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๏ วัตถุประสงค 

 วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน เปนวารสารวิชาการ (ปละ 3 ฉบับ ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับ

ท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม)   

มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเผยแพรผลงานทางดานวิชาการและงานวิจัยของ

คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ไดมีโอกาสเผยแพรผลงานทางวิชาการและ

ผลงานวิจัยทางสังคมศาสตรและแขนงวิชาท่ีเกี่ยวของอันไดแก พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร รัฐประศาสน

ศาสตร มนุษยศาสตร การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบท

วิเคราะหท่ีเสนอทางออกของปญหาใหแกสังคม อันเปนประโยชนแกการตอยอดองคความรู ในการพัฒนา

ชุมชนและสังคม ตลอดจนประเทศชาติ 

บทความท่ีสงมารับการตีพิมพในวารสาร มจร.อุบลปริทรรศน จะตองไมเคยตีพิมพหรืออยูระหวาง

การพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพในวารสารอ่ืน ผูเขียนบทความจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการ

เสนอบทความ เพื่อตีพิมพในวารสาร มจร.อุบลปริทรรศน อยางเครงครัด รวมท้ังระบบการอางอิงตองเปนไป

ตามเกณฑของวารสาร ทุกบทความท่ีตีพิมพเผยแพรไดรับการตรวจสอบทางวิชาการจากผูทรงคุณ (Peer 

Review) อยางนอย 2 ทานตอบทความ 

ทัศนะและความคิดเห็นท่ีปรากฏในบทความในวารสาร มจร.อุบลปริทรรศน ถือเปนความ

รับผิดชอบของผูเขียนบทความน้ัน และไมถือเปนทัศนะและความรับผิดขอบของกองบรรณาธิการวารสาร 

มจร.อุบลปริทรรศน เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูนิพนธบทความ กองบรรณาธิการไมจําเปนตองเห็นดวย

และไมมีขอผูกพันดวยประการใดๆ ท้ังปวง 

 

๏ เจาของ 
 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  

หมูท่ี 1 ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.08-1790-8464,  

08-0724-7658 E-mail..mcuubon99.journal@gmail.com, เว็บไชต www.ubon.mcu.ac.th 
 

๏ ท่ีปรึกษาวารสาร (Advisors) 
 1.  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.   อธิการบดี 
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 1.  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.   อธิการบดี 

    (2) 

 2.  พระพรหมสิทธิ   ประธานสภา มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี 

 3.  พระเทพวราจารย,ดร.   รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี 

 4.  พระราชวรมุนี,ดร.   รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิต            

 5.  พระโสภณวชิราภรณ             รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศ 

6.  พระสุธีรัตนบัณฑิต,ดร.   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

7.  พระอุดมปญญาภรณ   รองผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

 8.  พระครูสมุหเฉวียน กตปฺุโญ, ดร. ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร มจร.วข.อุบลราชธานี 

 9.  พระครูกิตติคุโณภาส             ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆอุบลราชธานี 

 10.พระครูสารสีลคุณ, ดร.   ผูอํานวยการสํานักวิทยาเขตอุบลราชธานี 

  

๏ บรรณาธิการ (Executive Editor) 
 พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต,ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
 

๏ ผูชวยบรรณาธิการ (Assistant Editor) 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.บรรยวัสถ ฝางคํา,  พระมหาคําพันธ ปภากโร,ดร. 
 

๏ กองบรรณาธิการ  (Editorial Board) 

 1. ศาสตราจารย ดร.บุญทัน ดอกไธสง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 2. รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ อวมเจริญ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 3. รองศาสตราจารย ดร.ภักดี โพธ์ิสิงห  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 4. รองศาสตราจารยสมหมาย ชินนาค  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประยงค จันทรแดง  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 10.ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย ยศโสธร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

 11.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมปอง สุวรรณภูมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 12.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประสิทธ์ิ กุลบุญญา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 13. ผูชวยศาสตราจารยช่ืน ศรีสวัสด์ิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 

๏ ฝายประสานงานและจัดการ  (Coordination and Management) 

 1. พระมหาเอกชัย  อธิปฺโญ,ดร.   2. พระมหาสิงหณรงค สิรินฺทรเมธี, ดร. 

 3. พระครูจินดาสารานุกูล,ดร.   4. พระมหาสุริยัน อุตฺตโร  

5. นายพูนศักด์ิ  หอมสมบัติ    6. นายสมนึก จันทรโสดา 
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๏ วัตถุประสงค 

 วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน เปนวารสารวิชาการ (ปละ 3 ฉบับ ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน, ฉบับ

ท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม, ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม)   

มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเผยแพรผลงานทางดานวิชาการและงานวิจัยของ

คณาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ไดมีโอกาสเผยแพรผลงานทางวิชาการและ

ผลงานวิจัยทางสังคมศาสตรและแขนงวิชาท่ีเกี่ยวของอันไดแก พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร รัฐประศาสน

ศาสตร มนุษยศาสตร การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร พัฒนาสังคมและการศึกษา ตลอดจนบท

วิเคราะหท่ีเสนอทางออกของปญหาใหแกสังคม อันเปนประโยชนแกการตอยอดองคความรู ในการพัฒนา

ชุมชนและสังคม ตลอดจนประเทศชาติ 

บทความท่ีสงมารับการตีพิมพในวารสาร มจร.อุบลปริทรรศน จะตองไมเคยตีพิมพหรืออยูระหวาง
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๏ เจาของ 
 คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  

หมูท่ี 1 ตําบลกระโสบ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร.08-1790-8464,  

08-0724-7658 E-mail..mcuubon99.journal@gmail.com, เว็บไชต www.ubon.mcu.ac.th 
 

๏ ท่ีปรึกษาวารสาร (Advisors) 
 1.  พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.   อธิการบดี 



    (4) 

๏ เลขานุการ (Secretary) 

 นายไชยสิทธ์ิ อุดมโชคนามออน 
 

๏ ผูชวยเลขานุการ (Assistant Secretary) 
  พระศิวเดชน ญาณวโร  และนางสาวศรีวรรณ นามเกษ 
  

๏ กําหนดออกเผยแพรปละ 3 ฉบับ  
ฉบับท่ี 1  เดือนมกราคม – เมษายน 

ฉบับท่ี 2  เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 

ฉบับท่ี 3  เดือนกันยายน – ธันวาคม 
 

๏ พิมพท่ี 
 วิทยาการพิมพ เลขท่ี 336-338 ถนนผาแดง  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

34000 โทรศัพท 045-250692 โทรสาร 045-265756 



สารบัญ 

 

เร่ือง           หนา 
 

บทบรรณาธิการ          (6) 
 

บทความวิจัย 
  

กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศกึษาเพือ่พฒันาการจัดการศึกษานอกระบบ   1 

และการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานกังานนครชัยบุรินทร” 

ไผทเทพ  ถาวรชาติ 

รูปแบบการพฒันาคณุธรรมจริยธรรมนักเรียนระดบัประถมศึกษาในสถานศึกษา   15 

สังกดัสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

 พระมหาแสงมะณี  รูปสอาด 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร   34 

เรื่อง แรงกบัการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู  

7 ข้ัน(7E)สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

 พรทิพย เจริญใจ, ชวนพิศ รักษาพวก 
 

ผลการใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร หนวย TENSES กลุมสาระ   17 

การเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรบันกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

 วิไลรัตน ชาติชํานาญ, ดร.ศิริพร พึ่งเพ็ชร 
 

การพัฒนาหลกัสูตรทองถ่ิน เรื่องประเพณบีญุเดือนหกสําหรบันกัเรียนช้ันมัธยมศกึษาปที่ 3  33 

 พวงรัตน คุมคง, ดร.เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี 
 

ระบบโทรศพัท IP-PBX สําหรับสถานศกึษาและหนวยงานภาครัฐ    44 

 ภัครพล อาจอาษา 
 

ศึกษาโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพธิีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว)  

ลัทธิฤๅษี นกิายตะละกู ผาน “ตํานาน” บานหมองกัว๊ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก   56 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขเกษม ขุนทอง และเกรียงไกร  กันตีมูล 

 

บทบาทของนกัศึกษากบัการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษที่ 21: กรณีศกึษานกัศกึษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 72 

1

17

39

56

73

88

102

120    (2) 

จิรายุ ทรัพยสิน, วันชัย สุขตาม, สุรศักด์ิ ชะมารัมย, และอรวรรณ วันฤกษ  
 

แรงงานคนืถ่ิน :วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในเขตพืน้ที ่  

จังหวัดอุบลราชธาน ี              77 

 นายทวี  เทศมาศ และผูชวยศาสตราจารย.ดร.บุญเลิศ ราโชติ 
 

การประยกุตใชหลักคําสอนทางพระพทุธศาสนาในวิชาโหราศาสตร : ศกึษากรณ ี  238 

พระมหาณรงค นราสโภ วัดสุทศันเทพวรารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 

 สิริ ศุภผล 

 

 

เร่ือง                 หนา 

 

บทความวิชาการ  
 

พฒันาการราชนาวีสยามในยุคการนําประเทศเขาสูสังคมโลกและเปลี่ยนแปลง 

การปกครอง (พ.ศ.2475-พ.ศ.2490)       84 

 อนุชา  มวงใหญ 
 

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการดานสงัคมศาสตร:ประสบการณ 

ของนกัมานุษยวิทยาคนหนึ่ง        115 

 สมหมาย ชินนาค 
 

พะยงูตนสุดทาย: กับการกําหนดยทุธศาสตรรัฐในการบังคับใชกฎหมายใหพนวิกฤต ิ  134 

 ร.ต.อ.คมเดช ไชยเดือน, ไชยสิทธ์ิ อุดมโชคนามออน และรศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ 
 

บทบาทหนาทีพ่ระวินัยปฎกในกฎหมายโบราณลาวลานชาง  144 

 สุทธินันท  ศรีออน 
 

พฒันาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทยถ่ินสําหรับครคูณะครศุาสตร   167 

วิทยาลัยสงฆนครนาน 

 สมคิด  นันตะ 
 

การพัฒนาบคุลากรภาครัฐสูองคกรยุคใหม       180 

 นบนอม ไชยวงค และพระมหาอรรถพล นริสฺสโร 
 



    (2) 

จิรายุ ทรัพยสิน, วันชัย สุขตาม, สุรศักด์ิ ชะมารัมย, และอรวรรณ วันฤกษ  
 

แรงงานคนืถ่ิน :วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในเขตพืน้ที ่  

จังหวัดอุบลราชธาน ี              77 

 นายทวี  เทศมาศ และผูชวยศาสตราจารย.ดร.บุญเลิศ ราโชติ 
 

การประยกุตใชหลักคําสอนทางพระพทุธศาสนาในวิชาโหราศาสตร : ศกึษากรณ ี  238 

พระมหาณรงค นราสโภ วัดสุทศันเทพวรารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 

 สิริ ศุภผล 

 

 

เร่ือง                 หนา 

 

บทความวิชาการ  
 

พฒันาการราชนาวีสยามในยุคการนําประเทศเขาสูสังคมโลกและเปลี่ยนแปลง 

การปกครอง (พ.ศ.2475-พ.ศ.2490)       84 

 อนุชา  มวงใหญ 
 

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการดานสงัคมศาสตร:ประสบการณ 

ของนกัมานุษยวิทยาคนหนึ่ง        115 

 สมหมาย ชินนาค 
 

พะยงูตนสุดทาย: กับการกําหนดยทุธศาสตรรัฐในการบังคับใชกฎหมายใหพนวิกฤต ิ  134 

 ร.ต.อ.คมเดช ไชยเดือน, ไชยสิทธ์ิ อุดมโชคนามออน และรศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ 
 

บทบาทหนาทีพ่ระวินัยปฎกในกฎหมายโบราณลาวลานชาง  144 

 สุทธินันท  ศรีออน 
 

พฒันาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทยถ่ินสําหรับครคูณะครศุาสตร   167 

วิทยาลัยสงฆนครนาน 

 สมคิด  นันตะ 
 

การพัฒนาบคุลากรภาครัฐสูองคกรยุคใหม       180 

 นบนอม ไชยวงค และพระมหาอรรถพล นริสฺสโร 
 

    (2) 

จิรายุ ทรัพยสิน, วันชัย สุขตาม, สุรศักด์ิ ชะมารัมย, และอรวรรณ วันฤกษ  
 

แรงงานคนืถ่ิน :วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในเขตพืน้ที ่  

จังหวัดอุบลราชธาน ี              77 

 นายทวี  เทศมาศ และผูชวยศาสตราจารย.ดร.บุญเลิศ ราโชติ 
 

การประยกุตใชหลักคําสอนทางพระพทุธศาสนาในวิชาโหราศาสตร : ศกึษากรณ ี  238 

พระมหาณรงค นราสโภ วัดสุทศันเทพวรารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 

 สิริ ศุภผล 

 

 

เร่ือง                 หนา 

 

บทความวิชาการ  
 

พฒันาการราชนาวีสยามในยุคการนําประเทศเขาสูสังคมโลกและเปลี่ยนแปลง 

การปกครอง (พ.ศ.2475-พ.ศ.2490)       84 

 อนุชา  มวงใหญ 
 

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการดานสงัคมศาสตร:ประสบการณ 

ของนกัมานุษยวิทยาคนหนึ่ง        115 

 สมหมาย ชินนาค 
 

พะยงูตนสุดทาย: กับการกําหนดยทุธศาสตรรัฐในการบังคับใชกฎหมายใหพนวิกฤต ิ  134 

 ร.ต.อ.คมเดช ไชยเดือน, ไชยสิทธ์ิ อุดมโชคนามออน และรศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ 
 

บทบาทหนาทีพ่ระวินัยปฎกในกฎหมายโบราณลาวลานชาง  144 

 สุทธินันท  ศรีออน 
 

พฒันาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทยถ่ินสําหรับครคูณะครศุาสตร   167 

วิทยาลัยสงฆนครนาน 

 สมคิด  นันตะ 
 

การพัฒนาบคุลากรภาครัฐสูองคกรยุคใหม       180 

 นบนอม ไชยวงค และพระมหาอรรถพล นริสฺสโร 
 

    (2) 

จิรายุ ทรัพยสิน, วันชัย สุขตาม, สุรศักด์ิ ชะมารัมย, และอรวรรณ วันฤกษ  
 

แรงงานคนืถ่ิน :วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในเขตพืน้ที ่  

จังหวัดอุบลราชธาน ี              77 

 นายทวี  เทศมาศ และผูชวยศาสตราจารย.ดร.บุญเลิศ ราโชติ 
 

การประยกุตใชหลักคําสอนทางพระพทุธศาสนาในวิชาโหราศาสตร : ศกึษากรณ ี  238 

พระมหาณรงค นราสโภ วัดสุทศันเทพวรารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 

 สิริ ศุภผล 

 

 

เร่ือง                 หนา 

 

บทความวิชาการ  
 

พฒันาการราชนาวีสยามในยุคการนําประเทศเขาสูสังคมโลกและเปลี่ยนแปลง 

การปกครอง (พ.ศ.2475-พ.ศ.2490)       84 

 อนุชา  มวงใหญ 
 

การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการดานสงัคมศาสตร:ประสบการณ 
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พะยงูตนสุดทาย: กับการกําหนดยทุธศาสตรรัฐในการบังคับใชกฎหมายใหพนวิกฤต ิ  134 

 ร.ต.อ.คมเดช ไชยเดือน, ไชยสิทธ์ิ อุดมโชคนามออน และรศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ 
 

บทบาทหนาทีพ่ระวินัยปฎกในกฎหมายโบราณลาวลานชาง  144 
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การสรางแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานสูองคกรคณุภาพ      188 

 ประวิทย ประพันธปรีชา  และพระครูไพศาลธรรมานุสิฐ 
 

นโยบายแกไขปญหาแรงงานตางดาวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     197 

 ชัชชญา จันตา และดร.สามารถ บุญรัตน 
 

แนวทางการใชวิทยาการดิจิตอลเพือ่การจัดการสมัยใหม     206 

 สถาพร กันธิยะ และพระมหาไกรสร โชติปฺโญ 
 

ภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลงในองคกรภาครัฐ      219 

 สุภัทรชัย เช้ือบุญมี และผศ.ดร.เสนห ใจสิทธ์ิ 
 

ภาวะผูนําในการบรหิารจัดการสมัยใหม   230 

 เยาวลักษณ มูลเมือง และปนปนัทธ  เหลืองพิทักธ 
 

แนวคดิเผาพันธุนิยมที่มีตอพุทธปรัชญาเถรวาทในทัศนะของพอล วอลเดา  248 

 พระอดิเรก อาทิจฺจพโล (โลกะนัง) 
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กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร” 

Strategies of Educational Resources Mobilization for Development  

Non-Formal Education and Informal Education in Group of 

“Nakhonchaiburin.” 

 

ไผทเทพ  ถาวรชาติ* 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้  1) เพื่อศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษา   

ของสํานักงานและศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัย

บุรินทร” 2) เพื่อสรางกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร” และ 3) เพื่อประเมินกลยุทธการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม

“สํานักงานนครชัยบุรินทร”ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยออกเปน 3 ระยะประกอบดวย ระยะท่ี 1 

การศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษา  วิธีการดําเนินการแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ  

การศึกษาเอกสารและการศึกษาเชิงสํารวจ เพื่อจัดทํากลยุทธ ระยะท่ี 2 เพื่อสรางกลยุทธการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม 

“สํานักงานนครชัยบุรินทร” โดยการสัมภาษณเชิงลึก ระยะท่ี 3 การประเมินกลยุทธ โดยวิธีสนทนา

กลุมผูทรงคุณวุฒิ  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีมีความเช่ือถือ 0.982  แบบ

สัมภาษณ  แบบบันทึกการสนทนากลุม และแบบประเมินกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี 

รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 1. การศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับ

มากและเมื่อพิจารณารายดาน พบวา 1) ทรัพยากรดานบุคคล (Man) สภาพการปฏิบัติอยูใน ระดับ

มาก2) ทรัพยากรดานการเงิน (Money)  สภาพการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 3)  ทรัพยากรดาน

                                                 
* นักศึกษาหลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

1วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน ์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

วัสดุอุปกรณ (Material)  สภาพการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และ 4) ทรัพยากรดานการจัดการ 

(Management)  สภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 2. การสรางกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา          

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร” มีท้ังหมด 21 กลยุทธ 36  

มาตรการ 66 ตัวช้ีวัด จําแนกออกเปน 4 ดาน คือ 1) ทรัพยากรดานบุคคล (Man) ประกอบดวย  8  

กลยุทธ 16 มาตรการและ 29 ตัวช้ีวัด 2) ทรัพยากรดานการเงิน  (Money) ประกอบดวย 4 กลยุทธ 8 

มาตรการและ16 ตัวช้ีวัด 3) ทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณ (Material) ประกอบดวย 3 กลยุทธ 6 

มาตรการและ 12 ตัวช้ีวัดและ4) ทรัพยากรดานการจัดการ (Management)  ประกอบดวย 6 กลยุทธ 

6  มาตรการ และ 9 ตัวช้ีวัด  

 3. ผลการประเมินกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา   

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร”มีความเปนไปไดและการ

ยอมรับโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังสองดาน 

 

ABSTRACT 

 The  purposes  of  this  research  were 1) to study  the  status  of educational 

resource  mobilization, 2) to  creating strategies for mobilizing educational resources, 

and 3) to  evaluate  strategies  for  mobilizing  educational  resources  in  order to 

develop non-formal education and  informal education in the group of "Chai Burin 

Office". The researcher  conducted  three  stages, Phase 1, to study the condition of 

raising educational resources beyond to draft a strategy composed of documentary 

studies and exploratory study. Phase 2, to  creating  educational  resource  strategies, 

9 in-depth  interviewees  participated. Phase 3, to  evaluate  strategies  for mobilizing 

educational  resources  by  group  discussion, 11 experts participated.  

 The instruments used in the study were questionnaires, interviews, group 

discussion logs, and evaluation form of strategies for raising educational resources. 

Software packages were employed for analyzing quantitative data, statistics used in 

data analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation. Qualitative 

data  was  analyzed  by  content  analysis. The  results  are  as follows. 

 1. The condition of resource mobilization was found that: 1) the personnel 

aspect was at a high level; 2) the financial aspect was at a moderate level; 3) the 
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material and equipment aspect was at a moderate level, and 4) the management 

aspect  was  at  a  high level. 

 2. Strategies for raising educational  resources for the development of non-

formal education and  non-Formal education in the groups "Chai Burin Office". There  

are a total of  21  strategies, 36 measures, 66 indicators. It is classified into 4  aspects, 

namely, 1) the individual aspect consists of 8 strategies, 16 measures and 29  

indicators, 2) the financial aspect consists of 4 strategies, 8 measures  and 16 

indicators, 3) the material and equipment aspects consists of 3 strategies, 6 measures  

and  12  indicators, 4)  the management  aspects  include 6  strategies,  6 measures  

and 9 indicators. 

 3. Evaluate strategies for mobilizing educational resources in order to develop  

non-formal education and  informal  education  in  the  group  of  "Chai Burin Office” 

Possibility  and  Acceptance  The  overall  picture  is  at  the highest level  and  the  

highest. 

 

1. คํานํา 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

บัญญัติไวใน หมวด 8 วาดวยทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา มาตรา 58 ระบุวา ใหมีการระดม

ทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณการเงินและทรัพยสิน ท้ังจากรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนเอกชน  องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน

ประกอบการ  สถาบันสังคมอื่น และตางประเทศมาใชจัดการศึกษา ใหรัฐและองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยอาจจัดเก็บภาษีเพื่อการศึกษาไดตามความเหมาะสม ท้ังนี้

ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและ

ทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษาและมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและ

ความจําเปน ท้ังนี้ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดมทรัพยากร 

ดังกลาว โดยการสนับสนุน การอุดหนุนและ ใชมาตรการลดหยอนหรือยกเวนภาษี ตามความ

เหมาะสมและความจําเปนท้ังนี้ ใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด    

 

 

วัสดุอุปกรณ (Material)  สภาพการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และ 4) ทรัพยากรดานการจัดการ 

(Management)  สภาพการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

 2. การสรางกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา          

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร” มีท้ังหมด 21 กลยุทธ 36  

มาตรการ 66 ตัวช้ีวัด จําแนกออกเปน 4 ดาน คือ 1) ทรัพยากรดานบุคคล (Man) ประกอบดวย  8  

กลยุทธ 16 มาตรการและ 29 ตัวช้ีวัด 2) ทรัพยากรดานการเงิน  (Money) ประกอบดวย 4 กลยุทธ 8 

มาตรการและ16 ตัวช้ีวัด 3) ทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณ (Material) ประกอบดวย 3 กลยุทธ 6 

มาตรการและ 12 ตัวช้ีวัดและ4) ทรัพยากรดานการจัดการ (Management)  ประกอบดวย 6 กลยุทธ 

6  มาตรการ และ 9 ตัวช้ีวัด  

 3. ผลการประเมินกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา   

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร”มีความเปนไปไดและการ

ยอมรับโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังสองดาน 

 

ABSTRACT 

 The  purposes  of  this  research  were 1) to study  the  status  of educational 

resource  mobilization, 2) to  creating strategies for mobilizing educational resources, 

and 3) to  evaluate  strategies  for  mobilizing  educational  resources  in  order to 

develop non-formal education and  informal education in the group of "Chai Burin 

Office". The researcher  conducted  three  stages, Phase 1, to study the condition of 

raising educational resources beyond to draft a strategy composed of documentary 

studies and exploratory study. Phase 2, to  creating  educational  resource  strategies, 

9 in-depth  interviewees  participated. Phase 3, to  evaluate  strategies  for mobilizing 

educational  resources  by  group  discussion, 11 experts participated.  

 The instruments used in the study were questionnaires, interviews, group 

discussion logs, and evaluation form of strategies for raising educational resources. 

Software packages were employed for analyzing quantitative data, statistics used in 

data analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation. Qualitative 

data  was  analyzed  by  content  analysis. The  results  are  as follows. 

 1. The condition of resource mobilization was found that: 1) the personnel 

aspect was at a high level; 2) the financial aspect was at a moderate level; 3) the 
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 จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2556–2557) ศูนยการศึกษานอก

ระและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พบวา การ

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยังตองเรงพัฒนา ดานผูเรียน มีผลการทดสอบ N-

Net คอนขางตํ่าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน  มีขอจํากัดดานทักษะการฟง 

การพูด การอาน การเขียน การใชเทคโนโลยี การใฝรู การคิดรวบยอดการสรางองคความรูใหม การ

แกไขสถานการณและการพัฒนาตนเองดานเทคโนโลยี มีภาระงานท่ีตองรับผิดชอบไมสามารถมาพบ

กลุมและเขารวมกิจกรรมตามนัดหมาย และบางสวนมีปญหาดานสุขภาพ ดานครูสวนใหญไมมีวุฒิทาง

การศึกษา มีปญหาดานการจัดการเรียนการสอน ขาดการสอนเสริมผูเรียนรายบุคคล ขาดการประเมิน

ความกาวหนาของผูเรียนและไมนําผลการนิเทศมาชวยแกปญหาของผูเรียนและการวิจัย เพื่อ

แกปญหาการจัดกระบวนการเรียนการสอน ดานการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จัดการเรียนรูไมตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ขาดการสอนซอมเสริมเนื้อหาท่ีคอนขางยาก

และเทคโนโลยีเพื่อการสืบคนขอมูลไมเพียงพอกับผูเรียน ดานสถานศึกษาควรพัฒนาและปรับปรุง

รูปแบบการเรียนรูเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  พัฒนาครูใหมีความรูเรื่องการทําวิจัยช้ันเรียน

และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ขาดเครื่องมือการนิเทศ การนิเทศติดตามผูเรียนมีคอนขางนอย 

ขาดเครื่องมือการประเมินความสามารถในการคิดและการปรับตัวเขากับสังคมและไมนําผลการนิเทศ

มาพัฒนาครูเปนรายบุคคล ไมมีพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ยังไมมีประสิทธิภาพและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเปนระบบ ขาดความชัดเจน ไม

สะดวก รวดเร็วตอการใชงาน ดานภาคีเครือขาย มีปญหาดานการขาดความรวมมือจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา และไมปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี ดานอาคารสถานท่ี อาคารไมเปนเอกเทศ บรรยากาศไม

เอื้อตอการเรียนรูและดานผลผลิต ยังไมเปนท่ียอมรับของสังคมและยังไมเปนไปตามมาตรฐาน 

(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2557) 

 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนนักการศึกษาและนักบริหาร มีความสนใจท่ี

จะทําวิจัยเรื่อง กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร”จะไดเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  

  2.1 เพื่อศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร”                                                                                    

  2.2 เพื่อสรางกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร”                                                    

  2.3 เพื่อประเมินกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร” 

 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   

 3.1 ประโยชนเชิงวิชาการ  เปนการนําเสนอสภาพการปฏิบัติการระดมทรัพยากรเพื่อ

พัฒนาการจัดการศึกษา และนําเสนองานวิจัยท่ียึดหลักการมีสวนรวม (participation) ในข้ันตอนการ

สราง  การพัฒนาและการประเมินกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม”สํานักงานนครชัยบุรินทร” 

  3.2 ประโยชนเชิงการประยุกตใช ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน

กลุม”สํานักงานนครชัยบุรินทร”สามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้  ไปใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัด

การศึกษา ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการจัดศึกษา โดยปรับใหเหมาะสมกับบริบทของแต

ละพื้นท่ี 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัย เรื่อง กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร”มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ

การระดมทรัพยากรทางการศึกษาและรางกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาและ

ประเมินกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร”จากวัตถุประสงคดังกลาว ผูวิจัยได

ดําเนินการวิจัยเปน  3 ระยะ คือ  

  ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อจัดทํารางกลยุทธการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในกลุม 

“สํานักงานนครชัยบุรินทร”โดยการศึกษาเอกสารและการศึกษาเชิงสํารวจ กลุมเปาหมาย

ประกอบดวย ผูบริหารการศึกษาและรองผูอํานวยการ ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษา 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานระดับอําเภอ/จังหวัดและครู กศน.ตําบล                                                     

            ระยะท่ี 2 การสรางกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร”โดยการสัมภาษณเชิงลึก

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน     

 

 จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2556–2557) ศูนยการศึกษานอก

ระและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) พบวา การ

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยังตองเรงพัฒนา ดานผูเรียน มีผลการทดสอบ N-

Net คอนขางตํ่าและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน  มีขอจํากัดดานทักษะการฟง 

การพูด การอาน การเขียน การใชเทคโนโลยี การใฝรู การคิดรวบยอดการสรางองคความรูใหม การ

แกไขสถานการณและการพัฒนาตนเองดานเทคโนโลยี มีภาระงานท่ีตองรับผิดชอบไมสามารถมาพบ

กลุมและเขารวมกิจกรรมตามนัดหมาย และบางสวนมีปญหาดานสุขภาพ ดานครูสวนใหญไมมีวุฒิทาง

การศึกษา มีปญหาดานการจัดการเรียนการสอน ขาดการสอนเสริมผูเรียนรายบุคคล ขาดการประเมิน

ความกาวหนาของผูเรียนและไมนําผลการนิเทศมาชวยแกปญหาของผูเรียนและการวิจัย เพื่อ

แกปญหาการจัดกระบวนการเรียนการสอน ดานการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

จัดการเรียนรูไมตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ขาดการสอนซอมเสริมเนื้อหาท่ีคอนขางยาก

และเทคโนโลยีเพื่อการสืบคนขอมูลไมเพียงพอกับผูเรียน ดานสถานศึกษาควรพัฒนาและปรับปรุง

รูปแบบการเรียนรูเพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  พัฒนาครูใหมีความรูเรื่องการทําวิจัยช้ันเรียน

และวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ขาดเครื่องมือการนิเทศ การนิเทศติดตามผูเรียนมีคอนขางนอย 

ขาดเครื่องมือการประเมินความสามารถในการคิดและการปรับตัวเขากับสังคมและไมนําผลการนิเทศ

มาพัฒนาครูเปนรายบุคคล ไมมีพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ยังไมมีประสิทธิภาพและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศยังไมเปนระบบ ขาดความชัดเจน ไม

สะดวก รวดเร็วตอการใชงาน ดานภาคีเครือขาย มีปญหาดานการขาดความรวมมือจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา และไมปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ี ดานอาคารสถานท่ี อาคารไมเปนเอกเทศ บรรยากาศไม

เอื้อตอการเรียนรูและดานผลผลิต ยังไมเปนท่ียอมรับของสังคมและยังไมเปนไปตามมาตรฐาน 

(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2557) 

 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนนักการศึกษาและนักบริหาร มีความสนใจท่ี

จะทําวิจัยเรื่อง กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร”จะไดเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  

  2.1 เพื่อศึกษาสภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร”                                                                                    

  2.2 เพื่อสรางกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอก

5วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน ์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

 ระยะท่ี  3 การประเมินกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร” โดยการสนทนา

กลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน เพื่อประเมินกลยุทธโดยอิงการประเมิน ท่ีมีความเปนไปได 

(Feasibility) และการยอมรับ (Acceptability) ใหเปนกลยุทธท่ีสมบูรณ  

  

5. สรุปผลการวิจัย  

 5.1 สภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

  ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดคนพบสภาพการปฏิบัติการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร” 

ดังนี้                                                                                                         

   1) ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร”โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมากและปานกลาง โดยดานท่ีมี

คาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานการจัดการ รองลงมาคือ ดานบุคคล และดานวัสดุอุปกรณ  ตามลําดับ และ

ดานท่ีตํ่าท่ีสุด คือ ดานเงินทุน 

   2) ผลการศึกษาระดับปฏิบัติ การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร” ดานบุคคล (Man) โดย

ภาพรวม พบวา คาเฉล่ียระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญอยู

ในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การขอความรวมมือจากเจาหนาท่ีตํารวจ 

เจาหนาท่ีปกครอง มาใหความรูดานการปกครอง การปองกันยาเสพติด การวินัยจราจรแกนักศึกษา 

การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน และ การเชิญปราชญ

ชาวบานมาใหความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินแกนักศึกษา ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 

การเชิญนักกฎหมายมาใหความรูดานกฎหมาย สิทธิและหนาท่ี แกนักศึกษา  

   3) ผลการศึกษาระดับปฏิบัติการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร”ดานการเงิน(Money)  โดย

ภาพรวมพบวา คาเฉล่ียระดับการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สวน

ใหญอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การจัดทําแผนการจัดการ

การเงินขององคการท่ีชัดเจน โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลท่ีสามารถตรวจสอบได การประชุมวาง

แผนการระดมทุนโดยมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ และ การขอรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาใน

6 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

การสนับสนุนการศึกษา ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ การจัดหารายไดจากแหลงทุนท่ีเปน

เครือขายจากตางประเทศ  

  4) ผลการศึกษาระดับปฏิบัติ การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร” ดานวัสดุอุปกรณ 

(Material) โดยภาพรวม พบวา คาเฉล่ียระดับการปฏิบัติ อยูในระดับ ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การบริหารท่ี

นํามาใชกับการดําเนินงานตามวงจรพัสดุ เพื่อการจัดซื้อจัดหา การใชการบํารุงรักษา และเพื่อการ

จําหนาย  การสรางสัมพันธท่ีดี ตอเนื่อง ระหวางผูใหการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณในการเรียนการ

สอน และการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนของภาคีเครือขาย องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน หนวยงานในพื้นท่ี ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ การขอรับการสนับสนุนดานวัสดุ

อุปกรณจากหนวยงานองคกรชุมชน และเอกชน อยางสม่ําเสมอ 

5) ผลการศึกษาระดับปฏิบัติการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร” ดานการจัดการ

(Management)  โดยภาพรวมพบวา คาเฉล่ียระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 4 อันดับแรก ไดแก การสรางการยอมรับ

ใหเกิดข้ึน และขยายวงกวางออกสูสังคมใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษา การ

จัดทําขอมูลสารสนเทศอาชีพ และรายไดของชุมชนเพื่อใชในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและ 

การจัดระบบการควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางชัดเจน การ

จัดทํารายงานประเมินผลการใชวัสดุอุปกรณครุภัณฑในการจัดการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ การจัดทําบัญชี รายรับ-รายจายเงินบริจาคถูกตอง โปรงใส 

ตรวจสอบได  

  5.2 ผลการสรางกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

  ผลการสรางกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร” 4 ดาน ดังนี ้         

   1) กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร” ดานบุคคล (Man) ประกอบดวย 7 กลยุทธ 

15 มาตรการ 26  ตัวช้ีวัด 

   2) กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร”ดานเงินทุน ประกอบดวย5กลยุทธ 9 

มาตรการ 19 ตัวช้ีวัด                                                                                 

 

 ระยะท่ี  3 การประเมินกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร” โดยการสนทนา

กลุมผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 11 คน เพื่อประเมินกลยุทธโดยอิงการประเมิน ท่ีมีความเปนไปได 

(Feasibility) และการยอมรับ (Acceptability) ใหเปนกลยุทธท่ีสมบูรณ  

  

5. สรุปผลการวิจัย  

 5.1 สภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 

  ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดคนพบสภาพการปฏิบัติการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร” 

ดังนี้                                                                                                         

   1) ผลการศึกษาระดับการปฏิบัติการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร”โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญอยูในระดับมากและปานกลาง โดยดานท่ีมี

คาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานการจัดการ รองลงมาคือ ดานบุคคล และดานวัสดุอุปกรณ  ตามลําดับ และ

ดานท่ีตํ่าท่ีสุด คือ ดานเงินทุน 

   2) ผลการศึกษาระดับปฏิบัติ การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร” ดานบุคคล (Man) โดย

ภาพรวม พบวา คาเฉล่ียระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญอยู

ในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การขอความรวมมือจากเจาหนาท่ีตํารวจ 

เจาหนาท่ีปกครอง มาใหความรูดานการปกครอง การปองกันยาเสพติด การวินัยจราจรแกนักศึกษา 

การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน และ การเชิญปราชญ

ชาวบานมาใหความรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถ่ินแกนักศึกษา ตามลําดับ สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ 

การเชิญนักกฎหมายมาใหความรูดานกฎหมาย สิทธิและหนาท่ี แกนักศึกษา  

   3) ผลการศึกษาระดับปฏิบัติการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร”ดานการเงิน(Money)  โดย

ภาพรวมพบวา คาเฉล่ียระดับการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สวน

ใหญอยูในระดับปานกลาง โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การจัดทําแผนการจัดการ

การเงินขององคการท่ีชัดเจน โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลท่ีสามารถตรวจสอบได การประชุมวาง

แผนการระดมทุนโดยมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ และ การขอรับบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาใน

7วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน ์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

   3) กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร”ดานวัสดุอุปกรณ (Material) ประกอบดวย 

4 กลยุทธ 7 มาตรการ 15 ตัวช้ีวัด  

   4) กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร”ดานการจัดการ (Management) 

ประกอบดวย 7 กลยุทธ 7 มาตรการ 14 ตัวช้ีวัด                      

  5.3 ผลการประเมินกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษา    

  ผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ เห็นวา กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร” โดย

ภาพรวมมีความเปนไปได อยูในระดับมากและมากท่ีสุด ท้ังกลยุทธ มาตรการและตัวช้ีวัด สวนคาเฉล่ีย 

การยอมรับกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร”โดยภาพรวม อยูในระดับ มากและมากท่ีสุด 

ประกอบดวยกลยุทธท่ีผานการประเมินความเปนไปได (Feasibility)และการยอมรับ (Acceptability) 

แลว ซึ่งผูทรงคุณวุฒิไดใหคําแนะนําปรับกลยุทธใหสอดคลองกับเครื่องมือการบริหารจัดการ ดังนี้                                                                                             

   1) กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร” ดานบุคคล (Man) ประกอบดวย 8 กลยุทธ  

ประกอบดวย (1) การสรางและพัฒนาเครือขายภูมิปญญาไทย ปราชญชาวบานหรือผูนําชุมชน (2) 

การสงเสริมการเรียนรูแบบ Active Learning หรือการเรียนการสอนแบบสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการเรียนรูคนควาดวยตนเอง (3) การติดตอประสานงานทางตรงและทางออมกับศิษยเกา บุคคล

ผูปกครอง เครือขายพัฒนา และชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  (4) การยึดคุณธรรมในการ

บริหารงานและมีแผนการพัฒนาบุคคล (5) การบริหารจัดการบุคลากรดวยความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได (6) การประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรมการเรียนรูของนักศึกษาอยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ (7) การอบรม พัฒนา ครู เครือขาย ผูนําชุมชนและกรรมการสถานศึกษา (8) การสราง

ความสัมพันธเชิงรุกกับบุคคล ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี  

    2) กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร” ดานเงินทุน (Money) ประกอบดวย  4  

กลยุทธ ประกอบดวย (1) การสรางเครือขายท่ีเขมแข็ง การมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมในการ

ระดมเงินทุน (2) การพัฒนาทีมงานสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอชุมชนและหนวยงานในทองถ่ินเพื่อการ

ระดมเงินทุน (3) การบริหารเงินทุนและงบประมาณดวยความโปรงใส และตรวจสอบได (4)การ

ประสานงานความรวมมือหรือการทําบันทึกขอตกลงกับองคกรตางๆเพื่อสนับสนุนการศึกษาของ กศน.   

8 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

    3) กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร” ดานวัสดุอุปกรณ (Material) ประกอบดวย 

3 กลยุทธ ประกอบดวย (1) การรณรงคขอรับการบริจาควัสดุอุปกรณ จากชุมชนและผูเกี่ยวของตางๆ 

ท้ังรายปและเฉพาะกิจ (2) การจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณ (3) การพัฒนา

แผนการบริหารจัดการดานวัสดุ อุปกรณ   

   4) กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร”ดานการจัดการ (Management) 

ประกอบดวย 6 กลยุทธ ประกอบดวย (1) การสรางคุณภาพ ภาพลักษณและอัตลักษณขององคกร  

(2) การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการศึกษา (3) การบริหารจัดการองคกร

ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (4) กลยุทธบูรณาการการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูชุมชนขาม

หนวยงานในพื้นท่ี (5) การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาของ กศน. (6) การ

กํากับ ติดตามและประเมินผลกลยุทธดานบุคคล การเงินและวัสดุอุปกรณ  

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

                                                                                                         

  6.1 สภาพการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร”โดยภาพรวมอยูในระดับมากและปานกลาง  

ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ทรัพยากรดานการจัดการ (Management) และรองลงมาคือ ทรัพยากร

ดานบุคคล (Man) และทรัพยากรดานวัสดุอุปกรณ (Material) ตามลําดับและดานท่ีตํ่าท่ีสุด คือ 

ทรัพยากรดานเงินทุน (Money)                                         

  6.2 กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม”สํานักงานนครชัยบุรินทร”ผูวิจัยมีความเห็น ดังนี้  

    1) การระดมทรัพยากรดานบุคคล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษานั้นเปน

ส่ิงสําคัญท่ีสุดเพราะเปนกระบวนการสรางคนใหเปนคนดี โดยเฉพาะผูท่ีเสียโอกาสท่ีจะเขาศึกษาภาค

บังคับ เพื่อใหเขามีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพและอยูไดในสังคมอยางมีศักด์ิศรี 

สถานศึกษาจะตองใชความสามารถประสานงานและขอความอนุเคราะหหรอืระดมทรัพยากรบุคคลใน

อาชีพตางๆ ตลอดท้ังผูนําชุมชนหรือปราชญชาวบาน หรือนักศึกษาท่ีจบการศึกษาแลวมีอาชีพการงาน

ท่ีมั่นคงมาชวยเสริมความรูทักษะชีวิตหรือประสบการณตางๆ ท่ีบุคคลเหลานั้นไดพบไดเห็นมา ท่ีมี

ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตอยางเปนสุข ก็จะเปนการเสริมสรางประสบการณชีวิต

ใหกับนักศึกษา ในดานวิทยากร กศน.  มีบุคลากรท่ีจบการศึกษาท่ีหลากหลาย  การมีเครือขายท่ีจะมา

 

   3) กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร”ดานวัสดุอุปกรณ (Material) ประกอบดวย 

4 กลยุทธ 7 มาตรการ 15 ตัวช้ีวัด  

   4) กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร”ดานการจัดการ (Management) 

ประกอบดวย 7 กลยุทธ 7 มาตรการ 14 ตัวช้ีวัด                      

  5.3 ผลการประเมินกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษา    

  ผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ เห็นวา กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร” โดย

ภาพรวมมีความเปนไปได อยูในระดับมากและมากท่ีสุด ท้ังกลยุทธ มาตรการและตัวช้ีวัด สวนคาเฉล่ีย 

การยอมรับกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร”โดยภาพรวม อยูในระดับ มากและมากท่ีสุด 

ประกอบดวยกลยุทธท่ีผานการประเมินความเปนไปได (Feasibility)และการยอมรับ (Acceptability) 

แลว ซึ่งผูทรงคุณวุฒิไดใหคําแนะนําปรับกลยุทธใหสอดคลองกับเครื่องมือการบริหารจัดการ ดังนี้                                                                                             

   1) กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร” ดานบุคคล (Man) ประกอบดวย 8 กลยุทธ  

ประกอบดวย (1) การสรางและพัฒนาเครือขายภูมิปญญาไทย ปราชญชาวบานหรือผูนําชุมชน (2) 

การสงเสริมการเรียนรูแบบ Active Learning หรือการเรียนการสอนแบบสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวม

ในการเรียนรูคนควาดวยตนเอง (3) การติดตอประสานงานทางตรงและทางออมกับศิษยเกา บุคคล

ผูปกครอง เครือขายพัฒนา และชุมชน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  (4) การยึดคุณธรรมในการ

บริหารงานและมีแผนการพัฒนาบุคคล (5) การบริหารจัดการบุคลากรดวยความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบได (6) การประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรมการเรียนรูของนักศึกษาอยางตอเนื่องและ

สม่ําเสมอ (7) การอบรม พัฒนา ครู เครือขาย ผูนําชุมชนและกรรมการสถานศึกษา (8) การสราง

ความสัมพันธเชิงรุกกับบุคคล ชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ี  

    2) กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร” ดานเงินทุน (Money) ประกอบดวย  4  

กลยุทธ ประกอบดวย (1) การสรางเครือขายท่ีเขมแข็ง การมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมในการ

ระดมเงินทุน (2) การพัฒนาทีมงานสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอชุมชนและหนวยงานในทองถ่ินเพื่อการ

ระดมเงินทุน (3) การบริหารเงินทุนและงบประมาณดวยความโปรงใส และตรวจสอบได (4)การ

ประสานงานความรวมมือหรือการทําบันทึกขอตกลงกับองคกรตางๆเพื่อสนับสนุนการศึกษาของ กศน.   
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ชวยในการจัดการเรียนการสอนจึงมีความจําเปน สอดคลองกับงานวิจัยของ กวินทรเกียรติ  นนธพละ 

(2551)  ท่ีไดศึกษาแนวทางการใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ผลการศึกษาพบวา  แนวทางการใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันของ

สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรีเขต1  ท่ีมีความเปนไปไดเหมาะสมมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลประกอบดวย 11 แนวทางไดแก 1) ครูหมุนเวียน 2) ครูอาสา 3) การเรียนรวมระหวาง

สถานศึกษาบางชวงช้ัน 4) ศูนยการเรียนรู 5) เจาหนาท่ีธุรการกลาง 6) ความรวมมือระหวาง

สถานศึกษากับหนวยงานการศึกษา 7) สนามกีฬากลาง  8) คอมพิวเตอรเคล่ือนท่ี 9) หองสมุด

เคล่ือนท่ี  10) ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 11) ความรวมมือ

ระหวางสถานศึกษากับสวนราชการและสอดคลองกับแนวคิดของ ประเวศ วะสี (2544) ไดกลาวถึง

ทรัพยากรบุคคลในฐานะท่ีเปนภูมิปญญาไทยไววา เปนผูท่ีสรางสมประสบการณหรือจัดเจนจากวิถี

ชีวิตและสังคมในทองถ่ินหนึ่งๆ จึงมีความเปนบูรณาการสูงท้ังทางรางกาย  จิตใจสังคมและส่ิงแวดลอม  

มีวัฒนธรรมเปนฐาน มีการเช่ือมโยงไปสูนามธรรมท่ีลึกซึ้งสูงสง  และเนนความสําคัญของจริยธรรม

มากกวาวัตถุหรือกลาวไดวา ทรัพยากรมนุษยในฐานะผูทรงปญญา  เปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคา  

เพราะเปนผูสรางสมความรูและประสบการณ เปนผูท่ีสามารถใชทักษะเทคนิคมาสรางสรรคผลงาน  

และสามารถสืบทอดไปใหอนุชนรุนหลัง ในการจัดการศึกษาจะตองอาศัยบุคคลโดยเฉพาะคนในชุมชน  

บุคคลท่ีจะใหความชวยเหลือโรงเรียน อาจแบงไดเปน 2 จําพวก ไดแก (1) พวกท่ีมีสวนไดรับ

ผลประโยชนโดยตรง ไดแก ผูท่ีทํางานเกี่ยวของกับโรงเรียน เชน ครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน  

หรือผูใชบริการของโรงเรียนอยูเปนประจํา  (2) พวกท่ีไมมีสวนไดรับผลประโยชนจากโรงเรียนโดยตรง  

ไดแก  ผูท่ีมุงสนับสนุนชวยเหลือโดยไมไดรับหรือใชบริการของโรงเรียนในขณะนั้นโดยตรง แตมุง

ชวยเหลือเพราะศรัทธาตอบุคลากรหรือการดําเนินกิจการของโรงเรียนเชนผูมีจิตกุศลท้ังหลาย เปนตน  

และมีนักวิชาการไดใหความเห็นท่ีเกี่ยวของกับการระดมทรัพยากรดานการเงินไว  เชน ลักขณา จินดา

วงษ (2543) กลาวถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีวา มีความพรอมในการบริหารพัฒนา

ในดานภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ิน การดูแล การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเปนไป

ไดอยางรวดเร็ว เพราะมีความพรอมท้ังคนและเงิน ในเรื่องของการบริหารงบบุคคล การเงินการคลัง มี

การจัดเยรายไดเองในขณะท่ีหนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบ ตองรองบประมาณและ

เจาหนาท่ีจากสวนกลาง ซึ่งไมสะดวก ไมคลองตัวและลาชาในข้ันตอนการดําเนินงาน  ทําใหไม

สามารถทํางานไดดีเทาองคการบริหารสวนทองถ่ิน สอดคลองกับ รุง แกวแดง (2545) ไดกลาวถึงการ

ระดมสรรพกาํลังทุกสวนในสังคมเพื่อการศึกษาจากการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับท่ี 9 

(พ.ศ.2545–2549) ไววา ทุกสวนของสังคมท้ังครอบครัว ชุมชน รัฐ เอกชน องคกรเอกชน ส่ือมวลชน  

จะตองตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาทุกข้ึนตอน  แทนการผลักดันภาระใหเปนความ
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รับผิดชอบของรัฐเพียงอยางเดียว แตรัฐตองมีเจตจํานงแนวแนท่ีจะสนับสนุนการลงทุน  และสราง

โอกาสใหเอื้อตอการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางตอเนื่องและจริงจัง  

  จากการวจัิยครั้งนี้  ผูวิจัยคนพบวากลยุทธการระดมทรัพยากรดานบุคคล (Man) นั้นจะเปน

เครื่องมือในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ กศน. ในดานวิทยากรไดเปนอยางดี เชน กลยุทธการ

สรางและพัฒนาเครือขายภูมิปญญาไทย ปราชญชาวบานหรือผูนําชุมชนหรือกลยุทธการสงเสริมการ

เรียนรูแบบ Active Learning  เปนการเรียนการสอนแบบสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู

คนควาดวยตนเอง  เปนตน จากการวิจัยครั้งนี้ไดยังคนพบวา กลยุทธท่ีนําเสนอเหลานี้มีมาตรการ และ

ตัวช้ีวัด เปนเครื่องมือยอยลงไปอีก เปนการพัฒนาการจัดการศึกษาของ กศน.ท่ีจะชวยการจัด

การศึกษาใหบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   2) การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดานการเงิน การจัดการศึกษาดังกลาวจะตอง

คํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ

ประชาชนใหประชาชนมีสวนรวม มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง หลักการสําคัญดังกลาวตรงกับแนวคิด

หลักในการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝาย (Education for All) และทุกคนทุกฝายมีสวนรวมใน

การศึกษา (All for Education) อันเปนหลักการพื้นฐานท่ีไดรับการยอมรับท่ัวโลก การระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาดานการเงิน  การระดมภายในประเทศจะมีความเปนไปไดมากกวา กศน. ตอง

ศึกษาปญหาใหชัดเจน ถาไมทําจะเกิดผลกระทบอยางไรมีวัตถุประสงคในการระดมหาผูนํา/ท่ีปรึกษาท่ี

มีบารมีมาชวย จัดลําดับกลุมเปาหมายท่ีจะขอรับการสนับสนุน  เปนใหญ กลาง  เล็ก กําหนดกลยุทธ

และวิธีการบอกความจําเปน  แลวดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว  สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจ

วรรณ อุไรรัตน (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อใชในการบริหารการศึกษาใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยเขต 4 ผลการศึกษาพบวา มีการการ

ระดมทรัพยากรเพื่อใชในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีการระดมทรัพยากรดาน

เงินทุนนอยท่ีสุด  นอยกวาการระดมทรัพยากรศึกษาดานอื่นและมีนักวิชาการและนักการศึกษา เชน 

ชัยอนันต สมุทวณิช (2544) ใหความเห็นวา งบประมาณท่ีไมใชตัวเงิน เชน ส่ือ ตางๆ ท่ีมีอยูภายใน

โรงเรียนชุมชน การลงทุนหลายอยางไมตองใชเงิน เชน วิทยุชุมชน ซึ่งคนในชุมชนสามารถใหความรู

ผานส่ือตางๆ ไดโดยไมตองลงทุน 

  การระดมทุนจากตางประเทศมีขอจํากัดมากสําหรับการสนับสนุนการศึกษา แต กศน.

สามารถใชกลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาดานการเงิน ท่ีผูวิจัยไดคนพบมาชวยในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาของ กศน.ได ประกอบดวย กลยุทธการสรางเครือขายท่ีเขมแข็งการมีสวนรวม

และการทํางานเปนทีมในการระดมเงินทุน การพัฒนาทีมงานสรางสัมพันธภาพท่ีดีตอชุมชนและ

หนวยงานในทองถ่ินเพื่อการระดมเงินทุน การบริหารเงินทุนและงบประมาณดวยความโปรงใสและ

 

ชวยในการจัดการเรียนการสอนจึงมีความจําเปน สอดคลองกับงานวิจัยของ กวินทรเกียรติ  นนธพละ 

(2551)  ท่ีไดศึกษาแนวทางการใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 ผลการศึกษาพบวา  แนวทางการใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันของ

สถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบุรีเขต1  ท่ีมีความเปนไปไดเหมาะสมมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลประกอบดวย 11 แนวทางไดแก 1) ครูหมุนเวียน 2) ครูอาสา 3) การเรียนรวมระหวาง

สถานศึกษาบางชวงช้ัน 4) ศูนยการเรียนรู 5) เจาหนาท่ีธุรการกลาง 6) ความรวมมือระหวาง

สถานศึกษากับหนวยงานการศึกษา 7) สนามกีฬากลาง  8) คอมพิวเตอรเคล่ือนท่ี 9) หองสมุด

เคล่ือนท่ี  10) ความรวมมือระหวางสถานศึกษากับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 11) ความรวมมือ

ระหวางสถานศึกษากับสวนราชการและสอดคลองกับแนวคิดของ ประเวศ วะสี (2544) ไดกลาวถึง

ทรัพยากรบุคคลในฐานะท่ีเปนภูมิปญญาไทยไววา เปนผูท่ีสรางสมประสบการณหรือจัดเจนจากวิถี

ชีวิตและสังคมในทองถ่ินหนึ่งๆ จึงมีความเปนบูรณาการสูงท้ังทางรางกาย  จิตใจสังคมและส่ิงแวดลอม  

มีวัฒนธรรมเปนฐาน มีการเช่ือมโยงไปสูนามธรรมท่ีลึกซึ้งสูงสง  และเนนความสําคัญของจริยธรรม

มากกวาวัตถุหรือกลาวไดวา ทรัพยากรมนุษยในฐานะผูทรงปญญา  เปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคา  

เพราะเปนผูสรางสมความรูและประสบการณ เปนผูท่ีสามารถใชทักษะเทคนิคมาสรางสรรคผลงาน  

และสามารถสืบทอดไปใหอนุชนรุนหลัง ในการจัดการศึกษาจะตองอาศัยบุคคลโดยเฉพาะคนในชุมชน  

บุคคลท่ีจะใหความชวยเหลือโรงเรียน อาจแบงไดเปน 2 จําพวก ไดแก (1) พวกท่ีมีสวนไดรับ

ผลประโยชนโดยตรง ไดแก ผูท่ีทํางานเกี่ยวของกับโรงเรียน เชน ครู นักเรียน ผูปกครองนักเรียน  

หรือผูใชบริการของโรงเรียนอยูเปนประจํา  (2) พวกท่ีไมมีสวนไดรับผลประโยชนจากโรงเรียนโดยตรง  

ไดแก  ผูท่ีมุงสนับสนุนชวยเหลือโดยไมไดรับหรือใชบริการของโรงเรียนในขณะนั้นโดยตรง แตมุง

ชวยเหลือเพราะศรัทธาตอบุคลากรหรือการดําเนินกิจการของโรงเรียนเชนผูมีจิตกุศลท้ังหลาย เปนตน  

และมีนักวิชาการไดใหความเห็นท่ีเกี่ยวของกับการระดมทรัพยากรดานการเงินไว  เชน ลักขณา จินดา

วงษ (2543) กลาวถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีต้ังอยูในพื้นท่ีวา มีความพรอมในการบริหารพัฒนา

ในดานภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ิน การดูแล การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมเปนไป

ไดอยางรวดเร็ว เพราะมีความพรอมท้ังคนและเงิน ในเรื่องของการบริหารงบบุคคล การเงินการคลัง มี

การจัดเยรายไดเองในขณะท่ีหนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบ ตองรองบประมาณและ

เจาหนาท่ีจากสวนกลาง ซึ่งไมสะดวก ไมคลองตัวและลาชาในข้ันตอนการดําเนินงาน  ทําใหไม

สามารถทํางานไดดีเทาองคการบริหารสวนทองถ่ิน สอดคลองกับ รุง แกวแดง (2545) ไดกลาวถึงการ

ระดมสรรพกาํลังทุกสวนในสังคมเพื่อการศึกษาจากการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ  ฉบับท่ี 9 

(พ.ศ.2545–2549) ไววา ทุกสวนของสังคมท้ังครอบครัว ชุมชน รัฐ เอกชน องคกรเอกชน ส่ือมวลชน  

จะตองตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาทุกข้ึนตอน  แทนการผลักดันภาระใหเปนความ
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ตรวจสอบได การประสานงานความรวมมือหรือการทําบันทึกขอตกลงกับองคกรตางๆ เพื่อสนับสนุน

การศึกษาของ กศน. โดยสรุปแลวงบประมาณเปนทรัพยากรการบริหารท่ีมีความสําคัญยิ่งท่ีจะสงผล

ตอประสิทธิภาพขององคการ ตลอดจนเปนปจจัยพื้นฐานท่ีจะนํามาซึ่งทรัพยากรบริหารดานอื่นๆ เชน 

บุคลากร วัสดุอุปกรณ เทคนิควิธีการ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม จนมักมีผูกลาวเสมอวา คนมีเงินเปนผูมี

อํานาจในทุกยุคทุกสมัยท่ีผานมา แตสําหรับการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษานอกระบบและกากรศึกษา

ตามอัธยาศัย ไมใชเงินเพียงดานเดียวท่ีมีความสําคัญ แตการสรางความรวมมือระหวางเครือขายใน

ชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาก็สําคัญเชนเดียวกัน    

    3) การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดานวัสดุอุปกรณนักศึกษาในสถานศึกษาการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีเปนจํานวนมากท่ีมีอาชีพและเรียนไปดวย ดังนั้น  เวลาท่ีใชใน

การศึกษาคนควาเปนส่ิงท่ีมีคา  ในโลกปจจุบันท่ีการเรียนการสอนไมจําเปนตองเรียนในหองเรียน 

สถานศึกษาจําเปนตองปรับการเรียนการสอนใหทันสมัย  ใหทันกับเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา แหลงเรียนรูในเครือขายอินเตอรเน็ต ถือวาเปนแหลงเรียนรูท่ียิ่งใหญมาก สามารถแสวงหา

ความรูตางๆไดตามท่ีตองการ สถานศึกษาจําเปนตองสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีเพื่อการคนควา จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังผูเรียนและผูใหความรูสงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย  สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารมาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสอดคลอง

กับแนวคิดของ ปรีชา คัมภีรปกรณ (2556) กลาววา หลักประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรส่ิงท่ี

ตองคํานึงใหมากท่ีสุดในขณะท่ีทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด ไดแก การมีประสิทธิภาพ ความมี

ประสิทธิภาพในการบริหารนี ้จะรวมท้ังประสิทธิภาพในการจัดสรร ประสิทธิภาพในการนําไปใชดวย  

ผูบริหารในฐานะท่ีรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรท้ังปวง จะตองพิจารณาหาแนวทางในการ

บริหารวา ขณะท่ีเรามีทรัพยากรท่ีจํากัดนั้น เราจะใชทรัพยากรอยางไรจึงจะเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

ปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการศึกษาท่ีมันสมัยมากข้ึน สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของ

โลกในยุดโลกาภิวัฒน การส่ือสารไรสายเขามาเกี่ยวของในวิถีชีวิตยากท่ีจะหลีกเล่ียงได ซึ่ง Zain; & 

Idrus (2006) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลกระทบการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของโครงการมาเลเซียนสมารทสคูล ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  ดวยวิสัยทัศนทางการศึกษา

วา การพฒันาระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพระดับสากลโดยใหความสําคัญกับศักยภาพสูงสุดของปจเจก

บุคคลและการตอบสนองตออุดมการณแหงชาติและปรัชญาการศึกษา เพื่อศึกษาตามศักยภาพของ

บุคคล ผลิตคนท่ีมีความรู มีสติปญญาไตรตรอง รูจักวิเคราะหดวยเหตุผล สมบูรณเพียบพรอมในทุก

ดาน มีมาตรฐานสูงทางศีลธรรม เช่ือมั่นและศรัทธาตอพระเจา มีความรับผิดชอบและประสิทธิภาพใน
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การทํางานใหประสบความสําเร็จ เพื่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ผลการวิจัยพบวา  

การบริหารการศึกษาของมาเลเซียมีลักษณะรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง โดยวางแผนปฏิรูปการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนการสอนใหประสบผลสําเร็จภายใน 10 ป  กําหนดให

มีการสรางสถานศึกษามากข้ึนในทุกระดับใชหลักสูตรกลางและแนวคิดในการบูรณาการโรงเรียน   

ตางๆ เขาดวยกันเพื่อใหเยาวชนเขาถึงการศึกษาเพิ่มมากข้ึน อีกท้ังมีการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ภาคเอกชนใหมากข้ึน โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับโครงสรางพื้นฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ใหทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และเพื่อสนับสนุนการขยายหลักสูตรการเรียน โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนฐานดวยโครงการ

สมารทสคูล กรอบของโครงการครอบคลุมถึงการวิจัยและทฤษฎีเกี่ยวกับความรูท่ีหลากหลาย การ

สอนไมไดรวมศูนยท่ีนักเรียนเพียงอยางเดียว แตเปนการบูรณาการท่ีพอเหมาะระหวางยุทธศาสตรการ

เรียนรูเพื่อสรางความสามารถพื้นฐานกับการสงเสริมการพัฒนาโดยรวมของประเทศ เนื้อหาในการ

เรียนการสอนออกแบบใหสอดคลองกับความตองการและความสามารถท่ีแตกตางกันของผูเรียน 

กระตุนใหเกิดการพัฒนาวัสดุและส่ือการเรียนการสอนภายในช้ันเรียนท่ีออกแบบใหสามารถรวมเขาใน

สมารท สคูล ภายใตระบบบูรณาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาทําใหการศึกษามี

ความหมายกวาการเรียนแบบเดิม ดังนั้น ในปจจุบัน โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสวนใหญ

จึงเพียบพรอมดวยหองคอมพิวเตอรและการบริการเช่ือมตออินเตอรเน็ต    

    4) การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดานการจัดการ ทําใหศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยมียุทธศาสตรในการขับเคล่ือนการเรียนการสอน และการใหบริการอยาง

ตอเนื่องและชัดเจน  มีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม ใชหลักการบริหารจัดการ

ท่ีหลากหลายบนพื้นฐานการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก การพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของ

กับการจัดทําบัญชี รายรับและรายจาย กับหนวยงานท่ีจัดอบรมและเปนมืออาชีพ จะมีผลใหการ

บริหารจัดการเงินทุนถูกตอง มีระบบ โปรงใสและตรวจสอบได การนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงซึ่งเปนศาสตรของพระราชา มาใชในการขับเคล่ือนและใหความรูกับผูเรียนในทุกรูปแบบ ให

สอดคลองกับบริบทในปจจุบันและการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อมุงจัดการศึกษาท่ีมี

คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีสวนรวม การจัดการมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาของ

องคกร เพราะทุกข้ันตอนมีผลตอความสําเร็จของการจัดการศึกษา กศน. ตองรูจักนํามาประยุกตใชให

เกิดประโยชน เนื่องจากแตละองคกรมีปจจัยความสําเร็จท่ีแตกตางกัน การระดมทรัพยากรทาง

การศึกษาดานการจัดการ ก็ลวนตองอาศัยผูนําท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการ การระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาดานการจัดการ  จึงมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหการพัฒนาการศึกษาบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีต้ังไว ในทัศนะของ ปรีชา คัมภีรปกรณ (2556) ไดกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร

 

ตรวจสอบได การประสานงานความรวมมือหรือการทําบันทึกขอตกลงกับองคกรตางๆ เพื่อสนับสนุน

การศึกษาของ กศน. โดยสรุปแลวงบประมาณเปนทรัพยากรการบริหารท่ีมีความสําคัญยิ่งท่ีจะสงผล

ตอประสิทธิภาพขององคการ ตลอดจนเปนปจจัยพื้นฐานท่ีจะนํามาซึ่งทรัพยากรบริหารดานอื่นๆ เชน 

บุคลากร วัสดุอุปกรณ เทคนิควิธีการ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม จนมักมีผูกลาวเสมอวา คนมีเงินเปนผูมี

อํานาจในทุกยุคทุกสมัยท่ีผานมา แตสําหรับการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษานอกระบบและกากรศึกษา

ตามอัธยาศัย ไมใชเงินเพียงดานเดียวท่ีมีความสําคัญ แตการสรางความรวมมือระหวางเครือขายใน

ชุมชนเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาก็สําคัญเชนเดียวกัน    

    3) การระดมทรัพยากรทางการศึกษาดานวัสดุอุปกรณนักศึกษาในสถานศึกษาการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีเปนจํานวนมากท่ีมีอาชีพและเรียนไปดวย ดังนั้น  เวลาท่ีใชใน

การศึกษาคนควาเปนส่ิงท่ีมีคา  ในโลกปจจุบันท่ีการเรียนการสอนไมจําเปนตองเรียนในหองเรียน 

สถานศึกษาจําเปนตองปรับการเรียนการสอนใหทันสมัย  ใหทันกับเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา แหลงเรียนรูในเครือขายอินเตอรเน็ต ถือวาเปนแหลงเรียนรูท่ียิ่งใหญมาก สามารถแสวงหา

ความรูตางๆไดตามท่ีตองการ สถานศึกษาจําเปนตองสนับสนุนสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยีเพื่อการคนควา จะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังผูเรียนและผูใหความรูสงเสริมและ

สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย  สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารมาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสอดคลอง

กับแนวคิดของ ปรีชา คัมภีรปกรณ (2556) กลาววา หลักประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรส่ิงท่ี

ตองคํานึงใหมากท่ีสุดในขณะท่ีทรัพยากรมีอยูอยางจํากัด ไดแก การมีประสิทธิภาพ ความมี

ประสิทธิภาพในการบริหารนี ้จะรวมท้ังประสิทธิภาพในการจัดสรร ประสิทธิภาพในการนําไปใชดวย  

ผูบริหารในฐานะท่ีรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรท้ังปวง จะตองพิจารณาหาแนวทางในการ

บริหารวา ขณะท่ีเรามีทรัพยากรท่ีจํากัดนั้น เราจะใชทรัพยากรอยางไรจึงจะเกิดประโยชนมากท่ีสุด 

ปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานการศึกษาท่ีมันสมัยมากข้ึน สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของ

โลกในยุดโลกาภิวัฒน การส่ือสารไรสายเขามาเกี่ยวของในวิถีชีวิตยากท่ีจะหลีกเล่ียงได ซึ่ง Zain; & 

Idrus (2006) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลกระทบการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารของโครงการมาเลเซียนสมารทสคูล ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย  ดวยวิสัยทัศนทางการศึกษา

วา การพฒันาระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพระดับสากลโดยใหความสําคัญกับศักยภาพสูงสุดของปจเจก

บุคคลและการตอบสนองตออุดมการณแหงชาติและปรัชญาการศึกษา เพื่อศึกษาตามศักยภาพของ

บุคคล ผลิตคนท่ีมีความรู มีสติปญญาไตรตรอง รูจักวิเคราะหดวยเหตุผล สมบูรณเพียบพรอมในทุก

ดาน มีมาตรฐานสูงทางศีลธรรม เช่ือมั่นและศรัทธาตอพระเจา มีความรับผิดชอบและประสิทธิภาพใน
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ในดานการจัดการไวสรุปไดดังนี้  (1) การจัดสายงานหมายถึงการแบงงานตาง ๆท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการ

ของโรงเรียนเปนหมวดหมู  (2) การจัดบุคลากรเขาสายงานหมายถึงการจัดครูใหเขารับผิดชอบในสาย

งานท่ีจัดแบงไวโดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความสมัครใจของครูแตละคน (3) การจัด

ทรัพยากรและเครื่องอํานวยความสะดวกในการทํางานเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองหาอุปกรณและ

เครื่องอํานวยความสะดวกในการพัฒนางานการสอนเพื่อบริการแกครูในโรงเรียน (4) การจัดอบรม

เพิ่มพูนความรูใหแกบุคลากรเพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถทันการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  

(5) การวางแผนการดําเนินงานเพื่อเปนการเตรียมตัวในการดําเนินงานไวลวงหนาอันจะเปนผลใหการ

พัฒนางานของโรงเรียนเปนไปอยางมีเปาหมายและทิศทางมากข้ึน (6) การประเมินผลการทํางาน

ผูบริหารโรงเรียนจะตองติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ เพื่อหาทางปรับปรุงแกไข

ชวยเหลือแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน สอดคลองกับการวิจัยของ เมธี  บุญเกียรติสกุล (2549)  ไดศึกษา

ความตองการทรัพยากรของสถานศึกษาขนาดเล็กในสํานักงานเขตพื้นท่ีเชียงรายเขต 1 พบวา ความ

ตองการการระดมทรัพยากรของผูบริหารและครูดานการจัดการตองการลดงานธุรการ วิธีระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาดานการจัดการ คือ ใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนท่ียอมรับของ

ชุมชนดวยการมีสวนรวม  ใหมีการประชาสัมพันธใหชุมชนตระหนักเห็นความสําคัญของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทิมา อัชชะสวัสด์ิ (2556) วิจัยเรื่อง การระดม

ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา องคประกอบการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา มี 7 องคประกอบ คือ 1) 

หลักการบริหารทรัพยากร 2 ) ภาวะผูนํา 3) การมีสวนรวม 4) ความศรัทธา 5) แรงจูงใจ 6 ) หลัก

กฎหมาย และ 7) ประชาสัมพันธและจากการคนพบจากการวิจัย 

  6.3 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา 

สามารถนําองคความรูเกี่ยวกับกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการนอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม”สํานักงานนครชัยบุรินทร” ไปใชในการปรับปรุงหรือพัฒนา กลยุทธ

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ไดโดยปรับใหเหมาะสมกับบริบทของตนและวัฒนธรรมของแตละพื้นท่ี ผูนําจะตองบริหารองคกร  บน

ความขาดแคลน  ทาทายความรูความสามารถ มีแผนการระดมทุน ปฏิบัติตามแผน และมีการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่องหลายครั้งท่ีผูนําสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชนแลว ไดรับเงินทุนสนับสนุน

การศึกษาจากงบฉุกเฉินของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                           

 สรุปไดวา กลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการนอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยในกลุม”สํานักงานนครชัยบุรินทร” ท่ีคนพบจากการวิจัยครั้งนี้  บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว

ทุกขอและจากการอภิปรายผลดังกลาวมา กลาวไดวา กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ
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พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม“สํานักงานนครชัยบุรินทร”  

เปนกลยุทธท่ีเหมาะสม เปนไปไดและไดรับการยอมรับ ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิสามารถ

นําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได ซึ่ง

สถานศึกษาสามารถนําไปใชการจัดการศึกษา เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคการจัดการศึกษาตอไป                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

7. ขอเสนอแนะในการวิจัย                                                                             

 7.1 ขอเสนอแนะในสําหรับการนําผลไปใชเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาศูนยการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม “สํานักงานนครชัยบุรินทร” 

     1) ควรเชิญนักกฎหมายมาเปนวิทยากรใหความรูดานกฎหมาย สิทธิและหนาท่ีแก

บุคลากรและนักศึกษา 

     2) ควรสนับสนุนการจัดหารายไดจากแหลงทุน ท่ีเปนเครือขายตางประเทศและการ

ประชุมวางแผนการระดมทุนโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

      3) ควรขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณจากหนวยงานองคกรชุมชนและเอกชน 

      4) ควรจัดทําบัญชี รายรับ-รายจาย เงินบริจาคอยางถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได 

 7.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

  1) ควรศึกษาและพัฒนาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

ระดับจังหวัดดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

  2) ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ

พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                    

  3) ควรศึกษาภาวะผูนําการเปล่ียนของสถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยในศตวรรษท่ี 21 
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ในดานการจัดการไวสรุปไดดังนี้  (1) การจัดสายงานหมายถึงการแบงงานตาง ๆท่ีเกี่ยวกับงานวิชาการ

ของโรงเรียนเปนหมวดหมู  (2) การจัดบุคลากรเขาสายงานหมายถึงการจัดครูใหเขารับผิดชอบในสาย

งานท่ีจัดแบงไวโดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความสมัครใจของครูแตละคน (3) การจัด

ทรัพยากรและเครื่องอํานวยความสะดวกในการทํางานเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองหาอุปกรณและ

เครื่องอํานวยความสะดวกในการพัฒนางานการสอนเพื่อบริการแกครูในโรงเรียน (4) การจัดอบรม

เพิ่มพูนความรูใหแกบุคลากรเพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถทันการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  

(5) การวางแผนการดําเนินงานเพื่อเปนการเตรียมตัวในการดําเนินงานไวลวงหนาอันจะเปนผลใหการ

พัฒนางานของโรงเรียนเปนไปอยางมีเปาหมายและทิศทางมากข้ึน (6) การประเมินผลการทํางาน

ผูบริหารโรงเรียนจะตองติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ เพื่อหาทางปรับปรุงแกไข

ชวยเหลือแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน สอดคลองกับการวิจัยของ เมธี  บุญเกียรติสกุล (2549)  ไดศึกษา

ความตองการทรัพยากรของสถานศึกษาขนาดเล็กในสํานักงานเขตพื้นท่ีเชียงรายเขต 1 พบวา ความ

ตองการการระดมทรัพยากรของผูบริหารและครูดานการจัดการตองการลดงานธุรการ วิธีระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาดานการจัดการ คือ ใหโรงเรียนพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนท่ียอมรับของ

ชุมชนดวยการมีสวนรวม  ใหมีการประชาสัมพันธใหชุมชนตระหนักเห็นความสําคัญของการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและสอดคลองกับงานวิจัยของ จันทิมา อัชชะสวัสด์ิ (2556) วิจัยเรื่อง การระดม

ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา องคประกอบการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา มี 7 องคประกอบ คือ 1) 

หลักการบริหารทรัพยากร 2 ) ภาวะผูนํา 3) การมีสวนรวม 4) ความศรัทธา 5) แรงจูงใจ 6 ) หลัก

กฎหมาย และ 7) ประชาสัมพันธและจากการคนพบจากการวิจัย 

  6.3 ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการศึกษา 

สามารถนําองคความรูเกี่ยวกับกลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการนอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยในกลุม”สํานักงานนครชัยบุรินทร” ไปใชในการปรับปรุงหรือพัฒนา กลยุทธ

การระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ไดโดยปรับใหเหมาะสมกับบริบทของตนและวัฒนธรรมของแตละพื้นท่ี ผูนําจะตองบริหารองคกร  บน

ความขาดแคลน  ทาทายความรูความสามารถ มีแผนการระดมทุน ปฏิบัติตามแผน และมีการติดตาม

ประเมินผลอยางตอเนื่องหลายครั้งท่ีผูนําสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชนแลว ไดรับเงินทุนสนับสนุน

การศึกษาจากงบฉุกเฉินของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                           

 สรุปไดวา กลยุทธการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการจัดการนอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยในกลุม”สํานักงานนครชัยบุรินทร” ท่ีคนพบจากการวิจัยครั้งนี้  บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว

ทุกขอและจากการอภิปรายผลดังกลาวมา กลาวไดวา กลยุทธการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ
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รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรยีนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

Model of Moral Development of Elementary School Students In Schools Under 

the Office of Chaiyaphum Educational Service Area. 

 

พระมหาแสงมะณี  รปูสอาด
*
 

 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 2) สรางและ

ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ และ 3) ประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ ผูวิจัยกําหนดข้ันตอนและวิธีดําเนินการออกเปน 3 ระยะ ประกอบดวย ระยะท่ี 1 การศึกษา

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถม ศึกษาชัยภูมิ วิธีการดําเนินการแบงออกเปน 3 ลักษณะ คือ การศึกษาเอกสาร 

การศึกษาสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ระยะท่ี 2 การรางรูปแบบตาม

องคประกอบ 2 สวน  ประกอบดวย องคประกอบของรูปแบบท่ีนํามาใชในการจัดการศึกษาและ

องคประกอบดานการจัด การศึกษาแลวนําพัฒนารูปแบบโดยใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคลอง

ของรูปแบบ และการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีตอความเหมาะสมและ

ความเปนไปไดของรูปแบบ และระยะท่ี 3 การประเมินรางรูปแบบ โดยการจัดสัมมนากลุมยอย กลุม

ตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง แบงออกเปน 3 กลุม กลุมแรก คือ ผูบริหารและครูผูสอนใน

สถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี จํานวน  3  โรง กลุมท่ี 2 คือ ผูทรงคุณวุฒิท่ีใหสัมภาษณและรวมสัมมนา

กลุมยอย จํานวน 21 คน และกลุมท่ี 3 คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ จํานวน 500 คน เครื่องมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบ  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และประเด็นการสัมมนา

กลุมยอย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ประกอบดวย คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และ

                                                 
*นักศึกษาหลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอในรูปการ

พรรณนาวิเคราะห   

 ผลการวิจัย พบวา 

             1. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ แบงเปน 5 ดาน ดังนี้ การบูรณา

การในการจัดการเรยีนรู การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดกิจกรรมโดยผูปกครองมีสวนรวม การ

จัดกิจกรรมพัฒนาตามวิถีชีวิตในชุมชนและการติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

2. ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองระหวางองคประกอบของรูปแบบการพัฒนา
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Abstracts 
     

 The purpose of this research was to 1) study the ethical development of 

elementary school students in educational institutions under the Office of 

Chaiyaphum Educational Service Area Office. 2) Create and develop models to 

develop moral ethics of elementary school students in educational institutions under 

the Office of Chaiyaphum Educational Service Area Office. And 3) evaluate the model 

of moral development of elementary school students in educational institutions 

under the Office of Chaiyaphum Educational Service Area Office. The researcher has 

defined the procedures and procedures for 3 phases. It consists of the first phase, the 
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study of moral development of elementary school students in schools under the 

office of Chaiyaphum primary education office. The method of operation is divided 

into 3 types : study documents Educational Institutions with Best Practices And 

interviews with experts Stage 2 The drafting of a two-part model consists of the 

elements of the model used in the education. The study and the educational 

component were developed and developed by the panel of experts to determine 

the consistency of the model. And the opinion polls of school administrators and 

teachers on the appropriateness and feasibility of the model. And Phase 3 evaluates 

the draft form. By organizing small group seminars. Sample Researchers used a 

selective approach that was divided into 3 groups. The first group consisted of 

administrators and teachers in three well-performing schools. The second group 

consisted of 21 interviewees and 21 subgroups. And group 3 was the administrators 

of educational institutes and teachers in educational institutes under the Office of 

Chaiyaphum Educational Service Area. The tools used for data collection were 

questionnaire responses to the model. Structured interview and subgroup topics. 

Statistics used in quantitative data analysis include frequency, percentage, mean, and 

standard deviation. Qualitative data used in content analysis was presented as 

descriptive analysis. 

 

 The results are as follows.                   

 1. The results of the study on ethical behavior in elementary school 

students under the Office of Chaiyaphum Educational Service Area were divided into 

5 areas as follows : Integration in learning management, Student Development 

Activities, Parental Involvement,  Activities Organizing activities based on community 

life style and monitoring evaluation and reporting. 

 2. The results of the analysis of the correspondence index between the 

elements of the form. Development of moral ethics of elementary school students in 

schools under the jurisdiction of district offices. Chaiyaphum Primary Education 

according to the opinions of the experts. It was found to be consistent. The 

composition and results of the evaluation of the opinions of school administrators. 

 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหาแลวนําเสนอในรูปการ

พรรณนาวิเคราะห   

 ผลการวิจัย พบวา 
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ผลการประเมินความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีตอความเหมาะสมของรูปแบบการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาชัยภูมิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สวน

ความคิดเห็นท่ีมีตอความเปนไปไดของรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาชัยภูมิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

   3. องคประกอบของรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ มีองคประกอบสําคัญสองสวน สวน

แรก ไดแก องคประกอบของรูปแบบท่ีนํามาใชในดานการจัดการศึกษา ประกอบดวย หลักการ 
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And the teacher is appropriate The Development of Moral Ethics for Chaiyaphum 

Primary School Students. The overall picture is very high. Opinions on the feasibility 

of moral development model for Chaiyaphum primary school students. The overall 

picture is very high. 

 3. Elements of moral development model of elementary school students in 

educational institutions under the Office of Chaiyaphum Educational Service Area 

Office. The first two components are the components of the model used in 

educational management. It consists of the principles, the aims, the organization, the 

implementation, the indicators of success. Applying styles and conditions of success 

The second component is the educational management component, consisting of 

moral development. And the administrative process to develop student morality and 

ethics. 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ซึ่งเปนกฎหมายการศึกษาท่ีมีความสําคัญไดบัญญัติข้ึน โดยมีจุดมุงหมายและหลักการเพื่อเปนแนวทาง

ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 

และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

เนนการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม เปนการเตรียมความ

พรอมใหเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขันของประเทศ และพันธกิจดานการสงเสริมการศึกษา 

นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน มียุทธศาสตรท่ีสําคัญคือ การสรางจิตสํานึกดาน

คุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ รวมถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไววา บุคคล

ซึ่งเปนมนุษยท่ีสมบูรณไดนั้นตองทําความดี ละเวนความช่ัว ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ผองใส การทําความดี 

คือการครองตนอยูในศีลธรรม และการละเวนจากการทําช่ัวเปนความสมบูรณทางกาย สวนการทํา

จิตใจใหบริสุทธิ์ผองใส ไมคิดรายผูอื่นเปนความสมบูรณทางจิตใจ เมื่อทําท้ังสองประการนี้ได 

สติปญญาก็จะเกิดข้ึนเปนลําดับ ตามหลักธรรมไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551 : 2) 

การท่ีจะพัฒนาคนในชาติใหมีคุณภาพและมีศักยภาพและเปนมนุษยท่ีสมบูรณไดนั้น การจัดการ

ศึกษาถือเปนปจจัยหลักของการพัฒนา ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีได
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พระราชทานไววา “การพัฒนาบานเมืองใหเจริญยิ่งข้ึนไปนั้น ยอมตองพัฒนาบุคคลกอน เพราะถาบุคคล

อันเปนสวนประกอบของสวนรวม ไมไดรับการพัฒนาแลวสวนรวมและจะเจริญและมั่นคงไดยาก  ซึ่ง

การศึกษานั้นแบงเปนสองสวน คือ การศึกษาดานวิชาการสวนหนึ่งกับการอบรมบมนิสัย ใหเปนผูมีจิตใจ

ใฝดี ใฝเจริญ มีปกติ ละอายช่ัว กลัวบาปสวนหนึ่งการพัฒนาบุคคลจะตองพัฒนาใหครบถวนท้ังสองสวน 

เพื่อใหบุคคลไดมีความรูไวใชประกอบการและมีความดีไวเกื้อหนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอยางใหเปนไป

ในทางท่ีถูกท่ีควร และอํานวยประโยชนท่ีพึงประสงค”
 (สุทธิวงศ  ตันตยาพิศาลสุทธิ์,  2555 : 32)  

 ความสําคัญของการพัฒนาคนดังกลาวสอดคลองกับสถานการณและสภาพบานเมืองของ

ประเทศในปจจุบันเปนท่ีประจักษโดยท่ัวกันแลววา การท่ีประเทศมุงพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยาง

มาก แมจะกอใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและความเจริญทางดานวัตถุอยางเห็นไดชัด แต

ความเจริญและการพัฒนานั้นไมไดเปนไปอยางยั่งยืน นอกจากนี้การพัฒนาประเทศโดยมุงความเจริญ

ทางดานเศรษฐกิจ และความเจริญ กาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกับการ

พัฒนาทางดานจิตใจ เปนท่ีมาของปญหาสังคมท่ีดูเหมือนจะทวีความรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ (ทิศนา แขมมณี

,  2546 : 1) ไดกลาววา การเปนผูมีคุณธรรมและธรรมในสังคมปจจุบันลดลง ประชาชนและเยาวชน

จํานวนไมนอยท่ีไมเห็นความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมเทาท่ีควร ไมไดยึดมั่นในคุณธรรม และไมได

ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรม ทําใหสังคมมีปญหา สังคมมีความเจริญทางดานวัตถุ แตมีความเส่ือม

โทรมทางจิตใจ ในปจจุบันคานิยมบางอยางไดเปล่ียนแปลงไป กอนนี้สังคมยกยองคนท่ีมีคุณธรรม คน

ท่ีประพฤติผิดศีลธรรมจะถูกประณามไมมีใครอยากคบหา แตในปจจุบันสังคมกลับยกยองคนท่ีมีเงิน 

คนท่ีมีตําแหนงสูง และคนท่ีมีช่ือเสียง แมวาคนเหลานั้นจะประพฤติผิดในศีลธรรมก็ตาม ยุคโลกาภิ

วัตนมีความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนยุคของขอมูลขาวสาร ยุคโลกไร

พรมแดน โลกขอมูลขาวสารจึงมีอิทธิพลตอความคิด จิตใจและพฤติกรรมของมนุษยมากข้ึน คนไทย

จํานวนเปนจํานวนไมนอยไดตกเปนเหยื่อของขอมูลขาวสาร ถูกอิทธิพลของวัฒนธรรม และคานิยม

จากตางชาติครอบงํา ไมสนใจในคําสอนของศาสนาและวัฒนธรรมไทย ทําใหคนมุงแสวงหาแต

ความสุขทางวัตถุ มีความเห็นแกตัวยิ่งข้ึนขาดความเอื้ออาทร ขาดความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมเห็น

ความสําคัญของศาสนา ขาดคุณธรรม จริยธรรม  ไมเช่ือในเรื่องของกฎแหงกรรม ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง

ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในตางๆ นั้นลวนเปนปญหาท่ีเกิดจากการขาดคุณธรรม จริยธรรม 

เชน การขาดระเบียบวินัย ไมเสียสละ เห็นแกตัว ขาดความกตัญูกตเวที ประพฤติตนไมถูกกาลเทศะ 

มีความเกียจครานในการทํางาน ขาดความออนนอมถอมตน  ขาดความซื่อสัตย ขาดความเห็นอกเห็น

ใจกัน ไมรูจักประมาณตน ขาดความละอายตอบาป  ทุกปญหาท่ีเกิดข้ึนถานํามาวิเคราะหกับหลักธรรม

ในพระพุทธศาสนาจะพบวา ปญหาเหลานั้นเกิดจากวิสัยของมนุษยท่ีขาดคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง

พระพุทธเจาตรัสไวเพื่อสอนมนุษยทุกคนใหเปนคนดี (ผกา สัตยธรรม, 2550 : 63)  

 

And the teacher is appropriate The Development of Moral Ethics for Chaiyaphum 

Primary School Students. The overall picture is very high. Opinions on the feasibility 

of moral development model for Chaiyaphum primary school students. The overall 

picture is very high. 

 3. Elements of moral development model of elementary school students in 

educational institutions under the Office of Chaiyaphum Educational Service Area 

Office. The first two components are the components of the model used in 

educational management. It consists of the principles, the aims, the organization, the 

implementation, the indicators of success. Applying styles and conditions of success 

The second component is the educational management component, consisting of 

moral development. And the administrative process to develop student morality and 

ethics. 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ซึ่งเปนกฎหมายการศึกษาท่ีมีความสําคัญไดบัญญัติข้ึน โดยมีจุดมุงหมายและหลักการเพื่อเปนแนวทาง

ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 

และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

เนนการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรม เปนการเตรียมความ

พรอมใหเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขันของประเทศ และพันธกิจดานการสงเสริมการศึกษา 

นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน มียุทธศาสตรท่ีสําคัญคือ การสรางจิตสํานึกดาน

คุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ รวมถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธเจาไดตรัสไววา บุคคล

ซึ่งเปนมนุษยท่ีสมบูรณไดนั้นตองทําความดี ละเวนความช่ัว ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ผองใส การทําความดี 

คือการครองตนอยูในศีลธรรม และการละเวนจากการทําช่ัวเปนความสมบูรณทางกาย สวนการทํา

จิตใจใหบริสุทธิ์ผองใส ไมคิดรายผูอื่นเปนความสมบูรณทางจิตใจ เมื่อทําท้ังสองประการนี้ได 

สติปญญาก็จะเกิดข้ึนเปนลําดับ ตามหลักธรรมไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2551 : 2) 

การท่ีจะพัฒนาคนในชาติใหมีคุณภาพและมีศักยภาพและเปนมนุษยท่ีสมบูรณไดนั้น การจัดการ

ศึกษาถือเปนปจจัยหลักของการพัฒนา ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีได
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จากเหตุผลและความจําเปนดังไดกลาวมาแลว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะสรางรูปแบบการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ นอกจากนี้การมีแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพยอมจะนําไปสูการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษาในสังกัด และ

นําไปสูการประยุกตใชกับโรงเรียนท่ัวไป ตลอดจนอาจเปนแนวทางใหสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นๆ 

สามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบาย หรือวางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน

ประถมศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

3. วัตถุประสงคการวิจัย 

 3.1 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

3.2 เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพของแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

          3.3 เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิครั้งนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา (Research  

and  Development : R&D)  โดยผูวิจัยไดแบงข้ันตอนการวิจัยเปน 3 ระยะดังนี้ 

 ระยะท่ี 1  การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

 ระยะท่ี  2  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

 ระยะท่ี 3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
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5. สรุปผลการวิจัย 

 

 1. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

 ผลการศึกษาเอกสาร การศึกษาสภาพโรงเรียนท่ีมีการปฏิบัติท่ีดี และการสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พบวา แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแบงเปน 5 ดาน 

ประกอบดวย 1) การบูรณาการในการจัดการเรียนรู 2) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3) การจัด

กิจกรรมโดยผูปกครองมีสวนรวม 4) การจัดกิจกรรมพัฒนาตามวิถีชีวิตในชุมชน และ 5) การติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผล 

       2. ผลการสรางรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 

          2.1 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางองคประกอบของรูปแบบ 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถม ศึกษาชัยภูมิตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ พบวา มีความสอดคลองทุก

องคประกอบ  โดยองคประกอบท่ีมีความสอดคลองมากท่ีสุด  ไดแก หลักการของรูปแบบ (IOC=1.00) 

การดําเนินการ (IOC=1.00) และเงื่อนไขของความสําเร็จ (IOC=1.00) รองลงมา  ไดแก  การ

ประเมินผล (IOC=.89) การนํารูปแบบไปใช (IOC=.89) จุดมุงหมาย  (IOC = .78)  การจัดองคการ 

(IOC = .78)  การคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน (IOC = .78)  กระบวนการบริหารสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (IOC =.78) และวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

(IOC= .66) ตามลําดับ 

 2.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีตอความ

เหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาชัยภูมิ 

                   1) ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีตอความเหมาะสมของ

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาชัยภูมิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

(Χ= 4.27, SD=0.87) เมื่อพิจารณาเปนองคประกอบ พบวา องคประกอบท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ

คุณธรรมจริยธรรมท่ีจําเปนในการพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษา (Χ= 4.32, SD=0.87) รองลงมา 

ไดแก กระบวนการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ( Χ= 4.27 , 

SD=0.71) และวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (Χ= 4.23, SD=0.76) ตามลําดับ  

 

จากเหตุผลและความจําเปนดังไดกลาวมาแลว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะสรางรูปแบบการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ นอกจากนี้การมีแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพยอมจะนําไปสูการพัฒนานักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรมของสถานศึกษาในสังกัด และ

นําไปสูการประยุกตใชกับโรงเรียนท่ัวไป ตลอดจนอาจเปนแนวทางใหสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นๆ 

สามารถนําไปใชในการกําหนดนโยบาย หรือวางแผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียน

ประถมศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

3. วัตถุประสงคการวิจัย 

 3.1 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

3.2 เพื่อสรางและตรวจสอบคุณภาพของแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

          3.3 เพื่อประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิครั้งนี้ เปนการวิจัยและพัฒนา (Research  

and  Development : R&D)  โดยผูวิจัยไดแบงข้ันตอนการวิจัยเปน 3 ระยะดังนี้ 

 ระยะท่ี 1  การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

 ระยะท่ี  2  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

 ระยะท่ี 3 การประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  
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 2) สวนความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีตอความเปนไปไดของ

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาชัยภูมิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

Χ= 4.32, SD=0.86) เมื่อพิจารณาเปนองคประกอบ พบวา องคประกอบท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือวิธีการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (Χ= 4.29, SD=0.78) รองลงมา ไดแก คุณธรรมจริยธรรมท่ีจําเปนในการ

พัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษา  (Χ  = 4.25, SD=0.86)  และกระบวนการบริหารสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (Χ=4.27, SD=0.71) ตามลําดับ 

หลังจากนั้นผูวิจัยไดปรับปรุงรางรูปแบบตามขอเสนอแนะ จนไดรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิท่ีสมบูรณโดยมีองคประกอบ 2 สวน ประกอบดวย 

   2.1 องคประกอบของรูปแบบ 

    2.1.1 หลักการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตองยึดผู เรียนเปนสําคัญ มี

ยุทธศาสตร กลไก ข้ันตอนและวิธีการอยางเปนระบบ  ท้ังดานวิธีการและกระบวนการบริหารตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในการดําเนินการ 

        2.1.2 จุดมุงหมาย  เพื่อใชเปนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  

และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมุงหวังพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข 

มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน

วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยใหการจัด

การศึกษาเปนไปอยางมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สงผลสูการดําเนินชีวิตตามหลัก

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

       2.1.3 การจัดองคการ การจัดโครงสรางการบริหารยึดหลักการมีสวนรวม เนน

การทํางานเปนทีม จัดใหมีองคคณะบุคคลทําหนาท่ีบริหารและจัดการ ท้ังดานคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน ดานวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และดานกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนพรอมท้ัง กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางเหมาะสม มีการกําหนดหนาท่ี (Job Description) ท่ีชัดเจน 

ประกอบดวย คณะบุคคล (ทีม) จํานวน 3 คณะ ไดแก ทีมนํา ทีมประสานและทีมทํา   
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    2.1.4  การดําเนินการ การบูรณาการในการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน การจัดกิจกรรมโดยผูปกครองมีสวนรวม การจัดกิจกรรมพัฒนาตามวิถีชีวิตในชุมชน และการ

ติดตาม ประเมินผล  และรายงานผล 

        2.1.5  ตัวช้ีวัดของความสําเร็จ ประกอบดวย การจัดโครงสรางการบริหาร 

โรงเรียนมีแหลงความรูและสารสนเทศเกี่ยวกับวิธีดําเนินการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

ใหกับบุคลากรและผูเกี่ยวของอยางเพียงพอ มีการจัดงบประมาณ และวัสดุเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสม จํานวนแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ของกลุมสาระ

การเรียนรูในโรงเรียนท่ีมีการบูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรม จํานวนกิจกรรม ชุมนุม หรือชมรมท่ี

เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม ในโรงเรียนท่ีเปดใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัดและความ

สนใจ จํานวนนักเรียนและโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน จํานวน

บุคคลและหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีใหการสนับสนุนทรัพยากร จํานวนบุคคลและหนวยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชนท่ีใหการสนับสนุนทรัพยากรตางๆ เพื่อการดําเนินการ 

      2.1.6 การนํารูปแบบไปใชในโรงเรียนมียุทธศาสตร  กลไก ข้ันตอน วิธีการอยางเปน

ระบบท้ังดานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ดานวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ดาน

กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยดําเนินการตามข้ันตอน คือ ข้ัน

เตรียมการ ข้ันดําเนินการ และข้ันติดตามแนะนํา  

   2.1.7 เงื่อนไขความสําเร็จ ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนในโรงเรียนตองมีความ

ตระหนักและเห็นความสําคัญของการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใชในการบริหารและจัดการศึกษา

ในโรงเรยีน  ผูบริหารโรงเรียนมีความรู ความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา บริหารโรงเรียน

โดยมุงประโยชนสูงสุดท่ีนักเรียน ใหความสําคัญกับชุมชน มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดีใหกับนักเรียนและสังคม ปรับโครงสรางการบริหารใหสอดคลองกับการนําหลักคุณธรรม

จริยธรรม โดยกําหนดใหมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา 

สงเสริมการทํางานเปนทีม เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมต้ังแตเริ่มแรก คือ รวมคิด รวมวางแผน รวม

ปฏิบัติ รวมตรวจสอบ และรวมรับผิดชอบในการดําเนินการ นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน

จําเปนตองมีความรู ความเขาใจในสาระท่ีแทจริงของคุณธรรมจริยธรรมและโครงการ/กิจกรรมท่ี

ดําเนินการตองมีสอดคลองกับสภาพทางภูมิศาสตร และวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

  2.2 องคประกอบของการจัดการศึกษา 

    2.1.1 วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ไดแก 1) การบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

2) การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3) การจัดกิจกรรมโดยผูปกครองมีสวนรวม 4) การจัดกิจกรรมพัฒนา

ตามวิถีชีวิตในชุมชน และ 5) การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 

 

 2) สวนความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูท่ีมีตอความเปนไปไดของ

รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาชัยภูมิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

Χ= 4.32, SD=0.86) เมื่อพิจารณาเปนองคประกอบ พบวา องคประกอบท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือวิธีการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (Χ= 4.29, SD=0.78) รองลงมา ไดแก คุณธรรมจริยธรรมท่ีจําเปนในการ

พัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษา  (Χ  = 4.25, SD=0.86)  และกระบวนการบริหารสถานศึกษาเพื่อ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน (Χ=4.27, SD=0.71) ตามลําดับ 

หลังจากนั้นผูวิจัยไดปรับปรุงรางรูปแบบตามขอเสนอแนะ จนไดรูปแบบการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิท่ีสมบูรณโดยมีองคประกอบ 2 สวน ประกอบดวย 

   2.1 องคประกอบของรูปแบบ 

    2.1.1 หลักการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตองยึดผู เรียนเปนสําคัญ มี

ยุทธศาสตร กลไก ข้ันตอนและวิธีการอยางเปนระบบ  ท้ังดานวิธีการและกระบวนการบริหารตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในการดําเนินการ 

        2.1.2 จุดมุงหมาย  เพื่อใชเปนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  

และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมุงหวังพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข 

มีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัย ปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน

วิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยใหการจัด

การศึกษาเปนไปอยางมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สงผลสูการดําเนินชีวิตตามหลัก

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

       2.1.3 การจัดองคการ การจัดโครงสรางการบริหารยึดหลักการมีสวนรวม เนน

การทํางานเปนทีม จัดใหมีองคคณะบุคคลทําหนาท่ีบริหารและจัดการ ท้ังดานคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน ดานวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และดานกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนพรอมท้ัง กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการนํา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางเหมาะสม มีการกําหนดหนาท่ี (Job Description) ท่ีชัดเจน 

ประกอบดวย คณะบุคคล (ทีม) จํานวน 3 คณะ ไดแก ทีมนํา ทีมประสานและทีมทํา   
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   2.2.1  กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ไดแก 1) การ

วางแผน 2) การปฏิบัติการ 3) การตรวจสอบการดําเนินงาน และ 4) การปรับปรุงการดําเนินงาน 
 

3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ โดยการจัดสัมมนากลุมยอย 

(Focus Group Discussion) โดยผูทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 

  1) ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญเห็นดวยกับรางรูปแบบท่ีผูวิจัยไดนําเสนอ และเห็นดวย

กับการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพราะ

ถาดําเนนิการสําเร็จแลวสามารถนําไปใชในโรงเรียนก็จะเกิดประโยชนตอวงการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด

ชัยภูมิหรือจังหวัดอื่นๆ 

  2) องคประกอบท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เห็นวา คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

ประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิท่ีผูวิจัยไดทําการ

สังเคราะหมานําเสนอในครั้งนี้มีจํานวนมากเกินไป และควรหลอมรวมคุณธรรมจริยธรรมบางประเด็น

ท่ีมีคุณลักษณะใกลเคียงกัน 

  3) องคประกอบท่ี 3 กระบวนการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน คําแนะนําท่ีสําคัญคือ กระบวนการบริหารนาจะเปนบทบาทของผูบริหาร ในรายการตางๆ 

ควรคําวาโรงเรียนออก ควรนํากระบวนการ P-D-C-A มาใชเพื่อจะทําใหกระบวนชัดเจนมากข้ึน ระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งการบริหารสถานศึกษาและควรกําหนดบทบาทท่ีชัดเจนแตละ

กิจกรรมวาเปนหนาท่ีของใคร 

 

6. อภิปรายผล 

 

           การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญท่ี

สามารถนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี ้

 1) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิ จัยหลายข้ันตอนประกอบดวย

การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิโดยใชระเบียบวิธีวิจัยหลายอยางประกอบกัน ไดแก 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การศึกษาแนวปฏิบัติของโรงเรียนท่ีการปฏิบัติเปนเลิศ การ
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สัมภาษณผูคุณวุฒิ หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลมาประกอบการยกรางและพัฒนารูปแบบและข้ันตอน

สุดทายไดทําการประเมินรูปแบบโดยการสํารวจความเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาตอ

ความเหมาะสมและความเปนไปไดในการนํารูปแบบไปใช และข้ันตอนสุดทายนําขอมูลท่ีผานการ

พิจารณาของผูทรงคุณวุฒิในดานท่ีเกี่ยวของจนเปนรูปแบบการเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ท่ีสมบูรณ 

จากการดําเนินการดังกลาวมาท้ังหมดจึงเช่ือมั่นไดวาเปนรูปแบบท่ีเหมาะสม เพื่อมาใชในการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ท้ังนี้เพราะ การ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนในสภาพปจจุบันของสังคมไทยเปนส่ิงจําเปนท่ีจะกระทําอยาง

เรงดวน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของผูทรงคุณวุฒิผูเขารวมสัมมนาสวนใหญเห็นดวยกับรางรูปแบบท่ี

ผูวิจัยไดนําเสนอ และเห็นดวยกับการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนระดับประถมศึกษา เพราะถาดําเนินการสําเร็จแลวสามารถนําไปใชในโรงเรียนก็จะเกิด

ประโยชนตอวงการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิหรือจังหวัดอื่นๆ สอดคลองกับเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 4 ท่ีวา การศึกษา หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ

สังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง

ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมการเรียนรูและ

ปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และมาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ นอกจากนี้ นโยบายปฏิรูปการศึกษารอบสอง 

(พ.ศ.2552-2561) มุงเนนใน 3 เรื่องหลัก คือ ในเรื่องของคุณภาพ โอกาสและการมีสวนรวม โดยใน

เรื่องของคุณภาพนั้นมุงเนน 4 ประเด็น คือ คุณภาพครู คุณภาพแหลงเรียนรูและส่ิงแวดลอม คุณภาพ

ของสถานศึกษา คุณภาพการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสูคุณภาพผูเรียนท่ีสังคมคาดหวัง จากการ

ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ีผานมา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดให

ขอเสนอแนะวิสัยทัศนคนไทยยุคใหมท่ีไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

รักการอาน คิดริเริ่มสรางสรรค มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแกประโยชนสวนรวม มีคุณธรรม

จริยธรรม คานิยม จิตสํานึกและภาคภูมิใจในความเปนไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รังเกียจการทุจริต และตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียงสอดคลองกับ

วีณา ประชานุกูล (2549: บทคัดยอ) ท่ีไดวิจัย เรื่อง ศึกษารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

ดานความมีวินัยของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ผลการศึกษา พบวา 1) รูปแบบการพัฒนา

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของนักเรียนสามารถนําเสนอไดเปน 5 ประเด็น ดังนี้ 

วัตถุประสงคการเรียนรู มุงหวังใหนักเรียนเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ังของครู กระบวนการเรียนรู 

 

   2.2.1  กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ไดแก 1) การ

วางแผน 2) การปฏิบัติการ 3) การตรวจสอบการดําเนินงาน และ 4) การปรับปรุงการดําเนินงาน 
 

3. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ โดยการจัดสัมมนากลุมยอย 

(Focus Group Discussion) โดยผูทรงคุณวุฒิ มีดังนี้ 

  1) ผูเขารวมสัมมนาสวนใหญเห็นดวยกับรางรูปแบบท่ีผูวิจัยไดนําเสนอ และเห็นดวย

กับการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพราะ

ถาดําเนนิการสําเร็จแลวสามารถนําไปใชในโรงเรียนก็จะเกิดประโยชนตอวงการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัด

ชัยภูมิหรือจังหวัดอื่นๆ 

  2) องคประกอบท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เห็นวา คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

ประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิท่ีผูวิจัยไดทําการ

สังเคราะหมานําเสนอในครั้งนี้มีจํานวนมากเกินไป และควรหลอมรวมคุณธรรมจริยธรรมบางประเด็น

ท่ีมีคุณลักษณะใกลเคียงกัน 

  3) องคประกอบท่ี 3 กระบวนการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน คําแนะนําท่ีสําคัญคือ กระบวนการบริหารนาจะเปนบทบาทของผูบริหาร ในรายการตางๆ 

ควรคําวาโรงเรียนออก ควรนํากระบวนการ P-D-C-A มาใชเพื่อจะทําใหกระบวนชัดเจนมากข้ึน ระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งการบริหารสถานศึกษาและควรกําหนดบทบาทท่ีชัดเจนแตละ

กิจกรรมวาเปนหนาท่ีของใคร 

 

6. อภิปรายผล 

 

           การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญท่ี

สามารถนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี ้

 1) การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิ จัยหลายข้ันตอนประกอบดวย

การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิโดยใชระเบียบวิธีวิจัยหลายอยางประกอบกัน ไดแก 

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การศึกษาแนวปฏิบัติของโรงเรียนท่ีการปฏิบัติเปนเลิศ การ
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บทบาทของครูส่ือและแหลงเรียนรู การติดตามและตรวจสอบ  2) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

ดานความมีวินัยโดยใชแผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยหลังเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2) รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ไดการยอมรับจากผูเกี่ยวของวามี

ความเหมาะสมกับการนําไปใชเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการสราง

รูปแบบดังกลาวผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยหลายข้ันตอนประกอบดวยการศึกษาแนวทางการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยหลายอยางประกอบกัน ไดแก การศึกษาเอกสารตลอดจน

