานส่วนรวมเป็นงานของตน 34 35.79 
4. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุผล
และไดผ้ลงานดีท่ีสุดเท่าท่ีสามารถท าได ้

21 22.11 

รวมด้านสามัคคีธรรม 95 100.00 
ด้านปัญญาธรรม   
1. การรู้จกัใชปั้ญญา ใชเ้หตุผล และความถูกตอ้งในการตดัสินปัญหา
ทั้งมวล 

21 91.30 

2. เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน ทุกคนตอ้งช่วยกนัคิด ช่วยกนัตดัสินใจโดยใช้
เหตุผล 

2 8.70 

3. ถา้มีปัญหาโตแ้ยง้ในหมู่คณะจะพยายามอภิปรายดว้ยสติปัญญาให้
อีกฝ่ายหน่ึงเห็นชอบและคลอ้ยตาม 

- - 

รวมด้านปัญญาธรรม 23 100.00 
   
 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ หนงัสือเรียนวชิาภาษาไทยชั้นประถมศึกษามีขอ้ความท่ีแสดง
ถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยดา้นคารวธรรมมากท่ีสุด คือ มีจ านวน 422 ขอ้ความ โดยเร่ืองท่ีพบมากท่ีสุด
คือ การมีมารยาทในการพูด รู้จกัใชว้าจาสุภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ มีจ านวน 314 ขอ้ความ คิด
เป็นร้อยละ 74.41 วิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 2 คือ วิถีชีวิตประชาธิปไตยด้าน
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2. มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ทั้งในกลุ่มยอ่ยและในสังคม
ส่วนรวม 

13 13.68 

3. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือวา่งานส่วนรวมเป็นงานของตน 34 35.79 
4. มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุผล
และไดผ้ลงานดีท่ีสุดเท่าท่ีสามารถท าได ้

21 22.11 

รวมด้านสามัคคีธรรม 95 100.00 
ด้านปัญญาธรรม   
1. การรู้จกัใชปั้ญญา ใชเ้หตุผล และความถูกตอ้งในการตดัสินปัญหา
ทั้งมวล 

21 91.30 

2. เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน ทุกคนตอ้งช่วยกนัคิด ช่วยกนัตดัสินใจโดยใช้
เหตุผล 

2 8.70 

3. ถา้มีปัญหาโตแ้ยง้ในหมู่คณะจะพยายามอภิปรายดว้ยสติปัญญาให้
อีกฝ่ายหน่ึงเห็นชอบและคลอ้ยตาม 

- - 

รวมด้านปัญญาธรรม 23 100.00 
   
 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นวา่ หนงัสือเรียนวชิาภาษาไทยชั้นประถมศึกษามีขอ้ความท่ีแสดง
ถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยดา้นคารวธรรมมากท่ีสุด คือ มีจ านวน 422 ขอ้ความ โดยเร่ืองท่ีพบมากท่ีสุด
คือ การมีมารยาทในการพูด รู้จกัใชว้าจาสุภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ มีจ านวน 314 ขอ้ความ คิด
เป็นร้อยละ 74.41 วิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีพบมากเป็นล าดับท่ี 2 คือ วิถีชีวิตประชาธิปไตยด้าน

 

สามคัคีธรรม มีจ านวน 95 ขอ้ความ ซ่ึงเร่ืองท่ีพบมากท่ีสุด คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือว่า
งานส่วนรวมเป็นงานของตน มีจ านวน 34 ขอ้ความ คิดเป็นร้อยละ 35.79 วถีิชีวิตประชาธิปไตยท่ีพบ
นอ้ยท่ีสุด คือ วิถีชีวิตประชาธิปไตยดา้นปัญญาธรรม มีจ านวน 23 ขอ้ความ โดยเร่ืองท่ีพบมากท่ีสุด
คือ การรู้จกัใชปั้ญญา ใชเ้หตุผล และความถูกตอ้งในการตดัสินปัญหาทั้งมวลมากท่ีสุด มีจ านวน 21 
ขอ้ความ คิดเป็นร้อยละ 91.30 
 ตวัอยา่งขอ้ความท่ีแสดงถึงวถีิชีวติประชาธิปไตยในแต่ละดา้น 
 ด้านคารวธรรม 
 1.  เคารพและเทิดทูนสถาบนัท่ีส าคญัของประเทศ เช่น ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 
  “ทุกรัชกาลในสมัยรัตนโกสินทร์ ไม่ว่าราชอาณาจักรไทยจะปกครองในระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยห์รือระบอบประชาธิปไตยก็ตาม พระมหากษตัริยย์งัทรงเป็นประมุขของ
ประเทศ เป็นท่ีเคารพเทิดทูนเหนือเศียรเกลา้...” (บทท่ี 8 ดัง่หยาดทิพยช์โลมใจ ชั้น ป. 5 หนา้ 133) 
  ขอ้ความน้ีแสดงถึงความเคารพและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์โดยระบุชัดเจนว่า 
พระมหากษตัริยท์รงเป็นท่ีเคารพเทิดทูนเหนือเศียรเกลา้ไม่วา่ประเทศไทยจะปกครองดว้ยระบอบใด 
ๆ ก็ตาม พระมหากษตัริยก์็ยงัคงเป็นท่ีเคารพและเทิดทูนของประชาชน 
 2.  เคารพพอ่แม่ ครู ญาติผูใ้หญ่ และเพื่อน ๆ   
  “วนัน้ีเป็นวนัแม่ พี่โต เรา และน้องแตง รวมเงินกนัซ้ือพวงมาลยัดอกมะลิไปกราบอวย
พรแม่” (บทท่ี 16 บนัทึกความหลงั ชั้น ป. 3 หนา้ 203) 
  ขอ้ความน้ีเป็นขอ้ความในบนัทึกของคุณพอ่กะทิท่ีแสดงให้เห็นถึงความเคารพพอ่แม่ของ
คุณพ่อท่ีมีต่อแม่ ซ่ึงแสดงออกดว้ยการน าพวงมะลิไปไหวแ้ม่เน่ืองในวนัแม่เพื่อแสดงถึงความเคารพ
รักและส านึกในบุญคุณของแม่ 
 3.  มีมารยาทในการพูด รู้จกัใชว้าจาสุภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ  
  “ภูผารู้สึกดีข้ึน “แลว้พอ่จะพาใบโบกใบบวัไปเม่ือไรครับ” ภูผาถาม” (บทท่ี 2 ใจหาย ชั้น 
ป. 2 หนา้ 22) 
  ขอ้ความน้ีเป็นค าพูดของภูผาท่ีพูดกบัพอ่ แสดงใหเ้ห็นถึงการมีมารยาทในการพูด รู้จกัใช้
วาจาสุภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ โดยใชค้  าวา่ลงทา้ยวา่ ครับ เพื่อแสดงความสุภาพในกรณีท่ีพูด
กบัผูท่ี้มีอายมุากกวา่ ซ่ึงตามวฒันธรรมไทยแลว้ ค าวา่ ครับ เป็นค าท่ีแสดงถึงความสุภาพและสามารถ
ใชไ้ดก้บัคนทุกระดบั ยกเวน้พระมหากษตัริย ์เพราะมีค าลงทา้ยค าอ่ืนแทน 
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 4.  เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ไม่ท าให้ทรัพยข์องผูอ่ื้นเสียหาย ไม่เอาทรัพยข์องผูอ่ื้นมาเป็นของ
ตนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ไม่ท าใหผู้อ่ื้นตอ้งเสียช่ือเสียงหรือแมก้ระทัง่ท าใหเ้จบ็กาย  
  “พี่ส้มป่อยน าของท่ีเก็บไดใ้หลุ้งก านนั” (บทท่ี 11 เด็กดี ชั้น ป. 2 หนา้ 183)  
  ขอ้ความน้ีเป็นขอ้ความท่ีบรรยายเหตุการณ์ว่าพี่ส้มป่อยน าของท่ีเก็บไดไ้ปให้ลุงก านัน 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ไม่เอาทรัพยข์องผูอ่ื้นมาเป็นของตนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
โดยการท่ีพี่ส้มป่อยน าของท่ีเก็บไดใ้หลุ้งก านนัก็แสดงวา่พี่ส้มป่อยไม่เอาของท่ีเก็บไดม้าเป็นของตน
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 5.  เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น เม่ือมีการแสดงความคิดเห็น จะฟังอย่างตั้งใจ ไตร่ตรอง 
ก่อนตดัสินใจวา่เช่ือหรือไม่  
  “ครูกิตติจะเตือนนกัเรียนอยู่เสมอว่า ให้ล้างมือบ่อย ๆ เพราะเช้ือโรคอาจมาอยู่ท่ีมือเรา
โดยท่ีเราไม่รู้ตวั เม่ือเราใชมื้อขยี้ตา หยบิของเขา้ปาก เกาตามตวั เช้ือโรคจะเขา้สู่ร่างกายโดยง่าย การ
ลา้งมือใหส้ะอาดอยูเ่สมอเท่ากบัลา้งเช้ือโรคใหอ้อกไปจากตวั 
  เด็ก ๆ ทุกคนท าตามครูกิตติ ยกเวน้โจ๋บางคร้ังไปเล่นดิน มือยงัเลอะ โจ๋ก็เอามือเช็ดขา
กางเกงแรง ๆ หวัเราะเสียงดงัและพูดวา่ “สะอาดแลว้ เช้ือโรคตายหมดแลว้”” (บทท่ี 10 เข็ดแลว้ ชั้น 
ป. 2 หนา้ 161-162) 
  ขอ้ความน้ีเป็นขอ้ความตอนท่ีบรรยายวา่ครูกิตติจะเตือนนกัเรียนเสมอวา่ให้ลา้งมือบ่อย 
ๆ เพราะเช้ือโรคอาจมาอยูท่ี่มือโดยท่ีเราไม่รู้ตวั เวลาใชมื้อขยี้ตา หยิบของเขา้ปาก เกาตามตวั เช้ือโรค
จะเขา้สู่ร่างกายโดยง่าย นักเรียนทุกคนก็ท าตามครูกิตติ ซ่ึงก็แสดงให้เห็นว่าเด็ก ๆ ได้ใช้ความคิด
พิจารณาไตร่ตรองแลว้วา่ ค าพูดของครูกิตติเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งจึงเช่ือและท าตามท่ีครูกิตติบอก 
 6.  เคารพกฎ ระเบียบของสังคม ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ปฏิบัติตาม
กฎหมายของประเทศ  
 “เวลาผ่านไป จนใกล้จะเขา้พรรษา น้าป๊อกซ่ึงเป็นน้องคนสุดทอ้งจะบวช อนัท่ีจริงน้า
ป๊อกอยากจะบวชมานานแล้ว แต่ยงัจดัเวลาไม่ได้ ประเพณีไทยแต่โบราณ ถือเป็นหน้าท่ีของผู ้
ชายไทยท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา เม่ืออายุครบ 20 ปี ควรจะบวชเรียน เพื่อไดศึ้กษาและปฏิบติัธรรม 
รวมทั้งเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารดา” (บทท่ี 16 วถีิชีวติไทย ชั้น ป. 5 หนา้ 257) 
 ขอ้ความน้ีแสดงให้เห็นถึงการยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม โดยชายไทยท่ี
มีอายุครบ 20 ปี จะตอ้งบวช เพื่อศึกษาและปฏิบติัธรรม รวมทั้งถือว่าเป็นการทดแทนพระคุณบิดา
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 4.  เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ไม่ท าให้ทรัพยข์องผูอ่ื้นเสียหาย ไม่เอาทรัพยข์องผูอ่ื้นมาเป็นของ
ตนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต ไม่ท าใหผู้อ่ื้นตอ้งเสียช่ือเสียงหรือแมก้ระทัง่ท าใหเ้จบ็กาย  
  “พี่ส้มป่อยน าของท่ีเก็บไดใ้หลุ้งก านนั” (บทท่ี 11 เด็กดี ชั้น ป. 2 หนา้ 183)  
  ขอ้ความน้ีเป็นขอ้ความท่ีบรรยายเหตุการณ์ว่าพี่ส้มป่อยน าของท่ีเก็บไดไ้ปให้ลุงก านัน 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ไม่เอาทรัพยข์องผูอ่ื้นมาเป็นของตนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
โดยการท่ีพี่ส้มป่อยน าของท่ีเก็บไดใ้หลุ้งก านนัก็แสดงวา่พี่ส้มป่อยไม่เอาของท่ีเก็บไดม้าเป็นของตน
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 5.  เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น เม่ือมีการแสดงความคิดเห็น จะฟังอย่างตั้งใจ ไตร่ตรอง 
ก่อนตดัสินใจวา่เช่ือหรือไม่  
  “ครูกิตติจะเตือนนกัเรียนอยู่เสมอว่า ให้ล้างมือบ่อย ๆ เพราะเช้ือโรคอาจมาอยู่ท่ีมือเรา
โดยท่ีเราไม่รู้ตวั เม่ือเราใชมื้อขยี้ตา หยบิของเขา้ปาก เกาตามตวั เช้ือโรคจะเขา้สู่ร่างกายโดยง่าย การ
ลา้งมือใหส้ะอาดอยูเ่สมอเท่ากบัลา้งเช้ือโรคใหอ้อกไปจากตวั 
  เด็ก ๆ ทุกคนท าตามครูกิตติ ยกเวน้โจ๋บางคร้ังไปเล่นดิน มือยงัเลอะ โจ๋ก็เอามือเช็ดขา
กางเกงแรง ๆ หวัเราะเสียงดงัและพูดวา่ “สะอาดแลว้ เช้ือโรคตายหมดแลว้”” (บทท่ี 10 เข็ดแลว้ ชั้น 
ป. 2 หนา้ 161-162) 
  ขอ้ความน้ีเป็นขอ้ความตอนท่ีบรรยายวา่ครูกิตติจะเตือนนกัเรียนเสมอวา่ให้ลา้งมือบ่อย 
ๆ เพราะเช้ือโรคอาจมาอยูท่ี่มือโดยท่ีเราไม่รู้ตวั เวลาใชมื้อขยี้ตา หยิบของเขา้ปาก เกาตามตวั เช้ือโรค
จะเขา้สู่ร่างกายโดยง่าย นักเรียนทุกคนก็ท าตามครูกิตติ ซ่ึงก็แสดงให้เห็นว่าเด็ก ๆ ได้ใช้ความคิด
พิจารณาไตร่ตรองแลว้วา่ ค าพูดของครูกิตติเป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งจึงเช่ือและท าตามท่ีครูกิตติบอก 
 6.  เคารพกฎ ระเบียบของสังคม ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ปฏิบัติตาม
กฎหมายของประเทศ  
 “เวลาผ่านไป จนใกล้จะเขา้พรรษา น้าป๊อกซ่ึงเป็นน้องคนสุดทอ้งจะบวช อนัท่ีจริงน้า
ป๊อกอยากจะบวชมานานแล้ว แต่ยงัจดัเวลาไม่ได้ ประเพณีไทยแต่โบราณ ถือเป็นหน้าท่ีของผู ้
ชายไทยท่ีนบัถือพระพุทธศาสนา เม่ืออายุครบ 20 ปี ควรจะบวชเรียน เพื่อไดศึ้กษาและปฏิบติัธรรม 
รวมทั้งเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารดา” (บทท่ี 16 วถีิชีวติไทย ชั้น ป. 5 หนา้ 257) 
 ขอ้ความน้ีแสดงให้เห็นถึงการยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม โดยชายไทยท่ี
มีอายุครบ 20 ปี จะตอ้งบวช เพื่อศึกษาและปฏิบติัธรรม รวมทั้งถือว่าเป็นการทดแทนพระคุณบิดา

 

มารดา ดงันั้นขอ้ความน้ีจึงแสดงให้เห็นวา่นา้ป๊อกไดย้ึดมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของ
ไทย 
  “เม่ือตั้งช่ือน้องแลว้ เราก็ตอ้งไปแจง้เกิดท่ีท่ีวา่การอ าเภอ ซ่ึงเขาก าหนดไวภ้ายในสิบห้า
วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเกิด” พอ่รีบบอก” (บทท่ี 14 รู้ไวไ้ดป้ระโยชน์ ชั้น ป. 5 หนา้ 227)  
  ขอ้ความน้ีเป็นค าพูดของพ่อท่ีพูดกบัลูกเพื่ออธิบายเก่ียวกบัการแจง้เกิดของคนในสังคม
วา่จะตอ้งแจง้เกิดภายใน 15 นบัตั้งแต่วนัท่ีเกิด มิฉะนั้นจะมีความผดิตามกฎหมาย ซ่ึงขอ้ความน้ีแสดง
ใหเ้ห็นวา่พอ่เป็นท่ีเคารพกฎ ระเบียบของสังคม และปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศ 
 7.  มีเสรีภาพ และใชเ้สรีภาพภายในขอบเขตท่ีสังคมก าหนด  
  “ครูวรรณาให้แต่ละกลุ่ม ตั้งช่ือกลุ่มของตนตามความพอใจ แต่ละกลุ่มมีช่ือหลากหลาย 
ตามความคิดของสมาชิกแต่ละคน มีการถกเถียงตั้งช่ือตามท่ีตนชอบ แต่ก็สามารถตกลงกนัได ้ตาม
เสียงสมาชิกส่วนใหญ่” (บทท่ี 12 ประชาธิปไตยใบเล็ก ชั้น ป. 3 หนา้ 152) 
  ขอ้ความน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีครูวรรณาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตั้งช่ือกลุ่มของตนเอง ซ่ึง
สมาชิกแต่ละคนก็ตั้งช่ือตามท่ีตนเองพอใจ แสดงถึงการมีเสรีภาพในการตั้งช่ือตามความคิดหรือ
ความชอบของตนเองโดยไม่มีใครบงัคบั นอกจากน้ีเม่ือมีการเสนอช่ือกลุ่มอยา่งหลากหลายก็สามารถ
ตกลงกนัไดโ้ดยใชเ้สียงส่วนมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการมีเสรีภาพและใช้เสรีภาพภายในขอบเขตท่ี
สังคมก าหนด คือ สมาชิกในกลุ่มทุกคนสิทธ์ิเสนอช่ือกลุ่ม และเม่ือมีการเลือกช่ือกลุ่มก็ยอมรับใน
การตดัสินใจของสมาชิกส่วนใหญ่ ถือว่าเป็นการใช้เสรีภาพในขอบเขตท่ีสังคมก าหนด โดยการ
ยอมรับช่ือกลุ่มซ่ึงอาจไม่ใช่ช่ือท่ีตนเองเสนอ 
 ด้านสามัคคีธรรม 
 1.  การร่วมมือกนัท างาน ซ่ึงตอ้งร่วมกนัคิด ร่วมกนัท า และตอ้งท าอยา่งเตม็ใจและดว้ยความ
ตั้งใจใหง้านเสร็จ 
  “ควาญช้างคนอ่ืน ๆ ต่างก็ช่วยกนั บางคนไปเก็บใบตองตึงมาท ากระทงใช้แทนจานขา้ว 
บางคนไปเก็บพริก มะเขือ ท่ีพวกชาวบา้นป่าโยนเมล็ดทิ้งไว ้แลว้พืชพวกน้ีก็ข้ึนเองตามธรรมชาติ 
บางคนไปเก็บผกัป่า เห็ด มาห่อใบตองตึง แลว้หมกใตก้องข้ีเถา้” (บทท่ี 3 ครัวป่า ชั้น ป. 2 หนา้ 40) 
  ขอ้ความน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีควาญชา้งบางคนไปเก็บใบตองตึงมาท ากระทงเพื่อใชแ้ทนจาน
ขา้ว บางคนไปเก็บพริก มะเขือ บางคนไปเก็บผกัป่า เห็ด เพื่อน ามาท าเป็นอาหาร ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
การร่วมมือกนัท า การท าดว้ยความเตม็ใจ และตั้งใจใหง้านท่ีท า (การท าอาหาร) ส าเร็จลุล่วง 
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 2.  มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ทั้งในกลุ่มยอ่ยและในสังคมส่วนรวม  
  “หนูรู้แลว้ค่ะ” น ้ าใสพูด “รูปท่ีต่อไม่หลุดจากกนั เหมือนคนไทยตอ้งมีความสามคัคีกนั
ใช่ไหมคะ” (บทท่ี 12 ชาติของเรา ชั้น ป. 2 หนา้ 194) 
  ข้อความน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีครูกิตติให้นักเรียนผลักช้ินไม้ท่ีเรียงต่อกันเพียงช้ินเดียว 
ปรากฏวา่ไมล้ม้ทบักนัไล่ไปทีละอนัจนหมดแถว เด็ก ๆ จึงมองภาพท่ีเกิดข้ึนตรงหนา้แลว้ใชค้วามคิด 
น ้าใสจึงพูดวา่ หนูรู้แลว้ค่ะ รูปท่ีต่อไม่หลุดจากกนัเหมือนคนไทยท่ีตอ้งมีความสามคัคีกนัใช่ไหมคะ 
ซ่ึงจากขอ้ความก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัในสังคมส่วนรวม โดยคนไทยจะตอ้งมี
ความสมคัรสมานสามคัคีกนัจึงจะท าใหป้ระเทศชาติย ัง่ยนืต่อไปได ้
 3.  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือวา่งานส่วนรวมเป็นงานของตน  
  “หลงัฝนตกหนัก พ่อพาพลายมะปิน พลายมะค่า และช้างพลายของเพื่อนบา้นอีกสอง
เชือก ไปช่วยลากตน้ไมท่ี้ลม้ขวางถนน” (บทท่ี 9 เกือบไป ชั้น ป. 1 หนา้ 94) 
  ขอ้ความน้ีแสดงให้เห็นถึงการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของพ่อและเพื่อนบา้นท่ีน าชา้ง
ของตนเองไปช่วยลากตน้ไมท่ี้ลม้ขวางถนน ซ่ึงหากไม่เอาตน้ไมอ้อกไปก็จะไม่มีใครสัญจรไปมาได ้ 
 4.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้บรรลุผลและไดผ้ลงานดีท่ีสุด
เท่าท่ีสามารถท าได ้  
  “ภูผาเดินต่อไปท่ีโรงเรียนของภูผา ไปเรียนหนงัสือ” (บทท่ี 5 ไปโรงเรียน ชั้น ป. 1 หน้า 
46) 
  ขอ้ความน้ีเป็นเหตุการณ์ตอนท่ีภูผาไปส่งใบโบก ใบบวัเขา้โรงเรียนแลว้ จากนั้นภูผาก็
เดินไปโรงเรียนของตนเอง แสดงใหเ้ห็นวา่ภูผามีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง ซ่ึงก็คือการไป
โรงเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้เน่ืองจากหนา้ท่ีของเด็กก็คือการศึกษาเล่าเรียน 
 ด้านปัญญาธรรม 
 1.  การรู้จกัใชปั้ญญา ใชเ้หตุผล และความถูกตอ้งในการตดัสินปัญหาทั้งมวล  
  “นอ้งผูช้าย ป. 2 กลุ่มหน่ึง ก าลงัเดินมาทางขวาของตึก ขณะท่ีพี่ ป. 3 กลุ่มหน่ึง ก าลงัเดิน
มาทางซ้าย ทั้งสองกลุ่มเดินคุยกนั เล่นกนั หวัเราะกนัอยา่งสนุกสนาน พอเล้ียวมุมตึก ทั้งกลุ่มพี่และ
กลุ่มนอ้งก็ชนกนัเตม็แรงจนหกลม้ แต่ไม่มีใครโกรธใคร ต่างฝ่ายต่างขอโทษและช่วยกนัพยงุลุกข้ึน” 
(บทท่ี 11 เด็กดี ชั้น ป. 2 หนา้ 178)  
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 2.  มีความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั ทั้งในกลุ่มยอ่ยและในสังคมส่วนรวม  
  “หนูรู้แลว้ค่ะ” น ้ าใสพูด “รูปท่ีต่อไม่หลุดจากกนั เหมือนคนไทยตอ้งมีความสามคัคีกนั
ใช่ไหมคะ” (บทท่ี 12 ชาติของเรา ชั้น ป. 2 หนา้ 194) 
  ข้อความน้ีเป็นเหตุการณ์ท่ีครูกิตติให้นักเรียนผลักช้ินไม้ท่ีเรียงต่อกันเพียงช้ินเดียว 
ปรากฏวา่ไมล้ม้ทบักนัไล่ไปทีละอนัจนหมดแถว เด็ก ๆ จึงมองภาพท่ีเกิดข้ึนตรงหนา้แลว้ใชค้วามคิด 
น ้าใสจึงพูดวา่ หนูรู้แลว้ค่ะ รูปท่ีต่อไม่หลุดจากกนัเหมือนคนไทยท่ีตอ้งมีความสามคัคีกนัใช่ไหมคะ 
ซ่ึงจากขอ้ความก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนัในสังคมส่วนรวม โดยคนไทยจะตอ้งมี
ความสมคัรสมานสามคัคีกนัจึงจะท าใหป้ระเทศชาติย ัง่ยนืต่อไปได ้
 3.  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือวา่งานส่วนรวมเป็นงานของตน  
  “หลงัฝนตกหนัก พ่อพาพลายมะปิน พลายมะค่า และช้างพลายของเพื่อนบา้นอีกสอง
เชือก ไปช่วยลากตน้ไมท่ี้ลม้ขวางถนน” (บทท่ี 9 เกือบไป ชั้น ป. 1 หนา้ 94) 
  ขอ้ความน้ีแสดงให้เห็นถึงการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของพ่อและเพื่อนบา้นท่ีน าชา้ง
ของตนเองไปช่วยลากตน้ไมท่ี้ลม้ขวางถนน ซ่ึงหากไม่เอาตน้ไมอ้อกไปก็จะไม่มีใครสัญจรไปมาได ้ 
 4.  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้บรรลุผลและไดผ้ลงานดีท่ีสุด
เท่าท่ีสามารถท าได ้  
  “ภูผาเดินต่อไปท่ีโรงเรียนของภูผา ไปเรียนหนงัสือ” (บทท่ี 5 ไปโรงเรียน ชั้น ป. 1 หน้า 
46) 
  ขอ้ความน้ีเป็นเหตุการณ์ตอนท่ีภูผาไปส่งใบโบก ใบบวัเขา้โรงเรียนแลว้ จากนั้นภูผาก็
เดินไปโรงเรียนของตนเอง แสดงใหเ้ห็นวา่ภูผามีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง ซ่ึงก็คือการไป
โรงเรียนเพื่อศึกษาหาความรู้เน่ืองจากหนา้ท่ีของเด็กก็คือการศึกษาเล่าเรียน 
 ด้านปัญญาธรรม 
 1.  การรู้จกัใชปั้ญญา ใชเ้หตุผล และความถูกตอ้งในการตดัสินปัญหาทั้งมวล  
  “นอ้งผูช้าย ป. 2 กลุ่มหน่ึง ก าลงัเดินมาทางขวาของตึก ขณะท่ีพี่ ป. 3 กลุ่มหน่ึง ก าลงัเดิน
มาทางซ้าย ทั้งสองกลุ่มเดินคุยกนั เล่นกนั หวัเราะกนัอยา่งสนุกสนาน พอเล้ียวมุมตึก ทั้งกลุ่มพี่และ
กลุ่มนอ้งก็ชนกนัเตม็แรงจนหกลม้ แต่ไม่มีใครโกรธใคร ต่างฝ่ายต่างขอโทษและช่วยกนัพยงุลุกข้ึน” 
(บทท่ี 11 เด็กดี ชั้น ป. 2 หนา้ 178)  

 

  ขอ้ความน้ีแสดงให้เห็นถึงการรู้จกัใช้ปัญญา ใช้เหตุผลและความถูกตอ้งในการตดัสิน
ปัญหา เน่ืองจากทั้งเด็ก ป.2 และ เด็ก ป. 3 ไม่โกรธกนั ขอโทษกนั และช่วยกนัพยุงกนัลุกข้ึน เพราะ
ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ทนัมองซ่ึงกนัและกนัเลยเดินชนกนั ดงันั้นการท่ีเด็กทั้งสองกลุ่มไม่โกรธกนั ขอ
โทษกนั ก็แสดงวา่รู้จกัใชปั้ญญา เหตุผล และความถูกตอ้งในการตดัสินปัญหา 
 2.  เม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน ทุกคนตอ้งช่วยกนัคิด ช่วยกนัตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล  
 ““ผมไม่เห็นดว้ยปลาฉลามดีกวา่ เพราะมนัวา่ยน ้ าเร็วกวา่ ดุกวา่ปลาโลมา ผมอยากไดช่ื้อ
น้ี” ตน้ไทรทั้งพูดทั้งยกมือยนืยนัความคิดของตนเอง 
 “เราวา่ปลาโลมาเป็นปลาท่ีฉลาดแสนรู้นะ” เพื่อน ๆ ให้เหตุผล “ฉลาดกวา่ปลาฉลามอีก 
เราไม่อยากไดป้ลาท่ีดุ ๆ มาเรียนหนงัสือดว้ยหรอก”  
 ตน้ไทรไม่ยอมหยดุ ยงัยกมือประทว้งอยูอ่ยา่งนั้น จนกระทัง่ครูวรรณาตอ้งเดินเขา้มา  
 “ตามระบอบประชาธิปไตย เรายอมรับเสียงข้างมากท่ีมีเหตุผล ในเม่ือเพื่อนทั้งหมดชอบ
ช่ือปลาโลมา ตอ้งไทรก็ตอ้งยอมรับ ถึงแมจ้ะไม่เห็นดว้ยก็ตาม...”” (บทท่ี 12 ประชาธิปไตยใบเล็ก 
ชั้น ป. 3 หนา้ 152)  
 ขอ้ความน้ีแสดงให้เห็นถึงการช่วยกนัคิด ช่วยกันตดัสินใจโดยใช้เหตุผลเม่ือมีปัญหา
เกิดข้ึน ซ่ึงในเหตุการณ์น้ีปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือตน้ไทรไม่เห็นดว้ยท่ีเพื่อนจะใช้ช่ือกลุ่มวา่ ปลาโลมา 
เพราะตอ้งการใช้ช่ือกลุ่มวา่ ปลาฉลาม โดยให้เหตุผลว่าปลาฉลามวา่ยน ้ าเร็วกว่า ดุกว่า แต่เพื่อน ๆ 
ในกลุ่มไม่เห็นดว้ยจึงโตแ้ยง้โดยใหเ้หตุผลวา่ ปลาโลมาเป็นปลาท่ีฉลาดแสนรู้ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่เด็ก 
ๆ ไดช่้วยกนัตดัสินใจในการตั้งช่ือกลุ่มโดยช่วยกนัคิดช่วยกนัตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตยในหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาพบว่า 
มีข้อความท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านคารวธรรมมากท่ีสุด ซ่ึงสาเหตุท่ีพบวิถีชี วิต
ประชาธิปไตยดา้นคารวธรรมมากท่ีสุดอาจจะเน่ืองมาจากวิถีชีวิตประชาธิปไตยดา้นคารวธรรมเป็น
เร่ืองท่ีถือวา่เป็นพื้นฐานของการด าเนินชีวิตในสังคม ซ่ึงหากคนในสังคมน าไปใชใ้นการด าเนินชีวิต
ก็จะท าให้อยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและเกิดความสงบเรียบร้อย ดงันั้นจึงไดมี้การบรรจุ
เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติประชาธิปไตยดา้นคารวธรรมในหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทยค่อนขา้งมาก 
เน่ืองจากผูเ้รียนในระดับประถมศึกษายงัเป็นเด็ก สามารถท่ีจะอบรมสั่งสอนและปลูกฝังให้เกิด
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พฤติกรรมต่าง ๆ ไดโ้ดยง่าย และเม่ืออบรมสั่งสอนเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ เด็กจะซึมซาบในส่ิงท่ี
ถูกอบรมสั่งสอนจนเกิดเป็นนิสัย ดงัท่ี Education, Ministry (1993 : 1) ได้กล่าวไวว้่า ประชาธิปไตย
เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการเรียนรู้และการปฏิบติั การเร่ิมตน้ของการเรียนรู้และการฝึกฝนตอ้งเร่ิม
ตั้งแต่ยงัอยู่ในวยัเด็กเพราะเป็นวยัท่ีมีความคิดบริสุทธ์ิ สามารถซึมซาบส่ิงท่ีไดรั้บการสั่งสอนและ
อบรมได้โดยง่าย ดงันั้นนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาจึงเป็นกลุ่ม
บุคคลและสถาบันท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการปลูกฝังวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย กอปรกับวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยด้านคารวธรรมมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมของไทย จึงยิ่งสะดวกท่ีจะน าไปบรรจุในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย เพราะในหนังสือ
เรียนวิชาภาษาไทย นอกจากจะให้ความรู้ด้านภาษาไทยแก่ผูเ้รียนแล้ว ยงัสามารถสอดแทรก
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมไทยและเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ลงไป
ในหนังสือเรียนได้ด้วย ดงัท่ี Somphayoon (n.d. : 196) ได้กล่าวไวว้่า หน่ึงในวิธีการสร้างหนังสือ
เรียนภาษาไทยคือความสัมพนัธ์กบักลุ่มประสบการณ์อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การสอดแทรกความรู้ ความคิด 
คุณธรรมต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นหลกัสูตรเขา้ไวใ้นเน้ือเร่ืองของบทต่าง ๆ เท่าท่ีจะสอดแทรกเขา้ไปได ้เช่น 
เร่ืองการท ามาหากิน วฒันธรรม ประเพณี จริยธรรม ฯลฯ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านคารวธรรมท่ีพบมากท่ีสุดใน
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา คือ การมีมารยาทในการพูด รู้จกัใช้วาจาสุภาพ และ
เหมาะสมแก่กาลเทศะ ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะว่าวิธีการแสดงออกเก่ียวกบัวิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีง่าย
ท่ีสุด คือ การพูด ซ่ึงการพูดสามารถแสดงให้เห็นถึงความคิดความเช่ือของบุคคลนั้น ๆ ผ่านค าพูดท่ี
พูดออกมา ดงัท่ี Lecturers of Thai Department, Faculty of Arts, Thammasat University  (2008 : 10) 
กล่าววา่ ภาษาเป็นเคร่ืองสะทอ้นความคิดให้ปรากฏ การท่ีมนุษยใ์นสังคมเขา้ใจกนัไดอ้ยา่งลึกซ้ึงไม่
เพียงแต่เน้ือหาสาระเท่านั้น แต่อารมณ์และทศันคติซ่ึงแฝงอยู่ก็สามารถถ่ายทอดผ่านภาษาไดท้าง
น ้ าเสียง การเลือกใช้ค  าท่ีมีความหมายทางความรู้สึก แมแ้ต่ส าเนียงภาษาก็บอกไดว้่าผูพู้ดมีภูมิหลงั
และท่ีมาจากสังคมระดบัใดหรือภาคใดของประเทศ เหตุผลอีกประการหน่ึงอาจจะเป็นเพราะวา่วิชา
ภาษาไทยเป็นวิชาท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการใช้ภาษาไทย สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงัท่ีระบุไวใ้นตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(2551 : 1) ไวว้า่ วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษาเพื่อการ
ส่ือสารการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การ



ROMMAYASAN 131Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018 

พฤติกรรมต่าง ๆ ไดโ้ดยง่าย และเม่ืออบรมสั่งสอนเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ เด็กจะซึมซาบในส่ิงท่ี
ถูกอบรมสั่งสอนจนเกิดเป็นนิสัย ดงัท่ี Education, Ministry (1993 : 1) ได้กล่าวไวว้่า ประชาธิปไตย
เป็นกระบวนการท่ีเกิดจากการเรียนรู้และการปฏิบติั การเร่ิมตน้ของการเรียนรู้และการฝึกฝนตอ้งเร่ิม
ตั้งแต่ยงัอยู่ในวยัเด็กเพราะเป็นวยัท่ีมีความคิดบริสุทธ์ิ สามารถซึมซาบส่ิงท่ีไดรั้บการสั่งสอนและ
อบรมได้โดยง่าย ดงันั้นนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษาจึงเป็นกลุ่ม
บุคคลและสถาบันท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการปลูกฝังวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย กอปรกับวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยด้านคารวธรรมมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมของไทย จึงยิ่งสะดวกท่ีจะน าไปบรรจุในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย เพราะในหนังสือ
เรียนวิชาภาษาไทย นอกจากจะให้ความรู้ด้านภาษาไทยแก่ผูเ้รียนแล้ว ยงัสามารถสอดแทรก
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมไทยและเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีตอ้งการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ลงไป
ในหนังสือเรียนได้ด้วย ดงัท่ี Somphayoon (n.d. : 196) ได้กล่าวไวว้่า หน่ึงในวิธีการสร้างหนังสือ
เรียนภาษาไทยคือความสัมพนัธ์กบักลุ่มประสบการณ์อ่ืน ๆ ไดแ้ก่ การสอดแทรกความรู้ ความคิด 
คุณธรรมต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นหลกัสูตรเขา้ไวใ้นเน้ือเร่ืองของบทต่าง ๆ เท่าท่ีจะสอดแทรกเขา้ไปได ้เช่น 
เร่ืองการท ามาหากิน วฒันธรรม ประเพณี จริยธรรม ฯลฯ 

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า วิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านคารวธรรมท่ีพบมากท่ีสุดใน
หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา คือ การมีมารยาทในการพูด รู้จกัใช้วาจาสุภาพ และ
เหมาะสมแก่กาลเทศะ ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะว่าวิธีการแสดงออกเก่ียวกบัวิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีง่าย
ท่ีสุด คือ การพูด ซ่ึงการพูดสามารถแสดงให้เห็นถึงความคิดความเช่ือของบุคคลนั้น ๆ ผ่านค าพูดท่ี
พูดออกมา ดงัท่ี Lecturers of Thai Department, Faculty of Arts, Thammasat University  (2008 : 10) 
กล่าววา่ ภาษาเป็นเคร่ืองสะทอ้นความคิดให้ปรากฏ การท่ีมนุษยใ์นสังคมเขา้ใจกนัไดอ้ยา่งลึกซ้ึงไม่
เพียงแต่เน้ือหาสาระเท่านั้น แต่อารมณ์และทศันคติซ่ึงแฝงอยู่ก็สามารถถ่ายทอดผ่านภาษาไดท้าง
น ้ าเสียง การเลือกใช้ค  าท่ีมีความหมายทางความรู้สึก แมแ้ต่ส าเนียงภาษาก็บอกไดว้่าผูพู้ดมีภูมิหลงั
และท่ีมาจากสังคมระดบัใดหรือภาคใดของประเทศ เหตุผลอีกประการหน่ึงอาจจะเป็นเพราะวา่วิชา
ภาษาไทยเป็นวิชาท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการใช้ภาษาไทย สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงัท่ีระบุไวใ้นตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
(2551 : 1) ไวว้า่ วิชาภาษาไทยเป็นวิชาทกัษะท่ีตอ้งฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใชภ้าษาเพื่อการ
ส่ือสารการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การ

 

อ่าน และการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของการพูดนั้น ต้องสอนให้ผูเ้รียนรู้จกัใช้ภาษาท่ี
ถูกตอ้ง ใช้ภาษาท่ีสุภาพ และใช้ภาษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมกบัระดบัและฐานะของบุคคลในสังคม 
รวมทั้งการมีมารยาทในการพูด ซ่ึงลกัษณะการพูดต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยการมีมารยาทในการพูด รู้จกัใช้วาจาสุภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ จึงท าให้
พบขอ้ความท่ีแสดงถึงวถีิชีวติประชาธิปไตยในดา้นน้ีเป็นจ านวนมาก เหตุผลอีกประการหน่ึงอาจจะ
เป็นเพราะวา่การพูดเป็นวิธีการติดต่อส่ือสารท่ีง่ายและสะดวกท่ีสุด มนุษยใ์นสมยัโบราณสามารถท่ี
จะปกครองบา้นเมืองใหส้งบเรียบร้อยแมว้า่จะไม่มีการบนัทึกกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ระบบประชาธิปไตยเดิมของกรีกก็มีท่ีมาจากการพูดซ่ึงเป็นจารีต ไม่มีการบนัทึกไวเ้ป็น
ลายลักษณ์  ต่อมาเม่ือมีตัวอักษรจึงมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์  ด้วยเหตุท่ีการพูดเป็นการ
ติดต่อส่ือสารท่ีง่าย สะดวก และรวดเร็ว กอปรกบัการพูดแสดงสามารถสะทอ้นให้เห็นความคิดของผู ้
พูดท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงได ้จึงท าใหพ้บขอ้ความท่ีแสดงถึงวถีิชีวิตประชาธิปไตยดา้นการมีมารยาทใน
การพูด รู้จกัใชว้าจาสุภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะมากกวา่เร่ืองอ่ืน ๆ 

วถีิชีวติประชาธิปไตยท่ีพบมากเป็นล าดบัท่ี 2 คือ วถีิชีวติประชาธิปไตยดา้นสามคัคีธรรม ซ่ึง
อาจจะเป็นเพราะว่าการปลูกฝังวิถีชีวิตประชาธิปไตยในระดบัประถมศึกษามุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยดา้นคารวธรรมก่อน ซ่ึงหากผูเ้รียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยดา้นคารวธรรมแลว้ก็
จะส่งผลให้เกิดวิถีชีวิตประชาธิปไตยดา้นสามคัคีธรรม เช่น หากผูเ้รียนมีพฤติกรรมดา้นคารวธรรม
ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น เคารพความคิดเห็นของผูอ่ื้น เคารพกฎระเบียบของสังคม 
ยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณี ปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศแลว้ ผลท่ีตามมาก็คือคนในสังคม
ก็จะอยู่ร่วมกนัอยา่งมีความสุข ก่อให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคีกลมเกลียวกนั เพราะต่างคนต่าง
เคารพสิทธิของกนัและกนั เคารพกฎระเบียบของสังคมและกฎหมายของประเทศ สังคมก็จะไม่มี
เร่ืองท่ีเกิดจากการทะเลาะเบาะแวง้ของคนในสังคม ท าให้ประเทศชาติสงบเรียบร้อย เม่ือพิจารณา
เฉพาะวิถีชีวิตประชาธิปไตยด้านสามัคคีธรรมพบว่า เร่ืองท่ีพบมากท่ีสุดในหนังสือเรียนวิชา
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษา คือ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือวา่งานส่วนรวมเป็นงานของตน ซ่ึง
อาจจะเป็นเพราะว่าการสอนให้รู้จกัเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมตอ้งเร่ิมสอนหรือปลูกฝังตั้งแต่เด็ก 
เน่ืองจากตอ้งใช้ระยะเวลานานกว่าท่ีเด็กจะเกิดจิตส านึกและเกิดความตระหนักท่ีจะท าประโยชน์
ให้แก่สังคมส่วนรวม อีกทั้งตอ้งรู้จกัท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนในบางคร้ังเพื่อให้เกิดผลดีหรือ
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เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ดงันั้นจึงปรากฏขอ้ความท่ีแสดงถึงการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือว่า
งานส่วนรวมเป็นงานของตนมากกวา่เร่ืองอ่ืน ๆ 

วิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีพบน้อยท่ีสุดในหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทยระดบัชั้นประถมศึกษา 
คือ วถีิชีวติประชาธิปไตยดา้นปัญญาธรรม ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะวา่วถีิชีวติประชาธิปไตยในดา้นน้ีเป็น
เร่ืองท่ีอยู่ไกลตวัของผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา ผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษายงัเป็นเด็กท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะจึงยงัไม่สามารถท่ีจะใชปั้ญญาในการตดัสินปัญหา หรือใชเ้หตุผลในการตดัสินปัญหา
ไดม้ากนกั ดงันั้นจึงมีขอ้ความท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยในดา้นน้ีค่อนขา้งน้อย เพราะถา้หาก
บรรจุเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวติประชาธิปไตยในดา้นน้ีในหนงัสือเรียนมาก ๆ อาจจะท าใหเ้น้ือหา
นั้นยากเกินกวา่ระดบัความรู้หรือระดบัสติปัญญาของผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา จึงท าให้พบวิถี
ชีวติประชาธิปไตยดา้นปัญญาธรรมนอ้ยกวา่วถีิชีวติประชาธิปไตยดา้นอ่ืนๆ  

เม่ือพิจารณาเฉพาะประเด็นของวิถีชีวิตประชาธิปไตยดา้นปัญญาธรรมพบวา่เร่ืองท่ีพบมาก
ท่ีสุดในหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา คือ การรู้จกัใช้ปัญญา ใช้เหตุผล และความถูก
ต้องในการตัดสินปัญหาทั้ งมวลมากท่ีสุด รองลงมาคือเร่ืองของเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน ทุกคนต้อง
ช่วยกนัคิด ช่วยกนัตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล ซ่ึงอาจจะอภิปรายไดว้า่ ประเทศไทยตอ้งการให้เยาวชน
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีรู้จกัใช้ปัญญา ใช้เหตุผล ใช้ความถูกตอ้งในการตดัสินปัญหาต่าง ๆ จึงไดมี้การ
บรรจุเน้ือหาหรือเร่ืองราวท่ีแสดงถึงวิถีชีวติประชาธิปไตยในเร่ืองน้ีลงในหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทย 
แต่ก็ยงัมีจ  านวนไม่มากนกัเน่ืองจากไม่เหมาะสมกบัวฒิุภาวะและวยัของเด็กชั้นประถมศึกษา ส่วนวิถี
ชีวติประชาธิปไตยดา้นปัญญาธรรมในเร่ืองของถา้มีปัญหาโตแ้ยง้ในหมู่คณะจะพยายามอภิปรายดว้ย
สติปัญญาให้อีกฝ่ายหน่ึงเห็นชอบและคล้อยตามไม่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้ น
ประถมศึกษา ซ่ึงก็เป็นเพราะว่าเด็กระดบัประถมศึกษายงัไม่มีความรู้ความสามารถหรือปัญญามาก
พอท่ีจะอธิบายให้ผูอ่ื้นเห็นชอบและคลอ้ยตามความคิดของตนเองดว้ยสติปัญญา เน่ืองจากอยูใ่นวยัท่ี
ระบบความคิดยงัไม่ซับซ้อน คิดอย่างไรก็พูดอยา่งนั้น ไม่สามารถท่ีจะใช้ค  าพูดเพื่อให้คนอ่ืนคลอ้ย
ตามความคิดของตนเองดว้ย ประกอบกบัยงัไม่มีคลงัค ามากพอท่ีจะสรรค ามาพูดเพื่อโนม้นา้วใจผูอ่ื้น
ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของพีอาเจต์ (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development) ท่ีระบุไว้ว่า เด็กอายุ 7-11 ปี  มีพัฒนาการอยู่ในขั้ นปฏิบัติการคิดด้วยรูปธรรม 
(Concrete operations) คือ สามารถใช้สมองคิดอย่างมีเหตุผล รู้จกัการแกปั้ญหากบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็น
รูปธรรมได ้แต่ยงัไม่ถึงขั้นปฏิบติัการคิดดว้ยนามธรรม (Formal operations) ซ่ึงจะมีในเด็กอาย ุ11-15 
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เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ดงันั้นจึงปรากฏขอ้ความท่ีแสดงถึงการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถือว่า
งานส่วนรวมเป็นงานของตนมากกวา่เร่ืองอ่ืน ๆ 

วิถีชีวิตประชาธิปไตยท่ีพบน้อยท่ีสุดในหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทยระดบัชั้นประถมศึกษา 
คือ วถีิชีวติประชาธิปไตยดา้นปัญญาธรรม ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะวา่วถีิชีวติประชาธิปไตยในดา้นน้ีเป็น
เร่ืองท่ีอยู่ไกลตวัของผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา ผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษายงัเป็นเด็กท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะจึงยงัไม่สามารถท่ีจะใชปั้ญญาในการตดัสินปัญหา หรือใชเ้หตุผลในการตดัสินปัญหา
ไดม้ากนกั ดงันั้นจึงมีขอ้ความท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยในดา้นน้ีค่อนขา้งน้อย เพราะถา้หาก
บรรจุเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวติประชาธิปไตยในดา้นน้ีในหนงัสือเรียนมาก ๆ อาจจะท าใหเ้น้ือหา
นั้นยากเกินกวา่ระดบัความรู้หรือระดบัสติปัญญาของผูเ้รียนในระดบัประถมศึกษา จึงท าให้พบวิถี
ชีวติประชาธิปไตยดา้นปัญญาธรรมนอ้ยกวา่วถีิชีวติประชาธิปไตยดา้นอ่ืนๆ  

เม่ือพิจารณาเฉพาะประเด็นของวิถีชีวิตประชาธิปไตยดา้นปัญญาธรรมพบวา่เร่ืองท่ีพบมาก
ท่ีสุดในหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา คือ การรู้จกัใช้ปัญญา ใช้เหตุผล และความถูก
ต้องในการตัดสินปัญหาทั้ งมวลมากท่ีสุด รองลงมาคือเร่ืองของเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน ทุกคนต้อง
ช่วยกนัคิด ช่วยกนัตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล ซ่ึงอาจจะอภิปรายไดว้า่ ประเทศไทยตอ้งการให้เยาวชน
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีรู้จกัใช้ปัญญา ใช้เหตุผล ใช้ความถูกตอ้งในการตดัสินปัญหาต่าง ๆ จึงไดมี้การ
บรรจุเน้ือหาหรือเร่ืองราวท่ีแสดงถึงวิถีชีวติประชาธิปไตยในเร่ืองน้ีลงในหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทย 
แต่ก็ยงัมีจ  านวนไม่มากนกัเน่ืองจากไม่เหมาะสมกบัวฒิุภาวะและวยัของเด็กชั้นประถมศึกษา ส่วนวิถี
ชีวติประชาธิปไตยดา้นปัญญาธรรมในเร่ืองของถา้มีปัญหาโตแ้ยง้ในหมู่คณะจะพยายามอภิปรายดว้ย
สติปัญญาให้อีกฝ่ายหน่ึงเห็นชอบและคล้อยตามไม่ปรากฏในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้ น
ประถมศึกษา ซ่ึงก็เป็นเพราะว่าเด็กระดบัประถมศึกษายงัไม่มีความรู้ความสามารถหรือปัญญามาก
พอท่ีจะอธิบายให้ผูอ่ื้นเห็นชอบและคลอ้ยตามความคิดของตนเองดว้ยสติปัญญา เน่ืองจากอยูใ่นวยัท่ี
ระบบความคิดยงัไม่ซับซ้อน คิดอย่างไรก็พูดอยา่งนั้น ไม่สามารถท่ีจะใช้ค  าพูดเพื่อให้คนอ่ืนคลอ้ย
ตามความคิดของตนเองดว้ย ประกอบกบัยงัไม่มีคลงัค ามากพอท่ีจะสรรค ามาพูดเพื่อโนม้นา้วใจผูอ่ื้น
ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของพีอาเจต์ (Piaget’s Theory of Intellectual 
Development) ท่ีระบุไว้ว่า เด็กอายุ 7-11 ปี  มีพัฒนาการอยู่ในขั้ นปฏิบัติการคิดด้วยรูปธรรม 
(Concrete operations) คือ สามารถใช้สมองคิดอย่างมีเหตุผล รู้จกัการแกปั้ญหากบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็น
รูปธรรมได ้แต่ยงัไม่ถึงขั้นปฏิบติัการคิดดว้ยนามธรรม (Formal operations) ซ่ึงจะมีในเด็กอาย ุ11-15 

 

ปี ท่ีจะมีพฒันาการทางดา้นความรู้ความเขา้ใจถึงระดบัสูงสุด เด็กสามารถคิดอยา่งมีเหตุผลกบัปัญหา
ทุกชนิด มีความคิดแบบผูใ้หญ่ เข้าใจในส่ิงท่ีเป็นนามธรรมได้ ตลอดจนการสรุปกฎเกณฑ์ การ
ตั้งสมมติฐานและทอสอบสมมติฐานได ้(Chackping, n.d.: 33) ดว้ยเหตุผลต่าง ๆ ดงักล่าวขา้งตน้จึง
ท าใหพ้บขอ้ความท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยดา้นปัญญาธรรมค่อนขา้งนอ้ยในหนงัสือเรียนวชิา
ภาษาไทยชั้นประถมศึกษา 
บทสรุป 

ผลจากการวิเคราะห์วิถีชีวิตประชาธิปไตยในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษา
พบว่า ในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยมีขอ้ความท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตประชาธิปไตยดา้นคารวธรรมใน
เร่ืองของการมีมารยาทในการพูด รู้จกัใช้วาจาสุภาพ และเหมาะสมแก่กาลเทศะ มากท่ีสุด ซ่ึงสะทอ้น
ให้เห็นถึงคุณค่าของหนงัสือเรียนวิชาภาษาไทยในฐานะท่ีเป็นส่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยท่ี
มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนใช้ภาษาไทยเพื่อติดต่อส่ือสารได้อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม จึงท าให้พบวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยในดา้นน้ีมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ นอกจากน้ีหนงัสือเรียนวชิาภาษาไทยยงัมีคุณค่าในการใช้
เป็นเคร่ืองมือเพ่ือสอดแทรกวิถีชีวิตประชาธิปไตยอีกดว้ย ซ่ึงครูผูส้อนวิชาภาษาไทยควรจะมีการ
สอดแทรกวิถีชีวติีประชาธิปไตยขณะท่ีให้นกัเรียนอ่านบทอ่านในหนงัสือเรียนแต่ละบทเพื่อปลูกฝัง
ให้นกัเรียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยและเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์พร้อมดว้ยวิถีชีวิตประชาธิปไตย
อนัจะส่งผลต่อการอยูร่่วมกนัในสังคมและประเทศชาติไดอ้ยา่งสงบสุขต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดับุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์3) เพื่อสร้างรูปแบบพฒันาภาวะ
ผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์กลุ่มตวัอยา่ง คือ จ านวน 
354 คนจากประชากรจ านวน 2,835 คนของเทศบาลต าบลทั้ งหมด 59 แห่งเป็นนายกเทศมนตรี 
ปลดัเทศบาลต าบล หัวหน้าหน่วยงานเทศบาลต าบล และพนกังานของเทศบาลต าบล การวิจยัคร้ังน้ี
พบว่ารูปแบบพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดั
บุรีรัมย ์ประกอบดว้ย 1) ปัจจยัด้านการส่งเสริมการท างานเป็นทีม 2) ปัจจยัด้านประสิทธิภาพการ
ส่ือสารภายในองค์กร 3) ปัจจยัด้านทัศนคติเชิงบวกในการท างาน 4)  ปัจจัยด้านการเสริมสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  และ 5) ปัจจยัดา้นการสร้างความไวว้างใจในองคก์ร อนัจะน าไปสู่เป้าหมายการ
พฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์ 
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Abstract 
The purposes of the research were 1)  to investigate the creative leadership of the 

executives of local governments in Buriram province, 2)  to analyze the factors affecting the 
creative leadership and 3) to design a model of creative leadership development for the executives 
of the local governments in Buriram province. The sample was 354 council members, from 2,835 
research participants of 59 sub-district municipalities in Buriram province consisting of majors, 
sub-district municipality clerks, and heads of sub-district municipality divisions. The result 
showed that the model of creative leadership development for the executives of the local 
governments in Buriram province consisted of five major factors 1) team work, 2) building trust in 
organization, 3) positive attitude towards work, 4) achievement motivation and 5) efficient 
communication in organization. Lead to achieve target of creative leadership development for the 
executives of the local governments in Buriram province. 

 
Keywords: leadership, development, local governments 
 
บทน า 
 ภาวะผู ้น าของบุคคลจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีเป็นผลรวมของพฤติกรรมกับส่ิงแวดล้อมอัน
ก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกแตกต่างกันและมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาซ่ึงจะเห็นว่าใน
ปัจจุบันแนวคิดและทฤษฏีของภาวะผูน้ าใฝ่บริการ  (servant leadership) ได้รับความนิยมและมี
แพร่หลายในต่างประเทศส าหรับในประเทศไทยนั้นไดมี้งานเขียนท่ีกล่าวถึงแนวคิดน้ีอยู่บา้งแต่ไม่
มากนกัโดยใชค้  าในภาษาไทยวา่ “ภาวะผูน้ าแบบผูรั้บใช้” แต่ในงานเขียนน้ีผูเ้ขียนจะใชค้  าวา่ “ภาวะ
ผูน้ าใฝ่บริการ” ทั้งน้ีเน่ืองจากตอ้งการจะส่ือความหมายของภาวะผูน้ าในเชิงบวกและแนวคิดดงักล่าว
ไม่ใช่เร่ืองของการรับใชผู้อ่ื้นเพียงอยา่งเดียวแต่เป็นเร่ืองของหลกัการทางานเป็นทีมหลกัพฤติกรรมท่ี
เอาใจใส่ผูอ่ื้นหลกัการปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมหลกัการสนใจต่อความก้าวหน้าและเติบโตของผู ้
ตามและในขณะเดียวกนัก็ให้ความสนใจต่อการเติบโตขององค์การด้วยส่ิงเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่อยู่
ภายใตแ้นวคิดของ servant leadership ทั้งส้ิน (Kangpeng, 2008: 3) และนกัวิชาการ (Burn, 1978 : 7) 
ไดเ้สนอแนวคิดวา่ภาวะผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) จะมีคุณลกัษณะท่ี
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Abstract 
The purposes of the research were 1)  to investigate the creative leadership of the 
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เอาใจใส่ผูอ่ื้นหลกัการปฏิบติัตามหลกัจริยธรรมหลกัการสนใจต่อความก้าวหน้าและเติบโตของผู ้
ตามและในขณะเดียวกนัก็ให้ความสนใจต่อการเติบโตขององค์การด้วยส่ิงเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่อยู่
ภายใตแ้นวคิดของ servant leadership ทั้งส้ิน (Kangpeng, 2008: 3) และนกัวิชาการ (Burn, 1978 : 7) 
ไดเ้สนอแนวคิดวา่ภาวะผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) จะมีคุณลกัษณะท่ี

 

สามารถก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัข้ึนในองค์กร กลยุทธ์และวฒันธรรมขององคก์ร พร้อม
ไปกบัการส่งเสริมให้เกิดการริเร่ิมสร้างสรรคใ์หไ้ดผ้ลงาน ผลิตภณัฑ์  และเทคโนโลยีใหม่ๆ อีกดว้ย  
ผูน้ าตอ้งมีส่วนร่วมแห่งการเปล่ียนแปลงรู้จกัสร้างการท างานเป็นทีมเพื่อมีอิทธิพลเหนือผูต้าม แต่จะ
เน้น การใช้ส่ิงท่ีมีลกัษณะเชิงนามธรรมมากกวา่ เช่น การใช้วิสัยทศัน์ (Vision) ค่านิยมร่วม (Shared 
Values)  และการสร้างการท างานเป็นทีมและการส่ือสาร ให้กิจกรรมต่างๆ ท่ีท  า มีความหมายเชิง
คุณค่าการสร้างความเขา้ใจและความรู้สึกมีส่วนร่วมของผูต้าม โดยตลอดกระบวนการ ความเป็นผูน้ า
แห่งการเปล่ียนแปลงจึงข้ึนอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะตวัของผูน้ า เช่น ค่านิยม (Values) ความเช่ือ 
(Beliefs)  และการส่ือสารของผูน้ าเองมากกว่าการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วม การสร้างการ
ท างานเป็นทีม และการส่ือสารท่ีดีจะเน้นท่ีความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (Temeeyasuwann, 
2007: 8) แนวคิดภาวะผูน้ าเชิงวิสัยทศัน์ (visionary leadership) ได้ถูกพฒันาจากแนวคิดของภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงซ่ึงกล่าวไวว้า่ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง (transformational leadership) จะกวา้ง
ครอบคลุมแนวคิดของภาวะผู ้น าเชิงบารมี  (charismatic leadership) ภาวะผู ้น าเชิงวิสั ยทัศน์ 
(visionary leadership) รวมทั้งภาวะผูน้ าเชิงวฒันธรรม(cultural leadership) ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งมีรูปแบบของการพฒันาภาวะผูน้ าท่ีพึงประสงคท่ี์สามารถบริหารสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ
โดยผูน้ าในยุคใหม่ตอ้งสามารถกระตุน้ให้บุคลากรท างานร่วมกนัอย่างเต็มศกัยภาพมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์มีวุฒิภาวะในการเป็นผูน้ าสูงกล้าตดัสินใจและมุ่งผลส าเร็จโดยมีเป้าหมายให้เกิดการ
ด าเนินงานจริงภายใตภ้าวะผูน้ าของผูบ้ริหารเกิดผลสัมฤทธ์ิของงาน ขณะเดียวกนัก็ตอ้งท าให้ทุกคน
บงัเกิดความพึงพอใจในงานท่ีท าดว้ยการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพภายใตภ้าวะผูน้ า
ท่ีพึงประสงค์จะสามารถน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาอนัเป็นเป้าหมายสูงสุด (Chankeaw,  
2012: 7-8) 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดับุรีรัมย ์
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์
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 3. เพื่อสร้างรูปแบบพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์
 4. เพื่อเสนอตวัแบบของภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดับุรีรัมย ์
 
สมมติฐานการวจัิย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้น ามาก าหนดเป็น
สมมติฐานเพื่อใชท้ดสอบความถูกตอ้งของทฤษฎีไวว้า่ 
 1. ระดบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์
อยูใ่นระดบัสูง 
 2. ภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อการบริหารการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการท างานเป็นทีมดา้นการสร้างความ
ไวว้างใจในองค์กร ดา้นทศันคติเชิงบวกในการท างาน ดา้นการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ดา้น
ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์ร 
 3. รูปแบบพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั
บุรีรัมยมี์ความเหมาะสม 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ผู ้วิจัยใช้การวิจัย แบบผสานวิ ธี  (Mixed Methods Research)โดยวิ ธี วิจัย เชิ ง คุณภาพ 
(Qualitative Research) และวิ ธี วิจัย เชิ งป ริมาณ  (Quantitative Research) ซ่ึ ง  ผู ้วิจ ัยได้ก าหนด
วธีิด าเนินการวจิยัเป็น 3 ระยะดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์
 กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายการวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังน้ีก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายได้แก่  
บุคลากรกลุ่มงานบริหารของเทศบาลต าบล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, 
หัวหน้าหน่วยงานเทศบาล และนกับริหารงานต าแหน่งสายงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลในจงัหวดั
บุรีรัมย ์ จ  านวน 20 คน เพื่อให้ขอ้มูลส าคญั (Key Information) เก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์อง
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 3. เพื่อสร้างรูปแบบพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์
 4. เพื่อเสนอตวัแบบของภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดับุรีรัมย ์
 
สมมติฐานการวจัิย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้น ามาก าหนดเป็น
สมมติฐานเพื่อใชท้ดสอบความถูกตอ้งของทฤษฎีไวว้า่ 
 1. ระดบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์
อยูใ่นระดบัสูง 
 2. ภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อการบริหารการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์ไดแ้ก่ ดา้นการส่งเสริมการท างานเป็นทีมดา้นการสร้างความ
ไวว้างใจในองค์กร ดา้นทศันคติเชิงบวกในการท างาน ดา้นการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ดา้น
ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์ร 
 3. รูปแบบพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั
บุรีรัมยมี์ความเหมาะสม 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ผู ้วิจัยใช้การวิจัย แบบผสานวิ ธี  (Mixed Methods Research)โดยวิ ธี วิจัย เชิ ง คุณภาพ 
(Qualitative Research) และวิ ธี วิจัย เชิ งป ริมาณ  (Quantitative Research) ซ่ึ ง  ผู ้วิจ ัยได้ก าหนด
วธีิด าเนินการวจิยัเป็น 3 ระยะดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์
 กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายการวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังน้ีก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายได้แก่  
บุคลากรกลุ่มงานบริหารของเทศบาลต าบล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, 
หัวหน้าหน่วยงานเทศบาล และนกับริหารงานต าแหน่งสายงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลในจงัหวดั
บุรีรัมย ์ จ  านวน 20 คน เพื่อให้ขอ้มูลส าคญั (Key Information) เก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์อง

 

ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดับุรีรัมย์ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างเป้าหมายแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง(Structure 
in-depth interview) ก าหนดโครงสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การเก็บรวบรวมข้อมูลในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัประสานงานขอความอนุเคราะห์ และขอความร่วมมือเลือกจากกลุ่มเป้าหมาย
ผู ้ให้ข้อมูล(Key information) ตามแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structured in-depth 
interview)โดยการโทรศพัท์พร้อมทั้งเขา้ประสานงานดว้ยตนเองเลือกเวลาท่ีเหมาะสมและนดัหมาย
แลว้เขา้ไปสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูล แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูลตามแบบสัมภาษณ์จนครบตามกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 20 คน 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการสัมภาษณ์ (Interview) ใชว้ิธีวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) พรรณนารายละเอียด ตีความ หาความหมาย และอธิบายความ โดยใชว้ธีิวิเคราะห์
แบบอุปนัย (Analytic Induction) และ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency)และสรุป
สาระส าคญัแล้วน าประเด็นท่ีสรุปสาระส าคญัปรับความเช่ือมโยงกับกรอบแนวคิดการวิจยัและ
ก าหนดเป็นสมมติฐานเชิงปฏิบติัการในขั้นตอนการวจิยัเชิงปริมาณต่อไป  
 ระยะท่ี 2 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ า
เชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร การวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ นายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าหน่วยงาน
เทศบาลต าบล และพนกังานเทศบาลของเทศบาลต าบล ในจงัหวดับุรีรัมย ์ทั้งหมด 59 แห่ง จ านวน 
2,835คน (Buriram Provincial Local Administration Office, 2015: Copied documents) 
 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นายกเทศมนตรี, สมาชิกสภาเทศบาล, หัวหน้าหน่วยงานเทศบาลและ
พนกังานเทศบาลของเทศบาลต าบลในจงัหวดับุรีรัมยก์  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งและสุ่มตวัอยา่งโดย
ใชสู้ตรการค านวณของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973: 727) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 354 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 8 ขอ้ 
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 ตอนท่ี 2 ข้อมูลแบบสอบถามระดับปัจจยัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวนรวม  29  ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลแบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 31 ขอ้ 
 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงและการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1 . น าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย  จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอไปยัง
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลในจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาก 
นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาลต าบล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานเทศบาลและพนกังาน
เทศบาลต าบล แต่ละแห่งท่ีเป็นหน่วยตวัอยา่ง 
 2. ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยมีการนดัวนัและเวลา 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเชิญ นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาลต าบล หัวหน้า
หน่วยงานเทศบาลและพนกังานเทศบาลต าบล แต่ละแห่งท่ีเป็นหน่วยตวัอยา่งของเทศบาลต าบล มา
ประชุมกนั ณ เทศบาลต าบลนั้นๆ พร้อมกบัแจกแบบสอบถาม หลงัจากนั้นผูต้อบแบบสอบถามก็จะ
ท าการตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง แต่ถา้ค าถามใดไม่เป็นท่ีเขา้ใจของผูต้อบก็จะมีการซักถามและ
ท าการอธิบายเพิ่มเติม เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการวจิยัเชิงปริมาณเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้าง
ข้ึนมาจากการทบทวนเอกสารแนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี ท่ีมีลกัษณะ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า และแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง แล้วเก็บแบบสอบถามด้วย
ตนเอง ผูว้ิจยัด าเนินการ ตามขั้นตอนดังน้ี 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องครบถ้วนของ
แบบสอบถามทุกฉบบั 2) บนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีหลกัเกณฑก์าร
ให้คะแนนในการวดัระดบัความคิดเห็นหรือการปฏิบติัของกลุ่มตวัอย่างในแบบสอบถาม ใช้การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Product Correlation Coefficient) เพื่อ
อธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีความสัมพันธ์กับผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณหรือการวิเคราะห์  การ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis  : R2) เพื่อทดสอบสมมติฐานของ
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 ตอนท่ี 2 ข้อมูลแบบสอบถามระดบัปัจจยัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวนรวม  29  ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลแบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 31 ขอ้ 
 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงและการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 
 1 . น าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัย  จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เสนอไปยัง
นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลในจงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จาก 
นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาลต าบล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานเทศบาลและพนกังาน
เทศบาลต าบล แต่ละแห่งท่ีเป็นหน่วยตวัอยา่ง 
 2. ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยมีการนดัวนัและเวลา 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีการเชิญ นายกเทศมนตรี ปลดัเทศบาลต าบล หัวหน้า
หน่วยงานเทศบาลและพนกังานเทศบาลต าบล แต่ละแห่งท่ีเป็นหน่วยตวัอยา่งของเทศบาลต าบล มา
ประชุมกนั ณ เทศบาลต าบลนั้นๆ พร้อมกบัแจกแบบสอบถาม หลงัจากนั้นผูต้อบแบบสอบถามก็จะ
ท าการตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง แต่ถา้ค าถามใดไม่เป็นท่ีเขา้ใจของผูต้อบก็จะมีการซักถามและ
ท าการอธิบายเพิ่มเติม เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล  
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากการวจิยัเชิงปริมาณเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้าง
ข้ึนมาจากการทบทวนเอกสารแนวคิดทฤษฎีของนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัคร้ังน้ี ท่ีมีลกัษณะ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า และแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง แล้วเก็บแบบสอบถามด้วย
ตนเอง ผูว้ิจยัด าเนินการ ตามขั้นตอนดังน้ี 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องครบถ้วนของ
แบบสอบถามทุกฉบบั 2) บนัทึกขอ้มูลจากแบบสอบถามลงโปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีหลกัเกณฑก์าร
ให้คะแนนในการวดัระดบัความคิดเห็นหรือการปฏิบติัของกลุ่มตวัอย่างในแบบสอบถาม ใช้การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  (Pearson Product Correlation Coefficient) เพื่อ
อธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีความสัมพันธ์กับผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณหรือการวิเคราะห์  การ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis  : R2) เพื่อทดสอบสมมติฐานของ

 

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมยโ์ดยก าหนดระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 (Level of Significant .05) 
 ระยะท่ี 3 การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อสร้างรูปแบบพฒันาภาวะผูน้ าเชิง
สร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย
ส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ นกับริหารงานเทศบาล นกัวิชาการ ผูท่ี้มีความรู้ ความ
ช านาญ และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องในการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดับุรีรัมย์จ  านวน 20 คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในขั้นตอนน้ีเป็นการน าขอ้มูลท่ีได้จาก
ระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 คือผลจากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามมาสร้างรูปแบบพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวดับุรีรัมย์ เพื่อให้กลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชาญ ไดก้ารระดมความคิด (Brain Storming) ในการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) โดยใช้
กระบวนการแบ่งกลุ่มยอ่ย (Focus Group) เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบหรือวิธีการพฒันา
ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดั
ระดบัความส าคญัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยกระบวนการการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ผู ้วิจ ัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการบันทึกข้อความในแบบ
วพิากษว์ิจารณ์และการให้ขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายและวดัความสอดคลอ้งของตวัช้ีวดั
ระดบัความส าคญัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในแต่ละดา้น 
 การวิเคราะห์ข้อมูลน าขอ้มูลท่ีได้จากกระบวนการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการ(Workshops) 
ของกลุ่มตวัอย่างเป้าหมาย มาท าการถอดขอ้ความแลว้น ามาจดัหมวดหมู่ว่าอยู่ในกลุ่มตวัแปรแล้ว 
coding ถ้อยค าส าคญั จากนั้นสรุปเรียบเรียงถ้อยค าใหม่ โดยการอธิบายขยายความ (Explanation) 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในรายละเอียด โดยเรียงล าดับจากความส าคญัมากไปหาน้อย สังเคราะห์
ข้อสรุปสาระส าคัญ  เทียบเคียงกับบริบทของการวิจัย โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
Induction) แลว้วิเคราะห์หาความเช่ือมโยง ตามกรอบแนวคิดในการวิจยัไดรู้ปแบบพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดับุรีรัมยท่ี์ผ่านการประเมินของ
ผูเ้ช่ียวชาญร่วมการพิจารณาเห็นชอบ 



144 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร 

สรุปผลการวจัิย 
1. ผลการวจิยัหาระดบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดับุรีรัมยพ์บวา่ ภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีจ  าเป็นต่อภาวะผูน้ ามีจ  านวน 5 ดา้น คือ  

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
X  
 

S.D. 
 

แปลผล 
 

1. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการท างานเป็นทีม 3.62 0.87 ระดบัสูง 
2. ปัจจยัดา้นการสร้างความไวว้างใจในองคก์ร 3.64 0.80 ระดบัสูง 
3. ปัจจยัดา้นทศันคติเชิงบวกในการท างาน 3.81 0.86 ระดบัสูง 
4. ปัจจยัดา้นการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 3.72 0.84 ระดบัสูง 
5. ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์ร  3.88 0.86 ระดบัสูง 

รวม 3.73 0.846 ระดบัสูง 
  

2. ผลการวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมยผ์ลการวิจยัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดับุรีรัมย ์มี 6 ดา้นคือ 

องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

X  
 

S.D. 
 

แปลผล 
 

1. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์  3.94 0.92 ระดบัสูง 
2. ดา้นการมีวสิัยทศัน์เชิงกลยทุธ์   3.93 0.90 ระดบัสูง 
3. ดา้นการบริหารทรัพยากรแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 3.88 0.93 ระดบัสูง 
4. ดา้นการจดัการบริหารเวลาเชิงกลยทุธ์   3.92 0.88 ระดบัสูง 
5. ดา้นศิลปะการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์   3.90 0.89 ระดบัสูง 
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สรุปผลการวจัิย 
1. ผลการวจิยัหาระดบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดับุรีรัมยพ์บวา่ ภาวะผูน้ าท่ีมีผลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์ท่ีจ  าเป็นต่อภาวะผูน้ ามีจ  านวน 5 ดา้น คือ  

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
X  
 

S.D. 
 

แปลผล 
 

1. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการท างานเป็นทีม 3.62 0.87 ระดบัสูง 
2. ปัจจยัดา้นการสร้างความไวว้างใจในองคก์ร 3.64 0.80 ระดบัสูง 
3. ปัจจยัดา้นทศันคติเชิงบวกในการท างาน 3.81 0.86 ระดบัสูง 
4. ปัจจยัดา้นการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 3.72 0.84 ระดบัสูง 
5. ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์ร  3.88 0.86 ระดบัสูง 

รวม 3.73 0.846 ระดบัสูง 
  

2. ผลการวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมยผ์ลการวิจยัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดับุรีรัมย ์มี 6 ดา้นคือ 

องคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

X  
 

S.D. 
 

แปลผล 
 

1. ดา้นความคิดสร้างสรรค ์  3.94 0.92 ระดบัสูง 
2. ดา้นการมีวสิัยทศัน์เชิงกลยทุธ์   3.93 0.90 ระดบัสูง 
3. ดา้นการบริหารทรัพยากรแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 3.88 0.93 ระดบัสูง 
4. ดา้นการจดัการบริหารเวลาเชิงกลยทุธ์   3.92 0.88 ระดบัสูง 
5. ดา้นศิลปะการสร้างมนุษยส์ัมพนัธ์   3.90 0.89 ระดบัสูง 

 

6. ดา้นการบูรณาการรนวตักรรมและเทคโนโลยี 3.84 0.91 ระดบัสูง 
รวม 3.90 0.91 ระดบัสูง 

  
3. ผลการวิจยัปัจจยัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย์
พบวา่ปัจจยัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (y) พบวา่ ไม่มีตวัแปร
พยากรณ์ คู่ใดมีปัญหาความสัมพนัธ์กนัเองสูง เน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร
พยากรณ์ทุกคู่มีค่าระหวา่ง มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูร่ะหวา่ง .536 ถึง 0.725 ความสัมพนัธ์กนั
สูงสุด คือ 
ตวัแปร x1 x2 x3 x4 x5 y 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม (x1) 

- 
.696(**) .725(**) .621(**) .663(**) .828(**) 

ปัจจัยด้านการส ร้างความ
ไวว้างใจในองคก์ร (x2) 

 - 
.641(**) .536(**) .650(**) .709(**) 

ปัจจัยด้านทัศนคติเชิงบวก
ในการท างาน (x3) 

  - 
.629(**) .661(**) .795(**) 

ปัจจัยด้านการเส ริมส ร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (x4)   

   - 
.622(**) .690(**) 

ปัจจยัด้านประสิทธิภาพการ
ส่ือสารภายในองคก์ร (x5) 

    - .780(**) 

ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์อง
ผู ้บ ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  (y) 

     - 
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 ค่าอ านาจการพยากรณ์ของตัวแปรพยากรณ์แต่ละภาวะผู ้น าท่ีส่งผลต่อภาวะผู ้น าเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมยด์ว้ยการคน้หาตวัแปรพยากรณ์ท่ี
ดี 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y  =  1.067 + 0.333(x1) + 0.255(x5) + 0.240(x3) + 0.108 (x4) + 0.069 
(x2) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z  =  0.351 (x1) + 0.268 (x5) + 0.248(x3) + 0.111 (x4) + 0.073 (x2) 
 4. ผลการศึกษาหาวิธีการพฒันาภาวะผูน้ าและสร้างรูปแบบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์น าผลจากการศึกษาหาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิท่ี
อยู่ในระดบัสูงจ านวน 5  ด้าน มาก าหนดรูปแบบในการพฒันา ประกอบด้วย 2 วิธี ได้แก่ 1) การ
พฒันาโดยตนเองประกอบ ด้วยกิจกรรม ดงัน้ี ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
พฒันาศกัยภาพการประชุมปรึกษาหารือ และการรับฟังขอ้มูลข่าวสาร 2) โดยหน่วยงานประกอบดว้ย
กิจกรรม ดงัน้ี การประชุมกลุ่ม (Focus Groups) การระดมสมอง (Brain Storming) และจดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการ  (Workshops) ทศันศึกษา ส่งไปฝึกอบรม ส่งไปสัมมนา ฝึกงาน และปฏิบติัโครงงาน 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาหาระดบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดับุรีรัมย ์

1.1 ด้านการส่งเสริมการท างานเป็นทีม พบว่า คุณลกัษณะของบุคลากรท่ีมีผลต่อภาวะ
ผูน้ า มีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ (Prasertsri, 2008: 179) ความส าคญัและประโยชน์ของการ
ท างานเป็นทีม  การเรียนรู้เป็นทีมเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการท างานกบัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน 
ในขณะท างานอย่างเป็นธรรมชาติซ่ึงช่วยขยายความรู้ความสามารถของพนักงานในขณะท างาน 



ROMMAYASAN 147Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018 

 ค่าอ านาจการพยากรณ์ของตัวแปรพยากรณ์แต่ละภาวะผู ้น าท่ีส่งผลต่อภาวะผู ้น าเชิง
สร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมยด์ว้ยการคน้หาตวัแปรพยากรณ์ท่ี
ดี 
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
  Y  =  1.067 + 0.333(x1) + 0.255(x5) + 0.240(x3) + 0.108 (x4) + 0.069 
(x2) 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
  Z  =  0.351 (x1) + 0.268 (x5) + 0.248(x3) + 0.111 (x4) + 0.073 (x2) 
 4. ผลการศึกษาหาวิธีการพฒันาภาวะผูน้ าและสร้างรูปแบบภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของ
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์น าผลจากการศึกษาหาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ของผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามระดบัความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ และผูท้รงคุณวุฒิท่ี
อยู่ในระดบัสูงจ านวน 5  ด้าน มาก าหนดรูปแบบในการพฒันา ประกอบด้วย 2 วิธี ได้แก่ 1) การ
พฒันาโดยตนเองประกอบ ด้วยกิจกรรม ดงัน้ี ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
พฒันาศกัยภาพการประชุมปรึกษาหารือ และการรับฟังขอ้มูลข่าวสาร 2) โดยหน่วยงานประกอบดว้ย
กิจกรรม ดงัน้ี การประชุมกลุ่ม (Focus Groups) การระดมสมอง (Brain Storming) และจดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการ  (Workshops) ทศันศึกษา ส่งไปฝึกอบรม ส่งไปสัมมนา ฝึกงาน และปฏิบติัโครงงาน 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาหาระดบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดับุรีรัมย ์

1.1 ด้านการส่งเสริมการท างานเป็นทีม พบว่า คุณลกัษณะของบุคลากรท่ีมีผลต่อภาวะ
ผูน้ า มีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ (Prasertsri, 2008: 179) ความส าคญัและประโยชน์ของการ
ท างานเป็นทีม  การเรียนรู้เป็นทีมเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการท างานกบัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน 
ในขณะท างานอย่างเป็นธรรมชาติซ่ึงช่วยขยายความรู้ความสามารถของพนักงานในขณะท างาน 

 

ร่วมกนัเน่ืองจากการเรียนรู้เป็นทีมเป็นคุณลกัษณะท่ีปฏิบติัได ้การท างานเป็นทีมนบัวา่มีความส าคญั 
ผูน้ าองค์กรควรสร้างการเรียนรู้เป็นทีม ให้เกิดข้ึนเป็นอนัดบัแรก ในการบริหารและการน าองค์กร
ดว้ยโครงสร้างแบบทีมงาน จ าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี การมีส่วนร่วมโดยรวม การมุ่งเน้นท่ี
ลูกคา้เป็นส าคญั ตอ้งมีความช่ืนชอบต่อค่านิยมเร่ืองความหลากหลาย มีการแบ่งปันสารสนเทศ มีการ
รับฟัง ทราบผลการท างานของทีมงาน  มีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง มีการมอบอ านาจความ
รับผิดชอบตดัสินใจ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การให้การยอมรับ ได้แก่ การยกย่องยอมรับและการให้
รางวลั ตอบแทนในส่ิงท่ีมีคุณค่าทัว่ทั้งองค์กรและชุมชน ยอ่มช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจต่อทีมงานให้
สร้างผลงาน ต่อไปให้สูงยิ่งข้ึนและยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ (Jijareon, 2002: 65) กล่าวว่าการ
เรียนรู้เป็นทีม จะตอ้งมีความเขา้ใจในบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเองตลอดจนการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์แก่กนัเพื่อพฒันาความรู้ความสามารของทีมให้เกิดข้ึนและน า ไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานขององคก์รต่อไป 

1.2 ดา้นการสร้างความไวว้างใจในองคก์ร พบวา่ ความไวว้างใจในองคก์รมีความส าคญั
ต่อการท างานของบุคลากรท่ีมีผลต่อภาวะผูน้ า มีความสอดคลอ้งแนวคิดของ (Luhman, 1979: 454) 
ความไวว้างใจแสดงถึงระดบัความมัน่ใจของบุคคลหน่ึงท่ีมีต่อผูอ่ื้นในการกระท าท่ีเป็นธรรม มี
จริยธรรม และสามารถพยากรณ์ได ้ยงัยืนยนัว่า คุณค่า ส าคญัของความไวว้างใจ คือ ท าให้สมาชิก
องคก์รลดความซบัซ้อนของชีวิตองคก์ร พยายามสังเคราะห์การศึกษาความไวว้างใจตามแนวทฤษฎี
องค์กรและมองความไวว้างใจ ใน 5 แนวคิด คือ ความคาดหวงัของบุคคล (individual expectation) 
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล (interpersonal relationships) การแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ (economic 
exchanges) โครงสร้างทางสังคม (social structures) และพฤติกรรมจริยธรรม (ethical behavior) เขา
เห็นด้วยว่า ความไวว้างใจเป็นโครงสร้าง ส าคญัในการเขา้ใจพฤติกรรมระหว่างบุคคลและกลุ่ม 
ประสิทธิผลของการจดัการ การแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจและความมัน่คงของความสัมพนัธ์ทาง
สังคมและยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Lewicki et al, 1998 : 438) เสนอว่า ทั้งความไวว้างใจและ
ความไม่ไวว้างใจ ไม่ใช่ส่ิงท่ีอยูต่รงขา้มกนัหรืออยูเ่ฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึง แต่แทนท่ีจะแยกออกจาก
กนัแต่ทวา่ มีความเก่ียวพนักนั โครงสร้างมติเดียวท่ีอาจจะอยูร่่วมกนัควบคู่กนัไปภายในบุคคล  
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1.3 ด้านทศันคติเชิงบวกในการท างาน การแนวคิดเชิงบวกในการท างานขององค์กร 
พบว่า ด้านทศันคติเชิงบวกในการท างานท่ีมีผลต่อแนวคิดท่ีมีความส าคญั มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ (Katzell and Thompson. 1991 : 144-153) กล่าวว่า บุคคลท่ีมีทศันคติทางบวกต่อการ
ท างานและองคก์ร จะเป็นแรงจูงใจอยา่งมากใหบุ้คคลปฏิบติังานของเขาและยงัคงอยูใ่นองคก์รต่อไป 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ (Tungsinsupsiri, 2007: 63-64)ทศันคติเชิงบวก หมายถึง การท่ีมอง
เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแง่ดี ท าให้มีชีวติท่ีดีข้ึนและมีความสุขในทุกๆวนั แน่นอนวา่ส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ี
ผูใ้ห้บริการตอ้งพบเจอ คือการร้องเรียนจากลูกคา้ผูท่ี้ไม่พอใจในเร่ืองต่างๆ  ผูใ้ห้บริการ จะตอ้งมี
ความอดทนในการรับฟังปัญหาเหล่านั้น หากพวกเขาสามารถปรับทศันคติให้เป็นความคิดเชิงบวกก็
จะสามารถรับมือกบัความกดดนัได ้และช่วยใหปั้ญหานั้นๆ ผา่นไปดว้ยดี และปราศจากอคติ การคิด
เชิงบวกก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 3 ฝ่าย ดงัน้ี 1) เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ 2) ผูข้อรับบริการ ลูกคา้ หรือ ผู ้
ติดต่อ  3) องคก์รหากการบริการเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้   

1.4 ดา้นการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ พบวา่ ดา้นการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ท่ีมีผลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ (Santhiwong, 2003: 390) ได้
กล่าวไวว่้า ทฤษฎีการจูงใจ ERG เป็นการพฒันาโดยยดึพื้นฐานความรู้มาจากทฤษฎีการจูงใจของมาส
โลว ์โดยตรงแต่ไดมี้การสร้างรูปแบบท่ีเป็นจุดเด่นท่ีต่างไปจากทฤษฎีของมาสโลวซ่ึ์งจากการศึกษา
ของอลัเดอเฟอร์ เห็นว่าความตอ้งการของมนุษยแ์บ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1) ความต้องการอยู่รอด 
(Existence : E) 2) ความสัมพนัธ์ทางสังคม (Relatedness : R) 3) ความตอ้งการก้าวหน้าและเติบโต 
(Growth : G) เป็นความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการเปล่ียนแปลงฐานะสภาพและการเติบโต
ก้าวหน้าของผู ้ท  างานความต้องการอยากเป็นผู ้มีความคิดริเร่ิมบุกเบิกมีขอบเขตอ านาจขยาย
กวา้งขวางออกไปเร่ือยและการพฒันาความรู้ความสามารถส าหรับในองค์กรจะหมายถึงความ
ตอ้งการท่ีจะได้รับความรับผิดชอบเพิ่มหรือความตอ้งการอยากได้ท ากิจกรรมใหม่ท่ีมีโอกาสใช้
ความรู้ความสามารถใหม่และการไดมี้โอกาสเขา้ไปสัมผสักบังานดา้นอ่ืนมากข้ึน และยงัสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ (McClelland 1973 : 1-14) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของแรงจูงใจออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 1) 
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1.3 ด้านทศันคติเชิงบวกในการท างาน การแนวคิดเชิงบวกในการท างานขององค์กร 
พบว่า ด้านทศันคติเชิงบวกในการท างานท่ีมีผลต่อแนวคิดท่ีมีความส าคญั มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของ (Katzell and Thompson. 1991 : 144-153) กล่าวว่า บุคคลท่ีมีทศันคติทางบวกต่อการ
ท างานและองคก์ร จะเป็นแรงจูงใจอยา่งมากใหบุ้คคลปฏิบติังานของเขาและยงัคงอยูใ่นองคก์รต่อไป 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ (Tungsinsupsiri, 2007: 63-64)ทศันคติเชิงบวก หมายถึง การท่ีมอง
เร่ืองราวต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในแง่ดี ท าให้มีชีวติท่ีดีข้ึนและมีความสุขในทุกๆวนั แน่นอนวา่ส่ิงท่ีเจา้หนา้ท่ี
ผูใ้ห้บริการตอ้งพบเจอ คือการร้องเรียนจากลูกคา้ผูท่ี้ไม่พอใจในเร่ืองต่างๆ  ผูใ้ห้บริการ จะตอ้งมี
ความอดทนในการรับฟังปัญหาเหล่านั้น หากพวกเขาสามารถปรับทศันคติให้เป็นความคิดเชิงบวกก็
จะสามารถรับมือกบัความกดดนัได ้และช่วยใหปั้ญหานั้นๆ ผา่นไปดว้ยดี และปราศจากอคติ การคิด
เชิงบวกก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 3 ฝ่าย ดงัน้ี 1) เจา้หน้าท่ีผูใ้ห้บริการ 2) ผูข้อรับบริการ ลูกคา้ หรือ ผู ้
ติดต่อ  3) องคก์รหากการบริการเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้   

1.4 ดา้นการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ พบวา่ ดา้นการเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ท่ีมีผลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ (Santhiwong, 2003: 390) ได้
กล่าวไวว่้า ทฤษฎีการจูงใจ ERG เป็นการพฒันาโดยยดึพื้นฐานความรู้มาจากทฤษฎีการจูงใจของมาส
โลว ์โดยตรงแต่ไดมี้การสร้างรูปแบบท่ีเป็นจุดเด่นท่ีต่างไปจากทฤษฎีของมาสโลวซ่ึ์งจากการศึกษา
ของอลัเดอเฟอร์ เห็นว่าความตอ้งการของมนุษยแ์บ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1) ความต้องการอยู่รอด 
(Existence : E) 2) ความสัมพนัธ์ทางสังคม (Relatedness : R) 3) ความตอ้งการก้าวหน้าและเติบโต 
(Growth : G) เป็นความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาการเปล่ียนแปลงฐานะสภาพและการเติบโต
ก้าวหน้าของผู ้ท  างานความต้องการอยากเป็นผู ้มีความคิดริเร่ิมบุกเบิกมีขอบเขตอ านาจขยาย
กวา้งขวางออกไปเร่ือยและการพฒันาความรู้ความสามารถส าหรับในองค์กรจะหมายถึงความ
ตอ้งการท่ีจะได้รับความรับผิดชอบเพิ่มหรือความตอ้งการอยากได้ท ากิจกรรมใหม่ท่ีมีโอกาสใช้
ความรู้ความสามารถใหม่และการไดมี้โอกาสเขา้ไปสัมผสักบังานดา้นอ่ืนมากข้ึน และยงัสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ (McClelland 1973 : 1-14) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของแรงจูงใจออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 1) 

 

ทกัษะ (Skill) 2) ความรู้ (Knowledge) 3) อตัมโนทศัน์ (Self - concept) 4) ลักษณะนิสัย (Trait) 5) 
แรงจูงใจ (Motives)  

1.5 ด้านประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์กรพบว่า ด้านประสิทธิภาพการส่ือสาร
ภายในองค์กรท่ีมีผลต่อภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ มีความหมายของการส่ือสาร เป็นการส่ือสาร
ความหมายในทางใดทางหน่ึงท่ีมีลกัษณะของการส่งและรับสารภายในบริบท หรือสภาพแวดลอ้ม
หน่ึงๆการเช่ือมโยงความรู้สึกต่างๆ ของบุคคลท่ีท าการส่ือสารเขา้ดว้ยกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
(Sudcharee, 1999: 26) ได้ให้ความส าคัญของการส่ือสารขององค์ดังน้ี ลักษณะขององค์กร ใน
ปัจจุบนัทุกองคก์รไม่วา่จะเป็นลกัษณะใดก็ตาม ตอ้ง เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนั ท าให้
องค์กรตอ้งพฒันาอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงองคก์รตอ้งมีสายใย ของการส่ือสาร (Communication Network) 
ท่ีท  าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หากองคก์รตอ้งการ ความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนัจ าเป็นจะตอ้งใช้
กลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนของการส่ือสาร กล่าวคือ 1) ขั้นการได้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ โดยการ
สังเกตสภาพการแข่งขนัภายนอก ศึกษาเง่ือนไขต่างๆ วิเคราะห์สร้างสรรคข์องคู่แข่ง และเช่ือมโยง
ข้อมูลข่าวสารทั้ งหมดให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะ ถูกถ่ายเทออกไป 2) ขั้นการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร มีการส่งข้อมูลข่าวสารไปย ังบุคลากรท่ีเก่ียวข้องและยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ 
(Ajinsamajarn, 2007: 145-146) ให้ความหมายขององค์ประกอบ เป็นกระบวนการส่ือสารท่ี
ประกอบดว้ย 6 อยา่ง ไดแ้ก่ ผูส่้ง ข่าวสาร ช่อง ผูรั้บ ผลสะทอ้นกลบั และสถานการณ์  

2. ผลการวิจยัระดับภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวดับุรีรัมย ์โดยรวม อยู่ในระดบัสูง ค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 3.90 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากบั 0.91 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดับุรีรัมย ์มี
ระดบัภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัสูง ทุกดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี สูงสุด
คือ ด้านความคิดสร้างสรรค์ ค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั3.94ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 0.92 
รองลงมา ดา้นการมีวิสัยทศัน์เชิงกลยุทธ์ ดา้นการจดัการบริหารเวลาเชิงกลยทุธ์ ดา้นศิลปะการสร้าง
มนุษยส์ัมพนัธ์ ดา้นการบริหารทรัพยากรแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิและดา้นการบูรณาการนวตักรรมและ
เทคโนโลยี ค่าเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ3.93,3.92, 3.90, 3.88 และ3.84 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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เท่ากบั 0.90, 0.93, 0.88, 0.89 และ 0.91 ตามล าดบั ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ Nakvichet 
(2009: 2) ท่ีกล่าวไวว้า่ ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์หมายถึง ความสามารถ ของผูน้ าในการผลกัดนัให้
ผูร่้วมงานร่วมกนัปฏิบติัหนา้ท่ีให้บรรลุเป้าหมายท่ีดีงาม ดว้ยการคิดต่าง คิดหลายมติ คิดบวก คิดเชิง
สร้างสรรคแ์ละพฒันา รวมทั้งการคิดแกปั้ญหา 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัเพื่อน าไปใช ้
1) ผูบ้ริหารควรมีใจเป็นกลางไม่เลือกปฏิบติั หรือแบ่งแยกทีมงานในองคก์ร มีการอบรม

เพิ่มความรู้ความสามารถให้กบัทุกทีมงานในองคก์ร และมีความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายจะท าให้บริหาร
อยา่งมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็วกบัการด าเนินงานในองคก์รนั้นๆ มีผลงานดียิ่งข้ึน ควรเปิดการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม และการรับผิดชอบงานท่ีกระท าอยูอ่ยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เพื่อบริการกบั
ประชาชนโดยรวมส่วนใหญ่ของชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพควรปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัราชการให้ดียิง่ข้ึนกวา่น้ีโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือประชาชนนั้น ผูบ้ริหารตอ้งมี
จิตอาสา จิตสาธารณะท่ีสามารถจะพฒันาความคิด แลว้น ามาปฏิบติังานให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ
ประชาชน 

2) ควรมีการให้ขวญัและก าลงัใจกบับุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีปฏิบติังานดีเด่น ควรไดรั้บ
แรงจูงใจ เช่น การเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือไดรั้บโบนสั ในการปฏิบติังานอย่างให้มีคุณธรรมในการ
บริหารงานอย่าเห็นแก่ตวัควรมีการตรวจสอบตามกรอบระเบียบราชการเพื่อถ่วงดุลซ่ึงกนัและกนั
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เท่ากบั 0.90, 0.93, 0.88, 0.89 และ 0.91 ตามล าดบั ซ่ึงมีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ Nakvichet 
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สร้างสรรคแ์ละพฒันา รวมทั้งการคิดแกปั้ญหา 
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Abstract 
              This article collects all concepts of Social Structure theory, citizenship, citizen 
Development in Democratic Regime in 21st century, theory of development, theory of developing 
the citizen in democracy. This objectives aimed to present the citizenship Development in 
Democratic Regime in 21st century to be composed of 5 principle 1)  Take responsibility for 
yourself and rely on yourself 2)  To respect for equality and human right 3)  To respect for 
differences 4) To respect for rule 5) To take responsibility for social and public There will make a 
good citizens and qualified people for strong country and democracy pulse by people and for 
people. Democracy composed of 5 principle 1) Peoples sovereignty principle 2) Human Rights and 
Freedom of the people 3)  Equality 4 )  pule by low and rule of low 5)  Majority principle with 
minority rights respect each principle will enhance the good citizenship developing in democratic 
regimes.   
 
Keywords: development citizenship, democracy 
 

บทน า 
สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีประวติัศาสตร์เป็นมาอนัยาวนาน ตั้งแต่บุพกาลมีวิถีชีวิต ความ

เป็นอยูท่ี่เรียบง่าย เป็นสังคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท ์มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั 
มีประเพณีและวฒันธรรมท่ีดีงาม ซ่ึงในเวลาต่อมาไดมี้วิวฒันาการเขา้สู่ระบบศกัดินา มีหวัหนา้ด ารง
ฐานะเป็นตวัแทนชุมชนใหญ่ มีการเปิดให้ประชาชนไดใ้ชชี้วิตการสัมพนัธ์ภายในชุมชน ภายใตก้าร
ก ากับดูแลของผูน้ า เม่ือกาลเวลาผนัผ่านไป ชุมชนมีขนาดใหญ่ข้ึน จากชุมชนจึงกลายเป็นเมือง 
ประเทศ เกิดรัฐต่างๆ ข้ึน มีเจา้ฟ้า หรือกษตัริยด์ ารงฐานะเป็นตวัแทนของชุมชนใหญ่ ซ่ึงต่อมาเม่ือ
กาลเวลาผ่านไป จากชุมชนใหญ่กลายเป็นรัฐ เป็นประเทศ ความเปล่ียนแปลงต่างๆ เร่ิมข้ึนจากวิถี
ชีวิตความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย รักความสงบอยูร่่วมกนัอยา่งสมานฉนัท์ ช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั 
มีประเพณีและวฒันธรรมท่ีดีงาม ก็เร่ิมท่ีจะลดนอ้ยลงไป สังคมไทยใหค้วามส าคญักบัวตัถุและความ
ทนัสมยัทางดา้นเทคโนโลยเีพิ่มมากข้ึน ความเส่ือมทางดา้นศีลธรรมจึงเกิดข้ึนแพร่หลายทัว่ไป ส่งผล
กระทบต่อสังคมไทยเป็นอยา่งยิง่ก่อใหเ้กิดปัญหาสังคมตามมาอยา่งมากมาย นบัวนัปัญหาดงักล่าวยิ่ง
ทวีความรุนแรงมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากช่วงสิบปีท่ีผ่านมา สังคมไทยเต็มไปด้วยความขดัแยง้
ทางดา้นความคิด จนแสดงออกถึงความรุนแรง จนเสียชีวิตและเลือดเน้ือ ประชาชนคนไทยแตกแยก
เป็นหลายฝ่ายท าให้เกิดผลกระทบเป็นวงกวา้งเกิดภาวะชะงกังนัของประเทศ  การพฒันาเศรษฐกิจ 
การลงทุนของต่างประเทศ การส่งออกสินคา้ ความเป็นอยู่ของประชาชน ขวญัและก าลงัใจของคน
ไทย ไดล้ดน้อยถอยลง ส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาของประเทศไทยได ้คือ การพฒันาพลเมืองให้
เขา้ใจ เขา้ถึง ค าว่า ระบอบประชาธิปไตยอย่างแทจ้ริง จึงจะท าให้สังคมไทยมีความสงบสุข และมี
สันติสุข ภายใตค้  าท่ีวา่ “การพฒันา, พลเมือง,ระบอบประชาธิปไตย” นัน่เอง 

 
ความหมายและลกัษณะของการพฒันาพลเมือง 

เม่ือกล่าวถึงพลเมืองของประเทศใด ยอ่มหมายถึงบุคคลทั้งหลายท่ีมีสัญชาติของประเทศนั้น 
ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ซ่ึงการด ารงตนให้เป็นพลเมืองท่ีดีนั้น จะตอ้งปฏิบติัตนตามกฎหมาย 
ด ารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ซ่ึงพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย มีหลักดังน้ี  คือ
รับผดิชอบตนเองและพึ่งตนเองได ้เคารพหลกัความเสมอภาคและสิทธิของผูอ่ื้น เคารพความแตกต่าง 
เคารพกติกาสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และส่วนรวม อีกทั้งการน าความรู้ความเขา้ใจใน
หลกัการของระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัควบคู่กนัไปกบัการสร้างพลเมืองท่ีดี ซ่ึงหัวใจ
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ส าคญัของระบอบประชาธิปไตย คือ (1) หลกัการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (2) หลกัเสรีภาพ 
(3) หลกัความเสมอภาค (4) หลกัการปกครองโดยกฎหมายหรือหลกันิติธรรม (5) หลกัการเสียงขา้ง
มาก (Majority rule) ควบคู่ไปกบัการเคารพสิทธิของเสียงขา้งนอ้ย (Minority rights)  
               “การพัฒนา” หมายถึง การเปล่ียนแปลง การท าให้ดีข้ึนการท าให้เจริญข้ึน (Dictionary of 
Royal Academy 2011 (2013: 827) 
 “พลเมือง”หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีพลเมืองไดค้รบถว้น
ทั้งกิจท่ีตอ้งท า และกิจท่ีควรท า (Dictionary of Royal Academy 2011, 2013: 817) 

“ระบอบประชาธิปไตย” หมายถึง ระบอบการปกครองท่ีอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพโดยอาศยัหลกัการของการแบ่งแยกอ านาจและหลกัการท่ีว่าด้วยความ
ถูกตอ้งแห่งกฎหมาย การท่ีประชาชนเป็นผูเ้ป็นใหญ่ เป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจในสังคมชุมชนท่ี
ตนอาศยัและมีความผูกพนัอยู่ ระบอบประชาธิปไตยภาษาองักฤษ คือ (Democracy) และภาษากรีก 
คือ (Demokratia) ซ่ึงประกอบด้วยค า 2 ค า คือ Demos ท่ีแปลว่า  ประชาชน (The people) กบัค าว่า  
Kratia ท่ีมีรากฐานมาจากค ากริยาค าว่า Kratien หรือค านามจะเขียนว่า Kratos แปลว่า  การปกครอง 
(to rule)  ดงันั้นประชาธิปไตย (Demokratia) จึงหมายถึง การปกครองโดยประชาชน (Government 
by the people) หรือหมายถึง ประชาชนมีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ความหมายตาม Dictionary of Royal Academy 2011 ท่ีหมายถึง ระบอบการปกครองท่ีถือมติปวงชน
เป็นใหญ่ (Sinsawat, 2011: 15) 

 
ลกัษณะของการพฒันาพลเมือง 

ประชาธิปไตยจะพฒันาก้าวหน้าไปได้มากน้อยเพียงใดนั้น ปัจจยัส าคญัอยู่ท่ีการพฒันา
ตนเองของประชาชนเป็นหลกัการพฒันาตนเองของประชาชนหมายถึงการพฒันาในหลายๆ ดา้น แต่
การพฒันาเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการพฒันาตนเองทางดา้นการศึกษา คนท่ีมีการศึกษานั้นจะเป็น
คนท่ีมีระบบและระเบียบทางความคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล เม่ือพบกบัปัญหาใดปัญหาหน่ึงท่ีจะตอ้ง
ตดัสินใจก็จะใชค้วามรู้ท่ีสั่งสมมานั้นไตร่ตรองเพื่อการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีหลกัมีเกณฑ์ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัคนท่ีมีความรู้มากเป็นพิเศษ ทั้งน้ีเพราะความรู้ของ
คนจะช่วยให้การวเิคราะห์ส่ิงท่ีปรากฏข้ึนในสังคมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งมากข้ึนและมีความเป็นตวัของ
ตวัเองสูงท่ีจะตดัสินใจส่ิงใดไดด้ว้ยความเช่ือมัน่โดยไม่ตอ้งมีใครมาโน้มน้าวให้เป็นพลเมืองดีตาม

 

วิถีชีวิตประชาธิปไตย มีแนวทางการปฏิบติัตนดงัน้ี การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล การรับฟัง
ขอ้คิดเห็นของผูอ่ื้นการยอมรับเม่ือผูอ่ื้น มีเหตุผลท่ีดีกวา่ การตดัสินใจโดยใชเ้หตุผลมากกวา่อารมณ์ 
การเคารพระเบียบของสังคม การมีจิตสาธารณะ คือ ท าประโยชน์ส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบติั  

การเป็นพลเมืองท่ีดีจะมีลกัษณะอยา่งไรนั้นสังคมจะเป็นผูก้  าหนดลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์พื่อ
จะได้พลเมืองท่ีดี คุณสมบติัของสมาชิกในสังคมจะตอ้งมีคุณสมบติัของการเป็นพลเมืองท่ีดี เช่น 
ขยนั อดทน ซ่ือสัตย ์ประหยดั รับผิดชอบ มีเหตุผล โอบอ้อมอารี มีเมตตา เห็นความส าคญัของ
ประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรมน าความรู้ มีการพฒันาตนเองในด้านต่างๆ ดงันั้น พลเมืองท่ีดีตาม
ระบอบประชาธิปไตย จึงหมายถึง ประชาชนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีพลเมืองไดค้รบถว้นทั้งกิจท่ีตอ้งท า และ
กิจท่ีควรท า ร่วมกนัตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ของสังคมท่ีตนอาศยัผกูพนัอยู ่ด าเนินชีวติในสังคมโดยยึด
หลกัประชาธิปไตย ในชีวิตประจ าวนัในการอยู่ร่วมกนั ปฏิบติัต่อกนั ดว้ยความเคารพทั้งกาย วาจา 
และใจ ไม่กา้วก่ายสิทธิของผูอ่ื้น และเคารพกฎเกณฑใ์นสังคม (Thawanarunitkul, 2012: 23 ) 

 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัประชาธิปไตย 
            อริสโตเติล  ไดเ้ปรียบเทียบแบ่งรูปแบบการปกครองออกเป็นสามรูปแบบ ไดแ้ก่ การปกครอง
โดยบุคคลเพียงคนเดียว (สมบูรณาญาสิทธิราช/ทรราช) การปกครองโดยคณะบุคคลส่วนน้อย (อภิ
ชนาธิปไตย/คณาธิปไตย) และการปกครองโดยคนส่วนใหญ่ (โพลิตี/ประชาธิปไตย) ซ่ึงรูปแบบท่ี
กล่าวมานั้น อริสโตเติลไดจ้ดัรูปแบบการปกครองออกเป็นรูปแบบท่ีดีและเลวตามล าดบัและเขาได้
พิจารณาวา่ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองท่ีไม่ดี เม่ือเทียบกบัการปกครองโดยชนชั้นกลาง 
เขาเช่ือวา่รากฐานของระบอบประชาธิปไตยนั้นมาจากเสรีภาพ ซ่ึงมีการปกครองแบบดงักล่าวเท่านั้น
ท่ีพลเมืองสามารถแบ่งปันเสรีภาพร่วมกนัได ้ซ่ึงเขาไดโ้ตแ้ยง้วา่น่ีเป็นวตัถุประสงคข์องการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยทิศทางหลกัของเสรีภาพ ประกอบดว้ยภาวะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี เน่ืองจาก
ทุกคนมีความเท่าเทียมกนั โดยไม่มีการเหล่ือมล ้ าทางฐานะ ความสามารถ ชาติก าเนิดและอาศยัอยู่
ร่วมกนัได ้(Ethridge and Handelman, 2010 : 11) 
              จอห์น ล็อค นักปรัชญาชาวอังกฤษ ในยุคคริสศตวรรษที่ 17  “ผูป้กครองท่ีได้รับจากผูใ้ต้
ปกครอง” ล็อคเช่ือว่า มนุษยทุ์กคนมีสภาวะในธรรมชาติเท่าเทียมกนัย่อมมีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ 
และมีความเสมอภาคกัน  หมายความว่า มนุษยแ์ต่ละคนมีเสรีภาพท่ีจะท าอะไรก็ได้ รวมทั้งการ
จดัการกบัทรัพยส์มบติัและกบัตวัของเขาเองตามท่ีเห็นสมควร ภายใตข้อบเขตของกฎธรรมชาติ โดย
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ส าคญัของระบอบประชาธิปไตย คือ (1) หลกัการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (2) หลกัเสรีภาพ 
(3) หลกัความเสมอภาค (4) หลกัการปกครองโดยกฎหมายหรือหลกันิติธรรม (5) หลกัการเสียงขา้ง
มาก (Majority rule) ควบคู่ไปกบัการเคารพสิทธิของเสียงขา้งนอ้ย (Minority rights)  
               “การพัฒนา” หมายถึง การเปล่ียนแปลง การท าให้ดีข้ึนการท าให้เจริญข้ึน (Dictionary of 
Royal Academy 2011 (2013: 827) 
 “พลเมือง”หมายถึง ชาวเมือง ชาวประเทศ ประชาชน ผูท่ี้ปฏิบติัหนา้ท่ีพลเมืองไดค้รบถว้น
ทั้งกิจท่ีตอ้งท า และกิจท่ีควรท า (Dictionary of Royal Academy 2011, 2013: 817) 

“ระบอบประชาธิปไตย” หมายถึง ระบอบการปกครองท่ีอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน 
ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพโดยอาศยัหลกัการของการแบ่งแยกอ านาจและหลกัการท่ีว่าด้วยความ
ถูกตอ้งแห่งกฎหมาย การท่ีประชาชนเป็นผูเ้ป็นใหญ่ เป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจในสังคมชุมชนท่ี
ตนอาศยัและมีความผูกพนัอยู่ ระบอบประชาธิปไตยภาษาองักฤษ คือ (Democracy) และภาษากรีก 
คือ (Demokratia) ซ่ึงประกอบด้วยค า 2 ค า คือ Demos ท่ีแปลว่า  ประชาชน (The people) กบัค าว่า  
Kratia ท่ีมีรากฐานมาจากค ากริยาค าว่า Kratien หรือค านามจะเขียนว่า Kratos แปลว่า  การปกครอง 
(to rule)  ดงันั้นประชาธิปไตย (Demokratia) จึงหมายถึง การปกครองโดยประชาชน (Government 
by the people) หรือหมายถึง ประชาชนมีอ านาจสูงสุดในการปกครองประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ความหมายตาม Dictionary of Royal Academy 2011 ท่ีหมายถึง ระบอบการปกครองท่ีถือมติปวงชน
เป็นใหญ่ (Sinsawat, 2011: 15) 

 
ลกัษณะของการพฒันาพลเมือง 

ประชาธิปไตยจะพฒันาก้าวหน้าไปได้มากน้อยเพียงใดนั้น ปัจจยัส าคญัอยู่ท่ีการพฒันา
ตนเองของประชาชนเป็นหลกัการพฒันาตนเองของประชาชนหมายถึงการพฒันาในหลายๆ ดา้น แต่
การพฒันาเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการพฒันาตนเองทางดา้นการศึกษา คนท่ีมีการศึกษานั้นจะเป็น
คนท่ีมีระบบและระเบียบทางความคิดอยา่งเป็นเหตุเป็นผล เม่ือพบกบัปัญหาใดปัญหาหน่ึงท่ีจะตอ้ง
ตดัสินใจก็จะใชค้วามรู้ท่ีสั่งสมมานั้นไตร่ตรองเพื่อการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีหลกัมีเกณฑ์ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัคนท่ีมีความรู้มากเป็นพิเศษ ทั้งน้ีเพราะความรู้ของ
คนจะช่วยให้การวเิคราะห์ส่ิงท่ีปรากฏข้ึนในสังคมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งมากข้ึนและมีความเป็นตวัของ
ตวัเองสูงท่ีจะตดัสินใจส่ิงใดไดด้ว้ยความเช่ือมัน่โดยไม่ตอ้งมีใครมาโน้มน้าวให้เป็นพลเมืองดีตาม

 

วิถีชีวิตประชาธิปไตย มีแนวทางการปฏิบติัตนดงัน้ี การแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล การรับฟัง
ขอ้คิดเห็นของผูอ่ื้นการยอมรับเม่ือผูอ่ื้น มีเหตุผลท่ีดีกวา่ การตดัสินใจโดยใชเ้หตุผลมากกวา่อารมณ์ 
การเคารพระเบียบของสังคม การมีจิตสาธารณะ คือ ท าประโยชน์ส่วนรวมและรักษาสาธารณสมบติั  

การเป็นพลเมืองท่ีดีจะมีลกัษณะอยา่งไรนั้นสังคมจะเป็นผูก้  าหนดลกัษณะท่ีพึงประสงคเ์พื่อ
จะได้พลเมืองท่ีดี คุณสมบติัของสมาชิกในสังคมจะตอ้งมีคุณสมบติัของการเป็นพลเมืองท่ีดี เช่น 
ขยนั อดทน ซ่ือสัตย ์ประหยดั รับผิดชอบ มีเหตุผล โอบอ้อมอารี มีเมตตา เห็นความส าคญัของ
ประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรมน าความรู้ มีการพฒันาตนเองในด้านต่างๆ ดงันั้น พลเมืองท่ีดีตาม
ระบอบประชาธิปไตย จึงหมายถึง ประชาชนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีพลเมืองไดค้รบถว้นทั้งกิจท่ีตอ้งท า และ
กิจท่ีควรท า ร่วมกนัตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ของสังคมท่ีตนอาศยัผกูพนัอยู ่ด าเนินชีวติในสังคมโดยยึด
หลกัประชาธิปไตย ในชีวิตประจ าวนัในการอยู่ร่วมกนั ปฏิบติัต่อกนั ดว้ยความเคารพทั้งกาย วาจา 
และใจ ไม่กา้วก่ายสิทธิของผูอ่ื้น และเคารพกฎเกณฑใ์นสังคม (Thawanarunitkul, 2012: 23 ) 

 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัประชาธิปไตย 
            อริสโตเติล  ไดเ้ปรียบเทียบแบ่งรูปแบบการปกครองออกเป็นสามรูปแบบ ไดแ้ก่ การปกครอง
โดยบุคคลเพียงคนเดียว (สมบูรณาญาสิทธิราช/ทรราช) การปกครองโดยคณะบุคคลส่วนน้อย (อภิ
ชนาธิปไตย/คณาธิปไตย) และการปกครองโดยคนส่วนใหญ่ (โพลิตี/ประชาธิปไตย) ซ่ึงรูปแบบท่ี
กล่าวมานั้น อริสโตเติลไดจ้ดัรูปแบบการปกครองออกเป็นรูปแบบท่ีดีและเลวตามล าดบัและเขาได้
พิจารณาวา่ระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองท่ีไม่ดี เม่ือเทียบกบัการปกครองโดยชนชั้นกลาง 
เขาเช่ือวา่รากฐานของระบอบประชาธิปไตยนั้นมาจากเสรีภาพ ซ่ึงมีการปกครองแบบดงักล่าวเท่านั้น
ท่ีพลเมืองสามารถแบ่งปันเสรีภาพร่วมกนัได ้ซ่ึงเขาไดโ้ตแ้ยง้วา่น่ีเป็นวตัถุประสงคข์องการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยทิศทางหลกัของเสรีภาพ ประกอบดว้ยภาวะผูน้ าและผูต้ามท่ีดี เน่ืองจาก
ทุกคนมีความเท่าเทียมกนั โดยไม่มีการเหล่ือมล ้ าทางฐานะ ความสามารถ ชาติก าเนิดและอาศยัอยู่
ร่วมกนัได ้(Ethridge and Handelman, 2010 : 11) 
              จอห์น ล็อค นักปรัชญาชาวอังกฤษ ในยุคคริสศตวรรษที่ 17  “ผูป้กครองท่ีได้รับจากผูใ้ต้
ปกครอง” ล็อคเช่ือว่า มนุษยทุ์กคนมีสภาวะในธรรมชาติเท่าเทียมกนัย่อมมีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ 
และมีความเสมอภาคกัน  หมายความว่า มนุษยแ์ต่ละคนมีเสรีภาพท่ีจะท าอะไรก็ได้ รวมทั้งการ
จดัการกบัทรัพยส์มบติัและกบัตวัของเขาเองตามท่ีเห็นสมควร ภายใตข้อบเขตของกฎธรรมชาติ โดย
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ไม่ข้ึนอยูก่บัหรือเป็นทาสของเจตจ านงผูอ่ื้น จากแนวคิดดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า เสรีภาพไม่ใช่การ
กระท าอะไรตามอ าเภอใจ แต่กระท าภายใตก้รอบของกฎเกณฑ์ ตามความแนวคิดของจอห์น ล็อค มี
ลกัษณะส าคญั 2 ประการ คือ มีเสรีภาพโดยสมบูรณ์ ภายใตก้รอบของกฎเกณฑ์ท่ีไม่ละเมิดสิทธิของ
ผูอ่ื้น และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั สังคมการเมืองมีก าเนิดข้ึนจากการท่ีทุกคนตกลงท่ีจะร่วมมือ
กัน ข้อตกลงระหว่างมนุษยน้ี์ ล็อคเรียกว่า ปฐมสัญญา (Original compact) หรือเป็นท่ีรู้จกักันใน
ภายหลงัว่า สัญญาประชาคม (Social contract) ซ่ึงแก่นของทฤษฎีการเมืองของล็อคก็อยู่ท่ีสัญญา
ประชาคมน้ี (Ethridge and Handelman, 2010 : 56) 
               โรเบิร์ต เอ ดาห์ลได้โต้แยง้หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยน้ี เพื่อเป็นการตดัสินใจ
ร่วมกนัอยา่งผูกมดัแลว้ พลเมืองแต่ละคนในชุมชนก็สมควรจะไดรั้บประโยชน์ตามท่ีตนไดก้ าหนด
ไว ้ให้เป็นการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกนั  จึงไม่จ  าเป็นท่ีประชาชนทุกคนจะมีความพึงพอใจอย่าง
เสมอกนั ในการตดัสินใจของส่วนรวมนั้น เขาไดใ้ชค้  าวา่ “โพลีอาร์ซี” (Poliarchy) เพื่อใชแ้ทนสังคม
ซ่ึงมีรูปแบบขนบธรรมเนียมและการปฏิบติั อนัจะน าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง แต่ส่ิง
แรกท่ีตอ้งมาก่อนขนบธรรมเนียมปฏิบติัเหล่าน้ี คือการเลือกตั้งท่ีเสรีและยุติธรรม เพื่อเลือกผูแ้ทนท่ี
จะท าหนา้ท่ีบริหารนโยบายส่วนรวมทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของสังคม (Ethridge and Handelman, 
2010 : 60) 
               โจเซฟ ชุปเปเตอร์,วิลเลียม เอช,ไรเกอร์ อดัมปร์ เซวอร์สกี และริชาร์ด พอสเนอร์ ตาม
แนวคิด จุลนิยม ประชาธิปไตย คือ รูปแบบการปกครอง ซ่ึงประชาชนไดม้อบสิทธิในการใช้อ านาจ
ให้กับผูน้ าทางการเมืองตามระยะเวลาการเลือกตั้ งคราวหน่ึง ตามแนวคิดจุลนิยมประชาชนไม่
สามารถและไม่มีสิทธิในการปกครองเน่ืองจากความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาส่วนใหญ่ของ
มนุษยชาตินั้นไม่มีวสิัยทศัน์หรือถา้มีก็เลว (Moten and IsIam, 2009 : 87) 
 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการเป็นพลเมืองทีด่ีในระบอบประชาธิปไตย 

ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีช่วยในการอธิบายมีอยู่หลายทฤษฎีดว้ยกนั ซ่ึงในส่วนน้ี
จะขอกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีการเป็นพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย ท่ีส าคญัดังน้ี คือ 
(Thawanarunitkul, 2012:  21) 

 
 

 

1. แนวคิดรับผดิชอบตนเอง และพึง่ตนเองได้ 
การพึ่งตนเองเป็นเร่ืองท่ีทุกคนควรจะพึ่งตนเองไดเ้ม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งพึ่งตนเอง คือ ตอ้ง

ใชค้วามสามารถของตนเองท่ีมีให้เต็มท่ีเสียก่อน ท่ีจะออกปากขอความเหลือจากผูอ่ื้น โดยธรรมชาติ
คนเรานั้นจะมีศกัยภาพ และคุณค่าในตนเอง คือ การท่ีจะเป็นตวัของตวัเองในการท่ีจะพากเพียร
พยายาม ให้ตวัเองไดป้ระสบความส าเร็จในส่ิงท่ีตอ้งการ ตอ้งรู้จกัแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง การพึ่งตนเอง
ไดจ้ะช่วยให้สามารถเล้ียงครอบครัวไดอ้ยา่งมีความส าคญั สามารถปรับปรุงตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้
สามารถแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเองได ้สามารถวินิจฉัย และตดัสินใจดว้ยความเช่ือมัน่ และ
รู้เท่าทนัต่อเหตุการณ์ 

2. แนวคิดเคารพหลกัความเสมอภาค และสิทธิของผู้อ่ืน 
หลกัความเสมอภาคถือว่าเป็นหลกัพื้นฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ซ่ึงมนุษยย์่อม

ไดรั้บการรับรอง และคุม้ครองจากกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนัในฐานะท่ีเป็นมนุษยโ์ดยมิตอ้งค านึงถึง
คุณสมบติัอ่ืนๆ อาทิ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ถ่ินก าเนิด และขณะเดียวกนัก็ถือวา่หลกัความเสมอภาคน้ี
เป็นหลกัท่ีควบคุมมิใหรั้ฐใชอ้  านาจของตนตามอ าเภอใจ โดยการใชอ้  านาจรัฐแก่กลุ่มบุคคลใด บุคคล
หน่ึง รัฐจะตอ้งสามารถอธิบายไดว้า่เพราะเหตุใดจึงกระท าการอนัก่อให้เกิดผลกระทบ หรือเป็นการ
ให้ประโยชน์แก่บุคคลใด บุคคลหน่ึง โดยเฉพาะ หากการให้เหตุผลไม่อาจรับฟังได ้แสดงวา่การใช้
อ านาจของรัฐนั้นเป็นไปตามอ าเภอใจ ดงันั้นหลกัความเสมอภาคจึงเป็นหลกัส าคญัในการรับรอง 
และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสามารถน ามาตรวจสอบการใชอ้ านาจของรัฐ ไม่วา่จะ
เป็นฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการได ้(Presertkul, 2552: 32-33) 

สรุปได้ว่าประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองท่ีเป็นอ านาจสูงสุดในประเทศเป็นของ
ประชาชน ดงันั้น ในระบอบประชาธิปไตยไม่วา่ประชาชนจะแตกต่างหรือสูง ต ่า กนัอยา่งไร ไม่ว่า
จะร ่ ารวยหรือยากจน ทุกคนลว้นเท่าเทียมกนั คือ คนในแนวระนาบ (Horizontal) เห็นตนเท่าเทียมกบั
คนอ่ืน และเห็นคนอ่ืนเท่าเทียมกบัตน ไม่วา่จะยากดีมีจน ทุกคนลว้นมีศกัด์ิศรี ของความเป็นเจา้ของ
ประเทศอย่างเสมอกนั ถึงแมจ้ะมีการพึ่ งพาอาศยั แต่จะเป็นไปอย่างเท่าเทียม ซ่ึงจะแตกต่างอย่าง
ส้ินเชิงจากสังคมแบบอ านาจนิยมในระบอบเผด็จการ หรือสังคมระบบอุปถมัภ์ ซ่ึงโครงสร้างสังคม
จะเป็นแนวด่ิง (Vertical) ท่ีประชาชนไม่เสมอภาค ไม่เท่าเทียม ไม่ใช่อิสระชน และเห็นคนอ่ืนใน
แนวด่ิง (Vertical) ท่ีประชาชนไม่เสมอภาค มีคนท่ีอยูสู่งกวา่ มีคนท่ีอยูต่  ่ากวา่ โดยจะยอมคนท่ีอยูสู่ง
กวา่ และเหยยีดคนท่ีอยูต่  ่ากวา่ ซ่ึงไม่ใช่ลกัษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
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ไม่ข้ึนอยูก่บัหรือเป็นทาสของเจตจ านงผูอ่ื้น จากแนวคิดดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า เสรีภาพไม่ใช่การ
กระท าอะไรตามอ าเภอใจ แต่กระท าภายใตก้รอบของกฎเกณฑ์ ตามความแนวคิดของจอห์น ล็อค มี
ลกัษณะส าคญั 2 ประการ คือ มีเสรีภาพโดยสมบูรณ์ ภายใตก้รอบของกฎเกณฑ์ท่ีไม่ละเมิดสิทธิของ
ผูอ่ื้น และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกนั สังคมการเมืองมีก าเนิดข้ึนจากการท่ีทุกคนตกลงท่ีจะร่วมมือ
กัน ข้อตกลงระหว่างมนุษยน้ี์ ล็อคเรียกว่า ปฐมสัญญา (Original compact) หรือเป็นท่ีรู้จกักันใน
ภายหลงัว่า สัญญาประชาคม (Social contract) ซ่ึงแก่นของทฤษฎีการเมืองของล็อคก็อยู่ท่ีสัญญา
ประชาคมน้ี (Ethridge and Handelman, 2010 : 56) 
               โรเบิร์ต เอ ดาห์ลได้โต้แยง้หลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยน้ี เพื่อเป็นการตดัสินใจ
ร่วมกนัอยา่งผูกมดัแลว้ พลเมืองแต่ละคนในชุมชนก็สมควรจะไดรั้บประโยชน์ตามท่ีตนไดก้ าหนด
ไว ้ให้เป็นการพิจารณาอย่างเท่าเทียมกนั  จึงไม่จ  าเป็นท่ีประชาชนทุกคนจะมีความพึงพอใจอย่าง
เสมอกนั ในการตดัสินใจของส่วนรวมนั้น เขาไดใ้ชค้  าวา่ “โพลีอาร์ซี” (Poliarchy) เพื่อใชแ้ทนสังคม
ซ่ึงมีรูปแบบขนบธรรมเนียมและการปฏิบติั อนัจะน าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง แต่ส่ิง
แรกท่ีตอ้งมาก่อนขนบธรรมเนียมปฏิบติัเหล่าน้ี คือการเลือกตั้งท่ีเสรีและยุติธรรม เพื่อเลือกผูแ้ทนท่ี
จะท าหนา้ท่ีบริหารนโยบายส่วนรวมทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของสังคม (Ethridge and Handelman, 
2010 : 60) 
               โจเซฟ ชุปเปเตอร์,วิลเลียม เอช,ไรเกอร์ อดัมปร์ เซวอร์สกี และริชาร์ด พอสเนอร์ ตาม
แนวคิด จุลนิยม ประชาธิปไตย คือ รูปแบบการปกครอง ซ่ึงประชาชนไดม้อบสิทธิในการใช้อ านาจ
ให้กับผูน้ าทางการเมืองตามระยะเวลาการเลือกตั้ งคราวหน่ึง ตามแนวคิดจุลนิยมประชาชนไม่
สามารถและไม่มีสิทธิในการปกครองเน่ืองจากความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนตลอดระยะเวลาส่วนใหญ่ของ
มนุษยชาตินั้นไม่มีวสิัยทศัน์หรือถา้มีก็เลว (Moten and IsIam, 2009 : 87) 
 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการเป็นพลเมืองทีด่ีในระบอบประชาธิปไตย 

ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีช่วยในการอธิบายมีอยู่หลายทฤษฎีดว้ยกนั ซ่ึงในส่วนน้ี
จะขอกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีการเป็นพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย ท่ีส าคญัดังน้ี คือ 
(Thawanarunitkul, 2012:  21) 

 
 

 

1. แนวคิดรับผดิชอบตนเอง และพึง่ตนเองได้ 
การพึ่งตนเองเป็นเร่ืองท่ีทุกคนควรจะพึ่งตนเองไดเ้ม่ือถึงเวลาท่ีจะตอ้งพึ่งตนเอง คือ ตอ้ง

ใชค้วามสามารถของตนเองท่ีมีให้เต็มท่ีเสียก่อน ท่ีจะออกปากขอความเหลือจากผูอ่ื้น โดยธรรมชาติ
คนเรานั้นจะมีศกัยภาพ และคุณค่าในตนเอง คือ การท่ีจะเป็นตวัของตวัเองในการท่ีจะพากเพียร
พยายาม ให้ตวัเองไดป้ระสบความส าเร็จในส่ิงท่ีตอ้งการ ตอ้งรู้จกัแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง การพึ่งตนเอง
ไดจ้ะช่วยให้สามารถเล้ียงครอบครัวไดอ้ยา่งมีความส าคญั สามารถปรับปรุงตวัเขา้กบัส่ิงแวดลอ้มได ้
สามารถแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเองได ้สามารถวินิจฉัย และตดัสินใจดว้ยความเช่ือมัน่ และ
รู้เท่าทนัต่อเหตุการณ์ 

2. แนวคิดเคารพหลกัความเสมอภาค และสิทธิของผู้อ่ืน 
หลกัความเสมอภาคถือว่าเป็นหลกัพื้นฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ซ่ึงมนุษยย์่อม

ไดรั้บการรับรอง และคุม้ครองจากกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนัในฐานะท่ีเป็นมนุษยโ์ดยมิตอ้งค านึงถึง
คุณสมบติัอ่ืนๆ อาทิ เช้ือชาติ ศาสนา ภาษา ถ่ินก าเนิด และขณะเดียวกนัก็ถือวา่หลกัความเสมอภาคน้ี
เป็นหลกัท่ีควบคุมมิใหรั้ฐใชอ้  านาจของตนตามอ าเภอใจ โดยการใชอ้  านาจรัฐแก่กลุ่มบุคคลใด บุคคล
หน่ึง รัฐจะตอ้งสามารถอธิบายไดว้า่เพราะเหตุใดจึงกระท าการอนัก่อให้เกิดผลกระทบ หรือเป็นการ
ให้ประโยชน์แก่บุคคลใด บุคคลหน่ึง โดยเฉพาะ หากการให้เหตุผลไม่อาจรับฟังได ้แสดงวา่การใช้
อ านาจของรัฐนั้นเป็นไปตามอ าเภอใจ ดงันั้นหลกัความเสมอภาคจึงเป็นหลกัส าคญัในการรับรอง 
และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสามารถน ามาตรวจสอบการใชอ้ านาจของรัฐ ไม่วา่จะ
เป็นฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการได ้(Presertkul, 2552: 32-33) 

สรุปได้ว่าประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองท่ีเป็นอ านาจสูงสุดในประเทศเป็นของ
ประชาชน ดงันั้น ในระบอบประชาธิปไตยไม่วา่ประชาชนจะแตกต่างหรือสูง ต ่า กนัอยา่งไร ไม่ว่า
จะร ่ ารวยหรือยากจน ทุกคนลว้นเท่าเทียมกนั คือ คนในแนวระนาบ (Horizontal) เห็นตนเท่าเทียมกบั
คนอ่ืน และเห็นคนอ่ืนเท่าเทียมกบัตน ไม่วา่จะยากดีมีจน ทุกคนลว้นมีศกัด์ิศรี ของความเป็นเจา้ของ
ประเทศอย่างเสมอกนั ถึงแมจ้ะมีการพึ่ งพาอาศยั แต่จะเป็นไปอย่างเท่าเทียม ซ่ึงจะแตกต่างอย่าง
ส้ินเชิงจากสังคมแบบอ านาจนิยมในระบอบเผด็จการ หรือสังคมระบบอุปถมัภ์ ซ่ึงโครงสร้างสังคม
จะเป็นแนวด่ิง (Vertical) ท่ีประชาชนไม่เสมอภาค ไม่เท่าเทียม ไม่ใช่อิสระชน และเห็นคนอ่ืนใน
แนวด่ิง (Vertical) ท่ีประชาชนไม่เสมอภาค มีคนท่ีอยูสู่งกวา่ มีคนท่ีอยูต่  ่ากวา่ โดยจะยอมคนท่ีอยูสู่ง
กวา่ และเหยยีดคนท่ีอยูต่  ่ากวา่ ซ่ึงไม่ใช่ลกัษณะของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
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แนวคิดและทฤษฎขีองสิทธิและเสรีภาพ 
ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีของสิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย มีดงัต่อไปน้ี 
ความหมายของค าว่า สิทธิ (Rights) 
สิทธิ หมายถึง เป็นส่ิงท่ีติดตวัของมนุษยทุ์กคนตามธรรมชาติท่ีไดเ้กิดมาเป็นมนุษยซ่ึ์งไม่มี

ใครล่วงละเมิดได ้คนเกิดมามีสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูร่อด และตอ้งมีชีวิตอยูอ่ยา่งสมเกียรติ และมีศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย  ์ความมีอยู่ของสิทธิตามธรรมชาติน้ี แม้เม่ือยงัไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิก็ยงัมีอยู ่
(Department of Justice, 2012 : 18) 

ความหมายของค าว่า เสรีภาพ (Freedom) 
เสรีภาพ หมายถึง การท่ีมนุษยส์ามารถท าอะไรก็ไดภ้ายใตข้อบเขตของศีลธรรมอนัดีงาม 

โดยไม่เบียดเบียนสังคมหรือไม่ล่วงล ้าสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือสิทธิของส่วนรวม เราจึงเห็นวา่มีการ
ใช้ 2 ค าน้ีพร้อมกัน คือ สิทธิและเสรีภาพในปฏิญญาสากลว่าด้วยมนุษยชนของสหประชาชาติ 
(Universal Declaration of Human Rights) มกัจะใช้ค  าว่าสิทธิเสรีภาพ ท่ีจะแสดงความคิดเห็นและ
แสดงออก หรือสิทธิและเสรีภาพในการเลือกคู่ครอง และสร้างครอบครัว เป็นตน้ (Department of 
Justice, 2012 : 20) สิทธิและเสรีภาพในความเป็นพลเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพเก่ียวกบัการท่ีสามารถ
เรียกร้องความตอ้งการขั้นพื้นฐานจากรัฐ ในฐานะท่ีเป็นราษฎร  ซ่ึงรัฐมีหน้าท่ีให้การสนองตอบใน
รูปของการบริการสาธารณะ ถือเป็นสิทธิท่ีจะร้องขอได ้โดยเกิดข้ึนมาจากความเป็นพลเมือง โดยรัฐ
ไม่อาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบ เช่น สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สิทธิของผูบ้ริโภค เสรีภาพใน
การชุมนุม สิทธิการรับข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการเลือกตั้ ง สิทธิในการเข้าช่ือถอดถอนผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมืองระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน สิทธิและเสรีภาพในความเป็นพลเมืองจึงเป็นสิทธิ
ของพลเมืองท่ีไม่จ  าเป็นวา่ทุกคนจะตอ้งไดรั้บประโยชน์เท่ากนั หากแต่เป็นสิทธิอะไรของใครก็เป็น
หน้าท่ีของรัฐ ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในการสนองตอบต่อการใช้สิทธินั้น กล่าวคือ สิทธิเสรีภาพของ
พลเมืองจึงเป็นสิทธิท่ีสงวนไวใ้หซ่ึ้งเป็นหนา้ท่ีของรัฐ ท่ีจะตอ้งจดัหาใหป้ระชาชน 

สรุปได้ว่า สิทธิเสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องคนไทยตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
และตามรัฐธรรมนูญ จะบรรลุตามเจตนารมณ์ไดด้ว้ยการลงมือปฏิบติัดว้ยยดึมัน่ตามหลกัความเสมอ
ภาค หรือการไม่เลือกปฏิบติั โดยยึดหลกัว่าตอ้งปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระเหมือนกนั อยา่งเท่าเทียมกนั 
และจะตอ้งปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคญัแตกต่างกนั ให้แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของเร่ืองนั้น ใน

 

ระบอบประชาธิปไตย จึงตอ้งเคารพสิทธิผูอ่ื้น และจะตอ้งไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองไปละเมิด
สิทธิของผูอ่ื้นเช่นกนั 

 
แนวคิดทฤษฎกีารเคารพความแตกต่าง 

การท่ีบุคคลในระบอบประชาธิปไตยมีความเสมอภาคกนัอาจท าให้บุคคลในสังคมขดัแยง้
แตกแยกกนั เพราะบุคคลในระบอบประชาธิปไตยย่อมมีความแตกต่างกนัในทางความคิดเห็นหรือ
อ่ืนๆ ได้ แต่ความแตกต่างเหล่าน้ีต้องไม่เป็นเหตุให้บุคคลโกรธ เกลียด ทะเลาะ ขดัแยง้ ท าร้าย 
จนกระทัง่สังหารบุคคลอ่ืนได ้บุคคลในระบอบประชาธิปไตยตอ้งมีขนัติธรรม (tolerance) กล่าวคือ 
บุคคลในระบอบประชาธิปไตยตอ้งอดทนต่อความแตกต่างของกนัและกนัได้ ความแตกต่างของ
บุคคลในระบอบประชาธิปไตยตอ้งไม่ท าให้สังคมแตกแยก ดงันั้นเพื่อมิให้ความแตกต่างน ามาซ่ึง
ความแตกแยกในสังคม พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงตอ้งยอมรับและเคารพความแตกต่างของ
กนัและกนั เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกนัไดถึ้งแมจ้ะแตกต่างกนั และไม่มีการใชค้วามรุนแรงต่อผูท่ี้เห็น
ต่างจากตนเอง ถึงแมจ้ะไม่เห็นดว้ยก็ตาม (Thawanarunitkul, 2012 : 32) 

สรุปไดว้า่ การอยูร่่วมกนัในสังคมไม่วา่ในชุมชน องคก์รต่างๆ ส่ิงส าคญัท่ีเป็นการขบัเคล่ือน
ให้ชุมชนหรือองค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และลดความขดัแยง้ต่างๆ ในสังคมนั้น 
จะตอ้งมีความใจกวา้ง ซ่ึงจะตอ้งในใจกวา้งยอมรับทุกความคิดเห็น แมก้ระทัง่ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
จากตนเอง เพราะความแตกต่างไม่ใช่ความแตกแยก แต่เป็นการพฒันาให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ในการ
ขบัเคล่ือนสังคมและประเทศชาติเดินหนา้ต่อไปได ้อีกทั้งยงัตอ้งมีความใจเยน็ ตอ้งอดทนรับฟังการ
แสดงความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งใจเยน็ ไม่รีบร้อนตดัสินใจตามความคิดเห็นของตนเอง ควรรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น และจึงค่อยสรุปหลอมรวมความคิดเห็นของทุกคน 
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แนวคิดและทฤษฎขีองสิทธิและเสรีภาพ 
ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีของสิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย มีดงัต่อไปน้ี 
ความหมายของค าว่า สิทธิ (Rights) 
สิทธิ หมายถึง เป็นส่ิงท่ีติดตวัของมนุษยทุ์กคนตามธรรมชาติท่ีไดเ้กิดมาเป็นมนุษยซ่ึ์งไม่มี

ใครล่วงละเมิดได ้คนเกิดมามีสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูร่อด และตอ้งมีชีวิตอยูอ่ยา่งสมเกียรติ และมีศกัด์ิศรี
ความเป็นมนุษย  ์ความมีอยู่ของสิทธิตามธรรมชาติน้ี แม้เม่ือยงัไม่มีกฎหมายรองรับสิทธิก็ยงัมีอยู ่
(Department of Justice, 2012 : 18) 

ความหมายของค าว่า เสรีภาพ (Freedom) 
เสรีภาพ หมายถึง การท่ีมนุษยส์ามารถท าอะไรก็ไดภ้ายใตข้อบเขตของศีลธรรมอนัดีงาม 

โดยไม่เบียดเบียนสังคมหรือไม่ล่วงล ้าสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือสิทธิของส่วนรวม เราจึงเห็นวา่มีการ
ใช้ 2 ค าน้ีพร้อมกัน คือ สิทธิและเสรีภาพในปฏิญญาสากลว่าด้วยมนุษยชนของสหประชาชาติ 
(Universal Declaration of Human Rights) มกัจะใช้ค  าว่าสิทธิเสรีภาพ ท่ีจะแสดงความคิดเห็นและ
แสดงออก หรือสิทธิและเสรีภาพในการเลือกคู่ครอง และสร้างครอบครัว เป็นตน้ (Department of 
Justice, 2012 : 20) สิทธิและเสรีภาพในความเป็นพลเมืองเป็นสิทธิเสรีภาพเก่ียวกบัการท่ีสามารถ
เรียกร้องความตอ้งการขั้นพื้นฐานจากรัฐ ในฐานะท่ีเป็นราษฎร  ซ่ึงรัฐมีหน้าท่ีให้การสนองตอบใน
รูปของการบริการสาธารณะ ถือเป็นสิทธิท่ีจะร้องขอได ้โดยเกิดข้ึนมาจากความเป็นพลเมือง โดยรัฐ
ไม่อาจจะปฏิเสธความรับผิดชอบ เช่น สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา สิทธิของผูบ้ริโภค เสรีภาพใน
การชุมนุม สิทธิการรับข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการเลือกตั้ ง สิทธิในการเข้าช่ือถอดถอนผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมืองระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน สิทธิและเสรีภาพในความเป็นพลเมืองจึงเป็นสิทธิ
ของพลเมืองท่ีไม่จ  าเป็นวา่ทุกคนจะตอ้งไดรั้บประโยชน์เท่ากนั หากแต่เป็นสิทธิอะไรของใครก็เป็น
หน้าท่ีของรัฐ ท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในการสนองตอบต่อการใช้สิทธินั้น กล่าวคือ สิทธิเสรีภาพของ
พลเมืองจึงเป็นสิทธิท่ีสงวนไวใ้หซ่ึ้งเป็นหนา้ท่ีของรัฐ ท่ีจะตอ้งจดัหาใหป้ระชาชน 

สรุปได้ว่า สิทธิเสรีภาพ และศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องคนไทยตามหลกัสิทธิมนุษยชน 
และตามรัฐธรรมนูญ จะบรรลุตามเจตนารมณ์ไดด้ว้ยการลงมือปฏิบติัดว้ยยดึมัน่ตามหลกัความเสมอ
ภาค หรือการไม่เลือกปฏิบติั โดยยึดหลกัว่าตอ้งปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระเหมือนกนั อยา่งเท่าเทียมกนั 
และจะตอ้งปฏิบติัต่อส่ิงท่ีมีสาระส าคญัแตกต่างกนั ให้แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของเร่ืองนั้น ใน

 

ระบอบประชาธิปไตย จึงตอ้งเคารพสิทธิผูอ่ื้น และจะตอ้งไม่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองไปละเมิด
สิทธิของผูอ่ื้นเช่นกนั 

 
แนวคิดทฤษฎกีารเคารพความแตกต่าง 

การท่ีบุคคลในระบอบประชาธิปไตยมีความเสมอภาคกนัอาจท าให้บุคคลในสังคมขดัแยง้
แตกแยกกนั เพราะบุคคลในระบอบประชาธิปไตยย่อมมีความแตกต่างกนัในทางความคิดเห็นหรือ
อ่ืนๆ ได้ แต่ความแตกต่างเหล่าน้ีต้องไม่เป็นเหตุให้บุคคลโกรธ เกลียด ทะเลาะ ขดัแยง้ ท าร้าย 
จนกระทัง่สังหารบุคคลอ่ืนได ้บุคคลในระบอบประชาธิปไตยตอ้งมีขนัติธรรม (tolerance) กล่าวคือ 
บุคคลในระบอบประชาธิปไตยตอ้งอดทนต่อความแตกต่างของกนัและกนัได้ ความแตกต่างของ
บุคคลในระบอบประชาธิปไตยตอ้งไม่ท าให้สังคมแตกแยก ดงันั้นเพื่อมิให้ความแตกต่างน ามาซ่ึง
ความแตกแยกในสังคม พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยจึงตอ้งยอมรับและเคารพความแตกต่างของ
กนัและกนั เพื่อให้สามารถอยูร่่วมกนัไดถึ้งแมจ้ะแตกต่างกนั และไม่มีการใชค้วามรุนแรงต่อผูท่ี้เห็น
ต่างจากตนเอง ถึงแมจ้ะไม่เห็นดว้ยก็ตาม (Thawanarunitkul, 2012 : 32) 

สรุปไดว้า่ การอยูร่่วมกนัในสังคมไม่วา่ในชุมชน องคก์รต่างๆ ส่ิงส าคญัท่ีเป็นการขบัเคล่ือน
ให้ชุมชนหรือองค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และลดความขดัแยง้ต่างๆ ในสังคมนั้น 
จะตอ้งมีความใจกวา้ง ซ่ึงจะตอ้งในใจกวา้งยอมรับทุกความคิดเห็น แมก้ระทัง่ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
จากตนเอง เพราะความแตกต่างไม่ใช่ความแตกแยก แต่เป็นการพฒันาให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ในการ
ขบัเคล่ือนสังคมและประเทศชาติเดินหนา้ต่อไปได ้อีกทั้งยงัตอ้งมีความใจเยน็ ตอ้งอดทนรับฟังการ
แสดงความคิดเห็นของผูอ่ื้นอยา่งใจเยน็ ไม่รีบร้อนตดัสินใจตามความคิดเห็นของตนเอง ควรรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้น และจึงค่อยสรุปหลอมรวมความคิดเห็นของทุกคน 
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แนวคิดทฤษฎกีารเคารพกติกา 
ประชาธิปไตยตอ้งใช้กติกาหรือกฎหมายในการปกครอง โดยทุกคนมีความเสมอภาคกนั

ภายใตก้ติกานั้น  แต่ถึงแมจ้ะมีกฎหมาย หรือมีกติกา แต่หากว่าทุกคนไม่เคารพหรือไม่ปฏิบติัตาม
กติกาก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไร อีกทั้งยงัเกิดความขดัแยง้ในสังคม ระบอบประชาธิปไตยจึงจะ
ประสบความส าเร็จไดก้็ต่อเม่ือทุกคนตอ้งเคารพกติกา และยอมรับผลของการละเมิดกติกา ทุกคนจึง
ต้อง เค ารพกติกาถ้ามี ปัญหาห รือความขัดแย้ง เกิด ข้ึนก็ต้องใช้หลักการประชาธิปไตย 
(Thawanarunitkul, 2012: 28) 

สรุปได้ว่า การเคารพกติกานั้ นมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะจะท าให้สังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นธรรมโดยประชาชนจะตอ้งสนใจให้ความร่วมมือ และช่วยกนัผลกัดนัให้
กฎหมายและกติกาต่างๆ ของสังคมมีความเป็นธรรมส าหรับทุกคน จึงจะประสบความส าเร็จจากการ
เคารพกติกา และยอมรับผลของการไม่เคารพกติกาและเพื่อลดปัญหา ความขดัแยง้ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
สังคมระบอบประชาธิปไตย  

 
แนวคิดทฤษฎกีารรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

ในสังคมและประเทศชาตินั้น พลเมืองตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่การกระท าใดๆ ของตนเอง
ยอ่มมีผลต่อสังคมและส่วนรวม เห็นตนเองเป็นส่วนหน่ึงของปัญหานั้นๆ โดยเร่ิมตน้ท่ีตนเอง ไม่ใช่
ท าตามใจตนเอง ไม่ค  านึงถึงส่วนรวม ดังนั้ นนอกจากจะต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น และ
รับผิดชอบต่อผูอ่ื้นแล้ว พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จะต้องใช้สิทธิเสรีภาพของตน โดย
รับผดิชอบต่อสังคมดว้ย (Thawanarunitkul, 2012: 35) 

สรุปได้ว่าพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องรับผิดชอบต่อสังคม และมองตนเอง
เช่ือมโยงกบัสังคม เห็นตนเองเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา ไม่ก่อปัญหา และลงมือ
ท าดว้ยตนเอง 

นอกจากนั้นแล้ว ยงัมีนักวิชาการ นักบริหารของต่างประเทศ ได้แสดงทศันะต่อระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงขอยกตวัอย่างดังน้ี คือ ดร.ไอ เคอร์ตุ๊ด ปุตรา 
เอราวณั ผูอ้  านวยการบริหารสถาบนัแห่งสันติภาพและประชาธิปไตย กระทรวงการต่างประเทศ
อินโดนีเซีย กล่าวว่า ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสมกบัประเทศไทย 
เพราะประชาธิปไตยตอ้งมีการตอบสนองต่อผูค้นและประชาชน ตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการ

 

เสนอนโยบาย ประการแรกชุมชนตอ้งมีความสัมพนัธ์ร่วมกนักบัประชาธิปไตย โดยสะทอ้นเสียง
สิทธิ เสรีภาพ ทางการเมืองสู่ภายนอก และออกแบบการตรวจสอบให้ประชาชน ก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของรัฐ  งานนโยบายตอบสนองความตอ้งการหรือไม่อยา่งไร ส่วนทศันะของ นายแอรอน 
อาเซลตัน ผู ้อ  านวยการแผนงานการมีส่วนร่วมของพลเมือง สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย
สหรัฐอเมริกา กล่าววา่ ชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัการเมืองและรัฐบาล ในฐานะผูมี้สิทธิตดัสินใจและ
เป็นผูแ้ทนของสังคม แต่แค่การส่งเสียงอาจไม่เพียงพอ กลไกท่ีดีท่ีสุด ท่ีมาช่วยสะท้อน คือ ภาค
ประชาสังคม ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูทุ่กมิติของประชาชน การจดัการในลกัษณะน้ี 
จ าเป็นตอ้งสร้างผูน้ าเช่ือมโยงกระบวนการท างานให้เขม้แข็ง หล่อหลอมให้รากหญา้ สร้างอิทธิพล
ให้ตนเองก่อนเขา้สู่กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ  นายแอนด
รูว ์สตีเฟนเอลลีส  ผูอ้  านวยการเอเชียและแปซิฟิคสถาบนันานาชาติเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง กล่าวว่าประชาสังคม ควรมีบทบาทในรูปแบบของตวัแทน ซ่ึงตอ้งอาศยัการประเมิน 
หรือการวิจยั แนวคิดจากภาคประชาชน เพื่อสะท้อนประชาธิปไตยท้องถ่ิน ท่ีส าคญัต้องมองว่า
งานวิจยัเป็นส่ิงท่ีลงมือท าอย่างจริงจงั แต่ให้มองเป็นกระบวนการเพื่อหาค าตอบให้สังคมในด้าน
ต่างๆ และสะทอ้นความเขม้แขง็ของชุมชน (Laothamatas, 2000: 56-58) 
 สรุปจากบทความของนักวิชาการ นักบริหาร ทุกคน ล้วนให้ความส าคญักับประชาชน
ทั้งส้ิน ในการขบัเคล่ือนให้ประเทศไดเ้ดินหน้าต่อไป ในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมประชาชน
ให้รู้หนา้ท่ีของการเป็นพลเมืองท่ีดี ให้มีบทบาทในการตดัสินใจ และมีส่วนร่วมมากข้ึน เพื่อปกป้อง
และเรียกร้องสิทธิต่างๆ รวมทั้ง ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการท างานของรัฐ ในส่วนของรัฐควร
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกบัการเป็นพลเมืองท่ีดีสู่ประชาชน ทั้งในระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชุมชน 
รวมทั้งความรู้เก่ียวกบัระบอบประชาธิปไตย มีความส าคญัอยา่งไร และสุดทา้ยก็จะส่งผลใหร้ะบอบ
ประชาธิปไตยมีเสถียรภาพมากข้ึนจากแนวคิดทฤษฎีท่ีไดศึ้กษาแลว้ สามารถสรุปเป็นผงัมโนทศัน์ 
ไดด้งัน้ี 
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แนวคิดทฤษฎกีารเคารพกติกา 
ประชาธิปไตยตอ้งใช้กติกาหรือกฎหมายในการปกครอง โดยทุกคนมีความเสมอภาคกนั

ภายใตก้ติกานั้น  แต่ถึงแมจ้ะมีกฎหมาย หรือมีกติกา แต่หากว่าทุกคนไม่เคารพหรือไม่ปฏิบติัตาม
กติกาก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไร อีกทั้งยงัเกิดความขดัแยง้ในสังคม ระบอบประชาธิปไตยจึงจะ
ประสบความส าเร็จไดก้็ต่อเม่ือทุกคนตอ้งเคารพกติกา และยอมรับผลของการละเมิดกติกา ทุกคนจึง
ต้อง เค ารพกติกาถ้ามี ปัญหาห รือความขัดแย้ง เกิด ข้ึนก็ต้องใช้หลักการประชาธิปไตย 
(Thawanarunitkul, 2012: 28) 

สรุปได้ว่า การเคารพกติกานั้ นมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะจะท าให้สังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นธรรมโดยประชาชนจะตอ้งสนใจให้ความร่วมมือ และช่วยกนัผลกัดนัให้
กฎหมายและกติกาต่างๆ ของสังคมมีความเป็นธรรมส าหรับทุกคน จึงจะประสบความส าเร็จจากการ
เคารพกติกา และยอมรับผลของการไม่เคารพกติกาและเพื่อลดปัญหา ความขดัแยง้ ท่ีจะเกิดข้ึนใน
สังคมระบอบประชาธิปไตย  

 
แนวคิดทฤษฎกีารรับผดิชอบต่อสังคมและส่วนรวม 

ในสังคมและประเทศชาตินั้น พลเมืองตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่การกระท าใดๆ ของตนเอง
ยอ่มมีผลต่อสังคมและส่วนรวม เห็นตนเองเป็นส่วนหน่ึงของปัญหานั้นๆ โดยเร่ิมตน้ท่ีตนเอง ไม่ใช่
ท าตามใจตนเอง ไม่ค  านึงถึงส่วนรวม ดังนั้ นนอกจากจะต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพของผูอ่ื้น และ
รับผิดชอบต่อผูอ่ื้นแล้ว พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย จะต้องใช้สิทธิเสรีภาพของตน โดย
รับผดิชอบต่อสังคมดว้ย (Thawanarunitkul, 2012: 35) 

สรุปได้ว่าพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องรับผิดชอบต่อสังคม และมองตนเอง
เช่ือมโยงกบัสังคม เห็นตนเองเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา ร่วมกนัแกไ้ขปัญหา ไม่ก่อปัญหา และลงมือ
ท าดว้ยตนเอง 

นอกจากนั้นแล้ว ยงัมีนักวิชาการ นักบริหารของต่างประเทศ ได้แสดงทศันะต่อระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงขอยกตวัอย่างดังน้ี คือ ดร.ไอ เคอร์ตุ๊ด ปุตรา 
เอราวณั ผูอ้  านวยการบริหารสถาบนัแห่งสันติภาพและประชาธิปไตย กระทรวงการต่างประเทศ
อินโดนีเซีย กล่าวว่า ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสมกบัประเทศไทย 
เพราะประชาธิปไตยตอ้งมีการตอบสนองต่อผูค้นและประชาชน ตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการ

 

เสนอนโยบาย ประการแรกชุมชนตอ้งมีความสัมพนัธ์ร่วมกนักบัประชาธิปไตย โดยสะทอ้นเสียง
สิทธิ เสรีภาพ ทางการเมืองสู่ภายนอก และออกแบบการตรวจสอบให้ประชาชน ก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของรัฐ  งานนโยบายตอบสนองความตอ้งการหรือไม่อยา่งไร ส่วนทศันะของ นายแอรอน 
อาเซลตัน ผู ้อ  านวยการแผนงานการมีส่วนร่วมของพลเมือง สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตย
สหรัฐอเมริกา กล่าววา่ ชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัการเมืองและรัฐบาล ในฐานะผูมี้สิทธิตดัสินใจและ
เป็นผูแ้ทนของสังคม แต่แค่การส่งเสียงอาจไม่เพียงพอ กลไกท่ีดีท่ีสุด ท่ีมาช่วยสะท้อน คือ ภาค
ประชาสังคม ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอยูทุ่กมิติของประชาชน การจดัการในลกัษณะน้ี 
จ าเป็นตอ้งสร้างผูน้ าเช่ือมโยงกระบวนการท างานให้เขม้แข็ง หล่อหลอมให้รากหญา้ สร้างอิทธิพล
ให้ตนเองก่อนเขา้สู่กระบวนการพฒันาประชาธิปไตยชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะของ  นายแอนด
รูว ์สตีเฟนเอลลีส  ผูอ้  านวยการเอเชียและแปซิฟิคสถาบนันานาชาติเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง กล่าวว่าประชาสังคม ควรมีบทบาทในรูปแบบของตวัแทน ซ่ึงตอ้งอาศยัการประเมิน 
หรือการวิจยั แนวคิดจากภาคประชาชน เพื่อสะท้อนประชาธิปไตยท้องถ่ิน ท่ีส าคญัต้องมองว่า
งานวิจยัเป็นส่ิงท่ีลงมือท าอย่างจริงจงั แต่ให้มองเป็นกระบวนการเพื่อหาค าตอบให้สังคมในด้าน
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 แผนภาพท่ี  1:  การพฒันาพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในศตวรรษท่ี 21 

 

รับผิดชอบตนเองและพึง่ตนเองได้ 

เคารพหลกัความเสมอภาค และ
สทิธิของผู้อื่น 

เคารพความแตกตา่ง 

เคารพกติกา 

รับผิดชอบตอ่สงัคมและสว่นรวม 

หลกัการอ านาจอธิปไตยเป็นของ 
ปวงชน  

หลกัเสรีภาพ 

หลกัความเสมอภาค 

หลกัการปกครองโดยกฎหมายหรือ
หลกันิติธรรม 

หลกัการเสยีงข้างมากควบคู่ไปกบัการ
เคารพในสิทธิของเสยีงข้างน้อย 

พลเมืองที่ดใีน
ระบอบ

ประชาธิปไตย 

หวัใจส าคญัของ
ระบอบ

ประชาธิปไตย 

การเรียนรู้และพฒันา 

การสือ่สารการเมือง 

การสร้างพลเมืองที่ดี
ในระบอบ

ประชาธิปไตยสู่ ชุมชน 

 

จากแผนภาพท่ี 1 สามารถอธิบายกลไกการพฒันาพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยใน
ศตวรรษท่ี 21ไดด้งัน้ี  คือ 

การพฒันาพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ในศตวรรษที ่21 ประกอบดว้ย 
1. รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได ้เป็นเร่ืองท่ีทุกคนควรจะพึ่งตนเองไดเ้ม่ือถึงเวลาท่ีตอ้ง

พึ่งตนเอง รู้จกัการแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง การพึ่งตนเองไดจ้ะช่วยให้สามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมี
ความสุข 
2. เคารพหลกัความเสมอภาค และสิทธิของผูอ่ื้น หลักความเสมอภาคถือว่าเป็นหลกัพื้นฐานของ
ศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ซ่ึงย่อมไดรั้บความคุม้ครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกนั โดยมิตอ้ง
ค านึงถึงคุณสมบติัอ่ืนๆ ดงันั้นหลกัความเสมอภาคจึงเป็นหลกัส าคญัในการรับรอง และคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน 

3. เคารพความแตกต่าง ทุกคนตอ้งยอมรับและเคารพความแตกต่าง ของแต่ละบุคคล เพื่อให้
สามารถอยูร่่วมกนัไดถึ้งแมจ้ะมีความแตกต่างกนั ทุกคนในสังคมนั้นจะตอ้งมีความใจกวา้ง ใจดี และ
ใจเยน็ มองโลกในแง่บวก 

4. เคารพกติกา ทุกคนในสังคมมีความเสมอภาคกนั ภายใตก้ติกานั้น จึงจะเกิดประโยชน์ 
ก่อใหเ้กิดสันติสุขในสังคม 

5. รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ทุกคนตอ้งมีความตระหนกัในการรับผิดชอบในสังคม 
ทุกคนมีส่วนในการแกไ้ขปัญหา โดยเร่ิมตน้ท่ีตนเอง จึงจะส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวมต่อไป 

นอกจากน้ีแลว้การพฒันาพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ยงัมีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบั
รูปแบบประชาธิปไตย โดยสามารถอธิบายถึงรูปแบบประชาธิปไตย ดงัน้ี 

 
รูปแบบประชาธิปไตย 

ระบอบประชาธิปไตย  หรือการปกครองตนเองของประชาชน สามารถแบ่งไดคื้อ 
1. ประชาธิปไตยโดยตรง ประชาชนมาประชุมกนั อภิปรายและลงคะแนนกนัในเร่ืองส าคญั 

เช่น การประชุมเร่ืองงบประมาณ กฎหมาย ในระดบัทอ้งถ่ิน หรือการลงประชามติในระดบัประเทศ 
เช่น การจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ 

2. ประชาธิปไตยโดยระบบผูแ้ทน เน่ืองจากประเทศส่วนใหญ่มีประชาชนมาก มีความ
ซบัซอ้น ตอ้งแบ่งงานกนัท า จึงมกัใชว้ธีิเลือกผูแ้ทนข้ึนใหเ้ป็นฝ่ายบริหารฝ่ายออกกฎหมาย 
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3. ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วม การผสมผสานทั้ง 2 แบบแรก รวมทั้งการให้
ประชาชนมีการปกครองในระดับท้องถ่ิน มีองค์กรอิสระท่ีรักษาผลประโยชน์ฝ่ายประชาชน มี
ส่ือมวลชนและองค์กรประชาชนท่ีเข้มแข็ง ภาคประชาชนหรือสังคมพลเมืองมีบทบาทในการ
ตดัสินใจเร่ืองการบริหารประเทศค่อนขา้งมาก ไม่ไดป้ล่อยให้ผูแ้ทนท าทุกอยา่งโดยประชาชนให้ใช้
สิทธิแค่เลือกตั้งผูแ้ทนนานๆ คร้ังเท่านั้น ตั้งแต่ปี 2475 ประเทศไทยใชป้ระชาธิปไตยแบบท่ี 2 เป็น
บางช่วง (บางช่วงเป็นเผด็จการทหาร) ประเทศไทยควรใช้แบบท่ี 1 และ 3 เพิ่มข้ึนเพราะระบอบ
ประชาธิปไตย โดยระบบผูแ้ทนมีขอ้จ ากดั โดยเฉพาะในสภาพท่ีนักการเมืองกลุ่มน้อยมีฐานะทาง
เศรษฐกิจสูง มีอ านาจและความรู้สูงกว่าประชาชนส่วนใหญ่มาก ท าให้คนกลุ่มน้ีมกัไดเ้ป็นผูแ้ทน 
และมกัจะท าอะไรก็ท าไดต้ามใจชอบ รวมทั้งการคอรัปชัน่ การหาผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยอา้งวา่
เพราะประชาชนเลือกพวกเขาเข้าไปแล้ว  เขาจะท าอะไรก็ ถือว่าเป็นประชาธิปไตยทั้ งนั้ น 
ประชาธิปไตยโดยระบบผูแ้ทน หมายถึงว่า ประชาชนเลือกผูแ้ทนเขา้เป็นผูบ้ริหารจดัการแทนตวั
พวกเขา เพื่อให้การบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เลือกไปเป็นเจ้านายและ
ประชาชนยงัมีสิทธิคดัคา้นถอดถอนผูแ้ทนท่ีข้ึนไปเป็นรัฐบาลแลว้ไม่ไดท้  าหน้าท่ีอย่างซ่ือตรงและ
เพื่อส่วนรวมดว้ย แต่รัฐธรรมนูญท่ีผ่านมาไม่ไดเ้ปิดช่องทางและไม่มีการให้การศึกษาและข่าวสาร
แก่ประชาชนว่า ประชาชนมีสิทธิ ประการหลังท่ีส าคญัน้ีด้วย ประชาชนได้เลือกผูแ้ทนไปเป็น
เจา้นายในระบอบอ านาจนิยมซ่ึงเป็นระบอบเก่า แต่วฒันธรรมแบบอ านาจนิยม (ยกยอ่งเกรงกลวัคนมี
อ านาจ) ยงัตกคา้งมาจนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะในประเทศไทย และประเทศก าลังพฒันาอ่ืน ๆ ท่ี
ประชาชนไดรั้บการศึกษาและข่าวสารนอ้ยและ หรือไดรั้บแบบคุณภาพต ่า ท าให้เป็นประชาธิปไตย
แค่รูปแบบหรือเป็นประชาธิปไตยเพียงบางส่วน ยงัไม่ใช่การปกครองตนเองของประชาชน ท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่หมายถึงแค่ ประชาธิปไตยทาง
การเมือง (ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ เลือกตั้ง คดัค้าน ถอดถอน ผูแ้ทนได้) เท่านั้ น หากต้องเป็น
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ (มีการกระจายทรัพยสิ์น และรายได้ท่ีเป็นธรรม มีการแข่งขนัท่ีเป็น
ธรรม) และประชาธิปไตยทางสังคม (ประชาชนมีการศึกษา รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีสิทธิเสรีภาพ และ
โอกาสการเขา้ถึง ศาสนา ความเช่ือ ศิลปวฒันธรรม อยา่งเสมอภาคกนั) ดว้ย  ประชาธิปไตยสองอยา่ง
หลงัน้ี ประเทศไทยยงัมีน้อย รวมทั้งไม่มีการให้การศึกษา ให้ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารประชาชนใน
เร่ืองน้ีมากพอ เป็นเหตุใหป้ระชาธิปไตยการเมืองพฒันาไปไดช้า้มาก ประชาธิปไตยในแง่ของเน้ือหา 
ระบอบประชาธิปไตยไม่ไดห้มายถึงแค่ระบบการเลือกตั้ง หากตอ้งประกอบไปดว้ยสภาวะความเป็น

 

ประชาธิปไตย หวัใจส าคญัของระบอบประชาธิปไตย 5 ประการ คือ 1) หลกัการอ านาจอธิปไตยเป็น
ของปวงชน 2) หลกัเสรีภาพ 3) หลกัความเสมอภาพ 4) หลกัการปกครองโดยกฎหมายหรือหลกันิติ
ธรรมและ5) หลกัการเสียงขา้งมาก (Majority rule)  ควบคู่ไปกบัการเคารพในสิทธิของเสียงขา้งนอ้ย 
(Minority Rights) 

1) หลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ประชาชนแสดงออกซ่ึงการเป็นเจา้ของโดย
ใช้อ านาจท่ีมีตามกระบวนการเลือกตั้งอย่างอิสระและทัว่ถึงในการให้ได้มาซ่ึงตวัผูป้กครองและ
ผูแ้ทนของตน รวมทั้ งประชาชนท่ีมีอ านาจในการคัดค้านและถอดถอนผูป้กครองและผูแ้ทนท่ี
ประชาชนเห็นว่า มิได้บริหารประเทศในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น มีพฤติกรรม
ร ่ ารวยผดิปกติ 

2) หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระท าหรืองดเวน้การกระท า
อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีบุคคลตอ้งการ ตราบเท่าท่ีการกระท าของเขานั้น ไม่ไปละเมิดลิดรอนสิทธิ 
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมัน่คงของประเทศชาติ 

3) หลักความเสมอภาค การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
คุณค่าต่างๆ ของสังคมท่ีมีอยู่จ  ากดัอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่ถูกกีดกนัดว้ยสาเหตุแห่งความแตกต่าง
ทางชั้นวรรณะทางสังคม ชาติพนัธ์ุ วฒันธรรมความเป็นอยู ่ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือดว้ยสาเหตุอ่ืน 

4) หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม  การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนทั้งในเร่ืองสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิ์น การแสดงออก การด ารงชีพ ฯลฯ อยา่ง
เสมอกนั โดยผูป้กครองไม่สามารถใชอ้ านาจใด ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได ้และ
ไม่สามารถใชอ้ภิสิทธิอยูเ่หนือกฎหมาย หรือเหนือกวา่ประชาชนคนอ่ืนๆ ได ้

5)  หลักการเสียงข้างมาก (Majority rule) ควบคู่ไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงข้าง
น้อย (Minority Rights) การตัดสินใจๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็น การ
เลือกตั้งผูแ้ทนของประชาชนเขา้สู่ระบบการเมือง การตดัสินใจของฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร หรือ
ฝ่ายตุลาการ ยอ่มตอ้งถือเอาเสียงขา้งมากท่ีมีต่อเร่ืองนั้นๆ เป็นเกณฑใ์นการตดัสินทางเลือก โดยถือวา่
เสียงขา้งมากเป็นตวัแทนท่ีสะทอ้นความตอ้งการ/ขอ้เรียกร้องของประชาชนหมู่มาก หลกัการน้ี ตอ้ง
ควบคู่ไปกบัการเคารพและคุม้ครองสิทธิเสียงขา้งน้อยดว้ย ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ ฝ่ายเสียง
ขา้งมากจะไม่ใช้วิธีการพวกมากลากไปตามผลประโยชน์ความเห็นหรือกระแสนิยมของพวกตน
อย่างสุดโต่ง แต่ตอ้งด าเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งหมด เพื่อสร้างสังคมท่ีประชาชน
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3. ประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วม การผสมผสานทั้ง 2 แบบแรก รวมทั้งการให้
ประชาชนมีการปกครองในระดับท้องถ่ิน มีองค์กรอิสระท่ีรักษาผลประโยชน์ฝ่ายประชาชน มี
ส่ือมวลชนและองค์กรประชาชนท่ีเขม้แข็ง ภาคประชาชนหรือสังคมพลเมืองมีบทบาทในการ
ตดัสินใจเร่ืองการบริหารประเทศค่อนขา้งมาก ไม่ไดป้ล่อยให้ผูแ้ทนท าทุกอยา่งโดยประชาชนให้ใช้
สิทธิแค่เลือกตั้งผูแ้ทนนานๆ คร้ังเท่านั้น ตั้งแต่ปี 2475 ประเทศไทยใชป้ระชาธิปไตยแบบท่ี 2 เป็น
บางช่วง (บางช่วงเป็นเผด็จการทหาร) ประเทศไทยควรใช้แบบท่ี 1 และ 3 เพิ่มข้ึนเพราะระบอบ
ประชาธิปไตย โดยระบบผูแ้ทนมีขอ้จ ากดั โดยเฉพาะในสภาพท่ีนักการเมืองกลุ่มน้อยมีฐานะทาง
เศรษฐกิจสูง มีอ านาจและความรู้สูงกว่าประชาชนส่วนใหญ่มาก ท าให้คนกลุ่มน้ีมกัไดเ้ป็นผูแ้ทน 
และมกัจะท าอะไรก็ท าไดต้ามใจชอบ รวมทั้งการคอรัปชัน่ การหาผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยอา้งวา่
เพราะประชาชนเลือกพวกเขาเข้าไปแล้ว  เขาจะท าอะไรก็ ถือว่าเป็นประชาธิปไตยทั้ งนั้ น 
ประชาธิปไตยโดยระบบผูแ้ทน หมายถึงว่า ประชาชนเลือกผูแ้ทนเขา้เป็นผูบ้ริหารจดัการแทนตวั
พวกเขา เพื่อให้การบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เลือกไปเป็นเจ้านายและ
ประชาชนยงัมีสิทธิคดัคา้นถอดถอนผูแ้ทนท่ีข้ึนไปเป็นรัฐบาลแลว้ไม่ไดท้  าหน้าท่ีอย่างซ่ือตรงและ
เพื่อส่วนรวมดว้ย แต่รัฐธรรมนูญท่ีผ่านมาไม่ไดเ้ปิดช่องทางและไม่มีการให้การศึกษาและข่าวสาร
แก่ประชาชนว่า ประชาชนมีสิทธิ ประการหลังท่ีส าคญัน้ีด้วย ประชาชนได้เลือกผูแ้ทนไปเป็น
เจา้นายในระบอบอ านาจนิยมซ่ึงเป็นระบอบเก่า แต่วฒันธรรมแบบอ านาจนิยม (ยกยอ่งเกรงกลวัคนมี
อ านาจ) ยงัตกคา้งมาจนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะในประเทศไทย และประเทศก าลังพฒันาอ่ืน ๆ ท่ี
ประชาชนไดรั้บการศึกษาและข่าวสารนอ้ยและ หรือไดรั้บแบบคุณภาพต ่า ท าให้เป็นประชาธิปไตย
แค่รูปแบบหรือเป็นประชาธิปไตยเพียงบางส่วน ยงัไม่ใช่การปกครองตนเองของประชาชน ท่ี
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่หมายถึงแค่ ประชาธิปไตยทาง
การเมือง (ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ เลือกตั้ง คดัค้าน ถอดถอน ผูแ้ทนได้) เท่านั้ น หากต้องเป็น
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ (มีการกระจายทรัพยสิ์น และรายได้ท่ีเป็นธรรม มีการแข่งขนัท่ีเป็น
ธรรม) และประชาธิปไตยทางสังคม (ประชาชนมีการศึกษา รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร มีสิทธิเสรีภาพ และ
โอกาสการเขา้ถึง ศาสนา ความเช่ือ ศิลปวฒันธรรม อยา่งเสมอภาคกนั) ดว้ย  ประชาธิปไตยสองอยา่ง
หลงัน้ี ประเทศไทยยงัมีน้อย รวมทั้งไม่มีการให้การศึกษา ให้ความรู้ ขอ้มูลข่าวสารประชาชนใน
เร่ืองน้ีมากพอ เป็นเหตุใหป้ระชาธิปไตยการเมืองพฒันาไปไดช้า้มาก ประชาธิปไตยในแง่ของเน้ือหา 
ระบอบประชาธิปไตยไม่ไดห้มายถึงแค่ระบบการเลือกตั้ง หากตอ้งประกอบไปดว้ยสภาวะความเป็น

 

ประชาธิปไตย หวัใจส าคญัของระบอบประชาธิปไตย 5 ประการ คือ 1) หลกัการอ านาจอธิปไตยเป็น
ของปวงชน 2) หลกัเสรีภาพ 3) หลกัความเสมอภาพ 4) หลกัการปกครองโดยกฎหมายหรือหลกันิติ
ธรรมและ5) หลกัการเสียงขา้งมาก (Majority rule)  ควบคู่ไปกบัการเคารพในสิทธิของเสียงขา้งนอ้ย 
(Minority Rights) 

1) หลักการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ประชาชนแสดงออกซ่ึงการเป็นเจา้ของโดย
ใช้อ านาจท่ีมีตามกระบวนการเลือกตั้งอย่างอิสระและทัว่ถึงในการให้ได้มาซ่ึงตวัผูป้กครองและ
ผูแ้ทนของตน รวมทั้ งประชาชนท่ีมีอ านาจในการคัดค้านและถอดถอนผูป้กครองและผูแ้ทนท่ี
ประชาชนเห็นว่า มิได้บริหารประเทศในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น มีพฤติกรรม
ร ่ ารวยผดิปกติ 

2) หลักเสรีภาพ ประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระท าหรืองดเวน้การกระท า
อย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีบุคคลตอ้งการ ตราบเท่าท่ีการกระท าของเขานั้น ไม่ไปละเมิดลิดรอนสิทธิ 
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมัน่คงของประเทศชาติ 

3) หลักความเสมอภาค การเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
คุณค่าต่างๆ ของสังคมท่ีมีอยู่จ  ากดัอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่ถูกกีดกนัดว้ยสาเหตุแห่งความแตกต่าง
ทางชั้นวรรณะทางสังคม ชาติพนัธ์ุ วฒันธรรมความเป็นอยู ่ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือดว้ยสาเหตุอ่ืน 

4) หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม  การให้ความคุ้มครองสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชนทั้งในเร่ืองสิทธิเสรีภาพในทรัพยสิ์น การแสดงออก การด ารงชีพ ฯลฯ อยา่ง
เสมอกนั โดยผูป้กครองไม่สามารถใชอ้ านาจใด ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได ้และ
ไม่สามารถใชอ้ภิสิทธิอยูเ่หนือกฎหมาย หรือเหนือกวา่ประชาชนคนอ่ืนๆ ได ้

5)  หลักการเสียงข้างมาก (Majority rule) ควบคู่ไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงข้าง
น้อย (Minority Rights) การตัดสินใจๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนหมู่มาก ไม่ว่าจะเป็น การ
เลือกตั้งผูแ้ทนของประชาชนเขา้สู่ระบบการเมือง การตดัสินใจของฝ่ายนิติบญัญติั ฝ่ายบริหาร หรือ
ฝ่ายตุลาการ ยอ่มตอ้งถือเอาเสียงขา้งมากท่ีมีต่อเร่ืองนั้นๆ เป็นเกณฑใ์นการตดัสินทางเลือก โดยถือวา่
เสียงขา้งมากเป็นตวัแทนท่ีสะทอ้นความตอ้งการ/ขอ้เรียกร้องของประชาชนหมู่มาก หลกัการน้ี ตอ้ง
ควบคู่ไปกบัการเคารพและคุม้ครองสิทธิเสียงขา้งน้อยดว้ย ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นหลกัประกนัวา่ ฝ่ายเสียง
ขา้งมากจะไม่ใช้วิธีการพวกมากลากไปตามผลประโยชน์ความเห็นหรือกระแสนิยมของพวกตน
อย่างสุดโต่ง แต่ตอ้งด าเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งหมด เพื่อสร้างสังคมท่ีประชาชน
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เสียงขา้งน้อย รวมทั้งชนกลุ่มน้อย ผูด้อ้ยโอกาสต่างๆ สามารถอยู่รวมกนัไดอ้ย่างสันติสุข โดยไม่มี
การเอาเปรียบกัน  และสร้างความขัดแย้งในสังคมมากเกินไป  ค่านิยม  ทัศนคติ  ท่ี ส่งเสริม
ประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะเป็นระบอบการเมืองแลว้ ยงัเป็นระบอบเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรมด้วย ดงันั้นจึงไม่ใช่อยู่ท่ีรัฐธรรมนูญ กฎหมาย การเลือกตั้งและการต่อรองทาง
การเมืองเท่านั้น หากอยู่ท่ีสมาชิกในสังคมจะตอ้งช่วยกนัหล่อหลอม สร้างค่านิยม วิถีชีวิต ท่ีเป็น
ประชาธิปไตย มาตั้งแต่ในครอบครัว โรงเรียน ท่ีท  างาน ชุมชน เพื่อจะน าไปสู่หรือการปกป้อง 
ระบอบประชาธิปไตย ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ทุกวนัน้ีตอ้งยอมรับว่าสังคมโลกและสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาไปอย่าง
รวดเร็วและกวา้งขวางหลายดา้น ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองโดยแต่ละดา้นไดส่้งผลกระทบถึง
กนั เช่ือมโยงกนัตลอดเวลา กล่าวส าหรับดา้นการเมืองนั้นถือวา่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัต่อ
สังคมมนุษยเ์พราะมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งมนุษยท่ี์อยูร่่วมกนัและนยัดงักล่าว
ส่งผลไปถึงการจดัความสัมพนัธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจระหวา่งคนในสังคมดว้ย ดงันั้นจึงกล่าวได้
ว่าการพฒันาการเมืองเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการพฒันาประเทศ 
ดงันั้นในการพฒันาทางการเมืองจึงจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัเบ้ืองตน้ต่อประชาชน พฒันาพลเมืองท่ี
จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองข้ึนมา ความเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ ความเปล่ียนแปลงใน
วฒันธรรมการเมือง (Political culture) วฒันธรรมทางการเมืองในท่ีน้ีหมายถึงการกระท าร่วมกนัของ
ประชาชนท่ีเห็นเป็นพฤติกรรมร่วมกนัอยา่งชดัเจน (Ieowsriwong, 2007: 13) 

การจะสร้างความเช่ือร่วมกนัจนเกิดความเห็นสาธารณะร่วมกนัไดน้ั้น จะตอ้งสร้างระบบ
การเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ระบบการเรียนรู้เป็นกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม 
(Socialization) ใหเ้กิดวฒันธรรมทางการเมืองท่ีตอ้งการข้ึนมา 

วฒันธรรมทางการเมืองท่ีควรเป็นไปเพื่อให้เกิดการพฒันาทางการเมืองของไทย คือ 
วฒันธรรมท่ีน าไปสู่การสร้างเสถียรภาพทางการเมือง (Political stability) เพราะเสถียรภาพทางการ
เมืองของรัฐนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพฒันาทางการเมืองและพลเมือง จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งย ัง่ยืน
นาน คือการสร้างความเป็นประชาธิปไตย (Democratization) 

การพฒันาทางการเมืองของไทยท่ีควรจะด าเนินเบ้ืองแรกคือการสร้างวฒันธรรมการทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยให้กบัประชาชนโดยทัว่ไป ซ่ึงประกอบดว้ย 1) แผนเคา้โครงหรือแม่บท
เก่ียวกบัการสร้างความเป็นประชาธิปไตยในทุกมิติ เช่น การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทาง

 

การเมือง การดูแลตรวจสอบสถาบนัทางการเมือง การดูแลตรวจสอบระบบราชการ ฯลฯ 2) แผนเคา้
โครงวิธีการหล่อหลอมทางสังคมเพื่อให้เกิดการน าแผนต่างๆ ตามท่ีจะมีข้ึนไปสู่การปฏิบัติ 
(Implementation) ใหเ้กิดผล 

การจะพฒันาทางการเมืองจึงควรเร่ิมตน้ดว้ยการสร้างวฒันธรรมประชาธิปไตยโดยการ
ให้การศึกษาและการพฒันาทกัษะการสร้างวฒันธรรมนั้นทางตรงและทางออ้มแก่ประชาชน (Civic 
education) จึงน าไปสู่การพฒันาในมิติอ่ืนๆ เพื่อการพฒันาการเมืองต่อไป พื้นฐานส าคญัท่ีจะท าให้
การพฒันาการเมืองไทยบรรลุเป้าหมายก็คือ การท่ีประชาชนในชาติมีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกั
และมีจิตส านึกเป็นประชาธิปไตย ยึดถือหลกัประชาธิปไตยเป็นกรอบในการด าเนินชีวิต หรือมีวิถี
ชีวติตามวิถีประชาธิปไตย ซ่ึงการไปสู่จุดหมายดงักล่าวดงักล่าวน้ี นั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย  เป็นเร่ืองจ าเป็น
ท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งให้ความสนใจและหนัมาร่วมกนัด าเนินกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในสังคม การ
ให้การศึกษาทางการเมือง และประชาชนต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญได้ออกแบบให้มีส่วนส าคญั
หลายส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการเมือง จึงมกัมีการยกย่องกนัมากว่าเป็นรัฐธรรมนูญของการ
ปฏิรูปการเมืองการปกครองของไทยยุคใหม่ ซ่ึงส่ิงท่ีรัฐธรรมนูญออกแบบไวน้ั้นก็มีหลายส่ิงหลาย
ประการท่ีมีการลงมือท าไปแลว้ เห็นผลแลว้ และไดส้ร้างกระบวนการเรียนรู้วิถีชีวิตทางการเมืองแก่
ประชาชนเพิ่มข้ึนจากเดิมไม่น้อย ดงัจะเห็นได้ว่า การพฒันาการเมืองท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไวน้ั้น
เป็นหนา้ท่ีของรัฐตอ้งจดัท าแผนข้ึน แต่โดยขอ้เท็จจริงแลว้เน้ือหาของการพฒันาการเมืองปรากฏอยู่
หลายท่ี ทั้ งจากรัฐ สภา ทั้งในรูปแบบของการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษา และอุดมศึกษา 
หรือแมแ้ต่เน้ือหาของนโยบายท่ีพรรคการเมืองต่างๆ ก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันาการเมือง 
และส่งเสริมประชาธิปไตย ตลอดจนการมีหลักสูตรให้การศึกษาทางการเมืองแก่สมาชิก และ
ประชาชนรวมถึงการให้ข่าวสารขอ้มูลแก่ประชาชนเก่ียวกบัความรู้ทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ ใน
หลายๆ โอกาสโดยผา่นส่ือต่างๆ (Samuithawani, 2002 : 6) 

โดยการพฒันาพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย สามารถสร้างพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพ 
จะต้องประกอบไปด้วย 1) การเรียนรู้และการพฒันาวิถีประชาธิปไตย  2) การส่ือการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย 

1) การเรียนรู้และการพฒันาวถิีประชาธิปไตย 
ปัจจุบนัประเทศต่างๆ ทัว่โลกไดใ้ห้ความส าคญัของการให้การศึกษาดา้นสิทธิและ

หน้าท่ีของพลเมือง ศีลธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะในสถาบนัการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อปลูกฝังค่านิยม 
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เสียงขา้งน้อย รวมทั้งชนกลุ่มน้อย ผูด้อ้ยโอกาสต่างๆ สามารถอยู่รวมกนัไดอ้ย่างสันติสุข โดยไม่มี
การเอาเปรียบกัน  และสร้างความขัดแย้งในสังคมมากเกินไป  ค่านิยม  ทัศนคติ  ท่ี ส่งเสริม
ประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะเป็นระบอบการเมืองแลว้ ยงัเป็นระบอบเศรษฐกิจ 
สังคม วฒันธรรมด้วย ดงันั้นจึงไม่ใช่อยู่ท่ีรัฐธรรมนูญ กฎหมาย การเลือกตั้งและการต่อรองทาง
การเมืองเท่านั้น หากอยู่ท่ีสมาชิกในสังคมจะตอ้งช่วยกนัหล่อหลอม สร้างค่านิยม วิถีชีวิต ท่ีเป็น
ประชาธิปไตย มาตั้งแต่ในครอบครัว โรงเรียน ท่ีท  างาน ชุมชน เพื่อจะน าไปสู่หรือการปกป้อง 
ระบอบประชาธิปไตย ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

ทุกวนัน้ีตอ้งยอมรับว่าสังคมโลกและสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงและพฒันาไปอย่าง
รวดเร็วและกวา้งขวางหลายดา้น ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองโดยแต่ละดา้นไดส่้งผลกระทบถึง
กนั เช่ือมโยงกนัตลอดเวลา กล่าวส าหรับดา้นการเมืองนั้นถือวา่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัต่อ
สังคมมนุษยเ์พราะมีผลกระทบต่อความสัมพนัธ์ทางสังคมระหวา่งมนุษยท่ี์อยูร่่วมกนัและนยัดงักล่าว
ส่งผลไปถึงการจดัความสัมพนัธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจระหวา่งคนในสังคมดว้ย ดงันั้นจึงกล่าวได้
ว่าการพฒันาการเมืองเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และการพฒันาประเทศ 
ดงันั้นในการพฒันาทางการเมืองจึงจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัเบ้ืองตน้ต่อประชาชน พฒันาพลเมืองท่ี
จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองข้ึนมา ความเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือ ความเปล่ียนแปลงใน
วฒันธรรมการเมือง (Political culture) วฒันธรรมทางการเมืองในท่ีน้ีหมายถึงการกระท าร่วมกนัของ
ประชาชนท่ีเห็นเป็นพฤติกรรมร่วมกนัอยา่งชดัเจน (Ieowsriwong, 2007: 13) 

