คํานํา
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “พลวัตและ
ความหลากหลายของมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ” จั ด โดยคณะมนุ ษ ยศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมบุษย์น้ําทอง อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานการวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่กลั่นกรองบทความวิจัยทั้งก่อนและหลังการจัดประชุมทาง
วิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์บทความทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการตรวจบทความหลังจากการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะกรรมการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceeding)ระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานในทุกกิจกรรม ของการจัดประชุม
ทางวิชาการ รวมทั้งทําให้ได้บทความวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้นและหวังว่าผู้อ่านบทความวิจัยจะได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ พัฒนาหน่วยงาน ท้องถิ่น และประเทศชาติสืบไป

คณะกรรมการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารบัญ
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเรื่องการประเมินผลกระทบสุขภาพจากความ
เสื่อมสภาพของแหล่งน้ํา
สามารถ ใจเตี้ย

หน้า
1
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ประกาศนีย์ บุตรโคตร
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานตามทฤษฎีหลักสูตรอิงมาตรฐาน
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ต่างประเทศ
ธนพร หมูคํา
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ประถมศึกษา ในเขตอําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง
วรญา รอดวินิจ, วิธธวัช ปินทะสาย, จิตรลดา มูลมา, นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
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การพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก์ด้านการใช้ภาษาจีนในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลําปาง
สิริรัตน์ วาวแวว
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การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีสอนที่ใช้นิทานและ
140
เทคนิคแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5
มุจรินทร์ คุณานันท์ และคณะ
การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ของนักเรียนชั้น 152
ประถมศึกษาปีที่ 6
อุ่นเรือน ศรีทับทิม และคณะ
การศึกษาผู้หญิงในบทละครเรื่อง ระเด่นลันได
พรชนก ชาติชาํ นิ
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แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพในธุรกิจสปา จ.เลย
ไทยโรจน์ พวงมณี
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เทคนิคในการกระตุ้นจินตนาการและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์
กิตวิ ัฒน์ กิติบตุ ร
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สารบัญ (ต่อ)
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของโรงงานขนาดย่อม กรณีศึกษา :
ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ “พี่เลี้ยงน้อง” ในจังหวัดลําปาง
ธิติมา คุณยศยิ่ง, อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน และคณะ
กระบวนการออกแบบหนังสือรวบรวมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลําปาง
ชลาพันธ์ อุปกิจ

210

224

บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู้ไทย แขวงสวรรณเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 232
วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว
ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อวัฒนธรรมทางดนตรีในเมืองเสียมเรียบ:สภาพของปัญหาและ
การปรับตัว
ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์

243

กําหนดการ
“การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑”
พลวัตรและความหลากหลายของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมบุษย์น้ําทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
เวลา
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
พิธีเปิด

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายเหตุ
ห้องจิตต์บัวคํา ชั้น ๑

ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสังคมศาสตร์ฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การนําเสนอบทความวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ปาฐกถา : พลวัตรของชนบทในสังคมไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มศิลปศาสตร์ฯ

ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงส์
ชื่อ-สกุลนักวิจยั /ชื่อบทความวิจัย
จํานวน ๗ บทความ
(ห้องจิตต์บัวคํา ชั้น ๑)

รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ
ชื่อ-สกุลนักวิจยั /ชื่อบทความวิจัย
จํานวน ๘ บทความ
(ห้องนายเช้ง ชั้น ๑)

รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรตั น์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์
ชื่อ-สกุลนักวิจยั /ชื่อบทความวิจัย
จํานวน ๖ บทความ
(ห้องม่าย้ง ชั้น ๒)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

ห้องจิตต์บัวคํา ชั้น ๑

เวลา
กิจกรรม
๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชื่ อ บทความวิ จั ย : การพั ฒ นากิ จ กรรมการ
เรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเรื่องการประเมินผล
กระทบสุ ข ภาพจากความเสื่ อ มสภาพของ
แหล่งน้ํา
๑๓.๒๐ – ๑๓.๔๐ น. ๒. นายวสันต์ สรรพสุข
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่ อ บทความวิ จั ย : ใครคื อ คนเชี ย งของ?:
ในพื้ น ที่ ประวั ติ ศาสตร์ ชายแดน แ ล ะ
การพัฒนา
๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐ น. ๓. อาจารย์พิสิษฐิกุล แก้วงาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่ อ บทความวิ จั ย : ข้ อ เสนอเชิ ง ทดลองว่ า
ด้ ว ยกรอบการศึ ก ษาการเมื อ งแบบหลั ง
สมัยใหม่

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑. นางประกาศนีย์ บุตรโคตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อบทความวิจัย: การพัฒนาความสามารถใน
การพู ด ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารโดย
ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องจากภาพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
๒. อาจารย์พชรวลี กนิษฐเสน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ชื่อบทความวิจัย: การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
วิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การทํ า งานตามทฤษฎี
หลักสูตรอิงมาตรฐาน
๓. อาจารย์ ดร.ธนพร หมูคํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ชื่ อ บทความวิ จั ย : กระบวนการครู ส อนคิ ด
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วรรณกรรมเอกของไทย
ให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ

หมายเหตุ
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ชื่อบทความวิจัย: แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพในธุรกิจสปา

๒. อาจารย์กิติวัฒน์ กิติบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ชื่อบทความวิจัย: เทคนิคในการกระตุ้นจินตนาการ
และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่องานนิเทศ
ศาสตร์
๓. ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ธิ ติ ม า คุ ณ ยศยิ่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ชื่ อบทความวิ จั ย: การพั ฒนารู ปแบบผลิ ตภั ณฑ์
เซรามิ ก เชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องโรงงานขนาดย่ อ ม
กรณีศึกษา : ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาด
เ ล็ ก ที่ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร “พี่ เ ลี้ ย ง น้ อ ง ”
ในจังหวัดลําปาง

เวลา
กิจกรรม
๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐ น. ๔. อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ชื่อบทความวิจัย: การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐ น. ๕. อาจารย์กนกพร เอกกะสินสกุล
และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ชื่อบทความวิจัย: การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของ
นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง
๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐ น. ๖. อาจารย์วรญา จตุพัฒน์รังสี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ชื่ อ บทความวิ จั ย : ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
การบริหารงานคลังของเทศบาลเมืองล้อมแรด
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
๑๕.๒๐ - ๑๕.๔๐ น. ๗. อาจารย์อัมฤตา สารธิวงค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ชื่อบทความวิจัย: ชุมชนป่าตันกับพลวัตทาง

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์วรญา รอดวินิจ และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ชื่อบทความวิจัย: การศึกษาความต้องการ
ทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ในเขต
อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง
๕. อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ชื่ อ บทความวิ จั ย : การพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ยุวมัคคุเทศก์ด้านการใช้ภาษาจีนในศูนย์อนุรักษ์
ช้างไทย จังหวัดลําปาง
๖. นางสาวมุจรินทร์ คุณานันท์ และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อบทความวิจัย: การพัฒนาความสามารถใน
การอ่ า นภาษาอัง กฤษเพื่ อ ความเข้า ใจโดยวิ ธี
สอนที่ใช้นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๗. นางอุ่นเรือน ศรีทับทิม และคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชื่อบทความวิจัย: การพัฒนาความสามารถด้าน

หมายเหตุ
๔. อาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ชื่อบทความวิจัย: กระบวนการออกแบบหนังสือ
รวบรวมกลุ่ มอาชี พในเขตเทศบาลเมื องเขลางค์
นคร จังหวัดลําปาง
๕. อาจารย์วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อบทความวิจัย: บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของ
ชาวผู้ ไ ทย แขวงสวรรณเขต สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อบทความวิจัย: ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อ
วัฒนธรรมทางดนตรีในเมืองเสียมเรียบ:
สภาพของปัญหาและการปรับตัว

เวลา

กิจกรรม
วัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์

๑๕.๔๐ - ๑๖.๐๐ น.

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.
หมายเหตุ :

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
การพู ดภาษาอั งกฤษ โดยใช้ กิจ กรรมการเล่ า
นิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๘. อาจารย์พรชนก ชาติชํานิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ชื่อบทความวิจัย: การศึกษาผู้หญิงในบทละคร
เรื่อง ระเด่นลันได
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการตามกลุ่มศาสตร์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิประจําห้อง
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิด

๑) นักวิจัยนําเสนอบทความวิจัย ๑๕ นาที และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิจัย ๕ นาที
๒) รับประทานอาหารว่างเช้า ระหว่างการปาฐกถา : พลวัตรของชนบทในสังคมไทย
๓) รับประทานอาหารว่างบ่าย ระหว่างการนําเสนอบทความวิจัย
๔) กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

คณะกรรมการดําเนินงาน
การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติดา้ นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ณ โรงแรมบุษย์น้ําทอง ถนนพหลโยธิน ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2559
…………………………………………………………….
เพื่อให้การจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2559 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่
เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมบุษย์น้ําทอง ถนนพหลโยธิน ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ดําเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่างๆ เพื่อกํากับดูแลให้คําปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ในการกําหนดแนวทางการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
กํากับดูแล ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะ วินิจฉัย ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน ประกอบด้วย
1.

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ประธานกรรมการ

2.

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)

กรรมการ

3.

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์)

กรรมการ

4.

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง)

กรรมการ

5.

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จําลอง คําบุญชู)

กรรมการ

6.

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา)

กรรมการ

7.

คณบดีคณะครุศาสตร์

กรรมการ

8.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ

9.

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กรรมการ

10. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

กรรมการ

11. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ

12. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการดําเนินการแบ่งออกเป็นฝ่าย ดังนี้
2.1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน จัดเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม คํากล่าวรายงาน คํากล่าวเปิด
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ประกอบการประชุมวิชาการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์ หมั่นการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ภักดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน

กรรมการ

7.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม

กรรมการ

8.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร อิน่ คํา

กรรมการ

9.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์

กรรมการ

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชิด ทวีกุล

กรรมการ

11. อาจารย์อรทัย สุขจ๊ะ

กรรมการ

12. อาจารย์ปฏิญญา บุญเลิศ

กรรมการ

13. อาจารย์ปวีณา งามประภาสม

กรรมการ

14. อาจารย์ยอดยิ่ง รักสัตย์

กรรมการ

15. อาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง

กรรมการ

16. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง

กรรมการ

17. อาจารย์วิธธวัช ปินทะสาย

กรรมการ

18. อาจารย์จิรภัทร จอมพล

กรรมการ

19. อาจารย์กิตติญา ตุ้ยคํา

กรรมการ

20. อาจารย์อัมฤตา สารธิวงค์

กรรมการ

21.
22.
23.
24.

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง
นางเจนจิรา เชิงดี
นางสาวจุฑามาศ สุวิมลเจริญ
นางสาวปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง

2.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารประกอบการประชุม สรุปและรายงานผล การจัดประชุม
มีหน้าที่ จัดทําเอกสารประกอบการประชุม สรุปสาระการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัย
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง
อาจารย์ชัยเนตร ชนกคุณ
อาจารย์เจษฎา ทองสุข
อาจารย์ชนม์ธนัช สุวรรณ
อาจารย์วารินทร์ วงษ์วรรณ
นางสาวพัชราวรรณ กันทะวงศ์
นางจันทร์ฟอง มงคล
นางสาวเยาวภา แปงเสน
นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู
นางเจนจิรา เชิงดี
นางสาวจุฑามาศ สุวิมลเจริญ
นางสาวปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

2.3 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน มีหน้าที่จัดทําและเตรียมเอกสารสําหรับรับลงทะเบียน
1.
2.
3.
4.

อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน
อาจารย์กิตติญา ตุ้ยคํา
อาจารย์อัมฤตา สารธิวงค์
อาจารย์อัญธิชา มั่นคง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5.

อาจารย์เอกวิทย์ เมธาชยานันท์

กรรมการ

6.

อาจารย์กิ่งแก้ว ทิศตึง

กรรมการ

7.

อาจารย์ธนุพงษ์ ลมอ่อน

กรรมการ

8.

อาจารย์อมาพร ปวงรังษี

กรรมการ

9.
10.
11.
12.
13.
14.

นางสาวพัชราวรรณ กันทะวงศ์
นางสาวเยาวภา แปงเสน
นางจันทร์ฟอง มงคล
อาจารย์ปวีณา งามประภาสม
นางสาวจุฑามาศ สุวิมลเจริญ
นางสาวปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ

2.4 คณะกรรมการฝ่ายดูแลการนําเสนอผลงานวิจัย มีหน้าที่พิจารณาคัดกรองบทความ ผลงานวิจัย
ดําเนินการให้วิทยากรวิพากษ์ผลงานวิจัย ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์ หมั่นการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชิด ทวีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร อิ่นคํา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี ม่วงงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เบญจศาสตร์
อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม
อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
อาจารย์ ดร.พงศธร คําใจหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา ใจมโน

22. อาจารย์ ดร. Truong Thi Hang

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารสําหรับวิทยากรในการเบิกจ่ายทําเรื่อง
เบิกจ่าย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
1. อาจารย์ ดร.พงศธร คําใจหนัก
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา เตวา
กรรมการ
3. นางเจนจิรา เชิงดี
กรรมการ

4.
5.
6.
7.

นางสาวพัชราวรรณ กันทะวงศ์
นางสาวปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ์
นางสาวปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง
นางสาวจุฑามาศ สุวิมลเจริญ

กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

2.6 คณะกรรมการฝ่ายพิธกี าร มีหน้าที่กาํ หนดขั้นตอนในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการและรับรอง
ประสานงานกับฝ่ายพิธีกร จัดเตรียมและรับผิดชอบการมอบของที่ระลึกให้แก่บุคคลต่างๆ
ประธานกรรมการ
1. อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน
2. อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
กรรมการ
3. อาจารย์อัมฤตา สารธิวงค์
กรรมการ
4. อาจารย์นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
กรรมการ
5. อาจารย์จิตรลดา มูลมา
กรรมการ
6. อาจารย์วิธธวัช ปินทะสาย
กรรมการ
7. อาจารย์ปฏิญญา บุญมาเลิศ
กรรมการ
8. อาจารย์เอกวิทย์ เมธาชยานันท์
กรรมการ
9. อาจารย์พฤกษา เครือแสง

กรรมการ

10. อาจารย์ฐาปนี ชุมพลวงศ์

กรรมการ

11. อาจารย์เกียรติสดุ า โสดามรรค

กรรมการ

12. อาจารย์ธีวรา จันทรสุรีย์

กรรมการ

13. อาจารย์กิตติญา ตุ้ยคํา

กรรมการ

14. อาจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส

กรรมการ

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

อาจารย์นิศาชล พรมดี
อาจารย์ปรารถนา ต๊ะผัด
นางสาวนิลวรรณ ชุมภูโคตร
นางจันทร์ฟอง มงคล
นายอุเทน หินอ่อน
นางสาวพัชราวรรณ กันทะวงศ์
นางสาวเยาวภา แปงเสน
นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ
นางสาวกนกวรรณ กาทะบุตร
นางสาวปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ์

25.
26.
27.
28.
29.

นางรัตติยา ทวีกุล
นางเจนจิรา เชิงดี
นางสาวจุฑามาศ สุวิมลเจริญ
นางสาวนฤทัย นภาสกุลคู
นางอาทิตยา กิติบุตร
2.7

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมทางวิชาการ

ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง
อาจารย์อรทัย สุขจ๊ะ
อาจารย์ปฏิญญา บุญเลิศ
อาจารย์ปวีณา งามประภาสม
อาจารย์ยอดยิ่ง รักสัตย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

7.

อาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง

กรรมการ

8.

อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง

กรรมการ

9.

อาจารย์วิธธวัช ปินทะสาย

กรรมการ

10. อาจารย์จิรภัทร จอมพล

กรรมการ

11. อาจารย์กิตติญา ตุ้ยคํา

กรรมการ

12.
13.
14.
15.
16.
17.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์อัมฤตา สารธิวงค์
อาจารย์เจษฎา ทองสุข
นายอุเทน หินอ่อน
นางอาทิตยา กิติบุตร
นางสาวกนกวรรณ กาทะบุตร
นายธีรศักดิ์ พรมเสน

2.8 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดประชุมวิชาการ มีหน้าที่ประเมินผลและจัดทํารายงานการ
ประชุมทางวิชาการ ประกอบด้วย
1. อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน
กรรมการ

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชิด ทวีกุล
กรรมการ
อาจารย์นิตยา มูลปินใจ
กรรมการ
นางสาวนิลวรรณ ชุมภูโคตร
กรรมการ
นางจันทร์ฟอง มงคล
กรรมการ
นายอุเทน หินอ่อน
กรรมการ
นางสาวพัชราวรรณ กันทะวงศ์
กรรมการ
นางสาวเยาวภา แปงเสน
กรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ
กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ กาทะบุตร
กรรมการ
นางสาวปรารถนา ตัณนิติศุภวงษ์
กรรมการ
กรรมการ
นางอาทิตยา กิติบุตร
นางเจนจิรา เชิงดี
กรรมการและเลขานุการ
นางรัตติยา ทวีกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจุฑามาศ สุวิมลเจริญ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปิยะนันท์ จ๊ะเฮิง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.9 คณะกรรมการฝ่ายดูแลการนําเสนอผลงานวิจัย มีหน้าที่จัดเตรียมการนําเสนอผลงานวิจัยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจาณาประเมินผล ดําเนินการให้วิทยากรวิพากษ์ผลงานวิจัย สรุปผลและทําวุฒิบัตรใน
กิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ดังนี้
2.9.1 กลุ่มสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์ หมั่นการ
2. อาจารย์ ดร.พงศธร คําใจหนัก
3. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
4. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์
5. อาจารย์วารินทร์ วงษ์วรรณ
6. อาจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
7. อาจารย์ชนม์ธนัช สุวรรณ
8. อาจารย์ปวีณา งามประภาสม
9. อาจารย์ธนุพงษ์ ลมอ่อน
10. อาจารย์กิ่งแก้ว ทิศตึง
11. อาจารย์ขัตติยา ขัติยวรา
12. อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
กรรมการ
อาจารย์อัญธิชา มั่นคง
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ พรมเสน
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์อมาพร ปวงรังษี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อาจารย์ประภาพร แสงบุญเรือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.9.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์ ภาษา ประวัตศิ าสตร์ ปรัชญา ศาสนา ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชิด ทวีกุล
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม
กรรมการ
อาจารย์ฤทัย พานิช
กรรมการ
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์
กรรมการ
อาจารย์เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์
กรรมการ
อาจารย์ศจีรัตน์ วุฒิสิงห์ชัย
กรรมการ
อาจารย์อัจฉรา กวงไหม
กรรมการ
อาจารย์นิรมล ทะจะกัน
กรรมการ
กรรมการ
อาจารย์เหมือนฝัน วันอุดมเดชาชัย
อาจารย์จิรภัทร จอมพล
กรรมการ
อาจารย์พร้อมบุญ ศรีหิรญ
ั
กรรมการ
อาจารย์เอกวิทย์ เมธาชยานันท์
กรรมการ
อาจารย์เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท
กรรมการ
อาจารย์กิตติญา ตุ้ยคํา
กรรมการ
อาจารย์ปรารถนา ต๊ะผัด
กรรมการ
อาจารย์ธีวรา จันทรสุรีย์
กรรมการ
กรรมการ
อาจารย์ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์
อาจารย์สุภาวดี ยาดี
กรรมการ
อาจารย์อรทัย สุขจ๊ะ
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ ใจมโน
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา ใจมโน
กรรมการ
อาจารย์วิไลวรรณ เข้มขัน
กรรมการ
อาจารย์ธนพร หมูคํา
กรรมการ
อาจารย์สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
กรรมการ
อาจารย์ ดร. Truong Thi Hang
กรรมการ

28.
29.
30.
31.

อาจารย์ชัยเนตร ชนกคุณ
อาจารย์นิตยา มูลปินใจ
อาจารย์ปฏิญญา บุญมาเลิศ
อาจารย์สิริญญา สุขสวัสดิ์

2.9.3 กลุ่มศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม การศึกษา ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ภักดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งล้อมรัตน์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี ม่วงงาม
4. อาจารย์จิตรกร แต้มคล่อง
5. อาจารย์ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา
6. อาจารย์ปราการ ใจดี
7. อาจารย์นันทิยา สมสรวย
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง
9. อาจารย์วราภรณ์ ภูมลี
10. อาจารย์อิศรากร พัลวัลย์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ( Proceeding)
การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติดา้ นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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Abstract
The goal of this quasi-experimental research was to develop and assess the efficiency
of a CIPPA model for a health impact assessment of the deterioration of water resources.
The sample for this research was selected by simple random sampling and comprised 33
students studying public health at the Faculty Science and Technology at Chiang Mai
Rajabhat University. The research tools included learning activities, achievement tests and
assessments of satisfaction. The data were analysed using E1/E2 (80/80) standards and
paired t-tests.
The results show that the scores for assessment of knowledge between instruction
(E1) and assessment (E2) were equal to 82.94/88.80. The values for pre- and post-learning
were increased to a statistically significant level of 0.05 (P value = 0.019). Students were
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highly satisfied overall with the lessons (mean score of 2.31) but suggested that the activities
for the HIA be made clearer.
Key word: CIPPA model, Health Impact Assessment, Deterioration of water resource
บทนํา
การประเมินผลกระทบสุขภาพเป<นกระบวนการเรียนรูร:วมกันในสังคมโดยการประยุกตใชแนวทางและ
เครื่องมือที่หลากหลายในการระบุ คาดการณ และพิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแลว
กับกลุ:มประชาชนกลุ:มใดกลุ:มหนึ่งจากขอเสนอหรือการดําเนินนโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมอย:าง
ใดอย:างหนึ่ง ผลลัพธของการประเมินผลกระทบสุขภาพจะนําไปสนับสนุนการตัดสินใจอันเป<นประโยชนสําหรับ
การสรางเสริมและการคุมครองสุขภาพประชาชนทุกกลุ:ม การประเมินผลกระทบสุขภาพยังเป<นรูปแบบหรือ
กระบวนการการประเมินผลกระทบที่มุ:งเนนการประมาณการณหรือคาดการณผลกระทบเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพของประชาชนจากการดําเนินการโครงการหรือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม
ทั้งนี้ขอคนพบและขอเสนอแนะจากกระบวนการการประเมินผลกระทบสุขภาพไดก:อเกิดกระบวนการเรียนรู
และกระบวนการตัดสินใจร:วมกันของผูมีส:วนไดเสียสําหรับผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
การประเมินผลกระทบสุขภาพยังเป<นกระบวนการของชีวิตที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง โยงใยกับ
สุขภาวะโดยรวมของสังคมและระบบนิ เวศ ซึ่งปrจจุ บันเป<นที่ยอมรับกันมากขึ้น ว:าปrจจัยทางดานเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดลอมมีผลกระทบต:อสุขภาพความเป<นอยู:ของมนุษย(Knickman, 2013: 2) ดังนั้นการดูแล
รักษาสุขภาพตองเกิดขึ้นควบคู:กับการอนุรักษและฟwนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือนิเวศวัฒนธรรมในชุมชนหรือ
สังคมที่ถือเป<นแนวทางสําคัญในการสรางชุมชนสุขภาวะ เช:น เดียวกับผลกระทบสุขภาพจากความเสื่อมสภาพ
สภาพของแหล: ง น้ํ า โดยเฉพาะในบริ เ วณที่ มี ค วามหนาแน: น ของชุ ม ชนและกิ จ กรรมการพั ฒ นาต: า ง ๆ
ปรากฏการณนี้ก:อใหเกิดความเสี่ยงต:อภาวะสุขภาพของประชาชนที่ใชประโยชนจากแม:น้ําโดยเฉพาะชุมชนริม
ฝrzงแม:น้ําทั้งทางตรงและทางออม (สามารถ ใจเตี้ย, 2557: 35) ทั้งนี้ปrญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมีผลกระทบ
ต:อความเป<นอยู:ของประชาชนและระบบนิเวศอย:างชัดเจน (กรมควบคุมมลพิษ, 2558: 2-1) สอดคลองกับ
Rebecka, Jerker and Bakhtiyor (2011: 440) ไดทําการศึกษาความเสี่ยงสุขภาพจากปrญหาคุณภาพน้ําใน
พื้นที่เอเชียกลาง พบว:า การปนเปw~อนของทองแดง ตะกั่ว แมงกานีส และนิเกิลในน้ํา ผิวดินส:งผลต:อการเกิด
อนุมูลอิสระในร:างกายของผูบริโภคน้ําดื่มบรรจุขวด และผูใชน้ําประปาตลอดจนผูใชน้ําบาดาลโดยเฉพาะเขต
พื้นที่แหงแลง
จากสภาพปrญหาดังกล:าวขางตนภาควิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงไดจัด
กระบวนการการประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนเป<นเนื้อหาส:วนหนึ่งรายวิชา HSC 4201 การประเมินผล
กระทบทางสุขภาพในกลุ:มวิชาเลือกเสรี โดยในแต:ละภาคการศึกษามีนักศึกษาสนใจเรียนเป<นจํานวนมากทําให
กระบวนการเรียนการสอนตองมีความหลากหลายและสนองตอบวัตถุประสงคของรายวิชาดังกล:าวอย:างแทจริง
อย:างไรก็ตามมีนักศึกษาบางส:วนไม:เขาใจกระบวนการประเมินผลกระทบสุขภาพโดยเฉพาะการประเมินผล
2

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Proceeding) วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

กระทบสุขภาพจากความเสื่อมสภาพของแม:น้ํา การจะแกไขปrญหาจําเป<นตองสนับสนุนและส:งเสริมการมีส:วน
ร:วมซึ่งเป<นยุทธวิธีสําคัญในสรางความรูและความเขาใจร:วมกัน รวมถึงเพิ่มโลกทัศนและการเรียนรูดวยตนเอง
โดยผ:านกระบวนการเรียนรูที่สามารถเรียนรูดวยตนเองที่ไม:จําเป<นตองใชสถานที่และการกําหนดระยะเวลา
สอดคลองกับการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา(CIPPA Model) ซึ่งมุ:งเนนใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูตั้งแต:การ
คนหาปrญหาจนถึงการประยุกตใชความรูในการแกไขปrญหา เพื่อช:วยพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามจุดมุ:งหมาย
ของหลักสูตร ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการจัดการเรียนรูตามรูปแบบดังกล:าวเพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาการ
เรียนรูดวยตนเองและใชเป<นแนวทางในการแกไขปrญหาสุขภาพและประยุกตใชในการออกฝ€กประสบการณ
ภาคสนามต:อไป
วัตถุประสงคLของการวิจัย
1. เพื่อพั ฒนากิจ กรรมการเรี ยนรู แบบโมเดลซิ ปปาเรื่ องการประเมิน ผลกระทบสุ ขภาพจากความ
เสื่อมสภาพของแหล:งน้ํา
2. ทดสอบประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรูแบบโมเดลซิปปาเรื่องการประเมินผลกระทบ
สุขภาพจากความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ํา
วิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - experimental Research Design) แบบกลุ:มเดียวสอบก:อนและหลัง
(One–group pretest posttest design) แบ:งออกเป<น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู ประกอบดวย
ขั้นการทบทวนความรูเดิม ขั้นนี้เป<นการดึงความรูของนักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบสุขภาพ
จากความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ําเพื่อช:วยใหนักศึกษามีความพรอมในการเชื่อมโยงความรูใหม:กับความรูเดิม
ของตนโดยผูสอนนําเสนอสภาพปrญหาความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ําแลวใหนักศึกษาร:วมกันอภิปราย ผูสอน
สรุป
ขั้น การแสวงหาความรูใหม: ทํ า การแบ: งนักศึ กษาตามความสนใจกลุ: มละ 5 คนหาขอมู ล
ความรูผลกระทบสุขภาพจากความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ําจากแหล:งขอมูลสภาพปrญหาความเสื่อมสภาพของ
แหล:งน้ํ าในพื้น ที่ (จั งหวั ดเชี ยงใหม: และจั งหวั ดลํ า พูน ) บทความงานวิ จัย บทความวิช าการที่เ ผยแพร:ผ: า น
วารสารวิชาการ งานวิจัยฉบับสมบูรณ และตําราดานการประเมินผลกระทบสุขภาพ
ขั้นการศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม: และเชื่อมโยงความรูใหม:กับความรูเดิมทํา
การจัดการขอมูลตามกรอบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานกายภาพ ชีวภาพ
คุณค:าการใชประโยชนของมนุษย และคุณภาพชีวิต)และกรอบการประเมินผลกระทบทางสังคม (ประชากร
เศรษฐกิจ - สังคม วัฒนธรรม สถาบัน และบทบาทชายหญิง)
ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุ:ม นักศึกษาแต:ละกลุ:มนําเสนอสภาพปrญหา
ความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ํา และผลกระทบสิ่งแวดลอมและสังคมที่แสวงหาได หนาชั้นเรียนกลุ:มละ 15 -20
3
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นาที และร:วมกันอภิปรายสภาพปrญหาความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ําที่ส:งผลกระทบต:อสุขภาพทั้ง 4 มิติ (กาย
จิต สังคม จิตวิญญาณ) ผูสอนใหขอเสนอแนะ
ขั้ น การสรุ ป และจั ด ระเบี ย บความรู นั ก ศึ ก ษาแต: ล ะกลุ: ม จั ด ทํ า เอกสารสรุ ป ผลกระทบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสังคม ผูสอนตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
ขั้นการแสดงผลงาน นักศึกษาแต:ละกลุ:มลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอมูลสภาพปrญหาความเสื่อม
ใสภาพของแหล: งน้ํ า ที่ กลุ: มตนเองเลื อกและทํ า การสั มภาษณผู มี ส: ว นไดเสี ย และออกแบบขอคํ า ถามการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพตามกรอบการประเมินผลกระทบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (Health Risk
Assessment Matrix ) ไดแก: ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมาแบ:งระดับความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นหากเกิด
เหตุการณหรือความเสี่ยงนั้นขึ้นจริง จาก 1 ระดับ ถึงระดับ 5 และระดับโอกาสของการเกิดผลกระทบแบ:ง
ระดับ 1 ถึงระดับ 5 ทั้งนี้พัฒนาขอคําถามจากขอมูลการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสังคม
ขั้นการประยุกตใชความรู นักศึกษาแต:ละกลุ:มนําเสนอขอคําถามการประเมินผลกระทบ
สุขภาพที่พัฒนาขึ้นหนาชั้นเรียนกลุ:มละ 15 -20 นาที ร:วมกันอภิปรายและผูสอนใหขอเสนอแนะ นักศึกษาแต:
ละกลุ:มลงพื้นที่เก็บขอมูลผลกระทบสุขภาพในพื้นที่จริง
ระยะที่ 2 การทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรมฯ มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นเตรียม ทําการเตรียมความพรอมและซักซอมความเขาใจทั้งวั ตถุประสงค เนื้อหา
กิจกรรม
ขั้นดําเนินการ ดําเนินการจัดกิจกรรมตามการวิจัยระยะที่ 1
ขั้นการประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู ฯ โดย
1. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรูก:อนและหลังการทดลองใช โดยใชเกณฑ 80/80 (E1/E2)
2. การมีส:วนร:วมของนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรม
3. ความพึงพอใจต:อกิจกรรม ไดแก: ความเหมาะสมและแนวทางการประยุกตใชในชั้นเรียน
แนวคิดการวิจัย
ความเสื่อมสภาพของแหล,งน้ํา
น้ําเสีย / น้ําแลง / น้ําทวม
การมีสวนรวม / การเรียนรูดวยตนเอง
กิจกรรมการเรียนรูการประเมินผลกระทบสุขภาพตามแนวคิด
CIPPA Model
การทบทวนความรูเดิม
การแสวงหาความรูใหม
การศึกษาทําความเขาใจขอมูล
การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุม
การสรุปและจัดระเบียบความรู
การปฏิบัติและ / หรือการแสดงผลงาน
การประยุกต.ใชความรู

ประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์
ของกิจกรรมการเรียนรู
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ประชากรและกลุ&มตัวอย&าง
ใชการสุ:มอย:างง:ายจากนักศึกษาภาคปกติชั้นป„ที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา HSC 4201 การ
ประเมินผลกระทบสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/58 จํานวนทั้งหมด 33 คน
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา ประกอบดวย ตัวแปรตน กิจกรรมการเรียนรูตามแบบ CIPPA Model ตัวแปร
ตาม ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูฯ (ความรู ความพึงพอใจ และการมีส:วนร:วมในการดําเนินกิจกรรม)
ขอบเขตดานประชากร นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรภาคปกติชั้นป„ที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา HSC 4201 การประเมินผลกระทบสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/58 ขอบเขตดานพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม: วิทยาเขตเวียงบัว
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
การศึกษาครั้งนี้ ไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
เครื่องมือชุดที่ 1 เป<นแบบทดสอบความรู ใชวัดก:อน–หลังการทดลองใชบทเรียน เป<นแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก การใหคะแนนตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
เครื่องมือชุดที่ 2 เป<นแบบประเมินความพึงพอใจ เป<นมาตราส:วนประมาณค:า (Rating scale) 3
ระดับ แบบสอบถามแต:ละขอมีคะแนนตั้งแต: 1- 3 คะแนน
การแปลความหมาย
1.00–1.67 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจต:อกิจกรรมการเรียนรูในระดับนอย
1.68–2.32 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจต:อกิจกรรมการเรียนรูในระดับปานกลาง
2.33–3.00 หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจต:อกิจกรรมการเรียนรูในระดับมาก
เครื่องมือชุดที่ 3 เป<นแนวคําถามในการสนทนากลุ:มเกี่ยวกับความคิดเห็นต:อการใชกิจกรรม
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. เตรียมนักศึกษาโดยการชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัยในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน
2. สรางกิจกรรมการเรียนรูบนฐานการมีส:วนร:วมระหว:างนักศึกษาและผูสอน
3. นํากิจกรรมไปใชตามขั้นตอนที่ออกแบบไว
4. ประเมินผลกิจกรรม
การวิเคราะหLขอมูล
1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาและระดับความรูใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก: ค:ารอยละค:าเฉลี่ยเลขคณิต
และค:าส:วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ขอมูลประสิทธิภาพของบทเรียนใชเกณฑ 80/80 (ค:าเฉลี่ย)
3. การประเมินผลสัมฤทธิ์การนํากิจกรรมไปใชในกระบวนการเรียนรูใชเปรียบเทียบดวยสถิติ Pair t–test
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ผลการวิจัย
ส&วนที่ 1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู
ขั้นการทบทวนความรูเดิม พบว:า การนําสภาพปrญหาผลกระทบสุขภาพจากความเสื่อมสภาพของ
แหล:งน้ําจากผลการวิจัยของผูสอนและคณะ เรื่อง การใชประโยชนแม:น้ําและคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝrzง
แม:น้ําลี้ จังหวัดลําพูน และคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝrzงแม:น้ําและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย: กรณีศึกษา
ลุ:มแม: น้ํา ลี้ จังหวัด ลํา พูน จากการสังเกตและร: วมกัน อภิ ปรายสะทอนความรู ของนั กศึ กษาที่พยายามสรุ ป
ประเด็นผลกระทบสุขภาพจากปrจจัยกําหนดสุขภาพที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ําได แต:ยังขาด
ความรูดานดัชนีวัดคุณภาพน้ํา
ขั้นการแสวงหาความรูใหม: พบว:า นักศึกษาไดแบ:งกลุ:มศึกษาความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ําตามความ
สนใจ ไดแก: ร:องกระแจะเทศบาลนครเชียงใหม: แม:น้ําป†ง (บริเวณหนาตลาดวโรสร) คลองแม:ข:าตอนบน
คลองแม:ข:าตอนปลาย แม:น้ําแม:ริม แม:น้ําคาว (หลังมหาวิทยาลัยพายัพ)แม:น้ํากวงตอนกลาง (เทศบาลเมือง
ลําพูน) และแม:น้ํากวงตอนปลาย (เทศบาลตําบลสันตนธง จังหวัดลําพูน) องคความรูที่แต:ละกลุ:มคนควาจาก
แหล:งขอมูลต:าง ๆ พบว:า แต:ละกลุ:มคนควาขอมูลจากงานวิจัย จํานวน 23 เรื่อง ส:วนใหญ:ผลการวิจัยแสดงถึง
ผลกระทบสุขภาพทั้ง 4 มิติจากความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ํา ส:วนเนื้อหาในตําราและหนังสือ จํานวน 12 เล:ม
แสดงขอมูลสภาพปrญหา แหล:งกําเนิดและวิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
ขั้นการศึกษาทําความเขาใจขอมูล/ความรูใหม: และเชื่อมโยงความรูใหม:กับความรูเดิมโดยนักศึกษาแต:
ละกลุ:มไดใชกรอบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและการวิเคราะหผลกระทบทางสังคมเป<นแนวทางใน
การแสวงหาปrจจัยกําหนดสุขภาพ พบว:า ความเสื่อมสภาพของแม:น้ํา 3 ลักษณะ ไดแก: คุณภาพน้ําเสื่อมสภาพ
อุ ท กภั ย และปริ ม าณน้ํ า ลดลงในฤดู แ ลง มี ข อมู ล สนั บ สนุ น นํ า ไปสู: ส มมติ ฐ านอ3 ขอ คื อ 1) คุ ณ ภาพน้ํ า
เสื่อมสภาพส:งผลกระทบต:อสุขภาพทั้ง 4 มิติ 2) อุทกภัยส:งผลกระทบต:อสุขภาพทั้ง 4 มิติ 3) ปริมาณน้ําลดลง
ในฤดูแลงส:งผลกระทบต:อสุขภาพทั้ง 4 มิติ
ขั้นการแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุ:ม พบว:า การนําเสนอสภาพปrญหาโดยการใชรูปภาพ
ปrญหาในพื้นที่ประกอบการบรรยาย จากการสังเกตและการสอบถามนักศึกษาที่เป<นผูฟrงเกิดความสนใจและ
เขาใจในขั้ น ตอนของกิ จ กรรมการเรี ย นรู เพิ่ มขึ้ น ในส: ว นของผู นํ า เสนอสามารถเชื่ อ มโยงสภาพปr ญ หากั บ
ผลกระทบสุขภาพจากขอมูลที่คนควาไดอย:างดี
ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู พบว:า เอกสารสรุปผลที่แต:ละกลุ:มนําส:งผูสอนแสดงขอมูลสภาพ
ปrญหาความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ําประกอบรูปภาพ รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมและผลกระทบทางสังคมที่
ครอบคลุมปrจจัยกําหนดทั้ง 3 ปrจจัย และขอมูลเพียงพอต:อการตัดสินใจเพื่อการทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว
ขั้นการแสดงผลงานพบว:า การลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบขอมูลสภาพปrญหาความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ํา
ที่กลุ:มตนเองเลื อกและการสัมภาษณผูมีส:วนไดเสีย นําไปสู:การออกแบบขอคําถามการประเมินผลกระทบ
สุขภาพตามอกรอบการประเมินผลกระทบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (Health Risk Assessment
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Matrix ) ดังเช:น คุณภาพน้ําเสื่อมสภาพก:อใหเกิดกลิ่นเหม็นทําใหท:านแสบจมูก อุทกภัยทําใหท:านเกิด
ความเครียด ปริมาณน้ําลดลงในฤดูแลงทําใหเกิดความขัดแยงในการใชน้ําเพื่อการเกษตร ปริมาณน้ําลดลงใน
ฤดูแลงก:อเกิดความร:วมมือในการอนุรักษและฟw~นฟูแหล:งน้ําขั้นการประยุกตใชความรู พบว:า นักศึกษาแต:ละ
กลุ:มไดปรับขอคําถามตามขอเสนอแนะจากการอภิปรายหนาชั้นเรียนและผูสอนก:อนนําไปใชเก็บขอมูลในพื้นที่
จริงที่ไดคัดเลือกไว ทั้งนี้แต:ละกลุ:มไดนําเสนอผลระดับความเสี่ยงต:อสุขภาพจากปrจจัยกําหนดตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว
ส&วนที่ 2 การทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู ขอมูลทั่วไป พบว:า นักศึกษาเป<นเพศหญิง
รอยละ 72.4 เพศชาย รอยละ 27.6 อายุเฉลี่ย 20.06 ป„ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 2/57 เท:ากับ
3.00 (ต่ําสุด 2.30 สูงสุด 3.86) มีพฤติกรรมการใชน้ําในชีวิตประจําวัน ไดแก: ซักผาดวยเครื่องร:วมกับซักดวย
มือ รอยละ 55.2 โดยซักผา 2–3 วันต:อครั้ง รอยละ 55.2 ลางจานโดยเป†ดก‡อกน้ําใหไหลผ:าน รอยละ 82.8
ความถี่ในการลางจาน 2.24 ครั้งต:อวัน อาบน้ําโดยใชฝrกบัว รอยละ 69.0 และใชสวมแบบซักโครกรอยละ
72.4
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูโดยหาอัตราส:วนประสิทธิภาพกระบวนการระหว:างเรียน (E1)
และผลของการกิจกรรมการเรียนรู (E2) (E1 / E2 = 80 / 80) พบว:า ค:าคะแนนในการทํากิจกรรมระหว:าง
เรียน (E1) และผลของการใชกิจกรรมการเรียนรู (E2) มีค:าคะแนนเท:ากับ 82.94 / 88.80 ทั้งนี้กิจกรรมการ
เรียนรูที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมีประสิทธิภาพใหค:า E1 / E2 สูงกว:าเกณฑ 80 / 80 ที่กําหนดไว ดังตาราง 1
ตาราง 1 ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูตามเกณฑ E1 / E2 = 80 / 80
E1
E2
E1 / E2
กิจกรรมการเรียนรู
กลุ&มทดลอง จํานวน(คน)
การประเมินผลกระทบสุขภาพจาก นักศึกษา
33
82.94 88.80 82.94 / 88.80
ความเสื่อมสภาพขอแหล:งน้ํา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก:อนและหลังการทดลองใชกิจกรรมการเรียนรู
พบว:า ค:าคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยก:อนและหลังทดลองใชเท:ากับ 4.15 และ9.25 ตามลําดับเมื่อวิเคราะห
ความแตกต:างของค:าคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยก:อนและหลังทดลองใชกิจกรรมการเรียนรู พบว:า ค:าคะแนน
ทดสอบความรูเฉลี่ยหลังทดลองใชมีค:าสูงกว:าก:อนทดลองใชอย:างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
(P-value = 0.019) ดังตารางที่ 2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใชกิจกรรมการเรียนรู
ระยะเวลา
ค&าเฉลี่ย
S.D.
กลุ:มทดลอง
ก:อนการใชกิจกรรมการเรียนรู
4.15
1.14
หลังการใชกิจกรรมการเรียนรู
9.25
1.54
7

ค&า t -test
2.563

P-value*
0.019
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*Paired – samples t test ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ส&วนที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาต&อกิจกรรมการเรียนรู นักศึกษาส:วนใหญ:มีความพึงพอใจต:อ
กิจกรรมการเรียนรูในภาพรวมระดับมาก (ค:าเฉลี่ย 2.31) โดยนักศึกษาพึงพอใจต:อการนําความรูจากกการจัด
กิจกรรมการเรียนรูไปใชในชีวิตประจําวันมากที่สุด (ค:าเฉลี่ย 2.63) รองลงมาพึงพอใจต:อกิจกรรมการเรียนรูก:อ
เกิดองคความรูในการประเมินผลกระทบสุขภาพ และกิจกรรมที่ใชในการเรียนทําใหนักศึกษาสามารถนําไป
ประยุกตใชในการเรียนภาคเรียนต:อไป (ค:าเฉลี่ย 2.52) ส:วนคําสั่ง คําชี้แจงต:าง ๆ ของกิจกรรมการเรียนรูมี
ความเขาใจง:ายและระยะเวลาที่ใชในการดําเนินกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรูมีความเหมาะสมและเพียงพอ มี
ความพึงพอใจนอยที่สุด (ค:าเฉลี่ย 2.16) นักศึกษายังสะทอนความคิดเห็นผ:านกระบวนการทดลองใชกิจกรรม
การเรียนรูว:าสภาพความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําในแหล:งน้ําสาธารณะมีแนวโนมของระดับความรุนแรง
เพิ่มขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไดส:งผลกระทบต:อสุขภาพในระดับบุคคลและโดยเฉพาะความเจ็บป‰วยที่เกี่ยวของ
กับน้ํา รวมถึงความขัดแยงที่ประชาชนต:างฝ‰ายแสวงหาประโยชนจากแหล:งน้ําเพื่อตนเองทําใหความสามัคคี
ความช:วยเหลือเกื้อกูลในชุมชนขาดหายไป ในส:วนขอเสนอแนะในการใชกิจกรรมการเรียนรู พบว:า นักศึกมี
ความคาดหวังต:อการนําความรูจากกิจกรรมการเรียนรูไปต:อยอดในการทําวิจัยในภาคเรียนที่ 2/58 ได รวมถึง
เขาใจกระบวนการการประเมิน ผลกระทบสุ ขภาพมากขึ้น แต: อย: างไรก็ต ามควรปรับ ปรุงกระบวนการการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพโดยเฉพาะวิธีการใหชัดเจน รวมทั้งเพิ่มระยะเวลาและกิจกรรมในหองเรียน
อภิปรายผล
ผลสัมฤทธิ์การใชกิจกรรมการเรียนรูก:อนการใชกิจกรรมการเรียนรูและหลังการใชกิจกรรมการเรียนรู
มีความแตกต:างกันอย:างมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเป<นไปไดว:าการเรียนรูที่เป<นระบบตั้งแต:การคนหาปrญหา
จนถึงการประยุกตใชความรูตามแบบโมเดล CIPPA ร:วมกับการศึกษาในสถานการณจริงทําใหนักศึกษาไดมี
โอกาสพูดคุย สอบถามและสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของแหล:งน้ําที่มีโอกาสก:อเกิดผลกระทบต:อสุขภาพทั้ง
4 มิติ รวมถึงกิจกรรมการเรียนรูยังช:วยสรางเสริมความรู ความเขาใจ ใหนักศึกษามีการช:วยเหลือภายในกลุ:ม
ก:อเกิดความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็น การรับฟrงความคิดเห็นหลังการเรียนรูสอดคลองกับแนวคิดตาม
แบบโมเดล CIPPA ที่มุ:งเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป<นสําคัญ เป<นรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ที่มุ:งเนนใหนักเรียนศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลดวยตนเอง การมีส:วนร:วมในการสรางคามรู
การมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น และการแลกเปลี่ยนความรู (ทิศนา เเขมมณี,2553 : 43) และการศึกษาของอารีย
วรรณ กันตา (2556: 27) พบว:า การจัดการเรียนการสอนที่ใชกิจกรรมการเรียนแบบซิปปา (CIPPA MODEL)
ทํ าใหนั กศึ กษาไดศึ กษาคนควาหาความดวยตนเอง จากการเรี ย นเป< น กลุ: ม รายบุ ค คล และการประกอบ
กิจกรรมร:วมกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในส:วนของกิจกรรมการเรียนรูยังนําไปสู:ความคาดหวัง
ของนักศึกษาในการกํ าหนดหั วขอการวิจัยในภาคเรียนต: อไป อาจเป<น ไปไดว: ากระบวนการจัดกิจกรรมทุ ก
ขั้นตอนทําใหนักศึกษามีโอกาสไดเห็นสภาพปrญหาที่แทจริงในพื้นที่ศึกษา การไดมีโอกาสลงพื้นที่ในการสํารวจ
สภาพปrญหาและการเก็บขอมูล รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของจากการทบทวนเอกสารทําใหนักศึกษาไดขอมูลที่
เพียงพอต:อการวิเคราะหความเป<นไปไดในการดําเนินการวิจัย
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ขอมูล/ความรูใหม: และเชื่อมโยงความรูใหม:กับความรูเดิม การแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจกับกลุ:ม การสรุป
และจัดระเบียบความรู การแสดงผลงาน และการประยุกตใชความรู ก:อเกิดแนวทางการเรียนการสอนที่ให
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ใครคือคนเชียงของ?: ในพื้นที่ประวัติศาสตรLชายแดน และการพัฒนา
Who are Khon Chiang Khong?: Historical, Border and Developmental Perspectives
วสันต สรรพสุข
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการศึกษา
วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม:

บทคัดย&อ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนิยามวาทกรรม “คนเชียงของ” ผ:านมิติทางประวัติศาสตร
ชายแดน และการพัฒนา ภายใตคําถาม “ใครคือคนเชียงของ” วิเคราะหโดยใชแนวคิดแนวคิดภูมิกายาของ
ธงชัย วินิจกุล และแนวคิด“พื้นที่ทางสังคม (Third space--Social Space)” ที่ Lefebvre พัฒนาขึ้น พบว:า
1) ในช:วงสมัยก:อนรัฐชาติสมัยใหม:ยังไม:มีการนิยามความเป<น “คนเชียงของ” หากแต:ปรากฏความเป<นคนยวน
คนลื้อ คนขมุ หรือคนชาติพันธุอื่น ที่เขามาอยู:ภายใตอํานาจของ “เจาเมืองเชียงของ” 2) เมื่อเกิดรัฐชาติ
สมัยใหม:ผ:านการสรางเสนเขตแดนลงบนพรมแดนของความเป<นชาติพันธุ และการทําใหเชียงของกลายเป<น
ส:วนหนึ่งของการปกครองของสยามไดก:อใหเกิดความเป<น “คนเชียงของ” ผ:านมิติของความเป<นพลเมืองที่มี
บัตรประจําตัวประชาชน แต:ขณะเดียวกันไดเบียดขับและกดทับคนชาติพันธุอื่นที่ใหกลายเป<นคนอื่น แต:หาก
พิจารณาในมิติความสัมพันธในพื้นที่เศรษฐกิจและชาติพันธุสัมพันธแลว คนเหล:านี้ลวนแลวแต:เป<น “คนเชียง
ของ” เพราะคนเหล:านี้ลวนต:างก็ไดสรางผลประโยชนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใหแก:รัฐ และพวก
เขาเหล: า นี้ ไ ดดํ า รงชี วิ ต ในพื้ น ที่ เ ชี ย งของก: อนการเกิ ด ขึ้ น ของรั ฐ สมั ย ใหม: อัน เป< น ชุ มชนจิ ต นาการสรางขึ้ น
ภายหลังอันเป<นภูมิกายาถูกสรางขึ้นดวยความรูและเทคโนโลยีแผนที่สมัยใหม:นั้นเองและ 3)ภายใตกระแสการ
พัฒนาของโลกาภิวัตน “คนเชียงของ” กลายเป<นวาทกรรมที่ถูกใชเป<นเครื่องมือในการต:อรองกับการพัฒนาที่
กําหนดโดยรัฐส:วนกลางและทุน ใชแสดงใหเห็นตัวตนคนทองถิ่นที่บ:งบอกตําแหน:งแห:งที่ สรางความหมายใหม:
ที่สะทอนความสัมพันธเชิงอํานาจระหว:างทองถิ่นกับส:วนกลาง
คําสําคัญ: เชียงของ, คนเชียงของ, พื้นที่ชายแดน, การพัฒนา, ชาติพันธุสัมพันธ
Abstract
This article investigates the discourse around ‘Khon Chiang Khong’, asking “Who are
Khon Chiang Khong?”and answering from historical,border and developmental perspectives.
The research utilizes both Thongchai Winitkool’s idea of the geo-body and Lefebvre’s Third
Space (Social Space). It was found that: 1) before the era of the modern state, there is no
exact description of ‘Khon Chiang Khong’ but the Yuan, Lue, Khmu and other ethnic groups
do fall under the power of the ruler of the Chiang Khong; 2)the creation of the modern state
through the drawing of borders line and thus the incorporation of the Chiang Khong within
the Siamese state created the ‘Khon Chiang Khong’ as citizens holding identity cards. At the
same time, though, this process exerted pressure on other ethnic groups, who developed a
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separate identiy. However, when these groups are considered from the perspective of
economic activity and of ethnicity, they should all be considered ‘Khon Chiang Khong’,
because they have all produced benefits for the nation in terms of the economy, society
and culture. These peoples lived their lives in Chiang Khong before the creation of the
modern state, an imagined community which was created through the modern technology
of mapping; and 3) under the influence of globalization, ‘Khon Chiang Khong’ is a discourse
which is used as a tool to negotiate development with central government and capitalism,
and which shows the identity of local people, indicates their location and creates new
understandings which reflect power relations between local regions and the center.
Key words: Chiang Khong, Khon Chiang Khong, Border Space, Development, Ethnicity
บทนํา
“คนเชียงของ” เริ่มถูกใชในงานวิชาการและสื่อสารมวลชน ในช:วงสองทศวรรษที่ผ:านมานับตั้งแต:การ
เป<นส:วนหนึ่งของโครงการความร:วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ:มน้ําโขง (GMS) และถูกใชเรียกผูคนที่
อาศัยอยู:ในบริเวณนี้เพิ่มมากขึ้นหลังกระแสการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชียงของ ทําใหนัก
สื่อสารมวลชน นักวิชาการ นักศึกษาและองคกรพัฒนาเอกชน สนใจเขามาศึกษาในพื้นที่และขนานเรียกผูคน
ในพื้นที่ว:า “คนเชียงของ” ดังเช:น งานวิจัย เชียงของเวียงแก:น : พัฒนาการของสังคมชายขอบจากอดีตสู:การ
เปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ การเมื อ งในอนุ ภู มิ ภ าคลุ: ม น้ํ า โขง ของนิ วั ฒ น รอยแกวและคณะ ไดกล: า วใน
วัตถุประสงคการศึกษาเพื่อศึกษาความเป<นมา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของกลุ:มคนในทองถิ่นที่มีสํานึกว:าตนเอง
เป<น “คนเชียงของ” (นิวัฒน รอยแกว, 2547) งานของศศิการ คําก่ํา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ไดกล:าวถึง
คนเชียงของในงานเชียงของในความหมายใหม: : กระบวนการสลายเสนแบ:งและสรางเสนแบ:งของคนเชียงของ
ท: า มกลางการพั ฒ นาในระดั บ ภู มิ ภ าคลุ: ม น้ํ าโขง(ศศิ การ คํ า ก่ํ า , 2557) และพื้ น ที่ สื่ อ สารมวลชน เช: น
หนังสือพิมพเดลินิวส ไดเขียนหัวขอข:าว “คนเชียงของพรอมรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ” (เดลินิวส, 31 ตุลาคม
2557) แสดงใหเห็นว:าเชียงของไดรับความสนใจจากคนหลายๆ กลุ:มที่สนใจศึกษาพื้นที่เชียงของในบริบทต:างๆ
ซึ่งสอดคลองกับงานศึกษาของจามะรี เชียงทอง กล:าวว:า เชียงของเพิ่งจะมาเป<นที่รูจักกันมากขึ้นจากสาเหตุ 2
ประการ คือ ประการแรก เมื่อเริ่มมีแนวคิดที่จะเริ่มสรางถนนหมายเลข 3 จากชายแดนจีนที่เมืองหลา ขามมา
ที่บ:อเต็น และเขามายังเมืองหวยทราย ประเทศ สปป.ลาว มีการเจรจาการสรางสะพานระหว:างรัฐบาลไทย
และลาว และกําหนดจะลงมือสรางสะพานในป„ พ.ศ. 2551 ทําใหชื่อเชียงของเริ่มปรากฏในหนังสือพิมพหนา
เศรษฐกิจ และประการที่สอง ประเด็นเรื่องการอนุรักษปลาบึก (จามะรี เชียงทอง, 2551) บริเวณท:าหาดไคร
หนาวัดหาดไคร ภายใตวาทกรรม “คนเชียงของ” ซึ่งไดถูกสรางขึ้นในพื้นที่ชายแดนที่มีความหลากหลาย
แตกต:างภายใตแนวความเป<นรัฐชาติสมัยใหม: ซึ่งประดิษฐสรางจากคนในและคนนอกพื้นที่ดวยเหตุผลแตกต:าง
กันไป ผูเขียนจึงสนใจจะศึกษาและอธิบายความหมายภายใตคําถาม คนเชียงของคือใคร และใครบางคือคน
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เชียงของในบริบททางประวัติศาสตรและบริบทการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน
โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ประกอบกับการลงพื้นที่ภาคสนาม
ในบทความนี้ผูเขียนวิเคราะหความเป<น “คนเชียงของ” โดยอาศัยแนวคิดภูมิกายาของธงชัยวินิจกุล
อธิบายว:า ชาติถูกสรางขึ้นในวัฒนธรรมดวยความรูและเทคโนโลยี (ธงชัย วินิจกูล,2556) มิใช:เป<นเพียงเรื่อง
ของพื้ น ที่ ห รื อ ดิ น แดน แต: เ ป< น องคประกอบหนึ่ งของความเป< น ชาติ เป< น ที่ มาของความภาคภู มิใ จ ความ
จงรักภักดี ความรัก พลังดลใจ อคติ ความเกลียด เหตุผล ความไรเหตุผล (ธงชัย วินิจกูล, 2556) และแนวคิด
Third space ที่ Lefebvre พัฒนาขึ้น โดยแบ:งพื้นที่ออกเป<น 3 ประเภท คือ ก) พื้นที่ทางกายภาพ (Frist
space-Physical Space) ข) พื้นที่ทางความคิด(Second space-Mental Space) และ ค) พื้นที่ทางสังคม
(Third space-Social Space) โดย Lefebvre อธิบายว:าThird spaceเป<นส:วนที่เกิดมาจากปฎิสัมพันธของ
พื้นที่ 2 ประการ นั้นคือ พื้นที่ทางความคิด เป<นสิ่งที่เกิดจากการตีความ หรือใหความหมายพื้นที่ทางกายภาพที่
เรามองเห็น นําไปสู:การสรางพื้นที่ทางสังคมที่มีทั้งส:วนที่เป<นความจริงและเพียงจินตนาการอันสลับซับซอน มี
การช:วงชิง ขัดแยง และการแทรกแซงอยู:ตลอดเวลา (Lefebvre, 1911 อางในชยันต วรรธนะภูติ, 2549)
ฉะนั้นในบทความนี้จึงแบ:งการทําความเขาใจ “คนเชียงของ” ท:ามกลางมิติทางประวัติศาสตร ชายแดน และ
การพัฒนาเป<น 3 ตอน 1) “คนเชียงของ” ในพื้นที่ทางประวัติศาสตรก:อนรัฐชาติสมัยใหม: เป<นการทําความ
เขาใจในบริบททางประวัติศาสตรจนกระทั่งมีการกําหนดเขตรัฐชาติ และกําหนดใหเชียงของเป<นอําเภอหนึ่ง
ของรัฐสยาม 2) เมืองชายแดน การคาและชาติพันธุสัมพันธกับการปรากฏตัวของ “คนเชียงของ” เป<นการทํา
ความเขาใจความเป<นคนเชียงของหลังจากการถูกทําใหเป<นชายแดน เมืองชายขอบบนความสัมพันธระหว:าง
ชาติพันธุและการทําใหเป<นพลเมืองผ:านบัตรประจําตัวประชาชน จนกระทั่งสิ้นสุดช:วงสงครามเย็น และ 3) การ
สรางอัตลักษณ “คนเชียงของ” กับการช:วงชิงพื้นที่การพัฒนาเป<นการทําความเขาใจหลังจากการรวมกลุ:ม
ความร:วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ:มน้ําโขง (GMS) และกระแสการพัฒนาที่ถาโถมเขามายังพื้นที่เชียง
ของ อันส:งผลใหเกิดการรื้อฟw~นและช:วงชิงอัตลักษณของความเป<นคนเชียงของผ:านพื้นที่ทางสังคม ทั้งจาก
องคกรภาครัฐ ทองถิ่น ชุมชนชาติพันธุ และองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อเป<นส:วนหนึ่งในการสรางวาทกรรมความ
เป<น “คนเชียงของ” ในพื้นที่ที่มีความซับซอนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
“คนเชียงของ” ในพื้นที่ทางประวัติศาสตรLก&อนรัฐชาติสมัยใหม&
ก:อนการเกิดขึ้นของรัฐชาติสมัยใหม:ภายใตแนวเขตแดนที่กําหนดขึ้นโดยแผนที่นั้น อาณาเขตของรัฐ
ต:างๆ มีลักษณะเป<นแสงเทียนของอํานาจ ดังงานศึกษาของธงชัย วินิจกุล ไดอธิบายว:าเขตชายแดนของแต:ละ
เมื องขึ้ น อยู: กับ ว: า แต: ล ะเมื องสามารถดู แลพื้ น ที่ โ ดยรอบของตนไดไกลแค: ไหน (ธงชั ย วิ นิ จ กุ ล ,2556) โดย
ความสัมพันธระหว:างอํานาจต:างๆ ในชุมชนการเมืองก:อนสมัยใหม:มีลักษณะเป<นลําดับชั้น กล:าวคือ เจารายที่มี
อํานาจเหนือเจาเมืองทองถิ่นอื่นหรือพ:อเมืองเล็กๆ ซึ่งมักอยู:ในพื้นที่ใกลเคียงรอบๆ ก็สยบยอมสวามิภักดิ์ต:อ
เจานครอีกรายที่เหนือกว:า (ธงชัย วินิจกูล, 2556) เชียงของเองก็เป<นเมืองท:าทางการคาเล็กๆ ถือกําเนิดขึ้นริม
ฝrzงแม:น้ําโขงในสมัยลวจักราช (ลวจักราชหรือปู‰เจาลาวจก เป<นประมุขของไทยแควนจกที่ลงมาตั้งอยู:บริเวณลุ:ม
แม:น้ําโขง ผูสรางเมืองนครเงินยาง ตามพงศาวดารโยนกและตํานานพื้นเมืองเชียงใหม:)ประมาณ พ.ศ.1182 ชื่อ
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ว:า “ป‰ารอยเต:า/เมืองรอยเต:า” และต:อมาเรียกว:าเมืองเชียงของ ซึ่งหมายถึงเมืองที่ริมแม:น้ําของ(เป<นชื่อเรียก
แม:น้ําโขง ของชาวเมือง เรียกว:า น้ําแม:ของ หรือแม:น้ําของ) (สงวน โชติสุขรัตน,2552) ซึ่งสอดคลองกับตํานาน
เมืองพะเยาก็กล:าวถึงเชียงของในชื่อ “เมืองขรราช”(วราวุธ ศรีโสภาค,2538) เชียงของอยู:ภายใตอํานาจ
ระหว:างพม:า ลานนา และหลวงพระบาง อาณาจักรใดมีอํานาจมากก็สามารถแผ:อิทธิพลเขามาเชียงของผ:าน
เชียงแสนได ดังในยุคเริ่มตนเชียงแสนไดส:งใหเจาคําเรือง เชื้อสายของพระเจาลวจังกราช แห:งเมืองหิรัญนคร
เงินยาง มาปกครองเชียงของ (สงวน โชติสุขรัตน, 2552) และต:อมาเมื่อลานนาตกเป<นของพม:า พม:าก็ไดส:งขุน
นางจากราชสํานักพม:ามาปกครอง(สรัสวดี อ–องสกลุ, 2544) คนในพื้นที่ ซึ่งครั้งนี้เป<นผลใหเจาอริยะ ผูครอง
เชียงของในตอนนั้น ยกครอบครัวและไพร:พลซึ่งประกอบดวยคนยวน คนลื้อ และ คนขมุ หนีจากเชียงของไป
เมืองน:านไปอยู:ที่บานเวียงเหนือ (นิวัฒน รอยแกว, 2547) ต:อมาเมื่ออํานาจของพม:าไดหมดไปจากเชียงของ
สยามไดเขามามีอํานาจเหนือเชียงของผ:านเมืองน:าน เนื่องจากอํานาจเชียงแสนของเชียงใหม:ลดลง ดังนั้นในป„
พ.ศ. 2305 เจาเมืองน:านไดแต:งตั้งเจารํามะเสน บุตรเจาอริยะยกเอาพลเมืองเชียงของที่หนีไปอยู:เมืองน:าน
กลับมาตั้งเมืองเชียงของอีกครั้ง โดยตั้งเมืองครั้งแรกที่เมืองติน ซึ่งอยู:บริเวณเหนือบานแจมป—อง (ปrจจุบันอยู:ใน
เขตอําเภอเวียงแก:น) (เจาหนานบุษรศ, 2448 อางใน โสภิดา วีรกุลเทวัญ,2548) โดยพาคนยวน คนลื้อ และคน
ขมุ ติดตามมาดวย หลังจากนั้นไดส:งพญาคงพาคนไปตั้งเมืองชั่วคราวขึ้นทิศใตของเมืองเชียงของเดิม (บานหาด
ไครและบานสบสมในปrจจุบัน) โดยตั้งชื่อว:าบานเวียงใหม: เสร็จสิ้นใน พ.ศ. 2310 และบางส:วนก็ไปตั้งถิ่นฐาน
อยู:ทางทิศใตของเมืองเชียงของ บริเวณบานสถาน บานหลวง บานครึ่ง และบุญเรือง (นิวัฒน รอยแกว, 2547)
แสดงใหเห็นว:าเมืองเชียงของถูกบูรณะอีกครั้งโดยผูนําที่เป<นคนยวน โดยความช:วยเหลือระหว:างคนลื้อและคน
ขมุที่ติดตามมา จึงเกิดการแลกเปลี่ยน ผสานวัฒนธรรมความสัมพันธระหว:างคนยวน คนลื้อ และคนขมุ ผ:าน
การแต:งงานระหว:างคนลื้อ คนขมุ กับคนยวน และอยู:ร:วมกันภายในชุมชนจนแยกไม:ออกว:าเป<นคนยวน คนลื้อ
หรือคนขมุดังเกิดกับคนกลุ:มแรกที่อพยพเขามาอยู:ในพื้นที่เมืองติน ซึ่งคลายกับชุมชนบานทุ:งอ:าง ซึ่งอพยพมา
จากบริเวณบานด:าน ประเทศ สปป.ลาว ในป„ 2446 ซึ่งมีกลุ:มคนลาว คนยวน คนขมุ และคนลื้อ อาศัยอยู:ใน
บริเวณเดียวกัน ซึ่งส:งผลเกิดการผสมผสานระหว:างใหวิถีชีวิต วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย:างยิ่งภาษาพูด ส:งผลให
คนบานทุ:งอ:างมีภาษาพูดที่แตกต:างจากในยวนในพื้นที่เชียงของโดยทั่วไป (พรหมจัดรส, 2559) ซึ่งสอดคลอง
กับงานศึกษา ของชยันต วรรธนะภูติ พบว:า กรณีของเชียงใหม:ในอดีตมีกลุ:มชาติพันธุหลากหลายตั้งบานเรือน
อยู: เป< น ชุมชน กระจายตามละแวกต: า งๆ ของเชี ยงใหม: เช:น วัว ลาย ลอยเคราะห ประตู เชี ย งใหม: ประตู
ชางเผือก สันป‰าข:อย แต:ว:าชาติพันธุเหล:านี้เมื่อเวลาผ:านไปก็กลายเป<น “คนเมือง” ที่มีลักษณะร:วมกันทาง
ภาษา มีวัฒนธรรมจารีตประเพณีแบบคนเมืองร:วมกัน (ชยันต วรรธนะภูติ,2549) หลังจากนั้นในพื้นที่เชียงของก็
มีอพยพของคนยวนมาจากเมืองแพร:มาตั้งถิ่นฐานบริเวณวัดหลวง ต:อมา ในป„พ.ศ.2461 ก็ไดยายไปอยู:ที่
บานเมืองกาญจน และหลังจากนั้นก็มีการอพยพของคนยวนจากเมืองน:านและแพร:มาอย:างต:อเนื่องกระจายไป
บริเวณบานหวยซอ บานแก:น บานเกี๋ยง (นิวัฒน รอยแกว, 2547) คนลื้ออพยพมาจากเมืองน:าน มาตั้งถิ่นฐาน
บริเวณบานปอกลาง บานโล‡ะ บานดอน บานบางหัด (ปrจจุบันอยู:ในอําเภอเวียงแก:น) ป„ พ.ศ. 2429 คนลื้อ
เมืองสิงห ในเขตสิบสอง-ปrนนา อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณบานหาดไคร ต:อมายายมาอยู:บานใหม:ทุ:งหมด และ
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ตอนหลังไดแยกยายไปตั้งถิ่นฐานเป<น 3 กลุ:ม กลุ:มที่ 1 บานหวยเม็ง กลุ:มที่ 2 ยายกลับไปประเทศลาว และ
กลุ:มที่ 3 บานท:าขาม (ต:อมากลุ:มนี้อพยพมาอยู:บริเวณบานศรีดอนชัยจนถึงปrจจุบัน) (โสภิดา วีรกุลเทวัญ,
2548) นอกจากนี้แลวยังมีคนลื้ออีกกลุ:มหนึ่งมาจากเมืองอู เขตสิบสองปrนนา อพยพมาตั้งถิ่นฐานบริเวณบาน
ศรีลานนา (พราวกุด) และบานท:าขาม (เวียงแก:น) (นิวัฒน รอยแกว, 2547) นอกจากนี้แลวดวยความที่เชียง
ของตั้งอยู:บนเสนทางการคาของน:านและหลวงพระบาง ทําใหมีคาราวานจากยูนนานในจีนที่ผ:านเขามายัง
หลวงน้ํ าทา เวีย งภูคา และขามน้ํ าโขงที่ เชี ยงของ(โสภิด า วีรกุ ลเทวั ญ,2548) ส:งผลใหเชี ยงของกลายเป< น
ศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของที่สําคัญ ชาวเขาทั้งสองฝrzงของแม:น้ําโขงลงมาซื้อขายแลกเปลี่ยนขาวของป‰า
ตะกรา และเครื่องเงิน กับสินคาที่มาจากเชียงใหม: เช:น เครื่องเหล็ก เสื้อผา เครื่องดินเผา และสินคาฝrzง ที่น้ํา
เขามาจากยุโรป (Walker, 1999 อางใน จามะรี เชียงทอง, 2551) และยังเป<นท:าเรือที่สําคัญของแม:น้ําโขง
ตอนบนที่เชื่ อมโยงการคาระหว:า งเชียงใหม: น:าน และหลวงพระบางอีกดวย เชียงของก:อนการเกิดรัฐชาติ
สมัยใหม:จึงประกอบไปดวยคนหลากหลายกลุ:มหลากหลายชาติพันธุซึ่งเขามาอยู:ภายใตอํานาจของเจาเมือง
เชียงของของเมืองน:าน การเคลื่อนยายและปฏิสัมพันธระหว:างกลุ:มคนเกิดขึ้นอย:างเสรีในอาณาบริเวณแสง
เทียนของรัฐ และเกิดขึ้นระหว:างรัฐผ:านกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลุ:มแม:น้ําโขงตอนบน ซึ่งการคาขายระหว:าง
ชนชาติพันธุกลุ:มต:างๆ ก:อใหเกิดความสัมพันธของผูคนในดานต:างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนสิ่งของ การแต:งงาน
ระหว:างพ:อคากับคนในทองถิ่น เป<นตน (นิติภวัครพันธุ, 2558)เพื่อใหเอื้อต:อการคา การเมือง หรือแมแต:สราง
เครือข:ายความสัมพันธซึ่งสอดคลองกับ Leach พบว:าในบรรดาสมาชิกของกลุ:มชาติพันธุนั้นมีการเลื่อนไหล
หรือกาวขามพรมแดนทางชาติพันธุระหว:างความเป<นชาวฉานกับชาวคะฉิ่น Leach สืบคนดูความสัมพันธของ
ทั้งสองกลุ:มในช:วงประวัติศาสตรที่ผ:านมาพบว:ามีการแต:งงานขามไปมาโดยเฉพาะในกรณีของผูชายคะฉิ่นหาก
เขาตองการมีสถานภาพทางสังคมหรืออํานาจทางการเมืองที่ดีขึ้นก็แต:งงานกับผูหญิงฉานแลวยายเขาไปเป<น
เขยในบานของฝ‰ายหญิง โดยเฉพาะในครอบครัวของชนชั้นสูงแลวในที่สุดก็กลายมาเป<นผูที่มีสถานภาพและ
ตําแหน:งในสังคมฉาน แต:เมื่อใดก็ตามที่เขาเห็นว:าความเป<นตัวตนของคะฉิ่นจะเป<นประโยชนแก:ตัวเองมากกว:า
เขาก็กลับมานับญาติกับพี่นองในสายตระกูลของตัวเองที่เป<นคะฉิ่น (Leach,1954 อางใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา,
2557) ฉะนั้นแลวในช:วงก:อนการเกิดรัฐชาติสมัยใหม:และการปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลของ
สยามนั้น จึงไม:ปรากฏวาทกรรม “คนเชียงของ” หากแต:ปรากฏความเป<นคนยวน คนลื้อ คนขมุ หรือคนชาติ
พันธุอื่น ที่เขามาอยู:ภายใตอํานาจของ “เจาเมืองเชียงของ” เท:านั้น
เมืองชายแดน การคาและชาติพันธุLสัมพันธLกับการปรากฏตัวของ “คนเชียงของ”
ความเป<นชายแดนของเชียงของเกิดขึ้นเมื่อมีการสถาปนารัฐชาติสมัยใหม: (แบบตะวันตก) ผ:านการ
กําหนดแผนที่ของสยามที่มีขอบเขตชัดเจนหลังเกิดวิกฤติการณ ร.ศ.112 เป<นการเกิด ภูมิกายาเริ่มแรกของ
สยามทั้งในความเป<นจริงและเชิงสัญลักษณ ซึ่งเกิดจากมหาอํานาจตะวันตกเขามาช:วยสรางเสริมเติมแต:งและ
ก:อรูปก:อร:างให(ธงชัย วินิจกุล, 2556) ส:งผลใหเชียงของมีสถานะเป<นเขตแดนระหว:างรัฐสยามกับรัฐฝรั่งเศส
(โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2548) เหตุการณดังกล:าวจึงเป<นจุดเริ่มตนของการเป<นชายแดนและชายขอบของรัฐสยาม
ตั้งแต:นั้นเป<นตนมาและเป<นผลใหเกิดการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมณฑลใหม:บนพื้นฐานของอาณาเขต
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(Thongchai,1994 อางใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2555) ซึ่งเชียงของอยู:ในแขวงน้ําอิงในพ.ศ. 2442 และอีกหนึ่งป„
หลังจากนั้นขาหลวงพิเศษประจําเมืองน:านไดจัดระเบียบแขวงใหม: ส:งผลใหเชียงของอยู:ในบริเวณน:านเหนือ
ขึ้นตรงต:อแขวงเชียงคํา (นิวัฒน รอยแกว, 2547) ต:อมา พ.ศ. 2445 ไดยกกิ่งแขวงเชียงของ ใหขึ้นตรงกับ
จังหวัดเชียงราย และหลังจากนั้น ใน ป„ พ.ศ. 2457 จึงไดยกฐานะกิ่งแขวงเชียงของเป<น“อําเภอ”(ปรับปรุงจาก
เอกสารลานนา หนา 312 อางในพิพิพัฒน ธนากิจ,2552) โดยเจาเมืองคนสุดทายคือพระยาจิตวงศ วรยศรังษี
ไดรับการยกฐานะเป<นนายอําเภอเชียงของขึ้นกับจังหวัดเชียงราย (เกรียงศักดิ์ รองเดช, 2551)
เชียงของนับตั้งแต:การไดรับการยกฐานะเป<นอําเภอและเป<นส:วนหนึ่งในแผนที่สยาม และกําหนดให
แม:น้ําโขงเป<นเสนแบ:งเขตแดน แบ:งความเป<น“เรา”และ“เขา”ภายใตความเป<นชาติที่จินตนาการขึ้นมา การ
เคลื่อนยายผูคนและสิ่งของไม:ไดเป<นไปอย:างเสรีภายใตขอบเขตพรมแดนรัฐ แต:ภายใตพรมแดนทางวัฒนธรรม
การขามฝrzงไปมาของผูคนในเชียงของและหวยทราย ก็ยังถือเป<นวิถีปกติในลักษณะของเครือญาติ (โสภิด า
วีรกุลเทวัญ,2548) แมจะมีแนวเขตแดนความเป<นรัฐชาติที่ชัดเจนแต:ก็ยังปรากฏกลุ:มคนที่หนีภัยสงครามเขา
มายังฝrzงเชียงของ เช:น ในป„ พ.ศ. 2483 ไดเกิดสงครามทางการเมืองภายในประเทศลาว ก็ส:งผลใหมีการอพยพ
เขามาอยู:ที่บานหวยลึก ปากอิง เมื่อสงครามสงบชาวบานส:วนหนึ่งก็อพยพกลับประเทศลาว(นิวัฒน รอยแกว,
2547) และคนเยาคนมงหนีการเกณฑทหารของเจาอาณานิคมเขามาอยู:ในเชียงของ ตั้งบานเรือนบริเวณดอย
หลวง และตอนหลังบางส:วนก็ยายมาอยู:ที่บานทุ:งนานอยและบานทุ:งพัฒนา(วีระศักดิ์ แซ:เหอ, 2559 ; นิวัฒน
รอยแกว, 2547) ฉะนั้นก:อนจะสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 อาณาบริเวณชายแดนเชียงของมีการอพยพโยกยาย
บานเรือนระหว:างสองฝrzงโขงเป<นปรากฏการณปกติที่ชาวบานในแถบนี้ปฏิบัติมาเป<นเวลาชานาน (โสภิดา วีรกุล
เทวัญ, 2548) จนกระทั่งในช:วงกลางทศวรรษ 2510 ความตึงเครียดของสงครามคอมมิวนิสตเริ่มมีความชัดเจน
มากขึ้นในพื้นที่ จนกระทั่งในป„ พ.ศ.2518 ทหารฝ‰ายซายของลาวสามารถตีเมืองหวยทรายไดแลว ไดสั่งป†ด
พรมแดนระหว:างไทย-ลาวตลอดแนว (โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2548 ; นิวัฒน รอยแกว, 2547) ทําใหช:วงระหว:าง
ป„ พ.ศ. 2518-2532 เกิดการควบคุมที่เขมขนมากขึ้น ตลอดจนความแตกต:างทางดานอุดมการณทางการเมือง
ส:งผลใหรัฐชาติทั้ง ฟากฝrzงลาวและไทย สามารถสถาปนาพรมแดนของความเป<นรัฐชาติลงบนพรมแดนของ
ความเป<นชาติพันธุไดในระดับหนึ่ง(ยศ สันตสมบัติ, 2548)
การสถาปนาความเป<นรัฐชาติลงในพรมแดนของความเป<นชาติพันธุนั้นทําใหสํานึกความเป<นคนเชียง
ของเริ่มเกิดขึ้นจากการเริ่มใชการออกหนังสือประจําตัวใหแก:ประชาชนของแต:ละฝ‰าย(ฝ‰ายคนสยาม ที่เชียงของ
และฝ‰ายคนลาวของฝรั่งเศส ที่หวยทราย) ในป„ พ.ศ.2447 และการมีบัตรประจําตัวประชาชนนับไดว:าเป<นการ
ผนวกคนเชียงของในระดับเขาสู:การจัดการของอํานาจรัฐ ซึ่งทําใหทั้งสองฝrzงเริ่มถูกทําใหเป<นเป<นส:วนหนึ่งของ
แต:ละประเทศ (นิวัฒน รอยแกว, 2547) โดยเริ่มจากประชาชนในพื้นราบ และอยู:ใกลศูนยกลางเมืองเชียงของ
ในขณะที่คนบนพื้นที่สูง ที่ห:างไกลจากเมืองเชียงของและการติดต:อยังไม:สะดวกส:งผลใหกลายเป<นคนไรรัฐ
(นิวัฒน รอยแกว, 2547) แสดงใหเห็นว:าความเป<นพลเมืองของรัฐชาตินั้นจะตองมีบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อ
แสดงความเป<นส:วนหนึ่งของชุมชนในจิตนาการแห:งนี้ดวย ในทางกลับกันในพื้นที่ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ยังเกิดการแลกเปลี่ยนทั้งสินคา และบริการระหว:างกลุ:มชาติพันธุในเชียงของผ:านพื้นที่ตลาดและมิติ
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ความสัมพันธอื่นๆ ระหว:างชาติพันธุ เช:น คนลื้อ และคนยวน ส:วนใหญ:ทํานาก็จะนําเอาผลผลิตไปแลกเปลี่ยน
กับคนมง คนลาหู: (นิวัฒน รอยแกว, 2547) ผ:านพื้นที่ตลาดกลางเมืองเชียงของ ซึ่งสอดคลองกับงานของศศิภา
คําก่ําขึ้น พบว:า ย:านตลาดที่อยู:หนาเทศบาลเวียงใกลกับสะพานถือเป<นตลาดเชาที่ส:วนใหญ:แลวพ:อคาแม:คา
จากหลายหมู:บานซึ่งส:วนใหญ:เป<นพ:อคาแม:คาคนพื้นเมืองกลายเป<น “คนกลาง” ส:งทอดสินคาใหกับแม:คาราย
ย:อยจากหมู:บานต:างๆไม:ว:าจะเป<นคนไทลื้อคนขมุ และคนมงซึ่งมักจะจับจ:ายซื้อสินคาจําพวกผักสด อาหารสุก
เพื่อนํากลับไปขายในหมู:บานตน และในงานของโสภิดา วีรกุลเทวัญ พบว:า พื้นที่สวนสมของคนลื้อเป<นพื้นที่
ทางเศรษฐกิจในแถบชายแดนเชียงของจางคนขมุบานหวยกอกซึ่งอยู:ติดกับบานลื้อหวยเม็ง มาเป<นแรงงานใน
การทําสวนสม (โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2548) ซึ่งเป<นใชอัตลักษณของความเป<นแรงงานขมุที่ “อดทน ซื่อสัตย
และขยัน” มาเป<นเครื่องมือหรือกลไกเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนบนความสัมพันธที่มีกับคนอื่นในสังคมใหญ:
ความสัมพันธเหล:านี้แสดงใหเห็นถึงบทบาทและสถานภาพทางสังคมของชุมชนชาติพันธุต:างๆ ที่มีความสัมพันธ
ในพื้นที่ทางสังคมร:วมกันโดยไม:ยึดติดกับความเป<นพลเมืองภายใตชุมชนจิตนาการและบัตรประจําตัวประชาชน
ฉะนั้นหากพิจารณาตามลักษณะของรัฐชาติสมัยใหม:ผ:านการสรางเสนเขตแดนลงบนพรมแดนของ
ความเป<นชาติพันธุ และการทําใหเชียงของกลายเป<นส:วนหนึ่งของการปกครองของสยามไดก:อใหเกิดความเป<น
คนเชียงของผ:านมิติของความเป<นพลเมืองที่มีบัตรประจําตัวประชาชน แต:ขณะเดียวกันไดเบียดขับและกดทับ
คนชาติพันธุอื่นที่ไม:สะดวกต:อการมีบัตรประชาชนใหกลายเป<นคนอื่น ทว:าพิจารณาในมติความสัมพันธในพื้นที่
เศรษฐกิจและชาติพันธุสัมพันธแลว คนเหล:านี้ลวนแลวแต:เป<นคนเชียงของ เพราะทุกคนลวนมีความสัมพันธ
ภายใตผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผ:านการซื้อขายแลกเปลี่ยนและความสัมพันธทาง
เครือญาติในพื้นที่ขอบเขตรัฐชาติสมัยใหม:เช:นเดียวกันทั้งนี้คนกลุ:มนี้ไดดํารงวิถีชีวิตในพื้นที่เชียงของก:อนการ
เกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม:อันเป<นชุมชนจิตนาการสรางขึ้นภายหลังเป<นลักษณะทางภูมิกายาถูกสรางขึ้นดวยความรู
และเทคโนโลยีแผนที่สมัยใหม:นั้นเอง
การสรางอัตลักษณL “คนเชียงของ”กับการช&วงชิงพื้นที่การพัฒนา
“เชียงของ” เริ่มปรากฏมากขึ้นในพื้นที่งานวิชาการ และงานสื่อสารมวลชน หลังจากประเทศไทยได
บรรลุขอตกลงความร:วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ:มน้ําโขง (GMS) ( โครงการ GMS เป<นความร:วมมือของ 6
ประเทศ คือ ไทย พม:า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ตั้งแต:ป„พ.ศ.2535 โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย
(ADB: Asian Development Bank) เป<นผูสนับสนุนหลัก) ในป„ พ.ศ. 2534 โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย การความร:วมมือทางเศรษฐกิจโดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ทางรถยนต ทาง
รถไฟ ตลอดถึงการพัฒนาเสนทางเดินเรือในแม:น้ําโขง นอกจากนี้แลวยังมีแผนความร:วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
ระหว: างไทย พม:า ลาว และจีนมีแนวคิ ดที่จะพัฒนาพื้นที่ จังหวัดเชี ยงรายใหจัดตั้ งเป<น เขตเศรษฐกิจ พิเศษ
ชายแดน โดยเชียงของจะถูกพัฒนาใหเป<นนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร และอุตสาหกรรมทั่วไป (นิวัฒน
รอยแกว, 2547; ชัยพงษ สําเนียง, 2557) เชียงของไดถูกพัฒนาขึ้นภายใตกระแสโลกาภิวัตนของทุน และรัฐ
กลายเป<นจุดยุทธศาสตรการคาขายแดน ทําใหผูคนมากหนาหลายตาพยายามเขามาใชพื้นที่เชียงของ ที่ดินถูก
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เปลี่ยนไปเป<นของเอกชน ดังงานของนิวัฒน รอยแกว ไดกล:าวว:า นักลงทุนเขามากวานซื้อที่ดินจากชาวบาน
จํา นวนมาก ส: งผลใหราคาที่ ดิ นสู งขึ้ นอย: างไม: น:า เชื่ อ ชาวบานตื่ น ตระหนกกั บ ราคาที่ ดิ น เพิ่ มขึ้น อย: างเป< น
ประวัติการณ ชาวบานพากันขายที่ดินแลวนําเงินมาซื้อเครื่องใชไฟฟ™าและรถยนต (นิวัฒน รอยแกว, 2547)
การพัฒนาทําใหเกิดการสูญเสียที่ดินของชาวบานซึ่งมีวิถีชีวิตที่สัมพันธกับการเกษตร นอกจากนี้แลวการพัฒนา
ยังไดก:อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ดาน เช:น แม:น้ําสม (แม:น้ําสมซึ่งเป<นแม:น้ําสาขาของแม:น้ําโขงไหล
จากดอยหลวงลงสู:แม:น้ําโขง) เหือดแหงมีน้ํานอย การขึ้นลงของแม:น้ําโขงไม:ปกติ รวมถึงการลดลงของจํานวน
ปลาบึก (นิวัฒน รอยแกว, 2547)
จากกระแสการพั ฒ นาที่ ถาโถมเขามาในพื้ นที่ เ ชี ย งของทํ าใหคนในทองถิ่ น และการท: องเที่ ย วแห: ง
ประเทศไทยไดพยายามร:วมกันสรางตัวตนของคนเชียงของขึ้นมาใหม:อีกครั้ง โดยอาศัยลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่ ซึ่งสัมพันธกับแม:น้ําโขง ความหลากหลายของกลุ:มวัฒนธรรม และความเป<นพื้นที่ชายแดนติดต:อกับ
ส.ป.ป.ลาว สะทอนผ:านการนิยามคําขวัญ“แอวเชียงของ ทองแดนลาว สาวสวนสม ชมปลาบึก”(ป„ 2532)
แสดงใหเห็นว:า เชียงของเป<นเมืองท:าทางการคาและวัฒนธรรมที่สามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศลาวได ยังเป<น
เมืองที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุผ:านภาพแทนของสวนสมของชุมชนคนลื้อบานหวยเม็งซึ่งเป<นกลุ:มชาติ
พันธุที่มีบทบาททางเศรษฐกิจสูงในพื้นที่ และมีวิถีชีวิตสัมพันธกับแม:น้ําโขงซึ่งเป<นแหล:งจับปลาบึกที่สําคัญของ
โลก แต:เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไปก็นํามาซึ่งการปรับคําขวัญเชียงของจากเดิมมาสู:มิติใหม:ใหม:เป<น “หลวง
พอเพชรคูเมือง ลือเลื่องปลาบึกหาดไคร แหลงผาทอน้ําไหล ประตูใหมอินโดจีน” แสดงใหเห็นว:าเชียงของเป<น
เมืองเก:าแก:มีหลวงพ:อเพชรเป<นสัญลักษณเชิงประวัติศาสตร มีมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ผูกพันกับสายน้ําโขง มี
ความสัมพันธของชาติพันธุที่หลากหลายในพื้นที่ และยังสามารถเชื่อมต:อการคาการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ:มน้ํา
โขงไดอีกดวยอันเป<นเอกลักษณเชิงพื้นที่ทางกายภาพของเชียงของ ทั้งนี้แมคําขวัญทั้ง 2 ช:วงเวลา จะเป<น
ผลผลิตจากการส:งเสริมการท:องเที่ยวในพื้นที่เป<นหลัก แต:ทว:าก็คําขวัญก็เป<นการผลิตความหมายซ้ําและชุด
ของลั ก ษณะในแต: ล ะแบบของการก: อ รู ป ของสั งคม เพื่ อ เป< น การยึ ด เหนี่ ย วกั น ของสมาชิ กในพื้ น ที่ นั้ น โดย
ความสัมพันธของพื้นที่ เป<นปฏิบัติการทางสังคมที่ถูกกําหนดใหเกิดขึ้นในพื้นที่ (Lefebvre. 1991 อางในจารุ
วรรณ ขําเพชร, 2555) ที่มีผลต:อการผลิตสรางอัตลักษณตัวตนของคนเชียงของอีกดวย นอกจากคําขวัญแลว
คนในพื้นที่ยังมีความพยายามสรางภาพตัวแทนของพื้นที่ (Representations of space) เพื่อยึดเหนี่ยว
ความสัมพันธในการผลิตกับสิ่งอื่นทั้งความรู สัญลักษณ รหัสและที่เกี่ยวกับความสัมพันธ (Lefebvre, 1991
อางในจารุ ว รรณ ขํ า เพชร, 2555) ผ: า นการสรางพิ พิ ธ ภั ณ ฑปลาบึ กบริ เ วณริ ม แม: น้ํ าโขง การประกอบพิ ธี
กรรมการเลี้ยงผีลวง(ผีลวง คือผีที่อยู:ในแม:น้ําโขงทําหนาที่คุมครองปลากบึก ก:อนที่จะหาปลาตองมีการเซ:น
สรวงบอกกล:าว)
การจกไก เพื่อแสดงใหเห็นถึงวิธีชีวิตที่สัมพันธกับแม:น้ําโขง การสรางอัตลักษณการแต:งกายดวยชุด
ไทยลื้อและชาติพันธุอื่น ๆ ในเทศกาลหรือโอกาสสําคัญต:าง ๆ การรื้อฟw~นการประเพณีสําคัญ ๆ ของกลุ:มชาติ
พันธุต:างๆ การจัดงานประกวดธิดาชนเผ:าขององคกรปกครองส:วนทองถิ่น การจัดงานธรรมยาตราเพื่อแม:น้ํา
โขง และการสรางสัญญาลักษณตามโคมไฟส:องสว:างขางทาง เป<นตนสิ่งเหล:านี้ไดสะทอนใหเห็นว:าคนในทองถิ่น
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และองคกรภาครัฐในพื้นที่มีความพยายามที่จะสรางภาพแทนของความเป<นทองถิ่นใหคนนอกพื้นที่ไดรับรูถึง
ความเป<นเชียงของผ:านสัญลักษณต:างๆ ทั้งนี้ยังมีความพยายามในผลิตชุดความรูใหเยาวชนคนรุ:นใหม:ผ:านการ
สรางโฮงเฮียนแม:น้ําของ และผลักดันใหมีการจัดหลักสูตรทองถิ่น “คนเชียงของ” ในสถานศึกษา ของกลุ:ม
องคกรภาคเอกชนและประชาชนในทองถิ่น อันจะเป<นพลังที่สําคัญที่จะขับเคลื่อนและดํารงอัตลักษณ “คน
เชียงของ” ต:อไปในอนาคตอีกดวย ในช:วง 20 กว:าป„ที่ผ:านมา เชียงของ จึงเป<นพื้นที่ที่จะตองเผชิญกับอํานาจ
รัฐส:วนกลางและอํานาจทุนโลกาภิวัตนการกําหนดโครงการลงทุนและการพัฒนาที่มาจากส:วนกลางไม:ไดเกิด
จากความตองการของคนทองถิ่น ดังนั้น “คนเชียงของ” จึงถูกหยิบขึ้นมาใชแสดงใหเห็นตัวตนคนทองถิ่นที่บ:ง
บอกตําแหน:งแห:งที่ สรางความหมายใหม:ที่สะทอนความสัมพันธเชิงอํานาจระหว:างทองถิ่นกับส:วนกลาง ซึ่ง
สอดคลองกับงานของชยันต วรรธนะภูติ ไดกล:าวว:า ในความสัมพันธเชิงอํานาจที่ถูกมองขาม ละเลย ไม:มี
อํานาจ ไม:มีความหมาย เพื่อทําใหกลายเป<นสิ่งที่มีความหมาย ดังนั้นคนเชียงใหม: ถูกนํามาใชเพื่อทวงอํานาจ
การตัดสินใจของคนในทองถิ่นที่คัดคานไม:เห็นดวยกับโครงการพัฒนาซึ่งกําหนดและวางแผนโดยส:วนกลาง
(ชยันต วรรธนะภูติ, 2549) ซึ่งสอดคลองกับการเคลื่อนไหวของกลุ:มทองถิ่นในพื้นที่เชียงของเกี่ยวกับกรณีการ
สรางนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ทุ:งสามหมอน เมื่อป„ พ.ศ. 2549 และพื้นที่ป‰าชุมชนบุญเรือง ในช:วงตนป„ 2559
ไดสะทอนว:าชุมชนไดใชวาทกรรม “คนเชียงของ” เพื่อต:อรองกับอํานาจรัฐ แสดงใหเห็นว:าพื้นที่ดังกล:าวมี
ความสําคัญต:อวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นที่สัมพันธกับขาว ป‰า และน้ํา เป<นการแสดงตัวตนของคนในพื้นที่ที่มี
ปrญหาจากการรวมศูนยอํานาจจากส:วนกลาง สื่อความหมายและบ:งบอกว:าคนเหล:านี้อยู:ในพื้นที่ที่ดอยอํานาจ
หรือพื้นที่ชายขอบ และทวงถามหาอํานาจของทองถิ่นที่ถูกลิดรอนไป (ชยันต วรรธนะภูติ, 2549)
ฉะนั้นแลว “คนเชียงของ” ถูกนิยามขึ้นและใชเป<นเครื่องมือในการต:อรองกับการพัฒนาที่กําหนดโดย
รัฐส:วนกลางและทุน โดยใชทุนทางวัฒนธรรมของคนในทองถิ่นเชียงของ ปฏิบัติการผ:านพื้นที่ทางสังคม (Third
space-Social Space) ซึ่งเกิดจากพื้นที่ทางความคิดของคนในทองถิ่นที่เกิดจากการตีความ หรือใหความหมาย
พื้นที่ทางกายภาพที่คนในทองถิ่นมองเห็น นําไปสู:การสรางพื้นที่ทางสังคมที่มีทั้งส:วนที่เป<นความจริงและเพียง
จินตนาการอันสลับซับซอน มีการช:วงชิง ขัดแยง และการแทรกแซงอยู:ตลอดเวลา (Lefebvre, 1911 อางใน
ชยันต วรรธนะภูติ, 2549) ซึ่งจากขางตนเราจะสังเกตไดว:าพื้นที่ทางสังคมส:วนใหญ:เป<นพื้นที่ปฏิบัติการของ
กลุ:มชาติพันธุหลัก ไดแก: คนยวน (คนเมือง) และคนลื้อ ซึ่งเป<นผลมาจากอํานาจทางเศรษฐกิจ การเขาถึง
ทรัพยากร และการเขาถึงอํานาจทางการเมือง แต:อย:างไรแลวชุมชนชาติพันธุต:างๆ ในเชียงของก็ถือไดว:าเป<น
ส:วนหนึ่งของความเป<นคนเชียงของ เพราะต:างเป<นผูขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและการสราง
พื้นที่ต:อรองร:วมกัน ในพื้นที่สํานึกความเป<นเชียงของร:วมกัน
บทส&งทาย
การกําเนิดขึ้นของรัฐชาติสมัยใหม:และการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลไดก:อใหเกิดการควบคุม
ประชากรใหอยู:ในพื้นที่ชุมชนจิตนาการภายใตเสนแบ:งเขตแดนทําใหการแบ:งความเป<น “เรา” และ “เขา”
ภายใตความเป<นชาติ การเคลื่อนยายผูคนและสิ่งของไม:ไดเป<นไปอย:างเสรีภายใตขอบเขตพรมแดนรัฐซึ่งอยู:
เหนือพรมแดนของชาติพันธุ ประชากรถูกกําหนดความเป<นพลเมืองผ:านการมีบัตรประจําตัวประชาชน แต:
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ขณะเดียวกันยังมีกลุ:มคนบางกลุ:มบนพื้นที่สูงและห:างไกล ไม:มีบัตรซึ่งแสดงความเป<นพลเมืองของรัฐ แต:เขา
เหล:านั้นไดอาศัยอยู:ในพื้นที่และทําคุณประโยชนมากมายใหเชียงของ ตั้งแต:ก:อนเกิดรัฐชาติสมัยใหม: แต:ทําไม
เขาเหล:านั้นกลับไม:มีสิทธิในความเป<นพลเมืองของเชียงของความเป<น “คนเชียงของ” จึงควรจะเป<นภาพแทน
ของคนหลากหลายชาติพันธุที่อาศัยและมีภูมิลําเนาอยู:ในพื้นที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชายแดนติดกับ
ประเทศลาว มีวัฒนธรรมประเพณีที่สัมพันธกับแม:น้ําโขง ซึ่งใชแสดงใหเห็นตัวตนคนทองถิ่นที่บ:งบอกตําแหน:ง
แห:งที่สื่อความหมายและบ:งบอกว:าเขาเหล:านี้เป<นคนในพื้นที่ การสรางตัวตน “คนเชียงของ” ไม:อาจจะนิยาม
ไดจากภายในหรือภายนอกเพียงอย:างเดียวเท:านั้น แต:หากเกิดขึ้นจากการปะทะประสานระหว:างกระแสการ
พัฒนาจากภายนอก และการดํารงไวซึ่งอัตลักษณของความเป<นเชียงของผ:านพื้นที่ทางสังคมต:างๆ “คนเชียง
ของ” จึงเป<นวาทกรรมที่ถูกสรางเพื่อใชเป<นพื้นที่ในการต:อรองกับกระแสการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้ น อย: า งรวดเร็ว โดยคนในทองถิ่ น เพื่อสรางสํ า นึกความเป< นทองถิ่ น เพื่อให “คนเชี ย งของ” สามารถ
เรียกรองการคืนอํานาจและต:อรองกับอํานาจในบริบทต:างๆ มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ การนิยามตัวตนของ
“คนเมือง” ในงานของชยันต วรรธนะภูติ (2549) ดังนั้นแลวหากตั้งคําถามว:า “ใครคือคนเชียงของ?” เราก็คง
ไม:อาจหาคําตอบไดจริงๆ ว:าใครคือคนเชียงของ แต:ทว:าอาจนิยามไดว:า “คนเชียงของ” คือ กลุ:มคนที่มีสํานึก
เรื่องของพื้น ที่ มีอัตลักษณที่แตกต:าง มี วัฒนธรรมหลากหลาย สัมพันธและอยู:ร วมกันดวยสํา นึกความเป< น
ทองถิ่น ร:วมกันพัฒนาทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนภายใตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย:างรวดเร็วในพื้นที่
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ขอเสนอเชิงทดลองว&าดวยกรอบการศึกษาการเมืองแบบหลังสมัยใหม&
The Experimental Scope of Postmodern Politics
พิสิษฐิกุล แกวงาม
อาจารยสาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