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การศึกษาแนวปฏิบัติของโรงเรียนท่ีการปฏิบัติเปนเลิศ การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลมาประกอบการยกรางและพัฒนารูปแบบ แลวไดทําการพัฒนารูปแบบ

โดยการสํารวจความเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาท่ีมีตอความเหมาะสมและความ

เปนไปไดในการนํารูปแบบไปใช และข้ันตอนสุดทายไดนําขอมูลท้ังหมดผานการพิจารณาของ

ผูทรงคุณวุฒิ จึงมีผลใหรูปแบบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดรับการยอมรับดังกลาวมาแลว ท้ังนี้ การดําเนินการ

สรางรูปแบบของการวิจัยสอดคลองกับแนวทางของอุทัย บุญประเสริฐ (2546: 5) ท่ีไดทําการพัฒนา

แบบจําลอง แบงเปน 2 ตอน ท่ีสําคัญ คือ การสรางแบบจําลองและการหาความตรงของแบบจําลอง 

และข้ันตอนการดําเนินงานใน รายละเอียดท่ีสําคัญโดยท่ัวไปมักจะแบงเปน 5 ข้ัน ประกอบดวย ข้ันท่ี 

1 การศึกษาสภาพ ระบบ และสภาพแวดลอมของระบบปจจุบัน (การวิเคราะหเพื่อทําความเขาใจ

ระบบปจจุบันใหแนชัด ใหชัดเจน) ข้ันท่ี 2 การคนหาและระบุปญหาและความตองการจําเปน 

(Needs) ของระบบ ปจจุบัน (หาวาควรจะปรับปรุงและแกไขหรือพัฒนาอะไร) ข้ันท่ี 3 จัดสราง จัดทํา

แบบจําลอง ออกแบบจําลอง หรือเสนอแบบจําลองท่ีเปนทางเลือก (Alternative Model) สําหรับ

ปรับปรุง แกไข หรือพัฒนา ข้ันท่ี 4 ทดสอบความเปนไปได ความเหมาะสมในการปฏิบัติ และการ

ยอมรับโดยเฉพาะของคณะผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ ข้ันท่ี 5 ปรับตนแบบเปนแบบจําลองฉบับ

สมบูรณท่ีเหมาะสมกับการนําไปปฏิบัติ  

จากแนวทางการพัฒนารูปแบบดังกลาวขางตน สรุปไดวา การพัฒนารูปแบมีข้ันตอนการ

พัฒนารูปแบบ 4 ข้ันตอนหลัก คือ ข้ันท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห หลักการและขอมูลพื้นฐาน สภาพ

และปญหา การดําเนินงาน ระบุปญหาและความตองการจําเปนในการพัฒนา ข้ันท่ี 2 ข้ันสรางรูปแบบ 

โดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะห ข้ันท่ี 3 ข้ันทดสอบความเปนไปไดของรูปแบบท่ีสรางข้ึน 

ความเหมาะสมในการนําไปใช และการยอมรับจากผูเกี่ยวของตางๆ ข้ันท่ี 4 ข้ันปรับปรุงรูปแบบใหมี

28 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

ความสมบูรณเหมาะแกการนําไปใช ข้ันตอนดังกลาวสอดคลองกับสมาน อัศวภูมิ (2537: 8-9) ท่ีไดทํา

การพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดับจังหวัด โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ 4 ข้ันตอน 

คือ 1) การศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหลักการและขอมูลพื้นฐานประกอบการสรางรูปแบบ 2) การสราง

รูปแบบในข้ันตอน 3) การประมวลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการ

ประถมศึกษาระดับจังหวัด และ 4) การปรับปรุงแกไขและพัฒนาเปนรูปแบบท่ีสมบูรณ  ซึ่งคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิท้ัง 10 ประการนั้น มีความจําเปนสําหรับพัฒนานักเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษา

อันเปนพื้นฐานของสังคม และสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีไดกําหนด

จุดเนนดานคุณธรรมจริยธรรมอันเปนคุณลักษณะของผูเรียนทุกระดับช้ันและเปนคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคท่ีกําหนดไวในหลักสูตรต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553: 27) พบวา คุณธรรมจริยธรรมท้ัง 14 ประการมีความสัมพันธ

เกี่ยวโยงกัน การเกิดคุณธรรมจริยธรรมประการหนึ่งสามารถนําไปสูคุณธรรมจริยธรรมอีกประการหนึ่ง 

สอดคลองกับแนวคิดของพุทธฉือจ้ีท่ีวา ความรักความเมตตาเปนคุณธรรมพื้นฐานท่ีจะนําไปสูคุณธรรม

อื่น เชน ความกตัญูกตเวที เช่ือมโยงไปสูความเคารพ ความมีน้ําใจ ความเอื้อเฟอเผ่ือแผหรือจิตอาสา 

ในขณะเดียวกันก็เห็นวา การปลูกฝงนักเรียนใหมีความรักความเมตตา ทําใหจิตใจละเอียดออนโยน  

ไมคิดรายเอารัดเอาเปรียบ ไมคดโกงมุงรายหรือรังเกียจเดียดฉันท เมื่อเสริมแตงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม

ยอมเปนสะพานเช่ือมโยงไปสูความซื่อสัตยสุจริต ความเคารพและออนนอมถอมตน เปนตน  

 3) ผลการสรางและพัฒนารูปแบบเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ปรากฏวา รูปแบบดังกลาว

ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ องคประกอบท่ี 1 ดานคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ประกอบ 

ดวย ความรักชาติ ศาสน กษัตริย ความเมตตากรุณา ความกตัญูกตเวที ความซื่อสัตยสุจริต ความมี

ระเบียบวินัย ความขยันหมั่นเพียรและมุงมั่นการทํางาน รักความเปนไทย ความรับผิดชอบ ความ

อดทนอดกล้ัน ความเคารพและออนนอมถอมตน ความพอเพียง ความมีจิตสาธารณะ ความยุติธรรม 

ความสามัคคี และความใฝเรียนรู องคประกอบท่ี 2 ดานวิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

ประกอบดวย การบูรณาการในการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดกิจกรรมโดย

ผูปกครองมีสวนรวม การจัดกิจกรรมพัฒนาตามวิถีชีวิตในชุมชน การติดตาม ประเมินผล และรายงาน

ผล และองคประกอบท่ี 3 ดานกระบวนการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติการ การตรวจสอบการดําเนินงาน และการปรับปรุงการ

ดําเนินงาน ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น

 

บทบาทของครูส่ือและแหลงเรียนรู การติดตามและตรวจสอบ  2) การพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรม

ดานความมีวินัยโดยใชแผนการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมพฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยของ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดานความมีวินัยหลังเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2) รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ไดการยอมรับจากผูเกี่ยวของวามี

ความเหมาะสมกับการนําไปใชเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการสราง

รูปแบบดังกลาวผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยหลายข้ันตอนประกอบดวยการศึกษาแนวทางการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ โดยใชระเบียบวิธีวิจัยหลายอยางประกอบกัน ไดแก การศึกษาเอกสารตลอดจน

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การศึกษาแนวปฏิบัติของโรงเรียนท่ีการปฏิบัติเปนเลิศ การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

หลังจากนั้นผูวิจัยไดนําขอมูลมาประกอบการยกรางและพัฒนารูปแบบ แลวไดทําการพัฒนารูปแบบ

โดยการสํารวจความเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาท่ีมีตอความเหมาะสมและความ

เปนไปไดในการนํารูปแบบไปใช และข้ันตอนสุดทายไดนําขอมูลท้ังหมดผานการพิจารณาของ

ผูทรงคุณวุฒิ จึงมีผลใหรูปแบบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดรับการยอมรับดังกลาวมาแลว ท้ังนี้ การดําเนินการ

สรางรูปแบบของการวิจัยสอดคลองกับแนวทางของอุทัย บุญประเสริฐ (2546: 5) ท่ีไดทําการพัฒนา

แบบจําลอง แบงเปน 2 ตอน ท่ีสําคัญ คือ การสรางแบบจําลองและการหาความตรงของแบบจําลอง 

และข้ันตอนการดําเนินงานใน รายละเอียดท่ีสําคัญโดยท่ัวไปมักจะแบงเปน 5 ข้ัน ประกอบดวย ข้ันท่ี 

1 การศึกษาสภาพ ระบบ และสภาพแวดลอมของระบบปจจุบัน (การวิเคราะหเพื่อทําความเขาใจ

ระบบปจจุบันใหแนชัด ใหชัดเจน) ข้ันท่ี 2 การคนหาและระบุปญหาและความตองการจําเปน 

(Needs) ของระบบ ปจจุบัน (หาวาควรจะปรับปรุงและแกไขหรือพัฒนาอะไร) ข้ันท่ี 3 จัดสราง จัดทํา

แบบจําลอง ออกแบบจําลอง หรือเสนอแบบจําลองท่ีเปนทางเลือก (Alternative Model) สําหรับ

ปรับปรุง แกไข หรือพัฒนา ข้ันท่ี 4 ทดสอบความเปนไปได ความเหมาะสมในการปฏิบัติ และการ

ยอมรับโดยเฉพาะของคณะผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของ ข้ันท่ี 5 ปรับตนแบบเปนแบบจําลองฉบับ

สมบูรณท่ีเหมาะสมกับการนําไปปฏิบัติ  

จากแนวทางการพัฒนารูปแบบดังกลาวขางตน สรุปไดวา การพัฒนารูปแบมีข้ันตอนการ

พัฒนารูปแบบ 4 ข้ันตอนหลัก คือ ข้ันท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห หลักการและขอมูลพื้นฐาน สภาพ

และปญหา การดําเนินงาน ระบุปญหาและความตองการจําเปนในการพัฒนา ข้ันท่ี 2 ข้ันสรางรูปแบบ 

โดยอาศัยขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิเคราะห ข้ันท่ี 3 ข้ันทดสอบความเปนไปไดของรูปแบบท่ีสรางข้ึน 

ความเหมาะสมในการนําไปใช และการยอมรับจากผูเกี่ยวของตางๆ ข้ันท่ี 4 ข้ันปรับปรุงรูปแบบใหมี
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ไดอยางมีความสุข การดําเนินการตามรูปแบบครั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2546: 

10) ท่ีวา การจัดการศึกษาท่ีดีนักเรียนตองมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต สอดคลองกับ

สถานการณและสภาพบานเมืองของประเทศในปจจุบันเปนท่ีประจักษโดยท่ัวกันแลววา การท่ีประเทศ

มุงพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยางมาก แมจะกอใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและความเจริญ

ทางดานวัตถุอยางเห็นไดชัด แตความเจริญและการพัฒนานั้นไมไดเปนไปอยางยั่งยืน นอกจากนี้การ

พัฒนาประเทศโดยมุงความเจริญดานเศรษฐกิจ และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 

โดยขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางดานจิตใจ เปนท่ีมาของปญหาสังคมท่ีดูเหมือนจะทวีความ

รุนแรงข้ึนเรื่อยๆ สภาพดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของสมพร เทพสิทธา (2542: 15-16) ไดกลาววา 

การเปนผูมีคุณธรรมและธรรมในสังคมปจจุบันลดลง ประชาชนและเยาวชนจํานวนไมนอยท่ีไมเห็น

ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมเทาท่ีควร ไมไดยึดมั่นในคุณธรรม และไมไดประพฤติปฏิบัติตาม

จริยธรรม ทําใหสังคมมีปญหา สังคมมีความเจริญทางดานวัตถุ แตมีความเส่ือมโทรมทางจิตใจ ใน

ปจจุบันคานิยมบางอยางไดเปล่ียนแปลงไป กอนนี้สังคมยกยองคนท่ีมีคุณธรรม คนท่ีประพฤติผิด

ศีลธรรมจะถูกประณามไมมีใครอยากคบหา แตในปจจุบันสังคมกลับยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีมีตําแหนง

สูง และคนท่ีมีช่ือเสียง แมวาคนเหลานั้นจะประพฤติผิดในศีลธรรมก็ตาม ยุคโลกาภิวัตนมีความ

เจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนยุคของขอมูลขาวสาร ยุคโลกไรพรมแดน โลก

ขอมูลขาวสารจึงมีอิทธิพลตอความคิด จิตใจและพฤติกรรมของมนุษยมากข้ึน คนไทยจํานวนเปน

จํานวนไมนอยไดตกเปนเหยื่อของขอมูลขาวสาร ถูกอิทธิพลของวัฒนธรรม และคานิยมจากตางชาติ

ครอบงํา ไมสนใจในคําสอนของศาสนาและวัฒนธรรมไทย ทําใหคนมุงแสวงหาแตความสุขทางวัตถุ มี

ความเห็นแกตัวยิ่งข้ึนขาดความเอื้ออาทร ขาดความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมเห็นความสําคัญของ

ศาสนา และขาดคุณธรรมจริยธรรม ไมเช่ือในเรื่องของกฎแหงกรรม ซึ่งในเรื่องนี้ ผกา สัตยธรรม  

(2550: 63) ไดใหขอคิดเห็นวา เมื่อพิจารณาถึงปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในตางๆ นั้นลวนเปน

ปญหาท่ีเกิดจากการขาดคุณธรรมจริยธรรม เชน การขาดระเบียบวินัย ไมเสียสละ เห็นแกตัว ขาด

ความกตัญูกตเวที ประพฤติตนไมถูกกาลเทศะ มีความเกียจครานในการทํางาน ขาดความออนนอม

ถอมตน  ขาดความซื่อสัตย ขาดความเห็นอกเห็นใจกัน ไมรูจักประมาณตน ขาดความละอายตอบาป 

ทุกปญหาท่ีเกิดข้ึนถานํามาวิเคราะหกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจะพบวา ปญหาเหลานั้นเกิดจาก

วิสัยของมนุษยท่ีขาดคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งพระพุทธเจาตรัสไวเพื่อสอนมนุษยทุกคนใหเปนคนดี  

 4) แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ องคประกอบท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ดาน

ความเหมาะสม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยองคประกอบท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ความรักชาติ 

ศาสน กษัตริย ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ ใน
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การอยูรวมกันในสังคม ยอมตองมีการทํางานเปนหมูคณะ จึงตองมีการแบงหนาท่ีความรับผิดชอบใน

งานนั้นๆ ใหสมาชิกแตละคนนําไปปฏิบัติตามท่ีไดรับหมอบหมายไวอยางเต็มท่ีสอดคลองกับการศึกษา

ของดลใจ ถาวรวงศตันเจริญ (2550: บทคัดยอ) ท่ีทําการวิจัย เรื่อง กระบวนการขัดเกลาคุณธรรม

จริยธรรมของเยาวชนตนแบบ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา วิธีการและบทบาทท่ีสําคัญของกระบวนการ

ขัดเกลาทางสังคม ไดแก สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสภาพแวดลอม  

เยาวชนตนแบบตองมีการเรยีนรูดวยตนเอง รวมถึงการเห็นคุณคาของความดีงาม และการมีบุคคลเปน

หลักยึดทางจิตใจ สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา และสภาพแวดลอม สงผลตอ

การพัฒนาคุณธรรม 8 ประการ 

  5) แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  

 การบูรณาการในการจัดการเรียนรู ดานความเหมาะสม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดย

องคประกอบท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ โรงเรียนกําหนดใหมีการบูรณาการหลักคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปด

สอน ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเขาใน กิจกรรมการเรียนการสอน

ในทุกรายวิชา เพื่อพัฒนาองคความรูของผูเรียนควบคูไปกับคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะชวยสงเสริม

ความกาวหนาและความสําเร็จใหแกชีวิตของผูเรียน อีกท้ังยังเปนการสรางคุณลักษณะของผูเรียนเปน

ท่ีพึงประสงคใหแกสังคมไทยสอดคลองกับศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2550: บทคัดยอ) ศึกษา

รูปแบบของระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการสําหรับเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา

พบวา ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการสําหรับสถานศึกษา ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก 

คือ วาดภาพความสําเร็จ (Success) ตองวาดภาพความสําเร็จของสถานศึกษาในดานวิสัยทัศน 

(Vision) จุดมุงหมาย  (Goal)  บทบาท (Role)  และภารกิจ (Mission) ท่ีเปนภาพความสําเร็จของ

การของการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน และสอดคลองกับความตองการของสังคมเศรษฐกิจฐานความรู 

ดังนี้ 1) กําหนดโครงสราง (Structures) การบริหารการศึกษาจะตองกําหนดโครงสรางกลุมงานและ

มาตรฐานการดําเนินงานท่ียืดหยุนและตอบสนองตอภารกิจหลัก มีบรรยากาศท่ีเปนวัฒนธรรมแหง

การเรียนรู 2) บริหารจัดการ (Management) ตองมีการบูรณาการโดยใช MSPA เปนตัวขับเคล่ือน 

ไดแก การระดมทรัพยากร (Mobilization) กลยุทธ (Strategy) การมีสวนรวม (Participation) และ

ความเปนอิสระ (Autonomy) 3) ติดตามกํากับ  (Monitoring)  ตองมีการตรวจสอบภายใน และ

ติดตามประเมินผลท่ีการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีเปนรูปธรรมเปนระยะๆ เพื่อปรับปรุงแกไขจนบรรลุ

จุดมุงหมาย 4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  (Integrated Educational 

Management System : I-EMS) เปนชุดองคประกอบของการบริหารจัดการ (Management) ท่ี

 

ไดอยางมีความสุข การดําเนินการตามรูปแบบครั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2546: 

10) ท่ีวา การจัดการศึกษาท่ีดีนักเรียนตองมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต สอดคลองกับ

สถานการณและสภาพบานเมืองของประเทศในปจจุบันเปนท่ีประจักษโดยท่ัวกันแลววา การท่ีประเทศ

มุงพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยางมาก แมจะกอใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและความเจริญ

ทางดานวัตถุอยางเห็นไดชัด แตความเจริญและการพัฒนานั้นไมไดเปนไปอยางยั่งยืน นอกจากนี้การ

พัฒนาประเทศโดยมุงความเจริญดานเศรษฐกิจ และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว 

โดยขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางดานจิตใจ เปนท่ีมาของปญหาสังคมท่ีดูเหมือนจะทวีความ

รุนแรงข้ึนเรื่อยๆ สภาพดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของสมพร เทพสิทธา (2542: 15-16) ไดกลาววา 

การเปนผูมีคุณธรรมและธรรมในสังคมปจจุบันลดลง ประชาชนและเยาวชนจํานวนไมนอยท่ีไมเห็น

ความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมเทาท่ีควร ไมไดยึดมั่นในคุณธรรม และไมไดประพฤติปฏิบัติตาม

จริยธรรม ทําใหสังคมมีปญหา สังคมมีความเจริญทางดานวัตถุ แตมีความเส่ือมโทรมทางจิตใจ ใน

ปจจุบันคานิยมบางอยางไดเปล่ียนแปลงไป กอนนี้สังคมยกยองคนท่ีมีคุณธรรม คนท่ีประพฤติผิด

ศีลธรรมจะถูกประณามไมมีใครอยากคบหา แตในปจจุบันสังคมกลับยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีมีตําแหนง

สูง และคนท่ีมีช่ือเสียง แมวาคนเหลานั้นจะประพฤติผิดในศีลธรรมก็ตาม ยุคโลกาภิวัตนมีความ

เจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนยุคของขอมูลขาวสาร ยุคโลกไรพรมแดน โลก

ขอมูลขาวสารจึงมีอิทธิพลตอความคิด จิตใจและพฤติกรรมของมนุษยมากข้ึน คนไทยจํานวนเปน

จํานวนไมนอยไดตกเปนเหยื่อของขอมูลขาวสาร ถูกอิทธิพลของวัฒนธรรม และคานิยมจากตางชาติ

ครอบงํา ไมสนใจในคําสอนของศาสนาและวัฒนธรรมไทย ทําใหคนมุงแสวงหาแตความสุขทางวัตถุ มี

ความเห็นแกตัวยิ่งข้ึนขาดความเอื้ออาทร ขาดความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมเห็นความสําคัญของ

ศาสนา และขาดคุณธรรมจริยธรรม ไมเช่ือในเรื่องของกฎแหงกรรม ซึ่งในเรื่องนี้ ผกา สัตยธรรม  

(2550: 63) ไดใหขอคิดเห็นวา เมื่อพิจารณาถึงปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยในตางๆ นั้นลวนเปน

ปญหาท่ีเกิดจากการขาดคุณธรรมจริยธรรม เชน การขาดระเบียบวินัย ไมเสียสละ เห็นแกตัว ขาด

ความกตัญูกตเวที ประพฤติตนไมถูกกาลเทศะ มีความเกียจครานในการทํางาน ขาดความออนนอม

ถอมตน  ขาดความซื่อสัตย ขาดความเห็นอกเห็นใจกัน ไมรูจักประมาณตน ขาดความละอายตอบาป 

ทุกปญหาท่ีเกิดข้ึนถานํามาวิเคราะหกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาจะพบวา ปญหาเหลานั้นเกิดจาก

วิสัยของมนุษยท่ีขาดคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งพระพุทธเจาตรัสไวเพื่อสอนมนุษยทุกคนใหเปนคนดี  

 4) แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ องคประกอบท่ี 1 คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ดาน

ความเหมาะสม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยองคประกอบท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ความรักชาติ 

ศาสน กษัตริย ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากมีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ ใน
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ประสานปจจัยรอบดาน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช 

MSPA เปนตัวขับเคล่ือน ซึ่งหมายถึง การระดมทรัพยากร  (Mobilization)  กลยุทธ (Strategy)  การ

มีสวนรวม (Participation) และความเปนอิสระ (Autonomy) MSPA มีแนวดําเนินการ ดังนี้ การ

ระดมทรัพยากร (Mobilization) หมายถึง การจัดหาบุคลากร งบประมาณ และส่ิงอํานวยความ

สะดวก รวมท้ังความรวมมือจากแหลงตางๆ ท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกองคกร เพื่อ

สนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ  (Strategy) หมายถึง การกําหนดทิศทาง 

และขอบเขตความตองการในระยะส้ัน และระยะยาวขององคกร เพื่อท่ีจะจัดสรรทรัพยากรให

สอดคลองกับบริบท และการมีสวนรวม (Participation) คือ การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม

ดําเนินการ อันจะกอใหเกิดความรู สึกผูกพัน และเปนสวนหนึ่งขององคกรความเปนอิสระ 

(Autonomy) คือการจัดระเบียบบริหารบุคลากร ควบคุมทิศทางการจัดการวิชาการตางๆ รวมท้ังการ

สรรหา และควบคุมประมาณอยางอิสระ ภายใตกติกาองคกรการศึกษา  

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ องคประกอบท่ี 2 วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน การจัดกิจกรรมโดยผูปกครองมีสวนรวม ดานความเหมาะสม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยองคประกอบท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม

กําหนดแนวนโยบาย และการวางแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการมีสวน

รวมจะแสดงใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนากิจกรรมใหเดนชัดข้ึนเนื่องจาการการมีสวนรวมของชุมชน

ผูปกครองและทองถ่ินเขามาดวย สอดคลองกับการศึกษา สุราณีย ปาจารย (2552: บทคัดยอ) ทําการ

วิจัยและพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของผูปกครองในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม มีวัตถุประสงค

เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการมีสวนรวมของผูปกครองในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน

ประถมศึกษาปท่ี 1 โดยการประยุกตใชกระบวนการแผนท่ีผลลัพธและ 2) เพื่อศึกษาผลของการใช

กระบวนการมีสวนรวมของผูปกครองในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมท่ีพัฒนาข้ึน สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1 โดยการประยุกตใชกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ วิธีดําเนินการวิจัยใชการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดวยตนเอง ดวยวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม

และไมมีสวนรวม การสัมภาษณ การประชุมกลุมโดยการประยุกตใชกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ การ

วิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหโดยวิธีการจําแนกขอมูล และการสรางขอสรุป

แบบอุปนัย ผลการวิจัยท่ีสําคัญสรุปไดดังนี้ 1) กระบวนการมีสวนรวมของผูปกครองในการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ดวยการประยุกตใชกระบวนการแผนท่ี

ผลลัพธมี 3 ข้ันตอนคือ (1) การออกแบบเจตนารมณรวมกัน คือ การต้ังเปาหมายรวมกันและวางแผน

หาแนวทางเพื่อไปสูเปาหมาย (2) ข้ันติดตามผล และดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร คือข้ันลงมือทํา
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ตามแผนท่ีรวมกันวางไว และวางแผนการติดตามผล รวมท้ังปรับปรุงพัฒนาแผนงานใหดําเนินไปใน

ทิศทางท่ีวางไวรวมกัน (3) จัดทําแผนการประเมิน ประเมินผลและปรับปรุง คือ ข้ันตอนการวางแผน

รวมกันเพื่อวางกรอบการประเมินสรุปผลรวม โดยมีเปาหมายวา ผลการประเมินจะนําไปใชประโยชน

อยางไร ใครเปนผูใช 2) ผลของการใชกระบวนการมีสวนรวมของผูปกครองในการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมท่ีพัฒนาข้ึน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 พบวา นักเรียนมีการตอบสนองเกณฑ

บงช้ีความกาวหนา ในระดับท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนทุกขอในระดับสูง คือ (1) นักเรียนเริ่มมีพัฒนาการท่ีดี

ในดาน ขยัน ประหยัด และวินัย (2) ยึดครูเปนแบบอยางท่ีดี (3) ใหความเคารพผูใหญ (4) เปนท่ีรัก

ใครของบุคคลอื่น (5) ไมกลาทําผิดระเบียบวินัย (6) แขงกันทําดี ในระดับท่ีอยากใหเกิดข้ึนและหาก

เกิดข้ึนไดก็ดี พบวา นักเรียนมีการตอบสนองเกณฑบงช้ีความกาวหนาในระดับกลาง และมีเพียงขอ

เดียวท่ีนักเรียนมีการตอบสนองเกณฑบงช้ีความกาวหนาในระดับตํ่าคือ นักเรียนรูจักการเสียสละเพื่อ

สวนรวม.ดานความเปนไปได โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยองคประกอบท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ 

โรงเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากชุมชนคือหัวใจของการ

จัดกิจกรรมการเรียนสอนสอดคลองกับการศึกษาของ พัชรินทร รุจิรานุกูล (2551: บทคัดยอ) 

การศึกษาการปลูกฝงคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักเรียนระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความเขาใจของบุคลากรภายในโรงเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมนํา

ความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีนําไปดําเนินการปฏิบัติใหเกิดแกนักเรียน 2) ศึกษาและนําเสนอ

แนวทางการปลูกฝงคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกนักเรียนระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน โดยศึกษาในโรงเรียนภาครัฐ สังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จํานวน 97 

แหง ดวยแบบสอบถาม และในโรงเรียนคุณธรรมช้ันนํา ป 2550 จํานวน 9 แหง จาก 97 แหง ดวย

การศึกษาเอกสารเบ้ืองตนของโรงเรียน การสัมภาษณและการสนทนากลุม ผลการศึกษามีดังนี้ 1) 

บุคลากรมีความเขาใจความหมายของคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีหลากหลาย

แนวคิด สวนใหญเขาใจวาหมายถึง การดําเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใชชีวิตเรียบงาย 

ไมฟุงเฟอ มีความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุมกันท่ีดี ความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรมและ

คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของผูท่ีมีคุณธรรมนําความรูตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนใหญเขาใจ

วาคือ 8 คุณธรรมพื้นฐาน และคุณธรรมอื่นๆ เชน อดทนอดกล้ัน พอเพียง พอประมาณ สติปญญา 2) 

ดานการบริหารจัดการโรงเรียน มีนโยบาย การดําเนินการตางๆ มีการวางแผนและมีโครงการในการ

ขับเคล่ือนสู โรงเรียนท่ีสงเสริมคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดจัดต้ังกิจกรรม

โครงการตางๆ ข้ึนตามบริบทของโรงเรียน กิจกรรมโครงการมีมากนอยตางกันตามสภาพและความ

พรอมของโรงเรียน ในดานตางๆ ไดแก การพัฒนาบุคลากร การจัดการ เรียนการสอน กิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน การประพฤติตัวเปนแบบอยางท่ีดีของครู และพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากการท่ี โรงเรียน

 

ประสานปจจัยรอบดาน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ โดยใช 

MSPA เปนตัวขับเคล่ือน ซึ่งหมายถึง การระดมทรัพยากร  (Mobilization)  กลยุทธ (Strategy)  การ

มีสวนรวม (Participation) และความเปนอิสระ (Autonomy) MSPA มีแนวดําเนินการ ดังนี้ การ

ระดมทรัพยากร (Mobilization) หมายถึง การจัดหาบุคลากร งบประมาณ และส่ิงอํานวยความ

สะดวก รวมท้ังความรวมมือจากแหลงตางๆ ท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกองคกร เพื่อ

สนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ  (Strategy) หมายถึง การกําหนดทิศทาง 

และขอบเขตความตองการในระยะส้ัน และระยะยาวขององคกร เพื่อท่ีจะจัดสรรทรัพยากรให

สอดคลองกับบริบท และการมีสวนรวม (Participation) คือ การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม

ดําเนินการ อันจะกอใหเกิดความรู สึกผูกพัน และเปนสวนหนึ่งขององคกรความเปนอิสระ 

(Autonomy) คือการจัดระเบียบบริหารบุคลากร ควบคุมทิศทางการจัดการวิชาการตางๆ รวมท้ังการ

สรรหา และควบคุมประมาณอยางอิสระ ภายใตกติกาองคกรการศึกษา  

แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ องคประกอบท่ี 2 วิธีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน การจัดกิจกรรมโดยผูปกครองมีสวนรวม ดานความเหมาะสม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยองคประกอบท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวม

กําหนดแนวนโยบาย และการวางแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากการมีสวน

รวมจะแสดงใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนากิจกรรมใหเดนชัดข้ึนเนื่องจาการการมีสวนรวมของชุมชน

ผูปกครองและทองถ่ินเขามาดวย สอดคลองกับการศึกษา สุราณีย ปาจารย (2552: บทคัดยอ) ทําการ

วิจัยและพัฒนากระบวนการมีสวนรวมของผูปกครองในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม มีวัตถุประสงค

เพื่อ 1) พัฒนากระบวนการมีสวนรวมของผูปกครองในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน

ประถมศึกษาปท่ี 1 โดยการประยุกตใชกระบวนการแผนท่ีผลลัพธและ 2) เพื่อศึกษาผลของการใช

กระบวนการมีสวนรวมของผูปกครองในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมท่ีพัฒนาข้ึน สําหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1 โดยการประยุกตใชกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ วิธีดําเนินการวิจัยใชการวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดวยตนเอง ดวยวิธีการสังเกตแบบมีสวนรวม

และไมมีสวนรวม การสัมภาษณ การประชุมกลุมโดยการประยุกตใชกระบวนการแผนท่ีผลลัพธ การ

วิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา การวิเคราะหโดยวิธีการจําแนกขอมูล และการสรางขอสรุป

แบบอุปนัย ผลการวิจัยท่ีสําคัญสรุปไดดังนี้ 1) กระบวนการมีสวนรวมของผูปกครองในการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ดวยการประยุกตใชกระบวนการแผนท่ี

ผลลัพธมี 3 ข้ันตอนคือ (1) การออกแบบเจตนารมณรวมกัน คือ การต้ังเปาหมายรวมกันและวางแผน

หาแนวทางเพื่อไปสูเปาหมาย (2) ข้ันติดตามผล และดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร คือข้ันลงมือทํา
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นําเรื่องคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 3) แนวทางการปลูกฝงคุณธรรมนํา

ความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการบริหารจัดการโรงเรียนควรมีการบริหารจัดการอยาง

เปนกระบวนการ มีการวางแผนนโยบายการอยางชัดเจนและเปนระบบ มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

และจริงจัง กําหนดนิยามความหมายของการพัฒนาคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในบริบทของนักเรียนให ชัดเจน มีการสรางตัวช้ีวัดความสําเร็จ สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุก

ฝายท่ีเกี่ยวของ สรางเครือขายและแนวรวมในการ พัฒนาคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีการจัดกิจกรรมโครงการท่ีหลากหลายและเหมาะสมตามบริบทของ โรงเรียน สราง

ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน โดยสรางแผนพัฒนาบทบาทของผูปกครองและชุมชน มีการ

จัดระบบการ ติดตามประเมินผล ดานการพัฒนาบุคลากรควรมีการสรางความตระหนักใหเกิดข้ึนกับ

บุคลากร พัฒนาบุคลากรใหมีองค ความรูเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําระบบการ

ประเมินวิทยฐานะมาใชเพื่อพัฒนาบุคลากร ดานการจัดการ เรียนการสอน ควรมีการสอนท่ีปลูกฝง

คุณธรรมในทุกกลุมสาระการเรียนรู เนนการปลูกฝงใหเกิดข้ึนทุกท่ี ทุกเวลา มีการศึกษา จากแหลง

เรียนรูตางๆ ภายนอกโรงเรียน จัดการสอนใหเกิดความตระหนัก เนนย้ํา ใหทําบอยๆ เปนประจํา 

สรางคุณธรรมหลัก เปนคุณธรรมรวม ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรมีความหลากหลาย เนนให

นักเรียนเปนแกนนําหลัก และพัฒนานักเรียน ในทุกมิติ มีการจัดทําโครงงานท่ีเนนหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ดานอื่นๆ ไดแก การเปนแบบอยางท่ีดี การปลูกฝงคุณธรรมนําความรูตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัย ควรมีการสนับสนุนทรัพยากรดานตางๆ จากกระทรวงศึกษาธิการ

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีการผลิตบัณฑิตดานครุศาสตร ศึกษาศาสตร ใหมีความรูดานการวิจัยและ

พัฒนา 

 แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ องคประกอบท่ี 2 วิธีพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาตามวิถีชีวิตในชุมชน ดานความเหมาะสม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยองคประกอบท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ครูผูสอนมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึง

ประสงค ตลอดจนหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา ท่ีเปนเชนนี้

อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมพัฒนาตามวิถีชีวิตในชุมชน ใหเขาถึงกระบวนการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมใหเขากับบริบทของสังคมและความตองการของผูเรียนสอดคลองกับการศึกษาของ Lanier 

(1993 อางถึงใน สุมาลี สุจินดา, 2546: 92) ไดทําการวิจัยเรื่องจริยธรรมและการพัฒนาความคิดรวบ

ยอดในเด็กหนุมสาวชนชนบท (การพัฒนาจริยธรรมขอนักเรียนในชนบท) จุดประสงคของการวิจัยเพื่อ

ศึกษาผลของการจัดการศึกษาของนักเรียนระดับข้ันท่ี 11 และ 12 ในโรงเรียนชนบท เด็กนักเรียนใน

ชนบทไดรับและปฏิบัติตามตอๆ กันมา ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนานักเรียนออกเปนกลุม
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ควบคุมใหไดรับการฝกการใหคําแนะนํา และการจัดประสบการณ กลุมหนึ่ง เปนนักเรียนท่ี

ประกอบดวยนักเรียน ผลการวิจัย พบวา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนท้ัง 2 กลุม มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  ดานความเปนไปได โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยองคประกอบท่ีมี

คาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ โรงเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากอยู

รวมกันในสังคมจะรูถึงปญหาและความตองการของชุมชนและสามารถแกปญหาของสังคมและชุมชน

ไดสอดคลองกับการศึกษาของ Harry Tomlinson (2004: Abstract) ไดศึกษาภาวะผูนําทาง

การศึกษาในความรูระดับบุคคลท่ีพัฒนาสูความเปนมืออาชีพ โดยยึดหลักการทางพันธกิจและเพศ  

สําหรับคุณคาในทางสากลนั้น โดยจากการสัมภาษณ  กลุมตัวอยางท้ังชายและหญิงรวม 12 คน 

เกี่ยวกับความรูสึกทางดานคุณธรรมจริยธรรม พบวา การกําหนดหลักเกณฑคุณธรรมสําหรับการศึกษา

แบงคุณคาออกเปน 8 ประการ คือ 1) ความรัก (Love) 2) ความจริงใจ (Truthfulness) 3) ความ

ยุติธรรม (Fairness) 4) ความเปนอิสระ (Freedom) 5) ความสามัคคี (Unity) 6) ความอดกล้ัน 

(Tolerance) 7) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และ 8) ความเคารพนับถือ (Respect)  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการตรวจสอบผลการวิจัยโดยใหฝายตางๆ ท่ีเกี่ยวของตรวจสอบ 

พรอมท้ังไดปรับปรุงรูปแบบจนเกดิความเหมาะสม และเพื่อใหไดขอมูลท่ีชัดเจนจึงไดทําการจัดสัมมนา 

ผูท่ีเกี่ยวของอีกครั้ง แตละครั้งไดผลท่ีสอดคลองกัน จึงสรุปไดวา มีการตรวจสอบขอมูลท่ีไดจากการ

วิจัยทุกข้ันตอน และพบวารูปแบบดังกลาวมีความเหมาะสมและเปนไปไดในการนําสูการปฏิบัติในการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถม ศึกษาชัยภูมิในโอกาสตอไป 

 
    

7. ขอเสนอแนะ 
 

 7.1 ขอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช 

  7.1.1  ผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนในโรงเรียนตองมีความตระหนักและเห็น

ความสําคัญของการนําหลักคุณธรรมจริยธรรมใชในการบริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียน 

  7.1.2  ผูบริหารโรงเรียนตองมีความรู ความสามารถในการบริหารและจัดการศึกษา  

บริหารโรงเรียนโดยมุงประโยชนสูงสุดท่ีนักเรียน  และใหความสําคัญกับชุมชน  

  7.1.3  ผูบริหารและครูในโรงเรียนตองมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ี

ดีใหกับนักเรียนและสังคม 

  7.1.4 ผูบริหารตองปรับโครงสรางการบริหารใหสอดคลองกับการนําหลักคุณธรรม

จริยธรรมมาใช  โดยกําหนดใหมีบุคลากรท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง   

 

นําเรื่องคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 3) แนวทางการปลูกฝงคุณธรรมนํา

ความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดานการบริหารจัดการโรงเรียนควรมีการบริหารจัดการอยาง

เปนกระบวนการ มีการวางแผนนโยบายการอยางชัดเจนและเปนระบบ มีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

และจริงจัง กําหนดนิยามความหมายของการพัฒนาคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในบริบทของนักเรียนให ชัดเจน มีการสรางตัวช้ีวัดความสําเร็จ สรางกระบวนการมีสวนรวมของทุก

ฝายท่ีเกี่ยวของ สรางเครือขายและแนวรวมในการ พัฒนาคุณธรรมนําความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง มีการจัดกิจกรรมโครงการท่ีหลากหลายและเหมาะสมตามบริบทของ โรงเรียน สราง

ความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชน โดยสรางแผนพัฒนาบทบาทของผูปกครองและชุมชน มีการ

จัดระบบการ ติดตามประเมินผล ดานการพัฒนาบุคลากรควรมีการสรางความตระหนักใหเกิดข้ึนกับ

บุคลากร พัฒนาบุคลากรใหมีองค ความรูเกี่ยวกับเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําระบบการ

ประเมินวิทยฐานะมาใชเพื่อพัฒนาบุคลากร ดานการจัดการ เรียนการสอน ควรมีการสอนท่ีปลูกฝง

คุณธรรมในทุกกลุมสาระการเรียนรู เนนการปลูกฝงใหเกิดข้ึนทุกท่ี ทุกเวลา มีการศึกษา จากแหลง

เรียนรูตางๆ ภายนอกโรงเรียน จัดการสอนใหเกิดความตระหนัก เนนย้ํา ใหทําบอยๆ เปนประจํา 

สรางคุณธรรมหลัก เปนคุณธรรมรวม ดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ควรมีความหลากหลาย เนนให

นักเรียนเปนแกนนําหลัก และพัฒนานักเรียน ในทุกมิติ มีการจัดทําโครงงานท่ีเนนหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ดานอื่นๆ ไดแก การเปนแบบอยางท่ีดี การปลูกฝงคุณธรรมนําความรูตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในระดับปฐมวัย ควรมีการสนับสนุนทรัพยากรดานตางๆ จากกระทรวงศึกษาธิการ

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีการผลิตบัณฑิตดานครุศาสตร ศึกษาศาสตร ใหมีความรูดานการวิจัยและ

พัฒนา 

 แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ องคประกอบท่ี 2 วิธีพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาตามวิถีชีวิตในชุมชน ดานความเหมาะสม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

โดยองคประกอบท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ครูผูสอนมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึง

ประสงค ตลอดจนหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกรายวิชา ท่ีเปนเชนนี้

อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมพัฒนาตามวิถีชีวิตในชุมชน ใหเขาถึงกระบวนการพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมใหเขากับบริบทของสังคมและความตองการของผูเรียนสอดคลองกับการศึกษาของ Lanier 

(1993 อางถึงใน สุมาลี สุจินดา, 2546: 92) ไดทําการวิจัยเรื่องจริยธรรมและการพัฒนาความคิดรวบ

ยอดในเด็กหนุมสาวชนชนบท (การพัฒนาจริยธรรมขอนักเรียนในชนบท) จุดประสงคของการวิจัยเพื่อ

ศึกษาผลของการจัดการศึกษาของนักเรียนระดับข้ันท่ี 11 และ 12 ในโรงเรียนชนบท เด็กนักเรียนใน

ชนบทไดรับและปฏิบัติตามตอๆ กันมา ซึ่งอาจเปนอุปสรรคตอการพัฒนานักเรียนออกเปนกลุม
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  7.1.5 ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา สงเสริมการทํางานเปนทีม โดยเปดโอกาสใหครูมีสวน

รวมต้ังแตเริ่มแรก คือรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตรวจสอบ และรวมรับผิดชอบในการ

ดําเนินการ 

  7.1.6 นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนจําเปนตองมีความรู ความเขาใจในสาระท่ี

แทจริงของคุณธรรมจริยธรรม จึงจะสามารถนําแนวคิดดังกลาวไปบูรณาการไดอยางสอดคลองและ

เหมาะสมกับการดําเนินงานดานตางๆ ได 

  7.1.7  การดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนตองมีการวางแผนท่ีดี มี

ลําดับข้ันตอนในการดําเนินงาน และตองมีการพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

  7.1.8  โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการตองมีสอดคลองกับสภาพทางภูมิศาสตร และวิถี

ชีวิตของคนในชุมชน 

 7.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

  7.2.1 ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหครอบคลุมในแต

ละประเด็นคุณธรรมจริยธรรมหรือแตละกลุมนักเรียนใหมากข้ึน 

 7.2.2 ควรศึกษาปจจัยท่ีเอื้อและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมให

ครอบคลุมในแตละประเด็นคุณธรรมจริยธรรมหรือแตละกลุมนักเรียน 

  7.2.3  ควรมีการนํารูปแบบการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนใน

การวิจัย 

ครั้งนี้ ไปใชกับนักเรียนในระดับอื่น  ไดแก ระดับอนุบาล ระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนระดับอุดมศึกษา 

เพื่อนําผลท่ีไดมาเปรียบเทียบวาแตกตางกันหรือไมอยางไร 

 7.2.4 ควรมีการศึกษาตัวช้ีวัดความสําเร็จในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนให

ครอบคลุมในแตละประเด็นของคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  

เรื่อง แรงกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรยีนรู 

7 ข้ัน(7E)สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT AND SCIENCE PROBLEM SOLVING 

ABILITY ENTITLED FORCE AND MATERIAL ELEMENT MOTIONBY USING LEARNING 

7E LEARNING CYCLE ACTIVITIES FORINMTTHAYOMSUEKSA3 STUDENTS 

 

พรทิพย เจริญใจ
* 

  ชวนพิศ รักษาพวก† 

 

บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักร

การเรียนรู 7 ข้ัน (7E) เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 (2)เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ (3)เพื่อ

เปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงกับการ

เคล่ือนท่ีของวัตถุ กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 32 คน ไดมาโดยการสุม

แบบกลุมเครื่องมือวิจัย คือ (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) (2) 

แบบทดสอบวัดผลสมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบปรนัย ซึ่งมีคาความยากงาย (P) อยูระหวาง 0.55-

0.74 คาอํานาจจําแนก (B) อยูระหวาง 0.34-0.85 และมีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เทากับ 0.84 (3) 

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุเปน

แบบทดสอบอัตนัย มีคาอํานาจจําแนก (t) อยูระหวาง 2.71-3.25 มีคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เทากับ 

0.99 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ

สมมติฐาน t-test ผลการวิจัยพบวา (1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพเทากับ 

82.33/81.25 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80 (2) นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) นักเรียนท่ี

ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 

                                                 
* นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
† อาจารย คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
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และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 มุงหวังจะพัฒนา

คุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยใหมีความพรอมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา มีจิตสํานึก วัฒนธรรมท่ีดีงาม และ

รูคุณคาของความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงและ

เปนพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555) 

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของ

กับทุกคนในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆเหลานี้เปนผลของความรูทางวิทยาศาสตร 

ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่นๆวิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิดท้ังความคิด

เปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มี

ความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลาย และสามารถ

ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge-

Based Society) ดังนั้น ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อใหเขาใจใน

ธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางข้ึนสามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผลสรางสรรคและมี

คุณธรรม (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับ

ท่ี 3) พ.ศ.2553 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไวในหมวด 4 ซึ่งเปนหัวใจของการปฏิรูปการ

เรียนรูท่ีมุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ซึ่งมาตราท่ี 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักท่ีวาผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพมาตราท่ี 23 ระบุวาการ

จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยตองเนนท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ

บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ในสวนของการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีนั้นตองใหเกิดความรู ทักษะรวมท้ังความรูความเขาใจและประสบการณ เรื่อง การจัดการ

การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน และ

มาตราท่ี 24 ระบุวา การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ 

ความถนัดและความแตกตางของผู เรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการและการเผชิญ

สถานการณ และประยุกตใชเพื่อปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ

จริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน เกิดการใฝรูอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูเปาหมายของ

การเปนคนดีเกงและมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : 2553) 

 ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จึงตองเนนท่ี

ผูเรียนโดยใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ มีความสมดุลท้ังดานจิตใจ 

 

 

คําสําคัญ :กิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน, การแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 

 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were: 1) to develop the lesson plans of the 7E 

learning cycle activities entitled force and material element motion 2) to compare the 

student’s learning achievementboth before and after learning entitled force and 

material element motion by using learning 7E learning cycle activities 3) to compare 

the student’s problem solving  ability entitled force and material element motion by 

using cluster random sampling consisted of 32 students studying in Matthayomsuksa 

3.The instruments used in the study consisted of: 1) the lesson plans of the 7E 

learning cycle activities entitled force 2) the multiple choice its difficulty between 

0.55-0.74, its discrimination between 0.34-0.85, and its reliability of 0.84 and3) the 

subjective problem solving ability test its discrimination between 2.73-3.25 and its 

reliability of 0.99 Statistically analyzed by applying percentage, mean, standard 

deviation and t-test.The results of the study were as follow :1. The efficiency of the 

lesson plans of the 7E learning cycle activities was 82.33/81.25, that was higher than 

the assigned criteria of 80/80. 2. Learning achievement after learning was higher than 

that before learning at the statistically significant level of .05.5. Problem solving ability 

after learning was higher than that before learning at the statistically significant level 

of .05. 

 

Keywords : 7E Cycle, Science Problem 

 

1. บทนํา 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ไดกําหนดทิศทางและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยการยกระดับคุณภาพคน การสรางเสริมองคความรู การพัฒนาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใหเปนพลังขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
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และแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 มุงหวังจะพัฒนา

คุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยใหมีความพรอมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา มีจิตสํานึก วัฒนธรรมท่ีดีงาม และ

รูคุณคาของความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงและ

เปนพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555) 

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคตเพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของ

กับทุกคนในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพตางๆเหลานี้เปนผลของความรูทางวิทยาศาสตร 

ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่นๆวิทยาศาสตรชวยใหมนุษยไดพัฒนาวิธีคิดท้ังความคิด

เปนเหตุเปนผล คิดสรางสรรค คิดวิเคราะห วิจารณ มีทักษะสําคัญในการคนควาหาความรู มี

ความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบสามารถตัดสินใจโดยใชขอมูลท่ีหลากหลาย และสามารถ

ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซึ่งเปนสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge-

Based Society) ดังนั้น ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อใหเขาใจใน

ธรรมชาติและเทคโนโลยีท่ีมนุษยสรางข้ึนสามารถนําความรูไปใชอยางมีเหตุผลสรางสรรคและมี

คุณธรรม (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ(ฉบับ

ท่ี 3) พ.ศ.2553 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไวในหมวด 4 ซึ่งเปนหัวใจของการปฏิรูปการ

เรียนรูท่ีมุงประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ซึ่งมาตราท่ี 22 ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักท่ีวาผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพมาตราท่ี 23 ระบุวาการ

จัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยตองเนนท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและ

บูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ในสวนของการเรียนรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีนั้นตองใหเกิดความรู ทักษะรวมท้ังความรูความเขาใจและประสบการณ เรื่อง การจัดการ

การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน และ

มาตราท่ี 24 ระบุวา การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ 

ความถนัดและความแตกตางของผู เรียน ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการและการเผชิญ

สถานการณ และประยุกตใชเพื่อปองกันและแกปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ

จริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอาน เกิดการใฝรูอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูเปาหมายของ

การเปนคนดีเกงและมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 : 2553) 

 ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสนองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จึงตองเนนท่ี

ผูเรียนโดยใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ มีความสมดุลท้ังดานจิตใจ 

 

 

คําสําคัญ :กิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน, การแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 

 

ABSTRACT 
 

The purposes of this research were: 1) to develop the lesson plans of the 7E 

learning cycle activities entitled force and material element motion 2) to compare the 

student’s learning achievementboth before and after learning entitled force and 

material element motion by using learning 7E learning cycle activities 3) to compare 

the student’s problem solving  ability entitled force and material element motion by 

using cluster random sampling consisted of 32 students studying in Matthayomsuksa 

3.The instruments used in the study consisted of: 1) the lesson plans of the 7E 

learning cycle activities entitled force 2) the multiple choice its difficulty between 

0.55-0.74, its discrimination between 0.34-0.85, and its reliability of 0.84 and3) the 

subjective problem solving ability test its discrimination between 2.73-3.25 and its 

reliability of 0.99 Statistically analyzed by applying percentage, mean, standard 

deviation and t-test.The results of the study were as follow :1. The efficiency of the 

lesson plans of the 7E learning cycle activities was 82.33/81.25, that was higher than 

the assigned criteria of 80/80. 2. Learning achievement after learning was higher than 

that before learning at the statistically significant level of .05.5. Problem solving ability 

after learning was higher than that before learning at the statistically significant level 

of .05. 

