
 



คํานํา 
 

         การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “พลวัตและ

ความหลากหลายของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมบุษย์นํ้าทอง อําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานการวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

         การจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก 

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่กลั่นกรองบทความวิจัยทั้งก่อนและหลังการจัดประชุมทาง

วิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์บทความทั้งภาคบรรยาย (Oral Presentation) รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการตรวจบทความหลังจากการจัดประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะกรรมการจัดทํารายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ(Proceeding)ระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานในทุกกิจกรรม ของการจัดประชุม

ทางวิชาการ รวมทั้งทําให้ได้บทความวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้นและหวังว่าผู้อ่านบทความวิจัยจะได้รับ

ความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนําผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้

ใหม่ พัฒนาหน่วยงาน ท้องถ่ิน และประเทศชาติสืบไป  

 

 
คณะกรรมการจัดทํารายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



สารบัญ 
 หน้า 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเรื่องการประเมินผลกระทบสุขภาพจากความ

เสื่อมสภาพของแหล่งนํ้า 
สามารถ ใจเต้ีย  
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ใครคือคนเชียงของ? : ในพ้ืนที่ประวัติศาสตร์ชายแดนและการพัฒนา  

วสันต์ สรรพสขุ 

10 

  

ข้อเสนอเชิงทดลองว่าด้วยกรอบการศึกษาการเมืองแบบหลังสมัยใหม่ 

พิสิษฐิกุล แก้วงาม   

22 

  

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
เทวฤทธิ์ วิญญา และคณะ 

36 

  

การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของนักจัดรายการ

วิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง 

กนกพร  เอกกะสินสกุล กิติวัฒน์ กิติบุตร ภาคภูมิ พิชวงค์  

44 

  

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานคลังของเทศบาลเมืองล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

วรญา จตุพัฒน์รังส ี

55 

  

ชุมชนป่าตันกับพลวัตทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

อัมฤตา สารธิวงค ์

65 

  

การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องจากภาพ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ประกาศนีย์  บุตรโคตร 

82 

 

 

 



สารบัญ (ต่อ)  

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานตามทฤษฎีหลักสูตรอิงมาตรฐาน 

พชรวลี กนิษฐเสน 

101 

  

กระบวนการครูสอนคิดเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้วรรณกรรมเอกของไทยให้แก่นักศึกษาชาว

ต่างประเทศ 

ธนพร หมูคํา 

110 

  

การศึกษาความต้องการทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารของครูผู ้สอนระดับ

ประถมศึกษา ในเขตอําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 

วรญา รอดวินิจ, วิธธวัช ปินทะสาย, จิตรลดา มูลมา, นริศรา ภาษิตวิไลธรรม 

123 

  

การพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก์ด้านการใช้ภาษาจีนในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลําปาง 

สิริรัตน ์วาวแวว 

133 

  

การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยวิธีสอนที่ใช้นิทานและ

เทคนิคแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

มุจรินทร์ คุณานันท์ และคณะ 

140 

การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 

อุ่นเรือน ศรีทับทิม และคณะ 

152 

  
การศึกษาผู้หญิงในบทละครเรื่อง ระเด่นลันได 

พรชนก ชาติชาํนิ 

164 

  

แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพรและอาหารเพ่ือสุขภาพในธุรกิจสปา จ.เลย 

ไทยโรจน์ พวงมณี 

182 

  

เทคนิคในการกระตุ้นจินตนาการและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ืองานนิเทศศาสตร์ 

กิติวัฒน์  กิติบุตร 

197 

  



สารบัญ (ต่อ)  

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของโรงงานขนาดย่อม กรณีศึกษา : 

ผู้ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการ “พ่ีเลี้ยงน้อง” ในจังหวัดลําปาง 

 ธิติมา คุณยศยิ่ง, อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน  และคณะ 

210 

กระบวนการออกแบบหนังสือรวบรวมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลําปาง 

ชลาพันธ์  อุปกิจ 

224 

  

บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู้ไทย แขวงสวรรณเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

วีรยุทธ สคีุณหลิ่ว 

232 

  

ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อวัฒนธรรมทางดนตรีในเมืองเสียมเรียบ:สภาพของปัญหาและ

การปรับตัว 

ปราโมทย์  ด่านประดิษฐ์ 

243 

 



กําหนดการ 

“การประชุมสัมมนาวิชาการระดบัชาติด้านมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑” 

พลวตัรและความหลากหลายของมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

โดย คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ณ โรงแรมบษุย์น้ําทอง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 

เวลา กิจกรรม วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเหตุ 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน   

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ห้องจิตต์บัวคํา ชั้น ๑ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ปาฐกถา : พลวัตรของชนบทในสังคมไทย 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ห้องจิตต์บัวคํา ชั้น ๑ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 การนําเสนอบทความวิจัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มสังคมศาสตร์ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มมนุษยศาสตร์ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มศิลปศาสตร์ฯ 
 

ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงส์ 

 

รองศาสตราจารย์สนม ครุฑเมือง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรลญัจก์ บุณยสรุตัน ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เลียวสิรพิงศ ์

ชื่อ-สกุลนักวิจัย/ชื่อบทความวิจัย  

จํานวน ๗ บทความ  

(ห้องจิตต์บัวคํา ชั้น ๑) 

ชื่อ-สกุลนักวิจัย/ชื่อบทความวิจัย 

จํานวน ๘ บทความ  

(ห้องนายเช้ง ชั้น ๑) 

ชื่อ-สกุลนักวิจัย/ชื่อบทความวิจัย 

จํานวน ๖ บทความ  

(ห้องม่าย้ง ชั้น ๒) 



เวลา กิจกรรม วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเหตุ 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๒๐ น. ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ใจเตี้ย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   

ชื่อบทความวิจัย: การพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเรื่องการประเมินผล

กระทบสุขภาพจากความเสื่อมสภาพของ

แหล่งน้ํา 

๑. นางประกาศนีย์  บุตรโคตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ชื่อบทความวิจัย: การพัฒนาความสามารถใน

การพูดภาษาอังกฤษเ พื่อการสื่ อสารโดย  

ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องจากภาพของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไทยโรจน์ พวงมณี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 

ชื่อบทความวิจัย: แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

สมุนไพรและอาหารเพื่อสุขภาพในธุรกิจสปา 

๑๓.๒๐ – ๑๓.๔๐ น. ๒. นายวสันต์ สรรพสุข 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ชื่อบทความวิจัย : ใครคือคนเชียงของ?: 

ใน พื้ นที่ ป ร ะ วั ติ ศ าสตร์ ช ายแดน  และ  

การพัฒนา  

๒. อาจารย์พชรวลี กนิษฐเสน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชื่อบทความวิจัย: การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานตามทฤษฎี

หลักสูตรอิงมาตรฐาน 

๒. อาจารย์กิติวัฒน์  กิติบุตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    

ชื่อบทความวิจัย: เทคนิคในการกระตุ้นจินตนาการ

และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์     เพื่องานนิเทศ

ศาสตร์ 

๑๓.๔๐ – ๑๔.๐๐  น. ๓. อาจารย์พิสิษฐิกุล แก้วงาม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ชื่อบทความวิจัย : ข้อเสนอเชิงทดลองว่า  

ด้วยกรอบการศึกษาการเมืองแบบหลั ง

สมัยใหม่ 

๓. อาจารย์ ดร.ธนพร หมูคํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชื่อบทความวิจัย : กระบวนการครูสอนคิด  

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วรรณกรรมเอกของไทย 

ให้แก่นักศึกษาชาวต่างประเทศ 

๓ .  ผู้ ช่ วยศาสตราจาร ย์ธิ ติ มา  คุณยศ ยิ่ ง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน 

 และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชื่อบทความวิจัย: การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของโรงงานขนาดย่อม 

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 วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเหตุ 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๒๐  น. ๔. อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชื่อบทความวิจัย: การบริหารจัดการขยะ 

มูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

 

๔. อาจารย์วรญา รอดวินิจ  และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชื่อบทความวิจัย: การศึกษาความต้องการ

ทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ในเขต 

อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง 

๔. อาจารย์ชลาพันธ์  อุปกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง    

ชื่อบทความวิจัย: กระบวนการออกแบบหนังสือ

รวบรวมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์

นคร จังหวัดลําปาง 

๑๔.๒๐ – ๑๔.๔๐  น. ๕. อาจารย์กนกพร  เอกกะสินสกุล  

และคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชื่อบทความวิจัย: การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา

ศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของ

นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง

๕. อาจารย์สิริรัตน์ วาวแวว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชื่อบทความวิจัย : การพัฒนาศักยภาพของ  

ยุวมัคคุเทศก์ด้านการใช้ภาษาจีนในศูนย์อนุรักษ์

ช้างไทย จังหวัดลําปาง 

๕. อาจารย์วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ชื่อบทความวิจัย: บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของ

ชาว ผู้ ไทย  แขวงสวรรณเขต  สาธารณรั ฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

๑๔.๔๐ – ๑๕.๐๐ น. ๖. อาจารย์วรญา จตุพัฒน์รังสี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชื่อบทความวิจัย : ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ  

การบริหารงานคลังของเทศบาลเมืองล้อมแรด 

อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

 

๖. นางสาวมุจรินทร์ คุณานันท์ และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ชื่อบทความวิจัย: การพัฒนาความสามารถใน

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธี

สอนที่ใช้นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  ด่านประดิษฐ์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ชื่อบทความวิจัย: ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อ

วัฒนธรรมทางดนตรีในเมืองเสียมเรียบ: 

สภาพของปัญหาและการปรับตัว 

๑๕.๒๐ -  ๑๕.๔๐ น. ๗. อาจารย์อัมฤตา สารธิวงค์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ชื่อบทความวิจัย: ชุมชนป่าตันกับพลวัตทาง

๗. นางอุ่นเรือน ศรีทับทิม และคณะ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ชื่อบทความวิจัย: การพัฒนาความสามารถด้าน

 



เวลา กิจกรรม วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ หมายเหตุ 

วัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ การพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเล่า

นิทาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๑๕.๔๐ - ๑๖.๐๐ น.  ๘. อาจารย์พรชนก ชาติชํานิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

ชื่อบทความวิจัย: การศึกษาผู้หญิงในบทละคร

เรื่อง ระเด่นลันได 

 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการตามกลุ่มศาสตร์ โดยผู้ทรงคณุวุฒิประจําห้อง 

๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิด 

 

หมายเหตุ :     ๑) นักวิจัยนําเสนอบทความวิจัย ๑๕ นาที และผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความวิจัย ๕ นาที 

        ๒) รับประทานอาหารว่างเช้า ระหว่างการปาฐกถา : พลวัตรของชนบทในสังคมไทย 

                 ๓) รับประทานอาหารว่างบ่าย ระหว่างการนําเสนอบทความวิจัย 

    ๔) กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 
 



คณะกรรมการดําเนินงาน 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ณ โรงแรมบุษย์น้ําทอง ถนนพหลโยธิน ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

วันที่ 23 กรกฎาคม  2559 

……………………………………………………………. 
 

เพ่ือให้การจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1  ประจําปี 2559 ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม  2559 ต้ังแต่

เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมบุษย์นํ้าทอง ถนนพหลโยธิน ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

ดําเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ

อํานวยการและคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่างๆ เพ่ือกํากับดูแลให้คําปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงาน

ทั้งภายในและภายนอกสถาบันดังต่อไปน้ี 

  1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ในการกําหนดแนวทางการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

กํากับดูแล ให้คําปรึกษาข้อเสนอแนะ วินิจฉัย ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน ประกอบด้วย 
  

1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษ์) กรรมการ 

3. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์  สุขสมบูรณ์) กรรมการ 

4. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ  สทิธิสรวง) 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. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 



2. คณะกรรมการดําเนินการแบ่งออกเป็นฝ่าย ดังนี้ 

2.1 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน จัดเตรียมข้อมูล เอกสารประกอบการประชุม คํากล่าวรายงาน คํากล่าวเปิด 

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ประกอบการประชุมวิชาการ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น ประกอบด้วย  

 

 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม  ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์      หมั่นการ กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์  มณีทอง  กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน  กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์  ภักดี   กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  ช่วยงาน   กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์  รักธรรม  กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร  อ่ินคํา  กรรมการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธ์ุ  พจนะลาวัณย์  กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชิด  ทวีกุล  กรรมการ 

11. อาจารย์อรทัย  สุขจ๊ะ  กรรมการ 

12. อาจารย์ปฏิญญา  บุญเลิศ  กรรมการ 

13. อาจารย์ปวีณา  งามประภาสม  กรรมการ 

14. อาจารย์ยอดย่ิง 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. อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง กรรมการและเลขานุการ 

22. นางเจนจิรา  เชิงดี  ผู้ช่วยเลขานุการ  

23. นางสาวจุฑามาศ   สุวิมลเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ 

24. นางสาวปิยะนันท์   จ๊ะเฮิง  ผู้ช่วยเลขานุการ 



2.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารประกอบการประชุม สรุปและรายงานผล การจัดประชุม  

มีหน้าที่ จัดทําเอกสารประกอบการประชุม สรุปสาระการประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัย

ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย 

          

  2.3 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  มีหน้าที่จัดทําและเตรียมเอกสารสําหรับรับลงทะเบียน                             

1. อาจารย์อํานาจ  สงวนกลาง ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ชัยเนตร  ชนกคุณ กรรมการ 

3. อาจารย์เจษฎา  ทองสุข กรรมการ 

4. อาจารย์ชนม์ธนัช  สุวรรณ กรรมการ 

5. อาจารย์วารินทร์  วงษ์วรรณ กรรมการ 
6. นางสาวพัชราวรรณ  กันทะวงศ์  กรรมการ 

7. นางจันทร์ฟอง มงคล กรรมการ 

8. นางสาวเยาวภา  แปงเสน กรรมการ 

9. นางสาวนฤทัย  นภาสกุลค ู  กรรมการ 

10. นางเจนจิรา  เชิงดี  กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาวจุฑามาศ     สุวิมลเจริญ กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นางสาวปิยะนันท์     จ๊ะเฮิง  กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

1. อาจารย์อัคจร  แม๊ะบ้าน ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์กิตติญา ตุ้ยคํา  กรรมการ 

3. อาจารย์อัมฤตา สารธิวงค์  กรรมการ 

4. อาจารย์อัญธิชา  มั่นคง กรรมการ 

5. อาจารย์เอกวิทย์  เมธาชยานันท์ กรรมการ 

6. อาจารย์ก่ิงแก้ว  ทิศตึง กรรมการ 

7. อาจารย์ธนุพงษ์  ลมอ่อน กรรมการ 

8. อาจารย์อมาพร  ปวงรังษี กรรมการ 

9. นางสาวพัชราวรรณ  กันทะวงศ์  กรรมการ 

10. นางสาวเยาวภา   แปงเสน กรรมการ 

11. นางจันทร์ฟอง มงคล กรรมการ 
12. อาจารย์ปวีณา  งามประภาสม กรรมการและเลขานุการ 

13. นางสาวจุฑามาศ  สุวิมลเจริญ กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นางสาวปิยะนันท์   จ๊ะเฮิง  กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 



2.4 คณะกรรมการฝ่ายดูแลการนําเสนอผลงานวิจัย  มีหน้าที่พิจารณาคัดกรองบทความ ผลงานวิจัย 

ดําเนินการให้วิทยากรวิพากษ์ผลงานวิจัย ประกอบด้วย 

 

2.5 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารสําหรับวิทยากรในการเบิกจ่ายทําเรื่อง

เบิกจ่าย   และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ ดร.พงศธร  คําใจหนัก ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนิตยา  เตวา กรรมการ 

3. นางเจนจิรา  เชิงดี กรรมการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์  หมั่นการ กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  ช่วยงาน กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธ์ุ  พจนะลาวัณย์ กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชิด  ทวีกุล กรรมการ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร   อ่ินคํา กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์   มณีทอง กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์  ภักดี กรรมการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์  รักธรรม กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี  ม่วงงาม กรรมการ 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย  เต็งรัตน์ล้อม กรรมการ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เย่ียงพฤกษาวัลย์ กรรมการ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ  ใจมโน กรรมการ 
14. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  เบญจศาสตร์ กรรมการ 

15. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง กรรมการ 

16. อาจารย์ ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์ กรรมการ 

17. อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ธรณ์  ขาวงาม กรรมการ 

18. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ กรรมการ 

19. อาจารย์ ดร.พงศธร  คําใจหนัก กรรมการ 

20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการและเลขานุการ 

21. อาจารย์ ดร.ขนิษฐา  ใจมโน กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

22. อาจารย์ ดร. Truong Thi Hang กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 



4. นางสาวพัชราวรรณ  กันทะวงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

5. นางสาวปรารถนา  ตัณนิติศุภวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

6. นางสาวปิยะนันท์  จ๊ะเฮิง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

7. นางสาวจุฑามาศ  สุวิมลเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2.6 คณะกรรมการฝ่ายพิธกีาร มีหน้าที่กําหนดขั้นตอนในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการและรับรอง 

ประสานงานกับฝ่ายพิธีกร จัดเตรียมและรบัผิดชอบการมอบของที่ระลึกให้แก่บุคคลต่างๆ  

1. อาจารย์อัคจร  แม๊ะบ้าน   ประธานกรรมการ 

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. อาจารย์เกียรติสดุา  โสดามรรค กรรมการ 

12. อาจารย์ธีวรา  จันทรสุรีย์ กรรมการ 

13. อาจารย์กิตติญา   ตุ้ยคํา  กรรมการ 

14. อาจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส กรรมการ 

15. อาจารย์นิศาชล   พรมดี กรรมการ 

16. อาจารย์ปรารถนา   ต๊ะผัด กรรมการ 
17. นางสาวนิลวรรณ  ชุมภูโคตร กรรมการ 

18. นางจันทร์ฟอง  มงคล กรรมการ 

19. นายอุเทน  หินอ่อน กรรมการ 

20. นางสาวพัชราวรรณ  กันทะวงศ์ กรรมการ 

21. นางสาวเยาวภา  แปงเสน กรรมการ 

22. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทะลือ กรรมการ 

23. นางสาวกนกวรรณ กาทะบุตร กรรมการ 

24. นางสาวปรารถนา  ตัณนิติศุภวงษ์ กรรมการ 



 

2.7 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมทางวิชาการ 

ประกอบด้วย  

 

2.8 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดประชุมวิชาการ มีหน้าที่ประเมินผลและจัดทํารายงานการ
ประชุมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. อาจารย์อํานาจ  สงวนกลาง  ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธ์ุ  พจนะลาวัณย์ กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการ 

25. นางรัตติยา  ทวีกุล กรรมการ 

26. นางเจนจิรา  เชิงดี กรรมการและเลขานุการ  

27. นางสาวจุฑามาศ  สุวิมลเจริญ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

28. นางสาวนฤทัย  นภาสกุลค ู ผู้ช่วยเลขานุการ 

29. นางอาทิตยา  กิติบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธ์ุ  พจนะลาวัณย์ ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์อํานาจ  สงวนกลาง  กรรมการ 

3. อาจารย์อรทัย  สุขจ๊ะ  กรรมการ 

4. อาจารย์ปฏิญญา  บุญเลิศ  กรรมการ 

5. อาจารย์ปวีณา  งามประภาสม กรรมการ 

6. อาจารย์ยอดย่ิง  รักสัตย์  กรรมการ 

7. อาจารย์ประภาพร  แสงบุญเรือง  กรรมการ 

8. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง กรรมการ 

9. อาจารย์วิธธวัช  ปินทะสาย  กรรมการ 

10. อาจารย์จิรภัทร  จอมพล กรรมการ 

11. อาจารย์กิตติญา   ตุ้ยคํา  กรรมการ 

12. อาจารย์อัมฤตา  สารธิวงค์  กรรมการ 

13. อาจารย์เจษฎา  ทองสุข  กรรมการ  

14. นายอุเทน  หินอ่อน กรรมการและเลขานุการ  

15. นางอาทิตยา  กิติบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

16. นางสาวกนกวรรณ กาทะบุตร ผู้ช่วยเลขานุการ 

17. นายธีรศักด์ิ  พรมเสน   ผู้ช่วยเลขานุการ 



4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชิด  ทวีกุล กรรมการ 

5. อาจารย์นิตยา  มูลปินใจ กรรมการ 

6. นางสาวนิลวรรณ  ชุมภูโคตร กรรมการ 

7. นางจันทร์ฟอง  มงคล กรรมการ 

8. นายอุเทน  หินอ่อน กรรมการ 

9. นางสาวพัชราวรรณ  กันทะวงศ์ กรรมการ 

10. นางสาวเยาวภา  แปงเสน กรรมการ 

11. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทะลือ กรรมการ 
12. นางสาวกนกวรรณ กาทะบุตร กรรมการ 

13. นางสาวปรารถนา  ตัณนิติศุภวงษ์ กรรมการ 

14. นางอาทิตยา  กิติบุตร กรรมการ 

15. นางเจนจิรา  เชิงดี  กรรมการและเลขานุการ 

16. นางรัตติยา   ทวีกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

17. นางสาวจุฑามาศ  สุวิมลเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

18. นางสาวปิยะนันท์  จ๊ะเฮิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.9 คณะกรรมการฝ่ายดูแลการนําเสนอผลงานวิจัย  มีหน้าที่จัดเตรียมการนําเสนอผลงานวิจัยให้

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพิจาณาประเมินผล ดําเนินการให้วิทยากรวิพากษ์ผลงานวิจัย สรุปผลและทําวุฒิบัตรใน

กิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 3 กลุ่ม ดังน้ี 

 

2.9.1  กลุ่มสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์  หมั่นการ ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.พงศธร   คําใจหนัก กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ   แลสันกลาง กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.ณัฏฐ์ดนัย  ประเทืองบริบูรณ์ กรรมการ 

5. อาจารย์วารินทร์  วงษ์วรรณ กรรมการ 

6. อาจารย์รัชฎาภรณ์  ทองแป้น กรรมการ 

7. อาจารย์ชนม์ธนัช   สุวรรณ กรรมการ 

8. อาจารย์ปวีณา  งามประภาสม กรรมการ 

9. อาจารย์ธนุพงษ์  ลมอ่อน กรรมการ 

10. อาจารย์ก่ิงแก้ว  ทิศตึง กรรมการ 

11. อาจารย์ขัตติยา  ขัติยวรา กรรมการ 

12. อาจารย์อัคจร  แม๊ะบ้าน กรรมการ 



13. อาจารย์เสาวรีย์   บุญสา กรรมการ 

14. อาจารย์อัญธิชา   มั่นคง กรรมการ 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน กรรมการและเลขานุการ 

16. อาจารย์อมาพร  ปวงรังษี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

17. อาจารย์ประภาพร  แสงบุญเรือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.9.2 กลุ่มมนษุยศาสตร์ ภาษา ประวัติศาสตร์ ปรชัญา ศาสนา ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชิด  ทวีกุล ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธ์ุ  พจนะลาวัณย์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกานต์  รักธรรม กรรมการ 

4. อาจารย์ฤทัย  พานิช กรรมการ 

5. อาจารย์อัจฉริยา  ครุธาโรจน์ กรรมการ 

6. อาจารย์เอ้ือมพร  ฟูเต็มวงค์ กรรมการ 

7. อาจารย์ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัย กรรมการ 

8. อาจารย์อัจฉรา  กวงไหม กรรมการ 

9. อาจารย์นิรมล  ทะจะกัน กรรมการ 

10. อาจารย์เหมือนฝัน  วันอุดมเดชาชัย กรรมการ 

11. อาจารย์จิรภัทร  จอมพล กรรมการ 

12. อาจารย์พร้อมบุญ  ศรีหิรญั กรรมการ 

13. อาจารย์เอกวิทย์   เมธาชยานันท์ กรรมการ 

14. อาจารย์เพ็ญพรรษา ชัยธีระสุเวท กรรมการ 

15. อาจารย์กิตติญา  ตุ้ยคํา  กรรมการ 

16. อาจารย์ปรารถนา  ต๊ะผัด กรรมการ 
17. อาจารย์ธีวรา  จันทรสุรีย์ กรรมการ 

18. อาจารย์ณัฐนรินทร์   เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ กรรมการ 

19. อาจารย์สุภาวดี  ยาดี กรรมการ 

20. อาจารย์อรทัย  สุขจ๊ะ กรรมการ 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเหลือ  ใจมโน กรรมการ 

23. อาจารย์ ดร.ขนิษฐา  ใจมโน กรรมการ 

24. อาจารย์วิไลวรรณ  เขม้ขัน กรรมการ 

25. อาจารย์ธนพร  หมูคํา กรรมการ 

26. อาจารย์สุประวีณ์   แสงอรุณเฉลิมสขุ กรรมการ 

27. อาจารย์ ดร. Truong Thi Hang กรรมการ 



28. อาจารย์ชัยเนตร  ชนกคุณ กรรมการ 

29. อาจารย์นิตยา  มูลปินใจ กรรมการและเลขานุการ 

30. อาจารย์ปฏิญญา  บุญมาเลศิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

31. อาจารย์สิริญญา  สุขสวัสด์ิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2.9.3 กลุ่มศลิปะ  ดนตรี   วัฒนธรรม  การศึกษา ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิรันดร์ ภักดี ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย เต็งล้อมรัตน์ กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี  ม่วงงาม กรรมการ 

4. อาจารย์จิตรกร  แต้มคล่อง กรรมการ 

5. อาจารย์ปิยดา  ชัชวาลย์ปรีชา กรรมการ 

6. อาจารย์ปราการ  ใจดี กรรมการ 

7. อาจารย์นันทิยา  สมสรวย กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์  มณีทอง กรรมการและเลขานุการ 

9. อาจารย์วราภรณ์  ภูมล ี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู�แบบโมเดลซิปปา เรื่อง การประเมินผลกระทบสุขภาพ 

จากความเส่ือมสภาพของแหล&งน้ํา 

The Development of a CIPPA Model for a Health Impact Assessment 

of the Deterioration of Water Resources 
สามารถ  ใจเตี้ย 

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม: 

บทคัดย&อ 

    การศึกษานี้เป<นการวิจัยก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรมการ
เรียนรู�แบบโมเดลซิปปา เรื่อง การประเมินผลกระทบสุขภาพจากความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ํา กลุ:มตัวอย:าง
ใช�วิธีการสุ:มอย:างง:ายจากนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม: จํานวน 33 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก: กิจกรรมการเรียนรู�แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�เกณฑ� E1/E2(80/80) และสถิติทดสอบ Pair –t test 

ผลการวิจัย พบว:า ค:าคะแนนความรู�ระหว:างเรียน (E1) และความรู�หลังการใช�บทเรียน (E2) เท:ากับ 
82.94 / 88.80 ค:าคะแนนทดสอบความรู�เฉลี่ยหลังทดลองใช�มีค:าสูงกว:าก:อนทดลองใช�อย:างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 (P-value = 0.019) นักศึกษาส:วนใหญ:มีความพึงพอใจต:อบทเรียนในภาพรวม
ระดับปานกลาง (ค:าเฉลี่ย 2.31) ท้ังนี้นักศึกษาเสนอแนะให�ปรับวิธีการการดําเนินกิจกรรมในส:วนของการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพให�ชัดเจน  
คําสําคัญ:  ซิปปาโมเดล, การประเมินผลกระทบสุขภาพ, ความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ํา 
 
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<นกระบวนการเรียนรู�ร:วมกันในสังคมโดยการประยุกต�ใช�แนวทางและ
เครื่องมือท่ีหลากหลายในการระบุ  คาดการณ� และพิจารณาถึงผลกระทบทางสุขภาพท่ีอาจเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนแล�ว
กับกลุ:มประชาชนกลุ:มใดกลุ:มหนึ่งจากข�อเสนอหรือการดําเนินนโยบาย  แผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมอย:าง
ใดอย:างหนึ่ง ผลลัพธ�ของการประเมินผลกระทบสุขภาพจะนําไปสนับสนุนการตัดสินใจอันเป<นประโยชน�สําหรับ
การสร�างเสริมและการคุ�มครองสุขภาพประชาชนทุกกลุ:ม การประเมินผลกระทบสุขภาพยังเป<นรูปแบบหรือ
กระบวนการการประเมินผลกระทบท่ีมุ:งเน�นการประมาณการณ�หรือคาดการณ�ผลกระทบเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพท่ีจะเกิดข้ึนกับสุขภาพของประชาชนจากการดําเนินการโครงการหรือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล�อม 
ท้ังนี้ข�อค�นพบและข�อเสนอแนะจากกระบวนการการประเมินผลกระทบสุขภาพได�ก:อเกิดกระบวนการเรียนรู�
และกระบวนการตัดสินใจร:วมกันของผู�มีส:วนได�เสียสําหรับผลักดันให�เกิดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 
 การประเมินผลกระทบสุขภาพยังเป<นกระบวนการของชีวิตท่ีมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง โยงใยกับ
สุขภาวะโดยรวมของสังคมและระบบนิเวศ ซ่ึงปrจจุบันเป<นท่ียอมรับกันมากข้ึนว:าปrจจัยทางด�านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล�อมมีผลกระทบต:อสุขภาพความเป<นอยู:ของมนุษย�(Knickman, 2013: 2)  ดังนั้นการดูแล
รักษาสุขภาพต�องเกิดข้ึนควบคู:กับการอนุรักษ�และฟwนฟูทรัพยากรธรรมชาติหรือนิเวศวัฒนธรรมในชุมชนหรือ
สังคมท่ีถือเป<นแนวทางสําคัญในการสร�างชุมชนสุขภาวะ  เช:น เดียวกับผลกระทบสุขภาพจากความเสื่อมสภาพ
สภาพของแหล:งน้ําโดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีความหนาแน:นของชุมชนและกิจกรรมการพัฒนาต:าง ๆ  
ปรากฏการณ�นี้ก:อให�เกิดความเสี่ยงต:อภาวะสุขภาพของประชาชนท่ีใช�ประโยชน�จากแม:น้ําโดยเฉพาะชุมชนริม
ฝrzงแม:น้ําท้ังทางตรงและทางอ�อม (สามารถ ใจเต้ีย, 2557: 35) ท้ังนี้ปrญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมีผลกระทบ
ต:อความเป<นอยู:ของประชาชนและระบบนิเวศอย:างชัดเจน (กรมควบคุมมลพิษ, 2558: 2-1) สอดคล�องกับ 
Rebecka,  Jerker and Bakhtiyor (2011: 440)  ได�ทําการศึกษาความเสี่ยงสุขภาพจากปrญหาคุณภาพน้ําใน
พ้ืนท่ีเอเชียกลาง  พบว:า การปนเปw~อนของทองแดง ตะก่ัว แมงกานีส และนิเกิลในน้ํา ผิวดินส:งผลต:อการเกิด
อนุมูลอิสระในร:างกายของผู�บริโภคน้ําด่ืมบรรจุขวด และผู�ใช�น้ําประปาตลอดจนผู�ใช�น้ําบาดาลโดยเฉพาะเขต
พ้ืนท่ีแห�งแล�ง     
 จากสภาพปrญหาดังกล:าวข�างต�นภาควิชาสาธารณสุขศาสตร� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีจึงได�จัด
กระบวนการการประเมินผลกระทบสุขภาพชุมชนเป<นเนื้อหาส:วนหนึ่งรายวิชา HSC 4201 การประเมินผล
กระทบทางสุขภาพในกลุ:มวิชาเลือกเสรี โดยในแต:ละภาคการศึกษามีนักศึกษาสนใจเรียนเป<นจํานวนมากทําให�
กระบวนการเรียนการสอนต�องมีความหลากหลายและสนองตอบวัตถุประสงค�ของรายวิชาดังกล:าวอย:างแท�จริง  
อย:างไรก็ตามมีนักศึกษาบางส:วนไม:เข�าใจกระบวนการประเมินผลกระทบสุขภาพโดยเฉพาะการประเมินผล
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กระทบสุขภาพจากความเสื่อมสภาพของแม:น้ํา การจะแก�ไขปrญหาจําเป<นต�องสนับสนุนและส:งเสริมการมีส:วน
ร:วมซ่ึงเป<นยุทธวิธีสําคัญในสร�างความรู�และความเข�าใจร:วมกัน รวมถึงเพ่ิมโลกทัศน�และการเรียนรู�ด�วยตนเอง
โดยผ:านกระบวนการเรียนรู�ท่ีสามารถเรียนรู�ด�วยตนเองท่ีไม:จําเป<นต�องใช�สถานท่ีและการกําหนดระยะเวลา
สอดคล�องกับการเรียนรู�แบบโมเดลซิปปา(CIPPA  Model) ซ่ึงมุ:งเน�นให�การจัดกิจกรรมการเรียนรู�ต้ังแต:การ
ค�นหาปrญหาจนถึงการประยุกต�ใช�ความรู�ในการแก�ไขปrญหา เพ่ือช:วยพัฒนาผู�เรียนให�มีคุณภาพตามจุดมุ:งหมาย
ของหลักสูตร ผู�วิจัยจึงมีความสนใจในการจัดการเรียนรู�ตามรูปแบบดังกล:าวเพ่ือให�นักศึกษาได�พัฒนาการ
เรียนรู�ด�วยตนเองและใช�เป<นแนวทางในการแก�ไขปrญหาสุขภาพและประยุกต�ใช�ในการออกฝ�กประสบการณ�
ภาคสนามต:อไป  
วัตถุประสงคLของการวิจัย  
 1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู�แบบโมเดลซิปปาเรื่องการประเมินผลกระทบสุขภาพจากความ
เสื่อมสภาพของแหล:งน้ํา 
        2. ทดสอบประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์กิจกรรมการเรียนรู�แบบโมเดลซิปปาเรื่องการประเมินผลกระทบ
สุขภาพจากความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ํา 
วิธีการวิจัย  
      รูปแบบการวิจัย  

การวิจัยก่ึงทดลอง  (Quasi - experimental  Research  Design) แบบกลุ:มเดียวสอบก:อนและหลัง  
(One–group pretest posttest  design) แบ:งออกเป<น 2 ระยะ 
 ระยะท่ี 1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู� ประกอบด�วย  
     ข้ันการทบทวนความรู�เดิม ข้ันนี้เป<นการดึงความรู�ของนักศึกษาเก่ียวกับผลกระทบสุขภาพ
จากความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ําเพ่ือช:วยให�นักศึกษามีความพร�อมในการเชื่อมโยงความรู�ใหม:กับความรู�เดิม
ของตนโดยผู�สอนนําเสนอสภาพปrญหาความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ําแล�วให�นักศึกษาร:วมกันอภิปราย ผู�สอน
สรุป 

           ข้ันการแสวงหาความรู�ใหม: ทําการแบ:งนักศึกษาตามความสนใจกลุ:มละ 5 คนหาข�อมูล
ความรู�ผลกระทบสุขภาพจากความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ําจากแหล:งข�อมูลสภาพปrญหาความเสื่อมสภาพของ
แหล:งน้ําในพ้ืนท่ี (จังหวัดเชียงใหม:และจังหวัดลําพูน) บทความงานวิจัย บทความวิชาการท่ีเผยแพร:ผ:าน
วารสารวิชาการ งานวิจัยฉบับสมบูรณ� และตําราด�านการประเมินผลกระทบสุขภาพ  
                      ข้ันการศึกษาทําความเข�าใจข�อมูล/ความรู�ใหม: และเชื่อมโยงความรู�ใหม:กับความรู�เดิมทํา
การจัดการข�อมูลตามกรอบการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อม (ผลกระทบสิ่งแวดล�อมด�านกายภาพ ชีวภาพ 
คุณค:าการใช�ประโยชน�ของมนุษย� และคุณภาพชีวิต)และกรอบการประเมินผลกระทบทางสังคม (ประชากร 
เศรษฐกิจ - สังคม วัฒนธรรม สถาบัน และบทบาทชายหญิง) 
                      ข้ันการแลกเปลี่ยนความรู�ความเข�าใจกับกลุ:ม  นักศึกษาแต:ละกลุ:มนําเสนอสภาพปrญหา
ความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ํา และผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสังคมท่ีแสวงหาได� หน�าชั้นเรียนกลุ:มละ 15 -20 



รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (Proceeding) วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

 

4 

 

นาที และร:วมกันอภิปรายสภาพปrญหาความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ําท่ีส:งผลกระทบต:อสุขภาพท้ัง 4 มิติ (กาย 
จิต สังคม จิตวิญญาณ) ผู�สอนให�ข�อเสนอแนะ 
   ข้ันการสรุปและจัดระเบียบความรู�  นักศึกษาแต:ละกลุ:มจัดทําเอกสารสรุปผลกระทบ
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสังคม ผู�สอนตรวจสอบและให�ข�อเสนอแนะ 
   ข้ันการแสดงผลงาน นักศึกษาแต:ละกลุ:มลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบข�อมูลสภาพปrญหาความเสื่อม
ใสภาพของแหล:งน้ําท่ีกลุ:มตนเองเลือกและทําการสัมภาษณ�ผู�มีส:วนได�เสีย และออกแบบข�อคําถามการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพตามกรอบการประเมินผลกระทบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (Health Risk 
Assessment  Matrix ) ได�แก: ความรุนแรงของผลท่ีเกิดตามมาแบ:งระดับความรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึนหากเกิด
เหตุการณ�หรือความเสี่ยงนั้นข้ึนจริง จาก 1 ระดับ ถึงระดับ 5 และระดับโอกาสของการเกิดผลกระทบแบ:ง
ระดับ 1 ถึงระดับ 5 ท้ังนี้พัฒนาข�อคําถามจากข�อมูลการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อมและสังคม 
   ข้ันการประยุกต�ใช�ความรู�  นักศึกษาแต:ละกลุ:มนําเสนอข�อคําถามการประเมินผลกระทบ
สุขภาพท่ีพัฒนาข้ึนหน�าชั้นเรียนกลุ:มละ 15 -20 นาที ร:วมกันอภิปรายและผู�สอนให�ข�อเสนอแนะ นักศึกษาแต:
ละกลุ:มลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูลผลกระทบสุขภาพในพ้ืนท่ีจริง  

ระยะท่ี 2 การทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรมฯ มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
            ข้ันเตรียม ทําการเตรียมความพร�อมและซักซ�อมความเข�าใจท้ังวัตถุประสงค� เนื้อหา 

กิจกรรม  
            ข้ันดําเนินการ ดําเนินการจัดกิจกรรมตามการวิจัยระยะท่ี 1   
            ข้ันการประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู� ฯ โดย 

                    1. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู�ก:อนและหลังการทดลองใช� โดยใช�เกณฑ� 80/80 (E1/E2) 
                 2. การมีส:วนร:วมของนักศึกษาในการดําเนินกิจกรรม   
                       3. ความพึงพอใจต:อกิจกรรม ได�แก: ความเหมาะสมและแนวทางการประยุกต�ใช�ในชั้นเรียน  
แนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมการเรียนรู�การประเมินผลกระทบสุขภาพตามแนวคิด 
CIPPA  Model 

การทบทวนความรู�เดิม 
การแสวงหาความรู�ใหม� 
การศึกษาทําความเข�าใจข�อมูล 
การแลกเปลี่ยนความรู�ความเข�าใจกับกลุ�ม 
การสรุปและจัดระเบียบความรู� 
การปฏิบัติและ / หรือการแสดงผลงาน 
การประยุกต.ใช�ความรู� 

   

  ความเสื่อมสภาพของแหล,งน้ํา 
      นํ้าเสีย / นํ้าแล�ง  / นํ้าท�วม 

การมีส�วนร�วม / การเรยีนรู�ด�วยตนเอง 

ประสิทธิผลและผลสัมฤทธ์ิ

ของกิจกรรมการเรียนรู� 
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ประชากรและกลุ&มตัวอย&าง 
         ใช�การสุ:มอย:างง:ายจากนักศึกษาภาคปกติชั้นป�ท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา HSC 4201 การ
ประเมินผลกระทบสุขภาพ ภาคเรียนท่ี 1/58  จํานวนท้ังหมด 33 คน  
ขอบเขตการวิจัย 
        ขอบเขตด�านเนื้อหา ประกอบด�วย ตัวแปรต�น กิจกรรมการเรียนรู�ตามแบบ CIPPA  Model  ตัวแปร
ตาม ประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู�ฯ (ความรู� ความพึงพอใจ และการมีส:วนร:วมในการดําเนินกิจกรรม) 
       ขอบเขตด�านประชากร นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร�ภาคปกติชั้นป�ท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียน
รายวิชา HSC 4201 การประเมินผลกระทบสุขภาพ ภาคเรียนท่ี 1/58 ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม: วิทยาเขตเวียงบัว 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ประกอบด�วย  

การศึกษาครั้งนี้ ได�ใช�เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล ประกอบด�วย  
          เครื่องมือชุดท่ี 1 เป<นแบบทดสอบความรู� ใช�วัดก:อน–หลังการทดลองใช�บทเรียน เป<นแบบเลือกตอบ 
4 ตัวเลือก การให�คะแนนตอบถูกให� 1 คะแนน ตอบผิดให� 0 คะแนน จํานวน 10 ข�อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน 

เครื่องมือชุดท่ี 2 เป<นแบบประเมินความพึงพอใจ เป<นมาตราส:วนประมาณค:า (Rating scale) 3 
ระดับ แบบสอบถามแต:ละข�อมีคะแนนต้ังแต: 1- 3 คะแนน  
การแปลความหมาย 

1.00–1.67  หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจต:อกิจกรรมการเรียนรู�ในระดับน�อย 
1.68–2.32  หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจต:อกิจกรรมการเรียนรู�ในระดับปานกลาง 
2.33–3.00  หมายถึง นักศึกษามีความพึงพอใจต:อกิจกรรมการเรียนรู�ในระดับมาก 

       เครื่องมือชุดท่ี 3 เป<นแนวคําถามในการสนทนากลุ:มเก่ียวกับความคิดเห็นต:อการใช�กิจกรรม 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 
          1. เตรียมนักศึกษาโดยการชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัยในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน 
          2. สร�างกิจกรรมการเรียนรู�บนฐานการมีส:วนร:วมระหว:างนักศึกษาและผู�สอน 
          3. นํากิจกรรมไปใช�ตามข้ันตอนท่ีออกแบบไว� 
          4. ประเมินผลกิจกรรม 
การวิเคราะหLข�อมูล   
          1. ข�อมูลท่ัวไปของนักศึกษาและระดับความรู�ใช�สถิติเชิงพรรณนา ได�แก: ค:าร�อยละค:าเฉลี่ยเลขคณิต
และค:าส:วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน            
          2. ข�อมูลประสิทธิภาพของบทเรียนใช�เกณฑ� 80/80 (ค:าเฉลี่ย)        
          3.  การประเมินผลสัมฤทธิ์การนํากิจกรรมไปใช�ในกระบวนการเรียนรู�ใช�เปรียบเทียบด�วยสถิติ Pair t–test 
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ผลการวิจัย 
 ส&วนท่ี 1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู� 
  ข้ันการทบทวนความรู�เดิม พบว:า การนําสภาพปrญหาผลกระทบสุขภาพจากความเสื่อมสภาพของ
แหล:งน้ําจากผลการวิจัยของผู�สอนและคณะ เรื่อง การใช�ประโยชน�แม:น้ําและคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝrzง
แม:น้ําลี้  จังหวัดลําพูน และคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝrzงแม:น้ําและข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย: กรณีศึกษา
ลุ:มแม:น้ําลี้ จังหวัดลําพูน จากการสังเกตและร:วมกันอภิปรายสะท�อนความรู�ของนักศึกษาท่ีพยายามสรุป
ประเด็นผลกระทบสุขภาพจากปrจจัยกําหนดสุขภาพท่ีเกิดจากความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ําได� แต:ยังขาด
ความรู�ด�านดัชนีวัดคุณภาพน้ํา 
  ข้ันการแสวงหาความรู�ใหม:  พบว:า นักศึกษาได�แบ:งกลุ:มศึกษาความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ําตามความ
สนใจ ได�แก: ร:องกระแจะเทศบาลนครเชียงใหม:  แม:น้ําป�ง (บริเวณหน�าตลาดวโรสร) คลองแม:ข:าตอนบน 
คลองแม:ข:าตอนปลาย แม:น้ําแม:ริม  แม:น้ําคาว (หลังมหาวิทยาลัยพายัพ)แม:น้ํากวงตอนกลาง (เทศบาลเมือง
ลําพูน) และแม:น้ํากวงตอนปลาย (เทศบาลตําบลสันต�นธง จังหวัดลําพูน) องค�ความรู�ท่ีแต:ละกลุ:มค�นคว�าจาก
แหล:งข�อมูลต:าง ๆ พบว:า แต:ละกลุ:มค�นคว�าข�อมูลจากงานวิจัย จํานวน 23 เรื่อง ส:วนใหญ:ผลการวิจัยแสดงถึง
ผลกระทบสุขภาพท้ัง 4 มิติจากความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ํา ส:วนเนื้อหาในตําราและหนังสือ จํานวน 12 เล:ม 
แสดงข�อมูลสภาพปrญหา แหล:งกําเนิดและวิธีการตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ํา 
  ข้ันการศึกษาทําความเข�าใจข�อมูล/ความรู�ใหม: และเชื่อมโยงความรู�ใหม:กับความรู�เดิมโดยนักศึกษาแต:
ละกลุ:มได�ใช�กรอบการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล�อมและการวิเคราะห�ผลกระทบทางสังคมเป<นแนวทางใน
การแสวงหาปrจจัยกําหนดสุขภาพ พบว:า ความเสื่อมสภาพของแม:น้ํา 3 ลักษณะ ได�แก: คุณภาพน้ําเสื่อมสภาพ 
อุทกภัย และปริมาณน้ําลดลงในฤดูแล�ง มีข�อมูลสนับสนุนนําไปสู:สมมติฐานอ3 ข�อ คือ 1) คุณภาพน้ํา
เสื่อมสภาพส:งผลกระทบต:อสุขภาพท้ัง 4 มิติ 2) อุทกภัยส:งผลกระทบต:อสุขภาพท้ัง 4 มิติ 3) ปริมาณน้ําลดลง
ในฤดูแล�งส:งผลกระทบต:อสุขภาพท้ัง 4 มิติ 
  ข้ันการแลกเปลี่ยนความรู�ความเข�าใจกับกลุ:ม พบว:า การนําเสนอสภาพปrญหาโดยการใช�รูปภาพ
ปrญหาในพ้ืนท่ีประกอบการบรรยาย จากการสังเกตและการสอบถามนักศึกษาท่ีเป<นผู�ฟrงเกิดความสนใจและ
เข�าใจในข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู�เพ่ิมข้ึน ในส:วนของผู�นําเสนอสามารถเชื่อมโยงสภาพปrญหากับ
ผลกระทบสุขภาพจากข�อมูลท่ีค�นคว�าได�อย:างดี 
  ข้ันการสรุปและจัดระเบียบความรู� พบว:า เอกสารสรุปผลท่ีแต:ละกลุ:มนําส:งผู�สอนแสดงข�อมูลสภาพ
ปrญหาความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ําประกอบรูปภาพ รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล�อมและผลกระทบทางสังคมท่ี
ครอบคลุมปrจจัยกําหนดท้ัง 3 ปrจจัย และข�อมูลเพียงพอต:อการตัดสินใจเพ่ือการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว� 
  ข้ันการแสดงผลงานพบว:า การลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบข�อมูลสภาพปrญหาความเสื่อมสภาพของแหล:งน้ํา
ท่ีกลุ:มตนเองเลือกและการสัมภาษณ�ผู�มีส:วนได�เสีย นําไปสู:การออกแบบข�อคําถามการประเมินผลกระทบ
สุขภาพตามอกรอบการประเมินผลกระทบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (Health Risk Assessment  
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Matrix ) ดังเช:น คุณภาพน้ําเสื่อมสภาพก:อให�เกิดกลิ่นเหม็นทําให�ท:านแสบจมูก อุทกภัยทําให�ท:านเกิด
ความเครียด ปริมาณน้ําลดลงในฤดูแล�งทําให�เกิดความขัดแย�งในการใช�น้ําเพ่ือการเกษตร ปริมาณน้ําลดลงใน
ฤดูแล�งก:อเกิดความร:วมมือในการอนุรักษ�และฟw~นฟูแหล:งน้ําข้ันการประยุกต�ใช�ความรู� พบว:า นักศึกษาแต:ละ
กลุ:มได�ปรับข�อคําถามตามข�อเสนอแนะจากการอภิปรายหน�าชั้นเรียนและผู�สอนก:อนนําไปใช�เก็บข�อมูลในพ้ืนท่ี
จริงท่ีได�คัดเลือกไว� ท้ังนี้แต:ละกลุ:มได�นําเสนอผลระดับความเสี่ยงต:อสุขภาพจากปrจจัยกําหนดตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว�  

ส&วนท่ี 2 การทดสอบประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู�  ข�อมูลท่ัวไป พบว:า นักศึกษาเป<นเพศหญิง 
ร�อยละ 72.4  เพศชาย ร�อยละ 27.6 อายุเฉลี่ย 20.06 ป� ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนท่ี 2/57 เท:ากับ 
3.00 (ตํ่าสุด 2.30 สูงสุด 3.86) มีพฤติกรรมการใช�น้ําในชีวิตประจําวัน ได�แก: ซักผ�าด�วยเครื่องร:วมกับซักด�วย
มือ ร�อยละ 55.2 โดยซักผ�า 2–3 วันต:อครั้ง ร�อยละ 55.2 ล�างจานโดยเป�ดก�อกน้ําให�ไหลผ:าน ร�อยละ 82.8 
ความถ่ีในการล�างจ�าน 2.24 ครั้งต:อวัน อาบน้ําโดยใช�ฝrกบัว ร�อยละ 69.0 และใช�ส�วมแบบซักโครกร�อยละ 
72.4  

ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู�โดยหาอัตราส:วนประสิทธิภาพกระบวนการระหว:างเรียน (E1) 
และผลของการกิจกรรมการเรียนรู� (E2)  (E1 / E2 = 80 / 80) พบว:า ค:าคะแนนในการทํากิจกรรมระหว:าง
เรียน (E1) และผลของการใช�กิจกรรมการเรียนรู�  (E2) มีค:าคะแนนเท:ากับ 82.94 / 88.80  ท้ังนี้กิจกรรมการ
เรียนรู�ท่ีผู�วิจัยได�สร�างข้ึนมีประสิทธิภาพให�ค:า E1 / E2 สูงกว:าเกณฑ� 80 / 80 ท่ีกําหนดไว� ดังตาราง  1  
ตาราง 1  ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู�ตามเกณฑ� E1 / E2 = 80 / 80 

กิจกรรมการเรียนรู� กลุ&มทดลอง จํานวน(คน)  E1 E2 E1 / E2 

การประเมินผลกระทบสุขภาพจาก
ความเสื่อมสภาพขอแหล:งน้ํา 

นักศึกษา   33 82.94  88.80   82.94 / 88.80 

 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก:อนและหลังการทดลองใช�กิจกรรมการเรียนรู� 

พบว:า ค:าคะแนนทดสอบความรู�เฉลี่ยก:อนและหลังทดลองใช�เท:ากับ 4.15 และ9.25  ตามลําดับเม่ือวิเคราะห�
ความแตกต:างของค:าคะแนนทดสอบความรู�เฉลี่ยก:อนและหลังทดลองใช�กิจกรรมการเรียนรู� พบว:า ค:าคะแนน
ทดสอบความรู�เฉลี่ยหลังทดลองใช�มีค:าสูงกว:าก:อนทดลองใช�อย:างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
(P-value = 0.019) ดังตารางท่ี 2 

 
ตาราง 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช�กิจกรรมการเรียนรู�  

ระยะเวลา ค&าเฉล่ีย S.D. ค&า t -test  P-value* 
กลุ:มทดลอง 
    ก:อนการใช�กิจกรรมการเรียนรู�        
    หลังการใช�กิจกรรมการเรียนรู� 

 
4.15 
9.25 

 
1.14 
1.54 

2.563 0.019 
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*Paired – samples  t  test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ส&วนท่ี 3  ความพึงพอใจของนักศึกษาต&อกิจกรรมการเรียนรู�  นักศึกษาส:วนใหญ:มีความพึงพอใจต:อ

กิจกรรมการเรียนรู�ในภาพรวมระดับมาก (ค:าเฉลี่ย 2.31)  โดยนักศึกษาพึงพอใจต:อการนําความรู�จากกการจัด
กิจกรรมการเรียนรู�ไปใช�ในชีวิตประจําวันมากท่ีสุด (ค:าเฉลี่ย 2.63) รองลงมาพึงพอใจต:อกิจกรรมการเรียนรู�ก:อ
เกิดองค�ความรู�ในการประเมินผลกระทบสุขภาพ และกิจกรรมท่ีใช�ในการเรียนทําให�นักศึกษาสามารถนําไป
ประยุกต�ใช�ในการเรียนภาคเรียนต:อไป (ค:าเฉลี่ย 2.52) ส:วนคําสั่ง คําชี้แจงต:าง ๆ ของกิจกรรมการเรียนรู�มี
ความเข�าใจง:ายและระยะเวลาท่ีใช�ในการดําเนินกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู�มีความเหมาะสมและเพียงพอ มี
ความพึงพอใจน�อยท่ีสุด (ค:าเฉลี่ย 2.16)  นักศึกษายังสะท�อนความคิดเห็นผ:านกระบวนการทดลองใช�กิจกรรม
การเรียนรู�ว:าสภาพความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ําในแหล:งน้ําสาธารณะมีแนวโน�มของระดับความรุนแรง
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงนี้ได�ส:งผลกระทบต:อสุขภาพในระดับบุคคลและโดยเฉพาะความเจ็บป�วยท่ีเก่ียวข�อง
กับน้ํา รวมถึงความขัดแย�งท่ีประชาชนต:างฝ�ายแสวงหาประโยชน�จากแหล:งน้ําเพ่ือตนเองทําให�ความสามัคคี 
ความช:วยเหลือเก้ือกูลในชุมชนขาดหายไป  ในส:วนข�อเสนอแนะในการใช�กิจกรรมการเรียนรู� พบว:า นักศึกมี
ความคาดหวังต:อการนําความรู�จากกิจกรรมการเรียนรู�ไปต:อยอดในการทําวิจัยในภาคเรียนท่ี 2/58 ได� รวมถึง
เข�าใจกระบวนการการประเมินผลกระทบสุขภาพมากข้ึน แต:อย:างไรก็ตามควรปรับปรุงกระบวนการการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพโดยเฉพาะวิธีการให�ชัดเจน รวมท้ังเพ่ิมระยะเวลาและกิจกรรมในห�องเรียน 
อภิปรายผล 

ผลสัมฤทธิ์การใช�กิจกรรมการเรียนรู�ก:อนการใช�กิจกรรมการเรียนรู�และหลังการใช�กิจกรรมการเรียนรู�
มีความแตกต:างกันอย:างมีนัยสําคัญทางสถิติ อาจเป<นไปได�ว:าการเรียนรู�ท่ีเป<นระบบต้ังแต:การค�นหาปrญหา
จนถึงการประยุกต�ใช�ความรู�ตามแบบโมเดล CIPPA ร:วมกับการศึกษาในสถานการณ�จริงทําให�นักศึกษาได�มี
โอกาสพูดคุย สอบถามและสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของแหล:งน้ําท่ีมีโอกาสก:อเกิดผลกระทบต:อสุขภาพท้ัง 
4 มิติ  รวมถึงกิจกรรมการเรียนรู�ยังช:วยสร�างเสริมความรู� ความเข�าใจ ให�นักศึกษามีการช:วยเหลือภายในกลุ:ม 
ก:อเกิดความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็น การรับฟrงความคิดเห็นหลังการเรียนรู�สอดคล�องกับแนวคิดตาม
แบบโมเดล CIPPA ท่ีมุ:งเน�นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป<นสําคัญ เป<นรูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ท่ีมุ:งเน�นให�นักเรียนศึกษาค�นคว�า รวบรวมข�อมูลด�วยตนเอง การมีส:วนร:วมในการสร�างคามรู� 
การมีปฏิสัมพันธ�กับผู�อ่ืน และการแลกเปลี่ยนความรู� (ทิศนา เเขมมณี,2553 : 43) และการศึกษาของอารีย�
วรรณ กันตา (2556: 27) พบว:า การจัดการเรียนการสอนท่ีใช�กิจกรรมการเรียนแบบซิปปา (CIPPA MODEL)
ทําให�นักศึกษาได�ศึกษาค�นคว�าหาความด�วยตนเอง จากการเรียนเป<นกลุ:ม รายบุคคล และการประกอบ
กิจกรรมร:วมกันทําให�ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  ในส:วนของกิจกรรมการเรียนรู�ยังนําไปสู:ความคาดหวัง
ของนักศึกษาในการกําหนดหัวข�อการวิจัยในภาคเรียนต:อไป อาจเป<นไปได�ว:ากระบวนการจัดกิจกรรมทุก
ข้ันตอนทําให�นักศึกษามีโอกาสได�เห็นสภาพปrญหาท่ีแท�จริงในพ้ืนท่ีศึกษา การได�มีโอกาสลงพ้ืนท่ีในการสํารวจ
สภาพปrญหาและการเก็บข�อมูล รวมถึงข�อมูลท่ีเก่ียวข�องจากการทบทวนเอกสารทําให�นักศึกษาได�ข�อมูลท่ี
เพียงพอต:อการวิเคราะห�ความเป<นไปได�ในการดําเนินการวิจัย 



รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (Proceeding) วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

 

9 

 

 
สรุปผลการวิจัย 

การใช�กิจกรรมการเรียนรู�ท้ังการทบทวนความรู�เดิม  การแสวงหาความรู�ใหม: การศึกษาทําความเข�าใจ
ข�อมูล/ความรู�ใหม: และเชื่อมโยงความรู�ใหม:กับความรู�เดิม การแลกเปลี่ยนความรู�ความเข�าใจกับกลุ:ม การสรุป
และจัดระเบียบความรู� การแสดงผลงาน และการประยุกต�ใช�ความรู� ก:อเกิดแนวทางการเรียนการสอนท่ีให�
ผู�เรียนได�ลงมือปฏิบัติต้ังแต:การค�นหาปrญหา วิเคราะห�ปrญหาและการแสวงหาแนวทางในการแก�ไขปrญหา 
รวมถึงส:งเสริมการกล�าแสดงออกและการลงข�อคิดเห็นร:วมกันของนักศึกษา  
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ใครคือคนเชียงของ?: ในพ้ืนท่ีประวัติศาสตรLชายแดน และการพัฒนา 
Who are Khon Chiang Khong?: Historical, Border and Developmental Perspectives 

วสันต�  สรรพสุข 
นักศึกษาหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  

วิชาเอกพหุวัฒนธรรมศึกษาคณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยเชียงใหม: 
บทคัดย&อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการนิยามวาทกรรม “คนเชียงของ” ผ:านมิติทางประวัติศาสตร� 
ชายแดน และการพัฒนา ภายใต�คําถาม “ใครคือคนเชียงของ” วิเคราะห�โดยใช�แนวคิดแนวคิดภูมิกายาของ 
ธงชัย วินิจกุล และแนวคิด“พ้ืนท่ีทางสังคม (Third space--Social Space)” ท่ี Lefebvre พัฒนาข้ึน พบว:า 
1) ในช:วงสมัยก:อนรัฐชาติสมัยใหม:ยังไม:มีการนิยามความเป<น “คนเชียงของ” หากแต:ปรากฏความเป<นคนยวน 
คนลื้อ คนขมุ หรือคนชาติพันธุ�อ่ืน ท่ีเข�ามาอยู:ภายใต�อํานาจของ “เจ�าเมืองเชียงของ” 2) เม่ือเกิดรัฐชาติ
สมัยใหม:ผ:านการสร�างเส�นเขตแดนลงบนพรมแดนของความเป<นชาติพันธุ� และการทําให�เชียงของกลายเป<น
ส:วนหนึ่งของการปกครองของสยามได�ก:อให�เกิดความเป<น “คนเชียงของ” ผ:านมิติของความเป<นพลเมืองท่ีมี
บัตรประจําตัวประชาชน แต:ขณะเดียวกันได�เบียดขับและกดทับคนชาติพันธุ�อ่ืนท่ีให�กลายเป<นคนอ่ืน แต:หาก
พิจารณาในมิติความสัมพันธ�ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและชาติพันธุ�สัมพันธ�แล�ว คนเหล:านี้ล�วนแล�วแต:เป<น “คนเชียง
ของ” เพราะคนเหล:านี้ล�วนต:างก็ได�สร�างผลประโยชน�ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให�แก:รัฐ และพวก
เขาเหล:านี้ได�ดํารงชีวิตในพ้ืนท่ีเชียงของก:อนการเกิดข้ึนของรัฐสมัยใหม:อันเป<นชุมชนจิตนาการสร�างข้ึน
ภายหลังอันเป<นภูมิกายาถูกสร�างข้ึนด�วยความรู�และเทคโนโลยีแผนท่ีสมัยใหม:นั้นเองและ 3)ภายใต�กระแสการ
พัฒนาของโลกาภิวัตน� “คนเชียงของ” กลายเป<นวาทกรรมท่ีถูกใช�เป<นเครื่องมือในการต:อรองกับการพัฒนาท่ี
กําหนดโดยรัฐส:วนกลางและทุน ใช�แสดงให�เห็นตัวตนคนท�องถ่ินท่ีบ:งบอกตําแหน:งแห:งท่ี สร�างความหมายใหม:
ท่ีสะท�อนความสัมพันธ�เชิงอํานาจระหว:างท�องถ่ินกับส:วนกลาง 
คําสําคัญ: เชียงของ, คนเชียงของ, พ้ืนท่ีชายแดน, การพัฒนา, ชาติพันธุ�สัมพันธ� 
 
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” เริ่มถูกใช�ในงานวิชาการและสื่อสารมวลชน ในช:วงสองทศวรรษท่ีผ:านมานับต้ังแต:การ
เป<นส:วนหนึ่งของโครงการความร:วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ:มน้ําโขง (GMS) และถูกใช�เรียกผู�คนท่ี
อาศัยอยู:ในบริเวณนี้เพ่ิมมากข้ึนหลังกระแสการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชียงของ ทําให�นัก
สื่อสารมวลชน นักวิชาการ นักศึกษาและองค�กรพัฒนาเอกชน สนใจเข�ามาศึกษาในพ้ืนท่ีและขนานเรียกผู�คน
ในพ้ืนท่ีว:า “คนเชียงของ” ดังเช:น งานวิจัย เชียงของเวียงแก:น : พัฒนาการของสังคมชายขอบจากอดีตสู:การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองในอนุภูมิภาคลุ:มน้ําโขง ของนิวัฒน� ร�อยแก�วและคณะ ได�กล:าวใน
วัตถุประสงค�การศึกษาเพ่ือศึกษาความเป<นมา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของกลุ:มคนในท�องถ่ินท่ีมีสํานึกว:าตนเอง
เป<น “คนเชียงของ” (นิวัฒน� ร�อยแก�ว, 2547) งานของศศิการ คํากํ่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได�กล:าวถึง
คนเชียงของในงานเชียงของในความหมายใหม: : กระบวนการสลายเส�นแบ:งและสร�างเส�นแบ:งของคนเชียงของ
ท:ามกลางการพัฒนาในระดับภูมิภาคลุ:มน้ําโขง(ศศิการ คํากํ่า, 2557) และพ้ืนท่ีสื่อสารมวลชน เช:น 
หนังสือพิมพ�เดลินิวส� ได�เขียนหัวข�อข:าว “คนเชียงของพร�อมรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ” (เดลินิวส�, 31 ตุลาคม 
2557) แสดงให�เห็นว:าเชียงของได�รับความสนใจจากคนหลายๆ กลุ:มท่ีสนใจศึกษาพ้ืนท่ีเชียงของในบริบทต:างๆ 
ซ่ึงสอดคล�องกับงานศึกษาของจามะรี เชียงทอง กล:าวว:า เชียงของเพ่ิงจะมาเป<นท่ีรู�จักกันมากข้ึนจากสาเหตุ 2 
ประการ คือ ประการแรก เม่ือเริ่มมีแนวคิดท่ีจะเริ่มสร�างถนนหมายเลข 3 จากชายแดนจีนท่ีเมืองหล�า ข�ามมา
ท่ีบ:อเต็น และเข�ามายังเมืองห�วยทราย ประเทศ สปป.ลาว มีการเจรจาการสร�างสะพานระหว:างรัฐบาลไทย
และลาว และกําหนดจะลงมือสร�างสะพานในป� พ.ศ. 2551 ทําให�ชื่อเชียงของเริ่มปรากฏในหนังสือพิมพ�หน�า
เศรษฐกิจ และประการท่ีสอง ประเด็นเรื่องการอนุรักษ�ปลาบึก (จามะรี เชียงทอง, 2551) บริเวณท:าหาดไคร� 
หน�าวัดหาดไคร� ภายใต�วาทกรรม “คนเชียงของ” ซ่ึงได�ถูกสร�างข้ึนในพ้ืนท่ีชายแดนท่ีมีความหลากหลาย
แตกต:างภายใต�แนวความเป<นรัฐชาติสมัยใหม: ซ่ึงประดิษฐ�สร�างจากคนในและคนนอกพ้ืนท่ีด�วยเหตุผลแตกต:าง
กันไป ผู�เขียนจึงสนใจจะศึกษาและอธิบายความหมายภายใต�คําถาม คนเชียงของคือใคร และใครบ�างคือคน
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เชียงของในบริบททางประวัติศาสตร�และบริบทการเปลี่ยนแปลงภายใต�กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน�
โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ประกอบกับการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 

ในบทความนี้ผู�เขียนวิเคราะห�ความเป<น “คนเชียงของ” โดยอาศัยแนวคิดภูมิกายาของธงชัยวินิจกุล 
อธิบายว:า ชาติถูกสร�างข้ึนในวัฒนธรรมด�วยความรู�และเทคโนโลยี (ธงชัย วินิจกูล,2556) มิใช:เป<นเพียงเรื่อง
ของพ้ืนท่ีหรือดินแดน แต:เป<นองค�ประกอบหนึ่งของความเป<นชาติ เป<นท่ีมาของความภาคภูมิใจ ความ
จงรักภักดี ความรัก พลังดลใจ อคติ ความเกลียด เหตุผล ความไร�เหตุผล (ธงชัย วินิจกูล, 2556) และแนวคิด
Third space ท่ี Lefebvre พัฒนาข้ึน โดยแบ:งพ้ืนท่ีออกเป<น 3 ประเภท คือ ก) พ้ืนท่ีทางกายภาพ (Frist 
space-Physical Space) ข) พ้ืนท่ีทางความคิด(Second space-Mental Space) และ ค) พ้ืนท่ีทางสังคม 
(Third space-Social Space) โดย Lefebvre อธิบายว:าThird spaceเป<นส:วนท่ีเกิดมาจากปฎิสัมพันธ�ของ
พ้ืนท่ี 2 ประการ นั้นคือ พ้ืนท่ีทางความคิด เป<นสิ่งท่ีเกิดจากการตีความ หรือให�ความหมายพ้ืนท่ีทางกายภาพท่ี
เรามองเห็น นําไปสู:การสร�างพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีมีท้ังส:วนท่ีเป<นความจริงและเพียงจินตนาการอันสลับซับซ�อน มี
การช:วงชิง ขัดแย�ง และการแทรกแซงอยู:ตลอดเวลา (Lefebvre, 1911 อ�างในชยันต� วรรธนะภูติ, 2549) 
ฉะนั้นในบทความนี้จึงแบ:งการทําความเข�าใจ “คนเชียงของ” ท:ามกลางมิติทางประวัติศาสตร� ชายแดน และ
การพัฒนาเป<น 3 ตอน 1) “คนเชียงของ” ในพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร�ก:อนรัฐชาติสมัยใหม: เป<นการทําความ
เข�าใจในบริบททางประวัติศาสตร�จนกระท่ังมีการกําหนดเขตรัฐชาติ และกําหนดให�เชียงของเป<นอําเภอหนึ่ง
ของรัฐสยาม 2) เมืองชายแดน การค�าและชาติพันธุ�สัมพันธ�กับการปรากฏตัวของ “คนเชียงของ” เป<นการทํา
ความเข�าใจความเป<นคนเชียงของหลังจากการถูกทําให�เป<นชายแดน เมืองชายขอบบนความสัมพันธ�ระหว:าง
ชาติพันธุ�และการทําให�เป<นพลเมืองผ:านบัตรประจําตัวประชาชน จนกระท่ังสิ้นสุดช:วงสงครามเย็น และ 3) การ
สร�างอัตลักษณ� “คนเชียงของ” กับการช:วงชิงพ้ืนท่ีการพัฒนาเป<นการทําความเข�าใจหลังจากการรวมกลุ:ม
ความร:วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ:มน้ําโขง (GMS) และกระแสการพัฒนาท่ีถาโถมเข�ามายังพ้ืนท่ีเชียง
ของ อันส:งผลให�เกิดการรื้อฟw~นและช:วงชิงอัตลักษณ�ของความเป<นคนเชียงของผ:านพ้ืนท่ีทางสังคม ท้ังจาก
องค�กรภาครัฐ ท�องถ่ิน ชุมชนชาติพันธุ� และองค�กรพัฒนาเอกชน เพ่ือเป<นส:วนหนึ่งในการสร�างวาทกรรมความ
เป<น “คนเชียงของ” ในพ้ืนท่ีท่ีมีความซับซ�อนและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
“คนเชียงของ” ในพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตรLก&อนรัฐชาติสมัยใหม& 
 ก:อนการเกิดข้ึนของรัฐชาติสมัยใหม:ภายใต�แนวเขตแดนท่ีกําหนดข้ึนโดยแผนท่ีนั้น อาณาเขตของรัฐ
ต:างๆ มีลักษณะเป<นแสงเทียนของอํานาจ ดังงานศึกษาของธงชัย วินิจกุล ได�อธิบายว:าเขตชายแดนของแต:ละ
เมืองข้ึนอยู:กับว:าแต:ละเมืองสามารถดูแลพ้ืนท่ีโดยรอบของตนได�ไกลแค:ไหน (ธงชัย วินิจกุล,2556) โดย
ความสัมพันธ�ระหว:างอํานาจต:างๆ ในชุมชนการเมืองก:อนสมัยใหม:มีลักษณะเป<นลําดับชั้น กล:าวคือ เจ�ารายท่ีมี
อํานาจเหนือเจ�าเมืองท�องถ่ินอ่ืนหรือพ:อเมืองเล็กๆ ซ่ึงมักอยู:ในพ้ืนท่ีใกล�เคียงรอบๆ ก็สยบยอมสวามิภักด์ิต:อ
เจ�านครอีกรายท่ีเหนือกว:า (ธงชัย วินิจกูล, 2556) เชียงของเองก็เป<นเมืองท:าทางการค�าเล็กๆ ถือกําเนิดข้ึนริม
ฝrzงแม:น้ําโขงในสมัยลวจักราช (ลวจักราชหรือปู�เจ�าลาวจก เป<นประมุขของไทยแคว�นจกท่ีลงมาต้ังอยู:บริเวณลุ:ม
แม:น้ําโขง ผู�สร�างเมืองนครเงินยาง ตามพงศาวดารโยนกและตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม:)ประมาณ พ.ศ.1182 ชื่อ
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ว:า “ป�าร�อยเต:า/เมืองร�อยเต:า” และต:อมาเรียกว:าเมืองเชียงของ ซ่ึงหมายถึงเมืองท่ีริมแม:น้ําของ(เป<นชื่อเรียก
แม:น้ําโขง ของชาวเมือง เรียกว:า น้ําแม:ของ หรือแม:น้ําของ) (สงวน โชติสุขรัตน�,2552) ซ่ึงสอดคล�องกับตํานาน
เมืองพะเยาก็กล:าวถึงเชียงของในชื่อ “เมืองขรราช”(วราวุธ ศรีโสภาค,2538) เชียงของอยู:ภายใต�อํานาจ
ระหว:างพม:า ล�านนา และหลวงพระบาง อาณาจักรใดมีอํานาจมากก็สามารถแผ:อิทธิพลเข�ามาเชียงของผ:าน
เชียงแสนได� ดังในยุคเริ่มต�นเชียงแสนได�ส:งให�เจ�าคําเรือง เชื้อสายของพระเจ�าลวจังกราช แห:งเมืองหิรัญนคร
เงินยาง มาปกครองเชียงของ (สงวน โชติสุขรัตน�, 2552) และต:อมาเม่ือล�านนาตกเป<นของพม:า พม:าก็ได�ส:งขุน
นางจากราชสํานักพม:ามาปกครอง(สรัสวดี อ�องสกลุ, 2544) คนในพ้ืนท่ี ซ่ึงครั้งนี้เป<นผลให�เจ�าอริยะ ผู�ครอง
เชียงของในตอนนั้น ยกครอบครัวและไพร:พลซ่ึงประกอบด�วยคนยวน คนลื้อ และ คนขมุ หนีจากเชียงของไป
เมืองน:านไปอยู:ท่ีบ�านเวียงเหนือ (นิวัฒน� ร�อยแก�ว, 2547) ต:อมาเม่ืออํานาจของพม:าได�หมดไปจากเชียงของ 
สยามได�เข�ามามีอํานาจเหนือเชียงของผ:านเมืองน:าน เนื่องจากอํานาจเชียงแสนของเชียงใหม:ลดลง ดังนั้นในป� 
พ.ศ. 2305 เจ�าเมืองน:านได�แต:งต้ังเจ�ารํามะเสน บุตรเจ�าอริยะยกเอาพลเมืองเชียงของท่ีหนีไปอยู:เมืองน:าน
กลับมาต้ังเมืองเชียงของอีกครั้ง โดยต้ังเมืองครั้งแรกท่ีเมืองติน ซ่ึงอยู:บริเวณเหนือบ�านแจมป�อง (ปrจจุบันอยู:ใน
เขตอําเภอเวียงแก:น) (เจ�าหนานบุษรศ, 2448 อ�างใน โสภิดา วีรกุลเทวัญ,2548) โดยพาคนยวน คนลื้อ และคน
ขมุ ติดตามมาด�วย หลังจากนั้นได�ส:งพญาคงพาคนไปต้ังเมืองชั่วคราวข้ึนทิศใต�ของเมืองเชียงของเดิม (บ�านหาด
ไคร�และบ�านสบสมในปrจจุบัน) โดยต้ังชื่อว:าบ�านเวียงใหม: เสร็จสิ้นใน พ.ศ. 2310 และบางส:วนก็ไปต้ังถ่ินฐาน
อยู:ทางทิศใต�ของเมืองเชียงของ บริเวณบ�านสถาน บ�านหลวง บ�านครึ่ง และบุญเรือง (นิวัฒน� ร�อยแก�ว, 2547)
แสดงให�เห็นว:าเมืองเชียงของถูกบูรณะอีกครั้งโดยผู�นําท่ีเป<นคนยวน โดยความช:วยเหลือระหว:างคนลื้อและคน
ขมุท่ีติดตามมา จึงเกิดการแลกเปลี่ยน ผสานวัฒนธรรมความสัมพันธ�ระหว:างคนยวน คนลื้อ และคนขมุ ผ:าน
การแต:งงานระหว:างคนลื้อ คนขมุ กับคนยวน และอยู:ร:วมกันภายในชุมชนจนแยกไม:ออกว:าเป<นคนยวน คนลื้อ 
หรือคนขมุดังเกิดกับคนกลุ:มแรกท่ีอพยพเข�ามาอยู:ในพ้ืนท่ีเมืองติน ซ่ึงคล�ายกับชุมชนบ�านทุ:งอ:าง ซ่ึงอพยพมา
จากบริเวณบ�านด:าน ประเทศ สปป.ลาว ในป� 2446 ซ่ึงมีกลุ:มคนลาว คนยวน คนขมุ และคนลื้อ อาศัยอยู:ใน
บริเวณเดียวกัน ซ่ึงส:งผลเกิดการผสมผสานระหว:างให�วิถีชีวิต วัฒนธรรม โดยเฉพาะอย:างยิ่งภาษาพูด ส:งผลให�
คนบ�านทุ:งอ:างมีภาษาพูดท่ีแตกต:างจากในยวนในพ้ืนท่ีเชียงของโดยท่ัวไป (พรหมจัดรส, 2559) ซ่ึงสอดคล�อง
กับงานศึกษา ของชยันต� วรรธนะภูติ พบว:า กรณีของเชียงใหม:ในอดีตมีกลุ:มชาติพันธุ�หลากหลายต้ังบ�านเรือน
อยู:เป<นชุมชน กระจายตามละแวกต:างๆ ของเชียงใหม: เช:น วัวลาย ลอยเคราะห�  ประตูเชียงใหม: ประตู
ช�างเผือก สันป�าข:อย แต:ว:าชาติพันธุ�เหล:านี้เม่ือเวลาผ:านไปก็กลายเป<น “คนเมือง” ท่ีมีลักษณะร:วมกันทาง
ภาษา มีวัฒนธรรมจารีตประเพณีแบบคนเมืองร:วมกัน (ชยันต� วรรธนะภูติ,2549) หลังจากนั้นในพ้ืนท่ีเชียงของก็
มีอพยพของคนยวนมาจากเมืองแพร:มาต้ังถ่ินฐานบริเวณวัดหลวง ต:อมา ในป�พ.ศ.2461 ก็ได�ย�ายไปอยู:ท่ี
บ�านเมืองกาญจน� และหลังจากนั้นก็มีการอพยพของคนยวนจากเมืองน:านและแพร:มาอย:างต:อเนื่องกระจายไป
บริเวณบ�านห�วยซ�อ บ�านแก:น บ�านเก๋ียง (นิวัฒน� ร�อยแก�ว, 2547) คนลื้ออพยพมาจากเมืองน:าน มาต้ังถ่ินฐาน
บริเวณบ�านปอกลาง บ�านโล�ะ บ�านดอน บ�านบางหัด (ปrจจุบันอยู:ในอําเภอเวียงแก:น) ป� พ.ศ. 2429 คนลื้อ
เมืองสิงห� ในเขตสิบสอง-ปrนนา อพยพมาต้ังถ่ินฐานบริเวณบ�านหาดไคร� ต:อมาย�ายมาอยู:บ�านใหม:ทุ:งหมด และ
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ตอนหลังได�แยกย�ายไปต้ังถ่ินฐานเป<น 3 กลุ:ม กลุ:มท่ี 1 บ�านห�วยเม็ง กลุ:มท่ี 2 ย�ายกลับไปประเทศลาว และ
กลุ:มท่ี 3 บ�านท:าข�าม (ต:อมากลุ:มนี้อพยพมาอยู:บริเวณบ�านศรีดอนชัยจนถึงปrจจุบัน) (โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 
2548) นอกจากนี้แล�วยังมีคนลื้ออีกกลุ:มหนึ่งมาจากเมืองอู เขตสิบสองปrนนา อพยพมาต้ังถ่ินฐานบริเวณบ�าน
ศรีลานนา (พร�าวกุด) และบ�านท:าข�าม (เวียงแก:น) (นิวัฒน� ร�อยแก�ว, 2547) นอกจากนี้แล�วด�วยความท่ีเชียง
ของต้ังอยู:บนเส�นทางการค�าของน:านและหลวงพระบาง ทําให�มีคาราวานจากยูนนานในจีนท่ีผ:านเข�ามายัง
หลวงน้ําทา เวียงภูคา และข�ามน้ําโขงท่ีเชียงของ(โสภิดา วีรกุลเทวัญ,2548) ส:งผลให�เชียงของกลายเป<น
ศูนย�กลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของท่ีสําคัญ ชาวเขาท้ังสองฝrzงของแม:น้ําโขงลงมาซ้ือขายแลกเปลี่ยนข�าวของป�า 
ตะกร�า และเครื่องเงิน กับสินค�าท่ีมาจากเชียงใหม: เช:น เครื่องเหล็ก เสื้อผ�า เครื่องดินเผา และสินค�าฝrzง ท่ีน้ํา
เข�ามาจากยุโรป (Walker, 1999 อ�างใน จามะรี  เชียงทอง, 2551) และยังเป<นท:าเรือท่ีสําคัญของแม:น้ําโขง
ตอนบนท่ีเชื่อมโยงการค�าระหว:างเชียงใหม: น:าน และหลวงพระบางอีกด�วย เชียงของก:อนการเกิดรัฐชาติ
สมัยใหม:จึงประกอบไปด�วยคนหลากหลายกลุ:มหลากหลายชาติพันธุ�ซ่ึงเข�ามาอยู:ภายใต�อํานาจของเจ�าเมือง
เชียงของของเมืองน:าน การเคลื่อนย�ายและปฏิสัมพันธ�ระหว:างกลุ:มคนเกิดข้ึนอย:างเสรีในอาณาบริเวณแสง
เทียนของรัฐ และเกิดข้ึนระหว:างรัฐผ:านกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลุ:มแม:น้ําโขงตอนบน ซ่ึงการค�าขายระหว:าง
ชนชาติพันธุ�กลุ:มต:างๆ ก:อให�เกิดความสัมพันธ�ของผู�คนในด�านต:างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนสิ่งของ การแต:งงาน
ระหว:างพ:อค�ากับคนในท�องถ่ิน เป<นต�น (นิติภวัครพันธุ�, 2558)เพ่ือให�เอ้ือต:อการค�า การเมือง หรือแม�แต:สร�าง
เครือข:ายความสัมพันธ�ซ่ึงสอดคล�องกับ Leach พบว:าในบรรดาสมาชิกของกลุ:มชาติพันธุ�นั้นมีการเลื่อนไหล
หรือก�าวข�ามพรมแดนทางชาติพันธุ�ระหว:างความเป<นชาวฉานกับชาวคะฉ่ิน Leach สืบค�นดูความสัมพันธ�ของ
ท้ังสองกลุ:มในช:วงประวัติศาสตร�ท่ีผ:านมาพบว:ามีการแต:งงานข�ามไปมาโดยเฉพาะในกรณีของผู�ชายคะฉ่ินหาก
เขาต�องการมีสถานภาพทางสังคมหรืออํานาจทางการเมืองท่ีดีข้ึนก็แต:งงานกับผู�หญิงฉานแล�วย�ายเข�าไปเป<น
เขยในบ�านของฝ�ายหญิง โดยเฉพาะในครอบครัวของชนชั้นสูงแล�วในท่ีสุดก็กลายมาเป<นผู�ท่ีมีสถานภาพและ
ตําแหน:งในสังคมฉาน แต:เม่ือใดก็ตามท่ีเขาเห็นว:าความเป<นตัวตนของคะฉ่ินจะเป<นประโยชน�แก:ตัวเองมากกว:า
เขาก็กลับมานับญาติกับพ่ีน�องในสายตระกูลของตัวเองท่ีเป<นคะฉ่ิน (Leach,1954 อ�างใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 
2557) ฉะนั้นแล�วในช:วงก:อนการเกิดรัฐชาติสมัยใหม:และการปฏิรูปการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลของ
สยามนั้น จึงไม:ปรากฏวาทกรรม “คนเชียงของ” หากแต:ปรากฏความเป<นคนยวน คนลื้อ คนขมุ หรือคนชาติ
พันธุ�อ่ืน ท่ีเข�ามาอยู:ภายใต�อํานาจของ “เจ�าเมืองเชียงของ” เท:านั้น  
 เมืองชายแดน การค�าและชาติพันธุLสัมพันธLกับการปรากฏตัวของ “คนเชียงของ” 
 ความเป<นชายแดนของเชียงของเกิดข้ึนเม่ือมีการสถาปนารัฐชาติสมัยใหม: (แบบตะวันตก) ผ:านการ
กําหนดแผนท่ีของสยามท่ีมีขอบเขตชัดเจนหลังเกิดวิกฤติการณ� ร.ศ.112 เป<นการเกิด ภูมิกายาเริ่มแรกของ
สยามท้ังในความเป<นจริงและเชิงสัญลักษณ� ซ่ึงเกิดจากมหาอํานาจตะวันตกเข�ามาช:วยสร�างเสริมเติมแต:งและ
ก:อรูปก:อร:างให�(ธงชัย วินิจกุล, 2556) ส:งผลให�เชียงของมีสถานะเป<นเขตแดนระหว:างรัฐสยามกับรัฐฝรั่งเศส 
(โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2548) เหตุการณ�ดังกล:าวจึงเป<นจุดเริ่มต�นของการเป<นชายแดนและชายขอบของรัฐสยาม
ต้ังแต:นั้นเป<นต�นมาและเป<นผลให�เกิดการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมณฑลใหม:บนพ้ืนฐานของอาณาเขต
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(Thongchai,1994 อ�างใน ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2555) ซ่ึงเชียงของอยู:ในแขวงน้ําอิงในพ.ศ. 2442 และอีกหนึ่งป�
หลังจากนั้นข�าหลวงพิเศษประจําเมืองน:านได�จัดระเบียบแขวงใหม: ส:งผลให�เชียงของอยู:ในบริเวณน:านเหนือ 
ข้ึนตรงต:อแขวงเชียงคํา (นิวัฒน� ร�อยแก�ว, 2547) ต:อมา พ.ศ. 2445 ได�ยกก่ิงแขวงเชียงของ ให�ข้ึนตรงกับ
จังหวัดเชียงราย และหลังจากนั้น ใน ป� พ.ศ. 2457 จึงได�ยกฐานะก่ิงแขวงเชียงของเป<น“อําเภอ”(ปรับปรุงจาก
เอกสารล�านนา หน�า 312 อ�างในพิพิพัฒน� ธนากิจ,2552) โดยเจ�าเมืองคนสุดท�ายคือพระยาจิตวงศ� วรยศรังษี 
ได�รับการยกฐานะเป<นนายอําเภอเชียงของข้ึนกับจังหวัดเชียงราย (เกรียงศักด์ิ รองเดช, 2551)  

เชียงของนับต้ังแต:การได�รับการยกฐานะเป<นอําเภอและเป<นส:วนหนึ่งในแผนท่ีสยาม และกําหนดให�
แม:น้ําโขงเป<นเส�นแบ:งเขตแดน แบ:งความเป<น“เรา”และ“เขา”ภายใต�ความเป<นชาติท่ีจินตนาการข้ึนมา การ
เคลื่อนย�ายผู�คนและสิ่งของไม:ได�เป<นไปอย:างเสรีภายใต�ขอบเขตพรมแดนรัฐ แต:ภายใต�พรมแดนทางวัฒนธรรม
การข�ามฝrzงไปมาของผู�คนในเชียงของและห�วยทราย ก็ยังถือเป<นวิถีปกติในลักษณะของเครือญาติ (โสภิดา     
วีรกุลเทวัญ,2548) แม�จะมีแนวเขตแดนความเป<นรัฐชาติท่ีชัดเจนแต:ก็ยังปรากฏกลุ:มคนท่ีหนีภัยสงครามเข�า
มายังฝrzงเชียงของ เช:น ในป� พ.ศ. 2483 ได�เกิดสงครามทางการเมืองภายในประเทศลาว ก็ส:งผลให�มีการอพยพ
เข�ามาอยู:ท่ีบ�านห�วยลึก ปากอิง เม่ือสงครามสงบชาวบ�านส:วนหนึ่งก็อพยพกลับประเทศลาว(นิวัฒน� ร�อยแก�ว, 
2547) และคนเย�าคนม�งหนีการเกณฑ�ทหารของเจ�าอาณานิคมเข�ามาอยู:ในเชียงของ ต้ังบ�านเรือนบริเวณดอย
หลวง และตอนหลังบางส:วนก็ย�ายมาอยู:ท่ีบ�านทุ:งนาน�อยและบ�านทุ:งพัฒนา(วีระศักด์ิ แซ:เห�อ, 2559 ; นิวัฒน�  
ร�อยแก�ว, 2547) ฉะนั้นก:อนจะสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 อาณาบริเวณชายแดนเชียงของมีการอพยพโยกย�าย
บ�านเรือนระหว:างสองฝrzงโขงเป<นปรากฏการณ�ปกติท่ีชาวบ�านในแถบนี้ปฏิบัติมาเป<นเวลาช�านาน (โสภิดา วีรกุล
เทวัญ, 2548) จนกระท่ังในช:วงกลางทศวรรษ 2510 ความตึงเครียดของสงครามคอมมิวนิสต�เริ่มมีความชัดเจน
มากข้ึนในพ้ืนท่ี จนกระท่ังในป� พ.ศ.2518 ทหารฝ�ายซ�ายของลาวสามารถตีเมืองห�วยทรายได�แล�ว ได�สั่งป�ด
พรมแดนระหว:างไทย-ลาวตลอดแนว (โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2548 ; นิวัฒน� ร�อยแก�ว, 2547) ทําให�ช:วงระหว:าง
ป� พ.ศ. 2518-2532 เกิดการควบคุมท่ีเข�มข�นมากข้ึน ตลอดจนความแตกต:างทางด�านอุดมการณ�ทางการเมือง 
ส:งผลให�รัฐชาติท้ัง ฟากฝrzงลาวและไทย สามารถสถาปนาพรมแดนของความเป<นรัฐชาติลงบนพรมแดนของ
ความเป<นชาติพันธุ�ได�ในระดับหนึ่ง(ยศ สันตสมบัติ, 2548)  

การสถาปนาความเป<นรัฐชาติลงในพรมแดนของความเป<นชาติพันธุ�นั้นทําให�สํานึกความเป<นคนเชียง
ของเริ่มเกิดข้ึนจากการเริ่มใช�การออกหนังสือประจําตัวให�แก:ประชาชนของแต:ละฝ�าย(ฝ�ายคนสยาม ท่ีเชียงของ
และฝ�ายคนลาวของฝรั่งเศส ท่ีห�วยทราย) ในป� พ.ศ.2447 และการมีบัตรประจําตัวประชาชนนับได�ว:าเป<นการ
ผนวกคนเชียงของในระดับเข�าสู:การจัดการของอํานาจรัฐ ซ่ึงทําให�ท้ังสองฝrzงเริ่มถูกทําให�เป<นเป<นส:วนหนึ่งของ
แต:ละประเทศ (นิวัฒน� ร�อยแก�ว, 2547) โดยเริ่มจากประชาชนในพ้ืนราบ และอยู:ใกล�ศูนย�กลางเมืองเชียงของ 
ในขณะท่ีคนบนพ้ืนท่ีสูง ท่ีห:างไกลจากเมืองเชียงของและการติดต:อยังไม:สะดวกส:งผลให�กลายเป<นคนไร�รัฐ
(นิวัฒน� ร�อยแก�ว, 2547) แสดงให�เห็นว:าความเป<นพลเมืองของรัฐชาตินั้นจะต�องมีบัตรประจําตัวประชาชนเพ่ือ
แสดงความเป<นส:วนหนึ่งของชุมชนในจิตนาการแห:งนี้ด�วย  ในทางกลับกันในพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ยังเกิดการแลกเปลี่ยนท้ังสินค�า และบริการระหว:างกลุ:มชาติพันธุ�ในเชียงของผ:านพ้ืนท่ีตลาดและมิติ
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ความสัมพันธ�อ่ืนๆ ระหว:างชาติพันธุ� เช:น คนลื้อ และคนยวน ส:วนใหญ:ทํานาก็จะนําเอาผลผลิตไปแลกเปลี่ยน
กับคนม�ง คนลาหู: (นิวัฒน� ร�อยแก�ว, 2547) ผ:านพ้ืนท่ีตลาดกลางเมืองเชียงของ ซ่ึงสอดคล�องกับงานของศศิภา  
คํากํ่าข้ึน พบว:า ย:านตลาดท่ีอยู:หน�าเทศบาลเวียงใกล�กับสะพานถือเป<นตลาดเช�าท่ีส:วนใหญ:แล�วพ:อค�าแม:ค�า
จากหลายหมู:บ�านซ่ึงส:วนใหญ:เป<นพ:อค�าแม:ค�าคนพ้ืนเมืองกลายเป<น “คนกลาง” ส:งทอดสินค�าให�กับแม:ค�าราย
ย:อยจากหมู:บ�านต:างๆไม:ว:าจะเป<นคนไทลื้อคนขมุ และคนม�งซ่ึงมักจะจับจ:ายซ้ือสินค�าจําพวกผักสด  อาหารสุก 
เพ่ือนํากลับไปขายในหมู:บ�านตน และในงานของโสภิดา วีรกุลเทวัญ พบว:า พ้ืนท่ีสวนส�มของคนลื้อเป<นพ้ืนท่ี
ทางเศรษฐกิจในแถบชายแดนเชียงของจ�างคนขมุบ�านห�วยกอกซ่ึงอยู:ติดกับบ�านลื้อห�วยเม็ง มาเป<นแรงงานใน
การทําสวนส�ม (โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2548) ซ่ึงเป<นใช�อัตลักษณ�ของความเป<นแรงงานขมุท่ี “อดทน ซ่ือสัตย�        
และขยัน” มาเป<นเครื่องมือหรือกลไกเพ่ือให�ได�มาซ่ึงประโยชน�บนความสัมพันธ�ท่ีมีกับคนอ่ืนในสังคมใหญ: 
ความสัมพันธ�เหล:านี้แสดงให�เห็นถึงบทบาทและสถานภาพทางสังคมของชุมชนชาติพันธุ�ต:างๆ ท่ีมีความสัมพันธ�
ในพ้ืนท่ีทางสังคมร:วมกันโดยไม:ยึดติดกับความเป<นพลเมืองภายใต�ชุมชนจิตนาการและบัตรประจําตัวประชาชน 

ฉะนั้นหากพิจารณาตามลักษณะของรัฐชาติสมัยใหม:ผ:านการสร�างเส�นเขตแดนลงบนพรมแดนของ
ความเป<นชาติพันธุ� และการทําให�เชียงของกลายเป<นส:วนหนึ่งของการปกครองของสยามได�ก:อให�เกิดความเป<น
คนเชียงของผ:านมิติของความเป<นพลเมืองท่ีมีบัตรประจําตัวประชาชน แต:ขณะเดียวกันได�เบียดขับและกดทับ
คนชาติพันธุ�อ่ืนท่ีไม:สะดวกต:อการมีบัตรประชาชนให�กลายเป<นคนอ่ืน ทว:าพิจารณาในมติความสัมพันธ�ในพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจและชาติพันธุ�สัมพันธ�แล�ว คนเหล:านี้ล�วนแล�วแต:เป<นคนเชียงของ เพราะทุกคนล�วนมีความสัมพันธ�
ภายใต�ผลประโยชน�ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผ:านการซ้ือขายแลกเปลี่ยนและความสัมพันธ�ทาง
เครือญาติในพ้ืนท่ีขอบเขตรัฐชาติสมัยใหม:เช:นเดียวกันท้ังนี้คนกลุ:มนี้ได�ดํารงวิถีชีวิตในพ้ืนท่ีเชียงของก:อนการ
เกิดข้ึนของรัฐสมัยใหม:อันเป<นชุมชนจิตนาการสร�างข้ึนภายหลังเป<นลักษณะทางภูมิกายาถูกสร�างข้ึนด�วยความรู�
และเทคโนโลยีแผนท่ีสมัยใหม:นั้นเอง 

 
การสร�างอัตลักษณL “คนเชียงของ”กับการช&วงชิงพ้ืนท่ีการพัฒนา 
 “เชียงของ” เริ่มปรากฏมากข้ึนในพ้ืนท่ีงานวิชาการ และงานสื่อสารมวลชน หลังจากประเทศไทยได�
บรรลุข�อตกลงความร:วมมือทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ:มน้ําโขง (GMS) ( โครงการ GMS เป<นความร:วมมือของ 6 
ประเทศ คือ ไทย พม:า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (ยูนนาน) ต้ังแต:ป�พ.ศ.2535 โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(ADB: Asian Development Bank) เป<นผู�สนับสนุนหลัก) ในป� พ.ศ. 2534 โดยให�ความสําคัญกับการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย� การความร:วมมือทางเศรษฐกิจโดยพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ทางรถยนต� ทาง
รถไฟ ตลอดถึงการพัฒนาเส�นทางเดินเรือในแม:น้ําโขง นอกจากนี้แล�วยังมีแผนความร:วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
ระหว:างไทย พม:า ลาว และจีนมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายให�จัดต้ังเป<นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน โดยเชียงของจะถูกพัฒนาให�เป<นนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร และอุตสาหกรรมท่ัวไป (นิวัฒน� 
ร�อยแก�ว, 2547; ชัยพงษ� สําเนียง, 2557) เชียงของได�ถูกพัฒนาข้ึนภายใต�กระแสโลกาภิวัตน�ของทุน และรัฐ 
กลายเป<นจุดยุทธศาสตร�การค�าขายแดน ทําให�ผู�คนมากหน�าหลายตาพยายามเข�ามาใช�พ้ืนท่ีเชียงของ ท่ีดินถูก
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เปลี่ยนไปเป<นของเอกชน ดังงานของนิวัฒน�  ร�อยแก�ว ได�กล:าวว:า นักลงทุนเข�ามากว�านซ้ือท่ีดินจากชาวบ�าน
จํานวนมาก ส:งผลให�ราคาท่ีดินสูงข้ึนอย:างไม:น:าเชื่อ ชาวบ�านต่ืนตระหนกกับราคาท่ีดินเพ่ิมข้ึนอย:างเป<น
ประวัติการณ� ชาวบ�านพากันขายท่ีดินแล�วนําเงินมาซ้ือเครื่องใช�ไฟฟ�าและรถยนต� (นิวัฒน� ร�อยแก�ว, 2547) 
การพัฒนาทําให�เกิดการสูญเสียท่ีดินของชาวบ�านซ่ึงมีวิถีชีวิตท่ีสัมพันธ�กับการเกษตร นอกจากนี้แล�วการพัฒนา
ยังได�ก:อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด�าน เช:น แม:น้ําสม (แม:น้ําสมซ่ึงเป<นแม:น้ําสาขาของแม:น้ําโขงไหล
จากดอยหลวงลงสู:แม:น้ําโขง) เหือดแห�งมีน้ําน�อย การข้ึนลงของแม:น้ําโขงไม:ปกติ รวมถึงการลดลงของจํานวน
ปลาบึก (นิวัฒน� ร�อยแก�ว, 2547)  
 จากกระแสการพัฒนาท่ีถาโถมเข�ามาในพ้ืนท่ีเชียงของทําให�คนในท�องถ่ินและการท:องเท่ียวแห:ง
ประเทศไทยได�พยายามร:วมกันสร�างตัวตนของคนเชียงของข้ึนมาใหม:อีกครั้ง โดยอาศัยลักษณะทางกายภาพ
ของพ้ืนท่ี ซ่ึงสัมพันธ�กับแม:น้ําโขง ความหลากหลายของกลุ:มวัฒนธรรม และความเป<นพ้ืนท่ีชายแดนติดต:อกับ 
ส.ป.ป.ลาว สะท�อนผ:านการนิยามคําขวัญ“แอ�วเชียงของ ท�องแดนลาว สาวสวนส�ม ชมปลาบึก”(ป� 2532) 
แสดงให�เห็นว:า เชียงของเป<นเมืองท:าทางการค�าและวัฒนธรรมท่ีสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศลาวได� ยังเป<น
เมืองท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ�ผ:านภาพแทนของสวนส�มของชุมชนคนลื้อบ�านห�วยเม็งซ่ึงเป<นกลุ:มชาติ
พันธุ�ท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจสูงในพ้ืนท่ี และมีวิถีชีวิตสัมพันธ�กับแม:น้ําโขงซ่ึงเป<นแหล:งจับปลาบึกท่ีสําคัญของ
โลก แต:เม่ือสถานการณ�เปลี่ยนแปลงไปก็นํามาซ่ึงการปรับคําขวัญเชียงของจากเดิมมาสู:มิติใหม:ใหม:เป<น “หลวง
พ�อเพชรคู�เมือง ลือเลื่องปลาบึกหาดไคร� แหล�งผ�าทอน้ําไหล ประตูใหม�อินโดจีน” แสดงให�เห็นว:าเชียงของเป<น
เมืองเก:าแก:มีหลวงพ:อเพชรเป<นสัญลักษณ�เชิงประวัติศาสตร� มีมิติทางสังคมวัฒนธรรมท่ีผูกพันกับสายน้ําโขง มี
ความสัมพันธ�ของชาติพันธุ�ท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ี และยังสามารถเชื่อมต:อการค�าการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ:มน้ํา
โขงได�อีกด�วยอันเป<นเอกลักษณ�เชิงพ้ืนท่ีทางกายภาพของเชียงของ ท้ังนี้แม�คําขวัญท้ัง 2 ช:วงเวลา จะเป<น
ผลผลิตจากการส:งเสริมการท:องเท่ียวในพ้ืนท่ีเป<นหลัก แต:ทว:าก็คําขวัญก็เป<นการผลิตความหมายซํ้าและชุด
ของลักษณะในแต:ละแบบของการก:อรูปของสังคม เพ่ือเป<นการยึดเหนี่ยวกันของสมาชิกในพ้ืนท่ีนั้นโดย
ความสัมพันธ�ของพ้ืนท่ี เป<นปฏิบัติการทางสังคมท่ีถูกกําหนดให�เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี (Lefebvre. 1991 อ�างในจารุ
วรรณ ขําเพชร, 2555) ท่ีมีผลต:อการผลิตสร�างอัตลักษณ�ตัวตนของคนเชียงของอีกด�วย นอกจากคําขวัญแล�ว
คนในพ้ืนท่ียังมีความพยายามสร�างภาพตัวแทนของพ้ืนท่ี (Representations of space) เพ่ือยึดเหนี่ยว
ความสัมพันธ�ในการผลิตกับสิ่งอ่ืนท้ังความรู� สัญลักษณ� รหัสและท่ีเก่ียวกับความสัมพันธ� (Lefebvre, 1991 
อ�างในจารุวรรณ ขําเพชร, 2555) ผ:านการสร�างพิพิธภัณฑ�ปลาบึกบริเวณริมแม:น้ําโขง การประกอบพิธี
กรรมการเลี้ยงผีลวง(ผีลวง คือผีท่ีอยู:ในแม:น้ําโขงทําหน�าท่ีคุ�มครองปลากบึก ก:อนท่ีจะหาปลาต�องมีการเซ:น
สรวงบอกกล:าว) 

การจกไก เพ่ือแสดงให�เห็นถึงวิธีชีวิตท่ีสัมพันธ�กับแม:น้ําโขง การสร�างอัตลักษณ�การแต:งกายด�วยชุด
ไทยลื้อและชาติพันธุ�อ่ืน ๆ ในเทศกาลหรือโอกาสสําคัญต:าง ๆ  การรื้อฟw~นการประเพณีสําคัญ ๆ ของกลุ:มชาติ
พันธุ�ต:างๆ การจัดงานประกวดธิดาชนเผ:าขององค�กรปกครองส:วนท�องถ่ิน การจัดงานธรรมยาตราเพ่ือแม:น้ํา
โขง และการสร�างสัญญาลักษณ�ตามโคมไฟส:องสว:างข�างทาง เป<นต�นสิ่งเหล:านี้ได�สะท�อนให�เห็นว:าคนในท�องถ่ิน
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และองค�กรภาครัฐในพ้ืนท่ีมีความพยายามท่ีจะสร�างภาพแทนของความเป<นท�องถ่ินให�คนนอกพ้ืนท่ีได�รับรู�ถึง
ความเป<นเชียงของผ:านสัญลักษณ�ต:างๆ ท้ังนี้ยังมีความพยายามในผลิตชุดความรู�ให�เยาวชนคนรุ:นใหม:ผ:านการ
สร�างโฮงเฮียนแม:น้ําของ และผลักดันให�มีการจัดหลักสูตรท�องถ่ิน “คนเชียงของ” ในสถานศึกษา ของกลุ:ม
องค�กรภาคเอกชนและประชาชนในท�องถ่ิน อันจะเป<นพลังท่ีสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนและดํารงอัตลักษณ� “คน
เชียงของ” ต:อไปในอนาคตอีกด�วย  ในช:วง 20 กว:าป�ท่ีผ:านมา เชียงของ จึงเป<นพ้ืนท่ีท่ีจะต�องเผชิญกับอํานาจ
รัฐส:วนกลางและอํานาจทุนโลกาภิวัตน�การกําหนดโครงการลงทุนและการพัฒนาท่ีมาจากส:วนกลางไม:ได�เกิด
จากความต�องการของคนท�องถ่ิน ดังนั้น “คนเชียงของ” จึงถูกหยิบข้ึนมาใช�แสดงให�เห็นตัวตนคนท�องถ่ินท่ีบ:ง
บอกตําแหน:งแห:งท่ี สร�างความหมายใหม:ท่ีสะท�อนความสัมพันธ�เชิงอํานาจระหว:างท�องถ่ินกับส:วนกลาง ซ่ึง
สอดคล�องกับงานของชยันต�  วรรธนะภูติ ได�กล:าวว:า ในความสัมพันธ�เชิงอํานาจท่ีถูกมองข�าม ละเลย ไม:มี
อํานาจ ไม:มีความหมาย เพ่ือทําให�กลายเป<นสิ่งท่ีมีความหมาย ดังนั้นคนเชียงใหม: ถูกนํามาใช�เพ่ือทวงอํานาจ
การตัดสินใจของคนในท�องถ่ินท่ีคัดค�านไม:เห็นด�วยกับโครงการพัฒนาซ่ึงกําหนดและวางแผนโดยส:วนกลาง
(ชยันต� วรรธนะภูติ, 2549) ซ่ึงสอดคล�องกับการเคลื่อนไหวของกลุ:มท�องถ่ินในพ้ืนท่ีเชียงของเก่ียวกับกรณีการ
สร�างนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีทุ:งสามหมอน เม่ือป� พ.ศ. 2549 และพ้ืนท่ีป�าชุมชนบุญเรือง ในช:วงต�นป� 2559 
ได�สะท�อนว:าชุมชนได�ใช�วาทกรรม “คนเชียงของ” เพ่ือต:อรองกับอํานาจรัฐ แสดงให�เห็นว:าพ้ืนท่ีดังกล:าวมี
ความสําคัญต:อวิถีชีวิตของคนในท�องถ่ินท่ีสัมพันธ�กับข�าว ป�า และน้ํา เป<นการแสดงตัวตนของคนในพ้ืนท่ีท่ีมี
ปrญหาจากการรวมศูนย�อํานาจจากส:วนกลาง สื่อความหมายและบ:งบอกว:าคนเหล:านี้อยู:ในพ้ืนท่ีท่ีด�อยอํานาจ 
หรือพ้ืนท่ีชายขอบ และทวงถามหาอํานาจของท�องถ่ินท่ีถูกลิดรอนไป (ชยันต� วรรธนะภูติ, 2549) 

ฉะนั้นแล�ว “คนเชียงของ” ถูกนิยามข้ึนและใช�เป<นเครื่องมือในการต:อรองกับการพัฒนาท่ีกําหนดโดย
รัฐส:วนกลางและทุน โดยใช�ทุนทางวัฒนธรรมของคนในท�องถ่ินเชียงของ ปฏิบัติการผ:านพ้ืนท่ีทางสังคม (Third 
space-Social Space) ซ่ึงเกิดจากพ้ืนท่ีทางความคิดของคนในท�องถ่ินท่ีเกิดจากการตีความ หรือให�ความหมาย
พ้ืนท่ีทางกายภาพท่ีคนในท�องถ่ินมองเห็น นําไปสู:การสร�างพ้ืนท่ีทางสังคมท่ีมีท้ังส:วนท่ีเป<นความจริงและเพียง
จินตนาการอันสลับซับซ�อน มีการช:วงชิง ขัดแย�ง และการแทรกแซงอยู:ตลอดเวลา (Lefebvre, 1911 อ�างใน 
ชยันต� วรรธนะภูติ, 2549) ซ่ึงจากข�างต�นเราจะสังเกตได�ว:าพ้ืนท่ีทางสังคมส:วนใหญ:เป<นพ้ืนท่ีปฏิบัติการของ
กลุ:มชาติพันธุ�หลัก ได�แก: คนยวน (คนเมือง) และคนลื้อ ซ่ึงเป<นผลมาจากอํานาจทางเศรษฐกิจ การเข�าถึง
ทรัพยากร และการเข�าถึงอํานาจทางการเมือง แต:อย:างไรแล�วชุมชนชาติพันธุ�ต:างๆ ในเชียงของก็ถือได�ว:าเป<น
ส:วนหนึ่งของความเป<นคนเชียงของ เพราะต:างเป<นผู�ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและการสร�าง
พ้ืนท่ีต:อรองร:วมกัน ในพ้ืนท่ีสํานึกความเป<นเชียงของร:วมกัน 
บทส&งท�าย 

การกําเนิดข้ึนของรัฐชาติสมัยใหม:และการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลได�ก:อให�เกิดการควบคุม
ประชากรให�อยู:ในพ้ืนท่ีชุมชนจิตนาการภายใต�เส�นแบ:งเขตแดนทําให�การแบ:งความเป<น “เรา” และ “เขา” 
ภายใต�ความเป<นชาติ การเคลื่อนย�ายผู�คนและสิ่งของไม:ได�เป<นไปอย:างเสรีภายใต�ขอบเขตพรมแดนรัฐซ่ึงอยู:
เหนือพรมแดนของชาติพันธุ� ประชากรถูกกําหนดความเป<นพลเมืองผ:านการมีบัตรประจําตัวประชาชน แต:



รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (Proceeding) วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

 

19 

 

ขณะเดียวกันยังมีกลุ:มคนบางกลุ:มบนพ้ืนท่ีสูงและห:างไกล ไม:มีบัตรซ่ึงแสดงความเป<นพลเมืองของรัฐ แต:เขา
เหล:านั้นได�อาศัยอยู:ในพ้ืนท่ีและทําคุณประโยชน�มากมายให�เชียงของ ต้ังแต:ก:อนเกิดรัฐชาติสมัยใหม: แต:ทําไม
เขาเหล:านั้นกลับไม:มีสิทธิในความเป<นพลเมืองของเชียงของความเป<น “คนเชียงของ” จึงควรจะเป<นภาพแทน
ของคนหลากหลายชาติพันธุ�ท่ีอาศัยและมีภูมิลําเนาอยู:ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชายแดนติดกับ
ประเทศลาว มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีสัมพันธ�กับแม:น้ําโขง ซ่ึงใช�แสดงให�เห็นตัวตนคนท�องถ่ินท่ีบ:งบอกตําแหน:ง
แห:งท่ีสื่อความหมายและบ:งบอกว:าเขาเหล:านี้เป<นคนในพ้ืนท่ี  การสร�างตัวตน “คนเชียงของ” ไม:อาจจะนิยาม
ได�จากภายในหรือภายนอกเพียงอย:างเดียวเท:านั้น แต:หากเกิดข้ึนจากการปะทะประสานระหว:างกระแสการ
พัฒนาจากภายนอก และการดํารงไว�ซ่ึงอัตลักษณ�ของความเป<นเชียงของผ:านพ้ืนท่ีทางสังคมต:างๆ “คนเชียง
ของ” จึงเป<นวาทกรรมท่ีถูกสร�างเพ่ือใช�เป<นพ้ืนท่ีในการต:อรองกับกระแสการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอย:างรวดเร็วโดยคนในท�องถ่ิน เพ่ือสร�างสํานึกความเป<นท�องถ่ิน เพ่ือให� “คนเชียงของ” สามารถ
เรียกร�องการคืนอํานาจและต:อรองกับอํานาจในบริบทต:างๆ มากข้ึน ซ่ึงสอดคล�องกับ การนิยามตัวตนของ 
“คนเมือง” ในงานของชยันต� วรรธนะภูติ (2549) ดังนั้นแล�วหากต้ังคําถามว:า “ใครคือคนเชียงของ?” เราก็คง
ไม:อาจหาคําตอบได�จริงๆ ว:าใครคือคนเชียงของ แต:ทว:าอาจนิยามได�ว:า “คนเชียงของ” คือ กลุ:มคนท่ีมีสํานึก
เรื่องของพ้ืนท่ี มีอัตลักษณ�ท่ีแตกต:าง มีวัฒนธรรมหลากหลาย สัมพันธ�และอยู:รวมกันด�วยสํานึกความเป<น
ท�องถ่ิน ร:วมกันพัฒนาท�องถ่ินให�เกิดความยั่งยืนภายใต�การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย:างรวดเร็วในพ้ืนท่ี 
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ข�อเสนอเชิงทดลองว&าด�วยกรอบการศึกษาการเมืองแบบหลังสมัยใหม& 
The Experimental Scope of Postmodern Politics 

พิสิษฐิกุล  แก�วงาม 
อาจารย�สาขารัฐศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ� 

บทคัดย&อ 
  บทความนี้เป<นส:วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การเมืองหลังสมัยใหม: : กรอบการศึกษาและวิธีวิทยา” ซ่ึง
เป<นการวิจัยเอกสารโดยใช�วิธีวิทยาวงศาวิทยาเพ่ือวิเคราะห�การสถาปนากรอบการศึกษาการเมืองของสกุล
ต:างๆในการศึกษาการเมืองในฐานะของวาทกรรมหลักท่ีในเวลาเดียวกันก็เบียดขับกรอบการศึกษาการเมือง
อ่ืนๆไปผ:านการแสวงหาจุดแยกต:างๆในพัฒนาการของรัฐศาสตร� ผลการศึกษาคือกรอบการศึกษาการเมือง
สกุลสมัยใหม:แบบประเพณีนิยม พฤติกรรมนิยม และหลังพฤติกรรมนิยมนั้นคือความพยายามในการสถาปนา
ความจริงหนึ่งเดียวอันเป<นผลจากความต�องการคําอธิบาย “การเมือง” จากนักรัฐศาสตร�ของสังคมอเมริกัน
ในช:วงต:างๆ ในขณะท่ีกรอบการมองการเมืองสกุลหลังสมัยใหม:กลับเสนอให�มองการเมืองว:าคือกระบวนการ
เป�ดโอกาสให�กับกลุ:มต:างๆในการแสดงออกซ่ึงสิทธิและเสรีภาพ 
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 post-
behavioralism 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 ผลกระทบจากสงครามครั้งนี้ในด�าน
หนึ่งทําให�วงการการศึกษาในสหรัฐอเมริกันเกิดความต่ืนตัวขนานใหญ: มีการยกระดับวัดและวิทยาลัยชุมชนข้ึน
เป<นมหาวิทยาลัยด�วยการเพ่ิมการเรียนการสอนวิชาศิลปศาสตร� ท่ีถูกแตกแขนงองค�ความรู�อย:างเป<นเอกเทศไป
อีกหลายสาขา เพ่ือตอบสนองความต�องการในการเรียนรู�ของชาวอเมริกันในตอนนั้น แนวคิดแบบวิทยาศาสตร�
และการใช�เทคโนโลยีมาหาความรู�ถูกนํามาแทนท่ีแนวคิดทางปรัชญาและศาสนา  โดยมองว:าวิทยาศาสตร�เป<น
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เครื่องมือสําคัญในการขยายองค�ความรู�ของมนุษย� โดยเฉพาะอย:างยิ่งองค�ความรู�ว:าด�วยการอยู:ร:วมกันในสังคม
สมัยใหม:  ในส:วนของการเรียนการศึกษาการเมืองในช:วงนี้ได�รับคุณูปการอย:างยิ่งจาก ไวท� (Andrew          
D. White) นักวิชาการด�านประวัติศาสตร�ท่ีมองว:าวิชาวิทยาศาสตร�ทางการเมืองจะเป<นหัวหอกสําคัญในการ
ปฏิวัติองค�ความรู�อเมริกันจึงผลักดันการเรียนการสอนการเมืองเชิงวิทยาศาสตร�อย:างจริงจัง ทว:าเขาก็ยังไม:เห็น
ความจําเป<นท่ีจะต�องมีระเบียบวิธีในการศึกษาการเมืองท่ีเคร:งครัด หรือต�องมีการฝ�กฝนระเบียบวิธี หรือวิธี
วิทยาในการศึกษาในแบบท่ีมีในศาสตร�บริสุทธิ์ เพียงแต:เชื่อว:าการศึกษาการเมืองต�องมีความเป<นเหตุเป<นผล
มากข้ึน (Crick,1965 : 3–19.) ส:วนกรอบในการศึกษาคือเรื่อง “รัฐธรรมนูญและรูปแบบของรัฐ” ผ:านแนวคิด 
วิทยาศาสตร�แห:งการเมือง (science of politics) วิทยาศาสตร�ทางการเมือง (political science) 
วิทยาศาสตร�แห:งการปกครอง (science of government) วิทยาศาสตร�ของการนิติบัญญัติ (science of 
legislation) (Farr,1991 : 66 - 67.)  
         ลีแบร� (Francis Lieber) ศาสตราจารย�ด�านรัฐศาสตร�คนแรกของโลก เป<นคนแรกท่ีเสนอจะศึกษา
ปรากฏการณ�ทางการเมืองโดยเชื่อว:าประวัติศาสตร�เป<นการทํางานทางสถิติรูปแบบหนึ่ง และการใช�ความเป<น
เหตุเป<นผลด�วยศาสตร�การตีความจะเป<นวิธีวิทยาท่ีสําคัญในการศึกษารัฐศาสตร�ในฐานะศาสตร�ของ 
“พลเมือง” หรืออีกคําหนึ่งท่ีเขาใช�ก็คือ “มนุษย�ผู�ตัดสิน (jural being)” ลีแบร�ประกาศว:าภารกิจใหญ:ของนัก
รัฐศาสตร�คือการฟูมฟrกจิตวิญญาณความเป<นสถาบันของรัฐผ:านประวัติศาสตร�จะแสดงให�เห็น “เจตจํานงแห:ง
รัฐ (state will)” ท่ีการสร�างพลเมืองท่ีมีความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องใดๆ โดยเฉพาะต�องกล�าตัดสินใจ
ในเรื่องท่ีเก่ียวพันกับสถาบันต:างๆของรัฐ ในฐานะพลเมืองยุคใหม:ของสาธารณรัฐ Farr and Seidelman, 
ibid : 17.)  
         ท้ังนี้ ดรายเซค และ เลโอนาร�ด (Dryzek and Leonard, 1988). สรุปสกุลทางความคิดด�านรัฐศาสตร�
ในศตวรรษท่ี 20 หลังจากการก:อร:างสร�างตัวออกเป<น 3 สกุล คือ ประเพณีนิยม พฤติกรรมนิยม และ หลัง
พฤติกรรมนิยม ซ่ึงท้ัง 3 สกุลนี้ยังมีอิทธิพลในการศึกษาวิจัยการเมืองอยู:จนถึงปrจจุบัน อย:างไรก็ตามการ
เคลื่อนไหวทางวิชาการท่ีสําคัญท่ีสุดในปลายศตวรรษท่ี 20 คือกระแสหลังสมัยใหม:ซ่ึงมีอิทธิพลกระทบกับองค�
ความรู�ในแทบทุกสาขาวิชา สําหรับในทางรัฐศาสตร�มีความพยายามจะนิยามสิ่งท่ีเรียกว:า “การเมืองหลัง
สมัยใหม:” อย:างน�อยก็ตั้งแต:ราว ทศวรรษท่ี 1960 แต:ทว:า ณ ปrจจุบันการถกเถียงว:ากรอบการศึกษาการเมือง 
วิธีวิทยาของการเมืองหลังสมัยใหม:นั้นคืออะไรนั้นก็ยังไม:ได�ข�อสรุป(Best and Keller, Online source).   