บทคัดย&อ
บทความนี้เป<นส:วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การเมืองหลังสมัยใหม: : กรอบการศึกษาและวิธีวิทยา” ซึ่ง
เป<นการวิจัยเอกสารโดยใชวิธีวิทยาวงศาวิทยาเพื่อวิเคราะหการสถาปนากรอบการศึกษาการเมืองของสกุล
ต:างๆในการศึกษาการเมืองในฐานะของวาทกรรมหลักที่ในเวลาเดียวกันก็เบียดขับกรอบการศึกษาการเมือง
อื่นๆไปผ:านการแสวงหาจุดแยกต:างๆในพัฒนาการของรัฐศาสตร ผลการศึกษาคือกรอบการศึกษาการเมือง
สกุลสมัยใหม:แบบประเพณีนิยม พฤติกรรมนิยม และหลังพฤติกรรมนิยมนั้นคือความพยายามในการสถาปนา
ความจริงหนึ่งเดียวอันเป<นผลจากความตองการคําอธิบาย “การเมือง” จากนักรัฐศาสตรของสังคมอเมริกัน
ในช:วงต:างๆ ในขณะที่กรอบการมองการเมืองสกุลหลังสมัยใหม:กลับเสนอใหมองการเมืองว:าคือกระบวนการ
เป†ดโอกาสใหกับกลุ:มต:างๆในการแสดงออกซึ่งสิทธิและเสรีภาพ
คําสําคัญ :การเมืองหลังสมัยใหม:, กรอบการศึกษา, วงศาวิทยา
Abstract
This article is part of a documentary research project called “Postmodern Politics:
Scopes and Methodologies”.This documentary research employs genealogical techniques to
analyze the establishment of scopes of discourse in schools of political sciences and to
examine at the same time the subjugation of other discourses. The results show that
modern schools of political science including traditionalism, behavioralism, and postbehavioralism attempt to establish universal truths out of a need to explain political
concepts proposed by Americans’ political scientists in those periods. Postmodern politics,
however, views politics as a process through which groups are given opportunities to
represent their rights and liberty.
Keywords : postmodern politics, scope, genealogy
บทนํา
ในช:วง ค.ศ. 1861 – 1865 สหรัฐอเมริกาเกิดสงครามกลางเมือง ผลกระทบจากสงครามครั้งนี้ในดาน
หนึ่งทําใหวงการการศึกษาในสหรัฐอเมริกันเกิดความตื่นตัวขนานใหญ: มีการยกระดับวัดและวิทยาลัยชุมชนขึ้น
เป<นมหาวิทยาลัยดวยการเพิ่มการเรียนการสอนวิชาศิลปศาสตร ที่ถูกแตกแขนงองคความรูอย:างเป<นเอกเทศไป
อีกหลายสาขา เพื่อตอบสนองความตองการในการเรียนรูของชาวอเมริกันในตอนนั้น แนวคิดแบบวิทยาศาสตร
และการใชเทคโนโลยีมาหาความรูถูกนํามาแทนที่แนวคิดทางปรัชญาและศาสนา โดยมองว:าวิทยาศาสตรเป<น
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เครื่องมือสําคัญในการขยายองคความรูของมนุษย โดยเฉพาะอย:างยิ่งองคความรูว:าดวยการอยู:ร:วมกันในสังคม
สมั ย ใหม: ในส: ว นของการเรี ย นการศึ ก ษาการเมื อ งในช: ว งนี้ ไ ดรั บ คุ ณู ป การอย: า งยิ่ ง จาก ไวท (Andrew
D. White) นักวิชาการดานประวัติศาสตรที่มองว:าวิชาวิทยาศาสตรทางการเมืองจะเป<นหัวหอกสําคัญในการ
ปฏิวัติองคความรูอเมริกันจึงผลักดันการเรียนการสอนการเมืองเชิงวิทยาศาสตรอย:างจริงจัง ทว:าเขาก็ยังไม:เห็น
ความจําเป<นที่จะตองมีระเบียบวิธีในการศึกษาการเมืองที่เคร:งครัด หรือตองมีการฝ€กฝนระเบียบวิธี หรือวิธี
วิทยาในการศึกษาในแบบที่มีในศาสตรบริสุทธิ์ เพียงแต:เชื่อว:าการศึกษาการเมืองตองมีความเป<นเหตุเป<นผล
มากขึ้น (Crick,1965 : 3–19.) ส:วนกรอบในการศึกษาคือเรื่อง “รัฐธรรมนูญและรูปแบบของรัฐ” ผ:านแนวคิด
วิทยาศาสตรแห:งการเมือง (science of politics) วิทยาศาสตรทางการเมือง (political science)
วิทยาศาสตรแห:งการปกครอง (science of government) วิทยาศาสตรของการนิติบัญญัติ (science of
legislation) (Farr,1991 : 66 - 67.)
ลีแบร (Francis Lieber) ศาสตราจารยดานรัฐศาสตรคนแรกของโลก เป<นคนแรกที่เสนอจะศึกษา
ปรากฏการณทางการเมืองโดยเชื่อว:าประวัติศาสตรเป<นการทํางานทางสถิติรูปแบบหนึ่ง และการใชความเป<น
เหตุ เ ป< น ผลดวยศาสตรการตี ค วามจะเป< น วิ ธี วิ ท ยาที่ สํ า คั ญ ในการศึ ก ษารั ฐ ศาสตรในฐานะศาสตรของ
“พลเมือง” หรืออีกคําหนึ่งที่เขาใชก็คือ “มนุษยผูตัดสิน (jural being)” ลีแบรประกาศว:าภารกิจใหญ:ของนัก
รัฐศาสตรคือการฟูมฟrกจิตวิญญาณความเป<นสถาบันของรัฐผ:านประวัติศาสตรจะแสดงใหเห็น “เจตจํานงแห:ง
รัฐ (state will)” ที่การสรางพลเมืองที่มีความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องใดๆ โดยเฉพาะตองกลาตัดสินใจ
ในเรื่องที่เกี่ยวพันกับสถาบันต:างๆของรัฐ ในฐานะพลเมืองยุคใหม:ของสาธารณรัฐ Farr and Seidelman,
ibid : 17.)
ทั้งนี้ ดรายเซค และ เลโอนารด (Dryzek and Leonard, 1988). สรุปสกุลทางความคิดดานรัฐศาสตร
ในศตวรรษที่ 20 หลังจากการก:อร:างสรางตัวออกเป<น 3 สกุล คือ ประเพณีนิยม พฤติกรรมนิยม และ หลัง
พฤติกรรมนิ ยม ซึ่ งทั้ ง 3 สกุ ลนี้ ยังมีอิทธิ พลในการศึ กษาวิ จัย การเมืองอยู:จ นถึ งปr จจุ บัน อย:า งไรก็ ตามการ
เคลื่อนไหวทางวิชาการที่สําคัญที่สุดในปลายศตวรรษที่ 20 คือกระแสหลังสมัยใหม:ซึ่งมีอิทธิพลกระทบกับองค
ความรูในแทบทุกสาขาวิช า สําหรับในทางรัฐศาสตรมีความพยายามจะนิย ามสิ่งที่ เรียกว:า “การเมืองหลั ง
สมัยใหม:” อย:างนอยก็ตั้งแต:ราว ทศวรรษที่ 1960 แต:ทว:า ณ ปrจจุบันการถกเถียงว:ากรอบการศึกษาการเมือง
วิธีวิทยาของการเมืองหลังสมัยใหม:นั้นคืออะไรนั้นก็ยังไม:ไดขอสรุป(Best and Keller, Online source).
ดังนั้นหากจะกล:าวใหมากขึ้น การศึกษาถึงการมองการเมือง วิธีวิทยาของการเมืองหลังสมัยใหม:จึง
ถือว:ายังเป†ดกวางใหกับขอเสนอเชิงทดลองต:างๆอยู:เสมอ
วิธีการศึกษา
บทความนี้ใชวิธีการศึกษาเอกสารดวยวงศาวิทยา ซึ่งเป<นวิธีวิทยาตระกูลหลังโครงสรางนิยม
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แนวคิดที่ใชในการวิจัย
วงศาวิทยา (genealogy) คือวิธีการในการศึกษาปรากฏการณทางสังคมที่มีชื่อเสียงที่สุดวิธีการหนึ่ง
ซึ่งถูกนําเสนอโดย มิแชล ฟูโกต ทั้งนี้พื้นฐานทางทฤษฎีของวิธีวิทยาดังกล:าวของฟูโกตนั้นวางอยู:บนมโนทัศน 3
เรื่องคือ “อํานาจ” “ความรู” และ “วาทกรรม” วิธีการศึกษาแบบวงศาวิทยานั้นฟูโกตเขามองว:าเป<น “วิธี
(tactic)” ในการหาความรูแบบหนึ่ง (Foucault,1980 : 85) ซึ่งเขาพัฒนามาจากวิธีการศึกษาแบบโบราณคดี
(archeology) ที่ เป<น การวิ เคราะหเพื่ อหาความรูจากวัต ถุแห:งการศึกษาที่ไม:ไดถู กเขี ยนเป< นตั วอั กษรให
กลายเป<นความรูที่ถูกยอมรับ โบราณคดีจะทําใหผูศึกษาไดเห็นถึงโครงข:ายของสิ่งที่ยึดโยงสิ่งที่ถูกศึกษาเขาไว
กับสังคม นักโบราณคดีจึงคือผูที่ทําใหสิ่งที่ไม:เคยถูกเห็นกลับมาถูกมองเห็น และเสียงที่ไม:ถูกไดยินกลับมาไดยิน
ทั้งนี้ขอแตกต:างของวงศาวิทยาและโบราณคดีคือวงศาวิทยานั้นจะมองหาอํานาจที่แฝงอยู:ในวัตถุแห:งการศึกษา
นั้นดวย (Kendall and Wickham, 1999 : 25). จากทฤษฎีดังกล:าวนักวงศาวิทยาจะตองพยายามมองว:า จุด
แยก,จุ ดแตกหัก, ความไม:ลงรอย, ความแตกต:างที่ ปรากฏอยู:ในประวั ติศาสตรแลวพิจารณาว: าจุดแยก,จุ ด
แตกหัก, ความไม:ลงรอย, ความแตกต:างหรือก็คือความไม:ต:อเนื่อง (discontinuity) ในประวัติศาสตรเพื่อหาสิ่ง
ที่ฟูโกตเรียกว:า “วาทกรรม” ที่ “เป+นทั้งเครื่องมือ และผลกระทบของอํานาจ ปกป-องไมใหเกิดการตอตานใน
อํานาจ สืบทอด และสรรสรางอํานาจ ใหอํานาจแข็งแกรงขึ้น แตขณะเดียวกันก็บอนเซาะอํานาจทําใหเรา
มองเห็นวิธีที่จะตอตานอํานาจใหสําเร็จอยางไรได” (Foucault, 1978 : 100–101).
หากกล:าวในอีกภาษาหนึ่ง วาทกรรมนั้นเป<นระบบของโครงสรางในการรับรูความเป<นจริง วงศาวิทยา
จึงเป<นการขุดคุยเขาไปในประวัติศาสตรของการต:อสูในการสถาปนาความรูใหกลายเป<นความจริง หรือในภาษา
ของฟูโกต การสถาปนาดังกล:าวไดทําใหความรูใดกลายเป<นวาทกรรม กลายเป<นความจริง และกลายเป< น
ธรรมชาติ ที่ ใ นขณะเดี ย วกั น ก็ ไ ดทํ า ใหความรู อื่ น ๆกลายเป< น “ความรู ที่ ถู ก กวาดไวใตพรม (subjugated
knowledge)”วงศาวิทยาจะเป<นวิธีการที่จะทําใหเขาใจไดว:ากระบวนการทางอํานาจอะไร และอย:างไรที่ทําให
ความรูใดสามารถสถาปนากลายเป<นวาทกรรมที่ครอบงําใหความรูอื่นๆไม:สามารถถูกรับรูว:าเป<นความรูได นัก
วงศาวิทยามีหนาที่ที่จะตองนําความรูเหล:านั้นกลับมา และแปลความเพื่อเป†ดเผยใหมองเห็นปฏิบัติการทาง
อํานาจดังกล:าว(Foucault, 2003 : 7)
มโนทัศนและวิธีการของฟูโกตสรางคุณูปการสําคัญใหกับการศึกษาทางการเมืองเพราะ หากกล:าวให
ถึ ง ที่ สุ ด แลวรั ฐ ศาสตรก็ คื อ “การศึ ก ษาการเมื อ งที่ เ ป< น เรื่ อ งของการศึ ก ษาความสั ม พั น ธทางอํ า นาจ”
(Dahl, 1957) สําหรับฟูโกตอํานาจจะดํารงอยู:ในเครือข:ายอันสลับซับซอน ณ จุดย:อยๆ ที่แทรกตัวอยู:ในทุกอณู
ของสังคม ซึ่งทีทั้งดานของการกดขี่ และสรางสรรค อันทําใหเกิด “ความจริง” (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร,
2545 : 287 - 282) ซึ่งความจริงสําหรับบทความฉบับนี้ก็คือความจริง (วาทกรรม) ว:าดวย “การเมือง” ที่ไดมา
จากอํานาจในการสถาปนา “กรอบการศึกษาการเมือง” ในวงวิชาการรัฐศาสตรในแต:ละช:วงสมัยนั่นเอง
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ขอบเขตการศึกษา
การศึกษานี้เป<นการวิจัยเอกสาร ขอบเขตของการศึกษาคือตัวบทที่กล:าวถึงกรอบการศึกษาการเมืองที่
ปรากฏในวงวิ ช าการรั ฐ ศาสตรอเมริ กั น ทั้ งนี้ เ พราะรั ฐ ศาสตรอเมริ กัน นั้ น มี อิ ทธิ พลอย: า งสู งต: อการศึ กษา
การเมืองในโลกเสรี และสังคมไทย อนึ่งกรอบการศึกษาการเมืองดังกล:าวจะพิจารณาที่กรอบในสาขาวิช า
การเมืองการปกครอง โดยไม:พิจารณาถึงสาขาย:อยอื่นๆคือ การระหว:างประเทศ และสาขาอื่นๆอาทิ การเมือง
ทองถิ่ นเนื่องจากเป<น สาขาย: อยที่มีกรอบการศึกษาการเมื อง ส:ว นสาขารัฐ ประศาสนศาสตร ก็ สรางกรอบ
การศึกษาการเมืองที่แยกขาดจากรัฐศาสตรออกไปแลว อย:างนอยก็สําหรับรัฐศาสตรสมัยใหม:
การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหLขอมูล
หากจะสรุปผลการวิเคราะหวงศาวิทยาว:าดวยกรอบการศึกษาทางการเมืองเป<นตารางจะพบว:า
สกุล
อิทธิพลต&อจุดแยก
วาทกรรมหลัก
วาทกรรมที่ถูกกวาด
ประเพณีนิยม - สงครามกลางเมืองอเมริกัน เจตจํานงทางการเมืองที่เป<นผล - ศีลธรรม
จ า ก ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร แ ล ะ - พลเมืองผูถูกปกครอง
- วาทกรรมวิทยาศาสตร
พั ฒ นาการของส ถาบั น ทาง
- วาทกรรมปฏิบัตินิยม
- วาทกรรมประชาธิ ป ไตย การเมื อ งการปกครองที่ เ ป< น
ทางการ
ระดับรัฐ
- การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร
การเมืองแบบเยอรมัน
พ ฤ ติ ก ร ร ม - ชัยชนะของนักสหพันธรัฐ ทัศนคติที่มีผลต:อพฤติกรรมทาง - ประวั ติ ศ าสตรและ
นิยม
- การเพิ่ ม อํ า นาจสภาคอง- การเมื อ งของพล เมื อ งผู ถู ก พั ฒ น า ก า ร ข อ ง
ปกครองที่กํา ลังเกิ ดขึ้นจริงจาก สถาบัน ทางการเมือง
เกรส
การปกครองที่ เ ป< น
- วาทกรรมประชาธิ ป ไตย ผลกระทบจากนโยบายของรัฐ
ทางการ
ระดับรัฐและพลเมือง
- ค:านิยมทางการเมือง
- วาทกรรมมื อ อาชี พ ทาง
- ปร าก ฏ ก าร ณท า ง
การเมือง
การเมืองนอกระบอบ
- การสราง APSA
ประชาธิปไตย
- วารสาร APSR
หลัง
ปรากฏการณทางการเมือง และ - สถิ ติ ข องพฤติ ก รรม
- สงครามเย็น
พฤติกรรม
- วาทกรรมประชาธิ ป ไตย ค:านิ ยมทางการเมืองในระบอบ ท า ง ก า ร เ มื อ ง ที่
นิยม
ประชาธิปไตย
ปราศจากทฤษฎี
แบบพลเมือง
- งานวิ จั ย ไม: ส ามารถอธิ บ าย
สังคม
ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหวงศาวิทยาว:าดวยกรอบการศึกษาทางการเมืองสมัยใหม:
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จากตารางสามารถขยายความไดดังนี้ เริ่มจากขอสรุปของดรายเซค และ เลโอนารด (ibid.). ที่สรุป
สกุลทางความคิดดานรัฐศาสตรในศตวรรษที่ 20 เป<น 3 สกุล คือ ประเพณีนิยม พฤติกรรมนิยม และหลัง
พฤติกรรมนิยม หากพิจารณาที่การสถาปนาความจริง (วาทกรรม) ว:าดวย “การเมือง” ที่ไดมาจากอํานาจใน
การสถาปนา “กรอบการศึกษาการเมือง” ที่เกิดจากจุดแยกที่มีผลต:อวงวิชาการรัฐศาสตรในแต:ละช:วงสมัย
ดังนี้
1. การเมืองในสกุลความคิดแบบประเพณีนิยม : กิจการของสถาบันแห&งรัฐ สงครามกลางเมือง
อเมริกันและวาทกรรมวิทยาศาสตรส:งผลใหเกิดความตองการในการสรางคําอธิบายการเมืองที่แยกขาดจาก
ศีลธรรมทางศาสนาที่สอนอยู:ในวิทยาลัยชุมชนต:างของอเมริกาทําใหการเมืองเป<นเรื่องที่ฆราวาสปฏิบัติไดจริง
ในส:วนการศึกษาประวัติศาสตรการเมืองแบบเยอรมันหากพิจารณาจากกู‡ดนาว (Good now, 1904) ที่เสนอ
ว:ารัฐศาสตรนั้นควรมีกรอบการศึกษาที่ “รัฐ” ในฐานะวัตถุแห:งการศึกษาที่สําคัญที่สุด ซึ่งที่เป<นเช:นนี้เพราะ
รัฐศาสตรในยุคแรกนั้นไดรับการศึกษาโดยนักประวัติศาสตร และมีวิธีการศึกษาที่สําคัญคือศาสตรการตีความ
(hermeneutics) กู‡ดนาวเรียกกรอบการศึกษาการเมืองในการศึกษาการเมืองแบบวิทยาศาสตรนี้ว:า “แนวคิด
ประเพณีที่ใหความสําคัญกับสถาบันนิยม (the traditionalist orientation toward institutionalism)” ซึ่ง
การศึกษารัฐคือการศึกษาว:า “รัฐมีเจตนํานงที่สื่อสารออกมาอย:างไร เจตจํานงของรัฐมีองคประกอบใดบาง
และเจตจํานงของรัฐถูกทําใหสําเร็จไดอย:างไร” การกล:าวเช:นนี้ทําใหตองนิยามเจตจํานงว:าคือผลผลิตของ
ค:านิยมทางการเมืองแบบฆราวาส ที่ส ามารถทํา ความเขาใจผ:านการตีความนโยบาย และกฎหมายของรั ฐ
กรอบการศึกษาดังกล:าวนี้จะนําไปสู:การถกเถียงถึงขอบกพร:องที่ปรากฏในกฎหมายและนโยบายของรัฐ ซึ่งก็คือ
ขอบกพร: อ งในกระบวนการที่ เ จตจํ า นงของรั ฐ ทํ า งาน และนํ า ขอบกพร: องดั ง กล: า วไปสถาปนาขอเสนอที่
ตอบสนองกับเจตจํานงของรัฐในเวลานั้น
แนวทางการศึกษาการเมืองแบบประเพณีนิยม ในทางหนึ่งเป<นส:วนหนึ่งของความพยายามสรรเสริญ
ความคิดความเชื่อเรื่องเสรีภาพ และความเป<นสถาบันสาธารณรัฐของสหรัฐอเมริกา หรืออาจเรียกไดว:าเป<น
วาทกรรมประชาธิปไตยระดับรัฐ เห็นไดชัดจากลีแบรที่เสนอว:าเป™าหมายในการศึกษารัฐศาสตรนั้นกล:าวในอีก
ภาษาหนึ่งก็คือการสรางความศรัทธาในสิทธิและหนาที่ของพลเมืองผ:านการใหการศึกษาโดยรัฐ เพื่อสราง
พลเมืองที่มีความสามารถในการตอบสนองสถาบันต:างๆของรัฐ (Farr and Seidelman, ibid : 17.) คุณูปการ
จากขอเสนอทางวิธีวิทยาของลีแบรส:งผลใหรัฐศาสตรเริ่มมีการเรียนการสอนที่ชัดเจนขึ้นในระบบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา แต:อย:างไรก็ดีรัฐศาสตรสกุลประเพณีนิยมก็ยังไม:อาจสถาปนาเอกลักษณในสาขาวิชาของตน
ไดอย:างชัดเจน ดังที่ฟารร (Farr, ibid : 75.) มองว:าเป<นเพียงการสถาปนาใหกรอบการศึกษาการเมืองที่
“สถาบั น ของรั ฐ ” กลายเป< นวั ต ถุ แห: งการศึ กษาของนั กรั ฐ ศาสตรไดอย: า งชั ด เจนยิ่ งขึ้ น เท: า นั้ น โดยมองว: า
ปรากฏการณทางการเมืองของพลเมืองผูถูกปกครองนั้นเป<นวาทกรรมรองที่สนับสนุนวาทกรรมหลักคือสถาบัน
ของรัฐเท:านั้น
ประวัติศาสตรกับรัฐศาสตรมีความใกลชิดกันอย:างยิ่งดังคําขวัญของนักรัฐศาสตรอเมริกันยุคแรกที่ว:า
“ประวัติศาสตรคือการเมืองในอดีต และการเมืองคือภาพแสดงในปrจจุบันของประวัติศาสตร” และสิ่งที่ตอง
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พิ จ ารณาคื อการที่ อิทธิ พลในการศึ ก ษาการเมื องแบบวิ ทยาศาสตรยุ ค แรกนี้ ไดรั บ อิ ทธิ พ ลจากนั ก วิ ช าการ
เยอรมัน และนักรัฐศาสตรอเมริกันที่ไปศึกษาวิชารัฐศาสตรมาจากเยอรมนีที่ต:างเขามามีบทบาทร:วมกันผลักดัน
การปฏิวัติทางภูมิปrญญาอเมริกันหลังสงครามกลางเมือง (Lipset, ibid : 1-3). ทว:านักรัฐศาสตรอเมริกันกลุ:ม
ดังกล:าวก็พยายามสรางวิธีการศึกษาการเมืองแบบใหม:อันนําไปสู:กรอบการศึกษาการเมืองใหม:ในเวลาต:อมา
(Crick, ibid. : 17 – 19,).
2. ขอวิพากษLต&อการเมืองในสกุลความคิดแบบประเพณีนิยม : วิชาการ กับ วิชาชีพ ในความ
พยายามดังกล:าวงานของ เบอรเจสส (Burgess, 1890 : Preface.) ดูจะมีความโดดเด:นในดานความพยายาม
ในการเอาสถิติเขามาช:วยในการวิเคราะหประวัติศาสตรสถาบันทางการเมือง และรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
นอกจากนี้เขายังก:อตั้งสํานักที่ศึกษาวิชารัฐศาสตรขึ้นอย:างเป<นเอกเทศสํานักแรกที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ใน
ค.ศ. 1880 ทั้งนี้การที่กลางศตวรรษที่ 20 สภาวการณทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นรัฐบาลกลาง มี
ลั ก ษณะอํ า นาจรวมศู น ย องคความรู ที่ เ ป< น ที่ ต องการของสั ง คมจึ ง ตองเป< น ความรู ที่ ป ฏิ บั ติ ไ ดจริ ง ยิ่ ง ขึ้ น
(Merriam, 1903; 302.) ปรากฏการณดังกล:าวนี้ยิ่งส:งผลใหกรอบการศึกษาการเมืองเปลี่ยนแปลง อาทิการที่
วิลสันไดนํา เสนอแนวคิด ใน ค.ศ.1887 ว:าในรัฐที่เป<นประชาธิปไตยนั้น สิ่งที่สํา คัญที่สุดคือ “ระบบการ
บริหารงานของรัฐ (Bureaucracy)” ที่เป<นมืออาชีพที่แยกขาดออกจากวิถีชีวิตทางการเมืองของประชาชน
ทั่วไป (Farr and Seidelman, ibid : 18.) ทั้งนี้วิลสัน (Wilson, 1887:197-200). พยายามพัฒนากรอบ
การศึกษาการเมืองแห:งการปฏิบัติที่ทําไดจริง (pragmatically politics) ในการบริหารกิจการของรัฐ โดยผู
ศึกษาตองพยายามหาคําตอบใหไดว:าอะไรคือสิ่งที่รัฐบาลสามารถกระทําการไดดีที่สุดในขณะที่ใชทรัพยากรได
คุมค:าและนอยที่สุดเท:าที่จะเป<นไปได การบริหารจัดการเชิงนโยบายตองสอดคลองกับความซับซอนที่เกิดขึ้นใน
องคกรภาครัฐในของยุคสมัย และจากสภาวะทางสังคมและการเมืองสหรัฐอเมริกาที่ตึงเครียด ทําใหการศึกษา
การเมืองที่แตกต:างไปจากแนวนิยมเสรีประชาธิปไตยอเมริกันดูจะเป<นความไม:สมควร ในเรื่องนี้วิลสันจึงเชื่อมั่น
ว:า ศาสตรว: า ดวยการบริ ห ารรั ฐ จะเป< น วิ ถีทางที่ การศึ กษาการเมื องที่ กระทํ าไดอย: า งปลอดภั ย ที่ สุ ด แลวใน
การศึกษาองคความรูทางการเมืองทั้งหมด
กู‡ดนาว (Goodnow,1900 : 1-22). เสนอไปถึงขนาดที่ว:าใหแยก “การเมือง” ออกจาก “การบริหาร
กิจการสาธารณะ” จนต:อมาไดแยกตัวออกมาเป<นวิชารัฐประศาสนศาสตร ในทศวรรษ 1920 โดยกู‡ดนาวมอง
ว: า นั ก รั ฐ ศาสตรอเมริ กั น นั้ น ศึ ก ษาการเมื อ งการปกครองแต: เ พี ย งแง: มุ ม สถาบั น ทางการเมื อ งโดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญเป<นหลัก แต:นอยคนที่มองกลับไปดูองคกรต:างๆของรัฐที่ทํางานเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของประชาชน
การเปลี่ยนกรอบการศึกษาการเมืองนี้ส:งผลใหเกิดการวิพากษวิจารณกรอบการศึกษาการเมืองแบบประเพณี
นิยมมากมาย อาทิ เบียรด (Charles A. Beard, 1908. Quoted in Farr and Seidelman, ibid : 116 –
127). ถึงกับวิจารณปรัชญาการเมืองที่เป<นวิธีการศึกษาการเมืองที่สําคัญของการศึกษาสกุลประเพณีนิยมว:า
งมงาย และสรางภาพมายาใหกับอํานาจของชนชั้นสูง มีแต:การคาดเดา ไม:สอดคลองกับยุคสมัย และไม:ได
เป†ดเผยความซับซอนของการเมือง การดํารงอยู:ของประชาชน ไม:ใหแง:มุมทางการศึกษาวิจัยที่ปฏิบัติไดจริง
อะไรเลย หรือการที่ วิลลอชบี้ (Willoughby, 1904 ;107–108). เรียกรองใหผูที่มีความสามารถในเรื่องรัฐที่
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สมควรจะเสนอขอคิดเห็นทางการเมือง กล:าวอีกภาษาหนึ่งก็คือการมองรัฐศาสตรในฐานะ “วิชาการ” ได
กลายเป< น “วิ ช าชี พ” นั่ น เอง ขอสนั บ สนุ น ความคิ ด นี้ ก็ คือ ความพยายามในการตั้ ง องคกรวิ ช าชี พ ในทาง
รัฐศาสตรอย:างจริงจัง คือสมาคมรัฐศาสตรอเมริกัน (American Political Science Association หรือ APSA)
ใน ค.ศ. 1903 ซึ่งทางสมาคมฯไดผลิตวารสาร American Political Science Review (APSR) ขึ้นในอีก 3 ป„
ต:อมา (ASPA, Online Source). ซึ่งถือเป<นการกระจายวาทกรรมสถาปนาว:าดวยกรอบการศึกษาการเมือง
ขางตน เพราะการถือกําเนิดของสมาคมฯ และวารสารดังกล:าวถือเป<นการลงหลักปrกฐาน และใหที่ทางในวง
วิชาการกับการศึกษาการเมืองในเวลานั้นในฐานะขององคความรูที่เป<นวิชาชีพอันชอบธรรม ยึดโยงโครงข:าย
ความจริงว:าดวยการเมืองของคนเหล:านี้ไวดวยกันผ:านการสรางความตองการ เป™าหมายและ ระเบียบวิธีใน
การศึกษาการเมืองใหกับ “นักวิทยาศาสตรทางการเมือง (political scientist)” ทั้งที่อยู:ในระบบและนอก
ระบบมหาวิทยาลัย (Duval, 1998 : Online Source). อย:างไรก็ดีแมจะมีการตั้งสมาคมรัฐศาสตรอเมริกัน
ขึ้นมาเพื่อสรางงานวิจัยที่เป<นวิทยาศาสตรในแนวนิยมของยุคสมัยใหม:ก็ตาม แต:รัฐศาสตรก็ยังคงถูกวิพากษบน
เรื่องเดิมๆนั่นคือยังไม:มีความเป<นวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ (Crick, ibid : 94). เบนทลียจึงพยายามนําเสนอ
เครื่ องมื อในการศึกษาการเมืองในเชิ งประจักษ โดยเสนอว: านักรัฐศาสตรควรจะศึ กษาและทํา ความเขาใจ
ปรากฏการณการเมืองในปrจจุบันว:า “กําลังเกิดอะไรขึ้น” และ “กําลังแสดงอะไรออกมาใหเห็น” มากกว:าที่จะ
ทําความเขาใจผ:านทฤษฎีโบราณ และการที่วิธีการแบบประเพณีนิยมมักนิยมศึกษาแต:ผูปกครองทั้งในเรื่อง
ความคิด แนวทาง วิธีชีวิต ฯลฯ นักรัฐศาสตรก็จะมองเห็นเพียงแต:ผูปกครอง แต:จะไม:เห็นสภาพการเมืองที่เป<น
จริง เพราะประเพณีนิยมจะมองไม:เห็นพลเมืองที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายนั้น เบนทลียจึงเสนอใหศึกษา
“มติมหาชน” ซึ่งเขาเชื่อว:าเป<นปรากฏการณที่ “กํา ลังเกิดขึ้ นจริ งของการเมื องการปกครอง (something
doing government)” ที่ไม:ไดศึกษาจากมุมมองหรือทัศนคติของคนเพียงคนเดียว แต:ตองศึกษาทัศนคติระดับ
กลุ:มเพื่อจะนํามาสรางสมมติฐานของการศึกษา ผ:านการเก็บขอมูลวัตถุดิบใหมากที่สุด วัตถุดิบที่นอยเท:าไหร:ก็
ยิ่งทําใหสมมติฐานมีความอ:อนแอมากขึ้นเท:านั้น (Bentley, 1908, 162 - 177).
3. การเมืองในสกุลความคิดแบบพฤติกรรมนิยม : พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนกรอบ
การศึกษาการเมืองว:าคือการวัดค:า “ปรากฏการณของพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน” ทําใหแนวนิยม
ในงานศึ ก ษาของนั ก รั ฐ ศาสตรในช: ว งนี้ ค:อยๆขยั บ เขาสู: แนวคิ ด ตระกู ล ปฎิ ฐ านนิ ย ม (positivism) ที่ ใ ห
ความสําคัญอย:างยิ่งยวดต:อขอมูลเชิงประจักษ (Crick, ibid : 95). และนําไปสู:จุดแยกขาดที่ใหกําเนิดสกุล
พฤติกรรมนิยมอย:างชัดเจนต:อมา สิ่งที่กระตุนการแยกขาดดังกล:าว ส:วนหนึ่งคือสภาพสังคมการเมืองอเมริกัน
ช:วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ราว ค.ศ. 1918 ที่นักรัฐศาสตรไดรับการคาดหวังว:าจะสามารถสรางคําอธิบาย
ใหกับความหวาดระแวงในสภาวะวิกฤติของประชาธิปไตยของสังคมอเมริกัน ทว:าเอาเขาจริงในช:วงเวลานั้น
การเมืองอเมริกันกลับถูกอธิบายโดยนักข:าวที่ขุดคุยความฟอนแฟะของการเมืองอเมริกัน และคําอธิบายต:างๆ
เหล:านั้นกลับถูกยอมรับในวงกวางมากกว:าคําอธิบายทางวิชาการของนักรัฐศาสตร ทั้งๆที่คําอธิบายแบบนักข:าว
นั้นไม:ไดใหคําอธิบายหรือการวิเคราะหความหวังต:อการพัฒนาประชาธิปไตยเลย ในขณะเดียวกันนักรัฐศาสตร
จํานวนมากก็เลือกที่จะมีวิชาชีพทํางานใหกับรัฐเพื่อตอบสนองใหกับการสรางความชอบธรรมใหกับการเขาร:วม
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สงครามโลกครั้งที่ 1 ของสหรัฐอเมริกา สรางโฆษณาชวนเชื่อ และขับเคลื่อนแนวคิดที่รัฐตองการแต:ไม:มีการ
สรางคําอธิบายในสงครามที่เกิดขึ้นในยุโรปเพราะนักรัฐศาสตรไดเริ่มละทิ้งสกุลประเพณีนิยมไปแลว ทั้งการที่
การเมืองภาคปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาจึงถูกวิจารณว:าลมเหลว และไม:มีประสิทธิภาพ ซึ่งแตกต:างอย:างสิ้นเชิง
กับความสามารถในการชักจูงคนของ มุสโซลินี ในอิตาลี และ เลนิน ในโซเวียต จนเกิดความเสื่อมศรัทธาใหกับ
สังคมเสรีนิ ยมประชาธิ ปไตยอเมริ กันโดยที่นักรัฐ ศาสตรไม:มีคําอธิบ ายที่ ชัดเจนว:าทํ าไมการบริ หารจัด การ
สาธารณะในอิตาลีภายใตแนวคิดภาคีรัฐ-สังคม (corporatism) ที่ทําใหมุสโซลินีสามารถควบรวมรัฐเล็กรัฐนอย
ในอิตาลีใหเป<นหนึ่ง เกิดประสิทธิภาพในการจัดการแรงงานภายในประเทศเกิดขึ้นพรอมๆกับการยุติบทบาท
ความเป<นเสรีทางสถาบันขององคกรของรัฐ การเดินรถไฟที่ตรงต:อเวลา การนัดหยุดงานเป<นศูนยเพราะรัฐบาล
และสหภาพแรงงานเขามาจัดการก:อนปrญหาจะปานปลายเสมอ แนวทางการแทรกแซงโดยรัฐกระจายตัวใน
สเปน, ฝรั่งเศส และเยอรมัน และดูจะไดรับการยอมรับและดูมีประสิทธิภาพกว:าเสรีนิยมแบบอเมริกัน (Ross,
1979 ; 83 – 84).
ในที่สุดก็ช:วงทศวรรษที่ 1920 ก็กลายเป<นจุดกําเนิดที่ชัดเจนของสกุลพฤติกรรมศาสตร โดยช:วง
ดังกล:าวนักรัฐศาสตรมีการหยิบยืมเอาระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร โดยเฉพาะจิตวิทยาและสถิติเขามาศึกษา
การเมือง โดยอิทธิพลทางความคิดที่สําคัญคือการที่ เมอรเรียม (Merriam,1903 : 216, 334-348) เสนอกรอบ
การศึกษาการเมืองที่เรียกว:า “พฤติกรรมทางการเมือง (political behavior)” โดยใหความสําคัญกับระเบียบ
วิธีทางวิทยาศาสตรที่เป<นวิทยาศาสตรธรรมชาติที่สุดนั่นคือคณิตศาสตร โดยไม:จําเป<นตองมีกรอบทางทฤษฎีมา
กําหนด สถิติเป<นเครื่องมือสําคัญในกระบวนการวิเคราะหขอมูลในภาพรวม หรือในส:วนที่ตองการจะวิเคราะห
อย:างเฉพาะเจาะจง และใชอธิบายพฤติกรรมของประชาชนต:อผลกระทบของนโยบายสาธารณะ(Dahl,1992 :
875, Torgerson in Fisher, et.al., 2007 : 15.)
4. ขอวิพากษLต&อการเมืองในสกุลความคิดแบบพฤติกรรมนิยม : ขอมูลสถิติที่ไรองคLความรูใหม&ๆ
แมสกุลพฤติกรรมศาสตรจะสรางกรอบการศึกษาการเมืองใหม:ดังกล:าวขางตน แต:กลับสรางขอวิพากษว:าทําให
“การเมืองมิใช:การเมือง (an apolitical politic)” (เจมส ฟารร,Online Source) รวมทั้งนักรัฐศาสตรที่ทรง
อิทธิ พลคนหนึ่งคือเดวิ ด อีสตั น ก็วิ พากษว: าแมจะมีการนํ าเสนอกรอบการมองการเมืองที่ครอบคลุ มไปถึ ง
วัฒนธรรมดวยอิทธิพลทางความคิดของอัลมอนด (Gabriel A. Almond) (ชัยวัฒน ค้ําชู และ นิธิ เนื่องจํานง,
2559 : 27). แต:วงการรัฐศาสตรนั้นเกิดการเสื่อมถอยของทฤษฎีทางการเมืองสมัยใหม: และเกิดปrญหาสําคัญ
กับวิธีการศึกษาที่กาวมาสู:ทางตันเนื่องจากไม:อาจสรางมุมมองใหม:ใหกับการเมืองไดเลยซึ่งแตกต:างอย:างสิ้นเชิง
กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการศึกษาการเมืองในสกุลประเพณีนิยม และนี่ถือว:าเป<นจุดเริ่มตนของการเสื่อมถอยของทั้ง
วงการรัฐศาสตรแนะอุดมการณเสรีประชาธิปไตย เนื่องดวยกรอบการศึกษาการเมืองแบบพฤติกรรมทางการ
เมืองนั้นเอาเขาจริงกลับศึกษาแต:กลับพรรคการเมือง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องอิทธิพลของพรรคการเมืองที่มีต:อ
สภาคองเกรส, กลุ:มผลักดันและกลุ:มผลประโยชน หรือกลุ:มทางการเมืองอื่นๆ ซึ่งเป™าจากการศึกษาดังกล:าว
อีสตัน (Easton, 1953 : 40–87). มั่นใจว:าเพราะไดรับอิทธิพลจากงานของ เบนทลียที่ศึกษามติมหาชน
เฮอรริ่ง (Edward Pendleton Herring) ที่ศึกษาอิทธิพลของการวิ่งเตนทางการเมือง (lobbying) ที่มีผลต:อ
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การบริหารจัดการสาธารณะ และงานของ ทรูแมน (David Truman) ที่ศึกษาเรื่องพหุนิยมทางการเมือง
โดยเนนไปที่กลุ:มผลประโยชน ที่เนนไปที่การเก็บขอมูลดิบภาคสนามดวยเทคนิควิธีการวิทยาศาสตร ทั้งนี้แมจะ
ทําใหเกิดการสรางงานวิจัยขึ้นมาจํานวนมาก และยิ่งกัยเฮอรริ่งที่เป<นหัวหอกสําคัญในการเผยแพร:การศึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม (ไชยวัฒน และ นิธิ, เพิ่งอาง : 26). ทว:างานวิจัยพฤติกรรมทางการเมืองทั้งหลายแต:ละเลย
ทฤษฎีจน“หลงไหลขอมูลเกินไป (hyper fractualism)” จนสุดทายงานศึกษาวิจัยทางรัฐศาสตรก็กลายเป<นที่
สุมของขอมูลมากมายทว:าไม:ไดเกิดองคความรูใหม:ใดๆขึ้นมาเลย อีสตันยกคํากล:าวของ พารสัน (Talcott
Parson) ที่ว:า “รัฐศาสตร4นั้นไมสามารถกลายเป+นองค4ความรูในเชิงทฤษฎีได แตเป+นเพียงที่รวมของขอมูล
พื้นๆที่นักสังคมศาสตร4จะนําไปตอยอดเทานั้น ความลมเหลวนี้เพราะนักรัฐศาสตร4ปฏิเสธการมองขอมูลตางๆ
ในเชิงคุณคาแตไปยึดกับการตัดสินขอมูลเชิง เหตุผลของขอมูลเพียงดานเดียวทั้งที่ในความเป+นจริงแลวทั้งสอง
สวนนี้ไมสามารถแยกขาดจากกันได จนมองปรากฏการณ4อยางฉาบฉวย”(Easton, 1991, Farr and
Sidelman, ibid : 201 - 206).
5. การเมืองในสกุลความคิดแบบหลังพฤติกรรมนิยม : สถิติทางการเมืองที่ไม&ปลอดค&านิยม
งานวิจัยแบบพฤติกรรมศาสตรยังไม:สามารถตอบปrญหาสังคมที่กําลังวิพากษวิจารณนโยบายของสหรัฐอเมริกา
ในยุคสงครามเย็น อาทิ การทําสงครามในเวียดนาม การสั่งสมอาวุธนิวเคลียร และการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ
พลเมืองที่เป<นประเด็นถกเถียงในสังคมอเมริกัน ดังนี้ในองคประชุมย:อยของรัฐศาสตรแนวใหม: (The Caucus
for a New Political Science) ในป„ 1967 อีสตันประกาศการกําเนิดขึ้นของสกุลหลังพฤติกรรมศาสตรขึ้น
โดยเสนอใหนําค:านิยมทางทฤษฎีกลับเขามาร:วมศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง และสรางขอเสนอทางทฤษฎี
หรือตัวแบบทางการเมืองขึ้นใหได (Easton, 1991 : 1052).
6. การเมืองหลังสมัยใหม& : “การเมือง” ที่สมัยใหม&มองไม&เห็น ในทศวรรษที่ 1960 นั้น ในฝrzงยุโรป
เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยของพลเมืองครั้งใหญ:อันเป<นผลจากเหตุการณพฤษภาคม 1968 ใน
ฝรั่งเศส จนนํามาซึ่งทฤษฎีสังคมตระกูลหลังสมัยใหม: ซึ่งอันที่จริงก็มีการพูดถึงตั้งแต:ช:วงสงครามโลกครั้งที่ 1
แต:เป<นในวงการศิลปะซึ่งมีเป™าหมายในการต:อตานสงคราม ในทางสังคมทฤษฎีหลังสมัยใหม:วิพากษภูมิปrญญา
ในยุคสมัยใหม:ว:าต:างแข:งขันกันนําเสนอความจริงหนึ่งเดียวทั้ง แนวคิดเสรีประชาธิปไตย และมารกซิสม ที่ต:าง
อางความกาวหนาแต: สุ ด ทายกลายเป< นการแข: งกั น สรางความวุ: น วาย และการทํ า ลายลางกั น ทฤษฎี ห ลั ง
สมัยใหม:จึงปฏิเสธเรื่องสัจจะสมบูรณสูงสุดเป<นสากล แต:เสนอว:าไม:มีศูนยกลาง ความเป<นหนึ่งเดียว และสังคม
ดํารงอยู:อย:างแตกต:างหลากหลาย (diversity) ความคิดและแนวคิดใดๆทั้งหมดลวนแลวแต:เกี่ยวของกับ
ความสัมพันธทางอํานาจอันซับซอนที่มิอาจใหความรูความเขาใจไดดวยการเป<นกลางไม:โอนเอียง นักคิดหลัง
สมัยใหม:จึงมีลักษณะนักสงสัยต:อทุกความเป<นจริงที่พากันยึดถืออย:างไม:ลืมหูลืมตา (Ayleworth, 2005 :
Online Source) ในดานสังคมการเมือง การเกิดขึ้นของกลุ:มเคลื่อนไหวทางการเมืองจํานวนมาก ที่มีประเด็น
ในการเรียกรองที่แตกต:างหลากหลายมากขึ้น เรียกรองใหรัฐศาสตรตองแสวงหาคําอธิบายใหม:ๆ ในภาษาแบบ
หลังสมัยใหม:ก็คือ นักรัฐศาสตรตองแสวงหาคําอธิบายใหกับบรรดา “การเมืองของคนเล็กคนนอย (micro
politics)” ไม:ใช:อธิบายเพียงแต: “การเมืองของคนใหญ:คนโต (macro politics)” เท:านั้นแบบที่กระทํากันใน
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สกุลความคิดสมัยใหม: (Best and Keller, ibid.) กล:าวในอีกภาษาหนึ่ง กรอบการศึกษาการเมืองแบบหลัง
สมัยใหม:ไม:เพียงแต:มองการเมืองว:าเป<นเรื่องของสถาบันทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง หรือค:านิยมทาง
การเมือง “แบบเหมารวม” เท:านั้ น หรือก็คือแมแต:รั ฐเองก็เป<นตัวสํา คัญที่ทําให “การเมืองไม:มีความเป< น
การเมือง” แต:การเมืองหลังสมัยใหม:เสนอใหวิพากษกรอบการศึกษาการเมืองแบบเหมารวม และใหที่ทางกับ
การมองไปถึ ง การเรี ย กรองอํ า นาจของภาคส: ว นต: า งๆ ที่ แ ตกต: า งกั น ของสั ง คม อาทิ ฟู โ กต (Foucault,
1991:64-65). ที่เสนอว:าการเมืองคือเรื่องของความเป<นไปไดในการแสดงอํานาจในการเปลี่ยนแปลงสังคมของ
กลุ:มต:างๆในสังคม ณ เวลานั้น ดังนั้นสําหรับฟูโกตจึงไม:มีทฤษฎีที่อธิบายการเมืองไดครอบจักรวาล หรือที่รอง
สิแยร (Rancière, 1999 : 21- 30). มองว: า การเมื องเป< น เรื่ องของการพยายามต: อสู เพื่ อใหไดมาซึ่ ง
ความสามารถในการนําเสนอการรับรูของตนออกสู:สาธารณะ สังคมสมัยใหม:ถูกแบ:งออกเป<นส:วนๆ และทําให
ส:วนใดส:วนหนึ่งกลายเป<นความรูและเบียดความรูอื่นไปอยู:ที่ชายขอบ การเมืองจึงเป<นเรื่องของการที่ส:วนที่ไม:
ถูกนับรวมว:าเป<นส:วนถูกนํากลับมามีส:วนในสังคมการเมือง (political part-taking) เป<นสภาวการณที่แต:ละ
ส:วนมีการพบปะกัน ทั้งยังมีความเท:าเทียมในโอกาสที่จะนําเสนอการรับรูของตน หรือของภาคส:วนของตนได
อย: า งอิ ส ระ โดยไม: จํ า เป< น ตองหาขอสรุ ป (consensus) แต: ก ารเมื อ งเป< น เรื่ อ งของความไม: ล งรอย
(disagreement) และความไม:ลงรอยนี้เองที่แสดงใหเห็นถึงความเป<นประชาธิปไตย เป<นตน ทั้งนี้เบสต
และเคลเลอร (ibid.) สรุปว:า เป<นการยากที่จะนิยามไดอย:างชัดเจนว:าการเมืองหลังสมัยใหม:คืออะไร เพราะถา
ทําเช:นนั้นก็เป<นการขัดกับฐานจิตสํานึกของแนวคิดหลังสมัยใหม:เอง
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
หากสกุล ทางความคิดในการนิยามกรอบการศึกษาการเมือง ทั้ง 3 สกุลของรัฐศาสตรนั้นเป<นความ
พยายามที่ จ ะสถาปนาความเป< น วิ ทยาศาสตร และทํ าใหการเมื องสามารถปฏิ บั ติไดจริ ง กรอบการศึ กษา
การเมืองหลังสมัยใหม:เป<นเรื่องของการปฏิเสธการสถาปนาทุกรูปแบบ แต:เป<นกรอบการศึกษา “ใหเห็น ”
การเมื อ งของคนเล็ ก คนนอยที่ เ ป< น พหุ (plurality)
และการนิ ย มมุ ม มองที่ ห ลากหลาย (multiperspectivalism) หรือก็คือการมองใหเห็นการเมืองอัตลักษณ (identity politics) ไม:ว:าจะเป<น เพศสภาพ,
ชาติพันธุ, วัฒนธรรมย:อย, สิทธิในร:างกาย, ความจริง, ความรู, ฯลฯ หรือที่เรียกรวมๆไดว:า “การเมืองใน
ชีวิตประจําวัน (politics in everyday life)” ที่รัฐศาสตรสมัยใหม:ละเลยไปนั่นเอง ดังนั้นหากจะสรุปว:ากรอบ
การศึกษาการเมืองสมัยใหม:คืออะไรอาจแสดงเป<นตารางไดดังนี้
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สกุล
หลัง
สมัยใหม:
นิยม

อิทธิพลต&อจุดแยก
- สงครามเย็น
- เหตุการณพฤษภา’68
- วาทกรรมประชาธิ ป ไตย
ระดับประชาชน

วาทกรรมหลัก
วาทกรรมที่ถูกกวาด
โอกาสในการแสดงออก แล ะ - ความจริงทางการเมือง
เรี ย กรองสิ ท ธิ เสรี ภ าพของกลุ: ม เพียงหนึ่งเดียว
ต:างๆในสังคม ที่ไม:ไดจํากัดอยู:ที่รัฐ - วิ ธี ก ารเพี ย งหนึ่ ง เดี ย ว
เท:านั้น
ในการศึกษาการเมือง
- อํ า นาจรั ฐ ที่ ส มบู ร ณ
เหนือพลเมืองของตน
ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหวงศาวิทยาว:าดวยกรอบการศึกษาทางการเมืองหลังสมัยใหม:
สรุป
วิ ทยาศาสตรทางการเมื อ ง หรื อรั ฐ ศาสตร คื อสาขาวิ ช าที่ ศึก ษาการเมื องในความหมายที่ ว: า เป< น
ความสัมพันธทางอํานาจในสังคม รัฐศาสตรเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมอเมริกันซึ่งก็มี
วิวัฒนาการของการแสวงหาคําอธิบายการเมืองอันจะนําไปสู:คําตอบของการเมืองในแต:ละยุคสมัย ในการศึกษา
วิ จั ย การเมื อ งอาจสรุ ป ไดว: า อย: า งนอยจะตองมี ปr จ จั ย คื อ กรอบในการศึ ก ษา (scope) วิ ธี ก ารศึ ก ษา
(methodology) และเป™าหมายของการศึกษา (objective) ซึ่งทั้ง 3 ปrจจัยนั้นต:างไดรับอิทธิพลจากค:านิยม,
ความเชื่อ, ทฤษฎี, อุดมการณ, ความรู, รวมถึงความจริงชุดใดชุดหนึ่ง หรือหลายชุดอยู:เสมอ ในบทความฉบับนี้
ตองการอภิ ปรายเพี ยงในส: ว นปr จ จัย กรอบในการศึกษาเป< นสํ า คัญ ซึ่งพบว: า หากจะแยกกรอบในการมอง
การเมืองของวิชารัฐศาสตร อาจแยกย:อยไดเป<น 2 สกุลใหญ:นั่นคือ สกุลสมัยใหม: และสกุลหลังสมัยใหม: โดย
สกุลสมัยใหม:อาจแยกไดเป<นอีก 3 สกุลคือ ประเพณีนิยม พฤติกรรมนิยม และหลังพฤติกรรมนิยม กรอบ
การศึกษาการเมืองแบบประเพณีนิยมนั้น เป<นการนิยามการเมืองว:าคือ “เจตจํานงทางการเมืองที่เป<นผลจาก
ประวัติศาสตรและพัฒนาการของสถาบันทางการเมืองการปกครองที่เป<นทางการ” อันเป<นผลจากวาทกรรม
ต: า งที่ เ ป< น ผลของสภาวะสั ง คมหลั งสงครามกลางเมื อ งอเมริ กั น ในขณะที่ กรอบการศึ กษาการเมื องแบบ
พฤติกรรมนิยม จะมองว:าการเมืองคือ “ทัศนคติที่มีผลต:อพฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองผูถูกปกครองที่
กําลังเกิดขึ้นจริงจากผลกระทบจากนโยบายของรัฐ” อันเป<นผลจากความตองการทําใหวิทยาศาสตรทางการ
เมืองเป<นวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ ที่ปฏิบัติไดจริงยิ่งกว:าแบบประเพณีนิยม และที่สําคัญเป<นผลจากวาทกรรมต:าง
ในยุคที่สังคมอเมริกันยังตองการขอสรุปที่จับตองไดในเรื่องความมั่นคงของสถาบันทางการเมืองในยุคสมัยใหม:
แต:เมื่อสหรัฐอเมริกากลายเป<นหนึ่งในขั้วตรงขามในการแข:งขันสถาปนาความจริงว:าดวยความมั่นคงทางการ
เมืองโลกในยุคสงครามเย็น แต:รัฐศาสตรกลับไม:สามารถใหคําตอบที่น:าพึงพอใจใหกับสังคมในสภาวการณแห:ง
การแข:งขันดังกล:าว กรอบการศึกษาการเมืองจึงตองยกย:องค:านิยมประชาธิปไตยใหมากขึ้น และเนนย้ําใหเห็น
ความดีกว:าของ “ปรากฏการณทางการเมือง และค:านิยมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ในแบบหลัง
พฤติกรรมนิ ยม อย:างไรก็ดีกรอบการศึกษาการเมืองในสกุลสมัย ใหม:ทั้ง 3 นี้ก็ไม:สามารถสรางคําอธิบายที่
ครอบคลุมใหกับปรากฏการณทางการเมืองร:วมสมัยที่ยิ่งซับซอนและทาทายมากขึ้นเรื่อย ๆ กรอบการศึกษา
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การเมืองแบบหลังสมัยใหม:จึงเป<นแนวทางหนึ่งที่ถูกนําเสนอขึ้นมาแกไขจุดบกพร:องดังกล:าว เพื่อเป†ดที่ทางให
เกิดการ “มองเห็นการเมือง” ในแง:มุมที่แตกต:างออกไปจากสายตาแบบสมัยใหม: อย:างไรก็ตาม การที่สภาวะ
หลังสมัยใหม:นั้นเป<นสภาวะที่ปฏิเสธการนิยาม เป<นสภาวะของการถกเถียง เป<นสภาวะของวิธีการมากกว:า
เป™าหมาย เป<นสภาวะที่ยกย:องความแตกต:างมากกว:าความเหมือน การนิยามกรอบการศึกษาการเมืองแบบ
หลังสมัยใหม:ถึงเป<นไปไดยาก อย:างไรเสีย การที่บทความฉบับนี้พยายามที่จะใชวิธีการศึกษาแบบหลังสมัยใหม:
เขามาศึกษาเพื่ออธิบายความเป<นไปไดในการนิยามกรอบการศึกษาการเมืองแบบหลังสมัยใหม:ว:าคือ “โอกาส
ในการแสดงออก และเรียกรองสิทธิ เสรีภาพของกลุ:มต:าง ๆ ในสังคม ที่ไม:ไดจํากัดอยู:ที่รัฐเท:านั้น” ซึ่งเป<นการ
นิยามการเมืองทดลองที่ยืดหยุ:นและพรอมเป†ดรับวิธีการมอง การศึกษา หรือการนําเสนอกรอบการศึกษา
การเมื องใหม: ๆอยู: เ สมอ และที่ สํ า คั ญ แมบทความฉบั บ นี้ ไม: ไดตองการอภิ ป รายประเด็ น ของวิ ธี การศึ กษา
การเมือง และเป™าประสงคของการศึกษาการเมืองของแต:ละสกุลความคิดก็ตาม แต:การไม:กล:าวถึงเรื่องเหล:านี้
แลวก็เป<นสิ่งที่เป<นไปไดยาก การจะใหสรุปอย:างชัดเจนก็ดูจะเป<นการสถาปนาความรูที่ไรการศึกษาวิจัยอย:าง
เคร:งครัดรองรับไปเสีย ดังนั้นจึงขอสรุปแต:เพียงว:า ในส:วนเป™าประสงคของการศึกษาการเมืองนั้น ไม:ว:าในยุค
สมัยใดก็อาจกล:าวว:าคือการแสวงหาคําตอบใหกับ “ชีวิตที่ดีทางการเมือง” ส:วนวิธีการศึกษาหรือวิธีวิทยาใน
การไดมาซึ่งคําตอบดังกล:าวนั้นก็แตกต:างกันไปตามความจริงที่แต:ละสกุลสถาปนาขึ้นมา หากตอบดวยสํานวน
แบบหลังสมัยใหม:ก็คือ ชีวิตที่ดีทางการเมืองไม:ไดมีเพียงหนึ่งเดียวฉันใด วิธีการหาคําตอบใหกับชีวิตที่ดีที่ว:าก็
ไม:ไดมีเพียงหนึ่งเดียวฉันนั้นเช:นกัน
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การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางคLนคร จังหวัดลําปาง
Waste Management of Management Kaelang Nakorn Municipality
Lampang Province.
เทวฤทธิ์ วิญญา, ยอดยิ่ง รักสัตย, ภาณุวัฒน ชัยชนะ
อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทคัดย&อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการจัดการขยะของเทศบาลเมืองเขลางคนคร จังหวัด
ลําปาง 2) เพื่อศึกษาปrญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะที่มีต:อการจัดการขยะของเทศบาลเมืองเขลางคนคร
อํา เภอเมื องลํ าปาง จังหวัด ลํา ปาง กลุ: มตั วอย: างที่ ใชในการศึกษาเป<น ตั วแทนของประชาชนใน 63 ชุมชน
จํานวน 315 คน และตัวแทนผูบริหารเทศบาลของเทศบาลเมืองเขลางคนคร ไดแก: นายกเทศมนตรีเมือง
เขลางคนคร และผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองเขลางคนคร เครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลไดแก:แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก: ค:ารอยล:ะ การหาค:าเฉลี่ย
และส:วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว:า
1. การบริ ห ารจั ด การขยะของเทศบาลเมื อ งเขลางคนคร จั ง หวั ด ลํ า ปาง อยู: ใ นระดั บ ปานกลาง
( x =3.39) เมื่อแยกออกเป<นดาน การจัดการขยะดานการจัดองคการ ( x = 3.45) การจัดการขยะดานการ
วางแผน ( x = 3.44) การจัดการดานงบประมาณ ( x = 3.44) การจัดการขยะดานบุคลากร( x = 3.33) และ
การจัดการขยะดานนําเทคโนโลยีมาใช ( x = 3.31) ปrญหาอุปสรรคในการจัดการขยะในเทศบาลเมืองเขลางค
นครที่สําคัญพอสรุปไดดังนี้ 1) ประชาชนไม:ไดมีส:วนร:วมในการวางแผนเท:าที่ควร 2) การจัดเก็บขยะเทศบาล
ไม:มีประสิทธิภาพเท:าที่ควร 3) ประชาชนขาดตระหนักในการช:วยคัดแยกขยะ 4) เทศบาลเมืองเขลางคนครมี
งบประมาณจํากัดและเจาหนาที่ไม:เพียงพอในการปฏิบัติงาน
2. ขอเสนอแนะในการจัดการขยะของเทศบาลบาลเมืองเขลางคนคร พอสรุปไดดังนี้1) ควรส:งเสริมให
ประชาชนมีส:วนร:วมในการจัดการขยะร:วมกับเทศบาลเมืองเขลางคนครใหมากขึ้น 2) ควรส:งเสริมประชาชนมี
การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน 3) ควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะใหมากขึ้น เช:น การเพิ่ม
จํานวนรถขนยายขยะและเจาหนาที่ในการจัดเก็บขยะ
คําสําคัญ : เทศบาลเมืองเขลางคนคร : การบริหารจัดการขยะ:
Abstract

The purposes of this research were to 1) study the waste management
practices of Kaelang Nakorn Municipality, Lampang province; and 2) study problems
arising from this and find solutions. Data were collected from 315 individuals
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representing 63 communities in Kaelang Municipality, the executive of Kaelang
Nakorn Municipality, and the Director of the Division of Health and the Environment.
Data were collected through questionnaires and interviews and these were analyzed
with mean and standard deviation.
The results show that:
1. The waste management of Kaelang Nakorn Municipality were at a moderate
level: organization management x = 3.45; planning management x = 3.44; budget
management x =3.44; personal management x =3.33; and technology management
x = 3.31.
1) The problem with waste management in Kaelang Nakorn are: 1) the public
do not participate in waste management planning; 2) waste collection is inefficient; 3)
the public do no t know how to separate waste ; and 4)the municipal budget is too
small and the waste collection department is understaffed.
2) The suggestion for improving waste management are: 1) there should be
more public participation in waste management; 2) the public should be encouraged
to separate their waste; and 3) waste management should be made more effective
and more refuse collections (vehicles and staff) should be arranged.
Keyword: Kaelang Nakorn Municipality, waste management
บทนํา
ปrญหาขยะในภาวะการณโลกปrจจุบันส:งผลกระทบต:อระบบนิเวศนของโลก ซึ่งมีผลมาจากการกระทํา
ของมนุษยที่พัฒนาระบบเทคโนโลยีมาอํานวยความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตทําใหการดํารงชีวิตมีความง:าย
ขึ้นนั้นแต:ปrญหาที่ตามมาคือ มลภาวะที่เป<นพิษและขยะมูลฝอย ซึ่งปrญหาดังกล:าวทุกคนในสังคมตองใหความ
สนใจและตองมีส:วนร:วมในการแกไข ขยะซึ่งเป<นภัยต:อการดํารงชีวิตของมนุษยและสิ่งแวดลอมและยังเป<น
ปrญหาที่ก:อใหเกิดความขัดแยงทางสังคมในหลายๆทองที่โดยเป<นสาเหตุของน้ําเนาเสีย จากอินทรียที่เน:าเปwzอย
ปะปนอยู: และหากขยะมีปริมาณมากจนเกินไปและไม:มีการจัดเก็บที่ถูกสุขลักษณะจะส:งใหเกิดปrญหาอีกหลาย
ประการไม:ว:าจะเป<น มลภาวะทางกลิ่น มลภาวะทางสายตา ฯลฯและที่สําคัญขยะอาจก:อใหเกิดปrญหาน้ําท:วม
ขั ง ในฤดู ฝ น เนื่ อ งจากมี เ ศษขยะไปอุ ด ตั น ท: อ ระบายน้ํ า และในฤดู ฝ น ฝนที่ ต กลงบนกองขยะจะสลาย
สารอิ นทรีย ที่เ น:า เปwz อยพัด พาไปกั บสายน้ํา ทําใหน้ํา มี ความเขมขนของ BOD (Biochemical Oxygen
Demand) ค:อนขางสูง โดยมีปริมาณ 1,400 มิลลิกรัมต:อลิตร นับเป<นอันตรายอย:างยิ่งต:อแหล:งน้ําสาธารณะ
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และจากสถานการณดานการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย ในปrจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
ชุมชนทั่วประเทศ ประมาณ 14 ลานตันต:อป„ และมีแนวโนมว:าในอนาคตจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ปrจจุบัน
หน:วยงานราชการที่เกี่ยวของสามารถนําขยะไปกําจัดไดเพียงรอยละ 60 – 70 จึงทําใหเกิดปริมาณขยะมูลฝอย
ตกคางตามสถานที่ต:าง ๆ ดังที่พบเห็นอยู:ทั่ว ๆ ไป ผลสืบเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของจํานวนประชากร
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และความกาวหนาดานเทคโนโลยี ทําใหการผลิตและการบริโภคเหลือเศษวัสดุและ
ขยะมูลฝอยที่มีปริมาณสูงตามไปดวย ก:อใหเกิดผลกระทบในดานต:าง ๆ ในสังคม ขณะที่วิธีการกําจัดขยะมูล
ฝอยยังไม:ตอบสนองต:อการเพิ่มของปริมาณของขยะมูลฝอย รวมถึงการกําจัดขยะไม:ถูกตองตามมาตรฐานทําให
เกิดปrญหาตามมาไดแก:ปrญหาความสกปรกของกองขยะขนาดใหญ:มีกลิ่นเหม็น เกิดแหล:งเพาะพันธุเชื้อโรค
ฯลฯ ซึ่งผลกระทบเหล:านี้ก:อใหเกิดความเดือดรอนรําคาญและเป<นอันตรายต:อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่
อาศัยอยู:บริเวณใกลเคียงการกําจัดขยะจึงมีความจําเป<นอย:างยิ่งที่ตองเร:งแกไขอย:างเร:งด:วนใหทันต:อปริมาณ
การเพิ่มของขยะ รวมถึงการเพิ่ มของจํา นวนประชากรในประเทศ ดวยเหตุในแต:ละวันทุ กคนสามารถเพิ่ ม
ปริมาณขยะไดมากพอสมควร ทั้งในเขตชุมชนเมือง และเขตของโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นในการแกไขปrญหา
เรื่องขยะตองใหความสําคัญและอาศัยความร:วมมือจากทุกภาคส:วนจึงจะทําใหการจัดการขยะมูลฝอยประสบ
ความสําเร็จ เทศบาลเมืองเขลางคนคร มีเนื้อที่ทั้งหมด 195.49 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมทั้งหมด 4 ตําบล
ไดแก: ตําบลปงแสนทอง ตําบลชมพู ตําบลพระบาท และตําบลกลวยแพะมีประชากรทั้งสิ้นจํานวน 60,821
คน ไม: ร วมประชากรแฝงที่ ม าอาศั ย อยู: ใ นพื้ น ที่ พื้ น ที่ มี ลั ก ษณะเป< น ชุ ม ชนกึ่ ง เมื อ งกึ่ ง ชนบท มี โ รงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ: สถานศึกษาจํานวนหลายแห:งอยู:ในเขตพื้นที่ ขณะที่เทศบาลเมืองเข
ลางคนครมีสถานที่กําจัดขยะอยู:เพียงจุดเดียวที่ตําบลกลวยแพะ และพื้นที่ดังกล:าวยังเป<นแหล:งที่ทิ้งขยะของ
เทศบาลนครลําปางอีกดวย ทําใหปริมาณขยะที่นํามาทิ้งมีปริมาณมาก เกิดปrญหาตามมาหลายดานจึงตองการ
ศึกษา ถึงการจัดการขยะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางคนครว:ามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดเพื่อนําเสนอ
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางคนคร จังหวัดลําปาง อย:างมีประสิทธิภาพดังต:อไปนี้
วัตถุประสงคLการวิจัย
1.เพื่อศึกษาถึงวิธีการจัดการขยะของเทศบาลเมืองเขลางคนคร จังหวัดลําปาง
2.เพื่ อ ศึ กษาปr ญ หา อุ ป สรรคและขอเสนอแนะในการจั ด การขยะของเทศบาลเมื องเขลางคนคร
จังหวัดลําปาง
ระเบียบวิธีวิจัย
1. วิ ธี ดํ า เนิ น การวิ จั ย การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป< น การวิ จั ย เชิ ง สํ า รวจ (Survey Research)โดยใช
แบบสอบถามและการสัมภาษณกับกลุ:มตัวอย:าง แลวนําผลวิเคราะหทางสถิติ(statistical Analyses)และ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analyses )

38

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Proceeding) วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

2. กลุ:มตัวอย:างในการศึกษา กลุ:มตัวอย:างที่ใหในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
เขลางคนครทั้ง 63 ชุมชน โดยจะคัดเลือกมาชุมชนละ 5 คน ไดแก: ประธานชุมชน 1 คน รองประธานชุมชน
2 คน และกรรมการชุมชน 2 คน รวมจํานวน 315 คน และตัวแทนของฝ‰ายบริหารของเทศบาลเมือง เขลางค
นครจํานวน 2 คน ไดแก: นายกเทศมนตรีเมืองเขลางคนคร และผูอํานวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม
3. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชในการวิ จั ย เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชในการศึ ก ษามี 2 ประเภทคื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) และแบบสัมภาษณ (Interview) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ:งออกเป<น 3 ส:วน
ไดแก: 1. ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการขยะเทศบาลเมืองเขลางคนคร 5 ดาน
ไดแก: ดานการวางแผน ดานการจั ด องคการ ดานการจั ด บุ ค ลากร ดานการนํ า เทคโนโลยี ม าใชและดาน
งบประมาณ 3. ปrญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดการขยะเทศบาลเมืองเขลางคนคร ผูวิจัยเลือกสราง
แบบสอบถามแบบประเมินค:า (Rating Scale) ตามแบบของเร็นสิส เอ ลิเคิรท (Rensis A.Likert) โดยกําหนด
มาตราประเมินค:าออกเป<น 5 ระดับ การตรวจสอบความน:าเชื่อถือ นําแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับกลุ:มตัวอย:างจํานวน 30 คน แลวนําผลมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามจาก
สูตรค:าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpla Coeffient) หลังจากผูศึกษาไดทดสอบความ
น:าเชื่อถือของแบบสอบถาม 30 ชุด ดังกล:าว ไดความน:าเชื่อถือเท:ากับ 0.81 2.แบบสัมภาษณ เป<นการ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางเกี่ยวกับการจัดการขยะเทศบาลเมืองเขลางคนคร ไดแก: ดานการวางแผน ดานการ
จัดองคการ ดานการจัดบุคลากร ดานการนําเทคโนโลยีมาใชและดานงบประมาณ ปrญหาอุปสรรคในการ
จัดการขยะ และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขในการจัดการขยะ
สรุปผลการวิจัย
1.ผลจากการศึกษาการจัดการขยะของเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
พบว:า ผูตอบแบบสอบถามเห็นการบริหารในภาพรวมอยู:ในระดับปานกลาง ( x 3.39) แต:แยกเป<นรายดาน
พบว:า 1) การจัดการองคการอยู:ในระดับปานกลาง ( x = 3.45 ) โดยเห็นว:ากองสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม
ซึ่งเป<นหน:วยงานหลักในการจัดการขยะมูลฝอยมีความรับผิดชอบในการจัดการขยะและประสานงานระหว:าง
ผูเกี่ยวของอย:างเหมาะสมและต:อเนื่อง 2) การบริการจัดการขยะมูลฝอยดานการวางแผน มีอยู:ในระดับปาน
กลาง ( x = 3.44 ) โดยผูตอบแบบสอบถามเห็นว:า เทศบาลมีการจัดทําแผนการจัดการขยะมูลฝอยอย:างเป<น
ระบบและขอมู ลที่ นํา มาใชในการวางแผนมีความถู กตองเหมาะสม 3) การบริ หารจัด การขยะมู ลฝอยดาน
งบประมาณอยู:ในระดับปานกลาง ( x =3.44 ) โดยผูตอบแบบสอบถามเห็นว:าการจัดเก็บค:าธรรมเนียมการ
จั ด เก็ บ ขยะมู ล ฝอยมี ค วามเหมาะสมและผลการปฏิ บั ติ ง านของเทศบาลมี ค วามเหมาะสมและคุ มค: า กั บ
งบประมาณที่เสียไป 4) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยดานบุคลากร อยู:ในระดับปานกลาง ( x =3.33 ) โดย
ผูตอบแบบสอบถามเห็นว:าเจาหนาที่และพนักงานในการจัดการขยะยังมีจํานวนไม:เพียงพอกับการจัดการขยะ
ของเทศบาล 5) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยดานนําเทคโนโลยีมาใช อยู:ในระดับปานกลาง ( x =3.31) ผูตอบ
แบบสอบถามเห็นว:ายังมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการจัดการขยะมูลฝอยยังไม:เพียงพอ ยังขาดการนํา
เทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมมาใชในการจั ด เก็ บ ขยะ จากขอมู ล ดั งกล: า วจะพบไดว: า การบริ ห ารจั ด การมี ผู ตอบ
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แบบสอบถามพอใจ ไดแก: การบริหารจัดการขยะมูลฝอยดานการจัดองคการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ดานการวางแผน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยดานงบประมาณ ส:วนการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยมี
ผูตอบแบบสอบถามค:อนขางนอยไดแก:การบริหารจัดการขยะมูลฝอยดานบุคลากรและการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยดานนําเทคโนโลยีมาใช
2. ปrญหาและขอเสนอแนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 1) ประชาชนยังขาดการมีส:วนร:วมในการวางแผนการจัดการขยะของเทศบาล
เท:าที่ควร เทศบาลควรจะตองส:งเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาทในการวางแนวการจัดการขยะใหมากขึ้น
กว:าที่เป<นอยู:ในขณะนี้ 2) ประชาชนยังขาดความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เทศบาลควร
จะตองสรางเสริมและจูงใจใหประชาชนเห็นความสําคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อจะทําใหการจัดเก็บขยะ
มีประสิทธิ ภาพและมี ความรวดเร็ วมากยิ่งขึ้ น 3) การจัดเก็บขยะมู ลฝอยของเทศบาลยังขาดประสิทธิภาพ
เท:าที่ควร ควรจะตองมีการเพิ่มพนักงานจัดเก็บขยะ รถขนขยะ ถังขยะ ใหมีเพียงพอต:อการจัดการขยะ และ
4) เทศบาลควรจะตองนําเอาเครื่องมือเครื่องใชอุปกรณและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการจัดการขยะมูล
ฝอยใหมากขึ้น ซึ่งจะเป<นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะของเทศบาล
การอภิปรายผล
1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
โดยรวมมีการบริหารจัดการในระดับปานกลาง ( x =3.39) ในทุกดาน คือ ดานของการวางแผน ( x =3.44)
ดานการจัดองคการ ( x =3.45 ) ดานการจัดบุคลากร ( x =3.33 ) ดานการนําเทคโนโลยีมาใช ( x =3.31) และ
ดานงบประมาณ ( x =3.44 ) โดยเทศบาลเมืองเขลางคนครเป<นเทศบาลที่มีพื้นที่กวางและมีประชากรอาศัยอยู:
จํ า นวนมากทั้ ง ประชากรในพื้ น ที่ แ ละประชากรแฝง เพราะในเขตทศบาลมี ทั้ ง โรงงานอุ ต สาหกรรมและ
สถานศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา ปrญหาการจัดการขยะเทศบาลตองใหความสําคัญเป<นอันดับ
แรก ดั ง นั้ น จึ ง มี การดํ า เนิ น การในทุ ก ๆดานอย: า งสม่ํ า เสมอและต: อ เนื่ อง ตลอดทั้ งใหความสํ า คั ญ กั บ การ
ดําเนินงานในทุ กกระบวนการ ซึ่งสอดคลองกั บแนวคิ ดของวิช าญ วงศวิวัฒ น (2536). ที่ไดอธิ บายถึงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยใหมีประสิทธิภาพตามเป™าหมายประกอบดวย 1) การวางแผน คือ การจัดทําแผน
ดําเนินงานของเทศบาลและแผนพัฒนาเทศบาล 2) การจัดองคการ คือ หน:วยงานที่อยู:ในความดุแลและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมหรือการจัดการขยะมูลฝอยของกระทรวงมหาดไทย ว:าดวยการกําหนดส:วน
ราชการของเทศบาล พ.ศ. 2535 คือ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 3) การจัด
บุคลากร เทศบาลจะตองมีเจาหนาที่ทํางานรับผิดชอบระดับกําหนดนโยบายการวางแผนและระดับผูปฏิบัติงาน
4) เทคโนโลยี คือ อุปกรณเครื่องมือเครื่องจักร เครื่องยนตที่ใชในการกําจัดขยะมูลฝอย และ 5) งบประมาณ
คือ งบประมาณแสดงฐานะการคลัง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ:ายประจําป„ของเทศบาล
จากประเด็นจากการสัมภาษณผูบริหารเทศบาลเมืองเขลางคนคร และเจาหนาที่กองสาธารณสุขส:วน
ของการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยของเทศบาลเมื อ งเขลางคนคร อํ า เภอเมื อ งลํ า ปาง จั ง หวั ด ลํ า ปางนั้ น
ผูบริหารเทศบาลพยายามส:งเสริมใหการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางคนคร มีศักยภาพ
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มากที่สุด โดยมีการวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย:างเป<นระบบ ส:งเสริมใหมีเครื่องจักรหรือเครื่องมือ
ที่ทันสมัยมากขึ้นในการบริหารจัดการขยะ และประเด็นการใหความสนใจและการเขาใจกระบวนการทํางาน
ของฝ‰ายบริหาร รวมถึงการคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย:างใกลชิดของผูบริหารนโยบาย รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณในการดูแลปrญหาการบริหารจัดการขยะที่มากขึ้น และประเด็นการเพิ่มพูนศักยภาพการทํางาน
ของเจาหนาที่ซึ่งผูบริหารก็ใหความสําคัญเช:นกัน ในการศึกษาดูงานจากหน:วยงานต:างๆที่ประสบความสําเร็จ
ในการบริหารจัดการขยะ ซึ่งทั้งหมดนี้เป<นอํานาจหนาที่อาจจัดทําเป<นอํานาจหนาที่ที่เทศบาลอาจจัดทําหรือไม:
ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยู:กับรายได ทรัพยสิน เจาหนาที่ และความสามารถของเทศบาลนั้น ๆ เป<นเกณฑ ไดสรุปแบ:ง
หนาที่ตามประเภทของเทศบาลไว เชนทร วิพัฒนบวรวงศ (2529) แต:การบริการสาธารณะจึงทําใหเทศบาล
ตองจัดบริการสาธารณะดานต:างๆใหกับประชาชนในพื้นที่ในการดูแลความสะอาดและการเป<นระเบียบในพื้นที่
ในเขตรับผิดชอบ
2. ดานปrญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอ
เมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยปrญหาพบ 1) ประชาชนยังขาดการมีส:วนร:วมในการวางแผนการจัดการขยะ
ของเทศบาลเท:าที่ควร เทศบาลควรจะตองส:งเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาทในการวางแนวการจัดการขยะ
ใหมากขึ้นกว:าที่เป<นอยู:ในขณะนี้ 2) ประชาชนยังขาดความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน
เทศบาลควรจะตองสรางเสริมและจูงใจใหประชาชนเห็นความสําคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อจะทําให
การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 3) การจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลยังขาด
ประสิทธิภาพเท:าที่ควร ควรจะตองมีการเพิ่มพนักงานจัดเก็บขยะ รถขนขยะ ถังขยะ ใหมีเพียงพอต:อการ
จัดการขยะ และ 4) เทศบาลควรจะตองนําเอาเครื่องมือเครื่องใชอุปกรณและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชใน
การจัดการขยะมูลฝอยใหมากขึ้น ซึ่งจะเป<นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะของเทศบาล จากการให
สัมภาษณ ปrญหาดานจิตสานึกเป<นปrญหาที่ประชาชนขาดความตระหนัก ปล:อยปละละเลย ชอบทิ้งขยะไม:
เลือกที่ ปrญหาดานประชาชนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจนไม:สามารถควบคุมได ปrญหาประชาชนยังไม:มีส:วนร:วมใน
การแกไขปrญหาขยะมูลฝอย ส:วนใหญ:การแกไขปrญหาเป<นภาระหนาที่ของเทศบาล ปrญหาดานสถานที่และ
การกาจั ด ขยะมู ล ฝอย สถานที่ ทิ้งขยะของเทศบาลมี พื้น ที่ จ ากั ด และไม: มีความเหมาะสม ปr ญ หาเกิ ด จาก
พนักงานเก็บขยะขาดความรับผิดชอบในหนาที่ ปrญหาเกิดจากเทศบาลเมืองเขลางคนคร มีงบประมาณจํานวน
จํ า กั ด ซึ่ ง ในการล ดปr ญ หาเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การขยะก็ นํ า แนวคิ ด ของกรมควบคุ ม มล พิ ษ
กระทรวงวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมในการแกไขใหขยะมูลฝอยปริมาณลดลงเพื่อง:ายต: อการ
จัดการ จึงตองแกไขพฤติกรรมการทิ้งขยะของคนในชุมชนเป<นหลัก ก็คือแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอย ณ
ครัวเรือน โดยพิจารณาว:าแกไขพฤติกรรมของคนในชุมชน เพื่อเป<นการจัดการขยะมูลฝอยนี้จําเป<นจะตอง
รณรงคหรือจูงใจใหคนในชุมชนหันมาถือปฏิบัติในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ตามหลักการ 7Rs (กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ 2544) ดังต:อไปนี้ 1) การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของ
หรือบรรจุภัณฑ (Refuse) ที่จะสรางปrญหาขยะรวมทั้งเป<นมลพิษต:อสิ่งแวดลอม เช:น กล:องโฟม หรือ ขยะมี
พิ ษอื่ น ๆ 2) การเลื อ กใชสิ น คาชนิ ด เติ ม (Refill) ซึ่ ง ใชบรรจุ ภั ณฑนอยชิ้ น กว: า ขยะก็ น อยกว: า ดวย
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3) การเลือกใชสินคาที่ส ามารถส:งคื นบรรจุภัณฑกลับสู:ผูบริโภค(return) เช:นขวดเครื่องดื่มประเภทต:าง ๆ
4) การซ:อมแซมเครื่องใช (Repair) ใหสามารถใชประโยชนไดต:อไปไม:ใหกลายเป<นขยะ 5 )การใชซ้ํา การนํา
บรรจุภัณฑใชแลวกลับมาใชอีกครั้ง (Reuse) เช:น การใชกระดาษหนาที่สอง การนําเสื้อผาที่ใส:ไม:ไดแลวใหนอง
ใส: การบริจาคหนังสือใหเด็กยากจนเป<นตน 6) การแยกขยะที่ยังใชประโยชนไดใหง:ายต:อการจัดเก็บและส:ง
แปรรู ป (Recycle) เช: น บรรจุ ภั ณฑ พลาสติก แกว กระป— องเครื่ องดื่ มต: า ง ๆ และ7) การลดบริ โ ภค
(Reduction) และหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานของสิ่งของเครื่องใชต:าง ๆ ใชถุงผาไปซื้อของจ:ายตลาด
แทนการใชถุงพลาสติก เพื่อที่จะลดปริมาณขยะรวมถึงปrญหาขยะในเขตเทศบาล และทําใหการบริหารจัดการ
ขยะในเขตเทศบาลเมืองเขลางคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง มีความสอดคลองกับแนวคิดสมชัย ศรีสุทธิยากร (2530) เกี่ยวกับทฤษฎีองคการในการ
ดําเนินงานในระบบราชการใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบราชการซึ่งใกลเคียงกับการดําเนินงาน
การจัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยมีสาระสําคัญ 6 ประการ คือ 1) กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ในการ
ดําเนินการตามระเบียบขอบังคับหรือกฎหมาย 2) การบริหารงานจัดทําเป<นเอกสารหรือบันทึกเป<นลายลักษณ
อักษรชัดเจน 3) ยึดสายการบังคับบัญชาลดหลั่นจากตําแหน:งสูงสุดไปถึงตําแหน:งต่ําสุด 4) กําหนดระยะเวลา
ปฏิบัติราชการที่แน:นอน และจัดฝ€กอบรมเพิ่มพูนความรูเจาหนาที่ 5) การบริหารงานดําเนินไปตามหลักเกณฑ
ที่ปฏิบัติสืบทอดติดต:อกันมานานและยากต:อการเปลี่ยนแปลง และ 6) การเขาทํางานและการเลื่อนตําแหน:ง
ตั้งอยู:บนพื้นฐานของหลักความสามารถเพื่อเป<นหลักประกันว:าจะไดมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเขามาทํางาน
และมีความจงรักภักดี ซึ่งถือว:าเป<นขวัญและกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงานและเป<นสวัสดิการในการทํางาน จึง
อยากใหทางเทศบาลมีความตระหนักในประเด็นการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ควรจะมีการพัฒนาการบริหารจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะดานการจัดการ
บุคลากร และดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการขยะ
2. ควรจะส:งเสริมใหประชาชนเขามามีส:วนร:วมในการวางแผนการจัดการขยะ
3. ควรส:งเสริมใหประชาชนมีความตระหนักของการคัดแยกขยะมูลฝอยใหมากขึ้น เพื่อจะช:วยใหการ
จัดการขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต&อไป
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการขยะของเทศบาลเมืองเขลางคนครกับเทศบาลนครลําปาง
เพื่อที่จะหาขอดีขอดอยของแต:ละแห:งเพื่อนํามาประยุกตใชในการจัดการขยะต:อไป
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การจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ของนักจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง
The Use of Knowledge Management to Develop Lampang Radio Presenters’
Production Abilities
อ.กนกพร เอกกะสินสกุล อ.กิติวัฒน กิติบุตร
อ.ภาคภูมิ พิชวงค สาขาวิชานิเทศศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
บทคัดย&อ

งานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ของนักจัด
รายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง” มีวัตถุประสงคเพื่อนําเทคนิคการจัดการความรูมาเป<นเครื่องมือใน
การรวบรวมองคความรูเรื่องเทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง การวิจัยนี้เป<นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส:วนร:วม (Participatory action Research) ประชากร คือ นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัด
ลําปาง ใชวิธีการสุ:มตัวอย:างแบบเจาะจงไดนักจัดรายการวิทยุที่มีประสบการณการทํางานมากกว:า 2 ป„
จํานวน 25 คน จาก 10 สถานี ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสหวิธีการประกอบดวย กระบวนการจัดการ
ความรู การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุ:มที่ใหขอมูลหลัก การสนทนากลุ:ม ประชุมกลุ:มย:อย การวิเคราะหเอกสาร
และการทําเวที แลวทําการวิเคราะหขอมูลควบคู:ไปกับการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งนี้เพื่อเป<นการตรวจสอบความ
น:าเชื่อถือและความครบถวนของขอมูล ตามวัตถุประสงคการวิจัยที่กําหนดไว โดยกระบวนการวิเคราะหขอมูล
ประกอบดวย การวิเคราะหขอมูลขั้นตน การประมวลผล จัดกลุ:มและการวิเคราะหสรุปรวม
ผลจากการวิจัยพบว:า กลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง มีความตองการที่จะพัฒนา
ศักยภาพการผลิต รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อยกระดั บวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุ กระจายเสี ยงและเพื่ อ
พัฒนาคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียง โดยอาศัยวิธีการจัดการความรูคือใหสมาชิกผูมีประสบการณ ผูวิจัย
วิทยากร เป<นผูถ:ายทอดประสบการณการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงใหแก:สมาชิกคนอื่นๆ รวมถึงจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู เริ่มตั้งแต:ดานการวางแผนการผลิตรายการ การเตรียมการผลิตรายการ การดําเนินการผลิต
รายการและการประเมินการผลิตรายการ จากนั้นจึงนําองคความรูที่ไดไปเป<นกลวิธีปฏิบัติงานผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงจริงและกลับมาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอีกครั้ง พบว:ากลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
จังหวัดลําปาง มีการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทําใหเกิดความสัมพันธ
อันดีระหว:างนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงวิชาชีพของตนเองและสามารถพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมไดอย:างยั่งยืน นอกจากนี้ยั งพบว: าระบบการ
จัดการความรู เป<นเครื่องมือในการแกปrญหาของคนทํางานซึ่งมีหนาที่ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมีความรู
และทักษะในวิชาชีพของตนเองและหากองคกรมีความเขาใจและตระหนักในความสําคัญของการจัดการความรู
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการทํางานแบบใหม: จะช:วยสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาและมีความ
เชี่ยวชาญในการทํางานยิ่งขึ้น
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Abstract
This research aimed to introduce knowledge management as a tool to be used in
producing radio programs. The research employed participatory action research with a
research sample of 25 radio producers who each had more than 2 years experience. These
were drawn from 10 radio stations in Lampang province. The data were gathered using
knowledge management processes, in-depth interviews, focus group discussions,
documentary analysis and discussion forums. At the same time, the data were analysed for
reliability and completeness. This comprised primary data analysis, data processing, data
grouping and summarizing.
The results show that radio presenters needed to develop their abilities in radio
production to improve both their career prospects and the programs which they produce
and this through the use of tools to manage knowledge gathered from scholars, researchers
and experts who passed on their experiences to others, including through forums designed
to exchange information. Beginning from radio production plans, program preparation,
program operation and running to program evaluation, the collected knowledge was applied
to radio program production strategies. A further discussion forum was established and it was
found that Lampang radio presenters had improved levels of work proficiency and had
better relationships with other professionals, as well as being better able to produce radio
programs to meet the needs of local communities and the broader society. In addition, it
was discovered that knowledge management systems could be used as a tool to assist
those involved in professional training and that if organizations appreciate the importance of
knowledge management systems and adapt their work and organizational culture, this will
help individuals develop their skills and have greater expertise in their work.
บทนํา
สื่อวิทยุกระจายเสียงเป<นสื่อที่เขาถึงกลุ:มผูฟrงเป™าหมายไดอย:างรวดเร็ว และสื่อสารไปถึงผูฟrงไดทุก
กลุ:มเป™าหมาย ผ:านผูจัดรายการ ที่มีความรอบรูในการสื่อสาร โดยมีกระบวนการผลิตรายการที่เป<นระบบ เพื่อ
นําสารไปสู:ผูฟrงไดอย:างมีประสิทธิภาพ ตามประเภทรายการที่ตรงกับกลุ:มผูฟrงเป™าหมาย เช:น รายการเพลง
รายการสนทนา รายการสารคดี รายการนิ ต ยสารทางอากาศ รายการอภิ ป ราย รายการกี ฬ า เป< น ตน
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง จึงมีความจําเป<นที่จะตองเรียนรู เพื่อใหผูจัดรายการ สามารถ
สื่อสารไปสู:ผูฟrงไดอย:างมีคุณค:า และสรางการรับรูอย:างสมานฉันท นําไปสู:การเสริมสรางความเขาใจของคนใน
สังคม (ณรงค ชื่นนิรันดร,2549) หากแต:ปrจจุบันพบว:าสถานีวิทยุกระจายเสียงส:วนใหญ: ยังคงมีปrญหาอุปสรรค
ดานการผลิตรายการ ที่ยังไม:ตอบสนองความตองการของผูฟrง เช:น เนื้อหารายการไม:ทันสมัย นักจัดรายการ
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ขาดความรูและทักษะทําใหจัดรายการไม:น:าสนใจ ขอมูลข:าวสารไม:ถูกตอง โดยเฉพาะนักจัดรายการมือใหม:ที่
เกิดขึ้นเป<นจํานวนมากยังไม:มีประสบการณการทํางานจึงอาจทําใหเกิดความเสียหายแก:สถานีวิทยุและสังคมได
การจัดการความรูเป<นกระบวนการที่เนนการมีส:วนร:วมของสมาชิกในองคกร โดยใหสมาชิกไดมีโอกาสในการ
แบ: งปr นความรู ซึ่งกัน และกั น ทั้งนี้ความรู อาจแบ:งออกเป<น สองลั กษณะ กล:า วคื อ ความรูเด:น ชัด (Explicit
Knowledge) ซึ่งเป<นความรูในรูปแบบของเอกสาร ตํารา หรือสื่อต:างๆที่รวบรวมจัดเก็บไวอย:างเป<นระบบ
พรอมที่จะถูกนํามาปรับใชไดทันที โดยเนนเครื่องมือและเทคโนโลยี (Tool & Technologe) และความรูซ:อน
เรน (Tacit Knowledge) ซึ่งเป<นความรูที่อยู:ในตัวบุคคล โดยเนนที่คนและกระบวนการ (Process & People)
(น้ําทิพย วิภาวิน, 2547) การจัดการความรูจะตองนําความรูทั้งสองส:วนมาปรับใชใหเหมาะสมตามบริบทของ
ชุ ม ชน องคกร หรื อ หน: ว ยงาน เพื่ อ นํ า ความรู ไปใชในการพั ฒ นางานได โดยเริ่ ม ตนจากการจั ด ใหมี เ วที
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดปฏิสัมพันธกัน ใชกระบวนการทางสังคมโดยเฉพาะกระบวนการแบบมีส:วนร:วมเป<น
สําคัญ เพื่อใหเกิดการใหและรับอย:างสมดุลดวยการเรียนรู โดยทั่วไปปrญหาของการจัดการความรู คือ การขาด
ความไววางใจต:อกันและกันของบุคลากร ทําใหเกิดความระแวง ทําใหงานไม:กาวหนา การขาดความร:วมมือ
ของบุคลากร ทําใหงานไม:ประสบผลสําเร็จ และการมีทัศนคติที่ไม:ดีต:อองคการ ทําใหบุคลากรทํางานใหกับ
องคการไม:เต็มความสามารถกลยุทธในการจัดการความรู ไดแก: ตองสรางคลังความรู ตองใหความสําคัญกับ
บุคลากร สรางความเชื่อมั่นใหกับบุคลากรเพื่อใหมีการจดบันทึกสาระสําคัญของงาน แลวจัดเก็บเป<นคลัง
ความรู สรางสังคมเวทีแห:งการเรียนรู ตองใหเวลากับบุคลากรใหโอกาส พูดคุย สนทนา เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ซึ่ งกั น และกั น เพื่ อการแกไขปr ญ หาหรื อเพื่ อการปรั บ ปรุ งการทํ า งานใหดี ขึ้น และกํ า หนดเป™ า หมาย
องคการใหชัดเจน เพื่อการสรางแนวคิดใหบุคลากรมีส:วนร:วมในการพัฒนาองคการ ทําใหบุคลากรมีความรักใน
องคการ อันจะนําพาไปสู:ความร:วมมือในการสรางสรรคงานที่ดีใหกับองคการ
สถานีวิทยุกระจายเสียง ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง มีจํานวนทั้งสิ้น 41 สถานีโดยส:วนใหญ:เป<น
สถานีวิทยุชุมชนมากกว:า 35 สถานี (https://region3.prd.go.th)โดยนักจัดรายการวิทยุส:วนใหญ:ไม:ไดสําเร็จ
การศึ ก ษามาทางนิ เ ทศศาสตรหรื อ สื่ อ สารมวลชนโดยตรง อี ก ทั้ ง นั ก จั ด รายการวิ ท ยุ ส: ว นใหญ: ไ ม: เ คยมี
ประสบการณดานการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงมาก:อน ทําใหเกิดปrญหาเรื่องการผลิตและจัดรายการซึ่ง
ไม:ไดคุ ณภาพเท: าที่ ควรเนื่องจากขาดความรูดานทฤษฏี ที่จํ าเป<น โดยเฉพาะอย:า งยิ่ งเรื่องกระบวนการผลิ ต
รายการวิทยุกระจายเสียงซึ่งมีหลายขั้นตอน
ดวยเหตุผลดังกล:าว ผูวิจัยจึงตองการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชเป<นเครื่องมือในการรวบรวม
เทคนิควิธีการ เรื่องกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัด
ลําปาง เริ่มตั้งแต:ขั้นเตรียมการก:อนผลิต (Pre-production) ประกอบดวยการรวบรวมขอมูลพื้นฐานและการ
วางแผนการผลิ ต การเขี ย นบท การเตรี ย มวั ส ดุ ร ายการ การประสานงานและการซั ก ซอม ขั้ น การผลิ ต
(production) ประกอบดวยการบั น ทึ ก เทปรายการหรื อ อกอากาศสด และขั้ น หลั ง การผลิ ต (postproduction) ประกอบดวย การตัดต:อ แกไข และการตรวจสอบคุณภาพรายการตลอดจนประเมินผลหลังการ
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ออกอากาศ เพื่อนําองคความรูที่ไดมาพัฒนาศักยภาพดานการผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงใหแก:นัก
จัดรายการวิทยุกระจายเสียงต:อไป
วัตถุประสงคL
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเทคนิคการจัดการความรูมาเป<นเครื่องมือในการรวบรวมองคความรู
เรื่องกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและพัฒนาศักยภาพของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง
จังหวัดลําปาง
ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป<นการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส:วนร:วม
ประชากรและกลุ: ม ตั ว อย: า งประกอบดวยนั ก จั ด รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งในจั ง หวั ด ลํ า ปางที่ มี
ประสบการณการทํางานมากกว:า 2 ป„ ทั้งสิ้นมีจํานวน 31 คน ผูวิจัยใชวิธีการคัดเลือกกลุ:มตัวอย:างแบบเจาะจง
จํานวน 25 คนจาก 10 สถานี คิดเป<นรอยละ 80.65
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหาศึกษาการดําเนินงานของกลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและรวบรวมองค
ความรูของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลําปาง ขอบเขตดานพื้นที่สถานีวิทยุกระจายเสียงในเขต
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ขอบเขตดานระยะเวลา ระหว:างเดือนมกราคม 2557- มกราคม 2558
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลแบบสหวิธีการประกอบดวยการสัมภาษณเชิง
ลึกกับกลุ:มที่ใหขอมูลหลัก การสนทนากลุ:ม ประชุมกลุ:มย:อย การวิเคราะหเอกสารและการจัดการความรูใช
เทคนิค รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติและเทคนิคเรื่องเล:าประสบการณความสําเร็จ
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลบันทึกองคความรูเรื่องกระบวนการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง ซึ่งเป<นเทคนิคในการดึงความรูฝrงลึกที่อยู:ในตัวคน (Tacit Knowledge) ใหกลายเป<นความรู
ที่ชัดแจง (Explicte Knowledge) ของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดลําปางดวย
ตนเอง
การวิเคราะหLขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลขั้นตน การประมวลผล จัดกลุ:มและการวิเคราะหสรุป
รวมนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบและจัดทํารายงาน วิธีการพรรณนาความ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. คนควาขอมูลเบื้องตนจากแหล:งขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของกับประเด็นวิจัยและกลุ:มเป™าหมาย รวมทั้ง
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาและเขาสังเกตการณพรอมทั้งสนทนาแบบไม:เป<นทางการกับกลุ:มเป™าหมายที่วิจัย
3. ติดต:อประสานกับนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลําปางและเตรียมการประเด็นที่ตอง
ศึกษา ทั้งประเด็นเพื่อการสัมภาษณ ประเด็นสนทนากลุ:ม และประเด็นการสังเกตการณแบบมีส:วนร:วม
4. ประชุ ม นั ด หมายก: อ นลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ทํ า ความเขาใจและวางแผนการการทํ า กิ จ กรรมร: ว มกั น กั บ
คณะวิจัยและผูช:วยนักวิจัย
47

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Proceeding) วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

5. คณะผูวิจัยดําเนินกิจกรรมการวิจัยตามแผนงานที่กําหนด ทั้งการสัมภาษณ การสนทนากลุ:ม ทํา
กิจกรรมต:างๆ และสังเกตการณแบบมีส:วนร:วมทุกกิจกรรม
6. คณะผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะหสังเคราะหในเบื้องตน ก:อนจะนําขอมูล
ดังกล:าวไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทําเวทีคืนความรู
แนวคิดที่ใชในการศึกษาประกอบดวยแนวคิดหลัก 3 แนวคิด ดังนี้
1.แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู วิจารณ พานิช (2547) ไดกล:าวไวว:า “การจัดการความรู”
หมายถึงการยกระดับความรูขององคกร เพื่อสรางผลประโยชนจากตนทุนทางปrญญาโดยเป<นกิจกรรมที่ซับซอน
และกวางขวาง ไม: ส ามารถใหนิ ย ามดวยถอยคํ า สั้ น ๆ ได ดั ง นั้ น ตองใหนิ ย ามหลายขอจึ ง จะครอบคลุ ม
ความหมาย ไดแก: 1) การรวบรวมการจั ดระบบการจั ดเก็บ และการเขาถึ งขอมูล เพื่ อสรางความรู โดยมี
เทคโนโลยีดานขอมูล และคอมพิวเตอรเป<นตัวช:วย 2) การจัดการความรูเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนความรู
พฤติกรรมในองคกรที่เกี่ยวของกับสังคมวัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติมีผลต:อการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งมีความสําคัญ
ต:อการจัดการความรู เป<นอย:างยิ่ ง 3) การจัดการความรูตองอาศัยผูรูในการตีความและประยุกตใชความรู
ดังนั้นกิจกรรมต:าง ๆ ที่เกี่ยวของกับคนการพัฒนาคนการดึงดูดคนที่มีความรูไวในองคกรถือเป<นส:วนหนึ่งของ
การจัดการความรู 4) การเพิ่มประสิทธิผลของ องคกรการจัดการความรูมีขึ้นมาเพื่อที่จะช:วยใหองคกรประสบ
ความสําเร็จ การประเมินตนทุนทางปrญญา และผลสําเร็จของการประยุกตใชการจัดการความรูเป<นดัชนีที่บอก
ว:าองคกรใชการจัดการความรูไดผลหรือไม:
2. แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุกระจายเสียง เป<นสื่อที่เขาถึงกลุ:มผูฟrง
เป™าหมายไดอย:างรวดเร็วและสื่อสารไปถึงผูฟrงไดทุกกลุ:มเป™าหมาย ผ:านผูจัดรายการ ที่มีความรอบรูในการ
สื่อสาร โดยมีกระบวนการผลิตรายการที่เป<นระบบ เพื่อนําสารไปสู:ผูฟrงไดอย:างมีประสิทธิภาพ ตามประเภท
รายการที่ตรงกับกลุ:มผูฟrงเป™าหมาย เช:น รายการเพลง รายการสนทนา รายการสารคดี รายการนิตยสารทาง
อากาศ รายการอภิปราย รายการกีฬา เป<นตน กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง จึงมีความจําเป<นที่
จะตองเรียนรู เพื่อใหผูจัดรายการ สามารถสื่อสารไปสู:ผูฟrงไดอย:างมีคุณค:า และสรางการรับรูอย:างสมานฉันท
นําไปสู:การเสริมสรางความเขาใจของคนในสังคม (ณรงค ชื่นนิรันดร, 2549)
3. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารแบบมีส&วนร&วม
นรินทรชัย พัฒนพงศา (2546, หนา 4) ไดสรุป
ความหมายของการมีส:วนร:วมว:า การมีส:วนร:วม คือ การที่ฝ‰ายหนึ่งฝ‰ายใดที่ไม:เคยไดเขาร:วมในกิจกรรมต:าง ๆ
หรือเขา ร:วม การตัดสินใจหรือเคยมาเขาร:วมดวยเล็กนอยไดเขาร:วมดวยมากขึ้น เป<นไปอย:างมี อิสรภาพ เสมอ
ภาค มิใช:มีส:วนร:วมอย:างผิวเผินแต:เขาร:วมดวยอย:างแทจริงยิ่งขึ้นและการเขาร:วมนั้นตองเริ่มตั้งแต:ขั้นแรก
จนถึงขั้นสุดทายของโครงการ
สรุปผลการศึกษา
จากการดําเนินกิจกรรมวิจัย พบว:า สภาพบริบทของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง มี
ความรูจักกัน มีการช:วยเหลือซึ่งกันและกัน และบางคนทํางานสถานีวิทยุที่เดียวกัน โดยเฉลี่ยมีประสบการณ
การทํางานระหว:าง 2-5 ป„ มีจํานวนสมาชิกไม:แน:นอน ไม:มีการรวมกลุ:มเป<นสมาคมหรือชมรมที่ชัดเจน มี
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ปr ญ หาดานการบริ ห ารจั ด การ สมาชิ กรวมตั ว ยั งไม: เ หนี ย วแน: น โครงสรางการบริ ห ารไม: ชั ด เจน ขาดการ
ประสานงานที่ต:อเนื่อง ต:างคนต:างทําหนาที่ของตนเอง ทําใหขาดความรูและเมื่อมีปrญหาบางครั้งไม:สามารถ
แกไขไดจึงปล:อยปละละเลย ยกตัวอย:างเช:น ปrญหา การออกเสียงที่ยังไม:ถูกตองและชัดเจน ปrญหาความไม:
ราบรื่นในการจัดรายการเนื่องจากขาดการวางแผนและไม:มีการซักซอม ทั้งนี้ผูวิจัยจึงไดเก็บขอมูลจากนักจัด
รายการวิทยุ ในพื้นที่ จ.ลําปาง จํานวน 25 คน จาก 10 สถานี ซึ่งเป<นผูที่มีประสบการณในการจัดรายการ
อย:างนอย 2 ป„ขึ้นไป เพื่อจะไดดึงความรูทักษะประสบการณดานการผลิตรายการวิทยุฯ ออกมาแลกเปลี่ยน
เรียนรูอย:างเต็มที่ ทั้งนี้ประชากรที่ศึกษาลวนมีศักยภาพบุคคลในผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงดวยตนเอง
เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง และมีไหวพริบ ทักษะการสื่อสาร มีความตั้งใจในการทํางาน และมีความ
พรอมที่จะช:วยเหลือกัน ดานการนําเทคนิคการจัดการความรูมาเป<นเครื่องมือในการรวบรวมองคความรูเรื่อง
เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงกับกลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลําปาง ผูวิจัยได
ออกแบบกิจกรรมจัดการความรูโดยการจัดเวที รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice)
และใชเทคนิค เรื่องเล:าประสบการณความสําเร็จ (Story Telling) ซึ่งเป<นเทคนิคในการดึงความรูฝrงลึกที่อยู:ใน
ตัว คน (Tacit Knowledge) ซึ่ งยากแก: การอธิ บายถ: า ยทอด ใหกลายเป< น ความรู ที่ ชัด แจง (Explicte
Knowledge) ดวยวิธีการเล:าเกี่ยวกับประสบการณ ความสําเร็จในการทํางานของตนเอง ใหสมาชิกในกลุ:มฟrง
ทําใหสมาชิกไดเรียนรูจากประสบการณความสําเร็จของผูอื่น Storytelling เป<นเครื่องมืออย:างง:ายในการจัด
ความรู ซึ่งมีวิธีการไม:ยุ:งยากซับซอน สามารถใชไดกับทุกกลุ:มเป™าหมาย เป<นการเล:าเรื่องประสบการณในการ
ทํางานของแต:ละคนว:า มีวิธีการทําอย:างไร จึงประสบความสําเร็จจากนั้นใหสมาชิกที่ฟrงเรื่องเล:า ช:วยกัน ถอด
บทเรียน หรือ สกัดขุมความรู จากเรื่องที่ไดฟrงว:า มีปrจจัยอะไรบาง ที่ช:วยทําใหงานนั้น ประสบความสําเร็จ
เพื่ อ นํ า ขุ ม ความรู ที่ ไ ดฟr ง จากเรื่ อ งเล: า มาใชเป< น ฐานความรู หรื อ เป< น แนวทางในการทํ า งานใหประสบ
ความสําเร็จต:อไป
จากการเล:าเรื่องประสบการณการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของแต:ละคน สามารถถอดบทเรียน
ไดว: า นักจัด รายการวิ ทยุ ส:วนใหญ:เ นื่องจากมี ประสบการณในการจัด รายการมาแลวไม: ต่ํา กว:า 2 ป„ ทํ าให
บางครั้งมองขามขั้นตอนการวางแผนการผลิตรายการ เช:น หลายคนไม:มีการวิเคราะหผูฟrง เพราะคิดว:าผูฟrงคือ
กลุ:มบุคคลทั่วไป ไม:ไดมุ:งใหผูฟrงเป™าหมายเป<นกลุ:มใดกลุ:มหนึ่ง จึงส:งผลกระทบต:อการวิเคราะหและกําหนด
เนื้อหาที่ประเด็นหลักและประเด็นย:อยจะสับสนไปมา นอกจากนี้ยังมีปrญหาการไม:เขียนบทวิทยุกระจายเสียง
มีแค:การเขียนลําดับเหตุการณและสปอนเซอรรายการคร:าวๆทําใหบางครั้งมีความสับสนในเนื้อหาและวกวน
ในส:วนปrญหาการเตรียมการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากการจัดรายการส:วนใหญ:มักเป<นรูปแบบ
พูดคนเดียว แต:ในบางรายการที่เป<นรายการที่มีผูร:วมรายการหรือผูสัมภาษณในขั้นตอนการเตรียมการมักจะไม:
มีการแจกบทวิทยุใหผูที่เกี่ยวของ มักจะเป<นการพูดซักซอมทําความเขาใจเบื้องตนเพียงเท:านั้น และนักจัด
รายการมักจะยกหนาที่การเตรียมสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ ไมโครโฟนใหกับเจาหนาที่ประจําสถานีเป<น
ผูดูแล ปrญหาการดําเนินการดานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง พบว:าเกือบทุกสถานีมีการประชุมแต:ไม:
สม่ําเสมอ ยกเวนมีการสัมภาษณบุคคลสําคัญ การถ:ายทอดสดหรือทํารายการนอกสถานที่ในโอกาสพิเศษจึงจะ
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มีการประชุมก:อนการบันทึกรายการระหว:างผูผลิตรายการ ผูกํากับรายการและช:างควบคุมเสียง เพื่อซักซอม
ความเขาใจและมอบหมายหนาที่ นอกจากนี้พบว:าในการจัดรายการรูปแบบที่ไม:ซับซอน เช:น รายการพูดคุย
กับผูฟrง มักมองขามการซอม โดยนักจัดรายการมักอาศัยความเคยชินและความเป<นธรรมชาติในการพูดคุยกับ
ผูฟr ง ทั้ งนี้ การจั ด รายการส: ว นใหญ: จ ะเป< น รายการสดมี น อยครั้ งที่ เ ป< น รู ป แบบการบั น ทึ กรายการล: ว งหนา
สุดทายการประเมินการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง แมว:าสมาชิกทุกคนทราบดีและเขาใจถึงความสําคัญของ
การประเมิ น ผลรายการว: าเป< น การพิ จ ารณาว: า รายการมี คุณภาพดีห รื อไม: ควรปรั บ ปรุ งเช: นไรใหรายการ
คุณภาพดี ยิ่ งขึ้ น แต: พบว: า มีเ พี ย งบางรายการเท: า นั้ นที่ ผู ผลิ ต หรื อนั กจั ด รายการไดทํ า การประเมิ น ผลหลั ง
รายการไดออกอากาศไปแลว โดยใชเครื่องมือโทรศัพทเมื่อกลุ:มผูฟrงโทรเขามาเล:นเกมหรือขอเพลงมักจะถาม
คําถามความคิดเห็นที่มีต:อรายการเพิ่มไปดวย ทั้งนี้ไม:มีสถานีใดเลยที่เคยเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามอย:าง
จริงจัง
ผูวิจัยไดร:วมกับกลุ:มนักจัดรายการวิทยุในการถอดบทเรียนและสังเคราะหองคความรูไดองคความรู
เรื่องเทคนิคกระบวนการการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่สําคัญ 4 ขั้นตอน ไดแก: ขั้นที่ 1 การวางแผนการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ขั้นที่ 2 การเตรียมการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ขั้นที่ 3 การดําเนินการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และ ขั้นที่ 4 การประเมินการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงโดยบูรณาการ
เครื่องมือการจัดการความรูในการพัฒนาเทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หลังจากนั้นใหสมาชิกกลุ:ม
นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงไดนําองคความรูที่ไดไปใชในการพัฒนางานดานการผลิตรายการวิทยุเป<นเวลา
2 เดือนและกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรูสรุปผลที่ได พบว:า ผลการพัฒนาในดานการวางแผนการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง พบว:า กลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงมีทัศนคติที่ดีในการวางแผนการผลิตรายการ มี
ความรูความเขาใจในกระบวนการผลิตรายการวิทยุอย:างเป<นขั้นตอนและมีศักยภาพดานทักษะการจัดรายการ
ที่ดีขึ้น
ผลการพั ฒ นาในดานการเตรี ย มการผลิ ต รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง พบว: า กลุ: ม นั ก จั ด รายการ
วิทยุกระจายเสียงมีการเตรียมการผลิตรายการดานบุคลากร ในการแจกบทรายการวิทยุแบบคร:าวๆล:วงหนาให
ผูที่เกี่ยวของ และมีการเตรียมการอุปกรณการผลิตโดยใหฝ‰ายเทคนิคตรวจสอบความพรอมใชงานอุปกรณ
หลักๆเช:น ไมโครโฟน เครื่องควบคุมเสีย ง ก:อนใชงานจริงอยู: เสมอ ผลการพัฒนาดานการดําเนินการผลิ ต
รายการวิทยุกระจายเสียง พบว:า กลุ:มนักจัดรายการวิทยุมีรูปแบบการดําเนินการที่ชัดเจนขึ้น โดยเริ่มจากมี
การประชุมก:อนการบันทึกรายการหรือการพบปะพูดคุยกันทั้งในรูปแบบเป<นทางการและไม:เป<นทางการเพื่อ
กําหนดขั้นตอนการทํางานและรับทราบปrญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขในโอกาสต:อไป และนอกจากนี้ในรายการ
ที่มีรูปแบบซับซอนเช:นรายการสัมภาษณและรายการอภิปรายบางครั้งมีการซอมแหงเพื่ อลําดับเหตุการณ
ก:อนหลัง เพื่อจับเวลา ตลอดจนปรับบทใหลงตัวมากขึ้น หลังจากนั้นมีการบันทึกรายการสมบูรณหลังจากซอม
เสร็จ ทั้งนี้ทุกฝ‰ายจะทําหนาที่ตามที่ไดวางแผนไวเบื้องตนแลวทําใหการทํางานราบรื่นขึ้นกว:าเดิม และสุดทาย
ผลการพัฒนาในดานการประเมินการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง พบว:ากลุ:มนักจัดรายการวิทยุใหความ
สนใจกับการประเมินคุณภาพรายการมากขึ้น โดยยังคงเนนการประเมินเมื่อรายการไดออกอากาศไปแลว เป<น
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การประเมินขั้นการใชจริง โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม การโทรศัพทเขามา การแสดงความคิดเห็นใน
ช:องทางออนไลนเช:น เฟซบุ‡กของสถานีวิทยุ เป<นตน
สรุปและอภิปรายผล
การวิจั ยครั้งนี้เ ป<น การวิจั ยแบบมีส: วนร:วมระหว: างนักวิจั ยกับ นักจัด รายการวิทยุ กระจายเสี ยง ใน
จังหวัดลําปางเพื่อรวบรวมองคความรูดานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงมาพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน
ทําใหทราบปrญหาในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงที่ชัดเจนและสามารถแกไขปrญหาไดอย:างตรงประเด็น
อันจะนําไปสู:ความยั่งยืนในการประกอบวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จากการศึกษามีประเด็นที่
น:าจะนํามาอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในประเด็นต:างๆ ดังนี้
1. การคนหาความรู สิ่งสําคัญที่กลุ:มวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลําปาง ยังขาด
อยู:มากคือการคนหาว: าในสายงานวิ ชาชีพนักจัด รายการวิทยุกระจายเสีย งนั้ นมี ความรูอะไรอยู:บ าง อยู:ใน
รูปแบบใด อยู:ที่ใคร และ ความรูอะไรที่ผูประกอบอาชีพนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จําเป<นตองมีเพื่อทํา
ใหบรรลุเป™าหมายการคนหาความรูสามารถใชเครื่องมือที่เรียกว:า การจัดการความรู หรือการทําและแผนที่
ความรูเพื่อ จัดอันดับความสําคัญทําใหมองเห็นว:ามีความรู อะไรและสามารถหาไดจากที่ไหน เพื่อเป†ดโอกาสให
กลุ:มเกิดความสามัคคี มีการรวมตัวเกิดความสัมพันธอันดี เอื้อประโยชนแก:กันเสริมความรูในทางวิชาการและ
วิชาชีพใหแก:กันและกัน สอดคลองกับการศึกษาของ นงนภัส ศิริโชติ (2554) ที่ว:า ทฤษฏีการสรางความรูและ
ระบบการจัดการความรู เป<นเครื่องมือในการแกปrญหาของคนทํางานซึ่งมีหนาที่ในการพัฒนาบุคลากรของ
องคกรเพื่อใหมีความรูและทักษะในการกําหนดและจัดทําหลักสูตรการฝ€กอบรม จึงเป<นที่มาของการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ชมรมสื่อวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง โดยนํากระบวนการ
จัดการความรูมาจัดการความรูที่มีอยู:แลวและนําความรูใหม:เขาสู:กลุ:ม
2. การสรางและแสวงหาความรูนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปางมีความพรอมในการ
จัดเก็บองคความรูที่มีอยู:เดิมและการสรางองคความรูใหม:จากภายนอกมาใชพัฒนางาน โดยสมาชิกกลุ:มได
เรียนรูวิธีการรวบรวมองคความรูจากแหล:งต:างๆรวบรวมไวเพื่อจัดทําเนื้อหาใหเหมาะสม อีกทั้งมีการเรียนรูที่
จะเก็ บ องคความรู ในรู ป แบบคลั ง ความรู ลั ก ษณะต: า งๆทั้ ง แบบเป< น เอกสาร คู: มื อ แผ: น พั บ และแบบ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อนําไปเผยแพร:และใชประโยชนต:อไป สอดคลองกั บการศึกษาของภูริด า จัน ต‡ะพรมมา
(2554) ที่ว:าระบบการจัดการความรูดานการพัฒนาความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ในสํานักงานอัยการสูงสุดใหสามารถนําขอมูลความรูขององคกรที่รวบรวมไวไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน
จริงไดอย:างมีประสิทธิภาพ เป<นสิ่งจําเป<นเพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
3. การจัดความรูใหเป<นระบบ ชมรมวิทยุกระจายเสียงตองจัดความรูที่มีอยู:ใหเป<นระบบเพื่อใหผูใช
สามารถคนหาและนําความรูไปใชประโยชนไดและเขาถึงไดง:ายและรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากกลุ:มนักจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง เพิ่งไดนํากระบวนการจัดการความรูมาใชเป<นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ
การทํ า งานเป< น ครั้ งแรกและจากการมี ส: ว นร: ว มในขั้ น ตอนการวิ จั ย ทํ าใหเกิ ด การเรี ย นรู และสามารถแบ: ง
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ประเภทของความรู สกัดขุมความรู แก:นความรูไดตามลักษณะของงาน และสามารถออกแบบวิธีการจัดเก็บ
ความรู(คลังความรู)ที่เหมาะสมกับรูปแบบการใชงานของตนเองได
4. การประมวลและกลั่นกรองความรูตองมีการประมวลความรูใหอยู:ในรูปแบบและภาษาที่เขาใจง:าย
ใชภาษาเดียวกันปรับปรุงเนื้อหาใหมีความสมบูรณสอดคลองตองการของผูใช ทั้งนี้จากกระบวนการวิจัยซึ่งเนน
รูปแบบการวิจัยอย:างมีส:วนรวมทําใหมีบุคคลลายฝ‰าย ช:วยในการประมวลและกลั่นกรองความรูจากเรื่องเล:า
ประสบการณความสําเร็จ (Tacit Knowledge) กระทั่งมาสู:การสกัดขุมความรูและรวบรวมออกมาเป<นลาย
ลักษณอักษร(Explicte Knowledge)เรื่องเทคนิคกระบวนการการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 4 ขั้นตอน
ไดแก: ขั้ น ที่ 1 การวางแผนการผลิ ต รายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ขั้ น ที่ 2 การเตรี ย มการผลิ ต รายการ
วิทยุกระจายเสียง ขั้นที่ 3 การดําเนินการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและขั้นที่ 4 การประเมินการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง
5.การเขาถึงความรู ความรูที่ไดมานั้ นตองถูกนําออกมาใชประโยชน การเขาถึงขอมูลของผู ใชนั้ น
สามารถทําได คือ การส:งขอมูลความรูใหกับผูรับ ในกรณีกลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลําปางนั้น
ในเบื้องตนมีการเก็บรวมรวมองคความรูในรูปแบบเอกสารคู:มือการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และเก็บ
ไฟลขอมูลแลวส:งต:อใหกับสมาชิกทุกคน เนื่องจากยังไม:มีเว็บไซตที่เป<นส:วนกลางและขาดผูดูแลระบบ แต:จาก
การสัมภาษณ พบว:า ในอนาคตกลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง ตองการรวมตัวกันอย:าง
เป<นทางการเพื่อจัดการความรูในหัวขออื่นๆที่เกี่ยวกับการผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและเก็บขอมูล
ในรูปแบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหสมาชิกมีช:องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสนับสนุนใหเป<นองคกร
แห:งการเรียนรูอย:างแทจริง (Learning Organization) สอดคลองกับกรม ศรีบาล (2554) ที่ว:า หากมีการ
สรางระบบจัดการความรู (KSM) จะก:อใหเกิดสภาพแวดลอมในการเรียนรูจากการกระทํา (Learning by
doing) ผลที่ไดรับ (Productivity) จากการนําระบบจัดการความรูมาใชแกไขปrญหาในการจัดการเกี่ยวกับ
ขอมูลต:างๆ ในหองสมุดโดยจะมีการรวบรวมประสบการณจากผูเชี่ยวชาญดานการทําหองสมุดอิเล็กทรอนิกส
และในเรื่องต:างๆที่เกี่ยวของ ทั้งขั้นตอนในการคิดวิเคราะหวิธีการทํางานตั้งแต:ขั้นตอนการสํารวจและรวบรวม
ขอมูลการออกแบบ ตลอดทั้งการดําเนินการเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญของระบบหองสมุด
6.การแบ:งปrนแลกเปลี่ยนความรู สมาชิกกลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลําปาง สามารถ
นํ า เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การความรู มาใชเพื่ อ ใหเกิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู และสามารถนํ า เอาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เขามาใชเพื่ อช: ว ยใหเกิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู ไดอย: า งรวดเร็ ว แต: ความรู ฝr งลึ กนั้ น เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนไดยากขึ้นอยู:กับทัศนคติและวัฒนธรรมขององคกรและตองเลือกใชวิธีใหเหมาะสม ทั้งนี้สมาชิกกลุ:ม
นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปางมีทัศนคติที่ดีต:อการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยผูมีอาวุโสจะมีความ
ยิ น ดี ที่จ ะแบ: งปr น ความรู ประสบการณไปสู: ผู ดอยประสบการณ ทั้ งนี้ รู ป แบบกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ที่
เหมาะสมกับกลุ:มนักจัดรายการวิทยุ จังหวัดลําปางอาจเป<นรูปแบบที่เป<นไดทั้งแบบทางการและไม:เป<นทางการ
7. การเรียนรู การที่คนในองคกรสามารถเรียนรูจากสิ่งต:างๆและสามารถนําความรูนั้นไปใชตัดสินใจใน
การทํางานโดยการเรียนรูและสรางความรูใหม:ขึ้นมาอย:างต:อเนื่องเป<นการเพิ่มพูนความรูขององคกรใหมากขึ้น
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เรื่ อยๆ และถู กนํ าไปใชสรางความรู ใหม: ๆเป< น วงจรที่ไม: มีที่ สิ้ นสุ ด ที่เ รี ย กว: า วงจรแห: งการเรี ย นรู จากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว:า กลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง ทุกท:านที่มีส:วนร:วมในการวิจัย มี
ความรูและเขาใจกระบวนการจัดการความรูมากขึ้น ตลอดจนสามารถวางแผนออกแบบการจัดการความรูและ
เลื อ กใชเครื่ อ งมื อ อย: า งเหมาะสม และผลจากการจั ด การความรู ในหั ว ขอเทคนิ ค การผลิ ต รายการ
วิทยุกระจายเสียงครั้งนี้สมาชิกสามารถนําองคความรูที่ไดไปพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ของตนเองไดอย: างมีประสิทธิภาพ ยกตัว อย:าง เช:น นักจัดรายการท:านหนึ่งบอกว:าผูฟrงโทรศัพทเขามาใน
รายการและใหขอเสนอแนะว:า การนําเสนอรายการมีความราบรื่นดีขึ้นกว:าเดิม ตลอดจนมีการเป†ดโอกาสให
ผูฟrงไดมีส:วนในการกําหนดเนื้อหารายการที่ตองการรับฟrง
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการจัดการความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ของนักจัด
รายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง พบว:าในวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปางยัง
ขาดการรวมกลุ:มที่ชัดเจนและเป<นทางการ หน:วยงานภาครัฐ ไดแก:สถานีวิทยุกระจายเสียงแห:งประเทศไทย
เพื่อการศึกษาหรือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แห:งชาติ (สํานักงาน กสทช.) ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค เสริมสรางความรู
พื้นฐาน พัฒนาคุณภาพรายการและเพิ่มศักยภาพในการผลิตรายการ และส:งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ:มของผู
ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง รวมทั้งแลกเปลี่ยนองคความรู ประสบการณจากผูที่อยู:ในสายวิชาชีพ
เดียวกัน และสามารถนําความรูที่ไดมาใชในการปฏิบัติงานจริง
ดานการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชพัฒนาการทํางานดานการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ควรมีวิทยากร นักวิชาการหรื อผูที่เชี่ยวชาญดานการจัดการความรูใหคําปรึ กษา และควรประสานงานกั บ
หน:วยงานต:างๆที่เกี่ยวของกับกิจการกระจายเสียง หรือเชิญเครือข:ายนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงนอกพื้นที่
จั ง หวั ด ลํ า ปางเขาร: ว มจั ด การความรู เพื่ อ ต: อ ยอดและรวบรวมองคความรู ใหม: ๆ มาพั ฒ นางานอยู: เ สมอ
ยกตั ว อย: า งประเด็ น การจั ด การความรู ที่ น: า สนใจ เช: น “จรรยาบรรณของการประกอบกิ จ การ
วิทยุกระจายเสียง”“เทคนิคการรายงานข:าว การนําเสนอข:าว และการใชภาษาในแต:ละกลุ:มเป™าหมายของผูฟrง
รายการวิทยุ”และ“เทคนิคการจัดรายการวิทยุชุมชนและวิทยุสาธารณะอย:างไรใหเกิดประโยชนกับประชาชน
ผูฟrงมากที่สุด”
ดานการจั ด เก็ บ ความรู และเขาถึ ง ความรู ควรมี ก ารจั ด เก็ บ ชุ ด ความรู ปr ญ หาการผลิ ต รายการ
วิทยุกระจายเสียง ทักษะ เทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ขั้นตอนการผลิตรายการวิทยุรูปแบบต:างๆ
เพื่อเป<นหลักสูตรการเรียนรูใหผูที่สนใจ ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรหรือเกี่ยวของไดศึกษาหา
ความรูต:อไป โดยภาครัฐ เอกชนหรือองคกรที่เกี่ยวของควรเป<นผูสนับสนุนใหเกิดการจัดเก็บชุดความรูและ
เผยแพร:ต:อไป
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ปhจจัยที่ส&งผลต&อการบริหารงานคลังของเทศบาลเมืองลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
Factors Affecting the Financial Administration of Lomrad Tambon
Municipality, Thoen District, Lampang Province
วรญา จตุพัฒนรังสี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทคัดย&อ
วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาปrจจัยที่ส:งผลต:อการบริหารงานคลังของเทศบาลเมืองลอมแรด
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง และเพื่อนําองคความรูจากปrจจัยที่ส:งผลต:อการบริหารงานคลังของเทศบาลเมือง
ลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง มาเป<นขอเสนอแนะใหกับทางเทศบาลเมืองลอมแรด เพื่อใชในการวาง
แผนการบริ หารจั ดการงานคลังต:อไป กลุ: มตั วอย:า งในการศึกษาครั้ งนี้ คือ ผูบริห ารเทศบาลเมื องลอมแรด
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวน 10 คน บุคลากรเทศบาลเมืองลอมแรด จํานวน 65 คน และประชาชนผูมี
สิทธิ์เลือกตั้งในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลอมแรด จํานวน 100 คน โดยใชแบบสอบถามเป<นเครื่องมือ แลวนํา
ขอมูลวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบว:าปrจจัยที่ส:งผลต:อการบริหารงานคลังของ
เทศบาลเมืองลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เกิดจากการบริหารงาน ระเบียบ กฎหมาย บุคลากร การมี
ส:วนร:วมของประชาชน ซึ่งสาเหตุของปrญหา อุปสรรค เกิดจากผูบริหาร บุคลากรผูปฏิบัติงาน ขาดวินัยทางการ
คลัง ระเบียบกฎหมายที่มีช:องว:างเอื้อต:อการทุจริต กลไกการตรวจสอบที่ไม:ครอบคลุม ประชาชนไม:มีความรู
ความเขาใจ และไม:มีส:วนร:วมในการตรวจสอบการบริหารของเทศบาลเมืองลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
คําสําคัญ : งบประมาณ : การพัฒนา : การบริหารการคลัง