 

Keywords : 7E Cycle, Science Problem 

 

1. บทนํา 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ไดกําหนดทิศทางและ

ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยการยกระดับคุณภาพคน การสรางเสริมองคความรู การพัฒนาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสรางสรรคใหเปนพลังขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

41วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน ์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

ใหเห็นวา การจัดการเรียนรูยังเปนปญหาสําหรับครูตองไดรับการแกไข ดังนั้น ครูผูสอนจึงจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะตองหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพ หาก

ครูผูสอนยังมีพฤติกรรมการสอนแบบเกา ยังยึดครูเปนศูนยกลางโดยใชกระบวนการบรรยายเปนสวน

ใหญ ผูเรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมและฝกการแกปญหารวมกันนอยมากแทบไมมีปฏิสัมพันธกันใน

ขณะท่ีการเรียนการสอนดําเนินอยู อีกท้ังผูเรียนยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรก็จะไม

สามารถสรางใหผูเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีถูกตองได การนําเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่ือการสอน

เทคนิคการสอนเขามาใชประกอบการสอนจะเปนวิธีหนึ่งในการแกปญหาดังกลาวได ดวยเหตุนี้ผูวิจัย

จึงมีความประสงคท่ีจะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนเพื่อใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองโดยผานกระบวนการคิด และเช่ือมโยง

เนื้อหาในแตละสาระการเรียนรูมาสรางเปนองคความรูใหมใหกับตนเอง แลวผูเรียนเกิดการเรียนรู

อยางมีความหมายสามารถนําองคความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

 วัฏจักรการเรียนรู (Learning Cycle) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดคนพบความจริงตางๆดวยตนเองไดแกกิจกรรมตางๆ ท่ีนําไปสูการ

แกปญหาและเปนผลใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตไดโดยผูสอนต้ังคําถามกระตุนให

ผูเรียนใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผล จนคนพบความรูหรือแนวทางในการแกไขปญหาท่ีถูกตอง

ดวยตนเองโดยมีพื้นฐานมาจากแนวทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget (ทิศนา แขมมณี, 

2555) ท่ีวาพัฒนาการของเด็กจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องเปนไปตามธรรมชาติและทฤษฎีการสรางองค

ความรูดวยตนเอง (Constructivism) ท่ีวาผูเรียนทุกคนมีความรูท่ีเปนพื้นฐานเดิมมาแลว กอนท่ีครูจะ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหเนนวาการเรียนรูเกิดข้ึนดวยตัวของผูเรียนเอง การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม

สามารถพัฒนาสติปญญาของผูเรียนใหสูงข้ึนไดครูควรนําวิธีการสอนและเทคนิคใหมๆ มาใช ซึ่งการ

สอนแบบวัฏจักรการเรียนรูเปนอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมท่ีจะใชในการสอน

วิทยาศาสตร ซึ่งสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดนําวิธีการสอนแบบวัฏจักร 5 

ข้ัน คือ 1) ข้ันเราความสนใจ 2) ข้ันสํารวจและคนหา 3)ข้ันอธิบายและลงขอสรุป4)ข้ันขยายความรู 5) 

ข้ันประเมินผล มาใชสอนแทนแบบ 3 ข้ัน แลวพบวาผูเรียนมีพัฒนาการดานทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรสูงข้ึน ปจจุบันการสอนแบบวัฏจักรการเรียน 5 ข้ัน ไดพัฒนามาเปนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 7 ข้ัน โดยไดปรับปรุงรูปแบบการสอนในข้ันเราความสนใจ ออกเปน 2 สวน คือ ข้ันตรวจสอบ

ความรูเดิมและข้ันเราความสนใจ ในข้ันขยายความรูและข้ันประเมินผล ไดปรับเปน 2 สวน คือ ข้ัน

ประเมินผลและข้ันนําความรูไปใช ซึ่งสรุปไดวารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 7 ข้ัน 

(Eisenkraft, 2003 อางถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2550) มีดังนี้ (1)ข้ันตรวจสอบความรูเดิม (2) ข้ัน

เราความสนใจ (3)ข้ันสํารวจและคนหา (4) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (5) ข้ันขยายความรู  (6)ข้ัน

 

รางกาย ปญญาและสังคมเปนผูรูจักคิดวิเคราะห รักการเรียนรู เรียนรูดวยตนเอง มีจิตวิทยาศาสตรท่ีดี 

มีความรับผิดชอบ มีทักษะสําหรับดํารงชีวิต รวมท้ังทักษะทางอาชีพ สามารถพึ่งตนเองและรวมมือกับ

ผูอื่นได จึงจําเปนจะตองมีความรูดานวิทยาศาสตรการศึกษาวิทยาศาสตรเนนการเช่ือมโยงความรูกับ

กระบวนการ ซึ่งมุงหวังใหผูเรียนมีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการ

ในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มี

การทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย ความรูทางวิทยาศาสตรเปนเรื่องราว

เกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงตองเรียนรูเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติท่ีผานมาเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ ประเทศไทยยังขาด

การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง การจัดกิจกรรมไมสอดคลองกับความสนใจและ

ความถนัดของผูเรียน กิจกรรมการเรียนรูไมนําไปสูการพัฒนากระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ

และการนําความรูมาประยุกตใชเพื่อปองกันและแกปญหา จากสภาพปญหาดังกลาวจึงสงผลใหผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด ดังการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National EducationTest:O-net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนบัวใหญ มีคาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ในปการศึกษา 2556–2558 นักเรียนมีระดับผล

คะแนนเฉล่ียรอยละ 37.95, 38.62 และ 37.63 ตามลําดับ (โรงเรียนบัวใหญ, 2558)และเมื่อวิเคราะห

ผลคะแนนเฉล่ียในระดับองคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา ในปการศึกษา 2556-2558 

นักเรียนมีระดับผลคะแนนเฉล่ียรอยละ 36.30, 36.07และ 34.00 ตามลําดับ และในปการศึกษา 

2558 พบวา 

  ในรายวิชาวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูท่ีโรงเรียนควรเรงพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉล่ีย

ของโรงเรียนตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศไดแก สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ีนักเรียนมีระดับ

ผลคะแนนเฉล่ียรอยละ 35.21 (โรงเรียนบัวใหญ, 2558) สอดคลองกับรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกสถานศึกษารอบสาม(สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555)ได

รายงานผลการประเมินของโรงเรียนบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ดานผูเรียน พบวา ตัว

บงช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับตองปรับปรุง โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับคุณภาพอยูในเกณฑตองปรับปรุง สาเหตุท่ีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรตํ่า ท้ังนี้อาจเนื่องจากผูเรียนขาดการคิดแกปญหาดวยตนเอง หรือ

วิธีการแสวงหาความรูของผูเรียนไมใชแนวทางในการคนพบองคความรู ตลอดจนไมมีกิจกรรมท่ีแสดงให

เห็นความสัมพันธระหวางความรู กับการปฏิบัติ นอกจากนี้ผูเรียนยังไมสามารถสรุปประเด็นสําคัญจาก

การเรียนท้ังภาคความรูและภาคปฏิบัติ จึงเกิดปญหาในการเรียนท่ีวาจะสังเกตอะไร ปฏิบัติอะไร 

แกปญหาอยางไร ไดอะไรจากการปฏิบัติ จะนําไปใชประโยชนไดอยางไร ซึ่งจากปญหาดังกลาวแสดง

42 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

ใหเห็นวา การจัดการเรียนรูยังเปนปญหาสําหรับครูตองไดรับการแกไข ดังนั้น ครูผูสอนจึงจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะตองหาแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพ หาก

ครูผูสอนยังมีพฤติกรรมการสอนแบบเกา ยังยึดครูเปนศูนยกลางโดยใชกระบวนการบรรยายเปนสวน

ใหญ ผูเรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมและฝกการแกปญหารวมกันนอยมากแทบไมมีปฏิสัมพันธกันใน

ขณะท่ีการเรียนการสอนดําเนินอยู อีกท้ังผูเรียนยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรก็จะไม

สามารถสรางใหผูเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีถูกตองได การนําเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่ือการสอน

เทคนิคการสอนเขามาใชประกอบการสอนจะเปนวิธีหนึ่งในการแกปญหาดังกลาวได ดวยเหตุนี้ผูวิจัย

จึงมีความประสงคท่ีจะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนเพื่อใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเองโดยผานกระบวนการคิด และเช่ือมโยง

เนื้อหาในแตละสาระการเรียนรูมาสรางเปนองคความรูใหมใหกับตนเอง แลวผูเรียนเกิดการเรียนรู

อยางมีความหมายสามารถนําองคความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

 วัฏจักรการเรียนรู (Learning Cycle) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอีกรูปแบบหนึ่งท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดคนพบความจริงตางๆดวยตนเองไดแกกิจกรรมตางๆ ท่ีนําไปสูการ

แกปญหาและเปนผลใหเกิดความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตไดโดยผูสอนต้ังคําถามกระตุนให

ผูเรียนใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผล จนคนพบความรูหรือแนวทางในการแกไขปญหาท่ีถูกตอง

ดวยตนเองโดยมีพื้นฐานมาจากแนวทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget (ทิศนา แขมมณี, 

2555) ท่ีวาพัฒนาการของเด็กจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องเปนไปตามธรรมชาติและทฤษฎีการสรางองค

ความรูดวยตนเอง (Constructivism) ท่ีวาผูเรียนทุกคนมีความรูท่ีเปนพื้นฐานเดิมมาแลว กอนท่ีครูจะ

จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหเนนวาการเรียนรูเกิดข้ึนดวยตัวของผูเรียนเอง การจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสม

สามารถพัฒนาสติปญญาของผูเรียนใหสูงข้ึนไดครูควรนําวิธีการสอนและเทคนิคใหมๆ มาใช ซึ่งการ

สอนแบบวัฏจักรการเรียนรูเปนอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมท่ีจะใชในการสอน

วิทยาศาสตร ซึ่งสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดนําวิธีการสอนแบบวัฏจักร 5 

ข้ัน คือ 1) ข้ันเราความสนใจ 2) ข้ันสํารวจและคนหา 3)ข้ันอธิบายและลงขอสรุป4)ข้ันขยายความรู 5) 

ข้ันประเมินผล มาใชสอนแทนแบบ 3 ข้ัน แลวพบวาผูเรียนมีพัฒนาการดานทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรสูงข้ึน ปจจุบันการสอนแบบวัฏจักรการเรียน 5 ข้ัน ไดพัฒนามาเปนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 7 ข้ัน โดยไดปรับปรุงรูปแบบการสอนในข้ันเราความสนใจ ออกเปน 2 สวน คือ ข้ันตรวจสอบ

ความรูเดิมและข้ันเราความสนใจ ในข้ันขยายความรูและข้ันประเมินผล ไดปรับเปน 2 สวน คือ ข้ัน

ประเมินผลและข้ันนําความรูไปใช ซึ่งสรุปไดวารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 7 ข้ัน 

(Eisenkraft, 2003 อางถึงใน ประสาท เนืองเฉลิม, 2550) มีดังนี้ (1)ข้ันตรวจสอบความรูเดิม (2) ข้ัน

เราความสนใจ (3)ข้ันสํารวจและคนหา (4) ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (5) ข้ันขยายความรู  (6)ข้ัน

 

รางกาย ปญญาและสังคมเปนผูรูจักคิดวิเคราะห รักการเรียนรู เรียนรูดวยตนเอง มีจิตวิทยาศาสตรท่ีดี 

มีความรับผิดชอบ มีทักษะสําหรับดํารงชีวิต รวมท้ังทักษะทางอาชีพ สามารถพึ่งตนเองและรวมมือกับ

ผูอื่นได จึงจําเปนจะตองมีความรูดานวิทยาศาสตรการศึกษาวิทยาศาสตรเนนการเช่ือมโยงความรูกับ

กระบวนการ ซึ่งมุงหวังใหผูเรียนมีทักษะสําคัญในการคนควาและสรางองคความรู โดยใชกระบวนการ

ในการสืบเสาะหาความรู และการแกปญหาท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูทุกข้ันตอน มี

การทํากิจกรรมดวยการลงมือปฏิบัติจริงอยางหลากหลาย ความรูทางวิทยาศาสตรเปนเรื่องราว

เกี่ยวกับธรรมชาติ ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทุกคนจึงตองเรียนรูเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

แตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติท่ีผานมาเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศ ประเทศไทยยังขาด

การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง การจัดกิจกรรมไมสอดคลองกับความสนใจและ

ความถนัดของผูเรียน กิจกรรมการเรียนรูไมนําไปสูการพัฒนากระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ

และการนําความรูมาประยุกตใชเพื่อปองกันและแกปญหา จากสภาพปญหาดังกลาวจึงสงผลใหผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด ดังการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (Ordinary National EducationTest:O-net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนบัวใหญ มีคาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ในปการศึกษา 2556–2558 นักเรียนมีระดับผล

คะแนนเฉล่ียรอยละ 37.95, 38.62 และ 37.63 ตามลําดับ (โรงเรียนบัวใหญ, 2558)และเมื่อวิเคราะห

ผลคะแนนเฉล่ียในระดับองคกรปกครองทองถ่ิน จังหวัดนครราชสีมา ในปการศึกษา 2556-2558 

นักเรียนมีระดับผลคะแนนเฉล่ียรอยละ 36.30, 36.07และ 34.00 ตามลําดับ และในปการศึกษา 

2558 พบวา 

  ในรายวิชาวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรูท่ีโรงเรียนควรเรงพัฒนา เนื่องจากคะแนนเฉล่ีย

ของโรงเรียนตํ่ากวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศไดแก สาระท่ี 4 แรงและการเคล่ือนท่ีนักเรียนมีระดับ

ผลคะแนนเฉล่ียรอยละ 35.21 (โรงเรียนบัวใหญ, 2558) สอดคลองกับรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกสถานศึกษารอบสาม(สํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555)ได

รายงานผลการประเมินของโรงเรียนบัวใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ดานผูเรียน พบวา ตัว

บงช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับตองปรับปรุง โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับคุณภาพอยูในเกณฑตองปรับปรุง สาเหตุท่ีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตรตํ่า ท้ังนี้อาจเนื่องจากผูเรียนขาดการคิดแกปญหาดวยตนเอง หรือ

วิธีการแสวงหาความรูของผูเรียนไมใชแนวทางในการคนพบองคความรู ตลอดจนไมมีกิจกรรมท่ีแสดงให

เห็นความสัมพันธระหวางความรู กับการปฏิบัติ นอกจากนี้ผูเรียนยังไมสามารถสรุปประเด็นสําคัญจาก

การเรียนท้ังภาคความรูและภาคปฏิบัติ จึงเกิดปญหาในการเรียนท่ีวาจะสังเกตอะไร ปฏิบัติอะไร 

แกปญหาอยางไร ไดอะไรจากการปฏิบัติ จะนําไปใชประโยชนไดอยางไร ซึ่งจากปญหาดังกลาวแสดง
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 ดวยเหตุและความสําคัญดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะนําการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของ

วัตถุ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพื่อตองการทราบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวจะ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดมากนอยเพียงใด

เพื่อจะเปนประโยชนในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู และพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร ใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) เรื่อง แรง

กับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงกับการ

เคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 

เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 3.1 ช้ีแจงนักเรียนเกี่ยวกับจุดประสงคและกิจกรรมการเรียนรู จากนั้นทดสอบกอนเรียน 

เพื่อวัดความรูเดิมของนักเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอและทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของ

นักเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนแบบอัตนัย จํานวน 

5 สถานการณ ตรวจใหคะแนนแลวบันทึกไว 

 3.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการ

เรียนรู 7 ข้ัน (7E)เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 จํานวน 8 แผนสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง ติดตอกัน 6 สัปดาห รวมใชเวลา 16 ช่ัวโมง ในภาคเรียนท่ี 

1 ปการศึกษา 2559 ไมนับเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

บันทึกคะแนนระหวางเรียนจากการทําใบงาน พฤติกรรมการทํางานกลุมและทดสอบยอยทายแผน 

 

ประเมินผล (7)ข้ันนําความรูไปใช ซึ่งเปนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 7 ข้ัน ท่ีเกิดข้ึนอยาง

ตอเนื่องกันไปในลักษณะของวัฏจักรการเรียนรู (Cycle) ในข้ันตรวจสอบความรูเดิมจะชวยใหผูเรียนนํา

ความรูท่ีมีอยูแลวมาใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และชวยปองกันไมใหเกิดแนวความคิดท่ีผิดพลาด ซึ่ง

รูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน (5-E Learning Cycle) ไมไดคํานึงถึงแนวความคิด

ความรูเดิมของผูเรียนท่ีมีมากอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหผูเรียนมีโอกาสสรางภาพความคิด

ท่ีผิดพลาดไดงาย จึงควรใชแนวความคิดเดิมท่ีมีมากอนของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อ

สงเสริมใหผูเรียนสรางแนวความคิดท่ีถูกตองตามทฤษฎีสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) 

ดังนั้นจึงตองปรับปรุงรูปแบบการเรียนจากรูปแบบการเรียนแบบวัฏจักร 5 ข้ัน เปนรูปแบบการเรียน

แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน ดังนั้นจะเห็นไดวารูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน จะเนน

การถายโอนการเรียนรูและใหความสําคัญกับการตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียนซึ่งเปนส่ิงท่ีครูไมควร

ละเลยหรือละท้ิง เนื่องจากการตรวจสอบพื้นความรูเดิมของผูเรียนจะทําใหครูไดคนพบวา ผูเรียนควร

เรียนรูอะไรกอนท่ีจะเรียนเนื้อหานั้นๆจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และไมเกิด

แนวความคิดท่ีผิดพลาด การละเลยหรือเพิกเฉยในข้ันนี้จะทําใหยากแกการพัฒนาแนวความคิดของ

ผูเรียน ซึ่งจะไมเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีครูวางไว (Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. 

R.2000) 

 จากการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 

สอดคลองกับหลักการการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนกิจกรรมการเรียนรูท่ี

ใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง คือ ใหผูเรียนเขามามีบทบาทรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมาก

ยิ่งข้ึน กระตุนใหผูเรียนเกิดการอยากรูอยากเห็น สงเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมตางๆท่ีกอใหเกิดความรู

ดวยตนเอง ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมสามารถนําไปสูเปาหมาย

ท่ีพึงประสงคของการเรียนวิทยาศาสตร คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดมอบหมายใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.) รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยเนนการสอน

แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Process) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเกิดจากการ

แสวงหาความรูดวยตัวของผูเรียนเอง การเรียนรูเรื่องใหมจะมีพื้นฐานมาจากความรูเดิม ผูเรียนจะตอง

สืบคนเสาะหา สํารวจตรวจสอบและคนหาดวยวิธีการตางๆ จนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ความหมายจึงจะสามารถสรางเปนองคความรูของผูเรียนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักร

การเรียนรู 7 ข้ันเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี : 2546) 

44 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

 ดวยเหตุและความสําคัญดังกลาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะนําการจัดกิจกรรมการเรียนรู

แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) มาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของ

วัตถุ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เพื่อตองการทราบวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวจะ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดมากนอยเพียงใด

เพื่อจะเปนประโยชนในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู และพัฒนาการเรียนการสอนกลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตร ใหบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) เรื่อง แรง

กับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงกับการ

เคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

 2.3 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน 

เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 3.1 ช้ีแจงนักเรียนเกี่ยวกับจุดประสงคและกิจกรรมการเรียนรู จากนั้นทดสอบกอนเรียน 

เพื่อวัดความรูเดิมของนักเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอและทดสอบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของ

นักเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนแบบอัตนัย จํานวน 

5 สถานการณ ตรวจใหคะแนนแลวบันทึกไว 

 3.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการ

เรียนรู 7 ข้ัน (7E)เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 จํานวน 8 แผนสัปดาหละ 3 ช่ัวโมง ติดตอกัน 6 สัปดาห รวมใชเวลา 16 ช่ัวโมง ในภาคเรียนท่ี 

1 ปการศึกษา 2559 ไมนับเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

บันทึกคะแนนระหวางเรียนจากการทําใบงาน พฤติกรรมการทํางานกลุมและทดสอบยอยทายแผน 

 

ประเมินผล (7)ข้ันนําความรูไปใช ซึ่งเปนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ 7 ข้ัน ท่ีเกิดข้ึนอยาง

ตอเนื่องกันไปในลักษณะของวัฏจักรการเรียนรู (Cycle) ในข้ันตรวจสอบความรูเดิมจะชวยใหผูเรียนนํา

ความรูท่ีมีอยูแลวมาใชในการเรียนรูส่ิงตางๆ และชวยปองกันไมใหเกิดแนวความคิดท่ีผิดพลาด ซึ่ง

รูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 5 ข้ัน (5-E Learning Cycle) ไมไดคํานึงถึงแนวความคิด

ความรูเดิมของผูเรียนท่ีมีมากอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทําใหผูเรียนมีโอกาสสรางภาพความคิด

ท่ีผิดพลาดไดงาย จึงควรใชแนวความคิดเดิมท่ีมีมากอนของผูเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อ

สงเสริมใหผูเรียนสรางแนวความคิดท่ีถูกตองตามทฤษฎีสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) 

ดังนั้นจึงตองปรับปรุงรูปแบบการเรียนจากรูปแบบการเรียนแบบวัฏจักร 5 ข้ัน เปนรูปแบบการเรียน

แบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน ดังนั้นจะเห็นไดวารูปแบบการเรียนแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน จะเนน

การถายโอนการเรียนรูและใหความสําคัญกับการตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียนซึ่งเปนส่ิงท่ีครูไมควร

ละเลยหรือละท้ิง เนื่องจากการตรวจสอบพื้นความรูเดิมของผูเรียนจะทําใหครูไดคนพบวา ผูเรียนควร

เรียนรูอะไรกอนท่ีจะเรียนเนื้อหานั้นๆจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย และไมเกิด

แนวความคิดท่ีผิดพลาด การละเลยหรือเพิกเฉยในข้ันนี้จะทําใหยากแกการพัฒนาแนวความคิดของ

ผูเรียน ซึ่งจะไมเปนไปตามจุดมุงหมายท่ีครูวางไว (Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. 

R.2000) 

 จากการศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 

สอดคลองกับหลักการการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเนนกิจกรรมการเรียนรูท่ี

ใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง คือ ใหผูเรียนเขามามีบทบาทรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมาก

ยิ่งข้ึน กระตุนใหผูเรียนเกิดการอยากรูอยากเห็น สงเสริมใหผูเรียนทํากิจกรรมตางๆท่ีกอใหเกิดความรู

ดวยตนเอง ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาวิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมสามารถนําไปสูเปาหมาย

ท่ีพึงประสงคของการเรียนวิทยาศาสตร คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดมอบหมายใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (สสวท.) รับผิดชอบกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่ง

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยเนนการสอน

แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry Process) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเกิดจากการ

แสวงหาความรูดวยตัวของผูเรียนเอง การเรียนรูเรื่องใหมจะมีพื้นฐานมาจากความรูเดิม ผูเรียนจะตอง

สืบคนเสาะหา สํารวจตรวจสอบและคนหาดวยวิธีการตางๆ จนทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ความหมายจึงจะสามารถสรางเปนองคความรูของผูเรียนเอง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักร

การเรียนรู 7 ข้ันเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี : 2546) 

45วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน ์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

ผลการเรียน n คะแนนเต็ม x� S.D. 
คะแนนรอยละ 

ของคาเฉลี่ย 

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) 32 320 263.47 3.03 82.33 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 32 30 24.37 1.23 81.25 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (E1/E2) เทากับ 82.33/81.25 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 

ข้ัน (7E) เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เทากับ 82.33 และ

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)เทากับ 81.25 แสดงวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการ

เรียนรู 7 ข้ัน (7E) เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มี

ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 82.33/81.25 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 

ท่ีกําหนด  

 6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ โดย

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ปรากฏผล ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ  

   โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) สําหรับนักเรียน ช้ัน 

   มัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม x�     S.D. df      t 

กอนเรียน 32 30   14.68     2.11 
 31 26.22* 

หลังเรียน 32 30  24.37     1.23 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, t(.05 ; df31) = 1.695 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ี

ของวัตถุโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู  7 ข้ัน (7E) สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน เทากับ 14.68 คะแนนเฉล่ียหลังเรียน เทากับ 24.37 แสดง

วานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.

05 

 

 3.3 ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ชุดเดียวกับการทดลองกอนเรียน ตรวจใหคะแนน

 3.4 นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีทางสถิติ 

ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรตนคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 

เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) และ

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 

 

4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

4.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน(7E) จํานวน 8 แผนรวม

เวลา 16 ช่ัวโมงมีความเหมาะสมซึ่งประเมินโดยผูเช่ียวชาญ อยูในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.57) 

 4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอมีคาความยากงาย อยูระหวาง 0.55-

0.74 คาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.34-0.85 และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.84  

 4.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องแรงกับการเคล่ือนท่ี

ของวัตถุช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนแบบอัตนัย เปนสถานการณปญหาจํานวน 5 สถานการณแตละ

สถานการณใชข้ันตอนการแกปญหา 4 ข้ันดังนี้ 1) ข้ันระบุปญหา 2) ข้ันนิยามสาเหตุของปญหา 3) ข้ัน

คนหาแนวทางแกปญหา4)ข้ันตรวจผลลัพธซึ่งไดกําหนดเกณฑและแนวทางการใหคะแนนเปนมาตรา

สวนประมาณคาสถานการณละ 3 คะแนน รวม 15 คะแนน มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 2.71-3.25 

และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.99 

 

6. ผลการวิจัย 
 

 6.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) เรื่อง

แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

ปรากฏผล ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E)(E1/E2) 
 

46 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

ผลการเรียน n คะแนนเต็ม x� S.D. 
คะแนนรอยละ 

ของคาเฉลี่ย 

ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) 32 320 263.47 3.03 82.33 

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 32 30 24.37 1.23 81.25 

ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (E1/E2) เทากับ 82.33/81.25 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 

ข้ัน (7E) เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เทากับ 82.33 และ

ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)เทากับ 81.25 แสดงวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการ

เรียนรู 7 ข้ัน (7E) เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มี

ประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 82.33/81.25 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 

ท่ีกําหนด  

 6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ โดย

การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ปรากฏผล ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ  

   โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) สําหรับนักเรียน ช้ัน 

   มัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม x�     S.D. df      t 

กอนเรียน 32 30   14.68     2.11 
 31 26.22* 

หลังเรียน 32 30  24.37     1.23 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, t(.05 ; df31) = 1.695 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ี

ของวัตถุโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู  7 ข้ัน (7E) สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน เทากับ 14.68 คะแนนเฉล่ียหลังเรียน เทากับ 24.37 แสดง

วานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.

05 

 

 3.3 ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร ชุดเดียวกับการทดลองกอนเรียน ตรวจใหคะแนน

 3.4 นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีทางสถิติ 

ตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรตนคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 

เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) และ

ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 

 

4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

4.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน(7E) จํานวน 8 แผนรวม

เวลา 16 ช่ัวโมงมีความเหมาะสมซึ่งประเมินโดยผูเช่ียวชาญ อยูในระดับมากท่ีสุด (x�= 4.57) 

 4.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ขอมีคาความยากงาย อยูระหวาง 0.55-

0.74 คาอํานาจจําแนก อยูระหวาง 0.34-0.85 และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.84  

 4.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่องแรงกับการเคล่ือนท่ี

ของวัตถุช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปนแบบอัตนัย เปนสถานการณปญหาจํานวน 5 สถานการณแตละ

สถานการณใชข้ันตอนการแกปญหา 4 ข้ันดังนี้ 1) ข้ันระบุปญหา 2) ข้ันนิยามสาเหตุของปญหา 3) ข้ัน

คนหาแนวทางแกปญหา4)ข้ันตรวจผลลัพธซึ่งไดกําหนดเกณฑและแนวทางการใหคะแนนเปนมาตรา

สวนประมาณคาสถานการณละ 3 คะแนน รวม 15 คะแนน มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 2.71-3.25 

และมีคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.99 

 

6. ผลการวิจัย 
 

 6.1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) เรื่อง

แรงกับการเคล่ือนท่ีของวัตถุ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

ปรากฏผล ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E)(E1/E2) 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) ตามแนวคิดของ Eisenkraft (ประสาท 

เนืองเฉลิม : 2550) เปนรูปแบบท่ีเหมาะสมตามธรรมชาติวิชาวิทยาศาสตร โดยครูมีการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีเปนการทดลอง กระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูความจริงดวยตนเอง  

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) สงเสริมใหผูเรียนเกิด

กระบวนการเรียนรูท้ัง 7 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันท่ี 1 ข้ันตรวจสอบความรูเดิม ผูเรียนจะใหความสนใจในการ

ตอบคําถามในเรื่องราวหรือประเด็นตางๆ ท่ีเคยเรียนรูมาแลวมากกวาการใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอน

เรียน การจัดกิจกรรมในข้ันนี้มีความสําคัญ เพราะเปนชวงระยะเวลาท่ีผูเรียนมีการเช่ือมโยงความรูเดิม 

เปนการทบทวนความรูเพื่อไปสูความรูใหมๆ ในการเรียนในข้ันตอไป ข้ันท่ี 2 ข้ันเราความสนใจ 

ครูผูสอนใชรูปภาพ การสาธิตและการสรางสถานการณเปนส่ือในการเราความสนใจ เพื่อนําผูเรียนเขา

สูบทเรียน กระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการท่ีจะเรียน มีความกระตือรือรน ต่ืนเตนและตองการ

เรียนรูในข้ันตอไป ข้ันท่ี 3 ข้ันสํารวจและคนหา เปนข้ันท่ีผูเรียนมีความเปนธรรมชาติในการเรียนมี

ความเปนอิสระ ไดแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและกับครูผูสอน จาก

การทํากิจกรรมกลุม กิจกรรมการทดลอง การแสวงหาความรู โดยใชทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการวิเคราะห สรุปขอมูล สงผลใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา มี

เหตุผล มีความสนใจใฝเรียนรูในกิจกรรมตาง  ๆดวยตัวผูเรียนเอง ข้ันท่ี 4 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 

ผูเรียนนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจและคนหา จากการสืบคนขอมูลมาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและ

นําเสนอองคความรูหนาช้ันเรียน ไดอธิบายถึงปญหา เหตุผลในการแกปญหาหรือคําตอบท่ีเปนไปได ได

ฝกการคิดวิเคราะห วิจารณในประเด็นท่ีเพื่อนนําเสนอ และใชคําถามอยางสรางสรรค ข้ันท่ี 5 ข้ัน

ขยายความรู สงเสริมใหผูเรียนนําความรูท่ีเรียนมาแลวเช่ือมโยงกับประสบการณใหมและสามารถปรับ

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรค ข้ันท่ี 6 ข้ันประเมินผล ครูผูสอนและผูเรียนรวมกัน

ประเมินผลงาน และผูเรียนรวมกันประเมินผลการเรียนซึ่งกันและกัน และข้ันท่ี 7 ข้ันนําความรูไปใช 

ครูผูสอนสรางสถานการณจําลอง กระตุนใหผูเรียนนําความรูไปใชในการแกปญหา และนําความรูท่ีได

ไปใชในการดําเนินชีวิต ประจําวันไดเหมาะสม โดยมีรากฐานสําคัญมาจากทฤษฎีการสรางความรูดวย

ตนเองของ Piaget และ Vygotsky ทิศนา แขมมณี ไดอธิบายวาผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวย

ตนเองไดจะตองไดรับการพัฒนาการทางเชาวปญญาและกระบวนการเรียนรูท่ีนําไปสูการสรางความรู

ดวยตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2554 : 34) 

 จากการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E)ตามลําดับ

ข้ันตอนอยางเปนระบบและสมบูรณ ท้ังในดานแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยรวมเนื้อหา กิจกรรม 

ส่ือและการประเมินผล ทําใหแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง แรงกับ

การเคล่ือนท่ีของวัตถุ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไวสอดคลองกับ

 

 6.3 ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง แรงกับการ

เคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปรากฏผล ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงกับการ 

  เคล่ือนท่ีของวัตถุโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 

  สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม x� S.D. df t 

กอนเรียน 32 15 8.75 1.14 
31 15.14* 

หลังเรียน 32 15 11.53 1.26 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, t(.05 ; df31) = 1.695 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ี

ของวัตถุโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู  7 ข้ัน (7E) สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เฉล่ียกอนเรียน เทากับ 

8.75 และคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เฉล่ียหลังเรียน เทากับ 11.53 แสดง

วานักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
  

 7.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) เรื่องแรงกับการ

เคล่ือนท่ีของวัตถุ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 

82.33/81.25 หมายความวา คาเฉล่ียคะแนนจากกิจกรรมทดลอง ใบกิจกรรมและแบบทดสอบยอย

ระหวางเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) ท้ัง 8 แผน คิดเปนรอย

ละ 82.33 และคาเฉล่ียคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปน

รอยละ 81.25 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน แสดงวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการ

เรียนรู 7 ข้ัน (7E) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ท้ังนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) ในภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผูเรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรู 

แสดงความคิดเห็นสรุปความรูรวมกัน มีกิจกรรมการทดลอง การทํากิจกรรมกลุม สนุกกับการเรียน ใน
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การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) ตามแนวคิดของ Eisenkraft (ประสาท 

เนืองเฉลิม : 2550) เปนรูปแบบท่ีเหมาะสมตามธรรมชาติวิชาวิทยาศาสตร โดยครูมีการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีเปนการทดลอง กระตุนใหผูเรียนใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูความจริงดวยตนเอง  

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) สงเสริมใหผูเรียนเกิด

กระบวนการเรียนรูท้ัง 7 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันท่ี 1 ข้ันตรวจสอบความรูเดิม ผูเรียนจะใหความสนใจในการ

ตอบคําถามในเรื่องราวหรือประเด็นตางๆ ท่ีเคยเรียนรูมาแลวมากกวาการใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอน

เรียน การจัดกิจกรรมในข้ันนี้มีความสําคัญ เพราะเปนชวงระยะเวลาท่ีผูเรียนมีการเช่ือมโยงความรูเดิม 

เปนการทบทวนความรูเพื่อไปสูความรูใหมๆ ในการเรียนในข้ันตอไป ข้ันท่ี 2 ข้ันเราความสนใจ 

ครูผูสอนใชรูปภาพ การสาธิตและการสรางสถานการณเปนส่ือในการเราความสนใจ เพื่อนําผูเรียนเขา

สูบทเรียน กระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการท่ีจะเรียน มีความกระตือรือรน ต่ืนเตนและตองการ

เรียนรูในข้ันตอไป ข้ันท่ี 3 ข้ันสํารวจและคนหา เปนข้ันท่ีผูเรียนมีความเปนธรรมชาติในการเรียนมี

ความเปนอิสระ ไดแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู มีปฏิสัมพันธกับเพื่อนและกับครูผูสอน จาก

การทํากิจกรรมกลุม กิจกรรมการทดลอง การแสวงหาความรู โดยใชทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการวิเคราะห สรุปขอมูล สงผลใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา มี

เหตุผล มีความสนใจใฝเรียนรูในกิจกรรมตาง  ๆดวยตัวผูเรียนเอง ข้ันท่ี 4 ข้ันอธิบายและลงขอสรุป 

ผูเรียนนําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจและคนหา จากการสืบคนขอมูลมาวิเคราะห แปลผล สรุปผลและ

นําเสนอองคความรูหนาช้ันเรียน ไดอธิบายถึงปญหา เหตุผลในการแกปญหาหรือคําตอบท่ีเปนไปได ได

ฝกการคิดวิเคราะห วิจารณในประเด็นท่ีเพื่อนนําเสนอ และใชคําถามอยางสรางสรรค ข้ันท่ี 5 ข้ัน

ขยายความรู สงเสริมใหผูเรียนนําความรูท่ีเรียนมาแลวเช่ือมโยงกับประสบการณใหมและสามารถปรับ

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรค ข้ันท่ี 6 ข้ันประเมินผล ครูผูสอนและผูเรียนรวมกัน

ประเมินผลงาน และผูเรียนรวมกันประเมินผลการเรียนซึ่งกันและกัน และข้ันท่ี 7 ข้ันนําความรูไปใช 

ครูผูสอนสรางสถานการณจําลอง กระตุนใหผูเรียนนําความรูไปใชในการแกปญหา และนําความรูท่ีได

ไปใชในการดําเนินชีวิต ประจําวันไดเหมาะสม โดยมีรากฐานสําคัญมาจากทฤษฎีการสรางความรูดวย

ตนเองของ Piaget และ Vygotsky ทิศนา แขมมณี ไดอธิบายวาผูเรียนสามารถสรางองคความรูดวย

ตนเองไดจะตองไดรับการพัฒนาการทางเชาวปญญาและกระบวนการเรียนรูท่ีนําไปสูการสรางความรู

ดวยตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2554 : 34) 

 จากการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E)ตามลําดับ

ข้ันตอนอยางเปนระบบและสมบูรณ ท้ังในดานแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยรวมเนื้อหา กิจกรรม 

ส่ือและการประเมินผล ทําใหแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน เรื่อง แรงกับ

การเคล่ือนท่ีของวัตถุ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไวสอดคลองกับ

 

 6.3 ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง แรงกับการ

เคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 ปรากฏผล ดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3  ความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงกับการ 

  เคล่ือนท่ีของวัตถุโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 

  สําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม x� S.D. df t 

กอนเรียน 32 15 8.75 1.14 
31 15.14* 

หลังเรียน 32 15 11.53 1.26 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05, t(.05 ; df31) = 1.695 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง แรงกับการเคล่ือนท่ี

ของวัตถุโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู  7 ข้ัน (7E) สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เฉล่ียกอนเรียน เทากับ 

8.75 และคะแนนความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เฉล่ียหลังเรียน เทากับ 11.53 แสดง

วานักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
  

 7.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) เรื่องแรงกับการ

เคล่ือนท่ีของวัตถุ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 

82.33/81.25 หมายความวา คาเฉล่ียคะแนนจากกิจกรรมทดลอง ใบกิจกรรมและแบบทดสอบยอย

ระหวางเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) ท้ัง 8 แผน คิดเปนรอย

ละ 82.33 และคาเฉล่ียคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเปน

รอยละ 81.25 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน แสดงวาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการ

เรียนรู 7 ข้ัน (7E) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ท้ังนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) ในภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผูเรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรู 

แสดงความคิดเห็นสรุปความรูรวมกัน มีกิจกรรมการทดลอง การทํากิจกรรมกลุม สนุกกับการเรียน ใน
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 7.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงกับการ

เคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบวัฏ

จักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูดวยตนเองและใชทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาอยางเปนระบบและมีเหตุผล ทําใหผูเรียนมีความสามารถ

ในการแกปญหาตางๆ ได โดยครูผูสอนนํากระบวนการคิดแกปญหาตามข้ันตอนของเวียร (Weir 1974,

อางถึงใน สุพัตรา ฝายขันต 2552) มาใชและไดสรางปญหาสถานการณเพื่อกระตุนผูเรียนใหเกิดความ

สนใจ เปดโอกาสใหผูเรียนคิดหาวิธีการแกปญหาหลายๆ วิธี เพื่อใหผูเรียนไดพบวิธีแกปญหาท่ีดีท่ีสุด 

และฝกการคิดอยูเสมอข้ันตอนในการแกปญหามี 4 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันท่ี 1 ข้ันระบุปญหา ผูเรียนสามารถ

ระบุปญหาท่ีเกี่ยวของกับสถานการณท่ีกําหนดใหภายในขอบเขตได ข้ันท่ี 2 ข้ันนิยามสาเหตุของปญหา 

ผูเรียนสามารถระบุสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหา โดยพิจารณาขอเท็จจริงจากสถานการณท่ีครูกําหนดให 

ข้ันท่ี 3 ข้ันคนหาแนวทางแกปญหา ผูเรียนสามารถวางแผนหรือเสนอแนวทางในการแกปญหาท่ีตรง

กับสาเหตุของปญหาท่ีระบุไวไดสมเหตุสมผล และข้ันท่ี 4 ข้ันตรวจสอบผลลัพธท่ีไดจากการแกปญหา 

ผูเรียนสามารถอธิบายผลท่ีเกิดจากวิธีการแกปญหาไดสอดคลองกับปญหาท่ีระบุไว 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) ทําใหผูเรียนเกิดแนวคิดใหม

และสามารถนําความรูท่ีไดจากการคนพบของตนเองไปประยุกตใชในการแกปญหาในสถานการณ

ใหมๆ ไดซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ Gagne(กรมวิชาการ, 2545)ท่ีระบุวาเมื่อผูเรียนมีความรูท่ีเปนองค

รวมตามท่ีไดคนพบดวยตนเอง จะชวยใหสามารถประยุกตใชความรูใหเหมาะสมกับสถานการณปญหา

ตางๆ และถายโยงการเรียนรูได ทําใหผูเรียนสามารถระบุขอบเขตของปญหา วิธีการแกปญหาและชวย

ใหการแกปญหาประสบความสําเร็จมากข้ึน ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 

ข้ัน (7E) มีการเรียนรูกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการแกปญหา กระบวนการจัดการ กระบวนการ

ทํางานกลุมและมีการนําความรูไปใชประโยชนผูเรียนไดใชความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพ มี

โอกาสแสดงความคิดเห็น มีอิสระในการตัดสินใจในการตอบคําถาม มีเสรีในการแสดงความคิด

แกปญหา มีความสามารถในการวางแผน และสามารถอธิบายไดวาผลท่ีไดจะเปนอยางไร โดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา ปรึกษา อํานวยความสะดวก ซึ่งในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและการทํากิจกรรมตางๆ ท้ังในและนอกหองเรียน ผูเรียนมีความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตร สอดคลองกับงานวิจัยของ (วิชชุตา อวนศรีเมือง 2554 : บทคัดยอ) 

งานวิจัยของ (กิตติศักด์ิ บุญภา 2556 : บทคัดยอ) และงานวิจัยของ (ปยะณัฐ สิงหลา 2556 : 

 

งานวิจัยของ (จิรวรรณ จันทรเหลือง 2554 : บทคัดยอ) งานวิจัยของ (กนกพร จันทะไหล2555: 

บทคัดยอ และงานวิจัยของ (สุวรรณี ศรีเนตร 2555 : บทคัดยอ) ท่ีไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน พบวา แผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ

เปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว 

 7.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงกับการ

เคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E)สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการ

เรียนรู7 ข้ัน (7E) เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียน

แสวงหาความรูดวยตนเอง โดยดําเนินการตามข้ันตอนท้ัง 7 ข้ันตอน ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม

ไดฝกปฏิบัติ สงผลใหผูเรียนกลาแสดงออก ชวยเหลือกันภายในกลุม เกิดความกระตือรือรนท่ีจะเรียน 

เปดโอกาสใหผูเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อีกท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักร

การเรียนรู7 ข้ัน (7E) เปนรูปแบบกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนใชวิธีการสืบเสาะหาความรูทาง

วิทยาศาสตร (Inquiry Approach) ในการคนพบความรู หรือประสบการณการเรียนรูอยางมี

ความหมายดวยตนเอง โดยครูผูสอนเปนผูกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง สามารถนํา

ความรูท่ีไดรับไปสรางเปนความรูใหม โดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget 

ทิศนา แขมมณี ท่ีระบุวา พัฒนาการของผูเรียนจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องเปนไปตามธรรมชาติ และ

ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) ท่ีเช่ือวาผูเรียนทุกคนมีความรูท่ีเปนพื้นฐาน

เดิมมาแลว กอนท่ีครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรูและในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะเรียงลําดับเนื้อหา

จากงายไปสูเนื้อหาท่ียาก ทําใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสามารถของแตละ

บุคคล เปนการกระตุนความสนใจของผูเรียนใหมีความเอาใจใสตอบทเรียน และเกิดการชวยเหลือกัน

ภายในกลุม  

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E)เปนนวัตกรรมท่ีชวยพัฒนาการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความนาสนใจ ตลอดจนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหผูเรียนมีความ

สนุกสนาน สงผลใหกจิกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ (สุรีพร กอนเงิน 2553 :บทคัดยอ) ไดศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 

ข้ัน (7E) พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
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 7.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง แรงกับการ

เคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถในการแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรูแบบวัฏ

จักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูดวยตนเองและใชทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแกปญหาอยางเปนระบบและมีเหตุผล ทําใหผูเรียนมีความสามารถ

ในการแกปญหาตางๆ ได โดยครูผูสอนนํากระบวนการคิดแกปญหาตามข้ันตอนของเวียร (Weir 1974,

อางถึงใน สุพัตรา ฝายขันต 2552) มาใชและไดสรางปญหาสถานการณเพื่อกระตุนผูเรียนใหเกิดความ

สนใจ เปดโอกาสใหผูเรียนคิดหาวิธีการแกปญหาหลายๆ วิธี เพื่อใหผูเรียนไดพบวิธีแกปญหาท่ีดีท่ีสุด 

และฝกการคิดอยูเสมอข้ันตอนในการแกปญหามี 4 ข้ันตอน ดังนี้ ข้ันท่ี 1 ข้ันระบุปญหา ผูเรียนสามารถ

ระบุปญหาท่ีเกี่ยวของกับสถานการณท่ีกําหนดใหภายในขอบเขตได ข้ันท่ี 2 ข้ันนิยามสาเหตุของปญหา 

ผูเรียนสามารถระบุสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหา โดยพิจารณาขอเท็จจริงจากสถานการณท่ีครูกําหนดให 

ข้ันท่ี 3 ข้ันคนหาแนวทางแกปญหา ผูเรียนสามารถวางแผนหรือเสนอแนวทางในการแกปญหาท่ีตรง

กับสาเหตุของปญหาท่ีระบุไวไดสมเหตุสมผล และข้ันท่ี 4 ข้ันตรวจสอบผลลัพธท่ีไดจากการแกปญหา 

ผูเรียนสามารถอธิบายผลท่ีเกิดจากวิธีการแกปญหาไดสอดคลองกับปญหาท่ีระบุไว 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) ทําใหผูเรียนเกิดแนวคิดใหม

และสามารถนําความรูท่ีไดจากการคนพบของตนเองไปประยุกตใชในการแกปญหาในสถานการณ

ใหมๆ ไดซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ Gagne(กรมวิชาการ, 2545)ท่ีระบุวาเมื่อผูเรียนมีความรูท่ีเปนองค

รวมตามท่ีไดคนพบดวยตนเอง จะชวยใหสามารถประยุกตใชความรูใหเหมาะสมกับสถานการณปญหา

ตางๆ และถายโยงการเรียนรูได ทําใหผูเรียนสามารถระบุขอบเขตของปญหา วิธีการแกปญหาและชวย

ใหการแกปญหาประสบความสําเร็จมากข้ึน ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 

ข้ัน (7E) มีการเรียนรูกระบวนการตางๆ เชน กระบวนการแกปญหา กระบวนการจัดการ กระบวนการ

ทํางานกลุมและมีการนําความรูไปใชประโยชนผูเรียนไดใชความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพ มี

โอกาสแสดงความคิดเห็น มีอิสระในการตัดสินใจในการตอบคําถาม มีเสรีในการแสดงความคิด

แกปญหา มีความสามารถในการวางแผน และสามารถอธิบายไดวาผลท่ีไดจะเปนอยางไร โดยใช

กระบวนการสืบเสาะหาความรู โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนํา ปรึกษา อํานวยความสะดวก ซึ่งในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและการทํากิจกรรมตางๆ ท้ังในและนอกหองเรียน ผูเรียนมีความสามารถในการ

แกปญหาทางวิทยาศาสตร สอดคลองกับงานวิจัยของ (วิชชุตา อวนศรีเมือง 2554 : บทคัดยอ) 

งานวิจัยของ (กิตติศักด์ิ บุญภา 2556 : บทคัดยอ) และงานวิจัยของ (ปยะณัฐ สิงหลา 2556 : 

 

งานวิจัยของ (จิรวรรณ จันทรเหลือง 2554 : บทคัดยอ) งานวิจัยของ (กนกพร จันทะไหล2555: 

บทคัดยอ และงานวิจัยของ (สุวรรณี ศรีเนตร 2555 : บทคัดยอ) ท่ีไดพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู 

โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน พบวา แผนการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ

เปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว 

 7.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงกับการ

เคล่ือนท่ีของวัตถุ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E)สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังนี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการ

เรียนรู7 ข้ัน (7E) เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนใหผูเรียน

แสวงหาความรูดวยตนเอง โดยดําเนินการตามข้ันตอนท้ัง 7 ข้ันตอน ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม

ไดฝกปฏิบัติ สงผลใหผูเรียนกลาแสดงออก ชวยเหลือกันภายในกลุม เกิดความกระตือรือรนท่ีจะเรียน 

เปดโอกาสใหผูเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อีกท้ังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักร

การเรียนรู7 ข้ัน (7E) เปนรูปแบบกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนใชวิธีการสืบเสาะหาความรูทาง

วิทยาศาสตร (Inquiry Approach) ในการคนพบความรู หรือประสบการณการเรียนรูอยางมี

ความหมายดวยตนเอง โดยครูผูสอนเปนผูกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง สามารถนํา

ความรูท่ีไดรับไปสรางเปนความรูใหม โดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฏีพัฒนาการทางสติปญญาของ Piaget 

ทิศนา แขมมณี ท่ีระบุวา พัฒนาการของผูเรียนจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่องเปนไปตามธรรมชาติ และ

ทฤษฎีการสรางองคความรูดวยตนเอง (Constructivism) ท่ีเช่ือวาผูเรียนทุกคนมีความรูท่ีเปนพื้นฐาน

เดิมมาแลว กอนท่ีครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรูและในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะเรียงลําดับเนื้อหา

จากงายไปสูเนื้อหาท่ียาก ทําใหผูเรียนสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองตามความสามารถของแตละ

บุคคล เปนการกระตุนความสนใจของผูเรียนใหมีความเอาใจใสตอบทเรียน และเกิดการชวยเหลือกัน

ภายในกลุม  

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E)เปนนวัตกรรมท่ีชวยพัฒนาการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความนาสนใจ ตลอดจนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหผูเรียนมีความ

สนุกสนาน สงผลใหกจิกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จึงทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ (สุรีพร กอนเงิน 2553 :บทคัดยอ) ไดศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 

ข้ัน (7E) พบวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูดวยแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
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เรียนรูแบบสบืเสาะหาความรู 7 ข้ันและกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 4 
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วิชชุตา อวนศรีเมือง.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการ 

คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู 

 

บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนพบวา 

นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 

 8.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 

  1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) ในข้ันตรวจสอบ

ความรูเดิม ครูผูสอนควรใชคําถามประกอบกับบทบาทสมมติ หรือภาพประกอบในการตรวจสอบ

ความรูเดิม สลับกับการใหผูเรียนทําแบบทดสอบ 

 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) ในข้ันสํารวจและ

คนหา ข้ันขยายความรู เปนข้ันตอนท่ีผูเรียนไดใชทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการ

แกปญหาในการแสวงหาความรู จะเปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) เปนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีเนนกระบวนการกลุม ผูเรียนจัดกลุมโดยคละความสามารถเปนการสงเสริมใหผูเรียนได

ชวยเหลือและปรึกษากัน 

 

 8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

 1) ควรมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 

ในเนื้อหาอื่นๆหรือบูรณาการกับเนื้อหาของกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ 

 2) ควรมีการเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่นๆในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) เชน การคิดวิเคราะห 

ความคิดสรางสรรค แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และเจตคติ เปนตน 

   3) ควรมีการสรางเครื่องมือ หรือนวัตกรรมอื่นๆ เชน โปรแกรมสําเร็จรูป เปนตนท่ี

สามารถชวยสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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วิชชุตา อวนศรีเมือง.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการ 

คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู 

 

บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนพบวา 

นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 

 8.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 

  1) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) ในข้ันตรวจสอบ

ความรูเดิม ครูผูสอนควรใชคําถามประกอบกับบทบาทสมมติ หรือภาพประกอบในการตรวจสอบ

ความรูเดิม สลับกับการใหผูเรียนทําแบบทดสอบ 

 2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) ในข้ันสํารวจและ

คนหา ข้ันขยายความรู เปนข้ันตอนท่ีผูเรียนไดใชทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการ

แกปญหาในการแสวงหาความรู จะเปนการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการแกปญหาทางวิทยาศาสตร 

 3) การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) เปนการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท่ีเนนกระบวนการกลุม ผูเรียนจัดกลุมโดยคละความสามารถเปนการสงเสริมใหผูเรียนได

ชวยเหลือและปรึกษากัน 

 

 8.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 

 1) ควรมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) 

ในเนื้อหาอื่นๆหรือบูรณาการกับเนื้อหาของกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ 

 2) ควรมีการเปรียบเทียบกับตัวแปรอื่นๆในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิทยาศาสตร โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบวัฏจักรการเรียนรู 7 ข้ัน (7E) เชน การคิดวิเคราะห 

ความคิดสรางสรรค แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และเจตคติ เปนตน 

   3) ควรมีการสรางเครื่องมือ หรือนวัตกรรมอื่นๆ เชน โปรแกรมสําเร็จรูป เปนตนท่ี

สามารถชวยสงเสริมความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to (1) develop the English learning 

package for communicative language unit Tenses for Mathayomsuksa 1 students with 

an efficiency of 80/80 (2) to compare between before learning and after learning 

through the English learning package (3) To compare the students, retention after 

using the English learning package and (4) to study the satisfaction of the students 

toward the English learning package. The samples of this research were 14 

Mathayomsuksa 1 students at Bannonsanga School, under Nakhon Ratchasima 

Primary Education Service Office Area 5 Province. The instruments for collecting the 

data consisted (1) The English learning package (2) The lesson plans for English 

learning package (3) 30 items comprehension English test and 4) The satisfaction 

assessment students who used this the English learning package. The data were 

analyzed by percentage, means, standard deviation and t-test (Dependent Sample). 