ดังนั้นหากจะกล:าวให�มากข้ึน การศึกษาถึงการมองการเมือง วิธีวิทยาของการเมืองหลังสมัยใหม:จึง
ถือว:ายังเป�ดกว�างให�กับข�อเสนอเชิงทดลองต:างๆอยู:เสมอ 
วิธีการศึกษา 
          บทความนี้ใช�วิธีการศึกษาเอกสารด�วยวงศาวิทยา ซ่ึงเป<นวิธีวิทยาตระกูลหลังโครงสร�างนิยม 
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แนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย 
          วงศาวิทยา (genealogy) คือวิธีการในการศึกษาปรากฏการณ�ทางสังคมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดวิธีการหนึ่ง 
ซ่ึงถูกนําเสนอโดย มิแชล ฟูโกต� ท้ังนี้พ้ืนฐานทางทฤษฎีของวิธีวิทยาดังกล:าวของฟูโกต�นั้นวางอยู:บนมโนทัศน� 3 
เรื่องคือ “อํานาจ” “ความรู�” และ “วาทกรรม”  วิธีการศึกษาแบบวงศาวิทยานั้นฟูโกต�เขามองว:าเป<น “วิธี 
(tactic)” ในการหาความรู�แบบหนึ่ง (Foucault,1980 : 85) ซ่ึงเขาพัฒนามาจากวิธีการศึกษาแบบโบราณคดี 
(archeology) ท่ีเป<นการวิเคราะห�เพ่ือหาความรู�จากวัตถุแห:งการศึกษาท่ีไม:ได�ถูกเขียนเป<นตัวอักษรให�
กลายเป<นความรู�ท่ีถูกยอมรับ โบราณคดีจะทําให�ผู�ศึกษาได�เห็นถึงโครงข:ายของสิ่งท่ียึดโยงสิ่งท่ีถูกศึกษาเข�าไว�
กับสังคม นักโบราณคดีจึงคือผู�ท่ีทําให�สิ่งท่ีไม:เคยถูกเห็นกลับมาถูกมองเห็น และเสียงท่ีไม:ถูกได�ยินกลับมาได�ยิน 
ท้ังนี้ข�อแตกต:างของวงศาวิทยาและโบราณคดีคือวงศาวิทยานั้นจะมองหาอํานาจท่ีแฝงอยู:ในวัตถุแห:งการศึกษา
นั้นด�วย (Kendall and Wickham, 1999 : 25). จากทฤษฎีดังกล:าวนักวงศาวิทยาจะต�องพยายามมองว:า จุด
แยก,จุดแตกหัก, ความไม:ลงรอย, ความแตกต:างท่ีปรากฏอยู:ในประวัติศาสตร�แล�วพิจารณาว:าจุดแยก,จุด
แตกหัก, ความไม:ลงรอย, ความแตกต:างหรือก็คือความไม:ต:อเนื่อง (discontinuity) ในประวัติศาสตร�เพ่ือหาสิ่ง
ท่ีฟูโกต�เรียกว:า “วาทกรรม” ท่ี “เป+นท้ังเครื่องมือ และผลกระทบของอํานาจ ปกป-องไม�ให�เกิดการต�อต�านใน
อํานาจ สืบทอด และสรรสร�างอํานาจ ให�อํานาจแข็งแกร�งข้ึน แต�ขณะเดียวกันก็บ�อนเซาะอํานาจทําให�เรา
มองเห็นวิธีท่ีจะต�อต�านอํานาจให�สําเร็จอย�างไรได�” (Foucault, 1978 : 100–101).  

หากกล:าวในอีกภาษาหนึ่ง วาทกรรมนั้นเป<นระบบของโครงสร�างในการรับรู�ความเป<นจริง  วงศาวิทยา
จึงเป<นการขุดคุ�ยเข�าไปในประวัติศาสตร�ของการต:อสู�ในการสถาปนาความรู�ให�กลายเป<นความจริง หรือในภาษา
ของฟูโกต� การสถาปนาดังกล:าวได�ทําให�ความรู�ใดกลายเป<นวาทกรรม กลายเป<นความจริง และกลายเป<น
ธรรมชาติท่ีในขณะเดียวกันก็ได�ทําให�ความรู� อ่ืนๆกลายเป<น “ความรู� ท่ีถูกกวาดไว�ใต�พรม (subjugated 
knowledge)”วงศาวิทยาจะเป<นวิธีการท่ีจะทําให�เข�าใจได�ว:ากระบวนการทางอํานาจอะไร และอย:างไรท่ีทําให�
ความรู�ใดสามารถสถาปนากลายเป<นวาทกรรมท่ีครอบงําให�ความรู�อ่ืนๆไม:สามารถถูกรับรู�ว:าเป<นความรู�ได� นัก
วงศาวิทยามีหน�าท่ีท่ีจะต�องนําความรู�เหล:านั้นกลับมา และแปลความเพ่ือเป�ดเผยให�มองเห็นปฏิบัติการทาง
อํานาจดังกล:าว(Foucault, 2003 : 7)  

มโนทัศน�และวิธีการของฟูโกต�สร�างคุณูปการสําคัญให�กับการศึกษาทางการเมืองเพราะ หากกล:าวให�
ถึงท่ีสุดแล�วรัฐศาสตร�ก็คือ “การศึกษาการเมืองท่ีเป<นเรื่องของการศึกษาความสัมพันธ�ทางอํานาจ”       
(Dahl, 1957) สําหรับฟูโกต�อํานาจจะดํารงอยู:ในเครือข:ายอันสลับซับซ�อน ณ จุดย:อยๆ ท่ีแทรกตัวอยู:ในทุกอณู
ของสังคม ซ่ึงทีท้ังด�านของการกดข่ี และสร�างสรรค� อันทําให�เกิด “ความจริง” (ไชยรัตน� เจริญสินโอฬาร, 
2545 : 287 - 282) ซ่ึงความจริงสําหรับบทความฉบับนี้ก็คือความจริง (วาทกรรม) ว:าด�วย “การเมือง” ท่ีได�มา
จากอํานาจในการสถาปนา “กรอบการศึกษาการเมือง” ในวงวิชาการรัฐศาสตร�ในแต:ละช:วงสมัยนั่นเอง 
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ขอบเขตการศึกษา 
  การศึกษานี้เป<นการวิจัยเอกสาร ขอบเขตของการศึกษาคือตัวบทท่ีกล:าวถึงกรอบการศึกษาการเมืองท่ี
ปรากฏในวงวิชาการรัฐศาสตร�อเมริกัน ท้ังนี้เพราะรัฐศาสตร�อเมริกันนั้นมีอิทธิพลอย:างสูงต:อการศึกษา
การเมืองในโลกเสรี และสังคมไทย อนึ่งกรอบการศึกษาการเมืองดังกล:าวจะพิจารณาท่ีกรอบในสาขาวิชา
การเมืองการปกครอง โดยไม:พิจารณาถึงสาขาย:อยอ่ืนๆคือ การระหว:างประเทศ และสาขาอ่ืนๆอาทิ การเมือง
ท�องถ่ินเนื่องจากเป<นสาขาย:อยท่ีมีกรอบการศึกษาการเมือง ส:วนสาขารัฐประศาสนศาสตร� ก็สร�างกรอบ
การศึกษาการเมืองท่ีแยกขาดจากรัฐศาสตร�ออกไปแล�ว อย:างน�อยก็สําหรับรัฐศาสตร�สมัยใหม: 
การเก็บรวบรวมข�อมูล และการวิเคราะหLข�อมูล 
      หากจะสรุปผลการวิเคราะห�วงศาวิทยาว:าด�วยกรอบการศึกษาทางการเมืองเป<นตารางจะพบว:า 

สกุล อิทธิพลต&อจุดแยก วาทกรรมหลัก วาทกรรมท่ีถูกกวาด 

ประเพณีนิยม - สงครามกลางเมืองอเมริกัน 

- วาทกรรมวิทยาศาสตร� 

- วาทกรรมปฏิบัตินิยม 

- วาทกรรมประชาธิปไตย
ระดับรัฐ 

- การศึกษาประวั ติศาสตร�
การเมืองแบบเยอรมัน 

เจตจํานงทางการเมืองท่ีเป<นผล
จ า ก ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร� แ ล ะ
พัฒนาการของสถา บันทา ง
การเมืองการปกครองท่ี เป<น
ทางการ 

- ศีลธรรม 

- พลเมืองผู�ถูกปกครอง 

พ ฤ ติ ก ร ร ม
นิยม 

- ชัยชนะของนักสหพันธรัฐ 

- การเพ่ิมอํานาจสภาคอง- 
เกรส 

- วาทกรรมประชาธิปไตย
ระดับรัฐและพลเมือง 

- วาทกรรม มืออาชี พทา ง
การเมือง 

- การสร�าง APSA  

- วารสาร APSR 

ทัศนคติท่ีมีผลต:อพฤติกรรมทาง
การ เ มื อ งของพล เ มื อ งผู� ถู ก
ปกครองท่ีกําลังเกิดข้ึนจริงจาก
ผลกระทบจากนโยบายของรัฐ 

- ประวั ติศาสตร�และ
พั ฒ น า ก า ร ข อ ง
สถาบันทางการเมือง
การปกครอง ท่ี เป<น
ทางการ 

- ค:านิยมทางการเมือง 

- ปร ากฏการณ� ท า ง
การเมืองนอกระบอบ
ประชาธิปไตย 

หลัง
พฤติกรรม
นิยม 

- สงครามเย็น 

- วาทกรรมประชาธิปไตย
แบบพลเมือง 

- งานวิจัยไม:สามารถอธิบาย
สังคม 

ปรากฏการณ�ทางการเมือง และ
ค:านิยมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

- สถิติของพฤติกรรม
ท า ง ก า ร เ มื อ ง ท่ี
ปราศจากทฤษฎี 

ตารางท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห�วงศาวิทยาว:าด�วยกรอบการศึกษาทางการเมืองสมัยใหม: 
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จากตารางสามารถขยายความได�ดังนี้ เริ่มจากข�อสรุปของดรายเซค และ เลโอนาร�ด (ibid.).   ท่ีสรุป
สกุลทางความคิดด�านรัฐศาสตร�ในศตวรรษท่ี 20 เป<น 3 สกุล คือ ประเพณีนิยม พฤติกรรมนิยม และหลัง
พฤติกรรมนิยม หากพิจารณาท่ีการสถาปนาความจริง (วาทกรรม) ว:าด�วย “การเมือง” ท่ีได�มาจากอํานาจใน
การสถาปนา “กรอบการศึกษาการเมือง” ท่ีเกิดจากจุดแยกท่ีมีผลต:อวงวิชาการรัฐศาสตร�ในแต:ละช:วงสมัย 
ดังนี้ 

1. การเมืองในสกุลความคิดแบบประเพณีนิยม : กิจการของสถาบันแห&งรัฐ  สงครามกลางเมือง
อเมริกันและวาทกรรมวิทยาศาสตร�ส:งผลให�เกิดความต�องการในการสร�างคําอธิบายการเมืองท่ีแยกขาดจาก
ศีลธรรมทางศาสนาท่ีสอนอยู:ในวิทยาลัยชุมชนต:างของอเมริกาทําให�การเมืองเป<นเรื่องท่ีฆราวาสปฏิบัติได�จริง 
ในส:วนการศึกษาประวัติศาสตร�การเมืองแบบเยอรมันหากพิจารณาจากกู�ดนาว (Good now, 1904) ท่ีเสนอ
ว:ารัฐศาสตร�นั้นควรมีกรอบการศึกษาท่ี “รัฐ” ในฐานะวัตถุแห:งการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึงท่ีเป<นเช:นนี้เพราะ
รัฐศาสตร�ในยุคแรกนั้นได�รับการศึกษาโดยนักประวัติศาสตร� และมีวิธีการศึกษาท่ีสําคัญคือศาสตร�การตีความ 
(hermeneutics) กู�ดนาวเรียกกรอบการศึกษาการเมืองในการศึกษาการเมืองแบบวิทยาศาสตร�นี้ว:า “แนวคิด
ประเพณีท่ีให�ความสําคัญกับสถาบันนิยม (the traditionalist orientation toward institutionalism)” ซ่ึง
การศึกษารัฐคือการศึกษาว:า “รัฐมีเจตนํานงท่ีสื่อสารออกมาอย:างไร เจตจํานงของรัฐมีองค�ประกอบใดบ�าง 
และเจตจํานงของรัฐถูกทําให�สําเร็จได�อย:างไร” การกล:าวเช:นนี้ทําให�ต�องนิยามเจตจํานงว:าคือผลผลิตของ
ค:านิยมทางการเมืองแบบฆราวาส ท่ีสามารถทําความเข�าใจผ:านการตีความนโยบาย และกฎหมายของรัฐ 
กรอบการศึกษาดังกล:าวนี้จะนําไปสู:การถกเถียงถึงข�อบกพร:องท่ีปรากฏในกฎหมายและนโยบายของรัฐ ซ่ึงก็คือ
ข�อบกพร:องในกระบวนการท่ีเจตจํานงของรัฐทํางาน และนําข�อบกพร:องดังกล:าวไปสถาปนาข�อเสนอท่ี
ตอบสนองกับเจตจํานงของรัฐในเวลานั้น 

แนวทางการศึกษาการเมืองแบบประเพณีนิยม ในทางหนึ่งเป<นส:วนหนึ่งของความพยายามสรรเสริญ
ความคิดความเชื่อเรื่องเสรีภาพ และความเป<นสถาบันสาธารณรัฐของสหรัฐอเมริกา หรืออาจเรียกได�ว:าเป<น
วาทกรรมประชาธิปไตยระดับรัฐ เห็นได�ชัดจากลีแบร�ท่ีเสนอว:าเป�าหมายในการศึกษารัฐศาสตร�นั้นกล:าวในอีก
ภาษาหนึ่งก็คือการสร�างความศรัทธาในสิทธิและหน�าท่ีของพลเมืองผ:านการให�การศึกษาโดยรัฐ  เพ่ือสร�าง
พลเมืองท่ีมีความสามารถในการตอบสนองสถาบันต:างๆของรัฐ (Farr and Seidelman, ibid : 17.) คุณูปการ
จากข�อเสนอทางวิธีวิทยาของลีแบร�ส:งผลให�รัฐศาสตร�เริ่มมีการเรียนการสอนท่ีชัดเจนข้ึนในระบบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา แต:อย:างไรก็ดีรัฐศาสตร�สกุลประเพณีนิยมก็ยังไม:อาจสถาปนาเอกลักษณ�ในสาขาวิชาของตน
ได�อย:างชัดเจน ดังท่ีฟารร� (Farr, ibid : 75.) มองว:าเป<นเพียงการสถาปนาให�กรอบการศึกษาการเมืองท่ี 
“สถาบันของรัฐ” กลายเป<นวัตถุแห:งการศึกษาของนักรัฐศาสตร�ได�อย:างชัดเจนยิ่งข้ึนเท:านั้น โดยมองว:า
ปรากฏการณ�ทางการเมืองของพลเมืองผู�ถูกปกครองนั้นเป<นวาทกรรมรองท่ีสนับสนุนวาทกรรมหลักคือสถาบัน
ของรัฐเท:านั้น 

ประวัติศาสตร�กับรัฐศาสตร�มีความใกล�ชิดกันอย:างยิ่งดังคําขวัญของนักรัฐศาสตร�อเมริกันยุคแรกท่ีว:า 
“ประวัติศาสตร�คือการเมืองในอดีต และการเมืองคือภาพแสดงในปrจจุบันของประวัติศาสตร�” และสิ่งท่ีต�อง
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พิจารณาคือการท่ีอิทธิพลในการศึกษาการเมืองแบบวิทยาศาสตร�ยุคแรกนี้ได�รับอิทธิพลจากนักวิชาการ
เยอรมัน และนักรัฐศาสตร�อเมริกันท่ีไปศึกษาวิชารัฐศาสตร�มาจากเยอรมนีท่ีต:างเข�ามามีบทบาทร:วมกันผลักดัน
การปฏิวัติทางภูมิปrญญาอเมริกันหลังสงครามกลางเมือง (Lipset, ibid : 1-3). ทว:านักรัฐศาสตร�อเมริกันกลุ:ม
ดังกล:าวก็พยายามสร�างวิธีการศึกษาการเมืองแบบใหม:อันนําไปสู:กรอบการศึกษาการเมืองใหม:ในเวลาต:อมา 
(Crick, ibid. : 17 – 19,).   

2. ข�อวิพากษLต&อการเมืองในสกุลความคิดแบบประเพณีนิยม : วิชาการ กับ วิชาชีพ  ในความ
พยายามดังกล:าวงานของ เบอร�เจสส� (Burgess, 1890 : Preface.) ดูจะมีความโดดเด:นในด�านความพยายาม
ในการเอาสถิติเข�ามาช:วยในการวิเคราะห�ประวัติศาสตร�สถาบันทางการเมือง และรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ 
นอกจากนี้เขายังก:อต้ังสํานักท่ีศึกษาวิชารัฐศาสตร�ข้ึนอย:างเป<นเอกเทศสํานักแรกท่ีมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ใน 
ค.ศ. 1880 ท้ังนี้การท่ีกลางศตวรรษท่ี 20 สภาวการณ�ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นรัฐบาลกลาง มี
ลักษณะอํานาจรวมศูนย� องค�ความรู� ท่ีเป<นท่ีต�องการของสังคมจึงต�องเป<นความรู� ท่ีปฏิบัติได�จริงยิ่งข้ึน
(Merriam, 1903; 302.) ปรากฏการณ�ดังกล:าวนี้ยิ่งส:งผลให�กรอบการศึกษาการเมืองเปลี่ยนแปลง อาทิการท่ี 
วิลสันได�นําเสนอแนวคิด ใน ค.ศ.1887 ว:าในรัฐท่ีเป<นประชาธิปไตยนั้น สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ “ระบบการ
บริหารงานของรัฐ (Bureaucracy)” ท่ีเป<นมืออาชีพท่ีแยกขาดออกจากวิถีชีวิตทางการเมืองของประชาชน
ท่ัวไป (Farr and Seidelman, ibid : 18.) ท้ังนี้วิลสัน (Wilson, 1887:197-200). พยายามพัฒนากรอบ
การศึกษาการเมืองแห:งการปฏิบัติท่ีทําได�จริง (pragmatically politics) ในการบริหารกิจการของรัฐ โดยผู�
ศึกษาต�องพยายามหาคําตอบให�ได�ว:าอะไรคือสิ่งท่ีรัฐบาลสามารถกระทําการได�ดีท่ีสุดในขณะท่ีใช�ทรัพยากรได�
คุ�มค:าและน�อยท่ีสุดเท:าท่ีจะเป<นไปได� การบริหารจัดการเชิงนโยบายต�องสอดคล�องกับความซับซ�อนท่ีเกิดข้ึนใน
องค�กรภาครัฐในของยุคสมัย และจากสภาวะทางสังคมและการเมืองสหรัฐอเมริกาท่ีตึงเครียด ทําให�การศึกษา
การเมืองท่ีแตกต:างไปจากแนวนิยมเสรีประชาธิปไตยอเมริกันดูจะเป<นความไม:สมควร ในเรื่องนี้วิลสันจึงเชื่อม่ัน
ว:าศาสตร�ว:าด�วยการบริหารรัฐจะเป<นวิถีทางท่ีการศึกษาการเมืองท่ีกระทําได�อย:างปลอดภัยท่ีสุดแล�วใน
การศึกษาองค�ความรู�ทางการเมืองท้ังหมด  
 กู�ดนาว (Goodnow,1900 : 1-22). เสนอไปถึงขนาดท่ีว:าให�แยก “การเมือง” ออกจาก “การบริหาร
กิจการสาธารณะ” จนต:อมาได�แยกตัวออกมาเป<นวิชารัฐประศาสนศาสตร� ในทศวรรษ 1920 โดยกู�ดนาวมอง
ว:านักรัฐศาสตร�อเมริกันนั้นศึกษาการเมืองการปกครองแต:เพียงแง:มุมสถาบันทางการเมืองโดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญเป<นหลัก แต:น�อยคนท่ีมองกลับไปดูองค�กรต:างๆของรัฐท่ีทํางานเก่ียวพันกับวิถีชีวิตของประชาชน 
การเปลี่ยนกรอบการศึกษาการเมืองนี้ส:งผลให�เกิดการวิพากษ�วิจารณ�กรอบการศึกษาการเมืองแบบประเพณี
นิยมมากมาย อาทิ เบียร�ด (Charles A. Beard, 1908. Quoted in Farr and Seidelman, ibid : 116 – 
127). ถึงกับวิจารณ�ปรัชญาการเมืองท่ีเป<นวิธีการศึกษาการเมืองท่ีสําคัญของการศึกษาสกุลประเพณีนิยมว:า  
งมงาย และสร�างภาพมายาให�กับอํานาจของชนชั้นสูง มีแต:การคาดเดา ไม:สอดคล�องกับยุคสมัย และไม:ได�
เป�ดเผยความซับซ�อนของการเมือง การดํารงอยู:ของประชาชน ไม:ให�แง:มุมทางการศึกษาวิจัยท่ีปฏิบัติได�จริง
อะไรเลย หรือการท่ี วิลลอชบ้ี (Willoughby, 1904 ;107–108). เรียกร�องให�ผู�ท่ีมีความสามารถในเรื่องรัฐท่ี
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สมควรจะเสนอข�อคิดเห็นทางการเมือง กล:าวอีกภาษาหนึ่งก็คือการมองรัฐศาสตร�ในฐานะ “วิชาการ” ได�
กลายเป<น “วิชาชีพ” นั่นเอง ข�อสนับสนุนความคิดนี้ก็คือความพยายามในการต้ังองค�กรวิชาชีพในทาง
รัฐศาสตร�อย:างจริงจัง คือสมาคมรัฐศาสตร�อเมริกัน (American Political Science Association หรือ APSA) 
ใน ค.ศ. 1903 ซ่ึงทางสมาคมฯได�ผลิตวารสาร American Political Science Review (APSR) ข้ึนในอีก 3 ป�
ต:อมา (ASPA, Online Source).  ซ่ึงถือเป<นการกระจายวาทกรรมสถาปนาว:าด�วยกรอบการศึกษาการเมือง
ข�างต�น เพราะการถือกําเนิดของสมาคมฯ และวารสารดังกล:าวถือเป<นการลงหลักปrกฐาน และให�ท่ีทางในวง
วิชาการกับการศึกษาการเมืองในเวลานั้นในฐานะขององค�ความรู�ท่ีเป<นวิชาชีพอันชอบธรรม ยึดโยงโครงข:าย
ความจริงว:าด�วยการเมืองของคนเหล:านี้ไว�ด�วยกันผ:านการสร�างความต�องการ เป�าหมายและ ระเบียบวิธีใน
การศึกษาการเมืองให�กับ “นักวิทยาศาสตร�ทางการเมือง (political scientist)” ท้ังท่ีอยู:ในระบบและนอก
ระบบมหาวิทยาลัย (Duval, 1998 : Online Source). อย:างไรก็ดีแม�จะมีการต้ังสมาคมรัฐศาสตร�อเมริกัน
ข้ึนมาเพ่ือสร�างงานวิจัยท่ีเป<นวิทยาศาสตร�ในแนวนิยมของยุคสมัยใหม:ก็ตาม แต:รัฐศาสตร�ก็ยังคงถูกวิพากษ�บน
เรื่องเดิมๆนั่นคือยังไม:มีความเป<นวิทยาศาสตร�บริสุทธิ์ (Crick, ibid : 94). เบนท�ลีย�จึงพยายามนําเสนอ
เครื่องมือในการศึกษาการเมืองในเชิงประจักษ� โดยเสนอว:านักรัฐศาสตร�ควรจะศึกษาและทําความเข�าใจ
ปรากฏการณ�การเมืองในปrจจุบันว:า “กําลังเกิดอะไรข้ึน” และ “กําลังแสดงอะไรออกมาให�เห็น” มากกว:าท่ีจะ
ทําความเข�าใจผ:านทฤษฎีโบราณ และการท่ีวิธีการแบบประเพณีนิยมมักนิยมศึกษาแต:ผู�ปกครองท้ังในเรื่อง
ความคิด แนวทาง วิธีชีวิต ฯลฯ นักรัฐศาสตร�ก็จะมองเห็นเพียงแต:ผู�ปกครอง แต:จะไม:เห็นสภาพการเมืองท่ีเป<น
จริง เพราะประเพณีนิยมจะมองไม:เห็นพลเมืองท่ีได�รับผลกระทบจากนโยบายนั้น เบนท�ลีย�จึงเสนอให�ศึกษา 
“มติมหาชน” ซ่ึงเขาเชื่อว:าเป<นปรากฏการณ�ท่ี “กําลังเกิดข้ึนจริงของการเมืองการปกครอง (something 
doing government)” ท่ีไม:ได�ศึกษาจากมุมมองหรือทัศนคติของคนเพียงคนเดียว แต:ต�องศึกษาทัศนคติระดับ
กลุ:มเพ่ือจะนํามาสร�างสมมติฐานของการศึกษา ผ:านการเก็บข�อมูลวัตถุดิบให�มากท่ีสุด วัตถุดิบท่ีน�อยเท:าไหร:ก็
ยิ่งทําให�สมมติฐานมีความอ:อนแอมากข้ึนเท:านั้น (Bentley, 1908, 162 - 177).  

3. การเมืองในสกุลความคิดแบบพฤติกรรมนิยม : พฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนกรอบ
การศึกษาการเมืองว:าคือการวัดค:า “ปรากฏการณ�ของพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชน” ทําให�แนวนิยม
ในงานศึกษาของนักรัฐศาสตร�ในช:วงนี้ค:อยๆขยับเข�าสู:แนวคิดตระกูลปฎิฐานนิยม (positivism) ท่ีให�
ความสําคัญอย:างยิ่งยวดต:อข�อมูลเชิงประจักษ� (Crick, ibid : 95). และนําไปสู:จุดแยกขาดท่ีให�กําเนิดสกุล
พฤติกรรมนิยมอย:างชัดเจนต:อมา สิ่งท่ีกระตุ�นการแยกขาดดังกล:าว ส:วนหนึ่งคือสภาพสังคมการเมืองอเมริกัน
ช:วงหลังสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่ง ราว ค.ศ. 1918 ท่ีนักรัฐศาสตร�ได�รับการคาดหวังว:าจะสามารถสร�างคําอธิบาย
ให�กับความหวาดระแวงในสภาวะวิกฤติของประชาธิปไตยของสังคมอเมริกัน ทว:าเอาเข�าจริงในช:วงเวลานั้น
การเมืองอเมริกันกลับถูกอธิบายโดยนักข:าวท่ีขุดคุ�ยความฟอนแฟะของการเมืองอเมริกัน และคําอธิบายต:างๆ
เหล:านั้นกลับถูกยอมรับในวงกว�างมากกว:าคําอธิบายทางวิชาการของนักรัฐศาสตร� ท้ังๆท่ีคําอธิบายแบบนักข:าว
นั้นไม:ได�ให�คําอธิบายหรือการวิเคราะห�ความหวังต:อการพัฒนาประชาธิปไตยเลย ในขณะเดียวกันนักรัฐศาสตร�
จํานวนมากก็เลือกท่ีจะมีวิชาชีพทํางานให�กับรัฐเพ่ือตอบสนองให�กับการสร�างความชอบธรรมให�กับการเข�าร:วม
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สงครามโลกครั้งท่ี 1 ของสหรัฐอเมริกา  สร�างโฆษณาชวนเชื่อ และขับเคลื่อนแนวคิดท่ีรัฐต�องการแต:ไม:มีการ
สร�างคําอธิบายในสงครามท่ีเกิดข้ึนในยุโรปเพราะนักรัฐศาสตร�ได�เริ่มละท้ิงสกุลประเพณีนิยมไปแล�ว ท้ังการท่ี
การเมืองภาคปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาจึงถูกวิจารณ�ว:าล�มเหลว และไม:มีประสิทธิภาพ ซ่ึงแตกต:างอย:างสิ้นเชิง
กับความสามารถในการชักจูงคนของ มุสโซลินี ในอิตาลี และ เลนิน ในโซเวียต จนเกิดความเสื่อมศรัทธาให�กับ
สังคมเสรีนิยมประชาธิปไตยอเมริกันโดยท่ีนักรัฐศาสตร�ไม:มีคําอธิบายท่ีชัดเจนว:าทําไมการบริหารจัดการ
สาธารณะในอิตาลีภายใต�แนวคิดภาคีรัฐ-สังคม (corporatism) ท่ีทําให�มุสโซลินีสามารถควบรวมรัฐเล็กรัฐน�อย
ในอิตาลีให�เป<นหนึ่ง เกิดประสิทธิภาพในการจัดการแรงงานภายในประเทศเกิดข้ึนพร�อมๆกับการยุติบทบาท
ความเป<นเสรีทางสถาบันขององค�กรของรัฐ การเดินรถไฟท่ีตรงต:อเวลา การนัดหยุดงานเป<นศูนย�เพราะรัฐบาล
และสหภาพแรงงานเข�ามาจัดการก:อนปrญหาจะปานปลายเสมอ แนวทางการแทรกแซงโดยรัฐกระจายตัวใน
สเปน, ฝรั่งเศส และเยอรมัน และดูจะได�รับการยอมรับและดูมีประสิทธิภาพกว:าเสรีนิยมแบบอเมริกัน (Ross, 
1979 ; 83 – 84). 

ในท่ีสุดก็ช:วงทศวรรษท่ี 1920 ก็กลายเป<นจุดกําเนิดท่ีชัดเจนของสกุลพฤติกรรมศาสตร� โดยช:วง
ดังกล:าวนักรัฐศาสตร�มีการหยิบยืมเอาระเบียบวิธีแบบวิทยาศาสตร� โดยเฉพาะจิตวิทยาและสถิติเข�ามาศึกษา
การเมือง โดยอิทธิพลทางความคิดท่ีสําคัญคือการท่ี เมอร�เรียม (Merriam,1903 : 216, 334-348) เสนอกรอบ
การศึกษาการเมืองท่ีเรียกว:า “พฤติกรรมทางการเมือง (political behavior)” โดยให�ความสําคัญกับระเบียบ
วิธีทางวิทยาศาสตร�ท่ีเป<นวิทยาศาสตร�ธรรมชาติท่ีสุดนั่นคือคณิตศาสตร� โดยไม:จําเป<นต�องมีกรอบทางทฤษฎีมา
กําหนด สถิติเป<นเครื่องมือสําคัญในกระบวนการวิเคราะห�ข�อมูลในภาพรวม หรือในส:วนท่ีต�องการจะวิเคราะห�
อย:างเฉพาะเจาะจง และใช�อธิบายพฤติกรรมของประชาชนต:อผลกระทบของนโยบายสาธารณะ(Dahl,1992 : 
875, Torgerson in Fisher, et.al., 2007 : 15.)  

4. ข�อวิพากษLต&อการเมืองในสกุลความคิดแบบพฤติกรรมนิยม : ข�อมูลสถิติท่ีไร�องคLความรู�ใหม&ๆ 
แม�สกุลพฤติกรรมศาสตร�จะสร�างกรอบการศึกษาการเมืองใหม:ดังกล:าวข�างต�น แต:กลับสร�างข�อวิพากษ�ว:าทําให� 
“การเมืองมิใช:การเมือง (an apolitical politic)” (เจมส� ฟารร�,Online Source) รวมท้ังนักรัฐศาสตร�ท่ีทรง
อิทธิพลคนหนึ่งคือเดวิด อีสตัน ก็วิพากษ�ว:าแม�จะมีการนําเสนอกรอบการมองการเมืองท่ีครอบคลุมไปถึง
วัฒนธรรมด�วยอิทธิพลทางความคิดของอัลมอนด� (Gabriel A. Almond) (ชัยวัฒน� คํ้าชู และ นิธิ เนื่องจํานง, 
2559 : 27). แต:วงการรัฐศาสตร�นั้นเกิดการเสื่อมถอยของทฤษฎีทางการเมืองสมัยใหม: และเกิดปrญหาสําคัญ
กับวิธีการศึกษาท่ีก�าวมาสู:ทางตันเนื่องจากไม:อาจสร�างมุมมองใหม:ให�กับการเมืองได�เลยซ่ึงแตกต:างอย:างสิ้นเชิง
กับสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับการศึกษาการเมืองในสกุลประเพณีนิยม และนี่ถือว:าเป<นจุดเริ่มต�นของการเสื่อมถอยของท้ัง
วงการรัฐศาสตร�แนะอุดมการณ�เสรีประชาธิปไตย เนื่องด�วยกรอบการศึกษาการเมืองแบบพฤติกรรมทางการ
เมืองนั้นเอาเข�าจริงกลับศึกษาแต:กลับพรรคการเมือง โดยเฉพาะประเด็นเรื่องอิทธิพลของพรรคการเมืองท่ีมีต:อ
สภาคองเกรส, กลุ:มผลักดันและกลุ:มผลประโยชน� หรือกลุ:มทางการเมืองอ่ืนๆ ซ่ึงเป�าจากการศึกษาดังกล:าว  
อีสตัน (Easton, 1953 : 40–87). ม่ันใจว:าเพราะได�รับอิทธิพลจากงานของ เบนท�ลีย�ท่ีศึกษามติมหาชน    
เฮอร�ริ่ง (Edward Pendleton Herring) ท่ีศึกษาอิทธิพลของการวิ่งเต�นทางการเมือง (lobbying) ท่ีมีผลต:อ
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การบริหารจัดการสาธารณะ และงานของ ทรูแมน (David Truman) ท่ีศึกษาเรื่องพหุนิยมทางการเมือง    
โดยเน�นไปท่ีกลุ:มผลประโยชน� ท่ีเน�นไปท่ีการเก็บข�อมูลดิบภาคสนามด�วยเทคนิควิธีการวิทยาศาสตร� ท้ังนี้แม�จะ
ทําให�เกิดการสร�างงานวิจัยข้ึนมาจํานวนมาก และยิ่งกัยเฮอร�ริ่งท่ีเป<นหัวหอกสําคัญในการเผยแพร:การศึกษา
แบบพฤติกรรมนิยม (ไชยวัฒน� และ นิธิ, เพ่ิงอ�าง : 26). ทว:างานวิจัยพฤติกรรมทางการเมืองท้ังหลายแต:ละเลย
ทฤษฎีจน“หลงไหลข�อมูลเกินไป (hyper fractualism)” จนสุดท�ายงานศึกษาวิจัยทางรัฐศาสตร�ก็กลายเป<นท่ี
สุมของข�อมูลมากมายทว:าไม:ได�เกิดองค�ความรู�ใหม:ใดๆข้ึนมาเลย อีสตันยกคํากล:าวของ พาร�สัน (Talcott 
Parson) ท่ีว:า “รัฐศาสตร4นั้นไม�สามารถกลายเป+นองค4ความรู�ในเชิงทฤษฎีได� แต�เป+นเพียงท่ีรวมของข�อมูล
พ้ืนๆท่ีนักสังคมศาสตร4จะนําไปต�อยอดเท�านั้น ความล�มเหลวนี้เพราะนักรัฐศาสตร4ปฏิเสธการมองข�อมูลต�างๆ
ในเชิงคุณค�าแต�ไปยึดกับการตัดสินข�อมูลเชิง เหตุผลของข�อมูลเพียงด�านเดียวท้ังท่ีในความเป+นจริงแล�วท้ังสอง
ส�วนนี้ไม�สามารถแยกขาดจากกันได� จนมองปรากฏการณ4อย�างฉาบฉวย”(Easton, 1991, Farr and 
Sidelman, ibid : 201 - 206).  

5. การเมืองในสกุลความคิดแบบหลังพฤติกรรมนิยม : สถิติทางการเมืองท่ีไม&ปลอดค&านิยม 
งานวิจัยแบบพฤติกรรมศาสตร�ยังไม:สามารถตอบปrญหาสังคมท่ีกําลังวิพากษ�วิจารณ�นโยบายของสหรัฐอเมริกา
ในยุคสงครามเย็น อาทิ การทําสงครามในเวียดนาม การสั่งสมอาวุธนิวเคลียร� และการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิ
พลเมืองท่ีเป<นประเด็นถกเถียงในสังคมอเมริกัน ดังนี้ในองค�ประชุมย:อยของรัฐศาสตร�แนวใหม: (The Caucus 
for a New Political Science) ในป� 1967 อีสตันประกาศการกําเนิดข้ึนของสกุลหลังพฤติกรรมศาสตร�ข้ึน 
โดยเสนอให�นําค:านิยมทางทฤษฎีกลับเข�ามาร:วมศึกษาพฤติกรรมทางการเมือง และสร�างข�อเสนอทางทฤษฎี 
หรือตัวแบบทางการเมืองข้ึนให�ได� (Easton, 1991 : 1052).  

6. การเมืองหลังสมัยใหม& : “การเมือง” ท่ีสมัยใหม&มองไม&เห็น ในทศวรรษท่ี 1960 นั้น ในฝrzงยุโรป
เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยของพลเมืองครั้งใหญ:อันเป<นผลจากเหตุการณ�พฤษภาคม 1968 ใน
ฝรั่งเศส จนนํามาซ่ึงทฤษฎีสังคมตระกูลหลังสมัยใหม: ซ่ึงอันท่ีจริงก็มีการพูดถึงต้ังแต:ช:วงสงครามโลกครั้งท่ี 1 
แต:เป<นในวงการศิลปะซ่ึงมีเป�าหมายในการต:อต�านสงคราม ในทางสังคมทฤษฎีหลังสมัยใหม:วิพากษ�ภูมิปrญญา
ในยุคสมัยใหม:ว:าต:างแข:งขันกันนําเสนอความจริงหนึ่งเดียวท้ัง แนวคิดเสรีประชาธิปไตย และมาร�กซิสม� ท่ีต:าง
อ�างความก�าวหน�าแต:สุดท�ายกลายเป<นการแข:งกันสร�างความวุ:นวาย และการทําลายล�างกัน ทฤษฎีหลัง
สมัยใหม:จึงปฏิเสธเรื่องสัจจะสมบูรณ�สูงสุดเป<นสากล แต:เสนอว:าไม:มีศูนย�กลาง ความเป<นหนึ่งเดียว และสังคม
ดํารงอยู:อย:างแตกต:างหลากหลาย (diversity)  ความคิดและแนวคิดใดๆท้ังหมดล�วนแล�วแต:เก่ียวข�องกับ
ความสัมพันธ�ทางอํานาจอันซับซ�อนท่ีมิอาจให�ความรู�ความเข�าใจได�ด�วยการเป<นกลางไม:โอนเอียง  นักคิดหลัง
สมัยใหม:จึงมีลักษณะนักสงสัยต:อทุกความเป<นจริงท่ีพากันยึดถืออย:างไม:ลืมหูลืมตา (Ayleworth, 2005 : 
Online Source)  ในด�านสังคมการเมือง การเกิดข้ึนของกลุ:มเคลื่อนไหวทางการเมืองจํานวนมาก ท่ีมีประเด็น
ในการเรียกร�องท่ีแตกต:างหลากหลายมากข้ึน เรียกร�องให�รัฐศาสตร�ต�องแสวงหาคําอธิบายใหม:ๆ ในภาษาแบบ
หลังสมัยใหม:ก็คือ นักรัฐศาสตร�ต�องแสวงหาคําอธิบายให�กับบรรดา “การเมืองของคนเล็กคนน�อย (micro 
politics)” ไม:ใช:อธิบายเพียงแต: “การเมืองของคนใหญ:คนโต (macro politics)” เท:านั้นแบบท่ีกระทํากันใน
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สกุลความคิดสมัยใหม: (Best and Keller, ibid.)  กล:าวในอีกภาษาหนึ่ง กรอบการศึกษาการเมืองแบบหลัง
สมัยใหม:ไม:เพียงแต:มองการเมืองว:าเป<นเรื่องของสถาบันทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง หรือค:านิยมทาง
การเมือง “แบบเหมารวม” เท:านั้น หรือก็คือแม�แต:รัฐเองก็เป<นตัวสําคัญท่ีทําให� “การเมืองไม:มีความเป<น
การเมือง”  แต:การเมืองหลังสมัยใหม:เสนอให�วิพากษ�กรอบการศึกษาการเมืองแบบเหมารวม และให�ท่ีทางกับ
การมองไปถึงการเรียกร�องอํานาจของภาคส:วนต:างๆ ท่ีแตกต:างกันของสังคม อาทิ ฟูโกต� (Foucault, 
1991:64-65). ท่ีเสนอว:าการเมืองคือเรื่องของความเป<นไปได�ในการแสดงอํานาจในการเปลี่ยนแปลงสังคมของ
กลุ:มต:างๆในสังคม ณ เวลานั้น ดังนั้นสําหรับฟูโกต�จึงไม:มีทฤษฎีท่ีอธิบายการเมืองได�ครอบจักรวาล หรือท่ีรอง
สิแยร� (Rancière, 1999 : 21- 30). มองว:าการเมืองเป<นเรื่องของการพยายามต:อสู�เพ่ือให�ได�มาซ่ึง
ความสามารถในการนําเสนอการรับรู�ของตนออกสู:สาธารณะ สังคมสมัยใหม:ถูกแบ:งออกเป<นส:วนๆ และทําให�
ส:วนใดส:วนหนึ่งกลายเป<นความรู�และเบียดความรู�อ่ืนไปอยู:ท่ีชายขอบ การเมืองจึงเป<นเรื่องของการท่ีส:วนท่ีไม:
ถูกนับรวมว:าเป<นส:วนถูกนํากลับมามีส:วนในสังคมการเมือง (political part-taking) เป<นสภาวการณ�ท่ีแต:ละ
ส:วนมีการพบปะกัน ท้ังยังมีความเท:าเทียมในโอกาสท่ีจะนําเสนอการรับรู�ของตน หรือของภาคส:วนของตนได�
อย:างอิสระ โดยไม:จํ า เป<นต�องหาข�อสรุป (consensus) แต:การเมืองเป<นเรื่องของความไม:ลงรอย 
(disagreement) และความไม:ลงรอยนี้เองท่ีแสดงให�เห็นถึงความเป<นประชาธิปไตย  เป<นต�น ท้ังนี้เบสต�
และเคลเลอร� (ibid.) สรุปว:า เป<นการยากท่ีจะนิยามได�อย:างชัดเจนว:าการเมืองหลังสมัยใหม:คืออะไร เพราะถ�า
ทําเช:นนั้นก็เป<นการขัดกับฐานจิตสํานึกของแนวคิดหลังสมัยใหม:เอง  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

หากสกุลทางความคิดในการนิยามกรอบการศึกษาการเมือง ท้ัง 3 สกุลของรัฐศาสตร�นั้นเป<นความ
พยายามท่ีจะสถาปนาความเป<นวิทยาศาสตร� และทําให�การเมืองสามารถปฏิบัติได�จริง กรอบการศึกษา
การเมืองหลังสมัยใหม:เป<นเรื่องของการปฏิเสธการสถาปนาทุกรูปแบบ แต:เป<นกรอบการศึกษา “ให�เห็น” 
การเมืองของคนเล็กคนน�อยท่ีเป<นพหุ (plurality) และการนิยมมุมมองท่ีหลากหลาย (multi-
perspectivalism) หรือก็คือการมองให�เห็นการเมืองอัตลักษณ� (identity politics) ไม:ว:าจะเป<น เพศสภาพ, 
ชาติพันธุ�, วัฒนธรรมย:อย, สิทธิในร:างกาย, ความจริง, ความรู�, ฯลฯ หรือท่ีเรียกรวมๆได�ว:า “การเมืองใน
ชีวิตประจําวัน (politics in everyday life)” ท่ีรัฐศาสตร�สมัยใหม:ละเลยไปนั่นเอง ดังนั้นหากจะสรุปว:ากรอบ
การศึกษาการเมืองสมัยใหม:คืออะไรอาจแสดงเป<นตารางได�ดังนี้ 
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สกุล อิทธิพลต&อจุดแยก วาทกรรมหลัก วาทกรรมท่ีถูกกวาด 

หลัง
สมัยใหม:
นิยม 

- สงครามเย็น 

- เหตุการณ�พฤษภา’68 

- วาทกรรมประชาธิปไตย
ระดับประชาชน 

โอกาส ในการแสดงออก และ
เรียกร�องสิทธิ เสรีภาพของกลุ:ม
ต:างๆในสังคม ท่ีไม:ได�จํากัดอยู:ท่ีรัฐ
เท:านั้น 

- ความจริงทางการเมือง
เพียงหนึ่งเดียว 

- วิธีการเพียงหนึ่งเดียว
ในการศึกษาการเมือง 

- อํ านาจรั ฐ ท่ี สม บู รณ�
เหนือพลเมืองของตน 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห�วงศาวิทยาว:าด�วยกรอบการศึกษาทางการเมืองหลังสมัยใหม: 
 
สรุป 
  วิทยาศาสตร�ทางการเมือง หรือรัฐศาสตร� คือสาขาวิชาท่ีศึกษาการเมืองในความหมายท่ีว:าเป<น
ความสัมพันธ�ทางอํานาจในสังคม รัฐศาสตร�เกิดข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความต�องการของสังคมอเมริกันซ่ึงก็มี
วิวัฒนาการของการแสวงหาคําอธิบายการเมืองอันจะนําไปสู:คําตอบของการเมืองในแต:ละยุคสมัย ในการศึกษา
วิจัยการเมืองอาจสรุปได�ว:าอย:างน�อยจะต�องมีปrจจัย คือ กรอบในการศึกษา (scope) วิธีการศึกษา 
(methodology) และเป�าหมายของการศึกษา (objective) ซ่ึงท้ัง 3 ปrจจัยนั้นต:างได�รับอิทธิพลจากค:านิยม, 
ความเชื่อ, ทฤษฎี, อุดมการณ�, ความรู�, รวมถึงความจริงชุดใดชุดหนึ่ง หรือหลายชุดอยู:เสมอ ในบทความฉบับนี้
ต�องการอภิปรายเพียงในส:วนปrจจัยกรอบในการศึกษาเป<นสําคัญ ซ่ึงพบว:า หากจะแยกกรอบในการมอง
การเมืองของวิชารัฐศาสตร� อาจแยกย:อยได�เป<น 2 สกุลใหญ:นั่นคือ สกุลสมัยใหม: และสกุลหลังสมัยใหม: โดย
สกุลสมัยใหม:อาจแยกได�เป<นอีก 3 สกุลคือ ประเพณีนิยม พฤติกรรมนิยม และหลังพฤติกรรมนิยม  กรอบ
การศึกษาการเมืองแบบประเพณีนิยมนั้น เป<นการนิยามการเมืองว:าคือ “เจตจํานงทางการเมืองท่ีเป<นผลจาก
ประวัติศาสตร�และพัฒนาการของสถาบันทางการเมืองการปกครองท่ีเป<นทางการ” อันเป<นผลจากวาทกรรม
ต:างท่ีเป<นผลของสภาวะสังคมหลังสงครามกลางเมืองอเมริกัน ในขณะท่ีกรอบการศึกษาการเมืองแบบ
พฤติกรรมนิยม จะมองว:าการเมืองคือ “ทัศนคติท่ีมีผลต:อพฤติกรรมทางการเมืองของพลเมืองผู�ถูกปกครองท่ี
กําลังเกิดข้ึนจริงจากผลกระทบจากนโยบายของรัฐ” อันเป<นผลจากความต�องการทําให�วิทยาศาสตร�ทางการ
เมืองเป<นวิทยาศาสตร�บริสุทธิ์ ท่ีปฏิบัติได�จริงยิ่งกว:าแบบประเพณีนิยม และท่ีสําคัญเป<นผลจากวาทกรรมต:าง
ในยุคท่ีสังคมอเมริกันยังต�องการข�อสรุปท่ีจับต�องได�ในเรื่องความม่ันคงของสถาบันทางการเมืองในยุคสมัยใหม: 
แต:เม่ือสหรัฐอเมริกากลายเป<นหนึ่งในข้ัวตรงข�ามในการแข:งขันสถาปนาความจริงว:าด�วยความม่ันคงทางการ
เมืองโลกในยุคสงครามเย็น แต:รัฐศาสตร�กลับไม:สามารถให�คําตอบท่ีน:าพึงพอใจให�กับสังคมในสภาวการณ�แห:ง
การแข:งขันดังกล:าว กรอบการศึกษาการเมืองจึงต�องยกย:องค:านิยมประชาธิปไตยให�มากข้ึน และเน�นย้ําให�เห็น
ความดีกว:าของ “ปรากฏการณ�ทางการเมือง และค:านิยมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ในแบบหลัง
พฤติกรรมนิยม อย:างไรก็ดีกรอบการศึกษาการเมืองในสกุลสมัยใหม:ท้ัง 3 นี้ก็ไม:สามารถสร�างคําอธิบายท่ี
ครอบคลุมให�กับปรากฏการณ�ทางการเมืองร:วมสมัยท่ียิ่งซับซ�อนและท�าทายมากข้ึนเรื่อย ๆ กรอบการศึกษา
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การเมืองแบบหลังสมัยใหม:จึงเป<นแนวทางหนึ่งท่ีถูกนําเสนอข้ึนมาแก�ไขจุดบกพร:องดังกล:าว เพ่ือเป�ดท่ีทางให�
เกิดการ “มองเห็นการเมือง” ในแง:มุมท่ีแตกต:างออกไปจากสายตาแบบสมัยใหม:  อย:างไรก็ตาม การท่ีสภาวะ
หลังสมัยใหม:นั้นเป<นสภาวะท่ีปฏิเสธการนิยาม เป<นสภาวะของการถกเถียง เป<นสภาวะของวิธีการมากกว:า
เป�าหมาย เป<นสภาวะท่ียกย:องความแตกต:างมากกว:าความเหมือน การนิยามกรอบการศึกษาการเมืองแบบ
หลังสมัยใหม:ถึงเป<นไปได�ยาก อย:างไรเสีย การท่ีบทความฉบับนี้พยายามท่ีจะใช�วิธีการศึกษาแบบหลังสมัยใหม:
เข�ามาศึกษาเพ่ืออธิบายความเป<นไปได�ในการนิยามกรอบการศึกษาการเมืองแบบหลังสมัยใหม:ว:าคือ “โอกาส
ในการแสดงออก และเรียกร�องสิทธิ เสรีภาพของกลุ:มต:าง ๆ ในสังคม ท่ีไม:ได�จํากัดอยู:ท่ีรัฐเท:านั้น” ซ่ึงเป<นการ
นิยามการเมืองทดลองท่ียืดหยุ:นและพร�อมเป�ดรับวิธีการมอง การศึกษา หรือการนําเสนอกรอบการศึกษา
การเมืองใหม:ๆอยู:เสมอ และท่ีสําคัญแม�บทความฉบับนี้ไม:ได�ต�องการอภิปรายประเด็นของวิธีการศึกษา
การเมือง และเป�าประสงค�ของการศึกษาการเมืองของแต:ละสกุลความคิดก็ตาม แต:การไม:กล:าวถึงเรื่องเหล:านี้
แล�วก็เป<นสิ่งท่ีเป<นไปได�ยาก การจะให�สรุปอย:างชัดเจนก็ดูจะเป<นการสถาปนาความรู�ท่ีไร�การศึกษาวิจัยอย:าง
เคร:งครัดรองรับไปเสีย ดังนั้นจึงขอสรุปแต:เพียงว:า ในส:วนเป�าประสงค�ของการศึกษาการเมืองนั้น ไม:ว:าในยุค
สมัยใดก็อาจกล:าวว:าคือการแสวงหาคําตอบให�กับ “ชีวิตท่ีดีทางการเมือง” ส:วนวิธีการศึกษาหรือวิธีวิทยาใน
การได�มาซ่ึงคําตอบดังกล:าวนั้นก็แตกต:างกันไปตามความจริงท่ีแต:ละสกุลสถาปนาข้ึนมา หากตอบด�วยสํานวน
แบบหลังสมัยใหม:ก็คือ ชีวิตท่ีดีทางการเมืองไม:ได�มีเพียงหนึ่งเดียวฉันใด วิธีการหาคําตอบให�กับชีวิตท่ีดีท่ีว:าก็
ไม:ได�มีเพียงหนึ่งเดียวฉันนั้นเช:นกัน 
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การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางคLนคร จังหวัดลําปาง 
Waste Management of  Management Kaelang Nakorn Municipality  

Lampang Province. 
เทวฤทธ์ิ  วิญญา, ยอดยิ่ง  รักสัตย�, ภาณุวัฒน� ชัยชนะ 

อาจารย�ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�    
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

บทคัดย&อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือศึกษาการจัดการขยะของเทศบาลเมืองเขลางค�นคร จังหวัด
ลําปาง 2) เพ่ือศึกษาปrญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะท่ีมีต:อการจัดการขยะของเทศบาลเมืองเขลางค�นคร 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง กลุ:มตัวอย:างท่ีใช�ในการศึกษาเป<นตัวแทนของประชาชนใน 63 ชุมชน 
จํานวน 315 คน และตัวแทนผู�บริหารเทศบาลของเทศบาลเมืองเขลางค�นคร ได�แก: นายกเทศมนตรีเมือง     
เขลางค�นคร และผู�อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อมเทศบาลเมืองเขลางค�นคร เครื่องมือในการเก็บ
ข�อมูลได�แก:แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ� สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูลได�แก: ค:าร�อยล:ะ การหาค:าเฉลี่ย 
และส:วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
ผลการศึกษาพบว:า 
         1. การบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองเขลางค�นคร จังหวัดลําปาง อยู:ในระดับปานกลาง            

( x =3.39) เม่ือแยกออกเป<นด�าน การจัดการขยะด�านการจัดองค�การ ( x = 3.45) การจัดการขยะด�านการ

วางแผน ( x = 3.44) การจัดการด�านงบประมาณ ( x = 3.44) การจัดการขยะด�านบุคลากร( x = 3.33) และ

การจัดการขยะด�านนําเทคโนโลยีมาใช� ( x = 3.31) ปrญหาอุปสรรคในการจัดการขยะในเทศบาลเมืองเขลางค�
นครท่ีสําคัญพอสรุปได�ดังนี้ 1) ประชาชนไม:ได�มีส:วนร:วมในการวางแผนเท:าท่ีควร 2) การจัดเก็บขยะเทศบาล
ไม:มีประสิทธิภาพเท:าท่ีควร 3) ประชาชนขาดตระหนักในการช:วยคัดแยกขยะ 4) เทศบาลเมืองเขลางค�นครมี
งบประมาณจํากัดและเจ�าหน�าท่ีไม:เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
        2. ข�อเสนอแนะในการจัดการขยะของเทศบาลบาลเมืองเขลางค�นคร พอสรุปได�ดังนี้1) ควรส:งเสริมให�
ประชาชนมีส:วนร:วมในการจัดการขยะร:วมกับเทศบาลเมืองเขลางค�นครให�มากข้ึน 2) ควรส:งเสริมประชาชนมี
การคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน 3) ควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะให�มากข้ึน เช:น การเพ่ิม
จํานวนรถขนย�ายขยะและเจ�าหน�าท่ีในการจัดเก็บขยะ 
คําสําคัญ : เทศบาลเมืองเขลางค�นคร : 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 
       ปrญหาขยะในภาวะการณ�โลกปrจจุบันส:งผลกระทบต:อระบบนิเวศน�ของโลก ซ่ึงมีผลมาจากการกระทํา
ของมนุษย�ท่ีพัฒนาระบบเทคโนโลยีมาอํานวยความสะดวกสบายในการดํารงชีวิตทําให�การดํารงชีวิตมีความง:าย
ข้ึนนั้นแต:ปrญหาท่ีตามมาคือ  มลภาวะท่ีเป<นพิษและขยะมูลฝอย ซ่ึงปrญหาดังกล:าวทุกคนในสังคมต�องให�ความ
สนใจและต�องมีส:วนร:วมในการแก�ไข ขยะซ่ึงเป<นภัยต:อการดํารงชีวิตของมนุษย�และสิ่งแวดล�อมและยังเป<น
ปrญหาท่ีก:อให�เกิดความขัดแย�งทางสังคมในหลายๆท�องท่ีโดยเป<นสาเหตุของน้ําเนาเสีย จากอินทรีย�ท่ีเน:าเปwzอย
ปะปนอยู: และหากขยะมีปริมาณมากจนเกินไปและไม:มีการจัดเก็บท่ีถูกสุขลักษณะจะส:งให�เกิดปrญหาอีกหลาย
ประการไม:ว:าจะเป<น มลภาวะทางกลิ่น  มลภาวะทางสายตา ฯลฯและท่ีสําคัญขยะอาจก:อให�เกิดปrญหาน้ําท:วม
ขังในฤดูฝน เนื่องจากมีเศษขยะไปอุดตันท:อระบายน้ํา และในฤดูฝน ฝนท่ีตกลงบนกองขยะจะสลาย
สารอินทรีย�ท่ีเน:าเปwzอยพัดพาไปกับสายน้ําทําให�น้ํามีความเข�มข�นของ BOD (Biochemical Oxygen 
Demand) ค:อนข�างสูง โดยมีปริมาณ 1,400 มิลลิกรัมต:อลิตร นับเป<นอันตรายอย:างยิ่งต:อแหล:งน้ําสาธารณะ 
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และจากสถานการณ�ด�านการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย ในปrจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจาก
ชุมชนท่ัวประเทศ ประมาณ 14 ล�านตันต:อป� และมีแนวโน�มว:าในอนาคตจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ปrจจุบัน
หน:วยงานราชการท่ีเก่ียวข�องสามารถนําขยะไปกําจัดได�เพียงร�อยละ 60 – 70 จึงทําให�เกิดปริมาณขยะมูลฝอย
ตกค�างตามสถานท่ีต:าง ๆ ดังท่ีพบเห็นอยู:ท่ัว ๆ ไป ผลสืบเนื่องมาจากความเจริญเติบโตของจํานวนประชากร 
ด�านเศรษฐกิจ  ด�านสังคม และความก�าวหน�าด�านเทคโนโลยี ทําให�การผลิตและการบริโภคเหลือเศษวัสดุและ
ขยะมูลฝอยท่ีมีปริมาณสูงตามไปด�วย ก:อให�เกิดผลกระทบในด�านต:าง ๆ ในสังคม ขณะท่ีวิธีการกําจัดขยะมูล
ฝอยยังไม:ตอบสนองต:อการเพ่ิมของปริมาณของขยะมูลฝอย รวมถึงการกําจัดขยะไม:ถูกต�องตามมาตรฐานทําให�
เกิดปrญหาตามมาได�แก:ปrญหาความสกปรกของกองขยะขนาดใหญ:มีกลิ่นเหม็น เกิดแหล:งเพาะพันธุ�เชื้อโรค 
ฯลฯ ซ่ึงผลกระทบเหล:านี้ก:อให�เกิดความเดือดร�อนรําคาญและเป<นอันตรายต:อสุขภาพอนามัยของประชาชนท่ี
อาศัยอยู:บริเวณใกล�เคียงการกําจัดขยะจึงมีความจําเป<นอย:างยิ่งท่ีต�องเร:งแก�ไขอย:างเร:งด:วนให�ทันต:อปริมาณ
การเพ่ิมของขยะ รวมถึงการเพ่ิมของจํานวนประชากรในประเทศ ด�วยเหตุในแต:ละวันทุกคนสามารถเพ่ิม
ปริมาณขยะได�มากพอสมควร ท้ังในเขตชุมชนเมือง และเขตของโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นในการแก�ไขปrญหา
เรื่องขยะต�องให�ความสําคัญและอาศัยความร:วมมือจากทุกภาคส:วนจึงจะทําให�การจัดการขยะมูลฝอยประสบ
ความสําเร็จ เทศบาลเมืองเขลางค�นคร มีเนื้อท่ีท้ังหมด 195.49 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมท้ังหมด 4 ตําบล 
ได�แก: ตําบลปงแสนทอง  ตําบลชมพู  ตําบลพระบาท และตําบลกล�วยแพะมีประชากรท้ังสิ้นจํานวน 60,821  
คน ไม:รวมประชากรแฝงท่ีมาอาศัยอยู:ในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีมีลักษณะเป<นชุมชนก่ึงเมืองก่ึงชนบท มีโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ:  สถานศึกษาจํานวนหลายแห:งอยู:ในเขตพ้ืนท่ี  ขณะท่ีเทศบาลเมืองเข
ลางค�นครมีสถานท่ีกําจัดขยะอยู:เพียงจุดเดียวท่ีตําบลกล�วยแพะ และพ้ืนท่ีดังกล:าวยังเป<นแหล:งท่ีท้ิงขยะของ
เทศบาลนครลําปางอีกด�วย ทําให�ปริมาณขยะท่ีนํามาท้ิงมีปริมาณมาก  เกิดปrญหาตามมาหลายด�านจึงต�องการ
ศึกษา ถึงการจัดการขยะในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเขลางค�นครว:ามีประสิทธิภาพมากน�อยเพียงใดเพ่ือนําเสนอ
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางค�นคร จังหวัดลําปาง อย:างมีประสิทธิภาพดังต:อไปนี้  
วัตถุประสงคLการวิจัย 
          1.เพ่ือศึกษาถึงวิธีการจัดการขยะของเทศบาลเมืองเขลางค�นคร จังหวัดลําปาง 
          2.เพ่ือศึกษาปrญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะในการจัดการขยะของเทศบาลเมืองเขลางค�นคร   
จังหวัดลําปาง 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. วิธีดําเนินการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป<นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)โดยใช�
แบบสอบถามและการสัมภาษณ�กับกลุ:มตัวอย:าง แล�วนําผลวิเคราะห�ทางสถิติ(statistical Analyses)และ
วิเคราะห�เนื้อหา (Content Analyses ) 
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  2. กลุ:มตัวอย:างในการศึกษา กลุ:มตัวอย:างท่ีให�ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 
เขลางค�นครท้ัง 63 ชุมชน โดยจะคัดเลือกมาชุมชนละ 5 คน ได�แก: ประธานชุมชน 1 คน รองประธานชุมชน  
2 คน และกรรมการชุมชน 2 คน รวมจํานวน 315 คน และตัวแทนของฝ�ายบริหารของเทศบาลเมือง  เขลางค�
นครจํานวน 2 คน ได�แก: นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค�นคร และผู�อํานวยการกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล�อม 
          3. เครื่ อง มือ ท่ี ใช� ในการวิจั ย  เครื่ อง มือ ท่ี ใช� ในการศึกษามี  2 ประเภทคือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) และแบบสัมภาษณ� (Interview) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ:งออกเป<น 3 ส:วน 
ได�แก: 1. ข�อมูลผู�ตอบแบบสอบถาม 2. แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการขยะเทศบาลเมืองเขลางค�นคร 5 ด�าน
ได�แก: ด�านการวางแผน ด�านการจัดองค�การ ด�านการจัดบุคลากร ด�านการนําเทคโนโลยีมาใช�และด�าน
งบประมาณ 3. ปrญหาอุปสรรคและข�อเสนอแนะในการจัดการขยะเทศบาลเมืองเขลางค�นคร ผู�วิจัยเลือกสร�าง
แบบสอบถามแบบประเมินค:า (Rating Scale) ตามแบบของเร็นสิส เอ ลิเคิร�ท (Rensis A.Likert) โดยกําหนด
มาตราประเมินค:าออกเป<น 5 ระดับ การตรวจสอบความน:าเชื่อถือ นําแบบสอบถามไปทดสอบกับประชากรท่ีมี
ลักษณะใกล�เคียงกับกลุ:มตัวอย:างจํานวน 30 คน แล�วนําผลมาวิเคราะห�หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามจาก
สูตรค:าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpla Coeffient) หลังจากผู�ศึกษาได�ทดสอบความ
น:าเชื่อถือของแบบสอบถาม 30 ชุด ดังกล:าว ได�ความน:าเชื่อถือเท:ากับ 0.81 2.แบบสัมภาษณ� เป<นการ
สัมภาษณ�แบบมีโครงสร�างเก่ียวกับการจัดการขยะเทศบาลเมืองเขลางค�นคร ได�แก: ด�านการวางแผน ด�านการ
จัดองค�การ  ด�านการจัดบุคลากร  ด�านการนําเทคโนโลยีมาใช�และด�านงบประมาณ ปrญหาอุปสรรคในการ
จัดการขยะ และข�อเสนอแนะในการปรับปรุงแก�ไขในการจัดการขยะ 
สรุปผลการวิจัย 
         1.ผลจากการศึกษาการจัดการขยะของเทศบาลเมืองเขลางค�นคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

พบว:า ผู�ตอบแบบสอบถามเห็นการบริหารในภาพรวมอยู:ในระดับปานกลาง ( x   3.39) แต:แยกเป<นรายด�าน

พบว:า 1) การจัดการองค�การอยู:ในระดับปานกลาง ( x  = 3.45 ) โดยเห็นว:ากองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล�อม
ซ่ึงเป<นหน:วยงานหลักในการจัดการขยะมูลฝอยมีความรับผิดชอบในการจัดการขยะและประสานงานระหว:าง
ผู�เก่ียวข�องอย:างเหมาะสมและต:อเนื่อง 2) การบริการจัดการขยะมูลฝอยด�านการวางแผน มีอยู:ในระดับปาน

กลาง ( x = 3.44 ) โดยผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว:า เทศบาลมีการจัดทําแผนการจัดการขยะมูลฝอยอย:างเป<น
ระบบและข�อมูลท่ีนํามาใช�ในการวางแผนมีความถูกต�องเหมาะสม 3) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยด�าน

งบประมาณอยู:ในระดับปานกลาง ( x =3.44 ) โดยผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว:าการจัดเก็บค:าธรรมเนียมการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยมีความเหมาะสมและผลการปฏิบัติงานของเทศบาลมีความเหมาะสมและคุ�มค:ากับ

งบประมาณท่ีเสียไป 4) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยด�านบุคลากร อยู:ในระดับปานกลาง ( x =3.33 ) โดย
ผู�ตอบแบบสอบถามเห็นว:าเจ�าหน�าท่ีและพนักงานในการจัดการขยะยังมีจํานวนไม:เพียงพอกับการจัดการขยะ

ของเทศบาล 5) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยด�านนําเทคโนโลยีมาใช� อยู:ในระดับปานกลาง ( x =3.31) ผู�ตอบ
แบบสอบถามเห็นว:ายังมีอุปกรณ�เครื่องมือเครื่องใช�ในการจัดการขยะมูลฝอยยังไม:เพียงพอ ยังขาดการนํา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช�ในการจัดเก็บขยะ จากข�อมูลดังกล:าวจะพบได�ว:าการบริหารจัดการมีผู�ตอบ
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แบบสอบถามพอใจ ได�แก: การบริหารจัดการขยะมูลฝอยด�านการจัดองค�การ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ด�านการวางแผน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยด�านงบประมาณ ส:วนการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยมี
ผู�ตอบแบบสอบถามค:อนข�างน�อยได�แก:การบริหารจัดการขยะมูลฝอยด�านบุคลากรและการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยด�านนําเทคโนโลยีมาใช� 
        2. ปrญหาและข�อเสนอแนะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�นคร อําเภอ
เมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 1) ประชาชนยังขาดการมีส:วนร:วมในการวางแผนการจัดการขยะของเทศบาล
เท:าท่ีควร เทศบาลควรจะต�องส:งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีบทบาทในการวางแนวการจัดการขยะให�มากข้ึน
กว:าท่ีเป<นอยู:ในขณะนี้ 2) ประชาชนยังขาดความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน เทศบาลควร
จะต�องสร�างเสริมและจูงใจให�ประชาชนเห็นความสําคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือจะทําให�การจัดเก็บขยะ
มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 3) การจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลยังขาดประสิทธิภาพ
เท:าท่ีควร ควรจะต�องมีการเพ่ิมพนักงานจัดเก็บขยะ รถขนขยะ ถังขยะ ให�มีเพียงพอต:อการจัดการขยะ และ  
4) เทศบาลควรจะต�องนําเอาเครื่องมือเครื่องใช�อุปกรณ�และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช�ในการจัดการขยะมูล
ฝอยให�มากข้ึน ซ่ึงจะเป<นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะของเทศบาล 
การอภิปรายผล 

1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางค�นคร  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 

โดยรวมมีการบริหารจัดการในระดับปานกลาง ( x =3.39) ในทุกด�าน คือ ด�านของการวางแผน ( x =3.44) 

ด�านการจัดองค�การ ( x =3.45 ) ด�านการจัดบุคลากร ( x =3.33 ) ด�านการนําเทคโนโลยีมาใช� ( x =3.31) และ

ด�านงบประมาณ ( x =3.44 ) โดยเทศบาลเมืองเขลางค�นครเป<นเทศบาลท่ีมีพ้ืนท่ีกว�างและมีประชากรอาศัยอยู:
จํานวนมากท้ังประชากรในพ้ืนท่ีและประชากรแฝง เพราะในเขตทศบาลมีท้ังโรงงานอุตสาหกรรมและ
สถานศึกษาท้ังระดับประถมศึกษา และอุดมศึกษา ปrญหาการจัดการขยะเทศบาลต�องให�ความสําคัญเป<นอันดับ
แรก ดังนั้นจึงมีการดําเนินการในทุกๆด�านอย:างสมํ่าเสมอและต:อเนื่อง ตลอดท้ังให�ความสําคัญกับการ
ดําเนินงานในทุกกระบวนการ ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของวิชาญ  วงศ�วิวัฒน� (2536). ท่ีได�อธิบายถึงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยให�มีประสิทธิภาพตามเป�าหมายประกอบด�วย 1) การวางแผน คือ การจัดทําแผน
ดําเนินงานของเทศบาลและแผนพัฒนาเทศบาล 2) การจัดองค�การ คือ หน:วยงานท่ีอยู:ในความดุแลและ
รับผิดชอบเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมหรือการจัดการขยะมูลฝอยของกระทรวงมหาดไทย ว:าด�วยการกําหนดส:วน
ราชการของเทศบาล พ.ศ. 2535 คือ งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 3) การจัด
บุคลากร เทศบาลจะต�องมีเจ�าหน�าท่ีทํางานรับผิดชอบระดับกําหนดนโยบายการวางแผนและระดับผู�ปฏิบัติงาน 
4) เทคโนโลยี คือ อุปกรณ�เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องยนต�ท่ีใช�ในการกําจัดขยะมูลฝอย และ 5) งบประมาณ 
คือ งบประมาณแสดงฐานะการคลัง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ:ายประจําป�ของเทศบาล 

จากประเด็นจากการสัมภาษณ�ผู�บริหารเทศบาลเมืองเขลางค�นคร และเจ�าหน�าท่ีกองสาธารณสุขส:วน
ของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางค�นคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปางนั้น 
ผู�บริหารเทศบาลพยายามส:งเสริมให�การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางค�นคร มีศักยภาพ



รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (Proceeding) วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

 

41 

 

มากท่ีสุด โดยมีการวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย:างเป<นระบบ ส:งเสริมให�มีเครื่องจักรหรือเครื่องมือ
ท่ีทันสมัยมากข้ึนในการบริหารจัดการขยะ และประเด็นการให�ความสนใจและการเข�าใจกระบวนการทํางาน
ของฝ�ายบริหาร รวมถึงการคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานอย:างใกล�ชิดของผู�บริหารนโยบาย รวมถึงการจัดสรร
งบประมาณในการดูแลปrญหาการบริหารจัดการขยะท่ีมากข้ึน และประเด็นการเพ่ิมพูนศักยภาพการทํางาน
ของเจ�าหน�าท่ีซ่ึงผู�บริหารก็ให�ความสําคัญเช:นกัน ในการศึกษาดูงานจากหน:วยงานต:างๆท่ีประสบความสําเร็จ
ในการบริหารจัดการขยะ ซ่ึงท้ังหมดนี้เป<นอํานาจหน�าท่ีอาจจัดทําเป<นอํานาจหน�าท่ีท่ีเทศบาลอาจจัดทําหรือไม:
ก็ได� ท้ังนี้ข้ึนอยู:กับรายได� ทรัพย�สิน เจ�าหน�าท่ี และความสามารถของเทศบาลนั้น ๆ เป<นเกณฑ� ได�สรุปแบ:ง
หน�าท่ีตามประเภทของเทศบาลไว� เชนทร� วิพัฒน�บวรวงศ� (2529) แต:การบริการสาธารณะจึงทําให�เทศบาล
ต�องจัดบริการสาธารณะด�านต:างๆให�กับประชาชนในพ้ืนท่ีในการดูแลความสะอาดและการเป<นระเบียบในพ้ืนท่ี
ในเขตรับผิดชอบ 

2. ด�านปrญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเขลางค�นคร อําเภอ
เมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง โดยปrญหาพบ 1) ประชาชนยังขาดการมีส:วนร:วมในการวางแผนการจัดการขยะ
ของเทศบาลเท:าท่ีควร เทศบาลควรจะต�องส:งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีบทบาทในการวางแนวการจัดการขยะ
ให�มากข้ึนกว:าท่ีเป<นอยู:ในขณะนี้  2) ประชาชนยังขาดความตระหนักในการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
เทศบาลควรจะต�องสร�างเสริมและจูงใจให�ประชาชนเห็นความสําคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือจะทําให�
การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 3) การจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลยังขาด
ประสิทธิภาพเท:าท่ีควร ควรจะต�องมีการเพ่ิมพนักงานจัดเก็บขยะ รถขนขยะ ถังขยะ ให�มีเพียงพอต:อการ
จัดการขยะ และ 4) เทศบาลควรจะต�องนําเอาเครื่องมือเครื่องใช�อุปกรณ�และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช�ใน
การจัดการขยะมูลฝอยให�มากข้ึน ซ่ึงจะเป<นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะของเทศบาล  จากการให�
สัมภาษณ� ปrญหาด�านจิตสานึกเป<นปrญหาท่ีประชาชนขาดความตระหนัก ปล:อยปละละเลย ชอบท้ิงขยะไม:
เลือกท่ี ปrญหาด�านประชาชนมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนจนไม:สามารถควบคุมได� ปrญหาประชาชนยังไม:มีส:วนร:วมใน
การแก�ไขปrญหาขยะมูลฝอย ส:วนใหญ:การแก�ไขปrญหาเป<นภาระหน�าท่ีของเทศบาล  ปrญหาด�านสถานท่ีและ
การกาจัดขยะมูลฝอย สถานท่ีท้ิงขยะของเทศบาลมีพ้ืนท่ีจากัด และไม:มีความเหมาะสม ปrญหาเกิดจาก
พนักงานเก็บขยะขาดความรับผิดชอบในหน�าท่ี ปrญหาเกิดจากเทศบาลเมืองเขลางค�นคร มีงบประมาณจํานวน
จํ า กั ด   ซ่ึ ง ในการลดปrญหา เ รื่ อ งกา รบริ หา รจั ดกา รขยะ ก็นํ าแนว คิดของกรมควบ คุมมล พิษ 
กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสิ่งแวดล�อมในการแก�ไขให�ขยะมูลฝอยปริมาณลดลงเพ่ือง:ายต:อการ
จัดการ จึงต�องแก�ไขพฤติกรรมการท้ิงขยะของคนในชุมชนเป<นหลัก ก็คือแนวคิดการจัดการขยะมูลฝอย ณ 
ครัวเรือน โดยพิจารณาว:าแก�ไขพฤติกรรมของคนในชุมชน เพ่ือเป<นการจัดการขยะมูลฝอยนี้จําเป<นจะต�อง
รณรงค�หรือจูงใจให�คนในชุมชนหันมาถือปฏิบัติในการลดปริมาณขยะมูลฝอย ตามหลักการ 7Rs (กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีสิ่งแวดล�อ 2544) ดังต:อไปนี้ 1) การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของ
หรือบรรจุภัณฑ� (Refuse) ท่ีจะสร�างปrญหาขยะรวมท้ังเป<นมลพิษต:อสิ่งแวดล�อม เช:น กล:องโฟม หรือ ขยะมี
พิษอ่ืน ๆ 2) การเลือกใช�สินค�าชนิดเติม (Refill) ซ่ึงใช�บรรจุภัณฑ�น�อยชิ้นกว:าขยะก็น�อยกว:าด�วย                
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3) การเลือกใช�สินค�าท่ีสามารถส:งคืนบรรจุภัณฑ�กลับสู:ผู�บริโภค(return) เช:นขวดเครื่องด่ืมประเภทต:าง ๆ      
4) การซ:อมแซมเครื่องใช� (Repair) ให�สามารถใช�ประโยชน�ได�ต:อไปไม:ให�กลายเป<นขยะ 5 )การใช�ซํ้า การนํา
บรรจุภัณฑ�ใช�แล�วกลับมาใช�อีกครั้ง (Reuse) เช:น การใช�กระดาษหน�าท่ีสอง การนําเสื้อผ�าท่ีใส:ไม:ได�แล�วให�น�อง
ใส: การบริจาคหนังสือให�เด็กยากจนเป<นต�น 6) การแยกขยะท่ียังใช�ประโยชน�ได�ให�ง:ายต:อการจัดเก็บและส:ง
แปรรูป(Recycle) เช:น บรรจุภัณฑ� พลาสติก แก�ว กระป�องเครื่องด่ืมต:าง ๆ และ7) การลดบริโภค
(Reduction) และหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�งานของสิ่งของเครื่องใช�ต:าง ๆ ใช�ถุงผ�าไปซ้ือของจ:ายตลาด
แทนการใช�ถุงพลาสติก เพ่ือท่ีจะลดปริมาณขยะรวมถึงปrญหาขยะในเขตเทศบาล และทําให�การบริหารจัดการ
ขยะในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�นคร อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง  มีความสอดคล�องกับแนวคิดสมชัย ศรีสุทธิยากร (2530) เก่ียวกับทฤษฎีองค�การในการ
ดําเนินงานในระบบราชการให�มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบราชการซ่ึงใกล�เคียงกับการดําเนินงาน
การจัดการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยมีสาระสําคัญ 6 ประการ คือ 1) กําหนดขอบเขตอํานาจหน�าท่ีในการ
ดําเนินการตามระเบียบข�อบังคับหรือกฎหมาย 2) การบริหารงานจัดทําเป<นเอกสารหรือบันทึกเป<นลายลักษณ�
อักษรชัดเจน 3) ยึดสายการบังคับบัญชาลดหลั่นจากตําแหน:งสูงสุดไปถึงตําแหน:งตํ่าสุด 4) กําหนดระยะเวลา
ปฏิบัติราชการท่ีแน:นอน และจัดฝ�กอบรมเพ่ิมพูนความรู�เจ�าหน�าท่ี 5) การบริหารงานดําเนินไปตามหลักเกณฑ�
ท่ีปฏิบัติสืบทอดติดต:อกันมานานและยากต:อการเปลี่ยนแปลง และ 6) การเข�าทํางานและการเลื่อนตําแหน:ง
ต้ังอยู:บนพ้ืนฐานของหลักความสามารถเพ่ือเป<นหลักประกันว:าจะได�มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีสุดเข�ามาทํางาน
และมีความจงรักภักดี ซ่ึงถือว:าเป<นขวัญและกําลังใจให�กับผู�ปฏิบัติงานและเป<นสวัสดิการในการทํางาน จึง
อยากให�ทางเทศบาลมีความตระหนักในประเด็นการสร�างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ี 
ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 

1. ควรจะมีการพัฒนาการบริหารจัดการขยะให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะด�านการจัดการ
บุคลากร และด�านการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการจัดการขยะ 

2. ควรจะส:งเสริมให�ประชาชนเข�ามามีส:วนร:วมในการวางแผนการจัดการขยะ 
3. ควรส:งเสริมให�ประชาชนมีความตระหนักของการคัดแยกขยะมูลฝอยให�มากข้ึน เพ่ือจะช:วยให�การ

จัดการขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต&อไป 

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการขยะของเทศบาลเมืองเขลางค�นครกับเทศบาลนครลําปาง 
เพ่ือท่ีจะหาข�อดีข�อด�อยของแต:ละแห:งเพ่ือนํามาประยุกต�ใช�ในการจัดการขยะต:อไป 
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การจัดการความรู�เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 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 มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 
บทคัดย&อ 

งานวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู�เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ของนักจัด
รายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง” มีวัตถุประสงค�เพ่ือนําเทคนิคการจัดการความรู�มาเป<นเครื่องมือใน
การรวบรวมองค�ความรู�เรื่องเทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง การวิจัยนี้เป<นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส:วนร:วม (Participatory action Research) ประชากร คือ นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัด
ลําปาง ใช�วิธีการสุ:มตัวอย:างแบบเจาะจงได�นักจัดรายการวิทยุท่ีมีประสบการณ�การทํางานมากกว:า 2 ป� 
จํานวน 25 คน จาก 10 สถานี ใช�วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูลแบบสหวิธีการประกอบด�วย กระบวนการจัดการ
ความรู� การสัมภาษณ�เชิงลึกกับกลุ:มท่ีให�ข�อมูลหลัก การสนทนากลุ:ม ประชุมกลุ:มย:อย การวิเคราะห�เอกสาร
และการทําเวที แล�วทําการวิเคราะห�ข�อมูลควบคู:ไปกับการเก็บรวบรวมข�อมูล ท้ังนี้เพ่ือเป<นการตรวจสอบความ
น:าเชื่อถือและความครบถ�วนของข�อมูล ตามวัตถุประสงค�การวิจัยท่ีกําหนดไว� โดยกระบวนการวิเคราะห�ข�อมูล
ประกอบด�วย การวิเคราะห�ข�อมูลข้ันต�น การประมวลผล จัดกลุ:มและการวิเคราะห�สรุปรวม 
 ผลจากการวิจัยพบว:า กลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง มีความต�องการท่ีจะพัฒนา
ศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพ่ือยกระดับวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพรายการวิทยุกระจายเสียง โดยอาศัยวิธีการจัดการความรู�คือให�สมาชิกผู�มีประสบการณ� ผู�วิจัย 
วิทยากร เป<นผู�ถ:ายทอดประสบการณ�การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงให�แก:สมาชิกคนอ่ืนๆ รวมถึงจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู� เริ่มต้ังแต:ด�านการวางแผนการผลิตรายการ การเตรียมการผลิตรายการ การดําเนินการผลิต
รายการและการประเมินการผลิตรายการ จากนั้นจึงนําองค�ความรู�ท่ีได�ไปเป<นกลวิธีปฏิบัติงานผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงจริงและกลับมาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู�อีกครั้ง พบว:ากลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 
จังหวัดลําปาง มีการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังทําให�เกิดความสัมพันธ�
อันดีระหว:างนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงวิชาชีพของตนเองและสามารถพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงท่ีตอบสนองความต�องการของชุมชนและสังคมได�อย:างยั่งยืน นอกจากนี้ยังพบว:าระบบการ
จัดการความรู� เป<นเครื่องมือในการแก�ปrญหาของคนทํางานซ่ึงมีหน�าท่ีในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให�มีความรู�
และทักษะในวิชาชีพของตนเองและหากองค�กรมีความเข�าใจและตระหนักในความสําคัญของการจัดการความรู� 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมการทํางานแบบใหม: จะช:วยสนับสนุนให�บุคลากรมีการพัฒนาและมีความ
เชี่ยวชาญในการทํางานยิ่งข้ึน 
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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<นสื่อท่ีเข�าถึงกลุ:มผู�ฟrงเป�าหมายได�อย:างรวดเร็ว และสื่อสารไปถึงผู�ฟrงได�ทุก
กลุ:มเป�าหมาย ผ:านผู�จัดรายการ ท่ีมีความรอบรู�ในการสื่อสาร โดยมีกระบวนการผลิตรายการท่ีเป<นระบบ เพ่ือ
นําสารไปสู:ผู�ฟrงได�อย:างมีประสิทธิภาพ ตามประเภทรายการท่ีตรงกับกลุ:มผู�ฟrงเป�าหมาย เช:น รายการเพลง 
รายการสนทนา รายการสารคดี รายการนิตยสารทางอากาศ รายการอภิปราย รายการกีฬา เป<นต�น 
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง จึงมีความจําเป<นท่ีจะต�องเรียนรู� เพ่ือให�ผู�จัดรายการ สามารถ
สื่อสารไปสู:ผู�ฟrงได�อย:างมีคุณค:า และสร�างการรับรู�อย:างสมานฉันท� นําไปสู:การเสริมสร�างความเข�าใจของคนใน
สังคม (ณรงค� ชื่นนิรันดร�,2549) หากแต:ปrจจุบันพบว:าสถานีวิทยุกระจายเสียงส:วนใหญ: ยังคงมีปrญหาอุปสรรค
ด�านการผลิตรายการ ท่ียังไม:ตอบสนองความต�องการของผู�ฟrง เช:น เนื้อหารายการไม:ทันสมัย นักจัดรายการ
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ขาดความรู�และทักษะทําให�จัดรายการไม:น:าสนใจ ข�อมูลข:าวสารไม:ถูกต�อง โดยเฉพาะนักจัดรายการมือใหม:ท่ี
เกิดข้ึนเป<นจํานวนมากยังไม:มีประสบการณ�การทํางานจึงอาจทําให�เกิดความเสียหายแก:สถานีวิทยุและสังคมได�  
การจัดการความรู�เป<นกระบวนการท่ีเน�นการมีส:วนร:วมของสมาชิกในองค�กร โดยให�สมาชิกได�มีโอกาสในการ
แบ:งปrนความรู�ซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้ความรู�อาจแบ:งออกเป<นสองลักษณะ กล:าวคือ ความรู�เด:นชัด (Explicit 
Knowledge) ซ่ึงเป<นความรู�ในรูปแบบของเอกสาร ตํารา หรือสื่อต:างๆท่ีรวบรวมจัดเก็บไว�อย:างเป<นระบบ 
พร�อมท่ีจะถูกนํามาปรับใช�ได�ทันที โดยเน�นเครื่องมือและเทคโนโลยี (Tool & Technologe) และความรู�ซ:อน
เร�น (Tacit Knowledge) ซ่ึงเป<นความรู�ท่ีอยู:ในตัวบุคคล โดยเน�นท่ีคนและกระบวนการ (Process & People) 
(น้ําทิพย� วิภาวิน, 2547) การจัดการความรู�จะต�องนําความรู�ท้ังสองส:วนมาปรับใช�ให�เหมาะสมตามบริบทของ
ชุมชน องค�กร หรือหน:วยงาน เพ่ือนําความรู�ไปใช�ในการพัฒนางานได� โดยเริ่มต�นจากการจัดให�มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู�ให�เกิดปฏิสัมพันธ�กัน ใช�กระบวนการทางสังคมโดยเฉพาะกระบวนการแบบมีส:วนร:วมเป<น
สําคัญ เพ่ือให�เกิดการให�และรับอย:างสมดุลด�วยการเรียนรู� โดยท่ัวไปปrญหาของการจัดการความรู� คือ การขาด
ความไว�วางใจต:อกันและกันของบุคลากร  ทําให�เกิดความระแวง  ทําให�งานไม:ก�าวหน�า  การขาดความร:วมมือ
ของบุคลากร  ทําให�งานไม:ประสบผลสําเร็จ และการมีทัศนคติท่ีไม:ดีต:อองค�การ  ทําให�บุคลากรทํางานให�กับ
องค�การไม:เต็มความสามารถกลยุทธ�ในการจัดการความรู� ได�แก: ต�องสร�างคลังความรู� ต�องให�ความสําคัญกับ
บุคลากร  สร�างความเชื่อม่ันให�กับบุคลากรเพ่ือให�มีการจดบันทึกสาระสําคัญของงาน แล�วจัดเก็บเป<นคลัง
ความรู�  สร�างสังคมเวทีแห:งการเรียนรู�  ต�องให�เวลากับบุคลากรให�โอกาส พูดคุย สนทนา เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู�ซ่ึงกันและกัน เพ่ือการแก�ไขปrญหาหรือเพ่ือการปรับปรุงการทํางานให�ดีข้ึนและกําหนดเป�าหมาย
องค�การให�ชัดเจน เพ่ือการสร�างแนวคิดให�บุคลากรมีส:วนร:วมในการพัฒนาองค�การ ทําให�บุคลากรมีความรักใน
องค�การ อันจะนําพาไปสู:ความร:วมมือในการสร�างสรรค�งานท่ีดีให�กับองค�การ 
          สถานีวิทยุกระจายเสียง ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง มีจํานวนท้ังสิ้น 41 สถานีโดยส:วนใหญ:เป<น
สถานีวิทยุชุมชนมากกว:า 35 สถานี (https://region3.prd.go.th)โดยนักจัดรายการวิทยุส:วนใหญ:ไม:ได�สําเร็จ
การศึกษามาทางนิเทศศาสตร�หรือสื่อสารมวลชนโดยตรง อีกท้ังนักจัดรายการวิทยุส:วนใหญ:ไม:เคยมี
ประสบการณ�ด�านการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงมาก:อน ทําให�เกิดปrญหาเรื่องการผลิตและจัดรายการซ่ึง
ไม:ได�คุณภาพเท:าท่ีควรเนื่องจากขาดความรู�ด�านทฤษฏีท่ีจําเป<นโดยเฉพาะอย:างยิ่งเรื่องกระบวนการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียงซ่ึงมีหลายข้ันตอน 
          ด�วยเหตุผลดังกล:าว ผู�วิจัยจึงต�องการนํากระบวนการจัดการความรู�มาใช�เป<นเครื่องมือในการรวบรวม
เทคนิควิธีการ เรื่องกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัด
ลําปาง เริ่มต้ังแต:ข้ันเตรียมการก:อนผลิต (Pre-production) ประกอบด�วยการรวบรวมข�อมูลพ้ืนฐานและการ
วางแผนการผลิต การเขียนบท การเตรียมวัสดุรายการ การประสานงานและการซักซ�อม ข้ันการผลิต 
(production) ประกอบด�วยการบันทึกเทปรายการหรืออกอากาศสด และข้ันหลังการผลิต (post-
production) ประกอบด�วย การตัดต:อ แก�ไข และการตรวจสอบคุณภาพรายการตลอดจนประเมินผลหลังการ
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ออกอากาศ เพ่ือนําองค�ความรู�ท่ีได�มาพัฒนาศักยภาพด�านการผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงให�แก:นัก
จัดรายการวิทยุกระจายเสียงต:อไป 
วัตถุประสงคL 
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือนําเทคนิคการจัดการความรู�มาเป<นเครื่องมือในการรวบรวมองค�ความรู�
เรื่องกระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและพัฒนาศักยภาพของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 
จังหวัดลําปาง 
ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการศึกษา 
        การวิจัยครั้งนี้เป<นการวิจัยเชิงคุณภาพกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส:วนร:วม  
        ประชากรและกลุ:มตัวอย:างประกอบด�วยนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดลําปางท่ีมี
ประสบการณ�การทํางานมากกว:า 2 ป� ท้ังสิ้นมีจํานวน 31 คน ผู�วิจัยใช�วิธีการคัดเลือกกลุ:มตัวอย:างแบบเจาะจง 
จํานวน 25 คนจาก 10 สถานี คิดเป<นร�อยละ 80.65 
ขอบเขตของการวิจัย 
          ขอบเขตด�านเนื้อหาศึกษาการดําเนินงานของกลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและรวบรวมองค�
ความรู�ของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลําปาง ขอบเขตด�านพ้ืนท่ีสถานีวิทยุกระจายเสียงในเขต    
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ขอบเขตด�านระยะเวลา ระหว:างเดือนมกราคม 2557- มกราคม 2558 
         เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูล ใช�วิธีเก็บรวบรวมข�อมูลแบบสหวิธีการประกอบด�วยการสัมภาษณ�เชิง
ลึกกับกลุ:มท่ีให�ข�อมูลหลัก การสนทนากลุ:ม ประชุมกลุ:มย:อย การวิเคราะห�เอกสารและการจัดการความรู�ใช�
เทคนิค รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติและเทคนิคเรื่องเล:าประสบการณ�ความสําเร็จ 
         วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลบันทึกองค�ความรู�เรื่องกระบวนการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง ซ่ึงเป<นเทคนิคในการดึงความรู�ฝrงลึกท่ีอยู:ในตัวคน (Tacit Knowledge) ให�กลายเป<นความรู�
ท่ีชัดแจ�ง (Explicte Knowledge) ของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงในพ้ืนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดลําปางด�วย
ตนเอง 
 การวิเคราะหLข�อมูล ใช�วิธีการวิเคราะห�ข�อมูลข้ันต�น การประมวลผล จัดกลุ:มและการวิเคราะห�สรุป
รวมนําข�อมูลท่ีได�มาจัดระบบและจัดทํารายงาน วิธีการพรรณนาความ 
 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

1. ค�นคว�าข�อมูลเบ้ืองต�นจากแหล:งข�อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นวิจัยและกลุ:มเป�าหมาย รวมท้ัง
แนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวข�อง 

2. ศึกษาและเข�าสังเกตการณ�พร�อมท้ังสนทนาแบบไม:เป<นทางการกับกลุ:มเป�าหมายท่ีวิจัย 
3. ติดต:อประสานกับนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลําปางและเตรียมการประเด็นท่ีต�อง

ศึกษา ท้ังประเด็นเพ่ือการสัมภาษณ� ประเด็นสนทนากลุ:ม และประเด็นการสังเกตการณ�แบบมีส:วนร:วม 
4. ประชุมนัดหมายก:อนลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําความเข�าใจและวางแผนการการทํากิจกรรมร:วมกันกับ

คณะวิจัยและผู�ช:วยนักวิจัย 
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  5. คณะผู�วิจัยดําเนินกิจกรรมการวิจัยตามแผนงานท่ีกําหนด ท้ังการสัมภาษณ� การสนทนากลุ:ม ทํา
กิจกรรมต:างๆ และสังเกตการณ�แบบมีส:วนร:วมทุกกิจกรรม 
         6. คณะผู�วิจัยนําข�อมูลท่ีได�จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห�สังเคราะห�ในเบ้ืองต�น ก:อนจะนําข�อมูล
ดังกล:าวไปแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในการทําเวทีคืนความรู� 
แนวคิดท่ีใช�ในการศึกษาประกอบด�วยแนวคิดหลัก 3 แนวคิด ดังนี้ 
  1.แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู� วิจารณ� พานิช (2547) ได�กล:าวไว�ว:า “การจัดการความรู�” 
หมายถึงการยกระดับความรู�ขององค�กร เพ่ือสร�างผลประโยชน�จากต�นทุนทางปrญญาโดยเป<นกิจกรรมท่ีซับซ�อน
และกว�างขวาง ไม:สามารถให�นิยามด�วยถ�อยคําสั้นๆ ได� ดังนั้นต�องให�นิยามหลายข�อจึงจะครอบคลุม
ความหมาย ได�แก: 1) การรวบรวมการจัดระบบการจัดเก็บและการเข�าถึงข�อมูลเพ่ือสร�างความรู�โดยมี
เทคโนโลยีด�านข�อมูล และคอมพิวเตอร�เป<นตัวช:วย 2) การจัดการความรู�เก่ียวข�องกับการแลกเปลี่ยนความรู�
พฤติกรรมในองค�กรท่ีเก่ียวข�องกับสังคมวัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติมีผลต:อการแลกเปลี่ยนความรู�ซ่ึงมีความสําคัญ
ต:อการจัดการความรู�เป<นอย:างยิ่ง 3) การจัดการความรู�ต�องอาศัยผู�รู�ในการตีความและประยุกต�ใช�ความรู� 
ดังนั้นกิจกรรมต:าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับคนการพัฒนาคนการดึงดูดคนท่ีมีความรู�ไว�ในองค�กรถือเป<นส:วนหนึ่งของ
การจัดการความรู� 4) การเพ่ิมประสิทธิผลของ องค�กรการจัดการความรู�มีข้ึนมาเพ่ือท่ีจะช:วยให�องค�กรประสบ
ความสําเร็จ การประเมินต�นทุนทางปrญญา และผลสําเร็จของการประยุกต�ใช�การจัดการความรู�เป<นดัชนีท่ีบอก
ว:าองค�กรใช�การจัดการความรู�ได�ผลหรือไม:   
     2. แนวคิดเก่ียวกับการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง  สื่อวิทยุกระจายเสียง เป<นสื่อท่ีเข�าถึงกลุ:มผู�ฟrง
เป�าหมายได�อย:างรวดเร็วและสื่อสารไปถึงผู�ฟrงได�ทุกกลุ:มเป�าหมาย ผ:านผู�จัดรายการ ท่ีมีความรอบรู�ในการ
สื่อสาร โดยมีกระบวนการผลิตรายการท่ีเป<นระบบ เพ่ือนําสารไปสู:ผู�ฟrงได�อย:างมีประสิทธิภาพ ตามประเภท
รายการท่ีตรงกับกลุ:มผู�ฟrงเป�าหมาย เช:น รายการเพลง รายการสนทนา รายการสารคดี รายการนิตยสารทาง
อากาศ รายการอภิปราย รายการกีฬา เป<นต�น กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง จึงมีความจําเป<นท่ี
จะต�องเรียนรู� เพ่ือให�ผู�จัดรายการ สามารถสื่อสารไปสู:ผู�ฟrงได�อย:างมีคุณค:า และสร�างการรับรู�อย:างสมานฉันท� 
นําไปสู:การเสริมสร�างความเข�าใจของคนในสังคม (ณรงค� ชื่นนิรันดร�, 2549) 
      3. แนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารแบบมีส&วนร&วม  นรินทร�ชัย พัฒนพงศา (2546, หน�า 4) ได�สรุป
ความหมายของการมีส:วนร:วมว:า การมีส:วนร:วม คือ การท่ีฝ�ายหนึ่งฝ�ายใดท่ีไม:เคยได�เข�าร:วมในกิจกรรมต:าง ๆ 
หรือเข�า ร:วม การตัดสินใจหรือเคยมาเข�าร:วมด�วยเล็กน�อยได�เข�าร:วมด�วยมากข้ึน เป<นไปอย:างมี อิสรภาพ เสมอ
ภาค มิใช:มีส:วนร:วมอย:างผิวเผินแต:เข�าร:วมด�วยอย:างแท�จริงยิ่งข้ึนและการเข�าร:วมนั้นต�องเริ่มต้ังแต:ข้ันแรก
จนถึงข้ันสุดท�ายของโครงการ 
สรุปผลการศึกษา 

จากการดําเนินกิจกรรมวิจัย พบว:า สภาพบริบทของนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง มี
ความรู�จักกัน มีการช:วยเหลือซ่ึงกันและกัน และบางคนทํางานสถานีวิทยุท่ีเดียวกัน โดยเฉลี่ยมีประสบการณ�
การทํางานระหว:าง  2-5 ป� มีจํานวนสมาชิกไม:แน:นอน ไม:มีการรวมกลุ:มเป<นสมาคมหรือชมรมท่ีชัดเจน มี
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ปrญหาด�านการบริหารจัดการ สมาชิกรวมตัวยังไม:เหนียวแน:น โครงสร�างการบริหารไม:ชัดเจน ขาดการ
ประสานงานท่ีต:อเนื่อง ต:างคนต:างทําหน�าท่ีของตนเอง ทําให�ขาดความรู�และเม่ือมีปrญหาบางครั้งไม:สามารถ
แก�ไขได�จึงปล:อยปละละเลย ยกตัวอย:างเช:น ปrญหา การออกเสียงท่ียังไม:ถูกต�องและชัดเจน ปrญหาความไม:
ราบรื่นในการจัดรายการเนื่องจากขาดการวางแผนและไม:มีการซักซ�อม ท้ังนี้ผู�วิจัยจึงได�เก็บข�อมูลจากนักจัด
รายการวิทยุ ในพ้ืนท่ี จ.ลําปาง จํานวน 25 คน จาก 10 สถานี ซ่ึงเป<นผู�ท่ีมีประสบการณ�ในการจัดรายการ
อย:างน�อย 2 ป�ข้ึนไป เพ่ือจะได�ดึงความรู�ทักษะประสบการณ�ด�านการผลิตรายการวิทยุฯ ออกมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู�อย:างเต็มท่ี ท้ังนี้ประชากรท่ีศึกษาล�วนมีศักยภาพบุคคลในผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงด�วยตนเอง 
เนื่องจากมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง และมีไหวพริบ ทักษะการสื่อสาร มีความต้ังใจในการทํางาน และมีความ
พร�อมท่ีจะช:วยเหลือกัน ด�านการนําเทคนิคการจัดการความรู�มาเป<นเครื่องมือในการรวบรวมองค�ความรู�เรื่อง
เทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงกับกลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลําปาง ผู�วิจัยได�
ออกแบบกิจกรรมจัดการความรู�โดยการจัดเวที รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ CoP (Community of Practice)  
และใช�เทคนิค เรื่องเล:าประสบการณ�ความสําเร็จ (Story Telling) ซ่ึงเป<นเทคนิคในการดึงความรู�ฝrงลึกท่ีอยู:ใน
ตัวคน (Tacit Knowledge) ซ่ึงยากแก:การอธิบายถ:ายทอด ให�กลายเป<นความรู�ท่ีชัดแจ�ง (Explicte 
Knowledge) ด�วยวิธีการเล:าเก่ียวกับประสบการณ� ความสําเร็จในการทํางานของตนเอง ให�สมาชิกในกลุ:มฟrง 
ทําให�สมาชิกได�เรียนรู�จากประสบการณ�ความสําเร็จของผู�อ่ืน  Storytelling เป<นเครื่องมืออย:างง:ายในการจัด
ความรู� ซ่ึงมีวิธีการไม:ยุ:งยากซับซ�อน สามารถใช�ได�กับทุกกลุ:มเป�าหมาย เป<นการเล:าเรื่องประสบการณ�ในการ
ทํางานของแต:ละคนว:า มีวิธีการทําอย:างไร จึงประสบความสําเร็จจากนั้นให�สมาชิกท่ีฟrงเรื่องเล:า ช:วยกัน ถอด
บทเรียน หรือ สกัดขุมความรู� จากเรื่องท่ีได�ฟrงว:า มีปrจจัยอะไรบ�าง ท่ีช:วยทําให�งานนั้น ประสบความสําเร็จ 
เพ่ือนําขุมความรู� ท่ีได�ฟrงจากเรื่องเล:ามาใช�เป<นฐานความรู�  หรือ เป<นแนวทางในการทํางานให�ประสบ
ความสําเร็จต:อไป 

จากการเล:าเรื่องประสบการณ�การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงของแต:ละคน สามารถถอดบทเรียน
ได�ว:า นักจัดรายการวิทยุส:วนใหญ:เนื่องจากมีประสบการณ�ในการจัดรายการมาแล�วไม:ตํ่ากว:า 2 ป� ทําให�
บางครั้งมองข�ามข้ันตอนการวางแผนการผลิตรายการ เช:น หลายคนไม:มีการวิเคราะห�ผู�ฟrง เพราะคิดว:าผู�ฟrงคือ
กลุ:มบุคคลท่ัวไป ไม:ได�มุ:งให�ผู�ฟrงเป�าหมายเป<นกลุ:มใดกลุ:มหนึ่ง จึงส:งผลกระทบต:อการวิเคราะห�และกําหนด
เนื้อหาท่ีประเด็นหลักและประเด็นย:อยจะสับสนไปมา นอกจากนี้ยังมีปrญหาการไม:เขียนบทวิทยุกระจายเสียง 
มีแค:การเขียนลําดับเหตุการณ�และสปอนเซอร�รายการคร:าวๆทําให�บางครั้งมีความสับสนในเนื้อหาและวกวน 
ในส:วนปrญหาการเตรียมการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง เนื่องจากการจัดรายการส:วนใหญ:มักเป<นรูปแบบ
พูดคนเดียว แต:ในบางรายการท่ีเป<นรายการท่ีมีผู�ร:วมรายการหรือผู�สัมภาษณ�ในข้ันตอนการเตรียมการมักจะไม:
มีการแจกบทวิทยุให�ผู�ท่ีเก่ียวข�อง มักจะเป<นการพูดซักซ�อมทําความเข�าใจเบ้ืองต�นเพียงเท:านั้น และนักจัด
รายการมักจะยกหน�าท่ีการเตรียมสถานท่ี เตรียมวัสดุอุปกรณ� ไมโครโฟนให�กับเจ�าหน�าท่ีประจําสถานีเป<น
ผู�ดูแล ปrญหาการดําเนินการด�านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง พบว:าเกือบทุกสถานีมีการประชุมแต:ไม:
สมํ่าเสมอ ยกเว�นมีการสัมภาษณ�บุคคลสําคัญ การถ:ายทอดสดหรือทํารายการนอกสถานท่ีในโอกาสพิเศษจึงจะ
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มีการประชุมก:อนการบันทึกรายการระหว:างผู�ผลิตรายการ ผู�กํากับรายการและช:างควบคุมเสียง เพ่ือซักซ�อม
ความเข�าใจและมอบหมายหน�าท่ี นอกจากนี้พบว:าในการจัดรายการรูปแบบท่ีไม:ซับซ�อน เช:น รายการพูดคุย
กับผู�ฟrง มักมองข�ามการซ�อม โดยนักจัดรายการมักอาศัยความเคยชินและความเป<นธรรมชาติในการพูดคุยกับ
ผู�ฟrง ท้ังนี้การจัดรายการส:วนใหญ:จะเป<นรายการสดมีน�อยครั้งท่ีเป<นรูปแบบการบันทึกรายการล:วงหน�า 
สุดท�ายการประเมินการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง แม�ว:าสมาชิกทุกคนทราบดีและเข�าใจถึงความสําคัญของ
การประเมินผลรายการว:าเป<นการพิจารณาว:ารายการมีคุณภาพดีหรือไม: ควรปรับปรุงเช:นไรให�รายการ
คุณภาพดียิ่งข้ึน แต:พบว:ามีเพียงบางรายการเท:านั้นท่ีผู�ผลิตหรือนักจัดรายการได�ทําการประเมินผลหลัง
รายการได�ออกอากาศไปแล�ว โดยใช�เครื่องมือโทรศัพท�เม่ือกลุ:มผู�ฟrงโทรเข�ามาเล:นเกมหรือขอเพลงมักจะถาม
คําถามความคิดเห็นท่ีมีต:อรายการเพ่ิมไปด�วย ท้ังนี้ไม:มีสถานีใดเลยท่ีเคยเก็บข�อมูลโดยใช�แบบสอบถามอย:าง
จริงจัง 

ผู�วิจัยได�ร:วมกับกลุ:มนักจัดรายการวิทยุในการถอดบทเรียนและสังเคราะห�องค�ความรู�ได�องค�ความรู�
เรื่องเทคนิคกระบวนการการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงท่ีสําคัญ 4 ข้ันตอน ได�แก: ข้ันท่ี 1 การวางแผนการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ข้ันท่ี 2 การเตรียมการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ข้ันท่ี 3 การดําเนินการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และ ข้ันท่ี 4 การประเมินการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงโดยบูรณาการ
เครื่องมือการจัดการความรู�ในการพัฒนาเทคนิคการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง หลังจากนั้นให�สมาชิกกลุ:ม
นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงได�นําองค�ความรู�ท่ีได�ไปใช�ในการพัฒนางานด�านการผลิตรายการวิทยุเป<นเวลา 
2 เดือนและกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู�สรุปผลท่ีได� พบว:า ผลการพัฒนาในด�านการวางแผนการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง พบว:า กลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงมีทัศนคติท่ีดีในการวางแผนการผลิตรายการ มี
ความรู�ความเข�าใจในกระบวนการผลิตรายการวิทยุอย:างเป<นข้ันตอนและมีศักยภาพด�านทักษะการจัดรายการ
ท่ีดีข้ึน  

ผลการพัฒนาในด�านการเตรียมการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง พบว:า กลุ:มนักจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียงมีการเตรียมการผลิตรายการด�านบุคลากร ในการแจกบทรายการวิทยุแบบคร:าวๆล:วงหน�าให�
ผู�ท่ีเก่ียวข�อง และมีการเตรียมการอุปกรณ�การผลิตโดยให�ฝ�ายเทคนิคตรวจสอบความพร�อมใช�งานอุปกรณ�
หลักๆเช:น ไมโครโฟน เครื่องควบคุมเสียง ก:อนใช�งานจริงอยู:เสมอ ผลการพัฒนาด�านการดําเนินการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง พบว:า กลุ:มนักจัดรายการวิทยุมีรูปแบบการดําเนินการท่ีชัดเจนข้ึน โดยเริ่มจากมี
การประชุมก:อนการบันทึกรายการหรือการพบปะพูดคุยกันท้ังในรูปแบบเป<นทางการและไม:เป<นทางการเพ่ือ
กําหนดข้ันตอนการทํางานและรับทราบปrญหาเพ่ือการปรับปรุงแก�ไขในโอกาสต:อไป และนอกจากนี้ในรายการ
ท่ีมีรูปแบบซับซ�อนเช:นรายการสัมภาษณ�และรายการอภิปรายบางครั้งมีการซ�อมแห�งเพ่ือลําดับเหตุการณ�
ก:อนหลัง เพ่ือจับเวลา ตลอดจนปรับบทให�ลงตัวมากข้ึน หลังจากนั้นมีการบันทึกรายการสมบูรณ�หลังจากซ�อม
เสร็จ ท้ังนี้ทุกฝ�ายจะทําหน�าท่ีตามท่ีได�วางแผนไว�เบ้ืองต�นแล�วทําให�การทํางานราบรื่นข้ึนกว:าเดิม และสุดท�าย
ผลการพัฒนาในด�านการประเมินการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง พบว:ากลุ:มนักจัดรายการวิทยุให�ความ
สนใจกับการประเมินคุณภาพรายการมากข้ึน โดยยังคงเน�นการประเมินเม่ือรายการได�ออกอากาศไปแล�ว เป<น
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การประเมินข้ันการใช�จริง โดยเก็บข�อมูลจากแบบสอบถาม การโทรศัพท�เข�ามา การแสดงความคิดเห็นใน
ช:องทางออนไลน�เช:น เฟซบุ�กของสถานีวิทยุ เป<นต�น 
สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้เป<นการวิจัยแบบมีส:วนร:วมระหว:างนักวิจัยกับนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ใน
จังหวัดลําปางเพ่ือรวบรวมองค�ความรู�ด�านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงมาพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน 
ทําให�ทราบปrญหาในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงท่ีชัดเจนและสามารถแก�ไขปrญหาได�อย:างตรงประเด็น 
อันจะนําไปสู:ความยั่งยืนในการประกอบวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จากการศึกษามีประเด็นท่ี
น:าจะนํามาอภิปรายเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงในประเด็นต:างๆ ดังนี้ 

1. การค�นหาความรู� สิ่งสําคัญท่ีกลุ:มวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลําปาง    ยังขาด
อยู:มากคือการค�นหาว:าในสายงานวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงนั้นมีความรู�อะไรอยู:บ�าง อยู:ใน
รูปแบบใด อยู:ท่ีใคร และ ความรู�อะไรท่ีผู�ประกอบอาชีพนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จําเป<นต�องมีเพ่ือทํา
ให�บรรลุเป�าหมายการค�นหาความรู�สามารถใช�เครื่องมือท่ีเรียกว:า การจัดการความรู�  หรือการทําและแผนท่ี
ความรู�เพ่ือ จัดอันดับความสําคัญทําให�มองเห็นว:ามีความรู� อะไรและสามารถหาได�จากท่ีไหน เพ่ือเป�ดโอกาสให�
กลุ:มเกิดความสามัคคี มีการรวมตัวเกิดความสัมพันธ�อันดี เอ้ือประโยชน�แก:กันเสริมความรู�ในทางวิชาการและ
วิชาชีพให�แก:กันและกัน สอดคล�องกับการศึกษาของ นงนภัส  ศิริโชติ (2554) ท่ีว:า ทฤษฏีการสร�างความรู�และ
ระบบการจัดการความรู� เป<นเครื่องมือในการแก�ปrญหาของคนทํางานซ่ึงมีหน�าท่ีในการพัฒนาบุคลากรของ
องค�กรเพ่ือให�มีความรู�และทักษะในการกําหนดและจัดทําหลักสูตรการฝ�กอบรม จึงเป<นท่ีมาของการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ชมรมสื่อวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง โดยนํากระบวนการ
จัดการความรู�มาจัดการความรู�ท่ีมีอยู:แล�วและนําความรู�ใหม:เข�าสู:กลุ:ม 

2. การสร�างและแสวงหาความรู�นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปางมีความพร�อมในการ
จัดเก็บองค�ความรู�ท่ีมีอยู:เดิมและการสร�างองค�ความรู�ใหม:จากภายนอกมาใช�พัฒนางาน โดยสมาชิกกลุ:มได�
เรียนรู�วิธีการรวบรวมองค�ความรู�จากแหล:งต:างๆรวบรวมไว�เพ่ือจัดทําเนื้อหาให�เหมาะสม อีกท้ังมีการเรียนรู�ท่ี
จะเก็บองค�ความรู� ในรูปแบบคลังความรู�ลักษณะต:างๆท้ังแบบเป<นเอกสาร คู: มือ แผ:นพับและแบบ
อิเล็กทรอนิกส� เพ่ือนําไปเผยแพร:และใช�ประโยชน�ต:อไป สอดคล�องกับการศึกษาของภูริดา จันต�ะพรมมา
(2554) ท่ีว:าระบบการจัดการความรู�ด�านการพัฒนาความรู�ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรผู�ปฏิบัติงาน
ในสํานักงานอัยการสูงสุดให�สามารถนําข�อมูลความรู�ขององค�กรท่ีรวบรวมไว�ไปประยุกต�ใช�กับการปฏิบัติงาน
จริงได�อย:างมีประสิทธิภาพ เป<นสิ่งจําเป<นเพ่ือเตรียมความพร�อมในการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู�โดยใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 

3. การจัดความรู�ให�เป<นระบบ ชมรมวิทยุกระจายเสียงต�องจัดความรู�ท่ีมีอยู:ให�เป<นระบบเพ่ือให�ผู�ใช�
สามารถค�นหาและนําความรู�ไปใช�ประโยชน�ได�และเข�าถึงได�ง:ายและรวดเร็ว ท้ังนี้เนื่องจากกลุ:มนักจัดรายการ
วิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง เพ่ิงได�นํากระบวนการจัดการความรู�มาใช�เป<นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ
การทํางานเป<นครั้งแรกและจากการมีส:วนร:วมในข้ันตอนการวิจัยทําให�เกิดการเรียนรู� และสามารถแบ:ง
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ประเภทของความรู� สกัดขุมความรู� แก:นความรู�ได�ตามลักษณะของงาน และสามารถออกแบบวิธีการจัดเก็บ
ความรู�(คลังความรู�)ท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการใช�งานของตนเองได�   

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู�ต�องมีการประมวลความรู�ให�อยู:ในรูปแบบและภาษาท่ีเข�าใจง:าย
ใช�ภาษาเดียวกันปรับปรุงเนื้อหาให�มีความสมบูรณ�สอดคล�องต�องการของผู�ใช� ท้ังนี้จากกระบวนการวิจัยซ่ึงเน�น
รูปแบบการวิจัยอย:างมีส:วนรวมทําให�มีบุคคลลายฝ�าย ช:วยในการประมวลและกลั่นกรองความรู�จากเรื่องเล:า
ประสบการณ�ความสําเร็จ (Tacit Knowledge) กระท่ังมาสู:การสกัดขุมความรู�และรวบรวมออกมาเป<นลาย
ลักษณ�อักษร(Explicte Knowledge)เรื่องเทคนิคกระบวนการการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 4 ข้ันตอน 
ได�แก: ข้ันท่ี 1 การวางแผนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ข้ันท่ี 2 การเตรียมการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง ข้ันท่ี 3 การดําเนินการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและข้ันท่ี 4 การประเมินการผลิต
รายการวิทยุกระจายเสียง 

5.การเข�าถึงความรู� ความรู�ท่ีได�มานั้นต�องถูกนําออกมาใช�ประโยชน� การเข�าถึงข�อมูลของผู�ใช�นั้น
สามารถทําได� คือ การส:งข�อมูลความรู�ให�กับผู�รับ ในกรณีกลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลําปางนั้น 
ในเบ้ืองต�นมีการเก็บรวมรวมองค�ความรู�ในรูปแบบเอกสารคู:มือการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง และเก็บ
ไฟล�ข�อมูลแล�วส:งต:อให�กับสมาชิกทุกคน เนื่องจากยังไม:มีเว็บไซต�ท่ีเป<นส:วนกลางและขาดผู�ดูแลระบบ แต:จาก
การสัมภาษณ� พบว:า ในอนาคตกลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง ต�องการรวมตัวกันอย:าง
เป<นทางการเพ่ือจัดการความรู�ในหัวข�ออ่ืนๆท่ีเก่ียวกับการผลิตและจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและเก็บข�อมูล
ในรูปแบบห�องสมุดอิเล็กทรอนิกส�เพ่ือให�สมาชิกมีช:องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และสนับสนุนให�เป<นองค�กร
แห:งการเรียนรู�อย:างแท�จริง (Learning Organization) สอดคล�องกับกรม  ศรีบาล (2554) ท่ีว:า หากมีการ
สร�างระบบจัดการความรู� (KSM) จะก:อให�เกิดสภาพแวดล�อมในการเรียนรู�จากการกระทํา (Learning by 
doing) ผลท่ีได�รับ (Productivity) จากการนําระบบจัดการความรู�มาใช�แก�ไขปrญหาในการจัดการเก่ียวกับ
ข�อมูลต:างๆ ในห�องสมุดโดยจะมีการรวบรวมประสบการณ�จากผู�เชี่ยวชาญด�านการทําห�องสมุดอิเล็กทรอนิกส�
และในเรื่องต:างๆท่ีเก่ียวข�อง ท้ังข้ันตอนในการคิดวิเคราะห�วิธีการทํางานต้ังแต:ข้ันตอนการสํารวจและรวบรวม
ข�อมูลการออกแบบ ตลอดท้ังการดําเนินการเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญของระบบห�องสมุด 