Abstract
This study has two objectives: 1) to investigate factors affecting the financial
administration of Lomrad Tambon Municipality; and 2) to apply the results of this survey to
improve planning. The research sample consisted of 10 administrators and 65 personnel
from Lomrad Tambon Municipality and a further 100 people eligible to vote. A questionnaire
was used to collect data which were then analyzed using a statistical package. Factors
affecting the financial administration of Lomrad Tambon Municipality were: management,
rules, law, personnel, and public participation. The problems were caused by: administrators
and operating officials who lacked financial discipline; rules and laws which failed to prevent
corruption; incomplete inspection mechanisms; and a lack of knowledge and public
participation in the inspection of Lomrad Tambon Municipality.
Keywords: Development, Financial, Administration
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ความเป…นมาและความสําคัญของปhญหา
การปกครองส:วนทองถิ่น เป<นการปกครองที่รัฐบาลกลางส:งเสริมและสนับสนุนใหอํานาจหรือกระจาย
อํานาจใหหน:วยการปกครองทองถิ่น เพื่อเป†ดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นมีบทบาท มีอิสระ และมีส:วนร:วมใน
การปกครองทองถิ่นและชุมชนของตนเองได มีองคกรผูรับผิดชอบที่มีอิสระในการใชดุลยพินิจ มีเจาหนาที่และ
งบประมาณในการดํ า เนิ น งานแยกออกจากราชการส: ว นภู มิภ าค แต: องคกรปกครองส: ว นทองถิ่ น ก็ ไม: ไดมี
อธิปไตยในตัวเอง ยังตองอยู:ภายใตการควบคุมของรัฐบาลกลางตามวิธีการที่เหมาะสม เพื่อผลประโยชนของรัฐ
และผลประโยชนของทองถิ่นโดยตรง แมว:าองคกรปกครองส:วนทองถิ่นจะเริ่มมีการก:อตั้งมานานเป<นเวลากว:า
รอยป„ นับตั้งแต:มีการประกาศใชพระราชบัญญัติปกครองทองที่ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ซึ่งถือว:าเป<นจุดเริ่มตน
ของการปกครองทองถิ่นไทย จะพบว:าการปกครองทองถิ่นไทยเติบโตอย:างเชื่องชา และลมลุกคลุกคลานมาโดย
ตลอด เช:นเดียวกับการปฏิรูประบบราชการ ทั้งนี้ สาเหตุเกิดจากผูนําประเทศหรือรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมิได
สนใจที่จะผลักดันใหทองถิ่นมีความเขมแข็งอย:างจริงจัง อย:างไรก็ตามองคกรปกครองส:วนทองถิ่นจะมีบทบาท
ในทางการเมืองการปกครอง และการจัดบริการสาธารณะใหแก:ชุมชนในชนบทไดหรือไม:นั้น ส:วนหนึ่งขึ้นอยู:กับ
สมรรถนะดานการคลังเป<นสําคัญ แต:เป<นที่น:าสังเกตว:าในปrจจุบันองคกรปกครองส:วนทองถิ่นส:วนใหญ:มักถูก
จับจองในเรื่องของการบริหารจัดการ มุมมองของความน:าเชื่อถือและความโปร:งใส ซึ่งทางภาครัฐเอง ไดมีการ
วางมาตรการต:างๆในการตรวจสอบการทํางานขององคการปกครองส:วนทองถิ่น เพื่อความโปร:งใส ตรวจสอบ
ได หรือการบริหารงานโดยยึดหลักของการบริหารจัดการที่ดี หรือ ธรรมาภิบาล แมจะมีมาตรการกํากับดูแล
ดวยมาตรการเชิงกฎหมายในการตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจางหลายๆส:วนแลวก็ตาม
ปrญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นก็ยังคงเกิดขึ้น ปrญหาการบริหารงานคลังขององคกรปกครองส:วน
ทองถิ่นนั้นมีค:อนขางสูงทั้งนี้อาจเกิดจากปrญหาจากคณะผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนเจาหนาที่ผูมี
ส:วนเกี่ยวของไม:เขาใจระบบการบริหารงานคลังของทองถิ่นที่มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อให
องคกรปกครองส:วนทองถิ่นเป<นองคกรที่มีความสามารถในการบริการประชาชนใหดีกว:าที่เป<นอยู: รวมถึงมี
ความยืดหยุ:น และมีความหลากหลายในการทํางานที่ตองเกี่ยวของกับความเป<นอยู:ของประชาชนในพื้นที่ ทํา
ใหผูศึกษาสนใจที่จะศึกษาปrจจัยต:างๆที่มีอิทธิพลต:อการบริหาร โดยเฉพาะปrญหาที่เกิดจากการบริหารงานคลัง
ในองคกรปกครองส:วนทองถิ่น
เทศบาลเมืองลอมแรด เป<นองคกรปกครองส:วนทองถิ่นอีกแห:งหนึ่ง ที่ปrจจุบันไดยกฐานะเป<นเทศบาล
เมืองลอมแรด เมื่อวันที่ 9 มกราคม พุทธศักราช 2558 จากการยกฐานะทางดานการปกครองส:งผลใหมีความ
รับผิดชอบทางดานการจัดสรรทรัพยากรทางดานการคลังและดานอื่นๆเพิ่มมากขึ้น นักวิจัยจึงสนใจที่จะเลือก
ศึกษา เพราะเป<นพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู:เป<นจํานวนมาก รวมทั้งเพิ่งเปลี่ยนฐานะเป<นเทศบาลเมือง จึงอาจ
เป<นเหตุหนึ่งที่ส:งผลใหเกิดปrญหาทางการคลังขึ้นมาได
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วัตถุประสงคLของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปrจจัยที่ส:งผลต:อการบริหารงานคลังของเทศบาลเมืองลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
2. เพื่อนําองคความรูจากปrจจัยที่ส:งผลต:อการบริหารงานคลังของเทศบาลเมืองลอมแรด อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง มาเป<นขอเสนอแนะใหกับทางเทศบาลเมืองลอมแรด เพื่อใชในการวางแผนการบริหารจัดการ
งานคลังต:อไป
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึ กษาวิจัย ครั้งนี้ใชวิธี การวิจัยเชิ งพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัย เชิง
สํารวจ (Survey Research) เพื่ อศึ กษาการพัฒ นาการบริห ารงานดานการคลั งขององคกรปกครองส:วน
ทองถิ่น ของเทศบาลตําบลลอมแรด อํา เภอเถิน จั งหวั ดลําปางโดยมีวิธีการวิจั ย ดั งนี้
ประชากรกลุ: มเป™าหมายในการศึกษาครั้งนี้ แบ:งออกเป< น 3 กลุ:ม
1. ผูบริหารเทศบาลตําบลลอมแรด ประกอบดวย
นายกองคการบริ หารส:วนตําบล
จํานวน 1 คน
รองนายกองคการบริห ารส:ว นตําบล
จํานวน 2 คน
เลขานุ การ นายกองคการบริหารส:ว นตํา บล
จํานวน 1 คน
หัวหนางานฝ‰า ยต: างๆ
จํานวน 10 คน
2. บุคลากรผูปฏิบัติ งานดานการคลั ง
นักบริห ารงานการคลัง
จํานวน 1 คน
นักวิช าการเงิน และบั ญชี
จํานวน 1 คน
พนั กงานจัด เก็ บรายได
จํานวน 1 คน
เจาพนั กงานพั สดุ
จํานวน 1 คน
ผูช:วยเจาหนาที่ การเงิน และบัญชี
จํานวน 1 คน
3.ประชาชนผู มีสิท ธิเ ลือ กตั้ง ที่เ ขามารับ บริก ารที่เ ทศบาลเมือ งลอมแรด อํา เภอเถิน จัง หวัด
ลําปาง
การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล ทุติ ย ภูมิ (Secondary Data) เป<น การศึ กษา
เอกสาร (Literature Review) ในการศึ กษาเอกสารนั้ นจะสํารวจทั้ งขอมูลจากหนั งสื อสั่งการ ระเบียบ
กฎหมาย ที่เกี่ยวของกั บการบริห ารงานคลั ง โดยมีวั ต ถุประสงคเพื่ อใหไดมาซึ่งขอมูลในการบริห ารงาน
คลัง การเก็บ รวบรวมขอมู ล (Primary Data) โดยใชแบบสอบถาม เป<น การเก็บ รวบรวมขอมูลจากกลุ: ม
ตัวอย:า ง ผู บริห าร บุคลากรที่ปฏิบัติ งานคลั งเทศบาลตําบลลอมแรด ประชาชนผูมี สิทธิเลื อกตั้ง โดยใช
แบบสอบถามมีวั ตถุประสงค เพื่ อใหทราบสาเหตุ ปr ญหา อุปสรรคที่ เป< นปrจจั ยในการบริหารการคลั งของ
องคกรปกครองส:วนทองถิ่ น
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เครื่องมื อที่ใชในการวิจั ย เครื่ องมื อที่ ใชในการวิจั ย ครั้ งนี้ คื อ แบบสอบถามที่สรางขึ้น เพื่ อ
สอบถามขอมูลและวัดลั กษณะต: างๆของกลุ:มตัว อย: างซึ่ งประกอบดวยคํา ถามปลายป†ด (Close-ended
Question) และคํา ถามปลายเป†ด (Open-ended Question) เพื่ อรวบรวมขอมู ลโดยการศึ กษาครั้ งนี้
ผูศึ กษาไดกําหนดเครื่ องมื อในการศึกษาไว 3 ชุ ด ไดแก:
1. แบบสอบถามผู บริหารเทศบาลตําบลลอมแรด ประเด็ นคําถามประกอบดวย
- ขอมูลทั่ว ไปของผูตอบแบบสอบถาม
- ปrจจั ยที่ส: งผลกระทบต: อการบริ หารงานคลังของเทศบาลตํา บลลอมแรดในการบริ หาร
และพัฒนา
- สาเหตุ ปrญหา อุปสรรคการบริ หารงานคลังของเทศบาลตํา บลลอมแรด
2. แบบสอบถามบุค ลากรปฏิบัติง านดานการคลัง ของเทศบาลตํา บลลอมแรด จัง หวัด ลํา ปาง
ประเด็นคําถามประกอบดวย
- ขอมูลทั่ว ไปของผูตอบแบบสอบถาม
- ปrจจั ยที่ส: งผลกระทบต: อการบริ หารงานคลังของเทศบาลตํา บลลอมแรดในการบริ หาร
และพัฒนา
- สาเหตุ ปrญหา อุปสรรคการบริ หารงานคลังเทศบาลตําบลลอมแรด จั งหวั ดลําปาง
3. แบบสอบถาม ประชาชนผู มีสิ ทธิเลื อกตั้งในเขตพื้น ที่ ของเทศบาลตําบลลอมแรด
- ขอมูลทั่ว ไปของผูตอบแบบสอบถาม
- การรับรู ข: าวสาร และขอมู ลบริห ารงานคลั งขององคกรปกครองส:วนทองถิ่น
- การส: งเสริมการมีส:วนร: วมในการตรวจสอบการบริ หารงานคลั งขององคกรปกครอง
ส:วนทองถิ่ น
- การส:งเสริ มใหประชาชนมี ความรู ความเขาใจในการบริหารงานคลัง
การวิเ คราะหLข อมูล เนื่อ งจากการศึก ษาครั้ง นี้เ ป<น การศึก ษาวิจัย เชิง ปริม าณ ดัง นั้น ผู ศึก ษาจึง
นํา ขอมูล ที ่เ ก็บ รวบรวมไดทั้ง หมดมาตรวจสอบความเรีย บรอย แลวนํา ขอมูล ทํ า การวิเ คราะหโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ค:ารอยละ (Percentage)
สรุปผลการวิจัย
1. ดานผูบริหารเทศบาลเมื องลอมแรด อําเภอเถิน จั งหวัดลํา ปาง
ปhจ จัย ดานบัญ ชี ผู บริห ารเทศบาลเมือ งลอมแรด ส:ว นใหญ:เ ห็น ว:า รายงานที่เ กี่ย วของ
ทางบัญ ชีย ากต:อการรับ รู และเขาใจ รอยละ 60.0 รองลงมาเห็น ดวยกับ รายงานทางบัญ ชีไม:ต อบสนอง
ความเร:งด:วนในการใชขอมูล ทางการบริห ารงาน รอยละ 40 เท:า กัน กับ รายงานทางการบัญ ชีไม:ส ามารถ
หาจุดอ:อน จุดแข็งในการบริหารงาน
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ปhจ จัย ดานระบบกฎหมาย ผู บริห ารเทศบาลเมือ งลอมแรด ส:ว นใหญ:เ ห็น ดวยเกี่ย วกับ
ระเบีย บกฎหมายที่ใ ชบริห ารงานออกโดยส:ว นกลางทํา ใหไม:ส อดคลองกับ สภาพการบริห ารงานและใน
การปฏิบัติงานของทองถิ่น รอยละ 70.00 และระเบีย บกฎหมายที่ใชบริห ารงานมีช:องทางเป†ดโอกาสให
มีก ารทุจ ริต ต:อ หนาที่ห รือ ประพฤติมิช อบและระเบีย บกฎหมายที่ใ ชบริห ารงานมีลักษณะไม:ยืด หยุ:น เอื้อ
ต:อการบริหารงานซึ่งบางครั้งทําใหเกิดปrญหาอุปสรรคที่ตองการความคล:องตัว รอยละ 60
ปhจ จัย ดานบุค ลาการ ผู บริห ารเทศบาลเมือ งลอมแรด ส:ว นใหญ:เ ห็น ดวยกับ การ
ปฏิบัติง านของบุค ลากรหน:ว ยงานของท:า นยึด ความถูก ตอง โปร:ง ใส ภายใตระเบีย บกฎหมายของทาง
ราชการ และบุค ลากรของท:า นเป<น คนที ่ม ีค วามกระตือ รือ รน มีว ิส ัย ทัศ น มีม นุษ ยสัม พัน ธ มีค วาม
ยืด หยุ:น ในการบริห ารงาน รอยละ100 รองลงมาคือ บุค ลากรในหน:ว ยงานของท:า นมีศัก ยภาพในการ
บริห ารงานคลัง ตามความรู ความสามารถภายใตระเบีย บกฎหมายของทางราชการ รอยละ 90 และ
บุค ลากรของท:า นมีส :ว นร:ว มในการเสนอแนวทางการบริห ารงานใหเกิด ประสิท ธิภ าพ รอยละ 80
ตามลําดับ
ปhจจัยดานงบประมาณ ผูบริหารเทศบาลเมืองลอมแรด ส:วนใหญ:เห็นดวยกับงบประมาณ
แบบที่ใชในการบริห ารงานปrจ จุบัน สามารถใชประโยชนในการวางแผนพัฒ นาทองถิ่น ไดอย:า งมีห ลักการ
รอยละ 90 รองลงมาเกี่ยวกับระบบงบประมาณเป<นมาตรการเสริมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
รอยละ 80 ต:อมาเห็น ดวยเกี่ย วกับ งบประมาณแบบที่ใชอยู:ในปrจจุบันมีร ายละเอียดมากซึ่งเป<น ปrญ หาใน
การบริหารงาน รอยละ 60 ต:อมาเห็น ดวยเกี่ย วกับ การจํา แนกงบประมาณ รายรับ -รายจ:า ย ของทองถิ่น
ในปrจจุบันมีลักษณะไม:เป<นสากล รอยละ 40 และสุดทายเห็นดวยกับระเบียบงบประมาณไม:สอดคลองกับ
การบริหารงานที่ตองการความยืดหยุ:นและคล:องตัว รอยละ 30 ตามลําดับ
ปhจ จัย ดานการตรวจสอบ ผู บริห ารเทศบาลเมือ งลอมแรดส:ว นใหญ:เ ห็น ดวยกับ การ
ตรวจสอบมักจะเป<นแบบฟอรมที่กํา หนดขึ้น โดยส:ว นกลางทําใหไม:มีความชัด เจนในปrญ หาอุป สรรคที่เ กิด
จากการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบมีร ะยะเวลาในการตรวจสอบนอยทําใหไม:ส ามารถที่จ ะตรวจสอบ
ไดละเอีย ด และทั่ว ถึง ทํา ใหเป<น ช:อ งทางในการแสวงหาผลประโยชนในการปฏิบัติง านได รอยละ 70
รองลงมาเห็นดวยกับผูตรวจสอบไม:มีการพัฒนาเพิ่มเติมความรู ขาดทักษะในระเบีย บกฎหมายทําใหการ
ตรวจสอบไม:มีประสิทธิภาพและผูตรวจสอบไม:อยู:ในสถานะใหคุณใหโทษในกรณีที่ไม:ป ฏิบัติต ามระเบีย บ
กฎหมายทําใหไม:เป<นเอกเทศในการปฏิบัติงานรอยละ 30
2. ดานบุคลากร
ปhจจัยดานบัญชี บุคลากรเทศบาลเมืองลอมแรด ส:ว นใหญ:เ ห็น ดวยเกี่ย วกับ ระบบบัญ ชี
ที่ใ ชปฏิบัติง านมีค วามยุ:ง ยาก ซับ ซอนไม:ยืด หยุ:น ต:อ การบัน ทึก บัญ ชี รอยละ 66.20 รองลงมาทะเบีย น
และเอกสารที่เ กี่ย วของกับ การบัน ทึก บัญ ชีมีม ากทํา ใหเกิด การทํา งานที่ซ้ํา ซอน รอยละ 64.60 และไม:
เห็นดวยกับผูบริหารไม:ใหความสําคัญในการปฏิบัติงานบัญชีเท:าที่ควรรอยละ 73.80

59

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Proceeding) วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

ปhจ จัย ดานผู บริห าร บุค ลากรเทศบาลเมือ งลอมแรด ส:ว นใหญ:เ ห็น ดวยเกี ่ย วกับ
ผู บริห ารของท:า นเป<น คนที ่ม ีค วามกระตือ รือ รนมีว ิส ัย ทัศ นมีม นุษ ยสัม พัน ธ มีค วามยืด หยุ :น ในการ
บริห ารงาน ผู บริห ารของท:า นบริห ารงานโดยยึด ความถูก ตองโปร:ง ใส ภายใตระเบีย บกฎหมายทาง
ราชการที่กํา หนดไว ซึ่ง ส:ว นใหญ: เห็น ดวย รอยละ 92.30 รองลงมาผู บริห ารของท:า นมีอิส ระในการ
บริห ารปราศจากอํา นาจ อิท ธิพ ลภายนอกและภายใน ส:ว นใหญ:เ ห็น ดวย รอยละ 84.60 การพิจ ารณา
ความสํา คัญ โครงการผู บริห ารของท:า นจะดูจ ากความจํา เป<น ในเรื่อ งการไดรับ ประโยชนของโครงการ
ลงทุน เป<น หลัก ซึ่งส:ว นใหญ:เ ห็น ดวย รอยละ 78.50 ผู บริห ารของท:า นมีลัก ษณะประนีป ระนอมผ:อนปรน
การบัง คับ ใชระเบีย บ กฎหมาย ขอบัง คับ และคํา สั่ง ต:า งๆ อยู:เ สมอ ส:ว นใหญ:เ ห็น ดวย รอยละ 72.30
และผู บริห ารของท:า นมีค วามขัด แยงในการปฏิบัติงานในเรื่องระเบีย บกฎหมายกับ ขาราชการประจํา อยู:
เสมอซึ่งส:วนใหญ:เห็นดวย รอยละ 52.30
ปhจจัยดานงบประมาณ บุคลากรส:ว นใหญ: เห็น ดวยเกี่ย วกับ คิด ว:า งบประมาณแบบที่ใช
ในการบริห ารงานปrจ จุบัน สามารถใชประโยชนในการวางแผนพัฒ นาทองถิ่น ไดอย:า งมีห ลักการมีผู เห็น
ดวย รอยละ 98.2 รองลงมาคิด ว:า ระบบงบประมาณเป<น มาตรการเสริม ในการเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการ
บริห ารงานส:ว นใหญ:เ ห็น ดวย จํา นวน 56 คน คิด เป<น รอยละ 86.20 คิด ว:า งบประมาณแบบที่ใ ชอยู:ใ น
ปrจ จุบ ัน มีร ายละเอีย ดมากซึ ่ง เป<น ปrญ หาในการบริห ารงานผู เห็น ดวย รอยละ 58.50 ระเบีย บ
งบประมาณไม:ส อดคลองกับ การบริห ารงานที่ต องการความยืด หยุ:น และคล:องตัว ส:ว นใหญ:เ ห็น ดวย รอย
ละ 65.90 และคิด ว:า การจํา แนกงบประมาณรายรับ -รายจ:า ยของทองถิ่น ในปrจ จุบัน มีลัก ษณะไม:เ ป<น
สากลส:วนใหญ: ไม:เห็นดวย จํานวน 33 คน คิดเป<นรอยละ 50.80 ตามลําดับ
ปhจจัยดานระเบียบกฎหมายบุคลากรเทศบาลเมืองลอมแรด ส:ว นใหญ:เ ห็น ดวยระเบีย บ
กฎหมายที่ใ ชปฏิบัติง านออกโดยส:ว นกลางทํา ใหไม:ส อดคลองกับ สภาพการปฏิบัติง านของทองถิ่น เห็น
ดวย รอยละ 58.50 รองลงมาระเบีย บกฎหมายที ่ใ ชปฏิบ ัต ิง านมีล ัก ษณะไม:ย ืด หยุ :น เอื ้อ ต:อ การ
ปฏิบัติงานซึ่งบางครั้งทําใหเกิด ปrญ หาอุป สรรคในการปฏิบัติงานซึ่งตองการความคล:องตัว เห็น ดวย รอย
ละ 55.40 ระเบียบกฎหมายที่ใชปฏิบัติงานไม:มีความเหมาะสมและไม:ส อดคลองต:อสภาพเศรษฐกิจ และ
สถานการณปrจ จุบัน ส:ว นใหญ:ต อบว:า เห็น ดวย รอยละ 53.80 และระเบีย บกฎหมายที่ใ ชปฏิบัติง านมี
ช:อ งทางเป†ด โอกาสใหมีก ารทุจ ริต ต:อ หนาที ่ห รือ ประพฤติมิช อบส:ว นใหญ:ไ ม:เ ห็น ดวย รอยละ 52.20
ตามลําดับ
ปhจ จัย ดานการตรวจสอบ บุค ลากรเทศบาลเมือ งลอมแรด ส:ว นใหญ:เ ห็น ดวยการ
ตรวจสอบมัก จะเป<น แบบฟอรมที่กํา หนดขึ้น โดยส:ว น กลางทํา ใหไม:มีค วามชัด เจนในปrญ หาอุป สรรคที่
เกิด จากการปฏิบัติง าน ส:ว นใหญ:เ ห็น ดวย รอยละ 72.30 รองลงมาการตรวจสอบมีร ะยะเวลาในการ
ตรวจสอบนอยทํา ใหไม:ส ามารถที่จ ะตรวจสอบไดละเอีย ด และทั่ว ถึง ทํา ใหเป<น ช:อ งทางในการแสวงหา
ผลประโยชนในการปฏิบัติงานไดซึ่งส:ว นใหญ:เ ห็น ดวย รอยละ 66.20 ผู ตรวจสอบไม:อยู:ใ นสถานะใหคุณ
ใหโทษในกรณีที่ไม:ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทําให ไม:เ ป<น เอกเทศในการปฏิบัติงาน ส:ว นใหญ:เ ห็น ดวย
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รอยละ 55.40 และผู ตรวจสอบไม:มีการพัฒ นาเพิ่ม เติม ความรู ขาดทักษะในระเบีย บกฎหมายทําใหการ
ตรวจสอบไม:มีประสิทธิภาพซึ่งส:วนใหญ:เห็นดวย รอยละ 50.80 ตามลําดับ
3. ดานประชาชน
ปhจ จัยดานบัญชี ประชาชนผู มีสิทธิเ ลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองลอมแรด ส:ว นใหญ:เ ห็น
ดวยกับผูบริหารไม:ใหความสําคัญในการปฏิบัติงานบัญ ชีเ ท:า ที่ควรซึ่งส:ว นใหญ:ไม:เ ห็น ดวย รอยละ 73.80
รองลงมาระบบบัญ ชีที่ใชปฏิบัติง านมีค วามยุ:ง ยาก ซับ ซอน ไม:ยืด หยุ:น ต:อ การบัน ทึก บัญ ชีโ ดยส:ว นใหญ:
เห็นดวย รอยละ 66.20 ทะเบียนและเอกสารที่เ กี่ย วของกับ การบัน ทึกบัญ ชีมีมากทําใหเกิด การทํา งานที่
ซ้ํา ซอน ส:ว นใหญ:เ ห็น ดวย จํา นวน 42 คน คิด เป<น รอยละ 64.60 รหัส บัญ ชีที่ใ ชในการปฏิบัติง านไม:
ครอบคลุม และเป<นไปในทิศทางเดียวกับ งบประมาณ รายรับ -รายจ:า ยส:ว นใหญ:ต อบว:า ไม:เ ห็น ดวย รอย
ละ 52.30 และผู ปฏิบัติงานดานบัญ ชีไ ม:มีความรู ความเขาใจที่ลึกซึ้ง ในการบัน ทึก บัญ ชีทําใหขาดทัก ษะ
ในการปฏิบัติงานโดยส:วนมากเห็นดวย รอยละ 50.80 ตามลําดับ
ปhจ จัย ดานผู บริห ารประชาชนผู มีสิท ธิเ ลือ กตั้ง ในเขตเทศบาลเมือ งลอมแรด ส:ว นใหญ:
เห็น ดวยเกี ่ย วกับ ผู บริห ารของท:า นเป<น คนที ่มีค วามกระตือ รือ รนมีวิส ัย ทัศ นมีม นุษ ยสัม พัน ธ มีค วาม
ยืด หยุ :น ในการบริห ารงาน เห็น ดวย และผู บริห ารของท:า นบริห ารงานโดยยึด ความถูก ตองโปร:ง ใส
ภายใตระเบียบกฎหมายทางราชการที่กํา หนดไว ซึ่งส:ว นใหญ:เ ห็น ดวย รอยละ 92.30 รองลงมาผู บริห าร
ของท:า นมีอิส ระในการบริห ารปราศจากอํา นาจ อิท ธิพลภายนอกและภายใน ส:ว นใหญ:เ ห็น ดวย รอยละ
84.60 การพิจ ารณาความสํ า คัญ โครงการผู บริห ารของท:า นจะดูจ ากความจํ า เป<น ในเรื ่อ งการไดรับ
ประโยชนของโครงการลงทุน เป<น หลัก ซึ่ง ส:ว นใหญ:เ ห็น ดวย รอยละ 78.50 ผู บริห ารของท:า นมีลัก ษณะ
ประนีป ระนอมผ:อ นปรนการบัง คับ ใชระเบีย บ กฎหมาย ขอบัง คับ และคํา สั่ง ต:า งๆ อยู:เ สมอ ส:ว นใหญ:
เห็น ดวย รอยละ72.30 และผู บริห ารของท:า นมีความขัด แยงในการปฏิบัติงานในเรื่องระเบีย บกฎหมาย
กับขาราชการประจําอยู:เสมอซึ่งส:วนใหญ:เห็นดวย รอยละ 52.30 ตามลําดับ
ปhจ จัยดานงบประมาณ ประชาชนผู มีสิทธิเ ลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองลอมแรด ส:ว น
ใหญ:เ ห็น ดวยกับ คิด ว:า งบประมาณแบบที ่ใ ชในการบริห ารงานปrจ จุบัน สามารถใชประโยชนในการ
วางแผนพัฒนาทองถิ่นไดอย:างมีหลักการมีผู เห็น ดวย รอยละ89.2 รองลงมาคิด ว:า ระบบงบประมาณเป<น
มาตรการเสริม ในการเพิ ่ม ประสิท ธิภ าพการบริห ารงานส:ว นใหญ:เ ห็น ดวย รอยละ 86.20 คิด ว:า
งบประมาณแบบที่ใ ชอยู:ในปrจ จุบัน มีร ายละเอีย ดมากซึ่ง เป<น ปrญ หาในการบริห ารงานผู เห็น ดวย รอยละ
58.50 ระเบีย บงบประมาณไม:ส อดคลองกับ การบริห ารงานที่ต องการความยืด หยุ:น และคล:อ งตัว ส:ว น
ใหญ:เ ห็น ดวย รอยละ 56.90 และคิด ว:า การจํา แนกงบประมาณรายรับ -รายจ:า ยของทองถิ่น ในปrจ จุบัน มี
ลักษณะไม:เป<นสากลส:วนใหญ: ไม:เห็นดวย รอยละ 50.80 ตามลําดับ
ปhจ จัยดานระเบียบกฎหมาย ประชาชนผู มีสิทธิเ ลือกตั้งในเขตเทศบาลเมือ งลอมแรด
ส:วนใหญ:เห็นดวยกับ ระเบีย บกฎหมายที่ใชปฏิบัติงานออกโดยส:ว นกลางทําใหไม:ส อดคลองกับ สภาพการ
ปฏิบัติง านของทองถิ่น เห็น ดวย รอยละ 58.50 รองลงมาระเบีย บกฎหมายที่ใชปฏิบัติง านมีลัก ษณะไม:
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ยืด หยุ:น เอื้อ ต:อ การปฏิบัติง านซึ่ง บางครั้ง ทํา ใหเกิด ปrญ หาอุป สรรคในการปฏิบัติง านซึ่ง ตองการความ
คล:องตัว เห็นดวย รอยละ 55.40 ระเบีย บกฎหมายที่ใชปฏิบัติงานไม:มีความเหมาะสมและไม:ส อดคลอง
ต:อ สภาพเศรษฐกิจ และสถานการณปrจ จุบัน ส:ว นใหญ:ต อบว:า เห็น ดวย รอยละ 53.80 และระเบีย บ
กฎหมายที่ใชปฏิบัติงานมีช:องทางเป†ดโอกาสใหมีการทุจ ริต ต:อหนาที่ห รือประพฤติมิช อบส:ว นใหญ:ไม:เ ห็น
ดวย รอยละ 52.30 ตามลําดับ
ปhจจัยดานการตรวจสอบ ประชาชนผู มีสิทธิเ ลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองลอมแรด ส:ว น
ใหญ:เห็นดวยกับการตรวจสอบมักจะเป<นแบบฟอรมที่กํา หนดขึ้น โดยส:ว น กลางทําใหไม:มีความชัด เจนใน
ปrญ หาอุป สรรคที่เ กิด จากการปฏิบัติง าน ส:ว นใหญ:เ ห็น ดวย รอยละ 72.30 รองลงมาการตรวจสอบมี
ระยะเวลาในการตรวจสอบนอยทําใหไม:ส ามารถที่จ ะตรวจสอบไดละเอีย ด และทั่ว ถึงทําใหเป<น ช:องทาง
ในการแสวงหาผลประโยชนในการปฏิบัติงานไดซึ่งส:ว นใหญ:เ ห็น ดวย รอยละ 66.20 ผู ตรวจสอบไม:อ ยู:
ในสถานะใหคุณ ใหโทษในกรณีที่ไ ม:ป ฏิบัติต ามระเบีย บกฎหมายทํา ใหไม:เ ป<น เอกเทศในการปฏิบัติง าน
ส:ว นใหญ:เ ห็น ดวย รอยละ 55.40 และผู ตรวจสอบไม:มีก ารพัฒ นาเพิ่มเติมความรู ขาดทักษะในระเบีย บ
กฎหมายทําใหการตรวจสอบไม:มีประสิทธิภาพซึ่งส:วนใหญ:เห็นดวย รอยละ 50.80 ตามลําดับ
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว:าปrญหา อุปสรรคในการบริหารงานดานการคลังของเทศบาลเมือง
ลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง สําหรับผูบริหารส:วนใหญ:เห็นว:าดานงบประมาณ ดานระเบียบกฎหมาย
และดานตรวจสอบเป<นปrญหาอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารงานคลัง โดยเห็นว:าการออกระเบียบ กฎหมาย
ไม:ชัดเจนยากต:อการใชดุลยพินิจในการตีความ ระเบียบ กฎหมายไม:ตรงกับบริบทของแต:ละทองถิ่น การเป†ด
ช:องว:างตัวระเบียบกฎหมายทําใหเจาหนาที่ของรัฐใชดุลยพินิจไดอย:างมากมายในการวินิจฉัยสั่งการทําใหขาด
วินัยสั่งการทําใหขาดวินัยในทางการคลัง ซึ่งขัดกับ สมชัย ฤชุพันธ (2538 : 37) ที่ไดใหความหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานคลังที่ว:าการที่จะทําใหทองถิ่นเจริญขึ้นอย:างรวดเร็วนั้น มีความจําเป<นที่จะตองกระจายการปกครอง
การกระจายอํานาจทางการคลังออกไป เพื่อใหทองถิ่นมีศูนยรวม (Focus) ของการมุ:งพัฒนาเฉพาะทองถิ่นแต:
ละแห:งขึ้นมาได
สํ า หรั บ บุ ค ลากรผู ปฏิ บั ติ ง านส: ว นใหญ: เ ห็ น ว: า ดานงบประมาณ ระเบี ย บกฎหมายผู บริ ห าร การ
ตรวจสอบ และการบัญชีที่ใชปฏิบัติงาน เป<นปrญหาอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารงานคลัง
ในส:วนของประชาชนไม:มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการมีส:วนร:วมในการตรวจสอบเทศบาลเมืองลอม
แรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เนื่องจากเทศบาลเมืองลอมแรดไม:ใหความสําคัญในการส:งเสริม เผยแพร:ให
ความรู ความเขาใจแก:ประชาชนในการมีส:วนร:วมบริหารงาน ทําใหไม:สามารถเขาไปตรวจสอบการบริหารงาน
ไม:มีการถ:วงดุลอํานาจ ทําใหเกิดช:องทางทุจริตในทองถิ่นเนื่องจากไม:มีการตรวจสอบจากภาคประชาชนไม:
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 11 เพื่อการปฏิรูปภาครัฐใหเกิดประชารัฐ (Good
Governance) ที่กล:าวถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังทองถิ่นว:า สิ่งที่ตองดําเนินการควบคู:กับการใหชุมชนมี
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ส:ว นร: ว มในการบริ ห ารการเงิ น การคลั งทองถิ่ น และการกระจายอํา นาจการเงิน การคลั งทองถิ่ น เพื่ อสนอง
นโยบายของรัฐบาล
ขอเสนอแนะ
จากปrญหา อุปสรรคในการบริหารงานดานการคลังเทศบาลเมืองลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
พบว:าการบริหารงาน ระเบียบกฎหมาย บุคลากร การตรวจสอบและการมีส:วนร:วมของประชาชน เป<นปrจจัยที่
ส:งผลต:อการพัฒนาการบริหารงานคลัง ผูศึกษาเสนอแนะ ดังนี้
1. ดานระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการคลังทองถิ่น เป<นปrจจัยหลักในการพัฒนาการบริหารงานดาน
การคลัง ซึ่งจากงานวิจัยพบว:า ดานระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการคลังทองถิ่นกลับกลายเป<นอุปสรรคสําคัญใน
การบริหาร ที่ทําใหการบริหารขาดความคล:องตัว
2. การบริหารงานภาครัฐ ปrจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการเป†ดโอกาสใหประชาชนเขามามีส:วน
ร:วมในการบริหาร ทางองคกรปกครองส:วนทองถิ่น ควรใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ สิทธิและหนาที่ของ
ประชาชนในการเขามามีส:วนร:วมใหมากขึ้น
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บทคัดย&อ :
บทความจากงานวิจัยเรื่อง “พลวัตทางวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัตน กรณีศึกษา ชุมชนป‰าตัน
อ.แม:ทะ จ.ลําปาง” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชน และผลกระทบสําคัญ
ที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนป‰าตัน ในการศึกษาวิจัยชิ้นนี้มีลักษณะเป<นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณ (Interviews) โดยมีการตั้งประเด็นคําถาม ลักษณะ
คําถามมีลักษณะเป<นคําถามปลายเป†ด (Open-ended Question) สรางมาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
ต: า ง ๆ ที่ ไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม และสํ า รวจพื้ น ที่ รวมทั้ งสั งเกตพฤติ กรรมคนในชุ ม ชน โดยมี
กลุ:มเป™าหมายเป<นผูใหญ:บาน ผูอาวุโสในหมู:บาน ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน นักพัฒนาในชุมชน และสมาชิก
ชุมชน ในการเสนอผลการวิจัยใชวิธีเชิงพรรณนา(Descriptive Analysis) วิเคราะหเนื้อหาเป<นการวิเคราะห
โดยใช แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนและทฤษฎีภาวะทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงไปสู:สังคมที่มีรูปแบบเดียวกัน
และแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมาเป<นกรอบในการอธิบายโดยนําเอาขอมูลที่ได
จากการคนควาวิ จัย ทั้ งจากการคนควาเอาสาร หนั งสือ ตํ า รา ผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วของเนื้ อหาที่ ไดจากการ
สั ม ภาษณมาทํ า การสั ง เคราะหและจั ด ใหเป< น ระบบตี ค วามเชื่ อ มโยงและหาความสั มพั น ธของเนื้ อ หาผล
การศึกษาพบว:า ลักษณะโดยทั่วไปของชุมชนป‰าตัน ประชากรโดยส:วนใหญ: ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาก
เดิ ม ในอดี ต วั ฒ นธรรมของคนในชุ ม ชนป‰ า ตั น จะผู ก พั น อยู: กั บ วิ ถี ชี วิ ต ความเป< น อยู: การประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมของคนในชุมชนเป<นหลัก วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมต:าง ๆ ก็จะเป<นรูปแบบของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นก็เกี่ยวของกับวิถีชีวิตความเป<นอยู:ของคนในชุมชน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนทําใหวัฒนธรรมของชุมชน
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพิธีกรรมที่ปรับใหเขากับยุคสมัยมากขึ้น และเพื่อใหเกิดความสะดวกในการ
ประกอบกิ จ กรรม ตามความจํ า เป< น ของลั ก ษณะสั ง คม และการประกอบอาชี พ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และ
ผลกระทบที่สําคัญภายใตกระแสโลกาภิวัตนผูวิจัยแบ: งออกเป<นสองดานคือในดานบวกการติดต:อสื่อสารที่
รวดเร็วทําใหการกระจายข:าวสาร การแจงขอความร:วมมือในการทํากิจกรรมต:างๆ ประเพณีต:างๆ ในชุมชน
เป<นไปอย:างรวดเร็วและกวางขวาง ในทางกลับกันภายใตกระแสโลกาภิวัตนทําใหเกิดสิ่งยั่วยวนต:อเด็กและ
เยาวชนคนรุ:นหลังที่จะทําหนาที่สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของคนชุมชน ส:งผลใหคนรุ:นใหม:ละเลย ขาดการใส:
ใจที่จะเรียนรูและรักษาวัฒนธรรมประเพณีเอาไว
คําสําคัญ : พลวัต วัฒนธรรม โลกาภิวัฒน
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Abstract
This research article aims to study cultural changes and the impacts of those cultural
changes in Phatan community, Mae Ta, Lampang Province. The research is of a qualitative
nature, using open-ended interview questions. The interview questions were derived from a
literature review of relevant concepts and theories, surveys and observation of behavior.
The research population comprised village headmen, senior citizens, local scholars,
community leaders, community developers and community members. The data were
analysed by means of descriptive analysis based on the conceptual framework of
community culture, Mordernization theory, and social and cultural change. Interviews,
relevant research papers, documents and textbooks and were analysed and connections
between the data uncovered. The findings showed that Phatan community is based on
agricultural production. Its culture, traditions and community activities are strongly related to
the people’s ways of life and thus to agricultural life. Given the impact of globalization, the
community has had to adjust its traditions and ceremonies in accordance with changes in
society and in people’s occupations. The research showed that the impact of globalization
on the community can be viewed both positively and negatively. The positive impacts
include increased speed of communication, which helps to spread information faster and to
facilitate requests for cooperation in village activities and rituals by community members.
However, globalization was also found to be responsible for the community’s newer
generation failing to preserve the traditions and culture of the community.
Keyword: Dynamic, Culture, Globalization
บทนํา
ชุมชนป‰าตัน อ.แม:ทะ จ.ลําปาง เป<นชุมชนหนึ่งที่มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม สืบทอดกันมา ทั้งใน
รูปแบบวัฒนธรรม ประเพณีที่เกี่ยวของกับวิถีชิวิต การประกอบอาชีพ ฯลฯ และยังเป<น หนึ่งในหลายๆชุมชนที่
ไดรับผลจากกระแสโลกาภิวัตนที่แพร:กระจายนําเอาวัฒนธรรมแบบตะวันตกเขามา ผ:านการสื่อสารในรูปแบบ
ต:าง ๆ ทําใหวัฒนธรรมประเพณี บางอย:างมีกาเปลี่ยนแปลงบาง เลื่อนหายไปบาง ส:งผลใหสมาชิกของชุมชน
ทองถิ่ น ดั ง กล: า ว ไม: รู จั กวั ฒ นธรรมประเพณี ข องชุ มชนของตน ซึ่ งภายใตสั ง คมที่ มีลั ก ษณะของความเป< น
โลกาภิ วั ต น (Globalization) ซึ่ งมี ลั กษณะการไหลของขอมู ล ข: า วสารจากพื้ น ที่ ห นึ่ งไปอี กพื้ น ที่ ห นึ่ ง อย: า ง
รวดเร็ว ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมภายใตระบบทุนนิยมโลกถือเป<นหัวใจ
สํ า คั ญ ของโลกาภิ วั ต น รวมทั้ ง การผู ก ขาดดานขอมู ล ข: า วสารและธุ ร กิ จ มวลชนแพร: ห ลายช: ว ยส: ง ผ: า น
ประสบการณ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม วัตถุนิยม วัฒนธรรมบริโภคนิยมจากสากลมาผนวกรวมเขากับทองถิ่น
จึงเกิดการไหลบ:าของวัฒนธรรมตะวันตกเขาครอบงําวัฒนธรรมของชนชาติอื่น เกิดการเปลี่ยนแปลงต:างๆ ไม:
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ว:าจะเป<นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป<นอยู: ของคนในทองถิ่น
ชุมชนต:างๆ รวมถึงในประเทศไทยดวย นับตั้งแต:มีการเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม มาสู:
ภาคอุสาหกรรม ซึ่งส:งผลต:อการเปลี่ยนแปลงไปถึงวิถีชีวิต ความเป<นอยู:ของผูคนอย:างกวางขวาง ดังที่ อานันท
กาญจนพันธุ (2553 : 2-6) ไดกล:าวไวว:า ที่ผ:านมาแนวทางการพัฒนาใหความสําคัญเพียงดานกายภาพ ขาดมิติ
ทางวัฒนธรรม การพัฒนากระแสหลักแมที่จะอยู:บนพื้นฐานของวัฒนธรรม แต:ก็เป<นวัฒนธรรมแบบปrจเจกชน
นิยม บริโภคนิยม วัฒนธรรมการมองแบบกลไกลและแยกส:วน และวัฒนธรรมที่มองเห็นเงินเป<นพระเจา สังคม
สามารถที่จะเลือกแนวทางการพัฒนา ที่วางอยู:บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่มีพลังกาวหนา และเคลื่อนไหวอย:างมี
ชีวิตไดอย:างไร จึงจะสามารถปรับตัวใหทันกับสถานการณของโลก ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย:างรวดเร็ว แนว
ทางการพั ฒ นาที่ ตั้ งอยู: บ นพื้ น ฐานของวั ฒ นธรรมสากลแบบไรพรมแดนจะสามารถตามทั น โลกได การให
ความสําคัญกับวัฒนธรรมแบบปrจเจกชนนิยม เสรีนิยมและบริโภคนิยม มีส:วนทําใหเกิดความคิดในการขาย
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ส: ว นอี กดานหนึ่ งเป< น ความตองการพั ฒ นาบนพื้ น ฐานของวั ฒ นธรรมทองถิ่ น และโดยการ
พึ่งตนเอง เพื่อความสมานฉันทในสังคมและธรรมชาติ ทําใหยึดมั่นอยู:ในความเป<นชุมชนและมโนธรรมของการ
ยังชีพ ตามหลักวิธีคิด ที่เนนองครวม การเคารพอุดมคติและธรรมชาติ ซึ่งก็เป<นไปในทิศทางเดียวกับนิยพรรณ
(ผล วัฒนะ) วรรณศิริ (2540 : 44 – 45) ไดกว:าถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ไวว:า วัฒนธรรมเป<นระบบ
พฤติกรรมที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยเป<นเบื้องแรก
จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากนักวิชาการขางตนสามารถสรุปไดว:า วัฒนธรรมเป<นสิ่งที่
มนุษยสรางสรรคและสะสมขึ้นมา เพื่อจะแสดงออกถึงจิตวิญญาณของความเป<นมนุษยและการปรับตัวกับ
ระบบความสัมพันธทางสังคมและธรรมชาติ ภายใตเงื่อนไขและบริบทที่แตกต:างกัน การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม ก็เช:นกัน เป<นสิ่งที่มนุษยไดสรางขึ้นและประพฤติปฏิบัติสืบต:อกันมา อาจจะเกิดขึ้น จากความไม:พึง
พอใจในขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของคนรุ:นใหม:ซึ่งพิจารณาว:า วัฒนธรรมดั้งเดิมเป<นสิ่งที่ลาสมัยและควร
ไดรับการปรับปรุงแกไข อีกประการหนึ่ง เกิดขึ้นจากการไหลบ:าของวัฒนธรรมต:างชาติ ซึ่งเกิดจากการไหลบ:า
ของวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู:สังคมหนึ่งไดอย:างง:ายดายและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย:างยิ่งในสังคมชนบทซึ่ง
ไดรับเอาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตนทั้งทางแพร:กระจายของวัฒนธรรมต:างชาติที่แฝงมา
จากสื่อต: า งๆ ภาพยนตร ละคร โฆษณา แมแต:การศึกษา โดยเฉพาะในคนรุ: นใหม: ๆ เป<น กลุ:มที่ มักจะถู ก
ครอบงําทางวัฒนธรรม หรือรับเอาการเปลี่ยนแปลงไดง:าย ซึ่งบางครั้งทําใหเกิดการหลงลืมวัฒนธรรมประเพณี
ดั่งเดิมทองถิ่นของตนส:งผลใหประเพณีทองถิ่นเลือนหายไป จึงเป<นเหตุผลที่ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนป‰าตัน ต.ป‰าตัน อ.แม:ทะ .ลําปาง และผลที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมของชุมชนภายใตกระแสโลกาภิวัตน
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วัตถุประสงคLของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนป‰าตัน ต.ป‰าตัน อ.แม:ทะ .ลําปาง
2. เพื่อศึกษาผลกระทบสําคัญ ที่สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนป‰าตัน ต.ป‰าตัน
อ.แม:ทะ จ.ลําปาง
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป<นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยเลือกศึกษาชุ ม ชน
ป‰ า ตั น อ.แม: ท ะ จ.ลํ า ปาง โดยใชวิ ธี สุ: ม ตั ว อย: า งแบบเฉพาะเจาะจง เลื อ กกลุ: ม ผู ใหขอมู ล หลั ก (Key
Informants) ที่เกี่ยวของกับชุมชน ไดแก: ผูใหญ:บาน ผูอาวุโสในหมู:บาน ปราชญชาวบาน และผูนําชุมชนและ
ใชวิธีการสัมภาษณมีการตั้งประเด็นคําถาม มีลักษณะเป<นคําถามปลายเป†ด (Open-ended Question
ใชวิ ธี เ ก็ บ รวบรวมขอมู ล เอกสาร ประกอบดวย เป< น เอกสาร บทความทางวิ ช าการ ผลการวิ จั ย ที่
เกี่ยวของและเก็บขอมูลจากการสํารวจภาคสนามโดยใชแบบสอบถามโดยผูวิจัยเป<นผูลงไปภาคสนามในการ
เก็บขอมูลและทําการสัมภาษณ พูดคุยกับกลุ:มเป™าหมาย และใชวิธีการสังเกตจากการร:วมกิจกรรมต:างๆ ทั้งโดย
ที่ผูวิจัยมีส:วนร:วมและไม:มีส:วนร:วมโดยผูวิจัยจะมีการสังเกตการณอยู:โดยไม:เขาไปมีส:วนร:วมในเหตุการณหรือ
ปรากฏการณต:างๆของชุมชน จะมีการสังเกตการณในเรื่องของพฤติกรรมความเป<นอยู: การดํารงชีพ ภูมิปrญญา
ดานต:างๆ ของคนในชุมชน ในการวิเคราะหเนื้อหาผูวิจัยใช แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน, แนวคิดเกี่ยวกับการ
เปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม, แนวคิ ด ภู มิ ปr ญ ญาทองถิ่ น และทฤษฎี ภ าวะทั น สมั ย และการ
เปลี่ยนแปลงไปสู:สังคมที่มีรูปแบบเดียวกัน (Modernization and Convergence) มาเป<นกรอบในการอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงโดยนําเอาขอมูลที่ไดจากการคนควาวิจัยทั้งจากการคนควาเอาสาร หนังสือ ตํารา ผลงานวิจัย
ที่เกี่ย วของเนื้ อหาที่ไดจากการสั มภาษณมาทํา การสังเคราะหและจัดใหเป<นระบบตี ความเชื่ อมโยงและหา
ความสัมพันธของเนื้อหา
ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว: า ภายใตกระแสโลกาภิ วั ต น นั่ น ไดส: ง ผลก: อ ใหเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทาง
วั ฒ นธรรมกั บ ชุ มชนป‰ า ตั น ในเรื่ องของรู ป แบบกิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปกล: า วคื อลั กษณะ
โดยทั่วไปของชุมชนป‰าตันอาชีพของประชากรโดยส:วนใหญ: ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจางในโรงงาน
อุตสาหกรรม ในทางดานการเกษตรกรรม จะทําการเพาะปลูก เช:น ขาวโพด ถั่วลิสง พริก แตงโม มะเขือเทศ
โรงงาน ถั่วเหลือง กระเทียม หอมแดง และทําสวนไมผลต:างๆ, การเลี้ยงสัตว เช:น สุกร ไก โค ปลาในกระชัง
กบ ฯลฯ, ในดานการอุตสาหกรรมเป<นไปในลักษณะของอุสาหกรรมครัวเรือน เช:น การเย็บกระเป—าเอกสาร
กระเป—าถือสตรี กระเป—าเดินเดินทาง หมวก งานฝ„มือ เช:น การทําดอกไมประดิษฐ การจักสาน ของที่ระลึก
ดินสอจากไมมะขาม การทําพวงหรีด การทําไมกวาดดอกหญา การฉลุไม และนอกจากนี้มีการถนอมอาหาร
เช:น การถั่วอบสมุนไพร ทําแคบหมู ทําขาวแต–น ทําแหนม ทําน้ําพริก รวมไปถึง การพาณิชยกรรมและบริการ
จากการสังเกต และการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ทําใหเห็นภาพวัฒนธรรมของชุม
และ ทราบถึงประวัติความเป<นมา กิจกรรมประเพณีต:างๆ ที่ยังคงดําเนินอยู:ในปrจจุบัน พบว:า ชุมชนป‰าตัน
68

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Proceeding) วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

ยังคงยึดมั่นและมีวิถีชิวิต โดยยังคงกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณี ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิต
ความเป< นอยู: แบบเดิ มอยู: เป<น ส:ว นใหญ: ชุ มชนป‰า ตันมี ความภาคภู มิใจในรู ปแบบพิ ธีกรรม ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี ที่มีการสืบทอดดวยวิธีการบอกเล:าก็ดี ยึดถือปฏิบัติจากรุ:นสู:รุ:นก็ดี ที่สามารถรักษาไวไดจนถึงปrจจุบัน
ในชุมชนป‰าตันมี วัด เป<นศูนยรวมของการดําเนินกิจกรรม และยังเป<นสถานที่ ที่เปรียบเสมือนหองสมุดในการ
เก็บรวบรวมเรื่องราว เป<นแหล:งศูนยรวมของปราชญชาวบาน ผูที่ค:อยทําหนาทีรักษาขนบธรรมเนียม พิธีกรรม
ต:างๆ กอปรทําหนาที่ในการถ:ายทอดสู:คนรุ:นต:อๆ ไปอีกดวย วัดที่มีความสําคัญของชุมชนป‰าตันไดแก:
- วัดป‰าตันหลวง เป<นวัดเก:าแก: สรางขึ้นในสมัยเจาแม:จามเทวี มีโบราณวัตถุ โบราณสถานอันล้ําค:า
มากมาย โดยเฉพาะพระพุ ทธรู ป พระเจาไมแก: นจั น ทรซุ มประตู โ ขง แผ: น ศิ ล าจารึ ก พระธาตุ และภาพไม
แกะสลักโบราณ บานประตูแกะสลักโบราณที่มีความประณีต งดงาม หาดูไดยาก
- วัดนาคตหลวง ตั้งอยู: สรางขึ้นประมาณป„ พ.ศ.2358 โดยไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่
2 กันยายน 2480 วัดนาคตหลวง มีสิ่งสําคัญและขึ้นชื่อ คือ วิหารโบราณ 1 หลัง โดยวิหารดังกล:าวสรางเมื่อ
พ.ศ.2401 บูรณาครั้งใหญ:เมื่อ พ.ศ.2472
- ดอยพระฌาน ตั้งอยู:บนแนวภูเขา ซึ่งมีเขตติดต:อระหว:างอําเภอแม:ทะ อําเภอเกาะคา และอําเภอ
สบปราบ อยู:ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเทศบาลตําบลป‰าตันนาครัว ออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร โดยในแต:
ละป„จะจัดใหมีงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ํา เดือน 7 (เดือน 9 เหนือ) และมีการจุดบั้งไฟ
บูชาขึ้นเป<นประจําทุกป„
จากการเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัย ทั้งจากการสังเกต การสัมภาษณ สามารถสรุปไดถึงพลวัตทาง
วัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่เกิดกับชุมชนป‰าตันไดว:า ชุมชนป‰าตัน มีประเพณีวัฒนธรรมส:วนใหญ:
เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพและวิถีชิวิตของคนในชุมชนซึ่งเกิดจากการสั่งสม และถ:ายถอดจากรุ:นสู:รุ:น ดังที่
นักวิชาการหลายท:านไดใหคําจํากัดความ คําว:า วัฒนธรรม ไว ดังทีฉัตรทิพย นาถสุภา (2537 หนา 139-141)
นิ ย ามว: า วั ฒ นธรรมคื อ วิ ญ ญาณของชุ ม ชน เป< น ระบบคิ ด ระบบคุ ณ ค: า และอุ ด มการณที่ ชุ ม ชนไดตั้ ง ไว
กลั่นกรองสืบทอดต:อเนื่องกันมา วัฒนธรรมเกิดจากธรรมชาติแวดลอมของชุมชน และเกิดจากประวัติศาสตร
ของชุมชนเป<นวิญญาณที่เกิดจากชุมชนเอง เป<นบทสรุปของความคิดและการปฏิบัติการของชุมชนนั้นๆ เอง
และเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนผ:านความทันสมัยกาวเขามากระแสโลกาภิวัตนแพร:กระจายเขามาถึงชุมชนสิ่งทีเกิดขึ้น
ตามมาก็คือการรับ เอาความเป<น สมั ยใหม:เ ขามา ก:อใหเกิด การเปลี่ยนแปลงทั้ งแนวคิ ด พฤติ กรรม วิถีการ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชนรวมทั้งประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม ดังนี้
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ประเพณี

กิจกรรมประเพณี
ที่ปฏิบัติมาตั้งแต&อดีต

เดือนยี่
มี ค วามเชื่ อ ว: า เป< น วั น คล ายวั น
สถาปนาของพระเจาไมแก: น จั น ทน
และเป<นการสวดเบิกเพื่อใหบานเมือง
การสมโภชพระเจา อยู: เ ย็ น เป< น สุ ข มี การทํ า ดายสายสิ น
ไมแก&นจันทนLและ เต็มลานวัดและมี การต:อดายสายสิ น
การสวดเบิกเดือนยี่ เขาบานเรือนของตนเองทั่วทั้งหมู:บาน
เป…ง(ลอยกระทง) พระจะเริ่มทําพิธีตั้งแต:หัวค่ําจนถึงรุ:ง
เชา

ลอยกระทง

เขากรรมรุกขมูล

มีความเชื่อว:าเป<นการขอขมาต:อพระ
แม:คงคาที่ไดนําน้ํามาใชในการอุปโภค
บริโภคตลอดทั้งป„
กิจกรรม/ประเพณี : นําเอาตนกลวย
ใบตอง มาประดิ ษฐเป< น กระทงดวย
ตัวเองและประดับตกแต:งดวยดอกไม
ธูป เทียน (บางคนก็นําเงิน (เหรียญ)
ใส:ลงไปในกระทงดวย) แลวนําไปลอย
ในแม:น้ําก:อนลอยจะอธิฐานขอขมาต:อ
พระแม:คงคา และขอใหสิ่งไม:ดีลอยไป
กับกระทง
เดือน 3
มี ค วามเชื่ อ ว: า ในอดี ต ชาวบานไดรั บ
ความเดือดรอนจากสิ่งเหนือธรรมชาติ
และไดถามพระพุทธเจาว:าทําเป<นถึง
เป<นเช:นนี้ พระพุทธเจาไดตรัสตอบว:า
ตองมีการทําบุญใหที่แห:งนั้น พอเขา
ไดรั บ บุ ญ กุ ศลเขาจะมาไม: วุ: น วายอยู:
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รูป แบบของพิ ธี กรรมยั งคงเป< น เช: น เดิ ม แต:
ผูคนที่เขาร:วมจะมากขึ้น ไม:แค:เฉพาะคนใน
ชุมชน คนจากชุมชนอื่น จะเขามาร:ว มมาก
ขึ้น เพราะ มีการประชาสัมพันธ มากขึ้น การ
ทํา ป™ ายโฆษณา การประชาสั มพัน ธผ:า นสื่ อ
ออนไลน และมี ห น: ว ยงานราชการเขามา
สนั บ สนุ น ผู คนที่ เ ขามาร: ว มพิ ธี มี ก าระนํ า
รถยนตหรือเครื่องรางของขลังไปเขาร:วมพิธี
สวดเบิ กดวย การสวดเบิ กเริ่ มตั้ งแต: 2 ทุ: ม
จนถึงรุ:งเชา
ยั งคงความเชื่ อว: า เป< น การขอขมาต: อแม: น้ํ า
แต:ในระยะหลังมีหน:วยงานราชการเขามาจัด
กิ จ กรรม มี กิจ กรรม การออกราน ซึ่ งเป< น
กิ จ ก ร ร ม ดึ ง ดู ด นั ก ท: อ ง เ ที่ ย ว มี ก า ร
ประชาสัมพันธ และจะมีแม:คาทํากระทงจะ
วางขายตามริ ม แม: น้ํ า ประดิ ษ ฐจากวั ส ดุ ที่
หลากหลาย เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
นํ าไปลอยในแม: น้ํ า ซึ่ งคนวั ย หนุ: มสาวส: ว น
ใหญ:จะไม:เขาใจถึงวัตถุประสงคของการลอย
กระทง แต:จะเนนไปในการรื่นเริงมากกว:า

การดําเนิน กิจกรรมตามประเพณีความเชื่ อ
เช:นนี้ยังมีอยู: แต:จํานวนสมาชิกของชุมชนที่
เขาร:วมกิจกรรม หรือเขาใจความหมายของ
กิจกรรมจะมีเพียงผูเฒ:าผูแก: และผูนําชุมชน
หั ว หนาส: ว นราชการ เช: น นายกเทศบาล
เท:านั้น ที่เขาร:วม
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ประเพณี

ตานขาวจี้
ขาวหลาม
และ
ตานขาวใหม:
น้ําใหม:

กิจกรรมประเพณี
ที่ปฏิบัติมาตั้งแต&อดีต
แถวนั้นอีก
กิจกรรม/ประเพณี : ชาวบานจึงมี
การจัดงาน 3 วัน
วั น แรก จะมี ก ารจั ด เตรี ย มสถานที่
โดยสมาชิกในชุมชนจะมาช:วยกันทํา
ความสะอาดจัดเตรียมสถานที่
วันที่สอง มีการทําบุญใส:บาตรในตอน
เชา ส:วนตอนเย็น จะมีการสวดมนต
ฟrงเทศน ฟrงธรรม ในป‰าชา พรอมกับ
ชาวบานจะมารวมกันที่ป‰าชาเพื่อร:วม
กิจกรรม
วั น สุ ด ทาย จะมี ก ารแห: ผ าป‰ า เพื่ อ
ระดมเงิ น มาสรางวิ ห ารเขาหมู: บ าน
จะทํ า ในช: ว งตอนกลางคื น ของวั น
สุดทาย
เดือน 4
มีความเชื่อว:า ถาพระสงฆไดฉันทขาว
ใหม: คือขาวที่ไดจากการเก็บเกี่ยวของ
ช า ว บ า น จ ะ เ ป< น สิ ริ ม ง ค ล ต: อ
ครอบครัว
กิจกรรม/ประเพณี :
ชาวบานจะเก็ บ เกี่ ย วขาวขาวใหม:
ชาวบานส:วนใหญ:จะมีการเขาไปในป‰า
เพื่ อ ที่ จ ะหาไมมาทํ า เป< น ขาวหลาม
เป< น การทํ า บุ ญ ดวยการนํ า เอาขาวที่
เก็บเกี่ยวจากทุ:งนาเพื่ออุทิศไปใหกับปู‰
ย:า ตา ยาย ที่ล:วงลับไป การนําเอาไม
จี้ จ า กป‰ าม าป อกเ ปลื อก ออ กใ ห
สวยงามแลวนําไปสานก:อเป<นรูปทรง
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สมั ย ก: อ นจะมี ก ารนํ า ขาวที่ ไ ดจากการ
เพาะปลูกที่เก็ บเกี่ยวใหม:ๆ และทํ าอาหาร
ถวายพระสงฆ แต:ปrจจุบันไดนําขาวที่ปลูก
ไดไปขายและนํ า เงิ น ที่ ไ ดเขาถวายวั ด แทน
เพื่ อใหทางวัดไดนําไปใชสอย ซ: อมแซม สิ่ ง
ต:างๆ ภายในวัด
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ตานแตน
(ถวายแทน)
4 เหนือ
ออก 8 ค่ํา

การบูชาสมป‰อย

ศาลเจาปู†ประจํา
หมู&บาน

กิจกรรมประเพณี
ที่ปฏิบัติมาตั้งแต&อดีต
คลายปราสาทใหสวยงามเพื่ อ ถวาย
เป<นฟwนใหกับพระพุทธเจา
มีความเชื่อว:า การไปวัดบางครั้งอาจ
ไดหยิ บ เอาของกิ น ของใชโดยที่ พ ระ
ไม: ไ ดอนุ ญ าตหรื ออาจเหยี ย บยํ า เอา
ทรายในวัด ออกมานอกวัด ทําใหเป< น
บาปติดตัว
กิจกรรม/ประเพณี : นําสิ่งของ
อาหารหรือ เงินไปถวายวัด เพื่อเป<น
การขอขมา หรือถวายแทนในสิ่งที่เคย
ทําไปโดยไม:ไดตั้งใจ
เดือน 5
มีความเชื่ อว: า พระนางจามเทวีไดมา
สรงน้ํ า พระเจาไมแก: น จั น ทนและได
นํ า เอาน้ํ า สมป‰ อ ยมาสรงน้ํ า และมี
เมล็ ด ของส มป‰ อ ยตกลงพื้ น แล ว
เจริ ญ เติ บ โตตั้ ง แต: นั้ น จนถึ ง ปr จ จุ บั น
เชื่ อ ว: า ถาบานใดมี ไ วจะทํ า ใหหมด
เคราะหหมดโศกและปลอดภัย
กิจกรรม/ประเพณี : มีการทําบุญที่
วั ด แล ะมี กา รเ ก็ บฝr กส มป‰ อย ใ น
ช: ว งเวลาในวั น ขึ้ น 15 ค่ํ า เดื อ น 5
เหนือเท:านั้น
วันขึ้น 5 ค่ํา เดือน 5 เหนือ ของทุกป„
ชาวบานไดร: ว มกั น นํ า ไก: ต ม ขนม
ผลไม นํามาร:วมกันที่ศาลเจาปู‰ประจํา
หมู:บ าน และถวายร: วมกันหลังถวาย
เสร็จ ก็รับประทานร:วมกันที่ศาลเจาปู‰
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ประเพณีนี้ไม:ไดรับรับความสนใจและใส:ใจ
จากคนรุ:นใหม: และยังไม:ทราบถึงความหมาย
ของการประกอบพิธีกรรมนี้ จะมีเพียงผูเฒ:า
ผูแก:ที่ยังคงปฏิบัติ

ตนสมป‰อยหาไดยาก มีเหลือปลูกเพียงไม:มี
หลังคาเรือน และส:วนมากจะมีการหาซื้อจาก
ชุมชนอื่น หรือถาบานไหนมีก็จะไปซื้อ หรือ
ไปขอเก็บที่บานนั้น

ในปrจจุบันผูใหญ:บานจะเป<นผูรวบรวมเงิน
จากชุมชนโดยเก็บเป<นรายหลังคาเรือนแลว
นําไปซื้อ วัตถุดิบ เครื่องไหว ต:างๆ มา
ประกอบพิธีกรรม ผูที่เขาร:วมจะมีเพียงผูเฒ:า
ผูแก:ของหมู:บาน หรือบางครั้งหากมีบุตร
หลาน ของบานไหนจะไปทําการสอบรับ
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บวงสรวง
พระแม&จามเทวี

ปbใหม&เมือง

กิจกรรมประเพณี
ที่ปฏิบัติมาตั้งแต&อดีต

เดือน 6
มี ความเชื่ อว: า เพื่ อใหเจาแม: จ ามเทวี
ไดมารับอาหารเครื่องเซ:นไหวและทํา
ใหบานเมืองอุดมสมบูรณ การนําเอา
หัวหมู เป<ด ไก: ปลา ผลไมต:างๆ ขาว
อาหารทุกชนิดมาถวายเซ:นไหว
เดือน 7
กิจกรรม/ประเพณี : ทรงน้ําพระ,
ถวายผาป‰ า , ดํ า หั ว (เอาน้ํ า ขมิ้ น
สมป‰อยมาขอขมาผูอาวุโส), ขนทราย
เขาวัด (ทุกคนตองไปขนทรายเขาวัด
ดวยตนเอง โดยขุ ด ทรายจากแม: น้ํ า
นําไปก:อเป< น กองทรายที่ วั ด และเพื่ อ
เป<นการขอขมาขันแกวตังสามคือ การ
ข อ ข ม า พ ร ะ พุ ท ธ พ ร ะ ธ ร ร ม
พระสงฆ), กินแกงขนุนปากป„ (เพื่อให
ตอนทั้ งป„ มีคนเกื้ อหนุ น )ช: ว งเชาจะมี
การเขาไปเอาไมในป‰ า แลวนํ า มา
กลั่นกรองใหสวยงาม ตกแต:งใหเป<นสี
แดงหรื อ บางครั้ ง ทํ า ใหเป< น สี ส ายรุ: ง
หรือผาเจ็ดสี นําไมมาค้ําที่ตนโพธิ์ จะ
ทํากันทุกบาน บางหมู:บานจะแยกกัน
เป<นหมวดหมู: แลวเอาไปรวมกันที่วัด
จะมี ก ารทํ า พิ ธี ใ นศาสนา เพราะ
ชาวบานเชื่อว:าค้ําจูคนในบานใหอยู:ดี
มีสุข
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ราชการหรือทํางานที่ใด ก็มีการบนบาลกราบ
ไหว หากสําเร็จก็จะนําเครื่องเสน มาถวาย
เช:นกัน
รูปแบบลักษณะของการประกอบพิธีกรรม
เหมือนดังเช:นการไหวศาลเจาปู‰ประจํา
หมู:บาน

ในปrจจุบันรูปแบบและความหมาย
เปลี่ยนแปลงไป มีหน:วยงานราชการเป<น
ผูดําเนินการจัดกิจกรรมต:างๆ ใหแทนการ
เกิดขึ้นจากความเขาใจของคนรุ:นหลัง และ
รูปแบบการจัดงานเป<นลักษณะของเชิง
พาณิชย เชิงท:องเที่ยว มากขึ้น มีผูคนต:าง
ชุมชนเขามาร:วมกิจกรรมต:างๆ ที่ทาง
หน:วยงานราชการจัดขึ้น
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การบูชาขาว

วันสะเดาะเคราะหL

ส&งเคราะหLบาน

ตานตอด

กิจกรรมประเพณี
ที่ปฏิบัติมาตั้งแต&อดีต
มี ค วามเชื่ อ ว: า เป< น การทํ า บุ ญ เพื่ อ
สะเดาะเคราะหใหกับตนเองในรอบ 1
ป„ โดยมี การนํ า เอาเสื้ อ ผาของแต: ล ะ
คน และมีขาวสุก ใบขนุน ลูกมะเดื่อ
ป‰อง น้ําสมป‰อย ทราย ไปทําพิธีที่วัด
แล ะนํ าเอา น้ํ า ส ม ปล: อ ย มาพร ม
บานเรื อน เอาทรายมาหว:า นเพื่อขั บ
ไล:สิ่งชั่วรายออกจากบานเรือน
จะมีการสะเดาะเคราะหคนที่เกิดตรง
กั บ วั น ที่ มี เ คราะห จะมาสะเดาะ
เคราะห แต:ละบาน บานแต:ละหลังจะ
มีสายสิญจนที่ไดมาจากการสวดมนต
ทําพิธีที่วัดนํามาพันรอบบาน
ทําในช: วงหลั งสงกรานตทุ กป„ ตองทํ า
ในวันที่มีฤกษยามที่ดีตามฤกษของแต:
ล ะ ป„ แล ะ ไ ม: มี ส ม าชิ ก ใ นชุ ม ช น
เสียชีวิตในขณะที่ทําพิธี มีความเชื่อว:า
เป<นการส:งเคราะหหมู:บานใหอยู:เย็น
เป<นสุขมีการนําเมล็ดพืชผักผลไม ขาว
ตอดดอกไมธูปเทียน รูปปr~นของสัตวป„
เกิดของตนเองใส:สตวง (ทําจากไมไผ:
สานเป<นผืนสี่เหลียม) จํานวน 4 สตวง
เพื่ อ นํ า ไปวางไว 4 ทิ ศ ของชุ ม ชน
ตนเอง
อดีตชาวบานเล:าว:า มีการประชุมกัน
เพื่ อ ที่ จ ะเลื อ กบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง
เพื่ อ ที่ จ ะไดใหความช: ว ยเหลื อโดยที่
ไดรับเลือกจะตองเป<นผูสูงอายุและมี
ฐานะยากจนไม:มีคนดูแลชาวบานจะ
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ปrจจุบันมีเพียงไม:กี่หลังคาเรือนที่ยังประกอบ
พิธีกรมนี้ จะมีเฉพาะบานที่มีผูเฒ:าผูแก:อยู:
ส:วนใหญ:ไปทํางานในตัวเมืองก็จะทําบางไม:
ทําบาง

ปrจจุบันไม:เฉพาะคนที่มีเคราะหเท:านั่นที่จะ
ทําแต:โดยทั่วไปก็จะนําสายสิญจนมาพันรอบ
บานเพื่อความเป<นสิริมงคล หรือบางคนก็ไม:
ทํา
ปrจจุบันมีเพียงไม:กี่หลังคาเรือนที่ยังประกอบ
พิธีกรมนี้ จะมีเฉพาะบานที่มีผูเฒ:าผูแก:อยู:
ส:วนใหญ:ไปทํางานในตัวเมืองก็จะทําบางไม:
ทําบาง หรือจะมีการส:งเคราะหก็ต:อเมื่อไป
ประสบเหตุรายมาแลวมีผูเฒ:าผูแก:บอกใหทํา

ในปrจจุบันพิธีกรรมนี้ไม:ค:อยมีเพราะผูที่
ยากไรก็ไดมีหน:วยงานราชการเขามาดูแล แต:
ถาชุมชนใหความช:วยเหลือ จะเป<นรูปแบบ
ของการช:วยเหลือเป<นขาวของเครื่องใช
มากกว:า

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Proceeding) วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

ประเพณี

กิจกรรมประเพณี
ที่ปฏิบัติมาตั้งแต&อดีต

นําเงินมาลงขันหรือนําเงินมารวมกัน
เพื่อที่จะนํามาช:วยเหลือโดยการปลูก
บานใหม:ใหโดยมีวิธีการดั้งนี้ชาวบาน
จะรวมตัวกันในตอนกลางคืนไปที่บาน
ของผูที่ถูกเลือกแลวจุดประทัดหลายๆ
นั ด จากนั้ น เจาของบานก็ จ ะออกมา
และจะมีผูนําชาวบานบอกน:าจะสราง
บานใหม: ใ หจากนั้ น ในตอนเช า
ชาวบานก็จะร:วมมือร:วมใจกันในการ
สรางบาน
เดือน 8 - 9
บวงสรวงผีบานผีเรือน มีความเชื่อว:าเป<นการบสรวงผูที่
เดือน 9 เหนือ ออก 3 ปกป™องคุมครองบานเมืองใหอยู:เย็น
ค่ําทุกป„ หากเป<นวัน เป<นสุข โดยการนําเอาไก:จํานวน 24
พระหรือวันพุธให คู: เหลา 2 ไห ขาวตอกดอกไม ขาวสุก
เลื่อนถัดไป
ไปเลี้ยงที่บานเจาของผีบานผีเรือน
เดือน 10 – 12
มี ค วามเชื่ อ ว: า เป< น วั น ที่ บ รรพบุ รุ ษ ที่
ล:วงลับจะไดรับอนุญาติใหออกมารับ
เปรตพี
ส:วนบุญส:วนกุศล
(ขึ้น 15 ค่ํา เดือน
กิจกรรม/ประเพณี :
10)(กันยายน)
อุทิศส:วนบุญกุศลไปหาบรรพบุรุษที่
ล:วงลับไปแลว
กิจกรรม/ประเพณี :
จะมีการหมุนเวียนกันในรอบ 3 ป„ หมู:
ตานก‹วยสลาก
1 3 9 8 (ซึ่งหมู:ที่ไม:ไดเขามาจะเป< น
(สลากภัต)
คนล ะพื้ น ที่ กั น ) มั ค ทายกผู เป< น
เดือน 12
หัว หนาก็ จ ะกํ าหนดวั น มีการเตรี ย ม
สํารับกับขาว และเครื่องไทยทานตาม
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ปrจจุบันก็ยังมีทําอยู:บางแต:ไม:แพร:หลาย
เหมือนอดีต

ปrจจุบันจมีหน:วยงานราชการเขามาร:วมกับ
ชุมชนจัดเป<นงานทําบุญที่วัดขึ้นมีผูคนทั้งใน
และนอกชุมชนเขามาร:วมกิจกรรม

ภาชนะ สิ่งของที่นํามาถวายพระจะหาซื้อได
ง:ายขึ้นจะมีความหลากหลายของภาชนะและ
สิ่งของมากขึ้น และมีการร:วมมือกันในการ
จัดงานของหน:วยงานราชการและชุมชน มี
การประชาสัมพันธใหชุมชนอื่น เขามาร:วม
งาน มีกิจรานคาต:างๆมาจัดจําหน:ายสินคา
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กําลังของตนโดยใส:ตะกราที่สานดวย
ตอก จะนํ า เบอรมาติ ด ที่ กัณ ฑฉลาก
ข อ ง แ ต: ล ะ ร า ย แ ล ว เ ขี ย น เ บ อ ร
หมายเลขใหพระจับ พระจับไดเบอร
อะไรของคนใดก็ ไ ปรั บ กั ณฑสลากที่
คนนั้ น นํ า มาถวาย (ขอสํ า คั ญในการ
ทํ า บุ ญ สลากภั ต ก็ คื อ เป< น การถวาย
ทานแบบไม: เ จาะจงตั ว ผู รั บ เมื่ อ
พระองคใดจับไดเบอรของคนใด ผูนั่น
ไม:ควรแสดงความยินดียินรายในผูรับ)
ก:อนที่จะมีการเสนสลาก(จับสลาก)ก็
จะมีการฟrงเทศนอย:างนอย 1 กัณฑ
จากนั้นก็จะมีการยกของประเคนตาม
สลากเมื่ อ เสร็ จ แลวพระสงฆก็ จ ะ
อนุโมทนาและกรวดน้ําอุทิศส:วนกุศล
ใหกั บ ญาติ ผู ที่ ล: ว งลั บ ไปแลวเป< น อั น
เสร็จพิธี
อภิปรายผล
จากตารางขางตนจะเห็นไดว:า วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมที่ดํารงอยู:และมีการสืบทอดดําเนินอยู:
นั่นมีรูปแบบของกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีการปรับกิจกรรมใหเขากับยุคสมัยเพื่อความสะดวกในการ
ทํากิจกรรมของประชาชน เช:น การขนทรายเขาวัด ในประเพณีป„¥ใหม:เมือง อดีตจะเป<นการนําทรายจากแม:น้ํา
มาที่วัดแลวนํามาก:อรวมๆกัน ปrจจุบันเป<นลักษณะของการซื้อทรายมากองไวในวัดแลวใหประชาชนก:อเป<นพิธี
เท:านั้น ผูใหสัมภาษณกล:าวว:าเป<นรูปแบบที่ง:ายขึ้นและเป<นความสะดวก เพราะปrจจุบันไม:มีแม:น้ําใหไปตัก
ทรายดังเช:นอดีต หรือวัฒนธรรมประเพณีการรดน้ําดําหัว เป<นประเพณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม
มาก การรดน้ําดําหัวในอดีตเป<นไปเพื่อขมาและขอพรจากผูอาวุโสคนครอบครัว พ:อ แม: ปู‰ ย:า ตา ยาย มีการ
นําดอกไม น้ําขมิ้นสมป‰อย น้ําอบ มารดเพื่อขอขมา และขอพร แต:ปrจจุบันรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปมากเป<นการ
จัดขึ้นของหน:วยงานราชการเป<นส:วนใหญ: ซึ่งเป<นการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมตามยุคสมัยจึงทําใหเกิดการ
สูญหายเปลี่ยนแปลงของบางประเพณี และอาจมีการเกิดขึ้นมาใหม: เพราะประเพณีเดิมปรับตัวใหเขากับการ
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เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไม:ได ดังที่ เมธาวี ศิริวงศ (2556 : 12-13) กล:าวไวเกี่ยวกับกาเปลี่ยนแปลง
รูปแบบประเพณีในสังคมไทยปrจจุบัน ว:าเป<นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเป<นสังคมอุตสาหกรรม
กลายเป<นประเด็นที่น:าสนใจเกี่ยวกับบทบาทของประเพณียุคโลกาภิวัตน เมื่อประเพณีไม:ใช:เพียงแค:พิธีกรรม
ความเชื่อความศรัทธาเพื่อความมั่นคงทางจิตใจเพียงอย:างเดียว แต:กลายเป<นทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนา
สังคมทองถิ่นในรูปแบบต:าง ๆ อาทิ การท:องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กาสรางผลิตภัณฑสินคาวัฒนธรรม พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และการสรางอัตลักษณทองถิ่น ซึ่งมีความคลายคลึงกับรูปแบบประเพณี ของชุมชนป‰าตันที่
เปลี่ยนแปลงไป จากการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการเขาร:วมสังเกตการดําเนินกิจกรรมต:างๆ ของชุมชน และ
การสัมภาษณจากกลุ:มตัวอย:าง ผูวิจัยเห็นว:าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนป‰าตัน ใน
ปrจจุบัน ส:วนใหญ:เป<นลักษณะของการสรางวัฒนธรรมใหกลายเป<นทุนทางวัฒนธรรม ดังเช:น เมธาวี ศิริวงศ ได
กล:าวไวขางตน เนื่องจากความเป<นสังคมโลกาภิวัฒนทําใหทองถิ่นตองการที่จะมีอัตลักษณของตนมีพื้นที่ใน
สังคมในการแสดงออกถึงความเป<นตัว ตนใหคนต:างพื้ นที่ไดเห็น กอปรกับ มี หน:วยงานราชการ หน:วยงาน
ทองถิ่น เขามีส:วนร:วม ประเพณี วัฒนธรรมต:างๆ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพื่อตอบสนองต:อการท:องเที่ยว
มากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับอานันท กาญจนพันธุ (2538 : 2-6) ไดกล:าวไวว:า ที่ผ:านมาแนวทางการพัฒนาให
ความสํ า คั ญ เพี ย งดานกายภาพ ขาดมิ ติ ทางวั ฒ นธรรม การพั ฒ นากระแสหลั กแมที่ จ ะอยู: บ นพื้ น ฐานของ
วัฒนธรรม แต:ก็เป<นวัฒนธรรมแบบปrจเจกชนนิยม บริโภคนิยม วัฒนธรรมการมองแบบกลไกลและแยกส:วน
และวัฒนธรรมที่มองเห็นเงินเป<นพระเจา สังคมสามารถที่จะเลือกแนวทางการพัฒนา ที่วางอยู:บนพื้นฐาน
วัฒนธรรมที่มีพลังกาวหนา และเคลื่อนไหวอย:างมีชีวิตไดอย:างไร จึงจะสามารถปรับตัวใหทันกับสถานการณ
ของโลก ที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอย:างรวดเร็ว แนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู:บนพื้นฐานของวัฒนธรรมสากลแบบไร
พรมแดนจะสามารถตามทันโลกได การใหความสําคัญกับวัฒนธรรมแบบปrจเจกชนนิยม เสรีนิยมและบริโภค
นิยม มีส:วนทําใหเกิดความคิดในการขายศิลปวัฒนธรรม ส:วนอีกดานหนึ่งเป<นความตองการพัฒนาบนพื้นฐาน
ของวัฒนธรรมทองถิ่นและโดยการพึ่งตนเอง เพื่อความสมานฉันทในสังคมและธรรมชาติ ทําใหยึดมั่นอยู:ใน
ความเป<นชุมชนและมโนธรรมของการยังชีพ ตามหลักวิธีคิดที่เนนองครวม การเคารพอุดมคติและธรรมชาติ
มติวัฒนธรรมทั้งสองดานกําลังอยู:ในสถานการณที่ตองเผชิญหนากัน เพราะดานแรกลักษณะครอบงํา ซึ่ง
เกิดจากากรที่ระบบนายทุนนิยมไทยเป<นแบบเป†ด ทําใหเกิดการไหลบ:าเขามาของวัฒนธรรมทุนนิยมในทิศทาง
เดียว ผ:านทางสื่อสมัยใหม: อีกทั้งประเทศไทยยังคงมีศูนยรวมอํานาจค:อนขางมาก สังคมจึงไม:มีทางเลือกมาก
นัก ขณะที่อีกดานหนึ่ง คือ ความพยายามอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิม ซึ่งถือเป<นคุณธรรมและมีลักษณะอุดมคติ
ตองตกอยู:ในสภาพตั้งรับต:อกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลก กระแสความคิดในมิติทางวัฒนธรรมทั้งสองดาน
ไม:ไดสะทอนเงื่ อนไขและบริบท 2 สั งคมที่ เป<น จริง เพราะมองวัฒนธรรมในลั กษณะหยุดนิ่ งไรชีวิต ขณะที่
สังคมไทยนั้นกําลังเปลี่ยนแปลงอย:างรวดเร็วจนเกิดความสัมพันธในกระบวนการที่หลากหลายและซับซอนมาก
ขึ้น ดังนั้นการพัฒนาจึงไม:เพียงแต:ตองการมิติทางวัฒนธรรมเท:านั้น หากแต:ตองการวัฒนธรรมที่สรางสรรคและ
เคลื่อนไหวอีกดวย วัฒนธรรมเป<นองครวมของวิธีคิด คุณค:า และอุดมการณของสังคม ที่มนุษยสรางสรรคและ
สะสมขึ้นมา ในความพยายามที่จ ะแสดงออกถึงจิ ตวิญ ญาณของความเป<นมนุ ษยและการปรับ ตัวกับ ระบบ
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ความสัมพันธทางสังคมและธรรมชาติ ภายใตเงื่อนไขและบริบทที่แตกต:างกัน วัฒนธรรมประกอบดวยระบบ
ใหญ: 3 ระบบ ซอนรวมกันอยู:อย:างมีความสัมพันธเชื่อมโยง
ระบบแรก คือ ระบบคุณค:า หมายถึง ศีลธรรมของส:วนรวม และจิตวิญญาณของความเป<นมนุษยที่
สรางสรรค แสดงออกในรูปแบบของจักรวาลความคิดที่ใหความสําคัญกับความเป<นธรรม ความสมบูรณ และ
ความยั่งยืนของสังคมและธรรมชาติ
ระบบสอง คือ ระบบภูมิปrญญา ซึ่งครอบคลุมวิธีคิดของสังคม โดยเฉพาะการจัดการกับความสัมพันธ
ทางสังคม และความสัมพันธระหว:างสังคมกับธรรมชาติแวดลอม ปรากฏใหเห็นในรูปของกระบวนการเรียนรู
การสรางสรรค การผลิตใหม: การถ:ายทอดความรู ผ:านทางองคกรของสังคมในทองถิ่ น เพื่ อปรั บตัวจ: อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม
ระบบสาม คือ ระบบอุดมการณอํานาจ หมายถึง ศักดิ์ศรี และสิทธิของความเป<นมนุษย ซึ่งถือเป<น
สิทธิตามธรรมชาติ ที่จะเสริมสรางความมั่นใจและอํานาจใหกับคนในชุมชนหรือสังคมทองถิ่น เพื่อเป<นพลังการ
เรี ยนรู สรางสรางสรรค การผลิ ตใหม: การถ: ายทอดภู มิปr ญ ญา ในการพัฒ นาสั งคมใหเป<น ไปตามหลั กของ
ศีลธรรมที่เคารพความเป<นมนุษย ความเป<นธรรม และความยั่งยืนของธรรมชาติ
วัฒนธรรมเป<นระบบพฤติกรรมที่มนุษยสรางขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการพื้นฐานของมนุษยเป<น
เบื้องแรก ลักษณะของวัฒนธรรมจึงไม:ใช:ลักษณะคงที่และตายตัว ดังที่นิยพรรณ (ผล วัฒนะ) วรรณศิริ (2540 :
44 – 45) สรุปไวดังนี้ 1) วัฒนธรรมเป<นผลผลิตของระบบความคิดของมนุษย (Cognitive Systems) ซึ่งเป<น
ระบบทางชีวภาพ (Biological System) เพราะระบบความคิดเกิดมาจากระบบสมอง ระบบประสาทและ
ระบบจิ ตใจของมนุษยรวมกั น 2) วัฒ นธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงไดไม:ใช:สิ่ งที่ คงที่ ตายตั ว วัฒนธรรมเป< น
ผลผลิตของระบบความคิดและแสดงออกมาทางพฤติกรรม อันไดแก: การกระทําในแง:ของการสรางวัตถุ (ผลิต
สิ่งของ) และระบบต:างๆ ทางสังคม กฎการคิดของมนุษย ก็คือ ความคิดไม:คงที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ 3) วัฒนธรรม
เป<นสิ่งที่บุคคลไดมาดวยการเยนรู วัฒนธรรมไม:ใช:เรื่องของชีวภาพแต:เพียงอย:างเดียว เป<นสิ่งที่สมาชิกในสังคม
เรียนรูมาจากสมาชิกรุ:นก:อนที่สั่งสอนสืบทอดกันมา มิใช:สืบทอดมาจากยีนสแต:กําเนิด แต:จะเรียนรูประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของสังคมตามครรลองของชีวิตใหเหมือนกับคนอื่นๆ ของสังคม 4) วัฒนธรรมเป<นสมบัติ
ส:วนรวม บุคคลตองเรียนรูที่จะประพฤติปฏิบัติใหเป<นที่ยอมรับของผูอื่นจึงจะอยู:ร:วมกับผูอื่นไดดี คนเราอยาก
ใหตนเองเป<นที่ยอมรับของผูอื่นเสมอ เพราะมนุษยเป<นสัตวสังคมที่ไม:สามารถดํารงชีพอยู:ไดตามลําพัง การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เป<นสิ่งที่มนุษยไดสรางขึ้นและประพฤติปฏิบัติสืบต:อกันมา เช:น ความเชื่อ ค:านิยม
ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และการประดิษฐ คิดคนสิ่งต:างๆ การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมอาจจะเกิดขึ้น จากความไม:พึงพอใจในขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของคนรุ:นใหม:ซึ่งพิจารณาว:า
วัฒนธรรมดั้งเดิมเป<นสิ่งที่ลาสมัยและควรไดรับการปรับปรุงแกไข การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอีกประการหนึ่ง
เกิดขึ้นจากการไหลบ:าของวัฒนธรรมต:างชาติโดยคนส:วนมากในสังคมของตนยอมรับประพฤติปฏิบัติดวยความ
พอใจหรือถูกบังคับกรณีแพสงคราม การเปลี่ยนแปลงดานวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากการไหลบ:าของวัฒนธรรมจาก
สังคมหนึ่งไปสู:สังคมหนึ่ง หากมีการคมนาคมสะดวกอัตราการเปลี่ยนแปลงก็เป<นไปอย:างรวดเร็ว ก:อใหเกิด
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ปrญหาสังคมขึ้นได เช:นการเกิดความลาทางวัฒนธรรม (Culture Lag) ซึ่งหมายถึง ความกาวหนาที่ไม:สมดุลกัน
ระหว: างเครื่ องมื อเครื่ องใช และความพรอมที่จ ะใชสิ่งเหล:า นั้ น ของคนที่อยู: ในสังคมเดีย วกั น ในถาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ยิ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเร็วเท:าใด การควบคุมทางสังคมก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามไปเร็วเท:านั้น สังคมไทยเคยยึดมั่นเคารพเชื่อถือตัวบุคคลแต:ดั้งเดิมมา ก็ตองเปลี่ยนแปลงการควบคุมใน
ลักษณะยุดถือกติกา คือหลักการมากกว:าตัวบุคคล (สุวิทย รุ:งวิสัย, 2532 : 215 – 218) ผลกระทบสําคัญที่
สืบเนื่องจากกาเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนป‰าตัน ต.ป‰าตัน อ.แม:ทะ จ.ลําปาง พบว:า การประกอบ
อาชีพ การศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหรูปแบบหรือกิจกรมของชุมชนเปลี่ยนแปลง
กล: า วคื อ อดี ต ชุ มชนแห:งนี้ ป ระชากรส: ว นใหญ: ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ก็ จ ะมีพิธี กรรมหรือประเพณี ที
เกี่ยวกับอาชีพค:อนขางมาก เช:น ตานขาวจี้ขาวหลาม, ตานขาวใหม:น้ําใหม:, ตานแตน(ถวายแทน), การบูชา
สมป‰อยบวงสรวงเจาพ:อมาขาว, บวงสรวงเจาพ:อหอศาล, ตานก–วยสลาก ซึ่งเป<นประเพณี พิธีกรรมที่กระทํา
เพื่อรําลึกถึงพระคุณของอาชีพ แต:ดวยปrจจุบันความทันสมัยขยายเขามา อาชีพของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไป
มีการยายถิ่นไปทํางานในเมืองหลวง ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทําใหไม:มีคนรุ:นใหม:หรือมีนอยที่จะสืบ
ทอดอาชีพเกษตรกรรม ส:งผลใหประเพณีพิธีกรรมบางอย:างสูญหายไปดวย ซึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
เฉลิมศักดิ์ ขัตติยะ (2541) ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเป<นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต
ดานการเกษตรของชุมชนกะเหรี่ยงบานแม:ยางหา พบว:าการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของชุมชนจากการ
ผลิตเพื่อการบริโภคเป<นการผลิตเพื่อการคา มีการนําเอาเทคโนโลยีทางการเกษตรเขามาใชในการผลิตส:งผลต:อ
กระบวนการผลิ ต ของชุ มชนในดานวิธี การผลิ ต ระบบความสั มพัน ธ ความเชื่อ ค:า นิย มและวิ ถีชี วิ ต ระบบ
เงินตรากลายเป<นปrจจัยสําคัญในการแลกเปลี่ยน โดยมีสาเหตุการเปลี่ยนแปลงการผลิตเนื่องมาจากปrจจัยดาน
ใน ไดแก: การเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศวิทยาของหมู:บาน การเรียนรูระบบการผลิตของชาวกะเหรี่ยง ซึ่งไดรับ
การถ:ายทอดความรูจากนายทุน ปrจจัยภายนอก ไดแก: การมีตลาดรองรับผลผลิต มีการประกันราคาผลิ ต
ไดรับการสนับสนุนเงินทุนจากหน:วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจนการคมนาคมที่มีความสะดวกขึ้นในการขนส:ง
ผลผลิตสู:ตลาด จากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตทําใหชุมชนกะเหรี่ยงบานแม:ยางหาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ
ทางสังคมไปดวย อาทิ ความผูกพัน ความไวใจ ทางเครือญาติและเพื่อนบานลดนอยลง วิถีชีวิตที่เรียบง:าย
เปลี่ยนมาสู:วิถีชีวิตที่รีบเร:ง ไม:มีเวลาไปมาหาสู:กันเหมือนในอดีต และยังสอดคลองกับแนวคิดของผ:องพันธุ มณี
รัตน (2521 : 17-18) กล:าวว:าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป<นการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมหรือสถาบัน
สังคม เช:น การเปลี่ย นแปลงขนาดของชุมชน ส:ว นประกอบส:วนใดส:วนหนึ่งของสั งคมหรือรูป แบบการจั ด
ระเบียบของสังคม ตัวอย:างของการเปลี่ยนแปลง ไดแก: การเปลี่ยนแปลงขนาดครอบครัว การเปลี่ยนแปลง
ระบบเศรษฐกิ จ เมื่ อเกิ ด สภาพเป< น สั งคมเมื อง และเป< น การเปลี่ ย นแปลงความสั มพั น ธระหว: า งบุ คคล คื อ
เปลี่ยนแปลงวิธีที่มนุษยปฏิบัติต:อผูอื่น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีลักษณะดังนี้1)เป<นการเปลี่ยนแปลงใน
ดานความสัมพันธระหว:างมนุษยและหรือระหว:างมนุษยและกลุ:มคน คือ เป<นการเปลี่ยนแปลงการกระทําต:อ
กันของมนุษย 2)เป<นการเปลี่ยนแปลงโครงสราง การหนาที่หรือกระบวนการต:างๆ ของความสัมพันธระหว:าง
โครงสรางและการหนาที่อย:างใดอย:างหนึ่ง 3)เป<นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช:วงเวลาใดเวลาหนึ่งอาจเป<น
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เรื่ องใหญ:ห รื อเล็ กก็ได และตามแนวคิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางสังคมวั ฒ นธรรม ที่ ว: าการยอมรับ สิ่ งใหม: มี
ความสําคัญต:อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในดานที่เป<นตัวการที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน
ชุมชนหนึ่งๆ จะมีสิ่งใหม:ๆ เกิดขึ้นไดจะตองมีแหล:งที่มาอยู: 3 ประการ 1) การคนพบ (Discovery) คือ การที่
ชาวบานไดคนพบทรัพยากร หรือ การคนพบพืชผลทางการเกษตรสมัยใหม:ทําใหชาวบานไดเปลี่ยนอาชีพหรือมี
รายไดดีกว:าเดิม 2) การคิดคนประดิษฐ (Invention) คือการที่มีผูคิดคน ประดิษฐสิ่งใหม:ขึ้นและมีประโยชนต:อ
ชุมชน ประชาชนก็หันมารับสิ่งใหม:ๆ นั้นมาใชกัน มากขึ้นเรื่อยๆ 3) การแพร:กระจาย (Diffusion) คือ การ
ยอมรับสิ่งใหม:ๆ จากสังคมอื่น หรือสังคมภายนอกเรียกไดว:าเป<นการแพร:กระจายจากสังคมหนึ่ง เช:น การที่
ชาวนาไดรับความรู เทคนิคใหม:ๆ ในการทําการเกษตรจากประเทศตะวันตก และการมีความทันสมัยกาว หรือ
ที่กล:าวกันว:าเป<นยุคสมัยของกระแสโลกาภิวัตน ที่เขามา ในชุมชนก็ส:งผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไม:ว:าจะเป<น
รูปแบบประเพณีกิจรรมต:างๆ มีการปรับเปลี่ยนใหสอดคลองและทันยุคสมัยมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี
ภาวะทั นมั ยที่ ว:า การเปลี่ ยนแปลงสังคมจากเกษตรกรรมไปสู: อุตสาหกรรม ยังทําใหเกิด ตนแบบของการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพราะสังคมต:างๆไม:ไดแยกกันอยู:อย:างโดดเดี่ยวเป<นอิสระขาดการติดต:อกันแต:อยู:ในระบบ
เดียวกัน คือ โลก การเปลี่ยนแปลงในส:วนใดส:วนหนึ่งของระบบโลกย:อมกระทบต:อระบบอื่นๆและทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงตามกันไปดวย สังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมเมื่อมีการติดต:อสัมพันธกับสังคมสมัยใหม:หรือสังคม
อุตสาหกรรม สังคมเกษตรกรรมจะเริ่มรับแนวคิดและเริ่มปรับปรุงพัฒนาส:วนต:างๆเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู:สังคม
สมัยใหม: ที่มีความอุดมสมบูรณทางวัตถุ มีความสะดวกสบาย และร่ํารวยกว:ามาก ย:อมกระทบต:อรูปแบบ
การดําเนินชีวิตดานต:างๆ ไม:ว:าจะเป<นการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ รูปแบบครอบครัว รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต และการเกิดขึ้นหน:วยย:อยๆต:างๆในสังคม ย:อมกระทบต:อค:านิยมความเชื่อของคนในสังคม โดย
เป<นผลจากการรับความรูจากสังคมสมัยเขามาผ:านรูปแบบการทํางาน โรงเรียน หรือสื่อต:างๆซึ่งอาจเขามาใน
รูปของภาพยนตรนําเขาจากต:างประเทศ สินคาและบริการจากต:างประเทศที่มีโฆษณาเป<นตัวกระตุนและ
เผยแพร: รวมทั้งสื่อหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ที่ไดรับอิทธิพลจากผูบริหารประเทศที่ตองการใหสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส:งผลโดยตรงต:อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนป‰าตันนาครัว แต:ผลที่เกิดการเปลี่ยนแปลงผูให
สัมภาษณกล:าวต:อว:าไม:เพียงแค:ก:อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ในเรื่องกิจกรรม รูปแบบ พิธีกรรม
แต:การเปลี่ยนแปลงในดานที่มีประโยชนก็มี การที่สังคมทันสมัยทําใหการประชุมหารือ เป<นไปอย:างง:ายและ
สะดวกขึ้ น รวมถึ งการประชาสัมพั น ธใหประชาชนเขาร:ว มกิ จกรรม ร: ว มถึงการเผยแพร: กิจ กรรมใหสั งคม
ภายนอกไดรับรู ซึ่งบางครั้งก็ยังเป<นการชักชวนคนภายนอกมาเที่ยวหรือร:วมกิจกรรมของชุมชนไดทําใหชุมชน
เกิดรายไดอีกดวย
กล:าวโดยสรุป ภายใตกระแสโลกาภิวัตนทําใหวัฒนธรรมของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
พิธีกรรมที่ปรับใหเขากับยุคสมัยมากขึ้นแต:ก็ยังคงมีวิถีปฏิบัติที่สืบทอด และผลกระทบที่สําคัญภายใตกระแส
โลกาภิวัตนในดานบวกการติดต:อสื่อสารที่รวดเร็วทําใหการกระจายข:าวสาร การแจงขอความร:วมมือในการทํา
กิจกรรมต:างๆ ประเพณีต:างๆ ในชุมชนเป<นไปอย:างรวดเร็วและกวางขวาง ในทางกลับกันภายใตกระแสโลกาภิ
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วัตนทําใหเกิดสิ่งยั่วยวนต:อเด็กและเยาวชนคนรุ:นหลังที่จะทําหนาที่สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของคนชุมชน
ส:งผลใหคนรุ:นใหม:ละเลย ขาดการใส:ใจที่จะเรียนรูและรักษาวัฒนธรรมประเพณีเอาไว
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง “พลวัตทางวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัตน กรณีศึกษา ชุมชนป‰าตัน อ.แม:ทะ
จ.ลําปาง” ในประเด็น ผลของกระแสโลกาภิวัตนทําใหเกิดสิ่งยั่วยวนต:อเด็กและเยาวชนคนรุ:นหลังที่จะทํา
หนาที่สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของคนชุมชน ผูวิจัยเห็นว:าเป<นประเด็นที่น:าสนใจในการจะศึกษาต:อไปว:า
ปrจจัยที่สําคัญ หรือสิ่งที่เยาวชนในยุคที่รับการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตนใหความสนใจนั่นเป<น
อย:างไรซึ่งอาจนํามาซึ่งการเรียนรูและปรับใหเขากับประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อใหกับเยาวชนใหความ
สนใจและตระหนักในการจะสืบทอดรักษาต:อไป
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การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลาเรื่องจากภาพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป(ที่ 2
The Development of Communicative English Speaking Ability Using Picture Narrating
Technique for lower-secondary Students
นางประกาศนีย บุตรโคตร
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูพูดภาษาอื่น
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 กAอนเรียนและหลังเรียน และ
ศึกษาเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปCที่ 2
กลุAมตัวอยAางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 โรงเรียนบานดงใหญA อําเภอเพ็ญ
จังหวัดอุดรธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปCการศึกษา 2558
จํานวนนักเรียน 28 คน ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ22101 สุAมตัวอยAางโดยใชการสุAมแบบกลุAม แบบ
แผนของการวิจัยเปIนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุAมเดียวทดสอบกAอนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใชในการ
วิ จั ย ประกอบดวย แผนการจั ด การเรี ย นรู จํ า นวน 12 แผน แบบทดสอบวั ด ความสามารถในการพู ด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแบบวัดเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการ
เลAาเรื่องจากภาพ ระยะเวลาดําเนินการทดลองใชระยะเวลา 12 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 24
ชั่วโมง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกA คAาเฉลี่ย รอยละ สAวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบ
ไมAอิสระ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกAอน
เรียนเฉลี่ย 8.75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 25คะแนน คิดเปIนรอยละ 35.00 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน18.32
คะแนนคิดเปIนรอยละ73.29 เมื่อทดสอบความแตกตAางของคAาเฉลี่ยพบวAา คะแนนความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียนอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 2) นักเรียนมีเจต
คติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพมีคAาเฉลี่ยของเจตคติโดยรวม
เทAากับ 4.07 อยูAในระดับดี
คําสําคัญ :การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, การเลAาเรื่องจากภาพ, เจตคติ
Abstract
The purposes of this research were to study the English speaking ability of lowersecondary students before and after using a ‘picture narrating’ technique and to study the
students’ attitude towards this teaching methodology.
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The sample consisted of 28 lower-secondary students at Bandongyai School, Phen
District, Udonthani, in the second semester of the 2015 academic year. The design of this
research was a one group pretest–posttest. The research instruments were 12 lesson plans,
an English speaking test, and a survey of student attitudes towards the ‘picture narrating’
technique. The experiment took 12 weeks, 2 hours a week, or 24 hours in total. Mean,
percentage, standard deviation and t-test for dependent samples were employed to analyze
the data. The findings of this research were that: 1)The students’ mean pretest and posttest
speaking scores were 8.75 or 35.00% and 18.32 or 73.29% respectively. 2)The students’
attitudes towards teaching English using the ‘picture narrating’ technique were high (4.07).
Keywords: Communicative English speaking, picture narrating technique, attitude
ความเปQนมาและความสําคัญของปTญหา
กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษเปIนภาษาตAางประเทศในสาระการเรียนรูพื้นฐาน
โดยกําหนดใหเรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให
มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการติดตAอสื่อสาร การศึกษาแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ ความ
เขาใจและตระหนั ก ถึ ง ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมและมี เ จตคติ ที่ ดี ตA อ การใชภาษาอั ง กฤษ
(กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2551: 1) และไดกลA าวไววAาในสังคมโลกปpจ จุบั นการเรี ยนรูภาษาตA างประเทศมี
ความสําคัญและจําเปIนอยAางยิ่งในชีวิตประจําวันเนื่องจากเปIนเครื่องมือสําคัญในการติดตAอสื่อสารการศึกษา
การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลกนํามาซึ่งมิตรไมตรีและความรAวมมือกับ
ประเทศตAางๆชAวยพัฒนาผูเรียนใหเขาใจตนเองและผูอื่นดีขึ้นเรียนรูและเขาใจความแตกตAางของภาษาและ
วั ฒ นธรรมขนบธรรมเนี ย มประเพณี ก ารคิ ด สั ง คมเศรษฐกิ จ การเมื อ งการปกครองมี เ จตคติ ที่ ดี ตA อ การใช
ภาษาตAางประเทศและใชภาษาตAางประเทศเพื่อการสื่อสารไดรวมทั้งเขาถึงองคความรูตAางๆไดงAายและกวางขึ้น
และมี วิ สั ย ทั ศ นในการดํ า เนิ น ชี วิ ต มุA ง หวั ง ใหผู เรี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ตA อ ภาษาตA า งประเทศสามารถใช
ภาษาตAางประเทศสื่อสารในสถานการณตAางๆแสวงหาความรูประกอบอาชีพและศึกษาตAอในระดับที่สูงขึ้น
รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถAายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยั งสั งคมโลกไดอยA างสรางสรรค การเรีย นการสอนภาษาอังกฤษในระดั บ
มัธยมศึกษานั้นหลักสูตร(กระทรวงศึกษาธิการ,2551: 26) ไดกําหนด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยมุAงให
ผูเรียนใชภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น เพื่อการศึกษาตAอ และประกอบอาชีพ และการเขาสูAสังคมโลกในอนาคต
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปIนศูนยกลาง ใชสื่ออุปกรณที่หลากหลาย ใชวิธีการวัดผล ประเมินผลที่
เหมาะสม มุAงใหผูเรียนใชภาษาเพื่อการสื่อสารไดในสถานการณจริงมีประสบการณตรงในการใชภาษาอังกฤษ
มีเจตคติที่ดี มีความมั่นใจและกลาแสดงออกทั้งนี้มีเปtาหมายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ดาน ไดแกA การ
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ฟpง การพูด การอAาน และการเขียน ทั้งนี้เพื่อประโยชนทั้งในชีวิตประจําวันและเพื่อความกาวหนาในอนาคตได
อยAางแทจริง สอดคลองกับแนวคิดของเออร (Ur, 1998: 120) ที่ไดเสนอแนะไววAา ในบรรดาทักษะทั้งสี่ทักษะ
ไดแกA ทักษะการฟpง การพูด การอAาน และการเขียน ทั้งนี้ทักษะพูดเปIนทักษะที่สําคัญที่สุด เนื่องจากเปIน
ทักษะที่แสดงใหเห็นวAาผูพูดมีความรูในภาษานั้นอยAางชัดเจน นอกจากนี้ชูมิน (Shumin, 1997: 8) ไดกลAาวถึง
ทักษะการพูดไววA าเปIนทั กษะที่ยากยิ่งสํา หรับนักเรียน ถึงแมจะเปIนทักษะที่สําคั ญและจํ าเปIนที่สุ ดในการ
สื่อสารและมีจุดมุAงหมายใหนักเรียนสามารถสื่อสารในสถานการณตAาง ๆได แตAการจัดการเรียนการสอนยังไมA
ประสบความสํ า เร็ จเทA า ที่ ควรถาพู ดไดไมA ดี ขาดความคลA องแคลA ว ในการใชโครงสรางทางภาษาไมA ไดอยูA ใน
สภาพแวดลอมที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซึ่งเออร (Ur,1998: 15) และบราวน (Brown, 2007: 17) ได
กลAาวถึงสาเหตุที่ทําใหนักเรียนไมAประสบผลสําเร็จในการพูดภาษาที่สองนั้นมีหลายประการ เชAน มีความกังวล
วAาจะพูดผิด กลัวเสียหนา ไมAรูจะพูดอะไรหรือพูดอยAางไรและมักจะใชภาษาแมA (Mother Language) แทนที่
จะใชภาษาเปtาหมาย (Target Language)ในขณะฝxกพูดในชั้นเรียน นอกจากนี้ไบรน (Byrne, 1987: 20-26)
ไดกลAาวไววAา ผูพูดตองสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยAางเหมาะสมมีการเนนเสียง ออกเสียงสูงต่ํารวมทั้งแสดงสี
หนา ทAาทางเปIนเครื่องชAวยในการแสดงความหมายของสิ่งที่ตองการจะสื่อ ผูฟpงจึงจะสามารถฟpงภาษาอังกฤษ
ไดเขาใจและในบางครั้ งการพู ด ภาษาอั งกฤษนั้ น อาจขาดความเหมาะสมและสมบู ร ณหรื อไมA เ ปI น ไปตาม
กฎเกณฑไวยากรณซึ่งตรงกันขามกับภาษาที่ใชในการเขียน และตองใชความสามารถในการปฏิสัมพันธซึ่งกัน
และกันของผูเรียนภาษาอังกฤษเปIนภาษาตAางประเทศหรือภาษาที่สอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสกอตต
(Scott, 1981: 8-12) ที่กลAาววAา การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเปIนรูปแบบพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับ
บุคคลตั้งแตAสองคนขึ้นไป โดยมีผูพูดและผูฟpงรAวมสนทนาแตAละคนตองสามารถตีความสิ่งที่ฟpง ซึ่งไมAสามารถ
ทํานายรูปแบบของภาษาอังกฤษได และมีความหมายในการสื่อสารแบบใด การสื่อสารโดยมีปฏิสัมพันธในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลตAางๆแตAละครั้งจะตองประกอบดวยบุคคลสองคนขึ้นไปและประยงค กลั่นฤทธิ์ (2556:124–
125) ไดกลAาวไววAา การพูดภาษาอังกฤษเปIนวิธีการที่ครูสอนผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปIนภาษาที่สองหรือ
ภาษาตAางประเทศ พูดภาษาอังกฤษใหมีความสามารถในการออกเสียงและรูปแบบของเสียงในภาษาอังกฤษได
อยAางถูกตอง สอดคลองกับเฮดจ (Hedge, 2007: 44-72) ที่กลAาวไววAา การพูดภาษาอังกฤษเปIนทักษะที่มี
ความสําคัญอยAางมากและจําเปIนตAอการสื่อสารที่ตองไดรับการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหเกิดความสามารถ
ในการพูด ภาษาอังกฤษไดอยA างมีป ระสิทธิภาพ ผูสอนตองมั่ นใจวAาไมA ไดจัด การเรีย นรูเพื่อฝxกผูเรีย นใหพู ด
ภาษาอังกฤษโดยเนนความสําคัญของการออกเสียง (Pronunciation) คําศัพท (Vocabulary) และความถูก
ตองทางโครงสรางภาษา (Accuracy structure) เทAานั้นแตAเปIนการฝxกใชความสําคัญดังกลAาวนี้ไปชAวยในการ
พัฒนากระบวนการพูดสื่อสารไดอยAา งอิสระและสรางภาษาดวยตนเองตามจุดมุAงหมายของการสื่อสาร ซึ่ ง
บุคคลจะสามารถสื่อสารกันได เขาใจตรงกัน ตองอาศัยวิธีการสนทนาที่หลากหลาย และไดสรุปไววAา การพูด
ภาษาอังกฤษจะมีประสิทธิภาพหรือบรรลุผลตามเปtาหมายการสื่อสารนั้น ผูพูดตองสามารถใชสําเนียงและ
ถอยคําที่มีความถูกตอง ตามหลักเกณฑทางภาษาอังกฤษในระดับตAางๆ รวมทั้งสามารถใชภาษาทAาทางให
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สอดคลองเหมาะสมกับจุดมุAงหมายหรือเจตนาในการพูดภาษาอังกฤษโดยใชคําพูดที่เหมาะสมกับกาลเทศะตาม
สถานการณตAางๆ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับสถานการณนั้นๆ (Hedge, 2007: 259-261)
การจัดการเรียนรูในการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีหลายวิธีการ แตAมีวิธีการหนึ่งที่ใชคือ
การเลAาเรื่องจากภาพ ซึ่งเปIนเทคนิคที่จะชAวยสAงเสริมพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ทําให
ผูเรียนกลาพูด กลาแสดงออกไดดียิ่งอีกวิธีหนึ่ง การใชภาพเปIนสื่อนั้นสอดคลองกับแนวคิดของนูแนนและ
แลมป€ (Nunan& Lamb, 1996: 36-38) ไดอธิบายลักษณะของกิจกรรมการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารวAาเปIนการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณจริง หรือการใชภาษาอยAางมีความหมาย เปIน
กิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนขอมูล (Information Sharing) การปฏิสัมพันธ (Interaction) และการใชสื่อ
ที่หลากหลาย เพราะสื่อมีความสําคัญตAอการเรียนแบบปฏิสัมพันธหรือการเรียนแบบรAวมมือและการฝxกใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร ดังนั้น การที่จะพัฒนาความสามารถดานการฟpงและการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูเรียน
สามารถนําภาษาไปใชเพื่ อการสื่อสารในสถานการณจริ งไดนั้น ควรจัดการเรียนรูโดยการใชสื่อการสอนที่
หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อของจริง มาชAวยเพิ่มประสิทธิภาพดานการปฏิสัมพันธในการใชภาษาใหมากขึ้นดังที่ริ
ชารดส(Richards, 1993: 70) ไดกลAาวถึงสื่อของของจริง (Authentic Materials) ไววAาเปIนเนื้อหาความรูที่
นํามาจากหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพอื่นๆและประเภทเสียงไดแกA แถบบันทึกเสียง การพูดที่อัดมา
จากรายการตAางๆ ทางวิทยุหรือโทรทัศนนอกจากนี้ เขมณัฏฐมิ่งศิริธรรม (2557) ไดกลAาวไววAาในการนํา
สื่ อการศึ กษามาเปI น เครื่ องมื อ ที่ ชA ว ยพั ฒ นาการเรี ย นรู ของผู เรี ย นนั้ น ผู สอนจะตองมี การมาประยุ ก ตใชให
สอดคลองกับเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยAางรวดเร็วและเขาใจงAายขึ้นสื่อการศึกษาสรางสรรคควร
ใชควบคูAไปกับเนื้อหาสาระที่เนนใหผูเรียนเนนการผลิตสื่อที่แตกตAางไปจากสื่อเดิมๆเพื่อการกระตุนความสนใจ
ทําใหสื่อการศึกษานั้นๆแตกตAางจากที่ผูเรียนเคยเห็นมาจะทําใหการตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนใหมากขึ้น
ดวยระยะเวลาที่สั้นลงดวยความแปลกใหมAและแตกตAางจากที่ผูเรียนเคยเห็นมาการใชรูปภาพเปIนสื่อนั้น แกรม
(Graham, 2007) ไดอธิบายไววAารูปภาพสามารถแสดงอารมณโดยผAานกระบวนการเลAาเรื่องและความสามารถ
ในดานการอAานและเขียน และยังชAวยผูอAานในการปฏิสัมพันธกับความรูสึกและเพิ่มประสิทธิภาพในการให
ความหมายของเรื่องไดดี สอดคลองกับสุปารดโจและอันดายานี (Supardjo&Andayani, 2003: 45) ไดกลAาว
ไวในกระบวนการสอนและการเรียนรูวAารูปภาพเปIนสื่อที่ใหคุณประโยชนมากมาย และสรางความประทับใจ
ใหแกAผูเรียนได ความเขาใจในหัวขอการเรียนรู กระตุนกิจกรรมการพูดไดอีกดวย และสอดคลองกับกายี (Kayi,
2006: ) ที่ไดกลAาวไววAา การเลAาเรื่องจากภาพโดยใชกิจกรรมจากรูปภาพเปIนชุดหลายชุดใหนักเรียนเลAาเรื่อง
จากภาพตามลําดับ จะเนนที่หลักเกณฑรูบริคที่ครูไดกําหนดไวซึ่งหลักเกณฑรูบริคนั้นจะรวมถึงการใชคําศัพท
และโครงสรางของภาษาที่นักเรียนจําเปIนตองใชขณะที่พูดเลAาเรื่องไปดวย แนวคิดนี้ สอดคลองกับบาคแมน
และพาลมเมอร (Bachman & Palmer, 1996: 50) ที่ไดอธิบายไววAาเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพจะ
คลายคลึงกับเทคนิ คการเลA าเรื่ อง เพีย งแตA มีขอแตกตAางระหวA างสองเทคนิ คคือการใชหลักเกณฑรูบริ ค ซึ่ ง
หลักเกณฑรูบริคจะถูกใชในเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพเทAานั้น และการใชเทคนิคนี้แนวคิดของเนชันและนิว
ตัน (Nation & Newton, 2009: 46) ไดกลAาวถึงเทคนิควิธีการที่นํามาประยุกตใชในการเลAาเรื่องจากภาพไมAวAา
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จะเกิดจากนักเรียนและตัวครูผูสอนเองไว 3 ขั้นตอน ไดแกAการใหประสบการณกAอนเรียนการใหคําแนะนํา
ระหวA า งการพู ด และ การทํ า งานเปI น กลุA ม เพื่ อฝx ก การพู ด อยA า งไรก็ ต าม ความสามารถในการฟp งและพู ด
ภาษาอังกฤษของเด็กไทยยังอยูAในระดับที่ตองปรับปรุงแกไข ทั้งนี้การสอนพูดของครูบราวน (Brown, 2001:
275-276) ไดเสนอหลักการสอนพูดไววAา ครูควรจัดกิจกรรมที่สนองความตองการของนักเรียน โดยมุAงไปที่การ
ทํากิจกรรมของนักเรียน การสื่อความหมายและเปIน กิจกรรมที่กระตุนความสนใจของนั กเรียน กิจกรรมที่
นักเรียนไดฝxกพูดใกลเคียงกับสถานการณจริง ควรมีการใหขอมูลยอนกลับแกAนักเรียนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม มี
การฝxกทั้งทักษะการฟpงและทักษะการพูดไปพรอมกัน เปˆดโอกาสใหนักเรียนไดออกแบบกิจกรรมเองและให
นักเรียนไดพัฒนายุทธวิธีในการพูดตAอไป ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแลวพบวAาปpญหาการพูดภาษาอังกฤษของเด็กไทย
สาเหตุเกิดจากปpญหาหลายๆ ดานดวยกัน ทั้งดานกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของผูสอนบาง
กิจกรรมไมAไดสAงเสริมใหผูเรียนเกิดความอยากเรียนอยากรู ความกระตือรือรน ดานผูสอน ยังขาดความรูและ
เทคนิค วิธีสอนที่แปลกใหมAในการจัดกิจกรรมการการสอน ดานสื่อการเรียนการสอน การขาดสื่อการเรียนการ
สอนที่มีความทันสมัยตAอการฝxกภาษา ดานการวัดผลประเมินผล และดานตัวผูเรียนเองซึ่งผูเรียนขาดความ
พรอม ไมAสนใจการเรียน ไมAมีพื้นฐานความรูที่ดี ทํากิจกรรมไมAทัน ขาดความมั่นใจไมAกลาพูด กลาแสดงออก
สAวนใหญAยังไมAสามารถสื่อสารดวยการฟpง การพูดไดดีเทAาที่ควร สอดคลองกับงานวิจัยของเกษศิรินทรอวนภักดี
(2548: 6) ที่กลAาวไววAา ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษที่ต่ํากวAาเปtาหมายที่กําหนดมีสาเหตุมาจากครู
ใชวิธีสอนแบบเดิม การจัดการเรียนการสอนยึดตําราเรียนเปIนหลักและยึดครูเปIนศูนยกลาง ผูเรียนไมAมีโอกาส
ไดปฏิบัติจริงหรือมีสAวนรAวมในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนขาดทักษะในการนําภาษาอังกฤษไปใชในการ
สื่ อสาร ขาดความกระตื อรื อรน สภาพการจั ด การเรี ย นการสอนของครู ผู สอนไมA เ อื้ ออํ า นวยตA อ การเรี ย น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และไมAกระตุนใหผูเรียนเรียนอยAางสนุกสนานจึงยากที่จะเกิดการเรียนรูและทําให
มีเจตคติที่ไมAดีตAอวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนบานดงใหญA ซึ่งเปIนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขต
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ประสบปpญหา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคAอนขางมาก จากผลของการทดสอบทางการศึกษาแหAงชาติขั้นพื้นฐาน
(O – Net ) ของโรงเรียนที่จัดสอบ 8 กลุAมสาระในระดับชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 3 มีคAาเฉลี่ยรอยละ 27.56 โดยวิชา
ที่มีคAา เฉลี่ ย ของคะแนนต่ํา สุ ด คือ ภาษาอั งกฤษ และจากคะแนนการทดสอบปลายภาคเรี ย นของนักเรี ย น
โรงเรียนบานดงใหญA ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 ในปCการศึกษา 2555 ปรากฏวAา นักเรียนไดคะแนนทักษะการฟpง
พูด ภาษาอังกฤษเฉลี่ยรอยละ 38 ปCการศึกษา 2556 ทักษะการฟpง พูด ไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 39 และในปC
การศึ กษา 2557ไดคะแนนทั กษะการฟpง พู ด เฉลี่ ยรอยละ 41 ซึ่ งนอยกวA าเกณฑที่ กําหนดไวคือรอยละ70
(โรงเรียนบานดงใหญA, 2557: 5) จากผลของคะแนนดังกลAาวจะเห็น ไดวAา ความสามารถทางดานทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนบานดงใหญAในระดับมัธยมศึกษาปCที่ 2 และ ระดับมัธยมศึกษาปCที่ 3 คAอนขางต่ํา ซึ่ง
ผูวิจัยไดศึกษาปpญหากAอนการทดลองใชเครื่องมือดวยการสํารวจสภาพปpจจุบันและปpญหา โดยใชแบบสอบถาม
และสัมภาษณนักเรียน ครู และผูปกครองที่มีสAวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
เพื่ อศึ กษารวบรวมขอมู ล พบวA า มี ห ลายสาเหตุ ไมA วA า จะเปI น สภาพแวดลอมที่ ไมA เ อื้ อตA อการใชภาษาอั งกฤษ
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บุคลากรที่สอนภาษาอังกฤษมีจํากัด นักเรียนไมAเห็นความสําคัญของการเรียนรูภาษาอังกฤษและไมAสนใจที่จะ
เรียนรูภาษาอังกฤษเทAาที่ควร ขาดความกระตือรือรนในการเรียนและใชภาษาอังกฤษ ยังมีความเขินอายและ
ไมAกลาใชภาษาอังกฤษ แมในชั้นเรียนเองก็ตาม มีพื้นฐานความรูดานภาษาอังกฤษคAอนขางต่ําและขาดความ
พรอมที่ จ ะเรี ย นรู อยA า งมี ความสุ ข นอกจากนี้ ปp ญ หาดั งกลA า วยั งสอดคลองกั บ ณั ฏ ฐนรี ฤ ทธิ รั ต น (2557:
บทคั ด ยAอ) ที่ไดกลA าวสรุ ปไววA าปp ญ หาและอุ ปสรรคที่สA งผลตA อการพั ฒ นาทั กษะการพูด ภาษาอั งกฤษไดแกA
นักศึกษามีความกังวลและความกลัวเมื่อตองพูดภาษาอังกฤษมีปpญหาดานคําศัพทขาดการฝxกฝนกับอาจารย
และบุคคลอื่นไมAชอบเรียนรายวิชาที่เนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษและนักศึกษาตองนึกเปIนภาษาไทยกAอน
เสมอเมื่อตองพูดภาษาอังกฤษเมื่อมีปpญหาดานการใชภาษาทําใหนักศึกษาเกิดความกังวลและขาดความมั่นใจที่
จะสื่อสารเปIนภาษาอังกฤษสAงผลใหภาษาอังกฤษของนักศึกษาไมAเกิดการพัฒนา
ผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการจัดการเรียนรูใหแกAนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 โรงเรียนบาน
ดงใหญA ที่มีปpญหาโดยเฉพาะดานการพูดเนื่องจากนักเรียนไมAสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อถามหรือตอบคําถาม
ที่เกี่ยวของกับตนเองได การออกเสียงและการลําดับความคิด ไมAถูกตอง ไมAกลาพูด ไมAกลาแสดงออก ไมAมี
ความเชื่อมั่นในตนเอง การจัดกิจกรรมยังไมAสอดคลองกับบริบทหรือปpญหาของนักเรียน จึงทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรูทักษะการฟpง พูด ภาษาอังกฤษที่เปIนทักษะเบื้องตนของการสื่อสารทางภาษาคAอนขางต่ํากวAา
เกณฑที่กําหนด
จากปp ญ หาและความสํ า คั ญ ดั ง กลA า ว ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะพั ฒ นาความสามารถในการพู ด
ภาษาอั งกฤษโดยใชเทคนิ คการเลA า เรื่ องจากภาพของนั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปC ที่ 2 โรงเรี ย นบานดงใหญA
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ดวยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการพูดตามแนวคิดของไบรน (Byrne, 1987: 2026) และเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพของเนชันและนิวตัน(Nation & Newton, 2009: 46) ประกอบดวย 3
ขั้นตอนและจัดกิจกรรมดังตAอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 นําเสนอเนื้อหา (Presentation Stage)เปIนการสรางประสบการณกAอนเรียน แกAผูเรียนโดยครู
ใหขอมูลทางภาษาแกAผูเรียน ฝxกการใชภาษา เนนที่การใหผูเรียนไดเรียนรูทําความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย
และวิ ธี การใชภาษาที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณตA า งๆ ควบคูA ไปกั บ การเรี ย นรู กฎเกณฑของภาษามี การจั ด
กิจกรรมดังนี้
1. ขั้นนําเขาสูAบทเรียน
1.1 ครูกระตุนความสนใจใหนักเรียนอยากเรียนรู โดยใชเกมทางภาษา
เชAนเกมเกี่ยวกับคํา (Words) การแสดงทAาทางและการเคลื่อนไหว (Action Games) การแขAงขัน (Contest)
การแกปpญหา (Problem Solving) และการเดา (Guessing Games)
1.2 ครูสอนคําศัพทใหมAและตัวอยAางการใชรูปประโยคจากคําศัพท
1.3 นักเรียนฟpงการออกเสียงคําศัพทใหมAจากเทป หรือจากเสียงครู
1.4 นักเรียนฝxกพูดออกเสียงคําศัพทตามเทปหรือจากเสียงครู
1.5 ครูอธิบายความหมายของคํา และประโยคโดยใชบัตรคํา บัตรภาพ แถบประโยค
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2. ขั้นการใหประสบการณกAอนเรียน
2.1 ครูแสดงรูปภาพใหนักเรียนดูและใหนักเรียนสังเกตสิ่งที่มีในภาพ
2.2 ครู ถ ามนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เ ห็ น ในภาพและครู ถ ามคํ า ถามเกี่ ย วกั บ รู ป ภาพเพื่ อ เชื่ อ มโยง
ประสบการณของนักเรียนเกี่ยวกับรูปภาพนั้นๆเปIนภาษาไทย
2.3 ครูเลAาเรื่องเปIนตัวอยAางใหนักเรียนฟpงโดยใชรูปภาพนั้นเพื่อใหนักเรียนเขาใจรายละเอียดการใช
ภาษาอังกฤษในการเลAาเรื่อง
2.4 ครูและนักเรียนรAวมกันจัดลําดับรูปภาพในการเลAาเรื่อง
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นฝxกฝน(Practice Stage) นักเรียนไดฝxกปฏิบัติโดยมีการใหคําแนะนําระหวAางการ
พูดทํากิจกรรมดังนี้
1. ครูจับคูAนักเรียนที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษดีและอAอนคูAกัน เพื่อใหนักเรียนที่มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษดีสามารถชAวยและกระตุนนักเรียนที่อAอนในการทํากิจกรรมใหดําเนินไปไดอยAางดี
2. ครูใหคําแนะนําเกี่ยวกับการพูดเลAาเรื่องจากภาพโดยแสดงชุดรูปภาพเปIนตัวอยAางใหนักเรียน
ดูและอธิบายเกี่ยวกับชุดรูปภาพนั้น
3. ครูสรางความคุนเคยกับชุดรูปภาพนั้นๆโดยใหนักเรียนทํากิจกรรมรAวมกันเปIนคูA และแจกใบ
งานใหนักเรียนไดฝxกตามที่กําหนดใหดังนี้
ใบงานที่ 1 การอธิบายรูปภาพแตAละภาพในชุดนั้นๆตามลําดับเหตุการณที่ควรจะเปIน
ใบงานที่ 2 การผลัดกันเลAาเรื่องของนักเรียนแตAละคูA
ใบงานที่ 3 การแตAงเรื่องและเหตุการณเพิ่มเติม ตามจินตนาการหลังจากที่นักเรียนไดรับฟpง
เรื่องของคูAตนเอง
4. ครูใหนักเรียนแตAละคูAรAวมกันแบAงปpนความรูจากใบงานที่3 ดวยการฝxกพูดอธิบายชุดรูปภาพที่
กําหนดในใบงานที่ 3
5. ครูใหนักเรียนแตAละคูAฝxกพูดเตรียมนําเสนอการพูดเลAาเรื่องจากชุดรูปภาพนั้น
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการใชภาษา (Production Stage)
1. ครูใหนักเรียนแตAละคูAนําเสนอการพูดภาษาอังกฤษโดยพูดเลAาเรื่องจากชุดรูปภาพใหเพื่อนฟpง
หนาชั้นเรียน
2. ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นตAอการเลAาเรื่องจากภาพนั้น
3. ครูและนักเรียนชAวยกันสรุปเรื่องจากภาพที่นํามาเลAาอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งกิจกรรมดังกลAาว ผูวิจัยเห็นวAาเหมาะสมกับนักเรียนกลุAมตัวอยAาง เปIนอยAางยิ่ง เพราะเปIน
เทคนิควิธีการสอนที่มีขั้นตอนชัดเจนมีการใชสื่อจากภาพอยAางหลากหลายและทันสมัยที่จะสAงเสริมและพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนในการใชคําศัพท ไวยากรณ ความคลAองแคลAวในการใชภาษา และความเขาใจในการ
พู ด ที่ ส ามารถออกเสี ย งไดอยA า งถู กตองเหมาะสมกั บ เรื่ อ งที่ พูด มี ค วามสามารถในการใชรู ป ประโยค สื่ อ
ความหมายจากกิริยาทAาทาง สีหนา และน้ําเสียงในการสื่อสารความหมายที่เหมาะสมผูวิจัยตองการศึกษาวAา
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เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ สามารถพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวAา
กAอนเรียนหรือไมAและตองการศึกษาเจตคติการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพของ
นักเรียนอยูAในระดับใด ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้นAาจะเปIนขอมูลในการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคXของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAา
เรื่องจากภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 กAอนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่อศึกษาเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2
สมมติฐานของการวิจัย
1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 ที่ไดรับการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAา
เรื่องจากภาพ มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนไมAนอยกวAารอยละ 70
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 ที่ไดรับการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAา
เรื่องจากภาพมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 โรงเรียนในกลุAมเครือขAายพัฒนา
คุณภาพการศึกษากลุAมโรงเรียนเชียงหวาง จํานวน 3 โรงเรียน ไดแกA โรงเรียนบานดงใหญA โรงเรียนบานสราง
หลวง สรางคํา และโรงเรียนบานดอนขAา คําผักหนามประชาสามัคคี อําเภอเพ็ญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ22101ในภาคเรียนที่ 2 ปCการศึกษา 2558
จํานวน 3 หองเรียนและนักเรียนทั้งหมดจํานวน 120 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในงานวิจัยมีดังนี้
2.1 ตัวแปรตน ไดแกA การสอนการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ
2.2 ตัวแปรตาม ไดแกA
2.2.1 ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.2.2 เจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยการใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ
3. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาวัตถุประสงคของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บานดงใหญA ตามสาระและมาตรฐานการเรี ย นรู และตั ว ชี้ วั ด กลุA ม สาระการเรี ย นรู ภาษาตA า งประเทศ
(ภาษาอังกฤษ อ22101) ชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 และตรงตามหลักสูตรแกนกลาง นํามาจัดทําเปIนแผนการเรียนรู
จํานวน 12 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง รวมจํานวน 24 ชั่วโมง ซึ่งเนื้อหาและกิจกรรมแตAละหนAวยไดจากหนังสือเรียน
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รายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ Team up in English 2 และหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ (ทักษะ
ฟpง-พูด) กลุAมสาระการเรียนรูภาษาตAางประเทศ Student Book Listening Advantage ชั้นมัธยมศึกษาปCที่
2 รวมถึงบทความตAางๆจากวารสารภาษาอังกฤษ สื่อสิ่งพิมพภาษาอังกฤษที่เกี่ยวของกับเนื้อหาที่ผูวิจัยนํามา
ประยุกตโดยมีหัวขอกําหนดดังนี้ I love sports, Let’s plan our trip quickly, Our careers, Holiday
and festivals, Points of interest in a city, Transportations and directions, Family and
community, Restaurants and reservation, I am travelling, Road signs, Let’s have a party และ
My future.ซึ่งเนื้อหาที่นํามาใชเปIนเรื่องที่งAาย ใกลตัวและเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวัน นักเรียน
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้การเลือกภาพที่นํามาใชเปIนสื่อในการเลAาเรื่องจะเปIน
ภาพที่บAงบอกสถานการณ เหตุการณไดอยAางชัดเจน มีสีสันสวยงามเหมือนจริงและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
4. ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง
ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปCการศึกษา 2558 ใชเวลาในการทดลองจํานวน 12 สัปดาห
สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวมเปIน 24 ชั่วโมง
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 โรงเรียนในกลุAมเครือขAายพัฒนา
คุณภาพการศึกษากลุAมโรงเรียนเชียงหวาง จํานวน 3 โรงเรียน ไดแกA โรงเรียนบานดงใหญA โรงเรียนบานสราง
หลวง สรางคํา และโรงเรียนบานดอนขAา คําผักหนามประชาสามัคคี อําเภอเพ็ญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ22101 ในภาคเรียนที่ 2 ปCการศึกษา 2558
จํานวน 3 หองเรียน จํานวนนักเรียน 120 คน
2. กลุAมตัวอยAางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปIนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 โรงเรียนบานดงใหญAสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานีเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปCการศึกษา 2558 จํานวน 28 คนที่ไดมาโดยวิธีการสุAมแบบ
กลุAม (Cluster random sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAา
เรื่องจากภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 จํานวน 12 แผนดําเนินการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด
24 ชั่วโมง ซึ่งไดผAานการตรวจแกไข ทดลอง และปรับปรุงแลว โดยมีคAาดัชนีความสอดคลองเทAากับ 1.00 ทุก
องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูแตAละแผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูมีโครงสรางประกอบดวย
สาระสําคัญจุดประสงคปลายทาง จุดประสงคนําทาง เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อ การวัดผล
ประเมินผลมีรายละเอียดในแตAละแผนที่ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝxกซอมพูดแบบเปIนอิสระ(free speech)
จากรูปภาพที่กําหนดให วัตถุประสงคในการสอนเนนการสอนพูดทั้งแบบ accuracy และ แบบ fluency
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เพื่อใหการฝxกพูดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ครูมีบทบาทเปIนผูแนะนําและคอยเสนอแนะเมื่อนักเรียนนําเสนอ
การพูดเสร็จเพื่อแกไขขอบกพรAองของบทเรียนและยกยAองชมเชยใหกําลังใจ
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ชุด
เปIนแบบทดสอบปากเปลAา (Oral test)Pre-test และPost-test จํานวน 1 ขอ เปIนขอสอบฉบับเดียวกันทั้ง
กAอนเรียนและหลังเรียน ประกอบดวย รูปภาพ จํานวน 4 ภาพ โดยมีผูเชี่ยวชาญทางดานภาษาอังกฤษจํานวน
3 คน ทําการประเมินเพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ มีคAาดัชนีความสอดคลองเทAากับ 1.00และมีคAาความ
เชื่อมั่นในการตรวจใหคะแนนจากผูเชี่ยวชาญเทAากับ 0.89 แลวประเมินดวยการใหนักเรียนจับคูAกันพูดเลAา
เรื่องจากภาพที่กําหนดไวโดยผูประเมินจํานวน 3 คน ไดแกAครูผูสอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน และโรงเรียน
อื่นที่ใกลเคียง เขียนคะแนนลงในชAองระดับคะแนนตามเกณฑการประเมินการพูดตามองคประกอบ5 ดาน
ไดแกAการออกเสียง (Pronunciation) ไวยากรณ (Grammar)คําศัพท (Vocabulary)ความคลAองแคลAวในการ
ใชภาษา (Fluency) และความเขาใจในการพูด (Comprehension)แตAละดานมี 5 ระดับ ดานละ 5 คะแนน
รวมคะแนนเต็ม 25 คะแนน ใชเวลา 1ชั่วโมง
3. แบบวัดเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ จํานวน
20 ขอ มีตัวเลือก 5 ระดับความคิดเห็น โดยใชแบบวัดเจตคติ มาตราสAวนประมาณคAาตามแบบการวัดของลิ
เคิรท(Likert scale) มีคAาดัชนีความสอดคลองระหวAางขอคําถามกับจุดประสงคเทAากับ 1.00 ทุกขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทําการทดสอบกAอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบปากเปลAา (Oral test) ที่ใชวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษกAอนเรียนและหลังเรียนรวม 1
ขอ คะแนนเต็ม 25คะแนน ใชเวลา 1 ชั่วโมงซึ่งใหนักเรียนทําการทดสอบกAอนเรียน
2. ดําเนินการสอนนักเรียนกลุAมตัวอยAางตามแผนการจัดการเรียนรูการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ จํานวน 12 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 24 ชั่วโมง
3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดความ
สามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพฉบับเดียวกับทดสอบกAอน
เรียน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
4. วัดเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ ดวยแบบ
วัดเจตคติจํานวน 1 ชุด มี 20 ขอคําถาม ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับเจตคติ เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดเจตคติตAอการจัดการเรียนรูในการพูดภาษาอังกฤษ เปIนแบบมาตราสAวนประมาณ
คAา 5 ระดับ (Rating scale) โดยใชการวัดตามวิธีของลิเคิรท (Likert scale)โดยกําหนดคะแนนเปIนแบบ
มาตราสAวนประมาณคAา 5 ระดับ (Rating scale)และผAานการตรวจสอบของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ดานภาษาอังกฤษ ตรวจสอบความถูกตองตามโครงสราง เพื่อหาคAาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม ซึ่งมีคAา
ดัชนีความสอดคลองเทAากับ 1.00และนําแบบวัดไปทดลองใชกับกลุAมตัวอยAางจํานวนหนึ่งเพื่อปรับปรุงแกไข
กAอนจะบรรจุในมาตราวัดเจตคติมาตราวัดเจตคติของลิเคิรทกําหนดชAวงความรูสึกเปIน 5 ชAวงหรือ 5 ระดับคือ
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เห็นดวยอยAางยิ่งเห็นดวยเฉยๆไมAเห็นดวยและไมAเห็นดวยอยAางยิ่งขอความที่บรรจุลงในมาตราวัด ประกอบดวย
ขอความที่แสดงความรูสึกตAอสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งในทางดีและทางที่ไมAดีโดยมีจํานวนขอพอๆกันกําหนดตามวิธี
Arbitrary weighting method ซึ่งเปIนที่นิยมมากที่สุด
การวิเคราะหXขอมูล
1. วิ เ คราะหขอมู ล เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บผลคะแนนทดสอบวั ด ความสามารถดานการพู ด
ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อ สารของนั ก เรี ย น กA อนและหลั ง เรี ย น โดยหาคA า เฉลี่ ย คA า รอยละ สA ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และทดสอบทีแบบไมAอิสระ (t-test for Dependent Samples)
2. วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAา
เรื่องจากภาพโดยหาคAาเฉลี่ย และสAวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนํามาแปลผลตามเกณฑการแปลผลการวัดเจตคติ
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการ
เลAา เรื่องจากภาพกAอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2
การทดสอบ N
กAอนเรียน 28
หลังเรียน