The research results revealed were (1) The English learning package for 

communicative language unit Tenses for Matthayomsuksa 1 Students had the 

efficiency of 81.93/82.14 that was higher than 80/80 criteria. (2) The comprehension 

achievement was higher than before learning the English learning package at the 

significance of .05 level. (3) The students was retention after using the English 

learning package from the posttest scores. (4) The satisfaction of the students 

towards the English learning package was at a high level. 
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ผลการใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หนวย TENSESกลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
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COMMUNICATIVELANGEUAGE, LEANINGAREAOF 

FOREIGNLANGEUAGESUNIT TENSESFOR MATHAYOMSUKSA 1 STUDENTS 

 

วิไลรัตน ชาติชํานาญ* 

ดร.ศิริพร พึ่งเพ็ชร† 

บทคัดยอ 

 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ (1) พัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/802) 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรู3) เพื่อศึกษาความคงทน

ในการเรียนดวยชุดการเรียนรูและ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอชุดการเรียนรูกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย (1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี โรงเรียนบานโนนสงาอําเภอดานขุนทด 

จํานวน 14 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล (1) ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  (2) แผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชชุด

การเรียนรู3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 1และ 4) แบบวัดความพึงพอใจท่ีมีตอการใชชุดการเรียนรูสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล (1) รอย

ละ (2) คาเฉล่ีย (3) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ (4) ทดสอบสมมติฐานดวย t-test (Dependent 

Sample) ผลการวิจัยพบวา (1) ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.93/82.14 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

80/80 ( 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยชุดการเรียนรูมีคะแนนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) นักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรูหลังเรียนไปแลว 

2 สัปดาหมีคะแนนความคงทนไมแตกตางกันและ (4) ความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ี

เรียนดวยชุดการเรียนรูมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

                                                 
* นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ. 
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การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนั้น มีวิธีท่ีจะแกปญหาไดหลายวิธี เชน การใชชุดการเรียนรูหรือ

ชุดการสอน การใชวิธีการสอนแบบตางๆ หรือการใชแบบฝก ซึ่งชวยใหครูผูสอนมองเห็นจุดเดนหรือ

ปญหาตางๆของผูเรียนไดชัดเจน และเปนส่ือการสอนท่ีชวยลดภาระของครูผูสอนอีกดวย   

 การเรียนภาษาตางประเทศนั้นแตกตางจากสาระการเรียนรูอื่นๆ เนื่องจากผูเรียนไมไดเรียน

ภาษาเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนเพื่อสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร 

กับผูอื่นไดตามความตองการในสถานการณตางๆ ท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ (สําลี รักสุทธ ี

2544 : 57) กลาววา การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร คือความสามารถในการใชทักษะการฟง พูด 

อาน และเขียนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองตามหลักภาษาและสถานการณการใช โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมท้ังในดานกาลเทศะ และบุคคลเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการ (กรมวิชาการ, แนว

ทางการสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการ 2540 : 73) ท่ีกลาววา การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเปน

ความสามารถในการใชภาษาเขาสูสังคมและวัฒนธรรม สามารถส่ือความโดยใชภาษาอังกฤษไดถูกตอง

ตามหลักภาษา เหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ ดังนั้นการใชภาษาเพื่อการส่ือสารจึงเปนการใชภาษา

ระหวางผูสงสารและผูรับสาร ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อใหการส่ือสารนั้นถูกตองเหมาะสม และเปนท่ี

ยอมรับในสังคมท่ีใชภาษานั้นการรูรูปแบบ หนาท่ี และความหมายของภาษาเพียงอยางเดียวจึงไม

เพียงพอ นักเรียนตองสามารถนําความรูดังกลาวไปใชจริงๆการท่ีผูเรียนใชภาษาไดถูกตอง คลองแคลว 

และเหมาะสมนั้นข้ึนอยูกับทักษะการใชภาษาการเรียนภาษาท่ีดีผูเรียนตองมีโอกาสฝกทักษะการใช

ภาษาใหมากท่ีสุดท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน การสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสาร เปนการจัดการเรียน การสอนตามทฤษฎีการเรียนรู ซึ่งมุงเนนความสําคัญของตัวผูเรียนมี

การจัดลําดับการเรียนรูเปนข้ันตอน ตามกระบวนการใชความคิดของผูเรียน โดยเริ่มจากการฟงไปสู

การพูด การอาน และการจับใจความสําคัญ ทําความเขาใจจดจําแลวนําส่ิงท่ีเรียนรูไปใช  

 จากการศึกษารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนองคกรทดสอบมาตรฐานระดับชาติไดทําการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

ผูเรียนท้ังประเทศในระหวางปการศึกษา 2556-2558 พบวาวิชาภาษาอังกฤษระดับประเทศมีคะแนน

เฉล่ียรอยละ 28.70, 27.46 และ 30.62 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 2558 :มปท.) และผล

การทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาพบวาวิชาภาษาอังกฤษในระหวางปการศึกษา 2556-2558 มี

คะแนนเฉล่ียรอยละ 27.21, 25.61และ21.38 ซึ่งจากรายงานผลการทดสอบพบวาระดับคะแนนเฉล่ีย

ในรายวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับตํ่าและมีคะแนนเฉล่ียลดลงทุกปซึ่งสอดคลองกับรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ

 

1. บทนํา 
 

การเรียนรูภาษาเปนทักษะท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจาก

ปจจุบันเปนโลกแหงยุคขาวสารสนเทศ (Information Literacy) ยุคขาวสารไรพรมแดนและวิทยาการ

ตางๆมีความเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทิศทางของขอมูลตองปรับเปล่ียนอยูตลอดเวลา ทําให

ภาษามีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในศตวรรษท่ี 21 มากข้ึน นอกจากนี้ภาษายังเปน

เครื่องมือ ท่ีใชในการส่ือสาร ในดานการศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ สามารถ

นําไปใชเพื่อการพัฒนาประเทศและประชากรใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบัน ดังนั้นผูเรียน

ในศตวรรษ ท่ี 21 ตองมีทักษะการส่ือสารข้ันพื้นฐานและความสามารถในการส่ือสารไดหลายรูปแบบ 

และสามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ในฐานะภาษาเพื่อการส่ือสารท่ีสําคัญของโลก ซึ่งปจจุบัน

ภาษาอังกฤษถือวาเปนภาษานานาชาติ เปนภาษากลางของโลก เปนภาษากลางของมนุษยชาติ เปน

ภาษาท่ีมนุษยบนโลกใชติดตอระหวางกันเปนหลัก ไมวาแตละคนจะใชภาษาอะไรเปนภาษาประจํา

ชาติเมื่อตองติดตอกับคนอื่นท่ีตางภาษาตางวัฒนธรรมกัน ทุกคนจําเปนตองใชภาษาอังกฤษเปนหลัก

อยูแลว ดวยเหตุนี้ทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองรองลงมาจากภาษา

ประจําชาติ เปนแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ต้ังแตปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต

(สมเกียรติ ออนวิมล. http://www.news.thaipbs.or.th. 22/1/ 2559)   

จากความสําคัญดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดใหผู เรียนทุกคนเรียน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 จนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

6 เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการส่ือสารไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและความจําเปนและ

กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความจําเปนในการเรียนรูภาษาอังกฤษ จึงจัดใหมีการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โดยมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนใหผูเรียน

สามารถหาประสบการณในหองเรียนไปใชได ดังนั้นจะตองไดรับการฝกทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะ 

คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน ซึ่งมุงใหผูเรียนมีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียน ท่ีจะ

ชวยใหใชภาษาในการส่ือสารไดตามความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน (กรมวิชาการ 2545 : 57) ท้ังนี้

เนื่องจากทักษะการเขียนเปนทักษะทางภาษาท่ียากและซับซอนท่ีสุดเปนทักษะสําคัญท่ีมนุษยใชใน

การติดตอส่ือสาร จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูเขียนจะตองมีความรูในการใชเทคนิคการเขียนไมวาจะ

เปนโครงสรางของคําในประโยคและไวยากรณ มีความจําเปนท่ีจะตองนํามาพิจารณา จึงจะทําให

ผูอานส่ือความหมายไดอยางเขาใจ (อรรถวุฒิ ตาถิจรกุล. 2542 : บทคัดยอ) แนวทางการแกปญหา

58 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารนั้น มีวิธีท่ีจะแกปญหาไดหลายวิธี เชน การใชชุดการเรียนรูหรือ

ชุดการสอน การใชวิธีการสอนแบบตางๆ หรือการใชแบบฝก ซึ่งชวยใหครูผูสอนมองเห็นจุดเดนหรือ

ปญหาตางๆของผูเรียนไดชัดเจน และเปนส่ือการสอนท่ีชวยลดภาระของครูผูสอนอีกดวย   

 การเรียนภาษาตางประเทศนั้นแตกตางจากสาระการเรียนรูอื่นๆ เนื่องจากผูเรียนไมไดเรียน

ภาษาเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนเพื่อสามารถใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสาร 

กับผูอื่นไดตามความตองการในสถานการณตางๆ ท้ังในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ (สําลี รักสุทธี 

2544 : 57) กลาววา การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร คือความสามารถในการใชทักษะการฟง พูด 

อาน และเขียนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองตามหลักภาษาและสถานการณการใช โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมท้ังในดานกาลเทศะ และบุคคลเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการ (กรมวิชาการ, แนว

ทางการสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการ 2540 : 73) ท่ีกลาววา การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเปน

ความสามารถในการใชภาษาเขาสูสังคมและวัฒนธรรม สามารถส่ือความโดยใชภาษาอังกฤษไดถูกตอง

ตามหลักภาษา เหมาะสมกับสถานการณนั้นๆ ดังนั้นการใชภาษาเพื่อการส่ือสารจึงเปนการใชภาษา

ระหวางผูสงสารและผูรับสาร ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อใหการส่ือสารนั้นถูกตองเหมาะสม และเปนท่ี

ยอมรับในสังคมท่ีใชภาษานั้นการรูรูปแบบ หนาท่ี และความหมายของภาษาเพียงอยางเดียวจึงไม

เพียงพอ นักเรียนตองสามารถนําความรูดังกลาวไปใชจริงๆการท่ีผูเรียนใชภาษาไดถูกตอง คลองแคลว 

และเหมาะสมนั้นข้ึนอยูกับทักษะการใชภาษาการเรียนภาษาท่ีดีผูเรียนตองมีโอกาสฝกทักษะการใช

ภาษาใหมากท่ีสุดท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน การสอนภาษาตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสาร เปนการจัดการเรียน การสอนตามทฤษฎีการเรียนรู ซึ่งมุงเนนความสําคัญของตัวผูเรียนมี

การจัดลําดับการเรียนรูเปนข้ันตอน ตามกระบวนการใชความคิดของผูเรียน โดยเริ่มจากการฟงไปสู

การพูด การอาน และการจับใจความสําคัญ ทําความเขาใจจดจําแลวนําส่ิงท่ีเรียนรูไปใช  

 จากการศึกษารายงานผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนองคกรทดสอบมาตรฐานระดับชาติไดทําการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

ผูเรียนท้ังประเทศในระหวางปการศึกษา 2556-2558 พบวาวิชาภาษาอังกฤษระดับประเทศมีคะแนน

เฉล่ียรอยละ 28.70, 27.46 และ 30.62 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 2558 :มปท.) และผล

การทดสอบระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาพบวาวิชาภาษาอังกฤษในระหวางปการศึกษา 2556-2558 มี

คะแนนเฉล่ียรอยละ 27.21, 25.61และ21.38 ซึ่งจากรายงานผลการทดสอบพบวาระดับคะแนนเฉล่ีย

ในรายวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับตํ่าและมีคะแนนเฉล่ียลดลงทุกปซึ่งสอดคลองกับรายงานการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับประเทศ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะ

 

1. บทนํา 
 

การเรียนรูภาษาเปนทักษะท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจาก

ปจจุบันเปนโลกแหงยุคขาวสารสนเทศ (Information Literacy) ยุคขาวสารไรพรมแดนและวิทยาการ

ตางๆมีความเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว ทิศทางของขอมูลตองปรับเปล่ียนอยูตลอดเวลา ทําให

ภาษามีสวนเกี่ยวของกับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในศตวรรษท่ี 21 มากข้ึน นอกจากนี้ภาษายังเปน

เครื่องมือ ท่ีใชในการส่ือสาร ในดานการศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ สามารถ

นําไปใชเพื่อการพัฒนาประเทศและประชากรใหทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบัน ดังนั้นผูเรียน

ในศตวรรษ ท่ี 21 ตองมีทักษะการส่ือสารข้ันพื้นฐานและความสามารถในการส่ือสารไดหลายรูปแบบ 

และสามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ในฐานะภาษาเพื่อการส่ือสารท่ีสําคัญของโลก ซึ่งปจจุบัน

ภาษาอังกฤษถือวาเปนภาษานานาชาติ เปนภาษากลางของโลก เปนภาษากลางของมนุษยชาติ เปน

ภาษาท่ีมนุษยบนโลกใชติดตอระหวางกันเปนหลัก ไมวาแตละคนจะใชภาษาอะไรเปนภาษาประจํา

ชาติเมื่อตองติดตอกับคนอื่นท่ีตางภาษาตางวัฒนธรรมกัน ทุกคนจําเปนตองใชภาษาอังกฤษเปนหลัก

อยูแลว ดวยเหตุนี้ทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองรองลงมาจากภาษา

ประจําชาติ เปนแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ต้ังแตปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต

(สมเกียรติ ออนวิมล. http://www.news.thaipbs.or.th. 22/1/ 2559)   

จากความสําคัญดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดใหผู เรียนทุกคนเรียน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 จนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

6 เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการส่ือสารไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและความจําเปนและ

กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นความจําเปนในการเรียนรูภาษาอังกฤษ จึงจัดใหมีการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โดยมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนใหผูเรียน

สามารถหาประสบการณในหองเรียนไปใชได ดังนั้นจะตองไดรับการฝกทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะ 

คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน ซึ่งมุงใหผูเรียนมีทักษะในการฟง พูด อาน และเขียน ท่ีจะ

ชวยใหใชภาษาในการส่ือสารไดตามความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน (กรมวิชาการ 2545 : 57) ท้ังนี้

เนื่องจากทักษะการเขียนเปนทักษะทางภาษาท่ียากและซับซอนท่ีสุดเปนทักษะสําคัญท่ีมนุษยใชใน

การติดตอส่ือสาร จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูเขียนจะตองมีความรูในการใชเทคนิคการเขียนไมวาจะ

เปนโครงสรางของคําในประโยคและไวยากรณ มีความจําเปนท่ีจะตองนํามาพิจารณา จึงจะทําให

ผูอานส่ือความหมายไดอยางเขาใจ (อรรถวุฒิ ตาถิจรกุล. 2542 : บทคัดยอ) แนวทางการแกปญหา
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และข้ันการใชภาษาเพื่อการส่ือสารเปนการฝกใชภาษาเพื่อเช่ือมโยงความรูท่ีไดในช้ันเรียนไปใชในชีวิต  

หรือประสบการณจริงได ทําใหผูวิจัยสนใจในการสรางชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย 

Tenses เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนมีความสนใจอยากท่ีจะเรียนภาษาอังกฤษโดยนําแนวการ

สอนและกิจกรรมท่ีหลากหลายของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มาชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนภาษาอังกฤษดวยชุดการ

เรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

 2.3 เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนภาษาอังกฤษดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารหนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารหนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดวยชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู  

 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 ไดชุดการเรียนรู ท่ีมีประโยชนตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และไดแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษผลการประเมินพบวา นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิดและเทคนิคในการทําขอสอบ 

นักเรียนบางสวนอานหนังสือไมออกไมคลอง ไมเขาใจในเรื่องของไวยากรณท่ีใชในการทําขอสอบจึงทํา

ใหมีผลสัมฤทธิ์ตํ่า และนักเรียนสวนมากมีฐานะยากจน ตองชวยผูปกครองทํางานเพื่อเล้ียงชีพจึงทําให

ขาดเรียนบอย รวมท้ังไมมีเวลาทบทวนเนื้อหาของบทเรียนเทาท่ีควร จึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ตํ่า สาเหตุนี้จึงควรมีการปรับเปล่ียนการสอนภาษาอังกฤษใหเกิดความนาสนใจและเอื้อตอการเรียนรู

ของผูเรียนใหมากท่ีสุดครูผูสอนจึงเปนบุคคลสําคัญในการปรับเปล่ียนการเรียนรูภาษาอังกฤษใหมี

ความนาสนใจ สนุก ใหมีส่ือการสอนท่ีทาทายและตรงตามความสามารถของผูเรียน เพื่อพัฒนาทักษะ

ในการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองและเรียนรวมกับชุดการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ,หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 2555 :72) 

 ชุดการเรียนรู (Learning Packages) เปนส่ือประกอบการเรียนรูท่ีชวยเราและกระตุนความ

สนใจของผูเรียน เนื่องจากชุดการเรียนรูเปนชุดส่ือประสมท่ีมีกิจกรรม และส่ือท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมี

สวนรวมในการเรียนอยางเต็มท่ี จึงทําใหผูเรียนสนใจในเนื้อหาบทเรียนมากข้ึน สนับสนุนและ

สนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเอง

และเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ความสามารถ หรือความตองการของตนเองได (ชัยยงค พรหม

วงศ, 2555 : 125) เพราะชุดการเรียนรูเปนส่ือการเรียนการสอนท่ีผลิตข้ึนมาอยางมีระบบและชวยให

เปนไปตามวัตถุประสงคเฉพาะของหนวยเนื้อหานั้นๆ ครูผูสอนมีหนาท่ีเพียงชวยดูแลควบคุมและคอย

แนะนําเทานั้น และยังชวยสรางความมั่นใจใหแกครูผูสอน ชวยแกปญหาการขาดแคลนครูหรือผูมี

ประสบการณเฉพาะทางได เนื่องจากชุดการเรียนรูแตละชุดผลิตข้ึนมาเปนหมวดหมู มีอุปกรณ 

กิจกรรม ขอแนะนํา คําช้ีแจงเกี่ยวกับการใชไวอยางละเอียด (อภิชาติ อนุกูลเวช. การออกแบบและ

พัฒนาบทเรียนใหมีประสิทธิภาพ. ระบบออนไลน 20/1/2560) และสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การเรียนการสอนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ (ชุตินาฏ ชมศิลป 2551 :บทคัดยอ) ท่ี

พบวาการพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ระหวาง

การใชและหลังการใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว และนักเรียนมีความพึงพอใจตอ

ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษอยูในระดับมากท่ีสุด  

 จากความสําคัญดังกลาว ในการสรางชุดการเรียนรูนั้นผูวิจัยไดนํากระบวนการสอนภาษาเพื่อ

การส่ือสารมาใชในการเรียนการสอน โดยกระบวนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารนั้น มีข้ันตอนการ

สอน 3 ข้ันตอน ไดแกข้ันนําเสนอเนื้อหาหรือข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนการเช่ือมโยงความรูเดิมกับ

ความรูใหมเพื่อเขาสูเนื้อหาท่ีจะเรียนข้ันการฝกเปนการฝกกิจกรรม ฝกการจดจําและภาษาท่ีถูกตอง 
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และข้ันการใชภาษาเพื่อการส่ือสารเปนการฝกใชภาษาเพื่อเช่ือมโยงความรูท่ีไดในช้ันเรียนไปใชในชีวิต  

หรือประสบการณจริงได ทําใหผูวิจัยสนใจในการสรางชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย 

Tenses เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนมีความสนใจอยากท่ีจะเรียนภาษาอังกฤษโดยนําแนวการ

สอนและกิจกรรมท่ีหลากหลายของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร มาชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนภาษาอังกฤษดวยชุดการ

เรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  

 2.3 เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนภาษาอังกฤษดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารหนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารหนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษดวยชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู  

 

4. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

 ไดชุดการเรียนรู ท่ีมีประโยชนตอการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และไดแนวทางในการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษผลการประเมินพบวา นักเรียนขาดทักษะกระบวนการคิดและเทคนิคในการทําขอสอบ 

นักเรียนบางสวนอานหนังสือไมออกไมคลอง ไมเขาใจในเรื่องของไวยากรณท่ีใชในการทําขอสอบจึงทํา

ใหมีผลสัมฤทธิ์ตํ่า และนักเรียนสวนมากมีฐานะยากจน ตองชวยผูปกครองทํางานเพื่อเล้ียงชีพจึงทําให

ขาดเรียนบอย รวมท้ังไมมีเวลาทบทวนเนื้อหาของบทเรียนเทาท่ีควร จึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ตํ่า สาเหตุนี้จึงควรมีการปรับเปล่ียนการสอนภาษาอังกฤษใหเกิดความนาสนใจและเอื้อตอการเรียนรู

ของผูเรียนใหมากท่ีสุดครูผูสอนจึงเปนบุคคลสําคัญในการปรับเปล่ียนการเรียนรูภาษาอังกฤษใหมี

ความนาสนใจ สนุก ใหมีส่ือการสอนท่ีทาทายและตรงตามความสามารถของผูเรียน เพื่อพัฒนาทักษะ

ในการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองและเรียนรวมกับชุดการเรียนรู (กระทรวงศึกษาธิการ,หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 2555 :72) 

 ชุดการเรียนรู (Learning Packages) เปนส่ือประกอบการเรียนรูท่ีชวยเราและกระตุนความ

สนใจของผูเรียน เนื่องจากชุดการเรียนรูเปนชุดส่ือประสมท่ีมีกิจกรรม และส่ือท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนมี

สวนรวมในการเรียนอยางเต็มท่ี จึงทําใหผูเรียนสนใจในเนื้อหาบทเรียนมากข้ึน สนับสนุนและ

สนองตอบความแตกตางระหวางบุคคลเปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูกระทํากิจกรรมการเรียนดวยตนเอง

และเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ความสามารถ หรือความตองการของตนเองได (ชัยยงค พรหม

วงศ, 2555 : 125) เพราะชุดการเรียนรูเปนส่ือการเรียนการสอนท่ีผลิตข้ึนมาอยางมีระบบและชวยให

เปนไปตามวัตถุประสงคเฉพาะของหนวยเนื้อหานั้นๆ ครูผูสอนมีหนาท่ีเพียงชวยดูแลควบคุมและคอย

แนะนําเทานั้น และยังชวยสรางความมั่นใจใหแกครูผูสอน ชวยแกปญหาการขาดแคลนครูหรือผูมี

ประสบการณเฉพาะทางได เนื่องจากชุดการเรียนรูแตละชุดผลิตข้ึนมาเปนหมวดหมู มีอุปกรณ 

กิจกรรม ขอแนะนํา คําช้ีแจงเกี่ยวกับการใชไวอยางละเอียด (อภิชาติ อนุกูลเวช. การออกแบบและ

พัฒนาบทเรียนใหมีประสิทธิภาพ. ระบบออนไลน 20/1/2560) และสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพใน

การเรียนการสอนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ (ชุตินาฏ ชมศิลป 2551 :บทคัดยอ) ท่ี

พบวาการพัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ระหวาง

การใชและหลังการใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว และนักเรียนมีความพึงพอใจตอ

ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษอยูในระดับมากท่ีสุด  

 จากความสําคัญดังกลาว ในการสรางชุดการเรียนรูนั้นผูวิจัยไดนํากระบวนการสอนภาษาเพื่อ

การส่ือสารมาใชในการเรียนการสอน โดยกระบวนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารนั้น มีข้ันตอนการ

สอน 3 ข้ันตอน ไดแกข้ันนําเสนอเนื้อหาหรือข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนการเช่ือมโยงความรูเดิมกับ

ความรูใหมเพื่อเขาสูเนื้อหาท่ีจะเรียนข้ันการฝกเปนการฝกกิจกรรม ฝกการจดจําและภาษาท่ีถูกตอง 
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กอนเรียนและหลังเรียน คะแนนแบบทดสอบความคงทนในการเรียนและคะแนนแบบวัดความพึง

พอใจ ดังนี้ (1)วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย 

Tense สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชสูตร E1/E2 ตามเกณฑ 80/80 (2) วิเคราะห

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยหาคาเฉล่ีย ( X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) คารอยละและ

ใชสถิติ t-test (Dependent Sample)  (3) วิเคราะหความคงทนในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tensesโดยใช t-test ระหวาง T2 (การวัดผลหลังการเรียน) และ 

T3 (การวัดความคงทนหลังเรียนไปแลว 2 สัปดาห) และ (4)วิเคราะหคะแนนดานแบบวัดความพึง

พอใจตอการใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tensesโดยหาคาเฉล่ีย ( X ) คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 

8. สรุปผลการวิจัย 

 

 1) ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses กลุม 

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

  

ผลการใชชุดการเรียนรู คะแนนเต็ม 
X  S.D. รอยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 400 327.71 9.38 81.93 

ประสิทธิภาพของผลลัพท (E2) 30 24.64 2.27 82.14 

 ประสิทธิภาพชุดการเรียนรูเทากับ  E1 = 81.93     E2  = 82.14 
  

 จากตารางท่ี 1 พบวา ประสิทธิภาพของการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารหนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เทากับ 

81.93/82.14 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว คือ 80/80 

 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ผลดังตารางท่ี 2 

 

 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
  

 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ (1) สุมกลุมตัวอยาง โดยไดกลุม

ตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1ปการศึกษา 2559 โรงเรียนบานโนนสงา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (2) ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดย

ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย 

Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน (4) ดําเนินการสอนตามแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 15) ทดสอบหลังเรียน (Post -test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู

ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ

นําคะแนนไปวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาคาเฉล่ีย6) ทดสอบความคงทนในการเรียน เมื่อส้ินสุดการ

ดําเนินการสอนหลังเรียน 2 สัปดาห โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิมกับ

แบบทดสอบหลังเรียน และ (7) วัดความพึงพอใจการใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 20 ขอ 

 

6. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก (1) ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1จํานวน 5 ชุด รวม 16 ช่ัวโมง ประกอบดวเรื่อง Present Simple 

Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense, Past Simple Tense and 

Future Simple Tense2) แผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จําวน 16 ช่ัวโมง 3) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1ท่ีไดจากการเรียนรู

โดยใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses แบบปรนยั 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ

และ (4) แบบวัดความพึงพอใจท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ 

 

7. การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ คะแนนจากการจัดการ

เรียนรูระหวางเรียนจาก แบบฝกหัด ของแตชุดการเรียนรู คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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กอนเรียนและหลังเรียน คะแนนแบบทดสอบความคงทนในการเรียนและคะแนนแบบวัดความพึง

พอใจ ดังนี้ (1)วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย 

Tense สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใชสูตร E1/E2 ตามเกณฑ 80/80 (2) วิเคราะห

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยหาคาเฉล่ีย ( X ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) คารอยละและ

ใชสถิติ t-test (Dependent Sample)  (3) วิเคราะหความคงทนในการเรียนรูดวยชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tensesโดยใช t-test ระหวาง T2 (การวัดผลหลังการเรียน) และ 

T3 (การวัดความคงทนหลังเรียนไปแลว 2 สัปดาห) และ (4)วิเคราะหคะแนนดานแบบวัดความพึง

พอใจตอการใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tensesโดยหาคาเฉล่ีย ( X ) คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 

8. สรุปผลการวิจัย 

 

 1) ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses กลุม 

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

  

ผลการใชชุดการเรียนรู คะแนนเต็ม 
X  S.D. รอยละ 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 400 327.71 9.38 81.93 

ประสิทธิภาพของผลลัพท (E2) 30 24.64 2.27 82.14 

 ประสิทธิภาพชุดการเรียนรูเทากับ  E1 = 81.93     E2  = 82.14 
  

 จากตารางท่ี 1 พบวา ประสิทธิภาพของการเรียนรูดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารหนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เทากับ 

81.93/82.14 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว คือ 80/80 

 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการเรียนดวยชุดการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ผลดังตารางท่ี 2 

 

 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
  

 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ (1) สุมกลุมตัวอยาง โดยไดกลุม

ตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1ปการศึกษา 2559 โรงเรียนบานโนนสงา 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 (2) ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดย

ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย 

Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน (4) ดําเนินการสอนตามแผนการจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 15) ทดสอบหลังเรียน (Post -test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู

ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ

นําคะแนนไปวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาคาเฉล่ีย6) ทดสอบความคงทนในการเรียน เมื่อส้ินสุดการ

ดําเนินการสอนหลังเรียน 2 สัปดาห โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิมกับ

แบบทดสอบหลังเรียน และ (7) วัดความพึงพอใจการใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 20 ขอ 

 

6. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก (1) ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1จํานวน 5 ชุด รวม 16 ช่ัวโมง ประกอบดวเรื่อง Present Simple 

Tense, Present Continuous Tense, Present Perfect Tense, Past Simple Tense and 

Future Simple Tense2) แผนการจัดการเรียนรูประกอบการใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จําวน 16 ช่ัวโมง 3) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1ท่ีไดจากการเรียนรู

โดยใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses แบบปรนยั 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ

และ (4) แบบวัดความพึงพอใจท่ีเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ 

 

7. การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ คะแนนจากการจัดการ

เรียนรูระหวางเรียนจาก แบบฝกหัด ของแตชุดการเรียนรู คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

63วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน ์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

คะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 82.14 และคะแนนเฉล่ียของความคงทนซึ่งวัดหลังเรียนไปแลว 2 

สัปดาห เทากับ 82.86 แสดงวานักเรียนมีคะแนนความคงทนไมแตกตางกัน 

 4) การศึกษาความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย 

Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

ท่ี รายการประเมิน   X   S.D. แปลความ 

1 ดานเนื้อหาและภาษา 4.29 0.65 มาก 

2 ดานรูปภาพและตัวอักษร 4.53 0.56 มากท่ีสุด 

3 ดานรูปแบบของกิจกรรม 4.46 0.57 มาก 

4 ดานการวัดและประเมินผล 4.23 0.50 มาก 

ภาพรวม 4.38 0.57 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย ( X

=4.38) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =0.57) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานรูปภาพและ

ตัวอักษรมีคะแนนเฉล่ีย 4.53 อยูในระดับมากท่ีสุด ดานรูปแบบของกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ีย 4.46 อยู

ในระดับมาก ดานเนื้อหาและภาษามีคะแนนเฉล่ีย 4.29 และดานการวัดและประเมินผลมีคะแนน

เฉล่ีย 4.23 อยูในระดับมากตามลําดับ  

 

9. อภิปรายผลการวิจัย 

 

 9.1 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.93/82.14 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ี

กําหนดไว 80/80 ท้ังนี้เนื่องมาจากชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน ประกอบไปดวย คูมือครู คําช้ีแจง จุดประสงคการ

เรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ส่ือประกอบการเรียนรู การวัดและการประเมินผล ซึ่งเนื้อหาท่ีใชในชุดการ

เรียนรู หนวย Tenses ไดจัดเรียงจากงายไปหายากโดยเริ่มจากเรื่อง Present Simple Tense เพราะ

เปนเรื่องท่ีเปนพื้นฐานใกลตัวท่ีเรียนรูจากประสบการณเดิมไปสูประสบการณใหมๆ ซึ่งเปนเนื้อหาท่ีมี

 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการเปรียบเทียบของคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลัง 

การเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 

คะแนน N X  S.D. รอยละ ∑D  ∑
2D  t 

กอนการใชชุดการเรียนรู 14 14.64 2.17 48.81 
140 1456 18.03* 

หลังการใชชุดการเรียนรู 14 24.64 2.27 82.14 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอนการเรียนดวยชุดการเรียนรูเทากับ 14.64 และมีคะแนนเฉล่ียหลังการเรียนดวยชุดการเรียนรู 

เทากับ 24.64 ดังนั้นสรุปไดวา การเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 3) ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย 

Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนไปแลว 2 สัปดาหปรากฏผลดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและหลังเรียนไปแลว 

 2 สัปดาห ดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses สําหรับนักเรียน

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

คะแนน N 
X  S.D. รอยละ ∑D  ∑ 2D  t 

หลังเรียน 

หลังเรียน 2 สัปดาห 

14 

14 

24.64 

24.86 

2.27 

2.38 

82.14 

82.86 

3 20 0.67 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและ

คะแนนเฉล่ียของความคงทนในการเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนไปแลว 2 สัปดาห นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มี

64 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

คะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 82.14 และคะแนนเฉล่ียของความคงทนซึ่งวัดหลังเรียนไปแลว 2 

สัปดาห เทากับ 82.86 แสดงวานักเรียนมีคะแนนความคงทนไมแตกตางกัน 

 4) การศึกษาความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย 

Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ปรากฏผลดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4  แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

ท่ี รายการประเมิน   X   S.D. แปลความ 

1 ดานเนื้อหาและภาษา 4.29 0.65 มาก 

2 ดานรูปภาพและตัวอักษร 4.53 0.56 มากท่ีสุด 

3 ดานรูปแบบของกิจกรรม 4.46 0.57 มาก 

4 ดานการวัดและประเมินผล 4.23 0.50 มาก 

ภาพรวม 4.38 0.57 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย ( X

=4.38) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =0.57) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานรูปภาพและ

ตัวอักษรมีคะแนนเฉล่ีย 4.53 อยูในระดับมากท่ีสุด ดานรูปแบบของกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ีย 4.46 อยู

ในระดับมาก ดานเนื้อหาและภาษามีคะแนนเฉล่ีย 4.29 และดานการวัดและประเมินผลมีคะแนน

เฉล่ีย 4.23 อยูในระดับมากตามลําดับ  

 

9. อภิปรายผลการวิจัย 

 

 9.1 ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคาประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.93/82.14 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ี

กําหนดไว 80/80 ท้ังนี้เนื่องมาจากชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน ประกอบไปดวย คูมือครู คําช้ีแจง จุดประสงคการ

เรียนรู กิจกรรมการเรียนรู ส่ือประกอบการเรียนรู การวัดและการประเมินผล ซึ่งเนื้อหาท่ีใชในชุดการ

เรียนรู หนวย Tenses ไดจัดเรียงจากงายไปหายากโดยเริ่มจากเรื่อง Present Simple Tense เพราะ

เปนเรื่องท่ีเปนพื้นฐานใกลตัวท่ีเรียนรูจากประสบการณเดิมไปสูประสบการณใหมๆ ซึ่งเปนเนื้อหาท่ีมี

 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการเปรียบเทียบของคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลัง 

การเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 

คะแนน N X  S.D. รอยละ ∑D  ∑
2D  t 

กอนการใชชุดการเรียนรู 14 14.64 2.17 48.81 
140 1456 18.03* 

หลังการใชชุดการเรียนรู 14 24.64 2.27 82.14 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอนการเรียนดวยชุดการเรียนรูเทากับ 14.64 และมีคะแนนเฉล่ียหลังการเรียนดวยชุดการเรียนรู 

เทากับ 24.64 ดังนั้นสรุปไดวา การเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 3) ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย 

Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนไปแลว 2 สัปดาหปรากฏผลดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและหลังเรียนไปแลว 

 2 สัปดาห ดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses สําหรับนักเรียน

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 

คะแนน N 
X  S.D. รอยละ ∑D  ∑ 2D  t 

หลังเรียน 

หลังเรียน 2 สัปดาห 

14 

14 

24.64 

24.86 

2.27 

2.38 

82.14 

82.86 

3 20 0.67 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและ

คะแนนเฉล่ียของความคงทนในการเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารหนวย Tenses

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนไปแลว 2 สัปดาห นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มี
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CLT) มาใชในการจัดการเรียนรูในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ โดยมีข้ันตอนดังนี้ คือ ข้ันท่ี 1 ข้ัน

นําเสนอเนื้อหาหรือข้ันนําเขาสูบทเรียนเปนการเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมเพื่อเขาสูเนื้อหาท่ีจะ

เรียนโดยเสนอบริบทหรือสถานการณแกผูเรียนโดยใชภาพ แผนท่ี คําศัพท รูปประโยคเรื่องท่ีเลาใหฟง 

สํานวน รูปแบบภาษา โดยใหผูเรียนไดฟง พูด ตามแบบข้ันท่ี 2 ข้ันการฝก เปนการฝกการจดจําและ

ภาษาท่ีถูกตอง เชน ฝกการเเลกเปล่ียนขอมูล (Information Gap) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-

play) ฝกดวยการเลนเกมท่ีมีการควบคุมการใชภาษา และข้ันท่ี 3 ข้ันการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร เปน

การฝกใชภาษาเพื่อเช่ือมโยงความรูท่ีไดในช้ันเรียนไปใชในชีวิตหรือประสบการณจริงได เชน การแสดง

บทบาทสมมุติ การแสดงละคร การเลนเกม การรองเพลงและการทําแบบฝกหัดในการสอนแตละครั้ง

เนนบูรณาการทักษะฟง พูด อาน เขียน ซึ่งสอดคลองกับฮารมเมอร (Harmer Jeremy. 1983) ท่ีได

กลาววา วิธีสอนเพื่อการส่ือสาร คือวิธีสอนท่ีสอนใหผู เรียนรู วาจะใชภาษาอยางไรจึงจะเกิด

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิธีนี้ยังเนนคุณคาในการส่ือสารและเนนการใชภาษาในสถานการณท่ีถูกตอง 

โดยในชุดการเรียนรูมีข้ันตอนและคําช้ีแจงในการใชอยางชัดเจน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเพราะชวยใหเขาใจบทเรียนไดแจมแจง และ

แบบฝกหัดท่ีอยูในชุดการเรียนรูยังมีความสอดคลองกับเนื้อหาผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดเปนชุด 

การเรียนรูท่ีมีส่ือประสม ผูเรียนไดศึกษาบทเรียนจากวีดีโอ เพลง และภาพประกอบ มีเนื้อหาบทเรียน

ท่ีนาสนใจและเขาใจบทเรียนไดมากข้ึน โดยมีครูเปนผูคอยแนะนําใหความชวยเหลือ แสดงใหเห็นวา 

ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึนเปนชุดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ (ธีรภัทร ดงยางวัน 

2551 :บทคัดยอ)  (เครือวัลย แสงโสดา 2556 :บทคัดยอ) และ(วรรณพรรณ เลิศวัตรกานต 2557 : 

124) ท่ีไดพัฒนาชุดการเรียนรู พบวาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05          

 9.3 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนไปแลว 2 สัปดาห โดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกับหลังเรียน มีความคงทนไมแตกตางกัน เนื่องจากผูเรียนการใหผูเรียนไดเรียนรู

ในส่ิงท่ีมีความหมาย (Meaning) เนื้อหาท่ีผูเรียนเขาใจและมีความหมายตอผูเรียนจะชวยใหผูเรียนจํา

ไดซึ่งผูเรียนไดมีการทบทวนอยูเสมอดวยการฝกทองคํากริยาสามชอง (Irregular Verb) ทุกวันกอน

กลับบาน ทําใหสามารถรื้อฟนความจําท่ีมีข้ึนมาไดผูเรียนสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาจากเรื่องท่ีเรียน

มาแลวกับเรื่องใหมได ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจําส่ิงท่ีเรียนไดนาน และทําใหมีความคงทน

ในการเรียนรูตามแนวคิดของกาเย (Gagne, 1994) ท่ีกลาววา การรื้อฟน (Recall Phase) เปนการ

เอาส่ิงท่ีเรียนรูไปแลวและเก็บเอาไวนั้นออกมาใชในลักษณะของการกระทําท่ีสังเกตได การสรุป

 

ความเช่ือมโยงและตอเนื่องกันกับเรื่อง Present Continuous Tense ท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ีทําไปแลวและ

ปจจุบันยังทําอยู รวมถึงเรื่อง Present Perfect Tense, Past Simple Tense และ Future Simple 

Tense ซึ่งเปนการจัดบทเรียนใหมีความหมาย (Meaningfulness) เปนการจัดบทเรียนใหเปนระเบียบ

เปนหมวดหมูเกิดความหมายตอผูเรียน ชวยใหเกิดความคงทนในการเรียนรูแกผูเรียนทําใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูไดดี และสามารถสรางความรูได เพราะเปนกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถ

อธิบายหรือถายทอดความหมายไดดวยความเขาใจของตนเอง จนสามารถสรางความรูและความเขาใจ

เปนของตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของ บรูเนอร (Bruner) ท่ีกลาววา มนุษยเลือกท่ีจะรับรูส่ิงท่ี

ตนเองสนใจและการเรียนรูเกิดจากกระบวนการคนพบดวยตนเอง (Discovery Learning) เนื่องจาก

ในชุดการเรียนรูผูวิจัยไดกําหนดการเรียนรูไวเปนลําดับข้ันตอนอยางชัดเจนซึ่งชุดการเรียนรูนี้เปนการ

เรียนรูแบบกระบวนการกลุมเนนใหผูเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกันมีการถามตอบขอมูลจากเพื่อนๆ

ภายในกลุม ผูเรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรูดวยการลงมือฝกปฏิบัติจริงเชน เรื่อง Present Simple 

Tense ผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องกิจวัตรประจําวันของตนเองและผูอื่น สามารถพูดส่ือสารกับ

เพื่อนๆไดดวยการผลัดเปล่ียนกันถามตอบในกลุม โดยในชุดการเรียนรูมีการฝกหัดดวยแบบฝกหัด

ระหวางเรียนและมีการทดสอบหลังเรียน เพื่อทบทวนความรูหลังจากท่ีไดเรียนมาซึ่งเปนไปตามทฤษฎี

สัมพันธเช่ือมโยงของธอรนไดค (Thorndike Edward L. Connectionism.(Online). 2008) กลาววา 

การเรียนรูเกิดจากการเช่ือมโยงระหวางส่ิงเรากับการตอบสนอง ซึ่งมีหลายรูปแบบ บุคคลจะมีการลอง

ผิดลองถูก(Trial and Error) ปรับเปล่ียนไปเรือ่ยๆจนกวาจะพบรูปแบบการตอบสนองท่ีสามารถใหผล

ท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดเมื่อเกิดการเรียนรูแลว บุคคลจะใชรูปแบบการตอบสนองท่ีเหมาะสมเพียงรูปแบบ

เดียวและจะพยายามใชรูปแบบนั้นเช่ือมโยงกับส่ิงเราในการเรียนรูตอไปเรื่อยๆ เชน กฎแหงการฝกหัด 

(Law of Exercise) ท่ีวา การฝกหัดหรือการกระทําบอยๆดวยความเขาใจจะทําใหการเรียนรูคงทน

ถาวร และกฎแหงการใช (Law of Use and Disuse) การเรียนรูเกิดจากการเช่ือมโยงระหวางส่ิงเรา

กับการตอบสนอง ความมั่นคงของการเรียนรูจะเกิดข้ึนหากไดมีการนําไปใชบอยๆหากไมมีการนําไปใช

อาจมีการลืมเกิดข้ึนได สงผลใหประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไวซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ (สุพัตรา กองทรัพย 2549 :บทคัดยอ) และ (วันเพ็ญ หอทอง 2551 : บทคัดยอ) ท่ีได

พัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวาชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว 

 9.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียน

ดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้ ในชุด

การเรียนรูมีการนําแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative Language Teaching - 
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CLT) มาใชในการจัดการเรียนรูในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ โดยมีข้ันตอนดังนี้ คือ ข้ันท่ี 1 ข้ัน

นําเสนอเนื้อหาหรือข้ันนําเขาสูบทเรียนเปนการเช่ือมโยงความรูเดิมกับความรูใหมเพื่อเขาสูเนื้อหาท่ีจะ

เรียนโดยเสนอบริบทหรือสถานการณแกผูเรียนโดยใชภาพ แผนท่ี คําศัพท รูปประโยคเรื่องท่ีเลาใหฟง 

สํานวน รูปแบบภาษา โดยใหผูเรียนไดฟง พูด ตามแบบข้ันท่ี 2 ข้ันการฝก เปนการฝกการจดจําและ

ภาษาท่ีถูกตอง เชน ฝกการเเลกเปล่ียนขอมูล (Information Gap) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role-

play) ฝกดวยการเลนเกมท่ีมีการควบคุมการใชภาษา และข้ันท่ี 3 ข้ันการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร เปน

การฝกใชภาษาเพื่อเช่ือมโยงความรูท่ีไดในช้ันเรียนไปใชในชีวิตหรือประสบการณจริงได เชน การแสดง

บทบาทสมมุติ การแสดงละคร การเลนเกม การรองเพลงและการทําแบบฝกหัดในการสอนแตละครั้ง

เนนบูรณาการทักษะฟง พูด อาน เขียน ซึ่งสอดคลองกับฮารมเมอร (Harmer Jeremy. 1983) ท่ีได

กลาววา วิธีสอนเพื่อการส่ือสาร คือวิธีสอนท่ีสอนใหผู เรียนรู วาจะใชภาษาอยางไรจึงจะเกิด

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิธีนี้ยังเนนคุณคาในการส่ือสารและเนนการใชภาษาในสถานการณท่ีถูกตอง 

โดยในชุดการเรียนรูมีข้ันตอนและคําช้ีแจงในการใชอยางชัดเจน ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพเพราะชวยใหเขาใจบทเรียนไดแจมแจง และ

แบบฝกหัดท่ีอยูในชุดการเรียนรูยังมีความสอดคลองกับเนื้อหาผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดเปนชุด 

การเรียนรูท่ีมีส่ือประสม ผูเรียนไดศึกษาบทเรียนจากวีดีโอ เพลง และภาพประกอบ มีเนื้อหาบทเรียน

ท่ีนาสนใจและเขาใจบทเรียนไดมากข้ึน โดยมีครูเปนผูคอยแนะนําใหความชวยเหลือ แสดงใหเห็นวา 

ชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ี

ผูวิจัยสรางข้ึนเปนชุดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ (ธีรภัทร ดงยางวัน 

2551 :บทคัดยอ)  (เครือวัลย แสงโสดา 2556 :บทคัดยอ) และ(วรรณพรรณ เลิศวัตรกานต 2557 : 

124) ท่ีไดพัฒนาชุดการเรียนรู พบวาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05          

 9.3 ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังเรียนไปแลว 2 สัปดาห โดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกับหลังเรียน มีความคงทนไมแตกตางกัน เนื่องจากผูเรียนการใหผูเรียนไดเรียนรู

ในส่ิงท่ีมีความหมาย (Meaning) เนื้อหาท่ีผูเรียนเขาใจและมีความหมายตอผูเรียนจะชวยใหผูเรียนจํา

ไดซึ่งผูเรียนไดมีการทบทวนอยูเสมอดวยการฝกทองคํากริยาสามชอง (Irregular Verb) ทุกวันกอน

กลับบาน ทําใหสามารถรื้อฟนความจําท่ีมีข้ึนมาไดผูเรียนสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาจากเรื่องท่ีเรียน

มาแลวกับเรื่องใหมได ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจําส่ิงท่ีเรียนไดนาน และทําใหมีความคงทน

ในการเรียนรูตามแนวคิดของกาเย (Gagne, 1994) ท่ีกลาววา การรื้อฟน (Recall Phase) เปนการ

เอาส่ิงท่ีเรียนรูไปแลวและเก็บเอาไวนั้นออกมาใชในลักษณะของการกระทําท่ีสังเกตได การสรุป

 

ความเช่ือมโยงและตอเนื่องกันกับเรื่อง Present Continuous Tense ท่ีเกี่ยวกับส่ิงท่ีทําไปแลวและ

ปจจุบันยังทําอยู รวมถึงเรื่อง Present Perfect Tense, Past Simple Tense และ Future Simple 

Tense ซึ่งเปนการจัดบทเรียนใหมีความหมาย (Meaningfulness) เปนการจัดบทเรียนใหเปนระเบียบ

เปนหมวดหมูเกิดความหมายตอผูเรียน ชวยใหเกิดความคงทนในการเรียนรูแกผูเรียนทําใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูไดดี และสามารถสรางความรูได เพราะเปนกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถ

อธิบายหรือถายทอดความหมายไดดวยความเขาใจของตนเอง จนสามารถสรางความรูและความเขาใจ

เปนของตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของ บรูเนอร (Bruner) ท่ีกลาววา มนุษยเลือกท่ีจะรับรูส่ิงท่ี

ตนเองสนใจและการเรียนรูเกิดจากกระบวนการคนพบดวยตนเอง (Discovery Learning) เนื่องจาก

ในชุดการเรียนรูผูวิจัยไดกําหนดการเรียนรูไวเปนลําดับข้ันตอนอยางชัดเจนซึ่งชุดการเรียนรูนี้เปนการ

เรียนรูแบบกระบวนการกลุมเนนใหผูเรียนไดประกอบกิจกรรมรวมกันมีการถามตอบขอมูลจากเพื่อนๆ

ภายในกลุม ผูเรียนไดแลกเปล่ียนเรียนรูดวยการลงมือฝกปฏิบัติจริงเชน เรื่อง Present Simple 

Tense ผูเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องกิจวัตรประจําวันของตนเองและผูอื่น สามารถพูดส่ือสารกับ

เพื่อนๆไดดวยการผลัดเปล่ียนกันถามตอบในกลุม โดยในชุดการเรียนรูมีการฝกหัดดวยแบบฝกหัด

ระหวางเรียนและมีการทดสอบหลังเรียน เพื่อทบทวนความรูหลังจากท่ีไดเรียนมาซึ่งเปนไปตามทฤษฎี

สัมพันธเช่ือมโยงของธอรนไดค (Thorndike Edward L. Connectionism.(Online). 2008) กลาววา 

การเรียนรูเกิดจากการเช่ือมโยงระหวางส่ิงเรากับการตอบสนอง ซึ่งมีหลายรูปแบบ บุคคลจะมีการลอง

ผิดลองถูก(Trial and Error) ปรับเปล่ียนไปเรือ่ยๆจนกวาจะพบรูปแบบการตอบสนองท่ีสามารถใหผล

ท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดเมื่อเกิดการเรียนรูแลว บุคคลจะใชรูปแบบการตอบสนองท่ีเหมาะสมเพียงรูปแบบ

เดียวและจะพยายามใชรูปแบบนั้นเช่ือมโยงกับส่ิงเราในการเรียนรูตอไปเรื่อยๆ เชน กฎแหงการฝกหัด 

(Law of Exercise) ท่ีวา การฝกหัดหรือการกระทําบอยๆดวยความเขาใจจะทําใหการเรียนรูคงทน

ถาวร และกฎแหงการใช (Law of Use and Disuse) การเรียนรูเกิดจากการเช่ือมโยงระหวางส่ิงเรา

กับการตอบสนอง ความมั่นคงของการเรียนรูจะเกิดข้ึนหากไดมีการนําไปใชบอยๆหากไมมีการนําไปใช

อาจมีการลืมเกิดข้ึนได สงผลใหประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไวซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ (สุพัตรา กองทรัพย 2549 :บทคัดยอ) และ (วันเพ็ญ หอทอง 2551 : บทคัดยอ) ท่ีได

พัฒนาชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวาชุดการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีต้ังไว 

 9.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนท่ีเรียน

ดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้ ในชุด

การเรียนรูมีการนําแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative Language Teaching - 

67วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน ์
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Past Simple Tense และ Future Simple Tense ซึ่งเนื้อหามีความสัมพันธและเช่ือมโยงกัน มีการ

จัดการเรียนรูท่ีเปนลําดับข้ันตอนและตอเนื่อง เราความสนใจของผูเรียน การจัดการเรียนรูชวยให

ผูเรียนเขาใจในเนื้อหามากข้ึน นอกจากนี้ยังมีส่ือการสอนท่ีใชประกอบชุดการเรียนรูท่ีนาสนใจ ผูเรียน

ไดฟงเพลง ไดดูและฟงวีดีโอบทสนทนาจากเจาของภาษาจริงๆ ซึ่งเกิดการเราความสนใจตอผูเรียน 

และดานการวัดและประเมินผล ผูเรียนสามารถวัดความกาวหนาไดดวยตนเอง โดยมีคําถาม คําตอบท่ี

ผูเรียนสามารถตรวจสอบไดดวยตนเอง ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะแสวงหาความรู มี

ความสุขในการเรียนรูจาการคนพบส่ิงตางๆ ดวยตนเอง ไดเช่ือมโยงความรูใหมเขากับประสบการณ

เดิมอยางมี เหตุมีผลสง เสริมใหมีการทํางานกลุม มีการอภิปรายและแลกเปล่ียนความรูจาก

ประสบการณอยางสรางสรรค เปนการปลูกฝงคุณลักษณะดานใจกวาง รวมแสดงความคิดเห็น ครูมี

การเสริมแรงดวยการพูดใหกําลังใจ ใบหนาท่ียิ้มแยมแจมใส สอดคลองกับ ทฤษฎีการเสริมแรงของ 

Skinner (พรรณีชูทัย เจนจิต, 2545 :54) ท่ีกลาววา เกี่ยวกับเรื่องการแสดงพฤติกรรมท่ีผูเรียนเปนผู

ลงมือกระทําและไดรับการเสริมแรง โดยการใหส่ิงเราท่ีทําใหผูเรียนเกิดความพอใจส่ิงเรานี้จะเปน

ตัวกระตุนใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีพอใจเพิ่มมากข้ึน การกระทําใดๆ ถาไดรับการเสริมแรงก็จะมี

แนวโนมใหเกิดการกระทํานั้นอีก ทําใหผูเรียนมีความสุขท่ีไดเรียนรูจากชุดการเรียนรู มีความพึงพอใจ

ในการเรียน เปนไปตามทฤษฎีของ (Lunenburg and Ornstein, 1996) ท่ีวาความตองการท่ีเปนการ

จูงใจ (พึงพอใจ) ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ (ชวาลา สมถวิล, 2551 :บทคัดยอ) และ (นลินี อินดีคํา 

2551 :บทคัดยอ) ท่ีไดพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 แลวพบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากและมากท่ีสุด 

 

10. ขอเสนอแนะ 

 

 10.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1) การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses โดยใชชุดการเรียนรูนี้

มีประสิทธิภาพและไดผลดี เพราะเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการใชเนื้อหาท่ีเขาใจงายนักเรียนไดฝก

ปฏิบัติจริง สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง ดวยการศึกษาเนื้อหาและการใชส่ือประกอบการ

จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย และมีการชวยเหลือกันในกลุม ทําใหมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น มีการฝกทักษะ

การส่ือสารดวยประโยคอยางงาย ทําใหนักเรียนมีความมั่นใจและกลาพูดมากข้ึนโดยมีครูผูสอนคอย

แนะนําใหความชวยเหลือ ช้ีแนะแนวทางการแกปญหา กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

หลักการ (Generalization Phase) เปนความสามารถท่ีใชในส่ิงท่ีเรียนรูไปแลวไปประยุกตกับส่ิงเรา

ใหมท่ีประสบมา การลงมือปฏิบัติ (Performance Phase) เปนการแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการ

เรียนรูและการสรางผลยอนกลับ (Feedback Phase) ผูรับทราบผลการเรียนรูถาข้ันทําความเขาใจ

และการเรียนรูไมดีการจําก็จะลดลงหรือจําไมไดเลย จากกระบวนการเรียนรูแสดงใหเห็นวาคนเราจะ

จําส่ิงท่ีเรียนมาไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับกระบวนการเรียนรู วาจะชวยใหเกิดความจําระยะยาวแก

ผูเรียนไดดีเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับการจัดการเรียนรู ดังนั้นแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีจะชวยใหเกิด

ความคงทนในการเรียนรูแกผูเรียน สามารถทําไดโดยการใหผูเรียนไดเรียนรูในส่ิงท่ีมีความหมาย การ

จัดบทเรียนตามลําดับข้ันตอนการเรียนรูจากข้ันพื้นฐานไปสู ข้ันตอนท่ีสูงข้ึนเปนลําดับ การจัด

สถานการณใหผูเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆ มากข้ึน มีการทบทวนบทเรียน 

การอานหรือการทองอยูเสมอจะชวยใหความจําระยะยาวดีข้ึน และสามารถจําอยางมีหลักเกณฑ 

(Logical Memory) สอดคลองกับ (นภาไล ตาสาโรจน 2553 :บทคัดยอ) พบวาผลสัมฤทธทางการ

เรียนของการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและความคงทน ในการเรียนรู

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางวิธีสอนโดยใชผังกราฟกกับวิธีสอนตามคูมือ

ครูทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนท้ังสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 9.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการ

เรียนรูดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses นักเรียนมีความพึงพอใจ มี

คาเฉล่ียรวมทุกดานเทากับ ( X =4.38)  อยูในระดับมาก และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =0.57)  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานไดดังนี้พบวา ดานรูปภาพและตัวอักษรมีคะแนนเฉล่ีย 4.53 อยูในระดับมาก

ท่ีสุดดานรูปแบบของกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ีย 4.46 อยูในระดับมาก ดานเนื้อหาและภาษามีคะแนน

เฉล่ีย 4.29 และดานการวัดและประเมินผลมีคะแนนเฉล่ีย 4.23 ท้ังนี้เนื่องจากในชุดการเรียนรูมี

รูปภาพท่ีมีสีสัน สวยงาม มีตัวอักษรท่ีมีความชัดเจน อานงาย ใชรูปภาพประกอบเนื้อหาไดเหมาะสม 

รูปภาพท่ีใชประกอบชุดการเรียนรูชวยเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ ขนาดตัวอักอักษรภาษาท่ีใช

ถูกตองเหมาะสมในดานรูปแบบของกิจกรรม ชุดการเรียนรูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากงายไปหา

ยาก ทําใหผูเรียนรูสึกอยากเรียนมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ (ดวงจันทร ประสิทธิ์วงศา 2552 :บทคัดยอ) 

ท่ีไดกลาวไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกนึกคิดหรือเจตคติของบุคคลท่ีมีตอการทํางานหรือปฏิบัติ

กิจกรรมเชิงบวก ดังนั้นความพึงพอใจในการเรียนรูจึงหมายถึง ความรูสึกพอใจ ชอบใจในการรวม

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนและตองการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งเนื้อหาเริ่ม

จาก Present Simple Tenseโดยเนื้อหาเปนเรื่องของกิจวัตรประจําวันของเรา ไปสูเรื่องท่ีมีความ

ตอเนื่องจากกิจวัตรประจําวันของเราคือ Present Continuous Tense, Present Perfect Tense, 
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Past Simple Tense และ Future Simple Tense ซึ่งเนื้อหามีความสัมพันธและเช่ือมโยงกัน มีการ

จัดการเรียนรูท่ีเปนลําดับข้ันตอนและตอเนื่อง เราความสนใจของผูเรียน การจัดการเรียนรูชวยให

ผูเรียนเขาใจในเนื้อหามากข้ึน นอกจากนี้ยังมีส่ือการสอนท่ีใชประกอบชุดการเรียนรูท่ีนาสนใจ ผูเรียน

ไดฟงเพลง ไดดูและฟงวีดีโอบทสนทนาจากเจาของภาษาจริงๆ ซึ่งเกิดการเราความสนใจตอผูเรียน 

และดานการวัดและประเมินผล ผูเรียนสามารถวัดความกาวหนาไดดวยตนเอง โดยมีคําถาม คําตอบท่ี

ผูเรียนสามารถตรวจสอบไดดวยตนเอง ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะแสวงหาความรู มี

ความสุขในการเรียนรูจาการคนพบส่ิงตางๆ ดวยตนเอง ไดเช่ือมโยงความรูใหมเขากับประสบการณ

เดิมอยางมีเหตุมีผลสง เสริมใหมีการทํางานกลุม มีการอภิปรายและแลกเปล่ียนความรูจาก

ประสบการณอยางสรางสรรค เปนการปลูกฝงคุณลักษณะดานใจกวาง รวมแสดงความคิดเห็น ครูมี

การเสริมแรงดวยการพูดใหกําลังใจ ใบหนาท่ียิ้มแยมแจมใส สอดคลองกับ ทฤษฎีการเสริมแรงของ 

Skinner (พรรณีชูทัย เจนจิต, 2545 :54) ท่ีกลาววา เกี่ยวกับเรื่องการแสดงพฤติกรรมท่ีผูเรียนเปนผู

ลงมือกระทําและไดรับการเสริมแรง โดยการใหส่ิงเราท่ีทําใหผูเรียนเกิดความพอใจส่ิงเรานี้จะเปน

ตัวกระตุนใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีพอใจเพิ่มมากข้ึน การกระทําใดๆ ถาไดรับการเสริมแรงก็จะมี

แนวโนมใหเกิดการกระทํานั้นอีก ทําใหผูเรียนมีความสุขท่ีไดเรียนรูจากชุดการเรียนรู มีความพึงพอใจ

ในการเรียน เปนไปตามทฤษฎีของ (Lunenburg and Ornstein, 1996) ท่ีวาความตองการท่ีเปนการ

จูงใจ (พึงพอใจ) ซึ่งสอดคลองกับผลวิจัยของ (ชวาลา สมถวิล, 2551 :บทคัดยอ) และ (นลินี อินดีคํา 

2551 :บทคัดยอ) ท่ีไดพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 แลวพบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากและมากท่ีสุด 

 

10. ขอเสนอแนะ 

 

 10.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1) การจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses โดยใชชุดการเรียนรูนี้

มีประสิทธิภาพและไดผลดี เพราะเปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนการใชเนื้อหาท่ีเขาใจงายนักเรียนไดฝก

ปฏิบัติจริง สามารถสรางองคความรูดวยตนเอง ดวยการศึกษาเนื้อหาและการใชส่ือประกอบการ

จัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย และมีการชวยเหลือกันในกลุม ทําใหมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น มีการฝกทักษะ

การส่ือสารดวยประโยคอยางงาย ทําใหนักเรียนมีความมั่นใจและกลาพูดมากข้ึนโดยมีครูผูสอนคอย

แนะนําใหความชวยเหลือ ช้ีแนะแนวทางการแกปญหา กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

หลักการ (Generalization Phase) เปนความสามารถท่ีใชในส่ิงท่ีเรียนรูไปแลวไปประยุกตกับส่ิงเรา

ใหมท่ีประสบมา การลงมือปฏิบัติ (Performance Phase) เปนการแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการ

เรียนรูและการสรางผลยอนกลับ (Feedback Phase) ผูรับทราบผลการเรียนรูถาข้ันทําความเขาใจ

และการเรียนรูไมดีการจําก็จะลดลงหรือจําไมไดเลย จากกระบวนการเรียนรูแสดงใหเห็นวาคนเราจะ

จําส่ิงท่ีเรียนมาไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับกระบวนการเรียนรู วาจะชวยใหเกิดความจําระยะยาวแก

ผูเรียนไดดีเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับการจัดการเรียนรู ดังนั้นแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีจะชวยใหเกิด

ความคงทนในการเรียนรูแกผูเรียน สามารถทําไดโดยการใหผูเรียนไดเรียนรูในส่ิงท่ีมีความหมาย การ

จัดบทเรียนตามลําดับข้ันตอนการเรียนรูจากข้ันพื้นฐานไปสู ข้ันตอนท่ีสูงข้ึนเปนลําดับ การจัด

สถานการณใหผูเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมตางๆ เกี่ยวกับบทเรียนนั้นๆ มากข้ึน มีการทบทวนบทเรียน 

การอานหรือการทองอยูเสมอจะชวยใหความจําระยะยาวดีข้ึน และสามารถจําอยางมีหลักเกณฑ 

(Logical Memory) สอดคลองกับ (นภาไล ตาสาโรจน 2553 :บทคัดยอ) พบวาผลสัมฤทธทางการ

เรียนของการเปรียบเทียบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและความคงทน ในการเรียนรู

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางวิธีสอนโดยใชผังกราฟกกับวิธีสอนตามคูมือ

ครูทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักเรียนท้ังสองกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 9.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังไดรับการจัดการ

เรียนรูดวยชุดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หนวย Tenses นักเรียนมีความพึงพอใจ มี

คาเฉล่ียรวมทุกดานเทากับ ( X =4.38)  อยูในระดับมาก และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. =0.57)  

เมื่อพิจารณาเปนรายดานไดดังนี้พบวา ดานรูปภาพและตัวอักษรมีคะแนนเฉล่ีย 4.53 อยูในระดับมาก

ท่ีสุดดานรูปแบบของกิจกรรมมีคะแนนเฉล่ีย 4.46 อยูในระดับมาก ดานเนื้อหาและภาษามีคะแนน

เฉล่ีย 4.29 และดานการวัดและประเมินผลมีคะแนนเฉล่ีย 4.23 ท้ังนี้เนื่องจากในชุดการเรียนรูมี

รูปภาพท่ีมีสีสัน สวยงาม มีตัวอักษรท่ีมีความชัดเจน อานงาย ใชรูปภาพประกอบเนื้อหาไดเหมาะสม 

รูปภาพท่ีใชประกอบชุดการเรียนรูชวยเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ ขนาดตัวอักอักษรภาษาท่ีใช

ถูกตองเหมาะสมในดานรูปแบบของกิจกรรม ชุดการเรียนรูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูจากงายไปหา

ยาก ทําใหผูเรียนรูสึกอยากเรียนมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ (ดวงจันทร ประสิทธิ์วงศา 2552 :บทคัดยอ) 

ท่ีไดกลาวไววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกนึกคิดหรือเจตคติของบุคคลท่ีมีตอการทํางานหรือปฏิบัติ

กิจกรรมเชิงบวก ดังนั้นความพึงพอใจในการเรียนรูจึงหมายถึง ความรูสึกพอใจ ชอบใจในการรวม

ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนและตองการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ จนบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งเนื้อหาเริ่ม

จาก Present Simple Tenseโดยเนื้อหาเปนเรื่องของกิจวัตรประจําวันของเรา ไปสูเรื่องท่ีมีความ

ตอเนื่องจากกิจวัตรประจําวันของเราคือ Present Continuous Tense, Present Perfect Tense, 
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มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง ท่ีมีความชัดเจน กําหนด มุงพัฒนาผูเรียน สามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ.2551 : 1-5) การพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองสัมพนัธกับสภาพชีวิตความเปนอยูของผูเรียน หลักสูตรทองถ่ินมีการบูรณาการ

ความรูใหมใหผูเรียนไดเรียนรู หลักสูตรเนื้อหา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน นําท้ัง

ความรูของวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีในชุมชนมาบูรณาการกับความรูใหมใหผูเรียนไดเรียนรู สอดคลอง

กับเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีกระจายอํานาจให

โรงเรียนดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมของแตละกลุมสาระการ

เรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือสาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร ท้ังนี้ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดเรียนรูเกี่ยว

ทองถ่ินของตน วิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณี  

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เปนส่ิงท่ีดีในการกระตุนใหเด็กและเยาวชนไดมีความตระหนัก

และรูสึกหวงแหนในส่ิงท่ีมีคุณคาเหลานี้ แตวาในดานการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ยังมีปญหาอยูมาก

ประเพณีทองถ่ินไดถูกละเลยลงไปมาก ซึ่งจะเห็นไดจากสถานศึกษายังไมสามารถนําประเพณี 

วัฒนธรรมไปใชในการจัดการเรียนรูอยางจริงจัง กอใหเกิดปญหานักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม 

ผูเรียนไมสนใจชุมชนท่ีตนอาศัยอยู ประชาชนขาดความผูกพันกับโรงเรียน เพราะไมมีสวนรวมในการ

อบรม ส่ังสอน และถายทอดความรูประสบการณสูนักเรียน การศึกษาสมัยใหม ไดแยกนักเรียนออก

จากชุมชนทองถ่ินของตนเอง เนื่องจากการเรียนการสอนท้ังหมดมาจากสวนกลาง ความแปลกแยกนี้  

มีลักษณะท่ีรุนแรงถึงกับทําใหนักเรียนบางคนดูถูก  วิถีชีวิตของตนเองไมเห็นคุณคาชุมชน ไมมีความ

ภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณี และทองถ่ินของตน (รุง แกวแดง. 2540 : 5)  

จังหวัดชัยภูมิ เปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีประวัติศาสตร บงบอกถึงความ

เจริญรุงเรืองจากหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร เชน ปรางคกู พระธาตุหนองสามหมื่น ภูพระ สระ

หงส พระเจาองคต้ือ พระใหญทวารวดี ใบเสมา จังหวัดชัยภูมิยังมี ศาลเจาพอพระยาแล หนองปลา

เฒา ขนบธรรมเนียม ประเพณีบุญเดือนหก วัฒนธรรมท่ีควรคาแกการศึกษา(ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด

ชัยภูมิ. 2549) ปจจุบันเยาวชนขาดความสนใจในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิวัฒนธรรม

ประเพณีทองถ่ิน โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  ยังขาดการศึกษาประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินไว มีเพียงคําบอก

เลาจากผูสูงอายุ การนําสาระทองถ่ินประเพณีท่ีดีงามมากําหนดในกระบวนการเรียนการสอน 

จําเปนตองกระทําเพื่อนักเรียน เยาวชนไดรวม อนุรักษ และสืบทอด (องคการบริหารสวนตําบลโนน

สําราญ. 2559) ผูวิจัย จึงสนใจศึกษาประเพณีบุญเดือนหก จังหวัดชัยภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3  

 

 

Abstract 

The purpose of this research are to 1) study about basic information for 

local curriculum development in the title of Boon Deun Hok  for Mattayomsuksa 3 

students 2) construct the local curriculum 3) try out the local curriculum 4) evaluate 

the local curriculum as the process of TABA’s curriculum development which has 4 

steps: studying and survey basic information, developing and evaluating a draft 

project of local development, trying out and evaluating outcome of trying out. The 

population of this research is Mattayomsuksa 3 Students of Chimplee Wittaya School, 

Office of Primary Educational Chaiyaphum Area 1. The number is 35 students in 

semester 2 0f 2017 academic year. The research tools are a questionnaire of opinion 

and needs of local wisdom, an evaluation questionnaire of suitable and relevant of 

local curriculum factors, lesson plans, an achievement test, a practical evaluation 

opinion questionnaire of students, teachers, administrators and local wisdoms 

analyzing data by relevant score and standard deviation. The research results found 

that a curriculum factor is appropriate for all topics which can be used managing 

learning activities. Outcome after learning is higher than before learning. Activity 

evaluation is good level and the outcome of opinion is high to the highest level. 

 

Keyword:  Local curriculum / Boon Deun Hok 

 

1. บทนํา 

  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2545 กําหนดในมาตรา 6 วา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ี

สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เปดโอกาสใหสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนา

สาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 

2545) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดนํามาเปนกรอบทิศทางสําหรับ

ทองถ่ินหรือสถานศึกษา ในการนําไปจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอน มีกําหนด

74 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง ท่ีมีความชัดเจน กําหนด มุงพัฒนาผูเรียน สามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางพอเพียงและมีความสุข(กระทรวงศึกษาธิการ.2551 : 1-5) การพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองสัมพนัธกับสภาพชีวิตความเปนอยูของผูเรียน หลักสูตรทองถ่ินมีการบูรณาการ

ความรูใหมใหผูเรียนไดเรียนรู หลักสูตรเนื้อหา และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน นําท้ัง

ความรูของวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีในชุมชนมาบูรณาการกับความรูใหมใหผูเรียนไดเรียนรู สอดคลอง

กับเจตนารมณของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีกระจายอํานาจให

โรงเรียนดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดทํารายวิชาเพิ่มเติมของแตละกลุมสาระการ

เรียนรู ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือสาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม สาระท่ี 2 หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร 

สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร ท้ังนี้ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดเรียนรูเกี่ยว

ทองถ่ินของตน วิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรมประเพณี  

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เปนส่ิงท่ีดีในการกระตุนใหเด็กและเยาวชนไดมีความตระหนัก

และรูสึกหวงแหนในส่ิงท่ีมีคุณคาเหลานี้ แตวาในดานการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ยังมีปญหาอยูมาก

ประเพณีทองถ่ินไดถูกละเลยลงไปมาก ซึ่งจะเห็นไดจากสถานศึกษายังไมสามารถนําประเพณี 

วัฒนธรรมไปใชในการจัดการเรียนรูอยางจริงจัง กอใหเกิดปญหานักเรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม 

ผูเรียนไมสนใจชุมชนท่ีตนอาศัยอยู ประชาชนขาดความผูกพันกับโรงเรียน เพราะไมมีสวนรวมในการ

อบรม ส่ังสอน และถายทอดความรูประสบการณสูนักเรียน การศึกษาสมัยใหม ไดแยกนักเรียนออก

จากชุมชนทองถ่ินของตนเอง เนื่องจากการเรียนการสอนท้ังหมดมาจากสวนกลาง ความแปลกแยกนี้  

มีลักษณะท่ีรุนแรงถึงกับทําใหนักเรียนบางคนดูถูก  วิถีชีวิตของตนเองไมเห็นคุณคาชุมชน ไมมีความ

ภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณี และทองถ่ินของตน (รุง แกวแดง. 2540 : 5)  

จังหวัดชัยภูมิ เปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีประวัติศาสตร บงบอกถึงความ

เจริญรุงเรืองจากหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร เชน ปรางคกู พระธาตุหนองสามหมื่น ภูพระ สระ

หงส พระเจาองคต้ือ พระใหญทวารวดี ใบเสมา จังหวัดชัยภูมิยังมี ศาลเจาพอพระยาแล หนองปลา

เฒา ขนบธรรมเนียม ประเพณีบุญเดือนหก วัฒนธรรมท่ีควรคาแกการศึกษา(ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด

ชัยภูมิ. 2549) ปจจุบันเยาวชนขาดความสนใจในการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดชัยภูมิวัฒนธรรม

ประเพณีทองถ่ิน โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  ยังขาดการศึกษาประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินไว มีเพียงคําบอก

เลาจากผูสูงอายุ การนําสาระทองถ่ินประเพณีท่ีดีงามมากําหนดในกระบวนการเรียนการสอน 

จําเปนตองกระทําเพื่อนักเรียน เยาวชนไดรวม อนุรักษ และสืบทอด (องคการบริหารสวนตําบลโนน

สําราญ. 2559) ผูวิจัย จึงสนใจศึกษาประเพณีบุญเดือนหก จังหวัดชัยภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3  
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the local curriculum as the process of TABA’s curriculum development which has 4 
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Office of Primary Educational Chaiyaphum Area 1. The number is 35 students in 

semester 2 0f 2017 academic year. The research tools are a questionnaire of opinion 

and needs of local wisdom, an evaluation questionnaire of suitable and relevant of 

local curriculum factors, lesson plans, an achievement test, a practical evaluation 

opinion questionnaire of students, teachers, administrators and local wisdoms 

analyzing data by relevant score and standard deviation. The research results found 

that a curriculum factor is appropriate for all topics which can be used managing 

learning activities. Outcome after learning is higher than before learning. Activity 

evaluation is good level and the outcome of opinion is high to the highest level. 

 

Keyword:  Local curriculum / Boon Deun Hok 

 

1. บทนํา 

  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและสํารวจขอมูลพื้นฐานสํารวจความตองการของทองถ่ิน ในดาน

ของสภาพปญหาและความตองการประเพณีบุญเดือนหก มาใชในการจัดการศึกษา พบวา ดานประวัติ

และความเปนมาของประเพณีประเพณีบุญเดือนหกมีความตองการอยูในระดับมาก 

ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาและประเมินคุณภาพโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน พบวา องคประกอบ

หลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามองคประกอบของ

หลักสูตร ไดแก หลักการ จุดหมาย โครงสรางหลักสูตร แนวการจัดการเรยีนรูส่ือ/แหลงการเรียนรู และ

การวัดและการประเมินผล มีความเหมาะสมองคประกอบของหลักสูตรโดยเฉล่ียอยูในระดับเหมาะสม

มากท่ีสุด มีความเหมาะสมกัน 

ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ

ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ดานความรู ความเขาใจ) และแบบประเมินผลการปฏิบัติ

กิจกรรม (ทักษะปฏิบัติ) ในการเรียนตามหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ของนักเรียนจํานวน 35 คน คาเฉล่ียของคะแนนหลังเรียน สูง

กวาคาเฉล่ียของคะแนนกอนเรียน  

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน พบวา ความคิดเห็นของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิ

ปญญา เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ โดยสรุปเปนรายดานนั้น มีความคิดเห็นในระดับมาก

ท่ีสุดทุกดาน และในแตละดานพบวา ดานกิจกรรมการเรียนรูมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัยในเรื่องนี้ สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.1 ผลการศึกษาและสํารวจขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินผลการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร ตามรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน พบวา จาก

การศึกษาและสํารวจขอมูลพื้นฐานท้ังในดานการของการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณกลุม

ประชากร ท่ีประกอบดวย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูปกครองนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา และ

ปราชญชาวบาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

  2.1 เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง ประเพณีบุญเดือนหก 

จังหวัดชัยภูมิ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  2.2 เพื่อสรางหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

2.3 เพื่อทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

2.4 เพื่อประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความตองการของชุมชน 

ในการนําจัดการกจิกรรม

การเรียนรในโรงเรียน 

พระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2551 

กระบวนการพัฒนา 

หลักสูตรทองถ่ิน 

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองประเพณีบุญ 

เดือนหกสําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

     1.  การศึกษาและสาํรวจขอมูลพื้นฐาน 

     2.  การพัฒนาและประเมินคุณภาพ 

โครงรางหลักสูตรทองถ่ิน 

     3.  การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน 

     4.  การประเมินผลการทดลองใช

หลักสูตรทองถ่ิน   

  

ประสิทธิภาพของหลักสูตรทองถ่ินเพือ่ถายทอด

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 

     1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     2.  แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 

     3.  ความคิดเห็นตอหลักสูตรทองถ่ิน 

          -ความคิดเห็นของนักเรียน 

          -ความคิดเห็นของครูผูสอน 

          -ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

           

สภาพปญหาเศรษฐกิจและสังคมและกระแสวัฒนธรรม

ทางตะวันตกเขามา ทําใหเยาวชนไมตระหนักถึงคุณคา 

ของวัฒนธรรมประเพณี จังหวัดชัยภูมิ 
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3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและสํารวจขอมูลพื้นฐานสํารวจความตองการของทองถ่ิน ในดาน

ของสภาพปญหาและความตองการประเพณีบุญเดือนหก มาใชในการจัดการศึกษา พบวา ดานประวัติ

และความเปนมาของประเพณีประเพณีบุญเดือนหกมีความตองการอยูในระดับมาก 

ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาและประเมินคุณภาพโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน พบวา องคประกอบ

หลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามองคประกอบของ

หลักสูตร ไดแก หลักการ จุดหมาย โครงสรางหลักสูตร แนวการจัดการเรยีนรูส่ือ/แหลงการเรียนรู และ

การวัดและการประเมินผล มีความเหมาะสมองคประกอบของหลักสูตรโดยเฉล่ียอยูในระดับเหมาะสม

มากท่ีสุด มีความเหมาะสมกัน 

ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ

ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ดานความรู ความเขาใจ) และแบบประเมินผลการปฏิบัติ

กิจกรรม (ทักษะปฏิบัติ) ในการเรียนตามหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ของนักเรียนจํานวน 35 คน คาเฉล่ียของคะแนนหลังเรียน สูง

กวาคาเฉล่ียของคะแนนกอนเรียน  

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน พบวา ความคิดเห็นของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีตอการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ตามหลักสูตรทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิ

ปญญา เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ โดยสรุปเปนรายดานนั้น มีความคิดเห็นในระดับมาก

ท่ีสุดทุกดาน และในแตละดานพบวา ดานกิจกรรมการเรียนรูมีความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัยในเรื่องนี้ สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.1 ผลการศึกษาและสํารวจขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินผลการศึกษาเอกสาร

และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร ตามรูปแบบของการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน พบวา จาก

การศึกษาและสํารวจขอมูลพื้นฐานท้ังในดานการของการใชแบบสอบถามและการสัมภาษณกลุม

ประชากร ท่ีประกอบดวย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูปกครองนักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา และ

ปราชญชาวบาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 

  2.1 เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง ประเพณีบุญเดือนหก 

จังหวัดชัยภูมิ  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

  2.2 เพื่อสรางหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ สําหรับนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปท่ี 3 

2.3 เพื่อทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

2.4 เพื่อประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความตองการของชุมชน 

ในการนําจัดการกจิกรรม

การเรียนรในโรงเรียน 

พระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ. 2551 

กระบวนการพัฒนา 

หลักสูตรทองถ่ิน 

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเร่ืองประเพณีบุญ 

เดือนหกสําหรับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  

     1.  การศึกษาและสาํรวจขอมูลพื้นฐาน 

     2.  การพัฒนาและประเมินคุณภาพ 

โครงรางหลักสูตรทองถ่ิน 

     3.  การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน 

     4.  การประเมินผลการทดลองใช

หลักสูตรทองถ่ิน   

  

ประสิทธิภาพของหลักสูตรทองถ่ินเพือ่ถายทอด

วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน โดยพิจารณาจาก 

     1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     2.  แบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 

     3.  ความคิดเห็นตอหลักสูตรทองถ่ิน 

          -ความคิดเห็นของนักเรียน 

          -ความคิดเห็นของครูผูสอน 

          -ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

           

สภาพปญหาเศรษฐกิจและสังคมและกระแสวัฒนธรรม

ทางตะวันตกเขามา ทําใหเยาวชนไมตระหนักถึงคุณคา 

ของวัฒนธรรมประเพณี จังหวัดชัยภูมิ 
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ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

นักเรียนในการศึกษาคนควา เพื่อนําความรูท่ีไดท้ังในและนอกหองเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ไดจริง ในขณะเดียวกันก็ยังเปนการฝกใหนักเรียนไดตระหนัก และเห็นคุณคาในศิลปวัฒนธรรมของ

ชุมชนทองถ่ินของตนเองดวย และท่ีสําคัญประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในชุมชน มีจุดเดนอยูหลายดาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ท่ีชาวบานในชุมชนยกยองใหเปน

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท่ีทรงคุณคา และภาคภูมิใจท่ีสุดของคนในชุมชน รวมถึงชาวจังหวัดชัยภูมิ

ดวย หากทางโรงเรียนนําความรูเรื่องของประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ  บรรจุไวในหลักสูตร

สถานศึกษาและนํามาถายทอดใหกับผูเรียนแลว ปราชญชาวบานมีความยินดีท่ีจะใหความรวมมืออยาง

เต็มท่ีกับทางโรงเรียนฉิมพลีวิทยาและครูผูสอน ในการใหความรูหรือเปนวิทยาทานแกนักเรียน และยัง

เสนอแนวคิดท่ีหลากหลายเพื่อเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูแกนักเรียนอาทิเชน ควรใหผูเรียนทุก

ระดับช้ันของโรงเรียนฉิมพลีวิทยา ไดเรียนรูเรื่องราวของประเพณีบุญเดือนหก แตควรจะแบงเนื้อหา

ตามความเหมาะสม ตามระดับช้ันและวัยของผูเรียนดวย ตัวอยาง คือ ต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ควรเรียนเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของประเพณีบุญเดือนหกจังหวัด

ชัยภูมิ แตในเรื่องของการทําบายศรีและการฝกพับใบตองรอบตัวบายศรี ควรสอนใหกับนักเรียนท่ีอยูใน

ระดับช้ันท่ีสูงข้ึน เปนตน 

  1.2 การพัฒนาและประเมินคุณภาพโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน  การพัฒนาและประเมิน

คุณภาพโครงรางหลักสูตรทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัด

ชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมและความ

สอดคลองขององคประกอบหลักสูตร พบวาองคประกอบของหลักสูตรทองถ่ินท่ีประกอบดวย หลักการ 

จุดหมาย โครงสรางเนื้อหา เวลาเรียน แนวการจัดการเรียนรู ส่ือ/แหลงการเรียนรู การวัดและการ

ประเมินผล ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมากท่ีสุด เชน เปาหมายของหลักสูตร

ทองถ่ิน เหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนทองถ่ิน ส่ือ/แหลงการเรียนรู และการ

วัดและการประเมินผลของหลักสูตรทองถ่ิน เหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน การกําหนดหนวยการ

เรียนรูและการกําหนดจุดประสงค  ในแผนการจัดการเรียนรูแตละหนวยมีความเหมาะสมกับการ

เรียนรูของผูเรียน เนื้อหา/ กิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน การวัด

และการประเมินผลมีความเหมาะสมกับวัยและการเรียนรูของผูเรียน และหลักสูตรทองถ่ินยังมีความ

สอดคลองกันทุกองคประกอบ โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.67 ถึง 1.00 ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑท่ีกําหนดไวในทุกองคประกอบ 

  1.3 การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน มีผลการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน โดยเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 ผลการทดลองปรากฏ ดังนี้ 

 

   1.1.1 จากการใชแบบสอบถามสํารวจความตองการของทองถ่ิน โดยใชกับนักเรียน 

พบวา นักเรียนมีความตองการท่ีอยากจะเรียนรูในเรื่องราวของประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ใน

ระดับมากทุกๆ ดานของเนื้อหาท่ีสอบถาม ซึ่งจะแบงเนื้อหาในเรื่องของประเพณีบุญเดือนหก ออกเปน 

3 ดานคือ ดานประวติัและความเปนมาของประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ดานการสรางประเพณี

บุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ และดานกิจกรรมท่ีเกี่ยวของในงานประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ โดย

ในแตละดานนั้นลวนเปนเนื้อหาท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีบรรจุอยูในหลักสูตรทองถ่ิน รวมถึงในแผนการ

จัดการเรียนรูแตละหนวยดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําผลจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนมาจัด

เรียงลําดับความสําคัญและปรับปรุงแกไขในสวนท่ีบกพรอง เพื่อใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพและ

สมบูรณยิ่งข้ึนและตรงกับความตองการของผูเรียน ชุมชนทองถ่ินอยางแทจริง 

   1.1.2 จากการใชแบบสอบถามสํารวจความตองการของทองถ่ิน โดยใชกับผูปกครอง

นักเรียน พบวา ผูปกครองมีความสนใจเปนอยางมากในเรื่องราวของหลักสูตรทองถ่ินเรื่องประเพณีบุญ

เดือนหกจังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะการนําปราชญชาวบานท่ีมีความรู ความสามารถ ในเรื่องของ

ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ มาถายทอดใหกับนักเรียนและท่ีสําคัญไปกวานั้นปราชญชาวบานก็

เปนบุคคลท่ีผูปกครองนักเรียน รวมถึงชาวบานในชุมชนรูจักและใหความนับถือเปนอยางดี ดังนั้น 

ผูปกครองนักเรียนจึงมีความตองการท่ีจะนําภูมิปญญาชาวบาน เรื่องประเพณีบุญเดือนหกจังหวัด

ชัยภูมิ มาบรรจุไวในหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนํามาถายทอดใหกับนักเรียนโรงเรียนฉิมพลีวิทยา โดยมี

ความตองการระดับมากทุกๆ ดาน ท่ีเปนเนื้อหาเกี่ยวของกับประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ 

1.1.3 จากการใชแบบสอบถามสํารวจความตองการของทองถ่ิน โดยใชกับผูบริหาร

สถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความตองการในการนําเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีบุญเดือน

หกจังหวัดชัยภูมิ  มาบรรจุไวเปนหลักสูตรของสถานศึกษาโรงเรียนฉิมพลีวิทยา รวมถึงกระบวนการ

ถายทอดความรูโดยปราชญชาวบานใหแกนักเรียนดวย เพราะผูบริหารสถานศึกษามีความตระหนักดีวา

ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ เปนประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาตอชุมชน ซึ่งผูท่ีมีสวน

เกี่ยวของในทุกระดับควรใหความสนใจรวมกันอนุรักษและสืบสาน 

1.1.4 จากการสัมภาษณความตองการของปราชญชาวบานในการนําภูมิปญญา

ชาวบานมาใชในกิจกรรมการจัดการเรียนรู ปราชญชาวบานจํานวน 3 คน มีความคิดเห็นสอดคลองกัน

วากิจกรรมการเรียนรูในปจจุบันมุงเนนแตการเรียนรูในเรื่องท่ีไกลตัวมากเกินไป รวมถึงการนําเอา

วัฒนธรรมจากตางชาติเขามาเกี่ยวของในชีวิตประจําวันของผูเรียนจนเกินความจําเปน ทําใหนักเรียนไม

สนใจศึกษาส่ิงท่ีอยูใกลตัวหรือส่ิงท่ีมีคุณคาในชุมชนทองถ่ินของตนเอง ดังนั้น ปราชญชาวบานทุกคนจึง

เห็นดวยท่ีโรงเรียนและชุมชนควรมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูรวมกันใหมากข้ึนเพราะส่ือ/แหลง

เรียนรูในชุมชนทองถ่ินมีความเหมาะสมท่ีสถานศึกษาควรนํามาจัดประสบการณและใหความรูแก
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นักเรียนในการศึกษาคนควา เพื่อนําความรูท่ีไดท้ังในและนอกหองเรียนไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

ไดจริง ในขณะเดียวกันก็ยังเปนการฝกใหนักเรียนไดตระหนัก และเห็นคุณคาในศิลปวัฒนธรรมของ

ชุมชนทองถ่ินของตนเองดวย และท่ีสําคัญประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในชุมชน มีจุดเดนอยูหลายดาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ท่ีชาวบานในชุมชนยกยองใหเปน

ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท่ีทรงคุณคา และภาคภูมิใจท่ีสุดของคนในชุมชน รวมถึงชาวจังหวัดชัยภูมิ

ดวย หากทางโรงเรียนนําความรูเรื่องของประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ  บรรจุไวในหลักสูตร

สถานศึกษาและนํามาถายทอดใหกับผูเรียนแลว ปราชญชาวบานมีความยินดีท่ีจะใหความรวมมืออยาง

เต็มท่ีกับทางโรงเรียนฉิมพลีวิทยาและครูผูสอน ในการใหความรูหรือเปนวิทยาทานแกนักเรียน และยัง

เสนอแนวคิดท่ีหลากหลายเพื่อเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรูแกนักเรียนอาทิเชน ควรใหผูเรียนทุก

ระดับช้ันของโรงเรียนฉิมพลีวิทยา ไดเรียนรูเรื่องราวของประเพณีบุญเดือนหก แตควรจะแบงเนื้อหา

ตามความเหมาะสม ตามระดับช้ันและวัยของผูเรียนดวย ตัวอยาง คือ ต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึง 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ควรเรียนเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของประเพณีบุญเดือนหกจังหวัด

ชัยภูมิ แตในเรื่องของการทําบายศรีและการฝกพับใบตองรอบตัวบายศรี ควรสอนใหกับนักเรียนท่ีอยูใน

ระดับช้ันท่ีสูงข้ึน เปนตน 

  1.2 การพัฒนาและประเมินคุณภาพโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน  การพัฒนาและประเมิน

คุณภาพโครงรางหลักสูตรทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัด

ชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญ ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมและความ

สอดคลองขององคประกอบหลักสูตร พบวาองคประกอบของหลักสูตรทองถ่ินท่ีประกอบดวย หลักการ 

จุดหมาย โครงสรางเนื้อหา เวลาเรียน แนวการจัดการเรียนรู ส่ือ/แหลงการเรียนรู การวัดและการ

ประเมินผล ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมากและมากท่ีสุด เชน เปาหมายของหลักสูตร

ทองถ่ิน เหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนทองถ่ิน ส่ือ/แหลงการเรียนรู และการ

วัดและการประเมินผลของหลักสูตรทองถ่ิน เหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน การกําหนดหนวยการ

เรียนรูและการกําหนดจุดประสงค  ในแผนการจัดการเรียนรูแตละหนวยมีความเหมาะสมกับการ

เรียนรูของผูเรียน เนื้อหา/ กิจกรรมการเรียนรูในแตละหนวยเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียน การวัด

และการประเมินผลมีความเหมาะสมกับวัยและการเรียนรูของผูเรียน และหลักสูตรทองถ่ินยังมีความ

สอดคลองกันทุกองคประกอบ โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ต้ังแต 0.67 ถึง 1.00 ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑท่ีกําหนดไวในทุกองคประกอบ 

  1.3 การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน มีผลการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน โดยเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3 ผลการทดลองปรากฏ ดังนี้ 

 

   1.1.1 จากการใชแบบสอบถามสํารวจความตองการของทองถ่ิน โดยใชกับนักเรียน 

พบวา นักเรียนมีความตองการท่ีอยากจะเรียนรูในเรื่องราวของประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ใน

ระดับมากทุกๆ ดานของเนื้อหาท่ีสอบถาม ซึ่งจะแบงเนื้อหาในเรื่องของประเพณีบุญเดือนหก ออกเปน 

3 ดานคือ ดานประวติัและความเปนมาของประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ดานการสรางประเพณี

บุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ และดานกิจกรรมท่ีเกี่ยวของในงานประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ โดย

ในแตละดานนั้นลวนเปนเนื้อหาท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีบรรจุอยูในหลักสูตรทองถ่ิน รวมถึงในแผนการ

จัดการเรียนรูแตละหนวยดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําผลจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียนมาจัด

เรียงลําดับความสําคัญและปรับปรุงแกไขในสวนท่ีบกพรอง เพื่อใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพและ

สมบูรณยิ่งข้ึนและตรงกับความตองการของผูเรียน ชุมชนทองถ่ินอยางแทจริง 

   1.1.2 จากการใชแบบสอบถามสํารวจความตองการของทองถ่ิน โดยใชกับผูปกครอง

นักเรียน พบวา ผูปกครองมีความสนใจเปนอยางมากในเรื่องราวของหลักสูตรทองถ่ินเรื่องประเพณีบุญ

เดือนหกจังหวัดชัยภูมิ โดยเฉพาะการนําปราชญชาวบานท่ีมีความรู ความสามารถ ในเรื่องของ

ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ มาถายทอดใหกับนักเรียนและท่ีสําคัญไปกวานั้นปราชญชาวบานก็

เปนบุคคลท่ีผูปกครองนักเรียน รวมถึงชาวบานในชุมชนรูจักและใหความนับถือเปนอยางดี ดังนั้น 

ผูปกครองนักเรียนจึงมีความตองการท่ีจะนําภูมิปญญาชาวบาน เรื่องประเพณีบุญเดือนหกจังหวัด

ชัยภูมิ มาบรรจุไวในหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนํามาถายทอดใหกับนักเรียนโรงเรียนฉิมพลีวิทยา โดยมี

ความตองการระดับมากทุกๆ ดาน ท่ีเปนเนื้อหาเกี่ยวของกับประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ 

1.1.3 จากการใชแบบสอบถามสํารวจความตองการของทองถ่ิน โดยใชกับผูบริหาร

สถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษามีความตองการในการนําเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีบุญเดือน

หกจังหวัดชัยภูมิ  มาบรรจุไวเปนหลักสูตรของสถานศึกษาโรงเรียนฉิมพลีวิทยา รวมถึงกระบวนการ

ถายทอดความรูโดยปราชญชาวบานใหแกนักเรียนดวย เพราะผูบริหารสถานศึกษามีความตระหนักดีวา

ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ เปนประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาตอชุมชน ซึ่งผูท่ีมีสวน

เกี่ยวของในทุกระดับควรใหความสนใจรวมกันอนุรักษและสืบสาน 

1.1.4 จากการสัมภาษณความตองการของปราชญชาวบานในการนําภูมิปญญา

ชาวบานมาใชในกิจกรรมการจัดการเรียนรู ปราชญชาวบานจํานวน 3 คน มีความคิดเห็นสอดคลองกัน

วากิจกรรมการเรียนรูในปจจุบันมุงเนนแตการเรียนรูในเรื่องท่ีไกลตัวมากเกินไป รวมถึงการนําเอา

วัฒนธรรมจากตางชาติเขามาเกี่ยวของในชีวิตประจําวันของผูเรียนจนเกินความจําเปน ทําใหนักเรียนไม

สนใจศึกษาส่ิงท่ีอยูใกลตัวหรือส่ิงท่ีมีคุณคาในชุมชนทองถ่ินของตนเอง ดังนั้น ปราชญชาวบานทุกคนจึง

เห็นดวยท่ีโรงเรียนและชุมชนควรมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูรวมกันใหมากข้ึนเพราะส่ือ/แหลง

เรียนรูในชุมชนทองถ่ินมีความเหมาะสมท่ีสถานศึกษาควรนํามาจัดประสบการณและใหความรูแก
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5. อภิปรายผล 

 

จากผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ สําหรับ

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 

1  ผูวิจัยไดอภิปรายผลในประเด็นตางๆ ตามความมุงหมายของการวิจัย ดังนี้ 

ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สามารถ อภิปราย

ผล ไดดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและสํารวจขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร พบวา ข้ันตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรนั้น

สวนใหญจะเปนข้ันตอนของการศึกษาและสํารวจขอมูลพื้นฐาน ซึ่งเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนและสําคัญ

อยางยิ่งในการนําขอมูลพื้นฐานในดานตาง ๆ มากําหนดเนื้อหาและองคประกอบของหลักสูตรสวนใหญ  

รูปแบบการของการพัฒนาหลักสูตร มีความคลายคลึงและใกลเคียงกัน สอดคลองกับ (สุนีย ภูพันธ, 

2546 : 26) กลาววา ขอมูลพื้นฐานเปนขอมูลในดานตางๆ ท่ีจําเปน ซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรจะตองศึกษา

วิเคราะหและใชองคประกอบการพิจารณาในการสราง หรือจัดทําหลักสูตรในทุกองคประกอบของ

หลักสูตร อันไดแก ขอมูลทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองการศึกษาขอมูล

พื้นฐานจึงเปนข้ันตอนแรกสุดของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร จากการศึกษาและการสํารวจความ

ตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา พบวา ชาวบานและผูปกครองในชุมชน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนฉิมพลีวิทยา มีความตองการท่ีจะนําเอาภูมิปญญาชาวบานท่ีเปน

เอกลักษณของชุมชนทองถ่ิน ในเรื่องของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท่ีมีคุณคา คือ ประเพณีบุญเดือน

หก โดยการนําปราชญชาวบานหรือบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ในเรื่องดังกลาวมาถายทอดใหกับ

ผูเรียนในสถานศึกษา รวมถึงการมีสวนรวมของชุมชนในการผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรมใหเห็นไดชัดเจน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ, 2543 : บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาวิจัย เรื่องการ

พัฒนาหลักสูตร เรื่องเครื่องจักสาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3: ศึกษากรณีโรงเรียนบานเขวา

วิทยายน (ชุบราษฎรนุสรณ) จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งไดกลาวถึงปญหาและแนวคิดในการศึกษาเรื่องนี้ 

โดยสรุปไดวา “การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน โดยนําปราชญชาวบานเขามามีสวนรวมในการถายทอด

ความรู ถือเปนการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน โดยมีงานดานการศึกษาซึ่งมีหนาท่ีพัฒนาคน ท้ังดานปญญา 

รางกาย และจิตใจและไดเล็งเห็นปญหาวาพื้นท่ีสวนใหประชากรมีอาชีพทําการเกษตรและการประมง 

ประชาชนสวนใหญยังมีการถายทอดและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินไว มีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี

 

1.3.1 จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการวัดความรู ความเขาใจของ

นักเรียน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 50 ขอ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยคิด

เปน 30% ของคะแนนท้ังหมด พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวย

หลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ สูงกวาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนกลุมเดียวกัน โดยคิดเปนคาเฉล่ียอยูท่ี 17.94 % 

1.3.2 จากแบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม เปนการวัดความสามารถของนักเรียน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ในดานทักษะการปฏิบัติช้ินงาน

ในการรวมประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ และการรวมกิจกรรมงานประเพณีบุญเดือนหก โดยคิด

เปน 70 % ของคะแนนท้ังหมด พบวาผลการปฏิบัติกิจกรรมมีคาเฉล่ียของคะแนนท่ี 60.85 %ดังนั้น 

ผลรวมของคะแนนท้ังหมดมีคาเฉล่ียอยูท่ี 78.79 % โดยผลการเรียนรูตลอดการทดลองใชหลักสูตร

ทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมผลการ

เรียนอยูในระดับ ดี 

  1.4 การประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินผลการสอบถามความคิดเห็นตอหลักสูตร

ทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิปญญาชาวบานเรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา โดยใชแบบสอบถามความ  คิดเห็นกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ครูผูสอน 

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนฉิมพลีวิทยาและปราชญชาวบาน โดยขอคําถามเกี่ยวของกับการทดลอง

ใชหลักสูตร ประกอบดวย ดานหลักสูตรและเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานวิธีการสอนของครู 

ดานพฤติกรรมนักเรียน ดานบทบาทของปราชญชาวบาน ดานส่ือ/แหลงการเรียนรู และดานการวัด

และการประเมินผล ปรากฏวา ความคิดเห็นในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และบาง

ประเด็นอยูในระดับมากท่ีสุด เชนหลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและชุมชน

ทองถ่ิน กิจกรรมการเรียนรู ทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในเรื่องประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

ในทองถ่ินมากข้ึน นักเรียนมีความรัก ความหวงแหน ความภาคภูมิใจในการทําบายศรีของชุมชน มี

บรรยากาศในการเรียนท่ีสนุกสนาน นาสนใจและไมเครียด นักเรียนมีโอกาสไดแลกเปล่ียนความรูและ

แสดงความคิดเห็นกับครูผูสอนอยูเสมอ ปราชญชาวบานมีความรู ความสามารถในเรื่องประเพณีลาก

พระเปนอยางดีและมีการประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดของนักเรียน/ผลงานนักเรียน/ใบงาน 

พรอมใหขอเสนอแนะจากครูผูสอน ซึ่งระดับความคิดเห็นเปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว 
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5. อภิปรายผล 

 

จากผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ สําหรับ

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 

1  ผูวิจัยไดอภิปรายผลในประเด็นตางๆ ตามความมุงหมายของการวิจัย ดังนี้ 

ผลการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 สามารถ อภิปราย

ผล ไดดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและสํารวจขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสูตร พบวา ข้ันตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรนั้น

สวนใหญจะเปนข้ันตอนของการศึกษาและสํารวจขอมูลพื้นฐาน ซึ่งเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนและสําคัญ

อยางยิ่งในการนําขอมูลพื้นฐานในดานตาง ๆ มากําหนดเนื้อหาและองคประกอบของหลักสูตรสวนใหญ  

รูปแบบการของการพัฒนาหลักสูตร มีความคลายคลึงและใกลเคียงกัน สอดคลองกับ (สุนีย ภูพันธ, 

2546 : 26) กลาววา ขอมูลพื้นฐานเปนขอมูลในดานตางๆ ท่ีจําเปน ซึ่งนักพัฒนาหลักสูตรจะตองศึกษา

วิเคราะหและใชองคประกอบการพิจารณาในการสราง หรือจัดทําหลักสูตรในทุกองคประกอบของ

หลักสูตร อันไดแก ขอมูลทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองการศึกษาขอมูล

พื้นฐานจึงเปนข้ันตอนแรกสุดของกระบวนการพัฒนาหลักสูตร จากการศึกษาและการสํารวจความ

ตองการในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา พบวา ชาวบานและผูปกครองในชุมชน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนฉิมพลีวิทยา มีความตองการท่ีจะนําเอาภูมิปญญาชาวบานท่ีเปน

เอกลักษณของชุมชนทองถ่ิน ในเรื่องของประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท่ีมีคุณคา คือ ประเพณีบุญเดือน

หก โดยการนําปราชญชาวบานหรือบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ในเรื่องดังกลาวมาถายทอดใหกับ

ผูเรียนในสถานศึกษา รวมถึงการมีสวนรวมของชุมชนในการผลักดันใหเกิดเปนรูปธรรมใหเห็นไดชัดเจน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ, 2543 : บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาวิจัย เรื่องการ

พัฒนาหลักสูตร เรื่องเครื่องจักสาน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3: ศึกษากรณีโรงเรียนบานเขวา

วิทยายน (ชุบราษฎรนุสรณ) จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งไดกลาวถึงปญหาและแนวคิดในการศึกษาเรื่องนี้ 

โดยสรุปไดวา “การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน โดยนําปราชญชาวบานเขามามีสวนรวมในการถายทอด

ความรู ถือเปนการพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน โดยมีงานดานการศึกษาซึ่งมีหนาท่ีพัฒนาคน ท้ังดานปญญา 

รางกาย และจิตใจและไดเล็งเห็นปญหาวาพื้นท่ีสวนใหประชากรมีอาชีพทําการเกษตรและการประมง 

ประชาชนสวนใหญยังมีการถายทอดและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินไว มีทรัพยากรธรรมชาติ ท่ี

 

1.3.1 จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการวัดความรู ความเขาใจของ

นักเรียน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 50 ขอ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน โดยคิด

เปน 30% ของคะแนนท้ังหมด พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวย

หลักสูตรทองถ่ิน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ สูงกวาผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนกลุมเดียวกัน โดยคิดเปนคาเฉล่ียอยูท่ี 17.94 % 

1.3.2 จากแบบประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม เปนการวัดความสามารถของนักเรียน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ในดานทักษะการปฏิบัติช้ินงาน

ในการรวมประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ และการรวมกิจกรรมงานประเพณีบุญเดือนหก โดยคิด

เปน 70 % ของคะแนนท้ังหมด พบวาผลการปฏิบัติกิจกรรมมีคาเฉล่ียของคะแนนท่ี 60.85 %ดังนั้น 

ผลรวมของคะแนนท้ังหมดมีคาเฉล่ียอยูท่ี 78.79 % โดยผลการเรียนรูตลอดการทดลองใชหลักสูตร

ทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมผลการ

เรียนอยูในระดับ ดี 

  1.4 การประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินผลการสอบถามความคิดเห็นตอหลักสูตร

ทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิปญญาชาวบานเรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนฉิมพลีวิทยา โดยใชแบบสอบถามความ  คิดเห็นกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ครูผูสอน 

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนฉิมพลีวิทยาและปราชญชาวบาน โดยขอคําถามเกี่ยวของกับการทดลอง

ใชหลักสูตร ประกอบดวย ดานหลักสูตรและเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานวิธีการสอนของครู 

ดานพฤติกรรมนักเรียน ดานบทบาทของปราชญชาวบาน ดานส่ือ/แหลงการเรียนรู และดานการวัด

และการประเมินผล ปรากฏวา ความคิดเห็นในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และบาง

ประเด็นอยูในระดับมากท่ีสุด เชนหลักสูตรมีความสอดคลองกับความตองการของนักเรียนและชุมชน

ทองถ่ิน กิจกรรมการเรียนรู ทําใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในเรื่องประเพณีและศิลปวัฒนธรรม

ในทองถ่ินมากข้ึน นักเรียนมีความรัก ความหวงแหน ความภาคภูมิใจในการทําบายศรีของชุมชน มี

บรรยากาศในการเรียนท่ีสนุกสนาน นาสนใจและไมเครียด นักเรียนมีโอกาสไดแลกเปล่ียนความรูและ

แสดงความคิดเห็นกับครูผูสอนอยูเสมอ ปราชญชาวบานมีความรู ความสามารถในเรื่องประเพณีลาก

พระเปนอยางดีและมีการประเมินผลจากการทําแบบฝกหัดของนักเรียน/ผลงานนักเรียน/ใบงาน 

พรอมใหขอเสนอแนะจากครูผูสอน ซึ่งระดับความคิดเห็นเปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว 
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ข้ันตอนของการพัฒนาและประเมินคุณภาพโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญและ

เปนกระบวนการ ท่ีมีข้ันตอนตางๆ อยางเปนระบบ ระเบียบ เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรดําเนินไปสู

จุดมุงหมายของการพัฒนาอยางแทจริงและจะตองจัดองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรใหครบถวน มี

ความเหมาะสมสอดคลองกัน เพื่อใหไดหลักสูตรทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพอยางแทจริง ซึ่งจากการ

ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบหลักสูตรท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ผูเช่ียวชาญมี

ความคิดวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และระดับมากท่ีสุดในบางประเด็นและหลักสูตรมีความ

สอดคลองกันทุกองคประกอบ 

ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน 

ผลจากการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน เรื่องประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา หลังจากการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีต้ังไว

แลว ปรากฏวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของหลักสูตรทองถ่ินในเกณฑท่ีดีข้ึน ท้ังในดาน

ทักษะ ความรู ความสามารถ เจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรู โดยพิจารณาไดจากการสังเกตพฤติกรรม

ในการเรียนรู การปฏิบัติกิจกรรม ตามแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและแบบประเมินผล

การปฏิบัติกิจกรรม และท่ีสําคัญไดจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองใช

หลักสูตรทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกกวากอนการทดลอง จึง

เปนผลสะทอนใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการถายทอดความรูจากปราชญชาวบาน ท่ี

ผูวิจัย  สรางข้ึนสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามผลการเรียนท่ีคาดหวังของหลักสูตรทองถ่ิน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ (ไพรินทร บุหลัน, 2541 :บทคัดยอ) ท่ีกลาววา จากการนําหลักสูตรทองถ่ิน

ไปทดลองใชกับผูเรียนหลังการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน จากการทดสอบกอนและหลังการทดลอง 

พบวา ความแตกตางของคะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน ซึ่งช้ีใหเห็นวา 

หลักสูตรทองถ่ินสามารถพัฒนาใหเด็กเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมไทยท่ีดีงามของทองถ่ิน เชนเดียวกับ (เครือวัลย มีเกียรติ, 2547 : 17) ไดกลาววา การนําภูมิ

ปญญาไทยมาเปนแนวทางจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินการนําบุคลากรท่ีมี

ความรู ความสามารถในทองถ่ินมาใหความรู จะทําใหการจัดการศึกษาของทองถ่ินกลมกลืนกับการจัด

การศึกษาในสถานศึกษา และผูเรียนจะไดตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย 

ความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนถ่ินกําเนิดของตนเอง สอดคลองกับ (สุมน อมรวิวัฒน, 2535 : ม.ป.น) 