การจะสร้างความเช่ือร่วมกนัจนเกิดความเห็นสาธารณะร่วมกนัไดน้ั้น จะตอ้งสร้างระบบ
การเรียนรู้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ระบบการเรียนรู้เป็นกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม 
(Socialization) ใหเ้กิดวฒันธรรมทางการเมืองท่ีตอ้งการข้ึนมา 

วฒันธรรมทางการเมืองท่ีควรเป็นไปเพื่อให้เกิดการพฒันาทางการเมืองของไทย คือ 
วฒันธรรมท่ีน าไปสู่การสร้างเสถียรภาพทางการเมือง (Political stability) เพราะเสถียรภาพทางการ
เมืองของรัฐนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดของการพฒันาทางการเมืองและพลเมือง จะเกิดข้ึนไดอ้ยา่งย ัง่ยืน
นาน คือการสร้างความเป็นประชาธิปไตย (Democratization) 

การพฒันาทางการเมืองของไทยท่ีควรจะด าเนินเบ้ืองแรกคือการสร้างวฒันธรรมการทาง
การเมืองแบบประชาธิปไตยให้กบัประชาชนโดยทัว่ไป ซ่ึงประกอบดว้ย 1) แผนเคา้โครงหรือแม่บท
เก่ียวกบัการสร้างความเป็นประชาธิปไตยในทุกมิติ เช่น การเขา้ไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทาง

 

การเมือง การดูแลตรวจสอบสถาบนัทางการเมือง การดูแลตรวจสอบระบบราชการ ฯลฯ 2) แผนเคา้
โครงวิธีการหล่อหลอมทางสังคมเพื่อให้เกิดการน าแผนต่างๆ ตามท่ีจะมีข้ึนไปสู่การปฏิบัติ 
(Implementation) ใหเ้กิดผล 

การจะพฒันาทางการเมืองจึงควรเร่ิมตน้ดว้ยการสร้างวฒันธรรมประชาธิปไตยโดยการ
ให้การศึกษาและการพฒันาทกัษะการสร้างวฒันธรรมนั้นทางตรงและทางออ้มแก่ประชาชน (Civic 
education) จึงน าไปสู่การพฒันาในมิติอ่ืนๆ เพื่อการพฒันาการเมืองต่อไป พื้นฐานส าคญัท่ีจะท าให้
การพฒันาการเมืองไทยบรรลุเป้าหมายก็คือ การท่ีประชาชนในชาติมีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกั
และมีจิตส านึกเป็นประชาธิปไตย ยึดถือหลกัประชาธิปไตยเป็นกรอบในการด าเนินชีวิต หรือมีวิถี
ชีวติตามวิถีประชาธิปไตย ซ่ึงการไปสู่จุดหมายดงักล่าวดงักล่าวน้ี นั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย  เป็นเร่ืองจ าเป็น
ท่ีทุกฝ่ายจะตอ้งให้ความสนใจและหนัมาร่วมกนัด าเนินกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนในสังคม การ
ให้การศึกษาทางการเมือง และประชาชนต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญได้ออกแบบให้มีส่วนส าคญั
หลายส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการเมือง จึงมกัมีการยกย่องกนัมากว่าเป็นรัฐธรรมนูญของการ
ปฏิรูปการเมืองการปกครองของไทยยุคใหม่ ซ่ึงส่ิงท่ีรัฐธรรมนูญออกแบบไวน้ั้นก็มีหลายส่ิงหลาย
ประการท่ีมีการลงมือท าไปแลว้ เห็นผลแลว้ และไดส้ร้างกระบวนการเรียนรู้วิถีชีวิตทางการเมืองแก่
ประชาชนเพิ่มข้ึนจากเดิมไม่น้อย ดงัจะเห็นได้ว่า การพฒันาการเมืองท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไวน้ั้น
เป็นหนา้ท่ีของรัฐตอ้งจดัท าแผนข้ึน แต่โดยขอ้เท็จจริงแลว้เน้ือหาของการพฒันาการเมืองปรากฏอยู่
หลายท่ี ทั้ งจากรัฐ สภา ทั้งในรูปแบบของการเรียนการสอนในระดบัมธัยมศึกษา และอุดมศึกษา 
หรือแมแ้ต่เน้ือหาของนโยบายท่ีพรรคการเมืองต่างๆ ก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันาการเมือง 
และส่งเสริมประชาธิปไตย ตลอดจนการมีหลักสูตรให้การศึกษาทางการเมืองแก่สมาชิก และ
ประชาชนรวมถึงการให้ข่าวสารขอ้มูลแก่ประชาชนเก่ียวกบัความรู้ทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ ใน
หลายๆ โอกาสโดยผา่นส่ือต่างๆ (Samuithawani, 2002 : 6) 

โดยการพฒันาพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย สามารถสร้างพลเมืองท่ีดี มีคุณภาพ 
จะต้องประกอบไปด้วย 1) การเรียนรู้และการพฒันาวิถีประชาธิปไตย  2) การส่ือการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย 

1) การเรียนรู้และการพฒันาวถิีประชาธิปไตย 
ปัจจุบนัประเทศต่างๆ ทัว่โลกไดใ้ห้ความส าคญัของการให้การศึกษาดา้นสิทธิและ

หน้าท่ีของพลเมือง ศีลธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะในสถาบนัการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อปลูกฝังค่านิยม 
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และเสริมสร้างวฒันธรรมทางการเมืองแก่เยาวชน ซ่ึงเป็นการให้การศึกษาทางการเมืองท่ีเป็นทั้ง
รูปแบบการให้ความรู้ความเข้าใจ หรือการรับรู้จากการรับรู้ (Cognitive domain) และการให้
การศึกษาทางการเมืองกบัประชาชน ทั้งปัจเจกชน กลุ่มและองค์กรประชาชน ซ่ึงการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง คือ (experience domain) ทั้งสองดา้นน้ี หากพิจารณาจ าแนกส่วนประกอบท่ีส าคญั
และจ าเป็นในการใหก้ารศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนแลว้ จะมีอยู ่3 ดา้น คือ 

(1) ดา้นการอบรมบ่มนิสัยให้เกิดความรับผิดชอบทางสังคม ศีลธรรม และจริยธรรม 
ซ่ึงเป็นรากฐานเบ้ืองตน้ของการเป็นพลเมืองท่ีมีวฒันธรรมทางการเมืองประชาธิปไตย คือ มีความ
เช่ือมัน่และเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความประพฤติ และพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
มีความสัมพนัธ์ต่อผูอ่ื้นและต่อสังคมโดยรวมอยา่งเคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น เคารพกติกาของ
สังคมในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ซ่ึงการให้การศึกษาส่วนน้ีจะตอ้งมีทั้งส่วนท่ีเป็น
สารัตถะ และส่วนท่ีเป็นทกัษะ ซ่ึงต้องให้มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีควบคู่กนัไป โดยมุ่งให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ีเขา้ถึง และเขา้ใจคุณค่าและมีทศันคติในดา้นบวก 

(2) ดา้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการมีส่วนร่วมกบัชุมชน
และสังคมเพื่อกล่อมเกลาปัจเจกชนไม่แปลกแยกจากการเมือง ไม่เบ่ือหน่ายหรือหนีการเมือง เน้น
กระบวนการสร้างพลเมืองดี ก็คือ  คนท่ีไม่ดูดาย เพิกเฉยต่อสังคมและปัญหาต่างๆ รอบตวั ซ่ึงจะตอ้ง
เผชิญอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได ้พลเมืองดีจะเป็นผูท่ี้เขา้ใจและตระหนักในวิถีประชาธิปไตย โดยมี
บุคลิกภาพท่ีเก้ือกูลการพฒันาการเมือง คือเรียนรู้และท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม มี
ทกัษะบริการสังคม พลเมืองดี (Good citizen) คือผูท่ี้มีความต่ืนตวัท่ีพร้อมรับรู้และมีปฏิกิริยาต่อ
ปัญหาต่างๆ เร็ว และมีจิตใจสาธารณะท่ีจะวิเคราะห์ แสดงออกทางความคิดเห็นท่ีให้กบัสังคม อาทิ 
มีความต่ืนตวัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม และเช่ือวา่กระบวนการจดัการเรียนรู้
ทางการเมืองสู่วิถีประชาธิปไตยนั้น จะท าให้คนในสังคมลุกข้ึนมาควบคุมประเด็นในสังคมเอง มิใช่
ปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีรัฐบาลหรือกลไกของรัฐและพรรคการเมืองเพียงฝ่ายเดียว 

(3) ดา้นการมีความรู้ ขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมท่ีเก่ียวกบัสถาบนั
การเมือง  ประเด็นและปัญหา ตลอดจนการด าเนินงานของระบอบประชาธิปไตย การท่ีพลเมือง
สามารถมีอิทธิพลต่อการเมืองทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และระดบัชาติ (Samuithawani, 2002: 3) 

องค์ประกอบดังกล่าว เป็นส่ิงจ าเป็นพื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิถี
ประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อเตรียมการเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ ไม่เฉพาะในดา้นการมี

 

ความรู้ในดา้นการเมือง (Political literacy) เท่านั้นแต่หากรวมถึงกระบวนการจดัการเรียนรู้ทางการ
เมือง หรือเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยสู่ประชาชนท่ีจะท าให้ประชาชนมีทกัษะ ความรู้ และทศันคติท่ี
จ าเป็นเพื่อให้ตนเป็นพลเมืองท่ี มีประสิทธิภาพต่อการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ (Political 
mind/political awareness) ดว้ย 

ดงันั้นจึงกล่าวได้ว่าการจดักระบวนการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยนั้น ไม่จ  ากดัอยู่ท่ี
สถาบันใดสถาบันหน่ึง คือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ส านักงานของพรรคการเมือง  และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองก็ไม่ใช่การออกแบบหลกัสูตรให้กบัองค์กรดงักล่าว แต่เป็นการ
ออกแบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมาจากปรากฏการณ์ทางการเมือง ประเด็นปัญหาสาธารณะจาก
ประสบการณ์และชีวติจริง 
                การจดักระบวนการเรียนรู้วถีิประชาธิปไตยสู่ประชาชน ประเทศไทยปัจจุบนัมีองคก์ร
หลายภาคส่วนของสังคมท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการจดักระบวนการการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ  รวมถึงองคก์รอาสาสมคัรเอกชน NGO ประเด็นส าคญัท่ีมีการระดมความ
คิดเห็นในการจดัการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย สู่ประชาชนนั้น แบ่งออกเป็น ดงัน้ี 

1) ท่ีผา่นมาการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยเป็นไปในลกัษณะใด การเรียนรู้
นั้นเพียงพอท่ีจะสร้างสังคมประชาธิปไตยให้มัน่คงและย ัง่ยืนไดห้รือไม่ มีความเห็นเก่ียวกบัการจดั
กระบวนการเรียนรู้วถีิประชาธิปไตยสู่ประชาชนในอดีตหลายประเด็น อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบ
การปลูกฝังกล่อมเกลาในสถาบนัการศึกษา การสร้างเคร่ืองมือและคู่มือเพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจ
การเมืองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนของหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน และ
ส่ือมวลชน ซ่ึงเป็นการให้การเรียนรู้เชิง cognitive domain เป็นดา้นหลกั ในส่วนของประสบการณ์
ตรงหรือด้าน experience domain เป็นเพียงประสบการณ์ท่ีมีการจดักระบวนการเรียนรู้ไวโ้ดยมี
รูปแบบท่ีตายตวัโดยผา่นการมีส่วนร่วมทางการเมือง ท่ีส าคญัคือรูปแบบของการเลือกตั้ง การชุมนุม
เรียกร้อง และการประท้วง การจัดกิจกรรมตามกรอบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางการเมือง ภายใต้กรอบกฎหมายและการก ากับดูแลภาครัฐ 
(Samuithawani, 2002: 5) กล่าวไดว้่า ในอดีตท่ีผ่านมานั้น สังคมไทยยงัไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน
ส่วนใหญ่เรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตยอย่างเพียงพอ ทั้งๆ ท่ีสังคมเปิดมากข้ึน แต่โครงสร้างทาง
วฒันธรรมและโครงสร้างทางการเมืองยงัไม่เปิดเต็มท่ี ประชาชนจึงยงัมีความขดัแยง้ และคบัขอ้งใจ
ระหวา่งความรับรู้ทางการเมืองในมิติของการพฒันาการเมืองสู่วิถีประชาธิปไตยกบัประสบการณ์
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และเสริมสร้างวฒันธรรมทางการเมืองแก่เยาวชน ซ่ึงเป็นการให้การศึกษาทางการเมืองท่ีเป็นทั้ง
รูปแบบการให้ความรู้ความเข้าใจ หรือการรับรู้จากการรับรู้ (Cognitive domain) และการให้
การศึกษาทางการเมืองกบัประชาชน ทั้งปัจเจกชน กลุ่มและองค์กรประชาชน ซ่ึงการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง คือ (experience domain) ทั้งสองดา้นน้ี หากพิจารณาจ าแนกส่วนประกอบท่ีส าคญั
และจ าเป็นในการใหก้ารศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนแลว้ จะมีอยู ่3 ดา้น คือ 

(1) ดา้นการอบรมบ่มนิสัยให้เกิดความรับผิดชอบทางสังคม ศีลธรรม และจริยธรรม 
ซ่ึงเป็นรากฐานเบ้ืองตน้ของการเป็นพลเมืองท่ีมีวฒันธรรมทางการเมืองประชาธิปไตย คือ มีความ
เช่ือมัน่และเคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีความประพฤติ และพฤติกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
มีความสัมพนัธ์ต่อผูอ่ื้นและต่อสังคมโดยรวมอยา่งเคารพสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ื้น เคารพกติกาของ
สังคมในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ซ่ึงการให้การศึกษาส่วนน้ีจะตอ้งมีทั้งส่วนท่ีเป็น
สารัตถะ และส่วนท่ีเป็นทกัษะ ซ่ึงต้องให้มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีควบคู่กนัไป โดยมุ่งให้เกิดการ
เรียนรู้ท่ีเขา้ถึง และเขา้ใจคุณค่าและมีทศันคติในดา้นบวก 

(2) ดา้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการมีส่วนร่วมกบัชุมชน
และสังคมเพื่อกล่อมเกลาปัจเจกชนไม่แปลกแยกจากการเมือง ไม่เบ่ือหน่ายหรือหนีการเมือง เน้น
กระบวนการสร้างพลเมืองดี ก็คือ  คนท่ีไม่ดูดาย เพิกเฉยต่อสังคมและปัญหาต่างๆ รอบตวั ซ่ึงจะตอ้ง
เผชิญอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได ้พลเมืองดีจะเป็นผูท่ี้เขา้ใจและตระหนักในวิถีประชาธิปไตย โดยมี
บุคลิกภาพท่ีเก้ือกูลการพฒันาการเมือง คือเรียนรู้และท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม มี
ทกัษะบริการสังคม พลเมืองดี (Good citizen) คือผูท่ี้มีความต่ืนตวัท่ีพร้อมรับรู้และมีปฏิกิริยาต่อ
ปัญหาต่างๆ เร็ว และมีจิตใจสาธารณะท่ีจะวิเคราะห์ แสดงออกทางความคิดเห็นท่ีให้กบัสังคม อาทิ 
มีความต่ืนตวัต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม และเช่ือวา่กระบวนการจดัการเรียนรู้
ทางการเมืองสู่วิถีประชาธิปไตยนั้น จะท าให้คนในสังคมลุกข้ึนมาควบคุมประเด็นในสังคมเอง มิใช่
ปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ีรัฐบาลหรือกลไกของรัฐและพรรคการเมืองเพียงฝ่ายเดียว 

(3) ดา้นการมีความรู้ ขอ้มูลข่าวสารทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมท่ีเก่ียวกบัสถาบนั
การเมือง  ประเด็นและปัญหา ตลอดจนการด าเนินงานของระบอบประชาธิปไตย การท่ีพลเมือง
สามารถมีอิทธิพลต่อการเมืองทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ภูมิภาค และระดบัชาติ (Samuithawani, 2002: 3) 

องค์ประกอบดังกล่าว เป็นส่ิงจ าเป็นพื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิถี
ประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อเตรียมการเป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ ไม่เฉพาะในดา้นการมี

 

ความรู้ในดา้นการเมือง (Political literacy) เท่านั้นแต่หากรวมถึงกระบวนการจดัการเรียนรู้ทางการ
เมือง หรือเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยสู่ประชาชนท่ีจะท าให้ประชาชนมีทกัษะ ความรู้ และทศันคติท่ี
จ าเป็นเพื่อให้ตนเป็นพลเมืองท่ี มีประสิทธิภาพต่อการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ (Political 
mind/political awareness) ดว้ย 

ดงันั้นจึงกล่าวได้ว่าการจดักระบวนการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยนั้น ไม่จ  ากดัอยู่ท่ี
สถาบันใดสถาบันหน่ึง คือ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ส านักงานของพรรคการเมือง  และการจัด
กระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองก็ไม่ใช่การออกแบบหลกัสูตรให้กบัองค์กรดงักล่าว แต่เป็นการ
ออกแบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมาจากปรากฏการณ์ทางการเมือง ประเด็นปัญหาสาธารณะจาก
ประสบการณ์และชีวติจริง 
                การจดักระบวนการเรียนรู้วถีิประชาธิปไตยสู่ประชาชน ประเทศไทยปัจจุบนัมีองคก์ร
หลายภาคส่วนของสังคมท่ีมีบทบาทหนา้ท่ีในการจดักระบวนการการเลือกตั้ง กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ  รวมถึงองคก์รอาสาสมคัรเอกชน NGO ประเด็นส าคญัท่ีมีการระดมความ
คิดเห็นในการจดัการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย สู่ประชาชนนั้น แบ่งออกเป็น ดงัน้ี 

1) ท่ีผา่นมาการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยในสังคมไทยเป็นไปในลกัษณะใด การเรียนรู้
นั้นเพียงพอท่ีจะสร้างสังคมประชาธิปไตยให้มัน่คงและย ัง่ยืนไดห้รือไม่ มีความเห็นเก่ียวกบัการจดั
กระบวนการเรียนรู้วถีิประชาธิปไตยสู่ประชาชนในอดีตหลายประเด็น อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบ
การปลูกฝังกล่อมเกลาในสถาบนัการศึกษา การสร้างเคร่ืองมือและคู่มือเพื่อให้ความรู้ ความเขา้ใจ
การเมืองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนของหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน และ
ส่ือมวลชน ซ่ึงเป็นการให้การเรียนรู้เชิง cognitive domain เป็นดา้นหลกั ในส่วนของประสบการณ์
ตรงหรือด้าน experience domain เป็นเพียงประสบการณ์ท่ีมีการจดักระบวนการเรียนรู้ไวโ้ดยมี
รูปแบบท่ีตายตวัโดยผา่นการมีส่วนร่วมทางการเมือง ท่ีส าคญัคือรูปแบบของการเลือกตั้ง การชุมนุม
เรียกร้อง และการประท้วง การจัดกิจกรรมตามกรอบการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางการเมือง ภายใต้กรอบกฎหมายและการก ากับดูแลภาครัฐ 
(Samuithawani, 2002: 5) กล่าวไดว้่า ในอดีตท่ีผ่านมานั้น สังคมไทยยงัไม่เปิดโอกาสให้ประชาชน
ส่วนใหญ่เรียนรู้วิถีชีวิตประชาธิปไตยอย่างเพียงพอ ทั้งๆ ท่ีสังคมเปิดมากข้ึน แต่โครงสร้างทาง
วฒันธรรมและโครงสร้างทางการเมืองยงัไม่เปิดเต็มท่ี ประชาชนจึงยงัมีความขดัแยง้ และคบัขอ้งใจ
ระหวา่งความรับรู้ทางการเมืองในมิติของการพฒันาการเมืองสู่วิถีประชาธิปไตยกบัประสบการณ์
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จริงในระบบการเมืองท่ีเป็นอยู่ อย่างไรก็ตามมีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัว่า วิถีประชาธิปไตยเป็น
พื้นฐานส าคญัท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางการเมือง และการพฒันาการเมืองไทยอยา่งย ัง่ยืนใน
อนาคต 

2) แนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยสู่ประชาชน ควรเป็น
อยา่งไร มีความท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนัวา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองนั้น จะตอ้งมี
แนวทางเดียวกนักบัการสร้างวิถีประชาธิปไตย เร่ิมจากระดบัพื้นฐาน คือ ครอบครัว การศึกษา การ
ด าเนินชีวิตของประชาชนท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การเรียนรู้
ทางการเมืองของประชาชนจึงไม่จ  ากดัท่ีการให้ความเขา้ใจ  การสร้างแบบจ าลองในการเรียนรู้จาก
เหตุการณ์จริง และประสบการณ์ตรง นัน่คือ การมีช่องทางท่ีเปิดให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองอยา่งกวา้งขวาง (Samuithawani, 2002: 9) 

เร่ืองส าคญัและเร่งด่วนท่ีตอ้งค านึงถึงในการจดักระบวนการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย
สู่ประชาชน  คือการมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ และช่องทางท่ีประชาชนจะเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ี
สะดวกและหลายช่องทาง ไดแ้ก่ 

1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในชีวิตประจ าวนั การติดต่อสัมพนัธ์กบัชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รัฐหรือกลไกของรัฐ การแสดงออกถึงความตอ้งการเพื่อการปกป้อง 
รักษาผลประโยชน์ของตนเอง ชุมชน การมีความรู้เขา้ใจกิจกรรมสาธารณะ 

2) การเรียนรู้จากสังคมแวดล้อม ผ่านส่ือทุกประเภท อาทิ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ ์
อินเทอร์เน็ต 

นอกจากน้ียงัควรจะตอ้งมีองคค์วามรู้เร่ืองวิถีประชาธิปไตย ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ ความตระหนกัเท่าทนักบักติกา กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบหรือประเด็นทางการเมือง เพื่อ
การประเมินการตดัสินใจโดยอิสระ ปราศจากการครอบง า ซ่ึงโดยพื้นฐานทางวฒันธรรมสังคมพุทธ 
มีปรัชญากระบวนการเรียนรู้เหตุ/ผลเป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้ 

 
 
 
 
 

 

              2) การส่ือสารการเมืองแบบประชาธิปไตย 
                 การส่ือสารทางการเมืองมีข้อพิจารณาใหญ่ๆ  ดังต่อไปน้ี   คือ1) กลุ่มเป้าหมาย 2) 
จุดประสงค์หลกัคืออะไร 3) ภาษาท่ีใช้ 4) หลกัการจิตวิทยา และ 5) วิธีการน าเสนอ (Theeravakin, 
2005: 23) 

(1) กลุ่มเป้าหมาย (target groups) ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายจะต้องค านึงถึงระดับ
การศึกษาภูมิศาสตร์ กล่าวคือ อยูใ่นตวัเมืองหรือต่างจงัหวดั อยูใ่นท่ีท่ีท าการประมง หรือการเกษตร 
ศาสนาท่ีกลุ่มนั้นนบัถือเป็นส่วนใหญ่ เพศ ฯลฯ ท่ีตอ้งค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายก็เน่ืองจากวา่แต่ละกลุ่ม
ย่อมมีความสามารถในการรับขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกนั ข่าวสารบางอย่างอาจจะไม่เป็นท่ียอมรับ
ของคนบางกลุ่ม ซ่ึงในส่วนน้ีจะมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัภาษาท่ีใช ้รวมทั้งหลกัการทางจิตวิทยา
และวธีิการน าเสนอดว้ย 

(2) จุดประสงค์หลกั (main objectives) การส่ือสารทางการเมือง ก็เช่นเดียวกบัการ
ส่ือสารในทางธุรกิจหรือในเร่ืองอ่ืนใด โดยมีจุดประสงคห์ลกัอยู ่3 ประการ ดงัน้ี 

(2.1) การส่ือสารเพื่อให้รับทราบโดยให้ผูรั้บข่าวสารเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ซ่ึงจะตอ้ง
ส่ือสารโดยกระจ่างไม่ตอ้งมีการตีความหรือน าไปสู่ความท่ีเป็นการเขา้ใจผดิได ้

(2.2) การส่ือสารเพื่อใหผู้รั้บข่าวสารคลอ้ยตาม คือการส่ือสารท่ีพยามชกัจูงใหผู้รั้บ
ข่าวสารเห็นดว้ยกบัความเห็นบางประการ ในส่วนน้ีทางรัฐศาสตร์ถือว่าเป็นส่วนของการมีอ านาจ
ทางการเมือง กล่าวคือ อ านาจทางการเมือง ไดแ้ก่ การให้ผูอ่ื้นเห็นดว้ยกบัความคิดเห็นของผูส่ื้อสาร
นั้น เม่ือท าใหผู้เ้ห็นคลอ้ยตามมากข้ึนตามล าดบัอ านาจทางการเมืองก็จะมีเพิ่มข้ึนตามล าดบั 

(2.3) การส่ือสารเพื่อให้มีการปฏิบติัตาม การส่ือสารท่ีมีการปฏิบติัตามนั้นคือการ
ส่ือสารท่ีสมบูรณ์ และในส่วนของอ านาจทางการเมืองนั้นถือว่าเป็นการมีอ านาจเพิ่มข้ึนในอตัราท่ี
สูงข้ึน 

(3) ภาษา (language) ภาษาท่ีใช้ย่อมข้ึนอยู่กบักลุ่มเป้าหมาย จุดประสงค์ และหลัก
จิตวิทยา ในกรณีท่ีส่ือสารกับกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผูใ้ช้แรงงาน ภาษาท่ีใช้ต้องเข้าใจง่าย เรียบง่าย มี
ลักษณะเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม กรณีส่ือสารกลับกลุ่มท่ีมีการศึกษา ภาษาท่ีใช้ก็ต้อง
เปล่ียนไป และภาษายงัเก่ียวพนักบัจุดประสงค ์ถา้ตอ้งการเพียงให้รับทราบก็ใชภ้าษาท่ีเรียบง่ายและ
กระจ่าง ถา้ตอ้งการให้คลอ้ยตามก็ตอ้งใช้เหตุผลชักจูงให้เห็นผลดีผลเสีย บางคร้ังตอ้งใช้จิตวิทยา



ROMMAYASAN 175Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018 

จริงในระบบการเมืองท่ีเป็นอยู่ อย่างไรก็ตามมีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัว่า วิถีประชาธิปไตยเป็น
พื้นฐานส าคญัท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทางการเมือง และการพฒันาการเมืองไทยอยา่งย ัง่ยืนใน
อนาคต 

2) แนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตยสู่ประชาชน ควรเป็น
อยา่งไร มีความท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนัวา่ การจดักระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองนั้น จะตอ้งมี
แนวทางเดียวกนักบัการสร้างวิถีประชาธิปไตย เร่ิมจากระดบัพื้นฐาน คือ ครอบครัว การศึกษา การ
ด าเนินชีวิตของประชาชนท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การเรียนรู้
ทางการเมืองของประชาชนจึงไม่จ  ากดัท่ีการให้ความเขา้ใจ  การสร้างแบบจ าลองในการเรียนรู้จาก
เหตุการณ์จริง และประสบการณ์ตรง นัน่คือ การมีช่องทางท่ีเปิดให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองอยา่งกวา้งขวาง (Samuithawani, 2002: 9) 

เร่ืองส าคญัและเร่งด่วนท่ีตอ้งค านึงถึงในการจดักระบวนการเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย
สู่ประชาชน  คือการมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเพียงพอ และช่องทางท่ีประชาชนจะเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารท่ี
สะดวกและหลายช่องทาง ไดแ้ก่ 

1) การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในชีวิตประจ าวนั การติดต่อสัมพนัธ์กบัชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รัฐหรือกลไกของรัฐ การแสดงออกถึงความตอ้งการเพื่อการปกป้อง 
รักษาผลประโยชน์ของตนเอง ชุมชน การมีความรู้เขา้ใจกิจกรรมสาธารณะ 

2) การเรียนรู้จากสังคมแวดล้อม ผ่านส่ือทุกประเภท อาทิ ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ ์
อินเทอร์เน็ต 

นอกจากน้ียงัควรจะตอ้งมีองคค์วามรู้เร่ืองวิถีประชาธิปไตย ท่ีส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ ความตระหนกัเท่าทนักบักติกา กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบหรือประเด็นทางการเมือง เพื่อ
การประเมินการตดัสินใจโดยอิสระ ปราศจากการครอบง า ซ่ึงโดยพื้นฐานทางวฒันธรรมสังคมพุทธ 
มีปรัชญากระบวนการเรียนรู้เหตุ/ผลเป็นพื้นฐานอยูแ่ลว้ 

 
 
 
 
 

 

              2) การส่ือสารการเมืองแบบประชาธิปไตย 
                 การส่ือสารทางการเมืองมีข้อพิจารณาใหญ่ๆ  ดังต่อไปน้ี   คือ1) กลุ่มเป้าหมาย 2) 
จุดประสงค์หลกัคืออะไร 3) ภาษาท่ีใช้ 4) หลกัการจิตวิทยา และ 5) วิธีการน าเสนอ (Theeravakin, 
2005: 23) 

(1) กลุ่มเป้าหมาย (target groups) ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายจะต้องค านึงถึงระดับ
การศึกษาภูมิศาสตร์ กล่าวคือ อยูใ่นตวัเมืองหรือต่างจงัหวดั อยูใ่นท่ีท่ีท าการประมง หรือการเกษตร 
ศาสนาท่ีกลุ่มนั้นนบัถือเป็นส่วนใหญ่ เพศ ฯลฯ ท่ีตอ้งค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายก็เน่ืองจากวา่แต่ละกลุ่ม
ย่อมมีความสามารถในการรับขอ้มูลข่าวสารแตกต่างกนั ข่าวสารบางอย่างอาจจะไม่เป็นท่ียอมรับ
ของคนบางกลุ่ม ซ่ึงในส่วนน้ีจะมีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัภาษาท่ีใช ้รวมทั้งหลกัการทางจิตวิทยา
และวธีิการน าเสนอดว้ย 

(2) จุดประสงค์หลกั (main objectives) การส่ือสารทางการเมือง ก็เช่นเดียวกบัการ
ส่ือสารในทางธุรกิจหรือในเร่ืองอ่ืนใด โดยมีจุดประสงคห์ลกัอยู ่3 ประการ ดงัน้ี 

(2.1) การส่ือสารเพื่อให้รับทราบโดยให้ผูรั้บข่าวสารเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้ซ่ึงจะตอ้ง
ส่ือสารโดยกระจ่างไม่ตอ้งมีการตีความหรือน าไปสู่ความท่ีเป็นการเขา้ใจผดิได ้

(2.2) การส่ือสารเพื่อใหผู้รั้บข่าวสารคลอ้ยตาม คือการส่ือสารท่ีพยามชกัจูงใหผู้รั้บ
ข่าวสารเห็นดว้ยกบัความเห็นบางประการ ในส่วนน้ีทางรัฐศาสตร์ถือว่าเป็นส่วนของการมีอ านาจ
ทางการเมือง กล่าวคือ อ านาจทางการเมือง ไดแ้ก่ การให้ผูอ่ื้นเห็นดว้ยกบัความคิดเห็นของผูส่ื้อสาร
นั้น เม่ือท าใหผู้เ้ห็นคลอ้ยตามมากข้ึนตามล าดบัอ านาจทางการเมืองก็จะมีเพิ่มข้ึนตามล าดบั 

(2.3) การส่ือสารเพื่อให้มีการปฏิบติัตาม การส่ือสารท่ีมีการปฏิบติัตามนั้นคือการ
ส่ือสารท่ีสมบูรณ์ และในส่วนของอ านาจทางการเมืองนั้นถือว่าเป็นการมีอ านาจเพิ่มข้ึนในอตัราท่ี
สูงข้ึน 

(3) ภาษา (language) ภาษาท่ีใช้ย่อมข้ึนอยู่กบักลุ่มเป้าหมาย จุดประสงค์ และหลัก
จิตวิทยา ในกรณีท่ีส่ือสารกับกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผูใ้ช้แรงงาน ภาษาท่ีใช้ต้องเข้าใจง่าย เรียบง่าย มี
ลักษณะเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม กรณีส่ือสารกลับกลุ่มท่ีมีการศึกษา ภาษาท่ีใช้ก็ต้อง
เปล่ียนไป และภาษายงัเก่ียวพนักบัจุดประสงค ์ถา้ตอ้งการเพียงให้รับทราบก็ใชภ้าษาท่ีเรียบง่ายและ
กระจ่าง ถา้ตอ้งการให้คลอ้ยตามก็ตอ้งใช้เหตุผลชักจูงให้เห็นผลดีผลเสีย บางคร้ังตอ้งใช้จิตวิทยา
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ปลุกให้มีความรักเกียรติและศกัด์ิศรีของคนไทย หรืออาจจะพูดให้เกิดความรู้สึกฮึดสู้  คือภาษา
ยอ่มข้ึนอยูก่บักลุ่มเป้าหมาย จุดประสงคแ์ละหลกัจิตวทิยา 

(4) หลกัการจิตวิทยา (psychology) การส่ือสารแบบเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ท าไดใ้น
กรณีท าให้รับทราบ แต่ถ้าตอ้งการให้คลอ้ยตาม หรือปฏิบติัตาม บางคร้ังตอ้งใช้หลกัจิตวิทยาและ
วธีิการน าเสนอแบบแยบยล และแปลกออกไป 

(5) วิธีการน าเสนอ (presentation) การส่ือสารจะตอ้งน าเสนอโดยผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ โทรโข่ง ตีฆอ้งร้องป่าว แจกใบปลิว แผ่นพบั อินเตอร์เน็ท การพูด
ดว้ยวาจา การใชส้ัญลกัษณ์ ฯลฯ วธีิการน าเสนอต่างๆ น้ียอ่มข้ึนอยูก่บัการวเิคราะห์แลว้วา่วิธีใด หรือ
หลายวิธีรวมกนัจะไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด ในการน าข่าวสารถึงผูรั้บข่าวสารโดยสมบูรณ์ นอกจาก
การน าเสนอแลว้ก็ยงัเก่ียวโยงกบัภาษาท่ีใช ้ผนวกกบัจิตวิทยา โดยสามส่วนหลงัน้ีจะตอ้งพิจารณาถึง
กลุ่มเป้าหมายและจุดประสงคห์ลกัจะเป็นตวัก าหนดภาษา หลกัการจิตวทิยา และวธีิการน าเสนอ 

ภาษาท่ีน ามาใชใ้นวิธีการน าเสนอ มีดงัน้ี คือส่ือสารอยา่งตรงไปตรงมาโดยใช้ภาษาท่ีเขา้ใจ
ง่ายส่ือสารโดยเร่ิมตน้ดว้ยการตั้งค  าถาม ส่ือสารโดยนยัส่ือสารโดยให้เห็นและให้ผูรั้บข่าวสารคิดเอา
เอง การปลุกเร้าใหเ้กิดการฮึดสู้ การส่ือสารน้ีจะตอ้งปลุกความรู้สึกท่ีกระตุน้ใหไ้ม่ยอมแพก้ารส่ือสาร
โดยใหค้วามหวงัการส่ือสารโดยวงิวอน 
               ในการส่ือสารทางการเมืองให้สร้างสรรคน์ั้น อาจจะใชว้ิธีการปลุกระดมให้เกิดความรู้สึก
รับผิดชอบร่วมกนัของกลุ่มต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลกัคือ การปฏิรูปการเมือง การพฒันาระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยืน บนฐานของความสมานฉันท์ ลดความเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน ทั้ งน้ีเพื่อให้ก าลังทั้ งหลายของชาติรวมกันเป็นหน่ึงเดียวภายใต้ระบอบการ
ปกครองท่ีมีความเสมอภาค ยุติธรรม และเป็นประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในภูมิภาค
และในโลก และท่ีส าคญัเพื่อให้สามารถยนืหยดัต่อสู้กบัปัญหา วกิฤติต่างๆ ในโลกยุคโลกาภิวตัน์ท่ีมี
การแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ประเทศไทยตอ้งมีเสถียรภาพทางการเมืองจึงไม่สามารถท่ีจะมีการเมืองท่ี
อ่อนแอไร้เสถียรภาพ ดงันั้น จึงตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัทุกฝ่าย เพื่อจุดประสงคด์งักล่าว ซ่ึงตอ้งถือว่า
เป็นภารกิจอนัศกัด์ิสิทธ์ิของคนไทยทุกภาคส่วน 
 
 

 

เม่ือจุดประสงค์หลักเป็นตามท่ีกล่าวมาแล้วก็ใช้หลักการส่ือสาร 5 ข้อ โดยแยกแยะเป็น
กลุ่มเป้าหมาย จุดประสงค ์ภาษาท่ีจะน ามาใช ้หลกัการจิตวทิยา วธีิการน าเสนอ 
      การส่ือสารทางการเมืองคือการชกัจูงให้คนทราบ เขา้ใจ คลอ้ยตามและปฏิบติัตาม ถา้การ
ส่ือสารไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์ลกั ก็คือความลม้เหลว ดงัจะเห็นไดว้า่ การเขา้ใจกลุ่มเป้าหมาย 
การเขา้ใจวธีิการ การรู้จกัหลกัการ หลกัจิตวทิยา และความหลากหลายของการน าเสนอ รวมทั้งค  าพูด
ท่ีใชใ้นภาษา จึงเป็นเร่ืองส าคญัยิ่ง  น่ีคือหลกัการทัว่ๆ ไป ในการปฏิบติัจริงจะตอ้งแยกออกเป็นเร่ือง 
ๆ และออกแบบการส่ือสารในแต่ละประเด็นเฉพาะ ณ จุดภูมิศาสตร์ เฉพาะท่ี และ ณ เวลาเฉพาะช่วง 
ซ่ึงย่อมแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีเน่ืองจากการส่ือสารไม่สามารถจะใช้มาตรฐานและมาตรการเดียวใน
ลกัษณะสถานการณ์ท่ีแน่น่ิงได ้สถานการณ์ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เป็นสถานการณ์ท่ีพลวตั 
การส่ือสารตอ้งคลอ้ยตาม เปล่ียนไปตามสภาพของสังคม และค่านิยม รวมทั้งวฒันธรรมหลกัและ
วฒันธรรมยอ่ยของคนแต่ละกลุ่มในสังคมนั้น 
 
บทสรุป 

การพฒันาพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในศตวรรษท่ี 21 นั้น จะตอ้งสร้างและพฒันา
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนโดยประชาชน ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ การ
เป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง เม่ือมีความรู้แลว้ จะตอ้งน าไปปฏิบติัให้สอดคลอ้ง
กับการด าเนินชีวิตตามวิถีสังคมโดยเร่ิมจากชุมชน การน าเอาความรู้ไปถ่ายทอดโดยการอบรม
สัมมนาแก่ชุมชน และส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว โดยเนน้หลกัการพฒันาความเป็นพลเมืองท่ีดี
ในระบอบประชาธิปไตย 5 ประการ คือ 1) รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ 2) เคารพหลกัความ
เสมอภาคและสิทธิของผูอ่ื้น 3) เคารพความแตกต่าง 4) เคารพกติกาและ 5) รับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม อีกทั้งการน าความรู้ความเขา้ใจในหลกัการของระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั
ควบคู่กันไปกับการพฒันาพลเมืองท่ีดี หัวใจส าคญัของระบอบประชาธิปไตย 5 ประการ คือ 1) 
หลกัการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (Government  by consent) 2) หลกัสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  (Human Rights and Freedom of the people) 3) หลักความ เสมอภาค  (Equality) 4) 
หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม (Rule of Laws) และ5) หลักการเสียงข้างมาก 
(Majority rule) ควบคู่ไปกบัการเคารพในสิทธิของเสียงขา้งนอ้ย (Minority Rights) เปิดโอกาสให้ทุก
ฝ่ายหรือผูท่ี้มีความคิดเห็นแตกต่างไดแ้สดงทศันะหรือแนวความคิดของเขา โดยในแต่ละหลกัการ
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ปลุกให้มีความรักเกียรติและศกัด์ิศรีของคนไทย หรืออาจจะพูดให้เกิดความรู้สึกฮึดสู้  คือภาษา
ยอ่มข้ึนอยูก่บักลุ่มเป้าหมาย จุดประสงคแ์ละหลกัจิตวทิยา 

(4) หลกัการจิตวิทยา (psychology) การส่ือสารแบบเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ท าไดใ้น
กรณีท าให้รับทราบ แต่ถ้าตอ้งการให้คลอ้ยตาม หรือปฏิบติัตาม บางคร้ังตอ้งใช้หลกัจิตวิทยาและ
วธีิการน าเสนอแบบแยบยล และแปลกออกไป 

(5) วิธีการน าเสนอ (presentation) การส่ือสารจะตอ้งน าเสนอโดยผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทยุ โทรทศัน์ โทรโข่ง ตีฆอ้งร้องป่าว แจกใบปลิว แผ่นพบั อินเตอร์เน็ท การพูด
ดว้ยวาจา การใชส้ัญลกัษณ์ ฯลฯ วธีิการน าเสนอต่างๆ น้ียอ่มข้ึนอยูก่บัการวเิคราะห์แลว้วา่วิธีใด หรือ
หลายวิธีรวมกนัจะไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด ในการน าข่าวสารถึงผูรั้บข่าวสารโดยสมบูรณ์ นอกจาก
การน าเสนอแลว้ก็ยงัเก่ียวโยงกบัภาษาท่ีใช ้ผนวกกบัจิตวิทยา โดยสามส่วนหลงัน้ีจะตอ้งพิจารณาถึง
กลุ่มเป้าหมายและจุดประสงคห์ลกัจะเป็นตวัก าหนดภาษา หลกัการจิตวทิยา และวธีิการน าเสนอ 

ภาษาท่ีน ามาใชใ้นวิธีการน าเสนอ มีดงัน้ี คือส่ือสารอยา่งตรงไปตรงมาโดยใช้ภาษาท่ีเขา้ใจ
ง่ายส่ือสารโดยเร่ิมตน้ดว้ยการตั้งค  าถาม ส่ือสารโดยนยัส่ือสารโดยให้เห็นและให้ผูรั้บข่าวสารคิดเอา
เอง การปลุกเร้าใหเ้กิดการฮึดสู้ การส่ือสารน้ีจะตอ้งปลุกความรู้สึกท่ีกระตุน้ใหไ้ม่ยอมแพก้ารส่ือสาร
โดยใหค้วามหวงัการส่ือสารโดยวงิวอน 
               ในการส่ือสารทางการเมืองให้สร้างสรรคน์ั้น อาจจะใชว้ิธีการปลุกระดมให้เกิดความรู้สึก
รับผิดชอบร่วมกนัของกลุ่มต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลกัคือ การปฏิรูปการเมือง การพฒันาระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยืน บนฐานของความสมานฉันท์ ลดความเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน ทั้ งน้ีเพื่อให้ก าลังทั้ งหลายของชาติรวมกันเป็นหน่ึงเดียวภายใต้ระบอบการ
ปกครองท่ีมีความเสมอภาค ยุติธรรม และเป็นประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัในภูมิภาค
และในโลก และท่ีส าคญัเพื่อให้สามารถยนืหยดัต่อสู้กบัปัญหา วกิฤติต่างๆ ในโลกยุคโลกาภิวตัน์ท่ีมี
การแข่งขนักนัอยา่งรุนแรง ประเทศไทยตอ้งมีเสถียรภาพทางการเมืองจึงไม่สามารถท่ีจะมีการเมืองท่ี
อ่อนแอไร้เสถียรภาพ ดงันั้น จึงตอ้งร่วมมือร่วมใจกนัทุกฝ่าย เพื่อจุดประสงคด์งักล่าว ซ่ึงตอ้งถือว่า
เป็นภารกิจอนัศกัด์ิสิทธ์ิของคนไทยทุกภาคส่วน 
 
 

 

เม่ือจุดประสงค์หลักเป็นตามท่ีกล่าวมาแล้วก็ใช้หลักการส่ือสาร 5 ข้อ โดยแยกแยะเป็น
กลุ่มเป้าหมาย จุดประสงค ์ภาษาท่ีจะน ามาใช ้หลกัการจิตวทิยา วธีิการน าเสนอ 
      การส่ือสารทางการเมืองคือการชกัจูงให้คนทราบ เขา้ใจ คลอ้ยตามและปฏิบติัตาม ถา้การ
ส่ือสารไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์ลกั ก็คือความลม้เหลว ดงัจะเห็นไดว้า่ การเขา้ใจกลุ่มเป้าหมาย 
การเขา้ใจวธีิการ การรู้จกัหลกัการ หลกัจิตวทิยา และความหลากหลายของการน าเสนอ รวมทั้งค  าพูด
ท่ีใชใ้นภาษา จึงเป็นเร่ืองส าคญัยิ่ง  น่ีคือหลกัการทัว่ๆ ไป ในการปฏิบติัจริงจะตอ้งแยกออกเป็นเร่ือง 
ๆ และออกแบบการส่ือสารในแต่ละประเด็นเฉพาะ ณ จุดภูมิศาสตร์ เฉพาะท่ี และ ณ เวลาเฉพาะช่วง 
ซ่ึงย่อมแตกต่างกนัไป ทั้งน้ีเน่ืองจากการส่ือสารไม่สามารถจะใช้มาตรฐานและมาตรการเดียวใน
ลกัษณะสถานการณ์ท่ีแน่น่ิงได ้สถานการณ์ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ เป็นสถานการณ์ท่ีพลวตั 
การส่ือสารตอ้งคลอ้ยตาม เปล่ียนไปตามสภาพของสังคม และค่านิยม รวมทั้งวฒันธรรมหลกัและ
วฒันธรรมยอ่ยของคนแต่ละกลุ่มในสังคมนั้น 
 
บทสรุป 

การพฒันาพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในศตวรรษท่ี 21 นั้น จะตอ้งสร้างและพฒันา
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนโดยประชาชน ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ การ
เป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตอ้ง เม่ือมีความรู้แลว้ จะตอ้งน าไปปฏิบติัให้สอดคลอ้ง
กับการด าเนินชีวิตตามวิถีสังคมโดยเร่ิมจากชุมชน การน าเอาความรู้ไปถ่ายทอดโดยการอบรม
สัมมนาแก่ชุมชน และส่ือส่ิงพิมพเ์ก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว โดยเนน้หลกัการพฒันาความเป็นพลเมืองท่ีดี
ในระบอบประชาธิปไตย 5 ประการ คือ 1) รับผิดชอบตนเองและพึ่งตนเองได้ 2) เคารพหลกัความ
เสมอภาคและสิทธิของผูอ่ื้น 3) เคารพความแตกต่าง 4) เคารพกติกาและ 5) รับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่วนรวม อีกทั้งการน าความรู้ความเขา้ใจในหลกัการของระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั
ควบคู่กันไปกับการพฒันาพลเมืองท่ีดี หัวใจส าคญัของระบอบประชาธิปไตย 5 ประการ คือ 1) 
หลกัการอ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชน (Government  by consent) 2) หลกัสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  (Human Rights and Freedom of the people) 3) หลักความ เสมอภาค  (Equality) 4) 
หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรม (Rule of Laws) และ5) หลักการเสียงข้างมาก 
(Majority rule) ควบคู่ไปกบัการเคารพในสิทธิของเสียงขา้งนอ้ย (Minority Rights) เปิดโอกาสให้ทุก
ฝ่ายหรือผูท่ี้มีความคิดเห็นแตกต่างไดแ้สดงทศันะหรือแนวความคิดของเขา โดยในแต่ละหลกัการ
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ดังกล่าวท่ีช้ีให้เห็นถึงแนวทางพื้นฐานการปฏิบัติตนของการพัฒนาเป็นพลเมืองท่ีดีในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงสอดคล้องกับวฒันธรรมของชุมชนนั้นๆ 
สามารถมองเห็นความจริงจากความหลากหลายอย่างมีเหตุผล ประชาชนจะตอ้งพฒันาตนเอง การ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงเป็นพนัธกิจท่ีส าคญัมากส าหรับสังคมไทย เพื่อให้สังคมไทยกา้ว
พน้ความขดัแยง้และร่วมกนัสร้างสรรคส์ังคมไทยใหเ้จริญกา้วหนา้ ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน มี
ความสุขมากข้ึน ก็จะส่งผลใหก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความเขม้แขง็มากข้ึนเช่นกนั    
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ดังกล่าวท่ีช้ีให้เห็นถึงแนวทางพื้นฐานการปฏิบัติตนของการพัฒนาเป็นพลเมืองท่ีดีในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ซ่ึงสอดคล้องกับวฒันธรรมของชุมชนนั้นๆ 
สามารถมองเห็นความจริงจากความหลากหลายอย่างมีเหตุผล ประชาชนจะตอ้งพฒันาตนเอง การ
เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงเป็นพนัธกิจท่ีส าคญัมากส าหรับสังคมไทย เพื่อให้สังคมไทยกา้ว
พน้ความขดัแยง้และร่วมกนัสร้างสรรคส์ังคมไทยใหเ้จริญกา้วหนา้ ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน มี
ความสุขมากข้ึน ก็จะส่งผลใหก้ารปกครองระบอบประชาธิปไตยมีความเขม้แขง็มากข้ึนเช่นกนั    
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ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัระยะเวลาช าระหนีภ้ายหลงัการบอกเลกิ 
สัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

Legal Problems on Time Period of Repayment after the 
Termination of Education Loan Contract 

 
พรรณฐิณี  พภิกัดิ์1 / นิสิต  อนิทมาโน2 

Pantinee Pipak,Nisit Intamano 
1-2กลุ่มวชิากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
Department of Business Law, Sripatum University 
 
บทคัดย่อ 
 พระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 47 และ 48 ประกอบกบั
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 
2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2552 ขอ้ 11 และขอ้ 12 ก าหนดให้ผูกู้ย้ืมเงินท่ีขอช าระหน้ีก่อน
ก าหนด หรือถูกกองทุนบอกเลิกสัญญานั้น ตอ้งช าระเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาทั้งหมดคืนกองทุนภายใน 
30 วนั นับแต่วนัถัดจากวนัท่ีแจ้งบอกเลิกสัญญาหรือนับแต่วนัถัดจากวนัท่ีกองทุนแจง้บอกเลิก
สัญญา ซ่ึงต่างจากผูกู้ ้ยืมเงินท่ีส าเร็จการศึกษา หรือพ้นจากสภาพนักเรียนนักศึกษา ท่ีก าหนดให้
ปลอดภาระการช าระหน้ี 2 ปี และให้เวลาช าระหน้ีคืน สูงสุด 15 ปี ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี 
ซ่ึงกรณีดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงปัญหาความไม่เป็นธรรมของบทบญัญติัของกฎหมายอยา่งเห็นไดช้ดั 
ผูเ้ขียนจึงมีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 
2560 มาตรา 47 และ 48 ประกอบกบัระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา วา่ดว้ย
การช าระเงินกูย้ืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2552 ขอ้ 11 และขอ้ 12 โดย
ก าหนดให้ผูกู้ย้มืเงินท่ีไม่ประสงคจ์ะกูย้มืเงินก่อนส าเร็จการศึกษา หรือถูกกองทุนบอกเลิกสัญญานั้น 
ได้รับสิทธิพิเศษในการปลอดภาระช าระหน้ี 6 เดือน ทั้งน้ีระยะเวลาในการช าระหน้ีไม่เกิน 15 ปี 
นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีแจง้บอกเลิกสัญญา หรือนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีกองทุนแจง้บอกเลิกสัญญา 
 
ค าส าคัญ: กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา, กูย้มืเงิน, นกัศึกษา, หลกัความเสมอภาค 
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Abstract 
 From Section 47 and 48 of the Student Loan Fund Act B.E.2560, in conjunction with the 
Regulation of the Student Loan Fund Committee regarding Refunding of the Student Loan Fund 
B.E. 2542 amended (no. 4) B.E.2552 no. 11 and no.12, these laws require borrowers who were 
asked for paying off a debt before the due date or in case of termination of contract by the fund 
need to pay off their loans within 30 days from the date after notification of termination of contract 
or from the date after notification of termination of contract by the fund. This is different from the 
case of borrowers who graduated or out off student status of which the laws do not require to pay 
off their loans within 2 years and a maximum period in returning loans is 15 years with the 1 
percent annual percentage rate. This reflects the unfair laws. The author therefore proposes to 
amend the Student Loan Fund Act B.E. 2560 Section 47 and 48 in conjunction with the Regulation 
of the Student Loan Fund Committee regarding Refunding of the Student Loan Fund B.E. 2542 
amended (no. 4) B.E.2552 no. 11 and no.12 by providing that borrowers who do not intend to lend 
money before graduation or in case of termination of contract by the fund, borrowers shall not be 
obliged to pay off their loans within 6 months and a maximum period in returning loans should be 
set as 15 years from the date after notification of termination of contract by the fund. 
 
Keyword: student loan fund, loan, student, equality 
 
บทน า 
 กองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) จดัตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 
2539 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 โดยรัฐบาล
จดัสรรงบประมาณใหก้ระทรวงการคลงัด าเนินการในลกัษณะเงินทุนหมุนเวียน และในปี พ.ศ. 2541 
มีการตราพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 โดยกองทุนมีฐานะเป็นองคก์ร
ของรัฐบาลในก ากับ ดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้ งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน 
นกัศึกษา ท่ีขาดแคลนทุนทรัพยก์ูย้ืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา และ
ค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย อนัเป็นแนว
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need to pay off their loans within 30 days from the date after notification of termination of contract 
or from the date after notification of termination of contract by the fund. This is different from the 
case of borrowers who graduated or out off student status of which the laws do not require to pay 
off their loans within 2 years and a maximum period in returning loans is 15 years with the 1 
percent annual percentage rate. This reflects the unfair laws. The author therefore proposes to 
amend the Student Loan Fund Act B.E. 2560 Section 47 and 48 in conjunction with the Regulation 
of the Student Loan Fund Committee regarding Refunding of the Student Loan Fund B.E. 2542 
amended (no. 4) B.E.2552 no. 11 and no.12 by providing that borrowers who do not intend to lend 
money before graduation or in case of termination of contract by the fund, borrowers shall not be 
obliged to pay off their loans within 6 months and a maximum period in returning loans should be 
set as 15 years from the date after notification of termination of contract by the fund. 
 
Keyword: student loan fund, loan, student, equality 
 
บทน า 
 กองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) จดัตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 
2539 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 โดยรัฐบาล
จดัสรรงบประมาณใหก้ระทรวงการคลงัด าเนินการในลกัษณะเงินทุนหมุนเวียน และในปี พ.ศ. 2541 
มีการตราพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 โดยกองทุนมีฐานะเป็นองคก์ร
ของรัฐบาลในก ากับ ดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้ งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน 
นกัศึกษา ท่ีขาดแคลนทุนทรัพยก์ูย้ืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา และ
ค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได้น้อย อนัเป็นแนว

 

 

ทางการแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล ้ าด้านการศึกษาในสังคม ด้วยการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนให้แก่นกัเรียน นกัศึกษา ซ่ึงเป็นการช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีข้ึน 
และช่วยสนบัสนุนการพฒันาระบบการศึกษาทางดา้นอุปสงค ์โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการ
รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของประชาชน โดยเงินท่ีน ามาให้กูย้ืมทั้งหมดมาจากงบประมาณ
แผน่ดินซ่ึงเป็นเงินภาษีอากรของคนไทยทั้งประเทศ 

จากผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 จนถึงปีการศึกษา 2559 ซ่ึงเป็นระยะเวลา
ยาวนานกวา่ 20 ปี พบวา่ มีจ  านวนผูกู้ท้ ั้งส้ิน 4,625,210 ราย เป็นผูกู้ก้  าลงัศึกษา หรือ อยูใ่นช่วงปลอด
หน้ี 2 ปี จ  านวน1,209,864 ราย ผูกู้ ้ช าระหน้ีเสร็จส้ิน จ านวน 319,334 ราย ผูกู้ ้เสียชีวิต หรือทุพพล
ภาพ จ านวน 33,794 ราย และผูกู้ ้ท่ีอยู่ระหว่างการช าระหน้ี จ านวน 2,948,708 ราย วงเงินท่ีให้กูไ้ป
แลว้รวมทั้งส้ิน 493,000 แสนลา้นบาท ส่วนผูกู้ย้ืมท่ีอยู่ระหวา่งการช าระหน้ี จ านวน 2,948,708 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 65.35 ของผูกู้ท้ ั้งหมด โดยเป็นผูกู้ท่ี้คา้งช าระจ านวน1,925,611 ราย คิดเป็นร้อยละ 
65.3 ของผูกู้ ้ท่ีอยู่ระหว่างการช าระ ซ่ึงมีเงินตน้ท่ีครบก าหนดช าระท่ีคา้งช าระ หรือคิดเป็นร้อยละ 
55.93 ของเงินตน้ท่ีครบก าหนดช าระทั้งหมด 

ถึงแมว้่าการให้เงินกู้ยืมเพื่อสนับสนุนทางดา้นการศึกษา จะเป็นการให้โอกาสกบัผูท่ี้ขาด
แคลนทุนทรัพย์ก็จริง แต่ผูกู้ ้ยืมเงินถือเป็นปัจจยัส าคญั เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ตัดสินใจท่ีจะช าระหน้ี
หรือไม่ช าระหน้ี โดยปัญหาท่ีเกิดจากผูกู้ย้ืมเงินไม่ยอมช าระหน้ี เกิดไดห้ลายกรณี ไดแ้ก่ ภูมิล าเนา 
สถานภาพส่วนบุคคล ระดบัการศึกษา การมีงานท า รายได้ การมีหน้ีสินอ่ืนๆ ความรู้ความเขา้ใจ 
จิตส านึก และการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารซ่ึงทั้งหมดน้ีมีส่วนส าคญัในเร่ืองของการช าระหน้ี นอกจากน้ี 
สถานภาพสมรสหรือโสดก็เป็นเหตุผลส าคญั เน่ืองจากผูกู้ย้ืมเงินจะมีภาระค่าใชจ่้ายเพิ่มมากข้ึนจาก
การมีบุตร ผูกู้ย้มืเงินจึงตอ้งค านึงถึงค่าใชจ่้ายในครอบครัวก่อนการช าระคืนเงินกู ้

อย่างไรก็ตามนักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยแ์ละมีความประสงค์จะเรียนต่อใน
ระดบัการศึกษาท่ีสูงกวา่มธัยมจนถึงระดบัปริญญาตรี ไดก้ลายมาเป็นจุดอ่อนของกองทุนเงินให้กูย้ืม
เพื่อการศึกษาโดยพบว่า ผูกู้ย้ืมเงินท่ีเม่ือส าเร็จการศึกษาแลว้ ไม่สามารถช าระหน้ีคืนไดต้ามความ
คาดหวงัของกองทุน รวมถึงมีบทบญัญติัของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั โดยพระราชบญัญติั
กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 มาตรา 47 และ 48 ประกอบกบัระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา วา่ดว้ยการช าระเงินกูย้มืคืนกองทุน พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 4) พ.ศ. 2552 ขอ้ 11 และขอ้ 12 ไดก่้อใหเ้กิดปัญหาในการช าระหน้ีเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา กบัผูกู้ย้ืม
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ท่ีส าเร็จการศึกษา หรือพน้จากสภาพนกัเรียน หรือถูกกองทุนบอกเลิกสัญญา โดยบทบญัญติัดงักล่าว 
ก าหนดให้ผูกู้ย้มืเงินท่ีขอช าระหน้ีก่อนก าหนด หรือถูกกองทุนบอกเลิกสัญญานั้น ตอ้งช าระเงินกูย้ืม
เพื่อการศึกษาทั้งหมดคืนกองทุนให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาภายใน 30 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีแจง้บอก
เลิกสัญญากบักองทุน หรือนบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีกองทุนแจง้บอกเลิกสัญญา ซ่ึงแตกต่างจากผูกู้ย้มืเงิน
ท่ีส าเร็จการศึกษา หรือพน้จากสภาพนกัเรียนนกัศึกษา ท่ีกฎหมายก าหนดให้ปลอดภาระการช าระหน้ี 
2 ปี ภายหลงัส าเร็จการศึกษาหรือพน้จากสภาพนักเรียน นักศึกษา และให้เวลาช าระหน้ีคืนกองทุน 
สูงสุด 15 ปี ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี รวมระยะเวลาผอ่นช าระหน้ีคืนทั้งหมดสูงสุด 17 ปี ซ่ึง
เป็นระยะเวลาท่ียาวนานกว่าผูกู้ย้ืมเงินท่ีไม่ประสงคจ์ะกูย้ืมเงินต่อไปแลว้ท าการบอกเลิกสัญญาต่อ
กองทุน หรือถูกกองทุนบอกเลิกสัญญา ซ่ึงมีระยะเวลาการช าระหน้ีคืนทั้งหมดเพียง 30 วนั ซ่ึงผูกู้ไ้ม่
สามารถช าระคืนไดจ้ริงในทางปฏิบติั ส่งผลให้เกิดการผิดนดัช าระหน้ี ตกเป็นลูกหน้ีคา้งช าระเงิน
กูย้มื ท าใหก้องทุนเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษาขาดทุนหมุนเวยีนท่ีจะน ามาใชใ้นปีต่อไป และส่งกระทบต่อ
ระบบการเงินการคลงัของประเทศในระยะยาว 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

ในการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัระยะเวลาช าระหน้ีภายหลงัการบอกเลิก
สัญญากองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา จุดมุ่งหมาย คือ 

1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัระยะเวลาช าระหน้ี
ภายหลงัการบอกเลิกสัญญากองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 

2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลกัเกณฑ ์หลกัเกณฑข์องระยะเวลาการช าระหน้ีเงินให้กูย้มืท่ี
เก่ียวขอ้งกบักองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตามพระราชบญัญติักองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560 

3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัระยะเวลาช าระหน้ีภายหลงัการบอกเลิกสัญญา
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 

4. เพื่อไดข้อ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัระยะเวลาช าระหน้ีภายหลงั
การบอกเลิกสัญญากองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 
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วธีิการวจัิย 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ โดยใชว้ธีิการวจิยัเอกสาร (Documentary 

Research) โดยขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นการศึกษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลเชิงเอกสารโดยการศึกษาจาก
หนงัสือ รายงาน วารสาร วทิยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เอกสารขอ้มูลสถิติต่าง ๆ ท่ีมีอยูร่วมทั้งสืบคน้จาก
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Internet) และเอกสารต่าง ๆ ท่ีมีขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายใน
ประเทศไทยและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษาเพื่อน ามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เปรียบเทียบ และให้ขอ้เสนอแนะหรือมาตรการทางกฎหมายหรือนโยบายเพื่อแกไ้ข
ปัญหาต่อไป 

 
แนวคิด ทฤษฎ ีและหลกักฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัระบบการเงินเพ่ือการศึกษา 
 ในส่วนน้ี ผูเ้ขียนจะได้น าเสนอ ประวติัความเป็นมาของกองทุนเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษาใน
ประเทศไทย แนวคิดเก่ียวกบัระบบการเงินเพื่อการศึกษา ทฤษฎีหลกัความเสมอภาค ซ่ึงถือเป็นหวัใจ
ส าคญัของประเทศท่ีปกครองแบบประชาธิปไตยภายใต้นิติรัฐ และกฎหมายเก่ียวกับการจดัตั้ ง
กองทุนเงินหมุนเวยีนเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ และประเทศไทย โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 

1. ทีม่าและความส าคัญของกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) จดัตั้งข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 28 

มีนาคม พ.ศ. 2538 และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ใหเ้ร่ิมด าเนินการกองทุน
ในลกัษณะเงินทุนหมุนเวยีน ตามนยัมาตรา12 แห่งพระราชบญัญติัเงินคงคลงั พ.ศ. 2491 ต่อมา
รัฐบาลไดพ้ิจารณาเห็นความส าคญัของกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษามากข้ึน จึงไดมี้การ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญติักองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลใหก้องทุนเงินใหกู้ย้มื
เพื่อการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยอยูใ่นการก ากบัดูแลของกระทรวงการคลงั มีวตัถุประสงค์
เพื่อใหกู้ย้มืแก่นกัเรียน นกัศึกษา ท่ีขาดแคลนทุนทรัพยเ์พื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกบั
การศึกษา และค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการครองชีพระหวา่งศึกษา 

กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาด าเนินการใหกู้ย้มืตั้งแต่ปีการศึกษา2539 โดยใหเ้งินกูย้มื
แก่นกัเรียน/นกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยต์ั้งแต่ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (สายสามญัและสาย
อาชีพ) จนถึงระดบัปริญญาตรีจึงถือเป็นแหล่งทุนส าคญัท่ีรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์องประเทศ เพื่อประโยชน์ในการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ
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ประเทศต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2547 และเม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีมี
มติใหค้วามเห็นชอบในหลกัการและแนวทางการปฏิรูปการเงินอุดมศึกษา โดยจดัใหมี้กองทุนเงิน
กูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) ส าหรับใหเ้งินกูย้มืกบันกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
(อนุปริญญา-ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติภาคพิเศษ โดยใหส้ านกังานกองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 
เป็นผูรั้บผดิชอบการบริหารจดัการกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) 
โดยเร่ิมด าเนินการในปีการศึกษา 2549 เป็นตน้มา นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2551 
คณะรัฐมนตรียงัมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติเสนอให้
ด าเนินงานโครงการกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.) ส าหรับผูกู้ย้มืท่ี
เขา้เรียนชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นตน้ไป โดยเนน้สาขาท่ีเป็นความตอ้งการหลกั
และมีความชดัเจนของการผลิตก าลงัคนร่วมกบัภาคเอกชนเป็นล าดบัแรก 

อยา่งไรก็ตาม นบัตั้งแต่ปีการศึกษา2551เป็นตน้มา กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา ได้
น าระบบการกูย้มืเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-student loan) ซ่ึงเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น
การกูย้มืเงิน เพื่อปรับเพิ่มประสิทธิภาพในการกูย้มืเงินใหมี้ความถูกตอ้ง รวดเร็ว เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
ไดง่้ายและลดขั้นตอนในการยืน่เร่ืองขอกูย้มืเงินใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษาและขั้นตอนของผูป้ฏิบติังาน 
รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการจดัเก็บขอ้มูลและการติดตามตรวจสอบขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา มีวตัถุประสงค์
เพื่อใหเ้งินกูย้มืแก่นกัเรียน นกัศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยเ์พื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัการศึกษา และค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการครองชีพ ระหวา่งศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ระดบัอาชีวะศึกษาและระดบั อุดมศึกษาไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึง ช่วยแบ่งเบาภาระดา้น
การเงินของผูป้กครอง และเป็นการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องชาติโดยรวมโดยมุ่งหวงัวา่ผูกู้ย้มืจะ
สามารถเล่าเรียนไดจ้นส าเร็จตามหลกัสูตรมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงมีจิตส านึก 
ในการช าระหน้ีคืนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาใหก้บันกัเรียน นกัศึกษารุ่นต่อไป 

2. แนวคิดเกีย่วกบัระบบการเงินเพ่ือการศึกษา 
รัฐบาลของแต่ละประเทศมีบทบาทท่ีส าคญัต่อการศึกษาของประเทศไม่วา่จะเป็นการเขา้

ไปด าเนินการจดัการศึกษาเอง หรือการจดัสรรเงินงบประมาณสนบัสนุนการศึกษาในระดบัต่างๆ 
ผา่นระบบการเงินเพื่อการศึกษา ค าถามท่ีเกิดข้ึนคือ ท าไมรัฐบาลจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ไปแทรกแซง
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ระบบการศึกษาของประเทศ และหากมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ไปแทรกแซงแลว้รูปแบบหรือวธีิการ
ในการแทรกแซงท่ีเหมาะสมท่ีสุดควรจะเป็นอยา่งไร 

เหตุผลท่ีภาครัฐจ าเป็นตอ้งเขา้แทรกแซงตลาดการศึกษาเก่ียวเน่ืองกบัประเด็นหลกั 2
ประการไดแ้ก่ดา้นประสิทธิภาพและความเป็นธรรม ประการแรกท่ีเก่ียวเน่ืองกบัดา้นประสิทธิภาพ
นั้น รัฐเขา้แทรกแซงตลาดการศึกษาเน่ืองจากการศึกษาก่อใหเ้กิดคุณประโยชน์ต่อสังคมหรือ
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ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่ รัฐสมยัใหม่มีหนา้ท่ีหรือภารกิจท่ีส าคญัอีกอยา่งคือการจดั
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ เป็นธรรม และเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน ส่วนรูปแบบหรือ
วธีิการในการแทรกแซงระบบการเงินเพื่อการศึกษาของรัฐท่ีดีควรเป็นการจดัสรรเงินงบประมาณไป
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ยงัสถาบนัการศึกษาหรือระบบการเงินดา้นอุปทาน โดยท่ีรัฐควรใหก้ารอุดหนุนสาขาการศึกษาท่ี
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ส่วนรวมสูงในสัดส่วนท่ีสูง กวา่สาขาวชิาท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์นอ้ยกวา่ ในกรณี
ท่ีตลาดในการแข่งขนัสมบูรณ์ ระดบัการอุดหนุนจากภาครัฐจะสะทอ้นไปยงัราคาหรือค่าเล่าเรียนท่ี
สถาบนัการศึกษาเรียกเก็บจากผูเ้รียน สาขาการศึกษาใดไดรั้บเงินอุดหนุนมากสถาบนัการศึกษาก็ไม่
จ  าเป็นตอ้งเรียกเก็บค่าเล่าเรียนในระดบัสูง เช่น หากรัฐให้การอุดหนุนสาขาวชิา ก. เป็นสัดส่วนร้อย
ละ 70 ของตน้ทุนจริง สถาบนัการศึกษาจ าเป็นตอ้งเก็บค่าเล่าเรียนจากผูเ้รียนสาขาวชิา ก.อีกร้อยละ 
30 ในขณะท่ีหากสาขาวชิา ข. ไดรั้บการอุดหนุนร้อยละ 20 ผูเ้รียนก็จะตอ้งจ่ายค่าเล่าเรียนเป็น
สัดส่วนอีกร้อยละ 80 ของตน้ทุนค่าใชจ่้ายจริง เป็นตน้ วธีิการดงักล่าวเป็นการสร้างแรงจูงใจใหค้น
มาเรียนสาขาวชิาท่ีไดรั้บการอุดหนุนจากภาครัฐในระดบัสูงหรือสาขาวชิาท่ีเรียกเก็บค่าเล่าเรียนใน
ราคาถูก 

3. หลกัความเสมอภาค 
หลกัความเสอมภาค เป็นหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งปฏิบติัแก่บุคคลทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัแต่การ

ใช้หลักความเสมอภาคท่ีมีความหลากหลายในการปฏิบติั เน่ืองจากสาระส าคญัของขอ้เท็จจริงท่ี
แตกต่างกนัไป ดงันั้นการปฏิบติัแก่บุคคลตามหลกัความเสมอภาคยอ่มแตกต่างกนัไป ทั้งน้ี ยอ่มตอ้ง
เป็นความแตกต่างท่ียอมรับได ้ซ่ึงหลกัเกณฑ์ในการปฏิบติัตามหลกัความเสมอภาคเพื่อให้เกิดความ
ยติุธรรมมีดงัน้ี 

3.1 ต้องใช้กฎเกณฑ์อันเดียวกันกับทุกคนเวน้แต่ว่าสถานการณ์แตกต่างกันไปโดย
หลกัเกณฑท์ัว่ไปของการปฏิบติัคือตอ้งใชก้ฎเกณฑ์เดียวกนัในสถานการณ์เดียวกนั โดยหลกัของการ
ปฏิบติันั้นไม่ไดเ้รียกร้องใหป้ฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนัอยา่งส้ินเชิง คือไม่ไดห้มายความวา่ทุกคนจะตอ้ง
ได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนัโดยมิได้ค  านึงถึงขอ้แตกต่าง เวน้แต่ว่าสถานการณ์นั้นแตกต่าง
ออกไป จึงเป็นการตอ้งห้ามแก่ผูบ้ญัญติักฎเกณฑ์ท่ีจะตอ้งไม่ออกกฎเกณฑ์ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความไม่
เสมอภาคแก่บุคคล 

3.2 การใชก้ฎเกณฑ์แตกต่างกนั ตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัสาระส าคญัของกฎเกณฑ ์โดยการ
ใชก้ฎเกณฑ์ท่ีแตกต่างกนันั้นตอ้งค านึงถึงสาระส าคญัของกฎเกณฑ์ คือกฎเกณฑ์ ท่ีจะน ามาใชต้อ้งมี
ความสัมพนัธ์กบัขอ้เท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นถึงแมจ้ะอยูใ่นสถานะท่ีเหมือนกนั แต่ขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญันั้น แตกต่างกันแล้วกฎเกณฑ์ท่ีน ามาใช้บงัคบันั้นต้องแตกต่างกันไปด้วย แต่ถ้าเป็น
ขอ้เท็จจริงท่ีไม่เป็นสาระส าคญัและอยู่ในสถานะท่ีเหมือนกนัแลว้ กฎเกณฑ์ท่ีใช้บงัคบันั้นจะตอ้ง
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เป็นกฎเกณฑ์เดียวกนั เช่น กฎหมายบ าเหน็จบ านาญ ก าหนดให้ขา้ราชการ ตอ้งรับราชการ 10 ปี ข้ึน
ไปจึงจะมีสิทธิรับบ าเหน็จบ านาญ ฝ่ายนิติบญัญติัจะออกกฎหมายบญัญติัให้ขา้ราชการซ่ึงรับราชการ
เพียง 2 ปีท่ีผูบ้งัคบับญัชาเห็นควรยกยอ่งใหไ้ดรั้บบ าเหน็จบ านาญ เท่ากบัขา้ราชการ ซ่ึงไดบ้  านาญ 10 
ปีไม่ได ้

3.3 การปฏิบัติให้แตกต่างกันอนัเน่ืองมาจากผลประโยชน์มหาชนโดยการปฏิบติัต่อ
บุคคลตามหลักความเสมอภาคนั้นย่อมต้องค านึงถึงเร่ืองประโยชน์สาธารณะเหนือประโยชน์
ประโยชน์ส่วนบุคคลหรือประโยชน์ของปัจเจกชน ดังน้ีจะอ้างหลักความเสมอภาคในการใช้
กฎเกณฑ์เพื่อมาคุม้ครองปัจเจกชนนั้นหาได้ไม่ เช่น ในกรณีท่ีมีความไม่สงบเกิดข้ึนในบา้นเมือง
ทางการจ าเป็นตอ้งใช้มาตรการบางอนั เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขกลบัมาสู่บา้นเมืองอย่างเร็วท่ีสุด 
และการใชม้าตรการดงักล่าวนั้นสะทอ้นให้เห็นถึงการเลือกปฏิบติัและการเคารพต่อหลกัความเสมอ
ภาค ผูท่ี้เดือดร้อนจากการกระดงักล่าวจะอา้งหลกัความเสมอภาคต่อรัฐไม่ได ้

3.4 การอา้งประโยชน์สาธารณะเพื่อไม่ตอ้งเคารพต่อหลกัแห่งความเสมอภาคนั้น จะตอ้ง
ไม่เป็นการก่อให้เกิดการแบ่งแยกอย่างท่ีไม่สามารถยอมรับได้การอา้งประโยชน์สาธารณะในการ
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4. กฎหมายเกี่ยวกบักองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาในประเทศไทย 
ในอดีตประเทศไทยมีกฎหมายเก่ี ยวกับกองทุน เงินกู้ยืม เพื่ อการศึกษา  ได้แ ก่ 

พระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ย
การบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ท่ีออกตามพระราชบญัญติัเงินคงคลงั พ.ศ. 2491 แต่เม่ือ
ใช้บังคบัมาระยะหน่ึง พบว่ามีปัญหาการบริหารจดัการและการด าเนินการท่ีมีข้อจ ากัด และไม่
สอดคลอ้งกบันโยบายการผลิตก าลงัคนและการพฒันาประเทศ จึงมีการตราพระราชบญัญติักองทุน
เงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ข้ึนมาใหม่ เพื่อบูรณาการการบริหารจดัการและการด าเนินการ
ให้เป็นเอกภาพอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน และเพิ่มมาตรการในการบริหารจดัการกองทุนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา พ .ศ. 2560 มาตรา 44 วรรคหน่ึง 
ก าหนดให้ผูกู้ ้ยืมเงิน เม่ือส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว มีหน้าท่ีต้องช าระเงินกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาท่ีไดรั้บไปตามสัญญากูย้ืมเงินคืนให้กองทุน ตามจ านวน ระยะ เวลา และวิธีการท่ีกองทุน
แจง้ให้ทราบ นอกจากน้ีคณะกรรมการอาจก าหนดให้เร่ิมคิดดอกเบ้ียหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูกู้ย้ืม
เงินนับแต่เวลาใดภายหลังท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วก็ได้ แต่อัตราดอกเบ้ียหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีคิด ณ วนัท าสัญญา ต้องไม่เกินอตัราร้อยละเจ็ดจุดห้าต่อไป และห้ามมิให้คิด
ดอกเบ้ียทบตน้ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา ก็ยงัมิได้ออก
ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนใดตามมาตรา 44 เน่ืองจากพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อ
การศึกษา พ.ศ. 2560 เพิ่งประกาศใช้บงัคบัได้ไม่นานนัก โดยท่ีมาตรา 64 ก าหนดให้น าขอ้บงัคบั 
ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติักองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 และระเบียบ
กระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2549 ท่ีออกตามพระราชบญัญติัเงิน
คงคลงั พ.ศ. 2491 ท่ีใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. 2560 ใชบ้งัคบั ให้ยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้ท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติักองทุนเงินให้
กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 จนกว่าจะไดมี้การออกกฎกระทรวง ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือประกาศ
ตามพระราชบญัญติักองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ออกมาใชบ้งัคบัใหม่ 

ดังนั้ น การช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุนของผูกู้ ้ยืม จึงต้องอาศัยระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา วา่ดว้ยการช าระเงินกูย้มืคืนกองทุน พ.ศ. 2542 ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 
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พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2552 โดยขอ้ 5 ของระเบียบดงักล่าว ก าหนดให้ผูกู้ย้ืมมี
หนา้ท่ีตอ้งช าระเงินกูย้มืพร้อมทั้งดอกเบ้ียหรือประโยชน์อ่ืนใดคืนให้กองทุน ในอตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ภายหลงัวนัท่ีไดรั้บอนุมติัให้ส าเร็จการศึกษาหรือมีค าสั่งให้พน้สภาพการเป็นนกัเรียน นกัศึกษาแลว้ 
2 ปี 

นอกจากน้ี ขอ้ 6 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา วา่ดว้ยการ
ช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542 ยงัก าหนดให้ผูกู้ ้ยืมตอ้งช าระหน้ีเงินกู้ยืมพร้อมดอกเบ้ียหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดคืนให้แก่กองทุนให้เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 15 ปี นับแต่วนัท่ีตอ้งเร่ิมช าระหน้ี 
และในกรณีผูกู้ ้ยืมพน้สภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษากลางคนั ก่อนท่ีจะจบภาคการศึกษาให้นับ
ระยะเวลาปลอดหน้ีโดยอนุโลมเหมือนจบภาคการศึกษาของปีนั้นและใหผู้กู้ย้มืเร่ิมช าระหน้ีงวดแรก
ในวนัท่ี 5 กรกฎาคม หลงัจากครบระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปีเช่นกนั นอกจากน้ี ขอ้ 10 แห่งระเบียบ
ดงักล่าว ยงัก าหนดใหผู้กู้ย้ืมท่ีมีความประสงคจ์ะขอช าระหน้ีคืนก่อนครบก าหนดระยะเวลาช าระหน้ี 
หรือก่อนครบระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี สามารถช าระคืนไดโ้ดยไม่เสียดอกเบ้ียหรือประโยชน์อ่ืนใด 

อยา่งไรก็ตาม ขอ้ 7 แห่งระเบียบดงักล่าว ไดก้ าหนดให้ผูกู้ย้ืมเลือกผอ่นช าระหน้ีเป็นราย
เดือน หรือผ่อนช าระเป็นรายปีได้ โดยจ านวนเงินต้นท่ีต้องช าระเป็นรายเดือนรวมตลอดปี หรือ
จ านวนเงินตน้ท่ีช าระเป็นรายปีนั้น มีอตัราต ่าสุดร้อยละ 1.5 ในปีแรก และสูงสุดในอตัราร้อยละ 13.0 
ในปีท่ี 15 การช าระดอกเบ้ียหรือประโยชน์อ่ืนใดดงักล่าว หากอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าหน่ึงปี
ของธนาคารออมสินต ่ากวา่ร้อยละ 1 ต่อปี ให้ผูกู้ย้ืมช าระดอกเบ้ียหรือประโยชน์อ่ืนใดตามอตัรานั้น 
และให้ผูกู้ ้ยืมช าระหน้ีงวดแรกหลักจากครบระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี และช าระหน้ีงวดต่อๆ ไป 
ภายในวนัท่ี 5 กรกฎาคม โดยให้ถือว่า วนัท่ี 5 กรกฎาคม เป็นวนัท่ีครบก าหนดช าระหน้ี หากวนั
ดงักล่าวตรงกบัวนัหยุดท าการของธนาคารให้นบัวนัเปิดท าการถดัไปเป็นวนัท่ีครบก าหนดช าระหน้ี
โดยการช าระหน้ีคืนงวดแรก ใหผู้กู้ย้ืมช าระคืนเฉพาะเงินตน้ ส าหรับงวดต่อๆ ไป ให้ช าระเงินตน้คืน
พร้อมดอกเบ้ียหรือประโยชน์อ่ืนใด การคิดดอกเบ้ียหรือประโยชน์อ่ืนใดให้เร่ิมคิดตั้งแต่วนัท่ีครบ
ก าหนดช าระหน้ีของเงินตน้ท่ีเหลือหลงัจากช าระงวดแรกแลว้ 

นอกจากน้ี มาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติักองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ได้
ก าหนดให้ผูกู้ย้ืมท่ีขอช าระเงินคืนก่อนส าเร็จการศึกษา หรือผูกู้ย้ืมเงินท่ีบอกเลิกสัญญาการกูย้ืมเงิน
เป็นหนงัสือต่อกองทุนก่อนส าเร็จการศึกษา มีหน้าท่ีตอ้งช าระคืนเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษาท่ีไดรั้บไป
ทั้ งหมดคืนให้แก่กองทุนภายในสามสิบวนันับแต่วนัถัดจากวนัท่ีได้แจ้งบอกเลิกการกู้ยืมเงิน
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นอกจากน้ี มาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว ยงัก าหนดให้กองทุนอาจบอกเลิกสัญญากูย้ืมเงิน
ของผูกู้ย้ืมเงินได ้ในกรณีท่ีปรากฎในภายหลงัวา่ ผูกู้ย้มืเงินไม่มีสิทธิขอกูย้ืมเงิน ปกปิดขอ้เท็จจริงอนั
ควรแจง้ให้ทราบ หรือแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญัแห่งการกูย้ืมเงินจากกองทุน และใน
กรณีท่ีผูกู้ย้ืมเงินไม่ปฏิบติัตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือขอ้ตกลงท่ีให้ไวแ้ก่กองทุน โดยผูกู้ ้ยืมเงินท่ีถูก
บอกเลิกสัญญากูย้ืมเงินตามวรรคหน่ึง มีหนา้ท่ีตอ้งช าระคืนเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษาท่ีไดรั้บไปทั้งหมด
คืนใหแ้ก่กองทุนภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การบอกเลิกสัญญา 

อน่ึง ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา วา่ดว้ยการช าระเงินกูย้ืมคืน
กองทุน พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2552 ขอ้ 11 ขอ้ 12 ยงัก าหนดให้ผูกู้ย้ืมท่ีบอกเลิก
สัญญา จะตอ้งช าระหน้ีคืนกองทุนภายใน 30 วนั โดยไม่เสียดอกเบ้ีย หากเกินระยะเวลาดงักล่าว ให้
คิดดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อเดือน ของเงินตน้ท่ีคา้งช าระกรณีคา้งช าระไม่เกิน 12 เดือน และร้อยละ 1.5 
ต่อเดือนของเงินตน้ท่ีคา้งช าระกรณีคา้งช าระเกิน 12 เดือน 

จะเห็นได้ว่า มาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อ
การศึกษาประกอบขอ้ 12 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ว่าดว้ยการ
ช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้นักเรียนหรือ
นกัศึกษาผูไ้ด้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุน ซ่ึงมีสถานะเป็นผูกู้ ้ยืมเงิน ตอ้งช าระเงินกู้ยืมท่ี
ไดรั้บไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีผูกู้ย้ืมเงินบอกเลิกสัญญา หรือช าระคืน
ก่อนส าเร็จการศึกษา หรือถูกกองทุนบอกเลิกสัญญา 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบว่า ผูกู้ย้ืมเงินจากกองทุนท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา 
เช่น ออกกลางคนั ถูกลงโทษทางวินัยให้พน้สภาพนักศึกษา เป็นต้น กฎหมายให้สิทธิผูกู้ ้ยืมเงิน 
ไดรั้บสิทธิปลอดหน้ี 2 ปี และสิทธิในการช าระหน้ีเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาคืนกองทุน สูงสุด 15 ปี รวม
ระยะเวลาทั้งส้ิน 17 ปี แต่ในส่วนของผูกู้ย้ืมเงินท่ีไม่ประสงคจ์ะกูย้ืมเงินต่อ หรือผูกู้ย้ืมเงินท่ีบอกเลิก
สัญญากับกองทุน หรือกองทุนบอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีพบภายหลังว่า ผูกู้ ้ยืมไม่มีสิทธิ ปกปิด
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในการกูย้ืม หรือไม่ปฏิบติัตามสัญญานั้น กฎหมายกลบัก าหนดให้ผู ้
กูย้ืมเงินส่วนน้ี ตอ้งช าระเงินคืนกองทุนทั้งหมดภายใน 30 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีแจง้บอกเลิกการ
กูย้มืต่อกองทุน หรือนบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีกองทุนแจง้การบอกเลิกสัญญา 
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นอกจากน้ี มาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว ยงัก าหนดให้กองทุนอาจบอกเลิกสัญญากูย้ืมเงิน
ของผูกู้ย้ืมเงินได ้ในกรณีท่ีปรากฎในภายหลงัวา่ ผูกู้ย้มืเงินไม่มีสิทธิขอกูย้ืมเงิน ปกปิดขอ้เท็จจริงอนั
ควรแจง้ให้ทราบ หรือแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จในสาระส าคญัแห่งการกูย้ืมเงินจากกองทุน และใน
กรณีท่ีผูกู้ย้ืมเงินไม่ปฏิบติัตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือขอ้ตกลงท่ีให้ไวแ้ก่กองทุน โดยผูกู้ ้ยืมเงินท่ีถูก
บอกเลิกสัญญากูย้ืมเงินตามวรรคหน่ึง มีหนา้ท่ีตอ้งช าระคืนเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษาท่ีไดรั้บไปทั้งหมด
คืนใหแ้ก่กองทุนภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้การบอกเลิกสัญญา 

อน่ึง ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา วา่ดว้ยการช าระเงินกูย้ืมคืน
กองทุน พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2552 ขอ้ 11 ขอ้ 12 ยงัก าหนดให้ผูกู้ย้ืมท่ีบอกเลิก
สัญญา จะตอ้งช าระหน้ีคืนกองทุนภายใน 30 วนั โดยไม่เสียดอกเบ้ีย หากเกินระยะเวลาดงักล่าว ให้
คิดดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อเดือน ของเงินตน้ท่ีคา้งช าระกรณีคา้งช าระไม่เกิน 12 เดือน และร้อยละ 1.5 
ต่อเดือนของเงินตน้ท่ีคา้งช าระกรณีคา้งช าระเกิน 12 เดือน 

จะเห็นได้ว่า มาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อ
การศึกษาประกอบขอ้ 12 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ว่าดว้ยการ
ช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้นักเรียนหรือ
นกัศึกษาผูไ้ด้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากกองทุน ซ่ึงมีสถานะเป็นผูกู้ ้ยืมเงิน ตอ้งช าระเงินกู้ยืมท่ี
ไดรั้บไปทั้งหมดคืนให้แก่กองทุนภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีผูกู้ย้ืมเงินบอกเลิกสัญญา หรือช าระคืน
ก่อนส าเร็จการศึกษา หรือถูกกองทุนบอกเลิกสัญญา 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้พบว่า ผูกู้ย้ืมเงินจากกองทุนท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา 
เช่น ออกกลางคนั ถูกลงโทษทางวินัยให้พน้สภาพนักศึกษา เป็นต้น กฎหมายให้สิทธิผูกู้ ้ยืมเงิน 
ไดรั้บสิทธิปลอดหน้ี 2 ปี และสิทธิในการช าระหน้ีเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาคืนกองทุน สูงสุด 15 ปี รวม
ระยะเวลาทั้งส้ิน 17 ปี แต่ในส่วนของผูกู้ย้ืมเงินท่ีไม่ประสงคจ์ะกูย้ืมเงินต่อ หรือผูกู้ย้ืมเงินท่ีบอกเลิก
สัญญากับกองทุน หรือกองทุนบอกเลิกสัญญาในกรณีท่ีพบภายหลังว่า ผูกู้ ้ยืมไม่มีสิทธิ ปกปิด
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในการกูย้ืม หรือไม่ปฏิบติัตามสัญญานั้น กฎหมายกลบัก าหนดให้ผู ้
กูย้ืมเงินส่วนน้ี ตอ้งช าระเงินคืนกองทุนทั้งหมดภายใน 30 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีแจง้บอกเลิกการ
กูย้มืต่อกองทุน หรือนบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีกองทุนแจง้การบอกเลิกสัญญา 

 
 

 

 

5. แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องกบัการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาในต่างประเทศ 
5.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา การช าระหน้ีจะเร่ิมหลงั 6 เดือนเม่ือออกจากสถานศึกษาหรือ

หยดุเรียน นอกจากน้ีอตัราดอกเบ้ียส าหรับการช าระหน้ี พบวา่ในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น อตัรา
ดอกเบ้ียสูงสุดอยูท่ี่ร้อยละ 9 ต่อปี คงท่ีจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน ซ่ึงแตกต่างจากพระราชบญัญติั
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 ท่ีมีการคิดเบ้ียปรับโดยอตัราสูงสุดอยูท่ี่ร้อยละ 18 ต่อปี
ซ่ึงถือเป็น 2 เท่าของสหรัฐอเมริกา และนอกจากน้ีสหรัฐอเมริกายงัก าหนดทางเลือกในการช าระหน้ี 
ซ่ึงในกรณีท่ีไม่สามารถช าระหน้ีดว้ยทางเลือกต่างๆผูท่ี้ไดรั้บเงินกูส้ามารถท่ีจะก าหนดแผนการใช้
เงินกูเ้องได ้

5.2 ประเทศแคนาดา กองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาในประเทศแคนาดานั้น สามารถให้
นกัเรียน นกัศึกษา ท่ีไม่ไดล้งทะเบียนเตม็เวลาสามารถเป็นผูมี้สิทธิกูย้มืเงินเพื่อการศึกษาได ้
นอกจากน้ียงัก าหนดใหสิ้ทธิผูท่ี้ท  างานแลว้ และมีรายไดไ้ม่เกินท่ีกฎหมายก าหนด สามารถ
ลงทะเบียนเรียนและสามารถย่ืนค าขอกู ้เพื่อกูย้มืเงินจากกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาไดด้ว้ย ซ่ึง
แตกต่างจากพระราชบญัญติักองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ท่ีจ  ากดัสิทธิผูมี้รายไดป้ระจ า
ในการขอกูย้มืเงินจากกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา โดยนกัศึกษาท่ีเรียนเตม็เวลานั้นรัฐบาลแคนาดา
จะจ่ายค่าดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูใ้หกู้จ้นกวา่จะเรียนจบหรือหยดุเรียนเตม็เวลา ดอกเบ้ียจะสะสมในเงินกูไ้ป
จนกวา่จะหยดุเรียนเตม็เวลาและไดรั้บการปลอดจากการช าระหน้ีหกเดือน หลงัจากนั้นผูกู้มี้หนา้ท่ี
ช าระหน้ี จ านวนหน้ีอยูร่ะหวา่ง 2,500-4,000 ดอนล่าร์สหรัฐ ส าหรับการเรียน 4 ปี และรัฐบาล
รับภาระการจ่ายดอกเบ้ียใหผู้กู้ ้และถา้ผูกู้มี้ปัญหาทางการเงินไม่สามารถช าระหน้ีไดห้ลงัจากหยดุ
เรียนก็สามารถพิจารณาลดหน้ีหรือยกเวน้ดอกเบ้ียไดส่้วนนกัเรียนท่ีเรียนไม่เตม็เวลา หรือไดรั้บ
ทุนการศึกษาผูรั้บทุนมีหนา้ท่ีตอ้งจ่ายดอกเบ้ียเงินกูเ้องระหวา่งเรียน โดยเร่ิมจ่ายเตม็ท่ีหลงัจากเรียน
จบแลว้หยดุเรียน 6 เดือน ถา้รายไดท่ี้หาไดต้  ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดอาจไดรั้บการยกเวน้การจ่าย
ดอกเบ้ีย ซ่ึงในส่วนน้ีรัฐบาลแคนาดาจะจ่ายดอกเบ้ียแทนใหส้ าหรับคนท่ีมีรายไดต้  ่าและเรียนเตม็
เวลา และถา้มีคุณสมบติัครบตามท่ีก าหนดไวก้็สามารถไดรั้บทุนโดยไม่ตอ้งช าระคืน 

5.3 ประเทศองักฤษ ในการช าระหน้ีประเทศองักฤษก าหนดใหผู้กู้ย้มืช าระเงินกูย้มืคืนใน
อตัราท่ีแปรผกผนัตามอตัราเงินเฟ้อของประเทศในขณะช าระเงิน ซ่ึงท าใหผู้กู้ย้มืมีความสามารถ
ช าระเงินไดต้ามสภาพเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ซ่ึงแตกต่างจากของประเทศไทยท่ีก าหนด
อตัราการช าระเงินแบบขั้นบนัได จากร้อยละ 1.5 ของเงินตน้ ไปจนถึงร้อยละ 13ของเงินตน้ ในปีท่ี 
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15 ซ่ึงเป็นปีสุดทา้ยของการช าระเงิน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ การเงินของผูกู้ย้มืในขณะ
ช าระเงินในปีนั้นๆ และส่งผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูย้มืของผูกู้ย้มืเงิน ท าใหเ้กิดการ
ผดินดัช าระหน้ี ไม่ยอมช าระหน้ี จนกลายเป็นปัญหาการเกิดหน้ีเสียสะสมจ านวนมากในระบบ
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 

5.4 เครือรัฐออสเตรเลีย การช าระหน้ีไม่ไดก้  าหนดระยะเวลาในการช าระหน้ีท่ีแน่นอน 
ประเทศออสเตรเลียช่วยเหลือดา้นการเงินแก่นกัศึกษา โดยใหน้กัเรียนนกัศึกษาเรียนก่อนและผอ่น
ช าระหน้ีเม่ือมีงานท า โดยมหาวทิยาลยัจะบนัทึกหมายเลขทะเบียนภาษีของนกัศึกษาและแจง้ให้
กรมสรรพากรทราบเพื่อบนัทึกยอดหน้ีคู่กบัทะเบียนภาษีของนกัศึกษา ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะอยูท่ี่
กรมสรรพากร โดยจะยงัไม่มีการเรียกเก็บเงินระหวา่งเรียนหรือส าเร็จการศึกษาแลว้แต่ยงัมีรายไดไ้ม่
ถึงเกณฑข์ั้นต ่าท่ีจะช าระหน้ี เม่ือใดก็ตามท่ีมีรายไดถึ้งเกณฑข์ั้นต ่าท่ีจะสามารถช าระหน้ีจึงช าระหน้ี
เงินกู ้IRL 

 
ผลการวจัิย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ผูกู้ย้มืเงินจากกองทุนให้กูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีไม่
ประสงคจ์ะกูย้มืเงินต่อหรือถูกกองทุนบอกเลิกสัญญาดว้ยเหตุท่ีไม่ปฏิบติัตามสัญญา จะตอ้งช าระหน้ี
น าเงินทั้งหมดท่ีไดรั้บมาคืนกองทุนทั้งหมดภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีแจง้บอกเลิก
สัญญากบักองทุนหรือนบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีกองทุนแจง้บอกเลิกสัญญาต่อผูกู้ย้มืเงิน ซ่ึงจุดน้ีไดส้ร้าง
ภาระในการช าระหน้ีต่อผูกู้ย้ืมเงินซ่ึงมีสถานะเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ท่ีมีภารกิจหนา้ท่ีส าคญัคือการ
เรียนและยงัไม่ไดป้ระกอบอาชีพจนมีรายไดถึ้งขนาดจะสามารถน าเงินกูย้มืทั้งหมดมาช าระคืนแก่
กองทุนไดเ้ม่ือผูกู้ย้มืเงินไม่สามารถน าเงินทั้งหมดมาคืนแก่กองทุนได ้ภายในก าหนด 30 วนัก็จะตก
เป็นลูกหน้ีผดินดัช าระหน้ีซ่ึงจะตอ้งเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1 ต่อเดือนซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงกวา่ผู ้
กูย้มืเงินท่ีส าเร็จการศึกษาหรือพน้สภาพการศึกษาตาม มาตรา 44 ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษปลอดช าระหน้ี 2 
ปีและมีระยะเวลาช าระหน้ีสูงสุด 15 ปีรวมถึงมีดอกเบ้ียขั้นต ่าในการช าระหน้ีร้อยละ 1ต่อปี จุดน้ีได้
ก่อใหเ้กิดความไม่เสมอภาคต่อผูกู้กู้ย้มืเงินจากกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา ในฐานะท่ีเป็นนกัเรียน
นกัศึกษาผูกู้ย้มืเงินเหมือนกนัมีจุดประสงคใ์นการกูย้มืเงินจากกองทุนเพื่อน ามาเป็นค่าใชจ่้ายในการ
เล่าเรียนค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาและค่าครองชีพในระหวา่งศึกษาอีกทั้งเจตนารมณ์หลกัของ
กองทุนคือการปล่อยกูใ้หผู้กู้ย้มืท่ีขาดแคนทุนทรัพยแ์ละครอบครัวมีท่ีรายไดน้อ้ยดงันั้นการท่ี
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15 ซ่ึงเป็นปีสุดทา้ยของการช าระเงิน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ การเงินของผูกู้ย้มืในขณะ
ช าระเงินในปีนั้นๆ และส่งผลต่อความสามารถในการช าระหน้ีเงินกูย้มืของผูกู้ย้มืเงิน ท าใหเ้กิดการ
ผดินดัช าระหน้ี ไม่ยอมช าระหน้ี จนกลายเป็นปัญหาการเกิดหน้ีเสียสะสมจ านวนมากในระบบ
กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา 

5.4 เครือรัฐออสเตรเลีย การช าระหน้ีไม่ไดก้  าหนดระยะเวลาในการช าระหน้ีท่ีแน่นอน 
ประเทศออสเตรเลียช่วยเหลือดา้นการเงินแก่นกัศึกษา โดยใหน้กัเรียนนกัศึกษาเรียนก่อนและผอ่น
ช าระหน้ีเม่ือมีงานท า โดยมหาวทิยาลยัจะบนัทึกหมายเลขทะเบียนภาษีของนกัศึกษาและแจง้ให้
กรมสรรพากรทราบเพื่อบนัทึกยอดหน้ีคู่กบัทะเบียนภาษีของนกัศึกษา ซ่ึงขอ้มูลน้ีจะอยูท่ี่
กรมสรรพากร โดยจะยงัไม่มีการเรียกเก็บเงินระหวา่งเรียนหรือส าเร็จการศึกษาแลว้แต่ยงัมีรายไดไ้ม่
ถึงเกณฑข์ั้นต ่าท่ีจะช าระหน้ี เม่ือใดก็ตามท่ีมีรายไดถึ้งเกณฑข์ั้นต ่าท่ีจะสามารถช าระหน้ีจึงช าระหน้ี
เงินกู ้IRL 

 
ผลการวจัิย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ผูกู้ย้มืเงินจากกองทุนให้กูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีไม่
ประสงคจ์ะกูย้มืเงินต่อหรือถูกกองทุนบอกเลิกสัญญาดว้ยเหตุท่ีไม่ปฏิบติัตามสัญญา จะตอ้งช าระหน้ี
น าเงินทั้งหมดท่ีไดรั้บมาคืนกองทุนทั้งหมดภายใน 30 วนันบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีแจง้บอกเลิก
สัญญากบักองทุนหรือนบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีกองทุนแจง้บอกเลิกสัญญาต่อผูกู้ย้มืเงิน ซ่ึงจุดน้ีไดส้ร้าง
ภาระในการช าระหน้ีต่อผูกู้ย้ืมเงินซ่ึงมีสถานะเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ท่ีมีภารกิจหนา้ท่ีส าคญัคือการ
เรียนและยงัไม่ไดป้ระกอบอาชีพจนมีรายไดถึ้งขนาดจะสามารถน าเงินกูย้มืทั้งหมดมาช าระคืนแก่
กองทุนไดเ้ม่ือผูกู้ย้มืเงินไม่สามารถน าเงินทั้งหมดมาคืนแก่กองทุนได ้ภายในก าหนด 30 วนัก็จะตก
เป็นลูกหน้ีผดินดัช าระหน้ีซ่ึงจะตอ้งเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1 ต่อเดือนซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงกวา่ผู ้
กูย้มืเงินท่ีส าเร็จการศึกษาหรือพน้สภาพการศึกษาตาม มาตรา 44 ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษปลอดช าระหน้ี 2 
ปีและมีระยะเวลาช าระหน้ีสูงสุด 15 ปีรวมถึงมีดอกเบ้ียขั้นต ่าในการช าระหน้ีร้อยละ 1ต่อปี จุดน้ีได้
ก่อใหเ้กิดความไม่เสมอภาคต่อผูกู้กู้ย้มืเงินจากกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา ในฐานะท่ีเป็นนกัเรียน
นกัศึกษาผูกู้ย้มืเงินเหมือนกนัมีจุดประสงคใ์นการกูย้มืเงินจากกองทุนเพื่อน ามาเป็นค่าใชจ่้ายในการ
เล่าเรียนค่าใชจ่้ายเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษาและค่าครองชีพในระหวา่งศึกษาอีกทั้งเจตนารมณ์หลกัของ
กองทุนคือการปล่อยกูใ้หผู้กู้ย้มืท่ีขาดแคนทุนทรัพยแ์ละครอบครัวมีท่ีรายไดน้อ้ยดงันั้นการท่ี

 

 

กฎหมายก าหนดใหผู้กู้ย้มืเงินตอ้งช าระหน้ีในระยะเวลาท่ีแตกต่างกนัจึงก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรม
ระหวา่งผูกู้ย้มืเงินจากกองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีขอช าระหน้ีก่อนก าหนดหรือถูกบอกเลิกสัญญา
และเป็นการสร้างภาระเกินสมควรแก่ผูกู้ย้มืเงิน 

นอกจากปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ จะก่อใหเ้กิดภาวะการผดินดัช าระหน้ีจากลูกหน้ีผูกู้ย้มืเงินใน
แต่ละปีการศึกษาเป็นจ านวนมากส่งผลกระทบต่อระบบการเงินการคลงัและวนิยัดา้นงบประมาณ
ของประเทศ ไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการบริหารเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศภายใตง้าน
นโยบายของรัฐ ท าให ้กองทุนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาขาดสภาพคล่องและขาดทุนหมุนเวียนในการ
น าไปปล่อยกูใ้หผู้กู้ย้มืรายต่อไปในปีต่อๆ ไป 

 
อภิปรายผล 

จากบทบญัญติัของพระราชบญัญติักองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 จะเห็นไดว้า่
กฎหมายใหสิ้ทธิผูกู้ย้มืเงินท่ีส าเร็จการศึกษา พน้สภาพ หรือออกกลางคนัมีสิทธิใหส้ามารถช าระหน้ี
คืนแก่กองทุนในอตัราดอกเบ้ียต ่า และระยะเวลาผอ่นช าระนานสูงสุด 17 ปี โดยแบ่งช าระเป็นราย
เดือนหรือรายปีก็ได ้แต่กลบัก าหนดใหสิ้ทธิผูกู้ย้มืเงินท่ีไม่ประสงคจ์ะกูย้มืเงินต่อและบอกเลิกสัญญา 
หรือถูกกองทุนบอกเลิกสัญญา ตอ้งช าระเงินกูย้มืทั้งหมดคืนกองทุนภายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัท่ี
แจง้บอกเลิกสัญญาต่อกองทุน หรือนบัถดัจากวนัท่ีกองทุนแจง้บอกเลิกสัญญา ดงักล่าวมานั้น ได้
ก่อใหเ้กิดปัญหาแก่ผูกู้ย้มืเงินท่ีประสงคจ์ะช าระเงินกูย้มืคืนแก่กองทุนก่อนส าเร็จการศึกษา หรือบอก
เลิกสัญญาต่อกองทุน เพราะผูกู้ย้มืเงินเหล่าน้ี ยงัมีสถานะเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่
ในสถานศึกษา เช่น โรงเรียน หรือมหาวทิยาลยั ซ่ึงผูกู้ย้มืเงินลว้นแลว้แต่มีหนา้ท่ีและภารกิจส าคญัคือ
การศึกษาเล่าเรียนใหส้ าเร็จตามหลกัสูตรหรือแผนการเรียนท่ีก าหนด และเวลาในชีวิตส่วนใหญ่ก็
น าไปใชใ้นการศึกษาเล่าเรียน จึงไม่อาจก่อใหเ้กิดรายประจ าท่ีมัน่คงเพียงพอต่อการช าระหน้ี ดงันั้น 
การท่ีผูกู้ย้มืเงินประสงคจ์ะไม่กูย้มืเงินจากกองทุนต่อ ซ่ึงหมายความวา่ในระหวา่งท่ียงัไม่ส าเร็จ
การศึกษา ผูกู้ย้มืจะขอบอกเลิกสัญญากูย้มืเงิน และขอช าระเงินกูย้มืท่ีไดรั้บไปคืนแก่กองทุน แต่การ
ขอบอกเลิกสัญญา และขอช าระเงินกูย้มืท่ีไดรั้บไปคืนแก่กองทุนดงักล่าว ไม่ไดห้มายความวา่ผูกู้ย้มื
จะไม่ศึกษาเล่าเรียนต่อ เพียงแต่อาจมีเหตุผลบางประการทางดา้นสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม สถานภาพ
การสมรส ความสามารถในการเก็บออม ตลอดจนค่าใชจ่้ายในครอบครัวหรือภาระค่าใชเ้พิ่มมากข้ึน
จากการมีบุตรหรือสภาพแวดลอ้มอ่ืนท่ีท าใหผู้กู้ย้มืเงินไม่ประสงคห์รือจ าเป็นตอ้งกูย้มืเงินต่อไป เช่น 
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ผูกู้ย้มือาจมีรายไดเ้พิ่มข้ึนเพียงพอต่อการช าระค่าเล่าเรียนในอนาคต และเพียงพอต่อการด ารงชีพใน
ระหวา่งเล่าเรียนในอนาคต นบัจากวนับอกเลิกสัญญา แต่นั้นมิไดห้มายความวา่ ผูกู้ย้มืเงินจะมีราย
หรือเงินเพียงพอต่อการน าไปช าระคืนกองทุนจนเตม็จ านวนทั้งหมดท่ีไดกู้ย้มืมาภายใน 30 วนั ดงันั้น 
การท่ีกฎหมายก าหนดใหผู้กู้ย้มืเงินท่ีประสงคจ์ะขอช าระเงินคืนก่อนก าหนด หรือผูกู้ย้มืเงินท่ีบอก
สัญญาต่อกองทุน ตอ้งน าเงินไปช าระคืนกองทุนจนเตม็จ านวนทั้งหมดท่ีไดกู้ย้มืมาภายใน 30 วนั นบั
จากวนัท่ีแจง้บอกเลิกสัญญาต่อกองทุน จึงเป็นการสร้างภาระเกินสมควร และถือไดว้า่เป็นการตรา
กฎหมายออกมาบงัคบัใชแ้ละก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อผูกู้ย้มืเงินท่ีไม่ประสงคจ์ะกูย้มืต่อ หรือ
ถูกบอกเลิกสัญญาอยา่งยิง่ 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลงัวา่ผูกู้ย้มืเงินไม่มีสิทธิขอกูย้มืเงิน หรือปกปิด
ขอ้เทจ็จริงอนัควรแจง้ใหท้ราบ กล่าวคือ ผูมี้สิทธิกูย้มืเงินตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี คือ 1) ผูกู้ย้มืเงิน
ตอ้งมีสัญชาติไทย 2) เป็นผูข้าดแคลนทุนทรัพย ์โดยผูข้อกูมี้รายไดร้วมกบัของบิดามารดา ผูป้กครอง 
หรือคู่สมรสแลว้แต่กรณี ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี 3) เป็นผูมี้ความประพฤติดี ท าคุณประโยชน์ต่อ
สังคมในระหวา่งศึกษา 4) ตอ้งมีอายใุนขณะขอกู ้เม่ือนบัรวมกบัระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี และ
ระยะเวลาผอ่นช าระอีก 15 ปีรวมกนัแลว้ไม่เกิน 60 ปี 5) ไม่เคยเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 6) ไม่เป็นผูป้ฏิบติังานและรับเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ าในหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชนในลกัษณะเตม็เวลา 7) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย และ 8) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูไ้ดรั้บโทษ
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือ
ความผดิลหุโทษ ทั้งน้ีหากผูกู้ย้มืเงินขาดคุณสมบติัดงักล่าวในภายหลงั หรือผูกู้ย้มืเงินทราบตั้งแต่ตน้
แลว้วา่ ตนไม่มีคุณสมบติัครบถว้น แต่ปกปิดความจริงในขณะยืน่ค  าขอกูย้มืเงิน จนไดรั้บอนุมติัเงิน
กูย้มื แต่ขอ้เท็จจริงมาปรากฏในภายหลงัวา่ผูกู้ย้มืเงินขาดคุณสมบติั ส่งผลใหก้องทุนอาจบอกเลิก
สัญญากูย้มืเงินได ้หรือผูกู้ย้มืไม่ปฏิบติัตามสัญญากูย้มืเงิน หรือขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บักองทุน กล่าวคือ 
ในสัญญากูย้มืเงินจากกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษานั้น มีรูปแบบและขอ้ตกลงมาตรฐาน ซ่ึงใชบ้งัคบั
กบัผูกู้ทุ้กราย โดยผูกู้ย้มืเงินมีหนา้ท่ี ช าระหน้ีตามก าหนด มีหนา้ท่ียินยอมใหเ้ปล่ียนตวัผูค้  ้าประกนั
ทนัทีตามท่ีกองทุนในฐานะผูใ้หกู้ย้มืร้องขอ มีหนา้ท่ีแจง้ใหก้องทุนในฐานะผูใ้หกู้ย้มืเงินทราบ หากมี
การเปล่ียนแปลงช่ือ สกุล หรือท่ีอยูใ่นการติดต่อทั้งน้ีหากผูกู้ย้มืเงินไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญา
ดงักล่าว ส่งผลใหก้องทุนอาจบอกเลิกสัญญากูย้มืเงินไดเ้ช่นเดียวกนั 
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ผูกู้ย้มือาจมีรายไดเ้พิ่มข้ึนเพียงพอต่อการช าระค่าเล่าเรียนในอนาคต และเพียงพอต่อการด ารงชีพใน
ระหวา่งเล่าเรียนในอนาคต นบัจากวนับอกเลิกสัญญา แต่นั้นมิไดห้มายความวา่ ผูกู้ย้มืเงินจะมีราย
หรือเงินเพียงพอต่อการน าไปช าระคืนกองทุนจนเตม็จ านวนทั้งหมดท่ีไดกู้ย้มืมาภายใน 30 วนั ดงันั้น 
การท่ีกฎหมายก าหนดใหผู้กู้ย้มืเงินท่ีประสงคจ์ะขอช าระเงินคืนก่อนก าหนด หรือผูกู้ย้มืเงินท่ีบอก
สัญญาต่อกองทุน ตอ้งน าเงินไปช าระคืนกองทุนจนเตม็จ านวนทั้งหมดท่ีไดกู้ย้มืมาภายใน 30 วนั นบั
จากวนัท่ีแจง้บอกเลิกสัญญาต่อกองทุน จึงเป็นการสร้างภาระเกินสมควร และถือไดว้า่เป็นการตรา
กฎหมายออกมาบงัคบัใชแ้ละก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมต่อผูกู้ย้มืเงินท่ีไม่ประสงคจ์ะกูย้มืต่อ หรือ
ถูกบอกเลิกสัญญาอยา่งยิง่ 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลงัวา่ผูกู้ย้มืเงินไม่มีสิทธิขอกูย้มืเงิน หรือปกปิด
ขอ้เทจ็จริงอนัควรแจง้ใหท้ราบ กล่าวคือ ผูมี้สิทธิกูย้มืเงินตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี คือ 1) ผูกู้ย้มืเงิน
ตอ้งมีสัญชาติไทย 2) เป็นผูข้าดแคลนทุนทรัพย ์โดยผูข้อกูมี้รายไดร้วมกบัของบิดามารดา ผูป้กครอง 
หรือคู่สมรสแลว้แต่กรณี ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี 3) เป็นผูมี้ความประพฤติดี ท าคุณประโยชน์ต่อ
สังคมในระหวา่งศึกษา 4) ตอ้งมีอายใุนขณะขอกู ้เม่ือนบัรวมกบัระยะเวลาปลอดหน้ี 2 ปี และ
ระยะเวลาผอ่นช าระอีก 15 ปีรวมกนัแลว้ไม่เกิน 60 ปี 5) ไม่เคยเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรีในสาขาใดๆ มาก่อน 6) ไม่เป็นผูป้ฏิบติังานและรับเงินเดือนหรือค่าจา้งประจ าในหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชนในลกัษณะเตม็เวลา 7) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย และ 8) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูไ้ดรั้บโทษ
จ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาท หรือ
ความผดิลหุโทษ ทั้งน้ีหากผูกู้ย้มืเงินขาดคุณสมบติัดงักล่าวในภายหลงั หรือผูกู้ย้มืเงินทราบตั้งแต่ตน้
แลว้วา่ ตนไม่มีคุณสมบติัครบถว้น แต่ปกปิดความจริงในขณะยืน่ค  าขอกูย้มืเงิน จนไดรั้บอนุมติัเงิน
กูย้มื แต่ขอ้เท็จจริงมาปรากฏในภายหลงัวา่ผูกู้ย้มืเงินขาดคุณสมบติั ส่งผลใหก้องทุนอาจบอกเลิก
สัญญากูย้มืเงินได ้หรือผูกู้ย้มืไม่ปฏิบติัตามสัญญากูย้มืเงิน หรือขอ้ตกลงท่ีใหไ้วก้บักองทุน กล่าวคือ 
ในสัญญากูย้มืเงินจากกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษานั้น มีรูปแบบและขอ้ตกลงมาตรฐาน ซ่ึงใชบ้งัคบั
กบัผูกู้ทุ้กราย โดยผูกู้ย้มืเงินมีหนา้ท่ี ช าระหน้ีตามก าหนด มีหนา้ท่ียินยอมใหเ้ปล่ียนตวัผูค้  ้าประกนั
ทนัทีตามท่ีกองทุนในฐานะผูใ้หกู้ย้มืร้องขอ มีหนา้ท่ีแจง้ใหก้องทุนในฐานะผูใ้หกู้ย้มืเงินทราบ หากมี
การเปล่ียนแปลงช่ือ สกุล หรือท่ีอยูใ่นการติดต่อทั้งน้ีหากผูกู้ย้มืเงินไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีตามสัญญา
ดงักล่าว ส่งผลใหก้องทุนอาจบอกเลิกสัญญากูย้มืเงินไดเ้ช่นเดียวกนั 

 

 

อยา่งไรก็ตาม การท่ีกฎหมายก าหนดผูกู้ย้มืเงิน ท่ีปรากฏในภายหลงัวา่ขาดคุณสมบติั หรือ
ปกปิดขอ้เทจ็จริงอนัควรแจง้ใหท้ราบ หรือไม่ปฏิบติัตามสัญญา แลว้กองทุนบอกเลิกสัญญากูย้มืเงิน 
ส่งผลใหผู้กู้ย้มืเงินดงักล่าว ตอ้งช าระคืนเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาท่ีไดรั้บไปทั้งหมดคืนแก่กองทุน
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้จากการบอกเลิกสัญญา ไดก่้อให้เกิดปัญหาการช าระ
หน้ีแก่ผูกู้ย้มืเงินท่ีถูกกองทุนบอกเลิกสัญญา เน่ืองจากขาดคุณสมบติัในภายหลงั หรือเพราะไม่ปฏิบติั
ตามสัญญา เพราะผูกู้ย้มืเงินเหล่าน้ี ยงัมีสถานะเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษาอยู ่จ าเป็นตอ้งใชเ้งินใน
การศึกษาเล่าเรียน ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศึกษา และค่าครองชีพในชีวติประจ าวนัระหวา่ง
ศึกษา อีกทั้งการขาดคุณสมบติับางขอ้ มิไดเ้กิดข้ึนจากตวัผูกู้ย้มืเงินเอง เช่น อาจมีความเขา้ใจผดิของผู ้
กูย้มืเงินหรือเจา้หนา้ท่ีในการตรวจค าขอกูใ้นเร่ืองการนบัอายขุองผูมี้สิทธิขอกู ้การตกเป็นจ าเลยและ
ไดรั้บโทษตามค าพิพากษาในคดีอาญาท่ีมิไดเ้กิดจากพฤติกรรมการเป็นผูร้้ายโดยสันดาน การเป็น
บุคคลลม้ละลาย การเพิ่มข้ึนหรือลดลงของจ านวนรายไดข้องบิดา มารดา หรือผูป้กครอง หรือ
แมก้ระทัง่การไม่ปฏิบติัตามสัญญา เช่น การไม่ยนิยอมเปล่ียนผูค้  ้าประกนั การผดินดัช าระหน้ี 
หลกัเกณฑเ์หล่าน้ีลว้นแปรผนัตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนความเปราะบางทาง
สังคมของผูข้อกูย้มืเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูมี้รายไดน้อ้ยและขาดแคลนทุนทรัพย ์การท่ีกองทุนน า
หลกัเกณฑด์งักล่าวมาบอกเลิกสัญญา และใหผู้กู้ย้มืเงินตอ้งช าระเงินกูย้มืท่ีไดรั้บไปคืนแก่กองทุน
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัรับแจง้การบอกเลิกสัญญา จึงเป็นการสร้างภาระเกินสมควรต่อผูกู้ย้มืเงิน 
เพราะผูกู้ย้มืเงินซ่ึงท่ีลว้นแลว้แต่มีหนา้ท่ีและภารกิจส าคญัคือการศึกษาเล่าเรียนใหส้ าเร็จตาม
หลกัสูตรหรือแผนการเรียนท่ีก าหนด และเวลาในชีวติส่วนใหญ่ก็น าไปใชใ้นการศึกษาเล่าเรียน 
ประกอบกบัเป็นผูมี้ขาดแคลนรายไดอ้ยูแ่ลว้ จึงไม่อาจก่อใหเ้กิดรายประจ าท่ีมัน่คงเพียงพอต่อการ
ช าระหน้ีเงินกูย้มืท่ีไดรั้บมาทั้งหมดคืนกองทุนภายใน 30 วนั 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่นกัเรียน นกัศึกษาผูกู้ย้มืเงิน ตามมาตรา 44 ท่ีส าเร็จ
การศึกษา เลิกการศึกษาโดยการพน้สภาพนกัศึกษา หรือออกกลางคนั จะไดรั้บสิทธิปลอดภาระใน
การช าระน้ี 2 ปี หลงัจากนั้นในปีถดัไปก็เร่ิมตน้ช าระหน้ี โดยมีระยะเวลาการผอ่นช าระสูงสุด 15 ปี 
ซ่ึงผูกู้ย้มืเงิน โดยจะเลือกผอ่นช าระเป็นรายเดือน หรือรายปีก็ได ้และเม่ือรวมระยะเวลาปลอดหน้ีเขา้
กบัระยะเวลาผอ่นช าระสูงสุดผูกู้ย้มืเงินจะมีโอกาสในการช าระหน้ีคืนกองทุน สูงสุดนาน 17 ปี ใน
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ปี ของเงินตน้ส่วนนกัเรียน นกัศึกษาผูกู้ย้มืเงิน ตามมาตรา 47 และมาตรา 48 
ท่ีไม่ประสงคจ์ะกูย้มืเงินต่อไป ซ่ึงตอ้งแจง้บอกเลิกสัญญาต่อกองทุน รวมถึงนกัศึกษาท่ีถูกกองทุน
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บอกเลิกสัญญา เม่ือปรากฏในภายหลงัวา่ผูกู้ย้มืเงินขาดคุณสมบติัในการขอยื่นกู ้หรือไม่ปฏิบติัตาม
สัญญาท่ีใหไ้วก้บักองทุน ตอ้งน าเงินกูย้มืเพื่อการศึกษาทั้งหมดท่ีไดรั้บไปทั้งหมดคืนใหแ้ก่กองทุน
ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดแ้จง้บอกเลิกการกูย้มืเงิน หรือนบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้
การบอกเลิกสัญญา ซ่ึงหากไม่สามารถช าระไดภ้ายใน 30 วนั ตอ้งเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1 ต่อ
เดือนของตน้เงิน กรณีคา้งช าระไม่เกิน 12 เดือน และเสียดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของตน้
เงิน กรณีคา้งช าระเกิน 12 เดือน ซ่ึงสามารถแสดงเปรียบเทียบไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ของผู้กู้ ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ ยืมเพ่ือการศึกษา 
 

ประเภทผู้กู้ ยืม คืนเงินภายใน 
30 วนั 

ปลอดหนี ้2 
ปี 

ผ่อนช าระ
หนี้ 

สูงสุด 15 ปี 

ดอกเบีย้ร้อย
ละ 1 ต่อปี 

ดอกเบีย้ร้อย
ละ 1 ต่อเดือน 

ผู ้ กู ้ ยื ม ต า ม
มาตรา 44 

     

ผู ้ กู ้ ยื ม ต า ม
มาตรา 47,48      

 
จากตารางข้างต้นจะพบว่า ผู ้กู ้ยืมเงินตามมาตรา 44 ซ่ึงเป็นนักเรียน  นักศึกษาท่ีส าเร็จ

การศึกษา เลิกการศึกษาโดยการพ้นสภาพนกัศึกษา หรือออกกลางคนั จะไดรั้บสิทธิปลอดหน้ี 2 ปี 
นับแต่วนัส าเร็จการศึกษา หรือวนัพน้สภาพ และสามารถผ่อนช าระหน้ีเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้
สูงสุด 15 ปี ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1 ต่อปี หรือหากในปีนั้น อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าของ
ธนาคารออมสินต ่ากวา่ร้อยละ 1 ต่อปี ก็ให้ช าระดอกเบ้ียตามอตัรานั้น ซ่ึงเป็นการให้สิทธิท่ีมากกว่า 
ผูกู้ย้ืมเงินตามมาตรา 47 และ มาตรา 48 ซ่ึงเป็นนกัเรียน นกัศึกษาท่ีไม่ประสงคจ์ะกูย้ืมเงินต่อไปแลว้
แจง้บอกเลิกสัญญา หรือนกัศึกษาท่ีถูกกองทุนบอกเลิกสัญญา เพราะผูกู้ย้ืมในส่วนน้ี ถูกก าหนดให้
ตอ้งช าระเงินกูย้ืมท่ีไดรั้บไปทั้งหมดคืนกองทุนภายใน 30 วนั หากไม่ช าระภายในก าหนด ตอ้งเสีย
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 1 ต่อเดือน ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสูงกว่าผูกู้ย้ืมเงินตามมาตรา 44 อย่างมาก และยงั
ไม่ได้รับสิทธิในอตัราดอกเบ้ียขั้นต ่าสุดของธนาคารออมสิน หากในปีนั้นอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจ าต ่ากวา่ร้อยละ 1 ต่อปีดว้ย 
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ดงักล่าวมานั้น แสดงให้เห็นวา่ มาตรา 47 และมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญติักองทุนเงินให้
กูย้ืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 ประกอบกบั ขอ้ 11 และขอ้ 12 แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงิน
ให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ว่าดว้ยการช าระเงินกูย้ืมคืนกองทุน พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 
2552 ไดส้ร้างภาระการช าระหน้ีเกินสมควรแก่ผูกู้ย้ืมเงิน รวมถึงตดัสิทธิพิเศษในการช าระหน้ีบาง
ประการท่ีผูกู้ย้ืมเงินควรจะได้เช่นเดียวกบัผูกู้ย้ืมเงินตามมาตรา 44 ดงันั้น บทบญัญติัแห่งกฎหมาย
ดงักล่าว จึงเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมอยา่งยิ่งต่อผูกู้ย้ืมเงินเพื่อการศึกษา จากกองทุนเงินกูย้ืม
เพื่อการศึกษาในกรณีท่ีผูกู้ย้ืมเงินขอช าระหน้ีก่อนก าหนดหรือถูกกองทุนบอกเลิกสัญญา และถือได้
วา่บทบญัญติัของกฎหมายดงักล่าวขดัต่อหลกัความเสอมภาคอยา่งเห็นไดช้ดั 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผูเ้ขียนมีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติักองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา 
พ.ศ. 2560 มาตรา 47 และมาตรา 48 ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัความเสมอภาค และเป็นธรรมต่อผูกู้ย้มืเงิน
เพื่อการศึกษา โดยการก าหนดให้ผูกู้ ้ยืมเงินท่ีไม่ประสงค์จะกู้ยืมเงินก่อนส าเร็จการศึกษา หรือถูก
กองทุนบอกเลิกสัญญานั้น มีทางเลือกในการช าระหน้ี โดยปลอดภาระช าระหน้ี 6 เดือนภายหลงัมี
การบอกเลิกสัญญา โดยมีระยะเวลาในการช าระหน้ีสูงสุดไม่เกิน 15 ปี นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีแจง้
บอกเลิกสัญญากบักองทุน หรือนบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีกองทุนแจง้บอกเลิกสัญญา ในอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 1 ต่อปี นอกจากน้ีเม่ือแก้ไข มาตรา 47 และ 48 ดงักล่าวขา้งตน้แล้ว ผูเ้ขียนเห็นควรแก้ไข
เพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษาว่าดว้ยการช าระเงินกูย้ืมคืนกองทุน 
พ.ศ. 2542 ฉบบัลงวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2552 ขอ้ 11 และ ขอ้ 
12 ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์มาตรา 47 และ 48 ท่ีแกไ้ขใหม่ดว้ย 
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ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่นพฤติกรรมป้องกนัการเสพสารเสพติด 
ในนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น จังหวดับุรีรัมย์ 

The Effectiveness of a Program for Modifying Addictive Substance Prevention 
Behaviors in Secondary School Students in Buriram Province 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาก่ึงทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมป้องกนัการเสพสารเสพติดในนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ จงัหวดับุรีรัมย ์(ปะค าโมเดล) 
โดยประยุกตใ์ชท้ฤษฎีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นความรู้เก่ียวกบัสารเสพติด การรับรู้
ความสามารถของตนเอง พฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด และขั้นของการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่า ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้เก่ียวกบัสารเสพติดเพิ่มข้ึน 
การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพิ่มสูงข้ึน พฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพ
สารเสพติดลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีการเปล่ียนแปลงจากขั้นก่อนชัง่ใจเป็น
ขั้นปฏิบติัและขั้นพร้อมท่ีจะปฏิบติั 

 
ค าส าคัญ: ปะค าโมเดล, ทฤษฎีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม, สารเสพติด 
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Abstract  
This study was a quasi-experimental research, aiming to study the effectiveness of a 

program for modifying addictive substance prevention behaviors the Stage of Change Theory, 
applying in secondary school students, BURIRAM Province. The program effectiveness was 
concerned with knowledge about addictive substances, perceived self – efficacy, risk behaviors 
leading to substance abuse, and stage of change behavior. The results showed that after the 
experiment the experimental group had significantly better levels of knowledge about addictive 
substances, perceived self – efficacy, risk behaviors leading to substance abuse, and stage of changed 
behavior than before the experiment and then the comparison group (p = 0.05). 

 
Keywords: PAKHAM model, stage of change theory, addictive substance 
 
บทน า 

ปัญหาพฤติกรรมเส่ียงในปัจจุบนั พบว่า วยัรุ่นมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการมีโอกาสเขา้ไปยุ่ง
เก่ียวกบัยาเสพติด ไดแ้ก่ มีพฤติกรรมหนีเรียนไปจบักลุ่มมัว่สุม พฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง พฤติกรรม
ขบัข่ีรถเร็ว แข่งรถ เท่ียวกลางคืน สูบบุหร่ีและด่ืมสุรา ซ่ึงพบว่าการมีพฤติกรรมเส่ียงเหล่าน้ีมกัมี
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัการเขา้ไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดมากข้ึน จากขอ้มูลผูเ้ขา้รับการบ าบดัรักษา
การติดสารเสพติด ปี พ.ศ. 2557 (มานพ คณะโต, 2557) พบวา่ กลุ่มผูเ้ขา้รับการบ าบดั ร้อยละ 69 เป็น
กลุ่มนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงเป็นวยัหัวเล้ียวหัวต่อท่ีส าคญัของ
ชีวิตและเป็นวยัท่ีจะเจริญเติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส าคญัของประเทศชาติในอนาคต และ
รัฐบาลไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยก าหนดเป็นแผนปฏิบติั
การ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด ซ่ึงประกอบดว้ย 8 ยุทธศาสตร์หลกั 
และมีหน่ึงยุทธศาสตร์ท่ีเป็นการป้องกนักลุ่มผูมี้โอกาสเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด โดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน (ส านักงาน ป.ป.ส., 2558) โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดมาตรการและแนว
ทางการด าเนินงานในการสร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติดกบักลุ่มวยัรุ่นในสถานศึกษา (อายุ 13 
– 19 ปี) ดว้ยกระบวนการพฒันาสติปัญญา อตัลกัษณ์ การสร้างจริยธรรม และการสร้างความเขม้แข็ง
ทางจิตใจ โดยมีโครงการป้องกนั เฝ้าระวงั ส่งเสริมการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะ ส่งเสริมคุณธรรม
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Abstract  
This study was a quasi-experimental research, aiming to study the effectiveness of a 

program for modifying addictive substance prevention behaviors the Stage of Change Theory, 
applying in secondary school students, BURIRAM Province. The program effectiveness was 
concerned with knowledge about addictive substances, perceived self – efficacy, risk behaviors 
leading to substance abuse, and stage of change behavior. The results showed that after the 
experiment the experimental group had significantly better levels of knowledge about addictive 
substances, perceived self – efficacy, risk behaviors leading to substance abuse, and stage of changed 
behavior than before the experiment and then the comparison group (p = 0.05). 

 
Keywords: PAKHAM model, stage of change theory, addictive substance 
 
บทน า 
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เก่ียวกบัยาเสพติด ไดแ้ก่ มีพฤติกรรมหนีเรียนไปจบักลุ่มมัว่สุม พฤติกรรมกา้วร้าวรุนแรง พฤติกรรม
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กลุ่มนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงเป็นวยัหัวเล้ียวหัวต่อท่ีส าคญัของ
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ทางการด าเนินงานในการสร้างภูมิคุม้กนัและป้องกนัยาเสพติดกบักลุ่มวยัรุ่นในสถานศึกษา (อายุ 13 
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จริยธรรมให้เยาวชนมีเป้าหมายชีวิต ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสามารถปรับเปล่ียนเด็กและเยาวชนท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียง แต่จากการด าเนินงานดงักล่าว พบว่าบางโครงการกระทรวงศึกษาธิการไม่ไดเ้ป็น
เจา้ภาพหลกั ท าให้การขบัเคล่ือนการด าเนินงานไม่สะดวก รวมทั้งบุคลากรผูมี้ความสามารถดา้นการ
ใหค้  าปรึกษามีจ านวนนอ้ยและมีภาระงานมากท าให้ไม่สามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ท าใหก้ารเขา้ถึง
ปัญหาของนักเรียนทั้งหมดท าไดไ้ม่ครอบคลุมและต่อเน่ือง จากการส ารวจขอ้มูลของอ าเภอปะค า 
(รายงานการส ารวจพฤติกรรมเส่ียงเยาวชน) พบนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงดา้นการเรียน ดา้นการมี
พฤติกรรมก้าวร้าว เกเร ด้านการขบัข่ีรถเร็ว แข่งรถ และพฤติกรรมเส่ียงด้านการสูบบุหร่ีและด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ร้อยละ 11.23 และขอ้มูลการเขา้รับการบ าบดัยาเสพติดระบบสมคัรใจของ
โรงพยาบาลปะค า ปี 2558 (เอกสารพฒันาคุณภาพงานยาเสพติด, 2559) พบวา่ ร้อยละ 42.85 มีอายุ
ระหว่าง 13 – 15 ปี และกลุ่มดงักล่าวก าลงัศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 75.81 และจาก
การศึกษาน าร่องโดยการสัมภาษณ์นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง จ านวน 18 คน พบวา่ ร้อยละ 100 เป็น
กลุ่มวยัรุ่นท่ีมีความอยากรู้อยากลอง ร้อยละ 78 สูบบุหร่ี ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์เพราะตอ้งการการ
ยอมรับจากเพื่อนในกลุ่ม ซ่ึงทางโรงเรียนไดจ้ดักิจกรรมเยี่ยมบา้นนกัเรียน  กิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนสีขาว และการจดัอบรมใหค้วามรู้  แต่เน่ืองจากจ านวนครูท่ีดูแลดา้นการใหค้  าปรึกษามีจ ากดั
และมีภาระงานมากท าใหก้ารดูแลช่วยเหลือและการเขา้ถึงปัญหาของนกัเรียนแต่ละคนเป็นไปไดย้าก
และขาดความต่อเน่ือง ผูว้ิจ ัยจึงได้ประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Trans 
theoretical model) มาสร้างเป็นโปรแกรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนัการเสพสารเสพติด โดยใช้
ช่ือ ปะค าโมเดล คาดวา่จากการทดลองโครงการน้ีจะสามารถพฒันากลุ่มตวัอยา่งให้รู้จกัคิดวเิคราะห์ 
คน้หาปัญหาของตนเอง เขา้ใจและยอมรับปัญหา คิดหาแนวทางปรับเปล่ียนพฤติกรรม มีภูมิตา้นทาน 
รู้เท่าทนัยาเสพติด และจะเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของสถานศึกษาในการพฒันากิจกรรม
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติดอยา่งต่อเน่ือง 
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ค าถามการวจัิย 
 โปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนัการเสพสารเสพติดของนักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนตน้ท่ีประยุกตท์ฤษฎีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมีประสิทธิภาพ ในดา้น ความรู้เก่ียวกบั
สารเสพติด การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม พฤติกรรมเส่ียงและขั้น
ของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนัการเสพสารเสพติดหรือไม่ เพียงใด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการด าเนินโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนัการเสพ
สารเสพติดในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  จังหวดับุรีรัมย์ โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้ นตอนการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่งก่อนและหลงัการทดลอง และระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่ม
เปรียบเทียบ ในดา้นการเปล่ียนแปลง ต่อไปน้ี ความรู้เก่ียวกบัสารเสพติด การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด 

2. เพื่อศึกษาขั้นของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกันการเสพสารเสพติดในนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้โดยเปรียบเทียบกบัทฤษฎีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีประยกุตใ์ช ้
 
กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนัการเสพสารเสพติด
ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
ด าเนินการโดยมีกรอบแนวคิดการวจิยัดงัภาพ 1 
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ปัจจยัส่วนบุคคล : เพศ อาย ุระดบัชั้นเรียน ผลการเรียน 
ค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บต่อเดือน สถานภาพของบิดามารดา 
รูปแบบการเล้ียงดู สมัพนัธภาพกบัครอบครัวและครู 
ลกัษณะกลุ่มเพ่ือนสนิท บุคคลท่ีอาศยัอยูด่ว้ยกนั และการ
ขอรับค าปรึกษา 
 

ผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
ป้องกนัการเสพสารเสพตดิของนกัเรียน
มธัยมศึกษาตอนต้น  
ในด้าน 

1. ความรู้เก่ียวกบัสารเสพติด 
2. การรับรู้ความสามารถของตนเองใน

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนัการเสพ
สารเสพติด 

3. พฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพ
ติด 

โปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนัการเสพสาร
เสพติดโดยการประยกุตท์ฤษฎีขั้นตอนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม : ปะค าโมเดล 

1. ขั้นก่อนชัง่ใจ (Pre-contemplation) 
- ส่ิงท่ีซ่อมไม่ได ้ - กราฟชีวติ - รู้เรา...เขา้ใจ

ตวัตน 
2. ขั้นชัง่ใจ (Contemplation) 

- ร้ัวกนัภยั  - ทุกส่ิงลว้นมีค่า..อยูท่ี่เราตอ้งหาให้
เจอ 

- เปิดหนา้ต่างใจ 
3. ขั้นพร้อมท่ีจะปฏิบติั (Ready for Action) 

- การแลกเปล่ียนความรู้  - พนัธะสญัญาสู่ความ
เป็นไท 

- ชวนลองตอ้งปฏิบติั     - ถา้ฉนัเป็นแมค็ 
4. ขั้นปฏิบติั (Action) 

- เล้ียงไข่ – ฝ่าฟัน – รถไฟเหาะ - ท าดี...เราท าได ้
5. ขั้นปฏิบติัต่อเน่ือง (Maintenance) 

- แผนท่ีชีวติ เพื่ออนาคต – ฝ่าวกิฤติหลุมด า - บอกเล่าเกา้
สิบ 

- ชมรมจิตอาสา 
6. ฝึกทกัษะการดูแลช่วยเหลือและการติดตามแก่

ครอบครัวและครูเพื่อเป็นแรงสนบัสนุนทางสงัคม 

ตัวแปรตาม ตัวแปรอสิระ 
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ขอบเขตการวจัิย 
ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 
1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

เป็นการศึกษาโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกันการเสพสารเสพติดของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพก่อนการสร้างโปรแกรมการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม ไดแ้ก่ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติดจากโรงเรียน
ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ จ านวน 34 คน โดยก าหนดให้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

2.2 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติดของอ าเภอปะค า จ  านวน 267 คน กลุ่มตวัอย่างจากโรงเรียนท่ี
ได้รับการสุ่ม จ านวน 120 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 60 คน กลุ่มเปรียบเทียบ 60 คน และตวัแทน
ผูป้กครองของกลุ่มทดลอง 60 คน ผูป้กครองของกลุ่มเปรียบเทียบ 60 คน 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ –  พฤษภาคม 2559 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
เป็นการวิจยัท่ีเน้นการด าเนินงานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแบบก่ึงทดลอง (Quasi-

experiment Research)  ซ่ึงผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเชิงคุณภาพ คือ นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีพฤติกรรม
เส่ียงต่อการเสพสารเสพติด คดัเลือกโดยให้ครูเป็นผูค้ดัเลือกร่วมกบัใชแ้บบประเมินภูมิคุม้กนัยาเสพ
ติดและสารเสพติดส าหรับนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น จ านวน 34 คน และตวัแทนผูป้กครอง
นกัเรียน จ านวน 34 คน โดยใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา 

1.2 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณ คร้ังน้ี คือ 

ภาพท่ี 1: กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
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1.2.1 นกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ในระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด 15 โรง จ านวน 267 คน 

1.2.2 ตวัแทนผูป้กครองของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ตามขอ้ 1.2.1 จ านวน 267 
คน  ประชากรรวม 534 คน 

เกณฑใ์นการคดัเลือกโรงเรียนเขา้ร่วมการวจิยั คือ 
1. เป็นโรงเรียนขยายโอกาสในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์
2. เป็นโรงเรียนท่ีนกัเรียนมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด ได้แก่ มีพฤติกรรม

เส่ียงดา้นการเรียน คือ หนีเรียนไปจบักลุ่มมัว่สุม มาเรียนสาย ขาดเรียนบ่อย พฤติกรรมเส่ียงดา้นนิยม
ความเร็ว คือ ขบัรถเร็ว แข่งรถ พฤติกรรมเส่ียงดา้นนิยมความรุนแรง คือ กา้วร้าว เกเร ทะเลาะวิวาท 
และพฤติกรรมเส่ียงดา้นการสูบบุหร่ี ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยสอบถามขอ้มูลจากครูประจ าชั้น 
ครูผูท้  าหน้าท่ีดูแลเด็ก ครูฝ่ายปกครอง ร่วมกบัใช้แบบประเมินภูมิคุน้กนัยาเสพติดและสารเสพติด
ส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ของส านกังาน ป.ป.ส. 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนยนิยอมเขา้ร่วมการวจิยั 
4. เป็นโรงเรียนท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนและกฎระเบียบต่างๆ คลา้ยคลึงกนั 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ นกัเรียนในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 3 ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด 
จ านวน 120 คน ตวัแทนผูป้กครองของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 120 คน 

ก าหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เป็นนกัเรียนของโรงเรียนท่ีไดจ้ากการ
สุ่มทั้ง 2 แห่ง  ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด ยินยอมเปิดเผยขอ้มูลและเขา้ร่วมกิจกรรม
จนส้ินสุดการทดลอง และผูป้กครองยินยอมให้กลุ่มตวัอยา่งเขา้ร่วมการวิจยัและลงช่ือในใบยินยอม
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamane ท่ีระดบัความมี 
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั 0.1 ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 73 คน ร่วมกบัการท าแบบประเมินภูมิคุม้กนัยา
เสพติดและสารเสพติดส าหรับนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ และคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ตามเกณฑ์คดั
เขา้ ไดจ้  านวน 120 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 60 คน กลุ่มเปรียบเทียบ 60 คน และตวัแทนผูป้กครอง
ของทั้งสองกลุ่ม จ านวน 120 คน ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม และมีเกณฑ์การคดัเขา้การวิจยั ไดแ้ก่ 
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ อายรุะหวา่ง 13 – 16 ปี มี  ภูมิล าเนาอยูใ่นอ าเภอปะค า และมีพฤติกรรม
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เส่ียงดา้นใดดา้นหน่ึง คือ ดา้นการเรียน ดา้นการนิยม ความรุนแรง ดา้นนิยมความเร็ว และดา้นการ
สูบบุหร่ี/ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบดว้ย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือ และปัจจยัเสริม ท่ีสร้างข้ึนจากการประยุกต ์PRECEDE Framework ซ่ึง 
Green L.W., Kreuter M.W., Deeds S.G., Partridge K.B., Bartlett E., 1980. ได้พฒันาข้ึน แบ่งเป็น 3 
ปัจจยั 

โดยครอบคลุมสาระส าคญั ดงัน้ี 
1. ปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือและปัจจยัเสริมท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด 
2. บทบาทของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนท่ีมีผลต่อการเกิดพฤติกรรมเส่ียง 
3. ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหเ้กิดการเสพสารเสพติด 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 

แบบสอบถามส าหรับนกัเรียน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบัสารเสพติด ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 20 ขอ้ ลกัษณะค าถามเป็น

แบบถูกผดิ ตอบถูกให ้1 ตอบผดิให ้0 
ส่วนท่ี 3 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ประกอบดว้ย 

ขอ้ค าถาม 20 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม 20 ขอ้ เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ส่วนท่ี 5 แบบประเมินขั้นของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมป้องกนัการเสพสารเสพติด 

จ านวน 3 ขอ้ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนัการเสพ

สารเสพติด (PAKHAM Model) ท่ีประยกุตท์ฤษฎีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมาเป็นแผนการ
จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับกระบวนการของทฤษฎีและน ามาใช้กับกลุ่มทดลองตามขั้นของ
พฤติกรรม มีระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 8 สัปดาห์ 
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เส่ียงดา้นใดดา้นหน่ึง คือ ดา้นการเรียน ดา้นการนิยม ความรุนแรง ดา้นนิยมความเร็ว และดา้นการ
สูบบุหร่ี/ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบดว้ย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือ และปัจจยัเสริม ท่ีสร้างข้ึนจากการประยุกต ์PRECEDE Framework ซ่ึง 
Green L.W., Kreuter M.W., Deeds S.G., Partridge K.B., Bartlett E., 1980. ได้พฒันาข้ึน แบ่งเป็น 3 
ปัจจยั 

โดยครอบคลุมสาระส าคญั ดงัน้ี 
1. ปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือและปัจจยัเสริมท่ีส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด 
2. บทบาทของครอบครัว โรงเรียน ชุมชนท่ีมีผลต่อการเกิดพฤติกรรมเส่ียง 
3. ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือใหเ้กิดการเสพสารเสพติด 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน แบ่งออกเป็น 

แบบสอบถามส าหรับนกัเรียน ประกอบดว้ย 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบัสารเสพติด ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 20 ขอ้ ลกัษณะค าถามเป็น

แบบถูกผดิ ตอบถูกให ้1 ตอบผดิให ้0 
ส่วนท่ี 3 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ประกอบดว้ย 

ขอ้ค าถาม 20 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม 20 ขอ้ เป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ส่วนท่ี 5 แบบประเมินขั้นของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมป้องกนัการเสพสารเสพติด 

จ านวน 3 ขอ้ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนัการเสพ

สารเสพติด (PAKHAM Model) ท่ีประยกุตท์ฤษฎีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมมาเป็นแผนการ
จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับกระบวนการของทฤษฎีและน ามาใช้กับกลุ่มทดลองตามขั้นของ
พฤติกรรม มีระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 8 สัปดาห์ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแลว้เสนอให้ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา 

ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยมีค่าตั้งแต่ 0.67 – 1.00 
2. น าเคร่ืองมือไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน แลว้น าผล

มาใช้ค  านวณเพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.97 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามดว้ยตนเองก่อนและหลงั
การทดลอง ช้ีแจงการพิทกัษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถว้นก่อนน าไปวเิคราะห์ตามวธีิทางสถิติ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพเพื่อเตรียมการวางแผนโครงการโดยประยุกต ์PRECEDE 
Framework เพื่อหาปัจจยัน า ปัจจยัเอ้ือและปัจจยัเสริมท่ีส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสาร
เสพติดโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ในการทดสอบทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
1. ทดสอบการแจกแจงปกติ (Normal distribution) ของขอ้มูล โดยใชส้ถิติโคล โมโกรอฟ–

สมีร์นอฟ (Kolmogorov – Smirnor Test) 
2. การวเิคราะห์ขอ้มูลคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง (ขอ้มูลทัว่ไป) ความรู้เก่ียวกบั 

สารเสพติด การรับรู้ความสามารถของตนเอง และพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด ใชส้ถิติเชิง
พรรณนา โดยค านวณค่าการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงขั้นของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนั
การ เสพสารเสพติด ใชส้ถิติความถ่ี ร้อยละ 

4. การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมการ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนัการเสพสารเสพติดของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ ในดา้นความรู้
เก่ียวกบัสารเสพติด การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม พฤติกรรมเส่ียง
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ต่อการเสพสารเสพติด โดยเปรียบเทียบก่อนและหลงัการทดลอง วเิคราะห์ดว้ยสถิติ Paired Sample t- 
test และเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มเปรียบเทียบดว้ยสถิติ t – test 

5. การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงขั้นของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนัการเสพสาร 
เสพติดระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มเปรียบโดยใช ้Radar Analysis 
 
สรุปผลการวจัิย  

ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ พบวา่ 
ปัจจยัน า พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความรู้เก่ียวกบับุหร่ี สุรายงัไม่ถูกตอ้ง มีความเช่ือวา่การสูบ

บุหร่ี ด่ืมสุราเป็นเร่ืองปกติของสังคม มีเจตคติท่ีดีต่อการเสพสารเสพติด ขาดการรับรู้โทษ พิษภยัของ
สารเสพติด และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอยูใ่นระดบัต ่า 

ปัจจยัเอ้ือ พบวา่ การคบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงหรืออยูใ่นกลุ่มเพื่อนท่ีเสพสารเสพติดท าให้
เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย ประกอบกับพ่อแม่ท างานนอกบ้านไม่มีเวลาดูแล ปลูกฝังพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม ไม่ไดป้ลูกฝังระเบียบวนิยัและส่ิงท่ีถูกท่ีควร อาจท าใหถู้กชกัน าไดง่้าย 

ปัจจยัเสริม พบวา่ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการแพร่ระบาด จุดเส่ียง สังคมท่ีเปิดกวา้งให้อิสระกบัการ
ใชชี้วิตของวยัรุ่น ขาดการสอดส่องดูแลและจดัระเบียบสังคมอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้วยัรุ่นเขา้ถึงยา
เสพติดไดง่้ายข้ึน 

 
ผลการวจัิยเชิงปริมาณ พบวา่ 
1. ความรู้เก่ียวกบัสารเสพติด ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้

เก่ียวกบัสารเสพติดดีกวา่ก่อนการทดลองและดีกวา่กลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้เก่ียวกบับุหร่ีเพิ่มข้ึนกว่าก่อนการทดลอง 
ส่วนความรู้เก่ียวกบัยาเสพติดและความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ย 

2. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ภายหลงัการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสูงกวา่ก่อน
การทดลองและสูงกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลอง
มีค่าเฉล่ียคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทุกดา้นเพิ่มสูงข้ึน
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ต่อการเสพสารเสพติด โดยเปรียบเทียบก่อนและหลงัการทดลอง วเิคราะห์ดว้ยสถิติ Paired Sample t- 
test และเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มเปรียบเทียบดว้ยสถิติ t – test 

5. การเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงขั้นของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนัการเสพสาร 
เสพติดระหวา่งกลุ่มทดลองกบักลุ่มเปรียบโดยใช ้Radar Analysis 
 
สรุปผลการวจัิย  

ผลการวจัิยเชิงคุณภาพ พบวา่ 
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บุหร่ี ด่ืมสุราเป็นเร่ืองปกติของสังคม มีเจตคติท่ีดีต่อการเสพสารเสพติด ขาดการรับรู้โทษ พิษภยัของ
สารเสพติด และการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมอยูใ่นระดบัต ่า 

ปัจจยัเอ้ือ พบวา่ การคบเพื่อนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงหรืออยูใ่นกลุ่มเพื่อนท่ีเสพสารเสพติดท าให้
เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย ประกอบกับพ่อแม่ท างานนอกบ้านไม่มีเวลาดูแล ปลูกฝังพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม ไม่ไดป้ลูกฝังระเบียบวนิยัและส่ิงท่ีถูกท่ีควร อาจท าใหถู้กชกัน าไดง่้าย 

ปัจจยัเสริม พบวา่ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการแพร่ระบาด จุดเส่ียง สังคมท่ีเปิดกวา้งให้อิสระกบัการ
ใชชี้วิตของวยัรุ่น ขาดการสอดส่องดูแลและจดัระเบียบสังคมอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้วยัรุ่นเขา้ถึงยา
เสพติดไดง่้ายข้ึน 

 
ผลการวจัิยเชิงปริมาณ พบวา่ 
1. ความรู้เก่ียวกบัสารเสพติด ภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้

เก่ียวกบัสารเสพติดดีกวา่ก่อนการทดลองและดีกวา่กลุ่มเปรียบเทียบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้เก่ียวกบับุหร่ีเพิ่มข้ึนกว่าก่อนการทดลอง 
ส่วนความรู้เก่ียวกบัยาเสพติดและความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ย 

2. การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ภายหลงัการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสูงกวา่ก่อน
การทดลองและสูงกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ภายหลงัการทดลอง กลุ่มทดลอง
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กว่าก่อนการทดลองและเพิ่มสูงข้ึนกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และพบว่าด้านความมุ่งมัน่ตั้งใจในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 

3. พฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด ภายหลงัการทดลองกลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนน
พฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติดลดลงกวา่ก่อนการทดลองและลดลงกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ โดย
มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติดอยูใ่นระดบัต ่า เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ หลงัการทดลอง 
กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมเส่ียงดา้นนิยมความเร็ว ดา้นนิยมความรุนแรงและดา้นสูบ
บุหร่ี ด่ืมสุรา แตกต่างกบัก่อนการทดลองและแตกต่างกบักลุ่มเปรียบเทียบ น าเสนอดงัตาราง 1 
ตารางท่ี 1  
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติดก่อนและหลังการทดลอง ระหว่าง
กลุ่มทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบ (n = 60)                                              
ตวัแปร การ 

ทดลอง 
กลุ่ม x̄  SD t df p-value 

ความรู้เก่ียวกบัสารเสพติด ก่อน ทดลอง 14.38 2.067    
    5.418 118 <0.001* 
 เปรียบเทียบ 12.38 1.975    
 ทดลอง 17.73 1.103    
หลงั    17.636 118 <0.001* 
 เปรียบเทียบ 13.23 1.640    
 ทดลอง 57.72 8.737    

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

ก่อน    0.616 118 0.540 
 เปรียบเทียบ 56.90 5.048    

 ทดลอง 83.30 9.354    

หลงั    14.945 118 0.001* 
 เปรียบเทียบ 62.73 5.112    
 ทดลอง 54.33 7.521    

พฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด ก่อน    -1.745 118 0.084 
 เปรียบเทียบ 56.68 7.226    
 ทดลอง 34.84 5.851    
หลงั    -20.621 118 0.001* 
 เปรียบเทียบ 56.18 5.503    
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4. ขั้นของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนัการเสพสารเสพติด พบวา่ ก่อนการทดลอง ทั้ง
สองกลุ่มอยู่ในขั้นชั่งใจ ส่วนภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงขั้นของการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากขั้นชัง่ใจเป็นขั้นปฏิบติัและขั้นพร้อมท่ีจะปฏิบติั ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบไม่
เปล่ียนแปลง เม่ือพิจารณาแยกเป็นรายสัปดาห์ พบว่ากลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงขั้นของการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในช่วงสัปดาห์ท่ี 3 – 4 ของการทดลองซ่ึงเป็นการจดักิจกรรมของขั้นพร้อมท่ี
จะปฏิบติั ดงัแผนภูมิเรดาร์วเิคราะห์ขั้นของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมแยกเป็นรายสัปดาห์ 

 

 
 

แผนภูมิ 1: การเปรียบเทียบขั้นของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนัสารเสพติดรายสัปดาห์ 
 
อภิปรายผล 

อภิปรายผลตามหวัขอ้สมมติฐานการวจิยัไดด้งัน้ี 
1. ดา้นความรู้เก่ียวกบัสารเสพติด พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียคะแนนความรู้สูงกว่าก่อน

การทดลองและสูงกวา่กลุ่มเปรียบเทียบ อธิบายไดว้่าโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีจดัข้ึนมี
กิจกรรมเสริมความรู้ ความเขา้ใจเพื่อสร้างภูมิคุม้กนั ไดแ้ก่ กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรม
ส่ิงท่ีซ่อมไม่ได้ และกิจกรรมถ้าฉันเป็นแม็ค  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ  Sriwichai and 
Thanasukarn (2010) พบว่า ปัญหาท่ีน าไปสู่การติดยาเสพติด คือ ขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองโทษ

1
2
3
4
5

สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 8

กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ
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ของยาเสพติด ซ่ึงควรเผยแพร่ข่าวสารท่ีนกัเรียนจะเขา้ใจในเร่ืองโทษของยาเสพติด และนกัเรียนควร
ศึกษาหาความรู้เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Anantasarn (2012) พบว่า ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันทางด้านยาเสพติด เพื่อให้
นกัเรียนมีความรู้ท่ีจะเท่าทนัผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อเป็นภูมิคุม้กนัท่ีดีต่อตนเองและชุมชน 

2. ดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ภายหลงัการทดลอง 
พบว่า กลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพิ่มข้ึนสูงกว่า
ก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ สามารถอธิบายได้ว่า กิจกรรมตามโปรแกรมการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเสริมสร้างการรับรู้ความสามารถของตนเอง ไดแ้ก่ กิจกรรม รู้เรา..เขา้ใจตวัตน 
ท่ีกระตุน้ให้รู้จกัตนเอง กิจกรรมทุกส่ิงลว้นมีค่า อยู่ท่ีเราตอ้งหาให้เจอ ช่วยให้เห็นคุณค่าในตวัเอง 
กระตุน้ให้เกิดการพฒันาความสามารถในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียง กิจกรรม พนัธะสัญญา สู่
ความเป็นไท กระตุน้ให้ประกาศอิสรภาพหลุดพน้จากพฤติกรรมเส่ียง และกิจกรรมชวนลอง ตอ้ง
ปฏิเสธ เน้นพฒันาทกัษะการปฏิเสธ สอดคลอ้งกบั Chaiyaparn (2009) ท่ีศึกษาการประยุกตแ์นวคิด
การรับรู้ความสามารถตามขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม พบวา่ เม่ือส้ินสุดโปรแกรมนกัเรียนมี
คะแนนเฉล่ียการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเลิกบุหร่ีเพิ่มข้ึน ความคาดหวงัในผลลพัธ์จาก
การเลิกบุหร่ีและการปฏิบติัตวัในการเลิกบุหร่ีเพิ่มข้ึนส่งผลใหน้กัเรียนชายหยุดสูบบุหร่ีทนัที ร้อยละ 
90.30 

3. ด้านพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมี
พฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติดลดลง อธิบายไดว้า่กิจกรรมของโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติ
กรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมกราฟชีวิต  ท าให้กลุ่มทดลองไดรั้บรู้พฤติกรรมเส่ียงของตนเองและประเมิน
ความรุนแรงของพฤติกรรมเส่ียง กิจกรรมเปิดหน้าต่างใจ ท่ีกระตุน้ให้วิเคราะห์พฤติกรรมเส่ียงและ
กระตุน้ให้สามารถตดัสินใจปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงให้ดีข้ึน  กิจกรรมเล้ียงไข่ ช่วยให้เรียนรู้แนว
ทางการหลีกเล่ียงส่ิงเร้าและด ารงชีวิตให้ปลอดภยัดว้ยการปฏิเสธส่ิงเร้าต่างๆ กิจกรรมฝ่าฟัน เนน้ให้
คน้หาแนวทางลดหรือขจดัพฤติกรรมเส่ียง โดยก าหนดและวางแผนด าเนินชีวิต รับผิดชอบปรับ
พฤติกรรมเส่ียงด้วยกิจกรรม แผนท่ีชีวิต..เพื่ออนาคต กิจกรรมท าดี..เราท าได้ เน้นการเสริมแรง
ทางบวกในการจดัการกบัพฤติกรรมเส่ียง วิเคราะห์อุปสรรคท่ีอาจขดัขวางการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และเรียนรู้วิธีป้องกนัตนเองไม่ให้หวนกลบัไปมีพฤติกรรมเส่ียงซ ้ าดว้ยกิจกรรม วิกฤติหลุมด า และ
ผูป้กครองของกลุ่มทดลองมีส่วนช่วยในการดูแลช่วยเหลือตามแนวทางท่ีเหมาะสม จากผลการ
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ด าเนินกิจกรรมส่งผลให้กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเส่ียงลดลงภายหลงัส้ินสุดการทดลอง สอดคลอ้งกบั 
Choocherd (2009) พบว่า วยัรุ่นมีพฤติกรรมเส่ียงด้านยาเสพติดมากท่ีสุด  เพราะวยัรุ่นมีอารมณ์
เปล่ียนแปลงง่าย ไม่เช่ือฟังผูป้กครอง ชอบออกจากบา้นไปเท่ียวและคบเพื่อนท่ีสูบบุหร่ีหรือด่ืมสุรา 

4. ขั้นของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนัการเสพสารเสพติด พบวา่ ภายหลงัการทดลอง
กลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงขั้นของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากขั้นชัง่ใจเป็นขั้นปฏิบติัและขั้น
พร้อมท่ีจะปฏิบติั อธิบายไดว้่ากิจกรรมของโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจดัข้ึนตามขั้นตอน
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท าให้กลุ่มทดลองมีความรู้เพิ่มข้ึน การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพิ่มข้ึนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงขั้นตอนของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดี
ข้ึน เพราะไดมี้การประเมินความพร้อมของแต่ละบุคคลและน ากระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
12 กระบวนการมาใช้ในการจดักิจกรรมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัขั้นของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
แต่ละบุคคล สอดคลอ้งกบั Boonyawan, Kaewpan, Kalampakorn and  Sitdhiraksa (2012) พบวา่ การ
ประยกุตท์ฤษฎีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดมี้การประเมินความพร้อมของแต่ละคนและน า
กระบวนการเปล่ียนแปลงมาใชใ้นการจดักิจกรรมเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 
บทสรุป 

ปะค าโมเดลเป็นโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีใชง่้าย ประหยดั มีกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเป็นขั้นตอนตามขั้นของการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เรียนรู้ผา่นการเล่นท่ีมีความสนุกสนาน ส่งเสริม
ให้นกัเรียนไดใ้ช้ความคิด วิเคราะห์ เขา้ใจปัญหาของตน คน้หาแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
และแกไ้ขปัญหาท่ีเหมาะสมกบัตนเอง ภายใตก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนจากครอบครัว โรงเรียน ซ่ึงจะ
ช่วยใหก้ารปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงต่อการเสพสารเสพติดมีประสิทธิผลท่ีดี 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังนี ้
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มัธยมศึกษาตอนต้น มีประสิทธิผลในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียง เพราะมีจุดมุ่งหมาย มี
วตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน มีกิจกรรมท่ีเป็นขั้นตอน เรียงล าดับการเรียนรู้ เข้าใจ ตามขั้นของการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม แต่ละขั้นของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจะมีกระบวนการของการเรียนรู้ตาม
หลกัทฤษฎีท่ีผ่านการเล่นอย่างสนุกสนาน (Play & Learn) ให้นกัเรียนใช้ความคิด วิเคราะห์ เขา้ใจ
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ด าเนินกิจกรรมส่งผลให้กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมเส่ียงลดลงภายหลงัส้ินสุดการทดลอง สอดคลอ้งกบั 
Choocherd (2009) พบว่า วยัรุ่นมีพฤติกรรมเส่ียงด้านยาเสพติดมากท่ีสุด  เพราะวยัรุ่นมีอารมณ์
เปล่ียนแปลงง่าย ไม่เช่ือฟังผูป้กครอง ชอบออกจากบา้นไปเท่ียวและคบเพื่อนท่ีสูบบุหร่ีหรือด่ืมสุรา 

4. ขั้นของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมป้องกนัการเสพสารเสพติด พบวา่ ภายหลงัการทดลอง
กลุ่มทดลองมีการเปล่ียนแปลงขั้นของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจากขั้นชัง่ใจเป็นขั้นปฏิบติัและขั้น
พร้อมท่ีจะปฏิบติั อธิบายไดว้่ากิจกรรมของโปรแกรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมจดัข้ึนตามขั้นตอน
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท าให้กลุ่มทดลองมีความรู้เพิ่มข้ึน การรับรู้ความสามารถของตนเองใน
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพิ่มข้ึนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงขั้นตอนของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมดี
ข้ึน เพราะไดมี้การประเมินความพร้อมของแต่ละบุคคลและน ากระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
12 กระบวนการมาใช้ในการจดักิจกรรมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัขั้นของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
แต่ละบุคคล สอดคลอ้งกบั Boonyawan, Kaewpan, Kalampakorn and  Sitdhiraksa (2012) พบวา่ การ
ประยกุตท์ฤษฎีขั้นตอนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดมี้การประเมินความพร้อมของแต่ละคนและน า
กระบวนการเปล่ียนแปลงมาใชใ้นการจดักิจกรรมเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 
บทสรุป 
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ท่ีเป็นขั้นตอนตามขั้นของการปรับเปล่ียนพฤติกรรม เรียนรู้ผา่นการเล่นท่ีมีความสนุกสนาน ส่งเสริม
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วตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน มีกิจกรรมท่ีเป็นขั้นตอน เรียงล าดับการเรียนรู้ เข้าใจ ตามขั้นของการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม แต่ละขั้นของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจะมีกระบวนการของการเรียนรู้ตาม
หลกัทฤษฎีท่ีผ่านการเล่นอย่างสนุกสนาน (Play & Learn) ให้นกัเรียนใช้ความคิด วิเคราะห์ เขา้ใจ

ปัญหาของตน จึงควรน าโปรแกรมน้ีไปประยุกตใ์ชเ้พื่อเฝ้าระวงัและปรับเปล่ียนพฤติกรรมเส่ียงต่อ
การเสพสารเสพติดในโรงเรียนให้เกิดความต่อเน่ืองด้วยการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมครูเพื่อน า
โปรแกรมไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ และขยายให้ครอบคลุมทุก
โรงเรียน 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

การน าปะค าโมเดลไปใช้ในคร้ังต่อไปควรตระหนักถึงการจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมความรู้
เก่ียวกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เพิ่มมากข้ึน ส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในด้านการ
ควบคุมตนเอง และเนน้การปรับพฤติกรรมเส่ียงดา้นการเรียน ปลูกฝังนิสัยรักการเรียนเพิ่มมากข้ึน 
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ชุดกิจกรรม (module) 7 ชุด ประกอบด้วย 1) การท างานเป็นทีม 2) สุขอนามัยในท่ีท างาน 3) 
อุตสาหกรรมบริการ 4) ความปลอดภยัในท่ีท างาน 5) การท างานในสภาพสังคมท่ีหลากหลาย 6) 
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ 7) เทคโนโลยีเพื่อการอาชีพ การประเมินชุดฝึกอบรม  พบว่า 



ROMMAYASAN 225Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018

การพฒันาชุดฝึกอบรมเพ่ือพฒันาสมรรถนะการจัดการท่องเทีย่วอาเซียนของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) เขตภาคเหนือตอนล่าง 

The Development of Training Programs for Competency Development  
Tourism Management in ASEAN for Vocational College’s  

Students in Lower Northern of Thailand 
 

พวงพยอม  เจนพาณชิย์1 / อัจฉรา  ศรีพนัธ์2 
Puangpayorm   Jenpanich / Atchara  Sriphan 

1สาขาวชิาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
Education, Faculty of Education, Naresuan University 
2สาขาวชิาพฒันศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร 
Development Education, Faculty of Education, Naresuan University 
 
บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียว
อาเซียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขต
ภาคเหนือตอนล่าง วิธีวิจยัมี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นศึกษาขอ้มูล ขั้นยกร่างชุดฝึกอบรม  ขั้นประเมินชุด
ฝึกอบรม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือแบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน ด าเนินการวจิยัโดยการศึกษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิและจดัสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ ผลการวิจยั พบว่า 
สมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว  ประกอบดว้ยสมรรถนะ 7 ดา้นคือ 1) การท างานร่วมกบั
ผูร่้วมงานและลูกคา้ 2) การด าเนินงานดา้นสุขอนามยัในท่ีท างาน 3) การด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรม
บริการ 4) การด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในท่ีท างาน  5) การท างานในสภาพสังคมท่ีหลากหลาย 
6) ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ และ 7) การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการอาชีพ ชุดฝึกอบรม จดัเป็น
ชุดกิจกรรม (module) 7 ชุด ประกอบด้วย 1) การท างานเป็นทีม 2) สุขอนามัยในท่ีท างาน 3) 
อุตสาหกรรมบริการ 4) ความปลอดภยัในท่ีท างาน 5) การท างานในสภาพสังคมท่ีหลากหลาย 6) 
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ 7) เทคโนโลยีเพื่อการอาชีพ การประเมินชุดฝึกอบรม  พบว่า 



226 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร

ตอ้งเพิ่มเน้ือหาการเรียนรู้เก่ียวกบั การท างานเป็นทีม จิตอาสาและจิตวิทยาในการบริการ การมีมนุษย์
สัมพนัธ์ ภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม ทกัษะในการสนทนาภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติ ตอ้งเพิ่ม
ชัว่โมงการฝึกอบรมภาคปฏิบติัในสถานประกอบการท่ีมีชาวต่างชาติมาใชบ้ริการและน านกัศึกษาไป
ฝึกปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการเก่ียวกบัการโรงแรมและการท่องเท่ียว ผลจากการทดลองใช้
ชุดฝึกอบรม พบวา่ การจดัท าใบความรู้ และใบงานภาพประกอบตอ้งสอดคลอ้งกนั เพิ่มเวลาในการ
ฝึกสนทนาภาษาองักฤษ  การน านักศึกษาไปศึกษาดูงานในโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียวท าให้
นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ใหม่ ๆ และมีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองให้มีความพร้อมใน
การออกไปประกอบอาชีพ  
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Abstract  
   The objective for this research was  to  develop the training programs for competency 
development in  tourism management  in  ASEAN, for  vocational college’s students in the  lower 
northern of Thailand. The three steps of research methodology are studying, drafting and assessment 
for the training programs. Research tools are interview and assessment form.  Research conducted 
by depth interview the specialist and focus group discussion. The result were  showed that, the 
competency development  tourism management in ASEAN are; 1) compatibility with colleagues 
and customers, 2) implement occupation  health, 3) industry services operation, 4) safety produces  
in the workplace, 5) work in a  socialization environment, 6) ability in a communicative English, 7) 
utilization of technologies in workplace. The training programs are consist of 7 activities; team work, 
the hygiene in the workplace, industry services, safety in the workplace, the working environment, 
ability in communicative in English and utilization of technologies for career. The training programs 
assessment are added more contents for the following teamwork management, services minded and 
psychology for servicing, human relation, being good leadership and follower,   English 
communication skills.  Field practicing on the job training in the place where foreigners actually are 

present. The results showed that the picture are appeared in the knowledge sheet and the work sheets 
should be match to each other.  Education trip in hotel and tourism are enthusiastic the student to be 
excursions and ready to work.  
 