X

8.75
28

S.D
3.24
18.32

เฉลี่ยรอยละ
35.00
2.52

t
73.29 21.4**

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 1 พบวAา คะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAา
เรื่องจากภาพกAอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 จํานวน28คนมีคAาเฉลี่ยของคะแนน
ทดสอบกAอนเรียนเทAากับ 8.75จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเปIนรอยละ 35.00และคAาคะแนนเฉลี่ยทดสอบ
หลังเรียนเทAากับ 18.32คิดเปIนรอยละ 73.29เมื่อทดสอบความแตกตAางของคAาเฉลี่ยของคะแนน พบวAาคะแนน
ความสามารถในการพู ด ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารโดยใชเทคนิ คการเลA า เรื่ องจากภาพของนั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปCที่ 2 หลังเรียนสูงกวAากAอนเรียนอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2
แบบวัดเจตคติn
S.D.
แปลความ
X
หลังเรียน
28
4.07
0.88
ระดับดี
จากตารางที่ 2 พบวAา หลังจากที่นักเรียนไดเรียนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการ
เลAาเรื่องจากภาพ นักเรียนมีคAาเฉลี่ยของเจตคติโดยรวมเทAากับ 4.07 แสดงวAา นักเรียนมีเจตคติตAอการสอนพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพโดยรวม อยูAในระดับดี
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สราง
ขั้นตอนที่ 1

ประสบการณ*กอน

นําเสนอเนื้อหา
(Presentation)

เรียน (Providing
prior
experience)

ขั้นตอนที่ 2 การ
ฝ3กปฏิบัติ
(Practice)

การใหคําแนะนํา
ระหวางการพูด
(Providing
guidance
during
speaking)

ขั้นตอนที่ 3 ขั้น

การทํางานเปAนคู

การใชภาษา
(Production)

เพื่อฝ3กการพูด
(Working in
pairs to support
speaking)

1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
1.1 ครูกระตุนความสนใจใหนักเรียนอยากเรียนรู โดยใชเกมทางภาษา
1.2 ครูสอนคําศัพท$ใหม%และตัวอย%างการใชรูปประโยคจากคําศัพท$
1.3 นักเรียนฟ+งการออกเสียงคําศัพท$ใหม%จากเทป หรือจากเสียงครู
1.4 นักเรียนฝ/กพูดออกเสียงคําศัพท$ตามเทป หรือจากเสียงครู
1.5 ครูอธิบายความหมายของคํา และประโยคโดยใชบัตรคํา บัตรภาพ แถบ
ประโยค
2. ขั้นการใหประสบการณ*กอนเรียน
2.1 ครูแสดงรูปภาพใหนักเรียนดูและใหนักเรียนสังเกตสิ่งที่มีในภาพ
2.2 ครูถามนักเรียนเกีย่ วกับสิ่งที่เห็นในภาพและครูถามคําถามเกี่ยวกับรูปภาพ
เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ$ของนักเรียนเกี่ยวกับรูปภาพนั้นๆ
2.3 ครูเล%าเรื่องเป;นตัวอย%างใหนักเรียนฟ+งโดยใชรูปภาพนั้นเพื่อใหนักเรียนเขาใจ
รายละเอียดการใชภาษาอังกฤษในการเล%าเรื่อง
1. ครูใหนักเรียนทํางานเป;นคู%โดยการจับคู%นักเรียนที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษ
ดีและอ%อน
2. ครูใหคําแนะนําเกี่ยวกับการพูดโดยแสดงชุดรูปภาพเป;นตัวอย%างใหนักเรียน
ดูและอธิบายเกีย่ วกับชุดรูปภาพนั้น
3. ครูสรางความคุนเคยโดยใหนักเรียนทํากิจกรรมร%วมกันเป;นคู% โดยแจกใบงาน
ใหนักเรียนไดฝ/กตามที่กําหนดให
ใบงานที่ 1 การอธิบายรูปภาพแต%ละภาพในชุดนั้นๆ แลวนํามาเรียงลําดับ
เหตุการณ$
ใบงานที่ 2 การผลัดกันเล%าเรื่องของนักเรียนแต%ละคู%
ใบงานที่ 3 การแต%งเรื่องและเหตุการณ$เพิ่มเติม ตามจินตนาการหลังจากที่
นักเรียนไดรับฟ+งเรื่องของคู%ตนเอง
4. ครูใหนักเรียนคู%นั้นร%วมกันแบ%งป+นความรูจากใบงานที่ 3 ดวยการฝ/กพูด
อธิบายชุดรูปภาพนั้น

1. ครูใหนักเรียนแต%ละคู%นําเสนอการพูดภาษาอังกฤษโดยพูดเล%า
เรื่องจากชุดรูปภาพใหเพื่อนฟ+งหนาชั้นเรียน
2. ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นต%อการเล%าเรื่องจากภาพนั้น
3. ครูและนักเรียนช%วยกันสรุปเรือ่ งจากภาพที่นํามาเล%าอีกครั้งหนึ่ง

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ
ผลการวิจัย
1. นักเรียนมีคะแนนในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ยกAอนเรียนเทAากับ 8.75 จาก
คะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเปIนรอยละ 35.00 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทAากับ 18.32 จากคะแนนเต็ม 25
คะแนน คิดเปIนรอยละ 73.29และเมื่อทดสอบความแตกตAางของคAาเฉลี่ย พบวAา คะแนนความสามารถในการ
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พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียนทั้งนี้จากการทดสอบกAอนเรียน(Pre-test)โดยใช
แบบทดสอบปากเปลAา (Oral test) พบวAานักเรียนมีผลการประเมินความสามารถดานตAางๆเปIนดังนี้
1.1. ดานการออกเสียงนักเรียนมีความสามารถในการออกเสียงในระดับ 2 มีปpญหาในการ
ออกเสียงมาก ยากแกAการทําความเขาใจในคําพูดได ผูฟpงจะตองถามซ้ําเรื่อยๆ วAาผูพูดตองการสื่ออะไร
1.2. ดานไวยากรณ (Grammar) นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการใชภาษาในระดับ 2 ผูพูด
สามารถใชไวยากรณงAายๆได แตAมักจะใชไวยากรณและเรียงลําดับคําผิดบAอยๆ ทําใหฟpงเขาใจยาก
1.3. ดานคําศัพท (Vocabulary) นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการใชคําศัพทในระดับ 3
ผูพูดใชคําศัพทผิดบAอย ประโยคคําพูดที่ใชในการสนทนามีอยูAอยAางจํากัดเนื่องจากผูพูดมีปpญหาในการคิดหา
คําศัพทมาใชในการพูดสื่อสาร
1.4. ดานความคลAองแคลAวในการใชภาษา (Fluency) นักเรียนมีความคลAองแคลAวในการใช
ภาษาในระดับ 2 ผูพูดมีการหยุดเวนบAอยครั้ง หยุดคิดเปIนเวลานานเพราะมีความรูจํากัดในการใชภาษา
1.5. ดานความเขาใจในการพูด (Comprehension)นักเรียนมีความเขาใจในการพูดในระดับ
2 ผูพูดติดขัดในการคิดหาคําพูด มักจะพูดคําซ้ํา และพูดตะกุกตะกัก หลังจากผูวิจัยดําเนินการสอนนักเรียน
กลุAมตัวอยAางตามแผนการจัดการเรียนรูการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจาก
ภาพ จํานวน 12 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 24 ชั่วโมงและทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดย
ใชแบบทดสอบฉบับเดิม ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญชุดเดิม ผลการประเมินความสามารถดานตAางๆเปIนดังนี้ 1)
ดานการออกเสียงนักเรียนมี ความสามารถในการออกเสี ยงในระดับ 4 ผูพูดสามารถออกเสีย งไดดี แตAยังมี
ปpญหาเรื่องการออกเสียงอยูAบาง แตAผูฟpงสามารถฟpงเขาใจในสิ่งที่ผูพูดตองการสื่อสาร 2) ดานไวยากรณ
(Grammar) นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการใชภาษา ในระดับ 4 ผูพูดใชไวยากรณผิดอยูAบาง แตAสื่อสาร
ความหมายไดถูกตอง 3) ดานคําศัพท (Vocabulary) นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการใชคําศัพท ในระดับ 4 ผูพูด
ใชคําศัพทที่ไมAถูกตองและไมAเหมาะสมกับสถานการณเปIนบางครั้ง 4) ดานความคลAองแคลAวในการใชภาษา
(Fluency) นักเรียนมีความคลAองแคลAวในการใชภาษา ในระดับ 4 ผูพูดมีความเร็วและความคลAองแคลAวในการ
พู ด มี ก ารพู ด สะดุ ด เปI น บางครั้ ง เนื่ องจากปp ญ หาดานการใชภาษา 5) ดานความเขาใจในการพู ด
(Comprehension) นักเรียนมีความเขาใจในการพูดในระดับ3ผูพูดเขาใจในสิ่งที่ตนพูดและพูดไดเปIนสAวนมาก
คAอนขางชาและมักพูดคําซ้ํา ผลการประเมินดังกลAาวแสดงวAานักเรียนที่ไดเรียนรูโดยใชเทคนิคดังกลAาวมีผลการ
พัฒนาดานการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสรุปโดยรวมหลังเรียนสูงขึ้นกวAากAอนเรียน
2. นักเรียนมีเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพอยูAใน
ระดับดี
การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจาก
ภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 กAอนเรียนและหลังเรียนดังกลAาวขางตนที่พบวAาคะแนนความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียนอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และ
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นักเรียนมีคAาเฉลี่ยของเจตคติโดยรวมอยูAในระดับมากนั้น ทั้งนี้เปIนเพราะนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูดวยการฝxก
พูดภาษาอังกฤษจากการฝxกปฏิบัติจริงทําใหนักเรียนไดรับการพัฒนาการพูดจากประสบการณตรง ตามแนวคิด
ของไบรน (Byrne, 1978:22-29) และการนําเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพของเนชันและนิวตัน (Nation &
Newton, 2009:46) มาประยุ ก ตใชที่ ป ระกอบไปดวย 3 ขั้ น ตอน ไดแกA ขั้ น การนํ า เสนอเนื้ อ หา
(Presentation)ที่เปIนการสรางประสบการณกAอนเรียน แกAผูเรียนโดยครูใหขอมูลทางภาษาแกAผูเรียน ฝxกการใช
ภาษา เนนที่ การใหผูเรีย นไดเรี ยนรู ทํา ความเขาใจเกี่ย วกั บความหมายและวิธี การใชภาษาที่ เหมาะสมกั บ
สถานการณตA า งๆ ควบคูA ไปกั บ การเรี ย นรู กฎเกณฑของภาษา ขั้ น การฝx กปฏิ บั ติ (Practice) ที่ เ ปI น การให
คําแนะนําระหวAางการพูดและขั้นการใชภาษา (Production) ที่มีการทํางานเปIนกลุAมของนักเรียนเพื่อที่จะฝxก
การพูดเลAาเรื่อง เหตุการณจากภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของเฮดจ (Hedge, 2007: 47-62) ที่กลAาวไววAา
การสอนภาษาตองสามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสารใหนักเรียนไดเรียนรูการใชคําศัพทและไวยากรณ
ภาษาเพื่อนําไปใชในการสื่อสารในชั้นเรียนและนอกหองเรียนไดอยAางมีอิสระเพื่อใหบรรลุจุดมุAงหมายของการ
สื่อสาร ดังนั้นการพัฒนาการพูดที่ผAานกระบวนการจัดการเรียนรูอยAางมีขั้นตอน มีการสรางประสบการณกAอน
เรี ย นมี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่ ก ระตุ นใหผู เรี ย นอยากรู โดยใชเกมทางภาษา การแสดงทA า ทาง และกิ จ กรรมที่
หลากหลาย มีการสอนคําศัพทใหมAโดยใชสื่อที่ทันสมัย มีการใชรูปภาพในการสรางประสบการณกAอนเรียน มี
การฝxกปฏิบัติใหนักเรียนที่มีความสามารถตAางกันเรียนรูไปดวยกัน และทํางานกันเปIนคูA มีการเลAาเรื่องจากภาพ
ครูคอยใหคําแนะนําระหวAางการพูดเลAาเรื่อง นักเรียนไดมีโอกาสแบAงปpนความรู ไดฝxกพูดเลAาเรื่องเหตุการณจาก
ภาพ ทําใหมีปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียน มีการประเมินการพูดและแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไดขอมูลยอนกลับ
และใหขอเสนอแนะในเชิงบวก นักเรียนสามารถนําไปปรับรูปแบบการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอยAาง
ถูกตอง ทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจและกลาพูดกลาแสดงออกไดเปIนที่นAาพอใจยิ่งซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุ
ปารดโจและอันดายานี (Supardjo&Andayani, 2003) และแนวคิดของแกรม (Graham, 2007) ทั้งนี้ผูสอน
ตองมีการสรางปฏิสัมพันธที่ดีกับนักเรียน มีการทํางานเปIนคูAเพื่อที่จะฝxกการพูดเลAาเรื่อง เหตุการณจากภาพ
และสรางความมั่นใจแกAผูเรียน มีการจัดการหองเรียนกAอใหเกิดบรรยากาศเชิงบวก ลดภาวะความกังวลในการ
เรียนภาษาไดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประยงค กลั่นฤทธิ์ (Klanrit, 2005) ที่ไดนํากิจกรรมเพื่อการสื่อสาร
2 ชนิดเปIนกิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมคูA (Pair work) และกิจกรรมกลุAม (Group work) มา
ออกแบบกิ จ กรรมสํ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นภาษาอั ง กฤษเปI น ภาษาตA า งประเทศ นอกจากนี้ ก ารพั ฒ นา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษยังสอดคลองกับงานวิจัยของอรวรรณ นอยหมอ (2554) ไดศึกษาการใช
กลวิ ธี การอA า นภาพเพื่ อเพิ่ มพู น ความสามารถในการพู ด ภาษาอั งกฤษและการคิ ด อยA า งมี วิ จ ารณญาณของ
นักเรีย นชั้ นมั ธยมศึ กษาปC ที่ 5ผลการวิจั ยพบวA า ความสามารถในการพูด ภาษาอังกฤษหลังการเรีย นสู งขึ้ น
สอดคลองกับงานวิจัยของ ออยอัจฉรา สายืน (2554) ที่ทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษโดยใชภาระงานการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 6 มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษา
ประสิทธิภาพภาระงานการสื่อสารเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปC ที่ 6 โดยใชภาระงานสื่ อ สาร ประกอบดวย 5 กิ จ กรรม ผลการวิ จั ย พบวA า ความสามารถในการพู ด
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ภาษาอังกฤษของนักเรียนในภาระงานการติดตAอสื่อสารมีความแตกตAางอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนมีเจต
คติที่ดีตAอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชภาระงานการสื่อสาร ระดับดี สอดคลองกับราตรี พิมพศักดิ์ (2555)ที่
ไดศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกAอนเรียนและหลังเรียนและ
ศึ กษาเจตคติ ตA อการสอนพู ด ภาษาอั งกฤษโดยใชสถานการณจํ า ลองของนั กเรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปC ที่ 1
ผลการวิจัยสรุปไดวAานักเรียนมีคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังเรียนสูงกวAา
กAอนเรียน และนักเรียนมีเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใชสถานการณจําลองอยูAในระดับคAอนขางดี
นอกจากนี้ กมลพัฒน ไชยสงคราม(2558) ไดศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดย
ใชภาระงานจิกซอวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 กAอนเรียนและหลังเรียนและศึกษาเจตคติตAอการสอนพูด
ภาษาอังกฤษโดยใชภาระงานจิกซอวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 ผลการวิจัยสรุปไดวAานักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการพู ด ภาษาอั ง กฤษหลั ง เรี ย นสู ง กวA า กA อ นเรี ย น และนั ก เรี ย นมี เ จตคติ ตA อ การสอนพู ด
ภาษาอังกฤษโดยใชภาระงานจิกซอวอยูAในระดับดี
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชดังนี้
1.1. ผลการวิจัยพบวAา ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียนแสดงวAา
ขั้นตอนการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษไดดี เนื่องจากการจัดกิจกรรมโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ มีขั้นตอนการเรียนรูที่เปIนระบบ
ชัด เจน แตA ละขั้น ตอนนักเรี ยนมีสA วนรAว มในการทํ ากิ จกรรมดวยตนเอง นั กเรีย นมี โอกาสไดทํา งานรA วมกั น
แลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน แลวนําขอมูลมารวมกันใหเปIนเรื่องราวที่ถูกตองและสมบูรณ ทําใหนักเรียนได
ฝx กใชภาษาในการสื่ อสารไดอยA า งเต็ มที่ นอกจากนี้ นั กเรี ย นยั งไดใชทั กษะกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห และ
สังเคราะห ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษไดดีขึ้น ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมยังมี
ขอจํ า กั ด ที่ ผู สนใจที่ จ ะนํ า ไปใชคื อ ในขั้ น ตอนการนํ า เสนอขอมู ล ครู ผู สอนตองใหนั ก เรี ย นเรี ย นรู คํ า ศั พ ท
ความหมายของคําศัพทใหมากยิ่งขึ้นเพื่อจะไดนําไปใชในการแปลความหมายของเรื่องราวที่ฟpงและพูดไดอยAาง
คลAองแคลAว จึงจะสามารถนําไปสื่อสารดวยการพูดสนทนาไดดีและรวดเร็ว การสรางความมั่นใจใหนักเรียนกลา
แสดงออกไมAเขินอาย ครูตองสรางความคุนเคยใหผูเรียนรูสึกดีและเปˆดใจที่จะรับรู เกิดความกระตือรือรนพรอม
ที่จะฝxกฝนเรียนรูดวยความเต็มใจและเรียนรูอยAางมีความสุข ดวยการสรางกิจกรรมที่แปลกใหมAโดยใชสื่อที่
ทันสมัย เพียงพอกับจํานวนนักเรียนในขณะจัดกิจกรรม สอดคลองกับงานวิจัยของทาคริม (Takrim, 2014:
43) ที่ไดศึกษาการใชการเลAาเรื่องจากภาพในการสอนพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปCที่
2 จากการวิจัย สรุปผลไดวAา การเลAาเรื่องจากภาพมีประสิทธิภาพสําหรับการใชในกิจกรรมการสอนพู ด
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษสูงหลังเรียนการใชการเลAา
เรื่องจากภาพ ซึ่งสามารถวัดไดจากคะแนนทดสอบหลังเรียนการใชการเลAาเรื่องจากภาพสูงกวAาคะแนนทดสอบ
กAอนเรีย นการใชการเลAาเรื่องจากภาพดั งนั้น ครู ผูสอนสามารถนํ าแนวทางการสอนพูด ภาษาอังกฤษโดยใช
เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอื่นๆ ไดดวย
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1.2. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวAา เจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการ
เลAาเรื่องจากภาพอยูAในระดับดี แสดงวAาการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการเลAาเรื่องจาก
ภาพเปIนวิธีการสอนที่นักเรียนไดเรียนอยAางสนุกสนานจากกิจกรรมที่นักเรียนชอบและมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อน
และครูผูสอนเชAนการใชเกมทางภาษาเกี่ยวกับการบอกใบใหทาย การเดา การออกเสียงคําศัพท และการเลAา
ประสบการณเกี่ยวกับรูปภาพ ในขั้นนําเสนอเนื้อหา และกิจกรรมการแตAงเรื่องและเหตุการณเพิ่มเติมตาม
จินตนาการที่ไดรับฟpงจากการทํางานเปIนคูA ในขั้นการฝxกปฏิบัติ และการนําเสนอการเลAาเรื่องจากภาพที่ไดรับ
การชมเชยและรู ผลยอนกลั บ ในขั้ น การใชภาษาและในการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาความสามารถในการพู ด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น ควรมีการคัดเลือกเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน
เพื่อใหผูเรียนไมAเกิดความรูสึกเบื่อหนAายและมีความรูสึกวAาเปIนภาษาที่ยากตAอการเรียนรู ทั้งนี้สอดคลองกับ
งานวิจัยของแครี (Cary, 1998: 2541-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการสื่อสารดวยการเลAาเรื่องจากภาพ
เพื่อพัฒนาภาษาที่สอง โดยศึกษากับผูเรียนมัธยมที่เรียนมากกวAาสองภาษาโดยใชวีดิทัศนบทสนทนาเทคนิค
การเคลื่ อ นไหว เพื่ อ ประกอบการเลA า เรื่ อ งจากภาพผลปรากฏวA า ผู เรี ย นเขาใจเนื้ อ หาและสามารถพู ด
ภาษาอั งกฤษไดดี ขึ้ น สามารถเลA า นิ ทานพื้ น บานไดและการเลA า เรื่ อ งจากประสบการณใหเครื อ ญาติ ฟpง ได
นอกจากนี้ นักเรียนยังมีพัฒนาการดานทักษะการพูดไดดีขึ้น มีเจตคติ ที่ดีตAอการเรียนภาษาอังกฤษ และมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ดีกวAาเกณฑที่ตั้งไว จากผลการวิจัยดังกลAาวเปIนที่ยอมรับวAาการเลAานิทานหรือการเลAาเรื่อง
จากภาพทําใหทักษะการพูดของนักเรียนดีขึ้นทั้งนี้การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมองเห็นความสําคัญและความ
จําเปIนในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันใหทันสมัยกับยุคของการใชเทคโนโลยีที่กาวหนา
ไปอยAางรวดเร็วครูควรศึกษากระบวนการสอนพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและนําไปใชในการจัดการเรียนรู
จะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนการสอนและมีเจตคติที่ดีและชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1. ควรศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิคการ
เลAาเรื่องจากภาพในระดับชั้นอื่นๆดวย เพื่อใหไดผลการศึกษาที่กวางขึ้น เชAน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเทคนิคการ
เลAาเรื่องจากภาพในระยะยาว เพื่อศึกษาวAาหากผูเรียนไดฝxกใชภาษาในระยะที่นานพอสมควรนักเรียนจะมีการ
พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษมากนอยเพียงใด
2.3.ควรมี การวิ จัย เพื่อการพั ฒนาความสามารถในการพูด ภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่อสารโดยการใช
เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพเพื่อพัฒนาความสามารถในดานการเขียน เนื่องจากกAอนที่นักเรียนจะมีการเลAา
เรื่องจากภาพได นักเรียนจะตองมีการเขียนเลAาเรื่องจากภาพที่กํา หนดให ซึ่งการเขียนเลAาเรื่องจากภาพที่
กําหนดให จะสามารถชAวยสAงเสริมทักษะการเขียนและฝxกการพูดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานตามทฤษฎีหลักสูตรอิงมาตรฐาน
The Development of a Standards-Based Curriculum for an ‘English for Work’ course
พชรวลี กนิษฐเสน
อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานตามทฤษฎีหลักสูตรอิง
มาตรฐาน” มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตั้งแตAปC
พ.ศ. 2556 – 2558 ดานความสามารถของบัณฑิตที่พึงประสงคและนํามาออกแบบแผนการสอน โดยสํารวจ
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้ยังสํารวจความคิดเห็นของ
อาจารยผูสอนตAอการใชแผนการสอนที่ออกแบบขึ้น
ผลการวิจัยพบวAาผูประกอบการตองการบัณฑิตที่มีความสามารถในการพูดมากที่สุด จากทักษะการ
สื่อสาร คือ ฟpง พูด อAาน และ เขียน ในดานทักษะการทํางาน ผูประกอบการตองการบัณฑิตที่มีทักษะการ
ทํางานรAวมกับผูอื่นมากที่สุด กลุAมตัวอยAางในการวิจัยมีความพึงพอใจในการเรียนอยูAในระดับมาก และมีคะแนน
สอบหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน
คําสําคัญ : การพัฒนา,รูปแบบการเรียนรู, หลักสูตร
Abstract
This research surveys the opinions of entrepreneurs and business owners who have
hired graduates from Lampang Rajabhat University between 2013 to 2015, looking in
particular at their views on the competences of graduates and their suitability for
employment. The results of the survey were used to design study plans. The research then
surveyed the opinions of students who used these study plans and evaluated their learning
achievements. The research also surveyed the opinions of the lecturer who used the study
plans.
It was found that employers needed graduates who are competent in speaking English.
Speaking was considered the most important of the four skills (i.e. listening, speaking, reading
and writing). In terms of working skills, they need was for graduates who are able to work
with others. The students who studied with the designed teaching plans were very happy
with them and their post test scores were higher than their pre-test scores.
Key words : development , learning styles, curriculum
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บทนํา
จังหวัดลําปางเปIนจังหวัดที่มีความเปIนไปไดสูงในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากความไดเปรียบทาง
ภูมิประเทศ เนื่องจากเปIนจุดผAานในการเดินทางสูAภาคเหนือตอนบนและกลับภาคเหนือตอนลAางเมื่อถึงตอน
เปˆดเสรีการคาอาเซียนโดยนักวิเคราะหมองวAา (วริษฐา ภักดี, บรรณาธิการ, 2557: 5) จังหวัดลําปางเปIนจุด
ศูนยกลางของ HUB ที่เชื่อมตAอกับจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือไดสะดวก ประกอบกับแนวโนมการขยายตัวของ
เมืองที่จะรองรับการไหลบAาของการคมนาคมและการพัฒนาดานเศรษฐกิจอาเซียนของเสนทางเศรษฐกิจ R3A
ซึ่งจะมีทั้งนักธุรกิจ แพทย นักศึกษารวมทั้งแรงงานทุกระดับเดินทางมายังจังหวัดลําปางมากขึ้น นอกจากนี้
จากการวิเคราะหในบทความดานเศรษฐกิจของลําปาง (OK Nation Blog, 3 พฤศจิกายน2557) ผูเขียนไดให
ความเห็นถึงการเจริญเติบโตวAา ที่ดินมีราคาไมAสูงจึงมีกลุAมนักลงทุนรายใหญAเขามาลงทุนอยAางตAอเนื่อง ไมAวAาจะ
เปIนกลุAมคาปลีกคาสAงอยAาง แม็คโคร, กลุAมไทวัสดุ, กลุAมเซ็นทรัล, กลุAมมหาวิทยาลัยเนชั่นซึ่งการเขามาของกลุAม
ทุนเหลAานี้สะทอนใหเห็นถึงความมั่นใจและโอกาสขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดลําปางในอนาคต ซึ่งขอมูล
ดานสภาพเศรษฐกิจ จังหวัดลําปาง (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหAงชาติ. อางอิงจากสํานักงาน
จังหวัด ศาลากลางจังหวัดลําปาง. 2557) สภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดลําปาง มีแนวโนมขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตระหนักในหนาที่ความเปIนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น
จึงไดทําการสํารวจสภาพปpญหาและความตองการในการใชภาษาอังกฤษของเจาหนาที่ฝ•ายตAางประเทศ ใน
บริษัทเซรามิกส ในจังหวัดลําปาง (พชรวลี กนิษฐเสน และคณะ. 2556)
ผลการวิจัยพบวAาเจาหนาที่ฝ•ายตAางประเทศผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวAาตนเองมีทักษะการฟpง
ภาษาอังกฤษอยAางไมAตAอเนื่อง สามารถฟpงเพื่อเขาใจไดในบางเรื่อง ในดานทักษะการพูด สามารถพูดสื่อสาร
ไดในหลายสถานการณแตAขาดความถูกตองบางและไมAคลAองแคลAว ในดานทักษะการอAาน มีความเขาใจ
รูปแบบงานเขียนทางธุรกิจ ประโยคพื้นฐาน แตAยังตองเปˆดตําราคนควา และในดานการเขียนเจาหนาที่ฝ•าย
ตAางประเทศผูตอบแบบสํารวจเห็นวAาตนเองสามารถสื่อสารไดเพียงแตAตองระมัดระวังในการใชคําศัพทยากๆ
จึงพอจะสรุปตามที่กลAาวมาแลวไดวAาอุตสาหกรรมเซรามิกซึ่งเปIนสินคาประจําทองถิ่นกําลังมีโอกาสขยายตัว
ทั้ งจากความเขมแข็ ง ของภาคธุ ร กิ จ เองและปp จ จั ย ดานบวกจากการเขาสูA เ อ- อี ซีของภายนอก แตA ยั ง มี
อุปสรรคอยูAบางประการ เชAน การติดตAอสื่อสารเพื่อเจรจาธุรกิจระหวAางประเทศความสามารถในการติดตAอ
ดําเนินธุรกิจระหวAางประเทศของผูประกอบการนั้นเปIนปpจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ดังที่รศ. ดร. อภิชาต
โสภาแดง (หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2773. วันที่ 9 – 12 กันยายน 2555.) ใหความเห็นวAา การ
เติบโตของลําปางที่จะไปพรอมเออีซีนั้น ที่สําคัญ คือการเตรียมความพรอมของคน นั่นหมายถึงภาคการศึกษา
ตองจริงจังกับเรื่องนี้ หากสื่อภาษาไมAรูเรื่องการจะเปIนฮับก็ลําบากตั้งแตAตนแลว ภาคการศึกษาตองปฏิวัติ
ตัวเองครั้งใหญAกับการเปIนฮับทางดานภาษาดวย จากที่กลAาวมาขางตน คณะผูวิจัยจึงเห็นวAาการสํารวจความ
ตองการในการใชภาษาอังกฤษจากหนAวยงานดานเศรษฐกิจเพิ่มเติม และนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
นAาจะเปIนการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยไดดี เนื่องจากในปpจจุบันนี้มีวิธีการ
เรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย และถึ ง แมสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ คณะมนุ ษ ยศาสตรและสั ง คมศาสตร
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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรมาอยAาง
ตAอเนื่อง แตAก็ยังไมAมีหลักฐานระบุชัดวAาไดมีผูทําการคนควาวิจัยเกี่ยวกับการนําความตองการและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคของบัณฑิตตามความคิดเห็นของผูประกอบการมาใชในการจัดการเรียนรูและทดลองวิจัย การ
วิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคในการวิจัยดังตAอไปนี้
วัตถุประสงคXการวิจัย
1. เพื่อสํารวจความตองการเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงคของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่
ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจระหวAางประเทศ
2. เพื่อสรางบทเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานดวย
หลักสูตรอิงมาตรฐาน
3. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง
ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานดวยหลักสูตรอิงมาตรฐาน
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ปI น การวิ จั ย ประยุ ก ต (Applied research)
โดยสํ า รวจความตองการของ
ผูประกอบการดานคุณลักษณะและความสามารถทางการใชภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน และนําขอมูลที่ไดมา
กําหนดวัตถุประสงคในการสอน ประเมินความสามารถของผูเรียนกAอนเรียน ทดลองสอน และประเมินผลหลัง
เรียนพรอมกับความพึงพอใจของผูเรียน โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังตAอไปนี้
กระบวนการในการวิจัย
1. สํารวจความตองการของผูประกอบการ
2. สรางเครื่องมือโดยวิเคราะหวัตถุประสงครายวิชา วัตถุประสงคของหลักสูตร และความตองการของ
ผูประกอบการ
3. ทดลองสอน
4. ประเมินผลการสอนและความพึงพอใจของผูเรียน
5. สํารวจความคิดเห็นของอาจารยผูสอนตAอการใชแผนการสอน
6. วิเคราะห สรุปผลและอภิปรายผล
แนวคิดที่ใชในการวิจัย
การออกแบบการสอนตามทฤษฎีหลักสูตรอิงมาตรฐานซึ่งเปIนแนวคิดหลักของการวิจัย คือการกําหนด
ผลลัพธหรือเปtาหมายในการจัดการเรียนรูและดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหบรรลุผลดังกลAาว ขั้นตอนสําคัญจึง
เปIนการหาแนวทางการจัดการเรียนรูและประเมินผลวAาผูเรียนไดรับความรูมากนอยเพียงใด ตามที่สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547, หนา 4) ใหความหมายของหลักสูตรอิงมาตรฐานไววAาเปIนหลักสูตรที่มี
มาตรฐานการเรียนรูเปIนเปtาหมายหรือเปIนกรอบทิศทางในการกําหนดเนื้อหา ทักษะกระบวนการ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถบรรลุตามมาตรฐานที่
กําหนด
103

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Proceeding) วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
ประชากรของการวิจัย มี 2 กลุAม คือ กลุAมผูใชบัณฑิตจาก
มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ ลํา ปางระหวA างปC 2556–2558 และนั กศึ กษามหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ ลํา ปางที่ ศึกษาวิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน ในภาคการศึกษาที่ 1/2558 กลุAมตัวอยAางที่ใชในการวิจัย มี 2 กลุAม คือ กลุAมผูใช
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางสAวนใหญAระหวAางปC 2556–2558 อันไดแกA ผูประกอบการบริษัทเอกชน
และกลุAมทดลอง อันไดแกA นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน ใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 กับผูวิจัย โดยไดจากการสุAมแบบแบAงสAวน
ขอบเขตดานการประเมิน เพื่อประเมินความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ในจังหวัด
ลําปาง ดานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ใชในการทํางานและทักษะการทํางานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางที่พึงประสงค 1) เพื่อสํารวจความคิดเห็นของอาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน ตAอ
แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน และแผนการประเมินผลการสอนที่ออกแบบขึ้น 2) เพื่อสํารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษาตAอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานโดยใชแผนการสอน เอกสารประกอบการ
สอน และการประเมินผลที่ออกแบบขึ้น
กิจกรรมและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกAแบบสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการเอกชนในจังหวัดลําปาง อัน
ประกอบไปดวยขอคําถามดานทักษะที่ผูประกอบการเห็นวAาสําคัญในการทํางานและขอคําถามที่สังเคราะหจาก
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน โดยกําหนดกลุAมประชากรจากขอมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระหวAาง ปC พ.ศ. 2556-2558 และสรางแบบสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล และสรางแผนการสอน กําหนดกลุAมควบคุมและกลุAมทดลอง สราง
แบบสํารวจความพึงพอใจในการเรียน แบบทดสอบกAอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหXขอมูล แสดงตามตารางตAอไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงการออกแบบรวบรวมขอมูล
วัตถุประสงคX
ตัวแปร
เครื่องมือรวบรวมขอมูล
1.เพื่อสํารวจความคิดเห็นของ
1.ผูประกอบการ
1. แบบสํารวจคุณลักษณะของ
ผูประกอบการตAอคุณลักษณะของ 2.คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค บัณฑิตที่พึงประสงค
ผูประกอบการตAอคุณลักษณะของ
2. แบบประเมินของผูทรงคุณวุฒิ
บัณฑิตที่พึงประสงค
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ 1.บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
1. แบบทดสอบกAอนและหลังเรียน
2.แบบประเมินความสามารถใน
เรียนและความสามารถในการ ฟpง การทํางาน
การฟpง พูด อAาน และ เขียน
พูด อAาน และเขียน ภาษาอังกฤษ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของกลุAมตัวอยAางในงานวิจัย
3.ความสามารถในการฟpง พูด อAาน
และเขียนภาษาอังกฤษของกลุAม
ตัวอยAาง
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วัตถุประสงคX
3. เพื่อสํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาซึ่งเปIนกลุAมตัวอยAางใน
งานวิจัยในการเรียน

ตัวแปร
1. บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การทํางาน
2. ความพึงพอใจในการเรียนของ
กลุAมตัวอยAาง