ท่ีกลาววา การจัดการเรียนการสอนท่ีใชประเพณีและวัฒนธรรมไทย ท่ีมีในทองถ่ินมาประยุกตวิธีสอน

ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตภูมิปญญาไทยมาใชในกระบวนการพัฒนาทางปญญา การจัดการศึกษาของ

ผูเรียนตามวิถีชีวิตของคนไทยและวิถีชีวิตในครอบครัวท่ีเปนกระบวนการจัดการศึกษาอยางมีความสุข 
 

 

 

เอื้อตอการจักสาน ตลอดจนมีปราชญชาวบานท่ีมีความรูความสามารถ รวมถึงความตองการของชุมชน 

ในการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เพราะถือวาเปนการอนุรักษ

และถายทอดภูมิปญญาของชุมชน สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน”ดังนั้น ภูมิปญญา

ชาวบานนับวาเปนขุมทรัพยทางปญญาท่ียิ่งใหญ เปนความรูในชีวิตจริงของบุคคลท่ีมีอยูเดิมในชุมชน 

อันเกิดจากการส่ังสมกันมานานจากอดีตถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ 

และรวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมตางๆ ภูมิปญญาชาวบานเปนกระบวนการท่ีตองไดรับการ

ฟนฟูใหมใหประสานสอดคลองกับภูมิปญญาสากล โดยการถายทอดสูการศึกษาอยางสมดุล และยั่งยืน

ในลักษณะคงคุณคาภูมิปญญาไทยกาวไกลไปกับภูมิปญญาสากล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อารี พู

ภักดี (ม.ม.ป : บทคัดยอ) ท่ีเห็นวา ความรูอันเปนสากล เชน เทคโนโลยี ส่ิงใหมๆ ท่ีไมจํากัดอยูใน

ทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่ง แนวคิดในการจัดการศึกษาท่ียืนอยูบนรากฐานของทองถ่ิน ชุมชน ให

ความสําคัญสืบทอดกับองคความรูในทองถ่ินจากภูมิปญญาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบานใหมากกวา

เดิมท่ีเคยเปน ในอดีตนักเรียนเมื่อจบการศึกษามักจะละท้ิงชุมชนของตน ดังนั้นการใหทองถ่ินไดมีสวน

รวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูจะสงผลไปสูการพัฒนาคุณภาพมนุษยดวย 

ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาและประเมินคุณภาพโครงรางหลักสูตรทองถ่ินผลจากการพัฒนา

หลักสูตรทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เปนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการ

ของทองถ่ินท่ีแทจริง ตามขอกําหนดในโครงสรางของหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามความตองการของ

ผูเรียนและทองถ่ิน โดยเฉพาะการเชิญผูท่ีมีความรู ความสามารถ หรือเจาของภูมิปญญาในชุมชน

ทองถ่ิน ท่ีเรียกวาปราชญชาวบานใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสรูเรื่องราวของทองถ่ินของตน รูสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีความรัก 

ความหวงแหนในประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในชุมชนทองถ่ินของตนเอง ตลอดจนสามารถแกปญหา 

พัฒนาชีวติของตนเอง ครอบครัวและสังคมได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (กิตติพศ ศิริสูตร, 2537 : 

บทคัดยอ) ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญสนับสนุนสงเสริมใหครูนําภูมิปญญาชาวบานในเรื่อง 

คติ ความคิด ความเช่ือ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีมาใชในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ิน ใน

ลักษณะของการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับเพิ่มรายละเอียดเนื้อหา ปรับปรุงและเลือกใชส่ือ

การเรียนการสอน โดยการเชิญเจาของภูมิปญญาชาวบานท่ีเปนชางฝมือเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

หลักสูตร เชนเดียวกับ (อังกูล สมคะเนย, 2535 :บทคัดยอ) ท่ีกลาววา ผูบริหารและครูเห็นดวยในการ

นําภูมิปญญาชาวบานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในทองถ่ิน ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม มาใชในการ

พัฒนาหลักสูตรในลักษณะการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม โดยการเชิญเจาของ

ภูมิปญญาชาวบานท่ีเปนชางฝมือหรือชางเทคนิค ชาวบานมามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรจาก

82 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

ข้ันตอนของการพัฒนาและประเมินคุณภาพโครงรางหลักสูตรทองถ่ิน เปนข้ันตอนท่ีมีความสําคัญและ

เปนกระบวนการ ท่ีมีข้ันตอนตางๆ อยางเปนระบบ ระเบียบ เพื่อใหการพัฒนาหลักสูตรดําเนินไปสู

จุดมุงหมายของการพัฒนาอยางแทจริงและจะตองจัดองคประกอบตางๆ ของหลักสูตรใหครบถวน มี

ความเหมาะสมสอดคลองกัน เพื่อใหไดหลักสูตรทองถ่ินท่ีมีประสิทธิภาพอยางแทจริง ซึ่งจากการ

ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบหลักสูตรท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ผูเช่ียวชาญมี

ความคิดวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก และระดับมากท่ีสุดในบางประเด็นและหลักสูตรมีความ

สอดคลองกันทุกองคประกอบ 

ข้ันตอนท่ี 3 การทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน 

ผลจากการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน เรื่องประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 3  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา หลังจากการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีต้ังไว

แลว ปรากฏวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของหลักสูตรทองถ่ินในเกณฑท่ีดีข้ึน ท้ังในดาน

ทักษะ ความรู ความสามารถ เจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรู โดยพิจารณาไดจากการสังเกตพฤติกรรม

ในการเรียนรู การปฏิบัติกิจกรรม ตามแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนและแบบประเมินผล

การปฏิบัติกิจกรรม และท่ีสําคัญไดจากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการทดลองใช

หลักสูตรทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกกวากอนการทดลอง จึง

เปนผลสะทอนใหเห็นวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูและการถายทอดความรูจากปราชญชาวบาน ท่ี

ผูวิจัย  สรางข้ึนสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามผลการเรียนท่ีคาดหวังของหลักสูตรทองถ่ิน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ (ไพรินทร บุหลัน, 2541 :บทคัดยอ) ท่ีกลาววา จากการนําหลักสูตรทองถ่ิน

ไปทดลองใชกับผูเรียนหลังการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน จากการทดสอบกอนและหลังการทดลอง 

พบวา ความแตกตางของคะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน ซึ่งช้ีใหเห็นวา 

หลักสูตรทองถ่ินสามารถพัฒนาใหเด็กเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมไทยท่ีดีงามของทองถ่ิน เชนเดียวกับ (เครือวัลย มีเกียรติ, 2547 : 17) ไดกลาววา การนําภูมิ

ปญญาไทยมาเปนแนวทางจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินการนําบุคลากรท่ีมี

ความรู ความสามารถในทองถ่ินมาใหความรู จะทําใหการจัดการศึกษาของทองถ่ินกลมกลืนกับการจัด

การศึกษาในสถานศึกษา และผูเรียนจะไดตระหนักถึงความสําคัญของชุมชนทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย 

ความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนถ่ินกําเนิดของตนเอง สอดคลองกับ (สุมน อมรวิวัฒน, 2535 : ม.ป.น) 

ท่ีกลาววา การจัดการเรียนการสอนท่ีใชประเพณีและวัฒนธรรมไทย ท่ีมีในทองถ่ินมาประยุกตวิธีสอน

ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตภูมิปญญาไทยมาใชในกระบวนการพัฒนาทางปญญา การจัดการศึกษาของ

ผูเรียนตามวิถีชีวิตของคนไทยและวิถีชีวิตในครอบครัวท่ีเปนกระบวนการจัดการศึกษาอยางมีความสุข 
 

 

 

เอื้อตอการจักสาน ตลอดจนมีปราชญชาวบานท่ีมีความรูความสามารถ รวมถึงความตองการของชุมชน 

ในการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เพราะถือวาเปนการอนุรักษ

และถายทอดภูมิปญญาของชุมชน สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน”ดังนั้น ภูมิปญญา

ชาวบานนับวาเปนขุมทรัพยทางปญญาท่ียิ่งใหญ เปนความรูในชีวิตจริงของบุคคลท่ีมีอยูเดิมในชุมชน 

อันเกิดจากการส่ังสมกันมานานจากอดีตถึงปจจุบัน ไมวาจะเปนการดําเนินชีวิต การประกอบอาชีพ 

และรวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมตางๆ ภูมิปญญาชาวบานเปนกระบวนการท่ีตองไดรับการ

ฟนฟูใหมใหประสานสอดคลองกับภูมิปญญาสากล โดยการถายทอดสูการศึกษาอยางสมดุล และยั่งยืน

ในลักษณะคงคุณคาภูมิปญญาไทยกาวไกลไปกับภูมิปญญาสากล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อารี พู

ภักดี (ม.ม.ป : บทคัดยอ) ท่ีเห็นวา ความรูอันเปนสากล เชน เทคโนโลยี ส่ิงใหมๆ ท่ีไมจํากัดอยูใน

ทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่ง แนวคิดในการจัดการศึกษาท่ียืนอยูบนรากฐานของทองถ่ิน ชุมชน ให

ความสําคัญสืบทอดกับองคความรูในทองถ่ินจากภูมิปญญาทองถ่ินหรือภูมิปญญาชาวบานใหมากกวา

เดิมท่ีเคยเปน ในอดีตนักเรียนเมื่อจบการศึกษามักจะละท้ิงชุมชนของตน ดังนั้นการใหทองถ่ินไดมีสวน

รวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรูจะสงผลไปสูการพัฒนาคุณภาพมนุษยดวย 

ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาและประเมินคุณภาพโครงรางหลักสูตรทองถ่ินผลจากการพัฒนา

หลักสูตรทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา เปนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพและความตองการ

ของทองถ่ินท่ีแทจริง ตามขอกําหนดในโครงสรางของหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามความตองการของ

ผูเรียนและทองถ่ิน โดยเฉพาะการเชิญผูท่ีมีความรู ความสามารถ หรือเจาของภูมิปญญาในชุมชน

ทองถ่ิน ท่ีเรียกวาปราชญชาวบานใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสรูเรื่องราวของทองถ่ินของตน รูสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มีความรัก 

ความหวงแหนในประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในชุมชนทองถ่ินของตนเอง ตลอดจนสามารถแกปญหา 

พัฒนาชีวติของตนเอง ครอบครัวและสังคมได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (กิตติพศ ศิริสูตร, 2537 : 

บทคัดยอ) ท่ีกลาววา ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญสนับสนุนสงเสริมใหครูนําภูมิปญญาชาวบานในเรื่อง 

คติ ความคิด ความเช่ือ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีมาใชในการพัฒนาหลักสูตรระดับทองถ่ิน ใน

ลักษณะของการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับเพิ่มรายละเอียดเนื้อหา ปรับปรุงและเลือกใชส่ือ

การเรียนการสอน โดยการเชิญเจาของภูมิปญญาชาวบานท่ีเปนชางฝมือเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

หลักสูตร เชนเดียวกับ (อังกูล สมคะเนย, 2535 :บทคัดยอ) ท่ีกลาววา ผูบริหารและครูเห็นดวยในการ

นําภูมิปญญาชาวบานเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในทองถ่ิน ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม มาใชในการ

พัฒนาหลักสูตรในลักษณะการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริม โดยการเชิญเจาของ

ภูมิปญญาชาวบานท่ีเปนชางฝมือหรือชางเทคนิค ชาวบานมามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรจาก
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ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน 

หลังจากการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เรื่อง ประเพณีบุญ

เดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ผูวิจัยไดทําการประเมินผลการ

ทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน โดยพิจารณาจากการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษา

ปท่ี 3  ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา และปราชญชาวบาน พบวา ทุกกลุมมีความเห็นทุกดานอยูใน

ระดับมาก และมากท่ีสุดในบางดาน ในการจัดการเรียนรูดวยหลักสูตรทองถ่ินนี้  แสดงใหเห็นวาการ

พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหก ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

3  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  มีความสอดคลองกับความตองการของชุมชนและความคิดเห็นของทุกฝาย  ท่ี

เกี่ยวของท่ีตองการนําปราชญชาวบานท่ีมีความรู ความสามารถในเรื่องประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  

มาใชในกระบวนการจัดการเรียนรู ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของชุมชน

ทองถ่ินและผูเรียน สงผลใหนักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย มีทักษะทํางานท่ีดี มีความรู และความ

เขาใจเกี่ยวกับเรื่องประเพณีลากพระ ซึ่งสามารถนําความรูท่ีไดไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและ

สานตอความรูไปในระดับท่ีสูงข้ึน  ท้ังการศึกษาตอ และการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ (ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ, 2543 : บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา

หลักสูตรเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน เรื่อง เครื่องจักสาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 : 

ศึกษากรณีโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎรนุสรณ) จ.สมุทรสาคร พบวา ประชาชนสวนใหญยังคงมี

การถายทอดและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินไว มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอื้อตองานจักสาน 

ตลอดจนมีปราชญชาวบานท่ีมีความรู ความสามารถ รวมถึงความตองการของชุมชนในการนําภูมิ

ปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เรื่องงานจักสาน เพราะถือวาเปนการ

อนุรักษและถายทอดภูมิปญญาของชุมชน สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน และทาง

โรงเรียนขาดหลักสูตรทองถ่ินตลอดจนมีความตองการท่ีจะพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน โดยนําปราชญ

ชาวบานเขามามีสวนรวมในการถายทอดความรูใหกับนักเรียน เชนเดียวกับงานวิจัยของ (กรมวิชาการ,

กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : บทคัดยอ) ท่ีไดวิจัยเรื่อง ภูมิปญญาทองถ่ินกับการพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน พบวา การจัดการเรียนการสอนใหสนองความตองการของทองถ่ิน ควรให

ชุมชนไดมีสวนรวม นับต้ังแตการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผล

การดําเนินการดําเนินงานของโรงเรียน ท้ังนี้เพื่อใหความรูและประสบการณท่ีนักเรียนไดรับสอดคลอง

กับชีวิตจริง และนักเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนในส่ิงท่ีมีความถนัด และความสนใจมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนั้นยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน นักเรียนเรียนอยางมีความสุข 

เห็นคุณคา และมีเจตคติท่ีดีตอศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาชาวบาน ความรู
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ท่ีไดรับสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได ชุมชนและโรงเรียนมีความสัมพันธกันมากยิ่งข้ึนและในสวน

ของชุมชนเองก็มีความสามัคคีกันมากข้ึนดวย 

 

6. ขอเสนอแนะ 

 

          6.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

   1) การนําหลักสูตรทองถ่ินไปใชตองคํานึงถึงความพรอมของชุมชนทองถ่ิน บุคลากร

นโยบายของสถานศึกษา และความรวมมือจากชุมชน 

  2) การจัดการศึกษาในปจจุบัน ท่ีจะทําใหนักเรียนมีความรัก ความภาคภูมิใจ และ

หวงแหนประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ินใหเกิดข้ึน ควรจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพและ

ความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง ใหผูเรียนไดเรียนรูส่ิงท่ีใกลตัว เกี่ยวกับหมูบาน ชุมชนถ่ินท่ีอยู

อาศัย ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปนผลใหผูเรียนมีการ

เรียนรูท่ีเร็วและงายตอความเขาใจ และนําไปประยุกตใชไดประจําวันได 

  3) ปราชญชาวบานท่ีถายทอดความรู ควรเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจ มี

ประสบการณเกี่ยวกับประเพณีและศิลปวัฒนธรรมในชุมชนทองถ่ินของตน และควรเปนผูท่ีมีเทคนิคท่ี

หลากหลายในการถายทอดความรูเพื่อจูงใจผูเรียน เนื่องจากนักเรียนมีพื้นฐานของการเรียนรูและ

ความสามารถท่ีแตกตางกัน 

  4) กอนนําหลักสูตรทองถ่ินไปใช ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางหลักสูตร แนว

การจัดกิจกรรมการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู เนื่องจากหลักสูตรทองถ่ินอาจปรับเปล่ียนท้ังใน

เรื่องของเนื้อหา กิจกรรม ระยะเวลาและชวงเวลาในการทดลอง ความพรอมของผูเรียน ไดตามความ

เหมาะสมและสภาพของแตละทองถ่ิน 

  5) ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนควรใหความสําคัญกับองคความรูท่ีเปน

เอกลักษณในทองถ่ิน โดยการประสานงานกับชุมชนในการเชิญวิทยากร ปราชญชาวบาน และ

ประชาชน ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการถายทอดความรูใหกับผูเรียน ต้ังแตข้ันตอนการจัดทํา

หลักสูตรจนถึงการวัดและการประเมินผล รวมถึงการสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณและคาตอบแทน

วิทยากรตามความเหมาะสม 

  6) ผูวิจัย  ตองเปนผูท่ีมีประสบการณ และมีมนุษยสัมพันธในทองถ่ิน  คอนขางมาก

พอสมควร รวมท้ังเปนผูมีความกระตือรือรนสูง เพราะตองอาศัยการติดตอและมนุษยสัมพันธท่ีดี ท้ังท่ี

เปนทางการและไมเปนทางการกับแหลงภูมิปญญาทองถ่ินหรือปราชญชาวบาน 

 

ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินผลการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน 

หลังจากการทดลองใชหลักสูตรทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เรื่อง ประเพณีบุญ

เดือนหกจังหวัดชัยภูมิ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนฉิมพลีวิทยา ผูวิจัยไดทําการประเมินผลการ

ทดลองใชหลักสูตรทองถ่ิน โดยพิจารณาจากการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษา

ปท่ี 3  ครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษา และปราชญชาวบาน พบวา ทุกกลุมมีความเห็นทุกดานอยูใน

ระดับมาก และมากท่ีสุดในบางดาน ในการจัดการเรียนรูดวยหลักสูตรทองถ่ินนี้  แสดงใหเห็นวาการ

พัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพื่อถายทอดภูมิปญญาชาวบาน เรื่อง ประเพณีบุญเดือนหก ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

3  โรงเรียนฉิมพลีวิทยา  มีความสอดคลองกับความตองการของชุมชนและความคิดเห็นของทุกฝาย  ท่ี

เกี่ยวของท่ีตองการนําปราชญชาวบานท่ีมีความรู ความสามารถในเรื่องประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  

มาใชในกระบวนการจัดการเรียนรู ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับสภาพของชุมชน

ทองถ่ินและผูเรียน สงผลใหนักเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย มีทักษะทํางานท่ีดี มีความรู และความ

เขาใจเกี่ยวกับเรื่องประเพณีลากพระ ซึ่งสามารถนําความรูท่ีไดไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตและ

สานตอความรูไปในระดับท่ีสูงข้ึน  ท้ังการศึกษาตอ และการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ (ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ, 2543 : บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนา

หลักสูตรเพื่อถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน เรื่อง เครื่องจักสาน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 : 

ศึกษากรณีโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎรนุสรณ) จ.สมุทรสาคร พบวา ประชาชนสวนใหญยังคงมี

การถายทอดและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินไว มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอื้อตองานจักสาน 

ตลอดจนมีปราชญชาวบานท่ีมีความรู ความสามารถ รวมถึงความตองการของชุมชนในการนําภูมิ

ปญญาทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เรื่องงานจักสาน เพราะถือวาเปนการ

อนุรักษและถายทอดภูมิปญญาของชุมชน สอดคลองกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน และทาง

โรงเรียนขาดหลักสูตรทองถ่ินตลอดจนมีความตองการท่ีจะพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน โดยนําปราชญ

ชาวบานเขามามีสวนรวมในการถายทอดความรูใหกับนักเรียน เชนเดียวกับงานวิจัยของ (กรมวิชาการ,

กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : บทคัดยอ) ท่ีไดวิจัยเรื่อง ภูมิปญญาทองถ่ินกับการพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน พบวา การจัดการเรียนการสอนใหสนองความตองการของทองถ่ิน ควรให

ชุมชนไดมีสวนรวม นับต้ังแตการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผล

การดําเนินการดําเนินงานของโรงเรียน ท้ังนี้เพื่อใหความรูและประสบการณท่ีนักเรียนไดรับสอดคลอง

กับชีวิตจริง และนักเรียนมีโอกาสไดเลือกเรียนในส่ิงท่ีมีความถนัด และความสนใจมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนั้นยังเปนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน นักเรียนเรียนอยางมีความสุข 

เห็นคุณคา และมีเจตคติท่ีดีตอศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาชาวบาน ความรู
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  7) ผูวิจัย  ตองตระหนักถึงการนํากระบวนการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เรื่องประเพณี

บุญเดือนหกจังหวัดชัยภูมิ เปนศิลปวัฒนธรรมในชุมชนทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบาน และการวาง

แผนการเรียนรูมาบูรณาการใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายของหลักสูตรท่ีกําหนดไว รวมท้ังการปรับ

กิจกรรมตาง ๆ ใหเหมาะสมกับผูเรียนและสถานการณท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 

 

  6.2 ขอเสนอแนะเพื่อทําวิจัยตอไป 

  1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู

ประเภทอื่นๆเพิ่มเติม เชน การทํางานประดิษฐท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินการอนุรักษและสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมในดานอื่นๆฯลฯ ท้ังนี้อาจทําในระดับชวงช้ันท่ีสูงข้ึนตามความเหมาะสม 

  2) ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในกลุมวิชาอื่นๆ นอกจากกลุม

สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โดยอาจเนนในดานท่ีเปนประโยชนของการประกอบอาชีพการ

อนุรักษ หรือปลูกจิตสํานึกในงานดานฝมือ การงานพื้นฐานอาชีพในชุมชนทองถ่ิน โดยใชการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ เพื่อใหผูมีสวนรวมท่ีทราบขอมูลและมีความรู ความสามารถ ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

และเสนอแนะในขอมูลท่ีถูกตอง เพื่อเปนประโยชนตอชุมชนทองถ่ินอยางแทจริง และควรมีการวิจัย

เกี่ยวกับอาชีพตางๆ ในทองถ่ิน เพื่อเปนขอมูลและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินตอไป 

  3) สถานศึกษาควรไดมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในเรื่องของประเพณีบุญเดือนหก

จังหวัดชัยภูมิ ท้ังในเรื่องพื้นฐานการเขียนลวดลายของตัวบายศรี รูปแบบ ชนิดของเทคนิคการตกแตง

ลวดลายตัวเรือพระและวิธีการสรางตัวบายศรีเพื่อเปนการสรางเยาวชนคนรุนใหมในการอนุรักษและสืบ

ทอดภูมิปญญาทองถ่ินตอไป 

  4) ควรนํากิจกรรมและวิธีการจัดการเรียนรูนี้ไปใชในการวิจัย และการพัฒนา

หลักสูตรทองถ่ินกับนักเรียนในระดับชวงช้ันและในกลุมสาระอื่นๆบาง เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูท่ี

สนใจท่ีจะทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินท่ีนาสนใจในชุมชนทองถ่ินตอไป 

  5) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู

ระหวางโรงเรียนท่ีอยูในเขตเมืองกับชนบทวามีความแตกตางหรือไม อยางไร รวมท้ังศึกษาวาปจจัยดาน

เพศ อายุ วุฒิการศึกษา มีผลตอการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชประกอบการจัดการเรียนรูของครูผูสอน 

หรือไมอยางไร 
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อนุรักษ หรือปลูกจิตสํานึกในงานดานฝมือ การงานพื้นฐานอาชีพในชุมชนทองถ่ิน โดยใชการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ เพื่อใหผูมีสวนรวมท่ีทราบขอมูลและมีความรู ความสามารถ ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

และเสนอแนะในขอมูลท่ีถูกตอง เพื่อเปนประโยชนตอชุมชนทองถ่ินอยางแทจริง และควรมีการวิจัย

เกี่ยวกับอาชีพตางๆ ในทองถ่ิน เพื่อเปนขอมูลและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินตอไป 

  3) สถานศึกษาควรไดมีการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินในเรื่องของประเพณีบุญเดือนหก

จังหวัดชัยภูมิ ท้ังในเรื่องพื้นฐานการเขียนลวดลายของตัวบายศรี รูปแบบ ชนิดของเทคนิคการตกแตง
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population and sample were staffed by Chaiyaphum Rajabhat University. The sample 

was 20 purposive sampling. The tools used for data collection were IP-PBX telephone 

system performance evaluation and IP-PBX user satisfaction assessment. Statistics 

used in data analysis are: mean, standard deviation  

  The results are as follows. The results of the evaluation of the 

efficiency of the IP-PBX telephone system by experts found that. The results are very 

good. Value ( X )= 4.29 S.D. = 0.28. The system performs well. The results of the IP-

PBX user satisfaction evaluation were at a high level, with the value ( X ) = 4.45, S.D. 

= 0.03. The results of the satisfaction assessment on the use of the system. The users 

are very satisfied. 

 

Keywords : The satisfaction of the Graduate  

 

1. บทนํา  

  

ปจจุบันการแพรกระจายเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนไปอยางอยางรวดเร็ว ทําใหเกิดการ

พัฒนาโปรแกรมการประยุกตใชงาน (Software and Applications) อยางมากมายไมวาจะเปนดาน

โทรคมนาคม ดานการศึกษา ดานการแพทย ดานการเกษตรและอีกหลายๆดาน ทําใหมีการพัฒนา

คิดคนส่ิงอํานวยความสะดวกตอการดํารงชีวิต โดยเทคโนโลยีไดเขามาเสริมปจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิต

ไดเปนอยางดี  เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย  ซึ่งรวมถึงโปรแกรมประเภทการสนทนาผาน

อินเทอรเน็ตครือขาย เรียกวา เทคโนโลยี วีโอไอพี (VoIP) Voice over Internet Protocol หรือช่ือ

เรียกเทคโนโลยีนี้อื่นเชน IP Telephony, Internet telephony, หรือ Digital Phone ลวนเปนการ

ส่ือสารทางเสียงผานเครือขายอินเทอรเน็ตหรือโครงขายอื่นๆ ท่ีใชอินเทอรเน็ตโปรโตคอล   

  IP (Internet Protocol) PBX (Private Branch Exchange) IP-PBX เปนการรวมเทคโนโลยี

ของระบบโทรศัพทพื้นฐาน ท่ีใชกันท่ัวไปรวมเขากับระบบ Voice Over IP (VoIP) ทําใหไดคุณสมบัติ

ของระบบโทรศัพท ท่ีมีความสามารถมากข้ึน สามารถเช่ือมตอส่ือสารกันไดกวางขวางมากข้ึน โดย

สามารถส่ือสารกันไดท้ังบนระบบโทรศัพทพื้นฐาน ท่ีมีอยูและทางระบบ IP ไดพรอมๆ กันคุณสมบัติท่ี

ทาง IP PBX มีอยูคือ สามารถเช่ือมตอกันผานทางระบบเครือขายหรือ IP ได ผูใชสามารถเช่ือมเขา

ระบบจากท่ีใดก็ไดท่ีมีระบบเครือขาย หรือ Internet เช่ือมตอถึง รวมถึงการประชุมทางเสียง โดยบวก
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IP-PBX for educational institutions and government 
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  การวิจัยเรื่อง ระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับสถานศึกษาและหนวยงานภาครัฐ ครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source 2) เพื่อศึกษาความพึง

พอใจของผูใชงานระบบ IP-PBX ดวย open source สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดย

ประชากรและกลุมตัวอยางเปนบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิท่ีใชงานระบบIP-PBX โดย

เลือกแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) จํานวน 20 คน  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ 

แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท IP-PBX และประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 

IP-PBX สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมีไดแก คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน      

   ผลการวิจัยมีดังนี้ ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท IP-PBX โดยผูเช่ียวชาญ

พบวา ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก คา ( x )=4.29 คา S.D.= 0.28 จากขอมูลสามารถสรุปผลการ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบไดวา ระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี  และผลการประเมินความพึง

พอใจของผูใชงานระบบ IP-PBX อยูในระดับมาก โดยคา ( x )=4.45 คา S.D.= 0.03 จากขอมูลท่ีได

สามารถสรุปไดวา ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงานของระบบ ผูใชงานมีความพึงพอใจ

อยูในระดับมาก 

  

คําสําคัญ : ระบบโทรศัพท IP-PBX 

 

Abstract 

 

IP-PBX Phone Research for Schools and Government Agencies This is the 

purpose. 1) to study open-source IP-PBX telephone systems; 2) to study the 

satisfaction of IP-PBX users with open source for Chaiyaphum Rajabhat University. The 
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3.2 เคร่ืองมือในการวิจัย  

  เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัยครั้งนี้มีองคประกอบดังนี้ 

   3.2.1 ระบบ IP-PBX โดยใช Elastix Open Source Software ภายใตลิขสิทธิ์แบบ 

GPLv2. เปนซอรฟแวรสําหรับทําตูสาขา (VOIP) ประกอบดวย 

   1) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล สําหรับติดต้ังระบบ IP-PBX โดยมีคุณสมบัติทาง

เทคนิคดังนี้ CPU core i3-3.10 GHz , Ram 4 GHz , Harddisk 1 TB  

   2) ระบบปฏิบัติการ Centos v.7  

   3) Elastix Open Source Software version 4.0.0-8 

   4) อุปกรณ ATA ยี่หอ Cisco รุน SPA 112 

   5) อุปกรณ ATA ยี่หอ Linlsys รุน PAP2T 

   6) เครื่องโทรศัพท Analog Phon ใชสําหรับเช่ือมตอกับ ATA  

   7) โปรแกรม Soft phone สําหรับติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและบน 

Smart phone ไดแก Zoiper, 3CXPhone , XLite     

   3.2.2  แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ  
 

 

 

 3.3 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย  

   3.3.1 ระบบ IP-PBX โดยใช Elastix Open Source Software โดยมีข้ันตอน

ดังตอไปนี ้

   1)  ศึกษาหลักการทฤษฎีจากตํารา  เอกสาร  ขอมูลทางอินเทอรเน็ต บทความทาง

วิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

   2) วิเคราะหตัดสินใจเลือกอุปกรณในการใชงานกับระบบ  

   3) ติดต้ัง ระบบ IP-PBX โดยใช Elastix Open Source Software 

   4) นําระบบ IP-PBX โดยใช Elastix Open Source Software ท่ีพัฒนาให

ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินประสิทธิภาพของ 

   3.3.2  แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ โดยมีข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม ตามลําดับดังนี้ 

   1) ศึกษาจากหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

   2) กําหนดกรอบในการประเมินความพึงพอใจ ไดนํากรอบการประเมินของความพึง

พอใจตอระบบโทรศัพท VOIP  โดยกําหนดเปน 3 ดาน ดังนี้ ดานอุปกรณและการติดต้ัง ดานระบบ 

 

กับความสามารถในการใชงานอื่นๆ เชน Voice Mail, Call Center และอื่นๆ ซึ่งสามารถตอบโจทย

ปญหาระบบโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไดเปนอยางดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเปนสถาบันการศึกษาท่ีเปดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาท่ี

ต้ังอยูบนท่ีดินสาธารณประโยชน บนเขาสระหงส ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  และมีการ

ใชระบบโทรศัพทแบบอนาลอกอยูในปจจุบัน  พบวาระบบโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

กําลังประสบปญหาในการใชงานระบบโทรศัพท ไมวาจะเปนทางดานการใหบริการ  คาใชจายในการ

โทร รวมถึงตูสาขาแบบเดิมเส่ียงตอการเสียหายเมื่อเกิดฟาผาเนื่องจากอยูบนท่ีสูงและเสียคาใชจายใน

การซอมบํารุงเปนอยางมากในกรณีท่ีฟาผา 

จากท่ีไดกลาวมาแลวขางตนผูวิจัยเห็นวา ระบบIP-PBX สามารถท่ีจะตอบโจทยปญหาท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิกําลังประสบอยูในปจจุบัน และเปนตนแบบในการนําระบบมาใชกับ

สถานศึกษา  กอใหเกิดประโยชนตอองคกร ลดคาใชจายจากงบประมาณในดานคาโทรศัพท ลดความ

เส่ียงตออุปกรณเม่ือถูกฟาผา และเปนแนวทางในการศึกษาทางดานระบบ IP-PBX และ VOIP ตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

 2.1.  เพื่อศึกษาระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source 

  2.2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบ IP-PBX ดวย open source สําหรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  เพื่อพัฒนาระบบโทรศัพทแบบ IP-PBX และศึกษา

ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ IP-PBXซึ่งผูวิ จัยไดดําเนินการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ

วิธีดําเนินการวิจัยและไดนําเสนอเปนหัวขอตามลําดับ ดังนี้ 
 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   3.1.1 ประชากร ไดแก บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จํานวน 570 คน 

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559) 

   3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยการเลือกแบบ

เจาะจง ( Purposive  sampling ) ของผูใชงานระบบโทรศัพทแบบ IP-PBX จํานวน 20 คน 
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3.2 เคร่ืองมือในการวิจัย  

  เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัยครั้งนี้มีองคประกอบดังนี้ 

   3.2.1 ระบบ IP-PBX โดยใช Elastix Open Source Software ภายใตลิขสิทธิ์แบบ 

GPLv2. เปนซอรฟแวรสําหรับทําตูสาขา (VOIP) ประกอบดวย 

   1) เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล สําหรับติดต้ังระบบ IP-PBX โดยมีคุณสมบัติทาง

เทคนิคดังนี้ CPU core i3-3.10 GHz , Ram 4 GHz , Harddisk 1 TB  

   2) ระบบปฏิบัติการ Centos v.7  

   3) Elastix Open Source Software version 4.0.0-8 

   4) อุปกรณ ATA ยี่หอ Cisco รุน SPA 112 

   5) อุปกรณ ATA ยี่หอ Linlsys รุน PAP2T 

   6) เครื่องโทรศัพท Analog Phon ใชสําหรับเช่ือมตอกับ ATA  

   7) โปรแกรม Soft phone สําหรับติดต้ังบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลและบน 

Smart phone ไดแก Zoiper, 3CXPhone , XLite     

   3.2.2  แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ  
 

 

 

 3.3 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย  

   3.3.1 ระบบ IP-PBX โดยใช Elastix Open Source Software โดยมีข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

   1)  ศึกษาหลักการทฤษฎีจากตํารา  เอกสาร  ขอมูลทางอินเทอรเน็ต บทความทาง

วิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

   2) วิเคราะหตัดสินใจเลือกอุปกรณในการใชงานกับระบบ  

   3) ติดต้ัง ระบบ IP-PBX โดยใช Elastix Open Source Software 

   4) นําระบบ IP-PBX โดยใช Elastix Open Source Software ท่ีพัฒนาให

ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ประเมินประสิทธิภาพของ 

   3.3.2  แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ โดยมีข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม ตามลําดับดังนี้ 

   1) ศึกษาจากหนังสือ เอกสาร บทความทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

   2) กําหนดกรอบในการประเมินความพึงพอใจ ไดนํากรอบการประเมินของความพึง

พอใจตอระบบโทรศัพท VOIP  โดยกําหนดเปน 3 ดาน ดังนี้ ดานอุปกรณและการติดต้ัง ดานระบบ 

 

กับความสามารถในการใชงานอื่นๆ เชน Voice Mail, Call Center และอื่นๆ ซึ่งสามารถตอบโจทย

ปญหาระบบโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิไดเปนอยางดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเปนสถาบันการศึกษาท่ีเปดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาท่ี

ต้ังอยูบนท่ีดินสาธารณประโยชน บนเขาสระหงส ตําบลนาฝาย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  และมีการ

ใชระบบโทรศัพทแบบอนาลอกอยูในปจจุบัน  พบวาระบบโทรศัพทภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

กําลังประสบปญหาในการใชงานระบบโทรศัพท ไมวาจะเปนทางดานการใหบริการ  คาใชจายในการ

โทร รวมถึงตูสาขาแบบเดิมเส่ียงตอการเสียหายเมื่อเกิดฟาผาเนื่องจากอยูบนท่ีสูงและเสียคาใชจายใน

การซอมบํารุงเปนอยางมากในกรณีท่ีฟาผา 

จากท่ีไดกลาวมาแลวขางตนผูวิจัยเห็นวา ระบบIP-PBX สามารถท่ีจะตอบโจทยปญหาท่ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิกําลังประสบอยูในปจจุบัน และเปนตนแบบในการนําระบบมาใชกับ

สถานศึกษา  กอใหเกิดประโยชนตอองคกร ลดคาใชจายจากงบประมาณในดานคาโทรศัพท ลดความ

เส่ียงตออุปกรณเมื่อถูกฟาผา และเปนแนวทางในการศึกษาทางดานระบบ IP-PBX และ VOIP ตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการศึกษา 

 2.1.  เพื่อศึกษาระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source 

  2.2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบ IP-PBX ดวย open source สําหรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง  เพื่อพัฒนาระบบโทรศัพทแบบ IP-PBX และศึกษา

ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ IP-PBXซึ่งผูวิ จัยไดดําเนินการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ

วิธีดําเนินการวิจัยและไดนําเสนอเปนหัวขอตามลําดับ ดังนี้ 
 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   3.1.1 ประชากร ไดแก บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จํานวน 570 คน 

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559) 

   3.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยการเลือกแบบ

เจาะจง ( Purposive  sampling ) ของผูใชงานระบบโทรศัพทแบบ IP-PBX จํานวน 20 คน 
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4. ผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้  เพื่อศึกษาระบบ โทรศัพท IP-PBX และ

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบ โทรศัพท IP-PBX ดวย open source โดยนําเสนอผล   

ขอมูลดังนี้ 

4.1 ระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source  

  ในการติดต้ังระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source โดยใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลซึ่ง

ติดต้ังไวท่ีหองคอมพิวเตอรแมขาย ช้ัน 2 อาคารศูนยภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ภาพท่ี 4.1 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลท่ีติดต้ังระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source 

 

  ผลการติดต้ังระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source โดยใช Elastix ซึ่งเปนโปรแกรม

ประเภท Unified Communications แบบ Opensource อยูภายใต GPL v.2 

 

 

 

 

voip และดานความสะดวกสบาย (นิฏฐิตา เชิดชู,วีระศักด์ิ ช่ืนตาและขนิษฐา แซล้ิม, 2558: 57-65) 

และออกแบบแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับความพึง

พอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด จํานวน 11 ขอ 

            3) นําแบบประเมินความพึงพอใจไปใชในการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน

ระบบ IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากกลุมตัวอยางตอไป 

 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยเรื่อง ศึกษาระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏชัยภูมิ มีข้ันตอนดังนี้  

   3.4.1 ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะห ถึงผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอความอนุเคราะห

ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

   3.4.2 นําระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และแบบ

ประเมินประสิทธิภาพมอบใหกับผูเช่ียวชาญประเมิน 

   3.4.3  ผูวิจัยขอความรวมมือจากผูใชระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิประเมินความพึงพอใจ  และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล

ตอไป 
 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินผล ใชสถิติดังนี้ 

   3.5.1 เกณฑการวิเคราะหหาคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพื่อใชในการอธิบายการ

ประเมินประสิทธิภาพของผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน โดยใชเกณฑประมาณคาความคิดเห็น ดังนี้  

4.51–5.00 หมายถึง ดีมาก, 3.51–4.50 หมายถึง ดี, 2.51–3.50 หมายถึง ปานกลาง, 1.51–2.50 

หมายถึง พอใช  และ 1.00–1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง 

    3.5.2 คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพื่อใชในการอธิบายลักษณะขอมูลจากแบบสอบถาม

ระดับแบบประประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎ         

ชัยภูมิโดยใชการคํานวณหาคาสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป แปลความหมาย

คือ 4.51–5.00 หมายถึง มากท่ีสุด,  3.51–4.50 หมายถึง มาก,  2.51–3.50 หมายถึง ปานกลาง, 

1.51–2.50 หมายถึง นอย และ 1.00 – 1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด 
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4. ผลการวิจัย 

 

จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้  เพื่อศึกษาระบบ โทรศัพท IP-PBX และ

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานระบบ โทรศัพท IP-PBX ดวย open source โดยนําเสนอผล   

ขอมูลดังนี้ 

4.1 ระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source  

  ในการติดต้ังระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source โดยใชคอมพิวเตอรสวนบุคคลซึ่ง

ติดต้ังไวท่ีหองคอมพิวเตอรแมขาย ช้ัน 2 อาคารศูนยภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ภาพท่ี 4.1 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลท่ีติดต้ังระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source 

 

  ผลการติดต้ังระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source โดยใช Elastix ซึ่งเปนโปรแกรม

ประเภท Unified Communications แบบ Opensource อยูภายใต GPL v.2 

 

 

 

 

voip และดานความสะดวกสบาย (นิฏฐิตา เชิดชู,วีระศักด์ิ ช่ืนตาและขนิษฐา แซล้ิม, 2558: 57-65) 

และออกแบบแบบสอบถามตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับความพึง

พอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอยและนอยท่ีสุด จํานวน 11 ขอ 

            3) นําแบบประเมินความพึงพอใจไปใชในการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน

ระบบ IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากกลุมตัวอยางตอไป 

 

 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยเรื่อง ศึกษาระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏชัยภูมิ มีข้ันตอนดังนี้  

   3.4.1 ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะห ถึงผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอความอนุเคราะห

ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

   3.4.2 นําระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และแบบ

ประเมินประสิทธิภาพมอบใหกับผูเช่ียวชาญประเมิน 

   3.4.3  ผูวิจัยขอความรวมมือจากผูใชระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิประเมินความพึงพอใจ  และเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล

ตอไป 
 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อประเมินผล ใชสถิติดังนี้ 

   3.5.1 เกณฑการวิเคราะหหาคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพื่อใชในการอธิบายการ

ประเมินประสิทธิภาพของผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน โดยใชเกณฑประมาณคาความคิดเห็น ดังนี้  

4.51–5.00 หมายถึง ดีมาก, 3.51–4.50 หมายถึง ดี, 2.51–3.50 หมายถึง ปานกลาง, 1.51–2.50 

หมายถึง พอใช  และ 1.00–1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง 

    3.5.2 คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพื่อใชในการอธิบายลักษณะขอมูลจากแบบสอบถาม

ระดับแบบประประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎ         

ชัยภูมิโดยใชการคํานวณหาคาสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป แปลความหมาย

คือ 4.51–5.00 หมายถึง มากท่ีสุด,  3.51–4.50 หมายถึง มาก,  2.51–3.50 หมายถึง ปานกลาง, 

1.51–2.50 หมายถึง นอย และ 1.00 – 1.50 หมายถึง นอยท่ีสุด 
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ภาพท่ี 4.5 การโทรออก ผานแอพพลิเคช่ัน Zoiper บนมือถือ 

 

  ผลการเช่ือมตอกับโทรศัพทแบบอนาล็อกโดยผาน Internet Phone Adapter ของ Linksys 

รุน PAP2T 

 
 

ภาพท่ี 4.6 การเช่ือมตอโทรศัพทแบบอนาล็อกเขากับระบบ VOIP 

 

4.2 ผลการวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open 

source 
 

  หลังจากการศึกษาระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source เสร็จเรียบรอยแลวผูวิจัยได

ทําการติดต้ังและทดสอบระบบ เมื่อระบบพรอมใชงานสมบูรณแลว จึงดําเนินการแจงผูเช่ียวชาญเขา

ทดสอบระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลของการวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผูวิจัยไดใชแบบ

ประเมินประสิทธิภาพมาตราสวน 5 ระดับ โดยใชสถิติ คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 ผลการติดต้ังระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source 

 

  ผลการเรียกใชงานโปรแกรมผานทางเว็บบราวเซอร ของระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open 

source 

 
 

ภาพท่ี 4.3 การเรียกใชระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source ผานเว็บบราวเซอร 

 

  ผลการทดลองใชงานกับกลุมตัวอยางโดยใช smart phone และคอมพิวเตอร  
 

 
 

ภาพท่ี 4.4 การโทรเขาผาน โปรแกรม xlite บนคอมพิวเตอร 
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ภาพท่ี 4.5 การโทรออก ผานแอพพลิเคช่ัน Zoiper บนมือถือ 

 

  ผลการเช่ือมตอกับโทรศัพทแบบอนาล็อกโดยผาน Internet Phone Adapter ของ Linksys 

รุน PAP2T 

 
 

ภาพท่ี 4.6 การเช่ือมตอโทรศัพทแบบอนาล็อกเขากับระบบ VOIP 

 

4.2 ผลการวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open 

source 
 

  หลังจากการศึกษาระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source เสร็จเรียบรอยแลวผูวิจัยได

ทําการติดต้ังและทดสอบระบบ เมื่อระบบพรอมใชงานสมบูรณแลว จึงดําเนินการแจงผูเช่ียวชาญเขา

ทดสอบระบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลของการวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผูวิจัยไดใชแบบ

ประเมินประสิทธิภาพมาตราสวน 5 ระดับ โดยใชสถิติ คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.2 ผลการติดต้ังระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source 

 

  ผลการเรียกใชงานโปรแกรมผานทางเว็บบราวเซอร ของระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open 

source 

 
 

ภาพท่ี 4.3 การเรียกใชระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source ผานเว็บบราวเซอร 

 

  ผลการทดลองใชงานกับกลุมตัวอยางโดยใช smart phone และคอมพิวเตอร  
 

 
 

ภาพท่ี 4.4 การโทรเขาผาน โปรแกรม xlite บนคอมพิวเตอร 
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2. การติดต้ังเครื่องโทรศัพทงายและสะดวก 4.45 0.51 มาก 

3. วิธีการใชงานโทรศัพทไมซับซอนกวาระบบเดิม 4.30 0.47 มาก 

4. เขาใจคูมือการใชงานเครื่องโทรศัพท 4.45 0.51 มาก 

รวม 4.41 0.02 มาก 

ดานระบบ VOIP    

1. ข้ันตอนการใชงานงายและสะดวก 4.45 0.51 มาก 

2. ไมมีสัญญาณรบกวนหรือสายหลุดขณะคุยโทรศัพท 4.60 0.50 มาก 

3. การสนทนาชัดเจนท้ังผูรับและผูสง 4.20 0.41 มาก 

4. เสียงตอบรับจากระบบฟงงายตอการเขาใจ 4.25 0.44 มาก 

5. เขาใจคูมือการใชงานระบบ  VoIP 4.50 0.51 มาก 

รวม 4.40 0.05 มาก 

ดานความสะดวกสบาย    

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดมากข้ึน 4.55 0.51 มาก 

2. สะดวกในการใชงาน 4.70 0.47 มาก 

รวม 4.63 0.03 มาก 

รวมทุกดาน 4.45 0.03 มาก 

 

  จากตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open 

source สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยคา ( X ) มีคาอยูท่ี 4.45 และ

เมื่อพิจารณาในแตละดานของระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source พบวา ผลการประเมินดาน

อุปกรณและการติดต้ัง อยูในระดับ มากโดยคา ( X ) มีคาอยูท่ี 4.41 ผลการประเมินดานระบบ VOIP 

อยูในระดับมาก โดยคา ( X ) มีคาอยูท่ี 4.40 ผลการประเมินดานความสะดวกสบาย อยูในระดับมาก

โดยคา ( X ) มีคาอยูท่ี 4.63 

 

5. การอภิปรายผล 

 

 5.1 อภิปรายผลจากการสรุปผลการศึกษาระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ 

 จากการศึกษาระบบโทรศัพท IP-PBX โดยเปนการรวมเทคโนโลยีของ ระบบโทรศัพทพื้นฐาน 

ท่ีใชกันท่ัวไปรวมเขากับระบบ Voice Over IP (VoIP) ทําใหไดคุณสมบัติของระบบโทรศัพท มีความ 

 

 

 

  ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
 

รายการประเมิน ( X ) S.D. ระดับผลการประเมิน 

1. มีลักษณะทางกายภาพท่ีเหมาะสม 4.00 0.00 ดี 

2. มีความคงทนถาวรตอการใชงาน 4.33 0.58 ดี 

3. มีความสะดวกตอการใชงาน 4.33 0.58 ดี 

4. มีความปลอดภัยตอการใชงาน 4.67 0.58 ดี 

5. มีการใชงานท่ีงายไมซับซอน 4.33 0.58 ดี 

6. มีคุณภาพเสียงท่ีชัดเจน 4.00 0.00 ดี 

7. วัสดุอุปกรณในการทดลองมีความเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 

รวม 4.29 0.28 ดี 

 

  จากตารางท่ี 4.1 จากตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินประสิทธภิาพของระบบโทรศัพท IP-PBX 

สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากผูเช่ียวชาญ อยูในระดับดี  โดยคา ( ) มีคาอยูท่ี 4.29  

  

4.3 ผลการวิเคราะหและประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ IP-PBX ดวย open 

source 
 

  การวิเคราะหหาความพึงพอใจของผูใชงานระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source โดย

ใชแบบสอบถามมาตราสวน 5 ระดับ โดยใชสถิติ คือ คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหและประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ IP-PBX ดวย 

open source 
 

รายการประเมิน ( X ) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานอุปกรณและการติดต้ัง 

1. เครื่องโทรศัพทมีฟงกชันในการทํางานเพียงพอตอ

ความตองการ 4.45 0.51 

มาก 

x
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2. การติดต้ังเครื่องโทรศัพทงายและสะดวก 4.45 0.51 มาก 

3. วิธีการใชงานโทรศัพทไมซับซอนกวาระบบเดิม 4.30 0.47 มาก 

4. เขาใจคูมือการใชงานเครื่องโทรศัพท 4.45 0.51 มาก 

รวม 4.41 0.02 มาก 

ดานระบบ VOIP    

1. ข้ันตอนการใชงานงายและสะดวก 4.45 0.51 มาก 

2. ไมมีสัญญาณรบกวนหรือสายหลุดขณะคุยโทรศัพท 4.60 0.50 มาก 

3. การสนทนาชัดเจนท้ังผูรับและผูสง 4.20 0.41 มาก 

4. เสียงตอบรับจากระบบฟงงายตอการเขาใจ 4.25 0.44 มาก 

5. เขาใจคูมือการใชงานระบบ  VoIP 4.50 0.51 มาก 

รวม 4.40 0.05 มาก 

ดานความสะดวกสบาย    

1. เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดมากข้ึน 4.55 0.51 มาก 

2. สะดวกในการใชงาน 4.70 0.47 มาก 

รวม 4.63 0.03 มาก 

รวมทุกดาน 4.45 0.03 มาก 

 

  จากตารางท่ี 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open 

source สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยคา ( X ) มีคาอยูท่ี 4.45 และ

เม่ือพิจารณาในแตละดานของระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source พบวา ผลการประเมินดาน

อุปกรณและการติดต้ัง อยูในระดับ มากโดยคา ( X ) มีคาอยูท่ี 4.41 ผลการประเมินดานระบบ VOIP 

อยูในระดับมาก โดยคา ( X ) มีคาอยูท่ี 4.40 ผลการประเมินดานความสะดวกสบาย อยูในระดับมาก

โดยคา ( X ) มีคาอยูท่ี 4.63 

 

5. การอภิปรายผล 

 

 5.1 อภิปรายผลจากการสรุปผลการศึกษาระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏชัยภูมิ 

 จากการศึกษาระบบโทรศัพท IP-PBX โดยเปนการรวมเทคโนโลยีของ ระบบโทรศัพทพื้นฐาน 

ท่ีใชกันท่ัวไปรวมเขากับระบบ Voice Over IP (VoIP) ทําใหไดคุณสมบัติของระบบโทรศัพท มีความ 

 

 

 

  ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
 

รายการประเมิน ( X ) S.D. ระดับผลการประเมิน 

1. มีลักษณะทางกายภาพท่ีเหมาะสม 4.00 0.00 ดี 

2. มีความคงทนถาวรตอการใชงาน 4.33 0.58 ดี 

3. มีความสะดวกตอการใชงาน 4.33 0.58 ดี 

4. มีความปลอดภัยตอการใชงาน 4.67 0.58 ดี 

5. มีการใชงานท่ีงายไมซับซอน 4.33 0.58 ดี 

6. มีคุณภาพเสียงท่ีชัดเจน 4.00 0.00 ดี 

7. วัสดุอุปกรณในการทดลองมีความเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 

รวม 4.29 0.28 ดี 

 

  จากตารางท่ี 4.1 จากตารางท่ี 4.1 ผลการประเมินประสิทธภิาพของระบบโทรศัพท IP-PBX 

สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จากผูเช่ียวชาญ อยูในระดับดี  โดยคา ( ) มีคาอยูท่ี 4.29  

  

4.3 ผลการวิเคราะหและประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ IP-PBX ดวย open 

source 
 

  การวิเคราะหหาความพึงพอใจของผูใชงานระบบโทรศัพท IP-PBX ดวย open source โดย

ใชแบบสอบถามมาตราสวน 5 ระดับ โดยใชสถิติ คือ คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะหและประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ IP-PBX ดวย 

open source 
 

รายการประเมิน ( X ) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ดานอุปกรณและการติดต้ัง 

1. เครื่องโทรศัพทมีฟงกชันในการทํางานเพียงพอตอ

ความตองการ 4.45 0.51 

มาก 

x
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6. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

  6.1 สรุปผลการศึกษาระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดมุงเนนศึกษาโดยการนําเอาเทคโนโลยีและทฤษฎีตางๆมาใช โดยหวัง

จะเปนแนวทางในการพัฒนาระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยใช 

Elastix Open Source Software ภายใตลิขสิทธิ์แบบ GPLv2 เพื่อลดคาใชจายของงบประมาณ ลด

ความเส่ียงตออุปกรณเมื่อถูกฟาผา สามารถใชโทรศัพทมือถือท่ีเปน Smart Phone มาเปนอุปกรณ