 Keywords: training programs, tourism management curriculum for vocational, competency  
                    in ASEAN tourism management 

    
บทน า 

การผลิตก าลงัคนในสถาบนัการศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
หลกัสูตรท่ีเนน้การสร้างความคิดสร้างสรรค ์สร้างจิตส านึกของผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการท างาน สร้าง
นวตักรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคธุรกิจ เนน้การสอนตามแนวทฤษฎีเพื่อน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนภาคปฏิบติัให้เกิดทกัษะและความช านาญ มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและ
เสริมสร้างความสามารถในการประกอบอาชีพ ปลูกฝังค่านิยมในการเรียนสายอาชีพและการ
ประกอบอาชีพอิสระ ตอ้งมีการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพท่ีเช่ือมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย หลักสูตรอาชีวศึกษา ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศกัราช 2546 (ปรับปรุง 
2556) เป็นหลกัสูตรท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(Office of the Vocational Education Commission: 2013) เพื่อผลิตก าลังคนเป็นช่างฝีมือท่ีมีความรู้
ความช านาญในทกัษะวิชาชีพ มีคุณธรรม มีวินยั มีเจตคติ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัการเป็นผูมี้
ปัญญาท่ีเหมาะสมสามารถน าความรู้และทกัษะไปใชใ้นการประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัสังคมใน
ระดับชุมชนระดบัท้องถ่ินและระดับชาติ (Ministry of Education: 2014) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในงานอาชีพให้ตรงตามมาตรฐานอาชีพท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาการอาชีวศึกษา 2551 สามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ
ไดต้รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือประกอบอาชีพอิสระ  

ผลกระทบและแนวทางการปรับตวัของผูป้ระกอบการไทยในดา้นการท่องเท่ียวประเทศไทย
มีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นท่ีตั้งท่ีเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียน (Gateway to ASEAN) มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียง มีศกัยภาพ และความหลากหลาย การบริการท่ีเป็นมิตร สามารถในการแข่งขนัดา้นราคา แต่
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(Office of the Vocational Education Commission: 2013) เพื่อผลิตก าลังคนเป็นช่างฝีมือท่ีมีความรู้
ความช านาญในทกัษะวิชาชีพ มีคุณธรรม มีวินยั มีเจตคติ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัการเป็นผูมี้
ปัญญาท่ีเหมาะสมสามารถน าความรู้และทกัษะไปใชใ้นการประกอบอาชีพใหส้อดคลอ้งกบัสังคมใน
ระดับชุมชนระดบัท้องถ่ินและระดับชาติ (Ministry of Education: 2014) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในงานอาชีพให้ตรงตามมาตรฐานอาชีพท่ีผูเ้รียนตอ้งการ 
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาการอาชีวศึกษา 2551 สามารถน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ
ไดต้รงกบัความตอ้งการของตลาดแรงงานในลกัษณะผูป้ฏิบติัหรือประกอบอาชีพอิสระ  

ผลกระทบและแนวทางการปรับตวัของผูป้ระกอบการไทยในดา้นการท่องเท่ียวประเทศไทย
มีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นท่ีตั้งท่ีเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียน (Gateway to ASEAN) มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
ช่ือเสียง มีศกัยภาพ และความหลากหลาย การบริการท่ีเป็นมิตร สามารถในการแข่งขนัดา้นราคา แต่
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ผูใ้ห้บริการยงัขาดทกัษะในดา้นภาษาต่างประเทศ ขาดขอ้มูลและความรู้ดา้นการบริหารจดัการ ขาด
มาตรฐานการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม แนวทางในการปรับตวัของผูป้ระกอบการคือ 
ตอ้งเร่งพฒันาทกัษะและองคค์วามรู้ให้กบับุคลากร (Ministry of Tourism & Sport: 2016) โดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบ้าน ส่งเสริมพนักงานให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเร่ือง การบริหาร
จดัการ วินยัในการท างาน เพื่อปรับตวัใหเ้ขา้กบัมาตรฐานการท างานท่ีเป็นสากลและสามารถแข่งขนั
กบัตลาดแรงงานได ้การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา เน้นการสอนตามแนวทฤษฎีเพื่อน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนภาคปฏิบติัให้เกิดทกัษะและมีความช านาญ มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองและเสริมสร้างความสามารถในการประกอบอาชีพ ปลูกฝังค่านิยมในการเรียนสายอาชีพ
และการประกอบอาชีพอิสระ ตอ้งมีการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพท่ีเช่ือมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถาน
ประกอบการ 

เม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วจะส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
(Bunsongphaisan, 2016) โดยเฉพาะการขยายตวัในภาคสินคา้และบริการ และการเคล่ือนยา้ยตวัของ
แรงงานมีมากข้ึน แต่ภาคอุตสาหกรรมไทยก าลงัประสบปัญหาสภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานในเชิง
ปริมาณทั้งในระดับกลางและระดับสูง นักศึกษาท่ีเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
จุดประสงคร์ายวชิาก าหนดใหผู้เ้รียนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะการ
คิดและการแก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพการ
ท่องเท่ียว ทั้งน้ีการประกอบวิชาชีพการท่องเท่ียวผูป้ระกอบการตอ้งมีคุณสมบติัการเป็นเจา้บา้นท่ีดี 
(Good Hosting) ให้การตอ้นรับผูม้าเยือนอย่างเป็นมิตร (hospitality) การบริการตอ้งให้บริการด้วย
ความเต็มใจ (Service Mind) ตอ้งมีคุณสมบติัของพนกังานท่ีดี (Ministry of Education : 2013)  เช่น 
ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย์สุจริต สุภาพอ่อนน้อม มีความสุขุมรอบคอบ รับฟังและแก้ไขปัญหาให้
ผูรั้บบริการได ้ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวนัเพื่อพฒันางานอาชีพ 
จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนในระดบั ปวส. สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว ยงัขาดทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษคือพูดสนทนาโตต้อบไม่ไดเ้น่ืองจากฟังไม่เขา้ใจ
และไม่กลา้พูด กลวัพูดผดิ ตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มเติม ฝึกการเป็น
ผูบ้ริการท่ีดี ตอ้งเรียนรู้การมีจิตอาสาเป็นตน้ วิทยาลยัควรเพิ่มชัว่โมงการสอนวิชา ความรู้เก่ียวกบั 
ASEAN ให้มากกวา่หลกัสูตรก าหนด และเพิ่มชัว่โมงเพื่อฝึกทกัษะภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา และ

น านกัศึกษาไปศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งการกบัโรงแรมและการท่องเท่ียว ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษา “การพฒันาชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของ
นกัศึกษา ระดบั ปวส. ในวิทยาลยัอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือ” เพื่อน าไปพฒันาสมรรถนะการจดัการ
ท่องเท่ียวอาเซียนใหก้บันกัศึกษาระดบั ปวส. ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวทิยาลยัอาชีวศึกษา 

2. เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนักศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวทิยาลยัอาชีวศึกษา 

3. เพื่อประเมินชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในวิทยาลยัอาชีวศึกษา ประกอบดว้ย 7 สมรรถนะคือ 1)
การท างานร่วมกับผู ้ร่วมงานและลูกค้า 2) การด าเนินงานด้านสุขอนามัยในท่ีท างาน  3) การ
ด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรมบริการ 4) การด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในท่ีท างาน  5) การท างาน
ในสภาพสังคมท่ีหลากหลาย 6) ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ และ 7) การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
การอาชีพ และหลักสูตรฝึกอบรมมีหัวข้อดังน้ี ความเป็นมาและความส าคัญของชุดฝึกอบรม 
จุดมุ่งหมายของชุดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายของชุดฝึกอบรม หน่วยการอบรม กระบวนการเรียนรู้ ส่ือ-
อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ ผลของการจดักิจกรรม การวดัและประเมินผล  

 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการ

จดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวิทยาลยั
อาชีวศึกษา 

2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลกั ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย 
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ผูใ้ห้บริการยงัขาดทกัษะในดา้นภาษาต่างประเทศ ขาดขอ้มูลและความรู้ดา้นการบริหารจดัการ ขาด
มาตรฐานการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม แนวทางในการปรับตวัของผูป้ระกอบการคือ 
ตอ้งเร่งพฒันาทกัษะและองคค์วามรู้ให้กบับุคลากร (Ministry of Tourism & Sport: 2016) โดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษและภาษาเพื่อนบ้าน ส่งเสริมพนักงานให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเร่ือง การบริหาร
จดัการ วินยัในการท างาน เพื่อปรับตวัใหเ้ขา้กบัมาตรฐานการท างานท่ีเป็นสากลและสามารถแข่งขนั
กบัตลาดแรงงานได ้การจดัการเรียนการสอนในสถานศึกษา เน้นการสอนตามแนวทฤษฎีเพื่อน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนภาคปฏิบติัให้เกิดทกัษะและมีความช านาญ มีการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองและเสริมสร้างความสามารถในการประกอบอาชีพ ปลูกฝังค่านิยมในการเรียนสายอาชีพ
และการประกอบอาชีพอิสระ ตอ้งมีการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานอาชีวศึกษาให้ผูเ้รียนมีสมรรถนะ
ในการประกอบอาชีพท่ีเช่ือมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถาน
ประกอบการ 

เม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วจะส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
(Bunsongphaisan, 2016) โดยเฉพาะการขยายตวัในภาคสินคา้และบริการ และการเคล่ือนยา้ยตวัของ
แรงงานมีมากข้ึน แต่ภาคอุตสาหกรรมไทยก าลงัประสบปัญหาสภาวการณ์ขาดแคลนแรงงานในเชิง
ปริมาณทั้งในระดับกลางและระดับสูง นักศึกษาท่ีเรียนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
จุดประสงคร์ายวชิาก าหนดใหผู้เ้รียนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นการส่ือสาร ทกัษะการ
คิดและการแก้ปัญหา ทักษะทางสังคมและการด ารงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพการ
ท่องเท่ียว ทั้งน้ีการประกอบวิชาชีพการท่องเท่ียวผูป้ระกอบการตอ้งมีคุณสมบติัการเป็นเจา้บา้นท่ีดี 
(Good Hosting) ให้การตอ้นรับผูม้าเยือนอย่างเป็นมิตร (hospitality) การบริการตอ้งให้บริการด้วย
ความเต็มใจ (Service Mind) ตอ้งมีคุณสมบติัของพนกังานท่ีดี (Ministry of Education : 2013)  เช่น 
ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย์สุจริต สุภาพอ่อนน้อม มีความสุขุมรอบคอบ รับฟังและแก้ไขปัญหาให้
ผูรั้บบริการได ้ส่ือสารโดยใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจ าวนัเพื่อพฒันางานอาชีพ 
จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนในระดบั ปวส. สาขาวิชาการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว ยงัขาดทกัษะในการส่ือสารภาษาองักฤษคือพูดสนทนาโตต้อบไม่ไดเ้น่ืองจากฟังไม่เขา้ใจ
และไม่กลา้พูด กลวัพูดผดิ ตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มเติม ฝึกการเป็น
ผูบ้ริการท่ีดี ตอ้งเรียนรู้การมีจิตอาสาเป็นตน้ วิทยาลยัควรเพิ่มชัว่โมงการสอนวิชา ความรู้เก่ียวกบั 
ASEAN ให้มากกวา่หลกัสูตรก าหนด และเพิ่มชัว่โมงเพื่อฝึกทกัษะภาษาองักฤษใหก้บันกัศึกษา และ

น านกัศึกษาไปศึกษาดูงานท่ีเก่ียวขอ้งการกบัโรงแรมและการท่องเท่ียว ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้ิจยัจึง
สนใจท่ีจะศึกษา “การพฒันาชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของ
นกัศึกษา ระดบั ปวส. ในวิทยาลยัอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือ” เพื่อน าไปพฒันาสมรรถนะการจดัการ
ท่องเท่ียวอาเซียนใหก้บันกัศึกษาระดบั ปวส. ต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวทิยาลยัอาชีวศึกษา 

2. เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนักศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวทิยาลยัอาชีวศึกษา 

3. เพื่อประเมินชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในวิทยาลยัอาชีวศึกษา ประกอบดว้ย 7 สมรรถนะคือ 1)
การท างานร่วมกับผู ้ร่วมงานและลูกค้า 2) การด าเนินงานด้านสุขอนามัยในท่ีท างาน  3) การ
ด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรมบริการ 4) การด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในท่ีท างาน  5) การท างาน
ในสภาพสังคมท่ีหลากหลาย 6) ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ และ 7) การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
การอาชีพ และหลักสูตรฝึกอบรมมีหัวข้อดังน้ี ความเป็นมาและความส าคัญของชุดฝึกอบรม 
จุดมุ่งหมายของชุดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายของชุดฝึกอบรม หน่วยการอบรม กระบวนการเรียนรู้ ส่ือ-
อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ ผลของการจดักิจกรรม การวดัและประเมินผล  

 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการ

จดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในวิทยาลยั
อาชีวศึกษา 

2. ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลกั ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย 
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2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ คือผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการจดัการเรียนการ
สอนในวิทยาลยัอาชีวศึกษา จ านวน 5 คน ท่ีท าหน้าท่ีเป็นหัวหน้างานหลกัสูตรหรือเป็นผูส้อนใน
สาขาวชิาการท่องเท่ียวและการโรงแรมไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปฏิบัติงาน คือผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหาร
จดัการเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและการโรงแรมไม่น้อยกว่า 3 ปี จ านวน 3 คน ประกอบด้วยตวัแทน
หัวหน้าส านักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือตอนล่าง ผูจ้ดัการโรงแรม และ
ผูจ้ดัการบริษทัจดัน าเท่ียว 

3. ขอบเขตด้านเวลา 
การวจิยัคร้ังน้ี ใชเ้วลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558  ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2559  

4. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
สถานท่ีท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ สถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ท่ีเปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว สาขาการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว ประกอบด้วยวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทยั วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
วิทยาลยัพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลยัอาชีวศึกษาพิษณุโลก และวิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชย
การพิษณุโลก สถานประกอบการท่ีด าเนินกิจการเก่ียวกบัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

 
กรอบแนวคิดในการวจัิย  

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาศึกษาสภาพปัญหาและสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนกัศึกษา 
ปวส. ท่ีตอ้งการพฒันามี 7 สมรรถนะ ประกอบด้วย การท างานร่วมกบัผูร่้วมงานและลูกคา้ การ
ท างานดา้นสุขอนามยัในท่ีท างาน การด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมบริการ การเนินงานดา้นความ
ปลอดภยัในท่ีท างาน การท างานในสภาพสังคมท่ีหลากหลาย ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ  
การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการอาชีพ (มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพส าหรับการท่องเท่ียวอาเซียน 2556, 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557) ซ่ึงเขียนเป็นชุดกิจกรรม Module เรียกวา่ 
“THIS-SET” ดงัภาพท่ีแสดงต่อไปน้ี 

  

ชุดกจิกรรม Module  “THIS-SET” 

 

“การพฒันาสมรรถนะเพ่ือการจดัการท่องเทีย่วอาเซียนของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตร
วชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในวทิยาลยัอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง” 
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ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บการพฒันาทกัษะในการจดัการท่องเท่ียว และมีความพร้อมท่ีจะเขา้
ไปประกอบอาชีพการจดัการท่องเท่ียวในอาเซียนได ้

นกัศึกษา ระดบั ปวส. ท่ีมีสมรรถนะในการจดัการท่องเท่ียวในอาเซียน 

สมรรถนะทัว่ไป สมรรถนะหลกั 
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ผูจ้ดัการบริษทัจดัน าเท่ียว 

3. ขอบเขตด้านเวลา 
การวจิยัคร้ังน้ี ใชเ้วลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558  ถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2559  

4. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
สถานท่ีท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ สถาบนัการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ
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โรงแรมและการท่องเท่ียว ประกอบด้วยวิทยาลยัอาชีวศึกษาสุโขทยั วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 
วิทยาลยัพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลยัอาชีวศึกษาพิษณุโลก และวิทยาลยัอาชีวศึกษาพณิชย
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ปวส. ท่ีตอ้งการพฒันามี 7 สมรรถนะ ประกอบด้วย การท างานร่วมกบัผูร่้วมงานและลูกคา้ การ
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2557) ซ่ึงเขียนเป็นชุดกิจกรรม Module เรียกวา่ 
“THIS-SET” ดงัภาพท่ีแสดงต่อไปน้ี 

  

ชุดกจิกรรม Module  “THIS-SET” 

 

“การพฒันาสมรรถนะเพ่ือการจดัการท่องเทีย่วอาเซียนของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตร
วชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ในวทิยาลยัอาชีวศึกษา เขตภาคเหนือตอนล่าง” 

ชุด
กิจ

กร
รม

ที่ 1
 กา

รท
 างา

นเป็
นที

ม (
Te

am
 wo

rk)
    

ชุด
กิจ

กร
รม

ที่ 2
 สุข

อน
าม
ยัใน

ที่ท
 างา

น  
(H

eat
h in

 the
 W

ork
 Pl

ace
) 

ชุด
กิจ

กร
รม

ที่ 3
 อุต

สา
หก

รร
มบ

ริก
าร 

(In
dus

tria
l S

erv
ice

s) 

ชุด
กิจ

กร
รม

ที่ 7
 เท

คโ
นโ

ลย
เีพื่อ

การ
อาชี

พ (
Te

chn
olo

gy 
for

 Ca
ree

r) 

ชุด
กิจ

กร
รม

ที่ 6
 คว

าม
สา
มา
รถ
ใน

การ
ใช
ภ้า
ษา
องั
กฤ

ษ (
En

gli
sh 

Pro
fic

ien
cy)

   

ชุด
กิจ

กร
รม

ที่ 4
 คว

าม
ปล

อด
ภยั

ใน
ที่ท

 างา
น (

Saf
ety

 in 
the

 wo
rk 

pla
ce)

 

ชุด
กิจ

กร
รม

ที่ 5
 กา

รท
 างา

นใ
นส

ภา
พส

ังค
มที่

หล
ากห

ลาย
 (S

oci
al W

ork
ing

  
  

ผูเ้ขา้รับการอบรมไดรั้บการพฒันาทกัษะในการจดัการท่องเท่ียว และมีความพร้อมท่ีจะเขา้
ไปประกอบอาชีพการจดัการท่องเท่ียวในอาเซียนได ้

นกัศึกษา ระดบั ปวส. ท่ีมีสมรรถนะในการจดัการท่องเท่ียวในอาเซียน 

สมรรถนะทัว่ไป สมรรถนะหลกั 
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ขั้นตอนการวจัิย  
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะหลกั (Core Competencies) การจดัการท่องเท่ียว

อาเซียนของนักศึกษาระดับ ปวส.  โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการ
ท่องเท่ียว จากต ารา เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิดา้นคุณสมบติัของผูส้ าเร็จ
การศึกษา ดว้ยการสัมภาษณ์ท่ีใชค้  าถามแบบปลายเปิด ถามเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัการท างานร่วมกบั
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบติัของผูท่ี้ท  างานในสังคมท่ีหลากหลาย การด าเนินงานด้าน
สุขอนามยัในท่ีท างาน การด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในท่ีท างาน รายละเอียดเก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการอาชีพ ความส าคญัของการด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรมบริการและทกัษะในการ
ใชภ้าษาองักฤษ                        

ขั้นตอนที ่2 การสร้างชุดฝึกอบรมโดยการยกร่างชุดฝึกอบรม จดัเป็นชุดกิจกรรม Module ใช้
ช่ือวา่ “THIS-SET” 7 ชุด กิจกรรม คือ 1) การท างานเป็นทีม “Team work” 2) สุขอนามยัในท่ีท างาน 
“Healthy in the workplace” 3)  อุตสาหกรรมบริการ “Industry service” 4) ความปลอดภยัในท่ีท างาน 
“Safety in the workplace” 5 )  ก ารท า ง านในสภาพสั งคม ท่ีหล ากหลาย  “ Society working 
environment” 6) ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ  “English proficiency” 7) เทคโนโลยเีพื่อการ
อาชีพ “Technology for career” น าร่างแบบสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา แลว้น าขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาไปปรับปรุงแกไ้ขให้
สมบูรณ์ ต่อจากนั้นจึงจดัท าแบบขอ้ค าถามเพื่อน าไปสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัสมรรถนะการ
จดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนกัศึกษาระดบั ปวส. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มาย
กร่างชุดฝึกอบรมซ่ึงประกอบดว้ย ความเป็นมาและความส าคญัของชุดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายของ
ชุดฝึก หน่วยการอบรม กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้  ผลของการจดั
กิจกรรม  การวดัและประเมินผล และปัจจยัแห่งความส าเร็จ น าหน่วยการอบรมท่ีได้มาสร้างเป็น
แผนการอบรมโดยแยกเป็นชุดกิจกรรม (Module) ตามสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของ
นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีตอ้งได้รับการพฒันา แล้วจดัท าแผนการ
อบรมในแต่ละชุดกิจกรรม แยกเป็นแผนการอบรมของครูและแผนการอบรมของนักศึกษา โดย
ก าหนดหัวขอ้ให้สอดคล้องกบัแต่ละสมรรถนะ ในแต่ละแผนการอบรมจะประกอบดว้ย ช่ือเร่ือง
กจิกรรม ผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือเร่ืองกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ สภาพปัญหาและความจ าเป็น โดย

พิจารณาจากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
น ามาวิเคราะห์และใชเ้ป็นขอ้ก าหนดถึงสภาพและปัญหาท่ีจ าเป็น จุดมุ่งหมายของกิจกรรม ก าหนด
ไวเ้พื่อเป็นเป้าหมายในการวดัคุณสมบติัของผูเ้ขา้อบรมในแต่ละสมรรถนะ โดยก าหนดไว ้3 ดา้นคือ 
ดา้นความรู้ (Knowledge) ดา้นคุณลกัษณะ (Attitude) และดา้นทกัษะ (Practices) เน้ือหาวชิา ผูว้ิจยัได้
ก าหนดรายละเอียดของสาระการเรียนรู้ เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนตาม
ค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ โดยจัดล าดับตามความส าคัญของกิจกรรมและยึดจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรมเป็นเกณฑ์ในการก าหนดเน้ือหาวิชาในแต่ละสมรรถนะ กิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัได้
ออกแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Participate Learning) ตามแนวคิด
หลกัการเรียนรู้ของทิศนา  แขมมณี ใชกิ้จกรรมเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย (lecture) การ
ใชเ้กม (games) การประชุมกลุ่มย่อย (small group discussion) การใชผ้งัความคิด (a mind map) การ
แสดงบทบาทสมมุติ (role play activities) ใช้วิธีสอนแบบ GPAS 5 steps ซ่ึงประยุกต์มาจากการ
จดัการเรียนรู้ของสถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.) โดยจดัให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาในแต่ละ
ชุดกิจกรรม ส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ ประกอบดว้ย ใบงาน ใบความรู้ แผน่พบั แผน่ภาพ 
ต าราเรียน หนังสืออ่านประกอบ ห้องสมุด สถานประกอบการ แหล่งท่องเท่ียว การวัดและ
ประเมินผล จะวดัสามดา้น คือดา้นความรู้ ดา้นคุณลกัษณะ และดา้นทกัษะ ปัจจัยแห่งความส าเร็จจะ
บ่งบอกถึงสมรรถนะของผูเ้ขา้อบรมท่ีไดพ้ฒันาตามกระบวนการท่ีระบุในแผนการอบรม 

ขั้นตอนที ่3 ประเมินชุดฝึกอบรมและการทดลองใช ้
การประเมินชุดฝึกอบรม ประเมินชุดฝึกอบรมจดัท าโดยการจดัสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ (Focus 

group discussion) เป็นการประเมินชุดฝึกอบรมก่อนน าไปทดลองใช้ เพื่อศึกษาขอ้บกพร่องท่ีตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ข ผูป้ระเมินประกอบดว้ยผูป้ฏิบติังานดา้นวิชาการ 3 คน ประกอบดว้ย หัวหน้างาน
หลกัสูตรสาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียวในวทิยาลยัอาชีวศึกษา 1 คน และครูผูส้อนสาขาการ
โรงแรม 2 คน ผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการ ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการโรงแรม 1 คน และผูจ้ดัการ
บริษทัท่องเท่ียว 1 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในขั้นตอนน้ีคือแบบประเมินชุดฝึกอบรมคู่มือครู และคู่มือ
นกัศึกษา ก าหนดระดบัคุณภาพของชุดฝึกการอบรมเป็นดีท่ีสุด ดีมาก ดี ปานกลางและปรับปรุง  มี
ประเด็นท่ีจะท าการประเมิน 15 ขอ้ ประกอบด้วย 1) ค าช้ีแจงในคู่มือมีความชดัเจนสามารถน าไป
ปฏิบติัได ้2) รูปแบบตวัอกัษรมีความชดัเจนอ่านง่าย 3) ภาพประกอบท่ีใชมี้ความเหมาะสมกบัเน้ือหา 
4) การจดัล าดบัความส าคญัของเน้ือหามีความเหมาะสม 5) สาระส าคญัในชุดฝึกอบรมมีครบถว้น 6) 
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ขั้นตอนการวจัิย  
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสมรรถนะหลกั (Core Competencies) การจดัการท่องเท่ียว

อาเซียนของนักศึกษาระดับ ปวส.  โดยการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับสมรรถนะการจัดการ
ท่องเท่ียว จากต ารา เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิดา้นคุณสมบติัของผูส้ าเร็จ
การศึกษา ดว้ยการสัมภาษณ์ท่ีใชค้  าถามแบบปลายเปิด ถามเก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัการท างานร่วมกบั
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบติัของผูท่ี้ท  างานในสังคมท่ีหลากหลาย การด าเนินงานด้าน
สุขอนามยัในท่ีท างาน การด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในท่ีท างาน รายละเอียดเก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการอาชีพ ความส าคญัของการด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรมบริการและทกัษะในการ
ใชภ้าษาองักฤษ                        

ขั้นตอนที ่2 การสร้างชุดฝึกอบรมโดยการยกร่างชุดฝึกอบรม จดัเป็นชุดกิจกรรม Module ใช้
ช่ือวา่ “THIS-SET” 7 ชุด กิจกรรม คือ 1) การท างานเป็นทีม “Team work” 2) สุขอนามยัในท่ีท างาน 
“Healthy in the workplace” 3)  อุตสาหกรรมบริการ “Industry service” 4) ความปลอดภยัในท่ีท างาน 
“Safety in the workplace” 5 )  ก ารท า ง านในสภาพสั งคม ท่ีหล ากหลาย  “ Society working 
environment” 6) ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ  “English proficiency” 7) เทคโนโลยเีพื่อการ
อาชีพ “Technology for career” น าร่างแบบสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา แลว้น าขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษาไปปรับปรุงแกไ้ขให้
สมบูรณ์ ต่อจากนั้นจึงจดัท าแบบขอ้ค าถามเพื่อน าไปสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบัสมรรถนะการ
จดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนกัศึกษาระดบั ปวส. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มาย
กร่างชุดฝึกอบรมซ่ึงประกอบดว้ย ความเป็นมาและความส าคญัของชุดฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายของ
ชุดฝึก หน่วยการอบรม กระบวนการจดัการเรียนรู้ ส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้  ผลของการจดั
กิจกรรม  การวดัและประเมินผล และปัจจยัแห่งความส าเร็จ น าหน่วยการอบรมท่ีได้มาสร้างเป็น
แผนการอบรมโดยแยกเป็นชุดกิจกรรม (Module) ตามสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของ
นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท่ีตอ้งได้รับการพฒันา แล้วจดัท าแผนการ
อบรมในแต่ละชุดกิจกรรม แยกเป็นแผนการอบรมของครูและแผนการอบรมของนักศึกษา โดย
ก าหนดหัวขอ้ให้สอดคล้องกบัแต่ละสมรรถนะ ในแต่ละแผนการอบรมจะประกอบดว้ย ช่ือเร่ือง
กจิกรรม ผูว้ิจยัไดต้ั้งช่ือเร่ืองกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ สภาพปัญหาและความจ าเป็น โดย

พิจารณาจากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และจากการสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ 
น ามาวิเคราะห์และใชเ้ป็นขอ้ก าหนดถึงสภาพและปัญหาท่ีจ าเป็น จุดมุ่งหมายของกิจกรรม ก าหนด
ไวเ้พื่อเป็นเป้าหมายในการวดัคุณสมบติัของผูเ้ขา้อบรมในแต่ละสมรรถนะ โดยก าหนดไว ้3 ดา้นคือ 
ดา้นความรู้ (Knowledge) ดา้นคุณลกัษณะ (Attitude) และดา้นทกัษะ (Practices) เน้ือหาวชิา ผูว้ิจยัได้
ก าหนดรายละเอียดของสาระการเรียนรู้ เพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนตาม
ค าแนะน าของผูท้รงคุณวุฒิ โดยจัดล าดับตามความส าคัญของกิจกรรมและยึดจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรมเป็นเกณฑ์ในการก าหนดเน้ือหาวิชาในแต่ละสมรรถนะ กิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจยัได้
ออกแบบการจัดกิจกรรมในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Participate Learning) ตามแนวคิด
หลกัการเรียนรู้ของทิศนา  แขมมณี ใชกิ้จกรรมเรียนรู้หลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย (lecture) การ
ใชเ้กม (games) การประชุมกลุ่มย่อย (small group discussion) การใชผ้งัความคิด (a mind map) การ
แสดงบทบาทสมมุติ (role play activities) ใช้วิธีสอนแบบ GPAS 5 steps ซ่ึงประยุกต์มาจากการ
จดัการเรียนรู้ของสถาบนัพฒันาคุณภาพวิชาการ (พว.) โดยจดัให้สอดคลอ้งกบัเน้ือหาวิชาในแต่ละ
ชุดกิจกรรม ส่ืออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ ประกอบดว้ย ใบงาน ใบความรู้ แผน่พบั แผน่ภาพ 
ต าราเรียน หนังสืออ่านประกอบ ห้องสมุด สถานประกอบการ แหล่งท่องเท่ียว การวัดและ
ประเมินผล จะวดัสามดา้น คือดา้นความรู้ ดา้นคุณลกัษณะ และดา้นทกัษะ ปัจจัยแห่งความส าเร็จจะ
บ่งบอกถึงสมรรถนะของผูเ้ขา้อบรมท่ีไดพ้ฒันาตามกระบวนการท่ีระบุในแผนการอบรม 

ขั้นตอนที ่3 ประเมินชุดฝึกอบรมและการทดลองใช ้
การประเมินชุดฝึกอบรม ประเมินชุดฝึกอบรมจดัท าโดยการจดัสัมมนาผูเ้ช่ียวชาญ (Focus 

group discussion) เป็นการประเมินชุดฝึกอบรมก่อนน าไปทดลองใช้ เพื่อศึกษาขอ้บกพร่องท่ีตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ข ผูป้ระเมินประกอบดว้ยผูป้ฏิบติังานดา้นวิชาการ 3 คน ประกอบดว้ย หัวหน้างาน
หลกัสูตรสาขาวชิาการโรงแรมและการท่องเท่ียวในวทิยาลยัอาชีวศึกษา 1 คน และครูผูส้อนสาขาการ
โรงแรม 2 คน ผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการ ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการโรงแรม 1 คน และผูจ้ดัการ
บริษทัท่องเท่ียว 1 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในขั้นตอนน้ีคือแบบประเมินชุดฝึกอบรมคู่มือครู และคู่มือ
นกัศึกษา ก าหนดระดบัคุณภาพของชุดฝึกการอบรมเป็นดีท่ีสุด ดีมาก ดี ปานกลางและปรับปรุง  มี
ประเด็นท่ีจะท าการประเมิน 15 ขอ้ ประกอบด้วย 1) ค าช้ีแจงในคู่มือมีความชดัเจนสามารถน าไป
ปฏิบติัได ้2) รูปแบบตวัอกัษรมีความชดัเจนอ่านง่าย 3) ภาพประกอบท่ีใชมี้ความเหมาะสมกบัเน้ือหา 
4) การจดัล าดบัความส าคญัของเน้ือหามีความเหมาะสม 5) สาระส าคญัในชุดฝึกอบรมมีครบถว้น 6) 
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ความถูกตอ้งของเน้ือหาตรงตามหลกัวิชา 7) ความสอดคล้องของเน้ือหากบัเวลาท่ีจดักิจกรรม 8) 
ความเหมาะสมของขั้นตอนในการจดักิจกรรม 9) ความเหมาะสมของวิธีการจดักิจกรรม 10) ความ
เหมาะสมของส่ือท่ีใช้ประกอบการจดักิจกรรม 11) ความสอดคลอ้งระหว่างส่ือและเวลาในการจดั
กิจกรรม 12) ส่ือท่ีใช้ในการจดักิจกรรมมีคุณภาพดีน าไปใช้ได้ 13) วิธีการวดัและประเมินผล
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์14) รูปแบบของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัเน้ือหาวชิาและ
กิจกรรมการอบรม 15) เกณฑก์ารวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารอบรม    

 
ผลการวจัิย 

1.  ผลการศึกษาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา พบว่า สมรรถนะการจัดการท่องเท่ียวอาเซียน
ประกอบดว้ย 7 ดา้นคือ 1) การท างานร่วมกบัผูร่้วมงานและลูกคา้ 2) การด าเนินงานดา้นสุขอนามยั
ในท่ีท างาน 3) การด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรมบริการ 4) การด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในท่ี
ท างาน 5) การท างานในสภาพสังคมท่ีหลากหลาย 6) ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ และ 7) 
การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการอาชีพ     

2. ผลการสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในวิทยาลยัอาชีวศึกษา  พบวา่ชุดฝึกอบรมไดจ้ดัเป็นชุด
กิจกรรม  (module) 7 ชุด ประกอบด้วย 1) การท างานเป็นทีม 2) สุขอนามัยในท่ีท างาน 3) 
อุตสาหกรรมบริการ 4) ความปลอดภยัในท่ีท างาน 5) การท างานในสภาพสังคมท่ีหลากหลาย 6) 
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ 7) เทคโนโลยเีพื่อการอาชีพ      

3. ผลการประเมินชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการท่องเท่ียวอาเซียนของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในวิทยาลัย พบว่าต้องเพิ่มเน้ือหาในเร่ือง
ต่อไปน้ี การบริการ การมีมนุษย์สัมพนัธ์ ภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม ทกัษะในการสนทนา
ภาษาองักฤษกับชาวต่างชาติ ต้องเพิ่มชั่วโมงการฝึกอบรมภาคปฏิบติัในสถานประกอบการท่ีมี
ชาวต่างชาติมาใช้บริการและน านกัศึกษาไปฝึกปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการเก่ียวกบัการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว และ ผลจากการทดลองใชชุ้ดฝึกอบรม พบวา่ การจดัท าใบความรู้ และใบ
งานตอ้งภาพประกอบท่ีสอดคลอ้งกนั ใหเ้พิ่มเวลาในการฝึกสนทนาภาษาองักฤษ การน านกัศึกษาไป

ศึกษาดูงานในโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียวท าให้นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆ และมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ 

 
อภิปรายผล 

1. สมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส) ประกอบดว้ยสมรรถนะ 7 ดา้นคือ 1) การท างานร่วมกบัผูร่้วมงานและลูกคา้ 2) การ
ด าเนินงานดา้นสุขอนามยัในท่ีท างาน 3) การด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรมบริการ 4) การด าเนินงาน
ดา้นความปลอดภยัในท่ีท างาน 5) การท างานในสภาพสังคมท่ีหลากหลาย 6) ความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษ และ 7) การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการอาชีพ มีผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพคุณภาพของผู ้ส าเ ร็จการศึกษาระดับ  (ปวส.) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวชิาการโรงแรม ตามท่ีกระทรวง ศึกษาธิการก าหนด และสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสมรรถนะร่วมวชิาชีพส าหรับการท่องเท่ียวอาเซียนตามขอ้ตกลงร่วมกนัวา่ดว้ยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Tourism Professionals) ระหว่างกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในฐานะตวัแทนประเทศไทยและ
ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community) 

2. ผลการสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในวิทยาลยัอาชีวศึกษา พบวา่ ชุดฝึกอบรมไดจ้ดัเป็นชุด
กิจกรรม  (module) 7 ชุด ประกอบด้วย 1) การท างานเป็นทีม 2) สุขอนามัยในท่ีท างาน 3) 
อุตสาหกรรมบริการ 4) ความปลอดภยัในท่ีท างาน 5) การท างานในสภาพสังคมท่ีหลากหลาย 6) 
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ 7) เทคโนโลยีเพ่ือการอาชีพ  องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม
ไดแ้ก่ ช่ือเร่ืองกิจกรรม สภาพปัญหาและความจ าเป็น จุดมุ่งหมายของกิจกรรม เน้ือหาวิชา กิจกรรม
การเรียนรู้ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ปัจจยัแห่งความส าเร็จ ชุดฝึกอบรมน้ีเป็น
ลกัษณะส่ือประสม เป็นคู่มือท่ีสร้างข้ึนให้ผูฝึ้กอบรมและผูเ้ขา้อบรมน าไปศึกษาและปฏิบติัตามได ้
โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บการเรียนรู้และเกิดทกัษะอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใชก้บั
รายบุคคลได ้สอดคลอ้งกบัการแนวคิดเก่ียวกบัชุดฝึกอบรม ของ Rattanadet  and Khlowinan  (2014: 
online) 
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ความถูกตอ้งของเน้ือหาตรงตามหลกัวิชา 7) ความสอดคล้องของเน้ือหากบัเวลาท่ีจดักิจกรรม 8) 
ความเหมาะสมของขั้นตอนในการจดักิจกรรม 9) ความเหมาะสมของวิธีการจดักิจกรรม 10) ความ
เหมาะสมของส่ือท่ีใช้ประกอบการจดักิจกรรม 11) ความสอดคลอ้งระหว่างส่ือและเวลาในการจดั
กิจกรรม 12) ส่ือท่ีใช้ในการจดักิจกรรมมีคุณภาพดีน าไปใช้ได้ 13) วิธีการวดัและประเมินผล
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์14) รูปแบบของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัเน้ือหาวชิาและ
กิจกรรมการอบรม 15) เกณฑก์ารวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารอบรม    

 
ผลการวจัิย 

1.  ผลการศึกษาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้ นสูง (ปวส.) ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา พบว่า สมรรถนะการจัดการท่องเท่ียวอาเซียน
ประกอบดว้ย 7 ดา้นคือ 1) การท างานร่วมกบัผูร่้วมงานและลูกคา้ 2) การด าเนินงานดา้นสุขอนามยั
ในท่ีท างาน 3) การด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรมบริการ 4) การด าเนินงานดา้นความปลอดภยัในท่ี
ท างาน 5) การท างานในสภาพสังคมท่ีหลากหลาย 6) ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ และ 7) 
การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการอาชีพ     

2. ผลการสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในวิทยาลยัอาชีวศึกษา  พบวา่ชุดฝึกอบรมไดจ้ดัเป็นชุด
กิจกรรม  (module) 7 ชุด ประกอบด้วย 1) การท างานเป็นทีม 2) สุขอนามัยในท่ีท างาน 3) 
อุตสาหกรรมบริการ 4) ความปลอดภยัในท่ีท างาน 5) การท างานในสภาพสังคมท่ีหลากหลาย 6) 
ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ 7) เทคโนโลยเีพื่อการอาชีพ      

3. ผลการประเมินชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการท่องเท่ียวอาเซียนของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในวิทยาลัย พบว่าต้องเพิ่มเน้ือหาในเร่ือง
ต่อไปน้ี การบริการ การมีมนุษย์สัมพนัธ์ ภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม ทกัษะในการสนทนา
ภาษาองักฤษกับชาวต่างชาติ ต้องเพิ่มชั่วโมงการฝึกอบรมภาคปฏิบติัในสถานประกอบการท่ีมี
ชาวต่างชาติมาใช้บริการและน านกัศึกษาไปฝึกปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการเก่ียวกบัการ
โรงแรมและการท่องเท่ียว และ ผลจากการทดลองใชชุ้ดฝึกอบรม พบวา่ การจดัท าใบความรู้ และใบ
งานตอ้งภาพประกอบท่ีสอดคลอ้งกนั ใหเ้พิ่มเวลาในการฝึกสนทนาภาษาองักฤษ การน านกัศึกษาไป

ศึกษาดูงานในโรงแรมและสถานท่ีท่องเท่ียวท าให้นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ใหม่ๆ และมีความ
กระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ 

 
อภิปรายผล 

1. สมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส) ประกอบดว้ยสมรรถนะ 7 ดา้นคือ 1) การท างานร่วมกบัผูร่้วมงานและลูกคา้ 2) การ
ด าเนินงานดา้นสุขอนามยัในท่ีท างาน 3) การด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรมบริการ 4) การด าเนินงาน
ดา้นความปลอดภยัในท่ีท างาน 5) การท างานในสภาพสังคมท่ีหลากหลาย 6) ความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษ และ 7) การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการอาชีพ มีผลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพคุณภาพของผู ้ส าเ ร็จการศึกษาระดับ  (ปวส.) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวชิาการโรงแรม ตามท่ีกระทรวง ศึกษาธิการก าหนด และสอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสมรรถนะร่วมวชิาชีพส าหรับการท่องเท่ียวอาเซียนตามขอ้ตกลงร่วมกนัวา่ดว้ยการยอมรับ
คุณสมบติับุคลากรวิชาชีพดา้นการท่องเท่ียวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on 
Tourism Professionals) ระหว่างกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาในฐานะตวัแทนประเทศไทยและ
ประชาคมอาเซียน  (ASEAN  Community) 

2. ผลการสร้างชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนของนกัศึกษา
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในวิทยาลยัอาชีวศึกษา พบวา่ ชุดฝึกอบรมไดจ้ดัเป็นชุด
กิจกรรม  (module) 7 ชุด ประกอบด้วย 1) การท างานเป็นทีม 2) สุขอนามัยในท่ีท างาน 3) 
อุตสาหกรรมบริการ 4) ความปลอดภยัในท่ีท างาน 5) การท างานในสภาพสังคมท่ีหลากหลาย 6) 
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ 7) เทคโนโลยีเพื่อการอาชีพ  องค์ประกอบของชุดฝึกอบรม
ไดแ้ก่ ช่ือเร่ืองกิจกรรม สภาพปัญหาและความจ าเป็น จุดมุ่งหมายของกิจกรรม เน้ือหาวิชา กิจกรรม
การเรียนรู้ อุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล ปัจจยัแห่งความส าเร็จ ชุดฝึกอบรมน้ีเป็น
ลกัษณะส่ือประสม เป็นคู่มือท่ีสร้างข้ึนให้ผูฝึ้กอบรมและผูเ้ขา้อบรมน าไปศึกษาและปฏิบติัตามได ้
โดยมุ่งเนน้ให้ผูเ้ขา้อบรมไดรั้บการเรียนรู้และเกิดทกัษะอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใชก้บั
รายบุคคลได ้สอดคลอ้งกบัการแนวคิดเก่ียวกบัชุดฝึกอบรม ของ Rattanadet  and Khlowinan  (2014: 
online) 
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3. ผลการประเมินชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการท่องเท่ียวอาเซียนของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในวิทยาลัย  พบว่า  มีประเด็นท่ีจะท าการ
ประเมิน 15 ขอ้ 1) ค าช้ีแจงในคู่มือมีความชดัเจนสามารถน าไปปฏิบติัได ้ 2) รูปแบบตวัอกัษรมีความ
ชดัเจนอ่านง่าย 3) ภาพประกอบท่ีใช้มีความเหมาะสมกบัเน้ือหา  4) การจดัล าดบัความส าคญัของ
เน้ือหามีความเหมาะสม 5) สาระส าคญัในชุดฝึกอบรมมีครบถว้น 6) ความถูกตอ้งของเน้ือหาตรงตาม
หลกัวิชา 7) ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัเวลาท่ีจดักิจกรรม 8) ความเหมาะสมของขั้นตอนในการ
จดักิจกรรม 9) ความเหมาะสมของวิธีการจดักิจกรรม 10) ความเหมาะสมของส่ือท่ีใช้ประกอบการ
จดักิจกรรม 11) ความสอดคล้องระหว่างส่ือและเวลาในการจัดกิจกรรม 12) ส่ือท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมมีคุณภาพดีน าไปใช้ได้ 13) วิธีการวดัและประเมินผลสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ 14) 
รูปแบบของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาและกิจกรรมการอบรม 15) เกณฑ์
การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารอบรม โดยภาพรวมผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์
ดี มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชก้บัผูเ้ขา้อบรมในระดบัอาชีวศึกษาได ้

ผลการทดลองใชชุ้ดฝึกอบรมพบว่าตอ้งเพิ่มเน้ือหาในเร่ืองต่อไปน้ี การบริการ การมีมนุษย์
สัมพนัธ์   ภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม ทกัษะในการสนทนาภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติ ตอ้งเพิ่ม
ชัว่โมงการฝึกอบรมภาคปฏิบติัในสถานประกอบการท่ีมีชาวต่างชาติมาใชบ้ริการและน านกัศึกษาไป
ฝึกปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการเก่ียวกบัการโรงแรมและการท่องเท่ียว และ ผลจากการ
ทดลองใชชุ้ดฝึกอบรม พบว่า การจดัท าใบความรู้ และใบงานตอ้งภาพประกอบท่ีสอดคลอ้งกนั ให้
เพิ่มเวลาในการฝึกสนทนาภาษาองักฤษ  การน านักศึกษาไปศึกษาดูงานในโรงแรมและสถานท่ี
ท่องเท่ียวท าให้นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ใหม่ ๆ และมีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองให้มี
ความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ  

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

1. ปัจจัยท่ีท าให้การวิจัยน้ีส าเร็จลงด้วยดีเกิดจากความร่วมมือของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ผูท้รงคุณวฒิุ และครูผูส้อนในสาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

2. การท าวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนควรพฒันาให้กบั
นกัศึกษาใน ระดบั ปวช. 

3. ควรท าวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะของนกัศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในสาขาอ่ืน เช่น
สาขาการบญัชี หรือสาขาการตลาด 

 
ข้อเสนอแนะในการน าชุดฝึกอบรมไปใช้   

1. ชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียน เป็นชุดฝึกอบรมท่ีจดัท าข้ึน
เพื่อโดยยึดหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผูจ้ดัอบรมตอ้งค านึงถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้ขา้
อบรมเป็นส าคญั 

2. ก่อนน าชุดฝึกอบรมไปใช้ ควรมีการศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ให้เข้าใจเพื่อให้การใช้
ชุดฝึกอบรมไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

3. เน้ือหาในการจดักิจกรรมสามารถบูรณาการกบัวิชาอ่ืนได ้ข้ึนอยู่กบัความตอ้งการของผู ้
เขา้อบรม 

4. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
5. ควรมีการจดัท าแผนการอบรมส าหรับผูเ้ขา้อบรมในระดบัอ่ืนดว้ย 
6. การจดัแผนการอบรมตอ้งมีก าหนดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีใหช้ดัเจน เพื่อให้

ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน 
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3. ผลการประเมินชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจัดการท่องเท่ียวอาเซียนของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในวิทยาลัย  พบว่า  มีประเด็นท่ีจะท าการ
ประเมิน 15 ขอ้ 1) ค าช้ีแจงในคู่มือมีความชดัเจนสามารถน าไปปฏิบติัได ้ 2) รูปแบบตวัอกัษรมีความ
ชดัเจนอ่านง่าย 3) ภาพประกอบท่ีใช้มีความเหมาะสมกบัเน้ือหา  4) การจดัล าดบัความส าคญัของ
เน้ือหามีความเหมาะสม 5) สาระส าคญัในชุดฝึกอบรมมีครบถว้น 6) ความถูกตอ้งของเน้ือหาตรงตาม
หลกัวิชา 7) ความสอดคลอ้งของเน้ือหากบัเวลาท่ีจดักิจกรรม 8) ความเหมาะสมของขั้นตอนในการ
จดักิจกรรม 9) ความเหมาะสมของวิธีการจดักิจกรรม 10) ความเหมาะสมของส่ือท่ีใช้ประกอบการ
จดักิจกรรม 11) ความสอดคล้องระหว่างส่ือและเวลาในการจัดกิจกรรม 12) ส่ือท่ีใช้ในการจัด
กิจกรรมมีคุณภาพดีน าไปใช้ได้ 13) วิธีการวดัและประเมินผลสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ 14) 
รูปแบบของเคร่ืองมือวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาและกิจกรรมการอบรม 15) เกณฑ์
การวดัและประเมินผลเหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารอบรม โดยภาพรวมผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์
ดี มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชก้บัผูเ้ขา้อบรมในระดบัอาชีวศึกษาได ้

ผลการทดลองใชชุ้ดฝึกอบรมพบว่าตอ้งเพิ่มเน้ือหาในเร่ืองต่อไปน้ี การบริการ การมีมนุษย์
สัมพนัธ์   ภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม ทกัษะในการสนทนาภาษาองักฤษกบัชาวต่างชาติ ตอ้งเพิ่ม
ชัว่โมงการฝึกอบรมภาคปฏิบติัในสถานประกอบการท่ีมีชาวต่างชาติมาใชบ้ริการและน านกัศึกษาไป
ฝึกปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการเก่ียวกบัการโรงแรมและการท่องเท่ียว และ ผลจากการ
ทดลองใชชุ้ดฝึกอบรม พบว่า การจดัท าใบความรู้ และใบงานตอ้งภาพประกอบท่ีสอดคลอ้งกนั ให้
เพิ่มเวลาในการฝึกสนทนาภาษาองักฤษ  การน านักศึกษาไปศึกษาดูงานในโรงแรมและสถานท่ี
ท่องเท่ียวท าให้นกัศึกษาไดรั้บประสบการณ์ใหม่ ๆ และมีความกระตือรือร้นท่ีจะพฒันาตนเองให้มี
ความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพ  

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

1. ปัจจัยท่ีท าให้การวิจัยน้ีส าเร็จลงด้วยดีเกิดจากความร่วมมือของสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ ผูท้รงคุณวฒิุ และครูผูส้อนในสาขาการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

2. การท าวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียนควรพฒันาให้กบั
นกัศึกษาใน ระดบั ปวช. 

3. ควรท าวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาสมรรถนะของนกัศึกษาระดบัอาชีวศึกษาในสาขาอ่ืน เช่น
สาขาการบญัชี หรือสาขาการตลาด 

 
ข้อเสนอแนะในการน าชุดฝึกอบรมไปใช้   

1. ชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการจดัการท่องเท่ียวอาเซียน เป็นชุดฝึกอบรมท่ีจดัท าข้ึน
เพื่อโดยยึดหลกัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผูจ้ดัอบรมตอ้งค านึงถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้ขา้
อบรมเป็นส าคญั 

2. ก่อนน าชุดฝึกอบรมไปใช้ ควรมีการศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ให้เข้าใจเพื่อให้การใช้
ชุดฝึกอบรมไดป้ระโยชน์อยา่งแทจ้ริง 
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เทคนิคการนิเทศครูเพ่ือการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขนาดเลก็ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

Teacher Supervision Techniques for the Application of the Knowledge 
Management of the Education Development in Small-Sized School in Primary 

Educational Service Area Nakhon Ratchasima Office 7 
 

อุได  พลแก้ว1 
Udai  Polkaew 

1กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
Supervision, Monitoring, and Evaluation for Educational Pro Primary Educational Service Area Nakhon 
Ratchasima  
Office 7 
 
บทคัดย่อ 

วจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาเทคนิคการนิเทศครูใหมี้การประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้
ในโรงเรียนขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 2) ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของเทคนิคการนิเทศครูเพื่อการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้โรงเรียนขนาดเล็ก
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยนิเทศการพฒันาระดบัปฏิบติัการ
ประยุกต์ใช้การจดัการความรู้เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาด้านหลกัสูตร ดา้นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน และดา้นการจดัการประเมินผลของครู กลุ่มทดลองในการวิจยัประกอบดว้ย ครูปฏิบติั
หนา้ท่ีการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก 3 โรงเรียน จ านวน 15 คน ท่ีมีระดบัการปฏิบติัการประยุกตใ์ช้
การจดัการความรู้ของแต่ละโรงเรียนแตกต่างกนั 3 ระดบัโดยโรงเรียนท่ีมีระดบัการปฏิบติัการจดัการ
ความรู้ระดับมากใช้เทคนิคการนิเทศแบบพี่เล้ียง (Mentoring) โรงเรียนท่ีมีระดับการปฏิบติัการ
จดัการความรู้ระดบัปานกลางใชเ้ทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน (Coaching and Mentoring Mixed 
Method) และโรงเรียนท่ีมีระดบัการปฏิบติัการจดัการความรู้ระดบัน้อยใช้เทคนิคการนิเทศแบบ
ช้ีแนะ (Coaching) ตามล าดบั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบประเมินเพื่อใช้ในการจ าแนกระดบั
ปฏิบติัการจดัการความรู้ของครูโรงเรียนขนาดเล็ก และคู่มือการนิเทศครูดว้ยเทคนิคนิเทศ 3 แบบ 
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ไดแ้ก่ เทคนิคการนิเทศแบบพี่เล้ียง เทคนิคการนิเทศแบบช้ีแนะ และเทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน 
จากการวิจยั พบวา่ 1) ครูมีความรู้ โดยครูผูส้อนมีการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้เพิ่มข้ึน ค่าเฉล่ีย
การประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ของครูมากทุกระดบั และมีการพฒันาโดยครูโรงเรียนขนาดเล็กท่ี
ไดรั้บการนิเทศทั้ง 3 แบบ มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอน และมีผลการพฒันาการประยกุตใ์ช้
การจดัการความรู้เพิ่มข้ึนทุกดา้นทุกองค์ประกอบ 2) ครูมีความรู้และมีระดบัปฏิบติัประยุกต์ใช้การ
จดัการความรู้เพิ่มข้ึน  เม่ือพิจารณาผลการนิเทศทั้ง 3 เทคนิค ครูผูส้อนโรงเรียนขนาดเล็กก่อนไดรั้บ
การนิเทศอยู่ในระดบัปานกลางท่ีค่าเฉล่ีย 3.15 หลงัจากได้รับการนิเทศแลว้มีการประยุกต์ใช้การ
จดัการความรู้ระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.13  แสดงวา่เทคนิคการนิเทศครูทั้ง 3 แบบมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีว่า เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเทคนิคการนิเทศตามขอ้คน้พบของ
ผลการวิจัย ผลการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวิจัย  เห็นได้จากครูผูส้อนมีการพฒันาการ
ประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ และมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนส่งผลใหก้ารประยกุตใ์ชก้าร
จดัการความรู้มีการพฒันา เทคนิคการนิเทศไดรั้บการปรับใช้ในระดบัท่ีเหมาะสม และครูมีความรู้
เพิ่มข้ึนทุกดา้นหลงัจากไดรั้บการนิเทศทั้ง 3 แบบ 

 
ค าส าคัญ: การจดัการความรู้, เทคนิคการนิเทศ, โรงเรียนขนาดเล็ก,  

             การประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้, ประสิทธิภาพของเทคนิคการนิเทศ   
 

Abstract 
The purpose of the research was to develop the techniques of teacher supervising to enhance 

teachers’ knowledge and to apply their knowledge management to educational quality development 
in small-sized school in Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 7. The 
sampling groups used in this research were 15 teachers teaching at 3 small-sized schools who were 
developed in different techniques based on the level of knowledge management application to 
educational quality development in each school. At the high level, the medium level, and the low 
level of knowledge management application to educational quality development in school used 
mentoring techniques, coaching techniques, and coaching and mentoring mixed method 
respectively. The research result revealed that 1) the teachers were more knowledge and more 
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Abstract 
The purpose of the research was to develop the techniques of teacher supervising to enhance 

teachers’ knowledge and to apply their knowledge management to educational quality development 
in small-sized school in Nakhon Ratchasima Primary Educational Service Area Office 7. The 
sampling groups used in this research were 15 teachers teaching at 3 small-sized schools who were 
developed in different techniques based on the level of knowledge management application to 
educational quality development in each school. At the high level, the medium level, and the low 
level of knowledge management application to educational quality development in school used 
mentoring techniques, coaching techniques, and coaching and mentoring mixed method 
respectively. The research result revealed that 1) the teachers were more knowledge and more 

capable after they were developed by using techniques, and 2) the teachers increasingly applied all 
the three techniques of knowledge management.  
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บทน า 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7  เป็นหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีภารกิจหลกัในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาภาคบงัคบั  9  ปี   มีจ  านวนโรงเรียนในสังกดัทั้งส้ิน 238 โรงเรียน ในจ านวนน้ีเป็นโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีมีนักเรียนต ่ากว่า 120 คนลงมา จ านวน 90 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 37.81 (Primary 
Educational Service Area Nakhon Ratchasima Office 7, 2015) การท่ีมีโรงเรียนขนาดเล็กเป็นจ านวน
มากยอ่มส่งผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กดงักล่าว 
จากสภาพปัจจุบนัและปัญหาท าให้โรงเรียนขนาดเล็กประสบปัญหาด้านการเช่ือมโยงและความ
สอดคลอ้งต่อการปรับตวั เพื่อรับสภาพการเปล่ียนแปลงกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดงันั้นจึง
กล่าวได้ว่าการจดัการความรู้ท่ีดีน ามาซ่ึงการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร
โดยรวมและการเรียนรู้ท่ีดี (Wasi, 2007 : 29-54)  การท่ีจะบรรลุผลดงักล่าวไดย้อ่มเกิดจากครูไดรั้บ
การพฒันาอยา่งมีคุณภาพ การพฒันาครูเป็นภารกิจส าคญัประการหน่ึงของการบริหารงานบุคคลของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Intaramanee, 2009: 4) ดงันั้นการพฒันาคุณภาพครูจึงถือ
เป็นความรับผดิชอบของผูบ้ริหารโรงเรียนในการน านโยบายสู่การปฏิบติั และใชก้ารนิเทศการศึกษา
เป็นเคร่ืองมือในการนิเทศ ก ากบั ติดตาม การพฒันาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษาจึงมีความ
จ าเป็นและส าคญัในการพฒันาครูให้มีคุณภาพ เพื่อให้การปฏิบติังานของครูบรรลุผลอนัน าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพการศึกษา (Kullawanit, 2002 : 2) 
 การนิเทศการศึกษามีความจ าเป็นและส าคญัเพราะเป็นการให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหา 
พฒันาและปรับปรุง การจดัการศึกษาของสถานศึกษาและพฒันาบุคลากรทางการศึกษาในสังกดัดว้ย
วิธีต่างๆท่ีจะช่วยพฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสด สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง
ของสังคม (Champrasert, 1999: 1 อา้งถึงใน Kullawanit, 2002: 1) เน่ืองจากการนิเทศการศึกษาเป็น
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การท างานร่วมกบัครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บุคคลเหล่าน้ีไดพ้ฒันาความรู้ ความเขา้ใจและ
สามารถปฏิบติังานสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Kullawanit, 2002: 1-4) ท่ีส าคญัการนิเทศยงัเป็น
การช่วยกระตุน้และแนะน าเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามมีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี สร้างขวญั
ก าลงัใจ โดยใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ เป็นการแกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน (Puahengsap, 
2003: 24)  การนิเทศท่ีเป็นขั้นตอนจะช่วยให้ผูบ้ริหารและบุคลากรในสถานศึกษา ไดรั้บการพฒันา
คุณภาพอยา่งทัว่ถึงเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจ อนัน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันาให้เป็นระบบ 
ลดและแกไ้ขปัญหาในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมและขั้นตอน
ส าคญัอีกกระบวนการหน่ึงในอนัท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการประกนัคุณภาพในชั้นเรียน เป็น
กิจกรรมท่ีจะช่วยใหค้รูผูส้อนหรือผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนไดป้รับปรุงงานของตน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ร่วมทั้งให้ครูมีความเช่ือมัน่ต่อบทบาทและหน้าท่ีของ
ตนเอง ประเมินผลการท างานของตนเอง ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั การนิเทศจะเป็น
กระบวนการท่ีทา้ทายความสามารถของครูให้มีความคิดเชิงนามธรรมสูงข้ึนในขณะปฏิบติังาน จึง
ตอ้งมีการพฒันาเทคนิคการนิเทศให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้กบัโรงเรียนขนาดเล็ก (Srisai, 
2006: 1-9) ด้านปัจจัยการจัดการความรู้นั้ น  เป็นส่ิงส าคัญในการขับเคล่ือนให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  จึงท าให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจกบัการ
จดัการความรู้ (Makhoom, 2006: 119)  อีกทั้งท าใหก้ารตดัสินใจของผูบ้ริหารดีข้ึน ประสิทธิภาพการ
ท างานเพิ่มข้ึนเกิดนวตักรรมใหม่ (Housel & Bell, 2001: 64-65)  ซ่ึงการจดัการความรู้เป็นปัจจัย
ส าคญัท่ีจะท าให้องคก์รสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อน าความรู้ท่ีมี
อยูอ่ยา่งมากมายในองคก์รมาใชป้ระโยชน์ และส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในองคก์ร (Phonphai, 
2544: 1)  
 ในกระบวนการปรับปรุงความสามารถในการสอนของครู  คุณภาพการเรียนการสอนไม่ได้
ข้ึนอยู่กบัครูเพียงฝ่ายเดียว  แต่ยงัข้ึนอยู่กบัการนิเทศอีกด้วย  ผูนิ้เทศมีความส าคญัอย่างยิ่งเพราะมี
หน้าท่ีรับผิดชอบช่วยเหลือครูในการตดัสินเก่ียวกบัคุณภาพการเรียนการสอน  แต่ผูนิ้เทศมกัขาด
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการช่วยเหลือครู (Sriwaro, 2548: 4) อีกทั้งขากความย ัง่ยืนต่อเน่ืองของระบบการ
นิเทศแบบทีมนิเทศ  เน่ืองดว้ยภาระงานทั้งงานในหนา้ท่ีและงานท่ีไดรั้บมอบหมายของศึกษานิเทศก์
แต่ละคนมีปริมาณงานแตกต่างกนั จึงไม่เอ้ือต่อการนิเทศแบบทีม นิเทศดว้ยบริบทและขอ้จ ากดัของ
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การท างานร่วมกบัครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้บุคคลเหล่าน้ีไดพ้ฒันาความรู้ ความเขา้ใจและ
สามารถปฏิบติังานสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (Kullawanit, 2002: 1-4) ท่ีส าคญัการนิเทศยงัเป็น
การช่วยกระตุน้และแนะน าเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามมีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับในความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการมีส่วนร่วมในการท างานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดี สร้างขวญั
ก าลงัใจ โดยใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือ เป็นการแกปั้ญหาหรือพฒันาการเรียนการสอน (Puahengsap, 
2003: 24)  การนิเทศท่ีเป็นขั้นตอนจะช่วยให้ผูบ้ริหารและบุคลากรในสถานศึกษา ไดรั้บการพฒันา
คุณภาพอยา่งทัว่ถึงเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจ อนัน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันาให้เป็นระบบ 
ลดและแกไ้ขปัญหาในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ การนิเทศการศึกษาจึงเป็นกิจกรรมและขั้นตอน
ส าคญัอีกกระบวนการหน่ึงในอนัท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดการประกนัคุณภาพในชั้นเรียน เป็น
กิจกรรมท่ีจะช่วยใหค้รูผูส้อนหรือผูมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนไดป้รับปรุงงานของตน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ร่วมทั้งให้ครูมีความเช่ือมัน่ต่อบทบาทและหน้าท่ีของ
ตนเอง ประเมินผลการท างานของตนเอง ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั การนิเทศจะเป็น
กระบวนการท่ีทา้ทายความสามารถของครูให้มีความคิดเชิงนามธรรมสูงข้ึนในขณะปฏิบติังาน จึง
ตอ้งมีการพฒันาเทคนิคการนิเทศให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้กบัโรงเรียนขนาดเล็ก (Srisai, 
2006: 1-9) ด้านปัจจัยการจัดการความรู้นั้ น  เป็นส่ิงส าคัญในการขับเคล่ือนให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  จึงท าให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจกบัการ
จดัการความรู้ (Makhoom, 2006: 119)  อีกทั้งท าใหก้ารตดัสินใจของผูบ้ริหารดีข้ึน ประสิทธิภาพการ
ท างานเพิ่มข้ึนเกิดนวตักรรมใหม่ (Housel & Bell, 2001: 64-65)  ซ่ึงการจดัการความรู้เป็นปัจจัย
ส าคญัท่ีจะท าให้องคก์รสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อน าความรู้ท่ีมี
อยูอ่ยา่งมากมายในองคก์รมาใชป้ระโยชน์ และส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในองคก์ร (Phonphai, 
2544: 1)  
 ในกระบวนการปรับปรุงความสามารถในการสอนของครู  คุณภาพการเรียนการสอนไม่ได้
ข้ึนอยู่กบัครูเพียงฝ่ายเดียว  แต่ยงัข้ึนอยู่กบัการนิเทศอีกด้วย  ผูนิ้เทศมีความส าคญัอย่างยิ่งเพราะมี
หน้าท่ีรับผิดชอบช่วยเหลือครูในการตดัสินเก่ียวกบัคุณภาพการเรียนการสอน  แต่ผูนิ้เทศมกัขาด
ทกัษะท่ีจ าเป็นในการช่วยเหลือครู (Sriwaro, 2548: 4) อีกทั้งขากความย ัง่ยืนต่อเน่ืองของระบบการ
นิเทศแบบทีมนิเทศ  เน่ืองดว้ยภาระงานทั้งงานในหนา้ท่ีและงานท่ีไดรั้บมอบหมายของศึกษานิเทศก์
แต่ละคนมีปริมาณงานแตกต่างกนั จึงไม่เอ้ือต่อการนิเทศแบบทีม นิเทศดว้ยบริบทและขอ้จ ากดัของ

ศึกษานิเทศก์แต่ละคนดงักล่าว อีกทั้งผูนิ้เทศมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลายหน้าท่ี ท าให้ไม่มีเวลาในการ
นิเทศงานอย่างสม ่าเสมอ ผูนิ้เทศมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการนิเทศดา้นวิชาการไม่เพียงพอและ
งบประมาณไม่สอดคลอ้งกบัภาระงานท่ีด าเนินการ (Piyarom, 2548: Abstract) ดว้ยขอ้จ ากดัต่างๆ ไม่
วา่จะเป็นการเดินทาง ระยะทาง จ านวนโรงเรียน จ านวนครูและศึกษานิเทศก์ไม่สมดุลกนั ตลอดจน
ศึกษานิเทศกต์อ้งรับภาระอ่ืนๆท่ีไม่ใช่แก่นสาระส าคญัของงานนิเทศ  (Somnuek, 2541: 2)  จึงท าให้
การนิเทศการศึกษาท่ีผา่นมาไม่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาเท่าท่ีควร  ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการ
จดัการความรู้มีผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร  ส่งผลให้ทุกองค์กรจ าเป็นตอ้งมีการจดัการความรู้
มากข้ึน โดยปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีพบได้แก่ 1) องค์กรขาดการเรียนรู้ เช่น องค์กรแบบ
ขา้ราชการเปล่ียนแปลงได้ยาก 2) ลกัษณะโครงสร้างขององค์กร ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้เน้น
ความช านาญเฉพาะบุคคล มีระดบัขั้นในการบงัคบับญัชามาก  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการถ่ายทอด
ความรู้  ขอ้มูลข่าวสารมีการรวบรวมอ านาจ ขาดการแบ่งปันความรู้ส่งผลให้ไม่สามารถน าความรู้มา
ใช้ประโยชน์ในองค์กรไดอ้ย่างทัว่ถึงและเหมาะสม 3) บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้ 
(Limpidity to Learn) ภายใตค้วามรู้สึกและค่านิยมท่ีเกรงกลวัต่อความไม่มัน่คง  ความขดัแยง้ท าให้
คนหลีกเล่ียงและปกป้องตนเอง  ไม่ยอมเส่ียงท่ีจะคิดท าส่ิงใหม่ๆหลีกเล่ียงความรับผดิ 4) บุคลากรใน
องค์กรขาดความสามารถในการเรียนรู้ (Inability to Learn) 5) ระบบการเรียนรู้ในองค์กรไม่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) เน้นเฉพาะการเรียนรู้เฉพาะบุคคล  เฉพาะงานท าให้มี
การเรียนรู้แบบแยกเป็นส่วนๆ 6) ระบบการฝึกอบรมหรือการให้การศึกษาเป็นระบบการสอน หรือ
ตวัผูส้อนมากกว่าตวัผูเ้รียน 7) บุคลากรในองค์กรขาดความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ ไม่สามารถเช่ือมโยงหรือถ่ายทอดความรู้ลงสู่การปฏิบติั 8) องคก์รขาดระบบการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกบักลยุทธ์ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ขององคก์ร ส่วนปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กนั้น  จะพบวา่เป็น
หน่วยงานท่ีทา้ทายผูบ้ริหารการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษาไทยทุกยุคทุกสมยัและนบัว่าจะทวี
จ  านวนมากข้ึน กระทรวงศึกษาธิการไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กมาอยา่งต่อเน่ือง ดว้ย
ความตระหนกัวา่การท่ีมีโรงเรียนขนาดเล็กเป็นจ านวนมาก ยอ่มส่งผลถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการคุณภาพการศึกษา จากการประเมินการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในช่วง 4 ทศวรรษท่ีผา่นมา 
ช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการพฒันาคุณภาพการศึกษาของไทยยงัไม่ก้าวหน้าเท่าท่ีควรไม่สามารถ
ปรับตวัใหรู้้เท่าทนัวทิยาการสมยัใหม่ ทั้งฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองไทยอ่อนแอ ไม่เอ้ือต่อ
การพฒันานวตักรรม  รวมทั้งความสามารถในการบริหารจดัการศึกษายงัดอ้ยประสิทธิภาพจึงส่งผล
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ให้ความสามารถในการแข่งขนัของคนไทยลดลงอยา่งต่อเน่ือง (Sinsungsood, 2006: 6) ซ่ึงส่งผลให้
ประสบปัญหาดา้นการจดัการเรียนการสอน และปัญหาด้านการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สภาพความพร้อมแต่ละแห่งต่างกนัทั้งจ  านวนบุคลากร เงิน วสัดุอุปกรณ์ ตลอดถึงส่ิง
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีมีผลกต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการครู (Charoensanthea, 2008: 5-6)   
 จากความเป็นมาและความส าคญัดงักล่าว สรุปไดว้า่ในการพฒันาคุณภาพครูของโรงเรียน
ขนาดเล็กใหป้ระสบความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพตามความคาดหวงัของสังคมไดน้ั้น จ าเป็นตอ้ง
อาศยัการนิเทศการศึกษา เทคนิคการนิเทศจึงมีส่วนเก่ียวขอ้งจ าเป็นและส าคญัในการพฒันาครูเพื่อ
การประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กให้ส าเร็จและบรรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้จาก
ขอ้มูลผลการวจิยัและสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ จะเห็นวา่เทคนิคการนิเทศการศึกษามีความส าคญั
ต่อการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ก็ยงัไม่มีเทคนิควิธีการท่ีเด่นชดัต่อการ
นิเทศ เพื่อพฒันาคุณภาพครูตามท่ีคาดหวงัจากขอ้มูลทั้งหมดท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจพฒันา
เทคนิคการนิเทศการศึกษา ท่ีเป็นบทบาทและหน้าท่ีหลักของศึกษานิเทศก์ในการพัฒนาครูผู ้
ปฏิบติัการสอนให้มีคุณภาพและส่งผลต่อการพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้มี
คุณภาพยิง่ข้ึน  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อพฒันาเทคนิคการนิเทศครูการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้โรงเรียนขนาดเล็ก 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
 2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเทคนิคการนิเทศครูเพื่อการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้
โรงเรียนขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ในการวิจยัเทคนิคการนิเทศเพื่อการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ของครูในโรงเรียนขนาด
เล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ท าการศึกษาภายใตข้อบเขต
ต่อไปน้ี คือ 
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1. ขอบเขตในด้านเน้ือหา 
ผูว้ิจยัท าการศึกษาเทคนิคการนิเทศเพื่อการประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้ของครูโรงเรียน

ขนาดเล็ก ใชเ้ทคนิคการนิเทศ 3 แบบคือ เทคนิคการนิเทศแบบพี่เล้ียง (Mentoring) เทคนิคการนิเทศ
แบบช้ีแนะ (Coaching) และการนิเทศแบบผสมผสานแบบพี่เล้ียงและแบบช้ีแนะ (Coaching and 
Mentoring Mixed Method)    

2. การจัดการความรู้ในการพฒันาการศึกษาประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั ดงัน้ี 
2.1 องคป์ระกอบหลกัการแสวงหาความรู้ 
2.2 องคป์ระกอบหลกัการสร้างความรู้ 
2.3 องคป์ระกอบหลกัการแลกเปล่ียนความรู้ 
2.4 องคป์ระกอบหลกัการน าความรู้ไปใช ้
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยและพฒันา (Research and Development) มีวตัถุประสงค์เพื่อ
พฒันาเทคนิคการนิเทศครูให้มีความรู้ และประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ โรงเรียนขนาดเล็ก 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 และเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ
เทคนิคการนิเทศ โดยมีวธีิด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1 ศึกษาเอกสาร 

 ศึกษาเอกสาร งานวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสังเคราะห์
เทคนิครูปแบบการนิเทศครูในการพฒันาและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู 
 ขั้นตอนที ่2 การสร้างเคร่ืองมือวจัิย 
 2.1 ผูว้ิจยัได้ท าการร่างเทคนิคการนิเทศทั้ง 3 แบบ ได้แก่ เทคนิคการนิเทศแบบพี่เล้ียง 
(Mentoring)  เทคนิคการนิเทศแบบช้ี (Coaching)  และเทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน (Coaching 
and Mentoring Mixed Method)  
 2.2 น าร่างเทคนิคการนิเทศด าเนินการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group)  เพื่อดูความเหมาะสม
และความสอดคลอ้งของเทคนิคการนิเทศทั้ง 3 แบบ โดยผูท้รงคุณวฒิุ 7 ท่าน 
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 2.3 ท าการปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 7 ท่าน และสรุปไดเ้ทคนิคการนิเทศ
ท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งทั้ง 3 แบบ และน าไปตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของเทคนิคทั้ง 3 แบบ ก่อนน าไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลองของการวจิยัต่อไป 
 2.4 ตรวจสอบประสิทธิภาพเทคนิคการนิเทศทั้ง 3 แบบ ดว้ยการก าหนดโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยใช้เกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนดไวว้่าโรงเรียนท่ีมีจ านวน
นกัเรียนต ่ากว่า 120 คน ถือเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (Office of Basic Education Commission, 2003 : 
5-7)  และจ าแนกโรงเรียนตามการประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้ ผูว้ิจยัด าเนินการดว้ยการเลือกอ าเภอ
โดยก าหนดพื้นท่ีการวิจัยให้ครอบคลุมอ าเภอในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) ซ่ึงพื้นท่ีเป็น
หน่วยของการสุ่มในเขตส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ไดเ้ขตอ าเภอ
ชุมพวง ประกอบดว้ย 46 โรงเรียน และโรงเรียนเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ประกอบดว้ยโรงเรียนขนาดเล็ก 15 โรงเรียน แลว้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการจ าแนกโรงเรียนตาม
การประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ โดยจ าแนกตามค่าเฉล่ีย (̅X) ของคะแนนระดบัปฏิบติัการจดัการ
ความรู้จากน้อยไปหามาก โดยใช้จุดตดัของการแบ่งกลุ่มการจดักระจายส่วนเบ่ียงเบนควอไทล์ 
(Quartile Deviation) ตามวิธีการทางสถิติส าหรับการวิจยั (Srisa-ad, 2005: 47) โดยแบ่งกลุ่มเป็น 3 
กลุ่ม ตามการใชเ้ทคนิคการนิเทศ 3 เทคนิค ดงัน้ี 1) โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัปฏิบติัการประยกุตใ์ช้
การจดัการความรู้ระดบัมาก  ไดแ้ก่โรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ล าดบัท่ี 12-15 จ านวน 4 โรงเรียน  
และด าเนินการจบัสลากเพื่อเป็นโรงเรียนกลุ่มทดลอง 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนล าดบัท่ี 14 คือ
โรงเรียนบา้นหนองโน มีครู 5 คน 2) กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัการประยุกต์ใช้การจดัการ
ความรู้ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่กลุ่มท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ล าดบัท่ี 4-11 จ านวน 8 โรง ด าเนินการ
จบัสลากเพื่อเป็นโรงเรียนกลุ่มทดลอง 1 โรงเรียน ไดโ้รงเรียนล าดบัท่ี 5 คือ โรงเรียนบา้นทบัควาย มี
ครู 3 คน 3) กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ระดบันอ้ย ไดแ้ก่กลุ่ม
ท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ล าดบัท่ี 1-3 จ านวน 3 โรง ด าเนินการจบัสลากเพื่อเป็นโรงเรียนกลุ่ม
ทดลอง 1 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนล าดบัท่ี 2 คือ โรงเรียนบา้นมาบป่าแดง มีครู 7 คน 
 2.5 ทดลองใช้เทคนิคการนิเทศทั้ง 3 แบบกบัโรงเรียนท่ีมีระดบัการประยุกต์ใช้การจดัการ
ความรู้ในระดบัมาก ปานกลาง และระดบัน้อย โดยผูว้ิจยัประสานงานกบัผูอ้  านวยการโรงเรียนและ
ครูผูป้ฏิบติัการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นกลุ่มทดลองในการพฒันาระดบัปฏิบติัการจดัการ
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 2.3 ท าการปรับแกต้ามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุทั้ง 7 ท่าน และสรุปไดเ้ทคนิคการนิเทศ
ท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งทั้ง 3 แบบ และน าไปตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของเทคนิคทั้ง 3 แบบ ก่อนน าไปทดลองใชก้บักลุ่มทดลองของการวจิยัต่อไป 
 2.4 ตรวจสอบประสิทธิภาพเทคนิคการนิเทศทั้ง 3 แบบ ดว้ยการก าหนดโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยใช้เกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีก าหนดไวว้่าโรงเรียนท่ีมีจ านวน
นกัเรียนต ่ากว่า 120 คน ถือเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (Office of Basic Education Commission, 2003 : 
5-7)  และจ าแนกโรงเรียนตามการประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้ ผูว้ิจยัด าเนินการดว้ยการเลือกอ าเภอ
โดยก าหนดพื้นท่ีการวิจัยให้ครอบคลุมอ าเภอในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 ใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) ซ่ึงพื้นท่ีเป็น
หน่วยของการสุ่มในเขตส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ไดเ้ขตอ าเภอ
ชุมพวง ประกอบดว้ย 46 โรงเรียน และโรงเรียนเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ประกอบดว้ยโรงเรียนขนาดเล็ก 15 โรงเรียน แลว้ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการจ าแนกโรงเรียนตาม
การประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ โดยจ าแนกตามค่าเฉล่ีย (̅X) ของคะแนนระดบัปฏิบติัการจดัการ
ความรู้จากน้อยไปหามาก โดยใช้จุดตดัของการแบ่งกลุ่มการจดักระจายส่วนเบ่ียงเบนควอไทล์ 
(Quartile Deviation) ตามวิธีการทางสถิติส าหรับการวิจยั (Srisa-ad, 2005: 47) โดยแบ่งกลุ่มเป็น 3 
กลุ่ม ตามการใชเ้ทคนิคการนิเทศ 3 เทคนิค ดงัน้ี 1) โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัปฏิบติัการประยกุตใ์ช้
การจดัการความรู้ระดบัมาก  ไดแ้ก่โรงเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ล าดบัท่ี 12-15 จ านวน 4 โรงเรียน  
และด าเนินการจบัสลากเพื่อเป็นโรงเรียนกลุ่มทดลอง 1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนล าดบัท่ี 14 คือ
โรงเรียนบา้นหนองโน มีครู 5 คน 2) กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัการประยุกต์ใช้การจดัการ
ความรู้ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่กลุ่มท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ล าดบัท่ี 4-11 จ านวน 8 โรง ด าเนินการ
จบัสลากเพื่อเป็นโรงเรียนกลุ่มทดลอง 1 โรงเรียน ไดโ้รงเรียนล าดบัท่ี 5 คือ โรงเรียนบา้นทบัควาย มี
ครู 3 คน 3) กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ระดบันอ้ย ไดแ้ก่กลุ่ม
ท่ีมีระดบัคะแนนเฉล่ียตั้งแต่ล าดบัท่ี 1-3 จ านวน 3 โรง ด าเนินการจบัสลากเพื่อเป็นโรงเรียนกลุ่ม
ทดลอง 1 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงเรียนล าดบัท่ี 2 คือ โรงเรียนบา้นมาบป่าแดง มีครู 7 คน 
 2.5 ทดลองใช้เทคนิคการนิเทศทั้ง 3 แบบกบัโรงเรียนท่ีมีระดบัการประยุกต์ใช้การจดัการ
ความรู้ในระดบัมาก ปานกลาง และระดบัน้อย โดยผูว้ิจยัประสานงานกบัผูอ้  านวยการโรงเรียนและ
ครูผูป้ฏิบติัการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นกลุ่มทดลองในการพฒันาระดบัปฏิบติัการจดัการ

ความรู้ของครู ตามระดบัปฏิบติัมาก นอ้ย ปานกลางดว้ยเทคนิคการนิเทศแบบพี่เล้ียง แบบช้ีแนะ และ
แบบผสมผสานตามล าดับ  เพื่อด าเนินการทดลองตามกระบวนการและขั้นตอนการนิเทศด้วย
เคร่ืองมือท่ีผ่านการตรวจสอบยืนยนัว่าเป็นไปได ้ ใช้ได ้ไดรั้บการพฒันาและมีประสิทธิภาพจาก
ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน ซ่ึงการตรวจสอบและผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเทคนิคการนิเทศครูเพื่อ
การประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก  ด าเนินการโดยสร้างแบบประเมินท่ีเป็น
เคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการจ าแนกระดบัปฏิบติัการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ของครูโรงเรียนขนาด
เล็กแลว้ตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือดงัน้ี 

2.5.1 ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ดา้นการจดัการความรู้ จ  านวน 2 ท่าน ดา้นการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จ  านวน 2 ท่าน 
และดา้นการวดัและประเมินผล จ านวน 2 ท่าน รวมผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 6 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือ และยืนยนัความมีประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ
โดยหาค่าเฉล่ียความคิดเห็นดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เพื่อหาความเหมาะสมของเคร่ืองมือ ในการ
จ าแนกระดบัการประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้ของครูโรงเรียนขนาดเล็ก 

2.5.2 ตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผูว้ิจ ัยได้น าแบบประเมินเพื่อใช้ในการ
จ าแนกระดบัการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ของครูโรงเรียนขนาดเล็กท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช้ 
(Try-Out) กบัโรงเรียนขนาดเล็ก จ  านวน 10 โรง ครูโรงเรียนขนาดเล็ก จ  านวน 40 คน ในเขตอ าเภอพิ
มายท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองทั้ง 10 โรงเรียน 

2.5.3 น าแบบประเมินเพ่ือใชใ้นการจ าแนกระดบัการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ของ
โรงเรียนขนาดเล็ก มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่แต่ละองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ โดย
ค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (a-co-efficient) ของครอนบาค (Cronbach) และน าเคร่ืองมือไป
เก็บข้อมูลกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ขององค์ประกอบหลักทั้ง 4 โดย
องคป์ระกอบหลกัท่ี 1 ดา้นการแสวงหาความรู้ ค่าความเช่ือมัน่ 0.954 องคป์ระกอบหลกัท่ี 2 ดา้นการ
สร้างความรู้ ค่าความเช่ือมัน่ 0.978 องคป์ระกอบหลกัท่ี 3 ดา้นการแลกเปล่ียนความรู้ ค่าความเช่ือมัน่ 
0.936 และองค์ประกอบหลักท่ี 4 ด้านการน าความรู้ไปใช้ ค่าความเช่ือมั่น 0 .955 รวมทั้ ง 4 
องค์ประกอบหลัก ค่าความเช่ือมัน่ 0.957 แสดงว่า แบบประเมินเพื่อใช้ในการจ าแนกระดบัการ
ประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้ของครูโรงเรียนขนาดเล็ก การนิเทศการจดัการความรู้มีค่าความเช่ือมัน่
สูง  



250 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร

ข้ันตอนที ่3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นคู่มือการนิเทศครูเพื่อการประยุกตใ์ช้

การจดัการความรู้โรงเรียนขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
ซ่ึงลกัษณะคู่มือเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบท่ี 1 คู่มือการนิเทศครูแบบพี่เล้ียง (Mentoring) ใชนิ้เทศ
ครูโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัปฏิบติัการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ระดบัมาก รูปแบบท่ี 2 คู่มือ
การนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) ใช้นิเทศครูโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัปฏิบติัการประยุกตใ์ชก้าร
จดัการความรู้ในระดบันอ้ย  รูปแบบท่ี 3 คู่มือนิเทศแบบผสมผสาน (Coaching and Mentoring Mixed 
Method) ใชนิ้เทศครูโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ระดบัปานกลาง ท่ี
ตรงตามความสอดคลอ้งความเหมาะสมของการวิจยั ศึกษาและร่างเทคนิคการนิเทศทั้ง 3 เทคนิคแลว้ 
ท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั โดยน าร่างเทคนิคการนิเทศเขา้ท าการสนทนา
กลุ่มย่อย (Focus Group) นั้นเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 7 ท่าน ท่ีมีความรู้
ความเช่ียวชาญดา้นการนิเทศการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้เพื่อพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
มาร่วมสนทนา  เพื่อท่ีจะน ามาซ่ึงข้อคิดเห็นความชัดเจนประเด็นต่างๆของงานวิจยั เพื่อช่วยให้
งานวิจยัสมบูรณ์ยิง่ข้ึนและบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั (Fuengfu, 2008 : online) โดยประชุม
สนทนากลุ่มยอ่ยกบักลุ่มผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถดา้นการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน 2 ท่าน 
กลุ่มผูอ้  านวยการนิเทศติดตามวดัและประเมินผลการจดัการศึกษาท่ีมีความสามารถความเช่ียวชาญ
ด้านการนิเทศครู จ านวน 3 ท่าน และครูผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญด้านการจดักิจกรรมการสอน
โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 2 ท่าน รวมผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 7 ท่าน 
 ข้ันตอนที ่4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากการพฒันาเทคนิคการนิเทศครูเพื่อการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ในโรงเรียนขนาด
เล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล
และเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เทคนิคการนิเทศครูเพื่อการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 1.1) 
เทคนิคการนิเทศแบบพี่เล้ียง (Mentoring) เป็นเทคนิคการใหค้วามช่วยเหลืออ านวยความสะดวก ดา้น
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส าหรับพฒันาคุณภาพครูท่ีมีระดบัปฏิบติัการประยุกต์ใช้การ
จดัการความรู้ในระดบัมาก  พบว่าก่อนไดรั้บการนิเทศมีการประยุกต์ใช้ระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.81 
หลงัจากได้รับการนิเทศแลว้มีการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ในระดบัมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.67 
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ข้ันตอนที ่3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นคู่มือการนิเทศครูเพื่อการประยุกตใ์ช้

การจดัการความรู้โรงเรียนขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
ซ่ึงลกัษณะคู่มือเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบท่ี 1 คู่มือการนิเทศครูแบบพี่เล้ียง (Mentoring) ใชนิ้เทศ
ครูโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัปฏิบติัการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ระดบัมาก รูปแบบท่ี 2 คู่มือ
การนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) ใช้นิเทศครูโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัปฏิบติัการประยุกตใ์ชก้าร
จดัการความรู้ในระดบันอ้ย  รูปแบบท่ี 3 คู่มือนิเทศแบบผสมผสาน (Coaching and Mentoring Mixed 
Method) ใชนิ้เทศครูโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ระดบัปานกลาง ท่ี
ตรงตามความสอดคลอ้งความเหมาะสมของการวิจยั ศึกษาและร่างเทคนิคการนิเทศทั้ง 3 เทคนิคแลว้ 
ท าการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั โดยน าร่างเทคนิคการนิเทศเขา้ท าการสนทนา
กลุ่มย่อย (Focus Group) นั้นเป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 7 ท่าน ท่ีมีความรู้
ความเช่ียวชาญดา้นการนิเทศการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้เพ่ือพฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
มาร่วมสนทนา  เพื่อท่ีจะน ามาซ่ึงข้อคิดเห็นความชัดเจนประเด็นต่างๆของงานวิจยั เพื่อช่วยให้
งานวิจยัสมบูรณ์ยิง่ข้ึนและบรรลุตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั (Fuengfu, 2008 : online) โดยประชุม
สนทนากลุ่มยอ่ยกบักลุ่มผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถดา้นการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน 2 ท่าน 
กลุ่มผูอ้  านวยการนิเทศติดตามวดัและประเมินผลการจดัการศึกษาท่ีมีความสามารถความเช่ียวชาญ
ด้านการนิเทศครู จ านวน 3 ท่าน และครูผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญด้านการจดักิจกรรมการสอน
โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 2 ท่าน รวมผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 7 ท่าน 
 ข้ันตอนที ่4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 จากการพฒันาเทคนิคการนิเทศครูเพื่อการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ในโรงเรียนขนาด
เล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูล
และเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เทคนิคการนิเทศครูเพื่อการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก 1.1) 
เทคนิคการนิเทศแบบพี่เล้ียง (Mentoring) เป็นเทคนิคการใหค้วามช่วยเหลืออ านวยความสะดวก ดา้น
การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส าหรับพฒันาคุณภาพครูท่ีมีระดับปฏิบติัการประยุกต์ใช้การ
จดัการความรู้ในระดบัมาก  พบว่าก่อนไดรั้บการนิเทศมีการประยุกต์ใช้ระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 3.81 
หลงัจากได้รับการนิเทศแลว้มีการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ในระดบัมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.67 

เพิ่มข้ึน 0.86 1.2) เทคนิคการนิเทศแบบช้ีแนะ (Coaching) เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีเสริมสร้างและ
พฒันาครูเพื่อให้เกิดความรู้  เกิดทกัษะและคุณลกัษณะเฉพาะตวั ของการท างานเม่ือไดรั้บการช้ีแนะ
แลว้มีระดบัการพฒันาท่ีค่าเฉล่ีย 3.65  ซ่ึงก่อนไดรั้บการพฒันามีค่าเฉล่ียท่ี 2.46 เพิ่มข้ึน 0.19 1.3) 
เทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน (Coaching and Mentoring Mixed Method) เป็นเทคนิคช่วยเหลือครู
ท่ีมีระดบัการประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู้ในระดบัปานกลาง ก่อนไดรั้บการพฒันามีการประยกุตใ์ช้
ท่ีค่าเฉล่ีย 3.15 หลงัได้รับการพฒันามีค่าเฉล่ีย  4.13  เพิ่มข้ึน 0.98 พบว่า ครูมีการประยุกต์ใช้การ
จดัการความรู้เพิ่มมากข้ึน และโรงเรียนมีการพฒันาข้ึนทุกองคป์ระกอบ  
 ตอนท่ี 2 ประวิทธิภาพของเทคนิคการนิเทศ  2.1)  ประสิทธิการนิเทศแบบพี่เล้ียง โรงเรียน
ขนาดเล็กเม่ือไดรั้บการนิเทศแบบพี่เล้ียงแลว้ ครูทุกคนมีการพฒันาข้ึน ก่อนไดรั้บการพฒันาค่าเฉล่ีย
ท่ี 3.81 หลงัไดรั้บการพฒันา ค่าเฉล่ีย 4.67 โดยพฒันาเพิ่มข้ึนท่ีค่าเฉล่ีย 0.86 ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่การ
นิเทศแบบพี่เล้ียง เหมาะส าหรับการพฒันาครูโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัปฏิบติัการจดัการความรู้ใน
ระดบัมาก 2.2) ประสิทธิภาพเทคนิคการนิเทศแบบช้ีแนะ โรงเรียนขนาดเล็กเม่ือไดรั้บการพฒันาแลว้
มีค่าเฉล่ียท่ี 3.65 ก่อนไดรั้บการพฒันาค่าเฉล่ียท่ี 2.46 เพิ่มข้ึน 0.19 เหมาะส าหรับครูท่ีมีระดบัการ
ปฏิบติัการจดัการความรู้ในระดบันอ้ย 2.3) ประสิทธิภาพเทคนิคการนิเทศแบบผสมผสาน ก่อนไดรั้บ
การพฒันามีค่าเฉล่ียท่ี 3.17 หลงัไดรั้บการพฒันาแลว้มีค่าเฉล่ียท่ี 4.07 เพิ่มข้ึนท่ีค่าเฉล่ีย 0.90 ผลจาก
การวิเคราะห์ระดับปฏิบติัการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ของครูในระดับท่ีแตกต่างกันของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ทั้งระดบัมาก ปาน
กลาง และระดบัน้อย พบว่าค่าเฉล่ียการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ของครูอยู่ระดบัมากทุกระดบั 
โดยภาพรวมโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ทั้ง 3 ระดบั ทุกระดบัมี
ค่าเฉล่ียการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้เพิ่มมากข้ึน จากผลการวิเคราะห์ดงักล่าวสอดคล้องกบั
วตัถุประสงคท่ี์วา่ เพื่อพฒันาเทคนิคการนิเทศและเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเทคนิคการนิเทศ
การประยุกต์ใช้การจดัการความรู้โรงเรียนขนาดเล็ก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 
 ข้ันตอนที ่ 5 สรุปผลการวจัิย   

ผลการวจิยัเทคนิคการนิเทศครูเพื่อการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้พฒันาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ซ่ึงไดด้ าเนินการ
วิจยัเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปไดด้งัน้ี 1) ผล
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การพฒันาเทคนิคการนิเทศครูให้มีความรู้และประยุกต์ใช้การจดัการความรู้โรงเรียนขนาดเล็ก 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงท่ีมี
ระดบัผลการปฏิบติัการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ท่ีแตกต่างกนั เม่ือไดรั้บการนิเทศดว้ยเทคนิค
การนิเทศท่ีพฒันาอย่างมีคุณภาพ  และมีการจดักระบวนการนิเทศท่ีเหมาะสม  ส่งผลให้โรงเรียน
ขนาดเล็กมีการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพิ่มมากข้ึน สอดคล้องกับแนวคิดของ วีทลีย์ 
(Wheathley, 2001: 6-8)  ท่ีเสนอว่าองค์กรตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการความรู้ จึงจะ
ประสบผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยของไทยและของ
ต่างประเทศ จึงไดเ้ทคนิคหรือรูปแบบการนิเทศครูเพื่อการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ท่ีเหมาะสม 
และพฒันาตามระดบัการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ท่ีแตกต่างกนั ทั้งระดบัการประยุกต์ใช้และ
เทคนิคการนิเทศในการนิเทศครู เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและพฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อพฒันาเทคนิคการนิเทศครูให้มีความรู้และประยุกต์ใช้การจดัการ
ความรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดงักล่าว 
2) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของเทคนิคการนิเทศครูเพื่อการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้
โรงเรียนขนาดเล็ก  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบวา่ ครูโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีไดรั้บการนิเทศทั้ง 3 เทคนิค มีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมการสอน และมีผลการพฒันา
ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มข้ึนทุกด้านทุกองค์ประกอบ ส่งผลให้
ครูผู ้สอนโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาข้ึน  ดังข้อค้นพบในงานวิจัยซ่ึงสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัท่ีวา่ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเทคนิคการนิเทศครู 
 ขั้นตอนที ่6 การอภิปรายผลการวจัิย 
 เหตุท่ีไดผ้ลการวจิยัเช่นน้ี เพราะวา่เทคนิคการนิเทศไดรั้บการพฒันาและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ (Kullawanit, 2002: 1-4) เทคนิคการนิเทศการศึกษาเป็นกิจกรรมและ
กระบวนการท่ีมุ่งเน้นให้ได้มาซ่ึงคุณภาพของนักเรียน โดยท่ีการนิเทศการศึกษาเป็นการท างาน
ร่วมกับครู  เพื่อให้ครูได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยงัไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Srisai, 2006 : 1-9)  เทคนิคการนิเทศการศึกษา
เป็นกิจกรรมและขั้นตอนส าคญัอีกกระบวนการหน่ึง ในการท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการ
ประกนัคุณภาพในชั้นเรียน เทคนิคการนิเทศจะเป็นกระบวนการท่ีทา้ทายความสามารถของครู ให้มี
ความคิดเชิงนามธรรมสูงข้ึนในขณะปฏิบติังาน การนิเทศการศึกษาจึงมีส่วนส าคญัอยา่งมากต่อการมี
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การพฒันาเทคนิคการนิเทศครูให้มีความรู้และประยุกต์ใช้การจดัการความรู้โรงเรียนขนาดเล็ก 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงท่ีมี
ระดบัผลการปฏิบติัการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ท่ีแตกต่างกนั เม่ือไดรั้บการนิเทศดว้ยเทคนิค
การนิเทศท่ีพฒันาอย่างมีคุณภาพ  และมีการจดักระบวนการนิเทศท่ีเหมาะสม  ส่งผลให้โรงเรียน
ขนาดเล็กมีการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เพิ่มมากข้ึน สอดคล้องกับแนวคิดของ วีทลีย์ 
(Wheathley, 2001: 6-8)  ท่ีเสนอว่าองค์กรตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการความรู้ จึงจะ
ประสบผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์ขององค์กร จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยของไทยและของ
ต่างประเทศ จึงไดเ้ทคนิคหรือรูปแบบการนิเทศครูเพื่อการประยุกตใ์ชก้ารจดัการความรู้ท่ีเหมาะสม 
และพฒันาตามระดบัการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ท่ีแตกต่างกนั ทั้งระดบัการประยุกต์ใช้และ
เทคนิคการนิเทศในการนิเทศครู เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและพฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อพฒันาเทคนิคการนิเทศครูให้มีความรู้และประยุกต์ใช้การจดัการ
ความรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ดงักล่าว 
2) ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของเทคนิคการนิเทศครูเพื่อการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้
โรงเรียนขนาดเล็ก  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบวา่ ครูโรงเรียน
ขนาดเล็กท่ีไดรั้บการนิเทศทั้ง 3 เทคนิค มีการเปล่ียนแปลงกิจกรรมการสอน และมีผลการพฒันา
ประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มข้ึนทุกด้านทุกองค์ประกอบ ส่งผลให้
ครูผู ้สอนโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาข้ึน  ดังข้อค้นพบในงานวิจัยซ่ึงสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัท่ีวา่ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเทคนิคการนิเทศครู 
 ขั้นตอนที ่6 การอภิปรายผลการวจัิย 
 เหตุท่ีไดผ้ลการวจิยัเช่นน้ี เพราะวา่เทคนิคการนิเทศไดรั้บการพฒันาและมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ (Kullawanit, 2002: 1-4) เทคนิคการนิเทศการศึกษาเป็นกิจกรรมและ
กระบวนการท่ีมุ่งเน้นให้ได้มาซ่ึงคุณภาพของนักเรียน โดยท่ีการนิเทศการศึกษาเป็นการท างาน
ร่วมกับครู  เพื่อให้ครูได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และยงัไดส้อดคลอ้งกบังานวิจยัของ (Srisai, 2006 : 1-9)  เทคนิคการนิเทศการศึกษา
เป็นกิจกรรมและขั้นตอนส าคญัอีกกระบวนการหน่ึง ในการท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการ
ประกนัคุณภาพในชั้นเรียน เทคนิคการนิเทศจะเป็นกระบวนการท่ีทา้ทายความสามารถของครู ให้มี
ความคิดเชิงนามธรรมสูงข้ึนในขณะปฏิบติังาน การนิเทศการศึกษาจึงมีส่วนส าคญัอยา่งมากต่อการมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลใหก้บัโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ครูซ่ึงเป็นผูส้อนหลกัในระบบ
โรงเรียน 
 ขั้นตอนที ่7 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 7.1 ขอ้เสนอแนะชิงนโยบาย 

7.1.1 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพฒันา
คุณภาพการศึกษา สถานศึกษา ควรให้ความส าคญัก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการส่งเสริม 
สนบัสนุนเพื่อการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

7.1.2 โรงเรียนขนาดเล็กควรได้รับการนิเทศเพื่อพัฒนาจากผูนิ้เทศ หรือผู ้ได้รับ
มอบหมายอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง 

7.1.3 ผูนิ้เทศตอ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นเทคนิคการนิเทศเป็นอย่างดี จึงจะท าให้
การนิเทศประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์

7.2 ขอ้เสนอแนะในเชิงปฏิบติั 
7.2.1 โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ระดบัมาก ควร

ไดรั้บการนิเทศดว้ยองคป์ระกอบดา้นการสร้างความรู้อยา่งต่อเน่ือง 
7.2.2 โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ระดบัน้อย ควร

ไดรั้บการนิเทศองคป์ระกอบดา้นการแลกเปล่ียนความรู้เพิ่มมากข้ึน 
7.2.3 โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีระดบัการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ระดบัปานกลาง 

ควรไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริม การนิเทศองคป์ระกอบดา้นการน าความรู้ไปใชเ้ป็นส าคญั 
7.3 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

7.3.1 ควรด าเนินการวิจยัเทคนิคการนิเทศครูเพื่อการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดอ่ืน 

7.3.2 ควรด าเนินการวิจยัดว้ยเทคนิคการนิเทศครูในการประยุกตใ์ช้การจดัการความรู้
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่ืนๆ
ของประเทศไทย  
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แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอสีานใต้ 

Guidelines on Enriching Competencies of Providing the Learning Activities of  
Caregiver of the Child Development Centers under the Local Governmental 

Organization in the Area of Southeastern Isan 
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Chitchirachan 

1-4สาขาวชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกลุ 
Faculty of Education, Education Administration, Vongchavalitkul University 
 
บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแนวทางตรวจสอบความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสม
ของแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใตก้ลุ่มตวัอย่างคือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 320 ศูนย ์ไดม้าจากการเลือกแบบสุ่มดว้ยการจบัฉลาก เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยั คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (
X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และพิจารณาความเหมาะสมของแนวทางโดยจดัประชุม
กลุ่มสนทนาจากผู ้ทรงคุณวุฒิ จ  านวน 8 คน และยืนย ันความเหมาะสมโดยแบบยืนย ันจาก
ผูท้รงคุณวุฒิผลการวิจยัพบว่าแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใตป้ระกอบด้วยการ
สอดแทรกสมรรถนะ 4 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 1) การออกแบบการเรียนรู้ 2)การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 3) การใชแ้ละพฒันาส่ือ และ 4) การวดัและประเมินผล ในกิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม 
ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ 2) กิจกรรมสร้างสรรค์3) กิจกรรมเสรีเล่นตามมุม 4) 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5) กิจกรรมกลางแจง้ และ 6) กิจกรรมเกมการศึกษา รวมทั้งส้ิน 71 วิธี 
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ความเป็นไปได้ของแนวทางพบว่า แนวทางโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสมพบวา่ แนวทางมีความเหมาะสม 

 
ค าส าคัญ: สมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครูผูดู้แลเด็ก, ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์รปกครองส่วน 

   ทอ้งถ่ินแนวทาง 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study the guidelines, to examine the suitability and 
possibility of guidelines on enriching competencies of providing the learning activities of caregiver 
of the child development centers under the local governmental organization in the area of 
Southeastern Isan. Samples were 320 child development centers under the local governmental 
organization in the area of Southeastern Isan obtained by lottery method. Research tools were 
questionnaires and semi-structured interviews were used for analyzing data to find the mean ( X ) 
and standard deviation (S.D.), to consider the suitability of guidelines by focus group of 8 experts 
and to confirm the suitability of guidelines by those experts. The results revealed that the guidelines 
on enriching competencies of providing the learning activities of caregiver of the child development 
centers under the local governmental organization in the area of Southeastern Isan were inserting of 
4 competencies of 1) Learning Design, 2) Student-Centered Instruction, 3) Media Utilization and 
Development, 4) Measurement and Evaluation in 6 learning activities; 1) Motor and rhythmic 
activity, 2) Creative Activity, 3) Free Activity/Play Conners, 4) Experience Enhancement Activity, 
5) Outdoor Activity and 6) Educational Games Activity with the total of 71 methods. The possibility 
of the guidelines was overall in the highest level, while the examined result of suitability was 
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ความเป็นไปได้ของแนวทางพบว่า แนวทางโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และผลการตรวจสอบ
ความเหมาะสมพบวา่ แนวทางมีความเหมาะสม 

 
ค าส าคัญ: สมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ครูผูดู้แลเด็ก, ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์รปกครองส่วน 

   ทอ้งถ่ินแนวทาง 
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The objectives of this research were to study the guidelines, to examine the suitability and 
possibility of guidelines on enriching competencies of providing the learning activities of caregiver 
of the child development centers under the local governmental organization in the area of 
Southeastern Isan. Samples were 320 child development centers under the local governmental 
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on enriching competencies of providing the learning activities of caregiver of the child development 
centers under the local governmental organization in the area of Southeastern Isan were inserting of 
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activity, 2) Creative Activity, 3) Free Activity/Play Conners, 4) Experience Enhancement Activity, 
5) Outdoor Activity and 6) Educational Games Activity with the total of 71 methods. The possibility 
of the guidelines was overall in the highest level, while the examined result of suitability was 
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บทน า 
ปัจจุบนัสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งใน

การพฒันาคนให้เกิดความรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นการเล้ียงดู สุขอนามยัและ
พฒันาการ ตลอดจนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวยั หรือการเขา้มาของวฒันธรรมต่างๆของต่างประเทศท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินชีวติ การศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการสร้าง การพฒันาคุณภาพชีวติ และเพิ่ม
ศกัยภาพของคนในทุกๆ ดา้นให้คนสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข การจดัการ
ศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งจดัให้สอดคลอ้งกบัชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา “การศึกษา” 
เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมมนุษยใ์ห้เป็นทรัพยากรท่ีมีคุณภาพ เป็น
พลงัส าคญัในการพฒันาประเทศให้มีความเจริญกา้วหนา้ เด็กเล็กเป็นทรัพยากรอีกกลุ่มท่ีตอ้งการการ
พฒันาเพื่อให้โตตามวยัอยา่งเหมาะสมและพร้อมกบัการเรียนรู้ การจดัการศึกษาเป็นการวางรากฐาน
ชีวิตของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์มีพฒันาการสมวยัอย่างสมดุล ทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาบนพื้นฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดย
ผา่นการจดักิจกรรมกระตุน้และส่งเสริมพฒันาการของเด็ก พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเนน้การพฒันาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชีวติและคาดหวงั การพฒันาเด็กใหถู้กตอ้งและเหมาะสมยอ่มมาจากการเล้ียง
ดูและการจดัประสบการณ์ท่ีเด็กไดรั้บในระยะตน้ของชีวิต การวางรากฐานท่ีดี ท่ีใส่ส่ิงดีงามให้เด็ก
จะมีผลส าคญัต่อบุคลิกภาพของเด็กท่ีเขาจะเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีสมบูรณ์และเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ
ในอนาคตการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัเด็กครูเป็นผูท่ี้ตอ้งไดรั้บการพฒันา เพื่อให้เกิดความรู้และ
ทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัเด็กอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม ดงันั้นการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวยัจะตอ้งน าหลักสูตรลงสู่การปฏิบติั เพื่อให้เด็กปฐมวยัมีสภาพของการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสม มีพฒันาการท่ีเป็นไปตามวยั (Horthaisong,  2012 : 3) 

สภาพปัญหาท่ีส าคญัของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทัว่ประเทศ คือ ปัญหาบุคลากรท่ีมีความแตกต่าง
กนัในเร่ืองระดบัความรู้ ประสบการณ์ วุฒิทางการศึกษา อนัเน่ืองมาจากการเกิดศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ี
แตกต่างกันในส่วนราชการและองค์กรต่างๆ  ซ่ึง ต่อมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
กระทรวงมหาดไทย ตอ้งรับโอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กจากส่วนราชการและองค์กรต่างๆ เขา้มาอยู่ใน
สังกดั จึงมีความจ าเป็นตอ้งเร่งรัดพฒันาและสรรหาเลือกสรรผูม้าด ารงต าแหน่งหัวหนา้ศูนยพ์ฒันา
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เด็กเล็กอย่างรีบด่วน แต่เน่ืองจากไม่มีการก าหนดรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model)ของ
หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไวใ้ห้ชดัเจน ท าให้กรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขา้มาท าหน้าท่ี 
หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ไดบุ้คคลท่ีมีสมรรถนะ (Competency) ไม่ตรงกบัความตอ้งการของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก ท าให้พฒันาไปค่อนข้างช้าและสร้างผลงานคุณภาพได้น้อย (Phosithong, 2007: 
Abstract) 

ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีนโยบาย วิธีการด าเนินการทางการบริหารท่ี
แตกต่างกนัออกไปตามบริบทของแต่ละพื้นท่ีและความตอ้งการของประชาชนส่วนใหญ่ซ่ึงแต่ละ
ศูนยจ์ะมีนโยบาย วิธีการด าเนินการทางการบริหารท่ีแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี และความตอ้งการ
ของประชาชน แต่ส่ิงท่ีเหมือนกนัคือ ความคาดหวงัท่ีจะท าให้เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมีความสุข 
เด็กมีการพฒันาการทั้ง 4 ดา้น เหมาะสมตามวยัและความสามารถของแต่ละคน โดยยึดหลกัการจดั
การศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2546 มีรายงานการวิจยัซ่ึง  Office of nation education 
standards and quality assessment (Public organization) 2010 : 5) ผูดู้แลเด็กมีความรู้ความสามารถ
ไม่ตรงกบังานหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีไม่ตรงกบังานท่ีตอ้งรับผิดชอบ ท าให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ไม่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน เพราะขาดความเขา้ใจและประสบการณ์ การแสวงหาความรู้ใหม่ โดย
ไม่ค่อยไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาตนเอง ไม่สามารถเลือกหัวขอ้การฝึกอบรมไดเ้น่ืองจากผูบ้ริหาร
หรือตน้สังกดัไม่ให้ความส าคญั ผูดู้แลเด็กไม่มีการสอบคดัเลือก การทดสอบหรือทดลองงาน ท าให้
ไดผู้ดู้แลเด็กท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ความช านาญ ซ่ึงเกิดผลกระทบกบัเด็กโดยตรง เพราะ
หากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดผู้ดู้แลเด็กท่ีมีประสบการณ์ไม่ตรงกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายยอ่มจะท าให้
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัเด็กไม่ครอบคลุม เหมาะสมกบัช่วงวยัของเด็ก ซ่ึงอาจก่อผลเสียให้
เกิดข้ึนกับเด็กได้ ซ่ึงต าแหน่งผูดู้แลเด็กเป็นกลไกขบัเคล่ือนส าคญัของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการพฒันาเด็กเล็ก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูดู้แลเด็กจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถและทกัษะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ เพราะเด็ก
ในวยัน้ีเป็นช่วงพฒันาสมอง การเรียนรู้ความถูกผิด การควบคุมอารมณ์ ซ่ึงส่งผลการพฒันาจะ
ออกมาในรูปแบบของพฒันาการทางดา้นร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

จากการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอีสานใตท้ั้ง 4 จงัหวดั มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งส้ิน 1,866 ศูนย ์มีจุดประสงค ์เพื่อพฒันา
ให้เด็กมีความเจริญทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กได้รับการพฒันาการด้าน
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Abstract) 

ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีนโยบาย วิธีการด าเนินการทางการบริหารท่ี
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standards and quality assessment (Public organization) 2010 : 5) ผูดู้แลเด็กมีความรู้ความสามารถ
ไม่ตรงกบังานหรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีไม่ตรงกบังานท่ีตอ้งรับผิดชอบ ท าให้การจดักิจกรรมการเรียนรู้
ไม่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน เพราะขาดความเขา้ใจและประสบการณ์ การแสวงหาความรู้ใหม่ โดย
ไม่ค่อยไดรั้บการฝึกอบรมพฒันาตนเอง ไม่สามารถเลือกหัวขอ้การฝึกอบรมไดเ้น่ืองจากผูบ้ริหาร
หรือตน้สังกดัไม่ให้ความส าคญั ผูดู้แลเด็กไม่มีการสอบคดัเลือก การทดสอบหรือทดลองงาน ท าให้
ไดผู้ดู้แลเด็กท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความรู้ความช านาญ ซ่ึงเกิดผลกระทบกบัเด็กโดยตรง เพราะ
หากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กไดผู้ดู้แลเด็กท่ีมีประสบการณ์ไม่ตรงกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายยอ่มจะท าให้
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัเด็กไม่ครอบคลุม เหมาะสมกบัช่วงวยัของเด็ก ซ่ึงอาจก่อผลเสียให้
เกิดข้ึนกับเด็กได้ ซ่ึงต าแหน่งผูดู้แลเด็กเป็นกลไกขบัเคล่ือนส าคญัของศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัด
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ออกมาในรูปแบบของพฒันาการทางดา้นร่างกายอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

จากการศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในเขตอีสานใตท้ั้ง 4 จงัหวดั มีศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กทั้งส้ิน 1,866 ศูนย ์มีจุดประสงค ์เพื่อพฒันา
ให้เด็กมีความเจริญทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กได้รับการพฒันาการด้าน

 

 

ร่างกาย อารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอยา่งเหมาะสมตามวยั ท าให้ครูผูดู้แลเด็กท่ีจบไม่ตรงสาขา
กบังานท่ีปฏิบติั ตอ้งไดรั้บการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาครูผูดู้แลเด็ก และตอ้งผา่นกระบวนการเสริม
สมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเพิ่มความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ และทศันคติท่ีดีในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัเด็กได้ถูกตอ้ง เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ 
เน่ืองจากการเสริมสมรรถนะครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสามารถท าให้ครูผูดู้แลเด็กมีความเขา้ใจ
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้และสามารถตอบสนองนโยบายของชาติ ในการพฒันาคนในชาติให้มี
การพฒันาอย่างต่อเน่ือง และสามารถสร้างคนดีและเก่งให้กบัสังคมได ้ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาแนวทาง
ทางการเสริมสร้างสมรรถนะกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใต ้ เพื่อหาความเป็นไปไดข้องแนวทางท่ีเหมาะสมกบัการจดัการ
เรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใต ้
 2. เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตอีสานใต ้   
 
ขอบเขตการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี  มีขอบเขตเน้ือหาการวจิยั ดงัน้ี 
1. สมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มี 4 ด้าน โดยยึดตามสมรรถนะประจ าสายงาน 

(Functional Competency)ด้านการบริหารหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ 1) การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ 2) การจดัการเรียนรู้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 3) การใชแ้ละพฒันาส่ือและ 4) การวดั
และประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 
ประกอบด้วยการจดักิจกรรม 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 2) กิจกรรม
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สร้างสรรค ์3) กิจกรรมเสรี 4) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5) กิจกรรมกลางแจง้ และ 6) กิจกรรมเกม
การศึกษา 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใตมี้ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 

1.1 การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ยึดตามสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ด้านการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 2) การจดัการเรียนรู้เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 3) การใชแ้ละการพฒันาส่ือ 4) การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้และการจดั
กิจกรรมการเรียนเรียนรู้ ยึดตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ประกอบดว้ยการจดั
กิจกรรม 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 2) กิจกรรมสร้างสรรค ์3) กิจกรรมเสรี 
4) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5) กิจกรรมกลางแจง้ 6) กิจกรรมเกมการศึกษา 

1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครูผูดู้แลเด็ก
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีเน้ือหาเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาของบุคลากรทางการศึกษา
ถึงการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยก าหนดตามกรอบการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตอีสานใต ้

1.3 การร่างแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการสังเคราะห์เน้ือหาจากการเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยยึดตามกรอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แลว้น ามาตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเน้ือหา (Validity)โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบติัทางดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั 
และเป็นอาจารยท่ี์สอนระดบัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จ านวน 5 คน แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขให้
ไดแ้นวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใตท่ี้สมบูรณ์ 
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สร้างสรรค ์3) กิจกรรมเสรี 4) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5) กิจกรรมกลางแจง้ และ 6) กิจกรรมเกม
การศึกษา 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใตมี้ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย 

1.1 การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับสมรรถนะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ยึดตามสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) ด้านการบริหาร
หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ ไดแ้ก่ 1) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 2) การจดัการเรียนรู้เน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 3) การใชแ้ละการพฒันาส่ือ 4) การวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้และการจดั
กิจกรรมการเรียนเรียนรู้ ยึดตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2546 ประกอบดว้ยการจดั
กิจกรรม 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 2) กิจกรรมสร้างสรรค ์3) กิจกรรมเสรี 
4) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5) กิจกรรมกลางแจง้ 6) กิจกรรมเกมการศึกษา 

1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาครูผูดู้แลเด็ก
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีเน้ือหาเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาของบุคลากรทางการศึกษา
ถึงการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยก าหนดตามกรอบการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตอีสานใต ้

1.3 การร่างแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยการสังเคราะห์เน้ือหาจากการเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผลการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยยึดตามกรอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้แลว้น ามาตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเน้ือหา (Validity)โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบติัทางดา้นการจดัการศึกษาปฐมวยั 
และเป็นอาจารยท่ี์สอนระดบัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จ านวน 5 คน แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขให้
ไดแ้นวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใตท่ี้สมบูรณ์ 

 

 

2. ตรวจสอบความเป็นไปได้ของแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูผู ้ดูแลเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอีสานใต้ 
ด าเนินการ ดงัน้ี 

2.1สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
เขตอีสานใต ้ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัโดยแบ่งเป็นรายดา้น 6 กิจกรรม 
ดงัน้ี 1) ดา้นกิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ จ านวน 14 ขอ้ 2) ดา้นกิจกรรมสร้างสรรค์ จ  านวน 
11 ขอ้ 3) ดา้นกิจกรรมเสรี จ  านวน 13 ขอ้ 4) ดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จ านวน 13 ขอ้ 5) ดา้น
กิจกรรมกลางแจง้ จ  านวน 14 ขอ้ และ6) ดา้นกิจกรรมเกมการศึกษาจ านวน 13 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 78 ขอ้ 

2.2 น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลด้วย
ตนเองและจดัส่งทางไปรษณียต์อบรับให้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กในแต่ละองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าจากการจดัเก็บแบบสอบถาม จ านวน 320 ศูนย ์มาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เพื่อ
หาความเป็นไปไดข้องแนวทาง 

3. ตรวจสอบและยืนยนัความเหมาะสมของแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อีสานใต ้โดยการจดัประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group) ใหผู้ท้รงคุณวฒิุ จ านวน 8 คน พิจารณาและ
ยนืยนัความเหมาะสมของแนวทางพร้อมกบัลงความเห็นในแบบประเมินความเหมาะสม 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอีสานใต้ 4 
จงัหวดั ประกอบดว้ย จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 632 ศูนย ์จงัหวดัชยัภูมิ จ  านวน 388 ศูนย ์จงัหวดั
บุรีรัมย ์จ  านวน 419 ศูนย ์จงัหวดัสุรินทร์ จ  านวน 427 ศูนย ์รวมทั้งส้ินจ านวน 1,866 ศูนย ์

กลุ่มตวัอย่าง คือ ศูนย์พฒันาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอีสานใต้ 
จ  านวน 320 ศูนย ์

ผูใ้ห้ขอ้มูล คือ คือ บุคลากรทางการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างจ านวน
ศูนยล์ะ 5 คน 

 



266 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม เป็นค าถามเก่ียวกับความเป็นไปได้ของแนวทางการ

เสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใต ้มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยขอ้
ค าถามแบ่งออกเป็นรายดา้นตามกิจกรรมจ านวน 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) ดา้นกิจกรรมการเคล่ือนไหว
และจงัหวะ จ านวน 14 ขอ้ 2) ดา้นกิจกรรมสร้างสรรค ์จ านวน 11 ขอ้ 3) ดา้นกิจกรรมเสรี จ านวน 13 
ขอ้ 4) ดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จ านวน 13 ขอ้ 5) ดา้นกิจกรรมกลางแจง้ จ านวน 14  ขอ้ และ 
6) ดา้นกิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 13 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 78 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัใช้การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองและการจดัส่งทางไปรษณียใ์ห้ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กในแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอบกลบั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดเ้ก็บมาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 320 ศูนย ์โดยการ
หาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
ผลการวจัิย 

ผลการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใตใ้น 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) กิจกรรม
การเคล่ือนไหวและจงัหวะ 2) กิจกรรมสร้างสรรค์ 3) กิจกรรมเสรีเล่นตามมุม 4) กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 5) กิจกรรมกลางแจง้ และ 6) กิจกรรมเกมการศึกษา พบสมรรถนะท่ีเหมาะสมในการ
จดักิจกรรม จ านวน 4 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 1) การออกแบบการเรียนรู้ 2) การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 3) การใช้และพฒันาส่ือ และ 4) การวดัและประเมินผล โดยมีวิธีการในการสอดแทรก
สมรรถนะลงไปในกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งส้ิน 71 วธีิ 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใต ้พบว่า
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม เป็นค าถามเก่ียวกับความเป็นไปได้ของแนวทางการ

เสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใต ้มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั โดยขอ้
ค าถามแบ่งออกเป็นรายดา้นตามกิจกรรมจ านวน 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) ดา้นกิจกรรมการเคล่ือนไหว
และจงัหวะ จ านวน 14 ขอ้ 2) ดา้นกิจกรรมสร้างสรรค ์จ านวน 11 ขอ้ 3) ดา้นกิจกรรมเสรี จ านวน 13 
ขอ้ 4) ดา้นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ จ านวน 13 ขอ้ 5) ดา้นกิจกรรมกลางแจง้ จ านวน 14  ขอ้ และ 
6) ดา้นกิจกรรมเกมการศึกษา จ านวน 13 ขอ้ รวมทั้งส้ิน 78 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัใช้การจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองและการจดัส่งทางไปรษณียใ์ห้ศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กในแต่ละองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอบกลบั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีไดเ้ก็บมาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 320 ศูนย ์โดยการ
หาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 
ผลการวจัิย 

ผลการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็ก
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใตใ้น 6 กิจกรรม ไดแ้ก่ 1) กิจกรรม
การเคล่ือนไหวและจงัหวะ 2) กิจกรรมสร้างสรรค์ 3) กิจกรรมเสรีเล่นตามมุม 4) กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 5) กิจกรรมกลางแจง้ และ 6) กิจกรรมเกมการศึกษา พบสมรรถนะท่ีเหมาะสมในการ
จดักิจกรรม จ านวน 4 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 1) การออกแบบการเรียนรู้ 2) การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั 3) การใช้และพฒันาส่ือ และ 4) การวดัและประเมินผล โดยมีวิธีการในการสอดแทรก
สมรรถนะลงไปในกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งส้ิน 71 วธีิ 

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใต ้พบว่า

 

 

โดยภาพรวมมีค่าความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุดโดยกิจกรรมกลางแจ้งมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
รองลงมาคือ กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะ 
กิจกรรมเสรีและกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ตามล าดบั 

ผลการตรวจสอบและยืนยนัความเหมาะสมของแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
อีสานใต ้โดยผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าโดยภาพรวมแนวทางมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดอ้ยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 
 
อภิปรายผล 

แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใต ้พบวา่สมรรถนะท่ีมีความเหมาะสมในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้จ านวน 4สมรรถนะซ่ึงไดแ้ก่ การออกแบบการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั การใช้และพฒันาส่ือ และการวดัและประเมินผลการจดัการเรียนรู้เน่ืองมาจาก 
ปัญหาการท่ีครูผูดู้แลเด็กมีวุฒิทางการศึกษาท่ีไม่ไดจ้บการศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั ท าให้
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัเด็กไม่ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัวยั และไม่เป็นไปตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ (Secretariat Office of the 
Teachers Council of Thailand, 2006 : 19-24)ได้ก าหนดไวว้่าครูผูส้อนต้องเป็นผู ้วางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อท่ีจะจดักิจกรรมการเรียนรู้เด็กท่ีเหมาะสมกบั
เด็กปฐมวยั เป็นผูอ้อกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ การจดักิจกรรมการเรียนรู้และมี
หนา้ท่ีในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งการเตรียมส่ิงแวดลอ้มการเรียนรู้ให้กบัเด็ก เพื่อให้เด็กคน้ควา้
และมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย (Phuvidyaphan, 2004: 28-
30) สมรรถนะเป็นลกัษณะร่วมของความรู้ ทกัษะ และพฤติกรรมท่ีแสดงออกของแต่ละบุคคลตาม
บทบาทหนา้ท่ี โดยมีเป้าหมายคือการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร และจ าแนกสมรรถนะ ออกเป็น 
3 ประเภท ดงัน้ี 1) สมรรถนะในการบริหารงาน 2) สมรรถนะประจ าสายงาน 3) สมรรถนะส่วน
บุคคล 

โดยกิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรมประกอบดว้ยกิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมกลางแจง้ และกิจกรรมเกมการศึกษา
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เน่ืองมาจาก การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัเด็ก ครูเป็นผูท่ี้ตอ้งไดรั้บการพฒันา เพื่อให้เกิดความรู้
และทักษะในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กอย่างถูกต้องและเหมาะสมซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของอนญัภทัร ห่อไธสงซ่ึงมีแนวทางในการสอดแทรกสมรรถนะทั้ง 4 สมรรถนะลงไปใน
กิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 6 กิจกรรม ทั้งหมด 71 วธีิ 

ความเป็นไปได้ของแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู
ผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใต ้โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุดโดยกิจกรรมท่ีมีความเป็นไปได้มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ กิจกรรมกลางแจ้ง รองลงมาคือ 
กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจงัหวะ กิจกรรมเสรีและ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ตามล าดบั เน่ืองมาจาก กิจกรรมกลางแจ้งครูผูดู้แลเด็กแสดงความ
คิดเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด เพราะการจดักิจกรรมกลางแจง้ เป็นกิจกรรมท่ีจดั
ให้กบัเด็กไดมี้โอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกก าลงั เคล่ือนไหวร่างกายและแสดงออกอย่าง
อิสระ โดยยดึความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลกั ซ่ึงมีความเป็นไปไดใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กบัเด็ก กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นเกมท่ีจดัข้ึนเพื่อพฒันาสติปัญญา มีการบูร
ณาการกบัประสบการณ์ต่างๆ เพื่อพฒันาการด้านสังคม อารมณ์และจิตใจ ท่ีมีกติกาง่ายๆ ซ่ึงเด็ก
สามารถเล่นเป็นกลุ่มหรือคนเดียวก็ได ้และกิจกรรมเสริมประสบการณ์อยู่ในล าดบัทา้ยสุดของ 6 
กิจกรรม เพราะครูผูดู้แลเด็กเขา้ใจคลาดเคล่ือนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้านกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ เพราะการจดักิจกรรมเสริมประสบการณ์นั้นตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจในการจดั
กิจกรรมเพื่อฝึกให้เด็กมีทกัษะในการส่ือสาร การคิดค านวณ ทกัษะกระบวนการคิด และการกล้า
แสดงออก 
 
บทสรุป 

การเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใต้ มีแนวทางด าเนินการรวม 78 วิธี จ  าแนกตาม
ประเภทของกิจกรรมการเรียนรู้ดงัน้ี คือ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 14 วิธี กิจกรรมสร้างสรรค์ 
11 วิธี กิจกรรมเสรีเล่นตามมุม13 วิธี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 13 วิธี กิจกรรมกลางแจง้ 14 วิธี 
และกิจกรรมเกมการศึกษา 13 วธีิ แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู



ROMMAYASAN 269Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018 
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ประเภทของกิจกรรมการเรียนรู้ดงัน้ี คือ กิจกรรมเคล่ือนไหวและจงัหวะ 14 วิธี กิจกรรมสร้างสรรค์ 
11 วิธี กิจกรรมเสรีเล่นตามมุม13 วิธี กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 13 วิธี กิจกรรมกลางแจง้ 14 วิธี 
และกิจกรรมเกมการศึกษา 13 วธีิ แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครู

 

 

ผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใต ้โดยรวมมีความ
เป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสุดและมีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด 71 วธีิ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการน าผลวิจยัไปใช้ สามารถน าแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอีสานใต ้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงหรือพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัริบทของทอ้งถ่ิน
นั้นๆ 
 ในการท าวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาต่อยอดโดยการน าแนวทางทางการเสริมสร้าง
สมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สังกดัองคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตอีสานใต้ ท่ีมีค่าเฉล่ียของระดับความเป็นไปได้ต ่ าท่ีสุด เพื่อให้ได้แนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูดู้แลเด็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  สังกดัองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมี้คุณภาพท่ีสูงข้ึน 
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บทคัดย่อ 

บทความน้ีมีวตัถุประสงค์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพนวตักรรม
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการใชน้วตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพื่อแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทย
ตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่ นักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุอ่าข่า  ท่ีก าลังเรียนในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบา้นเทอดไทย ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชียงราย จ านวน 48 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 1) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างและ
ประเมินประสิทธิภาพนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย และ 2) เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อนวตักรรม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 1) ค่าความถ่ีและค่าร้อย
ละในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2) ค่าเฉล่ีย ในการหาประสิทธิภาพและประเมินคุณภาพ 
E1/E2 ของนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 3) การหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ในการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ และ 4) การทดสอบค่าที ผลการวิจยั 1) การประเมิน
ประสิทธิภาพนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน พบว่า นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน
มากกว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน รวมกันทั้ งหมด 263 คะแนน ประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทั้ ง  E1 และ E2 พบว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมี เดียท่ีพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพ 82.92/80.83 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ 80/80 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย
ระหวา่งการท าแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ นกัเรียนชั้น
ประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่า
เท่ากบั 16.17 ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน คือ 5.48 และ 2) ความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้นวตักรรม พบว่า สถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 25 ความพึงพอใจของนกัเรียนทั้งหมดท่ีมี
ต่อนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (4.52)   
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Abstract 
The objectives of this research were: 1) to build the innovation and to search for the 

Multimedia Computer Instruction efficiency for the Thai pronouncing problems solving of the Akha 
primary level students in Chiang Rai Province, and 2) to study the students’ satisfaction towards the 
use of Multimedia Computer Instruction innovation to solve the Thai pronouncing problems 
according to the Linguistics-Based Innovation of the Akha primary-level students in Chiang Rai 
Province. The one sample group consisted of the sample used for the innovation experiment for the 
Thai pronouncing problems solving according to the Linguistics-Based Innovation were 48 Akha 
primary level 1-3 students in Chiang Rai Province, academic year 2016, Barn Therd Thai School, 

 

 

Tambol Therd Thai, Amphor Mae Fa Luang, Chiang Rai Province. The research tools were 
composed of 1) the tool used for analyzing and classifying the Thai pronouncing problems, 2) the 
tool used for building the Multimedia Computer Instruction innovation and evaluating its efficiency, 
and 3) the tool used for studying the students’ satisfaction towards the innovation.  The statistics 
used for the data analysis were 1) the mean for the study of E1/E2 efficiency and the quality of the 
Multimedia Computer Instruction innovation and 2) the mean and the standard deviation for 
analyzing the students’ satisfaction format and 4) the t-test. The results were as followed: 1) The 
results of the evaluation of the Multimedia Computer Instruction innovation efficiency revealed that 
the posttest was higher than the pretest totally at 263 points. Both the E1and E2 efficiency of the 
Multimedia Computer Instruction innovation was 82.92/80.83 which was higher than the stipulated 
criteria at 80/80. It was also found that from the pretest and the posttest comparison, the posttest 
mean was 16.17 which was higher than the pretest mean of 5.48 significantly at 0.01. 2) For the 
study of the students’ satisfaction towards the use of Multimedia Computer Instruction Innovation, 
it was found that the male students answered the questionnaire more than the female students 
averagely for 25 percent and the mean of the students’ satisfaction towards the use of Multimedia 
Computer Instruction to solve the Thai pronouncing problems according to the Linguistics-Based 
Innovation was at the high level. (4.52). 
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บทน า 

จงัหวดัเชียงราย เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย มีพรมแดนเช่ือมต่อกบัประ
เทศเพื่อนบา้น 2 ประเทศ ไดแ้ก่ เมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ซ่ึงมีกลุ่ม
ชาติพนัธ์ุต่าง ๆ เช่น ลาหู่ (Lahu) ลีซอ (Lisu) และอ่าข่า (Akha) อพยพมาจากประเทศจีน มาอาศยัอยู่
สองประเทศน้ีเป็นจ านวนมาก แต่เม่ือสถานการณ์การเมืองในประเทศพม่าและลาวเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีไม่ดี กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆเหล่าน้ีจึงอพยพเขา้มาสู่ประเทศไทย โดยกลุ่มอ่าข่าเป็นกลุ่มชาติ
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พนัธ์ุท่ีอพยพเขา้มาในประเทศไทยหลงักลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ (Rattakul, 1988 : 291) นอกจากน้ียงัพบวา่
จงัหวดัเชียงรายมีประชากรท่ีเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ มากถึง 130,054 คน และในจ านวนน้ีกลุ่มชาติพนัธ์ุ
อ่าข่ามีจ  านวนประชากรมากกว่ากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน (Highland Research and Development Institute, 
Public Organization, 2014 :[online]) ซ่ึงประชากรชาติพนัธ์ุอ่าข่าเหล่าน้ีได้กระจายตวัอยู่ในอ าเภอ
ต่าง ๆ ของจงัหวดัเชียงราย คือ อ าเภอแม่จนั แม่ฟ้าหลวง แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ (Virtual 
Hill tribe Museum, 2014: [online]) 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีเกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทยจะได้รับ
การศึกษาตามเกณฑก์ าหนดของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 23 ขอ้ 4 คือ มุ่งเน้นให้เด็กเกิดความรู้ดา้น
ภาษาและมีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกตอ้งตั้งแต่ระดบัชั้นปฐมวยั จนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (Ministry of Education, 2008 : 18) แมว้่าจะมีการจดัการศึกษาให้กลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่าน้ี แต่ยงั
พบวา่ยงัมีปัญหาการเรียนภาษาไทยของเด็กกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวเขาท่ีพบมากและสังเกตไดช้ดัเจน คือ 
การออกเสียงภาษาไทยไม่ชดั ท าใหเ้ป็นท่ีลอ้เลียนของคนทัว่ไป เช่น ออกเสียง “ร” เป็น “ล” และการ
ไม่ออกเสียงพยญัชนะทา้ยค า เช่น ค าวา่ “โรงเรียน” ก็ออกเสียงเป็น “โลเลีย” เป็นตน้ สาเหตุประการ
หน่ึงท่ีท าให้เกิดปัญหาในการออกเสียงภาษาไทย คือ อิทธิพลของภาษาแม่ท่ีแทรกแซงและรบกวน
ระบบการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง ดงัท่ี (Rainasuk, 1989: 2-3) และ (Pholmanee, 2002: 63) ไดก้ล่าวไว้
สอดคลอ้งกนัว่า ปัญหาภาษาแม่รบกวนภาษาท่ีสองเป็นเร่ืองส าคญัเร่ืองหน่ึงท่ีผูส้อนตอ้งพยายาม
จดัการเรียนการสอนใหช่้วยลดปัญหาน้ีลง ส่ิงแรกท่ีผูส้อนจะตอ้งท าคือการวเิคราะห์และเปรียบเทียบ
ภาษาแม่กบัภาษาท่ีสอง ซ่ึงจะท าให้ผูส้อนเขา้ถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนก่อน และเตรียมความพร้อมใน
การท่ีจะแกปั้ญหาใหก้บัผูเ้รียน 

ปัญหาทางดา้นการออกเสียงภาษาไทยของผูพู้ดภาษาลาหู่ และภาษาอ่าข่านั้น จากการศึกษา
ของพอล เลวิส (Paul Lewis) พบปัญหาการออกเสียงกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวเขาเผา่ลาหู่ ลีซอ และอ่าข่า 3 
ประการ (Lewis, 1972 : 105-107) ประการแรกเป็นปัญหาเก่ียวกบัเสียงพยญัชนะท่ีพบทัว่ไป คือ 1) 
เสียงพยญัชนะตน้ภาษาลาหู่และภาษาอ่าข่าไม่มีเสียงพยญัชนะ // (ว) // (ร) และ // (ย) 
ดงันั้นการออกเสียง // เม่ืออยูต่น้พยางค ์เผา่ลาหู่จะออกเสียงเป็น // และเผา่อ่าข่าจะออกเสียง
เป็น // ส่วนเสียง // นั้นออกเป็น // แทน ซ่ึงสร้างความสับสนให้แก่ผูพู้ดทั้งสองเผ่าอย่าง
มาก ส าหรับเสียง // หรือ (ย) นั้น เผา่ลาหู่จะออกเสียงยอ่ย (allophone) ของหน่วยเสียงน้ีแทนคือ

 

 

ออกเสียงเป็น // แต่ส าหรับเผ่าอ่าข่านั้นมีทั้งหน่วยเสียง // และ // ในบางถ่ิน ดงันั้นใน
บางคร้ังการออกเสียง // จะเป็นเสียงท่ีมีการเสียดสีมากกวา่ปกติ 2) เสียงพยญัชนะทา้ยค าท่ีเป็น
เสียงหยุด (Stop) ทั้งภาษาลาหู่และภาษาอ่าข่าไม่มีเสียงหยุดทา้ยค า ดงันั้นจึงออกเสียงค าภาษาไทยท่ี
ลงทา้ยดว้ยพยญัชนะเสียงหยุดดว้ยเสียง // แทน เช่น ออกเสียงค าวา่รัก และ รับ เป็น // 
ทั้งสองค า ประการท่ีสองคือปัญหาเก่ียวกบัความยาวของเสียงสระ ทั้งภาษาลาหู่และอ่าข่า ไม่มีการ
แยกความต่างระหวา่งสระเสียงสั้ น และสระเสียงยาว ดงันั้นจึงออกเสียงสระในภาษาไทยดว้ยความ
ยาวเท่ากนั และประการท่ีสามเสียงวรรณยุกต์ ในภาษาลาหู่และภาษาอ่าข่า จะไม่มีเสียงวรรณยุกต์
เปล่ียนระดบัจากระดบัต ่าไปเป็นเสียงระดบัสูง (rising tone) คือเสียงจตัวาในภาษาไทย 

นอกจากน้ียงัมีผูศึ้กษาเก่ียวกบัระบบเสียงภาษาอ่าข่า ของกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าทั้งท่ีอาศยัอยูใ่น
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น อาทิ Peter Wyss, 1969 (Smalley, 1976, Boonyasaranai, 2010 
:29) ไดท้  าการศึกษาระบบเสียงภาษาอ่าข่าจากหมู่บา้น Kayeh ในประเทศเมียนมาร์ และหมู่บา้นห้วย
ช้าง ในจงัหวดัเชียงราย นอกจากน้ี ปนัดดา บ ารุง (1993) ไดท้  าการศึกษาระบบเสียงภาษาอ่าข่า
กลุ่มลอม้ี ท่ีบา้นป่าคาสุขใจ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย และ Lewis and Bibo (1996) ได้
ท าการศึกษาระบบเสียงภาษาฮานิ (Hani) ซ่ึงเป็นภาษายอ่ยของภาษาอ่าข่าท่ีพูดอยูใ่นประเทศจีน สรุป
ในภาพรวมไดว้า่ ระบบเสียงภาษาอ่าข่าและระบบเสียงภาษาไทย มีความแตกต่างกนัคือ 1) ภาษาอ่า
ข่าไม่มีเสียงพยญัชนะ // และไม่มีเสียงควบกล ้ า // 2) ภาษาอ่าข่าไม่มีเสียงสระ
ยาว และสระประสม // และ 3) ภาษาอ่าข่าไม่มีเสียงวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ คือ 
วรรณยุกตโ์ทและวรรณยุกต์จตัวา เสียงท่ีแตกต่างกนัน้ีอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้นกัเรียนกลุ่มชาติ
พนัธ์ุอ่าข่า ซ่ึงพูดภาษาอ่าข่าเป็นภาษาแม่ออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานไม่ถูกตอ้ง 

การสร้างนวตักรรมเพื่อน ามาใชใ้นการเรียนการสอนเป็นทางเลือกหน่ึงของการแกไ้ขปัญหา
ในการเรียนการสอน ทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพภาพของการเรียนการสอน รวมทั้ งช่วย
ประหยดัเวลาดว้ย การท่ีปัจจุบนัมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากมายท าให้มีการพฒันาส่ือการเรียนการ
สอนได้หลากหลายยิ่งข้ึน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีประกอบด้วยข้อความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว มีเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ ซ่ึงนอกจากจะเร้าให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจใน
การเรียนเพิ่มข้ึนแล้วผูเ้รียนยงัสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ทั้ งในและนอกเวลาเรียนอนัจะท าให้
เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ ได ้(Sinthonphanont, 2010 : 17) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียโดยทัว่ไปมี 6 รูปแบบ ไดแ้ก่ (Boonchaiyo, 2006 : 14-15)  1) การฝึกและปฏิบติั (Drill and 
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พนัธ์ุท่ีอพยพเขา้มาในประเทศไทยหลงักลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ (Rattakul, 1988 : 291) นอกจากน้ียงัพบวา่
จงัหวดัเชียงรายมีประชากรท่ีเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ มากถึง 130,054 คน และในจ านวนน้ีกลุ่มชาติพนัธ์ุ
อ่าข่ามีจ  านวนประชากรมากกว่ากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน (Highland Research and Development Institute, 
Public Organization, 2014 :[online]) ซ่ึงประชากรชาติพนัธ์ุอ่าข่าเหล่าน้ีได้กระจายตวัอยู่ในอ าเภอ
ต่าง ๆ ของจงัหวดัเชียงราย คือ อ าเภอแม่จนั แม่ฟ้าหลวง แม่สาย เชียงแสน และเชียงของ (Virtual 
Hill tribe Museum, 2014: [online]) 

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีเกิดและอาศัยอยู่ในประเทศไทยจะได้รับ
การศึกษาตามเกณฑก์ าหนดของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 4 มาตรา 23 ขอ้ 4 คือ มุ่งเน้นให้เด็กเกิดความรู้ดา้น
ภาษาและมีการใช้ภาษาไทยอย่างถูกตอ้งตั้งแต่ระดบัชั้นปฐมวยั จนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอน
ปลาย (Ministry of Education, 2008 : 18) แมว้่าจะมีการจดัการศึกษาให้กลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่าน้ี แต่ยงั
พบวา่ยงัมีปัญหาการเรียนภาษาไทยของเด็กกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวเขาท่ีพบมากและสังเกตไดช้ดัเจน คือ 
การออกเสียงภาษาไทยไม่ชดั ท าใหเ้ป็นท่ีลอ้เลียนของคนทัว่ไป เช่น ออกเสียง “ร” เป็น “ล” และการ
ไม่ออกเสียงพยญัชนะทา้ยค า เช่น ค าวา่ “โรงเรียน” ก็ออกเสียงเป็น “โลเลีย” เป็นตน้ สาเหตุประการ
หน่ึงท่ีท าให้เกิดปัญหาในการออกเสียงภาษาไทย คือ อิทธิพลของภาษาแม่ท่ีแทรกแซงและรบกวน
ระบบการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง ดงัท่ี (Rainasuk, 1989: 2-3) และ (Pholmanee, 2002: 63) ไดก้ล่าวไว้
สอดคลอ้งกนัว่า ปัญหาภาษาแม่รบกวนภาษาท่ีสองเป็นเร่ืองส าคญัเร่ืองหน่ึงท่ีผูส้อนตอ้งพยายาม
จดัการเรียนการสอนใหช่้วยลดปัญหาน้ีลง ส่ิงแรกท่ีผูส้อนจะตอ้งท าคือการวเิคราะห์และเปรียบเทียบ
ภาษาแม่กบัภาษาท่ีสอง ซ่ึงจะท าให้ผูส้อนเขา้ถึงปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนก่อน และเตรียมความพร้อมใน
การท่ีจะแกปั้ญหาใหก้บัผูเ้รียน 

ปัญหาทางดา้นการออกเสียงภาษาไทยของผูพู้ดภาษาลาหู่ และภาษาอ่าข่านั้น จากการศึกษา
ของพอล เลวิส (Paul Lewis) พบปัญหาการออกเสียงกลุ่มชาติพนัธ์ุชาวเขาเผา่ลาหู่ ลีซอ และอ่าข่า 3 
ประการ (Lewis, 1972 : 105-107) ประการแรกเป็นปัญหาเก่ียวกบัเสียงพยญัชนะท่ีพบทัว่ไป คือ 1) 
เสียงพยญัชนะตน้ภาษาลาหู่และภาษาอ่าข่าไม่มีเสียงพยญัชนะ // (ว) // (ร) และ // (ย) 
ดงันั้นการออกเสียง // เม่ืออยูต่น้พยางค ์เผา่ลาหู่จะออกเสียงเป็น // และเผา่อ่าข่าจะออกเสียง
เป็น // ส่วนเสียง // นั้นออกเป็น // แทน ซ่ึงสร้างความสับสนให้แก่ผูพู้ดทั้งสองเผ่าอย่าง
มาก ส าหรับเสียง // หรือ (ย) นั้น เผา่ลาหู่จะออกเสียงยอ่ย (allophone) ของหน่วยเสียงน้ีแทนคือ

 

 

ออกเสียงเป็น // แต่ส าหรับเผ่าอ่าข่านั้นมีทั้งหน่วยเสียง // และ // ในบางถ่ิน ดงันั้นใน
บางคร้ังการออกเสียง // จะเป็นเสียงท่ีมีการเสียดสีมากกวา่ปกติ 2) เสียงพยญัชนะทา้ยค าท่ีเป็น
เสียงหยุด (Stop) ทั้งภาษาลาหู่และภาษาอ่าข่าไม่มีเสียงหยุดทา้ยค า ดงันั้นจึงออกเสียงค าภาษาไทยท่ี
ลงทา้ยดว้ยพยญัชนะเสียงหยุดดว้ยเสียง // แทน เช่น ออกเสียงค าวา่รัก และ รับ เป็น // 
ทั้งสองค า ประการท่ีสองคือปัญหาเก่ียวกบัความยาวของเสียงสระ ทั้งภาษาลาหู่และอ่าข่า ไม่มีการ
แยกความต่างระหวา่งสระเสียงสั้ น และสระเสียงยาว ดงันั้นจึงออกเสียงสระในภาษาไทยดว้ยความ
ยาวเท่ากนั และประการท่ีสามเสียงวรรณยุกต์ ในภาษาลาหู่และภาษาอ่าข่า จะไม่มีเสียงวรรณยุกต์
เปล่ียนระดบัจากระดบัต ่าไปเป็นเสียงระดบัสูง (rising tone) คือเสียงจตัวาในภาษาไทย 

นอกจากน้ียงัมีผูศึ้กษาเก่ียวกบัระบบเสียงภาษาอ่าข่า ของกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าทั้งท่ีอาศยัอยูใ่น
ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น อาทิ Peter Wyss, 1969 (Smalley, 1976, Boonyasaranai, 2010 
:29) ไดท้  าการศึกษาระบบเสียงภาษาอ่าข่าจากหมู่บา้น Kayeh ในประเทศเมียนมาร์ และหมู่บา้นห้วย
ช้าง ในจงัหวดัเชียงราย นอกจากน้ี ปนัดดา บ ารุง (1993) ไดท้  าการศึกษาระบบเสียงภาษาอ่าข่า
กลุ่มลอม้ี ท่ีบา้นป่าคาสุขใจ อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย และ Lewis and Bibo (1996) ได้
ท าการศึกษาระบบเสียงภาษาฮานิ (Hani) ซ่ึงเป็นภาษายอ่ยของภาษาอ่าข่าท่ีพูดอยูใ่นประเทศจีน สรุป
ในภาพรวมไดว้า่ ระบบเสียงภาษาอ่าข่าและระบบเสียงภาษาไทย มีความแตกต่างกนัคือ 1) ภาษาอ่า
ข่าไม่มีเสียงพยญัชนะ // และไม่มีเสียงควบกล ้ า // 2) ภาษาอ่าข่าไม่มีเสียงสระ
ยาว และสระประสม // และ 3) ภาษาอ่าข่าไม่มีเสียงวรรณยุกต์เปล่ียนระดับ คือ 
วรรณยุกตโ์ทและวรรณยุกต์จตัวา เสียงท่ีแตกต่างกนัน้ีอาจเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้นกัเรียนกลุ่มชาติ
พนัธ์ุอ่าข่า ซ่ึงพูดภาษาอ่าข่าเป็นภาษาแม่ออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานไม่ถูกตอ้ง 

การสร้างนวตักรรมเพื่อน ามาใชใ้นการเรียนการสอนเป็นทางเลือกหน่ึงของการแกไ้ขปัญหา
ในการเรียนการสอน ทั้งเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพภาพของการเรียนการสอน รวมทั้ งช่วย
ประหยดัเวลาดว้ย การท่ีปัจจุบนัมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากมายท าให้มีการพฒันาส่ือการเรียนการ
สอนได้หลากหลายยิ่งข้ึน โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีประกอบด้วยข้อความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว มีเสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบ ซ่ึงนอกจากจะเร้าให้ผูเ้รียนมีแรงจูงใจใน
การเรียนเพิ่มข้ึนแล้วผูเ้รียนยงัสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ทั้ งในและนอกเวลาเรียนอนัจะท าให้
เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ในเร่ืองนั้นๆ ได ้(Sinthonphanont, 2010 : 17) รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียโดยทัว่ไปมี 6 รูปแบบ ไดแ้ก่ (Boonchaiyo, 2006 : 14-15)  1) การฝึกและปฏิบติั (Drill and 
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Practice Method) 2) การสอนเสริม (Drill and Practice) 3) เกม (Game Method) 4) สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation Method) 5) การค้นพบ (Discovery Method) และ 6) การแก้ปัญหา (Problem-Solving 
Method) 

แนวคิดทางภาษาศาสตร์ (Linguistics) ท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาใช้ในการพฒันานวตักรรมนั้น เป็น
แนวคิดของการศึกษาภาษาด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาค าอธิบาย หรือค าตอบ 
เก่ียวกบัภาษามนุษยท์ั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อใหไ้ดค้  าตอบเก่ียวกบัภาษาท่ีศึกษานั้นวา่มีส่วนมูล
ฐานอะไรบา้ง (Bamrungrak, 2015: 10) แนวคิดเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการศึกษาเสียงในภาษาพูดคือ 
สัทศาสตร์ (Phonetics) ซ่ึงจะศึกษาเสียงพูดในภาษาโดยไม่ค  านึงว่าเป็นเสียงในภาษาใด เน่ืองจาก
สัทศาสตร์จะให้ความสนใจเก่ียวกบักระบวนการออกเสียงว่ามีขั้นตอนอย่างไร แต่ละขั้นตอนจะมี
อวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งอะไรบา้ง และอวยัวะนั้นท าหน้าท่ีหรือท างานอย่างไร ลกัษณะทางกายภาพของ
คล่ืนเสียงท่ีออกจากปากผูพู้ดไปยงัหูของผูฟั้ง ตลอดจนการท างานของหูในการรับฟังเสียง องค์
ความรู้เก่ียวกบักระบวนการออกเสียงซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการผลิตเสียงของผูพู้ดนั้นจะให้ความรู้
เก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกระแสลมท่ีใชใ้นการออกเสียง การท างานของเส้นเสียง อวยัวะท่ีใช้ในการ
ผลิตเสียงและการท างานของอวยัวะเหล่านั้นท่ีเรียกว่า สรีรสัทศาสตร์ (Articulatory Phonetics) จะ
เป็นการใหค้วามรู้ในการออกเสียงใดเสียงหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น เสียงพยญัชนะ // เป็นเสียงท่ีเกิดจาก
กระแสลมจากปอดและเป็นกระแสลมออก สภาพของเส้นเสียงไม่สั่น เป็นเสียงกกัเกิดท่ีปุ่มเหงือก 
เป็นตน้ การมีความรู้ในกระบวนการออกเสียงดงักล่าวมาน้ีมีประโยชน์โดยตรงในการแกปั้ญหาการ
ออกเสียงไม่ชดัหรือไม่ถูกตอ้ง 

จากปัญหาเก่ียวกบัความแตกต่างของระบบเสียงภาษาไทยและภาษาอ่าข่าท่ีมีผลต่อการออก
เสียงภาษาไทยของนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่า แนวคิดเก่ียวกบัการน านวตักรรมมาใช้ในการเรียน
การสอนและแนวคิดเก่ียวกบัการน าความรู้ทางภาษาศาสตร์มาใชใ้นการแกปั้ญหาการออกเสียง ผูว้จิยั
จึงมีความสนใจท่ีจะท าการวิจัย เ ร่ือง นวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงประโยชน์ท่ี
ไดจ้ากการวิจยัจะก่อให้เกิดองคค์วามรู้และแนวทางในการน าเทคโนโลยีมาแกปั้ญหาในการเรียนรู้
ภาษาไทยส าหรับผูเ้รียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง รวมทั้งยงัไดรู้ปแบบและแนวทางในการพฒันา
นวตักรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้ในการแกปั้ญหาการอ่านออก
เสียงภาษาไทย 

 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพื่อแกปั้ญหาการ

ออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าใน
จงัหวดัเชียงราย ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้นวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียเพื่อแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

ประสิทธิภาพ หมายถึง คุณภาพนวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ท่ีวดัไดจ้ากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออกเสียงของนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าท่ีเรียนดว้ย
นวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 

80 ตัวแรก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ ของคะแนนเฉล่ียท่ี
ผูเ้รียนไดจ้ากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนดว้ยนวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตาม
แนวภาษาศาสตร์ 

80 ตัวหลงั หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีผูเ้รียนได้
จากการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากเรียนดว้ยนวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

แบบทดสอบ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับประเมินผลการ
เรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งเป็น แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และ
แบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง คะแนนของผูเ้รียนท่ีวดัไดจ้ากการทดสอบการออกเสียงภาษาไทยก่อน
เรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ด้วยนวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ โดยใชแ้บบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึงระดบัความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อคุณภาพของ
นวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียท่ี
ไดจ้ากการประเมินมีดงัน้ี 
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Practice Method) 2) การสอนเสริม (Drill and Practice) 3) เกม (Game Method) 4) สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation Method) 5) การค้นพบ (Discovery Method) และ 6) การแก้ปัญหา (Problem-Solving 
Method) 

แนวคิดทางภาษาศาสตร์ (Linguistics) ท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาใช้ในการพฒันานวตักรรมนั้น เป็น
แนวคิดของการศึกษาภาษาด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาค าอธิบาย หรือค าตอบ 
เก่ียวกบัภาษามนุษยท์ั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเพื่อใหไ้ดค้  าตอบเก่ียวกบัภาษาท่ีศึกษานั้นวา่มีส่วนมูล
ฐานอะไรบา้ง (Bamrungrak, 2015: 10) แนวคิดเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการศึกษาเสียงในภาษาพูดคือ 
สัทศาสตร์ (Phonetics) ซ่ึงจะศึกษาเสียงพูดในภาษาโดยไม่ค  านึงว่าเป็นเสียงในภาษาใด เน่ืองจาก
สัทศาสตร์จะให้ความสนใจเก่ียวกบักระบวนการออกเสียงว่ามีขั้นตอนอย่างไร แต่ละขั้นตอนจะมี
อวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งอะไรบา้ง และอวยัวะนั้นท าหน้าท่ีหรือท างานอย่างไร ลกัษณะทางกายภาพของ
คล่ืนเสียงท่ีออกจากปากผูพู้ดไปยงัหูของผูฟั้ง ตลอดจนการท างานของหูในการรับฟังเสียง องค์
ความรู้เก่ียวกบักระบวนการออกเสียงซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการผลิตเสียงของผูพู้ดนั้นจะให้ความรู้
เก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของกระแสลมท่ีใชใ้นการออกเสียง การท างานของเส้นเสียง อวยัวะท่ีใช้ในการ
ผลิตเสียงและการท างานของอวยัวะเหล่านั้นท่ีเรียกว่า สรีรสัทศาสตร์ (Articulatory Phonetics) จะ
เป็นการใหค้วามรู้ในการออกเสียงใดเสียงหน่ึงโดยเฉพาะ เช่น เสียงพยญัชนะ // เป็นเสียงท่ีเกิดจาก
กระแสลมจากปอดและเป็นกระแสลมออก สภาพของเส้นเสียงไม่สั่น เป็นเสียงกกัเกิดท่ีปุ่มเหงือก 
เป็นตน้ การมีความรู้ในกระบวนการออกเสียงดงักล่าวมาน้ีมีประโยชน์โดยตรงในการแกปั้ญหาการ
ออกเสียงไม่ชดัหรือไม่ถูกตอ้ง 

จากปัญหาเก่ียวกบัความแตกต่างของระบบเสียงภาษาไทยและภาษาอ่าข่าท่ีมีผลต่อการออก
เสียงภาษาไทยของนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่า แนวคิดเก่ียวกบัการน านวตักรรมมาใช้ในการเรียน
การสอนและแนวคิดเก่ียวกบัการน าความรู้ทางภาษาศาสตร์มาใชใ้นการแกปั้ญหาการออกเสียง ผูว้จิยั
จึงมีความสนใจท่ีจะท าการวิจัย เ ร่ือง นวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงประโยชน์ท่ี
ไดจ้ากการวิจยัจะก่อให้เกิดองคค์วามรู้และแนวทางในการน าเทคโนโลยีมาแกปั้ญหาในการเรียนรู้
ภาษาไทยส าหรับผูเ้รียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง รวมทั้งยงัไดรู้ปแบบและแนวทางในการพฒันา
นวตักรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปใช้ในการแกปั้ญหาการอ่านออก
เสียงภาษาไทย 

 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพื่อแกปั้ญหาการ

ออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าใน
จงัหวดัเชียงราย ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้นวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียเพื่อแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

ประสิทธิภาพ หมายถึง คุณภาพนวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ท่ีวดัไดจ้ากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออกเสียงของนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าท่ีเรียนดว้ย
นวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 

80 ตัวแรก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ คิดเป็นร้อยละ ของคะแนนเฉล่ียท่ี
ผูเ้รียนไดจ้ากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนดว้ยนวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตาม
แนวภาษาศาสตร์ 

80 ตัวหลงั หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีผูเ้รียนได้
จากการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจากเรียนดว้ยนวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 

แบบทดสอบ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส าหรับประเมินผลการ
เรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งเป็น แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และ
แบบทดสอบหลงัเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง คะแนนของผูเ้รียนท่ีวดัไดจ้ากการทดสอบการออกเสียงภาษาไทยก่อน
เรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน ด้วยนวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ โดยใชแ้บบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึงระดบัความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อคุณภาพของ
นวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียท่ี
ไดจ้ากการประเมินมีดงัน้ี 
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การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการประเมินมีดงัน้ี 
  คะแนนค่าเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนค่าเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  คะแนนค่าเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนค่าเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
  คะแนนค่าเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
วธีิการวจัิย 

การวิจยัเร่ืองนวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 
กลุ่มตัวอย่างในการวจัิย  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองนวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย ไดแ้ก่ นกัเรียน
กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่า ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบา้นเทอดไทย ต าบลเทอด
ไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย จ านวน 54 คน และเม่ือน าจ านวนดงักล่าวมาหาค่าจ านวน
ความเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลตามสูตรการค านวณของ ทาโร  ยามาเน 
(Ketsing, 2008 : 22)จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีดีจ  านวนทั้งส้ิน 48 คน  
 สูตรการค านวณหาค่าจ านวนความเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ของ ทาโร  ยามาเน มีดงัน้ี 
   n =     N  
                                         1+Ne2 
   n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   N = จ านวนประชากร 
   e = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง  
   แทนค่าสูตร 
   n =        54            

 

 

     1+54 (0.0025) 
    =    47.57 
 จากการค านวณสรุปไดว้า่  ผูว้ิจยัไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินมีจ านวน 48 คน มาจากการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายคือวิธีจบัฉลากตามสัดส่วนของจ านวนประชากรในแต่ระดบัชั้น
เรียน มีรายละเอียดตามตารางดงัต่อไปน้ี 
ตาราง 1  
จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันเรียน 

 
ล าดับที ่

 
ระดับช้ัน 

จ านวนนักเรียน  
รวม ชาย หญิง 

1. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 10 8 18 
2. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 12 5 17 
3. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 8 5 13 
 รวม 30 18 48 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างและประเมินประสิทธิภาพนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์

มลัติมีเดีย ประกอบดว้ย 
1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนว

ภาษาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย จ านวน 3 บท ประกอบดว้ย
บทเรียนยอ่ย จ านวน 8 ชุด และแผนการจดัการเรียนรู้ 8 แผน 

1.2 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ด้านเน้ือหา จ านวน 6 ขอ้ 
ดา้นภาพ จ านวน 5 ขอ้ ดา้นเสียง จ านวน 5 ขอ้  ดา้นตวัอกัษร จ านวน 5 ขอ้ ดา้นภาษา จ านวน 5 ขอ้ 
และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จ านวน 5 ขอ้ 

1.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแยกเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน ระหวา่งเรียน
และหลงัเรียนซ่ึงเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน ชนิดปรนยั 3 ตวัเลือก จ านวน 60 ขอ้ จดัแบ่งฉบบัละ 20 
ขอ้ 
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การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการประเมินมีดงัน้ี 
  คะแนนค่าเฉล่ีย  4.50-5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนค่าเฉล่ีย  3.50-4.49  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  คะแนนค่าเฉล่ีย  2.50-3.49  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนค่าเฉล่ีย  1.50-2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
  คะแนนค่าเฉล่ีย  1.00-1.49  หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
วธีิการวจัิย 

การวิจยัเร่ืองนวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 
กลุ่มตัวอย่างในการวจัิย  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองนวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย ไดแ้ก่ นกัเรียน
กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่า ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบา้นเทอดไทย ต าบลเทอด
ไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย จ านวน 54 คน และเม่ือน าจ านวนดงักล่าวมาหาค่าจ านวน
ความเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลตามสูตรการค านวณของ ทาโร  ยามาเน 
(Ketsing, 2008 : 22)จึงไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีดีจ  านวนทั้งส้ิน 48 คน  
 สูตรการค านวณหาค่าจ านวนความเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ของ ทาโร  ยามาเน มีดงัน้ี 
   n =     N  
                                         1+Ne2 
   n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   N = จ านวนประชากร 
   e = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง  
   แทนค่าสูตร 
   n =        54            

 

 

     1+54 (0.0025) 
    =    47.57 
 จากการค านวณสรุปไดว้า่  ผูว้ิจยัไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินมีจ านวน 48 คน มาจากการสุ่มกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่ายคือวิธีจบัฉลากตามสัดส่วนของจ านวนประชากรในแต่ระดบัชั้น
เรียน มีรายละเอียดตามตารางดงัต่อไปน้ี 
ตาราง 1  
จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันเรียน 

 
ล าดับที ่

 
ระดับช้ัน 

จ านวนนักเรียน  
รวม ชาย หญิง 

1. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 10 8 18 
2. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 12 5 17 
3. ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 8 5 13 
 รวม 30 18 48 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างและประเมินประสิทธิภาพนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์

มลัติมีเดีย ประกอบดว้ย 
1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนว

ภาษาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย จ านวน 3 บท ประกอบดว้ย
บทเรียนยอ่ย จ านวน 8 ชุด และแผนการจดัการเรียนรู้ 8 แผน 

1.2 แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ด้านเน้ือหา จ านวน 6 ขอ้ 
ดา้นภาพ จ านวน 5 ขอ้ ดา้นเสียง จ านวน 5 ขอ้  ดา้นตวัอกัษร จ านวน 5 ขอ้ ดา้นภาษา จ านวน 5 ขอ้ 
และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จ านวน 5 ขอ้ 

1.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแยกเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน ระหวา่งเรียน
และหลงัเรียนซ่ึงเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน ชนิดปรนยั 3 ตวัเลือก จ านวน 60 ขอ้ จดัแบ่งฉบบัละ 20 
ขอ้ 
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2. เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อนวตักรรม ไดแ้ก่ แบบประเมินความ
พึงพอใจ ของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชน้วตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอาข่าในจงัหวดัเชียงรายจะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงัน้ี ระดบัมากท่ีสุด หมายถึง 5 คะแนน ระดบัมาก หมายถึง 4 
คะแนน ระดบัปานกลางหมายถึง 3 คะแนน ระดบัน้อย หมายถึง 2 คะแนน และ ระดบัน้อยท่ีสุด
หมายถึง 1 คะแนน 

 
การสร้างเคร่ืองมือ 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 1. การสร้างนวตักรรมบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือแก้ปัญหาการออกเสียง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุอ่าข่าในจังหวัด
เชียงราย 
 ผูว้ิจยัไดส้ร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพื่อแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตาม
แนวภาษาศาสตร์ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษากลุ่มอ่าข่าในจังหวัดเชียงราย  จ านวน  3 บท 
ประกอบดว้ยบทเรียนยอ่ย จ านวน 8 ชุด และแผนการจดัการเรียนรู้ 8 แผน ดงัขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ จากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
นวตักรรมการเรียนการสอนในการออกเสียงของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อน ามาสร้างนวตักรรม
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 
 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาวิธีการ หลกัการ ทฤษฎี และเทคนิคการสร้างนวตักรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียจากเอกสารและงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง น าผลการวิเคราะห์และจ าแนกเสียง
ภาษาไทยท่ีเป็นปัญหาโดยจดัเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก ไปสอบถามผู ้เช่ียวชาญ และน าขอ้มูลมา
พิจารณาเพื่อสร้างนวตักรรม 
 ขั้นตอนท่ี 3 วางโครงร่างเน้ือหานวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการสอน กิจกรรมของเน้ือหา การนาเสนออยา่ง
เป็นล าดบั 
 ขั้นตอนท่ี 4 จดัท า Story board แลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาขอ้เสนอมาปรับปรุงแกไ้ข 

 

 

 ขั้นตอนท่ี 5 ด าเนินการสร้างนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพื่อแกปั้ญหา
การออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่ม  อ่าข่าในจงัหวดั
เชียงราย ตาม Story Board ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปซ่ึงมี
เน้ือหาทั้ งหมด  3 บท  โดยมีบทเรียนย่อย  จ านวน 8 ชุด ซ่ึงบทเรียนแต่ล่ะชุดผู ้วิจ ัยได้น าไป
ประกอบการเรียนการสอนซ่ึงจะปรากฏในแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 8 แผน 
 ขั้นตอนท่ี 6  น านวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพื่อแกปั้ญหาการออกเสียง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย เสนอ
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพของนวตักรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียโดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพของนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
    
 2. การสร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลติมีเดีย 
  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ดา้นเน้ือหา จ านวน 6 ขอ้ ดา้น
ภาพ จ านวน 5 ขอ้  ดา้นเสียง จ านวน 5 ขอ้  ดา้นตวัอกัษร จ านวน 5 ขอ้ ดา้นภาษา จ านวน 5 ขอ้ และ
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จ านวน 5 ขอ้  ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบประเมินคุณภาพ ดงัน้ี    
           2.1. ศึกษารายละเอียดในการสร้างแบบประเมินเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั และพิจารณา
คุณลกัษณะและองคป์ระกอบท่ีควรประเมิน เพื่อใหท้ราบวา่ตอ้งประเมินในหวัขอ้ใดบา้งจาก 
  2.2  สร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย จ านวน 1 ฉบบั  แบบ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย แบ่งการประเมินออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ จ านวน 6 
ดา้นดงัน้ี  ด้านเน้ือหา จ านวน 6 ขอ้ ดา้นภาพ จ านวน 5 ขอ้ ด้านเสียง จ านวน 5 ขอ้  ดา้นตวัอกัษร 
จ านวน 5 ขอ้  ดา้นภาษา จ านวน 5 ขอ้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จ านวน 5 ขอ้  รวมทั้งส้ิน 31 ขอ้     
  2.2 ผูว้ิจ ัยได้สร้างแบบประเมินโดยใช้ลักษณะของการประเมินเป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดบั คือ  ระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั คือ  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑ์การแปลความหมาย คือ ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับคุณภาพมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง ระดบัคุณภาพมาก ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัคุณภาพปาน
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2. เคร่ืองมือท่ีใชศึ้กษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อนวตักรรม ไดแ้ก่ แบบประเมินความ
พึงพอใจ ของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใชน้วตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอาข่าในจงัหวดัเชียงรายจะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงัน้ี ระดบัมากท่ีสุด หมายถึง 5 คะแนน ระดบัมาก หมายถึง 4 
คะแนน ระดบัปานกลางหมายถึง 3 คะแนน ระดบัน้อย หมายถึง 2 คะแนน และ ระดบัน้อยท่ีสุด
หมายถึง 1 คะแนน 

 
การสร้างเคร่ืองมือ 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดส้ร้างเคร่ืองมือในการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 1. การสร้างนวตักรรมบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือแก้ปัญหาการออกเสียง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุอ่าข่าในจังหวัด
เชียงราย 
 ผูว้ิจยัไดส้ร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพื่อแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตาม
แนวภาษาศาสตร์ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษากลุ่มอ่าข่าในจังหวัดเชียงราย  จ านวน  3 บท 
ประกอบดว้ยบทเรียนยอ่ย จ านวน 8 ชุด และแผนการจดัการเรียนรู้ 8 แผน ดงัขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ จากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
นวตักรรมการเรียนการสอนในการออกเสียงของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อน ามาสร้างนวตักรรม
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 
 ขั้นตอนท่ี 2 ศึกษาวิธีการ หลกัการ ทฤษฎี และเทคนิคการสร้างนวตักรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียจากเอกสารและงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง น าผลการวิเคราะห์และจ าแนกเสียง
ภาษาไทยท่ีเป็นปัญหาโดยจดัเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก ไปสอบถามผู ้เช่ียวชาญ และน าขอ้มูลมา
พิจารณาเพื่อสร้างนวตักรรม 
 ขั้นตอนท่ี 3 วางโครงร่างเน้ือหานวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง และความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคข์องการสอน กิจกรรมของเน้ือหา การนาเสนออยา่ง
เป็นล าดบั 
 ขั้นตอนท่ี 4 จดัท า Story board แลว้เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสม แลว้นาขอ้เสนอมาปรับปรุงแกไ้ข 

 

 

 ขั้นตอนท่ี 5 ด าเนินการสร้างนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพื่อแกปั้ญหา
การออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่ม  อ่าข่าในจงัหวดั
เชียงราย ตาม Story Board ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปซ่ึงมี
เน้ือหาทั้ งหมด  3 บท  โดยมีบทเรียนย่อย  จ านวน 8 ชุด ซ่ึงบทเรียนแต่ล่ะชุดผู ้วิจ ัยได้น าไป
ประกอบการเรียนการสอนซ่ึงจะปรากฏในแผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 8 แผน 
 ขั้นตอนท่ี 6  น านวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพื่อแกปั้ญหาการออกเสียง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย เสนอ
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อประเมินคุณภาพของนวตักรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียโดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยท่ีสุด โดยผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพของนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดีย อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
    
 2. การสร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์มัลติมีเดีย 
  แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ดา้นเน้ือหา จ านวน 6 ขอ้ ดา้น
ภาพ จ านวน 5 ขอ้  ดา้นเสียง จ านวน 5 ขอ้  ดา้นตวัอกัษร จ านวน 5 ขอ้ ดา้นภาษา จ านวน 5 ขอ้ และ
ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จ านวน 5 ขอ้  ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบประเมินคุณภาพ ดงัน้ี    
           2.1. ศึกษารายละเอียดในการสร้างแบบประเมินเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั และพิจารณา
คุณลกัษณะและองคป์ระกอบท่ีควรประเมิน เพื่อใหท้ราบวา่ตอ้งประเมินในหวัขอ้ใดบา้งจาก 
  2.2  สร้างแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย จ านวน 1 ฉบบั  แบบ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย แบ่งการประเมินออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ จ านวน 6 
ดา้นดงัน้ี  ด้านเน้ือหา จ านวน 6 ขอ้ ดา้นภาพ จ านวน 5 ขอ้ ด้านเสียง จ านวน 5 ขอ้  ดา้นตวัอกัษร 
จ านวน 5 ขอ้  ดา้นภาษา จ านวน 5 ขอ้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ จ านวน 5 ขอ้  รวมทั้งส้ิน 31 ขอ้     
  2.2 ผูว้ิจ ัยได้สร้างแบบประเมินโดยใช้ลักษณะของการประเมินเป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดบั คือ  ระดบัความคิดเห็นเป็น 5 ระดบั คือ  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด ซ่ึงมีเกณฑ์การแปลความหมาย คือ ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับคุณภาพมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50 หมายถึง ระดบัคุณภาพมาก ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัคุณภาพปาน
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กลาง ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง ระดบัคุณภาพน้อย และค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50 หมายถึง ระดบั
คุณภาพนอ้ยท่ีสุด  
           2.3 น าแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท าการประเมิน  จากนั้นน ามาปรับปรุงพฒันาเพื่อ
น าไปใช ้
 3. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแยกเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและ
หลงัเรียนซ่ึงเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน ชนิดปรนยั 3 ตวัเลือก จ านวน 60 ขอ้ จดัแบ่งฉบบัละ 20 ขอ้ มี
วธีิการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ 
         3.1   ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ และการสร้างแบบทดสอบคู่ขนานจากทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องจ าแนกเสียงในภาษาไทยท่ีเป็นปัญหาในการออกเสียงของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย 
             3.2. ขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์เน้ือหาและวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของบทเรียน 
         3.3. น าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ น ามาสร้างแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียนเป็นแบบปรนยั และเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน ตาม
สัดส่วนท่ีก าหนดในตารางวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นขอ้สอบปรนยัชนิด 
3 ตวัเลือก จ านวน 60 ขอ้ ชุดละ 20 ขอ้  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนคือ ผูท่ี้ตอบถูกได้ 1 คะแนน 
ตอบผดิหรือไม่ตอบ ได ้0 คะแนน 
         3.4.  น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน เสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษางานวิจยัท าการ
ตรวจสอบเพื่อแกไ้ขปรับปรุง จากนั้นน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยน า
ตารางวิเคราะห์ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity)โดย
ตรวจสอบความชดัเจนของภาษาท่ีใช ้พร้อมทั้งองคป์ระกอบต่าง ๆ ของแบบทดสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเป็นปรนยัของขอ้ค าถามและตวัเลือก การตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหาเป็นการพิจารณาวา่ขอ้สอบแต่ละขอ้วดัไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัโดยใช้
วิธีหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item Objective Congruence) คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป (Phatthiyathani, 2008 : 220-221) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึงแสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัไดต้รงหรือสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ

 

 

วจิยัแต่ถา้มีค่าต ่ากวา่ 0.50 แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัไม่ไดต้รงหรือไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
การวจิยัใหต้ดัทิ้งหรือปรับปรุงแบบทดสอบ จากนั้นน าไปจดัฉบบัแลว้น าไปทดลองใชต่้อไป 
     3.5.  รวบรวมขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือแลว้น าเสนอ
ประธานและกรรมการท่ีปรึกษางานวิจยัอีกคร้ังหน่ึง น ามาปรับปรุงจนแน่ใจว่าเป็นแบบทดสอบท่ี
ใชไ้ดก่้อนน าไปใชท้ดลองใชต่้อไป  
          3.6  น าแบบทดสอบไปท าการทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าท่ีมีลักษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง  คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงราย  จ านวน 30 คน ฉบบัท่ี 1  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน จ านวน 20 ขอ้  ฉบบั
ท่ี 2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิระหวา่งเรียน จ านวน 20 ขอ้ และฉบบัท่ี 3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
หลงัเรียน จ านวน 20 ขอ้   
           3.7  น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง  แล้วหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ คือ หาค่าอ านาจจ าแนก (r) การค านวณจากสัดส่วนของความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูง
กบักลุ่มต ่า ใชเ้กณฑ์การพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ข้ึนไป หาค่าความยากง่าย 
(p) โดยใช้เกณฑ์ก าหนดค่าความยากง่ายคือ 0.20–0.80 ถา้ค่าความยากง่ายน้อยกว่า 0.20 ถือว่าขอ้
ค าถามนั้นยากเกินไป และถา้ค่าความยากง่ายมากกวา่ 0.80 ถือวา่ขอ้คาถามนั้นง่ายเกินไป นัน่คือ ค่า p 
นอ้ย ขอ้ทดสอบจะยาก ค่า p มาก ขอ้ทดสอบจะง่ายและหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
         3.8  วิเคราะห์ขอ้มูลจากการหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการ
ทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (p) โดยเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.20 – 0.80 และหา
ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป น าขอ้สอบท่ีมีค่าไม่ถึงเกณฑ์มาปรับปรุงค าถามให้ถูกตอ้งตาม
เน้ือหา ตวัช้ีวดัและพฤติกรรมการเรียนรู้ของบลูม ขอ้ท่ีมีค่าความยากง่ายไม่ไดต้ามเกณฑ์ เช่น แปล
ผลวา่ขอ้สอบยากหรือง่ายเกินไป จึงไดป้รับค าถามให้เหมาะสม มีการเปล่ียนตวัเลือก ตวัลวงในบาง
ขอ้ท่ีค่าสถิติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ดีข้ึน ได้ขอ้สอบท่ีปรับปรุงตรงตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 
จ านวน 60 ขอ้ แลว้นาไปจดัท าแบบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ต่อไป 
          3.9.  จดัท าเคร่ืองมือ ฉบบัสมบูรณ์ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญประธานและ
กรรมการท่ีปรึกษางานวจิยั  
         3.10  น าเคร่ืองมือไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง  
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กลาง ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50 หมายถึง ระดบัคุณภาพน้อย และค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50 หมายถึง ระดบั
คุณภาพนอ้ยท่ีสุด  
           2.3 น าแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและ
ให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท าการประเมิน  จากนั้นน ามาปรับปรุงพฒันาเพื่อ
น าไปใช ้
 3. การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแยกเป็นแบบทดสอบก่อนเรียน ระหวา่งเรียนและ
หลงัเรียนซ่ึงเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน ชนิดปรนยั 3 ตวัเลือก จ านวน 60 ขอ้ จดัแบ่งฉบบัละ 20 ขอ้ มี
วธีิการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ 
         3.1   ศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ และการสร้างแบบทดสอบคู่ขนานจากทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องจ าแนกเสียงในภาษาไทยท่ีเป็นปัญหาในการออกเสียงของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย 
             3.2. ขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวเิคราะห์เน้ือหาและวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของบทเรียน 
         3.3. น าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ น ามาสร้างแบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียนเป็นแบบปรนยั และเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน ตาม
สัดส่วนท่ีก าหนดในตารางวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นขอ้สอบปรนยัชนิด 
3 ตวัเลือก จ านวน 60 ขอ้ ชุดละ 20 ขอ้  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนคือ ผูท่ี้ตอบถูกได้ 1 คะแนน 
ตอบผดิหรือไม่ตอบ ได ้0 คะแนน 
         3.4.  น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน เสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษางานวิจยัท าการ
ตรวจสอบเพื่อแกไ้ขปรับปรุง จากนั้นน าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยน า
ตารางวิเคราะห์ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity)โดย
ตรวจสอบความชดัเจนของภาษาท่ีใช ้พร้อมทั้งองคป์ระกอบต่าง ๆ ของแบบทดสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเป็นปรนยัของขอ้ค าถามและตวัเลือก การตรวจสอบความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหาเป็นการพิจารณาวา่ขอ้สอบแต่ละขอ้วดัไดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัโดยใช้
วิธีหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item Objective Congruence) คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป (Phatthiyathani, 2008 : 220-221) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึงแสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัไดต้รงหรือสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการ

 

 

วจิยัแต่ถา้มีค่าต ่ากวา่ 0.50 แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้นวดัไม่ไดต้รงหรือไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
การวจิยัใหต้ดัทิ้งหรือปรับปรุงแบบทดสอบ จากนั้นน าไปจดัฉบบัแลว้น าไปทดลองใชต่้อไป 
     3.5.  รวบรวมขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ขเคร่ืองมือแลว้น าเสนอ
ประธานและกรรมการท่ีปรึกษางานวิจยัอีกคร้ังหน่ึง น ามาปรับปรุงจนแน่ใจว่าเป็นแบบทดสอบท่ี
ใชไ้ดก่้อนน าไปใชท้ดลองใชต่้อไป  
          3.6  น าแบบทดสอบไปท าการทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าท่ีมีลักษณะ
ใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง  คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ าเภอเมือง  
จงัหวดัเชียงราย  จ านวน 30 คน ฉบบัท่ี 1  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน จ านวน 20 ขอ้  ฉบบั
ท่ี 2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิระหวา่งเรียน จ านวน 20 ขอ้ และฉบบัท่ี 3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
หลงัเรียน จ านวน 20 ขอ้   
           3.7  น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลอง  แล้วหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ คือ หาค่าอ านาจจ าแนก (r) การค านวณจากสัดส่วนของความแตกต่างระหว่างกลุ่มสูง
กบักลุ่มต ่า ใชเ้กณฑ์การพิจารณาค่าอ านาจจ าแนกมีค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ข้ึนไป หาค่าความยากง่าย 
(p) โดยใช้เกณฑ์ก าหนดค่าความยากง่ายคือ 0.20–0.80 ถา้ค่าความยากง่ายน้อยกว่า 0.20 ถือว่าขอ้
ค าถามนั้นยากเกินไป และถา้ค่าความยากง่ายมากกวา่ 0.80 ถือวา่ขอ้คาถามนั้นง่ายเกินไป นัน่คือ ค่า p 
นอ้ย ขอ้ทดสอบจะยาก ค่า p มาก ขอ้ทดสอบจะง่ายและหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
         3.8  วิเคราะห์ขอ้มูลจากการหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลจากการ
ทดสอบมาหาค่าความยากง่าย (p) โดยเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.20 – 0.80 และหา
ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป น าขอ้สอบท่ีมีค่าไม่ถึงเกณฑ์มาปรับปรุงค าถามให้ถูกตอ้งตาม
เน้ือหา ตวัช้ีวดัและพฤติกรรมการเรียนรู้ของบลูม ขอ้ท่ีมีค่าความยากง่ายไม่ไดต้ามเกณฑ์ เช่น แปล
ผลวา่ขอ้สอบยากหรือง่ายเกินไป จึงไดป้รับค าถามให้เหมาะสม มีการเปล่ียนตวัเลือก ตวัลวงในบาง
ขอ้ท่ีค่าสถิติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ดีข้ึน ได้ขอ้สอบท่ีปรับปรุงตรงตามตารางวิเคราะห์ข้อสอบ 
จ านวน 60 ขอ้ แลว้นาไปจดัท าแบบทดสอบฉบบัสมบูรณ์ต่อไป 
          3.9.  จดัท าเคร่ืองมือ ฉบบัสมบูรณ์ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญประธานและ
กรรมการท่ีปรึกษางานวจิยั  
         3.10  น าเคร่ืองมือไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง  
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 4. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาการ
ออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุอ่าข่าใน
จังหวดัเชียงราย 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้นวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดั
เชียงราย  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั จ านวน 20 ขอ้ การสร้างเคร่ืองมือ
มีขั้นตอนดงัน้ี  
  4.1   ศึกษาคุณลักษณะท่ีต้องการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้
นวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์        
  4.2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้นวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย  โดยสร้างเเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั จ  านวน 20 ขอ้ 
  4.3  น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน เสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษางานวจิยัท าการตรวจสอบ
เพื่อแกไ้ขปรับปรุง 
  4.4. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนขอค าแนะน า และตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือจาก
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์การวิจยั 
(IOC: Index of Item Objective Congruence) และความเหมาะสมถูกตอ้งชดัเจนของภาษาและการใช้
ถ้อยค าท่ีมีค่าความตรงตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป (Phatthiyathani, 2008 : 220-221) โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี 
   ใหค้ะแนน +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถาม นั้นวดัไดต้รงกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
   ใหค้ะแนน   0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถาม นั้นวดัไดต้รงกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
   ใหค้ะแนน –1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถาม นั้นวดัไดไ้ม่ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  4.5 รวบรวมขอ้เสนอแนะท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือแล้วน าเสนอ
ประธานและกรรมการท่ีปรึกษางานวิจยัอีกคร้ังหน่ึง น ามาปรับปรุงจนแน่ใจวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีใชไ้ด้
ก่อนน าไปใชท้ดลองใชต่้อไป  

 

 

        4.6 จดัท าเคร่ืองมือ ฉบบัสมบูรณ์ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากเช่ียวชาญและประธานและ
กรรมการท่ีปรึกษางานวิจยั จากนั้นน าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยน าเคร่ืองมือไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
การตรวจสอบคุณภาพและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
  1. การตรวจสอบและหาประสิทธิภาพของนวตักรรมบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียเพื่อแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย  
  ผูว้จิยัไดน้ านวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดไวโ้ดยการหาประสิทธิภาพของนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย โดยมีการทดลองดงัน้ี   
  ขั้นตอนท่ี  1  ด าเนินการทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง  โดยการทดลองกับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ าเมือง จงัหวดัเชียงราย  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
3 คน จากเด็กเก่ง  เด็กปานกลาง  และเด็กอ่อน โดยให้นักเรียนศึกษากับนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ท่ีสร้างข้ึน 1 คน ต่อ 1 เคร่ือง เพื่อตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องของนวตักรรม
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในด้านต่างๆ เช่น ความถูกตอ้งของเน้ือหา ความชัดเจนของ การ
น าเสนอเน้ือหา ความชดัเจนของภาษา คุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความชดัเจนของตวัอกัษร
รูปภาพและการโตต้อบกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยการสังเกต และสอบถามความคิดเห็น เพื่อนามา
ปรับปรุงแก้ไข ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 60.00/65.00โดยมีค่าระดับคะแนนร้อยละของการท า
แบบฝึกหดัระหวา่งทาการทดลอง เท่ากบั 60.00 (E1) มีค่าระดบัคะแนนร้อยละของแบบทดสอบหลงั
การทดลอง เท่ากบั 65.00 (E2)  แสดงวา่นวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีค่าประสิทธิภาพ
ในการทดสอบหน่ึงต่อหน่ึงเท่ากบั 60.00/65.00 ไม่ถึงเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนด จากการทดลองแบบ
หน่ึงต่อหน่ึงพบขอ้บกพร่องคือ โปรแกรมนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ไม่ไดค้่าเมนู
ยอ้นกลบั และโปรแกรมไม่ไดต้ั้งค่าปุ่มหยดุ ในกรณีตอ้งการหยดุบทเรียน ท าใหย้ากต่อการใชง้าน  
  ขั้นตอนท่ี 2 ด าเนินการทดลองกลุ่มเล็ก  ทดลองกบัชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสห
ศาสตร์ศึกษา อ าเมือง จงัหวดัเชียงราย  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 9 คน 3 กลุ่มยอ่ย จากกลุ่มเด็กเก่ง 
กลุ่มเด็กปานกลาง และกลุ่มเด็กอ่อนโดยไดป้รับปรุง แกไ้ขส่ือจากการทดลองแบบกลุ่ม (1:3) โดยนา
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 4. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้นวัตกรรมแก้ปัญหาการ
ออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุอ่าข่าใน
จังหวดัเชียงราย 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้นวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดั
เชียงราย  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั จ านวน 20 ขอ้ การสร้างเคร่ืองมือ
มีขั้นตอนดงัน้ี  
  4.1   ศึกษาคุณลักษณะท่ีต้องการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้
นวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์        
  4.2 น าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการใช้นวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย  โดยสร้างเเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั จ  านวน 20 ขอ้ 
  4.3  น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน เสนอประธานและกรรมการท่ีปรึกษางานวจิยัท าการตรวจสอบ
เพื่อแกไ้ขปรับปรุง 
  4.4. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนขอค าแนะน า และตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือจาก
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยการหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์การวิจยั 
(IOC: Index of Item Objective Congruence) และความเหมาะสมถูกตอ้งชดัเจนของภาษาและการใช้
ถ้อยค าท่ีมีค่าความตรงตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป (Phatthiyathani, 2008 : 220-221) โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี 
   ใหค้ะแนน +1  เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถาม นั้นวดัไดต้รงกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
   ใหค้ะแนน   0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถาม นั้นวดัไดต้รงกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
   ใหค้ะแนน –1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค าถาม นั้นวดัไดไ้ม่ตรงกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั 
  4.5 รวบรวมขอ้เสนอแนะท่ีได้จากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือแล้วน าเสนอ
ประธานและกรรมการท่ีปรึกษางานวิจยัอีกคร้ังหน่ึง น ามาปรับปรุงจนแน่ใจวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีใชไ้ด้
ก่อนน าไปใชท้ดลองใชต่้อไป  

 

 

        4.6 จดัท าเคร่ืองมือ ฉบบัสมบูรณ์ ท่ีผ่านการตรวจสอบจากเช่ียวชาญและประธานและ
กรรมการท่ีปรึกษางานวิจยั จากนั้นน าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบันกัเรียนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง เพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยน าเคร่ืองมือไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
การตรวจสอบคุณภาพและหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
  1. การตรวจสอบและหาประสิทธิภาพของนวตักรรมบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียเพื่อแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย  
  ผูว้จิยัไดน้ านวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียไปทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดไวโ้ดยการหาประสิทธิภาพของนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเป็นการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย โดยมีการทดลองดงัน้ี   
  ขั้นตอนท่ี  1  ด าเนินการทดลองแบบหน่ึงต่อหน่ึง  โดยการทดลองกับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อ าเมือง จงัหวดัเชียงราย  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 
3 คน จากเด็กเก่ง  เด็กปานกลาง  และเด็กอ่อน โดยให้นักเรียนศึกษากับนวัตกรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ท่ีสร้างข้ึน 1 คน ต่อ 1 เคร่ือง เพื่อตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องของนวตักรรม
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียในด้านต่างๆ เช่น ความถูกตอ้งของเน้ือหา ความชัดเจนของ การ
น าเสนอเน้ือหา ความชดัเจนของภาษา คุณภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความชดัเจนของตวัอกัษร
รูปภาพและการโตต้อบกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยการสังเกต และสอบถามความคิดเห็น เพื่อนามา
ปรับปรุงแก้ไข ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 60.00/65.00โดยมีค่าระดับคะแนนร้อยละของการท า
แบบฝึกหดัระหวา่งทาการทดลอง เท่ากบั 60.00 (E1) มีค่าระดบัคะแนนร้อยละของแบบทดสอบหลงั
การทดลอง เท่ากบั 65.00 (E2)  แสดงวา่นวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีค่าประสิทธิภาพ
ในการทดสอบหน่ึงต่อหน่ึงเท่ากบั 60.00/65.00 ไม่ถึงเกณฑ์ 80/80 ท่ีก าหนด จากการทดลองแบบ
หน่ึงต่อหน่ึงพบขอ้บกพร่องคือ โปรแกรมนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ไม่ไดค้่าเมนู
ยอ้นกลบั และโปรแกรมไม่ไดต้ั้งค่าปุ่มหยดุ ในกรณีตอ้งการหยดุบทเรียน ท าใหย้ากต่อการใชง้าน  
  ขั้นตอนท่ี 2 ด าเนินการทดลองกลุ่มเล็ก  ทดลองกบัชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสห
ศาสตร์ศึกษา อ าเมือง จงัหวดัเชียงราย  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 9 คน 3 กลุ่มยอ่ย จากกลุ่มเด็กเก่ง 
กลุ่มเด็กปานกลาง และกลุ่มเด็กอ่อนโดยไดป้รับปรุง แกไ้ขส่ือจากการทดลองแบบกลุ่ม (1:3) โดยนา
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ผลท่ีได้มาวิเคราะห์ทดลองหาประสิทธิภาพ (E1/E2) เพื่อหาขอ้บกพร่องของนวตักรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียแลว้นาไปปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังหน่ึง ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.77/81.66 
โดยมีค่าระดบัคะแนนร้อยละของการท าแบบฝึกหัดระหว่างท าการทดลอง เท่ากบั 82.77 (E1) มีค่า
ระดับคะแนนร้อยละของแบบ ทดสอบหลังการทดลอง เท่ากับ 81.66 (E2) แสดงว่านวตักรรม
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีค่าประสิทธิภาพในการทดสอบกลุ่มเล็กเท่ากบั 82.77/81.66 ซ่ึงมีค่า
ตามเกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนด  
  ขั้ นตอนท่ี 3 น าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิ เคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย จดัท าเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ประธาน
และกรรมการท่ีปรึกษางานวจิยั  
  ขั้นตอนท่ี 4 น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (try out) กบันักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง เพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือ ซ่ึงผลการประเมินพบว่าโดยภาพรวมบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียและแผนการจดัเรียนรู้มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.72) 
          2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวมพบว่า 
ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามจากแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (IOC) มีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.6-1.00 ค่าความยาก (P) อยูร่ะหวา่ง 0.41-0.68 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.28- 1.00 
และค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) มีค่าเท่ากบั 0.82 
  3.  การตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินประสิทธิภาพนวตักรรมในการแกปั้ญหาการออก
เสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดั
เชียงราย 
      3.1 คะแนนผลสัมฤทธ์ิจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงั
เรียน พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงั
เรียน มากกวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน รวมกนัทั้งหมด 263 คะแนน   
      3.2 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ทั้ง E1 และ E2 พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.92/80.83 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 80/80 
 4. การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจจากผูเ้ช่ียวชาญพบว่า ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.6-1.00 และเม่ือน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

 

 

คุณสมบติัคล้ายคลึงกับกลุ่มทดลองจ านวน 20 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ในภาพรวมพบว่ามีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค เท่ากบั 0.81 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยมีดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1. ขอความอนุเคราะห์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา ออกหนังสือราชการขอ
ความอนุเคราะห์เชิญผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั และหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บ
ขอ้มูลการวจิยัในโรงเรียน  
 2. ด าเนินการทดสอบการออกเสียงภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 กลุ่ม
ชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงรายโดยใช้แบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แล้วน ามาวิเคราะห์ผลเพื่อ
จ าแนกเสียงภาษาไทยท่ีเป็นปัญหาในการออกเสียงของนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่า
ในจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าข้อมูลน้ีไปใช้ในการพฒันานวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ในขั้นตอนต่อไป 
 3. ผูว้ิจยัได้พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เพื่อเป็นนวตักรรมแก้ปัญหาการออก
เสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ และไดท้ดลองใช้นวตักรรมน้ีกบันกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่า 
โรงเรียนบา้นเทอดไทย ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งใน
การทดลองจ านวน 48 คน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและได้แบ่งการ
วเิคราะห์ดงัน้ี 
  1. การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวจัิย ไดแ้ก่ 
      1.1 การวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการตรวจสอบความ
สอดคลอ้ง ความเหมาะสมและความครอบคลุมของขอ้ค าถามเป็นรายขอ้ (IOC) 
      1.2 การวิเคราะห์ค่าความเท่ียง (Reliability) ส าหรับแบบทดสอบการออกเสียง
ภาษาไทยจากรูปภาพ แบบทดสอบการฟัง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และ
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ผลท่ีได้มาวิเคราะห์ทดลองหาประสิทธิภาพ (E1/E2) เพื่อหาขอ้บกพร่องของนวตักรรมบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียแลว้นาไปปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ังหน่ึง ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 82.77/81.66 
โดยมีค่าระดบัคะแนนร้อยละของการท าแบบฝึกหัดระหว่างท าการทดลอง เท่ากบั 82.77 (E1) มีค่า
ระดับคะแนนร้อยละของแบบ ทดสอบหลังการทดลอง เท่ากับ 81.66 (E2) แสดงว่านวตักรรม
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียมีค่าประสิทธิภาพในการทดสอบกลุ่มเล็กเท่ากบั 82.77/81.66 ซ่ึงมีค่า
ตามเกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนด  
  ขั้ นตอนท่ี 3 น าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิ เคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย จดัท าเคร่ืองมือฉบบัสมบูรณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ ประธาน
และกรรมการท่ีปรึกษางานวจิยั  
  ขั้นตอนท่ี 4 น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช้ (try out) กบันักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง เพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือ ซ่ึงผลการประเมินพบว่าโดยภาพรวมบทเรียนคอมพิวเตอร์
มลัติมีเดียและแผนการจดัเรียนรู้มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.72) 
          2. การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยภาพรวมพบว่า 
ค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามจากแบบทดสอบกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (IOC) มีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.6-1.00 ค่าความยาก (P) อยูร่ะหวา่ง 0.41-0.68 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.28- 1.00 
และค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) มีค่าเท่ากบั 0.82 
  3.  การตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินประสิทธิภาพนวตักรรมในการแกปั้ญหาการออก
เสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดั
เชียงราย 
      3.1 คะแนนผลสัมฤทธ์ิจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงั
เรียน พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงั
เรียน มากกวา่คะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน รวมกนัทั้งหมด 263 คะแนน   
      3.2 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ทั้ง E1 และ E2 พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.92/80.83 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 80/80 
 4. การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความพึงพอใจจากผูเ้ช่ียวชาญพบว่า ค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง (IOC) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.6-1.00 และเม่ือน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

 

 

คุณสมบติัคล้ายคลึงกับกลุ่มทดลองจ านวน 20 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ในภาพรวมพบว่ามีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค เท่ากบั 0.81 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยมีดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1. ขอความอนุเคราะห์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา ออกหนังสือราชการขอ
ความอนุเคราะห์เชิญผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือวิจยั และหนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บ
ขอ้มูลการวจิยัในโรงเรียน  
 2. ด าเนินการทดสอบการออกเสียงภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 กลุ่ม
ชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงรายโดยใช้แบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน แล้วน ามาวิเคราะห์ผลเพื่อ
จ าแนกเสียงภาษาไทยท่ีเป็นปัญหาในการออกเสียงของนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่า
ในจงัหวดัเชียงราย ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าข้อมูลน้ีไปใช้ในการพฒันานวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ในขั้นตอนต่อไป 
 3. ผูว้ิจยัได้พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เพื่อเป็นนวตักรรมแก้ปัญหาการออก
เสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ และไดท้ดลองใช้นวตักรรมน้ีกบันกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่า 
โรงเรียนบา้นเทอดไทย ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งใน
การทดลองจ านวน 48 คน 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและได้แบ่งการ
วเิคราะห์ดงัน้ี 
  1. การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวจัิย ไดแ้ก่ 
      1.1 การวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการตรวจสอบความ
สอดคลอ้ง ความเหมาะสมและความครอบคลุมของขอ้ค าถามเป็นรายขอ้ (IOC) 
      1.2 การวิเคราะห์ค่าความเท่ียง (Reliability) ส าหรับแบบทดสอบการออกเสียง
ภาษาไทยจากรูปภาพ แบบทดสอบการฟัง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และ
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หลงัเรียน ใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) ส่วนแบบประเมินความพึงพอใจ ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบาค 
  2. การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวตัถุประสงค์การวจัิย 
  2.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการออกเสียงภาษาไทย และแบบทดสอบ
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเ รียน วิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) 
          2.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของนวตักรรมนวตักรรมแก้ปัญหาการออก
เสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ใชค้่าเฉล่ีย (mean) 
      2.3 วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ ใช้การหาค่าเฉล่ีย (Mean =x ̅ ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบตามตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert. 1971: 175 - 176 ; อา้งถึงใน (Srisa-at, 2002: 108) ดงัน้ี 
  2.4 การทดสอบสมมติฐานการวจิยั ขอ้ 2 โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
 
ผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง นวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย สรุป ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุอ่าข่า 
โรงเรียนบา้นเทอดไทย ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย ไดส้รุปไวใ้นตารางท่ี 2 
ต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 2  
สรุปผลการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

แบบทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเฉลีย่ 
ก่อนเรียน 48 960 263 5.48 

ระหวา่งเรียน 48 960 796 16.58 
หลงัเรียน 48 960 776 16.17 

 จากตารางเห็นไดว้่า กลุ่มตวัอย่างมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสูงสุดจากการทดสอบ
ระหวา่งเรียน (X = 16.58) และมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนต ่าสุด (X = 5.48) 

 

 

 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 3 ต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 3  
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมเีดีย ท้ัง E1 และ E2 

แบบทดสอบ กลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

�̅�𝐱 S.D ประสิทธิภาพ 

ระหวา่ง
เรียน(E1) 

48 960 796 16.58 1.07 82.92 

หลงัเรียน 
(E2) 

48 960 776 16.17 1.92 80.83 

จากตารางสรุปได้ว่า  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
82.92/80.83 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 80/80 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหว่างการท าแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบ
หลงัเรียน แสดงไวใ้นตารางท่ี 4 ต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 4 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างการท าแบบทดสอบก่อนเรียนกับแบบทดสอบหลังเรียนของ
กลุ่มตัวอย่าง 
แบบทดสอบ กลุ่ม

ตัวอย่าง 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

�̅�𝐱 S.D t-test 

ก่อนเรียน 48 960 263 5.48 1.458 -48.776 
ลงัเรียน  48 960 776 16.17 0.630 

จากตารางสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียเห็นว่า
คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 16.17 สูงกวา่คะแนนเฉล่ียของ
ผูเ้รียนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนซ่ึงมีค่าเท่ากบั 5.48 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
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หลงัเรียน ใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน (KR-20) ส่วนแบบประเมินความพึงพอใจ ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาครอนบาค 
  2. การวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวตัถุประสงค์การวจัิย 
  2.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิความสามารถในการออกเสียงภาษาไทย และแบบทดสอบ
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเ รียน วิเคราะห์ด้วยค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage) 
          2.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของนวตักรรมนวตักรรมแก้ปัญหาการออก
เสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ใชค้่าเฉล่ีย (mean) 
      2.3 วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ ใช้การหาค่าเฉล่ีย (Mean =x ̅ ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าเปรียบเทียบตามตามแบบของ
ลิเคอร์ท (Likert. 1971: 175 - 176 ; อา้งถึงใน (Srisa-at, 2002: 108) ดงัน้ี 
  2.4 การทดสอบสมมติฐานการวจิยั ขอ้ 2 โดยการทดสอบค่าที (t-test) 
 
ผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ือง นวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย สรุป ผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการออกเสียงภาษาไทยของนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุอ่าข่า 
โรงเรียนบา้นเทอดไทย ต าบลเทอดไทย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชียงราย ไดส้รุปไวใ้นตารางท่ี 2 
ต่อไปน้ี 
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สรุปผลการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

แบบทดสอบ กลุ่มตัวอย่าง คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเฉลีย่ 
ก่อนเรียน 48 960 263 5.48 

ระหวา่งเรียน 48 960 796 16.58 
หลงัเรียน 48 960 776 16.17 

 จากตารางเห็นไดว้่า กลุ่มตวัอย่างมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสูงสุดจากการทดสอบ
ระหวา่งเรียน (X = 16.58) และมีคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนต ่าสุด (X = 5.48) 