เครื่องมือรวบรวมขอมูล
1. แบบสอบถามความคิดเห็น

การวิเคราะหXขอมูล
1. คAาสถิติพื้นฐานไดแกAคAาคะแนนเฉลี่ย ( x ) และสAวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติ ที่ใชในการวิเ คราะหคุณภาพแบบทดสอบวิเ คราะหหาคA าความแมA นตรงเชิ งเนื้ อหาของ
แบบทดสอบโดยใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา นําผลการพิจารณามหาหาคAาดัชนีความสอดคลองระหวAางขอคําถาม
และจุดประสงค (Index of Item – Object Consistency : IOC) ตามวิธีการของโรวิเนลลี (ลวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ 2543 : 249)
∑
IOC =
n
เมื่อ ∑ แทน คAาระดับความแมAนตรง
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
3. สถิติที่ใชแปลความหมายของความคิดเห็น
การแปลความหมายของความคิดเห็น ทําโดยอาศัยเกณฑดังตAอไปนี้
1 – 1.50
หมายถึง
เห็นดวยนอยที่สุด
1.51 – 2.25
หมายถึง
เห็นดวยนอย
2.26 – 2.50
หมายถึง
เห็นดวยคAอนขางนอย
2.51 – 3.50
หมายถึง
เห็นดวยพอสมควร
3.51 – 3.75
หมายถึง
เห็นดวยคAอนขางมาก
3.76 – 4.50
หมายถึง
เห็นดวยมาก
4.51 – 5.00
หมายถึง
เห็นดวยเปIนอยAางยิ่ง
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย พบวA า ผู ประกอบการจํ า นวน 71 แหA ง ซึ่ ง เก็ บ ขอมู ล จากการสุA ม แบบแบA ง สA ว นเปI น
ผูประกอบการบริษัทเอกชนในจังหวัดลําปาง เห็นวAาความสามารถในการพูดเปIนทักษะที่สําคัญที่สุด ( x = 4.2)
และความสามารถในการอAานเปIนสิ่งที่ผูประกอบการเห็นวAามีความสําคัญนอยที่สุด ( x = 2.6) ในดานทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ ผูประกอบการเห็นวAาการเขียนจดหมายธุรกิจและ e-mail มีความสําคัญที่สุด ( x =
4.12) ซึ่งความสามารถในการตอนรับลูกคาชาวตAางชาติเปIนสิ่งที่ผูประกอบการสAวนใหญAเห็นวAามีความสําคัญ
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นอยที่สุด ( x = 3.67) สAวนในดานทักษะการทํางานผูประกอบการเห็นวAาทักษะการทํางานรAวมกับผูอื่นมี
ความสําคัญที่สุด ( x = 4.5) และทักษะการคนควาขอมูลเปIนทักษะที่ผูประกอบการเห็นวAามีความสําคัญนอย
ที่สุด ( x = 3.12)
แผนการสอนจํานวน 12 แผนและแบบประเมินความสามารถในการฟpง พูด อAาน และเขียน รวมทั้ง
แบบทดสอบกAอนเรียนที่สรางขึ้น ไดรับการตรวจประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการวัดประเมินผล
กAอนการปรับแกและนําไปใช ผูเรียนทั้งกลุAมควบคุมและกลุAมทดลองมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน
และสามารถวิเคราะหจากแบบประเมินหลังเรียนไดวAาผูเรียนมีความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษที่ใชในการ
ทํางาน การสอบสัมภาษณงานและการพูดโทรศัพท การเขียนประวัติยAอและจดหมายสมัครงาน อาจารยผูสอน
มีความพึงพอใจตAอการใชแผนการสอนที่ออกแบบขึ้น ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ( x = 3.8 ) และการวัด
และประเมินผล ( x = 4.1) อยูAในระดับมาก แตAมีขอเสนอแนะวAายังมีปpจจัยบางประการที่ตองคํานึงถึงในการ
ออกแบบแผนการสอน นั่นคือลักษณะการเรียนรูดวยเองของผูเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
ในการดําเนิน การวิ จัยในครั้งนี้ คณะผูวิ จัยไดสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต โดยศึกษาขอมู ล
เบื้องตนจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ระหวAางปC พ.ศ. 2556 –
2558 และพบวAาบัณฑิตสAวนใหญAทํางานในบริษัทเอกชน จึงไดจัดทําแบบสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต
ในบริษัทเอกชนในจั งหวั ดลํา ปาง และพบวAา ความสามารถในการพู ดภาษาอังกฤษเปIนทั กษะที่ผู ใชบั ณฑิ ต
ตองการมากที่สุด และทักษะในการอAานเปIนทักษะที่ผูใชบัณฑิตเห็นวAาสําคัญนอยที่สุด กิจกรรมที่ใชในแผนการ
สอนจึงเปIนกิจกรรมเพื่อฝxกทักษะการพูด การนําเสนองาน และการทํางานเปIนกลุAมซึ่งผูประกอบการเห็นวAา
เปIนทักษะการทํางานที่มีความสําคัญมากที่สุด อยAางไรก็ตาม ในระหวAางที่ดําเนินการวิจัย คณะผูวิจัยพบวAายัง
มีปpจจัยอื่นๆที่ตองคํานึงถึงในการจัดการเรียนการสอนดวย เชAน เมื่อตองการฝxกทักษะการเขียนจดหมายสมัคร
งานโดยสอนโครงสรางประโยคที่ถูกตองและใหผูเรียนวิเคราะหหาที่ผิดในประโยคที่ผิด ไดมีผูเรียนบางสAวนใช
อุปกรณอิเลคทรอนิกสในโทรศัพทมือถือของตนเองตรวจหาที่ผิด จึงทําใหคณะผูวิจัยปรับปรุงแผนการสอน
บางสA วนใหเขากั บลั กษณะนิ สั ยในการเรี ยนรู ดวยตนเองของผู เรีย น โดยปลี่ย นเปIน การทดสอบหลั งจากที่
บรรยายแทนการทําแบบฝxกหัด เนื่องจากการหาที่ผิดในประโยคเปIนวิธีการสอนที่ดูเลย เบริ์ท และคราเช็น
(Dulay, Burt, and Krashen, 1982 : 138 อางอิงจาก เกศินี บํารุงไทย, 2554 : 4) กลAาววAาการวิเคราะห
ขอผิดพลาดของผูเรียนก็มีประโยชน 2 อยAางคือ 1) ใหขอมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของกระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียน และ 2) ชี้ใหผูสอนและผูพัฒนาหลักสูตรไดเห็นวAาสAวนไหนของภาษาเปtาหมาย (target language) ที่
ผูเรียนมีปpญหามากที่สุดในการใชภาษาในการเขียนเพื่อการสื่อสารไดอยAางถูกตอง และขอผิดพลาดชนิดไหนมี
ผลมากที่สุดที่ทําใหผูเรียนไมAสามารถสื่อสารไดอยAางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการเปลี่ยนวิธีเปIนการทดสอบนี้
คณะผูวิจัยเห็นวAาหนทางแกปpญหาเรื่องการใชอุปกรณอิเล็ครอนิกสเพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนของ
ผูเรียนคือการปรับเปลี่ยนบทบาทของครูผูสอนในงานวิจัยของอาจารย จิตาพัชญ ไชยสิทธิ์ (2547; อางอิงจาก
Active Learning: การจัดการเรียนการสอนแบบเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติ. จิตาพัชญ ไชยสิทธิ์ ) ไดศึกษาเรื่อง
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การจัดการเรียนการสอนแบบเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติ และใหคําแนะนําวAาครูผูสอนควรสรางบรรยากาศของการ
มีสAวนรAวม และการเจรจาโตตอบที่สAงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูสอน และเพื่อนในชั้นเรียน สAงเสริมให
ผูเรียนมีสAวนรAวมในทุกกิจกรรมที่สนใจ รวมทั้งกระตุนใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน ผูสอนเปIนผูที่
จะชี้แนะแนวทางการในการเรียนรูจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติ ดังนั้น
ผูสอนจึงตองมีความรูความเขาใจดานเนื้อหา การออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนของผูเรียน รวมทั้ง
จะตองมีการจูงใจ การวางแผนบูรณาการ และการติดตAอสื่อสารกับผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิสัมพันธกับ
ผูสอนไดเปIนอยAางดี สAงผลใหผูเรียนสนุกกับการเรียน ลดความกังวลในการเรียน มีความกระตือรือรน และ
อาจจะทําใหผลการเรียนดีขึ้น ซึ่งในงานวิจัยอื่นที่สํารวจเรื่องบทบาทของผูสอน (บรรชร กลาหาญ 2538 :
บทคัดยAอ) ก็กลAาววAา ในสAวนบทบาทของผูสอน นักศึกษามีความตองการและความคาดหวังวAา ผูสอนควรจะ
เปIนผูที่มีความเขาใจ มีเหตุผลใหความเอาใจใสAตAอผูเรียนอยAางทั่วถึง ซึ่งจะชAวยสรางบรรยากาศในการเรียน
การสอนและผูสอนควรทําหนาที่เปIนผูชี้แนะ ที่ปรึกษา และกระตุนใหเกิดการเรียนรู
แผนการสอนที่คิดขึ้นจึงเปIนการใหผูเรียนคนควาคําศัพทและอAานเรื่องที่เรียนดวยตนเองและนําเสนอ
ซึ่งผูเรียนสามารถคนควาคําศัพทจากพจนานุกรมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได แตAการนําเสนอและอภิปรายในชั้น
เรีย นจะทําใหทราบวAา นักศึกษามี ความเขาใจในเรื่ องที่ อAา นมากนอยเพียงใดโดยครู ผูสอนจะสรุ ปเรื่องและ
อภิปรายรAวมกันหลังจากที่นําเสนอ กิจกรรมในการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการอAานเรื่องสAวนใหญAในรายวิชาเปIน
การทํากิจกรรมกลุAมตามทฤษฎี co-operative learning เพื่อใหนักศึกษาไดแบAงปpนความเขาใจในเรื่องที่อAาน
ดวยการซักถามพูดคุยแลวจึงนําเสนอเรื่องที่อAานเปIนกลุAม ซึ่งคณะผูวิจัยเชื่อวAาจะชAวยเพิ่มความเขาใจใหแกA
นักศึกษามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีประโยชนในการฝxกทักษะการทํางานรAวมกับผูอื่นและสรางทักษะในการเรียน
ของนักศึกษาอีกดวย เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ เชAน ดุษฎีนิพนธ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตร
ตามแนวคิดที่ อิงมาตรฐานในรายวิช าเสริมสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษสํ าหรั บนั กศึกษาครู” ของ
อาจารยเทพนคร นาคง (รายงานการวิจัย. 2546) ประเด็นสําคัญซึ่งอาจารยเทพนครระบุไวคือ “การจัดการ
ศึกษาที่อิงมาตรฐานนั้น กระบวนการของการศึกษามีจุดเนนที่ผลและระดับของผล กลAาวคือ ผูเรียนแสดงให
เห็นวAามีผลสัมฤทธิตามมาตรฐาน การสอนขึ้นอยูAกับการเรียนรู ไมAใชAจํานวนของเนื้อหา สะทอนใหเห็นวAาการ
สอนตามทฤษฎีอิงมาตรฐานไมAใชAเพียงแคAการวัดวAาสอนครบตามที่วางแผนไวหรือไมA หากแตAเปIนการวัดวAา
นักศึกษามีความสามารถตามผลที่วางไวหรือเปลAา ในการนี้ ผูวิจัยจึงไดสรางแผนสํารองหรือแบบฝxกทักษะ
ตAางๆเพิ่มเติ มเมื่อตระหนักวAา ผูเรีย นควรไดรับ การทบทวนหรื ออธิบ ายเพิ่ มเติมเพื่ อใหมี ความสามารถตาม
เปtาหมายที่ตั้งเอาไว เรื่องนี้เปIนประเด็นที่มีการกลAาวถึงวAา (สํานักวิชาการ. 2557 : 5) การจัดการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา ผูสอนจําเปIนตองพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหสามารถชAวยพัฒนาผูเรียน
ใหถึ งขีด สูงสุ ดเทA าที่ผู เรีย นสามารถพัฒ นาได วิ ธีการสอนที่ดี นั้น ยAอมขึ้นอยูAกับ สถานการณ สาระการสอน
สภาพนักศึกษา ดั งนั้น การเลื อกวิ ธีการสอนจึงขึ้นอยูAกับ การวางแผนการสอนของผูสอนวAา มีวัต ถุประสงค
อยAางไร ในการทํากิ จกรรมบางอยA าง เชA น การเขียนจดหมายสมัครงานดวยตนเองหรือการแบAงกลุAมแสดง
บทบาทสมมุติ พบวAาหากไดแจงเกี่ยวกับเกณฑการประเมินอยAางละเอียดนักศึกษาสAวนใหญAจะมีความสนใจใน
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การทํากิจกรรมสูง สอดคลองกับแนวคิดของอาจารยอาภาภรณ จินดาประเสริฐ (2540: 13) ที่กลAาววAา ในการ
จัดการฝxกกลวิธีการเรียน ผูจัดควรจะคํานึงถึงประเด็นตAางๆที่จะมีผลตAอการฝxก คือ 1) ผูเรียนควรจะทราบถึง
ประโยชนของการฝxก (Informed) งานวิจัยหลายชิ้น (Palinscar และ Brown, 1984; Brown และคณะ.,
1986; Wenden, 1987 อางถึงใน O`Malley และ Chamot, 1990) ไดแสดงใหเห็นวAาการที่ผูเรียนทราบถึง
จุดประสงคและประโยชนของการฝxกชAวยเพิ่มประสิทธิภาพของการฝxกไดเปIนอยAางดี วิธีขางตนนี้สอดคลองกับ
ที่ Harris และ Carr, (1996 : 2, อางอิงจาก เทพนคร นาคง. 2505 : 34) กลAาววAา มาตรฐานชAวยใหผูเรียน
ทราบถึงผลปฏิบัติที่คาดหวังจากการเรียนอยAางชัดเจน ทําใหทราบวAาเขาจะตองทําอะไรบางเพื่อใหถึงมาตรฐาน
ที่ กํา หนด ดั งนั้ น มาตรฐานจึ งเปI น สิ่ งที่ ชA ว ยใหผู เรี ย นพั ฒ นาการเรี ย นของตน อาจารยเทพนครไดกลA า วถึ ง
องคประกอบของหลักสูตรอิงมาตรฐานไววAา (นาตยา ปˆลันธนานนท. 2545 : 18, อางอิงจาก เทพนคร นาคง.
2505 : 49) ประกอบดวยสAวนสําคัญ 4 สAวน คือ องคความรูของกลุAมวิชา, มาตรฐานของกลุAมวิชาเมื่อผูเรียน
สําเร็จการศึกษา, มาตรฐานของกลุAมวิชาเมื่อผูเรียนสําเร็จแตAละชAวงชั้น และมาตรฐานความสามารถ มาตรฐาน
ที่พึงประสงคของผูประกอบการในดานทักษะการพูดนั้นอยูAในระดับมากที่สุด และเมื่อรวมกับมาตรฐานดาน
องคความรูของกลุAมวิชาที่ตองการใหผูเรียนมีความรูและทักษะดานไวยากรณภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การฟpง
การอAาน การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตลอดจนการสืบคนขอมูลดานสารสนเทศ และ
การใชภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ กระบวนการจัดการเรียนรูในแผนการสอนจึงเปIนการผสมผสานระหวAางการ
สืบคนขอมูล ฝxกทักษะการอAาน ทํางานกลุAม และฝxกเขียนสรุปความ จากการวิจัยในครั้งนี้ จึงอาจกลAาวไดวAา
การนําทฤษฎีอิงมาตรฐานมาใชกับผูเรียนในระดับอุดมศึกษาและแจงวัตถุประสงคของการเรียนหรือมาตรฐาน
ที่ตองการใหผูเรียนบรรลุนAาจะเปIนการกระตุนในการจัดการเรียนการสอนไดดีนอกจากนั้น การสรางแผน
สํารองหรือแบบฝxกเพิ่มเติมเมื่อการจัดการเรียนรูยังไมAเปIนไปตามเปtาประสงคที่วางไวก็เปIนสิ่งสําคัญที่ผูจัดการ
เรียนรูควรคํานึงถึงในการใชทฤษฎีหลักสูตรอิงมาตรฐาน
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ผลการใชกระบวนการสอนคิดพัฒนานักศึกษาชาวตางประเทศเรียนรูวรรณกรรมเอกของไทย
Results of Coaching to Develop Foreign Students’
Understanding of Thai Literary Masterpieces
ธนพร หมูคํา
อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตAางประเทศ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนานักศึกษาชาวตAางประเทศในการเรียนรูรายวิชาวรรณกรรมเอกของ
ไทยดวยการใชกระบวนการครูสอนคิดการวิเคราะหตัวบท และเพื่อวิเคราะหและสรุปผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาหลังจากการใชกระบวนการครูสอนคิดในการพัฒนาการเรียนรูในรายวิชาวรรณกรรมเอกของ
ไทย ผูวิจัยใชแนวคิดกระบวนการครูสอนคิด (Teacher Coaching) กับแนวคิดวัฒนธรรมศึกษา (Cultural
Study) มาเปIนแนวทางการพัฒนานักศึกษา ผลการวิจัยพบวAานักศึกษาเกิดการเรียนรูวรรณกรรมเอกของไทย
ตามวัตถุประสงคของรายวิชาผAานกระบวนการครูสอนคิด ดวยการรูจักตั้งคําถาม – ตอบคําถามแตAละประเด็น
รวมทั้งสามารถสรุปตัวบทเพื่อใหเกิดความเขาใจเปIนแผนภูมิความคิด (Mind Mapping) ไดอยAางนAาสนใจ
สAวนการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรูของนักศึกษา พบวAาหลังจากฝxกทักษะกระบวนการคิดใหแกAนักศึกษาแลว
นักศึกษามีพัฒนาการในการเขียนวิเคราะหตัวบทและอภิปรายประเด็นคําถามไดดีขึ้น
คําสําคัญ : ผลการใชกระบวนการครูสอนคิดวรรณกรรมเอกของไทย นักศึกษาชาวตAางประเทศ
Abstract
This research aims to enhance foreign students’ understanding of Thai literary
masterpieces. The research uses the teacher-coaching method to analyze selected Thai
literary texts and to investigate the results of using this teaching method. The research uses
teacher coaching and cultural study to develop students’ understanding. The findings show
that the students were able to fully comprehend the selected texts following the
application of this method, which encompasses questioning and answering, summarizing,
and mind-mapping. After using the teacher coaching method, it was found that the students
had developed their analytic skills and their ability to engage in discussions.
Keywords: Results of Teacher Coaching, Thai Masterpiece Literature Learning,
Foreign Students
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บทนํา
การจัดเรียนการสอนรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทยใหแกAชาวตAางประเทศ นับวAาเปIนการจัดการเรียน
การสอนที่ทาทายผูสอนเปIนอยAางมาก เนื่องจากผูเรียนเปIนชาวตAางประเทศและผูสอนจําเปIนตองมีเทคนิค
วิธีการสอนเพื่อใชปรับพื้นฐานความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมเอกหรือวรรณคดีเอกของไทยใหแกAนักศึกษา
ชาวตA า งประเทศ สามารถเขาใจตั ว บทวรรณกรรมเอกของไทยใหไดกA อ นเปI น อั น ดั บ แรก เพราะตั ว บทใน
วรรณกรรมเอกหรือวรรณคดีของไทยมีคําศัพทเฉพาะ คําศัพทสAวนใหญAเปIนคําศัพทยากเฉพาะอยAางยิ่งสําหรับ
นักศึกษาชาวตAางประเทศ ทั้งยังสื่อความหมายไดหลายความหมาย กลวิธีการแตAงวรรณกรรมเอกของไทยยัง
แทรกบริบทสังคมไทยในยุคที่แตAงวรรณกรรม หากผูเรียนที่เปIนชาวตAางประเทศไมAเขาใจบริบทของตัวบทแลว
อาจทําใหยากแกAการจับใจความสําคัญของเรื่อง รวมทั้ง อาจทําใหเขาใจเรื่องราวไมAตรงประเด็นกับตัวบทได
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวตAางประเทศ มีผูเรียนชาวตAางประเทศคือชาวจีนไดมาศึกษาตาม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แผนการเรียนกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทย
ใหแกAชาวตAางประเทศ การเรียนการสอนในรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทยใหแกAชาวตAางประเทศจึงนับวAา
คAอนขางยากที่จะทําใหผูเรียนที่เปIนชาวตAางประเทศจดจําคําศัพท และเรียนรูตัวบทไดในเวลาจํากัดอีกทั้ง
หลักสูตรยังกําหนดใหผูเรียนที่เปIนชาวตAางประเทศตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวรรณกรรมเอกของไทยเรื่อง
สําคัญแตAละสมัยที่ไดรับการยกยAองวAาเปIนวรรณกรรมเอกของไทย รวมทั้งตองการใหนักศึกษาชาวตAางประเทศ
สามารถวิเคราะหวรรณกรรมเอกของไทยเกี่ยวกับลักษณะหลักเกณฑรูปแบบเนื้อหาแนวคิดจินตนาการกลวิธี
การประพันธความสัมพันธกับบริบททางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทยไดอีกดวย
ผูวิจัยไดรับผิดชอบสอนรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทยใหชาวตAางประเทศมาแลวในภาคการศึกษาที่
1 ปCการศึกษา 2558 จากประสบการณสอนครั้งนี้พบวAานักศึกษาชาวตAางประเทศ (นักศึกษาชาวจีน ชั้นปCที่ 4)
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ มักเกิดขอคําถามเกี่ยวกับคําศัพทยากที่พบในการอAานตัวบทวรรณกรรมเอก
ของไทย และตัวบทยังปรากฏบริบทของสังคมไทยในยุคสมัยที่แตAงซึ่งตAางจากสมัยปpจจุบันในการสรางความ
เขาใจเรื่องราววรรณกรรมเอกของไทยขณะที่จัดการเรียนการสอนนั้น ผู สอนและผู เรียนรAวมสนทนาเพื่ อ
สอบถามและหาคําตอบประเด็นที่สงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและบทบาทของตัวละคร การดําเนินเนื้อเรื่อง สภาพ
สังคมไทยเศรษฐกิ จ และการเมื อง การจั ด การเรี ยนการสอนตามกระบวนการดั งกลA า วนั กศึ กษาบางสA ว น
สามารถทําความเขาใจเกี่ยวกับบริบทสังคมไทยที่ปรากฏในวรรณกรรมเอกของไทยไดแตAพบวAายังมีนักศึกษา
บางสAวนสะทอนคิดใหผูสอนเพิ่มทักษะกระบวนการคิดเพื่อใหผูเรียนไดฝxกวิเคราะหศัพทและตัวบทวรรณกรรม
เอกของไทยในการเรียนแตAละคาบเรียน อันจะเปIนการพัฒนาผูเรียนที่เปIนชาวตAางประเทศใหมีความเขาใจ
บริบ ทไทยผA านการเรีย นรูวรรณกรรมเอกของไทย จากสภาพปp ญหาของการจั ดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาที่ 1 ปCการศึกษา 2558 ดังกลAาวมาขางตนนั้นในภาคการศึกษาที่ 2 ปCการศึกษา 2558 ผูวิจัยได
รับผิดชอบสอนรายวิชา 1542436 วรรณกรรมเอกของไทยใหชาวตAางประเทศ(Masterpieces of Thai Literature
for Foreigners)อีกครั้ง สAวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ เปIนผูเรียนที่กําลังศึกษาอยูAในระดับชั้นปCที่
2 จึงนับวAามีความแตกตAางกับนักศึกษาจากภาคการศึกษาที่ 1 เปIนอยAางมาก ทั้งดานระดับการใชภาษในการ
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สื่อสารขณะเรียนรู และการใชภาษาแบบทางการในการเขียนตอบคําถามและเขียนวิเคราะหตัวบท จึงนับวAา
เปIนโจทยสําคัญยิ่ง ในการจะพัฒนาผูเรียนที่เปIนชาวตAางประเทศใหสามารถเรียนรูวรรณกรรมเอกของไทยใหมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงคของรายวิชาได จึงเปIนที่มาของการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อมุAงพัฒนาผูเรียนใน
ครั้งนี้
ผูวิจัยเห็นวAาหากจะพัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยชั้นเรียน ดวยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่
ผูสอนเปIนผูฝxกทักษะผูเรียนตามกระบวนการครูสอนคิด(Teacher Coaching)เพื่อเรียนรูวรรณกรรมเอกของ
ไทย อั น จะเปI น การพั ฒ นาการเรี ย นรู วรรณกรรมเอกของไทยใหแกA นั ก ศึ ก ษาชาวตA า งประเทศใหไดตาม
วัตถุประสงคของรายวิชานั้น นAาจะเปIนการพัฒนาผูเรียนใหเกิดกระบวนการเรียนรูและมีความเขาใจในตัวบท
วรรณกรรมเอกของไทยมากขึ้ น ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง เห็ น วA า การใชแนวคิ ด กระบวนการครู ส อนคิ ด (Teacher
Coaching) เพื่อพัฒนานักศึกษาชาวตAางประเทศใหเกิดการเรียนรูตามกระบวนการนAาจะเปIนการพัฒนาผูเรียน
ใหเกิดการเรียนรูวรรณกรรมเอกของไทยไดดีขึ้น ดังที่ วิจารณ พานิช (2555,หนา 95)ไดอธิบายกระบวนการ
สอนที่ครูควรฝxกกระบวนการคิดใหแกAนักเรียน สรุปไดวAาการออกแบบการเรียนรู คือการออกแบบกระบวนการ
ที่ทําใหเด็กคิดตรงตามวัตถุประสงคของการเรียนรูของบทเรียนนั้นครูเพื่อศิษยที่แทจริงไมAใชAแคAรักในตัวผูเรียน
ไมAใชAแคAสอนสนุก ยังตองมีวิธีออกแบบการเรียนรูที่ทําใหศิษยเรียนรูเรื่องนั้นๆ ไดอยAางแทจริงดวย เรียนรูอยAาง
แทจริงหมายความวAา ซึมซั บเขาไปเปIนความจํา ระยะยาวของศิษย และไมAใชAแคAจําไดอยAา งเดียวตองเขาใจ
ความหมายและคุณคAาของความรูเหลAานั้นดวยวิธีทําใหศิษยเรียนรูไดอยAางดีดังนี้
1. คิดออกแบบขั้นตอนการเรียนรูของศิษย (ไมAใชAขั้นตอนการสอนของครู)ใหนักเรียนคิดในแนวทางที่
ตองการใหเรียนรู
2. ชวนนักเรียนคิดถึงคุณคAาหรือความหมายของบทเรียนเหลAานั้น
3. ใชเรื่องเลAาเราพลัง สะเทือนอารมณดวย 4C ไดแกA ความบังเอิญ (Casuality) ความขัดแยง
(Conflict) ความสลับซับซอน (Complication) และการมีบุคลิก (Character) นAาสนใจ จํางAาย สั้นกระชับ
สรุ ปไดวAา การสอนโดยใชกระบวนการฝx กดวยกระบวนการครู สอนคิ ด นั้น ครู ผู สอนจํ า เปI น ตองมี
กระบวนการหรือทักษะในการออกแบบการเรียนรูรAวมกันกับผูเรียน โดยทั้งครูและศิษยตAางเรียนรูซึ่งกันและกัน
กระบวนการคิดดังกลAาวตองเริ่มจากการตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบ โดยคําตอบนั้นตองผAานกระบวนการคิดอยAาง
มีวิจารณญาณ อันมาจากการวิเคราะหประเด็นคําถามโดยผูเรียนคิดหาคําตอบซึ่งมีครูเปIนผูชAวยเหลือในขณะ
ทํากิจกรรม โดยครูหรือผูสอนเปIนผูแนะนําและคอยสนับสนุนใหผูเรียนมีกระบวนการคิดในการหาคําตอบตาม
วัตถุประสงคของการเรียนรูนั้นๆ ดังที่ สุธีระ ประเสริฐสรรพ (2558, หนา 13) ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับประเด็น
“ครูสอนคิด” ไววAา “...การเปIนครูสอนคิดที่สอนผAานการสนทนา ครูตั้งคําถามใหนักเรียนคิด (และตอบ)เอา
คําตอบนั้นมารAวมกันสรางการเรียนรูสูงขึ้นผAานการวิเคราะหและอภิปราย คําถามของครูจึงสําคัญมากในการ
กระตุนใหนักเรียนใฝ•รูและเรียนรูในกระบวนการนี้”
จากเหตุผลดังกลAาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจนําแนวคิดกระบวนการครูสอนคิดและแนวคิดวัฒนธรรม
ศึ ก ษามาใชเปI น แนวทางจั ด การเรี ย นรู เพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาชาวตA า งประเทศที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช า
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วรรณกรรมเอกของไทยสําหรับชาวตAางประเทศ ภาคการศึกษาที่ 2 ปCการศึกษา 2558 อันจะเปIนการคนพบวAา
ผูเรียนชาวตAางประเทศสามารถเรียนรูรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทยไดตามกระบวนการการครูสอนคิดและ
ผูเรียนสามารถใชภาษาเขียนวิเคราะหตัวบทวรรณกรรมไดดีขึ้น
วัตถุประสงคXของโครงการวิจัย
การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการเรียนรูวรรณกรรมเอกของไทยใหแกAนักศึกษา
ชาวตAางประเทศ ในการเรี ยนรู รายวิชาวรรณกรรมเอกของไทยดวยการใชกระบวนการครู สอนคิดในการ
วิเคราะหตัว บทวรรณกรรมเอกของไทยและสรุป ผลการเปลี่ ยนแปลงที่เ กิดขึ้ นกับ นักศึ กษาหลั งจากการใช
กระบวนการครูสอนคิดในการพัฒนาการเรียนรูในรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยแบบปฏิบัติการ(Action Research) และเสนอผลการวิจัยแบบ
พรรณนาวิเคราะห (Analytical Description)โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นฝ}กคิดตามกระบวนการครูสอนคิด
1.1 ใชกระบวนการสอนคิด ฝxกนักศึกษาอAานเรื่องยAอวรรณกรรมเอกของไทยที่คัดเลือกจากการ
สอบถามความสนใจของนักศึกษา เพื่อฝxกทําความเขาใจตัวบทและพฤติกรรมตัวละคร
1.2 ใชกระบวนการสอนคิด ฝxกนักศึกษาอAานคําศัพท ฝxกตั้งคําถาม – ตอบคําถาม และสังเกต
วงศัพท ลักษณะคําคลาย คําเหมือน ตําตรงขาม และอธิบายความหมายของศัพท
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นฝ}กกระบวนการวิเคราะหX
2.1 ฝx ก กระบวนการใหนั ก ศึ กษาวิ เ คราะหโครงเรื่ อง บริ บ ทของเรื่ อ ง จากเรื่ องยA อของ
วรรณกรรมเอกของไทย เรื่องสี่แผAนดิน และขุนชางขุนแผน
2.2. ฝxกนักศึกษาใหมีทักษะกระบวนการตั้งคําถาม-หาคําตอบ เกี่ยวกับพฤติกรรมของ ตัว
ละครเอก
2.3. ฝxกนักศึกษาใหมีทักษะกระบวนการสังเกต-หาเหตุผล เพื่อวิเคราะหภาพสะทอนบริบท
สังคมไทย การเมือง และเศรษฐกิจของไทย ที่ปรากฏในตัวบทวรรณกรรมเอกของไทย
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุปผลการเรียนรู
3.1 ฝxกการสรุปผลการเรียนรูตามกระบวนการสอนคิด นักศึกษาสรุปเนื้อเรื่องแตAละตอน แตA
ละฉาก จากเรื่องยAอ แสดงเปIนแผนภูมิความคิดไดตรงกับจุดมุAงหมายของเรื่อง
3.2 ฝxกกระบวนการสอนคิด โดยฝxกทักษะใหนักศึกษาสรุปผลการวิเคราะหวรรณกรรมเอกของไทย
โดยเลือกวิเคราะหพฤติกรรมตัวละครและสภาพเหตุการณที่ปรากฏในตัวบท นําเสนอโดยการเขียนเชิงวิพากษ
และสรุปความ
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แนวคิดที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําแนวคิดการใชกระบวนการคิดแบบครูสอนคิด(Teacher Coaching) และ
แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) มาใชเปIนแนวทางในการพัฒนานักศึกษาชาวตAางประเทศ ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทยแนวคิดดังกลAาวมีกระบวนการ ดังตAอไปนี้
แนวคิดการใชกระบวนการคิดแบบครูสอนคิด (Teacher Coaching) การนําแนวคิดการใช
กระบวนการการคิดแบบครูสอนใหนักเรียนฝxกคิด (Teacher Coaching)มาเปIนแนวทางในการฝxกกระบวนการ
คิดใหแกAนักศึกษาในการเรียนรูวรรณกรรมเอกของไทย นับเปIนการพัฒนานักศึกษาใหฝxกกระบวนการคิดใน
การตั้งคําถาม ตอบคําถาม ฝxกหาคําตอบจากบทเรียน และฝxกสังเคราะหประเด็นคําตอบใหเปIนหมวดหมูAและ
สรุปบทเรียนเปIน Mind Mapping อันจะเปIนการชAวยใหนักศึกษาไดเรียนรูตามกระบวนการฝxกคิด โดยมีผูสอน
คอยกระตุนผูเรียนดวยการตั้งคําถามและชAวยแนะนําการเขียนคําตอบใหตรงวัตถุประสงค ดังที่ วิจารณ พานิช
(2555, หนา 37 - 39) ไดอธิบายถึงความสําคัญของแนวคิดกระบวนการสอนคิดไววAา“...ทักษะการคิดอยAางมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) เปIนทักษะสําคัญสําหรับการเปIนมนุษยในศตวรรษที่ 21 ประเด็นสําคัญ
สําหรับครูเพื่อศิษย คือ ตองแสวงหาวิธีการออกแบบการเรียนรูเพื่อใหศิษยพัฒนาทักษะนี้ของตนเองดวย...
ทักษะการคิดอยAางมีวิจารณญาณนี้ สอนไมAไดหรือสอนไดนอยมาก นักเรียนตองเรียนเอาเองโดยการฝxกฝน ครู
จะเปIนโคชของการฝxกหัดนี้ โคชที่เกAงจะทําใหการเรียนรูนี้สนุกตื่นเตนเราใจ” ขณะเดียวกันการฝxกกระบวนการ
ครูสอนคิดนี้ ยังมี สุธีระ ประเสริฐสรรพ (2558, หนา 13) ไดอธิบายวิธีการฝxกการสอนคิดใหแกAผูเรียนไววAา “...
ในการเปIนครูสอนคิดที่สอนผAานการสนทนา ครูตั้งคําถามใหนักเรียนคิด (และตอบ) เอาคําตอบนั้นมารAวมกัน
สรางการเรียนรูสูงขึ้นผAานการการวิเคราะหและอภิปราย คําถามของครูจึงสําคัญมากในการกระตุนใหนักเรียน
ใฝ•รูและเรียนรูในกระบวนการนี้” ประเด็นเดียวกันนี้ สุธีระ ประเสริฐสรรพ (2558,หนา 13 - 14) ยังได
อธิบายขั้นตอนของการสอนโดยใชกระบวนการฝxกคิดไววAา มี 3 ระดับ ไดแกA
ระดับที่ 1 ถามจากความจําเนื้อหาตามที่เรียนมา เชAน จําไดวAา “ความชื้นหมายถึงปริมาณน้ําใน
สิ่งของ” ดังนั้น ความชื้นดิน คือ ปริมาณน้ําในดิน เรียกวAาเปIนการเรียนรูจากจําเนื้อหา เพราะพบวAาคนจํานวน
มากไมAทราบวAาหาความชื้นอยAางไร มีหนAวยอะไรวัด
ระดับที่ 2 เปQนคําถามที่ผูตอบตองดึงความรูอื่นมาเชื่อมโยง เชAน ถามวAา “ถาผาเปCยกเดิมหนัก 1
กก. เมื่อตากแหงแลวหนัก 800 กรัม ผากAอนแหงมีความชื้นกี่เปอรเซ็นต” นักเรียนตองคิดเชื่อมโยงวAาน้ําหนัก
ที่หายไป 200 กรัม คือน้ําในผา ดังนั้น คิดไดวAา “ผามีความชื้น 20% ฐานน้ําหนักเปCยก หรือ 25% ฐาน
น้ําหนักแหง”
ระดับที่ 3 เปQนการถามแลวไดคําถามที่หลากหลายตามประสบการณX คําถามนี้ไมAมีคําตอบใด
ถูกตองอยAางสมบูรณ เพราะขึ้นกับบริบท เชAน “ถาเราปลAอยใหดินแหงแตกระแหง แลวหวAานปุ›ยลงในรAอง
แตกจะเกิดอะไรขึ้น?” คําตอบมีทั้ง “นAาจะดี เพราะปุ›ยเขาสูAรากโดยตรง” “นAาจะไมAดีเพราะรากจะถูกปุ›ยมาก
ไป รากเนAาได รากแหงตาย” “นAาจะไมAดี เพราะรากขาวถูกดินรัดและดึงขาด” หรือ “นAาจะดีถาปลAอยน้ําเขา
นาหลังจากนั้น เพราะรากขาวที่ขาดจะถูกกระตุนใหแตกรากใหมAมากินปุ›ย” การตั้งคําถามเพื่อฝxกกระบวนการ
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คิดนี้ สุธีระ ประเสริฐสรรพ (2558,หนา 15-16) ยังอธิบายเพิ่มเติมไววAา นอกจากระดับคําถามทั้ง 3 ประเด็น
ขางตนแลว ศูนยจิตวิทยาการศึกษาของมูลนิธิ ยุวสถิรคุณ ไดรวบรวมกลุAมคําถามที่ใช Socratic Teaching มี
5 ประเภท ดังนี้
1. คําถามเลือกประเด็น (Selection) “ประเด็นดินแตกระแหงนAาสนใจอยAางไร?”
2. คําถามเพื่อทําประเด็นใหกระจAาง (Clarification) “ดินแตกระแหงหมายความวAาอยAางไร?สําคัญ
ตAอการทํานาไหม?”
3. คําถามเพื่อทดสอบความนAาเชื่อถือของขอสรุป (Testing) “อะไรทําใหเชื่อวAาการหดตัวเมื่อแหง
เปIนสาเหตุของการแตกระแหง มันเปIนอยAางนี้เสมอหรือ?”
4. คําถามเพื่อขยายประเด็น (Alternative) “คุณสมบัติอะไรของทรายที่ทําใหดินหดตัวนอยลง จน
ลดการแตกของเซรามิกส ขอสรุปสําคัญที่เปIนหลักการของการลดเซรามิกสแตกราวคืออะไร?”
5. คําถามเพื่อนําประเด็นไปประยุกตใช (Evaluation) “ถาเปIนไปตามหลักการที่กลAาวมาและเราไมA
ตองการผลิตภัณฑที่ผิวหยาบดวยทราย เราจะใชอะไรมาแทนทราย? ใชแลวเกิดประโยชนอะไรบาง ใครได
ประโยชนนี้?”
นอกจากนี้ สุ ธี ร ะ ประเสร็ จ สรรพ (2558)ยั ง ไดอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ในการฝx ก ตั้ ง คํ า ถามเพื่ อ ฝx ก
กระบวนการคิดตามแนวคิดของRobert (1998, อางใน สุธีระ ประเสร็จสรรพ, 2558,หนา 16)ไววAา
1. คําถามเพื่อความชัดเจน (Clarification) เชAน “ที่เธอวAาเปIนลูกกตัญ•ูนั้นหมายความวAาอยAางไร”
2. คําถามที่มุAงหาเหตุผลและหลักฐาน (Reason and evidence) เชAน “ทําไมเธอคิดวAากิตติเปIนลูก
กตัญ•ู?”
3. คําถามที่แสวงหาทางเลือกอื่นๆ (Alternative views) เชAน “จะเปIนอยAางไรหากชัยอนันตเสนอ
วAากิตตินAาไดรับรางวัลในฐานะผูรูคุณมากกวAากตัญ•ู?”
4. คําถามที่ทดสอบนัยและผลที่ตามมา (Implication and Consequence) เชAน “จะเกิดอะไรขึ้น
ถานักเรียนหองเราไมAไดรับคัดเลือกใหรับรางวัลใดเลย ทั้ง ๆ ที่เราเคยไดรับมาติดกัน 3 ปCแลว?”
5. คําถามเกี่ยวกับคําถาม / การอภิปราย (Question / Discussion) เชAน “ใครสามารถสรุปไดบาง
วAาคําวAา “กตัญ•ู” กับคําวAา “รูคุณ” ตAางกันอยAางไร?”
ดังนั้น กระบวนการฝxกคิดโดยผูสอนฝxกใหผูเรียนคิดเพื่อตั้งคําถามและตอบคําถามตามหลักการ
ดังกลAาวขางตน ผูวิจัยเห็นวAาแนวคิดดังกลAาวนี้เมื่อนํามาฝxกกระบวนการคิดในการเรียนการสอนวรรณกรรม
เอกของไทยใหแกAนักศึกษาชาวตAางประเทศ นAาจะทําใหนักศึกษามีกระบวนการคิดเพื่อตอบคําถามตามโจทย
คํ า ถาม และสามารถวิ เ คราะหวรรณกรรมเอกของไทยในบริ บ ทสั ง คมไทยในประเด็ น สั ง คม วั ฒ นธรรม
การเมือง และเศรษฐกิจไดตามวัตถุประสงคของรายวิชา
แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) การนําแนวคิดวัฒนธรรมศึกษา(Cultural Studies)
มาเปI นแนวทางการวิ เคราะหตัว บทวรรณกรรมเอกของไทย เนื่ องจากถื อไดวA าเปIน ตั วบททางวัฒ นธรรมที่
ผูประพันธถAายทอดความคิด เรื่องราว เหตุการณที่ประกอบสรางขึ้นเพื่อความสมจริงในสังคมนั้นๆ แนวคิด
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วัฒนธรรมศึกษาจึงเปIนแนวทางที่นํามาวิเคราะหวรรณคดีและวรรณกรรมในประเด็นบริบททางสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจได ดังที่ ตรีศิลป€ บุญขจร (2555, หนา 171) ไดอธิบายแนวคิดวัฒนธรรมศึกษาไววAา “...การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนจากวรรณคดีศึกษามาเปIนวัฒนธรรมศึกษาเปIนการปรับเปลี่ยนวิธีการศึกษาวรรณคดี
ครั้งสําคัญเพราะทําใหวรรณคดีศึกษาซึ่งเคยสนใจแตAทฤษฎี เชAน โครงสรางนิยม เปˆดกวางขยายขอบเขตของตัว
บท (Canon) ที่ ใ ชศึ ก ษา โดยใหความสํ า คั ญ กั บ บริ บ ท (Context) และตระหนั ก วA า วรรณคดี เ ปI น ตั ว บท
(Text)...การอAาน “วรรณคดี” หรือตัวบทจึงเปIนเรื่องของ ‘การเมืองเรื่องวัฒนธรรม” จากแนวคิดขาวตน
ผู วิ จั ย เห็ น วA า หากนํ า แนวคิ ด วั ฒ นธรรมศึ กษามาเปI น แนวทางการวิ เ คราะหวรรณกรรมเอกของไทยใหแกA
นักศึกษาชาวตAางประเทศ นAาจะทําใหนักศึกษาเขาใจบริบทสังคม-วัฒนธรรมไทยไดมากขึ้น
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุAมตัวอยAางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาชาวตAางประเทศ (ชาวจีน) สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสําหรับชาวตAางประเทศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปCการศึกษา 2558 เปIนนักศึกษาชั้นปCที่ 2 จํานวน 6 คน
ขอบเขตการวิจัย
วรรณกรรมเอกของไทยที่ผูวิจัยเลือกมาใชจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทย
สําหรับชาวตAางประเทศ คัดเลือกจากความสนใจของผูเรียนที่ตองการเรียนรู จํานวน 2 เรื่อง คือ “สี่แผAนดิน”
ซึ่งเปIนวรรณกรรมเอกของไทยที่มีเรื่องราวเกี่ยวของกับราชสํานักและการเมืองไทย เปIนการเลAาเรื่องในยุค
รัชกาลที่ 5 ถึง รัชกาลที่ 8 อยูAในสมัยรัตนโกสินทร ผูวิจั ยใชสอนชAวงตนเทอม คือสั ปดาหที่ 1-7 และ
วรรณกรรมเอกของไทย เรื่อง “ขุนชางขุนแผน” เปIนวรรณกรรมเอกของไทยที่นําเสนอวิถีชีวิตของชาวบาน
และความเปI นอยูA ในสมัย อยุธ ยา ใชสอนชAวงปลายเทอม คือสัปดาหที่ 8-14 ดั งนั้น วรรณกรรมทั้งสองเรื่อง
ดั งกลA า วจึ งเปI น ตั ว แทนวรรณกรรมเอกของไทยที่ มีความนA า สนใจในการนํ า มาเปI น ตั ว บทการเรี ย นรู ใหแกA
นักศึกษาชาวตAางประเทศ เพื่อจะไดเขาใจบริบทสังคมไทยทั้งแบบชาวบานและราชสํานักของไทยในสมัยกรุงศรี
อยุธยาและสมัยรัตนโกสินทรไดเปIนอยAางดี
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดใชวิธีการฝxกกระบวนการสอนคิดใหแกAนักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนแตAละ คาบ
เรียนจะเนนฝxกทักษะกระบวนการสอนคิดแกAนักศึกษาดวยการฝxกใหนักศึกษาตั้งคําถาม และ
ฝxก
ตอบคําถามในประเด็นที่นักศึกษาสงสัย เปIนการฝxกผูเรียนใหชAวยกันคิดตั้งคําถาม-หาคําตอบจากเรื่อง ที่สงสัย
ในตัวบทวรรณกรรม ดังนั้นเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบฝxกตั้งคําถาม ใบงานการฝxกสรุปตัวบทเปIน
แผนผังความคิด การสรุปเนื้อหาจากบทเรียนเปIนแผนผังความคิดนี้ผูวิจัยใหอิสระแกAนักศึกษาในการออกแบบ
การสรุปความ และแบบบันทึกสังเกตขณะนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากชิ้นงานของนักศึกษาในการเรียน
แตAละบทเรียน ตลอดภาคการศึกษาที่ 2 ปCการศึกษา 2558 เปIนระยะเวลาประมาณ 14 สัปดาห
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การวิเคราะหXขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหขอมูลจากชิ้นงานของนักศึกษา ดวย
การพิจารณาตามเกณฑการประเมินคะแนนชิ้นงานแตAละครั้ง และพิจารณาขอมูลจากการบันทึกการจัดการ
เรียนการสอนแตAละครั้ง สังเคราะหขอมูลและนําเสนอขอมูลลักษณะการพรรณนาวิเคราะห
สรุปผลการวิจัย
1. สรุปผลการใชกระบวนการสอนคิดพัฒนานักศึกษาชาวตางประเทศ
ผลการใชกระบวนการสอนคิ ด พั ฒ นานั กศึ กษาชาวตA า งประเทศ จํ า นวน 14 สั ปดาห พบวA า
นักศึกษาสAวนใหญAมีพัฒนาการดานการตั้งคําถาม การตอบคําถามแบบปากเปลAา การเขียนตอบคําถามดีขึ้น
จากสัปดาหแรกตามลําดับ การตอบคําถามชิ้นงานแตAละครั้งมีการวิเคราะหอยAางเปIนกระบวนการมากขึ้นและ
นักศึกษากลาที่จะนําเสนอชิ้นงานทั้งการเลAาเรื่องและการเขียนวิเคราะห
ดานการใชภาษาเขียนเพื่อวิเคราะหพฤติกรรมตัวละครและตัวบท ตามหลักการวิเคราะห พบวAา
นักศึกษาสAวนใหญAสามารถวิเคราะหพฤติกรรมตัวละครเอกที่ชื่นชอบไดอยAางนAาสนใจ และสามารถใชภาษา
เขียนวิเคราะหตัวบทตามเหตุการณที่ปรากฏในวรรณกรรมเอกไดคAอนขางดี
ดานการเชื่อมโยงแนวคิดวัฒนธรรมศึกษากับการวิเคราะหบริบทไทยที่ปรากฏในวรรณกรรมเอกของ
ไทย พบวAานักศึกษาสAวนใหญAมีความเขาใจบริบทของสังคมไทยสามารถวิเคราะหสภาพสังคมไทยเชื่อมโยงใน
การวิเคราะหตัวบทไดอยAางนAาสนใจ เชAน อธิบายความหมายขนบธรรมเนียมไทยที่ปรากฏในวรรณกรรมเอก
ของไทยได เขียนอธิบายสาเหตุที่ตัวละครเอกมีพฤติกรรมและบทบาทเชAนนั้นเพราะเหตุใด สะทอนสังคมไทย
ในชAวงอยุธยาและรัตนโกสินทรไดเปIนอยAางดี รวมทั้งอธิบายลักษณะการเมือง และเศรษฐกิจของสังคมไทยได
ดานการสรุปเนื้อเรื่องเปIนแผนผังความคิด พบวAานักศึกษาสAวนใหญAสามารถเขียนสรุปเนื้อเรื่องเปIน
แผนผังความคิดโดยเฉพาะสรุปบทบาทตัวละครที่เชื่อมโยงกันในตัวบทไดเปIนอยAางดีและสามารถเลAาเรื่องจาก
การสรุปตามแผนผังความคิดไดถูกตอง
2. สรุปผลการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรูของนักศึกษาหลังจากฝ}กทักษะกระบวนการ สอนคิด
ผลการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรูของนักศึกษาหลังจากผAานการฝxกทักษะกระบวนการสอนคิ ด
จํานวน 14 สัปดาห พบวAา นักศึกษาสAวนใหญAมีความพยายามที่จะใชภาษาเขียนในการเขียนตอบโจทยปpญหา
มีการคํานึงถึงการใชคําในการเขียนแสดงความคิดเห็นมากขึ้น โดยนักศึกษามีการตั้งขอสังเกตในการใชภาษา
เขียนมากขึ้นไมAใชAเขียนตามภาษาพูด มีการสอบถามผูสอนวAาคําไหนเหมาะกับการใชเขียน ในประโยคใด
แสดงถึ งนั กศึ กษามี การฝx กสั งเกตและฝx กใชภาษาตามกระบวนการสอนคิ ด ดานการเขี ย นวิ เ คราะหและ
อภิปรายตามชิ้นงานที่มอบหมาย พบวAา นักศึกษาสAวนใหญAใหความสําคัญกับการใชภาษาในการเรียบเรียง
ประโยคมากขึ้น มีพฤติกรรมที่ดีตAอการเรียนรู คือรูจักสังเกตการใชภาษาเขียนกAอนที่จะเรียบเรียงชิ้นงาน
รAวมกันถกประเด็นการวิเคราะหหรืออภิปรายประเด็นปpญหากAอนสรุปความ นับวAาพฤติกรรมเหลAานี้เปIนผลจาก
การพัฒนาตามกระบวนการสอนคิด
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการที่นักศึกษาสAวนใหญAมีพัฒนาการดานการตั้งคําถาม การตอบคําถามปากเปลAา และการเขียน
ตอบคําถามดีขึ้นจากสัปดาหแรกนั้น สังเกตไดวAาเมื่อนําแนวคิดกระบวนการสอนคิดมาเปIนแนวทางในการ
จัดการเรีย นการสอนเพื่อแกไขปp ญหาผูเรีย นชาวตAางประเทศ ทํ าใหผูเรีย นไดเรียนรู ที่จะตั้งคํา ถาม – ตอบ
คํ า ถาม จากประเด็ น ที่ ส งสั ย จากการเรี ย นรู วรรณกรรมเอกของไทย จึ ง ทํ า ใหนั ก ศึ ก ษาเกิ ด ทั ก ษะตาม
กระบวนการสอนคิดและวิเคราะหโจทยคําถามไดดีขึ้น
ดานการวิ เ คราะหพฤติ ก รรมตั ว ละครและตั ว บท ตามที่ นั ก ศึ ก ษาสA ว นใหญA ส ามารถวิ เ คราะห
พฤติกรรมตัวละครเอกที่ชื่นชอบไดอยAางนAาสนใจ โดยสามารถใชภาษาเขียนวิเคราะหตัวบทตามเหตุการณที่
ปรากฏในวรรณกรรมเอกไดคAอนขางดีนั้น อภิปรายไดวAานักศึกษาฝxกกระบวนการคิดตามแนวคิดกระบวนการ
สอนคิด เริ่มจากรAวมกันถกปpญหาถึงลักษณะตัวละคร พฤติกรรมของตัวละคร บริบทของสังคมไทยที่ปรากฏใน
วรรณกรรม และผลกระทบดานสังคม การเมือง วัฒนธรรม ที่สAงผลตAอพฤติกรรมของตัวละครเอก จะเห็นวAา
นั ก ศึ ก ษาฝx ก กระบวนการคิ ด ในการวิ เ คราะหตั ว บทวรรณกรรมเอกของไทยอยA า งมี ร ะบบและใชมุ ม มอง
วัฒนธรรมศึกษาในการวิเคราะหบริบทสังคมไทยผAานตัวบทวรรณกรรม
หากจะอภิปรายผลดานการสรุปเนื้อเรื่องเปIนแผนผังความคิด ที่พบวAานักศึกษาสAวนใหญAสามารถ
เขียนสรุปเนื้อเรื่องเปIนแผนผังความคิดเชื่อมโยงตัวบทไดเปIนอยAางดี และสามารถถAายทอดเนื้อเรื่องเปIนเรื่อง
เลA าไดถู กตองตามตั ว บท จึ งอภิ ป รายไดวA า เมื่ อนั กศึ กษาอA า นตั ว บทวรรณกรรมที่ ผู วิ จั ย สรุ ปเปI น เรื่ องยA อให
นักศึกษาไดศึกษานั้น นักศึกษาฝxกสรุปประเด็นเนื้อเรื่องแตAละตอนเปIนแผนผังความคิดและเชื่อมโยง แตAละ
ตอนไดอยAางถูกตองนั้น นAาจะเปIนผลมาจากหลังจากที่นักศึกษาผAานการฝxกฝนตามกระบวนการสอนคิดอยAาง
ตAอเนื่องนั้น ทําใหนักศึกษาเขาใจตัวบทแตAละตอนที่ไดอAาน และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาแตAละตอนไดอยAาง
ถูกตอง และการเขียนสรุปความลักษณะแผนผังความคิดเปIนการกระตุนนักศึกษาใหได ฝxกกระบวนการคิดใน
การสรุปความและเรียบเรียงประเด็นเนื้อหาตามลําดับเหตุการณอีกครั้ง และยังพบวAานักศึกษาสามารถเลือกใช
คําศัพทในการเขียนเชื่อมโยงประเด็นแตAละประเด็นไดดีขึ้น นอกจากนี้ หลังจากฝxกทักษะกระบวนการสอน
คิดใหแกA ผู เรี ย นตามกระบวนการสอนคิ ด และไดฝx กการอภิ ป รายบริ บ ทของสั งคมไทยแตA ล ะยุ คตามตั ว บท
วรรณกรรมเอกของไทยนั้น พบวAาผูเรียนสามารถตั้งขอสังเกตและมีประเด็นอภิปรายเกี่ยวกับบริบทสังคมไทย
ที่มีผลมาจากวรรณกรรมเอกของไทยไดอยAางนAาสนใจ เชAน สามารถอธิบายความสัมพันธดานความเชื่อของคน
ไทยเกี่ ย วกั บ การศรั ท ธา “พระขุ น แผน” หนึ่ ง ในเครื่ องรางของขลั ง ที่ คนไทยบางกลุA ม นิ ย มโดยอธิ บ ายใน
ความหมายวAาเปIนเครื่องราง ของขลังตามโลกทัศนของคนไทยที่เชื่อวAาเมื่อบูชาพระขุนแผนก็จะทําใหมีเสนAหตAอ
เพศตรงขาม และผูเรียนยังอภิปรายเพิ่มเติมวAาขณะนี้ชาวจีนบางกลุAมใหความสนใจตAอเครื่องลางของขลังตาม
ความเชื่อในสังคมไทยโดยคนจีนกลุAมนี้ไดเชAาซื้อพระเครื่องลักษณะนี้เพื่อใชเปIนเครื่องประดับ รวมทั้งใชเปIน
เครื่องลางนําโชค เสริมสิริมงคลอีกดวย และยังอธิบายวAาการเรียนรูวรรณกรรมเอกของไทย เรื่อง “ขุนชาง
ขุนแผน” ทําใหผูเรียนเขาใจสังคมไทยมากขึ้น
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จากแนวทางการพัฒนาผูเรียนโดยใชกระบวนการสอนคิดนั้น จะเห็นไดวAาประเทศไทยมีงานวิจัยที่ได
นําแนวทางดังกลAาวมาพัฒนาการจัดการเรียนสอนสอนใหแกAผูเรียนในศตวรรษที่ 21 มากขึ้นการจัดการเรียน
การสอนครูตองใชการชี้แนะ (Coaching) เพราะการชี้แนะเปIนกระบวนการที่ชAวยพัฒนาครูใหเกิดทักษะการ
สอนที่ ดี แ ละเรี ย นรู ไปกั บ นั ก เรี ย นนั บ เปI น การพั ฒ นาความรู ใหแกA ค รู ผู สอน ฝx ก ทั ก ษะนั ก เรี ย นใหเกิ ด
ประสิทธิภาพตAอการเรียนรูและสามารถตั้งเปtาหมายในการเรียนได ดังรายงานการวิจัยเรื่อง “ประเมินโครงการ
พัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring)” ของวิสุทธิ์วิจิตรพัชราภรณ
และคณะ (2556) ซึ่งเปIนงานวิจัยของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 รAวมกับคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินเฉพาะคือ 1) เพื่อประเมินบริบท(Context) 2)
เพื่อประเมินปpจจัยนําเขา (Input) 3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) และ 4) เพื่อประเมินผลลัพธ (IEST)
ของโครงการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการสรางระบบพี่เลี้ยงCoaching and Mentoring การประเมินดังกลAาว
มีการประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation)การประเมินประสิทธิผล(Effectiveness Evaluation)การ
ประเมินความยั่งยืน(Sustainability Evaluation) และการประเมินการถAายทอดสAงตAอ(Transportability
Evaluation)คณะผูประเมิ นใชรูป แบบการประเมิ น CIPIEST ของสตัฟเฟˆล บี ม(DaneilL.Stufflebeam)เก็ บ
ขอมูลจากผูมีสAวนไดสAวนเสียกับโครงการฯ ประกอบดวยผูบริหารและผูประสานงานจากเขตพื้นที่การศึกษา
อาจารยจากคณะศึกษาศาสตร ครู ผูบริหารและศึกษานิเทศกที่เขารวมโครงการ โดยใชแบบสอบถาม ประเด็น
การสนทนากลุAม แบบสํารวจตนเองและการสัมภาษณอยAางไมAเปIนทางการ สรุปวAาผลการประเมินเปIนไปตาม
เกณฑการประเมินที่กําหนดไว
ในที่ นี้ ขอนํ า สA ว นที่ เ กี่ ย วของกั บ การวิ จั ย ครั้ งนี้ มาอภิ ป ราย คื อ ผลการประเมิ น ดานกระบวนการ
Coaching and Mentoring พบสิ่งที่นAาสนใจ ดังนี้ กลุAมครู มีการเปˆดโอกาสใหครูไดรAวมกันพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูรAวมกันสรางสรรคนวัตกรรมการสอน ทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูดังกลAาวในหองเรียนจริง
ปรั บ ปรุ ง แผนการจั ด การเรี ย นรู รA ว มกั น และจั ด ทํ า รายงานการวิ จั ย ในชั้ น เรี ย น สA ว นกลุA ม ผู บริ ห ารและ
ศึกษานิเทศก มีการจัดCoaching and Mentoring โดยมีการนิเทศภายเนน Coaching and Mentoring
อยAางเปIนระบบ มีการติดตามและสรุปผลผลการดําเนินงานตามแผนงานในรูปแบบเชิงวิชาการ ทั้งรายบุคคล
และกลุAมดานกระบวนการ (Process) นั้น พบวAา กิจกรรมตAางๆ ของโครงการฯ สามารถดําเนินการไดตาม
แผนงานที่วางไว ครู ผูบริหาร และศึกษานิเทศก สAงผลงานครบทุกคน และมีผลการประเมินอยูAในระดับพอใช
ถึงดีเยี่ยม เนื่องจากมีร ะบบการกํา กับติดตามจากทีมศึกษานิเทศกของเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2
รAวมกับคณาจารยจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนั้นจะเห็นวAา งานวิจัยของ วิสุทธิ์
วิจิตรพัชราภรณ และคณะ (2556) ที่นําแนวทางการ Coach
ไปใชในการดําเนินการวิจัยและประเมิน
โครงการดังกลAาว มีประโยชนในการวิจัยเชิงพัฒนาการดําเนินงานโครงการ โดยเฉพาะผูที่มีบทบาททางดาน
การศึกษาอันจะเปIนการพัฒนาผูเรียนและระบบการศึกษา ของไทยที่ครูและผูมีสAวนเกี่ยวของรAวมมือกันพัฒนา
ผูเรี ย นมี ความสอดคลองกั บ การนํ า แนวทางมาใชพั ฒ นาผู เรี ย นในการวิ จั ย ครั้ งนี้ นอกจากนี้ มี การวิ จั ย ที่
นําเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการโคช ของ พนิดา จารยอุการะ และมาเรียม นิลพันธุ (2558). ไดศึกษา
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เรื่อง NPPC Model รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการโคช โดยมีวัตถุประสงคของการ
วิจัยเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการโคชของครูหัวหนา
กลุA ม สาระการเรี ย นรู เครื่ องมื อที่ ใชในการวิ จั ย คื อ แบบบั น ทึ ก ประเด็ น การสนทนา และแบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหาและการสัมมนาผูเชี่ยวชาญ
ผลการวิจัยพบวAา รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการโคชของครูหัวหนากลุAม
สาระการเรียนรูมีชื่อวAา “NPPC Model” มี 4 องคประกอบ ไดแกA 1) หลักการ เปIนการดําเนินงานอยAางเปIน
ระบบ เพื่อพัฒนาวิชาชีพอยAางตAอเนื่องโดยในระหวAางการดําเนินงานครูมีสAวนรAวมในการเสนอแนะความคิดเห็น
และทํางานรAวมกัน 2)วัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางสมรรถนะการโคชของผูโคชใหสามารถสAงเสริมสนับสนุน ให
ผูรับการโคชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลการเรียนรูของผูเรียน 3) กระบวนการพัฒนา
วิชาชีพ ประกอบดวย 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 วิเคราะหความตองการจําเปIน (Needs Analyzing : N) ระยะที่
2 เตรียมความพรอมในการพัฒนาวิชาชีพ (Proceeding : P) ซึ่งประกอบดวย 3.1) การวางแผนการโคช
(Planning) 3.2)
การรA ว มมื อ กั บ โคช (Collaborating) 3.3) การสะทอนการสนทนา (Reflecting
conversation) 3.4) การเรียนรูดวยการปฏิบัติ (Action learning) 3.5) การประเมินผลเพื่อการพัฒนา
(Assessing for improving)ระยะที่ 4 การทํางานรAวมกันในการพัฒนาวิชาชีพอยAางตAอเนื่อง (Collaborating
Continuous Professional Development : C) และ 4) ปpจจัยสนับสนุนในการนํารูปแบบไปใชใหประสบ
ผลสําเร็จ ประกอบดวย 1) นโยบายของหนAวยงานที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาวิชาชีพ 2) ผูบริหารโรงเรียน
เห็ น ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาใหการสA ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในดานสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกและเวลาในการ
ดําเนินงาน 3) ความสมัครใจของผูโคชและผูรับการโคชในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 4) ผูโคชและผูรับการ
โคชมีมิตรภาพที่ดีและใหความไววางใจในการดําเนินงาน 5) ในการสAงเสริมสมรรถนะการโคชและผูรับการโคช
จําเปIนตองมีผูดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา (Mentor) โดยผู ที่มีความรู ความสามารถในการโคชหลักสูตร การ
ออกแบบการสอน และการวัดประเมินผล โดยพบวAารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการโคช
มีประสิทธิภาพ
จากการวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการพั ฒ นาวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สรางสมรรถนะการโคช ของ พนิ ด า
จารยอุ ป การะ และมาเรี ย ม นิ ล พั น ธุ (2558) ดั ง กลA า วขางตน จะเห็ น ไดวA า สอดคลองกั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้
ที่ผู วิจั ย พบวAา กระบวนการสอนคิ ดโดยผู สอนเปI น ผูโคช (Coach) ทํ าใหผู เรี ยนเรีย นรู ในบทเรี ยนอยA า งเปI น
กระบวนการ จะเปIนประโยชนตAอทั้งผูสอนและผูเรียนที่จะเกิดการเรียนรูรAวมกันในการจัดการเรียนรู แตAละ
ครั้ง ดังที่ สุธีระ ประเสริฐสรรพ (2558, หนา 127)ไดสรุปหลักการสําคัญของการเปIนครูที่มีบทบาท Coach
ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตองมีลักษณะ “...การเปIนผูฟpงอยAางลึกซึ้ง (Deep Listening) เพื่อพัฒนาการเปIนผูรับ
ฟpงที่ดี ทําใหครูสามารถสอนนักเรียนในฐานะ “ลูก” และในฐานะ “ศิษย” ไดพรอม ๆ กัน การสอนนักเรียนใน
ฐานะลูกตองฟpงอยAางลึกซึ้ง และการสอนในฐานะศิษยตองใชการฟpงเพื่อกระบวนการ ‘ถามคือสอน’ นั่นเอง...”
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปIนแนวทางในการนําแนวคิดกระบวนการสอนคิดไปใชพัฒนานักศึกษาชาว
ตAางประเทศใหเกิดกระบวนการเรียนรูในรายวิชาตAางๆได
1.2 อาจารยผูสอนนักศึกษาชาวตAา งประเทศ ควรศึกษาเชิ งลึกดานพฤติ กรรมการเรี ยนรูของ
นักศึกษาชาวตAางประเทศ เพื่อเปIนแนวทางในการพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมในการเรียนรู
ทาง
ภาษาไทยตAอไป
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัย เพื่อพัฒนานั กศึกษาใหมีความสนใจอA านวรรณกรรมเอกของไทย โดยอาจใช
กระบวนการครูสอนคิด ในลักษณะเพื่อนครูแลกเปลี่ยนครูในการจัดการเรียนการสอน หรือเพื่อนชAวยเพื่อนใน
การเรียนรู (Peer Coach) และดานเนื้อหาตัวบทวรรณกรรมเอกอาจจัดทําเปIนสื่อลักษณะอื่น เชAน ภาพยนตร
สั้น การตูน หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพื่อกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรูมากขึ้น
2.2 ควรมีการวิจัยลักษณะพัฒนานักศึกษาชาวตAางประเทศใหเกิดการเรียนรูในรายวิชาอื่น ๆ ลักษณะ
กระบวนการสอนคิ ด (Coach) มากขึ้ น เพื่อที่ผูสอนกับ ผูเรีย นจะไดฝxกทักษะการถAายทอดและการเรียนรู
รAวมกันและมุAงพัฒนานักศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตAอการเรียนรู
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสําคัญและความตองการจําเปIนใชภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของครูผูสอนระดับประถมศึกษา ในแมAเมาะ จังหวัดลําปาง กลุAมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
จํานวน 150 คน ครูผูสอนระดับประถมศึกษาจาก 16 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม เพื่อ
ทราบความตองการและวั ด ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษดาน การศึ ก ษาความตองการทั ก ษะฟp ง -พู ด
ภาษาอังกฤษ การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม และวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อหา
คAาเฉลี่ยและคAาสAวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1) ผูตอบแบบสอบถามประเมินในแตAละกิจกรรมของทักษะการฟpงและการพูดอยูAในระดับปานกลาง
2) ผูตอบแบบสอบถามประเมินทั้งสองกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการฟpงในระดับปานกลางและ
ความสามารถของ2 กิจกรรมที่เหลืออยูAในระดับต่ํา ผูตอบแบบสอบถามประเมินระดับความสามารถการใช
ทักษะการพูดอยูAในระดับความสามารถปานกลาง 1 กิจกรรม และความสามารถอยูAในระดับต่ํา 5 กิจกรรม
3) ผูตอบแบบสอบถามประเมินคAาเฉลี่ย Need indicator ของทักษะการฟpงและการพูดภาษาอังกฤษ
ทุกกิจกรรมต่ํากวAา 4.1 ผลจากการตอบแบบสอบถามแสดงใหเห็นวAาไมAมีความแตกตAางระหวAางความสําคัญ
และความสามารถของการฟpงและการพูดของการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ผูตอบแบบสอบถามพิจารณาวAาทักษะการฟpงและทักษะการพูดมีความสําคัญอยูAในระดับปานกลาง
เนื่องจากครูสAวนใหญAในระดับประถมศึกษาไมAมีการศึกษาระดับปริญญาภาษาอังกฤษและดังนั้นครูสAวนมาก
ไมAไดคํานึงถึงทักษะการฟpงและการพูดภาษาอังกฤษในระดับสูงมากนัก ทัศนคตินี้อาจจะมีสAวนเกี่ยวของกับ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับต่ําของนักเรียนเชAนเดียวกันกับครูที่เปIนปpจจัยสําคัญในการเรียน
ภาษาใหประสบความสําเร็จ ที่ไมAไดพิจารณาถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษเทAานั้น ดวยเหตุนี้เอง ไมAวAาการ
อบรมภาษาแบบใดก็ตามเพื่อพัฒนาทักษะการฟpงและการพูดแกAนักเรียนยAอมนับวAาไมAมีคAา ถาผูบริหารโรงเรียน
ไมAเอาใจใสAในทัศนคติของครูผูสอน ผูบริหารควรจะเตรียมแผนการหรือหานโยบายรองรับเพื่อการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของครูและโนมนาวใหครูใชภาษาอังกฤษใหมากขึ้น
คําสําคัญ: การวิเคราะหความจําเปIนใช ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ครูผูสอนระดับประถมศึกษา
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Abstract
This research aims to study needs of teacher who teach in the primary level in the
schools in the area of Mae Moh Development Association Service, Mae Moh District,
Lampang Province. The subjects of 150 primary school teachers in sixteen schools were
collected. A questionnaire was used to analyze the data with the Statistical Package for
Social Sciences (SPSS) computer program for the mean, and standard deviation.
The findings of this study are:
1. The respondents considered all activities for developing listening and speaking
skills to be moderately important.
2. The respondents evaluated themselves as being moderately in two activities for
developing listening skill and having low levels of competent in two other activities. In one
activity they rated themselves as moderately competent and as having low competence in
a further five activities.
3. Need indicators for all activities had a mean score lower than 4.1. This showed
that there was no difference between the importance and the competence of English
communication in listening and speaking.
The respondents considered listening and speaking skills to be moderately important
since most of the teachers in primary schools did not graduate with a degree in English and
therefore they did not regard English listening and speaking skills as being particularly high.
This attitude might be related to students’ low proficiency in English as the teachers, who
are important factor in the students’ success, did not consider English important. As a result,
any training courses for developing students ‘listening and speaking skills might be
worthless, unless the school administrators address the teachers’ attitudes. The school
administrators should also implement a plan or policy to develop teachers’ English skills
and motivate them to use English more.
Keywords: Need analysis, English Communication Skills, Teachers in Primary school level
บทนํา
ความสําคัญของภาษาอังกฤษไดเขามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย สําหรับประเทศไทยภาษาอังกฤษ
เปIนภาษาตAางประเทศที่มีความสําคัญที่สุดซึ่งนับเปIนภาษาสากลและคนไทยจํานวนมากใชภาษาอังกฤษดวย
จุดประสงคที่หลากหลายในชีวิตประจําวัน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยกําหนดไววAา หลักสูตร
ภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการของเรายังไมAไดเนนการพูดภาษาอังกฤษ จะเนนแตAหลักไวยากรณ คํา
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แปล และการอAานเพื่อความเขาใจและใหสอบเขามหาวิทยาลัยไดเปIนสAวนใหญA แตAเนื่องจากยุคนี้เปIนการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 ที่มุAงเนนการเรียนสอนการสอนในการฝxกใชทักษะและการฝxกฝนมากกวAาการเรียนรู
ดวยตําราเพียงอยAางเดียว การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงไดปรับเปลี่ยนและมุAงเนนไปที่การเรียนการสอน
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารมากขึ้ น โดยเริ่ ม จากการเรี ย นการสอนในระดั บ ประถมศึ ก ษาเปI น ตนไป
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ดังนั้นสิ่งที่ควรปรับปรุงในระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเนนการพูด
ออกเสียง ไมAวAาจะเปIนในระดับคํา กลุAมคํา หรือประโยค รวมทั้งการพูดภาษาอังกฤษในประโยคพื้นฐานได การ
เนนเสียงหนักเบา ซึ่งจะตองมีสื่อชAวยสอนที่เปIนมัลติมีเดีย คือ มีทั้งภาพ เสียง และตัวหนังสือ แทนระบบเดิมที่
มีแตAตัวหนังสือ ดังนั้นสมาคมพัฒนาแมAเมาะจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในหองเรียนที่ตองมีการปรับพื้นฐานความรูของครูผูสอนในระดับประถมศึกษาเนื่องจากครูผูสอน
บางคนไมA ไ ดมี คุ ณ วุ ฒิ ท างดานการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษโดยตรง ทางสมาคมจึ ง มุA ง เนนการพั ฒ นา
การศึ ก ษาดานภาษาอั ง กฤษโดยเฉพาะการเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษเชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สมาคมพัฒนาแมAเมาะเปIนองคกรพัฒนาเอกชนภายใตการสนับสนุนของการไฟฟtา
ฝ•ายผลิตแหAงประเทศไทย ซึ่งมีพันธกิจอยูA 3 ประเด็นหลัก 1) เพื่อเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ
เปIนอยูAของราษฎรอําเภอแมAเมาะ 2) เพื่อสรางความเขาใจอันดีใหเกิดขึ้นระหวAาง กฟผ. และราษฎรในพื้นที่
อําเภอแมAเมาะ และ3) เปIนการสAงเสริมใหราษฎรไดประสานประโยชนและบริหารงานในทองถิ่นใหตรงกับ
ความตองการของราษฎรดวยตนเอง และโครงการหองเรียนสองภาษาหรือ EIS (English for Integrated
Studies) เปIนหนึ่งในยุทธศาตรการพัฒนาและสAงเสริมการศึกษาของสมาคมฯ ที่จัดทําขึ้นเพื่อเตรียมพรอม
พัฒนาเด็กและเยาวชนของอําเภอแมAเมาะ ใหสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดอยAางมั่นใจ ซึ่งผูที่มีบทบาทสําคัญ
คือครูผูสอน ตองมีการบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน โดยเริ่มจากการใชภาษาอังกฤษใน
ชั้นเรียน (Classroom Language) เพื่อใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตAอภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นจึงพัฒนาไปสูA
เนื้อหาการสอน นอกจากนี้ยังตองการมุAงเนนการพัฒนาศักยภาพดานการใชภาษาอังกฤษของครูผูสอนและ
สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาตAางๆโดยสอดแทรกเขาไปในการเรียนการสอนในแตAละวิชา "EIS เปIน
กระบวนการเรียนรูที่สAงเสริมการจัดการเรียนรูในรูปแบบสองภาษา โดยครูสามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษที่
สั้น งAาย และคุนเคยไดอยAางมีประสิทธิภาพ
ดวยเหตุผลดังกลAาวจึงนําไปสูAการวิจัย เรื่องการศึกษาความตองการทักษะฟpง-พูดภาษาอังกฤษของ
ครูผูสอนระดับประถมศึกษา ในอําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปาง ทั้งนี้เพื่อเปIนแนวทางนํามาวิเคราะหและ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะฟpง-พูดภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงคการวิจัย มีดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสําคัญของการใชทักษะฟpง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปาง
2. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการใชทักษะฟpง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปาง
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3. เพื่อศึกษาความตองการใชทักษะฟpง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปาง
ทฤษฏีที่เกี่ยวของ
จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ เห็นไดวAาการสื่อสารทางดานทักษะการฟpง-การพูดภาษาอังกฤษนั้น มีความ
จําเปIนและสําคัญตAอการพัฒนาศักยภาพของการเรียนการสอน การศึกษาผลของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
(Daiva, 2008) (1) เนนการฝxกอบรมใหผูเรียนใชรูปแบบภาษาที่เหมาะสมกับบริบทและเนื้อหาที่หลากหลาย
ตามวัตถุประสงค การสอนภาษาอังกฤษควรใหเปIนไปตามธรรมชาติ ซึ่งสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2) ที่เนนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเปIนไปตามธรรมชาติ
ของการเรียนรูภาษา โดยเนนการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) การเลือกใชวิธีสอน
ภาษาตAางประเทศที่เหมาะสมนั้น ระวิวรรณ ศรีครามครัน (3) เนนวAาครูอาจารยจะตองคํานึงถึงเนื้อเรื่องที่จะ
สอน การวางแผนการจัดกิจกรรมการสอน การใชอุปกรณการสอนใหสอดคลองกับวัยและระดับความรูพื้นฐาน
ของผูเรียน และเนนการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) เพื่อใหผูเรียนสามารถ
นําภาษาไปใชสื่อความหมายไดตามสภาพของสังคม สถานการณ และความจําเปIน โดยจะเนนทักษะในดาน
การพูดเปIนสAวนใหญA และการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Hongkham, 2013) (4) เปIนวิธีที่ดีที่สุดที่นิยม
ใชทั่วโลก เพื่อพัฒนาศักยภาพดานทักษะการสื่อสารของผูเรียน ดังนั้นการศึกษาความเขาใจและทัศนคติของครู
สอนภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในชั้ น เรี ย น เปI น ปp จ จั ย ที่ ทั้ ง สA ง เสริ ม และขั ด ขวางตA อ กระบวนการสอน
ภาษาอังกฤษ และการจัดหลักสูตรยังมีผลตAอการสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะที่เปIนภาษาสากลในยุคโลกาภิวัตน
(Sasaki, Suzuki, and Yoneda, 2016) (5) อยAางไรก็ตามศักยภาพดานทักษะการฟpงและการพูด (Alonso,
2013) (6) เปIนทักษะที่ซับซอนและจําเปIนตองไดรับการพัฒนาจากการฝxกปฏิบัติในชั้นเรียนโดยผAานกิจกรรม
ตAาง ๆ ที่สAงเสริมการมีปฏิสัมพันธในชั้นเรียน หลักสําคัญของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Jack C, 2008) (7)
เห็นวAาทําอยAางไรใหผูเรียนเรียนรูภาษาไดอยAางแทจริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเปIนปpจจัยสําคัญ ความถึง
บทบาทของครูและผูเรียนดวย การมีสAวนรAวมของผูเรียน (Sandra J 2006) (8) จะชAวยในการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารของผูเรียนได และการมีศักยภาพความรูดานคําศัพทมีสAวนสําคัญในดานการสื่อสาร
(Meara, 1997) (9) วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (สุมิตราม, 2535) (10) เปIนการสอนที่
มุAงเนนใหผูเรียนสามารถใชภาษาที่เรียนในการสื่อสารหรือสื่อความหมายได และตองสามารถนําความรูไปใชได
จริง ๆ ดังนั้นผูสอนควรจะตองสอนสิ่งตAอไปนี้ คือ 1) ความรูความสามารถทางดานภาษาศาสตรหรือไวยากรณ
(Linguistic or Grammatical Competence) ไดแกAการใชทักษะทั้ง 4 โดยมีองคประกอบทางภาษา คือ
เสี ย ง ศั พ ท โครงสราง เปI น แกนในการสื่ อ ความหมาย 2) ความสามารถทางภาษาศาสตรสั ง คม
(Sociolinguistic Competence) คือความ สามารถที่จะใชภาษาไดอยAางถูกตองเหมาะสมกับบุคคลและ
สถานการณตAาง ๆ ได 3) ความสามารถในการใชความสัมพันธของขอความ (Discourse Competence) คือ
ใชความรูทางไวยากรณและความสามารถในการเชื่องโยงความหมายทางภาษาใหเขากันไดอยAางถูกตองและ
เขาใจ และ 4) ความสามารถในการใชกลวิธีในการสื่อความหมาย (Pragmatic Competence or Strategic
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Competence) คือ มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณ ตลอดจนการใชกริยาทAาทาง สีหนา และ
น้ําเสียงประกอบในการสื่อสารความหมาย เปIนการแสดงออกทั้งในทางคําพูด (verbal) และไมAใชคําพูด (nonverbal) งานวิจัยการพัฒนาความสามารถดานทักษะฟpง–พูดภาษาอังกฤษในสถานการณจริงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปCที่ 4 โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี บุญเกิด กลมทุกสิ่ง (2547) (11) พบวAานักเรียนที่ไดรับการฝxก
ทักษะฟpง-พูดภาษาอังกฤษในสถานการณจริง มีความสามารถในการฟpง-พูดภาษาอังกฤษ สูงกวAานักเรียนที่
เรี ย นตามปกติ อ ยA า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01 สA ว นงานวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะการฟp ง -พู ด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปCที่ 1 โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พรพิมล ริยาย และ ธนางกูร ขําศรี
(2555) (12) พบวAา ระดับเจตคติของนักศึกษาที่มีตAอโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการชAวยสอนทักษะ
การฟp ง -พู ด ภาษาอั ง กฤษ หลั ง การใชโปรแกรมคอมพิ ว เตอรมั ล ติ มี เ ดี ย นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะดานการฟp ง
ภาษาอังกฤษมากกวAากAอนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สAวนทักษะการ พูดภาษาอังกฤษดานการพูด
อยAางคลAองแคลAว ดานการพูดถูกตามหลักไวยากรณดานการออกเสียง และดานการพูดโดยใชภาษากายในการ
สื่อสารนอยกวAากAอนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ระเบียบวิธีวิจัย
1) กลุมประชากร และกลุมตัวอยาง
กลุAมตัวอยAางในงานวิจัยนี้ใชกลุAมตัวอยAางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ คณะครูจํานวน
150 คน จากจํานวนครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปาง ทั้งหมด 217 คน
ประกอบดวย 16 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนบานทาน 2) โรงเรียนบานวังตม 3) โรงเรียนบานกอรวกพิทยาสรรค
4) โรงเรียนบานนาแชA 5) โรงเรียนบานนาสัก 6) โรงเรียนบานใหมAรัตนโกสินทร 7) โรงเรียนวัดสบจาง 8)
โรงเรียนบานจําปุย 9) โรงเรียนวัดทAาสี 10) โรงเรียนวัดหัวฝาย 11) โรงเรียนอนุบาลแมAเมาะ 12) โรงเรียนบาน
แมAส านบานกลาง 13) โรงเรี ยนสบเมาะวิทยา 14) โรงเรี ยนสบปtาดวิทยา 15) โรงเรี ยนสบเติ๋น และ 16)
โรงเรียนบานแมAจาง
2) เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สAวน คือ 1) คําถามทั่วไป ไดแกA เพศ
อายุ ประวัติการศึกษา สาขาที่จบ และระยะเวลาในการทํางาน 2) คําถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญและระดับ
ความสามารถในการสื่อสารดานทักษะการฟpงและการพูดภาษาอังกฤษของคณะครูที่สอนในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา อําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปาง โดยคําถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญใชมาตราสAวนประมาณคAา 5
ระดับ (1=สําคัญนอยที่สุด และ 5=สําคัญมากที่สุด) และคําถามเกี่ยวกับระดับความสามารถใชมาตราสAวน
ประมาณคAา 5 ระดับ (1= มี ความสามารถนอยที่ สุด และ 5= มีความสามารถมากที่ สุ ด) และ 3) คํา ถาม
เกี่ยวกับขอเสนอแนะ ไดแกA การถามถึงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการจําเปIนใชทักษะการ
พูดและการฟpงภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการพัฒนาคุณภาพของแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญ 2 คน ประกอบดวย
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อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 1 คน
และอาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 1 คน
3) การวิเคราะหXทางสถิติ
งานวิ จัย นี้แบA งการวิเ คราะหขอมูล เปI น 2 ขั้ นตอน คือ 1) การประเมิน ระดั บความสํ า คัญ และการ
ประเมินระดับความสามารถในแตAละทักษะจะถูกวิเคราะหโดยโปรแกรม SPSS เพื่อหาคAาเฉลี่ยและสAวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 2) คAาของระดับความสําคัญและคAาของระดับความสามารถจะถูกวิเคราะหสถิติ
โดยใชสูตร Need indicator (Sarawit, 1983, pp. 57-58) เพื่อหาคAาความจําเปIนใชทักษะการฟpงและการพูด
ภาษาอังกฤษ
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบAงออกเปIน 5 สAวน ดังนี้
สAวนที่ 1 คําถามทั่วไป
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 150 คน ผูตอบแบบสอบถามเปIนเพศหญิง จํานวน 107 คน (รอยละ
71.3) เปIนเพศชาย จํานวน 43 คน (รอยละ 28.7) สAวนใหญAจะมีอายุระหวAาง 31-40 ปCจํานวน 59 คน (รอยละ
39.3) การศึกษาอยูAในระดับปริญญาตรี จํานวน 105 คน (รอยละ 70) สาขาที่จบไมAเกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ
จํานวน 137 คน (รอยละ 91.3) และสAวนใหญAมีประสบการสอนนอยกวAา 1 ปC จํานวน 68 คน (รอยละ 45.3)
สAวนที่ 2 ระดับความสําคัญของทักษะการฟpงและการพูดภาษาอังกฤษ
ดานทักษะการฟpง ผูตอบแบบสอบถามประเมินระดับความสําคัญในแตAละกิจกรรมของทักษะการฟpง
อยูAในระดับความสําคัญปานกลาง คือ การฟpงระดับคําศัพทภาษาอังกฤษ ( x =3.09) การฟpงวลีภาษาอังกฤษ
( x =2.95) การฟpงระดับประโยคภาษาอังกฤษ ( x =2.89) และการฟpงภาษาอังกฤษเพื่อสรุปใจความสําคัญ
( x =2.74)
ดานทักษะการพูด ผูตอบแบบสอบถามประเมินระดับความสําคัญในแตAละกิจกรรมของทักษะการพูด
อยูAในระดับความสําคัญปานกลาง คือ การพูดคําศัพทภาษาอังกฤษ ( x =3.04)การพูดประโยคภาษาอังกฤษ
( x =2.93) การพูดวลีภาษาอังกฤษ ( x =2.92) การพูดและการใชคําศัพทที่เหมาะสมในสถานการณตAางๆใน
หองเรี ย น และ การพู ด ภาษาอั งกฤษอยA า งถู ก ตองและชั ด เจน ( x =2.89) และการพู ด ภาษาอั งกฤษอยA า ง
คลAองแคลAวในการสอน ( x =2.75)
สAวนที่ 3 ระดับความสามารถในการใชทักษะการฟpงและการพูดภาษาอังกฤษ
ดานทั กษะการฟpง ผู ตอบแบบสอบถามประเมิน ระดั บความสามารถการใชทั กษะการฟp งในแตA ล ะ
กิจกรรมอยูAในระดับความสามารถปานกลาง 2 กิจกรรม คือ การฟpงคําศัพทภาษาอังกฤษ ( x =2.65) การฟpงวลี
ภาษาอังกฤษ (x̄=2.55) และในระดับความสามารถนอย 2 กิจกรรม คือการฟpงประโยคภาษาอังกฤษ ( x =
2.49) และการฟpงเพื่อสรุปใจความ ( x =2.37)
ดานทักษะการพูด ผูตอบแบบสอบถามประเมินระดับความสามารถการใชทักษะการพูด ในแตAละ
กิ จ กรรมอยูA ใ นระดั บ ปานกลาง 1 กิ จ กรรม คื อ การพู ด คํ า ศั พ ทภาษาอั ง กฤษ ( x =2.63) และ ในระดั บ
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ความสามารถนอย 5 กิจกรรม คือ การพูดประโยคภาษาอังกฤษ ( x =2.47) การพูดวลีภาษาอังกฤษ ( x =2.39)
การพู ดภาษาอั งกฤษอยA างชัด เจนและถูกตอง ( x =2.38) การพูด และ การใชภาษาอังกฤษที่ เหมาะสมใน
สถานการณตAางๆในหองเรียน ( x =2.33) และการพูดภาษาอังกฤษอยAางคลAองแคลAวในการสอน ( x =2.33)
สAวนที่ 4 ความจําเปIนใชในทักษะการฟpงและการพูดภาษาอังกฤษ
ดานทักษะการฟpง กิจกรรมที่มีความจําเปIนใชมากที่สุด คือ การฟpงคําศัพทภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคAา
Need indicator อยูA ที่ 3.61 ตามดวย การฟpงวลี ภาษาอังกฤษ มี คAา เทA า กั บ 3.42 การพู ด ประโยค
ภาษาอังกฤษ มีคAาเทAากับ 3.35 และการฟpงเพื่อสรุปใจความ มีคAาเทAากับ 3.16
ดานทักษะการพูด กิจกรรมที่มีความจําเปIนใชมากที่สุด คือ การพูดประโยคภาษาอังกฤษ ซึ่งมีคAา
Need indicator อยูAที่ 3.60 ตามดวย การพูดและการใชภาษาอังกฤษที่เหมาะสมในสถานการณตAางๆใน
หองเรียน มีคAาเทAากับ 3.59 การพูดภาษาอังกฤษอยAางชัดเจนและถูกตอง มีคAาเทAากับ 3.57 การพูดคําศัพท
ภาษาอังกฤษ มีคAาเทAากับ 3.52 การพูดวลีภาษาอังกฤษ มีคAาเทAากับ 3.46 และการพูดภาษาอังกฤษอยAาง
คลAองแคลAวในการสอน มีคAาเทAากับ 3.30
สAวนที่ 5 ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะไดแบAงออกเปIน 2 ดาน คือ
1. ครูผูสอน
ผูตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะวAา ครูที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
อําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปาง ควรจบการศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษโดยตรง หรือ ควรเปIนเจาของภาษา
เพื่อใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในแตAละโรงเรียนควรจะมีครูที่เปIนเจาของ
ภาษาโรงเรียนละ 2 คน นอกจากนี้ ครูควรจะไดรับการสนับสนุนใหมีการเรียนหลักสูตรระยะสั้นในตAางประเทศ
2. การฝxกอบรม
ผู ตอบแบบสอบถามใหขอเสนอแนะวA า เนื้ อ หาในการอบรมควรจะเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษและการใชภาษาอังกฤษในหองเรียน และสามารถนําเนื้อหาเหลAานั้น ไปใชไดในสถานการณจริงได
และหลั กสูตรการอบรมควรจะเนนคําศั พทภาษาอังกฤษ ทั กษะการพูดภาษาอังกฤษ และประโยคพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ จั ย การศึ ก ษาถึ ง ความจํ า เปI น ตองการการสื่ อ สารในดานทั ก ษะการฟp ง และการพู ด
ภาษาอังกฤษของครูผูสอนระดับประถมศึกษา เขตอําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปาง ครูสAวนใหญAใหความสําคัญ
ของทักษะทางดานการฟpงและการพูดภาษาอังกฤษอยูAในระดับปานกลาง รวมทั้งประเมินความสามารถของ
ตนเองอยูAในระดับ ต่ําทั้งสองทักษะ เนื่องจากครูผูสอนในระดับประถมศึ กษาในเขตอําเภอแมAเมาะ จังหวั ด
ลําปางไมAไดจบสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยตรงทั้งหมดแตAมีความจําเปIนตองสอนวิชาภาษาอังกฤษ จึงทําใหมี
ความรูในวิชาภาษาอังกฤษไมAเพียงพอและไมAมีประสิทธิภาพมากพอที่จะสอนนักเรียน อีกทั้งจากการประเมิน
ความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดานการฟpงและการพูดจากแบบสอบถามอยูAในระดับต่ํา ยิ่งไปกวAา
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นั้นการตระหนักถึงความสําคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษดานทักษะการพูดและการฟpงยังอยูAในระดับปาน
กลาง แสดงใหเห็นวAาครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาไมAไดใหความสําคัญมากนักในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เนื่องจากไมAไดใชภาษาอังกฤษในการทํางาน และไมAไดฝxกฝนเพิ่มเติมในชีวิตประจําวัน
จากการผลการวิจัย ครูผูสอนระดับประถมศึกษา เขตอําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปางมี ความจําเปIน
ตองการใชภาษาอังกฤษตามลําดับ คือ ระดับคํา วลี และประโยคเนื่องจากสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิต
จริงได แตAอยAางไรก็ดีครูผูสอนยังเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษและเห็นวAานักเรียนควรไดเรียนภาษาอังกฤษ
กับเจาของภาษา รวมทั้งยังมีความตองการใหทางผูบริหารเล็งเห็นความจําเปIนที่จะจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ใหกับครูผูสอนเพื่อเพิ่มพูนความรูในการนํามาสอนนักเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยAางยิ่งการ
สA ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ใหไปอบรมยั ง ตA า งประเทศ หากครู ผู สอนไมA เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษและไมAมีความรูความสามารถอยAางเพียงพอทางดานภาษาอังกฤษก็จะไมAสามารถสอนนักเรียนได
อยAางมีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก็จะไมAเปIนที่นAาพึงพอใจและไมAเปIนไปตามมาตรฐาน ที่ตั้งไว
ขอเสนอแนะ
1) ในครั้งตAอไปควรศึกษา วิจัย ความตองการกับกลุAมประชากรที่ใชภาษาอังกฤษโดยตรง เชAน กลุAม
ครูผูสอนที่จบจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) อาจทําการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันแตAเปลี่ยนกลุAมประชากรไปเปIนผูเรียนในระดับตAางๆเพราะจะ
ไดทราบถึงความจําเปIนตองการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในกลุAมอื่นๆ
สรุป
การศึกษาความจําเปIนตองการในการสื่อสารภาษาอังกฤษดานทักษะการฟpงและการพูดของครูผูสอน
ระดับประถมศึกษา เขตอําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปางมีความสําคัญอยAางยิ่งตAอการวางแผนหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหบรรลุวัตถุประสงคอยAางมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนทั้ง
ผูบริหาร ผูสอนและผูเรียน โดยเฉพาะอยAางยิ่งผูบริหารสามารถนําผลการวิจัยไปวางแผนการพัฒนาบุคลากร
และทราบถึ ง สาเหตุ ที่ แ ทจริ ง วA า เกิ ด จากอะไร นั่ น คื อ ตั ว ผู สอนเล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการสื่ อ สาร
ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง และความสามารถทางดานการฟpงและการพูดอยูAในระดับต่ํา จะทําใหแกไขได
จากตนเหตุที่แทจริง เพราะผูสอนเปIนปpจจัยสําคัญอยAางยิ่งที่จะสAงผลตAอประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ
นักเรียน รวมทั้ งปรั บปรุ งรายวิ ชาตA างๆ ในหลั กสูต ร เพื่อใหสอดคลองกับระดั บความรู ความสามารถของ
นักศึกษาและสนองความตองการและความสนใจของนักเรียน จากเหตุผลดังกลAาวการอบรมใหความรูเพิ่มเติม
แกAครูผูสอนจึงเปIนสิ่งจําเปIนอยAางยิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแกAครูในการสอนนักเรียนไปสูAผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
สูงสุดเทAาที่จะเปIนไปได
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การพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศกXดานการใชภาษาจีนในศูนยXอนุรักษXชางไทย จังหวัดลําปาง
The Development of Chinese-Speaking Youth Guides at the Thai Elephant
Conservation Center (TECC), Lampang Province.
นางสิริรัตน วาวแวว
อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศกดานการใชภาษาจีนในศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัด
ลําปาง ซึ่งมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศกดานการใชภาษาจีนในศูนย
อนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง 2) เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุง
การพัฒนาการพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศกดานการใชภาษาจีนในศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัด
ลําปาง ประกอบไปดวย 1) ความรูทางดานภาษาจีน 2) ความรูทางดานมัคคุเทศก และ 3) การลงฝxกปฏิบัติ
ภาคสนาม ผูเขารAวมโครงการพบวAา มากกวAาครึ่งเปIนเพศหญิง คิดเปIนรอยละ 60 มีอายุระหวAาง 13-16 ปC คิด
เปIนรอยละ 80 อาศัยอยูAกับบิดามาดา คิดเปIนรอยละ 100 ผูเขารAวมโครงการสAวนใหญAไมAเคยไดรับการอบรม
เกี่ยวกับภาษาจีน คิดเปIนรอยละ 75 ทุกคนไมAมีประสบการณทางดานการอบรมยุวมัคคุเทศก หลังจากการ
อบรมแลวพบวAา ผูเขารAวมอบรมมีความพึงพอใจ ตAอโครงการอบรมในระดับมาก ( x = 4.47) และทักษะการ
ปฏิบัติดานยุวมัคคุเทศกอยูAในระดับ ปานกลาง ( x = 3.35)
ขอสังเกตดานลักษณะสAวนบุคคลตAอการเรียนรูพบวAา ทักษะทางดานภาษาจีนที่แตกตAางกัน ทําให
ความสามารถในการพัฒนาทักษะในดานภาษาจีน แตกตAางกันไปดวย ดังจะเห็นไดชัดจากผูที่เคยเรียนภาษาจีน
และไมAเคยเรียนภาษาจีน สรุปไดวAา เปIนตัวแปรที่ทําใหทักษะในการสื่อสารทางดานภาษาจีน เชAน การพูด การ
อAาน การเขียน และการทําความเขาใจกับขอมูลที่ไดรับแตกตAางกัน และอีกประเด็นคือ ยุวมัคคุเทศกสAวนใหญA
ยังไมAเคยผAานประสบการณการเปIนมัคคุเทศก แตAผลการอบรม ยุวมัคคุเทศกแสดงใหเห็นวAาประโยชนจากการ
อบรมในครั้งนี้สามารถนําความรูในการอบรมไปประยุกตใชในการเปIนมัคคุเทศกในศูนยอนุรักษชางไทยไดอยAาง
แทจริง
คําสําคัญ：การเรียนรู, การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร, ยุวมัคคุเทศก, ศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัด
ลําปาง
Abstract:
The study aims to develop the potential of Chinese-speaking youth guides at Thai
Elephant Conservation Center (TECC), Lampang Province.
The training includes 1) teaching the relevant parts of the Chinese language, 2)
providing knowledge on how to work as a tour guide, and 3) participating in fieldwork.
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The participants were aged 13-16. 60 % of the participants were female. All
participants lived with their parents. 75% of participants had not previously studied Chinese
and none of the participants had experience in conducting tours. After the training, it was
found that the participants were very satisfied with the training ( x = 4.47) and were
moderately satisfied with the training in practical skills to be a tour guide ( x = 3.35).
The research also found that an ability to speak Chinese was an important factor in
developing the potential of participants as it was shown that those who knew Chinese had
different skills from those who had not studied it before. A lack of experience in conducting
tours was another important factor in determining potential. However, after the training, the
participants recognized its benefits.
Keyword: Learning, Communicative Language Teaching – CLT, Youth guide, Thai Elephant
Conservation Center (TECC)
บทนํา
จากการสํารวจขอมูลสถิติของนักทAองเที่ยว สํานักงานการทAองเที่ยวและกีฬาแหAงประเทศไทย จะเห็นได
วAา นั กทAองเที่ ยวที่ เ ขามาในประเทศไทยเปI น อั นดั บ ที่ 1 คื อนั กทA องเที่ย วชาวจี น ปpจ จั ย ที่มีอิทธิ พลทํ าให
นักทAองเที่ยวจีนนิยมเดินทางทAองเที่ยวในประเทศไทยมากเนื่องจาก รายไดของคนจีนที่สูงขึ้น คAาเงินหยวนที่
แข็ ง คA า ขึ้ น การเดิ น ทางระหวA า งไทย-จี น สะดวกมากขึ้ น จากการเปˆ ด เสนทางการบิ น ตA า ง ๆ อิ ท ธิ พ ลจาก
ภาพยนตรโดยเฉพาะเรื่อง (Lost in Thailand) การประชาสัมพันธทางสื่อ online ภาษาจีนมากขึ้น การใช
บริการทางการเงินในไทยมีความคลAองตัวสูง การเปˆดใช Single Visa ระหวAางไทยและกัมพูชา สภาพแวดลอม
เอื้ออํานวย จากเหตุผลขางตนจึงสAงผลใหความตองการของนักทAองเที่ยวชาวจีนเขามาเที่ยวในประเทศไทย
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งไปกวAานั้นการที่ประเทศไทยไดกาวไปเปIนประเทศในกลุAมอาเซียน (AEC) จึงทําใหแหลAง
ทAองเที่ยวตAาง ๆ ใหความสําคัญกับภาษาจีนมากขึ้น สAงเสริมใหหนAวยงานมีบุคลากรที่สามารถประชาสัมพันธ
ติ ด ตA อ สื่ อสาร ใหคํ า แนะนํ า ที่ ส ามารถสื่ อสารภาษาจี น ได จึ งเปI น การสรางโอกาสและรายไดใหกั บ คนใน
หนAวยงานและชุมชนไดดวยการพึ่งพาตนเอง
จากที่ผูวิจัยไดเขาไปใหบริการวิชาการในการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารใหแกAเจาหนาที่ พนักงาน
ควาญชาง จึ งทํ าใหไดทราบวA า ทางศู น ยจะเปˆ ด ศู น ยการเรี ย นรู ของศู น ยอนุ รั ก ษชางไทยขึ้ น และกํ า ลั งจะ
ปรับเปลี่ยนการใหบริการแกAนักทAองเที่ยวชาวตAางประเทศ ทางศูนยจึงมีความจําเปIนอยAางยิ่งที่จะตองมีผูรู
ทางดานภาษาเขามาชAวยในการประชาสัมพันธ บรรยายใหแกAนักทAองเที่ยว จึงทําใหมีการเก็บขอมูลเบื้องตน
ในชA ว งเดื อนตุล าคม 2557 โดยการสั มภาษณ สังเกต และสอบถามจากผู เกี่ ย วของเชA น ควาญชาง นั ก
ประชาสัมพันธ นักทAองเที่ยวชาวจีน พบวAา การใหบริการการทAองเที่ยวที่ผAานมายังขาดผูที่มีความรูทางดาน
ภาษา โดยเฉพาะภาษาจีน เนื่องจากนักทAองเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวชมไมAสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได จึงทํา
เกิดปpญหาในการสื่อสารและการประชาสัมพันธรวมไปถึงการบรรยายที่จะสื่อสารใหกับนักทAองเที่ยวกลุAมนี้ได
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ดังนั้นผูวิจัยและผูบริหารของศูนยจึงเห็นวAาควรจะมีการจัดตั้งกลุAมยุวมัคคุเทศกในศูนยอนุรักษชางไทยขึ้นโดย
ใหกลุAมลูกหลานของควาญชางและเจาหนาที่ ที่พักอยูAในศูนยอนุรักษชางไทยไดใชเวลาวAางใหเกิดประโยชน
รวมไปถึงการสรางโอกาสและรายไดใหแกAนอง ๆ กลุAมนี้ ในการพัฒนาทักษะทางดานภาษาจีนอีกดวย
วัตถุประสงคXของการวิจัย
เพื่อพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศกดานการใชภาษาจีนในศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง
ของเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานตัวแปร คือ อายุ การศึกษา ความสนใจการใหบริการ และประสบการณของผูสมัครเขารAวม
ยุวมัคคุเทศภาษาจีน
ขอบเขตดานประชากร ผูวิจัยศึกษาทั้งประชากร คือ เยาวชนและผูเกี่ยวของที่พักอยูAในศูนยอนุรักษชาง
ไทย จังหวัดลําปาง จํานวน 20 คน
ขอบเขตดานพื้นที่ที่ศึกษา การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจะทําการวิจัยศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง
ขอบเขตดานระยะเวลาที่ศึกษา ตั้งแตAที่ไดรับทุนเปIนระยะเวลา 1 ปC
กรอบความคิดในการวิจัย
บริบทและศักยภาพของศูนย*ฯใน
การจัดยุวมัคคุเทศก*ภาษาจีน
คูมืออบรมมัคคุเทศก*ภาษาจีน
และการฝ3กอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร

การพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก*ดาน
การใชภาษาจีนในศูนย*อนุรักษ*ชางไทย
จังหวัดลําปาง

ทรัพยากรมนุษย*ผูนําและ
ตัวแทนชุมชน ควาญชาง
เจาหนาที่ นักเรียน

วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการดําเนินการวิจัยแบAงเปIน 3 ขั้นตอน ผูวิจัยไดกําหนด ดังตAอไปนี้
1. ขั้นตอนเตรียมการสรางหลักสูตรอบรม
2. ขั้นตอนเตรียมการสรางหลักสูตรอบรม
3. ขั้นตอนฝxกอบรมและประเมินผลหลักสูตรฝxกอบรม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชาการที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เยาวชนและผูเกี่ยวของที่พักอยูAในศูนยอนุรักษชางไทย
จังหวัดลําปาง จํานวน 20 คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย/รวบรวมขอมูล
แบบสอบถาม แบบทดสอบความรูทางดานภาษาจีนและยุวมัคคุเทศก แบบประเมินความพึงพอใจ
และความเหมาะสมของหลักสูตรฝxกอบรม
วิธีการเก็บขอมูล
แบบสอบถามและการสังเกตการณ
ผลการวิจัย ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
ระดับความรูทางดานภาษาจีนกอนและหลังเขารวมโครงการ
กAอนการฝxกอบรมคะแนนมีคAาเฉลี่ย ( x ) เทAากับ 11.45 คAาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทAากับ 3.41หลัง
การฝx ก อบรม คะแนนการทดสอบความรู ทางดานภาษาจี น มี คA า เฉลี่ ย ( x ) เทA า กั บ 15.05 คA า เบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (SD) เทAากับ 15.05
ผลการเปรียบเที ยบความแตกตAางของการทดสอบวัดความรู ทางดานภาษาจีน ดวยคAา สถิ ติ t-test
พบวAามีคAา t เทAากับ 7.89 แสดงวAาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศกดานการใชภาษาจีนในศูนย
อนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง มีประสิทธิภาพ ทําใหผูเขาอบรมยุวมัคคุเทศกดานการใชภาษาจีน มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาจีนเพิ่มขึ้น
ระดับความรูทางดานยุวมัคคุเทศกXกอนและหลังเขารวมโครงการ
กAอนการฝxกอบรมคะแนนมีคAาเฉลี่ย ( x ) เทAากับ 11.46 คAาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทAากับ 2.81หลัง
การฝxกอบรม คะแนนการทดสอบความรูทางดานยุวมัคคุเทศกมีคAาเฉลี่ย ( x ) เทAากับ 15.59 คAาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) เทAากับ 1.18
ผลการเปรียบเทียบความแตกตAางของการทดสอบวัดความรูทางดานยุวมัคคุเทศกดวยคAาสถิติ t-test
พบวAามีคAา t เทAากับ 7.56 แสดงวAาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศกดานยุวมัคคุเทศก มี
ประสิ ทธิ ภ าพ ทํ าใหผู เขาอบรมยุ ว มั ค คุ เ ทศกมี ความรู ดานยุ ว มั ค คุ เ ทศก มี ความรู ความเขาใจเกี่ ย วกั บ ยุ ว
มัคคุเทศกเพิ่มขึ้น
การพัฒนาความรูและทักษะดานการนําเที่ยว
หลักสูตรที่ใชในการพัฒนา ประกอบไปดวยประเด็นความรูในเรื่อง 1) ความหมายของมัคคุเทศก
2) ประเภทของมัคคุเทศก 3) คุณสมบัติที่ดีของมัคคุเทศก 4) จรรยาบรรณของมัคคุเทศก 5) พัฒนาทักษะ
ทางดานภาษาจีน และ 6) การฝxกอบรมเชิงปฏิบัติการ และมีการวัดผล ลักษณะทั่วไปของผูเขารAวมโครงการ
การพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศกดานการใชภาษาจีนในศูนยอนุรักษชางไทยจังหวัดลําปาง มีตัวแทน 20
คน ซึ่งเปIนลูกหลานของพนักงาน เจาหนาที่ และอาศัยอยูAพื้นที่ใกลเคียงศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง ซึ่ง
มากกวAาครึ่งเปIนเพศหญิง (รอยละ 60) มีอายุอยูA ในชAวง ในชAวง 13 - 16 ปC (รอยละ 80)
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ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ดานยุวมัคคุเทศกX พบวA ากAอนที่ ผูเขารั บการอบรม ผูอบรมสA วนใหญA มีความรูทางดานยุวมัคคุเทศก
ภาษาจีนในระดับปานกลาง (2.6) แตAพอหลังการอบรมแลวจะเห็นไดวAาผูอบรมมีพัฒนาการดีขึ้นอยูAระดับ มาก
(3.9) ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีประโยชนกับผูอบรม มากที่สุด (4.9) หัวขอในการฝxกอบรมอยูAในระดับ มากที่สุด (5)
ดานวิทยากร พบวAาวิทยากรมีความชํานาญและมีทักษะในการถAายทอดเนื้อหา อยูAในระดับ มากที่สุด
( 4.95)
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบดานสิ่งอํานวยความสะดวกจะอยูAในระดับ มากที่สุด ไดแกA สถานที่
ฝxกอบรม ระยะเวลา เอกสารและอาหาร (5, 4.9, 4.75, 4.75)
ดานคุณภาพ พบวAาในดานคุณภาพจากการประเมินอยูAในระดับ มากที่สุด (4.95)
ผลการพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศกXดานการใชภาษาจีนในศูนยXอนุรักษXชางไทยจังหวัดลําปาง
จากผลการประเมินผูเขารAวมโครงการหลังจากไดรับการอบรมความรู พบวAา ทุกคนผAานการประเมิน
หลังการอบรมแลวจะเห็นไดวAาผูอบรมมีพัฒนาการดีขึ้นอยูAระดับ มาก (4.8)
อภิปราย
1. ทักษะทางดานภาษาจีนที่แตกตAางกัน ทําใหความสามารถในการพัฒนาทักษะในดานภาษาจีน
แตกตAางกันไปดวย ดังจะเห็นไดชัดจากผูที่เคยเรียนภาษาจีนและไมAเคยเรียนภาษาจีน สรุปไดวAา เปIนตัวแปรที่
ทําใหทักษะในการสื่อสารทางดานภาษาจีน เชAน การพูด การอAาน การเขียน และการทําความเขาใจกับขอมูลที่
ไดรับแตกตAางกัน
2. ยุ ว มั ค คุ เ ทศกสA ว นใหญA ยั ง ไมA เ คยผA า นประสบการณการเปI น มั ค คุ เ ทศก แตA ผ ลการอบรม
ยุวมัคคุเทศกแสดงใหเห็นวAาประโยชนจากการอบรมในครั้งนี้สามารถนําความรูในการอบรมไปประยุกตใชใน
การเปIนมัคคุเทศกในศูนยอนุรักษชางไทยไดอยAางแทจริง
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษสําหรับยุวมัคคุเทศกใน ศูนยอนุรักษชางไทย
จังหวัดลําปาง เพื่อเสริมสรางศักยภาพของศูนยใหมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น พรอมรับมือกับนักทAองเที่ยว
ชาวตAางชาติที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
2. การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศกภาษาจีน ควรจะมีการพัฒนาอยAางตAอเนื่อง และ
ขยายออกไปยังเขตพื้นที่อื่นๆ ตAอไป
3. การดําเนินการอบรมควรจัดผAานสถานศึกษาจะทําใหสามารถควบคุมในเรื่องของการบริหารจัดการ
เรื่องเวลาของผูเขาอบรมได
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การพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ที่ 5 โดยวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด
The Use of Folktales and Mindmaps to Develop Thai Primary School Pupils’ Reading
Ability in English
มุจรินทร คุณานันท1, กิตติพร โนนคูAเขตโขง2, ประยงค กลั่นฤทธิ์3
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจ โดยวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด กAอนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติที่มีตAอ
วิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 5 กลุAมตัวอยAางในการศึกษา
ครั้งนี้ ไดแกA นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 5 โรงเรียนบานหนองจานใต อําเภอลําทะเมนชัย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 7 จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 หอง รวมทั้งสิ้น 25 คน ภาคเรียนที่ 2 ปC
การศึกษา 2558 ไดมาโดยการสุAมแบบกลุAม แบบแผนการวิจัยเปIนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุAมเดียว ทดสอบ
กAอนเรียนและหลังเรียนเครื่องมือที่ ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 12 แผน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ และแบบวัดเจตคติที่มีตAอวิธีสอนที่ใช
นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด การดําเนินการทดลองใชระยะเวลา 12 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวม
ทั้งหมดจํานวน 24 ชั่วโมง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกA คAาเฉลี่ย รอยละ สAวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบทีแบบไมAอิสระ
ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้
1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ กAอนเรียนเฉลี่ยเทAากับ
21.00 คิดเปIนรอยละ 52.50 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทAากับ 30.84 คิดเปIนรอยละ 77.10 ซึ่งนักเรียนมี
คะแนนหลังเรียนไมAนอยกวAารอยละ 70 และคะแนนหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน
2. นักเรียนมีเจตคติตAอการสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิค
แผนผังความคิด อยูAในระดับดีมาก ( x = 4.52)
คําสําคัญ: ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ วิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผัง
ความคิด

1

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูพูดภาษาอื่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2

ดร.ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูพูดภาษาอื่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3

รองศาสตราจารย$ ดร.ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผูพูดภาษาอื่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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Abstract
The purposes of this research were to study and compare the English reading
comprehension abilities of primary school students (Pratomsuksa 5) before and after study
involving folktales and mind mapping, and to study these students’ attitudes towards this
teaching methodology. The sample group consisted of 25 primary school students from
Pratomsuksa 5 at Nong Chan Tai school, operating under Nakhon Ratchasima Primary
Education Service Area 7, Nakhon Ratchasima province, in the second semester of the 2015
academic year. The students were selected by cluster random sampling. The research
utilized a one-group pretest-posttest design. The research instruments included 12 lesson
plans, an English reading comprehension test and an attitude questionnaire. The experiment
lasted 12 weeks, 2 hours per week, or 24 hours in total. Mean, percentage, standard
deviation and t-test for dependent samples were used for data analysis.
The findings of this research were:
1. The students’ pretest and posttest scores for English reading comprehension
ability were 21.00 (52.50%) and 30.84 (77.10%) respectively. The students’ posttest scores
were not less than 70% and were higher than their pretests.
2. The students’ were highly favourable towards teaching English reading
comprehension using folktales and mind mapping ( x = 4.52).
KEYWORDS: English reading comprehension ability, teaching English reading
using tales and mind mapping technique
ความเปQนมาและความสําคัญของปTญหา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (กรมวิชาการ, 2551: 3) ไดกําหนดให
ภาษาอังกฤษเปIนภาษาตAางประเทศที่นักเรียนจะตองเรียนจนจบหลักสูตร โดยมุAงใหผูเรียนมีทักษะดานการ
สื่อสาร คือ ฟpง พูด อAาน เขียน ซึ่งทักษะการอAานจัดไดวAาเปIนทักษะที่มีความจําเปIนอยAางยิ่ง เพราะไมAใชAแคA
กระบวนการที่ทําใหเกิดการเรียนรูเฉพาะวิชาในตําราเรียนเทAานั้น แตAการอAานยังเปIนเสนทางนําไปสูAการพัฒนา
อาชีพ ความเปIนอยูAและสรางสรรคแรงบันดาลใจใหมAๆ แฮริส และซิเปย (Harris & Sipay, 1990: 7) ได
กลAาวถึงความสําคัญของการอAานไววAา ในโลกปpจจุบันที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ความสามารถในการอAานยิ่งมี
ความสํ า คั ญ มากขึ้ น เนื่ องจากอาชี พตA า งๆ ตองการผู ที่ มีการศึ กษาหรื อการฝx กฝนเชี่ ย วชาญเฉพาะทางใน
ระดับสูงขึ้น ผูที่มีความสามารถในการอAานสูงก็จะไดเปรียบ เพราะสามารถแสวงหาความรูไดตลอดเวลา ดังนั้น
จึงควรปลูกฝpงการรักการอAานและฝxกทักษะการอAานไวตั้งแตAวัยเยาว ซึ่งสอดคลองกับ ไวท (White, 1981: 89)
ที่ใหความเห็นวAา ทักษะการอAานนับเปIนทักษะที่คงทนติดอยูAกับนักเรียนนานที่สุด โดยผูเรียนสามารถนําทักษะ
การอAานของตนไปใชไดตลอดชีวิตทั้งในการศึกษาตAอที่สูงขึ้นไปหรือประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคลองกับ แอนเดอร
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สัน (Anderson, 1999: 125) กลAาวไววAา ทักษะการอAานมีความสําคัญที่จะตองศึกษาใหลึกซึ้ง เพราะเปIน
ทักษะที่สําคัญสําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปIนภาษาที่สอง ผูที่มีทักษะในการอAานสูงจะสามารถ
พัฒนาตนเองในการศึกษาวิชาการตAางๆ ไดดี ดังนั้น จึงควรเนนใหนักเรียนมีทักษะการอAานเปIนสําคัญ เพราะ
การเรียนรูในวิชาการตAางๆ ตองอาศัยตําราวิชาการที่เปIนภาษาอังกฤษเปIนสAวนใหญA ผูที่มีทักษะในการอAาน
ภาษาอังกฤษสูงยAอมไดเปรียบในการศึกษาหาความรูไดอยAางละเอียดลึกซึ้ง ดังที่
ฟˆนอคเชียโร และบรัมฟˆต (Finocchiaro & Brumfit, 1983: 143) กลAาวไววAา ถานักเรียนไดฝxกจนเกิดความ
ชํ า นาญแลวทั กษะการอA า นก็ จ ะติ ด ตั ว นั ก เรี ย นไปแมไมA ไ ดเรี ย นในหองเรี ย นก็ ต าม เชA น เดี ย วกั บ วิ ล เลี ย มส
(Williams, 1994: 3) ไดกลAาวเพิ่มเติมวAา การอAานนั้นมีความสําคัญและจําเปIนตAอการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท เพราะการเรียนทั้งในและนอกหองเรียนจําเปIนตองใชการอAานเปIนสื่อในการทําความเขาใจและศึกษา
หาความรู อีกทั้งการอAานยังชAวยใหผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดตลอดเวลาอีกดวยถึงแมวAาทักษะ
การอAานภาษาอังกฤษจะเปIนทักษะที่สําคัญก็ตาม ปpจจุบันการเรียน
การสอนอAานภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไมAบรรลุเปtาหมายเทAาที่ควร เพราะนักเรียนยังขาดความสามารถใน
การอAาน ดังที่ เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2551) ไดกลAาวไววAา ปpญหาที่พบในการสอนอAานภาษาอังกฤษคือ
ผูเรียนไมAมีความรูเดิม (Prior Knowledge) หรือโครงสรางความรูเดิม (Schema) ในเนื้อหาที่อAานไมAเพียงพอ
ตAอการอAานอยAางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปIนสิ่งสําคัญที่ทําใหไมAสามารถเขาใจเรื่องที่อAานได
จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปCที่ 5 โรงเรียนบาน
หนองจานใต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จังหวัดนครราชสีมา
พบวAา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ปCการศึกษา 2557 รอยละ 54.50 และผลสัมฤทธิ์ในการ
อAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียน ในปCการศึกษา 2557 รอยละ 50.23 ซึ่งถือวAาอยูAในระดับต่ํา
กวAาเกณฑเมื่อเทียบกับเกณฑของโรงเรียนคือ รอยละ 70 (โรงเรียนบานหนองจานใต ฝ•ายวิชาการ, 2557)
แสดงใหเห็นวAาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 5 โดย
ภาพรวมอยูAในระดับต่ํา เนื่องจากนักเรียนขาดความสนใจในการอAาน ความรูคําศัพทนอย จับใจความสําคัญ
ไมAได ไมAสามารถเขาใจเรื่องที่อAานได ตอบคําถามเกี่ยวกับบทอAานไมAได และสรุปประเด็นสําคัญและรายละเอียด
ของเรื่องไมAได เปIนผลใหนักเรียนขาดความสามารถในการอAานเพื่อความเขาใจ ดังนั้นครูผูสอนควรหาแนวทาง
ในการแกไขและพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนใหดีขึ้น
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษที่ผAานมาแสดงให
เห็นวAา สื่อการสอนเปIนสิ่งสําคัญ การเลือกบทอAานหรือหนังสือเพื่อสรางแรงจูงใจใหนักเรียนเกิดความสนใจ
และรักการอAานจัดวAาเปIนองคประกอบที่สําคัญ ดังที่ โพสท และราเธท (Post & Rathet, 1996: 12) กลAาววAา
ในการเรียนภาษาที่สอง ถาใชสื่อการเรียนที่มีเนื้อหาที่นักเรียนคุนเคยจะทําใหนักเรียนทําความเขาใจไดดีกวAา
เนื้อหาที่ไมAคุนเคย เนื่องจากเนื้อหาที่นักเรียนคุนเคยจะทําใหนักเรียนสามารถใชภาษาบอกเรื่องราวที่อยูAใกลตัว
คAานิยม และความเชื่อในสังคมที่นักเรียนอาศัยอยูA รวมทั้งเปIนการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนภาษาที่สองแกA
นักเรียน นอกจากนี้ บรอค (Brock, 1990: 22) เสนอแนะวAาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปIนภาษาที่สอง
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และภาษาตAางประเทศนั้นนิยมใช บทอAานประเภท นวนิยาย เรื่องสั้นโคลง กลอน และนิทาน ซึ่ง เกริก ยุน
พันธ (2539: 16) กลAาววAา นิทานเปIนสื่อประเภทหนึ่งที่สามารถสรางความสนใจใหนักเรียนวัยประถมศึกษา
เกิดความสนใจไดเปIนอยAางดี เนื่องจากนิทานเปIนเรื่องเลAาสืบตAอกันมาอาจเปIนเรื่องที่เหลือเชื่อ มีปาฏิหาริย
หรือเปIนเรื่องเลAาที่เหนือธรรมชาติ ดวยงานประพันธที่มีตัวละครจากความเชื่อพื้นบาน เชAน คน ภูต ยักษ คน
แคระ แมAมด นางฟtา เทพ สัตวพูดได ฯลฯ กับเรื่องของเวทมนตร และเหตุการณที่ดําเนินไปเกินคาดคิดซึ่ง
นํามาผูกเนื้อเรื่องชวนติดตามเพื่อความเพลิดเพลิน แตAแฝงไวดวยความคิด จึงทําใหผูอAานอยากที่จะรูเรื่องราว
ในจินตนาการของผูประพันธวAานิทานแตAละเรื่องนั้น เริ่มตนอยAางไร ดําเนินเรื่องอยAางไร และตอนจบเปIนเชAนไร
นักเรียนสA วนใหญAมีความสนใจและมีความคุนเคยกับนิทาน ทําใหเกิ ดความเรี ยนรูอยAา งสนุกสนาน ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชนิทาน
นอกจากนี้ ผูวิจัยยังพบวAาแผนผังความคิด (Mind Mapping) ที่พัฒนาโดยบูซาน (Buzan, 1991:
106-107) เปI น กิ จ กรรมการสอนที่ มีความสอดคลองกั บ กิ จ กรรมการสอนอA า นที่ ส ามารถนํ า มาชA ว ยพั ฒ นา
ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของผูเรียนได ซึ่งการนําแผนผังความคิดมาใชนี้ เปIนการ
นําทฤษฎี เทคนิคกระบวนการที่ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น ชAวยใหผูเรียนสามารถจัดกลุAมความคิด
ความจํา และความเขาใจเนื้อหา และทําใหการเรียนรูเปIนเรื่องที่สนุกสนาน ดังที่ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2540:
10) กลAาววAาในการสอนอAานนั้นจะมีการสรางแผนผังของเรื่องกAอนการอAาน เพื่อกระตุนความรูเดิมและเรียนรู
คําศัพท ผูเรียนจะสรางแผนผังเองหลังจากที่ไดอAานเนื้อเรื่อง แลวอภิปรายแผนผังที่ผูเรียนทําเพื่อตรวจสอบ
ใจความสําคัญในเรื่องที่อAาน การสรางแผนผังความคิดหลังการอAานจะชAวยใหผูเรียนไดมีการระลึกความจําใน
เรื่องที่อAาน สรุปรวบรวมและเสนอขอมูลที่อAานออกมาเปIนแผนผัง จากปpญหาและความสําคัญดังกลAาวขางตน
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยวิธีสอนที่ใชนิทานและ
เทคนิคแผนผังความคิด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 5 ซึ่งเปIนวิธีการสอนที่เนนผูเรียนเปIนสําคัญ
มุAงเนนใหผูเรียนใชความรูเดิม และกระบวนการคิดเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่อAาน วิธีการดังกลAาวนี้
นAาจะชAวยพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนใหสูงขึ้นได ดังนั้น ในการ
วิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาวAา การสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิค
แผนผังความคิด จะชAวยพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนหลังเรียนสูง
กวAากAอนเรียนหรือไมA และนักเรียนจะมีเจตคติตAอวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด อยูAในระดับใด
ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้นAาจะเปIนแนวทางหนึ่งในการนําไปใชพัฒนาการสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ตAอไป
วัตถุประสงคXของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปCที่ 5 ที่เรียนโดยวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด กAอนและหลังเรียน
2. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีตAอวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด
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สมมติฐานของการวิจัย
1. นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาปC ที่ 5 ที่ เ รี ย นโดยวิ ธี ส อนที่ ใ ชนิ ท านและเทคนิ คแผนผั งความคิ ด มี
ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจไมAนอยกวAารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม
2. นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาปC ที่ 5 ที่ เ รี ย นโดยวิ ธี ส อนที่ ใ ชนิ ท านและเทคนิ คแผนผั งความคิ ด มี
ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ หลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรตน ไดแกA วิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด
2. ตัวแปรตาม ไดแกA
2.1 ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
2.2 เจตคติตAอวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกA นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 5 โรงเรียนบานขุยวิทยา และ
โรงเรียนบานสี่เหลี่ยม โรงเรียนในศูนยพัฒนาเครือขAายที่ 6 จํานวน 22 โรงเรียน ปCการศึกษา 2558 สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จํานวน 22 หอง รวมทั้งสิ้น 187 คน
2. กลุมตัวอยาง
กลุAมตัวอยAางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกA นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 5 โรงเรียนบานหนองจานใต
อําเภอลําทะเมนชัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 7 จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 หอง รวม
ทั้งสิ้น 25 คน ภาคเรียนที่ 2 ปCการศึกษา 2558 ไดมาโดยการสุAมแบบกลุAม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 3 ประเภท ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูการสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิค
แผนผั งความคิด สํ า หรั บนั กเรี ยนชั้น ประถมศึกษาปC ที่ 5 จํา นวน 12 แผน เวลา 12 สั ป ดาห สัป ดาหละ 2
ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปCที่ 5 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปIนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices) 4 ตัวเลือก จํานวน
40 ขอ ใชเวลา 60 นาที โดยผูวิจัยใชวัดความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจทั้งกAอนเรียน
และหลังเรียน ที่มีคAาความยากงAาย (p) อยูAระหวAาง 0.44 – 0.80 และคAาอํานาจจําแนก (r) อยูAระหวAาง 0.24 –
0.72 และมีคAาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทAากับ 0.92
3. แบบวัดเจตคติตAอวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิดที่ผูวิจัยสรางขึ้นสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปCที่ 5 โดยใชมาตรวัด 5 ระดับ
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทดสอบกAอนเรียน (Pretest) กับกลุAมตัวอยAาง โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการอAาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ แบบปรนัย จํานวน 40 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง กAอนดําเนินการทดลอง
2. ดําเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรูการสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยวิธีสอน
ที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด จํานวน 12 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง
3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุAมตัวอยAาง โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการอAาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ชุดเดียวกับแบบทดสอบกAอนเรียนแบบปรนัย จํานวน 40 ขอ ใชเวลา 1 ชั่วโมง
4. วัดเจตคติตAอการสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยวิธีสอนที่ใชนิทานและ
เทคนิคแผนผังความคิด สําหรับนักเรียนดวยแบบวัดเจตคติที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การวิเคราะหXขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปCที่ 5 ที่เรียน โดยวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด กAอนเรียนและหลังเรียน โดยหา
คAาเฉลี่ย (Mean) คAารอยละ (Percentage) และสAวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations)
2. วิ เ คราะหขอมู ล เพื่ อเปรี ย บเที ย บความสามารถในการอA า นภาษาอั งกฤษเพื่ อความเขาใจ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 5 ที่เรียน โดยวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด กAอนเรียนและหลัง
เรียน โดยการทดสอบทีแบบไมAอิสระ (t-test for Dependent Samples)
3. วิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาเจตคติตAอการสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยวิธีสอนที่ใช
นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด โดยหาคAาเฉลี่ย (Mean) และสAวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) แลวนํามาแปลผลคAาตามเกณฑการแปลผลคAาเฉลี่ย
ผลการวิจัย
1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ กAอนเรียนเฉลี่ยเทAากับ
21.00 คิดเปIนรอยละ 52.50 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทAากับ 30.84 คิดเปIนรอยละ 77.10 ซึ่งนักเรียนมี
คะแนนหลังเรียนไมAนอยกวAารอยละ 70 และคะแนนหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน
2. นักเรียนมีเจตคติตAอการสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิค
แผนผังความคิด อยูAในระดับ ดีมาก
การอภิปรายผล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เปI น การวิ จั ย เชิ ง ทดลองเพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บความสามารถในการอA า น
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ กAอนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติที่มีตAอวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผัง
ความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 5 ซึ่งผูวิจัยสรุปการอภิปรายผลตามลําดับ ดังนี้
1. ผลการศึกษาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอน
ที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด กAอนเรียนและหลังเรียน จากผลการทดลองในครั้งนี้พบวAา นักเรียนมี
คะแนนความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจเฉลี่ยกAอนเรียนเทAากับ 21.00 คิดเปIนรอยละ
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52.50 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทAากับ 30.84 คิดเปIนรอยละ 77.10 จะเห็นไดวAา คะแนนความสามารถใน
การอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด
ของนักเรียนหลังเรียนไมAนอยกวAารอยละ 70 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1 จากการวิจัยพบวAา นักเรียนมี
คะแนนความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจหลังเรียนไมAนอยกวAารอยละ 70 ตามเกณฑ
มาตรฐาน ทั้งนี้ เนื่องจากวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิดชAวยทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเรื่อง
ที่อAาน บอกใจความสําคัญของเรื่องที่อAาน บอกรายละเอียดที่สําคัญของเนื้อเรื่อง เขาใจความหมายของคําใน
บริบทที่แวดลอมคํา พิ จารณาความสัมพันธของเรื่องได และประเมินความคิดได ทํ าใหนักเรี ยนมีคะแนน
ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจหลังเรียนสูงขึ้น ดังที่ ไรท (Wright, 1995: 5-8) ได
กลAาววAา นิทาน เปIนเรื่องเลAาสืบตAอกันมา เปIนเรื่องที่เหลือเชื่อ มีปาฏิหาริย หรือ เปIนเรื่องเลAาที่เหนือธรรมชาติ
มีจุดมุAงหมายเพื่อความเพลิดเพลิน อาจจะมีคติสอนใจหรือคุณธรรมสอดแทรกอยูAในเรื่อง สามารถนํามาใชใน
การสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจไดอยAางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากนิทานเปIนเรื่องที่สามารถนํามาใช
ในการเรียนการสอนภาษาที่สองหรือภาษาตAางประเทศไดอยAางดี นอกจากนี้ บูซาน (Buzan: 1991: 43-48)
ยังกลAาวถึงการสอนโดยใชแผนผังความคิดวAา เทคนิคแผนผังความคิด เปIนเทคนิคการสอนที่ใชในการจัดระบบ
ความคิด เชื่อมโยงความคิดตAางๆ เขาดวยกัน ซึ่งชAวยในการกําหนดความสัมพันธของความคิดใหเปIนระบบ
ระเบี ย บ เปI น กิ จ กรรมการสอนที่ มีความสอดคลองกั บ กิ จ กรรมการสอนอA า นที่ ส ามารถนํ า มาชA ว ยพั ฒ นา
ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของผูเรียนไดดี ซึ่งผลการเปรียบเทียบความสามารถใน
การอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนหลังจากที่เรียนการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของ
นักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิดหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียนอยAางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปIนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 ของการวิจัย เนื่องจากสาเหตุดังตAอไปนี้
ประการแรก การสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยวิธีสอนที่ใชนิทานสามารถพัฒนา
ทักษะการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนไดอยAางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากนิทานที่ใชเปIนสื่อที่
นั กเรี ย นคุ นเคย บทอA า นแบA งออกเปI น หลายประเภท มี โ ครงสรางเรื่ อง ตั ว ละคร ฉากของเรื่ อง แกA น เรื่ อ ง
เหตุการณตAางๆ ภายในเนื้อเรื่อง รวมทั้งมีความขัดแยงและปpญหาที่เกิดขึ้น จนไปถึงแนวทางแกปpญหาใหสําเร็จ
ไปดวยดี ทั้งนี้ เพลโลสกี (Pellowski, 1987: 1) ไดแสดงขอคิดเห็นไววAา นิทานนั้นสรางมาจากการเรียนแบบ
พฤติกรรม ความรูสึก และประสบการณในการเรียนรูภาษาอยAางมีประสิทธิภาพ แสดงใหเห็นถึงสิ่งตAางๆ ใน
โลกที่มีลักษณะแตกตAางกันออกไป สรางวิสัยทัศนใหผูเรียนไดอยAางกวางขวาง ซึ่งสอดคลองกับความคิดของ
สตอกเดล (Stockdale, 1995: 22) ไดอธิบายวAาการนํานิทานมาใชในการเรียนภาษาที่สองชAวยใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยAางเปIนธรรมชาติเชAนเดียวกับการเรียนภาษาแมAพรอมทั้งยังชAวยตอบสนองวิธีการเรียนรูของผูเรียน
นิทานจึงเปIนบริบทที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนากลวิธีการเรียนรูของผูเรียนเนื่องจากมีเนื้อหาที่งAายตAอการสราง
จินตภาพ ยิ่งความชัดเจนของจินตภาพที่มากเทAาไรก็จะทําใหการนําความรูความจําสAวนนั้นก็มาใชเร็วเทAานั้น
ทั้งนี้การเชื่อมโยงเนื้อหาและขั้นตอนการเรียนรู ชAวยใหการเรียนภาษาเปIนไปอยAางตAอเนื่องตลอดแนว และ
สามารถพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ การสรางแรงจูงใจใหนักเรียนเกิดความสนใจและ
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รักการอAาน เปIนองคประกอบที่สําคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังที่ โพสท และราเธท (Post &
Rathet, 1996: 12) กลAาววAา ในการเรียนภาษาที่สอง ถาใชสื่อการเรียนที่มีเนื้อหาที่นักเรียนคุนเคยจะทําให
นักเรียนทําความเขาใจไดดีกวAาเนื้อหาที่ไมAคุนเคย เนื่องจากเนื้อหาที่นักเรียนคุนเคยจะทําใหนักเรียนสามารถใช
ภาษาบอกเรื่องราวที่อยูAใกลตัว คAานิยม และความเชื่อในสังคมที่นักเรียนอาศัยอยูA รวมทั้งเปIนการเพิ่มแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาที่สองแกAนักเรียน ชAวยใหนักเรียนไดใชภาษาเพื่อเปIนเครื่องมือในการติดตAอสื่อสารไดงAายขึ้น
ดังนั้นการใชนิทานเปIนสื่อในการสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ จึงสามารถพัฒนาความสามารถในการ
อAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจไดดี เพราะนักเรียนไดคิดวิเคราะห โครงสรางของเนื้อเรื่อง ฉาก ตัวละคร
จากนิทาน ซึ่งเปIนสื่อที่กระตุนความสนใจของนักเรียนเปIนอยAางดี
ประการที่สอง การสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยวิธีสอนที่นําเทคนิคแผนผังความคิด
ของ บูซาน (Buzan, 1991: 106-107) มาใชนี้ เปIนการนําทฤษฎีและเทคนิคมาใชในกระบวนการอAานเพื่อ
ความเขาใจ มีขั้นตอนในการสAงเสริมและพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจอยAาง
ชัดเจนและเปIนระบบ ซึ่งผูวิจัยนําเทคนิคแผนผังความคิดมาใชในขั้นกAอนการอAาน (Pre-reading) และในขั้น
หลังการอAาน (Post-reading) ซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552: 6) ได
กลA า ววA า การนํ า เทคนิ ค แผนผั ง ความคิ ด ยั ง สามารถใชในการพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู ดานอื่ น ๆ อยA า งมี
ประสิทธิภาพ ไดแกA ความสามารถในการคิด จํา บันทึก เขาใจเนื้อหา การจําคําศัพท เรียนรูอยAางสนุกสนาน
เปIนการเกี่ยวโยงในการใชทักษะการคิด สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห คิดอยAางสรางสรรค คิดเปIนระบบ
และนํ าไปสูA การสรางองคความรู ซึ่งวิ ธีส อนที่ใชเทคนิ คแผนผังความคิ ดนั้ นทํ าใหนักเรี ยนกํ าหนดความคิ ด
เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน
นําความรูที่มีอยูAออกมาใชในการคิด ไดอยAางมีอิสระ และสรางสรรค และการใชสี
ที่ชAวยจดจํา เพลินตา กระตุนสมองซีกขวา ชAวยใหเห็นวAาแนวคิดตAางๆ มีความเชื่อมโยงอยAางไรและทําใหเกิด
ความโดดเดAน
ประการที่สาม การสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผัง
ความคิดมาใชรAวมกัน ซึ่งผูวิจัยเลือกใชบทอAานเปIนนิทานที่นํามาปรับใชกับเทคนิคแผนผังความคิดตามแนวคิด
ของ บูซาน (Buzan: 1991: 43-48) รAวมกับขั้นตอนการสอนอAานของ วิลเลียมส (Williams, 1994: 37-40)
และขั้นตอนการสอนโดยใชนิทานของปCเดอรเซน (Pedersen, 1995: 2-5) ดังขั้นตอนการสอนอAานตAอไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นกAอนการอAาน (Pre-reading) เปIนขั้นการเตรียมการ (Preparation) เปIนการสราง
แรงจูงใจในการเรียนโดยการซักถามความรูเดิมของนักเรียนและใหนักเรียนคาดเดาเกี่ยวกับนิทานเรื่องนั้น มี
การระดมความคิด เกี่ยวกับคําศัพทที่นักเรียนจะไดพบในนิทาน รวมถึงเปIนการใหนักเรียนคาดเดาเกี่ยวกับ
นิทานเรื่องนั้นๆ เพื่อสรางแรงจูงใจในการอAานนิทาน ควบคูAไปกับการสอนคําศัพท การออกเสียง สะกดคํา และ
บอกความหมายของคําศัพทที่ปรากฏในนิทานเพื่อใหนักเรียนเกิดความคุนเคย
ขั้นที่ 2 ขั้นระหวAางการอAาน (While-reading) เปIนขั้นนําเสนอเนื้อหา (Presentation) การทํางาน
เปIนกลุAมและรAวมกันทําความเขาใจบทอAาน โดยการอAานแบบกวาดสายตา (Skimming) เพื่อจับใจความสําคัญ
และการอAานหารายละเอียด (Scanning) เพื่อหาตัวละคร ฉาก และโครงสรางเรื่องของเรื่องที่อAาน มีการ
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อภิปรายแลกเปลี่ยนคําตอบ ตรวจคําตอบรAวมกัน และครูอAานนิทานใหนักเรียนฟpงโดยใชภาพ และลักษณะ
ทAาทางของครูประกอบ ขณะที่อAาน พรอมกับหยุดถามคําถามเกี่ยวกับตัวละคร ฉากของเรื่อง ที่อAาน ของนิทาน
เปIนระยะเพื่อชAวยใหนักเรียนไดทํานายเหตุการณของเรื่องในระหวAางการอAาน
ขั้นที่ 3 ขั้นหลังการอAาน (Post-reading) เปIนขั้นติดตามผล (Follow-up Activities) เปIนการ
ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อAาน สรุปเรื่องที่อAานโดยใชเทคนิคแผนผังความคิดเพื่อให
นักเรียนจับใจความสําคัญ รายละเอียด และลําดับเหตุการณของเรื่อง
มีการนําเสนอแผนผังความคิดที่ได และทําแบบฝxกหัดหลังการอAาน เพื่อตรวจสอบความเขาใจรAวมกัน
จากขั้นตอนการอAานทั้ง 3 ขั้นนี้ ชAวยใหนักเรียนสามารถพัฒนาการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจไดอยAางมีประสิทธิภาพ และเปIนระบบทําใหนักเรียนมีความเขาใจในเรื่องที่อAาน บอกใจความสําคัญของ
เรื่องที่อAาน การบอกรายละเอียดที่สําคัญของเนื้อเรื่อง การเขาใจความหมายของคําในบริบทที่แวดลอมคํา
พิจารณาความสัมพันธของเรื่องได และประเมินความคิดไดดียิ่งขึ้น ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ วาสนา บุญเชียงมา (2555) ซึ่งไดศึกษาการพัฒนาความสามารถดานการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจโดยใชนิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 6 ผลการวิจัยพบวAา นักเรียนมีคะแนนความสามารถดาน
การอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกAอนเรียนเฉลี่ยรอยละ 39.30 และหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 72.80 ผลการ
เปรียบเทียบ คAาเฉลี่ยความสามารถดานการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชนิทาน หลังเรียนสูงกวAา
กAอนเรียนอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ รจเรข เหลาลาภะ (2555)
ที่ไดพัฒนากิจกรรมการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยใชแผนผังความคิด (Mind Mapping) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 5 ผลการวิจัยพบวAา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจ โดยนักเรียนจํานวน 25 คน คิดเปIนรอยละ 83.33 สามารถทําคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไดคะแนน
เฉลี่ย 21.33 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปIนรอยละ 71.10 ซึ่งผAานตามเกณฑที่กําหนดไวตาม
วัตถุประสงค
2. ผลการศึกษาเจตคติตAอการสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจโดยวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิค
แผนผังความคิดของนักเรียน พบวAา เจตคติตAอการสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยวิธีสอนที่ใชนิทาน
และเทคนิคแผนผังความคิดของนักเรียนอยูAในระดับดีมาก แสดงใหเห็นวAาการสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความ
เขาใจโดยวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิดชAวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในบทอAานมากขึ้น นักเรียน
มีความสุขในการเรียน ไมAตึงเครียด ไดแสดงความคิดสรางสรรค และนักเรียนรูสึกภูมิใจเมื่อสามารถเขียนและ
นําเสนอการสรุปเรื่องที่อAานโดยใชแผนผังความคิดได ดังที่ ไรท (Wright, 1995: 5-8) กลAาวถึงการใชนิทานใน
การจัดการสอนไววAา นิทานเปIนขอมูลทางภาษาที่ทําใหเกิดการรับรูภาษาแบบไมAรูตัว สรางแรงจูงใจ เพราะเปIน
เรื่องที่มีความหมาย และชAวยใหเด็กเขาใจโลกรอบๆ ตัว ชAวยปลดปลAอยความตรึงเครียด ทําใหสนุกสนาน เปIน
สิ่งสากล เปIนสิ่งมหัศจรรย เปIนสิ่งพิเศษและนAาตื่นเตนสําหรับเด็ก และถูกนํามาใชในการเรียนการสอนภาษาที่
สองหรือภาษาตAางประเทศได และทําใหนักเรียนรักการอAานซึ่งเปIนสAวนสําคัญในการใชพัฒนาทักษะการอAาน
เพื่อความเขาใจไดเปIนอยAางดี อีกทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุAมชAวยในการสรางบรรยากาศในการ
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เรียนและกระตุนความสนใจของนักเรียนไดอีกดวย ชาตรี สําราญ (2546: 60) กลAาววAา แผนผังความคิด เปIน
กิจกรรมการเรียนที่เปˆดโอกาสใหเด็กๆ ไดคิดพรอมๆ กับลากลายเสน เพื่อชAวยในการพัฒนาการดานสมองของ
เด็กทั้งดานซายและดานขวา จึงทําใหนักเรียนรูสึกสนุกสนานเมื่อไดอAานบทอAานที่แสดงใหเห็นถึงสิ่งตAางๆ ทําให
นักเรียนไดปลดปลAอยความตรึงเครียด ทําใหสนุกสนาน สAงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี และมีสมาธิในการ
เรีย น ชAวยใหเกิ ดจิน ตนาการสรางสรรคเชื่ อมโยงไปสูAความคิดใหมAๆ และสรางวิสั ยทั ศนใหผู เรี ยนไดอยAา ง
กวางขวาง จึงทําใหนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีตAอการสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยวิธีสอนที่ใชนิทาน
และเทคนิคแผนผังความคิด สAงผลใหนักเรียนมีความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ วัชราภรณ แสงพันธ (2553) ที่ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความขาใจ
โดยใชนิทานอีสป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 2 ผลการวิจัยพบวAา ผูเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวม ในระดับดีมาก
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 จากผลการวิจัยพบวAา การสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยวิธีสอนที่ใชนิทานและ
เทคนิคแผนผังความคิด ทําใหนักเรียนพัฒนาความสามารถในการทําความเขาใจในเรื่องที่อAาน ในดานการบอก
ใจความสําคัญของเรื่องที่อAาน การบอกรายละเอียดที่สําคัญของเนื้อเรื่อง การเขาใจความหมายของคําในบริบท
ที่แวดลอมคํา พิจารณาความสัมพันธของเรื่องได และประเมินความคิดได จากเนื้อเรื่องที่อAานไดดีขึ้น
1.2 จากการวิจัยพบวAา ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยวิธีสอนที่ใช
นิ ทานและเทคนิ คแผนผั งความคิ ด ชA ว ยใหนั กเรี ย นเขาใจเรื่ องที่ อAา นไดดี ยิ่ งขึ้ น เนื่ อ งจากนิ ทานเปI น สื่ อที่ มี
ความหมายชAวยในการสรางแรงจูงใจทําใหสนุกสนานและเทคนิคแผนผังความคิดทําใหนักเรียนมีการจัดระบบ
และเชื่อมโยงความคิดตAางๆ เขาดวยกัน ชAวยในการกําหนดความสัมพันธของความคิดใหเปIนระบบระเบียบ
และชAวยใหเด็กเขาใจเรื่องไดดีมากขึ้น
1.3 จากผลการวิจัยพบวAา นักเรียนชอบกิจกรรมในการสอนอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
โดยวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด ที่ไดชAวยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนในกลุAม ทําให
บรรยากาศในหองเรียนสนุกสนาน นักเรียนมีความสุขในการเรียน สAงผลใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่อAาน
มากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยวิธี
สอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด ในระดับชั้นอื่นๆ
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยวิธี
สอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด มีกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจรA วมกั บการพั ฒนาความสามารถดานการเขี ย นและการพู ด จึงควรมี การศึ กษาวิ จัย เพื่ อพัฒ นา
ความสามารถดานทักษะการเขียนหรือการทักษะดานการพูดของนักเรียนดวย
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2.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย วิ ธี ส อนที่ ใ ชนิ ท านและเทคนิ ค แผนผั ง ความคิ ด ในการพั ฒ นา
ความสามารถในการอA า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ ความเขาใจไปใชกั บ ภาษาตA า งประเทศอื่ น ๆ เชA น ภาษาจี น
ภาษาญี่ปุ•น ภาษาฝรั่งเศส เปIนตน
2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบวิธีสอนที่ใชนิทานและเทคนิคแผนผังความคิด ในการ
พัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจกับเทคนิคอื่น
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การพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลานิทาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป(ที่ 6
The Development of the English Speaking Abilities of Thai Primary School Students
Through the Use of Storytelling Activities
อุAนเรือน ศรีทับทิม4, ประยงค กลั่นฤทธิ์5, รพีพร สรอยน้ํา6

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช
กิจกรรมการเลAานิทานกAอนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรม
การเลA า นิ ท านของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปC ที่ 6 กลุA มตั ว อยA า งที่ ใ ชในการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปCที่ 6 โรงเรียนคํานางตุมโนนสวรรค อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปCการศึกษา 2558 จํานวน 12 คน ไดมาโดยวิธีการสุAมแบบกลุAม
แบบแผนการวิจัยเปIนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุAมเดียวทดสอบกAอนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใชในการ
วิ จั ย ประกอบดวย แผนการจั ด การเรี ย นรู จํ า นวน 12 แผนแบบทดสอบวั ด ความสามารถดานการพู ด
ภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน การดําเนินการ
ทดลองใชระยะเวลา 12 สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งหมดจํานวน 24 ชั่วโมง สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแกA คAาเฉลี่ย รอยละ สAวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบทีแบบไมAอิสระ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษกAอนเรียน เทAากับ 26.50 คิดเปIนรอยละ
35.33 และคAาคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเทAากับ 56.88 คิดเปIนรอยละ 75.83 เมื่อทดสอบความแตกตAาง
ของคAาเฉลี่ยพบวAา ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชกิจกรรมการเลAา
นิทาน หลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน
2. นักเรียนมีเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน อยูAในระดับดี ( x =
4.55)
คําสําคัญ: ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ, การสอนพูดภาษาอังกฤษ, กิจกรรมการเลAานิทาน
Abstract
The purposes of this research were to study improvements in the English speaking
ability of primary school students (Prathomsuksa 6) after using storytelling activities and then
to assess their attitudes towards these activities.
The sample consisted of 15 primary school students (Prathomsuksa 6) at
Kumnangtum Nonsawun School, Moei Wadee District, Roi Et Province, under the Primary
Educational Service Area Office 3, in the second semester of the 2015 academic year. The
4