6.การแบ:งปrนแลกเปลี่ยนความรู� สมาชิกกลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลําปาง สามารถ
นําเครื่องมือในการจัดการความรู�มาใช�เพ่ือให�เกิดการแลกเปลี่ยนความรู�และสามารถนําเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศ เข�ามาใช�เพ่ือช:วยให�เกิดการแลกเปลี่ยนความรู�ได�อย:างรวดเร็ว แต:ความรู�ฝrงลึกนั้นเกิดการ
แลกเปลี่ยนได�ยากข้ึนอยู:กับทัศนคติและวัฒนธรรมขององค�กรและต�องเลือกใช�วิธีให�เหมาะสม ท้ังนี้สมาชิกกลุ:ม
นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปางมีทัศนคติท่ีดีต:อการแลกเปลี่ยนเรียนรู�โดยผู�มีอาวุโสจะมีความ
ยินดีท่ีจะแบ:งปrนความรู�ประสบการณ�ไปสู:ผู�ด�อยประสบการณ� ท้ังนี้รูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู� ท่ี
เหมาะสมกับกลุ:มนักจัดรายการวิทยุ จังหวัดลําปางอาจเป<นรูปแบบท่ีเป<นได�ท้ังแบบทางการและไม:เป<นทางการ 

7. การเรียนรู� การท่ีคนในองค�กรสามารถเรียนรู�จากสิ่งต:างๆและสามารถนําความรู�นั้นไปใช�ตัดสินใจใน
การทํางานโดยการเรียนรู�และสร�างความรู�ใหม:ข้ึนมาอย:างต:อเนื่องเป<นการเพ่ิมพูนความรู�ขององค�กรให�มากข้ึน
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เรื่อยๆ และถูกนําไปใช�สร�างความรู�ใหม:ๆเป<นวงจรท่ีไม:มีท่ี สิ้นสุดท่ีเรียกว:าวงจรแห:งการเรียนรู� จากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว:า กลุ:มนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง ทุกท:านท่ีมีส:วนร:วมในการวิจัย มี
ความรู�และเข�าใจกระบวนการจัดการความรู�มากข้ึน ตลอดจนสามารถวางแผนออกแบบการจัดการความรู�และ
เลือกใช�เครื่องมืออย:างเหมาะสม  และผลจากการจัดการความรู� ในหัวข�อเทคนิคการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียงครั้งนี้สมาชิกสามารถนําองค�ความรู�ท่ีได�ไปพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ของตนเองได�อย:างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย:าง เช:น นักจัดรายการท:านหนึ่งบอกว:าผู�ฟrงโทรศัพท�เข�ามาใน
รายการและให�ข�อเสนอแนะว:า การนําเสนอรายการมีความราบรื่นดีข้ึนกว:าเดิม ตลอดจนมีการเป�ดโอกาสให�
ผู�ฟrงได�มีส:วนในการกําหนดเนื้อหารายการท่ีต�องการรับฟrง 
ข�อเสนอแนะ  

จากการศึกษาการจัดการความรู�เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง ของนักจัด
รายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปาง พบว:าในวิชาชีพนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลําปางยัง
ขาดการรวมกลุ:มท่ีชัดเจนและเป<นทางการ หน:วยงานภาครัฐ ได�แก:สถานีวิทยุกระจายเสียงแห:งประเทศไทย 
เพ่ือการศึกษาหรือสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการโทรคมนาคม
แห:งชาติ (สํานักงาน กสทช.) ควรมีการจัดกิจกรรม/โครงการในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค เสริมสร�างความรู�
พ้ืนฐาน พัฒนาคุณภาพรายการและเพ่ิมศักยภาพในการผลิตรายการ และส:งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ:มของผู�
ประกอบวิชาชีพในกิจการกระจายเสียง รวมท้ังแลกเปลี่ยนองค�ความรู� ประสบการณ�จากผู�ท่ีอยู:ในสายวิชาชีพ
เดียวกัน และสามารถนําความรู�ท่ีได�มาใช�ในการปฏิบัติงานจริง 

ด�านการนํากระบวนการจัดการความรู�มาใช�พัฒนาการทํางานด�านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
ควรมีวิทยากร นักวิชาการหรือผู�ท่ีเชี่ยวชาญด�านการจัดการความรู�ให�คําปรึกษา และควรประสานงานกับ
หน:วยงานต:างๆท่ีเก่ียวข�องกับกิจการกระจายเสียง หรือเชิญเครือข:ายนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงนอกพ้ืนท่ี
จังหวัดลําปางเข�าร:วมจัดการความรู� เ พ่ือต:อยอดและรวบรวมองค�ความรู�ใหม:ๆมาพัฒนางานอยู: เสมอ 
ยกตัวอย: างประเ ด็นการจัดการความรู� ท่ีน: าสนใจ เช:น  “จรรยาบรรณของการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง”“เทคนิคการรายงานข:าว การนําเสนอข:าว และการใช�ภาษาในแต:ละกลุ:มเป�าหมายของผู�ฟrง
รายการวิทยุ”และ“เทคนิคการจัดรายการวิทยุชุมชนและวิทยุสาธารณะอย:างไรให�เกิดประโยชน�กับประชาชน
ผู�ฟrงมากท่ีสุด” 

ด�านการจัดเก็บความรู�และเข�าถึงความรู�  ควรมีการจัดเก็บชุดความรู� ปrญหาการผลิตรายการ
วิทยุกระจายเสียง ทักษะ เทคนิคการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ข้ันตอนการผลิตรายการวิทยุรูปแบบต:างๆ 
เพ่ือเป<นหลักสูตรการเรียนรู�ให�ผู�ท่ีสนใจ ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร�หรือเก่ียวข�องได�ศึกษาหา
ความรู�ต:อไป โดยภาครัฐ เอกชนหรือองค�กรท่ีเก่ียวข�องควรเป<นผู�สนับสนุนให�เกิดการจัดเก็บชุดความรู�และ
เผยแพร:ต:อไป 
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บทคัดย&อ 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย เพ่ือศึกษาปrจจัยท่ีส:งผลต:อการบริหารงานคลังของเทศบาลเมืองล�อมแรด 
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง และเพ่ือนําองค�ความรู�จากปrจจัยท่ีส:งผลต:อการบริหารงานคลังของเทศบาลเมือง
ล�อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง มาเป<นข�อเสนอแนะให�กับทางเทศบาลเมืองล�อมแรด เพ่ือใช�ในการวาง
แผนการบริหารจัดการงานคลังต:อไป กลุ:มตัวอย:างในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู�บริหารเทศบาลเมืองล�อมแรด 
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวน 10 คน บุคลากรเทศบาลเมืองล�อมแรด จํานวน 65 คน และประชาชนผู�มี
สิทธิ์เลือกต้ังในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองล�อมแรด จํานวน 100 คน โดยใช�แบบสอบถามเป<นเครื่องมือ แล�วนํา
ข�อมูลวิเคราะห�โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบว:าปrจจัยท่ีส:งผลต:อการบริหารงานคลังของ
เทศบาลเมืองล�อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เกิดจากการบริหารงาน ระเบียบ กฎหมาย บุคลากร การมี
ส:วนร:วมของประชาชน ซ่ึงสาเหตุของปrญหา อุปสรรค เกิดจากผู�บริหาร บุคลากรผู�ปฏิบัติงาน ขาดวินัยทางการ
คลัง ระเบียบกฎหมายท่ีมีช:องว:างเอ้ือต:อการทุจริต กลไกการตรวจสอบท่ีไม:ครอบคลุม ประชาชนไม:มีความรู�
ความเข�าใจ และไม:มีส:วนร:วมในการตรวจสอบการบริหารของเทศบาลเมืองล�อมแรด 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:วนท�องถ่ิน เป<นการปกครองท่ีรัฐบาลกลางส:งเสริมและสนับสนุนให�อํานาจหรือกระจาย
อํานาจให�หน:วยการปกครองท�องถ่ิน เพ่ือเป�ดโอกาสให�ประชาชนในท�องถ่ินมีบทบาท มีอิสระ และมีส:วนร:วมใน
การปกครองท�องถ่ินและชุมชนของตนเองได� มีองค�กรผู�รับผิดชอบท่ีมีอิสระในการใช�ดุลยพินิจ มีเจ�าหน�าท่ีและ
งบประมาณในการดําเนินงานแยกออกจากราชการส:วนภูมิภาค แต:องค�กรปกครองส:วนท�องถ่ินก็ไม:ได�มี
อธิปไตยในตัวเอง ยังต�องอยู:ภายใต�การควบคุมของรัฐบาลกลางตามวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือผลประโยชน�ของรัฐ
และผลประโยชน�ของท�องถ่ินโดยตรง แม�ว:าองค�กรปกครองส:วนท�องถ่ินจะเริ่มมีการก:อต้ังมานานเป<นเวลากว:า
ร�อยป� นับต้ังแต:มีการประกาศใช�พระราชบัญญัติปกครองท�องท่ี ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) ซ่ึงถือว:าเป<นจุดเริ่มต�น
ของการปกครองท�องถ่ินไทย จะพบว:าการปกครองท�องถ่ินไทยเติบโตอย:างเชื่องช�า และล�มลุกคลุกคลานมาโดย
ตลอด เช:นเดียวกับการปฏิรูประบบราชการ ท้ังนี้ สาเหตุเกิดจากผู�นําประเทศหรือรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมิได�
สนใจท่ีจะผลักดันให�ท�องถ่ินมีความเข�มแข็งอย:างจริงจัง อย:างไรก็ตามองค�กรปกครองส:วนท�องถ่ินจะมีบทบาท
ในทางการเมืองการปกครอง และการจัดบริการสาธารณะให�แก:ชุมชนในชนบทได�หรือไม:นั้น ส:วนหนึ่งข้ึนอยู:กับ
สมรรถนะด�านการคลังเป<นสําคัญ แต:เป<นท่ีน:าสังเกตว:าในปrจจุบันองค�กรปกครองส:วนท�องถ่ินส:วนใหญ:มักถูก
จับจ�องในเรื่องของการบริหารจัดการ มุมมองของความน:าเชื่อถือและความโปร:งใส ซ่ึงทางภาครัฐเอง ได�มีการ
วางมาตรการต:างๆในการตรวจสอบการทํางานขององค�การปกครองส:วนท�องถ่ิน เพ่ือความโปร:งใส ตรวจสอบ
ได� หรือการบริหารงานโดยยึดหลักของการบริหารจัดการท่ีดี หรือ ธรรมาภิบาล แม�จะมีมาตรการกํากับดูแล
ด�วยมาตรการเชิงกฎหมายในการตรวจสอบทางการเงิน การบัญชี การจัดซ้ือจัดจ�างหลายๆส:วนแล�วก็ตาม 
ปrญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท�องถ่ินก็ยังคงเกิดข้ึน  ปrญหาการบริหารงานคลังขององค�กรปกครองส:วน
ท�องถ่ินนั้นมีค:อนข�างสูงท้ังนี้อาจเกิดจากปrญหาจากคณะผู�บริหาร คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนเจ�าหน�าท่ีผู�มี
ส:วนเก่ียวข�องไม:เข�าใจระบบการบริหารงานคลังของท�องถ่ินท่ีมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ เพ่ือให�
องค�กรปกครองส:วนท�องถ่ินเป<นองค�กรท่ีมีความสามารถในการบริการประชาชนให�ดีกว:าท่ีเป<นอยู: รวมถึงมี
ความยืดหยุ:น และมีความหลากหลายในการทํางานท่ีต�องเก่ียวข�องกับความเป<นอยู:ของประชาชนในพ้ืนท่ี ทํา
ให�ผู�ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาปrจจัยต:างๆท่ีมีอิทธิพลต:อการบริหาร โดยเฉพาะปrญหาท่ีเกิดจากการบริหารงานคลัง
ในองค�กรปกครองส:วนท�องถ่ิน  
 เทศบาลเมืองล�อมแรด เป<นองค�กรปกครองส:วนท�องถ่ินอีกแห:งหนึ่ง ท่ีปrจจุบันได�ยกฐานะเป<นเทศบาล
เมืองล�อมแรด เม่ือวันท่ี 9 มกราคม พุทธศักราช 2558 จากการยกฐานะทางด�านการปกครองส:งผลให�มีความ
รับผิดชอบทางด�านการจัดสรรทรัพยากรทางด�านการคลังและด�านอ่ืนๆเพ่ิมมากข้ึน นักวิจัยจึงสนใจท่ีจะเลือก
ศึกษา เพราะเป<นพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรอาศัยอยู:เป<นจํานวนมาก รวมท้ังเพ่ิงเปลี่ยนฐานะเป<นเทศบาลเมือง จึงอาจ
เป<นเหตุหนึ่งท่ีส:งผลให�เกิดปrญหาทางการคลังข้ึนมาได� 
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วัตถุประสงคLของโครงการวิจัย  
         1. เพ่ือศึกษาปrจจัยท่ีส:งผลต:อการบริหารงานคลังของเทศบาลเมืองล�อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
         2. เพ่ือนําองค�ความรู�จากปrจจัยท่ีส:งผลต:อการบริหารงานคลังของเทศบาลเมืองล�อมแรด อําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง มาเป<นข�อเสนอแนะให�กับทางเทศบาลเมืองล�อมแรด เพ่ือใช�ในการวางแผนการบริหารจัดการ
งานคลังต:อไป 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช�วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) และการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาการพัฒนาการบริหารงานด�านการคลังขององค�กรปกครองส:วน
ท�องถ่ิน ของเทศบาลตําบลล�อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปางโดยมีวิธีการวิจัย ดังนี้ 
        ประชากรกลุ:มเป�าหมายในการศึกษาครั้งนี้ แบ:งออกเป<น 3 กลุ:ม  

1. ผู�บริหารเทศบาลตําบลล�อมแรด ประกอบด�วย 
 นายกองค�การบริหารส:วนตําบล   จํานวน  1 คน 
 รองนายกองค�การบริหารส:วนตําบล  จํานวน  2 คน 
 เลขานุการ นายกองค�การบริหารส:วนตําบล จํานวน  1 คน 
 หัวหน�างานฝ�ายต:างๆ    จํานวน  10 คน 

         2. บุคลากรผู�ปฏิบัติงานด�านการคลัง 
               นักบริหารงานการคลัง    จํานวน  1 คน 
               นักวิชาการเงินและบัญชี    จํานวน  1 คน 
               พนักงานจัดเก็บรายได�    จํานวน  1 คน 
               เจ�าพนักงานพัสดุ    จํานวน  1 คน 
               ผู�ช:วยเจ�าหน�าท่ีการเงินและบัญชี   จํานวน  1 คน 

3.ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกตั้งที่เข�ามารับบริการที่เทศบาลเมืองล�อมแรด อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง 

  การเก็บรวบรวมข�อมูล การเก็บรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป<นการศึกษา
เอกสาร (Literature Review) ในการศึกษาเอกสารนั้นจะสํารวจท้ังข�อมูลจากหนังสือสั่งการ ระเบียบ 
กฎหมาย ที่เกี่ยวข�องกับการบริหารงานคลัง โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อมูลในการบริหารงาน
คลัง การเก็บรวบรวมข�อมูล (Primary Data) โดยใช�แบบสอบถาม เป<นการเก็บรวบรวมข�อมูลจากกลุ:ม
ตัวอย:าง ผู�บริหาร บุคลากรท่ีปฏิบัติงานคลังเทศบาลตําบลล�อมแรด ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกตั้ง โดยใช�
แบบสอบถามมีวัตถุประสงค� เพื่อให�ทราบสาเหตุ ปrญหา อุปสรรคท่ีเป<นปrจจัยในการบริหารการคลังของ
องค�กรปกครองส:วนท�องถ่ิน 
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 เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามท่ีสร�างขึ้นเพ่ือ
สอบถามข�อมูลและวัดลักษณะต:างๆของกลุ:มตัวอย:างซึ่งประกอบด�วยคําถามปลายป�ด (Close-ended 
Question) และคําถามปลายเป�ด (Open-ended Question) เพ่ือรวบรวมข�อมูลโดยการศึกษาครั้งนี้ 
ผู�ศึกษาได�กําหนดเครื่องมือในการศึกษาไว� 3 ชุด ได�แก: 
          1. แบบสอบถามผู�บริหารเทศบาลตําบลล�อมแรด ประเด็นคําถามประกอบด�วย 

- ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
               - ปrจจัยท่ีส:งผลกระทบต:อการบริหารงานคลังของเทศบาลตําบลล�อมแรดในการบริหาร
และพัฒนา 
               - สาเหตุ ปrญหา อุปสรรค�การบริหารงานคลังของเทศบาลตําบลล�อมแรด 
          2. แบบสอบถามบุคลากรปฏิบัติงานด�านการคลังของเทศบาลตําบลล�อมแรด จังหวัดลําปาง 
ประเด็นคําถามประกอบด�วย 
              - ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
   - ปrจจัยท่ีส:งผลกระทบต:อการบริหารงานคลังของเทศบาลตําบลล�อมแรดในการบริหาร
และพัฒนา 

- สาเหตุ ปrญหา อุปสรรค�การบริหารงานคลังเทศบาลตําบลล�อมแรด จังหวัดลําปาง 
           3. แบบสอบถาม ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกตั้งในเขตพ้ืนท่ีของเทศบาลตําบลล�อมแรด 
              - ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม 
              - การรับรู�ข:าวสาร และข�อมูลบริหารงานคลังขององค�กรปกครองส:วนท�องถ่ิน 
              - การส:งเสริมการมีส:วนร:วมในการตรวจสอบการบริหารงานคลังขององค�กรปกครอง
ส:วนท�องถ่ิน 
              - การส:งเสริมให�ประชาชนมีความรู�ความเข�าใจในการบริหารงานคลัง 

การวิเคราะหLข�อมูล เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป<นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นผู�ศึกษาจึง
นําข�อมูลที่เก็บรวบรวมได�ทั้งหมดมาตรวจสอบความเรียบร�อย แล�วนําข�อมูลทําการวิเคราะห�โดยใช�
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ค:าร�อยละ (Percentage) 
สรุปผลการวิจัย 
       1. ด�านผู�บริหารเทศบาลเมืองล�อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
             ปhจจัยด�านบัญชี ผู�บริหารเทศบาลเมืองล�อมแรด ส:วนใหญ:เห็นว:า รายงานที่เกี่ยวข�อง
ทางบัญชียากต:อการรับรู�และเข�าใจ ร�อยละ 60.0 รองลงมาเห็นด�วยกับรายงานทางบัญชีไม:ตอบสนอง
ความเร:งด:วนในการใช�ข�อมูลทางการบริหารงาน ร�อยละ 40 เท:ากันกับรายงานทางการบัญชีไม:สามารถ
หาจุดอ:อน จุดแข็งในการบริหารงาน 
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   ปhจจัยด�านระบบกฎหมาย ผู�บริหารเทศบาลเมืองล�อมแรด ส:วนใหญ:เห็นด�วยเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่ใช�บริหารงานออกโดยส:วนกลางทําให�ไม:สอดคล�องกับสภาพการบริหารงานและใน
การปฏิบัติงานของท�องถิ่น ร�อยละ 70.00 และระเบียบกฎหมายที่ใช�บริหารงานมีช:องทางเป�ดโอกาสให�
มีการทุจริตต:อหน�าที่หรือประพฤติมิชอบและระเบียบกฎหมายที่ใช�บริหารงานมีลักษณะไม:ยืดหยุ:นเอื้อ
ต:อการบริหารงานซ่ึงบางครั้งทําให�เกิดปrญหาอุปสรรคท่ีต�องการความคล:องตัว ร�อยละ 60 
    ปhจจัยด�านบุคลาการ ผู �บร ิหารเทศบาลเมืองล�อมแรด ส:วนใหญ:เห็นด�วยกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหน:วยงานของท:านยึดความถูกต�อง โปร:งใส ภายใต�ระเบียบกฎหมายของทาง
ราชการ และบุคลากรของท:านเป<นคนที่มีความกระตือรือร�น มีวิส ัยทัศน� มีมนุษยสัมพันธ� มีความ
ยืดหยุ:นในการบริหารงาน ร�อยละ100 รองลงมาคือบุคลากรในหน:วยงานของท:านมีศักยภาพในการ
บริหารงานคลัง ตามความรู�ความสามารถภายใต�ระเบียบกฎหมายของทางราชการ ร�อยละ 90 และ
บุคลากรของท:านมีส:วนร:วมในการเสนอแนวทางการบริหารงานให�เกิดประสิทธิภาพ ร�อยละ 80 
ตามลําดับ 
    ปhจจัยด�านงบประมาณ ผู�บริหารเทศบาลเมืองล�อมแรด ส:วนใหญ:เห็นด�วยกับงบประมาณ
แบบที่ใช�ในการบริหารงานปrจจุบันสามารถใช�ประโยชน�ในการวางแผนพัฒนาท�องถิ่นได�อย:างมีหลักการ 
ร�อยละ 90 รองลงมาเก่ียวกับระบบงบประมาณเป<นมาตรการเสริมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 
ร�อยละ 80 ต:อมาเห็นด�วยเกี่ยวกับงบประมาณแบบที่ใช�อยู:ในปrจจุบันมีรายละเอียดมากซึ่งเป<นปrญหาใน
การบริหารงาน ร�อยละ 60 ต:อมาเห็นด�วยเกี่ยวกับการจําแนกงบประมาณ รายรับ-รายจ:าย ของท�องถิ่น
ในปrจจุบันมีลักษณะไม:เป<นสากล ร�อยละ 40 และสุดท�ายเห็นด�วยกับระเบียบงบประมาณไม:สอดคล�องกับ
การบริหารงานท่ีต�องการความยืดหยุ:นและคล:องตัว ร�อยละ 30 ตามลําดับ    

  ปhจจัยด�านการตรวจสอบ ผู�บริหารเทศบาลเมืองล�อมแรดส:วนใหญ:เห็นด�วยกับการ
ตรวจสอบมักจะเป<นแบบฟอร�มที่กําหนดขึ้นโดยส:วนกลางทําให�ไม:มีความชัดเจนในปrญหาอุปสรรคที่เกิด
จากการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบมีระยะเวลาในการตรวจสอบน�อยทําให�ไม:สามารถที่จะตรวจสอบ
ได�ละเอียด และทั่วถึงทําให�เป<นช:องทางในการแสวงหาผลประโยชน�ในการปฏิบัติงานได� ร�อยละ 70 
รองลงมาเห็นด�วยกับผู�ตรวจสอบไม:มีการพัฒนาเพ่ิมเติมความรู� ขาดทักษะในระเบียบกฎหมายทําให�การ
ตรวจสอบไม:มีประสิทธิภาพและผู�ตรวจสอบไม:อยู:ในสถานะให�คุณให�โทษในกรณีที่ไม:ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายทําให�ไม:เป<นเอกเทศในการปฏิบัติงานร�อยละ 30 

2. ด�านบุคลากร 
               ปhจจัยด�านบัญชี บุคลากรเทศบาลเมืองล�อมแรด ส:วนใหญ:เห็นด�วยเกี่ยวกับระบบบัญชี
ที่ใช�ปฏิบัติงานมีความยุ:งยาก ซับซ�อนไม:ยืดหยุ:นต:อการบันทึกบัญชี ร�อยละ 66.20 รองลงมาทะเบียน
และเอกสารที่เกี่ยวข�องกับการบันทึกบัญชีมีมากทําให�เกิดการทํางานที่ซํ้าซ�อน ร�อยละ 64.60 และไม:
เห็นด�วยกับผู�บริหารไม:ให�ความสําคัญในการปฏิบัติงานบัญชีเท:าท่ีควรร�อยละ 73.80 
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               ปhจจัยด�านผู�บริหาร บุคลากรเทศบาลเมืองล�อมแรด ส:วนใหญ:เห็นด�วยเกี่ยวกับ
ผู �บริหารของท:านเป<นคนที่มีความกระตือรือร�นมีว ิส ัยทัศน�มีมนุษยสัมพันธ� มีความยืดหยุ :นในการ
บริหารงาน ผู �บริหารของท:านบริหารงานโดยยึดความถูกต�องโปร:งใส ภายใต�ระเบียบกฎหมายทาง
ราชการที่กําหนดไว� ซึ่งส:วนใหญ: เห็นด�วย ร�อยละ 92.30 รองลงมาผู �บริหารของท:านมีอิสระในการ
บริหารปราศจากอํานาจ อิทธิพลภายนอกและภายใน ส:วนใหญ:เห็นด�วย ร�อยละ 84.60 การพิจารณา
ความสําคัญโครงการผู�บริหารของท:านจะดูจากความจําเป<นในเรื่องการได�รับประโยชน�ของโครงการ
ลงทุนเป<นหลักซึ่งส:วนใหญ:เห็นด�วย ร�อยละ 78.50 ผู�บริหารของท:านมีลักษณะประนีประนอมผ:อนปรน
การบังคับใช�ระเบียบ กฎหมาย ข�อบังคับและคําสั่งต:างๆ อยู:เสมอ ส:วนใหญ:เห็นด�วย ร�อยละ 72.30 
และผู�บริหารของท:านมีความขัดแย�งในการปฏิบัติงานในเรื่องระเบียบกฎหมายกับข�าราชการประจําอยู:
เสมอซ่ึงส:วนใหญ:เห็นด�วย ร�อยละ 52.30 
              ปhจจัยด�านงบประมาณ บุคลากรส:วนใหญ: เห็นด�วยเกี่ยวกับคิดว:างบประมาณแบบที่ใช�
ในการบริหารงานปrจจุบันสามารถใช�ประโยชน�ในการวางแผนพัฒนาท�องถิ่นได�อย:างมีหลักการมีผู�เห็น
ด�วย ร�อยละ 98.2 รองลงมาคิดว:าระบบงบประมาณเป<นมาตรการเสริมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานส:วนใหญ:เห็นด�วย จํานวน 56 คน คิดเป<นร�อยละ 86.20 คิดว:างบประมาณแบบที่ใช�อยู:ใน
ปrจจ ุบ ันม ีรายละเอ ียดมากซึ ่ง เป <นป rญหาในการบร ิหารงานผู �เห ็นด �วย  ร �อยละ 58.50 ระเบ ียบ
งบประมาณไม:สอดคล�องกับการบริหารงานที่ต�องการความยืดหยุ:นและคล:องตัวส:วนใหญ:เห็นด�วย ร�อย
ละ 65.90 และคิดว:าการจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจ:ายของท�องถิ่นในปrจจุบันมีลักษณะไม:เป<น
สากลส:วนใหญ: ไม:เห็นด�วย จํานวน 33 คน คิดเป<นร�อยละ 50.80 ตามลําดับ   
              ปhจจัยด�านระเบียบกฎหมายบุคลากรเทศบาลเมืองล�อมแรด ส:วนใหญ:เห็นด�วยระเบียบ
กฎหมายที่ใช�ปฏิบัติงานออกโดยส:วนกลางทําให�ไม:สอดคล�องกับสภาพการปฏิบัติงานของท�องถิ่น เห็น
ด�วย ร �อยละ 58.50 รองลงมาระเบียบกฎหมายที่ใช �ปฏ ิบ ัต ิงานมีล ักษณะไม:ย ืดหยุ :น เ อื ้อต :อการ
ปฏิบัติงานซ่ึงบางครั้งทําให�เกิดปrญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานซึ่งต�องการความคล:องตัว เห็นด�วย ร�อย
ละ 55.40 ระเบียบกฎหมายที่ใช�ปฏิบัติงานไม:มีความเหมาะสมและไม:สอดคล�องต:อสภาพเศรษฐกิจและ
สถานการณ�ปrจจุบันส:วนใหญ:ตอบว:า เห็นด�วย ร�อยละ 53.80 และระเบียบกฎหมายที่ใช�ปฏิบัติงานมี
ช:องทางเป�ดโอกาสให�มีการทุจริตต:อหน�าที่หรือประพฤติมิชอบส:วนใหญ:ไม:เห็นด�วย ร�อยละ 52.20 
ตามลําดับ 
         ปhจจัยด�านการตรวจสอบ บุคลากรเทศบาลเมืองล�อมแรด ส:วนใหญ:เห็นด�วยการ
ตรวจสอบมักจะเป<นแบบฟอร�มที่กําหนดขึ้นโดยส:วน กลางทําให�ไม:มีความชัดเจนในปrญหาอุปสรรค�ท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงาน ส:วนใหญ:เห็นด�วย ร�อยละ 72.30 รองลงมาการตรวจสอบมีระยะเวลาในการ
ตรวจสอบน�อยทําให�ไม:สามารถที่จะตรวจสอบได�ละเอียด และทั่วถึงทําให�เป<นช:องทางในการแสวงหา
ผลประโยชน�ในการปฏิบัติงานได�ซึ่งส:วนใหญ:เห็นด�วย ร�อยละ 66.20 ผู�ตรวจสอบไม:อยู:ในสถานะให�คุณ
ให�โทษในกรณีท่ีไม:ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทําให� ไม:เป<นเอกเทศในการปฏิบัติงาน ส:วนใหญ:เห็นด�วย 
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ร�อยละ 55.40 และผู�ตรวจสอบไม:มีการพัฒนาเพิ่มเติมความรู� ขาดทักษะในระเบียบกฎหมายทําให�การ
ตรวจสอบไม:มีประสิทธิภาพซ่ึงส:วนใหญ:เห็นด�วย ร�อยละ 50.80 ตามลําดับ 

3. ด�านประชาชน 
               ปhจจัยด�านบัญชี ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองล�อมแรด ส:วนใหญ:เห็น
ด�วยกับผู�บริหารไม:ให�ความสําคัญในการปฏิบัติงานบัญชีเท:าที่ควรซึ่งส:วนใหญ:ไม:เห็นด�วย ร�อยละ 73.80 
รองลงมาระบบบัญชีที่ใช�ปฏิบัติงานมีความยุ:งยาก ซับซ�อน ไม:ยืดหยุ:นต:อการบันทึกบัญชีโดยส:วนใหญ:
เห็นด�วย ร�อยละ 66.20 ทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข�องกับการบันทึกบัญชีมีมากทําให�เกิดการทํางานท่ี
ซํ้าซ�อน ส:วนใหญ:เห็นด�วย จํานวน 42 คน คิดเป<นร�อยละ 64.60 รหัสบัญชีที่ใช�ในการปฏิบัติงานไม:
ครอบคลุม และเป<นไปในทิศทางเดียวกับงบประมาณ รายรับ-รายจ:ายส:วนใหญ:ตอบว:า ไม:เห็นด�วย ร�อย
ละ 52.30 และผู�ปฏิบัติงานด�านบัญชีไม:มีความรู�ความเข�าใจที่ลึกซึ้งในการบันทึกบัญชีทําให�ขาดทักษะ
ในการปฏิบัติงานโดยส:วนมากเห็นด�วย ร�อยละ 50.80 ตามลําดับ 
               ปhจจัยด�านผู�บริหารประชาชนผู�มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองล�อมแรด ส:วนใหญ:
เห็นด�วยเกี่ยวกับผู �บริหารของท:านเป<นคนที่มีความกระตือรือร�นมีวิสัยทัศน�มีมนุษยสัมพันธ� มีความ
ยืดหยุ :นในการบริหารงาน เห็นด�วย และผู �บริหารของท:านบริหารงานโดยยึดความถูกต�องโปร:งใส 
ภายใต�ระเบียบกฎหมายทางราชการท่ีกําหนดไว� ซึ่งส:วนใหญ:เห็นด�วย ร�อยละ 92.30 รองลงมาผู�บริหาร
ของท:านมีอิสระในการบริหารปราศจากอํานาจ อิทธิพลภายนอกและภายใน ส:วนใหญ:เห็นด�วย ร�อยละ 
84.60 การพิจารณาความสําคัญโครงการผู �บริหารของท:านจะดูจากความจําเป<นในเรื ่องการได�ร ับ
ประโยชน�ของโครงการลงทุนเป<นหลักซึ่งส:วนใหญ:เห็นด�วย ร�อยละ 78.50 ผู�บริหารของท:านมีลักษณะ
ประนีประนอมผ:อนปรนการบังคับใช�ระเบียบ กฎหมาย ข�อบังคับและคําสั่งต:างๆ อยู:เสมอ ส:วนใหญ:
เห็นด�วย ร�อยละ72.30 และผู�บริหารของท:านมีความขัดแย�งในการปฏิบัติงานในเรื่องระเบียบกฎหมาย
กับข�าราชการประจําอยู:เสมอซ่ึงส:วนใหญ:เห็นด�วย ร�อยละ 52.30 ตามลําดับ 
  ปhจจัยด�านงบประมาณ ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองล�อมแรด ส:วน
ใหญ:เห็นด�วยกับคิดว:างบประมาณแบบที่ใช�ในการบริหารงานปrจจุบันสามารถใช�ประโยชน�ในการ
วางแผนพัฒนาท�องถ่ินได�อย:างมีหลักการมีผู�เห็นด�วย ร�อยละ89.2 รองลงมาคิดว:าระบบงบประมาณเป<น
มาตรการเสริมในการเพิ ่มประสิทธ ิภาพการบริหารงานส:วนใหญ:เห็นด �วย ร �อยละ 86.20 คิดว :า
งบประมาณแบบที่ใช�อยู:ในปrจจุบันมีรายละเอียดมากซึ่งเป<นปrญหาในการบริหารงานผู�เห็นด�วย ร�อยละ 
58.50 ระเบียบงบประมาณไม:สอดคล�องกับการบริหารงานที่ต�องการความยืดหยุ:นและคล:องตัวส:วน
ใหญ:เห็นด�วย ร�อยละ 56.90 และคิดว:าการจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจ:ายของท�องถิ่นในปrจจุบันมี
ลักษณะไม:เป<นสากลส:วนใหญ: ไม:เห็นด�วย ร�อยละ 50.80 ตามลําดับ 
  ปhจจัยด�านระเบียบกฎหมาย ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองล�อมแรด 
ส:วนใหญ:เห็นด�วยกับระเบียบกฎหมายที่ใช�ปฏิบัติงานออกโดยส:วนกลางทําให�ไม:สอดคล�องกับสภาพการ
ปฏิบัติงานของท�องถิ่น เห็นด�วย ร�อยละ 58.50 รองลงมาระเบียบกฎหมายที่ใช�ปฏิบัติงานมีลักษณะไม:
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ยืดหยุ:นเอื้อต:อการปฏิบัติงานซึ่งบางครั้งทําให�เกิดปrญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานซึ่งต�องการความ
คล:องตัว เห็นด�วย ร�อยละ 55.40 ระเบียบกฎหมายที่ใช�ปฏิบัติงานไม:มีความเหมาะสมและไม:สอดคล�อง
ต:อสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ�ปrจจุบันส:วนใหญ:ตอบว:า เห็นด�วย ร�อยละ 53.80 และระเบียบ
กฎหมายท่ีใช�ปฏิบัติงานมีช:องทางเป�ดโอกาสให�มีการทุจริตต:อหน�าที่หรือประพฤติมิชอบส:วนใหญ:ไม:เห็น
ด�วย ร�อยละ 52.30 ตามลําดับ 
  ปhจจัยด�านการตรวจสอบ ประชาชนผู�มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลเมืองล�อมแรด ส:วน
ใหญ:เห็นด�วยกับการตรวจสอบมักจะเป<นแบบฟอร�มที่กําหนดขึ้นโดยส:วน กลางทําให�ไม:มีความชัดเจนใน
ปrญหาอุปสรรค�ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ส:วนใหญ:เห็นด�วย ร�อยละ 72.30 รองลงมาการตรวจสอบมี
ระยะเวลาในการตรวจสอบน�อยทําให�ไม:สามารถที่จะตรวจสอบได�ละเอียด และทั่วถึงทําให�เป<นช:องทาง
ในการแสวงหาผลประโยชน�ในการปฏิบัติงานได�ซึ่งส:วนใหญ:เห็นด�วย ร�อยละ 66.20 ผู�ตรวจสอบไม:อยู:
ในสถานะให�คุณให�โทษในกรณีที่ไม:ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายทําให�ไม:เป<นเอกเทศในการปฏิบัติงาน 
ส:วนใหญ:เห็นด�วย ร�อยละ 55.40 และผู�ตรวจสอบไม:มีการพัฒนาเพิ่มเติมความรู� ขาดทักษะในระเบียบ
กฎหมายทําให�การตรวจสอบไม:มีประสิทธิภาพซ่ึงส:วนใหญ:เห็นด�วย ร�อยละ 50.80 ตามลําดับ 
อภิปรายผลการศึกษา 
  จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว:าปrญหา อุปสรรคในการบริหารงานด�านการคลังของเทศบาลเมือง
ล�อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง สําหรับผู�บริหารส:วนใหญ:เห็นว:าด�านงบประมาณ ด�านระเบียบกฎหมาย 
และด�านตรวจสอบเป<นปrญหาอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารงานคลัง โดยเห็นว:าการออกระเบียบ กฎหมาย 
ไม:ชัดเจนยากต:อการใช�ดุลยพินิจในการตีความ ระเบียบ กฎหมายไม:ตรงกับบริบทของแต:ละท�องถ่ิน การเป�ด
ช:องว:างตัวระเบียบกฎหมายทําให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐใช�ดุลยพินิจได�อย:างมากมายในการวินิจฉัยสั่งการทําให�ขาด
วินัยสั่งการทําให�ขาดวินัยในทางการคลัง ซ่ึงขัดกับ สมชัย ฤชุพันธ� (2538 : 37) ท่ีได�ให�ความหมายเก่ียวกับการ
บริหารงานคลังท่ีว:าการท่ีจะทําให�ท�องถ่ินเจริญข้ึนอย:างรวดเร็วนั้น มีความจําเป<นท่ีจะต�องกระจายการปกครอง 
การกระจายอํานาจทางการคลังออกไป เพ่ือให�ท�องถ่ินมีศูนย�รวม (Focus) ของการมุ:งพัฒนาเฉพาะท�องถ่ินแต:
ละแห:งข้ึนมาได� 
  สําหรับบุคลากรผู�ปฏิบัติงานส:วนใหญ:เห็นว:าด�านงบประมาณ ระเบียบกฎหมายผู�บริหาร การ
ตรวจสอบ และการบัญชีท่ีใช�ปฏิบัติงาน เป<นปrญหาอุปสรรคในการพัฒนาการบริหารงานคลัง 
 ในส:วนของประชาชนไม:มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการมีส:วนร:วมในการตรวจสอบเทศบาลเมืองล�อม
แรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เนื่องจากเทศบาลเมืองล�อมแรดไม:ให�ความสําคัญในการส:งเสริม เผยแพร:ให�
ความรู� ความเข�าใจแก:ประชาชนในการมีส:วนร:วมบริหารงาน ทําให�ไม:สามารถเข�าไปตรวจสอบการบริหารงาน 
ไม:มีการถ:วงดุลอํานาจ ทําให�เกิดช:องทางทุจริตในท�องถ่ินเนื่องจากไม:มีการตรวจสอบจากภาคประชาชนไม:
สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับท่ี 11 เพ่ือการปฏิรูปภาครัฐให�เกิดประชารัฐ (Good 
Governance) ท่ีกล:าวถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการคลังท�องถ่ินว:า สิ่งท่ีต�องดําเนินการควบคู:กับการให�ชุมชนมี
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ส:วนร:วมในการบริหารการเงินการคลังท�องถ่ินและการกระจายอํานาจการเงินการคลังท�องถ่ินเพ่ือสนอง
นโยบายของรัฐบาล 
ข�อเสนอแนะ 
 จากปrญหา อุปสรรคในการบริหารงานด�านการคลังเทศบาลเมืองล�อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
พบว:าการบริหารงาน ระเบียบกฎหมาย บุคลากร การตรวจสอบและการมีส:วนร:วมของประชาชน เป<นปrจจัยท่ี
ส:งผลต:อการพัฒนาการบริหารงานคลัง ผู�ศึกษาเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ด�านระเบียบ กฎหมายเก่ียวกับการคลังท�องถ่ิน เป<นปrจจัยหลักในการพัฒนาการบริหารงานด�าน
การคลัง ซ่ึงจากงานวิจัยพบว:า ด�านระเบียบ กฎหมายเก่ียวกับการคลังท�องถ่ินกลับกลายเป<นอุปสรรคสําคัญใน
การบริหาร ท่ีทําให�การบริหารขาดความคล:องตัว 

   2. การบริหารงานภาครัฐ ปrจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการเป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส:วน
ร:วมในการบริหาร ทางองค�กรปกครองส:วนท�องถ่ิน ควรให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับสิทธิและหน�าท่ีของ
ประชาชนในการเข�ามามีส:วนร:วมให�มากข้ึน 
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ชุมชนป�าตันกับพลวัตทางวัฒนธรรมภายใต�กระแสโลกาภิวัตนL 
อัมฤตา  สารธิวงค� 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

บทคัดย&อ : 
บทความจากงานวิจัยเรื่อง “พลวัตทางวัฒนธรรมภายใต�กระแสโลกาภิวัตน� กรณีศึกษา ชุมชนป�าตัน 

อ.แม:ทะ  จ.ลําปาง” มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชน และผลกระทบสําคัญ
ท่ีสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนป�าตัน ในการศึกษาวิจัยชิ้นนี้มีลักษณะเป<นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช�วิธีการสัมภาษณ� (Interviews) โดยมีการต้ังประเด็นคําถาม ลักษณะ
คําถามมีลักษณะเป<นคําถามปลายเป�ด (Open-ended Question) สร�างมาจากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร 
ต:าง ๆ ท่ีได�มาจากการทบทวนวรรณกรรม และสํารวจพ้ืนท่ี รวมท้ังสังเกตพฤติกรรมคนในชุมชน โดยมี
กลุ:มเป�าหมายเป<นผู�ใหญ:บ�าน ผู�อาวุโสในหมู:บ�าน ปราชญ�ชาวบ�าน ผู�นําชุมชน นักพัฒนาในชุมชน และสมาชิก
ชุมชน ในการเสนอผลการวิจัยใช�วิธีเชิงพรรณนา(Descriptive Analysis) วิเคราะห�เนื้อหาเป<นการวิเคราะห�
โดยใช� แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนและทฤษฎีภาวะทันสมัยและการเปลี่ยนแปลงไปสู:สังคมท่ีมีรูปแบบเดียวกัน 
และแนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมมาเป<นกรอบในการอธิบายโดยนําเอาข�อมูลท่ีได�
จากการค�นคว�าวิจัยท้ังจากการค�นคว�าเอาสาร หนังสือ ตํารา ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องเนื้อหาท่ีได�จากการ
สัมภาษณ�มาทําการสังเคราะห�และจัดให�เป<นระบบตีความเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ�ของเนื้อหาผล
การศึกษาพบว:า ลักษณะโดยท่ัวไปของชุมชนป�าตัน ประชากรโดยส:วนใหญ: ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จาก
เดิมในอดีตวัฒนธรรมของคนในชุมชนป�าตัน จะผูกพันอยู: กับวิถีชีวิตความเป<นอยู:  การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมของคนในชุมชนเป<นหลัก วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมต:าง ๆ ก็จะเป<นรูปแบบของกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนก็เก่ียวข�องกับวิถีชีวิตความเป<นอยู:ของคนในชุมชน ภายใต�กระแสโลกาภิวัตน�ทําให�วัฒนธรรมของชุมชน
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพิธีกรรมท่ีปรับให�เข�ากับยุคสมัยมากข้ึน และเพ่ือให�เกิดความสะดวกในการ
ประกอบกิจกรรม ตามความจําเป<นของลักษณะสังคม และการประกอบอาชีพท่ีเปลี่ยนแปลงไป  และ
ผลกระทบท่ีสําคัญภายใต�กระแสโลกาภิวัตน�ผู�วิจัยแบ:งออกเป<นสองด�านคือในด�านบวกการติดต:อสื่อสารท่ี
รวดเร็วทําให�การกระจายข:าวสาร การแจ�งขอความร:วมมือในการทํากิจกรรมต:างๆ ประเพณีต:างๆ ในชุมชน
เป<นไปอย:างรวดเร็วและกว�างขว�าง ในทางกลับกันภายใต�กระแสโลกาภิวัตน�ทําให�เกิดสิ่งยั่วยวนต:อเด็กและ
เยาวชนคนรุ:นหลังท่ีจะทําหน�าท่ีสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของคนชุมชน ส:งผลให�คนรุ:นใหม:ละเลย ขาดการใส:
ใจท่ีจะเรียนรู�และรักษาวัฒนธรรมประเพณีเอาไว�  
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<นชุมชนหนึ่งท่ีมีประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม สืบทอดกันมา ท้ังใน

รูปแบบวัฒนธรรม ประเพณีท่ีเก่ียวข�องกับวิถีชิวิต การประกอบอาชีพ ฯลฯ และยังเป<น หนึ่งในหลายๆชุมชนท่ี
ได�รับผลจากกระแสโลกาภิวัตน�ท่ีแพร:กระจายนําเอาวัฒนธรรมแบบตะวันตกเข�ามา ผ:านการสื่อสารในรูปแบบ
ต:าง ๆ ทําให�วัฒนธรรมประเพณี บางอย:างมีกาเปลี่ยนแปลงบ�าง เลื่อนหายไปบ�าง ส:งผลให�สมาชิกของชุมชน
ท�องถ่ินดังกล:าว ไม:รู�จักวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนของตน ซ่ึงภายใต�สังคมท่ีมีลักษณะของความเป<น      
โลกาภิวัตน� (Globalization) ซ่ึงมีลักษณะการไหลของข�อมูลข:าวสารจากพ้ืนท่ีหนึ่งไปอีกพ้ืนท่ีหนึ่งอย:าง
รวดเร็ว ความก�าวหน�าทางด�านเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมภายใต�ระบบทุนนิยมโลกถือเป<นหัวใจ
สําคัญของโลกาภิวัตน� รวมท้ังการผูกขาดด�านข�อมูลข:าวสารและธุรกิจมวลชนแพร:หลายช:วยส:งผ:าน
ประสบการณ� วิถีชีวิต และวัฒนธรรม วัตถุนิยม วัฒนธรรมบริโภคนิยมจากสากลมาผนวกรวมเข�ากับท�องถ่ิน 
จึงเกิดการไหลบ:าของวัฒนธรรมตะวันตกเข�าครอบงําวัฒนธรรมของชนชาติอ่ืน เกิดการเปลี่ยนแปลงต:างๆ ไม:
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ว:าจะเป<นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป<นอยู: ของคนในท�องถ่ิน 
ชุมชนต:างๆ รวมถึงในประเทศไทยด�วย  นับต้ังแต:มีการเปลี่ยนโครงสร�างทางเศรษฐกิจจากเกษตรกรรม มาสู:
ภาคอุสาหกรรม ซ่ึงส:งผลต:อการเปลี่ยนแปลงไปถึงวิถีชีวิต ความเป<นอยู:ของผู�คนอย:างกว�างขวาง ดังท่ี อานันท� 
กาญจนพันธุ� (2553 : 2-6) ได�กล:าวไว�ว:า ท่ีผ:านมาแนวทางการพัฒนาให�ความสําคัญเพียงด�านกายภาพ ขาดมิติ
ทางวัฒนธรรม การพัฒนากระแสหลักแม�ท่ีจะอยู:บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม แต:ก็เป<นวัฒนธรรมแบบปrจเจกชน
นิยม บริโภคนิยม วัฒนธรรมการมองแบบกลไกลและแยกส:วน และวัฒนธรรมท่ีมองเห็นเงินเป<นพระเจ�า สังคม
สามารถท่ีจะเลือกแนวทางการพัฒนา ท่ีวางอยู:บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท่ีมีพลังก�าวหน�า และเคลื่อนไหวอย:างมี
ชีวิตได�อย:างไร จึงจะสามารถปรับตัวให�ทันกับสถานการณ�ของโลก ท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย:างรวดเร็ว แนว
ทางการพัฒนาท่ีต้ังอยู:บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมสากลแบบไร�พรมแดนจะสามารถตามทันโลกได� การให�
ความสําคัญกับวัฒนธรรมแบบปrจเจกชนนิยม เสรีนิยมและบริโภคนิยม มีส:วนทําให�เกิดความคิดในการขาย
ศิลปวัฒนธรรม ส:วนอีกด�านหนึ่งเป<นความต�องการพัฒนาบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมท�องถ่ินและโดยการ
พ่ึงตนเอง เพ่ือความสมานฉันท�ในสังคมและธรรมชาติ ทําให�ยึดม่ันอยู:ในความเป<นชุมชนและมโนธรรมของการ
ยังชีพ ตามหลักวิธีคิด ท่ีเน�นองค�รวม การเคารพอุดมคติและธรรมชาติ  ซ่ึงก็เป<นไปในทิศทางเดียวกับนิยพรรณ 
(ผล วัฒนะ) วรรณศิริ (2540 : 44 – 45) ได�กว:าถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ไว�ว:า วัฒนธรรมเป<นระบบ
พฤติกรรมท่ีมนุษย�สร�างข้ึน เพ่ือตอบสนองความต�องการพ้ืนฐานของมนุษย�เป<นเบ้ืองแรก  
 จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากนักวิชาการข�างต�นสามารถสรุปได�ว:า วัฒนธรรมเป<นสิ่งท่ี
มนุษย�สร�างสรรค�และสะสมข้ึนมา เพ่ือจะแสดงออกถึงจิตวิญญาณของความเป<นมนุษย�และการปรับตัวกับ
ระบบความสัมพันธ�ทางสังคมและธรรมชาติ ภายใต�เง่ือนไขและบริบทท่ีแตกต:างกัน การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม ก็เช:นกัน เป<นสิ่งท่ีมนุษย�ได�สร�างข้ึนและประพฤติปฏิบัติสืบต:อกันมา อาจจะเกิดข้ึน จากความไม:พึง
พอใจในขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของคนรุ:นใหม:ซ่ึงพิจารณาว:า วัฒนธรรมด้ังเดิมเป<นสิ่งท่ีล�าสมัยและควร
ได�รับการปรับปรุงแก�ไข อีกประการหนึ่ง เกิดข้ึนจากการไหลบ:าของวัฒนธรรมต:างชาติ ซ่ึงเกิดจากการไหลบ:า
ของวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู:สังคมหนึ่งได�อย:างง:ายดายและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย:างยิ่งในสังคมชนบทซ่ึง
ได�รับเอาอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน�ท้ังทางแพร:กระจายของวัฒนธรรมต:างชาติท่ีแฝงมา
จากสื่อต:างๆ ภาพยนตร� ละคร โฆษณา แม�แต:การศึกษา โดยเฉพาะในคนรุ:นใหม: ๆ เป<นกลุ:มท่ีมักจะถูก
ครอบงําทางวัฒนธรรม หรือรับเอาการเปลี่ยนแปลงได�ง:าย ซ่ึงบางครั้งทําให�เกิดการหลงลืมวัฒนธรรมประเพณี
ด่ังเดิมท�องถ่ินของตนส:งผลให�ประเพณีท�องถ่ินเลือนหายไป จึงเป<นเหตุผลท่ีทําให�ผู�วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนป�าตัน ต.ป�าตัน อ.แม:ทะ .ลําปาง และผลท่ีสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมของชุมชนภายใต�กระแสโลกาภิวัตน� 
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วัตถุประสงคLของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนป�าตัน ต.ป�าตัน อ.แม:ทะ .ลําปาง 
2. เพ่ือศึกษาผลกระทบสําคัญ ท่ีสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนป�าตัน ต.ป�าตัน  

อ.แม:ทะ จ.ลําปาง 
ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป<นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู�วิจัยเลือกศึกษาชุมชน
ป�า ตัน อ.แม:ทะ จ.ลําปาง โดยใช�วิธีสุ:มตัวอย:างแบบเฉพาะเจาะจง เลือกกลุ:มผู� ให�ข�อมูลหลัก (Key 
Informants) ท่ีเก่ียวข�องกับชุมชน ได�แก: ผู�ใหญ:บ�าน ผู�อาวุโสในหมู:บ�าน ปราชญ�ชาวบ�าน และผู�นําชุมชนและ
ใช�วิธีการสัมภาษณ�มีการต้ังประเด็นคําถาม มีลักษณะเป<นคําถามปลายเป�ด (Open-ended Question  

ใช�วิธีเก็บรวบรวมข�อมูลเอกสาร ประกอบด�วย เป<นเอกสาร บทความทางวิชาการ ผลการวิจัยท่ี
เก่ียวข�องและเก็บข�อมูลจากการสํารวจภาคสนามโดยใช�แบบสอบถามโดยผู�วิจัยเป<นผู�ลงไปภาคสนามในการ
เก็บข�อมูลและทําการสัมภาษณ� พูดคุยกับกลุ:มเป�าหมาย และใช�วิธีการสังเกตจากการร:วมกิจกรรมต:างๆ ท้ังโดย
ท่ีผู�วิจัยมีส:วนร:วมและไม:มีส:วนร:วมโดยผู�วิจัยจะมีการสังเกตการณ�อยู:โดยไม:เข�าไปมีส:วนร:วมในเหตุการณ�หรือ
ปรากฏการณ�ต:างๆของชุมชน จะมีการสังเกตการณ�ในเรื่องของพฤติกรรมความเป<นอยู: การดํารงชีพ ภูมิปrญญา
ด�านต:างๆ ของคนในชุมชน  ในการวิเคราะห�เนื้อหาผู�วิจัยใช� แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน, แนวคิดเก่ียวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม, แนวคิดภูมิปrญญาท�องถ่ิน และทฤษฎีภาวะทันสมัยและการ
เปลี่ยนแปลงไปสู:สังคมท่ีมีรูปแบบเดียวกัน (Modernization and Convergence) มาเป<นกรอบในการอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงโดยนําเอาข�อมูลท่ีได�จากการค�นคว�าวิจัยท้ังจากการค�นคว�าเอาสาร หนังสือ ตํารา ผลงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข�องเนื้อหาท่ีได�จากการสัมภาษณ�มาทําการสังเคราะห�และจัดให�เป<นระบบตีความเชื่อมโยงและหา
ความสัมพันธ�ของเนื้อหา 
ผลการศึกษา 
  จากการศึกษาวิจัยพบว:าภายใต�กระแสโลกาภิวัตน� นั่นได�ส:งผลก:อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมกับชุมชนป�าตันในเรื่องของรูปแบบกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปกล:าวคือลักษณะ
โดยท่ัวไปของชุมชนป�าตันอาชีพของประชากรโดยส:วนใหญ: ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจ�างในโรงงาน
อุตสาหกรรม ในทางด�านการเกษตรกรรม จะทําการเพาะปลูก เช:น ข�าวโพด ถ่ัวลิสง พริก แตงโม มะเขือเทศ
โรงงาน ถ่ัวเหลือง กระเทียม หอมแดง และทําสวนไม�ผลต:างๆ, การเลี้ยงสัตว� เช:น สุกร ไก� โค ปลาในกระชัง 
กบ ฯลฯ, ในด�านการอุตสาหกรรมเป<นไปในลักษณะของอุสาหกรรมครัวเรือน เช:น การเย็บกระเป�าเอกสาร 
กระเป�าถือสตรี กระเป�าเดินเดินทาง หมวก งานฝ�มือ เช:น การทําดอกไม�ประดิษฐ� การจักสาน ของท่ีระลึก 
ดินสอจากไม�มะขาม การทําพวงหรีด การทําไม�กวาดดอกหญ�า การฉลุไม� และนอกจากนี้มีการถนอมอาหาร 
เช:น การถ่ัวอบสมุนไพร ทําแคบหมู ทําข�าวแต�น ทําแหนม ทําน้ําพริก รวมไปถึง การพาณิชยกรรมและบริการ 

จากการสังเกต และการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลหลัก (Key Informants) ทําให�เห็นภาพวัฒนธรรมของชุม
และ ทราบถึงประวัติความเป<นมา กิจกรรมประเพณีต:างๆ ท่ียังคงดําเนินอยู:ในปrจจุบัน พบว:า ชุมชนป�าตัน
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ยังคงยึดม่ันและมีวิถีชิวิต โดยยังคงกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณี ท่ีเก่ียวข�องกับการประกอบอาชีพ และวิถีชีวิต
ความเป<นอยู:แบบเดิมอยู:เป<นส:วนใหญ: ชุมชนป�าตันมีความภาคภูมิใจในรูปแบบพิธีกรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ท่ีมีการสืบทอดด�วยวิธีการบอกเล:าก็ดี ยึดถือปฏิบัติจากรุ:นสู:รุ:นก็ดี ท่ีสามารถรักษาไว�ได�จนถึงปrจจุบัน 
ในชุมชนป�าตันมี วัด เป<นศูนย�รวมของการดําเนินกิจกรรม และยังเป<นสถานท่ี ท่ีเปรียบเสมือนห�องสมุดในการ
เก็บรวบรวมเรื่องราว เป<นแหล:งศูนย�รวมของปราชญ�ชาวบ�าน ผู�ท่ีค:อยทําหน�าทีรักษาขนบธรรมเนียม พิธีกรรม
ต:างๆ กอปรทําหน�าท่ีในการถ:ายทอดสู:คนรุ:นต:อๆ ไปอีกด�วย วัดท่ีมีความสําคัญของชุมชนป�าตันได�แก: 
 -  วัดป�าตันหลวง เป<นวัดเก:าแก: สร�างข้ึนในสมัยเจ�าแม:จามเทวี มีโบราณวัตถุ โบราณสถานอันล้ําค:า
มากมาย โดยเฉพาะพระพุทธรูปพระเจ�าไม�แก:นจันทร�ซุ�มประตูโขง แผ:นศิลาจารึก พระธาตุ และภาพไม�
แกะสลักโบราณ บานประตูแกะสลักโบราณท่ีมีความประณีต งดงาม หาดูได�ยาก 
 -  วัดนาคตหลวง ต้ังอยู: สร�างข้ึนประมาณป� พ.ศ.2358 โดยได�รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันท่ี 
2 กันยายน 2480 วัดนาคตหลวง มีสิ่งสําคัญและข้ึนชื่อ คือ วิหารโบราณ 1 หลัง โดยวิหารดังกล:าวสร�างเม่ือ 
พ.ศ.2401 บูรณาครั้งใหญ:เม่ือ พ.ศ.2472 
 -  ดอยพระฌาน ต้ังอยู:บนแนวภูเขา ซ่ึงมีเขตติดต:อระหว:างอําเภอแม:ทะ อําเภอเกาะคา และอําเภอ
สบปราบ อยู:ทางทิศตะวันตกเฉียงใต�ของเทศบาลตําบลป�าตันนาครัว ออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร โดยในแต:
ละป�จะจัดให�มีงานประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ตรงกับวันข้ึน 8 คํ่า เดือน 7 (เดือน 9 เหนือ) และมีการจุดบ้ังไฟ
บูชาข้ึนเป<นประจําทุกป� 
 จากการเก็บรวบรวมข�อมูลของผู�วิจัย ท้ังจากการสังเกต การสัมภาษณ� สามารถสรุปได�ถึงพลวัตทาง
วัฒนธรรมภายใต�กระแสโลกาภิวัตน�ท่ีเกิดกับชุมชนป�าตันได�ว:า ชุมชนป�าตัน มีประเพณีวัฒนธรรมส:วนใหญ:
เก่ียวข�องกับการประกอบอาชีพและวิถีชิวิตของคนในชุมชนซ่ึงเกิดจากการสั่งสม และถ:ายถอดจากรุ:นสู:รุ:น ดังท่ี
นักวิชาการหลายท:านได�ให�คําจํากัดความ คําว:า วัฒนธรรม ไว� ดังทีฉัตรทิพย� นาถสุภา (2537 หน�า 139-141) 
นิยามว:า วัฒนธรรมคือวิญญาณของชุมชน เป<นระบบคิด ระบบคุณค:า และอุดมการณ�ท่ีชุมชนได�ต้ังไว� 
กลั่นกรองสืบทอดต:อเนื่องกันมา วัฒนธรรมเกิดจากธรรมชาติแวดล�อมของชุมชน และเกิดจากประวัติศาสตร�
ของชุมชนเป<นวิญญาณท่ีเกิดจากชุมชนเอง เป<นบทสรุปของความคิดและการปฏิบัติการของชุมชนนั้นๆ เอง 
และเม่ือกาลเวลาเปลี่ยนผ:านความทันสมัยก�าวเข�ามากระแสโลกาภิวัตน�แพร:กระจายเข�ามาถึงชุมชนสิ่งทีเกิดข้ึน
ตามมาก็คือการรับเอาความเป<นสมัยใหม:เข�ามา ก:อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังแนวคิด พฤติกรรม วิถีการ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชนรวมท้ังประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรมก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม ดังนี้ 
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ประเพณี 
กิจกรรมประเพณี  

ท่ีปฏิบัติมาตั้งแต&อดีต 

หลังจากเริ่มรับกระแส 
โลกาภิวัตนLเข�ามา 

(ความเปล่ียนแปลง) 

เดือนย่ี  

การสมโภชพระเจ�า
ไม�แก&นจันทนLและ
การสวดเบิกเดือนย่ี 
เป�ง(ลอยกระทง) 

มี ค วาม เชื่ อ ว: า  เ ป< นวั นคล� าย วั น
สถาปนาของพระเจ�าไม�แก:นจันทน�
และเป<นการสวดเบิกเพ่ือให�บ�านเมือง
อยู:เย็นเป<นสุข มีการทําด�ายสายสิน
เต็มลานวัดและมีการต:อด�ายสายสิน
เข�าบ�านเรือนของตนเองท่ัวท้ังหมู:บ�าน 
พระจะเริ่มทําพิธีต้ังแต:หัวคํ่าจนถึงรุ:ง
เช�า 

รูปแบบของพิธีกรรมยังคงเป<นเช:นเดิม แต:
ผู�คนท่ีเข�าร:วมจะมากข้ึน ไม:แค:เฉพาะคนใน
ชุมชน คนจากชุมชนอ่ืน จะเข�ามาร:วมมาก
ข้ึน เพราะ มีการประชาสัมพันธ� มากข้ึน การ
ทําป�ายโฆษณา การประชาสัมพันธ�ผ:านสื่อ
ออนไลน� และมีหน:วยงานราชการเข�ามา
สนับสนุน ผู�คนท่ีเข�ามาร:วมพิธีมีการะนํา
รถยนต�หรือเครื่องรางของขลังไปเข�าร:วมพิธี
สวดเบิกด�วย การสวดเบิกเริ่มต้ังแต: 2 ทุ:ม
จนถึงรุ:งเช�า 

ลอยกระทง 

มีความเชื่อว:าเป<นการขอขมาต:อพระ
แม:คงคาท่ีได�นําน้ํามาใช�ในการอุปโภค 
บริโภคตลอดท้ังป� 
กิจกรรม/ประเพณี : นําเอาต�นกล�วย 
ใบตอง มาประดิษฐ�เป<นกระทงด�วย
ตัวเองและประดับตกแต:งด�วยดอกไม� 
ธูป เทียน (บางคนก็นําเงิน (เหรียญ) 
ใส:ลงไปในกระทงด�วย) แล�วนําไปลอย
ในแม:น้ําก:อนลอยจะอธิฐานขอขมาต:อ
พระแม:คงคา และขอให�สิ่งไม:ดีลอยไป
กับกระทง 

ยังคงความเชื่อว:าเป<นการขอขมาต:อแม:น้ํา 
แต:ในระยะหลังมีหน:วยงานราชการเข�ามาจัด
กิจกรรม  มีกิจกรรม การออกร�าน ซ่ึงเป<น
กิ จ ก ร ร ม ดึ ง ดู ด นั ก ท: อ ง เ ท่ี ย ว มี ก า ร
ประชาสัมพันธ� และจะมีแม:ค�าทํากระทงจะ
วางขายตามริมแม:น้ํา ประดิษฐ�จากวัสดุท่ี
หลากหลาย เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
นําไปลอยในแม:น้ํา ซ่ึงคนวัยหนุ:มสาวส:วน
ใหญ:จะไม:เข�าใจถึงวัตถุประสงค�ของการลอย
กระทง แต:จะเน�นไปในการรื่นเริงมากกว:า 

เดือน 3  

เข�ากรรมรุกขมูล 

มีความเชื่อว:าในอดีตชาวบ�านได�รับ
ความเดือดร�อนจากสิ่งเหนือธรรมชาติ 
และได�ถามพระพุทธเจ�าว:าทําเป<นถึง
เป<นเช:นนี้ พระพุทธเจ�าได�ตรัสตอบว:า 
ต�องมีการทําบุญให�ท่ีแห:งนั้น พอเขา
ได�รับบุญกุศลเขาจะมาไม:วุ:นวายอยู:

การดําเนินกิจกรรมตามประเพณีความเชื่อ
เช:นนี้ยังมีอยู: แต:จํานวนสมาชิกของชุมชนท่ี
เข�าร:วมกิจกรรม หรือเข�าใจความหมายของ
กิจกรรมจะมีเพียงผู�เฒ:าผู�แก: และผู�นําชุมชน 
หัวหน�าส:วนราชการ เช:นนายกเทศบาล 
เท:านั้น ท่ีเข�าร:วม 
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ประเพณี 
กิจกรรมประเพณี  

ท่ีปฏิบัติมาตั้งแต&อดีต 

หลังจากเริ่มรับกระแส 
โลกาภิวัตนLเข�ามา 

(ความเปล่ียนแปลง) 

แถวนั้นอีก 
กิจกรรม/ประเพณี : ชาวบ�านจึงมี
การจัดงาน 3 วัน  
วันแรก จะมีการจัดเตรียมสถานท่ี 
โดยสมาชิกในชุมชนจะมาช:วยกันทํา
ความสะอาดจัดเตรียมสถานท่ี 
วันท่ีสอง มีการทําบุญใส:บาตรในตอน
เช�า ส:วนตอนเย็น จะมีการสวดมนต� 
ฟrงเทศน� ฟrงธรรม ในป�าช�า พร�อมกับ
ชาวบ�านจะมารวมกันท่ีป�าช�าเพ่ือร:วม
กิจกรรม  
วันสุดท�าย จะมีการแห:ผ�าป�าเ พ่ือ
ระดมเงิน มาสร�างวิหารเข�าหมู:บ�าน 
จะทําในช:วงตอนกลางคืนของวัน
สุดท�าย 

เดือน 4  

ตานข�าวจี้ 
ข�าวหลาม 

และ 
ตานข�าวใหม: 

น้ําใหม: 

มีความเชื่อว:า ถ�าพระสงฆ�ได�ฉันท�ข�าว
ใหม: คือข�าวท่ีได�จากการเก็บเก่ียวของ
ช า ว บ� า น  จ ะ เ ป< น สิ ริ ม ง ค ล ต: อ
ครอบครัว  
กิจกรรม/ประเพณี : 
ชาวบ�านจะเก็บเ ก่ียวข�าวข�าวใหม: 
ชาวบ�านส:วนใหญ:จะมีการเข�าไปในป�า
เพ่ือท่ีจะหาไม�มาทําเป<นข�าวหลาม 
เป<นการทําบุญด�วยการนําเอาข�าวท่ี
เก็บเก่ียวจากทุ:งนาเพ่ืออุทิศไปให�กับปู� 
ย:า ตา ยาย ท่ีล:วงลับไป การนําเอาไม�
จี้ จ า กป� าม าปอก เปลื อกออก ให�
สวยงามแล�วนําไปสานก:อเป<นรูปทรง

ส มัยก:อนจะมีการนํ าข� าว ท่ี ได� จากการ
เพาะปลูกท่ีเก็บเก่ียวใหม:ๆ  และทําอาหาร
ถวายพระสงฆ�  แต:ปrจจุบันได�นําข�าวท่ีปลูก
ได�ไปขายและนําเงินท่ีได�เข�าถวายวัดแทน
เพ่ือให�ทางวัดได�นําไปใช�สอย ซ:อมแซม สิ่ง
ต:างๆ ภายในวัด 
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ประเพณี 
กิจกรรมประเพณี  

ท่ีปฏิบัติมาตั้งแต&อดีต 

หลังจากเริ่มรับกระแส 
โลกาภิวัตนLเข�ามา 

(ความเปล่ียนแปลง) 

คล�ายปราสาทให�สวยงามเพ่ือถวาย
เป<นฟwนให�กับพระพุทธเจ�า 

ตานแตน 
(ถวายแทน) 

4 เหนือ 
ออก 8 คํ่า 

มีความเชื่อว:า การไปวัดบางครั้งอาจ
ได�หยิบเอาของกินของใช�โดยท่ีพระ
ไม:ได�อนุญาตหรืออาจเหยียบยําเอา
ทรายในวัดออกมานอกวัดทําให�เป<น
บาปติดตัว 
กิจกรรม/ประเพณี : นําสิ่งของ 
อาหารหรือ เงินไปถวายวัด เพ่ือเป<น
การขอขมา หรือถวายแทนในสิ่งท่ีเคย
ทําไปโดยไม:ได�ตั้งใจ 

ประเพณีนี้ไม:ได�รับรับความสนใจและใส:ใจ
จากคนรุ:นใหม: และยังไม:ทราบถึงความหมาย
ของการประกอบพิธีกรรมนี้ จะมีเพียงผู�เฒ:า
ผู�แก:ท่ียังคงปฏิบัติ 

เดือน 5  

การบูชาส�มป�อย 

มีความเชื่อว:าพระนางจามเทวีได�มา
สรงน้ําพระเจ�าไม�แก:นจันทน�และได�
นําเอาน้ําส�มป�อยมาสรงน้ํา และมี
เมล็ ดของส� มป� อยตกลง พ้ืนแล� ว
เจริญเติบโตต้ังแต:นั้นจนถึงปrจจุบัน 
เชื่อว:าถ�าบ�านใดมีไว�จะทําให�หมด
เคราะห�หมดโศกและปลอดภัย 
กิจกรรม/ประเพณี : มีการทําบุญท่ี
วั ด แล ะ มี กา ร เ ก็ บฝr กส� มป� อย ใน
ช:วงเวลาในวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 5 
เหนือเท:านั้น 

ต�นส�มป�อยหาได�ยาก มีเหลือปลูกเพียงไม:มี
หลังคาเรือน และส:วนมากจะมีการหาซ้ือจาก
ชุมชนอ่ืน หรือถ�าบ�านไหนมีก็จะไปซ้ือ หรือ
ไปขอเก็บท่ีบ�านนั้น  

ศาลเจ�าปู�ประจํา
หมู&บ�าน 

วันข้ึน 5 คํ่า เดือน 5 เหนือ ของทุกป� 
ชาวบ�านได�ร:วมกันนําไก:ต�ม ขนม 
ผลไม� นํามาร:วมกันท่ีศาลเจ�าปู�ประจํา
หมู:บ�าน และถวายร:วมกันหลังถวาย
เสร็จ ก็รับประทานร:วมกันท่ีศาลเจ�าปู� 

ในปrจจุบันผู�ใหญ:บ�านจะเป<นผู�รวบรวมเงิน
จากชุมชนโดยเก็บเป<นรายหลังคาเรือนแล�ว
นําไปซ้ือ วัตถุดิบ เครื่องไหว� ต:างๆ มา
ประกอบพิธีกรรม ผู�ท่ีเข�าร:วมจะมีเพียงผู�เฒ:า
ผู�แก:ของหมู:บ�าน หรือบางครั้งหากมีบุตร 
หลาน ของบ�านไหนจะไปทําการสอบรับ
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ประเพณี 
กิจกรรมประเพณี  

ท่ีปฏิบัติมาตั้งแต&อดีต 

หลังจากเริ่มรับกระแส 
โลกาภิวัตนLเข�ามา 

(ความเปล่ียนแปลง) 

ราชการหรือทํางานท่ีใด ก็มีการบนบาลกราบ
ไหว� หากสําเร็จก็จะนําเครื่องเส�น มาถวาย 
เช:นกัน 

เดือน 6  

 
บวงสรวง 

พระแม&จามเทวี 

มีความเชื่อว:าเพ่ือให�เจ�าแม:จามเทวี
ได�มารับอาหารเครื่องเซ:นไหว�และทํา
ให�บ�านเมืองอุดมสมบูรณ� การนําเอา
หัวหมู  เป<ด ไก: ปลา ผลไม�ต:างๆ ข�าว
อาหารทุกชนิดมาถวายเซ:นไหว� 

รูปแบบลักษณะของการประกอบพิธีกรรม 
เหมือนดังเช:นการไหว�ศาลเจ�าปู�ประจํา
หมู:บ�าน  

เดือน 7  

ปbใหม&เมือง 
 

กิจกรรม/ประเพณี : ทรงน้ําพระ, 
ถวายผ� าป� า ,  ดําหั ว  ( เอาน้ํ าข ม้ิน 
ส�มป�อยมาขอขมาผู�อาวุโส), ขนทราย
เข�าวัด (ทุกคนต�องไปขนทรายเข�าวัด
ด�วยตนเอง โดยขุดทรายจากแม:น้ํา
นําไปก:อเป<นกองทรายท่ีวัดและเพ่ือ
เป<นการขอขมาขันแก�วตังสามคือ การ
ข อ ข ม า พ ร ะ พุ ท ธ  พ ร ะ ธ ร ร ม 
พระสงฆ�), กินแกงขนุนปากป� (เพ่ือให�
ตอนท้ังป�มีคนเก้ือหนุน)ช:วงเช�าจะมี
การเข�าไปเอาไม�ในป�า แล�วนํามา
กลั่นกรองให�สวยงาม ตกแต:งให�เป<นสี
แดงหรือบางครั้งทําให�เป<นสีสายรุ:ง 
หรือผ�าเจ็ดสี นําไม�มาคํ้าท่ีต�นโพธิ์ จะ
ทํากันทุกบ�าน บางหมู:บ�านจะแยกกัน
เป<นหมวดหมู: แล�วเอาไปรวมกันท่ีวัด
จะมีการทํา พิธี ในศาสนา เพราะ
ชาวบ�านเชื่อว:าคํ้าจู�คนในบ�านให�อยู:ดี 
มีสุข 

ในปrจจุบันรูปแบบและความหมาย
เปลี่ยนแปลงไป มีหน:วยงานราชการเป<น
ผู�ดําเนินการจัดกิจกรรมต:างๆ ให�แทนการ
เกิดข้ึนจากความเข�าใจของคนรุ:นหลัง และ
รูปแบบการจัดงานเป<นลักษณะของเชิง 
พาณิชย� เชิงท:องเท่ียว มากข้ึน มีผู�คนต:าง
ชุมชนเข�ามาร:วมกิจกรรมต:างๆ ท่ีทาง
หน:วยงานราชการจัดข้ึน 
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ประเพณี 
กิจกรรมประเพณี  

ท่ีปฏิบัติมาตั้งแต&อดีต 

หลังจากเริ่มรับกระแส 
โลกาภิวัตนLเข�ามา 

(ความเปล่ียนแปลง) 

การบูชาข�าว 

มีความเชื่อว:า เป<นการทําบุญเ พ่ือ
สะเดาะเคราะห�ให�กับตนเองในรอบ 1 
ป� โดยมีการนําเอาเสื้อผ�าของแต:ละ
คน และมีข�าวสุก ใบขนุน ลูกมะเด่ือ
ป�อง น้ําส�มป�อย ทราย ไปทําพิธีท่ีวัด
และนํ า เ อ าน้ํ า ส� มปล: อยมาพรม
บ�านเรือน เอาทรายมาหว:านเพ่ือขับ
ไล:สิ่งชั่วร�ายออกจากบ�านเรือน 

ปrจจุบันมีเพียงไม:ก่ีหลังคาเรือนท่ียังประกอบ
พิธีกรมนี้ จะมีเฉพาะบ�านท่ีมีผู�เฒ:าผู�แก:อยู: 
ส:วนใหญ:ไปทํางานในตัวเมืองก็จะทําบ�างไม:
ทําบ�าง 

วันสะเดาะเคราะหL 

จะมีการสะเดาะเคราะห�คนท่ีเกิดตรง
กับวัน ท่ี มี เคราะห�  จะมาสะเดาะ
เคราะห� แต:ละบ�าน บ�านแต:ละหลังจะ
มีสายสิญจน�ท่ีได�มาจากการสวดมนต�
ทําพิธีท่ีวัดนํามาพันรอบบ�าน 

ปrจจุบันไม:เฉพาะคนท่ีมีเคราะห�เท:านั่นท่ีจะ
ทําแต:โดยท่ัวไปก็จะนําสายสิญจน�มาพันรอบ
บ�านเพ่ือความเป<นสิริมงคล หรือบ�างคนก็ไม:
ทํา 

ส&งเคราะหLบ�าน 

ทําในช:วงหลังสงกรานต�ทุกป�ต�องทํา
ในวันท่ีมีฤกษ�ยามท่ีดีตามฤกษ�ของแต:
ล ะป�  แล ะ ไม: มี ส ม าชิ ก ใ นชุ ม ช น
เสียชีวิตในขณะท่ีทําพิธี มีความเชื่อว:า
เป<นการส:งเคราะห�หมู:บ�านให�อยู:เย็น
เป<นสุขมีการนําเมล็ดพืชผักผลไม� ข�าว
ตอดดอกไม�ธูปเทียน รูปปr~นของสัตว�ป�
เกิดของตนเองใส:สตวง (ทําจากไม�ไผ:
สานเป<นผืนสี่เหลียม) จํานวน 4 สตวง
เพ่ือนําไปวางไว�  4 ทิศของชุมชน
ตนเอง 

ปrจจุบันมีเพียงไม:ก่ีหลังคาเรือนท่ียังประกอบ
พิธีกรมนี้ จะมีเฉพาะบ�านท่ีมีผู�เฒ:าผู�แก:อยู: 
ส:วนใหญ:ไปทํางานในตัวเมืองก็จะทําบ�างไม:
ทําบ�าง หรือจะมีการส:งเคราะห�ก็ต:อเม่ือไป
ประสบเหตุร�ายมาแล�วมีผู�เฒ:าผู�แก:บอกให�ทํา 

ตานตอด  

อดีตชาวบ�านเล:าว:า มีการประชุมกัน
เพ่ือท่ีจะเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง
เพ่ือท่ีจะได�ให�ความช:วยเหลือโดยท่ี
ได�รับเลือกจะต�องเป<นผู�สูงอายุและมี
ฐานะยากจนไม:มีคนดูแลชาวบ�านจะ

ในปrจจุบันพิธีกรรมนี้ไม:ค:อยมีเพราะผู�ท่ี
ยากไร�ก็ได�มีหน:วยงานราชการเข�ามาดูแล แต:
ถ�าชุมชนให�ความช:วยเหลือ จะเป<นรูปแบบ
ของการช:วยเหลือเป<นข�าวของเครื่องใช�
มากกว:า 



รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (Proceeding) วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

 

75 

 

ประเพณี 
กิจกรรมประเพณี  

ท่ีปฏิบัติมาตั้งแต&อดีต 

หลังจากเริ่มรับกระแส 
โลกาภิวัตนLเข�ามา 

(ความเปล่ียนแปลง) 

นําเงินมาลงขันหรือนําเงินมารวมกัน
เพ่ือท่ีจะนํามาช:วยเหลือโดยการปลูก
บ�านใหม:ให�โดยมีวิธีการด้ังนี้ชาวบ�าน
จะรวมตัวกันในตอนกลางคืนไปท่ีบ�าน
ของผู�ท่ีถูกเลือกแล�วจุดประทัดหลายๆ 
นัดจากนั้นเจ�าของบ�านก็จะออกมา
และจะมีผู�นําชาวบ�านบอกน:าจะสร�าง
บ� าน ใหม: ให� จ ากนั้ น  ในตอน เช� า 
ชาวบ�านก็จะร:วมมือร:วมใจกันในการ
สร�างบ�าน  

เดือน 8 - 9  
บวงสรวงผีบ�านผีเรือน
เดือน 9 เหนือ ออก 3 
คํ่าทุกป� หากเป<นวัน
พระหรือวันพุธให�

เลื่อนถัดไป 

 มีความเชื่อว:าเป<นการบสรวงผู�ท่ี
ปกป�องคุ�มครองบ�านเมืองให�อยู:เย็น
เป<นสุข  โดยการนําเอาไก:จํานวน 24 
คู: เหล�า 2 ไห ข�าวตอกดอกไม� ข�าวสุก
ไปเลี้ยงท่ีบ�านเจ�าของผีบ�านผีเรือน  

ปrจจุบันก็ยังมีทําอยู:บ�างแต:ไม:แพร:หลาย
เหมือนอดีต  

เดือน 10 – 12 

เปรตพี 
 (ข้ึน 15 คํ่า เดือน 

10)(กันยายน) 

มีความเชื่อว:าเป<นวันท่ีบรรพบุรุษท่ี
ล:วงลับจะได�รับอนุญาติให�ออกมารับ
ส:วนบุญส:วนกุศล 
กิจกรรม/ประเพณี : 
อุทิศส:วนบุญกุศลไปหาบรรพบุรุษท่ี
ล:วงลับไปแล�ว 

ปrจจุบันจมีหน:วยงานราชการเข�ามาร:วมกับ
ชุมชนจัดเป<นงานทําบุญท่ีวัดข้ึนมีผู�คนท้ังใน
และนอกชุมชนเข�ามาร:วมกิจกรรม 

ตานก�วยสลาก 
(สลากภัต) 
เดือน 12 

กิจกรรม/ประเพณี : 
จะมีการหมุนเวียนกันในรอบ 3 ป� หมู: 
1 3 9 8 (ซ่ึงหมู:ท่ีไม:ได�เข�ามาจะเป<น
คนละ พ้ืน ท่ี กัน )  มั คทายกผู� เ ป< น
หัวหน�าก็จะกําหนดวัน มีการเตรียม
สํารับกับข�าว และเครื่องไทยทานตาม

ภาชนะ สิ่งของท่ีนํามาถวายพระจะหาซ้ือได�
ง:ายข้ึนจะมีความหลากหลายของภาชนะและ
สิ่งของมากข้ึน  และมีการร:วมมือกันในการ
จัดงานของหน:วยงานราชการและชุมชน มี
การประชาสัมพันธ�ให�ชุมชนอ่ืน เข�ามาร:วม
งาน มีกิจร�านค�าต:างๆมาจัดจําหน:ายสินค�า  
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ประเพณี 
กิจกรรมประเพณี  

ท่ีปฏิบัติมาตั้งแต&อดีต 

หลังจากเริ่มรับกระแส 
โลกาภิวัตนLเข�ามา 

(ความเปล่ียนแปลง) 

กําลังของตนโดยใส:ตะกร�าท่ีสานด�วย
ตอก จะนําเบอร�มาติดท่ีกัณฑ�ฉลาก
ข อ ง แ ต: ล ะ ร า ย แ ล� ว เ ขี ย น เ บ อ ร�
หมายเลขให�พระจับ พระจับได�เบอร�
อะไรของคนใดก็ไปรับกัณฑ�สลากท่ี
คนนั้นนํามาถวาย (ข�อสําคัญในการ
ทําบุญสลากภัตก็คือ เป<นการถวาย
ทานแบบไม: เ จ าะจง ตั วผู� รั บ เ ม่ื อ
พระองค�ใดจับได�เบอร�ของคนใด ผู�นั่น
ไม:ควรแสดงความยินดียินร�ายในผู�รับ) 
ก:อนท่ีจะมีการเส�นสลาก(จับสลาก)ก็
จะมีการฟrงเทศน�อย:างน�อย 1 กัณฑ� 
จากนั้นก็จะมีการยกของประเคนตาม
สลากเ ม่ือเสร็จแล�วพระสงฆ� ก็จะ
อนุโมทนาและกรวดน้ําอุทิศส:วนกุศล
ให�กับญาติผู�ท่ีล:วงลับไปแล�วเป<นอัน
เสร็จพิธี 

 
อภิปรายผล 

จากตารางข�างต�นจะเห็นได�ว:า วัฒนธรรม ประเพณี หรือกิจกรรมท่ีดํารงอยู:และมีการสืบทอดดําเนินอยู:
นั่นมีรูปแบบของกิจกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีการปรับกิจกรรมให�เข�ากับยุคสมัยเพ่ือความสะดวกในการ
ทํากิจกรรมของประชาชน เช:น การขนทรายเข�าวัด ในประเพณีป�¥ใหม:เมือง อดีตจะเป<นการนําทรายจากแม:น้ํา
มาท่ีวัดแล�วนํามาก:อรวมๆกัน ปrจจุบันเป<นลักษณะของการซ้ือทรายมากองไว�ในวัดแล�วให�ประชาชนก:อเป<นพิธี
เท:านั้น ผู�ให�สัมภาษณ�กล:าวว:าเป<นรูปแบบท่ีง:ายข้ึนและเป<นความสะดวก เพราะปrจจุบันไม:มีแม:น้ําให�ไปตัก
ทรายดังเช:นอดีต  หรือวัฒนธรรมประเพณีการรดน้ําดําหัว เป<นประเพณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม
มาก การรดน้ําดําหัวในอดีตเป<นไปเพ่ือขมาและขอพรจากผู�อาวุโสคนครอบครัว พ:อ แม: ปู� ย:า ตา ยาย มีการ
นําดอกไม� น้ําขม้ินส�มป�อย น้ําอบ มารดเพ่ือขอขมา และขอพร แต:ปrจจุบันรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปมากเป<นการ
จัดข้ึนของหน:วยงานราชการเป<นส:วนใหญ: ซ่ึงเป<นการเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมตามยุคสมัยจึงทําให�เกิดการ
สูญหายเปลี่ยนแปลงของบางประเพณี และอาจมีการเกิดข้ึนมาใหม: เพราะประเพณีเดิมปรับตัวให�เข�ากับการ
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เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมไม:ได� ดังท่ี เมธาวี ศิริวงศ� (2556 : 12-13) กล:าวไว�เก่ียวกับกาเปลี่ยนแปลง
รูปแบบประเพณีในสังคมไทยปrจจุบัน ว:าเป<นการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมมาเป<นสังคมอุตสาหกรรม
กลายเป<นประเด็นท่ีน:าสนใจเก่ียวกับบทบาทของประเพณียุคโลกาภิวัตน� เม่ือประเพณีไม:ใช:เพียงแค:พิธีกรรม 
ความเชื่อความศรัทธาเพ่ือความม่ันคงทางจิตใจเพียงอย:างเดียว แต:กลายเป<นทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนา
สังคมท�องถ่ินในรูปแบบต:าง ๆ อาทิ การท:องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กาสร�างผลิตภัณฑ�สินค�าวัฒนธรรม พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และการสร�างอัตลักษณ�ท�องถ่ิน ซ่ึงมีความคล�ายคลึงกับรูปแบบประเพณี ของชุมชนป�าตันท่ี
เปลี่ยนแปลงไป จากการสังเคราะห�ข�อมูลท่ีได�จากการเข�าร:วมสังเกตการดําเนินกิจกรรมต:างๆ ของชุมชน และ
การสัมภาษณ�จากกลุ:มตัวอย:าง ผู�วิจัยเห็นว:าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนป�าตัน ใน
ปrจจุบัน ส:วนใหญ:เป<นลักษณะของการสร�างวัฒนธรรมให�กลายเป<นทุนทางวัฒนธรรม ดังเช:น เมธาวี ศิริวงศ� ได�
กล:าวไว�ข�างต�น เนื่องจากความเป<นสังคมโลกาภิวัฒน�ทําให�ท�องถ่ินต�องการท่ีจะมีอัตลักษณ�ของตนมีพ้ืนท่ีใน
สังคมในการแสดงออกถึงความเป<นตัวตนให�คนต:างพ้ืนท่ีได�เห็น กอปรกับ มีหน:วยงานราชการ หน:วยงาน
ท�องถ่ิน เข�ามีส:วนร:วม ประเพณี วัฒนธรรมต:างๆ มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพ่ือตอบสนองต:อการท:องเท่ียว
มากข้ึน ซ่ึงสอดคล�องกับอานันท� กาญจนพันธุ� (2538 : 2-6) ได�กล:าวไว�ว:า ท่ีผ:านมาแนวทางการพัฒนาให�
ความสําคัญเพียงด�านกายภาพ ขาดมิติทางวัฒนธรรม การพัฒนากระแสหลักแม�ท่ีจะอยู:บนพ้ืนฐานของ
วัฒนธรรม แต:ก็เป<นวัฒนธรรมแบบปrจเจกชนนิยม บริโภคนิยม วัฒนธรรมการมองแบบกลไกลและแยกส:วน 
และวัฒนธรรมท่ีมองเห็นเงินเป<นพระเจ�า สังคมสามารถท่ีจะเลือกแนวทางการพัฒนา ท่ีวางอยู:บนพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมท่ีมีพลังก�าวหน�า และเคลื่อนไหวอย:างมีชีวิตได�อย:างไร จึงจะสามารถปรับตัวให�ทันกับสถานการณ�
ของโลก ท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย:างรวดเร็ว แนวทางการพัฒนาท่ีตั้งอยู:บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมสากลแบบไร�
พรมแดนจะสามารถตามทันโลกได� การให�ความสําคัญกับวัฒนธรรมแบบปrจเจกชนนิยม เสรีนิยมและบริโภค
นิยม มีส:วนทําให�เกิดความคิดในการขายศิลปวัฒนธรรม ส:วนอีกด�านหนึ่งเป<นความต�องการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
ของวัฒนธรรมท�องถ่ินและโดยการพ่ึงตนเอง เพ่ือความสมานฉันท�ในสังคมและธรรมชาติ ทําให�ยึดม่ันอยู:ใน
ความเป<นชุมชนและมโนธรรมของการยังชีพ ตามหลักวิธีคิดท่ีเน�นองค�รวม การเคารพอุดมคติและธรรมชาติ  

มติวัฒนธรรมท้ังสองด�านกําลังอยู:ในสถานการณ�ท่ีต�องเผชิญหน�ากัน เพราะด�านแรกลักษณะครอบงํา ซ่ึง
เกิดจากากรท่ีระบบนายทุนนิยมไทยเป<นแบบเป�ด ทําให�เกิดการไหลบ:าเข�ามาของวัฒนธรรมทุนนิยมในทิศทาง
เดียว ผ:านทางสื่อสมัยใหม: อีกท้ังประเทศไทยยังคงมีศูนย�รวมอํานาจค:อนข�างมาก สังคมจึงไม:มีทางเลือกมาก
นัก ขณะท่ีอีกด�านหนึ่ง คือ ความพยายามอนุรักษ�วัฒนธรรมด้ังเดิม ซ่ึงถือเป<นคุณธรรมและมีลักษณะอุดมคติ 
ต�องตกอยู:ในสภาพต้ังรับต:อกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลก กระแสความคิดในมิติทางวัฒนธรรมท้ังสองด�าน 
ไม:ได�สะท�อนเง่ือนไขและบริบท 2 สังคมท่ีเป<นจริง เพราะมองวัฒนธรรมในลักษณะหยุดนิ่งไร�ชีวิต ขณะท่ี
สังคมไทยนั้นกําลังเปลี่ยนแปลงอย:างรวดเร็วจนเกิดความสัมพันธ�ในกระบวนการท่ีหลากหลายและซับซ�อนมาก
ข้ึน ดังนั้นการพัฒนาจึงไม:เพียงแต:ต�องการมิติทางวัฒนธรรมเท:านั้น หากแต:ต�องการวัฒนธรรมท่ีสร�างสรรค�และ
เคลื่อนไหวอีกด�วย  วัฒนธรรมเป<นองค�รวมของวิธีคิด คุณค:า และอุดมการณ�ของสังคม ท่ีมนุษย�สร�างสรรค�และ
สะสมข้ึนมา ในความพยายามท่ีจะแสดงออกถึงจิตวิญญาณของความเป<นมนุษย�และการปรับตัวกับระบบ
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ความสัมพันธ�ทางสังคมและธรรมชาติ ภายใต�เง่ือนไขและบริบทท่ีแตกต:างกัน วัฒนธรรมประกอบด�วยระบบ
ใหญ: 3 ระบบ ซ�อนรวมกันอยู:อย:างมีความสัมพันธ�เชื่อมโยง 
 ระบบแรก คือ ระบบคุณค:า หมายถึง ศีลธรรมของส:วนรวม และจิตวิญญาณของความเป<นมนุษย�ท่ี
สร�างสรรค� แสดงออกในรูปแบบของจักรวาลความคิดท่ีให�ความสําคัญกับความเป<นธรรม ความสมบูรณ� และ
ความยั่งยืนของสังคมและธรรมชาติ 
 ระบบสอง คือ ระบบภูมิปrญญา ซ่ึงครอบคลุมวิธีคิดของสังคม โดยเฉพาะการจัดการกับความสัมพันธ�
ทางสังคม และความสัมพันธ�ระหว:างสังคมกับธรรมชาติแวดล�อม ปรากฏให�เห็นในรูปของกระบวนการเรียนรู� 
การสร�างสรรค� การผลิตใหม: การถ:ายทอดความรู�ผ:านทางองค�กรของสังคมในท�องถ่ิน เพ่ือปรับตัวจ:อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล�อม 
 ระบบสาม คือ ระบบอุดมการณ�อํานาจ หมายถึง ศักด์ิศรี และสิทธิของความเป<นมนุษย� ซ่ึงถือเป<น
สิทธิตามธรรมชาติ ท่ีจะเสริมสร�างความม่ันใจและอํานาจให�กับคนในชุมชนหรือสังคมท�องถ่ิน เพ่ือเป<นพลังการ
เรียนรู� สร�างสร�างสรรค� การผลิตใหม: การถ:ายทอดภูมิปrญญา ในการพัฒนาสังคมให�เป<นไปตามหลักของ
ศีลธรรมท่ีเคารพความเป<นมนุษย� ความเป<นธรรม และความยั่งยืนของธรรมชาติ  
 วัฒนธรรมเป<นระบบพฤติกรรมท่ีมนุษย�สร�างข้ึน เพ่ือตอบสนองความต�องการพ้ืนฐานของมนุษย�เป<น
เบ้ืองแรก ลักษณะของวัฒนธรรมจึงไม:ใช:ลักษณะคงท่ีและตายตัว ดังท่ีนิยพรรณ (ผล วัฒนะ) วรรณศิริ (2540 : 
44 – 45) สรุปไว�ดังนี้ 1) วัฒนธรรมเป<นผลผลิตของระบบความคิดของมนุษย� (Cognitive Systems) ซ่ึงเป<น
ระบบทางชีวภาพ (Biological System) เพราะระบบความคิดเกิดมาจากระบบสมอง ระบบประสาทและ
ระบบจิตใจของมนุษย�รวมกัน 2) วัฒนธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได�ไม:ใช:สิ่งท่ีคงท่ีตายตัว วัฒนธรรมเป<น
ผลผลิตของระบบความคิดและแสดงออกมาทางพฤติกรรม อันได�แก: การกระทําในแง:ของการสร�างวัตถุ (ผลิต
สิ่งของ) และระบบต:างๆ ทางสังคม กฎการคิดของมนุษย� ก็คือ ความคิดไม:คงท่ีเปลี่ยนไปเรื่อยๆ 3) วัฒนธรรม
เป<นสิ่งท่ีบุคคลได�มาด�วยการเยนรู� วัฒนธรรมไม:ใช:เรื่องของชีวภาพแต:เพียงอย:างเดียว เป<นสิ่งท่ีสมาชิกในสังคม
เรียนรู�มาจากสมาชิกรุ:นก:อนท่ีสั่งสอนสืบทอดกันมา มิใช:สืบทอดมาจากยีนส�แต:กําเนิด แต:จะเรียนรู�ประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ�ของสังคมตามครรลองของชีวิตให�เหมือนกับคนอ่ืนๆ ของสังคม 4) วัฒนธรรมเป<นสมบัติ
ส:วนรวม บุคคลต�องเรียนรู�ท่ีจะประพฤติปฏิบัติให�เป<นท่ียอมรับของผู�อ่ืนจึงจะอยู:ร:วมกับผู�อ่ืนได�ดี คนเราอยาก
ให�ตนเองเป<นท่ียอมรับของผู�อ่ืนเสมอ เพราะมนุษย�เป<นสัตว�สังคมท่ีไม:สามารถดํารงชีพอยู:ได�ตามลําพัง  การ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เป<นสิ่งท่ีมนุษย�ได�สร�างข้ึนและประพฤติปฏิบัติสืบต:อกันมา เช:น ความเชื่อ ค:านิยม 
ศิลปะ จริยธรรม กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และการประดิษฐ� คิดค�นสิ่งต:างๆ การเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมอาจจะเกิดข้ึน จากความไม:พึงพอใจในขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมของคนรุ:นใหม:ซ่ึงพิจารณาว:า 
วัฒนธรรมด้ังเดิมเป<นสิ่งท่ีล�าสมัยและควรได�รับการปรับปรุงแก�ไข การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอีกประการหนึ่ง 
เกิดข้ึนจากการไหลบ:าของวัฒนธรรมต:างชาติโดยคนส:วนมากในสังคมของตนยอมรับประพฤติปฏิบัติด�วยความ
พอใจหรือถูกบังคับกรณีแพ�สงคราม การเปลี่ยนแปลงด�านวัฒนธรรม ซ่ึงเกิดจากการไหลบ:าของวัฒนธรรมจาก
สังคมหนึ่งไปสู:สังคมหนึ่ง หากมีการคมนาคมสะดวกอัตราการเปลี่ยนแปลงก็เป<นไปอย:างรวดเร็ว ก:อให�เกิด
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ปrญหาสังคมข้ึนได� เช:นการเกิดความล�าทางวัฒนธรรม (Culture Lag) ซ่ึงหมายถึง ความก�าวหน�าท่ีไม:สมดุลกัน
ระหว:างเครื่องมือเครื่องใช� และความพร�อมท่ีจะใช�สิ่งเหล:านั้นของคนท่ีอยู:ในสังคมเดียวกัน ในถาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ยิ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเร็วเท:าใด การควบคุมทางสังคมก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
ตามไปเร็วเท:านั้น สังคมไทยเคยยึดม่ันเคารพเชื่อถือตัวบุคคลแต:ด้ังเดิมมา ก็ต�องเปลี่ยนแปลงการควบคุมใน
ลักษณะยุดถือกติกา คือหลักการมากกว:าตัวบุคคล (สุวิทย� รุ:งวิสัย, 2532 : 215 – 218)  ผลกระทบสําคัญท่ี
สืบเนื่องจากกาเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนป�าตัน ต.ป�าตัน  อ.แม:ทะ จ.ลําปาง พบว:า การประกอบ
อาชีพ การศึกษา สภาพเศรษฐกิจ สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปทําให�รูปแบบหรือกิจกรมของชุมชนเปลี่ยนแปลง 
กล:าวคือ อดีตชุมชนแห:งนี้ประชากรส:วนใหญ:ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ก็จะมีพิธีกรรมหรือประเพณีที
เก่ียวกับอาชีพค:อนข�างมาก เช:น ตานข�าวจี้ข�าวหลาม, ตานข�าวใหม:น้ําใหม:, ตานแตน(ถวายแทน), การบูชา
ส�มป�อยบวงสรวงเจ�าพ:อม�าขาว, บวงสรวงเจ�าพ:อหอศาล, ตานก�วยสลาก ซ่ึงเป<นประเพณี พิธีกรรมท่ีกระทํา
เพ่ือรําลึกถึงพระคุณของอาชีพ แต:ด�วยปrจจุบันความทันสมัยขยายเข�ามา อาชีพของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไป
มีการย�ายถ่ินไปทํางานในเมืองหลวง ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงทําให�ไม:มีคนรุ:นใหม:หรือมีน�อยท่ีจะสืบ
ทอดอาชีพเกษตรกรรม ส:งผลให�ประเพณีพิธีกรรมบางอย:างสูญหายไปด�วย ซึงสอดคล�องกับผลงานวิจัยของ 
เฉลิมศักด์ิ ขัตติยะ (2541) ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเป<นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต
ด�านการเกษตรของชุมชนกะเหรี่ยงบ�านแม:ยางห�า พบว:าการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของชุมชนจากการ
ผลิตเพ่ือการบริโภคเป<นการผลิตเพ่ือการค�า มีการนําเอาเทคโนโลยีทางการเกษตรเข�ามาใช�ในการผลิตส:งผลต:อ
กระบวนการผลิตของชุมชนในด�านวิธีการผลิต ระบบความสัมพันธ� ความเชื่อ ค:านิยมและวิถีชีวิต ระบบ
เงินตรากลายเป<นปrจจัยสําคัญในการแลกเปลี่ยน โดยมีสาเหตุการเปลี่ยนแปลงการผลิตเนื่องมาจากปrจจัยด�าน
ใน ได�แก: การเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศวิทยาของหมู:บ�าน การเรียนรู�ระบบการผลิตของชาวกะเหรี่ยง ซ่ึงได�รับ
การถ:ายทอดความรู�จากนายทุน ปrจจัยภายนอก ได�แก: การมีตลาดรองรับผลผลิต มีการประกันราคาผลิต 
ได�รับการสนับสนุนเงินทุนจากหน:วยงานรัฐและเอกชน ตลอดจนการคมนาคมท่ีมีความสะดวกข้ึนในการขนส:ง
ผลผลิตสู:ตลาด จากการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตทําให�ชุมชนกะเหรี่ยงบ�านแม:ยางห�าเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ�
ทางสังคมไปด�วย อาทิ ความผูกพัน ความไว�ใจ ทางเครือญาติและเพ่ือนบ�านลดน�อยลง วิถีชีวิตท่ีเรียบง:าย
เปลี่ยนมาสู:วิถีชีวิตท่ีรีบเร:ง ไม:มีเวลาไปมาหาสู:กันเหมือนในอดีต และยังสอดคล�องกับแนวคิดของผ:องพันธุ� มณี
รัตน� (2521 : 17-18) กล:าวว:าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป<นการเปลี่ยนแปลงโครงสร�างทางสังคมหรือสถาบัน
สังคม เช:น การเปลี่ยนแปลงขนาดของชุมชน ส:วนประกอบส:วนใดส:วนหนึ่งของสังคมหรือรูปแบบการจัด
ระเบียบของสังคม ตัวอย:างของการเปลี่ยนแปลง ได�แก: การเปลี่ยนแปลงขนาดครอบครัว การเปลี่ยนแปลง
ระบบเศรษฐกิจเม่ือเกิดสภาพเป<นสังคมเมือง และเป<นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ�ระหว:างบุคคล คือ 
เปลี่ยนแปลงวิธีท่ีมนุษย�ปฏิบัติต:อผู�อ่ืน ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีลักษณะดังนี้1)เป<นการเปลี่ยนแปลงใน
ด�านความสัมพันธ�ระหว:างมนุษย�และหรือระหว:างมนุษย�และกลุ:มคน คือ เป<นการเปลี่ยนแปลงการกระทําต:อ
กันของมนุษย� 2)เป<นการเปลี่ยนแปลงโครงสร�าง การหน�าท่ีหรือกระบวนการต:างๆ ของความสัมพันธ�ระหว:าง
โครงสร�างและการหน�าท่ีอย:างใดอย:างหนึ่ง 3)เป<นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในช:วงเวลาใดเวลาหนึ่งอาจเป<น
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เรื่องใหญ:หรือเล็กก็ได� และตามแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ท่ีว:าการยอมรับสิ่งใหม:มี
ความสําคัญต:อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในด�านท่ีเป<นตัวการท่ีทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนใน
ชุมชนหนึ่งๆ จะมีสิ่งใหม:ๆ เกิดข้ึนได�จะต�องมีแหล:งท่ีมาอยู: 3 ประการ 1) การค�นพบ (Discovery) คือ การท่ี
ชาวบ�านได�ค�นพบทรัพยากร หรือ การค�นพบพืชผลทางการเกษตรสมัยใหม:ทําให�ชาวบ�านได�เปลี่ยนอาชีพหรือมี
รายได�ดีกว:าเดิม 2) การคิดค�นประดิษฐ� (Invention) คือการท่ีมีผู�คิดค�น ประดิษฐ�สิ่งใหม:ข้ึนและมีประโยชน�ต:อ
ชุมชน ประชาชนก็หันมารับสิ่งใหม:ๆ นั้นมาใช�กันมากข้ึนเรื่อยๆ 3) การแพร:กระจาย (Diffusion) คือ การ
ยอมรับสิ่งใหม:ๆ จากสังคมอ่ืน หรือสังคมภายนอกเรียกได�ว:าเป<นการแพร:กระจายจากสังคมหนึ่ง เช:น การท่ี
ชาวนาได�รับความรู� เทคนิคใหม:ๆ ในการทําการเกษตรจากประเทศตะวันตก และการมีความทันสมัยก�าว หรือ
ท่ีกล:าวกันว:าเป<นยุคสมัยของกระแสโลกาภิวัตน� ท่ีเข�ามา ในชุมชนก็ส:งผลให�เกิดการเปลี่ยนแปลงไม:ว:าจะเป<น
รูปแบบประเพณีกิจรรมต:างๆ มีการปรับเปลี่ยนให�สอดคล�องและทันยุคสมัยมากข้ึน ซ่ึงสอดคล�องกับทฤษฎี
ภาวะทันมัยท่ีว:า การเปลี่ยนแปลงสังคมจากเกษตรกรรมไปสู:อุตสาหกรรม  ยังทําให�เกิดต�นแบบของการ
เปลี่ยนแปลง  ท้ังนี้เพราะสังคมต:างๆไม:ได�แยกกันอยู:อย:างโดดเด่ียวเป<นอิสระขาดการติดต:อกันแต:อยู:ในระบบ
เดียวกัน คือ โลก  การเปลี่ยนแปลงในส:วนใดส:วนหนึ่งของระบบโลกย:อมกระทบต:อระบบอ่ืนๆและทําให�เกิด
การเปลี่ยนแปลงตามกันไปด�วย  สังคมเกษตรกรรมด้ังเดิมเม่ือมีการติดต:อสัมพันธ�กับสังคมสมัยใหม:หรือสังคม
อุตสาหกรรม สังคมเกษตรกรรมจะเริ่มรับแนวคิดและเริ่มปรับปรุงพัฒนาส:วนต:างๆเพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสู:สังคม
สมัยใหม:    ท่ีมีความอุดมสมบูรณ�ทางวัตถุ  มีความสะดวกสบาย และร่ํารวยกว:ามาก  ย:อมกระทบต:อรูปแบบ
การดําเนินชีวิตด�านต:างๆ ไม:ว:าจะเป<นการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ รูปแบบครอบครัว รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต และการเกิดข้ึนหน:วยย:อยๆต:างๆในสังคม ย:อมกระทบต:อค:านิยมความเชื่อของคนในสังคม  โดย
เป<นผลจากการรับความรู�จากสังคมสมัยเข�ามาผ:านรูปแบบการทํางาน โรงเรียน หรือสื่อต:างๆซ่ึงอาจเข�ามาใน
รูปของภาพยนตร�นําเข�าจากต:างประเทศ สินค�าและบริการจากต:างประเทศท่ีมีโฆษณาเป<นตัวกระตุ�นและ
เผยแพร: รวมท้ังสื่อหนังสือพิมพ� วิทยุ โทรทัศน� ท่ีได�รับอิทธิพลจากผู�บริหารประเทศท่ีต�องการให�สังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงส:งผลโดยตรงต:อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนป�าตันนาครัว แต:ผลท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงผู�ให�
สัมภาษณ�กล:าวต:อว:าไม:เพียงแค:ก:อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ในเรื่องกิจกรรม รูปแบบ พิธีกรรม 
แต:การเปลี่ยนแปลงในด�านท่ีมีประโยชน�ก็มี การท่ีสังคมทันสมัยทําให�การประชุมหารือ เป<นไปอย:างง:ายและ
สะดวกข้ึน รวมถึงการประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนเข�าร:วมกิจกรรม ร:วมถึงการเผยแพร:กิจกรรมให�สังคม
ภายนอกได�รับรู� ซ่ึงบ�างครั้งก็ยังเป<นการชักชวนคนภายนอกมาเท่ียวหรือร:วมกิจกรรมของชุมชนได�ทําให�ชุมชน
เกิดรายได�อีกด�วย 

กล:าวโดยสรุป ภายใต�กระแสโลกาภิวัตน�ทําให�วัฒนธรรมของชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
พิธีกรรมท่ีปรับให�เข�ากับยุคสมัยมากข้ึนแต:ก็ยังคงมีวิถีปฏิบัติท่ีสืบทอด และผลกระทบท่ีสําคัญภายใต�กระแส
โลกาภิวัตน�ในด�านบวกการติดต:อสื่อสารท่ีรวดเร็วทําให�การกระจายข:าวสาร การแจ�งขอความร:วมมือในการทํา
กิจกรรมต:างๆ ประเพณีต:างๆ ในชุมชนเป<นไปอย:างรวดเร็วและกว�างขว�าง ในทางกลับกันภายใต�กระแสโลกาภิ
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วัตน�ทําให�เกิดสิ่งยั่วยวนต:อเด็กและเยาวชนคนรุ:นหลังท่ีจะทําหน�าท่ีสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของคนชุมชน 
ส:งผลให�คนรุ:นใหม:ละเลย ขาดการใส:ใจท่ีจะเรียนรู�และรักษาวัฒนธรรมประเพณีเอาไว� 
ข�อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง “พลวัตทางวัฒนธรรมภายใต�กระแสโลกาภิวัตน� กรณีศึกษา ชุมชนป�าตัน อ.แม:ทะ  
จ.ลําปาง” ในประเด็น ผลของกระแสโลกาภิวัตน�ทําให�เกิดสิ่งยั่วยวนต:อเด็กและเยาวชนคนรุ:นหลังท่ีจะทํา
หน�าท่ีสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมของคนชุมชน ผู�วิจัยเห็นว:าเป<นประเด็นท่ีน:าสนใจในการจะศึกษาต:อไปว:า
ปrจจัยท่ีสําคัญ หรือสิ่งท่ีเยาวชนในยุคท่ีรับการเปลี่ยนแปลงภายใต�กระแสโลกาภิวัตน�ให�ความสนใจนั่นเป<น
อย:างไรซ่ึงอาจนํามาซ่ึงการเรียนรู�และปรับให�เข�ากับประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนเพ่ือให�กับเยาวชนให�ความ
สนใจและตระหนักในการจะสืบทอดรักษาต:อไป 
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การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใช�เทคนิคการเล�าเรื่องจากภาพของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี 2 

The Development of Communicative English Speaking Ability Using Picture Narrating 
Technique for lower-secondary Students 

 
นางประกาศนีย�  บุตรโคตร 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู�พูดภาษาอ่ืน  
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

บทคัดย�อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 กAอนเรียนและหลังเรียน และ
ศึกษาเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปCท่ี 2  
 กลุAมตัวอยAางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 โรงเรียนบ�านดงใหญA อําเภอเพ็ญ 
จังหวัดอุดรธานี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปCการศึกษา 2558 
จํานวนนักเรียน 28 คน ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ22101 สุAมตัวอยAางโดยใช�การสุAมแบบกลุAม แบบ
แผนของการวิจัยเปIนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุAมเดียวทดสอบกAอนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือท่ีใช�ในการ
วิจัยประกอบด�วย แผนการจัดการเรียนรู� จํานวน 12 แผน แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และแบบวัดเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการ
เลAาเรื่องจากภาพ ระยะเวลาดําเนินการทดลองใช�ระยะเวลา 12 สัปดาห� สัปดาห�ละ 2 ชั่วโมง รวมท้ังหมด 24 
ชั่วโมง สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล ได�แกA คAาเฉลี่ย ร�อยละ สAวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบ
ไมAอิสระ ผลการวิจัยสรุปได�ดังนี้ 1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกAอน
เรียนเฉลี่ย 8.75 คะแนนจากคะแนนเต็ม 25คะแนน คิดเปIนร�อยละ 35.00  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน18.32
คะแนนคิดเปIนร�อยละ73.29 เม่ือทดสอบความแตกตAางของคAาเฉลี่ยพบวAา คะแนนความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียนอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 2) นักเรียนมีเจต
คติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพมีคAาเฉลี่ยของเจตคติโดยรวม
เทAากับ 4.07 อยูAในระดับดี 
คําสําคัญ :การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร, การเลAาเรื่องจากภาพ, เจตคติ 
 