 

 

 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ไดแ้สดงไวใ้นตารางท่ี 3 ต่อไปน้ี 
ตารางท่ี 3  
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมเีดีย ท้ัง E1 และ E2 

แบบทดสอบ กลุ่ม
ตัวอย่าง 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
รวม 

�̅�𝐱 S.D ประสิทธิภาพ 

ระหวา่ง
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48 960 796 16.58 1.07 82.92 

หลงัเรียน 
(E2) 

48 960 776 16.17 1.92 80.83 
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 3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหว่างการท าแบบทดสอบก่อนเรียนกบัแบบทดสอบ
หลงัเรียน แสดงไวใ้นตารางท่ี 4 ต่อไปน้ี 
 
ตารางท่ี 4 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหว่างการท าแบบทดสอบก่อนเรียนกับแบบทดสอบหลังเรียนของ
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คะแนน
เต็ม 
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ก่อนเรียน 48 960 263 5.48 1.458 -48.776 
ลงัเรียน  48 960 776 16.17 0.630 

จากตารางสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มลัติมีเดียอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียเห็นว่า
คะแนนเฉล่ียของผูเ้รียนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 16.17 สูงกวา่คะแนนเฉล่ียของ
ผูเ้รียนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนซ่ึงมีค่าเท่ากบั 5.48 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
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 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใช้นวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอาข่าในจงัหวดัเชียงราย ไดแ้สดงไวใ้น
ตารางท่ี 5  
ตารางท่ี 5  
สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     
ล าดับที ่ รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เพศ   
  ชาย 30 62.5 
  หญิง 18 37.5 

2 อาย ุ   
  7 15 31.25 
  8 15 31.25 
  9 15 31.25 
  10 3 6.25 

3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   
  ป.1 18 37.5 
  ป.2 17 35.42 
  ป.3 13 27.02 

จากตารางสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุดจ านวน 30  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 62.5  เพศชายจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5  อายุท่ีพบมากท่ีสุดคือ 7-9  ปี ปีละ 15 คน คิด
เป็นร้อยละ  31.25   และระดบัชั้นท่ีเรียนมากท่ีพบมากท่ีสุดคือ ป.1  จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.5   

 
 
 
 
 

 

 

ตารางท่ี 6  
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อนวัตกรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุอ่าข่าจังหวดัเชียงราย  
ข้อที่ รายการประเมนิ �̅�𝐱 S.D. แปล

ความหมาย 
อนัดบั
ที่ 

1. นวตักรรมช่วยใหไ้ดเ้รียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายข้ึน 4.87 .4363 มากท่ีสุด 1 
2. นวตักรรมช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาของการออกเสียงมากข้ึน 4.37 .8336 มาก 15 
3. นวตักรรมช่วยใหส้ามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองได ้ 4.37 1.0713 มาก 15 
4. เน้ือหาของนวตักรรมมีความชดัเจนท าใหเ้ขา้ใจง่าย 4.61 .7870 มากท่ีสุด 5 
5. แบบฝึกหดัในนวตักรรมแต่ละตอนมีความเหมาะสม 4.50 .8633 มากท่ีสุด 10 
6. นวตักรรมช่วยใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 4.81 .6750 มากท่ีสุด 2 
7. การเรียนและการฝึกออกเสียงดว้ยนวตักรรมเป็นวิธีการเรียนท่ี

น่าสนใจ 
4.53 .6358 มากท่ีสุด 8 

8. นวตักรรมช่วยใหมี้ความสนุกสนานในการเรียนรู้ 4.53 .6926 มากท่ีสุด 8 
9. นวตักรรมเปิดโอกาสใหมี้อิสระในการเรียนรู้มากข้ึน 4.37 .9400 มาก 15 

10. นวตักรรมช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 4.57 .8817 มากท่ีสุด 7 
11. นวตักรรมช่วยใหพ้ฒันาการออกเสียงภาษาไทยไดช้ดัข้ึน 4.59 .7895 มากท่ีสุด 6 
12. นวตักรรมช่วยใหส้ามารถน าไปฝึกออกเสียงไดทุ้กท่ีทุกเวลา 4.66 .6143 มากท่ีสุด 4 
13. นวตักรรมช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน 4.43 .8687 มาก 13 
14. นวตักรรมมีภาพประกอบใหรู้้สึกต่ืนเตน้และน่าสนใจ 4.20 1.1053 มาก 16 
15. นวตักรรมมีเสียงประกอบใหรู้้สึกต่ืนเตน้และน่าสนใจ 4.42 .7915 มาก 14 
16. นวตักรรมมีความทนัสมยัก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่คนอ่ืนมาก 4.48 .8336 มาก 11 
17. นวตักรรมช่วยใหอ้อกเสียงพยญัชนะตน้ไดดี้ข้ึน 4.51 .9057 มากท่ีสุด 9 
18. นวตักรรมช่วยใหอ้อกเสียงพยญัชนะตน้ควบไดดี้ข้ึน 4.45 .9935 มาก 12 
19. นวตักรรมช่วยใหอ้อกเสียงพยญัชนะทา้ยไดดี้ข้ึน 4.37 .9793 มาก 15 
20. นวตักรรมช่วยใหอ้อกเสียงสระและเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาไทยไดดี้

ข้ึน 
4.77 .6913 มากท่ีสุด 3 

เฉลีย่รวม 4.52 .4231 มากที่สุด  
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 4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใช้นวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอาข่าในจงัหวดัเชียงราย ไดแ้สดงไวใ้น
ตารางท่ี 5  
ตารางท่ี 5  
สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     
ล าดับที ่ รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เพศ   
  ชาย 30 62.5 
  หญิง 18 37.5 

2 อาย ุ   
  7 15 31.25 
  8 15 31.25 
  9 15 31.25 
  10 3 6.25 

3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี   
  ป.1 18 37.5 
  ป.2 17 35.42 
  ป.3 13 27.02 

จากตารางสรุปไดว้า่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุดจ านวน 30  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 62.5  เพศชายจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5  อายุท่ีพบมากท่ีสุดคือ 7-9  ปี ปีละ 15 คน คิด
เป็นร้อยละ  31.25   และระดบัชั้นท่ีเรียนมากท่ีพบมากท่ีสุดคือ ป.1  จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.5   

 
 
 
 
 

 

 

ตารางท่ี 6  
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อนวัตกรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุอ่าข่าจังหวดัเชียงราย  
ข้อที่ รายการประเมนิ �̅�𝐱 S.D. แปล

ความหมาย 
อนัดบั
ที่ 

1. นวตักรรมช่วยใหไ้ดเ้รียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่ายข้ึน 4.87 .4363 มากท่ีสุด 1 
2. นวตักรรมช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาของการออกเสียงมากข้ึน 4.37 .8336 มาก 15 
3. นวตักรรมช่วยใหส้ามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเองได ้ 4.37 1.0713 มาก 15 
4. เน้ือหาของนวตักรรมมีความชดัเจนท าใหเ้ขา้ใจง่าย 4.61 .7870 มากท่ีสุด 5 
5. แบบฝึกหดัในนวตักรรมแต่ละตอนมีความเหมาะสม 4.50 .8633 มากท่ีสุด 10 
6. นวตักรรมช่วยใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 4.81 .6750 มากท่ีสุด 2 
7. การเรียนและการฝึกออกเสียงดว้ยนวตักรรมเป็นวิธีการเรียนท่ี
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8. นวตักรรมช่วยใหมี้ความสนุกสนานในการเรียนรู้ 4.53 .6926 มากท่ีสุด 8 
9. นวตักรรมเปิดโอกาสใหมี้อิสระในการเรียนรู้มากข้ึน 4.37 .9400 มาก 15 

10. นวตักรรมช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 4.57 .8817 มากท่ีสุด 7 
11. นวตักรรมช่วยใหพ้ฒันาการออกเสียงภาษาไทยไดช้ดัข้ึน 4.59 .7895 มากท่ีสุด 6 
12. นวตักรรมช่วยใหส้ามารถน าไปฝึกออกเสียงไดทุ้กท่ีทุกเวลา 4.66 .6143 มากท่ีสุด 4 
13. นวตักรรมช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน 4.43 .8687 มาก 13 
14. นวตักรรมมีภาพประกอบใหรู้้สึกต่ืนเตน้และน่าสนใจ 4.20 1.1053 มาก 16 
15. นวตักรรมมีเสียงประกอบใหรู้้สึกต่ืนเตน้และน่าสนใจ 4.42 .7915 มาก 14 
16. นวตักรรมมีความทนัสมยัก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่คนอ่ืนมาก 4.48 .8336 มาก 11 
17. นวตักรรมช่วยใหอ้อกเสียงพยญัชนะตน้ไดดี้ข้ึน 4.51 .9057 มากท่ีสุด 9 
18. นวตักรรมช่วยใหอ้อกเสียงพยญัชนะตน้ควบไดดี้ข้ึน 4.45 .9935 มาก 12 
19. นวตักรรมช่วยใหอ้อกเสียงพยญัชนะทา้ยไดดี้ข้ึน 4.37 .9793 มาก 15 
20. นวตักรรมช่วยใหอ้อกเสียงสระและเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาไทยไดดี้

ข้ึน 
4.77 .6913 มากท่ีสุด 3 

เฉลีย่รวม 4.52 .4231 มากที่สุด  
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จากตาราง 6 สรุปไดว้่าในภาพรวมความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อนวตักรรมแกปั้ญหา
การออกเสียงภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( x̅ = 4.52, S.D. = .4231) โดยผูเ้รียนมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกใน
เร่ืองนวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่า
ข่าในจงัหวดัเชียงรายรองลงมาคือ นวตักรรมช่วยให้ขา้พเจา้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
(x̅ = 4.81) และนวตักรรมช่วยให้ขา้พเจา้ออกเสียงสระและเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาไทยไดดี้ข้ึน (x̅ = 
4.77) มากเป็นอนัดบัท่ี 1 ( x̅ = 4.87) รองลงมาคือ นวตักรรมช่วยใหข้า้พเจา้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย (x̅ = 4.81) และนวตักรรมช่วยให้ข้าพเจ้าออกเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์ใน
ภาษาไทยไดดี้ข้ึน (x̅ = 4.77)  
 
อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง “นวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย” ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดั
เชียงรายท่ีเรียนโดยใชน้วตักรรมการแกไ้ขปัญหาการออกเสียงภาษาไทยสูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออกเสียงภาษาไทยของ
นักเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าหลังเรียนด้วยนวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากชุดนวตักรรมการแกไ้ขปัญหาในการออก
เสียงภาษาไทยท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่ามีทกัษะในการอ่านออกเสียง
ภาษาไทยมากข้ึน จึงท าให้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจริง ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ (Chongmung, 2012: Abstract) ท่ีได้สร้างชุดแบบฝึกทกัษะเก่ียวกบัการ
พฒันาความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยของนกัเรียนท่ีใชภ้าษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ตามแนวการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ ผลการวิจยัพบวา่ เป็นแผนท่ีด าเนินการพฒันาการสร้างตามแนวการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติ และเป็นแผนท่ีมีคุณภาพมีความเหมาะสมในการใชพ้ฒันาการส่ือสารภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลปาย ท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองอย่างมาก 
เพราะกิจกรรมตามขั้นตอนของการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ช่วยให้ผูเ้รียนท่ี
เป็นเด็กชาวเขาเผา่ต่างๆ ของผูว้ิจยัท่ีมีปัญหาในการส่ือสาร กลา้ท่ีจะส่ือสารในรูปแบบต่างๆ กบัครู 

 

 

พ่อ แม่ เพื่อนและบุคลอ่ืนรอบขา้งมากข้ึนกวา่เดิม สอดคลอ้งกบัของ(Diewsomkid, 2008: Abstract) 
ท่ีไดส้ร้างแบบฝึกทกัษะเก่ียวกบัการสอนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองตามแนวการสอนแบบโฟนิกส์ 
เพื่อพฒันาความพร้อมทางภาษาไทยของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลบา้นปลาดาว อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า หลงัการใช้แผนการจดัประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโฟนิกส์  
แล้วนักเรียนมีความพร้อมทางภาษาไทยเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 และมี
ความสามารถจ าแนกภาพ  จ าแนกเสียง การรู้คาศพัท์ ความเข้าใจในการฟัง สามารถใช้สายตารู้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพกบัสัญลกัษณ์ 

2. นวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เพื่อการแกไ้ขปัญหาในการออกเสียงภาษาไทย 
มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงก าหนดไว  ้80/80 แต่ผูศึ้กษาสามารถสร้างแก้ไขและ
ปรับปรุงให้นวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุ
อ่าข่า มีประสิทธิภาพคือ 82.92/80.83 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีผูศึ้กษาไดต้ั้งเอาไว ้ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
ว่า นวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่า 
สามารถน าไปใช้เป็นนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อแก้ไขปัญหาการออกเสียง
ภาษาไทยส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าได ้และสามารถแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั
การอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Srisutham, 2006 : Abstract) ท่ีใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เร่ืองการอ่านออกเสียงคาท่ีมีตวั ร ล ว และคาควบกล้า สาหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเหล่ากหุ่งสว่าง อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น พบว่า
นกัเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และบทเรียนมีประสิทธิภาพ 
84.42/83.28  

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่า ท่ีเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย สูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงรายท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เพื่อแกไ้ขปัญหาใน
การออกเสียงภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียน  ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ  (Mongkolchanachai, 2005: 
Abstract) ท่ีใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าศพัท์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนต่างชาติ ชั้น 
Year 1 โรงเรียนนานาชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองคาศพัท์
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จากตาราง 6 สรุปไดว้่าในภาพรวมความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อนวตักรรมแกปั้ญหา
การออกเสียงภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( x̅ = 4.52, S.D. = .4231) โดยผูเ้รียนมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกใน
เร่ืองนวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียงภาษาศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่า
ข่าในจงัหวดัเชียงรายรองลงมาคือ นวตักรรมช่วยให้ขา้พเจา้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 
(x̅ = 4.81) และนวตักรรมช่วยให้ขา้พเจา้ออกเสียงสระและเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาไทยไดดี้ข้ึน (x̅ = 
4.77) มากเป็นอนัดบัท่ี 1 ( x̅ = 4.87) รองลงมาคือ นวตักรรมช่วยใหข้า้พเจา้มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
วิชาภาษาไทย (x̅ = 4.81) และนวตักรรมช่วยให้ข้าพเจ้าออกเสียงสระและเสียงวรรณยุกต์ใน
ภาษาไทยไดดี้ข้ึน (x̅ = 4.77)  
 
อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง “นวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย” ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดั
เชียงรายท่ีเรียนโดยใชน้วตักรรมการแกไ้ขปัญหาการออกเสียงภาษาไทยสูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนออกเสียงภาษาไทยของ
นักเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าหลังเรียนด้วยนวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ท่ีพฒันาข้ึนสูงกวา่ก่อนเรียน ทั้งน้ีเน่ืองมาจากชุดนวตักรรมการแกไ้ขปัญหาในการออก
เสียงภาษาไทยท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน ส่งเสริมใหน้กัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่ามีทกัษะในการอ่านออกเสียง
ภาษาไทยมากข้ึน จึงท าให้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจริง ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ (Chongmung, 2012: Abstract) ท่ีได้สร้างชุดแบบฝึกทกัษะเก่ียวกบัการ
พฒันาความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยของนกัเรียนท่ีใชภ้าษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง ตามแนวการ
สอนภาษาแบบธรรมชาติ ผลการวิจยัพบวา่ เป็นแผนท่ีด าเนินการพฒันาการสร้างตามแนวการสอน
ภาษาแบบธรรมชาติ และเป็นแผนท่ีมีคุณภาพมีความเหมาะสมในการใชพ้ฒันาการส่ือสารภาษาไทย
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลปาย ท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองอย่างมาก 
เพราะกิจกรรมตามขั้นตอนของการสอนภาษาไทยแบบธรรมชาติท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ช่วยให้ผูเ้รียนท่ี
เป็นเด็กชาวเขาเผา่ต่างๆ ของผูว้ิจยัท่ีมีปัญหาในการส่ือสาร กลา้ท่ีจะส่ือสารในรูปแบบต่างๆ กบัครู 

 

 

พ่อ แม่ เพื่อนและบุคลอ่ืนรอบขา้งมากข้ึนกวา่เดิม สอดคลอ้งกบัของ(Diewsomkid, 2008: Abstract) 
ท่ีไดส้ร้างแบบฝึกทกัษะเก่ียวกบัการสอนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองตามแนวการสอนแบบโฟนิกส์ 
เพื่อพฒันาความพร้อมทางภาษาไทยของนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลบา้นปลาดาว อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า หลงัการใช้แผนการจดัประสบการณ์ตามแนวการสอนแบบโฟนิกส์  
แล้วนักเรียนมีความพร้อมทางภาษาไทยเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 และมี
ความสามารถจ าแนกภาพ  จ าแนกเสียง การรู้คาศพัท์ ความเข้าใจในการฟัง สามารถใช้สายตารู้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาพกบัสัญลกัษณ์ 

2. นวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เพื่อการแกไ้ขปัญหาในการออกเสียงภาษาไทย 
มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซ่ึงก าหนดไว  ้80/80 แต่ผูศึ้กษาสามารถสร้างแก้ไขและ
ปรับปรุงให้นวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุ
อ่าข่า มีประสิทธิภาพคือ 82.92/80.83 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีผูศึ้กษาไดต้ั้งเอาไว ้ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
ว่า นวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่า 
สามารถน าไปใช้เป็นนวตักรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อแก้ไขปัญหาการออกเสียง
ภาษาไทยส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าได ้และสามารถแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั
การอ่านไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Srisutham, 2006 : Abstract) ท่ีใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เร่ืองการอ่านออกเสียงคาท่ีมีตวั ร ล ว และคาควบกล้า สาหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเหล่ากหุ่งสว่าง อ าเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น พบว่า
นกัเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และบทเรียนมีประสิทธิภาพ 
84.42/83.28  

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่า ท่ีเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย สูงกวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวคื้อ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
กลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงรายท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย เพื่อแกไ้ขปัญหาใน
การออกเสียงภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียน  ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ  (Mongkolchanachai, 2005: 
Abstract) ท่ีใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าศพัท์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนต่างชาติ ชั้น 
Year 1 โรงเรียนนานาชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองคาศพัท์
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ภาษาไทย สาหรับนกัเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดแ้ก่ โปรแกรมมาโครมีเดียออร์เธอแวร์ 
(Macromedia Authorware) สาหรับใชค้วบคุมการสร้างบทเรียนและเช่ือมโยงขอ้มูลมลัติมีเดียในการ
นาเสนอเน้ือหา ฝึกทกัษะ ในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวางแนวทาง 
และพฒันาโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ผูเ้รียน วิเคราะห์เน้ือหา ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ออกแบบบททดสอบ และประเมินคุณภาพบทเรียน โดยผลวิจยั
ไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าศพัทภ์าษาไทย สาหรับนกัเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติ
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมลัติมีเดีย คือ มีทั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ตวัหนงัสือ เสียง และเพลงประกอบการ
น าเสนอ ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนได้ 85.20/94.80 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใช้นวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอาข่าในจงัหวดัเชียงราย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.52 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ .4231ซ่ึงหมายถึงนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก  

 
บทสรุป 

การวิจยัเร่ือง “นวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย” นั้น ตั้งแต่เร่ิมตน้เป็นการศึกษา
ปัญหาการออกเสียงในภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย 
ซ่ึงไดท้ราบปัญหาท่ีชดัเจนจากการท่ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการทดสอบการออกเสียงภาษาไทย ซ่ึง
ได้น าขอ้มูลท่ีเป็นปัญหามาใช้ในการพฒันานวตักรรมการออกเสียงภาษาไทยโดยใช้แนวคิดทาง
ภาษาศาสตร์มาเป็นแนวทางในการพฒันานวตักรรมให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งเนน้การพฒันา
นวตักรรมและประเมินประสิทธิภาพนวตักรรมในการแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจังหวดัเชียงราย ซ่ึงการสร้าง
นวตักรรมไดก้ าหนดขอบเขตและน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบคุณภาพ นอกจากน้ียงัไดผ้ลจาก
การทดสอบจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน 
พบว่า นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน มากกว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน ประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ทั้ง E1 และ E2 ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.92/80.83 ซ่ึงสูงกว่า

 

 

เกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ 80/80 นอกจากน้ีผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหวา่งการท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ
คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 16.17 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนซ่ึงมีค่าเท่ากบั 5.48  นอกจากน้ีจะเห็นไดว้า่การใชน้วตักรรมยงัสามารถดึงดูด
ความสนใจของนกัเรียนจนมีระดบัของความพอใจ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.52 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
อยู่ ท่ี  .4231ซ่ึงหมายถึงนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีดีมาก ซ่ึงผลจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพของนวตักรรมยงัส่งผลเช่ือมโยงต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใช้ 
1.1 ครูท่ีน านวตักรรมการแกไ้ขปัญหาในการออกเสียงภาษาไทยไปใช้ ควรใช้เวลาในการ

เตรียมการสอนเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะการวางแผน การสร้างความเขา้ใจ และการร่วมมือกนัระหวา่ง
ครูและผูช่้วยครูในการสลบัภาษา เพื่อให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นไปอย่าง
ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

1.2 ครูน านวตักรรมการแกไ้ขปัญหาในการออกเสียงภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
ดา้นฟังและการพูดส าหรับนกัเรียนชั้นระดบัประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าไปใช ้โดยครูควรศึกษา
บริบทและการใช้ภาษาถ่ินในพื้นท่ีท่ีต้องการน ารูปแบบฯ ไปใช้ และปรับเน้ือหาการสอนให้
สอดคลอ้งกบับริบทและความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาไทย
ของเด็ก เพื่อใหรู้ปแบบ เกิดประโยชน์กบัเด็กสูงสุด 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
2.1 ควรมีการน านวตักรรมการแก้ไขปัญหาในการออกเสียงภาษาไทย ไปทดลองใช้กับ

หลายๆ โรงเรียนท่ีมีบริบทนกัเรียนในกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ ท่ีมีความหลากหลาย 
2.2 ควรศึกษาและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้นวตักรรมการแกไ้ข

ปัญหาในการออกเสียงภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถในดา้นฟังและการพูดส าหรับนกัเรียน
ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ในดา้นความสามารถทางภาษาดา้นการ
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ภาษาไทย สาหรับนกัเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
โปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดแ้ก่ โปรแกรมมาโครมีเดียออร์เธอแวร์ 
(Macromedia Authorware) สาหรับใชค้วบคุมการสร้างบทเรียนและเช่ือมโยงขอ้มูลมลัติมีเดียในการ
นาเสนอเน้ือหา ฝึกทกัษะ ในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวางแนวทาง 
และพฒันาโดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์ผูเ้รียน วิเคราะห์เน้ือหา ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ออกแบบบททดสอบ และประเมินคุณภาพบทเรียน โดยผลวิจยั
ไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าศพัทภ์าษาไทย สาหรับนกัเรียนต่างชาติ โรงเรียนนานาชาติ
ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมลัติมีเดีย คือ มีทั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ตวัหนงัสือ เสียง และเพลงประกอบการ
น าเสนอ ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนได้ 85.20/94.80 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการใช้นวตักรรมแกปั้ญหาการออกเสียง
ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอาข่าในจงัหวดัเชียงราย มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.52 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ .4231ซ่ึงหมายถึงนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก  

 
บทสรุป 

การวิจยัเร่ือง “นวตักรรมแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย” นั้น ตั้งแต่เร่ิมตน้เป็นการศึกษา
ปัญหาการออกเสียงในภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจงัหวดัเชียงราย 
ซ่ึงไดท้ราบปัญหาท่ีชดัเจนจากการท่ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการทดสอบการออกเสียงภาษาไทย ซ่ึง
ได้น าขอ้มูลท่ีเป็นปัญหามาใช้ในการพฒันานวตักรรมการออกเสียงภาษาไทยโดยใช้แนวคิดทาง
ภาษาศาสตร์มาเป็นแนวทางในการพฒันานวตักรรมให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งเนน้การพฒันา
นวตักรรมและประเมินประสิทธิภาพนวตักรรมในการแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าในจังหวดัเชียงราย ซ่ึงการสร้าง
นวตักรรมไดก้ าหนดขอบเขตและน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบคุณภาพ นอกจากน้ียงัไดผ้ลจาก
การทดสอบจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลงัเรียน 
พบว่า นกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน มากกว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน ประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย ทั้ง E1 และ E2 ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.92/80.83 ซ่ึงสูงกว่า

 

 

เกณฑ์ท่ีก าหนดไวคื้อ 80/80 นอกจากน้ีผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระหวา่งการท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนกบัแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั
เรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ
คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 16.17 สูงกว่าคะแนนเฉล่ียจากการท า
แบบทดสอบก่อนเรียนซ่ึงมีค่าเท่ากบั 5.48  นอกจากน้ีจะเห็นไดว้า่การใชน้วตักรรมยงัสามารถดึงดูด
ความสนใจของนกัเรียนจนมีระดบัของความพอใจ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.52 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
อยู่ ท่ี  .4231ซ่ึงหมายถึงนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีดีมาก ซ่ึงผลจากการทดสอบ
ประสิทธิภาพของนวตักรรมยงัส่งผลเช่ือมโยงต่อความสามารถในการเรียนรู้ของนกัเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ  

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการประยุกต์ใช้ 
1.1 ครูท่ีน านวตักรรมการแกไ้ขปัญหาในการออกเสียงภาษาไทยไปใช้ ควรใช้เวลาในการ

เตรียมการสอนเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะการวางแผน การสร้างความเขา้ใจ และการร่วมมือกนัระหวา่ง
ครูและผูช่้วยครูในการสลบัภาษา เพื่อให้การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเป็นไปอย่าง
ราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

1.2 ครูน านวตักรรมการแกไ้ขปัญหาในการออกเสียงภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถใน
ดา้นฟังและการพูดส าหรับนกัเรียนชั้นระดบัประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าไปใช ้โดยครูควรศึกษา
บริบทและการใช้ภาษาถ่ินในพื้นท่ีท่ีต้องการน ารูปแบบฯ ไปใช้ และปรับเน้ือหาการสอนให้
สอดคลอ้งกบับริบทและความตอ้งการในการพฒันาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาไทย
ของเด็ก เพื่อใหรู้ปแบบ เกิดประโยชน์กบัเด็กสูงสุด 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  
2.1 ควรมีการน านวตักรรมการแก้ไขปัญหาในการออกเสียงภาษาไทย ไปทดลองใช้กับ

หลายๆ โรงเรียนท่ีมีบริบทนกัเรียนในกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืนๆ ท่ีมีความหลากหลาย 
2.2 ควรศึกษาและพฒันารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย โดยใช้นวตักรรมการแกไ้ข

ปัญหาในการออกเสียงภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถในดา้นฟังและการพูดส าหรับนกัเรียน
ส าหรับนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษากลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ในดา้นความสามารถทางภาษาดา้นการ
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อ่านและการเขียนภาษาไทยให้เหมาะสมกบันกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่าข่าและกลุ่มชาติพนัธ์ุอ่ืน ๆ มาก
ข้ึน 
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การพฒันากระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1 ตามแนวคดิการเรียนการสอนที่
แนะให้รู้คดิ การเรียนรู้ร่วมกนั และรูปแบบการแปลงของเลชส าหรับนักศึกษาครู 
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Program in Teaching Mathematics, Faculty of Education, Kasetsart University 
 
บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ตาม
แนวคิดการเรียนการสอนท่ีแนะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกนั และรูปแบบการแปลงของเลช ส าหรับ
นักศึกษาครู และศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนในด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มและความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอนท่ี
พฒันาข้ึน ซ่ึงการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัและพฒันาท่ีมี 2 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 
พฒันากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ประกอบดว้ย 5 ขั้น คือ 1) ขั้นสร้างความพร้อม
และเช่ือมโยงความรู้ใหม่ 2) ขั้นพฒันาการคิดทางคณิตศาสตร์ 3) ขั้นขยายความรู้ร่วมกัน 4) ขั้น
น าเสนอและสรุปความรู้ร่วมกัน และ 5) ขั้นเช่ือมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ ขั้นตอนท่ี 2 น า
กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ไปใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพและปรับปรุงให้มี
ความเหมาะสม กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย นักศึกษาสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 ภาคปลายปีการศึกษา 2559 จ านวน 28 คน และภาคต้น ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 22 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย แบบทดสอบวดั
ความรู้ทางคณิตศาสตร์รายวิชาแคลคูลสั 1 แบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม 
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และแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการเรียนการสอน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลท่ีไดจ้ากการน ากระบวนการเรียนการสอน
รายวิชาแคลคูลสั 1 ไปใช ้พบวา่ 1) ความรู้ทางคณิตศาสตร์รายวิชาแคลคูลสั 1 ของนกัศึกษาครูหลงั
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บทน า 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีความส าคญัในการพฒันาคนเพื่อน าไปสู่การพฒันาความเจริญใน
ดา้นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน่ืองจากสาขาวิชาดงักล่าว
ตอ้งอาศยัความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานทางการคิด การสร้างองค์ความรู้และการท างาน 
ดงันั้นการจดัการศึกษาเพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ จึงเป็นจุดมุ่งหมายส าคญั
ประการหน่ึงของการจดัการศึกษาของชาติ ดังจะเห็นได้จากความพยายามของหน่วยงานทาง
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้และทกัษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับน าความรู้และ
ทกัษะดงักล่าวไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือด ารงชีวติในประจ าวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (Makanong, 
2011) นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัสามารถท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะในดา้นความคิดสร้างสรรค ์การคิดอยา่ง
มีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วน 
รอบคอบ ท าให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ และแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม (Ministry of 
Education, 2002; Thipkong,  2013) ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีส าคญัส่วนหน่ึงคือการ
จดัการเรียนรู้ให้กบัผูท่ี้จะออกไปปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นครูผูส้อนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ นัน่ก็
คือการจดัการเรียนรู้ให้กบันกัศึกษาครูคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งในเชิงมโนทศัน์
และเชิงขั้นตอนวธีิการอยา่งถ่องแทแ้ละสมดุลกนั (Hiebert and Lefevre, 1986)  
 ส าหรับรายวิชาคณิตศาสตร์ท่ีส าคญัในระดับอุดมศึกษาก็คือ รายวิชาแคลคูลสั เพราะเป็น
รายวิชาพื้นฐานท่ีนกัศึกษาสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนท่ีตอ้งน าความรู้
รายวชิาแคลคูลสัไปประยกุตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา (Ferrini-Mundy and Graham, 1991) และเห็นไดจ้าก
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การน ารายวิชาแคลคูลสัเป็นสาระการเรียนรู้หน่ึงในการจดัการเรียนรู้ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
นักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายท่ีเน้นวิทยาศาสตร์ต้องเรียนรู้ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน
แคลคูลสัเท่าท่ีควร จากผลการวิจยัของ Banthaing (2011) ท่ีพบว่าสภาพและปัญหาของการจดัการ
เรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัส เกิดข้ึนจากอาจารย์ผูส้อน ส่ือประกอบการสอน การวดัและ
ประเมินผล และเทคนิคการสอน ท่ีขาดการเช่ือมโยงเน้ือหากบัการน าไปประยุกต์ใช้ ไม่น่าสนใจ
หรือไม่เหมาะกับวยัของนักศึกษา  รวมถึงการตรวจผลงาน  การแจ้งผลคะแนน และการให้
ขอ้เสนอแนะของผูส้อน ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัศึกษา อาจเป็นเหตุให้นกัศึกษาจ านวน
ไม่นอ้ยตอ้งจบการศึกษาล่าชา้กวา่ก าหนดหรือไม่ก็ออกกลางคนั 

ดว้ยเหตุน้ีนกัศึกษาโดยเฉพาะนกัศึกษาครู สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้
ทางคณิตศาสตร์ในรายวชิาแคลคูลสัทั้งในเชิงมโนทศัน์และเชิงขั้นตอนวิธีการอยา่งลึกซ้ึง สามารถน า
ความรู้ไปถ่ายทอดและจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ดงันั้นอาจารยผ์ูส้อนรายวชิา
แคลคูลสัส าหรับนกัศึกษาครู ควรด าเนินการจดัการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาครูได้
แกปั้ญหาอย่างหลากหลาย สามารถสร้างองค์ความรู้ไดด้ว้ยวิธีการของตนเอง โดยมีผูส้อนคอยให้
ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในดา้นส่ือการเรียนรู้และแหล่ง การเรียนรู้ระหวา่งท่ีผูเ้รียน
ท าการแก้ปัญหา ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดการเรียนการสอนท่ีแนะให้รู้คิด (Cognitively Guided 
Instruction) ท่ีว่าผูเ้รียนจะเรียนรู้คณิตศาสตร์ไดดี้ท่ีสุดด้วยการแก้ปัญหา (Fennema, Carpenter and 
Peterson, 1989) นอกจากน้ีผูส้อนควรสร้างบรรยากาศให้นักศึกษาครูได้ลงมือปฏิบติัการท างาน
ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้นกัศึกษาครูเกิดแนวคิดหรือมุมมองท่ีหลากหลายและบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้ผา่นการระดมความคิด การแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากรทางการเรียนรู้
ร่วมกบัสมาชิกในกลุ่ม ดงัแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) ท่ีเช่ือวา่ผูเ้รียนสามารถ
สร้างความรู้ดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัผูอ่ื้น ในขณะท่ีผูเ้รียนท ากิจกรรมหรืองานร่วมกนั 
ทั้งน้ีการจดัสภาพบรรยากาศการเรียนการสอนตอ้งเอ้ือให้นกัศึกษาครูไดส้นทนาแลกเปล่ียนแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์ผ่านตวัแทนทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ตามแนวคิดของ Lesh (1979) ท่ีได้
น าเสนอรูปแบบการแปลงของเลช (The Lesh Translation Model) 5 รูปแบบ ดังน้ี          1) ส่ือ
รูปธรรม 2) ภาพ 3) ภาษา 4) สัญลกัษณ์ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และ 5) สถานการณ์ เร่ืองราว หรือ
ปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวิตจริง โดยตวัแทนทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เหล่าน้ีช่วยท าให้ผูเ้รียน
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สามารถสร้างและน าเสนอความรู้เชิงมโนทศัน์และความรู้เชิงขั้นตอนวธีิการทางคณิตศาสตร์ไดอ้ยา่ง
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วตัถุประสงค์ 
 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

2.1 พฒันากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ตามแนวคิดการเรียนการสอนท่ี
แนะใหรู้้คิด การเรียนรู้ร่วมกนั และรูปแบบการแปลงของเลช ส าหรับนกัศึกษาครู  

2.2 ศึกษาผลการใชก้ระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ีพฒันาข้ึนในดา้นความรู้
ทางคณิตศาสตร์ พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม และความคิดเห็นของนกัศึกษาครูท่ีมี
ต่อกระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1 ท่ีพฒันาข้ึน 
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วธีิการวจัิย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคร้ังน้ีคือ  นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 28 คน และภาคตน้ปีการศึกษา 2560 จ านวน 22 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัในคร้ังน้ีประกอบดว้ยเคร่ืองมือ 5 ชนิด
คือ   

1. แบบทดสอบวดัความรู้ทางคณิตศาสตร์รายวิชาแคลคูลสั 1 จ านวน 5 ฉบบั คือ ฉบบัท่ี 1 
ก่อนและหลงัการทดลอง จ านวน 8 ขอ้ ฉบบัท่ี 2 เร่ือง ลิมิต จ านวน 5 ขอ้ ฉบบัท่ี 3 เร่ือง ความต่อเน่ือง 
จ านวน 3 ข้อ ฉบบัท่ี 4 เร่ือง อนุพนัธ์ จ  านวน 5 ข้อ และฉบบัท่ี 5 เร่ือง การประยุกต์ของอนุพนัธ์ 
จ านวน 6 ขอ้ ทั้งหา้ฉบบัเป็นแบบทดสอบแบบอตันยัประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 วดัความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เชิงมโนทศัน์ และส่วนท่ี 2 วดัความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงขั้นตอนวธีิการ 

2. แบบประเมินช้ินงาน จ านวน 2 ฉบบั คือ ฉบบัท่ี 1 แบบประเมินช้ินงานกลุ่ม และฉบบัท่ี 2 
แบบประเมินช้ินงานรายบุคคล ซ่ึงระหว่างการทดลองมีการท างานกลุ่ม จ านวน 25 คร้ัง แต่ละแบบ
ประเมินมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนทั้งหมด 4 ระดบั คือ คะแนน 1 ถึง 4 จ านวน 4 ขอ้ 

3. แบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม จ านวน 2 ฉบบั คือ ฉบบัท่ี 1 
แบบประเมินพฤติกรรมโดยนกัศึกษาครู และฉบบัท่ี 2 แบบประเมินพฤติกรรมโดยผูส้อน ซ่ึงระหวา่ง
การทดลองมีการท างานกลุ่มจ านวน 25 คร้ัง แต่ละแบบการประเมินมีเกณฑ์การใหค้ะแนนทั้งหมด 4 
ระดบั คือ คะแนน 1 ถึง 4 จ านวน 7 ขอ้ 

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา
แคลคูลสั 1 ท่ีพฒันาข้ึน ประกอบดว้ย ขอ้ความทั้งหมด 3 ดา้น คือ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 10 
ขอ้ ดา้นส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ จ านวน 4 ขอ้ และดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
จ  านวน 3 ขอ้ รวมทั้งหมด 17 ขอ้ ซ่ึงเป็นแบบประเมิน 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

5. แบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาท่ีประสบผลส าเร็จในการสอน
รายวิชาแคลคูลสั 1 ส าหรับสอบถามอาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่างท่ีสอนรายวิชาแคลคูลัส  1  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานส าหรับน ามาใช้พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1  
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา
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 การพฒันากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ตามแนวคิดการเรียนการสอนท่ี
แนะใหรู้้คิดการเรียนรู้ร่วมกนั และรูปแบบการแปลงของเลช ส าหรับนกัศึกษาครู ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ
ในลักษณะของการวิจยัและพฒันา (research and development) โดยแบ่งขั้นตอนการด าเนินการ
ออกเป็น 2 ขั้นตอนและมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ขั้นตอนที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ตามแนวคิดการเรียนการ
สอนทีแ่นะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกนั และรูปแบบการแปลงของเลช ส าหรับนักศึกษาครู 
 การด าเนินการวิจยัในขั้นตอนพฒันากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ส าหรับ
นกัศึกษาครูน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 
 1. ศึกษาสภาพปัญหา แนวทางการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูล
พื้นฐาน โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของ
อาจารย์ผูส้อนเก่ียวกับสภาพปัญหาและแนวทางการจดัการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ี
ประสบผลส าเร็จ จากอาจารยม์หาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ านวน 
20 คน แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการ
พฒันากระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1 
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ี
แนะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกัน และรูปแบบการแปลงของเลช เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
พฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1  
 3. น าผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง บริบท สภาพปัญหา และแนวทางการจดัการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ีประสบ
ผลส าเร็จ มาสร้างกรอบแนวคิด การวิจยัและพฒันากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 
ประกอบด้วย 5 ขั้น คือ ขั้นสร้างความพร้อมและเช่ือมโยงความรู้ใหม่ ขั้นพัฒนาการคิดทาง
คณิตศาสตร์ ขั้นขยายความรู้ร่วมกัน ขั้นน าเสนอและสรุปความรู้ร่วมกัน และขั้นเช่ือมโยงและ
ประยกุตใ์ชค้วามรู้ แสดงดงัภาพท่ี 1 
 4. สร้างและพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบบทดสอบวดัความรู้ทางคณิตศาสตร์รายวิชา
แคลคูลสั 1 จ านวน 5 ฉบบั แบบประเมินช้ินงาน จ านวน 2 ฉบบั แบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วน
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ร่วมในการท างานกลุ่ม  จ านวน  2  ฉบับ  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อ
กระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1 ท่ีพฒันาข้ึน 
 5. น ากระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1 ส าหรับนกัศึกษาครู และเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัไปตรวจสอบคุณภาพ โดยน าไปให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาใน
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัความสอดคลอ้ง ความถูกตอ้ง และความเหมาะสมของกระบวนการเรียนการสอน
และเคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึน แลว้น าขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มาท า
การปรับปรุงและแกไ้ขแล้วให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านเน้ือหาวิชา
คณิตศาสตร์ ดา้นหลกัสูตรและการสอนทางคณิตศาสตร์ และดา้นการวดัผลและการประเมินผลท า
การพิจารณาความสอดคลอ้ง ความครอบคลุม ความชดัเจน ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง รวมถึง
ขอ้เสนอแนะ แลว้ท าการปรับปรุงและแกไ้ขส าหรับน าไปทดลองใชร้อบท่ี 1  
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ร่วมในการท างานกลุ่ม  จ านวน  2  ฉบับ  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อ
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 5. น ากระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1 ส าหรับนกัศึกษาครู และเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัไปตรวจสอบคุณภาพ โดยน าไปให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาใน
ประเด็นท่ีเก่ียวกบัความสอดคลอ้ง ความถูกตอ้ง และความเหมาะสมของกระบวนการเรียนการสอน
และเคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึน แลว้น าขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์มาท า
การปรับปรุงและแกไ้ขแล้วให้ผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน ท่ีมีความเช่ียวชาญในด้านเน้ือหาวิชา
คณิตศาสตร์ ดา้นหลกัสูตรและการสอนทางคณิตศาสตร์ และดา้นการวดัผลและการประเมินผลท า
การพิจารณาความสอดคลอ้ง ความครอบคลุม ความชดัเจน ความเหมาะสม และความถูกตอ้ง รวมถึง
ขอ้เสนอแนะ แลว้ท าการปรับปรุงและแกไ้ขส าหรับน าไปทดลองใชร้อบท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 1:  ผลการพฒันากระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1 ตามแนวคิดการเรียนการสอน 
               ท่ีแนะใหรู้้คิดการเรียนรู้ร่วมกนั และรูปแบบการแปลงของเลช ส าหรับนกัศึกษาครู 
 

ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาผลการใช้กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ตามแนวคิดการ
เรียนการสอนทีแ่นะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกนั และรูปแบบการแปลงของเลช ส าหรับนักศึกษาครู  

การด าเนินการวิจยัในขั้นตอนการน ากระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1 ส าหรับ
นกัศึกษาครูไปทดลองใช ้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1. น ากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลอง
ใชร้อบท่ี 1 กบันกัศึกษาสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวชิาแคลคูลสั 1 ในภาคปลาย 
ปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ขณะท าการทดลองผูว้ิจยัไดเ้ปิดโอกาสให้นกัศึกษา
แสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน รวมทั้งมีการ
ประเมินความรู้ทางคณิตศาสตร์และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มของนกัศึกษาเป็น
ระยะๆ 

2. หลงัจากท่ีน ากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ไปทดลองใช้แลว้หน่ึงภาค
เรียน ผูว้ิจยัท าการวเิคราะห์และประเมินผลการน ากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ไป
ใชใ้นรอบท่ี 1 ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยรายงานต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และท าการปรับปรุงแกไ้ขกระบวนการเรียน    การสอนรายวชิาแคลคูลสั 1 และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยัใหมี้ความเหมาะสมและสมบูรณ์มากข้ึน ก่อนน าไปทดลองใชใ้นรอบท่ี 2 

3. น ากระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1 ท่ีไดรั้บการปรับปรุงและแกไ้ขแลว้จาก
การทดลองใช้ในรอบท่ี 1 ไปทดลองใช้กับนักศึกษาสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาแคลคูลสั 1 ภาคตน้ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 
22 คน เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียนเม่ือส้ินภาคการศึกษา ผูว้ิจ ัยท าการประเมินผลและปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมตามเป้าหมายท่ีวางไว ้แล้วน าผลการวิจัยและ
กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ีท าการปรับปรุงและแกไ้ขแลว้ไปเผยแพร่ พร้อมทั้ง
จดัท าคู่มือและเอกสารประกอบการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1  
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ผลการวจัิย 
 ผลการวจิยัสามารถสรุปไดต้ามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี 
 1. ผลการพฒันากระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1  
     ผลจากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาสร้างและพฒันากระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1 
ตามแนวคิดการเรียนการสอนท่ีแนะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกัน และรูปแบบการแปลงของเลช 
ส าหรับนกัศึกษาครู ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

    ขั้นที่ 1 สร้างความพร้อมและเช่ือมโยงความรู้ใหม่ เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนน าเสนอค าถาม 
ปัญหา หรือสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติจริงผา่นตวัแทนทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
นกัศึกษาครูไดท้บทวนความรู้พื้นฐานหรือความรู้เดิม และขยายความรู้ท่ีมีอยูเ่พื่อเช่ือมโยงกบัเน้ือหา
ใหม่ท่ีจะไดรั้บการเรียนรู้ในขั้นต่อไป 

    ขั้นที่ 2 พัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์  เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนน าเสนอเน้ือหาใหม่ผ่าน
ตวัแทนทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นกัศึกษาครูไดเ้รียนรู้แนวคิด บทนิยาม ทฤษฎีบท 
กฎ และการน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างเข้าใจ ด้วยการยกตวัอย่างหรือน าเสนอปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ให้นกัศึกษาครูไดฝึ้กคิดวิเคราะห์ และประยุกตใ์ชค้วามรู้ในการแกปั้ญหาร่วมกบัผูส้อน
และเพื่อนในชั้นเรียน 

    ขั้นที ่3 ขยายความรู้ร่วมกนั เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนใหน้กัศึกษาครูลงมือปฏิบติัการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ ร่วมกนัอธิบาย ขยายความ แลกเปล่ียนความรู้ แนวคิดและเหตุผล แบ่งปันทรัพยากร
ทางการเรียนรู้ และหาข้อสรุปกับเพื่อนในกลุ่มด้วยการส่ือสารผ่านตวัแทนทางคณิตศาสตร์ใน
รูปแบบต่างๆ โดยผูส้อนเป็นผูจ้ดัเตรียมส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมในการท างานกลุ่มของนกัศึกษาครู พร้อมทั้งคอยซักถาม รับฟัง ช้ีแนะ
แนวทาง และเสริมความคิดให้แต่ละกลุ่มได้เขา้ใจแนวคิดในการแก้ปัญหาของตนเองจนน าไปสู่
ผลลพัธ์หรือค าตอบท่ีตอ้งการได ้ 

    ขั้นที ่4 น าเสนอและสรุปความรู้ร่วมกนั เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาครูได้
น าเสนอแนวคิดและขั้นตอนวิธีการหาผลลพัธ์หรือค าตอบซ่ึงเป็นขอ้สรุปของกลุ่มร่วมกบัเพื่อนใน
ชั้นเรียน โดยใหน้กัศึกษาครูทุกคนร่วมกนั ซกัถาม อภิปราย และสรุปความรู้กบัเพื่อนในชั้นเรียนและ
ผูส้อน เพื่อให้นกัศึกษาครูมีความรู้เชิงมโนทศัน์และความรู้เชิงขั้นตอนวิธีการท่ีชดัเจนมากข้ึน และ
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ตามแนวคิดการเรียนการสอนท่ีแนะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกัน และรูปแบบการแปลงของเลช 
ส าหรับนกัศึกษาครู ประกอบดว้ยขั้นตอนการจดัการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

    ขั้นที่ 1 สร้างความพร้อมและเช่ือมโยงความรู้ใหม่ เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนน าเสนอค าถาม 
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นกัศึกษาครูไดท้บทวนความรู้พื้นฐานหรือความรู้เดิม และขยายความรู้ท่ีมีอยูเ่พื่อเช่ือมโยงกบัเน้ือหา
ใหม่ท่ีจะไดรั้บการเรียนรู้ในขั้นต่อไป 

    ขั้นที่ 2 พัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์  เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนน าเสนอเน้ือหาใหม่ผ่าน
ตวัแทนทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นกัศึกษาครูไดเ้รียนรู้แนวคิด บทนิยาม ทฤษฎีบท 
กฎ และการน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างเข้าใจ ด้วยการยกตวัอย่างหรือน าเสนอปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ให้นกัศึกษาครูไดฝึ้กคิดวิเคราะห์ และประยุกตใ์ชค้วามรู้ในการแกปั้ญหาร่วมกบัผูส้อน
และเพื่อนในชั้นเรียน 

    ขั้นที ่3 ขยายความรู้ร่วมกนั เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนใหน้กัศึกษาครูลงมือปฏิบติัการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์ ร่วมกนัอธิบาย ขยายความ แลกเปล่ียนความรู้ แนวคิดและเหตุผล แบ่งปันทรัพยากร
ทางการเรียนรู้ และหาข้อสรุปกับเพื่อนในกลุ่มด้วยการส่ือสารผ่านตวัแทนทางคณิตศาสตร์ใน
รูปแบบต่างๆ โดยผูส้อนเป็นผูจ้ดัเตรียมส่ือการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการสืบคน้ขอ้มูลเพิ่มเติมในการท างานกลุ่มของนกัศึกษาครู พร้อมทั้งคอยซักถาม รับฟัง ช้ีแนะ
แนวทาง และเสริมความคิดให้แต่ละกลุ่มได้เขา้ใจแนวคิดในการแก้ปัญหาของตนเองจนน าไปสู่
ผลลพัธ์หรือค าตอบท่ีตอ้งการได ้ 

    ขั้นที ่4 น าเสนอและสรุปความรู้ร่วมกนั เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาครูได้
น าเสนอแนวคิดและขั้นตอนวิธีการหาผลลพัธ์หรือค าตอบซ่ึงเป็นขอ้สรุปของกลุ่มร่วมกบัเพื่อนใน
ชั้นเรียน โดยใหน้กัศึกษาครูทุกคนร่วมกนั ซกัถาม อภิปราย และสรุปความรู้กบัเพื่อนในชั้นเรียนและ
ผูส้อน เพื่อให้นกัศึกษาครูมีความรู้เชิงมโนทศัน์และความรู้เชิงขั้นตอนวิธีการท่ีชดัเจนมากข้ึน และ

 

 

สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างถูกตอ้ง ทั้งน้ีมีผูส้อนเป็นผูค้อยกระตุน้ให้นักศึกษาครูได้ถาม
ค าถามในประเด็นท่ีสงสัย รวมถึงการถามน าเพื่อใหน้กัศึกษาครูไดว้เิคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปราย
ผลจนไดข้อ้สรุปร่วมกนั 

    ขั้นที่ 5 เช่ือมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นขั้นตอนท่ีผูส้อนเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาครูแต่
ละคนฝึกแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริงด้วยตนเอง เพื่อ
ตรวจสอบว่านักศึกษาครูมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งในเชิงมโนทศัน์และเชิงขั้นตอนวิธีการ มี
ความสามารถในการสร้างหรือเลือกใช้ตวัแทนทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ส าหรับแกปั้ญหา
นั้นๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และคล่องแคล่ว โดยมีผูส้อนเป็นผูค้อยสังเกต ซกัถาม รับฟัง ช้ีแนะ
แนวทาง และเสริมความคิดในการด าเนินการแกปั้ญหาให้นกัศึกษาครูอย่างสม ่าเสมอ จนน าไปสู่
ผลลพัธ์หรือค าตอบท่ีตอ้งการ รวมถึงปรับแนวคิดท่ีถูกตอ้งให้กบันกัศึกษาครูก่อนเรียนเน้ือหาใหม่
ต่อไป 
 2. ผลการน ากระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1 ทีพ่ฒันาขึน้ไปใช้ 
     ผูว้ิจยัน ากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ีพฒันาข้ึนไปใช้กบันักศึกษา
สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
แคลคูลสั 1 ภาคตน้ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 22 คน ผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกบันกัศึกษาครูมีดงัน้ี 
      2.1 นกัศึกษาครูมีความรู้ทางคณิตศาสตร์รายวิชาแคลคูลสั 1 เพิ่มข้ึนหลงัจากท่ีเรียนดว้ย
กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ีพฒันาข้ึน โดยพิจารณาจากการทดสอบค่าเฉล่ียของ
คะแนนจากแบบทดสอบวดัความรู้ทางคณิตศาสตร์รายวิชาแคลคูลสั 1 ฉบบัท่ี 1 ก่อนและหลงัการ
ทดลอง พบว่า นักศึกษาครูมีคะแนนเฉล่ียหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองท่ีเรียนด้วย
กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ีพฒันาข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
แสดงไวด้งัตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1   
ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยความรู้ทางคณิตศาสตร์รายวิชาแคลคูลัส 1 ฉบับท่ี 1 ก่อนและหลัง
ทดลอง  

คะแนน x  S.D. t sig 
หลงัทดลอง 40.73 8.54 

24.410** .000 

ก่อนทดลอง 7.46 4.74 
** p < .01 

ส าหรับจ านวนนักศึกษาครูท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีตั้ งไว  ้คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวน
นกัศึกษาทั้งหมด (15 คน) ท่ีตอ้งมีคะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนจากแบบทดสอบทั้งห้า
ฉบบั ของนกัศึกษาครูจ านวน 22 คน แสดงไวด้งัตารางท่ี 2 – 3  
ตารางท่ี 2   
คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และจ านวนนักศึกษาท่ีมคีะแนนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักศึกษาครูท้ังหมด ของคะแนนสอบจากแบบทดสอบ
ท้ังห้าฉบับ 

แบบทดสอบฉบับที ่ คะแนนเตม็ คะแนนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 

จ านวนนักศึกษาครูทีม่คีะแนน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 แปลผล 

1 56 33.6 19 ผา่นเกณฑ ์
2 35 21 18 ผา่นเกณฑ ์
3 21 12.6 15 ผา่นเกณฑ ์
4 35 21 19 ผา่นเกณฑ ์
5 42 25.2 20 ผา่นเกณฑ ์
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ตารางท่ี 1   
ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยความรู้ทางคณิตศาสตร์รายวิชาแคลคูลัส 1 ฉบับท่ี 1 ก่อนและหลัง
ทดลอง  

คะแนน x  S.D. t sig 
หลงัทดลอง 40.73 8.54 

24.410** .000 

ก่อนทดลอง 7.46 4.74 
** p < .01 

ส าหรับจ านวนนักศึกษาครูท่ีผ่านเกณฑ์ท่ีตั้ งไว  ้คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวน
นกัศึกษาทั้งหมด (15 คน) ท่ีตอ้งมีคะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของคะแนนจากแบบทดสอบทั้งห้า
ฉบบั ของนกัศึกษาครูจ านวน 22 คน แสดงไวด้งัตารางท่ี 2 – 3  
ตารางท่ี 2   
คะแนนเตม็ของแบบทดสอบ คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และจ านวนนักศึกษาท่ีมคีะแนนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักศึกษาครูท้ังหมด ของคะแนนสอบจากแบบทดสอบ
ท้ังห้าฉบับ 

แบบทดสอบฉบับที ่ คะแนนเตม็ คะแนนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 

จ านวนนักศึกษาครูทีม่คีะแนน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 แปลผล 

1 56 33.6 19 ผา่นเกณฑ ์
2 35 21 18 ผา่นเกณฑ ์
3 21 12.6 15 ผา่นเกณฑ ์
4 35 21 19 ผา่นเกณฑ ์
5 42 25.2 20 ผา่นเกณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตารางท่ี 3   
ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยความรู้ทางคณิตศาสตร์รายวิชาแคลคูลัส 1 ท้ังห้าฉบับกับคะแนนผ่าน
เกณฑ์ ร้อยละ 60 ของแบบทดสอบแต่ละฉบับ 

ฉบับที ่ N คะแนนเต็ม x    S.D. t sig 
1 22 56 40.73 33.6 8.54 3.913** .001 

2 22 35 25.50 21 1.56 2.883** .009 

3 22 21 12.86 12.6 1.03 .257 .800 
4 22 35 26.77 21 5.26 5.144** .000 

5 22 42 30.46 25.2 7.34 3.358** .003 

** p < .01 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ จ านวนนกัศึกษาครูไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
60 ของแบบทดสอบวดัความรู้ทางคณิตศาสตร์รายวิชาแคลคูลสั 1 ทั้งห้าฉบบั และเม่ือวิเคราะห์โดย
ใช้การทดสอบคะแนนเฉล่ีย พบว่า นกัศึกษาครูส่วนใหญ่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไวอ้ย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงแสดงผลดังตารางท่ี 3 ยกเว้นแบบทดสอบวัดความรู้ทาง
คณิตศาสตร์รายวชิาแคลคูลสั 1 ฉบบัท่ี 3 เร่ือง ความต่อเน่ือง 

   2.2 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มของนักศึกษาครู จากการประเมินของ
ผูส้อน พบว่า นกัศึกษาครูมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มโดยรวมอยูใ่นระดบัดี ส่วน
ผลจากการประเมินของนกัศึกษาครู พบวา่ นกัศึกษาครูมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม
โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก ทั้งน้ีพฤติกรรมท่ีผูส้อนและนักศึกษาครูเห็นว่าอยู่ในระดับดีมาก คือ 
สมาชิกในกลุ่มท างานท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยความตั้งใจ และสมาชิกในกลุ่มช่วยกนัท างานให้เสร็จ
ภายในเวลาท่ีก าหนด 

   2.3 ความคิดเห็นของนกัศึกษาครูท่ีมีต่อกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ี
พฒันาข้ึน พบว่า นักศึกษาครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ท่ี
พฒันาข้ึน โดยรวมและแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยั เร่ือง การพฒันากระบวนการเรียนรายวิชาแคลคูลสั 1 ตามแนวคิดการเรียน
การสอนท่ีแนะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกนั และรูปแบบการแปลงของเลช ส าหรับนกัศึกษาครู ผูว้ิจยั
ขออภิปรายผลการวจิยัเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะของการวิจยัดงัน้ี 
 1. ความรู้ทางคณิตศาสตร์รายวิชาแคลคูลสั 1 ของนกัศึกษาครู เม่ือใชก้ระบวนการเรียนการ
สอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ท่ีพฒันาข้ึน พบว่า โดยรวมนักศึกษาครูมีคะแนนเฉล่ียของความรู้ทาง
คณิตศาสตร์รายวิชาแคลคูลสั 1 หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และเม่ือพิจารณาคะแนนแบบทดสอบรายฉบบั พบวา่ จ  านวนนกัศึกษาครูไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 70 มีคะแนนหลงัเรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 60 ตามท่ีผูว้ิจยัตั้งไว ้ทั้งห้าฉบบั เพราะนกัศึกษาครูส่วน
ใหญ่สามารถเขียนแสดงความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งในเชิงมโนทศัน์และเชิงขั้นตอนวิธีการไดอ้ย่าง
ครบถว้น โดยนกัศึกษาครูสามารถแสดงขั้นตอนวิธีการไดเ้ป็นล าดบั ครบถว้น รวมทั้งสามารถเขียน
อา้งอิงบทนิยาม ทฤษฎีบท กฎ หรือสูตรทางคณิตศาสตร์ในแต่ละขั้นตอนไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกนั 
และผดิพลาดนอ้ย จึงเห็นไดว้า่กระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1 ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนทั้งห้า
ขั้นตอน สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาครูเกิดความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งในเชิงมโนทศัน์และเชิง
ขั้นตอนวิธีการไปพร้อมๆ กัน ตามท่ี Hiebert and Lefevre (1986) ได้กล่าวไวว้่าการเรียนเน้ือหา
คณิตศาสตร์เฉพาะใดๆ นั้น ผูเ้รียนควรได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งในเชิงมโนทศัน์และเชิง
ขั้นตอนวิธีการอย่างสมดุลกัน จึงจะท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้องและน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนน้ีเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาครูสามารถสร้างองคค์วามรู้ของตนเองผา่นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นกลุ่ม เพื่อให้สมาชิก
ในกลุ่มไดช่้วยกนัน าเสนอความคิดและแสดงเหตุผลของตนเองร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มคนอ่ืนๆ ท าให้
นกัศึกษาครูสามารถประเมินความเขา้ใจของตนเองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัศึกษาครู
ท่ีมีต่อกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ีนักศึกษาครูเห็นว่าตนเองได้ลงมือปฏิบติั
กิจกรรมดว้ยตนเองและเป็นกลุ่ม ไดท้  างาน/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาจนท าให้เกิดความเขา้ใจ
มากข้ึน ทั้งยงัมีผูส้อนคอยซักถาม รับฟังความคิดเห็น และเสริมต่อความคิดทางคณิตศาสตร์จาก
รูปธรรมไปสู่นามธรรมอย่างเป็นล าดบัโดยใช้ตวัแทนทางคณิตศาสตร์อย่างหลากหลายเพื่อพฒันา
ความรู้ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ท่ีเรียนไปใชแ้กปั้ญหาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติจริงได ้

 

 

2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มของนกัศึกษาครู เม่ือใชก้ระบวนการเรียนการ
สอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ีพฒันาข้ึน พบวา่ นกัศึกษาครูในแต่ละกลุ่มตั้งใจท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เพื่อให้งานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด รวมถึงช่วยกนัตรวจสอบและซักถามเพื่อให้ทุกคนในกลุ่ม
เขา้ใจตรงกนัก่อนออกมาน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน นอกจากน้ียงัพบวา่นกัศึกษาครูมีพฤติกรรมใน
การยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัอยา่งมีเหตุผลให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และแบ่งหนา้ท่ี
ในการรับผิดชอบงานอยา่งเป็นระบบ จะเห็นไดว้า่กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ี
พฒันาข้ึนเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาครูมีทกัษะทางสังคม สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และกล้าแสดงความคิดของตนเองมากข้ึน ท าให้
นกัศึกษาครูสามารถร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีไดรั้บอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นไปตามท่ี Bruffee (1995) 
และ Prachyapruit (2012) ไดก้ล่าวไวว้่าการให้ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ทกัษะทางสังคมท่ี
ผูเ้รียนตอ้งท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รับฟังความคิดเห็นต่าง และให้โอกาสผูอ่ื้นไดน้ าเสนอแนวคิด จะท า
ให้ผูเ้รียนมีความเอ้ือเฟ้ือและสามคัคีในการร่วมกนัเรียนรู้ขอ้มูลท่ีมีความยากและซบัซ้อนดว้ยความ
สนุกเป็นกนัเอง  

   3. ความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ี
พฒันาข้ึน พบว่า นักศึกษาครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ท่ี
พฒันาข้ึน โดยรวมและแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นส่ือการเรียนรู้/แหล่งการ
เรียนรู้ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งน้ีเป็นเพราะผูว้ิจยั
ด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1 ท่ีพฒันาข้ึนอยา่งเป็นล าดบั 
และเป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัเตรียมเอกสาร ใบกิจกรรมใบงาน ส่ือเทคโนโลยี วสัดุ 
อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบการจดัการเรียนรู้ใน
แต่ละคร้ังอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกัน ท าให้นักศึกษาครูสามารถเรียนรู้และใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ทั้งในเชิงมโนทศัน์และเชิงขั้นตอนวิธีการในการน าเสนอขั้นตอนการแกปั้ญหา ไม่วา่จะ
เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือปัญหาท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริงผ่านตวัแทนทางคณิตศาสตร์ใน
รูปแบบต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นรูปธรรม จนท าให้นกัศึกษาครูสามารถสร้างองค์
ความรู้ในแต่ละเน้ือหาไดอ้ยา่งเขา้ใจและน าไปประยุกตเ์ช่ือมโยงกบัเน้ือหาใหม่และชีวิตประจ าวนั
ได ้นอกจากน้ีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินช้ินงานและเกณฑ์การใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัความรู้
ทางคณิตศาสตร์รายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ีผูว้ิจยัได้ก าหนดไวอ้ย่างชัดเจน รวมทั้งการสะทอ้นผลการ
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยั เร่ือง การพฒันากระบวนการเรียนรายวิชาแคลคูลสั 1 ตามแนวคิดการเรียน
การสอนท่ีแนะให้รู้คิด การเรียนรู้ร่วมกนั และรูปแบบการแปลงของเลช ส าหรับนกัศึกษาครู ผูว้ิจยั
ขออภิปรายผลการวจิยัเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะของการวิจยัดงัน้ี 
 1. ความรู้ทางคณิตศาสตร์รายวิชาแคลคูลสั 1 ของนกัศึกษาครู เม่ือใชก้ระบวนการเรียนการ
สอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ท่ีพฒันาข้ึน พบว่า โดยรวมนักศึกษาครูมีคะแนนเฉล่ียของความรู้ทาง
คณิตศาสตร์รายวิชาแคลคูลสั 1 หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และเม่ือพิจารณาคะแนนแบบทดสอบรายฉบบั พบวา่ จ  านวนนกัศึกษาครูไม่นอ้ยกวา่ร้อย
ละ 70 มีคะแนนหลงัเรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 60 ตามท่ีผูว้ิจยัตั้งไว ้ทั้งห้าฉบบั เพราะนกัศึกษาครูส่วน
ใหญ่สามารถเขียนแสดงความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งในเชิงมโนทศัน์และเชิงขั้นตอนวิธีการไดอ้ย่าง
ครบถว้น โดยนกัศึกษาครูสามารถแสดงขั้นตอนวิธีการไดเ้ป็นล าดบั ครบถว้น รวมทั้งสามารถเขียน
อา้งอิงบทนิยาม ทฤษฎีบท กฎ หรือสูตรทางคณิตศาสตร์ในแต่ละขั้นตอนไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกนั 
และผดิพลาดนอ้ย จึงเห็นไดว้า่กระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1 ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนทั้งห้า
ขั้นตอน สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาครูเกิดความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งในเชิงมโนทศัน์และเชิง
ขั้นตอนวิธีการไปพร้อมๆ กัน ตามท่ี Hiebert and Lefevre (1986) ได้กล่าวไวว้่าการเรียนเน้ือหา
คณิตศาสตร์เฉพาะใดๆ นั้น ผูเ้รียนควรได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งในเชิงมโนทศัน์และเชิง
ขั้นตอนวิธีการอย่างสมดุลกัน จึงจะท าให้ผูเ้รียนมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีถูกต้องและน าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึนน้ีเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาครูสามารถสร้างองคค์วามรู้ของตนเองผา่นการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นกลุ่ม เพื่อให้สมาชิก
ในกลุ่มไดช่้วยกนัน าเสนอความคิดและแสดงเหตุผลของตนเองร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มคนอ่ืนๆ ท าให้
นกัศึกษาครูสามารถประเมินความเขา้ใจของตนเองได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของนกัศึกษาครู
ท่ีมีต่อกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ีนักศึกษาครูเห็นว่าตนเองได้ลงมือปฏิบติั
กิจกรรมดว้ยตนเองและเป็นกลุ่ม ไดท้  างาน/กิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาจนท าให้เกิดความเขา้ใจ
มากข้ึน ทั้งยงัมีผูส้อนคอยซักถาม รับฟังความคิดเห็น และเสริมต่อความคิดทางคณิตศาสตร์จาก
รูปธรรมไปสู่นามธรรมอย่างเป็นล าดบัโดยใช้ตวัแทนทางคณิตศาสตร์อย่างหลากหลายเพื่อพฒันา
ความรู้ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ท่ีเรียนไปใชแ้กปั้ญหาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติจริงได ้

 

 

2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มของนกัศึกษาครู เม่ือใชก้ระบวนการเรียนการ
สอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ีพฒันาข้ึน พบวา่ นกัศึกษาครูในแต่ละกลุ่มตั้งใจท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เพื่อให้งานเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด รวมถึงช่วยกนัตรวจสอบและซักถามเพื่อให้ทุกคนในกลุ่ม
เขา้ใจตรงกนัก่อนออกมาน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน นอกจากน้ียงัพบวา่นกัศึกษาครูมีพฤติกรรมใน
การยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัอยา่งมีเหตุผลให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และแบ่งหนา้ท่ี
ในการรับผิดชอบงานอยา่งเป็นระบบ จะเห็นไดว้า่กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ี
พฒันาข้ึนเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาครูมีทกัษะทางสังคม สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และกล้าแสดงความคิดของตนเองมากข้ึน ท าให้
นกัศึกษาครูสามารถร่วมกนัแกปั้ญหาท่ีไดรั้บอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นไปตามท่ี Bruffee (1995) 
และ Prachyapruit (2012) ไดก้ล่าวไวว้่าการให้ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ทกัษะทางสังคมท่ี
ผูเ้รียนตอ้งท างานร่วมกบัผูอ่ื้น รับฟังความคิดเห็นต่าง และให้โอกาสผูอ่ื้นไดน้ าเสนอแนวคิด จะท า
ให้ผูเ้รียนมีความเอ้ือเฟ้ือและสามคัคีในการร่วมกนัเรียนรู้ขอ้มูลท่ีมีความยากและซบัซ้อนดว้ยความ
สนุกเป็นกนัเอง  

   3. ความคิดเห็นของนักศึกษาครูท่ีมีต่อกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ี
พฒันาข้ึน พบว่า นักศึกษาครูมีความคิดเห็นต่อกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ท่ี
พฒันาข้ึน โดยรวมและแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นส่ือการเรียนรู้/แหล่งการ
เรียนรู้ ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ และดา้นการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งน้ีเป็นเพราะผูว้ิจยั
ด าเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอนรายวชิาแคลคูลสั 1 ท่ีพฒันาข้ึนอยา่งเป็นล าดบั 
และเป็นไปตามท่ีวางแผนไว ้โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัเตรียมเอกสาร ใบกิจกรรมใบงาน ส่ือเทคโนโลยี วสัดุ 
อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงการวดัผลและประเมินผลการเรียนรู้ประกอบการจดัการเรียนรู้ใน
แต่ละคร้ังอย่างครบถ้วนและสอดคล้องกัน ท าให้นักศึกษาครูสามารถเรียนรู้และใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ทั้งในเชิงมโนทศัน์และเชิงขั้นตอนวิธีการในการน าเสนอขั้นตอนการแกปั้ญหา ไม่วา่จะ
เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือปัญหาท่ีสอดคล้องกับชีวิตจริงผ่านตวัแทนทางคณิตศาสตร์ใน
รูปแบบต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นรูปธรรม จนท าให้นกัศึกษาครูสามารถสร้างองค์
ความรู้ในแต่ละเน้ือหาไดอ้ยา่งเขา้ใจและน าไปประยุกตเ์ช่ือมโยงกบัเน้ือหาใหม่และชีวิตประจ าวนั
ได ้นอกจากน้ีการก าหนดเกณฑก์ารประเมินช้ินงานและเกณฑ์การใหค้ะแนนแบบทดสอบวดัความรู้
ทางคณิตศาสตร์รายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ีผูว้ิจยัได้ก าหนดไวอ้ย่างชัดเจน รวมทั้งการสะทอ้นผลการ
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ประเมินและคะแนนสอบทุกคร้ังพร้อมกบัค าช้ีแจงและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัศึกษาครูท า
ผิดพลาดหรือเขา้ใจคลาดเคล่ือนให้ถูกตอ้งก่อนเร่ิมเน้ือหาใหม่ ท าให้นกัศึกษาครูสามารถน าไปใช้
พฒันา ปรับปรุง และแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเองในการท าช้ินงานหรือการทดสอบคร้ังต่อไปอยา่ง
รอบคอบและถูกตอ้งมากข้ึน  

 
บทสรุป 
 กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ีพฒันาข้ึนตามแนวคิดการเรียนการสอนท่ี
แนะให้รู้คิดการเรียนร่วมกนั และรูปแบบการแปลงของเลช สามารถท าให้นกัศึกษาครูมีความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ทั้งในเชิงมโนทศัน์และเชิงขั้นตอนวิธีการไดอ้ยา่งสมดุลกนั และยงัท าให้นกัศึกษาครูมี
ทกัษะทางสังคมเป็นไปตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตรครุศาสตร
บณัฑิต 
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 การน ากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ตามแนวคิดการเรียนการสอนท่ีแนะ
ให้รู้คิดการเรียนรู้ร่วมกนั และรูปแบบการแปลงของเลช ส าหรับนกัศึกษาครูไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
มากท่ีสุดนั้น ผูส้อนหรือผูท่ี้สนใจควรมีความรู้ความเขา้ใจและเตรียมตวัในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 1. การพฒันากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาใดๆ ผูส้อนควรศึกษาสภาพความพร้อม
และความตอ้งการของผูเ้รียนก่อน เพื่อให้ไดก้ระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัรายวิชานั้นๆ  
ดว้ยการเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นผูส้อนหรือผูเ้รียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นใน
แต่ละขั้นตอนของการจดัการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน เพื่อให้ได้
ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด 

2. กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ส าหรับนักศึกษาครูท่ีพฒันาข้ึนน้ีเป็น
แนวทางหน่ึงส าหรับน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ส าหรับนิสิตนกัศึกษา
สาขาวิชาต่างๆ ซ่ึงควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริบทและสภาพการจดัการเรียนการสอนของ
ผูส้อนแต่ละคนก่อนน าไปใช้ ตลอดจนควรน ากระบวนการเรียนการสอนดงักล่าวไปปรับใช้ให้
เหมาะกบัความพร้อมและความตอ้งการของผูเ้รียนและผูส้อน 

 

 

3. ในขั้นขยายความรู้ร่วมกนั และขั้นน าเสนอและสรุปความรู้ร่วมกนั ผูส้อนสามารถปรับ
หรือเลือกใชกิ้จกรรมท่ีแตกต่างและมีความหลากหลายตามความเหมาะสมของสภาพและธรรมชาติ
ของผูเ้รียน รวมทั้งผูส้อนตอ้งให้เวลาและโอกาสกบัผูเ้รียนในการท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการ
พฒันาการคิดทางคณิตศาสตร์ผา่นตวัแทนทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลาย โดยผูส้อนตอ้งคอยซกัถาม 
ช้ีแนะ และเสริมต่อความคิดจนกวา่ผูเ้รียนจะสามารถไดข้อ้สรุปร่วมกนัภายในกลุ่ม 

4. ในการประเมินช้ินงานกลุ่ม ช้ินงานเด่ียว และการให้คะแนนการทดสอบ ผูส้อนควรมี
เกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การใหค้ะแนนอยา่งชดัเจนและสะทอ้นผลอยา่งทนัถ่วงที เพื่อใหผู้เ้รียน
ทราบว่าตนเองมีขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดใด ส าหรับน าไปปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาช้ินงาน
และท าการทดสอบคร้ังต่อไปไดอ้ยา่งมีทิศทาง 

 
กติติกรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ท่ีไดพ้ิจารณาอนุมติัทุน
การวจิยัประเภทบณัฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 จึงท าใหก้ารท าวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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ประเมินและคะแนนสอบทุกคร้ังพร้อมกบัค าช้ีแจงและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัศึกษาครูท า
ผิดพลาดหรือเขา้ใจคลาดเคล่ือนให้ถูกตอ้งก่อนเร่ิมเน้ือหาใหม่ ท าให้นกัศึกษาครูสามารถน าไปใช้
พฒันา ปรับปรุง และแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเองในการท าช้ินงานหรือการทดสอบคร้ังต่อไปอยา่ง
รอบคอบและถูกตอ้งมากข้ึน  

 
บทสรุป 
 กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ท่ีพฒันาข้ึนตามแนวคิดการเรียนการสอนท่ี
แนะให้รู้คิดการเรียนร่วมกนั และรูปแบบการแปลงของเลช สามารถท าให้นกัศึกษาครูมีความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ทั้งในเชิงมโนทศัน์และเชิงขั้นตอนวิธีการไดอ้ยา่งสมดุลกนั และยงัท าให้นกัศึกษาครูมี
ทกัษะทางสังคมเป็นไปตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตรครุศาสตร
บณัฑิต 
 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 การน ากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ตามแนวคิดการเรียนการสอนท่ีแนะ
ให้รู้คิดการเรียนรู้ร่วมกนั และรูปแบบการแปลงของเลช ส าหรับนกัศึกษาครูไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
มากท่ีสุดนั้น ผูส้อนหรือผูท่ี้สนใจควรมีความรู้ความเขา้ใจและเตรียมตวัในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 
 1. การพฒันากระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาใดๆ ผูส้อนควรศึกษาสภาพความพร้อม
และความตอ้งการของผูเ้รียนก่อน เพื่อให้ไดก้ระบวนการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัรายวิชานั้นๆ  
ดว้ยการเปิดโอกาสให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไม่วา่จะเป็นผูส้อนหรือผูเ้รียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นใน
แต่ละขั้นตอนของการจดัการเรียนการสอนดว้ยกระบวนการเรียนการสอนท่ีพฒันาข้ึน เพื่อให้ได้
ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด 

2. กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ส าหรับนักศึกษาครูท่ีพฒันาข้ึนน้ีเป็น
แนวทางหน่ึงส าหรับน าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 ส าหรับนิสิตนกัศึกษา
สาขาวิชาต่างๆ ซ่ึงควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริบทและสภาพการจดัการเรียนการสอนของ
ผูส้อนแต่ละคนก่อนน าไปใช้ ตลอดจนควรน ากระบวนการเรียนการสอนดงักล่าวไปปรับใช้ให้
เหมาะกบัความพร้อมและความตอ้งการของผูเ้รียนและผูส้อน 

 

 

3. ในขั้นขยายความรู้ร่วมกนั และขั้นน าเสนอและสรุปความรู้ร่วมกนั ผูส้อนสามารถปรับ
หรือเลือกใชกิ้จกรรมท่ีแตกต่างและมีความหลากหลายตามความเหมาะสมของสภาพและธรรมชาติ
ของผูเ้รียน รวมทั้งผูส้อนตอ้งให้เวลาและโอกาสกบัผูเ้รียนในการท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการ
พฒันาการคิดทางคณิตศาสตร์ผา่นตวัแทนทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลาย โดยผูส้อนตอ้งคอยซกัถาม 
ช้ีแนะ และเสริมต่อความคิดจนกวา่ผูเ้รียนจะสามารถไดข้อ้สรุปร่วมกนัภายในกลุ่ม 

4. ในการประเมินช้ินงานกลุ่ม ช้ินงานเด่ียว และการให้คะแนนการทดสอบ ผูส้อนควรมี
เกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การใหค้ะแนนอยา่งชดัเจนและสะทอ้นผลอยา่งทนัถ่วงที เพื่อใหผู้เ้รียน
ทราบว่าตนเองมีขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดใด ส าหรับน าไปปรับปรุง แกไ้ข และพฒันาช้ินงาน
และท าการทดสอบคร้ังต่อไปไดอ้ยา่งมีทิศทาง 

 
กติติกรรมประกาศ 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ท่ีไดพ้ิจารณาอนุมติัทุน
การวจิยัประเภทบณัฑิตศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 จึงท าใหก้ารท าวจิยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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The Stupidity of the Farm Animals in George Orwell’s Animal Farm 
ความโง่ของสัตว์ในฟาร์ม ใน แอนนิมอล ฟาร์ม ของ จอร์จ ออร์เวล 
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University of Technology, Tawan-ok 
 
Abstract 

The study aimed at investigating 1) the stupidity of the farm animals in George Orwell’s 
Animal Farm; and 2) how the stupidity was portrayed. The qualitative method was used, and the 
results were presented in a form of a descriptive analysis. The study found that the farm animals 
displayed stupidity. It was portrayed through the exact words based on the word stupid such as stupid 
itself, stupider, and stupidest as well as stupidity. Also, such stupidity could be noticed from the 
description of the animals’ mental limitation and stupid actions. The study also found that this 
characteristic was presented through both individual and group levels. Particularly, in each 
individual, it was characterized differently. With stupidity, those animals were fixed into a servitude 
condition and kept on working even harder and harder under the iron heels of the pigs—the leaders 
of the farm, or in other words, were dominated by the pigs throughout the story.  

 
Keywords: stupidity, Animal Farm, George Orwell 
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บทคัดย่อ 
งานวจิยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ความโง่ ของสัตวต่์างๆ ในฟาร์ม ในเร่ือง แอนนิมอล 

ฟาร์ม ของ จอร์จ ออร์เวล และ 2) ความโง่นั้นถูกแสดงออกอย่างไร  วิธีวิจยัใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ
และเขียนแสดงผลการวจิยัแบบบรรยาย พบวา่ สัตวต่์างๆ ในฟาร์มแสดงความโง่ เห็นไดจ้ากค าวา่ โง่  
โง่กว่า และโง่ท่ีสุด รวมทั้งค  าว่า ความโง่ ทั้งน้ีความโง่ยงัไดถู้กน าเสนอผ่านความจ ากดัของสมอง
และการแสดงออกของสัตวเ์หล่านั้นดว้ย ความโง่พบไดท้ั้งรายตวัและเป็นกลุ่ม งานวิจยัยงัพบดว้ยวา่
สัตวแ์ต่ละตวัแสดงความโง่ท่ีแตกต่างกนั ดว้ยความโง่ หมู่สัตวถู์กจดัวางเป็นผูรั้บใชแ้ละท างานหนกั
ข้ึนภายใตก้ฎเหล็กของหมูซ่ึงเป็นผูน้ าของฟาร์ม กล่าวไดว้า่สัตวเ์หล่านั้นถูกครอบง าโดยหมูตลอดทั้ง
เร่ือง 

 
ค าส าคัญ: ความโง่,  แอนนิมอล ฟาร์ม,  จอร์จ ออร์เวล 
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Introduction 
George Orwell or Eric Arthur Blair, a real name, is an English author who was born in 

Bengal, India in 1903. He is also known as a journalist, political essayist, and critic. He was educated 
at Eton College in Berkshire, England. Between the years of 1922-1927, Orwell worked for the 
Indian Imperial Police in Burma, called Myanmar today. After he had returned to Europe, he worked 
in the Spanish Civil War between the years of 1936-1939. His works were published around the 
middle of the 20th century such as “Down and Out in Paris and London” (1933), “Homage to 
Catalonia” (1938), and “Nineteen Eighty-Four (1949). He died on January 21, 1950.  

George Orwell’s Animal Farm is accepted as one of modern world classics. It is popular 
among readers and has been assigned in classroom and analyzed by literary researchers over the 
world. Animal Farm was published in 1945. Later on, a book series of it has been constantly 
published in 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, and up to the present. Animal Farm 
was also made into a film in 1954 and 1999. Recently, the two latest versions are marketed in 
Kindle, a series of e-readers designed by Amazon.com which is known as an American electronic 
and cloud computer company. One version entitled as Animal Farm: Reader’s Edition is produced 
by Wildside Press and marketed via the kindle on October 5, 2011. Another one is entitled as 
Animal Farm produced by Kaf Publishing and marketed on June 19, 2012.  

Animal Farm is the story about the farm animals that possess stupidity, living in Manor 
Farm. It is this characteristic that causes them to be manipulated, or in other words, exploited by 
the pigs, the farm leaders, throughout the story. Unlike the animals, the pigs are portrayed to have 
intelligence. Major, an old male pig, manipulates the animals to revolt against human farm owners. 
After Major has died in the first scene, Snowball and Napoleon, two young male pigs, lead the 
animals to exile humans while giving them a hope of good life living in a free and self-sufficient 
society in which the animals will be treated as equals. After the victorious rebellion, the name 
Manor Farm is changed to be Animal Farm to promote the concept of Animalism. Later upon, the 
clashes between Snowball and Napoleon have arisen because of the different views of controlling 
the animals and managing the farm. After Snowball has been exiled, the farm turns into 
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dictatorship under greedy Napoleon. At the end, the animals still present much stupidity as well as 
being exploited by the pigs whose much intelligence are always seen. 

The main theme of Animal Farm is about communism, a political theory laid by Karl 
Marx, a German philosopher, in the 19th century. The novel satirizes the political events of the 
Russian Revolution (1917-21) when the proletariat overthrew their tsar, the king of Russia, with 
the hope to avoid being exploited and live happily within a peaceful society. The best-known 
political words in the story are “All animals are equals” (Orwell, 2000: 17). This means that 
everything has to be shared, or the leaders (the pigs) have to treat all animals as equals. This 
statement reflects Animalism which is put forth by the pigs as the core of the rebellion at first. 
Later on, Animalism is twisted to be the Seven Commandments to serve the pigs to command all 
animals more easily. Throughout the story, the changes in some words of the Commandments 
indicate the pigs’ movement towards human status. At the end, the pigs behave like humans they 
used to classify as their enemies. On top of that, the animals’ dream of equality in a peaceful 
society never comes true. 

The summary brings about the question why the animals still have hope although its 
propitious sign is never noticed. This question causes the researcher to assume that the animals 
possess stupidity.  

Stupidity is behavior or an action that displays a lack of thinking and learning ability as 
well as the ability to understand and consider. It also refers to a performance that reveals a lack of 
good sense or good judgment. Often, people with stupidity reject any complicated or imperative 
tasks and are willing to live without real responsibility. Also, they are found rejecting to think, but 
on the other hand, they accept being idle. Moreover, most prefer living with laziness. As a result, 
the stupidity causes those people to be fixed as followers, staff, and workers and, moreover, 
labeled as the inferiors or the vulnerable ones in a place in which they belong. In addition, when 
the stupid ones work, the work is found involving physical hard labor of which benefits of 
productivity does not belong to them. Therefore, people with stupidity are often found being 
trapped in hunger, difficulties, and poverty. Finally, in the face of these situations, they are 
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exploited by the ones with intelligence, the ability to learn and understand complicated things. In 
terms of the meaning, it is consistent with Khomduen Phothisuwan and Prapaipan Aimchoo’s view 
on the farm animals in an article entitled “Knowledge: A Sufficiency Economy Condition 
Obstructed in George Orwell’s Animal Farm”. The article discusses the animals’ lack of the ability 
to acquire any form of knowledge, “On the contrary, the animals are fixed into a servitude 
condition eternally because of their lack of the ability to acquire any form of knowledge. The 
animals keep on working hard within long hours and staying in miserable conditions. Meanwhile, 
they are depicted without the capacity to absorb knowledge” (2016: 61).  

Under these definitions and the review, this study aims at proving that the animals possess 
stupidity and pointing out that such stupidity is portrayed in different ways by different animals.  

Eventually, the findings and the study itself result in various benefits as follows. First, the 
findings help readers to become well aware that stupidity cannot bring good things or good life, so 
they should try to accumulate knowledge, skills, and experience to avoid such stupidity. Then, the 
findings provide an understanding of life in this globalized world. For the study, it helps readers to 
appreciate the value of literature and promotes reading it. Also, it confirms that analyzing literary 
works is an intellectual activity that should be practiced. 

 
Objectives of the Study 

1. To identify the stupidity of the farm animals in George Orwell’s Animal Farm. 
2. To investigate how such stupidity is portrayed. 
 

Scope of the Study 
This study uses the data in George Orwell’s Animal Farm to analyze the stupidity of the 

farm animals, the supporting characters. The study also analyzes the ways such stupidity is 
portrayed both in group and in each individual.   
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Research Methodology 
The qualitative method is conducted through the steps as follows. First, the data is collected 

from the descriptions of the farm animals and the pigs, the situations they involve themselves in, 
and the dialogues of the farm animals as well as the pigs. Second, the data is analyzed by exploring 
the stupidity of the animals presented both in each individual and among group. Also, the study finds 
out how such stupidity is displayed. In this step, the analysis is presented in the form of descriptive 
analysis. Third, the discussion and the conclusion of the analysis are drawn. Finally, the study gives 
some recommendations for further studies. 

  
Findings  

In George Orwell’s Animal Farm, the farm animals present stupidity. The study finds that 
all animals in the farm, except the pigs (the farm leaders) and the dogs (the pigs’ guards), are 
characterized to possess stupidity. First and foremost, the stupidity is presented through the exact 
words such as ‘stupid’, ‘stupider’, ‘stupidest’, and ‘stupidity’. In the first scene, Boxer, a cart horse, 
is characterized to have a stupid look with the word stupid although he has great size and strength, 
“Boxer was an enormous beast, nearly eighteen hands high, and as strong as any two ordinary horses 
put together. A white stripe down his nose gave him a somewhat stupid appearance” (Orwell, 2000:  
2). It is notable that Boxer’s stupid appearance is depicted to draw a sharp contrast between the 
stupidity and the physical strength he has. Boxer can do physical hard labor because of his distinctive 
strength, “Boxer with his tremendous muscles always pulled them through” (Orwell, 2000: 20). 
Nonetheless, he cannot think or learn or organize his thoughts because of his stupidity, “Even Boxer 
was vaguely troubled. He set his ears back, shook his forelock several times, and tried hard to 
marshal his thoughts; but in the end he could not think of anything to say (Orwell, 2000: 40). For 
more interpretation, it can be interpreted that the one with an undesirable trait like stupidity can 
maintain his or her existence if he or she has physical power. In Boxer’s case, the status to which he 
belongs is a member of the inferiors keeping on doing farm works and struggling in a servitude 
condition. When his brain cannot be developed, Boxer fulfills his ambition to live on in such 
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condition with his distinctive strength. Furthermore, with this unique physical strength, Boxer has 
full and genuine confidence to work not only hard but also harder, “His answer to every problem, 
every setback, was ‘I will work harder!’—which he had adopted as his personal motto” (Orwell, 
2000: 20). Until he dies, Boxer still works hard and even harder to serve the pigs, including the farm 
as a whole, or in other words, he has kept on being exploited by the pigs, that possess brain abilities, 
throughout his hard life.  

Mollie, a female white mare, is also described to possess stupidity through the exact words 
based on the word stupid. In fact, this female animal is depicted as the stupidest of all farm animals 
that are characterized to have names and take certain roles in the story. With the word stupidest, 
Mollie is demonstrated to ask a very simple question which, at the time, reflects her much stupidity. 
This can be seen just in the first time she speaks, “The stupidest questions of all were asked by 
Mollie, the white mare. The very first question she asked Snowball was: ‘Will there still be sugar 
after the Rebellion?” (Orwell, 2000: 11). This characterization shows not only Mollie’s stupidity but 
also her absolute nonsense. It is because sugar does not look serious. It is the food without nutrition 
and can be counted as an additive of a lot of junk food which is not beneficial to health. Eating a lot 
of it even ends up getting very poor nutrition. As a result, sugar is not good to eat to live and too 
trivial to feel worried about. With much stupidity, Mollie does not become well aware that, in a life 
and death situation, she has to think about something that looks more serious than sugar such as the 
existence, the status, or the survival of all farm animals.  

Like Mollie, just a vulnerable animal in the farm is demonstrated with much stupidity 
through the word stupidest. It is found while all farm animals are being taught by Major (the old 
male pig who is one of the three main characters) to sing the song Beasts of England. At that moment, 
one animal is demonstrated with the word stupidest when it is unable to sing the whole song, “Even 
the stupidest of them had already picked up the tune and a few of the words” (Orwell, 2000: 9). The 
animal cannot sing the whole song because of much stupidity; nonetheless, it can catch a few words 
and pick up the tune. At first glance, it is notable that even the stupidest of all is trying to sing and 
can sing just a little. In fact, the word stupidest conveys the message that mental ability never belongs 
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to not only this animal but also other farm animals. With a closer look, this implies that all animals 
are manipulated and united by Major. Although the animals have limited brain, they have to show 
the ability to sing the song. In this case, it is too hard to sing the whole song, but the only thing they 
can do is singing just a few words. It is because singing the same song together is a key sign of being 
united. On top of that, this performance symbolizes the readiness of all to start to rebel against human 
farm owners as Major states that it is a sound path of having good life. In addition, the portrayal 
discriminates not only that vulnerable one but also other farm animals from Major, who is teaching 
all animals to sing. Major presents his unique ability to remember, recall, choose, and sing the song 
which means that he possesses thinking ability. On the contrary, the animals cannot do so, and even 
worse, they show much stupidity. Therefore, Major, whose distinctive ability is thinking, deserves 
to be a reliable one or a thinker or a leader. Unlike Major, all farm animals, whose stupidity is 
portrayed obviously, have to be placed as followers or workers.  

Except for these individuals, group of the farm animals are also portrayed with stupidity 
through the words based on the word stupid. It is seen just in the beginning of the story when 
Snowball and Napoleon, Napoleon and Snowball, the two young male pigs, that are awakening the 
animals to fight against human farm owners, “At the beginning they met with much stupidity and 
apathy. Some of the animals talked of the duty of loyalty to Mr. Jones, whom they referred to as 
‘Master’, or made elementary remarks such as ‘Mr. Jones feed us. If he were gone, we should starve 
to death” (Orwell, 2000: 11). When the animals are demonstrated with stupidity, the lack of thinking 
ability is seen. With the word apathy, they show the lack of any interest about what they are listening 
to, too. That is to say, while Napoleon and Snowball are awakening and uniting them to revolt against 
humans, the animals never understand and even never try to become aware that what the outcome 
of the insurrection will be. Also, they never realize that their life will be better or worse or what a 
real reason of the rebellion is. On the other hand, when some animals talk about the loyalty to 
humans, it is just the concern about food that is seen. This can be interpreted that the only thing the 
animals can think of is food, fed by humans. This also implies that the animals lack the capacity of 
finding food by themselves as well. Furthermore, this signifies the animals’ laziness because they 
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never show any attempts to find food by themselves. After the human owners have been exiled, it 
appears that the animals still cannot live independently. They keep on living under the help, or in 
fact, the iron heels of the pigs, the new farm leaders.  

Apart from the word stupid and its derivatives, the animals’ stupidity is portrayed in 
different levels. The scene in which the animals are studying the alphabets, taught by Snowball 
reflects different degrees of their stupidity. Boxer, for example, is demonstrated to have very little 
ability of learning. It is seen through a small number of the alphabets he can memorize, “Boxer could 
not get beyond the letter D. He would trace out A, B, C, D in the dust with his great hoof, and then 
would stand staring at the letters with his ears back, sometimes shaking his forelock, trying with all 
his might to remember what came next and never succeeding” (Orwell, 2000: 23). With little 
capacity to memorize, Boxer portrays his serious attempt to remember some more alphabets by 
trying to remember what comes after these four letters. However, after he has used a lot of effort, he 
cannot do it. Although the effort reflects Boxer’s diligence, the inability to remember represents the 
limitation of his brain which cannot be developed by trying very hard. Later on, Boxer has to stop 
learning. Moreover, he has to accept his own limited ability, and decide to practice just four letters—
A, B, C, and D, “Finally, he decided to be content with the first four letters, and used to write them 
out once or twice every day to refresh his memory” (Orwell, 2000: 23). Although he can remember 
some letters, it can be concluded that Boxer lacks the ability to learn. On one hand, the everyday 
practice means that Boxer is a good student who keeps on paying attention to what Snowball has 
taught him. On the other hand, the practice reveals that Boxer, without any sign of mental ability, 
will forget all if he does not practice these alphabets every day. 

Compared to Boxer’s stupidity, Mollie’s limited brain seems much worse than his. When 
studying the alphabets, Mollie does not show any attempts to learn them. However, the study finds 
that there is one thing interests Mollie. The thing is a group of five alphabets, m-o-l-i-e, used to spell 
her own name, “Mollie refused to learn any but the five letters which spelt her own name. She would 
form these very neatly out of pieces of twig, and would then decorate them with a flower or two and 
walk round admiring them” (Orwell, 2000: 23-24). This extract can be interpreted that Mollie has 
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not only stupidity but also laziness and selfishness. At first glance, Mollie portrays stupidity because 
she stops herself from becoming literate by not trying to learn and even paying attention to what 
everyone is doing. Her lack of any interests to learn can be interpreted that she lacks both thinking 
and learning ability which, of course, results in the inability to understand and consider. Also, when 
Mollie leaves herself lying idle, it reveals her laziness. Often, the laziness is seen when someone 
rejects to work and do any physical activities, or make any effort to do anything. With a closer look, 
remembering just five letters used to spell her own name depicts Mollie’s strong sense of selfishness. 
It is because this action reveals the concern only about personal benefits rather than common 
interests. That is, while Mollie is described to be stupid, the description reflects other characteristics 
such as selfishness and laziness. Not all animals are demonstrated to have much stupidity, however. 
Clover, a female horse, can learn all alphabets, yet, she cannot form any words, “Clover learnt the 
whole alphabets, but could not put words together” (Orwell, 2000: 23). Of the three animals (Boxer, 
Mollie, and Clover), Clover portrays stupidity less than others. Mollie is stupider than Boxer because 
she lacks both attentions and attempts to learn. In other words, she refuses to learn any alphabets. 
As a result, Mollie is the stupidest of all.  

In addition to those three individuals, all animals also show the stupidity in different levels. 
Like Boxer, Mollie, and Clover, such stupidity is seen when all animals learn the alphabets, too. The 
study finds that none of them can reach beyond the letter A, “None of the other animals on the farm 
could get further than the letter A” (Orwell, 2000: 24). This description can be interpreted that while 
the three individuals are being portrayed with different degrees of stupidity, other animals are also 
being described to be stupider than those three. In other words, when compared to the three animals’ 
ability, other animals’ thought has never existed. Moreover, in one scene, some animals such as 
sheep, hens, and ducks are described to be stupider than others. It is the scene in which they try to 
learn the Seven Commandments, the rules formulated by the pigs used to control and manipulate all 
farm animals, by heart, “It was also found that the stupider animals such as the sheep, hens, and 
ducks, were unable to learn the Seven Commandments by heart” (Orwell, 2000: 24). It is obvious 
that the sheep, the hens, and the ducks cannot learn the commandments because they cannot read 
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and even learn by heart. This means that they do not understand those commandments as well. As a 
result, they never become aware of how to behave and follow the farm rules. For more interpretation, 
these animals do not have names, so they are unable to take any important roles in the story like 
Boxer, Mollie, and Clover. Even worse, they are not recognized as farm members as well. In fact, 
while the sheep, the hens, and the ducks are being characterized as the animals without names and 
with much stupidity, they are also fixed as the most inferior ones, without any signs of power, among 
all farm animals.     

Despite the exact words and the limited levels of brain, the animals’ stupidity can also be 
caught by their actions. It is seen notably, after the rebellion, when the animals’ behavior is 
demonstrated together with the pigs’ actions, “Here the work of the coming week was planned out 
and resolutions were put forward and debated. It was always the pigs who put forward the 
resolutions. The other animals understood how to vote, but could never think of any resolutions of 
their own” (Orwell, 2000: 22). According to the extract, the only thing the animals can do is raising 
their hands to show their support, but they cannot think of any plans or any decisions. In general, 
when the meeting is held, the members have to discuss and decide matters together. In this case, the 
animals coming in this meeting have nothing to do but just raising their hands to show the 
performance of voting. It is the act that they do without thinking or participating in discussions 
because it is the only choice for them to do. For the pigs, it is their main duty to put forth the plans, 
the work, and the resolutions of the farm. On one hand, the presentation of voting reflects only the 
animals’ limited ability to think. On the other hand, the thinking, planning, and making formal 
decisions are unlimited abilities of the pigs. From this moment onward, the animals are forced to do 
only hard physical farm work while the missions of managing as well as ordering and controlling 
the animals and the farm as a whole are the pigs’ work. Therefore, the stupidity is presented to be 
one of the important characteristics of the animals, the farm workers. On top of that, when it is shown 
together with the thinking and decision-making abilities of the pigs, the animals are shaped to be the 
disciples of the pigs. 
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There are other actions reflecting the animals’ stupidity, too. Throughout the story, the study 
finds a lot of actions that reflect such stupidity and even the stupidity that is much more than ever. 
In one scene, the animals display much stupidity through the action of not being able to distinguish 
between right and wrong. Also, the inability to make a judgment is seen when they show their trust 
in the one who is speaking and immediately forget it. Furthermore, they change that trust after 
another one has just spoken, “The animals listened first to Napoleon, then to Snowball, and could 
not make up their minds which was right; indeed, they always found themselves in agreement with 
the one who was speaking at the moment” (Orwell, 2000: 37-38). Later on, the stupidity can be 
captured in a tragic scene in which a life sentence sends them to sheer panic. In this scene, the 
animals cannot survive that life sentence and do not know what to do better than lying. With much 
stupidity and fear, they lie to avoid a death sentence by telling Napoleon that Snowball orders them 
to do bad things although they never meet him, “Then a sheep confessed to having urinated in the 
drinking pool—urged to do this, so she said, by Snowball” (Orwell, 2000: 62). Moreover, some say 
that they meet Snowball in a dream, “The three hens who had been the ringleaders in the attempted 
rebellion over the eggs now came forward and stated that Snowball had appeared to them in a dream 
and incited them to disobey Napoleon’s order. They too were slaughtered” (Orwell, 2000: 62). The 
animals let the fake confessions but real executions go on rather than doing something else to save 
their life, “And so the tale of confessions and executions went on, until there was a pile of corpses 
lying before Napoleon’s feet and the air was heavy with the smell of blood” (Orwell, 2000:  62). It 
is notable that the most terrible stupidity is transcended when the animals confess their crime 
although they are innocent. Even worse, after the executions, Boxer still thinks that the tragic deaths 
are the animals’ fault. He also believes that the only thing they should do is working harder, “I do 
not understand it. I would not have believed that such things could happen in our farm. It must be 
due to some faults in ourselves. The solution, as I see it, is to work harder” (Orwell, 2000: 63). From 
this extract, the only thing the animals can think of is hard work. Also, the only solution they can 
think of is that hard work.  

 

 

The animals’ stupidity can be found although years pass. In the last scene, the study finds 
that the new generation of the farm animals keeps on being very stupid and even becoming much 
stupider than the old one. Unlike Clover, Boxer, or even Mollie, none of the animals of the young 
can catch more than the alphabets A and B, “They were fine upstanding beasts, willing workers and 
good comrades, but very stupid. None of them proved able to learn the alphabet beyond the letter 
B” (Orwell, 2000: 93). In addition, the animals in this generation believe in everything they have 
just listened to even though they have never seen it. Moreover, when they do not understand what 
they have just heard, they choose to accept it, “They accepted everything that they were told about 
the Rebellion and the principles of Animalism, especially from Clover, for whom they had an almost 
filial respect; but it was doubtful whether they understood very much of it” (Orwell, 2000: 93). 
Although there is a little good sign showing that they choose to believe in the one who is reliable 
like Clover, this can be said that they are stupid. It is because when they accept things even though 
they have never seen them, the animals display not only the total lack of the ability to think and 
consider but also the lack of paying attention to the things. Therefore, it can be said that the new 
generation of the farm animals has stupidity which has never been developed to be better. On top of 
that, less and less of the animals’ capacity to think, learn, and understand is portrayed when the 
stupidity passes down from generation to generation.  

 
Discussion   

Stupidity of the farm animals in Animal Farm reminds readers of other characters who have 
physical strength but do not have brains. Like the farm animals, Lennie Small in John Steinbeck’s 
Of Mice and Men is characterized to be very stupid. He is so mentally retarded that his life has to 
depend upon George Milton, the main male character, who is his only company. While Lennie is 
presented without the ability to think, his look is described to be a large heavy-featured body. As a 
result, the only thing that supports his existence in this world is his extreme strength which, of course, 
is necessary when doing hard labor. This distinctive large body even causes his labor to become 
harder than others’, however. Furthermore, it poses some serious threats to him. That is, it causes 
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him to be attacked by Curley, the male character, who appears very aggressive and really likes to 
fight with a large man. The large body also attracts Curley’s wife, a naïve young woman, to form a 
close relationship with him. Later on, Lennie’s tremendous strength causes him to kill her. 
Eventually, the worst tragedy is that Milton, his only friend, has to kill him. It is because Milton has 
to stop Lennie from having a chance to cause any terrible trouble eternally. In The Book of Great 
Books, John W. Campbell summarizes Lennie’s characteristics with these words: “huge, powerful, 
mentally retarded field laborer” (2000: 582). In Pearl S. Buck’s The Good Earth, O-lan, the main 
female character, is characterized to be a servant with no beauty and intelligence. Although O-lan 
has a spouse, her husband marries her because she has physical strength which is useful to do 
physical work as a match-maker says, “She will work well in the field and drawing water and all 
else that you wish. She is not beautiful but that you do not need. Only men of leisure have the need 
for beautiful woman to divert them. Neither she is clever” (S. Buck, 2005: 19). Two centuries before 
S. Buck’s The Good Earth, a story of a master and a slave was made up, too. Daniel Defoe wrote 
Robinson Crusoe, and it was published in 1719. Like Orwell’s Animal Farm, Steinbeck’s Of Mice 
and Men, and S. Buck’s The Good Earth, stupidity is attached with a character portrayed in a 
servitude condition. In Robinson Crusoe, stupidity belongs to a savage called Friday, who is the only 
friend of Crusoe, the main male character, a British shipwreck survivor who has been stuck in a 
remote island for years. In the place that Friday belongs, Crusoe teaches him English; the first word 
Friday has to understand is ‘Master’ which refers to Crusoe. These stories strongly affirm that those 
who possess brains govern the others, but on the other hand, those who do not have brains are 
governed by the intelligent ones.  

Besides those writers, philosophers also view stupidity as a certain feature of a slave. 
Friedrich Nietzsche (1844-1900), a German philosopher, presented his perspectives about master 
morality possessed by the ones who are capable of thought and slave morality possessed by the ones 
who are not capable of thought. Nietzsche defines master morality with the word good and slave 
morality with the word bad, “The master morality made a distinction between ‘good’ and ‘bad’. 
‘Good’ applies to those who are united, noble and strong. ‘Bad’ refers to the slaves who are weak 

 

 

and base” (qtd. in Jackson, 2010: 67). According to Nietzsche’s views, master and slave morality is 
not a real moral. As ‘good’ is the characteristic of a master, ‘bad’ belongs to a slave. In terms of the 
word bad, it is related to stupidity Nietzsche explains by using the word low-minded, having a little 
capacity of thinking, “This notion of ‘good’ and ‘bad’ therefore is not moral. ‘Bad’ merely meant to 
be one of the herd, the ‘low-minded.’ ‘Good’ meant the noble and intellectual” (qtd. in Jackson, 
2010: 67). On the other hand, ‘good’ is connected with noble and intellectual characteristics that are 
always mentioned when the limitation of the brain is defined or classified. It is clear that the stupidity 
is displayed as a binary opposition of intelligence to show a clear-cut distinction and express the 
limited position of anyone who possesses it. In Animal Farm, the pigs are the masters who use their 
intelligence to lure the animal slaves in order to replace humans and maintain their dominance after 
that. On top of that, such stupidity is the requirement of the exploitation that gives birth to 
discrimination against the animals. For the animals, a low-minded feature causes them to believe in 
the existence of better life in the future. Also, it makes them accept their role as slaves who are 
willing to follow what the pigs order and formulate as well as being pleased to feel the sense of such 
slave morality.    

In addition to that slavery, stupidity causes death to the animals in Animal Farm, and it is 
the death no one cares about. The most tragic scene that the animals confess crime with innocence 
and are sentenced to death reflects a completely worthless life of them. Because they do not have 
the ability to think, the animals do not know what to do and are selected to die by powerful Napoleon, 
the leader of the farm. It is Napoleon who takes advantages of the animals while they respect him 
for his leadership. Like the farm animals, O-land in The Good Earth dies at the end of the story 
without enough interest from her husband. Also, Lennie in Of Mice and Men is murdered by Milton, 
his only friend he really loves and respects. Friday in Robinson Crusoe is shot by a white man who 
shares the same look and the same job, a slave trader, with Crusoe, his closest companion on the 
lonely island. These four examples prove that stupidity and death are so well intertwined and 
mingled. 
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Conclusion  
The farm animals, except the pigs (the farm leaders) and the dogs, present stupidity in 

George Orwell’s Animal Farm. First, the stupidity is described through the exact words based on the 
word stupid such as stupid itself, stupider, stupidest, and stupidity. Boxer, a cart horse, Mollie, a 
female white mare, and a vulnerable animal are the three examples that portray stupidity in terms of 
an individual. Groups of the animals also show stupidity through these words as well. Also, the study 
notices that different animals have different levels of stupidity. When Boxer, Mollie, and Clover, a 
female horse, are analyzed together, Clover portrays stupidity less than the others: Mollie is the 
stupidest. In Mollie’s case, the selfishness and laziness are seen, too. Furthermore, the animals 
without names have much stupidity. When compared to those three individuals (Boxer, Mollie, and 
Clover), other animals can be classified as the stupidest of all. Meanwhile, stupidity can be caught 
by the animals’ actions as well. It is found through the animals’ acts of raising their hands to show 
the performance of voting and of not being able to distinguish between right and wrong. Stupidity 
is also found in the animals’ act of trust in the one who is speaking, and they change that trust at 
once when another one speaks. Moreover, stupidity is presented through the animals’ telling lies as 
well as confessing their crime with innocence. Although years pass, the new generation still keeps 
on being stupid.  

 
Recommendation  

The researcher recommends those who are interested to study the farm animals in George 
Orwell’s Animal Farm that there should be further studies on some sense of happiness although they 
possess much stupidity. Also, there should be a research reporting a comparison of the characters 
portrayed as the stupid ones in other stories such as Daniel Defoe’s Robinson Crusoe, John 
Steinbeck’s Of Mice and Men, and Pearl S. Buck’s The Good Earth.  
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สภาพและบทบาทภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพืน้ทีลุ่่มน า้กก 
The Situation and Role of the Northern Thai  
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Thai Language Program, Faculty of Humanities, Kasetsart University 
 
บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ เพื่อศึกษาสภาพและบทบาทภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ี
ลุ่มน ้ ากก และเพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงและปัจจยัการเปล่ียนแปลงภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ี
ลุ่มน ้ ากก ประชากรและพื้นท่ีการวิจยั ไดแ้ก่ กลุ่มชนท่ีพูดภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากก 
จ านวน 102 หมู่บา้น โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บขอ้มูลวิจยั ผลการศึกษา พบว่า การแปรดา้น
การใช้ศพัท์ของผูบ้อกภาษาสามระดบัอายุ มี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ หน่วยอรรถท่ีผูบ้อกภาษาสามระดบั
อายใุชศ้พัทภ์าษาไทยถ่ินเหนือ จ านวน 914 หน่วยอรรถ คิดเป็นค่าร้อยละ 63.03 หน่วยอรรถท่ีผูบ้อก
ภาษาสามระดบัอายุใช้ศพัท์ไทยถ่ินเหนือร่วมกบัภาษาไทยกลาง (ภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯ) จ  านวน 
500 หน่วยอรรถ คิดเป็นค่าร้อยละ 34.48 และ หน่วยอรรถท่ีผูบ้อกภาษาสามระดบัอายุใช้ศพัท์ไทย
กลาง (ภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯ) จ  านวน 36 หน่วยอรรถ คิดเป็นค่าร้อยละ 2.49 ส่วนบทบาทภาษาไทย
ถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากกท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชภ้าษาของผูค้นในชุมชน โดยภาพรวม 
พบวา่ มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 19.44 คิดเป็นค่าร้อยละ 81.00 แสดงใหเ้ห็นวา่ชุมชนยงัใหค้วามส าคญั
ในการใชภ้าษาไทยถ่ินเหนืออยูใ่นระดบัมาก ในดา้นการเปล่ียนแปลงภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ี
ลุ่มน ้ากก เป็นการเปล่ียนแปลงทั้งหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะ ซ่ึงกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบั
อายุท่ีหน่ึงเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด รองลงมาเป็นกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ีสอง โดยมีตวัแปรดา้น
อาย ุมีผลต่อการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด 

 
ค าส าคัญ: สภาพ, บทบาท, การเปล่ียนแปลงภาษา, การแปรภาษา, ภาษาไทยถ่ินเหนือ 
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Abstract 
 The objectives of this study were to investigate the situation and role of northern Thai 
dialect in Maekok River Basin; and to examine the changes and factors affecting  the changes of 
northern Thai dialect in Maekok River Basin. The population and the research area were the 
northern Thai d ia l ec t speakers in 120 villages in the Maek o k  River Basin. The data collected by 
using the interview. The findings showed that  the language change in regard to lexical items used 
by three-age-group users were categorized into three groups. First, 914 semantic units (63.03%) 
were eligible to identify that three-age-group users clearly used northern Thai dialect. Second, 500 
semantic units (34.48%) were eligible to identify that three-age-group users used northern Thai 
dialect in combination with central Thai dialect (Bangkok dialect). Third, 36 semantic units (2.49%) 
were eligible to identify that three-age-group users used only central Thai dialect. Also, the results 
revealed the relationship between the role of northern Thai dialect in Maekok River Basin and the 
language behavior of people in the community with the mean score at 19.44 (81.00%) which meant 
that the community still concentrated on using northern Thai dialect at the high level. The current 
changes of northern Thai dialect in Maekok River Basin were found at vowel and syllable units. 
People in age group one showed the highest level of changes and then followed by people in age 
group two. So, age factor held the highest effect towards language change. 
 
Keywords: situation, role, language changes, language variations, northern Thai dialect 
 
บทน า 

ภาษาไทยถ่ินเหนือ ได้แก่ ภาษาท่ีชนส่วนใหญ่ใช้ส่ือสารกนัในเขต 8 จงัหวดัภาคเหนือ
ตอนบน คือ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน และในพื้นท่ีบางส่วน
ของภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ กลุ่มจงัหวดัท่ีมีอาณาเขตติดต่อกบัเชียงใหม่ ล าปาง แพร่ และน่าน 
ไดแ้ก่ ตาก อุตรดิตถ ์และสุโขทยั เรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “ภาษาไทยยวน ค าเมือง หรือภาษาลา้นนา” 

ภาษาไทยถ่ินเหนือปรากฏหลกัฐานวา่เป็นภาษาท่ีผูค้นในภาคเหนือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัใช้
ติดต่อส่ือสารและบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ เช่น หนงัสือประชุมจารึกลา้นนา เล่มท่ี 1–12 ซ่ึงไดร้วบรวม
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ไดแ้ก่ ตาก อุตรดิตถ ์และสุโขทยั เรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “ภาษาไทยยวน ค าเมือง หรือภาษาลา้นนา” 

ภาษาไทยถ่ินเหนือปรากฏหลกัฐานวา่เป็นภาษาท่ีผูค้นในภาคเหนือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัใช้
ติดต่อส่ือสารและบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ เช่น หนงัสือประชุมจารึกลา้นนา เล่มท่ี 1–12 ซ่ึงไดร้วบรวม

จารึกในเขตจงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และจงัหวดั
ใกลเ้คียง จ านวนหลายร้อยหลกั จารึกระหวา่ง พ.ศ. 2000 - 2450 ซ่ึงส่วนใหญ่ใชภ้าษาไทยถ่ินเหนือ
บนัทึกเร่ืองราวต่างๆ โดยจารึกดว้ยอกัษรฝักขามและอกัษรธรรมลา้นนา และมีหลายหลกัพบบริเวณ
เขตพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ากก ภาษาไทยถ่ินเหนือจึงเป็นภาษาท่ีผูค้นใชติ้ดต่อส่ือสารในเขตภาคเหนือตอนบน
มากท่ีสุด ซ่ึงนบัเป็นเคร่ืองมือและกลไกส าคญัท่ีเช่ือมสัมพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ 
ในภาคเหนือและพื้นท่ีใกล้เคียง นอกจากน้ียงัส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดวฒันธรรมทางภาษาท่ีมา
พร้อมกบัวฒันธรรมอ่ืนๆ ดว้ย ภาษาไทยถ่ินเหนือในอดีตจึงเป็นภาษากลางส าหรับใชส่ื้อสารระหวา่ง
กลุ่มชาติพนัธ์ุ 

แต่ภาษาไทยถ่ินเหนือในปัจจุบนั ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกบัภาษาไทยถ่ินต่างๆ ใน
ประเทศไทย เพราะมีงานวิจยัหลายเล่มท่ีศึกษาการเปล่ียนแปลงภาษาไทยถ่ิน พบว่า มีแนวโน้มท่ี
ผูค้นในท้องถ่ินเร่ิมจะใช้ภาษาถ่ินของตนเองน้อยลงและมีการปะปนของภาษาอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
ภาษาไทยกลาง (ภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯ) มากข้ึนเร่ือยๆ 

ดงันั้น การศึกษาวิจยัภาษาถ่ินต่างๆ โดยเฉพาะภาษาไทยถ่ินเหนือในแง่สภาพและบทบาท 
จะเป็นการเช่ือมโยงไปถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงและลกัษณะการเปล่ียนแปลง ของภาษาไทย
ถ่ินเหนืออยา่งเป็นระบบ จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสภาพและบทบาทภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ากก 
2. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงและปัจจยัการเปล่ียนแปลงภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่ม

น ้ากก 
 

ขอบเขตการวจัิย 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

1.1 ศึกษาสภาพ คือ ลกัษณะของค าภาษาไทยถ่ินเหนือ ประกอบดว้ย หมวดค านาม หมวด
ค ากริยา หมวดค าวเิศษณ์ หมวดค าสรรพนามและค าแสดงค าถาม 
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1.2 ศึกษาบทบาทของภาษาไทยถ่ินเหนือในพื้นท่ีลุ่มน ้ ากก ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีคาดหวงั
จากการท าหน้าท่ีของภาษาไทยถ่ินเหนือ ตามกลุ่มชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน ้ ากกในปัจจุบนัได้
ก าหนดไว ้ในฐานะเคร่ืองมือในการส่ือสาร จ านวน 8 ดา้น 

1.3 ศึกษาการเปล่ียนแปลงและปัจจยัความเปล่ียนแปลงภาษาไทยถ่ินเหนือในพื้นท่ีลุ่มน ้ า
กก ประกอบดว้ย ศึกษาปัจจยัทางสังคม ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ท่ีอยูอ่าศยั และอิทธิพลภายนอก 
ซ่ึงมีผลสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะ 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ กลุ่มชนท่ีพูดภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้า จ านวน 7 
อ าเภอ 102 หมู่บา้น 

3. ขอบเขตด้านสถานท่ี ศึกษาเฉพาะชุมชนลุ่มแม่น ้ ากกในเขตพื้นท่ีในประเทศไทย ท่ีใช้
ภาษาไทยถ่ินเหนือติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ บา้นหว้ยมะเฟือง หมู่ท่ี 2 บา้นท่าตอน หมู่ท่ี 
3 และบา้นร่มไทย หมู่ท่ี 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ ส้ินสุด ณ บา้นสบกก หมู่ท่ี 
7 ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย มีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ กลุ่มชนท่ีพูดภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ า 
จ านวน 7 อ าเภอ 102 หมู่บา้น โดยมีกลุ่มตวัอยา่งส าหรับสัมภาษณ์รายการค า (Word List) ภาษาไทย
ถ่ินเหนือ ของกลุ่มผูบ้อกภาษาสามระดบัอายุ ผูว้จิยัไดก้  าหนดเอาจ านวนประมาณร้อยละ 20 ท่ีไดจ้าก
การค านวณสัดส่วนประชากร จ านวน 384 คน รวมทั้งหมด 78 คน โดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งผู ้
บอกภาษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดว้ย กลุ่มตวัอยา่งระดบัอายุท่ี 1 (อายุระหวา่ง 
15 – 25 ปี : วยัรุ่น)  จ านวน 26 คน กลุ่มตวัอยา่งระดบัอายุท่ี 2 (อายรุะหวา่ง 35 – 45 ปี : วยักลางคน) 
จ านวน 26 คน และกลุ่มตวัอยา่งระดบัอายท่ีุ 3 (อาย ุ55 ปีข้ึนไป : วยัผูใ้หญ่ วยัชรา) จ านวน 26 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัส าหรับกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 จ านวน 78 คน ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ 
(Interview From) คือ แบบบนัทึกขอ้มูลในการสัมภาษณ์ ส าหรับเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้อก
ภาษาเป็นรายบุคคล โดยแบ่งเน้ือหาในแบบบนัทึกขอ้มูลสัมภาษณ์ออกเป็น 5 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูรั้บการสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 อิทธิพลภายนอกและพฤติกรรมการใชภ้าษาไทยถ่ินเหนือ 



ROMMAYASAN 345Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018

1.2 ศึกษาบทบาทของภาษาไทยถ่ินเหนือในพื้นท่ีลุ่มน ้ ากก ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีคาดหวงั
จากการท าหน้าท่ีของภาษาไทยถ่ินเหนือ ตามกลุ่มชนท่ีอาศยัอยู่ในพื้นท่ีลุ่มน ้ ากกในปัจจุบนัได้
ก าหนดไว ้ในฐานะเคร่ืองมือในการส่ือสาร จ านวน 8 ดา้น 

1.3 ศึกษาการเปล่ียนแปลงและปัจจยัความเปล่ียนแปลงภาษาไทยถ่ินเหนือในพื้นท่ีลุ่มน ้ า
กก ประกอบดว้ย ศึกษาปัจจยัทางสังคม ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ท่ีอยูอ่าศยั และอิทธิพลภายนอก 
ซ่ึงมีผลสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงของหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะ 

2. ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ กลุ่มชนท่ีพูดภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้า จ านวน 7 
อ าเภอ 102 หมู่บา้น 

3. ขอบเขตดา้นสถานท่ี ศึกษาเฉพาะชุมชนลุ่มแม่น ้ ากกในเขตพื้นท่ีในประเทศไทย ท่ีใช้
ภาษาไทยถ่ินเหนือติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ บา้นหว้ยมะเฟือง หมู่ท่ี 2 บา้นท่าตอน หมู่ท่ี 
3 และบา้นร่มไทย หมู่ท่ี 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จงัหวดัเชียงใหม่ ส้ินสุด ณ บา้นสบกก หมู่ท่ี 
7 ต าบลบา้นแซว อ าเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย มีระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ กลุ่มชนท่ีพูดภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ า 
จ านวน 7 อ าเภอ 102 หมู่บา้น โดยมีกลุ่มตวัอยา่งส าหรับสัมภาษณ์รายการค า (Word List) ภาษาไทย
ถ่ินเหนือ ของกลุ่มผูบ้อกภาษาสามระดบัอายุ ผูว้จิยัไดก้  าหนดเอาจ านวนประมาณร้อยละ 20 ท่ีไดจ้าก
การค านวณสัดส่วนประชากร จ านวน 384 คน รวมทั้งหมด 78 คน โดยใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งผู ้
บอกภาษาแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดว้ย กลุ่มตวัอยา่งระดบัอายุท่ี 1 (อายุระหวา่ง 
15 – 25 ปี : วยัรุ่น)  จ านวน 26 คน กลุ่มตวัอยา่งระดบัอายุท่ี 2 (อายรุะหวา่ง 35 – 45 ปี : วยักลางคน) 
จ านวน 26 คน และกลุ่มตวัอยา่งระดบัอายท่ีุ 3 (อาย ุ55 ปีข้ึนไป : วยัผูใ้หญ่ วยัชรา) จ านวน 26 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัส าหรับกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มท่ี 1 จ านวน 78 คน ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ 
(Interview From) คือ แบบบนัทึกขอ้มูลในการสัมภาษณ์ ส าหรับเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูบ้อก
ภาษาเป็นรายบุคคล โดยแบ่งเน้ือหาในแบบบนัทึกขอ้มูลสัมภาษณ์ออกเป็น 5 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูรั้บการสัมภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 อิทธิพลภายนอกและพฤติกรรมการใชภ้าษาไทยถ่ินเหนือ 

ตอนท่ี 3 แบบบนัทึกการสัมภาษณ์การออกเสียงค าศพัทภ์าษาไทยถ่ินเหนือ (Word List) 
จ านวน 4 หมวด 500 ค าศพัท ์

3. การเก็บรวบรวมรายการค าศพัท ์(Word List) ภาษาไทยถ่ินเหนือ ผูว้จิยัไดร้วบรวมรายการ
ค าตลอดจนค าศพัทต่์างๆ ท่ีกลุ่มใชส่ื้อสารกนัในชีวิตประจ า เพื่อใชส้ าหรับสัมภาษณ์และเป็นขอ้มูล
ในการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงคใ์นงานวจิยัฉบบัน้ี โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 การรวบรวมรายการค าศพัท ์(Word List) ภาษาไทยถ่ินเหนือ จ านวน 750 หน่วยอรรถ 
จากพจนานุกรม งานวจิยั และเอกสารวชิาการต่างๆ 

3.2 หลกัเกณฑ์การคดัเลือกรายการค าศพัท์ (Word List) ภาษาไทยถ่ินเหนือ ส าหรับใช้
ทดสอบกลุ่มผูบ้อกภาษาสามระดบัอาย ุโดยก าหนด ดงัน้ี 

3.2.1เป็นค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั เช่น ค าเรียกอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย ค า
เรียกกลุ่มเครือญาติและกลุ่มบุคคลในชุมชน ค าเรียกพืช ผกั ตน้ไม ้และผลไม ้และกริยาอาการ เป็น
ตน้ 

3.2.2 เป็นค าศพัท์ท่ีภาษาไทยถ่ินเหนือ ใช้รูปศพัท์แตกต่างจากภาษาไทยกลาง 
(ภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯ) 

3.2.3 เป็นค าศพัท์ท่ีมีเสียงปฏิภาค (correspondences) ของเสียงสระหรือพยญัชนะ
ต่างจากภาษาไทยกลาง (ภาษาไทยกรุงเทพฯ) 

4. การทดลองค าศพัท์ท่ีใชใ้นการวิจยั จ  านวน 750 หน่วยอรรถ ของภาษาไทยถ่ินเหนือ ไป
สัมภาษณ์ผูบ้อกภาษาสามระดบัอายท่ีุใชภ้าษาไทยถ่ินเหนือในชีวติประจ าวนั จ  านวน 6 คน คือ ระดบั
อายท่ีุหน่ึง จ านวน 2 คน ระดบัอายท่ีุสอง จ านวน 2 คน และ ระดบัอายท่ีุสาม จ านวน 2 คน 

หลงัจากน าค าศพัท ์จ  านวน 750 หน่วยอรรถของภาษาไทยถ่ินเหนือไปสัมภาษณ์กบักลุ่ม
ผูบ้อกภาษาทั้งสามระดบัอายแุลว้ ท าใหพ้บปัญหาในการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ 

4.1 ค าศพัทบ์างค าศพัทผ์ูบ้อกภาษาไดอ้อกเสียงเหมือนกนักบัภาษาไทยกลาง (ภาษาไทย
กรุงเทพฯ) ส่วนใหญ่เป็นค าร่วมเช้ือสาย (Cognate Words) เช่น ลุง ป้า แม่ หวั หู แขน ขา หู ตา กา ไก่ 
เป็นตน้ ไม่มีความแตกต่างกนั ไมมี่ผลต่อการน าไปวเิคราะห์ 

4.2 ค าศพัทบ์างค าศพัท ์เป็นค าศพัทท่ี์ไม่มีใชใ้นชีวิตประจ าวนั และเป็นศพัทโ์บราณ ท า
ใหผู้บ้อกภาษาระดบัอายท่ีุหน่ึงและท่ีสองบางคนไม่รู้จกั จึงไม่สามารถออกเสียงได ้ท าใหไ้ม่สามารถ
จดบนัทึกค าศพัทแ์ละน าไปวเิคราะห์ค าศพัทน์ั้นๆ 
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4.3. ค าบางค าผูบ้อกภาษาสามระดบัอายุเขา้ใจไม่ตรงกนัหรือเกิดความสับสน รวมทั้งไม่
รู้จกัค าศพัท์บางประเภททั้งค  าศพัท์ภาษาไทยกลางและภาษาไทยถ่ินเหนือ แม้ว่าจะให้ดูรูปภาพ
ประกอบแลว้ 

ดังนั้น ผูว้ิจยัจึงได้ตดัค าศพัท์ท่ีเป็นค าร่วมเช้ือสาย (Cognate Words) และค าท่ีมี
ปัญหาดงัไดก้ล่าวแลว้นั้น คงเหลือค าศพัทจ์  านวนทั้งส้ิน 500 หน่วยอรรถ เพื่อจะน าไปสัมภาษณ์กลุ่ม
ตวัอย่างของผูบ้อกภาษาทั้ง 78 คน และจะสามารถน ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงสภาพและบทบาท
ภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ากกต่อไปได ้แบ่งออกเป็น 4 หมวด คือ 

4.3.1 หมวดค านาม จ านวน 313 หน่วยอรรถ 
4.3.2 หมวดค ากริยา จ านวน 142 หน่วยอรรถ 
4.3.3 หมวดค าวเิศษณ์และค าคุณศพัท ์จ านวน 35 หน่วยอรรถ 
4.3.4 หมวดค าสรรพนามและค าแสดงค าถาม จ านวน 10 หน่วยอรรถ 

5. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
5.1 การเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัจะเก็บขอ้มูลดว้ยวธีิสัมภาษณ์ผูบ้อกภาษาโดยตรง โดยน ารายการ

ค าศพัท์และอุปกรณ์ประกอบการเก็บขอ้มูล เพราะการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีน้ีจะท าให้ไดข้อ้มูลถูกตอ้ง
ตามวตัถุประสงค ์เพราะเม่ือเกิดความไม่แน่ใจเก่ียวกบัการใชค้  าศพัท ์ความหมายของค าศพัท ์เป็นตน้ 
ผูว้จิยัสามารถสอบถามผูบ้อกภาษาไดท้นัที ซ่ึงจะท าใหไ้ดข้อ้มูลถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

5.2 การจดับนัทึกการออกเสียงค าศพัท์ของผูบ้อกภาษาทั้งสามระดบัอายุ ผูว้ิจยัใช้สัท
อกัษร (IPA : International Phonetic Association) ของสมาคมสัทศาสตร์นานาชาติ และไดด้ดัแปลง
สัญลักษณ์สัทศาสตร์บางตวั เพื่อให้สะดวกในการจัดพิมพ์งานวิจัย ระบบเสียงวรรณยุกต์ท่ีใช้
ประกอบสัทอกัษร ใชร้ะบบตวัเลขบนัทึกทั้งหมด 

5.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ดา้นเน้ือหาของแบบบนัทึกขอ้มูลและแบบสัมภาษณ์โดยเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ในกรณีท่ีมีปัญหาหรือเกิดความไม่ชดัเจน ผูว้ิจยัจะน าค าศพัท์ท่ีมี
ปัญหาไปสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งทัว่ไปในเขตพื้นท่ีเดียวกนั เพื่อความถูกตอ้งแม่นย  าอีกคร้ังหน่ึง 

6. เกณฑ์หรือแนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ละขั้นตอน จ าแนกการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา
ตาม 
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วตัถุประสงค์การวจัิย คือ 
1. การศึกษาสภาพและบทบาทภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ากก 
2. การศึกษาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภาษาไทยถ่ิน

เหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ากก 
3. เสนอผลการวจิยัและสรุปผล 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวเิคราะห์จ าแนกเน้ือหาตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
1. การศึกษาสภาพภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพืน้ทีลุ่่มน า้กก 

การศึกษาวิเคราะห์สภาพหรือลกัษณะของภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากกใน
ปัจจุบนั ศึกษาการแปรดา้นการใชศ้พัทข์องผูบ้อกภาษาไทยถ่ินเหนือสามระดบัอาย ุจากจ านวนหน่วย
อรรถทั้งหมด 500 หน่วยอรรถ จ าแนกเป็น 3 รูปแบบ พบวา่ 

การใชศ้พัทภ์าษาไทยถ่ินเหนือทั้งสามระดบัอายุ มีจ  านวนทั้งส้ิน 914 ศพัท ์พบวา่ ผูบ้อก
ภาษาระดบัอายุท่ี 3 ใชศ้พัท์ภาษาไทยถ่ินเหนือมากท่ีสุด จ านวน 331 ศพัท์ คิดเป็นค่าร้อยละ 36.22 
รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 2 จ านวน 300 ศพัท์ คิดเป็นค่าร้อยละ 32.82 และน้อยท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ผูบ้อกภาษาระดบัอายท่ีุ 1จ านวน 283 ศพัท ์คิดเป็นค่าร้อยละ 30.96 

ส่วนการใชภ้าษาไทยถ่ินเหนือร่วมกบัภาษาไทยกลาง (ภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯ) มีจ  านวน
ทั้งส้ิน 500 ศพัท์ พบวา่ อนัดบัท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ ผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 2 จ านวน 198 ศพัท ์คิดเป็นค่า
ร้อยละ 39.60 รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1จ านวน 183 ศพัท์ คิดเป็นค่าร้อยละ 36.60 
และนอ้ยท่ีสุด ผูบ้อกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 จ านวน 119 ศพัท ์คิดเป็นค่าร้อยละ 23.80 

นอกจากน้ี การใชศ้พัทภ์าษาไทยกลาง (ภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯ) มีจ  านวนทั้งส้ิน 36 ศพัท ์ 
พบว่า อนัดับท่ีหน่ึง ได้แก่ ผูบ้อกภาษาระดับอายุท่ี 1 จ านวน 34 ศพัท์  คิดเป็นค่าร้อยละ 94.44 
รองลงมา ได้แก่ ผูบ้อกภาษาระดับอายุท่ี 2 จ านวน 2 ศัพท์ คิดเป็นค่าร้อยละ 5.56  ส่วนผูบ้อก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ไม่พบการใช ้

จากรูปแบบการแปรดา้นการใชศ้พัทข์องผูบ้อกภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากก
ทั้งสามระดบัอายุ จ านวน 3 ลกัษณะนั้น มีขอ้น่าสังเกต คือ ลกัษณะการใชค้  าศพัทภ์าษาไทยถ่ินเหนือ
ปนกบัค าศพัท์ภาษาไทยกลางนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1 และกลุ่มผูบ้อก
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ภาษาระดบัอายุท่ี 2 ส่วนกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 3 จะใช้ค  าศพัท์ภาษาไทยถ่ินเหนือเกือบทุก
หน่วยอรรถ ส่วนค าศพัท์ท่ีกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1 ใช้ค  าศพัท์ภาษาไทยกลาง มกัเกิดข้ึนกบั
กลุ่มค าศพัท์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยถ่ินเหนือ ยิ่งเป็นค าศพัท์ภาษาไทยถ่ินเหนือในกลุ่ม
ค าศพัท์โบราณหรือเป็นกลุ่มค าศพัท์ท่ีไม่ปรากฏส่ิงนั้นๆ ในปัจจุบนั หรือเป็นกลุ่มค าศพัท์ท่ีไม่
สัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตประจ าวนั กลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1 จะไม่ทราบและจะใชค้  าศพัทภ์าษาไทย
กลางทั้งหมด แต่ใชส้ าเนียงและระบบวรรณยกุตภ์าษาไทยถ่ินเหนือ 

ในส่วนค าศพัทภ์าษาไทยถ่ินเหนือท่ีใชต่้างกนักบัภาษาไทยกลางนั้น จะปรากฏการใชท้ั้ง
สามระดบัอายุ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้อกภาษาส่วนใหญ่ยงัคงให้ความส าคญัและใช้
ภาษาไทยถ่ินเหนือในชีวิตประจ าวนัอยู่ไม่นอ้ย ส่วนค าศพัทภ์าษาไทยถ่ินเหนือท่ีผูบ้อกภาษาระดบั
อายุท่ี 1 ใชเ้หมือนกนักบักลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 3 จะพบในเขตชุมชนชนบท แสดงให้เห็นว่า 
ค าศพัทท่ี์ชุมชนใชจ้ะสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และปัจจยั 4 เม่ือ
ส่ิงเหล่าน้ีเปล่ียนไป ผูใ้ชค้  าศพัทก์็ยอ่มเกิดการปรับตวัและเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

2. การวเิคราะห์บทบาทภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพืน้ทีลุ่่มน า้กกในปัจจุบัน 
ผลการวิเคราะห์บทบาทภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากกท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใชภ้าษาของกลุ่มชนในทอ้งถ่ิน โดยภาพรวม พบวา่ มีค่าคะแนนเท่ากบั 19.44 (2.43) อยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 4 ถา้ผูบ้อกภาษากบับุคคลท่ีพูดภาษาไทยถ่ินเหนือเดินทางไปใน
เขตพื้นท่ีท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาไทยถ่ินเหนือ จะพูดคุยกบับุคคลนั้นดว้ยภาษาอะไร มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
3.00 อยู่ในระดบัมาก (ทุกคนใช้ภาษาไทยถ่ินเหนือ) อนัดับท่ี 2 ได้แก่ ขอ้ท่ี 1 ผูบ้อกภาษาพูดคุย
ส่ือสารกบับุคคลในครอบครัวตนเองดว้ยภาษาอะไร มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.90 อยู่ในระดบัมาก 
(คนส่วนมากใช้ภาษาไทยถ่ินเหนือ) อนัดบัท่ี 3 ได้แก่ ขอ้ท่ี 2 ผูบ้อกภาษาพูดคุยส่ือสารกบับุคคล
ภายในชุมชนหรือภายในหมู่บา้นของตนเองด้วยภาษาอะไร มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.81 อยู่ใน
ระดบัมาก (คนส่วนมากใช้ภาษาไทยถ่ินเหนือ) และอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 3 ถา้มีคนต่างถ่ินมา
สอบถามหรือสนทนาดว้ยภาษาไทยกลาง (ภาษากรุงเทพฯ) ผูบ้อกภาษา จะตอบดว้ยภาษาอะไร มีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั1.59 อยูใ่นระดบันอ้ย (คนส่วนนอ้ยใชภ้าษาไทยถ่ินเหนือ) 
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ภาษาระดบัอายุท่ี 2 ส่วนกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 3 จะใช้ค  าศพัท์ภาษาไทยถ่ินเหนือเกือบทุก
หน่วยอรรถ ส่วนค าศพัท์ท่ีกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1 ใช้ค  าศพัท์ภาษาไทยกลาง มกัเกิดข้ึนกบั
กลุ่มค าศพัท์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของภาษาไทยถ่ินเหนือ ยิ่งเป็นค าศพัท์ภาษาไทยถ่ินเหนือในกลุ่ม
ค าศพัท์โบราณหรือเป็นกลุ่มค าศพัท์ท่ีไม่ปรากฏส่ิงนั้นๆ ในปัจจุบนั หรือเป็นกลุ่มค าศพัท์ท่ีไม่
สัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตประจ าวนั กลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1 จะไม่ทราบและจะใชค้  าศพัทภ์าษาไทย
กลางทั้งหมด แต่ใชส้ าเนียงและระบบวรรณยกุตภ์าษาไทยถ่ินเหนือ 

ในส่วนค าศพัทภ์าษาไทยถ่ินเหนือท่ีใชต่้างกนักบัภาษาไทยกลางนั้น จะปรากฏการใชท้ั้ง
สามระดบัอายุ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้อกภาษาส่วนใหญ่ยงัคงให้ความส าคญัและใช้
ภาษาไทยถ่ินเหนือในชีวิตประจ าวนัอยู่ไม่นอ้ย ส่วนค าศพัทภ์าษาไทยถ่ินเหนือท่ีผูบ้อกภาษาระดบั
อายุท่ี 1 ใชเ้หมือนกนักบักลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 3 จะพบในเขตชุมชนชนบท แสดงให้เห็นว่า 
ค าศพัทท่ี์ชุมชนใชจ้ะสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี และปัจจยั 4 เม่ือ
ส่ิงเหล่าน้ีเปล่ียนไป ผูใ้ชค้  าศพัทก์็ยอ่มเกิดการปรับตวัและเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

2. การวเิคราะห์บทบาทภาษาไทยถิ่นเหนือในเขตพืน้ทีลุ่่มน า้กกในปัจจุบัน 
ผลการวิเคราะห์บทบาทภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากกท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใชภ้าษาของกลุ่มชนในทอ้งถ่ิน โดยภาพรวม พบวา่ มีค่าคะแนนเท่ากบั 19.44 (2.43) อยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 

อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 4 ถา้ผูบ้อกภาษากบับุคคลท่ีพูดภาษาไทยถ่ินเหนือเดินทางไปใน
เขตพื้นท่ีท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาไทยถ่ินเหนือ จะพูดคุยกบับุคคลนั้นดว้ยภาษาอะไร มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 
3.00 อยู่ในระดบัมาก (ทุกคนใช้ภาษาไทยถ่ินเหนือ) อนัดับท่ี 2 ได้แก่ ขอ้ท่ี 1 ผูบ้อกภาษาพูดคุย
ส่ือสารกบับุคคลในครอบครัวตนเองดว้ยภาษาอะไร มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.90 อยู่ในระดบัมาก 
(คนส่วนมากใช้ภาษาไทยถ่ินเหนือ) อนัดบัท่ี 3 ได้แก่ ขอ้ท่ี 2 ผูบ้อกภาษาพูดคุยส่ือสารกบับุคคล
ภายในชุมชนหรือภายในหมู่บา้นของตนเองด้วยภาษาอะไร มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 2.81 อยู่ใน
ระดบัมาก (คนส่วนมากใช้ภาษาไทยถ่ินเหนือ) และอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 3 ถา้มีคนต่างถ่ินมา
สอบถามหรือสนทนาดว้ยภาษาไทยกลาง (ภาษากรุงเทพฯ) ผูบ้อกภาษา จะตอบดว้ยภาษาอะไร มีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากบั1.59 อยูใ่นระดบันอ้ย (คนส่วนนอ้ยใชภ้าษาไทยถ่ินเหนือ) 

 

3. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาษาไทยถิ่นเหนือในเขต
พืน้ทีลุ่่มน า้กก 

การศึกษาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากก มุ่งเน้น
การศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเสียง (Sound Change) ไดแ้ก่ ศึกษาการแปรดา้นหน่วยเสียงสระและ
หน่วยเสียงพยญัชนะ ท่ีสัมพนัธ์กบัปัจจยัตวัแปรทางสังคมทั้ง 5 ตวัแปร คือ เพศ อายุ การศึกษา ท่ีอยู่
อาศยั และอิทธิพลภายนอก จดัเป็นหน่วยเสียงท่ีมีโอกาสเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด โดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงจากหน่วยเสียงหน่ึงเป็นอีกหน่วยเสียงหน่ึง ตามการออกเสียงหน่วยเสียงสระและหน่วย
เสียงพยญัชนะภาษาไทยกลาง ถือเป็นหน่วยเสียงท่ีตรงกนัขา้มกนัหรือเป็นหน่วยเสียงท่ีเป็นปฏิภาค
กนั (Correspondence) ไดแ้ก่ หน่วยเสียงสระ จ านวน 4 หน่วยเสียง คือ // /o/ /e:/ /o:/ และหน่วย
เสียงพยญัชนะ จ านวน 8 หน่วยเสียง คือ /p/ /t/  /c/  /k/  //  /s/  /h/  /l/ 

สรุปผลการวิเคราะห์ พบว่า การเปล่ียนแปลงหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะ
ภาษาไทยถ่ินในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากก สัมพนัธ์กบัปัจจยัตวัแปรทางสังคมทั้ง 4 ด้าน คือ  ระดับอายุ 
การศึกษา ถ่ินท่ีอยู่อาศยั และอิทธิพลภายนอก ส่วนปัจจยัตวัแปรทางสังคมด้านเพศ กบัการแปร
หน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากกมีความแตกต่างกนั
ระหวา่งเพศชายและเพศหญิงจริง แต่การแปรน้ีไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน และไม่สัมพนัธ์กบัตวัแปรดา้น
อ่ืนๆ อีก 4 ด้าน ท าให้ไม่สามารถสรุปไดว้่า ตวัแปรดา้นเพศมีผลต่อการแปรหน่วยเสียงสระและ
หน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทยถ่ินเหนืออย่างเป็นระบบและสามารถจ าแนกเป็นขอ้มูลทางสถิติได้ 
เม่ือน าไปทดสอบแบบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ท าให้ทราบว่า ตวัแปรดา้นเพศไม่มีผลหรือมี
อิทธิพลต่อการแปรหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทยถ่ินเหนือ ส่วนตวัแปรดา้นอายุ 
การศึกษา ถ่ินท่ีอยู่อาศยั และอิทธิพลภายนอก มีความสัมพนัธ์กบัการแปรและปัจจยัการแปรตาม
ขอ้มูลทางสถิติบ่งช้ี 

ปัจจยัดา้นระดบัอายมีุผลต่อการแปรและไม่แปรภาษาไทยถ่ินเหนือมากท่ีสุด มีปัจจยัทาง
สังคมท่ีเหลือเป็นปัจจยัสนบัสนุน โดยแบ่งกลุ่มผูบ้อกภาษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

1. กลุ่มผูบ้อกภาษาท่ีมีผลต่อการแปรหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทย
ถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากกมากท่ีสุด คือ กลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1 ท่ีศึกษาในสถานศึกษา
ภายนอกชุมชน มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตชุมชนเมือง และไดรั้บอิทธิพลภายนอกมาก 
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2. กลุ่มผูบ้อกภาษาท่ีมีผลต่อการแปรหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทย
ถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากกน้อยท่ีสุด คือ กลุ่มผูบ้อกภาษาระดับอายุท่ี 3 ท่ีมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตชุมชนชนบท และไดรั้บอิทธิพลภายนอกนอ้ย 

3. กลุ่มผูบ้อกภาษาท่ีมีผลต่อการแปรหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทย
ถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากก ท่ีอยู่ก่ึงกลางระหว่างกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1 และกลุ่มผูบ้อก
ภาษาระดบัอายุท่ี 3 ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 2 ถือว่าเป็นกลุ่มท่ีเป็นรอยต่อระหวา่งกลุ่มผู ้
บอกภาษาทั้งสองช่วงอายุ เพราะถา้ไดรั้บอิทธิพลปัจจยัทางสังคมทั้ง 4 ดา้นเช่นเดียวกบักลุ่มผูบ้อก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ก็จะมีแนวโนม้ต่อการแปรหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทยถ่ิน
ในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากกมาก และถ้าได้รับอิทธิพลปัจจยัทางสังคมทั้ง 4 ด้านเช่นเดียวกบักลุ่มผูบ้อก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ก็จะมีแนวโนม้ต่อการแปรหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทยถ่ิน
ในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ากกนอ้ยไปดว้ย 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาสภาพหรือลกัษณะการใช้ศพัทภ์าษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากก ของกลุ่ม
ตวัอย่างผูบ้อกภาษาสามระดบัอายุ ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ลกัษณะการใช้ค  าศพัท์
ภาษาไทยถ่ินเหนือปนกบัภาษาไทยกลางนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1 และ
กลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 ส่วนกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 3 ใชค้  าศพัทภ์าษาไทยถ่ินเหนือทั้ง 4 
หมวดเกือบทุกหน่วยอรรถ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวจิยัของ Liamprawat (2013) พบวา่ กลุ่มผูบ้อก
ภาษาระดบัอายุท่ี 3 (อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี) จะใชศ้พัท์อ่ืนโดยเฉพาะศพัทภ์าษาไทยกลาง (ภาษาไทย
ถ่ินกรุงเทพฯ) แทนศพัทไ์ทด ามากท่ีสุด รองลงมาเป็นกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 2 (อายุตั้งแต่ 45 - 
55 ปี) 

เม่ือพิจารณาค าศพัทท่ี์กลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1 ใชค้  าศพัทภ์าษาไทยกลางแทนค าศพัท์
ภาษาไทยถ่ินเหนือ แต่ใช้ส าเนียงและระบบวรรณยุกต์ภาษาไทยถ่ินเหนือ ลกัษณะการใช้ค  าศพัท์
ดงักล่าวนั้น เร่ิมมีมากข้ึนในปัจจุบนั เพราะอิทธิพลของภาษาไทยกลางท่ีปรากฏในส่ือรูปแบบต่างๆ 
เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทศัน์ ส่ือดิจิทลัสารสนเทศสมยัใหม่ ร่วมทั้งส่ือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ เป็นตน้ ลกัษณะเช่นน้ีเป็นอิทธิพลของภาษาไทยกลางท่ีมีผลครอบง าภาษาถ่ิน ซ่ึงมี
อิทธิพลทางการส่ือสารนอ้ยกวา่ ภาษาท่ีมีอิทธิพลในการส่ือสารนอ้ยกว่า จึงมกัถูกภาษาท่ีมีอิทธิพล

ทางการส่ือสารเหนือกวา่ครอบง า สอดคลอ้งกบัผลสรุปงานวิจยัของ Saengsrichan (1998) ซ่ึงพบว่า 
กลุ่มผูบ้อกภาษาชาวไทล้ือ ระดบัอายุท่ี 16 – 30 ปี พูดภาษาไทล้ือน้อยลง แต่จะพูดภาษาไทยกลาง
และภาษาค าเมือง (ภาษาไทยถ่ินเหนือ) มากข้ึน แสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนท่ีพูดภาษาไทยกลางและ
ภาษาไทยถ่ินเหนือมีจ านวนมากและมีอิทธิพลต่อการส่ือสารของคนไทล้ือ สอดคล้องกับผล
การศึกษาการเปล่ียนแปลงค าศพัท์และการออกเสียงค าศพัท์ภาษาถ่ินอุบลฯ ของคนสองระดบัอายุ 
ของ Sukkhawan (2004) ซ่ึงผลการวิจยัช้ีชดัวา่ คนอุบลฯ รุ่นเยาวใ์ชภ้าษาถ่ินอุบลฯ ในชีวติประจ าวนั
นอ้ยมาก และมีค าศพัทบ์างค าศพัทสู์ญหายไปจากชีวติประจ าวนั แต่ใชค้  าศพัทภ์าษาอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
ภาษาไทยกลางแทน และสอดคลอ้งกบัผลสรุปของ Liamprawat and Wattanaprasert  (1996) จากการ
ศึกษาวิจยัเร่ืองวเิคราะห์การใชค้  าและการแปรของภาษาของคนสามระดบัอายุในชุมชนภาษาลาวลุ่ม
น ้ าท่าจีน พบว่า ผูบ้อกภาษาระดับอายุ 15 – 30 ได้รับอิทธิภาษาไทยกรุงเทพฯ ผ่านส่ือมวลชน 
การศึกษา ตลอดจนการพบปะคนต่างถ่ิน ท าให้ภาษาของผูบ้อกภาษาในระดบัอายุดงักล่าวมีโอกาส
แปรไดง่้ายกวา่ ลกัษณะเช่นน้ี แสดงให้เห็นวา่ ภาษาไทยถ่ินท่ีตกอยู่ในวงลอ้มของภาษาท่ีมีอิทธิพล
ทางการส่ือสารและทางสังคมท่ีเหนือกว่า ทั้งจากภาษาไทยกลางและภาษาไทยถ่ินท่ีเหนือกวา่ ย่อม
ถูกดูดกลืนไดง่้ายกวา่ 

บทบาทภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากกท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้ภาษาของ
กลุ่มชนในท้องถ่ินในปัจจุบัน  ผลการวิจัย  พบว่า  ภาษาไทยถ่ินเหนือย ังคงด ารงบทบาทใน
ชีวติประจ าวนัของผูค้นในทอ้งถ่ินคลา้ยในอดีต เพราะโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมาก แต่มีขอ้ท่ีควร
พิจารณา คือ ขอ้ท่ี 5 เม่ือไปติดต่อธุระในสถานท่ีราชการหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะติดต่อ
บุคคลท่ีพูดภาษาไทยกลาง ในหน่วยงานนั้น ดว้ยภาษาอะไร ค าตอบของกลุ่มผูบ้อกภาษาส่วนใหญ่
จะใชภ้าษาไทยกลาง จากผลวจิยัดงักล่าวนั้น จะแปรผลวา่ ชุมชนทอ้งถ่ินไม่มีความภาคภูมิใจหรือไม่
ใส่ใจภาษาไทยถ่ินเหนือไม่ได ้เพราะผลดงักล่าวนั้นจะไปขดัแยง้กบัขอ้อ่ืนๆ ผูว้ิจยัจึงไดส้ัมภาษณ์ใน
เชิงลึก กลุ่มผูบ้อกภาษาท่ีตอบแบบสอบถามไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ ปัจจุบนัผูค้นในชุมชนท่ีมีอาย ุ60 
ปีลงมา จะพูดและฟังภาษาไทยกลาง (ภาษากรุงเทพฯ) ได้เกือบทุกคน เพราะเป็นภาษากลางของ
ประเทศไทย ดงันั้น เม่ือบุคคลในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานองค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีพูด
ภาษาไทยกลาง ก็สามารถพูดคุยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาไทยกลางไดเ้ช่นกนั การพูดภาษาไทยกลาง
เช่นนั้น ไม่ใช่เพราะบุคคลผูน้ั้นขาดความภาคภูมิใจในภาษาไทยถ่ินของตนเอง แต่เป็นเพราะตอ้งการ
ส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดส้ะดวกและการส่ือสารเร่ืองราวต่างๆ สัมฤทธ์ิผล 
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2. กลุ่มผูบ้อกภาษาท่ีมีผลต่อการแปรหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทย
ถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากกน้อยท่ีสุด คือ กลุ่มผูบ้อกภาษาระดับอายุท่ี 3 ท่ีมีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตชุมชนชนบท และไดรั้บอิทธิพลภายนอกนอ้ย 

3. กลุ่มผูบ้อกภาษาท่ีมีผลต่อการแปรหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทย
ถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากก ท่ีอยู่ก่ึงกลางระหว่างกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1 และกลุ่มผูบ้อก
ภาษาระดบัอายุท่ี 3 ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 2 ถือว่าเป็นกลุ่มท่ีเป็นรอยต่อระหวา่งกลุ่มผู ้
บอกภาษาทั้งสองช่วงอายุ เพราะถา้ไดรั้บอิทธิพลปัจจยัทางสังคมทั้ง 4 ดา้นเช่นเดียวกบักลุ่มผูบ้อก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ก็จะมีแนวโนม้ต่อการแปรหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทยถ่ิน
ในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากกมาก และถ้าได้รับอิทธิพลปัจจยัทางสังคมทั้ง 4 ด้านเช่นเดียวกบักลุ่มผูบ้อก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ก็จะมีแนวโนม้ต่อการแปรหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทยถ่ิน
ในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ากกนอ้ยไปดว้ย 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาสภาพหรือลกัษณะการใช้ศพัทภ์าษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากก ของกลุ่ม
ตวัอย่างผูบ้อกภาษาสามระดบัอายุ ผลจากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ลกัษณะการใช้ค  าศพัท์
ภาษาไทยถ่ินเหนือปนกบัภาษาไทยกลางนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1 และ
กลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายท่ีุ 2 ส่วนกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 3 ใชค้  าศพัทภ์าษาไทยถ่ินเหนือทั้ง 4 
หมวดเกือบทุกหน่วยอรรถ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวจิยัของ Liamprawat (2013) พบวา่ กลุ่มผูบ้อก
ภาษาระดบัอายุท่ี 3 (อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี) จะใชศ้พัท์อ่ืนโดยเฉพาะศพัทภ์าษาไทยกลาง (ภาษาไทย
ถ่ินกรุงเทพฯ) แทนศพัทไ์ทด ามากท่ีสุด รองลงมาเป็นกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 2 (อายุตั้งแต่ 45 - 
55 ปี) 

เม่ือพิจารณาค าศพัทท่ี์กลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1 ใชค้  าศพัทภ์าษาไทยกลางแทนค าศพัท์
ภาษาไทยถ่ินเหนือ แต่ใช้ส าเนียงและระบบวรรณยุกต์ภาษาไทยถ่ินเหนือ ลกัษณะการใช้ค  าศพัท์
ดงักล่าวนั้น เร่ิมมีมากข้ึนในปัจจุบนั เพราะอิทธิพลของภาษาไทยกลางท่ีปรากฏในส่ือรูปแบบต่างๆ 
เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทศัน์ ส่ือดิจิทลัสารสนเทศสมยัใหม่ ร่วมทั้งส่ือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ เป็นตน้ ลกัษณะเช่นน้ีเป็นอิทธิพลของภาษาไทยกลางท่ีมีผลครอบง าภาษาถ่ิน ซ่ึงมี
อิทธิพลทางการส่ือสารนอ้ยกวา่ ภาษาท่ีมีอิทธิพลในการส่ือสารนอ้ยกว่า จึงมกัถูกภาษาท่ีมีอิทธิพล

ทางการส่ือสารเหนือกวา่ครอบง า สอดคลอ้งกบัผลสรุปงานวิจยัของ Saengsrichan (1998) ซ่ึงพบว่า 
กลุ่มผูบ้อกภาษาชาวไทล้ือ ระดบัอายุท่ี 16 – 30 ปี พูดภาษาไทล้ือน้อยลง แต่จะพูดภาษาไทยกลาง
และภาษาค าเมือง (ภาษาไทยถ่ินเหนือ) มากข้ึน แสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนท่ีพูดภาษาไทยกลางและ
ภาษาไทยถ่ินเหนือมีจ านวนมากและมีอิทธิพลต่อการส่ือสารของคนไทล้ือ สอดคล้องกับผล
การศึกษาการเปล่ียนแปลงค าศพัท์และการออกเสียงค าศพัท์ภาษาถ่ินอุบลฯ ของคนสองระดบัอายุ 
ของ Sukkhawan (2004) ซ่ึงผลการวิจยัช้ีชดัวา่ คนอุบลฯ รุ่นเยาวใ์ชภ้าษาถ่ินอุบลฯ ในชีวติประจ าวนั
นอ้ยมาก และมีค าศพัทบ์างค าศพัทสู์ญหายไปจากชีวติประจ าวนั แต่ใชค้  าศพัทภ์าษาอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
ภาษาไทยกลางแทน และสอดคลอ้งกบัผลสรุปของ Liamprawat and Wattanaprasert  (1996) จากการ
ศึกษาวิจยัเร่ืองวเิคราะห์การใชค้  าและการแปรของภาษาของคนสามระดบัอายุในชุมชนภาษาลาวลุ่ม
น ้ าท่าจีน พบว่า ผูบ้อกภาษาระดับอายุ 15 – 30 ได้รับอิทธิภาษาไทยกรุงเทพฯ ผ่านส่ือมวลชน 
การศึกษา ตลอดจนการพบปะคนต่างถ่ิน ท าให้ภาษาของผูบ้อกภาษาในระดบัอายุดงักล่าวมีโอกาส
แปรไดง่้ายกวา่ ลกัษณะเช่นน้ี แสดงให้เห็นวา่ ภาษาไทยถ่ินท่ีตกอยู่ในวงลอ้มของภาษาท่ีมีอิทธิพล
ทางการส่ือสารและทางสังคมท่ีเหนือกว่า ทั้งจากภาษาไทยกลางและภาษาไทยถ่ินท่ีเหนือกวา่ ย่อม
ถูกดูดกลืนไดง่้ายกวา่ 

บทบาทภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากกท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้ภาษาของ
กลุ่มชนในท้องถ่ินในปัจจุบัน  ผลการวิจัย  พบว่า  ภาษาไทยถ่ินเหนือย ังคงด ารงบทบาทใน
ชีวติประจ าวนัของผูค้นในทอ้งถ่ินคลา้ยในอดีต เพราะโดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมาก แต่มีขอ้ท่ีควร
พิจารณา คือ ขอ้ท่ี 5 เม่ือไปติดต่อธุระในสถานท่ีราชการหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะติดต่อ
บุคคลท่ีพูดภาษาไทยกลาง ในหน่วยงานนั้น ดว้ยภาษาอะไร ค าตอบของกลุ่มผูบ้อกภาษาส่วนใหญ่
จะใชภ้าษาไทยกลาง จากผลวจิยัดงักล่าวนั้น จะแปรผลวา่ ชุมชนทอ้งถ่ินไม่มีความภาคภูมิใจหรือไม่
ใส่ใจภาษาไทยถ่ินเหนือไม่ได ้เพราะผลดงักล่าวนั้นจะไปขดัแยง้กบัขอ้อ่ืนๆ ผูว้ิจยัจึงไดส้ัมภาษณ์ใน
เชิงลึก กลุ่มผูบ้อกภาษาท่ีตอบแบบสอบถามไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ ปัจจุบนัผูค้นในชุมชนท่ีมีอาย ุ60 
ปีลงมา จะพูดและฟังภาษาไทยกลาง (ภาษากรุงเทพฯ) ได้เกือบทุกคน เพราะเป็นภาษากลางของ
ประเทศไทย ดงันั้น เม่ือบุคคลในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานองค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีพูด
ภาษาไทยกลาง ก็สามารถพูดคุยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาไทยกลางไดเ้ช่นกนั การพูดภาษาไทยกลาง
เช่นนั้น ไม่ใช่เพราะบุคคลผูน้ั้นขาดความภาคภูมิใจในภาษาไทยถ่ินของตนเอง แต่เป็นเพราะตอ้งการ
ส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดส้ะดวกและการส่ือสารเร่ืองราวต่างๆ สัมฤทธ์ิผล 
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ผลจากการศึกษาการเปล่ียนแปลงและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภาษาไทยถ่ินเหนือ 
จะพบวา่ กลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัท่ี 1 และกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 2 มีแนวโนม้วา่จะใชภ้าษาไทย
กลางทั้งหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะ เพราะในอดีตหน่วยเสียงบางหน่วยเสียงของ
ภาษาไทยถ่ินเหนือ ไม่ปรากฏการใชใ้นการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เช่น หน่วยเสียงพยญัชนะ
ภาษาไทยกลาง คือ [ch] และ [r] แต่ในปัจจุบนั เร่ิมปรากฏมีการใชใ้นกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1 
และมีแนวโน้มว่าจะมีมากข้ึน ส่วนหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทยถ่ินเหนือบางหน่วยเสียง คือ [] 
กลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1 เร่ิมจะใชห้น่วยเสียง [y] แทนเกือบทุกๆ หน่วยอรรถ แสดงให้เห็นว่า 
ปัจจัยด้านการศึกษา อิทธิพลภายนอก (การรับสารจากส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือโทรทัศน์ ส่ือ
สารสนเทศสมยัใหม่อ่ืนๆ) ร่วมทั้งค่านิยมของบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ภาษาไทยถ่ินเหนือ สอดคลอ้งตามขอ้สมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ ปัจจยัทางสังคม 5 ตวัแปร คือ เพศ อายุ 
การศึกษา ถ่ินท่ีอยู่อาศยั และอิทธิพลภายนอก มีผลต่อการเปล่ียนแปลงภาษาไทยถ่ินเหนือในเขต
พื้นท่ีลุ่มน ้ ากก แต่อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของตวัแปรในดา้นเพศนั้น เม่ือน ามาพิจารณาเชิงสัมพนัธ์กบั
ตวัแปรอ่ืนๆ ก็พบว่า มีผลต่อการเปล่ียนแปลงภาษาไทยถ่ินเหนือน้อยมาก เพราะเพศชายและเพศ
หญิงมีอตัราการเปล่ียนแปลงและไม่เปล่ียนแปลงพอๆ กนั ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ตวัแปรดา้นอายุ มีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากกมากท่ีสุด รองลงมา คือ ถ่ินท่ีอยู่อาศยั 
การศึกษา และอิทธิพลภายนอก ตามล าดบั สอดคล้องกับการศึกษาของ Tanwatthananan (1982) 
พบวา่ เสียงพยญัชนะภาษาถ่ินเชียงใหม่มีการเปล่ียนแปลงโดยสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางสังคม คือ อายุ 
ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั และอิทธิพลภายนอก ส่วนตวัแปรดา้นเพศ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงภาษา
ถ่ินเชียงใหม่ ส่วน Saeng-ngam (2006) มีขอ้คน้พบว่า การแปรเสียงมกัจะเกิดข้ึนกบักลุ่มคนในวยั
หนุ่มสาว  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Jiaphong (2010) ท่ี กล่าวถึงความแตกต่างการใชภ้าษาใน
ชุมชนเมืองกับชุมชนท้องถ่ิน  เ กิดจากการติดต่อของผู ้คนท่ีมีความหลากหลายวัฒนธรรม 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความเข้มข้นในการใช้ภาษาไทยกลางในการติดต่อราชการ 
นอกจากน้ี Burutphat (2013) ซ่ึงไดส้รุปจากผลวิจยัการแปรและการเปล่ียนแปลงในภาษาไทยโซ่ง 
โดยแสดงให้เห็นว่า การแปรหน่วยเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในภาษาไทยโซ่ง วิเคราะห์
การแปรตามอายขุองผูพู้ด และตามถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของผูพู้ด ทิศทางของการแปรเสียงท่ีเกิดข้ึนในผูบ้อก
ภาษาวยัหนุ่มสาว คือ มีแนวโนม้การออกเสียงภาษาไทยมากข้ึน 



ROMMAYASAN 353Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018

ผลจากการศึกษาการเปล่ียนแปลงและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงภาษาไทยถ่ินเหนือ 
จะพบวา่ กลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัท่ี 1 และกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 2 มีแนวโนม้วา่จะใชภ้าษาไทย
กลางทั้งหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะ เพราะในอดีตหน่วยเสียงบางหน่วยเสียงของ
ภาษาไทยถ่ินเหนือ ไม่ปรากฏการใชใ้นการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนั เช่น หน่วยเสียงพยญัชนะ
ภาษาไทยกลาง คือ [ch] และ [r] แต่ในปัจจุบนั เร่ิมปรากฏมีการใชใ้นกลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1 
และมีแนวโน้มว่าจะมีมากข้ึน ส่วนหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทยถ่ินเหนือบางหน่วยเสียง คือ [] 
กลุ่มผูบ้อกภาษาระดบัอายุท่ี 1 เร่ิมจะใชห้น่วยเสียง [y] แทนเกือบทุกๆ หน่วยอรรถ แสดงให้เห็นว่า 
ปัจจัยด้านการศึกษา อิทธิพลภายนอก (การรับสารจากส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือโทรทัศน์ ส่ือ
สารสนเทศสมยัใหม่อ่ืนๆ) ร่วมทั้งค่านิยมของบุคคล ครอบครัว และชุมชน มีผลต่อการเปล่ียนแปลง
ภาษาไทยถ่ินเหนือ สอดคลอ้งตามขอ้สมมติฐานท่ีตั้งไว ้คือ ปัจจยัทางสังคม 5 ตวัแปร คือ เพศ อายุ 
การศึกษา ถ่ินท่ีอยู่อาศยั และอิทธิพลภายนอก มีผลต่อการเปล่ียนแปลงภาษาไทยถ่ินเหนือในเขต
พื้นท่ีลุ่มน ้ ากก แต่อยา่งไรก็ตาม ในส่วนของตวัแปรในดา้นเพศนั้น เม่ือน ามาพิจารณาเชิงสัมพนัธ์กบั
ตวัแปรอ่ืนๆ ก็พบว่า มีผลต่อการเปล่ียนแปลงภาษาไทยถ่ินเหนือน้อยมาก เพราะเพศชายและเพศ
หญิงมีอตัราการเปล่ียนแปลงและไม่เปล่ียนแปลงพอๆ กนั ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ตวัแปรดา้นอายุ มีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากกมากท่ีสุด รองลงมา คือ ถ่ินท่ีอยู่อาศยั 
การศึกษา และอิทธิพลภายนอก ตามล าดบั สอดคล้องกับการศึกษาของ Tanwatthananan (1982) 
พบวา่ เสียงพยญัชนะภาษาถ่ินเชียงใหม่มีการเปล่ียนแปลงโดยสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางสังคม คือ อายุ 
ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั และอิทธิพลภายนอก ส่วนตวัแปรดา้นเพศ ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการเปล่ียนแปลงภาษา
ถ่ินเชียงใหม่ ส่วน Saeng-ngam (2006) มีขอ้คน้พบว่า การแปรเสียงมกัจะเกิดข้ึนกบักลุ่มคนในวยั
หนุ่มสาว  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Jiaphong (2010) ท่ี กล่าวถึงความแตกต่างการใชภ้าษาใน
ชุมชนเมืองกับชุมชนท้องถ่ิน  เ กิดจากการติดต่อของผู ้คนท่ีมีความหลากหลายวัฒนธรรม 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความเข้มข้นในการใช้ภาษาไทยกลางในการติดต่อราชการ 
นอกจากน้ี Burutphat (2013) ซ่ึงไดส้รุปจากผลวิจยัการแปรและการเปล่ียนแปลงในภาษาไทยโซ่ง 
โดยแสดงให้เห็นว่า การแปรหน่วยเสียงพยญัชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในภาษาไทยโซ่ง วิเคราะห์
การแปรตามอายขุองผูพู้ด และตามถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของผูพู้ด ทิศทางของการแปรเสียงท่ีเกิดข้ึนในผูบ้อก
ภาษาวยัหนุ่มสาว คือ มีแนวโนม้การออกเสียงภาษาไทยมากข้ึน 

ผลจากการศึกษาการเปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้น อาจท าให้อนาคต หน่วยเสียงสระและหน่วย
เสียงพยญัชนะของภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากก อาจเกิดการเปล่ียนแปลงไปเหมือนหรือ
คลา้ยกบัหน่วยเสียงภาษาไทยกลาง จนอาจท าใหสู้ญหน่วยเสียงไป คือ 

หน่วยเสียงสระเด่ียว [, o] จะกลายเป็นหน่วยเสียงสระเด่ียว [, u] และหน่วยเสียงสระ
เด่ียว[o:, e:] จะกลายเป็นหน่วยเสียงสระประสม [ua, ia] 

หน่วยเสียงพยญัชนะกลุ่มภาษา p Group เสียงกัก ไม่ก้อง ไม่มีกลุ่มลม ([p, t, c, k) จะ
กลายเป็น ph Group เสียงกกั ไม่กอ้ง มีกลุ่มลม (ph, th, ch, kh) เสียงนาสิก กอ้ง [] จะกลายเป็นเสียง
เปิด (เสียงก่ึงสระ) กอ้ง [y] เสียงเสียดแทรก ไม่กอ้ง [s, h] จะกลายเป็นเสียงกกั ไม่กอ้ง มีกลุ่มลม [ch] 
และจะกลายเป็นเสียงล้ินรัว กอ้ง [r] นอกจากน้ี ยงัมีอีกหน่วยเสียงหน่ึง คือ เสียงขา้งล้ิน กอ้ง [l] เร่ิม
กลายเป็นเสียงล้ินรัว กอ้ง [r] ในปัจจุบนัมากข้ึน 

การเปล่ียนแปลงหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่ม
น ้ากกท่ีเกิดข้ึนนั้น ไม่ไดเ้กิดข้ึนโดยบงัเอิญ แต่เกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบ โดยมีปัจจยัดา้นการศึกษาและ
ปัจจยัดา้นการพบปะติดต่อกนัของกลุ่มผูบ้อกภาษา (Contact) กบับุคคลอ่ืนหรือสภาพแวดลอ้มอ่ืนใน
ภายนอกชุมชน มีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงภาษา สอดคล้องกบัผลการศึกษาวิจยัของ Chanta 
(1992) พบวา่ ค าเรียกขานของกลุ่มผูบ้อกภาษาในชุมชนเมืองและในชุมชนชนบท อาจจะเหมือนหรือ
แตกต่างกันตามปัจจัยทางสังคม  คือ  เพศ วัย อายุ ความแตกต่างในการใช้ค  า  แนวโน้มการ
เปล่ียนแปลงภาษาถ่ินเชียงใหม่มีมากข้ึนในอนาคต เช่น อิทธิพลของภาษาไทยกลางเขา้มามีบทบาท
ในการใช้ภาษาของคนในทอ้งถ่ินมากข้ึน ทั้งการติดต่อราชการ การเรียนการสอนในโรงเรียนและ
การส่ือสารกนัในชุมชน ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวนั้น เป็นแนวคิดของนกัภาษาศาสตร์เปรียบเทียบแนวการ
กระจายตวั (Diffusionists) (Gumperz, 1971 : 120) เป็นการเปล่ียนภาษาจากลกัษณะหน่ึงไปเป็นอีก
ลักษณะหน่ึง  เป็นปรากฏการณ์ของภาษาท่ีมาสัมพันธ์กัน (Language in Contact) เพราะการ
เปล่ียนแปลงหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากก มี
แนวโน้มเปล่ียนเป็นหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทยกลาง ตามแนวคิดของ 
Weinreich (1953) ซ่ึงหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะทั้ง 12 หน่วยเสียงท่ีใชใ้นการศึกษานั้น 
ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยเสียงท่ีตรงกันข้ามหรือเป็นปฏิภาคกัน (Correspondence) กับหน่วยเสียง
ภาษาไทยกลางนั้นเอง 

 



354 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร

บทสรุป 
 สภาพและบทบาทหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ี
ลุ่มน ้ ากก จากการเก็บขอ้มูลตวัแทนผูบ้อกภาษาสามระดบัอายุในปัจจุบนั เร่ิมมีการแปรการใช้ศพัท์ 
ตลอดถึงการแปรของหน่วยเสียงสระและหน่วยเสียงพยญัชนะ ท าให้คาดการณ์ได้ว่า ในอนาคต
ภาษาไทยถ่ินเหนือในเขตพื้นท่ีลุ่มน ้ ากก ยอ่มเกิดการเปล่ียนแปลง แมจ้ะมีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปก็
ตาม ท่ีเป็นเช่นน้ี เพราะตวัแทนกลุ่มตวัอยา่งผูบ้อกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 (15 – 25 ปี) มีแนวโนม้วา่จะใช้
ศพัทภ์าษาไทยกลาง (ภาษาไทยถ่ินกรุงเทพฯ) มากข้ึน ดงันั้น ในอนาคตกลุ่มผูบ้อกอายรุะดบัน้ีเติบโต
ข้ึน ยอ่มใชศ้พัทภ์าษาไทยถ่ินเหนือนอ้ยลงไป ยงัมีอิทธิพลในดา้นการใชศ้พัทภ์าษาไทยกลางต่อกลุ่ม
ผูบ้อกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ท่ีเติบโตข้ึนมาแทนท่ีอีกดว้ย 
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The Development of the Common Noun “Tha-nai” During  

the Ayutthaya and Rattanakosin Periods 
 

ณฐัวรรณ  ช่ังใจ1/ สิริวรรณ  นันทจันทูล2/ สุรีย์รัตน์  บ ารุงสุข3 
Nattawan  Changjai / Siriwan  Nantachantoon / Sureerat  bumrungsuk 

1, 2, 3 ภาควชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
Department of Thai Language, Faculty of Humanities, Kasetsart University 
 
บทคัดย่อ 
 บทความวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฒันาการนามศพัท ์“ทนาย” ตั้งแต่สมยัอยธุยาจนถึง
สมยัรัตนโกสินทร์ จากเอกสารร้อยแก้ว ประเภทสารคดีและพจนานุกรม ผลการวิจยัพบนามศพัท์ 
“ทนาย” ปรากฏในภาษาไทยจ านวน 6 ค า จ  าแนกเป็น 2 ดา้นคือ ดา้นค าและดา้นความหมาย โดยดา้น
ค า แบ่งเป็น 2 สมยัได้แก่สมยัอยุธยา พบจ านวน 4 ค าได้แก่ ทนาย ทนายคบ ทนายปืน ทนายเลือก 
และสมยัรัตนโกสินทร์ พบจ านวน 2 ค าคือ ทนายเรือน ทนายความ ส่วนดา้นความหมายพบนามศพัท ์
“ทนาย” ท่ีมีการเปล่ียนแปลงจ านวน 1 ค าคือค าว่า ทนาย โดยปรากฏการเปล่ียนแปลงในลกัษณะ
ความหมายกวา้งออกในสมยัอยุธยา เดิมมีความหมายว่า เจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ี และผูรั้บใช้ขุน
นาง ต่อมามีความหมายเพิ่มข้ึนในช่วงปลายสมยัอยุธยา คือ ตวัแทนของนาย และสมยัรัตนโกสินทร์
พบการเปล่ียนแปลงความหมายในลกัษณะยา้ยท่ีโดยเปล่ียนจากความหมายเดิมท่ีปรากฏในสมยั
อยธุยาไปมีความหมายวา่ ผูว้า่ความแทน ซ่ึงเป็นความหมายของค าวา่ ทนายความ  
 
ค าส าคัญ: พฒันาการ, นามศพัท ์“ทนาย”  
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Abstract 
This research aims to present an analysis of the development of the common noun “tha-nai” 

during the Ayutthaya and Rattanakosin periods, as found in prose documents, including feature 
articles and dictionaries.  The results of the study showed that the sources presented six words with 
the common noun “tha-nai”, which could be divided into two main features: word and meaning. At 
the word level, “tha-nai” appeared in the Ayutthaya period in four different words: tha-nai (a 
government official or an officer), tha-nai-khob (an officer in charge of the torch lighting), tha-nai-
peun (an escort with firearms) and tha-nai-leuak (the king’s royal guard, largely recruited from 
potential boxers). There were two words found in the Rattanakosin period: tha-nai-reuoen (a 
domestic worker) and tha-nai-khwam (a person who practices law and conducts cases in court).  
When considering its meaning, “tha-nai” changed in the two periods. The word had been used with 
its extended meaning over the Ayutthaya period to mention a public officer or an authority, as well 
as a nobleman’s servant. At the end of the Ayutthaya period, it had a broader meaning that referred 
to a representative of a lord. In the Rattanakosin period, the word was discovered to have with a 
change in meaning. Its altered meaning then referred to an officer who represented a person in the 
court, i.e., a lawyer.  

 
Keywords: development, common noun “tha-nai” 
 
บทน า 

นามศพัท ์“ทนาย” เป็นค านามทัว่ไปท่ีใชเ้รียก “คน” ประเภทหน่ึง ในปัจจุบนัมกัพบเฉพาะ
ภาษาพูด โดยใช้เป็นค าเรียกช่ือของทนายความอย่างสั้ น เช่น วนัน้ีทนายสาธิตไม่มาตามนดัเลยนะ 
หรือ หากคุณมีขอ้สงสัย กรุณาพูดคุยผา่นทนายของฉนัค่ะ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัความหมายของค าวา่ 
ทนาย ท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 วา่ “ผูรั้บใช,้ ผูแ้ทนนาย, (ใชแ้ก่ผูมี้
อ  านาจ); ค าเรียกทนายความอย่างสั้ นๆ” (The Royal Institute, 2013: 450) โดยพบขอ้สังเกตจากค า
นิยามท่ีปรากฏในพจนานุกรมดังกล่าวน้ีคือ การไม่พบความหมายว่า ผูรั้บใช้และผูแ้ทนนาย ใน
เอกสารสมยัรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบนั แต่พบการอธิบายความหมายในพจนานุกรมฉบบั Caswell ซ่ึง
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Abstract 
This research aims to present an analysis of the development of the common noun “tha-nai” 
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change in meaning. Its altered meaning then referred to an officer who represented a person in the 
court, i.e., a lawyer.  