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสาหรับผูพูดภาษาอื่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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samples were selected by random cluster sampling. This research used a one group pretestposttest design. The research instruments included 12 lesson plans, an English speaking
ability test and an attitude questionnaire. The experiment lasted 12 weeks, 2 hours a week,
or 24 hours in total. The mean, percentage, standard deviation and t-test for dependent
samples were used for data analysis. The findings of this research were as follows:
1. The students’ pretest and posttest scores for their English speaking ability were
35.33 percent and 75.83 percent respectively. The students’ posttest score was significantly
higher than that of their pretest.
2. The students had a strongly positive attitude towards teaching English speaking
using storytelling activities ( x = 4.55).
KEYWORDS: English speaking ability, teaching English speaking, storytelling activities.
ความเปQนมาและความสําคัญของปTญหา
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ทักษะการพูดเปIนทักษะที่มีความสําคัญ เพราะทักษะการ
พูดเปIนทักษะที่แสดงใหเห็นวAาผูพูด มีความรูทางภาษาและชAวยใหเรียนรูทักษะอื่นไดงAายขึ้น (Ur,1998:120)
ในประเทศไทย วิชาภาษาอังกฤษไดกําหนดใหจัดการเรียนการสอนในฐานะภาษาตAางประเทศ แตAนักเรียนแทบ
ไมAมีโอกาสไดพูดหรือใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนอกจากเวลาเรียนภาษาอังกฤษในหองเรียนเทAานั้นดังที่
ชูมิน (Shumin, 1997:8) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการสอนพูดวAา การพูดภาษาอังกฤษเปIนสิ่งที่ยากยิ่งสําหรับ
นักเรียน นักเรียนมักพูดภาษาอังกฤษไดไมAดี ขาดความคลAองแคลAวในการใชโครงสรางภาษาและสํานวนตAางๆ
เนื่องจากนักเรียนไมAไดอยูAในสิ่งแวดลอมที่มีการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตลอดจนขาดความเขาใจใน
สภาพความเปIนจริงทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา ดังนั้นทักษะการพูดจึงเปIนทักษะที่ตองไดรับการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูใหเกิดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดอยAางมีประสิทธิภาพ นอกจากทักษะการพูด
มีความสําคัญอยAางยิ่งทักษะหนึ่ง ซึ่งจะชAวยใหผูเรียนสามารถสื่อสารถูกตองแลว ยังมีสAวนที่ทําใหการอAานและ
การเขียนประสบความสําเร็จอีกดวย ซึ่งทักษะการพูดมีความสําคัญเนื่องจากเปIนทักษะทางการสื่อสารของ
มนุษย เพราะมนุษยตองใชคําพูดในการแสดงออกซึ่งความรูสึกนึกคิดออกมาใหบุคคลอื่นไดรับรู รวมถึงใหผูฟpง
เขาใจในวัตถุประสงคของการพูดและยังกAอใหเกิดการปฏิสัมพันธกัน (Interaction) ในระหวAางการพูดของผู
รAวมสนทนา ดั งนั้น ทักษะการพูด จึงเปI นทักษะที่ สําคั ญและจําเปIนอยAางยิ่ งในการสื่อสารในชีวิต ประจําวั น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) ซึ่งสอดคลองกับ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 167) ที่กลAาววAาทักษะการพูด
เปIนทักษะที่สําคัญและจําเปIนที่สุดในการเรียนภาษาตAางประเทศ เนื่องจากการพูดเปIนการถAายทอดความคิด
ความเขาใจ และความรูสึกใหผูฟpงไดรับรูและเขาใจจุดมุAงหมายของผูพูด ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในปpจจุบัน จึงควรใหความ สําคัญกับทักษะการพูดใหมากขึ้น นอกจากนี้ เฮดจ
(Hedge, 2007: 44-72) ยังไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการพูดวAา ทักษะการพูดเปIนทักษะหนึ่งที่มี
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ความสําคัญและจําเปIนตAอการสื่อสารที่ตองไดรับการพัฒนากระบวนการเรียนรูใหเกิดความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษไดอยAางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษนั้น ผูสอนตองมั่นใจวAาไมAไดจัดการเรียนรู
เพื่อฝxกฝนผูเรียนใหพู ดภาษาอังกฤษโดยเนนความสําคัญของการออกเสียง คําศัพท และความถูกตองทาง
โครงสรางทางภาษาเทAานั้น แตAเปIนการฝxกเพื่อชAวยพัฒนากระบวนการพูดภาษาไดอยAางเปIนอิสระ และสราง
ภาษาดวยตนเองตามจุ ด มุA ง หมายของการสื่ อ สารถึ ง แมวA า ทั ก ษะการพู ด จะมี ค วามสํ า คั ญ ตA อ การเรี ย น
ภาษาตAางประเทศ แตAผลการศึกษาพบวAาการสอนทักษะการพูดยังไมAประสบผลสําเร็จตามจุดมุAงหมายของการ
เรียน ดังเชAนการศึกษาของ นลินี สนิทชน (2557: 1- 9) ไดกลAาวถึงความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียนมีนอยมาก เนื่องจากการจัดกิจกรรมไมAสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรที่เนน
การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กิจกรรมการเลAานิทานเปIนกิจกรรมที่นAาสนใจกิจกรรมหนึ่งที่
นํามาใชในการสอนพูดภาษาอังกฤษ ดังที่ ดี วาส (De vas, 1991: 6) กลAาววAา นิทานเปIนกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ดี กิจกรรมหนึ่ งสํ า หรั บ ผู เรี ย น รวมทั้ งยังมี สAว นสํา คั ญในการสอนเรื่ อง โครงสรางไวยากรณและ
คําศัพท จัดกิจกรรมไดงAายและเหมาะสมกับทุกโอกาสและ สถานการณ ผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่งตAางๆไดจาก
นิทาน นอกจากนี้ บีทที (Beaty, 1994: 4-5) ไดกลAาวถึงประโยชนของนิทานวAา นิทานนั้นทําใหผูเรียนรักการ
อAานตระหนักถึงบทบาทของตนเองในขณะที่อAาน และมีความคิดสรางสรรคในการนํานิทานมาใชในการสอนพูด
ภาษาอังกฤษนั้น ปCเดอรเซน (Pedersen, 1995: 2-3) ไดใหคําแนะนําในการเลือกนิทานวAา ควรนําเทพนิยาย
หนังสือภาพ เรื่องจริง และชีวประวัติ มาสอน นอกจากนั้นควรเลือกเรื่องที่มีโครงเรื่องงAายๆและใชภาษาไมA
ซับซอน ซึ่งสอดคลองกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 9) ที่กลAาววAา นิทานคือสื่อที่มีประสิทธิภาพที่สุดสําหรับ
สรางการเรียนรูใหกับเด็กไมAมีเด็กคนใดไมAชอบนิทาน นิทานสามารถสรางจินตนาการ ความฝpน ความคิดและ
ความเขาใจและการรับรูของเด็กตัวละครแตAละตัวจะสรางจินตนาการใหบรรเจิดในสมองของเด็ก นอกจากนี้
แมนมาส ชวลิต (2548: 19)ไดอธิบายวAานิทานเปIนสิ่งจําเปIนและเปIนที่ตองการของของเด็กแมวAาเด็กจะได
เรียนรูความจริงจากวิทยาศาสตรแลว การเลAานิทานมีหลายรูปแบบ โดยเนนใหความสุขและความสนุกสนาน
เปIนองคประกอบสําคัญ
โรงเรียนคํานางตุมโนนสวรรค ตําบลบุAงเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 เปIนโรงเรียนขนาดกลาง เปˆดสอนระดับชั้นอนุบาลปC ที่ 1 จนถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปCที่ 3 ในปCการศึกษา 2557 มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน ปรากฏวAานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปCที่ 6 ที่เรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อ16102) ไมAสามารถพูด
ภาษาอังกฤษไดอยA า งมี ป ระสิทธิ ภ าพ โดยคะแนนการพู ดโดยเฉลี่ย คิ ด เปIน รอยละ 32.50 ซึ่งต่ํ า กวAา เกณฑ
มาตรฐานที่โรงเรียนกําหนดไว คือรอยละ 70 (ฝ•ายวิชาการ โรงเรียนคํานางตุมโนนสวรรค 2557: 32-37)
ปpญ หาจากตั ว นั กเรี ย น นักเรี ย นขาดความพรอม ไมA ส นใจเรี ย น บางคนไมA มีพื้น ฐานภาษาอั งกฤษทํ าใหทํ า
กิจกรรมเรียนไมAทัน ขาดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อาย ไมAกลาแสดงออก กลัวพูดไมA
ถูกตอง เนื่องจากไมAไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารทุกวันและปpญหาดานครูผูสอน ในบางครั้งอาจขาดการ
ฝxกฝนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียน ซึ่งตรงกับแนวคิดของ สุAย (Tsui, 1985: 17-19) ที่กลAาววAาครูมีบทบาทใน
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หองเรียนมากที่สุด เพราะครูเปIนฝ•ายพูดมากถึง 80 เปอรเซ็นต และ วู (Wu, 1991: 13) ไดกลAาววAานักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในเขตปกครองพิเศษฮAองกงไมAกลาที่จะถามคําถาม เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการสอน
ของครู ลังเลที่จะตอบคําถาม เคยชินที่ถูกเรียกชื่อตอบคําถามมากกวAาการยกมือตอบคําถามจากครู และยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ ประยงค กลั่นฤทธิ์ (2556: 123) ที่กลAาววAาครูสAวนใหญAมักสอนพูดใหนักเรียนฝxก
ทAองจํา ซึ่งในกระแสโลกยุคปpจจุบันตองการใหนักเรียนมีความสามารถในการพูดสื่อสารที่จะแสดงออกอยAาง
เหมาะสมตามแตAละสถานการณไดการพูดภาษาไดอยAางคลAองแคลAวนั้นเปIนความสามารถที่จะสื่อสารกับผูอื่นได
มากกวAาความสามารถในการอAานและเขียน เชAนเดียวกับ รจนา พรมแสนปpง (2551: 5) ที่กลAาววAา อุปสรรค
สําคัญของการสอนทักษะการพูดประการหนึ่งคือนักเรียนไทยอยูAในสภาพแวดลอมที่ไมAไดพูดภาษาอังกฤษ
นอกจากเวลาเรียนภาษาอังกฤษในหองเทAานั้น ทําใหไมAเห็นความจําเปIนและประโยชนของภาษาอังกฤษและไมA
สามารถพูดภาษาอังกฤษไดอยAางมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาคนควาเอกสาร และงานวิจัยพบวAา การใชกิจกรรมการเลAานิทานเปIนอีกวิธีหนึ่งที่นิยม
นํามาใชในการพัฒนาความสามารถทางการพูดของนักเรียนไดดี ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนํากิจกรรม
การเลAานิทาน มาใชพัฒนาความสามารถดานการพูดของนักเรียนโดยใชขั้นตอนการสอนโดยใชนิทานของปC
เดอรเซน (Pedersen, 1995: 2-3) ซึ่งผูวิจัยสนใจจะศึกษาวAา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 6 โรงเรียนคํานาง
ตุมโนนสวรรค สํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 เมื่อใชกิจกรรมการเลAานิทาน ในการสอน
พูดดังกลAาวจะสามารถพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนั กเรียนสูงกวAากAอนเรียนหรือไมA
ตลอดจนศึกษาเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน วAาอยูAในระดับใด ซึ่งจะเปIน
ประโยชนตAอการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษตAอไป
วัตถุประสงคXของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 6 กAอนเรียนและหลังเรียน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเจตคติ ตA อ การสอนพู ด ภาษาอั ง กฤษ โดยใชกิ จ กรรมการเลA า นิ ท าน ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปCที่ 6
สมมุติฐานในการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 6 ที่ไดรับการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน ได
คะแนนการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียนไมAต่ํากวAา รอยละ 70
2. นั กเรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาปCที่ 6 มี ความสามารถดานการพู ด ภาษาอั งกฤษหลั งการสอน โดยใช
กิจกรรมการเลAานิทาน สูงกวAากAอนเรียน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปIนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 6 กลุAมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 จํานวน 16
โรงเรียน จํานวน 200 คน ภาคเรียนที่ 2 ปCการศึกษา 2558
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรตน ไดแกA การสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน
2.2 ตัวแปรตาม ไดแกA
2.2.1 ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ
2.2.2 เจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปIนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 6 กลุAมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 จํานวน 16
โรงเรียน จํานวน 200 คน ภาคเรียนที่ 2 ปCการศึกษา 2558
2. กลุมตัวอยาง
กลุAมตัวอยAางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปIนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 6 โรงเรียนคํานางตุมโนน
สวรรค อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ในภาคเรียน
ที่ 2 ปCการศึกษา 2558 จํานวน 1 หองเรียน มีนักเรียน 12 คน โดยใชการสุAมตัวอยAางแบบกลุAม (Cluster
Random Sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 3 ประเภท ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปCที่ 6 จํานวน 12 แผนการเรียนรู แผนละ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง ซึ่งไดผAานการตรวจสอบความ
ถู ก ตองและความเหมาะสมของเนื้ อ หาโดยผู เชี่ ย วชาญจํ า นวน 3 ทA า น ซึ่ ง มี คAา ดั ช นี ค วามสอดคลองของ
องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรูเทAากับ 1.00 ทุกองคประกอบ
2. แบบทดสอบวั ด ความสามารถดานการพู ด ภาษาอั งกฤษที่ ผู วิจั ย สรางขึ้ นเพื่ อใชวั ด ความสามารถ
ทางดานการพูดภาษาอังกฤษกAอนและหลังเรียน เปIนแบบทดสอบปากเปลAาชุดเดียวกัน (Oral Test) จํานวน
15 ขอ ขอละ 25 คะแนน รวม 375 คะแนน ซึ่งไดผAานการสอบความถูกตองของเนื้อหาและความเหมาะสม
ความสอดคลองกับจุดประสงคและเวลาที่ใชในการเรียนรู รวมทั้งการวัดและประเมินผล โดยผูเชี่ยวชาญที่
แตAงตั้งขึ้นจํานวน 3 ทAาน ซึ่งมีคAาดัชนีความสอดคลองระหวAางขอคําถามกับจุดประสงคของแบบทดสอบเทAากับ
1.00 ทุกขอ และมีคAาความเชื่อมั่นในการตรวจใหคะแนนของผูใหคะแนนเทAากับ 0.94
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3. แบบวัดเจตคติตAอการสอนการพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการเลAานิทานที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน
25 ขอ จํานวน 1 ชุด เปIนการวัดประมาณคAาตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) ซึ่งไดผAานการตรวจแกไข และ
ปรับปรุงแลว ซึ่งมีคAาดัชนีความสอดคลองระหวAางขอคําถามกับเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใชภาระ
งานการหาขอมูลที่หายไปเทAากับ 1.00 ทุกขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีลําดับขั้นตอน ดังตAอไปนี้
1. ทดสอบกAอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษที่ผูวิจัย
สรางขึ้น เปIนแบบทดสอบปากเปลAา (Oral Test) ) จํานวน 15 ขอ
2. ดําเนินการสอนนักเรียนกลุAมตัวอยAางตามแผนการจัดการเรียนรู การสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช
กิจกรรมการเลAานิทาน จํานวน 12 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง
3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ผูวิจัยดําเนินการทดสอบดวยแบบวัดความสามารถดานการพูด
ภาษาอังกฤษหลังหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษฉบับเดิม โดยมีผูวิจัย
และมีผูชAวยวิจัย 2 คน เปIนผูใหคะแนนตามเกณฑ
4. ดําเนินการวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใชกิจกรรมการเลAานิทานดวย
แบบวัดเจตคติที่ผูวิจัยสรางขึ้น
การวิเคราะหXขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 6 ที่เรียนโดย
ใชกิจกรรมการเลAานิทาน กAอนเรียนและหลังเรียน โดยหาคAาเฉลี่ย (Mean) คAารอยละ (Percentage) สAวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) และทดสอบทีไมAอิสระ (t-test for Dependent Samples)
2. วิเคราะหขอมูลเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน โดยหา
คAาเฉลี่ย (Mean) และสAวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลวนํามาแปลผลคAาตามเกณฑการ
แปลผลคAาเฉลี่ย
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยในครั้งนี้ สรุปจากการเปรียบเทียบความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรม
การเลAานิทาน กAอนเรียนและหลังเรียน และคะแนนจากแบบวัดเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช
กิจกรรมการเลAานิทาน สรุปผลไดดังนี้
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 6 ที่ไดรับการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน มีคAา
คะแนนเฉลี่ยทดสอบกAอนเรียนเทAากับ 132.50 คิดเปIนรอยละ 35.33 และคAาคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียน
เทAากับ 284.38 คิดเปIนรอยละ 75.83 และเมื่อทดสอบความแตกตAางของคAาเฉลี่ย พบวAา คะแนนความสามารถ
ดานการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 6 มีเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน
อยูAในระดับดี ( x = 4.55)
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การอภิปรายผล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ปI น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บความสามารถดานการพู ด
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งศึกษาเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน จากผลการศึกษา
ผูวิจัยไดแยกการอภิปรายผลเปIนประเด็นตAางๆ ตามลําดับดังนี้
1. การวิ จั ย ความสามารถดานการพู ด ภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย น โดยใชกิ จ กรรมการเลA า นิ ท าน
ผลการวิ จัย ครั้ งนี้ พบวA า นั กเรี ย นมีความสามารถดานการพูด ภาษาอั งกฤษกA อนเรี ย นคะแนนเฉลี่ ย เทA า กั บ
132.50 คิดเปIน รอยละ 35.33 และคAาคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเทAากับ 284.38 คิดเปIนรอยละ 75.83
คะแนน มีหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน จะเห็นไดวAาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุAม
ตัวอยAางมากกวAากAอนทําการทดลอง เฉลี่ยคิดเปIนรอยละ 40.50 จากที่โรงเรียนกําหนดไวรอยละ 70 เนื่องจาก
ปpญหาตัวนักเรียนขาดความพรอม ไมAสนใจเรียน บางคนไมAมีพื้นฐานภาษาอังกฤษทําใหทํากิจกรรมเรียนไมAทัน
ขาดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อาย ไมAกลาแสดงออก กลัวพูดไมAถูกตอง เนื่องจากไมAได
ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารทุกวันและปpญหาดานครูผูสอน ในบางครั้งอาจขาดการฝxกฝนภาษาอังกฤษใหกับ
นั กเรี ย น ครู เ ปI น ฝ• า ยพู ด มากถึ ง 80 เปอรเซ็ น ต นั กเรี ย นไมA กลาที่ จ ะตั้ งคํ า ถามเมื่ อสงสั ย หรื อ ตอบคํ า ถาม
อุ ป สรรคสํ า คั ญ ของการสอนทั ก ษะการพู ด ประการหนึ่ ง คื อ นั ก เรี ย นไทยอยูA ใ นสภาพแวดลอมที่ ไ มA ไ ดพู ด
ภาษาอังกฤษ นอกจากเวลาเรียนภาษาอังกฤษในหองเทAา นั้น ทําใหไมAเห็นความจําเปI นและประโยชนของ
ภาษาอั ง กฤษปp ญ หาของนั ก เรี ย นที่ พู ด ภาษาอั ง กฤษเปI น ภาษาตA า งประเทศและอยูA ที่ สิ่ ง แวดลอมไมA ใ ช
ภาษาอั ง กฤษ คื อ นั ก เรี ย นมั ก เลี่ ย งการพู ด ภาษาอั ง กฤษทํ า ใหไมA ส ามารถพู ด ภาษาอั ง กฤษไดอยA า งมี
ประสิทธิภาพ
หลังจากที่ไดรับการจัดการเรียนรูการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน ผลการวิจัย
พบวAานักเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดดีขึ้น เนื่องจากนักเรียนจะตองแสดงการมีสAวนรAวมกับ
กิจกรรมแบบกลุAม ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกสบายใจเมื่อตองทํางานรAวมกับผูอื่น เพราะกิจกรรมการเรียน
การสอนตองอาศัยความรAวมมือระหวAางผูเรียนดวยกันเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สต็อกเดล (Stockdale,
1995: 22) กลAาววAา นิทานเปIนแหลAงรวมความรูและความบันเทิงเขาดวยกัน สามารถนํามาใชสอนภาษาไดเปIน
อยAางดีทุกทักษะ ทั้งดานการฟpง การพูด การอAาน และการเขียน เพียงแตAครูคนหานิทานที่เกี่ยวของกับบทเรียน
มาใชAในกิจกรรมการเรียนการสอนใหไดเทAานั้น กลAาวไดวAา การสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAา
นิทานในครั้งนี้ สามารถพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนใหดีขึ้นได ผลการเปรียบเทียบความสามารถ
ดานการพูดภาษาอังกฤษพบวAา นักเรียนที่ไดรับการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน มี
คะแนนความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียนซึ่งเปIนไปตามสมมติฐานของการวิจัย
การจัดการเรียนการสอน โดยใชกิจกรรมการเลAานิทานนั้น เปIนการเลือกใชสื่อการเรียนการสอนที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด สํ า หรั บ สรางการเรี ย นรู ใหกั บ เด็ ก ไมA มี เ ด็ ก คนใดไมA ช อบนิ ท าน นิ ท านสามารถสราง
จินตนาการ ความฝpน ความคิดและความเขาใจและการรับรูของเด็กตัวละครแตAละตัวจะสรางจินตนาการให
บรรเจิดในสมองของเด็ก นิทานเปIนสิ่งจําเปIนและเปIนที่ตองการของของเด็กแมวAาเด็กจะไดเรียนรูความจริงจาก
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วิทยาศาสตรแลว การเลAานิทานมีหลายรูปแบบ โดยเนนใหความสุขและความสนุกสนานเปIนองคประกอบ
สําคัญ บีทที (Beaty, 1994: 4-5) ไดกลAาวถึงประโยชนของนิทานวAา นิทานนั้นทําใหผูเรียนรักการอAานตระหนัก
ถึ ง บทบาทของตนเองในขณะที่ อA า น และมี ค วามคิ ด สรางสรรค ซึ่ ง สอดคลองกั บ แนวคิ ด ของ เพลโลสกี
(Pellowski, 1989: 1) ที่กลAาววAา นิทานนั้นสรางมาจากการเรียนแบบพฤติกรรม ความรูสึก และประสบการณ
ในการเรียนรูภาษาอยAางมีประสิทธิภาพ แสดงใหเห็นถึงสิ่งตAางๆ ในโลกที่มีลักษณะแตกตAางกันออกไป สAงเสริม
ใหผูเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีและมีสมาธิในการเรียนชAวยใหเกิดจินตนาการสรางสรรคเชื่อมไปยังความคิดใหมAๆ
และสรางวิสันทัศนใหผูเรียนไดอยAางกวางขวาง นอกจากนี้ ดี วาส (De vas, 1991: 6) ยังไดกลAาววAา นิทานเปIน
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีกิจกรรมหนึ่งสําหรับผูเรียน รวมทั้งยังมีสAวนสําคัญในการสอนเรื่อง โครงสราง
ไวยากรณและคําศัพท จัดกิจกรรมไดงAายและเหมาะสมกับทุกโอกาสและ สถานการณ ผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่ง
ตAางๆไดจากนิทาน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ สตอกเดล (Stockdale, 1994: 4- 5) ไดอธิบาย
เพิ่ ม เติ ม วA า การนํ า นิ ท านมาใชในการเรี ย นภาษาที่ ส องชA ว ยใหผู เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู อยA า งเปI น ธรรมชาติ
เชAนเดียวกับการเรียนภาษาแมAพรอมทั้งยังชAวยตอบสนองวิธีการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้นในตAางประเทศจึงมีการ
นํานิทานมาสอนภาษาที่สองกันอยAางแพรAหลายและไดผลดีเชAน การสอนภาษาอังกฤษในประเทศญี่ปุ•น เปIนตน
นอกจากนี้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใชกิ จ กรรมการเลA า นิ ท าน มี ขั้ น ตอนในการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยประยุกตขั้นการสอนโดยใชนิทานของปCเดอรเซน (Pedersen, 1995: 62-63) ซึ่งไดแบAง
ขั้นตอนออกเปIน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นกAอนการเลAานิทาน (Pre-storytelling) ขั้นนี้เปIนเปIนขั้นเตรียมความพรอม
ของผูเรียนสําหรับการฟpงนิทาน ซึ่งผูสอนทําไดหลายวิธี เชAนการกระตุนใหนักเรียนสนใจที่จะฟpงนิทาน โดยการ
ใหนักเรียนดูรูปภาพแลวใหทายเกี่ยวกับนิทานหรือทายเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานจากชื่อเรื่อง ขั้นการเลAานิทาน
(While-storytelling) ขั้นนี้ผูสอนเลAานิทานใหจบ หรือทํากิจกรรมยAอยระหวAางการเลAา และขั้นหลังการเลAา
นิทาน (Post-storytelling) ขั้นนี้ มุAงเนนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรีย นเกี่ยวกับเรื่องที่ไดฟpงและการ
ประยุกตใชความรูที่ไดจาการฟpงการเลAานิทาน ซึ่งขั้นตอนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการ
เลAานิทานนี้สามารถพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดอยAางเปIนระบบ
2. จากผลการวิ จั ย การสอนพู ด ภาษาอั ง กฤษ โดยใชกิ จ กรรมการเลA า นิ ท าน พบวA า นั ก เรี ย นมี
ความสามารถดานการพู ด ภาษาอั งกฤษหลั งเรี ย นสู งกวA า กA อนเรี ย น ซึ่ ง สอดคลองกั บ งานวิ จั ย ของบอสมา
(Bosma, 1981) ที่ไดศึกษาผลการนํานิทานมาใชประกอบการสอนโดยทําการวิจัยเชิงทดลอง การนํานิทานมา
ใชเพื่อการสอนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 6 จํานวน 99 คน มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผลการวิจัยพบวAา กลุAมการทดลองมีความกาวหนาในการอAานโดยคะแนนกAอนและหลังเรียนแตกตAางกันอยAางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.50 สําหรับผลของการวิจัยนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมปอง หลอมประโคน
(2544) ที่ไดศึกษาการใชกิจกรรมการเลAานิทานเพื่อสAงเสริมทักษะการฟpง-พูดภาษาอังกฤษ และความคงทนใน
การเรียนรูคําศัพทของนักเรียนประถมศึกษาปCที่ 5 มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการฟpง-พูด
กA อ นการเรี ย นและหลั ง การเรี ย นภาษาอั ง กฤษโดยใชกิ จ กรรมการเลA า นิ ท านเพื่ อ สA ง เสริ ม ทั ก ษะฟp ง -พู ด
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 5 ผลการศึกษาพบวAา ผลสัมฤทธิ์ ดานการฟpง-พูด ภาษาอังกฤษ
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 5 หลังเรียน โดยใชกิจกรรมโดยใชเลAานิทานเพื่อสAงเสริมทักษะฟpง-พู ด
ภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยAางมีนั ยสํา คัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 นอกจากนี้ แสงจั นทร ปp ญติ (2550) ยังไดศึ กษา
กิจกรรมการเลAานิทานเพื่อสAงเสริมความสามารถในการฟpง พูด ภาษาอังกฤษและจริยธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปCที่ 5 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางดานการฟpงพูดภาษาอังกฤษ กAอน
และหลังการเรียนโดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน ผลการศึกษาพบวAาผลสัมฤทธิ์ดานการฟpง-พูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 5 หลังเรียนโดยการใชกิจกรรมการเลAานิทานเพื่อสAงเสริมความสามารถมางดาน
การฟpง-พูดเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงสมร ศรีใสคํา (2552) ที่ไดศึกษาผลของกิจกรรมการเลAา
นิทานพื้นบานที่มีตAอพัฒนาการทางภาษาดานการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปCที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวAาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเลAานิทานพื้นบานที่มีตAอ
พัฒนาการทางภาษาดานการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปCที่ 2 มีคAาเทAากับ 0.76 โดยสรุป ผลของกิจกรรมการ
เลA า นิ ทานพื้ นบานที่ มีตA อพั ฒนาการทางภาษาดานการพู ด ของนั กเรี ย นชั้ นอนุ บ าลปC ที่ 2 โรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับใชสAงเสริมพัฒนา
ทักษะทางภาษาดานการพูดและเพื่อเปIนการเตรียมความพรอมสูAการพัฒนาทักษะทางภาษาดานตAางๆ อีก
ตAอไป
3. ในการศึกษาเจตคติของนักเรียนตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน พบวAา
เจตคติของนักเรียนตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน อยูAในระดับ ดี เหตุที่เปIนเชAนนี้
เพราะบรรยากาศการเรียนการสอน โดยใชกิจกรรมการเลAานิทานนั้น สนุกสนานและไมAเครียด ขั้นตอนการ
สอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทานทํ าใหเกิดการสื่อสารและการปฏิสัมพันธระหวAางเพื่อน
นักเรียนจากการรAวมกันทํากิจกรรมเปIนกลุAม นักเรียนเปIนผูวางแผนการเรียนของตนเอง เปIนผูตรวจสอบ และ
ประเมินผลความกาวหนาของตนเอง เปIนสมาชิกของกลุAมเรียนรูโดยมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น ชAวยเหลือทางดาน
การเรียนรูซึ่งกันและกัน และยังสามารถเกิดการเรียนรูขึ้นไดจากทุกคน ซึ่งชAวยใหเกิดการเรียนรูภาษาและชAวย
พัฒนาความสามารถในการพูดของนักเรียน อีกทั้ง นิทานนั้นทําใหผูเรียนรักการอAาน มีความคิดสรางสรรค ชAวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยAางเปIนธรรมชาติเชAนเดียวกับการเรียนภาษาแมA ชAวยตอบสนองวิธีการเรียนรูของ
ผูเรียน ดังที่ ออสแคมส (Oskamp, 1991: 1-6) กลAาววAา เจตคติ หมายถึง ความรูสึกนึกคิดหรือความพรอม
ทางดานจิตใจของบุคลที่ตอบสนองตAอสิ่งเรา ในลักษณะของการเห็นดวย ไมAเห็นดวย ชอบไมAชอบ อยAางมี
จุดประสงค ซึ่งเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยการเรียนรูจากประสบการณและมีเหตุผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมพรอมกับแสดงออกทางพฤติกรรม นอกจากนี้ ลวน สายยศและอังคณา สายยศ (2543: 54) ไดกลAาว
วAา เจตคติเปIนความรูสึก เชื่อ ศรัทธาตAอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนเกิดความพรอมที่จะแสดงการกระทําออกมา ซึ่ง
อาจจะเปIนไปในทางดีหรือไมAดีก็ได เชAนเดียวกับ คัชรินทร มหาวงศ (2541: 7) ไดแสนอควาหมายของเจตคติ
ตามแนวคิดของ กิลฟอรด (Guilford) วAา เจตคติ หมายถึง ความรูสึก อารมณของบุคคลที่มีระดับแตกตAางกัน
ทําใหบุคคลแสดงการตอบสนองตAอวัตถุ สถานการณ หรือเรื่องราวในลักษณะชอบหรือไมAชอบแตกตAางกัน โดย
มีลักษณะเปIนทิศทางอยAางตAอเนื่องและสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามประสบการณที่มีตAอสิ่งนั้นถึงแมวAาเจตคติ
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เปIนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได แตAชAวงเวลาหนึ่งทิศทางและความเขมก็มีมากพอที่จะกําหนดเปIนลักษณะเฉพาะของ
บุคคล
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยพบวAา การพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCที่ 6 ทําใหนักเรียนมีความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ และมีเจตคติตAอการ
สอนพู ด ภาษาอั ง กฤษ โดยใชกิ จ กรรมการเลA า นิ ท าน อยูA ใ นระดั บ ดี ผู วิ จั ย จึ ง ขอเสนอแนะในการพั ฒ นา
ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน ดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
จากการวิจัยครั้งนี้ พบวAา การพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการ
เลA านิ ทาน ทําใหนักเรี ยนมี ความสามารถดานการพู ดภาษาอั งกฤษเพิ่ มสู งขึ้ น และมีเ จตคติ ตAอการสอนพู ด
ภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทาน อยูAในระดับดี และเพื่อใหกิจกรรมการสอนพูด โดยใชกิจกรรมการ
เลAานิทานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้
1.1 จากผลการวิ จั ย พบวA า การสอนพู ดภาษาอั งกฤษ โดยใชกิ จ กรรมการเลA า นิ ทานทํ าใหมี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดดีขึ้น ดังนั้น การสอนพูดภาษาอังกฤษ ครูควรใชกิจกรรมการเลAานิทาน
เพื่อชAวยใหนักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษไดเขาใจมากยิ่งขึ้น
1.2 จากการวิจัยพบวAา ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAานิทานชAวยให
นักเรียนมีความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น เนื่องจากนิทานเปIนแหลAงรวมความรูและความบันเทิง
เขาดวยกัน ชAวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยAางเปIนธรรมชาติ และยังชAวยตอบสนองวิธีการเรียนรูของผูเรียน
ดังนั้นครูจึงควรเลือกนิทานที่มีความเหมาะสมสําหรับใชสAงเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาดานการพูดและเพื่อเปIน
การเตรียมความพรอมสูAการพัฒนาทักษะทางภาษาดานตAางๆ อีกตAอไป
1.3 การที่ เ จตคติ ตA อการสอนพู ด ภาษาอังกฤษโดยใชกิ จ กรรมการเลA า นิ ทาน อยูA ในระดั บ ดี
เนื่องจากนักเรียนไดเรียนพูดภาษาอังกฤษจากเนื้อเรื่องนิทานที่หลากหลาย ทําใหนักเรียนเรียนอยAางสนุกสนาน
เกิดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และมีเจตคติที่ดีตAอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดังนั้นครูควร
ศึกษา เลือกเนื้อหาที่นAาสนใจ และนําไปใชในการจัดการเรียนรู จะชAวยใหนักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษมาก
ขึ้น
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
เพื่อเปIนประโยชนแกAผูทําวิจัยเกี่ยวกับการใชกิจกรรมการเลAานิทาน ในการพัฒนาความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษตAอไปและผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังตAอไปนี้
2.1 ควรศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมการเลAา
นิทาน ในระดับชั้นอื่นๆ เพื่อใหไดผลการศึกษาที่กวางขวางขึ้น
2.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบของการใชกิจกรรมการเลAานิทาน โดยแบAงระดับของภาระงานใหมี
ความยากงAายแตกตAางกันตามความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียนที่ตนเองสอน
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การศึกษาผูหญิงในบทละครเรื่องระเดนลันได
The Study of Two Female Characters in ‘Raden Landai’
พรชนก ชาติชํานิ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

บทคัดยอ
การศึกษาผูหญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันไดมีจุดประสงคเพื่อศึกษาผูหญิงในบทละครเรื่องระเดAนลัน
ได และเพื่อศึกษามุมมองของตัวละครอื่นและผูแตAงที่มีตAอผูหญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันได ผลการศึกษา
พบวAาผูหญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันไดซึ่งไดแกA นางประแดะและนางกระแอ เปDนตัวละครหญิงที่ไมAเปDนไป
ตามขนบการสรางตัวละครหญิงในวรรณคดีไทย สAวนมุมมองของตัวละครอื่นและผูแตAงที่มีตAอผูหญิงในบทละคร
เรื่องนี้มี 4 ประการ ไดแกA ผูหญิงอยูAในอํานาจของผูชาย ผูหญิงเปDนทรัพยสินของผูชาย ผูหญิงเปDนศักดิ์ศรีของ
ผูชาย และผูหญิงเปDนเครื่องระบายกามารมณของผูชาย สิ่งเหลAานี้ทําใหผูหญิงดอยคAา ดังนั้นผูหญิงจึงตอง
แสวงหาอิสรภาพและคAาใหแกAตนเองซึ่งในเรื่องนี้ ผูหญิงแสดงออกดวยการเลือกคนรักตามใจตนเองได อีกทั้ง
บทละครเรื่องเรื่องระเดAนลันไดยังเปDนเครื่องมือของผูแตAงเพื่อนําเสนอปGญหาสังคม ซึ่งไดแกA ปGญหาความไมA
เสมอภาคระหวAางชายหญิง ปGญหาความรุนแรงในครอบครัว ปGญหาผูชายเจาชู และปGญหาภรรยานอกใจสามี
โดยผAานตัวละครชนกลุAมนอยเพื่อไมAใหกระทบความรูสึกผูอAานที่เปDนคนไทย ซึ่งถือเปDนความชาญฉลาดของผู
แตAงที่สามารถสAงสารโดยไมAถูกผูอAานในสังคมตAอตาน
คําสําคัญ: ผูหญิง บทละครเรื่องระเดAนลันได นางประแดะ
Abstract
This article aims to analyze Pradae and Gra-ae, female characters in the drama
‘Raden Landai’, and to investigate men's attitudes (including the author’s) towards women.
The results of this study show that the characters Pradae and Gra-ae are different from
those of most women in classical Thai literature, who typically possess perfect beauty and
other idealized qualities. Without these, the two female characters are imperfect but
realistic and lively. The male characters (and the author) express four opinions towards
women in the narrative: women are supposed to be under men's control; women are men's
property; women reflect and influence men's honor; and women are sex objects to men.
Interestingly, Pradae and Gra-ae can exercise their will in choosing their lovers and thus are
to a certain extent symbols of women's attempts to liberate themselves. As ‘Raden Landai’
was written in the era of King Rama III, the play also draws attention to social problems
experienced during those times, especially gender inequality, domestic violence, polygamy
and infidelity. It should be noted that the author specifically presents these issues through
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the lives of Thai minorities and the researcher finds that this choice shows his understanding
of Thai society. It is impossible for Thais to admit that they face these issues in everyday life
and had he presented these controversial problems through other types of characters, the
majority of Thai readers would have found this story offensive.
Keywords: Women, Raden Landai, Pradae
บทนํา
บทละครเรื่องระเดAนลันไดเปDนผลงานของพระมหามนตรี (ทรัพย) กวีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจาอยูAหัว ซึ่งมีที่มาจากเรื่องจริงในสังคมดังที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ทรงอธิบายไวในคํานําของบทละครเรื่องนี้ไววAา“เรื่องละเดAนลันไดเปDนหนังสือที่แตAงขึ้นในรัชกาลที่ 3 เลAา
กันมาวAาครั้งนั้นมีแขกคนหนึ่งชื่อลันได ทํานองจะเปDนพวกฮินดูชาวอินเดียซัดเซพเนจรเจามาอาศัยอยูAใกลโบสถ
พราหมณในกรุงเทพฯ เที่ยวสีซอขอทานเลี้ยงชีพเปDนนิจ . .ในครั้งนั้นมีแขกประดูA ทํานองที่จะเปDนชาวอินเดีย
เหมือนกัน . . . มีภรรยาเปDนแขกหญิงมลายู ชื่อประแดะ อยูAมาแขกลันไดกับแขกประดูAเกิดวิวาทกันดวยเรื่อง
แยAงหญิงมลายูนั้น คนทั้งหลายเห็นเปDนเรื่องขบขันก็โจษจันกันแพรAหลาย พระมหามนตรี (ทรัพย) ทราบเรื่อง
จึงคิดแตAงเปDนบทละครขึ้น” (บทละครเรื่องละเดAนลันได, 2545, น. 157 – 158) แตAนอกจากบทละครเรื่องละ
เดAนลันไดจะเปDนบทละครที่แตAงจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมแลว ในหนังสือเรื่อง ระเดนลันได วรรณกรรมอํา
พราง ของ โชษิตา มณีใส (2544, น. 34 - 37) ไดกลAาวถึงภูมิหลังของบทละครเรื่องระเดAนลันได โดยสรุปความ
ไดวAา บทละครเรื่องนี้ตองการวิพากษวิจารณสังคมเพราะกAอนหนาที่พระมหามนตรี (ทรัพย) จะประพันธบท
ละครเรื่องนี้ ทAานไดแตAงเรื่อง เพลงยาววAาพระยามหาเทพ (ทองปาน) ขึ้น ซึ่งพระยามหาเทพ (ทองปาน) เปDน
บุคคลที่ทําพฤติกรรมไมAสมควรหลายประการ เชAน จัดผาปvาแขAงกับสมเด็จพระเจาลูกยาเธอกรมหมื่นอัปสรสุดา
เทพ เปDนตน อีกทั้งยังเกิดเหตุการณที่เจาจอมอิ่ม เจาจอมในรัชกาลที่ 3 บุตรีพระยามหาเทพ (ทองปาน) ได
ลักลอบเปDนชูกับพระสุริยภักดี บุตรของสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติในครั้งนั้นรัชกาลที่ 3 มีพระกรุณา
จะยกโทษใหแตAสมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิชัยญาติยินยอมที่จะใหลงโทษบุตรของตนตามพระราชอาญาเพื่อ
รักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ดังนั้นจึงกลAาวไดวAาบทละครเรื่องละเดAนลันไดเปDนบทละครที่ตองการเสียดสี
วิพากษวิจารณสังคมโดยทําใหเปDนเรื่องขําขัน
นอกจากนี้บทละครเรื่องระเดAนลันไดยังจัดวAาเปDนวรรณกรรมพาโรดี โดยพจนานุกรมศัพทวรรณกรรม
อังกฤษ – ไทย ไดกลAาววAา parody วรรณกรรมลอ งานเขียนที่เลียนคําพูด ลีลา ทัศนคติ น้ําเสียง และความคิด
ของนักเขียนคนใดคนหนึ่ง โดยทําใหกลายเปDนเรื่องตลกขบขัน นAาหัวเราะ ดวยการนําลักษณะบางประการมา
เนนใหเกินความเปDนจริง . . . และจุดประสงคก็อาจจะเปDนไดทั้งเพื่อทวงติงหรือเพื่อเยาะเยยถากถาง . . .
ตัวอยAางวรรณกรรมลอของไทยคือ พระราชนิพนธบทละครเรื่อง วงศเทวราช . . . และอีกตัวอยAางหนึ่งคือบท
ละครเรื่ อ ง ระเดA น ลั น ได ซึ่ ง พระมหามนตรี (ทรั พ ย) แตA ง ลอบทละครเรื่ อ ง อิ เ หนา พระราชนิ พ นธใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (ราชบัณฑิต, 2545, น.316 – 317) ดังนั้นนอกจากบทละครเรื่อง
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ระเดAนลันไดจะมีที่มาจากเรื่องจริงในสังคมแลว บทละครเรื่องนี้ยังเปDนบทละครลอเลียนที่ลอเลียนวรรณกรรม
เดA น ในสมั ย นั้ น และเสี ย ดสี เ หตุ ก ารณอื้ อฉาวในสั ง คมไดอยA า งแนบเนี ย นไปพรอมๆ กั น ซึ่ ง แสดงใหเห็ น ถึ ง
อัจฉริยภาพของผูแตAงอยAางยิ่งเนื้อหาของเรื่องนี้กลAาวถึงระเดAนลันได แขกสีซอขอทาน ไดสีซอและขอทานผAาน
หนาบานนางประแดะ ภรรยาของทาวประดูA แขกเลี้ยงวัว เมื่อระเดAนลันไดเห็นนางประแดะก็เขาเกี้ยวพาราสี
สAวนนางประแดะเมื่อเห็นระเดAนลันไดก็ตองใจจึงใหขาวสารกับปลาแหงแกAระเดAนลันได เมื่อทาวประดูAกลับมา
บานหลังจากเลี้ยงวัวแลวเห็นวAาอาหารหายไปก็ถามนางประแดะ และเมื่อรูวAานางประแดะเอาอาหารไปใหชาย
อื่น ทาวประดูก็โมโหหึงนางประแดะจนไลAนางประแดะออกจากบาน สAวนระเดAนลันไดยังเขาใจวAานางประแดะ
อยูAบานก็คิดจะลอบเขาไปหา ทวAากลับพบแตAทาวประดูAและทาวประดูAนึกวAาระเดAนลันไดเปDนขโมย ระเดAนลันได
จึงรีบหนีออกมาและพบนางประแดะระหวAางทางระเดAนลันไดจึงพานางประแดะไปยังที่พักของตน และใน
ระหวAางนั้นนางกระแอหญิงชาวทวายขายขนมชูรักเกAาของระเดAนลันได ไดมาหาระเดAนลันไดที่บานก็พบระเดAน
ลันไดอยูAกับหญิงอื่นจึงทะเลาะกันเพราะความ หึงหวง เมื่อพิจารณาบทละครเรื่องระเดAนลันไดนอกเหนือจาก
ประเด็นการเสียดสีหรือลอเลียนอีกดานหนึ่งที่นAาสนใจคือ การศึกษาผูหญิงผAานตัวละครหญิงในบทละครเรื่องนี้
เพราะตัวละครหญิงเปDนตัวละครเดAนในเรื่องนี้ อีกทั้งตัวละครที่ปรากฏในเรื่องนี้แตกตAางจากบทละครเรื่องอื่น
เพราะมีความ “ไมAเปDนขนบ” อยAางชัดเจน ทั้งฐานะ รูปโฉม และสมบัติ สAวนหนึ่งเพราะเรื่องนี้สรางจากเรื่อง
จริงและเปDนเรื่องลอเลียนวรรณกรรมขนบอีกทั้งบทละครเรื่องนี้ยังเปDนผลงานของกวีชาย คือ พระมหามนตรี
(ทรัพย) ดังนั้นการนําเสนอตัวละครผูหญิงในเรื่องนี้จึงเปDนการนําเสนอภาพผAานความคิดของผูชายดวย ดังนั้น
การศึกษาผูหญิงผAานตัวละครเรื่องนี้จะทําใหเห็นภาพของผูหญิงที่ไมAใชAผูหญิงในวรรณคดีทั่วไปและทําใหเห็นถึง
มุมมองของผูชายที่มีตAอผูหญิงดวย
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาผูหญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันได” ไดมุAงศึกษาผูหญิงที่ปรากฏในบท
ละครเรื่องระเดAนลันได ดังนั้นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจึงไดแกA ระเดนลันไดวรรณกรรมอําพราง ของ
โชษิตา มณีใส (2544) โดยกลAาวถึงภูมิหลังของบทละครเรื่องระเดAนลันได และกลวิธีการแตAงเรื่องระเดAนลันได
อีกทั้งเรื่องรัก ทุกข สุข โศก ในงานวรรณกรรมไทย:ภาพสะทอนสังคม จากอดีตสู!ป#จจุบัน ของ อิงอร สุพันธ
วณิช (2551) ไดศึกษาเรื่อง ระเดAนลันได: ภาพสะทอนสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทรตอนตน เปDนตน ฉะนั้นจะ
เห็นไดวAาการศึกษาเรื่อง “การศึกษาผูหญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันได” ยังไมAมีผูใดไดศึกษา ดังนั้นการศึกษา
ในครั้งนี้จะทําใหเขาใจบทละครเรื่องระเดAนลันไดไดมากขึ้นดวย
วัตถุประสงคF
1. เพื่อศึกษาผูหญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันได
2. เพื่อศึกษามุมมองของตัวละครอื่นและผูแตAงที่มีตAอผูหญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันได
สมมติฐาน
1.บทละครเรื่องระเดAนลันไดไดนําเสนอภาพของตัวละครหญิงในเรื่องนี้วAาเปDนผูหญิงที่ไมAสอดคลองตาม
ขนบการสรางผูหญิงในวรรณคดีไทย คือ ไมAสมบูรณแบบทั้งรูปสมบัติ ทรัพยสมบัติ และปGญญาสมบัติ และทํา
ใหเห็นภาพของผูหญิงจริงในสังคมที่ไมAสมบูรณแบบเหมือนนางในวรรณคดี
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2. มุมมองของตัวละครอื่นและผูแตAงที่มีตAอผูหญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันได ไดแกA ผูหญิงอยูAใตอํานาจ
ผูชาย ผูหญิงเปDนทรัพยสินของผูชาย ผูหญิงเปDนศักดิ์ศรีของผูชาย และผูหญิงเปDนเครื่องระบายกามารมณของ
ผูชาย
ประโยชนFที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงภาพของผูหญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันได
2. ทําใหทราบถึงมุมมองของตัวละครอื่นและผูแตAงที่มีตAอผูหญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันได
3. ทําใหตระหนักถึงสถานภาพของสตรีที่ปรากฏในสังคมไทยเพื่อนําไปสูAการแกปGญหาตAอไป
ผลการศึกษา
1. ผูหญิงในบทละครเรื่องระเดนลันได
การสรางตัวละครในบทละครไทยมักจะเปDนการสรางตามขนบหรือแบบฉบับในหนังสือเรื่อง จารีตนิยม
ทางวรรณกรรมไทย ของ เอมอร ชิตตะโสภณ (2539, น. 42)ไดกลAาวถึงคุณสมบัติของตัวละครเอกผูหญิงไววAา
“ในขณะที่ฝvายหญิงมักจะมีความเปDนกุลสตรีไทย อันประกอบดวยความเรียบรอยอAอนหวาน เกAงการบานการ
เรือน (เย็บปGกถักรอย เกAงทางจัดดอกไม ทําอาหาร ฯลฯ) ซื่อสัตย (เฉพาะอยAางยิ่งตAอสามี) อAอนนอมถAอมตน
อยูAในโอวาท สAวนในรูปสมบัติ เอมอร ชิตตะโสภณ (2539, น. 45) ก็ไดกลAาวไววAา “ความสวยงามเปDนลักษณะ
เดAนของตัวเอกทั้งฝvายชายและหญิง และยังเปDนเครื่องแสดงถึงการแบAงแยกถึงความแตกตAางของชนชั้นทาง
สังคมในขณะเดียวกัน กลAาวคือ ความเปDน “ผูดี” หรือ “ชนชั้นสูง” จะอยูAที่ความแบบบางและผิวพรรณสะอาด
สะอาน” สAวนทรัพยสมบัติ เอมอร ชิตตะโสภณ (2539, น. 47) ก็ไดกลAาวอีกวAา “ทรัพยสมบัติจัดเปDนของแถม
สําหรับเรื่องแบบฉบับของตัวเอก กลAาวคือ ตัวเอกทั้งฝvายชายและฝvายหญิงมักเปDนบุคคลชั้นสูง เชAน โอรส หรือ
ธิดา ของกษัตริย มิฉะนั้นก็เปDนขุนนางชั้นสูง หรือ เศรษฐีคหบดี”
จากที่กลAาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวAาตัวละครเอกตองเพียบพรอมดวยคุณสมบัติ รูปสมบัติ และทรัพย
สมบัติเพราะสิ่งเหลAานี้ถือเปDน จารีต ในการสรางตัวละครในวรรณคดีไทยซึ่งรวมไปถึงบทละครไทยดวย ทวAา
เมื่อพิจารณาตัวละครเอกฝvายหญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันไดแลวจะเห็นไดวAา นางประแดะ และนางกระแอ
ลวนเปDนตัวละครที่ “ไมAสมบูรณแบบ” ดังนี้
1.1 คุณสมบัติ
คุ ณ สมบั ติ สํ า คั ญ ของตั ว ละครฝv า ยหญิ งที่ จ ะตองมี คือ ซื่ อ สั ต ยภั กดี ตA อ สามี เชA น นางสี ด าภั กดี ตA อ
พระรามแมทศกัณฐจะเพียรเกี้ยวพาราสีนางสีดาเพียงใด นางก็ตัดรอนอยAางไมAไยดีและยังคงซื่อสัตยตAอพระราม
ดวยจิตใจที่มั่นคง
กูคือมารดาสุรารักษ
ไตรจักรประณตบทศรี
มิใชAหญิงรายอัปรีย
จะยินดีดวยไอสาธารณ
มาตรแมนถึงตายจะไวยศ
ใหปรากฏไปทั่วทิศาล
(พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ|าจุฬาโลกมหาราช, 2554, น. 131)
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ทวAาเมื่อพิจารณานางประแดะแลวจะเห็นไดวAานางมีใจโลเลไดเมื่อเห็นชายอื่นที่นางคิดวAางามกวAา
สามีของตน
พอเหลือบเห็นระเดAนลันได อรไทผินผันหันขาง
ชมอยชมายชายเนตรดูพลาง ชะนอยฤๅรูปรAางราวกับกลึง
งามกวAาภัสดาสามี
ทั้งเมืองตานีไมAมีถึง
เกิดกําหนัดกลัดกลุมรุมรึง
นางตะลึงแลดูพระภูมี
(บทละครเรื่องละเดAนลันได, 2545, น. 165 – 166)

ความรูสึกที่นางประแดะมีใจโลเลหรือสนใจชายอื่นเพราะมีรูปโฉมงดงามกวAาถือเปDนเรื่องธรรมดา
ของมนุษยสามัญที่เมื่อเห็นสิ่งสวยงามก็ยAอมมีใจโอนอAอนคลอยไป ลักษณะนี้เปDนสิ่งที่ทําใหเห็นวAานางประแดะ
เปDนตัวละครที่สมจริงมากกวAานางในวรรณคดีที่สรางขึ้นตามขนบและเปDนนางในอุดมคติ
นอกจากนี้นางกระแอยังแสดงพฤติกรรมที่ไมAเหมาะสมตAอความเปDนกุลสตรี คือ การแสดงความหึง
หวงแยAงผูชาย ซึ่งเปDนคุณสมบัติที่ไมAเหมาะสมกับกุลสตรีอยAางยิ่ง
ชิชะเจาระเดAนพึ่งเห็นฤทธิ์
แตAผานุAงยังไมAมิดจะป•ดกน
จองหองสองเมียจะเสียคน
คิดวAายากจนเฝ|าปรนปรือ
...
เมื่อนั้น
นางทวายยิ่งพิโรธโกรธขึ้ง
ยืนกระทืบนอกชานอยูAตึงตึง หวงหึงดAาวAาทาทาย
(บทละครเรื่องละเดAนลันได, 2545, น. 200 – 202)

จากขอความขางตนแสดงใหเห็นกิริยาที่ไมAเปDนกุลสตรีของนางกระแออยAางชัดเจน ทั้งการใชผรุสวา
จา “ชิชะเจาระเดAนพึ่งเห็นฤทธิ์” หรือกิริยาหยาบคาย “ยืนกระทืบนอกชานอยูAตึงตึง” เปDนตน สิ่งเหลAานี้ถือ
เปDนกิริยาที่ไมAงามและขัดตAอขนบการสรางนางในวรรณคดีไทยที่ตองเพียบพรอมดวยกิริยามารยาทอยAางชัดเจน
1.2 รูปสมบัติ
นางเอกในวรรณคดีไทยตองมีรูปโฉมที่งดงามตามขนบ เชAน ดวงตาตองงามเหมือนตากวาง ดวง
หนาตองงามเหมือนดวงจันทรวันเพ็ญ ฯลฯ สิ่งเหลAานี้ถือเปDนความงามในอุดมคติและเปDนขนบในการชมโฉม
นางเพื่อใหเกิดจินตภาพความงามที่ไรที่ติ ดังเชAนนางพินทุมวดีในเรื่องสมุทรโฆษคําฉันท ดังนี้
เกศาระรวยระทดระทวย
ไรเกศพพรายรัศมิรอง
พักตรากฤดิอันบริสุท ดุจจันทรโสฬสกลา
กรรณาคือกลีบกมลโก ทรงกาญจนกุณฑลยรรยง
นาสาลํายองคือขอคํานวณ
แกมปรางประโลมรสยํายาม
คิ้วคอมคือกงกลกุทัณ พระเนตรพรายพิมลเพรา

ประเหลหางมยุรทอง
คือโรมอัษฎกามา
ธิพบูและโสภา
และนะแนAงนะนวลองค
มลกามแกลงผจง
มณีพรายพิราราม
กลควรคือขอกาม
คนใดตองก็ติดใจ
ฑอันกAงและแกลงเกลา
และพพริ้งยิ่งตายอง
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...
เมื่อเลงและดูถนยุคล
ลืมแลดูนาภินพโรม

สิบพรับและพิศโฉม
และโรมราชี
(กรมศิลปากร, 2545, น. 170 – 171)

จากบทประพันธขางตนจะเห็นไดวAาการชมโฉมนางพินทุมดีจะใชสิ่งที่มาเปรียบเพื่อใหเห็นความงาม
แตAละสAวนของนางตามขนบทั้งสิ้น ทั้งการเปรียบผมเหมือนหางนกยูง ใบหนาเหมือนดวงจันทร ใบหูเหมือน
กลีบบัว จมูกเหมือนขอพระกามเทพ คิ้วเหมือนคันศร ดวงตาเหมือนตากวาง เปDนตน สิ่งเหลAานี้ทําใหเห็นวAา
นางงามมากและยั่วยวนใหเกิดความพิศวาส และเปDนความงามในอุดมคติอยAางยิ่ง แตAเมื่อกลับมาพิจารณา
นางประแดะพบวAาการชมโฉมของนางนั้นขัดกับขนบในการชมโฉมนางเอกในวรรณคดีไทยอยAางสิ้นเชิง
สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด
พิศแตAหัวตลอดเทาขาวแตAตา
คิ้วกAงเหมือนกงเขาดีดฝ|าย
หูกลวงดวงพักตรหักงอ
สองเตาหอยตุงดังถุงตะเคียว
เสวยสลายาจุกพระโอษฐอม

งามละมายคลายอูฐกะหลาป‚า
ทั้งสองแกมกัลยาดังลูกยอ
จมูกละมายคลายพราขอ
ลําคอโตตันสั้นกลม
โคนเหี่ยวแหงรวบเหมือนบวบตม
มันนAาเชยนAาชมนางเทวี
(บทละครเรื่องละเดAนลันได, 2545, น. 166)

จากบทประพันธขางตนจะเห็นไดวAารูปโฉมของนางประแดะนอกจากจะไมAมีความงามแลว สิ่งที่นํามา
เปรียบสAวนตAางๆ เพื่อชมโฉมของนางนั้นไมAเปDนไปตามขนบในการชมโฉมเลยแมแตAนอย ทั้งภาพรวมของความ
งามที่กลAาววAาเหมือนอูฐกะหลาป‚า ผิวพรรณดําซึ่งไมAแสดงถึงความงาม แกมเหมือนลูกยอ คิ้วเหมืนเขาดีดฝ|าย
จมูกเหมือนพรา เตานมเหมือนถุงตะเคียว ฯลฯ การกลAาวถึงรูปโฉมของนางประแดะทําใหเห็นวAานางเปD น
นางเอกที่ไรซึ่งรูปสมบัติตามขนบอยAางสิ้นเชิง
1.3 ทรัพยFสมบัติ
ดังที่ไดกลAาวขางตน (อางถึงในหนา 2) วAา นางในวรรณคดี จะพรอมดวยทรั พยสมบั ติเพราะนางใน
วรรณคดีสAวนใหญAมักเปDนนางกษัตริยหรือลูกสาวของคหบดี ทวAาในบทละครเรื่องระเดAนลันไดทั้งนางประแดะ
และนางกระแอลวนมีฐานะเปDน “ทาส” ซึ่งเปDนฐานะที่ต่ําที่สุดในสังคม
นองก็ไรญาติวงศพงศา
โคตรพAอโคตรแมAก็ไมAมี

หมายพึ่งบาทาพระโฉมศรี
อยูAถึงเมืองตานีเขาตีมา
(บทละครเรื่องละเดAนลันได, 2545, น. 178)

จากบทประพันธขางตนจะเห็นไดวAานางประแดะเปDนแขกเมืองตานีหรือ ปGตตานี ซึ่งเปDนหัวเมืองทางใต
ในหนังสือเรื่อง ระเดนลันได วรรณกรรมอําพราง ของ โชษิตา มณีใส (2544, น. 26 -27) ไดกลAาวอธิบายซึ่ง
สรุปความไดวAาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ|าจุฬาโลกมหาราชไดกวาดตอนเชลยศึกจากหัวเมือง
ปGตตานีและในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูAหัว ไดมีการกวาดตอนเชลยศึกจากปGตตานีและจัดให
เชลยศึกกลุAมใหมAรวมกับกลุAมเกAาและอาศัยอยูAแถบเสาชิงชา
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ฉะนั้น นางประแดะจึงเปDนเชลยที่ถูกกวาดตอนมาจากปGตตานีในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา
เจาอยูAหัว และถูกทาวประดูAซื้อตัวไปเปDนภรรยา สAวนนางกระแอก็มีฐานะเปDนทาสเชAนกัน ดังจะเห็นไดจากบท
ประพันธวAา
มาจะกลAาวบทไป
เจาเงินโปรดปรานพานอุดม . . .
ตามตลาดเสาชิงชาอยูAเนืองเนือง

ถึงนางกระแอทวายขายขนม
ลดเลี้ยวเที่ยวขายขาวเหนียวเหลือง
ปลดเปลื้องเฟƒ„องไพไดทุกวัน
(บทละครเรื่องละเดAนลันได, 2545, น. 198 – 199)

บทประพันธขางตนแสดงใหเห็นวAานางกระแอเปDนทาส เพราะมี “เจาเงิน” เปDนเจาคุมคAาตัวของนาง
อยูA แตAเจาเงินของนางใจดีจึงใหนางหาเลี้ยงชีพและหาเงินมาไถAตัวได “ปลดเปลื้องเฟƒ„องไพไดทุกวัน”อีกทั้งนาง
ยังเปDนชาวตAางดาว คือ ชาวทวาย ซึ่งทําใหฐานะของนางดอยลงไปอีก
จากที่กลAาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวAาทั้งนางประแดะและนางกระแอลวนเปDนหญิงที่ไมAเพียบพรอมในดาน
ทรัพยสมบัติทั้งยังมีชาติกําเนิดต่ําตอยที่สุดในสังคมเพราะเปDนทั้งทาสเชลยและเปDนชาวตAางดาวอีกดวย
จากคุณสมบัติ รูปสมบัติ และทรัพยสมบัติของตัวละครหญิงในบทละครเรื่องละเดAนลันไดที่กลAาวมา
ทั้งหมดแสดงใหเห็นวAาตัวละครหญิงในเรื่องนี้ คือ นางประแดะ และนางกระแอ ไมAมีสมบัติใดที่เปDนไปตามขนบ
การสรางนางในวรรณคดีเลย สAวนหนึ่งเพราะผูแตAงตองการลอนางในเรื่องอิเหนา แตAในขณะเดียวกันเรื่องนี้มี
ที่มาจากเรื่องจริงในสังคมที่กลAาวถึงนางประแดะ ดังนั้นการสรางตัวละครที่ไมAเปDนไปตามขนบและอุดมคติของ
การสรางนางในวรรณคดีไทยจึงมีความสมจริงและใกลกับความจริงมากกวAาตัวละครในวรรณคดีขนบทั้งหลาย
2. มุมมองของตัวละครอื่นและผูแตงที่มีตอผูหญิงในบทละครเรื่องระเดนลันได
มุมมอง คือ “กลวิธีการเลAาเรื่องตามฐานะของผูเลAาเรื่องที่สัมพันธกับเรื่องเลAา กลAาวอีกนัยหนึ่ง คือ
เหตุการณที่เกิดขึ้นถูกนํามาเลAา โดยทัศนะของใคร มุมมองมีหลายแบบ และนํามาผสมกันได” (ประคอง เจริญ
จิตรกรรม, 2555, น. 59) ซึ่งบทละครเรื่องระเดAนลันไดนี้มีมุมมองแบบผูเลAาเรื่องรูแจงเห็นจริงทุกอยAาง คือ “ผู
แตAงเปDนผูเลAาเรื่องอยAางอิสระรวมทั้งการเลAาความคิด ความรูสึกของตัวละคร” (ประคอง เจริญจิตรกรรม,
2555, น. 59)
ทั้งนี้บทละครเรื่องเรื่องระเดAนลันไดเปDนบทละครที่ผูชาย พระมหามนตรี (ทรัพย) เปDนผู
ถAายทอด และตัวละครชายในเรื่อง ซึ่งไดแกA ทาวประดูA และ ระเดAนลันได เปDนผูกุมชะตาของผูหญิงในเรื่อง
เพราะตัวละครชายทั้งสองนี้มีบทบาทในการพลิกผันชีวิตของนางประแดะ นอกจากนี้บทละครเรื่องนี้ไดใช
มุมมองผูเลAาเรื่องรูแจงเห็นจริงทุกอยAาง ซึ่งหมายถึงผูแตAงเปDนผูรูทุกสิ่งและถAายทอดผAานความคิดของตัวละคร
ฉะนั้นการมองตัวละครหญิงผAานสายตาของผูแตAงและตัวละครชายจึงเปDนการทําความเขาใจความคิดของผูแตAง
ที่มีตAอผูหญิงในเรื่องอีกดวย และจากการศึกษามุมมองดังกลAาวที่มีตAอผูหญิงในบทละครเรื่องนี้จึงไดแกA
1.1 ผูหญิงอยูใตอํานาจผูชาย
โครงสรางของสังคมไทยสมัยกAอนไดยกยAองใหชายเปDนใหญAจนมีสํานวนที่กลAาวจนติดหูวAา “ผูชาย
คือเทาชางหนา ผูหญิงคือเทาชายหลัง” หรือ “ชายหาบ หญิงคอน” สํานวนทั้งสองสํานวนนี้แสดงใหเห็นถึง
ความสําคัญของผูชายอยAางยิ่งนอกจากนี้ สุพัตรา สุภาพ (2543, น. 68) ไดกลAาวถึงฐานะของชายหญิงใน
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สังคมไทยไวใน สังคมและวัฒนธรรมไทย คานิยม ครอบครัว ศาสนาประเพณี ไววAา “โดยทั่วไปชายจะไดรับการ
ยกยAองเหนือกวAาหญิงทั้งในทางปฏิบัติและในทางกฎหมาย โดยเฉพาะกAอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.
2475 ชายมีทั้งอํานาจและสถานภาพสูง หญิงจะมีสถานภาพดอยกวAาชาย โดยเฉพาะหญิงมีสามีจะตองเชิดชู
ยกยAองสามีใหเหนือกวAาตน” นอกจากนี้ผูชายยังมีบทบาทในการประกอบอาชีพนอกบาน สAวนผูหญิงเปDน
ผูดูแลภายในบาน จึงทําใหผูชายมีสิทธิตAางๆ เหนือผูหญิง สAวนผูหญิงก็ตองอยูAใตอํานาจของผูชาย เพราะฉะนั้น
ไมAวAาผูชายจะวAาหรือกระทําสิ่งใดตAอผูหญิง ผูชายก็มีสิทธิ์ขาดทั้งสิ้น ดังจะเห็นไดจากบทละครเรื่องระเดAนลันได
ดังนี้
โอพAอใจบุญของเมียเอ…ย
ตมปลาราตั้งหมอกับหนAอไม
พระเคยรีดนมวัวใหเมียขาย
เหลือติดกนกระบอกเอาจอกริน
ยกโทษโปรดเถิดพAอใจบุญ

แปดค่ําพAอเคยเชือดคอไกA
เมียยังอาลัยไดอยูAกิน
แมสายที่ยังไมAหมดสิ้น
ใหเมียกินวันละนิดคิดทุกวัน. . .
เสียแรงไดเลี้ยงไดขุนมา
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 185 – 186)

จากคําประพันธขางตนเปDนคําพูดของนางประแดะที่สะทอนใหเห็นวAาทาวประดูAเปDนผูหาเลี้ยงนาง
ประแดะ แตAเปDนการเลี้ยงดูที่ลดคAาความเปDนมนุษยของนางประแดะอยAางมาก กลAาวคือ ทาวประดูทําอาหาร
หารเลี้ยงนางประแดะ ซึ่งอาหารที่ทําก็ใหความรูสึกเหมือนการหากินตามมีตามเกิด “โอพAอใจบุญของเมียเอ…ย
แปดค่ําพAอเคยเชือดคอไกA ตมปลาราตั้งหมอกับหนAอไม” ถึงแมวAาอาหารที่นางประแดะไดรับจะไมAดี ทวAานาง
ประแดะก็ยังรูสึกโหยหาอาหารนั้นเพราะเปDนอาหารที่ดีที่สุดที่ทาวประดูเคยใหนางประแดะทาน เมื่อเทียบกับ
“พระเคยรีดนมวัวใหเมียขาย . . . เหลือติดกนกระบอกเอาจอกริน” ขอความนี้ทําใหเห็นวAานางประแดะมี
สถานะเหมือนเปDนสัตวหรือเปDนสิ่งมีชีวิตที่มีคAานอยมา เพราะไดรับเพียงเศษนมที่เหลือติดกนกระบอกจากทาว
ประดูAมาดื่มเปDนอาหาร อีกทั้งยังไดใชคําวAา “ขุน” กับการที่ทาวประดูAเลี้ยงนางประแดะ ซึ่งคําวAาขุน หมายถึง
“ใหอาหารแกAสัตวเลี้ยง โดยปริยายหมายถึง เลี้ยงดูอยAางดี” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 204) ดังนั้น “ขุน”
จึงเปDนคําที่ใชกับการเลี้ยงสัตวใหอวนเพื่อนํามากินหรือนําไปขาย
จากที่กลAาวมาแสดงใหเห็นวAานางประแดะมีฐานะที่ต่ําตอยมากในสายตาทาวประดูA เพราะทาวประดูA
มองนางเทAากับสัตวที่ตองแบAงอาหารหรือใหเศษอาหาร และขุนใหอวน และทําใหเห็นวAานางประแดะตองอยูAใต
อํานาจของทาวประดูAคือสามี เพราะทาวประดูAเปDนผูหาเลี้ยงนาง จึงทําใหนางประแดะตองเปDนผูถูกกระทํา
อยAางจําใจ
วAาพลางทางควาไดพราโต
ผลักประตูครัวไฟเขาไปพลัน
ผลักไปผลักมาอยูAเปDนครูA
กระทืบฟากโครมครามความแคนใจ

ดุดAาตาโตเทAากําปG„น
นางประแดะยืนยันลั่นกลอนไว
จะเขาไปในประตูใหจงได
อึกกระทึกทั่วไปในพารา
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 179)
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คํา ประพั นธขางตนแสดงใหเห็น ภาพความรุ นแรงที่ทาวประดูA ไมA พอใจนางประแดะ จึงไดใชความ
รุนแรงกับนางประแดะ “วAาพลางทางควาไดพราโต . . . กระทืบฟากโครมครามความแคนใจ อึกกระทึกทั่วไป
ในพารา” เพื่อระบายความโกรธของตน และนางประแดะไมAมีสิทธิ์ตAอตานเพราะนางเปDนเพียงหญิงที่อยูAใต
ปกครองของทาวประดูAหรืออาจเปDนเพียงสัตวเลี้ยงในสายตาของทาวประดูAที่เจาของจะทําสิ่งใดกับสัตวเลี้ยง
ของตนก็ได และจากที่กลAาวมาทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวAาผูหญิงอยูAใตอํานาจผูชายโดยที่ไมAสามารถขัดขืนได
1.2 ผูหญิงเปTนทรัพยFสินของผูชาย
ในกฎหมายตราสามดวง(2548, น. 2) ซึ่งเปDนกฎหมายที่ใชในการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกลาเจาอยูAหัว ไดระบุลักษณะของภรรยาไว 3 ลักษณะ ดังนี้
อันวAาลั กษณเมี ยนั้นมี 3 ประการ ๆ หนึ่งหญิงอั นบิดามานดากุ มมือใหเปนเมียชาย ไดชื่ อ
วAาเปนเมียกลางเมือง
ประการหนึ่งชายฃอหญิงมาเลี้ยงเปนอนุภรรยาหลั่นเมียหลวงลงมา ไดชื่อวAาเมียกลางนอก
ประการหนึ่งถาหญิงใดมีทุกขยาก ชายชAวยไถAไดมาเหนหมดหนาเลิ้ยงเปนเมีย ไดชื่อวAาเมีย
กลางทาษี
บทละครเรื่องระเดAนลันไดไดนําเสนอวAานางประแดะเปDนภรรยาที่ทาวประดูAซื้อมา เมื่อพิจารณาตาม
กฎหมายขางตนจะเห็นไดวAาทาวประดูAเปDนผูไถAนางประแดะและนํานางประแดะมาเลี้ยงไวในฐานะเมียกลาง
ทาษี ฉะนั้นทาวประดูAจึงมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการกุมอํานาจเหนือนางประแดะทุกเรื่อง ทั้งยังทําใหเห็นวAานาง
ประแดะมีคAาเพียงทรัพยสินของชายดวย เพราะนางประแดะสามารถเปDนสิ่งที่ซื้อขายได
...
แลวแกเงินในไถออกใหพลัน

จะใหนองสองเฟƒ„องอยAาหุนหัน
นี่แลขันหมากกัลยา
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 170)

ขอความขางตนเปDนคําพูดของระเดAนลันไดที่อยากจะไถAตัวนางประแดะและซื้อนางประแดะมาเปDน
ของตน คําพูดนี้แสดงใหเห็นวAานางประแดะเปDนสิ่งที่ซื้อขายกันไดเหมือนสิ่งของ ในขณะเดียวกันก็เปDนการตี
ราคาและใหคAาตัวนางดวย“จะใหนองสองเฟƒ„อง”เปDนราคาที่ระเดAนลันไดตีคAาตัวนางซึ่งถือวAานอยมาก สิ่งนี้
แสดงวAาในสายตาของผูชายในเรื่อง นางประแดะเปDนสตรีที่มีคAานอยและต่ําตอยอยAางยิ่ง
นอกจากนี้เมื่อทาวประดูAไมAพอใจนางประแดะที่นําอาหารไปใหระเดAนลันได จึงกลAาวไลAนางประแดะวAา
หาเอาใหมAใหดีกวAานี้อีก

ผิดก็เสียเงินปลีกสองสลึง
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 177)
นึกวAาปลAอยสิงสัตววัดสามปลื้ม
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 183)

กูไมAอยากเอาไวใชสอย

ขอความขางตนที่ทาวประดูAกลAาวนั้นถือเปDนถอยคําที่เหยียดหยามนางประแดะมาก เพราะแสดงให
เห็นวAานางประแดะเปDนเพียงทรัพยสิ้นที่ไมAมีคAา “หาเอาใหมAใหดีกวAานี้อีก ผิดก็เสียเงินปลีกสองสลึง” สามารถ
หาซื้อของใหมAที่ดีกวAาไดโดยงAาย และยิ่งไปกวAานั้นทาวประดูยังดูแคลนนางประแดะวAาเปDนเพียงสัตว “นึกวAา
ปลAอยสิงสัตววัดสามปลื้ม” ที่เอาไปปลAอยทิ้งขวางได
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จากที่กลAาวมาทั้งหมดแสดงใหสําหรับตัวละครชายและผูแตAงแลว นางประแดะซึ่งเปDนตัวละครหญิงใน
เรื่องนี้มีคAานอยหรือแทบจะไรคAามาก เพราะนางเปDนเพียงสิ่งของ เปDนทรัพยสมบัติของชายที่ชายสามารถซื้อ
ขาย หรือทิ้งได ซึ่งถือเปDนการกดขี่สตรีเพศอยAางชัดเจน
1.3 ผูหญิงเปTนศักดิ์ศรีของผูชาย
ศักดิ์ศรีเปDนเรื่องของเกียรติยศและหนาตา เปDนความรูสึกภูมิใจในตนเอง สิ่งเหลAานี้ตองไมAมีใครมาดู
หมิ่นหากถูกดูหมิ่น คนที่ถูกดูหมิ่นก็จะรูสึกเสียหนา ไดรับความอับอาย ซึ่งในบทละครเรื่องระเดAนลันไดทาว
ประดูAรูสึงเกรงกลัวที่จะมีศักดิ์ศรีและสถานะต่ําลง กลAาวคือ การมีศักดิ์ศรีและสถานะต่ําลงหมายถึง “การที่
บุคคลถือวAาตนเองมีศักดิ์และสถานะอยAางใดอยAางหนึ่งดวยชาติกําเนิด บทบาทหนาที่ หรือฐานะการเงิน เปDน
ตน แลวเกิดความรูสึกตนหรือผูอื่นชี้ใหเห็นวAาศักดิ์และสถานะนั้นตกต่ําลงจากเดิม” (กุสุมา รักษมณี และคน
อื่นๆ, 2550, น. 233)
มันเสแสรงแกลงทํามาขอทาน จะคิดอAานตัดเสบียงเอาเวียงชัย
จึงชี้หนาวAาเหมAมเหสี
มึงนี้เหมือนหนอนบAอนไส
ขนเอาขาวปลาใหเขาไป
วันนี้จะเอาอะไรกิน
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 175)

คําพูดของทาวประดูAขางตนแสดงใหความคิดของทาวประดูAที่มีตAอเหตุการณที่นางประแดะนําอาหาร
ไปใหระเดAนลันได การเสียอาหารหรือทรัพยสินในสAวนนี้ไปถือเปDนการสั่นคลอนศักดิ์ศรีและสถานะของทาว
ประดูAในดานการครองทรัพยใหตกต่ําลง จึงทําใหทาวประดูAรูสึกไมAพอใจเพราะเกรงวAาในอนาคตตนอาจจะตอง
เผชิญความอับอายจริงๆ
ในขณะเดียวกันทาวประดูAมองวAานางประแดะไมAภักดี สิ่งนี้ถือเปDนสิ่งที่ยอมไดยากสําหรับผูเปDนสามี ทั้ง
ความรูสึกที่ตองเสียทรัพยและความรูสึกที่คิดวAานางนอกใจตน ความรูสึกเหลAานี้ทําใหทาวประดูAโกรธและรูสึก
วAาศักดิ์ศรีถูกสั่นคลอนอยAางยิ่ง
เมื่อนั้น
ถาบอกจริงใหกูอีหูแหวAง
กูก็เคยเกี้ยวชูรูมารยา
มันเปDนถึงเพียงนี้ก็พิรุธ

ทาวประดูAเดือดนักชักพระแสง
จะงดไวไมAแทงอยAาแยAงยุด
มิใชAมึงโสดามหาอุต
ถึงดําน้ํารอยผุดไมAเชื่อใจ
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 177)

คําพูดของทาวประดูAขางตนเปDนการตAอวAานางประแดะอยAางรุนแรงหลังจากที่นางยืนยันวAานางไมAคิด
นอกใจทาวประดูA แตAทาวประดูAไมAเชื่อ ทั้งนี้การเลือกสรรคําในการวAานางประแดะลวนใชถอยคําที่เปDนไปในทาง
เหยียดหยาม “อีหูแหวAง” เปDนการเหยียดรูปโฉม “กูก็เคยเกี้ยวชูรูมารยา มิใชAมึงโสดามหาอุต” เปDนการสบ
ประมาทน้ําใจนาง และ “มันเปDนถึงเพียงนี้ก็พิรุธ ถึงดําน้ํารอยผุดไมAเชื่อใจ” เปDนคําพูดที่ทาวประดูAไรซึ่งความ
เชื่อใจในตัวนางประแดะอยAางสิ้นเชิง ซึ่งการกระทําดั่งกลAาวถือเปDนการเหยียดหยามนางประแดะอยAางยิ่ง
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จากที่กลAาวมาทั้งหมดแสดงใหเห็นวAาผูหญิงเปDนศักดิ์ศรีของผูชาย เพราะผูหญิงมีบทบาทในการรักษา
ทรัพยสินของชายและผูหญิงเองก็เปDนสมบัติของชายดวย เมื่อมีผูอื่นคิดชิงไป ผูเปDนเจาของทรัพยยAอมไมAพอใจ
และหากทําใหตนสั่นคลอนถึงขั้นตกต่ําก็ถือเปDนการทําใหเสียศักดิ์ศรีอยAางยิ่ง
1.4 ผูหญิงเปTนเครื่องระบายกามาอารมณF
ผูหญิงเปDนสิ่งที่ผูชายปรารถนา ผูชายจึงกระทําไดทุกอยAางเพื่อใหไดหญิงที่ตนพึงใจ ในบทละครเรื่อง
ระเดAนลันไดจะเห็นไดจากพฤติกรรมของระเดAนลันไดที่เกี้ยวพาราสีนางประแดะจนนางประแดะเคลิ้มคารมและ
ยินดีรAวมอภิรมยกับระเดAนลันได
สุดเอยสุดลิ่ม
เฝ|าถือโทษโกรธเกรี้ยวไปเจียวนาง
เหมือนน้ําออยใกลมดใครอดได
ตั้งแตAนวดปวดทองมาสองวัน

เชิญผินหนามายิ้มกับพี่บาง
ไมAเห็นอกพี่บางที่อยAางนั้น
พี่ก็ไมAมีคูAตุนาหงัน
ใครจะกลั้นอดทนพนกําลัง
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 196 – 197)

บทประพั น ธขางตนเปD น คํา พู ด ของระเดA น ลั น ไดที่ พยายามเกี้ ย วพาราสี น างประแดะ ระเดA น ลั น ได
ตองการนางประแดะมากจนไมAอาจอดกลั้นไวได “เหมือนน้ําออยใกลมดใครอดได . . . ตั้งแตAนวดปวดทองมา
สองวัน ใครจะกลั้นอดทนพนกําลัง” สAวนนางประแดะทั้งที่พยายามปฏิเสธ “ไมAตองการดอกจะสูอยูAเปDนหมาย
หนีศึกปะเสือเบื่อจะตาย” (บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 196) ก็ตองจํายอมอยAางไมAอาจขัดขืนได
“อยAาสะบัดสะบิ้งตัดไมตรี ยิ่งดิ้นยิ่งกอดสอดสัมผัส อุยหนAาอยAากัดพระหัตถพี่” (บทละครเรื่องระเดAนลันได,
2545, น. 197) จากการกระทํ า ดั งกลAา วจะเห็ น ไดวAา ระเดA น ลั น ไดเห็ น นางประแดะเปD น เพี ยงเครื่ องสนอง
กามารมณเทAานั้น เพราะหากระเดAนลันไดรักนางประแดะจริงคงจะไมAใชกําลังบังคับนางประแดะเพื่อใหตนได
สมใจ
นอกจากนี้นางกระแอคนรักเกAาของระเดAนลันได เมื่อระเดAนลันไดอยูAกับนางประแดะและนางกระแอ
มาเห็นเขา นางกระแอก็โกรธไมAพอใจ ระเดAนลันไดจึงเกลี้ยกลAอมนางใหหายโกรธ
เมื่อนั้น
เขาขี้ครานพูดจาอยAาหนักไป
เจาพิโรธโกรธขึ้งเพราะหึงหวง
ขาผิดแลวกลอยใจไดเมตตา

ระเดAนตอบตามอัชฌาสัย
ขารูใจเจาดอกกัลยา
จึงจาบจวงลAวงเกินเปDนหนักหนา
เชิญเขาเคหาปรึกษากัน
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 202)

ขอความขางตนเปDนความคิดของระเดAนลันไดที่แสดงเห็นวAาระเดAนลันไดมองนางกระแอวAาเกลี้ยกลAอม
ไดงAาย หรืออีกนัยหนึ่งคือมองผูหญิงวAาเปDนฝvายที่ตองยอมตนเสมอ เพราะ “ขารูใจเจาดอกกัลยา” จึงไดชักชวน
นางกระแอที่โกรธขึงใหเขามาหาเพื่อเกลี้ยกลAอมและคลอยตามใจของระเดAนลันไดในที่สุด ซึ่งการตามใจนั้นก็
คือการยอมใหระเดAนลันไดมีทั้งนางประแดะและนางกระแอได ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อสนองกามารมณของระเดAนลัน
ไดเอง
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จากที่กลAาวมาทั้งหมดนี้จะเห็นไดวAาผูแตAงที่เปDนผูชายไดถAายทอดความคิดที่มีตAอผูหญิงในบทละคร
เรื่องนี้ซึ่งมีที่มาจากเรื่องจริงคือผูหญิงในสังคมจริงวAาผูหญิงตองอยูAใตอํานาจผูชาย ผูหญิงเปDนทรัพยสินของ
ผูชาย ผูหญิงเปDนศักดิ์ศรีของผูชาย และผูหญิงเปDนเครื่องระบายกามารมณของผูชาย สิ่งเหลAานี้แสดงใหเห็นวAา
ในสายตาของผูชายแลวผูหญิงเปDนสิ่งที่ไรคAาอยAางที่สุด
2. การนําเสนอปWญหาผานบทละครเรื่องระเดนลันได
จุดประสงคประการหนึ่งที่เห็นไดอยAางชัดเจนจากเรื่องระเดAนลันไดคือการลอเลียนเพื่อใหผูอAานรูสึกตลก
ขบขันแตAจากการศึกษาตัวละครหญิงและมุมมองที่ตัวละครชายและผูแตAงมีตAอตัวละครหญิงในบทละครเรื่องนี้
ทําใหเห็นวAาสภาพสังคมในทองเรื่องเปDนสังคมที่มีปGญหาครอบครัว ปGญหาความรัก เปDนตน ดังจะเห็นไดจาก
ความขัดแยงระหวAางนางประแดะกับทาวประดูAที่ใชความรุนแรงภายในครอบครัวหรือ ปGญหาความเจาชูของ
ระเดAนลันไดที่ทําใหเกิดการทะเลากันระหวAางระเดAนลันไดกับนางกระแอ คนรักเกAาของระเดAนลันได เปDนตน
ปGญหาเหลAานี้มิไดเปDนความผิดของฝvายหญิงหรือฝvายชายแตAฝvายเดียว แตAเปDนความผิดของทั้งสองฝvาย
ที่ทําใหปGญหาเกิดขึ้น ซึ่งปGญหาสังคมเหลAานี้เปDนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย แตAสังคมไทยมักไมAยอมรับหรือ
มองขามปGญหานี้ไปเพราะ “ผูชาย” เปDนใหญAในสังคม และมีคAานิยมที่สAงเสริมใหผูชายมีอํานาจเหนือผูหญิง
และมีภรรยาหลายคนได ดังจะเห็นไดจากกฎหมายตราสามดวงที่อนุญาตใหชายมีภรรยาไดมากกวAา 1 คนและ
เรียกภรรยานั้นวAาเมียกลางนอก “ประการหนึ่งชายฃอหญิงมาเลิ้ยงเปนอนุภรรยาหลั่นเมียหลวงลงมา ไดชื่อวAา
เมียกลางนอก” (กฎหมายตราสามดวง, 2548, น. 2)ฉะนั้นพระมหามนตรี (ทรัพย) จึงไดนําปGญหาเหลAานี้มา
นําเสนอผAานบทละครเรื่องระเดAนลันได เพื่อใหสังคมรับรูอยAางแนบเนียน ดังนี้
2.1 เกิดปWญหาจากการกระทําทั้งสอง
ปGญหาที่เกิดขึ้นในบทละครเรื่องนี้ไดแกA ปGญหาความไมAเสมอภาคระหวAางชายหญิง ปGญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ปGญหาผูชายเจาชูและปGญหาภรรยานอกใจสามี สิ่งเหลAานี้เกิดเพราะพฤติกรรมของฝvายชายและ
ฝvายหญิงรAวมกันสราง ดังนี้
2.1.1 ปWญหาความไมเสมอภาคระหวางหญิงชาย
ในบทละครเรื่องระเดAนลันไดไดนําเสนอปGญหาความไมAเสมอภาคระหวAางผูหญิงกับ
ผูชายอยAางชัดเจน ดังจะเห็นไดจากการที่ทาวประดูAขAมเหงนางประแดะ การซื้อขายทาสหญิง เปDนตน
สิ่งเหลAานี้ถือเปDนการลดคAาความเปDนมนุษยของผูหญิงออยAางชัดเจน
กําลังกริ้วโกรธาหนาตึง
เมื่อนั้น
คAอยยืนยันกะเผลกเขยกไป

ถีบผึงถูกตะโพกโขยกไป
นางประแดะเจ็บจุกลุกไมAไหว
เขายังครัวไฟรองไหโฮ
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 177 – 178)

จากตัวอยAางขางตนจะเห็นไดวAาผูหญิงกลายเปDนเครื่องระบายอารมณของชายและเมื่อนางประแดะ
ถูกไลAออกจากบาน นางก็ไมAมีที่ไป เพราะนางประแดะถูกทําใหเปDนหญิงที่พึ่งตนเองไมAได นางเปDนทาสที่ตอง
พึ่งนายทาสมาโดยตลอด ดังนั้นนางจึงตองยอมทาวประดูAอยAางไรเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และทําใหตัวละครอื่นไมA
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มองนางในฐานะมนุษย เพราะเมื่อนางจํายอมอยูAใตอํานาจผูชายและเปDนทาส นางก็มีคAาเทAากับสัตวที่ซื้อขายได
เปDนทรัพยสินของชายและไมAสามารถกําหนดชะตาชีวิตของตนไดเลย
กูไมAอยากเอาไวใชสอย

นึกวAาปลAอยสิงสัตววัดสามปลื้ม
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 183)

ขอความขางตนเปDนคําพูดของทาวประดูAที่วAากระทบกระเทียบนางประแดะวAาเปDน “สัตววัด
สามปลื้ม” สิ่งนี้แสดงใหเห็นวAานางไมAใชAมนุษย แตAกลายเปDนสัตว เปDนสิ่งมีชีวิตที่ไรคAา เพราะเจาของสามารถทิ้ง
ไดอยAางงAายดาย ซึ่งถือเปDนการลดคAาความเปDนมนุษยของนางประแดะอยAางชัดเจน
จากที่กลAาวมาทั้งหมดแสดงใหเห็นวAาปGญหาความไมAเทAาเทียมกับชายในสังคมเกิดจากคAานิยม
ที่ยกยAองใหชายเปDนใหญA และปGญหานี้สAงผลใหเกิดปGญหาอื่นๆ ตามมาในสังคม คือ ปGญหาภรรยานอกใจสามี
ปGญหาความรุนแรงในครอบครัว และปGญหาผูชายเจาชู เพราะถาหญิงกับชายเทAาเทียมกัน ผูหญิงก็สามารถ
เลือกคนรักที่ตนพอใจไดอยAางอิสระ ปGญหาภรรยานอกใจสามีก็จะลดลง อีกทั้งหากผูหญิงเทAาเทียมกับผูชาย
ผูหญิงก็ไมAจําเปDนตองจํายอมเปDนเหยื่อความรุนแรงของผูชาย สามารถสรางคAาใหแกAตนเองและพึ่งตนเองไดโดย
ที่ไมAตองพึ่งผูชาย และหากผูหญิงเทAาเทียมกับผูชาย ผูชายก็ตองพอใจในคนรักเพียงคนเดียว เหมือนที่ผูหญิงถูก
อบรมใหซื่อสัตยตAอสามีเพียงคนเดียวเชAนกัน
2.1.2ปWญหาความรุนแรงในครอบครัว
ปGญหาความรุนแรงในครอบครัวปรากฏอยAางชัดเจนในครอบครัวของทาวประดูAกับนาง
ประแดะ เมื่อทาวประดูAหึงและโมโหนางประแดะที่ไมAซื่อสัตยกับตน ทาวประดูAก็ใชความรุนแรงกับนางประแดะ
ทั้งยังไลAน างประแดะออกจากบาน สิ่งนี้แสดงใหเห็น วAาปGญหาเกิดจากฝvายชายที่ไมAรูจักระงับอารมณอยAา ง
ชัดเจน
พระฉวยไดไมยุงปGดกวัดแกวAง สําคัญวAาพระแสงขึ้นเงื้องAา
เลี้ยวไลAฟาดฟGนกัลยา
วิ่งไปวิ่งมาอยูAในครัว. . .
ไมAเลี้ยงเปDนเมีย
ไปเสียอยAาอยูA
รั้ววังของกู
ป•ดประตูตีแมว
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 180 - 182)

แตAสังคมไทยก็เมินเฉยกับปGญหาเหลAานี้และไมAคิดไปยุAงเกี่ยวเมื่อเกิดปGญหา ที่มักจะ
เรียกวAา “เรื่องของผัวเมีย อยAาไปยุAงกับเขา” ดวยเหตุนี้ปGญหาความรุนแรงในครอบครัวจึงถูกมองขาม อีกทั้ง
สังคมใหคAาผูชายมีอํานาจเหนือผูหญิง ฉะนั้นสามีจึงมีสิทธิ์ทําสิ่งใดแกAภรรยาก็ไมAผิดอะไร
อยAางไรก็ตามในบทละครเรื่องนี้ สาเหตุอีกครึ่งหนึ่งที่ทําใหเกิดความรุนแรงก็มาจากฝvาย
หญิงดวย ดังนั้นจะวAาฝvายชายฝvายเดียวก็ไมAถูกตองนัก เพราะปGญหานี้มาจากนางประแดะที่ไมAพอใจสิ่งที่ตนมี
อยูA นางก็เลยตองรับผลตอบแทนไป
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2.1.3ปWญหาผูชายเจาชู
สังคมไทยมักจะยกยAองผูชายที่มีภรรยาหลายคน ฉะนั้นผูชายในสังคมจึงนิยมมีภรรยามากกวAา
หนึ่งคน ฉะนั้นหากใชบรรทัดฐานดังกลAาว ระเดAนลันไดยAอมไรความผิด และสมควรไดรับคําชมเชย ทวAาหาก
พิจารณาและคAานิยมดังกลAาวเปDนสิ่งที่สรางความราวฉานใหกับชีวิตรักและครอบครัวอยAางยิ่ง ดังจะเห็นไดจาก
การที่ระเดAนลันไดเกี้ยวพาราสีนางประแดะเพราะความเจาชู
นี่จะเปDนลูกสาวทาวพระยา
อกใจทึกทักรักเต็มที
แลวซ้ําสีอีกกระดิกนิ้ว
เห็นโฉมยังหัวรAออยูAงองัน
เมื่อนั้น
สดับเสียงสีซอพอฤทัย
ยิ่งคิดพิศวงพระทรงศักดิ์

ฤๅวAาเปDนพระมเหสี
ก็ทรงงสีซอสุวรรณขึ้นทันใด. . .
ทํายักคิ้วแลบลิ้นเลAนขบขัน
พระทรงธรรมทําหนักชักเฉื่อยไป
นางประแดะตานีสีใส
ใหวาบวับจับใจผูกพัน
ลืมรักทาวประดูAผัวขวัญ
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 166 - 167)

ขอความขางตนแสดงใหเห็นวAาเพราะระเดAนลันไดเจาชู จึงเกี้ยวนางประแดะและทําใหนาง
ประแดะพึงใจระเดAนลันไดมากกวAาเดิมจนเปDนเหตุใหเกิดปGญหาภายในครอบครัวนางประแดะ และในที่สุดนาง
ประแดะก็ถูกไลAออกจากบาน ปGญหาทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะความเจาชูของระเดAนลันไดเปDนเหตุ
นอกจากนี้ผลพวงแหAงความเจาชูของระเดAนลันไดที่ตามมาอีกประการหนึ่งคือ
ความสัมพันธระหวAางระเดAนลันไดและนางกระแอที่ราวฉานเพราะระเดAนลันไดเจาชู
ครั้นถึงจึงขึ้นบนนอกชาน
ทั้งเสียงคนพูดกันอยูAชั้นใน
เห็นโฉมยงองคประแดะกับระเดAน
โมโหมืดหนาน้ําตาพลู

เห็นทวารบานป•ดคิดสงสัย
ทรามวัยแหวกชAองมองดู
คลี่ผาหาเล็นกันงAวนอยูA
ดังหัวหูจะแยกแตกทําลาย
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 200)

ขอความขางตนมาจากเหตุการณที่นางกระแอ คนรักของระเดAนลันได เห็นระเดAนลันไดอยูAกับ
นางประแดะในสภาพที่เสร็จจากการรAวมอภิรมยแลว ภาพดังกลAาวทําใหนางกระแอไมAพอใจอยAางมากและทํา
ใหเกิดปากเสียงกันระหวAางนางกระแอกับระเดAนลันได
จากที่กลAาวมาทั้งหมดทําใหเห็นวAาความเจาชูของผูชายเปDนเหตุใหเกิดปGญหาตAางๆ ตามมาก
มากมาย และกAอใหเกิดความเดือดรอนในสังคมอยAางยิ่ง
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2.1.4ปWญหาภรรยานอกใจสามี
ปGญหาภรรยานอกใจสามีเปDนเกิดขึ้นในครอบครัวทาวประดูAเพราะนางประแดะไมAพอใจรูปลักษณของทาว
ประดูA
พอเหลือบมองเห็นระเดAนลันได
ชมอยชมายชายเนตรดูพลาง
งามกวAาภัสดาสามี
เกิดกําหนัดกลัดกลุมรุมรึง

อรไทผินผันหันขาง
ชะนอยฤๅรูปรAางราวกับกลึง
ทั้งเมืองตานีไมAมีถึง
นางตะลึงแลดูพระภูมี
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 166)

บทประพันธขางตนแสดงใหเห็นถึงความรูสึกของนางประแดะที่มีตAอทาวประดูAวAาหนาตาดอย
กวAาระเดAนลันไดมาก จึงทําใหนางพึงใจระเดAนลันไดไดงAาย และสามารถสื่อไดวAาหนาตาของทาวประดูAไมAหลAอ
พอที่จะดึงใจนาง ยิ่งไปกวAานั้นนิสัยที่ไมAดีของทาวประดูAก็ทําใหนางประแดะรูสึกไมAพอใจ เพราะทาวประดูAขี้งก
และขี้หึงมาก ซึ่งเปDนคุณสมบัติที่หญิงก็ไมAพึงปรารถนา
พระเคยรีดนมวัวใหเมียขาย
เหลือติดกระบอกเอาจอกริน

แมสายที่ยังไมAหมดสิ้น
ใหเมียกินวันละนิดคิดทุกวัน
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 183)
ถารูถึงทาวเธอจะทุบถอง
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 172)

ทาวประดูAเธอขี้หึง

บทประพันธขางตนแสดงใหเห็นถึงความงกของทาวประดูAที่ใหนางประแดะดื่มเพียงเศษนมที่
เหลือจากการขายนม แทนที่จะใหนางดื่มนมไดเต็มอิ่ม ทั้งแสดงใหเห็นวAาทาวประดูAเปDนคนขี้หึงผAานความคิด
ของนางประแดะ ฉะนั้นเมื่อรูปลักษณและนิสัยของทาวประดูAไมAเปDนที่พึงใจนางประแดะ อีกทั้งทาวประดูAก็มิใชA
คนรักที่นางประแดะเลือก ทั้งยังไมAไดรับความรักที่นางควรจะไดจากสามี แตAนางจําตองอยูAดวยเพราะนาง
ประแดะถูกทาวประดูAซื้อมาเปDนภรรยา ฉะนั้นนางประแดะจึงขาดอิสรภาพในการเลือกคนรักดวยตนเอง เมื่อ
นางประแดะอยูAในสภาพที่ถูกบีบคั้นและจํายอม และไดพบกับชายที่นางประแดะรูสึกวAาดีกวAาทาวประดูA นางก็
ยAอมยินดีที่จะพึงใจชายผูนั้นเปDนธรรมดา ดังนั้นปGญหาภรรยานอกใจสามีจึงมิใชAความผิดของนางประแดะที่ไมAมี
ความซื่อสัตยตAอสามีเพียงอยAางเดียว แตAเหตุที่นางไมAซื่อสัตยตAอสามีเปDนเพราะสามีไมAนAาใหความซื่อสัตย นาง
จึงไมAอยากซื่อสัตยดวย
จากที่กลAาวมาทั้งหมดแสดงใหเห็นปGญหาสังคมที่สะทอนผAานบทละครเรื่องระเดAนลันไดทั้งปGญหาความ
เสมอภาคระหวAางชายหญิง ปGญหาความรุนแรงในครอบครัว ปGญหาผูชายเจาชู และปGญหาภรรยานอกใจสามี
สิ่งเหลAานี้มิไดเกิดขึ้นเพราะฝvายใดฝvายหนึ่งเปDนผูกระทํา แตAเปDนเพราะทั้งสองฝvายชAวยกันทํา ปGญหาจึงเกิดขึ้น
อยAางประสบความสําเร็จ เหมือนสํานวนที่วAา “ปรบมือขางเดียวไมAดัง” นั่นเอง
2.2ใชชนกลุมนอยบังหนาเพื่อความแนบเนียน
ปGญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่ไดนําเสนอไปแลวขางตนเปDนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและเปDนปGญหาที่สังคมไทย
ไมAยอมรับและมองขามโดยสAวนใหญAเพราะชายเปDนใหญA ปGญหาที่เกี่ยวกับครอบครัวและความรักจึงอยูAในมือ
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ของผูชายดวย ดังเหตุการณแขกประดูAวิวาทกับแขกลันไดเพื่อแยAงนางประแดะซึ่งเปDนที่มาของเรื่องนี้ หรือ
เหตุ การณที่ พระสุ ริ ย ภั กดี ต องโทษเพราะคบชู กั บ เจาจอมอิ่ ม ดั งนั้ น เมื่ อพระมหามนตรี (ทรั พย) ตองการ
นําเสนอปGญหาดังกลAาวใหสังคมรับรูและยอมรับไดโดยงAาย ผูแตAงจึงนําเสนอสิ่งเหลAานี้ผAาน “ผูอื่น” ชนกลุAม
นอยซึ่งเปDนชนชั้นสองในสังคมที่ไมAใชA “พวกเรา” คนไทย
ฉะนั้ น เมื่ อผู แตA งนํ า เสนอปG ญ หาเหลA า นี้ ใหสั งคมรู ผA า นผู อื่ น ที่ สั งคมไมA ไดใหคA า ปG ญ หาที่ ดู รุ น แรงจึ ง
กลายเปDนความขําขัน ไปในที่สุด และทําใหคนในสังคมรับรูไดอยAางแนบเนี ยนและขบขัน เชAน บทอัศจรรย
ระหวAางระเดAนลันไดและนางประแดะ
ลูบหนาลูบหลังแอบอิง
นอยฤๅนมแตAละขางชAางครัดเครAง
ปลั่งเปลAงใจหายคลายกลวยป•„ง
อุมขึ้นใสAตักรักจริงจริง
อยAาสะบิ้งสะบัดตัดไมตรี
ยิ่งดิ้นยิ่งกอดสอดสัมผัส
อุยหนAาอยAากัดพระหัตถพี่
ปGดป|องวAองไวอยูAในที่
จงลมกลิ้งลงบนที่บรรทมใน
(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 197)

จากบทประพันธขางตนเปDนการนําเสนอเหตุการณที่ระเดAนลันไดกําลังคบชูกับนางประแดะ และนาง
ประแดะถูกบังคับใหรAวมอภิรมยดวย ซึ่งถือเปDนปGญหารายแรงในครอบครัว แตAการบรรยายใหเห็นภาพบท
อัศจรรยกลายเปDนภาพชวนหัว เชAน การบรรยายถึงนมของนางประแดะเหมือนกลวยป•„ง “ปลั่งเปลAงใจหาย
คลายกลวยป•„ง” หรือ การดิ้นขัดขืนของนางประแดะกลายเปDนเรื่องตลก “ยิ่งดิ้นยิ่งกอดสอดสัมผัส อุยหนAาอยAา
กัดพระหัตถพี่” เปDนตน ดวยความขบขันดังกลAาวจึงทําใหปGญหาที่ดูรายแรงกลายเปDนเรื่องตลกไป
ดังนั้นการนําเสนอปGญหาสังคมผAานตัวละครชนกลุAมนอยที่เปDนผูอื่นในสังคมจึงเปDนสิ่งที่ทําใหผูอAาน
ยอมรับรูปGญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมากกวAาการพูดถึงปGญหาเหลAานั้นโดยตรง เพราะการใชผูอื่นที่ไมAใชAพวกเราซ้ํา
ยังเปDนชนชั้นรอง มิไดทําใหพวกเราคนไทยรูสึกกระทบกระเทือนอัตตาตัวตนเทAาใดนัก
จากที่กลAาวมาทั้งหมดทั้งการนําเสนอปGญหาสังคมซึ่งไดแกA ปGญหาความไมAเสมอภาคระหวAางชายหญิง
ปGญหาความรุนแรงในครอบครัว ปGญหาผูชายเจาชู และปGญหาภรรยานอกใจสามี ผAานตัวละครชนกลุAมนอยใน
สังคมเพื่อใหสังคมรับรูโดยไมAตAอตาน ถือเปDนความชาญฉลาดของผูแตAงที่ตองการทําใหสังคมตระหนักถึงสิ่ง
เหลAานี้ไดอยAางแนบเนียน
อภิปรายและสรุปผล
เมื่อศึกษาผูหญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันไดแลวจะเห็นไดวAาผูหญิงในเรื่องนี้ไมAมีลักษณะของนางใน
วรรณคดีเลยทั้งคุณสมบัติ รูปสมบัติ และทรัพยสมบัติ นอกจากนี้ยังเปDนหญิงที่ผูชายมองวAาไรคAาเพราะอยูAใต
อํ า นาจของผู ชาย ทั้ ง ยั ง เปD น เพี ย งทรั พ ยสิ น ที่ ซื้ อ ขายได เปD น เครื่ อ งแสดงศั ก ดิ์ ศ รี และเปD น เครื่ อ งระบาย
กามารมณ อยAางไรก็ดีหากมองในมุมของผูหญิง นางประแดะและนางกระแออยูAในฐานะที่เปDนรองผูชายทุกดาน
เมื่อตกเปDนรอง อํานาจในการกุมชะตาชีวิตหรือการตัดสินใจในเรื่องตAางๆ ยAอมไมAมี เมื่อตนเองไมAสามารถเปDน
ไทแกAตนเองได คAาของตนเองก็ไมAมี เมื่อไมAมีสิ่งใดที่รูสึกทําใหตัวเองยังดํารงความเปDนตัวเองอยูA การทําผิด
เพื่อใหตัวเองไดเลือกสิ่งที่ตัวเองพึงใจยAอมมีคAากวAาการไมAทําอะไรเลย ดังนั้นการที่นางประแดะหรือนางกระแอ
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เลือกรักระเดAนลันไดถือเปDนการแสดงอิสรภาพ การสรางตัวตน เพื่อใหตัวเองดํารงอยูAได พวกนางจึงกลาที่จะ
แสดงความชอบชายที่ตนพึงใจ ซึ่งขัดกับลักษณะของนางในวรรณคดีที่ตองพรอมทั้งคุณสมบัติ รูปสมบัติ และ
ทรัพยสมบัติ ดวยเหตุนี้เมื่อผูแตAงตองการสรางวรรณกรรมลอเลียนเสียดสีสังคม จึงนําลักษณะดังกลAาวที่ขัดตAอ
ขนบจารีตมาสรางเปDนคุณสมบัติของตัวละครที่ไมAสมบูรณแบบและเปDนชาวตAางชาติ แตAอยAางไรก็ตามผูชายและ
สังคมในเรื่องก็ไมAยอมรับอิสรภาพและการสรางตัวตนของนางประแดะและนางกระแอ และสAงผลในนางเปDน
เพียงตัวตลกของเรื่องไป นอกจากนี้บทละครเรื่องระเดAนลันไดยังเปDนเครื่องมือของผูแตAงเพื่อนําเสนอปGญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมแตAสังคมมองขาม ซึ่งไดแกA ปGญหาความไมAเสมอภาคระหวAางชายหญิง ปGญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ปGญหาผูชายเจาชู และปGญหาภรรยานอกใจสามี ผAานตัวละครชนกลุAมนอยเพื่อใหคนในสังคมรับสาร
ดวยความเต็มใจ ซึ่งถือเปDนความชาญฉลาดของผูแตAงอยAางแทจริง อยAางไรก็ตามคAานิยมเรื่องชายเปDนใหญAก็
ยังคงอยูAในสังคมปGจจุบัน ดังนั้นสังคมจึงควรตระหนักในการสรางสิทธิและสถานภาพระหวAางชายหญิงและเพศ
ทางเลือกใหเทAาเทียมกันเพื่อแกปGญหาสังคมเหลAานี้
ขอเสนอแนะ
การศึกษาผูหญิงในวรรณคดีโดยเลือกศึกษาตัวละครที่ผิดไปจากขนบการสรางตัวละครหญิงเปDนสิ่งที่
นAา สนใจซึ่งควรจะพิจ ารณาและศึกษาในวรรณคดีไทยเรื่ องอื่ นๆ ดวย และบทความเรื่องนี้ ส ามารถใชเปD น
แนวทางในการศึกษาตAอไปได
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แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑFสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา จังหวัดเลย
The Development of Guidelines for Designing and Improving Herbal Packages Sold by
Spa Business in Loei Province
ไทยโรจน พวงมณี และ ยุพดี ชินพีระเสถียร
ประจําสาขาวิชาทัศนศิลปŠ ภาควิชามนุษยศาสตร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเลย

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพรอมของผูประกอบธุรกิจสปาตAอการพัฒนาการ
ออกแบบบรรจุภัณฑสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา 2) หาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑสมุนไพรสําหรับธุรกิจ
สปา และ3) ศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคตAอบรรจุภัณฑสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา จังหวัดเลย ใชระเบียบ
วิธีการวิจัย เชิงปฏิบัติการสรางสรรค เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมู ลประกอบดวย แบบสัมภาษณ
แบบสอบถาม ประเด็นการสนทนากลุAมและแบบประเมิ นผลการออกแบบบรรจุภั ณฑ วิเคราะหขอมู ลเชิ ง
คุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา สAวนขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติเชิงบรรยายประกอบดวย คAารอยละ คAาเฉลี่ย
และสAว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน นํา เสนอขอมู ล เชิ งคุณภาพดวยการพรรณนาเชิ งวิ เ คราะหประกอบภาพถA า ย
สAวนขอมูลเชิงปริมาณนําเสนอโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย ผลการศึกษาพบวAา 1) ผูประกอบการธุรกิจ
สปาในจั งหวัด เลยขาดความพรอมในการพั ฒ นาและการผลิ ต บรรจุ ภั ณฑสมุ น ไพรในธุ ร กิ จ สปา เนื่ องจาก
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องกับสปามีลักษณะเฉพาะและมีความยุAงยากตAอการผลิต เนนความสะอาด จึงใชวิธีการสั่ง
จากบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑโดยตรง 2) แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา จังหวัดเลย
มีดังนี้ 2.1)ตองสามารถสื่อสารอัตลักษณเฉพาะของเจาของผลิตภัณฑ ที่มาของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
2.2) ตองออกแบบโครงสรางของบรรจุภัณฑทั้งภายในและภายนอกใหมีรูปแบบที่ทันสมัยและสะทอนความ
เปDนธรรมชาติ 2.3) ตองเนนความเรียบงAายในรูปแบบและวิธีการใชทั้งการหยิบ จับ ถือ แกะ เป•ด ฉีก ถอด
สะดวก 2.4) ตองมีความเปDนมิตรกับสิ่งแวดลอมทั้งระหวAางกระบวนการผลิตและหลังการนํามาใช 2.5) ตองมี
ตนทุนในการผลิตต่ําและไมAสรางภาระใหกับผูบริโภคตองจAายงบประมาณเพิ่ม 3) ผูบริโภคมีความพึงพอใจตAอ
บรรจุภัณฑครีมนวดฝาเทาและบรรจุภัณฑนวดฝvาเทาอยูAในระดับมาก
Abstracts
The objectives of this study were: 1)to study the ability of spa owners to develop
packaging for herbal products; 2) to develop new designs for this packaging; and 3) to
evaluate the satisfaction of consumers with the new packaging. This study is considered
quantitative in nature and the instruments used were interviews, questionnaires,group
discussions and assessment of package designs.Where appropriate, data were analyzed
qualitatively but the quantitative data were analyzed using descriptive statistics, including
percentage, mean and standard deviation. The data obtained from qualitative methods were
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described and illustrated while the quantitative data were presented in tables. The results
reveal that:1) Spa owners in Loei Province lack the skills necessary to develop and produce
packaging for herbal products because this requires specialist knowledge in producing and
an emphasis on a product’s cleanliness. As a result, most of the materials are bought
directly from the manufacturers. 2) The guidelines for designing packages for herbal
businesses are: 2.1) The design of the package should convey the identity of the spa owners,
the source of the products and the procedures used in their manufacture.2.2) The design,
both inside and outside, should be up-to-date and reflect the natural qualities of the
product. 2.3) The design should be simple and easy to carry and to open. 2.4) The packaging
should be eco-friendly at all stages, from the manufacturing process to consumption. 2.5)
The packaging should be cheap to manufacture and not impose additional costs on
customers. 3) Customers were very satisfied with the packaging for foot cream.
บทนํา
บรรจุภัณฑเปDนเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่สามารถแสดงใหเห็นถึงรูปลักษณและเนื้อหาเรื่องราวที่แฝง
อยูAบนตัวบรรจุภัณฑนั้น ๆ เมื่อกลAาวถึง บรรจุภัณฑของสมุนไพรและอาหารไทย นั้นคAอนขางจะมีเอกลักษณ
และแนวคิดในการออกแบบที่ยังคงความเปDนไทย มีความเปDนธรรมชาติ และสวยงามแบบไทย แตAบางครั้งนัก
ออกแบบตองออกแบบใหไมAทันสมัยเหมือนผลิตภัณฑที่มาจากโรงงานที่รับผลิต อยAางไรก็ตามการนําบรรจุ
ภัณฑเพื่อมาใชในการกําหนดรูปแบบของสินคาและบริการนั้นกวAาจะไดรูปแบบออกมานั้นเปDนเรื่องยากเพราะ
การออกแบบและการผลิตจะตองเขาไปเกี่ยวของกับคนหลายกลุAมตั้งแตAดานการตลาด เศรษฐกิจ ธุรกิจ การ
สื่อสาร การกระจายของสินคา การจัดเตรียมสินคา สังคม กฎหมาย สิ่งแวดลอม จิตวิทยาการพัฒนาผลิตภัณฑ
การโฆษณา การคาขาย และการออกแบบสําหรับหนาที่ของบรรจุสมุนไพรนั้นมีขึ้นเพื่อ (1)เปDนภาชนะบรรจุที่
ถูกสรางขึ้นเพื่อการบรรจุตัวผลิตภัณฑ จึงถือวAาเปDนหนาที่พื้นฐาน บรรจุผลิตภัณฑกAอนการขนสAง เนื่องจาก
คุณสมบัติของผลิตภัณฑอาจเปDนของเหลวที่ตองอาศัยภาชนะบรรจุ เชAน ของเหลว ไดแกA นม น้ําผลไมของแข็ง
ไดแกA ขาว แป|ง ถั่ว (2) การคุมครองป|องกันจากสภาวะแวดลอม ป|องกันน้ําและไอน้ํา ป|องกันการตกกระแทก
ป|องกันการลักขโมย ป|องกันกลิ่นรส ป|องกันควันและไอ ป|องกันการปนเปƒ„อน ป|องกันแมลง ป|องกันความแหง
ป|องกันจุลินทรีย ป|องกันความเย็น ป|องกันออกซิเจน ป|องกันความรอน ซึ่งบรรจุภัณฑที่ดีจะตองทําหนาที่
คุมครองป|องกัน ไมAใหเกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ (3) การสื่อสารขอมูลระหวAางผูผลิตและผูบริโภค ซึ่ง
ขอมูลที่แสดงอยูAบนตัวบรรจุภัณฑ มักประกอบดวย ชนิดของผลิตภัณฑ วAาคืออะไร ทําจากอะไร สAวนประกอบ
มีอะไรบาง ปริมาณสุทธิ วิธีการปรุง บอกวิธีการปรุง ผูผลิต เพื่อแจงชื่อผูผลิตเพื่อแสดงความรับผิดชอบ หรือ
พรอมที่จะรับความคิดจากผูบริโภคยอนกลับมา เพื่อนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑได คุณคAาทางโภชนาการ ซึ่งมีขอ
กฎหมายบังคับวAารายละเอียดของผลิตภัณฑบนบรรจุภัณฑจะตองมีการแจงใหผูบริโภคทราบ วิธีการเก็บรักษา
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เชAน การแจงวAาควรเก็บในตูเย็น ไมAใหถูกแสง (4) การอํานวยความสะดวกสบายทั้งการใชประโยชนและการ
เก็บรักษา(นเร ขอจิตตเมตต, 2550 : 24)
ผลจากการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เทคโนโลยี การศึ ก ษาและเศรษฐกิ จ ก็ สA ง ผลทํ า ใหมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษยดวยเชินกัน จึงทําใหผลิตภัณฑทุกประเภทตองมีบรรจุภัณฑเขามาทําหนาที่
สAงเสริมภาพลักษณใหกับผลิต ภัณฑ พรอมกับการรสรางแบรนดิ้ง (Branding)ใหกับผลิตภัณฑและเจาของ
ผลิตภัณฑ ซึ่งนักออกแบบบรรจุภัณฑจะตองทําความเขาใจในหนาที่หลักและความสําคัญของการบรรจุภัณฑ
ในแตAละประเภทของผลิตภัณฑ เชAน การทําใหบรรจุภัณฑมีความเดAนและดึงดูดความสนใจ (Visual Equities)
หรือเรียกวAา Icon ที่นักออกแบบนํามาเปDนเครื่องมือในการออกแบบใหบรรจุภัณฑดูดึงดูดสายตา สําหรับ Icon
ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบมีดังนี้ รูปทรง (Shape) สี (Color) ภาพประกอบ (Illustration)ที่ปรากฏอยูAบน
บรรจุภัณฑและที่สําคัญคือ ชื่อสินคา (Name) ที่องคประกอบหลักตAอการเรียกความนAาสนใจใหกับผลิตภัณฑ
(สุวิทย วงศรุจิราวาณิชย, 2549 : 88-89) อยAางไรก็ตามการออกแบบบรรจุภัณฑใหมAอยAางเดียวก็อาจไมAไดทํา
ใหราคาของผลิตภัณฑสูงขึ้น แตAการออกแบบบรรจุภัณฑใหมAนั้นก็จะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
แผนการตลาดที่ ดี ข องสถานประกอบการดวย เชA น การหาทํ า เลขายอยA า งเหมาะสม การกํ า หนดราคา
สมเหตุสมผล ก็จะเปDนสิ่งหนึ่งที่ชAวยใหผลิตภัณฑขายได สําหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑสมุนไพรและอาหารนั้น
นักออกแบบอาจเริ่มตนมาจากแนวคิดที่วAาบรรจุภัณฑเกAา ๆ ที่ใชกันมานั้นไมAเปDนมิตรตAอสิ่งแวดลอมและทําให
เกิดมลภาวะ หรือการที่องคกรนํากลยุทธเรื่องของความปลอดภัย มาสรางความแตกตAางของบรรจุภัณฑ หรือ
ความตองการที่จะสรางเอกลักษณ เพื่อจะไดสAงผลตAอยอดขายที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑใหกับผลิตภัณฑเพื่อสรางความสําเร็จจึงจําเปDนตองมีการศึกษาวิจัย เพราะการวิจัยจะแสดงใหเห็นถึง
กระบวนการทางความคิดในเชิงสรางสรรค เพื่อใหไดที่มาซึ่งงานออกแบบที่จะสามารถสรางความแตกตAาง
พรอมกับการสรางคุณคAาใหกับแบรนดและผูบริโภคไดเปDนอยAางดี นอกจากนี้ยังมีกระบวนการคิดจาก (1)
ลั กษณะของตั ว สิ น คา ที่ นั กออกแบบจะตองคํ า นึ งวA า คื ออะไร ทํ า มาจากอะไร จะแสดงอั ต ลั ก ษณอะไรให
สอดคลองกับผลิตภัณฑและดวยวิธีการใด (2) ความตองการทางการตลาด โดยการศึกษาสถานที่ที่จะขายวAา
เปDนจุดใด และตองการจับกลุAมผูบริโภคกลุAมไหน และตองศึกษากลยุทธของสินคาขางเคียงกับผลิตภัณฑ เชAน
ราคา คุณภาพ (สุวิทย วงศรุจิราวาณิชย, 2549 : 98)
บรรจุภัณฑเปDนผลงานทัศนศิลปŠที่อยูAในขอบขAายประยุกตศิลปŠมีเป|าหมายเพื่อหAอหุมผลิตภัณฑกันการ
ปนเปƒ„อนหรือหAอสิ่งของไวดวยกัน ดังในอดีตที่พAอคาขายหมูจะใชใบตองหAอหมูทบไปมาแบบหลวม ๆ โดยไมAมี
การผูกเชือก ปGจจุบันบรรจุภัณฑมีบทบาทในการรักษากลิ่น รสและถนอมอาหารไดชั่วระยะเวลาหนึ่ง อาจได
ถึง 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป’ มีระบบป|องกันการกระทบกระแทก มีการแขAงขันดานการตลาด บรรจุภัณฑที่
ถูกออกแบบมาจึงตองมีความสวยงาม สะดุดตา (นเร ขอจิตตเมตต, 2550 : 24) ดังนั้นการออกแบบบรรจุ
ภัณฑดังกลAาวจึงเกี่ยวของกับระยะของโครงสราง (Structure) สัญลักษณนิยม (Symbolism) ที่ถูกนํามาจัดคูA
ใหเห็นถึงความแตกตAาง
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จังหวัดเลยเปDนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนที่มีกลุAมชาวบาน วิสาหกิจชุมชนและสถาน
ประกอบการมีการผลิตผลิตภัณฑและอาหารจากพืชสมุนไพร เพื่อที่จะนํามาใชกับสถานบริการดานความงาม
และสปา เชAน สมุนไพรประคบ สบูAจากขมิ้นชัน ฯลฯ จากการศึกษาพบวAา ผูผลิตในกลุAมตAางๆยังไมAมีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อสรางภาพลักษณหรือคุณคAาใหกับผลิตภัณฑ เปDนเพียงการหาบรรจุภัณฑที่มีจําหนAาย
ในทองตลาดมาบรรจุเพื่อรอวันนํามาใชเทAานั้น อยAางไรก็ดีบรรจุภัณฑสมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพในธุรกิจส
ปานั้นถือวAามีความสําคัญที่จะชAวยโนมนาวใจผูบริโภคใหเกิดการยอมรับเชื่อถือไดถามีการออกแบบสรางสรรค
ตามความตองการของผูบริโภค พรอมกับการผสมผสานเรื่องราวที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนั้น ๆ ใหอยูAในบรรจุ
ภัณฑก็จะสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูใชได ดังที่กลAาวมา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อแนวทางการ
พัฒนาบรรจุภัณฑสมุนไพรในธุรกิจสปาของจังหวัดเลย
วัตถุประสงคFการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพรอมของผูประกอบธุรกิจสปาตAอการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑสมุนไพร
สําหรับธุรกิจสปา จังหวัดเลย
2. เพื่อหาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา จังหวัดเลย
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคตAอบรรจุภัณฑสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา จังหวัดเลย
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑFสมุนไพร
บรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบมาเปDนอยAางดีนั้นจะทําหนาที่ทางการตลาดโดยการแสดงออกถึง
ลักษณะเดAนกวAาสินคาคูAแขAง การสรางการจดจําตราสินคาและสินคา กระตุนใหเกิดการทดลองใชและการซื้อซ้ํา
การนําเสนอจุดนAาสนใจและจุดดึงดูดใหกับสินคา ใหขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสินคา ระบุขนาด รสชาติและ
ปGจจัยตAาง ๆ และชAวยในการจัดจําหนAายใหกับผูบริโภค ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑจึงเปDนศาสตรและศิลปŠที่
นักออกแบบจะตองใชความรูความสามารถในเกือบทุกแขนง นักออกแบบจะตองเขาใจในศาสตรการออกแบบ
สาขานี้อยAางถAองแท มีประสบการณพอสมควร มีสAวนรAวมในความรับผิดชอบบรรจุภัณฑแตAละชิ้น และตอง
อาศัยความชํานาญและวิสัยทัศนในการมองชิ้นงานตนแบบวAาจะสามารถยืนหยัดสูกับคูAแขAงรายอื่นไดหรือไมA
(นเร ขอจิตตเมตต, 2550 : 232) การออกแบบบรรจุภัณฑอาจเริ่มตนจากกระบวนการคิด จาก 1) ลักษณะ
พื้นฐานของตัวสินคา (Product Requirement) และ 2) ความตองการของตลาด (Market Requirement)
อันถือวAาเปDนพื้นฐานที่นักออกแบบตองศึกษาวAา “สถานที่จะวางขายเปDนจุดใด ตองการจับผูบริโภคกลุAมไหน
และตองศึกษาถึงกลยุทธของสินคาขางเคียงผลิตภัณฑดวย” เชAน ราคา คุณภาพและรูปแบบ (ดลชัย บุญยะรัต
เวช, 2548 : 87-91)สําหรับแนวคิดเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑมีดังนี้ (สุวิทย วงศรุจิราวาณิชย, 2549 : 88)
1.1 การสรางอัตลักษณ (Identity) หรือการสรางตัวตนใหเกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑ ที่อาจออกแบบ
ดวยการใชรูป รส กลิ่น สี หรือเสียงที่สัมผัสไดดวยประสารทสัมผัสทั้งหาของมนุษย
1.2 ความเขาใจในแบรนด (Brand) ในทุกแงAมุม เพื่อเปDนพื้นฐานสําหรับการออกแบบ เนื่องจาก
แบรนดถือวAาเปDนภาพลักษณของผลิตภัณฑ องคกรและบริการ
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1.3 ความแตกตAาง (Differentiation) ที่จะสAงผลใหผูบริโภคเกิดความรูสึกวAาผลิตภัณฑหรือสินคา
นั้นมีความเหมาะสมกับตนเอง (Relevant) หรือผลิตภัณฑนั้นสามารถสรางจุดเดAนได
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษารายงานวิจัยเพื่อเปDนแนวทางในการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑสมุนไพรสําหรับส
ปาในจังหวัดเลย ดังนี้ สินี นาถ เลิ ศไพรวัน (2552 : 5-14) ศึกษาเรื่ อง รูปแบบบรรจุ ภัณฑเครื่ องสําองค
สAวนผสมธรรมชาติจากกรุงมิลาน พบวAา บรรจุภัณฑที่มีสAวนผสมจากธรรมชาติมักสะทอนความเปDนธรรมชาติที่
สื่อสารถึงคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ โดยรอยละ 45 รับรูถึงวัสดุที่ผลิตที่มาธรรมชาติ รอยละ 20 รับรูถึงรูปทรง
ที่เปDนสัญลักษณของธรรมชาติ และรอยละ 30 สื่อความดวยกราฟ•กโดยใชเทคนิคการพิมพเพื่อเพิ่มมูลคAาใหแกA
สินคา สําหรับกระบวนการทํางานนั้น นักออกแบบรอยละ 90 เริ่มตนคนหาขอมูลดวยการศึกษาแนวโนมของ
รูปแบบและความนิยม โดยเชื่อวAาความชื่นชอบตัวผลิตภัณฑนั้นมักสัมพันธกับรสนิยมและความนิยมในแตAละ
ยุ ค สมั ย และเทคโนโลยี ก ารผลิ ต มี ผ ลตA อ การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑที่ ส ามารถสรางความแปลกใหมA ไ ด
เชAนเดียวกับการออกแบบจะตองมีการสรางความแตกตAางดวยรูปทรงและรูปแบบกราฟ•กและสีสันสรางจุด
สนใจ สAวน ภั ทตราภรณ ถื อธรรม (2551 : บทคัดยAอ) ศึกษาเรื่องการออกแบบกราฟ•กบนบรรจุ ภัณฑสบูA
สมุนไพร พรศิริ พบวAา นักออกแบบบรรจุภัณฑตองศึกษาและมีการออกแบบลายกราฟ•กใหมีความคลายกันใน
แตAละผลิตภัณฑ เชAนการกําหนดตําแหนAงขององคประกอบตAางๆไวในตําแหนAงเดียวกัน การใชแบบอักษรชุด
เดียวกัน เพื่อสรางการรับรูในเรื่องของความแตกตAางของผลิตภัณฑอันจะนําไปสูAการเลือกซื้อผลิตภัณฑไดอยAาง
ถูกตอง สAวนสําคัญที่นักออกแบบตองมีความรูคือกระบวนการออกแบบกราฟ•กบนบรรจุภัณฑและการสราง
ความแปลกใหมAและความแตกตAาง สAวนเอกชัย โถเหลือง (2550 : บทคัดยAอ) ศึกษาเรื่อง การใชสีในบรรจุ
ภัณฑ OTOP ที่มีผลตAอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค พบวAา กลุAมเป|าหมายที่ซื้อผลิตภัณฑสAวนใหญAตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑที่บรรจุภัณฑ และความสวยงามของผลิตภัณฑ สAวนปGจจัยที่สAงผลทําใหมีการตัดสินซื้อ คือการใชสี
บนบรรจุภัณฑ ที่ดึงดูดความสนใจ โดดเดAน สวยงามและการสื่อความหมายถึงเทศกาลตAางๆได เชAนเดียวกับ
ปฑิตตา เจริญธรรม (2546 : บทคัดยAอ) ศึกษาเรื่อง รูปแบบบรรจุภัณฑที่สAงตAอการตัดสินใจซื้อของที่ระลึกของ
นักทAองเที่ยว กรณีศึกษา จังหวัดลพบุรี พบวAา พิจารณาจากเอกลักษณของความเปDนไทย ขอความ สัญลักษณ
รูปทรง สีและวัสดุที่ใหความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดลอม สAวน พิทยพันธ สิทธิรักษ (2547: บทคัดยAอ) ศึกษา
เรื่อง มาตรฐานการออกแบบเรขศิลปŠบนบรรจุภัณฑสําหรับสมุนไพรไทย พบวAา มาตรฐานเรขศิลปŠบนบรรจุ
ภัณฑสมุนไพรไทย ประกอบดวย1) หลักการออกแบบที่แสดงภาพลักษณทองถิ่น เชAนการใชภาพเลียนแบบ
กรรมวิธีการบรรจุแบบดั้งเดิมของไทยและภาพเลียนแบบวัสดุธรรมชาติพิมพลงบนบรรจุภัณฑ 2) หลักการ
เกี่ยวกับบุคลิกภาพของผลิตภัณฑที่สะทอนถึงความเปDนสมุนไพรไทย เชAนบุคลิกภาพของธรรมชาติ
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสรางสรรค มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
1. กลุมเปkาหมาย ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 3 กลุAมดังนี้
1.1 สถานประกอบธุรกิจสปาและความงาม จํานวน 3 แหลAง คือรานสปาแอดเลยรานบาน
แผนไทย และรานจันทรสวAาง
1.2 ผูบริโภคหลักที่เขามาเลือกใชสินคาและบริการจากธุรกิจสปา จํานวน 60 คน
1.3 บรรจุภัณฑที่ใชในการออกแบบมี 1 ผลิตภัณฑ มีรูปแบบของรายละเอียดของสAวนผสม
หลักที่ตAางกันออกไป
2. ขอบเขตในการวิจัย มีดังนี้ (1) ขอบเขตดานเนื้อหา : ศึกษาบรรจุภัณฑสมุนไพรในธุรกิจสปา เขต
จังหวัดเลย (2) ขอบเขตดานกลุAมตัวอยAาง/ประชากร ประกอบดวย ผูบริโภคหลักที่ซื้อสินคาและบริการในธุรกิจ
สปา และผู ประกอบการผลิ ต ภั ณฑสมุ น ไพรสํ า หรั บ ธุ ร กิ จ สปา (3) ขอบเขตดานการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ
ออกแบบบรรจุภัณฑเฉพาะครีมนวดฝvาเทาที่มีสAวนผสมหลักที่แตกตAางกันไป สAวนการออกแบบบรรจุภัณฑนั้น
จะเปDนการออกแบบภายนอกใหมA และมีการออกแบบกราฟ•กบนบรรจุภัณฑที่มาจากพื้นฐานการคิดของสถาน
ประกอบการ สA วนบรรจุภั ณฑภายในเปDนบรรจุภัณฑเดิมที่ ออกแบบเฉพาะฉลากติดแสดงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ
3.เครื่องมือและเทคนิคที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย (1) แบบสัมภาษณแบบไมAมี
โครงสราง (2) แบบประเมินผลการออกแบบบรรจุภัณฑ และ (3) แบบบันทึกขอมูลการออกแบบบรรจุภัณฑ
4. การวิเคราะหFขอมูล ประกอบดวย (1) ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป (2)ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหFขอมูลประกอบดวย(1) รอยละ (2) คAาเฉลี่ย (3) คAาความถี่ (4) สAวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
6. การนําเสนอผลการวิเคราะหFขอมูล ประกอบดวย ขอมูลเชิงปริมาณนําเสนอในรูปตารางประกอบ
คําบรรยาย (2) ขอมูลเชิงปริมาณนําเสนอในลักษณะการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Descriptive analysis)
7. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย แบAงออกเปDน 7 ขั้นดังนี้
7.1 ขั้นเตรียมการวางแผนการดําเนินกิจกรรมการวิจัย
7.2 ขั้ น การศึ ก ษาขอมู ล จากเอกสารและสรางเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ประกอบดวย (1)
การศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (2) การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
และ (3) การตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
7.3 ขั้นการศึกษาบริบทและการศึกษาขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย (1) การวางแผนการเก็บ
รวบรวมขอมูล (2) การเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในพื้นที่ของจังหวัดเลยที่มีสถาน
ประกอบการธุรกิจสปา
7.4 ขั้นการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลพื้นฐานและขอมูลบริบท
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7.5 ขั้น การศึกษาความพรอมของผู ประกอบการในการพั ฒนาการ ออกแบบบรรจุ ภั ณฑ
สมุนไพรในธุรกิจสปา
7.6 ขั้นหาแนวทางออกแบบบรรจุภัณฑสมุนไพร ประกอบดวย (1) วางแผนการออกแบบ
บรรจุภัณฑสมุนไพร (2) การสรางแนวคิดและการออกแบบบรรจุภัณฑตนแบบ (3) การสรางตนแบบบรรจุ
ภัณฑ (4)ประเมินผลการออกแบบบรรจุภัณฑ
7.7 ขั้นการสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย
1 ขอมูลบริบทของธุรกิจสปา
ในจังหวัดเลยมีธุรกิจที่เป•ดมีหลายรูปแบบที่แตกตAางกันไป โดยสAวนใหญAจุดขายของรานคือการนวด
น้ํามัน การนวดแผนไทย และการนวดผสมระหวAางการนวดแผนไทยและการนวดน้ํา มัน สAวนการดํ าเนิ น
กิจกรรมในลักษณะสปานั้นจะมีลักษณะการเป•ดเปDนหองและพื้นที่เฉพาะ มีการจัดพื้นที่หองเปDนสัดสAวนสําหรับ
การอาบน้ําชําระลางรAางกาย และพื้นที่ในการนอนเพื่อใหหมอทําการ สําหรับธุรกิจที่เป•ดเปDนรานสปาในจังหวัด
เลยนั้นมี 3 รานดังนี้รานสปา@เลยเปDนรานที่เริ่มเป•ดดําเนินการมา 1 ป’ ประมาณตนป’ พ.ศ. 2554 ตั้งอยูAบน
ถนนสายอําเภอเมืองเลย ดAานซาย อยูAในทําเลที่ตั้งติดกับถนนสายหลักเสนทางเขาตัวเมืองเลย มีนางสาวฐาปา
นิต บุ ญ ถวิ ล เปD นเจาของสถานประกอบการ มี พนั กงานใหบริ การในรานจํา นวน 5 คน ผลิ ตภั ณฑที่ นํา มา
ใหบริการกับลูกคานั้น ทางรานจะสั่งจากบริษัทที่มีชื่อเสียง เชAน ผลิตภัณฑประเภท Eternity Spa, Eternity
Nuskin โดยไมAเจาะจงวAาจะเปDนบริษัทหางรานใด สําหรับผลิตภัณฑที่มีการซื้อจากชาวบานก็จะมีลูกประคบ
โดยสั่งซื้อมาจากกรุงเทพ สAวนผลิตภัณฑในจังหวัดเลยยังไมAเคยสั่งเนื่องจากยังไมAมั่นใจในคุณภาพ แตAทางราน
ในบางโอกาสก็จะมีการทําลูกประคบขึ้นมากันเอง เนื่องจากที่บานเจาของสถานประกอบการมีการปลูกพืช
สมุนไพรไวดวยและสมุนไพรสAวนหนึ่งก็สั่งซื้อมาจากชาวบาน สAวนบานแผนไทยเปDนรานที่เป•ดดําเนินการมา 6
ป’ตั้งแตA พ.ศ. 2549 มีนางธนนันท นิลกุลเปDนเจาของสถานประกอบการ ตั้งอยูAเสนนอกเมืองสายเมืองเลยดAานซาย อยูAติดกับถนนสายหลัก มีพนักงานนวดและทําสปาจํานวน 6 คนเปDนพนักงานหญิงลวน จุดเดAนของ
รานคือมีการทําประกันสังคมใหกับพนักงานทุกคน ผลิตภัณฑที่รานนํามาใหบริการลูกคานั้นสAวนใหญAสั่งซื้อมา
จากหนAวยงานที่ผลิตภายนอก ซื้อมาเปDนกระปุกใหญAที่บรรจุภัณฑไมAไดมีการออกแบบใด ๆ เปDนแตAเพียงบรรจุ
ภัณฑที่ใชในการเก็บรักษา รักษาผลิตภัณฑเทAานั้น ในสAวนของผลิตภัณฑที่ซื้อมาจากภายนอกนั้นมักจะ
พิจารณาจากราคา คุณสมบัติและสรรพคุณของผลิตภัณฑ รวมถึงการนําเสนอของเซลที่นํามาจําหนAายดวย
เชAนกัน
รานจันทรสวAางตั้งอยูAในเขตเมืองเลย มีนางณัชชา พิมสวัสดิ์เปDนเจาของสถานประกอบการ เป•ดราน
มาแลวประมาณ 3 ป’ การใหบริการสAวนใหญAของรานเปDนการนวดแผนโบราณเปDนสAวนใหญA มีหมอที่มานวด
อยูA 4 คน ผลิตภัณฑที่นํามาใชในบริการการนวดนั้น สAวนใหญAจะซื้อมาจากรานตัวแทนจําหนAายในเมืองเลย
โดยซื้อมาเปDนขวด กลAอง เชAน น้ํามัน Plant Thai ยาหมAอง น้ํามันมะพราว น้ํามันงา นอกจากนี้ยังมีการซื้อ
ผลิตภัณฑจากสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงมารAวมในการนวดดวย เชAน ผลิตภัณฑของ Oriental Princes
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การเลื อกซื้อผลิส ตภั ณฑมาใชนั้ นไมAไดพิจ ารณาที่ ตัว บรรจุภั ณฑเปD นหลัก แตA จะพิจารณาจากคุ ณภาพที่จ ะ
เกิดขึ้นเมื่อนํามาใช สําหรับผลิตภัณฑของชาวบานพิจารณาจากการเคยมีประสบการณในการซื้อมาใชจาก
ความนAาเชื่อถือในระบบและกระบวนการผลิต
2. บรรจุภัณฑFเดิมของรานสปา
ผลิตภัณฑที่รานสปานํามาใชนั้น สAวนใหญAผลิตจากบริษัทที่มีชื่อเสียง มีลักษณะเปDนกระปุกขนาด
ใหญA ผลิตภัณฑที่ใชในรานสปานั้นสAวนใหญAเปDนผลิตภัณฑที่มาจากนอกพื้นที่ เชAน จากกรุงเทพมหานคร โดยที่
ผูประกอบการจะเดิ น ทางเขาไปซื้อดวยตนเองและ/หรือมีการสั่ งซื้ อทางโทรศั พทและมีการจัด สAงของทาง
ไปรษณีย แลวนํามาแยกใสAลงในบรรจุภัณฑที่เปDนกระปุกขนาดเล็กเพื่อใหสะดวกตAอการนํามาใชเมื่อมีลูกคา
เดินทางเขามาในราน สAวนรายละเอียดของงานกราฟ•กยังไมAมี มีเพียงการพิมพเปDนชื่อของผลิตภัณฑมาติดเพื่อ
บAงบอกตัวตนของผลิตภัณฑเทAานั้น
3. ทัศนคติของผูบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑFและบรรจุภัณฑFสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา ผูบริโภค
สAวนใหญAที่เขามาใชบริการในสถานประกอบการมีทั้งใชบริการการนวดและบริการสปานั้น พบวAาสAวนใหญA
ไมAไดมีความสนใจที่จะดูรูปลักษณ (Image) ของบรรจุภัณฑที่สถานประกอบการนํามาใหบริการทั้งผลิภัณฑการ
นวดและการบําบัดดวยสปา รวมทั้งผลิตภัณฑเพื่อเสริมความงามอื่นๆดวยดวย เหตุผลหลักสําคัญ คือ การเขา
มาในรานเพื่อการบําบัด รักษาและดูแลสุขภาพความงามเทAานั้น สAวนใหญAจึงมีความมั่นใจในคุณภาพและทักษะ
ฝ’มือของสถานประกอบการ และเชื่อวAาสถานประกอบตองมีการคัดเลือกผลิตภัณฑที่ดีที่สุดมาใหบริการกับ
ลูกคา
4. ความพรอมของธุรกิจสปาที่มีการผลิตภัณฑFและการออกแบบบรรจุภัณฑFสมุนไพร
บรรจุ ภั ณ ฑถื อ วA า เปD น สิ่ ง ที่ ไ มA จํ า เปD น สํ า หรั บ รานสปาขนาดเล็ ก ที่ อ ยูA ใ นจั ง หวั ด เลย เนื่ อ งจาก
ผลิตภัณฑสAวนใหญAมีการสั่งซื้อมาจากนอกพื้นที่ รวมทั้งรานขายสAงในพื้นที่ก็มีหลายรานใหเลือกซื้อทั้งที่แบบ
คุณภาพดี ราคาถูกและคุณภาพดีราคาสูง ซึ่งรานสปาและนวดสAวนใหญAก็มีการนําผลิตภัณฑเหลAานั้นมาใชใน
ลักษณะที่ผสมผสานกัน เนื่องจากเห็นวAา ผลิตภัณฑเหลAานั้นมีราคาไมAสูงมากนักและบางครั้งบางตัวผลิตภัณฑ
ผูผลิตก็มีการใชสAวนผสมที่มาจากธรรมชาติโดยตรงและกระบวนการผลิตก็อยูAในระดับที่ยอมรับได ก็จะมีการ
เลือกสรรนํามาใช
5. รูปแบบการออกแบบบรรจุภัณฑFสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา
ผลิตภัณฑสมุนไพรที่เกี่ยวของการนวดและการทําสปานั้นถือวAาเปDนผลิตภัณฑที่มีลักษณะเฉพาะ
มีการปรุงและการทดสอบถึงคุณสมบัติตAางๆในกรณีที่เปDนการนําเอาพืชสมุนไพรในชุมชนมาทําเปDนผลิตภัณฑ
อบตัวตองมีความสดใหมA ซึ่งสถานประกอบการจะตองมีการรักษาคุณภาพและคุณสมบัติที่เฉพาะและพิเศษ
ใหกับผูบริโภค สําหรับรูปแบบและลักษณะของบรรจุภัณฑที่ผูบริโภคตองการมีดังนี้
5.1 มีรูปลักษณที่สวยงาม สามารถบอก อธิบายและสื่อความหมายเกี่ยวกับอัตลักษณเฉพาะ
ของผลิตภัณฑภายในไดอยAางชัดเจน
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5.2 มีระบบการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑที่อยูAภายในตามจํานวนวันที่ผลิตภัณฑสามารถ
จะคงอยูAได เชAน การมีระบบล็อค ป•ด ผนึก และเป•ด
5.3 วัสดุที่นํามาใชในการผลิตบรรจุภัณฑมีความสวยงาม งAายตAอการผลิตและการประกอบ
เปDนรูปทรง และวัสดุอุปกรณที่ใชในกระบวนการผลิตไมAสAงผลกระทบตAอสิ่งแวดลอม
5.4 สามารถบอกเลAาความเปDนชุมชนทองถิ่น ผAานโลโก สี รูปทรงของกลAอง ป|ายบอกราคา
ภาพประกอบ รูปแบบของตัวอักษร ฯลฯ
5.5 มีตนทุนในการผลิตต่ําและไมAกระทบตAอการเพิ่มราคาของผลิตภัณฑ
6. ปWจจัยที่มีผลตอการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑFและบรรจุภัณฑFสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา
บรรจุภัณฑสําหรับรานสปาที่ผลิตผลิตภัณฑเองนั้นคAอนขางมีนอย สAวนใหญAมักเปDนผลิตภัณฑที่ใชประกอบการ
นวดและการอบตัว สAวนผลิตภัณฑที่ใชกับสปานั้นสAวนใหญAใชจากผลิตจากบริษัทที่มีชื่อเสียง เนื่องจากเชื่อมั่น
ในคุณภาพของการผลิต และคุณภาพของตัวผลิตภัณฑเอง ดังนั้นสถานประกอบการทั้ง ราน สปา@เลย และ
บานแผนไทยจึ งไมA มี ความจํ า เปD น ที่ จ ะตองมี การผลิ ต ผลิ ต ภั ณฑรวมถึ งการออกแบบบรรจุ ภั ณฑเองขึ้ น มา
อยAางไรก็ตามเจาของสถานประกอบและพนักงานผูใหบริการทําสปา ก็ไดใหขอเสนอแนะถึงปGจจัยที่สAงผลตAอ
การออกแบบบรรจุภัณฑที่นักออกแบบควรพิจารณามีรายละเอียดดังนี้ 1) ความตองการมีอัตลักษณ (Identity)
เฉพาะของผลิตภัณฑและภาพลักษณเฉพาะของสถานประกอบการ 2) ผูมารับบริการที่เปDนกลุAมเฉพาะและทาง
รานตองการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับผูมารับบริการ 3) งบประมาณและความคุมคAาของการนําบรรจุภัณฑมา
ใชและการสAงผลตAอการมารับบริการของผูบริโภค 4) จํานวนของพนักงานที่จะเขามาทําผลิตภัณฑสปา ซึ่งก็จะ
สAงผลตAอคAาดําเนินการของสถานประกอบการ
7. แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑFสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา มีแนวทางดังนี้
7.1 ตองมี รู ป แบบที่ ทัน สมั ย ทั้ งการออกแบบตั ว โครงสรางของบรรจุ ภั ณฑทั้ งภายในและ
ภายนอก
7.2 บรรจุภัณฑตองสามารถสื่อสารลักษณะเฉพาะของเจาของผลิตภัณฑและแสดงใหเห็นถึง
ที่มาของวัสดุและกระบวนการผลิตภัณฑ
7.3 บรรจุภัณฑตองสามารถชAวยสAงเสริมและสนับสนุนภาพลักษณที่ดีใหกับเจาของผลิตภัณฑ
และผูบริโภค
7.4 หยิบ จับ ถือ แกะ เป•ด ฉีก ถอดสะดวก และงAายตAอการนํามาใช
7.5 ตองเปD นมิ ต รกั บสิ่ งแวดลอมระหวA า งการผลิ ต และหลั งการใช นั่ น คื อสารถที่ จะกํ า จั ด
ทําลายไดงAายและไมAมีสารที่เปDนอันตรายตกคาง
7.6 ตองมีรายละเอียดของผลิตภัณฑครบถวน เชAน การบอกสรรคุณ วิธีการใช ปริมาณการ
ผลิต การผAานการตรวจสอบคุณภาพจากองคการอาหารและยา รายละเอียดของการผลิต ปริมาณบรรจุ ฯลฯ
7.7 มีตนทุนการผลิตต่ําที่ไมAสรางภาระใหกับผูบริโภค ที่จะตองซื้อผลิตภัณฑในราคาที่สูงขึ้น
แตAคุณภาพยังเทAาเดิม
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8. กระบวนการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑFสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา
กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปานั้นนักออกแบบบรรจุภัณฑจําเปDนตอง
มีการศึกษาเพื่อสรางความรูและทําความเขาใจในรายละเอียดของสถานประกอบการคือ 1) ศึกษาบริบทของ
ธุรกิจสปา 2) ศึกษาความตองการของผูบริโภคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑในธุรกิจสปา 3) ศึกษาและวิเคราะหรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑเดิม 4) คนหาแรงบันดาลใจและแนวคิดในการออกแบบ 5) ศึกษาวิธีการออกแบบและวัสดุใน
การออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ 6) ออกแบบและสรางตนแบบตามความตองการของผู บริ โ ภคเป| า หมาย และ
7) ประเมินผลตนแบบตามความคิดเห็นของผูบริโภคเป|าหมาย

ภาพที่ 1. ภาพของพืชสมุนไพรที่ถูกนํามาใชเปDนแรงบันดาลใจในการออกแบบโลโกและบรรจุภัณฑ

ภาพที่ 2 โลโกของ Spa@Loei และโลโกของบานแผนไทย นํามาเปDนแนวคิดรAวมในการออกแบบโลโก โดย
พิจารณาจากความทันสมัยของ Spa@Loei และความเปDนไทยแบบเรียบงAายของบานแผนไทย

ภาพที่ 3 กลุAมสีเหลืองที่ถูกนํามาใชในการออกแบบโลโกผลิตภัณฑนวดเทา
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ภาพที่ 4 กลุAมสีชมพูที่ถูกนํามาใชในการออกแบบโลโกผลิตภัณฑนวดเทา

ภาพที่ 5. กลุAมสีเขียวที่ถูกนํามาใชในการออกแบบโลโกผลิตภัณฑนวดเทา

ภาพที่ 6 ภาพที่มาของการออกแบบโลโกแบบที่ 1 ใหกับบรรจุภัณฑ

ภาพที่ 7 รูปแบบของบรรจุภัณฑภายนอก
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ภาพที่ 8 มุมมองดานบนของกลAองบรรจุภัณฑและการออกแบบจัดวางงานกราฟ•กบนบรรจุภัณฑ

ภาพที่ 9 การออกแบบกราฟ•กบนฉลากที่ติดอยูAบนบรรจุภัณฑภายในของครีม

ภาพที่ 10 การออกแบบกราฟ•กบนฉลากที่ติดอยูAบนบรรจุภัณฑนวดฝvาเทา

193

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Proceeding) วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

ภาพที่ 11 การออกแบบกราฟ•กบนบรรจุภัณฑครีมนวดฝvาเทา ภายใตชื่อ แบรนด LOEIHERB ที่เปDนตนแบบ
ของการนําไปผลิต

ภาพที่ 12 บรรจุภัณฑภายนอกของครีมนวดฝvาเทา แบรนด LOEIHERB
8. ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑFสมุนไพรนวดเทาสําหรับธุรกิจสปา
การประเมินผลการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑสมุนไพรครีมนวดฝาเทาสําหรับใชในธุรกิจ
นวดและสปาจากกลุAมเป|าหมาย พบวAา โดยภาพรวมอยูAในระดับมากที่สุด มีคAาเฉลี่ยเทAากับ 4.50 ดานที่มี
คAาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานความสามารถสื่อประชาสัมพันธ มีคAาเฉลี่ยเทAากับ 4.52 รองลงมาคือ ดานความสะดวก
ตAอการผลิต การบรรจุ การขนสAงและการใชสอย มี คAาเฉลี่ยเทAากั บ 4.50 และดานความสามารถปกป|อง
คุมครองรักษา มีคAาเฉลี่ยเทAากับ 4.49
อภิปรายผล
ผลจากการศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑสมุนไพรในธุรกิจสปา มีประเด็นในการอภิปรายดังนี้
1. ความพรอมของเจาของธุรกิจสปากับการออกแบบผลิตภัณฑFและบรรจุภัณฑFสมุนไพร จาก
การศึกษาพบวAา ผูประกอบการทั้ง 3 ราย ขาดความพรอมทั้งในดานการผลิตผลิตภัณฑรวมถึงการสรางบรรจุ
ภัณฑขึ้นมาเพื่อชAวยสAงเสริมและสนับสนุนการขายและการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของทั้งการนวด
และการบําบัด ซึ่งหลายผลิตภัณฑนั้นสถานประกอบสามารถที่วAาจางชุมชนใหผูผลิตภัณฑและนํามาสรางเปDน
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แบรนดของรานตัวเอง ซึ่งจากการสัมภาษณผูประกอบการเห็นวAา “สนใจที่จะมีผลิตภัณฑ)เป*นแบรนด)ของ
ตัวเองเหมือนกัน แตยังขาดแหลงที่จะผลิตให.สอดคล.องกับความต.องการของเราเอง” และยังเห็นวAา “ถ.าดึง
ชุมชนเข.ามารวมผลิตผลิตภัณฑ)สําหรับการบํารุง บําบัด ฟ56นฟูถือวาเป*นสิ่งดีอยางน.อยก็ทําให.ภูมิป9ญญาของ
ชุมชนยังอยู และชาวบ.านที่ผลิตสมุนไพรเพื่อสุขภาพก็จะมีรายได.จากการปรุงและผสมสมุนไพรเหลานี้ แต
เทาที่คิดตอนนี้ ยังไมรู.วาจะทําให.ชุมชนเห็นตามแนวคิดของเราได.อยางไร เพราะชุมชนก็จะคิดแบบของเขา
ตรงนี้ จึ ง สงผลทํ า ให. เ ราไมสนใจที่ จ ะผลิ ต ขึ้ น มาเอง เพราะเกรงจะเกิ ด ป9 ญ หาในการผลิ ต ในอนาคตด. ว ย”
อยAางไรการผลิตผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรนั้น บางครั้งก็ตองการการผAานการรับรองจากหนAวยงานที่
เกี่ยวของดวย ซึ่งจะตองเสียเวลาในการนําสAงเพื่อการตรวจและสิ่งที่ผูประกอบการตองลงทุนคือระบบของการ
บรรจุผลิตภัณฑลงในบรรจุภัณฑชั้นแรกเพื่อรักษาคุณภาพ ตามแนวคิดนี้ นักออกแบบผลิตภัณฑอยAาง นเร ขอ
จิตเมตต (2550 : 224-225)เห็น วAา ผลิ ตอาหารและยาเรื่องของการบรรจุ เปDน เรื่ องสําคั ญมากที่จะตองได
มาตรฐาน เพื่อใหเกิดการยอมรับและไมAเปDนอันตรายตAอผูบริโภค ดังนั้นสถานประกอบการก็ตองมีเครื่องบรรจุ
ในระบบสุญญากาศดวย เชAนเดียวกับ สินีนาถ เลิศไพรวัน (2552: 5-14)ที่พบวAา ผูประกอบจะตองเห็นถึง
ความคุ มคA า ของการลงทุ น ในการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑกA อนวA า จะชA ว ยสรางและสA ง เสริ มอะไรใหกั บ สถาน
ประกอบการบาง ถาสถานประกอบไมAมีการสรางบรรจุภัณฑหรือผลิตภัณฑขึ้นมาเปDน แบรนดของตนเอง
สถานประกอบการก็อาจไมAมีจุดเดAนหรือจุดสนใจ สAวนปGญหาที่กลุAมสถานประกอบขนาดเล็กทั้งระดับชุมชน
และสถานประกอบการธุรกิจสปามักมีปGญหาในการสรางบรรจุภัณฑขึ้นมาเองคือ เรื่องของงบประมาณ เพราะ
บรรจุภัณฑที่สวยงามและนAาสนใจยAอมผAานการคิดสรางสรรคและการออกแบบที่ดี ซึ่งตองใชงบประมาณในการ
ผลิตที่สูงเชAนกัน
2. กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑFสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา จากการศึกษาพบวAา การ
ออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะและอัตลักษณของสถานประกอบรวมถึงผลิตภัณฑนั้น นัก
ออกแบบจะตองผA า นขั้ น ตอนของการศึ ก ษาคนควาวิ จั ย ในบริ บ ทที่ เ กี่ ย วของมากกA อ น กA อ นที่ จ ะเขาสูA
กระบวนการออกแบบ ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้พบวAา การออกแบบตองผAานกระบวนการดังนี้ 1) ศึกษาบริบท
ของชุมชนหรือของธุรกิจสปา 2) ศึกษาความตองการของผูบริโภคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ 3) ศึกษาและวิเคราะห
รูปแบบของบรรจุภัณฑเดิม 4) หาแรงบันดาลใจและแนวคิดในการออกแบบ 5) ศึกษาวิธีการและกระบวนการ
ในการออกแบบ 6) คิดและออกแบบตามความตองการของผูบริโภค สถานประกอบการณ และการตลาด 7) มี
การประเมิ นตนแบบโดยผูบริโ ภคเป| าหมาย ซึ่ งกระบวนการออกแบบบรรจุ ภัณฑสมุ น ไพรในธุ รกิ จ สปานี้
สอดคลองกับการศึกษาของ สุนีย วรรธนโกมล (2546 : บทคัดยAอ) ที่พบวAา นักออกแบบตองมีการคนหา
ขอมูลเพื่อนําเขาสูAกระบวนการออกแบบ อยAางไรก็ตามการที่นักออกแบบตองมีขอมูลเบื้องตน ซึ่งไดมาจากการ
สํารวจจากกลุAมเป|าหมาย การตลาด การจําหนAาย จากนั้นจึงนํามาสูAการกําหนดกลยุทธและแนวทางในการ
ออกแบบ พรอมกับมีการสรางตนแบบบรรจุภัณฑขึ้นมาเพื่อผลทางดานการตลาดที่ตัวบรรจุภัณฑสามารถโนม
นาวและเรียกรองความสนใจใหผูบริโภคเลือกผลิตภัณฑสําหรับการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
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สรุป
แนวทางการพัฒนาบรรจุ ภัณฑสมุนไพรสําหรับธุร กิจสปา ผลการวิจัยพบวA า บรรจุภั ณฑนั้นถือวAา มี
ความสําคัญตAอการทําใหผลิตภัณฑมีคุณคAาและมีภาพลักษณที่สวยงาม ตัวแปรสําคัญของการสรางบรรจุภัณฑ
ของสถานประกอบการคืองบประมาณและตนทุนในการดําเนินการที่จะสูงขึ้น แตAรานก็ยังมีความตองการที่จะมี
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่เปDนชื่อของสถานประกอบการเอง โดยบรรจุภัณฑนั้นจะตองมีความงAายตAอการผลิต
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เทคนิคการกระตุนจินตนาการและสงเสริมความคิดสรางสรรคFของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตรF
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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Communications Arts Students at Lampang Rajabhat University
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บทคัดยอ
งานวิ จั ยนี้ เปD น งานวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การในชั้ น เรี ยนโดยใชการวิ จั ยเชิ งปริ มาณและวิ จั ย เชิ งคุ ณภาพ มี
วัตถุประสงคเพื่อคนหาเทคนิคในการกระตุ นจินตนาการสAงเสริมความคิ ดสรางสรรคของนั กศึกษาสาขานิเทศ
ศาสตร โดยมีกลุAมเป|าหมายคือนักศึกษาสาขานิเทศศาสตรชั้นป’ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 52 คน
เครื่องมือในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณคือแบบสํารวจความคิดเห็นและเชิงคุณภาพ คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ
เชิงลึก และแบบวิเคราะหเอกสาร
ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวAากลุAมเป|าหมายมีความพึงพอใจตAอกิจกรรมในการเรียนการสอนในรายวิชาการ
คิดสรางสรรคเพื่องานนิเทศศาสตร ทั้ง 7 กิจกรรมในระดับมาก มีคAาเฉลี่ยความคิดเห็นรวม 3.94 กิจกรรมที่มี
คAาเฉลี่ยมากที่สุด คือกิจกรรมการนําเสนอผลงานความคิดสรางสรรค มีคAาเฉลี่ย 4.00 และกิจกรรมที่มีคAาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือ กิจกรรมการคิดนอกกรอบโดยลากเสนผAานจุด 9 จุด มีคAาเฉลี่ย 3.62 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การสั มภาษณกลุA มเป| าหมายจํ านวน 30 คน มี ความสอดคลองกั บผลการวิ จั ยเชิ งปริ มาณ พบวA า พบวA า
กลุAมเป|าหมายมีความพึงพอใจตAอกิจกรรมในการเรียนการสอนในรายวิชาการคิดสรางสรรคเพื่องานนิเทศศาสตร
ทั้ง 7 กิจกรรมในระดับมาก เมื่อวิเคราะหโดยรวมทั้ งเชิ งคุ ณภาพและเชิ งปริ มาณ พบวA ากิ จกรรมที่กระตุ น
จินตนาการและสA งเสริ มความคิ ดสรางสรรคที่มีประโยชนมากที่สุ ด คือ กิจกรรมการนํ าเสนอผลงานความคิ ด
สรางสรรคการกระตุนจินตนาการและสAงเสริมความคิดสรางสรรคตองใหกลุAมเป|าหมายเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมควบคูA กั น ไป ดวยกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย เปD น การปฏิ บั ติ จ ริ งผA า นการนํ า เสนอแนวคิ ด ของ
กลุAมเป|าหมาย และกิจกรรมประกวดผลงานมีสA วนสําคัญในการสรางแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานที่
หลากหลายและนA าสนใจ ตลอดจนการระดมสมองอั นเปD นหั วใจสํ าคั ญ ผA านกระบวนการคนพบปG ญหา การ
เตรียมการและรวบรวมขอมู ล การวิ เคราะหปG ญหา การคัดเลือกขอมู ล การประมวลความคิ ด การสั งเคราะห
ความคิดสรางสรรค และการประเมินผล
คําสําคัญ : การกระตุนจินตนาการ, ความคิดสรางสรรค, นิเทศศาสตร
Abstract
This classroom action research was undertaken to find techniques to stimulate the
imagination and creativity of 1st year Communication Arts students. The research used a mixture
of both qualitative and quantitative methods.The research population consisted of a total of 52
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1st year Communication Arts students at Lampang Rajabhat University. The research tools were a
questionnaire, observations, in-depth interviewing of 30 students, and document analysis. The
quantitative research results showed that the research group thought all 7 class activities were
highly useful. The overall mean satisfaction for all activities was 3.94. The highest scores were for
the presentation of creative ideas (4.00) and the lowest was for a ‘thinking outside the box’
activity, which had a mean score of 3.62. The results of the qualitative research confirmed those
of the quantitative research. The 30 student representatives reported that the 7 activities were
very helpful in stimulating their imagination and encouraging creative thinking. The most useful
activity in the students’ opinion was on how to present creative ideas.
Developing imagination and creativity must target both theoretical and practical
learning activities with a variety of activities. The presentation by the group and the contest had
an important role in inspiring the creation of diverse and interesting ideas, as well as
brainstorming the key points and problems through the discovery process, preparing and
collecting data, analyzing problems, selecting data, hypothesizing, synthesizing and evaluating.
Keyword : Stimulate the imagination, Creativity, Communication Arts.
บทนํา
สาขานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเป•ดสอนวิชา การคิดสรางสรรค
เพื่องานนิเทศศาสตร (Creative Thinking for Communication Arts) ตั้งแตAป’การศึกษา 2555 เพื่อผลิต
บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถในการคิ ด สรางสรรคในงานวิ ช าชี พ ดานนิ เ ทศศาสตร เขาสูA ต ลาดแรงงานดาน
สื่อสารมวลชน รวมไปถึ งเปD นการสรางแนวคิ ด อัน เปDน หัว ใจสํ าคั ญในการพัฒ นาประเทศและการศึ กษาใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เนนทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม จึงจําเปDนอยAางยิ่งที่จะตองพัฒนาผูเรียนใหมีความคิด
สรางสรรคเพื่อผลิตนักคิดและเตรียมความพรอมเขาสูAการทํางานที่มีความซับซอนมากขึ้นในปGจจุบัน
จากงานวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาการคิดสรางสรรคเพื่องานนิเทศสาสตรของ บุษยากร ตีระพฤติ
กุ ล ชั ย (2556) ที่ ส รุ ป วA า กระบวนการพั ฒ นาความคิ ด สรางสรรคที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ นั กศึ ก ษานิ เ ทศศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะตองเปDนกระบวนการที่สนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูAไปกับ
การปฏิบัติ โดยใชกิจกรรมที่หลากหลาย ใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเรียนและการทํากิจกรรม ตลอดจน
การทํากิจกรรมที่สAงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคเปDนสิ่งที่สําคัญในการกระตุนใหเกิดจินตนาการและสราง
ผลงานออกมา แสดงใหเห็นวAานอกจากการเรียนการสอนแลว กิจกรรมยังมีสAวนในการกระตุนและสAงเสริม
ความคิดสรางสรรคซึ่งเปDนกระบวนการที่สําคัญที่จะพัฒนาผูเรียนไดเปDนอยAางดี
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความคิดสรางสรรคและหลักสูตรการสอนดานความคิด
สรางสรรคในปGจจุบันยังมีไมAมากนัก และการคิดสรางสรรคเปDนหัวใจสําคัญในการเรียนดานศิลปศาสตร ที่
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จําเปDนที่จะตองใชความคิดสรางสรรคเปDนอยAางมากเพื่อผลิตผลงานออกมาดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงเห็นวAา ควรทํา
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อหาเทคนิคใหมAๆในการกระตุนจินตนาการและหากิจกรรมเพื่อสAงเสริมความคิดสรางสรรค
สําหรับผูเรียนดานนิเทศศาสตร จะเปDนประโยชนในการพัฒนาความคิดสรางสรรคอันเปDนพื้นฐานที่สําคัญใน
การนําไปประยุกตใชในการเรียนดานอื่นๆ รวมถึงเปDนประโยชนตAอการเรียนการสอนในแขนงอื่นตAอไป
งานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยหวังเปDนอยAางยิ่งวAาจะชAวยพัฒนากระบวนการคิดของนักศึกษาอยAางเปDนระบบ และ
สรางวิธีคิดที่แปลกใหมAผAานกิจกรรมที่ผูวิจัยคิดคนขึ้น ซึ่งจะเปDนประโยชนตAอการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของนักศึกษารุAนตAอๆไป และยังเปDนการกระตุนและสAงเสริมความคิดสรางสรรค เพื่อสรางนวัตกรรม อันเปDน
รากฐานในการพัฒนาประเทศตAอไป
ระเบียบวิธีวิจัย / วิธีการศึกษา
งานวิจัยครั้งนี้เปDนวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งผูวิจัยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method
Research) ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาเทคนิคในการกระตุนจินตนาการเพื่อสAงเสริมความคิดสรางสรรคของ
นักศึกษาสาขานิเทศศาสตรชั้นป’ที่ 1
แนวคิดที่ใชในการวิจัย
กระบวนการคิดสรางสรรคของ Osborn (อางถึงใน ชาญณรงค พรรุAงโรจน, 2546: 11) ระบุแนวคิด
ดังกลAาว และผสมผสานระหวAางแนวคิดแตAละทฤษฎีเขาดวยกัน โดยสามารถจัดแบAงได 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การ
คนพบปGญหา 2)การเตรียมและรวบรวมขอมูล 3)การวิเคราะหขอมูล 4) การคัดเลือกขอมูล 5) การประมวล
ความคิด 6) การสังเคราะหความคิดสรางสรรค และ7) การประเมินผล
กลุมเปkาหมายในการวิจัย
เชิงปริมาณ
กลุAมเป|าหมาย คือ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตรชั้นป’ที่ 1 (รหัส 59) คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง จํานวน 52 คนที่ลงทะเบียนในรายวิชา การคิดสรางสรรคเพื่องานนิเทศศาสตร ป’การศึกษา 2559
เชิงคุณภาพ
กลุA มเป| าหมาย คื อ นั กศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนในรายวิ ชา การคิ ด สรางสรรคเพื่ องานนิ เ ทศศาสตร ป’
การศึกษา 2559 จํานวน 30 คน เลือกโดยเจาะจง มีเกณฑการเลือกคือนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับดี (ไดผล
การเรียน A, B+ และ B จากรายวิชา) 5 คน ผูเรียนที่มีผลการเรียนปานกลาง (ไดผลการเรียน C+ และ C จาก
รายวิชา) 5 คน และผูเรียนที่มีผลการเรียนอAอน (ไดผลการเรียนต่ํากวAา C) จํานวน 5 คน ทั้งนี้เพื่อใหไดขอมูลเชิง
ลึกจากการสัมภาษณที่เปDนประโยชน สําหรับขอมูลเชิงสํารวจเก็บขอมูลในชั่วโมงสุดทายของการเรียนการสอนใน
รายวิชาการคิดสรางสรรคเพื่องานนิเทศศาสตร เพื่อใหเกิดความเที่ยงตรงของขอมูลที่สํารวจ โดยไมAมีผลกั บ
คะแนนในการเรียนในรายวิชาดังกลAาว
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กิจกรรมและเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิ จั ยครั้ งนี้ ใชกิ จกรรมตA างๆที่ เหมาะสม และใชวิ ธี การสั งเกต โดยผู วิ จั ยสั งเกตขณะนั กศึ กษาทํ า
กิจกรรมตAางๆภายในหองเรียน เชAน กิจกรรมการคิดนอกกรอบ กิจกรรมการคิดสิ่งประดิษฐจากวัตถุรูปทรงตAาง
การคิดเรื่องสั้นเชื่อมโยงคําตAางๆ การนําเสนอผลงานความคิดสรางสรรคของนักศึกษา รวมไปถึงการจัดกิจกรรม
นอกหองเรียน เปDนตน
การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหFขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังตAอไปนี้
1. ผูวิจั ยทําหนาที่ดําเนิน กิจกรรมในชั้นเรียน เปD นผูสัมภาษณและเก็บแบบสํารวจตามแผนที่
กําหนดไว เปDนผูสังเกต รวมทั้งบันทึกและเก็บรวบรวมขอมูล
2. เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียงขณะสัมภาษณเพื่อเก็บขอมูล
3. แบบสัมภาษณ เปDนคําถามปลายเป•ด ทั้งนี้สามารถใหผูตอบคําถามสามารถตั้งคําถามขึ้นไดเอง
ในการสนทนา
4. แบบสํารวจความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอน ผูวิจัยไดออกแบบสํารวจ เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียน
การวิเคราะหFขอมูล
1. การวิเคราะหFเชิงปริมาณ เปDนการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตAอกิจกรรมในชั้นเรียนในรายวิชา
ความคิดสรางสรรคเพื่องานนิเทศศาสตร โดยหาคAาเฉลี่ยรอยละ คAาเฉลี่ยรวมและสAวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะหFเชิงคุณภาพ เปDนการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกและ
การสังเกต โดยการตีความเชื่อมโยงกับบริบทตAางๆเพื่อหาความสัมพันธของปGจจัยตAางๆที่เกี่ยวของเชื่อมโยงกัน
3. การวิ เคราะหF ผลสรุ ป เปD นการนํ าเสนอผลการวิ เคราะหทั้ งหมดแบบสรุ ปรวมกั น โดยพิ จารณา
องคประกอบตAางๆ เพื่อหาขอสรุปแบบอุปนัย (Inductive Method) เพื่อตอบคําถามวิจัยที่กําหนดไวเบื้องตน
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผูวิจัยไดแบAงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปDน 3 สAวนคือ 1) ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 2) ผลการวิจัย
เชิงคุณภาพ และ 3) สรุปผลการวิเคราะหเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีสาระสําคัญดังตAอไปนี้
1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ผลการสํ ารวจความคิ ด เห็ น ของผู เรี ย นที่มีตA อกิ จ กรรมตAา งๆที่ ไดดํา เนิน การในชั้น เรีย นมา
วิเคราะห สรุปวAานักศึกษามีระดับความคิดเห็นตAอกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม โดยมีคAาเฉลี่ย 3.94 คAา เบี่ยงเบน
มาตรฐานเทAากับ 0.52 และระดับความคิดเห็นอยูAในระดับมาก
2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยแบAงออกเปDน 2 สAวน ไดแกA 1)การสัมภาษณ
เชิงลึก และ 2) การสังเกต มีรายละเอียดดังนี้
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1. การสัมภาษณFเชิงลึก ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณเชิงลึกจากตัวแทนนักศึกษาทั้ง 2 กลุAมเรียน
กลุAมเรียนละ 15 คน รวมทั้งหมด 30 คน ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก สรุปไดวAา 1) ผูใหสัมภาษณสAวนมากมี
ความพึงพอใจตAอกิจกรรมในรายวิชาความคิดสรางสรรคเพื่องานนิเทศศาสตร โดยใหเหตุผลวAากิจกรรมตAางๆมี
ประโยชน ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคมากมายที่จะนําไปผลิตผลงานตAอไป เปDนการเป•ดโอกาสใหไดคิด ไดทํา
กลาแสดงออกอยAางที่ไมAเคยทํามากAอน และไดแสดงทัศนคติที่แตกตAางกันไปตAอกิจกรรมตAางๆในรายวิชา 2)
นักศึกษาสAวนใหญAมีความคิดเห็นวAากิจกรรมทุกกิจกรรมมีประโยชน ฝœกการคิดกระตุนจินตนาการและสAงเสริม
ความคิดสรางสรรคไดอยAางดี แตAมีกิจกรรมบางอยAางที่ตองทําเปDนกลุAม อาจมีความเห็นไมAตรงกันบาง บางคน
ไมAใหความรAวมมือ มีความคิดเห็นหลากหลายไมAตรงกันบาง จนหาขอสรุปไมAได ควรมีการปรับจํานวนสมาชิกใน
กลุA มเพื่ อใหทุ ก คนมี สA ว นรA ว มในกิ จ กรรมเพื่ อ หาขอสรุ ป รA ว มกั น 3)นั ก ศึ กษาทุ ก คนใหความเห็ น วA า การแบA ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ผูวิจัยออกแบบการเรียนการสอนให มีความเหามะสมดีแลว ทั้งนี้ควรแบAงกิจกรรมใน
สAวนของการปฏิบัติใหมากกวAานี้ เพราะเปDนการกระตุนจินตนาการและสAงเสริมความคิดสรางสรรคไดดีกวAาสอน
ทฤษฏีอยAางเดียว 4)นักศึกษาทุกคนใหความเห็นวAาวิชานี้มีกิจกรรมที่สAงเสริมความคิดสรางสรรคที่เหมาะสม
แลว มีประโยชนตAอการกระตุนจินตนาการ และมีนักศึกษาบางคนใหขอเสนอแนะวAาควรเพิ่มกิจกรรมใน
รายวิชา ไดแกA การจัดการแสดงและกิจกรรมเรื่องการคิดเชิงตัวเลข การทํากิจกรรมกลุAมภายใตกรอบเวลา การ
ออกนอกสถานที่ การเขาคAาย การวาดภาพ ประดิษฐสิ่งของเพื่อกระตุนจินตนาการ 5)นักศึกษาทุกคนให
ความเห็ น วA า วิ ช านี้ ทําใหตนเองมี วิ ธี คิด ที่ เ ปลี่ ย นไป มี ความคิ ด สรางสรรคมากขึ้ น ในทุ กๆดาน หลั งจากทํ า
กิจกรรมในรายวิชา มีความมั่นใจในการแสดงออกมีความคิดที่นอกกรอบ มีความคิดเปDนของตนเองมากขึ้น
กลาคิดมากขึ้น มีประโยชนอยAางมากเปDนการพัฒนาความคิดสรางสรรคในอนาคต
1. การสังเกตและการวิเคราะหFผลสัมฤทธิ์จากชิ้นงาน
การเก็บขอมูลดวยการสังเกตและการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์จากชิ้นงาน ผูวิจัยไดแบAง
เนื้อหาออกเปDน 2 หัวขอ ไดแกA 1) ผลการสังเกต และ 2) การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์จากชิ้นงาน
ลําดับ
1

วันที่สังเกต
5 มกราคม 2559

กิจกรรมและผลการสังเกต
กิจกรรม “การคิดนอกกรอบโดยลากเสน ผAาน
จุ ด 9 จุ ด หามยกดิ น สอ ใหเชื่ อ มทุ ก จุ ด โดย
ลากเสนเพียงครั้งเดียว”
ผลการสังเกต : นักศึกษาตื่นเตนกับการคิดเปDน
อยAางมาก และใชเวลาในการคิดคAอนขางนาน มี
การออกมาแสดงวิ ธี คิ ด หนาชั้ น เรี ย น อาจจะ
ถู ก ผิ ด ไปบาง กิ จ กรรมนี้ ทํ า ใหนั ก ศึ ก ษากลา
แสดงออกความคิ ด เห็ น มากขึ้ น สA วนเพื่อนๆที่
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การวิเคราะหFผลสัมฤทธิ์
จากชิ้นงาน
ผลสัมฤทธิ์ : กิจกรรมนี้
ทํ า ใหนั ก ศึ ก ษาไดคิ ด
หลากหลายจากโจทยที่
กํ า ห น ด ภ า ย ใ น
ระยะเวลา สA วนใหญA แก
โจทยไมAไดในระยะเวลา
ที่ กํ า หนด เนื่ อ งจากติ ด
อยูAกับวิธีคิดแบบเดิมๆ
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2

12 มกราคม 2559

3

26 มกราคม 2559

4

3 กุมภาพันธ 2559

5

26-27 มีนาคม 2559

เหลื อ ก็ ค อยชA ว ยและหาวิ ธี คิ ด โดยการระดม
สมองดวย
กิจ กรรมกลุ ม “เกมสฝœ กเพิ่มปริ มาณความคิ ด
จิ น ตนาการจากสิ่ ง ที่ เ ปD น ไปไดจากรู ป ทรงที่
กําหนดให”
ผลการสังเกต : แมจะดูเปDนเกมแบบเด็กๆ แตA
นักศึ กษามี การรวมกลุA มและฝœ กวาดเขีย นและ
ชAวยเหลือกันในกลุAมไดเปDนอยAางดี นอกจากนี้ยัง
สรางความสนุกสนานดวยการแขAงขันกันวAากลุAม
ไหนสรางสิ่งประดิษฐไดมากที่สุดดวย
กิ จ กรรมกลุ ม “การสรางสิ่ ง ของจากรู ป ทรง
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม”
ผลการสังเกต : กิจกรรมนักศึกษามีวิธีแบAงการ
ทํางาน โดยใหแตAละคนวาดภาพที่ตนเองคิดให
ออกมามากที่ สุ ด เกิ ด การแขA งขั น สรางความ
สนุกสนาน ชAวงทายมีการนําเสนองานหนาชั้น
ใหกลุAมที่เหลือชAวยใหคะแนน มีการวิพากษและ
ตั้งคําถามเพื่อสรางความบันเทิงผAอนคลายไดอีก
ดวย
กิ จ กรรมกลุ ม “การคิ ด สรางสรรคผลงาน
ถAายภาพในหัวขอ Unblocker, I Am ของ
บริษัท AP.Honda”
ผลการสังเกต : กิจกรรมนี้ไดรAวมกิจกรรมกับ
สาขาการตลาด เปD นกิ จกรรมที่ มีประโยชนมาก
ใหนั กศึ กษาไดกลาแสดงออก กลาแตA งตั วตาม
สไตล สมาชิกในกลุAมไดมีสAวนรAวมในการเลือกชุด
ออกแบบทAาทางในการถAายภาพ พบวAากิจกรรมนี้
ไดสรางความสนุกสนานไดมาก

ผลสัมฤทธิ์ : กิจกรรมนี้
สAงเสริมใหใชจินตนาการ
และการรวมกลุA ม เพื่ อ
นําเสนอผลงาน โดยกลุAม
ที่ ช นะสามารถผลิ ต ผล
งานไดมากกวAา 200 ชิ้น

ผลสัมฤทธิ์ : กิจกรรมนี้
สAงเสริมใหใชจินตนาการ
เฉพาะบุ ค คลแลวนํ า มา
รวมกลุAมกัน กลุAมที่สราง
ผล งานที่ มี ป ระโ ยช น
สามารถสรางไดมากกวAา
100 ชิ้นงาน และเพื่อนๆ
ไดชAวยกันวิพากษผลงาน
อีกดวย
ผลสัมฤทธิ์ : กิจกรรมนี้
เ ปD น ก า ร ก ร ะ ตุ น
จิ น ตนาการและนํ า ไป
ปฏิบั ติผA านกิจ กรรมการ
ออกแบบทA า ทาง เปD น
การสรางความมั่ น ใจให
เกิดความกลาแสดงออก
และถA า ยทอดผลงานที่
บู ร ณ า ก า ร กั บ วิ ช า
ถAายภาพอีกดวย
กิ จ กรรมกลุ ม “การผลิ ต คลิ ป วิ ดี โ อหั ว ขอ ผลสัมฤทธิ์ : กิจกรรมนี้
เด็กไทยรูเทAาทันสื่อของกระทรวงวัฒนธรรม” ไดรA ว มฝœ ก ผ ฏิ บั ติ ก า ร
ผลการสังเกต : กิจกรรมนี้เปDนการใชทักษะ รA ว มกั บ มื อ อาชี พ ทํ า ให
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6

5 เมษายน 2559

7

19 เมษายน 2559

แ ล ะ ค ว า ม รA ว ม มื อ จ า ก ค น ใ น ก ลุA ม ตั้ ง แ ตA
กระบวนการระดมสมองในการคิ ด เรื่ อ งสั้ น
ขั้ น ตอนการถA า ยทํ า ตลอดจนการตั ด ตA อ จนได
ผลงานสAงเขาประกวด นอกจากนี้นักศึกษายังได
ทดลองฝœ ก ปฏิ บั ติ จ ากมื อ อาชี พ และไดรั บ
คํ า แนะนํ า ที่ เ ปD น ประโยชน ทํ า ใหกิ จ กรรมนี้
บรรลุเป|าหมายสูงที่สุด
กิจกรรมกลุม “การเขียนเรื่องสั้นโดยเชื่อมโยง
คําที่กําหนดให”
ผลการสังเกต : กิจกรรมกําหนดใหแตAละกลุAม
คิดคําขึ้นมาจํานวน 10 คํา แลวนําไปใหกลุAมอื่น
เรียบเรียงแตAงเปDนเรื่องราวสลับกัน แลวนําเสนอ
หนาชั้นเรียน ถึงแมกิจกรรมจะไมAราบรื่นนัก และ
มีการติดขัดจากคํ าที่ ยากเกิ นไป และผู นําเสนอ
พูดไมAคลAอง ประหมAาและตื่นเตนทําใหเรื่องราวที่
นํ า เสนออาจจะไมA เ ขาใจ แตA กิ จ กรรมนี้ มี
ประโยชนเพื่อเป•ดโอกาสใหนักศึกษาไดพูดหนา
ชั้นเรียนและกลาแสดงออกมากขึ้น
กิจ กรรมเดี่ยว “การนํ าเสนอผลงานความคิ ด
สรางสรรค”
ผลการสังเกต : กิจกรรมนี้เปDน Final Project
ที่ ใ หนั ก ศึ ก ษาไดนํ า เสนอผลงานที่ เ กิ ด จาก
ความคิ ดสรางสรรคของตนเอง แรงบัน ดาลใจ
และConcept ของผลงาน โดยนําเสนอทีละคน
หนาชั้ น เรี ย น พบวA า นั ก ศึ ก ษามี ค วามกลา
แสดงออกมากขึ้น เปDนเวทีในการซอมพูดในที่
สาธารณะ อยA า งไรก็ ดี สิ่ ง ที่ ต องปรั บ ปรุ ง คื อ
นักศึกษาไมAเตรียมพรอมในการนําเสนอ และมี
นักศึกษาบางคนไมAมีผลงานมานํา เสนอ ทําให
ขาดคะแนนในสAวนนี้ไป
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เกิดแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรคผลงานจน
ไดรั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ
และสรางความสามั ค คี
กั น ในกลุA ม เพื่ อ ระดม
สมองในการคิ ด ผลิ ต ผล
งานอีกดวย
ผลสัมฤทธิ์ : กิจกรรมนี้
เปD น กิ จ กรรมกลุA ม ฝœ ก
ก า ร คิ ด ส ร า ง ส ร ร ค
เรื่ อ งราว และฝœ ก การ
แสดงออกหนาชั้ น เรี ย น
ผลงานบางเรื่ อ งทํ า ไดดี
และอี ก หลายเรื่ อ งตอง
ปรับปรุงเนื่องจากเพื่อน
บ า ง ค น ไ มA ใ ห ค ว า ม
รAวมมือในการคิด
ผลสัมฤทธิ์ : กิจกรรมนี้
เปDนการประมวลความรู
ทั้ ง ห ม ด ผA า น แ น ว คิ ด
สรางสรรคของตนเอง
เปDนกิจกรรมที่สAงเสริมให
ใชความคิ ด สรางสรรค
มากที่ สุ ด และฝœ ก การ
นํ า เสนอหนาชั้ น เรี ย น
ผลที่ อ อกมาเปD น ที่ นA า
พอ ใจ นั กศึ กษ าก ล า
แสดงออกและภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง
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2. สรุปผลการวิเคราะหFเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผูวิจัยไดนําผลการวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะหรAวมกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถสรุปผลการวิจัย
ได ดังนี้
1. ผลการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสอดคลองกัน พบวAากิจกรรมทั้ง 7
กิจกรรม ในรายวิชาความคิดสรางสรางสรรคเพื่องานนิเทศศาสตร ภาคเรียนที่ 2/2558 เปDนกิจกรรมที่
นักศึกษาเห็นวAามีประโยชนมาก ดังผลการวิเคราะหเชิงปริมาณที่มีคAาเฉลี่ย 3.62-4.00 ซึ่งหมายความวAาผูตอบ
แบบสอบถามมี ความคิ ด เห็ น วA ากิ จ กรรมดั งกลA า วมี ป ระโยชนมาก และผลจากการสัมภาษณเชิ งลึ ก ในเชิ ง
คุณภาพสอดคลองกันวAากิจกรรมทุกกิจกรรมมีประโยชนมากเชAนกัน
2. กิจกรรมที่กระตุนจินตนาการและสงเสริมความคิดสรางสรรคFมากที่สุด คือ
กิจกรรมการนําเสนอผลงานความคิดสรางสรรค เนื่องจากเปDนกิจกรรมที่สรุปรวมผลงานทั้งหมด กลั่นกรองผAาน
การคิดสรางสรรคเฉพาะตัว และนําเสนอหนาชั้นเรียนซึ่งนอกจากจะเปDนการเป•ดโอกาสใหนักศึกษาไดนําเสนอ
งานที่ตนเองสนใจแลวยังชAวยพัฒนาทักษะการนําเสนอและการกลาแสดงออกในที่สาธารณะดวย
3.กระบวนการในการกระตุนจินตนาการและสงเสริมความคิดสรางสรรคF โดยเนนการปฏิบัติทํา
กิจ กรรมที่ ห ลากหลาย ใชทฤษฎี ในการปู พื้น ฐานความรู เกี่ ย วกั บ ความคิ ด สรางสรรคและใชกรอบแนวคิ ด
กระบวนการคิดสรางสรรคของ Osborn ผูวิจัยไดประยุกตใชในการวางแผนกิจกรรมในการเรียนการสอนใน
รายวิชาการคิดสรางสรรคเพื่องานนิเทศศาสตร ดังนี้ 1)การคนพบปWญหา(Orientation) เปDนขั้นตอนของการ
กระตุนความคิด/จินตนาการ ในขั้นตอนนี้ผูสอนใชกิจกรรมการคิดนอกกรอบโดยลากเสนผAานจุด 9 จุด มาใช
ในการสอนควบคูAกับทฤษฎี เพื่อใหนักศึกษาไดมองเห็นปGญหา ฝœกกระตุนจินตนาการ และการแกปGญหาโดย
มุมมองใหมA โดยใหผูที่คิดคําตอบไดออกมานําเสนอหนาชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนในชั้นเรียน
กลAาวคือในขั้นนี้การคนพบปGญหาจากโจทย ตองระบุปGญหาจากโจทยคือตองการอะไรในลําดับแรก จากนั้นจึง
จะผA า นไปสูA ก ารเตรี ย มการและรวบรวมขอมู ล เปD น ลํ า ดั บ ถั ด ไป 2)การเตรี ย มการและรวบรวมขอมู ล
(Preparation) โดยใหนักศึกษารวบรวมขอมูล ความคิดใหมAๆ ความรู ขอเท็จจริง ประสบการณเดิม ตลอดจน
ขอมูลอื่นๆที่เกี่ยวของรอบดานเพื่อใชเปDนฐานในการแกปGญหา โดยใชกิจกรรมเพิ่มปริมาณความคิด จินตนาการ
ในสิ่งที่เปDนไปไดจากรูปทรงที่กําหนดให โดยใหแบAงกลุAม ใหแตAละคนเสนอความคิด ไอเดียใหมAๆเพื่อสราง
จินตนาการ และรวบรวมขอมูลเปDนกลุAมเพื่อสรุปเขียนเปDนรูปทรง และนําเสนอหนาชั้นเรียน
3)การ
วิเคราะหF (Analysis) เปDนขั้นตอนของการวิเคราะหปGญหา โดยใชกิจกรรมการสรางสิ่งของจากรูปทรงที่
กําหนดให เปDนการรวบรวมความคิด การระดมสมอง ผAานการวิเคราะหจากสมาชิกในกลุAมแลวสรุปออกมาเปDน
สิ่งของ การคิดไตรAตรอง วางแผน โดยคิดแจกแจงลึกลงไปในรายละเอียด แยกแยะ ตีความและเปรียบเทียบ
เชAน ความเหมือน ความตAาง ความสัมพันธกันของสิ่งของตAางๆ แลวนําสรุปรวมของกลุAม นําเสนอหนาชั้นเรียน
4)การใชความคิดคัดเลือกขอมูล (Selective) เปDนขั้นตอนพิจารณาขอมูลที่ไดอยAางละเอียดรอบคอบเพื่อ
ตัดสินใจวAาขอมูลใดเหมาะสมหรือไมAเหมาะสมโดยพยายามมองหาทางเลือกไวหลายๆทาง โดยใชกิจกรรมกลุAม
“การสรางสิ่งของจากรูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม”โดยใหแตAละคนวาดภาพที่ตนเองคิดใหออกมามาก
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ที่สุด เกิดการแขAงขัน สรางความสนุกสนาน ชAวงทายมีการนําเสนองานหนาชั้นใหกลุAมที่เหลือชAวยใหคะแนน มี
การวิพากษและตั้งคําถามเพื่อสรางความบันเทิงผAอนคลายไดอีกดวย นับเปDนการคนหาความคิดหรือสมมุติฐาน
หลักสําคัญคือตองพยายามระดมความคิด พยายามผลิตความคิดออกมาใหไดมากที่สุดอยAางอิสระ 5)การ
ประมวลความคิด(Hypothesis) เปDนขั้นตอนคนหาความคิดหรือสมมติฐาน(idea finding) โดยกิจกรรมที่
นํามาใชในขั้นตอนนี้คือกิจกรรมการเขียนเรื่องสั้นโดยเชื่อมโยงคําที่กําหนดมีขั้นตอนที่สําคัญคือการระดมสมอง
ของแตAละกลุAม ใหฝœกคิด พยายามผลิตความคิดออกมาใหไดมากที่สุด หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงคํา
เหลAานั้นได โดยนักศึกษาแตAละคนสามารถคิดไดอยAางอิสระเสร็จ แลวนํามาหารือกันในกลุAมเพื่อสรางสรรคเปDน
เรื่องราวจากคํา และนําเสนอหนาชั้นเรียน 6)การสังเคราะหF/การสรางสรรคF (Incubation) ขั้นตอนนี้จะมี
กิจกรรมที่ใชคือกิจกรรมการประกวดผลงานภาพถAายในหัวขอ Unblocker I AM ของบริษัท Honda และ
กิ จ กรรมการประกวดคลิ ป วิ ดี โ อในหั ว ขอ “เด็ ก ไทยรู เทA า ทั น สื่ อ ”ของกระทรวงวั ฒ นธรรม ซึ่ ง เมื่ อ ผA า น
กระบวนการคิด ที่รอบคอบแลว จนไดภาพรวมของโจทยปG ญหา การรวบรวมขอมู ลตAา งๆ จนเกิด ประกาย
แนวคิด (illumination or insight) หรือที่เรียกวAา “ความคิดแวบ” ซึ่งกิจกรรมที่ผูสอนไดใหนักศึกษาเขารAวม
เปDนโครงการประกวด ซึ่งเปDนการแขAงขัน มีเงินรางวัลจูงใจ เปDนการกระตุนใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมอยAางเต็ม
กําลัง ขอสังเกตคือถาเปDนการประกวดที่มีเงินรางวัลจะสามารถกระตุนจินตนาการและใชความคิดสรางสรรค
ผลิตงานไดดีกวAามอบหมายงานปกติ ขณะเดียวกันยังพบปGญหาเกี่ยวกั บพื้นฐานทางดานการถAายภาพและ
ทักษะในดานการปฏิบัติของนักศึกษาบางคนยังมีจํากั ด และคนที่มีความสามารถมักถูกเพื่อนๆจับเขากลุA ม
เดียวกัน เกิด การกระจุกตัว ทําใหกลุAมที่เ หลืออาจทําใหผลงานออกมาไมAดีเทAาที่ควร 7)การประเมินผล
(Verification) ขั้นตอนนี้เปDนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการคิดสรางสรรค เพราะเปDนการทดสอบหรือ
พิสูจน (Verification) วAาความคิดของเรานั้นเปDนจริงหรือไมA และการยอมรับผลจากการคนพบ (acceptance
finding) พิสูจนใหเห็นวAาสามารถนําไปใชไดผAานผลงานความคิดสรางสรรคเฉพาะตัวขึ้น รวมทั้งเผยแพรAผลงาน
สูAสาธารณชนเพื่อใหยอมรับดวย ผูสอนจึงใชกิจกรรมการนําเสนอผลงานความคิดสรางสรรคแลวนําเสนอหนา
ชั้นทีละคน จนเกิดเปDนผลงาน การสรางสรรคที่เกิดขึ้นเฉพาะตัว สามารถทําใหเกิดไดเพียงครั้งเดียว อาจจะ
ทําซ้ําแลวไดผลงานไมAเหมือนเดิม เรียกวAา อัชฌัตติกญาณ (intuition knowledge) หรือการหยั่งรูนั่นเอง ซึ่ง
กิจกรรมนี้เปDนขั้นตอนสุดทายที่ทาทายในเรื่องของการคิดสรางสรรคผลงาน สามารถทําใหปรากฏเปDนจริงได
และนักศึกษาจําเปDนอยAางยิ่งที่จะตองนําเสนอแนวคิดดังกลAาวของตนเอง ตลอดจนเสนอแรงบันดาลใจในการ
สรางผลงานนําเสนอตAอผูสอนและเพื่อนรAวมชั้นดวย ขอสังเกตคือนักศึกษาที่มีความมั่นใจและกลาแสดงออกจะ
สามารถผลิตผลงานออกมาไดดี สAวนนักศึกษาที่ไมAมีความมั่นใจจะไมAสามารถนําเสนอผลงานของตนเองออกมา
ไดดีเทAาที่ควร
ผูวิจัยไดเสนอแผนภาพของเทคนิคการกระตุนจินตนาการและสAงเสริมความคิดสรางสรรคเพื่องาน
นิเทศศาสตรที่มีความเหมาะสมกับนักศึกษาสาขานิเทศศาสตรชั้นป’ที่ 1 วAามีลักษณะอยAางไร ในกรอบแนวคิด
เทคนิคการกระตุนจินตนาการและสAงเสริมความคิดสรางสรรคเพื่องานนิเทศศาสตร
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ขันที 1 การค้ นพบปั ญหา
ขันที 2 เตรียมการและรวบรวมข้ อมูล

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ขันที 3 วิเคราะห์ ปัญหา
ขันที 4 ใช้ ความคิดคัดเลือกข้ อมูล

กิจกรรมระดมสมอง

ขันที 5 การประมวลความคิด

การนําเสนอ

ขันที 6 การสังเคราะห์ /การคิด
การประเมินผล
ขันที 7 การประเมินผล

เทคนิคการกระตุนจินตนาการและสงเสริมความคิดสรางสรรคของ
นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
กรอบแนวคิดการวิจัยเทคนิคการกระตุนจินตนาการและสAงเสริมความคิดสรางสรรคของนักศึกษาสาขานิเทศ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย สามารถอภิ ป รายผลการวิ จั ย เทคนิ คการกระตุ นจิ น ตนาการและสA งเสริ ม
ความคิดสรางสรรคของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ใน 4 ประเด็น ดังนี้
1. การกระตุนจินตนาการและสงเสริมความคิดสรางสรรคFในชั้นเรียนจะตองมีทฤษฎีและการ
ปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมควบคูกันไป
จากการศึกษาทฤษฎีความคิดสรางสรรคของ Osborn ซึ่งผูวิจัยนํามาเปDนกรอบแนวคิดในการทํา
กิจกรรมในชั้นเรียน ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวAา สามารถใชกระบวนการคิดสรางสรรคทั้ง
7 ขั้นตอนมาใชในการทํากิจกรรมไดจริง และมีประสิทธิภาพมาก ไดแกA ขั้นที่ 1) การคนพบปGญหา 2) การ
เตรียมและรวบรวมขอมูล 3) การวิเคราะหปGญหา 4) การใชความคิดคัดเลือกขอมูล 5) การประมวลความคิด
6) การสังเคราะห/ความคิดสรางสรรค และ7) การประมวลผล ซึ่งขั้นตอน 1-3 ผูวิจัยตองสอนนักศึกษาเรื่อง
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ของทฤษฎีและมีการปฏิบัติโดยทํากิจกรรมทายคาบและมีการนําเสนอทุกครั้ง เพื่อความเขาใจในบทเรียนมาก
ขึ้น โดยในขั้นที่ 1-3 จะมี กิจกรรมใหแบA งกลุA ม ใหแตAล ะคนเสนอความคิดใหมAๆเพื่อสรางจิ นตนาการ และ
รวบรวมขอมูลผAานการวิเคราะหจากสมาชิกในกลุAมแลวสรุปออกมา โดยผูวิจัยคอยใหคําแนะนําตามความ
จําเปDน ผลลัพธที่ไดคือการที่นักศึกษาไดระดมสมองซึ่งเปDนหัวใจของกิจกรรมในขั้นนี้ เปDนกิจกรรมที่กระตุนการ
คิดและสรางความสามัคคีในกลุAม นอกเหนือจากนั้นแลวยังชAวยในการวิเคราะหเพื่อสรุปผลงานออกมา ซึ่งตอง
ใชความมั่นใจในการคิดสรางสรรค เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการคิด จนกAอใหเกิดนิสัยรักการคิดติดตัวไป ซึ่ง
ผลการวิจัยมีความสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาการคิดสรางสรรคเพื่องาน
นิเทศศาสตรของบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย (2556) ที่ระบุถึงกระบวนการพัฒนาการคิดสรางสรรคเพื่องานนิเทศ
ศาสตรที่เหมาะสมกับนักศึกษานิเทศศาสตรจะตองเปDนกระบวนการที่สนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียนรูภาคทฤษฎี
ควบคูAไปกับการปฏิบัติ โดยเนนการปฏิบัติมากกวAาทฤษฎี โดยสรางสรรคกิจกรรมเพื่อฝœกปฏิบัติที่หลากหลาย
สนับสนุนใหผูเรียนใชสื่อเทคโนโลยีเปDนเครื่องมือในการเรียนและการทํากิจกรรม กระบวนการพัฒนาการคิด
สรางสรรคจะตองครบถวนสมบูรณนั บตั้งแตAการเตรียมการ การครุAนคิ ด การจุดประกายความคิดและการ
พิสูจนทดสอบ ผูวิจัยจึงสรุปวAา การกระตุ.นจินตนาการและสงเสริมความคิดสร.างสรรค)เพื่องานนิเทศศาสตร)
ของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร)ชั้นป=ที่ 1 จะต.องมีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและมีการปฏิบัติโดยทํากิจกรรมเพื่อ
สงเสริ ม ความคิ ด สร. า งสรรค) ใ ห. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ผานกิ จ กรรมที่ ส งเสริ ม ความคิ ด สร. า งสรรค) ทั้ ง
กระบวนการคิดและการระดมสมองในชั้นเรียน
2. การกระตุนจินตนาการและสงเสริมความคิดสรางสรรคFจะตองมีการปฏิบัติจริงผานนําเสนอ
แนวความคิดของนักศึกษา
จากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน โดยใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมสAงผลงานเขาประกวดโครงการกับ
หนA วยงานภายนอกและกิ จกรรมการนํ าเสนอผลงานความคิด สรางสรรคผA า นโครงงาน(Project based
learning) พบวAา เมื่อประเมินผลจากทั้งสองกิจกรรมดังกลAาวแลว ทั้งแบบสํารวจและแบบสัมภาษณเชิงลึกจาก
กลุAมเป|าหมายสอดคลองกันวAากิจกรรมที่มีประโยชนตAอการกระตุนจินตนาการและสAงเสริมความคิดสรางสรรค
มากที่สุดคือกิจกรรมการนําเสนอผลงานความคิดสรางสรรคผAานโครงงาน (Project based learning) เปDน
กระบวนการที่ทําใหนักศึกษาไดใชทฤษฎีเขากับการปฏิบัติจริง มีการประยุกตใชกระบวนการแกปGญหาเพื่อ
สAงเสริมความคิดสรางสรรค ทําใหกระบวนการคิดสรางสรรคสมบูรณมากขึ้น ตั้งแตAกระบวนการคิด สรางสรรค
ตลอดจนการประเมินผล โดยในขั้นนี้นักศึกษาไดนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนตAอหนาผูสอนและเพื่อนรAวมชั้น
จนเกิดทักษะการเรียนรู การคนพบปGญหาเพื่อนําสูAกระบวนการแกปGญหาเชิงสรางสรรค การคนพบขอบกพรAอง
ของตนเองเพื่อปรับปรุงผลงานจนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และไดรับความประทับใจในผลงาน ตลอดจน
สรางแรงบันดาลใจตAอไป ผูวิจัยจึงสรุปวAา การนําเสนอแนวความคิดของนักศึกษาเป*นหัวใจสําคัญในการคิด
สร.างสรรค) ซึ่งจะเปDดโอกาสให.นักศึกษาได.ออกแบบการนําเสนออยางหลากหลาย สร.างสรรค)และนาสนใจซึ่ง
นําไปสูการพัฒนากระบวนการคิดสร.างสรรค)ในระดับที่สูงขึ้นตอไป
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3. กิจกรรมประกวดผลงานมีสวนสําคัญในการสรางแรงบันดาลใจในการสรางสรรคFผลงานที่
หลากหลายและนาสนใจ
จากการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผูสอนไดใหนักศึกษาสAงผลงานเขารAวมประกวดและไดจัดโครงการ
อบรมเพื่อสAงเสริมความคิดสรางสรรคโดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ มีผลงานในระดับประเทศมาถAายทอดและ
Workshop ใหกับนักศึกษาเพื่อเปDนการกระตุนจินตนาการและสAงเสริมความคิดสรางสรรค เนื่องจากปGจจุบัน
เทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงไป ทําใหกระบวนการผลิตสื่อเปลี่ยนแปลงตาม เปDนการตAอยอดความคิดเพื่อผลิตสื่อ
นอกจากนี้ผูสอนยังพบวAา การประกวดสื่อสรางสรรค ที่มีรางวัลตอบแทน นักศึกษาจะทุAมเทและตั้งใจผลิตงาน
ออกมามากกวA า สA ง งานในชั้ น เรี ย นตามปกติ เนื่ อ งจากมี แ รงจู ง ใจที่ ไ ดเปD น ตั ว เงิ น ใบประกาศ และได
ประสบการณการเรียนรูในเวทีการแขAงขันที่ตองใชทักษะ ความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงาน สอดคลองงานวิจัย
เรื่องผลของการเรียนรูรAวมกันบนเว็บดวยกระดานอภิปราย โดยใชเทคนิคหมวกความคิดหกใบในวิชาศิลปะ
เบื้องตน ที่สAงผลตAอความคิดสรางสรรคของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่มีระดับความคิดสรางสรรคตAางกันของ
ณรงคพล เอื้อไพจิต รกุ ล (2554) พบวA า 1. นั กศึ กษาปริญ ญาบัณฑิต ที่เ รีย นรู รAว มกั นบนเว็บ ดวยกระดาน
อภิปรายโดยใชเทคนิคหมวกความคิดหกใบในวิชาศิลปะเบื้องตนมีความคิดสรางสรรคกAอน หลังสัปดาหที่ 5
และหลังการทดลองแตกตAางกันอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่มีระดับ
ความคิดสรางสรรคแตกตAางกัน ที่เรียนรูรAวมกันบนเว็บดวยกระดานอภิปรายโดยใชเทคนิคหมวกความคิดหกใบ
ในวิ ช าศิ ล ปะเบื้ องตนมี ความคิ ด สรางสรรคกA อนหลั ง สั ป ดาหที่ 5 และหลั ง การทดลองแตกตA า งกั น อยA า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูวิจัยจึงสรุปวAา การจัดกิจกรรมการแขงขันประกวดผลงานมีสวนชวยสงเสริม
ความคิดสร.างสรรค)ทําให.นักศึกษาได.คิดประเด็นในกรอบเวลาที่จํากัดเพื่อผลิตชิ้นงานออกมาให.ดีที่สุด
4. เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) เปTนหัวใจสําคัญในการสรางสรรคFผลงานออกมาได
หลากหลายและสงเสริมความคิดสรางสรรคFในระดับกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ พบวAาการระดมความคิดเปDนวิธีที่สรางผลงานความคิดสรางสรรคใน
ระดับกลุAมไดอยAางมีประสิทธิภาพ เปDนการเป•ดโอกาสใหสมาชิกในกลุAมไดมีสAวนรAวมแสดงความคิดสรางสรรค
เพื่อแกปGญหา ไดเรียนรูความคิดเห็นที่แตกตAางเพื่อสรางจินตนาการ เนื่องจากความคิดจินตนาการเปDนลักษณะ
สําคัญของความคิดสรางสรรคในการนําไปสูAผลผลิตที่แปลกใหมAและเปDนประโยชน นอกจากนี้การระดมสมอง
ยังเปDนการเพิ่มพลังสรางสรรคผลงานใหออกมาดีที่สุ ด การคิ ดเปDนกลุAมดีกวA าการคิด ดวยตัว เองเพี ยงลําพั ง
เนื่องจากมีแรงกระตุนระหวAางกันทําใหเกิดความคิดสรางสรรคออกมาเปDนจํานวนมาก โดยมีการแกปGญหาโดย
วิธีระดมสมอง ไดแกA ไมAมีการวิพากษวิจารณความเห็นทั้งของตนเองและของคนอื่น การพยายามหาคําตอบที่
แปลกแตกตAางออกไป การพยายามหาคําตอบใหไดมากที่สุด และพยายามดัดแปลงตกแตAงความคิดที่มีอยูA สิ่งที่
สําคัญอีกประการหนึ่งของการระดมความคิดนอกเหนือจากการพัฒนาความคิดไดอยAางหลากหลายแลว การรับ
ฟGงความคิดเห็นของผูอื่น ยังเปDนทักษะที่จําเปDนอยAางยิ่งสําหรับการอยูAรAวมกันในสังคมอยAางมีความสุขอีกดวย
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การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑFเซรามิกเชิงสรางสรรคFของโรงงานขนาดยอม กรณีศึกษา : ผูประกอบการ
โรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เขารวมโครงการ “พี่เลี้ยงนอง” ในจังหวัดลําปาง
Development of Ceramic Products Produced in Small Factories
Case Study: The ‘Phi Lieng Nong’ Project in Lampang Province
ธิติมา คุณยศยิ่ง และอนุรักษ อาทิตยกวิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกรูปแบบใหมA โดยใชองคความรูทางดาน
ออกแบบ และสรางภาพลักษณใหแกAผลิตภัณฑเซรามิกใหแกAโรงงานขนาดเล็กที่เขารAวมโครงการ “พี่เลี้ยง
นอง” ของจังหวัดลําปาง โดยวิธีวิจัยนี้เปDนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีประชากรคือโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก และ
เลือกใชกลุAมตัวอยAางจากโรงงานเซรามิกจํานวน 5 โรงงาน ใชเทคนิคการวิเคราะหขอมูลแบบสรุปอุปนัย ซึ่ง
ผลการวิ จั ย พบวA า ในปG จ จุ บั น โรงงานเซรามิ ก ขนาดเล็ ก มี ส ภาพปG ญ หาเกี่ ย วกั บ รู ป แบบของผลิ ต ภั ณฑ คื อ
ผูประกอบการสAวนใหญAขาดความรูและความเขาใจในกระบวนการออกแบบ จึงทําใหทางผูประกอบการเซรา
มิกผลิตชิ้นงานออกมาในรูปแบบซ้ําๆ เดิมๆ จึงสAงผลกระทบตAอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่ลดลงสําหรับ
แนวทางในการออกแบบใหผูประกอบการทั้ง 5 โรงงาน แบAงเปDน 5 แนวคิด ไดแกAโรงงานสรอยทิพยเซรามิกได
แนวความคิดมาจากความเปDนผูหญิงไทย โรงงานกิตติโรจนเซรามิกไดแนวความคิดมาจากตัวสัตวประหลาด
โรงงานนิคมเซรามิกแนวความคิดมากจากไกA โรงงานเกษมเซรามิคไดแนวความคิดมาจากความเปDนธรรมชาติ
และโรงงาน ส.รุAงแสงเซรามิกไดแนวความคิดมาจากพืชจําพวกหัวตAางๆ
คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ, ผลิตภัณฑเซรามิกเชิงสรางสรรค, ผูประกอบการโรงงานเซรามิก
Abstract
The purpose of this study is to develop a new style for ceramic products and to
create a new image for the ceramic products produced by the small factories participating in
the ‘Phi Lieng Nong’ project in Lampang province. This is qualitative research with a research
population drawn from five ceramic factories. The data were investigated using inductive
analysis. The results showed that the small ceramic workshops experienced problems with
the characteristics of their products, namely that business owners lacked knowledge and
understanding of the design process. As a result, the production of ceramics was repetitive
and unoriginal, which might negatively affect the purchasing decisions of consumers. Design
guidelines were created for the five entrepreneurs, namely: Soytip Ceramic Factory was
given the concept of ‘Thai women’, Kittirote Ceramic Factory was given ‘monsters’, Nikom
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Ceramic Factory ‘chicken’, Kasem Ceramic Factory ‘nature’ and Rungsang Ceramic Factory
‘vegetable roots’.
Key words: Development of products, creative ceramic products, entrepreneurial
ceramic factory.
บทนํา
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หนAวยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายระดับรากหญาและ
ธุรกิจชุมชนไดนําแนวคิดและวิธีการที่หนAวยงานภาครัฐรAวมกันผนึกกําลังสรางสินคาและเสาะแสวงหาสินคาที่
มองวAามีอนาคตจนถึงขั้นตอนการพัฒนาการผลิตและการตลาดจนสามารถกาวขึ้นเปDนผลิตภัณฑเดAน ซึ่งถือวAา
เปDนประโยชนกับผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีสินคาคุณภาพเปDนที่ตองการของตลาด หากแตAยัง
ขาดแนวทางการจัดการที่ดี ขาดขอมูลขAาวสารและชAองทางในการนําเสนอสินคาหรือผลิตภัณฑใหเขาถึงกลุAม
ลูกคา (สํานักสAงเสริมภูมิปGญญาทองถิ่นและวิสาหกิจชุมชน, 2556) โดยเฉพาะกับผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยA อ มที่ ต องทํ า การผลั ก ดั น ใหเกิ ด ความเขมแข็ ง และแขA ง ขั น ได รวมถึ ง การพั ฒ นางาน
ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสรางเอกลักษณและการผลิตสินคาในทองถิ่นบนฐานการเพิ่มผลิต
ภาพในการผลิตและยกระดับการสรางมูลคAาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เปDนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหAงชาติ ฉบับที่ 11,2556) และจากขอมูลของจังหวัดลําปางในชAวง 2-3ป’ที
ผAานมาพบวAาผูประกอบการโรงงานเซรามิกจํานวนมากมีปGญหาทางดานการผลิตสินคาเซรามิกในรูปแบบซ้ําๆ
เดิมๆ ขาดความคิดสรางสรรคใหมAๆ ทําใหสินคาไมAเปDนที่พึงพอใจตAอผูบริโภค ขาดการยอมรับจากลูกคาและ
งดการสั่งซื้อ จนตองขาดทุนและลมละลาย พนักงานหลายคนตองถูกใหออกจากงาน(สมาคมเครื่องเคลือบดิน
เผาจังหวัดลําปาง,2556) ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทีมวิจัยจึงตองการที่จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเซรามิก
ที่เหมาะสมสําหรับผูประกอบการ โดยใชองคความรูทางดานออกแบบ ใหแกAโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ซึ่งจะใช
กรณีศึกษาจากผูประกอบการโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปางที่เขารAวมโครงการ “พี่เลี้ยงนอง” ซึ่งโครงการพี่
เลี้ยงนองเปDนโครงการของจังหวัดลําปางที่มุAงพัฒนาผูประกอบการเซรามิกใหมีการผลิตสินคาที่ไดคุณภาพ ลด
ตนทุนการผลิตและสรางความไดเปรียบทางการแขAงขัน ซึ่งโครงการนี้จะเปDนการทําใหผูประกอบการที่ทําการ
ผลิตเซรามิกมีผลิตภัณฑรูปแบบใหมAๆ เชิงสรางสรรค และสามารถที่จะอยูAรอดไดอยAางยั่งยืน และยังเปDนการ
เพิ่มโอกาสทางทางการแขAงขันใหแกAผูประกอบการโรงงานเซรามิกไดมากขึ้น
วัตถุประสงคFของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเซรามิกรูปแบบใหมA โดยใชองคความรูทางดานออกแบบ ใหแกAโรงงานที่
เขารAวมโครงการ
2. เพื่อสรางภาพลักษณผลิตภัณฑเซรามิกที่มีความเปDนเอกลักษณใหแกAผูประกอบการเซรามิก
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กรอบกระบวนการวิจัย
สัมภาษณ/ สังเกตการณ

วิเคราะหบริบทและสภาพการดําเนินงาน
โดยทีมงานพี่เลี้ยงนอง

การสรางภาพลักษณ
- ภาพลักษณผลิตภัณฑหรือบริการ
- ภาพลักษณตรายี่หอ
- ภาพลักษณองคการ

-

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดพื้นฐานการจัดการธุรกิจ
ทฤษฏีการสรางภาพลักษณและการสื่อสาร
ทฤษฏีการออกแบบ
การสรางความไดเปรียบทางการแข*งขัน
งานวิจยั ทีเกียวข้ อง

สัมภาษณ/ สัมมนา

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิก
- กําหนดกลุ*มเป0าหมาย - รูปร*าง รูปทรงผลิตภัณฑ
- สีสนั และกราฟิ ก
- ข้ อมูลอืน ๆ

ประชุมทีมงานพี่เลี้ยงนอง/ผูเชี่ยวชาญ/
เจาของโรงงาน
นักออกแบบและผูมีส*วนได-ส*วนเสีย

รูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้ างสรรค์

ภาพที่ 1 กรอบกระบวนการวิจัย
แนวคิดที่ใชในการวิจัย
แนวคิดและเนื้อหาของการวิ จัยครั้งนี้ มุAงศึกษาถึ งบริ บทการดํ าเนิ นงานทางธุ รกิจ และการผลิต ของ
ผูประกอบการเซรามิกขนาดเล็ก การสรางภาพลักษณและการสื่อสาร และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่
เหมาะสมใหแกAผูประกอบการที่เขารAวมโครงการวิจัย แนวคิดหลักการออกแบบ และการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขAงขัน โดยการศึกษาในครั้งนี้เปDนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชเครื่องมือในการเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ
ผูประกอบการเซรามิกเพื่อศึกษาบริบทในการดําเนินธุรกิจ การสัมมนาเพื่อสรางภาพลักษณผลิตภัณฑแกA
ผู ประกอบการ รวมถึ ง การประชุ ม กลุA ม ยA อ ยเพื่ อ ทํ า การพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณฑเซรามิ กที่ เ หมาะสมของ
ผูประกอบการแตAละราย
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
ขอบเขตเนื้อหา : มุAงศึกษาถึงบริบทการดําเนินงานผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ความสามารถ
ทางการผลิตของผูประกอบการโรงงานเซรามิก และลักษณะของสินคาที่ผลิต
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ขอบเขตประชากร : โรงงงานผูผลิตสินคาเซรามิกขนาดกลางและขนาดเล็กจํานวน 189 โรงงาน
(สมาคมเครื่องปG„นดินเผาจังหวัดลําปาง, 2557)
ขอบเขตพื้นที่ : ผูประกอบการโรงงานเซรามิกที่อยูAในเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง
ขอบเขตระยะเวลา : เริ่มดําเนินงานตั้งแตA 1 พฤษภาคม 2557 จนถึง 30 เมษายน 2558 รวม
ระยะเวลา 12 เดือน
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้คือผูประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก โดยใชวิธีการสุAมตัวอยAาง
แบบเจาะจงจากเลือกกลุAมตัวอยAางที่เขารAวมโครงการพี่เลี้ยงนอง (โดยกําหนดโควตาและผAานการคัดเลือกมา
จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง) จํานวน 5 โรงงาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ใชเครื่องมือที่สําคัญ คือการสัมภาษณเชิงลึก การสัมมนา และการประชุมกลุAมยAอย เพื่อศึกษาแนว
ทางการสรางภาพลักษณและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเซรามิกที่เหมาะสม มีการแบAงวิธีการรวบรวมขอมูล
ออกเปDน 3 สAวน ไดแกA (1)การสังเกตการณและการสัมภาษณเชิงลึก เพื่อศึกษาบริบทของผูประกอบการเซรา
มิก (2)การสัมมนาเพื่อศึกษาแนวทางการสรางภาพลักษณผลิตภัณฑ โดยมีผูประกอบการโรงงานตAางๆ เขารAวม
จํานวน 25 โรงงาน (3)การประชุมกลุAมยAอย เพื่อศึกษารูปแบบและพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมแกAผูประกอบการ
เซรามิกทั้ง 5 ราย โดยใชนักออกแบบมารAวมใหขอมูล
วิ ธี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ใชการตรวจสอบขอมู ล ทั้ ง หมดโดยวิ ธี Triangulation
Method ประกอบไปดวย ผูเชี่ยวชาญ, ผูใหขอมูลหลักจากการสัมภาษณเชิงลึก และจึงทําการเปรียบเทียบ
ขอมูล
การวิเคราะหFขอมูล
ทีมผูวิจัยไดแบAงขั้นตอนของการวิเคราะหออกเปDน 2 สAวน คือ
1. ขอมู ล จาก การสั มภาษณเชิ ง ลึ ก การสั ม มนาผู ประกอบการ และการประชุ ม เพื่ อระดม
ความคิด ทําการตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีการจัดทําขอมูลคือ การจําแนกกลุAมขอมูลพรอม ตรวจสอบ
ความถูกตอง ความครบถวนของขอมูลที่รวบรวมมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ และการเรียบเรียง
ขอมูลและการจัดลําดับตามเนื้อหาที่ตองการศึกษาวิจัย
2. นําการวิเคราะหขอมูลที่ไดมาผนวกกับแนวคิด ทฤษฎีตAางๆ ที่เกี่ยวของ จากนั้นจึงทําการ
สังเคราะหขอมูลที่ไดใหเกิดแนวทาง เพื่อสรางใหเปDนแนวทางในการสรางภาพลักษณและรูปแบบผลิตภัณฑที่
เหมาะสม ซึ่งแสดงผลการวิเคราะหเบื้องตนดังภาพ ไดดังนี้
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ภาพที่ 2 แบบรAาง 2 มิติ โรงงานสรอยทิพยเซรามิก

ภาพที่ 3 แบบรAาง 2 มิติ โรงงานกิตติโรจนเซรามิก

ภาพที่ 4 แบบรAาง 2 มิติ โรงงานนิคมเซรามิก
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ภาพที่ 5 แบบรAาง 2 มิติ โรงงานเกษมเซรามิค

ภาพที่ 6 แบบรAาง 2 มิติ โรงงาน ส.รุAงแสงเซรามิก
สรุปผลการวิจัย
ทีมผูวิจัย ไดสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี้
1. โรงงานสรอยทิพยFเซรามิก
ขอมูลดานผลิตภัณฑF
ผลลัพธF
ผลิตภัณฑFเดิม
1.ทีมงานไดผลิตภัณฑรูปแบบใหมA ที่พัฒนาดวย
ผลิ ต ภั ณ ฑสA ว นใหญA เ ปD น ประเภทของใช แนวความคิด โดยทางโรงงานไดแนวความคิดมา
ของตกแตA งและของที่ ร ะลึ ก ไดแกA ตุ‰ กตาตั้ ง จากผู หญิ ง ไทย ไดเนนไปในลั ก ษณะของงานที่
โชว ตุ‰ กตาออมสิ น โมบาย รู ป แบบมี ทั้ ง รู ป ทันสมั ยใชหลักขององคประกอบศิลปŠ ในการคิ ด
การตู น รู ป คน รู ป สั ต วตA า งๆ มี ขนาดเล็ กถึ ง วิ เ คราะห ตี โ จทยเรื่ อ งของผู หญิ ง โดยใชเรื่ อ ง
ขนาดกลาง สี ส ดใส เชA น ฟ| า เหลื อ ง เขี ย ว ระนาบมาออกแบบ แตAยังคงรูสึกถึงความเปDนลีลา
แดง เปDนตน
ทAาทางของผูหญิงไทยอยูA
ความตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑFใหม 2.จากขอมู ล ราคาทั่ ว ไปโดยเฉลี่ ย ของโรงงาน
ผูประกอบการตองการตAอยอดงานผลิตภัณฑ สรอยทิ พ ยเซรามิ ก อยูA ที่ ป ระมาณ 27 บาท
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1. โรงงานสรอยทิพยFเซรามิก
ขอมูลดานผลิตภัณฑF
ผลลัพธF
ชุ ด “เสนA ห เจานาง” จากโครงการ“การ หลังจาการพัฒนารูปแบบผลงานใหมAตั้งราคาไว
พั ฒ นารู ป แบบเซรามิ ก ตามวิ ถี ล านนาเพื่ อ ที่ 50 บ.
สรางตลาดใหมA”ของกรมวิทยาศาสตรบริการ
โดยผสมผสานแนวความคิดความเปDนลานใน
รู ป แบบของตุ‰ ก ตาตั้ ง โชว เพิ่ ม สี สั น และ
ลวดลายใหสะดุดตายิ่งขึ้น

ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑหลังการออกแบบ โรงงานสรอยทิพยเซรามิก
2. โรงงานกิตติโรจนFเซรามิก
ขอมูลดานผลิตภัณฑF
ผลลัพธF
ผลิตภัณฑFเดิม
1.ที มงานไดผลงานที่ เ กิ ด จากแนวความคิ ด จาก
ผลการวิเคราะหพบวAาผลิตภัณฑสAวนใหญA monster ซึ่งนําเอาลักษณะของ monster มา
เปDนของใชและของตกแตA ง เชAน ตุ‰กตาออม ผสมผสานลงไปในการการออกแบบผลงาน
สิน ตุ‰กตาประดับตกแตAง รูปแบบสัตวตAาง ๆ นํามาออกแบบเปDนผลิตภัณฑโคมไฟ โดยเนนการ
เชA น ชาง แมว หมู เปD น ตน โดยนํ า มา ออกแบบโดยการโชวพื้นผิว เพื่อใหเกิดมิติ ของ
ออกแบบเปDนผลงานที่มีความนAารักเหมาะสม แสงไฟ
กับทุกวัย
2.จากขอมูลราคาทั่วไปโดยเฉลี่ยของโรงงานกิตติ
ความตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑFใหม โรจนเซรามิก อยูAที่ประมาณ 80 บาท หลังจาการ
ผู ประกอบการตองการตA อ ยอดงาน พัฒนารูปแบบผลงานใหมA ตั้งราคาไวที่ 150 บาท
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2. โรงงานกิตติโรจนFเซรามิก
ขอมูลดานผลิตภัณฑF
ผลิ ต ภั ณฑชุ ด “ชาง” จากโครงการ“การ
พั ฒ นารู ป แบบเซรามิ ก ตามวิ ถี ล านนาเพื่ อ
สรางตลาดใหมA”ของกรมวิทยาศาสตรบริการ
โดยนําเอารูปแบบการทําโคมไฟชางมาพัฒนา
รู ป แบบเปD น “ตุ‰ ก ตา Monster”
แบบ
ครอบครัว เนนความแปลกใหมA ความนAารั ก
อารมณสนุกสนานในชิ้นงาน

ผลลัพธF

ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑหลังการออกแบบ โรงงานกิตติโรจนเซรามิก
3. โรงงานนิคมเซรามิก
ขอมูลดานผลิตภัณฑF
ผลิตภัณฑFเดิม
ผลิ ต ภั ณ ฑสA ว นใหญA ข องโรงงาน เปD น
ประเภทของใชและของที่ระลึก ไดแกA กระปุก
ออมสินที่ไดแนวความคิดมาจากไกA ปลาทอง
และนก เปDนตน

ผลลัพธF
1.ทางโรงงานไดผลิ ต ภั ณ ฑรู ป แบบใหมA ที่ ไ ด
แนวความคิดมากจากไกA โดยนําเอาลักษณะของ
ไกA มาสรางสรรคใหเกิ ด ลี ล า ทA า ทาง และคนหา
ลวดลายใหมAของตัวผลงานใหมีความสงAางาม โดย
ใชลายไทยมาประยุกตใชในการออกแบบอีกดวย
รวมไปถึ งการคํ า นึ งถึ งรู ป แบบของการนํ าไปใช
ความตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑFใหม ประโยชนใหมA เชAน ประยุกตผลิตภัณฑเปDนโคม
ผูประกอบการตองการรูปแบบผลิตภัณฑ ไฟ และอื่นๆ
ที่ แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม เ ปD น ไ ท ย แ ล ะ นํ า ม า 2.จากขอมูลราคาทั่วไปโดยเฉลี่ยของโรงงานนิคม
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ประยุ กตใชใหรA ว มสมัย อาจพั ฒนาเปD นของ เซรามิ ก อยูA ที่ ป ระมาณ 179 บาท หลั ง จาการ
ตกแตAงสAวน หรือของตกแตAงบาน เชAน โคมไฟ พัฒนารูปแบบผลงานใหมA ตั้งราคาไวที่ 250 บาท
เพื่ อเปD น แนวทางขยายผลิ ต ภั ณฑใหมี ความ
หลากหลายมากขึ้น

ภาพที่ 9 ผลิตภัณฑหลังการออกแบบ โรงงานนิคมเซรามิก
4. โรงงานเกษมเซรามิค
ขอมูลดานผลิตภัณฑF
ผลิตภัณฑFเดิม
สA ว นใหญA เ ปD น ของที่ ร ะลึ ก และของใช
ประดับตกแตAง เชAน ตุ‰กตา กระถางตนไม แกว
กาแฟ เจาของเปD น ผู ออกแบบเอง มี ก ารใช
สีอคิลิคในการตกแตAงผลงาน ลักษณะเดAนคือ
นํ า เอาผลิ ต ภั ณ ฑเดิ ม มาปรั บ ใชใหเกิ ด เปD น
ผลิตภัณฑใหมA เชAน นํากระถางตนไมมาเจาะรู
เกิดเปDนโคมไฟสปาร ทําใหเกิดความนAาสนใจ
มากยิ่งขึ้น
ความตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑFใหม
ผูประกอบการตองการนําแนวความคิดใน
การทํ าผ ลิ ต ภั ณ ฑเ ดิ ม มา ประยุ กตเปD น
ผลิตภัณฑใหมA ทําใหเกิดความนAาสนใจและใช
งานได สวยงามโดยนําแนวความคิดการเจาะรู
บนผลิตภัณฑมาปรับใชในอนาคต

ผลลัพธF
1.ไดผลิตภัณฑใหมA เนนผลงานที่ไดความประทับ
มาจากธรรมชาติ เ ปD น สA ว นใหญA และใชลั กษณะ
ของเขียนภาพแบบกราฟ•ก เพื่อแสดงใหเห็นถึงวิถี
การตัดทอน และทําใหตัวผลงานมีความทันสมัย
มากขึ้น
2.จากขอมู ล ราคาทั่ ว ไปโดยเฉลี่ ย ของโรงงาน
เกษมเซรามิก อยูAที่ประมาณ 28 บาท หลังจาการ
พัฒนารูปแบบผลงานใหมA ตั้งราคาไวที่ 35 บาท

218

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Proceeding) วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑหลังการออกแบบ โรงงานเกษมเซรามิก
5. โรงงาน ส.รุงแสงเซรามิก
ขอมูลดานผลิตภัณฑF
ผลิตภัณฑFเดิม
ผลิ ต ภั ณ ฑของโรงงานสA ว นใหญA เ ปD น
จําพวกประเภทแกว จาน ชาม แจกัน ตุ‰กตา
โดยการเผาครั้งเดียว และใชเทคนิควาดสีเพื่อ
ตกแตAงชิ้นงาน ปGญหาของโรงงาน ส.รุAงแสง
คื อ รู ป แบบผลิ ต ภั ณฑที่ ซ้ํา เดิ ม ทางโรงงาน
ขาดทักษะในการออกแบบ ซึ่งปGญหาเบื้องตน
อีกอยAางหนึ่งก็คือ นักออกแบบประจําโรงงาน
ซึ่งตัวเจาของโรงงานเอง ไมAไดชํานาญในการ
ออกแบบมากนัก
ความตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑFใหม
ผู ประกอบการตองการออกแบบแจกั น
ขนาดเล็ ก สามารถตอบโจทยตลาดไดดี
ตองการคิดคนรูปแบบหลายๆรูปแบบเพื่อเปDน
ตัวเลือกสูAทองตลาดตAอไปได