Abstract 

The purposes of this research were to study the English speaking ability of lower-
secondary 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 
  กระทรวงศึกษาธิการได�ให�ความสําคัญกับภาษาอังกฤษเปIนภาษาตAางประเทศในสาระการเรียนรู�พ้ืนฐาน  
โดยกําหนดให�เรียนตลอดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยให�
มีความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษในการติดตAอสื่อสาร การศึกษาแสวงหาความรู� การประกอบอาชีพ ความ
เข� า ใจและตระหนัก ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมี เจตคติ ท่ี ดีตAอการใช�ภาษาอังกฤษ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) และได�กลAาวไว�วAาในสังคมโลกปpจจุบันการเรียนรู�ภาษาตAางประเทศมี
ความสําคัญและจําเปIนอยAางยิ่งในชีวิตประจําวันเนื่องจากเปIนเครื่องมือสําคัญในการติดตAอสื่อสารการศึกษา
การแสวงหาความรู� การประกอบอาชีพ การสร�างความเข�าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน�ของชุมชนโลก
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลกนํามาซ่ึงมิตรไมตรีและความรAวมมือกับ
ประเทศตAางๆชAวยพัฒนาผู�เรียนให�เข�าใจตนเองและผู�อ่ืนดีข้ึนเรียนรู�และเข�าใจความแตกตAางของภาษาและ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีการคิดสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองมีเจตคติท่ีดีตAอการใช�
ภาษาตAางประเทศและใช�ภาษาตAางประเทศเพ่ือการสื่อสารได�รวมท้ังเข�าถึงองค�ความรู�ตAางๆได�งAายและกว�างข้ึน
และมีวิสัยทัศน� ในการดําเนินชีวิต มุA งหวั งให�ผู� เรี ยนมีเจตคติ ท่ี ดีตAอภาษาตA างประเทศสามารถใช�
ภาษาตAางประเทศสื่อสารในสถานการณ�ตAางๆแสวงหาความรู�ประกอบอาชีพและศึกษาตAอในระดับท่ีสูงข้ึน
รวมท้ังมีความรู�ความเข�าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถAายทอด
ความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได�อยAางสร�างสรรค�  การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ
มัธยมศึกษานั้นหลักสูตร(กระทรวงศึกษาธิการ,2551: 26) ได�กําหนด การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยมุAงให�
ผู�เรียนใช�ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือการศึกษาตAอ และประกอบอาชีพ และการเข�าสูAสังคมโลกในอนาคต 
จัดกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเปIนศูนย�กลาง ใช�สื่ออุปกรณ�ท่ีหลากหลาย ใช�วิธีการวัดผล ประเมินผลท่ี
เหมาะสม มุAงให�ผู�เรียนใช�ภาษาเพ่ือการสื่อสารได�ในสถานการณ�จริงมีประสบการณ�ตรงในการใช�ภาษาอังกฤษ 
มีเจตคติท่ีดี มีความม่ันใจและกล�าแสดงออกท้ังนี้มีเปtาหมายเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังสี่ด�าน ได�แกA การ
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ฟpง การพูด การอAาน  และการเขียน ท้ังนี้เพ่ือประโยชน�ท้ังในชีวิตประจําวันและเพ่ือความก�าวหน�าในอนาคตได�
อยAางแท�จริง สอดคล�องกับแนวคิดของเออร� (Ur, 1998: 120) ท่ีได�เสนอแนะไว�วAา ในบรรดาทักษะท้ังสี่ทักษะ 
ได�แกA ทักษะการฟpง การพูด การอAาน  และการเขียน ท้ังนี้ทักษะพูดเปIนทักษะท่ีสําคัญท่ีสุด เนื่องจากเปIน
ทักษะท่ีแสดงให�เห็นวAาผู�พูดมีความรู�ในภาษานั้นอยAางชัดเจน นอกจากนี้ชูมิน (Shumin, 1997: 8) ได�กลAาวถึง
ทักษะการพูดไว�วAาเปIนทักษะท่ียากยิ่งสําหรับนักเรียน  ถึงแม�จะเปIนทักษะท่ีสําคัญและจําเปIนท่ีสุดในการ
สื่อสารและมีจุดมุAงหมายให�นักเรียนสามารถสื่อสารในสถานการณ�ตAาง ๆได�  แตAการจัดการเรียนการสอนยังไมA
ประสบความสําเร็จเทAาท่ีควรถ�าพูดได�ไมAดีขาดความคลAองแคลAวในการใช�โครงสร�างทางภาษาไมAได�อยูAใน
สภาพแวดล�อมท่ีใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ซ่ึงเออร� (Ur,1998: 15) และบราวน� (Brown, 2007: 17) ได�
กลAาวถึงสาเหตุท่ีทําให�นักเรียนไมAประสบผลสําเร็จในการพูดภาษาท่ีสองนั้นมีหลายประการ เชAน มีความกังวล
วAาจะพูดผิด  กลัวเสียหน�า ไมAรู�จะพูดอะไรหรือพูดอยAางไรและมักจะใช�ภาษาแมA (Mother Language) แทนท่ี
จะใช�ภาษาเปtาหมาย (Target Language)ในขณะฝxกพูดในชั้นเรียน นอกจากนี้ไบร�น (Byrne, 1987: 20-26) 
ได�กลAาวไว�วAา ผู�พูดต�องสามารถใช�ภาษาอังกฤษได�อยAางเหมาะสมมีการเน�นเสียง ออกเสียงสูงตํ่ารวมท้ังแสดงสี
หน�า ทAาทางเปIนเครื่องชAวยในการแสดงความหมายของสิ่งท่ีต�องการจะสื่อ  ผู�ฟpงจึงจะสามารถฟpงภาษาอังกฤษ
ได�เข�าใจและในบางครั้งการพูดภาษาอังกฤษนั้น อาจขาดความเหมาะสมและสมบูรณ�หรือไมAเปIนไปตาม
กฎเกณฑ�ไวยากรณ�ซ่ึงตรงกันข�ามกับภาษาท่ีใช�ในการเขียน  และต�องใช�ความสามารถในการปฏิสัมพันธ�ซ่ึงกัน
และกันของผู�เรียนภาษาอังกฤษเปIนภาษาตAางประเทศหรือภาษาท่ีสอง ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของสกอตต� 
(Scott, 1981: 8-12) ท่ีกลAาววAา การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเปIนรูปแบบพฤติกรรมท่ีเก่ียวข�องกับ
บุคคลต้ังแตAสองคนข้ึนไป โดยมีผู�พูดและผู�ฟpงรAวมสนทนาแตAละคนต�องสามารถตีความสิ่งท่ีฟpง ซ่ึงไมAสามารถ
ทํานายรูปแบบของภาษาอังกฤษได� และมีความหมายในการสื่อสารแบบใด การสื่อสารโดยมีปฏิสัมพันธ�ในการ
แลกเปลี่ยนข�อมูลตAางๆแตAละครั้งจะต�องประกอบด�วยบุคคลสองคนข้ึนไปและประยงค�  กลั่นฤทธิ์ (2556:124–
125) ได�กลAาวไว�วAา การพูดภาษาอังกฤษเปIนวิธีการท่ีครูสอนผู�เรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปIนภาษาท่ีสองหรือ
ภาษาตAางประเทศ พูดภาษาอังกฤษให�มีความสามารถในการออกเสียงและรูปแบบของเสียงในภาษาอังกฤษได�
อยAางถูกต�อง สอดคล�องกับเฮดจ� (Hedge, 2007: 44-72) ท่ีกลAาวไว�วAา การพูดภาษาอังกฤษเปIนทักษะท่ีมี
ความสําคัญอยAางมากและจําเปIนตAอการสื่อสารท่ีต�องได�รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู�ให�เกิดความสามารถ
ในการพูดภาษาอังกฤษได�อยAางมีประสิทธิภาพ ผู�สอนต�องม่ันใจวAาไมAได�จัดการเรียนรู�เพ่ือฝxกผู�เรียนให�พูด
ภาษาอังกฤษโดยเน�นความสําคัญของการออกเสียง (Pronunciation) คําศัพท� (Vocabulary) และความถูก
ต�องทางโครงสร�างภาษา (Accuracy structure) เทAานั้นแตAเปIนการฝxกใช�ความสําคัญดังกลAาวนี้ไปชAวยในการ
พัฒนากระบวนการพูดสื่อสารได�อยAางอิสระและสร�างภาษาด�วยตนเองตามจุดมุAงหมายของการสื่อสาร ซ่ึง
บุคคลจะสามารถสื่อสารกันได� เข�าใจตรงกัน ต�องอาศัยวิธีการสนทนาท่ีหลากหลาย และได�สรุปไว�วAา การพูด
ภาษาอังกฤษจะมีประสิทธิภาพหรือบรรลุผลตามเปtาหมายการสื่อสารนั้น ผู�พูดต�องสามารถใช�สําเนียงและ
ถ�อยคําท่ีมีความถูกต�อง ตามหลักเกณฑ�ทางภาษาอังกฤษในระดับตAางๆ รวมท้ังสามารถใช�ภาษาทAาทางให�
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สอดคล�องเหมาะสมกับจุดมุAงหมายหรือเจตนาในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช�คําพูดท่ีเหมาะสมกับกาลเทศะตาม
สถานการณ�ตAางๆ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องกับสถานการณ�นั้นๆ (Hedge, 2007:  259-261)  
 การจัดการเรียนรู�ในการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีหลายวิธีการ แตAมีวิธีการหนึ่งท่ีใช�คือ 
การเลAาเรื่องจากภาพ ซ่ึงเปIนเทคนิคท่ีจะชAวยสAงเสริมพัฒนาให�ผู�เรียนเกิดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ทําให�
ผู�เรียนกล�าพูด  กล�าแสดงออกได�ดียิ่งอีกวิธีหนึ่ง การใช�ภาพเปIนสื่อนั้นสอดคล�องกับแนวคิดของนูแนนและ
แลมป� (Nunan& Lamb, 1996: 36-38)  ได�อธิบายลักษณะของกิจกรรมการสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสารวAาเปIนการใช�ภาษาเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ�จริง หรือการใช�ภาษาอยAางมีความหมาย เปIน
กิจกรรมเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนข�อมูล (Information Sharing) การปฏิสัมพันธ� (Interaction) และการใช�สื่อ
ท่ีหลากหลาย เพราะสื่อมีความสําคัญตAอการเรียนแบบปฏิสัมพันธ�หรือการเรียนแบบรAวมมือและการฝxกใช�
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ดังนั้น การท่ีจะพัฒนาความสามารถด�านการฟpงและการพูดภาษาอังกฤษ เพ่ือให�ผู�เรียน
สามารถนําภาษาไปใช�เพ่ือการสื่อสารในสถานการณ�จริงได�นั้น ควรจัดการเรียนรู�โดยการใช�สื่อการสอนท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อของจริง มาชAวยเพ่ิมประสิทธิภาพด�านการปฏิสัมพันธ�ในการใช�ภาษาให�มากข้ึนดังท่ีริ
ชาร�ดส�(Richards, 1993: 70) ได�กลAาวถึงสื่อของของจริง (Authentic Materials) ไว�วAาเปIนเนื้อหาความรู�ท่ี
นํามาจากหนังสือพิมพ� วารสาร นิตยสาร สิ่งพิมพ�อ่ืนๆและประเภทเสียงได�แกA แถบบันทึกเสียง การพูดท่ีอัดมา
จากรายการตAางๆ ทางวิทยุหรือโทรทัศน�นอกจากนี้ เขมณัฏฐ�ม่ิงศิริธรรม (2557) ได�กลAาวไว�วAาในการนํา
สื่อการศึกษามาเปIนเครื่องมือท่ีชAวยพัฒนาการเรียนรู�ของผู�เรียนนั้นผู�สอนจะต�องมีการมาประยุกต�ใช�ให�
สอดคล�องกับเนื้อหาเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�ได�อยAางรวดเร็วและเข�าใจงAายข้ึนสื่อการศึกษาสร�างสรรค�ควร
ใช�ควบคูAไปกับเนื้อหาสาระท่ีเน�นให�ผู�เรียนเน�นการผลิตสื่อท่ีแตกตAางไปจากสื่อเดิมๆเพ่ือการกระตุ�นความสนใจ
ทําให�สื่อการศึกษานั้นๆแตกตAางจากท่ีผู�เรียนเคยเห็นมาจะทําให�การตอบสนองการเรียนรู�ของผู�เรียนให�มากข้ึน
ด�วยระยะเวลาท่ีสั้นลงด�วยความแปลกใหมAและแตกตAางจากท่ีผู�เรียนเคยเห็นมาการใช�รูปภาพเปIนสื่อนั้น แกรม 
(Graham, 2007) ได�อธิบายไว�วAารูปภาพสามารถแสดงอารมณ�โดยผAานกระบวนการเลAาเรื่องและความสามารถ
ในด�านการอAานและเขียน และยังชAวยผู�อAานในการปฏิสัมพันธ�กับความรู�สึกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให�
ความหมายของเรื่องได�ดี  สอดคล�องกับสุปาร�ดโจและอันดายานี (Supardjo&Andayani, 2003: 45) ได�กลAาว
ไว�ในกระบวนการสอนและการเรียนรู�วAารูปภาพเปIนสื่อท่ีให�คุณประโยชน�มากมาย และสร�างความประทับใจ
ให�แกAผู�เรียนได� ความเข�าใจในหัวข�อการเรียนรู� กระตุ�นกิจกรรมการพูดได�อีกด�วย และสอดคล�องกับกายี (Kayi, 
2006: ) ท่ีได�กลAาวไว�วAา การเลAาเรื่องจากภาพโดยใช�กิจกรรมจากรูปภาพเปIนชุดหลายชุดให�นักเรียนเลAาเรื่อง
จากภาพตามลําดับ จะเน�นท่ีหลักเกณฑ�รูบริคท่ีครูได�กําหนดไว�ซ่ึงหลักเกณฑ�รูบริคนั้นจะรวมถึงการใช�คําศัพท�
และโครงสร�างของภาษาท่ีนักเรียนจําเปIนต�องใช�ขณะท่ีพูดเลAาเรื่องไปด�วย แนวคิดนี้ สอดคล�องกับบาคแมน
และพาล�มเมอร� (Bachman & Palmer,  1996: 50) ท่ีได�อธิบายไว�วAาเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพจะ
คล�ายคลึงกับเทคนิคการเลAาเรื่อง เพียงแตAมีข�อแตกตAางระหวAางสองเทคนิคคือการใช�หลักเกณฑ�รูบริค ซ่ึง
หลักเกณฑ�รูบริคจะถูกใช�ในเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพเทAานั้น และการใช�เทคนิคนี้แนวคิดของเนชันและนิว
ตัน (Nation & Newton, 2009: 46) ได�กลAาวถึงเทคนิควิธีการท่ีนํามาประยุกต�ใช�ในการเลAาเรื่องจากภาพไมAวAา



รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (Proceeding) วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

 

86 

 

จะเกิดจากนักเรียนและตัวครูผู�สอนเองไว� 3 ข้ันตอน ได�แกAการให�ประสบการณ�กAอนเรียนการให�คําแนะนํา
ระหวAางการพูดและ การทํางานเปIนกลุAมเพ่ือฝxกการพูด อยAางไรก็ตาม ความสามารถในการฟpงและพูด
ภาษาอังกฤษของเด็กไทยยังอยูAในระดับท่ีต�องปรับปรุงแก�ไข ท้ังนี้การสอนพูดของครูบราวน� (Brown, 2001: 
275-276) ได�เสนอหลักการสอนพูดไว�วAา ครูควรจัดกิจกรรมท่ีสนองความต�องการของนักเรียน โดยมุAงไปท่ีการ
ทํากิจกรรมของนักเรียน การสื่อความหมายและเปIนกิจกรรมท่ีกระตุ�นความสนใจของนักเรียน กิจกรรมท่ี
นักเรียนได�ฝxกพูดใกล�เคียงกับสถานการณ�จริง ควรมีการให�ข�อมูลย�อนกลับแกAนักเรียนเม่ือเสร็จสิ้นกิจกรรม มี
การฝxกท้ังทักษะการฟpงและทักษะการพูดไปพร�อมกัน เป�ดโอกาสให�นักเรียนได�ออกแบบกิจกรรมเองและให�
นักเรียนได�พัฒนายุทธวิธีในการพูดตAอไป  ท้ังนี้เม่ือพิจารณาแล�วพบวAาปpญหาการพูดภาษาอังกฤษของเด็กไทย 
สาเหตุเกิดจากปpญหาหลายๆ ด�านด�วยกัน  ท้ังด�านกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมของผู�สอนบาง
กิจกรรมไมAได�สAงเสริมให�ผู�เรียนเกิดความอยากเรียนอยากรู� ความกระตือรือร�น ด�านผู�สอน ยังขาดความรู�และ
เทคนิค วิธีสอนท่ีแปลกใหมAในการจัดกิจกรรมการการสอน  ด�านสื่อการเรียนการสอน การขาดสื่อการเรียนการ
สอนท่ีมีความทันสมัยตAอการฝxกภาษา  ด�านการวัดผลประเมินผล และด�านตัวผู�เรียนเองซ่ึงผู�เรียนขาดความ
พร�อม ไมAสนใจการเรียน ไมAมีพ้ืนฐานความรู�ท่ีดี ทํากิจกรรมไมAทัน ขาดความม่ันใจไมAกล�าพูด กล�าแสดงออก 
สAวนใหญAยังไมAสามารถสื่อสารด�วยการฟpง การพูดได�ดีเทAาท่ีควร สอดคล�องกับงานวิจัยของเกษศิรินทร�อ�วนภักดี 
(2548: 6) ท่ีกลAาวไว�วAา ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษท่ีตํ่ากวAาเปtาหมายท่ีกําหนดมีสาเหตุมาจากครู
ใช�วิธีสอนแบบเดิม การจัดการเรียนการสอนยึดตําราเรียนเปIนหลักและยึดครูเปIนศูนย�กลาง ผู�เรียนไมAมีโอกาส
ได�ปฏิบัติจริงหรือมีสAวนรAวมในการเรียนการสอน ทําให�ผู�เรียนขาดทักษะในการนําภาษาอังกฤษไปใช�ในการ
สื่อสาร ขาดความกระตือรือร�น สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู�สอนไมAเอ้ืออํานวยตAอการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และไมAกระตุ�นให�ผู�เรียนเรียนอยAางสนุกสนานจึงยากท่ีจะเกิดการเรียนรู�และทําให�
มีเจตคติท่ีไมAดีตAอวิชาภาษาอังกฤษ  โรงเรียนบ�านดงใหญA ซ่ึงเปIนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขต
อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ประสบปpญหา
เก่ียวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษคAอนข�างมาก จากผลของการทดสอบทางการศึกษาแหAงชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(O – Net ) ของโรงเรียนท่ีจัดสอบ 8 กลุAมสาระในระดับชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 3 มีคAาเฉลี่ยร�อยละ 27.56 โดยวิชา
ท่ีมีคAาเฉลี่ยของคะแนนตํ่าสุดคือ ภาษาอังกฤษ และจากคะแนนการทดสอบปลายภาคเรียนของนักเรียน
โรงเรียนบ�านดงใหญA ชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 ในปCการศึกษา 2555 ปรากฏวAา นักเรียนได�คะแนนทักษะการฟpง 
พูด ภาษาอังกฤษเฉลี่ยร�อยละ 38  ปCการศึกษา 2556 ทักษะการฟpง พูด ได�คะแนนเฉลี่ยร�อยละ 39 และในปC
การศึกษา 2557ได�คะแนนทักษะการฟpง พูด เฉลี่ยร�อยละ 41 ซ่ึงน�อยกวAาเกณฑ�ท่ีกําหนดไว�คือร�อยละ70 
(โรงเรียนบ�านดงใหญA, 2557: 5) จากผลของคะแนนดังกลAาวจะเห็นได�วAา ความสามารถทางด�านทักษะ
ภาษาอังกฤษของนักเรียนบ�านดงใหญAในระดับมัธยมศึกษาปCท่ี 2 และ ระดับมัธยมศึกษาปCท่ี 3 คAอนข�างตํ่า ซ่ึง
ผู�วิจัยได�ศึกษาปpญหากAอนการทดลองใช�เครื่องมือด�วยการสํารวจสภาพปpจจุบันและปpญหา โดยใช�แบบสอบถาม
และสัมภาษณ�นักเรียน ครู และผู�ปกครองท่ีมีสAวนเก่ียวข�องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 
เพ่ือศึกษารวบรวมข�อมูลพบวAามีหลายสาเหตุไมAวAาจะเปIนสภาพแวดล�อมท่ีไมAเอ้ือตAอการใช�ภาษาอังกฤษ 
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บุคลากรท่ีสอนภาษาอังกฤษมีจํากัด นักเรียนไมAเห็นความสําคัญของการเรียนรู�ภาษาอังกฤษและไมAสนใจท่ีจะ
เรียนรู�ภาษาอังกฤษเทAาท่ีควร ขาดความกระตือรือร�นในการเรียนและใช�ภาษาอังกฤษ  ยังมีความเขินอายและ
ไมAกล�าใช�ภาษาอังกฤษ แม�ในชั้นเรียนเองก็ตาม มีพ้ืนฐานความรู�ด�านภาษาอังกฤษคAอนข�างตํ่าและขาดความ
พร�อมท่ีจะเรียนรู�อยAางมีความสุข นอกจากนี้ปpญหาดังกลAาวยังสอดคล�องกับณัฏฐ�นรีฤทธิรัตน� (2557: 
บทคัดยAอ) ท่ีได�กลAาวสรุปไว�วAาปpญหาและอุปสรรคท่ีสAงผลตAอการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษได�แกA
นักศึกษามีความกังวลและความกลัวเม่ือต�องพูดภาษาอังกฤษมีปpญหาด�านคําศัพท�ขาดการฝxกฝนกับอาจารย�
และบุคคลอ่ืนไมAชอบเรียนรายวิชาท่ีเน�นทักษะการพูดภาษาอังกฤษและนักศึกษาต�องนึกเปIนภาษาไทยกAอน
เสมอเม่ือต�องพูดภาษาอังกฤษเม่ือมีปpญหาด�านการใช�ภาษาทําให�นักศึกษาเกิดความกังวลและขาดความม่ันใจท่ี
จะสื่อสารเปIนภาษาอังกฤษสAงผลให�ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไมAเกิดการพัฒนา 
  ผู�วิจัยจึงได�มีแนวคิดในการจัดการเรียนรู�ให�แกAนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 โรงเรียนบ�าน
ดงใหญA ท่ีมีปpญหาโดยเฉพาะด�านการพูดเนื่องจากนักเรียนไมAสามารถใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือถามหรือตอบคําถาม
ท่ีเก่ียวข�องกับตนเองได�  การออกเสียงและการลําดับความคิด ไมAถูกต�อง ไมAกล�าพูด ไมAกล�าแสดงออก ไมAมี
ความเชื่อม่ันในตนเอง การจัดกิจกรรมยังไมAสอดคล�องกับบริบทหรือปpญหาของนักเรียน จึงทําให�ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู�ทักษะการฟpง พูด ภาษาอังกฤษท่ีเปIนทักษะเบ้ืองต�นของการสื่อสารทางภาษาคAอนข�างตํ่ากวAา
เกณฑ�ท่ีกําหนด   
 จากปpญหาและความสําคัญดังกลAาว ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 โรงเรียนบ�านดงใหญA   
อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด�วยการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการพูดตามแนวคิดของไบร�น (Byrne, 1987: 20-
26) และเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพของเนชันและนิวตัน(Nation & Newton, 2009: 46) ประกอบด�วย 3 
ข้ันตอนและจัดกิจกรรมดังตAอไปนี้   
     ข้ันตอนท่ี 1 นําเสนอเนื้อหา (Presentation Stage)เปIนการสร�างประสบการณ�กAอนเรียน แกAผู�เรียนโดยครู
ให�ข�อมูลทางภาษาแกAผู�เรียน ฝxกการใช�ภาษา เน�นท่ีการให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ทําความเข�าใจเก่ียวกับความหมาย
และวิธีการใช�ภาษาท่ีเหมาะสมกับสถานการณ�ตAางๆ ควบคูAไปกับการเรียนรู�กฎเกณฑ�ของภาษามีการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
        1. ข้ันนําเข�าสูAบทเรียน 
            1.1 ครูกระตุ�นความสนใจให�นักเรียนอยากเรียนรู� โดยใช�เกมทางภาษา 
เชAนเกมเก่ียวกับคํา (Words)  การแสดงทAาทางและการเคลื่อนไหว (Action Games) การแขAงขัน (Contest) 
การแก�ปpญหา (Problem  Solving) และการเดา (Guessing Games) 
            1.2 ครูสอนคําศัพท�ใหมAและตัวอยAางการใช�รูปประโยคจากคําศัพท� 
            1.3 นักเรียนฟpงการออกเสียงคําศัพท�ใหมAจากเทป หรือจากเสียงครู 
            1.4 นักเรียนฝxกพูดออกเสียงคําศัพท�ตามเทปหรือจากเสียงครู 
            1.5 ครูอธิบายความหมายของคํา และประโยคโดยใช�บัตรคํา บัตรภาพ แถบประโยค  
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       2. ข้ันการให�ประสบการณ�กAอนเรียน  
           2.1 ครูแสดงรูปภาพให�นักเรียนดูและให�นักเรียนสังเกตสิ่งท่ีมีในภาพ 
           2.2 ครูถามนักเรียนเก่ียวกับสิ่งท่ีเห็นในภาพและครูถามคําถามเก่ียวกับรูปภาพเพ่ือเชื่อมโยง
ประสบการณ�ของนักเรียนเก่ียวกับรูปภาพนั้นๆเปIนภาษาไทย 
           2.3 ครูเลAาเรื่องเปIนตัวอยAางให�นักเรียนฟpงโดยใช�รูปภาพนั้นเพ่ือให�นักเรียนเข�าใจรายละเอียดการใช�
ภาษาอังกฤษในการเลAาเรื่อง      
           2.4 ครูและนักเรียนรAวมกันจัดลําดับรูปภาพในการเลAาเรื่อง     
        ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันฝxกฝน(Practice Stage)  นักเรียนได�ฝxกปฏิบัติโดยมีการให�คําแนะนําระหวAางการ
พูดทํากิจกรรมดังนี้ 
  1. ครูจับคูAนักเรียนท่ีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษดีและอAอนคูAกัน เพ่ือให�นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษดีสามารถชAวยและกระตุ�นนักเรียนท่ีอAอนในการทํากิจกรรมให�ดําเนินไปได�อยAางดี 
                 2. ครูให�คําแนะนําเก่ียวกับการพูดเลAาเรื่องจากภาพโดยแสดงชุดรูปภาพเปIนตัวอยAางให�นักเรียน
ดูและอธิบายเก่ียวกับชุดรูปภาพนั้น 
                 3. ครูสร�างความคุ�นเคยกับชุดรูปภาพนั้นๆโดยให�นักเรียนทํากิจกรรมรAวมกันเปIนคูA และแจกใบ
งานให�นักเรียนได�ฝxกตามท่ีกําหนดให�ดังนี้ 
  ใบงานท่ี 1 การอธิบายรูปภาพแตAละภาพในชุดนั้นๆตามลําดับเหตุการณ�ท่ีควรจะเปIน   
                     ใบงานท่ี 2 การผลัดกันเลAาเรื่องของนักเรียนแตAละคูA 
                     ใบงานท่ี 3 การแตAงเรื่องและเหตุการณ�เพ่ิมเติม ตามจินตนาการหลังจากท่ีนักเรียนได�รับฟpง
เรื่องของคูAตนเอง 
                 4. ครูให�นักเรียนแตAละคูAรAวมกันแบAงปpนความรู�จากใบงานท่ี3 ด�วยการฝxกพูดอธิบายชุดรูปภาพท่ี
กําหนดในใบงานท่ี 3 
                 5. ครูให�นักเรียนแตAละคูAฝxกพูดเตรียมนําเสนอการพูดเลAาเรื่องจากชุดรูปภาพนั้น 
      ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันการใช�ภาษา (Production  Stage)  
                  1. ครูให�นักเรียนแตAละคูAนําเสนอการพูดภาษาอังกฤษโดยพูดเลAาเรื่องจากชุดรูปภาพให�เพ่ือนฟpง
หน�าชั้นเรียน 
                  2. ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นตAอการเลAาเรื่องจากภาพนั้น 
     3. ครูและนักเรียนชAวยกันสรุปเรื่องจากภาพท่ีนํามาเลAาอีกครั้งหนึ่ง 
                     ซ่ึงกิจกรรมดังกลAาว ผู�วิจัยเห็นวAาเหมาะสมกับนักเรียนกลุAมตัวอยAาง เปIนอยAางยิ่ง เพราะเปIน
เทคนิควิธีการสอนท่ีมีข้ันตอนชัดเจนมีการใช�สื่อจากภาพอยAางหลากหลายและทันสมัยท่ีจะสAงเสริมและพัฒนา
ความสามารถของนักเรียนในการใช�คําศัพท� ไวยากรณ� ความคลAองแคลAวในการใช�ภาษา และความเข�าใจในการ
พูด ท่ีสามารถออกเสียงได�อยAางถูกต�องเหมาะสมกับเรื่องท่ีพูด มีความสามารถในการใช�รูปประโยค สื่อ
ความหมายจากกิริยาทAาทาง สีหน�า และน้ําเสียงในการสื่อสารความหมายท่ีเหมาะสมผู�วิจัยต�องการศึกษาวAา
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เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ สามารถพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวAา
กAอนเรียนหรือไมAและต�องการศึกษาเจตคติการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพของ
นักเรียนอยูAในระดับใด ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้นAาจะเปIนข�อมูลในการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
วัตถุประสงคXของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAา
เรื่องจากภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 กAอนเรียนและหลังเรียน 
 2. เพ่ือศึกษาเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 ท่ีได�รับการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAา
เรื่องจากภาพ มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนไมAน�อยกวAาร�อยละ 70 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 ท่ีได�รับการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAา
เรื่องจากภาพมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน  
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร   
    ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 โรงเรียนในกลุAมเครือขAายพัฒนา
คุณภาพการศึกษากลุAมโรงเรียนเชียงหวาง จํานวน 3 โรงเรียน ได�แกA โรงเรียนบ�านดงใหญA โรงเรียนบ�านสร�าง
หลวง สร�างคํา และโรงเรียนบ�านดอนขAา คําผักหนามประชาสามัคคี อําเภอเพ็ญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ22101ในภาคเรียนท่ี 2 ปCการศึกษา 2558 
จํานวน 3 ห�องเรียนและนักเรียนท้ังหมดจํานวน 120 คน 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรท่ีใช�ในงานวิจัยมีดังนี้ 
     2.1 ตัวแปรต�น ได�แกA การสอนการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ  
      2.2 ตัวแปรตาม ได�แกA 
         2.2.1 ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
         2.2.2 เจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยการใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ 
 3. เนื้อหาท่ีใช�ในการวิจัย 
       เนื้อหาท่ีใช�ในการทดลองครั้งนี้ผู�วิจัยได�ศึกษาวัตถุประสงค�ของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บ�านดงใหญA ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู�และตัวชี้วัด กลุAมสาระการเรียนรู�ภาษาตAางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ อ22101) ชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 และตรงตามหลักสูตรแกนกลาง นํามาจัดทําเปIนแผนการเรียนรู�
จํานวน 12 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง รวมจํานวน 24 ชั่วโมง ซ่ึงเนื้อหาและกิจกรรมแตAละหนAวยได�จากหนังสือเรียน 
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รายวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ Team up in English 2 และหนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษ (ทักษะ
ฟpง-พูด) กลุAมสาระการเรียนรู�ภาษาตAางประเทศ Student Book  Listening Advantage ชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 
2 รวมถึงบทความตAางๆจากวารสารภาษาอังกฤษ สื่อสิ่งพิมพ�ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข�องกับเนื้อหาท่ีผู�วิจัยนํามา
ประยุกต�โดยมีหัวข�อกําหนดดังนี้  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.ซ่ึงเนื้อหาท่ีนํามาใช�เปIนเรื่องท่ีงAาย ใกล�ตัวและเก่ียวข�องกับการดําเนินชีวิตประจําวัน นักเรียน
สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวันได� นอกจากนี้การเลือกภาพท่ีนํามาใช�เปIนสื่อในการเลAาเรื่องจะเปIน
ภาพท่ีบAงบอกสถานการณ� เหตุการณ�ได�อยAางชัดเจน มีสีสันสวยงามเหมือนจริงและเหมาะสมกับวัยของผู�เรียน  
 4. ระยะเวลาท่ีใช�ในการทดลอง  
            ดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปCการศึกษา 2558 ใช�เวลาในการทดลองจํานวน 12 สัปดาห� 
สัปดาห�ละ 2 ชั่วโมง รวมเปIน 24 ชั่วโมง 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง      
         1. ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 โรงเรียนในกลุAมเครือขAายพัฒนา
คุณภาพการศึกษากลุAมโรงเรียนเชียงหวาง จํานวน 3 โรงเรียน ได�แกA โรงเรียนบ�านดงใหญA โรงเรียนบ�านสร�าง
หลวง สร�างคํา และโรงเรียนบ�านดอนขAา คําผักหนามประชาสามัคคี อําเภอเพ็ญ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ22101 ในภาคเรียนท่ี 2 ปCการศึกษา 2558 
จํานวน 3 ห�องเรียน จํานวนนักเรียน 120 คน 
         2. กลุAมตัวอยAางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้เปIนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 โรงเรียนบ�านดงใหญAสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานีเขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปCการศึกษา 2558 จํานวน 28 คนท่ีได�มาโดยวิธีการสุAมแบบ
กลุAม (Cluster random sampling) 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู�การสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAา
เรื่องจากภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 จํานวน 12 แผนดําเนินการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง รวมท้ังหมด 
24 ชั่วโมง ซ่ึงได�ผAานการตรวจแก�ไข ทดลอง และปรับปรุงแล�ว โดยมีคAาดัชนีความสอดคล�องเทAากับ 1.00 ทุก
องค�ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู�แตAละแผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู�มีโครงสร�างประกอบด�วย 
สาระสําคัญจุดประสงค�ปลายทาง  จุดประสงค�นําทาง เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู�  สื่อ  การวัดผล
ประเมินผลมีรายละเอียดในแตAละแผนท่ีครูจัดกิจกรรมให�นักเรียนได�ฝxกซ�อมพูดแบบเปIนอิสระ(free speech)
จากรูปภาพท่ีกําหนดให�  วัตถุประสงค�ในการสอนเน�นการสอนพูดท้ังแบบ accuracy และ แบบ fluency 
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เพ่ือให�การฝxกพูดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ครูมีบทบาทเปIนผู�แนะนําและคอยเสนอแนะเม่ือนักเรียนนําเสนอ
การพูดเสร็จเพ่ือแก�ไขข�อบกพรAองของบทเรียนและยกยAองชมเชยให�กําลังใจ 
 2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน จํานวน 1 ชุด 
เปIนแบบทดสอบปากเปลAา (Oral test)Pre-test และPost-test จํานวน 1 ข�อ เปIนข�อสอบฉบับเดียวกันท้ัง
กAอนเรียนและหลังเรียน  ประกอบด�วย รูปภาพ จํานวน 4 ภาพ โดยมีผู�เชี่ยวชาญทางด�านภาษาอังกฤษจํานวน 
3 คน ทําการประเมินเพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ มีคAาดัชนีความสอดคล�องเทAากับ 1.00และมีคAาความ
เชื่อม่ันในการตรวจให�คะแนนจากผู�เชี่ยวชาญเทAากับ 0.89  แล�วประเมินด�วยการให�นักเรียนจับคูAกันพูดเลAา
เรื่องจากภาพท่ีกําหนดไว�โดยผู�ประเมินจํานวน 3 คน ได�แกAครูผู�สอนภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน  และโรงเรียน
อ่ืนท่ีใกล�เคียง  เขียนคะแนนลงในชAองระดับคะแนนตามเกณฑ�การประเมินการพูดตามองค�ประกอบ5  ด�าน 
ได�แกAการออกเสียง (Pronunciation) ไวยากรณ� (Grammar)คําศัพท� (Vocabulary)ความคลAองแคลAวในการ
ใช�ภาษา (Fluency) และความเข�าใจในการพูด (Comprehension)แตAละด�านมี 5 ระดับ ด�านละ 5 คะแนน 
รวมคะแนนเต็ม 25 คะแนน ใช�เวลา 1ชั่วโมง 
 3. แบบวัดเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ จํานวน 
20 ข�อ มีตัวเลือก 5 ระดับความคิดเห็น โดยใช�แบบวัดเจตคติ มาตราสAวนประมาณคAาตามแบบการวัดของลิ
เคิร�ท(Likert scale) มีคAาดัชนีความสอดคล�องระหวAางข�อคําถามกับจุดประสงค�เทAากับ 1.00 ทุกข�อ 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 
          1. ทําการทดสอบกAอนเรียน (Pre-test) โดยใช�แบบทดสอบวัดความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบปากเปลAา (Oral test) ท่ีใช�วัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษกAอนเรียนและหลังเรียนรวม 1 
ข�อ คะแนนเต็ม 25คะแนน ใช�เวลา 1 ชั่วโมงซ่ึงให�นักเรียนทําการทดสอบกAอนเรียน 
  2. ดําเนินการสอนนักเรียนกลุAมตัวอยAางตามแผนการจัดการเรียนรู�การสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ จํานวน 12 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมท้ังหมด 24 ชั่วโมง 
  3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) ผู�วิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียนโดยใช�แบบทดสอบวัดความ 
สามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพฉบับเดียวกับทดสอบกAอน
เรียน ท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน  
  4. วัดเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ ด�วยแบบ
วัดเจตคติจํานวน 1 ชุด มี 20 ข�อคําถาม  ซ่ึงผู�วิจัยสร�างข้ึนจากการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวกับเจตคติ เอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการวัดเจตคติตAอการจัดการเรียนรู�ในการพูดภาษาอังกฤษ เปIนแบบมาตราสAวนประมาณ
คAา 5 ระดับ (Rating scale) โดยใช�การวัดตามวิธีของลิเคิร�ท (Likert scale)โดยกําหนดคะแนนเปIนแบบ
มาตราสAวนประมาณคAา 5 ระดับ (Rating scale)และผAานการตรวจสอบของอาจารย�ท่ีปรึกษาและผู�เชี่ยวชาญ
ด�านภาษาอังกฤษ ตรวจสอบความถูกต�องตามโครงสร�าง เพ่ือหาคAาดัชนีความสอดคล�องของข�อคําถาม ซ่ึงมีคAา
ดัชนีความสอดคล�องเทAากับ 1.00และนําแบบวัดไปทดลองใช�กับกลุAมตัวอยAางจํานวนหนึ่งเพ่ือปรับปรุงแก�ไข
กAอนจะบรรจุในมาตราวัดเจตคติมาตราวัดเจตคติของลิเคิร�ทกําหนดชAวงความรู�สึกเปIน 5 ชAวงหรือ 5 ระดับคือ
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เห็นด�วยอยAางยิ่งเห็นด�วยเฉยๆไมAเห็นด�วยและไมAเห็นด�วยอยAางยิ่งข�อความท่ีบรรจุลงในมาตราวัด ประกอบด�วย
ข�อความท่ีแสดงความรู�สึกตAอสิ่งใดสิ่งหนึ่งท้ังในทางดีและทางท่ีไมAดีโดยมีจํานวนข�อพอๆกันกําหนดตามวิธี 
Arbitrary weighting method ซ่ึงเปIนท่ีนิยมมากท่ีสุด 
การวิเคราะหXข�อมูล 
         1. วิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบวัดความสามารถด�านการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียน กAอนและหลังเรียน โดยหาคAาเฉลี่ย คAาร�อยละ สAวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และทดสอบทีแบบไมAอิสระ (t-test for Dependent Samples) 
 2. วิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือศึกษาเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAา
เรื่องจากภาพโดยหาคAาเฉลี่ย และสAวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล�วนํามาแปลผลตามเกณฑ�การแปลผลการวัดเจตคติ 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการ

เลAา  เรื่องจากภาพกAอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2  
 
     การทดสอบ N  X       S.D  เฉล่ียร�อยละ      t    
        กAอนเรียน 28  8.75     3.24    35.00  
 หลังเรียน  28  18.32     2.52          73.29  21.4** 
     
** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
        จากตารางท่ี 1 พบวAา คะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAา
เรื่องจากภาพกAอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 จํานวน28คนมีคAาเฉลี่ยของคะแนน
ทดสอบกAอนเรียนเทAากับ 8.75จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเปIนร�อยละ 35.00และคAาคะแนนเฉลี่ยทดสอบ
หลังเรียนเทAากับ 18.32คิดเปIนร�อยละ 73.29เม่ือทดสอบความแตกตAางของคAาเฉลี่ยของคะแนน พบวAาคะแนน
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปCท่ี 2 หลังเรียนสูงกวAากAอนเรียนอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 

แบบวัดเจตคติn 
X  S.D. แปลความ 

หลังเรียน            28 4.07 0.88 ระดับดี 

 
 จากตารางท่ี 2  พบวAา หลังจากท่ีนักเรียนได�เรียนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการ
เลAาเรื่องจากภาพ นักเรียนมีคAาเฉลี่ยของเจตคติโดยรวมเทAากับ 4.07 แสดงวAา นักเรียนมีเจตคติตAอการสอนพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพโดยรวม อยูAในระดับดี 
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ภาพท่ี 1 ข้ันตอนการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ 
 
ผลการวิจัย 

1. นักเรียนมีคะแนนในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ยกAอนเรียนเทAากับ 8.75 จาก
คะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเปIนร�อยละ 35.00 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทAากับ 18.32 จากคะแนนเต็ม 25
คะแนน คิดเปIนร�อยละ 73.29และเม่ือทดสอบความแตกตAางของคAาเฉลี่ย พบวAา คะแนนความสามารถในการ

 

ขั้นตอนท่ี 1  

นําเสนอเนื้อหา  

(Presentation) 

 

1. ขั้นนําเข�าสู บทเรียน 
1.1 ครูกระตุ�นความสนใจให�นักเรียนอยากเรียนรู� โดยใช�เกมทางภาษา  
1.2 ครูสอนคําศัพท$ใหม%และตัวอย%างการใช�รูปประโยคจากคําศัพท$ 
1.3 นักเรียนฟ+งการออกเสียงคําศัพท$ใหม%จากเทป หรือจากเสียงครู 
1.4 นักเรียนฝ/กพูดออกเสียงคําศัพท$ตามเทป หรือจากเสียงครู 
1.5 ครูอธิบายความหมายของคํา และประโยคโดยใช�บัตรคํา บัตรภาพ แถบ
ประโยค  
2. ขั้นการให�ประสบการณ*ก อนเรียน  
2.1 ครูแสดงรูปภาพให�นักเรียนดูและให�นักเรียนสังเกตส่ิงท่ีมีในภาพ 
2.2 ครูถามนักเรียนเกีย่วกับส่ิงท่ีเห็นในภาพและครูถามคําถามเกี่ยวกับรูปภาพ
เพื่อเช่ือมโยงประสบการณ$ของนักเรียนเกี่ยวกับรูปภาพน้ันๆ 
 2.3 ครูเล%าเร่ืองเป;นตัวอย%างให�นักเรียนฟ+งโดยใช�รูปภาพน้ันเพื่อให�นักเรียนเข�าใจ
รายละเอียดการใช�ภาษาอังกฤษในการเล%าเร่ือง      

สร�าง

ประสบการณ*ก อน

เรียน (Providing   

prior 

experience) 

ขั้นตอนท่ี  2 การ

ฝ3กปฏิบัติ

(Practice) 

 

การให�คําแนะนํา

ระหว างการพูด 

(Providing 

guidance 

during 

speaking) 

1. ครูให�นักเรียนทํางานเป;นคู%โดยการจบัคู%นักเรียนท่ีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษ
ดีและอ%อน 
2. ครูให�คําแนะนําเกี่ยวกับการพูดโดยแสดงชุดรูปภาพเป;นตัวอย%างให�นักเรียน
ดูและอธิบายเกีย่วกับชุดรูปภาพน้ัน 
3. ครูสร�างความคุ�นเคยโดยให�นักเรียนทํากิจกรรมร%วมกันเป;นคู% โดยแจกใบงาน
ให�นักเรียนได�ฝ/กตามท่ีกําหนดให� 
ใบงานท่ี 1 การอธิบายรูปภาพแต%ละภาพในชุดน้ันๆ แล�วนํามาเรียงลําดับ    
เหตุการณ$ 
    ใบงานท่ี 2 การผลัดกันเล%าเร่ืองของนักเรียนแต%ละคู% 
    ใบงานท่ี 3 การแต%งเร่ืองและเหตุการณ$เพิ่มเติม ตามจินตนาการหลังจากท่ี
นักเรียนได�รับฟ+งเร่ืองของคู%ตนเอง 
4. ครูให�นักเรียนคู%นั้นร%วมกันแบ%งป+นความรู�จากใบงานท่ี 3 ด�วยการฝ/กพูด
อธิบายชุดรูปภาพน้ัน 

ขั้นตอนท่ี  3 ขั้น

การใช�ภาษา

(Production) 

 

การทํางานเปAนคู 

เพ่ือฝ3กการพูด 

(Working in 

pairs to support 

speaking)  

1. ครูให�นักเรียนแต%ละคู%นําเสนอการพูดภาษาอังกฤษโดยพูดเล%า
เรื่องจากชุดรูปภาพให�เพ่ือนฟ+งหน�าช้ันเรียน 
2. ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นต%อการเล%าเรื่องจากภาพน้ัน 
 3. ครูและนักเรียนช%วยกันสรุปเรือ่งจากภาพท่ีนํามาเล%าอีกครั้งหน่ึง 
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พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียนท้ังนี้จากการทดสอบกAอนเรียน(Pre-test)โดยใช�
แบบทดสอบปากเปลAา (Oral test) พบวAานักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด�านตAางๆเปIนดังนี้ 

  1.1. ด�านการออกเสียงนักเรียนมีความสามารถในการออกเสียงในระดับ 2 มีปpญหาในการ
ออกเสียงมาก ยากแกAการทําความเข�าใจในคําพูดได� ผู�ฟpงจะต�องถามซํ้าเรื่อยๆ วAาผู�พูดต�องการสื่ออะไร 

  1.2. ด�านไวยากรณ� (Grammar) นักเรียนมีความรู�เก่ียวกับการใช�ภาษาในระดับ 2 ผู�พูด
สามารถใช�ไวยากรณ�งAายๆได� แตAมักจะใช�ไวยากรณ�และเรียงลําดับคําผิดบAอยๆ ทําให�ฟpงเข�าใจยาก        

  1.3. ด�านคําศัพท� (Vocabulary) นักเรียนมีความรู�เก่ียวกับการใช�คําศัพท�ในระดับ 3 
ผู�พูดใช�คําศัพท�ผิดบAอย ประโยคคําพูดท่ีใช�ในการสนทนามีอยูAอยAางจํากัดเนื่องจากผู�พูดมีปpญหาในการคิดหา
คําศัพท�มาใช�ในการพูดสื่อสาร 
    1.4. ด�านความคลAองแคลAวในการใช�ภาษา (Fluency) นักเรียนมีความคลAองแคลAวในการใช�
ภาษาในระดับ 2 ผู�พูดมีการหยุดเว�นบAอยครั้ง หยุดคิดเปIนเวลานานเพราะมีความรู�จํากัดในการใช�ภาษา 
    1.5. ด�านความเข�าใจในการพูด (Comprehension)นักเรียนมีความเข�าใจในการพูดในระดับ 
2 ผู�พูดติดขัดในการคิดหาคําพูด มักจะพูดคําซํ้า และพูดตะกุกตะกัก หลังจากผู�วิจัยดําเนินการสอนนักเรียน
กลุAมตัวอยAางตามแผนการจัดการเรียนรู�การสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจาก
ภาพ จํานวน 12 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมท้ังหมด 24 ชั่วโมงและทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดย
ใช�แบบทดสอบฉบับเดิม ประเมินโดยผู�เชี่ยวชาญชุดเดิม ผลการประเมินความสามารถด�านตAางๆเปIนดังนี้ 1) 
ด�านการออกเสียงนักเรียนมีความสามารถในการออกเสียงในระดับ 4 ผู�พูดสามารถออกเสียงได�ดี แตAยังมี
ปpญหาเรื่องการออกเสียงอยูAบ�าง แตAผู�ฟpงสามารถฟpงเข�าใจในสิ่งท่ีผู�พูดต�องการสื่อสาร 2) ด�านไวยากรณ� 
(Grammar) นักเรียนมีความรู�เก่ียวกับการใช�ภาษา ในระดับ 4 ผู�พูดใช�ไวยากรณ�ผิดอยูAบ�าง แตAสื่อสาร
ความหมายได�ถูกต�อง 3) ด�านคําศัพท� (Vocabulary) นักเรียนมีความรู�เก่ียวกับการใช�คําศัพท� ในระดับ 4 ผู�พูด
ใช�คําศัพท�ท่ีไมAถูกต�องและไมAเหมาะสมกับสถานการณ�เปIนบางครั้ง 4) ด�านความคลAองแคลAวในการใช�ภาษา 
(Fluency) นักเรียนมีความคลAองแคลAวในการใช�ภาษา ในระดับ 4  ผู�พูดมีความเร็วและความคลAองแคลAวในการ
พูด มีการพูดสะดุดเปIนบางครั้ง เนื่องจากปpญหาด�านการใช�ภาษา 5) ด�านความเข�าใจในการพูด 
(Comprehension) นักเรียนมีความเข�าใจในการพูดในระดับ3ผู�พูดเข�าใจในสิ่งท่ีตนพูดและพูดได�เปIนสAวนมาก
คAอนข�างช�าและมักพูดคําซํ้า ผลการประเมินดังกลAาวแสดงวAานักเรียนท่ีได�เรียนรู�โดยใช�เทคนิคดังกลAาวมีผลการ
พัฒนาด�านการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสรุปโดยรวมหลังเรียนสูงข้ึนกวAากAอนเรียน 
        2. นักเรียนมีเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพอยูAใน
ระดับดี 
การอภิปรายผล 
          จากผลการศึกษาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจาก
ภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 กAอนเรียนและหลังเรียนดังกลAาวข�างต�นท่ีพบวAาคะแนนความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียนอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01  และ
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นักเรียนมีคAาเฉลี่ยของเจตคติโดยรวมอยูAในระดับมากนั้น ท้ังนี้เปIนเพราะนักเรียนได�มีโอกาสเรียนรู�ด�วยการฝxก
พูดภาษาอังกฤษจากการฝxกปฏิบัติจริงทําให�นักเรียนได�รับการพัฒนาการพูดจากประสบการณ�ตรง ตามแนวคิด
ของไบร�น (Byrne, 1978:22-29) และการนําเทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพของเนชันและนิวตัน (Nation & 
Newton, 2009:46) มาประยุกต�ใช�ท่ีประกอบไปด�วย 3 ข้ันตอน ได�แกAข้ันการนําเสนอเนื้อหา 
(Presentation)ท่ีเปIนการสร�างประสบการณ�กAอนเรียน แกAผู�เรียนโดยครูให�ข�อมูลทางภาษาแกAผู�เรียน ฝxกการใช�
ภาษา เน�นท่ีการให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ทําความเข�าใจเก่ียวกับความหมายและวิธีการใช�ภาษาท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ�ตAางๆ ควบคูAไปกับการเรียนรู�กฎเกณฑ�ของภาษา ข้ันการฝxกปฏิบัติ (Practice) ท่ีเปIนการให�
คําแนะนําระหวAางการพูดและข้ันการใช�ภาษา (Production) ท่ีมีการทํางานเปIนกลุAมของนักเรียนเพ่ือท่ีจะฝxก
การพูดเลAาเรื่อง เหตุการณ�จากภาพ ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของเฮดจ� (Hedge, 2007: 47-62) ท่ีกลAาวไว�วAา 
การสอนภาษาต�องสามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสารให�นักเรียนได�เรียนรู�การใช�คําศัพท�และไวยากรณ�
ภาษาเพ่ือนําไปใช�ในการสื่อสารในชั้นเรียนและนอกห�องเรียนได�อยAางมีอิสระเพ่ือให�บรรลุจุดมุAงหมายของการ
สื่อสาร  ดังนั้นการพัฒนาการพูดท่ีผAานกระบวนการจัดการเรียนรู�อยAางมีข้ันตอน  มีการสร�างประสบการณ�กAอน
เรียนมีการจัดกิจกรรมท่ีกระตุ�นให�ผู�เรียนอยากรู�โดยใช�เกมทางภาษา การแสดงทAาทาง และกิจกรรมท่ี
หลากหลาย  มีการสอนคําศัพท�ใหมAโดยใช�สื่อท่ีทันสมัย มีการใช�รูปภาพในการสร�างประสบการณ�กAอนเรียน มี
การฝxกปฏิบัติให�นักเรียนท่ีมีความสามารถตAางกันเรียนรู�ไปด�วยกัน และทํางานกันเปIนคูA มีการเลAาเรื่องจากภาพ 
ครูคอยให�คําแนะนําระหวAางการพูดเลAาเรื่อง นักเรียนได�มีโอกาสแบAงปpนความรู� ได�ฝxกพูดเลAาเรื่องเหตุการณ�จาก
ภาพ ทําให�มีปฏิสัมพันธ�ท่ีดีกับนักเรียน มีการประเมินการพูดและแสดงความคิดเห็นเพ่ือให�ได�ข�อมูลย�อนกลับ
และให�ข�อเสนอแนะในเชิงบวก  นักเรียนสามารถนําไปปรับรูปแบบการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได�อยAาง
ถูกต�อง ทําให�ผู�เรียนเกิดความม่ันใจและกล�าพูดกล�าแสดงออกได�เปIนท่ีนAาพอใจยิ่งซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของสุ
ปาร�ดโจและอันดายานี (Supardjo&Andayani,  2003) และแนวคิดของแกรม (Graham, 2007) ท้ังนี้ผู�สอน
ต�องมีการสร�างปฏิสัมพันธ�ท่ีดีกับนักเรียน มีการทํางานเปIนคูAเพ่ือท่ีจะฝxกการพูดเลAาเรื่อง เหตุการณ�จากภาพ 
และสร�างความม่ันใจแกAผู�เรียน  มีการจัดการห�องเรียนกAอให�เกิดบรรยากาศเชิงบวก ลดภาวะความกังวลในการ
เรียนภาษาได�ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ ประยงค� กลั่นฤทธิ์ (Klanrit, 2005) ท่ีได�นํากิจกรรมเพ่ือการสื่อสาร 
2 ชนิดเปIนกิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมคูA (Pair work) และกิจกรรมกลุAม (Group work) มา
ออกแบบกิจกรรมสําหรับนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปIนภาษาตAางประเทศ นอกจากนี้การพัฒนา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษยังสอดคล�องกับงานวิจัยของอรวรรณ น�อยหมอ (2554) ได�ศึกษาการใช�
กลวิธีการอAานภาพเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและการคิดอยAางมีวิจารณญาณของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 5ผลการวิจัยพบวAา ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังการเรียนสูงข้ึน  
สอดคล�องกับงานวิจัยของ อ�อยอัจฉรา  สายืน (2554) ท่ีทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษโดยใช�ภาระงานการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 6  มีวัตถุประสงค�เพ่ือ ศึกษา
ประสิทธิภาพภาระงานการสื่อสารเพ่ือพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปCท่ี 6 โดยใช�ภาระงานสื่อสาร ประกอบด�วย 5 กิจกรรม  ผลการวิจัยพบวAา ความสามารถในการพูด
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ภาษาอังกฤษของนักเรียนในภาระงานการติดตAอสื่อสารมีความแตกตAางอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติ นักเรียนมีเจต
คติท่ีดีตAอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช�ภาระงานการสื่อสาร ระดับดี  สอดคล�องกับราตรี  พิมพ�ศักด์ิ (2555)ท่ี
ได�ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกAอนเรียนและหลังเรียนและ
ศึกษาเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช�สถานการณ�จําลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 1  
ผลการวิจัยสรุปได�วAานักเรียนมีคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหลังเรียนสูงกวAา
กAอนเรียน และนักเรียนมีเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช�สถานการณ�จําลองอยูAในระดับคAอนข�างดี
นอกจากนี้ กมลพัฒน�  ไชยสงคราม(2558) ได�ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดย
ใช�ภาระงานจิกซอว�ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 กAอนเรียนและหลังเรียนและศึกษาเจตคติตAอการสอนพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช�ภาระงานจิกซอว�ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 ผลการวิจัยสรุปได�วAานักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน และนักเรียนมีเจตคติตAอการสอนพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช�ภาระงานจิกซอว�อยูAในระดับดี 
ข�อเสนอแนะ 
1. ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช�ดังนี้ 
 1.1. ผลการวิจัยพบวAา ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียนแสดงวAา 
ข้ันตอนการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ ทําให�นักเรียนมีความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษได�ดี เนื่องจากการจัดกิจกรรมโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพ มีข้ันตอนการเรียนรู�ท่ีเปIนระบบ
ชัดเจน แตAละข้ันตอนนักเรียนมีสAวนรAวมในการทํากิจกรรมด�วยตนเอง นักเรียนมีโอกาสได�ทํางานรAวมกัน 
แลกเปลี่ยนข�อมูลซ่ึงกันและกัน แล�วนําข�อมูลมารวมกันให�เปIนเรื่องราวท่ีถูกต�องและสมบูรณ� ทําให�นักเรียนได�
ฝxกใช�ภาษาในการสื่อสารได�อยAางเต็มท่ี นอกจากนี้นักเรียนยังได�ใช�ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห� และ
สังเคราะห� ทําให�นักเรียนมีความสามารถในการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษได�ดีข้ึน ท้ังนี้ในการจัดกิจกรรมยังมี
ข�อจํากัดท่ีผู�สนใจท่ีจะนําไปใช�คือในข้ันตอนการนําเสนอข�อมูลครูผู�สอนต�องให�นักเรียนเรียนรู�คําศัพท� 
ความหมายของคําศัพท�ให�มากยิ่งข้ึนเพ่ือจะได�นําไปใช�ในการแปลความหมายของเรื่องราวท่ีฟpงและพูดได�อยAาง
คลAองแคลAว จึงจะสามารถนําไปสื่อสารด�วยการพูดสนทนาได�ดีและรวดเร็ว การสร�างความม่ันใจให�นักเรียนกล�า
แสดงออกไมAเขินอาย ครูต�องสร�างความคุ�นเคยให�ผู�เรียนรู�สึกดีและเป�ดใจท่ีจะรับรู� เกิดความกระตือรือร�นพร�อม
ท่ีจะฝxกฝนเรียนรู�ด�วยความเต็มใจและเรียนรู�อยAางมีความสุข ด�วยการสร�างกิจกรรมท่ีแปลกใหมAโดยใช�สื่อท่ี
ทันสมัย เพียงพอกับจํานวนนักเรียนในขณะจัดกิจกรรม สอดคล�องกับงานวิจัยของทาคริม (Takrim, 2014: 
43) ท่ีได�ศึกษาการใช�การเลAาเรื่องจากภาพในการสอนพูดภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 
2 จากการวิจัย สรุปผลได�วAา การเลAาเรื่องจากภาพมีประสิทธิภาพสําหรับการใช�ในกิจกรรมการสอนพูด
ภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักเรียนมีการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษสูงหลังเรียนการใช�การเลAา
เรื่องจากภาพ ซ่ึงสามารถวัดได�จากคะแนนทดสอบหลังเรียนการใช�การเลAาเรื่องจากภาพสูงกวAาคะแนนทดสอบ
กAอนเรียนการใช�การเลAาเรื่องจากภาพดังนั้นครูผู�สอนสามารถนําแนวทางการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช�
เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพไปประยุกต�ใช�ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นอ่ืนๆ ได�ด�วย 
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       1.2. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวAา เจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการ
เลAาเรื่องจากภาพอยูAในระดับดี แสดงวAาการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการเลAาเรื่องจาก
ภาพเปIนวิธีการสอนท่ีนักเรียนได�เรียนอยAางสนุกสนานจากกิจกรรมท่ีนักเรียนชอบและมีปฏิสัมพันธ�ท่ีดีกับเพ่ือน
และครูผู�สอนเชAนการใช�เกมทางภาษาเก่ียวกับการบอกใบ�ให�ทาย การเดา การออกเสียงคําศัพท� และการเลAา
ประสบการณ�เก่ียวกับรูปภาพ ในข้ันนําเสนอเนื้อหา  และกิจกรรมการแตAงเรื่องและเหตุการณ�เพ่ิมเติมตาม
จินตนาการท่ีได�รับฟpงจากการทํางานเปIนคูA ในข้ันการฝxกปฏิบัติ และการนําเสนอการเลAาเรื่องจากภาพท่ีได�รับ
การชมเชยและรู�ผลย�อนกลับในข้ันการใช�ภาษาและในการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนั้น ควรมีการคัดเลือกเนื้อหาและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผู�เรียน
เพ่ือให�ผู�เรียนไมAเกิดความรู�สึกเบ่ือหนAายและมีความรู�สึกวAาเปIนภาษาท่ียากตAอการเรียนรู� ท้ังนี้สอดคล�องกับ
งานวิจัยของแครี (Cary, 1998: 2541-A) ได�ศึกษาเก่ียวกับผลท่ีเกิดจากการสื่อสารด�วยการเลAาเรื่องจากภาพ
เพ่ือพัฒนาภาษาท่ีสอง โดยศึกษากับผู�เรียนมัธยมท่ีเรียนมากกวAาสองภาษาโดยใช�วีดิทัศน�บทสนทนาเทคนิค
การเคลื่อนไหว เพ่ือประกอบการเลAาเรื่องจากภาพผลปรากฏวAา ผู� เรียนเข�าใจเนื้อหาและสามารถพูด
ภาษาอังกฤษได�ดีข้ึนสามารถเลAานิทานพ้ืนบ�านได�และการเลAาเรื่องจากประสบการณ�ให�เครือญาติฟpงได�
นอกจากนี้ นักเรียนยังมีพัฒนาการด�านทักษะการพูดได�ดีข้ึน มีเจตคติท่ีดีตAอการเรียนภาษาอังกฤษ และมี
คะแนนผลสัมฤทธิ์ดีกวAาเกณฑ�ท่ีต้ังไว� จากผลการวิจัยดังกลAาวเปIนท่ียอมรับวAาการเลAานิทานหรือการเลAาเรื่อง
จากภาพทําให�ทักษะการพูดของนักเรียนดีข้ึนท้ังนี้การจัดกิจกรรมให�ผู�เรียนมองเห็นความสําคัญและความ
จําเปIนในการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวันให�ทันสมัยกับยุคของการใช�เทคโนโลยีท่ีก�าวหน�า
ไปอยAางรวดเร็วครูควรศึกษากระบวนการสอนพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและนําไปใช�ในการจัดการเรียนรู� 
จะทําให�ผู�เรียนเกิดความสนใจในการเรียนการสอนและมีเจตคติท่ีดีและชอบภาษาอังกฤษมากข้ึน 
2. ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต�อไป 
        2.1. ควรศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช�เทคนิคการ 
เลAาเรื่องจากภาพในระดับชั้นอ่ืนๆด�วย เพ่ือให�ได�ผลการศึกษาท่ีกว�างข้ึน เชAน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        2.2. ควรมีการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช�เทคนิคการ
เลAาเรื่องจากภาพในระยะยาว เพ่ือศึกษาวAาหากผู�เรียนได�ฝxกใช�ภาษาในระยะท่ีนานพอสมควรนักเรียนจะมีการ
พัฒนาการพูดภาษาอังกฤษมากน�อยเพียงใด 
        2.3.ควรมีการวิจัยเพ่ือการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยการใช�
เทคนิคการเลAาเรื่องจากภาพเพ่ือพัฒนาความสามารถในด�านการเขียน เนื่องจากกAอนท่ีนักเรียนจะมีการเลAา
เรื่องจากภาพได� นักเรียนจะต�องมีการเขียนเลAาเรื่องจากภาพท่ีกําหนดให� ซ่ึงการเขียนเลAาเรื่องจากภาพท่ี
กําหนดให� จะสามารถชAวยสAงเสริมทักษะการเขียนและฝxกการพูดให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู�วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานตามทฤษฎีหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
The Development of a Standards-Based Curriculum for an ‘English for Work’ course 

พชรวลี กนิษฐเสน 
อาจารย�ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

บทคัดย�อ 
         งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู�วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานตามทฤษฎีหลักสูตรอิง
มาตรฐาน” มีวัตถุประสงค�การวิจัยเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผู�ใช�บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ต้ังแตAปC 
พ.ศ. 2556 – 2558 ด�านความสามารถของบัณฑิตท่ีพึงประสงค�และนํามาออกแบบแผนการสอน โดยสํารวจ
ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีเรียนและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้ยังสํารวจความคิดเห็นของ
อาจารย�ผู�สอนตAอการใช�แผนการสอนท่ีออกแบบข้ึน 
          ผลการวิจัยพบวAาผู�ประกอบการต�องการบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการพูดมากท่ีสุด จากทักษะการ
สื่อสาร คือ ฟpง พูด อAาน และ เขียน  ในด�านทักษะการทํางาน ผู�ประกอบการต�องการบัณฑิตท่ีมีทักษะการ
ทํางานรAวมกับผู�อ่ืนมากท่ีสุด 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 
 จังหวัดลําปางเปIนจังหวัดท่ีมีความเปIนไปได�สูงในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากความได�เปรียบทาง
ภูมิประเทศ   เนื่องจากเปIนจุดผAานในการเดินทางสูAภาคเหนือตอนบนและกลับภาคเหนือตอนลAางเม่ือถึงตอน
เป�ดเสรีการค�าอาเซียนโดยนักวิเคราะห�มองวAา (วริษฐา ภักดี, บรรณาธิการ, 2557: 5)  จังหวัดลําปางเปIนจุด
ศูนย�กลางของ HUB ท่ีเชื่อมตAอกับจังหวัดอ่ืนๆในภาคเหนือได�สะดวก   ประกอบกับแนวโน�มการขยายตัวของ
เมืองท่ีจะรองรับการไหลบAาของการคมนาคมและการพัฒนาด�านเศรษฐกิจอาเซียนของเส�นทางเศรษฐกิจ R3A 
ซ่ึงจะมีท้ังนักธุรกิจ แพทย� นักศึกษารวมท้ังแรงงานทุกระดับเดินทางมายังจังหวัดลําปางมากข้ึน นอกจากนี้ 
จากการวิเคราะห�ในบทความด�านเศรษฐกิจของลําปาง (OK Nation Blog, 3 พฤศจิกายน2557) ผู�เขียนได�ให�
ความเห็นถึงการเจริญเติบโตวAา ท่ีดินมีราคาไมAสูงจึงมีกลุAมนักลงทุนรายใหญAเข�ามาลงทุนอยAางตAอเนื่อง ไมAวAาจะ
เปIนกลุAมค�าปลีกค�าสAงอยAาง แม็คโคร, กลุAมไทวัสดุ, กลุAมเซ็นทรัล, กลุAมมหาวิทยาลัยเนชั่นซ่ึงการเข�ามาของกลุAม
ทุนเหลAานี้สะท�อนให�เห็นถึงความม่ันใจและโอกาสขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดลําปางในอนาคต  ซ่ึงข�อมูล
ด�านสภาพเศรษฐกิจ  จังหวัดลําปาง (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหAงชาติ. อ�างอิงจากสํานักงาน
จังหวัด ศาลากลางจังหวัดลําปาง. 2557) สภาพทางเศรษฐกิจจังหวัดลําปาง มีแนวโน�มขยายตัวข้ึนเรื่อยๆ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตระหนักในหน�าท่ีความเปIนอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 
จึงได�ทําการสํารวจสภาพปpญหาและความต�องการในการใช�ภาษาอังกฤษของเจ�าหน�าท่ีฝ�ายตAางประเทศ ใน
บริษัทเซรามิกส� ในจังหวัดลําปาง  (พชรวลี กนิษฐเสน และคณะ. 2556)            
 ผลการวิจัยพบวAาเจ�าหน�าท่ีฝ�ายตAางประเทศผู�ตอบแบบสอบถามมีความเห็นวAาตนเองมีทักษะการฟpง
ภาษาอังกฤษอยAางไมAตAอเนื่อง   สามารถฟpงเพ่ือเข�าใจได�ในบางเรื่อง  ในด�านทักษะการพูด สามารถพูดสื่อสาร
ได�ในหลายสถานการณ�แตAขาดความถูกต�องบ�างและไมAคลAองแคลAว  ในด�านทักษะการอAาน มีความเข�าใจ
รูปแบบงานเขียนทางธุรกิจ ประโยคพ้ืนฐาน แตAยังต�องเป�ดตําราค�นคว�า และในด�านการเขียนเจ�าหน�าท่ีฝ�าย
ตAางประเทศผู�ตอบแบบสํารวจเห็นวAาตนเองสามารถสื่อสารได�เพียงแตAต�องระมัดระวังในการใช�คําศัพท�ยากๆ
จึงพอจะสรุปตามท่ีกลAาวมาแล�วได�วAาอุตสาหกรรมเซรามิกซ่ึงเปIนสินค�าประจําท�องถ่ินกําลังมีโอกาสขยายตัว
ท้ังจากความเข�มแข็งของภาคธุรกิจเองและปpจจัยด�านบวกจากการเข�าสูAเอ- อีซีของภายนอก   แตAยังมี
อุปสรรคอยูAบางประการ เชAน การติดตAอสื่อสารเพ่ือเจรจาธุรกิจระหวAางประเทศความสามารถในการติดตAอ
ดําเนินธุรกิจระหวAางประเทศของผู�ประกอบการนั้นเปIนปpจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ดังท่ีรศ. ดร. อภิชาต 
โสภาแดง (หนังสือพิมพ�ฐานเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 2773. วันท่ี 9 – 12 กันยายน 2555.) ให�ความเห็นวAา การ
เติบโตของลําปางท่ีจะไปพร�อมเออีซีนั้น ท่ีสําคัญ คือการเตรียมความพร�อมของคน นั่นหมายถึงภาคการศึกษา
ต�องจริงจังกับเรื่องนี้ หากสื่อภาษาไมAรู�เรื่องการจะเปIนฮับก็ลําบากต้ังแตAต�นแล�ว  ภาคการศึกษาต�องปฏิวัติ
ตัวเองครั้งใหญAกับการเปIนฮับทางด�านภาษาด�วย จากท่ีกลAาวมาข�างต�น คณะผู�วิจัยจึงเห็นวAาการสํารวจความ
ต�องการในการใช�ภาษาอังกฤษจากหนAวยงานด�านเศรษฐกิจเพ่ิมเติม และนํามาใช�ในการจัดการเรียนการสอน 
นAาจะเปIนการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยได�ดี เนื่องจากในปpจจุบันนี้มีวิธีการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลาย   และถึงแม�สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได�ทําการสํารวจความคิดเห็นของผู�ประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรมาอยAาง
ตAอเนื่อง แตAก็ยังไมAมีหลักฐานระบุชัดวAาได�มีผู�ทําการค�นคว�าวิจัยเก่ียวกับการนําความต�องการและคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค�ของบัณฑิตตามความคิดเห็นของผู�ประกอบการมาใช�ในการจัดการเรียนรู�และทดลองวิจัย    การ
วิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค�ในการวิจัยดังตAอไปนี้ 

วัตถุประสงคXการวิจัย 
        1. เพ่ือสํารวจความต�องการเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีพึงประสงค�ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี
ทํางานเก่ียวกับธุรกิจระหวAางประเทศ 
        2. เพ่ือสร�างบทเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานด�วย
หลักสูตรอิงมาตรฐาน 
        3. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง 
ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานด�วยหลักสูตรอิงมาตรฐาน 
ระเบียบวิธีวิจัย 
         การวิจัยในครั้งนี้ เปIนการวิจัยประยุกต� (Applied research) โดยสํารวจความต�องการของ
ผู�ประกอบการด�านคุณลักษณะและความสามารถทางการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน และนําข�อมูลท่ีได�มา
กําหนดวัตถุประสงค�ในการสอน ประเมินความสามารถของผู�เรียนกAอนเรียน ทดลองสอน และประเมินผลหลัง
เรียนพร�อมกับความพึงพอใจของผู�เรียน โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยดังตAอไปนี้ 
กระบวนการในการวิจัย 

      1. สํารวจความต�องการของผู�ประกอบการ  
      2. สร�างเครื่องมือโดยวิเคราะห�วัตถุประสงค�รายวิชา วัตถุประสงค�ของหลักสูตร และความต�องการของ
ผู�ประกอบการ 
     3. ทดลองสอน 
     4. ประเมินผลการสอนและความพึงพอใจของผู�เรียน 
     5. สํารวจความคิดเห็นของอาจารย�ผู�สอนตAอการใช�แผนการสอน 
     6. วิเคราะห� สรุปผลและอภิปรายผล    
แนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย 
       การออกแบบการสอนตามทฤษฎีหลักสูตรอิงมาตรฐานซ่ึงเปIนแนวคิดหลักของการวิจัย   คือการกําหนด
ผลลัพธ�หรือเปtาหมายในการจัดการเรียนรู�และดําเนินการพัฒนาผู�เรียนให�บรรลุผลดังกลAาว ข้ันตอนสําคัญจึง
เปIนการหาแนวทางการจัดการเรียนรู�และประเมินผลวAาผู�เรียนได�รับความรู�มากน�อยเพียงใด   ตามท่ีสํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2547, หน�า 4) ให�ความหมายของหลักสูตรอิงมาตรฐานไว�วAาเปIนหลักสูตรท่ีมี
มาตรฐานการเรียนรู�เปIนเปtาหมายหรือเปIนกรอบทิศทางในการกําหนดเนื้อหา ทักษะกระบวนการ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู�เรียนให�มีความรู�ความสามารถบรรลุตามมาตรฐานท่ี
กําหนด 
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ประชากรและกลุ�มตัวอย�างในการวิจัย  ประชากรของการวิจัย มี 2 กลุAม คือ กลุAมผู�ใช�บัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางระหวAางปC 2556–2558 และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ีศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน ในภาคการศึกษาท่ี 1/2558  กลุAมตัวอยAางท่ีใช�ในการวิจัย มี 2 กลุAม คือ กลุAมผู�ใช�
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางสAวนใหญAระหวAางปC 2556–2558 อันได�แกA ผู�ประกอบการบริษัทเอกชน 
และกลุAมทดลอง อันได�แกA  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ีศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน ใน
ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 กับผู�วิจัย โดยได�จากการสุAมแบบแบAงสAวน 
ขอบเขตด�านการประเมิน เพ่ือประเมินความคิดเห็นของผู�ใช�บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ในจังหวัด
ลําปาง ด�านความสามารถทางภาษาอังกฤษท่ีใช�ในการทํางานและทักษะการทํางานของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางท่ีพึงประสงค� 1) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของอาจารย�ผู�สอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน ตAอ
แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน และแผนการประเมินผลการสอนท่ีออกแบบข้ึน 2) เพ่ือสํารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษาตAอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานโดยใช�แผนการสอน เอกสารประกอบการ
สอน และการประเมินผลท่ีออกแบบข้ึน 
กิจกรรมและเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยได�แกAแบบสํารวจความคิดเห็นของผู�ประกอบการเอกชนในจังหวัดลําปาง อัน
ประกอบไปด�วยข�อคําถามด�านทักษะท่ีผู�ประกอบการเห็นวAาสําคัญในการทํางานและข�อคําถามท่ีสังเคราะห�จาก
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางาน  โดยกําหนดกลุAมประชากรจากข�อมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระหวAาง ปC พ.ศ. 2556-2558 และสร�างแบบสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค� เก็บข�อมูล วิเคราะห�ข�อมูล และสร�างแผนการสอน  กําหนดกลุAมควบคุมและกลุAมทดลอง สร�าง
แบบสํารวจความพึงพอใจในการเรียน แบบทดสอบกAอนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน 
 การเก็บรวบรวมข�อมูลและการวิเคราะหXข�อมูล แสดงตามตารางตAอไปนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงการออกแบบรวบรวมข�อมูล 

วัตถุประสงคX ตัวแปร เครื่องมือรวบรวมข�อมูล 

 1.เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของ
ผู�ประกอบการตAอคุณลักษณะของ
ผู�ประกอบการตAอคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค� 

1.ผู�ประกอบการ 
2.คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 

1. แบบสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
2. แบบประเมินของผู�ทรงคุณวุฒิ 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการ ฟpง 
พูด อAาน และเขียน ภาษาอังกฤษ
ของกลุAมตัวอยAางในงานวิจัย 

1.บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การทํางาน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.ความสามารถในการฟpง พูด อAาน 
และเขียนภาษาอังกฤษของกลุAม
ตัวอยAาง  

1. แบบทดสอบกAอนและหลังเรียน 
2.แบบประเมินความสามารถใน
การฟpง พูด อAาน และ เขียน 
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วัตถุประสงคX ตัวแปร เครื่องมือรวบรวมข�อมูล 

3. เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาซ่ึงเปIนกลุAมตัวอยAางใน
งานวิจัยในการเรียน 

1. บทเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การทํางาน 
2. ความพึงพอใจในการเรียนของ
กลุAมตัวอยAาง 

1. แบบสอบถามความคิดเห็น 

 
การวิเคราะหXข�อมูล 
      1. คAาสถิติพ้ืนฐานได�แกAคAาคะแนนเฉลี่ย ( x ) และสAวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
      2. สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�คุณภาพแบบทดสอบวิเคราะห�หาคAาความแมAนตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบทดสอบโดยให�ผู�เชี่ยวชาญพิจารณา   นําผลการพิจารณามหาหาคAาดัชนีความสอดคล�องระหวAางข�อคําถาม
และจุดประสงค� (Index of Item – Object Consistency : IOC) ตามวิธีการของโรวิเนลลี (ล�วน สายยศ และ 
อังคณา สายยศ 2543 : 249) 

IOC =
∑�

n
 

         เม่ือ  ∑� แทน   คAาระดับความแมAนตรง 
                   N   แทน   จํานวนผู�เชี่ยวชาญ 
3. สถิติท่ีใช�แปลความหมายของความคิดเห็น 

      การแปลความหมายของความคิดเห็น   ทําโดยอาศัยเกณฑ�ดังตAอไปนี้ 
      1 – 1.50   หมายถึง  เห็นด�วยน�อยท่ีสุด   
      1.51 – 2.25  หมายถึง  เห็นด�วยน�อย   
      2.26 – 2.50   หมายถึง  เห็นด�วยคAอนข�างน�อย  
      2.51 – 3.50  หมายถึง  เห็นด�วยพอสมควร   
      3.51 – 3.75  หมายถึง  เห็นด�วยคAอนข�างมาก   
      3.76 – 4.50  หมายถึง  เห็นด�วยมาก    
      4.51 – 5.00  หมายถึง  เห็นด�วยเปIนอยAางยิ่ง 

 
สรุปผลการวิจัย 
       ผลการวิจัยพบวAาผู�ประกอบการจํานวน 71 แหAง ซ่ึงเก็บข�อมูลจากการสุAมแบบแบAงสAวนเปIน

ผู�ประกอบการบริษัทเอกชนในจังหวัดลําปาง เห็นวAาความสามารถในการพูดเปIนทักษะท่ีสําคัญท่ีสุด ( x = 4.2) 

และความสามารถในการอAานเปIนสิ่งท่ีผู�ประกอบการเห็นวAามีความสําคัญน�อยท่ีสุด ( x =  2.6) ในด�านทักษะ

การใช�ภาษาอังกฤษ  ผู�ประกอบการเห็นวAาการเขียนจดหมายธุรกิจและ e-mail มีความสําคัญท่ีสุด  ( x = 
4.12) ซ่ึงความสามารถในการต�อนรับลูกค�าชาวตAางชาติเปIนสิ่งท่ีผู�ประกอบการสAวนใหญAเห็นวAามีความสําคัญ
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น�อยท่ีสุด  ( x  = 3.67) สAวนในด�านทักษะการทํางานผู�ประกอบการเห็นวAาทักษะการทํางานรAวมกับผู�อ่ืนมี

ความสําคัญท่ีสุด ( x  = 4.5) และทักษะการค�นคว�าข�อมูลเปIนทักษะท่ีผู�ประกอบการเห็นวAามีความสําคัญน�อย

ท่ีสุด ( x = 3.12) 
      แผนการสอนจํานวน 12 แผนและแบบประเมินความสามารถในการฟpง พูด อAาน และเขียน รวมท้ัง

แบบทดสอบกAอนเรียนท่ีสร�างข้ึน ได�รับการตรวจประเมินจากผู�เชี่ยวชาญด�านหลักสูตรและการวัดประเมินผล
กAอนการปรับแก�และนําไปใช�   ผู�เรียนท้ังกลุAมควบคุมและกลุAมทดลองมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน
และสามารถวิเคราะห�จากแบบประเมินหลังเรียนได�วAาผู�เรียนมีความรู�ด�านคําศัพท�ภาษาอังกฤษท่ีใช�ในการ
ทํางาน การสอบสัมภาษณ�งานและการพูดโทรศัพท�  การเขียนประวัติยAอและจดหมายสมัครงาน อาจารย�ผู�สอน

มีความพึงพอใจตAอการใช�แผนการสอนท่ีออกแบบข้ึน  ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนรู� ( x  = 3.8 ) และการวัด

และประเมินผล ( x  = 4.1) อยูAในระดับมาก แตAมีข�อเสนอแนะวAายังมีปpจจัยบางประการท่ีต�องคํานึงถึงในการ
ออกแบบแผนการสอน นั่นคือลักษณะการเรียนรู�ด�วยเองของผู�เรียน         
อภิปรายผลการวิจัย 
         ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู�วิจัยได�สํารวจความต�องการของผู�ใช�บัณฑิต โดยศึกษาข�อมูล
เบ้ืองต�นจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ระหวAางปC พ.ศ. 2556 – 
2558 และพบวAาบัณฑิตสAวนใหญAทํางานในบริษัทเอกชน  จึงได�จัดทําแบบสํารวจความต�องการของผู�ใช�บัณฑิต
ในบริษัทเอกชนในจังหวัดลําปาง และพบวAาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเปIนทักษะท่ีผู�ใช�บัณฑิต
ต�องการมากท่ีสุด และทักษะในการอAานเปIนทักษะท่ีผู�ใช�บัณฑิตเห็นวAาสําคัญน�อยท่ีสุด กิจกรรมท่ีใช�ในแผนการ
สอนจึงเปIนกิจกรรมเพ่ือฝxกทักษะการพูด การนําเสนองาน  และการทํางานเปIนกลุAมซ่ึงผู�ประกอบการเห็นวAา
เปIนทักษะการทํางานท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด อยAางไรก็ตาม ในระหวAางท่ีดําเนินการวิจัย  คณะผู�วิจัยพบวAายัง
มีปpจจัยอ่ืนๆท่ีต�องคํานึงถึงในการจัดการเรียนการสอนด�วย เชAน เม่ือต�องการฝxกทักษะการเขียนจดหมายสมัคร
งานโดยสอนโครงสร�างประโยคท่ีถูกต�องและให�ผู�เรียนวิเคราะห�หาท่ีผิดในประโยคท่ีผิด ได�มีผู�เรียนบางสAวนใช�
อุปกรณ�อิเลคทรอนิกส�ในโทรศัพท�มือถือของตนเองตรวจหาท่ีผิด จึงทําให�คณะผู�วิจัยปรับปรุงแผนการสอน
บางสAวนให�เข�ากับลักษณะนิสัยในการเรียนรู�ด�วยตนเองของผู�เรียน โดยปลี่ยนเปIนการทดสอบหลังจากท่ี
บรรยายแทนการทําแบบฝxกหัด  เนื่องจากการหาท่ีผิดในประโยคเปIนวิธีการสอนท่ีดูเลย� เบริ์ท และคราเช็น  
(Dulay, Burt, and Krashen, 1982 : 138 อ�างอิงจาก เกศินี บํารุงไทย, 2554 : 4) กลAาววAาการวิเคราะห�
ข�อผิดพลาดของผู�เรียนก็มีประโยชน� 2 อยAางคือ 1) ให�ข�อมูลเก่ียวกับธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู�ของ
ผู�เรียน และ 2) ชี้ให�ผู�สอนและผู�พัฒนาหลักสูตรได�เห็นวAาสAวนไหนของภาษาเปtาหมาย (target language) ท่ี
ผู�เรียนมีปpญหามากท่ีสุดในการใช�ภาษาในการเขียนเพ่ือการสื่อสารได�อยAางถูกต�อง   และข�อผิดพลาดชนิดไหนมี
ผลมากท่ีสุดท่ีทําให�ผู�เรียนไมAสามารถสื่อสารได�อยAางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจากการเปลี่ยนวิธีเปIนการทดสอบนี้ 
คณะผู�วิจัยเห็นวAาหนทางแก�ปpญหาเรื่องการใช�อุปกรณ�อิเล็ครอนิกส�เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเรียนของ
ผู�เรียนคือการปรับเปลี่ยนบทบาทของครูผู�สอนในงานวิจัยของอาจารย� จิตาพัชญ�  ไชยสิทธิ์ (2547; อ�างอิงจาก 
Active Learning: การจัดการเรียนการสอนแบบเน�นให�ผู�เรียนได�ปฏิบัติ. จิตาพัชญ�  ไชยสิทธิ์ ) ได�ศึกษาเรื่อง
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การจัดการเรียนการสอนแบบเน�นให�ผู�เรียนได�ปฏิบัติ และให�คําแนะนําวAาครูผู�สอนควรสร�างบรรยากาศของการ
มีสAวนรAวม และการเจรจาโต�ตอบท่ีสAงเสริมให�ผู�เรียนมีปฏิสัมพันธ�ท่ีดีกับผู�สอน และเพ่ือนในชั้นเรียน สAงเสริมให�
ผู�เรียนมีสAวนรAวมในทุกกิจกรรมท่ีสนใจ รวมท้ังกระตุ�นให�ผู�เรียนประสบความสําเร็จในการเรียน ผู�สอนเปIนผู�ท่ี
จะชี้แนะแนวทางการในการเรียนรู�จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบเน�นให�ผู�เรียนได�ปฏิบัติ ดังนั้น
ผู�สอนจึงต�องมีความรู�ความเข�าใจด�านเนื้อหา การออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนของผู�เรียน รวมท้ัง
จะต�องมีการจูงใจ การวางแผนบูรณาการ และการติดตAอสื่อสารกับผู�เรียน เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถปฏิสัมพันธ�กับ
ผู�สอนได�เปIนอยAางดี สAงผลให�ผู�เรียนสนุกกับการเรียน ลดความกังวลในการเรียน มีความกระตือรือร�น และ
อาจจะทําให�ผลการเรียนดีข้ึน ซ่ึงในงานวิจัยอ่ืนท่ีสํารวจเรื่องบทบาทของผู�สอน (บรรชร กล�าหาญ 2538 : 
บทคัดยAอ) ก็กลAาววAา ในสAวนบทบาทของผู�สอน นักศึกษามีความต�องการและความคาดหวังวAา  ผู�สอนควรจะ
เปIนผู�ท่ีมีความเข�าใจ มีเหตุผลให�ความเอาใจใสAตAอผู�เรียนอยAางท่ัวถึง  ซ่ึงจะชAวยสร�างบรรยากาศในการเรียน
การสอนและผู�สอนควรทําหน�าท่ีเปIนผู�ชี้แนะ ท่ีปรึกษา และกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�      
         แผนการสอนท่ีคิดข้ึนจึงเปIนการให�ผู�เรียนค�นคว�าคําศัพท�และอAานเรื่องท่ีเรียนด�วยตนเองและนําเสนอ 
ซ่ึงผู�เรียนสามารถค�นคว�าคําศัพท�จากพจนานุกรมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส�ได� แตAการนําเสนอและอภิปรายในชั้น
เรียนจะทําให�ทราบวAานักศึกษามีความเข�าใจในเรื่องท่ีอAานมากน�อยเพียงใดโดยครูผู�สอนจะสรุปเรื่องและ
อภิปรายรAวมกันหลังจากท่ีนําเสนอ กิจกรรมในการจัดการเรียนรู�เก่ียวกับการอAานเรื่องสAวนใหญAในรายวิชาเปIน
การทํากิจกรรมกลุAมตามทฤษฎี co-operative learning  เพ่ือให�นักศึกษาได�แบAงปpนความเข�าใจในเรื่องท่ีอAาน
ด�วยการซักถามพูดคุยแล�วจึงนําเสนอเรื่องท่ีอAานเปIนกลุAม ซ่ึงคณะผู�วิจัยเชื่อวAาจะชAวยเพ่ิมความเข�าใจให�แกA
นักศึกษามากข้ึน  นอกจากนี้ยังมีประโยชน�ในการฝxกทักษะการทํางานรAวมกับผู�อ่ืนและสร�างทักษะในการเรียน
ของนักศึกษาอีกด�วย  เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เชAน  ดุษฎีนิพนธ� เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตร
ตามแนวคิดท่ีอิงมาตรฐานในรายวิชาเสริมสมรรถภาพในการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาครู” ของ 
อาจารย�เทพนคร นาคง (รายงานการวิจัย. 2546) ประเด็นสําคัญซ่ึงอาจารย�เทพนครระบุไว�คือ “การจัดการ
ศึกษาท่ีอิงมาตรฐานนั้น กระบวนการของการศึกษามีจุดเน�นท่ีผลและระดับของผล กลAาวคือ ผู�เรียนแสดงให�
เห็นวAามีผลสัมฤทธิตามมาตรฐาน  การสอนข้ึนอยูAกับการเรียนรู�  ไมAใชAจํานวนของเนื้อหา สะท�อนให�เห็นวAาการ
สอนตามทฤษฎีอิงมาตรฐานไมAใชAเพียงแคAการวัดวAาสอนครบตามท่ีวางแผนไว�หรือไมA หากแตAเปIนการวัดวAา
นักศึกษามีความสามารถตามผลท่ีวางไว�หรือเปลAา  ในการนี้ ผู�วิจัยจึงได�สร�างแผนสํารองหรือแบบฝxกทักษะ
ตAางๆเพ่ิมเติมเม่ือตระหนักวAาผู�เรียนควรได�รับการทบทวนหรืออธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให�มีความสามารถตาม
เปtาหมายท่ีต้ังเอาไว�  เรื่องนี้เปIนประเด็นท่ีมีการกลAาวถึงวAา (สํานักวิชาการ. 2557 : 5) การจัดการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษา ผู�สอนจําเปIนต�องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให�สามารถชAวยพัฒนาผู�เรียน
ให�ถึงขีดสูงสุดเทAาท่ีผู�เรียนสามารถพัฒนาได� วิธีการสอนท่ีดีนั้น ยAอมข้ึนอยูAกับสถานการณ� สาระการสอน 
สภาพนักศึกษา ดังนั้น การเลือกวิธีการสอนจึงข้ึนอยูAกับการวางแผนการสอนของผู�สอนวAามีวัตถุประสงค�
อยAางไร ในการทํากิจกรรมบางอยAาง เชAน การเขียนจดหมายสมัครงานด�วยตนเองหรือการแบAงกลุAมแสดง
บทบาทสมมุติ  พบวAาหากได�แจ�งเก่ียวกับเกณฑ�การประเมินอยAางละเอียดนักศึกษาสAวนใหญAจะมีความสนใจใน
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การทํากิจกรรมสูง  สอดคล�องกับแนวคิดของอาจารย�อาภาภรณ� จินดาประเสริฐ (2540: 13) ท่ีกลAาววAา ในการ
จัดการฝxกกลวิธีการเรียน ผู�จัดควรจะคํานึงถึงประเด็นตAางๆท่ีจะมีผลตAอการฝxก คือ 1) ผู�เรียนควรจะทราบถึง
ประโยชน�ของการฝxก (Informed) งานวิจัยหลายชิ้น (Palinscar และ Brown, 1984; Brown และคณะ., 
1986; Wenden, 1987 อ�างถึงใน O`Malley และ Chamot, 1990) ได�แสดงให�เห็นวAาการท่ีผู�เรียนทราบถึง
จุดประสงค�และประโยชน�ของการฝxกชAวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการฝxกได�เปIนอยAางดี  วิธีข�างต�นนี้สอดคล�องกับ
ท่ี Harris และ Carr, (1996 : 2, อ�างอิงจาก เทพนคร นาคง. 2505 : 34) กลAาววAา มาตรฐานชAวยให�ผู�เรียน
ทราบถึงผลปฏิบัติท่ีคาดหวังจากการเรียนอยAางชัดเจน ทําให�ทราบวAาเขาจะต�องทําอะไรบ�างเพ่ือให�ถึงมาตรฐาน
ท่ีกําหนด ดังนั้นมาตรฐานจึงเปIนสิ่งท่ีชAวยให�ผู�เรียนพัฒนาการเรียนของตน อาจารย�เทพนครได�กลAาวถึง
องค�ประกอบของหลักสูตรอิงมาตรฐานไว�วAา (นาตยา ป�ลันธนานนท�. 2545 : 18, อ�างอิงจาก เทพนคร นาคง. 
2505 : 49) ประกอบด�วยสAวนสําคัญ 4 สAวน คือ องค�ความรู�ของกลุAมวิชา, มาตรฐานของกลุAมวิชาเม่ือผู�เรียน
สําเร็จการศึกษา, มาตรฐานของกลุAมวิชาเม่ือผู�เรียนสําเร็จแตAละชAวงชั้น และมาตรฐานความสามารถ มาตรฐาน
ท่ีพึงประสงค�ของผู�ประกอบการในด�านทักษะการพูดนั้นอยูAในระดับมากท่ีสุด และเม่ือรวมกับมาตรฐานด�าน
องค�ความรู�ของกลุAมวิชาท่ีต�องการให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะด�านไวยากรณ�ภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน การฟpง 
การอAาน การพูด และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ตลอดจนการสืบค�นข�อมูลด�านสารสนเทศ และ
การใช�ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ   กระบวนการจัดการเรียนรู�ในแผนการสอนจึงเปIนการผสมผสานระหวAางการ
สืบค�นข�อมูล ฝxกทักษะการอAาน ทํางานกลุAม และฝxกเขียนสรุปความ จากการวิจัยในครั้งนี้ จึงอาจกลAาวได�วAา
การนําทฤษฎีอิงมาตรฐานมาใช�กับผู�เรียนในระดับอุดมศึกษาและแจ�งวัตถุประสงค�ของการเรียนหรือมาตรฐาน
ท่ีต�องการให�ผู�เรียนบรรลุนAาจะเปIนการกระตุ�นในการจัดการเรียนการสอนได�ดีนอกจากนั้น การสร�างแผน
สํารองหรือแบบฝxกเพ่ิมเติมเม่ือการจัดการเรียนรู�ยังไมAเปIนไปตามเปtาประสงค�ท่ีวางไว�ก็เปIนสิ่งสําคัญท่ีผู�จัดการ
เรียนรู�ควรคํานึงถึงในการใช�ทฤษฎีหลักสูตรอิงมาตรฐาน    
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ผลการใช�กระบวนการสอนคิดพัฒนานักศึกษาชาวต�างประเทศเรียนรู�วรรณกรรมเอกของไทย 
Results of Coaching to Develop Foreign Students’  

Understanding of Thai Literary Masterpieces  
ธนพร  หมูคํา 

อาจารย�ประจําสาขาวิชาภาษาไทยสําหรับชาวตAางประเทศ   
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

บทคัดย�อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนานักศึกษาชาวตAางประเทศในการเรียนรู�รายวิชาวรรณกรรมเอกของ
ไทยด�วยการใช�กระบวนการครูสอนคิดการวิเคราะห�ตัวบท และเพ่ือวิเคราะห�และสรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนกับนักศึกษาหลังจากการใช�กระบวนการครูสอนคิดในการพัฒนาการเรียนรู�ในรายวิชาวรรณกรรมเอกของ
ไทย ผู�วิจัยใช�แนวคิดกระบวนการครูสอนคิด (Teacher Coaching) กับแนวคิดวัฒนธรรมศึกษา (Cultural 
Study) มาเปIนแนวทางการพัฒนานักศึกษา ผลการวิจัยพบวAานักศึกษาเกิดการเรียนรู�วรรณกรรมเอกของไทย
ตามวัตถุประสงค�ของรายวิชาผAานกระบวนการครูสอนคิด  ด�วยการรู�จักต้ังคําถาม – ตอบคําถามแตAละประเด็น  
รวมท้ังสามารถสรุปตัวบทเพ่ือให�เกิดความเข�าใจเปIนแผนภูมิความคิด (Mind Mapping) ได�อยAางนAาสนใจ  
สAวนการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู�ของนักศึกษา พบวAาหลังจากฝxกทักษะกระบวนการคิดให�แกAนักศึกษาแล�ว
นักศึกษามีพัฒนาการในการเขียนวิเคราะห�ตัวบทและอภิปรายประเด็นคําถามได�ดีข้ึน 
คําสําคัญ : ผลการใช�กระบวนการครูสอนคิดวรรณกรรมเอกของไทย 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 
        การจัดเรียนการสอนรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทยให�แกAชาวตAางประเทศ นับวAาเปIนการจัดการเรียน
การสอนท่ีท�าทายผู�สอนเปIนอยAางมาก เนื่องจากผู�เรียนเปIนชาวตAางประเทศและผู�สอนจําเปIนต�องมีเทคนิค
วิธีการสอนเพ่ือใช�ปรับพ้ืนฐานความรู�เบ้ืองต�นเก่ียวกับวรรณกรรมเอกหรือวรรณคดีเอกของไทยให�แกAนักศึกษา
ชาวตAางประเทศ สามารถเข�าใจตัวบทวรรณกรรมเอกของไทยให�ได�กAอนเปIนอันดับแรก เพราะตัวบทใน
วรรณกรรมเอกหรือวรรณคดีของไทยมีคําศัพท�เฉพาะ คําศัพท�สAวนใหญAเปIนคําศัพท�ยากเฉพาะอยAางยิ่งสําหรับ
นักศึกษาชาวตAางประเทศ ท้ังยังสื่อความหมายได�หลายความหมาย  กลวิธีการแตAงวรรณกรรมเอกของไทยยัง
แทรกบริบทสังคมไทยในยุคท่ีแตAงวรรณกรรม หากผู�เรียนท่ีเปIนชาวตAางประเทศไมAเข�าใจบริบทของตัวบทแล�ว
อาจทําให�ยากแกAการจับใจความสําคัญของเรื่อง รวมท้ัง อาจทําให�เข�าใจเรื่องราวไมAตรงประเด็นกับตัวบทได� 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารสําหรับชาวตAางประเทศ มีผู�เรียนชาวตAางประเทศคือชาวจีนได�มาศึกษาตาม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แผนการเรียนกําหนดให�นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทย
ให�แกAชาวตAางประเทศ การเรียนการสอนในรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทยให�แกAชาวตAางประเทศจึงนับวAา
คAอนข�างยากท่ีจะทําให�ผู�เรียนท่ีเปIนชาวตAางประเทศจดจําคําศัพท� และเรียนรู�ตัวบทได�ในเวลาจํากัดอีกท้ัง
หลักสูตรยังกําหนดให�ผู�เรียนท่ีเปIนชาวตAางประเทศต�องมีความรู�พ้ืนฐานเก่ียวกับวรรณกรรมเอกของไทยเรื่อง
สําคัญแตAละสมัยท่ีได�รับการยกยAองวAาเปIนวรรณกรรมเอกของไทย รวมท้ังต�องการให�นักศึกษาชาวตAางประเทศ
สามารถวิเคราะห�วรรณกรรมเอกของไทยเก่ียวกับลักษณะหลักเกณฑ�รูปแบบเนื้อหาแนวคิดจินตนาการกลวิธี
การประพันธ�ความสัมพันธ�กับบริบททางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทยได�อีกด�วย 
 ผู�วิจัยได�รับผิดชอบสอนรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทยให�ชาวตAางประเทศมาแล�วในภาคการศึกษาท่ี 
1 ปCการศึกษา 2558 จากประสบการณ�สอนครั้งนี้พบวAานักศึกษาชาวตAางประเทศ (นักศึกษาชาวจีน ชั้นปCท่ี 4)
ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้  มักเกิดข�อคําถามเก่ียวกับคําศัพท�ยากท่ีพบในการอAานตัวบทวรรณกรรมเอก
ของไทย และตัวบทยังปรากฏบริบทของสังคมไทยในยุคสมัยท่ีแตAงซ่ึงตAางจากสมัยปpจจุบันในการสร�างความ
เข�าใจเรื่องราววรรณกรรมเอกของไทยขณะท่ีจัดการเรียนการสอนนั้น  ผู�สอนและผู�เรียนรAวมสนทนาเพ่ือ
สอบถามและหาคําตอบประเด็นท่ีสงสัยเก่ียวกับพฤติกรรมและบทบาทของตัวละคร การดําเนินเนื้อเรื่อง สภาพ
สังคมไทยเศรษฐกิจ และการเมือง การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการดังกลAาวนักศึกษาบางสAวน
สามารถทําความเข�าใจเก่ียวกับบริบทสังคมไทยท่ีปรากฏในวรรณกรรมเอกของไทยได�แตAพบวAายังมีนักศึกษา
บางสAวนสะท�อนคิดให�ผู�สอนเพ่ิมทักษะกระบวนการคิดเพ่ือให�ผู�เรียนได�ฝxกวิเคราะห�ศัพท�และตัวบทวรรณกรรม
เอกของไทยในการเรียนแตAละคาบเรียน อันจะเปIนการพัฒนาผู�เรียนท่ีเปIนชาวตAางประเทศให�มีความเข�าใจ
บริบทไทยผAานการเรียนรู�วรรณกรรมเอกของไทย  จากสภาพปpญหาของการจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาท่ี 1 ปCการศึกษา 2558 ดังกลAาวมาข�างต�นนั้นในภาคการศึกษาท่ี 2 ปCการศึกษา 2558 ผู�วิจัยได�
รับผิดชอบสอนรายวิชา 1542436 วรรณกรรมเอกของไทยให�ชาวตAางประเทศ(Masterpieces of Thai Literature 
for Foreigners)อีกครั้ง สAวนผู�เรียนท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ เปIนผู�เรียนท่ีกําลังศึกษาอยูAในระดับชั้นปCท่ี 
2 จึงนับวAามีความแตกตAางกับนักศึกษาจากภาคการศึกษาท่ี 1 เปIนอยAางมาก  ท้ังด�านระดับการใช�ภาษในการ
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สื่อสารขณะเรียนรู� และการใช�ภาษาแบบทางการในการเขียนตอบคําถามและเขียนวิเคราะห�ตัวบท จึงนับวAา
เปIนโจทย�สําคัญยิ่ง ในการจะพัฒนาผู�เรียนท่ีเปIนชาวตAางประเทศให�สามารถเรียนรู�วรรณกรรมเอกของไทยให�มี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค�ของรายวิชาได� จึงเปIนท่ีมาของการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือมุAงพัฒนาผู�เรียนใน
ครั้งนี้  
 ผู�วิจัยเห็นวAาหากจะพัฒนาผู�เรียนโดยใช�กระบวนการวิจัยชั้นเรียน ด�วยวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ี
ผู�สอนเปIนผู�ฝxกทักษะผู�เรียนตามกระบวนการครูสอนคิด(Teacher Coaching)เพ่ือเรียนรู�วรรณกรรมเอกของ
ไทย อันจะเปIนการพัฒนาการเรียนรู�วรรณกรรมเอกของไทยให�แกAนักศึกษาชาวตAางประเทศให�ได�ตาม
วัตถุประสงค�ของรายวิชานั้น  นAาจะเปIนการพัฒนาผู�เรียนให�เกิดกระบวนการเรียนรู�และมีความเข�าใจในตัวบท
วรรณกรรมเอกของไทยมากข้ึน ดังนั้นผู�วิจัยจึงเห็นวAาการใช�แนวคิดกระบวนการครูสอนคิด (Teacher 
Coaching) เพ่ือพัฒนานักศึกษาชาวตAางประเทศให�เกิดการเรียนรู�ตามกระบวนการนAาจะเปIนการพัฒนาผู�เรียน
ให�เกิดการเรียนรู�วรรณกรรมเอกของไทยได�ดีข้ึน ดังท่ี วิจารณ� พานิช (2555,หน�า 95)ได�อธิบายกระบวนการ
สอนท่ีครูควรฝxกกระบวนการคิดให�แกAนักเรียน สรุปได�วAาการออกแบบการเรียนรู� คือการออกแบบกระบวนการ
ท่ีทําให�เด็กคิดตรงตามวัตถุประสงค�ของการเรียนรู�ของบทเรียนนั้นครูเพ่ือศิษย�ท่ีแท�จริงไมAใชAแคAรักในตัวผู�เรียน
ไมAใชAแคAสอนสนุก ยังต�องมีวิธีออกแบบการเรียนรู�ท่ีทําให�ศิษย�เรียนรู�เรื่องนั้นๆ ได�อยAางแท�จริงด�วย เรียนรู�อยAาง
แท�จริงหมายความวAาซึมซับเข�าไปเปIนความจําระยะยาวของศิษย� และไมAใชAแคAจําได�อยAางเดียวต�องเข�าใจ
ความหมายและคุณคAาของความรู�เหลAานั้นด�วยวิธีทําให�ศิษย�เรียนรู�ได�อยAางดีดังนี้ 
 1. คิดออกแบบข้ันตอนการเรียนรู�ของศิษย� (ไมAใชAข้ันตอนการสอนของครู)ให�นักเรียนคิดในแนวทางท่ี
ต�องการให�เรียนรู� 
 2. ชวนนักเรียนคิดถึงคุณคAาหรือความหมายของบทเรียนเหลAานั้น 
 3. ใช�เรื่องเลAาเร�าพลัง สะเทือนอารมณ�ด�วย 4C ได�แกA ความบังเอิญ (Casuality) ความขัดแย�ง 
(Conflict) ความสลับซับซ�อน (Complication) และการมีบุคลิก (Character) นAาสนใจ จํางAาย สั้นกระชับ 
 สรุปได�วAา การสอนโดยใช�กระบวนการฝxกด�วยกระบวนการครูสอนคิดนั้น ครูผู�สอนจําเปIนต�องมี
กระบวนการหรือทักษะในการออกแบบการเรียนรู�รAวมกันกับผู�เรียน โดยท้ังครูและศิษย�ตAางเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน 
กระบวนการคิดดังกลAาวต�องเริ่มจากการต้ังคําถามเพ่ือหาคําตอบ โดยคําตอบนั้นต�องผAานกระบวนการคิดอยAาง
มีวิจารณญาณ อันมาจากการวิเคราะห�ประเด็นคําถามโดยผู�เรียนคิดหาคําตอบซ่ึงมีครูเปIนผู�ชAวยเหลือในขณะ
ทํากิจกรรม โดยครูหรือผู�สอนเปIนผู�แนะนําและคอยสนับสนุนให�ผู�เรียนมีกระบวนการคิดในการหาคําตอบตาม
วัตถุประสงค�ของการเรียนรู�นั้นๆ ดังท่ี สุธีระ ประเสริฐสรรพ� (2558, หน�า 13) ได�ให�คํานิยามเก่ียวกับประเด็น 
“ครูสอนคิด” ไว�วAา “...การเปIนครูสอนคิดท่ีสอนผAานการสนทนา ครูต้ังคําถามให�นักเรียนคิด (และตอบ)เอา
คําตอบนั้นมารAวมกันสร�างการเรียนรู�สูงข้ึนผAานการวิเคราะห�และอภิปราย คําถามของครูจึงสําคัญมากในการ
กระตุ�นให�นักเรียนใฝ�รู�และเรียนรู�ในกระบวนการนี้” 
 จากเหตุผลดังกลAาวข�างต�น ผู�วิจัยจึงสนใจนําแนวคิดกระบวนการครูสอนคิดและแนวคิดวัฒนธรรม
ศึกษามาใช�เปIนแนวทางจัดการเรียนรู� เพ่ือพัฒนานักศึกษาชาวตAางประเทศท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
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วรรณกรรมเอกของไทยสําหรับชาวตAางประเทศ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปCการศึกษา 2558 อันจะเปIนการค�นพบวAา
ผู�เรียนชาวตAางประเทศสามารถเรียนรู�รายวิชาวรรณกรรมเอกของไทยได�ตามกระบวนการการครูสอนคิดและ
ผู�เรียนสามารถใช�ภาษาเขียนวิเคราะห�ตัวบทวรรณกรรมได�ดีข้ึน  
วัตถุประสงคXของโครงการวิจัย 
          การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาการเรียนรู�วรรณกรรมเอกของไทยให�แกAนักศึกษา
ชาวตAางประเทศ  ในการเรียนรู�รายวิชาวรรณกรรมเอกของไทยด�วยการใช�กระบวนการครูสอนคิดในการ
วิเคราะห�ตัวบทวรรณกรรมเอกของไทยและสรุปผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาหลังจากการใช�
กระบวนการครูสอนคิดในการพัฒนาการเรียนรู�ในรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทย 
ระเบียบวิธีวิจัย  
         การวิจัยครั้งนี้  ผู�วิจัยใช�วิธีการวิจัยแบบปฏิบัติการ(Action Research) และเสนอผลการวิจัยแบบ
พรรณนาวิเคราะห� (Analytical Description)โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
         ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันฝ}กคิดตามกระบวนการครูสอนคิด 
  1.1 ใช�กระบวนการสอนคิด ฝxกนักศึกษาอAานเรื่องยAอวรรณกรรมเอกของไทยท่ีคัดเลือกจากการ
สอบถามความสนใจของนักศึกษา เพ่ือฝxกทําความเข�าใจตัวบทและพฤติกรรมตัวละคร 
  1.2 ใช�กระบวนการสอนคิด ฝxกนักศึกษาอAานคําศัพท� ฝxกต้ังคําถาม – ตอบคําถาม และสังเกต
วงศัพท� ลักษณะคําคล�าย คําเหมือน ตําตรงข�าม และอธิบายความหมายของศัพท� 
         ข้ันตอนท่ี 2 ข้ันฝ}กกระบวนการวิเคราะหX 
  2.1 ฝxกกระบวนการให�นักศึกษาวิเคราะห�โครงเรื่อง บริบทของเรื่อง จากเรื่องยAอของ
วรรณกรรมเอกของไทย เรื่องสี่แผAนดิน และขุนช�างขุนแผน 
  2.2. ฝxกนักศึกษาให�มีทักษะกระบวนการต้ังคําถาม-หาคําตอบ เก่ียวกับพฤติกรรมของ      ตัว
ละครเอก 
  2.3. ฝxกนักศึกษาให�มีทักษะกระบวนการสังเกต-หาเหตุผล เพ่ือวิเคราะห�ภาพสะท�อนบริบท
สังคมไทย การเมือง และเศรษฐกิจของไทย ท่ีปรากฏในตัวบทวรรณกรรมเอกของไทย 
         ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันสรุปผลการเรียนรู� 
  3.1 ฝxกการสรุปผลการเรียนรู�ตามกระบวนการสอนคิด นักศึกษาสรุปเนื้อเรื่องแตAละตอน    แตA
ละฉาก จากเรื่องยAอ แสดงเปIนแผนภูมิความคิดได�ตรงกับจุดมุAงหมายของเรื่อง   
 3.2 ฝxกกระบวนการสอนคิด โดยฝxกทักษะให�นักศึกษาสรุปผลการวิเคราะห�วรรณกรรมเอกของไทย 
โดยเลือกวิเคราะห�พฤติกรรมตัวละครและสภาพเหตุการณ�ท่ีปรากฏในตัวบท นําเสนอโดยการเขียนเชิงวิพากษ�
และสรุปความ  
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แนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยนําแนวคิดการใช�กระบวนการคิดแบบครูสอนคิด(Teacher Coaching) และ

แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) มาใช�เปIนแนวทางในการพัฒนานักศึกษาชาวตAางประเทศ ท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทยแนวคิดดังกลAาวมีกระบวนการ ดังตAอไปนี้ 
 แนวคิดการใช�กระบวนการคิดแบบครูสอนคิด (Teacher Coaching)  การนําแนวคิดการใช�
กระบวนการการคิดแบบครูสอนให�นักเรียนฝxกคิด (Teacher Coaching)มาเปIนแนวทางในการฝxกกระบวนการ
คิดให�แกAนักศึกษาในการเรียนรู�วรรณกรรมเอกของไทย นับเปIนการพัฒนานักศึกษาให�ฝxกกระบวนการคิดใน
การต้ังคําถาม ตอบคําถาม ฝxกหาคําตอบจากบทเรียน และฝxกสังเคราะห�ประเด็นคําตอบให�เปIนหมวดหมูAและ
สรุปบทเรียนเปIน Mind Mapping อันจะเปIนการชAวยให�นักศึกษาได�เรียนรู�ตามกระบวนการฝxกคิด โดยมีผู�สอน
คอยกระตุ�นผู�เรียนด�วยการต้ังคําถามและชAวยแนะนําการเขียนคําตอบให�ตรงวัตถุประสงค� ดังท่ี วิจารณ� พานิช 
(2555, หน�า 37 - 39) ได�อธิบายถึงความสําคัญของแนวคิดกระบวนการสอนคิดไว�วAา“...ทักษะการคิดอยAางมี
วิจารณญาณ (Critical Thinking) เปIนทักษะสําคัญสําหรับการเปIนมนุษย�ในศตวรรษท่ี 21 ประเด็นสําคัญ
สําหรับครูเพ่ือศิษย� คือ ต�องแสวงหาวิธีการออกแบบการเรียนรู�เพ่ือให�ศิษย�พัฒนาทักษะนี้ของตนเองด�วย...
ทักษะการคิดอยAางมีวิจารณญาณนี้ สอนไมAได�หรือสอนได�น�อยมาก นักเรียนต�องเรียนเอาเองโดยการฝxกฝน ครู
จะเปIนโค�ชของการฝxกหัดนี้ โค�ชท่ีเกAงจะทําให�การเรียนรู�นี้สนุกต่ืนเต�นเร�าใจ” ขณะเดียวกันการฝxกกระบวนการ
ครูสอนคิดนี้ ยังมี สุธีระ ประเสริฐสรรพ� (2558, หน�า 13) ได�อธิบายวิธีการฝxกการสอนคิดให�แกAผู�เรียนไว�วAา “...
ในการเปIนครูสอนคิดท่ีสอนผAานการสนทนา ครูต้ังคําถามให�นักเรียนคิด (และตอบ) เอาคําตอบนั้นมารAวมกัน
สร�างการเรียนรู�สูงข้ึนผAานการการวิเคราะห�และอภิปราย คําถามของครูจึงสําคัญมากในการกระตุ�นให�นักเรียน
ใฝ�รู�และเรียนรู�ในกระบวนการนี้” ประเด็นเดียวกันนี้   สุธีระ ประเสริฐสรรพ� (2558,หน�า 13 - 14) ยังได�
อธิบายข้ันตอนของการสอนโดยใช�กระบวนการฝxกคิดไว�วAา มี 3 ระดับ ได�แกA 
 ระดับท่ี 1 ถามจากความจําเนื้อหาตามท่ีเรียนมา เชAน จําได�วAา “ความชื้นหมายถึงปริมาณน้ําใน
สิ่งของ” ดังนั้น ความชื้นดิน คือ ปริมาณน้ําในดิน เรียกวAาเปIนการเรียนรู�จากจําเนื้อหา เพราะพบวAาคนจํานวน
มากไมAทราบวAาหาความชื้นอยAางไร มีหนAวยอะไรวัด 
 ระดับท่ี 2 เปQนคําถามท่ีผู�ตอบต�องดึงความรู�อ่ืนมาเช่ือมโยง เชAน ถามวAา “ถ�าผ�าเปCยกเดิมหนัก 1 
กก. เม่ือตากแห�งแล�วหนัก 800 กรัม ผ�ากAอนแห�งมีความชื้นก่ีเปอร�เซ็นต�” นักเรียนต�องคิดเชื่อมโยงวAาน้ําหนัก
ท่ีหายไป 200 กรัม คือน้ําในผ�า ดังนั้น คิดได�วAา “ผ�ามีความชื้น 20% ฐานน้ําหนักเปCยก หรือ 25% ฐาน
น้ําหนักแห�ง” 
 ระดับท่ี 3 เปQนการถามแล�วได�คําถามท่ีหลากหลายตามประสบการณX คําถามนี้ไมAมีคําตอบใด
ถูกต�องอยAางสมบูรณ�  เพราะข้ึนกับบริบท เชAน “ถ�าเราปลAอยให�ดินแห�งแตกระแหง แล�วหวAานปุ�ยลงในรAอง
แตกจะเกิดอะไรข้ึน?” คําตอบมีท้ัง “นAาจะดี เพราะปุ�ยเข�าสูAรากโดยตรง” “นAาจะไมAดีเพราะรากจะถูกปุ�ยมาก
ไป  รากเนAาได�  รากแห�งตาย” “นAาจะไมAดี เพราะรากข�าวถูกดินรัดและดึงขาด” หรือ “นAาจะดีถ�าปลAอยน้ําเข�า
นาหลังจากนั้น เพราะรากข�าวท่ีขาดจะถูกกระตุ�นให�แตกรากใหมAมากินปุ�ย” การต้ังคําถามเพ่ือฝxกกระบวนการ
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คิดนี้ สุธีระ ประเสริฐสรรพ� (2558,หน�า 15-16) ยังอธิบายเพ่ิมเติมไว�วAา นอกจากระดับคําถามท้ัง 3 ประเด็น
ข�างต�นแล�ว ศูนย�จิตวิทยาการศึกษาของมูลนิธิ ยุวสถิรคุณ ได�รวบรวมกลุAมคําถามท่ีใช� Socratic Teaching มี 
5 ประเภท ดังนี้ 
 1. คําถามเลือกประเด็น (Selection) “ประเด็นดินแตกระแหงนAาสนใจอยAางไร?” 
 2. คําถามเพ่ือทําประเด็นให�กระจAาง (Clarification) “ดินแตกระแหงหมายความวAาอยAางไร?สําคัญ
ตAอการทํานาไหม?” 
 3. คําถามเพ่ือทดสอบความนAาเชื่อถือของข�อสรุป (Testing) “อะไรทําให�เชื่อวAาการหดตัวเม่ือแห�ง
เปIนสาเหตุของการแตกระแหง มันเปIนอยAางนี้เสมอหรือ?” 
 4. คําถามเพ่ือขยายประเด็น (Alternative) “คุณสมบัติอะไรของทรายท่ีทําให�ดินหดตัวน�อยลง จน
ลดการแตกของเซรามิกส� ข�อสรุปสําคัญท่ีเปIนหลักการของการลดเซรามิกส�แตกร�าวคืออะไร?” 
 5. คําถามเพ่ือนําประเด็นไปประยุกต�ใช� (Evaluation) “ถ�าเปIนไปตามหลักการท่ีกลAาวมาและเราไมA
ต�องการผลิตภัณฑ�ท่ีผิวหยาบด�วยทราย เราจะใช�อะไรมาแทนทราย? ใช�แล�วเกิดประโยชน�อะไรบ�าง ใครได�
ประโยชน�นี้?” 
 นอกจากนี้  สุธีระ ประเสร็จสรรพ� (2558)ยังได�อธิบายเพ่ิมเติมในการฝxกต้ังคําถามเพ่ือฝxก
กระบวนการคิดตามแนวคิดของRobert (1998, อ�างใน สุธีระ ประเสร็จสรรพ�, 2558,หน�า 16)ไว�วAา 
 1. คําถามเพ่ือความชัดเจน (Clarification) เชAน “ท่ีเธอวAาเปIนลูกกตัญ�ูนั้นหมายความวAาอยAางไร” 
 2. คําถามท่ีมุAงหาเหตุผลและหลักฐาน (Reason and evidence) เชAน “ทําไมเธอคิดวAากิตติเปIนลูก
กตัญ�ู?” 
 3. คําถามท่ีแสวงหาทางเลือกอ่ืนๆ (Alternative views) เชAน “จะเปIนอยAางไรหากชัยอนันต�เสนอ
วAากิตตินAาได�รับรางวัลในฐานะผู�รู�คุณมากกวAากตัญ�ู?” 
 4. คําถามท่ีทดสอบนัยและผลท่ีตามมา (Implication and Consequence) เชAน “จะเกิดอะไรข้ึน
ถ�านักเรียนห�องเราไมAได�รับคัดเลือกให�รับรางวัลใดเลย ท้ัง ๆ ท่ีเราเคยได�รับมาติดกัน 3 ปCแล�ว?” 
 5. คําถามเก่ียวกับคําถาม / การอภิปราย (Question / Discussion) เชAน “ใครสามารถสรุปได�บ�าง
วAาคําวAา “กตัญ�ู” กับคําวAา “รู�คุณ” ตAางกันอยAางไร?” 
 ดังนั้น  กระบวนการฝxกคิดโดยผู�สอนฝxกให�ผู�เรียนคิดเพ่ือต้ังคําถามและตอบคําถามตามหลักการ
ดังกลAาวข�างต�น ผู�วิจัยเห็นวAาแนวคิดดังกลAาวนี้เม่ือนํามาฝxกกระบวนการคิดในการเรียนการสอนวรรณกรรม
เอกของไทยให�แกAนักศึกษาชาวตAางประเทศ นAาจะทําให�นักศึกษามีกระบวนการคิดเพ่ือตอบคําถามตามโจทย�
คําถาม และสามารถวิเคราะห�วรรณกรรมเอกของไทยในบริบทสังคมไทยในประเด็นสังคม วัฒนธรรม 
การเมือง และเศรษฐกิจได�ตามวัตถุประสงค�ของรายวิชา  
 แนวคิดวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) การนําแนวคิดวัฒนธรรมศึกษา(Cultural Studies) 
มาเปIนแนวทางการวิเคราะห�ตัวบทวรรณกรรมเอกของไทย เนื่องจากถือได�วAาเปIนตัวบททางวัฒนธรรมท่ี
ผู�ประพันธ�ถAายทอดความคิด เรื่องราว เหตุการณ�ท่ีประกอบสร�างข้ึนเพ่ือความสมจริงในสังคมนั้นๆ แนวคิด
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วัฒนธรรมศึกษาจึงเปIนแนวทางท่ีนํามาวิเคราะห�วรรณคดีและวรรณกรรมในประเด็นบริบททางสังคม การเมือง 
และเศรษฐกิจได� ดังท่ี ตรีศิลป� บุญขจร (2555, หน�า 171) ได�อธิบายแนวคิดวัฒนธรรมศึกษาไว�วAา “...การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน�จากวรรณคดีศึกษามาเปIนวัฒนธรรมศึกษาเปIนการปรับเปลี่ยนวิธีการศึกษาวรรณคดี
ครั้งสําคัญเพราะทําให�วรรณคดีศึกษาซ่ึงเคยสนใจแตAทฤษฎี เชAน โครงสร�างนิยม เป�ดกว�างขยายขอบเขตของตัว
บท (Canon) ท่ีใช�ศึกษา โดยให�ความสําคัญกับบริบท (Context) และตระหนักวAาวรรณคดีเปIน ตัวบท 
(Text)...การอAาน “วรรณคดี” หรือตัวบทจึงเปIนเรื่องของ ‘การเมืองเรื่องวัฒนธรรม”  จากแนวคิดข�าวต�น  
ผู�วิจัยเห็นวAาหากนําแนวคิดวัฒนธรรมศึกษามาเปIนแนวทางการวิเคราะห�วรรณกรรมเอกของไทยให�แกA
นักศึกษาชาวตAางประเทศ นAาจะทําให�นักศึกษาเข�าใจบริบทสังคม-วัฒนธรรมไทยได�มากข้ึน 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
 กลุAมตัวอยAางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาชาวตAางประเทศ (ชาวจีน) สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารสําหรับชาวตAางประเทศ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ีลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปCการศึกษา 2558 เปIนนักศึกษาชั้นปCท่ี 2 จํานวน 6 คน   
ขอบเขตการวิจัย 
 วรรณกรรมเอกของไทยท่ีผู�วิจัยเลือกมาใช�จัดการเรียนการสอนในรายวิชาวรรณกรรมเอกของไทย
สําหรับชาวตAางประเทศ คัดเลือกจากความสนใจของผู�เรียนท่ีต�องการเรียนรู� จํานวน 2 เรื่อง คือ “สี่แผAนดิน” 
ซ่ึงเปIนวรรณกรรมเอกของไทยท่ีมีเรื่องราวเก่ียวข�องกับราชสํานักและการเมืองไทย เปIนการเลAาเรื่องในยุค
รัชกาลท่ี 5 ถึง รัชกาลท่ี 8 อยูAในสมัยรัตนโกสินทร� ผู�วิจัยใช�สอนชAวงต�นเทอม คือสัปดาห�ท่ี 1-7 และ
วรรณกรรมเอกของไทย เรื่อง “ขุนช�างขุนแผน” เปIนวรรณกรรมเอกของไทยท่ีนําเสนอวิถีชีวิตของชาวบ�าน
และความเปIนอยูAในสมัยอยุธยา ใช�สอนชAวงปลายเทอม คือสัปดาห�ท่ี 8-14 ดังนั้นวรรณกรรมท้ังสองเรื่อง
ดังกลAาวจึงเปIนตัวแทนวรรณกรรมเอกของไทยท่ีมีความนAาสนใจในการนํามาเปIนตัวบทการเรียนรู�ให�แกA
นักศึกษาชาวตAางประเทศ เพ่ือจะได�เข�าใจบริบทสังคมไทยท้ังแบบชาวบ�านและราชสํานักของไทยในสมัยกรุงศรี
อยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร�ได�เปIนอยAางดี  
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 ผู�วิจัยได�ใช�วิธีการฝxกกระบวนการสอนคิดให�แกAนักศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนแตAละ      คาบ
เรียนจะเน�นฝxกทักษะกระบวนการสอนคิดแกAนักศึกษาด�วยการฝxกให�นักศึกษาต้ังคําถาม และ             ฝxก
ตอบคําถามในประเด็นท่ีนักศึกษาสงสัย  เปIนการฝxกผู�เรียนให�ชAวยกันคิดต้ังคําถาม-หาคําตอบจากเรื่อง ท่ีสงสัย
ในตัวบทวรรณกรรม  ดังนั้นเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้  คือแบบฝxกต้ังคําถาม  ใบงานการฝxกสรุปตัวบทเปIน
แผนผังความคิด การสรุปเนื้อหาจากบทเรียนเปIนแผนผังความคิดนี้ผู�วิจัยให�อิสระแกAนักศึกษาในการออกแบบ
การสรุปความ และแบบบันทึกสังเกตขณะนักศึกษาปฏิบัติกิจกรรม  
การเก็บรวบรวมข�อมูล  
 การเก็บรวบรวมข�อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลจากชิ้นงานของนักศึกษาในการเรียน
แตAละบทเรียน ตลอดภาคการศึกษาท่ี 2 ปCการศึกษา 2558 เปIนระยะเวลาประมาณ 14 สัปดาห�   
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การวิเคราะหXข�อมูล 
         การวิเคราะห�ข�อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยใช�วิธีการวิเคราะห�ข�อมูลจากชิ้นงานของนักศึกษา     ด�วย
การพิจารณาตามเกณฑ�การประเมินคะแนนชิ้นงานแตAละครั้ง และพิจารณาข�อมูลจากการบันทึกการจัดการ
เรียนการสอนแตAละครั้ง สังเคราะห�ข�อมูลและนําเสนอข�อมูลลักษณะการพรรณนาวิเคราะห�   
สรุปผลการวิจัย 
         1. สรุปผลการใช�กระบวนการสอนคิดพัฒนานักศึกษาชาวต�างประเทศ 
 ผลการใช�กระบวนการสอนคิดพัฒนานักศึกษาชาวตAางประเทศ จํานวน 14 สัปดาห�  พบวAา  
นักศึกษาสAวนใหญAมีพัฒนาการด�านการต้ังคําถาม การตอบคําถามแบบปากเปลAา การเขียนตอบคําถามดีข้ึน
จากสัปดาห�แรกตามลําดับ การตอบคําถามชิ้นงานแตAละครั้งมีการวิเคราะห�อยAางเปIนกระบวนการมากข้ึนและ
นักศึกษากล�าท่ีจะนําเสนอชิ้นงานท้ังการเลAาเรื่องและการเขียนวิเคราะห� 
 ด�านการใช�ภาษาเขียนเพ่ือวิเคราะห�พฤติกรรมตัวละครและตัวบท ตามหลักการวิเคราะห� พบวAา 
นักศึกษาสAวนใหญAสามารถวิเคราะห�พฤติกรรมตัวละครเอกท่ีชื่นชอบได�อยAางนAาสนใจ และสามารถใช�ภาษา
เขียนวิเคราะห�ตัวบทตามเหตุการณ�ท่ีปรากฏในวรรณกรรมเอกได�คAอนข�างดี 
 ด�านการเชื่อมโยงแนวคิดวัฒนธรรมศึกษากับการวิเคราะห�บริบทไทยท่ีปรากฏในวรรณกรรมเอกของ
ไทย พบวAานักศึกษาสAวนใหญAมีความเข�าใจบริบทของสังคมไทยสามารถวิเคราะห�สภาพสังคมไทยเชื่อมโยงใน
การวิเคราะห�ตัวบทได�อยAางนAาสนใจ เชAน อธิบายความหมายขนบธรรมเนียมไทยท่ีปรากฏในวรรณกรรมเอก
ของไทยได� เขียนอธิบายสาเหตุท่ีตัวละครเอกมีพฤติกรรมและบทบาทเชAนนั้นเพราะเหตุใด สะท�อนสังคมไทย
ในชAวงอยุธยาและรัตนโกสินทร�ได�เปIนอยAางดี รวมท้ังอธิบายลักษณะการเมือง และเศรษฐกิจของสังคมไทยได�  
 ด�านการสรุปเนื้อเรื่องเปIนแผนผังความคิด พบวAานักศึกษาสAวนใหญAสามารถเขียนสรุปเนื้อเรื่องเปIน
แผนผังความคิดโดยเฉพาะสรุปบทบาทตัวละครท่ีเชื่อมโยงกันในตัวบทได�เปIนอยAางดีและสามารถเลAาเรื่องจาก
การสรุปตามแผนผังความคิดได�ถูกต�อง 
 2. สรุปผลการเปล่ียนแปลงจากการเรียนรู�ของนักศึกษาหลังจากฝ}กทักษะกระบวนการ  สอนคิด 
 ผลการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู�ของนักศึกษาหลังจากผAานการฝxกทักษะกระบวนการสอนคิด 
จํานวน 14 สัปดาห�  พบวAา นักศึกษาสAวนใหญAมีความพยายามท่ีจะใช�ภาษาเขียนในการเขียนตอบโจทย�ปpญหา 
มีการคํานึงถึงการใช�คําในการเขียนแสดงความคิดเห็นมากข้ึน โดยนักศึกษามีการต้ังข�อสังเกตในการใช�ภาษา
เขียนมากข้ึนไมAใชAเขียนตามภาษาพูด  มีการสอบถามผู�สอนวAาคําไหนเหมาะกับการใช�เขียน ในประโยคใด 
แสดงถึงนักศึกษามีการฝxกสังเกตและฝxกใช�ภาษาตามกระบวนการสอนคิด  ด�านการเขียนวิเคราะห�และ
อภิปรายตามชิ้นงานท่ีมอบหมาย พบวAา นักศึกษาสAวนใหญAให�ความสําคัญกับการใช�ภาษาในการเรียบเรียง
ประโยคมากข้ึน  มีพฤติกรรมท่ีดีตAอการเรียนรู� คือรู�จักสังเกตการใช�ภาษาเขียนกAอนท่ีจะเรียบเรียงชิ้นงาน 
รAวมกันถกประเด็นการวิเคราะห�หรืออภิปรายประเด็นปpญหากAอนสรุปความ นับวAาพฤติกรรมเหลAานี้เปIนผลจาก
การพัฒนาตามกระบวนการสอนคิด  
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อภิปรายผลการวิจัย 
          จากการท่ีนักศึกษาสAวนใหญAมีพัฒนาการด�านการต้ังคําถาม การตอบคําถามปากเปลAา และการเขียน
ตอบคําถามดีข้ึนจากสัปดาห�แรกนั้น สังเกตได�วAาเม่ือนําแนวคิดกระบวนการสอนคิดมาเปIนแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือแก�ไขปpญหาผู�เรียนชาวตAางประเทศ ทําให�ผู�เรียนได�เรียนรู�ท่ีจะต้ังคําถาม – ตอบ
คําถาม จากประเด็นท่ีสงสัยจากการเรียนรู�วรรณกรรมเอกของไทย จึงทําให�นักศึกษาเกิดทักษะตาม
กระบวนการสอนคิดและวิเคราะห�โจทย�คําถามได�ดีข้ึน  
          ด�านการวิเคราะห�พฤติกรรมตัวละครและตัวบท ตามท่ีนักศึกษาสAวนใหญAสามารถวิเคราะห�
พฤติกรรมตัวละครเอกท่ีชื่นชอบได�อยAางนAาสนใจ โดยสามารถใช�ภาษาเขียนวิเคราะห�ตัวบทตามเหตุการณ�ท่ี
ปรากฏในวรรณกรรมเอกได�คAอนข�างดีนั้น อภิปรายได�วAานักศึกษาฝxกกระบวนการคิดตามแนวคิดกระบวนการ
สอนคิด เริ่มจากรAวมกันถกปpญหาถึงลักษณะตัวละคร พฤติกรรมของตัวละคร บริบทของสังคมไทยท่ีปรากฏใน
วรรณกรรม  และผลกระทบด�านสังคม การเมือง วัฒนธรรม ท่ีสAงผลตAอพฤติกรรมของตัวละครเอก จะเห็นวAา
นักศึกษาฝxกกระบวนการคิดในการวิเคราะห�ตัวบทวรรณกรรมเอกของไทยอยAางมีระบบและใช�มุมมอง
วัฒนธรรมศึกษาในการวิเคราะห�บริบทสังคมไทยผAานตัวบทวรรณกรรม    
          หากจะอภิปรายผลด�านการสรุปเนื้อเรื่องเปIนแผนผังความคิด ท่ีพบวAานักศึกษาสAวนใหญAสามารถ
เขียนสรุปเนื้อเรื่องเปIนแผนผังความคิดเชื่อมโยงตัวบทได�เปIนอยAางดี และสามารถถAายทอดเนื้อเรื่องเปIนเรื่อง
เลAาได�ถูกต�องตามตัวบท จึงอภิปรายได�วAาเม่ือนักศึกษาอAานตัวบทวรรณกรรมท่ีผู�วิจัยสรุปเปIนเรื่องยAอให�
นักศึกษาได�ศึกษานั้น นักศึกษาฝxกสรุปประเด็นเนื้อเรื่องแตAละตอนเปIนแผนผังความคิดและเชื่อมโยง แตAละ
ตอนได�อยAางถูกต�องนั้น นAาจะเปIนผลมาจากหลังจากท่ีนักศึกษาผAานการฝxกฝนตามกระบวนการสอนคิดอยAาง
ตAอเนื่องนั้น ทําให�นักศึกษาเข�าใจตัวบทแตAละตอนท่ีได�อAาน และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาแตAละตอนได�อยAาง
ถูกต�อง และการเขียนสรุปความลักษณะแผนผังความคิดเปIนการกระตุ�นนักศึกษาให�ได� ฝxกกระบวนการคิดใน
การสรุปความและเรียบเรียงประเด็นเนื้อหาตามลําดับเหตุการณ�อีกครั้ง และยังพบวAานักศึกษาสามารถเลือกใช�
คําศัพท�ในการเขียนเชื่อมโยงประเด็นแตAละประเด็นได�ดีข้ึน  นอกจากนี้  หลังจากฝxกทักษะกระบวนการสอน
คิดให�แกAผู�เรียนตามกระบวนการสอนคิดและได�ฝxกการอภิปรายบริบทของสังคมไทยแตAละยุคตามตัวบท
วรรณกรรมเอกของไทยนั้น  พบวAาผู�เรียนสามารถต้ังข�อสังเกตและมีประเด็นอภิปรายเก่ียวกับบริบทสังคมไทย
ท่ีมีผลมาจากวรรณกรรมเอกของไทยได�อยAางนAาสนใจ เชAน สามารถอธิบายความสัมพันธ�ด�านความเชื่อของคน
ไทยเก่ียวกับการศรัทธา “พระขุนแผน” หนึ่งในเครื่องรางของขลังท่ีคนไทยบางกลุAมนิยมโดยอธิบายใน
ความหมายวAาเปIนเครื่องราง ของขลังตามโลกทัศน�ของคนไทยท่ีเชื่อวAาเม่ือบูชาพระขุนแผนก็จะทําให�มีเสนAห�ตAอ
เพศตรงข�าม และผู�เรียนยังอภิปรายเพ่ิมเติมวAาขณะนี้ชาวจีนบางกลุAมให�ความสนใจตAอเครื่องลางของขลังตาม
ความเชื่อในสังคมไทยโดยคนจีนกลุAมนี้ได�เชAาซ้ือพระเครื่องลักษณะนี้เพ่ือใช�เปIนเครื่องประดับ รวมท้ังใช�เปIน
เครื่องลางนําโชค เสริมสิริมงคลอีกด�วย และยังอธิบายวAาการเรียนรู�วรรณกรรมเอกของไทย เรื่อง “ขุนช�าง
ขุนแผน” ทําให�ผู�เรียนเข�าใจสังคมไทยมากข้ึน 



รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (Proceeding) วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

 

119 

 

 จากแนวทางการพัฒนาผู�เรียนโดยใช�กระบวนการสอนคิดนั้น จะเห็นได�วAาประเทศไทยมีงานวิจัยท่ีได�
นําแนวทางดังกลAาวมาพัฒนาการจัดการเรียนสอนสอนให�แกAผู�เรียนในศตวรรษท่ี 21 มากข้ึนการจัดการเรียน
การสอนครูต�องใช�การชี้แนะ (Coaching) เพราะการชี้แนะเปIนกระบวนการท่ีชAวยพัฒนาครูให�เกิดทักษะการ
สอนท่ีดีและเรียนรู�ไปกับนักเรียนนับเปIนการพัฒนาความรู�ให�แกAครูผู�สอน  ฝxกทักษะนักเรียนให�เกิด
ประสิทธิภาพตAอการเรียนรู�และสามารถต้ังเปtาหมายในการเรียนได� ดังรายงานการวิจัยเรื่อง “ประเมินโครงการ
พัฒนาครูโดยใช�กระบวนการสร�างระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring)” ของวิสุทธิ์วิจิตรพัชราภรณ� 
และคณะ (2556) ซ่ึงเปIนงานวิจัยของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 รAวมกับคณะศึกษาศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือการประเมินเฉพาะคือ 1) เพ่ือประเมินบริบท(Context) 2) 
เพ่ือประเมินปpจจัยนําเข�า (Input) 3) เพ่ือประเมินกระบวนการ (Process) และ 4) เพ่ือประเมินผลลัพธ� (IEST) 
ของโครงการพัฒนาครูโดยใช�กระบวนการสร�างระบบพ่ีเลี้ยงCoaching and Mentoring การประเมินดังกลAาว
มีการประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation)การประเมินประสิทธิผล(Effectiveness Evaluation)การ
ประเมินความยั่งยืน(Sustainability Evaluation) และการประเมินการถAายทอดสAงตAอ(Transportability 
Evaluation)คณะผู�ประเมินใช�รูปแบบการประเมิน CIPIEST ของสตัฟเฟ�ลบีม(DaneilL.Stufflebeam)เก็บ
ข�อมูลจากผู�มีสAวนได�สAวนเสียกับโครงการฯ ประกอบด�วยผู�บริหารและผู�ประสานงานจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
อาจารย�จากคณะศึกษาศาสตร� ครู ผู�บริหารและศึกษานิเทศก�ท่ีเข�ารวมโครงการ โดยใช�แบบสอบถาม ประเด็น
การสนทนากลุAม แบบสํารวจตนเองและการสัมภาษณ�อยAางไมAเปIนทางการ สรุปวAาผลการประเมินเปIนไปตาม
เกณฑ�การประเมินท่ีกําหนดไว� 
 ในท่ีนี้ขอนําสAวนท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยครั้งนี้มาอภิปราย คือผลการประเมินด�านกระบวนการ 
Coaching and Mentoring พบสิ่งท่ีนAาสนใจ ดังนี้ กลุAมครู มีการเป�ดโอกาสให�ครูได�รAวมกันพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู�รAวมกันสร�างสรรค�นวัตกรรมการสอน ทดลองใช�แผนการจัดการเรียนรู�ดังกลAาวในห�องเรียนจริง 
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู�รAวมกัน และจัดทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียน สAวนกลุAมผู�บริหารและ
ศึกษานิเทศก� มีการจัดCoaching  and  Mentoring โดยมีการนิเทศภายเน�น Coaching and Mentoring 
อยAางเปIนระบบ มีการติดตามและสรุปผลผลการดําเนินงานตามแผนงานในรูปแบบเชิงวิชาการ ท้ังรายบุคคล
และกลุAมด�านกระบวนการ (Process) นั้น พบวAา กิจกรรมตAางๆ ของโครงการฯ สามารถดําเนินการได�ตาม
แผนงานท่ีวางไว� ครู ผู�บริหาร และศึกษานิเทศก� สAงผลงานครบทุกคน และมีผลการประเมินอยูAในระดับพอใช�
ถึงดีเยี่ยม เนื่องจากมีระบบการกํากับติดตามจากทีมศึกษานิเทศก�ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 
รAวมกับคณาจารย�จากคณะศึกษาศาสตร� มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�  ดังนั้นจะเห็นวAา งานวิจัยของ วิสุทธิ์ 
วิจิตรพัชราภรณ� และคณะ (2556) ท่ีนําแนวทางการ Coach  ไปใช�ในการดําเนินการวิจัยและประเมิน
โครงการดังกลAาว  มีประโยชน�ในการวิจัยเชิงพัฒนาการดําเนินงานโครงการ  โดยเฉพาะผู�ท่ีมีบทบาททางด�าน
การศึกษาอันจะเปIนการพัฒนาผู�เรียนและระบบการศึกษา ของไทยท่ีครูและผู�มีสAวนเก่ียวข�องรAวมมือกันพัฒนา
ผู�เรียนมีความสอดคล�องกับการนําแนวทางมาใช�พัฒนาผู�เรียนในการวิจัยครั้งนี้  นอกจากนี้ มีการวิจัยท่ี
นําเสนอเก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะการโค�ช ของ พนิดา จารย�อุการะ และมาเรียม นิลพันธุ� (2558). ได�ศึกษา
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เรื่อง NPPC Model รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะการโค�ช โดยมีวัตถุประสงค�ของการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะการโค�ชของครูหัวหน�า
กลุAมสาระการเรียนรู� เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย คือ แบบบันทึก ประเด็นการสนทนา และแบบสอบถาม 
วิเคราะห�ข�อมูลโดยการวิเคราะห�เนื้อหาและการสัมมนาผู�เชี่ยวชาญ  
 ผลการวิจัยพบวAา รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะการโค�ชของครูหัวหน�ากลุAม
สาระการเรียนรู�มีชื่อวAา “NPPC Model” มี 4 องค�ประกอบ ได�แกA 1) หลักการ เปIนการดําเนินงานอยAางเปIน
ระบบ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอยAางตAอเนื่องโดยในระหวAางการดําเนินงานครูมีสAวนรAวมในการเสนอแนะความคิดเห็น
และทํางานรAวมกัน 2)วัตถุประสงค� เพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะการโค�ชของผู�โค�ชให�สามารถสAงเสริมสนับสนุน ให�
ผู�รับการโค�ชพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลการเรียนรู�ของผู�เรียน 3) กระบวนการพัฒนา
วิชาชีพ ประกอบด�วย 4 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 วิเคราะห�ความต�องการจําเปIน (Needs Analyzing : N) ระยะท่ี 
2 เตรียมความพร�อมในการพัฒนาวิชาชีพ (Proceeding : P) ซ่ึงประกอบด�วย 3.1) การวางแผนการโค�ช 
(Planning) 3.2) การรAวมมือกับโค�ช (Collaborating) 3.3) การสะท�อนการสนทนา (Reflecting 
conversation) 3.4) การเรียนรู�ด�วยการปฏิบัติ (Action learning) 3.5) การประเมินผลเพ่ือการพัฒนา
(Assessing for improving)ระยะท่ี 4 การทํางานรAวมกันในการพัฒนาวิชาชีพอยAางตAอเนื่อง (Collaborating 
Continuous Professional Development : C) และ 4) ปpจจัยสนับสนุนในการนํารูปแบบไปใช�ให�ประสบ
ผลสําเร็จ ประกอบด�วย 1) นโยบายของหนAวยงานท่ีให�ความสําคัญกับการพัฒนาวิชาชีพ 2) ผู�บริหารโรงเรียน
เห็นความสําคัญของการพัฒนาให�การสAงเสริมสนับสนุนในด�านสิ่งอํานวยความสะดวกและเวลาในการ
ดําเนินงาน 3) ความสมัครใจของผู�โค�ชและผู�รับการโค�ชในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 4) ผู�โค�ชและผู�รับการ
โค�ชมีมิตรภาพท่ีดีและให�ความไว�วางใจในการดําเนินงาน 5) ในการสAงเสริมสมรรถนะการโค�ชและผู�รับการโค�ช
จําเปIนต�องมีผู�ดูแลให�คําปรึกษาแนะนํา (Mentor) โดยผู�ท่ีมีความรู�ความสามารถในการโค�ชหลักสูตร การ
ออกแบบการสอน และการวัดประเมินผล โดยพบวAารูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะการโค�ช
มีประสิทธิภาพ 
 จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือเสริมสร�างสมรรถนะการโค�ช ของ พนิดา             
จารย�อุปการะ และมาเรียม นิลพันธุ� (2558) ดังกลAาวข�างต�น จะเห็นได�วAาสอดคล�องกับการวิจัยครั้งนี้           
ท่ีผู�วิจัยพบวAากระบวนการสอนคิดโดยผู�สอนเปIนผู�โค�ช (Coach) ทําให�ผู�เรียนเรียนรู�ในบทเรียนอยAางเปIน
กระบวนการ จะเปIนประโยชน�ตAอท้ังผู�สอนและผู�เรียนท่ีจะเกิดการเรียนรู�รAวมกันในการจัดการเรียนรู�  แตAละ
ครั้ง  ดังท่ี สุธีระ ประเสริฐสรรพ� (2558, หน�า 127)ได�สรุปหลักการสําคัญของการเปIนครูท่ีมีบทบาท Coach 
ผู�เรียนให�เกิดการเรียนรู�ต�องมีลักษณะ “...การเปIนผู�ฟpงอยAางลึกซ้ึง (Deep Listening) เพ่ือพัฒนาการเปIนผู�รับ
ฟpงท่ีดี ทําให�ครูสามารถสอนนักเรียนในฐานะ “ลูก” และในฐานะ “ศิษย�” ได�พร�อม ๆ กัน การสอนนักเรียนใน
ฐานะลูกต�องฟpงอยAางลึกซ้ึง และการสอนในฐานะศิษย�ต�องใช�การฟpงเพ่ือกระบวนการ ‘ถามคือสอน’ นั่นเอง...”  
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ข�อเสนอแนะ 
 1. ข�อเสนอแนะท่ัวไป 
   1.1 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปIนแนวทางในการนําแนวคิดกระบวนการสอนคิดไปใช�พัฒนานักศึกษาชาว
ตAางประเทศให�เกิดกระบวนการเรียนรู�ในรายวิชาตAางๆได� 
   1.2 อาจารย�ผู�สอนนักศึกษาชาวตAางประเทศ ควรศึกษาเชิงลึกด�านพฤติกรรมการเรียนรู�ของ
นักศึกษาชาวตAางประเทศ เพ่ือเปIนแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให�มีความพร�อมในการเรียนรู�             ทาง
ภาษาไทยตAอไป 
       2. ข�อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต�อไป 

2.1 ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนานักศึกษาให�มีความสนใจอAานวรรณกรรมเอกของไทย โดยอาจใช�
กระบวนการครูสอนคิด ในลักษณะเพ่ือนครูแลกเปลี่ยนครูในการจัดการเรียนการสอน หรือเพ่ือนชAวยเพ่ือนใน
การเรียนรู� (Peer Coach) และด�านเนื้อหาตัวบทวรรณกรรมเอกอาจจัดทําเปIนสื่อลักษณะอ่ืน เชAน  ภาพยนตร�
สั้น การ�ตูน หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส� เพ่ือกระตุ�นผู�เรียนให�เกิดการเรียนรู�มากข้ึน 
          2.2 ควรมีการวิจัยลักษณะพัฒนานักศึกษาชาวตAางประเทศให�เกิดการเรียนรู�ในรายวิชาอ่ืน ๆ ลักษณะ
กระบวนการสอนคิด (Coach) มากข้ึน  เพ่ือท่ีผู�สอนกับผู�เรียนจะได�ฝxกทักษะการถAายทอดและการเรียนรู�
รAวมกันและมุAงพัฒนานักศึกษาให�เกิดประสิทธิภาพตAอการเรียนรู� 
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การศึกษาความต�องการทักษะฟTง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารของครูผู�สอนระดับประถมศึกษา ในเขต
อําเภอแม�เมาะ จังหวัดลําปาง 

A NEED ANALYSIS OF ENGLISH LISTENING-SPEAKING SKILL OF TEACHERS IN PRIMARY 
SCHOOLS, IN MAE MOH DISTRICT, LAMPANG 

วรญา รอดวินิจ, วิธธวัช ป�นทะสาย,  
จิตรลดา มลูมา, นริศรา ภาษิตวิไลธรรม 

อาจารย�ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

บทคัดย�อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาระดับความสําคัญและความต�องการจําเปIนใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารของครูผู�สอนระดับประถมศึกษา ในแมAเมาะ จังหวัดลําปาง  กลุAมประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้
จํานวน 150 คน ครูผู�สอนระดับประถมศึกษาจาก 16 โรงเรียน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม เพ่ือ
ทราบความต�องการและวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษด�าน การศึกษาความต�องการทักษะฟpง-พูด
ภาษาอังกฤษ  การวิเคราะห�ข�อมูลจากแบบสอบถาม และวิเคราะห� โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพ่ือหา
คAาเฉลี่ยและคAาสAวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว�า 
  1) ผู�ตอบแบบสอบถามประเมินในแตAละกิจกรรมของทักษะการฟpงและการพูดอยูAในระดับปานกลาง  
  2) ผู�ตอบแบบสอบถามประเมินท้ังสองกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะการฟpงในระดับปานกลางและ 
ความสามารถของ2 กิจกรรมท่ีเหลืออยูAในระดับตํ่า ผู�ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความสามารถการใช�
ทักษะการพูดอยูAในระดับความสามารถปานกลาง 1 กิจกรรม และความสามารถอยูAในระดับตํ่า 5 กิจกรรม 
  3) ผู�ตอบแบบสอบถามประเมินคAาเฉลี่ย Need indicator ของทักษะการฟpงและการพูดภาษาอังกฤษ
ทุกกิจกรรมตํ่ากวAา 4.1 ผลจากการตอบแบบสอบถามแสดงให�เห็นวAาไมAมีความแตกตAางระหวAางความสําคัญ
และความสามารถของการฟpงและการพูดของการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
  ผู�ตอบแบบสอบถามพิจารณาวAาทักษะการฟpงและทักษะการพูดมีความสําคัญอยูAในระดับปานกลาง
เนื่องจากครูสAวนใหญAในระดับประถมศึกษาไมAมีการศึกษาระดับปริญญาภาษาอังกฤษและดังนั้นครูสAวนมาก
ไมAได�คํานึงถึงทักษะการฟpงและการพูดภาษาอังกฤษในระดับสูงมากนัก ทัศนคตินี้อาจจะมีสAวนเก่ียวข�องกับ
ความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษในระดับตํ่าของนักเรียนเชAนเดียวกันกับครูท่ีเปIนปpจจัยสําคัญในการเรียน
ภาษาให�ประสบความสําเร็จ ท่ีไมAได�พิจารณาถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษเทAานั้น ด�วยเหตุนี้เอง ไมAวAาการ
อบรมภาษาแบบใดก็ตามเพ่ือพัฒนาทักษะการฟpงและการพูดแกAนักเรียนยAอมนับวAาไมAมีคAา ถ�าผู�บริหารโรงเรียน
ไมAเอาใจใสAในทัศนคติของครูผู�สอน ผู�บริหารควรจะเตรียมแผนการหรือหานโยบายรองรับเพ่ือการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของครูและโน�มน�าวให�ครูใช�ภาษาอังกฤษให�มากข้ึน  
คําสําคัญ:  การวิเคราะห�ความจําเปIนใช�  ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ครูผู�สอนระดับประถมศึกษา  
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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 
 ความสําคัญของภาษาอังกฤษได�เข�ามามีบทบาทในชีวิตของคนไทย สําหรับประเทศไทยภาษาอังกฤษ
เปIนภาษาตAางประเทศท่ีมีความสําคัญท่ีสุดซ่ึงนับเปIนภาษาสากลและคนไทยจํานวนมากใช�ภาษาอังกฤษด�วย
จุดประสงค�ท่ีหลากหลายในชีวิตประจําวัน หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของไทยกําหนดไว�วAา หลักสูตร
ภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการของเรายังไมAได�เน�นการพูดภาษาอังกฤษ จะเน�นแตAหลักไวยากรณ� คํา
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แปล และการอAานเพ่ือความเข�าใจและให�สอบเข�ามหาวิทยาลัยได�เปIนสAวนใหญA แตAเนื่องจากยุคนี้เปIนการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุAงเน�นการเรียนสอนการสอนในการฝxกใช�ทักษะและการฝxกฝนมากกวAาการเรียนรู�
ด�วยตําราเพียงอยAางเดียว การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงได�ปรับเปลี่ยนและมุAงเน�นไปท่ีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมากข้ึนโดยเริ่มจากการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเปIนต�นไป 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ดังนั้นสิ่งท่ีควรปรับปรุงในระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเน�นการพูด
ออกเสียง ไมAวAาจะเปIนในระดับคํา กลุAมคํา หรือประโยค รวมท้ังการพูดภาษาอังกฤษในประโยคพ้ืนฐานได� การ
เน�นเสียงหนักเบา ซ่ึงจะต�องมีสื่อชAวยสอนท่ีเปIนมัลติมีเดีย คือ มีท้ังภาพ เสียง และตัวหนังสือ แทนระบบเดิมท่ี
มีแตAตัวหนังสือ ดังนั้นสมาคมพัฒนาแมAเมาะจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในห�องเรียนท่ีต�องมีการปรับพ้ืนฐานความรู�ของครูผู�สอนในระดับประถมศึกษาเนื่องจากครูผู�สอน
บางคนไมAได�มีคุณวุฒิทางด�านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยตรง ทางสมาคมจึงมุAงเน�นการพัฒนา
การศึกษาด�านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สมาคมพัฒนาแมAเมาะเปIนองค�กรพัฒนาเอกชนภายใต�การสนับสนุนของการไฟฟtา
ฝ�ายผลิตแหAงประเทศไทย ซ่ึงมีพันธกิจอยูA 3 ประเด็นหลัก 1) เพ่ือเสริมสร�างและพัฒนาคุณภาพชีวิต และความ
เปIนอยูAของราษฎรอําเภอแมAเมาะ 2) เพ่ือสร�างความเข�าใจอันดีให�เกิดข้ึนระหวAาง กฟผ. และราษฎรในพ้ืนท่ี
อําเภอแมAเมาะ และ3) เปIนการสAงเสริมให�ราษฎรได�ประสานประโยชน�และบริหารงานในท�องถ่ินให�ตรงกับ
ความต�องการของราษฎรด�วยตนเอง และโครงการห�องเรียนสองภาษาหรือ EIS (English for Integrated 
Studies) เปIนหนึ่งในยุทธศาตร�การพัฒนาและสAงเสริมการศึกษาของสมาคมฯ ท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือเตรียมพร�อม
พัฒนาเด็กและเยาวชนของอําเภอแมAเมาะ ให�สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได�อยAางม่ันใจ ซ่ึงผู�ท่ีมีบทบาทสําคัญ
คือครูผู�สอน ต�องมีการบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน โดยเริ่มจากการใช�ภาษาอังกฤษใน
ชั้นเรียน (Classroom Language) เพ่ือให�ผู�เรียนมีทัศนคติท่ีดีตAอภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นจึงพัฒนาไปสูA
เนื้อหาการสอน นอกจากนี้ยังต�องการมุAงเน�นการพัฒนาศักยภาพด�านการใช�ภาษาอังกฤษของครูผู�สอนและ 
สามารถจัดการเรียนการสอนวิชาตAางๆโดยสอดแทรกเข�าไปในการเรียนการสอนในแตAละวิชา "EIS เปIน
กระบวนการเรียนรู�ท่ีสAงเสริมการจัดการเรียนรู�ในรูปแบบสองภาษา โดยครูสามารถสื่อสารด�วยภาษาอังกฤษท่ี 
สั้น งAาย และคุ�นเคยได�อยAางมีประสิทธิภาพ 
 ด�วยเหตุผลดังกลAาวจึงนําไปสูAการวิจัย เรื่องการศึกษาความต�องการทักษะฟpง-พูดภาษาอังกฤษของ
ครูผู�สอนระดับประถมศึกษา ในอําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปาง ท้ังนี้เพ่ือเปIนแนวทางนํามาวิเคราะห�และ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะฟpง-พูดภาษาอังกฤษ 
วัตถุประสงค�การวิจัย มีดังนี้   

1. เพ่ือศึกษาความสําคัญของการใช�ทักษะฟpง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียนของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปาง 

2. เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการใช�ทักษะฟpง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียนของครู
ในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปาง 
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3. เพ่ือศึกษาความต�องการใช�ทักษะฟpง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียนของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปาง 
ทฤษฏีท่ีเก่ียวข�อง 
 จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง เห็นได�วAาการสื่อสารทางด�านทักษะการฟpง-การพูดภาษาอังกฤษนั้น มีความ
จําเปIนและสําคัญตAอการพัฒนาศักยภาพของการเรียนการสอน การศึกษาผลของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(Daiva, 2008) (1) เน�นการฝxกอบรมให�ผู�เรียนใช�รูปแบบภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและเนื้อหาท่ีหลากหลาย
ตามวัตถุประสงค� การสอนภาษาอังกฤษควรให�เปIนไปตามธรรมชาติ ซ่ึงสอดคล�องกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2) ท่ีเน�นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให�เปIนไปตามธรรมชาติ
ของการเรียนรู�ภาษา โดยเน�นการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) การเลือกใช�วิธีสอน
ภาษาตAางประเทศท่ีเหมาะสมนั้น ระวิวรรณ ศรีคร�ามครัน (3) เน�นวAาครูอาจารย�จะต�องคํานึงถึงเนื้อเรื่องท่ีจะ
สอน การวางแผนการจัดกิจกรรมการสอน การใช�อุปกรณ�การสอนให�สอดคล�องกับวัยและระดับความรู�พ้ืนฐาน
ของผู�เรียน และเน�นการใช�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) เพ่ือให�ผู�เรียนสามารถ
นําภาษาไปใช�สื่อความหมายได�ตามสภาพของสังคม สถานการณ� และความจําเปIน โดยจะเน�นทักษะในด�าน
การพูดเปIนสAวนใหญA และการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Hongkham, 2013) (4) เปIนวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีนิยม
ใช�ท่ัวโลก เพ่ือพัฒนาศักยภาพด�านทักษะการสื่อสารของผู�เรียน ดังนั้นการศึกษาความเข�าใจและทัศนคติของครู
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียน เปIนปpจจัยท่ีท้ังสAงเสริมและขัดขวางตAอกระบวนการสอน
ภาษาอังกฤษ และการจัดหลักสูตรยังมีผลตAอการสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะท่ีเปIนภาษาสากลในยุคโลกาภิวัตน� 
(Sasaki, Suzuki, and Yoneda, 2016) (5) อยAางไรก็ตามศักยภาพด�านทักษะการฟpงและการพูด (Alonso, 
2013) (6) เปIนทักษะท่ีซับซ�อนและจําเปIนต�องได�รับการพัฒนาจากการฝxกปฏิบัติในชั้นเรียนโดยผAานกิจกรรม
ตAาง ๆ ท่ีสAงเสริมการมีปฏิสัมพันธ�ในชั้นเรียน หลักสําคัญของการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Jack C, 2008) (7) 
เห็นวAาทําอยAางไรให�ผู�เรียนเรียนรู�ภาษาได�อยAางแท�จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเปIนปpจจัยสําคัญ ความถึง
บทบาทของครูและผู�เรียนด�วย การมีสAวนรAวมของผู�เรียน (Sandra J 2006) (8) จะชAวยในการพัฒนา
ความสามารถในการสื่อสารของผู�เรียนได� และการมีศักยภาพความรู�ด�านคําศัพท�มีสAวนสําคัญในด�านการสื่อสาร 
(Meara, 1997) (9) วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (สุมิตราม, 2535) (10) เปIนการสอนท่ี
มุAงเน�นให�ผู�เรียนสามารถใช�ภาษาท่ีเรียนในการสื่อสารหรือสื่อความหมายได� และต�องสามารถนําความรู�ไปใช�ได�
จริง ๆ ดังนั้นผู�สอนควรจะต�องสอนสิ่งตAอไปนี้ คือ 1) ความรู�ความสามารถทางด�านภาษาศาสตร�หรือไวยากรณ� 
(Linguistic or Grammatical Competence) ได�แกAการใช�ทักษะท้ัง 4 โดยมีองค�ประกอบทางภาษา คือ 
เสียง ศัพท�  โครงสร�าง เปIนแกนในการสื่อความหมาย 2) ความสามารถทางภาษาศาสตร�สั งคม 
(Sociolinguistic Competence) คือความ สามารถท่ีจะใช�ภาษาได�อยAางถูกต�องเหมาะสมกับบุคคลและ
สถานการณ�ตAาง ๆ ได� 3) ความสามารถในการใช�ความสัมพันธ�ของข�อความ (Discourse Competence) คือ
ใช�ความรู�ทางไวยากรณ�และความสามารถในการเชื่องโยงความหมายทางภาษาให�เข�ากันได�อยAางถูกต�องและ
เข�าใจ และ 4) ความสามารถในการใช�กลวิธีในการสื่อความหมาย (Pragmatic Competence or Strategic 
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Competence) คือ มีความสามารถในการปรับตัวเข�ากับสถานการณ� ตลอดจนการใช�กริยาทAาทาง สีหน�า และ
น้ําเสียงประกอบในการสื่อสารความหมาย เปIนการแสดงออกท้ังในทางคําพูด (verbal) และไมAใช�คําพูด (non-
verbal) งานวิจัยการพัฒนาความสามารถด�านทักษะฟpง–พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ�จริงของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปCท่ี 4 โรงเรียนแสนสุข จังหวัดชลบุรี บุญเกิด กลมทุกสิ่ง (2547) (11) พบวAานักเรียนท่ีได�รับการฝxก
ทักษะฟpง-พูดภาษาอังกฤษในสถานการณ�จริง มีความสามารถในการฟpง-พูดภาษาอังกฤษ สูงกวAานักเรียนท่ี
เรียนตามปกติอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สAวนงานวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการฟpง-พูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปCท่ี 1 โดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย พรพิมล ริยาย และ ธนางกูร ขําศรี 
(2555) (12) พบวAา ระดับเจตคติของนักศึกษาท่ีมีตAอโปรแกรมคอมพิวเตอร�มัลติมีเดียในการชAวยสอนทักษะ
การฟpง-พูด ภาษาอังกฤษ หลังการใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย นักศึกษามีทักษะด�านการฟpง
ภาษาอังกฤษมากกวAากAอนการใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย สAวนทักษะการ พูดภาษาอังกฤษด�านการพูด
อยAางคลAองแคลAว ด�านการพูดถูกตามหลักไวยากรณ�ด�านการออกเสียง และด�านการพูดโดยใช�ภาษากายในการ
สื่อสารน�อยกวAากAอนการใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1) กลุ�มประชากร และกลุ�มตัวอย�าง 
กลุAมตัวอยAางในงานวิจัยนี้ใช�กลุAมตัวอยAางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ คณะครูจํานวน 

150 คน จากจํานวนครูท่ีสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปาง ท้ังหมด 217 คน 
ประกอบด�วย 16 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนบ�านทาน 2) โรงเรียนบ�านวังตม 3) โรงเรียนบ�านกอรวกพิทยาสรรค� 
4) โรงเรียนบ�านนาแชA 5) โรงเรียนบ�านนาสัก 6) โรงเรียนบ�านใหมAรัตนโกสินทร� 7) โรงเรียนวัดสบจาง 8) 
โรงเรียนบ�านจําปุย 9) โรงเรียนวัดทAาสี 10) โรงเรียนวัดหัวฝาย 11) โรงเรียนอนุบาลแมAเมาะ 12) โรงเรียนบ�าน
แมAส�านบ�านกลาง 13) โรงเรียนสบเมาะวิทยา 14) โรงเรียนสบปtาดวิทยา 15) โรงเรียนสบเต๋ิน และ 16) 
โรงเรียนบ�านแมAจาง 

2) เครื่องมือท่ีใช�ในงานวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช�ในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม ประกอบด�วย 3 สAวน คือ 1) คําถามท่ัวไป ได�แกA เพศ 

อายุ ประวัติการศึกษา สาขาท่ีจบ และระยะเวลาในการทํางาน 2) คําถามเก่ียวกับระดับความสําคัญและระดับ
ความสามารถในการสื่อสารด�านทักษะการฟpงและการพูดภาษาอังกฤษของคณะครูท่ีสอนในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา อําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปาง โดยคําถามเก่ียวกับระดับความสําคัญใช�มาตราสAวนประมาณคAา 5 
ระดับ (1=สําคัญน�อยท่ีสุด และ 5=สําคัญมากท่ีสุด) และคําถามเก่ียวกับระดับความสามารถใช�มาตราสAวน
ประมาณคAา 5 ระดับ (1= มีความสามารถน�อยท่ีสุด และ 5= มีความสามารถมากท่ีสุด) และ 3) คําถาม
เก่ียวกับข�อเสนอแนะ ได�แกA การถามถึงความคิดเห็นของผู�ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการจําเปIนใช�ทักษะการ
พูดและการฟpงภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีการพัฒนาคุณภาพของแบบสอบถามโดยผู�เชี่ยวชาญ 2 คน ประกอบด�วย 
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อาจารย�สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 1 คน 
และอาจารย�สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 1 คน 

3) การวิเคราะหXทางสถิติ 
งานวิจัยนี้แบAงการวิเคราะห�ข�อมูลเปIน 2 ข้ันตอน คือ 1) การประเมินระดับความสําคัญและการ

ประเมินระดับความสามารถในแตAละทักษะจะถูกวิเคราะห�โดยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาคAาเฉลี่ยและสAวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 2) คAาของระดับความสําคัญและคAาของระดับความสามารถจะถูกวิเคราะห�สถิติ
โดยใช�สูตร Need indicator (Sarawit, 1983, pp. 57-58) เพ่ือหาคAาความจําเปIนใช�ทักษะการฟpงและการพูด
ภาษาอังกฤษ 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบAงออกเปIน 5 สAวน ดังนี้ 
 สAวนท่ี 1  คําถามท่ัวไป 
 จากจํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม 150 คน ผู�ตอบแบบสอบถามเปIนเพศหญิง จํานวน 107 คน (ร�อยละ 
71.3) เปIนเพศชาย จํานวน 43 คน (ร�อยละ 28.7) สAวนใหญAจะมีอายุระหวAาง 31-40 ปCจํานวน 59 คน (ร�อยละ 
39.3) การศึกษาอยูAในระดับปริญญาตรี จํานวน 105 คน   (ร�อยละ 70) สาขาท่ีจบไมAเก่ียวข�องกับภาษาอังกฤษ 
จํานวน 137 คน (ร�อยละ 91.3) และสAวนใหญAมีประสบการสอนน�อยกวAา 1 ปC จํานวน 68 คน (ร�อยละ 45.3) 
 สAวนท่ี 2  ระดับความสําคัญของทักษะการฟpงและการพูดภาษาอังกฤษ 
 ด�านทักษะการฟpง ผู�ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความสําคัญในแตAละกิจกรรมของทักษะการฟpง

อยูAในระดับความสําคัญปานกลาง คือ การฟpงระดับคําศัพท�ภาษาอังกฤษ ( x =3.09) การฟpงวลีภาษาอังกฤษ    

( x =2.95) การฟpงระดับประโยคภาษาอังกฤษ ( x =2.89) และการฟpงภาษาอังกฤษเพ่ือสรุปใจความสําคัญ      

( x =2.74) 
 ด�านทักษะการพูด ผู�ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความสําคัญในแตAละกิจกรรมของทักษะการพูด

อยูAในระดับความสําคัญปานกลาง คือ การพูดคําศัพท�ภาษาอังกฤษ ( x =3.04)การพูดประโยคภาษาอังกฤษ    

( x =2.93) การพูดวลีภาษาอังกฤษ ( x =2.92) การพูดและการใช�คําศัพท�ท่ีเหมาะสมในสถานการณ�ตAางๆใน

ห�องเรียน และ การพูดภาษาอังกฤษอยAางถูกต�องและชัดเจน ( x =2.89) และการพูดภาษาอังกฤษอยAาง

คลAองแคลAวในการสอน ( x =2.75) 
สAวนท่ี 3  ระดับความสามารถในการใช�ทักษะการฟpงและการพูดภาษาอังกฤษ 

 ด�านทักษะการฟpง ผู�ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความสามารถการใช�ทักษะการฟpงในแตAละ

กิจกรรมอยูAในระดับความสามารถปานกลาง 2 กิจกรรม คือ การฟpงคําศัพท�ภาษาอังกฤษ ( x =2.65) การฟpงวลี

ภาษาอังกฤษ (x̄=2.55) และในระดับความสามารถน�อย 2 กิจกรรม คือการฟpงประโยคภาษาอังกฤษ ( x =

2.49) และการฟpงเพ่ือสรุปใจความ ( x =2.37) 
 ด�านทักษะการพูด ผู�ตอบแบบสอบถามประเมินระดับความสามารถการใช�ทักษะการพูด    ในแตAละ

กิจกรรมอยูAในระดับปานกลาง 1 กิจกรรม คือ การพูดคําศัพท�ภาษาอังกฤษ ( x =2.63) และ  ในระดับ
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ความสามารถน�อย 5 กิจกรรม คือ การพูดประโยคภาษาอังกฤษ ( x =2.47) การพูดวลีภาษาอังกฤษ ( x =2.39) 

การพูดภาษาอังกฤษอยAางชัดเจนและถูกต�อง ( x =2.38) การพูดและ  การใช�ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมใน

สถานการณ�ตAางๆในห�องเรียน ( x =2.33) และการพูดภาษาอังกฤษอยAางคลAองแคลAวในการสอน ( x =2.33) 
 สAวนท่ี 4  ความจําเปIนใช�ในทักษะการฟpงและการพูดภาษาอังกฤษ 
 ด�านทักษะการฟpง กิจกรรมท่ีมีความจําเปIนใช�มากท่ีสุด คือ การฟpงคําศัพท�ภาษาอังกฤษ   ซ่ึงมีคAา 
Need indicator อยูAท่ี 3.61 ตามด�วย  การฟpงวลีภาษาอังกฤษ มีคAาเทAากับ 3.42  การพูดประโยค
ภาษาอังกฤษ มีคAาเทAากับ 3.35  และการฟpงเพ่ือสรุปใจความ มีคAาเทAากับ 3.16 
 ด�านทักษะการพูด กิจกรรมท่ีมีความจําเปIนใช�มากท่ีสุด คือ การพูดประโยคภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีคAา 
Need indicator อยูAท่ี 3.60 ตามด�วย การพูดและการใช�ภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมในสถานการณ�ตAางๆใน
ห�องเรียน มีคAาเทAากับ 3.59  การพูดภาษาอังกฤษอยAางชัดเจนและถูกต�อง มีคAาเทAากับ 3.57 การพูดคําศัพท�
ภาษาอังกฤษ มีคAาเทAากับ 3.52  การพูดวลีภาษาอังกฤษ มีคAาเทAากับ 3.46  และการพูดภาษาอังกฤษอยAาง
คลAองแคลAวในการสอน มีคAาเทAากับ 3.30  
 สAวนท่ี 5  ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะได�แบAงออกเปIน 2 ด�าน คือ 
  1. ครูผู�สอน 
  ผู�ตอบแบบสอบถามให�ข�อเสนอแนะวAา ครูท่ีสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
อําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปาง ควรจบการศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษโดยตรง หรือ ควรเปIนเจ�าของภาษา 
เพ่ือให�การเรียนการสอนภาษาอังกฤษให�มีประสิทธิภาพมากข้ึน ในแตAละโรงเรียนควรจะมีครูท่ีเปIนเจ�าของ
ภาษาโรงเรียนละ 2 คน นอกจากนี้ ครูควรจะได�รับการสนับสนุนให�มีการเรียนหลักสูตรระยะสั้นในตAางประเทศ 
  2. การฝxกอบรม 
  ผู�ตอบแบบสอบถามให�ข�อเสนอแนะวAา เนื้อหาในการอบรมควรจะเก่ียวกับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการใช�ภาษาอังกฤษในห�องเรียน และสามารถนําเนื้อหาเหลAานั้น ไปใช�ได�ในสถานการณ�จริงได� 
และหลักสูตรการอบรมควรจะเน�นคําศัพท�ภาษาอังกฤษ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และประโยคพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวิจัยการศึกษาถึงความจําเปIนต�องการการสื่อสารในด�านทักษะการฟpงและการพูด
ภาษาอังกฤษของครูผู�สอนระดับประถมศึกษา เขตอําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปาง ครูสAวนใหญAให�ความสําคัญ
ของทักษะทางด�านการฟpงและการพูดภาษาอังกฤษอยูAในระดับปานกลาง รวมท้ังประเมินความสามารถของ
ตนเองอยูAในระดับตํ่าท้ังสองทักษะ เนื่องจากครูผู�สอนในระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอแมAเมาะ จังหวัด
ลําปางไมAได�จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยตรงท้ังหมดแตAมีความจําเปIนต�องสอนวิชาภาษาอังกฤษ จึงทําให�มี
ความรู�ในวิชาภาษาอังกฤษไมAเพียงพอและไมAมีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะสอนนักเรียน อีกท้ังจากการประเมิน
ความรู�ความสามารถในการใช�ภาษาอังกฤษด�านการฟpงและการพูดจากแบบสอบถามอยูAในระดับตํ่า ยิ่งไปกวAา
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นั้นการตระหนักถึงความสําคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษด�านทักษะการพูดและการฟpงยังอยูAในระดับปาน
กลาง แสดงให�เห็นวAาครูผู�สอนระดับชั้นประถมศึกษาไมAได�ให�ความสําคัญมากนักในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เนื่องจากไมAได�ใช�ภาษาอังกฤษในการทํางาน และไมAได�ฝxกฝนเพ่ิมเติมในชีวิตประจําวัน 
 จากการผลการวิจัย ครูผู�สอนระดับประถมศึกษา เขตอําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปางมี   ความจําเปIน
ต�องการใช�ภาษาอังกฤษตามลําดับ คือ ระดับคํา วลี และประโยคเนื่องจากสามารถนําไปใช�ประโยชน�ในชีวิต
จริงได� แตAอยAางไรก็ดีครูผู�สอนยังเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษและเห็นวAานักเรียนควรได�เรียนภาษาอังกฤษ
กับเจ�าของภาษา รวมท้ังยังมีความต�องการให�ทางผู�บริหารเล็งเห็นความจําเปIนท่ีจะจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
ให�กับครูผู�สอนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ในการนํามาสอนนักเรียนให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยเฉพาะอยAางยิ่งการ
สAงเสริมและสนับสนุนให�ไปอบรมยังตAางประเทศ หากครูผู�สอนไมAเล็งเห็นความสําคัญของการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและไมAมีความรู�ความสามารถอยAางเพียงพอทางด�านภาษาอังกฤษก็จะไมAสามารถสอนนักเรียนได�
อยAางมีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก็จะไมAเปIนท่ีนAาพึงพอใจและไมAเปIนไปตามมาตรฐาน   ท่ีตั้งไว� 
ข�อเสนอแนะ 

1) ในครั้งตAอไปควรศึกษา วิจัย ความต�องการกับกลุAมประชากรท่ีใช�ภาษาอังกฤษโดยตรง เชAน กลุAม
ครูผู�สอนท่ีจบจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2) อาจทําการศึกษาวิจัยในเรื่องเดียวกันแตAเปลี่ยนกลุAมประชากรไปเปIนผู�เรียนในระดับตAางๆเพราะจะ
ได�ทราบถึงความจําเปIนต�องการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในกลุAมอ่ืนๆ 
สรุป 
 การศึกษาความจําเปIนต�องการในการสื่อสารภาษาอังกฤษด�านทักษะการฟpงและการพูดของครูผู�สอน
ระดับประถมศึกษา เขตอําเภอแมAเมาะ จังหวัดลําปางมีความสําคัญอยAางยิ่งตAอการวางแผนหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให�บรรลุวัตถุประสงค�อยAางมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน�ท้ัง 
ผู�บริหาร ผู�สอนและผู�เรียน โดยเฉพาะอยAางยิ่งผู�บริหารสามารถนําผลการวิจัยไปวางแผนการพัฒนาบุคลากร
และทราบถึงสาเหตุท่ีแท�จริงวAาเกิดจากอะไร  นั่นคือ   ตัวผู�สอนเล็งเห็นความสําคัญของการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง และความสามารถทางด�านการฟpงและการพูดอยูAในระดับตํ่า จะทําให�แก�ไขได�
จากต�นเหตุท่ีแท�จริง เพราะผู�สอนเปIนปpจจัยสําคัญอยAางยิ่งท่ีจะสAงผลตAอประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ
นักเรียน รวมท้ังปรับปรุงรายวิชาตAางๆ ในหลักสูตร เพ่ือให�สอดคล�องกับระดับความรู� ความสามารถของ
นักศึกษาและสนองความต�องการและความสนใจของนักเรียน จากเหตุผลดังกลAาวการอบรมให�ความรู�เพ่ิมเติม
แกAครูผู�สอนจึงเปIนสิ่งจําเปIนอยAางยิ่งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแกAครูในการสอนนักเรียนไปสูAผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
สูงสุดเทAาท่ีจะเปIนไปได� 
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การพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศกXด�านการใช�ภาษาจีนในศูนยXอนุรักษXช�างไทย จังหวัดลําปาง 
The Development of Chinese-Speaking Youth Guides at the Thai Elephant 

Conservation Center (TECC), Lampang Province. 
                          นางสิริรัตน�  วาวแวว  

อาจารย�ประจําสาขาวิชาภาษาจีน 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

บทคัดย�อ 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก�ด�านการใช�ภาษาจีนในศูนย�อนุรักษ�ช�างไทย จังหวัด

ลําปาง ซ่ึงมีวัตถุประสงค�ในการศึกษาเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก�ด�านการใช�ภาษาจีนในศูนย�
อนุรักษ�ช�างไทย จังหวัดลําปาง 2) เพ่ือนําผลท่ีได�มาปรับปรุง 

การพัฒนาการพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก�ด�านการใช�ภาษาจีนในศูนย�อนุรักษ�ช�างไทย จังหวัด
ลําปาง ประกอบไปด�วย 1) ความรู�ทางด�านภาษาจีน 2) ความรู�ทางด�านมัคคุเทศก� และ 3) การลงฝxกปฏิบัติ
ภาคสนาม  ผู�เข�ารAวมโครงการพบวAา มากกวAาครึ่งเปIนเพศหญิง คิดเปIนร�อยละ 60 มีอายุระหวAาง 13-16 ปC คิด
เปIนร�อยละ 80 อาศัยอยูAกับบิดามาดา คิดเปIนร�อยละ 100 ผู�เข�ารAวมโครงการสAวนใหญAไมAเคยได�รับการอบรม
เก่ียวกับภาษาจีน คิดเปIนร�อยละ 75 ทุกคนไมAมีประสบการณ�ทางด�านการอบรมยุวมัคคุเทศก� หลังจากการ

อบรมแล�วพบวAา ผู�เข�ารAวมอบรมมีความพึงพอใจ ตAอโครงการอบรมในระดับมาก ( x  = 4.47) และทักษะการ

ปฏิบัติด�านยุวมัคคุเทศก�อยูAในระดับ ปานกลาง ( x = 3.35) 
ข�อสังเกตด�านลักษณะสAวนบุคคลตAอการเรียนรู�พบวAา ทักษะทางด�านภาษาจีนท่ีแตกตAางกัน ทําให�

ความสามารถในการพัฒนาทักษะในด�านภาษาจีน แตกตAางกันไปด�วย ดังจะเห็นได�ชัดจากผู�ท่ีเคยเรียนภาษาจีน
และไมAเคยเรียนภาษาจีน สรุปได�วAา เปIนตัวแปรท่ีทําให�ทักษะในการสื่อสารทางด�านภาษาจีน เชAน การพูด การ
อAาน การเขียน และการทําความเข�าใจกับข�อมูลท่ีได�รับแตกตAางกัน และอีกประเด็นคือ ยุวมัคคุเทศก�สAวนใหญA
ยังไมAเคยผAานประสบการณ�การเปIนมัคคุเทศก� แตAผลการอบรม ยุวมัคคุเทศก�แสดงให�เห็นวAาประโยชน�จากการ
อบรมในครั้งนี้สามารถนําความรู�ในการอบรมไปประยุกต�ใช�ในการเปIนมัคคุเทศก�ในศูนย�อนุรักษ�ช�างไทยได�อยAาง
แท�จริง 

คําสําคัญ：การเรียนรู�, การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร,  ยุวมัคคุเทศก�,  ศูนย�อนุรักษ�ช�างไทยจังหวัด 
                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 
        จากการสํารวจข�อมูลสถิติของนักทAองเท่ียว สํานักงานการทAองเท่ียวและกีฬาแหAงประเทศไทย จะเห็นได�
วAานักทAองเท่ียวท่ีเข�ามาในประเทศไทยเปIนอันดับท่ี 1 คือนักทAองเท่ียวชาวจีน ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลทําให�
นักทAองเท่ียวจีนนิยมเดินทางทAองเท่ียวในประเทศไทยมากเนื่องจาก รายได�ของคนจีนท่ีสูงข้ึน คAาเงินหยวนท่ี
แข็งคAาข้ึน การเดินทางระหวAางไทย-จีนสะดวกมากข้ึนจากการเป�ดเส�นทางการบินตAาง ๆ อิทธิพลจาก
ภาพยนตร�โดยเฉพาะเรื่อง (Lost in Thailand) การประชาสัมพันธ�ทางสื่อ online ภาษาจีนมากข้ึน การใช�
บริการทางการเงินในไทยมีความคลAองตัวสูง การเป�ดใช� Single Visa ระหวAางไทยและกัมพูชา  สภาพแวดล�อม
เอ้ืออํานวย จากเหตุผลข�างต�นจึงสAงผลให�ความต�องการของนักทAองเท่ียวชาวจีนเข�ามาเท่ียวในประเทศไทย
สูงข้ึนเรื่อย ๆ ยิ่งไปกวAานั้นการท่ีประเทศไทยได�ก�าวไปเปIนประเทศในกลุAมอาเซียน (AEC) จึงทําให�แหลAง
ทAองเท่ียวตAาง ๆ ให�ความสําคัญกับภาษาจีนมากข้ึน สAงเสริมให�หนAวยงานมีบุคลากรท่ีสามารถประชาสัมพันธ� 
ติดตAอสื่อสาร ให�คําแนะนําท่ีสามารถสื่อสารภาษาจีนได� จึงเปIนการสร�างโอกาสและรายได�ให�กับคนใน
หนAวยงานและชุมชนได�ด�วยการพ่ึงพาตนเอง 

จากท่ีผู�วิจัยได�เข�าไปให�บริการวิชาการในการอบรมภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารให�แกAเจ�าหน�าท่ี พนักงาน 
ควาญช�าง จึงทําให�ได�ทราบวAาทางศูนย�จะเป�ดศูนย�การเรียนรู�ของศูนย�อนุรักษ�ช�างไทยข้ึน และกําลังจะ
ปรับเปลี่ยนการให�บริการแกAนักทAองเท่ียวชาวตAางประเทศ ทางศูนย�จึงมีความจําเปIนอยAางยิ่งท่ีจะต�องมีผู�รู�
ทางด�านภาษาเข�ามาชAวยในการประชาสัมพันธ� บรรยายให�แกAนักทAองเท่ียว  จึงทําให�มีการเก็บข�อมูลเบ้ืองต�น
ในชAวงเดือนตุลาคม 2557 โดยการสัมภาษณ� สังเกต และสอบถามจากผู�เก่ียวข�องเชAน ควาญช�าง นัก
ประชาสัมพันธ� นักทAองเท่ียวชาวจีน  พบวAา การให�บริการการทAองเท่ียวท่ีผAานมายังขาดผู�ท่ีมีความรู�ทางด�าน
ภาษา โดยเฉพาะภาษาจีน เนื่องจากนักทAองเท่ียวชาวจีนท่ีมาเท่ียวชมไมAสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได� จึงทํา
เกิดปpญหาในการสื่อสารและการประชาสัมพันธ�รวมไปถึงการบรรยายท่ีจะสื่อสารให�กับนักทAองเท่ียวกลุAมนี้ได� 
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ดังนั้นผู�วิจัยและผู�บริหารของศูนย�จึงเห็นวAาควรจะมีการจัดต้ังกลุAมยุวมัคคุเทศก�ในศูนย�อนุรักษ�ช�างไทยข้ึนโดย
ให�กลุAมลูกหลานของควาญช�างและเจ�าหน�าท่ี ท่ีพักอยูAในศูนย�อนุรักษ�ช�างไทยได�ใช�เวลาวAางให�เกิดประโยชน� 
รวมไปถึงการสร�างโอกาสและรายได�ให�แกAน�อง ๆ กลุAมนี้ ในการพัฒนาทักษะทางด�านภาษาจีนอีกด�วย 
วัตถุประสงคXของการวิจัย 
      เพ่ือพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก�ด�านการใช�ภาษาจีนในศูนย�อนุรักษ�ช�างไทย จังหวัดลําปาง 
ของเขตของการวิจัย 
     ขอบเขตด�านตัวแปร คือ อายุ การศึกษา ความสนใจการให�บริการ และประสบการณ�ของผู�สมัครเข�ารAวม
ยุวมัคคุเทศภาษาจีน 
     ขอบเขตด�านประชากร  ผู�วิจัยศึกษาท้ังประชากร คือ เยาวชนและผู�เก่ียวข�องท่ีพักอยูAในศูนย�อนุรักษ�ช�าง
ไทย  จังหวัดลําปาง  จํานวน 20 คน 
ขอบเขตด�านพ้ืนท่ีท่ีศึกษา การวิจัยในครั้งนี้ผู�วิจัยจะทําการวิจัยศูนย�อนุรักษ�ช�างไทยจังหวัดลําปาง 
ขอบเขตด�านระยะเวลาท่ีศึกษา ต้ังแตAท่ีได�รับทุนเปIนระยะเวลา 1 ปC 
กรอบความคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิธีการดําเนินการวิจัยแบAงเปIน 3 ข้ันตอน ผู�วิจัยได�กําหนด ดังตAอไปนี้ 
           1. ข้ันตอนเตรียมการสร�างหลักสูตรอบรม 
           2.  ข้ันตอนเตรียมการสร�างหลักสูตรอบรม 
           3. ข้ันตอนฝxกอบรมและประเมินผลหลักสูตรฝxกอบรม 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

ประชาการท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เยาวชนและผู�เก่ียวข�องท่ีพักอยูAในศูนย�อนุรักษ�ช�างไทย   
จังหวัดลําปาง  จํานวน 20 คน  
 
 

บริบทและศักยภาพของศูนย*ฯใน

การจัดยุวมัคคุเทศก*ภาษาจีน 

 

คู มืออบรมมัคคุเทศก*ภาษาจนี

และการฝ3กอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ทรัพยากรมนุษย*ผู�นําและ

ตัวแทนชุมชน ควาญช�าง 

เจ�าหน�าท่ี  นักเรียน 

การพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก*ด�าน
การใช�ภาษาจีนในศูนย*อนุรักษ*ช�างไทย
จังหวัดลําปาง 
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 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย/รวบรวมข�อมูล 
 แบบสอบถาม  แบบทดสอบความรู�ทางด�านภาษาจีนและยุวมัคคุเทศก�  แบบประเมินความพึงพอใจ
และความเหมาะสมของหลักสูตรฝxกอบรม 
 วิธีการเก็บข�อมูล 
 แบบสอบถามและการสังเกตการณ� 
ผลการวิจัย  ผลการวิจัยสามารถสรุปได�ดังนี้ 
 ระดับความรู�ทางด�านภาษาจีนก�อนและหลังเข�าร�วมโครงการ  

กAอนการฝxกอบรมคะแนนมีคAาเฉลี่ย ( x ) เทAากับ 11.45 คAาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  เทAากับ 3.41หลัง

การฝxกอบรม  คะแนนการทดสอบความรู�ทางด�านภาษาจีนมีคAาเฉลี่ย ( x ) เทAากับ 15.05 คAาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)  เทAากับ  15.05 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตAางของการทดสอบวัดความรู�ทางด�านภาษาจีนด�วยคAาสถิติ t-test 
พบวAามีคAา t  เทAากับ  7.89 แสดงวAาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก�ด�านการใช�ภาษาจีนในศูนย�
อนุรักษ�ช�างไทย จังหวัดลําปาง มีประสิทธิภาพ ทําให�ผู�เข�าอบรมยุวมัคคุเทศก�ด�านการใช�ภาษาจีน มีความรู�
ความเข�าใจเก่ียวกับการใช�ภาษาจีนเพ่ิมข้ึน 

ระดับความรู�ทางด�านยุวมัคคุเทศกXก�อนและหลังเข�าร�วมโครงการ 
กAอนการฝxกอบรมคะแนนมีคAาเฉลี่ย ( x ) เทAากับ 11.46 คAาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  เทAากับ 2.81หลัง

การฝxกอบรม  คะแนนการทดสอบความรู�ทางด�านยุวมัคคุเทศก�มีคAาเฉลี่ย ( x ) เทAากับ 15.59 คAาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD)  เทAากับ  1.18 

ผลการเปรียบเทียบความแตกตAางของการทดสอบวัดความรู�ทางด�านยุวมัคคุเทศก�ด�วยคAาสถิติ t-test 
พบวAามีคAา t เทAากับ 7.56 แสดงวAาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก�ด�านยุวมัคคุเทศก� มี
ประสิทธิภาพ ทําให�ผู�เข�าอบรมยุวมัคคุเทศก�มีความรู�ด�านยุวมัคคุเทศก� มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับยุว
มัคคุเทศก�เพ่ิมข้ึน 

การพัฒนาความรู�และทักษะด�านการนําเท่ียว  
หลักสูตรท่ีใช�ในการพัฒนา ประกอบไปด�วยประเด็นความรู�ในเรื่อง 1) ความหมายของมัคคุเทศก�     

2) ประเภทของมัคคุเทศก� 3) คุณสมบัติท่ีดีของมัคคุเทศก� 4) จรรยาบรรณของมัคคุเทศก� 5) พัฒนาทักษะ
ทางด�านภาษาจีน  และ 6) การฝxกอบรมเชิงปฏิบัติการ และมีการวัดผล  ลักษณะท่ัวไปของผู�เข�ารAวมโครงการ 
การพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศก�ด�านการใช�ภาษาจีนในศูนย�อนุรักษ�ช�างไทยจังหวัดลําปาง มีตัวแทน 20 
คน ซ่ึงเปIนลูกหลานของพนักงาน เจ�าหน�าท่ี และอาศัยอยูAพ้ืนท่ีใกล�เคียงศูนย�อนุรักษ�ช�างไทย จังหวัดลําปาง ซ่ึง
มากกวAาครึ่งเปIนเพศหญิง (ร�อยละ 60) มีอายุอยูA ในชAวง ในชAวง 13 - 16 ปC (ร�อยละ 80)  
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ระดับความพึงพอใจของผู�เข�าร�วมโครงการ 
ด�านยุวมัคคุเทศกX พบวAากAอนท่ีผู�เข�ารับการอบรม ผู�อบรมสAวนใหญAมีความรู�ทางด�านยุวมัคคุเทศก�

ภาษาจีนในระดับปานกลาง (2.6) แตAพอหลังการอบรมแล�วจะเห็นได�วAาผู�อบรมมีพัฒนาการดีข้ึนอยูAระดับ มาก 
(3.9) ซ่ึงการอบรมในครั้งนี้มีประโยชน�กับผู�อบรม มากท่ีสุด (4.9) หัวข�อในการฝxกอบรมอยูAในระดับ มากท่ีสุด (5) 

ด�านวิทยากร พบวAาวิทยากรมีความชํานาญและมีทักษะในการถAายทอดเนื้อหา อยูAในระดับ มากท่ีสุด 
( 4.95)  

ด�านส่ิงอํานวยความสะดวก พบด�านสิ่งอํานวยความสะดวกจะอยูAในระดับ มากท่ีสุด ได�แกA สถานท่ี
ฝxกอบรม ระยะเวลา เอกสารและอาหาร (5, 4.9, 4.75, 4.75) 

ด�านคุณภาพ พบวAาในด�านคุณภาพจากการประเมินอยูAในระดับ มากท่ีสุด (4.95) 
ผลการพัฒนาศักยภาพของยุวมัคคุเทศกXด�านการใช�ภาษาจีนในศูนยXอนุรักษXช�างไทยจังหวัดลําปาง 

 จากผลการประเมินผู�เข�ารAวมโครงการหลังจากได�รับการอบรมความรู� พบวAา ทุกคนผAานการประเมิน
หลังการอบรมแล�วจะเห็นได�วAาผู�อบรมมีพัฒนาการดีข้ึนอยูAระดับ มาก (4.8) 
อภิปราย 

1. ทักษะทางด�านภาษาจีนท่ีแตกตAางกัน ทําให�ความสามารถในการพัฒนาทักษะในด�านภาษาจีน 
แตกตAางกันไปด�วย ดังจะเห็นได�ชัดจากผู�ท่ีเคยเรียนภาษาจีนและไมAเคยเรียนภาษาจีน สรุปได�วAา เปIนตัวแปรท่ี
ทําให�ทักษะในการสื่อสารทางด�านภาษาจีน เชAน การพูด การอAาน การเขียน และการทําความเข�าใจกับข�อมูลท่ี
ได�รับแตกตAางกัน  

2. ยุวมัคคุเทศก�สAวนใหญAยังไมAเคยผAานประสบการณ�การเปIนมัคคุเทศก� แตAผลการอบรม               
ยุวมัคคุเทศก�แสดงให�เห็นวAาประโยชน�จากการอบรมในครั้งนี้สามารถนําความรู�ในการอบรมไปประยุกต�ใช�ใน
การเปIนมัคคุเทศก�ในศูนย�อนุรักษ�ช�างไทยได�อยAางแท�จริง 
ข�อเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนาศักยภาพทางด�านภาษาอังกฤษสําหรับยุวมัคคุเทศก�ใน ศูนย�อนุรักษ�ช�างไทย 
จังหวัดลําปาง เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพของศูนย�ให�มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน พร�อมรับมือกับนักทAองเท่ียว
ชาวตAางชาติท่ีมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  

2. การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก�ภาษาจีน ควรจะมีการพัฒนาอยAางตAอเนื่อง และ
ขยายออกไปยังเขตพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ตAอไป  

3. การดําเนินการอบรมควรจัดผAานสถานศึกษาจะทําให�สามารถควบคุมในเรื่องของการบริหารจัดการ
เรื่องเวลาของผู�เข�าอบรมได� 
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การพัฒนาความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป(ท่ี 5 โดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด 

The Use of Folktales and Mindmaps to Develop Thai Primary School Pupils’ Reading 
Ability in English 

มุจรินทร� คุณานันท�1, กิตติพร โนนคูAเขตโขง2, ประยงค� กลั่นฤทธิ์3 
 

บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข�าใจ โดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด กAอนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติท่ีมีตAอ
วิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 5 กลุAมตัวอยAางในการศึกษา
ครั้งนี้ ได�แกA นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 5 โรงเรียนบ�านหนองจานใต� อําเภอลําทะเมนชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครราชสีมา เขต 7 จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 ห�อง รวมท้ังสิ้น 25 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปC
การศึกษา 2558 ได�มาโดยการสุAมแบบกลุAม แบบแผนการวิจัยเปIนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุAมเดียว ทดสอบ
กAอนเรียนและหลังเรียนเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยประกอบด�วย แผนการจัดการเรียนรู� จํานวน 12 แผน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ และแบบวัดเจตคติท่ีมีตAอวิธีสอนท่ีใช�
นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด การดําเนินการทดลองใช�ระยะเวลา 12 สัปดาห� สัปดาห�ละ 2 ชั่วโมง รวม
ท้ังหมดจํานวน 24 ชั่วโมง สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล ได�แกA คAาเฉลี่ย ร�อยละ สAวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบทีแบบไมAอิสระ 

 ผลการวิจัย สรุปได�ดังนี้ 
1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ กAอนเรียนเฉลี่ยเทAากับ 

21.00 คิดเปIนร�อยละ 52.50 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทAากับ 30.84 คิดเปIนร�อยละ 77.10 ซ่ึงนักเรียนมี
คะแนนหลังเรียนไมAน�อยกวAาร�อยละ 70 และคะแนนหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน  

2. นักเรียนมีเจตคติตAอการสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ โดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิค

แผนผังความคิด อยูAในระดับดีมาก ( x = 4.52) 
คําสําคัญ: ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ วิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผัง
ความคิด 
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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 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (กรมวิชาการ, 2551: 3) ได�กําหนดให�
ภาษาอังกฤษเปIนภาษาตAางประเทศท่ีนักเรียนจะต�องเรียนจนจบหลักสูตร โดยมุAงให�ผู�เรียนมีทักษะด�านการ
สื่อสาร คือ ฟpง พูด อAาน เขียน ซ่ึงทักษะการอAานจัดได�วAาเปIนทักษะท่ีมีความจําเปIนอยAางยิ่ง เพราะไมAใชAแคA
กระบวนการท่ีทําให�เกิดการเรียนรู�เฉพาะวิชาในตําราเรียนเทAานั้น แตAการอAานยังเปIนเส�นทางนําไปสูAการพัฒนา
อาชีพ ความเปIนอยูAและสร�างสรรค�แรงบันดาลใจใหมAๆ แฮริส และซิเปย� (Harris & Sipay, 1990: 7) ได�
กลAาวถึงความสําคัญของการอAานไว�วAา ในโลกปpจจุบันท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย ความสามารถในการอAานยิ่งมี
ความสําคัญมากข้ึน เนื่องจากอาชีพตAางๆ ต�องการผู�ท่ีมีการศึกษาหรือการฝxกฝนเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน
ระดับสูงข้ึน ผู�ท่ีมีความสามารถในการอAานสูงก็จะได�เปรียบ เพราะสามารถแสวงหาความรู�ได�ตลอดเวลา ดังนั้น
จึงควรปลูกฝpงการรักการอAานและฝxกทักษะการอAานไว�ต้ังแตAวัยเยาว� ซ่ึงสอดคล�องกับ ไวท� (White, 1981: 89) 
ท่ีให�ความเห็นวAา ทักษะการอAานนับเปIนทักษะท่ีคงทนติดอยูAกับนักเรียนนานท่ีสุด โดยผู�เรียนสามารถนําทักษะ
การอAานของตนไปใช�ได�ตลอดชีวิตท้ังในการศึกษาตAอท่ีสูงข้ึนไปหรือประกอบอาชีพ ซ่ึงสอดคล�องกับ แอนเดอร�



รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (Proceeding) วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

 

142 

 

สัน (Anderson, 1999: 125) กลAาวไว�วAา ทักษะการอAานมีความสําคัญท่ีจะต�องศึกษาให�ลึกซ้ึง เพราะเปIน
ทักษะท่ีสําคัญสําหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปIนภาษาท่ีสอง ผู�ท่ีมีทักษะในการอAานสูงจะสามารถ
พัฒนาตนเองในการศึกษาวิชาการตAางๆ ได�ดี ดังนั้น จึงควรเน�นให�นักเรียนมีทักษะการอAานเปIนสําคัญ เพราะ
การเรียนรู�ในวิชาการตAางๆ ต�องอาศัยตําราวิชาการท่ีเปIนภาษาอังกฤษเปIนสAวนใหญA ผู�ท่ีมีทักษะในการอAาน
ภาษาอังกฤษสูงยAอมได�เปรียบในการศึกษาหาความรู�ได�อยAางละเอียดลึกซ้ึง ดังท่ี  
ฟ�นอคเชียโร และบรัมฟ�ต (Finocchiaro & Brumfit, 1983: 143) กลAาวไว�วAา ถ�านักเรียนได�ฝxกจนเกิดความ
ชํานาญแล�วทักษะการอAานก็จะติดตัวนักเรียนไปแม�ไมAได�เรียนในห�องเรียนก็ตาม เชAนเดียวกับวิลเลียมส� 
(Williams, 1994: 3) ได�กลAาวเพ่ิมเติมวAา การอAานนั้นมีความสําคัญและจําเปIนตAอการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภท เพราะการเรียนท้ังในและนอกห�องเรียนจําเปIนต�องใช�การอAานเปIนสื่อในการทําความเข�าใจและศึกษา
หาความรู� อีกท้ังการอAานยังชAวยให�ผู�เรียนสามารถศึกษาหาความรู�เพ่ิมเติมได�ตลอดเวลาอีกด�วยถึงแม�วAาทักษะ
การอAานภาษาอังกฤษจะเปIนทักษะท่ีสําคัญก็ตาม ปpจจุบันการเรียน  
การสอนอAานภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไมAบรรลุเปtาหมายเทAาท่ีควร เพราะนักเรียนยังขาดความสามารถใน
การอAาน ดังท่ี เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ�ศักด์ิ (2551) ได�กลAาวไว�วAา ปpญหาท่ีพบในการสอนอAานภาษาอังกฤษคือ
ผู�เรียนไมAมีความรู�เดิม (Prior Knowledge) หรือโครงสร�างความรู�เดิม (Schema) ในเนื้อหาท่ีอAานไมAเพียงพอ
ตAอการอAานอยAางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเปIนสิ่งสําคัญท่ีทําให�ไมAสามารถเข�าใจเรื่องท่ีอAานได�  

จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปCท่ี 5 โรงเรียนบ�าน
หนองจานใต�  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  7  จังหวัดนครราชสีมา 
พบวAา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ปCการศึกษา 2557 ร�อยละ 54.50 และผลสัมฤทธิ์ในการ
อAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจของนักเรียน ในปCการศึกษา 2557  ร�อยละ 50.23 ซ่ึงถือวAาอยูAในระดับตํ่า
กวAาเกณฑ�เม่ือเทียบกับเกณฑ�ของโรงเรียนคือ ร�อยละ 70 (โรงเรียนบ�านหนองจานใต� ฝ�ายวิชาการ, 2557) 
แสดงให�เห็นวAาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 5 โดย
ภาพรวมอยูAในระดับตํ่า เนื่องจากนักเรียนขาดความสนใจในการอAาน ความรู�คําศัพท�น�อย จับใจความสําคัญ
ไมAได� ไมAสามารถเข�าใจเรื่องท่ีอAานได� ตอบคําถามเก่ียวกับบทอAานไมAได� และสรุปประเด็นสําคัญและรายละเอียด
ของเรื่องไมAได� เปIนผลให�นักเรียนขาดความสามารถในการอAานเพ่ือความเข�าใจ ดังนั้นครูผู�สอนควรหาแนวทาง
ในการแก�ไขและพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจของนักเรียนให�ดีข้ึน 

การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษท่ีผAานมาแสดงให�
เห็นวAา สื่อการสอนเปIนสิ่งสําคัญ การเลือกบทอAานหรือหนังสือเพ่ือสร�างแรงจูงใจให�นักเรียนเกิดความสนใจ
และรักการอAานจัดวAาเปIนองค�ประกอบท่ีสําคัญ ดังท่ี โพสท� และราเธท (Post & Rathet, 1996: 12) กลAาววAา 
ในการเรียนภาษาท่ีสอง ถ�าใช�สื่อการเรียนท่ีมีเนื้อหาท่ีนักเรียนคุ�นเคยจะทําให�นักเรียนทําความเข�าใจได�ดีกวAา
เนื้อหาท่ีไมAคุ�นเคย เนื่องจากเนื้อหาท่ีนักเรียนคุ�นเคยจะทําให�นักเรียนสามารถใช�ภาษาบอกเรื่องราวท่ีอยูAใกล�ตัว 
คAานิยม และความเชื่อในสังคมท่ีนักเรียนอาศัยอยูA รวมท้ังเปIนการเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนภาษาท่ีสองแกA
นักเรียน นอกจากนี้ บรอค (Brock, 1990: 22) เสนอแนะวAาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปIนภาษาท่ีสอง
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และภาษาตAางประเทศนั้นนิยมใช� บทอAานประเภท นวนิยาย เรื่องสั้นโคลง กลอน และนิทาน ซ่ึง เกริก  ยุ�น
พันธ�  (2539: 16) กลAาววAา นิทานเปIนสื่อประเภทหนึ่งท่ีสามารถสร�างความสนใจให�นักเรียนวัยประถมศึกษา
เกิดความสนใจได�เปIนอยAางดี เนื่องจากนิทานเปIนเรื่องเลAาสืบตAอกันมาอาจเปIนเรื่องท่ีเหลือเชื่อ มีปาฏิหาริย� 
หรือเปIนเรื่องเลAาท่ีเหนือธรรมชาติ ด�วยงานประพันธ�ท่ีมีตัวละครจากความเชื่อพ้ืนบ�าน เชAน คน ภูต ยักษ� คน
แคระ แมAมด นางฟtา เทพ สัตว�พูดได� ฯลฯ กับเรื่องของเวทมนตร� และเหตุการณ�ท่ีดําเนินไปเกินคาดคิดซ่ึง
นํามาผูกเนื้อเรื่องชวนติดตามเพ่ือความเพลิดเพลิน แตAแฝงไว�ด�วยความคิด จึงทําให�ผู�อAานอยากท่ีจะรู�เรื่องราว
ในจินตนาการของผู�ประพันธ�วAานิทานแตAละเรื่องนั้น เริ่มต�นอยAางไร ดําเนินเรื่องอยAางไร และตอนจบเปIนเชAนไร 
นักเรียนสAวนใหญAมีความสนใจและมีความคุ�นเคยกับนิทาน ทําให�เกิดความเรียนรู�อยAางสนุกสนาน ในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช�นิทาน  

นอกจากนี้ ผู�วิจัยยังพบวAาแผนผังความคิด (Mind Mapping) ท่ีพัฒนาโดยบูซาน (Buzan, 1991: 
106-107) เปIนกิจกรรมการสอนท่ีมีความสอดคล�องกับกิจกรรมการสอนอAานท่ีสามารถนํามาชAวยพัฒนา
ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจของผู�เรียนได� ซ่ึงการนําแผนผังความคิดมาใช�นี้ เปIนการ
นําทฤษฎี เทคนิคกระบวนการท่ีทําให�ผู�เรียนเกิดความเข�าใจมากยิ่งข้ึน ชAวยให�ผู�เรียนสามารถจัดกลุAมความคิด 
ความจํา และความเข�าใจเนื้อหา และทําให�การเรียนรู�เปIนเรื่องท่ีสนุกสนาน ดังท่ี สมศักด์ิ  สินธุระเวชญ� (2540: 
10) กลAาววAาในการสอนอAานนั้นจะมีการสร�างแผนผังของเรื่องกAอนการอAาน เพ่ือกระตุ�นความรู�เดิมและเรียนรู�
คําศัพท� ผู�เรียนจะสร�างแผนผังเองหลังจากท่ีได�อAานเนื้อเรื่อง แล�วอภิปรายแผนผังท่ีผู�เรียนทําเพ่ือตรวจสอบ
ใจความสําคัญในเรื่องท่ีอAาน การสร�างแผนผังความคิดหลังการอAานจะชAวยให�ผู�เรียนได�มีการระลึกความจําใน
เรื่องท่ีอAาน สรุปรวบรวมและเสนอข�อมูลท่ีอAานออกมาเปIนแผนผัง จากปpญหาและความสําคัญดังกลAาวข�างต�น 
ผู�วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจโดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและ
เทคนิคแผนผังความคิด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 5 ซ่ึงเปIนวิธีการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเปIนสําคัญ 
มุAงเน�นให�ผู�เรียนใช�ความรู�เดิม และกระบวนการคิดเพ่ือสร�างความเข�าใจเก่ียวกับเรื่องท่ีอAาน วิธีการดังกลAาวนี้
นAาจะชAวยพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจของนักเรียนให�สูงข้ึนได� ดังนั้น ในการ
วิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยต�องการศึกษาวAา การสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจโดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิค
แผนผังความคิด  จะชAวยพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจของนักเรียนหลังเรียนสูง
กวAากAอนเรียนหรือไมA และนักเรียนจะมีเจตคติตAอวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด อยูAในระดับใด 
ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้นAาจะเปIนแนวทางหนึ่งในการนําไปใช�พัฒนาการสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ
ตAอไป 
วัตถุประสงคXของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปCท่ี 5 ท่ีเรียนโดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด กAอนและหลังเรียน 

2.  เพ่ือศึกษาเจตคติท่ีมีตAอวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 5 ท่ีเรียนโดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด มี

ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจไมAน�อยกวAาร�อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 5 ท่ีเรียนโดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด มี

ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ หลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน 
ขอบเขตของการวิจัย 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตัวแปรต�น ได�แกA วิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด 
2. ตัวแปรตาม ได�แกA  

2.1 ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ 
2.2 เจตคติตAอวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 1. ประชากร 

ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แกA นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 5 โรงเรียนบ�านขุยวิทยา และ
โรงเรียนบ�านสี่เหลี่ยม โรงเรียนในศูนย�พัฒนาเครือขAายท่ี 6 จํานวน 22 โรงเรียน ปCการศึกษา 2558 สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จํานวน 22 ห�อง รวมท้ังสิ้น 187 คน 
 2. กลุ�มตัวอย�าง 

กลุAมตัวอยAางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แกA นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 5 โรงเรียนบ�านหนองจานใต� 
อําเภอลําทะเมนชัย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 1 ห�อง รวม
ท้ังสิ้น 25 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปCการศึกษา 2558 ได�มาโดยการสุAมแบบกลุAม (Cluster Random Sampling) 

เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย มี 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู�การสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ โดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิค
แผนผังความคิด สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 5 จํานวน 12 แผน เวลา 12 สัปดาห� สัปดาห�ละ 2 
ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง  

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปCท่ี 5 ท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน เปIนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choices) 4 ตัวเลือก จํานวน 
40 ข�อ ใช�เวลา 60 นาที โดยผู�วิจัยใช�วัดความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจท้ังกAอนเรียน
และหลังเรียน ท่ีมีคAาความยากงAาย (p) อยูAระหวAาง 0.44 – 0.80 และคAาอํานาจจําแนก (r) อยูAระหวAาง 0.24 – 
0.72 และมีคAาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เทAากับ 0.92 
 3. แบบวัดเจตคติตAอวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิดท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปCท่ี 5 โดยใช�มาตรวัด 5 ระดับ  
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การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 1. ทดสอบกAอนเรียน (Pretest) กับกลุAมตัวอยAาง โดยใช�แบบทดสอบวัดความสามารถในการอAาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ แบบปรนัย จํานวน 40 ข�อ ใช�เวลา 1 ชั่วโมง กAอนดําเนินการทดลอง 
 2. ดําเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู�การสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ โดยวิธีสอน
ท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด จํานวน 12 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 24 ชั่วโมง 
 3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับกลุAมตัวอยAาง โดยใช�แบบทดสอบวัดความสามารถในการอAาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ ชุดเดียวกับแบบทดสอบกAอนเรียนแบบปรนัย จํานวน 40 ข�อ ใช�เวลา 1 ชั่วโมง 
 4. วัดเจตคติตAอการสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ โดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและ 
เทคนิคแผนผังความคิด สําหรับนักเรียนด�วยแบบวัดเจตคติท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน 

การวิเคราะหXข�อมูล 
1. วิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือศึกษาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปCท่ี 5 ท่ีเรียน โดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด กAอนเรียนและหลังเรียน โดยหา
คAาเฉลี่ย (Mean) คAาร�อยละ (Percentage) และสAวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations)  

2. วิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 5 ท่ีเรียน โดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด กAอนเรียนและหลัง
เรียน โดยการทดสอบทีแบบไมAอิสระ (t-test for Dependent Samples) 

3. วิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือศึกษาเจตคติตAอการสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ โดยวิธีสอนท่ีใช�
นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด โดยหาคAาเฉลี่ย (Mean) และสAวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(Standard Deviation) แล�วนํามาแปลผลคAาตามเกณฑ�การแปลผลคAาเฉลี่ย 
ผลการวิจัย 

1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ กAอนเรียนเฉลี่ยเทAากับ 
21.00 คิดเปIนร�อยละ 52.50 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทAากับ 30.84 คิดเปIนร�อยละ 77.10 ซ่ึงนักเรียนมี
คะแนนหลังเรียนไมAน�อยกวAาร�อยละ 70 และคะแนนหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน 

2. นักเรียนมีเจตคติตAอการสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ โดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิค
แผนผังความคิด อยูAในระดับ ดีมาก 
การอภิปรายผล 

การวิจัยครั้งนี้  เปIนการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการอAาน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ กAอนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติท่ีมีตAอวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผัง
ความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 5 ซ่ึงผู�วิจัยสรุปการอภิปรายผลตามลําดับ ดังนี้  
 1. ผลการศึกษาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอน
ท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด กAอนเรียนและหลังเรียน จากผลการทดลองในครั้งนี้พบวAา นักเรียนมี
คะแนนความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจเฉลี่ยกAอนเรียนเทAากับ 21.00 คิดเปIนร�อยละ 
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52.50 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทAากับ 30.84 คิดเปIนร�อยละ 77.10 จะเห็นได�วAา คะแนนความสามารถใน
การอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด
ของนักเรียนหลังเรียนไมAน�อยกวAาร�อยละ 70 ซ่ึงสอดคล�องกับสมมติฐานข�อท่ี 1 จากการวิจัยพบวAา นักเรียนมี
คะแนนความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจหลังเรียนไมAน�อยกวAาร�อยละ 70 ตามเกณฑ�
มาตรฐาน ท้ังนี้ เนื่องจากวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิดชAวยทําให�นักเรียนมีความเข�าใจในเรื่อง
ท่ีอAาน บอกใจความสําคัญของเรื่องท่ีอAาน บอกรายละเอียดท่ีสําคัญของเนื้อเรื่อง เข�าใจความหมายของคําใน
บริบทท่ีแวดล�อมคํา พิจารณาความสัมพันธ�ของเรื่องได� และประเมินความคิดได� ทําให�นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจหลังเรียนสูงข้ึน ดังท่ี ไรท� (Wright, 1995: 5-8) ได�
กลAาววAา นิทาน เปIนเรื่องเลAาสืบตAอกันมา เปIนเรื่องท่ีเหลือเชื่อ มีปาฏิหาริย� หรือ เปIนเรื่องเลAาท่ีเหนือธรรมชาติ 
มีจุดมุAงหมายเพ่ือความเพลิดเพลิน อาจจะมีคติสอนใจหรือคุณธรรมสอดแทรกอยูAในเรื่อง สามารถนํามาใช�ใน
การสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจได�อยAางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากนิทานเปIนเรื่องท่ีสามารถนํามาใช�
ในการเรียนการสอนภาษาท่ีสองหรือภาษาตAางประเทศได�อยAางดี นอกจากนี้ บูซาน (Buzan: 1991: 43-48) 
ยังกลAาวถึงการสอนโดยใช�แผนผังความคิดวAา เทคนิคแผนผังความคิด เปIนเทคนิคการสอนท่ีใช�ในการจัดระบบ
ความคิด เชื่อมโยงความคิดตAางๆ เข�าด�วยกัน ซ่ึงชAวยในการกําหนดความสัมพันธ�ของความคิดให�เปIนระบบ
ระเบียบ เปIนกิจกรรมการสอนท่ีมีความสอดคล�องกับกิจกรรมการสอนอAานท่ีสามารถนํามาชAวยพัฒนา
ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจของผู�เรียนได�ดี ซ่ึงผลการเปรียบเทียบความสามารถใน
การอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจของนักเรียนหลังจากท่ีเรียนการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจของ
นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิดหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียนอยAางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  ซ่ึงเปIนไปตามสมมติฐานข�อท่ี 2 ของการวิจัย เนื่องจากสาเหตุดังตAอไปนี้ 

ประการแรก การสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ โดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานสามารถพัฒนา
ทักษะการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจของนักเรียนได�อยAางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากนิทานท่ีใช�เปIนสื่อท่ี
นักเรียนคุ�นเคย บทอAานแบAงออกเปIนหลายประเภท มีโครงสร�างเรื่อง ตัวละคร ฉากของเรื่อง แกAนเรื่อง 
เหตุการณ�ตAางๆ ภายในเนื้อเรื่อง รวมท้ังมีความขัดแย�งและปpญหาท่ีเกิดข้ึน จนไปถึงแนวทางแก�ปpญหาให�สําเร็จ
ไปด�วยดี ท้ังนี้ เพลโลสกี (Pellowski, 1987: 1) ได�แสดงข�อคิดเห็นไว�วAา นิทานนั้นสร�างมาจากการเรียนแบบ
พฤติกรรม ความรู�สึก และประสบการณ�ในการเรียนรู�ภาษาอยAางมีประสิทธิภาพ แสดงให�เห็นถึงสิ่งตAางๆ ใน
โลกท่ีมีลักษณะแตกตAางกันออกไป สร�างวิสัยทัศน�ให�ผู�เรียนได�อยAางกว�างขวาง ซ่ึงสอดคล�องกับความคิดของ 
สตอกเดล (Stockdale, 1995: 22) ได�อธิบายวAาการนํานิทานมาใช�ในการเรียนภาษาท่ีสองชAวยให�ผู�เรียนเกิด
การเรียนรู�อยAางเปIนธรรมชาติเชAนเดียวกับการเรียนภาษาแมAพร�อมท้ังยังชAวยตอบสนองวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียน 
นิทานจึงเปIนบริบทท่ียอดเยี่ยมในการพัฒนากลวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียนเนื่องจากมีเนื้อหาท่ีงAายตAอการสร�าง
จินตภาพ ยิ่งความชัดเจนของจินตภาพท่ีมากเทAาไรก็จะทําให�การนําความรู�ความจําสAวนนั้นก็มาใช�เร็วเทAานั้น 
ท้ังนี้การเชื่อมโยงเนื้อหาและข้ันตอนการเรียนรู� ชAวยให�การเรียนภาษาเปIนไปอยAางตAอเนื่องตลอดแนว และ
สามารถพัฒนาศักยภาพของผู�เรียนได�อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ การสร�างแรงจูงใจให�นักเรียนเกิดความสนใจและ
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รักการอAาน เปIนองค�ประกอบท่ีสําคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังท่ี โพสท� และราเธท (Post & 
Rathet, 1996: 12) กลAาววAา ในการเรียนภาษาท่ีสอง ถ�าใช�สื่อการเรียนท่ีมีเนื้อหาท่ีนักเรียนคุ�นเคยจะทําให�
นักเรียนทําความเข�าใจได�ดีกวAาเนื้อหาท่ีไมAคุ�นเคย เนื่องจากเนื้อหาท่ีนักเรียนคุ�นเคยจะทําให�นักเรียนสามารถใช�
ภาษาบอกเรื่องราวท่ีอยูAใกล�ตัว คAานิยม และความเชื่อในสังคมท่ีนักเรียนอาศัยอยูA รวมท้ังเปIนการเพ่ิมแรงจูงใจ
ในการเรียนภาษาท่ีสองแกAนักเรียน ชAวยให�นักเรียนได�ใช�ภาษาเพ่ือเปIนเครื่องมือในการติดตAอสื่อสารได�งAายข้ึน 
ดังนั้นการใช�นิทานเปIนสื่อในการสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ จึงสามารถพัฒนาความสามารถในการ
อAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจได�ดี เพราะนักเรียนได�คิดวิเคราะห� โครงสร�างของเนื้อเรื่อง ฉาก ตัวละคร 
จากนิทาน ซ่ึงเปIนสื่อท่ีกระตุ�นความสนใจของนักเรียนเปIนอยAางดี   

ประการท่ีสอง การสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ โดยวิธีสอนท่ีนําเทคนิคแผนผังความคิด
ของ บูซาน (Buzan, 1991: 106-107) มาใช�นี้ เปIนการนําทฤษฎีและเทคนิคมาใช�ในกระบวนการอAานเพ่ือ
ความเข�าใจ มีข้ันตอนในการสAงเสริมและพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจอยAาง
ชัดเจนและเปIนระบบ ซ่ึงผู�วิจัยนําเทคนิคแผนผังความคิดมาใช�ในข้ันกAอนการอAาน (Pre-reading) และในข้ัน
หลังการอAาน (Post-reading) ซ่ึงสอดคล�องกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552: 6) ได�
กลAาววAา การนําเทคนิคแผนผังความคิดยังสามารถใช�ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู�ด�านอ่ืนๆ อยAางมี
ประสิทธิภาพ ได�แกA  ความสามารถในการคิด จํา บันทึก เข�าใจเนื้อหา การจําคําศัพท� เรียนรู�อยAางสนุกสนาน 
เปIนการเก่ียวโยงในการใช�ทักษะการคิด สามารถคิดวิเคราะห� สังเคราะห� คิดอยAางสร�างสรรค� คิดเปIนระบบ 
และนําไปสูAการสร�างองค�ความรู� ซ่ึงวิธีสอนท่ีใช�เทคนิคแผนผังความคิดนั้นทําให�นักเรียนกําหนดความคิด
เก่ียวกับเรื่องท่ีจะเรียน       นําความรู�ท่ีมีอยูAออกมาใช�ในการคิด ได�อยAางมีอิสระ และสร�างสรรค� และการใช�สี
ท่ีชAวยจดจํา เพลินตา กระตุ�นสมองซีกขวา ชAวยให�เห็นวAาแนวคิดตAางๆ มีความเชื่อมโยงอยAางไรและทําให�เกิด
ความโดดเดAน 

ประการท่ีสาม การสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ โดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผัง
ความคิดมาใช�รAวมกัน ซ่ึงผู�วิจัยเลือกใช�บทอAานเปIนนิทานท่ีนํามาปรับใช�กับเทคนิคแผนผังความคิดตามแนวคิด
ของ บูซาน (Buzan: 1991: 43-48) รAวมกับข้ันตอนการสอนอAานของ     วิลเลียมส� (Williams, 1994: 37-40) 
และข้ันตอนการสอนโดยใช�นิทานของปCเดอร�เซน (Pedersen, 1995: 2-5) ดังข้ันตอนการสอนอAานตAอไปนี้ 

ข้ันท่ี 1 ข้ันกAอนการอAาน (Pre-reading) เปIนข้ันการเตรียมการ (Preparation) เปIนการสร�าง
แรงจูงใจในการเรียนโดยการซักถามความรู�เดิมของนักเรียนและให�นักเรียนคาดเดาเก่ียวกับนิทานเรื่องนั้น มี
การระดมความคิด เก่ียวกับคําศัพท�ท่ีนักเรียนจะได�พบในนิทาน รวมถึงเปIนการให�นักเรียนคาดเดาเก่ียวกับ
นิทานเรื่องนั้นๆ เพ่ือสร�างแรงจูงใจในการอAานนิทาน ควบคูAไปกับการสอนคําศัพท� การออกเสียง สะกดคํา และ
บอกความหมายของคําศัพท�ท่ีปรากฏในนิทานเพ่ือให�นักเรียนเกิดความคุ�นเคย  

ข้ันท่ี 2 ข้ันระหวAางการอAาน (While-reading) เปIนข้ันนําเสนอเนื้อหา (Presentation) การทํางาน
เปIนกลุAมและรAวมกันทําความเข�าใจบทอAาน โดยการอAานแบบกวาดสายตา (Skimming) เพ่ือจับใจความสําคัญ 
และการอAานหารายละเอียด (Scanning) เพ่ือหาตัวละคร ฉาก และโครงสร�างเรื่องของเรื่องท่ีอAาน มีการ
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อภิปรายแลกเปลี่ยนคําตอบ ตรวจคําตอบรAวมกัน และครูอAานนิทานให�นักเรียนฟpงโดยใช�ภาพ และลักษณะ
ทAาทางของครูประกอบ ขณะท่ีอAาน พร�อมกับหยุดถามคําถามเก่ียวกับตัวละคร ฉากของเรื่อง ท่ีอAาน ของนิทาน
เปIนระยะเพ่ือชAวยให�นักเรียนได�ทํานายเหตุการณ�ของเรื่องในระหวAางการอAาน  

ข้ันท่ี 3 ข้ันหลังการอAาน (Post-reading) เปIนข้ันติดตามผล (Follow-up Activities) เปIนการ
ตรวจสอบความเข�าใจของนักเรียนเก่ียวกับเนื้อเรื่องท่ีอAาน สรุปเรื่องท่ีอAานโดยใช�เทคนิคแผนผังความคิดเพ่ือให�
นักเรียนจับใจความสําคัญ รายละเอียด และลําดับเหตุการณ�ของเรื่อง  
มีการนําเสนอแผนผังความคิดท่ีได� และทําแบบฝxกหัดหลังการอAาน เพ่ือตรวจสอบความเข�าใจรAวมกัน 

จากข้ันตอนการอAานท้ัง 3 ข้ันนี้ ชAวยให�นักเรียนสามารถพัฒนาการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข�าใจได�อยAางมีประสิทธิภาพ และเปIนระบบทําให�นักเรียนมีความเข�าใจในเรื่องท่ีอAาน บอกใจความสําคัญของ
เรื่องท่ีอAาน การบอกรายละเอียดท่ีสําคัญของเนื้อเรื่อง การเข�าใจความหมายของคําในบริบทท่ีแวดล�อมคํา 
พิจารณาความสัมพันธ�ของเรื่องได� และประเมินความคิดได�ดียิ่งข้ึน ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล�องกับผลการวิจัย
ของ วาสนา บุญเชียงมา (2555) ซ่ึงได�ศึกษาการพัฒนาความสามารถด�านการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข�าใจโดยใช�นิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 6 ผลการวิจัยพบวAา นักเรียนมีคะแนนความสามารถด�าน
การอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจกAอนเรียนเฉลี่ยร�อยละ 39.30 และหลังเรียนเฉลี่ยร�อยละ 72.80 ผลการ
เปรียบเทียบ คAาเฉลี่ยความสามารถด�านการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจโดยใช�นิทาน หลังเรียนสูงกวAา
กAอนเรียนอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคล�องกับผลการวิจัยของ รจเรข เหลาลาภะ (2555) 
ท่ีได�พัฒนากิจกรรมการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจโดยใช�แผนผังความคิด (Mind Mapping) ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 5 ผลการวิจัยพบวAา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด�านการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข�าใจ โดยนักเรียนจํานวน 25 คน คิดเปIนร�อยละ 83.33 สามารถทําคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ได�คะแนน
เฉลี่ย 21.33 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปIนร�อยละ 71.10 ซ่ึงผAานตามเกณฑ�ท่ีกําหนดไว�ตาม
วัตถุประสงค�              

2. ผลการศึกษาเจตคติตAอการสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจโดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิค
แผนผังความคิดของนักเรียน พบวAา เจตคติตAอการสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ โดยวิธีสอนท่ีใช�นิทาน
และเทคนิคแผนผังความคิดของนักเรียนอยูAในระดับดีมาก แสดงให�เห็นวAาการสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข�าใจโดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิดชAวยให�นักเรียนเข�าใจเนื้อหาในบทอAานมากข้ึน นักเรียน
มีความสุขในการเรียน ไมAตึงเครียด ได�แสดงความคิดสร�างสรรค� และนักเรียนรู�สึกภูมิใจเม่ือสามารถเขียนและ
นําเสนอการสรุปเรื่องท่ีอAานโดยใช�แผนผังความคิดได� ดังท่ี ไรท� (Wright, 1995: 5-8) กลAาวถึงการใช�นิทานใน
การจัดการสอนไว�วAา นิทานเปIนข�อมูลทางภาษาท่ีทําให�เกิดการรับรู�ภาษาแบบไมAรู�ตัว สร�างแรงจูงใจ เพราะเปIน
เรื่องท่ีมีความหมาย และชAวยให�เด็กเข�าใจโลกรอบๆ ตัว ชAวยปลดปลAอยความตรึงเครียด ทําให�สนุกสนาน เปIน
สิ่งสากล เปIนสิ่งมหัศจรรย� เปIนสิ่งพิเศษและนAาต่ืนเต�นสําหรับเด็ก และถูกนํามาใช�ในการเรียนการสอนภาษาท่ี
สองหรือภาษาตAางประเทศได� และทําให�นักเรียนรักการอAานซ่ึงเปIนสAวนสําคัญในการใช�พัฒนาทักษะการอAาน
เพ่ือความเข�าใจได�เปIนอยAางดี อีกท้ังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุAมชAวยในการสร�างบรรยากาศในการ
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เรียนและกระตุ�นความสนใจของนักเรียนได�อีกด�วย ชาตรี สําราญ (2546: 60) กลAาววAา แผนผังความคิด เปIน
กิจกรรมการเรียนท่ีเป�ดโอกาสให�เด็กๆ ได�คิดพร�อมๆ กับลากลายเส�น เพ่ือชAวยในการพัฒนาการด�านสมองของ
เด็กท้ังด�านซ�ายและด�านขวา จึงทําให�นักเรียนรู�สึกสนุกสนานเม่ือได�อAานบทอAานท่ีแสดงให�เห็นถึงสิ่งตAางๆ ทําให�
นักเรียนได�ปลดปลAอยความตรึงเครียด ทําให�สนุกสนาน สAงเสริมให�ผู�เรียนมีสุขภาพจิตท่ีดี และมีสมาธิในการ
เรียน ชAวยให�เกิดจินตนาการสร�างสรรค�เชื่อมโยงไปสูAความคิดใหมAๆ และสร�างวิสัยทัศน�ให�ผู�เรียนได�อยAาง
กว�างขวาง จึงทําให�นักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตAอการสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ โดยวิธีสอนท่ีใช�นิทาน
และเทคนิคแผนผังความคิด สAงผลให�นักเรียนมีความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษสูงข้ึน ซ่ึงสอดคล�องกับ
งานวิจัยของ วัชราภรณ� แสงพันธ� (2553) ท่ีได�ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความข�าใจ 
โดยใช�นิทานอีสป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 2 ผลการวิจัยพบวAา ผู�เรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยรวม ในระดับดีมาก  
ข�อเสนอแนะ 
 1.  ข�อเสนอแนะจากการนําผลการวิจัยไปใช� 

1.1 จากผลการวิจัยพบวAา การสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ โดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและ
เทคนิคแผนผังความคิด ทําให�นักเรียนพัฒนาความสามารถในการทําความเข�าใจในเรื่องท่ีอAาน ในด�านการบอก
ใจความสําคัญของเรื่องท่ีอAาน การบอกรายละเอียดท่ีสําคัญของเนื้อเรื่อง การเข�าใจความหมายของคําในบริบท
ท่ีแวดล�อมคํา พิจารณาความสัมพันธ�ของเรื่องได� และประเมินความคิดได� จากเนื้อเรื่องท่ีอAานได�ดีข้ึน  

1.2 จากการวิจัยพบวAา ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ โดยวิธีสอนท่ีใช�
นิทานและเทคนิคแผนผังความคิดชAวยให�นักเรียนเข�าใจเรื่องท่ีอAานได�ดียิ่งข้ึน เนื่องจากนิทานเปIนสื่อท่ีมี
ความหมายชAวยในการสร�างแรงจูงใจทําให�สนุกสนานและเทคนิคแผนผังความคิดทําให�นักเรียนมีการจัดระบบ
และเชื่อมโยงความคิดตAางๆ เข�าด�วยกัน ชAวยในการกําหนดความสัมพันธ�ของความคิดให�เปIนระบบระเบียบ 
และชAวยให�เด็กเข�าใจเรื่องได�ดีมากข้ึน 

1.3 จากผลการวิจัยพบวAา นักเรียนชอบกิจกรรมในการสอนอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ 
โดยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด ท่ีได�ชAวยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับเพ่ือนในกลุAม ทําให�
บรรยากาศในห�องเรียนสนุกสนาน นักเรียนมีความสุขในการเรียน สAงผลให�เกิดความเข�าใจเก่ียวกับเรื่องท่ีอAาน
มากยิ่งข้ึน  
 2.  ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต�อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ โดยวิธี
สอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด ในระดับชั้นอ่ืนๆ 

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจ โดยวิธี
สอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด มีกิจกรรมการพัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข�าใจรAวมกับการพัฒนาความสามารถด�านการเขียนและการพูด จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ความสามารถด�านทักษะการเขียนหรือการทักษะด�านการพูดของนักเรียนด�วย 



รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (Proceeding) วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

 

150 

 

2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด ในการพัฒนา
ความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจไปใช�กับภาษาตAางประเทศอ่ืนๆ เชAน ภาษาจีน 
ภาษาญ่ีปุ�น ภาษาฝรั่งเศส เปIนต�น 

2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบวิธีสอนท่ีใช�นิทานและเทคนิคแผนผังความคิด ในการ
พัฒนาความสามารถในการอAานภาษาอังกฤษเพ่ือความเข�าใจกับเทคนิคอ่ืน 
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การพัฒนาความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเล�านิทาน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป(ท่ี 6 

The Development of the English Speaking Abilities of Thai Primary School Students 
Through the Use of Storytelling Activities 

อุAนเรือน ศรีทับทิม4, ประยงค� กลั่นฤทธ์ิ5, รพีพร สร�อยนํ้า6 

บทคัดย�อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�
กิจกรรมการเลAานิทานกAอนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช�กิจกรรม
การเลAานิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 6 กลุAมตัวอยAางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปCท่ี 6 โรงเรียนคํานางตุ�มโนนสวรรค� อําเภอเมยวดี จังหวัดร�อยเอ็ด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาร�อยเอ็ด เขต 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปCการศึกษา 2558 จํานวน 12 คน ได�มาโดยวิธีการสุAมแบบกลุAม 
แบบแผนการวิจัยเปIนการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุAมเดียวทดสอบกAอนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือท่ีใช�ในการ
วิจัยประกอบด�วย แผนการจัดการเรียนรู� จํานวน 12 แผนแบบทดสอบวัดความสามารถด�านการพูด
ภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน การดําเนินการ
ทดลองใช�ระยะเวลา 12 สัปดาห� สัปดาห�ละ 2 ชั่วโมง รวมท้ังหมดจํานวน 24 ชั่วโมง สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�
ข�อมูล ได�แกA คAาเฉลี่ย ร�อยละ สAวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบทีแบบไมAอิสระ ผลการวิจัยสรุปได�ดังนี้ 

1. นักเรียนมีคะแนนความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษกAอนเรียน เทAากับ 26.50 คิดเปIนร�อยละ 
35.33 และคAาคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเทAากับ 56.88 คิดเปIนร�อยละ 75.83 เม่ือทดสอบความแตกตAาง
ของคAาเฉลี่ยพบวAา ความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีได�รับการสอน โดยใช�กิจกรรมการเลAา
นิทาน หลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน  

          2. นักเรียนมีเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน อยูAในระดับดี ( x  = 
4.55) 
คําสําคัญ: ความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษ, 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 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสาหรับผู�พูดภาษาอื่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
5 รองศาสตราจารย$ ดร.ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู�พูดภาษาอืน่, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
6 ผู�ช%วยศาสตราจารย$ ดร.ประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู�พูดภาษาอืน่, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี 
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samples were selected by random cluster sampling. This research used a one group pretest-
posttest 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 ทักษะการพูดเปIนทักษะท่ีมีความสําคัญ เพราะทักษะการ
พูดเปIนทักษะท่ีแสดงให�เห็นวAาผู�พูด มีความรู�ทางภาษาและชAวยให�เรียนรู�ทักษะอ่ืนได�งAายข้ึน (Ur,1998:120) 
ในประเทศไทย วิชาภาษาอังกฤษได�กําหนดให�จัดการเรียนการสอนในฐานะภาษาตAางประเทศ แตAนักเรียนแทบ
ไมAมีโอกาสได�พูดหรือใช�ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนอกจากเวลาเรียนภาษาอังกฤษในห�องเรียนเทAานั้นดังท่ี 
ชูมิน (Shumin, 1997:8) ได�ให�ความเห็นเก่ียวกับการสอนพูดวAา การพูดภาษาอังกฤษเปIนสิ่งท่ียากยิ่งสําหรับ
นักเรียน นักเรียนมักพูดภาษาอังกฤษได�ไมAดี ขาดความคลAองแคลAวในการใช�โครงสร�างภาษาและสํานวนตAางๆ 
เนื่องจากนักเรียนไมAได�อยูAในสิ่งแวดล�อมท่ีมีการใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ตลอดจนขาดความเข�าใจใน
สภาพความเปIนจริงทางวัฒนธรรมของเจ�าของภาษา ดังนั้นทักษะการพูดจึงเปIนทักษะท่ีต�องได�รับการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู�ให�เกิดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได�อยAางมีประสิทธิภาพ นอกจากทักษะการพูด
มีความสําคัญอยAางยิ่งทักษะหนึ่ง ซ่ึงจะชAวยให�ผู�เรียนสามารถสื่อสารถูกต�องแล�ว ยังมีสAวนท่ีทําให�การอAานและ
การเขียนประสบความสําเร็จอีกด�วย ซ่ึงทักษะการพูดมีความสําคัญเนื่องจากเปIนทักษะทางการสื่อสารของ
มนุษย�  เพราะมนุษย�ต�องใช�คําพูดในการแสดงออกซ่ึงความรู�สึกนึกคิดออกมาให�บุคคลอ่ืนได�รับรู� รวมถึงให�ผู�ฟpง
เข�าใจในวัตถุประสงค�ของการพูดและยังกAอให�เกิดการปฏิสัมพันธ�กัน (Interaction) ในระหวAางการพูดของผู�
รAวมสนทนา ดังนั้น ทักษะการพูดจึงเปIนทักษะท่ีสําคัญและจําเปIนอยAางยิ่งในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 1) ซ่ึงสอดคล�องกับ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 167) ท่ีกลAาววAาทักษะการพูด
เปIนทักษะท่ีสําคัญและจําเปIนท่ีสุดในการเรียนภาษาตAางประเทศ เนื่องจากการพูดเปIนการถAายทอดความคิด 
ความเข�าใจ และความรู�สึกให�ผู�ฟpงได�รับรู�และเข�าใจจุดมุAงหมายของผู�พูด  ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในปpจจุบัน จึงควรให�ความ สําคัญกับทักษะการพูดให�มากข้ึน นอกจากนี้ เฮดจ� 
(Hedge, 2007: 44-72) ยังได�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะการพูดวAา  ทักษะการพูดเปIนทักษะหนึ่งท่ีมี
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ความสําคัญและจําเปIนตAอการสื่อสารท่ีต�องได�รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู�ให�เกิดความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษได�อยAางมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษนั้น ผู�สอนต�องม่ันใจวAาไมAได�จัดการเรียนรู�
เพ่ือฝxกฝนผู�เรียนให�พูดภาษาอังกฤษโดยเน�นความสําคัญของการออกเสียง คําศัพท� และความถูกต�องทาง
โครงสร�างทางภาษาเทAานั้น แตAเปIนการฝxกเพ่ือชAวยพัฒนากระบวนการพูดภาษาได�อยAางเปIนอิสระ และสร�าง
ภาษาด�วยตนเองตามจุดมุAงหมายของการสื่อสารถึงแม�วAาทักษะการพูดจะมีความสําคัญตAอการเรียน
ภาษาตAางประเทศ แตAผลการศึกษาพบวAาการสอนทักษะการพูดยังไมAประสบผลสําเร็จตามจุดมุAงหมายของการ
เรียน ดังเชAนการศึกษาของ นลินี สนิทชน (2557: 1- 9) ได�กลAาวถึงความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารของนักเรียนมีน�อยมาก เนื่องจากการจัดกิจกรรมไมAสอดคล�องกับวัตถุประสงค�ของหลักสูตรท่ีเน�น
การจัดการเรียนรู�ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กิจกรรมการเลAานิทานเปIนกิจกรรมท่ีนAาสนใจกิจกรรมหนึ่งท่ี
นํามาใช�ในการสอนพูดภาษาอังกฤษ ดังท่ี  ดี วาส (De vas, 1991: 6)  กลAาววAา นิทานเปIนกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีดีกิจกรรมหนึ่งสําหรับผู�เรียน รวมท้ังยังมีสAวนสําคัญในการสอนเรื่อง โครงสร�างไวยากรณ�และ
คําศัพท� จัดกิจกรรมได�งAายและเหมาะสมกับทุกโอกาสและ สถานการณ� ผู�เรียนสามารถเรียนรู�สิ่งตAางๆได�จาก
นิทาน นอกจากนี้ บีทที (Beaty, 1994: 4-5) ได�กลAาวถึงประโยชน�ของนิทานวAา นิทานนั้นทําให�ผู�เรียนรักการ
อAานตระหนักถึงบทบาทของตนเองในขณะท่ีอAาน และมีความคิดสร�างสรรค�ในการนํานิทานมาใช�ในการสอนพูด
ภาษาอังกฤษนั้น  ปCเดอร�เซน (Pedersen, 1995: 2-3) ได�ให�คําแนะนําในการเลือกนิทานวAา ควรนําเทพนิยาย 
หนังสือภาพ เรื่องจริง และชีวประวัติ มาสอน นอกจากนั้นควรเลือกเรื่องท่ีมีโครงเรื่องงAายๆและใช�ภาษาไมA
ซับซ�อน ซ่ึงสอดคล�องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2541: 9) ท่ีกลAาววAา นิทานคือสื่อท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดสําหรับ
สร�างการเรียนรู�ให�กับเด็กไมAมีเด็กคนใดไมAชอบนิทาน นิทานสามารถสร�างจินตนาการ ความฝpน ความคิดและ
ความเข�าใจและการรับรู�ของเด็กตัวละครแตAละตัวจะสร�างจินตนาการให�บรรเจิดในสมองของเด็ก นอกจากนี้  
แม�นมาส ชวลิต (2548: 19)ได�อธิบายวAานิทานเปIนสิ่งจําเปIนและเปIนท่ีต�องการของของเด็กแม�วAาเด็กจะได�
เรียนรู�ความจริงจากวิทยาศาสตร�แล�ว การเลAานิทานมีหลายรูปแบบ โดยเน�นให�ความสุขและความสนุกสนาน
เปIนองค�ประกอบสําคัญ 