 
Keywords: development, common noun “tha-nai” 
 
บทน า 

นามศพัท ์“ทนาย” เป็นค านามทัว่ไปท่ีใชเ้รียก “คน” ประเภทหน่ึง ในปัจจุบนัมกัพบเฉพาะ
ภาษาพูด โดยใช้เป็นค าเรียกช่ือของทนายความอย่างสั้ น เช่น วนัน้ีทนายสาธิตไม่มาตามนดัเลยนะ 
หรือ หากคุณมีขอ้สงสัย กรุณาพูดคุยผา่นทนายของฉนัค่ะ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัความหมายของค าวา่ 
ทนาย ท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 วา่ “ผูรั้บใช,้ ผูแ้ทนนาย, (ใชแ้ก่ผูมี้
อ  านาจ); ค าเรียกทนายความอย่างสั้ นๆ” (The Royal Institute, 2013: 450) โดยพบขอ้สังเกตจากค า
นิยามท่ีปรากฏในพจนานุกรมดังกล่าวน้ีคือ การไม่พบความหมายว่า ผูรั้บใช้และผูแ้ทนนาย ใน
เอกสารสมยัรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบนั แต่พบการอธิบายความหมายในพจนานุกรมฉบบั Caswell ซ่ึง

เป็นเอกสารท่ีตีพิมพ์ในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 3 ว่า “ทะนายนั้นคือเปนช่ือแห่งบ่าวขุนนางพวกหน่ึง” 
(Caswell, 2001: 376) และอกัขราภิธานศรับท ์ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีตีพิมพใ์นช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 วา่ “ทะ
นาย, นายรอง, คนใชขุ้นนาง เปนช่ือคนรับใชพ้วกขุนนางนั้น  เช่น พวกมะหาดเล็กจา้วต่างกรมนั้น” 
(Bradley, 1971: 290)     

เม่ือพิจารณาความหมายของค าวา่ ทนาย ท่ีปรากฏในพจนานุกรมทั้งสามฉบบั และเอกสาร
สมยัรัตนโกสินทร์ ยุคปัจจุบนั พบขอ้สังเกตคือ พจนานุกรมฉบบั Caswell และอกัขราภิธานศรับท์ 
อธิบายความหมายของค าวา่ ทนาย ไปในทางเดียวกนัคือ คนรับใชข้นุนาง แต่ปัจจุบนัพบความหมาย
เพื่อใช้เป็นค าเรียกทนายความ ซ่ึงความต่างทางความหมายท่ีเกิดจากระยะเวลาท่ีห่างสมยักนัย่อม
สะทอ้นลกัษณะการเปล่ียนแปลงภาษาข้ึน สอดคลอ้งกบั Kullavanijaya (2005: 373) กล่าวว่า การ
เปล่ียนแปลงภาษา คือ ความต่างของภาษาเดียวกนัท่ีปรากฏต่างสมยักนั ทั้งยงัพบขอ้สังเกตวา่ ค าว่า 
ทนาย ซ่ึงหมายถึง ค าท่ีใชเ้รียกทนายความน้ี มีความหมายท่ีไม่สัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองกบัความหมายเดิม 
แต่ถา้มีการพิจารณาจากรูปค าวา่ ทนายความ ซ่ึงเป็นรูปค าเดิมของค าวา่ “ทนาย” ยอ่มสะทอ้นการเป็น
ค าประเภทยอ่ยของค าหลกัคือค าวา่ “ทนาย” ซ่ึงอาจพบความสัมพนัธ์กบัความหมายเดิม ดว้ยเหตุของ
การพบลกัษณะการเปล่ียนแปลงทางความหมายจากเอกสารท่ีต่างสมยักนั และความสอดคลอ้งของ
รูปค าท่ีข้ึนตน้ดว้ย “ทนาย”ซ่ึงส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางความหมายได ้เหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจ
ศึกษานามศัพท์ “ทนาย” ว่ามีพัฒนาการด้านค าและความหมาย  ตั้ งแต่สมัยอดีตจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ วา่มีลกัษณะใดบา้ง  

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาพฒันาการของนามศพัท ์“ทนาย”ตั้งแต่สมยัอยธุยาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ในดา้น
ค าและความหมาย 
 
ข้อตกลงเบื้องต้นของการวจัิย 

1. ตวัอย่างท่ีปรากฏในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัอา้งอิงภายในขอบเขตเอกสารท่ีศึกษาเท่านั้น กรณี
อา้งถึงการไม่ปรากฏขอ้มูลหมายถึงผูว้จิยัไม่พบขอ้มูลท่ีศึกษา แมว้า่เร่ืองนั้นอาจปรากฏในเอกสารอ่ืน 
ผูว้จิยัถือวา่อยูน่อกเหนือขอบเขตการวิจยั 
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2. งานวิจยัน้ีก าหนดใชส้ัญลกัษณ์ แทนการปรากฏของขอ้มูลและสัญลกัษณ์  แทนการ
ไม่ปรากฏข้อมูล  แทนการเปล่ียนแปลงของข้อมูล   ส่วนตารางและแผนภาพก าหนดใช้ค  าว่า 
“อยุธยา” แทนสมยัอยุธยา, “รับอิทธิพลต.ต.” แทนสมยัรัตนโกสินทร์ยุครับอิทธิพลตะวนัตก, “หลงั 
2475” แทนสมยัรัตนโกสินทร์ยุคหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - 2537), “ปัจจุบนั” แทน
สมยัรัตนโกสินทร์ยคุปัจจุบนั (พ.ศ. 2538-2558) 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

งานวิจยัน้ีศึกษาพฒันาการนามศพัท์ “ทนาย” ตั้งแต่สมยัอยุธยาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์มี
ขอบเขตของการวจิยัจ  าแนกเป็น 3 ดา้นดงัน้ี 

1. ด้านข้อมูล งานวิจยัน้ีศึกษาจากเอกสารร้อยแก้ว ประเภทสารคดีได้แก่ จดหมายเหตุ 
พงศาวดาร บนัทึก ประกาศและพจนานุกรม โดยแบ่งประเภทของเอกสารเป็น 2 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 1 เอกสารประเภทสารคดี ไดแ้ก่ จดหมายเหตุ พงศาวดาร บนัทึกและประกาศ 
ซ่ึงตอ้งมีรายช่ืออยู่ในฐานขอ้มูลระบบ world cat ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุดทัว่โลก ก าหนดขอบเขตการสืบคน้คือ จดหมายเหตุ พงศาวดาร บนัทึก ประกาศ และ
สืบคน้ในระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2559 พบเอกสารจ าแนกเป็น 2 สมยัใหญ่ ไดแ้ก่ 

สมยัอยธุยา (สมยัอยธุยา – สมยัรัชกาลท่ี 3) พบเอกสารจ านวน 9 เล่มไดแ้ก่ บนัทึกรายวนั
ของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน), ประชุมจดหมายเหตุ สมยัอยุธยา ภาค 1, พระราชพงศาวดาร
กรุงธนบุรีฯ ฉบบัหมอบลดัเลย, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัหลวงประเสริฐ , พระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1-3 ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข  า บุนนาค), พระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) , พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัหลวง
ประเสริฐ 

สมยัรัตนโกสินทร์ แบ่งเป็น 3 สมยัยอ่ย ไดแ้ก่ สมยัรัตนโกสินทร์ยุครับอิทธิพลตะวนัตก 
(รัชกาลท่ี 4 –  สมยัก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475) พบเอกสารจ านวน 12 เล่มได้แก่ 
จดหมายเหตุ ร.ศ. 112, จดหมายเหตุความทรงจ าสมยัฝร่ังเศสยึดเมืองจนัทบุรี,  จดหมายเหตุเม่ือ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัสวรรคต, จดหมายเหตุระยะทางเสด็จพระราชด าเนิรประพาส
อินโดจีน พ.ศ. 2473, จดหมายเหตุรายวนัของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ, 
จดหมายเหตุเร่ืองเสด็จประพาสตน้ในรัชชกาลท่ี 5 คร้ังแรกและคร้ังหลงั, จดหมายเหตุเสด็จพระราช
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2. งานวิจยัน้ีก าหนดใชส้ัญลกัษณ์ แทนการปรากฏของขอ้มูลและสัญลกัษณ์  แทนการ
ไม่ปรากฏข้อมูล  แทนการเปล่ียนแปลงของข้อมูล   ส่วนตารางและแผนภาพก าหนดใช้ค  าว่า 
“อยุธยา” แทนสมยัอยุธยา, “รับอิทธิพลต.ต.” แทนสมยัรัตนโกสินทร์ยุครับอิทธิพลตะวนัตก, “หลงั 
2475” แทนสมยัรัตนโกสินทร์ยุคหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475 - 2537), “ปัจจุบนั” แทน
สมยัรัตนโกสินทร์ยคุปัจจุบนั (พ.ศ. 2538-2558) 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

งานวิจยัน้ีศึกษาพฒันาการนามศพัท์ “ทนาย” ตั้งแต่สมยัอยุธยาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์มี
ขอบเขตของการวจิยัจ  าแนกเป็น 3 ดา้นดงัน้ี 

1. ด้านข้อมูล งานวิจยัน้ีศึกษาจากเอกสารร้อยแก้ว ประเภทสารคดีได้แก่ จดหมายเหตุ 
พงศาวดาร บนัทึก ประกาศและพจนานุกรม โดยแบ่งประเภทของเอกสารเป็น 2 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 1 เอกสารประเภทสารคดี ไดแ้ก่ จดหมายเหตุ พงศาวดาร บนัทึกและประกาศ 
ซ่ึงตอ้งมีรายช่ืออยู่ในฐานขอ้มูลระบบ world cat ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุดทัว่โลก ก าหนดขอบเขตการสืบคน้คือ จดหมายเหตุ พงศาวดาร บนัทึก ประกาศ และ
สืบคน้ในระหวา่งวนัท่ี 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2559 พบเอกสารจ าแนกเป็น 2 สมยัใหญ่ ไดแ้ก่ 

สมยัอยธุยา (สมยัอยธุยา – สมยัรัชกาลท่ี 3) พบเอกสารจ านวน 9 เล่มไดแ้ก่ บนัทึกรายวนั
ของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน), ประชุมจดหมายเหตุ สมยัอยุธยา ภาค 1, พระราชพงศาวดาร
กรุงธนบุรีฯ ฉบบัหมอบลดัเลย, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัหลวงประเสริฐ , พระราช
พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1-3 ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข  า บุนนาค), พระราช
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัพนัจนัทนุมาศ (เจิม) , พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัหลวง
ประเสริฐ 

สมยัรัตนโกสินทร์ แบ่งเป็น 3 สมยัยอ่ย ไดแ้ก่ สมยัรัตนโกสินทร์ยุครับอิทธิพลตะวนัตก 
(รัชกาลท่ี 4 –  สมยัก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475) พบเอกสารจ านวน 12 เล่มได้แก่ 
จดหมายเหตุ ร.ศ. 112, จดหมายเหตุความทรงจ าสมยัฝร่ังเศสยึดเมืองจนัทบุรี,  จดหมายเหตุเม่ือ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วัสวรรคต, จดหมายเหตุระยะทางเสด็จพระราชด าเนิรประพาส
อินโดจีน พ.ศ. 2473, จดหมายเหตุรายวนัของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ, 
จดหมายเหตุเร่ืองเสด็จประพาสตน้ในรัชชกาลท่ี 5 คร้ังแรกและคร้ังหลงั, จดหมายเหตุเสด็จพระราช

ด าเนิรประพาศทวปียโุรป คร้ังท่ี 2 ของนายพนัเอกหม่อมนเรนทรราชา, จดหมายเหตุเสด็จพระราชด า
เนิรประพาสประเทศมะลาย ูกนัยายน – ตุลาคม พุทธศกัราช 2467, ประชุมประกาศรัชกาลท่ี 4, พระ
ราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 5, พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม 1, พระ
ราชพงษาวดาร เล่ม 1 ฉบบัพิมพ ์ร.ศ. 120 

สมยัรัตนโกสินทร์ยุคหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (หลงัเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 –2537) พบเอกสารจ านวน 12 เล่มไดแ้ก่ จดหมายเหตุการปรับปรุงศาลหลกัเมือง
กรุงเทพมหานคร 2325-2525, จดหมายเหตุกิจกรรมของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลา
นนท ์ปีพุทธศกัราช 2523, จดหมายเหตุของเสรีไทยฯ, จดหมายเหตุจากถนอมถึงคึกฤทธ์ิ (ผา่นสัญญา
และเสนีย)์, จดหมายเหตุเสด็จพระราชด าเนินประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477, ชีวิตลูกประดู่: บนัทึก
ความทรงจ าของพลเรือตรีแชน ปัจจุสานนท,์ บนัทึก:  บนัทึกเร่ืองราวไร้สาระชีวิต, บนัทึกความทรง
จ าม.จ.หญิง จงจิตรถนอม ดิศกุล,  บนัทึกความทรงจ าของขา้พเจา้/ โชติ รามโกมุท, บนัทึกความทรง
จ าของพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (ก๊าด วชัโรทยั), บนัทึกทินกรณ์เล่มสุดทา้ย,  โลกมนุษย:์ บท
บนัทึกการท่องเท่ียวชมโลก 

สมัยรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2538-2558) พบเอกสารจ านวน 11 เล่มได้แก่  
จดหมายเหตุกรุงเทพ, จดหมายเหตุพระราชพิธีกาญจนาภิเษก, บนัทึกความทรงจ าพอ่องัคาร, บนัทึก 
1 ใน 13 กบฏรัฐธรรมนูญ, บนัทึกน ้ าใจไมตรี กรณีช่วยเหลือผูป้ระสบภยัสึนามิ, บนัทึก: ลุยยุโรป, 
บนัทึกการเดินทางภูฐาน, บนัทึกความทรงจ าเม่ือภรรยาผมเป็นมะเร็ง, บนัทึกแดนประหารคุกบาง
ขวาง, บนัทึกทางไกลไฟฝัน, บนัทึกมหาอุทกภยั’54 “เอาไม่อยู”่ 

ประเภทท่ี 2 พจนานุกรม ได้แก่ สมยัอยุธยาพบจ านวน 1 เล่มคือ A Dictionary of The 
Siamese Language / J. Caswell; copied and enlarged by J.H Chandler, สมัย รัตนโกสินทร์ยุครับ
อิทธิพลตะวนัตก พบจ านวน 2 เล่มคือ  
อกัขราภิธานศรับท์และพจนานุกรม ร.ศ. 120, สมยัรัตนโกสินทร์ยุคหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. 2475 พบจ านวน 2 เล่มคือพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 และพ.ศ. 2525, สมยั
รัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบนัพบจ านวน 2 เล่มคือพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และ
พ.ศ. 2554 

2. ด้านแนวคิด งานวิจยัน้ีศึกษาเฉพาะนามศพัท์ “ทนาย” ซ่ึงมีความหมายเก่ียวกบั “คน” 
เท่านั้ นและมุ่งศึกษาข้อมูลจากเอกสารร้อยแก้ว ประเภทสารคดีเป็นหลัก ส่วนพจนานุกรมใช้
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เคร่ืองมือประกอบการอธิบายความหมายของขอ้มูลเท่านั้น เน่ืองจากตอ้งอาศยับริบทของขอ้ความ
เป็นเคร่ืองช่วยในการตีความค าศพัท ์

3. ดา้นเวลา งานวจิยัน้ีจ  าแนกสมยัออกเป็น 2 สมยัใหญ่ ไดแ้ก่ 
3.1 สมยัอยุธยา (สมยัอยุธยา – สมยัรัชกาลท่ี 3) ซ่ึงใช้เกณฑ์ภาษาในการแบ่งสมยัตาม

แนว Changkhwanyuen (1972: 7 - 10) เน่ืองจากมีการจ าแนกสมยัโดยค านึงถึงธรรมชาติของภาษาท่ีมี
การเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป  ดงันั้นการพบความแตกต่างทางภาษามากยอ่มสะทอ้นถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนข้ึน ซ่ึง Changkhwanyuen (1972: 6 - 8) อธิบายวา่ คนในสมยัอยุธยายงัคงด ารง
ชีพมาจนถึงช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1- 3 ย่อมใช้ภาษาสมยัอยุธยาคงเดิมเน่ืองจากไม่พบ
ความแตกต่างทางภาษาท่ีชดัเจน โดยถือวา่สมยัอยธุยาส้ินสุดในสมยัรัชกาลท่ี 3 เน่ืองจากสมยัรัชกาล
ท่ี 4 พบอิทธิพลของตะวนัตกผ่านการรับค าศพัท์ภาษาองักฤษเขา้ใช้ในภาษาไทยเป็นจ านวนมาก 
สอดคลอ้งกบั Prasithrathsint (2004: 191) ศึกษาเร่ือง วิวฒันาการของการยืมค าและการบญัญติัศพัท์
ในสังคมไทย ซ่ึงพบค าทบัศพัทภ์าษาองักฤษปนในภาษาไทยเร่ิมตน้ในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 4 

3.2 สมยัรัตนโกสินทร์ แบ่งเป็น 3 ยคุ ไดแ้ก่ 
3.2.1  สมัยรัตนโกสินทร์ยุครับอิทธิพลตะวันตก (รัชกาลท่ี  4 –  สมัยก่อน

เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475) ซ่ึงใช้เกณฑ์การพบอิทธิพลจากตะวนัตกในแง่ภาษาตามขอ้
คน้พบของ Prasithrathsint (2004: 191) เป็นเกณฑ์จุดเร่ิมตน้สมยัคือ สมยัรัชกาลท่ี 4 และใช้เกณฑ์
การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นจุดส้ินสุดสมยัเน่ืองจาก การเปล่ียนแปลงระบอบการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นระบอบประชาธิปไตยส่งผลให้ประชาชนมีเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นยอ่มปรากฏการใชค้  าใหม่เกิดข้ึนในภาษาเป็นจ านวนมาก 

3.2.2 สมัยรัตนโกสินทร์ยุคหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (หลัง
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475–2537) ซ่ึงใช้เกณฑ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
เป็นเกณฑ์จุดเร่ิมตน้สมยัเน่ืองจาก สมยัน้ีเป็นยุคท่ีก่อตั้งส านกัพิมพ์ หนังสือพิมพอ์ย่างแพร่หลาย 
และก าหนดจุดส้ินสุดสมยัคือ พ.ศ. 2537 เน่ืองจากพบการใชอิ้นเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชยเ์ม่ือพ.ศ. 2538 
ซ่ึงถือวา่เป็นเกณฑจุ์ดเร่ิมตน้ในยคุถดัไป 

3.2.3 สมัยรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบัน (พ.ศ.  2538-2558) ซ่ึงใช้ เกณฑ์การใช้
อินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย ์ดงัท่ี Koranantakoon (n.d.) เสนอวา่ สมยัท่ีเร่ิมใชอิ้นเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์
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เคร่ืองมือประกอบการอธิบายความหมายของขอ้มูลเท่านั้น เน่ืองจากตอ้งอาศยับริบทของขอ้ความ
เป็นเคร่ืองช่วยในการตีความค าศพัท ์

3. ดา้นเวลา งานวจิยัน้ีจ  าแนกสมยัออกเป็น 2 สมยัใหญ่ ไดแ้ก่ 
3.1 สมยัอยุธยา (สมยัอยุธยา – สมยัรัชกาลท่ี 3) ซ่ึงใช้เกณฑ์ภาษาในการแบ่งสมยัตาม

แนว Changkhwanyuen (1972: 7 - 10) เน่ืองจากมีการจ าแนกสมยัโดยค านึงถึงธรรมชาติของภาษาท่ีมี
การเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป  ดงันั้นการพบความแตกต่างทางภาษามากยอ่มสะทอ้นถึงการ
เปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนข้ึน ซ่ึง Changkhwanyuen (1972: 6 - 8) อธิบายวา่ คนในสมยัอยุธยายงัคงด ารง
ชีพมาจนถึงช่วงสมยัรัตนโกสินทร์ รัชกาลท่ี 1- 3 ย่อมใช้ภาษาสมยัอยุธยาคงเดิมเน่ืองจากไม่พบ
ความแตกต่างทางภาษาท่ีชดัเจน โดยถือวา่สมยัอยธุยาส้ินสุดในสมยัรัชกาลท่ี 3 เน่ืองจากสมยัรัชกาล
ท่ี 4 พบอิทธิพลของตะวนัตกผ่านการรับค าศพัท์ภาษาองักฤษเขา้ใช้ในภาษาไทยเป็นจ านวนมาก 
สอดคลอ้งกบั Prasithrathsint (2004: 191) ศึกษาเร่ือง วิวฒันาการของการยืมค าและการบญัญติัศพัท์
ในสังคมไทย ซ่ึงพบค าทบัศพัทภ์าษาองักฤษปนในภาษาไทยเร่ิมตน้ในช่วงสมยัรัชกาลท่ี 4 

3.2 สมยัรัตนโกสินทร์ แบ่งเป็น 3 ยคุ ไดแ้ก่ 
3.2.1  สมัยรัตนโกสินทร์ยุครับอิทธิพลตะวันตก (รัชกาลท่ี  4 –  สมัยก่อน

เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475) ซ่ึงใช้เกณฑ์การพบอิทธิพลจากตะวนัตกในแง่ภาษาตามขอ้
คน้พบของ Prasithrathsint (2004: 191) เป็นเกณฑ์จุดเร่ิมตน้สมยัคือ สมยัรัชกาลท่ี 4 และใช้เกณฑ์
การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นจุดส้ินสุดสมยัเน่ืองจาก การเปล่ียนแปลงระบอบการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเ์ป็นระบอบประชาธิปไตยส่งผลให้ประชาชนมีเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นยอ่มปรากฏการใชค้  าใหม่เกิดข้ึนในภาษาเป็นจ านวนมาก 

3.2.2 สมัยรัตนโกสินทร์ยุคหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 (หลัง
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475–2537) ซ่ึงใช้เกณฑ์การเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 
เป็นเกณฑ์จุดเร่ิมตน้สมยัเน่ืองจาก สมยัน้ีเป็นยุคท่ีก่อตั้งส านกัพิมพ์ หนังสือพิมพอ์ย่างแพร่หลาย 
และก าหนดจุดส้ินสุดสมยัคือ พ.ศ. 2537 เน่ืองจากพบการใชอิ้นเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชยเ์ม่ือพ.ศ. 2538 
ซ่ึงถือวา่เป็นเกณฑจุ์ดเร่ิมตน้ในยคุถดัไป 

3.2.3 สมัยรัตนโกสินทร์ยุคปัจจุบัน (พ.ศ.  2538-2558) ซ่ึงใช้ เกณฑ์การใช้
อินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย ์ดงัท่ี Koranantakoon (n.d.) เสนอวา่ สมยัท่ีเร่ิมใชอิ้นเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์

ในประเทศไทยคือ ปีพ.ศ. 2538 ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงใช้เกณฑ์พ.ศ. 2538  เป็นเกณฑ์จุดเร่ิมตน้สมยั
เน่ืองจากการใชอิ้นเทอร์เน็ตแพร่หลายยอ่มมีการสร้างนามศพัท ์“คน” ข้ึนเป็นจ านวนมาก  
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

งานวิจยัน้ีศึกษาพฒันาการนามศพัท์ “ทนาย” ตั้งแต่สมยัอยุธยาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์มี
วธีิด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

1. ส ารวจและสืบคน้เอกสารการวิจยั จากเอกสารร้อยแกว้ ประเภทสารคดีไดแ้ก่ จดหมาย
เหตุ พงศาวดาร บนัทึก ประกาศ รวมทั้งพจนานุกรม 
 2. เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัค าว่า “ทนาย” 1 ค าต่อ 1 ความหมายและหน้าท่ีของค าจาก
เอกสารร้อยแก้ว ประเภทสารคดีและพจนานุกรม โดยจ าแนกข้อมูลแบ่งเป็นสมยั ซ่ึงขอ้มูลจาก
เอกสารโบราณท่ีปรากฏในสมยัอยุธยาและสมยัรัตนโกสินทร์ยุครับอิทธิพลตะวนัตก งานวิจยัน้ีใช้
พจนานุกรมและสัมภาษณ์เก่ียวกบัความหมายของค าจากผูรู้้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล 

3. บนัทึกขอ้มูลลงในไมโครซอฟ เอกซ์เซล (Microsoft Excel) ซ่ึงจ าแนกเป็นสมยั และแต่ละ
สมยัจ าแนกขอ้มูลตามรายช่ือเอกสาร และตรวจทานความถูกตอ้งของขอ้มูล  

4. วเิคราะห์ขอ้มูลนามศพัท ์“ทนาย” ในเชิงพฒันาการตามแนวคิดการเปล่ียนแปลงทางภาษา
แบ่งเป็น 2 ดา้นไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงดา้นค าซ่ึงวเิคราะห์ตามแนวคิดของ Chumnirokhasarn (1983) 
ในแง่การเพิ่มศพัท์และการสูญศพัท์ และการเปล่ียนแปลงดา้นความหมายซ่ึงวิเคราะห์ตามแนวคิด
ของ Bloomfield (1933) และ Chumnirokhasarn (1983) ในแง่การเปล่ียนแปลงความหมายในลกัษณะ
กวา้งออก แคบเขา้และยา้ยท่ี 

 
ผลการวจัิย 
 พฒันาการนามศพัท ์“ทนาย”  พบค าปรากฏเป็นหลกัฐานชดัเจนตั้งแต่สมยัอยุธยาจนถึงสมยั
รัตนโกสินทร์ โดยผลการวจิยัแบ่งเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่  ดา้นค าและดา้นความหมาย ดงัน้ี 

1. ด้านค า พบนามศพัท ์“ทนาย”ปรากฏค าใชใ้นภาษาจ านวน 7 ค า ไดแ้ก่  ทนาย  ทนายคบ  
ทนายปืน  ทนายเลือก  ทนายเรือน ทนายความและทนายหนา้หอ แต่ผลการวิจยัพบนามศพัท ์
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“ทนาย” ปรากฏในเอกสารร้อยแกว้ ประเภทสารคดีจ านวน 6 ค า โดยไม่พบค าวา่ ทนายหนา้หอ 
จ าแนกเป็นสมยัดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 1  
พัฒนาการนามศัพท์ “ทนาย” ในด้านค า 

ค า 
สมยั
อยธุยา 

สมยัรัตนโกสินทร์ 
รับอิทธิพล ต.ต. หลงัปกครอง  2475 ปัจจุบนั 

ทนาย     
ทนายคบ     
ทนายปืน     
ทนายเลือก     
ทนายเรือน     
ทนายความ     

ตารางขา้งตน้พบนามศพัท ์“ทนาย” ปรากฏการเปล่ียนแปลงดา้นค าแบ่งตามสมยัออกเป็น 2 
สมยัดงัน้ี 

1.1 สมยัอยุธยา พบการเปล่ียนแปลงดา้นค า เฉพาะลกัษณะการเพิ่มศพัท ์ซ่ึงการเพิ่มศพัท ์
คือ การสร้างศพัทข้ึ์นใหม่ในภาษาหรือการยืมค า อนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ อาทิ เกิดจากความคิด
และเทคโนโลยใีหม่ เกิดจากค าตอ้งหา้ม  เกิดความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ เป็นตน้ (Chumnirokhasarn, 
1983: 38-39) ผลการวิจยันามศพัท ์“ทนาย”จ านวน 4 ค าไดแ้ก่ ค าวา่ ทนาย ทนายคบ ทนายปืน ทนาย
เลือก จ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1.1.1 ค าท่ีสร้างข้ึนใหม่ในภาษา ผลการวิจยัพบจ านวน 1 ค าคือค าวา่  ทนาย ซ่ึงเป็น
ค าหลกัของนามศพัท ์“ทนาย” ดงัความวา่ “ผา้กระราชกัให้หม่ืนหมอราชบณัฑิต ให้เสมียนแลทนาย 
ให้ไพร่สมก าลงัโยมวดั 37 พบั” (The Board of Directors Published Documents (history, culture and 
archaeology), Office of the Prime Minister, 1967: 62) ในท่ีน้ี ทนาย คือ เจา้พนกังานหรือเจา้หน้าท่ี
ประเภทหน่ึง 



ROMMAYASAN 365Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018

“ทนาย” ปรากฏในเอกสารร้อยแกว้ ประเภทสารคดีจ านวน 6 ค า โดยไม่พบค าวา่ ทนายหนา้หอ 
จ าแนกเป็นสมยัดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 1  
พัฒนาการนามศัพท์ “ทนาย” ในด้านค า 

ค า 
สมยั
อยธุยา 

สมยัรัตนโกสินทร์ 
รับอิทธิพล ต.ต. หลงัปกครอง  2475 ปัจจุบนั 

ทนาย     
ทนายคบ     
ทนายปืน     
ทนายเลือก     
ทนายเรือน     
ทนายความ     

ตารางขา้งตน้พบนามศพัท ์“ทนาย” ปรากฏการเปล่ียนแปลงดา้นค าแบ่งตามสมยัออกเป็น 2 
สมยัดงัน้ี 

1.1 สมยัอยุธยา พบการเปล่ียนแปลงดา้นค า เฉพาะลกัษณะการเพิ่มศพัท ์ซ่ึงการเพิ่มศพัท ์
คือ การสร้างศพัทข้ึ์นใหม่ในภาษาหรือการยืมค า อนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ อาทิ เกิดจากความคิด
และเทคโนโลยใีหม่ เกิดจากค าตอ้งหา้ม  เกิดความตอ้งการส่ิงแปลกใหม่ เป็นตน้ (Chumnirokhasarn, 
1983: 38-39) ผลการวิจยันามศพัท ์“ทนาย”จ านวน 4 ค าไดแ้ก่ ค าวา่ ทนาย ทนายคบ ทนายปืน ทนาย
เลือก จ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1.1.1 ค าท่ีสร้างข้ึนใหม่ในภาษา ผลการวิจยัพบจ านวน 1 ค าคือค าวา่  ทนาย ซ่ึงเป็น
ค าหลกัของนามศพัท ์“ทนาย” ดงัความวา่ “ผา้กระราชกัให้หม่ืนหมอราชบณัฑิต ให้เสมียนแลทนาย 
ให้ไพร่สมก าลงัโยมวดั 37 พบั” (The Board of Directors Published Documents (history, culture and 
archaeology), Office of the Prime Minister, 1967: 62) ในท่ีน้ี ทนาย คือ เจา้พนกังานหรือเจา้หน้าท่ี
ประเภทหน่ึง 

1.1.2 ค าท่ีประกอบเป็นค าใหม่ เป็นการสร้างศพัทใ์หม่ดว้ยการประกอบค าระหวา่ง
ค าหลกักบัค าขยาย โดยค าหลกัคือค าว่า ทนาย ผลการวิจยัพบจ านวน  3 ค าคือ ทนายคบ ทนายปืน 
ทนายเลือก ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1) ค าว่า ทนายคบ เกิดจากการประกอบระหว่างค าว่า ทนาย กับ คบ มี
ความหมายวา่ เจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีท าหนา้ท่ีในการจุดคบไฟ ดงัความวา่ “เพลาค ่าให้ทนายคบ
เอาคบเขา้ปักประตูก าแพงแก้วประตูระเนียดแผงลบัแลหน้าฉานตามซ้ายตามขวา” (The Board of 
Directors Published Documents (history, culture and archaeology) , Office of the Prime Minister, 
1967: 88) ในท่ีน้ี ทนายคบ คือ เจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีท าหนา้ท่ีจุดคบไฟเพื่อให้แสงสวา่งในเวลา
กลางคืน 

2) ค าว่า ทนายปืน เกิดจากการประกอบระหว่างค าว่า ทนาย กับ ปืน ซ่ึง 
Weerapracak (2017) อธิบายวา่ ทนายปืน คือ เจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นพลปืน คอยส่ง
ปืนให้กบัเจา้นายหรือนาย  ดงัความวา่ “หมู่ทนายปืนกลางชา้งถือปืนนัง่บนหลงัชา้งกนัทุกตวั แห่ไป
หนา้ชา้งดั้งหลงัชา้งกนั” (Siri-itsaranan, 2010: 326) ในท่ีน้ี ทนายปืน คือ เจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ที่
ซ่ึงเป็นพลปืนอยูบ่นกลางหลงัชา้ง 

3) ค าว่า ทนายเลือก เกิดจากการประกอบระหว่างค าว่า ทนาย กบั เลือก มี
ความหมายวา่  องครักษส์ าหรับพระเจา้แผน่ดินมกัคดัเลือกจากนกัมวยหรือผูมี้วิชาต่อสู้ (The Royal 
Institute, 2013: 540) ซ่ึง Weerapracak (2017) อธิบายว่า ทนายเลือก เป็นเจา้พนกังานหรือเจา้หน้าท่ี
ภายในพระราชวงัซ่ึงเป็นคนท่ีมีความรู้ความสามารถในชั้นเชิงการรบการต่อสู้ โดยถูกคดัเลือกมาจาก
คนท่ีมีความเก่งกาจซ่ึงมกัมาจากพวกมวย ดังความว่า “ได้หม่ืนผลาญผูห้น่ึงเป็นทนายเลือกใน
พระราชวงัหลวง รูปกายล ่าสันฝีมือกวา่พวกมวยส้ินทั้งนั้น” (Noibunnaew, 2011: 211) 

ทั้งน้ี นามศพัท ์“ทนาย” ท่ีปรากฏการใชค้  าสมยัอยุธยา พบขอ้สังเกตวา่ ค าท่ีน ามาประกอบ
ร่วมกบัค าว่า ทนาย เพื่อช้ีบ่งประเภทของทนาย จ าแนกเป็น 2 ประเภทคือ ค าเพื่อบอกหน้าท่ีของ
ทนาย ไดแ้ก่ ทนายคบ ทนายปืน  และค าเพื่อบอกท่ีมาของพฤติกรรม คือ ทนายเลือก 

1.2 สมยัรัตนโกสินทร์ ปรากฏการเปล่ียนแปลงดา้นค า 2 ลกัษณะ คือ การเพิ่มศพัท์และ
การสูญศพัท ์โดยลกัษณะแรก คือการเพิ่มศพัท ์ซ่ึงพบเฉพาะลกัษณะการประกอบเป็นค าใหม่จ  านวน 
2 ค า ไดแ้ก่ ทนายเรือน ทนายความ ในสมยัรัตนโกสินทร์ยคุรับอิทธิพลตะวนัตก ดงัน้ี 
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1.2.1 ค าว่า ทนายเรือน เกิดจากการประกอบระหว่างค าว่า ทนาย กับ เรือน มี
ความหมายวา่ ผูรั้บใช้เจา้นายประจ าเรือน ดงัความวา่ “แลผูอ่ื้นจบัไดก้็ดี มีผูม้าร้องฟ้องเป็นสัจ ก็ให้
ปรับไหมผูเ้ป็นนายบ่อนแลเจา้ของท่ีคนละ 10 ต าลึง ผูท่ี้เล่นดว้ยกนัแลเจา้ของดา้นนั้นคนละ 5 ต าลึง 
แลทนายเรือนคนละ 3 ต าลึงให้แก่ผูจ้บัได”้ (H.M. King Chomklao, 2005: 27)  และมีความหมายว่า 
พนักงานฝ่ายในมีหน้าท่ีติดต่อกับส่วนต่าง ๆ ในพระราชวงั (The Royal Institute, 2013: 540) ดัง
ความว่า “ให้ทา้วนาง จ่าศาลา จ่าดา้น ทนายเรือนโขลนซ่ึงเป็นพนกังานรักษาพระบรมราชวงั หมัน่
ตรวจตราดูแลใหร้อบคอบจงเป็นนิจ” (H.M. King Chomklao, 2005: 27) 

1.2.2 ค าว่า ทนายความ  เกิดจากการประกอบระหว่างค าว่า ทนาย กับ ความ มี
ความหมายว่า ผูว้่าความแทน (Khun Samahanhitakhadee, 1931: 19) สอดคล้องกับ Weerapracak 
(2017) อธิบายเพิ่มเติมวา่ ทนาย ในท่ีน้ีคือ ตวัแทน และ ความ คือเร่ืองราว ดงันั้นค าว่า ทนายความ 
คือ ตวัแทนส าหรับแกค้วามเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดงัความวา่ “การก็ยงัปรากฏวา่ไดมี้กรรมการพิเศษ ขุน
ณรงคโ์ยธีทนายความกบันายเน่ียวอ๋วนทนายความอีกคนหน่ึง ไดส้มคัรเขา้ท างานกบัฝ่ายฝร่ังเศสดว้ย
เหมือนกนั” (Luang Sakhornkotchaketra, 2009: 203) 

ทั้งน้ีค  าเรียก “ทนาย” ท่ีปรากฏการใช้ค  าสมยัรัตนโกสินทร์ยุครับอิทธิพลตะวนัตก 
พบขอ้สังเกตว่า ค าท่ีน ามาประกอบร่วมกบัค าว่า ทนาย เพื่อช้ีบ่งประเภทของทนาย จ าแนกเป็น 2 
ประเภทคือ ค าเพื่อบอกหนา้ท่ีของทนาย ไดแ้ก่ ทนายความ และค าเพื่อบอกสถานท่ีในการท าหนา้ท่ี 
คือ ทนายเรือน 

ลกัษณะท่ีสอง คือการสูญศพัท์ พบว่านามศพัท์ “ทนาย” ปรากฏลกัษณะการสูญ
ศพัท์จ  านวน 4 ค าได้แก่ค าว่า ทนายคบ ทนายปืน ทนายเรือน ทนายเลือก โดยค าว่า ทนายคบ กบั 
ทนายปืน ไม่พบการใชค้  าในภาษาราชการตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ยุครับอิทธิพลตะวนัตก ส่วนค าวา่ 
ทนายเลือก กับ ทนายเรือน ไม่พบการใช้ค  าในภาษาราชการตั้ งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ยุคหลัง
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นอกจากน้ียงัพบวา่ นามศพัท ์“ทนาย” ปรากฏพฒันาการของค า
ในลักษณะคงท่ี กล่าวคือ ค าซ่ึงปรากฏใช้ในภาษาตั้ งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์  
ผลการวจิยัพบจ านวน 2 ค าคือ ทนายและทนายความ 
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1.2.1 ค าว่า ทนายเรือน เกิดจากการประกอบระหว่างค าว่า ทนาย กับ เรือน มี
ความหมายวา่ ผูรั้บใช้เจา้นายประจ าเรือน ดงัความวา่ “แลผูอ่ื้นจบัไดก้็ดี มีผูม้าร้องฟ้องเป็นสัจ ก็ให้
ปรับไหมผูเ้ป็นนายบ่อนแลเจา้ของท่ีคนละ 10 ต าลึง ผูท่ี้เล่นดว้ยกนัแลเจา้ของดา้นนั้นคนละ 5 ต าลึง 
แลทนายเรือนคนละ 3 ต าลึงให้แก่ผูจ้บัได”้ (H.M. King Chomklao, 2005: 27)  และมีความหมายว่า 
พนักงานฝ่ายในมีหน้าท่ีติดต่อกับส่วนต่าง ๆ ในพระราชวงั (The Royal Institute, 2013: 540) ดัง
ความว่า “ให้ทา้วนาง จ่าศาลา จ่าดา้น ทนายเรือนโขลนซ่ึงเป็นพนกังานรักษาพระบรมราชวงั หมัน่
ตรวจตราดูแลใหร้อบคอบจงเป็นนิจ” (H.M. King Chomklao, 2005: 27) 

1.2.2 ค าว่า ทนายความ  เกิดจากการประกอบระหว่างค าว่า ทนาย กับ ความ มี
ความหมายว่า ผูว้่าความแทน (Khun Samahanhitakhadee, 1931: 19) สอดคล้องกับ Weerapracak 
(2017) อธิบายเพิ่มเติมวา่ ทนาย ในท่ีน้ีคือ ตวัแทน และ ความ คือเร่ืองราว ดงันั้นค าว่า ทนายความ 
คือ ตวัแทนส าหรับแกค้วามเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดงัความวา่ “การก็ยงัปรากฏวา่ไดมี้กรรมการพิเศษ ขุน
ณรงคโ์ยธีทนายความกบันายเน่ียวอ๋วนทนายความอีกคนหน่ึง ไดส้มคัรเขา้ท างานกบัฝ่ายฝร่ังเศสดว้ย
เหมือนกนั” (Luang Sakhornkotchaketra, 2009: 203) 

ทั้งน้ีค  าเรียก “ทนาย” ท่ีปรากฏการใช้ค  าสมยัรัตนโกสินทร์ยุครับอิทธิพลตะวนัตก 
พบขอ้สังเกตว่า ค าท่ีน ามาประกอบร่วมกบัค าว่า ทนาย เพื่อช้ีบ่งประเภทของทนาย จ าแนกเป็น 2 
ประเภทคือ ค าเพื่อบอกหนา้ท่ีของทนาย ไดแ้ก่ ทนายความ และค าเพื่อบอกสถานท่ีในการท าหนา้ท่ี 
คือ ทนายเรือน 

ลกัษณะท่ีสอง คือการสูญศพัท์ พบว่านามศพัท์ “ทนาย” ปรากฏลกัษณะการสูญ
ศพัท์จ  านวน 4 ค าได้แก่ค าว่า ทนายคบ ทนายปืน ทนายเรือน ทนายเลือก โดยค าว่า ทนายคบ กบั 
ทนายปืน ไม่พบการใชค้  าในภาษาราชการตั้งแต่สมยัรัตนโกสินทร์ยุครับอิทธิพลตะวนัตก ส่วนค าวา่ 
ทนายเลือก กับ ทนายเรือน ไม่พบการใช้ค  าในภาษาราชการตั้ งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ยุคหลัง
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นอกจากน้ียงัพบวา่ นามศพัท ์“ทนาย” ปรากฏพฒันาการของค า
ในลักษณะคงท่ี กล่าวคือ ค าซ่ึงปรากฏใช้ในภาษาตั้ งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์  
ผลการวจิยัพบจ านวน 2 ค าคือ ทนายและทนายความ 

 
 
 

 
 

2. ด้านความหมาย ผลการวจิยัพบนามศพัท ์“ทนาย” ปรากฏการเปล่ียนแปลงทางความหมาย
จ านวน 1 ค าคือค าวา่ ทนาย ดงัแผนภาพต่อไปน้ี  
   สมยัอยธุยา                                                   สมยัรัตนโกสินทร์              

รับอิทธิพลตะวนัตก หลงัปกครอง  2475     ปัจจุบนั         
อยธุยา                     รัชกาลท่ี 2    

เจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ี                                                                                          
 ผูรั้บใชเ้จา้นาย/ขนุนาง                              ผูรั้บใชเ้จา้นาย/ขนุนาง                                 

ตวัแทนของนาย         ตวัแทนของนาย                          
                                                         ค าเรียกทนายความ        ค าเรียกทนายความ    ค  าเรียก
ทนายความ   

แผนภาพข้างต้นพบการเปล่ียนแปลงทางความหมายของค าว่า “ทนาย” แบ่งเป็น 2 
ลกัษณะไดแ้ก่ ความหมายกวา้งออกและความหมายยา้ยท่ี ดงัน้ี 

1.1 ความหมายกวา้งออก  พบในลกัษณะค าซ่ึงเดิมมีความหมายจ านวนหน่ึง สมยัต่อมา
พบความหมายมีจ านวนเพิ่มข้ึนจากความหมายเดิม ผลการวิจยัพบค าวา่ ทนาย แต่เดิมมีความหมายวา่ 
เจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีและผูรั้บใชเ้จา้นาย ต่อมาปลายสมยัอยธุยา (รัชกาลท่ี 2) ปรากฏความหมาย
เพิ่มข้ึนคือ ตวัแทนของนาย ดงัตวัอยา่งค าวา่ ทนาย จ าแนกตามความหมายดงัน้ี 

1.1.1 ความหมายวา่ เจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ี  พบความหมายน้ีเฉพาะสมยัอยุธยา 
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

“แลขา้พเจา้ราชทูต อุปทูต ตรีทูตให้แพรจีนแก่อิษามาแอตูมูยะคนละ 8 ศอก
ให้เงิน ทนายคนหน่ึง 4 บาท ไพร่ 6 คน 6 บาท รวม 10 บาท” (The Board of Directors Published 
Documents (history, culture and archaeology), Office of the Prime Minister, 1967: 61) 

ตวัอยา่งขา้งตน้พบค าวา่ ทนาย เร่ิมปรากฏในสมยัอยุธยามีความหมายวา่ เจา้
พนักงานหรือเจา้หน้าท่ี ไม่พบการใช้ในภาษาในสมยัต่อมา โดย Weerapracak (2017)  อธิบายว่า 
ทนาย ในสมัยอยุธยาหมายถึง เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีซ่ึงถือว่ามีบรรดาศักด์ิ เพราะมีการ
ก าหนดการรับค่าหวัเป็นจ านวนเงิน 4 บาท และมีต าแหน่งสูงกวา่ไพร่ 
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ความหมายท่ีเก่ียวกบัเจา้พนกังานหรือเจา้หน้าท่ีน้ี ถือวา่เป็นตน้เคา้ทางความหมายของนาม
ศพัท์ “ทนาย”ท่ีปรากฏในสมยัอยุธยาคือค าว่า ทนายคบ ทนายปืนและทนายเลือก ซ่ึงมีความหมาย
เพื่อใชเ้รียกประเภทของ เจา้พนกังาน กล่าวคือ ทนายคบ หมายถึงเจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีจุดคบไฟ
, ทนายปืน หมายถึงเจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัปืน และทนายเลือก หมายถึง เจา้พนกังานท่ีมี
ความเก่งกาจในเชิงต่อสู้ซ่ึงสังกดักรมทนายเลือก   

1.1.2 ความหมายว่า ผูรั้บใช้ขุนนางหรือเจา้นาย พบความหมายน้ีปรากฏในสมยั
ต่างๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1) สมยัอยธุยา 
“เจา้พระยาสุรสงครามจึงใช้ทนายออกไปหาตวัพระยาวไิชเยนทร์ พระยาวิ

ไชเยนทร์จึงว่าแก่ทนายวา่ ท่านเขียนดว้ยมือลบดว้ยเทา้เล่า คร้ันมิเขา้ไปก็จะโกรธ” (Siri-itsaranan, 
2010: 330 - 331) ในท่ีน้ี ทนาย คือ ผูรั้บใชเ้จา้นาย 

2) สมยัรัตนโกสินทร์ยคุรับอิทธิพลตะวนัตก 
“เม่ือลงจากชิงช้าไปแคร่แล้ว  ทนายก็ถือพชันีพดัไปทั้งสองขา้ง” (H.M. 

King Chomklao, 2005: 25) ในท่ีน้ี ทนาย คือ ผูรั้บใชเ้จา้นาย 
ตัวอย่างค าว่า  ทนาย  ข้างต้นมีความหมายว่า  คนรับใช้เจ้านาย  ซ่ึ ง 

Weerapracak (2017) อธิบายวา่ ทนายมิไดห้มายถึง คนรับใชใ้นความหมายวา่ บ่าว เป็นเพียงลกัษณะ
พฤติกรรมการท าหน้าท่ีคลา้ยกบับ่าว เน่ืองจาก ทนายเป็นเจา้พนกังานประเภทหน่ึงท่ีสังกดัอยู่กบั
เจา้นาย ซ่ึงหากเทียบลกัษณะการท าหนา้ท่ีของทนายเทียบไดก้บัพลทหาร ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับใชน้ายทหาร
ตามแต่นายเป็นผูส้ั่งการเท่านั้น  

1.1.3 ความหมายว่า ตวัแทนของเจา้นาย พบความหมายน้ีปรากฏปลายสมยัอยุธยา 
ช่วงสมยัรัชกาลท่ี 2 โดยเป็นความหมายท่ีเพิ่มข้ึนเป็นอีกความหมายหน่ึงเพิ่มเติมจากสมยัอยุธยา ดงั
ตวัอยา่งแบ่งเป็นสมยัต่อไปน้ี 

1) สมยัอยธุยา (รัชกาลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 
“นายก่งทนายพระสิงห์รับตราไป” (Archives of King Rama 2 in 2352 - 

2354 B.E., 1970: 45) ในท่ีน้ี ทนาย หมายถึง ตวัแทนของนายซ่ึงเป็นตวัแทนในการรับตราซ่ึงไดรั้บ
พระราชทานจากพระเจา้แผน่ดิน 

2) สมยัรัตนโกสินทร์ยคุรับอิทธิพลตะวนัตก 
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ความหมายท่ีเก่ียวกบัเจา้พนกังานหรือเจา้หน้าท่ีน้ี ถือวา่เป็นตน้เคา้ทางความหมายของนาม
ศพัท์ “ทนาย”ท่ีปรากฏในสมยัอยุธยาคือค าว่า ทนายคบ ทนายปืนและทนายเลือก ซ่ึงมีความหมาย
เพื่อใชเ้รียกประเภทของ เจา้พนกังาน กล่าวคือ ทนายคบ หมายถึงเจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีจุดคบไฟ
, ทนายปืน หมายถึงเจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีเก่ียวกบัปืน และทนายเลือก หมายถึง เจา้พนกังานท่ีมี
ความเก่งกาจในเชิงต่อสู้ซ่ึงสังกดักรมทนายเลือก   

1.1.2 ความหมายว่า ผูรั้บใช้ขุนนางหรือเจา้นาย พบความหมายน้ีปรากฏในสมยั
ต่างๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

1) สมยัอยธุยา 
“เจา้พระยาสุรสงครามจึงใช้ทนายออกไปหาตวัพระยาวไิชเยนทร์ พระยาวิ

ไชเยนทร์จึงว่าแก่ทนายวา่ ท่านเขียนดว้ยมือลบดว้ยเทา้เล่า คร้ันมิเขา้ไปก็จะโกรธ” (Siri-itsaranan, 
2010: 330 - 331) ในท่ีน้ี ทนาย คือ ผูรั้บใชเ้จา้นาย 

2) สมยัรัตนโกสินทร์ยคุรับอิทธิพลตะวนัตก 
“เม่ือลงจากชิงช้าไปแคร่แล้ว  ทนายก็ถือพชันีพดัไปทั้งสองขา้ง” (H.M. 

King Chomklao, 2005: 25) ในท่ีน้ี ทนาย คือ ผูรั้บใชเ้จา้นาย 
ตัวอย่างค าว่า  ทนาย  ข้างต้นมีความหมายว่า  คนรับใช้เจ้านาย  ซ่ึ ง 

Weerapracak (2017) อธิบายวา่ ทนายมิไดห้มายถึง คนรับใชใ้นความหมายวา่ บ่าว เป็นเพียงลกัษณะ
พฤติกรรมการท าหน้าท่ีคลา้ยกบับ่าว เน่ืองจาก ทนายเป็นเจา้พนกังานประเภทหน่ึงท่ีสังกดัอยู่กบั
เจา้นาย ซ่ึงหากเทียบลกัษณะการท าหนา้ท่ีของทนายเทียบไดก้บัพลทหาร ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับใชน้ายทหาร
ตามแต่นายเป็นผูส้ั่งการเท่านั้น  

1.1.3 ความหมายว่า ตวัแทนของเจา้นาย พบความหมายน้ีปรากฏปลายสมยัอยุธยา 
ช่วงสมยัรัชกาลท่ี 2 โดยเป็นความหมายท่ีเพิ่มข้ึนเป็นอีกความหมายหน่ึงเพิ่มเติมจากสมยัอยุธยา ดงั
ตวัอยา่งแบ่งเป็นสมยัต่อไปน้ี 

1) สมยัอยธุยา (รัชกาลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) 
“นายก่งทนายพระสิงห์รับตราไป” (Archives of King Rama 2 in 2352 - 

2354 B.E., 1970: 45) ในท่ีน้ี ทนาย หมายถึง ตวัแทนของนายซ่ึงเป็นตวัแทนในการรับตราซ่ึงไดรั้บ
พระราชทานจากพระเจา้แผน่ดิน 

2) สมยัรัตนโกสินทร์ยคุรับอิทธิพลตะวนัตก 

“แลเรียกทนายของขุนนางมาให้มีตระลาการเกาะกุมเร่งรัดช าระเอาว่า
กล่าวโดยสมควรแก่ความแผน่ดินเมือง” (H.M. King Chomklao, 2005: 166) 

ในท่ีน้ี Weerapracak (2017) อธิบายว่า ทนาย หมายถึง ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีแทน
นาย หรือเป็นตวัแทนของนาย สอดคล้องกบักฤษฎา บุณยสมิต ได้อธิบายความหมายเพิ่มเติมใน
เชิงอรรถของค าวา่ ทนาย ในกฎหมายตราสามดวง: พระท านูนวา่ “ทนาย น่าจะหมายถึง ตวัแทนหรือ
ผูก้ระท าการว่าต่างแก้แทนมูลนายท่ีมีศกัดินาตั้งแต่ 400 ไร่ข้ึนไปซ่ึงเป็นโจทย์หรือจ าเลย” (The 
Royal Institute, 2010: 186) ประกอบกับ Phayakharanont (2017) อธิบายว่า ค าว่า ทนาย สะท้อน
ระบบการปกครองอย่างหน่ึงคือ ทนายท าหน้าท่ีเป็นผูแ้กต่้างแทนนาย โดยโบราณประเพณี ผูเ้ป็น
ทนายจะเป็นผูด้  าเนินการแทนนายทุกประการ เช่น หากนายมีคดีความ ทนายตอ้งเป็นผูท้  าหน้าท่ีแก้
ต่างและได้รับโทษแทน ดงันั้นค าว่า ทนาย ในท่ีน้ีจึงหมายถึง ตวัแทนของนาย ผูซ่ึ้งถูกตระลาการ
จบักุมตวัมาช าระความแทนนาย 

1.2 ความหมายยา้ยท่ี  กล่าวคือค าซ่ึงเดิมมีความหมายอย่างหน่ึง สมัยต่อมาปรากฏ
ความหมายอีกอยา่งหน่ึง ผลการวจิยัพบค าวา่ ทนาย ซ่ึงเดิมมีความหมายวา่ เจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ี 
ผูรั้บใชเ้จา้นายหรือตวัแทนนาย  ต่อมาสมยัรัตนโกสินทร์ยุครับอิทธิพลตะวนัตก เกิดความหมายยา้ย
ท่ีไปหมายถึง ผูซ่ึ้งกฎหมายให้มีอ านาจหน้าท่ีว่าต่างแกต่้างแทนคู่ความในคดี (The Royal Institute, 
2013: 540) ดงัตวัอยา่งแบ่งเป็นสมยัต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

1.2.1 สมยัรัตนโกสินทร์ยคุรับอิทธิพลตะวนัตก 
“กฎหมายไทยในสมยันั้น ภรรยาจะหยา่สามีเพราะสตรีอ่ืนใดไม่ได ้ แต่สามี

จะหย่าภรรยาเพราะผูช้ายอ่ืนได้ เม่ือเช่นนั้นก็ตอ้งหย่าโดยวิธีการยินยอมทั้งสองฝ่าย แม่มีทนาย
องักฤษ มร. ไรท์  ส่วนทนายของพ่อนั้น  คือเสด็จปู่สวสัด์ิ เม่ือตกลงหยา่กนัแลว้ก็มีเร่ืองเงินรายจ่าย
ของแม่” (H.R.H. Prince Chulachakrabongse, 1988: 138) ในท่ีน้ี ทนาย คือ ผูว้า่ความหรือแกต่้างแทน
คู่ความในคดี 

1.2.2  สมยัรัตนโกสินทร์ยคุหลงัเปล่ียนการปกครอง พ.ศ. 2475 
“การไปจ้างทนายเช่นท่ีเขาแนะน าตอ้งเสียเงินมาก ขา้พเจา้ก็ไม่เห็นด้วย” 

(Phra Pisan-sukhumvit, 1979: 306) ในท่ีน้ี ทนาย คือ ผูว้า่ความหรือแกต่้างแทนคู่ความในคดี 
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อภิปรายผล 
งานวจิยัน้ีพบนามศพัท ์“ทนาย” จ านวน 7 ค าแต่น ามาศึกษาวจิยัเพียง 6 ค า โดยไม่ศึกษาค าวา่ 

“ทนายหนา้หอ” เน่ืองจากไม่พบค าศพัทน้ี์ในเอกสารร้อยแกว้ ประเภทสารคดี ซ่ึงถือเป็นเอกสารหลกั
ในการศึกษาวิจยัเพราะการตีความหมายของค าตอ้งอาศยับริบทของขอ้ความ แต่ค าดงักล่าวพบขอ้มูล
ปรากฏเฉพาะในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็น
เอกสารท่ีรวบรวมค าตั้งแต่สมยัอดีตจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์จากเอกสารทุกประเภทย่อมพบการใช้
ค  าวา่ ทนายหนา้หอ ซ่ึงมีความหมายวา่ “(ปาก) หวัหนา้คนรับใชท่ี้ใชอ้อกหนา้ออกตา, ผูรั้บหนา้แทน
นาย” (The Royal Institute, 2013: 540) เหตุท่ีงานวิจยัน้ีไม่พบขอ้มูลอาจเป็นเพราะค าวา่ “ทนายหน้า
หอ” เป็นภาษาพูดเฉพาะคนบางกลุ่มจึงไม่มีการบนัทึกในเอกสารประเภทสารคดี ซ่ึงมกัเป็นเอกสาร
ราชการ  

อีกทั้งประเด็นเก่ียวกบัความหมายพบค าวา่ “ทนาย” ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 ปรากฏจ านวน 3 ความหมายได้แก่ ผูรั้บใช้ของนาย, ตัวแทนของนาย และค าเรียก
ทนายความอย่างสั้ นนั้น ผลการวิจยัพบการอธิบายความหมายของค าว่า “ทนาย” ไม่ครอบคลุมทุก
ประเด็นเน่ืองจากค าว่า “ทนาย” ยงัพบในความหมายว่า เจา้พนกังานหรือเจา้หน้าท่ี (Weerapracak, 
2017)  ดงัตวัอย่างในบริบทของขอ้ความว่า “ให้เงินทนายคนหน่ึง 4 บาท” (The Board of Directors 
Published Documents (history, culture and archaeology) , Office of the Prime Minister, 1967: 61) 
และนามศพัท ์“ทนาย” ประเภทยอ่ยคือ ทนายคบ ทนายปืน   

ทั้งค  าวา่ “ทนาย” ในความหมายวา่ คนรับใชข้องนาย ดงัท่ีปรากฏในการนิยามความหมายใน
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ว่า “คนรับใช้ของนาย” (The Royal Institute, 2013: 
450)  และพจนานุกรมต่าง ๆ เช่น พจนานุกรมฉบบั Caswell วา่ “ทนายเปนช่ือแห่งบ่าวขุนนางพวก
หน่ึง” (Caswell, 2001: 376) หรืออกัขราภิธาน-ศรับท ์วา่ “ทะนาย, นายรอง, คนใชข้นุนาง เปนช่ือคน
รับใชพ้วกขนุนางนั้น” (Bradley, 1971: 290) ซ่ึงงานวจิยัน้ีพบวา่ หากตีความโดยอาศยัความหมายจาก
พจนานุกรมเพียงอยา่งเดียวหรือบริบทจากเอกสารจ านวนไม่มากยอ่มเกิดความสับสนต่อความเขา้ใจ 
ดว้ยอาจเขา้ใจว่า “ทนาย” มีสถานะเดียวกบั บ่าวหรือคนรับใช้ ซ่ึง Weerapracak (2017) อธิบายว่า 
ทนาย เป็นเจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีสังกดัมูลนาย และมีศกัดินา ยอ่มมีศกัด์ิสูงกวา่บ่าวในบา้น โดย
ควรเทียบกบัสถานะของพลทหารท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของนายทหารประจ าหน่วยงานท่ีสังกดัซ่ึง

ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งนาย เหตุน้ีในการตีความภาษาตอ้งศึกษาจากบริบททางสังคมในช่วงสมยันั้น
ประกอบดว้ย 

นอกจากน้ีค าวา่ “ทนาย” ในความหมายวา่ ค าท่ีใชเ้รียกทนายความอยา่งสั้น  ถือวา่เป็นคนละ
ความหมายกับค าว่า “ทนาย” ในความหมายว่า เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ี ผูรั้บใช้ของนายและ
ตวัแทนของนาย เพราะความหมายในประเด็นท่ีสองพบความหมายเป็นไปในทางเดียวกนัคือ ค าท่ีใช้
เรียกเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีในสังกัดมูลนาย ประกอบกับผลการวิจัยพบการเปล่ียนแปลง
ความหมายของค าวา่ “ทนาย” ในลกัษณะยา้ยท่ีเน่ืองจากความหมายเดิมเกิดการสูญความหมายข้ึนใน
สมยัรัตนโกสินทร์ยุครับอิทธิพลตะวนัตก  และนามศพัท์ “ทนาย” ประเภทย่อยอ่ืน อาทิ ทนายคบ 
ทนายปืน ทนายเลือก ทนายเรือน เกิดการสูญศพัท์ในสมยัรัตนโกสินทร์ยุครับอิทธิพลตะวนัตก 
ดงันั้นจึงพบการใช้ค  าว่า “ทนาย” ในบริบทความหมายอ่ืนคือ ใช้เป็นค าเรียกทนายความอย่างสั้ น 
แทนท่ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดว่า ภาษายึดหลกั “หน่ึงรูปหน่ึงความหมาย” เม่ือมีค าใช้ร่วมกบัอีกค า
หน่ึงจนบ่อยคร้ัง ย่อมเกิดการให้ความหมายต่างไปจากเดิมบา้งหรือหรือมีความหมายแทนท่ีอีกค า
หน่ึงได ้(Kullavanijaya, 2005: 429, Pingkarawat, 2008: 92) เหตุน้ีค  าว่า “ทนาย” ในความหมายน้ีจึง
มีการแทนท่ีความหมายได้เพราะเป็นค าตดัจากค าว่า ทนายความ ซ่ึงถือว่าเป็นค าลูกกลุ่มหรือค า
ประเภทยอ่ยของค าวา่ ทนาย ในความหมายเดิม  

 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยน้ีพบข้อสังเกตว่า การอธิบายความหมายของนามศัพท์ “ทนาย” ท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมยงัไม่ครอบคลุมทุกประเด็นควรศึกษาจากเอกสารท่ีปรากฏในแต่ละสมยัเป็นหลกัเพื่อ
อาศยัการตีความจากบริบทของขอ้ความในการอธิบายความหมายของค าไดถู้กตอ้งและชดัเจน ส่วน
พจนานุกรมเป็นเพียงเคร่ืองมือช่วยประกอบการอธิบายค าใหส้มบูรณ์ข้ึนเท่านั้น 

อีกทั้งยงัพบวา่ หากศึกษานามศพัท ์“คน” ประเภทอ่ืน เช่น ค าบอกเพศ ค าบอกอาชีพ ค าเรียก
ญาติ ควรศึกษาในเชิงพฒันาการเพื่อใหท้ราบท่ีมาของการปรากฏค าและความหมายรวมทั้งอาจท าให้
เห็นภาพสะทอ้นหรือมุมมองความคิดของคนท่ีต่างสมยักนัไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน 
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อภิปรายผล 
งานวจิยัน้ีพบนามศพัท ์“ทนาย” จ านวน 7 ค าแต่น ามาศึกษาวจิยัเพียง 6 ค า โดยไม่ศึกษาค าวา่ 

“ทนายหนา้หอ” เน่ืองจากไม่พบค าศพัทน้ี์ในเอกสารร้อยแกว้ ประเภทสารคดี ซ่ึงถือเป็นเอกสารหลกั
ในการศึกษาวิจยัเพราะการตีความหมายของค าตอ้งอาศยับริบทของขอ้ความ แต่ค าดงักล่าวพบขอ้มูล
ปรากฏเฉพาะในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็น
เอกสารท่ีรวบรวมค าตั้งแต่สมยัอดีตจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์จากเอกสารทุกประเภทย่อมพบการใช้
ค  าวา่ ทนายหนา้หอ ซ่ึงมีความหมายวา่ “(ปาก) หวัหนา้คนรับใชท่ี้ใชอ้อกหนา้ออกตา, ผูรั้บหนา้แทน
นาย” (The Royal Institute, 2013: 540) เหตุท่ีงานวิจยัน้ีไม่พบขอ้มูลอาจเป็นเพราะค าวา่ “ทนายหน้า
หอ” เป็นภาษาพูดเฉพาะคนบางกลุ่มจึงไม่มีการบนัทึกในเอกสารประเภทสารคดี ซ่ึงมกัเป็นเอกสาร
ราชการ  

อีกทั้งประเด็นเก่ียวกบัความหมายพบค าวา่ “ทนาย” ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554 ปรากฏจ านวน 3 ความหมายได้แก่ ผูรั้บใช้ของนาย, ตัวแทนของนาย และค าเรียก
ทนายความอย่างสั้ นนั้น ผลการวิจยัพบการอธิบายความหมายของค าว่า “ทนาย” ไม่ครอบคลุมทุก
ประเด็นเน่ืองจากค าว่า “ทนาย” ยงัพบในความหมายว่า เจา้พนกังานหรือเจา้หน้าท่ี (Weerapracak, 
2017)  ดงัตวัอย่างในบริบทของขอ้ความว่า “ให้เงินทนายคนหน่ึง 4 บาท” (The Board of Directors 
Published Documents (history, culture and archaeology) , Office of the Prime Minister, 1967: 61) 
และนามศพัท ์“ทนาย” ประเภทยอ่ยคือ ทนายคบ ทนายปืน   

ทั้งค  าวา่ “ทนาย” ในความหมายวา่ คนรับใชข้องนาย ดงัท่ีปรากฏในการนิยามความหมายใน
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ว่า “คนรับใช้ของนาย” (The Royal Institute, 2013: 
450)  และพจนานุกรมต่าง ๆ เช่น พจนานุกรมฉบบั Caswell วา่ “ทนายเปนช่ือแห่งบ่าวขุนนางพวก
หน่ึง” (Caswell, 2001: 376) หรืออกัขราภิธาน-ศรับท ์วา่ “ทะนาย, นายรอง, คนใชข้นุนาง เปนช่ือคน
รับใชพ้วกขนุนางนั้น” (Bradley, 1971: 290) ซ่ึงงานวจิยัน้ีพบวา่ หากตีความโดยอาศยัความหมายจาก
พจนานุกรมเพียงอยา่งเดียวหรือบริบทจากเอกสารจ านวนไม่มากยอ่มเกิดความสับสนต่อความเขา้ใจ 
ดว้ยอาจเขา้ใจว่า “ทนาย” มีสถานะเดียวกบั บ่าวหรือคนรับใช้ ซ่ึง Weerapracak (2017) อธิบายว่า 
ทนาย เป็นเจา้พนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีสังกดัมูลนาย และมีศกัดินา ยอ่มมีศกัด์ิสูงกวา่บ่าวในบา้น โดย
ควรเทียบกบัสถานะของพลทหารท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของนายทหารประจ าหน่วยงานท่ีสังกดัซ่ึง

ตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งนาย เหตุน้ีในการตีความภาษาตอ้งศึกษาจากบริบททางสังคมในช่วงสมยันั้น
ประกอบดว้ย 

นอกจากน้ีค าวา่ “ทนาย” ในความหมายวา่ ค าท่ีใชเ้รียกทนายความอยา่งสั้น  ถือวา่เป็นคนละ
ความหมายกับค าว่า “ทนาย” ในความหมายว่า เจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ี ผูรั้บใช้ของนายและ
ตวัแทนของนาย เพราะความหมายในประเด็นท่ีสองพบความหมายเป็นไปในทางเดียวกนัคือ ค าท่ีใช้
เรียกเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าท่ีในสังกัดมูลนาย ประกอบกับผลการวิจัยพบการเปล่ียนแปลง
ความหมายของค าวา่ “ทนาย” ในลกัษณะยา้ยท่ีเน่ืองจากความหมายเดิมเกิดการสูญความหมายข้ึนใน
สมยัรัตนโกสินทร์ยุครับอิทธิพลตะวนัตก  และนามศพัท์ “ทนาย” ประเภทย่อยอ่ืน อาทิ ทนายคบ 
ทนายปืน ทนายเลือก ทนายเรือน เกิดการสูญศพัท์ในสมยัรัตนโกสินทร์ยุครับอิทธิพลตะวนัตก 
ดงันั้นจึงพบการใช้ค  าว่า “ทนาย” ในบริบทความหมายอ่ืนคือ ใช้เป็นค าเรียกทนายความอย่างสั้ น 
แทนท่ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดว่า ภาษายึดหลกั “หน่ึงรูปหน่ึงความหมาย” เม่ือมีค าใช้ร่วมกบัอีกค า
หน่ึงจนบ่อยคร้ัง ย่อมเกิดการให้ความหมายต่างไปจากเดิมบา้งหรือหรือมีความหมายแทนท่ีอีกค า
หน่ึงได ้(Kullavanijaya, 2005: 429, Pingkarawat, 2008: 92) เหตุน้ีค  าว่า “ทนาย” ในความหมายน้ีจึง
มีการแทนท่ีความหมายได้เพราะเป็นค าตดัจากค าว่า ทนายความ ซ่ึงถือว่าเป็นค าลูกกลุ่มหรือค า
ประเภทยอ่ยของค าวา่ ทนาย ในความหมายเดิม  

 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยน้ีพบข้อสังเกตว่า การอธิบายความหมายของนามศัพท์ “ทนาย” ท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมยงัไม่ครอบคลุมทุกประเด็นควรศึกษาจากเอกสารท่ีปรากฏในแต่ละสมยัเป็นหลกัเพื่อ
อาศยัการตีความจากบริบทของขอ้ความในการอธิบายความหมายของค าไดถู้กตอ้งและชดัเจน ส่วน
พจนานุกรมเป็นเพียงเคร่ืองมือช่วยประกอบการอธิบายค าใหส้มบูรณ์ข้ึนเท่านั้น 

อีกทั้งยงัพบวา่ หากศึกษานามศพัท ์“คน” ประเภทอ่ืน เช่น ค าบอกเพศ ค าบอกอาชีพ ค าเรียก
ญาติ ควรศึกษาในเชิงพฒันาการเพื่อใหท้ราบท่ีมาของการปรากฏค าและความหมายรวมทั้งอาจท าให้
เห็นภาพสะทอ้นหรือมุมมองความคิดของคนท่ีต่างสมยักนัไดอ้ยา่งชดัเจนข้ึน 
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อปุลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ความจนในภาษาไทย : กรณีศึกษาการใช้ 
ภาษาไทยบนเวบ็ไซต์ของพนัทปิดอทคอม 

Conceptual Metaphors on Poverty in Thai Language: A Case of Thai  
Language Used in the Pantip.com Website 
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Thanapon Eakapont  
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Program in Thai Language, Faculty of Humanities and Social Sciences,  Rajabhat Maha Sarakham University 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมุ่งวิเคราะห์รูปค าอุปลกัษณ์และอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ของค าว่า “ความจน” ใน
ภาษาไทยตามแนวคิดการศึกษาอุปลกัษณ์ของ เลคอฟและจอห์นสัน (1980, 2003) โดยเก็บขอ้มูลจาก
ทุกหมวดหมู่ห้องสนทนาใน  “ Search Engine Smart Office”  บนเว็บไซต์พันทิปดอทคอม 
(www.pantip.com) ผลการศึกษาพบรูปค าอุปลกัษณ์ความจนจ านวน  119 รูปค า สะทอ้นอุปลกัษณ์
เชิงมโนทศัน์ของผูใ้ชภ้าษาไทยท่ีเปรียบความจนเป็นส่ิงต่าง ๆ ใน 4 มโนทศัน์ ไดแ้ก่ [ความจน คือ 
ศตัรู] [ความจน คือ พื้นท่ี] [ความจน คือ วตัถุ] และ [ความจน คือ โรค] มโนทศัน์ดงักล่าวสะทอ้นให้
เห็นวา่ผูใ้ชภ้าษามีระบบความคิดเชิงเปรียบเทียบในการท าความเขา้ใจมโนทศัน์ท่ีซบัซอ้นอยา่งความ
จนดว้ยมโนทศัน์ท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงหล่อหลอมจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั ทั้งน้ีจากรูปค าอุป
ลกัษณ์ท าใหเ้ห็นมุมมองของผูใ้ชภ้าษาไทยท่ีมีความคิดในเชิงลบต่อความจน โดยมองวา่ ความจนคือ
ส่ิงท่ีท าให้ชีวิตไม่มีความสุขเป็นอุปสรรคขดัขวางการด าเนินชีวิต จึงต่างตอ้งการท่ีจะท าให้ความจน
หมดหรือหายไปจากชีวิต อีกทั้งผลการศึกษายงัช้ีให้เห็นว่าความจนเป็นส่ิงท่ีไม่คงทนหรืออยู่กบั
มนุษยไ์ม่ไดน้าน 
 
ค าส าคัญ: ความจน, รูปค าอุปลกัษณ์, อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์, ภาษากบัความคิด 
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Abstract 
The objectives of this research were to analyze metaphorical expressions and conceptual 

metaphors of the word “poverty” in Thai language, according to metaphor framework presented by 
Lakoff and Johnson (1980, 2003). Data was collected from all kind of chat rooms in search engine 
smart office on Pantip.com website. The results of the study found 119 metaphorical expressions of 
poverty metaphors and there were 4 word forms of poverty conceptual metaphors found in the study: 
POVERTY IS ENEMY, POVERTY IS AREA, POVERY IS OBJECT and POVERTY IS 
DISEASE. These conceptual metaphors revealed that Thai language users have a comparative 
thinking system in order to understand the complex concepts of poverty as an objective concepts 
through their daily life experiences. According to metaphorical expressions of poverty reflected that 
Thai people have a negative thinking about the poverty which was the thing that make life unhappy, 
the obstacle in life, so poverty had to be dispelled from their life. Besides the results also pointed 
that poverty was such an impermanent or short - lived thing.  

 
Keywords: poverty, metaphorical expressions, conceptual metaphor, language and thought 
 
บทน า 

นกัภาษาศาสตร์ปริชานมองวา่ภาษากบัความคิดมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแยกไม่ออก 
เน่ืองจากภาษาเป็นตวัแทนของความคิดและความคิดเป็นตวัแทนของภาษา การใชภ้าษาท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงระบบความคิดผูใ้ชภ้าษาลกัษณะหน่ึงคือ “อุปลกัษณ์” (Klinnamhom, 2013; Tawichai, 2013) 
อุปลกัษณ์ หมายถึง รูปภาษาท่ีเกิดจากการน าภาษามาใชเ้ปรียบเทียบ ดว้ยการน าความหมายของรูป
ภาษาหน่ึงไปเปรียบเทียบเป็นอีกความหมายหน่ึง (Saralamba, 2005; Tawichai, 2006) ผลจากการใช้
อุปลกัษณ์จะช่วยใหเ้ขา้ใจมโนทศัน์หรือความคิดหน่ึงท่ีมีความซบัซอ้นยากท่ีจะเขา้ใจ  เช่น จะบอก
กบัเพื่อน ๆ วา่ วนัน้ีตนเองเจอผูห้ญิงท่ีมีผวิหนา้สวยมาก ซ่ึงเพื่อน ๆ อาจจะเขา้ใจกนัคนละมุมมอง 
เพราะความสวยมีความเป็นนามธรรมยากท่ีจะอธิบายจึงบอกไปวา่ “ผวิสวยเหมือนผลต าลึงสุก” ทุก
คนก็จะเขา้ใจตรงกนัถึงความสวยของผวิผูห้ญิงคนนั้น จะเห็นไดว้า่การใชภ้าษาเปรียบเทียบเป็น
กลวธีิทางภาษาหน่ึงท่ีช่วยใหก้ารส่ือสารสัมฤทธ์ิผล 
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 ปัจจุบนัการศึกษาอุปลกัษณ์ขยายขอบเขต โดยไม่ไดมุ้่งศึกษาอุปลกัษณ์ในแบบเดิมคือมุ่ง
ศึกษารูปภาษา ความงามและความหมายท่ีปรากฏในงานประพนัธ์แต่จะมองในระดบัมโนทศัน์ ซ่ึง
เป็นการศึกษาอุปลกัษณ์มุมมองใหม่ท่ีเรียกวา่ “อุปลกัษณ์ตามแนวคิดภาษาศาสตร์ปริชาน” ท่ีเสนอ
โดย Lakoff and Johnson (1980, 2003) พิจารณาวา่ อุปลกัษณ์ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีพบในการใชภ้าษาอยา่ง
เดียว แต่อุปลกัษณ์เป็นกระบวนการในระบบความคิด เพราะก่อนท่ีผูใ้ชภ้าษาจะมีการถ่ายทอดภาษา
ในเชิงอุปลกัษณ์ออกมาทั้งในภาษาพูดหรือภาษาเขียน จะตอ้งผา่นกระบวนการคิดเชิงเปรียบเทียบใน
ระบบความคิดก่อน  Lakoff and Johnson (1980 , 2003) แบ่งอุปลกัษณ์เป็น 2 ระดบั คือ อุปลกัษณ์
ระดบัรูปค าเรียกวา่ “รูปค าอุปลกัษณ์” (Metaphorical Expressions) คือ รูปภาษาท่ีแสดงการ
เปรียบเทียบส่ิงหน่ึงให้เป็นอีกส่ิงหน่ึง ท่ีผูใ้ชภ้าษาส่ือสารกนัในชีวติประจ าวนั และอุปลกัษณ์ใน
ระดบัความคิด เรียกวา่ “อุปลกัษณ์เชิง โนทศัน์” (Conceptual Metaphor) คือความคิดเชิงเปรียบเทียบ
ในระบบปริชาน1 ของผูใ้ชภ้าษาโดยเกิดจากกระบวนการท าความเขา้ใจ มโนทศัน์ท่ีเป็นนามธรรม 
ซบัซอ้น ดว้ยมโนทศัน์ท่ีเป็นรูปธรรมมากกวา่ ทั้งน้ีความคิดเชิงเปรียบเทียบจะสะทอ้นผา่น “รูปค า
อุปลกัษณ์”   

อน่ึง กระบวนการอุปลกัษณ์ในมโนทศัน์น้ีเป็นกระบวนการถ่ายโยงความหมายหรือ
เช่ือมโยงคุณสมบติั(Mappings) ท่ีคลา้ยคลึงกนัระหวา่งวงความหมาย หรือวงมโนทศัน์รูปธรรมท่ี
เรียกวา่“แบบเปรียบ” หรือ “วงความหมายตน้ทาง” (Source Domain)” กบั วงมโนทศัน์นามธรรมท่ี
เรียกวา่ “ส่ิงท่ีถูกเปรียบ” หรือ “วงความหมายปลายทาง”(Target Domain) การท าความเขา้ใจลกัษณะ
น้ีจะช่วยใหเ้กิดความ 
 
 
 
 

                                                           
1 ระบบปริชาน (Cognitive system) คือ องค์ความรู้ซ่ึงประกอบด้วยมโนทัศน์ต่างๆ ที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ (Prasithrathsint, 
2006) ทั้งนี้ มโนทัศน์ (Concept) หมายถึง ความคิดที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆของมนุษย์...(Saralamba, 2007) เช่น 
มโนทัศน์โรค อาจเกิดจากการรับรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับโรค เช่น ชนิดของโรค สาเหตุของโรค อาการเจ็บป่วย และการรักษา 
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ภาพท่ี 1: แผนภูมิแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายระหวา่ง “มโนทศัน์การเดินทาง” กบั 
“มโนทศัน์ความรัก” ในระบบปริชานของผูใ้ชภ้าษา2 กระจ่างชดัข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น การถ่ายโยง
ความหมายของอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีเปรียบ LOVE IS A JOURNEY3 (Kövecses, 2010) ดงัน้ี 
       Source: JOURNEY                            Target: LOVE 
               the travelers                              the lovers 
                 the vehicle                          the love relationship itself 
                 the journey                          event in the relationship…    

จากตวัอยา่งเกิดจากการน ามโนทศัน์ท่ีรับรู้ และเขา้ใจง่ายอนัสะทอ้นจากรูปค าท่ีจดัอยูใ่นวง
ความหมาย “การเดินทาง” มาเป็นแบบเปรียบเพื่ออธิบายขอบเขตมโนทศัน์ปลายทางอยา่ง “ความรัก” 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบให้เขา้ใจง่าย โดยมีกระบวนการเทียบหรือถ่ายโยงคุณสมบติัท่ีคลา้ยกนัของวง
มโนทศัน์ทั้งสองในระบบความคิด กล่าวคือ ผูเ้ดินทาง (The Travelers) ถ่ายโยงความหมายไปยงั คู่รัก 
(The Lovers) พาหนะส าหรับเดินทาง (The Vehicle) ถ่ายโยงความหมายไปยงัสัมพนัธภาพระหว่าง
คู่รัก (The Love Relationship Itself) และการเดินทาง (The Journey)  ถ่ายโยงความหมายไปยัง 
เหตุการณ์ในความสัมพนัธ์ (Event In The Relationship)   ทั้ งน้ี การถ่ายโยงความหมายในแต่ละ
คุณสมบัตินั้ นสะท้อนให้เห็นจากรูปค าอุปลักษณ์ท่ีมีความสัมพันธ์กับมโนทัศน์นั้ นๆ เช่น ใน
คุณสมบติั “พาหนะส าหรับเดินทาง” ถ่ายโยงความหมายไปยงั “สัมพนัธภาพระหวา่งคู่รัก”  นั้นอาจ
ปรากฏรูปค าอุปลกัษณ์ในการใชภ้าษา เช่น “เรือรักของเราล่มเสียแล้ว” ค าวา่ “เรือ” เป็นค าท่ีจดัอยูใ่น
วงความหมายการเดินทาง เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีใชใ้นการเดินทาง เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัความ
รัก ท าให้เห็นว่าในการมีความรักกับใครสักคนเปรียบได้กับการเดินทาง  ซ่ึงมียานพาหนะคือ
ความสัมพนัธ์หรือสายใยแห่งรักน าพาคนสองคนให้ด าเนินชีวิตร่วมกนั เม่ือปรากฏรูปค าดงักล่าว

                                                           
2 ลูกศร → เป็นสัญลกัษณ์ท่ีใช้แสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายหรือเช่ือมโยงมโนทศัน์จากวงความหมายตน้ทางไปยงัวงความหมาย
ปลายทางในระบบปริชานของผูใ้ชภ้าษา (Eakapont, 2015) 

3 ในภาษาองักฤษ หากจะเขียนแสดงหรือกล่าวถึงอุปลกัษณ์เก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง จะตอ้งท าให้ค  าหรือขอ้ความเหล่านั้นโดดเด่นและ
แตกต่างไปจากปกติ โดยทัว่ไปจะใช้วิธีการพิมพค์  าหรือขอ้ความภาษาองักฤษท่ีแสดงอุปลกัษณ์มโนทศัน์ด้วยตวัอกัษรพิมพใ์หญ่
ทั้งหมดทุกค า แต่ในภาษาไทยไม่มีตวัอกัษรพิมพเ์ล็กหรือตวัพิมพใ์หญ่เหมือนในภาษาองักฤษ เม่ือจะเขียนแสดงขอ้ความท่ีเป็นอุป
ลกัษณ์เชิงมโนทศัน์จะใชเ้คร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม […] คร่อมขอ้ความนั้นไว ้(Phichitphongphao, 2010) 
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(2008, 2013) Kaewjungate (2012) Udomphan (2012) Eakapont (2015) Saiyarot (2015) ฯลฯ โดย
จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่ในภาษาไทย ยงัไม่ปรากฏการศึกษาอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ความ
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“...ความจนกเ็หมือนโรคร้าย ท่ีเราติดเช้ือมาจากรุ่นสู่รุ่น”  
(หอ้งเฉลิมไทย) 

“...เพราะส่ิงท่ีผู้ชายคนนีแ้บกไว้ ไม่ใช่ความรวยไม่ใช่ความดี แต่คือ 'ความจน' ท่ีเขาจะแบก
ไปตลอดชีวิต...”  

(หอ้งสีลม) 
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“...จากเดก็ผู้ชายคนหน่ึงท่ีเกิดมาในครอบครัวของคนบ้านนอกท่ีมลีูกถึง 4 คน หลังจากลอง
ต่อสู้กับความจนดู จนแน่ใจแล้วว่าอย่างไรเสียกไ็ม่มทีางจะเอาชนะมนัได้แน่...” 

(หอ้งไกลบา้น) 
จากขอ้ความขา้งตน้ ตวัอยา่งแรกเป็นการเปรียบเทียบความจนเป็นโรคชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนกบั

ตวัมนุษย ์เน่ืองจากปรากฏรูปค าอุปลกัษณ์ท่ีอยูใ่นวงความหมายหรือวงมโนทศัน์โรคดงัค าว่า“โรค
ร้าย” และ“ติดเช้ือ” จึงสะทอ้นอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ของผูใ้ช้ภาษาท่ีมองว่า [ความจน คือ โรค] 
ตวัอย่างท่ี 2 สะทอ้นอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความจน คือ วตัถุ] เพราะปรากฏรูปค าอุปลกัษณ์ท่ีมี
ความหมายเก่ียวกบัวตัถุส่ิงของ หรือในตวัอย่างท่ี 3 สะทอ้นระบบความคิดผูใ้ช้ภาษาไทยท่ีเปรียบ 
[ความจน คือ ศตัรู] ท่ีมนุษยต์อ้งต่อสู้หรือก าจดัให้หมดไป อุปลกัษณ์จึงเป็นลกัษณะการใช้ภาษาท่ี
มนุษยใ์ช้เพื่ออธิบายบางส่ิงบางอย่างยากจะเขา้ใจให้รับรู้ง่ายข้ึน ทั้งน้ีผูใ้ชภ้าษามกัจะใช้ อุปลกัษณ์
โดยไม่รู้ตวั ซ่ึงกระบวนการของอุปลกัษณ์จะเกิดข้ึนในระบบความคิดมนุษย ์เพื่อหามโนทศัน์อ่ืนท่ี
เป็นรูปธรรมมาเปรียบเทียบหรือท าความเขา้ใจอีกมโนทศัน์หน่ึง (ถ่ายโยงความหมายหรือเช่ือมโยง
มโนทศัน์) อย่างไรก็ตาม ขอ้ความขา้งตน้เป็นเพียงตวัอยา่งหลกัฐานทางภาษาท่ีปรากฏ ผูว้ิจยัพบว่า
ในภาษาไทยปรากฏการใชภ้าษาเปรียบความจนเป็นส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคล พิจารณาว่าหากศึกษาอย่างละเอียดจะท าให้ทราบถึง อุปลักษณ์เชิงมโนทศัน์ความจนใน
มุมมองผูใ้ช้ภาษาไทยชัดเจนยิ่งข้ึน อน่ึง ในงานวิจยัน้ีเก็บขอ้มูลภาษาจากห้องสนทนาใน “Search 
Engine Smart Office” บนเวบ็ไซตพ์นัทิปดอทคอม (www.pantip.com) เน่ืองจากแหล่งขอ้มูลดงักล่าว 
เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม อีกทั้งมีขอ้มูลการใชภ้าษาท่ีหลากหลาย 
เข้าถึงผูใ้ช้ภาษาทุกเพศทุกวยั จึงสามารถเป็นตัวแทนการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันและสะท้อน
ปรากฏการณ์ทางภาษาอยา่งการใชอุ้ปลกัษณ์ได ้  

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพื่อวเิคราะห์รูปค าอุปลกัษณ์และอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ของค าวา่ “ความจน” ในภาษาไทย 
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วธีิการวจัิย 
การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ความจนในภาษาไทย ผูว้ิจ ัยด าเนินการวิจัยโดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ การเลือกแหล่งขอ้มูล การเก็บขอ้มูลรูปค าอุปลกัษณ์ และการวเิคราะห์ขอ้มูล มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
1. การเลือกแหล่งข้อมูล 

งานวิจยัน้ีเลือกเก็บขอ้มูลภาษาจากฐานขอ้มูล “Search Engine Smart Office”บนเวบ็ไซต์
พนัทิปดอทคอม (www.pantip.com)  ซ่ึงเป็นเวบ็ไซต์ท่ีมีช่ือเสียง อีกทั้งเป็นส่ือกลางการแสดงออก
ทางภาษาท่ีกวา้งขวาง ส าหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวยั รวมถึงแหล่งขอ้มูลดงักล่าวเป็นตวัแทนการใช้
ภาษาจริง เพราะมีการส่ือสารในรูปแบบการตั้งกระทู ้ถาม ตอบ แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ 
โดยมีการแบ่งเป็นห้องสนทนาตามเน้ือหาความสนใจ จ านวน 36 ห้อง ไดแ้ก่ กน้ครัว กลอ้ง แกลเลอ
ร่ี จตุจกัร เฉลิมไทย ชายคา  โต๊ะเคร่ืองแป้ง บลูแพลนเน็ต บางรัก กรีนโซน การ์ตูน ไกลบา้น เฉลิม
กรุง ชานเรือน ซิลิคอนวลัเลย ์ถนนนกัเขียน บางขุนพรหม พรหมชาติ พนัทิป มาบุญครอง รัชดา ไร้
สังกดั ศาสนา คลบั สยามสแควร์ สินธร หวา้กอ หอศิลป์ ภูมิภาค ราชด าเนิน ศาลาประชาคมศุภช
ลาศยั สวนลุมพินี สีลม ดิโอลด์สยาม และห้องสมุด ผูว้ิจยัเห็นว่าขอ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีเผยแพร่บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความน่าสนใจ สามารถน ามาศึกษาได ้เพราะปัจจุบนัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็นศูนยก์ลางการใชภ้าษาท่ีเขา้ถึงผูใ้ชภ้าษาไดร้วดเร็ว และยงัสะทอ้นให้เห็นปรากฏการณ์ทางภาษา
ในสังคม ผูว้ิจยัพบวา่การศึกษาวิจยัทางดา้นภาษาไทยมีการน าขอ้มูลภาษาท่ีเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
มาศึกษาหลายฉบบั เช่น งานของ Chin Tong Tong Thananan Trongdee and Jang Siaw Kher (2010) 
Klinnamhom (2013)  Kaewjungate (2012) Tawichai (2012) Eakapont (2015) ฯลฯ แหล่งข้อมูล
ดงักล่าวจึงเป็นอีกแนวทางหน่ึงส าหรับการศึกษาวิจยัทางดา้นภาษาและภาษาศาสตร์ทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต 

2. การเกบ็ข้อมูลรูปค าอุปลกัษณ์ 
2.1 งานวิจยัน้ีสืบค้นรูปค าอุปลักษณ์ความจนจากห้องสนทนาทุกห้องบนฐานข้อมูล 

“Search Engine Smart Office” ของเว็บไซต์พนัทิปดอทคอม (www.pantip.com)  ดว้ยค าว่า “ความ
จน” หมายถึง อตัคดัขดัสน, ฝืดเคือง, มีเงินไม่พอยงัชีพ (Rachabanditayasathan, 2013 : 300) โดยรูปค า
ดงักล่าวเป็นค าท่ีส่ือถึงสภาพท่ีมีความเป็นนามธรรม ซบัซอ้นยากท่ีจะอธิบายใหก้ระจ่างชดั 
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2.2 คดัเลือกรูปค าอุปลักษณ์จากแหล่งข้อมูล โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของอุป
ลกัษณ์คือจะตอ้งปรากฏ “แบบเปรียบ/วงความหมายตน้ทาง” (Source Domain) และ “ส่ิงท่ีถูกเปรียบ/
วงความหมายปลายทาง (ความจน)” (Target Domain)รวมทั้งพิจารณาจากค าแสดงการเปรียบเทียบ 
“คือ” “เป็น” หรือไม่ก็ได ้เช่น  

“ความจน เราสามารถก าจัดมันทิ้งได้ด้วยความขยัน ตั้งใจท างาน คอยมองหาลู่ทางท ากิน” 
   

(บางรัก) 
“ความจนเป็นวัคซีนดีๆนี่เองท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกนัไม่ให้เราหมดแรงกับชีวิต”    

(สยามสแควร์) 
จากตวัอยา่ง รูปค าอุปลกัษณ์ “ก าจดั” “วคัซีน” “สร้างภูมิคุม้กนั” คือ แบบเปรียบ ส่วนค าว่า 

“ความจน” คือ ส่ิงท่ีถูกเปรียบ และค าว่า “เป็น” คือค าเช่ือมเพื่อแสดงว่าข้อความนั้นมีการใช้อุป
ลกัษณ์ แต่อยา่งไรก็ตาม รูปค าท่ีจดัเป็นอุปลกัษณ์ไม่จ  าเป็นตอ้งปรากฏค าเช่ือมเสมอไป เพราะถา้ใน
ขอ้ความนั้นปรากฏแบบเปรียบ และส่ิงท่ีถูกเปรียบก็ถือว่าเป็นค าอุปลักษณ์ เช่นในตวัอย่างแรก
ปรากฏการน ารูปค ากริยาแสดงการต่อสู้หรือท าร้าย (ก าจดั) มาเปรียบกบัความจน สะทอ้นให้เห็นวา่
ความจนคือศตัรูท่ีเราตอ้งก าจดั 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ความจนในภาษาไทย ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

ตามล าดบัต่อไปน้ี 
3.1 น ารูปค าอุปลกัษณ์ความจนท่ีพบมาจดักลุ่มตามวงความหมาย เช่น “ความจน...เป็น

พื้นท่ี” “ความจนเป็นเหมือนภูเขา” “หลุมความจน” จดัอยูใ่นหมวดหมู่ความหมายรูปค าอุปลกัษณ์ท่ี
เก่ียวกบัพื้นท่ี เป็นอุปลกัษณ์สถานท่ีหรืออาณาบริเวณ ทั้งน้ี การจดักลุ่มรูปค าในอุปลกัษณ์หน่ึง ๆ 
จะตอ้งปรากฏ รูปค าอุปลกัษณ์ไม่ต ่ากวา่ 10 ค า และจะนบัรูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏ 1 คร้ัง นบัเป็น 1 
ค า ไม่นบัซ ้ า 

3.2 วิเคราะห์ความหมายประจ าของรูปค าท่ีน ามาใชเ้ป็นอุปลกัษณ์ พิจารณาความหมายตาม 
Pochananukrom Chabab Rachabanditayasathan (2013) หนังสือคลังค าของ Panthumetha (2012) 
รวมทั้งการวิเคราะห์หรือตีความรูปภาษาบางรูปผูว้ิจยัจะเป็นผูใ้ห้ค  าอธิบายดว้ยตนเอง โดยพิจารณาจาก
ค าแวดลอ้ม และบริบท 
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2.2 คดัเลือกรูปค าอุปลักษณ์จากแหล่งข้อมูล โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของอุป
ลกัษณ์คือจะตอ้งปรากฏ “แบบเปรียบ/วงความหมายตน้ทาง” (Source Domain) และ “ส่ิงท่ีถูกเปรียบ/
วงความหมายปลายทาง (ความจน)” (Target Domain)รวมทั้งพิจารณาจากค าแสดงการเปรียบเทียบ 
“คือ” “เป็น” หรือไม่ก็ได ้เช่น  

“ความจน เราสามารถก าจัดมันทิ้งได้ด้วยความขยัน ต้ังใจท างาน คอยมองหาลู่ทางท ากิน” 
   

(บางรัก) 
“ความจนเป็นวัคซีนดีๆนี่เองท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกนัไม่ให้เราหมดแรงกับชีวิต”    

(สยามสแควร์) 
จากตวัอยา่ง รูปค าอุปลกัษณ์ “ก าจดั” “วคัซีน” “สร้างภูมิคุม้กนั” คือ แบบเปรียบ ส่วนค าว่า 

“ความจน” คือ ส่ิงท่ีถูกเปรียบ และค าว่า “เป็น” คือค าเช่ือมเพื่อแสดงว่าข้อความนั้นมีการใช้อุป
ลกัษณ์ แต่อยา่งไรก็ตาม รูปค าท่ีจดัเป็นอุปลกัษณ์ไม่จ  าเป็นตอ้งปรากฏค าเช่ือมเสมอไป เพราะถา้ใน
ขอ้ความนั้นปรากฏแบบเปรียบ และส่ิงท่ีถูกเปรียบก็ถือว่าเป็นค าอุปลักษณ์ เช่นในตวัอย่างแรก
ปรากฏการน ารูปค ากริยาแสดงการต่อสู้หรือท าร้าย (ก าจดั) มาเปรียบกบัความจน สะทอ้นให้เห็นวา่
ความจนคือศตัรูท่ีเราตอ้งก าจดั 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ความจนในภาษาไทย ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูล

ตามล าดบัต่อไปน้ี 
3.1 น ารูปค าอุปลกัษณ์ความจนท่ีพบมาจดักลุ่มตามวงความหมาย เช่น “ความจน...เป็น

พื้นท่ี” “ความจนเป็นเหมือนภูเขา” “หลุมความจน” จดัอยูใ่นหมวดหมู่ความหมายรูปค าอุปลกัษณ์ท่ี
เก่ียวกบัพื้นท่ี เป็นอุปลกัษณ์สถานท่ีหรืออาณาบริเวณ ทั้งน้ี การจดักลุ่มรูปค าในอุปลกัษณ์หน่ึง ๆ 
จะตอ้งปรากฏ รูปค าอุปลกัษณ์ไม่ต ่ากวา่ 10 ค า และจะนบัรูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏ 1 คร้ัง นบัเป็น 1 
ค า ไม่นบัซ ้ า 

3.2 วิเคราะห์ความหมายประจ าของรูปค าท่ีน ามาใชเ้ป็นอุปลกัษณ์ พิจารณาความหมายตาม 
Pochananukrom Chabab Rachabanditayasathan (2013) หนังสือคลังค าของ Panthumetha (2012) 
รวมทั้งการวิเคราะห์หรือตีความรูปภาษาบางรูปผูว้ิจยัจะเป็นผูใ้ห้ค  าอธิบายดว้ยตนเอง โดยพิจารณาจาก
ค าแวดลอ้ม และบริบท 

3.3 อธิบายถึงการน ารูปค ามาใช้เป็นอุปลักษณ์ โดยพิจารณาคุณลักษณะเด่นท่ีมีความ
เหมือนกนัระหวา่งแบบเปรียบและส่ิงท่ีถูกเปรียบ เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การท าความเขา้ใจความจนในระบบ
ปริชานของผูใ้ชภ้าษา เช่น 

“ความจน เราสามารถก าจัดมนัทิง้ได้ด้วยความขยนั” 
(บางรัก) 

เป็นการเปรียบเทียบความจน(ส่ิงท่ีถูกเปรียบ)เป็นเหมือนศตัรู(แบบเปรียบ)ท่ีคอยท าร้าย
มนุษย ์ตอ้งก าจดัออกไป เห็นไดจ้ากรูปค าอุปลกัษณ์ “ก าจดั” ดงันั้น ความจนกบับุคคลท่ีเป็นศตัรูมี
ลกัษณะเด่นเหมือนกนั คือ การสร้างความเดือนร้อนหรือใหผ้ลเสียแก่มนุษย ์

3.4 รูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏสะทอ้น อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ตามกลุ่มความหมายของรูป
ค าอุปลกัษณ์ เช่น รูปค าอุปลกัษณ์โรค สะทอ้นอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ของผูใ้ชภ้าษาวา่ [ความจน คือ 
โรค] โดยในขั้นน้ีผูว้ิจยัวิเคราะห์กระบวนการถ่ายโยงความหมาย (Mappings) ระหวา่งวงความหมาย
ตน้ทาง และวงความหมายปลายทางเพื่อแสดงระบบการเปรียบเทียบความจนในมโนทศัน์ของผูใ้ช้
ภาษาไทย ทั้งน้ี การศึกษากระบวนการถ่ายโยงความหมายหรือเช่ือมโยงมโนทศัน์จะพิจารณาจาก
ลกัษณะเด่นของรูปค าอุปลกัษณ์ความจนแต่ละกลุ่มความหมาย 

 
ผลการวจัิย 

ผูใ้ช้ภาษาไทยพยายามท าความเขา้ใจความจนด้วยมโนทศัน์ท่ีเห็นภาพ เขา้ใจง่ายซ่ึงอยู่ใน
ลกัษณะของการเปรียบเทียบ (อุปลกัษณ์) โดยส่ิงท่ีรับรู้ชดัเจนเหล่านั้นเป็นผลมาจากประสบการณ์ท่ี
ผูใ้ชภ้าษาพบเจอ ตระหนกัรู้ในส่ิงต่าง ๆ และน ามาเช่ือมโยงเชิงเปรียบเทียบ เพื่ออธิบายมโนทศัน์ท่ี
เป็นนามธรรม (ความจน) ให้กระจ่างชดั ทั้งน้ี การเปรียบเทียบหรืออุปลกัษณ์ในความคิดจะสะทอ้น
ผา่นการใชภ้าษา  ผลการศึกษาปรากฏรูปค าอุปลกัษณ์ความจนจ านวน 119 รูปค า สามารถจ าแนกตาม
กลุ่มความหมายท่ีสะทอ้นอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ในระบบปริชานของผูใ้ชภ้าษาได ้4 ประเภท โดย
เรียงล าดบัอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีปรากฏรูปค าอุปลกัษณ์มากไปหานอ้ย ดงัน้ี  

 
1. อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความจน คือ ศัตรู] 

ผลการศึกษาพบวา่ผูใ้ช้ภาษาไทยเปรียบเทียบความจนเป็นเหมือนศตัรูท่ีมุ่งท าร้าย สร้าง
ความเดือนร้อนแก่มนุษย์  ท าให้มนุษย์ต้องต่อสู้ ด้ินรนเพื่อให้ชีวิตรอดจากความจนด้วยความ
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ขยนัหมัน่เพียร ท างานเก็บออมเงินเพื่อชีวิตท่ีเป็นสุขปราศจากความจน ดงัสะทอ้นให้เห็นจากรูปค า
อุปลกัษณ์ศตัรูซ่ึงพบจ านวน 49 รูปค า เช่น ไอเ้จา้ความจน มนั(สรรพนามแทนความจน) ก าจดัความ
จน  ลุกข้ึนสู้(ความจน)  ลองสู้ดูสักตั้ง(สู้กบัความจน) รับมือ(กบัความจน) ความจนเขา้เล่นงาน  พ่าย
แพ ้(ต่อความจน) ต่อสู้ความจน   พิชิตความจน สู้(กบัความจน) ชนะ(ความจน) เอาชนะ(ความจน) 
ความจนแพ ้ ยอมแพค้วามจน ฯลฯ โดยรูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏมีความหมายเก่ียวขอ้งกบัศตัรูใน 4 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ รูปค าท่ีมีความหมายเก่ียวกบับุคคลท่ีเป็นศตัรู รูปค าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการถูกท า
ร้ายจากศตัรู รูปค าท่ีมีความหมายแสดงถึงการต่อสู้และรูปค าท่ีมีความหมายแสดงถึงผลการต่อสู้ 

“เรียนให้เก่ง สอบให้ได้ทุน ผมท ามาแล้วครับ ความจนมันแพ้ความขยนันะครับ” 
 (ชานเรือน) 

“...ฝ่าฟันความจนไปให้ได้นะลูก”.... ค าท่ีแม่เคยพูดไว้มนัสะท้อนอยู่ในใจ” 
 (ชานเรือน) 

“ความจน เราสามารถก าจัดมันทิง้ได้ด้วยความขยนั ตั้งใจท างาน คอยมองหาลู่ทางท ากิน…” 
(บางรัก) 

“รู้สึกไม่ไหวแล้ว ล าพังโดนความจนเข้าเล่นงานกเ็ครียดจนจะบ้าอยู่แล้ว รู้สึกอยากตาย”  
(สวนลุมพินี) 

 
เม่ือพิจารณากระบวนการอุปลักษณ์ตามแนวคิดภาษาศาสตร์ปริชานของ Lakoff and 

Johnson (1980, 2003) จะพบว่ารูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏสะทอ้นให้เห็นว่า ผูใ้ช้ภาษาท าความเข้า
ใจความจนในระบบความคิดดว้ยการน ามโนทศัน์ศตัรูมาใช้เป็นแบบเปรียบหรือวงความหมายตน้
ทางเพื่ออธิบาย “ความจน” ซ่ึงเป็นวงความหมายปลายทางจึงสะทอ้นอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความ
จน คือ ศตัรู] ความคิดเชิงเปรียบเทียบดงักล่าวเกิดจากการน าคุณสมบติับางประการในมโนทศัน์ศตัรู
ท่ีสะทอ้นจากกลุ่มความหมายของรูปค าอุปลกัษณ์มาเช่ือมโยง (ถ่ายโยง) เชิงเปรียบเทียบกบัลกัษณะ
บางประการของความจนในระบบปริชานของผูใ้ชภ้าษา ดงัแผนภูมิ 
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ขยนัหมัน่เพียร ท างานเก็บออมเงินเพื่อชีวิตท่ีเป็นสุขปราศจากความจน ดงัสะทอ้นให้เห็นจากรูปค า
อุปลกัษณ์ศตัรูซ่ึงพบจ านวน 49 รูปค า เช่น ไอเ้จา้ความจน มนั(สรรพนามแทนความจน) ก าจดัความ
จน  ลุกข้ึนสู้(ความจน)  ลองสู้ดูสักตั้ง(สู้กบัความจน) รับมือ(กบัความจน) ความจนเขา้เล่นงาน  พ่าย
แพ ้(ต่อความจน) ต่อสู้ความจน   พิชิตความจน สู้(กบัความจน) ชนะ(ความจน) เอาชนะ(ความจน) 
ความจนแพ ้ ยอมแพค้วามจน ฯลฯ โดยรูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏมีความหมายเก่ียวขอ้งกบัศตัรูใน 4 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ รูปค าท่ีมีความหมายเก่ียวกบับุคคลท่ีเป็นศตัรู รูปค าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการถูกท า
ร้ายจากศตัรู รูปค าท่ีมีความหมายแสดงถึงการต่อสู้และรูปค าท่ีมีความหมายแสดงถึงผลการต่อสู้ 

“เรียนให้เก่ง สอบให้ได้ทุน ผมท ามาแล้วครับ ความจนมันแพ้ความขยนันะครับ” 
 (ชานเรือน) 

“...ฝ่าฟันความจนไปให้ได้นะลูก”.... ค าท่ีแม่เคยพูดไว้มนัสะท้อนอยู่ในใจ” 
 (ชานเรือน) 

“ความจน เราสามารถก าจัดมันทิง้ได้ด้วยความขยนั ตั้งใจท างาน คอยมองหาลู่ทางท ากิน…” 
(บางรัก) 

“รู้สึกไม่ไหวแล้ว ล าพังโดนความจนเข้าเล่นงานกเ็ครียดจนจะบ้าอยู่แล้ว รู้สึกอยากตาย”  
(สวนลุมพินี) 

 
เม่ือพิจารณากระบวนการอุปลักษณ์ตามแนวคิดภาษาศาสตร์ปริชานของ Lakoff and 

Johnson (1980, 2003) จะพบว่ารูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏสะทอ้นให้เห็นว่า ผูใ้ช้ภาษาท าความเข้า
ใจความจนในระบบความคิดดว้ยการน ามโนทศัน์ศตัรูมาใช้เป็นแบบเปรียบหรือวงความหมายตน้
ทางเพื่ออธิบาย “ความจน” ซ่ึงเป็นวงความหมายปลายทางจึงสะทอ้นอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความ
จน คือ ศตัรู] ความคิดเชิงเปรียบเทียบดงักล่าวเกิดจากการน าคุณสมบติับางประการในมโนทศัน์ศตัรู
ท่ีสะทอ้นจากกลุ่มความหมายของรูปค าอุปลกัษณ์มาเช่ือมโยง (ถ่ายโยง) เชิงเปรียบเทียบกบัลกัษณะ
บางประการของความจนในระบบปริชานของผูใ้ชภ้าษา ดงัแผนภูมิ 

 
 
 
 

วงความหมายต้นทาง  วงความหมายปลายทาง 
ศัตรู  ความจน 

ศตัรู/คู่ต่อสู้ → ความจน 
การถูกศตัรูโจมตีหรือท าร้าย → ชีวติมนุษยล์ าบาก ยากแคน้ 

การต่อสู้เพื่อเอาชนะศตัรู → 
การพยายามขยนัท างาน อดออม สร้าง

ทรัพยสิ์น 

อาวธุ → 
ลกัษณะนิสัยและจิตส านึกของมนุษย์

ท่ีขยนั พอเพียง ประหยดั 
ผลการต่อสู้ → ความจนหายไป ชีวติมัน่คงเป็นสุข 

 ภาพท่ี 2: แผนภูมิแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายระหวา่ง “มโนทศัน์ศตัรู” กบั “มโน
ทศัน์ความจน” ในระบบปริชานของผูใ้ชภ้าษา 
 

2. อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความจน คือ พืน้ที่] 
ผลการศึกษาพบรูปค าอุปลกัษณ์ ท่ีเปรียบความจนเป็นพื้นท่ี จ  านวน 26 รูปค า เช่น เหว 

(ความจน) หล่ม(ความจน) กา้วผ่าน (ความจน) กา้วพน้ (ความจน) ทางออกจากความจน  ออกจาก
นรกแห่งความจน หลุมความจน  คุกเขตคามแห่งความจน  ความจนเป็นพื้นท่ี  ความจนเป็นเหมือน
ภูเขา  เดินสู่ความจน  กา้วขา้มความจน ตะเกียกตะกายออกไปจากความจน ถีบตวัข้ึนจากความจน 
ฯลฯ รูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏมีความหมายเก่ียวกบัพื้นท่ีใน 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่  รูปค าท่ีมีความหมายถึง
พื้นท่ีหรือสถานท่ี  รูปค าแสดงสภาพหรือลกัษณะของพื้นท่ี  รูปค าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการเขา้ไป
ยงัสถานท่ีหรืออาณาบริเวณ และรูปค าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการออกจากพื้นท่ี  
 “ความจนบางทีมนักเ็ป็นหล่มท่ีเราอยู่มาท้ังชีวิตจนไม่รู้ว่าจะขึน้มายงัไง” 

(กน้ครัว) 
 “ตากูเป็นคนร้อยเอด็ ถบีตัวขึ้นจากความจน จนเรียนจบมอ3 จนได้เป็นนายคลัง” 

(ราชด าเนิน) 
 “เร่ืองราวของชีวิตเธอในอดีต เหมือนอยู่ในเหวความจน” 

(ศาสนา) 
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 “สารคดีช้ินนีก้ม็ีข้อดีตรงท่ีพาเราไปเห็นชีวิตจริงๆ ของคนยากจน แร้นแค้นแบบสุดขีด ใน
หมู่ บ้าน และทางออกจากความจนของคืออะไร …คือการกู้ เงินมาลงทุนเพ่ือสร้างโอกาสให้ตัวเอง
หลุดออกจากความจน” 

(บางขนุพรหม) 
 “คนจนต้องอดทนมากๆต้องเกบ็เงินต้องสร้างเครดิต จึงจะก้าวพ้นความจนไปได้” 

(สยามสแควร์) 
จากรูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏช้ีใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชภ้าษาไทยเปรียบความจนเป็นพื้นท่ีแห่งหน่ึง

ท่ีผูใ้ดกา้วล่วงเขา้ไปมกัพบแต่ความล าบากทางกายและใจ ดงันั้นเม่ือมนุษยป์ระสบกบัความจนจึงต่าง
พยายามหลีกหนีหรือออกจากพื้นท่ีแห่งนั้น เม่ือพิจารณาในมุมมองการศึกษาอุปลกัษณ์ตามแนวคิด
ภาษาศาสตร์ปริชานจะพบวา่ จากรูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏสะทอ้นระบบความคิดของผูใ้ชภ้าษาไทย
ท่ีพยายามท าความเขา้ใจความจนซ่ึงเป็นสภาวะหน่ึงท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยท่ี์ขดัสนทรัพยสิ์นหรือเงินทอง
แต่สภาพดงักล่าวมีความเป็นนามธรรมยากท่ีจะเขา้ใจจึงน าส่ิงท่ีมีประสบการณ์รับรู้ง่ายกว่าอย่าง
อาณาบริเวณหรือสถานท่ีมาช่วยอธิบายใหเ้ห็นภาพหรือลกัษณะของความจน ฉะนั้น รูปค าอุปลกัษณ์
ท่ีปรากฏแสดงให้เห็นถึง การท าความเขา้ใจความจนในระบบความคิดของผูใ้ชภ้าษาดว้ยการน ามโน
ทศัน์เก่ียวกบัพื้นท่ีมาใชเ้ป็นวงความหมายตน้ทางเพื่ออธิบาย “ความจน” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบหรือ 
วงความหมายปลายทางจึงสะท้อนอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความจน คือ พื้นท่ี] ความคิดเชิง
เปรียบเทียบดงักล่าวเกิดจากการท่ี ผูใ้ช้ภาษาเช่ือมโยงคุณสมบติับางประการในมโนทศัน์พื้นท่ีซ่ึง
สะทอ้นจากกลุ่มความหมายของรูปค าอุปลกัษณ์มาเช่ือมโยง (ถ่ายโยงความหมาย) เชิงเปรียบเทียบ
กบัลกัษณะบางประการของความจนในระบบปริชานของผูใ้ชภ้าษา ดงัแผนภูมิ 
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 “สารคดีชิ้นนีก้ม็ีข้อดีตรงท่ีพาเราไปเห็นชีวิตจริงๆ ของคนยากจน แร้นแค้นแบบสุดขีด ใน
หมู่ บ้าน และทางออกจากความจนของคืออะไร …คือการกู้เงินมาลงทุนเพ่ือสร้างโอกาสให้ตัวเอง
หลุดออกจากความจน” 

(บางขนุพรหม) 
 “คนจนต้องอดทนมากๆต้องเกบ็เงินต้องสร้างเครดิต จึงจะก้าวพ้นความจนไปได้” 

(สยามสแควร์) 
จากรูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏช้ีใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชภ้าษาไทยเปรียบความจนเป็นพื้นท่ีแห่งหน่ึง

ท่ีผูใ้ดกา้วล่วงเขา้ไปมกัพบแต่ความล าบากทางกายและใจ ดงันั้นเม่ือมนุษยป์ระสบกบัความจนจึงต่าง
พยายามหลีกหนีหรือออกจากพื้นท่ีแห่งนั้น เม่ือพิจารณาในมุมมองการศึกษาอุปลกัษณ์ตามแนวคิด
ภาษาศาสตร์ปริชานจะพบวา่ จากรูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏสะทอ้นระบบความคิดของผูใ้ชภ้าษาไทย
ท่ีพยายามท าความเขา้ใจความจนซ่ึงเป็นสภาวะหน่ึงท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษยท่ี์ขดัสนทรัพยสิ์นหรือเงินทอง
แต่สภาพดงักล่าวมีความเป็นนามธรรมยากท่ีจะเขา้ใจจึงน าส่ิงท่ีมีประสบการณ์รับรู้ง่ายกว่าอย่าง
อาณาบริเวณหรือสถานท่ีมาช่วยอธิบายใหเ้ห็นภาพหรือลกัษณะของความจน ฉะนั้น รูปค าอุปลกัษณ์
ท่ีปรากฏแสดงให้เห็นถึง การท าความเขา้ใจความจนในระบบความคิดของผูใ้ชภ้าษาดว้ยการน ามโน
ทศัน์เก่ียวกบัพื้นท่ีมาใชเ้ป็นวงความหมายตน้ทางเพื่ออธิบาย “ความจน” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีถูกเปรียบหรือ 
วงความหมายปลายทางจึงสะท้อนอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความจน คือ พื้นท่ี] ความคิดเชิง
เปรียบเทียบดงักล่าวเกิดจากการท่ี ผูใ้ช้ภาษาเช่ือมโยงคุณสมบติับางประการในมโนทศัน์พื้นท่ีซ่ึง
สะทอ้นจากกลุ่มความหมายของรูปค าอุปลกัษณ์มาเช่ือมโยง (ถ่ายโยงความหมาย) เชิงเปรียบเทียบ
กบัลกัษณะบางประการของความจนในระบบปริชานของผูใ้ชภ้าษา ดงัแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วงความหมายต้นทาง  วงความหมายปลายทาง 
พืน้ที่  ความจน 

พื้นท่ีหรือบริเวณ → ความจน 
ผูอ้ยูอ่าศยั → มนุษย ์

สภาพของสถานท่ีหรือบริเวณ → สภาพท่ีมนุษยอ์ตัคดั ขดัสน 

ท่ีไม่สะดวกสบายท าใหม้นุษยอ์ยูแ่ลว้ไม่
เป็นสุข → 

เงินทองจนสร้างความเดือดร้อนใน
การด าเนินชีวติการใชจ่้ายทรัพยสิ์นไม่

ระวงั 
การเขา้ไปอยูใ่นพื้นท่ีหรืออาณาบริเวณ

ฝืดเคืองและจน   → 
ส่งผลใหส้ถานะทางการเงินฝืดเคือง

และจน 

การยา้ยออกจากพื้นท่ี → 
การตระหนกัในคุณค่าของเงินขยนั
ท างานและเก็บออมเพื่อหลุดพน้จาก

สภาวะความจน 
ภาพท่ี 3: แผนภูมิแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายระหวา่ง “มโนทศัน์พื้นท่ี” กบั “มโน

ทศัน์ความจน” ในระบบปริชานของผูใ้ชภ้าษา 
 
3. อุปลกัษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความจน คือ วตัถุ] 

ผลการศึกษาปรากฏรูปภาษาท่ีแสดงการเปรียบเทียบความจนเป็นวตัถุส่ิงของท่ีจบัตอ้งได้
จ  านวน 23 รูปค า เช่น เอาความจนไปทิ้งทะเล โยนความจน  ลอยความจน ส่งต่อความจน ความจน
ในกระเป๋า ส่งความจนให้เป็นมรดกต่อรุ่นลูก ความจนเป็นของแถม  แบกรับความจน นายหน้าคา้
ความจน  แบกภาระความจน  คืนความจนให้แม่คา้ ฯลฯ ทั้งน้ีรูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏมีความหมาย
เก่ียวขอ้งกบัวตัถุใน  3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ รูปค าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัส่ิงของทัว่ไปทั้งท่ีมีค่าและไม่มีค่า  
รูปค าท่ีแสดงกิริยาท่ีใชก้บัวตัถุ และรูปค าท่ีมีความหมายแสดงความไม่ตอ้งการวตัถุ 

“รักครับ เคารพ นับถือ แต่อย่ามาโยนขี ้โยนภาระ โยนความจน โยนความขีเ้กียจให้ชายครับ 
ไม่งั้นใครมลีูกสาว พอลูกจะแต่งงานปุ๊ป ลาออกจากงานกันท้ังตระกูลเลยดีกว่า” 

(โตะ๊เคร่ืองแป้ง) 
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“ชีวิตนีจ้ะได้เอาความจนไปทิง้ทะเลบ้างไม๊คะ…” 
        (พรหมชาติ) 

“พ่อแม่เกิดมาจน เลยท าให้เป็นนายตัวเองไม่ได้ แล้วคุณจะไม่หยุดความจนไว้ท่ีรุ่นคุณเหรอ ในเม่ือ
พ่อแม่แก้ไม่ได้ คุณกต้็องแก้ไขได้สิ หรือจะส่งความจนให้เป็นมรดกต่อรุ่นลูก” 

(สีลม) 
“ผมมาช่วยเหลือชาวบ้าน เพราะผมแบกความจนเอาไว้ การแบกความจนจะท าให้รู้ว่า เกิดเป็นคนอย่า
ลืมตัว เกิดเป็นววัอย่าลืมตีน…” 

   (ศาสนา) 
รูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏสะทอ้นให้เห็นว่าผูใ้ช้ภาษามีระบบความคิดต่อความจนโดย

เปรียบเป็นเสมือนส่ิงของหรือวตัถุท่ีสามารถสัมผสัหรือมองเห็นได ้โดยพิจารณาจากรูปค าอุปลกัษณ์
ท่ีปรากฏ ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาจะ พบวา่  ความจนเป็นวตัถุท่ีไม่มีใครอยากเก็บไว ้หรือครอบครอง เพราะ
ความจนเป็นสภาวะท่ีท าให้มนุษยเ์กิดความล าบากทางกายและใจ เพราะการขดัสนเงินทองในการยงั
ชีพหรือด าเนินชีวิต โดยสภาวะเช่นน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการหลุดพน้ รูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏจึง
ส่ือความหมายในเชิงลบทั้งส้ิน  ซ่ึงผูค้นไม่ตอ้งการหรือเก็บไวค้รอบครอง สมควรทิ้งหรือน าไวห่้าง
กายรูปภาษาเปรียบเทียบท่ีปรากฏ ช้ีให้เห็นว่า ผูใ้ช้ภาษาพยายามท าความเขา้ใจความจนในระบบ
ความคิดดว้ยการน ามโนทศัน์ท่ีเขา้ใจ และเห็นภาพอยา่งวตัถุส่ิงของมาใช้เป็นวงความหมายตน้ทาง
เพื่ออธิบายมโนทศัน์ท่ีซบัซ้อนอยา่ง “ความจน” ซ่ึงเป็นวงความหมายปลายทางจึงสะทอ้นอุปลกัษณ์
เชิงมโนทศัน์ หรือ อุปลักษณ์ในระบบความคิดของผูใ้ช้ภาษาท่ีมองว่า [ความจน คือ วตัถุ] ทั้งน้ี
กระบวนการเปรียบเทียบดงักล่าวเกิดจากการน าคุณสมบติับางประการในมโนทศัน์วตัถุท่ีสะทอ้น
จากกลุ่มความหมายของรูปค าอุปลกัษณ์มาเช่ือมโยง (ถ่ายโยง) เชิงเปรียบเทียบกับลักษณะบาง
ประการของความจนในระบบปริชานของผูใ้ชภ้าษาดงัแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 

วงความหมายต้นทาง  วงความหมายปลายทาง 
วตัถุ  ความจน 

วตัถุหรือส่ิงของ (ท่ีมีค่าและไม่มีค่า) → ความจน 

การสัมผสัหรือน าวตัถุส่ิงของมาใช ้(แบก
ความจน) → 

การปล่อยใหต้วัเองอยูใ่นภาวะแห่ง
ความจนโดยไม่พยายามท างานขยนั

หาทรัพยม์าเล้ียงชีพ 

การแสดงความไม่ตอ้งการวตัถุส่ิงของ (ทิ้ง 
โยน) → 

การตระหนกัรู้ในความ   ล าบาก
เพราะความจนจึง   พยายามท างาน
เก็บออมเพื่อใหท้รัพยสิ์นเพิ่มพูน

และหลุดพน้จากความจน 
 
ภาพท่ี 4: แผนภูมิแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายระหวา่ง “มโนทศัน์วตัถุ” กบั “มโน

ทศัน์ความจน” ในระบบปริชานของผูใ้ชภ้าษา 
 
4. อุปลกัษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความจน คือ โรค] 

ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ช้ภาษาไทยมีการเปรียบเทียบความจนเป็นโรคภยัไขเ้จ็บ ท่ีสร้าง
ความเดือนร้อนแก่ตวัมนุษย ์จึงตอ้งรีบรักษาโรคความจนให้หมดไป ทราบไดจ้ากหลกัฐานทางภาษา
ท่ีปรากฏคือ รูปค าอุปลกัษณ์โรค ซ่ึงพบจ านวน 21 รูปค า เช่น โรคร้าย (ความจน) คนป่วย ติดเช้ือ 
(ความจน) ความจนคือพาหะ (ตวัน าโรค) ภาวะความจนแทรกซอ้น สร้างภูมิคุม้กนั (ความจน) รักษา
(โรคความจน) วคัซีน หาย(จากโรคความจน) บ าบดัความจน ยารักษาโรคความจน  ภูมิคุม้กนัความ
จน ความจนเป็นวคัซีน ฯลฯ โดยรูปค าอุปลกัษณ์ท่ีพบอยู่ในวงความหมายเก่ียวขอ้งกับโรคใน 6 
ลักษณะ ได้แก่ รูปค าท่ีมีความหมายถึงช่ือโรค รูปค าท่ีมีความหมายแสดงถึงผู ้ป่วย รูปค าท่ีมี
ความหมายเก่ียวกบัตวัน าโรค รูปค าท่ีมีความหมายแสดงการแพร่กระจายของเช้ือโรคในร่างกาย
มนุษย ์รูปค าท่ีมีความหมายแสดงถึงผลของโรคและรูปค าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการรักษาและผล
จากการรักษาโรค 

“เกษตรกร ก็เหมือนคนป่วย  ป่วยด้วยความจน ดังนั้น ต้องมั่นใจว่า จะมีรายได้แน่ๆ เค้าจึง
ใช้ปุ๋ยเคม”ี 



ROMMAYASAN 391Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018

“ชีวิตนีจ้ะได้เอาความจนไปทิง้ทะเลบ้างไม๊คะ…” 
        (พรหมชาติ) 

“พ่อแม่เกิดมาจน เลยท าให้เป็นนายตัวเองไม่ได้ แล้วคุณจะไม่หยุดความจนไว้ท่ีรุ่นคุณเหรอ ในเม่ือ
พ่อแม่แก้ไม่ได้ คุณกต้็องแก้ไขได้สิ หรือจะส่งความจนให้เป็นมรดกต่อรุ่นลูก” 

(สีลม) 
“ผมมาช่วยเหลือชาวบ้าน เพราะผมแบกความจนเอาไว้ การแบกความจนจะท าให้รู้ว่า เกิดเป็นคนอย่า
ลืมตัว เกิดเป็นววัอย่าลืมตีน…” 

   (ศาสนา) 
รูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏสะทอ้นให้เห็นว่าผูใ้ช้ภาษามีระบบความคิดต่อความจนโดย

เปรียบเป็นเสมือนส่ิงของหรือวตัถุท่ีสามารถสัมผสัหรือมองเห็นได ้โดยพิจารณาจากรูปค าอุปลกัษณ์
ท่ีปรากฏ ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาจะ พบวา่  ความจนเป็นวตัถุท่ีไม่มีใครอยากเก็บไว ้หรือครอบครอง เพราะ
ความจนเป็นสภาวะท่ีท าให้มนุษยเ์กิดความล าบากทางกายและใจ เพราะการขดัสนเงินทองในการยงั
ชีพหรือด าเนินชีวิต โดยสภาวะเช่นน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งการหลุดพน้ รูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏจึง
ส่ือความหมายในเชิงลบทั้งส้ิน  ซ่ึงผูค้นไม่ตอ้งการหรือเก็บไวค้รอบครอง สมควรทิ้งหรือน าไวห่้าง
กายรูปภาษาเปรียบเทียบท่ีปรากฏ ช้ีให้เห็นว่า ผูใ้ช้ภาษาพยายามท าความเขา้ใจความจนในระบบ
ความคิดดว้ยการน ามโนทศัน์ท่ีเขา้ใจ และเห็นภาพอยา่งวตัถุส่ิงของมาใช้เป็นวงความหมายตน้ทาง
เพื่ออธิบายมโนทศัน์ท่ีซบัซ้อนอยา่ง “ความจน” ซ่ึงเป็นวงความหมายปลายทางจึงสะทอ้นอุปลกัษณ์
เชิงมโนทศัน์ หรือ อุปลักษณ์ในระบบความคิดของผูใ้ช้ภาษาท่ีมองว่า [ความจน คือ วตัถุ] ทั้งน้ี
กระบวนการเปรียบเทียบดงักล่าวเกิดจากการน าคุณสมบติับางประการในมโนทศัน์วตัถุท่ีสะทอ้น
จากกลุ่มความหมายของรูปค าอุปลกัษณ์มาเช่ือมโยง (ถ่ายโยง) เชิงเปรียบเทียบกับลักษณะบาง
ประการของความจนในระบบปริชานของผูใ้ชภ้าษาดงัแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 

วงความหมายต้นทาง  วงความหมายปลายทาง 
วตัถุ  ความจน 

วตัถุหรือส่ิงของ (ท่ีมีค่าและไม่มีค่า) → ความจน 

การสัมผสัหรือน าวตัถุส่ิงของมาใช ้(แบก
ความจน) → 

การปล่อยใหต้วัเองอยูใ่นภาวะแห่ง
ความจนโดยไม่พยายามท างานขยนั

หาทรัพยม์าเล้ียงชีพ 

การแสดงความไม่ตอ้งการวตัถุส่ิงของ (ทิ้ง 
โยน) → 

การตระหนกัรู้ในความ   ล าบาก
เพราะความจนจึง   พยายามท างาน
เก็บออมเพื่อใหท้รัพยสิ์นเพิ่มพูน

และหลุดพน้จากความจน 
 
ภาพท่ี 4: แผนภูมิแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายระหวา่ง “มโนทศัน์วตัถุ” กบั “มโน

ทศัน์ความจน” ในระบบปริชานของผูใ้ชภ้าษา 
 
4. อุปลกัษณ์เชิงมโนทัศน์ [ความจน คือ โรค] 

ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ช้ภาษาไทยมีการเปรียบเทียบความจนเป็นโรคภยัไขเ้จ็บ ท่ีสร้าง
ความเดือนร้อนแก่ตวัมนุษย ์จึงตอ้งรีบรักษาโรคความจนให้หมดไป ทราบไดจ้ากหลกัฐานทางภาษา
ท่ีปรากฏคือ รูปค าอุปลกัษณ์โรค ซ่ึงพบจ านวน 21 รูปค า เช่น โรคร้าย (ความจน) คนป่วย ติดเช้ือ 
(ความจน) ความจนคือพาหะ (ตวัน าโรค) ภาวะความจนแทรกซอ้น สร้างภูมิคุม้กนั (ความจน) รักษา
(โรคความจน) วคัซีน หาย(จากโรคความจน) บ าบดัความจน ยารักษาโรคความจน  ภูมิคุม้กนัความ
จน ความจนเป็นวคัซีน ฯลฯ โดยรูปค าอุปลกัษณ์ท่ีพบอยู่ในวงความหมายเก่ียวขอ้งกับโรคใน 6 
ลักษณะ ได้แก่ รูปค าท่ีมีความหมายถึงช่ือโรค รูปค าท่ีมีความหมายแสดงถึงผู ้ป่วย รูปค าท่ีมี
ความหมายเก่ียวกบัตวัน าโรค รูปค าท่ีมีความหมายแสดงการแพร่กระจายของเช้ือโรคในร่างกาย
มนุษย ์รูปค าท่ีมีความหมายแสดงถึงผลของโรคและรูปค าท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการรักษาและผล
จากการรักษาโรค 

“เกษตรกร ก็เหมือนคนป่วย  ป่วยด้วยความจน ดังน้ัน ต้องมั่นใจว่า จะมีรายได้แน่ๆ เค้าจึง
ใช้ปุ๋ยเคม”ี 
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(กรีนโซน) 
“ความจนกเ็หมือนโรคร้าย ท่ีเราติดเช้ือมาจากรุ่นสู่รุ่น” 

(เฉลิมไทย) 
“ความจนเป็นวัคซีนดีๆนี่เองท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เราหมดแรงกับชีวิต ไม่ให้ย่อท้อต่อ

อุปสรรค”  
(ชานเรือน) 

“โรคความจน รักษาให้หายได้” 
(บางรัก) 

“จะท ายงัไงต่อครับ แล้วชาวนาจะหายจากโรคร้ายความจนนีไ้ด้ยงัไง หลังจากโครงการนีจ้บ
แล้ว เพราะถ้าจบโครงการราคาข้าวกก็ลับมาเท่าเดิม ถ้าท าต่อกต้็องขาดทุนเร่ือย ๆ” 

 (ราชด าเนิน) 
“วัคซีนป้องกันความจนแทรกซ้อนของคุณคืออะไร” 

       (สินธร) 
ผูว้ิจยัพิจารณาวา่ รูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏช่วยยนืยนัไดว้า่ ผูใ้ชภ้าษาท าความเขา้ใจความ

จนในระบบความคิดดว้ยการน ามโนทศัน์โรคมาใชเ้ป็นวงความหมายตน้ทางเพื่ออธิบาย “ความจน” 
ซ่ึงเป็นวงความหมายหรือ วงมโนทศัน์ปลายทางจึงสะทอ้นอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความจน คือ 
โรค] ทั้งน้ีความคิดเชิงเปรียบเทียบดงักล่าวเกิดจากการน าคุณสมบติับางประการในมโนทศัน์โรคท่ี
สะทอ้นจากกลุ่มความหมายของรูปค าอุปลกัษณ์มาเช่ือมโยงเชิงเปรียบเทียบกบัลกัษณะบางประการ
ของความจนในระบบปริชานของผูใ้ชภ้าษา ดงัแผนภูมิ 
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(กรีนโซน) 
“ความจนกเ็หมือนโรคร้าย ท่ีเราติดเช้ือมาจากรุ่นสู่รุ่น” 

(เฉลิมไทย) 
“ความจนเป็นวัคซีนดีๆนี่เองท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เราหมดแรงกับชีวิต ไม่ให้ย่อท้อต่อ

อุปสรรค”  
(ชานเรือน) 

“โรคความจน รักษาให้หายได้” 
(บางรัก) 

“จะท ายงัไงต่อครับ แล้วชาวนาจะหายจากโรคร้ายความจนนีไ้ด้ยงัไง หลังจากโครงการนีจ้บ
แล้ว เพราะถ้าจบโครงการราคาข้าวกก็ลับมาเท่าเดิม ถ้าท าต่อกต้็องขาดทุนเร่ือย ๆ” 

 (ราชด าเนิน) 
“วัคซีนป้องกันความจนแทรกซ้อนของคุณคืออะไร” 

       (สินธร) 
ผูว้ิจยัพิจารณาวา่ รูปค าอุปลกัษณ์ท่ีปรากฏช่วยยนืยนัไดว้า่ ผูใ้ชภ้าษาท าความเขา้ใจความ

จนในระบบความคิดดว้ยการน ามโนทศัน์โรคมาใชเ้ป็นวงความหมายตน้ทางเพื่ออธิบาย “ความจน” 
ซ่ึงเป็นวงความหมายหรือ วงมโนทศัน์ปลายทางจึงสะทอ้นอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ [ความจน คือ 
โรค] ทั้งน้ีความคิดเชิงเปรียบเทียบดงักล่าวเกิดจากการน าคุณสมบติับางประการในมโนทศัน์โรคท่ี
สะทอ้นจากกลุ่มความหมายของรูปค าอุปลกัษณ์มาเช่ือมโยงเชิงเปรียบเทียบกบัลกัษณะบางประการ
ของความจนในระบบปริชานของผูใ้ชภ้าษา ดงัแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วงความหมายต้นทาง  วงความหมายปลายทาง 
โรค  ความจน 
ผูป่้วย → มนุษย ์

เช้ือโรคท่ีท าใหม้นุษยเ์จบ็ป่วย → ความจน 

การแพร่กระจายของเช้ือโรค (ติดเช้ือ) → 

สภาพของความจนหรือ ความไม่มีท่ี
สามารถเกิดข้ึนกบัมนุษยค์นหน่ึง

ส่งผลต่อคนรอบขา้งได ้    

การเจบ็ไข ้ไม่สบายเป็นผลมาจากเช้ือโรค → มนุษยไ์ม่สบายกายไมส่บายใจ มี
ความกงัวล เพราะขดัสนเงินทอง 

การรักษาโรค → การขยนัท างาน เก็บออมสร้าง
ทรัพยสิ์นเพื่อใหค้วามจนหายไป 

ฉีดวคัซีน 
→ การวางแผนไม่ให้เกิดความจนโดย

การตระหนกัรู้ในการใชจ่้ายเก็บออม
และไม่ประมาท 

สภาพร่างกาย แขง็แรงมีภูมิตา้นทาน 
→ สถานะทางการเงินมัน่คงชีวิตจึงสุข

สบาย 
ภาพท่ี 5: แผนภูมิแสดงกระบวนการถ่ายโยงความหมายระหวา่ง “มโนทศัน์โรค” กบั “มโน

ทศัน์ความจน” ในระบบ   ปริชานของผูใ้ชภ้าษา 
ผลการศึกษาปรากฏรูปค าอุปลกัษณ์ท่ีสะทอ้นอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ของผูใ้ชภ้าษาไทยท่ี

เปรียบความจนเป็นส่ิงต่าง ๆ ใน 4 มโนทศัน์ ไดแ้ก่ ศตัรู พื้นท่ี วตัถุ และโรค  อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์
เหล่าน้ี เกิดจากการท่ีผูใ้ชภ้าษาน ามโนทศัน์รูปธรรมท่ีหล่อหลอมจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั 
มาช่วยอธิบายใหเ้ขา้ใจสภาพหรือลกัษณะของความจนซ่ึงมีความเป็นนามธรรมให้ชดัเจนข้ึนดว้ยการ
ถ่ายโยงลักษณะเด่นบางประการท่ีสอดคล้องกันระหว่างมโนทศัน์ในระบบปริชานหรือระบบ
ความคิด ผลการศึกษาจึงสอดคลอ้งกบัมุมมองของนกัภาษาศาสตร์ปริชานท่ีมองวา่ ภาษากบัความคิด
มีความสัมพนัธ์กนั เพราะภาษาเป็นภาพสะทอ้นของความคิด ประสบการณ์และการมองโลกของ
มนุษยอุ์ปลกัษณ์ท่ีปรากฏจึงเป็นเคร่ืองยนืยนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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อภิปรายผล 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัพบวา่อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีปรากฏช้ีให้เห็นมุมมองเชิงลบของผูใ้ช้

ภาษาท่ีมีต่อความจน โดยมองว่าความจนเป็นส่ิงไม่ดี เป็นอุปสรรคท่ีท าให้ชีวิตของมนุษย์ไม่มี
ความสุขทั้งกายและใจ จึงตอ้งท าให้ความจนหายไป อาจดว้ยการก าจดั ดงัสะทอ้นจากอุปลกัษณ์เชิง
โนทศัน์ [ความจน คือ ศตัรู] การรักษาเพื่อท าให้โรคความจนหมดไป พิจารณาไดจ้ากอุปลกัษณ์เชิง
มโนทศัน์ [ความจน คือ โรค] หรือในอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีเปรียบความจนเป็นวตัถุส่ิงของท่ีไร้ค่า 
ใครมีไวค้รอบครองมกัจะพบแต่ความล าบาก ไม่สบายกายไม่สบายใจ จึงตอ้งทิ้งใหห่้างกาย ดงัรูปค า 
“โยนความจน” “ทิ้ง(ความจน)”  ดงันั้น ความจนจึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่พึงตอ้งการหรือปรารถนา  

นอกจากน้ี ยงัพบวา่ความจนเป็นส่ิงท่ีไม่คงทนหรืออยูก่บัมนุษยไ์ดน้าน พิจารณาไดจ้ากรูป
ค าอุปลกัษณ์ในแต่ละมโนทศัน์ปรากฏค าท่ีมีความหมายท่ีแสดงถึงการหายไปของความจน ดงัใน
มโนทศัน์โรค ปรากฏรูปค าท่ีส่ือให้เห็นว่าโรคความจนนั้นสามารถหายไปได้ด้วยการรักษา เช่น 
“รักษา(โรคความจน)” “หาย(จากโรคความจน)” หรือในมโนทศัน์ศตัรู ปรากฏรูปค าท่ีแสดงถึงการ
ต่อสู้เพื่อท าใหค้วามจนพ่ายแพแ้ละหายไป เช่น “ความจนมนัแพ”้ “ฝ่าฟันความจน” “ก าจดัความจน” 
อน่ึง ข้อสังเกตดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Kaewjungate (2012) ท่ีท  าวิจัยเร่ือง  กิเลส : 
การศึกษาอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ในภาษาไทย Klinnamhom (2013) ท่ีศึกษาเร่ือง อุปลกัษณ์ความสุข
ในบล็อกไทย และ Eakapont (2015) ท่ีท าวจิยัเร่ืองอุปลกัษณ์ความทุกขใ์นภาษาไทย งานวจิยัทั้งสาม
เร่ืองน้ีมีประเด็นท่ีสอดคล้องกนัในเร่ืองของระบบความคิดของผูใ้ช้ภาษาท่ีมีมุมมองว่า “กิเลส” 
“ความสุข” และ “ความทุกข”์ เป็นสภาวะท่ีไม่คงทนและไม่แน่นอน เฉกเช่นเดียวกบัความจน เพราะ
งานวิจยัดงักล่าวต่างปรากฏรูปค าท่ีแสดงถึงการไม่คงอยูห่รือการหายไปของมโนทศัน์เหล่านั้น เช่น 
ในอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีเปรียบ [กิเลส คือ ส่ิงสกปรก] ท าให้จิตใจมนุษยเ์ศร้าหมอง ขุ่นมวั ชีวิต
ไม่มีความสุข จึงควรช าระลา้งหรือขจดักิเลสให้หมดไป ดงัตวัอย่าง “จิตใจท่ีช าระล้างกิเลสออกไป
แล้ว คงจะผ่องแผ้วเหมือนฟ้าคืนวันเพ็ญวิสาขะนี่แหละ” (Kaewjungate, 2012 : 32)  หรือในอุป
ลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีเปรียบ [ความสุข คือ วตัถุท่ีสร้างได]้ โดยเป็นการมองวา่ความสุขคือส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน ทั้งน้ีความสุขจะมัน่คงแขง็แรงก็ข้ึนอยูก่บัมนุษยท่ี์จะก าหนด ความสุขสามารถพงัไดถ้า้หาก
มนุษยป์ล่อยให้ความทุกข์ครอบง า เช่น “แล้วจะมีสักกี่คนท่ีรู้ถึงวิธีสร้างความสุขอย่างแท้จริงให้แก่
ชีวิต” (Klinnamhom, 2013 : 136-137) มุมมองดงักล่าวยงัปรากฏในงานวิจยัของ Eakapont (2015 : 
155) ท่ีเปรียบความทุกขเ์ป็นเสมือนโรคภยัไขเ้จ็บท่ีจะตอ้งท าการรักษาใหห้ายไป ดงัในอุปลกัษณ์เชิง
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อภิปรายผล 
การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัพบวา่อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีปรากฏช้ีให้เห็นมุมมองเชิงลบของผูใ้ช้

ภาษาท่ีมีต่อความจน โดยมองว่าความจนเป็นส่ิงไม่ดี เป็นอุปสรรคท่ีท าให้ชีวิตของมนุษย์ไม่มี
ความสุขทั้งกายและใจ จึงตอ้งท าให้ความจนหายไป อาจดว้ยการก าจดั ดงัสะทอ้นจากอุปลกัษณ์เชิง
โนทศัน์ [ความจน คือ ศตัรู] การรักษาเพื่อท าให้โรคความจนหมดไป พิจารณาไดจ้ากอุปลกัษณ์เชิง
มโนทศัน์ [ความจน คือ โรค] หรือในอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีเปรียบความจนเป็นวตัถุส่ิงของท่ีไร้ค่า 
ใครมีไวค้รอบครองมกัจะพบแต่ความล าบาก ไม่สบายกายไม่สบายใจ จึงตอ้งทิ้งใหห่้างกาย ดงัรูปค า 
“โยนความจน” “ทิ้ง(ความจน)”  ดงันั้น ความจนจึงเป็นส่ิงท่ีมนุษยไ์ม่พึงตอ้งการหรือปรารถนา  

นอกจากน้ี ยงัพบวา่ความจนเป็นส่ิงท่ีไม่คงทนหรืออยูก่บัมนุษยไ์ดน้าน พิจารณาไดจ้ากรูป
ค าอุปลกัษณ์ในแต่ละมโนทศัน์ปรากฏค าท่ีมีความหมายท่ีแสดงถึงการหายไปของความจน ดงัใน
มโนทศัน์โรค ปรากฏรูปค าท่ีส่ือให้เห็นว่าโรคความจนนั้นสามารถหายไปได้ด้วยการรักษา เช่น 
“รักษา(โรคความจน)” “หาย(จากโรคความจน)” หรือในมโนทศัน์ศตัรู ปรากฏรูปค าท่ีแสดงถึงการ
ต่อสู้เพื่อท าใหค้วามจนพ่ายแพแ้ละหายไป เช่น “ความจนมนัแพ”้ “ฝ่าฟันความจน” “ก าจดัความจน” 
อน่ึง ข้อสังเกตดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Kaewjungate (2012) ท่ีท  าวิจัยเร่ือง  กิเลส : 
การศึกษาอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ในภาษาไทย Klinnamhom (2013) ท่ีศึกษาเร่ือง อุปลกัษณ์ความสุข
ในบล็อกไทย และ Eakapont (2015) ท่ีท าวจิยัเร่ืองอุปลกัษณ์ความทุกขใ์นภาษาไทย งานวจิยัทั้งสาม
เร่ืองน้ีมีประเด็นท่ีสอดคล้องกนัในเร่ืองของระบบความคิดของผูใ้ช้ภาษาท่ีมีมุมมองว่า “กิเลส” 
“ความสุข” และ “ความทุกข”์ เป็นสภาวะท่ีไม่คงทนและไม่แน่นอน เฉกเช่นเดียวกบัความจน เพราะ
งานวิจยัดงักล่าวต่างปรากฏรูปค าท่ีแสดงถึงการไม่คงอยูห่รือการหายไปของมโนทศัน์เหล่านั้น เช่น 
ในอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีเปรียบ [กิเลส คือ ส่ิงสกปรก] ท าให้จิตใจมนุษยเ์ศร้าหมอง ขุ่นมวั ชีวิต
ไม่มีความสุข จึงควรช าระลา้งหรือขจดักิเลสให้หมดไป ดงัตวัอย่าง “จิตใจท่ีช าระล้างกิเลสออกไป
แล้ว คงจะผ่องแผ้วเหมือนฟ้าคืนวันเพ็ญวิสาขะนี่แหละ” (Kaewjungate, 2012 : 32)  หรือในอุป
ลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ท่ีเปรียบ [ความสุข คือ วตัถุท่ีสร้างได]้ โดยเป็นการมองวา่ความสุขคือส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างข้ึน ทั้งน้ีความสุขจะมัน่คงแขง็แรงก็ข้ึนอยูก่บัมนุษยท่ี์จะก าหนด ความสุขสามารถพงัไดถ้า้หาก
มนุษยป์ล่อยให้ความทุกข์ครอบง า เช่น “แล้วจะมีสักกี่คนท่ีรู้ถึงวิธีสร้างความสุขอย่างแท้จริงให้แก่
ชีวิต” (Klinnamhom, 2013 : 136-137) มุมมองดงักล่าวยงัปรากฏในงานวิจยัของ Eakapont (2015 : 
155) ท่ีเปรียบความทุกขเ์ป็นเสมือนโรคภยัไขเ้จ็บท่ีจะตอ้งท าการรักษาใหห้ายไป ดงัในอุปลกัษณ์เชิง

มโนทศัน์ [ความทุกข ์คือ โรค] เช่น “หมั่นคอยมีสติรู้สึกตัว ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันทุกข์ในใจเรา
ตั้งแต่วันนีด้ีกว่าไหมครับ?” พิจารณาว่าการท่ีผูใ้ช้ภาษามีมุมมองเช่นน้ี เพราะมีการเช่ือมโยง
ประสบการณ์และการมองโลกรอบ ๆ ตวัมาท าความเขา้ใจเชิงเปรียบเทียบ ซ่ึงมองวา่ทุกส่ิงบนโลก
ไม่มีส่ิงใดจีรัง มัน่คงอยูก่บัมนุษยไ์ปไดน้าน ระบบคิดดงักล่าวอาจมีส่วนหล่อหลอมความคิดให้ผูใ้ช้
ภาษามีมุมมองต่อความจนในลกัษณะน้ี 

 
ข้อเสนอแนะ  

จากผลการวจิยัมีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปน้ี 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาท่ีท าให้เห็นปรากฏการณ์ทางภาษาในสังคม และยงัสะทอ้นให้
เห็นถึงระบบการคิด การมองโลกท่ีสัมพนัธ์กบัประสบการณ์ในชีวติประจ าวนัของผูใ้ชภ้าษา ผลจาก
การวิจยัน้ีจึงช่วยขยายขอบเขตการศึกษาอุปลกัษณ์ตามแนวคิดภาษาศาสตร์ปริชานให้กวา้งขวาง
ยิง่ข้ึน อีกทั้งสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัไปเติมเตม็กระบวนการวิจยั และการจดัการเรียน
การสอนทางดา้นความหมาย (อรรถศาสตร์) ต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยต่อไป 
การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาระบบความคิดเชิงเปรียบเทียบความจนในตวับทการใชภ้าษาจากส่ือ

ออนไลน์ หากมีการศึกษาจากตวับทอ่ืนท่ีเฉพาะมากข้ึน เช่น หนงัสือธรรมะ หรือหนงัสือแนะน าการ
ใชชี้วิตท่ีน าเสนอเก่ียวกบัเร่ืองความจนอาจพบรูปค าอุปลกัษณ์ท่ีสะทอ้นมโนทศัน์ในอีกแง่มุม หรือ
หากมีการศึกษาเปรียบเทียบ โดยพิจารณาจากตวับทในกลุ่มประเทศต่างๆ อาจท าให้เห็นอุปลกัษณ์
เชิงมโนทศัน์ความจนของผูใ้ชภ้าษาท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัออกไปตามระบบสังคมและวฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 
 



396 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร

เอกสารอ้างองิ 
ฉิน ตงตง, ธนานนัท ์ตรงดี และ จางเส่ียวเค่อ, (2553, พฤษภาคม – สิงหาคม). การวเิคราะห์ 

เปรียบต่างระหวา่งหน่วยสร้างกริยาเรียง 2 ค าในภาษาไทยและภาษาจีนกลาง. วารสาร 
ความหลากหลายทางวฒันธรรม. 7(18): 56-62. 

ชชัวดี ศรลมัพ,์ (2548, มกราคม – มิถุนายน). อุปลกัษณ์ตามแนวคิดของทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริ 
ชาน. วารสารศิลปศาสตร์. 5(1): 1-16. 

__________.  (2550). รายงานวิจัยเร่ือง อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในนาฏยภาษา. กรุงเทพฯ :  
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

เชิดชยั อุดมพนัธ์. (2555). อุปลักษณ์เกี่ยวกับโรคในภาษาไทยถ่ินใต้. วทิยานิพนธ์ปริญญา 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

ธนพล เอกพจน์. (2558). อุปลักษณ์ความทุกข์ในภาษาไทย. วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

นนัทนา วงษไ์ทย, (2555, มกราคม – มิถุนายน). อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความตายใน 
ภาษาไทย. วารสารภาษาและวฒันธรรม. 31(1): 43-64. 

นววรรณ พนัธุเมธา. (2555). คลังค า (พิมพค์ร้ังท่ี 6). กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 
น ้าเพชร จินเลิศ และสุภาพร พลายเล็ก, (2553, มกราคม – มิถุนายน). การศึกษาอุปลกัษณ์เชิง 

มโนทศัน์เก่ียวกบัผูห้ญิงในวรรณกรรมนิราศ. วารสารศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 10(1): 157-190. 

ปิยภรณ์ อบแพทย.์ (2552). อุปลักษณ์เกี่ยวกับชีวิตในหนังสือธรรมะ. วทิยานิพนธ์ปริญญา 
อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั. 

มิรินดา้ บูรรุ่งโรจน์. (2548). อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงในบทเพลงลูกทุ่งไทย.  
วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
 
 



ROMMAYASAN 397Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018

เอกสารอ้างองิ 
ฉิน ตงตง, ธนานนัท ์ตรงดี และ จางเส่ียวเค่อ, (2553, พฤษภาคม – สิงหาคม). การวเิคราะห์ 

เปรียบต่างระหวา่งหน่วยสร้างกริยาเรียง 2 ค าในภาษาไทยและภาษาจีนกลาง. วารสาร 
ความหลากหลายทางวฒันธรรม. 7(18): 56-62. 

ชชัวดี ศรลมัพ,์ (2548, มกราคม – มิถุนายน). อุปลกัษณ์ตามแนวคิดของทฤษฎีภาษาศาสตร์ปริ 
ชาน. วารสารศิลปศาสตร์. 5(1): 1-16. 

__________.  (2550). รายงานวิจัยเร่ือง อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในนาฏยภาษา. กรุงเทพฯ :  
คณะศิลปะศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

เชิดชยั อุดมพนัธ์. (2555). อุปลักษณ์เกี่ยวกับโรคในภาษาไทยถ่ินใต้. วทิยานิพนธ์ปริญญา 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์. 

ธนพล เอกพจน์. (2558). อุปลักษณ์ความทุกข์ในภาษาไทย. วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 

นนัทนา วงษไ์ทย, (2555, มกราคม – มิถุนายน). อุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์เก่ียวกบัความตายใน 
ภาษาไทย. วารสารภาษาและวฒันธรรม. 31(1): 43-64. 

นววรรณ พนัธุเมธา. (2555). คลังค า (พิมพค์ร้ังท่ี 6). กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 
น ้าเพชร จินเลิศ และสุภาพร พลายเล็ก, (2553, มกราคม – มิถุนายน). การศึกษาอุปลกัษณ์เชิง 

มโนทศัน์เก่ียวกบัผูห้ญิงในวรรณกรรมนิราศ. วารสารศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 10(1): 157-190. 

ปิยภรณ์ อบแพทย.์ (2552). อุปลักษณ์เกี่ยวกับชีวิตในหนังสือธรรมะ. วทิยานิพนธ์ปริญญา 
อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั. 

มิรินดา้ บูรรุ่งโรจน์. (2548). อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับผู้หญิงในบทเพลงลูกทุ่งไทย.  
วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตร มหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
 
 

 
รัชนียญ์า กล่ินน ้าหอม. (2551).  อุปลักษณ์ท่ีนักการเมืองไทยใช้: การศึกษาตามแนว 

อรรถศาสตร์ปริชานและวจันปฏิบัติศาสตร์. วทิยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎี 
บณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  

_________. (2556, มกราคม – มิถุนายน). อุปลกัษณ์ความสุขในบล็อกไทย. วารสารสถาบัน 
วฒันธรรมและศิลปะ, 14(2): 132-138.  

ราชบณัฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (พิมพค์ร้ังท่ี 2).  
กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน. 

วฒิุนนัท ์แกว้จนัทร์เกตุ, (2555, กรกฎาคม-ธนัวาคม). กิเลส: การศึกษาอุปลกัษณ์เชิงมโนทศัน์ 
ในภาษาไทย. วารสารมนุษยศาสตร์. 19(2): 24-41. 

วรวรรณา เพช็รกิจ. (2551). การศึกษาอุปลักษณ์เกี่ยวกับโรคมะเร็งในภาษาไทยตามแนว 
ปริชานศาสตร์และวจันปฏิบัติศาสตร์.  วทิยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  
สาขาวชิาภาษาศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ศุภชยั ตะ๊วชิยั. (2549). อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์แสดงอารมณ์โกรธในภาษาไทย. วทิยานิพนธ์ 
ปริญญาอกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
ศิลปากร.  

__________(2556, มกราคม-เมษายน). มโนทศัน์พื้นท่ีในภาษาไทย: กรณีศึกษาค าวา่ ‘หลงั’ ท่ี 
ปรากฏในเวบ็ไซตพ์นัทิปดอทคอม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 6(1):  
131-148. 

สุรเชษฐ ์พิชิตพงศเ์ผา่. (2553). อุปลักษณ์ชีวิตในหนังสือแนะน าการด าเนินชีวิต: การศึกษา 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับมโนทัศน์. วทิยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรมหา 
บณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย  บณัฑิตวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. (2549). กว่าจะเป็นนักภาษาศาสตร์. กรุงเทพฯ : ภาควชิาภาษาศาสตร์   
คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

อษัฎาวธุ ไสยรส. (2558). มโนอุปลักษณ์ความเป็นอีสานในบทเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมยั.  
วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาไทย  บณัฑิตวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 



398 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร

 
 

อุษา พฤฒิชยัวบูิลย.์ (2544). การศึกษาอุปลักษณ์เร่ืองการเมืองในภาษาไทยตามแนว 
อรรถศาสตร์ปริชาน. วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 
ภาษาศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

Kövecses, Z. (2010). Metaphor: A Practical introduction (2nd ed.). Oxford : Oxford  
University Press.  

Lakoff, G. and Johnson, M. (1980). Metaphor we live by. Chicago and London : University  
of Chicago Press. 

_________.(2003). Metaphor we live by (2nd ed.)..  Chicago and London : University of  
Chicago Press. 

 
Translated Thai Reference 
Burarungrot, M. (2005). Conceptual metaphors about females in Thai country songs. Master  

of Arts Dissertation, Linguistics , the Graduate School, Thammasat University. [in  
Thai] 

Chin Tong Tong, Thananan Trongdee & JangSiawKher. (2010, May-August). A Comparative  
Study on Two Serial Verb Constructions in Thai and Mandarin Chinese.  Cultural  
Diversity Journal. 7(18), pp. 49-57. [in Thai] 

Eakapont, Th. (2015). Metaphors on suffering in Thai language. Master of Arts Dissertation,  
Thai, the Graduate School, Khon Kaen University. [in Thai] 

Jinlert, N., & Plailek, S. (2010, January-June). A study of conceptual metaphors about females  
in Nirat. Liberal Arts Journal, Thammasat University. 10(1), pp. 157-190. [in Thai] 
 
 
 
 



ROMMAYASAN 399Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018

 
 

อุษา พฤฒิชยัวบูิลย.์ (2544). การศึกษาอุปลักษณ์เร่ืองการเมืองในภาษาไทยตามแนว 
อรรถศาสตร์ปริชาน. วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา 
ภาษาศาสตร์ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

Kövecses, Z. (2010). Metaphor: A Practical introduction (2nd ed.). Oxford : Oxford  
University Press.  

Lakoff, G. and Johnson, M. (1980). Metaphor we live by. Chicago and London : University  
of Chicago Press. 

_________.(2003). Metaphor we live by (2nd ed.)..  Chicago and London : University of  
Chicago Press. 

 
Translated Thai Reference 
Burarungrot, M. (2005). Conceptual metaphors about females in Thai country songs. Master  

of Arts Dissertation, Linguistics , the Graduate School, Thammasat University. [in  
Thai] 

Chin Tong Tong, Thananan Trongdee & JangSiawKher. (2010, May-August). A Comparative  
Study on Two Serial Verb Constructions in Thai and Mandarin Chinese.  Cultural  
Diversity Journal. 7(18), pp. 49-57. [in Thai] 

Eakapont, Th. (2015). Metaphors on suffering in Thai language. Master of Arts Dissertation,  
Thai, the Graduate School, Khon Kaen University. [in Thai] 

Jinlert, N., & Plailek, S. (2010, January-June). A study of conceptual metaphors about females  
in Nirat. Liberal Arts Journal, Thammasat University. 10(1), pp. 157-190. [in Thai] 
 
 
 
 

Klinnamhom, R. (2008).  Metaphors used by Thai politicians: a cognitive semantics and  
pragmatic study. Doctoral Dissertation, Thai, the Graduate School, Chulalongkorn  
University. [in Thai] 

________. (2013, January – June). Conceptual metaphor of happiness in Thai Blogs. Institute  
of Culture and Art Journal, 14(2), pp. 132-138. [in Thai] 

Kaewjungate, W. (2012, July-December). Human passion,or /kilèet/: A study of conceptual  
metaphor in Thai. Humanities Journal. 19(2), pp. 24-41. [in Thai] 

Obpat, P. (2009). Metaphors about life in dharma books. Master of Arts Dissertation, Thai,  
The Graduate school, Chulalongkorn University. [in Thai] 

Panthumetha, N. (2012). Lexicon (6th ed.). Bangkok: Amarin. [in Thai] 
Petchkit,  W.  ( 2 008) .  Cognitive and pragmatic study of cancer metaphors in Thai.   Doctoral 
Dissertation, Linguistics, the Graduate School, Chulalongkorn University. [in Thai] 
________. (2013, January-April). Spatial concepts in Thai: A Case study of la & N in the  

Website Pantip.com. Humanities and Social Sciences journal. 6(1), pp. 131-148. [in  
Thai] 

Phichitphongphao, S. (2010). Life metaphor in how-to books: A study of the relation between  
language and concepts. Master of Arts Dissertation, Thai, the Graduate School,  
Chulalongkorn University. [in Thai] 

Prasithrathsint, A. (2006). The making of a linguist. Bangkok: Department of Linguistics,  
Faculty of Liberal Arts, Chulalongkorn University. [in Thai] 

Phuekchaiwiboon, U. (2001). A cognitive approach to political metaphor in Thai. Master of  
Arts Dissertation, Linguistics, the Graduate School, Thammasat University. [in Thai] 

Rachabanditayasathan. (2013). Pochananukrom ChababRachabanditayasathan B.E. 2011.  
(2nd ed.). Bangkok: Rachabanditayasathan. [in Thai] 

Saiyarot, A. (2015). Conceptual Metaphor of Isaness in the northeastern contemporary  
folksongs. Master of Arts Dissertation, Thai, the Graduate School, Mahasarakham  
University. [in Thai] 



400 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร

Saralamba, Ch. (2005, January-June). Metaphor in cognitive linguistics theory. Liberal Arts  
journal. 5(1), pp. 1-16. [in Thai] 

________.  (2007). A Conceptual Metaphor in the Language of Thai Classical Dance.  
Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Thammasat University. [in Thai] 

Tawichai, S. (2006). Conceptual metaphors of anger in Thai. Master of Arts Dissertation,  
The Graduate school, Silapakorn University. [in Thai] 

Udomphan, Ch. (2012). Metaphor of illness in southern Thai dialect. Doctoral Dissertation  
in Philosophy, Thai, The Graduate school, Prince of  Songkla University. [in Thai] 

Wongthai, N., (2012, January – June). Conceptual metaphors of death in Thai. Language and  
Culture Journal.  31(1), pp. 43-64. [in Thai] 

 
ผู้เขียน  

นายธนพล  เอกพจน์  
สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
เลขท่ี 80 ถ.นครสวรรค ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  
โทรสาร: 043-712855 โทรศพัท:์ 083-4178334 อีเมล: matomtuk@hotmail.com 

Author  
Mr. Thanapon Eakapont 
Thai  Program, Faculty of Humanities and Social Sciences  
Rajabhat Mahasarakham University,  80 Nakhon Sawan  Rd., Muang District, 
Mahasarakham Province 44000 
Fax: 043-712855   Tel.: 083-4178334   E-mail: matomtuk@hotmail.com 

 
                        



ROMMAYASAN 401Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018

Saralamba, Ch. (2005, January-June). Metaphor in cognitive linguistics theory. Liberal Arts  
journal. 5(1), pp. 1-16. [in Thai] 

________.  (2007). A Conceptual Metaphor in the Language of Thai Classical Dance.  
Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Thammasat University. [in Thai] 

Tawichai, S. (2006). Conceptual metaphors of anger in Thai. Master of Arts Dissertation,  
The Graduate school, Silapakorn University. [in Thai] 

Udomphan, Ch. (2012). Metaphor of illness in southern Thai dialect. Doctoral Dissertation  
in Philosophy, Thai, The Graduate school, Prince of  Songkla University. [in Thai] 

Wongthai, N., (2012, January – June). Conceptual metaphors of death in Thai. Language and  
Culture Journal.  31(1), pp. 43-64. [in Thai] 

 
ผู้เขียน  

นายธนพล  เอกพจน์  
สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
เลขท่ี 80 ถ.นครสวรรค ์ อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  
โทรสาร: 043-712855 โทรศพัท:์ 083-4178334 อีเมล: matomtuk@hotmail.com 

Author  
Mr. Thanapon Eakapont 
Thai  Program, Faculty of Humanities and Social Sciences  
Rajabhat Mahasarakham University,  80 Nakhon Sawan  Rd., Muang District, 
Mahasarakham Province 44000 
Fax: 043-712855   Tel.: 083-4178334   E-mail: matomtuk@hotmail.com 

 
                        

ค ำคุณศัพท์บอกลกัษณะทีรั่บรู้ทำงอำยตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั 
The Descriptive Adjectives for Perception of Six Senses  

in the Sukhothai Period 
 

นนทิยำ  จันทร์เนตร์1 

Nontiya Channate 

1โปรแกรมวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและลกัษณะของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้
ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั (พ.ศ. 1835 - พ.ศ.2079) โดยศึกษาจากเอกสารร้อยแกว้ ผลการวจิยั
พบวา่ สามารถแบ่งค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในสมยัสุโขทยัตามสมเด็จพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้
ได ้6 ชนิด คือ ค าคุณศพัท์บอกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางตา  ค าคุณศพัท์
บอกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางหู ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในสมัยสุโขทยั 
ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางจมูก ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทาง
ล้ิน ค าคุณศพัท์บอกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางกาย และค าคุณศพัท์บอก
ลกัษณะในสมยัสุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางใจ เม่ือศึกษาลกัษณะของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะ
ท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ ง 6  ในสมัยสุโขทัย พบลักษณะของค าคุณศัพท์บอกลักษณะ 2 แบบ คือ 
ค าคุณศพัท์บอกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ลกัษณะเป็นค ามูล และค าคุณศพัท์บอกลกัษณะท่ี
รับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ลกัษณะเป็นค าซอ้น  
 
ค ำส ำคัญ: ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะ, อายตนะทั้ง 6, สมยัสุโขทยั 
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Abstract 
The thesis aimed to study type and format of the descriptive adjectives for the perception of 

six senses in the Sukhothai Period (B.E. 1835-2079). The research data were collected from prose 
documents. The findings showed that the descriptive adjectives for the perception of six senses in 
Buddha era could be divided into six types: sight, hearing, smelling, tasting, touching, and mind 
perception. After investigating the format of descriptive adjectives for the perception of six senses 
in the Sukhothai Period, the study yielded the results that there were two types of descriptive 
adjectives: free morpheme and compound. 

 
Keywords: descriptive adjectives, perception of six senses, Sukhothai period 
 
บทน ำ 

มนุษยส์ามารถรับรู้เร่ืองราว ความรู้สึกของส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัได้ด้วยการใช้ประสาท
สัมผสั ไม่ว่าจะเป็นการมอง การฟัง การไดก้ล่ิน การรับรส การสัมผสัและความรู้สึก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
อวยัวะรับสัมผสัไดรั้บการกระตุน้ท าใหมี้ผลตอบกลบัต่อประสาทสัมผสัเหล่านั้น  

การศึกษาการจดัแบ่งประสาทสัมผสัของนกัวิชาการพบวา่ ประสาทสัมผสัสามารถใช้เกณฑ์
การจ าแนกได้ 2  เกณฑ์ คือ  แบ่งตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และแบ่งตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา กล่าวคือ การจ าแนกตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นสากล นกัวิชาการหลาย
ท่าน เช่น Gunstream (2006), Sriyong (1996 : 60-69) Chukittikul (1999 : 152-169), Buraphadecha 
(1985 : 85-97) แบ่งประสาทสัมผสัได้ 5 ประสาทสัมผสั ได้แก่ ประสาทสัมผสัทางตา  ประสาท
สัมผสัทางหู ประสาทสัมผสัทางจมูก ประสาทสัมผสัทางล้ิน และประสาทสัมผสัทางกาย และการ
จ าแนกตามหลกัการทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้แบ่งได ้6 ประสาท
สัมผสัหรืออายตนะทั้ง 6 (2557: 56-57) ไดแ้ก่ ประสาทสัมผสัทางตา  ประสาทสัมผสัทางหู ประสาท
สัมผสัทางจมูก ประสาทสัมผสัทางล้ิน ประสาทสัมผสัทางกายและประสาทสัมผสัทางใจ เห็นไดว้า่
เกณฑก์ารจ าแนกประสาทสัมผสัทั้งสองมีความแตกต่างกนัทางดา้นจ านวน กล่าวคือ การจ าแนกตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนาจะมีจ านวนมากกว่าการจ าแนกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 1 
ประสาทสัมผสั คือ ประสาทสัมผสัทางใจ จึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจท่ีงานวิจยัส่วนมากจะใช้เกณฑ์
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Abstract 
The thesis aimed to study type and format of the descriptive adjectives for the perception of 

six senses in the Sukhothai Period (B.E. 1835-2079). The research data were collected from prose 
documents. The findings showed that the descriptive adjectives for the perception of six senses in 
Buddha era could be divided into six types: sight, hearing, smelling, tasting, touching, and mind 
perception. After investigating the format of descriptive adjectives for the perception of six senses 
in the Sukhothai Period, the study yielded the results that there were two types of descriptive 
adjectives: free morpheme and compound. 

 
Keywords: descriptive adjectives, perception of six senses, Sukhothai period 
 
บทน ำ 

มนุษยส์ามารถรับรู้เร่ืองราว ความรู้สึกของส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัได้ด้วยการใช้ประสาท
สัมผสั ไม่ว่าจะเป็นการมอง การฟัง การไดก้ล่ิน การรับรส การสัมผสัและความรู้สึก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
อวยัวะรับสัมผสัไดรั้บการกระตุน้ท าใหมี้ผลตอบกลบัต่อประสาทสัมผสัเหล่านั้น  

การศึกษาการจดัแบ่งประสาทสัมผสัของนกัวิชาการพบวา่ ประสาทสัมผสัสามารถใช้เกณฑ์
การจ าแนกได้ 2  เกณฑ์ คือ  แบ่งตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ และแบ่งตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา กล่าวคือ การจ าแนกตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์หรือเป็นสากล นกัวิชาการหลาย
ท่าน เช่น Gunstream (2006), Sriyong (1996 : 60-69) Chukittikul (1999 : 152-169), Buraphadecha 
(1985 : 85-97) แบ่งประสาทสัมผสัได้ 5 ประสาทสัมผสั ได้แก่ ประสาทสัมผสัทางตา  ประสาท
สัมผสัทางหู ประสาทสัมผสัทางจมูก ประสาทสัมผสัทางล้ิน และประสาทสัมผสัทางกาย และการ
จ าแนกตามหลกัการทางพระพุทธศาสนา สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้แบ่งได ้6 ประสาท
สัมผสัหรืออายตนะทั้ง 6 (2557: 56-57) ไดแ้ก่ ประสาทสัมผสัทางตา  ประสาทสัมผสัทางหู ประสาท
สัมผสัทางจมูก ประสาทสัมผสัทางล้ิน ประสาทสัมผสัทางกายและประสาทสัมผสัทางใจ เห็นไดว้า่
เกณฑก์ารจ าแนกประสาทสัมผสัทั้งสองมีความแตกต่างกนัทางดา้นจ านวน กล่าวคือ การจ าแนกตาม
หลักการทางพระพุทธศาสนาจะมีจ านวนมากกว่าการจ าแนกตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 1 
ประสาทสัมผสั คือ ประสาทสัมผสัทางใจ จึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจท่ีงานวิจยัส่วนมากจะใช้เกณฑ์

ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เพราะการใช้เกณฑ์ทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีประสาทสัมผสัทางใจนบัเป็น
ประสาทสัมผสัท่ีละเอียดอ่อนเพราะเป็นเร่ืองราวทางดา้นจิตใจและความรู้สึกนึกคิด ส่ิงหน่ึงท่ีมนุษย์
ถ่ายทอดส่ิงท่ีรับรู้ทางประสาทสัมผสั คือ ภาษา ซ่ึงเม่ือมนุษยไ์ดม้องเห็นแสง สี รูปร่าง ลกัษณะต่าง 
ๆ ดว้ยตา ไดย้นิเสียงดว้ยหู ไดก้ล่ินดว้ยจมูก ไดรั้บรสดว้ยล้ิน ไดส้ัมผสัดว้ยกาย และไดรั้บความรู้ดว้ย
ใจ มนุษยจ์ะเลือกสรรค าท่ีแสดงส่ิงท่ีตาเห็น ส่ิงท่ีหูไดย้นิ ส่ิงท่ีจมูกไดก้ล่ิน ส่ิงท่ีล้ินไดรั้บรส ส่ิงท่ีกาย
ไดส้ัมผสั และส่ิงท่ีใจไดรู้้สึกดว้ยการพูดหรือการเขียนท่ีแตกต่างกนั จึงมีการใชค้  าบอกลกัษณะของ
ส่ิงท่ีรับรู้แตกต่างกนัออกไป  

เม่ือไดศึ้กษาค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีสามารถรับรู้ทางอายตนะในเอกสารสมยัสุโขทยั ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
ค ำคุณศัพท์บอกลกัษณะ ฯ ชนิดทีรั่บรู้ทำงอำยตนะทำงตำ 

แก้ว 
จ าพวกหน่ึงนั้นดีมีปราสาทแก้วแลมีก าแพงแก้วล้อมรอบ มีคูล้อมรอบ ดูงาม

นกัหนา 
(ไตรภูมิพระร่วง: 55) 

 ประโยคขา้งตน้ พบค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางตา ค าวา่ “แกว้” ใน
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 155) มีความหมายวา่ “หินแข็งใส แลลอดเขา้
ไปข้างในได้ ได้แก่จ าพวกเพชรพลอย, ของท่ีท าเทียมให้มีลักษณะเช่นนั้น, ของท่ีได้จากการใช้
ทรายขาวเป็นส่วนประกอบส าคญัมาหลอมกับสารท่ีมีสมบติัเป็นด่างเช่นออกไซด์ของโซเดียม
ออกไซด์ของแคลเซียม แลว้มีลกัษณะเช่นนั้น” ค าวา่ “แกว้” เป็นค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้
ทางอายตนะทางตา ท าหน้าท่ีขยายค านามค าว่า “ปราสาท” ให้รายละเอียดของส่ิงท่ีรับรู้ด้วยตาว่า 
ปราสาทมีลกัษณะเป็นหินแขง็ใส สามารถมองลอดเขา้ไปขา้งในได ้
 

ค ำคุณศัพท์บอกลกัษณะ ฯ ชนิดทีรั่บรู้ทำงอำยตนะทำงหู 
 ก้อง 
 แลบ่ห่อนเคยไดย้นิเสียงม่ีเสียงก้อง เสียงดงันกัหนาดัง่น้ีสักคาบ 

  (ไตรภูมิพระร่วง: 106) 
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ประโยคขา้งตน้ พบค าคุณศพัท์บอกลกัษณะ ฯ ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางหู ค าวา่ “กอ้ง” 
ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 68) มีความหมายวา่ “ดงัมากอยา่งเสียงในท่ี
จ ากัดเช่นในโบสถ์, ดังไปได้ไกล” ค าว่า “ก้อง” เป็นค าคุณศัพท์บอกลักษณะ ฯ ชนิดท่ีรับรู้ทาง
อายตนะทางหู ท าหนา้ท่ีขยายค านามค าวา่ “เสียง” ใหร้ายละเอียดของส่ิงท่ีรับรู้ดว้ยหูวา่ ดงัมาก 

 
ค ำคุณศัพท์บอกลกัษณะ ฯ ชนิดทีรั่บรู้ทำงอำยตนะทำงลิน้ 
“...ถดัป่าออ้ยนั้น จึงมีป่ากลว้ยมากหลาย พรรณลูกใหญ่เท่างาชา้งมีรสหวำนหอม...”  

(ไตรภูมิพระร่วง : 283) 
ประโยคขา้งตน้ พบค าคุณศพัท์บอกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางล้ิน ค าว่า “หวาน”

ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบค าว่า “หวาน” (2556: 1318) มีความหมายว่า 
“มีรสอยา่งรสน ้าตาล”  ค าวา่ “หวาน” เป็นค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางล้ิน ท า
หนา้ท่ีขยายค านามค าวา่ “รส” ใหร้ายละเอียดของส่ิงท่ีรับรู้ดว้ยล้ินวา่มีลกัษณะ “อยา่งรสน ้าตาล” 

ตวัอยา่งขา้งตน้เป็นตวัอยา่งการศึกษาค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะโดยใชอ้ายตนะในสมยัสุโขทยั
การศึกษาดงักล่าว พบวา่ค าคุณศพัทส์ามารถจ าแนกโดยใชอ้ายตนะและมีลกัษณะเป็นค ามูล ประเด็น
ดงักล่าวน่าสนใจท่ีจะศึกษาค าคุณศพัท์บอกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ดา้นชนิดของค าคุณศพัท์บอก
ลกัษณะในสมยัสุโขทยัและลักษณะของค าคุณศพัท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย โดยใช้เกณฑ์
อายตนะทั้ ง  6 ตามสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ทราบชนิดและลักษณะของ
ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในภาษาไทยสมยัสุโขทยั และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวชิา
หลกัภาษาไทย ภาษาและตวัอกัษรไทย รวมทั้งรายวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัววิฒันาการทางภาษา 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

เพื่อศึกษาชนิดและลกัษณะของค าคุณศพัท์บอกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยั
สุโขทยั 
 
 
 
 



ROMMAYASAN 405Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018

ประโยคขา้งตน้ พบค าคุณศพัท์บอกลกัษณะ ฯ ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางหู ค าวา่ “กอ้ง” 
ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556: 68) มีความหมายวา่ “ดงัมากอยา่งเสียงในท่ี
จ ากัดเช่นในโบสถ์, ดังไปได้ไกล” ค าว่า “ก้อง” เป็นค าคุณศัพท์บอกลักษณะ ฯ ชนิดท่ีรับรู้ทาง
อายตนะทางหู ท าหนา้ท่ีขยายค านามค าวา่ “เสียง” ใหร้ายละเอียดของส่ิงท่ีรับรู้ดว้ยหูวา่ ดงัมาก 

 
ค ำคุณศัพท์บอกลกัษณะ ฯ ชนิดทีรั่บรู้ทำงอำยตนะทำงลิน้ 
“...ถดัป่าออ้ยนั้น จึงมีป่ากลว้ยมากหลาย พรรณลูกใหญ่เท่างาชา้งมีรสหวำนหอม...”  