ผลลัพธF
1.ทีมงานไดผลิตภัณฑที่ไดแนวความคิดมาหัวมัน
หรือหัวมันแกว เปDนการออกแบบโดยใชการตัด
ทอนรูปทรงจากแนวความคิด ออกมาในรูปแบบ
ของผลิ ต ภั ณ ฑ คื อ แจกั น ใหดู มี ค วามทั น สมั ย
มากยิ่งขึ้น
2.จากขอมู ล ราคาทั่ ว ไปโดยเฉลี่ ย ของโรงงาน
เกษมเซรามิก อยูAที่ประมาณ 25 บาท หลังจาการ
พัฒนารูปแบบผลงานใหมA ตั้งราคาไวที่ 30 บาท
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ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑหลังการออกแบบ โรงงาน ส.รุAงแสงเซรามิก
การอภิปรายผล
จากการออกแบบและพั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑเซรามิ ก เพื่ อ สรางภาพลั ก ษณผลิ ต ภั ณ ฑใหแกA
ผูประกอบการโรงงานเซรามิก ทีมผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
การศึกษาผลิตภัณฑและการออกแบบโดยคํานึงถึงดานประโยชนหลัก ดานศักยภาพของสินคา และ
เหตุผลดานรูปลักษณ จะทําใหสินคามีความโดดเดAนและเปDนที่ตองการของผูซื้อ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของชู
ชัย สมิทธิไกร (2553: 63-85) ที่อธิบายการตระหนักถึงปGญหาหรือความตองการของผูบริโภค จะเกิดขึ้นเมื่อ
ผูบริโภคมองเห็นความแตกตAางอยAางชัดเจนระหวAางสภาวะในอุดมคติกับสภาวะในความเปDนจริง จากนั้น
ผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลตAางๆ สําหรับการแกปGญหา หรือตอบสนองความตองการนั้นๆ แลวผูบริโภคจะ
ตัดสินใจเลือกในขั้นสุดทายวAา จะซื้อผลิตภัณฑยี่หอใด ขณะที่ผลิตภัณฑสAวนใหญAที่ออกแบบเนนสีพื้น ใช
สีสรรคสดใส เนื่องจากเปDนสีที่ทําใหเกิดความสะดุดตา และใหความรูสึกสดใส มั่งคั่ง มั่งมี ตามทฤษฏีการ
เลือกสีของ Veronica L. Zammitto (2005, หนา1-2) ที่วAาสีที่แตกตAางกัน สีใดสีหนึ่งขึ้นอยูAกับชAวงของความ
ยาว คลื่นในแตAละแสง สะทอนหรือวัตถุเป|าหมายที่เปDนตกกระทบกับดวงตาและแปรผลโดยสมองออกมาเปDน
คํา เปDนสีตAางๆ โดยสีที่เดAนสด ใหความรูสึกแจAมใส ความสดใส ความรAาเริง ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหมA
ความสดใหมA ความสุก สวAาง การแผAกระจาย อํานาจบารมี
2. ดานภาพลักษณFตรายี่หอ
ผลการวิจัยพบวAาการสรางภาพลักษณตรายี่หอนั้น ควรใชชื่อโรงงานของตนเองเปDนทั้งชื่อและ
ตรายี่หอ เนื่องจากทุกโรงงานเปDนโรงงานที่มีชื่อเสียงเกAาแกAและเปDนที่รูจักมากพอควร ซึ่งมีขอแนะนําคือ อยAา
เนนผลิ ต อยA า งเดี ย ว ตองทํ า การตลาดของผลิ ต ภั ณฑควบคูA ไ ปดวย เชA น การโฆษณา การสA ง เสริ มการขาย
สอดคลองไปในทางเดียวกับกับหนาที่ของการดําเนินธุรกิจของ อนิวัช แกวจํานง (2553, หนา 3) ที่อธิบาย
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เกี่ ย วกั บ หนาที่ ข องธุ ร กิ จ วA า จะตองทํ า หนาที่ ใ นการทํ า โฆษณาสิ น คา โดยธุ ร กิ จ มี ห นาที่ โ ฆษณาและ
ประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรูจักสินคาและเกิดการตัดสินใจซื้อในที่สุดและยังสอดคลองกับทฤษฎีการจัดการ
ธุรกิจเบื้องตนของไพรินทร แยมจินดา และอุไรวรรณ บุญอาจ (2546, หนา 12-14) เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ
สมั ย ใหมA วA า การตลาดและการขาย ถื อ เปD น หั ว ใจสํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น งานดวยสA ว นหนึ่ ง เพราะเปD น
กระบวนการนําสินคาหรือบริการที่ธุรกิจผลิตขึ้นกระจายไปสูAมือผูบริโภค และยังสอดคลองกับแนวคิดของ
Philip Kotler (2000, หนา296) ที่วAาภาพลักษณในบริบทของการตลาด เปDนวิถีที่ประชาชนรับรูเกี่ยวกับ
บริษัทหรือผลิตภัณฑของบริษัท และภาพลักษณเปDนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจากปGจจัยหลายประการภายใตการควบคุม
ขององคกรธุรกิจ เมื่อพิจารณาภาพลักษณที่องคการธุรกิจจะสามารถนํามาเปDนองคประกอบทางการบริหาร
จัดการไดแลว อาจจํากัดขอบเขตประเภทของภาพลักษณที่เกี่ยวของกับการสAงเสริมการตลาดใหชัดเจนโดย
จําแนกเปDน 3 ประเภทดวยกันคือ ภาพลักษณผลิตภัณฑหรือบริการ, ภาพลักษณตรายี่หอ, และภาพลักษณ
ของสถาบันหรือองคการ
3. ดานภาพลักษณFองคFกร
การสรางภาพลักษณองคการใหแกAผูประกอบการโรงงานเซรามิกมี 2 ลักษณะคือจากภายในและ
การสรางภาพลั กษณจากภายนอก ทั้ งการตลาด การผลิ ต การบริ ห ารจั ด การ หรื อการทํ า เพื่ อสั งคม ซึ่ ง
สอดคลองกับวิรัช อภิรัตนกุล (2540, หนา 81- 83) ที่ไดจําแนกประเภทของภาพลักษณองคการ ออกเปDน 4
ประเภท คือ (1) ภาพลักษณของบริษัท ที่จะหมายรวมไปถึงดานการบริการหรือการจัดการของบริษัทแหAงนั้น
ดวยและความหมายรวมไปถึงสินคาหรือผลิตภัณฑ และการบริการ ที่บริษัทนั้นจําหนAายฉะนั้นจึงมีความหมาย
คAอนขางกวางและยังรวมถึงตัวหนAวยงาน ธุรกิจ ฝvายจัดการ สินคา หรือบริการของบริษัทดวย (2) ภาพลักษณ
ขององคการ ซึ่งโดยมากมักจะเปDนไปทางดานตัวสถาบันหรือองคการเพียงอยAางเดียว ไมAรวมถึงสินคาหรือบริการ
ที่จําหนAาย จึงมีความหมายคAอนขางแคบลงมาจากภาพลักษณของบริษัทเพราะหมายถึงสถาบันหรือองคการ
เพียงอยAางเดียวเทAานั้น (3) ภาพลักษณของสินคาหรือบริการ (4) ภาพลักษณที่มีตAอสินคาตราใดตราหนึ่ง ที่
สA ว นมากมั ก จะใชในดานโฆษณาและการสA ง เสริ ม การจํ า หนA า ยและยั ง สอดคลองกั บ ปG จ จั ย ที ่ ก A อ ใหเกิ ด
ภาพลักษณ ตามแนวคิดของวิจิตร อาวะกุล (2534, หนา 153-154) ที่วAาสAวนประกอบที่ทําใหเกิดภาพลักษณ
นั้นจะประกอบไปดวย พฤติกรรมของเจาหนาที่หรือพนักงาน, บทบาทในสังคมขององคการหรือพนักงาน,
อาคารสถานที่โอAอAา สกปรก สะอาด, สินคา ตรา เครื่องหมาย, การบริการ สะดวก เร็ว ชา, การมุAงมั่นทําความ
ดีอยAางตAอเนื่องไมAทอถอย
4. การสรางมูลคาเพิ่ม
จากการออกแบบผลิตภัณฑใหมAพบวAาผูประกอบการสามารถขายสินคาในราคาที่สูงขึ้น สินคามี
ภาพลักษณที่ดีขึ้น ตรงใจและเพิ่มทางเลือกใหแกAลูกคาเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับแนวคิดการสรางมูลคAาเพิ่ม
ของ Nilson,T.H.(1992) ที่อธิบายวAาการสรางมูลคAาเพิ่มเปDนการพัฒนาตัวผลิตภัณฑใหเกิดความพึงพอใจตAอ
ผูบริโภคสูงสุด และเกินความคาดหมายของผูบริโภค อีกทั้งมูลคAาเพิ่มอาจเกิดจากการเพิ่มสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่ง
ที่ผูบริโภคคาดวAาจะไดรับ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับChematony & Harris, (1998) ที่อธิบายวAาการสราง
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มูลคAาเพิ่ม เปDนวิธีการเพิ่มหรือเสริมสิ่งใหมA ๆ สูAตัวผลิตภัณฑ ควรมีความเกี่ยวของและเปDนสิ่งที่ลูกคาตองการ
ซึ่งจะทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขAงขัน
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป
สําหรับผูประกอบการสินคาชุมชน ประเภทเซรามิก มีดังนี้
1. ผลที่ไดจากการออกแบบในครั้งนี้ ผูประกอบการและนักวิจัยควรทําการศึกษาความพึงพอใจของผู
ซื้อหรือผูนําสินคาไปใชงาน วAาตรงความตองการที่แทจริงหรือไมA และควรทําการปรับแกไขเพิ่มเติมในสAวน
ใดบาง
2. ผลที่ไดจากสินคาตนแบบนี้ ผูประกอบการควรทําการวิจัยตAอยอดไปยังผูประกอบการรายอื่นใน
ทองถิ่นและชุมชนใหมากขึ้น เนื่องจากจะทําใหผูผลิตสินคาเซรามิกแตAละรายมีสินคาที่เปDนเอกลักษณเปDนของ
ตนเอง
3. การทําวิจัยเพื่อสรางภาพลักษณผลิตภัณฑเซรามิกลําปางสูAสากลในระดับนานาชาติ จะเปDนอีก
ประเด็ น หนึ่ งที่ นA า สนใจสํ า หรั บ การศึ กษาครั้ งตA อไป เพราะจะชA ว ยเปD น แนวทางใหผู ประกอบการรายยA อย
สามารถที่จะพัฒนาความพรอมเพื่อกาวสูAการแขAงขันในเวทีระดับโลกไดอยAางเต็มที่
4. ผลจากการวิจัยพบวAาควรมีการออกแบบใหมีความหลากหลายมากขึ้น สําหรับชิ้นงานเซรามิกประ
เภทตAางๆ เพื่อเปDนการสรางมูลคAาเพิ่ม และเพิ่มราคาขายตAอชิ้นไดมากขึ้น ซึ่งจะดีกวAาการขายในปริมาณมากๆ
แตAไดราคาถูก ทําใหไมAคุมคAากับการลงทุน
5. การศึกษาความแตกตAางระหวAางสินคาเซรามิกที่วางขายเปDนชิ้นๆ เทียบกับสินคาเซรามิกชนิด
เดียวกันแตAมีบรรจุภัณฑใสAไวให เปDนอีกหนึ่งประเด็นขอเสนอแนะที่นAาสนใจสําหรับการศึกษาในครั้งตAอไป
เพื่อที่จะทําใหทราบวAา ผูซื้อตัดสินใจซื้อจากปGจจัยใด และผูประกอบการจะไดกําไรจากการขายเปDนชิ้นโดยมี
บรรจุภัณฑ และไมAมีบรรจุภัณฑตAางกันหรือไมA
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การศึกษากระบวนการออกแบบหนังสือรวบรวมกลุมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางคFนคร
จังหวัดลําปาง
Process design book of professional group in Kelangnakorn Municipality
Lampang Province
ชลาพันธ อุปกิจ
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทคัดยอ
การวิจัย เรื่อง กระบวนการออกแบบหนังสือรวบรวมขอมูลกลุAมอาชีพ ในเขตเทศบาลเมือง เขลางค
นคร จังหวัดลําปาง ในการวิจัยครั้ งนี้ ใชระยะเวลาในจัดเก็บขอมูลโดยทั้งใหนักศึกษา เจาหนาที่ของกอง
สวัสดิการสังคม ซึ่งผูศึกษาไดสรุปสาระสําคัญไดดังตAอไปนี้ ทิศทางการและการเคลื่อนไหว (Direction &
Movement) ที่เกิดขึ้น จากการกวาดสายจากองคประกอบหนึ่งไปยังอีกองคประกอบหนึ่ง การจัดวางภาพที่มี
ขนาดใหญA และมี ความสํ าคั ญ กับ เนื้อหาไวดานบนสุด ตามดวยภาพที่ ใหความหมายขยายความหมายหรื อ
เรื่องราวของภาพหลัก ซึ่งภาพจะเริ่มที่หนาคูAหรือหนาที่อยูAดานซายมือ และนําเสนอเนื้อหาไวที่หนาคูAหรือหนา
ดานขวามือ เปDนการจัดองคประกอบที่สอดคลองกับธรรมชาติของการมอง ซึ่งเปDนสAวนชAวยใหเกิดการรับรู
ตามลําดับที่ตองการ สําหรับความเปDนเอกภาพและความกลมกลืน (Unity & Harmony) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู
ศึกษาไดแบAงอภิปรายเรื่องความเปDนเอกภาพและความกลมกลืน ดวยการเลือกใชองคประกอบอยAางสม่ําเสมอ
โดยในการออกแบบหนังสือทั้ง 2 เลAม ไดเลือกใช แบบตัวอักษรเดียวกัน การเลือกใชภาพและจัดวางภาพที่มี
รูปแบบ คลายกันเปDนสAวนใหญA รวมถึงภาพพื้นหนังสือก็มีการจัดวางใหเกิดการกระจายเพื่อสรางความสมดุลให
เกิดขึ้น ภายในพื้นที่หนาหนังสือ การสรางความตAอเนื่องกันใหองคประกอบ การออกแบบหนังสือรวบรวม
ขอมูลกลุAมอาชีพ ไมAไดมีการจัดวางองคประกอบที่ซับซอน เพื่อดึงดูดความนAาสนใจ เนื่องจากหนังสือดังกลAาวมี
ความเปDนกึ่งหนังสือของหนAวยงานของรัฐ รวมถึงความคิดเห็นของกลุAมเป|าหมายตองการใหมีความเรียบงAาย
สAวนการเวนพื้นที่วAางรอบองคประกอบทั้งหมด เพื่ อ ตองการใหเนื้อหาและภาพมีความโดดเดAน โดยพื้นที่วAาง
เกิดขึ้นไดทําหนาที่เหมือนกรอบสีขาวลอมรอบองคประกอบทั้งหมดไวภายในการออกแบบหนังสือนักออกแบบ
หนังสือรวบรวมขอมูลกลุAมอาชีพนี้ มีเนื้อหาที่เปDนทางการ และมีกลุAมเป|าหมาย 2 กลุAม คือ ประชาชนทั่วไป
และผูบริหารองคกร หัวหนาสAวนราชการ ดังนั้นจึงมีผลตAอการกําหนดขนาดและรูปแบบของหนังสือ ซึ่งในการ
เลือกขนาดและรูปแบบ ที่เหมาะสมนี้จะตองดูจากวัตถุประสงคและประเภทของหนังสือเปDนหลัก ทั้งนี้เนื่องจาก
เปDนหนังสือที่มีรูปแบบการใชงานไดทั้งพกพาและแจกฟรีจึงตองกําหนดใหมีขนาดเล็กและนําเสนอเนื้อหาใหเรียบงAาย
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Abstract
Research on the process of designing a collection of occupational information in
Kelang Nakhon Lampang Municipality area is a creative research. The study was summarized
by topics as follows: Direction & Movement formed by the sweeping line from one element
to another element by placing the large pictures and important contents at the top
following with other pictures that gave and expanded the definition of the main pictures.
The pictures began on even number page or on our left hand side and presented the
contents on odd number page or on the right hand side. This element was consistent with
the nature of which contributed to a perception by the need for unity and harmony.
In this study, the researcher divided the discussion about unity and harmony with the
selection of the components regularly. The two books were designed by using the same
font and most pictures were also selected similarly. The book backgrounds were designed
and distributed to achieve a balance. The books were designed to contain the occupational
data without any complicated element and they were semi government sector including
target’s opinions that would be more attractive and simple. The space around all the
elements needed to provide outstanding contents and pictures that the space was acting
like a white frame around all the components inside. To design the occupational handbook
with formal contents for the 2 group readers ; general people and administrators or heads of
government office was subject to sizing and forming which must be mainly followed by the
objectives and types of book that was small, simple and suitable for free giving.
บทนํา
ในการดําเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพโดยหลักวิชาการจะตองดําเนินการตามขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนไดแกA
กระบวนการกAอนพิมพ (Pre-Production),กระบวนการพิมพ (Production) และกระบวนการหลั งพิมพ
(Post-Production)เพื่อใหไดสื่อสิ่งพิมพที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับกลุAมเป|าหมาย ซึ่งในแตAละขั้นตอน
หลั ก ลวนมารายละเอี ย ดจํ า นวนมาก ที่ ค รอบคลุ ม ตั้ ง แตA การแตA ง ตั้ ง กลุA ม บุ ค ลากร เพื่ อ รA ว มกั น กํ า หนด
จุดประสงคของสื่อสิ่งพิมพ กลุAมเป|าหมาย เนื้อหา ภาพประกอบ รูปแบบออกแบบจัดหนาการเขาเลAมและ
เทคนิคการพิ มพทั้งหมดก็ เพื่อใหงAา ยตA อการจัด พิมพและความถู กตอง ความคมชัด ความสวยงาม ของสื่ อ
สิ่งพิมพ แตAสําหรับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางคนคร
ไดจัดทําหนังสือเพื่อรวบรวมกลุAมอาชีพ
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครไว โดยจัดพิมพจํานวน 500 เลAม ดําเนินการแจกจAายเพื่อการประชาสัมพันธ
กลุAมอาชีพ เพื่อนําไปเผยแพรAผAานสื่อตAางๆ ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร รวมถึงสื่อมวลชนทองถิ่นอีกดวย
ปGญหาที่พบในการจัดทําเอกสารนี้ก็คือ รูปรAางหนาตา รูปภาพประกอบ และการรวบรวมขอมูล ยังไมAนAาสนใจ
อี กทั้ งยั ง ไมA ส ามารถนํ าไปเผยแพรA ในสื่ ออื่ น ๆ เชA น เว็ บไซท หนาเฟซบุ‰ ค ของเทศบาลได (สั มภาษณ นาง
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สุคนธ หAวงไธสง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางคนคร, วันที่ 1 ธันวาคม 2557) ใน
ป’งบประมาณ 2557 งานสAงเสริมอาชีพ ฝvายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมือง เขลางคนคร
รายงานวAา มีกลุAมอาชีพที่มาขึ้นทะเบียนไวแลวจํานวน 52 กลุAม มีดังนี้ ตําบลปงแสนทอง 23 กลุAมตําบลชมพู 9
กลุAม ตํา บลพระบาท 16 กลุAม และตํ าบลกลวยแพะ 4 กลุA ม โดยทางเทศบาลเมื องเขลางคนครยั งไดระบุ
กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ เพื่อผลิตหนังสือรวบรวมกลุAมอาชีพไวไดบัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนการ
ดําเนินงานประจําป’งบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลเมืองเขลางคนคร ขอยุทธศาสตรที่ 5.4 แนวทางการ
พัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสรางความเขมแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน
18,353,680 บาท จํานวน 7 โครงการ
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะใชองคความรูดานการออกแบบนิเทศศิลปŠมาปรับใชในการออกแบบ
หนังสือรวบรวมขอมูลกลุAมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร เพื่อทําใหเปDนตนแบบทางการพิมพ โดยจะสAง
มอบใหกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางคนคร นําไปจัดพิมพเพื่อเผยแพรAตAอไป
วัตถุประสงคFของโครงการวิจัย
1.ออกแบบหนังสือรวบรวมขอมูลของกลุAมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครจังหวัดลําปาง
2. รวบรวมขอมูลของกลุAมอาชีพและผลงานของกลุAมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร
จังหวัดลําปาง
3. ผลิตตนแบบทางการพิมพ หนังสือรวบรวมขอมูลของกลุAมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร
ขอบเขตของโครงการวิจัย
1.ออกแบบหนังสือรวบรวมขอมูลของกลุAมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนครจังหวัดลําปาง
2. ภายหนังสือประกอบดวยรายละเอียดไดแกAประธานกลุAม ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพทและภาพถAาย
ผลิตภัณฑ
3. ออกแบบและผลิตออกมาเปDนเพียงตนแบบหรือตนฉบับทางการพิมพเทAานั้น
วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง กระบวนการออกแบบหนังสือรวบรวมขอมูลกลุAมอาชีพ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค
นคร จั งหวั ดลํ าปาง ในครั้ งนี้ เปD น การวิ จัย เชิ งสรางสรรค ซึ่งผูศึ กษาไดสรุ ปสาระสํา คัญโดยมี ร ายละเอี ย ด
ตามลําดับไดแกA เก็บขอมูลจากเอกสารตAางๆ ไดแกA สรุปกลุAมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร ประจําป’
2557 นโยบาย พันธกิจ บทบาทหนาที่ของเทศบาลเมืองเขลางคนคร และกองสวัสดิการสังคม เปDนตน รวมทั้ง
สัมภาษณผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานกลุAมอาชีพและผลิตภัณฑชุมชน แลว
นํามาวิเคราะหขอมูล กAอนที่จะทําการออกแบบรAางสื่อสิ่งพิมพ ตามมาดวยการ ออกแบบโครงรAางครั้งแรก แลว
นําไปทดสอบกับกลุAมเป|าหมายโดยใชการสอบถาม แลวนําขอมูลที่ไดเพื่อทําการออกแบบสิ่งพิมพตAอไป ลําดับ
สุ ด ทายคื อการจั ด ทํ า สิ่ งพิ มพตนแบบพรอมกั บไฟลตนแบบพรอมจั ด พิ มพ เพื่ อนํ า สA ง กองสวั ส ดิ การสั งคม
เทศบาลเมืองเขลางคนคร นําไปใชประโยชนจริงตAอไป
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ผลการวิจัย
ในการวิเคราะหหนังสือรวบรวมขอมูลกลุAมอาชีพเลAมเดิม พบวAา การจัดทําหนังสือรวบรวมกลุAมอาชีพ
ของเทศบาลเมืองเขลางคนครนั้น ถูกจัดทําขึ้นในบางป’งบประมาณเทAานั้น ซึ่งขึ้นอยูAกับงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรมาให และในกระบวนการผลิตและการออกแบบกองสวัสดิการสังคมแคAนําเนื้อหาที่ตองการบรรจุลงใน
หนังสือไปใหกับโรงพิมพ และใหโรงพิมพดําเนินการผลิตในทุกกระบวนการ โดยไมAมีการใชหลักการผลิตสื่อ
สิ่ งพิ มพ ซึ่ งมี ขั้ น ตอนหลั ก 3 ขั้ น ตอน ไดแกA กระบวนการกA อนผลิ ต (Pre-Production) กระบวนการผลิ ต
(Production) และกระบวนการหลั งการผลิ ต (Post-Production) ซึ่งเปD น หลักทางวิ ช าการมาประยุ กตใช
นอกจากนี้การจัดทําหนังสือรวบรวมกลุAมอาชีพ มีจุดประสงคเพื่อใชเปDนสื่อในการประชาสัมพันธองคกรและ
กลุAมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร โดยในการผลิตหนังสือดังกลAาวไมAไดใหสมาชิกกลุAมอาชีพมีสAวนรAวม
หนังสือรวบรวมกลุAมอาชีพเลAมเดิมมีการจัดพิมพจํานวน 500 เลAม ไมAไดมีการกําหนดกลุAมเป|าหมายที่ชัดเจน
สAวนใหญAแลวจะเผยแพรAในรูปแบบการแจกฟรี มอบใหกับหนAวยงานตAางๆ ภายในเทศบาลเมืองเขลางคนคร
และในที่ประชุมระดับเทศบาลที่มีบุคคลภายนอกมารAวม รวมถึงหากมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับกลุAมอาชีพ
ตามสถานที่ตAางๆ ก็จะนําหนังสือดังกลAาวไปแจกจAายดวย
ภายหลังจากเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
งานกลุAมอาชีพและผลิตภัณฑชุมชนผูศึกษาไดทําการสัมภาษณ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมือง
เขลางคนคร ไดขอสรุปเบื้องตนวAา ควรดําเนินการผลิตตนแบบทางการพิมพจํานวน 2 เลAม ตามจุดประสงคของ
การเผยแพรA โดยสามารกํ า หนดรายละเอี ย ดของหนั งสื อ คื อ จุ ด ประสงคเพื่ อเผยแพรA อ งคความรู ในการ
ดําเนินงานกลุAมอาชีพที่ยั่งยืน และ จุดประสงคเพื่อเผยแพรAขอมูลพื้นฐานของกลุAมอาชีพที่ลงทะเบียนกับกอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางคนคร โดยใหสอดคลองกับ ภารกิจหลักหรือพันธกิจ ( Mission ) วิสัยทัศน
เทศบาลเมื อ งเขลางคนคร 2556-2560 และจุ ด มุA ง หมายของการพั ฒ นา (Goals) และไดรA ว มกํ า หนด
รายละเอียดสิ่งพิมพไดแกA ควรดําเนินการผลิตตนแบบทางการพิมพจํานวน 2 เลAม ตามจุดประสงคของการ
เผยแพรA โดยสามารกําหนดรายละเอียดของคือ จุดประสงคเพื่อเผยแพรAองคความรูในการดําเนินงานกลุAม
อาชีพที่ยั่ งยืน โดยใชชื่ อหนั งสื อ กลุAมอาชี พคุ ณภาพของเมืองคุ ณภาพ และจุด ประสงคเพื่ อเผยแพรA ขอมู ล
พื้นฐานของกลุAมอาชีพที่ลงทะเบียนกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางคนคร โดยใชชื่อหนังสือวAา กลุAม
อาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางคนคร
ในการออกแบบรAางหนังสือ ซึ่งอยูAในกระบวนกAอนการผลิต (Pre-Production) นักออกแบบตอง
รวบรวมหาขอมูลจากผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะดานเนื้อหาของหนังสือ จุดประสงคการเผยแพรA และคุณลักษณะ
ของผู อA า นที่ เ ปD น กลุA ม เป| า หมาย ซึ่ ง หนั ง สื อ รวบรวมขอมู ล กลุA ม อาชี พ นี้ มี เ นื้ อ หาที่ เ ปD น ทางการ และมี
กลุAมเป|าหมาย 2 กลุAม คือ ประชาชนทั่วไปและผูบริหารองคกร หัวหนาสAวนราชการ ดังนั้นจึงมีผลตAอการ
กําหนดขนาดและรูปแบบของหนังสือ ซึ่งในการเลือกขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมตองดูจากวัตถุประสงคและ
ประเภทของหนังสือเปDนหลัก ทั้งนี้หนังสือดังกลAาวมีรูปแบบการใชงานไดทั้งพกพาและแจกฟรี จึงตองกําหนดใหมี
ขนาดเล็ ก ดานรู ป แบบของปกหนา รู ป แบบของหนาในของหนั ง สื อ ขึ้ น อยูA กั บ ลั ก ษณะของสิ่ ง ที่ จ ะเปD น
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องคประกอบของเนื้อหา ไดแกA เนื้อหาที่เปDนตัวพิมพ ภาพประกอบและคุณภาพ ซึ่งจะพิจารณารAวมกับชนิด
ของกระดาษที่ใชในการพิมพ ความหนาและน้ําหนัก รวมถึงระบบการพิมพการเลือกระบบการพิมพที่เหมาะสม
หม
สA ว นรู ป แบบตั ว อั ก ษรมี ค วามแตกตA า งไมA ม ากนั ก ตองพิ จ ารณาใชในขนาดที่ เ หมาะสมกั บ ผู อA า นที่ เ ปD น
กลุAมเป|าหมายภาพประกอบเปD
บเปDนตัวแปรหนึ
แ
่งที่ตองนํามาพิจารณาวAาตองการจะนํ
ะนําเสนอรูปภาพแตAและประเภท
จํานวนเทAาใดซึ่งตอไมAมีผลกรทบตAอชนิดกระดาษ ระบบการพิมพ และตนทุนในการผลิต
หนังสือรวบรวมกลุมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางคFนครเลมเดิม

ปกหลัง

ปกหนา
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หนาใน
หนังสือรวบรวมกลุมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางคFนครกลุมเปkาหมายประชาชนทั่วไป
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หนังสือรวบรวมกลุมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางคFนคร กลุมเปkาหมายนักวิชาการ
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ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. การเก็บขอมูลในไมAสามารถทําไดอยAางครอบคลุม อยAางทั่วถึงเพราะกลุAมอาชีพหลายกลุAมไมAมีเวลาให
ขอมูล
2. ความครบถวนของขอมูลยังไมAมีเนื่องจากกลุAมอาชีพบางกลุAมเปDนกลุAมอาชีพตามฤดูกาล ทําใหไมAมี
ภาพประกอบ
3. กลุA มอาชีพ ยังไมAเปDนความสํ าคัญของการออกแบบ ยังคิดวAา เปDนสิ่งไกลตั วและไมAสามารถให
ประโยชนอยAางเปDนรูปธรรมและทันทAวงที
บรรณานุกรม
วรพงศ วรชาติอุดมพงศ (2540). ออกแบบกราฟ•ก.กรุงเทพฯ: โสภณการพิมพ.
วิรัช ลภิรัตนกุล. (2540). การประชาสัมพันธ ฉบับสมบูรณ พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพแหAงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
วิรุณ ตั้งเจริญ. (2539). การออกแบบ. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พริ้นทติ้ง เฮาส
สกนธรภูA งามดี. (2545). จิตวิทยากับการออกแบบ. พิมพครั้งที่ 1 : กรุงเทพฯ : วาดศิลปŠ.
สกนธรภูA งามดี. (2545). ศิลปะเพื่อการสื่อสาร. พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : วาดศิลปŠ.
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ. (2546).การผลิตสื่อสิ่งพิมพ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ พ.ศ. พัฒนา.

231

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Proceeding) วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
The Cultural context of Phu-Thai Music in Savannakhet province in Lao PDR.,,
วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว
อาจารยประจําวิทยาลัยดุริยางคศิลปŠ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดยอ
บทความนี้เ ปDนสAวนหนึ่ งของงานวิ จัย เรื่อง “ดนตรีผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว”เพื่อศึกษา
บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว เปDนวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการเก็บขอมูล
ทั้งขอมูลเอกสารและขอมูลภาคสนามเครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกA แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ แบบสังเกต
และแบบสนทนากลุAมจากผูรู 5 คน ผูปฎิบัติ 23 คน และผูใหขอมูลทั่วไป 15คน ในเขตพื้นที่ เมืองเซโปน เมือง
นอง และเมืองวิระบุรี แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว ระหวAางเดือนพฤษภาคม 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม 2558
ผลการวิจัยพบวAา
ชาวผูไทยอาศัยอยูAกระจัดกระจายทั่วแขวงสวรรณเขต สภาพความเปDนอยูAแบบเรียบงAาย ลักษณะ
การแตAงกายของชาวผูไทยปGจจุบันแตAงตัวตามสมัยนิยม ดานภาษาผูไทยในแตAละหมูAบานมีความคลายคลึงกัน
สAวนการสืบทอดดนตรีของชาวผูไทยมีสถาบันการศึกษา ศิลป•นผูสูงอายุ และชาวบานที่สนใจเปDนตัวขับเคลื่อน
เครื่องดนตรีผูไทยที่พบ ไดแกA กระจับป’¢ ซอบั้งไมไผA แคน กลองหาง กลองตุม ฉิ่ง ฉาบและสไนง
คําสําคัญ : ผูไทย, แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว, ดนตรีผูไทย
Abstract
This Article is a part of the research “Phu-Thai in Savannakhetprovince in Lao PDR”,
which aimed to study the cultural context of Phu-Thai Music in Savannakhet province in Lao
PDR.,, It was done by Qualitative research, data werecollected by both documents and
fieldwork, The methodology used was The Basic survey, questionnaire, interview forms,
observation and groupdiscussions with 5 Key Informants, 23 casual Informants and 15
general Informants in the urban sector of Xephone, Nong and Vilabulyin Savannakhet
provincein Lao PDR.,,fromof May 2013 to May 2015. The results were:
The Phu-Thai People live in Savannakhet area. Their conditions are simple. The
current dressing styles are fashionable. The languages were similar in each village. The PhuThai Music Transmission and conservation had been successed by The academic schools,
The Artist elderly and local villagers. The musical instruments found are; “Kra-Chap-Pi”
(String instrument),“Saw-Bung-Mai-Pai”(Bamboo-Fiddle), “Kaen”(Bamboo Mouth Organ),
“Glong-Hang” (Tailed Drum), “Glong-Tum” (Circle Drum), “Ching-Chap”
(Cymbals)and“Sanai”(Oboe).
Keywords : Phu-Thai, Savannakhet of Lao PDR, Phu-Thai Music
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บทนํา
สวรรณเขตเปDนหนึ่งในแขวง (จังหวัด)ของประเทศลาวที่ตั้งอยูAตอนกลางคAอนไปทางใตของประเทศ
เปDนแขวงที่มีพื้นที่กวางใหญAเปDนอันดับสองของ สปป.ลาว รองจากนครหลวงเวียงจันทน ประชากรสAวนใหญA
เปDน ชาวลาวลุAม ไทดํา กะเลิง กะตัง ลาเว ปาโก รวมถึงชาวผูไทยซึ่งเปDนสAวนหนึ่งของประชากรที่อาศัยอยูAใน
สวรรณเขต และในพื้ น ที่นี้ มีเ อกลั กษณทางวั ฒ นธรรมที่ โ ดดเดA น ของชาวผู ไทย โดยมี ลั กษณะเปD น เผA า ซึ่ ง
หมายถึง สังคมที่ประกอบดวยคนที่อยูAในเผAาพันธุเดียวกัน มีความผูกพันและเกี่ยวพันกันอยAางแนAนหนาทาง
สายเลือด มีวิถีชีวิตความเชื่อและประเพณีเดียวกันมีความใกลชิดแนบแนAน และมีความเปDนอยูAแบบเรียบงAาย
อาชีพสAวนใหญAของชาวผูไทย ประกอบอาชีพ ทําไรAทํานา ปลูกพืช ไดแกA กลวย ผัก ซึ่งปลูกไวกินเอง และมี
บุญประเพณีตAาง ๆ เชAน งานแตAงงาน งานศพ งานบุญประจําป’ ฯลฯ ซึ่งในงานดนตรีผูไทยเปDนสAวนหนึ่งที่เขามา
เกี่ยวของตามความเหมาะสมของแตAละงาน (คําสอน, 2557 : สัมภาษณ)
ดนตรีผูไทย มีทํานองที่โดดเดAนและมีเอกลักษณเฉพาะตัว และเปDนตัวชี้บอกถึงความรูสึกนึกคิด ความ
เชื่อ นิสัยใจคอตลอดจนวิถีชีวิตของชาวบานเปDนอยAางดี ดนตรีผูไทยเปDนมรดกอันมีคAาอยAางหนึ่งของชาวผูไทย
ซึ่งชาวผูไทยเปDนผูสืบทอดมรดกนี้มาเปDนเวลานาน โดยมีเครื่องดนตรีผูไทยหลายชนิดดวยกัน เชAน กระจับป’¢ ซอ
บั้งไมไผA แคน ป’¢ผูไทย กลองหาง และกลองตุม เปDนตน และเครื่องดนตรีแตAละประเภทของชาวผูไทยมีลักษณะ
ที่นAาสนใจและเห็นวAาควรที่จะไดศึกษาและอนุรักษไวใหรุAนหลานตAอไปดวยลักษณะที่ชาวผูไทยเปDนกลุAมที่มี
ความเขมแข็งทางวัฒนธรรมยังคงทําใหศิลปะประจํากลุAมมีความสําคัญและสืบทอดตลอดมา
จากเหตุผลดังกลAาวผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาเรื่องบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู
ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว ซึ่งจะเปDนขอมูลพื้นฐานในการอนุรักษวัฒนธรรมดนตรีผูไทย และทําใหทราบ
ถึงบริบททางดนตรีผูไทยรวมทั้งการสืบทอดดนตรีผูไทย แขวงสวรรณเขต สปป.ลาว อันจะกAอใหเกิดความ
เขาใจไดเดAนชัดมากขึ้น
วัตถุประสงคFของการวิจัย
เพื่อศึกษาบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
นิยามศัพทFเฉพาะ
1. บริบทหมายถึง สภาพพื้นที่ ความเปDนมาของผูไทยและสังคมของชาวผูไทยแขวงสวรรณเขต สปป.
ลาว
2. วัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรมดนตรี การสืบทอดดนตรีของชาวผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
3. ดนตรีของชาวผูไทย หมายถึง ดนตรีที่พบเห็นในแขวงสวรรณเขตสปป.ลาว ทั้งดนตรีบรรเลง และ
ดนตรีขับรอง
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ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย ดนตรีผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว เปDนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research
Methodology) และใชวิ ธี ก ารทางมานุ ษยดนตรี วิ ทยา(Ethnomusicology) ในการศึ กษาโดยมี การศึ กษา
เบื้องตน (Primary Research) จากการศึกษาคนควา และรวบรวมเอกสารทางวิชาการ ตํารา รายงาน
แนวความคิด ทฤษฎี และบทความจากวารสารตAาง ๆ ที่เกี่ยวของกับดนตรี ผูไทย การศึกษาครั้งนี้ประเด็น
ของการศึกษา คือ บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผูไทยแขวง สวรรณเขตสปป.ลาว นอกจากนี้ผูวิจัยได
ทําการศึกษาจากการเก็บขอมูลภาคสนาม(Field Work)จากกลุAมผูรู (Key Informants) กลุAมผูปฏิบัติ (Casual
Informants) และกลุAมบุคคลทั่วไป (General Informants) เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหขอมูล และ
นําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับมานุษยดนตรีวิทยา
Ethnomusicologyโดยทั่ว ไป ในภาษาไทย เรีย กวA า “มานุษยดนตรีวิ ทยา”ในการศึกษาวิจั ย
ภาคสนามนั้นเปDนสิ่งสําคัญที่นําไปสูAผลสําเร็จของการศึกษาวิจัยเนื่องจากนักมานุษยดนตรีวิทยามีกระบวนการ
ในการเก็บ ขอมูลจากขอมูลจริงที่มีอยูAที่เปDน รูปธรรมชั ดเจน เชA นมีการจดบั นทึกขอมูล ในสิ่งที่พบเห็น การ
บันทึกภาพ และการบันทึกเสียงเปDนตนนอกจากนั้นยังมีการสอบประวัติโดยการสัมภาษณลวนแลวแตAเปDนการ
หาขอมู ล โดยตรง และในการศึ กษาทางดานมานุ ษยวิ ทยานั้ น หลั กสํ า คั ญ ที่ สุ ด ของการศึ กษาคื อการศึ กษา
ภาคสนามก็คือการสังเกตอยAางมีสAวนรAวม (งามพิศ สัตยสงวน,2542 :63)สําหรับมานุษยดนตรีวิทยาในการลง
สนามตองใชความสามารถทางภูมิศาสตรและภาษาศาสตรดวยแตAการเก็บขอมูลภาคสนามแตAละครั้งนั้นไมA
สามารถนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบกันไดโดยรูปแบบทั่ว ๆ ไปของการเก็บขอมูลภาคสนาม ประกอบดวย
ผู ใหขอมู ล (Informants) มี สA ว นในการบอกเลA าในสิ่ งที่ ผู วิ จั ย อยากรู ผู เชี่ ย วชาญทางดานดนตรี และดาน
วัฒนธรรมชAวยใหการสัมภาษณสะดวกเขาใจไดงAายขึ้น การบันทึกขอมูลในรูปแบบตAางๆ เปDนการเก็บรักษา
ขอมูลที่ไดมาเพื่อทําการศึกษาวิเคราะหในกระบวนการตAอไป(ธรรมนูญ จิตตรีบุตร,2543 : 9)กระบวนการ
เหลAานี้ทําใหการศึกษาวิจัยภาคสนามเปDนที่ยอมรับของนักมานุษยดนตรีวิทยา นักวิชาการดานอื่น ๆ ดวยกัน
2. ทฤษฏีการเรียนรู
การเรียนรู คือ กระบวนการจัดประสบการณเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงมีทั้งพฤติกรรมที่สามารถสังเกตไดเชAน นั่ง วิ่ง เดิน นอน ฯลฯ และพฤติกรรมที่ไมA
สามารถสังเกตไดเชAน การคิด การจินตนาการ ความเขาใจฯลฯ แตAจะทราบไดวAาการเรียนรูสัมฤทธิ์ผลก็ตAอเมื่อ
ผูเรียนสามารถ บอก พูด หรือแสดงออกมาได การเรียนรูจึงเปDนตัวแปรหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลตAอการคิด การปฏิบัติ
ซึ่ง BloomเจาของทฤษฎีการเรียนรูไดกลAาวถึงการเรียนรูวAา มีผลตAอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3ดานคือ
ความรู ความรูสึกและการปฏิบัติ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์,2537 : 7-14)
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ขอบเขตดานพื้นที่การวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชขอบเขตพื้นที่การศึกษา บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผูไทย
แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว ที่มีความโดดเดAนดานดนตรีผูไทย และเปDนที่รูจักกันอยAางแพรAหลายไดแกA
1.บานเฟƒอง เมืองเซโปน แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
2.บานหวยสาน เมืองเซโปน แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
3. บานวังกุง เมืองเซโปน แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
4. บานเมืองแสน เมืองเซโปน แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
5. บานอุดมสุข เมืองเซโปน แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
6. บานโพธิ์ชัย เมืองเซโปน แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
7. บานหนองวิลัย เมืองนอง แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
8. บานนํามะฮี่ เมืองวิระบุรี แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ทําการศึกษาครั้งนี้คือ กลุAมชาติพันธุผูไทยที่มีชื่อเสียงในดานดนตรีผูไทย เปDนที่รูจักกัน
อยAางแพรAหลาย และไดรับความนิยมสูงสุด ผูวิจัยไดนําเสนอในหัวขอดังตAอไปนี้
1. กลุAมผูรูจํานวน 5 คน เปDนกลุAมผูใหขอมูลเชิงลึก เพื่อใหไดขอมูลในดานบริบททางวัฒนธรรมดนตรี
ของชาวผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาวประกอบดวย
1.1 ผูนําชุมชนหรือผูนํากลุAมชาติพันธุ 2 คน ไดแกA 1) ทาวคําพอนศรีวิลัยคํา
2) ทาวโฮมแพง ซอเซระนอง
1.2 นักวิชาการในชุมชนหรือเจาหนาที่ประจําชุมชน 1 คน คือ ทาวสีทอง
กวนเมืองกลาง
1.3 ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิระดับทองถิ่น หรือระดับประเทศ 2 คน ไดแกA
1) ดร.สมจิตร ใสสุวรรณ 2) ทาวคําสอน คมมะนิวัน
2. กลุAมผูปฏิบัติจํานวน 23 คน เปDนกลุAมผูใหขอมูลเชิงลึกในการปฏิบัติ เกี่ยวกับตัวดนตรี ทํานอง คํา
รอง โครงสรางรูปแบบของบทเพลง และลักษณะทางดนตรีอื่น ๆ ประกอบดวย
2.1 นักดนตรี 16 คน ไดแกA 1) ทาวทองขัน ชัยเสน 2) ทาวบุญเนียม3) ทาวเจียงคํา 4) ทาวบุญ
ชง พรมสอน 5) ทาวพอย ชัยโถ 6) ทาวพรมมา ชัยโถ 7) ทาวทองใส8) ทาวบุญกอง นองคําโละ 9) นางโดน
10) ทาวอินตอง 11) ทาวลําทอง 12) ทาวแสงคํา 13) ทาวบัวลัย 14) ทาวลําดวน 15) ทาวบุญออม ผะชัย
สมบัติ 16) ทาวบุญนอย
2.2 หัวหนาวงดนตรี2 คน ไดแกA 1) ทาวสมสนุก พลเทพสร 2)ทาวทองสุข ถิ่นระนอง
2.3 ผูฝœกสอนดนตรี 3 คนไดแกA 1) ทาวสมสนุก แสงรัตน 2) นางนํามะธุแพง แกวโกศรี 3) วิลัย
จิตร บุตรโคตร
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2.4 เจาหนาที่หรือผูที่เกี่ยวของกับดนตรีผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 2 คน ไดแกA 1) ทาววง
ชัย บุตรโคตร 2) ทาวภูวัน ประสมศรี
3. กลุAมบุคคลทั่วไปจํานวน 15 คน เปDนกลุAมผูใหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยดนตรีผูไทย แขวงสวร
รณเขตสปป.ลาว
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบAงตามประเภทขอมูลดังนี้
1) แบบสํารวจ (Basic Survey) ใชสํารวจพื้นที่ ที่จะศึกษาเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน
การเขาถึง ความนAาสนใจ จากสภาพการณที่ไดพบเห็นแลวบันทึกลงในแบบสํารวจ
2) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Formal Interview) ใชสัมภาษณกลุAมผูรู กลุAมผูปฎิบัติ
กลุAมบุคคลทั่วไป เปDนประเด็นคําถามที่ผูวิจัยใชสําหรับการสอบถามกับผูใหขอมูลในดานบริบททางวัฒนธรรม
ดนตรีของชาวผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาวและสามารถที่จะเจาะลึกไดโดยทันที
3) แบบสัมภาษณแบบไมAมีโครงสราง (Informal Interview) ใชสัมภาษณกลุAมผูรูกลุAมผูปฏิบัติ
และกลุAมบุคลทั่วไปเพื่อคนหาประเด็นที่ขาดตกและนอกเหนือจากกรอบที่ตั้งไว
4) แบบสังเกตแบบมีสAวนรAวม (Participatory Observation) ใชสังเกตกลุAมผูรูกลุAมผูปฏิบัติ และ
กลุAมบุคลทั่วไป เปDนการสังเกตเกี่ยวกับดนตรี วัฒนธรรม สังคม ประเพณี ความเชื่อ คAานิยม และพฤติกรรม
ตAาง ๆ
5) แบบสังเกตแบบไมAมีสAวนรAวม (Non Participatory Observation)ใชสังเกตกลุAมผูรูกลุAมผู
ปฏิบัติ และกลุAมบุคลทั่วไป เปDนการสังเกตสภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ทําการวิจัย ซึ่งไดแกAการเดินทางเขาถึงพื้นที่ที่
ทําการวิจัย สิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งบริเวณใกลเคียง ตลอดจนกิจกรรมของพื้นที่ที่ทําการวิจัยเปDน
ขอมูลพื้นฐานและเพื่อตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร
6) แบบสนทนากลุAม (Focused Group)เพื่อรวบรวมขอมูลจากกลุAมตัวอยAางใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค โดยกําหนดประเด็นในการสัมภาษณ และสนทนากับกลุAมผูใหขอมูลอยAางกวาง ๆ เพื่อใหไดขอมูล
ในเชิงลึกและใหเปDนธรรมชาติมากที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดออกแบบการเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาเรื่อง บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผูไทย
แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว โดยมีวิธีเก็บรวบรวมขอมูลเปDนขั้นตอนดังตAอไปนี้
1. การเก็ บ ขอมู ลจากเอกสาร(Documentary Research)เปD น การรวบรวมขอมู ล เกี่ ย วกั บ
ความรูเกี่ยวกับองคความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประวัติผูไทย ใน สปป.ลาว ประวัติของดนตรีพื้นบานใน สปป.
ลาว บริ บ ทพื้ น ที่ ในการทํ า วิ จัย แนวคิ ด และทฤษฎี ที่เ กี่ย วของกั บ วิจั ย งานวิ จั ยที่ เ กี่ ยวของ ทั้ งในหองสมุ ด
อินเตอรเน็ต
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2.การเก็บขอมูลภาคสนาม ทําการเก็บระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
2.1 การสํารวจ ผูวิจั ยไดเก็บ ขอมูลจากการสํารวจดนตรีผูไทย แขวงสรรณเขต สปป.ลาว
สํารวจประชากร สํารวจบานเรือน สํารวจสิ่งปลูกสราง สํารวจบุคคลสําคัญ สํารวจ
นักดนตรี สํารวจวงดนตรี สํารวจเครื่องดนตรี สํารวจดนตรีและเพลงพื้นบาน รวมถึงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 การสัมภาษณ การวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบในการสัมภาษณ 2 รูปแบบ ไดแกA
(1)การสั ม ภาษณแบบมี โ ครงสราง โดยสั ม ภาษณกลุA ม เป| า หมาย ไดแกA กลุA มผู รู กลุA ม
ผูปฎิบัติ กลุAมบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวกับบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
(2) การสัมภาษณแบบไมAมีโครงสราง โดยการสัมภาษณแบบเป•ดกวางตามประเด็นที่ขาด
ตกที่เกี่ยวของกับบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
2.3 การสังเกต โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตแบบมีสAวนรAวม และการสังเกต
แบบไมAมีสAวนรAวม เกี่ยวกับดนตรี วัฒนธรรม สังคม ประเพณี ความเชื่อ คAานิยม และพฤติกรรมตAาง ๆ ของชาว
ผูไทยแขวงสวรรณเขตสปป.ลาว รวมถึงกระบวนการสืบทอดดานดนตรี
2.4การสนทนากลุAม ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากการรAวมสนทนากลุAม โดยมีทั้งคําถามหลักและ
คําถามรอง เพื่อใหไดขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมด รวมถึงการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน โดยการรAวมอภิปราย รAวม
แสดงความคิดเห็น และรAวมสรุปขอมูล ระหวAางผูวิจัยกับประชากรและกลุAมตัวอยAางที่ผูวิจัยกําหนด
3 .การบันทึกขอมูล ผูวิจัยทําการบันทึกขอมูลจากการดําเนินงานภาคสนาม ดังนี้
3.1บันทึกลงสมุดบันทึก และบันทึกลงคอมพิวเตอร
3.2บันทึกเสียงดวยคอมพิวเตอรระบบดิจิตอล
3.3บันทึกภาพนิ่งดวยกลองดิจิตอล
3.4บันทึกภาพเคลื่อนไหวดวยกลองระบบดิจิตอล
การวิเคราะหFขอมูล
หลังจากผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลมาทําการวิเคราะหบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของ
ชาวผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว โดยแบAงหัวขอในการวิเคราะหได ดังนี้
1. สภาพพื้นที่และบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
2.ความเปDนมาของผูไทย ในแขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
3. เครื่องดนตรีของชาวผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว เมื่อวิเคราะหขอมูลเสร็จแลว ผูวิจัย
นํ า เสนอผลการวิ เ คราะหขอมู ล ตามวั ต ถุ ป ระสงคของการวิ จั ย และนํ า เสนอผลการวิ จั ย โดยวิ ธี พรรณนา
วิเคราะห (Descriptive Analysis)
ผลการวิจัย
ในการวิเคราะหขอมูลบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
ผลการวิจัยพบดังนี้
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1. สภาพพื้นที่และบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว ชาวผูไทย
อาศัยอยูAกระจัดกระจายทั่วแขวงสวรรณเขต สภาพบานเรือนมีทั้งแบบดั้งเดิมและตามยุคสมัย ลักษณะการแตAง
กายของชาวผูไทย แตAงตัวตามสมัยนิยม แตAถามีงานบุญประเพณีประจําเดือน ประจําป’ แตAงกายโดยสวมใสAผา
ทอลายผูไทย ที่ทอเองในกลุAมชาวผูไทย ทั้งนี้เนื่องจากตระหนักในประเพณีอันดีงามไว ดานภาษาผูไทยยังมี
ความคลายคลึงกันเกือบทั้งหมด แตกตAางแคAบางสําเนียงในการออกเสียง สAวนการสืบทอดดนตรีของชาวผูไทย
ประกอบดวย สถาบันการศึกษาผูสูงอายุและคนรุAนใหมAเขามาปะปนเพียงเล็กนอยเทAานั้นโดยเฉพาะอยAางยิ่ง
กลุAมชาวผูไทยที่เปDนคนรุAนใหมAใหความสําคัญกับดนตรีผูไทยลดลง
2. ความเปDนมาของผูไทย ในแขวงสวรรณเขตสปป.ลาวชาวผูไทยเปDนกลุAมชาติพันธุหนึ่ง อาศัยอยูA
ทั่วไปในแขวงสวรรณเขต ปะปนกับกลุAมชาติพันธุอื่น นอกจากนั้นชาวผูไทยไดอพยพยายถิ่นฐานมาตั้งรกรากใน
ประเทศไทยหลายชAวงเวลา และมีภูมิศาสตรที่แตกตAางกัน
3. เครื่องดนตรีของชาวผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาวประกอบดวย
3.1 กระจับป’¢ เปDนเครื่องดนตรีประเภทดีด ในกลุAมดนตรีชาวผูไทยมี 3สาย ลักษณะตัวกระจับป’¢
ทําดวยไมเนื้ออAอน ที่นิยมคือไมขนุนมีรูปรAางลักษณะ รูปใบโพธิ์ และรูปวงกลมสรางตามความสามารถของชAาง
ทําเครื่องดนตรี
3.2 ซอบั้งไมไผAเปDนเครื่องดนตรีประเภทสี มี 2สาย ลักษณะเปDนรูปทรงกระบอก ทําจากไมไผA
ชนิดหนึ่งบนภูเขาชาวผูไทย เรียกวAา ไมผาง
3.3แคนเปDนเครื่องดนตรีปะเภทเปvา ชาวผูไทยใชแคนแปด ประกอบดวยไมกูAแคน 8 คูA รวมเปDน
16 ลํา
3.4เครื่องประกอบจังหวะดนตรีของชาวผูไทย ประกอบดวย กลองหาง กลองตุม ฉิ่ง ฉาบ เปDน
ตน ใชประสมในวงดนตรีผูไทย เพื่อใหมีความไพเราะมากขึ้น
3.5 สไนง เปDนเครื่องดนตรีปะเภทเปvา ทําจากเขาควาย ใชในขบวนแหAตามงานบุญประเพณีตAาง
ๆ พบการบรรเลงที่บานหวยสาน เมืองเซโปน แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว

ภาพที่ 1 แสดง เครื่องดนตรีผูไทยบานหนองวิลัย เมืองนอง แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว
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(จากซายไปขวา)แคน กระจับป’¢ ฉิ่ง ซอบั้งไมไผA กลองตุม และกลองหาง
ที่มา: วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว
จากภาพที่ 1 เห็นไดวAาเครื่องดนตรีผูไทย แคน กระจับป’¢ ซอบั้งไมไผAมีสภาพคAอนขางสมบูรณ สAวนกลองตุมและ
กลองหางมีสภาพชํารุด เนื่องจากผAานการใชงาน รวมถึงไมAมีผูดูแลรักษา
อภิปรายผล
บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผูไทยแขวงสวรรณเขตสปป.ลาวสามารถอภิปรายผลไดดังนี้
สภาพพื้นที่และบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว ชาวผูไทยอาศัย
อยูAกระจัดกระจายทั่วแขวงสวรรณเขต สภาพความเปDนอยูAมีทั้งแบบดั้งเดิมและตามยุคสมัย ลักษณะการแตAง
กายของชาวผูไทยปกติแตAงตัวตามสมัยนิยม แตAถามีงานบุญประเพณีประจําเดือน ประจําป’ แตAงกายโดยสวมใสA
ผาทอลายผูไทย ที่ทอเองในกลุAมชาวผูไทย ทั้งนี้เนื่องจากตระหนักในประเพณีอันดีงามไว ซึ่งสอดคลองกับ พระ
มหาชาญยุทธสุทิพย (2552 : 91-93)ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวผูไทยเพื่อ
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ พบวAา การแตAงกายของชาวผูไทยจากอดีตถึงปGจจุบัน
ไดมีการสืบสานและสAงเสริมจนเปDนวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวผูไทยโดยชาวบานแตAงกายตามวันเชAนวันธรรมดา
ชาวบานแตAงกายตามปกติทั่วไปแตAในวันศุกรชาวบานไมAวAาเด็กหรือผูใหญAทุกวัยแตAงกายตามแบบผูไทยซึ่งถือวAา
เปDนการสืบสานวัฒนธรรมการแตAงกายแบบผูไทยนี้ไวใหลูกหลานไดเห็นความสําคัญและเปDนเอกลักษณโดดเดAน
ของชาวผู ไทย สA ว นดานภาษาผูไทยยั งมี ความคลายคลึ งกั น แตกตAา งในบางสํ า เนีย งของการออกเสี ยง ซึ่ ง
สอดคลองกับ สุภิตา ไชยสวาสดิ์ (2542 : 48-69)ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวผู
ไทยกับชาวไทยลาวศึกษากรณีบานคํากั้ง ตําบลเหลAาใหญA อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ พบวAา ชาวผู
ไทยใชภาษาผู ไทยเปD น ภาษาหลั กในการสื่ อสารในชี วิ ต ประจํ า วั น ทั้ งภายในหมูA บ านและหมูA บ านชาวผู ไทย
ใกลเคีย ง แตAไมAมีภ าษาเขีย น ปGจจุ บันชาวผู ไทยไดติดตA อกับ ชาวไทยลาว ทํ าใหมีการเปลี่ย นคํ าบางคํา และ
พยัญชนะตนบางตัวใหเหมือนชาวไทยลาว แตAภาษาผูไทยมีลักษณะเฉพาะตนหลายอยAางทั้งในดานระดับเสียง
และระดับคํานอกจากนี้การสืบทอดดนตรีของชาวผูไทยประกอบดวย 3 กลุAม ไดแกA 1)สถาบันการศึกษา คือ
โรงเรียนมัธยมสมบูรณ นํามะฮี่ เมืองวิระบุรี ที่บรรจุดนตรีและฟ|อนผูไทยเปDนสAวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียน
การสอน 2)ศิลป•นผูสูงอายุ เปDนผูมีความรูความสามารถในการบรรเลงดนตรีผูไทยในปGจจุบัน 3)ชาวบาน คือ
กลุAมบุคคลที่สนใจในการสืบทอดดนตรีผูไทย แตAมีจํานวนนอยสAงผลใหการแสดงดนตรีผูไทยในงานบุญประเพณี
ตAาง ๆ มีผูนิยมลดลงเนื่องจากคนรุAนใหมAหันไปสนใจเพลงสมัยนิยม โดยใชเครื่องเสียงขนาดใหญAเป•ดเสียงดัง ทํา
ใหดนตรี ผู ไทยที่ บ รรเลงโดยชาวผู ไทยจึ งมี บ ทบาทนอยลงและมี แนวโนมอาจสู ญ หายไปตามคนรุA น เกA า ซึ่ ง
สอดคลองกับ รัตนนันท ยงยันต (2548 : 82-90) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการลําผูไทยในจังหวัดกาฬสินธุ
พบวAา ในปGจจุบันการลําผูไทยใชในการเกี้ยวสาวคAอย ๆ เลือนหายไป เพราะในสังคมปGจจุบันไดเป•ดโอกาสให
วั ย รุA น พบปะกั น มากขึ้ น รวมทั้ งเทคโนโลยี ที่ทั น สมั ย ขึ้ น ดวย การลํ า ผู ไทยในปG จ จุ บั น จึ งเหลื อเฉพาะลํ า ที่
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เหมือนกับลําทางยาว ทางสั้ นของชาวไทยอีสาน แตAยังคงรักษาเอกลักษณการใชภาษาในการลํา และการ
สอดแทรกคําพูดที่เปDนสรอย
ชาวผูไทย ในแขวงสวรรณเขตสปป.ลาว ชาวผูไทยเปDนชาติพันธุที่ใหญAอาศัยอยูAทั่วไปในแขวงสวรรณ
เขตปะปนกับ กลุAมชาติ พัน ธุอื่ น ๆ ชาวผู ไทยมีการยายถิ่ นฐานอั นเนื่องมาจากสภาวะปGญ หาทางสังคมและ
การเมือง ในการตั้งถิ่นฐานของชาวผูไทยในแตAละทองที่ลวนแลวแตAมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของพื้นถิ่น
ในธรรมเนียมแบบผูไทยแตAพื้นที่ที่มาตั้งรกรากยAอมมีคนพื้นถิ่นอาศัยอยูAและมีวัฒนธรรมประจําถิ่นนั้น การนํา
ศิลปวัฒนธรรมเขามาของชาวผูไทย ยAอมมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของคนในพื้นถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎีการแพรAกระจายทางวัฒนธรรมที่แสดงใหเห็นวAาการแพรAกระจายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นไดจากปGจจัย
ตAางๆเปDนตัวกระตุนและเปDนแรงผลัดดันที่ทําใหเกิดการอพยพยายถิ่นอยูAของมนุษยและความเปDนความเชื่อทาง
วัฒนธรรมติดตัวไปเผยแพรAในชุมชนทองถิ่นนั้นๆหรือแลกเปลี่ยนคาขายทําใหวัฒนธรรมเกิดการหลั่งไหลและ
ผสมผสานเชื่อมโยงเขาดวยกันจนเปDนวัฒนธรรมที่ยอมรับและเขมแข็งทางวัฒนธรรมปGจจัยหลายดานเชAนปGจจัย
ทางภูมิศาสตรปGจจัยทางเศรษฐกิจปGจจัยทางสังคมและปGจจัยทางวัฒนธรรม(นิยมพรรณวรรณศิริ, 2540 : 39)
เครื่องดนตรีของชาวผูไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว พบวAา
1. กระจับป’¢ ในกลุAมดนตรีชาวผูไทยจะมี 3สาย ลักษณะตัวกระจับป’¢ที่ใชบรรเลงของชาวผูไทยใน
แตAละเมือง ของแขวงสวรรณเขต มีการตั้งระบบเสียงแตกตAางกัน เนื่องจากใชเสียงแคนเปDนเสียงหลักในการตั้ง
เสียง และรูปรAางของกระจับป’¢มีความแตกตAางกัน ตามความสามารถและความคิดสรางสรรคของชAางทําเครื่อง
ดนตรีซึ่งสอดคลองกับ วาสนา ซึ่งรัมย (2552 : 81) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ดนตรีผูไทยบานโพนสวาง อําเภอเขาวง
จังหวั ด กาฬสิ น ธุ พบวA า การประดิ ษฐเครื่ องดนตรี ผูไทยนั้ นเปD น การสรางจากภู มิปG ญ ญาชาวบานตามวั ส ดุ
อุปกรณที่มีในทองถิ่นแตAไมAไดมีการสรางมาตรฐานตายตัววAาตองเปDนแบบใดที่ชัดเจนขึ้นอยูAกับความสะดวกและ
ความสามารถของผูประดิษฐในสมัยนั้น ๆ จึงกAอใหเกิดเครื่องดนตรีที่เปDนดนตรีหลักของชาวผูไทยคือแคนพิณ
ซอและป’¢
2. ซอบั้งไมไผAเปDนเครื่องดนตรีประเภทสีมี 2สาย ลักษณะเปDนรูปทรงกระบอก ทําจากไมไผAชนิด
หนึ่งบนภูเขา ชาวผูไทยเรียกวAา ไมผางสายนอกมีหนาที่ทําทํานองหลักตั้งเสียงเปDนเสียง “ลา” เทียบเสียงกับ
เสียงแคนโดยนับจากทางดานปากของผูเปvาคือลูกที่สามดานขวามือสAวนสายในตั้งเปDนเสียง “ซอล” ทําหนาที่
เปDนเสียงประสาน
3. แคนสําหรับแคนที่ใชบรรเลงเปDนแคนแปด เพราะเปDนแคนที่นิยมเปvาในวงดนตรีผูไทยตั้งแตA
อดีตจนถึงปGจจุบันซึ่งซื้อมาจากจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ประเทศไทยเพราะวAาปGจจุบันไมAมีชAางทํา
แคนในแขวงสวรรณเขต ประกอบกับชายแดนแขวงสวรรณเขตติดกับประเทศไทย สามารถหาซื้อแคนที่ผลิต
จากจังหวัดนครพนมไดงAายและคุณภาพเสียงดีกวAา
4. เครื่องประกอบจังหวะดนตรีของชาวผูไทย ประกอบดวย กลองหาง กลองตุม ฉิ่ง และฉาบ
เครื่องดนตรีเหลAานี้ถูกเก็บไวที่วัดเปDนสAวนมาก เนื่องจากชาวบานนําไปถวายใหวัดเก็บรักษา และขาดการดูแล
รักษาจากนักดนตรีผูไทย ทําใหเสื่อมสภาพและไมAสามารถนํามาบรรเลงได
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5. สไนงจากการศึกษาวิจัยขอมูลภาคสนาม พบการบรรเลงสไนงที่บานหวยสาน เมืองเซโปน
แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว เทAานั้นโดยมีการสืบทอดจากกลุAมศิลป•นพื้นบานอยAางตAอเนื่อง และมีการบรรเลงใน
งานบุญประเพณีเปDนประจํา ซึ่งสอดคลองกับ ศิริวรรณแกวเพ็งกรอ (2551 : 151-165 )ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ภูมิ
ปGญญาพื้นบานเพื่อสืบสานและพัฒนารูปแบบการแสดงดนตรีของชาวผูไทย จังหวัดกาฬสินธุ พบวAา แคนที่ชาว
ผูไทยนิยมใชแพรAหลายที่สุดคือแคนแปดโดยระบบเสียงของแคนแปดมีเสียงทั้งหมด 16 เสียงแตAเปDนระดับเสียง
ที่ซ้ํากันเสีย 2 เสียงดังนั้นจึงมีเสียงที่มีระดับแตกตAางกันทั้งหมด 15 เสียงเรียงลําดับจากต่ําไปสูงคือลาทีโดเร
มีฟาซอล (ซอล) ลาทีโดเรมีฟาซอลลานอกจากนี้ยังมีกลองหาง กลองตุม ฉิ่ง และฉาบ ใชประกอบขบวนแหA
และงานบุญประเพณีตAาง ๆ
สรุปผล
ชาวผูไทยในแขวงสวรรณเขตอาศัยอยูAกระจัดกระจายทั่วไป มีสภาพความเปDนอยูAแบบเรียบงAาย อาคาร
บานเรือนมีทั้งแบบดั้งเดิมและตามยุคสมัย โดยลักษณะการแตAงกายของชาวผูไทยปGจจุบันแตAงตัวตามสมัยนิยม
แตAถามีงานบุญประเพณีที่สําคัญ จะแตAงกายโดยสวมใสAผาทอลายผูไทย เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามไว ดาน
ภาษาผูไทยในแตAละหมูAบานมีความคลายคลึงกันแตกตAางบางสําเนียงในการออกเสียงสAวนการสืบทอดดนตรี
ของชาวผูไทยมีสถาบันการศึกษาเปDนหลัก คือโรงเรียนมัธยมสมบูรณนํามะฮี่ สAวนศิลป•นผูสูงอายุ และชาวบาน
ที่สนใจ ก็ไดเขามามีสAวนรAวมดวยแตAมีจํานวนนอย ในดานการยายถิ่นฐานชาวผูไทย ไดมีการยายไปอาศัยอยูA
ตามประเทศใกลเคียงอันเนื่องมาจากสภาวะปGญหาทางสังคมและการเมืองและเครื่องดนตรีผูไทยที่พบในพื้นที่ที่
วิจัย ไดแกA กระจับป’¢ แคน ซอบั้งไมไผAกลองหาง กลองตุม ฉิ่ง ฉาบ และสไนง

บรรณานุกรม
งามพิศ สัตยสงวน.(2542).การวิจัยทางมานุษยวิทยา.กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหAงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ธรรมนูญ จิตรีบุตร. (2543).ป•¤ห ดนตรีของชนเผAาลัวะจังหวัดนAาน.วิทยานิพนธ ศศ.ม. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยมหิดล.
นิยมพรรณวรรณศิริ. (2540). มานุษยวิทยาสังคมและวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2537).เทคนิคการสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย.กรุงเทพฯ :
B&B Publishing.
พระมหาชาญยุทธสุทิพย (2552). การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวผูไทย เพื่อการเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ.วิทยานิพนธ ศศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
รัตนนันท ยงยันต (2548). การศึกษาการลําผูไทยในจังหวัดกาฬสินธุ.วิทยานิพนธ ศป.ม. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วาสนา ซึ่งรัมย. (2552). ดนตรีผูไทยบานโพนสวาง อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ.วิทยานิพนธ ศป.ม.
มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
241

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Proceeding) วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

ศิริวรรณ แกงเพงกอ. (2551). ภูมิปGญญาพื้นบานเพื่อสืบสานและพัฒนารูปแบบการแสดงดนตรีของชาวผูไทย
จังหวัดกาฬสินธุ. วิทยานิพนธ ศศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุภิตา ไชยสวาสดิ์ (2542). การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวผูไทยกับชาวไทยลาวศึกษากรณีบานคํากั้ง
ตําบลเหลAาใหญA อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ. วิทยานิพนธ ศศ.ม.มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
รายนามผูใหสัมภาษณF
คําสอน. (11 พฤศจิกายน 2557). สัมภาษณ. ราษฎร. ที่บานเฟƒอง เมืองเซโปน แขวงสวรรณเขต สปป.ลาว

242

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (Proceeding) วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

ผลกระทบของโลกาภิวัตนFตอวัฒนธรรมทางดนตรีในเมืองเสียมเรียบ
:สภาพของปWญหาและการปรับตัว
The Impact of Globalization on Traditional Music in Siem Reap :Problematic
Conditions and Ways to Adaptation
ปราโมทย ดAานประดิษฐ
วิทยาลัยดุริยางคศิลปŠ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดยอ
ผลกระทบของโลกาภิวัตนในเมืองเสียมเรียบ สาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย เปDนการศึกษาสภาพ
ปGญหาและการปรับตัวของวัฒนธรรมดนตรีหลังการประกาศใหโบราณสถานอังกอรเปDนมรดกโลก เปDนการวิจัย
เชิงคุณภาพ เก็บขอมูลภาคสนามระหวAางป’ ค.ศ.2009-2012 โดยการสัมภาษณนักวิชาการ ศิลป•นอาวุโส และ
ผูเกี่ยวของ มุAงศึกษาวัฒนธรรมดนตรีดานบุคลากร เครื่องดนตรี บทเพลง และสAวนสนับสนุนดนตรีพบวAาสภาพ
ปGญหาหลังการประกาศเปDนเมืองมรดกโลกพบวAา ในเขตเมืองนักดนตรีและชAางสูญหายไประหวAางสงคราม ทํา
ใหเครื่องดนตรีและบทเพลงสูญไป สAวนนอกเขตเมืองไดรับผลกระทบนอย รัฐบาลใหการสนับสนุนบางสAวนหลัง
การไดรับการยกยAองเปDนเมืองมรดกโลก วัฒนธรรมดนตรีไดปรับตัวโดยพบนักดนตรีและชAางกลับเขามารAวมตั้ง
วงบรรเลง ฝœกซAอมและผลิตเครื่องดนตรีเพื่อทดแทนและขายเปDนของที่ระลึก มีการพัฒนาการสอน การใช
เครื่องมือไฟฟ|าชAวยในการผลิต ใชวัสดุทดแทนของเดิม รัฐเป•ดโอกาสใหวงดนตรีเขาไปบรรเลงบริเวณปราสาท
โรงแรมและรานอาหารขนาดใหญA
คําสําคัญ: โลกาภิวัตน, วัฒนธรรมดนตรี, เมืองเสียมเรียบ, ปGญหาการปรับตัว
Abstract
This qualitative study examines the impact of globalization on the traditional music
of Siem Reap, the capital of the kingdom of Cambodia, being primarily focused on the
problems facing traditional music at the Angkor archaeological site after it was declared a
World Heritage site and the adjustments made to address these problems. Field data were
gathered from 2009 to 2012 through interviews with scholars, professional musicians, and
other concerned individuals. The research findings revealed that due to the loss and
dispersion of musicians and instrument makers during the Cambodian war, several types of
instruments and musical forms entirely disappeared from the inner city area, while the outer
city area was less seriously impacted. After Angkor was declared a World Heritage site, the
traditional music of Siem Reap began to be revitalized and redeveloped, as evidenced by
the fact that the government has given support to traditional music. Musicians and
instrument makers have started to gather, form ensembles, rehearse music, and make new
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instruments for use in performances to replace those which have been lost, as well as for
sale. Moreover, music instruction has also been revived, and electronic devices as well as
production using new materials have been introduced in the making of musical instruments.
The government has also begun to allow musicians to perform in the palace, and at tourist
venues.
Keyword: Globalization, Traditional music, Siem Reap, Problems of Adaptation.
บทนํา
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ปรั บ เปลี่ ย นโครงสรางเศรษฐกิ จ โลก ทํ า ใหขอมู ล ขA า วสาร
แพรA กระจายไหลผA า นอยA า งมากและรวดเร็ ว สA งผลใหประชาคมในโลกตองพึ่ งพาอาศั ย ซึ่ งกั น โดยมี ความ
เชื่ อมโยงระหวA า งกั น มากขึ้ น โลกที่ เ คยกวางใหญA กลั บ เล็ กลงดิ น แดนแตA ล ะประเทศที่ อยูA หA า งไกลกั น กลั บ
สามารถติดตAอกันไดภายในเวลาเสี้ยววินาทีเปDนผลกระทบที่ Toffler (1980: 1)นักวิชาการชาวอเมริกันเสนอทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงคลื่นลูกใหญA 3 ครั้ง วAาเกิดจากการปฏิวัติเกษตรกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรม และการ
ปฏิ วั ติ ร ะบบอิ เ ล็ กทรอนิ กสคอมพิ ว เตอรและระบบสารสนเทศ หรื อผลกระทบที่ เกิ ดจากการพั ฒนาระบบ
สารสนเทศใหใกลและงA า ยตA อ การเรี ย นรู และการใชสารสนเทศ โลกาภิ วั ต น หรื อ Globalization เปD น
กระบวนการที่สAงใหสังคมโลกสามารถติดตAอไดอยAางสะดวกเมื่อโลกประสานเปDนสAวนเดียวกัน ระบบเศรษฐกิจจึง
เต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นอยAางรวดเร็วและมีผลกระทบในวงกวาง ทําใหเกิดผลกระทบตAอผูผลิต
ผู บริ โ ภค และคูA แขA งอยA า งที่ ไมA เ คยปรากฏมากA อน เปD น จุ ด เริ่ มตนของคํ า วA า โลกาภิ วั ต นในศตวรรษ ที่ 21
นักวิชาการตAางๆ รวมถึง Dehesa (2002: 1) ไดพยายามสะทอนใหเห็นวAา โลกาภิวัตน เปDนศูนยกลางของ
การศึกษาการอภิปราย ซึ่งสําคัญกวAาเปDนนโยบายประชาคมโลกพยายามแทรกโลกาภิวัตนเขาไปในวิถีชีวิตชีวิต
การตAอสู แลกเปลี่ยน ผAานเขาไปในเศรษฐกิจระดับชุมชน ผลของโลกาภิวัตนไดสะทอนสังคมใหชัดเจนขึ้นใน
ดานความไมAเสมอภาคของสังคม ทั้งดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ทรัพยากรตAางๆ โดยมีเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
เปDนแรงสAงสําคัญ เมื่อเดือน มิถุนายน ป’ค.ศ.2016 ยูเนสโกประชุมรับสถานที่ตAางๆ เปDนมรดกโลกมีสถานที่ที่
ไดรับการยกยAองทั้งสิ้น 1031 แหAง จาก 163 ประเทศ เปDนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมถึง 802 แหAง ทาง
ธรรมชาติ 197 แหAงและผสม 32 แหAง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีสถานที่รับการยกยAองเปDนมรดก
โลกทางวัฒนธรรม 23 แหAงจาก 10 ประเทศ อาทิ ป|อมปราการหลวงแหAงเมืองทาลอง-ฮานอย(อดีตเมืองหลวง)
โบสถยุคบาร็อคแหAงฟ•ลิปป•นสกลุAมวัดพรัมบานัน กลุAมวัดบุโรพุทโธ กลุAมโบราณเมืองหลวงพระบาง และกลุAม
โบราณสถานเมืองเว เปDนตน (whc.unesco.org,2016:Web Site) การยกยAองใหสถานที่สําคัญในประเทศ
ตAางๆ เปDนเมืองสําคัญของโลกในชAวงหลายป’ที่ผAานมาก็เปDนอีกหนึ่งผลกระทบจากโลกาภิวัตน ทําใหเกิดความ
ตระหนักในวัฒนธรรมของตน ย้ําถึงรากฐานทางวัฒนธรรมอันมั่นคง เพราะการเปDนมรดกโลกทางวัฒนธรรม
มิไดหมายรวมถึงอาคารสถานที่หรือโบราณสถานที่ไดรับการยกยAองแตAเพียงอยAางเดียวเทAานั้น กลับเปDนการ
สรางความตระหนักใหเกิดขึ้นกับประชาชนรอบๆ บริเวณ ที่ตองรAวมกันรักษา ปกป|อง ทํานุบํารุงมรดกที่คนทั้ง
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โลกไดใหเกียรติยกยAอง ดังนั้นเพื่อใหเขาใจถึงมรดกทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น การศึกษาดนตรีดั้งเดิมหรือแบบ
ฉบับ(Traditional Music) หรือวัฒนธรรมดนตรีในภูมิภาคอาเซียนเปDนการเป•ดประตูภูมิปGญญาสูAภูมิภาค
การศึกษาดนตรีที่เปDนมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพชน จึงเปDนผลสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดของประชาชนที่
ศึกษาผAานวัฒนธรรมที่ไดรับผลกระทบจะการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน
เสียมเรียบหรือเสียมราฐ เปDนเมืองโบราณที่ไดรับผลกระทบจากสงครามตั้งแตAอดีต เคยเรืองอํานาจ
ในสมัย โดยพระเจาชั ยวรมั นที่ 7 เคยตกอยูA ภายใตอาณาจั กรสยามในสมัย อยุธ ยาและตAอมาอยูA ภายใตการ
ปกครองของฝรั่งเศสในป’ ค.ศ.1863 เปD นฐานที่ มั่น ใหรั ฐบาลพอลพตในสงครามอิ นโดจีน ผA า นการฆA าลาง
เผAาพันธุเขมรแดงเมื่อ ค.ศ.1975-1979 ชาวตะวันตกไดเขามาชAวยเหลือในทุกๆ ดานจนรวบรวมขอมูลเสนอ
เมืองโบราณเปDนมรดกโลกภายใตชื่อเมืองพระนครหรืออังกอรเมื่อป’ค.ศ.1992 พรอมกับไดรับการยกยAองเปDน 1
ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก ปGจจัยเหลAานี้คือกระแสสังคมของโลกภายนอก ที่สAงผลใหเสียมเรียบเปลี่ยนแปลง
ปราสาทนครวัดและปราสาทนครธมที่เปDนหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญกลAาวคือ รอบกําแพงปราสาทนครวัด
มีภาพแกะสลักนูนต่ําเรื่อง รามายณะและมหาภารตะ โดยแฝงเรื่องราววิถีชีวิต ขบวนทหาร การรบในสมัยนั้น
เขาไว มีหลักฐานเปDนภาพเครื่องดนตรีในขบวนมหาสงครามมากมายอาทิ ป’¢ แตรเขา ฆอง กลอง กระจับป’¢ เปDน
ตน สAวนปราสาทนครธมบันทึกวิถีชีวิตและพบภาพวงดนตรีโดยเฉพาะพิณหลายสาย ฆอง กลอง เปDนตน แมจะ
มี การบั น ทึ ก ไวโดยนั ก ทA องเที่ ย วและนั กวิ ช าการจํ า นวนมาก แตA มี ผ ลงานคA อนขางนอย ดั งนั้ น ปG ญ หาดาน
หลักฐานมรดกทางวัฒนธรรมรอบกําแพงยังรอการศึกษาวิเคราะหตีความในรายละเอียดอีกมาก
รายงานวิจัยทางวัฒนธรรมดนตรีในประเทศตAาง ๆ Sam Sam-Ang (1988) ไดอธิบายวงพิณเพียด
(Pinpeat) ดานตAางๆ โดยใหความสําคัญกับประวัติศาสตรดนตรีเขมร ใหครอบคลุมบทเพลงตAางๆ และยังมี
บทความอธิบายการเปลี่ยนผAานการปฏิบัติดนตรีกัมพูชาที่แสดงถึงความเปDนดนตรีเฉพาะถิ่น ตลอดจนผลกระทบ
ตAอสังคม (Sam, 2007) และSam andCampbell (1992) ยังมีผลงานดนตรีราชสํานักกัมพูชาดวย สAวน
Giuriati (1988) ศึกษาเรื่องดนตรีประเพณีเขมรในกรุงวอชิงตัน ดี ซี โดยศึกษาผAานนักดนตรีและฟ|อนรําแสดง
โดยชาวเขมรที่อพยพลี้ภัยอยูAในกรุงวอชิงตัน ดี ซี ซึ่งตAางจาก Hun (2004) ที่ศึกษาดนตรีและพิธีกรรมวงมโหรี
เขมรในพนมเปญHopkins (1991) ทําการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนชาวกัมพูชาในสหรัฐอเมริกาทําใหทราบการ
ดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมและการรับเอาวัฒนธรรมใหมAของชุมชนชาวกัมพูชา และ McKinley (2002) ได
ศึกษาดนตรีในการแตAงงานของกรุงพนมเปญ ทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต
และขอมูลจากตAางประเทศ สAวนกลุAมผูศึกษาวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนอยAาง Yehudi
(1969) Keyes(1995)Tandt (2002)และ Levin Institute (2012) ที่ศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกาภิวัตน ที่สAงผลตAอวัฒนธรรมของกลุAมชนโดยตั้งคําถามตAอเนื่องเรื่องการปรับตัวของกลุAมวัฒนธรรมขนาด
เล็กที่ไดรับและและกําลังไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตนสูAชมชนวัฒนธรรมของตนและกลุAมนักมานุษย
ดนตรีวิทยาคนสําคัญอยAาง Hood (1971) Miller (1985) ผูศึกษาดนตรีในอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตตAางมีขอเขียนในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของดนตรีดั่งเดิมและการปรับตัวของดนตรีรAวมสมัย การปกป|อง
การสรางความยั่งยืนของวัฒนธรรมทองถิ่นที่ตองตั้งรับและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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ดังนั้นการศึกษาสภาพของปGญหาและการปรับตัวที่ไดรับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน ซึ่งกระทบ
ตAอวัฒนธรรมดนตรีในเมืองเสียมเรียบ จึงเปDนสภาพของปGญหาและการปรับวัฒนธรรมดนตรีเพื่อเตรียมเสนอ
มาตรการปกป|องคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะดนตรีซึ่งเคยรับใชราชสํานัก ซึ่งอาจใชเปDนเครื่องมือใน
การสรางฐานขอมูลรองรับการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและยังสามารถนําไปใช
พัฒนารูปแบบการสรางความเขาใจที่ขามวัฒนธรรมดังนั้นบทความวิจัยครั้งนี้จึงเปDนการนําเสนอสภาพสภาพ
ของปGญหาและการปรับวัฒนธรรมดนตรีตามปรากฏการณและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลกระทบของโลกาภิ
วัตนในประเด็นตAาง ๆ ซึ่งเคยนําวัฒนธรรม
วัตถุประสงคF
เพื่อศึกษาสภาพปGญหาและการปรับตัวของวัฒนธรรมดนตรีที่ไดรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน
ในเมืองเสียมเรียบ สาธารณารัฐกัมพูชาประชาธิปไตย
นิยามศัพทFเฉพาะ
1. โลกาภิวัตน หมายถึง ปรากฏการณการแพรAกระจายที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก ทําใหประชาคมโลก
ทั้งตะวั น ตกและตะวั น ออกสามารถรับ รู และรั บ ผลกระทบจากสิ่ งที่เ กิ ดขึ้ น ไดอยAา งรวดเร็ ว กวางขวาง สื บ
เนื่องมาจากการพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศเปDนเครื่องมือในการติดตAอสื่อสาร ดังนั้นประชาคมโลกสมัย
โลกาภิวัตน จึงเปDนสังคมที่มนุษยสามารถกาวขามพรมแดนประเทศและสามารถเชื่อมโยงกันอยAางรวดเร็ว
2. ผลกระทบของโลกาภิวัตน หมายถึง ปรากฏการตAาง ๆ ที่เปDนกระแสสังคมโลกทั้งตะวันตกและ
ตะวันออก ที่กระทบตAอดานวัฒนธรรมดนตรี กAอนประกาศเปDนเมืองมรดกโลก
3. การปรับตัวของวัฒนธรรมดนตรีหมายถึงสภาพที่เกิดขึ้นของวัฒนธรรมดนตรีในอดีตที่สืบทอดมาสูA
ปGจจุบัน หลังไดรับการยกยAองเปDนเมืองมรดกโลก
4. สภาพปGญหาและการปรับตัวดานวัฒนธรรมดนตรี หมายถึง ปรากฏการณและวิถีทางการปรับตัว
ทางดนตรีที่เคยเจริญรุAงเรืองในราชสํานักและมีการสืบทอดมาจนปGจจุบันยังรับใชมาจนปGจจุบัน ที่ปรากฏในเขต
พื้นที่เมืองมรดกโลกจังหวัดเสียมเรียบวAา ประกอบดวยการศึกษาสภาพปGญหาและการปรับตัวดานตAางๆ คือ
ดานบุคลากร ดานเครื่องดนตรีและวงดนตรี ดานลักษณะทางดนตรี ดานบรรเลงและสถานที่
วิธีการศึกษา
ใชวิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ดวยวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ชาติ พั น ธุ วรรณนา และมานุ ษ ยดนตรี วิ ท ยา
(Ethnomusicology) มุAงอธิบายโดยใชการวิจัยแนวปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) โดยกําหนด
ขอบเขตของการวิจัย ศึกษาวงดนตรีมโหรีและพิณเพียด ที่บรรเลงในเขตเมืองมรดกโลกอังกอร กรุงเสียมเรียบ
จังหวัดเสียมเรียบโดยลงภาคสนามระหวAางป’ ค.ศ. 2009-2012
ผูวิจัยไดพัฒนากรอบการวิจัยโดยการศึกษาเอกสารผลงานวิจัย ทั้งในและตAางประเทศ ปรับปรุงแกไข
และนําเสนอกรอบการวิจัยและขอบเขตของงานวิจัย ประกอบกับการศึกษาขอมูลการสํารวจภาคสนาม โดย
วิธีการสังเกตแบบไมAมีสAวนรAวมและมีสAวนรAวม การสัมภาษณแบบเปDนทางการ และไมAเปDนทางการโดยมีกลุAม
ตัวอยAางเปDน ผูเชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการ ดานตAางๆ ศิลป•นหรือนักดนตรีในคณะ และผูมีสAวนรAวมหรือมีสAวนได
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สAวนเสียตAอกิจกรรมทางวัฒนธรรมดนตรีทั้งผูบริหารสถานแสดงดนตรีผูขายสินคาทางดนตรีเจาหนาที่เมือง
มรดกโลก นักทAองเที่ยวที่เขามามีสAวนรAวมตลอดจนผูวAาจางใชเครื่องมือเปDนแบบสัมภาษณทางการสําหรับกลุAม
ผู รู นั ก วิ ช าการ นั ก ดนตรี ตองการเนื้ อ หาเชิ ง ลึ ก อยA า งไมA เ ปD น ทางการสํ า หรั บ ผู บริ ห าร ผู ขาย ผู วA า จาง
นักทAองเที่ยว ตองการถามความคิดเห็น แนวนโยบาย นอกจากนี้ยังรAวมเปDนสAวนหนึ่งในการชมและสังเกต
สภาวะการชม บริบทตAางๆ ตลอดจนดูบันทึกการแสดงในอดีต ทําการตรวจสอบขอมูลทั้งจากระหวAางการ
สัมภาษณและทางเอกสารในโอกาส สถานที่ตAางกัน
สรุปผลการวิจัย
พบวAา สภาพปGญหาของวัฒนธรรมดนตรี ที่ไดรับผลกระทบจากโลกาภิวั ตนในเมืองมรดกโลกที่เปD น
ปGญหาทางวัฒนธรรมดนตรีในเมืองเสียมเรียบหลายประเด็น โดยจําแนกปGญหาเปDนดานบุคลากรบางลี้ภัยไป
ตAางประเทศ บางสAวนเขารAวมตAอตานทั้งเสียชีวิตและยังคงอยูA บางสAวนก็เขากับภาครัฐบาลดานเครื่องดนตรีพบ
ที่ชํารุดโดยเฉพาะที่ทําจากโลหะ จําเปDนตองซื้อใหมAจากในเมืองใหญAสืบหาจากวงที่รูจักเพราะไมAมีแหลAงซAอม
สA ว นที่ ทํา จากไม จากหนั ง จะซA อมใชกั น เองดานบทเพลงพบวA า ขึ้ น กั บ ความสามารถของนั กดนตรี ที่สั่ งสม
ประสบการณไวและยังคงมีความสามารถในการสืบทอด พบวงดนตรีนอกเมืองที่ยังรักษาสืบทอดบทเพลงตAาง
ๆ ไวและยังสืบทอดอยAางสมบูรณ มีการบันทึกเสียง วีซีดี ซีดี และโนตตะวันตก สAวนในเขตเมืองบรรเลงเพลง
ประกอบการแสดงมากกวAาเพลงพิธีกรรม ดานสถานที่บรรเลงและดานนวัตกรรมที่เกี่ยวของ แตAเดิมไดอาศัยวัด
บานของคหบดี และสถานที่ร าชการเปD นที่บ รรเลงดนตรี ตามโอกาสสํ าคัญ ตามแรงศรัทธาและกํ าลังทรัพย
สําหรับวงพิณเพียด จะผูกพันกับวัดเพราะบรรเลงประกอบพิธีกรรมทั้งงานบุญประเพณีและงานศพ บรรเลง
ทั้งที่บานและที่วัด สAวนวงมโหรีหรือวงประเพณีจะบรรเลงในงานมงคลมักเปD นที่บานหรือสถานที่ราชการ
ตลอดจนองคกรเอกชน สAวนวงเครื่องสายจะเปDนพิธีเขาทรง (อารักษ))เทAานั้น ซึ่งมีอยูAจํานวนนอย
การปรับ ตัวของวั ฒนธรรมดนตรีที่ไดรับผลกระทบจากโลกาภิ วัตนหลักการประกาศใหเปDนเมือง
มรดกโลกในป’ ค.ศ.1992 ตAอมาในป’ ค.ศ.2004 กลับถูกจัดใหอยูAในภาวะอันตรายทําใหทุกภาคสAวนรAวมกันแกไข
ปGญหาของเมือง โดย เรAงสรางโครงสรางพื้นฐาน ตลอดจนเรAงสAงเสริมกิจกรรมการทAองเที่ยว ดานวัฒนธรรม
ดนตรีนักดนตรีและชAางกลับมารAวมวงตั้งวงดนตรี บรรเลงในกลุAมปราสาทตAางๆ ถึง 8 วงรานอาหารขนาดใหญA
5 วงและในตลาดไนทอีก 2 วง มีการถAายทอดภายในและภายนอกวง มีการเคลื่อนยายสลับนักดนตรี ตลอดจน
เป•ดสอนโดยการสนับสนุนจากรัฐบาล มีการซAอมและผลิตเครื่องดนตรีเพื่อบรรเลงในวงและการผลิตขายเปDน
ของที่ระลึก พัฒนาใชเครื่องมือชAางที่ใชไฟฟ|า ใชวัสดุทดแทน เชAน พลาสติกและกระดูกแทนงาชาง รัฐบาลเป•ด
โอกาสใหนักดนตรีเ ขาไปเขตพื้นที่ อนุรั กษมรดกโลก และขยายไปแสดงยั งโรงแรม รานอาหาร ขนาดใหญA
รวมถึงเรือทAองเที่ยว ทําใหนักดนตรีและนักแสดงมีรายไดประจํา และมีหนAวยงานวัฒนธรรมทองถิ่นเปDนผูกํากับ
คุณภาพ นักดนตรีอนุรักษเผยแพรAผลงานผAานเทคโนโลยีสมัยใหมAโดยเฉพาะสื่อสังคมสมัยใหมA
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อภิปรายผล
สภาพปWญหาของวัฒนธรรมดนตรีที่ไดรับผลกระทบจากโลกาภิวัตนFในเมืองมรดกโลก
การพบสภาพขอมูลที่เปDนปGญหาทางวัฒนธรรมดนตรีในเมืองเสียมเรียบหลายประเด็น โดยจําแนก
ปGญหาเปDนดานบุคลากร ดานเครื่องดนตรี ดานบทเพลงดานสถานที่บรรเลงนั้น แตAละดานเปDนปGญหาที่สะสมมา
ระยะหนึ่ง ผูอAานหรือนักดนตรีอาจคิดวAาเปDนเรื่องปกติหรืออาจไมAเปDนปGญหาสําหรับคนทองถิ่นก็ได ดังนั้นการ
นําเสนอจึงเปDนมุมมองของผูเขียนจากการผนวกขอสรุปจากการสัมภาษณ แลกเปลี่ยนความเห็นระหวAางบุคคล
ขอมูลหรือผูมีสAวนไดสAวนเสียทางดนตรีในเสียมเรียบ
สภาพปGญหาที่เกี่ยวของดานบุคลากรหรือครูดนตรีและนักดนตรี หลังสงครามในดินแดนจบลงในป’
ค.ศ.1975 ในดินแดนสAวนใหญA นักดนตรีบางสAวนหนีเขาปvา บางลี้ภัยไปตAางประเทศ บางสAวนเขารAวมตAอตานทั้ง
เสียชีวิตและยังคงอยูA บางสAวนก็เขากับภาครัฐบาล แมทายที่สุดจะยังมีบางพื้นที่มีนักดนตรีหลงเหลืออยูA แตAอาจ
หยุดเลAนดนตรีหันไปทํานา รับจาง บางไมAกลาประกาศตนวAาเปDนนักดนตรี เพราะดนตรีเคยเปDนเครื่องเชิดชู
เกียรติในระบบราชาธิปไตย เกรงวAาจะไมAไดอยูAกับครอบครัวอยAางสงบสุขตAอไป หลังจากบานเมืองเขาสูAภาวะ
ปกติภาครัฐใหความสําคัญกับวัฒนธรรมดนตรีนอยเนื่องจากตองเรAงสรางสาธารนูปโภค เพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ นักดนตรีตามหมูAบานขางเคียงรวมตัวกันบรรเลงดนตรีในพิธีกรรมตAางๆ ของวัดที่ใกลเคียง (เคียว สะ
ลัด และ เปค พลอง, สัมภาษณ) ถาไดรับความสนใจจากประชาชน จึงติดตAอไปบรรเลงในโอกาสพิเศษอื่น
ตAอไปดังนั้นผลกระทบที่สืบตAอมาคือ การสืบทอดนักดนตรีรุAนใหมAที่ขาดชAวงลงเพราะขาดนักดนตรี
สภาพปGญหาดานเครื่องดนตรี พบวAาเครื่องดนตรีที่ทําจากโลหะไดแกA ฉิ่ง ฆอง ชํารุด นักดนตรีไมAมี
แหลAงซAอม หรือซื้อใหมA ชAางซAอมบางสAวนสูญหายหรือหนีไปอยูAถิ่นอื่น นักดนตรีบางทAานกลAาววAาตองไปหาซื้อ
ตามรานของเกAา ตามวัดนํามารวมกันหรือตองไปหาซื้อถึงชายแดนไทย (ทอน สาเวียน, สัมภาษณ) ดังนั้นวงที่
มีเครื่องดนตรีครบจึงเปDนที่สนใจของนักดนตรีหรือผูสนใจเขามาเรียน เขามาเปDนสมาชิก สAวนวงที่เริ่มฟƒ„นหรือ
ตั้งวงใหมAจึงตองลงทุนสูงผลที่ไดจึงเปDนลักษณะวงลูกผสม หรือ วง“เทAาที่มีเครื่องดนตรี” มีการประดิษฐเครื่อง
ดนตรีที่ทําจากไมอยAางซอ ระนาด เพิ่มเติมขึ้นมาบาง มีทั้งมีคุณภาพและดอยคุณภาพ(บาย สรุ, สัมภาษณ)
สภาพปGญหาดานบทเพลง ขึ้นกับความสามารถหรือความจําของนักดนตรี ที่สั่งสมประสบการณไว
และยังคงมีความสามารถในการสืบทอด พบวAาวงพิณเพียดที่สมบูรณ ไดรับการอุปถัมภจาก ดร.มงคล อูม มีนัก
ดนตรีอยูAในหลายชAวงวัยและแทบมิไดรับผลกระทบจากภาวะสงครามและยังคงสืบทอดบทเพลงตAาง ๆ ไวอยAาง
สมบู ร ณ อาทิ เพลงโหมโรงบรรเลงไดครบ เพลงอื่ น ๆ ก็ ส ามารถบรรเลงได บทเพลงมี ลั กษณะทํ า นอง
เชAนเดียวกับเพลงวงป’¢พาทยในประเทศไทย อาทิ โหมโรงหรือเพลงครู มีความยาว มีชื่อบทเพลงกํากับตามลําดับ
เพลงคลายคลึ งกั บโหมโรงเย็ น อยA างราชสํ านั กไทยจะตA า งกั น ที่ ชื่ อหรื อสํ า เนี ยงการออกเสี ย งเพี ยงเล็ กนอย
ประกอบดวยเพลง เพลงสาธุการ ขะหมัน(ตระ) รัว กุมาร(ปฐม) เรีย(ลา) เสมอ รัว(ลาเดียว) เชิด กลม ชํานาญ
เสมอ กราวใน ชุบ เรีย(ลา)พบบทเพลงอื่นๆ อาทิ เขมรป=Xแก.ว แขกมอญ แปYะ ลาวดวงเดือน ตองออน(ศรีนวล)
เพลงนางหงส) สําหรับเพลงนี้มีคติใหตAอเพลงและบรรเลงนอกบาน หรือวัด เพราะเปDนเพลงใชในพิธีศพจึงมิได
บันทึกไว พบวAาบางวงมีการบันทึกเสียงและยังพบวAามีการบันทึกโนตตะวันตกไวจํานวนหนึ่ง เชAน สร.อยสน เพรี
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ยะโทงเนียงเนียก ออนเดิกซีตรอกวน(เตากินผักบุ.ง)เพลงช.า เพลงเร็ว เนียงบุกซโรว(นางตําข.าว) ตองออน(ศรี
นวล) ลาวชมเดือน(ลาวชมจัน) อมตูก(พายเรือ) ฯลฯ (ลี วันเท็ต และฆุด ปุด.2010: สัมภาษณ) บทเพลงที่พบ
ในการบันทึกแผAนจะเปDนบทเพลงสําหรับวงมโหรีเปDนสAวนใหญA สAวนเพลงสําหรับพิณเพียดมีจํานวนนอยกวAา แตA
บางครั้งในแผAนก็มีปะปนกัน ทั้งนี้เลือกตามความสามารถของนักดนตรีวงนั้นๆ บรรเลงไดและตัดตามระยะเวลา
ของแผAน หรือความเหมาะสมในการบันทึกโดยเลือกเปDนเพลงใหพอดีกับเวลา โดยมากจะไมAยาวเกินไป
สภาพปGญหาดานสถานที่บรรเลง แตAเดิมวงพิณเพียดผูกพันธกับวัดบรรเลงแรงตามงานบุญ งานศพ
วงประเพณีบ รรเลงในงานมงคลมั กเปD นที่บ าน สAวนวงอารั กษบรรเลงตามบานผู ผูปvว ย ซึ่ งมีจํ านวนนอยลง
นอกจากนี้ยังพบวงพิเศษคือ ทอมมิ่ง(ตุ.มโมง)ซน สุวรรณี(สัมภาษณ)ไดอธิบายและแสดงความเปDนหAวงวAาวง
ทอมมิ่งทั้ง 6 วง กําลังหายไปเพราะไมAมีพิธีกรรมเกิดขึ้นมาเปDนเวลานานและนักดนตรีที่บรรเลงไดก็ลดจํานวน
ลงนอกจากนี้ยังมีปGญหาการแตAงกาย การใสAชุดตAางกั นหรือใสAเสื้ อสีขาวเหมือนกันทั้งวง ยังแสดงถึงการไป
บรรเลงในงานวัดหรืองานศพ การไปแสดงใหงานมงคลอื่น ๆ วงดนตรีจําเปDนตองมีชุดประจําวงสีอื่น ๆ ดวย
เปDนประเด็นเล็กที่ประชาชนเรียกรอง ปGญหาตAาง ๆ นี้ผูที่ตระหนักเปDนเพียงกลุAมหัวหนาวง เจาหนาที่ทางการ
เจาของราน เทAานั้นที่ตระหนักและหาวิธีแกไข
การปรับตัวของวัฒนธรรมดนตรีที่ไดรับผลกระทบจากโลกาภิวัตนFในเมืองมรดกโลก
ในป’ ค.ศ.1992 องคการยู เนสโกไดประกาศยกยA องใหเมืองอังกอร หรื อพระนครเปD นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเปDนการยกยAองตัวโบราณสถานรัฐบาลและยูเนสโกไดรAวมกันจัดตั้งหนAวยงานในการบริหารจัดการ
พื้นที่และโบราณสถานทางวัฒนธรรมในการกํากับของรัฐ ในป’ ค.ศ.1995 ชื่อวAา องคการอัปสรา (APSARA
Authority for the Protection and Management of Angkor and the Region of Siem Reap)
(Autoriteapsara,2011:Web Site) ทําหนาที่บริหารจัดการ ออกกฎระเบียบในการอนุรักษปกป|องและ
ปรั บ ปรุ ง มู ล คA า ของอุ ทยานทางโบราณคดี รA ว มมื อกั บ สถาบั น กองทุ น ระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ เพื่ อขอทุ น
สนับสนุนการบูรณะโบราณสถานในป’ ค.ศ.2004 เมืองมรดกโลกอังกอรเขาสูAภาวะวิกฤตถูกจัดใหเปDนแหลAงมรดก
โลกที่ตกอยูAในภาวะอันตราย ทําใหภาครัฐและเอกชนทั้งในและตAางประเทศระดมทุนกันเขามาพัฒนากอบกูแหลAง
มรดกโลกแองกอรจนถึงปGจจุบัน โดยภาครัฐไดเป•ดโอกาสใหเอกชนมีสAวนรAวมในการจัดการใชการซื้อบัตรเขาชม
พรอมบันทึกภาพนักทAองเที่ยวจากในเมือง กําหนดวันเวลาเขาชมชัดเจนจํากัดที่พักอาศัยของประชาชนตาม
ขอบเขตกAอนประกาศกําหนดเขตมรดกโลก ผAอนผันใหรานอาหารขนาดเล็กและใหบรรเลงดนตรีในเขตเมืองมรดก
โลกไดโดยมีการตรวจสอบ ควบคุมจากหนAวยงานที่เกี่ยวของสัมพันธกับรายงานของ ปราโมทย ดAานประดิษฐ
(2558) ที่เสนอการสรางความรAวมมือระหวAางผูมีสAวนไดสAวนเสียระหวAางนโยบายสาธารณะของรัฐตAอสังคมโดยใช
กระบวนการมีสAวนรAวมการพัฒนาของเมืองมรดกโลกยังสัมพันธโดยตรงกับเศรษฐกิจดัง Yixiao Xiang (2009)
ไดระบุถึงผลกระทบของการตั้งเปDนมรดกโลก ที่กระทบโดยตรงตAอวิถีชีวิตของคนในทองถิ่นคือคAาครองชีพที่
สูงขึ้นดังนั้นการปรับตัวจึงตองศึกษาอยAางรอบดานและรAวมมือ
ดังนั้นวัฒนธรรมดนตรีที่ไมAสามารถจับตองไดจึงไมAไดอยูAในขอบเขตหนาที่ขององคกรทางมรดกโลก
ในเสียมเรียบ หากแตAวัฒนธรรมดนตรีไดอยูAในกํากับของหนAวยงานภายใต สํานักงานวัฒนธรรมและศิลปะเขต
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เสียมเรียบ จากการสัมภาษณซน สุวรรณี (สัมภาษณ)กลAาวถึงบทบาทหนาที่ของหนAวยงานวAามีหนาที่ ในการให
ความรูในดานตAางๆ อาทิ ดานนโยบายของรัฐและการจดทะเบียนจัด ตั้งกลุAมนักดนตรี นักแสดง ทําหนาที่
ตรวจสอบออกใบอนุญาตการดําเนินงาน จัดตั้งองคกรศิลปะตAางๆใหความรูเผยแพรAขอมูลและคําสั่งของรัฐ
ตลอดจนตรวจสอบ กิจกรรมขององคกรวัฒนธรรมและวิจิตรศิลปŠดังนั้นการดูแลควบคุมนักดนตรีในเมืองเสียบ
เรียบจึงอยูAในความดูแลของสํานักงานวัฒนธรรมและศิลปะเขตเสียมเรียบ
การปรับตัวที่เกิดขึ้นกับนักดนตรี ในเมืองเสียมเรียบหลังการยกยAองเปDนเมืองมรดกโลก คือ สภาวะ
การมีงานทํา ทั้งงานรับจางตAาง ๆ งานแสดงที่เกิดขึ้นตามแหลAงที่พักขนาดใหญA ศูนยวัฒนธรรมและรานอาหาร
ที่มีการแสดงทองถิ่นตAางเพิ่มขึ้น ทําใหนักดนตรีที่กระจายอยูAตามหัวเมืองอื่นไดเขามาหางาน ตลอดจนมีการ
สอนดนตรีและการแสดง ผAานโรงเรียนและองคกรเอกชน สAงผลใหนักดนตรีหัดใหมAและเกAาจํานวนหนึ่งเขามา
หางานในเมืองเสียมเรียบ โดยรวมกับคณะดนตรีดั้งเดิม ทําใหในภาพรวมมีจํานวนนักดนตรีเพิ่มขึ้น ทั้งจํานวน
ศิลป•นและวงดนตรี ในป’ ค.ศ.2008 สํานักงานวัฒนธรรมและศิลปะเขตเสียมเรียบรAวมกับกรุงเสียมเรียบและ
จังหวัดเสียมเรียบ ไดจัดการประกวดหรือการตรวจสอบทักษะความสามารถประจําป’ เปDนการคัดกรองประเมิน
ความสามารถของวงโดยมีคณะกรรมการทั้งในเสียมเรียบและพนมเปญมาตัดสิน ผลของการตรวจสอบประจําป’
ทําใหคณะนักดนตรีนักแสดงไดงานประจําทําเกือบทั้งหมด นับเปDนการสAงเสริมที่ไดผลเกินเป|าหมาย (ปราโมทย
ดAานประดิษฐ. 2558)นักดนตรีที่ฝœกหรือบรรเลงอยAางจริงจังมากAอนสงครามเวนหัวหนาวงบางคนที่เคยหัดเลAน
มาบางจะเปDนผูถAายทอดบทเพลงใหสมาชิกในวง นอกจากนี้กับบันทึก DVD จําหนAายโดยมีนายทุนบริษัท
บันทึกเสียงเปDนผูลงทุนในการบันทึก
หลังภาวะสงครามองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะองคกรเอกชนระหวAางประเทศใหความสําคัญ
กับการถAายทอดหรือการเรียนการสอนดนตรีและศิลปะการแสดง โดยใชยุทธศาสตรดานการทAองเที่ยวนําหนาดาน
เศรษฐกิจ ซึ่งภาครัฐเป•ดโอกาสสรางความหลากหลายเพิ่มขึ้นอาทิ จัดมหกรรมศิลปะการแสดงประจําป’ มหกรรม
ศิลปะหัตกรรม จัดกิจกรรมในชAวงวันสําคัญของจังหวัดประจําเดือน เปDนการนําคนเขาสูAเมืองทAองเที่ยวตAางๆ ทําให
ประชาชนและนักดนตรีนักแสดงไดมีงานทํา (Eourn Pou, Interview)นําไปสูAการปรับปรุงนโยบายในเมืองเสียม
เรียบที่สAงเสริมใหผูบริหารทุกสAวนที่ตองทําความเขาใจรAวมกัน โดยตระหนักถึงความสําคัญของปGญหาที่จะมา
พรอมความเจริญ ดานนโยบายและแผนการพัฒนาบานเมืองในป’ ค.ศ.2005 - ค.ศ.2008 ภายใตรูปแบบในการ
อนุรักษวัฒนธรรมการพัฒนาของวัฒนธรรมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยกฎหมายและความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวAางประเทศ ทําใหการอางอิงถึง วัฒนธรรมแหAงสันติภาพ
เพื่อการพัฒนาสังคม
ขอเสนอแนะ
ดานนโยบายและการบังคับใช
ควรบั ง คั บ ใชนโยบายที่ เ ปD น แนวทางทางเลื อกของกิ จ กรรมที่ รั ฐ บาลกั มพู ช าเปD น ผู ลงนามถึ งหา
อนุสัญญาระหวAางประเทศในขอบเขตวัฒนธรรม ไดแกA
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1. การคุ มครองทรั พ ยสิ น ทางวั ฒ นธรรมในกรณี ที่มี ก ารสู รบ มี ผ ลบั ง คั บใชในป’ ค.ศ. 1954
เพิ่มเติมป’ ค.ศ. 1999
2. อนุสัญญาเกี่ยวกับวิธีการหามและการป|องกันลักลอบนําเขาการสAงออกและการโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินทางวัฒนธรรม มีผลบังคับใชในป’ ค.ศ.1970
3. การประชุมเกี่ยวกับการคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกนํามาใชในปารีส มี
ผลบังคับใชในป’ ค.ศ.1972
4. อนุสัญญาวAาดวยมรดกทางวัฒนธรรมใตน้ํา มีผลบังคับใชในป’ ค.ศ. 2001
5. อนุ สั ญ ญายู นิ ด รั ว ท (UNIDROIT Convention) มี วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อ ปกป| อ งมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ไมAมีตัวตนของประเทศ มีผลบังคับใชในป’ ค.ศ.2002เนื่องจากการพัฒนาการทAองเที่ยวและธุรกิจ
ตAอเนื่อง เปDนประเด็นในการนําบานเมืองเจริญรุAงเรืองในป’ ค.ศ.2008 รัฐบาลโดยกระทรวงการทAองเที่ยวและ
กีฬา ไดทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตรแหAงชาติดานการพัฒนาธุรกิจทAองเที่ยวของกัมพูชาใหอยูAบนพื้นฐาน 3
ประการไดแกA(Cambodia.ohchr.org, 2011: Web Site)
5.1 การพั ฒ นาการทA อ งเที่ ย วอยA า งยั่ ง ยื น ภายใตวั ฒ นธรรมประเพณี ดั้ ง เดิ ม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อลดความยากจนของประชาชนในพื้นที่
5.2 สนับสนุนการทAองเที่ยวอยAางมีประสิทธิภาพและสรางสรรคเพื่อใหประเทศกัมพูชา
เปDนที่รูจักในฐานะสถานที่ทAองเที่ยวที่มีลักษณะ "culture and nature" ทั้งในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลก
5.3 เพิ่มจํานวนครั้งของการมาทAองเที่ยว จํานวนวันที่พักจํานวนเงินที่ใชจAายเพื่อการ
ทAองเที่ยวรวมทั้งกระจายแหลAงทAองเที่ยวใหหลากหลายมากขึ้น
ดานการพัฒนาวัฒนธรรมเมืองเสียมเรียบ
1. มีหนAวยงานพัฒนาวัฒนธรรมกลางในระดับเมืองหรือเปDนสAวนหนึ่งของสํานักงานวัฒนธรรม
และศิลปะเขตเสียมเรียบ เสริมกับองคกรอัปสรา ทําหนาที่ในการใหความรู ใหขอมูล การวิจัย สืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะ มรดกทางภูมิปGญญา(ที่จับตองไมAได) เพื่อใหความรูและสAงเสริมการสืบทอด
อยAางเปDนระบบและรAวมกับทุกภาคสAวนรAวมกันจัดทําขอมูล ปGญหาทางวัฒนธรรมที่จับตองไมAไดทั้งจากรัฐบาล
และจากองคกรภาคประชาสังคม
1.1 ใหความรAวมมือกับผูมีสAวนไดสAวนเสียรAวมกัน เสนอแผนในการแกไข พัฒนา โดยรัฐบาล
กลางและรัฐบาลทองถิ่นตลอดจนภาคประชาชน ศิลป•น ไดมีสAวนรAวม
1.2 รAวมมือกับ WorldHeritage Centre และรัฐภาคีในการแลกเปลี่ยน สนับสนุนการแกไข
ปGญหา โดยเฉพาะดานคําปรึกษา และการเงิน พรอมเสนอแผนการจัดการวัฒนธรรมที่จับตองไมAได ดังที่ไดขึ้น
ทะเบียนไปกAอนแลว
2. ดานเงินทุน แสวงหาเงินทุนจากภายในและภายนอกประเทศ จากกองทุนตAาง ๆ ตลอดจนจัด
งานในภาพใหญAเพื่อการสAงเสริม และภาพเล็ก ดานการทํานุบํารุง สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม
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3. ตระหนั กและดํ า เนิ น การตามอนุ สั ญ ญาป’ ค.ศ.1972 คุ ณสมบั ติ ของมรดกโลกภายใตการ
คุกคาม รวมถึงเครื่องมือสําหรับการดําเนินการอนุรักษ และอันตรายจดทะเบียน
4. การบูรณาการระหวAางหนAวยงานภาครัฐและเอกชนสAงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวAาง
หนAวยงานในและนอกประเทศ ควรมีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนในระดับผูบริหาร ผูปฏิบัติ ทั้งในและตAางประเทศ
ทบทวนการจัดทําแผนงาน บูรณาการแผนงาน แบAงหนาที่ระหวAางหนAวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหชัดเจนไมA
ทับซอน
5. บูรณาการแหลAงวัฒนธรรม แหลAงแสดงดนตรี แหลAงซAอมและผลิตเครื่องดนตรี รานคาและ
โรงเรียนหรือที่สอนการแสดง เพื่อบูรณาการการสืบทอดมรดกของชาติอีกวิธีหนึ่ง
วัฒนธรรมเปDนของมวลชน วัฒนธรรมจะดํารงอยูAไดหรือไมAไดขึ้นอยูAกับพลังการสนับสนุนในสังคมแตA
ละภาคสAวน ฝvายใดมีพลังมากยAอมทําใหวัฒนธรรมหันเหไปตามกระแสของสังคมนั้น ซึ่งก็เปDนไปตามทฤษฎี
หนาที่โครงสรางหนาที่นิยมนั่นเอง การรับและปรับตัว ตลอดจนการวางรากฐานทางการศึกษาที่สําคัญของ
ประเทศ ทําใหชาวเขมรในอดีตและปGจจุบัน มีทิศทางของแนวคิดไมAตAางกันมากยังคงยึดในวิถีชีวิตตั้งเดิมและรับ
เอาแนวคิดจากตะวันตก โดยเฉพาะฝรั่งเศส รัสเซีย เขามาปรับใชในวิถีของชาวเขมรอยAางลงตัว ประกอบกับ
การอนุรักษอาหาร การแตAงกาย สถานที่ไวใหนานที่สุด มรดกโลกเมืองอังกอรมิไดเปDนแตAเพียงโบราณสถาน
หากแตAยังคงมีวัฒนธรรมทางภาษา อาหาร ดนตรี การแสดง การแตAงกายที่มีเอกลักษณกวAาพันป’ ยิ่งทําใหการ
คงอยูAมีคุณคAาในตัวเอง อยAางไรก็ตามนโยบายของผูบริหารระดับสูงของประเทศยAอมมีพลังที่จะชี้นําทิศทางทาง
วัฒนธรรมไดเชAนกัน ผูเขียนตระหนักในวัฒนธรรมที่แข็งแรงของชาวเมือง ถึงจะมีกลุAมทุนจะมีนโยบายทิศทาง
ไปเปDนอยAางไรผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน จากระบบธุรกิจการทAองเที่ยวจะสAงผลเปDนอยAางไร หากการ
รักษาวัฒนธรรมแกAนแทไวยAอมหมายถึงการคงอยูAของวัฒนธรรมตAางๆ ของประชาชน และของประเทศชาติ
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