โรงเรียนคํานางตุ�มโนนสวรรค� ตําบลบุAงเลิศ อําเภอเมยวดี จังหวัดร�อยเอ็ด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาร�อยเอ็ด เขต 3 เปIนโรงเรียนขนาดกลาง เป�ดสอนระดับชั้นอนุบาลปC  ท่ี 1 จนถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปCท่ี 3 ในปCการศึกษา 2557 มีจํานวนนักเรียนท้ังหมด 158 คน ปรากฏวAานักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปCท่ี 6 ท่ีเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (อ16102) ไมAสามารถพูด
ภาษาอังกฤษได�อยAางมีประสิทธิภาพ โดยคะแนนการพูดโดยเฉลี่ยคิดเปIนร�อยละ 32.50 ซ่ึงตํ่ากวAาเกณฑ�
มาตรฐานท่ีโรงเรียนกําหนดไว� คือร�อยละ 70 (ฝ�ายวิชาการ โรงเรียนคํานางตุ�มโนนสวรรค� 2557: 32-37) 
ปpญหาจากตัวนักเรียน นักเรียนขาดความพร�อม ไมAสนใจเรียน บางคนไมAมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษทําให�ทํา
กิจกรรมเรียนไมAทัน ขาดความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร อาย ไมAกล�าแสดงออก กลัวพูดไมA
ถูกต�อง เนื่องจากไมAได�ใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทุกวันและปpญหาด�านครูผู�สอน ในบางครั้งอาจขาดการ
ฝxกฝนภาษาอังกฤษให�กับนักเรียน ซ่ึงตรงกับแนวคิดของ สุAย (Tsui, 1985: 17-19) ท่ีกลAาววAาครูมีบทบาทใน
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ห�องเรียนมากท่ีสุด เพราะครูเปIนฝ�ายพูดมากถึง 80 เปอร�เซ็นต� และ วู (Wu, 1991: 13) ได�กลAาววAานักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในเขตปกครองพิเศษฮAองกงไมAกล�าท่ีจะถามคําถาม เพ่ือตรวจสอบความถูกต�องของการสอน
ของครู ลังเลท่ีจะตอบคําถาม เคยชินท่ีถูกเรียกชื่อตอบคําถามมากกวAาการยกมือตอบคําถามจากครู และยัง
สอดคล�องกับแนวคิดของ ประยงค� กลั่นฤทธิ์ (2556: 123) ท่ีกลAาววAาครูสAวนใหญAมักสอนพูดให�นักเรียนฝxก
ทAองจํา ซ่ึงในกระแสโลกยุคปpจจุบันต�องการให�นักเรียนมีความสามารถในการพูดสื่อสารท่ีจะแสดงออกอยAาง
เหมาะสมตามแตAละสถานการณ�ได�การพูดภาษาได�อยAางคลAองแคลAวนั้นเปIนความสามารถท่ีจะสื่อสารกับผู�อ่ืนได�
มากกวAาความสามารถในการอAานและเขียน เชAนเดียวกับ รจนา  พรมแสนปpง (2551: 5) ท่ีกลAาววAา อุปสรรค
สําคัญของการสอนทักษะการพูดประการหนึ่งคือนักเรียนไทยอยูAในสภาพแวดล�อมท่ีไมAได�พูดภาษาอังกฤษ 
นอกจากเวลาเรียนภาษาอังกฤษในห�องเทAานั้น ทําให�ไมAเห็นความจําเปIนและประโยชน�ของภาษาอังกฤษและไมA
สามารถพูดภาษาอังกฤษได�อยAางมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาค�นคว�าเอกสาร และงานวิจัยพบวAา การใช�กิจกรรมการเลAานิทานเปIนอีกวิธีหนึ่งท่ีนิยม
นํามาใช�ในการพัฒนาความสามารถทางการพูดของนักเรียนได�ดี ดังนั้น ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะนํากิจกรรม
การเลAานิทาน มาใช�พัฒนาความสามารถด�านการพูดของนักเรียนโดยใช�ข้ันตอนการสอนโดยใช�นิทานของปC
เดอร�เซน (Pedersen, 1995: 2-3) ซ่ึงผู�วิจัยสนใจจะศึกษาวAา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 6 โรงเรียนคํานาง
ตุ�มโนนสวรรค� สํานักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาร�อยเอ็ด เขต 3 เม่ือใช�กิจกรรมการเลAานิทาน ในการสอน
พูดดังกลAาวจะสามารถพัฒนาความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงกวAากAอนเรียนหรือไมA 
ตลอดจนศึกษาเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน วAาอยูAในระดับใด ซ่ึงจะเปIน
ประโยชน�ตAอการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษตAอไป 
วัตถุประสงคXของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 6 กAอนเรียนและหลังเรียน 

2. เพ่ือศึกษาเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปCท่ี 6 
สมมุติฐานในการวิจัย 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 6 ท่ีได�รับการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน ได�
คะแนนการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียนไมAต่ํากวAา ร�อยละ 70  

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 6 มีความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษหลังการสอน โดยใช�
กิจกรรมการเลAานิทาน สูงกวAากAอนเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร  

ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ เปIนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 6 กลุAมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดร�อยเอ็ด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร�อยเอ็ด เขต 3 จํานวน 16 
โรงเรียน จํานวน 200 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปCการศึกษา 2558  

2.  ตัวแปรท่ีศึกษา  
2.1 ตัวแปรต�น ได�แกA การสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน 
2.2  ตัวแปรตาม ได�แกA 

2.2.1 ความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษ 
2.2.2 เจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน          

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
  1.ประชากร 

   ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ เปIนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 6 กลุAมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เมยวดี อําเภอเมยวดี จังหวัดร�อยเอ็ด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร�อยเอ็ด เขต 3 จํานวน 16 
โรงเรียน จํานวน 200 คน ภาคเรียนท่ี 2 ปCการศึกษา 2558    
            2. กลุ�มตัวอย�าง 

    กลุAมตัวอยAางท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ เปIนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 6 โรงเรียนคํานางตุ�มโนน
สวรรค� อําเภอเมยวดี  จังหวัดร�อยเอ็ด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาร�อยเอ็ด  เขต 3 ในภาคเรียน
ท่ี 2 ปCการศึกษา 2558 จํานวน 1 ห�องเรียน มีนักเรียน 12 คน โดยใช�การสุAมตัวอยAางแบบกลุAม (Cluster 
Random Sampling) 

เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยมี 3 ประเภท ดังนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรู�การสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน ระดับชั้นประถมศึกษา

ปCท่ี 6 จํานวน 12 แผนการเรียนรู� แผนละ 2 ชั่วโมง รวมท้ังสิ้น 24 ชั่วโมง ซ่ึงได�ผAานการตรวจสอบความ
ถูกต�องและความเหมาะสมของเนื้อหาโดยผู�เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทAาน ซ่ึงมีคAาดัชนีความสอดคล�องของ
องค�ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู�เทAากับ 1.00 ทุกองค�ประกอบ 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนเพ่ือใช�วัดความสามารถ
ทางด�านการพูดภาษาอังกฤษกAอนและหลังเรียน เปIนแบบทดสอบปากเปลAาชุดเดียวกัน (Oral Test) จํานวน 
15 ข�อ ข�อละ 25 คะแนน รวม 375 คะแนน ซ่ึงได�ผAานการสอบความถูกต�องของเนื้อหาและความเหมาะสม
ความสอดคล�องกับจุดประสงค�และเวลาท่ีใช�ในการเรียนรู� รวมท้ังการวัดและประเมินผล โดยผู�เชี่ยวชาญท่ี
แตAงต้ังข้ึนจํานวน 3 ทAาน ซ่ึงมีคAาดัชนีความสอดคล�องระหวAางข�อคําถามกับจุดประสงค�ของแบบทดสอบเทAากับ 
1.00 ทุกข�อ และมีคAาความเชื่อม่ันในการตรวจให�คะแนนของผู�ให�คะแนนเทAากับ 0.94 
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3. แบบวัดเจตคติตAอการสอนการพูดภาษาอังกฤษโดยใช�กิจกรรมการเลAานิทานท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน จํานวน 
25 ข�อ จํานวน 1 ชุด เปIนการวัดประมาณคAาตามวิธีของลิเคิร�ท (Likert Scale) ซ่ึงได�ผAานการตรวจแก�ไข และ
ปรับปรุงแล�ว ซ่ึงมีคAาดัชนีความสอดคล�องระหวAางข�อคําถามกับเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช�ภาระ
งานการหาข�อมูลท่ีหายไปเทAากับ 1.00 ทุกข�อ 

การเก็บรวบรวมข�อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ดําเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยมีลําดับข้ันตอน ดังตAอไปนี้ 
 1. ทดสอบกAอนเรียน (Pretest) โดยใช�แบบทดสอบวัดความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษท่ีผู�วิจัย

สร�างข้ึน เปIนแบบทดสอบปากเปลAา (Oral Test) ) จํานวน 15 ข�อ  
 2. ดําเนินการสอนนักเรียนกลุAมตัวอยAางตามแผนการจัดการเรียนรู� การสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช�

กิจกรรมการเลAานิทาน จํานวน 12 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง 
 3. ทดสอบหลังเรียน (Posttest) ผู�วิจัยดําเนินการทดสอบด�วยแบบวัดความสามารถด�านการพูด

ภาษาอังกฤษหลังหลังเรียน โดยใช�แบบทดสอบวัดความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษฉบับเดิม โดยมีผู�วิจัย
และมีผู�ชAวยวิจัย 2 คน เปIนผู�ให�คะแนนตามเกณฑ� 

 4. ดําเนินการวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช�กิจกรรมการเลAานิทานด�วย
แบบวัดเจตคติท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึน 

การวิเคราะหXข�อมูล 
 1. วิเคราะห�ข�อมูลความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 6 ท่ีเรียนโดย

ใช�กิจกรรมการเลAานิทาน กAอนเรียนและหลังเรียน โดยหาคAาเฉลี่ย (Mean) คAาร�อยละ (Percentage) สAวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) และทดสอบทีไมAอิสระ (t-test for Dependent Samples)  

 2. วิเคราะห�ข�อมูลเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน โดยหา
คAาเฉลี่ย (Mean) และสAวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล�วนํามาแปลผลคAาตามเกณฑ�การ
แปลผลคAาเฉลี่ย 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในครั้งนี้ สรุปจากการเปรียบเทียบความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรม
การเลAานิทาน กAอนเรียนและหลังเรียน และคะแนนจากแบบวัดเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�
กิจกรรมการเลAานิทาน สรุปผลได�ดังนี้ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 6 ท่ีได�รับการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน มีคAา
คะแนนเฉลี่ยทดสอบกAอนเรียนเทAากับ 132.50 คิดเปIนร�อยละ 35.33 และคAาคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียน
เทAากับ 284.38 คิดเปIนร�อยละ 75.83 และเม่ือทดสอบความแตกตAางของคAาเฉลี่ย พบวAา คะแนนความสามารถ
ด�านการพูดภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน     

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 6 มีเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน 

อยูAในระดับดี ( x  = 4.55) 
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การอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้ เปIนการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด�านการพูด

ภาษาอังกฤษ รวมท้ังศึกษาเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน จากผลการศึกษา 
ผู�วิจัยได�แยกการอภิปรายผลเปIนประเด็นตAางๆ ตามลําดับดังนี้ 

1. การวิจัยความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน 
ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวAา นักเรียนมีความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษกAอนเรียนคะแนนเฉลี่ยเทAากับ 
132.50 คิดเปIน ร�อยละ 35.33 และคAาคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนเทAากับ 284.38 คิดเปIนร�อยละ 75.83 
คะแนน มีหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน จะเห็นได�วAาความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุAม
ตัวอยAางมากกวAากAอนทําการทดลอง เฉลี่ยคิดเปIนร�อยละ 40.50 จากท่ีโรงเรียนกําหนดไว�ร�อยละ 70 เนื่องจาก
ปpญหาตัวนักเรียนขาดความพร�อม ไมAสนใจเรียน บางคนไมAมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษทําให�ทํากิจกรรมเรียนไมAทัน 
ขาดความม่ันใจในการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร อาย ไมAกล�าแสดงออก กลัวพูดไมAถูกต�อง เนื่องจากไมAได�
ใช�ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทุกวันและปpญหาด�านครูผู�สอน ในบางครั้งอาจขาดการฝxกฝนภาษาอังกฤษให�กับ
นักเรียน ครูเปIนฝ�ายพูดมากถึง 80 เปอร�เซ็นต� นักเรียนไมAกล�าท่ีจะต้ังคําถามเม่ือสงสัยหรือตอบคําถาม  
อุปสรรคสําคัญของการสอนทักษะการพูดประการหนึ่งคือนักเรียนไทยอยูAในสภาพแวดล�อมท่ีไมAได�พูด
ภาษาอังกฤษ นอกจากเวลาเรียนภาษาอังกฤษในห�องเทAานั้น ทําให�ไมAเห็นความจําเปIนและประโยชน�ของ
ภาษาอังกฤษปpญหาของนักเรียนท่ีพูดภาษาอังกฤษเปIนภาษาตAางประเทศและอยูA ท่ีสิ่ งแวดล�อมไมAใช�
ภาษาอังกฤษ คือ นักเรียนมักเลี่ยงการพูดภาษาอังกฤษทําให�ไมAสามารถพูดภาษาอังกฤษได�อยAางมี
ประสิทธิภาพ  

หลังจากท่ีได�รับการจัดการเรียนรู�การสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน ผลการวิจัย
พบวAานักเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได�ดีข้ึน เนื่องจากนักเรียนจะต�องแสดงการมีสAวนรAวมกับ
กิจกรรมแบบกลุAม ทําให�นักเรียนเกิดความรู�สึกสบายใจเม่ือต�องทํางานรAวมกับผู�อ่ืน เพราะกิจกรรมการเรียน
การสอนต�องอาศัยความรAวมมือระหวAางผู�เรียนด�วยกันเอง ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของ สต็อกเดล (Stockdale, 
1995: 22) กลAาววAา นิทานเปIนแหลAงรวมความรู�และความบันเทิงเข�าด�วยกัน สามารถนํามาใช�สอนภาษาได�เปIน
อยAางดีทุกทักษะ ท้ังด�านการฟpง การพูด การอAาน และการเขียน เพียงแตAครูค�นหานิทานท่ีเก่ียวข�องกับบทเรียน
มาใชAในกิจกรรมการเรียนการสอนให�ได�เทAานั้น กลAาวได�วAา การสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAา
นิทานในครั้งนี้ สามารถพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนให�ดีข้ึนได� ผลการเปรียบเทียบความสามารถ
ด�านการพูดภาษาอังกฤษพบวAา นักเรียนท่ีได�รับการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน มี
คะแนนความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียนซ่ึงเปIนไปตามสมมติฐานของการวิจัย  

การจัดการเรียนการสอน โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทานนั้น เปIนการเลือกใช�สื่อการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีสุดสําหรับสร�างการเรียนรู�ให�กับเด็ก ไมAมีเด็กคนใดไมAชอบนิทาน นิทานสามารถสร�าง
จินตนาการ ความฝpน ความคิดและความเข�าใจและการรับรู�ของเด็กตัวละครแตAละตัวจะสร�างจินตนาการให�
บรรเจิดในสมองของเด็ก นิทานเปIนสิ่งจําเปIนและเปIนท่ีต�องการของของเด็กแม�วAาเด็กจะได�เรียนรู�ความจริงจาก
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วิทยาศาสตร�แล�ว การเลAานิทานมีหลายรูปแบบ โดยเน�นให�ความสุขและความสนุกสนานเปIนองค�ประกอบ
สําคัญ บีทที (Beaty, 1994: 4-5) ได�กลAาวถึงประโยชน�ของนิทานวAา นิทานนั้นทําให�ผู�เรียนรักการอAานตระหนัก
ถึงบทบาทของตนเองในขณะท่ีอAาน และมีความคิดสร�างสรรค� ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของ เพลโลสกี 
(Pellowski, 1989: 1) ท่ีกลAาววAา นิทานนั้นสร�างมาจากการเรียนแบบพฤติกรรม ความรู�สึก และประสบการณ�
ในการเรียนรู�ภาษาอยAางมีประสิทธิภาพ แสดงให�เห็นถึงสิ่งตAางๆ ในโลกท่ีมีลักษณะแตกตAางกันออกไป สAงเสริม
ให�ผู�เรียนมีสุขภาพจิตท่ีดีและมีสมาธิในการเรียนชAวยให�เกิดจินตนาการสร�างสรรค�เชื่อมไปยังความคิดใหมAๆ 
และสร�างวิสันทัศน�ให�ผู�เรียนได�อยAางกว�างขวาง นอกจากนี้ ดี วาส (De vas, 1991: 6) ยังได�กลAาววAา นิทานเปIน
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดีกิจกรรมหนึ่งสําหรับผู�เรียน รวมท้ังยังมีสAวนสําคัญในการสอนเรื่อง โครงสร�าง
ไวยากรณ�และคําศัพท� จัดกิจกรรมได�งAายและเหมาะสมกับทุกโอกาสและ สถานการณ� ผู�เรียนสามารถเรียนรู�สิ่ง
ตAางๆได�จากนิทาน นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับแนวคิดของ สตอกเดล (Stockdale, 1994:  4- 5) ได�อธิบาย
เพ่ิมเติมวAาการนํานิทานมาใช�ในการเรียนภาษาท่ีสองชAวยให�ผู� เรียนเกิดการเรียนรู�อยAางเปIนธรรมชาติ
เชAนเดียวกับการเรียนภาษาแมAพร�อมท้ังยังชAวยตอบสนองวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียน ดังนั้นในตAางประเทศจึงมีการ
นํานิทานมาสอนภาษาท่ีสองกันอยAางแพรAหลายและได�ผลดีเชAน การสอนภาษาอังกฤษในประเทศญ่ีปุ�น เปIนต�น 
นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน มีข้ันตอนในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ โดยประยุกต�ข้ันการสอนโดยใช�นิทานของปCเดอร�เซน (Pedersen, 1995: 62-63) ซ่ึงได�แบAง
ข้ันตอนออกเปIน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันกAอนการเลAานิทาน (Pre-storytelling) ข้ันนี้เปIนเปIนข้ันเตรียมความพร�อม
ของผู�เรียนสําหรับการฟpงนิทาน ซ่ึงผู�สอนทําได�หลายวิธี เชAนการกระตุ�นให�นักเรียนสนใจท่ีจะฟpงนิทาน โดยการ
ให�นักเรียนดูรูปภาพแล�วให�ทายเก่ียวกับนิทานหรือทายเรื่องราวเก่ียวกับนิทานจากชื่อเรื่อง ข้ันการเลAานิทาน 
(While-storytelling) ข้ันนี้ผู�สอนเลAานิทานให�จบ หรือทํากิจกรรมยAอยระหวAางการเลAา และข้ันหลังการเลAา
นิทาน (Post-storytelling) ข้ันนี้มุAงเน�นการตรวจสอบความเข�าใจของผู�เรียนเก่ียวกับเรื่องท่ีได�ฟpงและการ
ประยุกต�ใช�ความรู�ท่ีได�จาการฟpงการเลAานิทาน ซ่ึงข้ันตอนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการ
เลAานิทานนี้สามารถพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได�อยAางเปIนระบบ   

2. จากผลการวิจัยการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน พบวAา นักเรียนมี
ความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวAากAอนเรียน ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของบอสมา 
(Bosma, 1981) ท่ีได�ศึกษาผลการนํานิทานมาใช�ประกอบการสอนโดยทําการวิจัยเชิงทดลอง การนํานิทานมา
ใช�เพ่ือการสอนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 6 จํานวน 99 คน มลรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผลการวิจัยพบวAา กลุAมการทดลองมีความก�าวหน�าในการอAานโดยคะแนนกAอนและหลังเรียนแตกตAางกันอยAางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.50 สําหรับผลของการวิจัยนี้ยังสอดคล�องกับงานวิจัยของ สมปอง หลอมประโคน 
(2544) ท่ีได�ศึกษาการใช�กิจกรรมการเลAานิทานเพ่ือสAงเสริมทักษะการฟpง-พูดภาษาอังกฤษ  และความคงทนใน
การเรียนรู�คําศัพท�ของนักเรียนประถมศึกษาปCท่ี 5 มีวัตถุประสงค�เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด�านการฟpง-พูด 
กAอนการเรียนและหลังการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช�กิจกรรมการเลAานิทานเพ่ือสAงเสริมทักษะฟpง-พูด
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 5 ผลการศึกษาพบวAา ผลสัมฤทธิ์ ด�านการฟpง-พูด ภาษาอังกฤษ
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ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 5 หลังเรียน โดยใช�กิจกรรมโดยใช�เลAานิทานเพ่ือสAงเสริมทักษะฟpง-พูด
ภาษาอังกฤษสูงข้ึนอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นอกจากนี้ แสงจันทร� ปpญติ (2550) ยังได�ศึกษา
กิจกรรมการเลAานิทานเพ่ือสAงเสริมความสามารถในการฟpง พูด ภาษาอังกฤษและจริยธรรมของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปCท่ี 5 มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางด�านการฟpงพูดภาษาอังกฤษ กAอน
และหลังการเรียนโดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน ผลการศึกษาพบวAาผลสัมฤทธิ์ด�านการฟpง-พูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 5 หลังเรียนโดยการใช�กิจกรรมการเลAานิทานเพ่ือสAงเสริมความสามารถมางด�าน
การฟpง-พูดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของ ดวงสมร ศรีใสคํา (2552) ท่ีได�ศึกษาผลของกิจกรรมการเลAา
นิทานพ้ืนบ�านท่ีมีตAอพัฒนาการทางภาษาด�านการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปCท่ี 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวAาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเลAานิทานพ้ืนบ�านท่ีมีตAอ
พัฒนาการทางภาษาด�านการพูด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปCท่ี 2 มีคAาเทAากับ 0.76 โดยสรุป ผลของกิจกรรมการ
เลAานิทานพ้ืนบ�านท่ีมีตAอพัฒนาการทางภาษาด�านการพูดของนักเรียนชั้นอนุบาลปCท่ี 2 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนักเรียนมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนมีประสิทธิภาพเหมาะสําหรับใช�สAงเสริมพัฒนา
ทักษะทางภาษาด�านการพูดและเพ่ือเปIนการเตรียมความพร�อมสูAการพัฒนาทักษะทางภาษาด�านตAางๆ อีก
ตAอไป 

3. ในการศึกษาเจตคติของนักเรียนตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน พบวAา 
เจตคติของนักเรียนตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน อยูAในระดับ ดี เหตุท่ีเปIนเชAนนี้
เพราะบรรยากาศการเรียนการสอน โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทานนั้น สนุกสนานและไมAเครียด ข้ันตอนการ
สอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทานทําให�เกิดการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ�ระหวAางเพ่ือน
นักเรียนจากการรAวมกันทํากิจกรรมเปIนกลุAม นักเรียนเปIนผู�วางแผนการเรียนของตนเอง เปIนผู�ตรวจสอบ และ
ประเมินผลความก�าวหน�าของตนเอง เปIนสมาชิกของกลุAมเรียนรู�โดยมีปฏิสัมพันธ�กับผู�อ่ืน ชAวยเหลือทางด�าน
การเรียนรู�ซ่ึงกันและกัน และยังสามารถเกิดการเรียนรู�ข้ึนได�จากทุกคน ซ่ึงชAวยให�เกิดการเรียนรู�ภาษาและชAวย
พัฒนาความสามารถในการพูดของนักเรียน อีกท้ัง นิทานนั้นทําให�ผู�เรียนรักการอAาน มีความคิดสร�างสรรค� ชAวย
ให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อยAางเปIนธรรมชาติเชAนเดียวกับการเรียนภาษาแมA ชAวยตอบสนองวิธีการเรียนรู�ของ
ผู�เรียน ดังท่ี ออสแคมส� (Oskamp, 1991: 1-6) กลAาววAา เจตคติ หมายถึง ความรู�สึกนึกคิดหรือความพร�อม
ทางด�านจิตใจของบุคลท่ีตอบสนองตAอสิ่งเร�า ในลักษณะของการเห็นด�วย ไมAเห็นด�วย ชอบไมAชอบ อยAางมี
จุดประสงค� ซ่ึงเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได�โดยการเรียนรู�จากประสบการณ�และมีเหตุผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมพร�อมกับแสดงออกทางพฤติกรรม นอกจากนี้ ล�วน สายยศและอังคณา สายยศ (2543: 54) ได�กลAาว
วAา เจตคติเปIนความรู�สึก เชื่อ ศรัทธาตAอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จนเกิดความพร�อมท่ีจะแสดงการกระทําออกมา ซ่ึง
อาจจะเปIนไปในทางดีหรือไมAดีก็ได� เชAนเดียวกับ คัชรินทร�  มหาวงศ� (2541: 7) ได�แสนอคว�าหมายของเจตคติ
ตามแนวคิดของ กิลฟอร�ด (Guilford) วAา เจตคติ หมายถึง ความรู�สึก อารมณ�ของบุคคลท่ีมีระดับแตกตAางกัน
ทําให�บุคคลแสดงการตอบสนองตAอวัตถุ สถานการณ� หรือเรื่องราวในลักษณะชอบหรือไมAชอบแตกตAางกัน โดย
มีลักษณะเปIนทิศทางอยAางตAอเนื่องและสามารถเปลี่ยนแปลงได�ตามประสบการณ�ท่ีมีตAอสิ่งนั้นถึงแม�วAาเจตคติ
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เปIนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได� แตAชAวงเวลาหนึ่งทิศทางและความเข�มก็มีมากพอท่ีจะกําหนดเปIนลักษณะเฉพาะของ
บุคคล  
ข�อเสนอแนะ 

จากการวิจัยพบวAา การพัฒนาความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษ  โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปCท่ี 6 ทําให�นักเรียนมีความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษ และมีเจตคติตAอการ
สอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน อยูAในระดับดี ผู�วิจัยจึงขอเสนอแนะในการพัฒนา
ความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน ดังนี้ 

1.  ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 
จากการวิจัยครั้งนี้ พบวAา การพัฒนาความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการ

เลAานิทาน ทําให�นักเรียนมีความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษเพ่ิมสูงข้ึน และมีเจตคติตAอการสอนพูด
ภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน อยูAในระดับดี และเพ่ือให�กิจกรรมการสอนพูด โดยใช�กิจกรรมการ
เลAานิทานมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผู�วิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้ 

1.1 จากผลการวิจัยพบวAา การสอนพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทานทําให�มี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได�ดีข้ึน ดังนั้น การสอนพูดภาษาอังกฤษ ครูควรใช�กิจกรรมการเลAานิทาน 
เพ่ือชAวยให�นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได�เข�าใจมากยิ่งข้ึน  

1.2 จากการวิจัยพบวAา ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAานิทานชAวยให�
นักเรียนมีความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษท่ีดีข้ึน เนื่องจากนิทานเปIนแหลAงรวมความรู�และความบันเทิง
เข�าด�วยกัน ชAวยให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อยAางเปIนธรรมชาติ และยังชAวยตอบสนองวิธีการเรียนรู�ของผู�เรียน 
ดังนั้นครูจึงควรเลือกนิทานท่ีมีความเหมาะสมสําหรับใช�สAงเสริมพัฒนาทักษะทางภาษาด�านการพูดและเพ่ือเปIน
การเตรียมความพร�อมสูAการพัฒนาทักษะทางภาษาด�านตAางๆ อีกตAอไป 

1.3 การท่ีเจตคติตAอการสอนพูดภาษาอังกฤษโดยใช�กิจกรรมการเลAานิทาน อยูAในระดับ ดี 
เนื่องจากนักเรียนได�เรียนพูดภาษาอังกฤษจากเนื้อเรื่องนิทานท่ีหลากหลาย ทําให�นักเรียนเรียนอยAางสนุกสนาน 
เกิดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ และมีเจตคติท่ีดีตAอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ดังนั้นครูควร
ศึกษา เลือกเนื้อหาท่ีนAาสนใจ และนําไปใช�ในการจัดการเรียนรู� จะชAวยให�นักเรียนชอบเรียนภาษาอังกฤษมาก
ข้ึน 

2.  ข�อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งต�อไป 
เพ่ือเปIนประโยชน�แกAผู�ทําวิจัยเก่ียวกับการใช�กิจกรรมการเลAานิทาน ในการพัฒนาความสามารถใน

การพูดภาษาอังกฤษตAอไปและผู�วิจัยมีข�อเสนอแนะ ดังตAอไปนี้ 
2.1 ควรศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด�านการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช�กิจกรรมการเลAา

นิทาน ในระดับชั้นอ่ืนๆ เพ่ือให�ได�ผลการศึกษาท่ีกว�างขวางข้ึน  
2.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบของการใช�กิจกรรมการเลAานิทาน โดยแบAงระดับของภาระงานให�มี

ความยากงAายแตกตAางกันตามความเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียนท่ีตนเองสอน  
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การศึกษาผู	หญิงในบทละครเรื่องระเด�นลันได 
The Study of Two Female Characters in ‘Raden Landai’ 

พรชนก ชาติชํานิ 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 

บทคัดย�อ 
การศึกษาผู�หญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันไดมีจุดประสงค�เพ่ือศึกษาผู�หญิงในบทละครเรื่องระเดAนลัน

ได และเพ่ือศึกษามุมมองของตัวละครอ่ืนและผู�แตAงท่ีมีตAอผู�หญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันได ผลการศึกษา
พบวAาผู�หญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันไดซ่ึงได�แกA นางประแดะและนางกระแอ เปDนตัวละครหญิงท่ีไมAเปDนไป
ตามขนบการสร�างตัวละครหญิงในวรรณคดีไทย สAวนมุมมองของตัวละครอ่ืนและผู�แตAงท่ีมีตAอผู�หญิงในบทละคร
เรื่องนี้มี 4 ประการ ได�แกA ผู�หญิงอยูAในอํานาจของผู�ชาย ผู�หญิงเปDนทรัพย�สินของผู�ชาย ผู�หญิงเปDนศักด์ิศรีของ
ผู�ชาย และผู�หญิงเปDนเครื่องระบายกามารมณ�ของผู�ชาย สิ่งเหลAานี้ทําให�ผู�หญิงด�อยคAา ดังนั้นผู�หญิงจึงต�อง
แสวงหาอิสรภาพและคAาให�แกAตนเองซ่ึงในเรื่องนี้ ผู�หญิงแสดงออกด�วยการเลือกคนรักตามใจตนเองได� อีกท้ัง
บทละครเรื่องเรื่องระเดAนลันไดยังเปDนเครื่องมือของผู�แตAงเพ่ือนําเสนอปGญหาสังคม ซ่ึงได�แกA ปGญหาความไมA
เสมอภาคระหวAางชายหญิง ปGญหาความรุนแรงในครอบครัว ปGญหาผู�ชายเจ�าชู� และปGญหาภรรยานอกใจสามี 
โดยผAานตัวละครชนกลุAมน�อยเพ่ือไมAให�กระทบความรู�สึกผู�อAานท่ีเปDนคนไทย ซ่ึงถือเปDนความชาญฉลาดของผู�
แตAงท่ีสามารถสAงสารโดยไมAถูกผู�อAานในสังคมตAอต�าน 
คําสําคัญ: ผู�หญิง  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
พระนั่งเกล�าเจ�าอยูAหัว ซ่ึงมีท่ีมาจากเรื่องจริงในสังคมดังท่ีสมเด็จพระเจ�าบรมวงศ�เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ทรงอธิบายไว�ในคํานําของบทละครเรื่องนี้ไว�วAา“เรื่องละเดAนลันไดเปDนหนังสือท่ีแตAงข้ึนในรัชกาลท่ี 3 เลAา
กันมาวAาครั้งนั้นมีแขกคนหนึ่งชื่อลันได ทํานองจะเปDนพวกฮินดูชาวอินเดียซัดเซพเนจรเจ�ามาอาศัยอยูAใกล�โบสถ�
พราหมณ�ในกรุงเทพฯ เท่ียวสีซอขอทานเลี้ยงชีพเปDนนิจ    . .ในครั้งนั้นมีแขกประดูA ทํานองท่ีจะเปDนชาวอินเดีย
เหมือนกัน . . . มีภรรยาเปDนแขกหญิงมลายู ชื่อประแดะ อยูAมาแขกลันไดกับแขกประดูAเกิดวิวาทกันด�วยเรื่อง
แยAงหญิงมลายูนั้น คนท้ังหลายเห็นเปDนเรื่องขบขันก็โจษจันกันแพรAหลาย พระมหามนตรี (ทรัพย�) ทราบเรื่อง 
จึงคิดแตAงเปDนบทละครข้ึน” (บทละครเรื่องละเดAนลันได, 2545, น. 157 – 158) แตAนอกจากบทละครเรื่องละ
เดAนลันไดจะเปDนบทละครท่ีแตAงจากเรื่องจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมแล�ว ในหนังสือเรื่อง ระเด�นลันได วรรณกรรมอํา
พราง ของ โชษิตา มณีใส (2544, น. 34 - 37) ได�กลAาวถึงภูมิหลังของบทละครเรื่องระเดAนลันได โดยสรุปความ
ได�วAา บทละครเรื่องนี้ต�องการวิพากษ�วิจารณ�สังคมเพราะกAอนหน�าท่ีพระมหามนตรี (ทรัพย�) จะประพันธ�บท
ละครเรื่องนี้ ทAานได�แตAงเรื่อง เพลงยาววAาพระยามหาเทพ (ทองปาน) ข้ึน ซ่ึงพระยามหาเทพ (ทองปาน) เปDน
บุคคลท่ีทําพฤติกรรมไมAสมควรหลายประการ เชAน จัดผ�าปvาแขAงกับสมเด็จพระเจ�าลูกยาเธอกรมหม่ืนอัปสรสุดา
เทพ เปDนต�น อีกท้ังยังเกิดเหตุการณ�ท่ีเจ�าจอมอ่ิม เจ�าจอมในรัชกาลท่ี 3 บุตรีพระยามหาเทพ (ทองปาน) ได�
ลักลอบเปDนชู�กับพระสุริยภักดี บุตรของสมเด็จเจ�าพระยาบรมมหาพิชัยญาติในครั้งนั้นรัชกาลท่ี 3 มีพระกรุณา
จะยกโทษให�แตAสมเด็จเจ�าพระยาบรมมหาพิชัยญาติยินยอมท่ีจะให�ลงโทษบุตรของตนตามพระราชอาญาเพ่ือ
รักษาความศักด์ิสิทธิ์ของกฎหมาย ดังนั้นจึงกลAาวได�วAาบทละครเรื่องละเดAนลันไดเปDนบทละครท่ีต�องการเสียดสี
วิพากษ�วิจารณ�สังคมโดยทําให�เปDนเรื่องขําขัน 
 นอกจากนี้บทละครเรื่องระเดAนลันไดยังจัดวAาเปDนวรรณกรรมพาโรดี โดยพจนานุกรมศัพท�วรรณกรรม 
อังกฤษ – ไทย ได�กลAาววAา parody วรรณกรรมล�อ งานเขียนท่ีเลียนคําพูด ลีลา ทัศนคติ น้ําเสียง และความคิด
ของนักเขียนคนใดคนหนึ่ง โดยทําให�กลายเปDนเรื่องตลกขบขัน นAาหัวเราะ ด�วยการนําลักษณะบางประการมา
เน�นให�เกินความเปDนจริง . . . และจุดประสงค�ก็อาจจะเปDนได�ท้ังเพ่ือท�วงติงหรือเพ่ือเยาะเย�ยถากถาง . . . 
ตัวอยAางวรรณกรรมล�อของไทยคือ พระราชนิพนธ�บทละครเรื่อง วงศ�เทวราช . . . และอีกตัวอยAางหนึ่งคือบท
ละครเรื่อง ระเดAนลันได ซ่ึงพระมหามนตรี (ทรัพย�) แตAงล�อบทละครเรื่อง อิเหนา พระราชนิพนธ�ใน
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัย (ราชบัณฑิต, 2545, น.316 – 317) ดังนั้นนอกจากบทละครเรื่อง
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ระเดAนลันไดจะมีท่ีมาจากเรื่องจริงในสังคมแล�ว บทละครเรื่องนี้ยังเปDนบทละครล�อเลียนท่ีล�อเลียนวรรณกรรม
เดAนในสมัยนั้นและเสียดสีเหตุการณ�อ้ือฉาวในสังคมได�อยAางแนบเนียนไปพร�อมๆ กันซ่ึงแสดงให�เห็นถึง
อัจฉริยภาพของผู�แตAงอยAางยิ่งเนื้อหาของเรื่องนี้กลAาวถึงระเดAนลันได แขกสีซอขอทาน ได�สีซอและขอทานผAาน
หน�าบ�านนางประแดะ ภรรยาของท�าวประดูA แขกเลี้ยงวัว เม่ือระเดAนลันไดเห็นนางประแดะก็เข�าเก้ียวพาราสี 
สAวนนางประแดะเม่ือเห็นระเดAนลันไดก็ต�องใจจึงให�ข�าวสารกับปลาแห�งแกAระเดAนลันได เม่ือท�าวประดูAกลับมา
บ�านหลังจากเลี้ยงวัวแล�วเห็นวAาอาหารหายไปก็ถามนางประแดะ และเม่ือรู�วAานางประแดะเอาอาหารไปให�ชาย
อ่ืน ท�าวประดูก็โมโหหึงนางประแดะจนไลAนางประแดะออกจากบ�าน สAวนระเดAนลันไดยังเข�าใจวAานางประแดะ
อยูAบ�านก็คิดจะลอบเข�าไปหา ทวAากลับพบแตAท�าวประดูAและท�าวประดูAนึกวAาระเดAนลันไดเปDนขโมย ระเดAนลันได
จึงรีบหนีออกมาและพบนางประแดะระหวAางทางระเดAนลันไดจึงพานางประแดะไปยังท่ีพักของตน และใน
ระหวAางนั้นนางกระแอหญิงชาวทวายขายขนมชู�รักเกAาของระเดAนลันได ได�มาหาระเดAนลันไดท่ีบ�านก็พบระเดAน
ลันไดอยูAกับหญิงอ่ืนจึงทะเลาะกันเพราะความ   หึงหวง เม่ือพิจารณาบทละครเรื่องระเดAนลันไดนอกเหนือจาก
ประเด็นการเสียดสีหรือล�อเลียนอีกด�านหนึ่งท่ีนAาสนใจคือ การศึกษาผู�หญิงผAานตัวละครหญิงในบทละครเรื่องนี้ 
เพราะตัวละครหญิงเปDนตัวละครเดAนในเรื่องนี้ อีกท้ังตัวละครท่ีปรากฏในเรื่องนี้แตกตAางจากบทละครเรื่องอ่ืน
เพราะมีความ “ไมAเปDนขนบ” อยAางชัดเจน ท้ังฐานะ รูปโฉม และสมบัติ สAวนหนึ่งเพราะเรื่องนี้สร�างจากเรื่อง
จริงและเปDนเรื่องล�อเลียนวรรณกรรมขนบอีกท้ังบทละครเรื่องนี้ยังเปDนผลงานของกวีชาย คือ พระมหามนตรี 
(ทรัพย�) ดังนั้นการนําเสนอตัวละครผู�หญิงในเรื่องนี้จึงเปDนการนําเสนอภาพผAานความคิดของผู�ชายด�วย ดังนั้น
การศึกษาผู�หญิงผAานตัวละครเรื่องนี้จะทําให�เห็นภาพของผู�หญิงท่ีไมAใชAผู�หญิงในวรรณคดีท่ัวไปและทําให�เห็นถึง
มุมมองของผู�ชายท่ีมีตAอผู�หญิงด�วย 

การศึกษาเรื่อง “การศึกษาผู�หญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันได” ได�มุAงศึกษาผู�หญิงท่ีปรากฏในบท
ละครเรื่องระเดAนลันได ดังนั้นเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องจึงได�แกA ระเด�นลันไดวรรณกรรมอําพราง ของ 
โชษิตา มณีใส (2544) โดยกลAาวถึงภูมิหลังของบทละครเรื่องระเดAนลันได และกลวิธีการแตAงเรื่องระเดAนลันได 
อีกท้ังเรื่องรัก ทุกข� สุข โศก ในงานวรรณกรรมไทย:ภาพสะท�อนสังคม จากอดีตสู!ป#จจุบัน ของ อิงอร สุพันธ�
วณิช (2551) ได�ศึกษาเรื่อง ระเดAนลันได: ภาพสะท�อนสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร�ตอนต�น เปDนต�น ฉะนั้นจะ
เห็นได�วAาการศึกษาเรื่อง “การศึกษาผู�หญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันได” ยังไมAมีผู�ใดได�ศึกษา ดังนั้นการศึกษา
ในครั้งนี้จะทําให�เข�าใจบทละครเรื่องระเดAนลันไดได�มากข้ึนด�วย  
วัตถุประสงคF 
       1. เพ่ือศึกษาผู�หญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันได 
       2. เพ่ือศึกษามุมมองของตัวละครอ่ืนและผู�แตAงท่ีมีตAอผู�หญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันได 
สมมติฐาน 
       1.บทละครเรื่องระเดAนลันไดได�นําเสนอภาพของตัวละครหญิงในเรื่องนี้วAาเปDนผู�หญิงท่ีไมAสอดคล�องตาม
ขนบการสร�างผู�หญิงในวรรณคดีไทย คือ ไมAสมบูรณ�แบบท้ังรูปสมบัติ ทรัพย�สมบัติ และปGญญาสมบัติ และทํา
ให�เห็นภาพของผู�หญิงจริงในสังคมท่ีไมAสมบูรณ�แบบเหมือนนางในวรรณคดี 
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       2. มุมมองของตัวละครอ่ืนและผู�แตAงท่ีมีตAอผู�หญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันได ได�แกA ผู�หญิงอยูAใต�อํานาจ
ผู�ชาย ผู�หญิงเปDนทรัพย�สินของผู�ชาย ผู�หญิงเปDนศักด์ิศรีของผู�ชาย และผู�หญิงเปDนเครื่องระบายกามารมณ�ของ
ผู�ชาย 
ประโยชนFท่ีคาดว�าจะได	รับ 
       1. ทําให�ทราบถึงภาพของผู�หญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันได 
       2. ทําให�ทราบถึงมุมมองของตัวละครอ่ืนและผู�แตAงท่ีมีตAอผู�หญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันได 
       3. ทําให�ตระหนักถึงสถานภาพของสตรีท่ีปรากฏในสังคมไทยเพ่ือนําไปสูAการแก�ปGญหาตAอไป 
ผลการศึกษา 

1. ผู	หญิงในบทละครเรื่องระเด�นลันได 
การสร�างตัวละครในบทละครไทยมักจะเปDนการสร�างตามขนบหรือแบบฉบับในหนังสือเรื่อง จารีตนิยม

ทางวรรณกรรมไทย ของ เอมอร ชิตตะโสภณ (2539, น. 42)ได�กลAาวถึงคุณสมบัติของตัวละครเอกผู�หญิงไว�วAา 
“ในขณะท่ีฝvายหญิงมักจะมีความเปDนกุลสตรีไทย อันประกอบด�วยความเรียบร�อยอAอนหวาน เกAงการบ�านการ
เรือน (เย็บปGกถักร�อย เกAงทางจัดดอกไม� ทําอาหาร ฯลฯ) ซ่ือสัตย� (เฉพาะอยAางยิ่งตAอสามี) อAอนน�อมถAอมตน 
อยูAในโอวาท สAวนในรูปสมบัติ เอมอร ชิตตะโสภณ (2539, น. 45) ก็ได�กลAาวไว�วAา “ความสวยงามเปDนลักษณะ
เดAนของตัวเอกท้ังฝvายชายและหญิง และยังเปDนเครื่องแสดงถึงการแบAงแยกถึงความแตกตAางของชนชั้นทาง
สังคมในขณะเดียวกัน กลAาวคือ ความเปDน “ผู�ดี” หรือ “ชนชั้นสูง” จะอยูAท่ีความแบบบางและผิวพรรณสะอาด
สะอ�าน” สAวนทรัพย�สมบัติ เอมอร ชิตตะโสภณ (2539, น. 47) ก็ได�กลAาวอีกวAา “ทรัพย�สมบัติจัดเปDนของแถม
สําหรับเรื่องแบบฉบับของตัวเอก กลAาวคือ ตัวเอกท้ังฝvายชายและฝvายหญิงมักเปDนบุคคลชั้นสูง เชAน โอรส หรือ 
ธิดา ของกษัตริย� มิฉะนั้นก็เปDนขุนนางชั้นสูง หรือ เศรษฐีคหบดี”  
 จากท่ีกลAาวมาท้ังหมดจะเห็นได�วAาตัวละครเอกต�องเพียบพร�อมด�วยคุณสมบัติ รูปสมบัติ และทรัพย�
สมบัติเพราะสิ่งเหลAานี้ถือเปDน จารีต ในการสร�างตัวละครในวรรณคดีไทยซ่ึงรวมไปถึงบทละครไทยด�วย ทวAา
เม่ือพิจารณาตัวละครเอกฝvายหญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันไดแล�วจะเห็นได�วAา นางประแดะ และนางกระแอ 
ล�วนเปDนตัวละครท่ี “ไมAสมบูรณ�แบบ” ดังนี้ 

1.1 คุณสมบัติ 
คุณสมบัติสําคัญของตัวละครฝvายหญิงท่ีจะต�องมีคือ ซ่ือสัตย�ภักดีตAอสามี เชAน นางสีดาภักดีตAอ

พระรามแม�ทศกัณฐ�จะเพียรเก้ียวพาราสีนางสีดาเพียงใด นางก็ตัดรอนอยAางไมAไยดีและยังคงซ่ือสัตย�ตAอพระราม
ด�วยจิตใจท่ีม่ันคง 

  กูคือมารดาสุรารักษ�          ไตรจักรประณตบทศรี 
  มิใชAหญิงร�ายอัปรีย�   จะยินดีด�วยไอ�สาธารณ� 
  มาตรแม�นถึงตายจะไว�ยศ  ให�ปรากฏไปท่ัวทิศาล 
    (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ|าจุฬาโลกมหาราช, 2554, น. 131) 
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     ทวAาเม่ือพิจารณานางประแดะแล�วจะเห็นได�วAานางมีใจโลเลได�เม่ือเห็นชายอ่ืนท่ีนางคิดวAางามกวAา
สามีของตน 
   พอเหลือบเห็นระเดAนลันได อรไทผินผันหันข�าง 
   ชม�อยชม�ายชายเนตรดูพลาง ชะน�อยฤๅรูปรAางราวกับกลึง 
   งามกวAาภัสดาสามี   ท้ังเมืองตานีไมAมีถึง 
   เกิดกําหนัดกลัดกลุ�มรุมรึง  นางตะลึงแลดูพระภูมี 

(บทละครเรื่องละเดAนลันได, 2545, น. 165 – 166) 

     ความรู�สึกท่ีนางประแดะมีใจโลเลหรือสนใจชายอ่ืนเพราะมีรูปโฉมงดงามกวAาถือเปDนเรื่องธรรมดา
ของมนุษย�สามัญท่ีเม่ือเห็นสิ่งสวยงามก็ยAอมมีใจโอนอAอนคล�อยไป ลักษณะนี้เปDนสิ่งท่ีทําให�เห็นวAานางประแดะ
เปDนตัวละครท่ีสมจริงมากกวAานางในวรรณคดีท่ีสร�างข้ึนตามขนบและเปDนนางในอุดมคติ 
    นอกจากนี้นางกระแอยังแสดงพฤติกรรมท่ีไมAเหมาะสมตAอความเปDนกุลสตรี คือ การแสดงความหึง
หวงแยAงผู�ชาย ซ่ึงเปDนคุณสมบัติท่ีไมAเหมาะสมกับกุลสตรีอยAางยิ่ง 
   ชิชะเจ�าระเดAนพ่ึงเห็นฤทธ์ิ  แตAผ�านุAงยังไมAมิดจะป�ดก�น 
   จองหองสองเมียจะเสียคน  คิดวAายากจนเฝ|าปรนปรือ 
   . . .  
     เมื่อน้ัน  นางทวายยิ่งพิโรธโกรธข้ึง 
   ยืนกระทืบนอกชานอยูAตึงตึง หวงหึงดAาวAาท�าทาย 
       (บทละครเรื่องละเดAนลันได, 2545, น. 200 – 202) 

   จากข�อความข�างต�นแสดงให�เห็นกิริยาท่ีไมAเปDนกุลสตรีของนางกระแออยAางชัดเจน ท้ังการใช�ผรุสวา
จา “ชิชะเจ	าระเดAนพ่ึงเห็นฤทธิ์”  หรือกิริยาหยาบคาย “ยืนกระทืบนอกชานอยูAตึงตึง” เปDนต�น สิ่งเหลAานี้ถือ
เปDนกิริยาท่ีไมAงามและขัดตAอขนบการสร�างนางในวรรณคดีไทยท่ีต�องเพียบพร�อมด�วยกิริยามารยาทอยAางชัดเจน 

1.2 รูปสมบัติ 
    นางเอกในวรรณคดีไทยต�องมีรูปโฉมท่ีงดงามตามขนบ เชAน ดวงตาต�องงามเหมือนตากวาง ดวง

หน�าต�องงามเหมือนดวงจันทร�วันเพ็ญ ฯลฯ สิ่งเหลAานี้ถือเปDนความงามในอุดมคติและเปDนขนบในการชมโฉม
นางเพ่ือให�เกิดจินตภาพความงามท่ีไร�ท่ีติ ดังเชAนนางพินทุมวดีในเรื่องสมุทรโฆษคําฉันท� ดังนี้ 

  เกศาระรวยระทดระทวย  ประเหลหางมยุรทอง 
 ไรเกศพพรายรัศมิรอง   คือโรมอัษฎกามา 
  พักตรากฤดิอันบริสุท -   ธิพบูและโสภา 
 ดุจจันทรโสฬสกลา    และนะแนAงนะนวลองค� 
  กรรณาคือกลีบกมลโก -   มลกามแกล�งผจง 
 ทรงกาญจนกุณฑลยรรยง   มณีพรายพิราราม  
  นาสาลํายองคือขอคํานวณ  กลควรคือขอกาม 
 แก�มปรางประโลมรสยํายาม   คนใดต�องก็ติดใจ 
  ค้ิวค�อมคือกงกลกุทัณ -  ฑอันกAงและแกล�งเกลา 
 พระเนตรพรายพิมลเพรา   และพพริ้งยิ่งตายอง 
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 . . . 
  เมื่อเลงและดูถนยุคล  สิบพรับและพิศโฉม 
 ลืมแลดูนาภินพโรม    และโรมราชี 
       (กรมศิลปากร, 2545, น. 170 – 171) 

   จากบทประพันธ�ข�างต�นจะเห็นได�วAาการชมโฉมนางพินทุมดีจะใช�สิ่งท่ีมาเปรียบเพ่ือให�เห็นความงาม
แตAละสAวนของนางตามขนบท้ังสิ้น ท้ังการเปรียบผมเหมือนหางนกยูง ใบหน�าเหมือนดวงจันทร� ใบหูเหมือน
กลีบบัว จมูกเหมือนขอพระกามเทพ ค้ิวเหมือนคันศร ดวงตาเหมือนตากวาง เปDนต�น สิ่งเหลAานี้ทําให�เห็นวAา
นางงามมากและยั่วยวนให�เกิดความพิศวาส และเปDนความงามในอุดมคติอยAางยิ่ง   แตAเม่ือกลับมาพิจารณา
นางประแดะพบวAาการชมโฉมของนางนั้นขัดกับขนบในการชมโฉมนางเอกในวรรณคดีไทยอยAางสิ้นเชิง  
   สูงระหงทรงเพรียวเรียวรูด  งามละม�ายคล�ายอูฐกะหลาป�า 
  พิศแตAหัวตลอดเท�าขาวแตAตา   ท้ังสองแก�มกัลยาดังลูกยอ 
  ค้ิวกAงเหมือนกงเขาดีดฝ|าย   จมูกละม�ายคล�ายพร�าขอ 
  หูกลวงดวงพักตร�หักงอ   ลําคอโตตันสั้นกลม 
  สองเต�าห�อยตุงดังถุงตะเคียว   โคนเห่ียวแห�งรวบเหมือนบวบต�ม 
  เสวยสลายาจุกพระโอษฐ�อม   มันนAาเชยนAาชมนางเทวี 
         (บทละครเรื่องละเดAนลันได, 2545, น. 166) 

 จากบทประพันธ�ข�างต�นจะเห็นได�วAารูปโฉมของนางประแดะนอกจากจะไมAมีความงามแล�ว สิ่งท่ีนํามา
เปรียบสAวนตAางๆ เพ่ือชมโฉมของนางนั้นไมAเปDนไปตามขนบในการชมโฉมเลยแม�แตAน�อย ท้ังภาพรวมของความ
งามท่ีกลAาววAาเหมือนอูฐกะหลาป�า ผิวพรรณดําซ่ึงไมAแสดงถึงความงาม แก�มเหมือนลูกยอ ค้ิวเหมืนเขาดีดฝ|าย 
จมูกเหมือนพร�า เต�านมเหมือนถุงตะเคียว ฯลฯ การกลAาวถึงรูปโฉมของนางประแดะทําให�เห็นวAานางเปDน
นางเอกท่ีไร�ซ่ึงรูปสมบัติตามขนบอยAางสิ้นเชิง 

1.3 ทรัพยFสมบัติ 
ดังท่ีได�กลAาวข�างต�น (อ�างถึงในหน�า 2) วAานางในวรรณคดีจะพร�อมด�วยทรัพย�สมบัติเพราะนางใน

วรรณคดีสAวนใหญAมักเปDนนางกษัตริย�หรือลูกสาวของคหบดี ทวAาในบทละครเรื่องระเดAนลันไดท้ังนางประแดะ
และนางกระแอล�วนมีฐานะเปDน “ทาส” ซ่ึงเปDนฐานะท่ีต่ําท่ีสุดในสังคม 

 น�องก็ไร�ญาติวงศ�พงศา   หมายพ่ึงบาทาพระโฉมศรี 
 โคตรพAอโคตรแมAก็ไมAมี   อยูAถึงเมืองตานีเขาตีมา  
       (บทละครเรื่องละเดAนลันได, 2545, น. 178) 

จากบทประพันธ�ข�างต�นจะเห็นได�วAานางประแดะเปDนแขกเมืองตานีหรือ ปGตตานี ซ่ึงเปDนหัวเมืองทางใต� 
ในหนังสือเรื่อง ระเด�นลันได วรรณกรรมอําพราง ของ โชษิตา มณีใส (2544, น. 26 -27) ได�กลAาวอธิบายซ่ึง
สรุปความได�วAาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ|าจุฬาโลกมหาราชได�กวาดต�อนเชลยศึกจากหัวเมือง
ปGตตานีและในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�าเจ�าอยูAหัว ได�มีการกวาดต�อนเชลยศึกจากปGตตานีและจัดให�
เชลยศึกกลุAมใหมAรวมกับกลุAมเกAาและอาศัยอยูAแถบเสาชิงช�า 
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ฉะนั้นนางประแดะจึงเปDนเชลยท่ีถูกกวาดต�อนมาจากปGตตานีในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล�า
เจ�าอยูAหัว และถูกท�าวประดูAซ้ือตัวไปเปDนภรรยา สAวนนางกระแอก็มีฐานะเปDนทาสเชAนกัน ดังจะเห็นได�จากบท
ประพันธ�วAา  

มาจะกลAาวบทไป    ถึงนางกระแอทวายขายขนม  
เจ�าเงินโปรดปรานพานอุดม . . .   ลดเลี้ยวเท่ียวขายข�าวเหนียวเหลือง  
ตามตลาดเสาชิงช�าอยูAเนืองเนือง   ปลดเปลื้องเฟ��องไพได�ทุกวัน 
     (บทละครเรื่องละเดAนลันได, 2545, น. 198 – 199) 

 บทประพันธ�ข�างต�นแสดงให�เห็นวAานางกระแอเปDนทาส เพราะมี “เจ�าเงิน” เปDนเจ�าคุมคAาตัวของนาง
อยูA แตAเจ�าเงินของนางใจดีจึงให�นางหาเลี้ยงชีพและหาเงินมาไถAตัวได� “ปลดเปลื้องเฟ��องไพได�ทุกวัน”อีกท้ังนาง
ยังเปDนชาวตAางด�าว คือ ชาวทวาย ซ่ึงทําให�ฐานะของนางด�อยลงไปอีก  
 จากท่ีกลAาวมาท้ังหมดจะเห็นได�วAาท้ังนางประแดะและนางกระแอล�วนเปDนหญิงท่ีไมAเพียบพร�อมในด�าน
ทรัพย�สมบัติท้ังยังมีชาติกําเนิดตํ่าต�อยท่ีสุดในสังคมเพราะเปDนท้ังทาสเชลยและเปDนชาวตAางด�าวอีกด�วย 
 จากคุณสมบัติ รูปสมบัติ และทรัพย�สมบัติของตัวละครหญิงในบทละครเรื่องละเดAนลันไดท่ีกลAาวมา
ท้ังหมดแสดงให�เห็นวAาตัวละครหญิงในเรื่องนี้ คือ นางประแดะ และนางกระแอ ไมAมีสมบัติใดท่ีเปDนไปตามขนบ
การสร�างนางในวรรณคดีเลย สAวนหนึ่งเพราะผู�แตAงต�องการล�อนางในเรื่องอิเหนา แตAในขณะเดียวกันเรื่องนี้มี
ท่ีมาจากเรื่องจริงในสังคมท่ีกลAาวถึงนางประแดะ ดังนั้นการสร�างตัวละครท่ีไมAเปDนไปตามขนบและอุดมคติของ
การสร�างนางในวรรณคดีไทยจึงมีความสมจริงและใกล�กับความจริงมากกวAาตัวละครในวรรณคดีขนบท้ังหลาย 

2.  มุมมองของตัวละครอ่ืนและผู	แต�งท่ีมีต�อผู	หญิงในบทละครเรื่องระเด�นลันได 
มุมมอง คือ  “กลวิธีการเลAาเรื่องตามฐานะของผู�เลAาเรื่องท่ีสัมพันธ�กับเรื่องเลAา กลAาวอีกนัยหนึ่ง คือ 

เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนถูกนํามาเลAา โดยทัศนะของใคร มุมมองมีหลายแบบ และนํามาผสมกันได�” (ประคอง เจริญ
จิตรกรรม, 2555, น. 59) ซ่ึงบทละครเรื่องระเดAนลันไดนี้มีมุมมองแบบผู�เลAาเรื่องรู�แจ�งเห็นจริงทุกอยAาง คือ “ผู�
แตAงเปDนผู�เลAาเรื่องอยAางอิสระรวมท้ังการเลAาความคิด ความรู�สึกของตัวละคร” (ประคอง เจริญจิตรกรรม, 
2555, น. 59)   ท้ังนี้บทละครเรื่องเรื่องระเดAนลันไดเปDนบทละครท่ีผู�ชาย พระมหามนตรี (ทรัพย�) เปDนผู�
ถAายทอด และตัวละครชายในเรื่อง ซ่ึงได�แกA ท�าวประดูA และ ระเดAนลันได เปDนผู�กุมชะตาของผู�หญิงในเรื่อง 
เพราะตัวละครชายท้ังสองนี้มีบทบาทในการพลิกผันชีวิตของนางประแดะ นอกจากนี้บทละครเรื่องนี้ได�ใช�
มุมมองผู�เลAาเรื่องรู�แจ�งเห็นจริงทุกอยAาง ซ่ึงหมายถึงผู�แตAงเปDนผู�รู�ทุกสิ่งและถAายทอดผAานความคิดของตัวละคร 
ฉะนั้นการมองตัวละครหญิงผAานสายตาของผู�แตAงและตัวละครชายจึงเปDนการทําความเข�าใจความคิดของผู�แตAง
ท่ีมีตAอผู�หญิงในเรื่องอีกด�วย และจากการศึกษามุมมองดังกลAาวท่ีมีตAอผู�หญิงในบทละครเรื่องนี้จึงได�แกA 

1.1 ผู	หญิงอยู�ใต	อํานาจผู	ชาย 
      โครงสร�างของสังคมไทยสมัยกAอนได�ยกยAองให�ชายเปDนใหญAจนมีสํานวนท่ีกลAาวจนติดหูวAา “ผู�ชาย

คือเท�าช�างหน�า ผู�หญิงคือเท�าชายหลัง” หรือ “ชายหาบ หญิงคอน” สํานวนท้ังสองสํานวนนี้แสดงให�เห็นถึง
ความสําคัญของผู�ชายอยAางยิ่งนอกจากนี้  สุพัตรา สุภาพ (2543, น. 68) ได�กลAาวถึงฐานะของชายหญิงใน
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สังคมไทยไว�ใน สังคมและวัฒนธรรมไทย ค�านิยม ครอบครัว ศาสนาประเพณี ไว�วAา “โดยท่ัวไปชายจะได�รับการ
ยกยAองเหนือกวAาหญิงท้ังในทางปฏิบัติและในทางกฎหมาย โดยเฉพาะกAอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 
2475 ชายมีท้ังอํานาจและสถานภาพสูง หญิงจะมีสถานภาพด�อยกวAาชาย โดยเฉพาะหญิงมีสามีจะต�องเชิดชู
ยกยAองสามีให�เหนือกวAาตน”   นอกจากนี้ผู�ชายยังมีบทบาทในการประกอบอาชีพนอกบ�าน สAวนผู�หญิงเปDน
ผู�ดูแลภายในบ�าน จึงทําให�ผู�ชายมีสิทธิตAางๆ เหนือผู�หญิง สAวนผู�หญิงก็ต�องอยูAใต�อํานาจของผู�ชาย เพราะฉะนั้น
ไมAวAาผู�ชายจะวAาหรือกระทําสิ่งใดตAอผู�หญิง ผู�ชายก็มีสิทธิ์ขาดท้ังสิ้น ดังจะเห็นได�จากบทละครเรื่องระเดAนลันได 
ดังนี้ 

โอ�พAอใจบุญของเมียเอ�ย  แปดคํ่าพAอเคยเชือดคอไกA 
ต�มปลาร�าตั้งหม�อกับหนAอไม�   เมียยังอาลัยได�อยูAกิน 
พระเคยรีดนมวัวให�เมียขาย   แม�สายท่ียังไมAหมดสิ้น 
เหลือติดก�นกระบอกเอาจอกริน  ให�เมียกินวันละนิดคิดทุกวัน. . .  
ยกโทษโปรดเถิดพAอใจบุญ   เสียแรงได�เลี้ยงได�ขุนมา 

       (บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 185 – 186) 

จากคําประพันธ�ข�างต�นเปDนคําพูดของนางประแดะท่ีสะท�อนให�เห็นวAาท�าวประดูAเปDนผู�หาเลี้ยงนาง
ประแดะ แตAเปDนการเลี้ยงดูท่ีลดคAาความเปDนมนุษย�ของนางประแดะอยAางมาก กลAาวคือ  ท�าวประดูทําอาหาร
หารเลี้ยงนางประแดะ ซ่ึงอาหารท่ีทําก็ให�ความรู�สึกเหมือนการหากินตามมีตามเกิด “โอ�พAอใจบุญของเมียเอ�ย 
แปดคํ่าพAอเคยเชือดคอไกA ต�มปลาร�าต้ังหม�อกับหนAอไม�” ถึงแม�วAาอาหารท่ีนางประแดะได�รับจะไมAดี ทวAานาง
ประแดะก็ยังรู�สึกโหยหาอาหารนั้นเพราะเปDนอาหารท่ีดีท่ีสุดท่ีท�าวประดูเคยให�นางประแดะทาน เม่ือเทียบกับ 
“พระเคยรีดนมวัวให�เมียขาย . . . เหลือติดก	นกระบอกเอาจอกริน” ข�อความนี้ทําให�เห็นวAานางประแดะมี
สถานะเหมือนเปDนสัตว�หรือเปDนสิ่งมีชีวิตท่ีมีคAาน�อยมา เพราะได�รับเพียงเศษนมท่ีเหลือติดก�นกระบอกจากท�าว
ประดูAมาด่ืมเปDนอาหาร อีกท้ังยังได�ใช�คําวAา “ขุน” กับการท่ีท�าวประดูAเลี้ยงนางประแดะ ซ่ึงคําวAาขุน หมายถึง 
“ให�อาหารแกAสัตว�เลี้ยง โดยปริยายหมายถึง เลี้ยงดูอยAางดี” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 204) ดังนั้น “ขุน” 
จึงเปDนคําท่ีใช�กับการเลี้ยงสัตว�ให�อ�วนเพ่ือนํามากินหรือนําไปขาย  

จากท่ีกลAาวมาแสดงให�เห็นวAานางประแดะมีฐานะท่ีตํ่าต�อยมากในสายตาท�าวประดูA เพราะท�าวประดูA
มองนางเทAากับสัตว�ท่ีต�องแบAงอาหารหรือให�เศษอาหาร และขุนให�อ�วน และทําให�เห็นวAานางประแดะต�องอยูAใต�
อํานาจของท�าวประดูAคือสามี เพราะท�าวประดูAเปDนผู�หาเลี้ยงนาง จึงทําให�นางประแดะต�องเปDนผู�ถูกกระทํา
อยAางจําใจ 

วAาพลางทางคว�าได�พร�าโต�  ดุดAาตาโตเทAากําปG�น 
ผลักประตูครัวไฟเข�าไปพลัน   นางประแดะยืนยันลั่นกลอนไว� 
ผลักไปผลักมาอยูAเปDนครูA   จะเข�าไปในประตูให�จงได� 
กระทืบฟากโครมครามความแค�นใจ  อึกกระทึกท่ัวไปในพารา 

(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 179) 
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 คําประพันธ�ข�างต�นแสดงให�เห็นภาพความรุนแรงท่ีท�าวประดูAไมAพอใจนางประแดะ จึงได�ใช�ความ
รุนแรงกับนางประแดะ “วAาพลางทางคว�าได�พร�าโต� . . . กระทืบฟากโครมครามความแค�นใจ อึกกระทึกท่ัวไป
ในพารา” เพ่ือระบายความโกรธของตน และนางประแดะไมAมีสิทธิ์ตAอต�านเพราะนางเปDนเพียงหญิงท่ีอยูAใต�
ปกครองของท�าวประดูAหรืออาจเปDนเพียงสัตว�เลี้ยงในสายตาของท�าวประดูAท่ีเจ�าของจะทําสิ่งใดกับสัตว�เลี้ยง
ของตนก็ได� และจากท่ีกลAาวมาท้ังหมดนี้แสดงให�เห็นวAาผู�หญิงอยูAใต�อํานาจผู�ชายโดยท่ีไมAสามารถขัดขืนได� 

1.2 ผู	หญิงเปTนทรัพยFสินของผู	ชาย 
ในกฎหมายตราสามดวง(2548, น. 2) ซ่ึงเปDนกฎหมายท่ีใช�ในการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

นั่งเกล�าเจ�าอยูAหัว ได�ระบุลักษณะของภรรยาไว� 3 ลักษณะ ดังนี้ 
อันวAาลักษณเมียนั้นมี 3 ประการ ๆ หนึ่งหญิงอันบิดามานดากุมมือให�เปนเมียชาย ได�ชื่อ

วAาเปนเมียกลางเมือง 
ประการหนึ่งชายฃอหญิงมาเลี้ยงเปนอนุภรรยาหลั่นเมียหลวงลงมา ได�ชื่อวAาเมียกลางนอก 
ประการหนึ่งถ�าหญิงใดมีทุกขยาก ชายชAวยไถAได�มาเหนหมดหน�าเลิ้ยงเปนเมีย ได�ชื่อวAาเมีย

กลางทาษี 
 บทละครเรื่องระเดAนลันไดได�นําเสนอวAานางประแดะเปDนภรรยาท่ีท�าวประดูAซ้ือมา เม่ือพิจารณาตาม
กฎหมายข�างต�นจะเห็นได�วAาท�าวประดูAเปDนผู�ไถAนางประแดะและนํานางประแดะมาเลี้ยงไว�ในฐานะเมียกลาง
ทาษี ฉะนั้นท�าวประดูAจึงมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการกุมอํานาจเหนือนางประแดะทุกเรื่อง ท้ังยังทําให�เห็นวAานาง
ประแดะมีคAาเพียงทรัพย�สินของชายด�วย เพราะนางประแดะสามารถเปDนสิ่งท่ีซ้ือขายได� 
   . . .    จะให�น�องสองเฟ��องอยAาหุนหัน 
   แล�วแก�เงินในไถ�ออกให�พลัน  น่ีแลขันหมากกัลยา  

   (บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 170) 

 ข�อความข�างต�นเปDนคําพูดของระเดAนลันไดท่ีอยากจะไถAตัวนางประแดะและซ้ือนางประแดะมาเปDน
ของตน คําพูดนี้แสดงให�เห็นวAานางประแดะเปDนสิ่งท่ีซ้ือขายกันได�เหมือนสิ่งของ ในขณะเดียวกันก็เปDนการตี
ราคาและให�คAาตัวนางด�วย“จะให�น�องสองเฟ��อง”เปDนราคาท่ีระเดAนลันไดตีคAาตัวนางซ่ึงถือวAาน�อยมาก สิ่งนี้
แสดงวAาในสายตาของผู�ชายในเรื่อง นางประแดะเปDนสตรีท่ีมีคAาน�อยและตํ่าต�อยอยAางยิ่ง 
 นอกจากนี้เม่ือท�าวประดูAไมAพอใจนางประแดะท่ีนําอาหารไปให�ระเดAนลันได จึงกลAาวไลAนางประแดะวAา 
                          หาเอาใหมAให�ดีกวAาน้ีอีก         ผิดก็เสียเงินปลีกสองสลึง 

(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 177) 
   กูไมAอยากเอาไว�ใช�สอย  นึกวAาปลAอยสิงสัตว�วัดสามปลื้ม 

(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 183) 

 ข�อความข�างต�นท่ีท�าวประดูAกลAาวนั้นถือเปDนถ�อยคําท่ีเหยียดหยามนางประแดะมาก เพราะแสดงให�
เห็นวAานางประแดะเปDนเพียงทรัพย�สิ้นท่ีไมAมีคAา “หาเอาใหมAให�ดีกวAานี้อีก ผิดก็เสียเงินปลีกสองสลึง” สามารถ
หาซ้ือของใหมAท่ีดีกวAาได�โดยงAาย และยิ่งไปกวAานั้นท�าวประดูยังดูแคลนนางประแดะวAาเปDนเพียงสัตว� “นึกวAา
ปลAอยสิงสัตว�วัดสามปลื้ม” ท่ีเอาไปปลAอยท้ิงขว�างได�  
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 จากท่ีกลAาวมาท้ังหมดแสดงให�สําหรับตัวละครชายและผู�แตAงแล�ว นางประแดะซ่ึงเปDนตัวละครหญิงใน
เรื่องนี้มีคAาน�อยหรือแทบจะไร�คAามาก เพราะนางเปDนเพียงสิ่งของ เปDนทรัพย�สมบัติของชายท่ีชายสามารถซ้ือ
ขาย หรือท้ิงได� ซ่ึงถือเปDนการกดข่ีสตรีเพศอยAางชัดเจน 

1.3 ผู	หญิงเปTนศักดิ์ศรีของผู	ชาย 
ศักด์ิศรีเปDนเรื่องของเกียรติยศและหน�าตา เปDนความรู�สึกภูมิใจในตนเอง สิ่งเหลAานี้ต�องไมAมีใครมาดู

หม่ินหากถูกดูหม่ิน คนท่ีถูกดูหม่ินก็จะรู�สึกเสียหน�า ได�รับความอับอาย ซ่ึงในบทละครเรื่องระเดAนลันไดท�าว
ประดูAรู�สึงเกรงกลัวท่ีจะมีศักด์ิศรีและสถานะตํ่าลง กลAาวคือ การมีศักด์ิศรีและสถานะตํ่าลงหมายถึง “การท่ี
บุคคลถือวAาตนเองมีศักด์ิและสถานะอยAางใดอยAางหนึ่งด�วยชาติกําเนิด บทบาทหน�าท่ี หรือฐานะการเงิน เปDน
ต�น แล�วเกิดความรู�สึกตนหรือผู�อ่ืนชี้ให�เห็นวAาศักด์ิและสถานะนั้นตกตํ่าลงจากเดิม” (กุสุมา รักษมณี และคน
อ่ืนๆ, 2550, น. 233)  

มันเสแสร�งแกล�งทํามาขอทาน จะคิดอAานตัดเสบียงเอาเวียงชัย 
จึงช้ีหน�าวAาเหมAมเหสี  มึงน้ีเหมือนหนอนบAอนไส� 
ขนเอาข�าวปลาให�เขาไป  วันน้ีจะเอาอะไรกิน 

(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 175) 

 คําพูดของท�าวประดูAข�างต�นแสดงให�ความคิดของท�าวประดูAท่ีมีตAอเหตุการณ�ท่ีนางประแดะนําอาหาร
ไปให�ระเดAนลันได การเสียอาหารหรือทรัพย�สินในสAวนนี้ไปถือเปDนการสั่นคลอนศักด์ิศรีและสถานะของท�าว
ประดูAในด�านการครองทรัพย�ให�ตกตํ่าลง จึงทําให�ท�าวประดูAรู�สึกไมAพอใจเพราะเกรงวAาในอนาคตตนอาจจะต�อง
เผชิญความอับอายจริงๆ 
 ในขณะเดียวกันท�าวประดูAมองวAานางประแดะไมAภักดี สิ่งนี้ถือเปDนสิ่งท่ียอมได�ยากสําหรับผู�เปDนสามี ท้ัง
ความรู�สึกท่ีต�องเสียทรัพย�และความรู�สึกท่ีคิดวAานางนอกใจตน ความรู�สึกเหลAานี้ทําให�ท�าวประดูAโกรธและรู�สึก
วAาศักด์ิศรีถูกสั่นคลอนอยAางยิ่ง 
     เมื่อน้ัน  ท�าวประดูAเดือดนักชักพระแสง 
   ถ�าบอกจริงให�กูอีหูแหวAง  จะงดไว�ไมAแทงอยAาแยAงยุด 
   กูก็เคยเก้ียวชู�รู�มารยา  มิใชAมึงโสดามหาอุต 
   มันเปDนถึงเพียงน้ีก็พิรุธ  ถึงดํานํ้าร�อยผุดไมAเช่ือใจ 
        (บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 177) 

 คําพูดของท�าวประดูAข�างต�นเปDนการตAอวAานางประแดะอยAางรุนแรงหลังจากท่ีนางยืนยันวAานางไมAคิด
นอกใจท�าวประดูA แตAท�าวประดูAไมAเชื่อ ท้ังนี้การเลือกสรรคําในการวAานางประแดะล�วนใช�ถ�อยคําท่ีเปDนไปในทาง
เหยียดหยาม “อีหูแหวAง” เปDนการเหยียดรูปโฉม “กูก็เคยเก้ียวชู�รู�มารยา มิใชAมึงโสดามหาอุต” เปDนการสบ
ประมาทน้ําใจนาง และ “มันเปDนถึงเพียงนี้ก็พิรุธ ถึงดําน้ําร�อยผุดไมAเชื่อใจ” เปDนคําพูดท่ีท�าวประดูAไร�ซ่ึงความ
เชื่อใจในตัวนางประแดะอยAางสิ้นเชิง ซ่ึงการกระทําด่ังกลAาวถือเปDนการเหยียดหยามนางประแดะอยAางยิ่ง 
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 จากท่ีกลAาวมาท้ังหมดแสดงให�เห็นวAาผู�หญิงเปDนศักด์ิศรีของผู�ชาย เพราะผู�หญิงมีบทบาทในการรักษา
ทรัพย�สินของชายและผู�หญิงเองก็เปDนสมบัติของชายด�วย เม่ือมีผู�อ่ืนคิดชิงไป ผู�เปDนเจ�าของทรัพย�ยAอมไมAพอใจ
และหากทําให�ตนสั่นคลอนถึงข้ันตกตํ่าก็ถือเปDนการทําให�เสียศักด์ิศรีอยAางยิ่ง 

1.4 ผู	หญิงเปTนเครื่องระบายกามาอารมณF 
 ผู�หญิงเปDนสิ่งท่ีผู�ชายปรารถนา ผู�ชายจึงกระทําได�ทุกอยAางเพ่ือให�ได�หญิงท่ีตนพึงใจ ในบทละครเรื่อง
ระเดAนลันไดจะเห็นได�จากพฤติกรรมของระเดAนลันไดท่ีเก้ียวพาราสีนางประแดะจนนางประแดะเคลิ้มคารมและ
ยินดีรAวมอภิรมย�กับระเดAนลันได 
    สุดเอยสุดลิ่ม  เชิญผินหน�ามายิ้มกับพ่ีบ�าง 

เฝ|าถือโทษโกรธเกรี้ยวไปเจียวนาง  ไมAเห็นอกพ่ีบ�างท่ีอยAางน้ัน 
เหมือนนํ้าอ�อยใกล�มดใครอดได�  พ่ีก็ไมAมีคูAตุนาหงัน 
ตั้งแตAนวดปวดท�องมาสองวัน   ใครจะกลั้นอดทนพ�นกําลัง 

(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 196 – 197) 

บทประพันธ�ข�างต�นเปDนคําพูดของระเดAนลันไดท่ีพยายามเก้ียวพาราสีนางประแดะ ระเดAนลันได
ต�องการนางประแดะมากจนไมAอาจอดกลั้นไว�ได� “เหมือนน้ําอ�อยใกล�มดใครอดได� . . . ต้ังแตAนวดปวดท�องมา
สองวัน ใครจะกลั้นอดทนพ�นกําลัง” สAวนนางประแดะท้ังท่ีพยายามปฏิเสธ “ไมAต�องการดอกจะสู�อยูAเปDนหม�าย 
หนีศึกปะเสือเบ่ือจะตาย” (บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 196) ก็ต�องจํายอมอยAางไมAอาจขัดขืนได� 
“อยAาสะบัดสะบ้ิงตัดไมตรี ยิ่งด้ินยิ่งกอดสอดสัมผัส อุยหนAาอยAากัดพระหัตถ�พ่ี” (บทละครเรื่องระเดAนลันได, 
2545, น. 197) จากการกระทําดังกลAาวจะเห็นได�วAาระเดAนลันไดเห็นนางประแดะเปDนเพียงเครื่องสนอง
กามารมณ�เทAานั้น เพราะหากระเดAนลันไดรักนางประแดะจริงคงจะไมAใช�กําลังบังคับนางประแดะเพ่ือให�ตนได�
สมใจ 
 นอกจากนี้นางกระแอคนรักเกAาของระเดAนลันได เม่ือระเดAนลันไดอยูAกับนางประแดะและนางกระแอ
มาเห็นเขา นางกระแอก็โกรธไมAพอใจ ระเดAนลันไดจึงเกลี้ยกลAอมนางให�หายโกรธ  
    เมื่อน้ัน   ระเดAนตอบตามอัชฌาสัย 
  เขาข้ีคร�านพูดจาอยAาหนักไป   ข�ารู�ใจเจ�าดอกกัลยา 
  เจ�าพิโรธโกรธข้ึงเพราะหึงหวง   จึงจาบจ�วงลAวงเกินเปDนหนักหนา 
  ข�าผิดแล�วกลอยใจได�เมตตา   เชิญเข�าเคหาปรึกษากัน 
       (บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 202) 

 ข�อความข�างต�นเปDนความคิดของระเดAนลันไดท่ีแสดงเห็นวAาระเดAนลันไดมองนางกระแอวAาเกลี้ยกลAอม
ได�งAาย หรืออีกนัยหนึ่งคือมองผู�หญิงวAาเปDนฝvายท่ีต�องยอมตนเสมอ เพราะ “ข�ารู�ใจเจ�าดอกกัลยา” จึงได�ชักชวน
นางกระแอท่ีโกรธขึงให�เข�ามาหาเพ่ือเกลี้ยกลAอมและคล�อยตามใจของระเดAนลันไดในท่ีสุด ซ่ึงการตามใจนั้นก็
คือการยอมให�ระเดAนลันไดมีท้ังนางประแดะและนางกระแอได� ซ่ึงท้ังหมดนี้ก็เพ่ือสนองกามารมณ�ของระเดAนลัน
ไดเอง 
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 จากท่ีกลAาวมาท้ังหมดนี้จะเห็นได�วAาผู�แตAงท่ีเปDนผู�ชายได�ถAายทอดความคิดท่ีมีตAอผู�หญิงในบทละคร
เรื่องนี้ซ่ึงมีท่ีมาจากเรื่องจริงคือผู�หญิงในสังคมจริงวAาผู�หญิงต�องอยูAใต�อํานาจผู�ชาย ผู�หญิงเปDนทรัพย�สินของ
ผู�ชาย ผู�หญิงเปDนศักด์ิศรีของผู�ชาย และผู�หญิงเปDนเครื่องระบายกามารมณ�ของผู�ชาย สิ่งเหลAานี้แสดงให�เห็นวAา
ในสายตาของผู�ชายแล�วผู�หญิงเปDนสิ่งท่ีไร�คAาอยAางท่ีสุด 

2. การนําเสนอปWญหาผ�านบทละครเรื่องระเด�นลันได 
จุดประสงค�ประการหนึ่งท่ีเห็นได�อยAางชัดเจนจากเรื่องระเดAนลันไดคือการล�อเลียนเพ่ือให�ผู�อAานรู�สึกตลก

ขบขันแตAจากการศึกษาตัวละครหญิงและมุมมองท่ีตัวละครชายและผู�แตAงมีตAอตัวละครหญิงในบทละครเรื่องนี้
ทําให�เห็นวAาสภาพสังคมในท�องเรื่องเปDนสังคมท่ีมีปGญหาครอบครัว ปGญหาความรัก เปDนต�น ดังจะเห็นได�จาก
ความขัดแย�งระหวAางนางประแดะกับท�าวประดูAท่ีใช�ความรุนแรงภายในครอบครัวหรือ ปGญหาความเจ�าชู�ของ
ระเดAนลันไดท่ีทําให�เกิดการทะเลากันระหวAางระเดAนลันไดกับนางกระแอ คนรักเกAาของระเดAนลันได เปDนต�น 

ปGญหาเหลAานี้มิได�เปDนความผิดของฝvายหญิงหรือฝvายชายแตAฝvายเดียว แตAเปDนความผิดของท้ังสองฝvาย
ท่ีทําให�ปGญหาเกิดข้ึน ซ่ึงปGญหาสังคมเหลAานี้เปDนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมไทย แตAสังคมไทยมักไมAยอมรับหรือ
มองข�ามปGญหานี้ไปเพราะ “ผู�ชาย” เปDนใหญAในสังคม และมีคAานิยมท่ีสAงเสริมให�ผู�ชายมีอํานาจเหนือผู�หญิง 
และมีภรรยาหลายคนได� ดังจะเห็นได�จากกฎหมายตราสามดวงท่ีอนุญาตให�ชายมีภรรยาได�มากกวAา 1 คนและ
เรียกภรรยานั้นวAาเมียกลางนอก “ประการหนึ่งชายฃอหญิงมาเลิ้ยงเปนอนุภรรยาหลั่นเมียหลวงลงมา ได�ชื่อวAา
เมียกลางนอก” (กฎหมายตราสามดวง, 2548, น. 2)ฉะนั้นพระมหามนตรี (ทรัพย�) จึงได�นําปGญหาเหลAานี้มา
นําเสนอผAานบทละครเรื่องระเดAนลันได เพ่ือให�สังคมรับรู�อยAางแนบเนียน ดังนี้ 

2.1 เกิดปWญหาจากการกระทําท้ังสอง 
ปGญหาท่ีเกิดข้ึนในบทละครเรื่องนี้ได�แกA ปGญหาความไมAเสมอภาคระหวAางชายหญิง ปGญหาความรุนแรง

ในครอบครัว ปGญหาผู�ชายเจ�าชู�และปGญหาภรรยานอกใจสามี สิ่งเหลAานี้เกิดเพราะพฤติกรรมของฝvายชายและ
ฝvายหญิงรAวมกันสร�าง ดังนี้ 

2.1.1 ปWญหาความไม�เสมอภาคระหว�างหญิงชาย 
         ในบทละครเรื่องระเดAนลันไดได�นําเสนอปGญหาความไมAเสมอภาคระหวAางผู�หญิงกับ

ผู�ชายอยAางชัดเจน ดังจะเห็นได�จากการท่ีท�าวประดูAขAมเหงนางประแดะ การซ้ือขายทาสหญิง  เปDนต�น 
สิ่งเหลAานี้ถือเปDนการลดคAาความเปDนมนุษย�ของผู�หญิงออยAางชัดเจน  
  กําลังกริ้วโกรธาหน�าตึง  ถีบผึงถูกตะโพกโขยกไป 
    เมื่อน้ัน  นางประแดะเจ็บจุกลุกไมAไหว 
  คAอยยืนยันกะเผลกเขยกไป  เข�ายังครัวไฟร�องไห�โฮ 
      (บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 177 – 178) 

              จากตัวอยAางข�างต�นจะเห็นได�วAาผู�หญิงกลายเปDนเครื่องระบายอารมณ�ของชายและเม่ือนางประแดะ
ถูกไลAออกจากบ�าน นางก็ไมAมีท่ีไป เพราะนางประแดะถูกทําให�เปDนหญิงท่ีพ่ึงตนเองไมAได�   นางเปDนทาสท่ีต�อง
พ่ึงนายทาสมาโดยตลอด ดังนั้นนางจึงต�องยอมท�าวประดูAอยAางไร�เง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และทําให�ตัวละครอ่ืนไมA
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มองนางในฐานะมนุษย� เพราะเม่ือนางจํายอมอยูAใต�อํานาจผู�ชายและเปDนทาส นางก็มีคAาเทAากับสัตว�ท่ีซ้ือขายได� 
เปDนทรัพย�สินของชายและไมAสามารถกําหนดชะตาชีวิตของตนได�เลย  
   กูไมAอยากเอาไว�ใช�สอย  นึกวAาปลAอยสิงสัตว�วัดสามปลื้ม 
        (บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 183) 

  ข�อความข�างต�นเปDนคําพูดของท�าวประดูAท่ีวAากระทบกระเทียบนางประแดะวAาเปDน “สัตว�วัด
สามปลื้ม” สิ่งนี้แสดงให�เห็นวAานางไมAใชAมนุษย� แตAกลายเปDนสัตว� เปDนสิ่งมีชีวิตท่ีไร�คAา เพราะเจ�าของสามารถท้ิง
ได�อยAางงAายดาย ซ่ึงถือเปDนการลดคAาความเปDนมนุษย�ของนางประแดะอยAางชัดเจน 
  จากท่ีกลAาวมาท้ังหมดแสดงให�เห็นวAาปGญหาความไมAเทAาเทียมกับชายในสังคมเกิดจากคAานิยม
ท่ียกยAองให�ชายเปDนใหญA และปGญหานี้สAงผลให�เกิดปGญหาอ่ืนๆ ตามมาในสังคม คือ ปGญหาภรรยานอกใจสามี 
ปGญหาความรุนแรงในครอบครัว และปGญหาผู�ชายเจ�าชู� เพราะถ�าหญิงกับชายเทAาเทียมกัน ผู�หญิงก็สามารถ
เลือกคนรักท่ีตนพอใจได�อยAางอิสระ ปGญหาภรรยานอกใจสามีก็จะลดลง อีกท้ังหากผู�หญิงเทAาเทียมกับผู�ชาย 
ผู�หญิงก็ไมAจําเปDนต�องจํายอมเปDนเหยื่อความรุนแรงของผู�ชาย สามารถสร�างคAาให�แกAตนเองและพ่ึงตนเองได�โดย
ท่ีไมAต�องพ่ึงผู�ชาย และหากผู�หญิงเทAาเทียมกับผู�ชาย ผู�ชายก็ต�องพอใจในคนรักเพียงคนเดียว เหมือนท่ีผู�หญิงถูก
อบรมให�ซ่ือสัตย�ตAอสามีเพียงคนเดียวเชAนกัน 

           2.1.2ปWญหาความรุนแรงในครอบครัว 
                             ปGญหาความรุนแรงในครอบครัวปรากฏอยAางชัดเจนในครอบครัวของท�าวประดูAกับนาง
ประแดะ เม่ือท�าวประดูAหึงและโมโหนางประแดะท่ีไมAซ่ือสัตย�กับตน ท�าวประดูAก็ใช�ความรุนแรงกับนางประแดะ 
ท้ังยังไลAนางประแดะออกจากบ�าน สิ่งนี้แสดงให�เห็นวAาปGญหาเกิดจากฝvายชายท่ีไมAรู�จักระงับอารมณ�อยAาง
ชัดเจน 

  พระฉวยได�ไม�ยุงปGดกวัดแกวAง สําคัญวAาพระแสงข้ึนเง้ืองAา 
  เลี้ยวไลAฟาดฟGนกัลยา  ว่ิงไปว่ิงมาอยูAในครัว. . . 
  ไมAเลี้ยงเปDนเมีย   ไปเสียอยAาอยูA 
  รั้ววังของกู   ป�ดประตูตีแมว 
      (บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 180 - 182) 

แตAสังคมไทยก็เมินเฉยกับปGญหาเหลAานี้และไมAคิดไปยุAงเก่ียวเม่ือเกิดปGญหา ท่ีมักจะ 
เรียกวAา “เรื่องของผัวเมีย อยAาไปยุAงกับเขา” ด�วยเหตุนี้ปGญหาความรุนแรงในครอบครัวจึงถูกมองข�าม อีกท้ัง
สังคมให�คAาผู�ชายมีอํานาจเหนือผู�หญิง ฉะนั้นสามีจึงมีสิทธิ์ทําสิ่งใดแกAภรรยาก็ไมAผิดอะไร 

อยAางไรก็ตามในบทละครเรื่องนี้ สาเหตุอีกครึ่งหนึ่งท่ีทําให�เกิดความรุนแรงก็มาจากฝvาย 
หญิงด�วย ดังนั้นจะวAาฝvายชายฝvายเดียวก็ไมAถูกต�องนัก เพราะปGญหานี้มาจากนางประแดะท่ีไมAพอใจสิ่งท่ีตนมี
อยูA นางก็เลยต�องรับผลตอบแทนไป 
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   2.1.3ปWญหาผู	ชายเจ	าชู	 
                    สังคมไทยมักจะยกยAองผู�ชายท่ีมีภรรยาหลายคน ฉะนั้นผู�ชายในสังคมจึงนิยมมีภรรยามากกวAา
หนึ่งคน ฉะนั้นหากใช�บรรทัดฐานดังกลAาว ระเดAนลันไดยAอมไร�ความผิด และสมควรได�รับคําชมเชย ทวAาหาก
พิจารณาและคAานิยมดังกลAาวเปDนสิ่งท่ีสร�างความร�าวฉานให�กับชีวิตรักและครอบครัวอยAางยิ่ง ดังจะเห็นได�จาก
การท่ีระเดAนลันไดเก้ียวพาราสีนางประแดะเพราะความเจ�าชู�  
   น่ีจะเปDนลูกสาวท�าวพระยา ฤๅวAาเปDนพระมเหสี 
  อกใจทึกทักรักเต็มที  ก็ทรงงสีซอสุวรรณข้ึนทันใด. . . 
   แล�วซํ้าสีอีกกระดิกน้ิว ทํายักค้ิวแลบลิ้นเลAนขบขัน    
 เห็นโฉมยังหัวรAออยูAงองัน   พระทรงธรรม�ทําหนักชักเฉ่ือยไป 
    เมื่อน้ัน  นางประแดะตานีสีใส 
  สดับเสียงสีซอพอฤทัย  ให�วาบวับจับใจผูกพัน 
  ยิ่งคิดพิศวงพระทรงศักดิ์  ลืมรักท�าวประดูAผัวขวัญ 

      (บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 166 - 167) 

  ข�อความข�างต�นแสดงให�เห็นวAาเพราะระเดAนลันไดเจ�าชู� จึงเก้ียวนางประแดะและทําให�นาง
ประแดะพึงใจระเดAนลันไดมากกวAาเดิมจนเปDนเหตุให�เกิดปGญหาภายในครอบครัวนางประแดะ และในท่ีสุดนาง
ประแดะก็ถูกไลAออกจากบ�าน ปGญหาท้ังหมดเกิดข้ึนเพราะความเจ�าชู�ของระเดAนลันไดเปDนเหตุ 

นอกจากนี้ผลพวงแหAงความเจ�าชู�ของระเดAนลันไดท่ีตามมาอีกประการหนึ่งคือ  
ความสัมพันธ�ระหวAางระเดAนลันไดและนางกระแอท่ีร�าวฉานเพราะระเดAนลันไดเจ�าชู�  
   ครั้นถึงจึงข้ึนบนนอกชาน  เห็นทวารบานป�ดคิดสงสัย 
  ท้ังเสียงคนพูดกันอยูAช้ันใน   ทรามวัยแหวกชAองมองดู 
  เห็นโฉมยงองค�ประแดะกับระเดAน  คลี่ผ�าหาเล็นกันงAวนอยูA 
  โมโหมืดหน�านํ้าตาพลู   ดังหัวหูจะแยกแตกทําลาย 

       (บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 200) 

  ข�อความข�างต�นมาจากเหตุการณ�ท่ีนางกระแอ คนรักของระเดAนลันได เห็นระเดAนลันไดอยูAกับ
นางประแดะในสภาพท่ีเสร็จจากการรAวมอภิรมย�แล�ว ภาพดังกลAาวทําให�นางกระแอไมAพอใจอยAางมากและทํา
ให�เกิดปากเสียงกันระหวAางนางกระแอกับระเดAนลันได  
  จากท่ีกลAาวมาท้ังหมดทําให�เห็นวAาความเจ�าชู�ของผู�ชายเปDนเหตุให�เกิดปGญหาตAางๆ ตามมาก
มากมาย และกAอให�เกิดความเดือดร�อนในสังคมอยAางยิ่ง 
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                   2.1.4ปWญหาภรรยานอกใจสามี 
     ปGญหาภรรยานอกใจสามีเปDนเกิดข้ึนในครอบครัวท�าวประดูAเพราะนางประแดะไมAพอใจรูปลักษณ�ของท�าว
ประดูA  
   พอเหลือบมองเห็นระเดAนลันได อรไทผินผันหันข�าง 
   ชม�อยชม�ายชายเนตรดูพลาง  ชะน�อยฤๅรูปรAางราวกับกลึง 
   งามกวAาภัสดาสามี   ท้ังเมืองตานีไมAมีถึง 
   เกิดกําหนัดกลัดกลุ�มรุมรึง  นางตะลึงแลดูพระภูมี 

       (บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 166) 

 บทประพันธ�ข�างต�นแสดงให�เห็นถึงความรู�สึกของนางประแดะท่ีมีตAอท�าวประดูAวAาหน�าตาด�อย
กวAาระเดAนลันไดมาก จึงทําให�นางพึงใจระเดAนลันไดได�งAาย และสามารถสื่อได�วAาหน�าตาของท�าวประดูAไมAหลAอ
พอท่ีจะดึงใจนาง  ยิ่งไปกวAานั้นนิสัยท่ีไมAดีของท�าวประดูAก็ทําให�นางประแดะรู�สึกไมAพอใจ เพราะท�าวประดูAข้ีงก
และข้ีหึงมาก ซ่ึงเปDนคุณสมบัติท่ีหญิงก็ไมAพึงปรารถนา 

พระเคยรีดนมวัวให�เมียขาย  แม�สายท่ียังไมAหมดสิ้น 
เหลือติดกระบอกเอาจอกริน  ให�เมียกินวันละนิดคิดทุกวัน 

(บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 183) 
ท�าวประดูAเธอข้ีหึง   ถ�ารู�ถึงท�าวเธอจะทุบถอง 

     (บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 172) 

  บทประพันธ�ข�างต�นแสดงให�เห็นถึงความงกของท�าวประดูAท่ีให�นางประแดะด่ืมเพียงเศษนมท่ี
เหลือจากการขายนม แทนท่ีจะให�นางด่ืมนมได�เต็มอ่ิม ท้ังแสดงให�เห็นวAาท�าวประดูAเปDนคนข้ีหึงผAานความคิด
ของนางประแดะ ฉะนั้นเม่ือรูปลักษณ�และนิสัยของท�าวประดูAไมAเปDนท่ีพึงใจนางประแดะ อีกท้ังท�าวประดูAก็มิใชA
คนรักท่ีนางประแดะเลือก ท้ังยังไมAได�รับความรักท่ีนางควรจะได�จากสามี แตAนางจําต�องอยูAด�วยเพราะนาง
ประแดะถูกท�าวประดูAซ้ือมาเปDนภรรยา ฉะนั้นนางประแดะจึงขาดอิสรภาพในการเลือกคนรักด�วยตนเอง เม่ือ
นางประแดะอยูAในสภาพท่ีถูกบีบค้ันและจํายอม และได�พบกับชายท่ีนางประแดะรู�สึกวAาดีกวAาท�าวประดูA นางก็
ยAอมยินดีท่ีจะพึงใจชายผู�นั้นเปDนธรรมดา ดังนั้นปGญหาภรรยานอกใจสามีจึงมิใชAความผิดของนางประแดะท่ีไมAมี
ความซ่ือสัตย�ตAอสามีเพียงอยAางเดียว แตAเหตุท่ีนางไมAซ่ือสัตย�ตAอสามีเปDนเพราะสามีไมAนAาให�ความซ่ือสัตย� นาง
จึงไมAอยากซ่ือสัตย�ด�วย 
 จากท่ีกลAาวมาท้ังหมดแสดงให�เห็นปGญหาสังคมท่ีสะท�อนผAานบทละครเรื่องระเดAนลันไดท้ังปGญหาความ
เสมอภาคระหวAางชายหญิง ปGญหาความรุนแรงในครอบครัว ปGญหาผู�ชายเจ�าชู� และปGญหาภรรยานอกใจสามี 
สิ่งเหลAานี้มิได�เกิดข้ึนเพราะฝvายใดฝvายหนึ่งเปDนผู�กระทํา แตAเปDนเพราะท้ังสองฝvายชAวยกันทํา ปGญหาจึงเกิดข้ึน
อยAางประสบความสําเร็จ เหมือนสํานวนท่ีวAา “ปรบมือข�างเดียวไมAดัง” นั่นเอง 

2.2ใช	ชนกลุ�มน	อยบังหน	าเพ่ือความแนบเนียน 
     ปGญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีได�นําเสนอไปแล�วข�างต�นเปDนสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงและเปDนปGญหาท่ีสังคมไทย

ไมAยอมรับและมองข�ามโดยสAวนใหญAเพราะชายเปDนใหญA ปGญหาท่ีเก่ียวกับครอบครัวและความรักจึงอยูAในมือ
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ของผู�ชายด�วย ดังเหตุการณ�แขกประดูAวิวาทกับแขกลันไดเพ่ือแยAงนางประแดะซ่ึงเปDนท่ีมาของเรื่องนี้ หรือ
เหตุการณ�ท่ีพระสุริยภักดีต�องโทษเพราะคบชู�กับเจ�าจอมอ่ิม ดังนั้นเม่ือพระมหามนตรี (ทรัพย�) ต�องการ
นําเสนอปGญหาดังกลAาวให�สังคมรับรู�และยอมรับได�โดยงAาย ผู�แตAงจึงนําเสนอสิ่งเหลAานี้ผAาน “ผู�อ่ืน” ชนกลุAม
น�อยซ่ึงเปDนชนชั้นสองในสังคมท่ีไมAใชA “พวกเรา” คนไทย  

ฉะนั้นเม่ือผู�แตAงนําเสนอปGญหาเหลAานี้ให�สังคมรู�ผAานผู� อ่ืนท่ีสังคมไมAได�ให�คAา ปGญหาท่ีดูรุนแรงจึง
กลายเปDนความขําขันไปในท่ีสุด และทําให�คนในสังคมรับรู�ได�อยAางแนบเนียนและขบขัน เชAน บทอัศจรรย�
ระหวAางระเดAนลันไดและนางประแดะ  
                                                                        ลูบหน�าลูบหลังแอบอิง   

น�อยฤๅนมแตAละข�างชAางครัดเครAง ปลั่งเปลAงใจหายคล�ายกล�วยป��ง  
อุ�มข้ึนใสAตักรักจริงจริง  อยAาสะบ้ิงสะบัดตัดไมตรี   
ยิ่งดิ้นยิ่งกอดสอดสัมผัส  อุยหนAาอยAากัดพระหัตถ�พ่ี 
ปGดป|องวAองไวอยูAในท่ี  จงล�มกลิ้งลงบนท่ีบรรทมใน 

       (บทละครเรื่องระเดAนลันได, 2545, น. 197) 

จากบทประพันธ�ข�างต�นเปDนการนําเสนอเหตุการณ�ท่ีระเดAนลันไดกําลังคบชู�กับนางประแดะ และนาง
ประแดะถูกบังคับให�รAวมอภิรมย�ด�วย ซ่ึงถือเปDนปGญหาร�ายแรงในครอบครัว แตAการบรรยายให�เห็นภาพบท
อัศจรรย�กลายเปDนภาพชวนหัว เชAน การบรรยายถึงนมของนางประแดะเหมือนกล�วยป��ง “ปลั่งเปลAงใจหาย
คล�ายกล�วยป��ง” หรือ การด้ินขัดขืนของนางประแดะกลายเปDนเรื่องตลก “ยิ่งด้ินยิ่งกอดสอดสัมผัส อุยหนAาอยAา
กัดพระหัตถ�พ่ี” เปDนต�น ด�วยความขบขันดังกลAาวจึงทําให�ปGญหาท่ีดูร�ายแรงกลายเปDนเรื่องตลกไป 

ดังนั้นการนําเสนอปGญหาสังคมผAานตัวละครชนกลุAมน�อยท่ีเปDนผู�อ่ืนในสังคมจึงเปDนสิ่งท่ีทําให�ผู�อAาน
ยอมรับรู�ปGญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมมากกวAาการพูดถึงปGญหาเหลAานั้นโดยตรง เพราะการใช�ผู�อ่ืนท่ีไมAใชAพวกเราซํ้า
ยังเปDนชนชั้นรอง มิได�ทําให�พวกเราคนไทยรู�สึกกระทบกระเทือนอัตตาตัวตนเทAาใดนัก  

จากท่ีกลAาวมาท้ังหมดท้ังการนําเสนอปGญหาสังคมซ่ึงได�แกA ปGญหาความไมAเสมอภาคระหวAางชายหญิง 
ปGญหาความรุนแรงในครอบครัว ปGญหาผู�ชายเจ�าชู� และปGญหาภรรยานอกใจสามี ผAานตัวละครชนกลุAมน�อยใน
สังคมเพ่ือให�สังคมรับรู�โดยไมAตAอต�าน ถือเปDนความชาญฉลาดของผู�แตAงท่ีต�องการทําให�สังคมตระหนักถึงสิ่ง
เหลAานี้ได�อยAางแนบเนียน 
อภิปรายและสรุปผล 
 เม่ือศึกษาผู�หญิงในบทละครเรื่องระเดAนลันไดแล�วจะเห็นได�วAาผู�หญิงในเรื่องนี้ไมAมีลักษณะของนางใน
วรรณคดีเลยท้ังคุณสมบัติ รูปสมบัติ และทรัพย�สมบัติ นอกจากนี้ยังเปDนหญิงท่ีผู�ชายมองวAาไร�คAาเพราะอยูAใต�
อํานาจของผู�ชาย ท้ังยังเปDนเพียงทรัพย�สินท่ีซ้ือขายได� เปDนเครื่องแสดงศักด์ิศรี และเปDนเครื่องระบาย
กามารมณ� อยAางไรก็ดีหากมองในมุมของผู�หญิง นางประแดะและนางกระแออยูAในฐานะท่ีเปDนรองผู�ชายทุกด�าน 
เม่ือตกเปDนรอง อํานาจในการกุมชะตาชีวิตหรือการตัดสินใจในเรื่องตAางๆ ยAอมไมAมี เม่ือตนเองไมAสามารถเปDน
ไทแกAตนเองได� คAาของตนเองก็ไมAมี เม่ือไมAมีสิ่งใดท่ีรู�สึกทําให�ตัวเองยังดํารงความเปDนตัวเองอยูA การทําผิด
เพ่ือให�ตัวเองได�เลือกสิ่งท่ีตัวเองพึงใจยAอมมีคAากวAาการไมAทําอะไรเลย ดังนั้นการท่ีนางประแดะหรือนางกระแอ
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เลือกรักระเดAนลันไดถือเปDนการแสดงอิสรภาพ การสร�างตัวตน เพ่ือให�ตัวเองดํารงอยูAได� พวกนางจึงกล�าท่ีจะ
แสดงความชอบชายท่ีตนพึงใจ ซ่ึงขัดกับลักษณะของนางในวรรณคดีท่ีต�องพร�อมท้ังคุณสมบัติ รูปสมบัติ และ
ทรัพย�สมบัติ ด�วยเหตุนี้เม่ือผู�แตAงต�องการสร�างวรรณกรรมล�อเลียนเสียดสีสังคม จึงนําลักษณะดังกลAาวท่ีขัดตAอ
ขนบจารีตมาสร�างเปDนคุณสมบัติของตัวละครท่ีไมAสมบูรณ�แบบและเปDนชาวตAางชาติ แตAอยAางไรก็ตามผู�ชายและ
สังคมในเรื่องก็ไมAยอมรับอิสรภาพและการสร�างตัวตนของนางประแดะและนางกระแอ และสAงผลในนางเปDน
เพียงตัวตลกของเรื่องไป นอกจากนี้บทละครเรื่องระเดAนลันไดยังเปDนเครื่องมือของผู�แตAงเพ่ือนําเสนอปGญหาท่ี
เกิดข้ึนในสังคมแตAสังคมมองข�าม ซ่ึงได�แกA ปGญหาความไมAเสมอภาคระหวAางชายหญิง ปGญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ปGญหาผู�ชายเจ�าชู� และปGญหาภรรยานอกใจสามี ผAานตัวละครชนกลุAมน�อยเพ่ือให�คนในสังคมรับสาร
ด�วยความเต็มใจ ซ่ึงถือเปDนความชาญฉลาดของผู�แตAงอยAางแท�จริง อยAางไรก็ตามคAานิยมเรื่องชายเปDนใหญAก็
ยังคงอยูAในสังคมปGจจุบัน ดังนั้นสังคมจึงควรตระหนักในการสร�างสิทธิและสถานภาพระหวAางชายหญิงและเพศ
ทางเลือกให�เทAาเทียมกันเพ่ือแก�ปGญหาสังคมเหลAานี้ 
ข	อเสนอแนะ 
 การศึกษาผู�หญิงในวรรณคดีโดยเลือกศึกษาตัวละครท่ีผิดไปจากขนบการสร�างตัวละครหญิงเปDนสิ่งท่ี
นAาสนใจซ่ึงควรจะพิจารณาและศึกษาในวรรณคดีไทยเรื่องอ่ืนๆ ด�วย และบทความเรื่องนี้สามารถใช�เปDน
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 
ประจําสาขาวิชาทัศนศิลป� ภาควิชามนุษยศาสตร�  

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยเลย 
บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาความพร�อมของผู�ประกอบธุรกิจสปาตAอการพัฒนาการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ�สมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา 2) หาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ�สมุนไพรสําหรับธุรกิจ
สปา และ3) ศึกษาความพึงพอใจของผู�บริโภคตAอบรรจุภัณฑ�สมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา จังหวัดเลย ใช�ระเบียบ
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการสร�างสรรค� เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลประกอบด�วย แบบสัมภาษณ�  
แบบสอบถาม ประเด็นการสนทนากลุAมและแบบประเมินผลการออกแบบบรรจุภัณฑ� วิเคราะห�ข�อมูลเชิง
คุณภาพโดยการวิเคราะห�เนื้อหา สAวนข�อมูลเชิงปริมาณใช�สถิติเชิงบรรยายประกอบด�วย คAาร�อยละ คAาเฉลี่ย
และสAวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําเสนอข�อมูลเชิงคุณภาพด�วยการพรรณนาเชิงวิเคราะห�ประกอบภาพถAาย 
สAวนข�อมูลเชิงปริมาณนําเสนอโดยใช�ตารางประกอบคําบรรยาย ผลการศึกษาพบวAา 1) ผู�ประกอบการธุรกิจ 
สปาในจังหวัดเลยขาดความพร�อมในการพัฒนาและการผลิตบรรจุภัณฑ�สมุนไพรในธุรกิจสปา เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ�ท่ีเก่ียวเนื่องกับสปามีลักษณะเฉพาะและมีความยุAงยากตAอการผลิต เน�นความสะอาด จึงใช�วิธีการสั่ง
จากบริษัทท่ีผลิตผลิตภัณฑ�โดยตรง 2) แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ�สมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา จังหวัดเลย 
มีดังนี้ 2.1)ต�องสามารถสื่อสารอัตลักษณ�เฉพาะของเจ�าของผลิตภัณฑ� ท่ีมาของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต      
2.2) ต�องออกแบบโครงสร�างของบรรจุภัณฑ�ท้ังภายในและภายนอกให�มีรูปแบบท่ีทันสมัยและสะท�อนความ
เปDนธรรมชาติ 2.3) ต�องเน�นความเรียบงAายในรูปแบบและวิธีการใช�ท้ังการหยิบ จับ ถือ แกะ เป�ด ฉีก ถอด
สะดวก 2.4) ต�องมีความเปDนมิตรกับสิ่งแวดล�อมท้ังระหวAางกระบวนการผลิตและหลังการนํามาใช� 2.5) ต�องมี
ต�นทุนในการผลิตตํ่าและไมAสร�างภาระให�กับผู�บริโภคต�องจAายงบประมาณเพ่ิม 3) ผู�บริโภคมีความพึงพอใจตAอ
บรรจุภัณฑ�ครีมนวดฝาเท�าและบรรจุภัณฑ�นวดฝvาเท�าอยูAในระดับมาก  

 

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  
       บรรจุภัณฑ�เปDนเครื่องมือสื่อสารการตลาดท่ีสามารถแสดงให�เห็นถึงรูปลักษณ�และเนื้อหาเรื่องราวท่ีแฝง
อยูAบนตัวบรรจุภัณฑ�นั้น ๆ เม่ือกลAาวถึง บรรจุภัณฑ�ของสมุนไพรและอาหารไทย นั้นคAอนข�างจะมีเอกลักษณ�
และแนวคิดในการออกแบบท่ียังคงความเปDนไทย มีความเปDนธรรมชาติ และสวยงามแบบไทย แตAบางครั้งนัก
ออกแบบต�องออกแบบให�ไมAทันสมัยเหมือนผลิตภัณฑ�ท่ีมาจากโรงงานท่ีรับผลิต  อยAางไรก็ตามการนําบรรจุ
ภัณฑ�เพ่ือมาใช�ในการกําหนดรูปแบบของสินค�าและบริการนั้นกวAาจะได�รูปแบบออกมานั้นเปDนเรื่องยากเพราะ
การออกแบบและการผลิตจะต�องเข�าไปเก่ียวข�องกับคนหลายกลุAมต้ังแตAด�านการตลาด เศรษฐกิจ ธุรกิจ การ
สื่อสาร การกระจายของสินค�า การจัดเตรียมสินค�า สังคม กฎหมาย สิ่งแวดล�อม จิตวิทยาการพัฒนาผลิตภัณฑ�  
การโฆษณา การค�าขาย และการออกแบบสําหรับหน�าท่ีของบรรจุสมุนไพรนั้นมีข้ึนเพ่ือ (1)เปDนภาชนะบรรจุท่ี
ถูกสร�างข้ึนเพ่ือการบรรจุตัวผลิตภัณฑ� จึงถือวAาเปDนหน�าท่ีพ้ืนฐาน บรรจุผลิตภัณฑ�กAอนการขนสAง เนื่องจาก
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ�อาจเปDนของเหลวท่ีต�องอาศัยภาชนะบรรจุ เชAน ของเหลว ได�แกA นม น้ําผลไม�ของแข็ง 
ได�แกA ข�าว แป|ง ถ่ัว (2) การคุ�มครองป|องกันจากสภาวะแวดล�อม ป|องกันน้ําและไอน้ํา ป|องกันการตกกระแทก 
ป|องกันการลักขโมย ป|องกันกลิ่นรส ป|องกันควันและไอ ป|องกันการปนเป��อน ป|องกันแมลง ป|องกันความแห�ง 
ป|องกันจุลินทรีย� ป|องกันความเย็น ป|องกันออกซิเจน ป|องกันความร�อน ซ่ึงบรรจุภัณฑ�ท่ีดีจะต�องทําหน�าท่ี
คุ�มครองป|องกัน ไมAให�เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ� (3) การสื่อสารข�อมูลระหวAางผู�ผลิตและผู�บริโภค ซ่ึง
ข�อมูลท่ีแสดงอยูAบนตัวบรรจุภัณฑ� มักประกอบด�วย ชนิดของผลิตภัณฑ� วAาคืออะไร ทําจากอะไร สAวนประกอบ 
มีอะไรบ�าง ปริมาณสุทธิ วิธีการปรุง บอกวิธีการปรุง ผู�ผลิต เพ่ือแจ�งชื่อผู�ผลิตเพ่ือแสดงความรับผิดชอบ หรือ
พร�อมท่ีจะรับความคิดจากผู�บริโภคย�อนกลับมา เพ่ือนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑ�ได� คุณคAาทางโภชนาการ ซ่ึงมีข�อ
กฎหมายบังคับวAารายละเอียดของผลิตภัณฑ�บนบรรจุภัณฑ�จะต�องมีการแจ�งให�ผู�บริโภคทราบ วิธีการเก็บรักษา 
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เชAน การแจ�งวAาควรเก็บในตู�เย็น ไมAให�ถูกแสง (4) การอํานวยความสะดวกสบายท้ังการใช�ประโยชน�และการ
เก็บรักษา(นเร ขอจิตต�เมตต�, 2550 : 24)   
   ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี  การศึกษาและเศรษฐกิจก็สAงผลทําให�มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย�ด�วยเชินกัน จึงทําให�ผลิตภัณฑ�ทุกประเภทต�องมีบรรจุภัณฑ�เข�ามาทําหน�าท่ี
สAงเสริมภาพลักษณ�ให�กับผลิตภัณฑ� พร�อมกับการรสร�างแบรนด้ิง (Branding)ให�กับผลิตภัณฑ�และเจ�าของ
ผลิตภัณฑ� ซ่ึงนักออกแบบบรรจุภัณฑ�จะต�องทําความเข�าใจในหน�าท่ีหลักและความสําคัญของการบรรจุภัณฑ�
ในแตAละประเภทของผลิตภัณฑ� เชAน การทําให�บรรจุภัณฑ�มีความเดAนและดึงดูดความสนใจ (Visual Equities) 
หรือเรียกวAา Icon ท่ีนักออกแบบนํามาเปDนเครื่องมือในการออกแบบให�บรรจุภัณฑ�ดูดึงดูดสายตา สําหรับ Icon 
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการออกแบบมีดังนี้ รูปทรง (Shape) สี (Color) ภาพประกอบ (Illustration)ท่ีปรากฏอยูAบน
บรรจุภัณฑ�และท่ีสําคัญคือ ชื่อสินค�า (Name) ท่ีองค�ประกอบหลักตAอการเรียกความนAาสนใจให�กับผลิตภัณฑ� 
(สุวิทย�  วงศ�รุจิราวาณิชย�, 2549 : 88-89) อยAางไรก็ตามการออกแบบบรรจุภัณฑ�ใหมAอยAางเดียวก็อาจไมAได�ทํา
ให�ราคาของผลิตภัณฑ�สูงข้ึน แตAการออกแบบบรรจุภัณฑ�ใหมAนั้นก็จะต�องมีความเหมาะสมและสอดคล�องกับ
แผนการตลาดท่ีดีของสถานประกอบการด�วย เชAน การหาทําเลขายอยAางเหมาะสม  การกําหนดราคา
สมเหตุสมผล ก็จะเปDนสิ่งหนึ่งท่ีชAวยให�ผลิตภัณฑ�ขายได� สําหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ�สมุนไพรและอาหารนั้น
นักออกแบบอาจเริ่มต�นมาจากแนวคิดท่ีวAาบรรจุภัณฑ�เกAา ๆ ท่ีใช�กันมานั้นไมAเปDนมิตรตAอสิ่งแวดล�อมและทําให�
เกิดมลภาวะ หรือการท่ีองค�กรนํากลยุทธ�เรื่องของความปลอดภัย มาสร�างความแตกตAางของบรรจุภัณฑ� หรือ
ความต�องการท่ีจะสร�างเอกลักษณ� เพ่ือจะได�สAงผลตAอยอดขายท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน  ซ่ึงการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ�ให�กับผลิตภัณฑ�เพ่ือสร�างความสําเร็จจึงจําเปDนต�องมีการศึกษาวิจัย เพราะการวิจัยจะแสดงให�เห็นถึง
กระบวนการทางความคิดในเชิงสร�างสรรค� เพ่ือให�ได�ท่ีมาซ่ึงงานออกแบบท่ีจะสามารถสร�างความแตกตAาง 
พร�อมกับการสร�างคุณคAาให�กับแบรนด�และผู�บริโภคได�เปDนอยAางดี  นอกจากนี้ยังมีกระบวนการคิดจาก (1) 
ลักษณะของตัวสินค�า ท่ีนักออกแบบจะต�องคํานึงวAาคืออะไร ทํามาจากอะไร จะแสดงอัตลักษณ�อะไรให�
สอดคล�องกับผลิตภัณฑ�และด�วยวิธีการใด (2) ความต�องการทางการตลาด โดยการศึกษาสถานท่ีท่ีจะขายวAา
เปDนจุดใด  และต�องการจับกลุAมผู�บริโภคกลุAมไหน  และต�องศึกษากลยุทธ�ของสินค�าข�างเคียงกับผลิตภัณฑ� เชAน 
ราคา คุณภาพ (สุวิทย�  วงศ�รุจิราวาณิชย�, 2549 : 98) 
  บรรจุภัณฑ�เปDนผลงานทัศนศิลป�ท่ีอยูAในขอบขAายประยุกต�ศิลป�มีเป|าหมายเพ่ือหAอหุ�มผลิตภัณฑ�กันการ
ปนเป��อนหรือหAอสิ่งของไว�ด�วยกัน  ดังในอดีตท่ีพAอค�าขายหมูจะใช�ใบตองหAอหมูทบไปมาแบบหลวม ๆ โดยไมAมี
การผูกเชือก ปGจจุบันบรรจุภัณฑ�มีบทบาทในการรักษากลิ่น  รสและถนอมอาหารได�ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  อาจได�
ถึง 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ป�  มีระบบป|องกันการกระทบกระแทก มีการแขAงขันด�านการตลาด บรรจุภัณฑ�ท่ี
ถูกออกแบบมาจึงต�องมีความสวยงาม สะดุดตา (นเร  ขอจิตต�เมตต�, 2550 :  24)  ดังนั้นการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ�ดังกลAาวจึงเก่ียวข�องกับระยะของโครงสร�าง (Structure) สัญลักษณ�นิยม (Symbolism) ท่ีถูกนํามาจัดคูA
ให�เห็นถึงความแตกตAาง 
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  จังหวัดเลยเปDนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนท่ีมีกลุAมชาวบ�าน วิสาหกิจชุมชนและสถาน
ประกอบการมีการผลิตผลิตภัณฑ�และอาหารจากพืชสมุนไพร เพ่ือท่ีจะนํามาใช�กับสถานบริการด�านความงาม
และสปา  เชAน  สมุนไพรประคบ  สบูAจากขม้ินชัน ฯลฯ จากการศึกษาพบวAา ผู�ผลิตในกลุAมตAางๆยังไมAมีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ�เพ่ือสร�างภาพลักษณ�หรือคุณคAาให�กับผลิตภัณฑ� เปDนเพียงการหาบรรจุภัณฑ�ท่ีมีจําหนAาย
ในท�องตลาดมาบรรจุเพ่ือรอวันนํามาใช�เทAานั้น อยAางไรก็ดีบรรจุภัณฑ�สมุนไพรและอาหารเพ่ือสุขภาพในธุรกิจส
ปานั้นถือวAามีความสําคัญท่ีจะชAวยโน�มน�าวใจผู�บริโภคให�เกิดการยอมรับเชื่อถือได�ถ�ามีการออกแบบสร�างสรรค�
ตามความต�องการของผู�บริโภค พร�อมกับการผสมผสานเรื่องราวท่ีเก่ียวข�องกับผลิตภัณฑ�นั้น ๆ ให�อยูAในบรรจุ
ภัณฑ�ก็จะสามารถสร�างความพึงพอใจให�กับผู�ใช�ได� ดังท่ีกลAาวมา ผู�วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเพ่ือแนวทางการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ�สมุนไพรในธุรกิจสปาของจังหวัดเลย 
วัตถุประสงคFการวิจัย 
         1. เพ่ือศึกษาความพร�อมของผู�ประกอบธุรกิจสปาตAอการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ�สมุนไพร
สําหรับธุรกิจสปา จังหวัดเลย  
         2. เพ่ือหาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ�สมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา จังหวัดเลย 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู�บริโภคตAอบรรจุภัณฑ�สมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา จังหวัดเลย 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข	อง 
 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบรรจุภัณฑFสมุนไพร 
  บรรจุภัณฑ�ท่ีได�รับการออกแบบมาเปDนอยAางดีนั้นจะทําหน�าท่ีทางการตลาดโดยการแสดงออกถึง
ลักษณะเดAนกวAาสินค�าคูAแขAง การสร�างการจดจําตราสินค�าและสินค�า กระตุ�นให�เกิดการทดลองใช�และการซ้ือซํ้า 
การนําเสนอจุดนAาสนใจและจุดดึงดูดให�กับสินค�า ให�ข�อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของสินค�า ระบุขนาด รสชาติและ
ปGจจัยตAาง ๆ และชAวยในการจัดจําหนAายให�กับผู�บริโภค ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ�จึงเปDนศาสตร�และศิลป�ท่ี
นักออกแบบจะต�องใช�ความรู�ความสามารถในเกือบทุกแขนง นักออกแบบจะต�องเข�าใจในศาสตร�การออกแบบ
สาขานี้อยAางถAองแท� มีประสบการณ�พอสมควร มีสAวนรAวมในความรับผิดชอบบรรจุภัณฑ�แตAละชิ้น  และต�อง
อาศัยความชํานาญและวิสัยทัศน�ในการมองชิ้นงานต�นแบบวAาจะสามารถยืนหยัดสู�กับคูAแขAงรายอ่ืนได�หรือไมA 
(นเร  ขอจิตต�เมตต�, 2550 : 232) การออกแบบบรรจุภัณฑ�อาจเริ่มต�นจากกระบวนการคิด จาก 1) ลักษณะ
พ้ืนฐานของตัวสินค�า (Product Requirement) และ 2) ความต�องการของตลาด (Market Requirement) 
อันถือวAาเปDนพ้ืนฐานท่ีนักออกแบบต�องศึกษาวAา  “สถานท่ีจะวางขายเปDนจุดใด ต�องการจับผู�บริโภคกลุAมไหน
และต�องศึกษาถึงกลยุทธ�ของสินค�าข�างเคียงผลิตภัณฑ�ด�วย” เชAน ราคา คุณภาพและรูปแบบ (ดลชัย  บุญยะรัต
เวช, 2548 : 87-91)สําหรับแนวคิดเพ่ือการออกแบบบรรจุภัณฑ�มีดังนี้ (สุวิทย�  วงศ�รุจิราวาณิชย�, 2549 : 88) 
 1.1 การสร�างอัตลักษณ� (Identity) หรือการสร�างตัวตนให�เกิดข้ึนกับบรรจุภัณฑ� ท่ีอาจออกแบบ
ด�วยการใช�รูป รส กลิ่น สี  หรือเสียงท่ีสัมผัสได�ด�วยประสารทสัมผัสท้ังห�าของมนุษย� 
 1.2 ความเข�าใจในแบรนด� (Brand) ในทุกแงAมุม เพ่ือเปDนพ้ืนฐานสําหรับการออกแบบ  เนื่องจาก
แบรนด�ถือวAาเปDนภาพลักษณ�ของผลิตภัณฑ�  องค�กรและบริการ 
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 1.3 ความแตกตAาง (Differentiation) ท่ีจะสAงผลให�ผู�บริโภคเกิดความรู�สึกวAาผลิตภัณฑ�หรือสินค�า
นั้นมีความเหมาะสมกับตนเอง (Relevant) หรือผลิตภัณฑ�นั้นสามารถสร�างจุดเดAนได�   