(ไตรภูมิพระร่วง : 283) 
ประโยคขา้งตน้ พบค าคุณศพัท์บอกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางล้ิน ค าว่า “หวาน”

ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบค าว่า “หวาน” (2556: 1318) มีความหมายว่า 
“มีรสอยา่งรสน ้าตาล”  ค าวา่ “หวาน” เป็นค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางล้ิน ท า
หนา้ท่ีขยายค านามค าวา่ “รส” ใหร้ายละเอียดของส่ิงท่ีรับรู้ดว้ยล้ินวา่มีลกัษณะ “อยา่งรสน ้าตาล” 

ตวัอยา่งขา้งตน้เป็นตวัอยา่งการศึกษาค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะโดยใชอ้ายตนะในสมยัสุโขทยั
การศึกษาดงักล่าว พบวา่ค าคุณศพัทส์ามารถจ าแนกโดยใชอ้ายตนะและมีลกัษณะเป็นค ามูล ประเด็น
ดงักล่าวน่าสนใจท่ีจะศึกษาค าคุณศพัท์บอกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ดา้นชนิดของค าคุณศพัท์บอก
ลักษณะในสมยัสุโขทยัและลักษณะของค าคุณศพัท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย โดยใช้เกณฑ์
อายตนะทั้ ง  6 ตามสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ทราบชนิดและลักษณะของ
ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในภาษาไทยสมยัสุโขทยั และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในรายวชิา
หลกัภาษาไทย ภาษาและตวัอกัษรไทย รวมทั้งรายวชิาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัววิฒันาการทางภาษา 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

เพื่อศึกษาชนิดและลกัษณะของค าคุณศพัท์บอกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยั
สุโขทยั 
 
 
 
 

ขอบเขตของกำรวจัิย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมีขอบเขตการวิจัย

ดงัต่อไปน้ี 
1. ขอบเขตดา้นประชากร 

ผูว้ิจยัศึกษาการใช้ค  าคุณศพัท์บอกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยัจาก
วรรณกรรมร้อยแก้วท่ีตีพิมพเ์ป็นภาษาไทย พบจ านวน 2 เล่ม ได้แก่ จารึกท่ีบนัทึกด้วยอกัษรไทย
สุโขทยัและเป็นภาษาไทย จ านวน 46 หลกั (พ.ศ. 1835 - พ.ศ.2079) และไตรภูมิพระร่วง พระราช
นิพนธ์ในพญาลิไทย (พ.ศ. 1888) 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
2.1 ผูว้จิยัศึกษาชนิดค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในภาษาไทยโดยใชเ้กณฑอ์ายตนะทั้ง 6 ตาม

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกบาลีอกัษรไทย ฉบบัสยามรัฐเท่านั้น  
2.2 ผูว้ิจยัศึกษาลกัษณะค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะ แบ่งเป็น 4 เร่ือง ไดแ้ก่ ค ามูล ค าประสม 

ค าซ ้ าและค าซอ้น  
3. ขอบเขตดา้นเวลา 

ผูว้ิจยัศึกษาการใชค้  าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั (พ.ศ.
1835 – พ.ศ. 2079) 

 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

ผูว้จิยัมีวธีิด าเนินการวจิยั จ านวน 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1 ศึกษาทฤษฎีและหลกัเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวกบัค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะ ท่ีประกอบ
ค านาม และค าคุณศพัทด์ว้ยกนัซ่ึงเป็นค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะ หลกัการใชภ้าษาผา่นอายตนะทั้ง 6 มา
วเิคราะห์ 
 ขั้นตอนที ่2 รวบรวมขอ้มูลจากเอกสารชั้นตน้ท่ีเป็นประชากรในการวิจยัท่ีเป็นขอ้มูลชั้นตน้ 
และจากเอกสารชั้นรองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของพจนานุกรมท่ีใชใ้นการอา้งอิงความหมายผูว้ิจยั
ใชพ้จนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2556  
 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษา ขอ้มูลค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ผูว้จิยัเลือกค าคุณศพัทบ์อก
ลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 แล้วจดบนัทึกค านามและค าคุณศพัท์บอกลกัษณะ ลงในตาราง 
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รวมทั้งเลขหน้า ล าดบัของเอกสาร วิเคราะห์ชนิดของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะ ว่าอยู่ในอายตนะใด 
โดยศึกษาความหมายของค าจากบริบทท่ีปรากฏ อา้งอิงพจนานุกรมในการอธิบายความหมายของ
ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะนั้นๆ และวเิคราะห์ลกัษณะของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะเป็นค ามูล ค าประสม 
ค าประสาน  ค าซ ้ าหรือค าซอ้น  
 ขั้นตอนที ่4 สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 ขั้นตอนที ่5 น าเสนอผลการวจิยัเป็นการบรรยายเชิงพรรณนาตามผลการวเิคราะห์ 
 
สรุปผลกำรวจัิย 

การด าเนินการวจิยัและวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
1. ชนิดค ำคุณศัพท์บอกลกัษณะทีรั่บรู้ทำงอำยตนะทั้ง 6  ในสมัยสุโขทยั 

การศึกษาชนิดของค าคุณศพัท์บอกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยัเป็น
การศึกษาค าคุณศพัท์บอกลกัษณะท่ีท าหนา้ท่ีประกอบนามและค าคุณศพัท์ดว้ยกนั ให้มีความหมาย
แตกต่างออกไปโดยใชอ้ายตนะทั้ง 6 โดยศึกษาความหมายของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะตามสมเด็จ
พระอรหนัตส์ัมมาสัมพุทธเจา้ไดเ้รียกวา่ “อายตนะทั้ง 6” คือ ตา หู จมูก ล้ิน สัมผสัและความรู้สึก 

ผลการวิเคราะห์ชนิดของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั 
พบว่ามีค าทั้งหมด 34 ค า จ าแนกได ้6 ชนิด ไดแ้ก่ ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะ
ทางตา ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางหู ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทาง
อายตนะทางจมูก ค าคุณศพัท์บอกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางล้ิน ค าคุณศพัท์บอกลกัษณะ
ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางกายและค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางใจ ไดด้งัน้ี 

ค ำคุณศัพท์บอกลกัษณะในสมัยสุโขทยั ชนิดทีรั่บรู้ทำงอำยตนะทำงตำ 
ผลการวิเคราะห์ วรรณกรรมร้อยแกว้สมยัสุโขทยัพบค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้

ทางอายตนะทางตา จ านวน 21 ค า ไดแ้ก่ค าวา่ เก่าแก่  แกว้  ขาว  เขียว  งาม  เงิน  ซ่าน  ด า  แดง  ต ่า  
ทอง  ทองค า  พราย  มนั  ราม  แรง  เล็ก  เหลือง  ใหญ่  ใหม่  และอ่อน 
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รวมทั้งเลขหน้า ล าดบัของเอกสาร วิเคราะห์ชนิดของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะ ว่าอยู่ในอายตนะใด 
โดยศึกษาความหมายของค าจากบริบทท่ีปรากฏ อา้งอิงพจนานุกรมในการอธิบายความหมายของ
ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะนั้นๆ และวเิคราะห์ลกัษณะของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะเป็นค ามูล ค าประสม 
ค าประสาน  ค าซ ้ าหรือค าซอ้น  
 ขั้นตอนที ่4 สรุปและอภิปรายผลการวจิยั 
 ขั้นตอนที ่5 น าเสนอผลการวจิยัเป็นการบรรยายเชิงพรรณนาตามผลการวเิคราะห์ 
 
สรุปผลกำรวจัิย 

การด าเนินการวจิยัและวเิคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
1. ชนิดค ำคุณศัพท์บอกลกัษณะทีรั่บรู้ทำงอำยตนะทั้ง 6  ในสมัยสุโขทยั 

การศึกษาชนิดของค าคุณศพัท์บอกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยัเป็น
การศึกษาค าคุณศพัท์บอกลกัษณะท่ีท าหนา้ท่ีประกอบนามและค าคุณศพัท์ดว้ยกนั ให้มีความหมาย
แตกต่างออกไปโดยใชอ้ายตนะทั้ง 6 โดยศึกษาความหมายของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะตามสมเด็จ
พระอรหนัตส์ัมมาสัมพุทธเจา้ไดเ้รียกวา่ “อายตนะทั้ง 6” คือ ตา หู จมูก ล้ิน สัมผสัและความรู้สึก 

ผลการวิเคราะห์ชนิดของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั 
พบว่ามีค าทั้งหมด 34 ค า จ าแนกได ้6 ชนิด ไดแ้ก่ ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะ
ทางตา ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางหู ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทาง
อายตนะทางจมูก ค าคุณศพัท์บอกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางล้ิน ค าคุณศพัท์บอกลกัษณะ
ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางกายและค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางใจ ไดด้งัน้ี 

ค ำคุณศัพท์บอกลกัษณะในสมัยสุโขทยั ชนิดทีรั่บรู้ทำงอำยตนะทำงตำ 
ผลการวิเคราะห์ วรรณกรรมร้อยแกว้สมยัสุโขทยัพบค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้

ทางอายตนะทางตา จ านวน 21 ค า ไดแ้ก่ค าวา่ เก่าแก่  แกว้  ขาว  เขียว  งาม  เงิน  ซ่าน  ด า  แดง  ต ่า  
ทอง  ทองค า  พราย  มนั  ราม  แรง  เล็ก  เหลือง  ใหญ่  ใหม่  และอ่อน 

 
 
 
 

ค ำคุณศัพท์บอกลกัษณะในสมัยสุโขทยั ชนิดทีรั่บรู้ทำงอำยตนะทำงหู 
ผลการวิเคราะห์วรรณกรรมร้อยแกว้สมยัสุโขทยัพบคุณศพัท์บอกลกัษณะฯ ชนิดท่ีรับรู้

ทางอายตนะทางหู 6 ค า ไดแ้ก่ค าวา่ กอ้ง  ดงั  เพราะ  ไพเราะ  ม่ี  และร้อง 
ค ำคุณศัพท์บอกลกัษณะในสมัยสุโขทยั ชนิดทีรั่บรู้ทำงอำยตนะทำงจมูก 
ผลการวเิคราะห์ วรรณกรรมร้อยแกว้สมยัสุโขทยัพบค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะ ฯ อายตนะ

ทางจมูก พบเพียง 1 ค าเท่านั้น ไดแ้ก่ค าวา่ หอม 
ค ำคุณศัพท์บอกลกัษณะในสมัยสุโขทยั ชนิดทีรั่บรู้ทำงอำยตนะทำงลิน้ 
ผลการวเิคราะห์วรรณกรรมร้อยแกว้สมยัสุโขทยั พบเพียง 1 ค าเท่านั้น ไดแ้ก่ค าวา่ หวาน  
ค ำคุณศัพท์บอกลกัษณะในสมัยสุโขทยั ชนิดทีรั่บรู้ทำงอำยตนะทำงกำย 
ผลการวิเคราะห์ วรรณกรรมร้อยแกว้สมยัสุโขทยัพบค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะ ฯ ชนิดท่ี

รับรู้ทางอายตนะทางกาย พบเพียง 1 ค าเท่านั้น ไดแ้ก่ค าวา่  แขง็ 
ค ำคุณศัพท์บอกลกัษณะในสมัยสุโขทยั ชนิดทีรั่บรู้ทำงอำยตนะทำงใจ 
ผลการวิเคราะห์ วรรณกรรมร้อยแกว้สมยัสุโขทยัพบค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะ ฯ ชนิดท่ี

รับรู้ทางอายตนะทางใจ จ านวน 4 ค า ไดแ้ก่ค าวา่  ทั้งหลาย  นกั  นกัหนา  และบา้ง 
ผลการวิเคราะห์ชนิดของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั

ขา้งตน้ เม่ือจดัล าดบัความมากน้อยของค าคุณศพัท์บอกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยั
สุโขทยั พบว่า ค าคุณศพัท์บอกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางตาพบมากท่ีสุด 
จ านวน 21 ค า คิดเป็นร้อยละ 61.76 รองลงมาอนัดับท่ีสอง คือ ค าคุณศพัท์บอกลักษณะในสมยั
สุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางหู จ านวน 6 ค า คิดเป็นร้อยละ 17.65 รองลงมาอนัดบัท่ีสอง คือ 
ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางใจ จ านวน 4 ค า คิดเป็นร้อยละ 
11.76 และพบนอ้ยท่ีสุด มีจ  านวนเท่ากนัอยู ่3 ชนิด คือ ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ชนิด
ท่ีรับรู้ทางอายตนะทางจมูก จ านวน 1 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.9 ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในสมยัสุโขทยั 
ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางล้ิน จ านวน 1 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.9 และค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในสมยั
สุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางกาย จ านวน 1 ค า คิดเป็นร้อยละ 2.9 

เพื่อให้เห็นภาพรวมของชนิดของค าคุณศพัท์บอกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6  ใน
สมยัสุโขทยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดแ้สดงให้เห็นชนิดของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6  
ในสมยัสุโขทยัซ่ึงปรากฏตามแผนภูมิ ต่อไปน้ี 



408 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร

 
 

แผนภูมิท่ี 1: ชนิดของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6  ในสมยัสุโขทยั 
 
2. ลกัษณะของค ำคุณศัพท์บอกลกัษณะทีรั่บรู้ทำงอำยตนะทั้ง 6  ในสมัยสุโขทยั 

การศึกษาลกัษณะของค าคุณศพัท์บอกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั
เป็นการศึกษาค าคุณศพัท์บอกลกัษณะ ตามแนวของหนงัสือบรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 2 เป็นเร่ือง
การสร้างค า โดยผูว้ิจยัจดัแบ่งลกัษณะของค าคุณศพัท์บอกลกัษณะ ออกเป็น 5 แบบ คือ ค ามูล ค า
ประสม ค าประสาน ค าซ ้ าและค าซอ้น 

ผลการวิเคราะห์ลกัษณะของค าคุณศพัท์บอกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยั
สุโขทยั จ านวน 34 ค า พบลกัษณะของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะ 2 แบบ ไดแ้ก่ ค  ามูลและค าซอ้น ดงัน้ี 

ค ำมูล 
  ค าคุณศพัท์บอกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางตา พบ 19 ค  า 

ไดแ้ก่ค าว่า แกว้  ขาว  เขียว  งาม  เงิน  ซ่าน  ด า  แดง  ต ่า  ทอง  พราย  มนั  ราม  แรง  เล็ก  เหลือง  
ใหญ่  ใหม่  และอ่อน  

ค ำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดท่ีรับรู้ทำงอำยตนะทำงตำ  
ค ำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดท่ีรับรู้ทำงอำยตนะทำงหู  
ค ำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดท่ีรับรู้ทำงอำยตนะทำงจมูก  
ค ำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดท่ีรับรู้ทำงอำยตนะทำงลิ้น  
ค ำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดท่ีรับรู้ทำงอำยตนะทำงกำย
ค ำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดท่ีรับรู้ทำงอำยตนะทำงใจ
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แผนภูมิท่ี 1: ชนิดของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6  ในสมยัสุโขทยั 
 
2. ลกัษณะของค ำคุณศัพท์บอกลกัษณะทีรั่บรู้ทำงอำยตนะทั้ง 6  ในสมัยสุโขทยั 

การศึกษาลกัษณะของค าคุณศพัท์บอกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั
เป็นการศึกษาค าคุณศพัท์บอกลกัษณะ ตามแนวของหนงัสือบรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 2 เป็นเร่ือง
การสร้างค า โดยผูว้ิจยัจดัแบ่งลกัษณะของค าคุณศพัท์บอกลกัษณะ ออกเป็น 5 แบบ คือ ค ามูล ค า
ประสม ค าประสาน ค าซ ้ าและค าซอ้น 

ผลการวิเคราะห์ลกัษณะของค าคุณศพัท์บอกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยั
สุโขทยั จ านวน 34 ค า พบลกัษณะของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะ 2 แบบ ไดแ้ก่ ค  ามูลและค าซอ้น ดงัน้ี 

ค ำมูล 
  ค าคุณศพัท์บอกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางตา พบ 19 ค  า 

ไดแ้ก่ค าว่า แกว้  ขาว  เขียว  งาม  เงิน  ซ่าน  ด า  แดง  ต ่า  ทอง  พราย  มนั  ราม  แรง  เล็ก  เหลือง  
ใหญ่  ใหม่  และอ่อน  

ค ำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดท่ีรับรู้ทำงอำยตนะทำงตำ  
ค ำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดท่ีรับรู้ทำงอำยตนะทำงหู  
ค ำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดท่ีรับรู้ทำงอำยตนะทำงจมูก  
ค ำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดท่ีรับรู้ทำงอำยตนะทำงลิ้น  
ค ำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดท่ีรับรู้ทำงอำยตนะทำงกำย
ค ำคุณศัพท์บอกลักษณะในสมัยสุโขทัย ชนิดท่ีรับรู้ทำงอำยตนะทำงใจ

  ค าคุณศพัท์บอกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางหู พบ 6 ค  า 
ไดแ้ก่ ค  าวา่ กอ้ง  ดงั  เพราะ  ไพเราะ  ม่ี  และร้อง   

  ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางจมูก พบเพียง 1 
ค าเท่านั้น ไดแ้ก่ค าวา่ หอม  
  ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางล้ิน พบเพียง 1 
ค าเท่านั้น ไดแ้ก่ค าวา่ หวาน  

  ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางกาย พบเพียง 1 
ค าเท่านั้น ไดแ้ก่ค าวา่ แขง็  

  ค าคุณศพัท์บอกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางใจ พบ 2 ค  า ได้แก่ ค  าว่า นัก  
และบา้ง   

ค ำซ้อน 
ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางตา พบ 2 ค  า  

ไดแ้ก่ค าวา่ เก่าแก่ และทองค า   
ค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในสมยัสุโขทยั ชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางใจ พบ 2 ค  า  

ไดแ้ก่ค าวา่ นกัหนา และทั้งหลาย 
ผลการวิเคราะห์ลกัษณะของค าคุณศพัท์บอกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยั

สุโขทยัข้างต้น พบเพียง 2 แบบเท่านั้นจดัล าดับความมากน้อยตามลักษณะของค าคุณศพัท์บอก
ลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั พบวา่ ค  าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 
6 ลกัษณะเป็นค ามูลพบมากท่ีสุด จ านวน 30 ค า คิดเป็นร้อยละ 88.24 รองลงมา คือ ค าคุณศพัทบ์อก
ลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ลกัษณะเป็นค าซอ้น จ านวน 4 ค า คิดเป็นร้อยละ 11.76  

เพื่อให้เห็นภาพรวมของลกัษณะของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ใน
สมยัสุโขทยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดแ้สดงให้เห็นลกัษณะของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 
6 ในสมยัสุโขทยัซ่ึงปรากฏตามแผนภูมิ ต่อไปน้ี 
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แผนภูมิท่ี 2: ลกัษณะของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6  ในสมยัสุโขทยั 
 
อภิปรำยผล 

1. ผลการศึกษาชนิดของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั พบ
ความหลากหลายของการใชค้  าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในภาษาไทยในสมยัสุโขทยั สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
การใช้ค  าคุณศพัท์บอกลกัษณะในชีวิตประจ าวนัท่ีใช้อายตนะชนิดท่ีรับรู้ทางตามากท่ีสุด รองลงมา 
คือ อายตนะชนิดท่ีรับรู้ทางหู อายตนะชนิดท่ีรับรู้ทางใจ และอายตนะชนิดท่ีรับรู้ทางจมูก อายตนะ
ชนิดท่ีรับรู้ล้ินและอายตนะชนิดท่ีรับรู้ทางกายมีจ านวนเท่ากัน ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวตรงกับ
สมมติฐานท่ีตั้ งไวว้่า การใช้ค  าคุณศัพท์บอกลักษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 จะปรากฏการใช้
ค  าคุณศพัทบ์อกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางตา จะมีจ านวนมากเป็นอนัดบัท่ี 1 นอกจากนั้นยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Dale (1957) ท่ีประสาทสัมผสัทางตาเป็นอวยัวะรับสัมผสัท่ีส าคญัท่ีสุด
ของมนุษยแ์ละใช้งานมากท่ีสุด ร้อยละ 75 รองลงมาคือ ประสาทสัมผสัทางหู ร้อยละ 13 ประสาท
สัมผสัทางกาย ร้อยละ 6 ประสาทสัมผสัทางจมูก ร้อยละ 3 และประสาทสัมผสัทางล้ิน ร้อยละ 3 และ
จากผลการศึกษาของ Dale (1957) ดงักล่าวพบว่า การศึกษาดงักล่าว ศึกษาเก่ียวกบัอายตนะหรือท่ี
เรียกวา่ประสาทสัมผสัเพียง 5 ชนิด คือ อายตนะทางตา  อายตนะทางหู อายตนะทางจมูก อายตนะ

ค ำมูล
ค ำซ้อน

ทางล้ินและอายตนะทางกาย ในขณะท่ีสมเด็จพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ไดก้ล่าวถึงอายตนะไว ้6 
ชนิด คือ เก่ียวกบัอายตนะทางตา  อายตนะทางหู  อายตนะทางจมูก  อายตนะทางล้ิน  อายตนะทาง
กายและเพิ่มมา คือ อายตนะทางใจ ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีละเอียดอ่อนมาก และทางด้านจ านวน
ค าคุณศพัท์          บอกลกัษณะท่ีพบในเอกสารสมยัสุโขทยั จ านวน 2 เร่ือง กล่าวคือ  สมยัสุโขทยั
ขอ้มูลร้อยแกว้มีจ านวนนอ้ย แต่มีวรรณกรรมร้อยแกว้ประเภทพรรณนาอยา่งไตรภูมิพระร่วง 

2. ผลการศึกษาลกัษณะของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั 
พบลกัษณะท่ีเป็นค ามูลมากท่ีสุด สาเหตุเน่ืองจากลกัษณะของค าไทยเป็นค าโดด รองลงมาคือ ค า
ซ้อน เป็นการสร้างค าท่ีเป็นการเล่นค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั คลา้ยกนัหรือตรงขา้มกนั ซ่ึงแสดง
ให้เห็นถึงการเลือกใช้ค  าของผูส่้งสารท่ีมีจินตนาการ ก่อให้เห็นภาพ สอดคลอ้งกบังานของ Ratri 
(2008) ท่ีกล่าวถึงการเสนอความคิดในเร่ืองบริบทเน้ือหา (context of content) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ
ปรากฏของค าท่ีสร้างแลว้ คือ ถา้เน้ือหาเป็นการพรรณนาบรรยายอย่างละเอียดของเหตุการณ์หรือ
ความรู้สึก ค าทีปรากฏมกัเป็นค าซ้อนเป็นส่วนใหญ่ สาเหตุมาจากประเภทของวรรณกรรมในสมยั
สุโขทยัเป็นเอกสารร้อยแกว้ และเน้ือหาท่ีน าเสนออาจยงัไม่มีความหลากหลายจึงไม่พบการสร้างค า
แบบค าประสม 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้ำนกำรน ำไปใช้ 
1.1 การศึกษาค าคุณศัพท์บอกลักษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั เป็น

การศึกษาการใชค้  าคุณศพัท์บอกลกัษณะเพื่อตอ้งการให้ผูอ่้านเห็นบริบทของค าท่ีปรากฏและเขา้ใจ
ความหมายของค า เน่ืองจากขอ้ความท่ียกมาจะเป็นเชิงบรรยายหรือพรรณนาโวหาร สามารถน าไปใช้
ในการเขียนบรรยายหรือพรรณนาส่ิงต่าง ๆ ใหเ้ห็นภาพไดอ้ยา่งดี มีประสิทธิภาพต่อไป 

1.2 การศึกษาค าคุณศัพท์บอกลักษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั เป็น
การศึกษาในระดบัค าท่ีสามารถน าไปใช้ในวิชาหลกัภาษาไทย เร่ืองชนิดของค า วิชาภาษาและตวั
อกัษรไทยหรือรายวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวกับวิวฒันาการภาษาไทยเพื่อให้เห็นลกัษณะการใช้ค  า วลีและ
ประโยคในสมยัสุโขทยั ซ่ึงเป็นสมยัแรกท่ีมีการประดิษฐต์วัอกัษรไทยข้ึนเพื่อบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ 
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แผนภูมิท่ี 2: ลกัษณะของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6  ในสมยัสุโขทยั 
 
อภิปรำยผล 

1. ผลการศึกษาชนิดของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั พบ
ความหลากหลายของการใชค้  าคุณศพัทบ์อกลกัษณะในภาษาไทยในสมยัสุโขทยั สะทอ้นใหเ้ห็นถึง
การใช้ค  าคุณศพัท์บอกลกัษณะในชีวิตประจ าวนัท่ีใช้อายตนะชนิดท่ีรับรู้ทางตามากท่ีสุด รองลงมา 
คือ อายตนะชนิดท่ีรับรู้ทางหู อายตนะชนิดท่ีรับรู้ทางใจ และอายตนะชนิดท่ีรับรู้ทางจมูก อายตนะ
ชนิดท่ีรับรู้ล้ินและอายตนะชนิดท่ีรับรู้ทางกายมีจ านวนเท่ากัน ซ่ึงผลการศึกษาดังกล่าวตรงกับ
สมมติฐานท่ีตั้ งไวว้่า การใช้ค  าคุณศัพท์บอกลักษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 จะปรากฏการใช้
ค  าคุณศพัทบ์อกลกัษณะชนิดท่ีรับรู้ทางอายตนะทางตา จะมีจ านวนมากเป็นอนัดบัท่ี 1 นอกจากนั้นยงั
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Dale (1957) ท่ีประสาทสัมผสัทางตาเป็นอวยัวะรับสัมผสัท่ีส าคญัท่ีสุด
ของมนุษยแ์ละใช้งานมากท่ีสุด ร้อยละ 75 รองลงมาคือ ประสาทสัมผสัทางหู ร้อยละ 13 ประสาท
สัมผสัทางกาย ร้อยละ 6 ประสาทสัมผสัทางจมูก ร้อยละ 3 และประสาทสัมผสัทางล้ิน ร้อยละ 3 และ
จากผลการศึกษาของ Dale (1957) ดงักล่าวพบว่า การศึกษาดงักล่าว ศึกษาเก่ียวกบัอายตนะหรือท่ี
เรียกวา่ประสาทสัมผสัเพียง 5 ชนิด คือ อายตนะทางตา  อายตนะทางหู อายตนะทางจมูก อายตนะ
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ค ำซ้อน

ทางล้ินและอายตนะทางกาย ในขณะท่ีสมเด็จพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ไดก้ล่าวถึงอายตนะไว ้6 
ชนิด คือ เก่ียวกบัอายตนะทางตา  อายตนะทางหู  อายตนะทางจมูก  อายตนะทางล้ิน  อายตนะทาง
กายและเพิ่มมา คือ อายตนะทางใจ ซ่ึงเป็นการศึกษาท่ีละเอียดอ่อนมาก และทางด้านจ านวน
ค าคุณศพัท์          บอกลกัษณะท่ีพบในเอกสารสมยัสุโขทยั จ านวน 2 เร่ือง กล่าวคือ  สมยัสุโขทยั
ขอ้มูลร้อยแกว้มีจ านวนนอ้ย แต่มีวรรณกรรมร้อยแกว้ประเภทพรรณนาอยา่งไตรภูมิพระร่วง 

2. ผลการศึกษาลกัษณะของค าคุณศพัทบ์อกลกัษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั 
พบลกัษณะท่ีเป็นค ามูลมากท่ีสุด สาเหตุเน่ืองจากลกัษณะของค าไทยเป็นค าโดด รองลงมาคือ ค า
ซ้อน เป็นการสร้างค าท่ีเป็นการเล่นค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั คลา้ยกนัหรือตรงขา้มกนั ซ่ึงแสดง
ให้เห็นถึงการเลือกใช้ค  าของผูส่้งสารท่ีมีจินตนาการ ก่อให้เห็นภาพ สอดคลอ้งกบังานของ Ratri 
(2008) ท่ีกล่าวถึงการเสนอความคิดในเร่ืองบริบทเน้ือหา (context of content) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการ
ปรากฏของค าท่ีสร้างแลว้ คือ ถา้เน้ือหาเป็นการพรรณนาบรรยายอย่างละเอียดของเหตุการณ์หรือ
ความรู้สึก ค าทีปรากฏมกัเป็นค าซ้อนเป็นส่วนใหญ่ สาเหตุมาจากประเภทของวรรณกรรมในสมยั
สุโขทยัเป็นเอกสารร้อยแกว้ และเน้ือหาท่ีน าเสนออาจยงัไม่มีความหลากหลายจึงไม่พบการสร้างค า
แบบค าประสม 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้ำนกำรน ำไปใช้ 
1.1 การศึกษาค าคุณศัพท์บอกลักษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั เป็น

การศึกษาการใชค้  าคุณศพัท์บอกลกัษณะเพื่อตอ้งการให้ผูอ่้านเห็นบริบทของค าท่ีปรากฏและเขา้ใจ
ความหมายของค า เน่ืองจากขอ้ความท่ียกมาจะเป็นเชิงบรรยายหรือพรรณนาโวหาร สามารถน าไปใช้
ในการเขียนบรรยายหรือพรรณนาส่ิงต่าง ๆ ใหเ้ห็นภาพไดอ้ยา่งดี มีประสิทธิภาพต่อไป 

1.2 การศึกษาค าคุณศัพท์บอกลักษณะท่ีรับรู้ทางอายตนะทั้ง 6 ในสมยัสุโขทยั เป็น
การศึกษาในระดบัค าท่ีสามารถน าไปใช้ในวิชาหลกัภาษาไทย เร่ืองชนิดของค า วิชาภาษาและตวั
อกัษรไทยหรือรายวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวกับวิวฒันาการภาษาไทยเพื่อให้เห็นลกัษณะการใช้ค  า วลีและ
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พรรณนาส่ิงต่าง ๆ ในสมยัสุโขทยัหรือสมยัอ่ืนๆ ต่อไป 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาโลกทศัน์เหนือธรรมชาติท่ีปรากฏในองค์ประกอบ
ของนวนิยายเร่ือง พรำยพรหม ของรอมแพง โดยอาศยักรอบแนวคิดดา้นโลกทศัน์และองคป์ระกอบ
ของนวนิยาย ผลการศึกษาพบว่าโลกทศัน์เหนือธรรมชาติท่ีปรากฏในองค์ประกอบของนวนิยายมี
ทั้งหมด 6 โลกทศัน์ ได้แก่โลกทศัน์เก่ียวกบัวิญญาณ โลกทศัน์เก่ียวกบัมิติแห่งกาลเวลา โลกทศัน์
เก่ียวกับความฝัน โลกทศัน์เก่ียวกบักรรม โลกทศัน์เก่ียวกับการเวียนว่ายตายเกิด และโลกทศัน์
เก่ียวกับลักษณะของผู ้มีบารมีจากการปฏิบัติธรรม ซ่ึงโลกทัศน์ทั้ ง 6 ด้านน้ีครอบคลุมทุก
องค์ประกอบของนวนิยาย แสดงว่าโลกทศัน์เป็นตวัก าหนดองค์ประกอบของนวนิยายให้แสดง
ลกัษณะเหนือธรรมชาติออกมา 

 
ค ำส ำคัญ: โลกทศัน์เหนือธรรมชาติ, องคป์ระกอบของนวนิยาย, รอมแพง   
 
Abstract 

This research article aims to study the supernatural worldviews and elements perceived in 
Rom Phaeng’s novel Phrai Phrom using the frameworks regarding the worldviews and elements of 
a novel. The findings reveal that there are 6 worldviews perceived in the novel: the worldview 
regarding the spirits, the worldview regarding the space-time, the worldview regarding dreams, the 
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worldview regarding karma, the worldview regarding the circle of life, and the worldview regarding 
the characteristics of an individual whose merit prestige is derived from meditation. The 6 
worldviews can be found in all the elements of the novel. This shows that the worldviews dictate the 
supernatural characteristics of the novel. 
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บทน ำ 
 วทิยาศาสตร์ช่วยพฒันาระบบความคิดของมนุษยใ์หก้า้วจากความลา้หลงัไปสู่ความทนัสมยั 
และหาค าตอบเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามระบบธรรมชาติ ท าให้สามารถแกไ้ขปัญหาได้
ตรงจุด อย่างไรก็ตาม แมว้ิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าเพียงใดก็หาค าตอบให้กบัมนุษยไ์ดเ้พียงบางส่ิง
บางอย่างทางธรรมชาติวิทยาเท่านั้น แต่ยงัมีบางส่ิงท่ีวิทยาศาสตร์ยงัไม่สามารถหาค าอธิบายได ้ส่ิง
เหล่านั้นเรียกวา่ “ส่ิงเหนือธรรมชาติ” 
 ส่ิงเหนือธรรมชาติ คือส่ิงท่ีอยูเ่หนือเหตุผลและการพิสูจน์ดว้ยวทิยาศาสตร์ เป็นปรากฏการณ์
เร้นลบั ซ่ึงผิดไปจากวิสัยท่ีพึงเกิดในชีวิตประจ าวนั เม่ือไม่สามารถหาค าตอบได ้มนุษยจึ์งอาศยัส่ิง
เหนือธรรมชาติยึดเหน่ียวจิตใจ ความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงเหนือธรรมชาติน้ีอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมา
ตั้งแต่สมยัโบราณ ดังความปรากฏในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 ของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ด้านท่ี 3 
บรรทดัท่ี 6-10 ว่า “มีพระขพุงผี เทพดาในเขาอนันั้นเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมือง ขุนผูใ้ดถือเมือง
สุโขทยัน้ีแลไ้หวดี้พลีถูก เมืองน้ีเท่ียง เมืองน้ีดี ผิไหวบ้่ดีพลีบ่ถูก ผีในเขาอนันั้นบ่คุม้บ่เกรง เมืองน้ี
หาย” (Fine Arts Department, 2004 : 24) ความเช่ือเหล่าน้ีไดสื้บทอดติดต่อกนัมาจนหลอมรวมเป็น
โลกทศัน์ของคนในสังคม ดงัท่ี วิทย ์วศิทเวทย ์ไดก้ล่าววา่ “ความเช่ือเป็นระบบในวถีิชีวติของคนคน
หน่ึงอนัเป็นทศันะพื้นฐานของบุคคล นัน่ก็คือโลกทศัน์” (Wistawet, 1997: 169 cited in Kongsirirat, 
2015 : 22) 
 โลกทศัน์ หมายถึง “ทศันะในการมองโลกและสังคมของบุคคล เป็นภาพของโลกหรือสังคม
ท่ีบุคคลรับรู้ โดยผา่นกระบวนการและระบบวธีิคิดในการประเมินคุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยมีพื้นฐาน
อนัหล่อหลอมจากวฒันธรรมแวดลอ้มในสังคมท่ีบุคคลนั้นเติบโตมา” (Kongsirirat, 2015 : 23) 

การศึกษาโลกทศัน์นั้นสามารถศึกษาไดห้ลายทาง และแนวทางหน่ึงท่ีนิยมเลือกศึกษากนัก็
คือ การศึกษาโลกทศัน์จากวรรณกรรม เพราะวรรณกรรมเป็นส่ิงท่ีฉายความเป็นไปของมนุษยท์ั้งใน
ดา้นสังคม วฒันธรรม และโลกทศัน์ออกมา ดงัท่ี จรูญรัตน์ รัตนากร (Rattanakorn, 1992 : 2) กล่าววา่ 
“ผูเ้ขียนวรรณกรรมไดแ้สดงความคิดความเห็นหรือถ่ายทอดโลกทศัน์ของตนท่ีมีต่อผลงานออกมา
เป็นวรรณกรรม และในทางกลบักนัสังคมส่วนรวมมีโลกทศัน์ต่อส่ิงต่างๆ อยา่งไร กวีก็จะไดรั้บโลก
ทศัน์เหล่านั้นและน ามาถ่ายทอดในรูปแบบวรรณกรรมดว้ย” ดงันั้น วรรณกรรมจึงเป็นเคร่ืองบนัทึก
โลกทศัน์ทั้งของผูแ้ต่งและสังคม 

ผูแ้ต่งวรรณกรรมหลายท่านนิยมน าเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงเหนือธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ
ในนวนิยาย เพราะเร่ืองเหนือธรรมชาตินั้นมีความเร้นลบัและดึงดูดความใคร่รู้ของผูอ่้านไดดี้ อีกทั้ง
เร่ืองบางอยา่งก็เป็นประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบัโลกทศัน์ของคนในสังคม  

รอมแพงเป็นนามปากกาของ จนัทร์ยวีร์ สมปรีดา นกัเขียนรุ่นใหม่ท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
ผูอ่้านจนประสบความส าเร็จอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นวนิยายเหนือธรรมชาติ ทั้งน้ีเพราะลีลา
การเขียนและเน้ือหาท่ีชวนให้ติดตามด้วยการน าส่ิงเหนือธรรมชาติสอดแทรกในองค์ประกอบ
ของนวนิยาย ทั้งโครงเร่ือง แก่นเร่ือง และตวัละคร ท าให้เร่ืองราวมีความต่ืนเตน้ เร้าใจ ผลงานของ
รอมแพงจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวนิยายเร่ือง พรำยพรหม ซ่ึงเป็น
ผลงานเร่ืองแรกท่ีท าให้นกัเขียนหน้าใหม่คนน้ีไดรั้บการยอมรับ สะทอ้นจากการท่ีนวนิยายเร่ืองน้ี
ไดรั้บการตีพิมพซ์ ้ าถึง 4 คร้ัง (Happy Banana, 2555 : หนา้ปกใน) 

พรำยพรหม เป็นเร่ืองราวของหญิงสาวท่ีประสบความลม้เหลวในชีวิตครอบครัว เพราะสามี
ปันใจให้หญิงอ่ืน และท าร้ายเธอจนตาย วิญญาณของเธอไดมี้โอกาสยอ้นเวลากลบัในภพอดีต ท าให้
รู้วา่ส่ิงท่ีเธอไดรั้บในปัจจุบนัเป็นผลมาจากการกระท าในอดีตชาติ เธอโชคดีท่ีไดมี้โอกาสยอ้นเขา้ไป
ในอดีตเพื่อแกไ้ขการกระท านั้น และไดก้ลบัมาเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ในภพปัจจุบนัอีกคร้ัง ท าให้ชีวิตของ
เธอเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

จะเห็นไดว้า่ นอกจากรอมแพงจะสร้างตวัละครให้มีหลายมิติ คือมีทั้งดีและเลวแลว้ ในการ
ด าเนินเร่ืองยงัเก่ียวข้องกับส่ิงเหนือธรรมชาติ เช่นการยอ้นมิติแห่งกาลเวลา ท าให้เร่ืองมีความ
น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี จึงสนใจท่ีจะศึกษาโลกทศัน์เหนือธรรมชาติท่ีปรากฏ
ในองค์ประกอบของนวนิยาย เร่ือง พรำยพรหม ของรอมแพง อนัเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้นวนิยาย
แสดงลกัษณะเหนือธรรมชาติออกมาไดอ้ยา่งน่าสนใจ 
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worldview regarding karma, the worldview regarding the circle of life, and the worldview regarding 
the characteristics of an individual whose merit prestige is derived from meditation. The 6 
worldviews can be found in all the elements of the novel. This shows that the worldviews dictate the 
supernatural characteristics of the novel. 
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บทน ำ 
 วทิยาศาสตร์ช่วยพฒันาระบบความคิดของมนุษยใ์หก้า้วจากความลา้หลงัไปสู่ความทนัสมยั 
และหาค าตอบเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนตามระบบธรรมชาติ ท าให้สามารถแกไ้ขปัญหาได้
ตรงจุด อย่างไรก็ตาม แมว้ิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าเพียงใดก็หาค าตอบให้กบัมนุษยไ์ดเ้พียงบางส่ิง
บางอย่างทางธรรมชาติวิทยาเท่านั้น แต่ยงัมีบางส่ิงท่ีวิทยาศาสตร์ยงัไม่สามารถหาค าอธิบายได ้ส่ิง
เหล่านั้นเรียกวา่ “ส่ิงเหนือธรรมชาติ” 
 ส่ิงเหนือธรรมชาติ คือส่ิงท่ีอยูเ่หนือเหตุผลและการพิสูจน์ดว้ยวทิยาศาสตร์ เป็นปรากฏการณ์
เร้นลบั ซ่ึงผิดไปจากวิสัยท่ีพึงเกิดในชีวิตประจ าวนั เม่ือไม่สามารถหาค าตอบได ้มนุษยจึ์งอาศยัส่ิง
เหนือธรรมชาติยึดเหน่ียวจิตใจ ความเช่ือเก่ียวกบัส่ิงเหนือธรรมชาติน้ีอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมา
ตั้งแต่สมยัโบราณ ดังความปรากฏในศิลาจารึกหลกัท่ี 1 ของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ด้านท่ี 3 
บรรทดัท่ี 6-10 ว่า “มีพระขพุงผี เทพดาในเขาอนันั้นเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมือง ขุนผูใ้ดถือเมือง
สุโขทยัน้ีแลไ้หวดี้พลีถูก เมืองน้ีเท่ียง เมืองน้ีดี ผิไหวบ้่ดีพลีบ่ถูก ผีในเขาอนันั้นบ่คุม้บ่เกรง เมืองน้ี
หาย” (Fine Arts Department, 2004 : 24) ความเช่ือเหล่าน้ีไดสื้บทอดติดต่อกนัมาจนหลอมรวมเป็น
โลกทศัน์ของคนในสังคม ดงัท่ี วิทย ์วศิทเวทย ์ไดก้ล่าววา่ “ความเช่ือเป็นระบบในวถีิชีวติของคนคน
หน่ึงอนัเป็นทศันะพื้นฐานของบุคคล นัน่ก็คือโลกทศัน์” (Wistawet, 1997: 169 cited in Kongsirirat, 
2015 : 22) 
 โลกทศัน์ หมายถึง “ทศันะในการมองโลกและสังคมของบุคคล เป็นภาพของโลกหรือสังคม
ท่ีบุคคลรับรู้ โดยผา่นกระบวนการและระบบวธีิคิดในการประเมินคุณค่าส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยมีพื้นฐาน
อนัหล่อหลอมจากวฒันธรรมแวดลอ้มในสังคมท่ีบุคคลนั้นเติบโตมา” (Kongsirirat, 2015 : 23) 

การศึกษาโลกทศัน์นั้นสามารถศึกษาไดห้ลายทาง และแนวทางหน่ึงท่ีนิยมเลือกศึกษากนัก็
คือ การศึกษาโลกทศัน์จากวรรณกรรม เพราะวรรณกรรมเป็นส่ิงท่ีฉายความเป็นไปของมนุษยท์ั้งใน
ดา้นสังคม วฒันธรรม และโลกทศัน์ออกมา ดงัท่ี จรูญรัตน์ รัตนากร (Rattanakorn, 1992 : 2) กล่าววา่ 
“ผูเ้ขียนวรรณกรรมไดแ้สดงความคิดความเห็นหรือถ่ายทอดโลกทศัน์ของตนท่ีมีต่อผลงานออกมา
เป็นวรรณกรรม และในทางกลบักนัสังคมส่วนรวมมีโลกทศัน์ต่อส่ิงต่างๆ อยา่งไร กวีก็จะไดรั้บโลก
ทศัน์เหล่านั้นและน ามาถ่ายทอดในรูปแบบวรรณกรรมดว้ย” ดงันั้น วรรณกรรมจึงเป็นเคร่ืองบนัทึก
โลกทศัน์ทั้งของผูแ้ต่งและสังคม 

ผูแ้ต่งวรรณกรรมหลายท่านนิยมน าเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงเหนือธรรมชาติมาเป็นส่วนประกอบ
ในนวนิยาย เพราะเร่ืองเหนือธรรมชาตินั้นมีความเร้นลบัและดึงดูดความใคร่รู้ของผูอ่้านไดดี้ อีกทั้ง
เร่ืองบางอยา่งก็เป็นประเด็นท่ีสอดคลอ้งกบัโลกทศัน์ของคนในสังคม  

รอมแพงเป็นนามปากกาของ จนัทร์ยวีร์ สมปรีดา นกัเขียนรุ่นใหม่ท่ีไดรั้บการยอมรับจาก
ผูอ่้านจนประสบความส าเร็จอยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นวนิยายเหนือธรรมชาติ ทั้งน้ีเพราะลีลา
การเขียนและเน้ือหาท่ีชวนให้ติดตามด้วยการน าส่ิงเหนือธรรมชาติสอดแทรกในองค์ประกอบ
ของนวนิยาย ทั้งโครงเร่ือง แก่นเร่ือง และตวัละคร ท าให้เร่ืองราวมีความต่ืนเตน้ เร้าใจ ผลงานของ
รอมแพงจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวนิยายเร่ือง พรำยพรหม ซ่ึงเป็น
ผลงานเร่ืองแรกท่ีท าให้นกัเขียนหน้าใหม่คนน้ีไดรั้บการยอมรับ สะทอ้นจากการท่ีนวนิยายเร่ืองน้ี
ไดรั้บการตีพิมพซ์ ้ าถึง 4 คร้ัง (Happy Banana, 2555 : หนา้ปกใน) 

พรำยพรหม เป็นเร่ืองราวของหญิงสาวท่ีประสบความลม้เหลวในชีวิตครอบครัว เพราะสามี
ปันใจให้หญิงอ่ืน และท าร้ายเธอจนตาย วิญญาณของเธอไดมี้โอกาสยอ้นเวลากลบัในภพอดีต ท าให้
รู้วา่ส่ิงท่ีเธอไดรั้บในปัจจุบนัเป็นผลมาจากการกระท าในอดีตชาติ เธอโชคดีท่ีไดมี้โอกาสยอ้นเขา้ไป
ในอดีตเพื่อแกไ้ขการกระท านั้น และไดก้ลบัมาเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ในภพปัจจุบนัอีกคร้ัง ท าให้ชีวิตของ
เธอเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน 

จะเห็นไดว้า่ นอกจากรอมแพงจะสร้างตวัละครให้มีหลายมิติ คือมีทั้งดีและเลวแลว้ ในการ
ด าเนินเร่ืองยงัเก่ียวข้องกับส่ิงเหนือธรรมชาติ เช่นการยอ้นมิติแห่งกาลเวลา ท าให้เร่ืองมีความ
น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี จึงสนใจท่ีจะศึกษาโลกทศัน์เหนือธรรมชาติท่ีปรากฏ
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จุดมุ่งหมำยของกำรศึกษำ 
 เพื่อศึกษาโลกทศัน์เหนือธรรมชาติท่ีปรากฏในองคป์ระกอบของนวนิยายเร่ือง พรำยพรหม 
ของรอมแพง 
 
กรอบทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 การศึกษาโลกทศัน์เหนือธรรมชาติท่ีปรากฏในองคป์ระกอบของนวนิยายเร่ือง พรำยพรหม 
ไดก้ าหนดกรอบการวเิคราะห์ 2 ประเด็น ไดแ้ก่  

1. กรอบเก่ียวกบัโลกทศัน์ โดยอาศยักรอบโลกทศัน์ท่ี Kongsirirat (2015 : 23) ไดป้ระมวล
สังเคราะห์ไว ้ความวา่ “โลกทศัน์ (World View) หมายถึง ทศันะในการมองโลกและสังคมของบุคคล 
เป็นภาพของโลกหรือสังคมท่ีบุคคลรับรู้โดยผา่นกระบวนการและระบบวิธีคิดในการประเมินคุณค่า
ส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยมีพื้นฐานอนัหล่อหลอมมาจากวฒันธรรมแวดลอ้มในสังคมท่ีบุคคลนั้นเติบโตมา 
อนัไดแ้ก่ ทศันะ ความคิด ความเช่ือ และค่านิยม ทั้งของบุคคลและของสังคมนั้นๆ โลกทศัน์จึงเป็น
ตวัก าหนดทิศทางชีวิตของแต่ละคน อีกทั้งเป็นตวัก าหนดทิศทางของสังคมมนุษย”์ ดงันั้นโลกทศัน์
จึงมีอิทธิพลต่อผูเ้ขียนในการก าหนดวิธีการสร้างเร่ืองในนวนิยายดว้ย ส่วนโลกทศัน์เหนือธรรมชาติ 
หมายถึง “โลกทศัน์เก่ียวกบัส่ิงท่ีอยู่เหนือเหตุผลและไม่สามารถพิสูจน์ได ้แต่มนุษยเ์ช่ือว่ามีอยู่จริง 
และมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวติของมนุษย”์ (Pukdeebundit, 1992 : 155) 

2. กรอบเก่ียวกบัองคป์ระกอบของนวนิยาย อนัไดแ้ก่ การเปิดเร่ือง การด าเนินเร่ือง การปิด
เร่ือง ความขดัแยง้ แก่นเร่ือง และตวัละคร 

 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

1. ในการวิเคราะห์โลกทศัน์เหนือธรรมชาติจะวิเคราะห์ไปพร้อมกบัองค์ประกอบของนว
นิยาย และจะวิเคราะห์โลกทัศน์เหนือธรรมชาติร่วมกับโลกทศัน์เก่ียวกับศาสนาบางประเด็น 
เน่ืองจากโลกทศัน์เก่ียวกบัส่ิงเหนือธรรมชาตินั้นมกัจะเก่ียวพนักบัความเช่ือทางศาสนา และการ
แสดงออกทางพิธีกรรมต่างๆ ดว้ย 

2. จะวิเคราะห์เฉพาะองค์ประกอบของนวนิยายท่ีมีโลกทศัน์เหนือธรรมชาติปรากฏ ส่วน
องคป์ระกอบใดท่ีไม่ปรากฏโลกทศัน์เหนือธรรมชาติจะไม่น ามาวเิคราะห์ 

3. ในการวิเคราะห์องคป์ระกอบของตวัละคร จะวเิคราะห์เฉพาะตวัละครท่ีเก่ียวกบัโลกทศัน์
เหนือธรรมชาติ 

 
วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพจากเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในประเด็นเก่ียวกบัโลกทศัน์เหนือธรรมชาติและองคป์ระกอบของนวนิยาย 
เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลประกอบการวิเคราะห์ จากนั้นอ่านนวนิยายเร่ือง พรำยพรหม อยา่งละเอียด และ
ดึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหนือธรรมชาติมาวิเคราะห์ตามกรอบของการศึกษา จากนั้นสรุปผลการศึกษา 
แลว้น าเสนอในลกัษณะของการพรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive analysis) 
 
ผลกำรศึกษำ 
 โลกทัศน์เหนือธรรมชำติที่ปรำกฏในองค์ประกอบของนวนิยำยเร่ืองพรำยพรหม ของรอม
แพง มี 6 โลกทศัน์ ไดแ้ก่ โลกทศัน์เก่ียวกบักรรม โลกทศัน์เก่ียวกบัวิญญาณ โลกทศัน์เก่ียวกบัมิติ
แห่งกาลเวลา โลกทศัน์เก่ียวกบัการเวียนวา่ยตายเกิด โลกทศัน์เก่ียวกบัลกัษณะของผูมี้บารมีจากการ
ปฏิบติัธรรม และโลกทศัน์เก่ียวกบัความฝัน โลกทศัน์ต่างๆ เหล่าน้ีปรากฏในองค์ประกอบต่างๆ 
ของนวนิยาย ไดแ้ก่ การเปิดเร่ือง การด าเนินเร่ือง การปิดเร่ือง ความขดัแยง้ แก่นเร่ือง และตวัละคร 
รายละเอียดมีดงัน้ี 

1. กำรเปิดเร่ือง 
                เร่ือง พรำยพรหม เปิดเร่ืองโดยบรรยายพฤติกรรมของตวัละครเอก คือพิมพ์ลดา ท่ีถูก
ปรเมศวร์ผูเ้ป็นสามีท าร้ายจนตาย เพื่อช้ีชวนให้ผูอ่้านติดตามว่ามูลเหตุท่ีเธอถูกท าร้ายจนตายนั้น
เพราะอะไร โลกทศัน์ท่ีปรากฏในตอนน้ีคือ โลกทัศน์เกี่ยวกับกรรม เพราะส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัพิมพล์ดา
นั้นเป็นผลอนัเน่ืองมาจากกรรมในอดีตชาติของเธอท่ีเคยแย่งคนรักของพี่สาว และฆ่าพี่สาว ท าให้
ชาติน้ีเธอตอ้งเป็นฝ่ายถูกแยง่สามี และถูกสามีท าร้ายจนตาย 

2. กำรด ำเนินเร่ือง 
    การน าเสนอโลกทศัน์ท่ีปรากฏในการด าเนินเร่ือง จะน าเสนอตามเหตุการณ์ส าคญัๆ ท่ี

ปรากฏ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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2.1 ตัวละครเอกตำย-วญิญำณออกจำกร่ำง 
      ผูเ้ขียนใช้กลวิธีการเล่าเร่ืองแบบยอ้นไปมา คือเร่ิมเร่ืองด้วยการเล่าเหตุการณ์ในช่วง

ปัจจุบนัท่ีพิมพล์ดาถูกสามีท าร้ายจนตาย เม่ือตายแลว้วญิญาณของเธอไดอ้อกจากร่าง และเธอก็ไดพ้บ
กบัพระภิกษุเงินโลกทศัน์ท่ีปรากฏในเหตุการณ์ตอนน้ีคือ โลกทัศน์เกี่ยวกับวิญญาณ โดยสะทอ้นว่า 
ขณะมนุษยมี์ชีวติอยูน่ั้น วิญญาณกบัร่างกายจะอยูด่ว้ยกนัโดยมีสายใยยดึโยงระหวา่งร่างกบัวิญญาณ 
เม่ือตายแล้วสายใยน้ีจะขาด ท าให้วิญญาณหลุดพน้จากร่าง หลุดพน้จากความเจ็บปวดทางกาย 
อยา่งไรก็ตามแมว้า่ร่างกายจะดบัแลว้ หากทวา่วิญญาณนั้นยงัไม่สูญไป โลกทศัน์ดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัท่ี Chaivinit (1991 : 21) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัเร่ืองของวิญญาณเอาไวว้่า “มนุษยมี์ความเช่ือเก่ียวกบั
การมีอยูข่องวิญญาณวา่ ในทุกสรรพส่ิงของโลกจะมีวิญญาณเขา้สิงอยู ่และจะไม่แตกสลายแมร่้างท่ี
วิญญาณสิงอยู่นั้นสูญสลายไป แต่วิญญาณก็จะยงัคงอยู ่และสามารถแยกออกจากร่างได ้วิญญาณน้ี
เม่ือออกจากร่างไปแลว้ก็อาจจะกลายเป็นภูตผปีีศาจ เป็นเทพเจา้ หรือกลบัชาติมาเกิดใหม่ก็ได”้ 

2.2 ตัวละครย้อนกลบัไปในอดีตชำติ 
      เม่ือวิญญาณของพิมพ์ลดาได้พบกบัพระภิกษุเงิน ซ่ึงท่านก็ทราบไดด้้วยญาณว่าความ

ทุกข์ท่ีพิมพล์ดาไดรั้บในปัจจุบนัเป็นผลมาจากกรรมในอดีตชาติของเธอ แต่ดว้ยกุศลกรรมท่ีเคยมี
ร่วมกนัมา พระภิกษุเงินจึงช่วย พิมพล์ดาเพื่อให้เธอพน้จากความทุกข ์โดยส่งวญิญาณของเธอไปใน
อดีตชาติเพื่อแก้ไขกรรม โลกทศัน์ท่ีปรากฏในตอนน้ีคือ โลกทัศน์เกี่ยวกับกรรม โดยสะทอ้นว่า 
ความเป็นไปต่างๆ บนโลกใบน้ีลว้นถือก าเนิดจากกรรมบนัดาล กรรมเป็นเคร่ืองก าหนดชะตาดีร้าย
ของมนุษย์ สอดคล้องกับพุทธภาษิตว่า “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” 
(Onkhom, 2013) ในตอนน้ีสะท้อนให้เห็นกรรมดีของพิมพ์ลดาท่ีเคยมีร่วมกับพระภิกษุเงินใน
อดีตชาติ ท าให้เธอได้รับผลตอบแทนในทางท่ีดี คือพระภิกษุเงินได้ช่วยเธอให้ยอ้นกลับไปใน
อดีตชาติเพื่อแกไ้ขกรรมท่ีเคยท าไว ้

พระภิกษุเงินส่งวิญญาณของพิมพล์ดายอ้นไปในภพอดีต ท าให้พิมพล์ดารู้วา่ในอดีตชาตินั้น
เธอเกิดเป็นคุณนอ้ย ลูกสาวคนเล็กท่ีเกิดจากเมียบ่าวของคุณวนิิจ คหบดีในพระนคร คุณนอ้ยมีพี่สาว
ช่ือคุณนฤนาฎซ่ึงเกิดจากเมียเอกของคุณวนิิจ คุณนฤนาฎมีคู่หมั้นช่ือคุณประพนัธ์ แต่คุณนอ้ยแยง่คุณ
ประพนัธ์จากคุณนฤนาฎดว้ยการแอบลกัลอบเป็นชูก้บัคุณประพนัธ์จนตั้งครรภ์ แต่คุณประพนัธ์ไม่
ยอมรับ และบอกว่าเขารักเพียงคุณนฤนาฎเท่านั้น ดว้ยความแคน้ใจประกอบกบัความเก็บกดท่ีถูก
พี่สาวต่างมารดากดข่ีมาตลอดหลายปี ท าให้คุณน้อยลงมือฆ่าพี่สาวตนเอง พิมพ์ลดาพยายามจะ

ขดัขวางการกระท าของคุณน้อย แต่ก็ไม่สามารถท าได้ เพราะเธอเป็นเพียงผูดู้เหตุการณ์เท่านั้น 
ในตอนน้ีสะทอ้นโลกทศัน์ 3 ประการ คือ โลกทัศน์เกี่ยวกับมิติแห่งกาลเวลา โลกทัศน์เกี่ยวกับกรรม 
และโลกทัศน์เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด กล่าวคือ โลกทัศน์เกี่ยวกับมิติแห่งกาลเวลานั้นสะทอ้น
เร่ืองของการยอ้นเวลาซ่ึงเป็นไปในลกัษณะของการยอ้นภพยอ้นชาติว่า ผูท่ี้ฝึกจิตวิปัสสนามาเป็น
อย่างดีจะสามารถระลึกเขา้ถึงรายละเอียดของภวงัคจิต และสามารถยอ้นจิตเพื่อสืบสาวราวเร่ืองใน
อดีตชาติได้ ในท่ีน้ีผูท่ี้มีฤทธ์ิอ านาจสามารถยอ้นจิตได้ก็คือ พระภิกษุเงิน ซ่ึงเป็นพระท่ีฝึกวิปัสนา
กรรมฐานจนใกล้จะหลุดพ้นจากบ่วงวฏัสงสาร จิตท่ีฝึกมาเป็นอย่างดีเช่นน้ีจึงสามารถเข้าถึง
รายละเอียดของภวงัคจิตและระลึกเหตุการณ์ในอดีตชาติของตนและผูอ่ื้นได ้พระภิกษุเงินใช้ฤทธ์ิ
อ านาจยอ้นจิตของพิมพล์ดาให้เห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตชาติ แต่เธอไม่สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การกระท าใดๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้เป็นไดแ้ต่เพียงผูดู้เท่านั้น ดงัความในตอนท่ีพิมพล์ดาเห็นคุณนอ้ยซ่ึงเป็น
ตวัเธอในอดีตชาติวางยาฆ่าคุณนฤนาฎ แต่เธอก็ไม่สามารถหยุดการกระท าของคุณนอ้ยได ้โลกทศัน์
เก่ียวกบัการยอ้นมิติเวลาทางจิตน้ีสอดคลอ้งกบัท่ี Sujira (2008 : 64-65) ไดก้ล่าวว่า “จิตท่ีถูกฝึกเป็น
อยา่งดีจนบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณจะไม่อยูใ่นเง่ือนไขของเวลา จึงสามารถยอ้นภพยอ้นชาติได้
...ท าให้สืบสาวราวเร่ืองไปท่ีตน้ก าเนิดของตนเองได”้ และเม่ือพิมพล์ดาส านึกผิดในการกระท าของ
ตน พระภิกษุเงินก็ใชฤ้ทธ์ิอ านาจส่งพิมพล์ดายอ้นกลบัไปในภพอดีต เพื่อแกไ้ขกรรม 

โลกทัศน์เกี่ยวกับกรรมสะทอ้นวา่ กรรมท่ีเกิดจากอกุศลกรรมจะท าให้ผูท่ี้กระท าไดรั้บความ
ทุกขท์รมาน ไม่มีความสุขในชีวิต ดงัเช่นกรรมของคุณน้อยท่ีเป็นชูก้บัคู่หมั้นของพี่สาว เม่ือเกิดใน
ชาติภพใหม่เป็นพิมพล์ดา พี่สาวของเธอในอดีตชาติก็กลายมาเป็นชูก้บัสามีของเธอ ท าให้พิมพล์ดา
ไดรั้บความทุกขท์รมาน และความทุกขน้ี์ก็ติดอยูใ่นใจจนกระทัง่เธอตาย ส่วนโลกทัศน์เกี่ยวกับการ
เวียนว่ายตายเกิดสะทอ้นว่า ทุกชีวิตนั้นอยู่ในวงัวนแห่งการเวียนวา่ยตายเกิด การท่ีคนเรามาพบเจอ
กนั มีความรักความเกลียดร่วมกนัก็ลว้นดว้ยเพราะมีกรรมติดตามกนัมา กรรมเป็นส่ิงท่ียึดทุกชีวติให้
อยู่ในบ่วงสังสารวฏั เพื่อให้กรรมไดท้  าหน้าท่ีสะทอ้นผลลพัธ์แห่งการกระท าทั้งดีและชั่วได้อย่าง
เท่ียงตรงยติุธรรม และท าใหทุ้กชีวติตอ้งวนเวยีนผลดักนัชดใชเ้ช่นน้ีอยา่งไม่มีวนัหมดส้ิน 
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2.1 ตัวละครเอกตำย-วญิญำณออกจำกร่ำง 
      ผูเ้ขียนใช้กลวิธีการเล่าเร่ืองแบบยอ้นไปมา คือเร่ิมเร่ืองด้วยการเล่าเหตุการณ์ในช่วง

ปัจจุบนัท่ีพิมพล์ดาถูกสามีท าร้ายจนตาย เม่ือตายแลว้วญิญาณของเธอไดอ้อกจากร่าง และเธอก็ไดพ้บ
กบัพระภิกษุเงินโลกทศัน์ท่ีปรากฏในเหตุการณ์ตอนน้ีคือ โลกทัศน์เกี่ยวกับวิญญาณ โดยสะทอ้นว่า 
ขณะมนุษยมี์ชีวติอยูน่ั้น วิญญาณกบัร่างกายจะอยูด่ว้ยกนัโดยมีสายใยยดึโยงระหวา่งร่างกบัวิญญาณ 
เม่ือตายแล้วสายใยน้ีจะขาด ท าให้วิญญาณหลุดพน้จากร่าง หลุดพน้จากความเจ็บปวดทางกาย 
อยา่งไรก็ตามแมว้า่ร่างกายจะดบัแลว้ หากทวา่วิญญาณนั้นยงัไม่สูญไป โลกทศัน์ดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัท่ี Chaivinit (1991 : 21) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัเร่ืองของวิญญาณเอาไวว้่า “มนุษยมี์ความเช่ือเก่ียวกบั
การมีอยูข่องวิญญาณวา่ ในทุกสรรพส่ิงของโลกจะมีวิญญาณเขา้สิงอยู ่และจะไม่แตกสลายแมร่้างท่ี
วิญญาณสิงอยู่นั้นสูญสลายไป แต่วิญญาณก็จะยงัคงอยู ่และสามารถแยกออกจากร่างได ้วิญญาณน้ี
เม่ือออกจากร่างไปแลว้ก็อาจจะกลายเป็นภูตผปีีศาจ เป็นเทพเจา้ หรือกลบัชาติมาเกิดใหม่ก็ได”้ 

2.2 ตัวละครย้อนกลบัไปในอดีตชำติ 
      เม่ือวิญญาณของพิมพ์ลดาได้พบกบัพระภิกษุเงิน ซ่ึงท่านก็ทราบไดด้้วยญาณว่าความ

ทุกข์ท่ีพิมพล์ดาไดรั้บในปัจจุบนัเป็นผลมาจากกรรมในอดีตชาติของเธอ แต่ดว้ยกุศลกรรมท่ีเคยมี
ร่วมกนัมา พระภิกษุเงินจึงช่วย พิมพล์ดาเพื่อให้เธอพน้จากความทุกข ์โดยส่งวญิญาณของเธอไปใน
อดีตชาติเพื่อแก้ไขกรรม โลกทศัน์ท่ีปรากฏในตอนน้ีคือ โลกทัศน์เกี่ยวกับกรรม โดยสะทอ้นว่า 
ความเป็นไปต่างๆ บนโลกใบน้ีลว้นถือก าเนิดจากกรรมบนัดาล กรรมเป็นเคร่ืองก าหนดชะตาดีร้าย
ของมนุษย์ สอดคล้องกับพุทธภาษิตว่า “กมฺมุนา วตฺตตี โลโก สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” 
(Onkhom, 2013) ในตอนน้ีสะท้อนให้เห็นกรรมดีของพิมพ์ลดาท่ีเคยมีร่วมกับพระภิกษุเงินใน
อดีตชาติ ท าให้เธอได้รับผลตอบแทนในทางท่ีดี คือพระภิกษุเงินได้ช่วยเธอให้ยอ้นกลับไปใน
อดีตชาติเพื่อแกไ้ขกรรมท่ีเคยท าไว ้

พระภิกษุเงินส่งวิญญาณของพิมพล์ดายอ้นไปในภพอดีต ท าให้พิมพล์ดารู้วา่ในอดีตชาตินั้น
เธอเกิดเป็นคุณนอ้ย ลูกสาวคนเล็กท่ีเกิดจากเมียบ่าวของคุณวนิิจ คหบดีในพระนคร คุณนอ้ยมีพี่สาว
ช่ือคุณนฤนาฎซ่ึงเกิดจากเมียเอกของคุณวนิิจ คุณนฤนาฎมีคู่หมั้นช่ือคุณประพนัธ์ แต่คุณนอ้ยแยง่คุณ
ประพนัธ์จากคุณนฤนาฎดว้ยการแอบลกัลอบเป็นชูก้บัคุณประพนัธ์จนตั้งครรภ์ แต่คุณประพนัธ์ไม่
ยอมรับ และบอกว่าเขารักเพียงคุณนฤนาฎเท่านั้น ดว้ยความแคน้ใจประกอบกบัความเก็บกดท่ีถูก
พี่สาวต่างมารดากดข่ีมาตลอดหลายปี ท าให้คุณน้อยลงมือฆ่าพี่สาวตนเอง พิมพ์ลดาพยายามจะ

ขดัขวางการกระท าของคุณน้อย แต่ก็ไม่สามารถท าได้ เพราะเธอเป็นเพียงผูดู้เหตุการณ์เท่านั้น 
ในตอนน้ีสะทอ้นโลกทศัน์ 3 ประการ คือ โลกทัศน์เกี่ยวกับมิติแห่งกาลเวลา โลกทัศน์เกี่ยวกับกรรม 
และโลกทัศน์เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด กล่าวคือ โลกทัศน์เกี่ยวกับมิติแห่งกาลเวลานั้นสะทอ้น
เร่ืองของการยอ้นเวลาซ่ึงเป็นไปในลกัษณะของการยอ้นภพยอ้นชาติว่า ผูท่ี้ฝึกจิตวิปัสสนามาเป็น
อย่างดีจะสามารถระลึกเขา้ถึงรายละเอียดของภวงัคจิต และสามารถยอ้นจิตเพื่อสืบสาวราวเร่ืองใน
อดีตชาติได้ ในท่ีน้ีผูท่ี้มีฤทธ์ิอ านาจสามารถยอ้นจิตได้ก็คือ พระภิกษุเงิน ซ่ึงเป็นพระท่ีฝึกวิปัสนา
กรรมฐานจนใกล้จะหลุดพ้นจากบ่วงวฏัสงสาร จิตท่ีฝึกมาเป็นอย่างดีเช่นน้ีจึงสามารถเข้าถึง
รายละเอียดของภวงัคจิตและระลึกเหตุการณ์ในอดีตชาติของตนและผูอ่ื้นได ้พระภิกษุเงินใช้ฤทธ์ิ
อ านาจยอ้นจิตของพิมพล์ดาให้เห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตชาติ แต่เธอไม่สามารถเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การกระท าใดๆ ท่ีเกิดข้ึนได ้เป็นไดแ้ต่เพียงผูดู้เท่านั้น ดงัความในตอนท่ีพิมพล์ดาเห็นคุณนอ้ยซ่ึงเป็น
ตวัเธอในอดีตชาติวางยาฆ่าคุณนฤนาฎ แต่เธอก็ไม่สามารถหยุดการกระท าของคุณนอ้ยได ้โลกทศัน์
เก่ียวกบัการยอ้นมิติเวลาทางจิตน้ีสอดคลอ้งกบัท่ี Sujira (2008 : 64-65) ไดก้ล่าวว่า “จิตท่ีถูกฝึกเป็น
อยา่งดีจนบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณจะไม่อยูใ่นเง่ือนไขของเวลา จึงสามารถยอ้นภพยอ้นชาติได้
...ท าให้สืบสาวราวเร่ืองไปท่ีตน้ก าเนิดของตนเองได”้ และเม่ือพิมพล์ดาส านึกผิดในการกระท าของ
ตน พระภิกษุเงินก็ใชฤ้ทธ์ิอ านาจส่งพิมพล์ดายอ้นกลบัไปในภพอดีต เพื่อแกไ้ขกรรม 

โลกทัศน์เกี่ยวกับกรรมสะทอ้นวา่ กรรมท่ีเกิดจากอกุศลกรรมจะท าให้ผูท่ี้กระท าไดรั้บความ
ทุกขท์รมาน ไม่มีความสุขในชีวิต ดงัเช่นกรรมของคุณน้อยท่ีเป็นชูก้บัคู่หมั้นของพี่สาว เม่ือเกิดใน
ชาติภพใหม่เป็นพิมพล์ดา พี่สาวของเธอในอดีตชาติก็กลายมาเป็นชูก้บัสามีของเธอ ท าให้พิมพล์ดา
ไดรั้บความทุกขท์รมาน และความทุกขน้ี์ก็ติดอยูใ่นใจจนกระทัง่เธอตาย ส่วนโลกทัศน์เกี่ยวกับการ
เวียนว่ายตายเกิดสะทอ้นว่า ทุกชีวิตนั้นอยู่ในวงัวนแห่งการเวียนวา่ยตายเกิด การท่ีคนเรามาพบเจอ
กนั มีความรักความเกลียดร่วมกนัก็ลว้นดว้ยเพราะมีกรรมติดตามกนัมา กรรมเป็นส่ิงท่ียึดทุกชีวติให้
อยู่ในบ่วงสังสารวฏั เพื่อให้กรรมไดท้  าหน้าท่ีสะทอ้นผลลพัธ์แห่งการกระท าทั้งดีและชั่วได้อย่าง
เท่ียงตรงยติุธรรม และท าใหทุ้กชีวติตอ้งวนเวยีนผลดักนัชดใชเ้ช่นน้ีอยา่งไม่มีวนัหมดส้ิน 
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2.3 แก้ไขกำรกระท ำในอดีต 
      หลงัจากท่ีคุณนอ้ยฆ่าคุณนฤนาฎแลว้ ตวัเธอเองก็ตายดว้ยโรคหวัใจก าเริบ พิมพล์ดารู้สึก

เสียใจในการกระท าคร้ังอดีตชาติของตน พระภิกษุเงินจึงเทศนาสั่งสอนเร่ืองกรรม และให้โอกาส
พิมพล์ดาไดแ้กไ้ขกรรมชัว่ในอดีตของเธอท่ีท าไวก้บัคุณนฤนาฎ โดยคร้ังน้ีวญิญาณของพิมพล์ดาได้
เขา้มาอยู่ในร่างของคุณน้อย และเธอเลือกท่ีจะไม่ยุ่งเก่ียวกบัคุณประพนัธ์เพื่อตดับ่วงกรรมไม่ให้
เกิดข้ึน อีกทั้งเธอยงัไดช่้วยคุณนฤนาฎผูเ้ป็นพี่สาวให้รอดพน้จากการจมน ้ าตาย แต่เธอเองกลบัตาย
ดว้ยโรคหวัใจก าเริบจากการช่วยเหลือในคร้ังนั้น คุณนฤนาฎรู้สึกผิดท่ีเคยท าไม่ดีกบันอ้งสาวและได้
ขอโทษคุณนอ้ย ต่างฝ่ายต่างก็อโหสิกรรมให้แก่กนัจึงไม่ไดก่้อกรรมผูกเวรกนัอีกต่อไป โลกทศัน์ท่ี
ปรากฏในตอนน้ีคือ โลกทัศน์เกี่ยวกับกรรม โดยสะทอ้นว่ากรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมสนอง
ผูก้ระท า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรรมชัว่ ยกเวน้แต่จะไดรั้บการอโหสิกรรมจากเจา้กรรมนายเวร ดงัเช่น
คุณนอ้ย หรือพิมพล์ดา ท่ีก่อนตายนั้นเธอไดอ้โหสิกรรมให้กบัทุกคน และขอรับการอโหสิกรรมจาก
อีกฝ่ายดว้ย การอโหสิกรรมจึงท าให้เธอหลุดพน้จากบ่วงท่ีผูกมดักบัเจา้กรรมนายเวร และเม่ือไดก้ลบั
มาในยคุปัจจุบนัอีกคร้ัง เธอจึงมีชีวติท่ีดีข้ึน 

2.4 ตัวละครกลบัมำสู่ภพปัจจุบัน 
       เม่ือคุณนอ้ยตายแลว้ วิญญาณของพิมพล์ดาในร่างคุณนอ้ยก็ยอ้นกลบัมาในภพปัจจุบนั

อีกคร้ัง แต่เป็นตอนก่อนท่ีพิมพล์ดาจะแต่งงานกบัปรเมศวร์ ซ่ึงในคร้ังน้ีเธอไดป้ฏิเสธค าขอแต่งงาน
ของปรเมศวร์ ท าให้เธอมีชีวิตใหม่ท่ีมีความสุข เพราะไดพ้บรักกบัภีมภทัร ซ่ึงก็คือหม่อมหลวงภิชา
ภทัรคนรักในอดีตชาติของเธอท่ีกลบัชาติมาเกิด (หลงัจากท่ีพิมพล์ดาไดมี้โอกาสแกไ้ขกรรม ท าให้
เธอไดพ้บรักกบัหม่อมหลวงภิชาภทัร) ในตอนน้ีสะทอ้นโลกทัศน์เกี่ยวกับมิติแห่งกาลเวลาท่ีสัมพนัธ์
กบัโลกทัศน์เกี่ยวกับกรรมว่า มิติเวลาในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตนั้นมีความสัมพนัธ์กนัและไม่
สามารถแยกขาดจากกนัได ้ผลจากกรรมของอดีตจะส่งผลมาถึงปัจจุบนั และกรรมของปัจจุบนัก็จะ
ส่งผลถึงอนาคตดว้ย เม่ือพิมพล์ดาไดช้ดใชก้รรมจากอดีตหมดแลว้ และไดรั้บการอโหสิกรรม เธอจึง
ไม่ตอ้งชดใชห้น้ีกรรมอีกต่อไป ท าใหพ้ิมพล์ดามีชีวติใหม่ท่ีมีความสุข 

 
 
 
 

3. กำรปิดเร่ือง 
    เร่ือง พรำยพรหม เป็นการปิดเร่ืองแบบสุขนาฏกรรม คือตวัละครมีความสุข และไดค้รอง

คู่กบัคนรักสะทอ้นโลกทัศน์เกี่ยวกับกรรมคือ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เม่ือสามารถละจากกรรมชัว่ได ้
หนทางของชีวติก็ยอ่มพบกบัความสุข 

4. ควำมขัดแย้ง 
    ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง พรำยพรหม เป็นความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์มี 2 

ส่วน คือความขดัแยง้ในภพอดีต และความขดัแยง้ในภพปัจจุบนั โดยความขดัแยง้ในภพอดีตได้
ส่งผลเก่ียวเน่ืองมาถึงชีวติของตวัละครในภพปัจจุบนัดว้ย ความขดัแยง้ของตวัละครสะทอ้นโลกทัศน์
เก่ียวกับกรรม และโลกทัศน์เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดคือ ตวัละครมีความขดัแยง้กนัตั้งแต่ใน
อดีตชาติ ซ่ึงความขดัแยง้ท าให้เกิดกรรมเป็นบ่วงผูกมดัให้เวียนวา่ยตายเกิดมาพบกนัในชาติภพใหม่ 
เพื่อมาชดใชก้รรม 

5.  แก่นเร่ือง 
                  แก่นเร่ือง คือทศันะท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอ เร่ือง พรำยพรหม น้ีผูเ้ขียนสะทอ้นโลก
ทศัน์เก่ียวกบัเร่ืองกรรมว่า กรรมจะติดตามผูก้ระท าและสนองผลอย่างเท่ียงตรง ไม่มีใครหนีพน้กฎ
แห่งกรรมได ้ถึงแมใ้นชาติท่ีก่อกรรมไวจ้ะไม่ไดรั้บผลกรรม แต่กรรมก็จะติดตามสนองผลขา้มภพ
ชาติ ดงัเช่นพิมพล์ดาท่ีในอดีตชาติเธอเคยก่อกรรมหนกัเอาไว ้แต่เน่ืองจากเธอตายโดยท่ียงัไม่ได้
ชดใชห้น้ีกรรม ดงันั้นกรรมจึงติดตามมาใหผ้ลในชาติภพใหม่ ท าใหเ้ธอมีชีวติท่ีทุกขท์รมาน 

6. ตัวละคร 
ตวัละครในเร่ือง พรำยพรหม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลกทศัน์เหนือธรรมชาติ ไดแ้ก่ พระภิกษุเงิน 

คุณหญิง    ดาราราย ภีมภทัร และพิมพล์ดา โดยปรากฏโลกทศัน์ดงัน้ี 
6.1 พระภิกษุเงิน 
      พระภิกษุเงินเป็นพระท่ีปฏิบติัเจริญภาวนามานาน ท าให้มีฤทธานุภาพมาก  ตวัละคร

พระภิกษุเงินสะทอ้นโลกทัศน์เกี่ยวกับลักษณะของผู้มีบารมีจากการปฏิบัติธรรม  กล่าวคือ ผูเ้ขียน
สะทอ้นโลกทศัน์วา่ผูท้รงศีลท่ีเจริญวิปัสนากรรมฐานจนใกลจ้ะหลุดพน้จากวฏัสงสาร จะมีฤทธานุ
ภาพแรงกลา้ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้เคราะห์กรรมได ้และจะมีรัศมีเปล่งประกายออกมาจาก
ร่างกาย ซ่ึงในท่ีน้ีผูเ้ขียนไดใ้ชแ้สงสีทองเป็นสัญลกัษณ์ และยงัเป็นการบ่งบอกให้รู้วา่ตวัละครเป็น
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2.3 แก้ไขกำรกระท ำในอดีต 
      หลงัจากท่ีคุณนอ้ยฆ่าคุณนฤนาฎแลว้ ตวัเธอเองก็ตายดว้ยโรคหวัใจก าเริบ พิมพล์ดารู้สึก

เสียใจในการกระท าคร้ังอดีตชาติของตน พระภิกษุเงินจึงเทศนาสั่งสอนเร่ืองกรรม และให้โอกาส
พิมพล์ดาไดแ้กไ้ขกรรมชัว่ในอดีตของเธอท่ีท าไวก้บัคุณนฤนาฎ โดยคร้ังน้ีวญิญาณของพิมพล์ดาได้
เขา้มาอยู่ในร่างของคุณน้อย และเธอเลือกท่ีจะไม่ยุ่งเก่ียวกบัคุณประพนัธ์เพื่อตดับ่วงกรรมไม่ให้
เกิดข้ึน อีกทั้งเธอยงัไดช่้วยคุณนฤนาฎผูเ้ป็นพี่สาวให้รอดพน้จากการจมน ้ าตาย แต่เธอเองกลบัตาย
ดว้ยโรคหวัใจก าเริบจากการช่วยเหลือในคร้ังนั้น คุณนฤนาฎรู้สึกผิดท่ีเคยท าไม่ดีกบันอ้งสาวและได้
ขอโทษคุณนอ้ย ต่างฝ่ายต่างก็อโหสิกรรมให้แก่กนัจึงไม่ไดก่้อกรรมผูกเวรกนัอีกต่อไป โลกทศัน์ท่ี
ปรากฏในตอนน้ีคือ โลกทัศน์เกี่ยวกับกรรม โดยสะทอ้นว่ากรรมใดใครก่อ กรรมนั้นย่อมสนอง
ผูก้ระท า โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรรมชัว่ ยกเวน้แต่จะไดรั้บการอโหสิกรรมจากเจา้กรรมนายเวร ดงัเช่น
คุณนอ้ย หรือพิมพล์ดา ท่ีก่อนตายนั้นเธอไดอ้โหสิกรรมให้กบัทุกคน และขอรับการอโหสิกรรมจาก
อีกฝ่ายดว้ย การอโหสิกรรมจึงท าให้เธอหลุดพน้จากบ่วงท่ีผูกมดักบัเจา้กรรมนายเวร และเม่ือไดก้ลบั
มาในยคุปัจจุบนัอีกคร้ัง เธอจึงมีชีวติท่ีดีข้ึน 

2.4 ตัวละครกลบัมำสู่ภพปัจจุบัน 
       เม่ือคุณนอ้ยตายแลว้ วิญญาณของพิมพล์ดาในร่างคุณนอ้ยก็ยอ้นกลบัมาในภพปัจจุบนั

อีกคร้ัง แต่เป็นตอนก่อนท่ีพิมพล์ดาจะแต่งงานกบัปรเมศวร์ ซ่ึงในคร้ังน้ีเธอไดป้ฏิเสธค าขอแต่งงาน
ของปรเมศวร์ ท าให้เธอมีชีวิตใหม่ท่ีมีความสุข เพราะไดพ้บรักกบัภีมภทัร ซ่ึงก็คือหม่อมหลวงภิชา
ภทัรคนรักในอดีตชาติของเธอท่ีกลบัชาติมาเกิด (หลงัจากท่ีพิมพล์ดาไดมี้โอกาสแกไ้ขกรรม ท าให้
เธอไดพ้บรักกบัหม่อมหลวงภิชาภทัร) ในตอนน้ีสะทอ้นโลกทัศน์เกี่ยวกับมิติแห่งกาลเวลาท่ีสัมพนัธ์
กบัโลกทัศน์เกี่ยวกับกรรมว่า มิติเวลาในอดีต ปัจจุบนั และอนาคตนั้นมีความสัมพนัธ์กนัและไม่
สามารถแยกขาดจากกนัได ้ผลจากกรรมของอดีตจะส่งผลมาถึงปัจจุบนั และกรรมของปัจจุบนัก็จะ
ส่งผลถึงอนาคตดว้ย เม่ือพิมพล์ดาไดช้ดใชก้รรมจากอดีตหมดแลว้ และไดรั้บการอโหสิกรรม เธอจึง
ไม่ตอ้งชดใชห้น้ีกรรมอีกต่อไป ท าใหพ้ิมพล์ดามีชีวติใหม่ท่ีมีความสุข 
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คู่กบัคนรักสะทอ้นโลกทัศน์เกี่ยวกับกรรมคือ ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่ เม่ือสามารถละจากกรรมชัว่ได ้
หนทางของชีวติก็ยอ่มพบกบัความสุข 

4. ควำมขัดแย้ง 
    ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในเร่ือง พรำยพรหม เป็นความขดัแยง้ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์มี 2 

ส่วน คือความขดัแยง้ในภพอดีต และความขดัแยง้ในภพปัจจุบนั โดยความขดัแยง้ในภพอดีตได้
ส่งผลเก่ียวเน่ืองมาถึงชีวติของตวัละครในภพปัจจุบนัดว้ย ความขดัแยง้ของตวัละครสะทอ้นโลกทัศน์
เก่ียวกับกรรม และโลกทัศน์เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดคือ ตวัละครมีความขดัแยง้กนัตั้งแต่ใน
อดีตชาติ ซ่ึงความขดัแยง้ท าให้เกิดกรรมเป็นบ่วงผูกมดัให้เวียนวา่ยตายเกิดมาพบกนัในชาติภพใหม่ 
เพื่อมาชดใชก้รรม 

5.  แก่นเร่ือง 
                  แก่นเร่ือง คือทศันะท่ีผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอ เร่ือง พรำยพรหม น้ีผูเ้ขียนสะทอ้นโลก
ทศัน์เก่ียวกบัเร่ืองกรรมว่า กรรมจะติดตามผูก้ระท าและสนองผลอย่างเท่ียงตรง ไม่มีใครหนีพน้กฎ
แห่งกรรมได ้ถึงแมใ้นชาติท่ีก่อกรรมไวจ้ะไม่ไดรั้บผลกรรม แต่กรรมก็จะติดตามสนองผลขา้มภพ
ชาติ ดงัเช่นพิมพล์ดาท่ีในอดีตชาติเธอเคยก่อกรรมหนกัเอาไว ้แต่เน่ืองจากเธอตายโดยท่ียงัไม่ได้
ชดใชห้น้ีกรรม ดงันั้นกรรมจึงติดตามมาใหผ้ลในชาติภพใหม่ ท าใหเ้ธอมีชีวติท่ีทุกขท์รมาน 

6. ตัวละคร 
ตวัละครในเร่ือง พรำยพรหม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลกทศัน์เหนือธรรมชาติ ไดแ้ก่ พระภิกษุเงิน 

คุณหญิง    ดาราราย ภีมภทัร และพิมพล์ดา โดยปรากฏโลกทศัน์ดงัน้ี 
6.1 พระภิกษุเงิน 
      พระภิกษุเงินเป็นพระท่ีปฏิบติัเจริญภาวนามานาน ท าให้มีฤทธานุภาพมาก  ตวัละคร

พระภิกษุเงินสะทอ้นโลกทัศน์เกี่ยวกับลักษณะของผู้มีบารมีจากการปฏิบัติธรรม  กล่าวคือ ผูเ้ขียน
สะทอ้นโลกทศัน์วา่ผูท้รงศีลท่ีเจริญวิปัสนากรรมฐานจนใกลจ้ะหลุดพน้จากวฏัสงสาร จะมีฤทธานุ
ภาพแรงกลา้ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้เคราะห์กรรมได ้และจะมีรัศมีเปล่งประกายออกมาจาก
ร่างกาย ซ่ึงในท่ีน้ีผูเ้ขียนไดใ้ชแ้สงสีทองเป็นสัญลกัษณ์ และยงัเป็นการบ่งบอกให้รู้วา่ตวัละครเป็น
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ฝ่ายดี มีบุญบารมีอนัแก่กลา้ ดงัความในตอนท่ีกล่าวถึงการปรากฏกายของพระภิกษุเงินว่ามกัจะมี 
“แสงสีทองสวา่งวาบจนตาพร่า” (Phrai Phrom, 2007 : 76) 

ลกัษณะแสงท่ีปรากฏออกมาจากร่างน้ี ในทางพุทธศาสนาเรียกวา่ ฉพัพรรณรังสี จะเกิดกบัผู ้
ท่ีบรรลุธรรมแลว้ เป็นผูมี้บุญบารมีสูง ดงัในพระปฐมสมโพธิกถา ปริเฉทท่ี 13 ซ่ึงไดก้ล่าวถึงลกัษณะ
อศัจรรยใ์นตอนท่ีอุปกาชีวกไดพ้บพระพุทธเจา้ และได้สัมผสักบัแสงฉัพพรรณรังสีของพระองค์ 
ความวา่ “แลเห็นไพสณฑ์สถานอนัโอฬารไพโรจน์พรรณราย ดว้ยข่ายพระฉพัพิธพรรณรังสีโสภณ 
ปรากฏโดยทิวาทศันาการ ทั้งพสุธาแลอากาศ โอภาสดว้ยพระรัศมีมีพรรณแห่งละหกอยา่งทัว่ทั้งทิศ
ล่างแลทิศบน มาสัมผสักายตนประหลาดมหัศจรรย”์ (Somdet Phra Maha Samana Chao Kromma 
Phra Paramanuchitchinorot, 2503 : 199) 

6.2 คุณหญงิดำรำรำย 
                 คุณหญิงดารารายเป็นแม่ของภีมภทัร หรือก็คือหม่อมหลวงภิชาภทัรท่ีกลบัชาติมาเกิด ใน
ตอนก่อนท่ีคุณหญิงดารารายจะตั้งครรภภี์มภทัรนั้น เธอฝันวา่หม่อมหลวงภิชาภทัรซ่ึงเป็นบรรพบุรุษ
ของสามีมาขออยูด่ว้ย และจากนั้นไม่นานเธอก็ตั้งครรภ ์ความฝันของคุณหญิงดารารายสะทอ้นให้
เห็นโลกทัศน์เกี่ยวกับความฝันท่ีเรียกวา่ บุรพนิมิต ซ่ึงเช่ือวา่เป็นความฝันท่ีบอกเหตุการณ์ในอนาคต 
ในกรณีของคุณหญิงดารารายก็คือความฝันท่ีบ่งบอกวา่เธอจะตั้งครรภ ์และลูกของเธอก็คือบรรพ
บุรุษท่ีกลบัชาติมาเกิด ซ่ึงก็คือหม่อมหลวงภิชาภทัรดงัความวา่ (Phrai Phrom, 2007 : 214) 

“ใครๆ ก็บอกวา่ลูกน่าจะเป็นปู่นอ้ยมาเกิด เพราะวา่ก่อนท่ีแม่จะทอ้ง ปู่นอ้ยมาเขา้ฝันแม่และ
พอ่ของลูกบอกวา่จะมาอยูด่ว้ย บงัเอิญมาฝันคืนเดียวกนัเสียอีก สงสัยวา่คงจะจริง เพราะลูกยิ่งโตก็ยิ่ง
เหมือนปู่นอ้ย” 
 6.3 ภีมภัทร 
      ภีมภทัร ในอดีตชาติคือหม่อมหลวงภิชาภทัร เป็นคนรักของคุณนอ้ย (พิมพล์ดา) 
เน่ืองจากในอดีตชาตินั้นเขาสูญเสียคนรักจากการจมน ้า ความรู้สึกเสียใจจึงเป็นสัญญา คือ “การจ าได้
หมายรู้อารมณ์” (P.A. Payutto, 2003 : 21) ท่ีส่งผลมายงัชาติภพปัจจุบนั โดยแสดงออกมาในรูปแบบ
ของความฝัน ดงัความในตอนท่ีคุณหญิงดาราราย แม่ของภีมภทัร เล่าวา่เม่ือภีมภทัรยงัเด็กเขามกัจะ
ฝันเห็นผูห้ญิงจมน ้า (คือคุณนอ้ยหรือพิมพล์ดาในชาติปัจจุบนั)และเขาก็จะร้องไห้ดว้ยความเศร้าโศก
เสียใจจนคุณหญิงดารารายตอ้งคอยปลอบ ดงัความวา่ (Phrai Phrom, 2007 : 214-215) 

ท่านยงัจ าคร้ังแรกท่ีเป็นการเร่ิมตน้ของฝันร้ายของบุตรชายไดเ้ป็นอยา่งดี...เป็นวนัท่ีเขาอายุ
ครบส่ีขวบ  เสียงร้องไหอ้ยา่งโศกาอาดูรของลูกชายตวันอ้ยท าใหผู้เ้ป็นแม่ตอ้งเขา้ไปตระกองกอด 

“เป็นอะไรลูก ตาภีมเป็นอะไรครับ บอกแม่ซิลูก” 
“ผูห้ญิงคนนั้น...เขาก าลงัจาตายคบัจุนแม่ เขาก าลงัจาตาย...ภีมสงสารเขา” เสียงสะอ้ืนของ

ลูกชายท าใหผู้เ้ป็นแม่ตอ้งปลอบดว้ยน ้าเสียงท่ีอ่อนโยน 
 ความฝันของภีมภัทรสะท้อนโลกทัศน์เกี่ยวกับความฝัน ท่ีเช่ือว่าสามารถบอก

อดีตชาติได ้เน่ืองจากจิตของภีมภทัรในชาติท่ีเกิดเป็นหม่อมหลวงภิชาภทัรนั้น ยงัคงฝังใจอยูก่บัความ
โศกเศร้าจากการสูญเสียคนรัก แมจ้ะมาเกิดใหม่แต่จิตก็ยงัคงจดจ าเร่ืองราวเหล่านั้นอยู่ เน่ืองจาก
คุณสมบติัของจิตคือ “ก่อนท่ีจิตสุดทา้ยจะดบัลง จุติจิตจะส่งพลงักรรมไปก่อเกิดยงัปฏิสนธิจิต และ
ป ฏิ ส น ธิ จิ ต จ ะ รั บ เ อ า ส่ิ ง ต่ า ง ๆ  เ ก็ บ ไ ว้ ใ น ส่ ว น ข อ ง จิ ต ใ ต้ ส า นึ ก  เ รี ย ก ว่ า สั ญญ า ” 
(Phrakhruprakatdhammakhun, 2013 : 17-18) และถ่ายทอดเร่ืองราวเหล่านั้นออกมาในรูปแบบของ
ความฝัน ดงันั้นความฝันบางเร่ืองจึงอาจมีมูลเหตุมาจากเร่ืองราวในชาติภพก่อนท่ีจิตจดจ าได ้ 
 6.4 พมิพ์ลดำ 
                  พิมพล์ดาคือตวัละครท่ีมีทั้งดา้นท่ีไม่ดีและด้านท่ีดี ดา้นท่ีไม่ดีคือ ในอดีตชาติท่ีเกิดเป็น
คุณนอ้ยนั้นเธอแยง่คนรักของพี่สาว และฆ่าพี่สาว แต่เม่ือส านึกผิดและไดรั้บโอกาสให้แกไ้ขกรรม 
เธอก็แกไ้ขกรรมนั้นจนได้รับการอโหสิกรรมจากคุณนฤนาฎกบัคุณประพนัธ์ และตวัเธอเองก็ได้
อโหสิกรรมใหอี้กฝ่ายดว้ยเช่นกนั ดงัความวา่ (Phrai Phrom, 2007 : 188-192) 

ท่ามกลางความมืดมิด หล่อนไดย้ินทุกอยา่งท่ีทุกคนพูด...ค าพูดของคุณนฤนาฎเป็นดัง่แสง
สวา่งท่ามกลางความมืดมิด พร้อมทั้งหยาดน ้ าตาท่ีโดนมือประดุจน ้ าทิพยแ์ละค าอโหสิท่ีมีให้ ท าให้
หล่อนระลึกรู้ไดว้า่ บ่วงกรรมท่ีหล่อนเคยกระท าต่อคุณนฤนาฎจนตอ้งชดใชอ้ยา่งสาหสัสากรรจ ์ได้
จบส้ินลงแลว้ในชาติน้ี 
 ตวัละครพิมพล์ดาสะทอ้นโลกทัศน์เกี่ยวกับกรรมทั้งกรรมชัว่และกรรมดี กล่าวคือ กรรมชัว่
ท่ีไดก่้อข้ึนนั้น ท าให้เธอไดรั้บความทุกขท์รมาน แต่กรรมดีท่ีเคยสร้างกุศลอนัยิ่งใหญ่เอาไวก้็มาช่วย
ใหเ้ธอไดมี้โอกาสแกไ้ขกรรม เม่ือสามารถแกไ้ขกรรมไดส้ าเร็จ ท าใหต้ดัตวัเองออกจากบ่วงกรรมได ้
เธอจึงมีชีวิตท่ีมีความสุข นอกจากน้ียงัสะทอ้นโลกทัศน์เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด  คือกรรมท่ี
ผูกมดัเธอและเจา้กรรมนายเวร (คุณนฤนาฎและคุณประพนัธ์) เอาไว ้ท าให้ตอ้งเวียนว่ายตายเกิด
หลายภพชาติ เพื่อชดใชก้รรมใหแ้ก่กนั 
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ฝ่ายดี มีบุญบารมีอนัแก่กลา้ ดงัความในตอนท่ีกล่าวถึงการปรากฏกายของพระภิกษุเงินว่ามกัจะมี 
“แสงสีทองสวา่งวาบจนตาพร่า” (Phrai Phrom, 2007 : 76) 

ลกัษณะแสงท่ีปรากฏออกมาจากร่างน้ี ในทางพุทธศาสนาเรียกวา่ ฉพัพรรณรังสี จะเกิดกบัผู ้
ท่ีบรรลุธรรมแลว้ เป็นผูมี้บุญบารมีสูง ดงัในพระปฐมสมโพธิกถา ปริเฉทท่ี 13 ซ่ึงไดก้ล่าวถึงลกัษณะ
อศัจรรยใ์นตอนท่ีอุปกาชีวกไดพ้บพระพุทธเจา้ และได้สัมผสักบัแสงฉัพพรรณรังสีของพระองค์ 
ความวา่ “แลเห็นไพสณฑ์สถานอนัโอฬารไพโรจน์พรรณราย ดว้ยข่ายพระฉพัพิธพรรณรังสีโสภณ 
ปรากฏโดยทิวาทศันาการ ทั้งพสุธาแลอากาศ โอภาสดว้ยพระรัศมีมีพรรณแห่งละหกอยา่งทัว่ทั้งทิศ
ล่างแลทิศบน มาสัมผสักายตนประหลาดมหัศจรรย”์ (Somdet Phra Maha Samana Chao Kromma 
Phra Paramanuchitchinorot, 2503 : 199) 

6.2 คุณหญงิดำรำรำย 
                 คุณหญิงดารารายเป็นแม่ของภีมภทัร หรือก็คือหม่อมหลวงภิชาภทัรท่ีกลบัชาติมาเกิด ใน
ตอนก่อนท่ีคุณหญิงดารารายจะตั้งครรภภี์มภทัรนั้น เธอฝันวา่หม่อมหลวงภิชาภทัรซ่ึงเป็นบรรพบุรุษ
ของสามีมาขออยูด่ว้ย และจากนั้นไม่นานเธอก็ตั้งครรภ ์ความฝันของคุณหญิงดารารายสะทอ้นให้
เห็นโลกทัศน์เกี่ยวกับความฝันท่ีเรียกวา่ บุรพนิมิต ซ่ึงเช่ือวา่เป็นความฝันท่ีบอกเหตุการณ์ในอนาคต 
ในกรณีของคุณหญิงดารารายก็คือความฝันท่ีบ่งบอกวา่เธอจะตั้งครรภ ์และลูกของเธอก็คือบรรพ
บุรุษท่ีกลบัชาติมาเกิด ซ่ึงก็คือหม่อมหลวงภิชาภทัรดงัความวา่ (Phrai Phrom, 2007 : 214) 

“ใครๆ ก็บอกวา่ลูกน่าจะเป็นปู่นอ้ยมาเกิด เพราะวา่ก่อนท่ีแม่จะทอ้ง ปู่นอ้ยมาเขา้ฝันแม่และ
พอ่ของลูกบอกวา่จะมาอยูด่ว้ย บงัเอิญมาฝันคืนเดียวกนัเสียอีก สงสัยวา่คงจะจริง เพราะลูกยิ่งโตก็ยิ่ง
เหมือนปู่นอ้ย” 
 6.3 ภีมภัทร 
      ภีมภทัร ในอดีตชาติคือหม่อมหลวงภิชาภทัร เป็นคนรักของคุณนอ้ย (พิมพล์ดา) 
เน่ืองจากในอดีตชาตินั้นเขาสูญเสียคนรักจากการจมน ้า ความรู้สึกเสียใจจึงเป็นสัญญา คือ “การจ าได้
หมายรู้อารมณ์” (P.A. Payutto, 2003 : 21) ท่ีส่งผลมายงัชาติภพปัจจุบนั โดยแสดงออกมาในรูปแบบ
ของความฝัน ดงัความในตอนท่ีคุณหญิงดาราราย แม่ของภีมภทัร เล่าวา่เม่ือภีมภทัรยงัเด็กเขามกัจะ
ฝันเห็นผูห้ญิงจมน ้า (คือคุณนอ้ยหรือพิมพล์ดาในชาติปัจจุบนั)และเขาก็จะร้องไห้ดว้ยความเศร้าโศก
เสียใจจนคุณหญิงดารารายตอ้งคอยปลอบ ดงัความวา่ (Phrai Phrom, 2007 : 214-215) 

ท่านยงัจ าคร้ังแรกท่ีเป็นการเร่ิมตน้ของฝันร้ายของบุตรชายไดเ้ป็นอยา่งดี...เป็นวนัท่ีเขาอายุ
ครบส่ีขวบ  เสียงร้องไหอ้ยา่งโศกาอาดูรของลูกชายตวันอ้ยท าใหผู้เ้ป็นแม่ตอ้งเขา้ไปตระกองกอด 

“เป็นอะไรลูก ตาภีมเป็นอะไรครับ บอกแม่ซิลูก” 
“ผูห้ญิงคนนั้น...เขาก าลงัจาตายคบัจุนแม่ เขาก าลงัจาตาย...ภีมสงสารเขา” เสียงสะอ้ืนของ

ลูกชายท าใหผู้เ้ป็นแม่ตอ้งปลอบดว้ยน ้าเสียงท่ีอ่อนโยน 
 ความฝันของภีมภัทรสะท้อนโลกทัศน์เกี่ยวกับความฝัน ท่ีเช่ือว่าสามารถบอก

อดีตชาติได ้เน่ืองจากจิตของภีมภทัรในชาติท่ีเกิดเป็นหม่อมหลวงภิชาภทัรนั้น ยงัคงฝังใจอยูก่บัความ
โศกเศร้าจากการสูญเสียคนรัก แมจ้ะมาเกิดใหม่แต่จิตก็ยงัคงจดจ าเร่ืองราวเหล่านั้นอยู่ เน่ืองจาก
คุณสมบติัของจิตคือ “ก่อนท่ีจิตสุดทา้ยจะดบัลง จุติจิตจะส่งพลงักรรมไปก่อเกิดยงัปฏิสนธิจิต และ
ป ฏิ ส น ธิ จิ ต จ ะ รั บ เ อ า ส่ิ ง ต่ า ง ๆ  เ ก็ บ ไ ว้ ใ น ส่ ว น ข อ ง จิ ต ใ ต้ ส า นึ ก  เ รี ย ก ว่ า สั ญญ า ” 
(Phrakhruprakatdhammakhun, 2013 : 17-18) และถ่ายทอดเร่ืองราวเหล่านั้นออกมาในรูปแบบของ
ความฝัน ดงันั้นความฝันบางเร่ืองจึงอาจมีมูลเหตุมาจากเร่ืองราวในชาติภพก่อนท่ีจิตจดจ าได ้ 
 6.4 พมิพ์ลดำ 
                  พิมพล์ดาคือตวัละครท่ีมีทั้งดา้นท่ีไม่ดีและด้านท่ีดี ดา้นท่ีไม่ดีคือ ในอดีตชาติท่ีเกิดเป็น
คุณนอ้ยนั้นเธอแยง่คนรักของพี่สาว และฆ่าพี่สาว แต่เม่ือส านึกผิดและไดรั้บโอกาสให้แกไ้ขกรรม 
เธอก็แกไ้ขกรรมนั้นจนได้รับการอโหสิกรรมจากคุณนฤนาฎกบัคุณประพนัธ์ และตวัเธอเองก็ได้
อโหสิกรรมใหอี้กฝ่ายดว้ยเช่นกนั ดงัความวา่ (Phrai Phrom, 2007 : 188-192) 

ท่ามกลางความมืดมิด หล่อนไดย้ินทุกอยา่งท่ีทุกคนพูด...ค าพูดของคุณนฤนาฎเป็นดัง่แสง
สวา่งท่ามกลางความมืดมิด พร้อมทั้งหยาดน ้ าตาท่ีโดนมือประดุจน ้ าทิพยแ์ละค าอโหสิท่ีมีให้ ท าให้
หล่อนระลึกรู้ไดว้า่ บ่วงกรรมท่ีหล่อนเคยกระท าต่อคุณนฤนาฎจนตอ้งชดใชอ้ยา่งสาหสัสากรรจ ์ได้
จบส้ินลงแลว้ในชาติน้ี 
 ตวัละครพิมพล์ดาสะทอ้นโลกทัศน์เกี่ยวกับกรรมทั้งกรรมชัว่และกรรมดี กล่าวคือ กรรมชัว่
ท่ีไดก่้อข้ึนนั้น ท าให้เธอไดรั้บความทุกขท์รมาน แต่กรรมดีท่ีเคยสร้างกุศลอนัยิ่งใหญ่เอาไวก้็มาช่วย
ใหเ้ธอไดมี้โอกาสแกไ้ขกรรม เม่ือสามารถแกไ้ขกรรมไดส้ าเร็จ ท าใหต้ดัตวัเองออกจากบ่วงกรรมได ้
เธอจึงมีชีวิตท่ีมีความสุข นอกจากน้ียงัสะทอ้นโลกทัศน์เกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิด  คือกรรมท่ี
ผูกมดัเธอและเจา้กรรมนายเวร (คุณนฤนาฎและคุณประพนัธ์) เอาไว ้ท าให้ตอ้งเวียนว่ายตายเกิด
หลายภพชาติ เพื่อชดใชก้รรมใหแ้ก่กนั 
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ทศัน์ ไดแ้ก่     โลกทศัน์เก่ียวกบักรรม โลกทศัน์เก่ียวกบัวญิญาณ โลกทศัน์เก่ียวกบัมิติเวลา โลกทศัน์
เก่ียวกบัการเวียนวา่ยตายเกิด โลกทศัน์เก่ียวกบัลกัษณะของผูมี้บารมีจากการปฏิบติัธรรม และโลก
ทศัน์เก่ียวกบัความฝัน ลว้นมีผลต่อองคป์ระกอบของนวนิยายทั้งในดา้นการเปิดเร่ือง การด าเนินเร่ือง 
การปิดเร่ือง ความขดัแยง้ แก่นเร่ือง และตวัละคร ในดา้นการเปิดเร่ืองนั้นโลกทศัน์เก่ียวกบักรรมได้
เขา้มาควบคุมการด าเนินเร่ือง คือกรรมท่ีพิมพล์ดาไดเ้คยก่อไวใ้นอดีตชาติท าให้เธอไดรั้บความทุกข์
ทรมานจนตาย และโลกทศัน์เก่ียวกบัวิญญาณก็ไดก้ าหนดวา่เม่ือตายแลว้วิญญาณของพิมพล์ดาก็ไม่
ดบัสูญ 

ส่วนโลกทศัน์เก่ียวกบัมิติแห่งกาลเวลาไดเ้ขา้มามีส่วนสัมพนัธ์กบัการด าเนินเร่ือง กล่าวคือ 
เน่ืองจากโลกทศัน์ท่ีวา่มิติของเวลาอดีต ปัจจุบนั และอนาคตนั้นต่างก็มีอยูแ่ละด าเนินไปพร้อมกนัใน
ลกัษณะเป็นคู่ขนาน ดังนั้นจึงท าให้พิมพ์ลดาสามารถเดินทางยอ้นเวลาได้ โดยอาศยัอ านาจจาก
พระภิกษุเงิน แต่ในคร้ังแรกเป็นการยอ้นเพื่อดูเหตุการณ์ในอดีต ท าให้เห็นวา่เธอฆ่าพี่สาว พิมพล์ดา
เสียใจในการกระท าคร้ังอดีตชาติของตน การเห็นในคร้ังน้ีเป็นเสมือนการระลึกชาติ ไม่สามารถ
แกไ้ขเหตุการณ์ได ้แต่เม่ือเธอรู้สึกส านึกผิด เธอก็ไดรั้บโอกาสให้ยอ้นมิติเวลากลบัไปแกไ้ขกรรมใน
อดีตชาติจนไดรั้บการอโหสิกรรม และเธอเองก็ไดอ้โหสิกรรมให้กบัทุกฝ่ายเช่นกนั เม่ือเธอตายใน
ภพอดีต เหตุการณ์ได้ยอ้นเวลามาในภพปัจจุบนัอีกคร้ัง ท าให้เธอมีชีวิตท่ีมีความสุข เน่ืองจาก
อกุศลกรรมท่ีเคยท าไวใ้นอดีตไดรั้บการแกไ้ขแลว้ 

ส่วนโลกทศัน์เก่ียวกบัการเวียนว่ายตายเกิดท าให้เห็นว่าทุกชีวิตยอ่มมีการเวียนวา่ยตายเกิด 
เพื่อมาชดใช้กรรมแก่กนั ทั้งกรรมดีและกรรมเลว ดงัเช่นพระภิกษุเงินท่ีช่วยเหลือพิมพ์ลดาให้มี
โอกาสยอ้นมิติเวลาไปแกไ้ขกรรม เน่ืองจากในอดีตชาตินั้นพระภิกษุเงินติดคา้งหน้ีกรรมดา้นกุศล
กรรมกบัพิมพล์ดา ท าให้ไม่สามารถหลุดพน้จากบ่วงวฏัสงสารได ้ดงันั้นจึงตอ้งช่วยพิมพล์ดาเพื่อให้
หลุดพน้จากบ่วงกรรมชัว่ ส่วนพิมพล์ดา (คุณนอ้ย) กบัคุณนฤนาฎและคุณประพนัธ์นั้น ในชาติภพ
ใหม่ก็ยงัคงมีการเวียนวา่ยตายเกิดมาพบกนั และมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั เพื่อผลดักนัใชห้น้ีกรรม
อยา่งไม่มีวนัหมดส้ิน จนกระทัง่ไดอ้โหสิกรรมให้แก่กนั จึงท าให้หลุดพน้จากบ่วงกรรมท่ีมีร่วมกนั 
และท าใหใ้นตอนปิดเร่ืองพิมพล์ดามีชีวติท่ีมีความสุข 

โลกทศัน์เก่ียวกับลักษณะของผูมี้บารมีจากการปฏิบติัธรรมได้ก าหนดลกัษณะตวัละคร
พระภิกษุเงิน ท าให้การปรากฏกายของพระภิกษุเงินทุกคร้ังนั้นจะมีแสงสีทองส่องสวา่งออกมา เพื่อ
แสดงใหเ้ห็นฤทธานุภาพอนัแรงกลา้ และบ่งบอกวา่ตวัละครน้ีเป็นผูมี้บุญบารมีสูง 

ส่วนโลกทัศน์เก่ียวกับกรรมก็ได้ก าหนดบุคลิกของตวัละครพิมพ์ลดาหรือคุณน้อย คือ
ก าหนดให้เป็นตวัละครท่ีมีหลายมิติ มีการแสดงออกทั้งในดา้นท่ีดีและไม่ดี คุณน้อยนั้นเน้ือแทแ้ลว้
เป็นคนท่ีมีจิตใจดี สร้างบุญกุศลไวม้าก แต่เพราะความเก็บกดท่ีสั่งสมไวม้านานท าให้เธอพลาดพลั้ง
ก่อกรรมชัว่ข้ึน และตอ้งไดรั้บผลกรรมนั้นในชาติท่ีเกิดเป็นพิมพล์ดา เม่ือส านึกไดแ้ละคิดอยากแกไ้ข 
กุศลกรรมท่ีเคยท าไว้ก็เข้ามาช่วยเหลือ ท าให้เธอสามารถแก้ไขความผิดพลาดจนได้รับการ
อโหสิกรรม และตดักรรมของตนได ้บุคลิกท่ีหลากหลายดา้นเช่นน้ีเป็นลกัษณะของมนุษยท์ัว่ไป คือ
มีทั้งดา้นท่ีดีและไม่ดีอยูใ่นตวั ข้ึนอยูก่บักิเลสตณัหาของบุคคล แต่เม่ือส านึกรู้ผดิชอบชัว่ดี รู้จกัแกไ้ข
ในการกระท าท่ีไม่ดีของตน ส่งผลใหชี้วติในภพปัจจุบนัดีข้ึน ดว้ยลกัษณะของตวัละครท่ีหลากหลาย
มิติเช่นน้ีจึงท าใหน้วนิยายเร่ืองน้ีมีความน่าสนใจ และชวนใหติ้ดตาม 

โลกทศัน์เก่ียวกบัความฝันไดเ้ขา้มาสอดแทรกในองคป์ระกอบของตวัละคร โดยก าหนดให้
ตวัละครฝันว่าบรรพบุรุษมาขออยู่ดว้ย ซ่ึงเป็นฝันท่ีบอกเหตุว่าจะตั้งครรภ์ และฝันเก่ียวกบัเร่ืองราว
ในอดีตชาติ ซ่ึงเป็นความฝันท่ีเกิดจากสัญญาท่ีติดตวัมาจากอดีต 

จะเห็นได้ว่าโลกทศัน์เหนือธรรมชาติได้เขา้ไปประกอบสร้างในทุกองค์ประกอบของนว
นิยาย ท าให้นวนิยายแสดงลักษณะเหนือธรรมชาติออกมา สอดคล้องกับ ตรีศิลป์ บุญขจร 
(Boonkhachorn, 1999 : 10) ท่ีกล่าวว่า “โลกทศัน์เป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจของนกัเขียน และเป็น
ตวัก าหนดโครงสร้างภายในของวรรณกรรม” โลกทศัน์จึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดวิธีการสร้างเร่ือง
ในนวนิยาย ประกอบกบัโลกทศัน์เหนือธรรมชาติท่ีผูเ้ขียนสอดแทรกในนวนิยายเร่ืองน้ีเป็นโลกทศัน์
ท่ีมีอยู่ในสังคมจึงมีอิทธิพลต่อนักเขียน ดังท่ี Kongsirirat (2015 : 23) กล่าวว่า “โลกทัศน์เป็น
ตวัก าหนดทิศทางชีวิตของแต่ละคน อีกทั้งเป็นตวัก าหนดทิศทางของสังคมมนุษย”์ ดว้ยเหตุน้ีจึงท า
ใหน้วนิยายเหนือธรรมชาติเร่ือง พรำยพรหม มีความน่าสนใจ และไดรั้บความนิยมจากผูอ่้าน 
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ทศัน์ ไดแ้ก่     โลกทศัน์เก่ียวกบักรรม โลกทศัน์เก่ียวกบัวญิญาณ โลกทศัน์เก่ียวกบัมิติเวลา โลกทศัน์
เก่ียวกบัการเวียนวา่ยตายเกิด โลกทศัน์เก่ียวกบัลกัษณะของผูมี้บารมีจากการปฏิบติัธรรม และโลก
ทศัน์เก่ียวกบัความฝัน ลว้นมีผลต่อองคป์ระกอบของนวนิยายทั้งในดา้นการเปิดเร่ือง การด าเนินเร่ือง 
การปิดเร่ือง ความขดัแยง้ แก่นเร่ือง และตวัละคร ในดา้นการเปิดเร่ืองนั้นโลกทศัน์เก่ียวกบักรรมได้
เขา้มาควบคุมการด าเนินเร่ือง คือกรรมท่ีพิมพล์ดาไดเ้คยก่อไวใ้นอดีตชาติท าให้เธอไดรั้บความทุกข์
ทรมานจนตาย และโลกทศัน์เก่ียวกบัวิญญาณก็ไดก้ าหนดวา่เม่ือตายแลว้วิญญาณของพิมพล์ดาก็ไม่
ดบัสูญ 

ส่วนโลกทศัน์เก่ียวกบัมิติแห่งกาลเวลาไดเ้ขา้มามีส่วนสัมพนัธ์กบัการด าเนินเร่ือง กล่าวคือ 
เน่ืองจากโลกทศัน์ท่ีวา่มิติของเวลาอดีต ปัจจุบนั และอนาคตนั้นต่างก็มีอยูแ่ละด าเนินไปพร้อมกนัใน
ลกัษณะเป็นคู่ขนาน ดังนั้นจึงท าให้พิมพ์ลดาสามารถเดินทางยอ้นเวลาได้ โดยอาศยัอ านาจจาก
พระภิกษุเงิน แต่ในคร้ังแรกเป็นการยอ้นเพื่อดูเหตุการณ์ในอดีต ท าให้เห็นวา่เธอฆ่าพี่สาว พิมพล์ดา
เสียใจในการกระท าคร้ังอดีตชาติของตน การเห็นในคร้ังน้ีเป็นเสมือนการระลึกชาติ ไม่สามารถ
แกไ้ขเหตุการณ์ได ้แต่เม่ือเธอรู้สึกส านึกผิด เธอก็ไดรั้บโอกาสให้ยอ้นมิติเวลากลบัไปแกไ้ขกรรมใน
อดีตชาติจนไดรั้บการอโหสิกรรม และเธอเองก็ไดอ้โหสิกรรมให้กบัทุกฝ่ายเช่นกนั เม่ือเธอตายใน
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เพื่อมาชดใช้กรรมแก่กนั ทั้งกรรมดีและกรรมเลว ดงัเช่นพระภิกษุเงินท่ีช่วยเหลือพิมพ์ลดาให้มี
โอกาสยอ้นมิติเวลาไปแกไ้ขกรรม เน่ืองจากในอดีตชาตินั้นพระภิกษุเงินติดคา้งหน้ีกรรมดา้นกุศล
กรรมกบัพิมพล์ดา ท าให้ไม่สามารถหลุดพน้จากบ่วงวฏัสงสารได ้ดงันั้นจึงตอ้งช่วยพิมพล์ดาเพื่อให้
หลุดพน้จากบ่วงกรรมชัว่ ส่วนพิมพล์ดา (คุณนอ้ย) กบัคุณนฤนาฎและคุณประพนัธ์นั้น ในชาติภพ
ใหม่ก็ยงัคงมีการเวียนวา่ยตายเกิดมาพบกนั และมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั เพื่อผลดักนัใชห้น้ีกรรม
อยา่งไม่มีวนัหมดส้ิน จนกระทัง่ไดอ้โหสิกรรมให้แก่กนั จึงท าให้หลุดพน้จากบ่วงกรรมท่ีมีร่วมกนั 
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โลกทศัน์เก่ียวกับลักษณะของผูมี้บารมีจากการปฏิบติัธรรมได้ก าหนดลกัษณะตวัละคร
พระภิกษุเงิน ท าให้การปรากฏกายของพระภิกษุเงินทุกคร้ังนั้นจะมีแสงสีทองส่องสวา่งออกมา เพื่อ
แสดงใหเ้ห็นฤทธานุภาพอนัแรงกลา้ และบ่งบอกวา่ตวัละครน้ีเป็นผูมี้บุญบารมีสูง 

ส่วนโลกทัศน์เก่ียวกับกรรมก็ได้ก าหนดบุคลิกของตวัละครพิมพ์ลดาหรือคุณน้อย คือ
ก าหนดให้เป็นตวัละครท่ีมีหลายมิติ มีการแสดงออกทั้งในดา้นท่ีดีและไม่ดี คุณน้อยนั้นเน้ือแทแ้ลว้
เป็นคนท่ีมีจิตใจดี สร้างบุญกุศลไวม้าก แต่เพราะความเก็บกดท่ีสั่งสมไวม้านานท าให้เธอพลาดพลั้ง
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กุศลกรรมท่ีเคยท าไว้ก็เข้ามาช่วยเหลือ ท าให้เธอสามารถแก้ไขความผิดพลาดจนได้รับการ
อโหสิกรรม และตดักรรมของตนได ้บุคลิกท่ีหลากหลายดา้นเช่นน้ีเป็นลกัษณะของมนุษยท์ัว่ไป คือ
มีทั้งดา้นท่ีดีและไม่ดีอยูใ่นตวั ข้ึนอยูก่บักิเลสตณัหาของบุคคล แต่เม่ือส านึกรู้ผดิชอบชัว่ดี รู้จกัแกไ้ข
ในการกระท าท่ีไม่ดีของตน ส่งผลใหชี้วติในภพปัจจุบนัดีข้ึน ดว้ยลกัษณะของตวัละครท่ีหลากหลาย
มิติเช่นน้ีจึงท าใหน้วนิยายเร่ืองน้ีมีความน่าสนใจ และชวนใหติ้ดตาม 

โลกทศัน์เก่ียวกบัความฝันไดเ้ขา้มาสอดแทรกในองคป์ระกอบของตวัละคร โดยก าหนดให้
ตวัละครฝันว่าบรรพบุรุษมาขออยู่ดว้ย ซ่ึงเป็นฝันท่ีบอกเหตุว่าจะตั้งครรภ์ และฝันเก่ียวกบัเร่ืองราว
ในอดีตชาติ ซ่ึงเป็นความฝันท่ีเกิดจากสัญญาท่ีติดตวัมาจากอดีต 

จะเห็นได้ว่าโลกทศัน์เหนือธรรมชาติได้เขา้ไปประกอบสร้างในทุกองค์ประกอบของนว
นิยาย ท าให้นวนิยายแสดงลักษณะเหนือธรรมชาติออกมา สอดคล้องกับ ตรีศิลป์ บุญขจร 
(Boonkhachorn, 1999 : 10) ท่ีกล่าวว่า “โลกทศัน์เป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจของนกัเขียน และเป็น
ตวัก าหนดโครงสร้างภายในของวรรณกรรม” โลกทศัน์จึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดวิธีการสร้างเร่ือง
ในนวนิยาย ประกอบกบัโลกทศัน์เหนือธรรมชาติท่ีผูเ้ขียนสอดแทรกในนวนิยายเร่ืองน้ีเป็นโลกทศัน์
ท่ีมีอยู่ในสังคมจึงมีอิทธิพลต่อนักเขียน ดังท่ี Kongsirirat (2015 : 23) กล่าวว่า “โลกทัศน์เป็น
ตวัก าหนดทิศทางชีวิตของแต่ละคน อีกทั้งเป็นตวัก าหนดทิศทางของสังคมมนุษย”์ ดว้ยเหตุน้ีจึงท า
ใหน้วนิยายเหนือธรรมชาติเร่ือง พรำยพรหม มีความน่าสนใจ และไดรั้บความนิยมจากผูอ่้าน 
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บทความน้ีนอกจากไดพ้ิสูจน์แนวคิดววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคย ์ยงัเป็น
แนวทางในการศึกษาววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 

 
ค ำส ำคัญ: ววิฒันาการ, ค าเรียกสีพื้นฐาน, ภาษาลา้นนา 
 
Abstract 

The objective of the study is to analyze and compare basic color terms in 5 periods of Lanna 
language. Berlin and Kay (1969)  was used as an approach in the study. Five periods were carefully 
selected according to pervious historical study; it was divided to B.E. 1898-2100 (A.D. 1355-1557) , 
B.E. 2101-2316 (A.D. 1558-1773), B.E. 2317-2474 (A.D. 1774-1931), B.E. 2475-2503 (A.D. 1932-1960), 
and B.E. 2504-2560 (A.D. 1961-2017) . It was found that the evolution of Lanna basic color terms 
were in stage 2 , 5 , 7 , 7 , and 7 respectively. The order of basic color terms of Lanna in B.E. 2504-2560 
(A.D. 1961-2017)  was shown to correspond with Berlin and Kay’s theory. However, in B.E. 1898-2100 
(A.D. 1355-1557) , B.E. 2101-2316 (A.D. 1558-1773) , B.E. 2317-2474 (A.D. 1774-1931) , and B.E. 
2475-2503 (A.D. 1932-1960) , it was found that the order of basic color terms of Lanna were not 
correspond to the theory. In addition, the study gives a constructive guideline of methodology for 
studying basic color terms evolution in other languages.  

 

Keywords: evolution, basic color terms, Lanna language 
 
บทน ำ 

ค าเรียกสีพื้นฐาน (basic color terms) เป็นค าท่ีใช้เรียกช่ือสีท่ีมีความหมายของค าทั้งหมดไม่
สามารถเดาไดจ้ากส่วนใดส่วนหน่ึงของค านั้น หรือเป็นค าท่ีไม่มีส่วนประกอบเป็นหน่วยขยายท่ีเอา
ออกได ้และเป็นค าท่ีผูบ้อกภาษาใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ มีความหมายมัน่คง ไม่เป็นค าประเภทยอ่ยของสี
อ่ืน ไดแ้ก่ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง ฟ้า น ้าเงิน น ้าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา จากลกัษณะของค าเรียกสี
พื้นฐานดงักล่าวท าให้มีการศึกษาวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานเพื่อท่ีจะไดท้ราบล าดบัในการ
เกิดค าเรียกสีพื้นฐานของภาษานั้น ๆ ดงัท่ี เบรนท ์เบอร์ลิน และพอล เคย ์(Berlin and Kay, 1969: 2-
3) ไดศึ้กษาค าเรียกสีพื้นฐานจาก 20 ภาษาในโลกโดยใชแ้ผน่สีสัมภาษณ์ผูบ้อกภาษา พบวา่ ภาษาทั้ง 

20 ภาษามีใจกลาง (focus) ของสี 11 แห่ง คือ ด า (Black) ขาว (White) แดง (Red) ส้ม (Orange) เหลือง 
(Yellow) น ้าตาล (Brown) เขียว (Green) ฟ้า/น ้าเงิน (Blue) ม่วง (Purple) ชมพู (Pink) และเทา (Grey) 

หลงัจากนั้น เบอร์ลินและเคยย์งัไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัสีในโลกอีก 78 ภาษา จนไดข้อ้สรุป
วา่ สีต่าง ๆ ในโลกมีล าดบัในเร่ืองของเวลาการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยา่งเป็นสากล เบอร์ลินและเคย์
จึงไดเ้สนอแนวคิดววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานไว ้7 ระยะ ดงัต่อไปน้ี 
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(Berlin and Kay, 1969: 4) 
 

ภาพท่ี 1: ววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคย ์
 

แนวคิดววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานจากภาพขา้งตน้ อธิบายไดว้า่ ระยะท่ี 1 มีค าเรียก
สี 2 ค า คือ ขาว ด า, ระยะท่ี 2 มีค  าเรียกสี 3 ค  า คือ ขาว ด า แดง, ระยะท่ี 3 มีค  าเรียกสี 4 ค  า คือ ขาว ด า 
แดง เขียว หรือ ขาว ด า แดง เหลือง, ระยะท่ี 4 มีค  าเรียกสี 5 ค  า คือ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง, ระยะท่ี 
5 มีค  าเรียกสี 6 ค  า คือ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง ฟ้า/น ้าเงิน, ระยะท่ี 6 มีค าเรียกสี 7 ค า คือ ขาว ด า แดง 
เขียว เหลือง ฟ้า/น ้าเงิน น ้าตาล และระยะท่ี 7 มีค  าเรียกสี 8 ค าข้ึนไป คือ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง ฟ้า/
น ้าเงิน น ้าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา 

แนวคิดววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคย ์เป็นแนวคิดหลกัท่ีใชศึ้กษา
วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาต่าง ๆ ทัว่โลก เช่น งานวิจยัของ เดวิด แอล สโนว์ 
(Snow, 1971: 385-390) ไดศึ้กษาค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาซาโมน (samoan) พบค าเรียกสีพื้นฐาน 6 
ค า คือ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง และเทา มีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานไม่สอดคลอ้งกบั
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บทความน้ีนอกจากไดพ้ิสูจน์แนวคิดววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคย ์ยงัเป็น
แนวทางในการศึกษาววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 

 
ค ำส ำคัญ: ววิฒันาการ, ค าเรียกสีพื้นฐาน, ภาษาลา้นนา 
 
Abstract 

The objective of the study is to analyze and compare basic color terms in 5 periods of Lanna 
language. Berlin and Kay (1969)  was used as an approach in the study. Five periods were carefully 
selected according to pervious historical study; it was divided to B.E. 1898-2100 (A.D. 1355-1557) , 
B.E. 2101-2316 (A.D. 1558-1773), B.E. 2317-2474 (A.D. 1774-1931), B.E. 2475-2503 (A.D. 1932-1960), 
and B.E. 2504-2560 (A.D. 1961-2017) . It was found that the evolution of Lanna basic color terms 
were in stage 2 , 5 , 7 , 7 , and 7 respectively. The order of basic color terms of Lanna in B.E. 2504-2560 
(A.D. 1961-2017)  was shown to correspond with Berlin and Kay’s theory. However, in B.E. 1898-2100 
(A.D. 1355-1557) , B.E. 2101-2316 (A.D. 1558-1773) , B.E. 2317-2474 (A.D. 1774-1931) , and B.E. 
2475-2503 (A.D. 1932-1960) , it was found that the order of basic color terms of Lanna were not 
correspond to the theory. In addition, the study gives a constructive guideline of methodology for 
studying basic color terms evolution in other languages.  

 

Keywords: evolution, basic color terms, Lanna language 
 
บทน ำ 

ค าเรียกสีพื้นฐาน (basic color terms) เป็นค าท่ีใช้เรียกช่ือสีท่ีมีความหมายของค าทั้งหมดไม่
สามารถเดาไดจ้ากส่วนใดส่วนหน่ึงของค านั้น หรือเป็นค าท่ีไม่มีส่วนประกอบเป็นหน่วยขยายท่ีเอา
ออกได ้และเป็นค าท่ีผูบ้อกภาษาใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ มีความหมายมัน่คง ไม่เป็นค าประเภทยอ่ยของสี
อ่ืน ไดแ้ก่ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง ฟ้า น ้าเงิน น ้าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา จากลกัษณะของค าเรียกสี
พื้นฐานดงักล่าวท าให้มีการศึกษาวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานเพื่อท่ีจะไดท้ราบล าดบัในการ
เกิดค าเรียกสีพื้นฐานของภาษานั้น ๆ ดงัท่ี เบรนท ์เบอร์ลิน และพอล เคย ์(Berlin and Kay, 1969: 2-
3) ไดศึ้กษาค าเรียกสีพื้นฐานจาก 20 ภาษาในโลกโดยใชแ้ผน่สีสัมภาษณ์ผูบ้อกภาษา พบวา่ ภาษาทั้ง 

20 ภาษามีใจกลาง (focus) ของสี 11 แห่ง คือ ด า (Black) ขาว (White) แดง (Red) ส้ม (Orange) เหลือง 
(Yellow) น ้าตาล (Brown) เขียว (Green) ฟ้า/น ้าเงิน (Blue) ม่วง (Purple) ชมพู (Pink) และเทา (Grey) 

หลงัจากนั้น เบอร์ลินและเคยย์งัไดศึ้กษาขอ้มูลเก่ียวกบัสีในโลกอีก 78 ภาษา จนไดข้อ้สรุป
วา่ สีต่าง ๆ ในโลกมีล าดบัในเร่ืองของเวลาการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยา่งเป็นสากล เบอร์ลินและเคย์
จึงไดเ้สนอแนวคิดววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานไว ้7 ระยะ ดงัต่อไปน้ี 
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(Berlin and Kay, 1969: 4) 
 

ภาพท่ี 1: ววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคย ์
 

แนวคิดววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานจากภาพขา้งตน้ อธิบายไดว้า่ ระยะท่ี 1 มีค าเรียก
สี 2 ค า คือ ขาว ด า, ระยะท่ี 2 มีค  าเรียกสี 3 ค  า คือ ขาว ด า แดง, ระยะท่ี 3 มีค  าเรียกสี 4 ค  า คือ ขาว ด า 
แดง เขียว หรือ ขาว ด า แดง เหลือง, ระยะท่ี 4 มีค  าเรียกสี 5 ค  า คือ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง, ระยะท่ี 
5 มีค  าเรียกสี 6 ค  า คือ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง ฟ้า/น ้าเงิน, ระยะท่ี 6 มีค าเรียกสี 7 ค า คือ ขาว ด า แดง 
เขียว เหลือง ฟ้า/น ้าเงิน น ้าตาล และระยะท่ี 7 มีค  าเรียกสี 8 ค าข้ึนไป คือ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง ฟ้า/
น ้าเงิน น ้าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา 

แนวคิดววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคย ์เป็นแนวคิดหลกัท่ีใชศึ้กษา
วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาต่าง ๆ ทัว่โลก เช่น งานวิจยัของ เดวิด แอล สโนว์ 
(Snow, 1971: 385-390) ไดศึ้กษาค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาซาโมน (samoan) พบค าเรียกสีพื้นฐาน 6 
ค า คือ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง และเทา มีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานไม่สอดคลอ้งกบั
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แนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์เน่ืองจากมีค าเรียกสีเทาในระยะท่ี 5 ซ่ึงตามแนวคิดดงักล่าวสีเทาจะตอ้ง
เกิดในระยะท่ี 7 

นอกจากน้ีย ังพบการศึกษาค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทยตั้ งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ในงานวิจัยของ Engchuan (2000) Tipkongka (2010) และ Phornthipphayaphanit 
(2014) พบวา่ สมยัสุโขทยัมีค าเรียกสีพื้นฐาน 5 ค า คือ ขาว ด า แดง เหลือง เขียว สมยัอยธุยามีค าเรียก
สีพื้นฐาน 9 ค า คือ ขาว ด า แดง เหลือง เขียว ชมพู ส้ม ฟ้า ม่วง สมยัธนบุรีมีค าเรียกสีพื้นฐาน 6 ค า คือ 
ขาว ด า แดง เหลือง เขียว ม่วง และสมยัรัตนโกสินทร์มี ค าเรียกสีพื้นฐาน 12 ค า คือ ขาว ด า แดง 
เหลือง เขียว ชมพู ส้ม ฟ้า ม่วง เทา น ้ าเงิน น ้ าตาล เม่ือพิจารณาวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน 
พบว่า ภาษาไทยสมยัสุโขทยัมีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยู่ในระยะท่ี 4 ส่วนภาษาไทย
สมยัอยุธยา สมยัธนบุรี และสมยัรัตนโกสินทร์มีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานไม่สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์กล่าวคือ ตามแนวคิดดงักล่าววิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานใน
ภาษาไทยสมยัอยุธยาจะอยู่ในระยะท่ี 7 แต่พบค าเรียกสีชมพู ส้ม ม่วง ก่อนค าเรียกสีน ้ าตาล วิวฒันาการ
การเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทยสมยัธนบุรีจะอยูใ่นระยะท่ี 5 แต่ดว้ยขอ้จ ากดัของขอ้มูลท่ีศึกษา
จึงไม่ปรากฏค าเรียกสีฟ้า/น ้ าเงิน น ้ าตาล ชมพู ส้ม เทา และวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานใน
ภาษาไทยสมยัรัตนโกสินทร์จะอยูใ่นระยะท่ี 7 แต่ดว้ยล าดบัการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานท าใหพ้บค าเรียก
สีชมพู ส้ม ก่อนค าเรียกสีฟ้า/น ้ าเงิน น ้าตาล ม่วง และพบค าเรียกสีม่วง เทา ก่อนค าเรียกสีน ้ าเงินและ
น ้าตาล 

ภาษาล้านนาเป็นภาษาตระกูลไทท่ีใช้ส่ือสารกนัอย่างแพร่หลายบริเวณภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทยในจงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน พื้นท่ีทั้ง 8 
จงัหวดัปรากฏการใช้ภาษาล้านนาจารึกหรือบนัทึกเอกสารขอ้มูลต่าง ๆ แบ่งเป็น 5 ช่วงสมยัตาม
เหตุการณ์ทางสังคมของลา้นนา ได้แก่ ภาษาล้านนา พ.ศ. 1898-2100 เป็นช่วงสมยัราชวงศ์มงัราย
ปกครองอาณาจกัรล้านนา ภาษาล้านนา พ.ศ. 2101-2316 เป็นช่วงสมยัพม่าปกครองลา้นนา ภาษา
ลา้นนา พ.ศ. 2317-2474 เป็นช่วงสมยัลา้นนาเป็นเมืองประเทศราชของอาณาจกัรสยาม ภาษาลา้นนา 
พ.ศ. 2475-2503 เป็นช่วงสมยัภาคเหนือหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง และภาษาลา้นนา พ.ศ. 2504-
2560 เป็นช่วงสมยัพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Rungruangsri, 2003: 7-9; 
Ongsakul, 2014) ปัจจุบนัภาษาลา้นนาท่ีใช้จารึกหรือบนัทึกเอกสารขอ้มูลดงักล่าวได้มีนกัวิชาการ

ปริวรรต (transliterations) หรือถ่ายถอด เปล่ียนรูปอกัษรและอกัขรวิธี (Wimonkasem, 2005: 120) 
เป็นภาษาไทยมาตรฐานไวแ้ลว้พอสมควร ซ่ึงปรากฏค าเรียกสีพื้นฐานเช่นเดียวกบัภาษาอ่ืน ๆ 

จากงานวิจยัท่ีศึกษาค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทยสมยัสุโขทยัถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 3 เร่ือง
ขา้งตน้ หากน าวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานจากงานวิจยัทั้ง 3 เร่ืองมารวมกนั จะท าให้เห็น
วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานต่างจากงานของเบอร์ลินและเคย ์โดยเฉพาะเร่ืองของล าดบัใน
การเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน อาจกล่าวไดว้า่ เม่ือวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทยไม่ตรง
กบัแนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์ก็มีความเป็นไปไดว้่าค  าเรียกสีในภาษาลา้นนาจะมีวิวฒันาการการ
เกิดค าเรียกสีพื้นฐานไม่ตรงกับแนวคิดดังกล่าวเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจ ัยจึงวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา โดยแบ่งภาษาลา้นนาเป็น 5 ช่วง
สมยั เพื่อท่ีจะไดท้ราบจ านวนค าเรียกสีพื้นฐาน เวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน ววิฒันาการการเกิด
ค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนาทั้ง 5 ช่วงสมยั รวมทั้งไดพ้ิสูจน์แนวคิดววิฒันาการการเกิดค าเรียกสี
พื้นฐานของเบอร์ลินและเคย ์และการวจิยัน้ียงัใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิวฒันาการการเกิดค าเรียก
สีพื้นฐานในภาษาอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย 

 
วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

วิเคราะห์และเปรียบเทียบวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา 5 ช่วงสมยั 
คือ ช่วงท่ี 1 พ.ศ. 1898-2100 ช่วงท่ี 2 พ.ศ. 2101-2316 ช่วงท่ี 3 พ.ศ. 2317-2474 ช่วงท่ี 4 พ.ศ. 2475-
2503 และช่วงท่ี 5 พ.ศ. 2504-2560 

 
ขอบเขตกำรวจัิย 

1. ข้อมูลท่ีใช้วิเคราะห์วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาล้านนาเป็นข้อมูล
ประเภทจารึกจากฐานขอ้มูลจารึกในประเทศไทยของศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร และเอกสารท่ีพบใน
พื้นท่ี 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ไดแ้ก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน พะเยา แพร่ 
น่าน และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 1899-2558 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีปรากฏขอ้มูลค าเรียกสีพื้นฐานใน
ภาษาลา้นนา ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีปริวรรตเป็นภาษาไทยมาตรฐานท่ียงัคงค าศพัท์
และเสียงของภาษาลา้นนาไวอ้ย่างครบถว้นเท่านั้น อน่ึง ผูว้ิจยัเลือกขอ้มูลท่ีปริวรรตเป็นภาษาไทย
มาตรฐานเน่ืองจากผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งโดยนกัวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นจารึกและ
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แนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์เน่ืองจากมีค าเรียกสีเทาในระยะท่ี 5 ซ่ึงตามแนวคิดดงักล่าวสีเทาจะตอ้ง
เกิดในระยะท่ี 7 

นอกจากน้ีย ังพบการศึกษาค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทยตั้ งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ในงานวิจัยของ Engchuan (2000) Tipkongka (2010) และ Phornthipphayaphanit 
(2014) พบวา่ สมยัสุโขทยัมีค าเรียกสีพื้นฐาน 5 ค า คือ ขาว ด า แดง เหลือง เขียว สมยัอยธุยามีค าเรียก
สีพื้นฐาน 9 ค า คือ ขาว ด า แดง เหลือง เขียว ชมพู ส้ม ฟ้า ม่วง สมยัธนบุรีมีค าเรียกสีพื้นฐาน 6 ค า คือ 
ขาว ด า แดง เหลือง เขียว ม่วง และสมยัรัตนโกสินทร์มี ค าเรียกสีพื้นฐาน 12 ค า คือ ขาว ด า แดง 
เหลือง เขียว ชมพู ส้ม ฟ้า ม่วง เทา น ้ าเงิน น ้ าตาล เม่ือพิจารณาวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน 
พบว่า ภาษาไทยสมยัสุโขทยัมีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยู่ในระยะท่ี 4 ส่วนภาษาไทย
สมยัอยุธยา สมยัธนบุรี และสมยัรัตนโกสินทร์มีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานไม่สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์กล่าวคือ ตามแนวคิดดงักล่าววิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานใน
ภาษาไทยสมยัอยุธยาจะอยู่ในระยะท่ี 7 แต่พบค าเรียกสีชมพู ส้ม ม่วง ก่อนค าเรียกสีน ้ าตาล วิวฒันาการ
การเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทยสมยัธนบุรีจะอยูใ่นระยะท่ี 5 แต่ดว้ยขอ้จ ากดัของขอ้มูลท่ีศึกษา
จึงไม่ปรากฏค าเรียกสีฟ้า/น ้ าเงิน น ้ าตาล ชมพู ส้ม เทา และวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานใน
ภาษาไทยสมยัรัตนโกสินทร์จะอยูใ่นระยะท่ี 7 แต่ดว้ยล าดบัการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานท าใหพ้บค าเรียก
สีชมพู ส้ม ก่อนค าเรียกสีฟ้า/น ้ าเงิน น ้าตาล ม่วง และพบค าเรียกสีม่วง เทา ก่อนค าเรียกสีน ้ าเงินและ
น ้าตาล 

ภาษาล้านนาเป็นภาษาตระกูลไทท่ีใช้ส่ือสารกนัอย่างแพร่หลายบริเวณภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทยในจงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน พื้นท่ีทั้ง 8 
จงัหวดัปรากฏการใช้ภาษาล้านนาจารึกหรือบนัทึกเอกสารขอ้มูลต่าง ๆ แบ่งเป็น 5 ช่วงสมยัตาม
เหตุการณ์ทางสังคมของลา้นนา ได้แก่ ภาษาล้านนา พ.ศ. 1898-2100 เป็นช่วงสมยัราชวงศ์มงัราย
ปกครองอาณาจกัรล้านนา ภาษาลา้นนา พ.ศ. 2101-2316 เป็นช่วงสมยัพม่าปกครองลา้นนา ภาษา
ลา้นนา พ.ศ. 2317-2474 เป็นช่วงสมยัลา้นนาเป็นเมืองประเทศราชของอาณาจกัรสยาม ภาษาลา้นนา 
พ.ศ. 2475-2503 เป็นช่วงสมยัภาคเหนือหลงัเปล่ียนแปลงการปกครอง และภาษาลา้นนา พ.ศ. 2504-
2560 เป็นช่วงสมยัพฒันาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (Rungruangsri, 2003: 7-9; 
Ongsakul, 2014) ปัจจุบนัภาษาลา้นนาท่ีใช้จารึกหรือบนัทึกเอกสารขอ้มูลดงักล่าวได้มีนกัวิชาการ

ปริวรรต (transliterations) หรือถ่ายถอด เปล่ียนรูปอกัษรและอกัขรวิธี (Wimonkasem, 2005: 120) 
เป็นภาษาไทยมาตรฐานไวแ้ลว้พอสมควร ซ่ึงปรากฏค าเรียกสีพื้นฐานเช่นเดียวกบัภาษาอ่ืน ๆ 

จากงานวิจยัท่ีศึกษาค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทยสมยัสุโขทยัถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 3 เร่ือง
ขา้งตน้ หากน าวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานจากงานวิจยัทั้ง 3 เร่ืองมารวมกนั จะท าให้เห็น
วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานต่างจากงานของเบอร์ลินและเคย ์โดยเฉพาะเร่ืองของล าดบัใน
การเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน อาจกล่าวไดว้า่ เม่ือวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทยไม่ตรง
กบัแนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์ก็มีความเป็นไปไดว้่าค  าเรียกสีในภาษาลา้นนาจะมีวิวฒันาการการ
เกิดค าเรียกสีพื้นฐานไม่ตรงกับแนวคิดดังกล่าวเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ี ผูว้ิจ ัยจึงวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา โดยแบ่งภาษาลา้นนาเป็น 5 ช่วง
สมยั เพื่อท่ีจะไดท้ราบจ านวนค าเรียกสีพื้นฐาน เวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน ววิฒันาการการเกิด
ค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนาทั้ง 5 ช่วงสมยั รวมทั้งไดพ้ิสูจน์แนวคิดววิฒันาการการเกิดค าเรียกสี
พื้นฐานของเบอร์ลินและเคย ์และการวจิยัน้ียงัใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาวิวฒันาการการเกิดค าเรียก
สีพื้นฐานในภาษาอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย 

 
วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

วิเคราะห์และเปรียบเทียบวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา 5 ช่วงสมยั 
คือ ช่วงท่ี 1 พ.ศ. 1898-2100 ช่วงท่ี 2 พ.ศ. 2101-2316 ช่วงท่ี 3 พ.ศ. 2317-2474 ช่วงท่ี 4 พ.ศ. 2475-
2503 และช่วงท่ี 5 พ.ศ. 2504-2560 

 
ขอบเขตกำรวจัิย 

1. ข้อมูลท่ีใช้วิเคราะห์วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาล้านนาเป็นข้อมูล
ประเภทจารึกจากฐานขอ้มูลจารึกในประเทศไทยของศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร และเอกสารท่ีพบใน
พื้นท่ี 8 จงัหวดัภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ไดแ้ก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน พะเยา แพร่ 
น่าน และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 1899-2558 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีปรากฏขอ้มูลค าเรียกสีพื้นฐานใน
ภาษาลา้นนา ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีปริวรรตเป็นภาษาไทยมาตรฐานท่ียงัคงค าศพัท์
และเสียงของภาษาลา้นนาไวอ้ย่างครบถว้นเท่านั้น อน่ึง ผูว้ิจยัเลือกขอ้มูลท่ีปริวรรตเป็นภาษาไทย
มาตรฐานเน่ืองจากผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งโดยนกัวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นจารึกและ
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เอกสารภาษาลา้นนาจึงเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ ขอ้มูลดงักล่าวประกอบด้วยจารึกจ านวน 20 
หลกั และเอกสารจ านวน 153 รายการ แบ่งออกเป็น 13 ประเภท ได้แก่ กฎหมาย กวีนิพนธ์ จารึก 
ต านาน ต ารา นวนิยาย นิทาน พจนานุกรม พระพุทธศาสนา เพลง ภาษิตและปริศนาค าทาย เร่ืองสั้ น 
และปกิณกะ  

2. ผูว้ิจยัแบ่งค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนาเป็น 5 ช่วงสมยัตามเหตุการณ์ทางสังคมของ
ลา้นนา ได้แก่ ช่วงท่ี 1 พ.ศ. 1898-2100 ช่วงท่ี 2 พ.ศ. 2101-2316 ช่วงท่ี 3 พ.ศ. 2317-2474 ช่วงท่ี 4 
พ.ศ. 2475-2503 และช่วงท่ี 5 พ.ศ. 2504-2560  

 
วธีิกำรวจัิย 

1. ศึกษาคน้ควา้แนวคิด เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิวฒันาการการเกิดค า
เรียกสีพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. เก็บขอ้มูลค าเรียกสีพื้นฐานจากจารึกและเอกสารภาษาลา้นนาท่ีปริวรรตเป็นภาษาไทย
มาตรฐานตามเกณฑ์การพิจารณาค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคย์ (Berlin and Kay, 1969) 
และครอฟอร์ด (Crawford, 1982) คือ เป็นค าเรียกสีท่ีมีความหมายของค าทั้งหมดไม่สามารถเดาได้
จากส่วนใดส่วนหน่ึงของค านั้น หรือเป็นค าท่ีไม่มีหน่วยขยายท่ีเอาออกได ้และเป็นค าท่ีผูบ้อกภาษา
ใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ มีความหมายมัน่คง ไม่เป็นค าประเภทยอ่ยของสีอ่ืน 

3. วิเคราะห์ค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนาแต่ละช่วงสมยั เพื่อให้ทราบจ านวนค าเรียกสี
พื้นฐาน เวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน และวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา 5 
ช่วงสมยัตามแนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์(Berlin and Kay, 1969) 

4. เปรียบเทียบจ านวนค าเรียกสีพื้นฐาน และวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษา
ลา้นนา 5 ช่วงสมยัตามแนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์(Berlin and Kay, 1969) 

5. เสนอผลการวจิยัแบบพรรณนาวเิคราะห์ 
 
 
 
 
 

ผลกำรวจัิย 
จากการเก็บขอ้มูลค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาล้านนา พบค าเรียกสีพื้นฐานทั้งหมด 12 ค า 

ไดแ้ก่ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง ฟ้า น ้ าเงิน น ้ าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา นอกจากน้ียงัพบค าเรียกสี
พื้นฐานดั้งเดิมในภาษาลา้นนา จดักลุ่มตามประเภทสี ไดแ้ก่ ประเภทสีขาว: นวล เผอืก พอน ประเภท
สีด า: ค้ี ม้ี เมง หม้ี ประเภทสีเขียว: ส้ิว อ้ิน ประเภทสีเหลือง: ไค เสียม เอ้ิม ประเภทสีฟ้า: มุ่ย ประเภท
สีน ้าเงิน: ขาบ คราม ส่อม เหล้ือน แหล ้ประเภทสีน ้าตาล: ข่อน ตุ่น ส้อ ประเภทสีม่วง: ปัง ประเภทสี
ชมพู: ออน ประเภทสีส้ม: แสด และประเภทสีเทา: สุ่น หม่น 

บทความน้ีผูว้ิจยัแยกวิเคราะห์วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนาเป็น 5 
ช่วงสมยั โดยวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบอร์ลินและเคย์ (Berlin and Kay, 1969) เพ่ือท่ีได้ทราบ
จ านวนค าเรียกสีพื้นฐาน เวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานใน
ภาษาลา้นนาแต่ละช่วงสมยั รวมทั้งพิสูจน์แนวคิดดงักล่าวดว้ย หลงัจากวเิคราะห์ค าเรียกสีพื้นฐานแต่
ละช่วงสมยั จึงเปรียบเทียบจ านวนค าเรียกสีพื้นฐาน และวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานใน
ภาษาลา้นนาทั้ง 5 ช่วงสมยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ววิฒันำกำรกำรเกดิค ำเรียกสีพืน้ฐำนในภำษำล้ำนนำ พ.ศ. 1898-2100   
ขอ้มูลจากจารึกและเอกสารภาษาลา้นนา พ.ศ. 1898-2100 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 3 ค า คือ 

ขาว แดง เขียว เม่ือเรียงล าดบัเวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน พบว่า ค าเรียกสีเขียวพบคร้ังแรกเม่ือ 
พ.ศ. 1899 ในพระไอยการลกัภาลูกเมียผูค้นท่าน ค าเรียกสีแดงพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 1904 ในพระไอย
การลกัษณผวัเมีย และค าเรียกสีขาวพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 1955 ในจารึกวดัเกา้ยอด แสดงวิวฒันาการ
การเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 1898-2100 ไดด้งัน้ี 

 
 

ขำว 
(ด า) 
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แดง 
 

 

 
 

เขียว 

I  II  III 
ภาพท่ี 2: ววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 1898-2100 

                                                           
*ค ำเรียกสีที่อยู่ในเครื่องหมำย (   ) หมำยถึง ค ำเรียกสีพื้นฐำนในภำษำล้ำนนำที่ไม่ปรำกฏตำมแนวคิดวิวัฒนำกำรกำรเกิดค ำเรียกสีพื้นฐำน
ของเบอร์ลินและเคย์ 
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เอกสารภาษาลา้นนาจึงเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ ขอ้มูลดงักล่าวประกอบด้วยจารึกจ านวน 20 
หลกั และเอกสารจ านวน 153 รายการ แบ่งออกเป็น 13 ประเภท ได้แก่ กฎหมาย กวีนิพนธ์ จารึก 
ต านาน ต ารา นวนิยาย นิทาน พจนานุกรม พระพุทธศาสนา เพลง ภาษิตและปริศนาค าทาย เร่ืองสั้ น 
และปกิณกะ  

2. ผูว้ิจยัแบ่งค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนาเป็น 5 ช่วงสมยัตามเหตุการณ์ทางสังคมของ
ลา้นนา ได้แก่ ช่วงท่ี 1 พ.ศ. 1898-2100 ช่วงท่ี 2 พ.ศ. 2101-2316 ช่วงท่ี 3 พ.ศ. 2317-2474 ช่วงท่ี 4 
พ.ศ. 2475-2503 และช่วงท่ี 5 พ.ศ. 2504-2560  

 
วธีิกำรวจัิย 

1. ศึกษาคน้ควา้แนวคิด เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวิวฒันาการการเกิดค า
เรียกสีพื้นฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. เก็บขอ้มูลค าเรียกสีพื้นฐานจากจารึกและเอกสารภาษาลา้นนาท่ีปริวรรตเป็นภาษาไทย
มาตรฐานตามเกณฑ์การพิจารณาค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคย์ (Berlin and Kay, 1969) 
และครอฟอร์ด (Crawford, 1982) คือ เป็นค าเรียกสีท่ีมีความหมายของค าทั้งหมดไม่สามารถเดาได้
จากส่วนใดส่วนหน่ึงของค านั้น หรือเป็นค าท่ีไม่มีหน่วยขยายท่ีเอาออกได ้และเป็นค าท่ีผูบ้อกภาษา
ใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ มีความหมายมัน่คง ไม่เป็นค าประเภทยอ่ยของสีอ่ืน 

3. วิเคราะห์ค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนาแต่ละช่วงสมยั เพื่อให้ทราบจ านวนค าเรียกสี
พื้นฐาน เวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน และวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา 5 
ช่วงสมยัตามแนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์(Berlin and Kay, 1969) 

4. เปรียบเทียบจ านวนค าเรียกสีพื้นฐาน และวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษา
ลา้นนา 5 ช่วงสมยัตามแนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์(Berlin and Kay, 1969) 

5. เสนอผลการวจิยัแบบพรรณนาวเิคราะห์ 
 
 
 
 
 

ผลกำรวจัิย 
จากการเก็บขอ้มูลค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาล้านนา พบค าเรียกสีพื้นฐานทั้งหมด 12 ค า 

ไดแ้ก่ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง ฟ้า น ้ าเงิน น ้ าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา นอกจากน้ียงัพบค าเรียกสี
พื้นฐานดั้งเดิมในภาษาลา้นนา จดักลุ่มตามประเภทสี ไดแ้ก่ ประเภทสีขาว: นวล เผอืก พอน ประเภท
สีด า: ค้ี ม้ี เมง หม้ี ประเภทสีเขียว: ส้ิว อ้ิน ประเภทสีเหลือง: ไค เสียม เอ้ิม ประเภทสีฟ้า: มุ่ย ประเภท
สีน ้าเงิน: ขาบ คราม ส่อม เหล้ือน แหล ้ประเภทสีน ้าตาล: ข่อน ตุ่น ส้อ ประเภทสีม่วง: ปัง ประเภทสี
ชมพู: ออน ประเภทสีส้ม: แสด และประเภทสีเทา: สุ่น หม่น 

บทความน้ีผูว้ิจยัแยกวิเคราะห์วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนาเป็น 5 
ช่วงสมยั โดยวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบอร์ลินและเคย์ (Berlin and Kay, 1969) เพื่อท่ีได้ทราบ
จ านวนค าเรียกสีพื้นฐาน เวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานใน
ภาษาลา้นนาแต่ละช่วงสมยั รวมทั้งพิสูจน์แนวคิดดงักล่าวดว้ย หลงัจากวเิคราะห์ค าเรียกสีพื้นฐานแต่
ละช่วงสมยั จึงเปรียบเทียบจ านวนค าเรียกสีพื้นฐาน และวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานใน
ภาษาลา้นนาทั้ง 5 ช่วงสมยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ววิฒันำกำรกำรเกดิค ำเรียกสีพืน้ฐำนในภำษำล้ำนนำ พ.ศ. 1898-2100   
ขอ้มูลจากจารึกและเอกสารภาษาลา้นนา พ.ศ. 1898-2100 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 3 ค า คือ 

ขาว แดง เขียว เม่ือเรียงล าดบัเวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน พบว่า ค าเรียกสีเขียวพบคร้ังแรกเม่ือ 
พ.ศ. 1899 ในพระไอยการลกัภาลูกเมียผูค้นท่าน ค าเรียกสีแดงพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 1904 ในพระไอย
การลกัษณผวัเมีย และค าเรียกสีขาวพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 1955 ในจารึกวดัเกา้ยอด แสดงวิวฒันาการ
การเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 1898-2100 ไดด้งัน้ี 

 
 

ขำว 
(ด า) 
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แดง 
 

 

 
 

เขียว 

I  II  III 
ภาพท่ี 2: ววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 1898-2100 

                                                           
*ค ำเรียกสีที่อยู่ในเครื่องหมำย (   ) หมำยถึง ค ำเรียกสีพื้นฐำนในภำษำล้ำนนำที่ไม่ปรำกฏตำมแนวคิดวิวัฒนำกำรกำรเกิดค ำเรียกสีพื้นฐำน
ของเบอร์ลินและเคย์ 
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จากภาพท่ี 2 ตามแนวคิดววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคย ์ถา้ปรากฏ
ค าเรียกสีพื้นฐาน 4 ค า คือ ขาว ด า แดง เขียว ภาษานั้นจะมีววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยูใ่น
ระยะท่ี 3 แต่ภาษาลา้นนา พ.ศ. 1898-2100 ปรากฏค าเรียกสีพื้นฐาน 3 ค า คือ ขาว แดง เขียว จึงมี
วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยู่ในระยะท่ี 2 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัล าดบัในการเกิดค าเรียกสี
พื้นฐานตามแนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์เน่ืองจากค าเรียกสีด าจะตอ้งเกิดก่อนค าเรียกสีแดงและเขียว  

2. ววิฒันำกำรกำรเกดิค ำเรียกสีพืน้ฐำนในภำษำล้ำนนำ พ.ศ. 2101-2316  
ขอ้มูลจากจารึกและเอกสารภาษาลา้นนา พ.ศ. 2101-2316 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 6 ค า คือ 

ขาว ด า แดง เขียว เหลือง หม่น: เทา เม่ือเรียงล าดบัเวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน พบวา่ ค าเรียกสี
ขาวพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2102 ในจารึกเจา้แสนดาบเรือนหน่อแกว้ ค าเรียกสีด าพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 
2124 ในจารึกวดัเกตการาม ค าเรียกสีแดง เขียว เหลือง พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2231 ในโคลงอมรา และ
ค าเรียกสีเทา คือ หม่น พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2291 ในไตรภุมม์ แสดงวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสี
พื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 2101-2316 ไดด้งัน้ี 
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เหลือง 
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เหลือง 
 

 

 
 

หม่น: 

เทำ 
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ภาพท่ี 3: ววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 2101-2316 
 

จากภาพท่ี 3 ภาษาล้านนา  พ.ศ. 2101-2316 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 6 ค า ตามแนวคิดของ
เบอร์ลินและเคยจ์ะมีววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยูใ่นระยะท่ี 5 เม่ือพิจารณาล าดบัในการเกิด
ค าเรียกสีพื้นฐาน พบว่า ภาษาลา้นนาช่วงสมยัน้ีมีล าดบัในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานไม่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์เน่ืองจากไม่ปรากฏค าเรียกสีฟ้า/น ้าเงิน น ้าตาล ม่วง ชมพู ส้ม แต่ปรากฏ
ค าเรียกสีเทาในระยะท่ี 5 ซ่ึงตามแนวคิดดงักล่าวสีเทาจะตอ้งเกิดในระยะท่ี 7  

 
 
 

3. ววิฒันำกำรกำรเกดิค ำเรียกสีพืน้ฐำนในภำษำล้ำนนำ พ.ศ. 2317-2474  
ขอ้มูลจากจารึกและเอกสารภาษาล้านนา  พ.ศ. 2317-2474 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 9 ค  า คือ 

เผือก/พอน: ขาว, ด า, แดง, ส้ิว: เขียว, เหลือง, มุ่ย: ฟ้า, ออน: ชมพู, แสด: ส้ม, หม่น: เทา เม่ือเรียงล าดบั
เวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน พบวา่ ค  าเรียกสีขาว ด า แดง เขียว เหลือง และเทา คือ หม่น พบคร้ังแรก
เม่ือ พ.ศ. 2338 ในคมัภีร์เมตเตยยสูตต์ ค  าเรียกสีชมพูพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2339 ในอรุณวดีสูตร ค า
เรียกสีส้ม คือ แสด พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2344 ในกฎพระสงฆ ์และค าเรียกสีฟ้า คือ มุ่ย พบคร้ังแรก
เม่ือ พ.ศ. 2379 ในวิริยปัณฑิตชาดก แสดงวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 
2317-2474 ไดด้งัน้ี 
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เทำ 
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ภาพท่ี 4: ววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 2317-2474 
 

จากภาพท่ี 4 ภาษาล้านนา พ.ศ. 2317-2474 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 9 ค า ตามแนวคิดของ
เบอร์ลินและเคยจ์ะมีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยูใ่นระยะท่ี 7 เม่ือพิจารณาล าดบัในการเกิด
ค าเรียกสีพื้นฐาน พบว่า ภาษาลา้นนาช่วงสมยัน้ีมีล าดบัในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานไม่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์เน่ืองจากไม่ปรากฏค าเรียกสีน ้ าตาลในระยะท่ี 6 และไม่ปรากฏค าเรียกสี
ม่วงในระยะท่ี 7 ซ่ึงในระยะท่ี 7 ปรากฏเฉพาะค าเรียกสีชมพู ส้ม เทา 

 
4. ววิฒันำกำรกำรเกดิค ำเรียกสีพืน้ฐำนในภำษำล้ำนนำ พ.ศ. 2475-2503  

ขอ้มูลจากเอกสารภาษาล้านนา พ.ศ. 2475 -2503 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 8 ค  า คือ นวล/
เผือก: ขาว, ด า, แดง, ส้ิว: เขียว, เหลือง, แหล:้ น ้ าเงิน, ม่วง, ออน: ชมพู เม่ือเรียงล าดบัเวลาในการเกิด



ROMMAYASAN 441Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018

 

จากภาพท่ี 2 ตามแนวคิดววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคย ์ถา้ปรากฏ
ค าเรียกสีพื้นฐาน 4 ค า คือ ขาว ด า แดง เขียว ภาษานั้นจะมีววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยูใ่น
ระยะท่ี 3 แต่ภาษาลา้นนา พ.ศ. 1898-2100 ปรากฏค าเรียกสีพื้นฐาน 3 ค า คือ ขาว แดง เขียว จึงมี
วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยู่ในระยะท่ี 2 ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัล าดบัในการเกิดค าเรียกสี
พื้นฐานตามแนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์เน่ืองจากค าเรียกสีด าจะตอ้งเกิดก่อนค าเรียกสีแดงและเขียว  

2. ววิฒันำกำรกำรเกดิค ำเรียกสีพืน้ฐำนในภำษำล้ำนนำ พ.ศ. 2101-2316  
ขอ้มูลจากจารึกและเอกสารภาษาลา้นนา พ.ศ. 2101-2316 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 6 ค า คือ 

ขาว ด า แดง เขียว เหลือง หม่น: เทา เม่ือเรียงล าดบัเวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน พบวา่ ค าเรียกสี
ขาวพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2102 ในจารึกเจา้แสนดาบเรือนหน่อแกว้ ค าเรียกสีด าพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 
2124 ในจารึกวดัเกตการาม ค าเรียกสีแดง เขียว เหลือง พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2231 ในโคลงอมรา และ
ค าเรียกสีเทา คือ หม่น พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2291 ในไตรภุมม์ แสดงวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสี
พื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 2101-2316 ไดด้งัน้ี 

 
 

ขำว 

ด ำ 

 

 
 

แดง 
 

 
 

เขียว 

เหลือง 

 

 
 

เขียว 

เหลือง 
 

 

 
 

หม่น: 

เทำ 
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ภาพท่ี 3: ววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 2101-2316 
 

จากภาพท่ี 3 ภาษาล้านนา  พ.ศ. 2101-2316 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 6 ค า ตามแนวคิดของ
เบอร์ลินและเคยจ์ะมีววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยูใ่นระยะท่ี 5 เม่ือพิจารณาล าดบัในการเกิด
ค าเรียกสีพื้นฐาน พบว่า ภาษาลา้นนาช่วงสมยัน้ีมีล าดบัในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานไม่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์เน่ืองจากไม่ปรากฏค าเรียกสีฟ้า/น ้าเงิน น ้าตาล ม่วง ชมพู ส้ม แต่ปรากฏ
ค าเรียกสีเทาในระยะท่ี 5 ซ่ึงตามแนวคิดดงักล่าวสีเทาจะตอ้งเกิดในระยะท่ี 7  

 
 
 

3. ววิฒันำกำรกำรเกดิค ำเรียกสีพืน้ฐำนในภำษำล้ำนนำ พ.ศ. 2317-2474  
ขอ้มูลจากจารึกและเอกสารภาษาล้านนา  พ.ศ. 2317-2474 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 9 ค  า คือ 

เผือก/พอน: ขาว, ด า, แดง, ส้ิว: เขียว, เหลือง, มุ่ย: ฟ้า, ออน: ชมพู, แสด: ส้ม, หม่น: เทา เม่ือเรียงล าดบั
เวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน พบวา่ ค  าเรียกสีขาว ด า แดง เขียว เหลือง และเทา คือ หม่น พบคร้ังแรก
เม่ือ พ.ศ. 2338 ในคมัภีร์เมตเตยยสูตต์ ค  าเรียกสีชมพูพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2339 ในอรุณวดีสูตร ค า
เรียกสีส้ม คือ แสด พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2344 ในกฎพระสงฆ ์และค าเรียกสีฟ้า คือ มุ่ย พบคร้ังแรก
เม่ือ พ.ศ. 2379 ในวิริยปัณฑิตชาดก แสดงวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 
2317-2474 ไดด้งัน้ี 
 

 

เผือก/พอน: 
ขำว 
ด ำ 

 

 
 

แดง 
 

 
 

เขียว 
เหลอืง 

 

 
 

ส้ิว: 
เขียว 
เหลือง 

 

 
 

มุ่ย: 
ฟ้ำ 

 

 
 

(น ้าตาล) 
 

 
 

(ม่วง) 
ออน: 
ชมพู 

แสด: ส้ม 
หม่น: 
เทำ 
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ภาพท่ี 4: ววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 2317-2474 
 

จากภาพท่ี 4 ภาษาล้านนา พ.ศ. 2317-2474 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 9 ค า ตามแนวคิดของ
เบอร์ลินและเคยจ์ะมีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยูใ่นระยะท่ี 7 เม่ือพิจารณาล าดบัในการเกิด
ค าเรียกสีพื้นฐาน พบว่า ภาษาลา้นนาช่วงสมยัน้ีมีล าดบัในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานไม่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์เน่ืองจากไม่ปรากฏค าเรียกสีน ้ าตาลในระยะท่ี 6 และไม่ปรากฏค าเรียกสี
ม่วงในระยะท่ี 7 ซ่ึงในระยะท่ี 7 ปรากฏเฉพาะค าเรียกสีชมพู ส้ม เทา 

 
4. ววิฒันำกำรกำรเกดิค ำเรียกสีพืน้ฐำนในภำษำล้ำนนำ พ.ศ. 2475-2503  

ขอ้มูลจากเอกสารภาษาล้านนา พ.ศ. 2475 -2503 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 8 ค  า คือ นวล/
เผือก: ขาว, ด า, แดง, ส้ิว: เขียว, เหลือง, แหล:้ น ้ าเงิน, ม่วง, ออน: ชมพู เม่ือเรียงล าดบัเวลาในการเกิด
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ค าเรียกสีพื้นฐาน พบวา่ ค าเรียกสีขาว คือ เผือก, ด า, แดง, เขียว, เหลือง, น ้าเงิน คือ แหล,้ ม่วง พบคร้ัง
แรกเม่ือ พ.ศ. 2475 ในต านานพระธาตุแช่แห้ง และค าเรียกสีชมพู คือ ออน พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2498 
ในมหาชาติภาคพายพั ฉบบัสร้อยสังกร แสดงวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 
2475-2503 ไดด้งัน้ี 
 
 

 

นวล/เผือก: 
ขำว 
ด ำ 

 

 
 

แดง 
 

 
 

เขียว 
เหลอืง 

 

 
 

ส้ิว: 
เขียว 
เหลือง 

 

 
 

แหล้: 
น ำ้เงนิ 

 

 
 

(น ้าตาล) 
 

 
 

ม่วง 
ออน: 
ชมพู 
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ภาพท่ี 5: ววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 2475-2503 
 

จากภาพท่ี 5 ภาษาล้านนา พ.ศ. 2475-2503 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 8 ค า ตามแนวคิดของ
เบอร์ลินและเคยจ์ะมีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยูใ่นระยะท่ี 7 เม่ือพิจารณาล าดบัในการเกิด
ค าเรียกสีพื้นฐาน พบว่า ภาษาลา้นนาช่วงสมยัน้ีมีล าดบัในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานไม่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์เน่ืองจากไม่ปรากฏค าเรียกสีน ้าตาลในระยะท่ี 6  

5. ววิฒันำกำรกำรเกดิค ำเรียกสีพืน้ฐำนในภำษำล้ำนนำ พ.ศ. 2504-2560 
ขอ้มูลจากเอกสารภาษาลา้นนา พ.ศ. 2504-2560 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 12 ค า คือ นวล/

เผือก/พอน: ขาว, ค้ี/ม้ี/เมง/หม้ี: ด า, แดง, ส้ิว/อ้ิน: เขียว, ไค/เสียม/เอ้ิม: เหลือง, มุ่ย: ฟ้า, ขาบ/คราม/
ส่อม/เหล้ือน/แหล:้ น ้าเงิน, ข่อน/ตุ่น/ส้อ: น ้าตาล, ปัง: ม่วง, ออน: ชมพู, แสด: ส้ม, สุ่น/หม่น: เทา เม่ือ
เรียงล าดบัเวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน พบวา่ ค าเรียกสีขาว คือ เผือก, ด า, แดง, เขียว, เหลือง, น ้า
เงิน พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2504 ในต านานเคา้ผีลา้นนา ปฐมมูลมูลี ค  าเรียกสีชมพู คือ ออน พบคร้ัง
แรกเม่ือ พ.ศ. 2511 ในชิวหาล้ินค า ค าเรียกสีเทาพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2522 ในพรหมจกัร ค าเรียกสีม่วง 
คือ ปัง พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2523 ในวรรณกรรมมุขปาฐะลานนาไทย ค าเรียกสีน ้ าตาล ส้ม พบคร้ังแรก
เม่ือ พ.ศ. 2530 ในนกแอ่นฟ้า และค าเรียกสีฟ้า คือ มุ่ย พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2533 ในกาพยเ์จ้ียจามเทวี
และวรัิงคะ แสดงววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 2504-2560 ไดด้งัน้ี 

 

 
 

นวล/เผือก/
พอน: ขำว, 
ค้ี/ม้ี/เมง/ 
หม้ี: ด ำ 

 

 
 

แดง 
 

 
 

เขียว 
เหลอืง 

 

 
 

ส้ิว/อ้ิน: 
เขียว, 

ไค/เสียม/
เอ้ิม: เหลือง 

 

 
 

มุ่ย: ฟ้ำ, 
ขาบ/คราม/
ส่อม/เห

ล้ือน/แหล:้ 
น ำ้เงนิ 

 

 
 

ข่อน/ตุ่น/
ส้อ: น ำ้ตำล 

 

 
 

ปัง: ม่วง, 
ออน: ชมพู, 
แสด: ส้ม, 
สุ่น/หม่น: 

เทำ 
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ภาพท่ี 6: ววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 2504-2560 
 

จากภาพท่ี 6 ภาษาล้านนา พ.ศ.  2504-2560 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 12 ค า ตามแนวคิดของ
เบอร์ลินและเคยจ์ะมีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยูใ่นระยะท่ี 7 เม่ือพิจารณาล าดบัในการเกิด
ค าเรียกสีพื้นฐาน พบว่า ภาษาล้านนาช่วงสมยัน้ีมีล าดบัในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์คือเกิดค าเรียกสีขาว ด า แดง เขียว เหลือง ฟ้า น ้าเงิน น ้ าตาล ม่วง ชมพู 
ส้ม และเทา ตามล าดบั 

 
6. กำรเปรียบเทยีบววิฒันำกำรกำรเกดิค ำเรียกสีพืน้ฐำนในภำษำล้ำนนำ 5 ช่วงสมัย 

การเปรียบเทียบวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาล้านนา 5 ช่วงสมัยจะ
เปรียบเทียบ 2 ประเด็น ไดแ้ก่ จ านวนค าเรียกสีพื้นฐาน และววิฒันาการการเกิดค าเรียกสี 
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ค าเรียกสีพื้นฐาน พบวา่ ค าเรียกสีขาว คือ เผือก, ด า, แดง, เขียว, เหลือง, น ้าเงิน คือ แหล,้ ม่วง พบคร้ัง
แรกเม่ือ พ.ศ. 2475 ในต านานพระธาตุแช่แห้ง และค าเรียกสีชมพู คือ ออน พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2498 
ในมหาชาติภาคพายพั ฉบบัสร้อยสังกร แสดงวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 
2475-2503 ไดด้งัน้ี 
 
 

 

นวล/เผือก: 
ขำว 
ด ำ 

 

 
 

แดง 
 

 
 

เขียว 
เหลอืง 

 

 
 

ส้ิว: 
เขียว 
เหลือง 

 

 
 

แหล้: 
น ำ้เงนิ 

 

 
 

(น ้าตาล) 
 

 
 

ม่วง 
ออน: 
ชมพู 

 
I  II  III  IV  V  VI  VII 

 

ภาพท่ี 5: ววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 2475-2503 
 

จากภาพท่ี 5 ภาษาล้านนา พ.ศ. 2475-2503 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 8 ค า ตามแนวคิดของ
เบอร์ลินและเคยจ์ะมีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยูใ่นระยะท่ี 7 เม่ือพิจารณาล าดบัในการเกิด
ค าเรียกสีพื้นฐาน พบว่า ภาษาลา้นนาช่วงสมยัน้ีมีล าดบัในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานไม่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์เน่ืองจากไม่ปรากฏค าเรียกสีน ้าตาลในระยะท่ี 6  

5. ววิฒันำกำรกำรเกดิค ำเรียกสีพืน้ฐำนในภำษำล้ำนนำ พ.ศ. 2504-2560 
ขอ้มูลจากเอกสารภาษาลา้นนา พ.ศ. 2504-2560 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 12 ค า คือ นวล/

เผือก/พอน: ขาว, ค้ี/ม้ี/เมง/หม้ี: ด า, แดง, ส้ิว/อ้ิน: เขียว, ไค/เสียม/เอ้ิม: เหลือง, มุ่ย: ฟ้า, ขาบ/คราม/
ส่อม/เหล้ือน/แหล:้ น ้าเงิน, ข่อน/ตุ่น/ส้อ: น ้าตาล, ปัง: ม่วง, ออน: ชมพู, แสด: ส้ม, สุ่น/หม่น: เทา เม่ือ
เรียงล าดบัเวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐาน พบวา่ ค าเรียกสีขาว คือ เผือก, ด า, แดง, เขียว, เหลือง, น ้า
เงิน พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2504 ในต านานเคา้ผีลา้นนา ปฐมมูลมูลี ค  าเรียกสีชมพู คือ ออน พบคร้ัง
แรกเม่ือ พ.ศ. 2511 ในชิวหาล้ินค า ค าเรียกสีเทาพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2522 ในพรหมจกัร ค าเรียกสีม่วง 
คือ ปัง พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2523 ในวรรณกรรมมุขปาฐะลานนาไทย ค าเรียกสีน ้ าตาล ส้ม พบคร้ังแรก
เม่ือ พ.ศ. 2530 ในนกแอ่นฟ้า และค าเรียกสีฟ้า คือ มุ่ย พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2533 ในกาพยเ์จ้ียจามเทวี
และวรัิงคะ แสดงววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 2504-2560 ไดด้งัน้ี 

 

 
 

นวล/เผือก/
พอน: ขำว, 
ค้ี/ม้ี/เมง/ 
หม้ี: ด ำ 

 

 
 

แดง 
 

 
 

เขียว 
เหลอืง 

 

 
 

ส้ิว/อ้ิน: 
เขียว, 

ไค/เสียม/
เอ้ิม: เหลือง 

 

 
 

มุ่ย: ฟ้ำ, 
ขาบ/คราม/
ส่อม/เห

ล้ือน/แหล:้ 
น ำ้เงนิ 

 

 
 

ข่อน/ตุ่น/
ส้อ: น ำ้ตำล 

 

 
 

ปัง: ม่วง, 
ออน: ชมพู, 
แสด: ส้ม, 
สุ่น/หม่น: 

เทำ 
 

I  II  III  IV  V  VI  VII 
 

ภาพท่ี 6: ววิฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 2504-2560 
 

จากภาพท่ี 6 ภาษาล้านนา พ.ศ.  2504-2560 พบค าเรียกสีพื้นฐาน 12 ค า ตามแนวคิดของ
เบอร์ลินและเคยจ์ะมีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยูใ่นระยะท่ี 7 เม่ือพิจารณาล าดบัในการเกิด
ค าเรียกสีพื้นฐาน พบว่า ภาษาล้านนาช่วงสมยัน้ีมีล าดบัในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์คือเกิดค าเรียกสีขาว ด า แดง เขียว เหลือง ฟ้า น ้าเงิน น ้ าตาล ม่วง ชมพู 
ส้ม และเทา ตามล าดบั 

 
6. กำรเปรียบเทยีบววิฒันำกำรกำรเกดิค ำเรียกสีพืน้ฐำนในภำษำล้ำนนำ 5 ช่วงสมัย 

การเปรียบเทียบวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาล้านนา 5 ช่วงสมัยจะ
เปรียบเทียบ 2 ประเด็น ไดแ้ก่ จ านวนค าเรียกสีพื้นฐาน และววิฒันาการการเกิดค าเรียกสี 
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ตารางท่ี 1  
จ านวนค าเรียกสีพืน้ฐานและวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพืน้ฐานในภาษาล้านนา 5 ช่วงสมยั 

 

จากตารางท่ี 1 จ านวนค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา 5 ช่วงสมยั เรียงล าดบัตามจ านวนค า
จากนอ้ยไปหามาก ไดแ้ก่ ภาษาลา้นนา พ.ศ. 1898-2100 มีค  าเรียกสีพื้นฐาน 3 ค า ภาษาลา้นนา พ.ศ. 
2101-2316 มีค  าเรียกสีพื้นฐาน 6 ค า ภาษาล้านนา พ.ศ. 2475-2503 มีค  าเรียกสีพื้นฐาน 8 ค า ภาษา
ล้านนา พ.ศ. 2317-2474 มีค  าเรียกสีพื้นฐาน 9 ค า และภาษาล้านนา พ.ศ. 2504-2560 มีค าเรียกสี
พื้นฐาน 12 ค า 

เม่ือวิเคราะห์วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาล้านนา 5 ช่วงสมยัตามแนวคิด
วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคย  ์พบว่า ภาษาล้านนา พ.ศ. 1898-2100 มี
วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยู่ในระยะท่ี 2 ภาษาลา้นนา พ.ศ. 2101-2316 มีวิวฒันาการการ
เกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยู่ในระยะท่ี 5 ภาษาล้านนา พ.ศ. 2317-2474 มีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสี

ช่วง
สมัย จ ำน

วน
 ค ำเรียกสีพืน้ฐำนในภำษำล้ำนนำ 

ขำว ด ำ แดง เขียว เหลือง ฟ้ำ น ำ้เงนิ น ำ้ตำล ม่วง ชมพู ส้ม เทำ 
พ.ศ. 
1898-
2100 

3 ขาว - แดง เขียว - - - - - - - - 

พ.ศ. 
2101-
2316 

6 ขาว ด า แดง เขียว เหลือง - - - - - - หม่น 

พ.ศ. 
2317-
2474 

9 ขาว 
เผือก 
พอน 

ด า แดง เขียว 
ส้ิว 

เหลือง มุ่ย - - - ชมพ ู
ออน 

แสด หม่น 

พ.ศ. 
2475-
2503 

8 ขาว 
นวล 
เผือก 

ด า แดง เขียว 
ส้ิว 

เหลือง - แหล ้ - ม่วง ออน - - 

พ.ศ. 
2504-
2560 

12 ขาว 
นวล 
เผือก 
พอน 

ค้ี 
ด า 
ม้ี 
เมง 
หม้ี 

แดง เขียว 
ส้ิว 
อ้ิน 

ไค 
เสียม 
เหลือง 
เอ้ิม 

ฟ้า 
มุ่ย 

ขาบ 
คราม 
น ้าเงิน 
ส่อม 
เหล้ือน 
แหล ้

ข่อน 
ตุ่น 

น ้าตาล 
ส้อ 

ปัง 
ม่วง 

ชมพ ู
ออน 

ส้ม 
แสด 

เทา 
สุ่น 
หม่น 

พื้นฐานอยู่ในระยะท่ี 7 ภาษาล้านนา พ.ศ. 2475-2503 มีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยู่ใน
ระยะท่ี 7 ภาษาลา้นนาทั้ง 4 ช่วงสมยัดงักล่าวมีล าดบัในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานไม่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของเบอร์ลินและเคย์ ส่วนภาษาล้านนา พ.ศ. 2504-2560 มีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสี
พื้นฐานอยู่ในระยะท่ี 7 ซ่ึงมีล าดบัในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานสอดคล้องกบัแนวคิดของเบอร์ลิน
และเคย ์

นอกจากน้ี ค  าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนาตั้งแต่ พ.ศ. 1898-2560 ยงัมีล าดบัเวลาในการ
เกิดค าเรียกสีพื้นฐานทั้ง 12 สี เรียงล าดบัตามเวลาในการเกิดก่อนไปจนถึงล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ค  า
เรียกสีเขียวพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 1899 ค าเรียกสีแดงพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 1904 ค าเรียกสีขาวพบคร้ัง
แรกเม่ือ พ.ศ. 1955 ค าเรียกสีด าพบ  คร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2124 ค  าเรียกสีเหลืองพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2231 
ค  าเรียกสีเทา คือ หม่น พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2291 ค าเรียกสีชมพูพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2339 ค  าเรียกสี
ส้ม คือ แสด พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2344 ค  าเรียกสีฟ้า คือ มุ่ย พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2379 ค  าเรียกสีน ้ า
เงิน คือ แหล ้และม่วงพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2475 และค าเรียกสีน ้าตาลพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2530 
 
อภิปรำยผล 

จากผลการวิจยัในบทความน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัค าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมในภาษาลา้นนา 2 
ประการ ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัสันนิษฐานวา่ ก่อนท่ีจะมีการใชค้  าเรียกสีพื้นฐาน คือ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง ฟ้า 
น ้ าเงิน น ้ าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา ภาษาลา้นนามีค าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมท่ีใช้มาก่อนค าเรียกสี
ดงักล่าว อาจเป็นไปไดว้า่มีการใช้ค  าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมในภาษาลา้นนาตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 1898-2100 
เป็นตน้มา แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานค าเรียกสีดั้งเดิมในภาษาลา้นนาเน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี
เป็นขอ้มูลจากจารึกและเอกสารภาษาลา้นนาท่ีปริวรรตแลว้ซ่ึงเป็นขอ้มูลภาษาลา้นนาเพียงบางส่วน
เท่านั้น ในช่วงสมยัถดัมาได้พบค าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมในภาษาล้านนา เช่น ค าเรียกสีเทา ภาษา
ลา้นนาใชค้  าวา่ หม่น ปรากฏการใชค้  าเรียกสีน้ีในช่วง พ.ศ. 2101-2316 ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2317-2474 
ปรากฏการใชค้  าเรียกสีขาว เขียว ฟ้า ชมพู ส้ม ซ่ึงภาษาลา้นนาใชค้  าวา่ เผือก/พอน ส้ิว มุ่ย ออน แสด 
ตามล าดบั และในช่วง พ.ศ. 2475-2503 ถึง พ.ศ. 2504-2560 ก็ปรากฏค าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมในภาษา
ลา้นนาค าอ่ืน ๆ ดงัท่ีจดักลุ่มตามประเภทสีไวแ้ลว้ อย่างไรก็ตาม ค าเรียกสีพื้นฐานทั้งท่ีใช้เรียกใน
ปัจจุบนัและค าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมในภาษาลา้นนายงัพบการใชป้นกนัในช่วง พ.ศ. 2101-2560  
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ตารางท่ี 1  
จ านวนค าเรียกสีพืน้ฐานและวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพืน้ฐานในภาษาล้านนา 5 ช่วงสมยั 

 

จากตารางท่ี 1 จ านวนค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา 5 ช่วงสมยั เรียงล าดบัตามจ านวนค า
จากนอ้ยไปหามาก ไดแ้ก่ ภาษาลา้นนา พ.ศ. 1898-2100 มีค  าเรียกสีพื้นฐาน 3 ค า ภาษาลา้นนา พ.ศ. 
2101-2316 มีค  าเรียกสีพื้นฐาน 6 ค า ภาษาล้านนา พ.ศ. 2475-2503 มีค  าเรียกสีพื้นฐาน 8 ค า ภาษา
ล้านนา พ.ศ. 2317-2474 มีค  าเรียกสีพื้นฐาน 9 ค า และภาษาล้านนา พ.ศ. 2504-2560 มีค าเรียกสี
พื้นฐาน 12 ค า 

เม่ือวิเคราะห์วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาล้านนา 5 ช่วงสมยัตามแนวคิด
วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคย  ์พบว่า ภาษาล้านนา พ.ศ. 1898-2100 มี
วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยู่ในระยะท่ี 2 ภาษาลา้นนา พ.ศ. 2101-2316 มีวิวฒันาการการ
เกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยู่ในระยะท่ี 5 ภาษาลา้นนา พ.ศ. 2317-2474 มีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสี

ช่วง
สมัย จ ำน

วน
 ค ำเรียกสีพืน้ฐำนในภำษำล้ำนนำ 

ขำว ด ำ แดง เขียว เหลือง ฟ้ำ น ำ้เงนิ น ำ้ตำล ม่วง ชมพู ส้ม เทำ 
พ.ศ. 
1898-
2100 

3 ขาว - แดง เขียว - - - - - - - - 

พ.ศ. 
2101-
2316 

6 ขาว ด า แดง เขียว เหลือง - - - - - - หม่น 

พ.ศ. 
2317-
2474 

9 ขาว 
เผือก 
พอน 

ด า แดง เขียว 
ส้ิว 

เหลือง มุ่ย - - - ชมพ ู
ออน 

แสด หม่น 

พ.ศ. 
2475-
2503 

8 ขาว 
นวล 
เผือก 

ด า แดง เขียว 
ส้ิว 

เหลือง - แหล ้ - ม่วง ออน - - 

พ.ศ. 
2504-
2560 

12 ขาว 
นวล 
เผือก 
พอน 

ค้ี 
ด า 
ม้ี 
เมง 
หม้ี 

แดง เขียว 
ส้ิว 
อ้ิน 

ไค 
เสียม 
เหลือง 
เอ้ิม 

ฟ้า 
มุ่ย 

ขาบ 
คราม 
น ้าเงิน 
ส่อม 
เหล้ือน 
แหล ้

ข่อน 
ตุ่น 

น ้าตาล 
ส้อ 

ปัง 
ม่วง 

ชมพ ู
ออน 

ส้ม 
แสด 

เทา 
สุ่น 
หม่น 

พื้นฐานอยู่ในระยะท่ี 7 ภาษาล้านนา พ.ศ. 2475-2503 มีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยู่ใน
ระยะท่ี 7 ภาษาลา้นนาทั้ง 4 ช่วงสมยัดงักล่าวมีล าดบัในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานไม่สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของเบอร์ลินและเคย์ ส่วนภาษาล้านนา พ.ศ. 2504-2560 มีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสี
พื้นฐานอยู่ในระยะท่ี 7 ซ่ึงมีล าดบัในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานสอดคล้องกบัแนวคิดของเบอร์ลิน
และเคย ์

นอกจากน้ี ค  าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนาตั้งแต่ พ.ศ. 1898-2560 ยงัมีล าดบัเวลาในการ
เกิดค าเรียกสีพื้นฐานทั้ง 12 สี เรียงล าดบัตามเวลาในการเกิดก่อนไปจนถึงล าดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ค  า
เรียกสีเขียวพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 1899 ค าเรียกสีแดงพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 1904 ค าเรียกสีขาวพบคร้ัง
แรกเม่ือ พ.ศ. 1955 ค าเรียกสีด าพบ  คร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2124 ค  าเรียกสีเหลืองพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2231 
ค  าเรียกสีเทา คือ หม่น พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2291 ค าเรียกสีชมพูพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2339 ค  าเรียกสี
ส้ม คือ แสด พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2344 ค  าเรียกสีฟ้า คือ มุ่ย พบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2379 ค  าเรียกสีน ้ า
เงิน คือ แหล ้และม่วงพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2475 และค าเรียกสีน ้าตาลพบคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. 2530 
 
อภิปรำยผล 

จากผลการวิจยัในบทความน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตเก่ียวกบัค าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมในภาษาลา้นนา 2 
ประการ ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัสันนิษฐานวา่ ก่อนท่ีจะมีการใชค้  าเรียกสีพื้นฐาน คือ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง ฟ้า 
น ้ าเงิน น ้ าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา ภาษาลา้นนามีค าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมท่ีใช้มาก่อนค าเรียกสี
ดงักล่าว อาจเป็นไปไดว้า่มีการใช้ค  าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมในภาษาลา้นนาตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 1898-2100 
เป็นตน้มา แต่ไม่ปรากฏหลกัฐานค าเรียกสีดั้งเดิมในภาษาลา้นนาเน่ืองจากขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี
เป็นขอ้มูลจากจารึกและเอกสารภาษาลา้นนาท่ีปริวรรตแลว้ซ่ึงเป็นขอ้มูลภาษาลา้นนาเพียงบางส่วน
เท่านั้น ในช่วงสมยัถดัมาได้พบค าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมในภาษาล้านนา เช่น ค าเรียกสีเทา ภาษา
ลา้นนาใชค้  าวา่ หม่น ปรากฏการใชค้  าเรียกสีน้ีในช่วง พ.ศ. 2101-2316 ต่อมาในช่วง พ.ศ. 2317-2474 
ปรากฏการใชค้  าเรียกสีขาว เขียว ฟ้า ชมพู ส้ม ซ่ึงภาษาลา้นนาใชค้  าวา่ เผือก/พอน ส้ิว มุ่ย ออน แสด 
ตามล าดบั และในช่วง พ.ศ. 2475-2503 ถึง พ.ศ. 2504-2560 ก็ปรากฏค าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมในภาษา
ลา้นนาค าอ่ืน ๆ ดงัท่ีจดักลุ่มตามประเภทสีไวแ้ลว้ อย่างไรก็ตาม ค าเรียกสีพื้นฐานทั้งท่ีใช้เรียกใน
ปัจจุบนัและค าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมในภาษาลา้นนายงัพบการใชป้นกนัในช่วง พ.ศ. 2101-2560  
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การใช้ค  าเรียกสีพื้นฐานดงัท่ีกล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ค าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมในภาษา
ลา้นนาเป็น     ค าเรียกสีท่ีใช้มาถึงปัจจุบนัแต่ไม่เป็นท่ีนิยมในการส่ือสารทัว่ไป ชาวลา้นนาจึงใชค้  า
เรียกสีพื้นฐาน คือ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง ฟ้า น ้าเงิน น ้าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา ซ่ึงเห็นวา่เป็น
ค าเรียกสีท่ีท าให้เกิดความชดัเจนและลด  ความสับสนในการส่ือสารแทนค าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมใน
ภาษาลา้นนา ส่ิงดงักล่าวเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสังคมลา้นนาท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชค้  าเรียก
สีพื้นฐานของชาวลา้นนา เม่ือสังคมเปล่ียนแปลงหรือเจริญข้ึนก็ท าให้การใช้ภาษาของชาวล้านนา
เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

2. สีพื้นฐานดั้งเดิมในภาษาลา้นนามีค าเรียกหลายค า เช่น ค าเรียกสีน ้ าเงิน ภาษาลา้นนามีค า
วา่ ขาบ คราม ส่อม เหล้ือน แหล ้ค าเรียกสีน ้าตาล ภาษาลา้นนามีค าวา่ ข่อน ตุ่น ส้อ ผูว้ิจยัเห็นวา่ การ
เลือกใชค้  าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมในภาษาลา้นนาอาจข้ึนอยูก่บัระดบัเฉดสีท่ีใชเ้รียกส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงจดัอยู่
ในประเภทสีเดียวกนั จึงท าใหภ้าษาลา้นนามีค าเรียกสีพื้นฐานหลายค า 

การวิจยัน้ีไดพ้ิสูจน์แนวคิดวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคยด์งัท่ีกล่าว
ไวว้่า “สีต่าง ๆ ในโลกมีล าดับในเร่ืองของเวลาการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอย่างเป็นสากล” จาก
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนามีเพียงช่วง พ.ศ. 2504-2560 ท่ีมีล าดบั
เวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์คือเกิดค าเรียกสีขาว ด า 
แดง เขียว เหลือง ฟ้า น ้าเงิน น ้าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา ตามล าดบั ส่วนภาษาลา้นนา พ.ศ. 1898-
2100, พ.ศ. 2101-2316, พ.ศ. 2317-2474 และ พ.ศ. 2475-2503 มีล าดบัเวลาในการเกิดค าเรียกสี
พื้นฐานไม่สอดคล้องกบัแนวคิดของเบอร์ลินและเคย์ ซ่ึงผลการวิจยัวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสี
พื้นฐานในภาษาอ่ืน ๆ ก็แสดงให้เห็นว่ามีล าดบัเวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานไม่สอดคล้องกบั
แนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์เช่น งานวจิยัของ สโนว ์(Snow, 1971) พบค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาซาโมน 
6 ค า คือ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง และเทา ซ่ึงมีค าเรียกสีเทาอยูใ่นระยะท่ี 5 ตามแนวคิดของเบอร์ลิน
และเคย์สีเทาจะต้องเกิดในระยะท่ี 7 งานวิจยัของ Tipkongka (2010) พบค าเรียกสีพื้นฐานใน
ภาษาไทยสมยัอยุธยา 9 ค า คือ ขาว ด า แดง เหลือง เขียว ชมพู ส้ม ฟ้า และม่วง มีววิฒันาการการเกิดค า
เรียกสีพื้นฐานอยู่ในระยะท่ี 7 แต่พบค าเรียกสีชมพู ส้ม ม่วง ก่อนค าเรียกสีน ้ าตาล งานวิจัยของ 
Phornthipphayaphanit (2014) พบค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทยสมยัธนบุรี 6 ค า คือ ขาว ด า แดง 
เหลือง เขียว และม่วง และพบค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 12 ค า คือ ขาว ด า แดง 
เหลือง เขียว ชมพู ส้ม ฟ้า ม่วง เทา น ้าเงิน และน ้ าตาล ทั้งน้ีภาษาไทยสมยัธนบุรีมีวิวฒันาการการเกิด

ค าเรียกสีพื้นฐานอยูใ่นระยะท่ี 5 แต่ดว้ยขอ้จ ากดัของขอ้มูลท่ีศึกษาจึงไม่ปรากฏค าเรียกสีฟ้า/น ้าเงิน 
น ้าตาล ชมพู ส้ม เทา และภาษาไทยสมยัรัตนโกสินทร์มีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยู่ใน
ระยะท่ี 7 แต่ดว้ยล าดบัการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานท าใหพ้บค าเรียกสีชมพู ส้ม ก่อนค าเรียกสีฟ้า/น ้าเงิน 
น ้าตาล ม่วง และพบค าเรียกสีม่วง เทา ก่อนค าเรียกสีน ้าเงินและน ้าตาล 

จากผลการวิจยัวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 1898-2100, พ.ศ. 
2101-2316, พ.ศ. 2317-2474 และ พ.ศ. 2475-2503 รวมทั้งผลการวิจยัวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสี
พื้นฐานของ Snow (1971) Tipkongka (2010) และ Phornthipphayaphanit (2014) ดงัท่ีกล่าวไปแล้ว
ขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ แนวคิดวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคย ์ยงัมีความ
คลาดเคล่ือนในเร่ืองล าดบัเวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานเม่ือน ามาพิจารณากบัค าเรียกสีพื้นฐานใน
ภาษาลา้นนา ภาษาซาโมน ภาษาไทยมาตรฐาน หรือภาษาอ่ืน ๆ อาจกล่าวไดว้า่ แนวคิดวิวฒันาการ
การเกิดค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคยย์งัไม่มีความชดัเจนท่ีจะน ามาอธิบายล าดบัเวลาในการ
เกิดค าเรียกสีพื้นฐานของทุกภาษาโนโลก 
 
บทสรุป 

จากการวิเคราะห์ค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาล้านนา 5 ช่วงสมยั ได้แก่ ภาษาล้านนา พ.ศ. 
1898-2100, พ.ศ. 2101-2316, พ.ศ. 2317-2474, พ.ศ. 2475-2503 และ พ.ศ. 2504-2560 สรุปไดว้่า 
ภาษาลา้นนา 5 ช่วงสมยัดงักล่าวมีค าเรียกสีพื้นฐาน 3 ค า, 6 ค า, 9 ค า, 8 ค า และ 12 ค า ตามล าดบั อน่ึง 
ภาษาล้านนาทั้ ง 5 ช่วงสมัยมีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยู่ในระยะท่ี 2, 5, 7, 7 และ 7 
ตามล าดบั นอกจากน้ียงัมีล าดบัในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานทั้งสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของเบอร์ลินและเคย ์
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การใช้ค  าเรียกสีพื้นฐานดงัท่ีกล่าวขา้งตน้แสดงให้เห็นว่า ค าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมในภาษา
ลา้นนาเป็น     ค าเรียกสีท่ีใช้มาถึงปัจจุบนัแต่ไม่เป็นท่ีนิยมในการส่ือสารทัว่ไป ชาวลา้นนาจึงใชค้  า
เรียกสีพื้นฐาน คือ ขาว ด า แดง เขียว เหลือง ฟ้า น ้าเงิน น ้าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา ซ่ึงเห็นวา่เป็น
ค าเรียกสีท่ีท าให้เกิดความชดัเจนและลด  ความสับสนในการส่ือสารแทนค าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมใน
ภาษาลา้นนา ส่ิงดงักล่าวเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสังคมลา้นนาท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชค้  าเรียก
สีพื้นฐานของชาวลา้นนา เม่ือสังคมเปล่ียนแปลงหรือเจริญข้ึนก็ท าให้การใช้ภาษาของชาวล้านนา
เปล่ียนแปลงตามไปดว้ย 

2. สีพื้นฐานดั้งเดิมในภาษาลา้นนามีค าเรียกหลายค า เช่น ค าเรียกสีน ้ าเงิน ภาษาลา้นนามีค า
วา่ ขาบ คราม ส่อม เหล้ือน แหล ้ค าเรียกสีน ้าตาล ภาษาลา้นนามีค าวา่ ข่อน ตุ่น ส้อ ผูว้ิจยัเห็นวา่ การ
เลือกใชค้  าเรียกสีพื้นฐานดั้งเดิมในภาษาลา้นนาอาจข้ึนอยูก่บัระดบัเฉดสีท่ีใชเ้รียกส่ิงต่าง ๆ ซ่ึงจดัอยู่
ในประเภทสีเดียวกนั จึงท าใหภ้าษาลา้นนามีค าเรียกสีพื้นฐานหลายค า 

การวิจยัน้ีไดพ้ิสูจน์แนวคิดวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคยด์งัท่ีกล่าว
ไวว้่า “สีต่าง ๆ ในโลกมีล าดับในเร่ืองของเวลาการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอย่างเป็นสากล” จาก
ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนามีเพียงช่วง พ.ศ. 2504-2560 ท่ีมีล าดบั
เวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์คือเกิดค าเรียกสีขาว ด า 
แดง เขียว เหลือง ฟ้า น ้าเงิน น ้าตาล ม่วง ชมพู ส้ม และเทา ตามล าดบั ส่วนภาษาลา้นนา พ.ศ. 1898-
2100, พ.ศ. 2101-2316, พ.ศ. 2317-2474 และ พ.ศ. 2475-2503 มีล าดบัเวลาในการเกิดค าเรียกสี
พื้นฐานไม่สอดคล้องกบัแนวคิดของเบอร์ลินและเคย์ ซ่ึงผลการวิจยัวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสี
พื้นฐานในภาษาอ่ืน ๆ ก็แสดงให้เห็นว่ามีล าดบัเวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานไม่สอดคล้องกบั
แนวคิดของเบอร์ลินและเคย ์เช่น งานวจิยัของ สโนว ์(Snow, 1971) พบค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาซาโมน 
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Phornthipphayaphanit (2014) พบค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทยสมยัธนบุรี 6 ค า คือ ขาว ด า แดง 
เหลือง เขียว และม่วง และพบค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทยสมยัรัตนโกสินทร์ 12 ค า คือ ขาว ด า แดง 
เหลือง เขียว ชมพู ส้ม ฟ้า ม่วง เทา น ้าเงิน และน ้ าตาล ทั้งน้ีภาษาไทยสมยัธนบุรีมีวิวฒันาการการเกิด

ค าเรียกสีพื้นฐานอยูใ่นระยะท่ี 5 แต่ดว้ยขอ้จ ากดัของขอ้มูลท่ีศึกษาจึงไม่ปรากฏค าเรียกสีฟ้า/น ้าเงิน 
น ้าตาล ชมพู ส้ม เทา และภาษาไทยสมยัรัตนโกสินทร์มีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยู่ใน
ระยะท่ี 7 แต่ดว้ยล าดบัการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานท าใหพ้บค าเรียกสีชมพู ส้ม ก่อนค าเรียกสีฟ้า/น ้าเงิน 
น ้าตาล ม่วง และพบค าเรียกสีม่วง เทา ก่อนค าเรียกสีน ้าเงินและน ้าตาล 

จากผลการวิจยัวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาลา้นนา พ.ศ. 1898-2100, พ.ศ. 
2101-2316, พ.ศ. 2317-2474 และ พ.ศ. 2475-2503 รวมทั้งผลการวิจยัวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสี
พื้นฐานของ Snow (1971) Tipkongka (2010) และ Phornthipphayaphanit (2014) ดงัท่ีกล่าวไปแล้ว
ขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ แนวคิดวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคย ์ยงัมีความ
คลาดเคล่ือนในเร่ืองล าดบัเวลาในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานเม่ือน ามาพิจารณากบัค าเรียกสีพื้นฐานใน
ภาษาลา้นนา ภาษาซาโมน ภาษาไทยมาตรฐาน หรือภาษาอ่ืน ๆ อาจกล่าวไดว้า่ แนวคิดวิวฒันาการ
การเกิดค าเรียกสีพื้นฐานของเบอร์ลินและเคยย์งัไม่มีความชดัเจนท่ีจะน ามาอธิบายล าดบัเวลาในการ
เกิดค าเรียกสีพื้นฐานของทุกภาษาโนโลก 
 
บทสรุป 

จากการวิเคราะห์ค าเรียกสีพื้นฐานในภาษาล้านนา 5 ช่วงสมยั ได้แก่ ภาษาล้านนา พ.ศ. 
1898-2100, พ.ศ. 2101-2316, พ.ศ. 2317-2474, พ.ศ. 2475-2503 และ พ.ศ. 2504-2560 สรุปไดว้่า 
ภาษาลา้นนา 5 ช่วงสมยัดงักล่าวมีค าเรียกสีพื้นฐาน 3 ค า, 6 ค า, 9 ค า, 8 ค า และ 12 ค า ตามล าดบั อน่ึง 
ภาษาล้านนาทั้ ง 5 ช่วงสมัยมีวิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานอยู่ในระยะท่ี 2, 5, 7, 7 และ 7 
ตามล าดบั นอกจากน้ียงัมีล าดบัในการเกิดค าเรียกสีพื้นฐานทั้งสอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของเบอร์ลินและเคย ์
 
เอกสำรอ้ำงองิ 
ศุภมาส เอ่งฉว้น. (2543). ค าเรียกสีและมโนทัศน์เร่ืองสีของคนไทยสมยัสุโขทัยและสมยั 

ปัจจุบัน. วทิยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาภาษาศาสตร์ คณะ 
อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สรัสวดี อ๋องสกุล. (2557). ประวติัศาสตร์ล้านนา (พิมพค์ร้ังท่ี 10). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พร้ินต้ิง 
แอนดพ์บัลิชช่ิง. 



448 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร

ธนฏัฐากุล พรทิพยพานิช. (2557). ค าเรียกสีในภาษาไทยสมยัธนบุรีและสมยัรัตนโกสินทร์.  
วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยกุต ์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

อุดม รุ่งเรืองศรี. (2546). วรรณกรรมล้านนา (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุน 
สนบัสนุนการวจิยั. 

วพิาที ทิพยค์งคา. (2553). ค าเรียกสีในภาษาไทยสมยัอยธุยา. วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสต 
รมหาบณัฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

กรรณิการ์ วมิลเกษม. (2548). หลกัการปริวรรตอกัษรโบราณท่ีพฒันามาจากอกัษรของอินเดีย.  
ด ารงวิชาการ. 4(1), 120-135. 