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวข	อง 
   ผู�วิจัยได�ศึกษารายงานวิจัยเพ่ือเปDนแนวทางในการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ�สมุนไพรสําหรับส

ปาในจังหวัดเลย ดังนี้ สินีนาถ เลิศไพรวัน (2552 : 5-14) ศึกษาเรื่อง รูปแบบบรรจุภัณฑ�เครื่องสําองค�
สAวนผสมธรรมชาติจากกรุงมิลาน  พบวAา บรรจุภัณฑ�ท่ีมีสAวนผสมจากธรรมชาติมักสะท�อนความเปDนธรรมชาติท่ี
สื่อสารถึงคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ�  โดยร�อยละ 45 รับรู�ถึงวัสดุท่ีผลิตท่ีมาธรรมชาติ ร�อยละ 20 รับรู�ถึงรูปทรง
ท่ีเปDนสัญลักษณ�ของธรรมชาติ และร�อยละ 30 สื่อความด�วยกราฟ�กโดยใช�เทคนิคการพิมพ�เพ่ือเพ่ิมมูลคAาให�แกA
สินค�า สําหรับกระบวนการทํางานนั้น นักออกแบบร�อยละ 90 เริ่มต�นค�นหาข�อมูลด�วยการศึกษาแนวโน�มของ
รูปแบบและความนิยม โดยเชื่อวAาความชื่นชอบตัวผลิตภัณฑ�นั้นมักสัมพันธ�กับรสนิยมและความนิยมในแตAละ
ยุคสมัย และเทคโนโลยีการผลิตมีผลตAอการออกแบบบรรจุภัณฑ�ท่ีสามารถสร�างความแปลกใหมAได�  
เชAนเดียวกับการออกแบบจะต�องมีการสร�างความแตกตAางด�วยรูปทรงและรูปแบบกราฟ�กและสีสันสร�างจุด
สนใจ สAวน ภัทตราภรณ�  ถือธรรม (2551 : บทคัดยAอ) ศึกษาเรื่องการออกแบบกราฟ�กบนบรรจุภัณฑ�สบูA
สมุนไพร พรศิริ พบวAา  นักออกแบบบรรจุภัณฑ�ต�องศึกษาและมีการออกแบบลายกราฟ�กให�มีความคล�ายกันใน
แตAละผลิตภัณฑ� เชAนการกําหนดตําแหนAงขององค�ประกอบตAางๆไว�ในตําแหนAงเดียวกัน  การใช�แบบอักษรชุด
เดียวกัน  เพ่ือสร�างการรับรู�ในเรื่องของความแตกตAางของผลิตภัณฑ�อันจะนําไปสูAการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ�ได�อยAาง
ถูกต�อง  สAวนสําคัญท่ีนักออกแบบต�องมีความรู�คือกระบวนการออกแบบกราฟ�กบนบรรจุภัณฑ�และการสร�าง
ความแปลกใหมAและความแตกตAาง สAวนเอกชัย  โถเหลือง (2550 : บทคัดยAอ) ศึกษาเรื่อง การใช�สีในบรรจุ
ภัณฑ� OTOP ท่ีมีผลตAอการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภค พบวAา กลุAมเป|าหมายท่ีซ้ือผลิตภัณฑ�สAวนใหญAตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑ�ท่ีบรรจุภัณฑ� และความสวยงามของผลิตภัณฑ� สAวนปGจจัยท่ีสAงผลทําให�มีการตัดสินซ้ือ คือการใช�สี
บนบรรจุภัณฑ� ท่ีดึงดูดความสนใจ  โดดเดAน สวยงามและการสื่อความหมายถึงเทศกาลตAางๆได�  เชAนเดียวกับ 
ปฑิตตา เจริญธรรม (2546 : บทคัดยAอ) ศึกษาเรื่อง รูปแบบบรรจุภัณฑ�ท่ีสAงตAอการตัดสินใจซ้ือของท่ีระลึกของ
นักทAองเท่ียว กรณีศึกษา จังหวัดลพบุรี พบวAา พิจารณาจากเอกลักษณ�ของความเปDนไทย ข�อความ สัญลักษณ�  
รูปทรง สีและวัสดุท่ีให�ความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล�อม สAวน พิทย�พันธ� สิทธิรักษ� (2547: บทคัดยAอ) ศึกษา
เรื่อง มาตรฐานการออกแบบเรขศิลป�บนบรรจุภัณฑ�สําหรับสมุนไพรไทย  พบวAา มาตรฐานเรขศิลป�บนบรรจุ
ภัณฑ�สมุนไพรไทย ประกอบด�วย1) หลักการออกแบบท่ีแสดงภาพลักษณ�ท�องถ่ิน เชAนการใช�ภาพเลียนแบบ
กรรมวิธีการบรรจุแบบด้ังเดิมของไทยและภาพเลียนแบบวัสดุธรรมชาติพิมพ�ลงบนบรรจุภัณฑ� 2) หลักการ
เก่ียวกับบุคลิกภาพของผลิตภัณฑ�ท่ีสะท�อนถึงความเปDนสมุนไพรไทย เชAนบุคลิกภาพของธรรมชาติ 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยใช�ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสร�างสรรค� มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
1. กลุ�มเปkาหมาย ท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด�วย 3 กลุAมดังนี้ 

   1.1 สถานประกอบธุรกิจสปาและความงาม จํานวน 3 แหลAง คือร�านสปาแอดเลยร�านบ�าน
แผนไทย และร�านจันทร�สวAาง  
  1.2 ผู�บริโภคหลักท่ีเข�ามาเลือกใช�สินค�าและบริการจากธุรกิจสปา จํานวน 60 คน 
  1.3 บรรจุภัณฑ�ท่ีใช�ในการออกแบบมี 1 ผลิตภัณฑ� มีรูปแบบของรายละเอียดของสAวนผสม
หลักท่ีตAางกันออกไป 
  2. ขอบเขตในการวิจัย มีดังนี้ (1) ขอบเขตด�านเนื้อหา : ศึกษาบรรจุภัณฑ�สมุนไพรในธุรกิจสปา เขต
จังหวัดเลย (2) ขอบเขตด�านกลุAมตัวอยAาง/ประชากร ประกอบด�วย ผู�บริโภคหลักท่ีซ้ือสินค�าและบริการในธุรกิจ
สปา และผู�ประกอบการผลิตภัณฑ�สมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา (3) ขอบเขตด�านการออกแบบบรรจุภัณฑ� 
ออกแบบบรรจุภัณฑ�เฉพาะครีมนวดฝvาเท�าท่ีมีสAวนผสมหลักท่ีแตกตAางกันไป สAวนการออกแบบบรรจุภัณฑ�นั้น
จะเปDนการออกแบบภายนอกใหมA และมีการออกแบบกราฟ�กบนบรรจุภัณฑ�ท่ีมาจากพ้ืนฐานการคิดของสถาน
ประกอบการ สAวนบรรจุภัณฑ�ภายในเปDนบรรจุภัณฑ�เดิมท่ีออกแบบเฉพาะฉลากติดแสดงคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ�  

3.เครื่องมือและเทคนิคท่ีใช	ในการเก็บรวบรวมข	อมูล ประกอบด�วย (1) แบบสัมภาษณ�แบบไมAมี
โครงสร�าง  (2) แบบประเมินผลการออกแบบบรรจุภัณฑ� และ (3) แบบบันทึกข�อมูลการออกแบบบรรจุภัณฑ� 

4. การวิเคราะหFข	อมูล  ประกอบด�วย (1) ข�อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห�โดยใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�
สําเร็จรูป (2)ข�อมูลเชิงคุณภาพใช�วิธีการวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) 

5. สถิติท่ีใช	ในการวิเคราะหFข	อมูลประกอบด�วย(1) ร�อยละ (2) คAาเฉลี่ย (3) คAาความถ่ี (4) สAวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

6. การนําเสนอผลการวิเคราะหFข	อมูล ประกอบด�วย ข�อมูลเชิงปริมาณนําเสนอในรูปตารางประกอบ
คําบรรยาย (2) ข�อมูลเชิงปริมาณนําเสนอในลักษณะการพรรณนาเชิงวิเคราะห� (Descriptive analysis) 

7. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย  แบAงออกเปDน  7  ข้ันดังนี้ 
  7.1 ข้ันเตรียมการวางแผนการดําเนินกิจกรรมการวิจัย 
  7.2 ข้ันการศึกษาข�อมูลจากเอกสารและสร�างเครื่องมือในการวิจัยประกอบด�วย (1) 
การศึกษาข�อมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง (2) การสร�างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
และ (3) การตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
   7.3 ข้ันการศึกษาบริบทและการศึกษาข�อมูลพ้ืนฐาน ประกอบด�วย (1) การวางแผนการเก็บ
รวบรวมข�อมูล (2) การเก็บรวบรวมข�อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในพ้ืนท่ีของจังหวัดเลยท่ีมีสถาน
ประกอบการธุรกิจสปา 
  7.4 ข้ันการวิเคราะห�และสังเคราะห�ข�อมูลพ้ืนฐานและข�อมูลบริบท   
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  7.5 ข้ันการศึกษาความพร�อมของผู�ประกอบการในการพัฒนาการ ออกแบบบรรจุภัณฑ�
สมุนไพรในธุรกิจสปา    
  7.6 ข้ันหาแนวทางออกแบบบรรจุภัณฑ�สมุนไพร ประกอบด�วย (1) วางแผนการออกแบบ
บรรจุภัณฑ�สมุนไพร (2) การสร�างแนวคิดและการออกแบบบรรจุภัณฑ�ต�นแบบ (3) การสร�างต�นแบบบรรจุ
ภัณฑ� (4)ประเมินผลการออกแบบบรรจุภัณฑ� 
  7.7 ข้ันการสรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 
       1 ข	อมูลบริบทของธุรกิจสปา 
     ในจังหวัดเลยมีธุรกิจท่ีเป�ดมีหลายรูปแบบท่ีแตกตAางกันไป โดยสAวนใหญAจุดขายของร�านคือการนวด
น้ํามัน การนวดแผนไทย และการนวดผสมระหวAางการนวดแผนไทยและการนวดน้ํามัน  สAวนการดําเนิน
กิจกรรมในลักษณะสปานั้นจะมีลักษณะการเป�ดเปDนห�องและพ้ืนท่ีเฉพาะ มีการจัดพ้ืนท่ีห�องเปDนสัดสAวนสําหรับ
การอาบน้ําชําระล�างรAางกาย และพ้ืนท่ีในการนอนเพ่ือให�หมอทําการ สําหรับธุรกิจท่ีเป�ดเปDนร�านสปาในจังหวัด
เลยนั้นมี 3 ร�านดังนี้ร�านสปา@เลยเปDนร�านท่ีเริ่มเป�ดดําเนินการมา 1 ป� ประมาณต�นป� พ.ศ. 2554 ต้ังอยูAบน
ถนนสายอําเภอเมืองเลย ดAานซ�าย อยูAในทําเลท่ีตั้งติดกับถนนสายหลักเส�นทางเข�าตัวเมืองเลย  มีนางสาวฐาปา
นิต บุญถวิลเปDนเจ�าของสถานประกอบการ มีพนักงานให�บริการในร�านจํานวน 5 คน  ผลิตภัณฑ�ท่ีนํามา
ให�บริการกับลูกค�านั้น ทางร�านจะสั่งจากบริษัทท่ีมีชื่อเสียง เชAน ผลิตภัณฑ�ประเภท Eternity Spa, Eternity 
Nuskin โดยไมAเจาะจงวAาจะเปDนบริษัทห�างร�านใด สําหรับผลิตภัณฑ�ท่ีมีการซ้ือจากชาวบ�านก็จะมีลูกประคบ
โดยสั่งซ้ือมาจากกรุงเทพ สAวนผลิตภัณฑ�ในจังหวัดเลยยังไมAเคยสั่งเนื่องจากยังไมAม่ันใจในคุณภาพ  แตAทางร�าน
ในบางโอกาสก็จะมีการทําลูกประคบข้ึนมากันเอง  เนื่องจากท่ีบ�านเจ�าของสถานประกอบการมีการปลูกพืช
สมุนไพรไว�ด�วยและสมุนไพรสAวนหนึ่งก็สั่งซ้ือมาจากชาวบ�าน สAวนบ�านแผนไทยเปDนร�านท่ีเป�ดดําเนินการมา 6 
ป�ต้ังแตA พ.ศ. 2549  มีนางธนนันท�  นิลกุลเปDนเจ�าของสถานประกอบการ ต้ังอยูAเส�นนอกเมืองสายเมืองเลย-
ดAานซ�าย  อยูAติดกับถนนสายหลัก  มีพนักงานนวดและทําสปาจํานวน 6 คนเปDนพนักงานหญิงล�วน  จุดเดAนของ
ร�านคือมีการทําประกันสังคมให�กับพนักงานทุกคน ผลิตภัณฑ�ท่ีร�านนํามาให�บริการลูกค�านั้นสAวนใหญAสั่งซ้ือมา
จากหนAวยงานท่ีผลิตภายนอก ซ้ือมาเปDนกระปุกใหญAท่ีบรรจุภัณฑ�ไมAได�มีการออกแบบใด ๆ เปDนแตAเพียงบรรจุ
ภัณฑ�ท่ีใช�ในการเก็บรักษา รักษาผลิตภัณฑ�เทAานั้น  ในสAวนของผลิตภัณฑ�ท่ีซ้ือมาจากภายนอกนั้นมักจะ
พิจารณาจากราคา คุณสมบัติและสรรพคุณของผลิตภัณฑ�  รวมถึงการนําเสนอของเซลท่ีนํามาจําหนAายด�วย
เชAนกัน 
 ร�านจันทร�สวAางต้ังอยูAในเขตเมืองเลย มีนางณัชชา พิมสวัสด์ิเปDนเจ�าของสถานประกอบการ เป�ดร�าน
มาแล�วประมาณ 3 ป�  การให�บริการสAวนใหญAของร�านเปDนการนวดแผนโบราณเปDนสAวนใหญA มีหมอท่ีมานวด
อยูA 4 คน  ผลิตภัณฑ�ท่ีนํามาใช�ในบริการการนวดนั้น สAวนใหญAจะซ้ือมาจากร�านตัวแทนจําหนAายในเมืองเลย 
โดยซ้ือมาเปDนขวด กลAอง  เชAน น้ํามัน Plant Thai ยาหมAอง  น้ํามันมะพร�าว  น้ํามันงา  นอกจากนี้ยังมีการซ้ือ
ผลิตภัณฑ�จากสถานประกอบการท่ีมีชื่อเสียงมารAวมในการนวดด�วย เชAน  ผลิตภัณฑ�ของ Oriental Princes 



รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (Proceeding) วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

 

189 

 

การเลือกซ้ือผลิสตภัณฑ�มาใช�นั้นไมAได�พิจารณาท่ีตัวบรรจุภัณฑ�เปDนหลัก แตAจะพิจารณาจากคุณภาพท่ีจะ
เกิดข้ึนเม่ือนํามาใช� สําหรับผลิตภัณฑ�ของชาวบ�านพิจารณาจากการเคยมีประสบการณ�ในการซ้ือมาใช�จาก
ความนAาเชื่อถือในระบบและกระบวนการผลิต  
  2. บรรจุภัณฑFเดิมของร	านสปา 
 ผลิตภัณฑ�ท่ีร�านสปานํามาใช�นั้น สAวนใหญAผลิตจากบริษัทท่ีมีชื่อเสียง มีลักษณะเปDนกระปุกขนาด
ใหญA  ผลิตภัณฑ�ท่ีใช�ในร�านสปานั้นสAวนใหญAเปDนผลิตภัณฑ�ท่ีมาจากนอกพ้ืนท่ี เชAน จากกรุงเทพมหานคร โดยท่ี
ผู�ประกอบการจะเดินทางเข�าไปซ้ือด�วยตนเองและ/หรือมีการสั่งซ้ือทางโทรศัพท�และมีการจัดสAงของทาง
ไปรษณีย� แล�วนํามาแยกใสAลงในบรรจุภัณฑ�ท่ีเปDนกระปุกขนาดเล็กเพ่ือให�สะดวกตAอการนํามาใช�เม่ือมีลูกค�า
เดินทางเข�ามาในร�าน สAวนรายละเอียดของงานกราฟ�กยังไมAมี มีเพียงการพิมพ�เปDนชื่อของผลิตภัณฑ�มาติดเพ่ือ
บAงบอกตัวตนของผลิตภัณฑ�เทAานั้น 
  3. ทัศนคติของผู	บริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑFและบรรจุภัณฑFสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา    ผู�บริโภค
สAวนใหญAท่ีเข�ามาใช�บริการในสถานประกอบการมีท้ังใช�บริการการนวดและบริการสปานั้น  พบวAาสAวนใหญA
ไมAได�มีความสนใจท่ีจะดูรูปลักษณ� (Image) ของบรรจุภัณฑ�ท่ีสถานประกอบการนํามาให�บริการท้ังผลิภัณฑ�การ
นวดและการบําบัดด�วยสปา รวมท้ังผลิตภัณฑ�เพ่ือเสริมความงามอ่ืนๆด�วยด�วย เหตุผลหลักสําคัญ คือ การเข�า
มาในร�านเพ่ือการบําบัด รักษาและดูแลสุขภาพความงามเทAานั้น สAวนใหญAจึงมีความม่ันใจในคุณภาพและทักษะ
ฝ�มือของสถานประกอบการ และเชื่อวAาสถานประกอบต�องมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ�ท่ีดีท่ีสุดมาให�บริการกับ
ลูกค�า 

4. ความพร	อมของธุรกิจสปาท่ีมีการผลิตภัณฑFและการออกแบบบรรจุภัณฑFสมุนไพร 
    บรรจุภัณฑ�ถือวAาเปDนสิ่งท่ีไมAจําเปDนสําหรับร�านสปาขนาดเล็กท่ีอยูAในจังหวัดเลย  เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ�สAวนใหญAมีการสั่งซ้ือมาจากนอกพ้ืนท่ี รวมท้ังร�านขายสAงในพ้ืนท่ีก็มีหลายร�านให�เลือกซ้ือท้ังท่ีแบบ
คุณภาพดี ราคาถูกและคุณภาพดีราคาสูง  ซ่ึงร�านสปาและนวดสAวนใหญAก็มีการนําผลิตภัณฑ�เหลAานั้นมาใช�ใน
ลักษณะท่ีผสมผสานกัน  เนื่องจากเห็นวAา ผลิตภัณฑ�เหลAานั้นมีราคาไมAสูงมากนักและบางครั้งบางตัวผลิตภัณฑ�
ผู�ผลิตก็มีการใช�สAวนผสมท่ีมาจากธรรมชาติโดยตรงและกระบวนการผลิตก็อยูAในระดับท่ียอมรับได� ก็จะมีการ
เลือกสรรนํามาใช�  
  5. รูปแบบการออกแบบบรรจุภัณฑFสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา 
      ผลิตภัณฑ�สมุนไพรท่ีเก่ียวข�องการนวดและการทําสปานั้นถือวAาเปDนผลิตภัณฑ�ท่ีมีลักษณะเฉพาะ  
มีการปรุงและการทดสอบถึงคุณสมบัติตAางๆในกรณีท่ีเปDนการนําเอาพืชสมุนไพรในชุมชนมาทําเปDนผลิตภัณฑ�
อบตัวต�องมีความสดใหมA ซ่ึงสถานประกอบการจะต�องมีการรักษาคุณภาพและคุณสมบัติท่ีเฉพาะและพิเศษ
ให�กับผู�บริโภค สําหรับรูปแบบและลักษณะของบรรจุภัณฑ�ท่ีผู�บริโภคต�องการมีดังนี้ 
  5.1 มีรูปลักษณ�ท่ีสวยงาม สามารถบอก อธิบายและสื่อความหมายเก่ียวกับอัตลักษณ�เฉพาะ
ของผลิตภัณฑ�ภายในได�อยAางชัดเจน 
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   5.2 มีระบบการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ�ท่ีอยูAภายในตามจํานวนวันท่ีผลิตภัณฑ�สามารถ
จะคงอยูAได� เชAน การมีระบบล็อค  ป�ด  ผนึก และเป�ด 
   5.3 วัสดุท่ีนํามาใช�ในการผลิตบรรจุภัณฑ�มีความสวยงาม งAายตAอการผลิตและการประกอบ
เปDนรูปทรง และวัสดุอุปกรณ�ท่ีใช�ในกระบวนการผลิตไมAสAงผลกระทบตAอสิ่งแวดล�อม  
   5.4 สามารถบอกเลAาความเปDนชุมชนท�องถ่ิน ผAานโลโก�  สี รูปทรงของกลAอง  ป|ายบอกราคา  
ภาพประกอบ รูปแบบของตัวอักษร ฯลฯ 
   5.5 มีต�นทุนในการผลิตตํ่าและไมAกระทบตAอการเพ่ิมราคาของผลิตภัณฑ� 

 6. ปWจจัยท่ีมีผลต�อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑFและบรรจุภัณฑFสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา  
บรรจุภัณฑ�สําหรับร�านสปาท่ีผลิตผลิตภัณฑ�เองนั้นคAอนข�างมีน�อย  สAวนใหญAมักเปDนผลิตภัณฑ�ท่ีใช�ประกอบการ
นวดและการอบตัว  สAวนผลิตภัณฑ�ท่ีใช�กับสปานั้นสAวนใหญAใช�จากผลิตจากบริษัทท่ีมีชื่อเสียง เนื่องจากเชื่อม่ัน
ในคุณภาพของการผลิต และคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ�เอง  ดังนั้นสถานประกอบการท้ัง ร�าน สปา@เลย และ
บ�านแผนไทยจึงไมAมีความจําเปDนท่ีจะต�องมีการผลิตผลิตภัณฑ�รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ�เองข้ึนมา  
อยAางไรก็ตามเจ�าของสถานประกอบและพนักงานผู�ให�บริการทําสปา ก็ได�ให�ข�อเสนอแนะถึงปGจจัยท่ีสAงผลตAอ
การออกแบบบรรจุภัณฑ�ท่ีนักออกแบบควรพิจารณามีรายละเอียดดังนี้ 1) ความต�องการมีอัตลักษณ� (Identity) 
เฉพาะของผลิตภัณฑ�และภาพลักษณ�เฉพาะของสถานประกอบการ 2) ผู�มารับบริการท่ีเปDนกลุAมเฉพาะและทาง
ร�านต�องการสร�างภาพลักษณ�ท่ีดีให�กับผู�มารับบริการ 3) งบประมาณและความคุ�มคAาของการนําบรรจุภัณฑ�มา
ใช�และการสAงผลตAอการมารับบริการของผู�บริโภค 4) จํานวนของพนักงานท่ีจะเข�ามาทําผลิตภัณฑ�สปา ซ่ึงก็จะ
สAงผลตAอคAาดําเนินการของสถานประกอบการ  

7. แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑFสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา มีแนวทางดังนี้ 
  7.1 ต�องมีรูปแบบท่ีทันสมัยท้ังการออกแบบตัวโครงสร�างของบรรจุภัณฑ�ท้ังภายในและ

ภายนอก 
  7.2 บรรจุภัณฑ�ต�องสามารถสื่อสารลักษณะเฉพาะของเจ�าของผลิตภัณฑ�และแสดงให�เห็นถึง

ท่ีมาของวัสดุและกระบวนการผลิตภัณฑ� 
  7.3 บรรจุภัณฑ�ต�องสามารถชAวยสAงเสริมและสนับสนุนภาพลักษณ�ท่ีดีให�กับเจ�าของผลิตภัณฑ�

และผู�บริโภค 
  7.4 หยิบ จับ ถือ แกะ เป�ด ฉีก ถอดสะดวก และงAายตAอการนํามาใช� 
  7.5 ต�องเปDนมิตรกับสิ่งแวดล�อมระหวAางการผลิตและหลังการใช� นั่นคือสารถท่ีจะกําจัด 

ทําลายได�งAายและไมAมีสารท่ีเปDนอันตรายตกค�าง 
  7.6 ต�องมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ�ครบถ�วน เชAน การบอกสรรคุณ  วิธีการใช� ปริมาณการ

ผลิต การผAานการตรวจสอบคุณภาพจากองค�การอาหารและยา รายละเอียดของการผลิต  ปริมาณบรรจุ ฯลฯ 
  7.7  มีต�นทุนการผลิตตํ่าท่ีไมAสร�างภาระให�กับผู�บริโภค ท่ีจะต�องซ้ือผลิตภัณฑ�ในราคาท่ีสูงข้ึน

แตAคุณภาพยังเทAาเดิม 
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8. กระบวนการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑFสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา
 กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ�สมุนไพรสําหรับธุรกิจสปานั้นนักออกแบบบรรจุภัณฑ�จําเปDนต�อง
มีการศึกษาเพ่ือสร�างความรู�และทําความเข�าใจในรายละเอียดของสถานประกอบการคือ 
ธุรกิจสปา 2) ศึกษาความต�องการของผู�บริโภคเก่ียวกับบรรจุภัณฑ�ในธุรกิจสปา
ของบรรจุภัณฑ�เดิม 4) ค�นหาแรงบันดาลใจและแนวคิดในการออกแบบ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ� 6) ออกแบบและสร�างต�นแบบตามความต�องการของผู�บริโภคเป|าหมาย 
7) ประเมินผลต�นแบบตามความคิดเห็นของผู�บริโภคเป|าหมาย
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  1. ภาพของพืชสมุนไพรท่ีถูกนํามาใช�เปDนแรงบันดาลใจในการออกแบบโลโก�และบรรจุภัณฑ�
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2  โลโก�ของ Spa@Loei และโลโก�ของบ�านแผนไทย นํามาเปDนแนวคิดรAวมในการออกแบบโลโก�   โดย
พิจารณาจากความทันสมัยของ Spa@Loei 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  3 กลุAมสีเหลืองท่ีถูกนํามาใช�ในการออกแบบโลโก�ผลิตภัณฑ�นวดเท�า
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กระบวนการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑFสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา 
กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ�สมุนไพรสําหรับธุรกิจสปานั้นนักออกแบบบรรจุภัณฑ�จําเปDนต�อง

มีการศึกษาเพ่ือสร�างความรู�และทําความเข�าใจในรายละเอียดของสถานประกอบการคือ 
ศึกษาความต�องการของผู�บริโภคเก่ียวกับบรรจุภัณฑ�ในธุรกิจสปา 3) ศึกษาและวิเ

ค�นหาแรงบันดาลใจและแนวคิดในการออกแบบ 5) ศึกษาวิธีการออกแบบและวัสดุใน
ออกแบบและสร�างต�นแบบตามความต�องการของผู�บริโภคเป|าหมาย 

ประเมินผลต�นแบบตามความคิดเห็นของผู�บริโภคเป|าหมาย 

ภาพของพืชสมุนไพรท่ีถูกนํามาใช�เปDนแรงบันดาลใจในการออกแบบโลโก�และบรรจุภัณฑ�

และโลโก�ของบ�านแผนไทย นํามาเปDนแนวคิดรAวมในการออกแบบโลโก�   โดย
Spa@Loei และความเปDนไทยแบบเรียบงAายของบ�านแผนไทย

กลุAมสีเหลืองท่ีถูกนํามาใช�ในการออกแบบโลโก�ผลิตภัณฑ�นวดเท�า 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ�สมุนไพรสําหรับธุรกิจสปานั้นนักออกแบบบรรจุภัณฑ�จําเปDนต�อง
มีการศึกษาเพ่ือสร�างความรู�และทําความเข�าใจในรายละเอียดของสถานประกอบการคือ 1) ศึกษาบริบทของ

ศึกษาและวิเคราะห�รูปแบบ
ศึกษาวิธีการออกแบบและวัสดุใน

ออกแบบและสร�างต�นแบบตามความต�องการของผู�บริโภคเป|าหมาย และ          

ภาพของพืชสมุนไพรท่ีถูกนํามาใช�เปDนแรงบันดาลใจในการออกแบบโลโก�และบรรจุภัณฑ�  

และโลโก�ของบ�านแผนไทย นํามาเปDนแนวคิดรAวมในการออกแบบโลโก�   โดย
และความเปDนไทยแบบเรียบงAายของบ�านแผนไทย 
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ภาพท่ี  4 กลุAมสีชมพูท่ีถูกนํามาใช�ในการออกแบบโลโก�ผลิตภัณฑ�นวดเท�า
 
    
 
 
ภาพท่ี  5. กลุAมสีเขียวท่ีถูกนํามาใช�ในการออกแบบโลโก�ผลิตภัณฑ�นวดเท�า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  6  ภาพท่ีมาของการออกแบบโลโก�แบบท่ี 
 
 
 
   
    
 
 
ภาพท่ี 7  รูปแบบของบรรจุภัณฑ�ภายนอก
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กลุAมสีชมพูท่ีถูกนํามาใช�ในการออกแบบโลโก�ผลิตภัณฑ�นวดเท�า 

กลุAมสีเขียวท่ีถูกนํามาใช�ในการออกแบบโลโก�ผลิตภัณฑ�นวดเท�า 

ภาพท่ีมาของการออกแบบโลโก�แบบท่ี 1 ให�กับบรรจุภัณฑ� 

รูปแบบของบรรจุภัณฑ�ภายนอก 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 
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ภาพท่ี  8 มุมมองด�านบนของกลAองบรรจุภัณฑ�และการออกแบบจัดวางงานกราฟ�กบนบรรจุภัณฑ� 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9  การออกแบบกราฟ�กบนฉลากท่ีติดอยูAบนบรรจุภัณฑ�ภายในของครีม 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
ภาพท่ี  10 การออกแบบกราฟ�กบนฉลากท่ีติดอยูAบนบรรจุภัณฑ�นวดฝvาเท�า 
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ภาพท่ี 11  การออกแบบกราฟ�กบนบรรจุภัณฑ�ครีมนวดฝvาเท�า ภายใต�ชื่อ  แบรนด� LOEIHERB ท่ีเปDนต�นแบบ
ของการนําไปผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  12  บรรจุภัณฑ�ภายนอกของครีมนวดฝvาเท�า แบรนด� LOEIHERB 
 
 8. ความพึงพอใจของผู	บริโภคท่ีมีต�อบรรจุภัณฑFสมุนไพรนวดเท	าสําหรับธุรกิจสปา 
   การประเมินผลการออกแบบบรรจุภัณฑ�ผลิตภัณฑ�สมุนไพรครีมนวดฝาเท�าสําหรับใช�ในธุรกิจ
นวดและสปาจากกลุAมเป|าหมาย  พบวAา โดยภาพรวมอยูAในระดับมากท่ีสุด มีคAาเฉลี่ยเทAากับ 4.50   ด�านท่ีมี
คAาเฉลี่ยสูงสุดคือ ด�านความสามารถสื่อประชาสัมพันธ�  มีคAาเฉลี่ยเทAากับ 4.52  รองลงมาคือ ด�านความสะดวก
ตAอการผลิต  การบรรจุ การขนสAงและการใช�สอย มีคAาเฉลี่ยเทAากับ 4.50  และด�านความสามารถปกป|อง
คุ�มครองรักษา มีคAาเฉลี่ยเทAากับ 4.49 
อภิปรายผล 
         ผลจากการศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ�สมุนไพรในธุรกิจสปา มีประเด็นในการอภิปรายดังนี้ 
 1. ความพร	อมของเจ	าของธุรกิจสปากับการออกแบบผลิตภัณฑFและบรรจุภัณฑFสมุนไพร  จาก
การศึกษาพบวAา ผู�ประกอบการท้ัง 3 ราย ขาดความพร�อมท้ังในด�านการผลิตผลิตภัณฑ�รวมถึงการสร�างบรรจุ
ภัณฑ�ข้ึนมาเพ่ือชAวยสAงเสริมและสนับสนุนการขายและการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องท้ังการนวด
และการบําบัด ซ่ึงหลายผลิตภัณฑ�นั้นสถานประกอบสามารถท่ีวAาจ�างชุมชนให�ผู�ผลิตภัณฑ�และนํามาสร�างเปDน
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แบรนด�ของร�านตัวเอง  ซ่ึงจากการสัมภาษณ�ผู�ประกอบการเห็นวAา  “สนใจท่ีจะมีผลิตภัณฑ)เป*นแบรนด)ของ
ตัวเองเหมือนกัน แต�ยังขาดแหล�งท่ีจะผลิตให.สอดคล.องกับความต.องการของเราเอง”  และยังเห็นวAา  “ถ.าดึง
ชุมชนเข.ามาร�วมผลิตผลิตภัณฑ)สําหรับการบํารุง บําบัด  ฟ56นฟูถือว�าเป*นสิ่งดีอย�างน.อยก็ทําให.ภูมิป9ญญาของ
ชุมชนยังอยู�  และชาวบ.านท่ีผลิตสมุนไพรเพ่ือสุขภาพก็จะมีรายได.จากการปรุงและผสมสมุนไพรเหล�านี้  แต�
เท�าท่ีคิดตอนนี้ ยังไม�รู.ว�าจะทําให.ชุมชนเห็นตามแนวคิดของเราได.อย�างไร  เพราะชุมชนก็จะคิดแบบของเขา  
ตรงนี้จึงส�งผลทําให.เราไม�สนใจท่ีจะผลิตข้ึนมาเอง เพราะเกรงจะเกิดป9ญหาในการผลิตในอนาคตด.วย”  
อยAางไรการผลิตผลิตภัณฑ�เพ่ือสุขภาพจากสมุนไพรนั้น บางครั้งก็ต�องการการผAานการรับรองจากหนAวยงานท่ี
เก่ียวข�องด�วย ซ่ึงจะต�องเสียเวลาในการนําสAงเพ่ือการตรวจและสิ่งท่ีผู�ประกอบการต�องลงทุนคือระบบของการ
บรรจุผลิตภัณฑ�ลงในบรรจุภัณฑ�ชั้นแรกเพ่ือรักษาคุณภาพ ตามแนวคิดนี้ นักออกแบบผลิตภัณฑ�อยAาง นเร ขอ
จิตเมตต� (2550 : 224-225)เห็นวAา ผลิตอาหารและยาเรื่องของการบรรจุเปDนเรื่องสําคัญมากท่ีจะต�องได�
มาตรฐาน เพ่ือให�เกิดการยอมรับและไมAเปDนอันตรายตAอผู�บริโภค  ดังนั้นสถานประกอบการก็ต�องมีเครื่องบรรจุ
ในระบบสุญญากาศด�วย  เชAนเดียวกับ สินีนาถ  เลิศไพรวัน (2552: 5-14)ท่ีพบวAา  ผู�ประกอบจะต�องเห็นถึง
ความคุ�มคAาของการลงทุนในการออกแบบบรรจุภัณฑ�กAอนวAาจะชAวยสร�างและสAงเสริมอะไรให�กับสถาน
ประกอบการบ�าง  ถ�าสถานประกอบไมAมีการสร�างบรรจุภัณฑ�หรือผลิตภัณฑ�ข้ึนมาเปDน แบรนด�ของตนเอง  
สถานประกอบการก็อาจไมAมีจุดเดAนหรือจุดสนใจ  สAวนปGญหาท่ีกลุAมสถานประกอบขนาดเล็กท้ังระดับชุมชน
และสถานประกอบการธุรกิจสปามักมีปGญหาในการสร�างบรรจุภัณฑ�ข้ึนมาเองคือ เรื่องของงบประมาณ เพราะ
บรรจุภัณฑ�ท่ีสวยงามและนAาสนใจยAอมผAานการคิดสร�างสรรค�และการออกแบบท่ีดี ซ่ึงต�องใช�งบประมาณในการ
ผลิตท่ีสูงเชAนกัน 
     2. กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑFสมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา  จากการศึกษาพบวAา   การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ�เพ่ือให�สอดคล�องกับลักษณะและอัตลักษณ�ของสถานประกอบรวมถึงผลิตภัณฑ�นั้น นัก
ออกแบบจะต�องผAานข้ันตอนของการศึกษาค�นคว�าวิจัยในบริบทท่ีเก่ียวข�องมากกAอน กAอนท่ีจะเข�าสูA
กระบวนการออกแบบ ซ่ึงจากการศึกษาครั้งนี้พบวAา การออกแบบต�องผAานกระบวนการดังนี้ 1) ศึกษาบริบท
ของชุมชนหรือของธุรกิจสปา 2) ศึกษาความต�องการของผู�บริโภคเก่ียวกับบรรจุภัณฑ�  3) ศึกษาและวิเคราะห�
รูปแบบของบรรจุภัณฑ�เดิม  4) หาแรงบันดาลใจและแนวคิดในการออกแบบ 5) ศึกษาวิธีการและกระบวนการ
ในการออกแบบ 6) คิดและออกแบบตามความต�องการของผู�บริโภค สถานประกอบการณ� และการตลาด 7) มี
การประเมินต�นแบบโดยผู�บริโภคเป|าหมาย  ซ่ึงกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ�สมุนไพรในธุรกิจสปานี้
สอดคล�องกับการศึกษาของ สุนีย�  วรรธนโกมล (2546 : บทคัดยAอ) ท่ีพบวAา นักออกแบบต�องมีการค�นหา
ข�อมูลเพ่ือนําเข�าสูAกระบวนการออกแบบ อยAางไรก็ตามการท่ีนักออกแบบต�องมีข�อมูลเบ้ืองต�น ซ่ึงได�มาจากการ
สํารวจจากกลุAมเป|าหมาย การตลาด การจําหนAาย จากนั้นจึงนํามาสูAการกําหนดกลยุทธ�และแนวทางในการ
ออกแบบ  พร�อมกับมีการสร�างต�นแบบบรรจุภัณฑ�ข้ึนมาเพ่ือผลทางด�านการตลาดท่ีตัวบรรจุภัณฑ�สามารถโน�ม
น�าวและเรียกร�องความสนใจให�ผู�บริโภคเลือกผลิตภัณฑ�สําหรับการนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน 
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สรุป 
        แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ�สมุนไพรสําหรับธุรกิจสปา ผลการวิจัยพบวAา  บรรจุภัณฑ�นั้นถือวAามี
ความสําคัญตAอการทําให�ผลิตภัณฑ�มีคุณคAาและมีภาพลักษณ�ท่ีสวยงาม ตัวแปรสําคัญของการสร�างบรรจุภัณฑ�
ของสถานประกอบการคืองบประมาณและต�นทุนในการดําเนินการท่ีจะสูงข้ึน แตAร�านก็ยังมีความต�องการท่ีจะมี
ผลิตภัณฑ�และบรรจุภัณฑ�ท่ีเปDนชื่อของสถานประกอบการเอง โดยบรรจุภัณฑ�นั้นจะต�องมีความงAายตAอการผลิต 
รูปแบบเรียบงAายและดูดีในสายตาของผู�บริโภค 
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เทคนิคการกระตุ	นจินตนาการและส�งเสริมความคิดสร	างสรรคFของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตรF 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

The Development of Techniques to Stimulate the Imagination and Encourage Creativity in 
Communications Arts Students at Lampang Rajabhat University 

กิติวัฒน�  กิติบุตร  
อาจารย�ประจําสาขานิเทศศาสตร� คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง    

บทคัดย�อ 

         งานวิจัยนี้เปDนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยใช�การวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพ มี
วัตถุประสงค�เพ่ือค�นหาเทคนิคในการกระตุ�นจินตนาการสAงเสริมความคิดสร�างสรรค�ของนักศึกษาสาขานิเทศ
ศาสตร� โดยมีกลุAมเป|าหมายคือนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร�ชั้นป�ท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จํานวน 52 คน 
เครื่องมือในการเก็บข�อมูลเชิงปริมาณคือแบบสํารวจความคิดเห็นและเชิงคุณภาพ คือ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ�
เชิงลึก และแบบวิเคราะห�เอกสาร  
         ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบวAากลุAมเป|าหมายมีความพึงพอใจตAอกิจกรรมในการเรียนการสอนในรายวิชาการ
คิดสร�างสรรค�เพ่ืองานนิเทศศาสตร� ท้ัง 7 กิจกรรมในระดับมาก มีคAาเฉลี่ยความคิดเห็นรวม 3.94 กิจกรรมท่ีมี
คAาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือกิจกรรมการนําเสนอผลงานความคิดสร�างสรรค� มีคAาเฉลี่ย 4.00 และกิจกรรมท่ีมีคAาเฉลี่ย
น�อยท่ีสุดคือ กิจกรรมการคิดนอกกรอบโดยลากเส�นผAานจุด 9 จุด มีคAาเฉลี่ย 3.62 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การสัมภาษณ�กลุAมเป|าหมายจํานวน 30 คน มีความสอดคล�องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวAา พบวAา
กลุAมเป|าหมายมีความพึงพอใจตAอกิจกรรมในการเรียนการสอนในรายวิชาการคิดสร�างสรรค�เพ่ืองานนิเทศศาสตร� 
ท้ัง 7 กิจกรรมในระดับมาก เม่ือวิเคราะห�โดยรวมท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พบวAากิจกรรมท่ีกระตุ�น
จินตนาการและสAงเสริมความคิดสร�างสรรค�ท่ีมีประโยชน�มากท่ีสุด คือ กิจกรรมการนําเสนอผลงานความคิด
สร�างสรรค�การกระตุ�นจินตนาการและสAงเสริมความคิดสร�างสรรค�ต�องให�กลุAมเป|าหมายเรียนรู�ท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติกิจกรรมควบคูAกันไป ด�วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เปDนการปฏิบัติจริงผAานการนําเสนอแนวคิดของ
กลุAมเป|าหมาย และกิจกรรมประกวดผลงานมีสAวนสําคัญในการสร�างแรงบันดาลใจในการสร�างสรรค�ผลงานท่ี
หลากหลายและนAาสนใจ ตลอดจนการระดมสมองอันเปDนหัวใจสําคัญ ผAานกระบวนการค�นพบปGญหา การ
เตรียมการและรวบรวมข�อมูล การวิเคราะห�ปGญหา การคัดเลือกข�อมูล การประมวลความคิด การสังเคราะห�
ความคิดสร�างสรรค� และการประเมินผล 

คําสําคัญ : การกระตุ�นจินตนาการ, ความคิดสร�างสรรค�, 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 ได�เป�ดสอนวิชา การคิดสร�างสรรค�
เพ่ืองานนิเทศศาสตร� (Creative Thinking for Communication Arts) ต้ังแตAป�การศึกษา 2555 เพ่ือผลิต
บัณฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดสร�างสรรค�ในงานวิชาชีพด�านนิเทศศาสตร� เข�าสูAตลาดแรงงานด�าน
สื่อสารมวลชน รวมไปถึงเปDนการสร�างแนวคิดอันเปDนหัวใจสําคัญในการพัฒนาประเทศและการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน�นทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม จึงจําเปDนอยAางยิ่งท่ีจะต�องพัฒนาผู�เรียนให�มีความคิด
สร�างสรรค�เพ่ือผลิตนักคิดและเตรียมความพร�อมเข�าสูAการทํางานท่ีมีความซับซ�อนมากข้ึนในปGจจุบัน 

จากงานวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาการคิดสร�างสรรค�เพ่ืองานนิเทศสาสตร�ของ บุษยากร ตีระพฤติ
กุลชัย(2556) ท่ีสรุปวAากระบวนการพัฒนาความคิดสร�างสรรค�ท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษานิเทศศาสตร� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะต�องเปDนกระบวนการท่ีสนับสนุนให�นักศึกษาได�เรียนรู�ภาคทฤษฎีควบคูAไปกับ
การปฏิบัติ โดยใช�กิจกรรมท่ีหลากหลาย ใช�สื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการเรียนและการทํากิจกรรม ตลอดจน
การทํากิจกรรมท่ีสAงเสริมให�เกิดความคิดสร�างสรรค�เปDนสิ่งท่ีสําคัญในการกระตุ�นให�เกิดจินตนาการและสร�าง
ผลงานออกมา แสดงให�เห็นวAานอกจากการเรียนการสอนแล�ว กิจกรรมยังมีสAวนในการกระตุ�นและสAงเสริม
ความคิดสร�างสรรค�ซ่ึงเปDนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีจะพัฒนาผู�เรียนได�เปDนอยAางดี 
          นอกจากนี้ ผู�วิจัยได�ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับความคิดสร�างสรรค�และหลักสูตรการสอนด�านความคิด
สร�างสรรค�ในปGจจุบันยังมีไมAมากนัก และการคิดสร�างสรรค�เปDนหัวใจสําคัญในการเรียนด�านศิลปศาสตร� ท่ี
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จําเปDนท่ีจะต�องใช�ความคิดสร�างสรรค�เปDนอยAางมากเพ่ือผลิตผลงานออกมาด�วยเหตุนี้ผู�วิจัยจึงเห็นวAา ควรทํา
วิจัยในชั้นเรียนเพ่ือหาเทคนิคใหมAๆในการกระตุ�นจินตนาการและหากิจกรรมเพ่ือสAงเสริมความคิดสร�างสรรค�
สําหรับผู�เรียนด�านนิเทศศาสตร� จะเปDนประโยชน�ในการพัฒนาความคิดสร�างสรรค�อันเปDนพ้ืนฐานท่ีสําคัญใน
การนําไปประยุกต�ใช�ในการเรียนด�านอ่ืนๆ รวมถึงเปDนประโยชน�ตAอการเรียนการสอนในแขนงอ่ืนตAอไป  
         งานวิจัยชิ้นนี้ ผู�วิจัยหวังเปDนอยAางยิ่งวAาจะชAวยพัฒนากระบวนการคิดของนักศึกษาอยAางเปDนระบบ และ
สร�างวิธีคิดท่ีแปลกใหมAผAานกิจกรรมท่ีผู�วิจัยคิดค�นข้ึน  ซ่ึงจะเปDนประโยชน�ตAอการพัฒนาความคิดสร�างสรรค�
ของนักศึกษารุAนตAอๆไป และยังเปDนการกระตุ�นและสAงเสริมความคิดสร�างสรรค� เพ่ือสร�างนวัตกรรม อันเปDน
รากฐานในการพัฒนาประเทศตAอไป  
ระเบียบวิธีวิจัย / วิธีการศึกษา 
         งานวิจัยครั้งนี้เปDนวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ซ่ึงผู�วิจัยใช�วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method 
Research) ท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือค�นหาเทคนิคในการกระตุ�นจินตนาการเพ่ือสAงเสริมความคิดสร�างสรรค�ของ
นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร�ชั้นป�ท่ี 1  
แนวคิดท่ีใช	ในการวิจัย 
        กระบวนการคิดสร�างสรรค�ของ  Osborn (อ�างถึงใน ชาญณรงค� พรรุAงโรจน�, 2546: 11) ระบุแนวคิด
ดังกลAาว และผสมผสานระหวAางแนวคิดแตAละทฤษฎีเข�าด�วยกัน โดยสามารถจัดแบAงได� 7 ข้ันตอน ดังนี้ 1) การ
ค�นพบปGญหา 2)การเตรียมและรวบรวมข�อมูล 3)การวิเคราะห�ข�อมูล 4) การคัดเลือกข�อมูล 5) การประมวล
ความคิด 6) การสังเคราะห�ความคิดสร�างสรรค� และ7) การประเมินผล 
กลุ�มเปkาหมายในการวิจัย 

เชิงปริมาณ 
              กลุAมเป|าหมาย คือ นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร�ชั้นป�ท่ี 1 (รหัส 59) คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง จํานวน 52 คนท่ีลงทะเบียนในรายวิชา การคิดสร�างสรรค�เพ่ืองานนิเทศศาสตร� ป�การศึกษา 2559 

เชิงคุณภาพ 
            กลุAมเป|าหมาย คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชา การคิดสร�างสรรค�เพ่ืองานนิเทศศาสตร� ป�

การศึกษา 2559 จํานวน 30 คน เลือกโดยเจาะจง มีเกณฑ�การเลือกคือนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนระดับดี (ได�ผล
การเรียน A, B+ และ B จากรายวิชา)  5 คน ผู�เรียนท่ีมีผลการเรียนปานกลาง (ได�ผลการเรียน C+ และ C จาก
รายวิชา) 5 คน และผู�เรียนท่ีมีผลการเรียนอAอน (ได�ผลการเรียนตํ่ากวAา C) จํานวน 5 คน ท้ังนี้เพ่ือให�ได�ข�อมูลเชิง
ลึกจากการสัมภาษณ�ท่ีเปDนประโยชน� สําหรับข�อมูลเชิงสํารวจเก็บข�อมูลในชั่วโมงสุดท�ายของการเรียนการสอนใน
รายวิชาการคิดสร�างสรรค�เพ่ืองานนิเทศศาสตร� เพ่ือให�เกิดความเท่ียงตรงของข�อมูลท่ีสํารวจ  โดยไมAมีผลกับ
คะแนนในการเรียนในรายวิชาดังกลAาว 
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กิจกรรมและเครื่องมือท่ีใช	ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ใช�กิจกรรมตAางๆท่ีเหมาะสม และใช�วิธีการสังเกต โดยผู�วิจัยสังเกตขณะนักศึกษาทํา
กิจกรรมตAางๆภายในห�องเรียน เชAน กิจกรรมการคิดนอกกรอบ กิจกรรมการคิดสิ่งประดิษฐ�จากวัตถุรูปทรงตAาง 
การคิดเรื่องสั้นเชื่อมโยงคําตAางๆ การนําเสนอผลงานความคิดสร�างสรรค�ของนักศึกษา รวมไปถึงการจัดกิจกรรม
นอกห�องเรียน เปDนต�น 
การเก็บรวบรวมข	อมูล และการวิเคราะหFข	อมูล 

ผู�วิจัยได�ดําเนินการ ดังตAอไปนี้     
  1. ผู�วิจัยทําหน�าท่ีดําเนินกิจกรรมในชั้นเรียน เปDนผู�สัมภาษณ�และเก็บแบบสํารวจตามแผนท่ี
กําหนดไว� เปDนผู�สังเกต รวมท้ังบันทึกและเก็บรวบรวมข�อมูล 
   2. เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ�เพ่ือเก็บข�อมูล 
   3. แบบสัมภาษณ� เปDนคําถามปลายเป�ด ท้ังนี้สามารถให�ผู�ตอบคําถามสามารถต้ังคําถามข้ึนได�เอง
ในการสนทนา 
   4. แบบสํารวจความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอน ผู�วิจัยได�ออกแบบสํารวจ เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของผู�เรียน  
การวิเคราะหFข	อมูล 
  1. การวิเคราะหFเชิงปริมาณ เปDนการวิเคราะห�ข�อมูลความพึงพอใจตAอกิจกรรมในชั้นเรียนในรายวิชา
ความคิดสร�างสรรค�เพ่ืองานนิเทศศาสตร� โดยหาคAาเฉลี่ยร�อยละ คAาเฉลี่ยรวมและสAวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  2. การวิเคราะหFเชิงคุณภาพ เปDนการวิเคราะห�ข�อมูลจากการสัมภาษณ�เชิงลึกและ 
การสังเกต โดยการตีความเชื่อมโยงกับบริบทตAางๆเพ่ือหาความสัมพันธ�ของปGจจัยตAางๆท่ีเก่ียวข�องเชื่อมโยงกัน 
    3. การวิเคราะหFผลสรุป เปDนการนําเสนอผลการวิเคราะห�ท้ังหมดแบบสรุปรวมกัน โดยพิจารณา
องค�ประกอบตAางๆ เพ่ือหาข�อสรุปแบบอุปนัย (Inductive Method) เพ่ือตอบคําถามวิจัยท่ีกําหนดไว�เบ้ืองต�น 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  ผู�วิจัยได�แบAงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปDน 3 สAวนคือ 1) ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 2) ผลการวิจัย
เชิงคุณภาพ และ 3) สรุปผลการวิเคราะห�เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีสาระสําคัญดังตAอไปนี้ 

1. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ  
  ผลการสํารวจความคิดเห็นของผู�เรียนท่ีมีตAอกิจกรรมตAางๆท่ีได�ดําเนินการในชั้นเรียนมา
วิเคราะห� สรุปวAานักศึกษามีระดับความคิดเห็นตAอกิจกรรมท้ัง 7 กิจกรรม โดยมีคAาเฉลี่ย 3.94 คAา เบ่ียงเบน
มาตรฐานเทAากับ 0.52 และระดับความคิดเห็นอยูAในระดับมาก 

2. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู�วิจัยนําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยแบAงออกเปDน 2 สAวน ได�แกA 1)การสัมภาษณ� 

เชิงลึก และ 2) การสังเกต มีรายละเอียดดังนี้ 
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  1. การสัมภาษณFเชิงลึก ผู�วิจัยได�ดําเนินการสัมภาษณ�เชิงลึกจากตัวแทนนักศึกษาท้ัง 2 กลุAมเรียน 
กลุAมเรียนละ 15 คน รวมท้ังหมด 30 คน ข�อมูลจากการสัมภาษณ�เชิงลึก สรุปได�วAา 1) ผู�ให�สัมภาษณ�สAวนมากมี
ความพึงพอใจตAอกิจกรรมในรายวิชาความคิดสร�างสรรค�เพ่ืองานนิเทศศาสตร� โดยให�เหตุผลวAากิจกรรมตAางๆมี
ประโยชน� ทําให�เกิดความคิดสร�างสรรค�มากมายท่ีจะนําไปผลิตผลงานตAอไป เปDนการเป�ดโอกาสให�ได�คิด ได�ทํา 
กล�าแสดงออกอยAางท่ีไมAเคยทํามากAอน และได�แสดงทัศนคติท่ีแตกตAางกันไปตAอกิจกรรมตAางๆในรายวิชา 2)
นักศึกษาสAวนใหญAมีความคิดเห็นวAากิจกรรมทุกกิจกรรมมีประโยชน� ฝ�กการคิดกระตุ�นจินตนาการและสAงเสริม
ความคิดสร�างสรรค�ได�อยAางดี แตAมีกิจกรรมบางอยAางท่ีต�องทําเปDนกลุAม อาจมีความเห็นไมAตรงกันบ�าง บางคน
ไมAให�ความรAวมมือ มีความคิดเห็นหลากหลายไมAตรงกันบ�าง จนหาข�อสรุปไมAได� ควรมีการปรับจํานวนสมาชิกใน
กลุAมเพ่ือให�ทุกคนมีสAวนรAวมในกิจกรรมเพ่ือหาข�อสรุปรAวมกัน3)นักศึกษาทุกคนให�ความเห็นวAาการแบAง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติท่ีผู�วิจัยออกแบบการเรียนการสอนให� มีความเหามะสมดีแล�ว ท้ังนี้ควรแบAงกิจกรรมใน
สAวนของการปฏิบัติให�มากกวAานี้ เพราะเปDนการกระตุ�นจินตนาการและสAงเสริมความคิดสร�างสรรค�ได�ดีกวAาสอน
ทฤษฏีอยAางเดียว 4)นักศึกษาทุกคนให�ความเห็นวAาวิชานี้มีกิจกรรมท่ีสAงเสริมความคิดสร�างสรรค�ท่ีเหมาะสม
แล�ว มีประโยชน�ตAอการกระตุ�นจินตนาการ และมีนักศึกษาบางคนให�ข�อเสนอแนะวAาควรเพ่ิมกิจกรรมใน
รายวิชา ได�แกA การจัดการแสดงและกิจกรรมเรื่องการคิดเชิงตัวเลข การทํากิจกรรมกลุAมภายใต�กรอบเวลา การ
ออกนอกสถานท่ี การเข�าคAาย การวาดภาพ ประดิษฐ�สิ่งของเพ่ือกระตุ�นจินตนาการ 5)นักศึกษาทุกคนให�
ความเห็นวAาวิชานี้ทําให�ตนเองมีวิธีคิดท่ีเปลี่ยนไป มีความคิดสร�างสรรค�มากข้ึนในทุกๆด�าน หลังจากทํา
กิจกรรมในรายวิชา มีความม่ันใจในการแสดงออกมีความคิดท่ีนอกกรอบ มีความคิดเปDนของตนเองมากข้ึน 
กล�าคิดมากข้ึน มีประโยชน�อยAางมากเปDนการพัฒนาความคิดสร�างสรรค�ในอนาคต 

1. การสังเกตและการวิเคราะหFผลสัมฤทธิ์จากช้ินงาน  
การเก็บข�อมูลด�วยการสังเกตและการวิเคราะห�ผลสัมฤทธิ์จากชิ้นงาน ผู�วิจัยได�แบAง 

เนื้อหาออกเปDน 2 หัวข�อ ได�แกA 1) ผลการสังเกต และ 2) การวิเคราะห�ผลสัมฤทธิ์จากชิ้นงาน 
 

ลําดับ วันท่ีสังเกต กิจกรรมและผลการสังเกต 
การวิเคราะหFผลสัมฤทธิ์

จากช้ินงาน 

1 5 มกราคม 2559 กิจกรรม “การคิดนอกกรอบโดยลากเส�น ผAาน
จุด 9 จุด ห�ามยกดินสอ ให�เชื่อมทุกจุดโดย
ลากเส�นเพียงครั้งเดียว” 
ผลการสังเกต : นักศึกษาต่ืนเต�นกับการคิดเปDน
อยAางมาก และใช�เวลาในการคิดคAอนข�างนาน มี
การออกมาแสดงวิธีคิดหน�าชั้นเรียน อาจจะ
ถูกผิดไปบ�าง กิจกรรมนี้ทําให�นักศึกษากล�า
แสดงออกความคิดเห็นมากข้ึน สAวนเพ่ือนๆท่ี

ผลสัมฤทธิ์ : กิจกรรมนี้
ทํ า ให� นั ก ศึ กษา ได� คิ ด
หลากหลายจากโจทย�ท่ี
กํ า ห น ด  ภ า ย ใ น
ระยะเวลา สAวนใหญAแก�
โจทย�ไมAได�ในระยะเวลา
ท่ีกําหนด เนื่องจากติด
อยูAกับวิธีคิดแบบเดิมๆ 
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เหลือก็คอยชAวยและหาวิธีคิด โดยการระดม
สมองด�วย 

2 12 มกราคม 2559 กิจกรรมกลุ�ม “เกมส�ฝ�กเพ่ิมปริมาณความคิด
จินตนาการจากสิ่ง ท่ีเปDนไปได�จากรูปทรงท่ี
กําหนดให�” 
ผลการสังเกต : แม�จะดูเปDนเกมแบบเด็กๆ แตA
นักศึกษามีการรวมกลุAมและฝ�กวาดเขียนและ
ชAวยเหลือกันในกลุAมได�เปDนอยAางดี นอกจากนี้ยัง
สร�างความสนุกสนานด�วยการแขAงขันกันวAากลุAม
ไหนสร�างสิ่งประดิษฐ�ได�มากท่ีสุดด�วย 

ผลสัมฤทธิ์ : กิจกรรมนี้
สAงเสริมให�ใช�จินตนาการ
และการรวมกลุAม เพ่ือ
นําเสนอผลงาน โดยกลุAม
ท่ีชนะสามารถผลิตผล
งานได�มากกวAา 200 ชิ้น 

3 26 มกราคม 2559 กิจกรรมกลุ�ม “การสร�างสิ่งของจากรูปทรง
สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม” 
ผลการสังเกต : กิจกรรมนักศึกษามีวิธีแบAงการ
ทํางาน โดยให�แตAละคนวาดภาพท่ีตนเองคิดให�
ออกมามากท่ีสุด เกิดการแขAงขัน สร�างความ
สนุกสนาน ชAวงท�ายมีการนําเสนองานหน�าชั้น
ให�กลุAมท่ีเหลือชAวยให�คะแนน มีการวิพากษ�และ
ต้ังคําถามเพ่ือสร�างความบันเทิงผAอนคลายได�อีก
ด�วย 

ผลสัมฤทธิ์ : กิจกรรมนี้
สAงเสริมให�ใช�จินตนาการ
เฉพาะบุคคลแล�วนํามา
รวมกลุAมกัน กลุAมท่ีสร�าง
ผล ง าน ท่ี มีป ระโ ยชน�
สามารถสร�างได�มากกวAา 
100 ชิ้นงาน และเพ่ือนๆ
ได�ชAวยกันวิพากษ�ผลงาน
อีกด�วย 

4 3 กุมภาพันธ� 2559 กิจกรรมกลุ�ม “การคิดสร�างสรรค�ผลงาน
ถAายภาพในหัวข�อ Unblocker, I Am ของ
บริษัท AP.Honda” 
ผลการสังเกต : กิจกรรมนี้ได�รAวมกิจกรรมกับ
สาขาการตลาด เปDนกิจกรรมท่ีมีประโยชน�มาก 
ให�นักศึกษาได�กล�าแสดงออก กล�าแตAงตัวตาม
สไตล� สมาชิกในกลุAมได�มีสAวนรAวมในการเลือกชุด 
ออกแบบทAาทางในการถAายภาพ พบวAากิจกรรมนี้
ได�สร�างความสนุกสนานได�มาก 

ผลสัมฤทธิ์ : กิจกรรมนี้
เ ปD น ก า ร ก ร ะ ตุ� น
จินตนาการและนําไป
ปฏิบัติผAานกิจกรรมการ
ออกแบบทAาทาง เปDน
การสร�างความม่ันใจให�
เกิดความกล�าแสดงออก
และถAายทอดผลงานท่ี
บู ร ณ า ก า ร กั บ วิ ช า
ถAายภาพอีกด�วย 

5 26-27 มีนาคม 2559 กิจกรรมกลุ�ม “การผลิตคลิปวิ ดี โอหัวข�อ 
เด็กไทยรู�เทAาทันสื่อของกระทรวงวัฒนธรรม” 
ผลการสังเกต : กิจกรรมนี้เปDนการใช�ทักษะ 

ผลสัมฤทธิ์ : กิจกรรมนี้
ไ ด� รA ว มฝ� กผฏิ บั ติ ก า ร
รAวมกับมืออาชีพ ทําให�
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แล ะค ว าม รA ว ม มื อจ าก คน ใ นกลุA ม ต้ั ง แ ตA
กระบวนการระดมสมองในการคิดเรื่องสั้น 
ข้ันตอนการถAายทําตลอดจนการตัดตAอจนได�
ผลงานสAงเข�าประกวด นอกจากนี้นักศึกษายังได�
ทดลองฝ�กปฏิ บั ติจากมืออาชีพ และได�รับ
คําแนะนําท่ีเปDนประโยชน� ทําให�กิจกรรมนี้
บรรลุเป|าหมายสูงท่ีสุด 

เกิดแรงบันดาลใจในการ
สร� างสรรค�ผลงานจน
ได� รั บ รา งวั ลชนะเลิ ศ 
และสร�างความสามัคคี
กัน ในกลุA ม เ พ่ื อ ร ะดม
สมองในการคิดผลิตผล
งานอีกด�วย 

6 5 เมษายน 2559 กิจกรรมกลุ�ม “การเขียนเรื่องสั้นโดยเชื่อมโยง
คําท่ีกําหนดให�” 
ผลการสังเกต : กิจกรรมกําหนดให�แตAละกลุAม
คิดคําข้ึนมาจํานวน 10 คํา แล�วนําไปให�กลุAมอ่ืน
เรียบเรียงแตAงเปDนเรื่องราวสลับกัน แล�วนําเสนอ
หน�าชั้นเรียน ถึงแม�กิจกรรมจะไมAราบรื่นนัก และ
มีการติดขัดจากคําท่ียากเกินไป และผู�นําเสนอ
พูดไมAคลAอง ประหมAาและต่ืนเต�นทําให�เรื่องราวท่ี
นํ า เสนออาจจะไมA เข� า ใจ แตA กิ จกรรมนี้ มี
ประโยชน�เพ่ือเป�ดโอกาสให�นักศึกษาได�พูดหน�า
ชั้นเรียนและกล�าแสดงออกมากข้ึน 

ผลสัมฤทธิ์ : กิจกรรมนี้
เปDนกิจกรรมกลุA ม ฝ�ก
ก า ร คิ ด ส ร� า ง ส ร ร ค�
เรื่ องราว และฝ�กการ
แสดงออกหน�าชั้นเรียน 
ผลงานบางเรื่องทําได�ดี 
และอีกหลายเรื่องต�อง
ปรับปรุงเนื่องจากเพ่ือน
บ า ง ค น ไ มA ใ ห� ค ว า ม
รAวมมือในการคิด 

7 19 เมษายน 2559 กิจกรรมเดี่ยว “การนําเสนอผลงานความคิด
สร�างสรรค�” 
ผลการสังเกต : กิจกรรมนี้เปDน Final Project 
ท่ีให�นักศึกษาได�นํา เสนอผลงานท่ีเ กิดจาก
ความคิดสร�างสรรค�ของตนเอง แรงบันดาลใจ
และConcept ของผลงาน โดยนําเสนอทีละคน
หน�าชั้น เรียน พบวAา นักศึกษามีความกล�า
แสดงออกมากข้ึน  เปDนเวทีในการซ�อมพูดในท่ี
สาธารณะ อยAางไรก็ดีสิ่ง ท่ีต�องปรับปรุงคือ
นักศึกษาไมAเตรียมพร�อมในการนําเสนอ และมี
นักศึกษาบางคนไมAมีผลงานมานําเสนอ ทําให�
ขาดคะแนนในสAวนนี้ไป 

ผลสัมฤทธิ์ : กิจกรรมนี้
เปDนการประมวลความรู�
ท้ั ง ห ม ด ผA า น แ น ว คิ ด
สร�างสรรค�ของตนเอง 
เปDนกิจกรรมท่ีสAงเสริมให�
ใช�ความคิดสร�างสรรค�
มากท่ีสุด และฝ�กการ
นําเสนอหน�าชั้ น เรียน 
ผล ท่ีออกมา เปDน ท่ีนA า
พอ ใจ  นั ก ศึ กษ ากล� า
แสดงออกและภาคภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 
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2. สรุปผลการวิเคราะหFเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ผู�วิจัยได�นําผลการวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห�รAวมกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ สามารถสรุปผลการวิจัย
ได� ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพสอดคล	องกัน พบวAากิจกรรมท้ัง 7  
กิจกรรม ในรายวิชาความคิดสร�างสร�างสรรค�เพ่ืองานนิเทศศาสตร� ภาคเรียนท่ี 2/2558 เปDนกิจกรรมท่ี
นักศึกษาเห็นวAามีประโยชน�มาก ดังผลการวิเคราะห�เชิงปริมาณท่ีมีคAาเฉลี่ย 3.62-4.00 ซ่ึงหมายความวAาผู�ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นวAากิจกรรมดังกลAาวมีประโยชน�มาก และผลจากการสัมภาษณ�เชิงลึก ในเชิง
คุณภาพสอดคล�องกันวAากิจกรรมทุกกิจกรรมมีประโยชน�มากเชAนกัน 

2. กิจกรรมท่ีกระตุ	นจินตนาการและส�งเสริมความคิดสร	างสรรคFมากท่ีสุด คือ  
กิจกรรมการนําเสนอผลงานความคิดสร�างสรรค� เนื่องจากเปDนกิจกรรมท่ีสรุปรวมผลงานท้ังหมด กลั่นกรองผAาน
การคิดสร�างสรรค�เฉพาะตัว และนําเสนอหน�าชั้นเรียนซ่ึงนอกจากจะเปDนการเป�ดโอกาสให�นักศึกษาได�นําเสนอ
งานท่ีตนเองสนใจแล�วยังชAวยพัฒนาทักษะการนําเสนอและการกล�าแสดงออกในท่ีสาธารณะด�วย 
            3.กระบวนการในการกระตุ	นจินตนาการและส�งเสริมความคิดสร	างสรรคF โดยเน�นการปฏิบัติทํา
กิจกรรมท่ีหลากหลาย ใช�ทฤษฎีในการปูพ้ืนฐานความรู�เก่ียวกับความคิดสร�างสรรค�และใช�กรอบแนวคิด
กระบวนการคิดสร�างสรรค�ของ Osborn ผู�วิจัยได�ประยุกต�ใช�ในการวางแผนกิจกรรมในการเรียนการสอนใน
รายวิชาการคิดสร�างสรรค�เพ่ืองานนิเทศศาสตร� ดังนี้ 1)การค	นพบปWญหา(Orientation) เปDนข้ันตอนของการ
กระตุ�นความคิด/จินตนาการ ในข้ันตอนนี้ผู�สอนใช�กิจกรรมการคิดนอกกรอบโดยลากเส�นผAานจุด 9 จุด มาใช�
ในการสอนควบคูAกับทฤษฎี เพ่ือให�นักศึกษาได�มองเห็นปGญหา ฝ�กกระตุ�นจินตนาการ และการแก�ปGญหาโดย
มุมมองใหมA โดยให�ผู�ท่ีคิดคําตอบได�ออกมานําเสนอหน�าชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู�กับเพ่ือนในชั้นเรียน 
กลAาวคือในข้ันนี้การค�นพบปGญหาจากโจทย� ต�องระบุปGญหาจากโจทย�คือต�องการอะไรในลําดับแรก จากนั้นจึง
จะผAานไปสูAการเตรียมการและรวบรวมข�อมูลเปDนลําดับถัดไป 2)การเตรียมการและรวบรวมข	อมูล
(Preparation) โดยให�นักศึกษารวบรวมข�อมูล ความคิดใหมAๆ ความรู� ข�อเท็จจริง ประสบการณ�เดิม ตลอดจน
ข�อมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�องรอบด�านเพ่ือใช�เปDนฐานในการแก�ปGญหา โดยใช�กิจกรรมเพ่ิมปริมาณความคิด จินตนาการ
ในสิ่งท่ีเปDนไปได�จากรูปทรงท่ีกําหนดให� โดยให�แบAงกลุAม ให�แตAละคนเสนอความคิด ไอเดียใหมAๆเพ่ือสร�าง
จินตนาการ และรวบรวมข�อมูลเปDนกลุAมเพ่ือสรุปเขียนเปDนรูปทรง และนําเสนอหน�าชั้นเรียน          3)การ
วิเคราะหF (Analysis) เปDนข้ันตอนของการวิเคราะห�ปGญหา โดยใช�กิจกรรมการสร�างสิ่งของจากรูปทรงท่ี
กําหนดให� เปDนการรวบรวมความคิด การระดมสมอง ผAานการวิเคราะห�จากสมาชิกในกลุAมแล�วสรุปออกมาเปDน
สิ่งของ การคิดไตรAตรอง วางแผน โดยคิดแจกแจงลึกลงไปในรายละเอียด แยกแยะ ตีความและเปรียบเทียบ 
เชAน ความเหมือน ความตAาง ความสัมพันธ�กันของสิ่งของตAางๆ แล�วนําสรุปรวมของกลุAม นําเสนอหน�าชั้นเรียน 
4)การใช	ความคิดคัดเลือกข	อมูล (Selective) เปDนข้ันตอนพิจารณาข�อมูลท่ีได�อยAางละเอียดรอบคอบเพ่ือ
ตัดสินใจวAาข�อมูลใดเหมาะสมหรือไมAเหมาะสมโดยพยายามมองหาทางเลือกไว�หลายๆทาง โดยใช�กิจกรรมกลุAม
“การสร�างสิ่งของจากรูปทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม”โดยให�แตAละคนวาดภาพท่ีตนเองคิดให�ออกมามาก
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ท่ีสุด เกิดการแขAงขัน สร�างความสนุกสนาน ชAวงท�ายมีการนําเสนองานหน�าชั้นให�กลุAมท่ีเหลือชAวยให�คะแนน มี
การวิพากษ�และต้ังคําถามเพ่ือสร�างความบันเทิงผAอนคลายได�อีกด�วย นับเปDนการค�นหาความคิดหรือสมมุติฐาน 
หลักสําคัญคือต�องพยายามระดมความคิด พยายามผลิตความคิดออกมาให�ได�มากท่ีสุดอยAางอิสระ 5)การ
ประมวลความคิด(Hypothesis) เปDนข้ันตอนค�นหาความคิดหรือสมมติฐาน(idea finding) โดยกิจกรรมท่ี
นํามาใช�ในข้ันตอนนี้คือกิจกรรมการเขียนเรื่องสั้นโดยเชื่อมโยงคําท่ีกําหนดมีข้ันตอนท่ีสําคัญคือการระดมสมอง
ของแตAละกลุAม ให�ฝ�กคิด พยายามผลิตความคิดออกมาให�ได�มากท่ีสุด หลากหลาย และสามารถเชื่อมโยงคํา
เหลAานั้นได� โดยนักศึกษาแตAละคนสามารถคิดได�อยAางอิสระเสร็จ แล�วนํามาหารือกันในกลุAมเพ่ือสร�างสรรค�เปDน
เรื่องราวจากคํา และนําเสนอหน�าชั้นเรียน 6)การสังเคราะหF/การสร	างสรรคF (Incubation) ข้ันตอนนี้จะมี
กิจกรรมท่ีใช�คือกิจกรรมการประกวดผลงานภาพถAายในหัวข�อ Unblocker I AM ของบริษัท Honda และ
กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข�อ “เด็กไทยรู� เทAาทันสื่อ”ของกระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงเม่ือผAาน
กระบวนการคิดท่ีรอบคอบแล�ว จนได�ภาพรวมของโจทย�ปGญหา การรวบรวมข�อมูลตAางๆ จนเกิดประกาย
แนวคิด (illumination or insight) หรือท่ีเรียกวAา “ความคิดแว�บ” ซ่ึงกิจกรรมท่ีผู�สอนได�ให�นักศึกษาเข�ารAวม
เปDนโครงการประกวด ซ่ึงเปDนการแขAงขัน มีเงินรางวัลจูงใจ เปDนการกระตุ�นให�นักศึกษาได�ทํากิจกรรมอยAางเต็ม
กําลัง ข�อสังเกตคือถ�าเปDนการประกวดท่ีมีเงินรางวัลจะสามารถกระตุ�นจินตนาการและใช�ความคิดสร�างสรรค�
ผลิตงานได�ดีกวAามอบหมายงานปกติ ขณะเดียวกันยังพบปGญหาเก่ียวกับพ้ืนฐานทางด�านการถAายภาพและ
ทักษะในด�านการปฏิบัติของนักศึกษาบางคนยังมีจํากัด และคนท่ีมีความสามารถมักถูกเพ่ือนๆจับเข�ากลุAม
เดียวกัน เกิดการกระจุกตัว ทําให�กลุAมท่ีเหลืออาจทําให�ผลงานออกมาไมAดีเทAาท่ีควร 7)การประเมินผล
(Verification) ข้ันตอนนี้เปDนข้ันตอนสุดท�ายของกระบวนการคิดสร�างสรรค� เพราะเปDนการทดสอบหรือ
พิสูจน� (Verification) วAาความคิดของเรานั้นเปDนจริงหรือไมA และการยอมรับผลจากการค�นพบ (acceptance 
finding) พิสูจน�ให�เห็นวAาสามารถนําไปใช�ได�ผAานผลงานความคิดสร�างสรรค�เฉพาะตัวข้ึน รวมท้ังเผยแพรAผลงาน
สูAสาธารณชนเพ่ือให�ยอมรับด�วย ผู�สอนจึงใช�กิจกรรมการนําเสนอผลงานความคิดสร�างสรรค�แล�วนําเสนอหน�า
ชั้นทีละคน จนเกิดเปDนผลงาน การสร�างสรรค�ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะตัว สามารถทําให�เกิดได�เพียงครั้งเดียว อาจจะ
ทําซํ้าแล�วได�ผลงานไมAเหมือนเดิม เรียกวAา อัชฌัตติกญาณ (intuition knowledge) หรือการหยั่งรู�นั่นเอง ซ่ึง
กิจกรรมนี้เปDนข้ันตอนสุดท�ายท่ีท�าทายในเรื่องของการคิดสร�างสรรค�ผลงาน สามารถทําให�ปรากฏเปDนจริงได� 
และนักศึกษาจําเปDนอยAางยิ่งท่ีจะต�องนําเสนอแนวคิดดังกลAาวของตนเอง ตลอดจนเสนอแรงบันดาลใจในการ
สร�างผลงานนําเสนอตAอผู�สอนและเพ่ือนรAวมชั้นด�วย ข�อสังเกตคือนักศึกษาท่ีมีความม่ันใจและกล�าแสดงออกจะ
สามารถผลิตผลงานออกมาได�ดี สAวนนักศึกษาท่ีไมAมีความม่ันใจจะไมAสามารถนําเสนอผลงานของตนเองออกมา
ได�ดีเทAาท่ีควร  
 ผู�วิจัยได�เสนอแผนภาพของเทคนิคการกระตุ�นจินตนาการและสAงเสริมความคิดสร�างสรรค�เพ่ืองาน
นิเทศศาสตร�ท่ีมีความเหมาะสมกับนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร�ชั้นป�ท่ี 1 วAามีลักษณะอยAางไร ในกรอบแนวคิด
เทคนิคการกระตุ�นจินตนาการและสAงเสริมความคิดสร�างสรรค�เพ่ืองานนิเทศศาสตร� 
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กรอบแนวคิดการวิจัยเทคนิคการกระตุ�นจินตนาการและสAงเสริมความคิดสร�างสรรค�ของนักศึกษาสาขานิเทศ
ศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยเทคนิคการกระตุ�นจินตนาการและสAงเสริม
ความคิดสร�างสรรค�ของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ใน 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. การกระตุ	นจินตนาการและส�งเสริมความคิดสร	างสรรคFในช้ันเรียนจะต	องมีทฤษฎีและการ
ปฏิบัติกิจกรรมส�งเสริมควบคู�กันไป 

 จากการศึกษาทฤษฎีความคิดสร�างสรรค�ของ Osborn ซ่ึงผู�วิจัยนํามาเปDนกรอบแนวคิดในการทํา
กิจกรรมในชั้นเรียน ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พบวAา สามารถใช�กระบวนการคิดสร�างสรรค�ท้ัง 
7 ข้ันตอนมาใช�ในการทํากิจกรรมได�จริง และมีประสิทธิภาพมาก ได�แกA ข้ันท่ี 1) การค�นพบปGญหา 2) การ
เตรียมและรวบรวมข�อมูล 3) การวิเคราะห�ปGญหา 4) การใช�ความคิดคัดเลือกข�อมูล 5) การประมวลความคิด 
6) การสังเคราะห�/ความคิดสร�างสรรค� และ7) การประมวลผล ซ่ึงข้ันตอน 1-3 ผู�วิจัยต�องสอนนักศึกษาเรื่อง

เทคนิคการกระตุ�นจินตนาการและส�งเสริมความคิดสร�างสรรค�ของ

นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

 

ปฏิบัต ิทฤษฎ ี

ขั �นที� 6 การสังเคราะห์/การคดิ

ขั �นที� 3 วเิคราะห์ปัญหา 

ขั �นที� 4 ใช้ความคดิคดัเลอืกข้อมูล 

ขั �นที� 5 การประมวลความคิด 

ขั �นที� 7 การประเมินผล 

ขั �นที� 1 การค้นพบปัญหา 

ขั �นที� 2 เตรียมการและรวบรวมข้อมูล

กิจกรรมระดมสมอง 

การประเมินผล 

การนําเสนอ 
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ของทฤษฎีและมีการปฏิบัติโดยทํากิจกรรมท�ายคาบและมีการนําเสนอทุกครั้ง เพ่ือความเข�าใจในบทเรียนมาก
ข้ึน โดยในข้ันท่ี 1-3 จะมีกิจกรรมให�แบAงกลุAม ให�แตAละคนเสนอความคิดใหมAๆเพ่ือสร�างจินตนาการ และ
รวบรวมข�อมูลผAานการวิเคราะห�จากสมาชิกในกลุAมแล�วสรุปออกมา โดยผู�วิจัยคอยให�คําแนะนําตามความ
จําเปDน ผลลัพธ�ท่ีได�คือการท่ีนักศึกษาได�ระดมสมองซ่ึงเปDนหัวใจของกิจกรรมในข้ันนี้ เปDนกิจกรรมท่ีกระตุ�นการ
คิดและสร�างความสามัคคีในกลุAม นอกเหนือจากนั้นแล�วยังชAวยในการวิเคราะห�เพ่ือสรุปผลงานออกมา ซ่ึงต�อง
ใช�ความม่ันใจในการคิดสร�างสรรค� เพ่ือสร�างแรงบันดาลใจในการคิด จนกAอให�เกิดนิสัยรักการคิดติดตัวไป ซ่ึง
ผลการวิจัยมีความสอดคล�องกับแนวทางการดําเนินงานวิจัยเรื่องกระบวนการพัฒนาการคิดสร�างสรรค�เพ่ืองาน
นิเทศศาสตร�ของบุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย (2556) ท่ีระบุถึงกระบวนการพัฒนาการคิดสร�างสรรค�เพ่ืองานนิเทศ
ศาสตร�ท่ีเหมาะสมกับนักศึกษานิเทศศาสตร�จะต�องเปDนกระบวนการท่ีสนับสนุนให�นักศึกษาได�เรียนรู�ภาคทฤษฎี
ควบคูAไปกับการปฏิบัติ โดยเน�นการปฏิบัติมากกวAาทฤษฎี โดยสร�างสรรค�กิจกรรมเพ่ือฝ�กปฏิบัติท่ีหลากหลาย 
สนับสนุนให�ผู�เรียนใช�สื่อเทคโนโลยีเปDนเครื่องมือในการเรียนและการทํากิจกรรม กระบวนการพัฒนาการคิด
สร�างสรรค�จะต�องครบถ�วนสมบูรณ�นับต้ังแตAการเตรียมการ การครุAนคิด การจุดประกายความคิดและการ
พิสูจน�ทดสอบ ผู�วิจัยจึงสรุปวAา การกระตุ.นจินตนาการและส�งเสริมความคิดสร.างสรรค)เพ่ืองานนิเทศศาสตร)
ของนักศึกษาสาขานิเทศศาสตร)ชั้นป=ท่ี 1 จะต.องมีการสอนท้ังภาคทฤษฎีและมีการปฏิบัติโดยทํากิจกรรมเพ่ือ
ส�งเสริมความคิดสร.างสรรค)ให.มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผ�านกิจกรรมท่ีส�งเสริมความคิดสร.างสรรค)ท้ัง
กระบวนการคิดและการระดมสมองในชั้นเรียน 

2. การกระตุ	นจินตนาการและส�งเสริมความคิดสร	างสรรคFจะต	องมีการปฏิบัติจริงผ�านนําเสนอ
แนวความคิดของนักศึกษา 

 จากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน โดยให�นักศึกษาได�ทํากิจกรรมสAงผลงานเข�าประกวดโครงการกับ
หนAวยงานภายนอกและกิจกรรมการนําเสนอผลงานความคิดสร�างสรรค�ผAานโครงงาน(Project based 
learning) พบวAา เม่ือประเมินผลจากท้ังสองกิจกรรมดังกลAาวแล�ว ท้ังแบบสํารวจและแบบสัมภาษณ�เชิงลึกจาก
กลุAมเป|าหมายสอดคล�องกันวAากิจกรรมท่ีมีประโยชน�ตAอการกระตุ�นจินตนาการและสAงเสริมความคิดสร�างสรรค�
มากท่ีสุดคือกิจกรรมการนําเสนอผลงานความคิดสร�างสรรค�ผAานโครงงาน (Project based learning) เปDน
กระบวนการท่ีทําให�นักศึกษาได�ใช�ทฤษฎีเข�ากับการปฏิบัติจริง มีการประยุกต�ใช�กระบวนการแก�ปGญหาเพ่ือ
สAงเสริมความคิดสร�างสรรค� ทําให�กระบวนการคิดสร�างสรรค�สมบูรณ�มากข้ึน ต้ังแตAกระบวนการคิด สร�างสรรค�
ตลอดจนการประเมินผล โดยในข้ันนี้นักศึกษาได�นําเสนอผลงานหน�าชั้นเรียนตAอหน�าผู�สอนและเพ่ือนรAวมชั้น 
จนเกิดทักษะการเรียนรู� การค�นพบปGญหาเพ่ือนําสูAกระบวนการแก�ปGญหาเชิงสร�างสรรค� การค�นพบข�อบกพรAอง
ของตนเองเพ่ือปรับปรุงผลงานจนเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน และได�รับความประทับใจในผลงาน ตลอดจน
สร�างแรงบันดาลใจตAอไป ผู�วิจัยจึงสรุปวAา การนําเสนอแนวความคิดของนักศึกษาเป*นหัวใจสําคัญในการคิด
สร.างสรรค) ซ่ึงจะเปDดโอกาสให.นักศึกษาได.ออกแบบการนําเสนออย�างหลากหลาย สร.างสรรค)และน�าสนใจซ่ึง
นําไปสู�การพัฒนากระบวนการคิดสร.างสรรค)ในระดับท่ีสูงข้ึนต�อไป 
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3. กิจกรรมประกวดผลงานมีส�วนสําคัญในการสร	างแรงบันดาลใจในการสร	างสรรคFผลงานท่ี
หลากหลายและน�าสนใจ  

 จากการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู�สอนได�ให�นักศึกษาสAงผลงานเข�ารAวมประกวดและได�จัดโครงการ
อบรมเพ่ือสAงเสริมความคิดสร�างสรรค�โดยมีวิทยากรท่ีมีประสบการณ� มีผลงานในระดับประเทศมาถAายทอดและ 
Workshop ให�กับนักศึกษาเพ่ือเปDนการกระตุ�นจินตนาการและสAงเสริมความคิดสร�างสรรค� เนื่องจากปGจจุบัน
เทคโนโลยีได�เปลี่ยนแปลงไป ทําให�กระบวนการผลิตสื่อเปลี่ยนแปลงตาม เปDนการตAอยอดความคิดเพ่ือผลิตสื่อ 
นอกจากนี้ผู�สอนยังพบวAา การประกวดสื่อสร�างสรรค� ท่ีมีรางวัลตอบแทน นักศึกษาจะทุAมเทและต้ังใจผลิตงาน
ออกมามากกวAาสAงงานในชั้นเรียนตามปกติ เนื่องจากมีแรงจูงใจท่ีได�เปDนตัวเงิน ใบประกาศ และได�
ประสบการณ�การเรียนรู�ในเวทีการแขAงขันท่ีต�องใช�ทักษะ ความคิดริเริ่มสร�างสรรค�ผลงาน สอดคล�องงานวิจัย
เรื่องผลของการเรียนรู�รAวมกันบนเว็บด�วยกระดานอภิปราย โดยใช�เทคนิคหมวกความคิดหกใบในวิชาศิลปะ
เบ้ืองต�น ท่ีสAงผลตAอความคิดสร�างสรรค�ของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตท่ีมีระดับความคิดสร�างสรรค�ตAางกันของ
ณรงค�พล  เอ้ือไพจิตรกุล (2554) พบวAา 1. นักศึกษาปริญญาบัณฑิตท่ีเรียนรู�รAวมกันบนเว็บด�วยกระดาน
อภิปรายโดยใช�เทคนิคหมวกความคิดหกใบในวิชาศิลปะเบ้ืองต�นมีความคิดสร�างสรรค�กAอน หลังสัปดาห�ท่ี 5 
และหลังการทดลองแตกตAางกันอยAางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2. นักศึกษาปริญญาบัณฑิตท่ีมีระดับ
ความคิดสร�างสรรค�แตกตAางกัน ท่ีเรียนรู�รAวมกันบนเว็บด�วยกระดานอภิปรายโดยใช�เทคนิคหมวกความคิดหกใบ
ในวิชาศิลปะเบ้ืองต�นมีความคิดสร�างสรรค�กAอนหลังสัปดาห�ท่ี 5 และหลังการทดลองแตกตAางกันอยAางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู�วิจัยจึงสรุปวAา การจัดกิจกรรมการแข�งขันประกวดผลงานมีส�วนช�วยส�งเสริม
ความคิดสร.างสรรค)ทําให.นักศึกษาได.คิดประเด็นในกรอบเวลาท่ีจํากัดเพ่ือผลิตชิ้นงานออกมาให.ดีท่ีสุด 

4. เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) เปTนหัวใจสําคัญในการสร	างสรรคFผลงานออกมาได	
หลากหลายและส�งเสริมความคิดสร	างสรรคFในระดับกลุ�มได	อย�างมีประสิทธิภาพ  

 จากการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ พบวAาการระดมความคิดเปDนวิธีท่ีสร�างผลงานความคิดสร�างสรรค�ใน
ระดับกลุAมได�อยAางมีประสิทธิภาพ เปDนการเป�ดโอกาสให�สมาชิกในกลุAมได�มีสAวนรAวมแสดงความคิดสร�างสรรค� 
เพ่ือแก�ปGญหา ได�เรียนรู�ความคิดเห็นท่ีแตกตAางเพ่ือสร�างจินตนาการ เนื่องจากความคิดจินตนาการเปDนลักษณะ
สําคัญของความคิดสร�างสรรค�ในการนําไปสูAผลผลิตท่ีแปลกใหมAและเปDนประโยชน� นอกจากนี้การระดมสมอง
ยังเปDนการเพ่ิมพลังสร�างสรรค�ผลงานให�ออกมาดีท่ีสุด การคิดเปDนกลุAมดีกวAาการคิดด�วยตัวเองเพียงลําพัง 
เนื่องจากมีแรงกระตุ�นระหวAางกันทําให�เกิดความคิดสร�างสรรค�ออกมาเปDนจํานวนมาก โดยมีการแก�ปGญหาโดย
วิธีระดมสมอง ได�แกA ไมAมีการวิพากษ�วิจารณ�ความเห็นท้ังของตนเองและของคนอ่ืน การพยายามหาคําตอบท่ี
แปลกแตกตAางออกไป การพยายามหาคําตอบให�ได�มากท่ีสุด และพยายามดัดแปลงตกแตAงความคิดท่ีมีอยูA สิ่งท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งของการระดมความคิดนอกเหนือจากการพัฒนาความคิดได�อยAางหลากหลายแล�ว การรับ
ฟGงความคิดเห็นของผู�อ่ืน ยังเปDนทักษะท่ีจําเปDนอยAางยิ่งสําหรับการอยูAรAวมกันในสังคมอยAางมีความสุขอีกด�วย 
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การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑFเซรามิกเชิงสร	างสรรคFของโรงงานขนาดย�อม กรณีศึกษา : ผู	ประกอบการ
โรงงานเซรามิกขนาดเล็กท่ีเข	าร�วมโครงการ “พ่ีเล้ียงน	อง” ในจังหวัดลําปาง 
Development of Ceramic Products Produced in Small Factories 

Case Study: The ‘Phi Lieng Nong’ Project in Lampang Province 
ธิติมา คุณยศยิ่ง และอนุรักษ� อาทิตย�กวิน  

มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

บทคัดย�อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ�เซรามิกรูปแบบใหมA โดยใช�องค�ความรู�ทางด�าน

ออกแบบ และสร�างภาพลักษณ�ให�แกAผลิตภัณฑ�เซรามิกให�แกAโรงงานขนาดเล็กท่ีเข�ารAวมโครงการ “พ่ีเล้ียง
น	อง” ของจังหวัดลําปาง  โดยวิธีวิจัยนี้เปDนวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีประชากรคือโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก และ
เลือกใช�กลุAมตัวอยAางจากโรงงานเซรามิกจํานวน 5 โรงงาน  ใช�เทคนิคการวิเคราะห�ข�อมูลแบบสรุปอุปนัย  ซ่ึง
ผลการวิจัยพบวAาในปGจจุบันโรงงานเซรามิกขนาดเล็กมีสภาพปGญหาเก่ียวกับรูปแบบของผลิตภัณฑ� คือ
ผู�ประกอบการสAวนใหญAขาดความรู�และความเข�าใจในกระบวนการออกแบบ จึงทําให�ทางผู�ประกอบการเซรา
มิกผลิตชิ้นงานออกมาในรูปแบบซํ้าๆ เดิมๆ จึงสAงผลกระทบตAอการตัดสินใจซ้ือของผู�บริโภคท่ีลดลงสําหรับ
แนวทางในการออกแบบให�ผู�ประกอบการท้ัง 5 โรงงาน แบAงเปDน 5 แนวคิด ได�แกAโรงงานสร�อยทิพย�เซรามิกได�
แนวความคิดมาจากความเปDนผู�หญิงไทย  โรงงานกิตติโรจน�เซรามิกได�แนวความคิดมาจากตัวสัตว�ประหลาด 
โรงงานนิคมเซรามิกแนวความคิดมากจากไกA  โรงงานเกษมเซรามิคได�แนวความคิดมาจากความเปDนธรรมชาติ 
และโรงงาน ส.รุAงแสงเซรามิกได�แนวความคิดมาจากพืชจําพวกหัวตAางๆ  
คําสําคัญ: การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ�, ผลิตภัณฑ�เซรามิกเชงิสร�างสรรค�, ผู�ประกอบการโรงงานเซรามิก 
 
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 หนAวยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายระดับรากหญ�าและ
ธุรกิจชุมชนได�นําแนวคิดและวิธีการท่ีหนAวยงานภาครัฐรAวมกันผนึกกําลังสร�างสินค�าและเสาะแสวงหาสินค�าท่ี
มองวAามีอนาคตจนถึงข้ันตอนการพัฒนาการผลิตและการตลาดจนสามารถก�าวข้ึนเปDนผลิตภัณฑ�เดAน  ซ่ึงถือวAา
เปDนประโยชน�กับผู�ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมีสินค�าคุณภาพเปDนท่ีต�องการของตลาด  หากแตAยัง
ขาดแนวทางการจัดการท่ีดี ขาดข�อมูลขAาวสารและชAองทางในการนําเสนอสินค�าหรือผลิตภัณฑ�ให�เข�าถึงกลุAม
ลูกค�า (สํานักสAงเสริมภูมิปGญญาท�องถ่ินและวิสาหกิจชุมชน, 2556) โดยเฉพาะกับผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยAอมท่ีต�องทําการผลักดันให�เกิดความเข�มแข็งและแขAงขันได� รวมถึงการพัฒนางาน
ศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ�ชุมชนเพ่ือการสร�างเอกลักษณ�และการผลิตสินค�าในท�องถ่ินบนฐานการเพ่ิมผลิต
ภาพในการผลิตและยกระดับการสร�างมูลคAาเพ่ิมด�วยเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเปDนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหAงชาติ ฉบับท่ี 11,2556) และจากข�อมูลของจังหวัดลําปางในชAวง 2-3ป�ที
ผAานมาพบวAาผู�ประกอบการโรงงานเซรามิกจํานวนมากมีปGญหาทางด�านการผลิตสินค�าเซรามิกในรูปแบบซํ้าๆ 
เดิมๆ  ขาดความคิดสร�างสรรค�ใหมAๆ ทําให�สินค�าไมAเปDนท่ีพึงพอใจตAอผู�บริโภค ขาดการยอมรับจากลูกค�าและ
งดการสั่งซ้ือ จนต�องขาดทุนและล�มละลาย พนักงานหลายคนต�องถูกให�ออกจากงาน(สมาคมเครื่องเคลือบดิน
เผาจังหวัดลําปาง,2556) ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทีมวิจัยจึงต�องการท่ีจะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ�เซรามิก
ท่ีเหมาะสมสําหรับผู�ประกอบการ โดยใช�องค�ความรู�ทางด�านออกแบบ ให�แกAโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ซ่ึงจะใช�
กรณีศึกษาจากผู�ประกอบการโรงงานเซรามิกในจังหวัดลําปางท่ีเข�ารAวมโครงการ “พ่ีเลี้ยงน�อง”  ซ่ึงโครงการพ่ี
เลี้ยงน�องเปDนโครงการของจังหวัดลําปางท่ีมุAงพัฒนาผู�ประกอบการเซรามิกให�มีการผลิตสินค�าท่ีได�คุณภาพ ลด
ต�นทุนการผลิตและสร�างความได�เปรียบทางการแขAงขัน ซ่ึงโครงการนี้จะเปDนการทําให�ผู�ประกอบการท่ีทําการ
ผลิตเซรามิกมีผลิตภัณฑ�รูปแบบใหมAๆ เชิงสร�างสรรค� และสามารถท่ีจะอยูAรอดได�อยAางยั่งยืน และยังเปDนการ
เพ่ิมโอกาสทางทางการแขAงขันให�แกAผู�ประกอบการโรงงานเซรามิกได�มากข้ึน  
วัตถุประสงคFของการวิจัย   
       1. เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ�เซรามิกรูปแบบใหมA โดยใช�องค�ความรู�ทางด�านออกแบบ ให�แกAโรงงานท่ี
เข�ารAวมโครงการ 
       2. เพ่ือสร�างภาพลักษณ�ผลิตภัณฑ�เซรามิกท่ีมีความเปDนเอกลักษณ�ให�แกAผู�ประกอบการเซรามิก 
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กรอบกระบวนการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบกระบวนการวิจัย 
 
แนวคิดท่ีใช	ในการวิจัย 
         แนวคิดและเนื้อหาของการวิจัยครั้งนี้ มุAงศึกษาถึงบริบทการดําเนินงานทางธุรกิจและการผลิตของ
ผู�ประกอบการเซรามิกขนาดเล็ก  การสร�างภาพลักษณ�และการสื่อสาร และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ�ท่ี
เหมาะสมให�แกAผู�ประกอบการท่ีเข�ารAวมโครงการวิจัย แนวคิดหลักการออกแบบ และการสร�างความได�เปรียบ
ทางการแขAงขัน  โดยการศึกษาในครั้งนี้เปDนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช�เครื่องมือในการเก็บข�อมูลด�วยการสัมภาษณ�
ผู�ประกอบการเซรามิกเพ่ือศึกษาบริบทในการดําเนินธุรกิจ  การสัมมนาเพ่ือสร�างภาพลักษณ�ผลิตภัณฑ�แกA
ผู�ประกอบการ รวมถึงการประชุมกลุAมยAอยเพ่ือทําการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ�เซรามิกท่ีเหมาะสมของ
ผู�ประกอบการแตAละราย   
ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
ขอบเขตเนื้อหา : มุAงศึกษาถึงบริบทการดําเนินงานผลิตของโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก ความสามารถ

ทางการผลิตของผู�ประกอบการโรงงานเซรามิก และลักษณะของสินค�าท่ีผลิต 

ทบทวนวรรณกรรม 

-  แนวคิดพื้นฐานการจัดการธุรกิจ 
-  ทฤษฏีการสร�างภาพลักษณ�และการสื่อสาร 
-  ทฤษฏีการออกแบบ 
-  การสร�างความได�เปรียบทางการแข*งขัน 
-  งานวิจยัทีเกียวข้อง 

การสร�างภาพลกัษณ� 

- ภาพลักษณ�ผลิตภัณฑ�หรือบริการ 
- ภาพลักษณ�ตราย่ีห�อ 
- ภาพลักษณ�องค�การ 

 

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ�เซรามิก 

- กําหนดกลุ*มเป0าหมาย    - รูปร*าง รูปทรงผลิตภัณฑ� 
- สสีนัและกราฟิก         - ข้อมลูอืน ๆ 

ประชุมทีมงานพ่ีเล้ียงน�อง/ผู�เช่ียวชาญ/
เจ�าของโรงงาน 

นักออกแบบและผู�มีส*วนได�-ส*วนเสีย 

รูปแบบผลติภณัฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ 

วิเคราะห�บริบทและสภาพการดําเนินงาน  
โดยทีมงานพี่เล้ียงน�อง 

สัมภาษณ�/ สังเกตการณ� 

 สัมภาษณ�/ สัมมนา 
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ขอบเขตประชากร : โรงงงานผู�ผลิตสินค�าเซรามิกขนาดกลางและขนาดเล็กจํานวน 189 โรงงาน 
(สมาคมเครื่องปG�นดินเผาจังหวัดลําปาง, 2557)  

ขอบเขตพ้ืนท่ี : ผู�ประกอบการโรงงานเซรามิกท่ีอยูAในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง 
ขอบเขตระยะเวลา : เริ่มดําเนินงานต้ังแตA 1 พฤษภาคม 2557 จนถึง 30 เมษายน 2558 รวม

ระยะเวลา 12 เดือน 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

  ประชากรของการวิจัยในครั้งนี้คือผู�ประกอบการโรงงานเซรามิกขนาดเล็ก โดยใช�วิธีการสุAมตัวอยAาง
แบบเจาะจงจากเลือกกลุAมตัวอยAางท่ีเข�ารAวมโครงการพ่ีเลี้ยงน�อง (โดยกําหนดโควต�าและผAานการคัดเลือกมา
จากสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง) จํานวน 5 โรงงาน 
เครื่องมือท่ีใช	ในการวิจัย และวิธีการเก็บรวบรวมข	อมูล 
 ใช�เครื่องมือท่ีสําคัญ คือการสัมภาษณ�เชิงลึก การสัมมนา และการประชุมกลุAมยAอย  เพ่ือศึกษาแนว
ทางการสร�างภาพลักษณ�และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ�เซรามิกท่ีเหมาะสม  มีการแบAงวิธีการรวบรวมข�อมูล
ออกเปDน 3 สAวน ได�แกA (1)การสังเกตการณ�และการสัมภาษณ�เชิงลึก เพ่ือศึกษาบริบทของผู�ประกอบการเซรา
มิก  (2)การสัมมนาเพ่ือศึกษาแนวทางการสร�างภาพลักษณ�ผลิตภัณฑ� โดยมีผู�ประกอบการโรงงานตAางๆ เข�ารAวม
จํานวน 25 โรงงาน (3)การประชุมกลุAมยAอย เพ่ือศึกษารูปแบบและพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมแกAผู�ประกอบการ
เซรามิกท้ัง 5 ราย โดยใช�นักออกแบบมารAวมให�ข�อมูล 
 วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ใช�การตรวจสอบข�อมูลท้ังหมดโดยวิธี Triangulation 
Method ประกอบไปด�วย  ผู�เชี่ยวชาญ, ผู�ให�ข�อมูลหลักจากการสัมภาษณ�เชิงลึก และจึงทําการเปรียบเทียบ
ข�อมูล 
 การวิเคราะหFข	อมูล 

ทีมผู�วิจัยได�แบAงข้ันตอนของการวิเคราะห�ออกเปDน 2 สAวน คือ 
1. ข�อมูลจาก การสัมภาษณ�เชิงลึก การสัมมนาผู�ประกอบการ และการประชุม เพ่ือระดม

ความคิด  ทําการตรวจสอบโดยผู�เชี่ยวชาญ ซ่ึงมีการจัดทําข�อมูลคือ การจําแนกกลุAมข�อมูลพร�อม ตรวจสอบ
ความถูกต�อง ความครบถ�วนของข�อมูลท่ีรวบรวมมาจากการเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงคุณภาพ และการเรียบเรียง
ข�อมูลและการจัดลําดับตามเนื้อหาท่ีต�องการศึกษาวิจัย 

2. นําการวิเคราะห�ข�อมูลท่ีได�มาผนวกกับแนวคิด ทฤษฎีตAางๆ ท่ีเก่ียวข�อง จากนั้นจึงทําการ
สังเคราะห�ข�อมูลท่ีได�ให�เกิดแนวทาง เพ่ือสร�างให�เปDนแนวทางในการสร�างภาพลักษณ�และรูปแบบผลิตภัณฑ�ท่ี
เหมาะสม  ซ่ึงแสดงผลการวิเคราะห�เบ้ืองต�นดังภาพ ได�ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2 แบบรAาง 2 มิติ โรงงานสร�อยทิพย�เซรามิก 
 

 
 
ภาพท่ี 3 แบบรAาง 2 มิติ โรงงานกิตติโรจน�เซรามิก 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 แบบรAาง 2 มิติ โรงงานนิคมเซรามิก 
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ภาพท่ี 5 แบบรAาง 2 มิติ โรงงานเกษมเซรามิค 
 

  
 

ภาพท่ี 6 แบบรAาง 2 มิติ โรงงาน ส.รุAงแสงเซรามิก 
 
สรุปผลการวิจัย 
       ทีมผู�วิจัย ได�สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค�ของการศึกษา ดังนี้ 

1. โรงงานสร	อยทิพยFเซรามิก 

ข	อมูลด	านผลิตภัณฑF ผลลัพธF 

ผลิตภัณฑFเดิม 
ผลิตภัณฑ�สAวนใหญAเปDนประเภทของใช� 

ของตกแตAงและของท่ีระลึก ไดแกA ตุ�กตาต้ัง
โชว� ตุ�กตาออมสิน โมบาย รูปแบบมีท้ังรูป
การ�ตูน รูปคน รูปสัตว�ตAางๆ มีขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง สีสดใส เชAน ฟ|า เหลือง เขียว 
แดง เปDนต�น 
ความต	องการในการพัฒนาผลิตภัณฑFใหม� 
ผู�ประกอบการต�องการตAอยอดงานผลิตภัณฑ�

1.ทีมงานได�ผลิตภัณฑ�รูปแบบใหมA ท่ีพัฒนาด�วย
แนวความคิด โดยทางโรงงานได�แนวความคิดมา
จากผู�หญิงไทย ได�เน�นไปในลักษณะของงานท่ี
ทันสมัยใช�หลักขององค�ประกอบศิลป�ในการคิด
วิเคราะห� ตีโจทย�เรื่องของผู�หญิง โดยใช�เรื่อง
ระนาบมาออกแบบ แตAยังคงรู�สึกถึงความเปDนลีลา 
ทAาทางของผู�หญิงไทยอยูA 
2.จากข�อมูลราคาท่ัวไปโดยเฉลี่ยของโรงงาน
สร�อยทิพย� เซรามิก อยูA ท่ีประมาณ 27 บาท     



รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (Proceeding) วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

 

216 

 

1. โรงงานสร	อยทิพยFเซรามิก 

ข	อมูลด	านผลิตภัณฑF ผลลัพธF 

ชุด “เสนAห�เจ�านาง” จากโครงการ“การ
พัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล�านนาเพ่ือ
สร�างตลาดใหมA”ของกรมวิทยาศาสตร�บริการ 
โดยผสมผสานแนวความคิดความเปDนล�านใน
รูปแบบของตุ�กตา ต้ังโชว�  เ พ่ิมสีสันและ
ลวดลายให�สะดุดตายิ่งข้ึน 

หลังจาการพัฒนารูปแบบผลงานใหมAต้ังราคาไว�    
ท่ี 50 บ. 
 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ผลิตภัณฑ�หลังการออกแบบ โรงงานสร�อยทิพย�เซรามิก 

2. โรงงานกิตติโรจนFเซรามิก 
ข	อมูลด	านผลิตภัณฑF ผลลัพธF 

ผลิตภัณฑFเดิม 
ผลการวิเคราะห�พบวAาผลิตภัณฑ�สAวนใหญA

เปDนของใช�และของตกแตAง เชAน ตุ�กตาออม
สิน ตุ�กตาประดับตกแตAง รูปแบบสัตว�ตAาง ๆ 
เชAน  ช� า ง  แมว  ห มู  เปDนต�น โดยนํ ามา
ออกแบบเปDนผลงานท่ีมีความนAารักเหมาะสม
กับทุกวัย 
ความต	องการในการพัฒนาผลิตภัณฑFใหม� 

ผู� ประกอบการต�อ งการตAอยอดงาน

1.ทีมงานได�ผลงานท่ีเกิดจากแนวความคิดจาก 
monster ซ่ึงนําเอาลักษณะของ monster มา
ผสมผสานลงไปในการการออกแบบผลงาน  
นํามาออกแบบเปDนผลิตภัณฑ�โคมไฟ โดยเน�นการ
ออกแบบโดยการโชว�พ้ืนผิว เพ่ือให�เกิดมิติ ของ
แสงไฟ  
2.จากข�อมูลราคาท่ัวไปโดยเฉลี่ยของโรงงานกิตติ
โรจน�เซรามิก อยูAท่ีประมาณ 80 บาท หลังจาการ
พัฒนารูปแบบผลงานใหมA ต้ังราคาไว�ท่ี 150 บาท 
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2. โรงงานกิตติโรจนFเซรามิก 

ข	อมูลด	านผลิตภัณฑF ผลลัพธF 

ผลิตภัณฑ�ชุด “ช�าง” จากโครงการ“การ
พัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล�านนาเพ่ือ
สร�างตลาดใหมA”ของกรมวิทยาศาสตร�บริการ
โดยนําเอารูปแบบการทําโคมไฟช�างมาพัฒนา
รูปแบบเปDน “ตุ�กตา Monster” แบบ
ครอบครัว เน�นความแปลกใหมA ความนAารัก 
อารมณ�สนุกสนานในชิ้นงาน 

 
 

 
 
ภาพท่ี 8 ผลิตภัณฑ�หลังการออกแบบ โรงงานกิตติโรจน�เซรามิก 
 

3. โรงงานนิคมเซรามิก 
ข	อมูลด	านผลิตภัณฑF ผลลัพธF 

ผลิตภัณฑFเดิม 
ผลิตภัณฑ�สAวนใหญAของโรงงาน เปDน

ประเภทของใช�และของท่ีระลึก ได�แกA กระปุก
ออมสินท่ีได�แนวความคิดมาจากไกA ปลาทอง
และนก เปDนต�น 
 
ความต	องการในการพัฒนาผลิตภัณฑFใหม� 

ผู�ประกอบการต�องการรูปแบบผลิตภัณฑ�
ท่ี แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม เ ปD น ไ ท ย  แ ล ะ นํ า ม า

1.ทางโรงงานได�ผลิตภัณฑ�รูปแบบใหมA ท่ีได�
แนวความคิดมากจากไกA  โดยนําเอาลักษณะของ
ไกAมาสร�างสรรค�ให�เกิดลีลา ทAาทาง และค�นหา
ลวดลายใหมAของตัวผลงานให�มีความสงAางาม โดย
ใช�ลายไทยมาประยุกต�ใช�ในการออกแบบอีกด�วย 
รวมไปถึงการคํานึงถึงรูปแบบของการนําไปใช�
ประโยชน�ใหมA เชAน ประยุกต�ผลิตภัณฑ�เปDนโคม
ไฟ และอ่ืนๆ  
2.จากข�อมูลราคาท่ัวไปโดยเฉลี่ยของโรงงานนิคม
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ภาพท่ี 9 ผลิตภัณฑ�หลังการออกแบบ โรงงานนิคมเซรามิก 
 

4. โรงงานเกษมเซรามิค 

ข	อมูลด	านผลิตภัณฑF ผลลัพธF 
ผลิตภัณฑFเดิม 

สAวนใหญA เปDนของท่ีระลึกและของใช�
ประดับตกแตAง เชAน ตุ�กตา กระถางต�นไม� แก�ว
กาแฟ เจ�าของเปDนผู�ออกแบบเอง มีการใช�
สีอคิลิคในการตกแตAงผลงาน ลักษณะเดAนคือ 
นําเอาผลิตภัณฑ�เดิม มาปรับใช�ให�เกิดเปDน
ผลิตภัณฑ�ใหมA เชAน นํากระถางต�นไม�มาเจาะรู
เกิดเปDนโคมไฟสปาร� ทําให�เกิดความนAาสนใจ
มากยิ่งข้ึน 
ความต	องการในการพัฒนาผลิตภัณฑFใหม� 

ผู�ประกอบการต�องการนําแนวความคิดใน
การ ทํ าผลิ ตภัณฑ� เ ดิ มมาประยุ กต� เ ปD น
ผลิตภัณฑ�ใหมA ทําให�เกิดความนAาสนใจและใช�
งานได� สวยงามโดยนําแนวความคิดการเจาะรู
บนผลิตภัณฑ�มาปรับใช�ในอนาคต 

1.ได�ผลิตภัณฑ�ใหมA เน�นผลงานท่ีได�ความประทับ
มาจากธรรมชาติเปDนสAวนใหญA และใช�ลักษณะ
ของเขียนภาพแบบกราฟ�ก เพ่ือแสดงให�เห็นถึงวิถี
การตัดทอน และทําให�ตัวผลงานมีความทันสมัย
มากข้ึน 
2.จากข�อมูลราคาท่ัวไปโดยเฉลี่ยของโรงงาน
เกษมเซรามิก อยูAท่ีประมาณ 28 บาท หลังจาการ
พัฒนารูปแบบผลงานใหมA ต้ังราคาไว�ท่ี 35 บาท 
 
 

ประยุกต�ใช�ให�รAวมสมัย อาจพัฒนาเปDนของ
ตกแตAงสAวน หรือของตกแตAงบ�าน เชAน โคมไฟ 
เพ่ือเปDนแนวทางขยายผลิตภัณฑ�ให�มีความ
หลากหลายมากข้ึน 

เซรามิก อยูA ท่ีประมาณ 179 บาท หลังจาการ
พัฒนารูปแบบผลงานใหมA ต้ังราคาไว�ท่ี 250 บาท 



รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (Proceeding) วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

 

219 

 

 

   
 
ภาพท่ี 10 ผลิตภัณฑ�หลังการออกแบบ โรงงานเกษมเซรามิก 
 

5. โรงงาน ส.รุ�งแสงเซรามิก 

ข	อมูลด	านผลิตภัณฑF ผลลัพธF 
ผลิตภัณฑFเดิม 

ผลิตภัณฑ�ของโรงงานสA วนใหญA เปDน
จําพวกประเภทแก�ว จาน ชาม แจกัน ตุ�กตา 
โดยการเผาครั้งเดียว และใช�เทคนิควาดสีเพ่ือ
ตกแตAงชิ้นงาน  ปGญหาของโรงงาน ส.รุAงแสง 
คือ รูปแบบผลิตภัณฑ�ท่ีซํ้าเดิม ทางโรงงาน
ขาดทักษะในการออกแบบ ซ่ึงปGญหาเบ้ืองต�น
อีกอยAางหนึ่งก็คือ นักออกแบบประจําโรงงาน 
ซ่ึงตัวเจ�าของโรงงานเอง ไมAได�ชํานาญในการ
ออกแบบมากนัก 
ความต	องการในการพัฒนาผลิตภัณฑFใหม� 

ผู�ประกอบการต�องการออกแบบแจกัน
ขนาดเล็ก สามารถตอบโจทย�ตลาดได� ดี 
ต�องการคิดค�นรูปแบบหลายๆรูปแบบเพ่ือเปDน
ตัวเลือกสูAท�องตลาดตAอไปได� 

1.ทีมงานได�ผลิตภัณฑ�ท่ีได�แนวความคิดมาหัวมัน 
หรือหัวมันแกว เปDนการออกแบบโดยใช�การตัด
ทอนรูปทรงจากแนวความคิด ออกมาในรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ� คือ แจกัน ให�ดูมีความทันสมัย
มากยิ่งข้ึน  
2.จากข�อมูลราคาท่ัวไปโดยเฉลี่ยของโรงงาน
เกษมเซรามิก อยูAท่ีประมาณ 25 บาท หลังจาการ
พัฒนารูปแบบผลงานใหมA ต้ังราคาไว�ท่ี 30 บาท 
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ภาพท่ี 10 ผลิตภัณฑ�หลังการออกแบบ โรงงาน ส.รุAงแสงเซรามิก 
 
การอภิปรายผล 
 จากการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ�เซรามิก เพ่ือสร�างภาพลักษณ�ผลิตภัณฑ�ให�แกA
ผู�ประกอบการโรงงานเซรามิก ทีมผู�วิจัยสามารถอภิปรายผลได�ดังนี้ 
 การศึกษาผลิตภัณฑ�และการออกแบบโดยคํานึงถึงด�านประโยชน�หลัก ด�านศักยภาพของสินค�า และ
เหตุผลด�านรูปลักษณ�  จะทําให�สินค�ามีความโดดเดAนและเปDนท่ีต�องการของผู�ซ้ือ ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของชู
ชัย สมิทธิไกร (2553: 63-85) ท่ีอธิบายการตระหนักถึงปGญหาหรือความต�องการของผู�บริโภค จะเกิดข้ึนเม่ือ
ผู�บริโภคมองเห็นความแตกตAางอยAางชัดเจนระหวAางสภาวะในอุดมคติกับสภาวะในความเปDนจริง จากนั้น
ผู�บริโภคจะแสวงหาข�อมูลตAางๆ สําหรับการแก�ปGญหา หรือตอบสนองความต�องการนั้นๆ แล�วผู�บริโภคจะ
ตัดสินใจเลือกในข้ันสุดท�ายวAา จะซ้ือผลิตภัณฑ�ยี่ห�อใด ขณะท่ีผลิตภัณฑ�สAวนใหญAท่ีออกแบบเน�นสีพ้ืน ใช�
สีสรรค�สดใส  เนื่องจากเปDนสีท่ีทําให�เกิดความสะดุดตา และให�ความรู�สึกสดใส  ม่ังค่ัง ม่ังมี  ตามทฤษฏีการ
เลือกสีของ Veronica L. Zammitto (2005, หน�า1-2) ท่ีวAาสีท่ีแตกตAางกัน สีใดสีหนึ่งข้ึนอยูAกับชAวงของความ
ยาว คลื่นในแตAละแสง สะท�อนหรือวัตถุเป|าหมายท่ีเปDนตกกระทบกับดวงตาและแปรผลโดยสมองออกมาเปDน
คํา เปDนสีตAางๆ โดยสีท่ีเดAนสด  ให�ความรู�สึกแจAมใส  ความสดใส  ความรAาเริง  ความเบิกบานสดชื่น ชีวิตใหมA  
ความสดใหมA  ความสุก สวAาง การแผAกระจาย อํานาจบารมี 

2. ด	านภาพลักษณFตราย่ีห	อ 
ผลการวิจัยพบวAาการสร�างภาพลักษณ�ตรายี่ห�อนั้น ควรใช�ชื่อโรงงานของตนเองเปDนท้ังชื่อและ

ตรายี่ห�อ เนื่องจากทุกโรงงานเปDนโรงงานท่ีมีชื่อเสียงเกAาแกAและเปDนท่ีรู�จักมากพอควร  ซ่ึงมีข�อแนะนําคือ อยAา
เน�นผลิตอยAางเดียว ต�องทําการตลาดของผลิตภัณฑ�ควบคูAไปด�วย เชAนการโฆษณา การสAงเสริมการขาย 
สอดคล�องไปในทางเดียวกับกับหน�าท่ีของการดําเนินธุรกิจของ อนิวัช แก�วจํานง (2553, หน�า 3) ท่ีอธิบาย
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เก่ียวกับหน�าท่ีของธุรกิจวAาจะต�องทําหน�าท่ีในการทําโฆษณาสินค�า โดยธุรกิจมีหน�าท่ีโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ�ให�ผู�บริโภคได�รู�จักสินค�าและเกิดการตัดสินใจซ้ือในท่ีสุดและยังสอดคล�องกับทฤษฎีการจัดการ
ธุรกิจเบ้ืองต�นของไพรินทร� แย�มจินดา และอุไรวรรณ บุญอาจ (2546, หน�า 12-14)  เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ
สมัยใหมA  วAาการตลาดและการขาย  ถือเปDนหัวใจสําคัญของการดําเนินงานด�วยสAวนหนึ่ง  เพราะเปDน
กระบวนการนําสินค�าหรือบริการท่ีธุรกิจผลิตข้ึนกระจายไปสูAมือผู�บริโภค  และยังสอดคล�องกับแนวคิดของ 
Philip Kotler (2000, หน�า296) ท่ีวAาภาพลักษณ�ในบริบทของการตลาด เปDนวิถีท่ีประชาชนรับรู�เก่ียวกับ
บริษัทหรือผลิตภัณฑ�ของบริษัท และภาพลักษณ�เปDนสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�จากปGจจัยหลายประการภายใต�การควบคุม
ขององค�กรธุรกิจ เม่ือพิจารณาภาพลักษณ�ท่ีองค�การธุรกิจจะสามารถนํามาเปDนองค�ประกอบทางการบริหาร
จัดการได�แล�ว อาจจํากัดขอบเขตประเภทของภาพลักษณ�ท่ีเก่ียวข�องกับการสAงเสริมการตลาดให�ชัดเจนโดย
จําแนกเปDน 3 ประเภทด�วยกันคือ ภาพลักษณ�ผลิตภัณฑ�หรือบริการ, ภาพลักษณ�ตรายี่ห�อ, และภาพลักษณ�
ของสถาบันหรือองค�การ 

3. ด	านภาพลักษณFองคFกร 
การสร�างภาพลักษณ�องค�การให�แกAผู�ประกอบการโรงงานเซรามิกมี 2 ลักษณะคือจากภายในและ

การสร�างภาพลักษณ�จากภายนอก  ท้ังการตลาด การผลิต การบริหารจัดการ หรือการทําเพ่ือสังคม ซ่ึง
สอดคล�องกับวิรัช อภิรัตนกุล  (2540, หน�า 81- 83)  ท่ีได�จําแนกประเภทของภาพลักษณ�องค�การ ออกเปDน 4 
ประเภท คือ (1) ภาพลักษณ�ของบริษัท ท่ีจะหมายรวมไปถึงด�านการบริการหรือการจัดการของบริษัทแหAงนั้น
ด�วยและความหมายรวมไปถึงสินค�าหรือผลิตภัณฑ� และการบริการ ท่ีบริษัทนั้นจําหนAายฉะนั้นจึงมีความหมาย
คAอนข�างกว�างและยังรวมถึงตัวหนAวยงาน ธุรกิจ ฝvายจัดการ สินค�า หรือบริการของบริษัทด�วย (2) ภาพลักษณ�
ขององค�การ  ซ่ึงโดยมากมักจะเปDนไปทางด�านตัวสถาบันหรือองค�การเพียงอยAางเดียว ไมAรวมถึงสินค�าหรือบริการ
ท่ีจําหนAาย จึงมีความหมายคAอนข�างแคบลงมาจากภาพลักษณ�ของบริษัทเพราะหมายถึงสถาบันหรือองค�การ
เพียงอยAางเดียวเทAานั้น (3) ภาพลักษณ�ของสินค�าหรือบริการ (4) ภาพลักษณ�ท่ีมีตAอสินค�าตราใดตราหนึ่ง ท่ี
สAวนมากมักจะใช�ในด�านโฆษณาและการสAงเสริมการจําหนAายและยังสอดคล�องกับปGจ จัย ที ่กAอ ให�เกิด
ภาพลักษณ� ตามแนวคิดของวิจิตร อาวะกุล (2534, หน�า 153-154) ท่ีวAาสAวนประกอบท่ีทําให�เกิดภาพลักษณ�
นั้นจะประกอบไปด�วย พฤติกรรมของเจ�าหน�าท่ีหรือพนักงาน, บทบาทในสังคมขององค�การหรือพนักงาน, 
อาคารสถานท่ีโอAอAา สกปรก สะอาด, สินค�า ตรา เครื่องหมาย, การบริการ สะดวก เร็ว ช�า, การมุAงม่ันทําความ
ดีอยAางตAอเนื่องไมAท�อถอย    

4. การสร	างมูลค�าเพ่ิม 
   จากการออกแบบผลิตภัณฑ�ใหมAพบวAาผู�ประกอบการสามารถขายสินค�าในราคาท่ีสูงข้ึน สินค�ามี

ภาพลักษณ�ท่ีดีข้ึน ตรงใจและเพ่ิมทางเลือกให�แกAลูกค�าเพ่ิมมากข้ึน สอดคล�องกับแนวคิดการสร�างมูลคAาเพ่ิม
ของ Nilson,T.H.(1992) ท่ีอธิบายวAาการสร�างมูลคAาเพ่ิมเปDนการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ�ให�เกิดความพึงพอใจตAอ
ผู�บริโภคสูงสุด และเกินความคาดหมายของผู�บริโภค อีกท้ังมูลคAาเพ่ิมอาจเกิดจากการเพ่ิมสิ่งท่ีนอกเหนือจากสิ่ง
ท่ีผู�บริโภคคาดวAาจะได�รับ นอกจากนี้ยังสอดคล�องกับChematony & Harris, (1998) ท่ีอธิบายวAาการสร�าง
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มูลคAาเพ่ิม เปDนวิธีการเพ่ิมหรือเสริมสิ่งใหมA ๆ สูAตัวผลิตภัณฑ� ควรมีความเก่ียวข�องและเปDนสิ่งท่ีลูกค�าต�องการ 
ซ่ึงจะทําให�เกิดความได�เปรียบทางการแขAงขัน 
ข	อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต�อไป 
 สําหรับผู�ประกอบการสินค�าชุมชน ประเภทเซรามิก มีดังนี้ 
 1. ผลท่ีได�จากการออกแบบในครั้งนี้ ผู�ประกอบการและนักวิจัยควรทําการศึกษาความพึงพอใจของผู�
ซ้ือหรือผู�นําสินค�าไปใช�งาน วAาตรงความต�องการท่ีแท�จริงหรือไมA และควรทําการปรับแก�ไขเพ่ิมเติมในสAวน
ใดบ�าง 
 2. ผลท่ีได�จากสินค�าต�นแบบนี้ ผู�ประกอบการควรทําการวิจัยตAอยอดไปยังผู�ประกอบการรายอ่ืนใน
ท�องถ่ินและชุมชนให�มากข้ึน เนื่องจากจะทําให�ผู�ผลิตสินค�าเซรามิกแตAละรายมีสินค�าท่ีเปDนเอกลักษณ�เปDนของ
ตนเอง 
 3. การทําวิจัยเพ่ือสร�างภาพลักษณ�ผลิตภัณฑ�เซรามิกลําปางสูAสากลในระดับนานาชาติ จะเปDนอีก
ประเด็นหนึ่งท่ีนAาสนใจสําหรับการศึกษาครั้งตAอไป เพราะจะชAวยเปDนแนวทางให�ผู�ประกอบการรายยAอย
สามารถท่ีจะพัฒนาความพร�อมเพ่ือก�าวสูAการแขAงขันในเวทีระดับโลกได�อยAางเต็มท่ี  

 4. ผลจากการวิจัยพบวAาควรมีการออกแบบให�มีความหลากหลายมากข้ึน สําหรับชิ้นงานเซรามิกประ
เภทตAางๆ เพ่ือเปDนการสร�างมูลคAาเพ่ิม และเพ่ิมราคาขายตAอชิ้นได�มากข้ึน ซ่ึงจะดีกวAาการขายในปริมาณมากๆ 
แตAได�ราคาถูก ทําให�ไมAคุ�มคAากับการลงทุน 
 5. การศึกษาความแตกตAางระหวAางสินค�าเซรามิกท่ีวางขายเปDนชิ้นๆ  เทียบกับสินค�าเซรามิกชนิด
เดียวกันแตAมีบรรจุภัณฑ�ใสAไว�ให�  เปDนอีกหนึ่งประเด็นข�อเสนอแนะท่ีนAาสนใจสําหรับการศึกษาในครั้งตAอไป 
เพ่ือท่ีจะทําให�ทราบวAา ผู�ซ้ือตัดสินใจซ้ือจากปGจจัยใด  และผู�ประกอบการจะได�กําไรจากการขายเปDนชิ้นโดยมี
บรรจุภัณฑ� และไมAมีบรรจุภัณฑ�ตAางกันหรือไมA 
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การศึกษากระบวนการออกแบบหนังสือรวบรวมกลุ�มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางคFนคร 
จังหวัดลําปาง 

Process design book of professional group in Kelangnakorn Municipality 
Lampang Province 

 ชลาพันธ�  อุปกิจ 

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง    

บทคัดย�อ 

 การวิจัย เรื่อง กระบวนการออกแบบหนังสือรวบรวมข�อมูลกลุAมอาชีพ ในเขตเทศบาลเมือง  เขลางค�
นคร  จังหวัดลําปาง ในการวิจัยครั้งนี้ ใช�ระยะเวลาในจัดเก็บข�อมูลโดยท้ังให�นักศึกษา เจ�าหน�าท่ีของกอง
สวัสดิการสังคม  ซ่ึงผู�ศึกษาได�สรุปสาระสําคัญได�ดังตAอไปนี้ ทิศทางการและการเคลื่อนไหว (Direction & 
Movement) ท่ีเกิดข้ึน จากการกวาดสายจากองค�ประกอบหนึ่งไปยังอีกองค�ประกอบหนึ่ง การจัดวางภาพท่ีมี
ขนาดใหญAและมีความสําคัญกับเนื้อหาไว�ด�านบนสุด ตามด�วยภาพท่ีให�ความหมายขยายความหมายหรือ
เรื่องราวของภาพหลัก ซ่ึงภาพจะเริ่มท่ีหน�าคูAหรือหน�าท่ีอยูAด�านซ�ายมือ และนําเสนอเนื้อหาไว�ท่ีหน�าคูAหรือหน�า
ด�านขวามือ  เปDนการจัดองค�ประกอบท่ีสอดคล�องกับธรรมชาติของการมอง ซ่ึงเปDนสAวนชAวยให�เกิดการรับรู�
ตามลําดับท่ีต�องการ สําหรับความเปDนเอกภาพและความกลมกลืน (Unity & Harmony) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู�
ศึกษาได�แบAงอภิปรายเรื่องความเปDนเอกภาพและความกลมกลืน ด�วยการเลือกใช�องค�ประกอบอยAางสมํ่าเสมอ 
โดยในการออกแบบหนังสือท้ัง 2 เลAม ได�เลือกใช� แบบตัวอักษรเดียวกัน การเลือกใช�ภาพและจัดวางภาพท่ีมี
รูปแบบ คล�ายกันเปDนสAวนใหญA รวมถึงภาพพ้ืนหนังสือก็มีการจัดวางให�เกิดการกระจายเพ่ือสร�างความสมดุลให�
เกิดข้ึน ภายในพ้ืนท่ีหน�าหนังสือ การสร�างความตAอเนื่องกันให�องค�ประกอบ การออกแบบหนังสือรวบรวม
ข�อมูลกลุAมอาชีพ ไมAได�มีการจัดวางองค�ประกอบท่ีซับซ�อน เพ่ือดึงดูดความนAาสนใจ เนื่องจากหนังสือดังกลAาวมี
ความเปDนก่ึงหนังสือของหนAวยงานของรัฐ รวมถึงความคิดเห็นของกลุAมเป|าหมายต�องการให�มีความเรียบงAาย 
สAวนการเว�นพ้ืนท่ีวAางรอบองค�ประกอบท้ังหมด เ พื่ อต�องการให�เนื้อหาและภาพมีความโดดเดAน โดยพ้ืนท่ีวAาง
เกิดข้ึนได�ทําหน�าท่ีเหมือนกรอบสีขาวล�อมรอบองค�ประกอบท้ังหมดไว�ภายในการออกแบบหนังสือนักออกแบบ
หนังสือรวบรวมข�อมูลกลุAมอาชีพนี้ มีเนื้อหาท่ีเปDนทางการ และมีกลุAมเป|าหมาย 2 กลุAม คือ ประชาชนท่ัวไป
และผู�บริหารองค�กร หัวหน�าสAวนราชการ  ดังนั้นจึงมีผลตAอการกําหนดขนาดและรูปแบบของหนังสือ ซ่ึงในการ
เลือกขนาดและรูปแบบ ท่ีเหมาะสมนี้จะต�องดูจากวัตถุประสงค�และประเภทของหนังสือเปDนหลัก ท้ังนี้เนื่องจาก
เปDนหนังสือท่ีมีรูปแบบการใช�งานได�ท้ังพกพาและแจกฟรีจึงต�องกําหนดให�มีขนาดเล็กและนําเสนอเนื้อหาให�เรียบงAาย 
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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 
       ในการดําเนินการผลิตสื่อสิ่งพิมพ�โดยหลักวิชาการจะต�องดําเนินการตามข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอนได�แกA 
กระบวนการกAอนพิมพ� (Pre-Production),กระบวนการพิมพ� (Production) และกระบวนการหลังพิมพ� 
(Post-Production)เพ่ือให�ได�สื่อสิ่งพิมพ�ท่ีมีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับกลุAมเป|าหมาย   ซ่ึงในแตAละข้ันตอน
หลักล�วนมารายละเอียดจํานวนมาก ท่ีครอบคลุมต้ังแตA การแตAงต้ังกลุAมบุคลากร เพ่ือรAวมกันกําหนด 
จุดประสงค�ของสื่อสิ่งพิมพ� กลุAมเป|าหมาย เนื้อหา ภาพประกอบ รูปแบบออกแบบจัดหน�าการเข�าเลAมและ
เทคนิคการพิมพ�ท้ังหมดก็เพ่ือให�งAายตAอการจัดพิมพ�และความถูกต�อง ความคมชัด ความสวยงาม ของสื่อ
สิ่งพิมพ� แตAสําหรับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค�นคร       ได�จัดทําหนังสือเพ่ือรวบรวมกลุAมอาชีพ
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�นครไว� โดยจัดพิมพ�จํานวน 500 เลAม ดําเนินการแจกจAายเพ่ือการประชาสัมพันธ�
กลุAมอาชีพ เพ่ือนําไปเผยแพรAผAานสื่อตAางๆ ของเทศบาลเมืองเขลางค�นคร รวมถึงสื่อมวลชนท�องถ่ินอีกด�วย 
ปGญหาท่ีพบในการจัดทําเอกสารนี้ก็คือ รูปรAางหน�าตา รูปภาพประกอบ และการรวบรวมข�อมูล ยังไมAนAาสนใจ 
อีกท้ังยังไมAสามารถนําไปเผยแพรAในสื่ออ่ืนๆ เชAน เว็บไซท� หน�าเฟซบุ�ค ของเทศบาลได� (สัมภาษณ� นาง
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สุคนธ� หAวงไธสง ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค�นคร, วันท่ี 1 ธันวาคม 2557)  ใน 
ป�งบประมาณ 2557 งานสAงเสริมอาชีพ ฝvายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมือง เขลางค�นคร 
รายงานวAา มีกลุAมอาชีพท่ีมาข้ึนทะเบียนไว�แล�วจํานวน 52 กลุAม มีดังนี้ ตําบลปงแสนทอง 23 กลุAมตําบลชมพู 9 
กลุAม ตําบลพระบาท 16 กลุAม และตําบลกล�วยแพะ 4 กลุAม  โดยทางเทศบาลเมืองเขลางค�นครยังได�ระบุ
กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ เพ่ือผลิตหนังสือรวบรวมกลุAมอาชีพไว�ได�บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมแผนการ
ดําเนินงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลเมืองเขลางค�นคร ข�อยุทธศาสตร�ท่ี 5.4 แนวทางการ
พัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร�างความเข�มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
18,353,680 บาท จํานวน 7 โครงการ 

ดังนั้น ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะใช�องค�ความรู�ด�านการออกแบบนิเทศศิลป�มาปรับใช�ในการออกแบบ
หนังสือรวบรวมข�อมูลกลุAมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�นคร เพ่ือทําให�เปDนต�นแบบทางการพิมพ� โดยจะสAง
มอบให�กับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค�นคร นําไปจัดพิมพ�เพ่ือเผยแพรAตAอไป 
วัตถุประสงคFของโครงการวิจัย 

1.ออกแบบหนังสือรวบรวมข�อมูลของกลุAมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�นครจังหวัดลําปาง 
2. รวบรวมข�อมูลของกลุAมอาชีพและผลงานของกลุAมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�นคร  

 จังหวัดลําปาง 
3. ผลิตต�นแบบทางการพิมพ� หนังสือรวบรวมข�อมูลของกลุAมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�นคร 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
1.ออกแบบหนังสือรวบรวมข�อมูลของกลุAมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�นครจังหวัดลําปาง 
2. ภายหนังสือประกอบด�วยรายละเอียดได�แกAประธานกลุAม ท่ีต้ัง หมายเลขโทรศัพท�และภาพถAาย

ผลิตภัณฑ� 
3. ออกแบบและผลิตออกมาเปDนเพียงต�นแบบหรือต�นฉบับทางการพิมพ�เทAานั้น 

วิธีการดําเนินการวิจัย   
การวิจัย เรื่อง กระบวนการออกแบบหนังสือรวบรวมข�อมูลกลุAมอาชีพ ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�

นคร  จังหวัดลําปาง ในครั้งนี้เปDนการวิจัยเชิงสร�างสรรค� ซ่ึงผู�ศึกษาได�สรุปสาระสําคัญโดยมีรายละเอียด
ตามลําดับได�แกA เก็บข�อมูลจากเอกสารตAางๆ  ได�แกA สรุปกลุAมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�นคร ประจําป� 
2557 นโยบาย พันธกิจ บทบาทหน�าท่ีของเทศบาลเมืองเขลางค�นคร และกองสวัสดิการสังคม เปDนต�น รวมท้ัง
สัมภาษณ�ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบงานกลุAมอาชีพและผลิตภัณฑ�ชุมชน แล�ว
นํามาวิเคราะห�ข�อมูล กAอนท่ีจะทําการออกแบบรAางสื่อสิ่งพิมพ� ตามมาด�วยการ ออกแบบโครงรAางครั้งแรก แล�ว
นําไปทดสอบกับกลุAมเป|าหมายโดยใช�การสอบถาม แล�วนําข�อมูลท่ีได�เพ่ือทําการออกแบบสิ่งพิมพ�ตAอไป ลําดับ
สุดท�ายคือการจัดทําสิ่งพิมพ�ต�นแบบพร�อมกับไฟล�ต�นแบบพร�อมจัดพิมพ� เพ่ือนําสAง กองสวัสดิการสังคม 
เทศบาลเมืองเขลางค�นคร นําไปใช�ประโยชน�จริงตAอไป 
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ผลการวิจัย  
ในการวิเคราะห�หนังสือรวบรวมข�อมูลกลุAมอาชีพเลAมเดิม พบวAา การจัดทําหนังสือรวบรวมกลุAมอาชีพ

ของเทศบาลเมืองเขลางค�นครนั้น  ถูกจัดทําข้ึนในบางป�งบประมาณเทAานั้น  ซ่ึงข้ึนอยูAกับงบประมาณท่ีได�รับ
จัดสรรมาให� และในกระบวนการผลิตและการออกแบบกองสวัสดิการสังคมแคAนําเนื้อหาท่ีต�องการบรรจุลงใน
หนังสือไปให�กับโรงพิมพ� และให�โรงพิมพ�ดําเนินการผลิตในทุกกระบวนการ โดยไมAมีการใช�หลักการผลิตสื่อ
สิ่งพิมพ� ซ่ึงมีข้ันตอนหลัก 3 ข้ันตอน ได�แกA กระบวนการกAอนผลิต (Pre-Production) กระบวนการผลิต 
(Production) และกระบวนการหลังการผลิต (Post-Production) ซ่ึงเปDนหลักทางวิชาการมาประยุกต�ใช� 
นอกจากนี้การจัดทําหนังสือรวบรวมกลุAมอาชีพ มีจุดประสงค�เพ่ือใช�เปDนสื่อในการประชาสัมพันธ�องค�กรและ
กลุAมอาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�นคร โดยในการผลิตหนังสือดังกลAาวไมAได�ให�สมาชิกกลุAมอาชีพมีสAวนรAวม 
หนังสือรวบรวมกลุAมอาชีพเลAมเดิมมีการจัดพิมพ�จํานวน 500 เลAม ไมAได�มีการกําหนดกลุAมเป|าหมายท่ีชัดเจน 
สAวนใหญAแล�วจะเผยแพรAในรูปแบบการแจกฟรี มอบให�กับหนAวยงานตAางๆ ภายในเทศบาลเมืองเขลางค�นคร 
และในท่ีประชุมระดับเทศบาลท่ีมีบุคคลภายนอกมารAวม  รวมถึงหากมีการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับกลุAมอาชีพ
ตามสถานท่ีตAางๆ ก็จะนําหนังสือดังกลAาวไปแจกจAายด�วย 

ภายหลังจากเก็บข�อมูลจากการสัมภาษณ�ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ
งานกลุAมอาชีพและผลิตภัณฑ�ชุมชนผู�ศึกษาได�ทําการสัมภาษณ� ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมือง
เขลางค�นคร ได�ข�อสรุปเบ้ืองต�นวAา ควรดําเนินการผลิตต�นแบบทางการพิมพ�จํานวน 2 เลAม ตามจุดประสงค�ของ
การเผยแพรA โดยสามารกําหนดรายละเอียดของหนังสือ คือ จุดประสงค�เพ่ือเผยแพรAองค�ความรู�ในการ
ดําเนินงานกลุAมอาชีพท่ียั่งยืน และ จุดประสงค�เพ่ือเผยแพรAข�อมูลพ้ืนฐานของกลุAมอาชีพท่ีลงทะเบียนกับกอง
สวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค�นคร โดยให�สอดคล�องกับ ภารกิจหลักหรือพันธกิจ ( Mission ) วิสัยทัศน�
เทศบาลเมืองเขลางค�นคร 2556-2560 และจุดมุAงหมายของการพัฒนา (Goals) และได�รAวมกําหนด
รายละเอียดสิ่งพิมพ�ได�แกA ควรดําเนินการผลิตต�นแบบทางการพิมพ�จํานวน 2 เลAม ตามจุดประสงค�ของการ
เผยแพรA โดยสามารกําหนดรายละเอียดของคือ จุดประสงค�เพ่ือเผยแพรAองค�ความรู�ในการดําเนินงานกลุAม
อาชีพท่ียั่งยืน โดยใช�ชื่อหนังสือ กลุAมอาชีพคุณภาพของเมืองคุณภาพ และจุดประสงค�เพ่ือเผยแพรAข�อมูล
พ้ืนฐานของกลุAมอาชีพท่ีลงทะเบียนกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเขลางค�นคร โดยใช�ชื่อหนังสือวAา กลุAม
อาชีพในเขตเทศบาลเมืองเขลางค�นคร  

ในการออกแบบรAางหนังสือ ซ่ึงอยูAในกระบวนกAอนการผลิต (Pre-Production) นักออกแบบต�อง
รวบรวมหาข�อมูลจากผู�ท่ีเก่ียวข�อง โดยเฉพาะด�านเนื้อหาของหนังสือ จุดประสงค�การเผยแพรA และคุณลักษณะ
ของผู�อAานท่ีเปDนกลุAมเป|าหมาย ซ่ึงหนังสือรวบรวมข�อมูลกลุAมอาชีพนี้  มีเนื้อหาท่ีเปDนทางการ และมี
กลุAมเป|าหมาย 2 กลุAม คือ ประชาชนท่ัวไปและผู�บริหารองค�กร หัวหน�าสAวนราชการ  ดังนั้นจึงมีผลตAอการ
กําหนดขนาดและรูปแบบของหนังสือ ซ่ึงในการเลือกขนาดและรูปแบบท่ีเหมาะสมต�องดูจากวัตถุประสงค�และ
ประเภทของหนังสือเปDนหลัก ท้ังนี้หนังสือดังกลAาวมีรูปแบบการใช�งานได�ท้ังพกพาและแจกฟรี จึงต�องกําหนดให�มี
ขนาดเล็ก ด�านรูปแบบของปกหน�า รูปแบบของหน�าในของหนังสือข้ึนอยูA กับลักษณะของสิ่ง ท่ีจะเปDน
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ข	อเสนอแนะในการวิจัย 
         1. การเก็บข�อมูลในไมAสามารถทําได�อยAางครอบคลุม อยAางท่ัวถึงเพราะกลุAมอาชีพหลายกลุAมไมAมีเวลาให�
ข�อมูล 
          2. ความครบถ�วนของข�อมูลยังไมAมีเนื่องจากกลุAมอาชีพบางกลุAมเปDนกลุAมอาชีพตามฤดูกาล   ทําให�ไมAมี
ภาพประกอบ 
          3. กลุAมอาชีพ ยังไมAเปDนความสําคัญของการออกแบบ ยังคิดวAาเปDนสิ่งไกลตัวและไมAสามารถให�
ประโยชน�อยAางเปDนรูปธรรมและทันทAวงที 
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บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู	ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว  
The Cultural context of Phu-Thai Music in Savannakhet province in Lao PDR.,, 

วีรยุทธ สีคุณหลิ่ว 
อาจารย�ประจําวิทยาลัยดรุิยางคศิลป� มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บทคัดย�อ 
 บทความนี้เปDนสAวนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “ดนตรีผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว”เพ่ือศึกษา

บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว เปDนวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการเก็บข�อมูล
ท้ังข�อมูลเอกสารและข�อมูลภาคสนามเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยได�แกA แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ� แบบสังเกต 
และแบบสนทนากลุAมจากผู�รู� 5 คน ผู�ปฎิบัติ 23 คน และผู�ให�ข�อมูลท่ัวไป 15คน ในเขตพ้ืนท่ี เมืองเซโปน เมือง
นอง และเมืองวิระบุรี แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว ระหวAางเดือนพฤษภาคม 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม 2558
ผลการวิจัยพบวAา 
 ชาวผู�ไทยอาศัยอยูAกระจัดกระจายท่ัวแขวงสวรรณเขต สภาพความเปDนอยูAแบบเรียบงAาย ลักษณะ
การแตAงกายของชาวผู�ไทยปGจจุบันแตAงตัวตามสมัยนิยม ด�านภาษาผู�ไทยในแตAละหมูAบ�านมีความคล�ายคลึงกัน 
สAวนการสืบทอดดนตรีของชาวผู�ไทยมีสถาบันการศึกษา ศิลป�นผู�สูงอายุ และชาวบ�านท่ีสนใจเปDนตัวขับเคลื่อน 
เครื่องดนตรีผู�ไทยท่ีพบ ได�แกA กระจับป�¢ ซอบ้ังไม�ไผA แคน กลองหาง กลองตุ�ม ฉ่ิง ฉาบและสไนง� 
คําสําคัญ : ผู�ไทย, แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว, ดนตรีผู�ไทย 
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 Phu-
Thai 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)ของประเทศลาวท่ีต้ังอยูAตอนกลางคAอนไปทางใต�ของประเทศ 
เปDนแขวงท่ีมีพ้ืนท่ีกว�างใหญAเปDนอันดับสองของ สปป.ลาว รองจากนครหลวงเวียงจันทน� ประชากรสAวนใหญA
เปDน ชาวลาวลุAม ไทดํา กะเลิง กะตัง ลาเว� ปาโก รวมถึงชาวผู�ไทยซ่ึงเปDนสAวนหนึ่งของประชากรท่ีอาศัยอยูAใน
สวรรณเขต และในพ้ืนท่ีนี้มีเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรมท่ีโดดเดAน ของชาวผู�ไทย โดยมีลักษณะเปDนเผAา ซ่ึง
หมายถึง สังคมท่ีประกอบด�วยคนท่ีอยูAในเผAาพันธุ�เดียวกัน มีความผูกพันและเก่ียวพันกันอยAางแนAนหนาทาง
สายเลือด มีวิถีชีวิตความเชื่อและประเพณีเดียวกันมีความใกล�ชิดแนบแนAน และมีความเปDนอยูAแบบเรียบงAาย
อาชีพสAวนใหญAของชาวผู�ไทย ประกอบอาชีพ ทําไรAทํานา ปลูกพืช ได�แกA กล�วย  ผัก ซ่ึงปลูกไว�กินเอง และมี
บุญประเพณีตAาง ๆ เชAน งานแตAงงาน งานศพ งานบุญประจําป� ฯลฯ ซ่ึงในงานดนตรีผู�ไทยเปDนสAวนหนึ่งท่ีเข�ามา
เก่ียวข�องตามความเหมาะสมของแตAละงาน (คําสอน, 2557 : สัมภาษณ�) 
 ดนตรีผู�ไทย มีทํานองท่ีโดดเดAนและมีเอกลักษณ�เฉพาะตัว และเปDนตัวชี้บอกถึงความรู�สึกนึกคิด ความ
เชื่อ นิสัยใจคอตลอดจนวิถีชีวิตของชาวบ�านเปDนอยAางดี ดนตรีผู�ไทยเปDนมรดกอันมีคAาอยAางหนึ่งของชาวผู�ไทย 
ซ่ึงชาวผู�ไทยเปDนผู�สืบทอดมรดกนี้มาเปDนเวลานาน โดยมีเครื่องดนตรีผู�ไทยหลายชนิดด�วยกัน เชAน กระจับป�¢ ซอ
บ้ังไม�ไผA แคน ป�¢ผู�ไทย กลองหาง และกลองตุ�ม เปDนต�น และเครื่องดนตรีแตAละประเภทของชาวผู�ไทยมีลักษณะ
ท่ีนAาสนใจและเห็นวAาควรท่ีจะได�ศึกษาและอนุรักษ�ไว�ให�รุAนหลานตAอไปด�วยลักษณะท่ีชาวผู�ไทยเปDนกลุAมท่ีมี
ความเข�มแข็งทางวัฒนธรรมยังคงทําให�ศิลปะประจํากลุAมมีความสําคัญและสืบทอดตลอดมา 
 จากเหตุผลดังกลAาวผู�วิจัยเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาเรื่องบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู�
ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว ซ่ึงจะเปDนข�อมูลพ้ืนฐานในการอนุรักษ�วัฒนธรรมดนตรีผู�ไทย และทําให�ทราบ
ถึงบริบททางดนตรีผู�ไทยรวมท้ังการสืบทอดดนตรีผู�ไทย แขวงสวรรณเขต สปป.ลาว อันจะกAอให�เกิดความ
เข�าใจได�เดAนชัดมากข้ึน 
วัตถุประสงคFของการวิจัย 
       เพ่ือศึกษาบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
นิยามศัพทFเฉพาะ 
 1. บริบทหมายถึง สภาพพ้ืนท่ี ความเปDนมาของผู�ไทยและสังคมของชาวผู�ไทยแขวงสวรรณเขต สปป.
ลาว 
 2. วัฒนธรรม หมายถึง วัฒนธรรมดนตรี การสืบทอดดนตรีของชาวผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
 3. ดนตรีของชาวผู�ไทย หมายถึง ดนตรีท่ีพบเห็นในแขวงสวรรณเขตสปป.ลาว ท้ังดนตรีบรรเลง และ
ดนตรีขับร�อง 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัย ดนตรีผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว เปDนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research 
Methodology) และใช�วิธีการทางมานุษยดนตรีวิทยา(Ethnomusicology) ในการศึกษาโดยมีการศึกษา
เบ้ืองต�น (Primary  Research) จากการศึกษาค�นคว�า และรวบรวมเอกสารทางวิชาการ ตํารา รายงาน 
แนวความคิด ทฤษฎี และบทความจากวารสารตAาง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับดนตรี   ผู�ไทย การศึกษาครั้งนี้ประเด็น
ของการศึกษา คือ บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู�ไทยแขวง    สวรรณเขตสปป.ลาว นอกจากนี้ผู�วิจัยได�
ทําการศึกษาจากการเก็บข�อมูลภาคสนาม(Field Work)จากกลุAมผู�รู� (Key Informants) กลุAมผู�ปฏิบัติ (Casual 
Informants) และกลุAมบุคคลท่ัวไป (General Informants) เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะห�ข�อมูล และ
นําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห� 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข	อง 
 1. แนวคิดเก่ียวกับมานุษยดนตรีวิทยา 
  Ethnomusicologyโดยท่ัวไป  ในภาษาไทย  เรียกวAา  “มานุษยดนตรีวิทยา”ในการศึกษาวิจัย
ภาคสนามนั้นเปDนสิ่งสําคัญท่ีนําไปสูAผลสําเร็จของการศึกษาวิจัยเนื่องจากนักมานุษยดนตรีวิทยามีกระบวนการ
ในการเก็บข�อมูลจากข�อมูลจริงท่ีมีอยูAท่ีเปDนรูปธรรมชัดเจน เชAนมีการจดบันทึกข�อมูลในสิ่งท่ีพบเห็น  การ
บันทึกภาพ  และการบันทึกเสียงเปDนต�นนอกจากนั้นยังมีการสอบประวัติโดยการสัมภาษณ�ล�วนแล�วแตAเปDนการ
หาข�อมูลโดยตรง และในการศึกษาทางด�านมานุษยวิทยานั้นหลักสําคัญท่ีสุดของการศึกษาคือการศึกษา
ภาคสนามก็คือการสังเกตอยAางมีสAวนรAวม (งามพิศ  สัตย�สงวน,2542  :63)สําหรับมานุษยดนตรีวิทยาในการลง
สนามต�องใช�ความสามารถทางภูมิศาสตร�และภาษาศาสตร�ด�วยแตAการเก็บข�อมูลภาคสนามแตAละครั้งนั้นไมA
สามารถนําข�อมูลท่ีได�มาเปรียบเทียบกันได�โดยรูปแบบท่ัว ๆ ไปของการเก็บข�อมูลภาคสนาม  ประกอบด�วย  
ผู�ให�ข�อมูล (Informants) มีสAวนในการบอกเลAาในสิ่งท่ีผู�วิจัยอยากรู�  ผู�เชี่ยวชาญทางด�านดนตรีและด�าน
วัฒนธรรมชAวยให�การสัมภาษณ�สะดวกเข�าใจได�งAายข้ึน  การบันทึกข�อมูลในรูปแบบตAางๆ  เปDนการเก็บรักษา
ข�อมูลท่ีได�มาเพ่ือทําการศึกษาวิเคราะห�ในกระบวนการตAอไป(ธรรมนูญ  จิตตรีบุตร,2543  :  9)กระบวนการ
เหลAานี้ทําให�การศึกษาวิจัยภาคสนามเปDนท่ียอมรับของนักมานุษยดนตรีวิทยา  นักวิชาการด�านอ่ืน ๆ  ด�วยกัน 
 2. ทฤษฏีการเรียนรู� 
    การเรียนรู� คือ กระบวนการจัดประสบการณ�เพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย� 
พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงมีท้ังพฤติกรรมท่ีสามารถสังเกตได�เชAน นั่ง วิ่ง เดิน นอน ฯลฯ และพฤติกรรมท่ีไมA
สามารถสังเกตได�เชAน การคิด การจินตนาการ ความเข�าใจฯลฯ แตAจะทราบได�วAาการเรียนรู�สัมฤทธิ์ผลก็ตAอเม่ือ
ผู�เรียนสามารถ บอก พูด หรือแสดงออกมาได� การเรียนรู�จึงเปDนตัวแปรหนึ่งซ่ึงมีอิทธิพลตAอการคิด การปฏิบัติ 
ซ่ึง Bloomเจ�าของทฤษฎีการเรียนรู�ได�กลAาวถึงการเรียนรู�วAา มีผลตAอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3ด�านคือ 
ความรู� ความรู�สึกและการปฏิบัติ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์,2537 : 7-14) 
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ขอบเขตด	านพ้ืนท่ีการวิจัย 
          ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยใช�ขอบเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู�ไทย 
แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว ท่ีมีความโดดเดAนด�านดนตรีผู�ไทย และเปDนท่ีรู�จักกันอยAางแพรAหลายได�แกA 
 1.บ�านเฟ�อง เมืองเซโปน แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
 2.บ�านห�วยสาน เมืองเซโปน แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
 3. บ�านวังกุง เมืองเซโปน แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
 4. บ�านเมืองแสน เมืองเซโปน แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
 5. บ�านอุดมสุข เมืองเซโปน แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
 6. บ�านโพธิ์ชัย เมืองเซโปน แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
 7. บ�านหนองวิลัย เมืองนอง แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
 8. บ�านนํามะฮ่ี เมืองวิระบุรี แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีทําการศึกษาครั้งนี้คือ กลุAมชาติพันธุ�ผู�ไทยท่ีมีชื่อเสียงในด�านดนตรีผู�ไทย เปDนท่ีรู�จักกัน
อยAางแพรAหลาย และได�รับความนิยมสูงสุด ผู�วิจัยได�นําเสนอในหัวข�อดังตAอไปนี้ 
 1. กลุAมผู�รู�จํานวน 5 คน เปDนกลุAมผู�ให�ข�อมูลเชิงลึก เพ่ือให�ได�ข�อมูลในด�านบริบททางวัฒนธรรมดนตรี
ของชาวผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาวประกอบด�วย 
  1.1 ผู�นําชุมชนหรือผู�นํากลุAมชาติพันธุ� 2 คน ได�แกA 1) ท�าวคําพอนศรีวิลัยคํา 
2) ท�าวโฮมแพง ซอเซระนอง 
  1.2 นักวิชาการในชุมชนหรือเจ�าหน�าท่ีประจําชุมชน 1 คน คือ ท�าวสีทอง  
กวนเมืองกลาง  
  1.3 ผู�เชี่ยวชาญหรือผู�ทรงคุณวุฒิระดับท�องถ่ิน หรือระดับประเทศ 2 คน ได�แกA  
1) ดร.สมจิตร ใสสุวรรณ 2) ท�าวคําสอน คมมะนิวัน 
 2. กลุAมผู�ปฏิบัติจํานวน 23 คน เปDนกลุAมผู�ให�ข�อมูลเชิงลึกในการปฏิบัติ เก่ียวกับตัวดนตรี ทํานอง คํา
ร�อง โครงสร�างรูปแบบของบทเพลง และลักษณะทางดนตรีอ่ืน ๆ ประกอบด�วย 
  2.1 นักดนตรี 16 คน ได�แกA 1) ท�าวทองขัน ชัยเสน 2) ท�าวบุญเนียม3) ท�าวเจียงคํา 4) ท�าวบุญ
ชง พรมสอน 5) ท�าวพอย ชัยโถ 6) ท�าวพรมมา ชัยโถ 7) ท�าวทองใส8) ท�าวบุญกอง น�องคําโละ 9) นางโดน 
10) ท�าวอินตอง 11) ท�าวลําทอง 12) ท�าวแสงคํา 13) ท�าวบัวลัย 14) ท�าวลําดวน 15) ท�าวบุญอ�อม ผะชัย
สมบัติ 16) ท�าวบุญน�อย   
  2.2 หัวหน�าวงดนตรี2 คน  ได�แกA 1) ท�าวสมสนุก พลเทพสร 2)ท�าวทองสุข ถ่ินระนอง 
  2.3 ผู�ฝ�กสอนดนตรี 3 คนได�แกA 1) ท�าวสมสนุก แสงรัตน� 2) นางนํามะธุแพง แก�วโกศรี 3) วิลัย
จิตร บุตรโคตร 
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  2.4 เจ�าหน�าท่ีหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องกับดนตรีผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 2 คน ได�แกA 1) ท�าววง
ชัย บุตรโคตร 2) ท�าวภูวัน ประสมศรี 
 3. กลุAมบุคคลท่ัวไปจํานวน 15 คน เปDนกลุAมผู�ให�ข�อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการวิจัยดนตรีผู�ไทย แขวงสวร
รณเขตสปป.ลาว 
เครื่องมือท่ีใช	ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย แบAงตามประเภทข�อมูลดังนี้ 
  1) แบบสํารวจ (Basic Survey) ใช�สํารวจพ้ืนท่ี ท่ีจะศึกษาเก่ียวกับข�อมูลพ้ืนฐาน 
การเข�าถึง ความนAาสนใจ จากสภาพการณ�ท่ีได�พบเห็นแล�วบันทึกลงในแบบสํารวจ 
  2) แบบสัมภาษณ�แบบมีโครงสร�าง (Formal  Interview) ใช�สัมภาษณ�กลุAมผู�รู� กลุAมผู�ปฎิบัติ  
กลุAมบุคคลท่ัวไป เปDนประเด็นคําถามท่ีผู�วิจัยใช�สําหรับการสอบถามกับผู�ให�ข�อมูลในด�านบริบททางวัฒนธรรม
ดนตรีของชาวผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาวและสามารถท่ีจะเจาะลึกได�โดยทันที 
  3) แบบสัมภาษณ�แบบไมAมีโครงสร�าง (Informal  Interview) ใช�สัมภาษณ�กลุAมผู�รู�กลุAมผู�ปฏิบัติ
และกลุAมบุคลท่ัวไปเพ่ือค�นหาประเด็นท่ีขาดตกและนอกเหนือจากกรอบท่ีตั้งไว� 
  4) แบบสังเกตแบบมีสAวนรAวม (Participatory Observation) ใช�สังเกตกลุAมผู�รู�กลุAมผู�ปฏิบัติ และ
กลุAมบุคลท่ัวไป เปDนการสังเกตเก่ียวกับดนตรี วัฒนธรรม สังคม ประเพณี ความเชื่อ คAานิยม และพฤติกรรม   
ตAาง ๆ  
  5) แบบสังเกตแบบไมAมีสAวนรAวม (Non Participatory Observation)ใช�สังเกตกลุAมผู�รู�กลุAมผู�
ปฏิบัติ และกลุAมบุคลท่ัวไป เปDนการสังเกตสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัย ซ่ึงได�แกAการเดินทางเข�าถึงพ้ืนท่ีท่ี
ทําการวิจัย  สิ่งอํานวยความสะดวก  รวมท้ังบริเวณใกล�เคียง ตลอดจนกิจกรรมของพ้ืนท่ีท่ีทําการวิจัยเปDน
ข�อมูลพ้ืนฐานและเพ่ือตรวจสอบข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาเอกสาร 
  6) แบบสนทนากลุAม (Focused Group)เพ่ือรวบรวมข�อมูลจากกลุAมตัวอยAางให�สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค� โดยกําหนดประเด็นในการสัมภาษณ� และสนทนากับกลุAมผู�ให�ข�อมูลอยAางกว�าง ๆ เพ่ือให�ได�ข�อมูล
ในเชิงลึกและให�เปDนธรรมชาติมากท่ีสุด   
การเก็บรวบรวมข	อมูล 
 ผู�วิจัยได�ออกแบบการเก็บรวบรวมข�อมูลของการศึกษาเรื่อง บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู�ไทย 
แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว โดยมีวิธีเก็บรวบรวมข�อมูลเปDนข้ันตอนดังตAอไปนี้ 
  1. การเก็บข�อมูลจากเอกสาร(Documentary Research)เปDนการรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับ  
ความรู�เก่ียวกับองค�ความรู�เก่ียวกับวัฒนธรรม ประวัติผู�ไทย ใน สปป.ลาว ประวัติของดนตรีพ้ืนบ�านใน สปป.
ลาว  บริบทพ้ืนท่ีในการทําวิจัยแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับวิจัยงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง  ท้ังในห�องสมุด  
อินเตอร�เน็ต  
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  2.การเก็บข�อมูลภาคสนาม ทําการเก็บระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
   2.1 การสํารวจ ผู�วิจัยได�เก็บข�อมูลจากการสํารวจดนตรีผู�ไทย แขวงสรรณเขต สปป.ลาว 
สํารวจประชากร สํารวจบ�านเรือน สํารวจสิ่งปลูกสร�าง สํารวจบุคคลสําคัญ สํารวจ 
นักดนตรี สํารวจวงดนตรี สํารวจเครื่องดนตรี สํารวจดนตรีและเพลงพ้ืนบ�าน รวมถึงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
   2.2 การสัมภาษณ� การวิจัยครั้งนี้ใช�รูปแบบในการสัมภาษณ�   2 รูปแบบ ได�แกA 
    (1)การสัมภาษณ�แบบมีโครงสร�าง โดยสัมภาษณ�กลุAมเป|าหมาย ได�แกA กลุAมผู�รู�  กลุAม
ผู�ปฎิบัติ  กลุAมบุคคลท่ัวไปท่ีเก่ียวกับบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
    (2) การสัมภาษณ�แบบไมAมีโครงสร�าง โดยการสัมภาษณ�แบบเป�ดกว�างตามประเด็นท่ีขาด
ตกท่ีเก่ียวข�องกับบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
   2.3 การสังเกต โดยผู�วิจัยได�เก็บรวบรวมข�อมูลจากการสังเกตแบบมีสAวนรAวม และการสังเกต
แบบไมAมีสAวนรAวม เก่ียวกับดนตรี วัฒนธรรม สังคม ประเพณี ความเชื่อ คAานิยม และพฤติกรรมตAาง ๆ ของชาว
ผู�ไทยแขวงสวรรณเขตสปป.ลาว รวมถึงกระบวนการสืบทอดด�านดนตรี  
   2.4การสนทนากลุAม ผู�วิจัยได�เก็บข�อมูลจากการรAวมสนทนากลุAม โดยมีท้ังคําถามหลักและ
คําถามรอง เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องท้ังหมด รวมถึงการตรวจสอบข�อมูลเบ้ืองต�น โดยการรAวมอภิปราย รAวม
แสดงความคิดเห็น และรAวมสรุปข�อมูล ระหวAางผู�วิจัยกับประชากรและกลุAมตัวอยAางท่ีผู�วิจัยกําหนด 
  3 .การบันทึกข�อมูล ผู�วิจัยทําการบันทึกข�อมูลจากการดําเนินงานภาคสนาม ดังนี้ 
   3.1บันทึกลงสมุดบันทึก และบันทึกลงคอมพิวเตอร� 
   3.2บันทึกเสียงด�วยคอมพิวเตอร�ระบบดิจิตอล 
   3.3บันทึกภาพนิ่งด�วยกล�องดิจิตอล 
   3.4บันทึกภาพเคลื่อนไหวด�วยกล�องระบบดิจิตอล   
การวิเคราะหFข	อมูล 
 หลังจากผู�วิจัยได�เก็บรวบรวมข�อมูล และนําข�อมูลมาทําการวิเคราะห�บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของ
ชาวผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว โดยแบAงหัวข�อในการวิเคราะห�ได� ดังนี้ 
  1. สภาพพ้ืนท่ีและบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
  2.ความเปDนมาของผู�ไทย ในแขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
  3. เครื่องดนตรีของชาวผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว เม่ือวิเคราะห�ข�อมูลเสร็จแล�ว ผู�วิจัย
นําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล ตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย และนําเสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนา
วิเคราะห� (Descriptive Analysis) 
ผลการวิจัย 
 ในการวิเคราะห�ข�อมูลบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
ผลการวิจัยพบดังนี้ 
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 1. สภาพพ้ืนท่ีและบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว ชาวผู�ไทย
อาศัยอยูAกระจัดกระจายท่ัวแขวงสวรรณเขต สภาพบ�านเรือนมีท้ังแบบด้ังเดิมและตามยุคสมัย ลักษณะการแตAง
กายของชาวผู�ไทย แตAงตัวตามสมัยนิยม แตAถ�ามีงานบุญประเพณีประจําเดือน ประจําป� แตAงกายโดยสวมใสAผ�า
ทอลายผู�ไทย ท่ีทอเองในกลุAมชาวผู�ไทย ท้ังนี้เนื่องจากตระหนักในประเพณีอันดีงามไว� ด�านภาษาผู�ไทยยังมี
ความคล�ายคลึงกันเกือบท้ังหมด แตกตAางแคAบางสําเนียงในการออกเสียง สAวนการสืบทอดดนตรีของชาวผู�ไทย
ประกอบด�วย สถาบันการศึกษาผู�สูงอายุและคนรุAนใหมAเข�ามาปะปนเพียงเล็กน�อยเทAานั้นโดยเฉพาะอยAางยิ่ง
กลุAมชาวผู�ไทยท่ีเปDนคนรุAนใหมAให�ความสําคัญกับดนตรีผู�ไทยลดลง 
  2. ความเปDนมาของผู�ไทย ในแขวงสวรรณเขตสปป.ลาวชาวผู�ไทยเปDนกลุAมชาติพันธุ�หนึ่ง อาศัยอยูA
ท่ัวไปในแขวงสวรรณเขต ปะปนกับกลุAมชาติพันธุ�อ่ืน นอกจากนั้นชาวผู�ไทยได�อพยพย�ายถ่ินฐานมาต้ังรกรากใน
ประเทศไทยหลายชAวงเวลา และมีภูมิศาสตร�ท่ีแตกตAางกัน  
  3. เครื่องดนตรีของชาวผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาวประกอบด�วย 
  3.1 กระจับป�¢ เปDนเครื่องดนตรีประเภทดีด ในกลุAมดนตรีชาวผู�ไทยมี 3สาย ลักษณะตัวกระจับป�¢ 
ทําด�วยไม�เนื้ออAอน ท่ีนิยมคือไม�ขนุนมีรูปรAางลักษณะ รูปใบโพธิ์ และรูปวงกลมสร�างตามความสามารถของชAาง
ทําเครื่องดนตรี 
  3.2 ซอบ้ังไม�ไผAเปDนเครื่องดนตรีประเภทสี มี 2สาย ลักษณะเปDนรูปทรงกระบอก    ทําจากไม�ไผA
ชนิดหนึ่งบนภูเขาชาวผู�ไทย เรียกวAา ไม�ผาง 
  3.3แคนเปDนเครื่องดนตรีปะเภทเปvา ชาวผู�ไทยใช�แคนแปด ประกอบด�วยไม�กูAแคน 8 คูA รวมเปDน 
16 ลํา 
  3.4เครื่องประกอบจังหวะดนตรีของชาวผู�ไทย ประกอบด�วย กลองหาง กลองตุ�ม ฉ่ิง ฉาบ เปDน
ต�น ใช�ประสมในวงดนตรีผู�ไทย เพ่ือให�มีความไพเราะมากข้ึน 
  3.5 สไนง� เปDนเครื่องดนตรีปะเภทเปvา ทําจากเขาควาย ใช�ในขบวนแหAตามงานบุญประเพณีตAาง 
ๆ พบการบรรเลงท่ีบ�านห�วยสาน เมืองเซโปน แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
 

  
 
 

  
   
  
  
  

ภาพท่ี 1 แสดง เครื่องดนตรีผู�ไทยบ�านหนองวิลัย เมืองนอง แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว 
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(จากซ�ายไปขวา)แคน กระจับป�¢ ฉ่ิง ซอบ้ังไม�ไผA กลองตุ�ม และกลองหาง 
ท่ีมา: วีรยุทธ  สีคุณหลิ่ว 

จากภาพท่ี 1 เห็นได�วAาเครื่องดนตรีผู�ไทย แคน กระจับป�¢ ซอบ้ังไม�ไผAมีสภาพคAอนข�างสมบูรณ� สAวนกลองตุ�มและ
กลองหางมีสภาพชํารุด เนื่องจากผAานการใช�งาน รวมถึงไมAมีผู�ดูแลรักษา 
 
อภิปรายผล 
         บริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู�ไทยแขวงสวรรณเขตสปป.ลาวสามารถอภิปรายผลได�ดังนี้  
          สภาพพ้ืนท่ีและบริบททางวัฒนธรรมดนตรีของชาวผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว ชาวผู�ไทยอาศัย
อยูAกระจัดกระจายท่ัวแขวงสวรรณเขต สภาพความเปDนอยูAมีท้ังแบบด้ังเดิมและตามยุคสมัย ลักษณะการแตAง
กายของชาวผู�ไทยปกติแตAงตัวตามสมัยนิยม แตAถ�ามีงานบุญประเพณีประจําเดือน ประจําป� แตAงกายโดยสวมใสA
ผ�าทอลายผู�ไทย ท่ีทอเองในกลุAมชาวผู�ไทย ท้ังนี้เนื่องจากตระหนักในประเพณีอันดีงามไว� ซ่ึงสอดคล�องกับ พระ
มหาชาญยุทธสุทิพย� (2552 : 91-93)ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวผู�ไทยเพ่ือ
การเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ� พบวAา การแตAงกายของชาวผู�ไทยจากอดีตถึงปGจจุบัน
ได�มีการสืบสานและสAงเสริมจนเปDนวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาวผู�ไทยโดยชาวบ�านแตAงกายตามวันเชAนวันธรรมดา
ชาวบ�านแตAงกายตามปกติท่ัวไปแตAในวันศุกร�ชาวบ�านไมAวAาเด็กหรือผู�ใหญAทุกวัยแตAงกายตามแบบผู�ไทยซ่ึงถือวAา
เปDนการสืบสานวัฒนธรรมการแตAงกายแบบผู�ไทยนี้ไว�ให�ลูกหลานได�เห็นความสําคัญและเปDนเอกลักษณ�โดดเดAน
ของชาวผู�ไทย สAวนด�านภาษาผู�ไทยยังมีความคล�ายคลึงกัน แตกตAางในบางสําเนียงของการออกเสียง ซ่ึง
สอดคล�องกับ สุภิตา ไชยสวาสด์ิ (2542 : 48-69)ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวผู�
ไทยกับชาวไทยลาวศึกษากรณีบ�านคําก้ัง ตําบลเหลAาใหญA อําเภอกุฉินารายณ� จังหวัดกาฬสินธุ� พบวAา ชาวผู�
ไทยใช�ภาษาผู�ไทยเปDนภาษาหลักในการสื่อสารในชีวิตประจําวันท้ังภายในหมูAบ�านและหมูAบ�านชาวผู�ไทย
ใกล�เคียง แตAไมAมีภาษาเขียน ปGจจุบันชาวผู�ไทยได�ติดตAอกับชาวไทยลาว ทําให�มีการเปลี่ยนคําบางคําและ
พยัญชนะต�นบางตัวให�เหมือนชาวไทยลาว แตAภาษาผู�ไทยมีลักษณะเฉพาะตนหลายอยAางท้ังในด�านระดับเสียง
และระดับคํานอกจากนี้การสืบทอดดนตรีของชาวผู�ไทยประกอบด�วย 3 กลุAม ได�แกA 1)สถาบันการศึกษา คือ 
โรงเรียนมัธยมสมบูรณ�  นํามะฮ่ี เมืองวิระบุรี ท่ีบรรจุดนตรีและฟ|อนผู�ไทยเปDนสAวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียน
การสอน 2)ศิลป�นผู�สูงอายุ เปDนผู�มีความรู�ความสามารถในการบรรเลงดนตรีผู�ไทยในปGจจุบัน 3)ชาวบ�าน คือ
กลุAมบุคคลท่ีสนใจในการสืบทอดดนตรีผู�ไทย แตAมีจํานวนน�อยสAงผลให�การแสดงดนตรีผู�ไทยในงานบุญประเพณี
ตAาง ๆ มีผู�นิยมลดลงเนื่องจากคนรุAนใหมAหันไปสนใจเพลงสมัยนิยม โดยใช�เครื่องเสียงขนาดใหญAเป�ดเสียงดัง ทํา
ให�ดนตรีผู�ไทยท่ีบรรเลงโดยชาวผู�ไทยจึงมีบทบาทน�อยลงและมีแนวโน�มอาจสูญหายไปตามคนรุAนเกAาซ่ึง
สอดคล�องกับ รัตนนันท� ยงยันต� (2548 : 82-90) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการลําผู�ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ� 
พบวAา ในปGจจุบันการลําผู�ไทยใช�ในการเก้ียวสาวคAอย ๆ เลือนหายไป เพราะในสังคมปGจจุบันได�เป�ดโอกาสให�
วัยรุAนพบปะกันมากข้ึน รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีทันสมัยข้ึนด�วย การลําผู�ไทยในปGจจุบัน จึงเหลือเฉพาะลําท่ี
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เหมือนกับลําทางยาว ทางสั้นของชาวไทยอีสาน แตAยังคงรักษาเอกลักษณ�การใช�ภาษาในการลํา และการ
สอดแทรกคําพูดท่ีเปDนสร�อย 
 ชาวผู�ไทย ในแขวงสวรรณเขตสปป.ลาว ชาวผู�ไทยเปDนชาติพันธุ�ท่ีใหญAอาศัยอยูAท่ัวไปในแขวงสวรรณ
เขตปะปนกับกลุAมชาติพันธุ�อ่ืน ๆ ชาวผู�ไทยมีการย�ายถ่ินฐานอันเนื่องมาจากสภาวะปGญหาทางสังคมและ
การเมือง ในการต้ังถ่ินฐานของชาวผู�ไทยในแตAละท�องท่ีล�วนแล�วแตAมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของพ้ืนถ่ิน
ในธรรมเนียมแบบผู�ไทยแตAพ้ืนท่ีท่ีมาต้ังรกรากยAอมมีคนพ้ืนถ่ินอาศัยอยูAและมีวัฒนธรรมประจําถ่ินนั้น การนํา
ศิลปวัฒนธรรมเข�ามาของชาวผู�ไทย ยAอมมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของคนในพ้ืนถ่ิน ซ่ึงสอดคล�องกับ
ทฤษฎีการแพรAกระจายทางวัฒนธรรมท่ีแสดงให�เห็นวAาการแพรAกระจายทางวัฒนธรรมเกิดข้ึนได�จากปGจจัย
ตAางๆเปDนตัวกระตุ�นและเปDนแรงผลัดดันท่ีทําให�เกิดการอพยพย�ายถ่ินอยูAของมนุษย�และความเปDนความเชื่อทาง
วัฒนธรรมติดตัวไปเผยแพรAในชุมชนท�องถ่ินนั้นๆหรือแลกเปลี่ยนค�าขายทําให�วัฒนธรรมเกิดการหลั่งไหลและ
ผสมผสานเชื่อมโยงเข�าด�วยกันจนเปDนวัฒนธรรมท่ียอมรับและเข�มแข็งทางวัฒนธรรมปGจจัยหลายด�านเชAนปGจจัย
ทางภูมิศาสตร�ปGจจัยทางเศรษฐกิจปGจจัยทางสังคมและปGจจัยทางวัฒนธรรม(นิยมพรรณวรรณศิริ, 2540 : 39) 
เครื่องดนตรีของชาวผู�ไทย แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว พบวAา 
  1. กระจับป�¢ ในกลุAมดนตรีชาวผู�ไทยจะมี 3สาย ลักษณะตัวกระจับป�¢ท่ีใช�บรรเลงของชาวผู�ไทยใน
แตAละเมือง ของแขวงสวรรณเขต มีการต้ังระบบเสียงแตกตAางกัน เนื่องจากใช�เสียงแคนเปDนเสียงหลักในการต้ัง
เสียง และรูปรAางของกระจับป�¢มีความแตกตAางกัน ตามความสามารถและความคิดสร�างสรรค�ของชAางทําเครื่อง
ดนตรีซ่ึงสอดคล�องกับ วาสนา  ซ่ึงรัมย� (2552 : 81) ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง ดนตรีผู�ไทยบ�านโพนสวาง อําเภอเขาวง 
จังหวัดกาฬสินธุ� พบวAา การประดิษฐ�เครื่องดนตรีผู�ไทยนั้นเปDนการสร�างจากภูมิปGญญาชาวบ�านตามวัสดุ
อุปกรณ�ท่ีมีในท�องถ่ินแตAไมAได�มีการสร�างมาตรฐานตายตัววAาต�องเปDนแบบใดท่ีชัดเจนข้ึนอยูAกับความสะดวกและ
ความสามารถของผู�ประดิษฐ�ในสมัยนั้น ๆ จึงกAอให�เกิดเครื่องดนตรีท่ีเปDนดนตรีหลักของชาวผู�ไทยคือแคนพิณ
ซอและป�¢  
  2. ซอบ้ังไม�ไผAเปDนเครื่องดนตรีประเภทสีมี 2สาย ลักษณะเปDนรูปทรงกระบอก ทําจากไม�ไผAชนิด
หนึ่งบนภูเขา ชาวผู�ไทยเรียกวAา ไม�ผางสายนอกมีหน�าท่ีทําทํานองหลักต้ังเสียงเปDนเสียง “ลา” เทียบเสียงกับ
เสียงแคนโดยนับจากทางด�านปากของผู�เปvาคือลูกท่ีสามด�านขวามือสAวนสายในต้ังเปDนเสียง “ซอล” ทําหน�าท่ี
เปDนเสียงประสาน 
  3. แคนสําหรับแคนท่ีใช�บรรเลงเปDนแคนแปด เพราะเปDนแคนท่ีนิยมเปvาในวงดนตรีผู�ไทยต้ังแตA
อดีตจนถึงปGจจุบันซ่ึงซ้ือมาจากจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ประเทศไทยเพราะวAาปGจจุบันไมAมีชAางทํา
แคนในแขวงสวรรณเขต ประกอบกับชายแดนแขวงสวรรณเขตติดกับประเทศไทย สามารถหาซ้ือแคนท่ีผลิต
จากจังหวัดนครพนมได�งAายและคุณภาพเสียงดีกวAา 
  4. เครื่องประกอบจังหวะดนตรีของชาวผู�ไทย ประกอบด�วย กลองหาง กลองตุ�ม ฉ่ิง และฉาบ
เครื่องดนตรีเหลAานี้ถูกเก็บไว�ท่ีวัดเปDนสAวนมาก เนื่องจากชาวบ�านนําไปถวายให�วัดเก็บรักษา และขาดการดูแล
รักษาจากนักดนตรีผู�ไทย ทําให�เสื่อมสภาพและไมAสามารถนํามาบรรเลงได�  
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  5. สไนง�จากการศึกษาวิจัยข�อมูลภาคสนาม พบการบรรเลงสไนง�ท่ีบ�านห�วยสาน เมืองเซโปน 
แขวงสวรรณเขตสปป.ลาว เทAานั้นโดยมีการสืบทอดจากกลุAมศิลป�นพ้ืนบ�านอยAางตAอเนื่อง และมีการบรรเลงใน
งานบุญประเพณีเปDนประจํา ซ่ึงสอดคล�องกับ ศิริวรรณแก�วเพ็งกรอ (2551 : 151-165 )ได�ศึกษาวิจัยเรื่อง ภูมิ
ปGญญาพ้ืนบ�านเพ่ือสืบสานและพัฒนารูปแบบการแสดงดนตรีของชาวผู�ไทย จังหวัดกาฬสินธุ� พบวAา แคนท่ีชาว
ผู�ไทยนิยมใช�แพรAหลายท่ีสุดคือแคนแปดโดยระบบเสียงของแคนแปดมีเสียงท้ังหมด 16 เสียงแตAเปDนระดับเสียง
ท่ีซํ้ากันเสีย 2 เสียงดังนั้นจึงมีเสียงท่ีมีระดับแตกตAางกันท้ังหมด 15 เสียงเรียงลําดับจากตํ่าไปสูงคือลาทีโดเร
มีฟาซอล (ซอล) ลาทีโดเรมีฟาซอลลานอกจากนี้ยังมีกลองหาง กลองตุ�ม ฉ่ิง และฉาบ ใช�ประกอบขบวนแหA
และงานบุญประเพณีตAาง ๆ 
สรุปผล 
 ชาวผู�ไทยในแขวงสวรรณเขตอาศัยอยูAกระจัดกระจายท่ัวไป มีสภาพความเปDนอยูAแบบเรียบงAาย อาคาร
บ�านเรือนมีท้ังแบบด้ังเดิมและตามยุคสมัย โดยลักษณะการแตAงกายของชาวผู�ไทยปGจจุบันแตAงตัวตามสมัยนิยม 
แตAถ�ามีงานบุญประเพณีท่ีสําคัญ จะแตAงกายโดยสวมใสAผ�าทอลายผู�ไทย เพ่ือรักษาประเพณีอันดีงามไว� ด�าน
ภาษาผู�ไทยในแตAละหมูAบ�านมีความคล�ายคลึงกันแตกตAางบางสําเนียงในการออกเสียงสAวนการสืบทอดดนตรี
ของชาวผู�ไทยมีสถาบันการศึกษาเปDนหลัก คือโรงเรียนมัธยมสมบูรณ�นํามะฮ่ี สAวนศิลป�นผู�สูงอายุ และชาวบ�าน
ท่ีสนใจ ก็ได�เข�ามามีสAวนรAวมด�วยแตAมีจํานวนน�อย   ในด�านการย�ายถ่ินฐานชาวผู�ไทย ได�มีการย�ายไปอาศัยอยูA
ตามประเทศใกล�เคียงอันเนื่องมาจากสภาวะปGญหาทางสังคมและการเมืองและเครื่องดนตรีผู�ไทยท่ีพบในพ้ืนท่ีท่ี
วิจัย ได�แกA กระจับป�¢ แคน ซอบ้ังไม�ไผAกลองหาง กลองตุ�ม ฉ่ิง ฉาบ และสไนง� 
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ผลกระทบของโลกาภิวัตนFต�อวัฒนธรรมทางดนตรีในเมืองเสียมเรียบ 
:สภาพของปWญหาและการปรับตัว 

The Impact of Globalization on Traditional Music in Siem Reap :Problematic 
Conditions and Ways to Adaptation 

ปราโมทย�  ดAานประดิษฐ� 
วิทยาลัยดรุิยางคศิลป� มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

บทคัดย�อ 
 ผลกระทบของโลกาภิวัตน�ในเมืองเสียมเรียบ สาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย เปDนการศึกษาสภาพ
ปGญหาและการปรับตัวของวัฒนธรรมดนตรีหลังการประกาศให�โบราณสถานอังกอร�เปDนมรดกโลก เปDนการวิจัย
เชิงคุณภาพ เก็บข�อมูลภาคสนามระหวAางป� ค.ศ.2009-2012 โดยการสัมภาษณ�นักวิชาการ ศิลป�นอาวุโส และ
ผู�เก่ียวข�อง มุAงศึกษาวัฒนธรรมดนตรีด�านบุคลากร เครื่องดนตรี บทเพลง และสAวนสนับสนุนดนตรีพบวAาสภาพ
ปGญหาหลังการประกาศเปDนเมืองมรดกโลกพบวAา ในเขตเมืองนักดนตรีและชAางสูญหายไประหวAางสงคราม ทํา
ให�เครื่องดนตรีและบทเพลงสูญไป สAวนนอกเขตเมืองได�รับผลกระทบน�อย รัฐบาลให�การสนับสนุนบางสAวนหลัง
การได�รับการยกยAองเปDนเมืองมรดกโลก วัฒนธรรมดนตรีได�ปรับตัวโดยพบนักดนตรีและชAางกลับเข�ามารAวมต้ัง
วงบรรเลง ฝ�กซAอมและผลิตเครื่องดนตรีเพ่ือทดแทนและขายเปDนของท่ีระลึก มีการพัฒนาการสอน การใช�
เครื่องมือไฟฟ|าชAวยในการผลิต ใช�วัสดุทดแทนของเดิม รัฐเป�ดโอกาสให�วงดนตรีเข�าไปบรรเลงบริเวณปราสาท 
โรงแรมและร�านอาหารขนาดใหญA  
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 
 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจโลก ทําให�ข�อมูลขAาวสาร
แพรAกระจายไหลผAานอยAางมากและรวดเร็ว สAงผลให�ประชาคมในโลกต�องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน โดยมีความ
เชื่อมโยงระหวAางกันมากข้ึน โลกท่ีเคยกว�างใหญAกลับเล็กลงดินแดนแตAละประเทศท่ีอยูAหAางไกลกัน กลับ
สามารถติดตAอกันได�ภายในเวลาเสี้ยววินาทีเปDนผลกระทบท่ี Toffler (1980: 1)นักวิชาการชาวอเมริกันเสนอทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงคลื่นลูกใหญA 3 ครั้ง วAาเกิดจากการปฏิวัติเกษตรกรรมการปฏิวัติอุตสาหกรรม และการ
ปฏิวัติระบบอิเล็กทรอนิกส�คอมพิวเตอร�และระบบสารสนเทศ หรือผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาระบบ
สารสนเทศให�ใกล�และงAายตAอการเรียนรู�และการใช�สารสนเทศ โลกาภิวัตน� หรือ Globalization เปDน
กระบวนการท่ีสAงให�สังคมโลกสามารถติดตAอได�อยAางสะดวกเม่ือโลกประสานเปDนสAวนเดียวกัน ระบบเศรษฐกิจจึง
เต็มไปด�วยการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเกิดข้ึนอยAางรวดเร็วและมีผลกระทบในวงกว�าง ทําให�เกิดผลกระทบตAอผู�ผลิต 
ผู�บริโภค และคูAแขAงอยAางท่ีไมAเคยปรากฏมากAอน เปDนจุดเริ่มต�นของคําวAา โลกาภิวัตน�ในศตวรรษ ท่ี 21
นักวิชาการตAางๆ รวมถึง Dehesa (2002:  1) ได�พยายามสะท�อนให�เห็นวAา โลกาภิวัตน� เปDนศูนย�กลางของ
การศึกษาการอภิปราย ซ่ึงสําคัญกวAาเปDนนโยบายประชาคมโลกพยายามแทรกโลกาภิวัตน�เข�าไปในวิถีชีวิตชีวิต 
การตAอสู� แลกเปลี่ยน ผAานเข�าไปในเศรษฐกิจระดับชุมชน ผลของโลกาภิวัตน�ได�สะท�อนสังคมให�ชัดเจนข้ึนใน
ด�านความไมAเสมอภาคของสังคม ท้ังด�านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อม ทรัพยากรตAางๆ โดยมีเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ
เปDนแรงสAงสําคัญ  เม่ือเดือน มิถุนายน ป�ค.ศ.2016 ยูเนสโกประชุมรับสถานท่ีตAางๆ เปDนมรดกโลกมีสถานท่ีท่ี
ได�รับการยกยAองท้ังสิ้น 1031 แหAง จาก 163 ประเทศ เปDนเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมถึง 802 แหAง ทาง
ธรรมชาติ 197 แหAงและผสม 32 แหAง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� มีสถานท่ีรับการยกยAองเปDนมรดก
โลกทางวัฒนธรรม 23 แหAงจาก 10 ประเทศ อาทิ ป|อมปราการหลวงแหAงเมืองทาลอง-ฮานอย(อดีตเมืองหลวง) 
โบสถ�ยุคบาร็อคแหAงฟ�ลิปป�นส�กลุAมวัดพรัมบานัน กลุAมวัดบุโรพุทโธ กลุAมโบราณเมืองหลวงพระบาง และกลุAม
โบราณสถานเมืองเว� เปDนต�น (whc.unesco.org,2016:Web Site) การยกยAองให�สถานท่ีสําคัญในประเทศ
ตAางๆ เปDนเมืองสําคัญของโลกในชAวงหลายป�ท่ีผAานมาก็เปDนอีกหนึ่งผลกระทบจากโลกาภิวัตน� ทําให�เกิดความ
ตระหนักในวัฒนธรรมของตน ย้ําถึงรากฐานทางวัฒนธรรมอันม่ันคง เพราะการเปDนมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
มิได�หมายรวมถึงอาคารสถานท่ีหรือโบราณสถานท่ีได�รับการยกยAองแตAเพียงอยAางเดียวเทAานั้น กลับเปDนการ
สร�างความตระหนักให�เกิดข้ึนกับประชาชนรอบๆ บริเวณ ท่ีต�องรAวมกันรักษา ปกป|อง ทํานุบํารุงมรดกท่ีคนท้ัง
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โลกได�ให�เกียรติยกยAอง ดังนั้นเพ่ือให�เข�าใจถึงมรดกทางวัฒนธรรมมากยิ่งข้ึน การศึกษาดนตรีด้ังเดิมหรือแบบ
ฉบับ(Traditional Music) หรือวัฒนธรรมดนตรีในภูมิภาคอาเซียนเปDนการเป�ดประตูภูมิปGญญาสูAภูมิภาค 
การศึกษาดนตรีท่ีเปDนมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพชน จึงเปDนผลสะท�อนให�เห็นถึงแนวคิดของประชาชนท่ี
ศึกษาผAานวัฒนธรรมท่ีได�รับผลกระทบจะการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน� 
 เสียมเรียบหรือเสียมราฐ เปDนเมืองโบราณท่ีได�รับผลกระทบจากสงครามต้ังแตAอดีต เคยเรืองอํานาจ
ในสมัยโดยพระเจ�าชัยวรมันท่ี 7 เคยตกอยูAภายใต�อาณาจักรสยามในสมัยอยุธยาและตAอมาอยูAภายใต�การ
ปกครองของฝรั่งเศสในป� ค.ศ.1863 เปDนฐานท่ีม่ันให�รัฐบาลพอลพตในสงครามอินโดจีน ผAานการฆAาล�าง
เผAาพันธุ�เขมรแดงเม่ือ ค.ศ.1975-1979 ชาวตะวันตกได�เข�ามาชAวยเหลือในทุกๆ ด�านจนรวบรวมข�อมูลเสนอ
เมืองโบราณเปDนมรดกโลกภายใต�ชื่อเมืองพระนครหรืออังกอร�เม่ือป�ค.ศ.1992 พร�อมกับได�รับการยกยAองเปDน 1 
ใน 7 สิ่งมหัศจรรย�ของโลก ปGจจัยเหลAานี้คือกระแสสังคมของโลกภายนอก ท่ีสAงผลให�เสียมเรียบเปลี่ยนแปลง
ปราสาทนครวัดและปราสาทนครธมท่ีเปDนหลักฐานทางโบราณคดีท่ีสําคัญกลAาวคือ รอบกําแพงปราสาทนครวัด
มีภาพแกะสลักนูนตํ่าเรื่อง รามายณะและมหาภารตะ โดยแฝงเรื่องราววิถีชีวิต ขบวนทหาร การรบในสมัยนั้น
เข�าไว� มีหลักฐานเปDนภาพเครื่องดนตรีในขบวนมหาสงครามมากมายอาทิ ป�¢ แตรเขา ฆ�อง กลอง กระจับป�¢ เปDน
ต�น สAวนปราสาทนครธมบันทึกวิถีชีวิตและพบภาพวงดนตรีโดยเฉพาะพิณหลายสาย ฆ�อง กลอง เปDนต�น แม�จะ
มีการบันทึกไว�โดยนักทAองเท่ียวและนักวิชาการจํานวนมาก แตAมีผลงานคAอนข�างน�อย ดังนั้นปGญหาด�าน
หลักฐานมรดกทางวัฒนธรรมรอบกําแพงยังรอการศึกษาวิเคราะห�ตีความในรายละเอียดอีกมาก 
 รายงานวิจัยทางวัฒนธรรมดนตรีในประเทศตAาง ๆ Sam Sam-Ang (1988) ได�อธิบายวงพิณเพียด 
(Pinpeat) ด�านตAางๆ โดยให�ความสําคัญกับประวัติศาสตร�ดนตรีเขมร ให�ครอบคลุมบทเพลงตAางๆ และยังมี
บทความอธิบายการเปลี่ยนผAานการปฏิบัติดนตรีกัมพูชาท่ีแสดงถึงความเปDนดนตรีเฉพาะถ่ิน ตลอดจนผลกระทบ
ตAอสังคม (Sam, 2007) และSam andCampbell (1992) ยังมีผลงานดนตรีราชสํานักกัมพูชาด�วย สAวน 
Giuriati (1988) ศึกษาเรื่องดนตรีประเพณีเขมรในกรุงวอชิงตัน ดี ซี โดยศึกษาผAานนักดนตรีและฟ|อนรําแสดง
โดยชาวเขมรท่ีอพยพลี้ภัยอยูAในกรุงวอชิงตัน ดี ซี ซ่ึงตAางจาก Hun (2004) ท่ีศึกษาดนตรีและพิธีกรรมวงมโหรี
เขมรในพนมเปญHopkins (1991) ทําการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนชาวกัมพูชาในสหรัฐอเมริกาทําให�ทราบการ
ดํารงไว�ซ่ึงวัฒนธรรมด้ังเดิมและการรับเอาวัฒนธรรมใหมAของชุมชนชาวกัมพูชา และ McKinley (2002) ได�
ศึกษาดนตรีในการแตAงงานของกรุงพนมเปญ ทําให�ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับในอดีต
และข�อมูลจากตAางประเทศ  สAวนกลุAมผู�ศึกษาวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน�อยAาง Yehudi 
(1969) Keyes(1995)Tandt (2002)และ Levin Institute (2012) ท่ีศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลกาภิวัตน� ท่ีสAงผลตAอวัฒนธรรมของกลุAมชนโดยต้ังคําถามตAอเนื่องเรื่องการปรับตัวของกลุAมวัฒนธรรมขนาด
เล็กท่ีได�รับและและกําลังได�รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน�สูAชมชนวัฒนธรรมของตนและกลุAมนักมานุษย
ดนตรีวิทยาคนสําคัญอยAาง Hood (1971) Miller (1985) ผู�ศึกษาดนตรีในอินโดจีนและเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต�ตAางมีข�อเขียนในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของดนตรีด่ังเดิมและการปรับตัวของดนตรีรAวมสมัย การปกป|อง 
การสร�างความยั่งยืนของวัฒนธรรมท�องถ่ินท่ีต�องต้ังรับและปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
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 ดังนั้นการศึกษาสภาพของปGญหาและการปรับตัวท่ีได�รับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน� ซ่ึงกระทบ
ตAอวัฒนธรรมดนตรีในเมืองเสียมเรียบ จึงเปDนสภาพของปGญหาและการปรับวัฒนธรรมดนตรีเพ่ือเตรียมเสนอ
มาตรการปกป|องคุ�มครองมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะดนตรีซ่ึงเคยรับใช�ราชสํานัก ซ่ึงอาจใช�เปDนเครื่องมือใน
การสร�างฐานข�อมูลรองรับการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต�และยังสามารถนําไปใช�
พัฒนารูปแบบการสร�างความเข�าใจท่ีข�ามวัฒนธรรมดังนั้นบทความวิจัยครั้งนี้จึงเปDนการนําเสนอสภาพสภาพ
ของปGญหาและการปรับวัฒนธรรมดนตรีตามปรากฏการณ�และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากผลกระทบของโลกาภิ
วัตน�ในประเด็นตAาง ๆ  ซ่ึงเคยนําวัฒนธรรม  
วัตถุประสงคF 
  เพ่ือศึกษาสภาพปGญหาและการปรับตัวของวัฒนธรรมดนตรีท่ีได�รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน� 
ในเมืองเสียมเรียบ สาธารณารัฐกัมพูชาประชาธิปไตย 
นิยามศัพทFเฉพาะ 
 1. โลกาภิวัตน� หมายถึง ปรากฏการณ�การแพรAกระจายท่ีเชื่อมโยงถึงกันท่ัวโลก ทําให�ประชาคมโลก
ท้ังตะวันตกและตะวันออกสามารถรับรู� และรับผลกระทบจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนได�อยAางรวดเร็วกว�างขวาง สืบ
เนื่องมาจากการพัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศเปDนเครื่องมือในการติดตAอสื่อสาร ดังนั้นประชาคมโลกสมัย
โลกาภิวัตน� จึงเปDนสังคมท่ีมนุษย�สามารถก�าวข�ามพรมแดนประเทศและสามารถเชื่อมโยงกันอยAางรวดเร็ว 
 2. ผลกระทบของโลกาภิวัตน� หมายถึง ปรากฏการตAาง ๆ ท่ีเปDนกระแสสังคมโลกท้ังตะวันตกและ
ตะวันออก ท่ีกระทบตAอด�านวัฒนธรรมดนตรี กAอนประกาศเปDนเมืองมรดกโลก 
 3. การปรับตัวของวัฒนธรรมดนตรีหมายถึงสภาพท่ีเกิดข้ึนของวัฒนธรรมดนตรีในอดีตท่ีสืบทอดมาสูA
ปGจจุบัน หลังได�รับการยกยAองเปDนเมืองมรดกโลก 
 4. สภาพปGญหาและการปรับตัวด�านวัฒนธรรมดนตรี หมายถึง ปรากฏการณ�และวิถีทางการปรับตัว
ทางดนตรีท่ีเคยเจริญรุAงเรืองในราชสํานักและมีการสืบทอดมาจนปGจจุบันยังรับใช�มาจนปGจจุบัน ท่ีปรากฏในเขต
พ้ืนท่ีเมืองมรดกโลกจังหวัดเสียมเรียบวAา  ประกอบด�วยการศึกษาสภาพปGญหาและการปรับตัวด�านตAางๆ คือ 
ด�านบุคลากร ด�านเครื่องดนตรีและวงดนตรี ด�านลักษณะทางดนตรี ด�านบรรเลงและสถานท่ี  
วิธีการศึกษา 
 ใช�วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  ด�วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ�วรรณนา และมานุษยดนตรีวิทยา 
(Ethnomusicology) มุAงอธิบายโดยใช�การวิจัยแนวปรากฏการณ�วิทยา (Phenomenology) โดยกําหนด
ขอบเขตของการวิจัย ศึกษาวงดนตรีมโหรีและพิณเพียด ท่ีบรรเลงในเขตเมืองมรดกโลกอังกอร� กรุงเสียมเรียบ 
จังหวัดเสียมเรียบโดยลงภาคสนามระหวAางป� ค.ศ. 2009-2012 
 ผู�วิจัยได�พัฒนากรอบการวิจัยโดยการศึกษาเอกสารผลงานวิจัย ท้ังในและตAางประเทศ ปรับปรุงแก�ไข 
และนําเสนอกรอบการวิจัยและขอบเขตของงานวิจัย ประกอบกับการศึกษาข�อมูลการสํารวจภาคสนาม โดย
วิธีการสังเกตแบบไมAมีสAวนรAวมและมีสAวนรAวม การสัมภาษณ�แบบเปDนทางการ และไมAเปDนทางการโดยมีกลุAม
ตัวอยAางเปDน ผู�เชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการ ด�านตAางๆ ศิลป�นหรือนักดนตรีในคณะ และผู�มีสAวนรAวมหรือมีสAวนได�



รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติด�านมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� (Proceeding) วันท่ี 23 กรกฎาคม 2559 

 

247 

 

สAวนเสียตAอกิจกรรมทางวัฒนธรรมดนตรีท้ังผู�บริหารสถานแสดงดนตรีผู�ขายสินค�าทางดนตรีเจ�าหน�าท่ีเมือง
มรดกโลก นักทAองเท่ียวท่ีเข�ามามีสAวนรAวมตลอดจนผู�วAาจ�างใช�เครื่องมือเปDนแบบสัมภาษณ�ทางการสําหรับกลุAม
ผู�รู� นักวิชาการ นักดนตรี ต�องการเนื้อหาเชิงลึก อยAางไมAเปDนทางการสําหรับผู�บริหาร ผู�ขาย ผู�วAาจ�าง 
นักทAองเท่ียว ต�องการถามความคิดเห็น แนวนโยบาย นอกจากนี้ยังรAวมเปDนสAวนหนึ่งในการชมและสังเกต 
สภาวะการชม บริบทตAางๆ ตลอดจนดูบันทึกการแสดงในอดีต ทําการตรวจสอบข�อมูลท้ังจากระหวAางการ
สัมภาษณ�และทางเอกสารในโอกาส สถานท่ีตAางกัน 
สรุปผลการวิจัย 
 พบวAาสภาพปGญหาของวัฒนธรรมดนตรีท่ีได�รับผลกระทบจากโลกาภิวัตน�ในเมืองมรดกโลกท่ีเปDน
ปGญหาทางวัฒนธรรมดนตรีในเมืองเสียมเรียบหลายประเด็น โดยจําแนกปGญหาเปDนด�านบุคลากรบ�างลี้ภัยไป
ตAางประเทศ บางสAวนเข�ารAวมตAอต�านท้ังเสียชีวิตและยังคงอยูA บางสAวนก็เข�ากับภาครัฐบาลด�านเครื่องดนตรีพบ
ท่ีชํารุดโดยเฉพาะท่ีทําจากโลหะ จําเปDนต�องซ้ือใหมAจากในเมืองใหญAสืบหาจากวงท่ีรู�จักเพราะไมAมีแหลAงซAอม 
สAวนท่ีทําจากไม� จากหนัง จะซAอมใช�กันเองด�านบทเพลงพบวAาข้ึนกับความสามารถของนักดนตรีท่ีสั่งสม
ประสบการณ�ไว�และยังคงมีความสามารถในการสืบทอด พบวงดนตรีนอกเมืองท่ียังรักษาสืบทอดบทเพลงตAาง 
ๆ ไว�และยังสืบทอดอยAางสมบูรณ� มีการบันทึกเสียง    วีซีดี ซีดี และโน�ตตะวันตก สAวนในเขตเมืองบรรเลงเพลง
ประกอบการแสดงมากกวAาเพลงพิธีกรรม ด�านสถานท่ีบรรเลงและด�านนวัตกรรมท่ีเก่ียวข�อง แตAเดิมได�อาศัยวัด 
บ�านของคหบดีและสถานท่ีราชการเปDนท่ีบรรเลงดนตรีตามโอกาสสําคัญ ตามแรงศรัทธาและกําลังทรัพย� 
สําหรับวงพิณเพียด   จะผูกพันกับวัดเพราะบรรเลงประกอบพิธีกรรมท้ังงานบุญประเพณีและงานศพ บรรเลง
ท้ังท่ีบ�านและท่ีวัด  สAวนวงมโหรีหรือวงประเพณีจะบรรเลงในงานมงคลมักเปDนท่ีบ�านหรือสถานท่ีราชการ 
ตลอดจนองค�กรเอกชน สAวนวงเครื่องสายจะเปDนพิธีเข�าทรง (อารักษ))เทAานั้น ซ่ึงมีอยูAจํานวนน�อย 
 การปรับตัวของวัฒนธรรมดนตรีท่ีได�รับผลกระทบจากโลกาภิวัตน�หลักการประกาศให�เปDนเมือง
มรดกโลกในป� ค.ศ.1992 ตAอมาในป� ค.ศ.2004 กลับถูกจัดให�อยูAในภาวะอันตรายทําให�ทุกภาคสAวนรAวมกันแก�ไข
ปGญหาของเมือง โดย เรAงสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน ตลอดจนเรAงสAงเสริมกิจกรรมการทAองเท่ียว ด�านวัฒนธรรม
ดนตรีนักดนตรีและชAางกลับมารAวมวงต้ังวงดนตรี บรรเลงในกลุAมปราสาทตAางๆ ถึง 8 วงร�านอาหารขนาดใหญA 
5 วงและในตลาดไนท�อีก 2 วง มีการถAายทอดภายในและภายนอกวง มีการเคลื่อนย�ายสลับนักดนตรี ตลอดจน
เป�ดสอนโดยการสนับสนุนจากรัฐบาล มีการซAอมและผลิตเครื่องดนตรีเพ่ือบรรเลงในวงและการผลิตขายเปDน
ของท่ีระลึก พัฒนาใช�เครื่องมือชAางท่ีใช�ไฟฟ|า ใช�วัสดุทดแทน เชAน พลาสติกและกระดูกแทนงาช�าง  รัฐบาลเป�ด
โอกาสให�นักดนตรีเข�าไปเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ�มรดกโลก และขยายไปแสดงยังโรงแรม ร�านอาหาร ขนาดใหญA 
รวมถึงเรือทAองเท่ียว ทําให�นักดนตรีและนักแสดงมีรายได�ประจํา และมีหนAวยงานวัฒนธรรมท�องถ่ินเปDนผู�กํากับ
คุณภาพ นักดนตรีอนุรักษ�เผยแพรAผลงานผAานเทคโนโลยีสมัยใหมAโดยเฉพาะสื่อสังคมสมัยใหมA 
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อภิปรายผล 
 สภาพปWญหาของวัฒนธรรมดนตรีท่ีได	รับผลกระทบจากโลกาภิวัตนFในเมืองมรดกโลก 
 การพบสภาพข�อมูลท่ีเปDนปGญหาทางวัฒนธรรมดนตรีในเมืองเสียมเรียบหลายประเด็น    โดยจําแนก
ปGญหาเปDนด�านบุคลากร ด�านเครื่องดนตรี ด�านบทเพลงด�านสถานท่ีบรรเลงนั้น แตAละด�านเปDนปGญหาท่ีสะสมมา
ระยะหนึ่ง ผู�อAานหรือนักดนตรีอาจคิดวAาเปDนเรื่องปกติหรืออาจไมAเปDนปGญหาสําหรับคนท�องถ่ินก็ได� ดังนั้นการ
นําเสนอจึงเปDนมุมมองของผู�เขียนจากการผนวกข�อสรุปจากการสัมภาษณ� แลกเปลี่ยนความเห็นระหวAางบุคคล
ข�อมูลหรือผู�มีสAวนได�สAวนเสียทางดนตรีในเสียมเรียบ 
 สภาพปGญหาท่ีเก่ียวข�องด�านบุคลากรหรือครูดนตรีและนักดนตรี หลังสงครามในดินแดนจบลงในป� 
ค.ศ.1975 ในดินแดนสAวนใหญA นักดนตรีบางสAวนหนีเข�าปvา บ�างลี้ภัยไปตAางประเทศ บางสAวนเข�ารAวมตAอต�านท้ัง
เสียชีวิตและยังคงอยูA บางสAวนก็เข�ากับภาครัฐบาล แม�ท�ายท่ีสุดจะยังมีบางพ้ืนท่ีมีนักดนตรีหลงเหลืออยูA แตAอาจ
หยุดเลAนดนตรีหันไปทํานา รับจ�าง บ�างไมAกล�าประกาศตนวAาเปDนนักดนตรี เพราะดนตรีเคยเปDนเครื่องเชิดชู
เกียรติในระบบราชาธิปไตย เกรงวAาจะไมAได�อยูAกับครอบครัวอยAางสงบสุขตAอไป หลังจากบ�านเมืองเข�าสูAภาวะ
ปกติภาครัฐให�ความสําคัญกับวัฒนธรรมดนตรีน�อยเนื่องจากต�องเรAงสร�างสาธารนูปโภค เพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ นักดนตรีตามหมูAบ�านข�างเคียงรวมตัวกันบรรเลงดนตรีในพิธีกรรมตAางๆ ของวัดท่ีใกล�เคียง (เคียว สะ
ลัด และ เปค  พลอง, สัมภาษณ�) ถ�าได�รับความสนใจจากประชาชน จึงติดตAอไปบรรเลงในโอกาสพิเศษอ่ืน
ตAอไปดังนั้นผลกระทบท่ีสืบตAอมาคือ การสืบทอดนักดนตรีรุAนใหมAท่ีขาดชAวงลงเพราะขาดนักดนตรี 
 สภาพปGญหาด�านเครื่องดนตรี พบวAาเครื่องดนตรีท่ีทําจากโลหะได�แกA ฉ่ิง ฆ�อง ชํารุด นักดนตรีไมAมี
แหลAงซAอม หรือซ้ือใหมA ชAางซAอมบางสAวนสูญหายหรือหนีไปอยูAถ่ินอ่ืน นักดนตรีบางทAานกลAาววAาต�องไปหาซ้ือ
ตามร�านของเกAา ตามวัดนํามารวมกันหรือต�องไปหาซ้ือถึงชายแดนไทย (ทอน  สาเวียน, สัมภาษณ�) ดังนั้นวงท่ี
มีเครื่องดนตรีครบจึงเปDนท่ีสนใจของนักดนตรีหรือผู�สนใจเข�ามาเรียน เข�ามาเปDนสมาชิก สAวนวงท่ีเริ่มฟ��นหรือ
ต้ังวงใหมAจึงต�องลงทุนสูงผลท่ีได�จึงเปDนลักษณะวงลูกผสม หรือ วง“เทAาท่ีมีเครื่องดนตรี” มีการประดิษฐ�เครื่อง
ดนตรีท่ีทําจากไม�อยAางซอ ระนาด เพ่ิมเติมข้ึนมาบ�าง มีท้ังมีคุณภาพและด�อยคุณภาพ(บาย สรุ, สัมภาษณ�) 
 สภาพปGญหาด�านบทเพลง ข้ึนกับความสามารถหรือความจําของนักดนตรี ท่ีสั่งสมประสบการณ�ไว�
และยังคงมีความสามารถในการสืบทอด พบวAาวงพิณเพียดท่ีสมบูรณ� ได�รับการอุปถัมภ�จาก ดร.มงคล อูม มีนัก
ดนตรีอยูAในหลายชAวงวัยและแทบมิได�รับผลกระทบจากภาวะสงครามและยังคงสืบทอดบทเพลงตAาง ๆ ไว�อยAาง
สมบูรณ� อาทิ เพลงโหมโรงบรรเลงได�ครบ เพลงอ่ืน ๆ ก็สามารถบรรเลงได� บทเพลงมีลักษณะทํานอง
เชAนเดียวกับเพลงวงป�¢พาทย�ในประเทศไทย อาทิ โหมโรงหรือเพลงครู มีความยาว มีชื่อบทเพลงกํากับตามลําดับ
เพลงคล�ายคลึงกับโหมโรงเย็นอยAางราชสํานักไทยจะตAางกันท่ีชื่อหรือสําเนียงการออกเสียงเพียงเล็กน�อย 
ประกอบด�วยเพลง เพลงสาธุการ ขะหมัน(ตระ) รัว กุมาร(ปฐม) เรีย(ลา) เสมอ รัว(ลาเดียว)  เชิด กลม ชํานาญ 
เสมอ  กราวใน  ชุบ เรีย(ลา)พบบทเพลงอ่ืนๆ อาทิ เขมรป=Xแก.ว  แขกมอญ แปYะ ลาวดวงเดือน ตองอ�อน(ศรีนวล)  
เพลงนางหงส) สําหรับเพลงนี้มีคติให�ตAอเพลงและบรรเลงนอกบ�าน หรือวัด  เพราะเปDนเพลงใช�ในพิธีศพจึงมิได�
บันทึกไว� พบวAาบางวงมีการบันทึกเสียงและยังพบวAามีการบันทึกโน�ตตะวันตกไว�จํานวนหนึ่ง เชAน  สร.อยสน เพรี
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ยะโทงเนียงเนียก ออนเดิกซีตรอกวน(เต�ากินผักบุ.ง)เพลงช.า เพลงเร็ว เนียงบุกซโรว(นางตําข.าว) ตองอ�อน(ศรี
นวล) ลาวชมเดือน(ลาวชมจัน) อมตูก(พายเรือ)  ฯลฯ  (ลี  วันเท็ต และฆุด  ปุด.2010:  สัมภาษณ�) บทเพลงท่ีพบ
ในการบันทึกแผAนจะเปDนบทเพลงสําหรับวงมโหรีเปDนสAวนใหญA สAวนเพลงสําหรับพิณเพียดมีจํานวนน�อยกวAา แตA
บางครั้งในแผAนก็มีปะปนกัน ท้ังนี้เลือกตามความสามารถของนักดนตรีวงนั้นๆ บรรเลงได�และตัดตามระยะเวลา
ของแผAน หรือความเหมาะสมในการบันทึกโดยเลือกเปDนเพลงให�พอดีกับเวลา โดยมากจะไมAยาวเกินไป  
 สภาพปGญหาด�านสถานท่ีบรรเลง แตAเดิมวงพิณเพียดผูกพันธ�กับวัดบรรเลงแรงตามงานบุญ งานศพ 
วงประเพณีบรรเลงในงานมงคลมักเปDนท่ีบ�าน สAวนวงอารักษ�บรรเลงตามบ�านผู�ผู�ปvวย ซ่ึงมีจํานวนน�อยลง 
นอกจากนี้ยังพบวงพิเศษคือ ทอมม่ิง(ตุ.มโมง)ซน สุวรรณี(สัมภาษณ�)ได�อธิบายและแสดงความเปDนหAวงวAาวง
ทอมม่ิงท้ัง 6 วง กําลังหายไปเพราะไมAมีพิธีกรรมเกิดข้ึนมาเปDนเวลานานและนักดนตรีท่ีบรรเลงได�ก็ลดจํานวน
ลงนอกจากนี้ยังมีปGญหาการแตAงกาย การใสAชุดตAางกันหรือใสAเสื้อสีขาวเหมือนกันท้ังวง ยังแสดงถึงการไป
บรรเลงในงานวัดหรืองานศพ การไปแสดงให�งานมงคลอ่ืน ๆ วงดนตรีจําเปDนต�องมีชุดประจําวงสีอ่ืน ๆ ด�วย 
เปDนประเด็นเล็กท่ีประชาชนเรียกร�อง ปGญหาตAาง ๆ นี้ผู�ท่ีตระหนักเปDนเพียงกลุAมหัวหน�าวง เจ�าหน�าท่ีทางการ 
เจ�าของร�าน เทAานั้นท่ีตระหนักและหาวิธีแก�ไข  
 การปรับตัวของวัฒนธรรมดนตรีท่ีได	รับผลกระทบจากโลกาภิวัตนFในเมืองมรดกโลก 
 ในป� ค.ศ.1992 องค�การยูเนสโกได�ประกาศยกยAองให�เมืองอังกอร� หรือพระนครเปDนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม ซ่ึงเปDนการยกยAองตัวโบราณสถานรัฐบาลและยูเนสโกได�รAวมกันจัดต้ังหนAวยงานในการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีและโบราณสถานทางวัฒนธรรมในการกํากับของรัฐ ในป� ค.ศ.1995 ชื่อวAา องค�การอัปสรา (APSARA 
Authority for the Protection and Management of Angkor and the Region of Siem Reap) 
(Autoriteapsara,2011:Web Site) ทําหน�าท่ีบริหารจัดการ ออกกฎระเบียบในการอนุรักษ�ปกป|องและ
ปรับปรุงมูลคAาของอุทยานทางโบราณคดี รAวมมือกับสถาบันกองทุนระดับชาติและนานาชาติเพ่ือขอทุน
สนับสนุนการบูรณะโบราณสถานในป� ค.ศ.2004 เมืองมรดกโลกอังกอร�เข�าสูAภาวะวิกฤตถูกจัดให�เปDนแหลAงมรดก
โลกท่ีตกอยูAในภาวะอันตราย ทําให�ภาครัฐและเอกชนท้ังในและตAางประเทศระดมทุนกันเข�ามาพัฒนากอบกู�แหลAง
มรดกโลกแองกอร�จนถึงปGจจุบัน โดยภาครัฐได�เป�ดโอกาสให�เอกชนมีสAวนรAวมในการจัดการใช�การซ้ือบัตรเข�าชม
พร�อมบันทึกภาพนักทAองเท่ียวจากในเมือง กําหนดวันเวลาเข�าชมชัดเจนจํากัดท่ีพักอาศัยของประชาชนตาม
ขอบเขตกAอนประกาศกําหนดเขตมรดกโลก ผAอนผันให�ร�านอาหารขนาดเล็กและให�บรรเลงดนตรีในเขตเมืองมรดก
โลกได�โดยมีการตรวจสอบ ควบคุมจากหนAวยงานท่ีเก่ียวข�องสัมพันธ�กับรายงานของ ปราโมทย� ดAานประดิษฐ� 
(2558) ท่ีเสนอการสร�างความรAวมมือระหวAางผู�มีสAวนได�สAวนเสียระหวAางนโยบายสาธารณะของรัฐตAอสังคมโดยใช�
กระบวนการมีสAวนรAวมการพัฒนาของเมืองมรดกโลกยังสัมพันธ�โดยตรงกับเศรษฐกิจดัง Yixiao Xiang (2009) 
ได�ระบุถึงผลกระทบของการต้ังเปDนมรดกโลก ท่ีกระทบโดยตรงตAอวิถีชีวิตของคนในท�องถ่ินคือคAาครองชีพท่ี
สูงข้ึนดังนั้นการปรับตัวจึงต�องศึกษาอยAางรอบด�านและรAวมมือ 
 ดังนั้นวัฒนธรรมดนตรีท่ีไมAสามารถจับต�องได�จึงไมAได�อยูAในขอบเขตหน�าท่ีขององค�กรทางมรดกโลก
ในเสียมเรียบ หากแตAวัฒนธรรมดนตรีได�อยูAในกํากับของหนAวยงานภายใต� สํานักงานวัฒนธรรมและศิลปะเขต
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เสียมเรียบ จากการสัมภาษณ�ซน สุวรรณี (สัมภาษณ�)กลAาวถึงบทบาทหน�าท่ีของหนAวยงานวAามีหน�าท่ี ในการให�
ความรู�ในด�านตAางๆ อาทิ ด�านนโยบายของรัฐและการจดทะเบียนจัดต้ังกลุAมนักดนตรี นักแสดง ทําหน�าท่ี 
ตรวจสอบออกใบอนุญาตการดําเนินงาน จัดต้ังองค�กรศิลปะตAางๆให�ความรู�เผยแพรAข�อมูลและคําสั่งของรัฐ
ตลอดจนตรวจสอบ กิจกรรมขององค�กรวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป�ดังนั้นการดูแลควบคุมนักดนตรีในเมืองเสียบ
เรียบจึงอยูAในความดูแลของสํานักงานวัฒนธรรมและศิลปะเขตเสียมเรียบ  
 การปรับตัวท่ีเกิดข้ึนกับนักดนตรี ในเมืองเสียมเรียบหลังการยกยAองเปDนเมืองมรดกโลก คือ สภาวะ
การมีงานทํา ท้ังงานรับจ�างตAาง ๆ งานแสดงท่ีเกิดข้ึนตามแหลAงท่ีพักขนาดใหญA ศูนย�วัฒนธรรมและร�านอาหาร
ท่ีมีการแสดงท�องถ่ินตAางเพ่ิมข้ึน ทําให�นักดนตรีท่ีกระจายอยูAตามหัวเมืองอ่ืนได�เข�ามาหางาน ตลอดจนมีการ
สอนดนตรีและการแสดง ผAานโรงเรียนและองค�กรเอกชน สAงผลให�นักดนตรีหัดใหมAและเกAาจํานวนหนึ่งเข�ามา
หางานในเมืองเสียมเรียบ โดยรวมกับคณะดนตรีด้ังเดิม ทําให�ในภาพรวมมีจํานวนนักดนตรีเพ่ิมข้ึน ท้ังจํานวน
ศิลป�นและวงดนตรี ในป� ค.ศ.2008 สํานักงานวัฒนธรรมและศิลปะเขตเสียมเรียบรAวมกับกรุงเสียมเรียบและ
จังหวัดเสียมเรียบ ได�จัดการประกวดหรือการตรวจสอบทักษะความสามารถประจําป� เปDนการคัดกรองประเมิน
ความสามารถของวงโดยมีคณะกรรมการท้ังในเสียมเรียบและพนมเปญมาตัดสิน ผลของการตรวจสอบประจําป�
ทําให�คณะนักดนตรีนักแสดงได�งานประจําทําเกือบท้ังหมด นับเปDนการสAงเสริมท่ีได�ผลเกินเป|าหมาย (ปราโมทย�  
ดAานประดิษฐ�. 2558)นักดนตรีท่ีฝ�กหรือบรรเลงอยAางจริงจังมากAอนสงครามเว�นหัวหน�าวงบางคนท่ีเคยหัดเลAน
มาบ�างจะเปDนผู�ถAายทอดบทเพลงให�สมาชิกในวง นอกจากนี้กับบันทึก DVD จําหนAายโดยมีนายทุนบริษัท
บันทึกเสียงเปDนผู�ลงทุนในการบันทึก 
 หลังภาวะสงครามองค�กรท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะองค�กรเอกชนระหวAางประเทศให�ความสําคัญ
กับการถAายทอดหรือการเรียนการสอนดนตรีและศิลปะการแสดง โดยใช�ยุทธศาสตร�ด�านการทAองเท่ียวนําหน�าด�าน
เศรษฐกิจ ซ่ึงภาครัฐเป�ดโอกาสสร�างความหลากหลายเพ่ิมข้ึนอาทิ จัดมหกรรมศิลปะการแสดงประจําป� มหกรรม
ศิลปะหัตกรรม จัดกิจกรรมในชAวงวันสําคัญของจังหวัดประจําเดือน เปDนการนําคนเข�าสูAเมืองทAองเท่ียวตAางๆ ทําให�
ประชาชนและนักดนตรีนักแสดงได�มีงานทํา (Eourn Pou, Interview)นําไปสูAการปรับปรุงนโยบายในเมืองเสียม
เรียบท่ีสAงเสริมให�ผู�บริหารทุกสAวนท่ีต�องทําความเข�าใจรAวมกัน โดยตระหนักถึงความสําคัญของปGญหาท่ีจะมา
พร�อมความเจริญ ด�านนโยบายและแผนการพัฒนาบ�านเมืองในป� ค.ศ.2005 - ค.ศ.2008 ภายใต�รูปแบบในการ
อนุรักษ�วัฒนธรรมการพัฒนาของวัฒนธรรมการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย�กฎหมายและความสัมพันธ�ทางวัฒนธรรมระหวAางประเทศ ทําให�การอ�างอิงถึง วัฒนธรรมแหAงสันติภาพ
เพ่ือการพัฒนาสังคม 
ข	อเสนอแนะ 
 ด	านนโยบายและการบังคับใช	 
 ควรบังคับใช�นโยบายท่ีเปDนแนวทางทางเลือกของกิจกรรมท่ีรัฐบาลกัมพูชาเปDนผู�ลงนามถึงห�า
อนุสัญญาระหวAางประเทศในขอบเขตวัฒนธรรม ได�แกA 
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   1. การคุ�มครองทรัพย�สินทางวัฒนธรรมในกรณีท่ีมีการสู�รบ มีผลบังคับใช�ในป� ค.ศ. 1954 
เพ่ิมเติมป� ค.ศ. 1999 
   2. อนุสัญญาเก่ียวกับวิธีการห�ามและการป|องกันลักลอบนําเข�าการสAงออกและการโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพย�สินทางวัฒนธรรม มีผลบังคับใช�ในป� ค.ศ.1970 
   3. การประชุมเก่ียวกับการคุ�มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกนํามาใช�ในปารีส มี
ผลบังคับใช�ในป� ค.ศ.1972  
   4. อนุสัญญาวAาด�วยมรดกทางวัฒนธรรมใต�น้ํา มีผลบังคับใช�ในป� ค.ศ. 2001  

   5. อนุสัญญายูนิดรัวท� (UNIDROIT Convention) มีวัตถุประสงค�เพ่ือปกป|องมรดกทาง
วัฒนธรรมท่ีไมAมีตัวตนของประเทศ มีผลบังคับใช�ในป� ค.ศ.2002เนื่องจากการพัฒนาการทAองเท่ียวและธุรกิจ
ตAอเนื่อง เปDนประเด็นในการนําบ�านเมืองเจริญรุAงเรืองในป� ค.ศ.2008 รัฐบาลโดยกระทรวงการทAองเท่ียวและ
กีฬา ได�ทบทวนแผนพัฒนายุทธศาสตร�แหAงชาติด�านการพัฒนาธุรกิจทAองเท่ียวของกัมพูชาให�อยูAบนพ้ืนฐาน 3 
ประการได�แกA(Cambodia.ohchr.org,  2011: Web Site) 
   5.1 การพัฒนาการทAองเท่ียวอยAางยั่งยืนภายใต�วัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิม โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือลดความยากจนของประชาชนในพ้ืนท่ี 
   5.2 สนับสนุนการทAองเท่ียวอยAางมีประสิทธิภาพและสร�างสรรค�เพ่ือให�ประเทศกัมพูชา
เปDนท่ีรู�จักในฐานะสถานท่ีทAองเท่ียวท่ีมีลักษณะ "culture and nature" ท้ังในภูมิภาคเอเชียและท่ัวโลก 
   5.3 เพ่ิมจํานวนครั้งของการมาทAองเท่ียว จํานวนวันท่ีพักจํานวนเงินท่ีใช�จAายเพ่ือการ
ทAองเท่ียวรวมท้ังกระจายแหลAงทAองเท่ียวให�หลากหลายมากข้ึน 
 ด	านการพัฒนาวัฒนธรรมเมืองเสียมเรียบ 
 1. มีหนAวยงานพัฒนาวัฒนธรรมกลางในระดับเมืองหรือเปDนสAวนหนึ่งของสํานักงานวัฒนธรรม
และศิลปะเขตเสียมเรียบ เสริมกับองค�กรอัปสรา ทําหน�าท่ีในการให�ความรู� ให�ข�อมูล การวิจัย สืบสานมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะ มรดกทางภูมิปGญญา(ท่ีจับต�องไมAได�) เพ่ือให�ความรู�และสAงเสริมการสืบทอด
อยAางเปDนระบบและรAวมกับทุกภาคสAวนรAวมกันจัดทําข�อมูล ปGญหาทางวัฒนธรรมท่ีจับต�องไมAได�ท้ังจากรัฐบาล
และจากองค�กรภาคประชาสังคม 
    1.1 ให�ความรAวมมือกับผู�มีสAวนได�สAวนเสียรAวมกัน เสนอแผนในการแก�ไข พัฒนา โดยรัฐบาล
กลางและรัฐบาลท�องถ่ินตลอดจนภาคประชาชน ศิลป�น ได�มีสAวนรAวม 
    1.2 รAวมมือกับ WorldHeritage Centre และรัฐภาคีในการแลกเปลี่ยน สนับสนุนการแก�ไข
ปGญหา โดยเฉพาะด�านคําปรึกษา และการเงิน พร�อมเสนอแผนการจัดการวัฒนธรรมท่ีจับต�องไมAได� ดังท่ีได�ข้ึน
ทะเบียนไปกAอนแล�ว 
  2. ด�านเงินทุน แสวงหาเงินทุนจากภายในและภายนอกประเทศ จากกองทุนตAาง ๆ ตลอดจนจัด
งานในภาพใหญAเพ่ือการสAงเสริม และภาพเล็ก ด�านการทํานุบํารุง สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม 
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  3. ตระหนักและดําเนินการตามอนุสัญญาป� ค.ศ.1972 คุณสมบัติของมรดกโลกภายใต�การ
คุกคาม รวมถึงเครื่องมือสําหรับการดําเนินการอนุรักษ� และอันตรายจดทะเบียน 
  4. การบูรณาการระหวAางหนAวยงานภาครัฐและเอกชนสAงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู�  ระหวAาง
หนAวยงานในและนอกประเทศ ควรมีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนในระดับผู�บริหาร ผู�ปฏิบัติ ท้ังในและตAางประเทศ
ทบทวนการจัดทําแผนงาน บูรณาการแผนงาน แบAงหน�าท่ีระหวAางหนAวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให�ชัดเจนไมA
ทับซ�อน 
  5. บูรณาการแหลAงวัฒนธรรม แหลAงแสดงดนตรี แหลAงซAอมและผลิตเครื่องดนตรี ร�านค�าและ
โรงเรียนหรือท่ีสอนการแสดง เพ่ือบูรณาการการสืบทอดมรดกของชาติอีกวิธีหนึ่ง 
 วัฒนธรรมเปDนของมวลชน วัฒนธรรมจะดํารงอยูAได�หรือไมAได�ข้ึนอยูAกับพลังการสนับสนุนในสังคมแตA
ละภาคสAวน ฝvายใดมีพลังมากยAอมทําให�วัฒนธรรมหันเหไปตามกระแสของสังคมนั้น ซ่ึงก็เปDนไปตามทฤษฎี
หน�าท่ีโครงสร�างหน�าท่ีนิยมนั่นเอง การรับและปรับตัว ตลอดจนการวางรากฐานทางการศึกษาท่ีสําคัญของ
ประเทศ ทําให�ชาวเขมรในอดีตและปGจจุบัน มีทิศทางของแนวคิดไมAตAางกันมากยังคงยึดในวิถีชีวิตต้ังเดิมและรับ
เอาแนวคิดจากตะวันตก โดยเฉพาะฝรั่งเศส รัสเซีย เข�ามาปรับใช�ในวิถีของชาวเขมรอยAางลงตัว ประกอบกับ
การอนุรักษ�อาหาร การแตAงกาย สถานท่ีไว�ให�นานท่ีสุด มรดกโลกเมืองอังกอร�มิได�เปDนแตAเพียงโบราณสถาน 
หากแตAยังคงมีวัฒนธรรมทางภาษา อาหาร ดนตรี การแสดง การแตAงกายท่ีมีเอกลักษณ�กวAาพันป� ยิ่งทําให�การ
คงอยูAมีคุณคAาในตัวเอง อยAางไรก็ตามนโยบายของผู�บริหารระดับสูงของประเทศยAอมมีพลังท่ีจะชี้นําทิศทางทาง
วัฒนธรรมได�เชAนกัน ผู�เขียนตระหนักในวัฒนธรรมท่ีแข็งแรงของชาวเมือง ถึงจะมีกลุAมทุนจะมีนโยบายทิศทาง
ไปเปDนอยAางไรผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน� จากระบบธุรกิจการทAองเท่ียวจะสAงผลเปDนอยAางไร หากการ
รักษาวัฒนธรรมแกAนแท�ไว�ยAอมหมายถึงการคงอยูAของวัฒนธรรมตAางๆ ของประชาชน และของประเทศชาติ 
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