Berlin, B. & Kay, P. (1969). Basic color terms: Their universality and evolution. Berkeley  
and Los Angeles: University of California Press. 

Crawford, T. D. (1982). Defining “Basic Color Terms”. Anthropological Linguistics. 24(3),  
 pp. 338-343. 
Snow, D. L. (1971). Samoan color terminology: A note on the universality and evolutionary  

ordering of color terms. Anthropological Linguistics. 13(8), pp. 385-390. 
 
Translated Thai Reference 
Engchuan, S. (2000). Color Terms and the concept of color of the Thais in the Sukhothai  

period and at the present time. Doctoral dissertation, Ph.D., Department of  
Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University. [in Thai] 

Ongsakul, S. (2014). Lanna history (10th ed.). Bangkok: Amarin Printing & Publishing. [in  
Thai] 

Phornthipphayaphanit, T. (2014). Color terms in Thai during the Thonburi and  
Rattanakosin periods. Master thesis, M.A., Department of Applied Linguistics,  
Kasetsart University. [in Thai] 

Rungruangsri, U. (2003). Lanna literature (2nd ed.). Bangkok: The Thailand Research  
Fund. [in Thai] 

Tipkongka, W. (2010). Colour terms in Thai in the Ayutthaya period. Master thesis, M.A.,  
Department of Applied Linguistics, Kasetsart University. [in Thai] 

Wimonkasem, K. (2005). Transliteration principle of the ancient scripts derived from India.  
Damrong Journal. 4(1), pp. 120-135. [in Thai] 

 
ผู้เขียน 

  นายศราวธุ หล่อดี 
  สาขาวชิาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัพะเยา เลขท่ี 19 หมู่ 2 อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
  โทรศพัท:์ 086-1153729 อีเมล: sarawut_lordee@hotmail.co.th 

Author 
  Mr. Sarawut Lordee 
  Thai Program, School of Liberal Arts 
  University of Phayao 19 Village No.2, Muang District, Phayao Province 56000 
  Tel.: 086-1153729 E-mail: sarawut_lordee@hotmail.co.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMMAYASAN 449Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018

ธนฏัฐากุล พรทิพยพานิช. (2557). ค าเรียกสีในภาษาไทยสมยัธนบุรีและสมยัรัตนโกสินทร์.  
วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยกุต ์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

อุดม รุ่งเรืองศรี. (2546). วรรณกรรมล้านนา (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทุน 
สนบัสนุนการวจิยั. 

วพิาที ทิพยค์งคา. (2553). ค าเรียกสีในภาษาไทยสมยัอยธุยา. วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสต 
รมหาบณัฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยกุต ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์. 

กรรณิการ์ วมิลเกษม. (2548). หลกัการปริวรรตอกัษรโบราณท่ีพฒันามาจากอกัษรของอินเดีย.  
ด ารงวิชาการ. 4(1), 120-135. 

Berlin, B. & Kay, P. (1969). Basic color terms: Their universality and evolution. Berkeley  
and Los Angeles: University of California Press. 

Crawford, T. D. (1982). Defining “Basic Color Terms”. Anthropological Linguistics. 24(3),  
 pp. 338-343. 
Snow, D. L. (1971). Samoan color terminology: A note on the universality and evolutionary  

ordering of color terms. Anthropological Linguistics. 13(8), pp. 385-390. 
 
Translated Thai Reference 
Engchuan, S. (2000). Color Terms and the concept of color of the Thais in the Sukhothai  

period and at the present time. Doctoral dissertation, Ph.D., Department of  
Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University. [in Thai] 

Ongsakul, S. (2014). Lanna history (10th ed.). Bangkok: Amarin Printing & Publishing. [in  
Thai] 

Phornthipphayaphanit, T. (2014). Color terms in Thai during the Thonburi and  
Rattanakosin periods. Master thesis, M.A., Department of Applied Linguistics,  
Kasetsart University. [in Thai] 

Rungruangsri, U. (2003). Lanna literature (2nd ed.). Bangkok: The Thailand Research  
Fund. [in Thai] 

Tipkongka, W. (2010). Colour terms in Thai in the Ayutthaya period. Master thesis, M.A.,  
Department of Applied Linguistics, Kasetsart University. [in Thai] 

Wimonkasem, K. (2005). Transliteration principle of the ancient scripts derived from India.  
Damrong Journal. 4(1), pp. 120-135. [in Thai] 

 
ผู้เขียน 

  นายศราวธุ หล่อดี 
  สาขาวชิาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัพะเยา เลขท่ี 19 หมู่ 2 อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
  โทรศพัท:์ 086-1153729 อีเมล: sarawut_lordee@hotmail.co.th 

Author 
  Mr. Sarawut Lordee 
  Thai Program, School of Liberal Arts 
  University of Phayao 19 Village No.2, Muang District, Phayao Province 56000 
  Tel.: 086-1153729 E-mail: sarawut_lordee@hotmail.co.th 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



450 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร

กำรพฒันำทกัษะกำรอ่ำนภำษำองักฤษเพ่ือควำมเข้ำใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที ่6 
โดยใช้หนังสือส่งเสริมกำรอ่ำนภำษำองักฤษชุดวถิีชีวติเด็กไทยด้วย 
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 การวิจัยคร้ังน้ีมีความมุ่งหมาย (1) เพื่อศึกษาผลของการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน
ภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus 
ต่อการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชว้ิธีการเรียนรู้ดงักล่าวในการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจของนกัเรียน กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลกนัทรวิชัย 
ต าบลโคกพระ อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีเรียนวชิาภาษาองักฤษพื้นฐาน 6 ในภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 30 คน ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Random 
Sampling) ผลการวิจยัคร้ังน้ีสรุปไดว้่า (1) นกัเรียนท่ีใช้หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวถีิ
ชีวิตเด็กไทยดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus มีความสามารถดา้น
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยนักเรียนมีการ
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ท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 30 คน ซ่ึงไดม้าโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Random 
Sampling) ผลการวิจยัคร้ังน้ีสรุปไดว้่า (1) นกัเรียนท่ีใช้หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวถีิ
ชีวิตเด็กไทยดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus มีความสามารถดา้น
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยนักเรียนมีการ
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พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (2) 
นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชห้นงัสือส่งเสริม
การอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน 
KWL-Plus อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ค ำส ำคัญ : ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ, วธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือ,  
                 วธีิการสอนอ่าน KWL-Plus 

 
 Abstract 

 The purposes of this study were (1)  to study the effectiveness of using supplementary 
reading books on Thai Children’s Way of Life through Cooperative Learning Approach and KWL-
Plus Technique to enhance students' English reading comprehension skills, and (2) to investigate the 
students' satisfaction with the use of the teaching technique mentioned.  The sample group, selected 
by means of a purposive sampling technique, comprised  Prathomsuksa 6 students taking an English 
course during the second semester of the academic year 2015 at Anubarnkantharawichai School, 
Kantharawichai District, Maha Sarakham Province. The findings were as follows: 1.The students’ 
overall English reading comprehension ability was significantly higher than after learning with the 
use of supplementary reading books on Thai Children’s Way of Life through Cooperative Learning 
Approach and KWL-Plus Technique, at a 0.05 level. 2. The students’ overall satisfaction with the 
use of supplementary reading books on Thai Children’s Way of Life through Cooperative Learning 
Approach and KWL-Plus Technique was at the highest level. 
 
Keywords: English reading comprehension skills, cooperative learning approach KWL-Plus  
                   technique  
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บทน ำ 
 เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นยคุของขอ้มูลข่าวสาร การอ่านจึงเป็นกระบวนการท่ีมีความส าคญัท่ีท า
ให้มนุษยส์ามารถศึกษาและสืบคน้ขอ้มูลและความรู้ต่างๆ รอบตวัไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัในเร่ืองของ
เวลา สถานท่ี หรือโอกาส การอ่านมีประโยชน์และความจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตประจ าวนัและ
การเตรียมความพร้อมสู่อนาคต เน่ืองจากการอ่านท าให้ผูอ่้านได้รับความบนัเทิงหรือการพกัผ่อน
หย่อนใจ  รู้ เท่าทันเหตุการณ์และความเปล่ียนแปลงของโลกไม่ว่าจะเป็นการอ่านจากส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์หรือส่ือส่ิงพิมพ ์การอ่านท าให้ผูอ่้านเกิดความตระหนกั เกิดการพิจารณาไตร่ตรองท่ี
จะหลีกเล่ียงหรือปฏิบติัตาม เช่น การอ่านประกาศ โฆษณาหรือฉลากสินคา้ต่างๆ นอกจากน้ีการอ่าน
ยงัก่อให้เกิดความรู้และการพฒันาตนเอง ส่งผลต่อความกา้วหน้าในการเรียน อาชีพการงาน และ
น าไปสู่การพฒันาประเทศชาติไดใ้นท่ีสุด การอ่านเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นในการแสวงหาความรู้ ช่วยให้
ไดรั้บความบนัเทิงและความสร้างสรรคจ์รรโลงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การอ่านจึงเป็นทกัษะท่ีตอ้งเรียนรู้และ
ฝึกฝนให้เกิดเป็นนิสัย (Chaowalit, 2001: 12) หรืออาจจะกล่าวไดว้า่การอ่านมีประโยชน์ในการท่ีจะ
ช่วยใหรู้้ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ท าใหเ้ป็นคนรอบรู้ ช่วยให้เขา้ใจในเร่ืองท่ีสงสัยหรือเร่ืองท่ีอยากรู้อยาก
เห็น การอ่านถือเป็นการเรียนนอกห้องเรียนได้ตลอดชีวิต ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาประเทศ ถ้าหาก
ประเทศใดมีพลเมืองท่ีไม่รู้หนังสือมีอยู่เป็นจ านวนมาก ประเทศนั้นย่อมไม่มีความเจริญก้าวหน้า 
(Koohapinan, 1999: 4) การอ่านมีบทบาทส าคญัต่อชีวิตประจ าวนัเพราะการอ่านช่วยให้คนสามารถ
แสวงหาความ รู้  ความบัน เ ทิ ง  ตลอดจนการ รับ รู้ข้อ มูลข่ า วสารใน รูปแบบต่างๆ  ได้  
(Cenchaowanich,1999: 2) ไดก้ล่าวถึงทกัษะการอ่านวา่ ปัจจุบนัดูเหมือนจะเป็นท่ียอมรับกนัแลว้ว่า
การอ่านท่ีดีเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับความส าเร็จในชีวิต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในคร่ึงหลงัของทศวรรษน้ีไม่
มีทักษะใดท่ีจะส าคัญมากไปกว่าทักษะการอ่าน  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ นกัเรียนตอ้งพฒันาทกัษะทั้ง 4 ดา้น คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ทกัษะการอ่านนบั
ได้ว่ามีความส าคญัมาก เน่ืองจากสามารถน าไปใช้ในการอ่านต าราเรียน หนังสือพิมพ์ วารสาร 
ประกาศ โฆษณา ฉลาก และค าแนะน าในการใชผ้ลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ซ่ึงทั้งหมดน้ี ตอ้งอาศยัความเขา้ใจ
ในการอ่านทั้งส้ิน (Ungwatthanakun, 1997: 11) ทกัษะการอ่านสามารถคงอยู่กบัผูเ้รียนนานท่ีสุด 
และใชไ้ดม้ากท่ีสุด หลงัจากจบการศึกษาไปแลว้ (Allen and Vallette, 1976: 246) นอกจากน้ี ผูเ้รียน
สามารถน าทกัษะการอ่านไปใชไ้ดต้ลอดชีวติ (Brumfit and Finocchiaro, 1983: 143)  
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 ในฐานะท่ีเป็นครูผูส้อนภาษาองักฤษระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผูว้ิจยัตระหนกัถึงปัญหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษโดยวินิจฉัยหาขอ้บกพร่องของนักเรียน จากสมุดบนัทึกการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียน (ปพ.5) ปีการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดา้นทกัษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ไดใ้นระดบัต ่า โดยเฉพาะทกัษะดา้นการอ่านผูเ้รียนยงั
มีปัญหาในการอ่าน ปัญหาด้านการอ่านส่วนใหญ่จะเป็นด้านความเขา้ใจในการอ่าน เน่ืองจากไม่
เขา้ใจในเน้ือหาของบทอ่าน ไม่สามารถจบัใจความส าคญัได ้ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนเร่ือง
การอ่าน 
 จากประเด็นปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้ว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้การอ่าน
ภาษาองักฤษยงัประสบกบัปัญหา นกัเรียนไม่เขา้ใจในเน้ือเร่ือง ไม่สามารถตอบค าถาม ไม่มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน ทั้งยงัไม่สามารถท าแบบทดสอบไดผ้า่นเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้อบถาม
เก่ียวกบัประสบการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจากครูผูส้อนภาษาองักฤษ และจากการ
สอบถามความความคิดเห็นของนักเรียนพบว่า นักเรียนสนใจกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านแบบ
กิจกรรมเป็นคู่หรือกิจกรรมกลุ่มมากกวา่การเรียนรู้ตามล าพงั นกัเรียนจะมีความสุขในการเรียนหาก
ตนเองมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม ในดา้นเทคนิคและวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีสามารถประยกุตใ์ชเ้พื่อแกไ้ขปัญหาการเรียนการสอนของผูเ้รียนเพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน
และผูเ้รียนสามารถประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาองักฤษ การใช้ส่ือการเรียนการสอนก็เป็น
เทคนิควิธีการสอนประเภทหน่ึงท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนและสามารถ
พฒันาความสามารถในดา้นภาษาของผูเ้รียนซ่ึงเทคนิควธีิการสอนและส่ือจะกล่าวดงัน้ี  
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นเคร่ืองมือวิธีการสอนประเภทหน่ึงท่ีใช้ในการจดัเรียนการสอน
ภาษาองักฤษในปัจจุบนั วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในจดัการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศและภาษาท่ีสองโดยใชใ้นบริบททางการศึกษาและยงัเป็นเทคนิคท่ีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเนน้การปฏิบติักิจกรรมปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนท่ีมีความสามารถ ความรู้ท่ีหลากหลาย ความ
แตกต่างร่วมกนั ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิดี มีทกัษะทางสังคมและร่วมกนัคิดแก้ปัญหาไป
ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Nelson, S. M., Gallagher, J. J., & Coleman, M. R, 1993) โดยมีนัก
การศึกษาหลายท่านกล่าวถึงเทคนิคต่างๆ ท่ีใช้ในการเรียนแบบร่วมมืออาทิ Robert and Davidson 
หรือ Johnson and Johnson (1990) ซ่ึงแต่ละท่านมีแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนแบบร่วมมือใน
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โอเกิล (Laoriandee, 2009: 125) ซ่ึงประกอบด้วย 3 ส่วนท่ีส าคัญ คือ (K)ระบุส่ิงท่ีรู้ เร่ืองท่ีรู้ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีก าหนด หรือหวัเร่ืองท่ีก าหนด (W) อยากรู้อะไรบา้ง จากส่ิงหรือเร่ืองท่ีก าหนดใน
ขั้นแรก และ (L) เรียนรู้อะไรบา้งจากเร่ืองท่ีก าหนด หลงัจากอ่านเสร็จแลว้ ท่ีแตกต่างคือ KWL- Plus 
มีการเพ่ิมเติมการท าแผนผงัมโนทศัน์ และการสรุปของเร่ืองราวต่างๆ ท่ีอ่าน เม่ือจบกระบวนการ 
KWL แลว้  
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงไดคิ้ดวธีิการพฒันารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการ
น าหนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวถีิชีวิตเด็กไทยดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค
การสอนอ่าน KWL-Plus ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มาพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวถีิชีวิตเด็กไทยน้ี ผูว้จิยัไดจ้ดัท าข้ึนโดยผา่น
การพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสม จากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ มีจ านวน 4 เล่ม ประกอบดว้ย 1.We Love 
Thailand 2.Children’s Day 3.Loy Krathong Festival 4.The Diligent Ants เป็นหนงัสือท่ีมีภาพการ์ตูน
สีสันสวยงาม เน้ือหาไม่ยาวมากและใชค้  าศพัทต์ามมาตรฐานช่วงชั้น ไม่ยากเกินไป ท าใหดึ้งดูดความ
สนใจให้น่าอ่าน ซ่ึงเหมาะกบัเด็กนกัเรียนในระดบัประถมศึกษา อีกทั้งในแต่ละเร่ืองไดส้อดแทรก
เร่ืองราววถีิชีวิตของเด็กไทยท่ีเนน้ความเป็นไทย คุณธรรม จริยธรรม รวมถึงประเพณีและวฒันธรรม
อนัดีงามของไทย ท่ีควรปลูกฝังให้เด็กไดมี้จิตส านึกท่ีดี เป็นผูมี้จิตอาสา ขยนัหมัน่เพียร ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
และเรียนอย่างมีความสุขตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 ว่าผูเ้รียนตอ้งเป็นผูท่ี้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข โดยประยุกต์ใช้วิธีสอนแบบ 
KWL-Plus ซ่ึงวิธีการสอนดงักล่าวเป็นการสอนอ่านท่ีจดักิจกรรมการอ่านให้ผูอ่้านไดน้ าความรู้เดิม
ของตนท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้มาช่วยตีความในเน้ือเร่ืองท่ีอ่านโดยสอดคลอ้งกบัเน้ือหาในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 
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8 เร่ือง Free Time and Entertainment เพราะเป็นเน้ือหาท่ีใกลต้วัผูเ้รียน ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ท่ีได้
จากการอ่านไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดเ้พื่อช่วยให้นกัเรียนมีความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านมากข้ึน และเป็น
วิธีสอนท่ีมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อช่วยพฒันาทกัษะการอ่านและในขณะเดียวกนัสามารถน าไปพฒันา
ทกัษะทั้งส่ีของการเรียนภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งดีคือ ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ไปพร้อมๆ กนั แต่เนน้ความเขา้ใจในการอ่านเป็นหลกั รวมทั้งให้นกัเรียนสามารถแสดงความเขา้ใจ
จากเร่ืองท่ีอ่านไดด้ว้ยการสรุปความในตอนทา้ยโดยใชก้ารเขียนแผนภูมิความคิดซ่ึงจะท าใหน้กัเรียน
สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของการอ่านได้ในท่ีสุด โดยผ่านกระบวนการท างานกลุ่มและสามารถ
พฒันาการอ่านจบัใจความของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาผลของการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยด้วย
วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษ โดยการน าหนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยดว้ย
วธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus มาพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคน้ควา้คร้ังน้ี เป็นนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน
อนุบาลกนัทรวิชยั สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จ านวน 83 
คน ปีการศึกษา 2558 
  1.2 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียน
อนุบาลกนัทรวิชยั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จ านวน 30 คน ท่ี
ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Random Sampling)   
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 2. เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6   ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงมีขอบข่าย
เน้ือหาในหนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวถีิชีวติเด็กไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 จ  านวน 4 เร่ือง ดงัน้ี 1. We Love Thailand 2. Children’s Day 3. Loy Krathong Festival และ 4. 
The Diligent Ants 
 3. ตวัแปรในการวจิยั 
  3.1 ตวัแปรอิสระคือ หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 จดักิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและ
เทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus 
  3.2 ตวัแปรตามคือ 
   3.2.1 ความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
   3.2.2 ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ 
 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. แผนการจดัการเรียนรู้ภาษาองักฤษโดยการน าหนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถี
ชีวิตเด็กไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มาพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus  
 2. หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวถีิชีวิตเด็กไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus จ านวน 4 เร่ือง 
 3.  แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 แบบ
ปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 30ขอ้ แบบทดสอบระหวา่งเรียน จ านวน 10 ขอ้ 
 4. แบบสังเกตการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นเคร่ืองมือวดัผลประเมินผลของ
ผูเ้รียนจากการสัมภาษณ์นกัเรียนมีจ านวน 7 ขอ้ และการเขียนแสดงความคิดเห็นของนกัเรียน มีอยู ่2 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการอ่านภาษาองักฤษและดา้นการใชเ้ทคนิคการสอน 
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 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนภาษาองักฤษโดยใชห้นงัสือส่งเสริม
การอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยวิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาดว้ยตนเอง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ท าการปฐมนิเทศและทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 30 ขอ้ เพื่อวดัความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียน 
  2. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ
ชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค
การสอนอ่าน KWL-Plus จ านวน 4 เร่ือง เม่ือนกัเรียนเรียนจบในแต่ละเร่ือง ผูว้ิจยัไดท้บทวนและท า
การทดสอบระหวา่งเรียนทุกคร้ัง 
  3. หลงัจากส้ินสุดการเรียนการสอนทั้ง 4 แผน ผูว้ิจยัจะท าการประเมินพฤติกรรมของ
นกัเรียนโดยใช้แบบสังเกตการสอนและการเรียนรู้ของนกัเรียน (การสัมภาษณ์นกัเรียน การเขียน
แสดงความคิดเห็นของนกัเรียน)  
  4. หลงัจากส้ินสุดการจดัการเรียนการสอนทั้ง 4 แผน นกัเรียนทั้ง 30 คน ในห้องเรียน
กลุ่มตวัอย่างแล้ว ผูว้ิจยัให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนด้วยแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 30 ขอ้ เพื่อวดัความสามารถดา้นการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนอีกคร้ัง 
  5. หลงัจากท าการจดัการเรียนการสอนครบทั้ง 4 แผนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษา
ปีท่ี 6 แลว้ ผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจความพึงพอใจต่อการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจโดยใชว้ิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus เพื่อแสดงความพึงพอใจ
ของนกัเรียนต่อการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
  6. รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน  
  7. สรุปผลและอภิปรายการทดลอง 
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การอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยวิธีการเรียนรู้
แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาดว้ยตนเอง โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
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  3. หลงัจากส้ินสุดการเรียนการสอนทั้ง 4 แผน ผูว้ิจยัจะท าการประเมินพฤติกรรมของ
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  5. หลงัจากท าการจดัการเรียนการสอนครบทั้ง 4 แผนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษา
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  7. สรุปผลและอภิปรายการทดลอง 
 
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ในงานวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ยขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) และขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Data) ดงัน้ี 
  ในด้านขอ้มูลเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัได้รวบรวมขอ้มูลจากแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจและแบบวดัความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้
หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ย
วธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus 
 ในดา้นขอ้มูลเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์และการเขียนแสดงความคิดเห็นของผูเ้รียนท่ี
สะทอ้นความคิดเห็นในการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือ
และเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  1. เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยหา
ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของคะแนน โดยใช้สูตร t – test 
(Dependent Samples) 
  2. วดัคะแนนจากการประเมินการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนระหวา่งเรียนดว้ยวิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus มาเทียบเกณฑ์ผ่านท่ีตั้งไว ้มีคะแนนอยู่ใน
เกณฑร้์อยละ 60 จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน โดยหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  3. วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนกัเรียน 
โดยการสัมภาษณ์นกัเรียนและการเขียนแสดงความคิดเห็นของนกัเรียน 
  4. เปรียบเทียบผลคะแนนความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนระหว่างเรียนดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus (หลงั
เรียนจบทั้ง 4 แผน) โดยหาค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัคุณภาพของคะแนน
  
ผลกำรวจัิย 
 1. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนจากการทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ ก่อนเรียนและหลงัเรียน ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus
หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สังเกตได้จากผลการทดสอบก่อน
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เรียนมีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั   ( = 10.97,  S.D = 2.12) และมีคะแนนหลงัเรียนเฉล่ียเท่ากบั (  = 
23.87, S.D = 2.65) ดงัตาราง 1 
ตาราง 1  
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ ก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-
Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 2. ผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของ
นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างระหว่างเรียนโดยใช้หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย 
ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus นกัเรียนมีคะแนนความสามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัดี ( = 8.29และ S.D = 0.86) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายแผนพบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 อยูใ่นระดบัดี ( =8.50 และ S.D = 0.91) 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 อยูใ่นระดบัดี (  = 8.23 และ S.D = 0.93) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 อยูใ่น
ระดบัดี ( = 8.23และ S.D  = 0.82) และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 อยูใ่นระดบัดี (  = 8.17 และ S.D 
= 0.79) ดงันั้น แสดงว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิต
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หลงัเรียน 30 716 23.8
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2.65 12.07 

x
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เรียนมีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั   ( = 10.97,  S.D = 2.12) และมีคะแนนหลงัเรียนเฉล่ียเท่ากบั (  = 
23.87, S.D = 2.65) ดงัตาราง 1 
ตาราง 1  
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ ก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-
Plus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 2. ผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของ
นกัเรียนกลุ่มตวัอย่างระหว่างเรียนโดยใช้หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย 
ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus นกัเรียนมีคะแนนความสามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัดี ( = 8.29และ S.D = 0.86) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายแผนพบวา่ แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 อยูใ่นระดบัดี ( =8.50 และ S.D = 0.91) 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 อยูใ่นระดบัดี (  = 8.23 และ S.D = 0.93) แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 อยูใ่น
ระดบัดี ( = 8.23และ S.D  = 0.82) และแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 อยูใ่นระดบัดี (  = 8.17 และ S.D 
= 0.79) ดงันั้น แสดงว่าการจดัการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิต

x x

x

x

x

x x
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ฤษเพื่อ
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เตม็
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t-test 

 

ก่อนเรียน 30 329 10.9
7 

2.12 -
18.16 

หลงัเรียน 30 716 23.8
7 

2.65 12.07 

x

เด็กไทย ดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ส่งเสริมให้นกัเรียนมีการ
พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจสูงข้ึนดงัตาราง  2 
 
ตาราง 2  
ผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างระหว่างเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ด้วยวิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus 

 
 
 
 
 
 
 

แผนกำรจดักำร
เรียนรู้ 

คะแนนก่อนเรียน(10) ระดบั 
ควำมสำมำรถ 
กำรอ่ำนเพ่ือ
ควำมเข้ำใจ 

คะแนนหลงัเรียน(10) ระดบั 
ควำมสำมำร

ถ 
กำรอ่ำนเพ่ือ
ควำมเข้ำใจ 

คะแน
นรวม ( ) ค่ำ 

(S.D) 
คะแน
นรวม ( ) ค่ำ 

(S.D) 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 1 

72 2.40 1.03 ปรับปรุง 255 8.50 0.91 ดี 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 2 

74 2.47 1.07 ปรับปรุง 247 8.23 0.93 ดี 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 3 

74 2.47 1.07 ปรับปรุง 247 8.23 0.82 ดี 

แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ี 4 

75 2.47 0.87 ปรับปรุง 245 8.17 0.79 ดี 

รวม 73.75 2.45 1.01 ปรับปรุง 497 8.29 0.86 ด ี

x x
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 3. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนกัเรียน 
โดยการสัมภาษณ์นกัเรียนและการเขียนแสดงความคิดเห็นของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีการพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจตามละดบั มีการปฏิสัมพนัธ์กนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
และคิดแกไ้ขปัญหาเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยกนัโดยผา่นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม จากการ
สัมภาษณ์ผูเ้รียนในห้องเรียนท่ีท าการทดลองซ่ึงมีค าถามอยู ่7 ขอ้ และการเขียนแสดงความคิดเห็น มี 
2 ขอ้ สรุปได้ว่า ผูเ้รียนชอบวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus เพราะ
วิธีการเรียนรู้ดงักล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
ยิง่ข้ึน และไดช่้วยเหลือเพื่อนในกลุ่มและแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งเพื่อนต่างกลุ่ม ดงันั้น การจดัการ
เรียนรู้ โดยใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวติเด็กไทย ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
และเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ช่วยใหน้กัเรียนบรรลุวตัถุประสงคไ์ปพร้อมกนั 
 4. ผลจากแบบวดัความพึงพอใจต่อการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ดว้ยวิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus นกัเรียนมีความพึงพอใจหลงัจากการใช้
วธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั  = 4.60 ในรายดา้นทั้ง 5 
ดา้น มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 
 
อภิปรำยผล 
 1. ผลของการใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ท่ีส่งผลต่อ
การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน 
  จากการวิจยั การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยั
ไดน้ าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ จาก
การสังเกตการสอนพบวา่ ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ผูเ้รียนยงัปรับตวัไม่ทนั ยงัเรียนรู้ชา้ เพราะยงั
ไม่ชินกบัการเรียน ในแผนการเรียนรู้ท่ี 2 นกัเรียนเร่ิมเขา้ใจกระบวนการเรียนการสอน เร่ิมต่ืนตวัใน

x
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 3. วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนกัเรียน 
โดยการสัมภาษณ์นกัเรียนและการเขียนแสดงความคิดเห็นของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีการพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจตามละดบั มีการปฏิสัมพนัธ์กนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั
และคิดแกไ้ขปัญหาเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์ว้ยกนัโดยผา่นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม จากการ
สัมภาษณ์ผูเ้รียนในห้องเรียนท่ีท าการทดลองซ่ึงมีค าถามอยู ่7 ขอ้ และการเขียนแสดงความคิดเห็น มี 
2 ขอ้ สรุปได้ว่า ผูเ้รียนชอบวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus เพราะ
วิธีการเรียนรู้ดงักล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
ยิง่ข้ึน และไดช่้วยเหลือเพื่อนในกลุ่มและแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งเพื่อนต่างกลุ่ม ดงันั้น การจดัการ
เรียนรู้ โดยใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวติเด็กไทย ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
และเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ช่วยใหน้กัเรียนบรรลุวตัถุประสงคไ์ปพร้อมกนั 
 4. ผลจากแบบวดัความพึงพอใจต่อการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ดว้ยวิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus นักเรียนมีความพึงพอใจหลงัจากการใช้
วธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั  = 4.60 ในรายดา้นทั้ง 5 
ดา้น มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุด 
 
อภิปรำยผล 
 1. ผลของการใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ส าหรับนกัเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ท่ีส่งผลต่อ
การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน 
  จากการวิจยั การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ท่ี
ส่งผลต่อการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยั
ไดน้ าไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ จาก
การสังเกตการสอนพบวา่ ในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 ผูเ้รียนยงัปรับตวัไม่ทนั ยงัเรียนรู้ชา้ เพราะยงั
ไม่ชินกบัการเรียน ในแผนการเรียนรู้ท่ี 2 นกัเรียนเร่ิมเขา้ใจกระบวนการเรียนการสอน เร่ิมต่ืนตวัใน

x

การเรียนมีไหวพริบเร็วข้ึน โตต้อบระหวา่งครูและเพื่อนไดดี้ ในแผนการเรียนรู้ท่ี 3 พบวา่ นกัเรียน
เขา้ใจกระบวนการเรียนการสอนดีข้ึน เม่ือครูให้ท ากิจกรรม แต่ละกลุ่มตั้งใจในการเรียนรู้ มีความ
พร้อมในการเรียนรู้ พกพจนานุกรมส่วนตวัมาเรียน คน้หาความหมายของค าศพัทเ์ร็วข้ึน เร่ิมมัน่ใน
ในการอ่านออกเสียง และในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 พบว่า นกัเรียนเขา้ใจกระบวนการเรียนการ
สอนดีข้ึนมาก เรียนรู้ไดเ้ร็ว รู้จกัแบ่งหนา้ท่ีกนัในการท างาน เด็กเรียนเก่งก็จะอธิบายให้เพื่อนในกลุ่ม
ฟัง เด็กเรียนปานกลางก็ตั้งใจเรียนมากข้ึนกวา่เดิม การอ่านออกเสียงก็ชดัเจน ไม่ติดขดั ไม่เวน้วรรค
นานในการอ่าน สามารถอธิบายเร่ืองราวท่ีอ่านได้ดีมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนและครูมากกว่าเดิม ไม่
กงัวล ไม่อาย ตั้งใจท างานมากข้ึน สังเกตจากช้ินงานมีความเรียบร้อย ลายมือในการเขียนแผนผงั
ความคิดอยู่ในระดบัค่อนขา้งดี เน่ืองมาจาก วิธีการสอนดงักล่าวเป็นวิธีการสอนท่ีมีประโยชน์ มี
กระบวนการสอนอ่านอยา่งมีระบบ ท าให้ผูเ้รียนไดช่้วยเหลือซ่ึงกนัและกนัผา่นกระบวนการท างาน
กลุ่ม สร้างแรงจูงใจในการเรียนและส่งเสริมพฤติกรรมนิสัยรักการอ่านจากบทความต่างๆซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิตรลดา คนยืน และคณะ (2550) ไดศึ้กษาการใชก้ลวิธีสอนแบบ KWL-
Plus เพื่อพัฒนาการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ผลการวิจยัพบวา่ ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนโดยการใชก้ลวิธีสอนแบบ 
KWL-Plus หลังเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 39.80 คิดเป็นร้อยละ 82.20 อยู่ในระดับดีมาก ผลการ
เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเจตคติต่อกิจกรรมการการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
โดยใชก้ลวธีิสอนแบบ KWL-Plus ของนกัเรียนอยูใ่นระดบัค่อนขา้งดี 
 ในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้จดัท าหนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย เพื่อ
เป็นส่ือในการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ชุดวิถีชีวติเด็กไทย คือเร่ืองราววิถีชีวติของเด็กไทยในบริบทสังคมไทย ประกอบดว้ยเน้ือหา ความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์บุญประเพณี วิถีชีวิตของไทยท่ีมีคติสอนใจใหน้กัเรียน ผูว้ิจยัไดจ้ดัท า
ข้ึนจากเน้ือหาท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจและมีความรู้เดิมบางส่วนอยู่แลว้และพบเห็นในวิถีชีวิต
ปัจจุบนัของนกัเรียน ชุดวถีิชีวติเด็กไทยดงักล่าวส่งผลให้ผูเ้รียนซาบซ้ึงในความเป็นไทยและสามารถ
พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจให้สูงข้ึนตามล าดบั ผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรมกลุ่มเพื่อ
ส่งเสริมในการเรียนรู้และใชชุ้ดวถีิชีวติเด็กไทยเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความรู้เดิมของนกัเรียนดว้ย 
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 สรุปไดว้่า วิจยัการใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ดว้ยวิธีการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้นั้นพบว่า นกัเรียนมีการพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจสูงข้ึนโดยมีค่าเฉล่ีย  =  23.87  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เน่ืองจาก การสอนอ่านด้วยวิธี KWL-Plus ช่วยพฒันานักเรียนให้มีความเข้าใจในการอ่านสูงข้ึน 
นักเรียนได้ค้นคว้าหาค าตอบ ตั้ งค  าถามเพื่อหาค าตอบจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน และแก้ปัญหาด้วย
ความสามารถของตนเองกบัเพื่อนในกลุ่ม นกัเรียนมีการพฒันาทกัษะการอ่านเป็นระบบ นกัเรียนได้
เรียนรู้และท ากิจกรรมเป็นกลุ่มระหวา่งกิจกรรมการอ่านท าให้นกัเรียนมีความสามารถดา้นการอ่าน
ภาษาองักฤษสูงข้ึน เพราะวิธีการเรียนรู้ KWL-Plus เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการสอน
อ่านอยา่งเป็นระบบและท าใหผู้เ้รียนมีเจคติท่ีดีและมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาองักฤษ 
 2. ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของ
นกัเรียนท่ีใช้หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
และเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus 
 นอกจากน้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนท่ีใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิต
เด็กไทย  ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus หลังจากท่ีเรียน
ภาษาองักฤษแล้วนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังการใช้
หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค
การสอนอ่าน KWL-Plus นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการอ่านภาษาองักฤษในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.60 ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัท่ีศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนดงัน้ี นงนุช  น้อยมะโน 
(2558) ไดศึ้กษาการพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชว้ิธีการสอนแบบ KWL-Plus 
ของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ แบบฝึก
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL-Plus ของชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
ทุ่งแสงทองพิทยาคม อ าเภอนางรอง จงัหวดับุรีรัมย ์มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 83.43/82.81 
ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใช้
วธีิการสอนแบบ KWL-Plus มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั.05 
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เรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้นั้นพบว่า นกัเรียนมีการพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจสูงข้ึนโดยมีค่าเฉล่ีย  =  23.87  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิค
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และนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยใช้วิธีการสอน
แบบ KWL-Plus มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 สรุปไดว้่า จากนกัวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจและส ารวจความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการพฒันาทกัษะทาง
ภาษาและการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ซ่ึงพบงานวิจยัจ านวนมากท่ีใช้วิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus มาพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยส่วนมากนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาเพื่อความ
เขา้ใจโดยใชเ้ทคนิค KWL-Plus โดยรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
อยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุด ในงานวจิยัน้ีนกัเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดต่อ
การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใช้หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษ
ชุดวถีิชีวติเด็กไทยดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเกตการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของ
นักเรียน การสัมภาษณ์นักเรียนและการเขียนแสดงความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทย ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดว้ยวิธีการ
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ข้อเสนอแนะ 
 1.ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
 จากการวจิยัพบวา่การใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวติเด็กไทย ดว้ยวธีิการ
เรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเข้าใจ เป็นวิธีการสอนท่ีมุ่งเน้นให้สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีดีต่อกัน 
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ร่วมคิดแกปั้ญหา ร่วมรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้โดย
ผา่นการท างานเป็นกลุ่มและเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัภายใน
กลุ่มและระหว่างกลุ่ม โดยให้นกัเรียนไดค้น้หาค าตอบจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน เรียนรู้การตั้งค  าถามจาก
เน้ือเร่ือง โดยมีครูคอยให้ค  าแนะน าและควบคุมการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยเฉพาะเด็ก
ประถมศึกษา ครูจะตอ้งดูแลและใส่ใจอยา่งใกลชิ้ดทุกขั้นตอนในการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจ เร่ิม
ตั้งแต่ขั้นขั้นรู้ = K (Know) ผูส้อนจะตั้งประเด็น (หรือหวัขอ้บทเรียน) ใหผู้เ้รียนทุกคนทราบ หลงัจาก
นั้นจึงปล่อยให้ผูเ้รียนแต่ละคนหรือเป็นกลุ่มไดคิ้ดขั้นตอ้งการเรียน = W (Want) หลงัจากท่ีผูเ้รียน
บนัทึกสาระต่าง ๆ ท่ีตนเองมี ความรู้อยูแ่ลว้เก่ียวกบัประเด็น (หรือหวัขอ้บทเรียน) ท่ีผูส้อนตั้งไวแ้ลว้ 
ผูส้อนจะใหผู้เ้รียนบนัทึกถึงความตอ้งการท่ีเก่ียวกบัสาระหรือขอ้มูลต่าง ๆขั้นเรียนรู้แลว้ = L (Learn) 
ในขั้นสุดทา้ยน้ี จะให้ผูเ้รียนบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีผูเ้รียนไดเ้รียนรู้แลว้จากขั้นตอนท่ีผ่านมา ลงใน
กระดาษช่องทางขวามือท่ีเหลือ และให้ผูเ้รียนช่วยกันสรุปว่า ส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้แล้ว (K) ส่ิงท่ีผูเ้รียน
ตอ้งการเรียน (W) และส่ิงท่ีผูเ้รียนเรียนรู้แล้ว (L) มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ อย่างไรและสรุปผล
ความรู้ท่ีไดโ้ดยเขียนสรุปลงเป็นแผนผงัความคิดในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนดัของผูเ้รียน เพื่อให้
นกัเรียนสนุกในการเรียนรู้และเขา้ใจในการอ่านบทความท่ีอ่านอย่างมีความสุข และจากการสังเกต
พฤติกรรมดา้นการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน พบว่า นกัเรียนท่ีเรียนช้าและนกัเรียนส่วนมากมี
ปัญหาในการอ่านออกเสียง คือ ออกเสียงไม่ชดั ดงันั้นครูควรตรวจสอบการอ่านออกเสียงในขณะ
เรียนดว้ย โดยน านกัเรียนฝึกอ่านออกเสียง เป็นกลุ่ม เป็นคู่หรือเป็นรายบุคคลเป็นตน้ เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบความสามารถในการอ่านออกเสียงของนกัเรียน  
            จากการศึกษาค้นควา้สรุปได้ว่า การใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิต
เด็กไทยดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus ในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้พบวา่ วิธีการเรียนรู้ดงักล่าวมีผลช่วยใหน้กัเรียนมีความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจสูงข้ึนโดยผา่นกระบวนการท างานกลุ่มและนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการพฒันาทกัษะ
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การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดยใชห้นงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวถีิชีวิตเด็กไทย
ดว้ยวธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 นอกจากน้ี จากการตรวจแบบฝึกหดัและใบงานพบว่า นกัเรียนบางส่วนยงัเขียนค าศพัท์ไม่
ค่อยถูกตอ้งและเขียนผดิไวยากรณ์ อาจเป็นเพราะความรู้พื้นฐานของแต่ละคนไม่เท่ากนั 
 2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัในคร้ังต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาการพฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้หนงัสือส่งเสริมการอ่านภาษาองักฤษชุดวิถีชีวิตเด็กไทยดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus และในระดบัอ่ืน ๆ 
  2.2 ควรศึกษาการพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยใชว้ธีิการเรียนรู้แบบร่วมมือและเทคนิคการสอนอ่าน KWL-Plus และในระดบัอ่ืน ๆ 
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ระบบเสียงภำษำไทยถิ่นโครำชในอ ำเภอขำมสะแกแสง จังหวดันครรำชสีมำ 
The Phonological of Thai Korat Dialect in Khamsakaesaeng  

District, Nakhonratchasima Province 
 

พระสิทธิศักดิ์ ธมฺมทำยำโท (พรมสิทธ์ิ)1 

Phra Sitthisak  Dhammadãyãdo (Promsit) 
1สาขาวชิาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
Linguistics Department, School of Humanities, Mahachulalongkornrajavidyalaya University 
 
บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบเสียงภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง 
จงัหวดันครราชสีมา 2 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาระบบเสียงสระ เสียงพยญัชนะ เสียงวรรณยุกต์ 
ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 2) เพื่อจดัหมวดหมู่ค  าภาษาไทยถ่ิน
โคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ตามแนวทางสรีรสัทศาสตร์ โดยเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูบ้อกภาษาท่ีเป็นเจา้ของภาษา และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ตามทฤษฎีภาษาศาสตร์พรรณนา 
(Descriptive Linguistics) ผลการวิจยัพบว่า มีหน่วยเสียงพยญัชนะ 20 หน่วยเสียง , หน่วยเสียงสระ
เด่ียว 18 หน่วยเสียง, หน่วยเสียงสระประสม 3 หน่วยเสียง, หน่วยเสียงวรรณยุกต ์6 หน่วยเสียง การ
จดัหมวดหมู่ค  าตามแนวสรีรสัทศาสตร์ พบวา่มี 5 ลกัษณะเสียง 

 
ค ำส ำคัญ: ระบบเสียง, ภาษาไทยถ่ินโคราช, ภาษาถ่ิน, อ าเภอขามสะแกแสง 
 
Abstract 
 There are two objective of this research: 1) to study to the vowel, consonant, and tone 
sound systems of Thai Korat dialect in Khamsakaesaeng district, Nakhonratchasima province, and 
2) to compile data into the articulatory phonetics form of Thai Korat dialect in Khamsakaesaeng 
district, Nakhonratchasima province according to the articulatory phonetics. Documentary Korat 
dialect data is derived from key informants, book, document and texts on the Korat dialect of sound 
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system analysis, dialect sound system and related research works. Then, they are analyzed and 
summarized under descriptive Linguistics. Results of the research as: There are 20 consonants, 18 
monothongs, 3 diphthongs, and 6 tones. To compile data into the articulatory phonetics form. The 
research as: There are 5 characteristics of sounds. 
 
Keywords: phonology, Thai Korat dialect, dialects, Khamsakaesaeng district 
 
บทน ำ 

ภาษาถ่ินเป็นภาษาท่ีทุกคนในประเทศตอ้งใช้ในการติดต่อส่ือสาร มีความส าคญัต่อทุกคน 
ตั้งแต่เด็กจนโต ไม่วา่จะเป็นวยัไหน การติดต่อส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง ภาษาถ่ินของคนไทยทัว่
ประเทศก็มีความเป็นเอกลกัษณ์ ความงดงามของค าพูดในแต่ละถ่ินท่ีอยูต่่างๆ ของประเทศไทย มีการ
เปล่ียนแปลงโดยปัจจยัต่างๆอยูต่ลอดเวลา เราจึงควรเห็นความส าคญัของภาษาถ่ิน และควรหวงแหน 
อนุรักษภ์าษาถ่ินของไทยสืบไป 

ภาษาไทยถ่ินโคราช เป็นภาษาไทยถ่ินย่อยของภาษาอีสานกลุ่มหน่ึงท่ีพูดกันในจงัหวดั
นครราชสีมาและจงัหวดัใกลเ้คียง มีลกัษณะท่ีโดดเด่นเฉพาะตวั เช่นเสียงวรรณยุกต์ ค า ส านวน ท่ี
แตกต่างจากภาษาไทยกลาง และภาษาอีสานอย่างชัดเจน Sukbonkoch (1983) กล่าวว่าในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีภาษาพูดแตกต่างกนัออกไป เช่น คนนครราชสีมา หรือเรียกติดปากว่า คน
โคราช ส าเนียงพูดอีกอย่างหน่ึง พิจารณาค าจะคลา้ยค าภาษาไทยน่ีเอง แต่ส าเนียงเพี้ยนไปทางลาว
ชดัเจน 

ดว้ยความหลากหลายในเสียงภาษาไทยถ่ินโคราชแต่ละพื้นท่ีมีการออกเสียง มีการใช้ค  าท่ี
แตกต่างกนัในความหมายเดียวกนั อาทิเช่น อ าเภอเมือง อ าเภอโชคชยั อ าเภอปักธงชยั ใช้ค  าว่า ด๊ะ
ดาด หมายถึง มากมาย แต่ในอ าเภอขามสะแกแสง ใชค้  าวา่ แพ ่หมายถึง มากมาย เช่นกนัเป็นตน้ ดว้ย
ความเป็นอ าเภอท่ีมีขนาดพื้นท่ีเล็ก ห่างไกลอ าเภอเมือง จึงยงัไม่มีงานวิจยัท่ีศึกษาระบบเสียง
ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาระบบเสียงสระ 
เสียงพยญัชนะ เสียงวรรณยกุต ์และน าขอ้มูลจดัหมวดหมู่ค  าตามแนวทางสรีรสัทศาสตร์ เพื่อสืบทอด 
อนุรักษ ์รักษา อตัลกัษณ์ภาษาไทยถ่ินโคราช อ าเภอขามสะแกแสง ใหด้ ารงสืบไป 

 

วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระบบเสียงสระ เสียงพยญัชนะ เสียงวรรณยุกต์ ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
2. เพื่อจดัหมวดหมู่ค  าภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ตาม

แนวทางสรีรสัทศาสตร์ 
 

ขอบเขตของกำรวจัิย 
1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากแหล่งขอ้มูลจากงานวิจยั ศึกษาเอกสาร หนงัสือ ท่ี

เก่ียวขอ้งกับภาษาถ่ิน และภาษาไทยถ่ินโคราช (Document Research) ศึกษาขอ้มูลเอกสารชั้นต้น 
(Primary Sources) คือ พจนานุกรมภาษาโคราช Metkarunchit (2003) ค  าศพัท์ภาษาโคราช Piyawit 
(2003) เอกสารชั้ นรอง (Secondary Sources) งานวิจัยเก่ียวกับภาษาไทยถ่ินโคราช และงานวิจัย
เก่ียวกบัการออกเสียงภาษาถ่ิน 

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.1 ประชากร ในการวิจัยคือประชากรท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอขามสะแกแสง มีเกณฑ์

คุณสมบติัดงัน้ี 1) กลุ่มผูมี้อายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 2) ใช้ภาษาไทยถ่ินโคราชโดยก าเนิด 3) ไม่เคยยา้ย
ถ่ินฐาน 4) อวยัวะในการออกเสียงสมบูรณ์ 5) มีเวลาใหก้บัผูว้จิยัอยา่งเตม็ท่ี จ  านวน 1,000 คน 

2.2 กลุ่มตวัอย่าง ท่ีตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์รายบุคคลแบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) ผูว้ิจยัได้คดัเลือกกลุ่มผูบ้อกภาษาหลัก (Key informant) โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างจาก
ตารางของ Taro Yamane ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือน ±10% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 
91 คน ใช้วิ ธี สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive sampling)ทดสอบด้านการออกเสียง 
(Pronunciation) และการให้ความหมาย (meaning) โดยก าหนดเป็นโควตา (Quota) ทุกต าบลทั้ง 7 
ต าบล จ านวนต าบลละ 13 คน จากต าบลขามสะแกแสง  ต าบลโนนเมือง ต าบลเมืองนาท ต าบลชีวึก 
ต าบลพะงาด ต าบลหนองหวัฟาน ต าบลเมืองเกษตร 

 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

การศึกษา ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพตามทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงพรรณนา 
(Descriptive Linguistics) มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
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system analysis, dialect sound system and related research works. Then, they are analyzed and 
summarized under descriptive Linguistics. Results of the research as: There are 20 consonants, 18 
monothongs, 3 diphthongs, and 6 tones. To compile data into the articulatory phonetics form. The 
research as: There are 5 characteristics of sounds. 
 
Keywords: phonology, Thai Korat dialect, dialects, Khamsakaesaeng district 
 
บทน ำ 

ภาษาถ่ินเป็นภาษาท่ีทุกคนในประเทศตอ้งใช้ในการติดต่อส่ือสาร มีความส าคญัต่อทุกคน 
ตั้งแต่เด็กจนโต ไม่วา่จะเป็นวยัไหน การติดต่อส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่ง ภาษาถ่ินของคนไทยทัว่
ประเทศก็มีความเป็นเอกลกัษณ์ ความงดงามของค าพูดในแต่ละถ่ินท่ีอยูต่่างๆ ของประเทศไทย มีการ
เปล่ียนแปลงโดยปัจจยัต่างๆอยูต่ลอดเวลา เราจึงควรเห็นความส าคญัของภาษาถ่ิน และควรหวงแหน 
อนุรักษภ์าษาถ่ินของไทยสืบไป 

ภาษาไทยถ่ินโคราช เป็นภาษาไทยถ่ินย่อยของภาษาอีสานกลุ่มหน่ึงท่ีพูดกันในจงัหวดั
นครราชสีมาและจงัหวดัใกลเ้คียง มีลกัษณะท่ีโดดเด่นเฉพาะตวั เช่นเสียงวรรณยุกต์ ค า ส านวน ท่ี
แตกต่างจากภาษาไทยกลาง และภาษาอีสานอย่างชัดเจน Sukbonkoch (1983) กล่าวว่าในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีภาษาพูดแตกต่างกนัออกไป เช่น คนนครราชสีมา หรือเรียกติดปากว่า คน
โคราช ส าเนียงพูดอีกอย่างหน่ึง พิจารณาค าจะคลา้ยค าภาษาไทยน่ีเอง แต่ส าเนียงเพี้ยนไปทางลาว
ชดัเจน 

ดว้ยความหลากหลายในเสียงภาษาไทยถ่ินโคราชแต่ละพื้นท่ีมีการออกเสียง มีการใช้ค  าท่ี
แตกต่างกนัในความหมายเดียวกนั อาทิเช่น อ าเภอเมือง อ าเภอโชคชยั อ าเภอปักธงชยั ใช้ค  าว่า ด๊ะ
ดาด หมายถึง มากมาย แต่ในอ าเภอขามสะแกแสง ใชค้  าวา่ แพ ่หมายถึง มากมาย เช่นกนัเป็นตน้ ดว้ย
ความเป็นอ าเภอท่ีมีขนาดพื้นท่ีเล็ก ห่างไกลอ าเภอเมือง จึงยงัไม่มีงานวิจยัท่ีศึกษาระบบเสียง
ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาระบบเสียงสระ 
เสียงพยญัชนะ เสียงวรรณยกุต ์และน าขอ้มูลจดัหมวดหมู่ค  าตามแนวทางสรีรสัทศาสตร์ เพื่อสืบทอด 
อนุรักษ ์รักษา อตัลกัษณ์ภาษาไทยถ่ินโคราช อ าเภอขามสะแกแสง ใหด้ ารงสืบไป 

 

วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระบบเสียงสระ เสียงพยญัชนะ เสียงวรรณยุกต์ ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
2. เพื่อจดัหมวดหมู่ค  าภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ตาม

แนวทางสรีรสัทศาสตร์ 
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1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากแหล่งขอ้มูลจากงานวิจยั ศึกษาเอกสาร หนงัสือ ท่ี

เก่ียวขอ้งกับภาษาถ่ิน และภาษาไทยถ่ินโคราช (Document Research) ศึกษาขอ้มูลเอกสารชั้นต้น 
(Primary Sources) คือ พจนานุกรมภาษาโคราช Metkarunchit (2003) ค  าศพัท์ภาษาโคราช Piyawit 
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เก่ียวกบัการออกเสียงภาษาถ่ิน 

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.1 ประชากร ในการวิจัยคือประชากรท่ีอาศัยอยู่ในอ าเภอขามสะแกแสง มีเกณฑ์

คุณสมบติัดงัน้ี 1) กลุ่มผูมี้อายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป 2) ใช้ภาษาไทยถ่ินโคราชโดยก าเนิด 3) ไม่เคยยา้ย
ถ่ินฐาน 4) อวยัวะในการออกเสียงสมบูรณ์ 5) มีเวลาใหก้บัผูว้จิยัอยา่งเตม็ท่ี จ  านวน 1,000 คน 

2.2 กลุ่มตวัอย่าง ท่ีตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์รายบุคคลแบบเจาะลึก (In-depth 
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ตารางของ Taro Yamane ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือน ±10% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 
91 คน ใช้วิ ธี สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive sampling)ทดสอบด้านการออกเสียง 
(Pronunciation) และการให้ความหมาย (meaning) โดยก าหนดเป็นโควตา (Quota) ทุกต าบลทั้ง 7 
ต าบล จ านวนต าบลละ 13 คน จากต าบลขามสะแกแสง  ต าบลโนนเมือง ต าบลเมืองนาท ต าบลชีวึก 
ต าบลพะงาด ต าบลหนองหวัฟาน ต าบลเมืองเกษตร 
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1. ขั้นเตรียมกำรวจัิย ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Document Research) ทั้งเอกสาร
ท่ีเป็นหลกัฐานในการวิจยัโดยตรง รวมทั้งการสัมภาษณ์จากบุคคลแบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
สร้างเคร่ืองมือเพื่อท าการวิจยั จากการลงสุ่มตวัอย่างจากผูบ้อกภาษาหลัก (Key Informant) โดย
เคร่ืองมือตอ้งผ่านผูเ้ช่ียวชาญท า (Focus Group) เพื่อประเมินคุณภาพ(IOC)เคร่ืองมือก่อนลงไปใช้
งานจริง ติดต่อกบับุคลากรต่างๆ เพื่อสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั  

2. ขั้นด ำเนินกำรวจัิย วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลโดยการแบบสอบถามและลง
พื้นท่ีเก็บขอ้มูลกบัผูบ้อกภาษาท่ีคดัเลือกจ านวนและพื้นท่ีวจิยั จากกลุ่มกลุ่มตวัอยา่งผูบ้อกภาษาหลกั 
(Key informant) เก็บและบันทึกข้อมูลตามแบบสอบถามวิจัยจากการสัมภาษณ์จากบุคคลแบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) 

3. ขั้นวิเครำะห์ข้อมูล น าขอ้มูลท่ีลงพื้นท่ีมาวิเคราะห์เสียง และรวบรวมขอ้มูลจดัหมวดหมู่
ค  าภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ตามแนวทางสรีรสัทศาสตร์ 

4. ข้ันสรุปผล จดัสรุปผลการวจิยัตามหลกัพรรณนาวเิคราะห์ อภิปรายผลและเสนอแนะ 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1. ภาษาไทยถ่ินโคราช คือภาษาถ่ินท่ีพูดจากนัในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
2. ชาวบา้น คือประชากรกลุ่มคนท่ีพูดภาษาไทยถ่ินโคราชและมีภูมิล าเนาอยู่ในอ าเภอขาม

สะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
3. เสียงพยญัชนะ คือหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 
4. เสียงสระ คือหน่วยเสียงสระภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จังหวดั

นครราชสีมา 
5. เสียงวรรณยุกต์ คือหน่วยเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 
6. สรีรสัทศาสตร์ คือศึกษาอวยัวะ ฐานกรณ์ในการออกเสียงภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. ทราบเสียงและจ านวนหน่วยเสียงสระ พยญัชนะ วรรณยุกต์ ภาษาไทยถ่ินโคราชอ าเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
2. ทราบหมวดหมู่ประเภทค าภาษาไทยถ่ินโคราช อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

จากการจดัหมวดหมู่ตามแนวทางสรีรสัทศาสตร์ 
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 หน่วยเสียงสระภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง มีทั้งหมด 18 หน่วยเสียง 
สระประสม 3 หน่วยเสียง ดงัน้ี  /  İ   İİ   ɯ    ɯɯ  u   uu   e   ee   ə    əə   o   oo   ɛ     ɛɛ    a   aa   ɔ   ɔɔ    ia    
ɯa  ua  / 
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3. เสียงพยญัชนะ คือหน่วยเสียงพยญัชนะภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 
4. เสียงสระ คือหน่วยเสียงสระภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จังหวดั

นครราชสีมา 
5. เสียงวรรณยุกต์ คือหน่วยเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง 

จงัหวดันครราชสีมา 
6. สรีรสัทศาสตร์ คือศึกษาอวยัวะ ฐานกรณ์ในการออกเสียงภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1. ทราบเสียงและจ านวนหน่วยเสียงสระ พยญัชนะ วรรณยุกต์ ภาษาไทยถ่ินโคราชอ าเภอ

ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
2. ทราบหมวดหมู่ประเภทค าภาษาไทยถ่ินโคราช อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

จากการจดัหมวดหมู่ตามแนวทางสรีรสัทศาสตร์ 
 

ผลกำรวจัิย 
Dhammadãyãdo (2014:67) ระบบเสียงภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดั

นครราชสีมา วิจยัน้ีได้แบ่งหัวขอ้ในการวิเคราะห์ออกดงัน้ี เช่น การวิเคราะห์หน่วยเสียงสระ การ
วเิคราะห์หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ การวิเคราะห์หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยหรือตวัสะกด การวิเคราะห์
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ และการจดัหมวดหมู่ค  าในภาษาไทยถ่ินโคราชตามแนวทางสรีรสัทศาสตร์ 
พร้อมกับยกตวัอย่างในแต่ละเสียงเพื่อความสมบูรณ์ในการวิจยัและความชัดเจน ในการวิจยัใช้
สัญลกัษณ์แทนเสียงตามหลกั Pankhuenkhat (1989) และ Panupong (1983). ดงัน้ี 

1) หน่วยเสียงสามญัหรือหน่วยเสียงวรรณยกุต ์กลาง-ระดบัใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย 1 
2) หน่วยเสียงเอก หรือ หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ต ่า-ระดบั ใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย 2 
3) หน่วยเสียงโท หรือ หน่วยเสียงวรรณยกุต ์กลาง-ข้ึน-ตก ใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย 3 
4) หน่วยเสียงโทเพี้ยน หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์กลาง-ข้ึน-ตก-กกั ใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย 

4 
5) หน่วยเสียงตรี หรือ หน่วยเสียงวรรณยกุต ์สูง-ข้ึน ใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย 5 
6) หน่วยเสียงจตัวา หรือ หน่วยเสียงวรรณยกุต ์สูง-ตก-ข้ึน ใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย 6 
1. วเิครำะห์หน่วยเสียงสระ 

 หน่วยเสียงสระภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง มีทั้งหมด 18 หน่วยเสียง 
สระประสม 3 หน่วยเสียง ดงัน้ี  /  İ   İİ   ɯ    ɯɯ  u   uu   e   ee   ə    əə   o   oo   ɛ     ɛɛ    a   aa   ɔ   ɔɔ    ia    
ɯa  ua  / 
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ตารางท่ี 1 
แสดงหน่วยเสียงสระภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 

             ต าแหน่งล้ิน 
ระดบัล้ิน 

ล้ินส่วนหนา้ (front) ล้ินส่วนกลาง(central) ล้ินส่วนหลงั(back) 
ไม่ห่อริมฝีปาก ไม่ห่อริมฝีปาก หอริมฝีปาก 

สูง (High) İ , İİ ɯ , ɯɯ u , uu 
กลาง (Mid) e , ee ə , əə o , oo 
ต ่า (Low) ɛ , ɛɛ a , aa ɔ , ɔɔ 
สระประสม 
(Dipthongs) 

ia ɯa ua 

 สระเด่ียวเสียงสั้นและเสียงยาว มีหน่วยเสียง 18 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
 1) หน่วยเสียง / i / เป็นเสียงสระหนา้ เกิดจากล้ินส่วนหนา้ยกข้ึนในระดบัริมฝีปากไม่ห่อ
กลม เป็นสระเสียงสั้น เช่น  /kin6/ [ก๋ิน] “รับประทาน” , /ciʔ2/  [จ่ิ] “จะ” 
 2) หน่วยเสียง / ii / เป็นหน่วยเสียงสระหน้า เกิดจากล้ินส่วนหน้ายกข้ึนในระดบัสูง ริม
ฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงยาว เช่น /dii6/  [ด๋ี] “ดี” , /ciim6/  [จ๋ิม] “ติดๆกนั ชิดเบียดเสียดกนั” 
 3) หน่วยเสียง / e / เป็นหน่วยเสียงสระหน้า เกิดจากล้ินส่วนหน้ายกข้ึนในระดบัสูง ริม
ฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงสั้น เช่น /cep5/  [เจบ๊] “ปวด” , /cen2/  [เจ่น]  “ใช่ จริงๆ” 
 4) หน่วยเสียง / ee / เป็นหน่วยเสียงสระหน้า เกิดจากล้ินส่วนหน้ายกข้ึนในระดบักลาง 
ริมฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงยาว เช่น /neep3/   [เนบ้] “เหน็บ” , /beep3/  [เบบ้] “เบป้าก” 
 5) หน่วยเสียง / ɛ / เป็นหน่วยเสียงสระหนา้ เกิดจากล้ินส่วนหนา้วางอยูใ่นระดบัต ่า ริม
ฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงสั้น เช่น /khɛʔ2/ [แค่ะ] “แกะออกมา” , /mɛʔ2/  [แม่ะ] “แม่” 
 6) หน่วยเสียง / ɛɛ / เป็นหน่วยเสียงสระหนา้ เกิดจากล้ินส่วนหนา้วางอยูใ่นระดบัต ่า ริม
ฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงยาว เช่น /kɛɛw2/ [แก่ว]  “ชุมชน” , /khɛɛn2/ [แข่น] “ขน้จนเกือบแขง็” 
 7) หน่วยเสียง / ɯ / เป็นหน่วยเสียงสระกลาง เกิดจากล้ินส่วนกลางยกข้ึนในระดบัสูง ริม
ฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงสั้น เช่น /sɯŋ1/  [ซึง] “ลงัน่ึง” , /dɯn6/  [ด๋ึน]“ก๋ึน ตบัเหล็กของไก่” 
 8) หน่วยเสียง / ɯɯ / เป็นหน่วยเสียงสระกลาง เกิดจากล้ินส่วนกลางยกข้ึนในระดบัสูง 
ริมฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงยาว เช่น  /cɯɯn3/  [จ้ืน] “คล่ืนไส้” , /tɯɯŋ2/  [ต่ืง]  “บวม ข้ึนอืด 
พอง” 

 9) หน่วยเสียง / ə / เป็นหน่วยเสียงสระกลาง เกิดจากล้ินส่วนกลางยกข้ึนในระดบัสูง ริม
ฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียง เช่น /bəʔ5/  [เบอ๊ะ]  “วางยา” , /həʔ5/  [เห๊อะ]   “เหง่ือ” 
 10) หน่วยเสียง / əə / เป็นหน่วยเสียงสระกลาง เกิดจากล้ินส่วนกลางยกข้ึนในระดบัสูง 
ริมฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงยาว เช่น /səəp3/  [เซ้ิบ] “ก าลงัหลบั,ก าลงังีบหลบั”, /kəəp3/ [เก้ิบ] 
“ร้องเทา้” 
 11) หน่วยเสียง / a / เป็นหน่วยเสียงสระกลาง เกิดจากล้ินส่วนกลางวางอยูใ่นระดบัต ่า ริม
ฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงสั้น เช่น /ŋaʔ2/  [ง่ะ] “งดัดึง” , /waʔ2/  [วะ่]  “สร่างไข”้ 
 12) หน่วยเสียง / aa / เป็นหน่วยเสียงสระกลาง เกิดจากล้ินส่วนกลางวางอยู่ในระดบัต ่า 
ริมฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงยาว เช่น  /phaa4/  [ผา้] “ผา้” , /khaa2/  [ค่า]  “ฆ่า” 
 13) หน่วยเสียง / u / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั เกิดจากล้ินส่วนหลงัยกข้ึนในระดบัสูง ริม
ฝีปากห่อกลม เป็นสระเสียงสั้น เช่น /buŋ2/   [บุ่ง]  “สวนน ้า,บึง,” , /mun2/  [มุ่น]  “แหลกละเอียด” 
 14) หน่วยเสียง / uu / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั เกิดจากล้ินส่วนหลงัยกข้ึนในระดบัสูง ริม
ฝีปากห่อกลม เป็นสระเสียงยาว เช่น /muun1/  [มูน]  “คลุกเคล้าให้เขา้กนั” , /kuu3/ [กู้] “เก็บ, เก็บ
เก่ียว” 
 15) หน่วยเสียง / o / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั เกิดจากล้ินส่วนหลงัยกข้ึนในระดบักลาง 
ริมฝีปากห่อกลม เป็นสระเสียงสั้น เช่น /poʔ5/ [โป๊ะ] “ทบัถม” , /pot5/  [ป๊ด] “โกหก” 
 16) หน่วยเสียง / oo / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั เกิดจากล้ินส่วนหลงัยกข้ึนในระดบักลาง 
ริมฝีปากห่อกลม เป็นสระเสียงยาว เช่น /poo6/ [โป๋]  “อาการปูด เช่น หัวโป๋ คือหัวโน” , /kook4/  
[โกก้] “พื้นท่ีดินท่ีถูกน ้ากดัเซาะ” 
 17) หน่วยเสียง / ɔ / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั เกิดจากล้ินส่วนหลงัวางอยูใ่นระดบัต ่า ริม
ฝีปากห่อกลม เป็นสระเสียงสั้น เช่น  /phɔʔ2/  [เพา่ะ]  “บิดา” , /ŋɔʔ2/  [เง่าะ]  “เป็นสรรพนามเรียกคน
ท่ีเราเอน็ดู” 
 18) หน่วยเสียง / ɔɔ / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั เกิดจากล้ินส่วนหลงัวางอยูใ่นระดบัต ่า ริม
ฝีปากห่อกลม เป็นสระเสียงสั้ น เช่น /cɔɔt2 /  [จ่อด]  “อุด , เช่ือม” , /ŋɔɔy1/  [งอย]  “ท่านัง่ท่ีหม่ิน
แหม่” 
 สระประสม มีหน่วยเสียง 3 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 
แสดงหน่วยเสียงสระภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 

             ต าแหน่งล้ิน 
ระดบัล้ิน 

ล้ินส่วนหนา้ (front) ล้ินส่วนกลาง(central) ล้ินส่วนหลงั(back) 
ไม่ห่อริมฝีปาก ไม่ห่อริมฝีปาก หอริมฝีปาก 

สูง (High) İ , İİ ɯ , ɯɯ u , uu 
กลาง (Mid) e , ee ə , əə o , oo 
ต ่า (Low) ɛ , ɛɛ a , aa ɔ , ɔɔ 
สระประสม 
(Dipthongs) 

ia ɯa ua 

 สระเด่ียวเสียงสั้นและเสียงยาว มีหน่วยเสียง 18 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
 1) หน่วยเสียง / i / เป็นเสียงสระหนา้ เกิดจากล้ินส่วนหนา้ยกข้ึนในระดบัริมฝีปากไม่ห่อ
กลม เป็นสระเสียงสั้น เช่น  /kin6/ [ก๋ิน] “รับประทาน” , /ciʔ2/  [จ่ิ] “จะ” 
 2) หน่วยเสียง / ii / เป็นหน่วยเสียงสระหน้า เกิดจากล้ินส่วนหน้ายกข้ึนในระดบัสูง ริม
ฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงยาว เช่น /dii6/  [ด๋ี] “ดี” , /ciim6/  [จ๋ิม] “ติดๆกนั ชิดเบียดเสียดกนั” 
 3) หน่วยเสียง / e / เป็นหน่วยเสียงสระหน้า เกิดจากล้ินส่วนหน้ายกข้ึนในระดบัสูง ริม
ฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงสั้น เช่น /cep5/  [เจบ๊] “ปวด” , /cen2/  [เจ่น]  “ใช่ จริงๆ” 
 4) หน่วยเสียง / ee / เป็นหน่วยเสียงสระหน้า เกิดจากล้ินส่วนหน้ายกข้ึนในระดบักลาง 
ริมฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงยาว เช่น /neep3/   [เนบ้] “เหน็บ” , /beep3/  [เบบ้] “เบป้าก” 
 5) หน่วยเสียง / ɛ / เป็นหน่วยเสียงสระหนา้ เกิดจากล้ินส่วนหนา้วางอยูใ่นระดบัต ่า ริม
ฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงสั้น เช่น /khɛʔ2/ [แค่ะ] “แกะออกมา” , /mɛʔ2/  [แม่ะ] “แม่” 
 6) หน่วยเสียง / ɛɛ / เป็นหน่วยเสียงสระหนา้ เกิดจากล้ินส่วนหนา้วางอยูใ่นระดบัต ่า ริม
ฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงยาว เช่น /kɛɛw2/ [แก่ว]  “ชุมชน” , /khɛɛn2/ [แข่น] “ขน้จนเกือบแขง็” 
 7) หน่วยเสียง / ɯ / เป็นหน่วยเสียงสระกลาง เกิดจากล้ินส่วนกลางยกข้ึนในระดบัสูง ริม
ฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงสั้น เช่น /sɯŋ1/  [ซึง] “ลงัน่ึง” , /dɯn6/  [ด๋ึน]“ก๋ึน ตบัเหล็กของไก่” 
 8) หน่วยเสียง / ɯɯ / เป็นหน่วยเสียงสระกลาง เกิดจากล้ินส่วนกลางยกข้ึนในระดบัสูง 
ริมฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงยาว เช่น  /cɯɯn3/  [จ้ืน] “คล่ืนไส้” , /tɯɯŋ2/  [ต่ืง]  “บวม ข้ึนอืด 
พอง” 

 9) หน่วยเสียง / ə / เป็นหน่วยเสียงสระกลาง เกิดจากล้ินส่วนกลางยกข้ึนในระดบัสูง ริม
ฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียง เช่น /bəʔ5/  [เบอ๊ะ]  “วางยา” , /həʔ5/  [เห๊อะ]   “เหง่ือ” 
 10) หน่วยเสียง / əə / เป็นหน่วยเสียงสระกลาง เกิดจากล้ินส่วนกลางยกข้ึนในระดบัสูง 
ริมฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงยาว เช่น /səəp3/  [เซ้ิบ] “ก าลงัหลบั,ก าลงังีบหลบั”, /kəəp3/ [เก้ิบ] 
“ร้องเทา้” 
 11) หน่วยเสียง / a / เป็นหน่วยเสียงสระกลาง เกิดจากล้ินส่วนกลางวางอยูใ่นระดบัต ่า ริม
ฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงสั้น เช่น /ŋaʔ2/  [ง่ะ] “งดัดึง” , /waʔ2/  [วะ่]  “สร่างไข”้ 
 12) หน่วยเสียง / aa / เป็นหน่วยเสียงสระกลาง เกิดจากล้ินส่วนกลางวางอยู่ในระดบัต ่า 
ริมฝีปากไม่ห่อกลม เป็นสระเสียงยาว เช่น  /phaa4/  [ผา้] “ผา้” , /khaa2/  [ค่า]  “ฆ่า” 
 13) หน่วยเสียง / u / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั เกิดจากล้ินส่วนหลงัยกข้ึนในระดบัสูง ริม
ฝีปากห่อกลม เป็นสระเสียงสั้น เช่น /buŋ2/   [บุ่ง]  “สวนน ้า,บึง,” , /mun2/  [มุ่น]  “แหลกละเอียด” 
 14) หน่วยเสียง / uu / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั เกิดจากล้ินส่วนหลงัยกข้ึนในระดบัสูง ริม
ฝีปากห่อกลม เป็นสระเสียงยาว เช่น /muun1/  [มูน]  “คลุกเคล้าให้เขา้กนั” , /kuu3/ [กู้] “เก็บ, เก็บ
เก่ียว” 
 15) หน่วยเสียง / o / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั เกิดจากล้ินส่วนหลงัยกข้ึนในระดบักลาง 
ริมฝีปากห่อกลม เป็นสระเสียงสั้น เช่น /poʔ5/ [โป๊ะ] “ทบัถม” , /pot5/  [ป๊ด] “โกหก” 
 16) หน่วยเสียง / oo / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั เกิดจากล้ินส่วนหลงัยกข้ึนในระดบักลาง 
ริมฝีปากห่อกลม เป็นสระเสียงยาว เช่น /poo6/ [โป๋]  “อาการปูด เช่น หัวโป๋ คือหัวโน” , /kook4/  
[โกก้] “พื้นท่ีดินท่ีถูกน ้ากดัเซาะ” 
 17) หน่วยเสียง / ɔ / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั เกิดจากล้ินส่วนหลงัวางอยูใ่นระดบัต ่า ริม
ฝีปากห่อกลม เป็นสระเสียงสั้น เช่น  /phɔʔ2/  [เพา่ะ]  “บิดา” , /ŋɔʔ2/  [เง่าะ]  “เป็นสรรพนามเรียกคน
ท่ีเราเอน็ดู” 
 18) หน่วยเสียง / ɔɔ / เป็นหน่วยเสียงสระหลงั เกิดจากล้ินส่วนหลงัวางอยูใ่นระดบัต ่า ริม
ฝีปากห่อกลม เป็นสระเสียงสั้ น เช่น /cɔɔt2 /  [จ่อด]  “อุด , เช่ือม” , /ŋɔɔy1/  [งอย]  “ท่านัง่ท่ีหม่ิน
แหม่” 
 สระประสม มีหน่วยเสียง 3 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
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 1) หน่วยเสียง / ia / เกิดจากการออกเสียงโดยการเล่ือนของล้ินจากต าแหน่ง /i/ ลงมาใน
ต าแหน่ง /a/  เป็นหน่วยเสียงสระประสม เร่ิมตน้ท่ีสระหน้า สูง ไม่ห่อริมฝีปาก และลงทา้ยค่อนไป
สระกลาง ต ่า สั่น ไม่ห่อริมฝีปาก  เช่น /tian6/ [เต๋ียน] “ราบเรียบ” , /piak4/ [เป้ียก] “ขา้วตม้,ตม้ขา้ว” 
 2) หน่วยเสียง / ɯa / เป็นหน่วยเสียงสระประสม เกิดจากการออกเสียงโดยการเล่ือนของ
ล้ินจากต าแหน่ง / ɯ / ลงมาในต าแหน่ง / ɯa / เป็นหน่วยเสียงสระประสม เร่ิมตน้ท่ีสระกลาง สูง ไม่
ห่อริมฝีปาก และลงท้ายค่อนไปสระกลาง ต ่า สั่น ไม่ห่อริมฝีปาก /bɯa6/  [เบ๋ือ]  “วางยาพิษ” , 
/yɯam2/  [เยือ่ม]  “เยีย่มเยยีน” 
 3) หน่วยเสียง / ua /เป็นหน่วยเสียงสระประสม เกิดจากการออกเสียงโดยการเล่ือนของ
ล้ินจากต าแหน่ง / u / ลงมาในต าแหน่ง / a / เป็นหน่วยเสียงสระประสม เร่ิมตน้ท่ีสระหลงั สูง ห่อริม
ฝีปาก และลงทา้ยค่อนไปสระกลาง ต ่า สั่น ไม่ห่อริมฝีปาก /muam2/   [ม่วม]  “น่วม” /luak1/  [ลวก]
  “ลูกออ๊ด”  
 
 2 วเิครำะห์หน่วยเสียงพยญัชนะต้น 
 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้ภาษาไทยถ่ินโคราช อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
ปรากฏได ้20 หน่วยเสียง ดงัน้ี   /  p-  t- c- k- ʔ-  ph-  th-   kh-   b-   d-  n-  ŋ-  w-   f-  s-  h-   l- ch-   
y- m- / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2  
แสดงหน่วยเสียงพยญัชนะต้นภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 
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สิถิล P-  t- c- k- ʔ- 
ธนิต Ph-  th- ch- kh-  

โฆษะ b-  d-    
เสียดแทรก อโฆษะ  f- s-   h- 

นาสิก โฆษะ m-  n-  ŋ-  
ขา้งล้ิน โฆษะ   l-    
ก่ึงสระ โฆษะ w-   y-   

 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้มี 20 หน่วยเสียง มีตวัอยา่งดงัน้ี 
 1. พยญัชนะระเบิด (plosive consonants) มี 11 หน่วยเสียง 
 1) หน่วยเสียง / p / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีริมฝีปากทั้งสอง 
ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น  /pot5/    [ป๊ด] “พูดโกหก” ,  /pɔɔm6/  [ป๋อม]  “ก่ิงก่า” 
 2) หน่วยเสียง / t / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีปลายล้ินกบัปุ่ม
เหงือกหรือระหว่างปุ่มเหงือกกบัฟัน ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น   /tɔɔk4/  [ตอ้ก]  “กิน” , 
/tɯɯm2/  [ต่ืม]   “เพิ่มเติม, เพิ่ม” 
 3) หน่วยเสียง / c / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีล้ินส่วนกลาง
กบัเพดานแข็งแส่วนหน้าประเภทพยญัชนะระเบิด เช่น /cak5/  [จัก๊] “ไม่รู้”,  /cɛɛp2/ [แจ่บ]  “แนว
ราบเรียบ” 
 4) หน่วยเสียง / k / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีปลายล้ินส่วน
หลงักบัเพดานอ่อน ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น  /kaa6/  [ก๋า]  “ตรา”,  /kuat4/  [กว้ด]  “กวาด” 
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 หน่วยเสียงพยญัชนะตน้มี 20 หน่วยเสียง มีตวัอยา่งดงัน้ี 
 1. พยญัชนะระเบิด (plosive consonants) มี 11 หน่วยเสียง 
 1) หน่วยเสียง / p / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีริมฝีปากทั้งสอง 
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 5) หน่วยเสียง / ʔ /เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีช่องเส้นเสียง  
ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น  /ʔuaʔ5/  [อัว๊ะ]   “อวบ,อว้น” , /ʔuay2/ [อ่วย]  “หนั,เล้ียว” 
 6) หน่วยเสียง /ph / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) ธนิต (aspirated) เกิดท่ีริมฝีปากทั้งสอง 
ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น  /phɛɛ2/  [แพ]่  “มากมาย” , /phoot1/  [โพด]  “มากเกินไป” 
 7) หน่วยเสียง / t / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีปลายล้ินกบัปุ่ม
เหงือกหรือระหวา่งปุ่มเหงือกกบัฟัน ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น /thaa2/  [ถ่า]  “คอย”,  /thaw2/  
[เถ่า]  “แก่”  
 8) หน่วยเสียง / kh / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) ธนิต (aspirated) เกิดท่ีล้ินส่วนหลงักบั
เพดานอ่อน ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น  /khɯɯ2/  [ค่ือ] “คล่ี” , /khuʔ2/  [คุ่]  “ถงั” 
 9) หน่วยเสียง / ch /เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) ธนิต (aspirated) เกิดท่ีล้ินส่วนกลางกบั
เพดานแขง็ส่วนหนา้ ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น  /chok2/  [ช่ก] “ขโมย” , /chaw2/  [เช่า] “เชา้” 
 10) หน่วยเสียง / b / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีริมฝีปากทั้ งสอง ประเภทเสียง
พยญัชนะระเบิด เช่น 
/bɔɔn2/ [บ่อน] “ท่ีนอน,ท่ีนัง่” , /buŋ2/  [บุ่ง]  “บึง,หนองน ้า” 
 11) หน่วยเสียง / d /เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีปลายล้ินกบัปุ่มเหงือก หรือระหว่าง
ปุ่มเหงือกกบัฟัน ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น  /dɔt4/  [ด้อด] “ตอด”, /dɔŋ6/  [ด๋อง]  “เช่ือม
ความสัมพนัธ์โดยการแต่งงาน” 
 2. พยญัชนะเสียงแทรก (fricative consonants) มี 3 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
 1) หน่วยเสียง / f / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) เกิดท่ีริมฝีปากล่างกบัฟันบน ประเภท
เสียงพยญัชนะเสียดแทรก เช่น /fon2/ [ฟ่น]  “พน่”,  /faak1/  [ฟาก]  “แน่นอน” 
 2) หน่วยเสียง / s / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) เกิดท่ีเกิดท่ีปลายล้ินกบัปุ่มเหงือกระกวา่ง
ปุ่มเหงือกกบัฟัน ประเภทเสียงพยญัชนะเสียดแทรก เช่น /saŋ6/  [สั๋ง]  “คนตายแลว้” , /saŋ1/  [ซั ง ]  
“เมล็ดขา้วสารท่ีไม่มีเมล็ดหกั” 
 3) หน่วยเสียง / h / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) เกิดท่ีช่องเส้นเสียง ประเภทเสียง
พยญัชนะเสียดแทรก เช่น 
/haaŋ2/  [ห่าง]  “หา้งสรรพสินคา้” , /haaw2/  [ห่าว]  “ร่านตณัหา” 
 

 3. พยญัชนะนำสิก (nasal consonants) มี 3 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
 1) หน่วยเสียง / m / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีริมฝีปากทั้งสองข้าง ประเภทเสียง
พยญัชนะนาสิก เช่น /mɔɔ2/  [ม่อ]  “จวน, ใกล,้ เกือบ” ,  /mɔɔt3/ [มอ้ด]  “ลอด,มุด” 
 2) หน่วยเสียง / n / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีปลายล้ินกบัปุ่มเหงือก หรือระหวา่งปุ่ม
เหงือกกบัฟัน ประเภทเสียงพยญัชนะนาสิก เช่น /nɯp2/  [น่ึบ] “ไม่แสดงออกให้รู้” , /nua1/ [นวั] “ขน้
ขุ่น” 
 3) หน่วยเสียง / ŋ / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีล้ินส่วนหลงักบัเพดานอ่อน ประเภท
เสียงพยญัชนะนาสิก เช่น /ŋɔm1/  [งอม] “สุกจดั” , /ŋa2/  [ง่ะ]  “ดึงออก” 
 
4. พยญัชนะข้ำงลิน้ (lateral consonants) มี 1 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
 1) หน่วยเสียง / l / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีปลายล้ินกบัปุ่มเหงือก หรือระหวา่งปุ่ม
เหงือกกบัฟัน ประเภทเสียงพยญัชนะขา้งล้ิน เช่น /lun2/  [ลุ่น]  “วชัพืช” , /loʔ1/  [ลด] “รถ” 
 
5. พยญัชนะกึง่สระ (semi-vowel consonants) มี 2 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
 1) หน่วยเสียง / w / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีริมฝีปากทั้งสองขา้ง ประเภทเสียง
พยญัชนะก่ึงสระ เช่น /waʔ2/  [วะ่]  “สร่างไข ้สร่างทุกข”์ , /wun2/  [วุน่] “วุน้” 
 2) หน่วยเสียง / y / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีล้ินส่วนกลางกบัเพดานแข็ง ประเภท
เสียงพยญัชนะก่ึงสระ เช่น /yaʔ2/ [ยะ่] “แยก,แบ่งออก” , /yip2/  [ยิบ่] “เยบ็” 
 
 3 วเิครำะห์หน่วยเสียงพยญัชนะท้ำย  
 หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยภาษาไทยถ่ินโคราช อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
ปรากฏได ้9 หน่วยเสียง ดงัน้ี  /  -p  -t    -k    -ʔ   -n   -ŋ  -w   -y -m / 
 
 
 
 
 



ROMMAYASAN 481Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018

 5) หน่วยเสียง / ʔ /เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีช่องเส้นเสียง  
ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น  /ʔuaʔ5/  [อัว๊ะ]   “อวบ,อว้น” , /ʔuay2/ [อ่วย]  “หนั,เล้ียว” 
 6) หน่วยเสียง /ph / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) ธนิต (aspirated) เกิดท่ีริมฝีปากทั้งสอง 
ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น  /phɛɛ2/  [แพ]่  “มากมาย” , /phoot1/  [โพด]  “มากเกินไป” 
 7) หน่วยเสียง / t / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีปลายล้ินกบัปุ่ม
เหงือกหรือระหวา่งปุ่มเหงือกกบัฟัน ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น /thaa2/  [ถ่า]  “คอย”,  /thaw2/  
[เถ่า]  “แก่”  
 8) หน่วยเสียง / kh / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) ธนิต (aspirated) เกิดท่ีล้ินส่วนหลงักบั
เพดานอ่อน ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น  /khɯɯ2/  [ค่ือ] “คล่ี” , /khuʔ2/  [คุ่]  “ถงั” 
 9) หน่วยเสียง / ch /เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) ธนิต (aspirated) เกิดท่ีล้ินส่วนกลางกบั
เพดานแขง็ส่วนหนา้ ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น  /chok2/  [ช่ก] “ขโมย” , /chaw2/  [เช่า] “เชา้” 
 10) หน่วยเสียง / b / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีริมฝีปากทั้ งสอง ประเภทเสียง
พยญัชนะระเบิด เช่น 
/bɔɔn2/ [บ่อน] “ท่ีนอน,ท่ีนัง่” , /buŋ2/  [บุ่ง]  “บึง,หนองน ้า” 
 11) หน่วยเสียง / d /เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีปลายล้ินกบัปุ่มเหงือก หรือระหว่าง
ปุ่มเหงือกกบัฟัน ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น  /dɔt4/  [ด้อด] “ตอด”, /dɔŋ6/  [ด๋อง]  “เช่ือม
ความสัมพนัธ์โดยการแต่งงาน” 
 2. พยญัชนะเสียงแทรก (fricative consonants) มี 3 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
 1) หน่วยเสียง / f / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) เกิดท่ีริมฝีปากล่างกบัฟันบน ประเภท
เสียงพยญัชนะเสียดแทรก เช่น /fon2/ [ฟ่น]  “พน่”,  /faak1/  [ฟาก]  “แน่นอน” 
 2) หน่วยเสียง / s / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) เกิดท่ีเกิดท่ีปลายล้ินกบัปุ่มเหงือกระกวา่ง
ปุ่มเหงือกกบัฟัน ประเภทเสียงพยญัชนะเสียดแทรก เช่น /saŋ6/  [สั๋ง]  “คนตายแลว้” , /saŋ1/  [ซั ง ]  
“เมล็ดขา้วสารท่ีไม่มีเมล็ดหกั” 
 3) หน่วยเสียง / h / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) เกิดท่ีช่องเส้นเสียง ประเภทเสียง
พยญัชนะเสียดแทรก เช่น 
/haaŋ2/  [ห่าง]  “หา้งสรรพสินคา้” , /haaw2/  [ห่าว]  “ร่านตณัหา” 
 

 3. พยญัชนะนำสิก (nasal consonants) มี 3 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
 1) หน่วยเสียง / m / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีริมฝีปากทั้งสองข้าง ประเภทเสียง
พยญัชนะนาสิก เช่น /mɔɔ2/  [ม่อ]  “จวน, ใกล,้ เกือบ” ,  /mɔɔt3/ [มอ้ด]  “ลอด,มุด” 
 2) หน่วยเสียง / n / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีปลายล้ินกบัปุ่มเหงือก หรือระหวา่งปุ่ม
เหงือกกบัฟัน ประเภทเสียงพยญัชนะนาสิก เช่น /nɯp2/  [น่ึบ] “ไม่แสดงออกให้รู้” , /nua1/ [นวั] “ขน้
ขุ่น” 
 3) หน่วยเสียง / ŋ / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีล้ินส่วนหลงักบัเพดานอ่อน ประเภท
เสียงพยญัชนะนาสิก เช่น /ŋɔm1/  [งอม] “สุกจดั” , /ŋa2/  [ง่ะ]  “ดึงออก” 
 
4. พยญัชนะข้ำงลิน้ (lateral consonants) มี 1 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
 1) หน่วยเสียง / l / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีปลายล้ินกบัปุ่มเหงือก หรือระหวา่งปุ่ม
เหงือกกบัฟัน ประเภทเสียงพยญัชนะขา้งล้ิน เช่น /lun2/  [ลุ่น]  “วชัพืช” , /loʔ1/  [ลด] “รถ” 
 
5. พยญัชนะกึง่สระ (semi-vowel consonants) มี 2 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
 1) หน่วยเสียง / w / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีริมฝีปากทั้งสองขา้ง ประเภทเสียง
พยญัชนะก่ึงสระ เช่น /waʔ2/  [วะ่]  “สร่างไข ้สร่างทุกข”์ , /wun2/  [วุน่] “วุน้” 
 2) หน่วยเสียง / y / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีล้ินส่วนกลางกบัเพดานแข็ง ประเภท
เสียงพยญัชนะก่ึงสระ เช่น /yaʔ2/ [ยะ่] “แยก,แบ่งออก” , /yip2/  [ยิบ่] “เยบ็” 
 
 3 วเิครำะห์หน่วยเสียงพยญัชนะท้ำย  
 หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยภาษาไทยถ่ินโคราช อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 
ปรากฏได ้9 หน่วยเสียง ดงัน้ี  /  -p  -t    -k    -ʔ   -n   -ŋ  -w   -y -m / 
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ตารางท่ี 3  
แสดงหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 
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สิถิล -P  -t  -k -ʔ 
ธนิต       

โฆษะ       
เสียดแทรก อโฆษะ       

นาสิก โฆษะ -m  -n  -ŋ  
ขา้งล้ิน โฆษะ       
ก่ึงสระ โฆษะ -w   -y   

หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยมี 9 หน่วยเสียง มีตวัอยา่งดงัน้ี 
  

1. พยญัชนะระเบิด (plosive consonants) มี 4 หน่วยเสียง 
 1) หน่วยเสียง / p / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีริมฝีปากทั้งสอง 
ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น  /cɛɛp2/  [แจ่บ]  “แนวราบเรียบ” ,  /nɯp2/  [น่ึบ]  “ไม่แสดงออก
ใหรู้้” 
 2) หน่วยเสียง / t / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีปลายล้ินกบัปุ่ม
เหงือกหรือระหวา่งปุ่มเหงือกกบัฟัน ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น /mɔɔt3/  [มอ้ด] “ลอด,มุด”, 
/dɔt4/  [ดอ้ด]“ตอด”  
 3) หน่วยเสียง / k / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีปลายล้ินส่วน
หลงักบัเพดานอ่อน ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น /faak1/  [ฟาก]  “แน่นอน” , /chok2/  [ช่ก] 
“ขโมย”  

 4) หน่วยเสียง / ʔ /เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีช่องเส้นเสียง  
ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น /ʔuaʔ5/  [อัว๊ะ] “อวบ,อว้น” , /waʔ2/  [วะ่] “ส ร่ า ง ไ ข้  
สร่างทุกข”์  
  

2. พยญัชนะนำสิก (nasal consonants) มี 3 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
 1) หน่วยเสียง / m / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีริมฝีปากทั้งสองข้าง ประเภทเสียง
พยญัชนะนาสิก เช่น /ŋɔm1/  [งอม] “สุกจดั”, /tɯɯm2/ [ต่ืม] “เพิ่มเติม, เพิ่ม” 
 2) หน่วยเสียง / n / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีปลายล้ินกบัปุ่มเหงือก หรือระหวา่งปุ่ม
เหงือกกบัฟัน ประเภทเสียงพยญัชนะนาสิก เช่น /wun2/  [วุน่]  “วุน้”  , /lun2/  [ลุ่น]  “วชัพืช” 
 3) หน่วยเสียง / ŋ / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีล้ินส่วนหลงักบัเพดานอ่อน ประเภท
เสียงพยญัชนะนาสิก เช่น /buŋ2/  [บุ่ง]  “บึง,หนองน ้ า” , /dɔŋ6/ [ด๋อง]  “เช่ือมความสัมพนัธ์โดย
การแต่งงาน” 
 3. พยญัชนะกึง่สระ (semi-vowel consonants) มี 2 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
 1) หน่วยเสียง / w / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีริมฝีปากทั้งสองขา้ง ประเภทเสียง
พยญัชนะก่ึงสระ เช่น /thaw2/  [เถ่า]  “แก่” , /chaw2/  [เช่า]  “เชา้” 
 2) หน่วยเสียง / y / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีล้ินส่วนกลางกบัเพดานแข็ง ประเภท
เสียงพยญัชนะก่ึงสระ เช่น /ʔuay2/   [อ่วย] “หนั,เล้ียว” , /ŋɔɔy5/  [ง๋อย]  “ท่านัง่หม่ินแหม่” 
 4. วเิครำะห์หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง มีทั้งหมด 6 หน่วย
เสียง ดงัน้ี 
  1) หน่วยเสียงสามญัหรือหน่วยเสียงวรรณยกุต ์กลาง-ระดบัใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย 1 
  2) หน่วยเสียงเอก หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ ต ่า-ระดบั ใช้สัญลกัษณ์แทนดว้ย 2
  
  3) หน่วยเสียงโท หรือ หน่วยเสียงวรรณยกุต ์กลาง-ข้ึน-ตก ใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย 3 

  4) หน่วยเสียงโทเพี้ยน หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ กลาง-ข้ึน-ตก-กกั ใช้สัญลกัษณ์
แทนดว้ย   4    
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ตารางท่ี 3  
แสดงหน่วยเสียงพยญัชนะท้ายภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 
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สิถิล -P  -t  -k -ʔ 
ธนิต       
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หน่วยเสียงพยญัชนะทา้ยมี 9 หน่วยเสียง มีตวัอยา่งดงัน้ี 
  

1. พยญัชนะระเบิด (plosive consonants) มี 4 หน่วยเสียง 
 1) หน่วยเสียง / p / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีริมฝีปากทั้งสอง 
ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น  /cɛɛp2/  [แจ่บ]  “แนวราบเรียบ” ,  /nɯp2/  [น่ึบ]  “ไม่แสดงออก
ใหรู้้” 
 2) หน่วยเสียง / t / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีปลายล้ินกบัปุ่ม
เหงือกหรือระหวา่งปุ่มเหงือกกบัฟัน ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น /mɔɔt3/  [มอ้ด] “ลอด,มุด”, 
/dɔt4/  [ดอ้ด]“ตอด”  
 3) หน่วยเสียง / k / เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีปลายล้ินส่วน
หลงักบัเพดานอ่อน ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น /faak1/  [ฟาก]  “แน่นอน” , /chok2/  [ช่ก] 
“ขโมย”  

 4) หน่วยเสียง / ʔ /เป็นเสียงอโฆษะ (voiceless) สิถิล (unaspirated) เกิดท่ีช่องเส้นเสียง  
ประเภทเสียงพยญัชนะระเบิด เช่น /ʔuaʔ5/  [อัว๊ะ] “อวบ,อว้น” , /waʔ2/  [วะ่] “ส ร่ า ง ไ ข้  
สร่างทุกข”์  
  

2. พยญัชนะนำสิก (nasal consonants) มี 3 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
 1) หน่วยเสียง / m / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีริมฝีปากทั้งสองข้าง ประเภทเสียง
พยญัชนะนาสิก เช่น /ŋɔm1/  [งอม] “สุกจดั”, /tɯɯm2/ [ต่ืม] “เพิ่มเติม, เพิ่ม” 
 2) หน่วยเสียง / n / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีปลายล้ินกบัปุ่มเหงือก หรือระหวา่งปุ่ม
เหงือกกบัฟัน ประเภทเสียงพยญัชนะนาสิก เช่น /wun2/  [วุน่]  “วุน้”  , /lun2/  [ลุ่น]  “วชัพืช” 
 3) หน่วยเสียง / ŋ / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีล้ินส่วนหลงักบัเพดานอ่อน ประเภท
เสียงพยญัชนะนาสิก เช่น /buŋ2/  [บุ่ง]  “บึง,หนองน ้ า” , /dɔŋ6/ [ด๋อง]  “เช่ือมความสัมพนัธ์โดย
การแต่งงาน” 
 3. พยญัชนะกึง่สระ (semi-vowel consonants) มี 2 หน่วยเสียง ดงัน้ี 
 1) หน่วยเสียง / w / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีริมฝีปากทั้งสองขา้ง ประเภทเสียง
พยญัชนะก่ึงสระ เช่น /thaw2/  [เถ่า]  “แก่” , /chaw2/  [เช่า]  “เชา้” 
 2) หน่วยเสียง / y / เป็นเสียงโฆษะ (voiced) เกิดท่ีล้ินส่วนกลางกบัเพดานแข็ง ประเภท
เสียงพยญัชนะก่ึงสระ เช่น /ʔuay2/   [อ่วย] “หนั,เล้ียว” , /ŋɔɔy5/  [ง๋อย]  “ท่านัง่หม่ินแหม่” 
 4. วเิครำะห์หน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
 หน่วยเสียงวรรณยุกต์ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง มีทั้งหมด 6 หน่วย
เสียง ดงัน้ี 
  1) หน่วยเสียงสามญัหรือหน่วยเสียงวรรณยกุต ์กลาง-ระดบัใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย 1 
  2) หน่วยเสียงเอก หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ ต ่า-ระดบั ใช้สัญลกัษณ์แทนดว้ย 2
  
  3) หน่วยเสียงโท หรือ หน่วยเสียงวรรณยกุต ์กลาง-ข้ึน-ตก ใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย 3 

  4) หน่วยเสียงโทเพี้ยน หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ กลาง-ข้ึน-ตก-กกั ใช้สัญลกัษณ์
แทนดว้ย   4    
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  5) หน่วยเสียงตรี หรือ หน่วยเสียงวรรณยกุต ์สูง-ข้ึน ใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย 5 
  6) หน่วยเสียงจตัวา หรือ หน่วยเสียงวรรณยกุต ์สูง-ตก-ข้ึน ใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย 6 
 
ตารางท่ี 4  
แสดงหน่วยเสียงวรรณยกุต์ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 

 A B C DL DS 
1  

 
6 

 
 
 

2 

4  
 

4 

 
 

5 
 

2 
 
 
3 3 

4 1                       3 2 
ช่อง A  1 2 3  =  6 (จตัวา)  ช่อง A 4  =  1 (สามญั)  ช่อง B  1 2 3 4 =   2 
(เอก) 
ช่อง C 1 =  4 (โทเพี้ยน) ช่อง C 2 3 4=  3 (โท)  ช่อง DL1 2 3 =   4  ( โ ท
เพี้ยน) 
ช่อง DL 4 =  3 (โท)  ช่อง DS1 2 3=  5 (ตรี)  ช่อง DS 4 =  3 (โท) 
  
กำรจ ำแนกเสียงวรรณยุกต์ 
 เสียงวรรณยกุต ์(Tone) ของภาษาไทยถ่ินโคราช มี 6 หน่วยเสียง สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
 1) หน่วยเสียงวรรณยกุตท่ี์ 1 คือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์กลาง-ระดบั จุดเร่ิมตน้ของเสียงอยู่
กลางๆ ไม่ข้ึน และ ไม่ตก คลา้ยกบัหน่วยเสียงสามญัภาษาไทย หน่วยเสียงวรรณยุกต์น้ีเกิดข้ึน ใน
อกัษรต ่า ค าเป็น เท่านัน่ เช่น 
 ค ำเป็น /khuay1/  [ควย]  “ควาย” , /nii1/  [นี]  “หรือ” 
 ค ำตำย        ไม่มี 
 2) หน่วยเสียงวรรณยกุตท่ี์ 2 คือ หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ต ่า-ระดบั จุดเร่ิมตน้ของเสียงอยูต่  ่า 
และยกข้ึนระดบักลางระยะหน่ึง  คลา้ยกบัหน่วยเสียงเอกภาษาไทย หน่วยเสียงวรรณยกุตน้ี์เกิดข้ึนกบั 
ค าเป็นทั้งอกัษรสูง อกัษรกลาง อกัษรต ่า และค าตายเสียงสั้นในอกัษรต ่าดว้ย เช่น 

 ค ำเป็น        /khii2/   [ข่ี] “อุจจาระ” , /haw2/    [ห่าว]   “ร่านตณัหา” 
 ค ำตำย /lot2/   [ล่ด] “รถ” , /nok2/  [น่ก] “นก” 
 3) หน่วยเสียงวรรณยุกตท่ี์ 3 คือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์กลาง-ข้ึน-ตก จุดเร่ิมตน้ของเสียง
อยู่ท่ีระดับกลาง แล้วยกข้ึน และตกในตอนท้าย คล้ายกับหน่วยเสียงโทภาษาไทย หน่วยเสียง
วรรณยกุตน้ี์เกิดข้ึนกบั ค าเป็น อกัษรกลาง อกัษรต ่า และค าตายเสียงยาว อกัษรต ่า เช่น 
 ค ำเป็น /kaa3/  [กา้]   “ตน้กลา้, กลา้หาญ” , /bee3/   [เบ]้   “เบ้ียว” 
 ค ำตำย /phak3/  [พา้ก]  “หอยทาก” , /phuuk3/  [พูก]  “พรุ่งน้ี” 
 4) หน่วยเสียงวรรณยุกตท่ี์ 4 คือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์สูง-ข้ึน-ตก จุดเร่ิมตน้ของเสียงอยู่
สูง แล้วยกข้ึนระยะหน่ึง และ ตก ไม่คล้ายกบัหน่วยเสียงใดภาษาไทย หน่วยเสียงโทเพี้ ยนคือ อยู่
ระหวา่งเสียงโท และเสียงตรี หน่วยเสียงวรรณยุกตน้ี์เกิดข้ึนกบั ค าเป็นอกัษรสูง และค าตายเสียงยาว 
อกัษรสูง และ อกัษรกลาง เช่น 
 ค ำเป็น /phaa4/  [ผา้]   “ผา้”  ,  /maa4/   [มา้] “มา้” 
 ค ำตำย /beep4/  [เบบ้] “เบป้าก” , /kaat4/  [กา้ด]   “หัน่เป็นช้ินๆ” 
 5) หน่วยเสียงวรรณยุกตท่ี์ 5 คือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์สูง-ข้ึน จุดเร่ิมตน้ของเสียงอยูสู่ง 
แลว้ยกข้ึน คลา้ยกบัหน่วยเสียงตรีภาษาไทย หน่วยเสียงวรรณยกุตน้ี์เกิดข้ึนกบั ค าตายเสียงสั้น อกัษร
สูง และอกัษรกลาง เช่น 
 ค ำเป็น ไม่มี 
 ค ำตำย /wat5/   [วัด๊]  “วดัวาอาราม” , /biʔ5/  [บ๊ิ]  “แบ่ง” 
 6) หน่วยเสียงวรรณยุกตท่ี์ 6 คือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์สูง-ตก-ข้ึน จุดเร่ิมตน้ของเสียงอยู่
สูง แล้วตกลงระยะหน่ึงแล้วข้ึนในตอนท้าย คล้ายกับหน่วยเสียงจัตวาภาษาไทย หน่วยเสียง
วรรณยกุตน้ี์เกิดข้ึนกบัค าเป็น อกัษรสูง และอกัษรกลาง เช่น 
 ค ำเป็น /paa6/  [ป๋า]  “ปลา” , /kaa6/   [ก๋า]  “ตรา” 
 ค ำตำย ไม่มี 
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  5) หน่วยเสียงตรี หรือ หน่วยเสียงวรรณยกุต ์สูง-ข้ึน ใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย 5 
  6) หน่วยเสียงจตัวา หรือ หน่วยเสียงวรรณยกุต ์สูง-ตก-ข้ึน ใชส้ัญลกัษณ์แทนดว้ย 6 
 
ตารางท่ี 4  
แสดงหน่วยเสียงวรรณยกุต์ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จังหวดันครราชสีมา 
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(เอก) 
ช่อง C 1 =  4 (โทเพี้ยน) ช่อง C 2 3 4=  3 (โท)  ช่อง DL1 2 3 =   4  ( โ ท
เพี้ยน) 
ช่อง DL 4 =  3 (โท)  ช่อง DS1 2 3=  5 (ตรี)  ช่อง DS 4 =  3 (โท) 
  
กำรจ ำแนกเสียงวรรณยุกต์ 
 เสียงวรรณยกุต ์(Tone) ของภาษาไทยถ่ินโคราช มี 6 หน่วยเสียง สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
 1) หน่วยเสียงวรรณยกุตท่ี์ 1 คือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์กลาง-ระดบั จุดเร่ิมตน้ของเสียงอยู่
กลางๆ ไม่ข้ึน และ ไม่ตก คลา้ยกบัหน่วยเสียงสามญัภาษาไทย หน่วยเสียงวรรณยุกต์น้ีเกิดข้ึน ใน
อกัษรต ่า ค าเป็น เท่านัน่ เช่น 
 ค ำเป็น /khuay1/  [ควย]  “ควาย” , /nii1/  [นี]  “หรือ” 
 ค ำตำย        ไม่มี 
 2) หน่วยเสียงวรรณยกุตท่ี์ 2 คือ หน่วยเสียงวรรณยกุต ์ต ่า-ระดบั จุดเร่ิมตน้ของเสียงอยูต่  ่า 
และยกข้ึนระดบักลางระยะหน่ึง  คลา้ยกบัหน่วยเสียงเอกภาษาไทย หน่วยเสียงวรรณยกุตน้ี์เกิดข้ึนกบั 
ค าเป็นทั้งอกัษรสูง อกัษรกลาง อกัษรต ่า และค าตายเสียงสั้นในอกัษรต ่าดว้ย เช่น 

 ค ำเป็น        /khii2/   [ข่ี] “อุจจาระ” , /haw2/    [ห่าว]   “ร่านตณัหา” 
 ค ำตำย /lot2/   [ล่ด] “รถ” , /nok2/  [น่ก] “นก” 
 3) หน่วยเสียงวรรณยุกตท่ี์ 3 คือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์กลาง-ข้ึน-ตก จุดเร่ิมตน้ของเสียง
อยู่ท่ีระดับกลาง แล้วยกข้ึน และตกในตอนท้าย คล้ายกับหน่วยเสียงโทภาษาไทย หน่วยเสียง
วรรณยกุตน้ี์เกิดข้ึนกบั ค าเป็น อกัษรกลาง อกัษรต ่า และค าตายเสียงยาว อกัษรต ่า เช่น 
 ค ำเป็น /kaa3/  [กา้]   “ตน้กลา้, กลา้หาญ” , /bee3/   [เบ]้   “เบ้ียว” 
 ค ำตำย /phak3/  [พา้ก]  “หอยทาก” , /phuuk3/  [พูก]  “พรุ่งน้ี” 
 4) หน่วยเสียงวรรณยุกตท่ี์ 4 คือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์สูง-ข้ึน-ตก จุดเร่ิมตน้ของเสียงอยู่
สูง แล้วยกข้ึนระยะหน่ึง และ ตก ไม่คล้ายกบัหน่วยเสียงใดภาษาไทย หน่วยเสียงโทเพี้ ยนคือ อยู่
ระหวา่งเสียงโท และเสียงตรี หน่วยเสียงวรรณยุกตน้ี์เกิดข้ึนกบั ค าเป็นอกัษรสูง และค าตายเสียงยาว 
อกัษรสูง และ อกัษรกลาง เช่น 
 ค ำเป็น /phaa4/  [ผา้]   “ผา้”  ,  /maa4/   [มา้] “มา้” 
 ค ำตำย /beep4/  [เบบ้] “เบป้าก” , /kaat4/  [กา้ด]   “หัน่เป็นช้ินๆ” 
 5) หน่วยเสียงวรรณยุกตท่ี์ 5 คือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์สูง-ข้ึน จุดเร่ิมตน้ของเสียงอยูสู่ง 
แลว้ยกข้ึน คลา้ยกบัหน่วยเสียงตรีภาษาไทย หน่วยเสียงวรรณยกุตน้ี์เกิดข้ึนกบั ค าตายเสียงสั้น อกัษร
สูง และอกัษรกลาง เช่น 
 ค ำเป็น ไม่มี 
 ค ำตำย /wat5/   [วัด๊]  “วดัวาอาราม” , /biʔ5/  [บ๊ิ]  “แบ่ง” 
 6) หน่วยเสียงวรรณยุกตท่ี์ 6 คือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์สูง-ตก-ข้ึน จุดเร่ิมตน้ของเสียงอยู่
สูง แล้วตกลงระยะหน่ึงแล้วข้ึนในตอนท้าย คล้ายกับหน่วยเสียงจัตวาภาษาไทย หน่วยเสียง
วรรณยกุตน้ี์เกิดข้ึนกบัค าเป็น อกัษรสูง และอกัษรกลาง เช่น 
 ค ำเป็น /paa6/  [ป๋า]  “ปลา” , /kaa6/   [ก๋า]  “ตรา” 
 ค ำตำย ไม่มี 
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อภิปรำยผล 
จากการศึกษาระบบเสียงภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

เพื่อทราบเสียงและจ านวนหน่วยเสียงสระ พยญัชนะ วรรณยุกต์ ภาษาไทยถ่ินโคราชอ าเภอขาม
สะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา และเพื่อทราบหมวดหมู่ค  าในภาษาไทยถ่ินโคราช อ าเภอขาม
สะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา จากการจดัหมวดหมู่ตามแนวทางสรีรสัทศาสตร์ จากการวจิยั พบวา่ 

1. ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ปรากฏหน่วยเสียงสระ
เด่ียว 18 หน่วยเสียง สระประสม 3 หน่วยเสียง ดงัน้ี  /  İ   İİ    ɯ      ɯɯ   u   uu   e    ee   ə   əə   o   oo   ɛ    

ɛ   a   aa   ɔ   ɔɔ    ia   ɯa  ua  / ผลวิจยัสอดคล้องกบั Sukbonkoch (1983) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง  ภาษาถ่ิน
โคราช:การศึกษาในเชิงวเิคราะห์เร่ืองเสียงและความหมาย ในวิจยัรายงานผลมีหน่วยเสียงสระเท่ากนั 
แต่ถ่ายเสียงเป็นค าอ่านใชอ้กัษรไทย ไม่ไดถ่้ายเสียงเป็นสัทอกัษร บางค าใชเ้สียงสระต่างกนั เช่นใน
งานวิจยัของถาวร สุบงกช ค าว่า /ciiʔ2/  [จ่ี] “จะ” งานวิจยัระบบเสียงภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอ
ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ปรากฏวา่  /ciʔ2/  [จ่ิ] “จะ”  ซ่ึงเสียงจะสั้นลง  

2. ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ปรากฏหน่วยเสียง
พยญัชนะ 20 หน่วยเสียง ดงัน้ี   /  p-  t-  c-  k-  ʔ-   ph-   th-    kh-   b-   d-   n-   ŋ-   w-   f-   s-   h-   l-  
ch-   y-   m- / ผลงานวิจยัสอดคล้องกับ Khamkhoksung (2011). ได้ศึกษาเร่ืองค าซ้อนในภาษาถ่ิน
โคราช ปรากฏได ้21 หน่วยเสียง มีเสียง ร / r / เช่น ร่ิบ / rip2 / “ยึดของ” ท่ีแตกต่างกบังานวิจยัระบบ
เสียงภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ไม่ออกเสียง  ร / r / มีเฉพาะ 
เสียง ล / l / เช่น ล่ิบ / lip2 / “ยดึของ”  

3. ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ปรากฏเสียงวรรณยุกต์ 
ทั้งหมด 6 หน่วยเสียง 1) หน่วยเสียงสามญัหรือหน่วยเสียงวรรณยุกต ์กลาง-ระดบั  2) หน่วยเสียงเอก 
หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์ต ่า-ระดบั 3) หน่วยเสียงโท หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์กลาง-ข้ึน-ตก  4) 
หน่วยเสียงโทเพี้ยน หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์กลาง-ข้ึน-ตก-กกั 5) หน่วยเสียงตรี หรือ หน่วยเสียง
วรรณยุกต์ สูง- ข้ึน 6)หน่วยเสียงจัตวา หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ สูง-ตก- ข้ึน สอดคล้องกับ 
Rinphrom (2003) ไดศึ้กษาระบบหน่วยเสียงในภาษาถ่ินโคราช ปรากฏเสียงวรรณยกุต ์4 หน่วยเสียง 
คือ 1) หน่วยเสียงต ่า-ข้ึน 2) หน่วยเสียงต ่า-ตก 3) หน่วยเสียงกลางระดบั 4) หน่วยเสียงสูง-ตก 

4. ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ปรากฏการจดัหมวด
ทางสรีรสัทศาสตร์ ไดป้รากฏเป็นเสียงชนิดต่างๆ คือ เสียงระเบิด เสียงเสียดแทรก เสียงนาสิก เสียง

ขา้งล้ิน เสียงก่ึงสระ และไดใ้ชอ้วยัวะริมฝีปาก ริมฝีปากล่างกบัฟันบน ปุ่มเหงือก เพดานแข็ง เพดาน
อ่อน เส้นเสียงในการออกเสียง สอดคลอ้งกบั Pankhuenkhat (1989) ไดศึ้กษาแบบทดสอบระบบเสียง
วรรณยกุตภ์าษาถ่ิน และ William (1978). ไดศึ้กษาค ำส าหรับทดสอบเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาไทยถ่ิน 
แต่ในหนังสือค าศพัท์ภาษาโคราช Piyawit (2003) หรือ Sukbonkoch (1983) ได้มีการจดัหมวดหมู่
เฉพาะตามตัวอกัษรไทยเท่านั้ น  การวิจยัภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดั
นครราชสีมา จึงไดว้จิยัในการจดัหมวดหมู่ทางดา้นสรีรสัทศาสตร์ เพื่อมุ่งเนน้ทางการวจิยัดา้นระบบ
เสียงเป็นหลกั 

 
บทสรุป 

การวิจยั ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมาน้ีมีเสียงสระตรง
กบัเสียงสระในภาษาไทย คือ สระเด่ียว 18 หน่วยเสียง สระประสม 3 หน่วยเสียง  วิจยัน้ีมีเสียง
พยญัชนะ 20 หน่วยเสียง เสียงพยญัชนะทา้ย 9 หน่วยเสียง แตกต่างจากงานวิจยัภาษาโคราชฉบบัอ่ืน 
คือ วิจยัน้ีพบวา่ไม่ออกเสียงพยญัชนะ ร /r/ เช่น ร่ิบ / rip2 / “ยึดของ” แต่ออกเสียงเป็นเสียงพยญัชนะ 
ล / l / เช่น ล่ิบ / lip2 / “ยึดของ”  วิจยัน้ีมีเสียงวรรณยุกต์ 6 หน่วยเสียงคือ 1) หน่วยเสียงสามญัหรือ
หน่วยเสียงวรรณยุกต ์กลาง-ระดบั  2)หน่วยเสียงเอก หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์ต ่า-ระดบั 3)หน่วย
เสียงโท หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์กลาง-ข้ึน-ตก  4)หน่วยเสียงโทเพี้ยน หรือ หน่วยเสียงวรรณยกุต ์
กลาง-ข้ึน-ตก-กกั 5)หน่วยเสียงตรี หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์สูง-ข้ึน 6)หน่วยเสียงจตัวา หรือ หน่วย
เสียงวรรณยุกต์ สูง-ตก-ข้ึน จึงมีความแตกต่างจากภาษาไทยท่ีมี 5 หน่วยเสียง และแตกต่างจาก
งานวิจยั Rinphrom (2003) ได้ศึกษาระบบหน่วยเสียงในภาษาถ่ินโคราช ปรากฏเสียงวรรณยุกต์ 4 
หน่วยเสียง คือ 1)หน่วยเสียงต ่า-ข้ึน 2) หน่วยเสียงต ่า-ตก 3)หน่วยเสียงกลางระดบั 4)หน่วยเสียงสูง-
ตก วจิยัน้ีมีการจดัหมวดหมู่ท่ีแตกต่างจากงานวจิยัเก่ียวกบัภาษาโคราชในฉบบัเดิมท่ีจดัหมวดหมู่ตาม
ตวัอักษรไทย แต่เป็นการจดัหมวดหมู่ตามแนวทางสรีรสัทศาสตร์ ปรากฏเป็นลักษณะเสียง 5 
ลกัษณะเสียงดงัน้ี 1)เสียงระเบิด 2)เสียงเสียดแทรก 3)เสียงนาสิก 4)เสียงขา้งล้ิน 5)เสียงก่ึงสระ และ
ไดใ้ชอ้วยัวะริมฝีปาก ริมฝีปากล่างกบัฟันบน ปุ่มเหงือก เพดานแข็ง เพดานอ่อน เส้นเสียงในการออก
เสียงเพื่อมุ่งเนน้กบังานวจิยัท่ีศึกษาในดา้นระบบเสียง 
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อภิปรำยผล 
จากการศึกษาระบบเสียงภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา 

เพื่อทราบเสียงและจ านวนหน่วยเสียงสระ พยญัชนะ วรรณยุกต์ ภาษาไทยถ่ินโคราชอ าเภอขาม
สะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา และเพื่อทราบหมวดหมู่ค  าในภาษาไทยถ่ินโคราช อ าเภอขาม
สะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา จากการจดัหมวดหมู่ตามแนวทางสรีรสัทศาสตร์ จากการวจิยั พบวา่ 

1. ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ปรากฏหน่วยเสียงสระ
เด่ียว 18 หน่วยเสียง สระประสม 3 หน่วยเสียง ดงัน้ี  /  İ   İİ    ɯ      ɯɯ   u   uu   e    ee   ə   əə   o   oo   ɛ    

ɛ   a   aa   ɔ   ɔɔ    ia   ɯa  ua  / ผลวิจยัสอดคล้องกบั Sukbonkoch (1983) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง  ภาษาถ่ิน
โคราช:การศึกษาในเชิงวเิคราะห์เร่ืองเสียงและความหมาย ในวิจยัรายงานผลมีหน่วยเสียงสระเท่ากนั 
แต่ถ่ายเสียงเป็นค าอ่านใชอ้กัษรไทย ไม่ไดถ่้ายเสียงเป็นสัทอกัษร บางค าใชเ้สียงสระต่างกนั เช่นใน
งานวิจยัของถาวร สุบงกช ค าว่า /ciiʔ2/  [จ่ี] “จะ” งานวิจยัระบบเสียงภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอ
ขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ปรากฏวา่  /ciʔ2/  [จ่ิ] “จะ”  ซ่ึงเสียงจะสั้นลง  

2. ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ปรากฏหน่วยเสียง
พยญัชนะ 20 หน่วยเสียง ดงัน้ี   /  p-  t-  c-  k-  ʔ-   ph-   th-    kh-   b-   d-   n-   ŋ-   w-   f-   s-   h-   l-  
ch-   y-   m- / ผลงานวิจยัสอดคล้องกับ Khamkhoksung (2011). ได้ศึกษาเร่ืองค าซ้อนในภาษาถ่ิน
โคราช ปรากฏได ้21 หน่วยเสียง มีเสียง ร / r / เช่น ร่ิบ / rip2 / “ยึดของ” ท่ีแตกต่างกบังานวิจยัระบบ
เสียงภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ไม่ออกเสียง  ร / r / มีเฉพาะ 
เสียง ล / l / เช่น ล่ิบ / lip2 / “ยดึของ”  

3. ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ปรากฏเสียงวรรณยุกต์ 
ทั้งหมด 6 หน่วยเสียง 1) หน่วยเสียงสามญัหรือหน่วยเสียงวรรณยุกต ์กลาง-ระดบั  2) หน่วยเสียงเอก 
หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์ต ่า-ระดบั 3) หน่วยเสียงโท หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์กลาง-ข้ึน-ตก  4) 
หน่วยเสียงโทเพี้ยน หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์กลาง-ข้ึน-ตก-กกั 5) หน่วยเสียงตรี หรือ หน่วยเสียง
วรรณยุกต์ สูง- ข้ึน 6)หน่วยเสียงจัตวา หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต์ สูง-ตก- ข้ึน สอดคล้องกับ 
Rinphrom (2003) ไดศึ้กษาระบบหน่วยเสียงในภาษาถ่ินโคราช ปรากฏเสียงวรรณยกุต ์4 หน่วยเสียง 
คือ 1) หน่วยเสียงต ่า-ข้ึน 2) หน่วยเสียงต ่า-ตก 3) หน่วยเสียงกลางระดบั 4) หน่วยเสียงสูง-ตก 

4. ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมา ปรากฏการจดัหมวด
ทางสรีรสัทศาสตร์ ไดป้รากฏเป็นเสียงชนิดต่างๆ คือ เสียงระเบิด เสียงเสียดแทรก เสียงนาสิก เสียง

ขา้งล้ิน เสียงก่ึงสระ และไดใ้ชอ้วยัวะริมฝีปาก ริมฝีปากล่างกบัฟันบน ปุ่มเหงือก เพดานแข็ง เพดาน
อ่อน เส้นเสียงในการออกเสียง สอดคลอ้งกบั Pankhuenkhat (1989) ไดศึ้กษาแบบทดสอบระบบเสียง
วรรณยกุตภ์าษาถ่ิน และ William (1978). ไดศึ้กษาค ำส าหรับทดสอบเสียงวรรณยกุตใ์นภาษาไทยถ่ิน 
แต่ในหนังสือค าศพัท์ภาษาโคราช Piyawit (2003) หรือ Sukbonkoch (1983) ได้มีการจดัหมวดหมู่
เฉพาะตามตัวอกัษรไทยเท่านั้ น  การวิจยัภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดั
นครราชสีมา จึงไดว้จิยัในการจดัหมวดหมู่ทางดา้นสรีรสัทศาสตร์ เพื่อมุ่งเนน้ทางการวจิยัดา้นระบบ
เสียงเป็นหลกั 

 
บทสรุป 

การวิจยั ภาษาไทยถ่ินโคราชในอ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสีมาน้ีมีเสียงสระตรง
กบัเสียงสระในภาษาไทย คือ สระเด่ียว 18 หน่วยเสียง สระประสม 3 หน่วยเสียง  วิจยัน้ีมีเสียง
พยญัชนะ 20 หน่วยเสียง เสียงพยญัชนะทา้ย 9 หน่วยเสียง แตกต่างจากงานวิจยัภาษาโคราชฉบบัอ่ืน 
คือ วิจยัน้ีพบวา่ไม่ออกเสียงพยญัชนะ ร /r/ เช่น ร่ิบ / rip2 / “ยึดของ” แต่ออกเสียงเป็นเสียงพยญัชนะ 
ล / l / เช่น ล่ิบ / lip2 / “ยึดของ”  วิจยัน้ีมีเสียงวรรณยุกต์ 6 หน่วยเสียงคือ 1) หน่วยเสียงสามญัหรือ
หน่วยเสียงวรรณยุกต ์กลาง-ระดบั  2)หน่วยเสียงเอก หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์ต ่า-ระดบั 3)หน่วย
เสียงโท หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์กลาง-ข้ึน-ตก  4)หน่วยเสียงโทเพี้ยน หรือ หน่วยเสียงวรรณยกุต ์
กลาง-ข้ึน-ตก-กกั 5)หน่วยเสียงตรี หรือ หน่วยเสียงวรรณยุกต ์สูง-ข้ึน 6)หน่วยเสียงจตัวา หรือ หน่วย
เสียงวรรณยุกต์ สูง-ตก-ข้ึน จึงมีความแตกต่างจากภาษาไทยท่ีมี 5 หน่วยเสียง และแตกต่างจาก
งานวิจยั Rinphrom (2003) ได้ศึกษาระบบหน่วยเสียงในภาษาถ่ินโคราช ปรากฏเสียงวรรณยุกต์ 4 
หน่วยเสียง คือ 1)หน่วยเสียงต ่า-ข้ึน 2) หน่วยเสียงต ่า-ตก 3)หน่วยเสียงกลางระดบั 4)หน่วยเสียงสูง-
ตก วจิยัน้ีมีการจดัหมวดหมู่ท่ีแตกต่างจากงานวจิยัเก่ียวกบัภาษาโคราชในฉบบัเดิมท่ีจดัหมวดหมู่ตาม
ตวัอักษรไทย แต่เป็นการจดัหมวดหมู่ตามแนวทางสรีรสัทศาสตร์ ปรากฏเป็นลักษณะเสียง 5 
ลกัษณะเสียงดงัน้ี 1)เสียงระเบิด 2)เสียงเสียดแทรก 3)เสียงนาสิก 4)เสียงขา้งล้ิน 5)เสียงก่ึงสระ และ
ไดใ้ชอ้วยัวะริมฝีปาก ริมฝีปากล่างกบัฟันบน ปุ่มเหงือก เพดานแข็ง เพดานอ่อน เส้นเสียงในการออก
เสียงเพื่อมุ่งเนน้กบังานวจิยัท่ีศึกษาในดา้นระบบเสียง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. เสนอแนะให้ศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยถ่ินโคราชในทุกพื้นท่ีท่ีมีการส่ือสารด้วย

ภาษาไทยถ่ินโคราช เพื่อจะไดเ้ปรียบเทียบใหเ้ห็นขอ้แตกต่างดา้นเสียงสระ เสียงพยญัชนะ และเสียง
วรรณยกุตข์องทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนั 

2. เสนอแนะใหศึ้กษาเปรียบเทียบขอ้แตกต่างของค าศพัทภ์าษาไทยถ่ินโคราชในทุกพื้นท่ีท่ีมี
การส่ือสารดว้ยภาษาไทยถ่ินโคราช เพื่อจะไดท้ราบค าศพัทท่ี์ใชใ้นแต่ละทอ้งถ่ิน 

3. เป็นแนวทางการศึกษาด้านระบบเสียงในภาษาถ่ินอ่ืนโดยใช้การจดัหมวดหมู่ทางสรีร
สัทศาสตร์ 

4. แนะน าใหน้ าองคค์วามรู้ดา้นภาษาถ่ินไปบนัทึกเพื่อศึกษาหาแนวทางการอนุรักษภ์าษาถ่ิน
ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ทอ้งถ่ินใหด้ ารงสืบไป 
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การน าแนวคดิมนุษยนิยมในพทุธปรัชญาเถรวาทมาลดการยดึมัน่ถือมัน่ทางวตัถุ 
Application of Concept of Humanism in Theravada Buddhist Philosophy  

to Reduce the Attachment in Materials 
 

เอก  โกไศยกานนท์1 / ประเวศ  อนิทองปาน2 
Ake  Kosaikanond  / Praves  Intongpan 

1นิสิตระดบัปริญญาเอก สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
Ph.D. Student of Philosophy and Religion Department, Faculty of Humanities, Kasetsart University 
2รองศาสตราจารย ์สาขาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
Associate Professor of Philosophy and Religion Department, Faculty of Humanities, Kasetsart University 
 
บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ี คือ 1) ศึกษาทศันคติมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท  2) 
วิเคราะห์แนวคิดทางมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาทมาลดการยึดมัน่ถือมัน่ทางวตัถุ ผลการวิจยั
พบว่า ทศันคติทางอภิปรัชญาจะให้ความส าคญักับการรู้แจง้ตามความเป็นจริงตามกฎธรรมชาติ 
ทศันคติทางญาณวิทยาจะให้ความส าคญักบัสติปัญญาและการไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง และ
ทศันคติทางจริยศาสตร์จะให้ความส าคญักบัการพฒันาชีวิตและจิตวิญญาณไปสู่ความเป็นมนุษยใ์น
อุดมคติท่ีสมบูรณ์ด้วยคุณค่าและศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษย ์ ผลการวิจยัการยึดมัน่ถือมัน่ทางวตัถุ
พบวา่ สาเหตุส าคญัประการหน่ึงคือ การถูกครอบง าทางความคิดซ่ึงท าใหเ้กิดมโนทศัน์วา่ “วตัถุเป็น
ส่ิงมีคุณค่าท่ีสุดส าหรับมนุษย”์ โดยมโนทศัน์ดังกล่าวน้ีท าให้เกิดปัญหากบัผูท่ี้ยึดมัน่ถือมัน่และ
ปัญหาของโลก  การปรับเปล่ียนมโนทศัน์โดยใชส้ติปัญญาเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิท าให้รู้ความเป็นไป
ของสรรพส่ิงตามความเป็นจริง เป็นการยกระดบัจิตวญิญาณของการเป็นมนุษยท่ี์มีคุณค่าและศกัด์ิศรี
ในตวัเองใหสู้งข้ึน ใชห้ลกักาลามสูตรและโยนิโสมนสิการพิจารณาความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารท่ี
ไดรั้บไม่หลงไปกบักระแสสังคมและการถูกครอบง าความคิด ใชห้ลกัการด าเนินชีวิตแบบทางสาย
กลางเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการสนองความต้องการทางร่างกายกับจิต  ทั้ งหมดน้ีเป็น
แนวทางใหเ้กิดการลดการยดึมัน่ถือมัน่ทางวตัถุ 
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Abstract  

The purpose of this research are 1) to study the humanistic attitudes in Theravade Buddhist 
philosophy, and 2) to analyze the humanist concepts in Theravade Buddhist philosophy to reduce 
the materialistic attachment. The research found that Metaphysical attitudes focus on actual 
enlightenment according to natural law. Epistemological attitudes focus on intelligence and the 
acquisition of true knowledge, and ethical attitudes focus on developing a life and a soul into an 
ideal human being, complete with value and dignity in humanity. The research results of materialistic 
attachment found that one important reason is: The domination of thought that causes the concept. 
"The object is the most valuable thing for mankind." This concept causes problems for those who 
attach with objects and world’s problems. Modifying the concept by using intelligence, which cause 
the right views to attain truth leads to the realization of reality. It elevates worth of human's spirit 
and dignity to itself. Using the principles of Kalama and Yogyakarta consider the validity of the 
information received. Do not lost with the flow of society and domination of thought. Use the middle 
way of life to make a balance between the needs of the physical and mental. All these material are 
the way to reduce materialistic attachment.   

  
Keywords: humanism, Theravada Buddhist philosophy, attachment in materials    
 
บทน า 

มนุษยย์กตนเองใหเ้ป็นส่ิงมีชีวติท่ีประเสริฐท่ีสุด เพราะมนุษยมี์สติปัญญารู้จกัใชเ้หตุผลและ
สามารถพฒันาตวัเอง มนุษยต์ั้งตนเองเป็นศูนยก์ลางของโลกมาตั้งแต่ยุคโบราณเพื่อจะเป็นผูก้  าหนด
ความเป็นไปของสรรพส่ิง การดดัแปลงธรรมชาติเพื่อความสะดวกในการด ารงชีพของมนุษยใ์นยุค
โบราณ เช่น การสร้างระบบชลประทานเพื่อการเพาะปลูก สืบต่อมาถึงยุคปัจจุบนัมนุษยก์็ยงัเป็นผู ้
ก  าหนดความเป็นไปของสรรพส่ิง เช่น การท าฝนเทียมในพื้นท่ีแห้งแลง้ การก าหนดกฎเกณฑ์หรือ
ขอ้บงัคบัของการอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ มนุษยก์ับมนุษย์ มาตรการหรือวิธีการ



ROMMAYASAN 495Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018

ค าส าคัญ: มนุษยนิยม, พุทธปรัชญาเถรวาท, การยดึมัน่ถือมัน่ทางวตัถุ  
 
Abstract  

The purpose of this research are 1) to study the humanistic attitudes in Theravade Buddhist 
philosophy, and 2) to analyze the humanist concepts in Theravade Buddhist philosophy to reduce 
the materialistic attachment. The research found that Metaphysical attitudes focus on actual 
enlightenment according to natural law. Epistemological attitudes focus on intelligence and the 
acquisition of true knowledge, and ethical attitudes focus on developing a life and a soul into an 
ideal human being, complete with value and dignity in humanity. The research results of materialistic 
attachment found that one important reason is: The domination of thought that causes the concept. 
"The object is the most valuable thing for mankind." This concept causes problems for those who 
attach with objects and world’s problems. Modifying the concept by using intelligence, which cause 
the right views to attain truth leads to the realization of reality. It elevates worth of human's spirit 
and dignity to itself. Using the principles of Kalama and Yogyakarta consider the validity of the 
information received. Do not lost with the flow of society and domination of thought. Use the middle 
way of life to make a balance between the needs of the physical and mental. All these material are 
the way to reduce materialistic attachment.   

  
Keywords: humanism, Theravada Buddhist philosophy, attachment in materials    
 
บทน า 

มนุษยย์กตนเองใหเ้ป็นส่ิงมีชีวติท่ีประเสริฐท่ีสุด เพราะมนุษยมี์สติปัญญารู้จกัใชเ้หตุผลและ
สามารถพฒันาตวัเอง มนุษยต์ั้งตนเองเป็นศูนยก์ลางของโลกมาตั้งแต่ยุคโบราณเพื่อจะเป็นผูก้  าหนด
ความเป็นไปของสรรพส่ิง การดดัแปลงธรรมชาติเพื่อความสะดวกในการด ารงชีพของมนุษยใ์นยุค
โบราณ เช่น การสร้างระบบชลประทานเพื่อการเพาะปลูก สืบต่อมาถึงยุคปัจจุบนัมนุษยก์็ยงัเป็นผู ้
ก  าหนดความเป็นไปของสรรพส่ิง เช่น การท าฝนเทียมในพื้นท่ีแห้งแลง้ การก าหนดกฎเกณฑ์หรือ
ขอ้บงัคบัของการอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ มนุษยก์ับมนุษย์ มาตรการหรือวิธีการ

ทั้งหลายน้ีลว้นเป็นไปเพื่อก าหนดสรรพส่ิงให้เป็นไปตามความตอ้งการของมนุษย ์ดงัท่ี Dogbauw 
(2001 : 81) ได้กล่าวถึงข้อความตอนหน่ึงของโปรทากอรัส (Protagoras) นักปรัชญาในยุคกรีก
โบราณวา่ “มนุษยเ์ป็นเคร่ืองวดัสรรพส่ิงวา่อะไรเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไร” โดยอธิบายวา่ โลกจะ
เจริญหรือเส่ือมข้ึนอยูก่บัมนุษยแ์ละมนุษยเ์ป็นผูใ้ห้ความหมายแก่โลกวา่อะไรเป็นอะไรหรือหมายถึง
อะไร 

ในความประเสริฐของมนุษยมี์อ านาจฝ่ายอกุศลกรรมท่ีคอยบงการจิตวิญญาณให้ยึดมัน่กบั
วาทกรรมท่ีวา่ “วตัถุเป็นส่ิงมีค่าท่ีสุดส าหรับมนุษย ์ เป็นส่ิงท่ีมนุษยทุ์กคนตอ้งแสวงหา” Buddhadasa 
Bhikku (n.d. : 358) ไดก้ล่าวถึงวตัถุไวว้่า เป็นศตัรูร้ายท่ีสุดของมนุษย ์ท าให้ผูค้นลุ่มหลงและสมคัร
ใจท่ีจะท าทุกวิถีทางเพื่อให้ไดค้รอบครองวตัถุ ความกา้วหนา้ทางวิทยาการคิดคน้แต่เร่ืองวตัถุ ท าให้
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และทรัพยสิ์น เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและความไม่สงบสุขข้ึนในหลายพื้นท่ีทัว่โลก มนุษยเ์ร่ิม
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พุทธปรัชญามีแนวคิดของการเชิดชูคุณค่าและศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษย ์ใช้สติปัญญาและ
เหตุผลส่งเสริมการพฒันาชีวิตและจิตวิญญาณ มีอิสระเสรีในความคิดริเร่ิมและแสดงออกในทาง
สร้างสรรค์  มีความถูกตอ้งดีงามภายใตศี้ลธรรมและมนุษยธรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบัทศันะทางมนุษย
นิยม Putr-in (2011 : 112-113) กล่าวถึงแนวคิดทางมนุษยนิยมท่ีส าคญัว่า เป็นหลกัปรัชญาท่ียกยอ่ง
ในคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ ก าหนดให้มนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางในการจดัการกบัทุกส่ิงทุก
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อย่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของตนเองดว้ยตวัเอง  มีเจตจ านงเสรีท่ีจะก าหนดชะตากรรมของตนเอง 
ใช้สติปัญญาและเหตุผล ใช้ศกัยภาพและความพยายามของตนเองอย่างเต็มท่ีเพื่อแก้ปัญหา เพื่อ
สร้างสรรค์ความถูกตอ้งดีงามและสร้างประโยชน์สุขของการอยู่ร่วมกนัระหว่างมนุษยก์บัมนุษย  ์
มนุษยก์บัสรรพส่ิงภายใตส้ภาพแวดลอ้มในธรรมชาติ  

จะเห็นได้ว่า พุทธปรัชญามีทศันะท่ีเป็นมนุษยนิยมแฝงอยู่ ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะใช้แนวคิด
มนุษยนิยมในพุทธปรัชญามาลดการยดึมัน่ถือมัน่ทางวตัถุ โดยเช่ือวา่จะท าใหปั้ญหาทั้งหลายท่ีมนุษย์
ก าลงัเผชิญอยูเ่บาบางลง ขณะเดียวกนัก็เป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การสร้างสันติภาพใหเ้กิดข้ึนในโลก 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาทศันคติมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
2. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดทางมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาทมาลดการยึดมัน่ถือมัน่ทาง

วตัถุ 
 

ขอบเขตการวจัิย 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัทางปรัชญาท่ีเนน้การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทศันคติทางมนุษย

นิยมท่ีแฝงอยูใ่นพุทธปรัชญาตามแนวอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ และคุณลกัษณะส าคญับาง
ประการของมนุษยนิยมในพุทธปรัชญา คือ การใชส้ติปัญญา ใชห้ลกัการทางกาลามสูตรและโยนิโส
มนสิการ ใชห้ลกัมชัฌิมาปฏิปทา  มาเป็นพลงัท่ีจะลดการยดึมัน่ถือมัน่ทางวตัถุ  

 
วธีิการวจัิย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู ้วิจัยจะศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูลทั้งเอกสารปฐมภูมิ เช่น พระไตรปิฎก ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั และเอกสาร
ทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับปรัชญามนุษยนิยม พุทธปรัชญา แล้วน ามาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อหามโนคติทางมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาท่ีมีอิทธิพลต่อการลดการยึดมัน่ถือมัน่ทาง
วตัถุ ส่วนการน าเสนอผลงานวจิยัเป็นแบบพรรณนาความ (Descriptive) 
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ผลการวจัิย  
1. ทศันคติมนุษยนิยมในพุทธปรัชญา 

พุทธปรัชญาเป็นวธีิคิดและแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดใหม้นุษยเ์ป็นศูนยก์ลางเพื่อใหก้ารใช้
เสรีภาพและศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ีสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดกบัตนเองและสังคม รวมถึง
ความเป็นไปของโลกและสรรพส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิตมนุษยท์ั้งในระดบับุคคลและสังคม พุทธ
ปรัชญาสอนให้มนุษยเ์ห็นคุณค่าและศกัด์ิศรีของการเป็นมนุษย ์ตอ้งการให้มนุษยใ์ช้สติปัญญาและ
เหตุผลอยา่งถูกวธีิ ทุกลกัษณะในพุทธปรัชญาเอ้ือต่อการพฒันากายและความสูงส่งทางจิตวญิญาณสู่
การเป็นมนุษยใ์นอุดมคติอนัเป็นเป้าหมายท่ีมีคุณค่าสูงสุดของมนุษย ์พุทธปรัชญาสามารถวิเคราะห์
ไดต้ามขอบข่ายของอภิปรัชญา ญาณวทิยา และจริยศาสตร์ 

ด้านอภิปรัชญา 
อภิปรัชญาในพุทธปรัชญาเป็นการอธิบายปรากฏการณ์แทจ้ริงทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน

ตามกฎแห่งเหตุปัจจยั โดยถือว่า ปรมตัถธรรมเป็นความจริงสูงสุด ด ารงอยู่ตลอดไปไม่ข้ึนอยู่กบั
กาลเวลา อยูเ่หนือการควบคุมจากสรรพส่ิง มี 4 ประเภท คือ รูป จิต เจตสิก และนิพพาน เรียกรวมกนั
วา่ รูปกบันาม เป็นการรับรู้ปรากฏการณ์แห่งการด าเนินชีวิตเพื่อสะทอ้นให้เห็นความเป็นจริงวา่ โลก
เกิดจากการปรุงแต่งของเหตุปัจจยั (สังขตธรรม) เกิดดบัไดต้ามเง่ือนไขของกฎธรรมชาติและความ
เป็นไปของสรรพส่ิงตามหลกัธรรม เช่น กฎไตรลกัษณ์ ปฏิจจสมุปบาท กฎแห่งกรรม อริยสัจ 4 เป็น
ตน้ ยกเวน้พระนิพพานเป็นอสังขตธรรมท่ีไม่ปรากฏการเกิด ไม่ปรากฏความเส่ือม ไม่ปรากฏความ
แปรปรวน ไม่ไดเ้กิดจากเหตุปัจจยัอิงอาศยักนั เป็นสภาวเหนือสมมติบญัญติั เรียกวา่ โลกุตตรธรรม 
ทั้งหมดของอภิปรัชญาในพุทธปรัชญาเป็นไปเพื่อการหย ัง่รู้โลกตามความเป็นจริง ไม่หลงติดกบัส่ิงท่ี
เคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา คือ เป็นอนิจจงั ทุกขงั อนตัตา ท าให้จิตเป็นอิสระอนัน าไปสู่
การพฒันาชีวิตและพฒันาจิตวิญญาณให้มีความละเอียดอ่อนประณีตข้ึนเป็นล าดบัจนหลุดพน้จาก
โลกิยะเขา้สู่โลกุตตระ 

ด้านญาณวทิยา 
พุทธปรัชญาใหค้วามส าคญักบัปัญญาและความรู้อยา่งมากทั้งในระดบัการด ารงชีวติปกติ

ไปจนถึงการใชค้วามรู้เพื่อการพน้ทุกขท์างจิตวิญญาณ โดยเช่ือวา่ ความรู้ท่ีถูกตอ้งเป็นเคร่ืองช้ีน าการ
ปฏิบติัเพื่อควบคุมและพฒันาตวัเองให้ดีข้ึนจนถึงขั้นสูงสุดได ้เพราะขณะท่ีสภาพจิตของผูรู้้ไม่ถูก
กิเลสตณัหาควบคุม  จะเกิดการรับรู้สภาวะของส่ิงต่างๆ ตามความเป็นจริง ท าให้เกิดความเห็นท่ี
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ถูกตอ้งและการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง  เป็นการสร้างสัมมาทิฏฐิอนัจะน าไปสู่ความรู้แจง้ตามความจริง
ทางดา้นอภิปรัชญามาเขา้กบัการประพฤติปฏิบติัดา้นจริยธรรม  

ความรู้หรือส่ิงท่ีรับรู้ผา่นอายตนะโดยไม่พิสูจน์ทดลองอาจจะเป็นความรู้ท่ีผิดพลาดได ้
พุทธปรัชญาจึงมีทฤษฎีวา่ดว้ยหลกัความเช่ือหรือกาลามสูตรท่ีสอนไม่ใหเ้ช่ือโดยไม่มีการพิสูจน์ เป็น
ทฤษฎีเพื่อความรอบคอบท่ีมีต่อความเช่ือในส่ิงท่ีรับรู้หรือข่าวสารขอ้มูลของผูรั้บสาร โดยเสนอให้
ใช้สติปัญญาและเหตุผล ใชค้วามสามารถของตน พิสูจน์ว่าความรู้นั้นถูกตอ้งก่อนตดัสินใจยอมรับ
หรือปฏิเสธ นอกจากกาลามสูตรแลว้พุทธปรัชญายงัเสนอให้ใชห้ลกัโยนิโสมนสิการเพื่อส่งเสริมให้
คิดในส่ิงท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างถูกวิธี ให้รู้จักเลือกเสพเพื่อสนองความอยากทั้งหลาย ให้คิด
พิจารณาอย่างแยบคายเพื่อเข้าถึงความจริงโดยสืบค้นไปตามล าดับจนถึงต้นเหตุ รู้จกัแยกแยะ
องคป์ระกอบจนมองเห็นตวัสภาวะและความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั 

มนุษยนิยมในพุทธปรัชญาให้ความส าคญักบัความรู้ท่ีถูกตอ้ง เพราะความรู้มีไวเ้พื่อเป็น
เคร่ืองช้ีน าการประพฤติปฏิบติั เพื่อควบคุมและพฒันาตวัเองให้ดีข้ึนจนถึงขั้นสูงสุดได ้โดยเช่ือว่า 
การใช้สติปัญญาและเหตุผลท่ีผ่านการพิจารณาโดยหลกักาลามสูตรและโยนิโสมนสิการน ามาซ่ึง
ความรู้ท่ีถูกตอ้ง ท าให้เกิดความเห็นท่ีถูกตอ้งท าให้รู้จกัโลกตามความเป็นจริงไม่ยึดมัน่ถือมัน่ เป็น
อิสระไม่ตกเป็นทาสทางวตัถุหรือมายาภาพ ไม่หลงเช่ือไปกบัวาทกรรมหรือกระแสสังคม มีการ
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและพฒันาไปสู่ความหลุดพน้จากทุกขท์ั้งปวงไดโ้ดยส้ินเชิง 

ด้านจริยศาสตร์ 
พุทธปรัชญาไดใ้ห้ความหมายของจริยศาสตร์ในทศันะของการด าเนินชีวิตในกรอบของ

ศีลธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันามนุษยต์ั้งแต่ระดบัปุถุชนไปถึงอริยชน เรียกว่า พุทธจริยศาสตร์ มี
คุณลกัษณะเป็นแบบมชัฌิมนิยมหรือทางสายกลาง ถือเร่ืองอิสรภาพทางจิตวิญญาณเป็นประโยชน์
สูงสุดของมนุษย ์คือ พระนิพพานอนัเป็นธรรมในระดบัโลกุตระ ผูเ้ข้าถึงธรรมในระดบัน้ีจะมีภาวะ
ของความสะอาด สว่าง สงบทางจิตใจ ภาวะจิตท่ีเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาพร้อมท่ีจะบ าเพ็ญ
ประโยชน์สุขให้กบัโลกและมนุษชาติ  สมบูรณ์พร้อมดว้ยคุณค่าและศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยอ์ยา่ง
ท่ีสุด ขณะเดียวกนัก็ให้ความส าคญักบัธรรมในระดบัโลกิยะท่ีมีหลกัการและแนวทางพฒันามนุษย์
แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการครองชีวิตดว้ยเหตุผลภายใตห้ลกัธรรมาธิปไตย ใช้หลกัการด าเนิน
ชีวิตแบบทางสายกลางเพื่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งการสนองตอบทางร่างกายและจิตวิญญาณไม่
ยึดวตัถุหรือทรัพย์สินเป็นตวัก าหนดเช่นเดียวกับพวกวตัถุนิยม  เพื่อเล่ียงความเช่ือแบบสุดโต่ง 
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ถูกตอ้งและการปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง  เป็นการสร้างสัมมาทิฏฐิอนัจะน าไปสู่ความรู้แจง้ตามความจริง
ทางดา้นอภิปรัชญามาเขา้กบัการประพฤติปฏิบติัดา้นจริยธรรม  

ความรู้หรือส่ิงท่ีรับรู้ผา่นอายตนะโดยไม่พิสูจน์ทดลองอาจจะเป็นความรู้ท่ีผิดพลาดได ้
พุทธปรัชญาจึงมีทฤษฎีวา่ดว้ยหลกัความเช่ือหรือกาลามสูตรท่ีสอนไม่ใหเ้ช่ือโดยไม่มีการพิสูจน์ เป็น
ทฤษฎีเพื่อความรอบคอบท่ีมีต่อความเช่ือในส่ิงท่ีรับรู้หรือข่าวสารขอ้มูลของผูรั้บสาร โดยเสนอให้
ใช้สติปัญญาและเหตุผล ใชค้วามสามารถของตน พิสูจน์ว่าความรู้นั้นถูกตอ้งก่อนตดัสินใจยอมรับ
หรือปฏิเสธ นอกจากกาลามสูตรแลว้พุทธปรัชญายงัเสนอให้ใชห้ลกัโยนิโสมนสิการเพื่อส่งเสริมให้
คิดในส่ิงท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างถูกวิธี ให้รู้จักเลือกเสพเพื่อสนองความอยากทั้งหลาย ให้คิด
พิจารณาอย่างแยบคายเพื่อเข้าถึงความจริงโดยสืบค้นไปตามล าดับจนถึงต้นเหตุ รู้จกัแยกแยะ
องคป์ระกอบจนมองเห็นตวัสภาวะและความสัมพนัธ์แห่งเหตุปัจจยั 

มนุษยนิยมในพุทธปรัชญาให้ความส าคญักบัความรู้ท่ีถูกตอ้ง เพราะความรู้มีไวเ้พื่อเป็น
เคร่ืองช้ีน าการประพฤติปฏิบติั เพื่อควบคุมและพฒันาตวัเองให้ดีข้ึนจนถึงขั้นสูงสุดได ้โดยเช่ือว่า 
การใช้สติปัญญาและเหตุผลท่ีผ่านการพิจารณาโดยหลกักาลามสูตรและโยนิโสมนสิการน ามาซ่ึง
ความรู้ท่ีถูกตอ้ง ท าให้เกิดความเห็นท่ีถูกตอ้งท าให้รู้จกัโลกตามความเป็นจริงไม่ยึดมัน่ถือมัน่ เป็น
อิสระไม่ตกเป็นทาสทางวตัถุหรือมายาภาพ ไม่หลงเช่ือไปกบัวาทกรรมหรือกระแสสังคม มีการ
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและพฒันาไปสู่ความหลุดพน้จากทุกขท์ั้งปวงไดโ้ดยส้ินเชิง 

ด้านจริยศาสตร์ 
พุทธปรัชญาไดใ้ห้ความหมายของจริยศาสตร์ในทศันะของการด าเนินชีวิตในกรอบของ

ศีลธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันามนุษยต์ั้งแต่ระดบัปุถุชนไปถึงอริยชน เรียกว่า พุทธจริยศาสตร์ มี
คุณลกัษณะเป็นแบบมชัฌิมนิยมหรือทางสายกลาง ถือเร่ืองอิสรภาพทางจิตวิญญาณเป็นประโยชน์
สูงสุดของมนุษย ์คือ พระนิพพานอนัเป็นธรรมในระดบัโลกุตระ ผูเ้ข้าถึงธรรมในระดบัน้ีจะมีภาวะ
ของความสะอาด สว่าง สงบทางจิตใจ ภาวะจิตท่ีเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาพร้อมท่ีจะบ าเพ็ญ
ประโยชน์สุขให้กบัโลกและมนุษชาติ  สมบูรณ์พร้อมดว้ยคุณค่าและศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยอ์ยา่ง
ท่ีสุด ขณะเดียวกนัก็ให้ความส าคญักบัธรรมในระดบัโลกิยะท่ีมีหลกัการและแนวทางพฒันามนุษย์
แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการครองชีวิตดว้ยเหตุผลภายใตห้ลกัธรรมาธิปไตย ใช้หลกัการด าเนิน
ชีวิตแบบทางสายกลางเพื่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งการสนองตอบทางร่างกายและจิตวิญญาณไม่
ยึดวตัถุหรือทรัพย์สินเป็นตวัก าหนดเช่นเดียวกับพวกวตัถุนิยม  เพื่อเล่ียงความเช่ือแบบสุดโต่ง 

เพื่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งการสนองความตอ้งการทางกายกบัจิต มีเสรีภาพท่ีจะพฒันาและเชิดชู
คุณค่าและศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษย ์ส่งเสริมให้มนุษยมี์ศีลธรรม เรียนรู้ท่ีจะให้มนุษยพ์ึ่งพาตนเอง 
สร้างสรรคป์ระโยชน์สุขให้กบัตวัเองและให้รู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้นบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริม
การอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขดว้ยการประพฤติปฏิบติัแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา เอาใจเรามาใส่ใจเขา 
ใหค้วามเคารพในคุณค่าของชีวิตคนอ่ืนไม่นอ้ยไปกวา่ชีวิตตนเองอนัเป็นลกัษณะของการยดึถือความ
สงบและประโยชน์สุขของการอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนืของมนุษยทุ์กชนชั้นทุกระดบั 

2. การน าแนวคิดมนุษยนิยมในพุทธปรัชญามาลดการยดึมั่นถือมั่นทางวตัถุ 
โลกยุคปัจจุบนัมนุษยถู์กท าให้เช่ือว่าวตัถุเป็นส่ิงมีค่าท่ีสุด วตัถุเป็นเคร่ืองช้ีคุณค่าของผู ้

ครอบครอง ความศรัทธาในตวัวตัถุไดแ้ทรกซึมเขา้ไปอยูใ่นจิตวิญญาณจนเกิดการลุ่มหลง กลายเป็น
การแก่งแยง่แข่งขนักนัแสวงหามาครอบครองจนเกินจ าเป็น เกินความพอดี ยึดถือวตัถุเป็นสรณะจน
ตกเป็นทาส  ท าไดทุ้กอย่างแมจ้ะผิดคุณธรรมจริยธรรม เป็นความลุ่มหลงมวัเมา ใช้วตัถุตอบสนอง
ความสุขทางกายแต่ความสุขทางใจไม่ไดรั้บการตอบสนอง เป็นความไม่สมดุลระหวา่งร่างกายกบัจิต 
ผลกระทบท่ีตามมาคือวกิฤตการณ์โลก 

แนวคิดมนุษยนิยมในพุทธปรัชญามีพลงัท่ีสามารถลดการยึดมัน่ถือมัน่ทางวตัถุ เพราะ
แนวคิดทางมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาท าให้เกิดสัมมาทิฏฐิอนัจะน าไปสู่ความรู้ท่ีถูกตอ้งตามความ
เป็นจริงทางดา้นอภิปรัชญาเพื่อการประพฤติปฏิบติัดา้นจริยธรรม กล่าวคือ สติปัญญาและเหตุผลท า
ให้เกิดสัมมาทิฏฐิอนัน าไปสู่การรู้กฎธรรมชาติและความเป็นไปของสรรพส่ิงตามหลกัธรรม เช่น 
สรรพส่ิงล้วนเป็นอนิจจังตามกฎไตรลักษณ์ ทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนล้วนมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งตาม
หลกัปฏิจจสมุปบาทท่ีวา่ เพราะส่ิงน้ีมี ส่ิงน้ีจึงมี  เพราะส่ิงน้ีเกิด ส่ิงนั้นจึงเกิด ความรู้แทจ้ริงท่ีไดท้  า
ใหค้ลายการยดึมัน่ถือมัน่ ไม่ตกเป็นทาสของวตัถุ ใชห้ลกักาลามสูตรและโยนิโสมนสิกาเพื่อพิจารณา
ความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ ไม่หลงไปกบักระแสสังคมและการถูกครอบง าความคิด ใช้
เสรีภาพภายใตม้โนธรรมและมนุษยธรรมเพื่อพฒันาชีวิตและจิตวิญญาณไปตามล าดบัสู่มนุษยใ์น
อุดมคติ เป็นการยกระดบัจิตวิญญาณของการเป็นมนุษยท่ี์มีคุณค่าและศกัด์ิศรีในตวัเองให้สูงข้ึน ใช้
หลกัการด าเนินชีวติแบบทางสายกลางเพื่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งกายกบัจิต  ทั้งหมดเป็นวธีิท่ีท า
ให้การยึดมัน่ถือมัน่ทางวตัถุลดลง วตัถุจะถูกใช้เพื่อประโยชน์สุขตามความจ าเป็นขณะเดียวกนัก็
แสวงหาความสุขจากส่ิงท่ีไม่ใช่วตัถุ  
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อภิปรายผล 
1. ทศันคติมนุษยนิยมในพุทธปรัชญา 

พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy) เป็นปรัชญาอินเดียฝ่ายนาสติกะท่ีไม่สนับสนุน
คมัภีร์พระเวท พุทธปรัชญามาจากพุทธศาสนาซ่ึงปกติจะหมายถึงค าสอนท่ีเป็นปรัชญาและศีลถือ
ก าเนิดข้ึนมาประมาณเกือบ 2,600 ปีมาแล้ว โดยเจ้าชายสิทธัตถะ รัชทายาทศากยวงศ์แห่งกรุง
กบิลพสัดุ์ พุทธปรัชญาเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงของชีวิตมนุษยโ์ดยตรง  มีวิธีคิดและแนว
การปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหาชีวติอยา่งมีระบบแบบวทิยาศาสตร์ ท่ีส าคญัคือพุทธปรัชญากระตุน้ใหม้นุษย์
แสวงหาและเขา้ถึงสัจธรรมดว้ยความพยายามของตนเอง ไม่ส่งเสริมให้ออ้นวอนร้องขอจากเทพเจา้
หรือผูมี้อ  านาจ หลกัธรรมทั้งหมดถูกคน้พบโดยมนุษยแ์ละเป็นไปเพื่อพฒันาชีวติไปสู่ความดีงามและ
ความประเสริฐสุดแก่มนุษยจ์นถึงการพน้ทุกข์ พุทธปรัชญาจึงมีทศันะของการเป็นปรัชญามนุษย
นิยม 

พุทธปรัชญาเป็นสัจธรรมและเป็นหลักปฏิบัติทางจริยธรรมบางประการของ
พระพุทธศาสนาท่ีไดจ้ากการศึกษาวเิคราะห์ดว้ยการใชเ้หตุผลตามวิธีทางของปรัชญา (Na Sangsee, 
2000 : 10) แนวคิดทางพุทธปรัชญายกย่องมนุษย์ว่า เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความประเสริฐเหนือกว่า
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนใด เพราะมนุษยรู้์จกัใชส้ติปัญญาและเหตุผล รู้จกัท่ีจะพฒันาชีวิตเพื่อหลีกหนีทุกข์และ
สร้างสุข รู้จกัท าตนใหเ้ป็นประโยชน์เก้ือกูลทั้งตนเองและผูอ่ื้น หลกัธรรมทั้งหมดในพุทธปรัชญาจึง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยเ์ป็นหลกั ผูศึ้กษาและปฏิบติัสามารถรู้ถึงความถูกตอ้งแทจ้ริงของ
โลก รู้ถึงความถูกต้องแท้จริงในธรรมชาติของตนเอง  รวมถึงการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยเป้าหมายสูงสุดอยู่ท่ีการบรรลุธรรมเป็นมนุษยใ์นอุดมคติ จิตวิญญาณ
เป็นอิสรภาพโดยสมบูรณ์ 

พุทธปรัชญาเป็นศาสตรท่ีมีมโนทศัน์ทางมนุษยนิยมแฝงอยู ่ สามารถน ามาพฒันาในทุก
เร่ืองของมนุษยร์วมถึงทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นไปของโลกและสรรพส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิต
มนุษยท์ั้งในระดบับุคคลและสังคม  สามารถวิเคราะห์ได้ตามขอบข่ายของอภิปรัชญา  ญาณวิทยา
และจริยศาสตร์ 

อภิปรัชญา 
พุทธปรัชญาไม่ให้ความส าคญักบัปัญหาอภิปรัชญาเก่ียวกบัจุดก าเนิดและจุดส้ินสุดโลก

และจกัรวาล หรือปัญหาท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดบัทุกข์ ดว้ยเหตุท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้
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อภิปรายผล 
1. ทศันคติมนุษยนิยมในพุทธปรัชญา 

พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy) เป็นปรัชญาอินเดียฝ่ายนาสติกะท่ีไม่สนับสนุน
คมัภีร์พระเวท พุทธปรัชญามาจากพุทธศาสนาซ่ึงปกติจะหมายถึงค าสอนท่ีเป็นปรัชญาและศีลถือ
ก าเนิดข้ึนมาประมาณเกือบ 2,600 ปีมาแล้ว โดยเจ้าชายสิทธัตถะ รัชทายาทศากยวงศ์แห่งกรุง
กบิลพสัดุ์ พุทธปรัชญาเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัความเป็นจริงของชีวิตมนุษยโ์ดยตรง  มีวิธีคิดและแนว
การปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหาชีวติอยา่งมีระบบแบบวทิยาศาสตร์ ท่ีส าคญัคือพุทธปรัชญากระตุน้ใหม้นุษย์
แสวงหาและเขา้ถึงสัจธรรมดว้ยความพยายามของตนเอง ไม่ส่งเสริมให้ออ้นวอนร้องขอจากเทพเจา้
หรือผูมี้อ  านาจ หลกัธรรมทั้งหมดถูกคน้พบโดยมนุษยแ์ละเป็นไปเพื่อพฒันาชีวติไปสู่ความดีงามและ
ความประเสริฐสุดแก่มนุษยจ์นถึงการพน้ทุกข์ พุทธปรัชญาจึงมีทศันะของการเป็นปรัชญามนุษย
นิยม 

พุทธปรัชญาเป็นสัจธรรมและเป็นหลักปฏิบัติทางจริยธรรมบางประการของ
พระพุทธศาสนาท่ีไดจ้ากการศึกษาวเิคราะห์ดว้ยการใชเ้หตุผลตามวิธีทางของปรัชญา (Na Sangsee, 
2000 : 10) แนวคิดทางพุทธปรัชญายกย่องมนุษย์ว่า เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความประเสริฐเหนือกว่า
ส่ิงมีชีวิตอ่ืนใด เพราะมนุษยรู้์จกัใชส้ติปัญญาและเหตุผล รู้จกัท่ีจะพฒันาชีวิตเพื่อหลีกหนีทุกข์และ
สร้างสุข รู้จกัท าตนใหเ้ป็นประโยชน์เก้ือกูลทั้งตนเองและผูอ่ื้น หลกัธรรมทั้งหมดในพุทธปรัชญาจึง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมนุษยเ์ป็นหลกั ผูศึ้กษาและปฏิบติัสามารถรู้ถึงความถูกตอ้งแทจ้ริงของ
โลก รู้ถึงความถูกต้องแท้จริงในธรรมชาติของตนเอง  รวมถึงการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ โดยเป้าหมายสูงสุดอยู่ท่ีการบรรลุธรรมเป็นมนุษยใ์นอุดมคติ จิตวิญญาณ
เป็นอิสรภาพโดยสมบูรณ์ 

พุทธปรัชญาเป็นศาสตรท่ีมีมโนทศัน์ทางมนุษยนิยมแฝงอยู ่ สามารถน ามาพฒันาในทุก
เร่ืองของมนุษยร์วมถึงทุกเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นไปของโลกและสรรพส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบัวิถีชีวิต
มนุษยท์ั้งในระดบับุคคลและสังคม  สามารถวิเคราะห์ได้ตามขอบข่ายของอภิปรัชญา  ญาณวิทยา
และจริยศาสตร์ 

อภิปรัชญา 
พุทธปรัชญาไม่ให้ความส าคญักบัปัญหาอภิปรัชญาเก่ียวกบัจุดก าเนิดและจุดส้ินสุดโลก

และจกัรวาล หรือปัญหาท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการดบัทุกข์ ดว้ยเหตุท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้

ทรงเห็นว่าปัญหาแบบน้ีเป็นเร่ืองไกลตวั ไม่มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต อภิปรัชญาในพุทธ
ปรัชญาให้ความสนใจต่อสภาพอนัเป็นแก่นแทข้องมนุษยแ์ละโลก รวมถึงความสัมพนัธ์ของมนุษย์
กบัมนุษย ์มนุษยก์บัโลกธรรมชาติภายนอก 

อภิปรัชญาในพุทธปรัชญามีทศันะว่า ธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีมีอยู่จริง ด ารงลกัษณะเฉพาะ
ของตนไวโ้ดยไม่เปล่ียนแปลง เรียกว่า ปรมตัถธรรม อนัหมายถึง ธรรมท่ีมีประโยชน์สูงสุดมี 4 
ประเภท คือ รูป จิต เจตสิก และนิพพาน เรียกรวมวา่ รูปกบันาม ทั้งรูปและนามต่างเป็นปรากฏการณ์
ท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติ เป็นปรากฏการณ์แห่งการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์เพื่อเป็นการสะทอ้น
ใหม้นุษยเ์ห็นโลกตามความเป็นวา่โลกเกิดจากการปรุงแต่งของเหตุปัจจยั (สังขตธรรม) เป็นส่ิงท่ีไม่จี
รัง ไม่คงท่ี เกิดและดบัไดต้ามเหตุปัจจยัหรือเง่ือนไขของกฎธรรมชาติ ยกเวน้พระนิพพานไม่มีปัจจยั
ใดๆ ปรุงแต่งไดอี้ก (อสังขตธรรม) ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมีอยูจ่ริงตามธรรมชาติ ไม่มีผูส้ร้าง มนุษยผ์ูใ้ด
ประจกัษแ์จง้ถึงความจริงของธรรมชาติน้ีแลว้จะมีทศันะท่ีสอดคลอ้งกบักฎของธรรมชาติ 

ค าสอนเร่ืองหลกัปฏิจจสมุปบาทหรืออิทปัปัจจยตาท่ีแสดงความจริงท่ีวา่โลกไม่เป็น
อิสระจากส่ิงใดในจกัรวาล เช่น โลกหมุนรอบตวัเองขณะเดียวกนัก็ตอ้งโคจรรอบดวงอาทิตย ์พุทธ
ปรัชญายงัแสดงถึงความจริงของจกัรวาลท่ีไม่ส้ินสุด เพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงอนนัตะของโลกธาตุ 
(Mahachulalongkornrajaviddhayalaya, 1996. Thai Tipitaka No. 20/81/306-307) เป็นการช้ีใหเ้ห็นวา่
เป็นเร่ืองเหนือวสิัยการคิดคน้ดว้ยเหตุผลของมนุษยท์ัว่ไป  เป็นเร่ืองท่ีเป็นอจินไตยหาค าตอบไม่ได้
และท่ีส าคญัคือไม่น าไปสู่การพน้ทุกขท์างใจ (Kerdkaew, 2010 : 30) พุทธปรัชญาจึงไม่สนใจหา
ค าตอบทางอภิปรัชญาเช่นเดียวกบัปรัชญามนุษยนิยมสายอ่ืน จุดมุ่งหมายของพุทธปรัชญาอยูท่ี่การ
ปฏิบติัเพื่อพน้ทุกขเ์ป็นอิสรภาพโดยสมบูรณ์ ไม่สนใจในในเทพเจา้ อ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิรวมถึงพลานุ
ภาพของพระเจา้ท่ีเช่ือกนัวา่พระเจา้เป็นผูส้ร้าง ผูก้  าหนดและผูท้  าลายโลกและสรรพส่ิงตามปรัชญา
สายเทวนิยม 

อภิปรัชญาในพุทธปรัชญาเป็นไปเพื่อให้รู้ถึงปรากฏการณ์แทจ้ริงทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน
ตามกฎแห่งเหตุปัจจยั น าเสนอความจริงเก่ียวกบัโลกและชีวิตมนุษย ์ความเป็นไปของสรรพส่ิงดว้ย
หลกัธรรม เช่น กฎไตรลกัษณ์ ท าให้ผูค้นหยัง่รู้สภาพอนัเป็นแก่นแทข้องมนุษยแ์ละโลก รวมถึง
ความสัมพนัธ์ของมนุษยก์บัมนุษย ์มนุษยก์บัโลกธรรมชาติภายนอกตามความเป็นจริง ไม่หลงติดกบั
ส่ิงท่ีเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา เพื่อการพฒันาชีวติและพฒันาจิตวิญญาณใหป้ระณีตและ
มีความละเอียดอ่อนข้ึนตามล าดบัจนหลุดพน้จากโลกิยะเขา้สู่โลกุตตระ 
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ญาณวทิยา 
ญาณวิทยาเป็นประมวลความรู้ท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงตามหลกัมนุษยนิยม ญาณวิทยาในพุทธ

ปรัชญาจึงเป็นประมวลความรู้ท่ีผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผสั กระบวนการทางความคิด 
กระบวนการของเหตุผล  การพิสูจน์ ทดลองปฏิบติั โดยจ าแนกแหล่งท่ีมาของความรู้ตามล าดบัการ
เกิดตั้งแต่ สุตมยปัญญาคือ ความรู้จากการศึกษาคน้ควา้ สังเกต ฟังและจดจ า เป็นความรู้ในระดบั
เร่ิมต้นท่ีเกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผสั มาสู่ความรู้ในขั้นท่ี 2 เป็นความรู้ท่ีมีความ
ละเอียดอ่อนประณีตมากข้ึน เป็นการน าความรู้จากประสาทสัมผสัมากลัน่กรองดว้ยความคิด ตรึก
ตรองพิจารณาดว้ยเหตุผลแบบอุปนยั นิรนยั เปรียบเทียบ โยนิโสมนสิการ จนเป็นอิสระจากการถูก
ครอบง าด้วยศรัทธาจริตเรียกว่า จินตามยปัญญา และความรู้ในล าดับท่ี 3 ถือเป็นแหล่งความรู้ท่ี
แทจ้ริงอยู่เหนือวิสัยการคิดและการใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ เกิดจากการน าความรู้ท่ีได้จากการ
พิจารณามาทดลองปฏิบติัให้เห็นจริงดว้ยตนเอง ขยายความไดว้า่ เม่ือบุคคลปฏิบติัศีลไดอ้ยา่งมัน่คง 
มีการส ารวมระมดัระวงัพฤติกรรมทางกายและวาจาจนเป็นปกติ ท าให้จิตสงบตั้งมัน่เป็นสมาธิ
สามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงและพฒันาไปสู่ความรู้ท่ีลึกซ้ึงดว้ยจิตตนเอง ผูรู้้กลายเป็นส่ิงเดียวกบั
ตวัถูกรู้  เป็นความรู้ในระดบัสูงสุดท่ีผ่านการปฏิบติัทางจิตมีลกัษณะเป็นอตัวิสัยเรียกวา่ ภาวนามย
ปัญญา เป็นความรู้ท่ีน าไปสู่การพน้ทุกข ์(Putr-in, 2016 : 158-159) ความรู้ในพุทธปรัชญาเป็นทั้งใน
ระดบัการด ารงชีวติปกติไปจนถึงการใชค้วามรู้เพื่อการพน้ทุกขท์างจิตวิญญาณ 

พุทธปรัชญายอมรับวา่มนุษยเ์ป็นผูแ้สวงหาความรู้และใชค้วามรู้นั้นโดยผา่นการประเมิน
ดว้ยสติปัญญาของตนเอง แต่ความรู้ท่ีน ามาใชต้อ้งเป็นความรู้ตรงตามความเป็นจริงไม่ใช่การรู้เห็นท่ี
ยึดติดอยู่กบัอารมณ์หรืออคติส่วนตนซ่ึงจะท าให้การรู้เห็นคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริงและไม่
อาจถือวา่เป็นความรู้ได ้ พุทธปรัชญามีหลกัการพิสูจน์ความถูกตอ้งแทจ้ริงของความรู้ทางอายตนะท่ี
กล่าวไวใ้นกาลามสูตร 

กาลามสูตรหรือหลกัความเช่ือน้ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงแนะน าไม่ให้เช่ือถือ
แหล่งความรู้จากคมัภีร์ ความรู้ท่ีได้จากการใช้ตรรกะโดยปราศจากการพิสูจน์ทดลอง เพราะเป็น
แหล่งความรู้ท่ีอาจผิดพลาดได ้พระพุทธองคท์รงสอนใหใ้ชส้ติปัญญา ความสามารถของตน เหตุผล 
ประสบการณ์และการปฏิบติั ในการพิสูจน์หาความรู้ท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง ทดสอบความเช่ือ ขอ้อา้งท่ีได้
ยิ น ไ ด้ พ บ เ ห็ น จ น เ ข้ า ถึ ง ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ก่ อ น ตั ด สิ น ใ จ ย อ ม รั บ ห รื อ ป ฏิ เ ส ธ 
(Mahachulalongkornrajaviddhayalaya, 1996. Thai Tipitaka No. 20/66/257) หลักในกาลามสูตรจึง
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ญาณวทิยา 
ญาณวิทยาเป็นประมวลความรู้ท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงตามหลกัมนุษยนิยม ญาณวิทยาในพุทธ

ปรัชญาจึงเป็นประมวลความรู้ท่ีผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผสั กระบวนการทางความคิด 
กระบวนการของเหตุผล  การพิสูจน์ ทดลองปฏิบติั โดยจ าแนกแหล่งท่ีมาของความรู้ตามล าดบัการ
เกิดตั้งแต่ สุตมยปัญญาคือ ความรู้จากการศึกษาคน้ควา้ สังเกต ฟังและจดจ า เป็นความรู้ในระดบั
เร่ิมต้นท่ีเกิดจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผสั มาสู่ความรู้ในขั้นท่ี 2 เป็นความรู้ท่ีมีความ
ละเอียดอ่อนประณีตมากข้ึน เป็นการน าความรู้จากประสาทสัมผสัมากลัน่กรองดว้ยความคิด ตรึก
ตรองพิจารณาดว้ยเหตุผลแบบอุปนยั นิรนยั เปรียบเทียบ โยนิโสมนสิการ จนเป็นอิสระจากการถูก
ครอบง าด้วยศรัทธาจริตเรียกว่า จินตามยปัญญา และความรู้ในล าดับท่ี 3 ถือเป็นแหล่งความรู้ท่ี
แทจ้ริงอยู่เหนือวิสัยการคิดและการใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์ เกิดจากการน าความรู้ท่ีได้จากการ
พิจารณามาทดลองปฏิบติัให้เห็นจริงดว้ยตนเอง ขยายความไดว้า่ เม่ือบุคคลปฏิบติัศีลไดอ้ยา่งมัน่คง 
มีการส ารวมระมดัระวงัพฤติกรรมทางกายและวาจาจนเป็นปกติ ท าให้จิตสงบตั้งมัน่เป็นสมาธิ
สามารถรู้เห็นตามความเป็นจริงและพฒันาไปสู่ความรู้ท่ีลึกซ้ึงดว้ยจิตตนเอง ผูรู้้กลายเป็นส่ิงเดียวกบั
ตวัถูกรู้  เป็นความรู้ในระดบัสูงสุดท่ีผ่านการปฏิบติัทางจิตมีลกัษณะเป็นอตัวิสัยเรียกวา่ ภาวนามย
ปัญญา เป็นความรู้ท่ีน าไปสู่การพน้ทุกข ์(Putr-in, 2016 : 158-159) ความรู้ในพุทธปรัชญาเป็นทั้งใน
ระดบัการด ารงชีวติปกติไปจนถึงการใชค้วามรู้เพื่อการพน้ทุกขท์างจิตวิญญาณ 

พุทธปรัชญายอมรับวา่มนุษยเ์ป็นผูแ้สวงหาความรู้และใชค้วามรู้นั้นโดยผา่นการประเมิน
ดว้ยสติปัญญาของตนเอง แต่ความรู้ท่ีน ามาใชต้อ้งเป็นความรู้ตรงตามความเป็นจริงไม่ใช่การรู้เห็นท่ี
ยึดติดอยู่กบัอารมณ์หรืออคติส่วนตนซ่ึงจะท าให้การรู้เห็นคลาดเคล่ือนไปจากความเป็นจริงและไม่
อาจถือวา่เป็นความรู้ได ้ พุทธปรัชญามีหลกัการพิสูจน์ความถูกตอ้งแทจ้ริงของความรู้ทางอายตนะท่ี
กล่าวไวใ้นกาลามสูตร 

กาลามสูตรหรือหลกัความเช่ือน้ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ทรงแนะน าไม่ให้เช่ือถือ
แหล่งความรู้จากคมัภีร์ ความรู้ท่ีได้จากการใช้ตรรกะโดยปราศจากการพิสูจน์ทดลอง เพราะเป็น
แหล่งความรู้ท่ีอาจผิดพลาดได ้พระพุทธองคท์รงสอนใหใ้ชส้ติปัญญา ความสามารถของตน เหตุผล 
ประสบการณ์และการปฏิบติั ในการพิสูจน์หาความรู้ท่ีถูกตอ้งแทจ้ริง ทดสอบความเช่ือ ขอ้อา้งท่ีได้
ยิ น ไ ด้ พ บ เ ห็ น จ น เ ข้ า ถึ ง ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ก่ อ น ตั ด สิ น ใ จ ย อ ม รั บ ห รื อ ป ฏิ เ ส ธ 
(Mahachulalongkornrajaviddhayalaya, 1996. Thai Tipitaka No. 20/66/257) หลักในกาลามสูตรจึง

เป็นทฤษฎีเพื่อความรอบคอบท่ีมีต่อความเช่ือในส่ิงท่ีรับรู้หรือข่าวสารขอ้มูลของผูรั้บสาร เป็นการ
เตือนวา่ไม่ใหเ้ช่ือส่ิงใดโดยไม่พิจารณาก่อน 

โยนิโสมนสิการเป็นวิธีการฝึกคิดและใชเ้หตุผลท่ีอยู่เหนืออารมณ์ เป็นการส่งเสริมให้รู้จกั
คิดอย่างถูกวิธี ให้รู้จกัเลือกเสพเพื่อสนองความอยาก ให้รู้จกัพิจารณาโดยแยบคายเพื่อเขา้ถึงความ
จริงโดยสืบค้นไปตามล าดับจนถึงต้นตอของสาเหตุ แยกองค์ประกอบจนเห็นตัวสภาวะและ
ความสัมพนัธ์ของเหตุปัจจยั (Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto), 2008 : 336) โยนิโสมนสิการ
จึงเป็นวิธีคิดอยา่งละเอียดรอบคอบ คิดอยา่งถูกวธีิ คิดอยา่งมีระเบียบ คิดอยา่งมีเหตุผล คิดให้เกิดกุศล
กรรมเป็นสมัมาทิฏฐิ เป็นปัจจยัให้ถึงพร้อมดว้ยปัญญาท่ีบริสุทธ์ิเป็นอิสระ ไม่มองส่ิงต่างๆ อยา่งผิว
เผินตามภาพลกัษณ์ท่ีปรากฏ ท าให้เกิดความรู้ความเขา้ใจตามความเป็นจริง ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า เม่ือ
โยนิโสมนสิการเกิดข้ึน สัมมาทิฏฐิย่อมเกิดข้ึน เม่ือสัมมาทิฏฐิเกิดข้ึนความเจริญย่อมเจริญยิ่งข้ึน 
(Mahachulalongkornrajaviddhayalaya, 1996. Thai Tipitaka No. 20/186/41) และโยนิโสมนสิการยงั
เป็นตวัก าจดัอวิชชา ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า โยนิโสมนสิการท าให้ความสงสัยท่ียงัไม่เกิดข้ึน  ไม่เกิดข้ึน 
หรือท่ีเกิดข้ึนแล้วถูกก าจดัออกไป (Mahachulalongkornrajaviddhayalaya, 1996. Thai Tipitaka No. 
20/21/5) 

มนุษยใ์ช้สติปัญญาท่ีอยู่ในกรอบของมโนธรรมและมนุษยธรรม ด าเนินชีวิตตามความมุ่ง
ประสงคข์องตนเองดว้ยความพยายามของตวัเอง ใชเ้หตุผลท่ีปราศจากอคติ ไม่ตกอยู่ในอ านาจของ
ส่ิงท่ีไม่มีเหตุผลหรือส่ิงท่ีไม่สามารถใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได ้ท าให้เป็นมนุษยถึ์งพร้อมทั้ง
ปรีชาญาณและปัญญาญาณสามารถขยายองคค์วามรู้และแนวปฏิบติัเพื่อบรรลุประโยชน์สุขได้ 

มโนทศัน์เร่ืองกรรมในพุทธปรัชญาสอนให้มนุษยพ์ิจารณาจิตตวัเองท่ีอาจถูกครอบง าดว้ย
อ านาจของกิเลสตณัหาซ่ึงมนุษย์ตอ้งควบคุมและขจดัด้วยอริยมรรคมีองค์ 8 หรือหลกัไตรสิกขา
ไดแ้ก่ ศีล  สมาธิ  ปัญญา (Mahachulalongkornrajaviddhayalaya, 1996. Thai Tipitaka No. 22/63/577-
578) เพื่อพฒันาชีวติไปสู่เป้าหมายสูงสุดท่ีเร่ิมดว้ยปัญญาและจบดว้ยปัญญา (Intongpan, 2010 : 317-
318) อธิบายไดว้า่ ในเบ้ืองตน้ตอ้งเช่ือวา่ทุกขท่ี์เกิดข้ึนยอ่มมีเหตุและเม่ือรู้และเขา้ใจเหตุยอ่มรู้วา่เม่ือ
ละเหตุแห่งทุกขไ์ด ้ ทุกขซ่ึ์งเป็นผลก็จะดบัไปเอง มรรค 8 จึงตอ้งเร่ิมจากสัมมาทิฏฐิก่อนแลว้ความรู้
หรือความเขา้ใจจะค่อยๆ พฒันากลายเป็นความรู้ดว้ยปัญญาของตน 

ญาณวิทยาของพุทธปรัชญาเป็นปฏิบติันิยมมีความเห็นว่า ทฤษฎีเป็นตวัช้ีน าการปฏิบติั  
ขณะเดียวกันการปฏิบัติก็เป็นการคัดกรองความรู้ขั้นโลกิยะให้ตรงต่อความจริงขั้นโลกุตตระ 
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(Kamdee, 1991 : 119) ในลักษณะเช่นน้ีพุทธปรัชญาเป็นตัวน าการปฏิบัติและพฒันาไปสู่การ
กลัน่กรองจึงเป็นตวัน าให้ความรู้กบัความจริงขั้นสูงสุดเป็นส่ิงเดียวกนั อธิบายไดว้่า การจะให้เกิด
ความรู้แทจ้ริงนั้นบุคคลตอ้งลงมือปฏิบติัเพื่อพิสูจน์จนเขา้ถึงความจริงดว้ยตวัเอง เช่น ค าสอนเร่ือง
ไตรสิกขา เม่ือบุคคลปฏิบติัศีลไดอ้ยา่งมัน่คง  มีการส ารวมระมดัระวงัพฤติกรรมทางกายและวาจา ท า
ให้จิตสงบตั้งมัน่ไม่เกิดความวิตกกังวลกลายเป็นสมาธิสามารถท่ีจะรู้เห็นตามความเป็นจริงและ
พฒันาไปสู่การเขา้ถึงความรู้ท่ีลึกซ้ึงดว้ยจิตของตนเอง  เป็นความรู้ในระดบัสูงสุดท่ีผา่นการปฏิบติั
ทางจิตของพระอรหนัตมี์ลกัษณะเป็นอตัวิสัย ผูรู้้กลายเป็นส่ิงเดียวกบัตวัถูกรู้ ดงันั้น เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ความรู้ขั้นสูงสุดในทศันะของพุทธปรัชญาแลว้ ทฤษฎีและการปฏิบติัควรจะตอ้งควบคู่กนัไป 

พุทธปรัชญาให้ความส าคญักบัการใช้เหตุผลและวิเคราะห์ด้วยปัญญา เช่น การใช้เหตุผล
ช้ีแจงในเร่ืองกรรม  ผลของกรรมและการเกิดใหม่เพื่ออธิบายความแตกต่างและความไม่เสมอภาค
ของมนุษย์ (Mahachulalongkornrajaviddhayalaya, 1996. Thai Tipitaka No.  14/289-296/349-355) 
ในการอธิบายปัญหาทางญาณวิทยานั้นพุทธปรัชญายึดหลักเหตุผลท่ีสามารถพิสูจน์ได้โดยการ
ทดลอง  ยอมรับความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผสั และยึดถือว่าความรู้ท่ีแทต้อ้งเป็น
ความรู้ท่ีก่อให้เกิดผลในการปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติดว้ย ดงันั้น กระบวนการเกิด
ความรู้ตามทศันะของพุทธปรัชญายืนยนัไดว้่าบ่อเกิดของความรู้ท่ีแทจ้ริงมาจากประสบการณ์ทาง
ผสัสะ ผ่านเขา้สู่กระบวนการคิดดว้ยหลกัเหตุผล ตลอดจนพิสูจน์ทดลองให้เกิดผลจริงดว้ยตนเอง
เช่นเดียวกบักระบวนการเกิดญาณวทิยาของปรัชญามนุษยนิยมตะวนัตก 

มนุษยนิยมในพุทธปรัชญามีทศันะว่า การใช้สติปัญญาและเหตุผลท่ีผ่านการพิจารณาโดย
หลกักาลามสูตรและโยนิโสมนสิการน ามาซ่ึงความรู้ท่ีถูกตอ้งท าให้เกิดความเห็นท่ีถูกตอ้ง รู้จกัโลก
ตามความเป็นจริงไม่ยดึมัน่ถือมัน่ มีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและพฒันาไปสู่ความหลุดพน้จากทุกข ์

จริยศาสตร์ 
จริยศาสตร์เป็นเร่ืองของการโตแ้ยง้และแสวงหาเหตุผลอนัว่าดว้ยความประพฤติของมนุษย ์

โดยไม่มีการตดัสินท่ีชัดเจนลงไปว่าถูกหรือผิด แต่เป็นเร่ืองของการประพฤติปฏิบติัท่ีอยู่ในเกณฑ์
การตดัสินวา่ควรหรือไม่ควร (Intongpan, 2010 : 252) พุทธปรัชญาไดก้ล่าวถึงจริยธรรมของชีวิตใน
กรอบของศีลธรรมซ่ึงเป็นทั้งข้อห้ามและหลักพึงปฏิบติัท่ีครอบคลุมการด าเนินชีวิตตั้ งแต่ระดับ
บุคคลไปถึงมนุษยชาติและส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนามนุษย์ตั้ งแต่ระดับปุถุชนไปสู่อริยชน 
(Kerdkaew, 2010 : 248) หลักเกณฑ์ทางจริยศาสตร์ในพุทธปรัชญา เรียกว่า  พุทธจริยศาสตร์ 
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(Kamdee, 1991 : 119) ในลักษณะเช่นน้ีพุทธปรัชญาเป็นตัวน าการปฏิบัติและพฒันาไปสู่การ
กลัน่กรองจึงเป็นตวัน าให้ความรู้กบัความจริงขั้นสูงสุดเป็นส่ิงเดียวกนั อธิบายไดว้่า การจะให้เกิด
ความรู้แทจ้ริงนั้นบุคคลตอ้งลงมือปฏิบติัเพื่อพิสูจน์จนเขา้ถึงความจริงดว้ยตวัเอง เช่น ค าสอนเร่ือง
ไตรสิกขา เม่ือบุคคลปฏิบติัศีลไดอ้ยา่งมัน่คง  มีการส ารวมระมดัระวงัพฤติกรรมทางกายและวาจา ท า
ให้จิตสงบตั้งมัน่ไม่เกิดความวิตกกังวลกลายเป็นสมาธิสามารถท่ีจะรู้เห็นตามความเป็นจริงและ
พฒันาไปสู่การเขา้ถึงความรู้ท่ีลึกซ้ึงดว้ยจิตของตนเอง  เป็นความรู้ในระดบัสูงสุดท่ีผา่นการปฏิบติั
ทางจิตของพระอรหนัตมี์ลกัษณะเป็นอตัวิสัย ผูรู้้กลายเป็นส่ิงเดียวกบัตวัถูกรู้ ดงันั้น เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ความรู้ขั้นสูงสุดในทศันะของพุทธปรัชญาแลว้ ทฤษฎีและการปฏิบติัควรจะตอ้งควบคู่กนัไป 

พุทธปรัชญาให้ความส าคญักบัการใช้เหตุผลและวิเคราะห์ด้วยปัญญา เช่น การใช้เหตุผล
ช้ีแจงในเร่ืองกรรม  ผลของกรรมและการเกิดใหม่เพื่ออธิบายความแตกต่างและความไม่เสมอภาค
ของมนุษย์ (Mahachulalongkornrajaviddhayalaya, 1996. Thai Tipitaka No.  14/289-296/349-355) 
ในการอธิบายปัญหาทางญาณวิทยานั้นพุทธปรัชญายึดหลักเหตุผลท่ีสามารถพิสูจน์ได้โดยการ
ทดลอง  ยอมรับความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ทางประสาทสัมผสั และยึดถือว่าความรู้ท่ีแทต้อ้งเป็น
ความรู้ท่ีก่อให้เกิดผลในการปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติดว้ย ดงันั้น กระบวนการเกิด
ความรู้ตามทศันะของพุทธปรัชญายืนยนัไดว้่าบ่อเกิดของความรู้ท่ีแทจ้ริงมาจากประสบการณ์ทาง
ผสัสะ ผ่านเขา้สู่กระบวนการคิดดว้ยหลกัเหตุผล ตลอดจนพิสูจน์ทดลองให้เกิดผลจริงดว้ยตนเอง
เช่นเดียวกบักระบวนการเกิดญาณวทิยาของปรัชญามนุษยนิยมตะวนัตก 

มนุษยนิยมในพุทธปรัชญามีทศันะว่า การใช้สติปัญญาและเหตุผลท่ีผ่านการพิจารณาโดย
หลกักาลามสูตรและโยนิโสมนสิการน ามาซ่ึงความรู้ท่ีถูกตอ้งท าให้เกิดความเห็นท่ีถูกตอ้ง รู้จกัโลก
ตามความเป็นจริงไม่ยดึมัน่ถือมัน่ มีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและพฒันาไปสู่ความหลุดพน้จากทุกข ์

จริยศาสตร์ 
จริยศาสตร์เป็นเร่ืองของการโตแ้ยง้และแสวงหาเหตุผลอนัว่าดว้ยความประพฤติของมนุษย ์

โดยไม่มีการตดัสินท่ีชัดเจนลงไปว่าถูกหรือผิด แต่เป็นเร่ืองของการประพฤติปฏิบติัท่ีอยู่ในเกณฑ์
การตดัสินวา่ควรหรือไม่ควร (Intongpan, 2010 : 252) พุทธปรัชญาไดก้ล่าวถึงจริยธรรมของชีวิตใน
กรอบของศีลธรรมซ่ึงเป็นทั้งข้อห้ามและหลักพึงปฏิบติัท่ีครอบคลุมการด าเนินชีวิตตั้ งแต่ระดับ
บุคคลไปถึงมนุษยชาติและส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนามนุษย์ตั้ งแต่ระดับปุถุชนไปสู่อริยชน 
(Kerdkaew, 2010 : 248) หลักเกณฑ์ทางจริยศาสตร์ในพุทธปรัชญา เรียกว่า  พุทธจริยศาสตร์ 

(Buddhist Ethics) เป็นหลกัประพฤติปฏิบติัท่ีแสดงไวอ้ยา่งเป็นระบบในหลกัไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา มีการแบ่งแยกออกหลกัธรรมและวนิยัตั้งแต่ระดบัพื้นฐานของปุถุชนในระดบัโลกิยะไปจนถึง
ระดบัระดบัโลกุตตระ เช่น การใชศี้ลท่ีเหมาะกบัแต่ละคนเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพื่อสร้าง
ความปกติทางกายและวาจา ป้องกนัพฤติกรรมท่ีสร้างความเดือดร้อนให้กบัตนเองและผูอ่ื้น มุ่งสร้าง
ความสงบสุขให้เกิดข้ึนกบัสังคม พฒันาจิตจนเกิดสมาธิและปัญญาหยัง่รู้ความจริงเกิดการปล่อยวาง
เป็นอิสระโดยส้ินเชิง 

พุทธจริยศาสตร์มีแนวปฏิบติัแบบทางสายกลางท่ีพฒันาคุณค่าความเป็นมนุษย ์สนบัสนุน
การอยู่ร่วมกนัอยา่งสันติสุขในสังคมและถือเร่ืองของมนุษยส์ าคญัท่ีสุด มีทศันะท่ีไม่เห็นดว้ยกบัค า
สอนท่ีให้เช่ือในอ านาจของพระเจา้หรือลิขิตของพรมวา่มีอิทธิพลเหนือความพยายามของมนุษย ์แต่
ให้เช่ือว่า มนุษยมี์อิสระเสรีท่ีจะสร้างเสริมหรือลดคุณค่าความเป็นมนุษยไ์ดต้ามเจตคติของตนเอง 
ความดีหรือชัว่มนุษยเ์ป็นผูก้ระท าข้ึนเอง ถือเป็นการรับรองการมีคุณค่าและศกัด์ิศรีของมนุษย ์(Putr-
in, 1989 : 120) พุทธจริยศาสตร์ส่งเสริมให้มนุษยชาติมีศีลธรรมเพื่อเก้ือกูลประโยชน์สุขร่วมกนั ให้
ความเคารพในคุณค่าของชีวิตอ่ืนไม่นอ้ยไปกวา่ชีวิตตนเอง อนัเป็นลกัษณะของการยึดถือความสงบ
และประโยชน์สุขของการอยูร่่วมกนั ส่งเสริมการใชเ้สรีภาพตามเจตติของตนเองเพื่อเชิดชูคุณค่าและ
ศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษย ์

หลกัมชัฌิมาปฏิปทาในพุทธปรัชญามีหลกัการและแนวทางพฒันามนุษยแ์บบบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาการครองชีวติดว้ยวธีิการของเหตุผลภายใตห้ลกัธรรมาธิปไตย เพื่อประสานความ
หลากหลายเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหวา่งแนวคิดแบบเก่าและแนวคิดแบบใหม่ วทิยาศาสตร์กบั
ศาสนา เสรีภาพกบัการบีบบงัคบั เพื่อเล่ียงความเช่ือแบบสุดโต่งไปดา้นใดดา้นหน่ึง อาทิ เทวนิยมกบั
วตัถุนิยม อตัตกิลมถานุโยคกบักามสุขลัลิกานุโยค เพื่อประสานความขดัแยง้ระหว่างกายกบัจิตให้
เกิดความสมดุล ลดความเช่ือท่ีวา่วตัถุเท่านั้นท่ีดีส าหรับมนุษย ์ไม่แสวงหาความสุขจากวตัถุจนเกิน
ความพอเหมาะพอดี ไม่หลงมวัเมาจนตกเป็นทาสของวตัถุเท่ากบัเป็นการลดคุณค่าและศกัด์ิศรีใน
ความเป็นมนุษย ์

การท่ีมนุษยเ์พิกเฉยต่อการพิจารณาตวัเอง ปล่อยให้จิตถูกครอบง าด้วยอ านาจของกิเลส
ตณัหา เป็นสาเหตุของวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัมนุษย ์สังคมท่ีอาศยัอยู่ ตลอดถึงโลกและจกัรวาล 
ในอธัมมิกสูตร อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (Mahachulalongkornrajaviddhayalaya, 1996. Thai 
Tipitaka No. 21/70/83) ไดก้ล่าวถึง ความเส่ือมทรามของจิตใจมนุษยท์  าให้โลกและส่ิงต่างๆ เส่ือม
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คุณค่าลง โดยอธิบายวา่ เม่ือพระราชาไม่ตั้งอยูใ่นธรรม ท าให้ขา้ราชการ คหบดี ชาวบา้นชาวเมืองก็
ไม่ตั้งอยูใ่นธรรม การท่ีมนุษยไ์ม่ตั้งอยูใ่นธรรมเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดความวิปริตต่อธรรมชาติ เร่ิมจาก
ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตยโ์คจรไม่สม ่าเสมอ ท าใหเ้วลาและฤดูกาลหมุนเวยีนไม่สม ่าเสมอ ฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาล ขา้วท่ีปลูกไวแ้ก่ไม่สม ่าเสมอ ส่งผลให้มนุษยท่ี์บริโภคขา้วผิวพรรณเศร้าหมอง สุขภาพไม่
แขง็แรง มีโรคภยัไขเ้จบ็มากข้ึน 

พุทธจริยศาสตร์จะให้ความส าคญักบัประโยชน์สุขสูงสุดของมนุษยคื์อ พระนิพพานอนัเป็น
ธรรมในระดับโลกุตระ ผูเ้ข้าถึงธรรมในระดับน้ีพร้อมท่ีจะบ าเพ็ญประโยชน์สุขให้กบัโลกและ
มนุษยชาติ ในขณะเดียวกนัก็ให้ความส าคญักบัธรรมในระดบัโลกิยะท่ีใช้หลกัการด าเนินชีวิตแบบ
ทางสายกลางเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการสนองตอบทางร่างกายและจิตวิญญาณ มีเสรีภาพ 
ส่งเสริมการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข สร้างสรรคป์ระโยชน์สุขใหก้บัตวัเองและให้รู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้น 
ใหค้วามเคารพในคุณค่าของชีวติคนอ่ืนไม่นอ้ยไปกวา่ชีวติตนเอง 

2. การน าแนวคิดมนุษยนิยมในพุทธปรัชญามาลดการยดึมั่นถือมั่นทางวตัถุ 
การยึดมัน่ถือมัน่ (attachment) ตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท ์หมายถึง 

ไม่ปล่อยวางตามควรแก่เหตุผล เน่ืองจากติดใคร่ชอบใจหรือใฝ่ปรารถนา (Phra Brahmagunabhorn 
(P.A. Payutto), 2008 : 571) การยึดมัน่ถือมัน่เกิดมาพร้อมกบัมนุษยม์าทุกยุคทุกสมยั ตั้งแต่ยุคดึกด า
บรรพม์นุษยมี์ปรัชญายดึมัน่ต่อส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอยูเ่บ้ืองบนและพร้อมจะสละทุกอยา่งและบงัคบัให้ทุก
คนท าตาม หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ ในยคุโบราณเป็นยคุของการแสวงหาความมัน่คงของหมู่คณะโดย
อาศยัความรู้กฎเกณฑ์และยึดมัน่เอากฎเกณฑ์ตามท่ีตนเองรู้ และบงัคบัคนอ่ืนให้ท าตามกฎท่ีตนเอง
ตั้งข้ึนอยา่งเคร่งครัด ในยคุกลางมนุษยย์ดึมัน่อยูก่บัความสุขในโลกหนา้อาศยัหลกัค าสอนของศาสดา
ตนเองเป็นเกณฑ์การตดัสินถูกผิด เม่ือเขา้สู่ยุคใหม่ยึดมัน่อยู่กบัเหตุผล ใชเ้หตุผลเป็นมาตรการทาง
คุณค่ า  (Bunchua, 2003 : 23) ในช่วง เวลา ท่ีโลกเข้า สู่ ช่วงยุคใหม่ เ ป็นช่วง ท่ีวิทยาศาสตร์มี
ความก้าวหน้า เป็นช่วงท่ีเวลาท่ีร้ือฟ้ืนความเช่ือเร่ืองการเรียนรู้กฎเกณฑ์ของโลกและเช่ือว่า
วิทยาศาสตร์จะแกปั้ญหาของมนุษยไ์ดทุ้กอย่าง จึงยึดมัน่กบัวิทยาศาสตร์และกรอบของวฒันธรรม
ตะวนัตก ผูค้นในเมืองยดึมัน่ถือมัน่ในวตัถุกลายเป็นวฒันธรรมท่ีนิยมการบริโภค 

โลกยุคปัจจุบนัจึงเป็นโลกของวตัถุนิยม (Materialism) เพราะวตัถุไดถู้กท าให้ซึมซับเขา้
ไปอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์ ผูค้นยึดมัน่ถือมัน่กับวตัถุซ่ึงเป็นเหตุให้เกิดความเห็นแก่ตวัและ
ส่งเสริมให้มีความเห็นแก่ตวัมากยิ่งข้ึน คนท่ีลุ่มหลงในวตัถุไดแ้สวงหาวตัถุทั้งท่ีจ  าเป็นและไม่จ  าเป็น
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คุณค่าลง โดยอธิบายวา่ เม่ือพระราชาไม่ตั้งอยูใ่นธรรม ท าให้ขา้ราชการ คหบดี ชาวบา้นชาวเมืองก็
ไม่ตั้งอยูใ่นธรรม การท่ีมนุษยไ์ม่ตั้งอยูใ่นธรรมเป็นสาเหตุท าใหเ้กิดความวิปริตต่อธรรมชาติ เร่ิมจาก
ดวงจนัทร์ ดวงอาทิตยโ์คจรไม่สม ่าเสมอ ท าใหเ้วลาและฤดูกาลหมุนเวยีนไม่สม ่าเสมอ ฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาล ขา้วท่ีปลูกไวแ้ก่ไม่สม ่าเสมอ ส่งผลให้มนุษยท่ี์บริโภคขา้วผิวพรรณเศร้าหมอง สุขภาพไม่
แขง็แรง มีโรคภยัไขเ้จบ็มากข้ึน 
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2. การน าแนวคิดมนุษยนิยมในพุทธปรัชญามาลดการยดึมั่นถือมั่นทางวตัถุ 
การยึดมัน่ถือมัน่ (attachment) ตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบบัประมวลศพัท ์หมายถึง 
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มาสนองความตอ้งการของตนเอง  แสวงหาอย่างเกินความพอเหมาะพอดี โลกวุ่นวายแต่เร่ืองการ
แสวงหาวตัถุเพื่อสนองความตอ้งการ ความกา้วหน้าทางวิชาการก็คิดคน้แต่เร่ืองวตัถุเพื่อประดิษฐ์
คิดค้นผลิตใหม่ๆ (Buddhadasa Bhikkhu, n.d. : 358-360)  มนุษย์ในยุคปัจจุบันยึดมั่นอยู่แต่วตัถุ 
เพราะถูกครอบง าให้เ ช่ือในปรัชญาท่ีว่าว ัตถุเป็นส่ิงสูงสุดจนตกเป็นทาสของวัตถุ  ว ัตถุจึง
เปรียบเสมือนมนตข์ลงัท่ีท าให้กิเลสสามารถแสดงอ านาจบงัคบัจิตวิญญาณให้ตกเป็นทาสของวตัถุ  
เป็นการลดคุณค่าและศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยข์องตวัเองเพียงเพื่อวตัถุ 

การยึดมัน่ถือมัน่ในวตัถุจนตกเป็นทาสได้สร้างความเดือดร้อนและความไม่สงบสุข
ให้กับตนเองและโลก เพราะวตัถุได้สร้างความร ่ ารวยให้กบัคนไม่เพียงไม่ก่ีคน เม่ือคนรวยซ่ึงมี
จ านวนนอ้ยเอาไปหมด  คนส่วนใหญ่ก็จ  าเป็นตอ้งต่อสู้แยง่ชิง เช่น ในสมยัท่ียงัไม่เจริญมนุษยก์็ไม่มี
อะไรมากเหมือนสมยัปัจจุบนั  ต่อเม่ือการศึกษาเจริญข้ึนบางคนก็พฒันาเร็วกว่าคนอ่ืนมาก เกิดการ
กอบโกย คนจ านวนมากทนไม่ไหวก็ตอ้งต่อสู้แย่งชิง (Buddhadasa Bhikkhu, 2006 : 191-192) เม่ือ
โลกมีการพฒันาท่ีไม่สมดุลคือ พฒันาแต่วตัถุแต่ไม่พฒันาจิตวิญญาณมาควบคุมความอยาก  คน
ฉลาดหรืออ านาจท่ีมุ่งแต่จะกอบโกย  เกิดการแก่งแย่งกลายกลายเป็นความไม่ยุติธรรมและความไม่
สงบสุข 

เม่ือโลกมีความเจริญกา้วหนา้ทางวตัถุ ผูค้นอยูดี่กินดีเร่ิมชินกบัชีวติท่ีสุขสบาย จึงตอ้งเร่ง
หาเงินให้มากข้ึนเพื่อความสะดวกสบายอยา่งท่ีเคยไดรั้บ เกิดการแก่งแย่งแข่งขนั ความเห็นแก่ตวัมี
มากข้ึน ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ก็น้อยลง ไม่มีเวลาให้กับตวัเอง ไม่มีเวลาช่วยเหลือสังคม ไม่มีการ
แบ่งปันมีแต่กอบโกยเข้าหาตวัเอง ขาดความไวว้างใจซ่ึงกันและกนั ผลกระทบท่ีตามมาคือ การ
ท าลายล้างซ่ึงกันและกันเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ด้วยเหตุน้ีทั้ งโลกจึงต้องประสบกับ
วิกฤตการณ์ส่วนบุคคลและลุกลามเป็นวิกฤตการณ์ของโลก  จากวิกฤตการณ์ท่ีเกิดเป็นคร้ังคราว
กลายเป็นวกิฤตการณ์ถาวร 

โลกยุคปัจจุบนัมนุษยถู์กท าให้เช่ือว่าวตัถุเป็นส่ิงมีค่าท่ีสุด วตัถุเป็นเคร่ืองช้ีคุณค่าของผู ้
ครอบครอง ความศรัทธาในตวัวตัถุไดแ้ทรกซึมเขา้ไปอยูใ่นจิตวิญญาณจนเกิดการลุ่มหลง กลายเป็น
การแก่งแยง่แข่งขนักนัแสวงหามาครอบครองจนเกินจ าเป็น เกินความพอดี ท าให้เกิดความไม่สมดุล
ทางธรรมชาติ กลายเป็นปัญหาสังคมและปัญหาส่ิงแวดลอ้มของโลกอยา่งทุกวนัน้ี มนุษยย์ึดถือวตัถุ
เป็นสรณะจนตกเป็นทาส ท าได้ทุกอย่างแม้จะผิดคุณธรรมจริยธรรม ความมั่งคั่งและความ
สะดวกสบายจากวตัถุเป็นเหตุให้เกิดความเห็นแก่ตวัและส่งเสริมให้มีความเห็นแก่ตวัมากยิ่งข้ึน 
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ความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกนันอ้ยลง  เพราะการแสวงหาวตัถุโดยไม่มีการควบคุม ท าให้เกิดความลุ่มหลง
มวัเมาไม่รู้ถึงความแทจ้ริงของกฎธรรมชาติ  ใช้วตัถุตอบสนองความสุขทางกายแต่ความสุขทางใจ
ไม่ไดรั้บการตอบสนอง เป็นความไม่สมดุลระหวา่งร่างกายกบัจิต  ผลกระทบท่ีตามมาคือวกิฤตการณ์
โลก 

แนวคิดทางมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาท าให้เกิดสัมมาทิฏฐิอนัจะน าไปสู่ความรู้ท่ีถูกตอ้ง
ตามความเป็นจริงทางดา้นอภิปรัชญาเพื่อการประพฤติปฏิบติัดา้นจริยธรรม ความรู้แทจ้ริงท่ีไดท้  าให้
คลายการยึดมัน่ถือมัน่ไม่ตกเป็นทาสของวตัถุ หลกักาลามสูตรและโยนิโสมนสิการเป็นไปเพื่อคิด
พิจารณาความเป็นไปของสรรพส่ิงอยา่งละเอียดรอบคอบ หลกัการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลางท า
ให้เกิดความสมดุลระหว่างการตอบสนองความตอ้งการกายกบัจิตท าให้การยึดมัน่ถือมัน่ทางวตัถุ
ลดลง  

 
สรุปการวจัิย   

พุทธปรัชญามีการผสมผสานแนวคิดมนุษยนิยมอยา่งกลมกลืนเหมาะส าหรับมนุษยทุ์กชน
ชั้นทุกระดบั  ถึงพร้อมดว้ยมิติของการแกปั้ญหาเพื่อการพน้ทุกข์และเกิดประโยชน์สุขร่วมกนั ให้
ความส าคญัสูงสุดกบัมนุษยด์้วยการเชิดชูคุณค่าและศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยด์้วยตวัมนุษย  ์ใช้
สติปัญญาและเหตุผลร่วมกบัหลกักาลามสูตรและโยนิโสมนสิการเพื่อพิจารณาสรรพส่ิงท่ีรับรู้ไดท้าง
ประสาทสัมผสัอยา่งรอบคอบตามความเป็นจริง ไม่เกิดการยึดมัน่ถือมัน่ ไม่ถูกครอบง าความคิดจน
ตกเป็นทาส ขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมการใชเ้สรีภาพท่ีควบคุมโดยสัมมาทิฏฐิเพื่อพฒันาทั้งกายและจิต
วิญญาณตามล าดบัขั้นสู่ความเป็นมนุษยใ์นอุดมคติ  คุณลกัษณะท่ีหลากหลายตามทศันะของมนุษย
นิยมในพุทธปรัชญาเป็นองคค์วามรู้ท่ีจะเป็นพลงัท่ีจะลดการยึดมัน่ถือมัน่ทางวตัถุและเป็นแนวทางท่ี
จะน าไปสู่การสร้างสันติภาพใหก้บัโลก 
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ความเอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกนันอ้ยลง  เพราะการแสวงหาวตัถุโดยไม่มีการควบคุม ท าให้เกิดความลุ่มหลง
มวัเมาไม่รู้ถึงความแทจ้ริงของกฎธรรมชาติ  ใช้วตัถุตอบสนองความสุขทางกายแต่ความสุขทางใจ
ไม่ไดรั้บการตอบสนอง เป็นความไม่สมดุลระหวา่งร่างกายกบัจิต  ผลกระทบท่ีตามมาคือวกิฤตการณ์
โลก 

แนวคิดทางมนุษยนิยมในพุทธปรัชญาท าให้เกิดสัมมาทิฏฐิอนัจะน าไปสู่ความรู้ท่ีถูกตอ้ง
ตามความเป็นจริงทางดา้นอภิปรัชญาเพื่อการประพฤติปฏิบติัดา้นจริยธรรม ความรู้แทจ้ริงท่ีไดท้  าให้
คลายการยึดมัน่ถือมัน่ไม่ตกเป็นทาสของวตัถุ หลกักาลามสูตรและโยนิโสมนสิการเป็นไปเพื่อคิด
พิจารณาความเป็นไปของสรรพส่ิงอยา่งละเอียดรอบคอบ หลกัการด าเนินชีวิตแบบทางสายกลางท า
ให้เกิดความสมดุลระหว่างการตอบสนองความตอ้งการกายกบัจิตท าให้การยึดมัน่ถือมัน่ทางวตัถุ
ลดลง  

 
สรุปการวจัิย   

พุทธปรัชญามีการผสมผสานแนวคิดมนุษยนิยมอยา่งกลมกลืนเหมาะส าหรับมนุษยทุ์กชน
ชั้นทุกระดบั  ถึงพร้อมดว้ยมิติของการแกปั้ญหาเพื่อการพน้ทุกข์และเกิดประโยชน์สุขร่วมกนั ให้
ความส าคญัสูงสุดกบัมนุษยด์้วยการเชิดชูคุณค่าและศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษยด์้วยตวัมนุษย  ์ใช้
สติปัญญาและเหตุผลร่วมกบัหลกักาลามสูตรและโยนิโสมนสิการเพื่อพิจารณาสรรพส่ิงท่ีรับรู้ไดท้าง
ประสาทสัมผสัอยา่งรอบคอบตามความเป็นจริง ไม่เกิดการยึดมัน่ถือมัน่ ไม่ถูกครอบง าความคิดจน
ตกเป็นทาส ขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมการใชเ้สรีภาพท่ีควบคุมโดยสัมมาทิฏฐิเพื่อพฒันาทั้งกายและจิต
วิญญาณตามล าดบัขั้นสู่ความเป็นมนุษยใ์นอุดมคติ  คุณลกัษณะท่ีหลากหลายตามทศันะของมนุษย
นิยมในพุทธปรัชญาเป็นองคค์วามรู้ท่ีจะเป็นพลงัท่ีจะลดการยึดมัน่ถือมัน่ทางวตัถุและเป็นแนวทางท่ี
จะน าไปสู่การสร้างสันติภาพใหก้บัโลก 
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ประเพณ ีพธิีกรรม และการส่ือความหมาย 

The Chanting Text in The Funeral of The Ethnic Taidum in Lao People’s  
Democratic Republic: Beliefs, Traditions, Rituals and Meanings 

 
สุนทร  วรหาร1 

Suntorn  Worahan 

1สาขาวชิาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
Thai Language Program, Faculty of Humanities and Social Science, Ubon Ratchathani Rajabhat University  
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจยัเร่ืองบทสวดในพิธีศพของชาติพนัธ์ุไทด าใน ส.ปป. ลาว : ความเช่ือ ประเพณี 

พิธีกรรม และการส่ือความหมาย ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเช่ือ ประเพณี พิ ธีกรรม ท่ีส่ือ
ความหมายผ่านบทสวดพิธีศพของชาติพนัธ์ุไทด าใน ส.ปป. ลาว ผลการศึกษาพบว่ามีการส่ือ
ความหมายถึงการยกย่องสรรเสริญให้เกียรติผูต้าย ความกตญัญูรู้คุณ และความอาลยัอาวรณ์ ส่ือให้
เห็นถึงความเช่ือซ่ึงมีหลายประเด็น ไดแ้ก่การประกอบพิธีกรรมตอ้งถูกตอ้งตามประเพณี แถนเป็น
ผูใ้ห้ก าเนิดมนุษยแ์ละสัตวต่์างๆ ผีและคนเม่ือตายแล้วจะตอ้งไม่ท าอะไรร่วมกนั เม่ือคนตายแล้ว
จะต้องท าพิธีบอกให้รับรู้ เช่ือเร่ืองลางสังหรณ์ เช่ือว่าการท่ีคนเจ็บป่วยนั้นเกิดจากขวญัออกจาก
ร่างกายไปท่ีอ่ืนแลว้ไม่กลบัเขา้สู่ร่างกาย เช่ือว่าการฝันร้ายจะเกิดเหตุร้ายเป็นลางบอกเหตุ ส่ือเร่ือง
บทบาทของหญิงชายในการท าหน้าท่ีในครอบครัว ส่ือเก่ียวกับวิธีการรักษาพยาบาลในอดีต ส่ือ
เก่ียวกบัโลกทศัน์เร่ืองขวญั ส่ือให้เห็นถึงวฒันธรรมการกินหมาก ส่ือให้เห็นถึงการบนัทึกเส้นทาง
กลบัสู่ถ่ินเดิมของบรรพบุรุษ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการโหยหาอดีต ส่ือให้เห็นถึงเมืองในอุดมคติของ
ชาติพนัธ์ุ ส่ือให้เห็นถึงการให้ความเคารพความเกรงขามเทพผูคุ้ ้มครอง ส่ือให้เห็นถึงโลกทศัน์
เก่ียวกบัการด ารงอยู่หลงัความตาย และส่ือให้เห็นถึงความเคารพรักความผูกพนัท่ีมีต่อกนัในวงศ์
ตระกูล  

 
ค าส าคัญ: ไทด า, บทสวด, อาเซียน, พิธีศพ, การส่ือความหมาย สปป. ลาว 
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Abstract  
The research on the chanting text in the funeral of the ethnic Taidum in Lao People’s 

Democratic Republic: Beliefs, Traditions, Rituals and Meanings aimed to study the cultural 
dimension in terms of beliefs, traditions, rituals and meanings of the chanting texts. The study found 
that the chanting texts implies praise of the deceased, gratefulness and mourning.  It was believed 
that the ritual had to be properly performed according to the tradition. Otherwise, the misfortune 
would happen. The study also found that there were widely held beliefs. Taen or heavenly god was 
the one who gave life to humans and animals.  Spirits and humans had to avoid doing things together 
as doing so could lead to illness and death of humans. It was believed that someone had to tell the 
dead that they had departed this world. Taidum ethnic tribe believed that the illness the person 
suffered happened because ‘Khuan or soul’ left a body and never returned. A nightmare or bad dream 
indicated a misfortune.  In the ritual, the signification in other aspects found. The ritual explained 
the role played by men and women in the family. It explained illness treatment method in the past. 
In addition, the ritual symbolized or explained the following: a concept on Khuan, betel chewing of 
the local folks, a route record by ancestors, nostalgia, an ideal town of the ethnic group,  reverence 
and fear for the protector gods, the afterlife world, love and bond of the family.  

 
Keywords: Taidum, chanting text, ASEAN, funeral, meanings, Lao PDR 
 
บทน า 

วฒันธรรมของแต่ละประเทศนั้นจะมีทั้งวฒันธรรมโดยรวมของประเทศและวฒันธรรม
เฉพาะถ่ินและในแต่ละทอ้งถ่ินก็จะมีวฒันธรรมเฉพาะของแต่ละชาติพนัธ์ุย่อยลงไปอีก ส าหรับใน
กลุ่มประเทศอาเซียนนั้นมีผูค้นหลายกลุ่มหลายชาติพนัธ์ุ และบางชาติพนัธ์ุก็จะเคร่งในวฒันธรรม
ของตนมีความยึดมัน่ถือมัน่ในวิถีวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุเป็นส าคญัโดยเฉพาะชาติพนัธ์ุไทด า ซ่ึง
เป็นชาติพนัธ์ุท่ีกระจายอยูใ่นหลายประเทศทั้งในประเทศเวียดนามเขตสิบสองจุไท (เวียดนามเหนือ) 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในประเทศไทย (Na Thalang, 2002) 

ชาวไทด ามีประวติัความเป็นมาท่ียาวนาน มีความเช่ือประเพณี พิธีกรรม วฒันธรรมท่ีงดงาม 
มีการแต่งกายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีภาษาพูดภาษาเขียนเป็นของตนเอง จึงไดมี้การเขียนบนัทึกส่ิงต่างๆ 
ไวม้ากมาย ส่ิงดีงามทุกอยา่งท่ีบรรพบุรุษไดส้ั่งสมสืบทอดสู่ลูกหลานไม่ขาดสาย ชนเผา่ไทด าจะนบั
ถือผี เช่น ผีพ่อ ผีแม่ ผีเรือน ผีบา้น ผีเมือง ผีป่า และผีนา เป็นตน้ แต่ผีท่ีมีความส าคญัเป็นล าดบัแรก 
คือ ผีเรือน ทุกเรือนจะตั้งร้านบูชาผี (เทวดาเรือน) ซ่ึงจะเป็นท่ีสิงสถิตวิญญาณของพ่อแม่และบรรพ
บุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ ดงันั้นสถานท่ีท่ีชาวไทด าตอ้งสักการบูชากราบไหวจึ้งไดแ้ก่ เทวดาเรือน หอผี
บา้น ห้ิงผีมด ป่าชา้ เป็นตน้นอกจากนั้นยงัมีประเพณีท่ีเก่ียวกบัผบีรรพบุรุษ ไดแ้ก่ประเพณีเสนเฮือน
หรือประเพณีเซ่นผีเรือนเพราะเช่ือว่าถา้ไดเ้ซ่นแลว้ผีบรรพบุรุษจะมาปกป้องรักษาให้เกิดความสุข
ความเจริญ จะเห็นไดว้า่ชาวไทด าให้ความเคารพนบัถือบรรพบุรุษหรือผูอ้าวุโสเป็นอยา่งมาก ดงันั้น
เม่ือพ่อแม่หรือผูอ้าวุโสเสียชีวิตชาวไทด าจะให้ความส าคญัอย่างยิ่ง มีการจดัพิธีกรรมท่ีละเอียด
ซบัซอ้น ทุกขั้นตอนจะมีบทสวดประกอบพิธี และในบทสวดนั้นจะสะทอ้นให้เห็นถึงโลกทศัน์ความ
เช่ือ ประเพณี ขั้นตอนของพิธีกรรม ตลอดจนบนัทึกเร่ืองราววถีิชีวิตวฒันธรรมประเพณี ในอดีตของ
บรรพบุรุษ เพื่อเป็นการเตือนสั่งสอนหรือส่ือความหมายบางอย่างมายงัลูกหลานเพื่อไม่ให้ลืมอดีต
ความเป็นรากเหง้าชาติพนัธ์ุของตน บรรพบุรุษไทด าถูกกระท าจนตอ้งอพยพโยกยา้ยถ่ินฐานพลดั
พรากจากกนัไป จากตน้ก าเนิดท่ีสิบสองจุไทยมาท่ี สปป.ลาว ซ่ึงถือวา่เป็นกลางทางและบางส่วนได้
ถูกกวาดตอ้นมาไวท่ี้ประเทศไทยนบัวา่เป็นปลายทาง 

ผู ้วิจ ัยได้มีโอกาสลงไปสัมผ ัสกับว ัฒนธรรมชาติพันธ์ุไทด าเมืองซ่อน แขวงหัวพัน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเก็บขอ้มูลค าขบัไทด า เม่ือปี พ.ศ. 2553-2554 มีกรณี
ประเด็นท่ีท าให้ผูว้ิจยัรู้สึกสะดุดแล้วท าให้เกิดความสนใจเก่ียวกบั ความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม 
เก่ียวกบัการตายของชาวไทด า ซ่ึงเร่ืองมีอยูว่า่ ผูว้จิยัไดล้งเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัค าขบัเพื่อท าวจิยั
ในระดบัดุษฎีบณัฑิตและไดข้อ้มูลวา่มีช่างขบัซ่ึงเป็นปราชญช์าวบา้นท่ีมีความเช่ียวชาญมาก ขา้พเจา้
ไดเ้ขา้ไปท าความรู้จกัคุน้เคยและเก็บขอ้มูลในเบ้ืองตน้แต่ดว้ยความจ ากดัในเร่ืองเวลาจึงตอ้งกลบั
ประเทศไทยและไดน้ดัแนะกบัผูใ้ห้ขอ้มูลว่าจะกลบัมาเก็บขอ้มูลใหม่ในโอกาสต่อไป เม่ือขา้พเจา้
กลบัไปเก็บขอ้มูลอีกคร้ังปรากฏว่าปราชญ์ชาวบา้นผูน้ั้นไม่สามารถให้ขอ้มูลค าขบัไดเ้ป็นเวลา 1 ปี 
เหตุผลเน่ืองจากคุณแม่ไดเ้สียชีวิต ซ่ึงจากการสอบถามคุณพ่อ Lueanbboonta (2010) ท่านไดช้ี้แจง
ประเพณีการตายของชาวไทด าว่าจะมีขอ้ห้ามขอ้หน่ึงคือหากพ่อแม่เสียชีวิตลูกจะตอ้งไวทุ้กข์ 1 ปี 
หา้มแสดงออกซ่ึงความร่ืนเริงไม่ใหมี้การขบัการร้อง ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงท าใหผู้ว้จิยัหนักลบัมาสนใจ
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ประเทศไทยและไดน้ดัแนะกบัผูใ้ห้ขอ้มูลว่าจะกลบัมาเก็บขอ้มูลใหม่ในโอกาสต่อไป เม่ือขา้พเจา้
กลบัไปเก็บขอ้มูลอีกคร้ังปรากฏว่าปราชญ์ชาวบา้นผูน้ั้นไม่สามารถให้ขอ้มูลค าขบัไดเ้ป็นเวลา 1 ปี 
เหตุผลเน่ืองจากคุณแม่ไดเ้สียชีวิต ซ่ึงจากการสอบถามคุณพ่อ Lueanbboonta (2010) ท่านไดช้ี้แจง
ประเพณีการตายของชาวไทด าว่าจะมีขอ้ห้ามขอ้หน่ึงคือหากพ่อแม่เสียชีวิตลูกจะตอ้งไวทุ้กข์ 1 ปี 
หา้มแสดงออกซ่ึงความร่ืนเริงไม่ใหมี้การขบัการร้อง ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงท าใหผู้ว้จิยัหนักลบัมาสนใจ
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เก่ียวกบัประเพณีการตายของชาวไทด าวา่ท าไมจึงตอ้งเคร่งในประเพณีน้ีกนัมาก เพื่อไม่ให้เสียเวลา
เปล่าผู ้วิจ ัย จึงพลิกวิกฤติเป็นโอกาสหันมาเก็บข้อมูลเ ก่ียวกับประเพณีการตายแทน  ซ่ึ ง 
(Lueangkumma, 2011) ปราชญช์าวบา้นผูซ่ึ้งเช่ียวชาญในประเพณีพิธีกรรมเล่าว่าปกติแลว้พิธีกรรม
ในงานศพจะเป็นเร่ืองเฉพาะภายในของชาวไทด าจะมีความเคร่งครัดทุกขั้นตอน โดยเฉพาะบทสวด
ของชาวไทด าท่ีใชใ้นพิธีจะมีความยาวมากและใชป้ระกอบในพิธีทุกขั้นตอนจะน ามาอ่านออกเสียง
เล่นทัว่ไปไม่ได ้ยกเวน้แต่ใชป้ระกอบพิธีกรรมหรือส าหรับผูท่ี้จะฝึกหัดเพื่อเป็นผูสื้บทอดพิธีกรรม
เท่านั้น แต่ด้วยความคุน้เคยและความเมตตาท่ีท่านมีให้ผูว้ิจยั ผูว้ิจยัจึงได้สอบถามขอ้มูลเก่ียวกับ
ประเพณีการตายอนัจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตนเม่ือลงเก็บขอ้มูลใน
ชุมชนไทด าต่อไปขณะเดียวกนัผูว้ิจยัก็ไดข้อบทสวดในพิธีศพ (บนัทึกไวโ้ดยนกัวิชาการลูกหลาน
ชาวไทด าเป็นภาษาลาว) เพื่อไปศึกษาเรียนรู้ ซ่ึงท่านก็ให้แต่ไม่สามารถอ่านให้ฟังได ้ให้อ่านและ
ศึกษาดว้ยตนเองหา้มอ่านออกเสียงหากไม่เขา้ใจค าศพัทใ์ดก็ใหถ้ามโดยการพูด 

เม่ือผูว้ิจยัไดศึ้กษาบทสวดในพิธีศพของชาวไทด าเมืองซ่อน แขวงหวัพนั สปป. ลาว พบว่า 
ในบทสวดจะสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม และมีการส่ือความหมายบางอย่างจาก
บรรพบุรุษถึงลูกหลาน มีการบนัทึกประวติัศาสตร์ วถีิชีวติดั้งเดิมแฝงฝังอุดมการณ์ ใหลู้กหลานไทด า
สืบต่อ ท าให้เกิดความสนใจว่า บทสวดในพิธีศพของชาวไทด าใน สปป. ลาว ไดบ้นัทึกเน้ือความท่ี
สะท้อนให้เห็นถึง ความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม การปลูกฝังจิตส านึก อุดมการณ์ อะไรไวบ้้าง 
การศึกษาดงักล่าวจะท าให้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการโดยเฉพาะดา้นคติชนวิทยา มานุษยวิทยาและ
ไทศึกษา อีกทั้งเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจเพื่อนบา้นในมิติวฒันธรรมโดยเฉพาะกลุ่มชาติพนัธ์ุไทด า 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาความเช่ือประเพณีพิธีกรรมท่ีส่ือความหมายผา่นบทสวดพิธีศพของชาติพนัธ์ุไทด า
ใน ส.ปป. ลาว 

 
 
 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
ศึกษาความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม และการส่ือความหมายผา่น บทสวดในพิธีศพชาติพนัธ์ุ

ไทด าใน ส.ปป. ลาว โดยจะเก็บขอ้มูลท่ีเมืองซ่อน แขวงหวัพนั เป็นหลกั นอกจากนั้นยงัเก็บขอ้มูลท่ี
เมืองเฟือง และท่ีนครเวยีงจนัทน์ 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

ในการวิจยัผูว้ิจยัจะใช้ระเบียบวิธีวิจยัทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยใช้วิธีการ
ด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. การรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและเก็บขอ้มูลภาคสนามดงัต่อไปน้ี 

1.1 รวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งออกตามประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งชาวไทด า เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นบทสวดในพิธีศพของ
ชาติพนัธ์ุไทด า เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องด้านส่ือความหมายทางวฒันธรรม เอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม 

1.2 เก็บข้อมูลภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลบทสวดในพิธีศพ ความเช่ือ ประเพณี 
พิธีกรรมของชาวไทด าใน สปป. ลาว โดยสังเกตแบบมีส่วนร่วมถา้พบสถานการณ์จริง สัมภาษณ์ 
บนัทึกเสียงค าสัมภาษณ์ 

2. ข้ันวเิคราะห์ข้อมูลวเิคราะห์การส่ือความหมายในดา้นความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม จากบทสวด
พิธีศพของชาติพนัธ์ุไทด าใน สปป. ลาว 

3. การน าเสนอข้อมูลผูว้ิจ ัยน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis 
Description) 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

บทสวดในพิธีศพชาติพนัธ์ุไทด ากบัการส่ือความหมายเป็นการถอดรหสัหรือตีความจากตวั
บทเพื่อให้ไดส้าระส าคญัท่ีฝังแฝงอยู่ในเน้ือความว่าผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ืออะไรมายงัผูอ่้านส าหรับ
ความหมายท่ีปรากฏในเน้ือความนั้นมีทั้งความหมายนยัตรงหรือความหมายตรงตามพจนานุกรมไม่
ตอ้งตีความและอีกความหมายหน่ึงเป็นความหมายโดยนยัหรือความหมายแฝงซ่ึงตอ้งพิจารณาสาร



ROMMAYASAN 517Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018

เก่ียวกบัประเพณีการตายของชาวไทด าวา่ท าไมจึงตอ้งเคร่งในประเพณีน้ีกนัมาก เพื่อไม่ให้เสียเวลา
เปล่าผู ้วิจ ัย จึงพลิกวิกฤติเป็นโอกาสหันมาเก็บข้อมูลเ ก่ียวกับประเพณีการตายแทน  ซ่ึ ง 
(Lueangkumma, 2011) ปราชญช์าวบา้นผูซ่ึ้งเช่ียวชาญในประเพณีพิธีกรรมเล่าว่าปกติแลว้พิธีกรรม
ในงานศพจะเป็นเร่ืองเฉพาะภายในของชาวไทด าจะมีความเคร่งครัดทุกขั้นตอน โดยเฉพาะบทสวด
ของชาวไทด าท่ีใชใ้นพิธีจะมีความยาวมากและใชป้ระกอบในพิธีทุกขั้นตอนจะน ามาอ่านออกเสียง
เล่นทัว่ไปไม่ได ้ยกเวน้แต่ใชป้ระกอบพิธีกรรมหรือส าหรับผูท่ี้จะฝึกหัดเพื่อเป็นผูสื้บทอดพิธีกรรม
เท่านั้น แต่ด้วยความคุน้เคยและความเมตตาท่ีท่านมีให้ผูว้ิจยั ผูว้ิจยัจึงได้สอบถามขอ้มูลเก่ียวกับ
ประเพณีการตายอนัจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัตนเม่ือลงเก็บขอ้มูลใน
ชุมชนไทด าต่อไปขณะเดียวกนัผูว้ิจยัก็ไดข้อบทสวดในพิธีศพ (บนัทึกไวโ้ดยนกัวิชาการลูกหลาน
ชาวไทด าเป็นภาษาลาว) เพื่อไปศึกษาเรียนรู้ ซ่ึงท่านก็ให้แต่ไม่สามารถอ่านให้ฟังได ้ให้อ่านและ
ศึกษาดว้ยตนเองหา้มอ่านออกเสียงหากไม่เขา้ใจค าศพัทใ์ดก็ใหถ้ามโดยการพูด 

เม่ือผูว้ิจยัไดศึ้กษาบทสวดในพิธีศพของชาวไทด าเมืองซ่อน แขวงหวัพนั สปป. ลาว พบว่า 
ในบทสวดจะสะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม และมีการส่ือความหมายบางอย่างจาก
บรรพบุรุษถึงลูกหลาน มีการบนัทึกประวติัศาสตร์ วถีิชีวติดั้งเดิมแฝงฝังอุดมการณ์ ใหลู้กหลานไทด า
สืบต่อ ท าให้เกิดความสนใจว่า บทสวดในพิธีศพของชาวไทด าใน สปป. ลาว ไดบ้นัทึกเน้ือความท่ี
สะท้อนให้เห็นถึง ความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม การปลูกฝังจิตส านึก อุดมการณ์ อะไรไวบ้้าง 
การศึกษาดงักล่าวจะท าให้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการโดยเฉพาะดา้นคติชนวิทยา มานุษยวิทยาและ
ไทศึกษา อีกทั้งเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจเพื่อนบา้นในมิติวฒันธรรมโดยเฉพาะกลุ่มชาติพนัธ์ุไทด า 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อศึกษาความเช่ือประเพณีพิธีกรรมท่ีส่ือความหมายผา่นบทสวดพิธีศพของชาติพนัธ์ุไทด า
ใน ส.ปป. ลาว 

 
 
 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
ศึกษาความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม และการส่ือความหมายผา่น บทสวดในพิธีศพชาติพนัธ์ุ

ไทด าใน ส.ปป. ลาว โดยจะเก็บขอ้มูลท่ีเมืองซ่อน แขวงหวัพนั เป็นหลกั นอกจากนั้นยงัเก็บขอ้มูลท่ี
เมืองเฟือง และท่ีนครเวยีงจนัทน์ 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

ในการวิจยัผูว้ิจยัจะใช้ระเบียบวิธีวิจยัทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยใช้วิธีการ
ด าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. การรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและเก็บขอ้มูลภาคสนามดงัต่อไปน้ี 

1.1 รวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งออกตามประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งชาวไทด า เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดา้นบทสวดในพิธีศพของ
ชาติพนัธ์ุไทด า เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องด้านส่ือความหมายทางวฒันธรรม เอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม 

1.2 เก็บข้อมูลภาคสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลบทสวดในพิธีศพ ความเช่ือ ประเพณี 
พิธีกรรมของชาวไทด าใน สปป. ลาว โดยสังเกตแบบมีส่วนร่วมถา้พบสถานการณ์จริง สัมภาษณ์ 
บนัทึกเสียงค าสัมภาษณ์ 

2. ข้ันวเิคราะห์ข้อมูลวเิคราะห์การส่ือความหมายในดา้นความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม จากบทสวด
พิธีศพของชาติพนัธ์ุไทด าใน สปป. ลาว 

3. การน าเสนอข้อมูลผูว้ิจ ัยน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis 
Description) 
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บทสวดในพิธีศพชาติพนัธ์ุไทด ากบัการส่ือความหมายเป็นการถอดรหสัหรือตีความจากตวั
บทเพื่อให้ไดส้าระส าคญัท่ีฝังแฝงอยู่ในเน้ือความว่าผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ืออะไรมายงัผูอ่้านส าหรับ
ความหมายท่ีปรากฏในเน้ือความนั้นมีทั้งความหมายนยัตรงหรือความหมายตรงตามพจนานุกรมไม่
ตอ้งตีความและอีกความหมายหน่ึงเป็นความหมายโดยนยัหรือความหมายแฝงซ่ึงตอ้งพิจารณาสาร
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หรือตีความจากน ้ าเสียงของผูเ้ขียนหรือบริบทอ่ืนในสาร วา่ตอ้งการบอกอะไรแก่ผูอ่้านผูฟั้ง ดงันั้น
ผูอ่้านผูฟั้งตอ้งใช้สติปัญญาใคร่ครวญพินิจพิเคราะห์จึงจะรู้เขา้ใจหรือมองเห็นสาระส าคญันั้นได้ 
ส าหรับความหมายท่ีปรากฏในเน้ือความนั้ น (Barthes, 1967 cited in Kaewtep,  2006) ได้แบ่ง
ประเภทความหมายในการส่ือสารท่ีบรรจุอยู่ในสัญญะทุกอย่างว่ามี 2 ความหมายด้วยกันคือ 
ความหมายโดยอรรถ (Denotative meaning) นักวิชาการบางท่านระบุศพัท์เป็นไทยว่า “ความมาย
ตรง” เป็นตวัหมายถึง (signified) ท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนมาอยา่งภววสิัย (objective) เป็นความหมายท่ี
เข้าใจกันตามตัวอกัษร เป็นความหมายท่ีเข้าใจตรงกันเป็นส่วนใหญ่ และมักเป็นท่ียอมรับกัน
โดยทัว่ไป อีกความหมายหน่ึงคือความหมายโดยนยั (Connotative meaning) นกัวิชาการบางท่าน
ระบุศพัท์เป็นไทยว่า“ความหมายแฝง”ค าวา่ความหมายโดยนยันั้น เป็นตวัหมายถึงที่ประกอบสร้าง
อยา่งตรงกนัขา้มกบัความหมายโดยอรรถกล่าวคือ ถูกประกอบสร้างข้ึนมาอย่างเป็นอัตวิสัย 
(subjective) ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของอตัวิสัยในระดบับุคคลหรือ อตัวิสัยในระดบัสังคม ความหมาย
โดยนยัน้ีเป็นความหมายชั้นท่ีสอง ส่วนวฒันธรรมท่ีปรากฏในสารท่ีผูแ้ต่งตอ้งการจะส่ือออกมานั้น
ย่อมมีความหลากหลายท่ีผูแ้ต่งคัดสรรเห็นว่าดีงามเหมาะสมต้องการจะส่ือออกมาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์เกิดมรรคผลบางอยา่งต่อคนในสังคมของตนส าหรับการส่ือความหมายผา่นบทสวดในพิธี
ศพของชาติพนัธ์ุไทด าใน สปป. ลาว ซ่ึงเป็นวฒันธรรมย่อย จะท าให้เข้าใจความเป็นไททั้งใน
ประเทศและไทในต่างประเทศมากยิง่ข้ึนซ่ึงพบการส่ือความหมายในหลายประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 1. การยกยอ่งสรรเสริญให้เกียรติผูต้าย เม่ือคนตายไปแลว้ในการประกอบพิธีจะตอ้งพูดถึง
คุณความความดีเป็นการให้เกียรติแก่ผูต้ายซ่ึงเป็นวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุไททัว่ไปจะไม่กล่าวถึง
พฤติกรรมในดา้นลบส่ิงท่ีไม่ดีไม่งามท่ีเคยกระท าไว ้เป็นการใหอ้โหสิกรรมต่อกนัใหเ้ลิกแลว้ต่อกนั
ในส่ิงท่ีเคยกระท าอนัล่วงเกินต่อกนัส่ิงท่ีคบัขอ้งหมองใจกนัก็ใหเ้ลิกแลว้ต่อกนั ดงัขอ้ความวา่ “ซงั
เจา้..-.เป็นผูส้ร้างสาพฒันาประเทศชาติ น าบา้นน าเมือง ก็ไดห้ลายฟ้าหนา้ปี”  
 2. ความกตญัญูรู้คุณ และความอาลยัอาวรณ์ โดยเฉพาะผูท่ี้ตายเป็นพอ่แม่ชาวไทด าจะจดังาน
ศพใหอ้ยา่งเตม็ความสามารถส่ิงท่ีน ามาท าเป็นอาหารใหว้ิญญาณผูต้ายกินจะตอ้งเป็นววัหรือควายจะ
ไม่เอาสัตวเ์ล็กซ่ึงจะดูไม่เหมาะสมกบัท่ีท่านไดเ้ล้ียงดูลูกหลานซ่ึงนบัวา่มีบุญคุณอยา่งยิง่ ดงัขอ้ความ
วา่ “ลุ่เจ่า...บ่ป๊ะใหไ้ปบ่ไลใหผ้า้ย จัง่มีหมูโตหน่ึง มาฆ่าเยด็งายใหเ้จา้กินน้ีเนอ้ ต่ืน ต่ืน ต่ืน  ต่ืนกิน
ขา้วกินงาย ปืดพาเผือ่นกินงาย ปืดพาลายกินขา้ว กินขา้วกินใหห้ลาย กินงายกินใหอ่ิ้ม”  

3. ความเช่ือ การส่ือความหมายดา้นความเช่ือผา่นบทสวดมีหลายประเด็น ดงัน้ี 

3.1 การประกอบพิธีกรรมตอ้งถูกตอ้งตามประเพณีหากท าไม่ถูกแลว้จะเกิดเหตุร้ายข้ึนดงั
ขอ้ความวา่ “เปิงนัน่แก่งยามนัน่ ยงัมีเอ้ือยนางยีอ่ี่นางค า ไปตั้งหล่ีอยูแ่ถนเหนือ แขบ้่าวา่บ่ตกแขบ้กวา่
บ่ล่อง เสาจัง่เอาโตงูมาเหยียดเอาโตเขียดมาดอย เอาโตหอยมาเหยียดวางเหลา้ เอานกเคา้มาเยด็ (ท า) 
เจา้ปาง เอาแมงง่วนเขียวมาเย็ดนางล่าม เอาแพผืนดีมาห่มโตแบ ้เอาเส้ือตาแยม้าให้โตควายนอน 
ฟ้าจัง่มืดมาปานอ่างห้อม ฟ้าจัง่คอ้มมาปานอ่างนิน ฟ้าจัง่ต่ืนจัง่ดงั เม็ดฝนท่มะม่วย จู่ห้วยน ้ าจู่นอง...
น ้ าจ่ึงถุ่มท่วมฟ้า น ้ าจัง่หม่าท่วมแถน คนอยู่หนัง่เมืองใตเ้มืองหลุ่มตายเหม็ด เป็ดไก่หนัง่เมืองหลุ่ม
ตายกอง จู่ส่ิงจู่ตายกอง จู่ของจู่ตายข่วย”  

3.2 แถนเป็นผูใ้ห้ก าเนิดมนุษย  ์หลงัจากเกิดน ้ าท่วมโลกมนุษยแ์ล้วแถนจึงส่งมนุษยล์ง
มายงัโลกโดยให้ทา้วจวงและทา้วเงินน าคนลงมายงัโลกมนุษย ์ดัง่ความวา่ “เปิงนัน่แก่งยามนัน่ ยงัมี
ทา้วจวงแก่งเจา้เงิน จัง่ไดผ้กคนลงเมืองใตเ้มืองหลุ่ม สามฮอ้ยสามสิบส่ิงพนัส้า ห้าฮอ้ยห้าสิบส่ิงพนั
คน สิงเลืองผกลงเยด็หมอ สิงลอผกลงเยด็ทา้ว เอาลงเตง๊ขา้วเตง๊ปลา ผกลงเตง๊สามฮอ้ยสามสิบส่ิงขา้ว
ในนา สามฮอ้ยสามสิบส่ิงปลาใน สามฮอ้ยสามสิบส่ิงพนัคน”  

3.3 แถนเป็นผูใ้ห้ชีวิตสัตวต่์างๆ และรูปลกัษณ์ของสัตว ์ฟ้าเป็นผูก้  าหนด ดังความว่า 
“ฟ้าจัง่ฝกให้โตงวัลงก่อน งวัลงบ่ได ้งวัจัง่ฮอ้งอ าบอ้ เขามนัจัง่ไปหนา้ งวัจัง่ลงได ้ฟ้าจัง่ฝกให้โตมา้
ลงก่อน มา้จัง่ฮอ้งฮีแฮม มา้จัง่ด่อนเขาเสีย มา้จัง่ลงได ้ฟ้าจัง่ให้โตกวางโตฟานลงตามหลงั กวางฟาน
เก็บไดเ้ขามา้จ่ึงใส่หวั”  

3.4 มีความเช่ือเร่ืองความไม่เก่ียวขอ้งกนัระหวา่งผีและคนเม่ือตายแลว้จะตอ้งไม่ท าอะไร
ร่วมกนัไม่เช่นนั้นจะท าให้เจ็บป่วยหรือตายตามกนัไปได ้ดงัความวา่ “-ม้ือยงัคนกินขา้วเผือนหวาย 
ตายเป็นผีกินแลงงายบ่าวเขือยตั้งฟ้า กินขา้วกินใหห้ลาย กินงายกินให้อ่ิม กินกิซงัวาปียว กินเดียวซงั
วาเปียวผา้ยเป่ียว  อยา่เฮียะลุมางาย อยา่หมายหลานกินหนั้ง พี่จ่ีกินถู่ตอ้งนอ้งจ่ีกินถู่ต า ลุหลานจ่ีกินจ า
เอา๊ะ อยา่เฮาะลุมางาย  อยา่หมายหลานกินหนั้ง จัง่ค่อยกินกิซงัผูล้วงแค่ กินเดียวซงัลวงคอนเนอ” 

3.5 มีความเช่ือวา่เม่ือคนตายแลว้จะตอ้งบอกใหผู้ต้ายรู้วา่ไดต้ายแลว้ผูต้ายจึงจะรับรู้ซ่ึงผูท่ี้จะ
ส่ือสารกบัผไีดก้็คือเขือยกก ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบพิธีในงานศพ เขือยกกจะตอ้งเล่าเร่ืองราวทั้งหมดใหฟั้ง
วา่เป็นเพราะอะไรโดยจะเร่ิมเล่าตั้งแต่สาเหตุการเจบ็ป่วยความพยายามของลูกหลานท่ีจะรักษาให้
หายแต่สุดทา้ยก็ถึงแก่ความตาย ดงัความวา่ “มาฮอดนาทีปีน่ีเป็นปีกลา้ฟ้าแฮง ตอ้งไส้ไดเ้จบ็ อาบน ้า
บ่เยน็ เสนพอนบ่ห่อม ไปเป่าก็บ่มา เหยาหยาก็บ่ห่อม จัง่ไดเ้หมด็ดบักบัตา เมือสู่ด ้าสู่สิง”  
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หรือตีความจากน ้ าเสียงของผูเ้ขียนหรือบริบทอ่ืนในสาร วา่ตอ้งการบอกอะไรแก่ผูอ่้านผูฟั้ง ดงันั้น
ผูอ่้านผูฟั้งตอ้งใช้สติปัญญาใคร่ครวญพินิจพิเคราะห์จึงจะรู้เขา้ใจหรือมองเห็นสาระส าคญันั้นได้ 
ส าหรับความหมายท่ีปรากฏในเน้ือความนั้ น (Barthes, 1967 cited in Kaewtep,  2006) ได้แบ่ง
ประเภทความหมายในการส่ือสารท่ีบรรจุอยู่ในสัญญะทุกอย่างว่ามี 2 ความหมายด้วยกันคือ 
ความหมายโดยอรรถ (Denotative meaning) นักวิชาการบางท่านระบุศพัท์เป็นไทยว่า “ความมาย
ตรง” เป็นตวัหมายถึง (signified) ท่ีถูกประกอบสร้างข้ึนมาอยา่งภววสิัย (objective) เป็นความหมายท่ี
เข้าใจกันตามตัวอกัษร เป็นความหมายท่ีเข้าใจตรงกันเป็นส่วนใหญ่ และมักเป็นท่ียอมรับกัน
โดยทัว่ไป อีกความหมายหน่ึงคือความหมายโดยนยั (Connotative meaning) นกัวิชาการบางท่าน
ระบุศพัท์เป็นไทยว่า“ความหมายแฝง”ค าวา่ความหมายโดยนยันั้น เป็นตวัหมายถึงที่ประกอบสร้าง
อยา่งตรงกนัขา้มกบัความหมายโดยอรรถกล่าวคือ ถูกประกอบสร้างข้ึนมาอย่างเป็นอัตวิสัย 
(subjective) ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของอตัวิสัยในระดบับุคคลหรือ อตัวิสัยในระดบัสังคม ความหมาย
โดยนยัน้ีเป็นความหมายชั้นท่ีสอง ส่วนวฒันธรรมท่ีปรากฏในสารท่ีผูแ้ต่งตอ้งการจะส่ือออกมานั้น
ย่อมมีความหลากหลายท่ีผูแ้ต่งคัดสรรเห็นว่าดีงามเหมาะสมต้องการจะส่ือออกมาเพื่อให้เกิด
ประโยชน์เกิดมรรคผลบางอยา่งต่อคนในสังคมของตนส าหรับการส่ือความหมายผา่นบทสวดในพิธี
ศพของชาติพนัธ์ุไทด าใน สปป. ลาว ซ่ึงเป็นวฒันธรรมย่อย จะท าให้เข้าใจความเป็นไททั้งใน
ประเทศและไทในต่างประเทศมากยิง่ข้ึนซ่ึงพบการส่ือความหมายในหลายประเด็นดงัต่อไปน้ี 
 1. การยกยอ่งสรรเสริญให้เกียรติผูต้าย เม่ือคนตายไปแลว้ในการประกอบพิธีจะตอ้งพูดถึง
คุณความความดีเป็นการให้เกียรติแก่ผูต้ายซ่ึงเป็นวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุไททัว่ไปจะไม่กล่าวถึง
พฤติกรรมในดา้นลบส่ิงท่ีไม่ดีไม่งามท่ีเคยกระท าไว ้เป็นการใหอ้โหสิกรรมต่อกนัใหเ้ลิกแลว้ต่อกนั
ในส่ิงท่ีเคยกระท าอนัล่วงเกินต่อกนัส่ิงท่ีคบัขอ้งหมองใจกนัก็ใหเ้ลิกแลว้ต่อกนั ดงัขอ้ความวา่ “ซงั
เจา้..-.เป็นผูส้ร้างสาพฒันาประเทศชาติ น าบา้นน าเมือง ก็ไดห้ลายฟ้าหนา้ปี”  
 2. ความกตญัญูรู้คุณ และความอาลยัอาวรณ์ โดยเฉพาะผูท่ี้ตายเป็นพอ่แม่ชาวไทด าจะจดังาน
ศพใหอ้ยา่งเตม็ความสามารถส่ิงท่ีน ามาท าเป็นอาหารใหว้ิญญาณผูต้ายกินจะตอ้งเป็นววัหรือควายจะ
ไม่เอาสัตวเ์ล็กซ่ึงจะดูไม่เหมาะสมกบัท่ีท่านไดเ้ล้ียงดูลูกหลานซ่ึงนบัวา่มีบุญคุณอยา่งยิง่ ดงัขอ้ความ
วา่ “ลุ่เจ่า...บ่ป๊ะใหไ้ปบ่ไลใหผ้า้ย จัง่มีหมูโตหน่ึง มาฆ่าเยด็งายใหเ้จา้กินน้ีเนอ้ ต่ืน ต่ืน ต่ืน  ต่ืนกิน
ขา้วกินงาย ปืดพาเผือ่นกินงาย ปืดพาลายกินขา้ว กินขา้วกินใหห้ลาย กินงายกินใหอ่ิ้ม”  

3. ความเช่ือ การส่ือความหมายดา้นความเช่ือผา่นบทสวดมีหลายประเด็น ดงัน้ี 

3.1 การประกอบพิธีกรรมตอ้งถูกตอ้งตามประเพณีหากท าไม่ถูกแลว้จะเกิดเหตุร้ายข้ึนดงั
ขอ้ความวา่ “เปิงนัน่แก่งยามนัน่ ยงัมีเอ้ือยนางยีอ่ี่นางค า ไปตั้งหล่ีอยูแ่ถนเหนือ แขบ้่าวา่บ่ตกแขบ้กวา่
บ่ล่อง เสาจัง่เอาโตงูมาเหยียดเอาโตเขียดมาดอย เอาโตหอยมาเหยียดวางเหลา้ เอานกเคา้มาเยด็ (ท า) 
เจา้ปาง เอาแมงง่วนเขียวมาเย็ดนางล่าม เอาแพผืนดีมาห่มโตแบ ้เอาเส้ือตาแยม้าให้โตควายนอน 
ฟ้าจัง่มืดมาปานอ่างห้อม ฟ้าจัง่คอ้มมาปานอ่างนิน ฟ้าจัง่ต่ืนจัง่ดงั เม็ดฝนท่มะม่วย จู่ห้วยน ้ าจู่นอง...
น ้ าจ่ึงถุ่มท่วมฟ้า น ้ าจัง่หม่าท่วมแถน คนอยู่หนัง่เมืองใตเ้มืองหลุ่มตายเหม็ด เป็ดไก่หนัง่เมืองหลุ่ม
ตายกอง จู่ส่ิงจู่ตายกอง จู่ของจู่ตายข่วย”  

3.2 แถนเป็นผูใ้ห้ก าเนิดมนุษย  ์หลงัจากเกิดน ้ าท่วมโลกมนุษยแ์ล้วแถนจึงส่งมนุษยล์ง
มายงัโลกโดยให้ทา้วจวงและทา้วเงินน าคนลงมายงัโลกมนุษย ์ดัง่ความวา่ “เปิงนัน่แก่งยามนัน่ ยงัมี
ทา้วจวงแก่งเจา้เงิน จัง่ไดผ้กคนลงเมืองใตเ้มืองหลุ่ม สามฮอ้ยสามสิบส่ิงพนัส้า ห้าฮอ้ยห้าสิบส่ิงพนั
คน สิงเลืองผกลงเยด็หมอ สิงลอผกลงเยด็ทา้ว เอาลงเตง๊ขา้วเตง๊ปลา ผกลงเตง๊สามฮอ้ยสามสิบส่ิงขา้ว
ในนา สามฮอ้ยสามสิบส่ิงปลาใน สามฮอ้ยสามสิบส่ิงพนัคน”  

3.3 แถนเป็นผูใ้ห้ชีวิตสัตวต่์างๆ และรูปลกัษณ์ของสัตว ์ฟ้าเป็นผูก้  าหนด ดังความว่า 
“ฟ้าจัง่ฝกให้โตงวัลงก่อน งวัลงบ่ได ้งวัจัง่ฮอ้งอ าบอ้ เขามนัจัง่ไปหนา้ งวัจัง่ลงได ้ฟ้าจัง่ฝกให้โตมา้
ลงก่อน มา้จัง่ฮอ้งฮีแฮม มา้จัง่ด่อนเขาเสีย มา้จัง่ลงได ้ฟ้าจัง่ให้โตกวางโตฟานลงตามหลงั กวางฟาน
เก็บไดเ้ขามา้จ่ึงใส่หวั”  

3.4 มีความเช่ือเร่ืองความไม่เก่ียวขอ้งกนัระหวา่งผีและคนเม่ือตายแลว้จะตอ้งไม่ท าอะไร
ร่วมกนัไม่เช่นนั้นจะท าให้เจ็บป่วยหรือตายตามกนัไปได ้ดงัความวา่ “-ม้ือยงัคนกินขา้วเผือนหวาย 
ตายเป็นผีกินแลงงายบ่าวเขือยตั้งฟ้า กินขา้วกินใหห้ลาย กินงายกินให้อ่ิม กินกิซงัวาปียว กินเดียวซงั
วาเปียวผา้ยเป่ียว  อยา่เฮียะลุมางาย อยา่หมายหลานกินหนั้ง พี่จ่ีกินถู่ตอ้งนอ้งจ่ีกินถู่ต า ลุหลานจ่ีกินจ า
เอา๊ะ อยา่เฮาะลุมางาย  อยา่หมายหลานกินหนั้ง จัง่ค่อยกินกิซงัผูล้วงแค่ กินเดียวซงัลวงคอนเนอ” 

3.5 มีความเช่ือวา่เม่ือคนตายแลว้จะตอ้งบอกใหผู้ต้ายรู้วา่ไดต้ายแลว้ผูต้ายจึงจะรับรู้ซ่ึงผูท่ี้จะ
ส่ือสารกบัผไีดก้็คือเขือยกก ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบพิธีในงานศพ เขือยกกจะตอ้งเล่าเร่ืองราวทั้งหมดใหฟั้ง
วา่เป็นเพราะอะไรโดยจะเร่ิมเล่าตั้งแต่สาเหตุการเจบ็ป่วยความพยายามของลูกหลานท่ีจะรักษาให้
หายแต่สุดทา้ยก็ถึงแก่ความตาย ดงัความวา่ “มาฮอดนาทีปีน่ีเป็นปีกลา้ฟ้าแฮง ตอ้งไส้ไดเ้จบ็ อาบน ้า
บ่เยน็ เสนพอนบ่ห่อม ไปเป่าก็บ่มา เหยาหยาก็บ่ห่อม จัง่ไดเ้หมด็ดบักบัตา เมือสู่ด ้าสู่สิง”  
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3.6 มีความเช่ือเร่ืองลางสังหรณ์ เช่ือว่าเม่ือจะเกิดเหตุไม่ดีจะมีลางบอกเหตุ ซ่ึงลกัษณะ
ของลางบอกเหตุนั้นจะเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติแต่มาเกิดข้ึนให้เห็น นั่นส่ือให้รู้ว่าจะเกิดเหตุไม่ดี
ข้ึนกบัตวัเอง ดงัความวา่ “ไปหน้าไฮ่เลิงบาย เจา้จัง่ถอดพร้าคมก ่าล่าวมอน ถอนเอาพร้าคมบางล่าว
ป่าน พนัเถ่ือหน่ึงพร้าเจา้งะ ถะส่ีหา้บาดพร้าเจา้บ่านจ าสัน ดินด าพุ่งเขา้ปะ ตะ้นอ้ยกินฝ่ามือ เจา้ก็หวา่
ไดล้างร้าย”   

3.7 มีความเช่ือวา่เคราะห์ร้ายทั้งหลายซ่ึงชาวไทด าเรียกวา่ “เขญ็” ซ่ึงเป็นลกัษณะของลาง
บอกเหตุร้าย ถา้เกิดส่ิงเหล่าน้ีส่ิงท่ีตามมาจะเป็นเหตุร้ายซ่ึงเรียกวา่เข็ญ ส่ิงท่ีเป็นเคราะห์เขญ็ไดแ้ก่ ไห
ขา้วเป็นเลือดคือขา้วเกิดมีสีแดงคลา้ยเลือดซ่ึงปกติขา้วสารจะมีสีขาวแต่กลบักลายเป็นสีแดงคลา้ย
เลือด “จดจ่ีตกเผือนหงาย จีนายตกพาขา้ว”ความหมายคือมีจุดจ่ีซ่ึงเป็นแมลงตกลงในชุดส ารับอาหาร
ขณะท่ีรับประทานน่ีก็เป็นเคราะห์เข็ญทนัที ซ่ึงเคราะห์เข็ญเหล่าน้ีจะหมดไปถา้หากมอบให้แก่ผูต้าย
ใหน้ าไปดว้ย ส่ิงไม่ดีเหล่าน้ีก็จะไม่เกิดกบัลูกหลานท่ียงัมีชีวติอยู ่

3.8 มีความเช่ือว่าการท่ีคนเจ็บป่วยนั้นเกิดจากขวญัออกจากร่างกายไปท่ีอ่ืนแลว้ไม่กลบั
เขา้สู่ร่างกาย การไปอยู่ท่ีอ่ืนอาจจะเน่ืองมาจากหลงไปเท่ียวเล่นหรือไม่ก็ถูกจบัไปเพราะมีความผิด
อะไรบางอยา่งหรือขวญัอาจจะมีความผดิปกติไม่มีพลงัขาดความเขม้แข็งจึงเกิดเจ็บป่วยข้ึน ดงัความ
วา่ “สิบห่อขา้วหมอหา สิบห่อปลาหมอต่อย เฮียะขวญัเจา้บ่ยอ้น ออ้นขวญัเจา้บ่มา ยงัเป็นคบัคาซัง
ห่ิงหอ้ย เป็นหล่อยๆ ซงัดาวบิน มดก็วา่บ่ดี … ทางอยูเ่ฮือนแลว้หมองทางไปเฮ่ียวไปหนองแลว้เก้ียง...
ขวญัเจา้ยงัไปเก่ียวเลาไวลุ่้มนา ไปเก่ียวคาไวลุ่้มบา้น ยงัไปป้ันดินด าเยด็แท่น ป้ันดินแน่นดินแก่นเยด็
เฮือน มดก็วา่บ่ดี”  

3.9 มีความเช่ือวา่การฝันร้ายจะเกิดเหตุร้ายเหมือนเป็นลางบอกเหตุตอ้งมอบใหแ้ก่ผูต้ายให้
น าไปดว้ยแลว้ส่ิงร้ายเหล่านั้นจะไดไ้ม่เกิดข้ึนกบัผูท่ี้ยงัมีชีวติอยูส่ิ่งท่ีไม่ดีทั้งหลายเรียกวา่เขน็จะตอ้งมี
พิธีมอบเขน็ใหแ้ก่วิญญาณให้น าไปดว้ยส่ิงท่ีเป็นเข็ญมีดงัในขอ้ความต่อไปน้ี “นอนคืนฝันบ่หม่า 
หนา้ไก่ฝันบ่ดี ฝันข้ึนไมบ้่ลง ฝนเขา้ดงบ่ออก ฝันหยอกเล่นแม่แก่หล่อเมืองผ ีท่านวา่เข็นกบัแข่ว เจา้
วา่แกว้กบัแสง”  

4. ส่ือความหมายเร่ืองบทบาทของหญิงชายในการท าหน้าท่ีในครอบครัวผูช้ายจะเป็นผูน้ า
เป็นช้างเทา้หน้า ผูห้ญิงจะเป็นแม่บา้นแม่เรือนท ากบัขา้วกบัปลาดูแลการงานในบา้นในเรือนเป็น
ส าคญั ส่วนฝ่ายชายจะตอ้งท างานนอกบา้น ท าไร่ท านาหรือท างานท่ีหนกัตอ้งใชก้ าลงัมาก ดงัความ
วา่ “ผูห้ญิงแลว้จัง่เอาไมต้าย ผูช้ายจัง่เอาไมดิ้บ เอาไมดิ้บมาเยด็เตาะเอาไมด้อกมาเยด็หลวั...กางจ๊านห

นัง่เฮือนด ้ายงัฮกหมอ้เหมือด ตั้งหมอ้เหมือดนางเขือยมาลาง ตั้งหมอ้ฝางนางเขือยมายอ้ม แพเดืองแดง
มาต๊ะในส้าว...ยงัมีแกบนางเขือยมาต า ฮ านางเขือยมากอ้งมาป่น ยงัมีกาบพร้าเขือยมาลาน กาบขวาน
เขือยมาถะ” 

5. ส่ือความหมายเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทด าจะรักษาโดยใช้ยา
สมุนไพรและทางไสยศาสตร์โดยมีมดหมอเป็นผูป้ระกอบพิธี ซ่ึงเป็นวิถีดั้ งเดิมของชาติพนัธ์ุไท
โบราณท่ีถือปฏิบติักนัมาซ่ึงคนในยุคปัจจุบนัอาจจะถือวา่ไม่ทนัสมยั ดงัความวา่ “จัง่เอามะลางไส่มา
ใหเ้จา้เค้ียว ให้เจา้วางเสียหนาว เจา้ก็บ่วางเสียหนาวได ้เอามะลางปาว มาใหเ้จา้เค้ียว ให้เจา้วางเสียไส้ 
เจา้ก็บ่วางเสียไส้ได ้ ลุเจา้จัง่อุม้เส้ือไปสู่มด ปดเส้ือไปสู่หมอ ยอแพไปสู่เยือง ผีเลิงบ่หวา่ ห่าเลิงท่บ่ท่ 
ผบีา้นหากินเยอืง ผเีมืองหากินแบ”้  

6. ส่ือความหมายถึงโลกทศัน์เก่ียวกบัขวญัวา่แบ่งขวญัออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนท่ีอยูป่่าแห้ว 
(ป่าช้า) ท่ีท  าเฮียว (ท าเป็นเรือนขนาดเล็กลกัษณะเดียวกนักบัศาลเจา้เช่ือว่าให้เป็นบา้นท่ีพกัอาศยั
ของขวญั) ให้ป้ันดินด าท าแท่นป้ันดินแน่นดินแก่นท าเรือนน่าจะเป็นขวญัปลาย ส่วนขวญักลางจะ
เชิญไปไวเ้ป็นด ้า (บรรพบุรุษ) ให้ปกปักรักษาลูกหลานจะเชิญไปไวท่ี้กะหลอห่อง (ห้ิงบูชา) กะหลอ
ห่องตอ้งจดัไวเ้ป็นหอ้งหรือเป็นท่ีเฉพาะตอ้งใหค้วามเคารพถือเป็นพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ส่วนขวญักกจะให้
กลายไปบนทอ้งฟ้าไปท่ีเมืองแถนเพราะขวญักกถือวา่เป็นยอดขวญัเป็นขวญัชั้นสูงเหมือนกบัตน้ไม้
ส่วนกก (ท่อนแรก) ใชท้  าประโยชน์ไดม้ากมีความส าคญัสูง ส่วนท่อนกลางก็ส าคญัรองลงมาแต่นอ้ย
กวา่ส่วนแรก ส าหรับส่วนปลายน ามาใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ยเพราะมีขนาดเล็กไม่ค่อยมีแก่นดงันั้นการ
ให้ความส าคญัก็ลดลงตามล าดบั ดงัขอ้ความวา่ “ไปสู่ด ้าตน้ทองด ้าหนองเฮ่ียว ด ้าเก่ียวนอ้ยดงปี ด ้าดี
นอนกองฟืนด ้ าชั้นต ่าไมผุ้นอนดิน ไปอยู่ท่ีกองพอนใหญ่ไปป้ันดินด าท าแท่นดินแน่นดินแก่นท า
เรือน ...ขวญักกใหเ้จา้กลายขวญัปลายใหเ้จา้อยู”่     

7. ส่ือให้เห็นถึงวฒันธรรมการกินหมาก เพราะเม่ือมีกิจกรรมต่างๆ มกัจะมีหมากเข้าไป
เก่ียวขอ้งจากบทสวดน้ีจะไม่ไดก้ล่าวถึงการสูบบุหร่ี แต่ปรากฏวฒันธรรมการกินหมากหรือเค้ียวมาก 
จากบทสวดขา้งตน้กล่าวว่า “นัน่ก็จุดพกัท่ีหน่ึงเส้ือเปียกช้ืนอยา่ตากหมากค าเดียวให้เค้ียวแลว้กลาย
ไป” น่ีแสดงให้เห็นวฒันธรรมการกินหมากทั้งชายและหญิงเป็นส าคญั นอกจากนั้นในขอ้ความน้ียงั
ส่ือให้เห็นถึงความยากล าบากในการเดินทางไปเมืองแถนของดวงวิญญาณหรือขวญัของชาวไทด า
ในขณะเดินทางนั้นหนทางมีความยากล าบากเดินทางไกลในโลกของวิญญาณนั้นจะมีความหนาวเยน็
มากเส้ือผา้ก็ตอ้งเปียกช้ืนแต่ไม่ให้ตากเพราะจะท าให้เกิดความหนาวเยน็ยิ่งข้ึน ส่วนความวา่ “หมาก
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3.6 มีความเช่ือเร่ืองลางสังหรณ์ เช่ือว่าเม่ือจะเกิดเหตุไม่ดีจะมีลางบอกเหตุ ซ่ึงลกัษณะ
ของลางบอกเหตุนั้นจะเป็นเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติแต่มาเกิดข้ึนให้เห็น นั่นส่ือให้รู้ว่าจะเกิดเหตุไม่ดี
ข้ึนกบัตวัเอง ดงัความวา่ “ไปหน้าไฮ่เลิงบาย เจา้จัง่ถอดพร้าคมก ่าล่าวมอน ถอนเอาพร้าคมบางล่าว
ป่าน พนัเถ่ือหน่ึงพร้าเจา้งะ ถะส่ีหา้บาดพร้าเจา้บ่านจ าสัน ดินด าพุ่งเขา้ปะ ตะ้นอ้ยกินฝ่ามือ เจา้ก็หวา่
ไดล้างร้าย”   

3.7 มีความเช่ือวา่เคราะห์ร้ายทั้งหลายซ่ึงชาวไทด าเรียกวา่ “เขญ็” ซ่ึงเป็นลกัษณะของลาง
บอกเหตุร้าย ถา้เกิดส่ิงเหล่าน้ีส่ิงท่ีตามมาจะเป็นเหตุร้ายซ่ึงเรียกวา่เข็ญ ส่ิงท่ีเป็นเคราะห์เขญ็ไดแ้ก่ ไห
ขา้วเป็นเลือดคือขา้วเกิดมีสีแดงคลา้ยเลือดซ่ึงปกติขา้วสารจะมีสีขาวแต่กลบักลายเป็นสีแดงคลา้ย
เลือด “จดจ่ีตกเผือนหงาย จีนายตกพาขา้ว”ความหมายคือมีจุดจ่ีซ่ึงเป็นแมลงตกลงในชุดส ารับอาหาร
ขณะท่ีรับประทานน่ีก็เป็นเคราะห์เข็ญทนัที ซ่ึงเคราะห์เข็ญเหล่าน้ีจะหมดไปถา้หากมอบให้แก่ผูต้าย
ใหน้ าไปดว้ย ส่ิงไม่ดีเหล่าน้ีก็จะไม่เกิดกบัลูกหลานท่ียงัมีชีวติอยู ่

3.8 มีความเช่ือว่าการท่ีคนเจ็บป่วยนั้นเกิดจากขวญัออกจากร่างกายไปท่ีอ่ืนแลว้ไม่กลบั
เขา้สู่ร่างกาย การไปอยู่ท่ีอ่ืนอาจจะเน่ืองมาจากหลงไปเท่ียวเล่นหรือไม่ก็ถูกจบัไปเพราะมีความผิด
อะไรบางอยา่งหรือขวญัอาจจะมีความผดิปกติไม่มีพลงัขาดความเขม้แข็งจึงเกิดเจ็บป่วยข้ึน ดงัความ
วา่ “สิบห่อขา้วหมอหา สิบห่อปลาหมอต่อย เฮียะขวญัเจา้บ่ยอ้น ออ้นขวญัเจา้บ่มา ยงัเป็นคบัคาซัง
ห่ิงหอ้ย เป็นหล่อยๆ ซงัดาวบิน มดก็วา่บ่ดี … ทางอยูเ่ฮือนแลว้หมองทางไปเฮ่ียวไปหนองแลว้เก้ียง...
ขวญัเจา้ยงัไปเก่ียวเลาไวลุ่้มนา ไปเก่ียวคาไวลุ่้มบา้น ยงัไปป้ันดินด าเยด็แท่น ป้ันดินแน่นดินแก่นเยด็
เฮือน มดก็วา่บ่ดี”  

3.9 มีความเช่ือวา่การฝันร้ายจะเกิดเหตุร้ายเหมือนเป็นลางบอกเหตุตอ้งมอบใหแ้ก่ผูต้ายให้
น าไปดว้ยแลว้ส่ิงร้ายเหล่านั้นจะไดไ้ม่เกิดข้ึนกบัผูท่ี้ยงัมีชีวติอยูส่ิ่งท่ีไม่ดีทั้งหลายเรียกวา่เขน็จะตอ้งมี
พิธีมอบเขน็ใหแ้ก่วิญญาณให้น าไปดว้ยส่ิงท่ีเป็นเข็ญมีดงัในขอ้ความต่อไปน้ี “นอนคืนฝันบ่หม่า 
หนา้ไก่ฝันบ่ดี ฝันข้ึนไมบ้่ลง ฝนเขา้ดงบ่ออก ฝันหยอกเล่นแม่แก่หล่อเมืองผ ีท่านวา่เข็นกบัแข่ว เจา้
วา่แกว้กบัแสง”  

4. ส่ือความหมายเร่ืองบทบาทของหญิงชายในการท าหน้าท่ีในครอบครัวผูช้ายจะเป็นผูน้ า
เป็นช้างเทา้หน้า ผูห้ญิงจะเป็นแม่บา้นแม่เรือนท ากบัขา้วกบัปลาดูแลการงานในบา้นในเรือนเป็น
ส าคญั ส่วนฝ่ายชายจะตอ้งท างานนอกบา้น ท าไร่ท านาหรือท างานท่ีหนกัตอ้งใชก้ าลงัมาก ดงัความ
วา่ “ผูห้ญิงแลว้จัง่เอาไมต้าย ผูช้ายจัง่เอาไมดิ้บ เอาไมดิ้บมาเยด็เตาะเอาไมด้อกมาเยด็หลวั...กางจ๊านห

นัง่เฮือนด ้ายงัฮกหมอ้เหมือด ตั้งหมอ้เหมือดนางเขือยมาลาง ตั้งหมอ้ฝางนางเขือยมายอ้ม แพเดืองแดง
มาต๊ะในส้าว...ยงัมีแกบนางเขือยมาต า ฮ านางเขือยมากอ้งมาป่น ยงัมีกาบพร้าเขือยมาลาน กาบขวาน
เขือยมาถะ” 

5. ส่ือความหมายเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของกลุ่มชาติพนัธ์ุไทด าจะรักษาโดยใช้ยา
สมุนไพรและทางไสยศาสตร์โดยมีมดหมอเป็นผูป้ระกอบพิธี ซ่ึงเป็นวิถีดั้ งเดิมของชาติพนัธ์ุไท
โบราณท่ีถือปฏิบติักนัมาซ่ึงคนในยุคปัจจุบนัอาจจะถือวา่ไม่ทนัสมยั ดงัความวา่ “จัง่เอามะลางไส่มา
ใหเ้จา้เค้ียว ให้เจา้วางเสียหนาว เจา้ก็บ่วางเสียหนาวได ้เอามะลางปาว มาใหเ้จา้เค้ียว ให้เจา้วางเสียไส้ 
เจา้ก็บ่วางเสียไส้ได ้ ลุเจา้จัง่อุม้เส้ือไปสู่มด ปดเส้ือไปสู่หมอ ยอแพไปสู่เยือง ผีเลิงบ่หวา่ ห่าเลิงท่บ่ท่ 
ผบีา้นหากินเยอืง ผเีมืองหากินแบ”้  

6. ส่ือความหมายถึงโลกทศัน์เก่ียวกบัขวญัวา่แบ่งขวญัออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนท่ีอยูป่่าแห้ว 
(ป่าช้า) ท่ีท  าเฮียว (ท าเป็นเรือนขนาดเล็กลกัษณะเดียวกนักบัศาลเจา้เช่ือว่าให้เป็นบา้นท่ีพกัอาศยั
ของขวญั) ให้ป้ันดินด าท าแท่นป้ันดินแน่นดินแก่นท าเรือนน่าจะเป็นขวญัปลาย ส่วนขวญักลางจะ
เชิญไปไวเ้ป็นด ้า (บรรพบุรุษ) ให้ปกปักรักษาลูกหลานจะเชิญไปไวท่ี้กะหลอห่อง (ห้ิงบูชา) กะหลอ
ห่องตอ้งจดัไวเ้ป็นหอ้งหรือเป็นท่ีเฉพาะตอ้งใหค้วามเคารพถือเป็นพื้นท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ส่วนขวญักกจะให้
กลายไปบนทอ้งฟ้าไปท่ีเมืองแถนเพราะขวญักกถือวา่เป็นยอดขวญัเป็นขวญัชั้นสูงเหมือนกบัตน้ไม้
ส่วนกก (ท่อนแรก) ใชท้  าประโยชน์ไดม้ากมีความส าคญัสูง ส่วนท่อนกลางก็ส าคญัรองลงมาแต่นอ้ย
กวา่ส่วนแรก ส าหรับส่วนปลายน ามาใชป้ระโยชน์ไดน้อ้ยเพราะมีขนาดเล็กไม่ค่อยมีแก่นดงันั้นการ
ให้ความส าคญัก็ลดลงตามล าดบั ดงัขอ้ความวา่ “ไปสู่ด ้าตน้ทองด ้าหนองเฮ่ียว ด ้าเก่ียวนอ้ยดงปี ด ้าดี
นอนกองฟืนด ้ าชั้นต ่าไมผุ้นอนดิน ไปอยู่ท่ีกองพอนใหญ่ไปป้ันดินด าท าแท่นดินแน่นดินแก่นท า
เรือน ...ขวญักกใหเ้จา้กลายขวญัปลายใหเ้จา้อยู”่     

7. ส่ือให้เห็นถึงวฒันธรรมการกินหมาก เพราะเม่ือมีกิจกรรมต่างๆ มกัจะมีหมากเข้าไป
เก่ียวขอ้งจากบทสวดน้ีจะไม่ไดก้ล่าวถึงการสูบบุหร่ี แต่ปรากฏวฒันธรรมการกินหมากหรือเค้ียวมาก 
จากบทสวดขา้งตน้กล่าวว่า “นัน่ก็จุดพกัท่ีหน่ึงเส้ือเปียกช้ืนอยา่ตากหมากค าเดียวให้เค้ียวแลว้กลาย
ไป” น่ีแสดงให้เห็นวฒันธรรมการกินหมากทั้งชายและหญิงเป็นส าคญั นอกจากนั้นในขอ้ความน้ียงั
ส่ือให้เห็นถึงความยากล าบากในการเดินทางไปเมืองแถนของดวงวิญญาณหรือขวญัของชาวไทด า
ในขณะเดินทางนั้นหนทางมีความยากล าบากเดินทางไกลในโลกของวิญญาณนั้นจะมีความหนาวเยน็
มากเส้ือผา้ก็ตอ้งเปียกช้ืนแต่ไม่ให้ตากเพราะจะท าให้เกิดความหนาวเยน็ยิ่งข้ึน ส่วนความวา่ “หมาก
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ค าเดียวให้เค้ียวแลว้กลายไป” นั้นเป็นการบอกให้มีความเร่งรีบอย่านัง่นานให้ใชร้ะยะเวลาเพียงชัว่
กินหมากหมดหรือเสร็จเท่านั้นก็ให้เดินทาง หากปล่อยใหน้ัง่นานจะท าใหห้ลงระเริงหรือจิตวอกแวก
ออกนอกเส้นทางจนหลงทางได ้

8. การบอกทางเป็นการส่ือความหมายให้เห็นถึงการบนัทึกเส้นทางกลบัสู่ถ่ินเดิมของบรรพ
บุรุษ เป็นการโหยหาอดีตคือจะบอกเส้นทางจากถ่ินหรือเมืองนั้นๆ ไปจนถึงเมืองแถงเมืองลอ ดงันั้น
ในพิธีศพซ่ึงเป็นพิธีท่ีประเพณีของชาวไทด าในชุมชนหมู่บา้นทุกคนตอ้งมาช่วยงานกนัห้ามท างาน
ส่วนตวัจะตอ้งพกัไวก่้อนไม่เช่นนั้นก็จะผิดจารีตประเพณี การน าบนัทึกเส้นทางมาใส่ในบทสวดจึง
เป็นกุศโลบายให้ลูกหลานไดรู้้เส้นทางกลบัภูมิล าเนาเดิมในสมยัก่อนนั้นบรรพบุรุษไทด าบางส่วนท่ี
คิดท่ีจะกลบัถ่ินฐานเดิม (ส าหรับกลุ่มท่ีถูกบงัคบักวาดตอ้นมา) แต่เม่ือมาถึงรุ่นหลงัสืบต่อมาก็ได้
ปรับตวัหรือเคยชินกบัถ่ินฐานใหม่ก็ไม่คิดจะยา้ยไปไหนการบอกทางจึงเป็นเพียงประวติัศาสตร์ท า
ให้รู้จกัตนเองว่ามีรากเหงา้มาจากท่ีใด ดงัความวา่ “ขวญักกให้เจา้กลายขวญัปายให้อยู ่ไปเก่ียวหล่ึง 
ไปวงัข่างไปเมืองเก่าถึงหาดทรายหลวงนัน่ก็ท่าแลงหน่ึงใหเ้จา้พกั เส้ือเปียกเจา้อยา่ตากหมากค าเดียว
ใหเ้จา้เค้ียวแลว้กายไป”  

9. ส่ือความหมายให้เห็นถึงเมืองในอุดมคติของชาติพนัธ์ุไทด า ซ่ึงจะกล่าวพรรณนาไวใ้น
เมืองแถนซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัเมืองในอุดมการณ์ของศาสนาพุทธไดแ้ก่ยุคพระศรีอาริยเมตตรัยซ่ึงมี
ความเพียบพร้อมอยูสุ่ขสบายท่ีชาวพุทธศาสนาปรารถนา ดงัขอ้ความวา่ “ตกเมืองเป้าปู่หั่นด๊อ เห็น
ถ่อบมฟาน จัน่ถ่อถว้ย กลว้ยออ้ยจัน่ในสวน สาวเส้ือลว้นถ่อวาด เส่ือสาดลว้นถ่อค า ล าเมืองจัน่ป้าย
ตา้ย ผูฮ้า้ยไดเ้มียดี ผูดี้ซ ้ าบ่หวา่ เมือนกินสังบ่เหม็ด เมืองผิดสังเล็กนอ้ยเพียเจา้บ่ไหม เป็นดีดงัใจแลว้
อยู ่เมืองเลียนฟาน เถ่าขา้วบ่ไดว้ี หวัหวีบ่ไดเ้กา นอนต่ืนเซ้ามนัหะเป็นโมย ตน้ขา้วพอขวานบกั กุด
ผกัพอขวานป ้ า โตเป็ดฆ่าเจ็ดเถ่ือแล้วคืนมาใส พ่อไก่ฆ่าเจ็ดเถ่ือแลว้คืนมาขนั...” จะเห็นได้ว่าจาก
ขอ้ความน้ีแสดงให้เห็นความสวยงามในบา้นเมืองผูค้น ความสงบสุขร่มเยน็ในการอยู่ร่วมกนัและ
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพนัธ์ุธญัญาหาร น่ีคือความเป็นเมืองแถน 

10. ส่ือความหมายให้เห็นถึงการให้ความเคารพความเกรงขามเทพผูคุ้ม้ครองผูเ้ป็นใหญ่ซ่ึง
ไดแ้ก่แถนซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจ ทุกอยา่งท่ีเป็นของแถนถือวา่เป็นของสูงจะตอ้งให้ความเคารพ ดงัความ
วา่ “กินเหลา้หนั้งเมืองแถนอย่ากล่าวกลา้ บา้เหลา้หนั้งเมืองแถนอยา่กล่าวหาญ เห็นเมียแถนอยา่ไจ้
เห็นใภแ้ถนอยา่แล” 

11. ส่ือความหมายใหเ้ห็นถึงโลกทศัน์เก่ียวกบัการด ารงอยูห่ลงัความตายวา่เสมือนกบัวถีิชีวิต
ปกติทั่วไปต้องมีข้าวของเคร่ืองใช้มีการสร้างบ้านเรือนท าไร่ท านาจ าเป็นต้องใช้เงินในการ
แลกเปล่ียน ดงัตวัอยา่งความวา่ “เจ่ืองของเจา้ฮือมีท่น้ี ให้เจา้จ่ือจ าเอาเนอ้ อยา่ใหต้กกลางข่วง อยา่ให้
ห่วงกลางทางเนอ้ เจา้จ่ืองแลว้จัง่ต่ืนแต่งล า...เจา้ไปป้ันดินด าเยด็แท่น ป้ันแผน่พื้นดินแก่นเยด็เฮือน” 

12. ส่ือวามหมายใหเ้ห็นถึงความรักความผกูพนัความเคารพท่ีมีต่อกนัในวงศต์ระกูล เช่นการ
นบัถือด ้าในสิงเดียวกนัเม่ือตายไปให้ไปถามหาญาติพี่นอ้งสิงเดียวกนัและก็ให้น าฟานขา้วไปฝาก ดงั
ความวา่ “ออมไหกล้ิงลงท่าปู่ยา่โลมเมือบา้นเมือเมืองเฮาดอ้ ฟานขา้วจัง่เอาไปหยาย ฟานแลงงายเจา้
จัง่เอาไปข่าวเนอ้ เมือเมืองบนถามข่าวหาบา้ เมือเมืองฟ้าถามข่าวหาสิงหาซาว เจา้เนอ้”  

 
ผลการวจัิย 

จากการศึกษาการส่ือความหมายจากบทสวดในพิธีศพชาติพนัธ์ุไทด าใน ส.ปป. ลาว : ความ
เช่ือ ประเพณี พิธีกรรม และการส่ือความหมาย จะเห็นวา่มีการส่ือความหมายท่ีเด่นชดั 12 ประการ
ไดแ้ก่การยกย่องสรรเสริญให้เกียรติผูต้าย ความกตญัญูรู้คุณ และความอาลยัอาวรณ์ ส่ือความหมาย
ให้เห็นถึงความเช่ือ ซ่ึงมีหลายประเด็น ไดแ้ก่การประกอบพิธีกรรมตอ้งถูกตอ้งตามประเพณีหากท า
ไม่ถูกแลว้จะเกิดเหตุร้ายข้ึน แถนเป็นผูใ้ห้ก าเนิดมนุษยแ์ละสัตวต่์างๆ ผีและคนเม่ือตายแลว้จะตอ้ง
ไม่ท าอะไรร่วมกันไม่เช่นนั้นจะท าให้เจ็บป่วยหรือตายตามกนัไป มีความเช่ือว่าเม่ือคนตายแล้ว
จะตอ้งบอกให้ผูต้ายรู้วา่ไดต้ายแลว้ผูต้ายจึงจะรับรู้ เช่ือเร่ืองลางสังหรณ์ เช่ือวา่เคราะห์ร้ายทั้งหลาย
ซ่ึงชาวไทด าเรียกวา่ “เข็ญ” ซ่ึงเป็นลกัษณะของลางบอกเหตุร้าย ถา้เกิดส่ิงเหล่าน้ีส่ิงท่ีตามมาจะเป็น
เหตุร้ายซ่ึงเรียกว่าเข็ญ เช่ือวา่การท่ีคนเจ็บป่วยนั้นเกิดจากขวญัออกจากร่างกายไปท่ีอ่ืนแลว้ไม่กลบั
เขา้สู่ร่างกาย เช่ือว่าการฝันร้ายจะเกิดเหตุร้ายเป็นลางบอกเหตุตอ้งมอบให้แก่ผูต้ายให้น าไป ส่ือ
ความหมายเร่ืองบทบาทของหญิงชายในการท าหน้าท่ีในครอบครัวส่ือความหมายเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล ส่ือความหมายถึงโลกทศัน์เก่ียวกบัขวญัส่ือให้เห็นถึงวฒันธรรมการกินหมาก ส่ือ
ความหมายใหเ้ห็นถึงการบนัทึกเส้นทางกลบัสู่ถ่ินเดิมของบรรพบุรุษ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการโหยหา
อดีตส่ือความหมายให้เห็นถึงเมืองในอุดมคติของชาติพนัธ์ุส่ือความหมายให้เห็นถึงการให้ความ
เคารพย  าเกรงเทพผูคุ้ม้ครองส่ือความหมายให้เห็นถึงโลกทศัน์เก่ียวกบัการด ารงอยูห่ลงัความตายส่ือ
วามหมายใหเ้ห็นถึงความรักความผกูพนัความเคารพท่ีมีต่อกนัในวงศต์ระกูล เป็นตน้ 
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ค าเดียวให้เค้ียวแลว้กลายไป” นั้นเป็นการบอกให้มีความเร่งรีบอย่านัง่นานให้ใชร้ะยะเวลาเพียงชัว่
กินหมากหมดหรือเสร็จเท่านั้นก็ให้เดินทาง หากปล่อยใหน้ัง่นานจะท าใหห้ลงระเริงหรือจิตวอกแวก
ออกนอกเส้นทางจนหลงทางได ้

8. การบอกทางเป็นการส่ือความหมายให้เห็นถึงการบนัทึกเส้นทางกลบัสู่ถ่ินเดิมของบรรพ
บุรุษ เป็นการโหยหาอดีตคือจะบอกเส้นทางจากถ่ินหรือเมืองนั้นๆ ไปจนถึงเมืองแถงเมืองลอ ดงันั้น
ในพิธีศพซ่ึงเป็นพิธีท่ีประเพณีของชาวไทด าในชุมชนหมู่บา้นทุกคนตอ้งมาช่วยงานกนัห้ามท างาน
ส่วนตวัจะตอ้งพกัไวก่้อนไม่เช่นนั้นก็จะผิดจารีตประเพณี การน าบนัทึกเส้นทางมาใส่ในบทสวดจึง
เป็นกุศโลบายให้ลูกหลานไดรู้้เส้นทางกลบัภูมิล าเนาเดิมในสมยัก่อนนั้นบรรพบุรุษไทด าบางส่วนท่ี
คิดท่ีจะกลบัถ่ินฐานเดิม (ส าหรับกลุ่มท่ีถูกบงัคบักวาดตอ้นมา) แต่เม่ือมาถึงรุ่นหลงัสืบต่อมาก็ได้
ปรับตวัหรือเคยชินกบัถ่ินฐานใหม่ก็ไม่คิดจะยา้ยไปไหนการบอกทางจึงเป็นเพียงประวติัศาสตร์ท า
ให้รู้จกัตนเองว่ามีรากเหงา้มาจากท่ีใด ดงัความวา่ “ขวญักกให้เจา้กลายขวญัปายให้อยู ่ไปเก่ียวหล่ึง 
ไปวงัข่างไปเมืองเก่าถึงหาดทรายหลวงนัน่ก็ท่าแลงหน่ึงใหเ้จา้พกั เส้ือเปียกเจา้อยา่ตากหมากค าเดียว
ใหเ้จา้เค้ียวแลว้กายไป”  

9. ส่ือความหมายให้เห็นถึงเมืองในอุดมคติของชาติพนัธ์ุไทด า ซ่ึงจะกล่าวพรรณนาไวใ้น
เมืองแถนซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัเมืองในอุดมการณ์ของศาสนาพุทธไดแ้ก่ยุคพระศรีอาริยเมตตรัยซ่ึงมี
ความเพียบพร้อมอยูสุ่ขสบายท่ีชาวพุทธศาสนาปรารถนา ดงัขอ้ความวา่ “ตกเมืองเป้าปู่หั่นด๊อ เห็น
ถ่อบมฟาน จัน่ถ่อถว้ย กลว้ยออ้ยจัน่ในสวน สาวเส้ือลว้นถ่อวาด เส่ือสาดลว้นถ่อค า ล าเมืองจัน่ป้าย
ตา้ย ผูฮ้า้ยไดเ้มียดี ผูดี้ซ ้ าบ่หวา่ เมือนกินสังบ่เหม็ด เมืองผิดสังเล็กนอ้ยเพียเจา้บ่ไหม เป็นดีดงัใจแลว้
อยู ่เมืองเลียนฟาน เถ่าขา้วบ่ไดว้ี หวัหวีบ่ไดเ้กา นอนต่ืนเซ้ามนัหะเป็นโมย ตน้ขา้วพอขวานบกั กุด
ผกัพอขวานป ้ า โตเป็ดฆ่าเจ็ดเถ่ือแล้วคืนมาใส พ่อไก่ฆ่าเจ็ดเถ่ือแลว้คืนมาขนั...” จะเห็นได้ว่าจาก
ขอ้ความน้ีแสดงให้เห็นความสวยงามในบา้นเมืองผูค้น ความสงบสุขร่มเยน็ในการอยู่ร่วมกนัและ
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพนัธ์ุธญัญาหาร น่ีคือความเป็นเมืองแถน 

10. ส่ือความหมายให้เห็นถึงการให้ความเคารพความเกรงขามเทพผูคุ้ม้ครองผูเ้ป็นใหญ่ซ่ึง
ไดแ้ก่แถนซ่ึงเป็นผูมี้อ  านาจ ทุกอยา่งท่ีเป็นของแถนถือวา่เป็นของสูงจะตอ้งให้ความเคารพ ดงัความ
วา่ “กินเหลา้หนั้งเมืองแถนอย่ากล่าวกลา้ บา้เหลา้หนั้งเมืองแถนอยา่กล่าวหาญ เห็นเมียแถนอยา่ไจ้
เห็นใภแ้ถนอยา่แล” 

11. ส่ือความหมายใหเ้ห็นถึงโลกทศัน์เก่ียวกบัการด ารงอยูห่ลงัความตายวา่เสมือนกบัวถีิชีวิต
ปกติทั่วไปต้องมีข้าวของเคร่ืองใช้มีการสร้างบ้านเรือนท าไร่ท านาจ าเป็นต้องใช้เงินในการ
แลกเปล่ียน ดงัตวัอยา่งความวา่ “เจ่ืองของเจา้ฮือมีท่น้ี ให้เจา้จ่ือจ าเอาเนอ้ อยา่ใหต้กกลางข่วง อยา่ให้
ห่วงกลางทางเนอ้ เจา้จ่ืองแลว้จัง่ต่ืนแต่งล า...เจา้ไปป้ันดินด าเยด็แท่น ป้ันแผน่พื้นดินแก่นเยด็เฮือน” 

12. ส่ือวามหมายใหเ้ห็นถึงความรักความผกูพนัความเคารพท่ีมีต่อกนัในวงศต์ระกูล เช่นการ
นบัถือด ้าในสิงเดียวกนัเม่ือตายไปให้ไปถามหาญาติพี่นอ้งสิงเดียวกนัและก็ให้น าฟานขา้วไปฝาก ดงั
ความวา่ “ออมไหกล้ิงลงท่าปู่ยา่โลมเมือบา้นเมือเมืองเฮาดอ้ ฟานขา้วจัง่เอาไปหยาย ฟานแลงงายเจา้
จัง่เอาไปข่าวเนอ้ เมือเมืองบนถามข่าวหาบา้ เมือเมืองฟ้าถามข่าวหาสิงหาซาว เจา้เนอ้”  

 
ผลการวจัิย 

จากการศึกษาการส่ือความหมายจากบทสวดในพิธีศพชาติพนัธ์ุไทด าใน ส.ปป. ลาว : ความ
เช่ือ ประเพณี พิธีกรรม และการส่ือความหมาย จะเห็นวา่มีการส่ือความหมายท่ีเด่นชดั 12 ประการ
ไดแ้ก่การยกย่องสรรเสริญให้เกียรติผูต้าย ความกตญัญูรู้คุณ และความอาลยัอาวรณ์ ส่ือความหมาย
ให้เห็นถึงความเช่ือ ซ่ึงมีหลายประเด็น ไดแ้ก่การประกอบพิธีกรรมตอ้งถูกตอ้งตามประเพณีหากท า
ไม่ถูกแลว้จะเกิดเหตุร้ายข้ึน แถนเป็นผูใ้ห้ก าเนิดมนุษยแ์ละสัตวต่์างๆ ผีและคนเม่ือตายแลว้จะตอ้ง
ไม่ท าอะไรร่วมกันไม่เช่นนั้นจะท าให้เจ็บป่วยหรือตายตามกนัไป มีความเช่ือว่าเม่ือคนตายแล้ว
จะตอ้งบอกให้ผูต้ายรู้วา่ไดต้ายแลว้ผูต้ายจึงจะรับรู้ เช่ือเร่ืองลางสังหรณ์ เช่ือวา่เคราะห์ร้ายทั้งหลาย
ซ่ึงชาวไทด าเรียกวา่ “เข็ญ” ซ่ึงเป็นลกัษณะของลางบอกเหตุร้าย ถา้เกิดส่ิงเหล่าน้ีส่ิงท่ีตามมาจะเป็น
เหตุร้ายซ่ึงเรียกว่าเข็ญ เช่ือวา่การท่ีคนเจ็บป่วยนั้นเกิดจากขวญัออกจากร่างกายไปท่ีอ่ืนแลว้ไม่กลบั
เขา้สู่ร่างกาย เช่ือว่าการฝันร้ายจะเกิดเหตุร้ายเป็นลางบอกเหตุตอ้งมอบให้แก่ผูต้ายให้น าไป ส่ือ
ความหมายเร่ืองบทบาทของหญิงชายในการท าหน้าท่ีในครอบครัวส่ือความหมายเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาล ส่ือความหมายถึงโลกทศัน์เก่ียวกบัขวญัส่ือให้เห็นถึงวฒันธรรมการกินหมาก ส่ือ
ความหมายใหเ้ห็นถึงการบนัทึกเส้นทางกลบัสู่ถ่ินเดิมของบรรพบุรุษ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการโหยหา
อดีตส่ือความหมายให้เห็นถึงเมืองในอุดมคติของชาติพนัธ์ุส่ือความหมายให้เห็นถึงการให้ความ
เคารพย  าเกรงเทพผูคุ้ม้ครองส่ือความหมายให้เห็นถึงโลกทศัน์เก่ียวกบัการด ารงอยูห่ลงัความตายส่ือ
วามหมายใหเ้ห็นถึงความรักความผกูพนัความเคารพท่ีมีต่อกนัในวงศต์ระกูล เป็นตน้ 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาบทสวดในพิธีศพของชาติพนัธ์ุไทด าใน สปป. ลาว : ความเช่ือ ประเพณี 

พิธีกรรม และการส่ือความหมายจะเห็นวา่จากความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม เป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อกนัเม่ือมีความเช่ือแลว้น ามาซ่ึงพิธีกรรมเม่ือกระท าพิธีกรรมนั้นจนเป็นเป็นธรรมเนียมนิยมก็จะ
กลายเป็นประเพณีไป ส าหรับในพิธีกรรมงานศพของชาติพนัธ์ุไทด ากลายเป็นความเช่ือ ประเพณี 
พิธีกรรมท่ีท่ีฝังแน่นสืบต่อกนัมาชัว่บรรพบุรุษ ในพิธีศพจะมีบทสวดในทุกขั้นตอน เน้ือความของ
บทสวดจะแตกต่างกนัออกไปแต่ก็มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองเป็นเอกภาพเช่ือมโยงต่อกนั จากความ
เช่ือ ประเพณี พิธีกรรมและบทสวดน้ีจะเห็นวา่มีการส่ือความหมายท าให้เขา้ใจความเป็นตวัตนความ
เป็นอตัลกัษณ์ของชาวไทด าผา่นมิติของวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี  

จากผลการศึกษาพบว่าผลการศึกษาพบว่ามีการส่ือความหมายถึงการยกย่องสรรเสริญให้
เกียรติผูต้าย ความกตญัญูรู้คุณ และความอาลยัอาวรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Pitipat (2002) 
ซ่ึงศึกษาเร่ืองศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซ่ึงกล่าวว่า
ประเพณีการตายหรือการจดังานศพนั้นเป็นประเพณีท่ีแสดงให้เห็นถึง ความรักความกตญัญูของ
ลูกหลานท่ีมีต่อผูมี้พระคุณท่ีตายจากไป  ดงันั้นประเพณีน้ีจึงนบัวา่เป็นประเพณีส าคญั การจดังานจะ
มีพิธีกรรมหลายขั้นตอนมีความสลบัซบัซ้อน  และมีความยุ่งยากตอ้งส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมากจึงจะ
ถูกตอ้งตามประเพณีโบราณ  ครอบครัวไทด าจึงจดัพิธีศพอยา่งสมบูรณ์ให้เฉพาะผูอ้าวโุส  เช่น  ปู่  ยา่  
ตา  ยาย  พอ่และแม่  และจะตอ้งร่วมมือกนัทั้งชุมชน   

ส่ือให้เห็นถึงความเช่ือซ่ึงมีหลายประเด็น ได้แก่การประกอบพิธีกรรมต้องถูกต้องตาม
ประเพณีอย่างเคร่งครัดซ่ึงสอดคล้องกับ Sribusara (2014)  กล่าวถึงพิธีกรรมของชาวไทด าไวใ้น
หนงัสือ  ไทด าร าพัน  ไวว้่า  ชาวด าไดรั้กษาพิธีการตามจารีตประเพณีอยา่งเคร่งครัด  เช่น เม่ือมีคน
เจ็บป่วยจะตอ้งเชิญผูท้รงคุณทางไสยศาสตร์มาท าพิธีไล่ผีและเชิญขวญัวิญญาณท่ีเล่ือนลอยหลงทางไป
ในเวลาฝัน  ในงานศพ  มีพิธีกรรมท่ีกระท าซ ้ า ๆ  ซาก ๆ  อยู่หลายปี  เพ่ือส่งวิญญาณผูต้ายใหไ้ปในทางท่ี
ชอบ  ในพิธีจะมีการลม้ววั  ควาย  ฆ่าไก่  ถา้ผูต้ายมีต าแหน่งสูงหรือเป็นหัวหน้าก็จะฆ่าควายเผือก
หลายตวัยิง่ข้ึน  ซ่ึงในการท าพิธีก็จะมีกฎต่าง ๆ  ของสังคม 

 การส่ือสารถึงความเช่ือว่าแถนเป็นผูใ้ห้ก าเนิดมนุษยแ์ละสัตวต่์างๆ ตอ้งให้ความเคารพ
ความเกรงขามให้การเคารพบูชา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Na Thalang (2002) กล่าวว่า คนไทด านั้นมีความ
เช่ือว่า  แถนเป็นผูส้ร้างโลกสรรพส่ิงต่างๆ สร้างสัตว ์มนุษย ์ เป็นผูก้  าหนดชะตาชีวิตมนุษย ์ และ

พิธีกรรมบูชาแถนแต่ละแถนก็ไม่เหมือนกนัตามโอกาสและประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากแถน  เช่นถา้อยาก
ร ่ ารวยก็ท าพิธีเสนแถนบุญแถนจงั  ถา้จะขอฝนก็ท าพิธีเสนแถนฮุงแถนขาว  เป็นตน้   

ส่ือเก่ียวกบัโลกทศัน์เร่ืองขวญั เช่ือวา่การท่ีคนเจ็บป่วยนั้นเกิดจากขวญัออกจากร่างกายไปท่ี
อ่ืนแลว้ไม่กลบัเขา้สู่ร่างกายซ่ึงสอดคลอ้งกบั Poonsuwan (2001) ซ่ึงศึกษาวิจยัเร่ือง ลาวโซ่งกับคริสต์
ศาสนา  กล่าววา่ ถา้ขวญัอยูพ่ร้อมเพรียงกนัร่างกายก็จะเป็นสุข  หากขวญับางส่วนไม่อยูใ่นร่างกายก็
จะท าให้เกิดเป็นไขไ้ดทุ้กข์ร้อน  ตอ้งท าพิธีเรียกขวญัให้กลบัเขา้มาสู่ร่างกายดงัเดิมจึงจะหายจาก
อาการป่วยไข้  เม่ือคนตายไปขวญัทั้งหมดก็จะออกจากร่างกายของผูน้ั้ นไปอย่างถาวรและกระจัด
กระจายไปตามท่ีต่าง ๆ  กลายสภาพเป็นผี  หากผูต้ายเป็นผูอ้าวุโสของตระกูล  ผูต้ายก็จะท าพิธีส่งขวญั  
(ส่วนหน่ึง)  ไปสู่เมืองแถนบนสวรรคซ่ึ์งเรียกวา่ 
เมืองฟ้า  และรับขวญับางส่วนให้กลบัมาอยู่ท่ีห้ิงบูชาผีบรรพบุรุษภายในเรือนขวญัของผูต้ายส่วนน้ีก็จะ
กลายเป็นผีเรือน  คอยคุม้ครองดูแลลูกหลานต่อไป  ดงันั้นลูกหลานจะตอ้งท าพิธีเซ่นไหวผ้ีเรือน   

ส่ือให้เห็นถึงการบนัทึกเส้นทางกลบัสู่ถ่ินเดิมของบรรพบุรุษ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการโหยหา
อดีตซ่ึงสอดคลอ้งกบั Lueangkumma (2015) กล่าววา่ในบทสวดท่ีกล่าววา่ “ออมไหก้ิงลงท่า ปู่ยา่ลม
เมือบา้นเมือเมืองเฮาลอ” หมายถึง ปู่ยา่ชวนลูกหลานกลบับา้นเมืองซ่ึงเป็นถ่ินฐานเดิมเหมือนกบัการ
กล้ิงไหลงท่าน ้ า ซ่ึงเป็นขอ้ความต่อจากส่วนบอกทางจนไปถึงเมืองแถงเมืองลอก่อนท่ีเขือยจะส่งทาง
ข้ึนเมืองฟ้า นัน่เอง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. นอกจากการศึกษาการส่ือความหมายผา่นบทสวดในพิธีศพซ่ึงเป็นงานอวมงคลแลว้ควร
จะศึกษาบทสวดในงานท่ีเป็นมงคลเช่นบทสวดในพิธีแต่งงาน พิธีข้ึนบา้นใหม่เพื่อให้เห็นมุมมอง
โลกทศัน์ในการส่ือความหมายวา่มีความต่างอยา่งไร 

2. ควรจะศึกษาการส่ือความหมายผา่นค าขบัซ่ึงเป็นการแสดงออกในขณะมีความสุขวา่จะมี
มุมมองหรือโลกทศัน์ต่างไปอยา่งไร 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาบทสวดในพิธีศพของชาติพนัธ์ุไทด าใน สปป. ลาว : ความเช่ือ ประเพณี 

พิธีกรรม และการส่ือความหมายจะเห็นวา่จากความเช่ือ ประเพณี พิธีกรรม เป็นส่ิงท่ีมีความสัมพนัธ์
ต่อกนัเม่ือมีความเช่ือแลว้น ามาซ่ึงพิธีกรรมเม่ือกระท าพิธีกรรมนั้นจนเป็นเป็นธรรมเนียมนิยมก็จะ
กลายเป็นประเพณีไป ส าหรับในพิธีกรรมงานศพของชาติพนัธ์ุไทด ากลายเป็นความเช่ือ ประเพณี 
พิธีกรรมท่ีท่ีฝังแน่นสืบต่อกนัมาชัว่บรรพบุรุษ ในพิธีศพจะมีบทสวดในทุกขั้นตอน เน้ือความของ
บทสวดจะแตกต่างกนัออกไปแต่ก็มีความสัมพนัธ์เก่ียวเน่ืองเป็นเอกภาพเช่ือมโยงต่อกนั จากความ
เช่ือ ประเพณี พิธีกรรมและบทสวดน้ีจะเห็นวา่มีการส่ือความหมายท าให้เขา้ใจความเป็นตวัตนความ
เป็นอตัลกัษณ์ของชาวไทด าผา่นมิติของวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี  

จากผลการศึกษาพบว่าผลการศึกษาพบว่ามีการส่ือความหมายถึงการยกย่องสรรเสริญให้
เกียรติผูต้าย ความกตญัญูรู้คุณ และความอาลยัอาวรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Pitipat (2002) 
ซ่ึงศึกษาเร่ืองศาสนาและความเช่ือไทด าในสิบสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซ่ึงกล่าวว่า
ประเพณีการตายหรือการจดังานศพนั้นเป็นประเพณีท่ีแสดงให้เห็นถึง ความรักความกตญัญูของ
ลูกหลานท่ีมีต่อผูมี้พระคุณท่ีตายจากไป  ดงันั้นประเพณีน้ีจึงนบัวา่เป็นประเพณีส าคญั การจดังานจะ
มีพิธีกรรมหลายขั้นตอนมีความสลบัซบัซ้อน  และมีความยุ่งยากตอ้งส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมากจึงจะ
ถูกตอ้งตามประเพณีโบราณ  ครอบครัวไทด าจึงจดัพิธีศพอยา่งสมบูรณ์ให้เฉพาะผูอ้าวโุส  เช่น  ปู่  ยา่  
ตา  ยาย  พอ่และแม่  และจะตอ้งร่วมมือกนัทั้งชุมชน   

ส่ือให้เห็นถึงความเช่ือซ่ึงมีหลายประเด็น ได้แก่การประกอบพิธีกรรมต้องถูกต้องตาม
ประเพณีอย่างเคร่งครัดซ่ึงสอดคล้องกับ Sribusara (2014)  กล่าวถึงพิธีกรรมของชาวไทด าไวใ้น
หนงัสือ  ไทด าร าพัน  ไวว้่า  ชาวด าไดรั้กษาพิธีการตามจารีตประเพณีอยา่งเคร่งครัด  เช่น เม่ือมีคน
เจ็บป่วยจะตอ้งเชิญผูท้รงคุณทางไสยศาสตร์มาท าพิธีไล่ผีและเชิญขวญัวิญญาณท่ีเล่ือนลอยหลงทางไป
ในเวลาฝัน  ในงานศพ  มีพิธีกรรมท่ีกระท าซ ้ า ๆ  ซาก ๆ  อยู่หลายปี  เพ่ือส่งวิญญาณผูต้ายใหไ้ปในทางท่ี
ชอบ  ในพิธีจะมีการลม้ววั  ควาย  ฆ่าไก่  ถา้ผูต้ายมีต าแหน่งสูงหรือเป็นหัวหน้าก็จะฆ่าควายเผือก
หลายตวัยิง่ข้ึน  ซ่ึงในการท าพิธีก็จะมีกฎต่าง ๆ  ของสังคม 

 การส่ือสารถึงความเช่ือว่าแถนเป็นผูใ้ห้ก าเนิดมนุษยแ์ละสัตวต่์างๆ ตอ้งให้ความเคารพ
ความเกรงขามให้การเคารพบูชา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Na Thalang (2002) กล่าวว่า คนไทด านั้นมีความ
เช่ือว่า  แถนเป็นผูส้ร้างโลกสรรพส่ิงต่างๆ สร้างสัตว ์มนุษย ์ เป็นผูก้  าหนดชะตาชีวิตมนุษย ์ และ

พิธีกรรมบูชาแถนแต่ละแถนก็ไม่เหมือนกนัตามโอกาสและประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากแถน  เช่นถา้อยาก
ร ่ ารวยก็ท าพิธีเสนแถนบุญแถนจงั  ถา้จะขอฝนก็ท าพิธีเสนแถนฮุงแถนขาว  เป็นตน้   

ส่ือเก่ียวกบัโลกทศัน์เร่ืองขวญั เช่ือวา่การท่ีคนเจ็บป่วยนั้นเกิดจากขวญัออกจากร่างกายไปท่ี
อ่ืนแลว้ไม่กลบัเขา้สู่ร่างกายซ่ึงสอดคลอ้งกบั Poonsuwan (2001) ซ่ึงศึกษาวิจยัเร่ือง ลาวโซ่งกับคริสต์
ศาสนา  กล่าววา่ ถา้ขวญัอยูพ่ร้อมเพรียงกนัร่างกายก็จะเป็นสุข  หากขวญับางส่วนไม่อยูใ่นร่างกายก็
จะท าให้เกิดเป็นไขไ้ดทุ้กข์ร้อน  ตอ้งท าพิธีเรียกขวญัให้กลบัเขา้มาสู่ร่างกายดงัเดิมจึงจะหายจาก
อาการป่วยไข้  เม่ือคนตายไปขวญัทั้งหมดก็จะออกจากร่างกายของผูน้ั้ นไปอย่างถาวรและกระจัด
กระจายไปตามท่ีต่าง ๆ  กลายสภาพเป็นผี  หากผูต้ายเป็นผูอ้าวุโสของตระกูล  ผูต้ายก็จะท าพิธีส่งขวญั  
(ส่วนหน่ึง)  ไปสู่เมืองแถนบนสวรรคซ่ึ์งเรียกวา่ 
เมืองฟ้า  และรับขวญับางส่วนให้กลบัมาอยู่ท่ีห้ิงบูชาผีบรรพบุรุษภายในเรือนขวญัของผูต้ายส่วนน้ีก็จะ
กลายเป็นผีเรือน  คอยคุม้ครองดูแลลูกหลานต่อไป  ดงันั้นลูกหลานจะตอ้งท าพิธีเซ่นไหวผ้ีเรือน   

ส่ือให้เห็นถึงการบนัทึกเส้นทางกลบัสู่ถ่ินเดิมของบรรพบุรุษ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการโหยหา
อดีตซ่ึงสอดคลอ้งกบั Lueangkumma (2015) กล่าววา่ในบทสวดท่ีกล่าววา่ “ออมไหก้ิงลงท่า ปู่ยา่ลม
เมือบา้นเมือเมืองเฮาลอ” หมายถึง ปู่ยา่ชวนลูกหลานกลบับา้นเมืองซ่ึงเป็นถ่ินฐานเดิมเหมือนกบัการ
กล้ิงไหลงท่าน ้ า ซ่ึงเป็นขอ้ความต่อจากส่วนบอกทางจนไปถึงเมืองแถงเมืองลอก่อนท่ีเขือยจะส่งทาง
ข้ึนเมืองฟ้า นัน่เอง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. นอกจากการศึกษาการส่ือความหมายผา่นบทสวดในพิธีศพซ่ึงเป็นงานอวมงคลแลว้ควร
จะศึกษาบทสวดในงานท่ีเป็นมงคลเช่นบทสวดในพิธีแต่งงาน พิธีข้ึนบา้นใหม่เพื่อให้เห็นมุมมอง
โลกทศัน์ในการส่ือความหมายวา่มีความต่างอยา่งไร 

2. ควรจะศึกษาการส่ือความหมายผา่นค าขบัซ่ึงเป็นการแสดงออกในขณะมีความสุขวา่จะมี
มุมมองหรือโลกทศัน์ต่างไปอยา่งไร 
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บทปริทศัน์หนังสือ (Book Review) 
กาญจนา แกว้เทพ และก าจร หลุยยะพงศ.์  (2560).   การใช้
ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเคร่ืองมือการส่ือสาร: แนวคิดและบท
สังเคราะห์. นนทบุรี: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 
(สกว.). 

 
 

 

การใช้ประโยชน์จากงานวจิัยด้วยเคร่ืองมือการส่ือสาร: แนวคดิและบทสังเคราะห์ 
Utilizing Research with Communication Tools: Concepts and synthesis 

 
นิษฐา  หรุ่นเกษม1 

Nitta  Roonkaseam 
1สาขาวชิานิเทศศาสตร์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
Communication Arts Program, Faculty of Management Science, Phranakhon Rajabhat University 
 

ผูป้ริทศัน์ไดรั้บทุนสนบัสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินงานวิจยัเร่ือง “ส้มโอโมเดล: การบูรณา
การการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็นฐาน เพื่อการ
ใชป้ระโยชน์องคค์วามรู้จากการวิจยั” จากส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) เพื่อให้ไดส่ื้อ
เพื่อส่ือสารการแกปั้ญหาและการพฒันาในพื้นท่ีและชุมชนทอ้งถ่ินดว้ยความรู้จากผลงานวิจยัของ 
สกว. ในประเด็นเร่ืองส้มโอ ในพื้นท่ีจงัหวดันครปฐม ผลจากการด าเนินโครงการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยั
ไดพ้บวา่ การส่ือสารไดเ้ขา้มาเป็นตวัละครท่ีมีบทบาทส าคญัเพื่อขยายผลองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการ
วจิยั 
 จากการด าเนินโครงการวิจยัดงักล่าว ท าให้ผูป้ริทศัน์ไดพ้บวา่ นบัตั้งแต่ช่วงเวลา พ.ศ. 2540 
เป็นตน้มา การขบัเคล่ือนเร่ืองการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัเร่ิมมีมากข้ึน โดยเฉพาะการใชอ้งคค์วามรู้
จากงานวิจยัเพื่อให้เป็นฐานขอ้มูลในการต่อยอดและพฒันาประเทศ ตวัอยา่งเช่น ยทุธศาสตร์การวจิยั
รายประเด็นของเครือข่ายองคก์รบริหารงานวิจยัแห่งชาติ (คอบช.) ท่ีมุ่งเนน้การสร้างองคค์วามรู้จาก
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งานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายุและสังคมสูงวยั เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการส่ือสารและขบัเคล่ือน
การพฒันาประเทศ ป้องกนัแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนท่ีเก่ียวขอ้งภาวะการสูงวยัของประชากร เป็นตน้ 
อยา่งไรก็ตาม การน าองคค์วามรู้จากการวิจยัและขอ้มูลท่ีมีคุณภาพมากมายเพื่อไปใชป้ระโยชน์ ต่อ
ยอด ยงัขาดความต่อเน่ืองและเป็นระบบ หรือขาดการส่งเสริมให้องค์ความรู้ถูกเผยแพร่หรือองค์
ความรู้นั้นขาดความสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 ดงันั้น เม่ือส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั หรือ สกว. (The Thailand Research Fund 
(TRF), 2015) ได้ก าหนดการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ หรือ Research Utilization ไว ้5 ด้าน 
ประกอบดว้ย การใชป้ระโยชน์ดา้นนโยบาย การใชป้ระโยชน์ดา้นสาธารณะ การใชป้ระโยชน์ดา้น
พาณิชย ์การใช้ประโยชน์ดา้นชุมชนและพื้นท่ี และ การใช้ประโยชน์ดา้นวิชาการ ผูป้ริทศัน์ทั้งใน
ฐานะนักวิจัยท่ีได้ด าเนินการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากการวิจัยของ สกว. และ
นักวิชาการในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จึงเกิดความสนใจในหนังสือจากชุดโครงการ “การใช้
ประโยชน์จากงานวิจยัด้วยเคร่ืองมือการส่ือสาร” ด าเนินการโดยศูนยส์หวิทยาการชุมชุนศึกษา 
สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั (สกว.) 
 หนงัสือในชุดโครงการดงักล่าวน้ี ประกอบดว้ย 4 เล่ม กล่าวคือ 1) เร่ือง “การใช้ประโยชน์
จากงานวิจยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสาร: แนวคิดและบทสังเคราะห์” เขียนโดย รองศาสตราจารย ์ดร.
กาญจนา แกว้เทพ และ รองศาสตราจารย ์ดร.ก าจร หลุยยะพงศ์ (Kaewthep, & Louiyapong, 2017)  
2) หนังสือเร่ือง “การใช้ประโยชน์จากงานวิจยัด้วยเคร่ืองมือการส่ือสาร : การพฒันากลุ่มคน” 3) 
หนงัสือเร่ือง “การใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสาร: การบริหารจดัการทรัพยากร” 2 
เล่มน้ี มีรองศาสตราจารย ์ดร.สมสุข หินวิมาน เป็นบรรณาธิการ(Hinviman, 2017 (A), (B)) และ 4) 
หนงัสือเร่ือง “การใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสาร : การพฒันาการเกษตร” มีรอง
ศาสตราจารย ์ดร.ก าจร หลุยยะพงศ์ เป็นบรรณาธิการ (Louiyapong, 2017) ดงันั้น แมว้า่บทปริทศัน์
หนงัสือในคร้ังน้ีจะเนน้ท่ีเร่ือง “การใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสาร: แนวคิดและ
บทสังเคราะห์” แต่ผูป้ริทศัน์จะกล่าวถึงเน้ือหาในหนงัสือเล่มอ่ืน ๆ ดว้ยพอสังเขป เพื่อให้ผูอ่้านหรือ
ผูส้นใจในการด าเนินโครงการวิจยัหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จากวิจยัไดติ้ดตามอ่าน
หนงัสือทั้งหมดในชุดโครงการน้ี 
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งานวิจยัเก่ียวขอ้งกบัผูสู้งอายุและสังคมสูงวยั เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการส่ือสารและขบัเคล่ือน
การพฒันาประเทศ ป้องกนัแกไ้ขปัญหาเร่งด่วนท่ีเก่ียวขอ้งภาวะการสูงวยัของประชากร เป็นตน้ 
อยา่งไรก็ตาม การน าองคค์วามรู้จากการวิจยัและขอ้มูลท่ีมีคุณภาพมากมายเพื่อไปใชป้ระโยชน์ ต่อ
ยอด ยงัขาดความต่อเน่ืองและเป็นระบบ หรือขาดการส่งเสริมให้องค์ความรู้ถูกเผยแพร่หรือองค์
ความรู้นั้นขาดความสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
 ดงันั้น เม่ือส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั หรือ สกว. (The Thailand Research Fund 
(TRF), 2015) ได้ก าหนดการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ หรือ Research Utilization ไว ้5 ด้าน 
ประกอบดว้ย การใชป้ระโยชน์ดา้นนโยบาย การใชป้ระโยชน์ดา้นสาธารณะ การใชป้ระโยชน์ดา้น
พาณิชย ์การใช้ประโยชน์ดา้นชุมชนและพื้นท่ี และ การใช้ประโยชน์ดา้นวิชาการ ผูป้ริทศัน์ทั้งใน
ฐานะนักวิจัยท่ีได้ด าเนินการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากการวิจัยของ สกว. และ
นักวิชาการในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จึงเกิดความสนใจในหนังสือจากชุดโครงการ “การใช้
ประโยชน์จากงานวิจยัด้วยเคร่ืองมือการส่ือสาร” ด าเนินการโดยศูนยส์หวิทยาการชุมชุนศึกษา 
สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช สนบัสนุนโดย ส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การวจิยั (สกว.) 
 หนงัสือในชุดโครงการดงักล่าวน้ี ประกอบดว้ย 4 เล่ม กล่าวคือ 1) เร่ือง “การใช้ประโยชน์
จากงานวิจยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสาร: แนวคิดและบทสังเคราะห์” เขียนโดย รองศาสตราจารย ์ดร.
กาญจนา แกว้เทพ และ รองศาสตราจารย ์ดร.ก าจร หลุยยะพงศ์ (Kaewthep, & Louiyapong, 2017)  
2) หนังสือเร่ือง “การใช้ประโยชน์จากงานวิจยัด้วยเคร่ืองมือการส่ือสาร : การพฒันากลุ่มคน” 3) 
หนงัสือเร่ือง “การใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสาร: การบริหารจดัการทรัพยากร” 2 
เล่มน้ี มีรองศาสตราจารย ์ดร.สมสุข หินวิมาน เป็นบรรณาธิการ(Hinviman, 2017 (A), (B)) และ 4) 
หนงัสือเร่ือง “การใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสาร : การพฒันาการเกษตร” มีรอง
ศาสตราจารย ์ดร.ก าจร หลุยยะพงศ์ เป็นบรรณาธิการ (Louiyapong, 2017) ดงันั้น แมว้า่บทปริทศัน์
หนงัสือในคร้ังน้ีจะเนน้ท่ีเร่ือง “การใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสาร: แนวคิดและ
บทสังเคราะห์” แต่ผูป้ริทศัน์จะกล่าวถึงเน้ือหาในหนงัสือเล่มอ่ืน ๆ ดว้ยพอสังเขป เพื่อให้ผูอ่้านหรือ
ผูส้นใจในการด าเนินโครงการวิจยัหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จากวิจยัไดติ้ดตามอ่าน
หนงัสือทั้งหมดในชุดโครงการน้ี 

 ในบทน าของหนงัสือเร่ือง “การใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสาร: แนวคิด
และบทสังเคราะห์” หน่ึงในผูเ้ขียน คือ รองศาสตราจารย ์ดร.ก าจร หลุยยะพงศ ์ไดเ้กร่ินไวว้า่ หนงัสือ
เล่มน้ีแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกเป็น “แนวคิด” ท่ีมุ่งเน้นแนวคิดการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสารโดยรองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา แกว้เทพ ผูท้รงคุณวฒิุของ สกว. 
ไดน้ าบทเรียนการท างานโดยใชป้ระโยชน์จากงานวจิยั ทั้งจาก สกว. และท่ีอ่ืน ๆ มาน าเสนอให้เป็น
ระบบ อนัเป็นการปูพื้นฐานให้เห็นว่านักนิเทศศาสตร์จะสามารถใช้เคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อใช้
ประโยชน์จากงานวจิยัไดอ้ยา่งไร 
 ในส่วนท่ีสอง “บทสังเคราะห์” เป็นการสังเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากชุดโครงการวจิยั “การ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจยัด้วยเคร่ืองมือการส่ือสาร” โดยผูเ้ขียน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ก าจร 
ร่วมกบัคณะผูว้ิจยั โดยมีท่ีปรึกษา คือ รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา และ รองศาสตราจารย ์ดร.สม
สุข ประกอบไปดว้ยงานวิจยัจ านวน 12 เร่ืองของนกัวิชาการนิเทศศาสตร์ท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก 
สกว. ในช่วงปี พ.ศ. 2559 ท่ีด าเนินการใน 12 พื้นท่ีทัว่ประเทศ และจ าแนกเป็นประเด็นเก่ียวกบักลุ่ม
คน การเกษตร และการบริหารจดัการทรัพยากร 
 ส าหรับส่วนท่ีหน่ึงซ่ึงเป็นแนวคิดเก่ียวกบั “การใช้ประโยชน์จากงานวิจยัด้วยการส่ือสาร
นั้น” รองศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา ได้เกร่ินน าให้เห็นถึงท่ีมาของความคิดในการจดัท าหนังสือ
เพื่อให้ผู ้อ่านได้เห็นถึงต้นธารของความคิดเร่ืองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยตั้ งแต่ต้นทาง 
โดยเฉพาะจากชุดโครงการวิจยั “การบริหารจดัการวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วม” ท่ีเป็นตน้ทางให้ได้
โยกชุดความรู้จากชุดโครงการวิจยัเดิมมาใช้จดัโครงสร้างชุดโครงการวิจยัเพื่อการใชป้ระโยชน์จาก
งานวิจยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสาร ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า โครงการใช้ประโยชน์ฯ เป็นท่ีน่าสังเกตว่า 
โครงสร้างการบริหารจดัการชุดโครงการวจิยัน้ี นอกจากจะท าใหผู้อ่้านไดเ้ห็นถึงท่ีมาแลว้ หากผูอ่้าน
ท่ีสนใจในกระบวนการบริหารจดัการงานวิจยัยงัสามารถท่ีจะประยุกต์และโยกองค์ความรู้ชุดน้ีไป
ใชไ้ดอี้กดว้ยเช่นกนั 
 ในการเขียนส่วนท่ีหน่ึงน้ี ผูเ้ขียนไดเ้ร่ิมตน้จากหวัขอ้นานาความหมายดา้นการใชป้ระโยชน์
จากงานวิจยัดว้ยการประมวลความหมายท่ีหลากหลายของการใช้ประโยชน์จากงานวิจยัในทศันะ
ของนักวิจยั เพื่อท าความเขา้ใจเบ้ืองตน้ร่วมกนักบัผูอ่้าน ในขณะเดียวกันยงัได้ปูทางไปถึงความ
น่าสนใจและจ าเป็นของการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัดว้ยการแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของการ
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ไม่บรรจุเน้ือหาเก่ียวกบั “การใชป้ระโยชน์จากงานวจิยั” ไวใ้นต าราต่าง ๆ ทั้งน้ี นอกจากโลกวิชาการ
แลว้นั้น การใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัในโลกแห่งความจริงก็มีนอ้ยและแทบไม่มีเลยเช่นกนั 
 ต่อจากนั้ น  ผู ้เ ขียนได้แสดงให้ เ ห็นถึงปัจจัย ท่ีผลักดันให้ เ กิดการเปล่ียนแปลงใน
กระบวนการวิจยั โดยเฉพาะในส่วนของเน้ือหาท่ีแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของการวิจยัระหว่างการ
วจิยัแบบวิชาการ และ การวจิยัเชิงปฏิบติัการ หรือ การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ทั้งน้ี ผูเ้ขียน
ไดเ้นน้ให้เห็นถึงแก่นแกนส าคญัของแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีสะทอ้นให้เห็นวา่ เพราะเหตุใด
การวิจยัประเภทน้ีจึงมีหลกัประกนัของการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์มากกว่าการวิจยัในแบบ
วิชาการ ประเด็นน้ีผูป้ริทศัน์อ่านแลว้เห็นวา่ผูเ้ขียนมีเจตนาท่ีจะเน้นย  ้าให้เห็นถึง “การวิจยัร่วมกนั” 
ระหว่างนกัวิจยัและชุมชน โดยเฉพาะกบักลุ่มคนท่ีมกัจะมีฐานะเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัให้ได้
เปล่ียนบทบาทของตนเองมาเป็น “ผูมี้ส่วนร่วมและมีบทบาทในการท าวจิยั” ในตอนทา้ยของหวัขอ้น้ี 
ผูเ้ขียนยงัไดแ้สดงให้เห็นถึงขั้นตอนการวิจยัท่ีต่อเน่ืองเป็นวงเกลียว นบัแต่ขั้นพฒันาโจทยก์ารวิจยั 
ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อตอบโจทย ์ขั้นการวิเคราะห์และตีความขอ้มูล และขั้นตอนการแบ่งปัน
ผลการวจิยัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 ต่อมา เป็นหัวขอ้ว่าด้วยเร่ืองนวตักรรมใหม่ของการบริหารจดัการงานวิจยัเพื่อมุ่งการใช้
ประโยชน์ โดยประมวลองคค์วามรู้จากบทเรียนชุดโครงการวจิยัและการบริหารจดัการวฒันธรรมมา
เป็นแนวทางท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีบริหารจดัการเพื่อการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
ในหวัขอ้น้ี ผูอ่้านจะไดเ้ห็นตวัอยา่งของรูปแบบการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยั เช่น การน าผลการวิจยั
ไปเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีหรือองคก์ร การน าผลการวิจยัไปคืนขอ้มูลให้กบัชุมชนเจา้ของ
ปัญหา การน าผลการวจิยัเขา้ไปเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินในโรงเรียน เป็นตน้ 
 ส่ิงท่ีน่าสนใจมาก คือ การขยายแนวคิดเก่ียวกบัการน าผลการวิจยัไปใช ้เพื่อช่วยใหผู้อ่้านได้
เขา้ใจกรอบการสังเคราะห์เน้ือหางานวิจยัของชุดโครงการวิจยัการบริหารจดัการวฒันธรรม โดย
ผูเ้ขียนไดถ่้ายทอดขอ้มูลแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 3 แนวคิด คือ แนวทางการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัแบ่ง
ตามทิศทางและประเภทผูใ้ช ้แนวทางการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัจากทศันะของมนุษยศาสตร์ และ 
แนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจยัอย่างสมดุลและใชทุ้กส่วนอยา่งคุม้ค่า โดยยกตวัอยา่งให้เห็น
อยา่งชดัเจนผา่นภาพเปรียบเทียบ การใชป้ระโยชน์จากผลงานวิจยัอยา่งคุม้ค่าดว้ยภาพตน้มะม่วง ท่ี
ตอ้งมองเห็นให้มากวา่ตน้มะม่วง เช่น เห็นล าตน้ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นฟืนได ้เห็นใบท่ีร่วงหล่นลง
มาท่ีสามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกัได้ เป็นตน้ สารัตถะในหัวขอ้น้ี ประเด็นส าคญัท่ีผูเ้ขียน



ROMMAYASAN 533Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018

ไม่บรรจุเน้ือหาเก่ียวกบั “การใชป้ระโยชน์จากงานวจิยั” ไวใ้นต าราต่าง ๆ ทั้งน้ี นอกจากโลกวิชาการ
แลว้นั้น การใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัในโลกแห่งความจริงก็มีนอ้ยและแทบไม่มีเลยเช่นกนั 
 ต่อจากนั้ น  ผู ้เ ขียนได้แสดงให้ เ ห็นถึงปัจจัย ท่ีผลักดันให้ เ กิดการเปล่ียนแปลงใน
กระบวนการวิจยั โดยเฉพาะในส่วนของเน้ือหาท่ีแสดงให้เห็นถึงลกัษณะของการวิจยัระหว่างการ
วจิยัแบบวิชาการ และ การวจิยัเชิงปฏิบติัการ หรือ การวจิยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ทั้งน้ี ผูเ้ขียน
ไดเ้นน้ให้เห็นถึงแก่นแกนส าคญัของแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการท่ีสะทอ้นให้เห็นวา่ เพราะเหตุใด
การวิจยัประเภทน้ีจึงมีหลกัประกนัของการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์มากกว่าการวิจยัในแบบ
วิชาการ ประเด็นน้ีผูป้ริทศัน์อ่านแลว้เห็นวา่ผูเ้ขียนมีเจตนาท่ีจะเน้นย  ้าให้เห็นถึง “การวิจยัร่วมกนั” 
ระหว่างนกัวิจยัและชุมชน โดยเฉพาะกบักลุ่มคนท่ีมกัจะมีฐานะเป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัให้ได้
เปล่ียนบทบาทของตนเองมาเป็น “ผูมี้ส่วนร่วมและมีบทบาทในการท าวจิยั” ในตอนทา้ยของหวัขอ้น้ี 
ผูเ้ขียนยงัไดแ้สดงให้เห็นถึงขั้นตอนการวิจยัท่ีต่อเน่ืองเป็นวงเกลียว นบัแต่ขั้นพฒันาโจทยก์ารวิจยั 
ขั้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อตอบโจทย ์ขั้นการวิเคราะห์และตีความขอ้มูล และขั้นตอนการแบ่งปัน
ผลการวจิยัแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 ต่อมา เป็นหัวขอ้ว่าด้วยเร่ืองนวตักรรมใหม่ของการบริหารจดัการงานวิจยัเพื่อมุ่งการใช้
ประโยชน์ โดยประมวลองคค์วามรู้จากบทเรียนชุดโครงการวจิยัและการบริหารจดัการวฒันธรรมมา
เป็นแนวทางท่ีแสดงให้เห็นถึงวิธีบริหารจดัการเพื่อการน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
ในหวัขอ้น้ี ผูอ่้านจะไดเ้ห็นตวัอยา่งของรูปแบบการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยั เช่น การน าผลการวิจยั
ไปเป็นแนวทางแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ีหรือองคก์ร การน าผลการวิจยัไปคืนขอ้มูลให้กบัชุมชนเจา้ของ
ปัญหา การน าผลการวจิยัเขา้ไปเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ินในโรงเรียน เป็นตน้ 
 ส่ิงท่ีน่าสนใจมาก คือ การขยายแนวคิดเก่ียวกบัการน าผลการวิจยัไปใช ้เพื่อช่วยใหผู้อ่้านได้
เขา้ใจกรอบการสังเคราะห์เน้ือหางานวิจยัของชุดโครงการวิจยัการบริหารจดัการวฒันธรรม โดย
ผูเ้ขียนไดถ่้ายทอดขอ้มูลแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 3 แนวคิด คือ แนวทางการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัแบ่ง
ตามทิศทางและประเภทผูใ้ช ้แนวทางการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัจากทศันะของมนุษยศาสตร์ และ 
แนวทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจยัอย่างสมดุลและใชทุ้กส่วนอยา่งคุม้ค่า โดยยกตวัอยา่งให้เห็น
อยา่งชดัเจนผา่นภาพเปรียบเทียบ การใชป้ระโยชน์จากผลงานวิจยัอยา่งคุม้ค่าดว้ยภาพตน้มะม่วง ท่ี
ตอ้งมองเห็นให้มากวา่ตน้มะม่วง เช่น เห็นล าตน้ท่ีสามารถน ามาใช้เป็นฟืนได ้เห็นใบท่ีร่วงหล่นลง
มาท่ีสามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมกัได้ เป็นตน้ สารัตถะในหัวขอ้น้ี ประเด็นส าคญัท่ีผูเ้ขียน

ตอ้งการน าเสนอ คือ มิติของการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยั ทั้ง จากเน้ือหาหรือผลงานวิจยัและจากตวั
วิธีการวิจยั ด้วยการวิจยัแบบมีส่วนร่วม ท่ีจะท าให้แม้แต่ตวัวิธีการวิจยัเองก็สามารถจะน าไปใช้
ประโยชน์ได ้
 หัวข้อถัดมา กรอบการสังเคราะห์การใช้ประโยชน์จากงานวิจยัในชุดโครงการบริหาร
วฒันธรรม นับเป็นหัวขอ้ท่ีส าคญัมาก เพราะผูเ้ขียนได้ขยายความให้เห็นจากตวัอย่างของจริงจาก
ประสบการณ์ด าเนินการวิจยัอยา่งชดัเจน พร้อมกนัน้ีผูเ้ขียนยงัไดย้กตวัอยา่งมาเป็นแนวทางท่ีจะท า
ให้ผูอ่้านสามารถคดัเอาส่วนเส้ียวของความรู้ท่ีผูเ้ขียนถ่ายทอดไปประยุกต์ใชป้ระโยชน์จากงานวิจยั
ของตนเองไดอี้กดว้ย ดงัเช่น รูปแบบกิจกรรมการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ดว้ยการคืนขอ้มูล
ให้กบัชุมชน ท่ีสามารถเลือกด าเนินการได้อย่างหลากหลายตามเป้าหมายท่ีได้ตั้งไว ้เช่น การคืน
ขอ้มูลเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล การคืนขอ้มูลเพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาของชุมชน การคืน
ขอ้มูลเพื่อกระตุน้ใหชุ้มชนขบคิดทบทวนต่อประเด็นการวจิยั หรือการคืนขอ้มูลเพื่อกระตุน้ใหชุ้มชน
คิดคน้กิจกรรมส าหรับอนาคตเพื่อเปล่ียนแปลงสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหา ทั้งน้ี อาจดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
เช่น การน าเสนอแบบปากเปล่า การจดัเวทีเสวนาท่ีมีผูท้รงคุณวฒิุร่วมใหข้อ้เสนอแนะดว้ย เป็นตน้ 
 หวัขอ้สุดทา้ยของส่วนแรกน้ี คือ การใชป้ระโยชนจากงานวิจยั : มุมมองดา้นการส่ือสาร ใน
ส่วนน้ีผูเ้ขียนไดแ้สดงให้เห็นถึงความส าคญัอย่างยิ่งยวดของการส่ือสาร ในการเป็น “ตวัส่ือกลาง” 
เพื่อเช่ือมช่องว่างระหว่างผลการวิจยัของนักวิชาการกับคนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีจะได้ใช้ประโยชน์จาก
งานวิจยั เน่ืองจาก นกันิเทศศาสตร์จะเป็นผูท่ี้ใชก้ารส่ือสารเพื่อท าหนา้ท่ีแปลเน้ือหาวิชาการให้ผูรั้บ
สารกลุ่มต่าง ๆ เขา้ใจได ้ในประเด็นน้ี ผูป้ริทศัน์มีความเห็นสอดคลอ้งกบัการเนน้ความของผูเ้ขียนวา่ 
นักนิเทศศาสตร์มิใช่เป็นเพียงแต่ผูถ่้ายทอดหรือแพร่กระจายความรู้แก่ผูรั้บสารทัว่ไปอย่างเดียว
เท่านั้น หากแต่จะตอ้งเป็นผูจ้ดัส่งความรู้แก่ผูท่ี้ตอ้งการหรือจ าเป็นตอ้งใชอี้กดว้ย เน่ืองจากผูรั้บสาร
แต่ละกลุ่มจะมีคุณลกัษณะและความตอ้งการท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลงานวจิยัท่ีแตกต่างกนั 
 ส าหรับส่วนท่ีสองซ่ึงเป็นบทสังเคราะห์ชุดโครงการวิจยัการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัดว้ย
เคร่ืองมือการส่ือสารนั้น ผูเ้ขียน คือ รองศาสตราจารย ์ดร.ก าจร ไดเ้นน้หนกัให้เห็นการใชป้ระโยชน์
จากงานวิจยัในดา้นของชุมชนและพื้นท่ี ทั้งน้ี ประโยชน์จากงานวิจยัจะมี 5 ดา้นดว้ยกนั คือ การใช้
ประโยชน์ดา้นนโยบาย สาธารณะ พาณิชย ์ชุมชนพื้นท่ี และวิชาการ โดยแสดงให้เห็นวตัถุประสงค์
หลกัของชุดโครงการใชป้ระโยชน์ฯ ดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสารโดยเนน้ประโยชน์ต่อชุมชนและพื้นท่ี 
และวตัถุประสงค์ย่อย ซ่ึงผูป้ริทศัน์เห็นว่า ผูเ้ขียนได้แสดงให้เห็นถึงกรอบแนวคิดหลักท่ียึดโยง
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วตัถุประสงค์ของชุดโครงการอย่างชดัเจน นัน่คือ การใช้ประโยชน์จากงานวิจยัด้วยเคร่ืองมือการ
ส่ือสาร การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการ
ส่ือสารเพื่อการพฒันาตามกระบวนทศัน์กระแสทางเลือก 
 ต่อจากนั้น ผูเ้ขียนได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและช่วงเวลาการด าเนินการวิจยั ซ่ึงมี 3 ช่วง
ดว้ยกนั คือ ช่วงก่อตวัโครงการ ช่วงโครงการยอ่ยเร่ิมด าเนินกิจกรรมลงพื้นท่ีและปฏิบติัการวจิยัแบบ
มีส่วนร่วม และช่วงถอดบทเรียนเพื่อน าไปสู่การสังเคราะห์ความรู้ทั้งในระดบัตวันกัวิจยัและระดบั
ชุดโครงการ ในส่วนน้ีผูเ้ขียนยงัได้น าเสนอเน้ือหาท่ีส าคญัให้ผูอ่้านได้เห็นถึงกรอบท่ีใช้ในการ
สังเคราะห์ โดยเฉพาะการใชเ้คร่ืองมือการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัท่ีจะตอ้งอธิบายให้เห็นวา่มีการ
ด าเนินการอยา่งไรและมีการขยายเคร่ืองมือหรือไม่ 
 ต่อมา ผูเ้ขียนยงัไดแ้สดงให้เห็นถึงผลลพัธ์จากชุดโครงการ โดยอธิบายใหเ้ห็นถึงความรู้ใหม่
ดา้นการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อประเด็น และบางคร้ังก็มี
อ านาจและมีความส าคัญต่อประเด็นปัญหาต่าง  ๆ  การดึงคนกลุ่มน้ีให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวิจยัจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น หรือในเร่ืองความรู้ใหม่ในการคืนขอ้มูลท่ีจะตอ้งมีการออกแบบ
เน้ือหาและจดัรูปแบบการคืนขอ้มูล การเติมเต็มขอ้มูล และการคืนขอ้มูลในช่วงระหวา่งการท าวิจยั
และการใชก้ารมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนเป็นผูร่้วมคืนขอ้มูล ทั้งน้ี ผูเ้ขียนยงัไดย้กตวัอยา่งให้ผูอ่้าน
ไดเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจนจากโครงการวิจยัยอ่ยต่าง ๆ อีกดว้ย นอกจากนั้นแลว้ ผูป้ริทศัน์ยงัเห็นอีกดว้ย
วา่ เน้ือหาในส่วนน้ีมีประโยชน์อยา่งมาก เน่ืองจากไดแ้สดงให้เห็นถึงแนวทางท่ีจะน าความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการอ่านหนงัสือเล่มน้ีไปใชต่้อไดอ้ยา่งไรในอนาคตอีกดว้ย 
 หนังสือเล่มน้ีนอกจากจะให้ประโยชน์กับนักนิเทศศาสตร์แล้ว ยงัเป็นแนวทางส าหรับ
ผูส้นใจทัว่ไปท่ีจะน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ต่อและสานก่อความรู้ในดา้นน้ีให้เพิ่มพูนมากยิง่ข้ึน 
ความยาว 207 หน้าของหนังสือเล่มน้ีนับว่าน้อยมากเม่ือเทียบกบัการประมวลองค์ความรู้จากชุด
โครงการท่ีเป็นการปูพื้นฐานให้เห็นว่านักนิเทศศาสตร์จะสามารถใช้เคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อใช้
ประโยชน์จากงานวจิยัไดอ้ยา่งไร 
 เพื่อให้ได้อรรถรสในการอ่านมากยิ่งข้ึน ผูป้ริทัศน์แนะน าให้ผูอ่้านอ่านหนังสือในชุด
โครงการการใชป้ระโยชน์ฯ เพิ่มเติม กล่าวคือ 
 หนงัสือเร่ือง “การใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสาร : การพฒันากลุ่มคน” 
หนงัสือเล่มน้ีแสดงให้เห็นถึงตวัอยา่งรูปธรรมจากการด าเนินโครงการวิจยัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบั “กลุ่ม

คน” 4 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มชาติพันธ์ุ  กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู ้สูงอายุ และกลุ่มคนไร้สัญชาติ  รอง
ศาสตราจารย ์ดร.สมสุข บรรณาธิการของหนงัสือเล่มน้ีไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ บทเรียนจากโครงการวจิยัทั้งส่ี
เร่ืองในส่ีกลุ่มคนน้ีได้แสดงให้เห็นว่า การขยายผลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยการใช้
กระบวนการส่ือสารท่ีแปลงความรู้มาเป็นพลงัน้ี จะสามารถเสริมอ านาจให้กลุ่มคนชายขอบแต่ละ
กลุ่มไดส่้งเสียงเรียกร้องสิทธิและความชอบธรรมเพื่อใหไ้ดมี้พื้นท่ีทางสังคมของตนได ้
 หนังสือเร่ือง “การใช้ประโยชน์จากงานวิจยัด้วยเคร่ืองมือการส่ือสาร: การบริหารจดัการ
ทรัพยากร” สารัตถะในหนังสือเล่มน้ีสามารถสรุปได้จากบทน าโดยรองศาสตราจารย  ์ดร.สมสุข 
บรรณาธิการของหนงัสือ ท่ีแสดงให้เห็นวา่ ปัญหาหลกัในการบริหารจดัการทรัพยากรนั้น มิไดอ้ยูท่ี่
ตวัทรัพยากรแต่ปัญหาอยูท่ี่การบริการจดัการ ท่ีอาจท าให้เกิดความไม่ลงรอยหรือแมแ้ต่น าไปสู่ความ
ขดัแยง้ไดใ้นท่ีสุด ดงันั้น โครงการวจิยัยอ่ยท่ีจะใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสารต่อการน าองคค์วามรู้
จากโครงการวิจยัของ สกว. ไปขยายผลและใช้ประโยชน์ต่อในสังคม จึงจ าเป็นตอ้งออกแบบการ
ส่ือสารอยา่งแยบยลและจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมบนหลกัการสิทธิเจา้ของวฒันธรรม
อีกดว้ย 
 หนงัสือเร่ือง “การใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสาร: การพฒันาการเกษตร” 
เม่ือรองศาสตราจารย ์ดร.ก าจร บรรณาธิการของหนงัสือเล่มน้ี ไดโ้ปรยความผา่นเน้ือเพลงกสิกรไทย
เพื่อให้เห็นจุดเร่ิมตน้ของการส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย จากการเกษตรแบบอุตสาหกรรมท่ี
พึ่งพาเคร่ืองจกัร เทคโนโลยี และสารเคมี จนกระทัง่เกิดผลกระทบเชิงลบ จึงก่อให้เกิดการเปล่ียน
กระบวนทศัน์การเกษตรแบบใหม่ด้วยแนวทางเกษตรย ัง่ยืนและเกษตรอินทรีย์ การส่ือสารเพื่อ
พฒันาการเกษตรท่ีขยายตวัออกไปจากการใช้ประโยชน์จากงานวิจยัจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและน่า
อ่านเป็นอยา่งยิง่ 
 องค์ความรู้จากหนงัสือทั้งหมดในชุดโครงการวิจยัน้ี นอกจากจะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจการใช้
ประโยชน์จากงานวิจยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสารอยา่งชดัเจนแลว้นั้น สารัตถะส าคญัจากหนงัสือทั้ง 4 
เล่มยงัเป็นแนวทางส าคญัให้ผูอ่้านน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อขยายผลองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการวิจยัดว้ย
เคร่ืองมือการส่ือสารไดอี้กดว้ย 
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วตัถุประสงค์ของชุดโครงการอย่างชดัเจน นัน่คือ การใช้ประโยชน์จากงานวิจยัด้วยเคร่ืองมือการ
ส่ือสาร การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม และการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการ
ส่ือสารเพื่อการพฒันาตามกระบวนทศัน์กระแสทางเลือก 
 ต่อจากนั้น ผูเ้ขียนได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและช่วงเวลาการด าเนินการวิจยั ซ่ึงมี 3 ช่วง
ดว้ยกนั คือ ช่วงก่อตวัโครงการ ช่วงโครงการยอ่ยเร่ิมด าเนินกิจกรรมลงพื้นท่ีและปฏิบติัการวจิยัแบบ
มีส่วนร่วม และช่วงถอดบทเรียนเพื่อน าไปสู่การสังเคราะห์ความรู้ทั้งในระดบัตวันกัวิจยัและระดบั
ชุดโครงการ ในส่วนน้ีผูเ้ขียนยงัได้น าเสนอเน้ือหาท่ีส าคญัให้ผูอ่้านได้เห็นถึงกรอบท่ีใช้ในการ
สังเคราะห์ โดยเฉพาะการใชเ้คร่ืองมือการใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัท่ีจะตอ้งอธิบายให้เห็นวา่มีการ
ด าเนินการอยา่งไรและมีการขยายเคร่ืองมือหรือไม่ 
 ต่อมา ผูเ้ขียนยงัไดแ้สดงให้เห็นถึงผลลพัธ์จากชุดโครงการ โดยอธิบายใหเ้ห็นถึงความรู้ใหม่
ดา้นการวิเคราะห์ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อประเด็น และบางคร้ังก็มี
อ านาจและมีความส าคัญต่อประเด็นปัญหาต่าง  ๆ  การดึงคนกลุ่มน้ีให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการวิจยัจึงเป็นเร่ืองจ าเป็น หรือในเร่ืองความรู้ใหม่ในการคืนขอ้มูลท่ีจะตอ้งมีการออกแบบ
เน้ือหาและจดัรูปแบบการคืนขอ้มูล การเติมเต็มขอ้มูล และการคืนขอ้มูลในช่วงระหวา่งการท าวิจยั
และการใชก้ารมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนเป็นผูร่้วมคืนขอ้มูล ทั้งน้ี ผูเ้ขียนยงัไดย้กตวัอยา่งให้ผูอ่้าน
ไดเ้ห็นภาพอยา่งชดัเจนจากโครงการวิจยัยอ่ยต่าง ๆ อีกดว้ย นอกจากนั้นแลว้ ผูป้ริทศัน์ยงัเห็นอีกดว้ย
วา่ เน้ือหาในส่วนน้ีมีประโยชน์อยา่งมาก เน่ืองจากไดแ้สดงให้เห็นถึงแนวทางท่ีจะน าความรู้ท่ีไดรั้บ
จากการอ่านหนงัสือเล่มน้ีไปใชต่้อไดอ้ยา่งไรในอนาคตอีกดว้ย 
 หนังสือเล่มน้ีนอกจากจะให้ประโยชน์กับนักนิเทศศาสตร์แล้ว ยงัเป็นแนวทางส าหรับ
ผูส้นใจทัว่ไปท่ีจะน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์ต่อและสานก่อความรู้ในดา้นน้ีให้เพิ่มพูนมากยิง่ข้ึน 
ความยาว 207 หน้าของหนังสือเล่มน้ีนับว่าน้อยมากเม่ือเทียบกบัการประมวลองค์ความรู้จากชุด
โครงการท่ีเป็นการปูพื้นฐานให้เห็นว่านักนิเทศศาสตร์จะสามารถใช้เคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อใช้
ประโยชน์จากงานวจิยัไดอ้ยา่งไร 
 เพื่อให้ได้อรรถรสในการอ่านมากยิ่งข้ึน ผูป้ริทัศน์แนะน าให้ผูอ่้านอ่านหนังสือในชุด
โครงการการใชป้ระโยชน์ฯ เพิ่มเติม กล่าวคือ 
 หนงัสือเร่ือง “การใชป้ระโยชน์จากงานวิจยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสาร : การพฒันากลุ่มคน” 
หนงัสือเล่มน้ีแสดงให้เห็นถึงตวัอยา่งรูปธรรมจากการด าเนินโครงการวิจยัยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบั “กลุ่ม

คน” 4 กลุ่ม  ได้แก่ กลุ่มชาติพันธ์ุ  กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู ้สูงอายุ และกลุ่มคนไร้สัญชาติ  รอง
ศาสตราจารย ์ดร.สมสุข บรรณาธิการของหนงัสือเล่มน้ีไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่ บทเรียนจากโครงการวจิยัทั้งส่ี
เร่ืองในส่ีกลุ่มคนน้ีได้แสดงให้เห็นว่า การขยายผลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยการใช้
กระบวนการส่ือสารท่ีแปลงความรู้มาเป็นพลงัน้ี จะสามารถเสริมอ านาจให้กลุ่มคนชายขอบแต่ละ
กลุ่มไดส่้งเสียงเรียกร้องสิทธิและความชอบธรรมเพื่อใหไ้ดมี้พื้นท่ีทางสังคมของตนได ้
 หนังสือเร่ือง “การใช้ประโยชน์จากงานวิจยัด้วยเคร่ืองมือการส่ือสาร: การบริหารจดัการ
ทรัพยากร” สารัตถะในหนังสือเล่มน้ีสามารถสรุปได้จากบทน าโดยรองศาสตราจารย  ์ดร.สมสุข 
บรรณาธิการของหนงัสือ ท่ีแสดงให้เห็นวา่ ปัญหาหลกัในการบริหารจดัการทรัพยากรนั้น มิไดอ้ยูท่ี่
ตวัทรัพยากรแต่ปัญหาอยูท่ี่การบริการจดัการ ท่ีอาจท าให้เกิดความไม่ลงรอยหรือแมแ้ต่น าไปสู่ความ
ขดัแยง้ไดใ้นท่ีสุด ดงันั้น โครงการวจิยัยอ่ยท่ีจะใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสารต่อการน าองคค์วามรู้
จากโครงการวิจยัของ สกว. ไปขยายผลและใช้ประโยชน์ต่อในสังคม จึงจ าเป็นตอ้งออกแบบการ
ส่ือสารอยา่งแยบยลและจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมบนหลกัการสิทธิเจา้ของวฒันธรรม
อีกดว้ย 
 หนงัสือเร่ือง “การใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสาร: การพฒันาการเกษตร” 
เม่ือรองศาสตราจารย ์ดร.ก าจร บรรณาธิการของหนงัสือเล่มน้ี ไดโ้ปรยความผา่นเน้ือเพลงกสิกรไทย
เพื่อให้เห็นจุดเร่ิมตน้ของการส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทย จากการเกษตรแบบอุตสาหกรรมท่ี
พึ่งพาเคร่ืองจกัร เทคโนโลยี และสารเคมี จนกระทัง่เกิดผลกระทบเชิงลบ จึงก่อให้เกิดการเปล่ียน
กระบวนทศัน์การเกษตรแบบใหม่ด้วยแนวทางเกษตรย ัง่ยืนและเกษตรอินทรีย์ การส่ือสารเพื่อ
พฒันาการเกษตรท่ีขยายตวัออกไปจากการใช้ประโยชน์จากงานวิจยัจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและน่า
อ่านเป็นอยา่งยิง่ 
 องค์ความรู้จากหนงัสือทั้งหมดในชุดโครงการวิจยัน้ี นอกจากจะท าให้ผูอ่้านเขา้ใจการใช้
ประโยชน์จากงานวิจยัดว้ยเคร่ืองมือการส่ือสารอยา่งชดัเจนแลว้นั้น สารัตถะส าคญัจากหนงัสือทั้ง 4 
เล่มยงัเป็นแนวทางส าคญัให้ผูอ่้านน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อขยายผลองคค์วามรู้ท่ีไดรั้บจากการวิจยัดว้ย
เคร่ืองมือการส่ือสารไดอี้กดว้ย 
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หลกัเกณฑ์การเสนอบทความวชิาการหรือ 
บทความวจิัยเพ่ือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการ รมยสาร 

 
1. ส่งบทความวจิยัฉบบัเตม็ในรูปแบบของ Word File จ านวน 1 ชุด เป็นแฟ้มขอ้มูล

อิเล็กทรอนิคส์โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Word 2007 หรือ 2010 ไปท่ีเวบ็ไซต ์
http://rommayasan.bru.ac.th  

2. เป็นบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวกับภาษา ภาษาศาสตร์ และ
วรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ชาติพนัธ์ุ  บรรณารักษแ์ละสารสนเทศศาสตร์  ดนตรีและนาฏศิลป์ 
ศิลปกรรม ประเพณีวฒันธรรม การท่องเท่ียว ประวติัศาสตร์และโบราณคดี กฎหมายและการเมือง
การปกครอง การพฒันาสังคมและสังคมศึกษา การศึกษา และ เทคโนโลยแีละนวตักรรมการเรียนรู้  
 3. ความยาวของบทความโดยนบัรวมรูปภาพ  ตาราง เอกสารอา้งอิง  และภาคผนวก (ถา้มี) 
จ  านวน 10-15 หนา้กระดาษ A4  
 4. แบบอกัษร (Font) บทความ 

 4.1 ใหพ้ิมพด์ว้ยตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 และพิมพเ์น้ือหาในลกัษณะ
คอลมัน์เดียว (One column) ก าหนดระยะห่างระหวา่งบรรทดัเป็นแบบระยะพิมพเ์ด่ียว (single space) 

 4.2 ช่ือบทความทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ พิมพด์ว้ยตวัหนาโดยใชข้นาดอกัษร 
18 ก่ึงกลางหนา้กระดาษ กรณีเป็นภาษาองักฤษ ใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกเป็นตวัใหญ่ส าหรับค าหลกัต่างๆ  

 4.3 ช่ือ-นามสกุลผูเ้ขียน (และอาจารยท่ี์ปรึกษา) พิมพด์ว้ยตวัหนาโดยใชข้นาด
อกัษร 16 ก่ึงกลางหนา้กระดาษ ใหใ้ชห้มายเลขก ากบัช่ือผูเ้ขียนหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา 

 4.4 ช่ือสาขาวชิา คณะ และสถาบนัการศึกษาตน้สังกดั  ให้พิมพท่ี์บรรทดัล่างต่อจาก
ช่ือผูว้จิยั ชิดขอบซา้ย พิมพอ์กัษรเป็นตวับางขนาด 14  

5. เป็นบทความภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ บทความภาษาองักฤษและบทคดัยอ่
ภาษาองักฤษท่ีแปลมาจากบทคดัยอ่ภาษาไทยตอ้งผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งและลงนามรับรอง
จากผูเ้ช่ียวชาญดา้นภาษาองักฤษก่อนส่งใหบ้รรณาธิการ  
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6. ตอ้งเป็นบทความท่ีไม่เคยตีพิมพห์รือเผยแพร่ท่ีใดมาก่อนหรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาจาก
ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อตีพิมพใ์นวารสารอ่ืน 
 7. บทความตอ้งมีสาระสังเขป (บทคดัยอ่) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไม่เกิน 1 
หนา้กระดาษ A4 หรือระหวา่ง 150-200 ค า ในกรณีท่ีเจา้ของบทความเป็นชาวต่างประเทศ ใหเ้ขียน
บทคดัยอ่เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

8. ผูเ้ขียนบทความจะตอ้งปฏิบติัตามระบบการอา้งอิงเอกสารและหลกัเกณฑก์ารเสนอ
บทความวชิาการหรือบทความวจิยัเพื่อตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ รมยสาร อยา่งเคร่งครัด  

9. บทความท่ีส่งมาตีพิมพจ์ะไดรั้บการกลัน่กรองจากผูท้รงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
นอ้ย 2 ท่าน ถา้ผูท้รงคุณวฒิุ 1 ใน 2 ท่านไม่เห็นควรใหตี้พิมพ ์ก็จะส่งบทความนั้นไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ
ท่านท่ี 3 พิจารณา ทั้งน้ี บทความท่ีจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รมยสาร ต้องผ่านการ
พิจารณาเห็นควรใหตี้พิมพโ์ดยผูท้รงคุณวฒิุอยา่งนอ้ย 2 ท่าน 

10. ผลการพิจารณาให้ตีพิมพบ์ทความในวารสารวชิาการ รมยสาร ใหถื้อมติของกอง
บรรณาธิการเป็นท่ีสุด  

 11. บทความท่ีไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ ์กองบรรณาธิการจะแจง้ให้ทราบ แต่จะไม่ส่ง
ตน้ฉบบัคืนใหผู้เ้ขียน 

12. ผูเ้ขียน/คณะผูเ้ขียน (ผูว้ิจยั/คณะผูว้ิจยั) ตอ้งเขียนขอ้มูลส่วนตวัโดยย่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษไวใ้นส่วนทา้ยสุดของบทความต่อจากเอกสารอา้งอิง โดยให้ระบุค าน าหน้าช่ือ (นาย/
นาง/นางสาว) ต าแหน่งทางวิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์ (ถ้ามี) 
คุณวุฒิปริญญาเอก (ดร.) (ถ้ามี) พร้อมใส่ขอ้มูลท่ีอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งรหัสไปรษณีย์ 
โทรศพัท ์โทรสาร และอีเมลดว้ย ในกรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ให้เขียนเฉพาะ
ขอ้มูลนกัศึกษาเท่านั้นโดยไม่ตอ้งใส่ขอ้มูลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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⁎ ส่วนประกอบของบทความวชิาการและบทความวจิัย ⁎ 
⁎ บทความวชิาการ  

ในการเขียนบทความวิชาการ ควรช้ีประเด็นท่ีตอ้งการน าเสนอให้ชดัเจนและมีล าดบัเน้ือหา
ท่ีเหมาะสมเพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจน บทความวชิาการควรมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือเร่ือง (Title) ช่ือเร่ืองควรมีทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยพิมพ์ช่ือเร่ืองเป็น
ภาษาไทยก่อนและตามดว้ยช่ือเร่ืองภาษาองักฤษในบรรทดัต่อมา 
 2. บทคัดย่อ (Abstract) สรุปเน้ือหาของบทความใหไ้ดใ้จความชดัเจน และใหเ้ขียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ หรือ
ระหวา่ง 150-200 ค า  

3. ค าส าคัญ (Keyword) ระบุค าส าคญัของเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับน าไปใชเ้ป็นค าสืบคน้
ในระบบฐานขอ้มูล ไม่เกิน 5 ค า ใตบ้ทคดัยอ่ 

4. บทน า (Introduction) น าเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเน้ือหา รวมทั้งระบุถึงขอบเขตเน้ือหา
ของบทความ 
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6. ตอ้งเป็นบทความท่ีไม่เคยตีพิมพห์รือเผยแพร่ท่ีใดมาก่อนหรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาจาก
ผูท้รงคุณวฒิุเพื่อตีพิมพใ์นวารสารอ่ืน 
 7. บทความตอ้งมีสาระสังเขป (บทคดัยอ่) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไม่เกิน 1 
หนา้กระดาษ A4 หรือระหวา่ง 150-200 ค า ในกรณีท่ีเจา้ของบทความเป็นชาวต่างประเทศ ใหเ้ขียน
บทคดัยอ่เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

8. ผูเ้ขียนบทความจะตอ้งปฏิบติัตามระบบการอา้งอิงเอกสารและหลกัเกณฑก์ารเสนอ
บทความวชิาการหรือบทความวจิยัเพื่อตีพิมพใ์นวารสารวิชาการ รมยสาร อยา่งเคร่งครัด  

9. บทความท่ีส่งมาตีพิมพจ์ะไดรั้บการกลัน่กรองจากผูท้รงคุณวุฒิในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งอย่าง
นอ้ย 2 ท่าน ถา้ผูท้รงคุณวฒิุ 1 ใน 2 ท่านไม่เห็นควรใหตี้พิมพ ์ก็จะส่งบทความนั้นไปใหผู้ท้รงคุณวุฒิ
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10. ผลการพิจารณาให้ตีพิมพบ์ทความในวารสารวชิาการ รมยสาร ใหถื้อมติของกอง
บรรณาธิการเป็นท่ีสุด  

 11. บทความท่ีไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ ์กองบรรณาธิการจะแจง้ให้ทราบ แต่จะไม่ส่ง
ตน้ฉบบัคืนใหผู้เ้ขียน 

12. ผูเ้ขียน/คณะผูเ้ขียน (ผูว้ิจยั/คณะผูว้ิจยั) ตอ้งเขียนขอ้มูลส่วนตวัโดยย่อทั้งภาษาไทยและ
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นาง/นางสาว) ต าแหน่งทางวิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย/์รองศาสตราจารย/์ศาสตราจารย)์ (ถ้ามี) 
คุณวุฒิปริญญาเอก (ดร.) (ถ้ามี) พร้อมใส่ขอ้มูลท่ีอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งรหัสไปรษณีย์ 
โทรศพัท ์โทรสาร และอีเมลดว้ย ในกรณีท่ีเป็นนกัศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก ให้เขียนเฉพาะ
ขอ้มูลนกัศึกษาเท่านั้นโดยไม่ตอ้งใส่ขอ้มูลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
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⁎ ส่วนประกอบของบทความวชิาการและบทความวจิัย ⁎ 
⁎ บทความวชิาการ  

ในการเขียนบทความวิชาการ ควรช้ีประเด็นท่ีตอ้งการน าเสนอให้ชดัเจนและมีล าดบัเน้ือหา
ท่ีเหมาะสมเพื่อใหผู้อ่้านสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจน บทความวชิาการควรมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
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 2. บทคัดย่อ (Abstract) สรุปเน้ือหาของบทความใหไ้ดใ้จความชดัเจน และใหเ้ขียนทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยเขียนเป็นภาษาไทยก่อน ความยาวไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ หรือ
ระหวา่ง 150-200 ค า  

3. ค าส าคัญ (Keyword) ระบุค าส าคญัของเน้ือหาท่ีเหมาะสมส าหรับน าไปใชเ้ป็นค าสืบคน้
ในระบบฐานขอ้มูล ไม่เกิน 5 ค า ใตบ้ทคดัยอ่ 

4. บทน า (Introduction) น าเสนอขอ้มูลเบ้ืองตน้ของเน้ือหา รวมทั้งระบุถึงขอบเขตเน้ือหา
ของบทความ 
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5. เน้ือหา (Body of Text) ระบุเน้ือหาหลกัของบทความ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นย่อยๆ 
และมีการจดัเรียงล าดบัหวัขอ้ตามรายละเอียดของเน้ือหา 

6. บทสรุป (Conclusion) สรุปเน้ือหาในบทความทั้งหมดออกมาอยา่งชดัเจนและสั้นกระชบั  
7. เอกสารอ้างอิง (References) อา้งอิงแบบแทรกในเน้ือหา (In-text citation) โดยใช้ระบบ

นาม-ปี (Author-Year) ตามรูปแบบ APA (American Psychological Association) ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6 
(6th edition) และเอกสารอา้งอิงทุกรายการท่ีปรากฏในบทความตอ้งมีรายช่ือปรากฏอยู่ในรายการ
เอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ (References) ดว้ย 

 
⁎ บทความวจัิย  

ใหน้ าเสนอผลวจิยัอยา่งเป็นระบบ โดยบทความวจิยัมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  
 1.  ช่ือเร่ือง (Title) ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
 2.  บทคัดย่อ (Abstract) ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ความยาวแต่ละภาษาไม่เกิน 1 
หนา้ หรือระหวา่ง 150-200 ค า 
 3.  ค าส าคัญ (Keywords) ตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ จ านวน 3-5 ค า 
 4.  บทน า (Introduction) ระบุถึงความส าคญัของปัญหาท่ีศึกษา วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและ
ประโยชน์โดยรวมท่ีจะเกิดข้ึนจากผลวจิยั 
 5.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย (Objective) ระบุวตัถุประสงคใ์นการท าวจิยัใหช้ดัเจนและ
สะทอ้นถึงภาพรวมทั้งหมดของงานวจิยั 
 6.  วธีิด าเนินการวจัิย (Methodology) ระบุวธีิวจิยัท่ีครอบคลุมถึงประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือวิจยั ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 7.  ผลการวจัิย (Results) ระบุผลการวจิยัท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 8.  อภิปรายผล (Discussion) น าเสนอผลการวจิยัโดยอา้งโยงถึงทฤษฎีต่างๆ เพื่อมา
สนบัสนุนหรือเห็นแยง้ท่ีสมเหตุสมผล 

 
 

 9. สรุปผล (Conclusion) สรุปประเด็นหลกัๆ ของผลการวจิยั 
 10.  ข้อเสนอแนะ (Recommendations) เสนอแนะเพื่อน าผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์
และเสนอแนะเพื่อการท าวิจยัในคร้ังต่อไป 

11.  เอกสารอ้างองิ (References) ใชก้ารอา้งอิงตามรูปแบบ APA (American Psychological 
Association)  ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 6 (6th edition) 
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* การเขยีนเอกสารอ้างองิ * 
1. การอา้งอิงเอกสารในเน้ือหา (In-text citation) ให้ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้นส าหรับผูเ้ขียนทั้ง

ท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยระบุเฉพาะนามสกุลแลว้ตามดว้ยปีท่ีเผยแพร่เอกสาร และ/
หรือเลขหนา้ เช่น Nuemaihom (2014) หรือ (Nuemaihom, 2014: 23)   

2. การเรียงล าดบัเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ (References) ให้เรียงตามล าดบัอกัษรของช่ือ
ผูเ้ขียน โดยไม่ตอ้งมีตวัเลขก ากบั ใหเ้ร่ิมดว้ยรายช่ือเอกสารภาษาไทยก่อน และต่อดว้ยรายช่ือเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ และช่ือผูเ้ขียนให้อา้งนามสกุลก่อนโดยเขียนตามรูปแบบเดียวกนักบัการอา้งอิง
เอกสารท่ีเป็นภาษาองักฤษ  

3. ในกรณีท่ีอ้างอิงเอกสารท่ีเป็นภาษาไทย ให้แปลเอกสารอ้างอิงนั้ นเป็นภาษาองักฤษ
เพิ่มเติมและน าไปต่อทา้ยรายการอ้างอิงข้างตน้ภายใต้หัวข้อ Translated Thai References และให้
วงเล็บค าว่า [in Thai] ไวท้า้ยเอกสารอา้งอิงด้วย และช่ือผูเ้ขียนให้อา้งนามสกุลก่อนโดยเขียนตาม
รูปแบบเดียวกนักบัการอา้งอิงเอกสารท่ีเป็นภาษาองักฤษ  

ตวัอยา่งเช่น 
เอกสารอ้างองิ 
อคัรพนท ์ เน้ือไมห้อม. (2553). พูดอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์ (Speaking English in All Situations)  

(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ศูนยก์ารเรียนรู้และผลิตส่ือส่ิงพิมพร์ะบบดิจิตอล. 
ดรุณี โยธิมาศ. (2558). ศึกษาและพัฒนานวตักรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวส าหรับ 

บุคลากรด้านการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีปราสาทเมืองต า่   อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  
(รายงานผลการวิจยั). บุรีรัมย:์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์    

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] 
 



ROMMAYASAN 545Vol. 16  No. 1 (January-April) 2018

 
 

* การเขยีนเอกสารอ้างองิ * 
1. การอา้งอิงเอกสารในเน้ือหา (In-text citation) ให้ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้นส าหรับผูเ้ขียนทั้ง

ท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยระบุเฉพาะนามสกุลแลว้ตามดว้ยปีท่ีเผยแพร่เอกสาร และ/
หรือเลขหนา้ เช่น Nuemaihom (2014) หรือ (Nuemaihom, 2014: 23)   

2. การเรียงล าดบัเอกสารอา้งอิงทา้ยบทความ (References) ให้เรียงตามล าดบัอกัษรของช่ือ
ผูเ้ขียน โดยไม่ตอ้งมีตวัเลขก ากบั ใหเ้ร่ิมดว้ยรายช่ือเอกสารภาษาไทยก่อน และต่อดว้ยรายช่ือเอกสาร
ภาษาต่างประเทศ และช่ือผูเ้ขียนให้อา้งนามสกุลก่อนโดยเขียนตามรูปแบบเดียวกนักบัการอา้งอิง
เอกสารท่ีเป็นภาษาองักฤษ  

3. ในกรณีท่ีอ้างอิงเอกสารท่ีเป็นภาษาไทย ให้แปลเอกสารอ้างอิงนั้ นเป็นภาษาองักฤษ
เพิ่มเติมและน าไปต่อทา้ยรายการอ้างอิงข้างตน้ภายใต้หัวข้อ Translated Thai References และให้
วงเล็บค าว่า [in Thai] ไวท้า้ยเอกสารอา้งอิงด้วย และช่ือผูเ้ขียนให้อา้งนามสกุลก่อนโดยเขียนตาม
รูปแบบเดียวกนักบัการอา้งอิงเอกสารท่ีเป็นภาษาองักฤษ  

ตวัอยา่งเช่น 
เอกสารอ้างองิ 
อคัรพนท ์ เน้ือไมห้อม. (2553). พูดอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์ (Speaking English in All Situations)  

(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ศูนยก์ารเรียนรู้และผลิตส่ือส่ิงพิมพร์ะบบดิจิตอล. 
ดรุณี โยธิมาศ. (2558). ศึกษาและพัฒนานวตักรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวส าหรับ 

บุคลากรด้านการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีปราสาทเมืองต า่   อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  
(รายงานผลการวิจยั). บุรีรัมย:์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์    

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] 
 

(สามารถดูหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบการอา้งอิงเอกสารเพิ่มเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์
http://rommayasan.bru.ac.th) 
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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. 
2. The article must be relevant to Humanities and Social Sciences of the following areas: 

Language, Linguistics and Literature, Philosophy and Religion, Ethnics, Library and Information 
Science, Music and Performance Arts, Fine and Applied Arts, Tradition and Culture, Tourism, 
History and Archaeology, Law and Politics, Social Development and Social Studies, Education, and 
Technology and Learning Innovation. 

  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 16 
and centered on the page, and their names must be numbered in order. 

4.4 Department(s)/program(s), faculty(s) and affiliation(s) must be set flush on the  
left using font size 14 below the author’s name. 

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

 
⁎ Components of Academic Article ⁎ 

 To write an academic article, clear points should be identified and appropriate sequences of 
the content should be considered in order to help a reader understand it 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 is written first, followed by 
the English one with the same number of words.  

3. Keyword: Not more than five keywords from the article content, 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 are 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 are 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). 
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* Writing References * 
1. Both Thai and foreign authors’ names in the in-text citation must be written in English 

only. Moreover, their last names should be written first,  followed by the year of publication, and/or 
page numbers, for example,  Nuemaihom (2014) or (Nuemaihom, 2014: 23). 

2.   When references are listed fully in alphabetical order according to the last name of the 
author and not numbered. Moreover, Thai documents are written first and 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: 
 

เอกสารอ้างองิ 
อคัรพนท ์ เน้ือไมห้อม. (2553). พูดอังกฤษได้ในทุกสถานการณ์ (Speaking English in All Situations)  

(พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: ศูนยก์ารเรียนรู้และผลิตส่ือส่ิงพิมพร์ะบบดิจิตอล. 
ดรุณี โยธิมาศ (2558). ศึกษาและพัฒนานวตักรรมการส่ือสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียวส าหรับ 

บุคลากรด้านการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีปราสาทเมืองต า่   อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  
(รายงานผลการวิจยั). บุรีรัมย:์ มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย.์    

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 situation (2nd ed.). Bangkok: Digital Media  

Learning and Production Center. [in Thai] 
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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 in 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 ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม        ปรัชญาและศาสนา         ชาติพันธุ์ 

    บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์          ดนตรีและนาฏศิลป ์       ศิลปกรรม

    ประเพณีและวัฒนธรรม                       ประวัติศาสตร์และโบราณคด ี  

    กฎหมายและการเมืองการปกครอง          การพัฒนาสังคมและสังคมศึกษา  

    เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้          การท่องเที่ยว  

 8. กรณีที่ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ กองบรรณาธิการสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้

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

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

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

  มคีวามเกีย่วขอ้งเปน็.......................................................................................................................................

 9. สิ่งที่แนบมาด้วย

   ไฟล์บทความวิจัย

   ไฟล์บทความวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
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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

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

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

..................................................................................................................................................................................................
ดาวโหลดใบสมัครสมาชิกได้ที่ http://rommayasan.bru.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

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



558 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) 2561รมยสาร

วารสารวิชาการ รมยสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนนจิระ อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์: +6644-611-221 ต่อ 4001 โทรสาร: +6644-611-858  อีเมล: rommayasan@gmail.com