รับสายแทนหัวเครื่องท่ีวางท่ีโตะได อีกท้ัง Elastix Open Source Software เปนระบบท่ีจัดการงาย

ผานทางเว็บบราวเซอร 

 6.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท IP-PBX 

   ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท IP-PBX โดยผูเช่ียวชาญพบวา ผลการ

ประเมินอยูในระดับดีมาก คา ( X )=4.29 คา S.D.= 0.28 จากขอมูลสามารถสรุปผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบไดวา ระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับ ดี 

  6.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ IP-PBX  

  ผลการประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจตอระบบโทรศัพท IP-PBX 

อยูในระดับดีมาก คา ( X )=4.45 คา S.D.= 0.03 จากขอมูลท่ีไดสามารถสรุปไดวา ผลการประเมิน

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงานของระบบ ผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

 

  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 ระบบ IP-PBX ดวย open source เปนเทคโนโลยีท่ีชวยใหองคกรตางๆ ไมวาจะเปน

สถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐ สามารถลดตนทุนการติดต้ังและใชงานระบบโทรศัพทแบบ IP-

PBX ในองคกรไดเปนอยางดี เพราะการทํางานใชการเช่ือมตอ เครื่องโทรศัพทในระบบ ผาน

อินเตอรเน็ต โดยทําหนาท่ีหลักของตูชุมสายโทรศัพท  ในการส่ือสารทางเสียงผานระบบเครือขายท้ัง 

Intranet และ Internet โดยการทํางานของ IP-PBX นั้นจะทําหนาท่ีเหมือน ตูชุมสาย PABX โดยจะ

ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการทํางาน เชน การ ติดตอไปยังปลายทาง เพียงแต IP-PBX นั้นจะทํางาน

ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เปนหลัก อีกท้ังยังสามารถเช่ือมตอกับโทรศัพทแบบเดิมท่ีใชแบบ

อนาลอกได โดยไมตองท้ิงโทรศัพทแบบเดิมท่ีมีอยูแลว 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 

สามารถมากข้ึน สามารถเช่ือมตอส่ือสารกันไดกวางขวางมากข้ึน ระบบติดต้ังงายเพราะทํางานบน

ระบบ Network จึงไมจําเปนตองเดินสายโทรศัพทเพิ่มเติมและยังสามารถยายเครื่องโทรศัพทไป

ตําแหนงใดก็ไดท่ีอยูบนระบบเครอืขายเดิม สามารถเพิ่มโทรศัพทไดโดยงาย เนื่องดวยทํางานบนระบบ 

Network และหากมีระบบ Wireless-Lan ก็สามารถเช่ือมตอกับระบบ Wireless ท่ีมีอยูไดโดยงาย 

หากมีการเช่ือมโยงระบบเครือขายเขาดวยกัน ไมวาเครื่องโทรศัพทจะอยูไหน ก็เสมือนวาอยูในระบบ

โทรศัพทเดียวกัน ทําใหการโทรศัพทไดโดยงายและไมมีคาใชจาย ดวยเปนระบบ Software จึง

สามารถเพิ่ม Feature ไดงาย ลดคาใชจายในการใชโทรศัพท 

   

5.2  อภิปรายผลจากการสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท IP-PBX 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับ

มาก โดยพิจารณาเปนรายขอพบวาลําดับท่ี 1 มีความปลอดภัยตอการใชงาน  ลําดับท่ี 2 ไดแก มี

ความคงทนตอการใชงาน, มีความสะดวกตอการใชงาน, มีการใชงานท่ีงายไมซับซอนและวัสดุอุปกรณ

ในการทดลองมีความเหมาะสม สวนลําดับท่ี 3 ไดแก วัสดุอุปกรณในการทดลองมีความเหมาะสม และ

มีคุณภาพเสียงท่ีชัดเจน   

5.3  อภิปรายผลจากการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ IP-PBX 

ดวย open source 

จากผลการวิจัยมีประเด็นอภิปรายดังนี้ 

  1)  ดานอุปกรณและการติดต้ัง ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก พิจารณาเปนราย

ขอพบวา ประเด็นท่ีผูใชงานระบบโทรศัพทท่ีมีระดับความคิดเห็น เปนลําดับท่ี 1 ไดแก เครื่องโทรศัพท

มีฟงกชันในการทํางานเพียงพอตอความตองการ, การติดต้ังเครื่องโทรศัพทงายและสะดวกและเขาใจ

คูมือการใชงานเครื่องโทรศัพท  ลําดับท่ี 2 คือ วิธีการใชงานโทรศัพทไมซับซอนกวาระบบเดิม  

   2) ดาน VOIP ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอพบวา ประเด็น

ท่ีผูใชงานระบบโทรศัพทท่ีมีระดับความคิดเห็น  เปนลําดับท่ี 1 ไดแก ไมมีสัญญาณรบกวนหรือสาย

หลุด ขณะคุยโทรศัพท ลําดับท่ี 2 คือ เขาใจคูมือการใชงานระบบ VoIP ลําดับท่ี 3 คือ ข้ันตอนการใช

งานงายและสะดวก ลําดับท่ี 4 คือ เสียงตอบรับจากระบบฟงงายตอการเขาใจและลําดับท่ี 5 เสียง

ตอบรับจากระบบฟงงายตอการเขาใจ   

   3) ดานความสะดวกสบาย ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอ

พบวา ประเด็นท่ีผูใชงานระบบโทรศัพทท่ีมีระดับความคิดเห็น เปนลําดับท่ี 1 คือ สะดวกในการใชงาน 

และลําดับท่ี 2 คือ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดมากข้ึน 
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6. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

  6.1 สรุปผลการศึกษาระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดมุงเนนศึกษาโดยการนําเอาเทคโนโลยีและทฤษฎีตางๆมาใช โดยหวัง

จะเปนแนวทางในการพัฒนาระบบโทรศัพท IP-PBX สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยใช 

Elastix Open Source Software ภายใตลิขสิทธิ์แบบ GPLv2 เพื่อลดคาใชจายของงบประมาณ ลด

ความเส่ียงตออุปกรณเมื่อถูกฟาผา สามารถใชโทรศัพทมือถือท่ีเปน Smart Phone มาเปนอุปกรณ

รับสายแทนหัวเครื่องท่ีวางท่ีโตะได อีกท้ัง Elastix Open Source Software เปนระบบท่ีจัดการงาย

ผานทางเว็บบราวเซอร 

 6.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท IP-PBX 

   ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท IP-PBX โดยผูเช่ียวชาญพบวา ผลการ

ประเมินอยูในระดับดีมาก คา ( X )=4.29 คา S.D.= 0.28 จากขอมูลสามารถสรุปผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบไดวา ระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับ ดี 

  6.3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ IP-PBX  

  ผลการประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจตอระบบโทรศัพท IP-PBX 

อยูในระดับดีมาก คา ( X )=4.45 คา S.D.= 0.03 จากขอมูลท่ีไดสามารถสรุปไดวา ผลการประเมิน

ความพึงพอใจท่ีมีตอการใชงานของระบบ ผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

 

  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 ระบบ IP-PBX ดวย open source เปนเทคโนโลยีท่ีชวยใหองคกรตางๆ ไมวาจะเปน

สถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐ สามารถลดตนทุนการติดต้ังและใชงานระบบโทรศัพทแบบ IP-

PBX ในองคกรไดเปนอยางดี เพราะการทํางานใชการเช่ือมตอ เครื่องโทรศัพทในระบบ ผาน

อินเตอรเน็ต โดยทําหนาท่ีหลักของตูชุมสายโทรศัพท  ในการส่ือสารทางเสียงผานระบบเครือขายท้ัง 

Intranet และ Internet โดยการทํางานของ IP-PBX นั้นจะทําหนาท่ีเหมือน ตูชุมสาย PABX โดยจะ

ทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการทํางาน เชน การ ติดตอไปยังปลายทาง เพียงแต IP-PBX นั้นจะทํางาน

ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เปนหลัก อีกท้ังยังสามารถเช่ือมตอกับโทรศัพทแบบเดิมท่ีใชแบบ

อนาลอกได โดยไมตองท้ิงโทรศัพทแบบเดิมท่ีมีอยูแลว 

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 

สามารถมากข้ึน สามารถเช่ือมตอส่ือสารกันไดกวางขวางมากข้ึน ระบบติดต้ังงายเพราะทํางานบน

ระบบ Network จึงไมจําเปนตองเดินสายโทรศัพทเพิ่มเติมและยังสามารถยายเครื่องโทรศัพทไป

ตําแหนงใดก็ไดท่ีอยูบนระบบเครอืขายเดิม สามารถเพิ่มโทรศัพทไดโดยงาย เนื่องดวยทํางานบนระบบ 

Network และหากมีระบบ Wireless-Lan ก็สามารถเช่ือมตอกับระบบ Wireless ท่ีมีอยูไดโดยงาย 

หากมีการเช่ือมโยงระบบเครือขายเขาดวยกัน ไมวาเครื่องโทรศัพทจะอยูไหน ก็เสมือนวาอยูในระบบ

โทรศัพทเดียวกัน ทําใหการโทรศัพทไดโดยงายและไมมีคาใชจาย ดวยเปนระบบ Software จึง

สามารถเพิ่ม Feature ไดงาย ลดคาใชจายในการใชโทรศัพท 

   

5.2  อภิปรายผลจากการสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโทรศัพท IP-PBX 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับ

มาก โดยพิจารณาเปนรายขอพบวาลําดับท่ี 1 มีความปลอดภัยตอการใชงาน  ลําดับท่ี 2 ไดแก มี

ความคงทนตอการใชงาน, มีความสะดวกตอการใชงาน, มีการใชงานท่ีงายไมซับซอนและวัสดุอุปกรณ

ในการทดลองมีความเหมาะสม สวนลําดับท่ี 3 ไดแก วัสดุอุปกรณในการทดลองมีความเหมาะสม และ

มีคุณภาพเสียงท่ีชัดเจน   

5.3  อภิปรายผลจากการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ IP-PBX 

ดวย open source 

จากผลการวิจัยมีประเด็นอภิปรายดังนี้ 

  1)  ดานอุปกรณและการติดต้ัง ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก พิจารณาเปนราย

ขอพบวา ประเด็นท่ีผูใชงานระบบโทรศัพทท่ีมีระดับความคิดเห็น เปนลําดับท่ี 1 ไดแก เครื่องโทรศัพท

มีฟงกชันในการทํางานเพียงพอตอความตองการ, การติดต้ังเครื่องโทรศัพทงายและสะดวกและเขาใจ

คูมือการใชงานเครื่องโทรศัพท  ลําดับท่ี 2 คือ วิธีการใชงานโทรศัพทไมซับซอนกวาระบบเดิม  

   2) ดาน VOIP ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอพบวา ประเด็น

ท่ีผูใชงานระบบโทรศัพทท่ีมีระดับความคิดเห็น  เปนลําดับท่ี 1 ไดแก ไมมีสัญญาณรบกวนหรือสาย

หลุด ขณะคุยโทรศัพท ลําดับท่ี 2 คือ เขาใจคูมือการใชงานระบบ VoIP ลําดับท่ี 3 คือ ข้ันตอนการใช

งานงายและสะดวก ลําดับท่ี 4 คือ เสียงตอบรับจากระบบฟงงายตอการเขาใจและลําดับท่ี 5 เสียง

ตอบรับจากระบบฟงงายตอการเขาใจ   

   3) ดานความสะดวกสบาย ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอ

พบวา ประเด็นท่ีผูใชงานระบบโทรศัพทท่ีมีระดับความคิดเห็น เปนลําดับท่ี 1 คือ สะดวกในการใชงาน 

และลําดับท่ี 2 คือ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดมากข้ึน 
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Abstract 

 This study aimed at 0) to explore the history of the pagoda worship 

ceremony of Karen society (Pwo and Sgaw), hermit of Talaku sect through the 

“legend”, and 2) to study the structure of the social relationship system in the 

pagoda worship ceremony for Karen Society (Pwo and Sgaw), hermit of Talaku sect 

through the “legend”. Purposive sampling was employed in gathering information 

from spiritual leaders, masters and philosophers for 8-02 people. Research 

instruments included; a semi-structured interview, content analysis, consideration of 

the relevance of various phenomena, description of the values of the social system 

and basic function in 4 categories (LIGA), and conclusion.  

 1. The pagoda worship ceremony is a knowledge package which emanated 

from the "legend" in Buddhism, when “Yoehair got the Buddha’s relic (hairs) and kept 

it in a pagoda that was built by him”. And it concerned with a supernatural, “while 

praying, they have been asking the deity of the ether and the earth that do you 

agree? Definitely we do, gods replied. Then, those gods have helped them to build 

the pagoda until it is done. And Ser-kher-ta-ra became the name of the pagoda as 

the Buddha supposed. 

 2. A chronicle of the “legend” of the pagoda worship ceremony is related to 

the social relationship system based on faith and ritual conducting. It is a process 

combining to gather people to participate activity and to fulfill the basic 

requirements of the LIGA system. This is a circumstance that directs to a holistic way 

of living of the Karen society. 

 

Key words: Karen society, legend, the pagoda ceremony, and social system 

 

1. บทนํา 
 

 โลกาภิวัตน (Globalization) ภายใตประชาคมโลกเดียวกัน (Global Community) เปน

ยุคแหงขอมูลขาวสาร (Information Age) ท่ีไรพรมแดน สามารถขามพรมแดนของรัฐชาติ 

(Transnational) สงผลตอ“การเช่ือมโยง”ของวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลก มีการเคล่ือนยาย

ถายเทไปยังอีกซีกโลกหนึ่งหรือสูสังคมอื่นๆ ได เกิดเปนปรากฏการณของ“หมูบานโลก” (Global 

 

The Study of the Structure of Social Relationship System in The pagoda Worship 

Ceremony of Karen Society (Pwo and Sgaw), Hermit of Talaku Sect through 

the “Legend” of Ban-Mongkhua, Umphang District, Tak Province 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุขเกษม ขุนทอง
*  

เกรียงไกร  กันตีมูล† 

 

บทคัดยอ 
 

 วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและ

สะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน“ตํานาน”และ 2) เพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธของระบบ

สังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว)  ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” 

กลุมเปาหมาย ไดแก ผูนําดานจิตวิญญาณ ผูอาวุโส และปราชญ จํานวน 8 -12 คน เปนการสุมแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช ไดแก แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง วิเคราะหขอมูลดาน

เนื้อหา พิจารณาในประเด็นความเกี่ยวโยงของปรากฏการณตางๆ หาคาคําอธิบายผานระบบสังคมและ

หนาท่ีพื้นฐาน 4 ประการ (LIGA) และสรางขอสรุป  

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. พิธีการบูชาเจดียเปนชุดความรูท่ีกอกําเนิดจาก“ตํานาน”เกี่ยวของกับพุทธศาสนาเมื่อ 

“ยอแฮนําเสนพระเกศา 8 เสนของพระพุทธเจา ไปสรางเจดีย”และยังเกี่ยวของกับอํานาจเหนือ

ธรรมชาติ “ในคําอธิษฐานถามฟาและดินวา เห็นดวยหรือไม ก็ไดรับคําตอบวาเห็นดวย และมีเทวดาลง

มาชวยสรางเจดียจนเสร็จ” พรอมกับเรียกช่ือเจดียตามท่ีพระพุทธเจาบอกวา “เซยเขอะตะระ”และ

คนกะเหรี่ยงเรียกวา “โคะตะกู”  

2. ประวัติศาสตร“ตํานาน”พิธีบูชาเจดีย มีความสัมพันธกับระบบสังคม บนพื้นฐานของ

ความเช่ือ และการประกอบพิธีกรรม คือ กลไกของการ “เช่ือมประสาน” ท่ีทําใหคนเขารวมกิจกรรม 

เพื่อสนองความตองการข้ันพื้นฐานของระบบ LIGA อันเปนเงื่อนไขท่ีนําไปสูวิถีดํารงอยูอยางเปนองค

รวมของชุมชนกะเหรี่ยง     
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Abstract 

 This study aimed at 0) to explore the history of the pagoda worship 

ceremony of Karen society (Pwo and Sgaw), hermit of Talaku sect through the 

“legend”, and 2) to study the structure of the social relationship system in the 

pagoda worship ceremony for Karen Society (Pwo and Sgaw), hermit of Talaku sect 

through the “legend”. Purposive sampling was employed in gathering information 

from spiritual leaders, masters and philosophers for 8-02 people. Research 

instruments included; a semi-structured interview, content analysis, consideration of 

the relevance of various phenomena, description of the values of the social system 

and basic function in 4 categories (LIGA), and conclusion.  

 1. The pagoda worship ceremony is a knowledge package which emanated 

from the "legend" in Buddhism, when “Yoehair got the Buddha’s relic (hairs) and kept 

it in a pagoda that was built by him”. And it concerned with a supernatural, “while 

praying, they have been asking the deity of the ether and the earth that do you 

agree? Definitely we do, gods replied. Then, those gods have helped them to build 

the pagoda until it is done. And Ser-kher-ta-ra became the name of the pagoda as 

the Buddha supposed. 

 2. A chronicle of the “legend” of the pagoda worship ceremony is related to 

the social relationship system based on faith and ritual conducting. It is a process 

combining to gather people to participate activity and to fulfill the basic 

requirements of the LIGA system. This is a circumstance that directs to a holistic way 

of living of the Karen society. 

 

Key words: Karen society, legend, the pagoda ceremony, and social system 

 

1. บทนํา 
 

 โลกาภิวัตน (Globalization) ภายใตประชาคมโลกเดียวกัน (Global Community) เปน

ยุคแหงขอมูลขาวสาร (Information Age) ท่ีไรพรมแดน สามารถขามพรมแดนของรัฐชาติ 

(Transnational) สงผลตอ“การเช่ือมโยง”ของวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลก มีการเคล่ือนยาย

ถายเทไปยังอีกซีกโลกหนึ่งหรือสูสังคมอื่นๆ ได เกิดเปนปรากฏการณของ“หมูบานโลก” (Global 
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บทคัดยอ 
 

 วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและ

สะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน“ตํานาน”และ 2) เพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธของระบบ

สังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว)  ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” 

กลุมเปาหมาย ไดแก ผูนําดานจิตวิญญาณ ผูอาวุโส และปราชญ จํานวน 8 -12 คน เปนการสุมแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใช ไดแก แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง วิเคราะหขอมูลดาน

เนื้อหา พิจารณาในประเด็นความเกี่ยวโยงของปรากฏการณตางๆ หาคาคําอธิบายผานระบบสังคมและ

หนาท่ีพื้นฐาน 4 ประการ (LIGA) และสรางขอสรุป  

 ผลการวิจัยพบวา  

 1. พิธีการบูชาเจดียเปนชุดความรูท่ีกอกําเนิดจาก“ตํานาน”เกี่ยวของกับพุทธศาสนาเมื่อ 

“ยอแฮนําเสนพระเกศา 8 เสนของพระพุทธเจา ไปสรางเจดีย”และยังเกี่ยวของกับอํานาจเหนือ

ธรรมชาติ “ในคําอธิษฐานถามฟาและดินวา เห็นดวยหรือไม ก็ไดรับคําตอบวาเห็นดวย และมีเทวดาลง

มาชวยสรางเจดียจนเสร็จ” พรอมกับเรียกช่ือเจดียตามท่ีพระพุทธเจาบอกวา “เซยเขอะตะระ”และ

คนกะเหรี่ยงเรียกวา “โคะตะกู”  

2. ประวัติศาสตร“ตํานาน”พิธีบูชาเจดีย มีความสัมพันธกับระบบสังคม บนพื้นฐานของ

ความเช่ือ และการประกอบพิธีกรรม คือ กลไกของการ “เช่ือมประสาน” ท่ีทําใหคนเขารวมกิจกรรม 

เพื่อสนองความตองการข้ันพื้นฐานของระบบ LIGA อันเปนเงื่อนไขท่ีนําไปสูวิถีดํารงอยูอยางเปนองค

รวมของชุมชนกะเหรี่ยง     
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และพิธีกรรมยังเปนกลไกในการสรางอัตลักษณของกลุม ประการสําคัญของพิธีกรรม คือ ชวยใหมนุษยมี

ความมั่นคงทางใจมีความสบายใจข้ึน อยางไรก็ดีพิธีกรรมอันเนื่องดวยการผลิต เปนแสดงความเคารพตอ

สรรพส่ิงท่ีมองไมเห็น มักเกี่ยวกับการขอรองใหอํานาจเหนือธรรมชาติเขามาชวยเหลือในส่ิงท่ีมนุษยไม

มั่นใจและมีเปาหมายท่ีชัดเจน คือการดลบันดาลใหเกิดความอุดมสมบูรณในดานการผลิตของครัวเรือน 

การเพิ่มข้ึนของสัตวเล้ียงตางๆ และหรือจัดข้ึนเมื่อชีวิตของกลุมคนอยูในภาวะวิกฤติ ระยะหัวเล้ียวหัวตอ

ของชีวิต พิธีกรรมจะทําข้ึนเพื่อถักทอความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับอํานาจ

เหนือธรรมชาติ และท่ีมาของการประกอบพิธีกรรม คือ“ตํานาน” อาจกลาวไดวา สมาชิกในสังคมใช

เรื่องเลาประเภท“ตํานาน”และ“ความทรงจํารวม”มาอธิบายเหตุผลของการประกอบพิธีกรรม ตํานาน

คือสวนท่ีเปนนามธรรมและพิธีกรรมคือสวนท่ีเปนรูปธรรม (เกรียงไกร  เกิดศิริ, 2550, : 6); (ยศ  สันต

สมบัติ, 2550, : 26-27); และ (ศิริพร  ณ ถลาง, 2557, : 364-365, 403)   

 คนกะเหรี่ยงเช่ือวาธรรมชาติมีส่ิงคุมครอง“ซงทะรี” คือ เจาแหงแผนดิน “รุกขจือ” คือ เจา

แหงตนไม “โพตุกุ” คือ เจาแหงสายน้ํา “พิบือโหย” คือ เทพแหงตนขาว เปนความสัมพันธอยางมี

ดุลยภาพระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับธรรมชาติแวดลอม และมนุษยกับอํานาจเหนือธรรมชาติ 

มนุษยไมใชเจาของธรรมชาติแตเปนผูมาหยิบยืมธรรมชาติเอาไปใช ดังนั้น มนุษยไมสามารถจับจอง

ทรัพยากรธรรมชาติได แตเปนเพียงผูมาขอใชดวยความเคารพ ตอบแทนบุญคุณดวยความพอดี และ

เพียงพอตอการยังชีพ (ภาณุเดช  เกิดมะลิ, 2552 : 29 และพระธรรมปฎกและคณะ, 2552, : 113) 

สอดคลองกับงานวิจัยของ (นราวัลย  พูลพิพัฒน และรังสรรค จันตะ, 2558 : บทคัดยอ) ทําการศึกษา

เรื่อง การวิเคราะหพิธีกรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุในชุมชนสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

พบวาพิธีกรรมมีพื้นฐานมาจากความเช่ือในอํานาจเหนือธรรมชาติ ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประจําหมูบาน และ

พิธีกรรมทางศาสนา คือ แกนกลางยึดโยงคนในชุมชนใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ยังสะทอนใหเห็นถึง

บทบาทหนาท่ีและคุณคาทางสังคม ท่ีมาและเหตุผลของพิธีกรรม คือ การรักษาพฤติกรรมท่ีเปนแบบ

แผนของสังคมและทองถ่ิน  

 จากเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธของระบบสังคมกับระบบวัฒนธรรมจะตอง

ทําหนาท่ีประสานสัมพันธกัน กลาวคือ ระบบวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดคานิยมของสังคม และระบบ

สังคมเปนตัวกําหนดวิถีทางท่ีจะบรรลุเปาหมายของคานิยม ดังนั้นการผลิตซ้ํา ปรับเปล่ียน หรือสราง

อุดมการณอํานาจข้ึนมาใหมในบริบทของชุมชนกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) ท่ีตองเผชิญกับประสบการณ

ทางสังคมอยางจําเพาะเจาะจงในการปกปองสิทธิตามประเพณีของกลุมชาติพันธุ เปนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทามกลางสภาวะขัดแยง ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนยุทธวิธีของกลุมชาติ

พันธุในวิถีดํารงอยู (Viability) และการไดรับประโยชน(Profitability) จากสํานึกรวมของความเปน

กลุมเดียวทางชาติพันธุ และมีความหมายตอปจเจกชนในการแสดงออกของความมีตัวตนบนพื้นท่ี 

 

Village) ซึ่งทุกสวนตางพึ่งพาอาศัยกันและกัน ความเช่ือมโยงระหวางกัน เปรียบเสมือนอยูในบาน

เดียวกันท่ีมีคนหลากหลายเช้ือชาติรวมกันอยู ความแตกตางของวัฒนธรรมในภูมิภาคตางๆ เริ่มทยอย

ลดลง มีการยึดถือวัฒนธรรมรวมเดียวกันของผูคน ไมวาจะเปนดานการแตงกาย ภาษาท่ีใชในการ

ส่ือสาร เงินตรา ส่ือเทคโนโลยี และอุดมการณในมิติท่ีทําใหเกิดความเหมือนกัน แตไมสามารถ“หลอม

ละลาย” วิถีวัฒนธรรมท่ีแตกตางใหเหมือนกันได ผูคนและกลุมชาติพันธุกลับเพิ่มความพยายามแสดง 

“ตัวตน” ให “แตกตาง”  

 การแสดง “ตัวตน” ให “แตกตาง” ท้ังในระดับบุคคลและระดับชาติพันธุเปนเรื่องสําคัญ

ของมนุษย ความเปนตัวตน เกิดจากการเติบโตมาในสังคมมีกระบวนการการเรียนรู การอบรมบมเพาะ 

ผานสถาบันพื้นฐานทางสังคม มีการอบรมระเบียบกฎเกณฑทางสังคมจากคนรอบขางในสังคม และ

ผานการหลอหลอมวัฒนธรรม อันหมายถึงคานิยมและวิถีปฏิบัติ เพราะ “วัฒนธรรม” เปนเรื่องของ

ความคิดและความเช่ือท่ีกําหนดพฤติกรรมการกระทํา มนุษยทุกคนเกิดมาบนโลกโดยปราศจาก

ความหมาย และวัฒนธรรมเปนตัวทําใหเกิดความหมาย โดยสงผานมาทางประสบการณของมนุษย 

เพื่อใหเกิดการรับรู และการรับรู คือ การตัดสินทางวัฒนธรรม มนุษยเลือกท่ีจะเรียนรูและพัฒนา

ทัศนคติ มโนคติ หรือมุมมองตอโลกใบนี้ในความหลากหลาย  ข้ึนอยูกับภูมิหลังทางประวัติศาสตรของ

มนุษย ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยหลอหลอมใหเกิด “ตัวตน” ของชาติพันธุ มนุษยเราเคยชินกับวิถีชีวิต และ

เติบโตบนพื้นฐานของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของตนและส่ิงท่ีติดตัวมา คือ ความเช่ือ (Beliefs) 

(ศิริพร ณ ถลาง, (บรรณาธิการ), 2559 : 180); (เมตาตา (กฤตวิทย) วิวัฒนานุกุล, 2559 : 179) และ 

(จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2550 : 60-61)  

 ความเช่ือ (Beliefs) ท่ีเนนอดีต และใหความสําคัญกับประวัติศาสตร ฉะนั้นพิธีกรรมจึงเปน

สวนหนึ่งของวัฒนธรรม และเราไมควรใชมาตรฐานในวัฒนธรรมของเราในการตัดสินวัฒนธรรมอื่น 

เพราะคนเรายอมคลายคลึงกัน คือ เมื่อเราเช่ือในส่ิงใดแลวเราก็มักมีแนวโนมท่ีจะเช่ือในส่ิงนั้นตอไป 

โดยปราศจากขอกังขาใดๆ ท้ังส้ิน เราเช่ือเพราะ “เรารูวาส่ิงนั้นถูก” ในสังคมประเพณี (traditional 

societies) ไมวาจะเปนระดับชนเผาท่ีเปนสังคมขนาดเล็ก ประกอบดวยครอบครัว 20-30 ครอบครัว 

เชน สังคมชาวเขาเผาตางๆ สังคมลาสัตว สังคมเล้ียงสัตว หรือสังคมขนาดใหญกวา เชน สังคมหมูบาน

ในสังคมเกษตรกรรมซึ่งอาจประกอบดวยครัวเรือนต้ังแต 50-000 ครอบครัว ลวนแลวแตให

ความสําคัญกับการประกอบพิธีกรรม จึงพบในสังคมประเพณีจะมีพิธีกรรม อันเนื่องดวยผลผลิตท่ีเกี่ยว

โยงกับอํานาจเหนือธรรมชาติ และมีการประกอบพิธีกรรมตามปปฏิทินในแตละเดือน (จุฑาพรรธ 

(จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2550 : 61-63), และ (ศิริพร ณ ถลาง, 2557 : 364)  

 พิธีกรรมเปนกลไกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญมากในการ “สรางความสามัคคี” เปนการ “รวมคน” 

ในสังคม การเกิดข้ึนของพิธีกรรมในแตละครั้ง จะทําใหสมาชิกของสังคมรูสึกถึง“ความเปนพวกเดียวกัน” 
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และพิธีกรรมยังเปนกลไกในการสรางอัตลักษณของกลุม ประการสําคัญของพิธีกรรม คือ ชวยใหมนุษยมี

ความมั่นคงทางใจมีความสบายใจข้ึน อยางไรก็ดีพิธีกรรมอันเนื่องดวยการผลิต เปนแสดงความเคารพตอ

สรรพส่ิงท่ีมองไมเห็น มักเกี่ยวกับการขอรองใหอํานาจเหนือธรรมชาติเขามาชวยเหลือในส่ิงท่ีมนุษยไม

มั่นใจและมีเปาหมายท่ีชัดเจน คือการดลบันดาลใหเกิดความอุดมสมบูรณในดานการผลิตของครัวเรือน 

การเพิ่มข้ึนของสัตวเล้ียงตางๆ และหรือจัดข้ึนเมื่อชีวิตของกลุมคนอยูในภาวะวิกฤติ ระยะหัวเล้ียวหัวตอ

ของชีวิต พิธีกรรมจะทําข้ึนเพื่อถักทอความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับอํานาจ

เหนือธรรมชาติ และท่ีมาของการประกอบพิธีกรรม คือ“ตํานาน” อาจกลาวไดวา สมาชิกในสังคมใช

เรื่องเลาประเภท“ตํานาน”และ“ความทรงจํารวม”มาอธิบายเหตุผลของการประกอบพิธีกรรม ตํานาน

คือสวนท่ีเปนนามธรรมและพิธีกรรมคือสวนท่ีเปนรูปธรรม (เกรียงไกร  เกิดศิริ, 2550, : 6); (ยศ  สันต

สมบัติ, 2550, : 26-27); และ (ศิริพร  ณ ถลาง, 2557, : 364-365, 403)   

 คนกะเหรี่ยงเช่ือวาธรรมชาติมีส่ิงคุมครอง“ซงทะร”ี คือ เจาแหงแผนดิน “รุกขจือ” คือ เจา

แหงตนไม “โพตุกุ” คือ เจาแหงสายน้ํา “พิบือโหย” คือ เทพแหงตนขาว เปนความสัมพันธอยางมี

ดุลยภาพระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับธรรมชาติแวดลอม และมนุษยกับอํานาจเหนือธรรมชาติ 

มนุษยไมใชเจาของธรรมชาติแตเปนผูมาหยิบยืมธรรมชาติเอาไปใช ดังนั้น มนุษยไมสามารถจับจอง

ทรัพยากรธรรมชาติได แตเปนเพียงผูมาขอใชดวยความเคารพ ตอบแทนบุญคุณดวยความพอดี และ

เพียงพอตอการยังชีพ (ภาณุเดช  เกิดมะลิ, 2552 : 29 และพระธรรมปฎกและคณะ, 2552, : 113) 

สอดคลองกับงานวิจัยของ (นราวัลย  พูลพิพัฒน และรังสรรค จันตะ, 2558 : บทคัดยอ) ทําการศึกษา

เรื่อง การวิเคราะหพิธีกรรมพื้นบานของกลุมชาติพันธุในชุมชนสบเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

พบวาพิธีกรรมมีพื้นฐานมาจากความเช่ือในอํานาจเหนือธรรมชาติ ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ประจําหมูบาน และ

พิธีกรรมทางศาสนา คือ แกนกลางยึดโยงคนในชุมชนใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ยังสะทอนใหเห็นถึง

บทบาทหนาท่ีและคุณคาทางสังคม ท่ีมาและเหตุผลของพิธีกรรม คือ การรักษาพฤติกรรมท่ีเปนแบบ

แผนของสังคมและทองถ่ิน  

 จากเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธของระบบสังคมกับระบบวัฒนธรรมจะตอง

ทําหนาท่ีประสานสัมพันธกัน กลาวคือ ระบบวัฒนธรรมเปนตัวกําหนดคานิยมของสังคม และระบบ

สังคมเปนตัวกําหนดวิถีทางท่ีจะบรรลุเปาหมายของคานิยม ดังนั้นการผลิตซ้ํา ปรับเปล่ียน หรือสราง

อุดมการณอํานาจข้ึนมาใหมในบริบทของชุมชนกะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) ท่ีตองเผชิญกับประสบการณ

ทางสังคมอยางจําเพาะเจาะจงในการปกปองสิทธิตามประเพณีของกลุมชาติพันธุ เปนการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทามกลางสภาวะขัดแยง ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเปรียบเสมือนยุทธวิธีของกลุมชาติ

พันธุในวิถีดํารงอยู (Viability) และการไดรับประโยชน(Profitability) จากสํานึกรวมของความเปน

กลุมเดียวทางชาติพันธุ และมีความหมายตอปจเจกชนในการแสดงออกของความมีตัวตนบนพื้นท่ี 

 

Village) ซึ่งทุกสวนตางพึ่งพาอาศัยกันและกัน ความเช่ือมโยงระหวางกัน เปรียบเสมือนอยูในบาน

เดียวกันท่ีมีคนหลากหลายเช้ือชาติรวมกันอยู ความแตกตางของวัฒนธรรมในภูมิภาคตางๆ เริ่มทยอย

ลดลง มีการยึดถือวัฒนธรรมรวมเดียวกันของผูคน ไมวาจะเปนดานการแตงกาย ภาษาท่ีใชในการ

ส่ือสาร เงินตรา ส่ือเทคโนโลยี และอุดมการณในมิติท่ีทําใหเกิดความเหมือนกัน แตไมสามารถ“หลอม

ละลาย” วิถีวัฒนธรรมท่ีแตกตางใหเหมือนกันได ผูคนและกลุมชาติพันธุกลับเพิ่มความพยายามแสดง 

“ตัวตน” ให “แตกตาง”  

 การแสดง “ตัวตน” ให “แตกตาง” ท้ังในระดับบุคคลและระดับชาติพันธุเปนเรื่องสําคัญ

ของมนุษย ความเปนตัวตน เกิดจากการเติบโตมาในสังคมมีกระบวนการการเรียนรู การอบรมบมเพาะ 

ผานสถาบันพื้นฐานทางสังคม มีการอบรมระเบียบกฎเกณฑทางสังคมจากคนรอบขางในสังคม และ

ผานการหลอหลอมวัฒนธรรม อันหมายถึงคานิยมและวิถีปฏิบัติ เพราะ “วัฒนธรรม” เปนเรื่องของ

ความคิดและความเช่ือท่ีกําหนดพฤติกรรมการกระทํา มนุษยทุกคนเกิดมาบนโลกโดยปราศจาก

ความหมาย และวัฒนธรรมเปนตัวทําใหเกิดความหมาย โดยสงผานมาทางประสบการณของมนุษย 

เพื่อใหเกิดการรับรู และการรับรู คือ การตัดสินทางวัฒนธรรม มนุษยเลือกท่ีจะเรียนรูและพัฒนา

ทัศนคติ มโนคติ หรือมุมมองตอโลกใบนี้ในความหลากหลาย  ข้ึนอยูกับภูมิหลังทางประวัติศาสตรของ

มนุษย ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยหลอหลอมใหเกิด “ตัวตน” ของชาติพันธุ มนุษยเราเคยชินกับวิถีชีวิต และ

เติบโตบนพื้นฐานของกระบวนการขัดเกลาทางสังคมของตนและส่ิงท่ีติดตัวมา คือ ความเช่ือ (Beliefs) 

(ศิริพร ณ ถลาง, (บรรณาธิการ), 2559 : 180); (เมตาตา (กฤตวิทย) วิวัฒนานุกุล, 2559 : 179) และ 

(จุฑาพรรธ (จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2550 : 60-61)  

 ความเช่ือ (Beliefs) ท่ีเนนอดีต และใหความสําคัญกับประวัติศาสตร ฉะนั้นพิธีกรรมจึงเปน

สวนหนึ่งของวัฒนธรรม และเราไมควรใชมาตรฐานในวัฒนธรรมของเราในการตัดสินวัฒนธรรมอื่น 

เพราะคนเรายอมคลายคลึงกัน คือ เมื่อเราเช่ือในส่ิงใดแลวเราก็มักมีแนวโนมท่ีจะเช่ือในส่ิงนั้นตอไป 

โดยปราศจากขอกังขาใดๆ ท้ังส้ิน เราเช่ือเพราะ “เรารูวาส่ิงนั้นถูก” ในสังคมประเพณี (traditional 

societies) ไมวาจะเปนระดับชนเผาท่ีเปนสังคมขนาดเล็ก ประกอบดวยครอบครัว 20-30 ครอบครัว 

เชน สังคมชาวเขาเผาตางๆ สังคมลาสัตว สังคมเล้ียงสัตว หรือสังคมขนาดใหญกวา เชน สังคมหมูบาน

ในสังคมเกษตรกรรมซึ่งอาจประกอบดวยครัวเรือนต้ังแต 50-000 ครอบครัว ลวนแลวแตให

ความสําคัญกับการประกอบพิธีกรรม จึงพบในสังคมประเพณีจะมีพิธีกรรม อันเนื่องดวยผลผลิตท่ีเกี่ยว

โยงกับอํานาจเหนือธรรมชาติ และมีการประกอบพิธีกรรมตามปปฏิทินในแตละเดือน (จุฑาพรรธ 

(จามจุรี) ผดุงชีวิต, 2550 : 61-63), และ (ศิริพร ณ ถลาง, 2557 : 364)  

 พิธีกรรมเปนกลไกทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญมากในการ “สรางความสามัคคี” เปนการ “รวมคน” 

ในสังคม การเกิดข้ึนของพิธีกรรมในแตละครั้ง จะทําใหสมาชิกของสังคมรูสึกถึง“ความเปนพวกเดียวกัน” 
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย  
 
 ศึกษาโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและ

สะกอว)    ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” บานหมองกั๊ว อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เปนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดแบงข้ันตอนของการดําเนินการออกเปน 2 

ข้ันตอน มีรายละเอียดดังนี้  

 1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี 

นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน”  

 2. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของโครงสรางระบบสังคมในพิธีกรรมการบูชาเจดียชุมชน

กะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน”  

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) 

ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน“ตํานาน” มีรายละเอียด ดังนี้  

   1. เปนการวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชน (Community Education Participation : CEP) 

โดยใหสมาชิกชุมชนเขามามีสวนรวมในการศึกษา และเก็บขอมูลตามหลักสังคมวิทยาดวยวิธีการทาง

ประวัติศาสตร (The Historical Method) จากคําบอกเลา และอีกสวนหนึ่งผูวิจัยไดเก็บขอมูล “ทุติย

ภูมิ” จากเอกสาร และงานวิจัยอื่นๆ  เพิ่มเติมโดยใชเทคนิคการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1.1 ข้ันการสรางเครื่องมือ  

   1.1.1 ผูวิจัยรางแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนขอคําถามในประเด็นประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธี

การบูชาเจดีย ท่ีปรากฏออกมาในรูปของ“ตํานาน”เปนเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เปนภาพอดีตความ

เช่ือแบบด้ังเดิม      

   1.1.2 นําแบบสัมภาษณท่ีรางไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบโครงสราง

ดานเนื้อหาและภาษา ดังนี้  

   1) ดร.สุรศักด์ิ บุญเทียน โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 

    2) ดร.อดิเรก ฟนเขียว โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร สํานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร-แมสอด จังหวัดตาก 

   3) นางอุทุมพร  เรือนนอย วัฒนธรรมจังหวัดตาก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ตาก กระทรวงวัฒนธรรม ตาก         

 1.1.3 ผลการตรวจสอบเครื่องมือ พบวา มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

วัตถุประสงค   

 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสถานการณและเงื่อนไขท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะเมื่อตองแขงขันกันเพื่อใหไดมาซึ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัด และมีความสําคัญตอปจจัยส่ี   

 ผูวิจัยมีความสนใจโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง 

(โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” โดยมุงอธิบายพฤติกรรมและปรากฏการณ

ทางสังคมผาน “ระบบสังคม” และการทําหนาท่ีพื้นฐาน 4 ประการ 1) การปรับตัว (Adaptation) 2) 

การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment)  3) การบูรณาการ (Integration) และ 4) การรักษาแบบ

แผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) ซึ่งทําความเขาใจเกี่ยวกับกลไกตางๆ  ทางวิถี

วัฒนธรรมกะเหรี่ยง อันเปนประโยชนตอการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ ซึ่งเปน

ขอเสนอเชิงนโยบายในระดับพื้นท่ี ในการกําหนดโครงการใหสอดรับความตองการของทองถ่ินท่ีมี

ความเปนพหุวฒันธรรม  

  

 2. วัตถุประสงค  
 

 2.1 เพื่อศึกษาประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิ

ฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน”  

 2.2 เพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปว

และสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน”  

  

3. กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

 ตัวแปรตน ไดแก พิธีบูชาเจดีย ตัวแปรตาม ไดแก “ระบบสังคม” และการทําหนาท่ี

พื้นฐาน 4 ประการ 0) การปรับตัว (Adaptation) 2) การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment) 3) 

การบูรณาการ (Integration) และ 4) การรักษาแบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance)  
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4. วิธีการดําเนินการวิจัย  
 
 ศึกษาโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและ

สะกอว)    ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” บานหมองกั๊ว อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เปนการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดแบงข้ันตอนของการดําเนินการออกเปน 2 

ข้ันตอน มีรายละเอียดดังนี้  

 1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี 

นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน”  

 2. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของโครงสรางระบบสังคมในพิธีกรรมการบูชาเจดียชุมชน

กะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน”  

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) 

ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน“ตํานาน” มีรายละเอียด ดังนี้  

   1. เปนการวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชน (Community Education Participation : CEP) 

โดยใหสมาชิกชุมชนเขามามีสวนรวมในการศึกษา และเก็บขอมูลตามหลักสังคมวิทยาดวยวิธีการทาง

ประวัติศาสตร (The Historical Method) จากคําบอกเลา และอีกสวนหนึ่งผูวิจัยไดเก็บขอมูล “ทุติย

ภูมิ” จากเอกสาร และงานวิจัยอื่นๆ  เพิ่มเติมโดยใชเทคนิคการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1.1 ข้ันการสรางเครื่องมือ  

   1.1.1 ผูวิจัยรางแบบสัมภาษณ ซึ่งเปนขอคําถามในประเด็นประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธี

การบูชาเจดีย ท่ีปรากฏออกมาในรูปของ“ตํานาน”เปนเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เปนภาพอดีตความ

เช่ือแบบด้ังเดิม      

   1.1.2 นําแบบสัมภาษณท่ีรางไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน ตรวจสอบโครงสราง

ดานเนื้อหาและภาษา ดังนี้  

   1) ดร.สุรศักด์ิ บุญเทียน โปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 

    2) ดร.อดิเรก ฟนเขียว โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร สํานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร-แมสอด จังหวัดตาก 

   3) นางอุทุมพร  เรือนนอย วัฒนธรรมจังหวัดตาก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ตาก กระทรวงวัฒนธรรม ตาก         

 1.1.3 ผลการตรวจสอบเครื่องมือ พบวา มีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

วัตถุประสงค   

 

ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสถานการณและเงื่อนไขท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะเมื่อตองแขงขันกันเพื่อใหไดมาซึ่ง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัด และมีความสําคัญตอปจจัยส่ี   

 ผูวิจัยมีความสนใจโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง 

(โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” โดยมุงอธิบายพฤติกรรมและปรากฏการณ

ทางสังคมผาน “ระบบสังคม” และการทําหนาท่ีพื้นฐาน 4 ประการ 1) การปรับตัว (Adaptation) 2) 

การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment)  3) การบูรณาการ (Integration) และ 4) การรักษาแบบ

แผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) ซึ่งทําความเขาใจเกี่ยวกับกลไกตางๆ  ทางวิถี

วัฒนธรรมกะเหรี่ยง อันเปนประโยชนตอการศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ ซึ่งเปน

ขอเสนอเชิงนโยบายในระดับพื้นท่ี ในการกําหนดโครงการใหสอดรับความตองการของทองถ่ินท่ีมี

ความเปนพหุวฒันธรรม  

  

 2. วัตถุประสงค  
 

 2.1 เพื่อศึกษาประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิ

ฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน”  

 2.2 เพื่อศึกษาโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปว

และสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน”  

  

3. กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

 ตัวแปรตน ไดแก พิธีบูชาเจดีย ตัวแปรตาม ไดแก “ระบบสังคม” และการทําหนาท่ี

พื้นฐาน 4 ประการ 0) การปรับตัว (Adaptation) 2) การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment) 3) 

การบูรณาการ (Integration) และ 4) การรักษาแบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance)  
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ปรับตัว (Adaptation) 2) การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment)  3) การบูรณาการ (Integration) 

และ 4) การรักษาแบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) (สุภางค จันทวานิช, 2552 : 

165-167) และสรางขอสรุป  

 2. ตรวจสอบผลการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชน

กะเหรี่ยง จากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูดานหลักสังคมวิทยา จํานวน 3 คน เพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือ 

(ตามขอ 1.1.2) และสรางขอสรุป  

 3. สรุปโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและ

สะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน“ตํานาน”  

 

5. สรุปผลการวิจัย  

 

 ศึกษาโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและ

สะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” บานหมองกั๊ว อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ผูวิจัยไดสรุป 

มีรายละเอียดดังนี้  

 ประวัติศาสตรวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปว และสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู บานหมอง

กั๊ว ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก อยูติดชายแดนไทย-พมาฝงตะวันตก เดิมมีถ่ินฐานอยูใน

ประเทศพมา (ขอมูลปฐมภูมิ : การสัมภาษณชุมชนกะเหรี่ยง อําเภออุมผาง จังหวัดตากและขอมูลทุติย

ภูมิ : กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, 2557; สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก กระทรวง

วัฒนธรรม จังหวัดตาก และคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545) มีรายละเดียดดังนี ้ 

 การกําเนิดบรรพบุรุษคูแรก (กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, 2557: 9) ผาน

“ตํานาน”กลาววา  

 “เกอจาเม (เทพยดา) ไดสรางชายหญิงคูหนึ่งข้ึนมา ผูชายช่ือวา เอทอกะระ (เหมือนแผน

ฟา) และผูหญิงช่ือวา เอทอกะชิ (เหมือนแผนดิน) แลวสงคนท้ังสองลงมาอยูในสวนอีเด เพื่อสราง

มนุษยชาติ โดยใหทํางาน 6 วัน และหยุด 1 วัน และใหกินผลไมในสวน ยกเวนเพียงตนเดียวท่ีหามกิน 

เพราะจะทําใหเกิดส่ิงไมดีข้ึน  

 มึกอลี (ผูมีจิตคิดริษยา) ไดมาบอกคนท้ังสองวา ผลไมท่ีหามกินนี้เปนผลไมวิเศษ มีแตเกอจา

เมเทานั้นท่ีกินได จึงหามไวเพื่อเก็บไวกินแตผูเดียว ดังนั้นคนท้ังสองจึงแอบกิน ทําใหเกิดการเปล่ียน 

แปลงท่ีนอกจากจะติดตอกับเกอจาเมไมไดแลว ยังทําใหส่ิงท่ีไมดีเขามาอยูในตัวคนท้ังสองอีกดวย เกอ

จาเมจึงสง อิสิเปอะมอโก  (ผูควบคุมโลกจากเริ่มตนถึงส้ินสุด) ลงมาควบคุมท้ังคู และลูกหลานของเขา

ท่ีสืบตอกันมา” 

 

 1.2 ขอมูลปฐมภูมิ จากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เลือกกลุม 

เปาหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใหไดขอมูลสําคัญ (Key Informants) ในระดับ

บุคคล (Individual Unit of Analysis) ไดแก ผูนําดานจิตวิญญาณ ผูอาวุโส และปราชญ จํานวน 8 -12 

คน เพื่อศึกษาประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธีบูชาเจดียจากคําบอกเลาผาน “ตํานาน”  

 1.3 ขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารบันทึกประจําวันกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 

34 กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก กระทรวงวัฒนธรรม, 

เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธีการ

บูชาเจดีย 

 1.4 การสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแนวคําถามหลักเกี่ยวประวัติศาสตรพิธีบูชาเจดีย ผาน 

“ตํานาน” ขณะเดียวกันก็เปดกวางสําหรับประเด็นท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการสนทนากลุมทุกๆ ดาน 

เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธทางสังคม   

   1.5 ผูวิจัยใชการสังเกตอยางมีสวนรวม (Participatory Observation) เปนหลักในการ

เก็บขอมูล และเปนแบบมีสวนรวมไมสมบูรณ โดยผูวิจัยจะเขารวมในฐานะ “คนนอกมองคนใน” เพื่อ

สรางความสัมพันธระหวางผูสังเกตกับผูถูกสังเกตใหเกิดความสนิทสนมคุนเคยกัน ผูถูกสังเกตจะรูตัววา

กําลังถูกสังเกต 

   1.6 การเก็บรวบรวมขอมูล ใชลามท่ีมีความรู ความชํานาญในภาษากะเหรี่ยง (โปวและ

สะกอว) ทุกข้ันตอน และเพื่อใหงายตอการจัดเก็บขอมูลในระดับบุคคล ใชเทคนิคแผนท่ีความคิด 

(Mind Map)  ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจในความซับซอนตางๆ  และเห็นความสําคัญของการจําท่ีมี

ลักษณะเช่ือมโยงเหมือนกิ่งกานอยางท่ัวถึง  

  1.7 ตรวจสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เปนการตรวจสอบแหลงท่ีมาของ

ขอมูล (ปฐมภูมิและทุติยภูมิ) พิจารณาในเรื่องของเวลา สถานท่ีและบุคคล ท่ีใหขอมูลนั้นๆถาตางเวลา

ตางสถานท่ี   ตางบุคคลแลวไดขอมูลเหมือนกันหรือไม หากไดขอมูลเหมือนกันแสดงวาเปนขอมูลท่ี

เช่ือถือได และนํามาเรียบเรียงลําดับเหตุการณ   

  1.8 สรุปประวัติศาสตรพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปว และสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกาย

ตะละกู ผาน “ตํานาน” จากขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เสนอตอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง

ดานเนื้อหา   
 

  ข้ันตอนท่ี 2  เพื่อวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชน

กะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน“ตํานาน” 

 1. วิเคราะหขอมูลดานเนื้อหา พิจารณาหาคาคําอธิบายของปรากฏการณตางๆ  ในพิธีบูชา

เจดียและหาคาความเกี่ยวโยงผาน“ระบบสังคม”และ“หนาท่ีพื้นฐาน 4 ประการ”(LIGA) ไดแก 1) การ
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ปรับตัว (Adaptation) 2) การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment)  3) การบูรณาการ (Integration) 

และ 4) การรักษาแบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) (สุภางค จันทวานิช, 2552 : 

165-167) และสรางขอสรุป  

 2. ตรวจสอบผลการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชน

กะเหรี่ยง จากผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูดานหลักสังคมวิทยา จํานวน 3 คน เพื่อใหเกิดความนาเช่ือถือ 

(ตามขอ 1.1.2) และสรางขอสรุป  

 3. สรุปโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและ

สะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน“ตํานาน”  

 

5. สรุปผลการวิจัย  

 

 ศึกษาโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและ

สะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” บานหมองกั๊ว อําเภออุมผาง จังหวัดตาก ผูวิจัยไดสรุป 

มีรายละเอียดดังนี้  

 ประวัติศาสตรวิถีวัฒนธรรมกะเหรี่ยง (โปว และสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู บานหมอง

กั๊ว ตําบลแมจัน อําเภออุมผาง จังหวัดตาก อยูติดชายแดนไทย-พมาฝงตะวันตก เดิมมีถ่ินฐานอยูใน

ประเทศพมา (ขอมูลปฐมภูมิ : การสัมภาษณชุมชนกะเหรี่ยง อําเภออุมผาง จังหวัดตากและขอมูลทุติย

ภูมิ : กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, 2557; สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก กระทรวง

วัฒนธรรม จังหวัดตาก และคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545) มีรายละเดียดดังนี ้ 

 การกําเนิดบรรพบุรุษคูแรก (กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, 2557: 9) ผาน

“ตํานาน”กลาววา  

 “เกอจาเม (เทพยดา) ไดสรางชายหญิงคูหนึ่งข้ึนมา ผูชายช่ือวา เอทอกะระ (เหมือนแผน

ฟา) และผูหญิงช่ือวา เอทอกะชิ (เหมือนแผนดิน) แลวสงคนท้ังสองลงมาอยูในสวนอีเด เพื่อสราง

มนุษยชาติ โดยใหทํางาน 6 วัน และหยุด 1 วัน และใหกินผลไมในสวน ยกเวนเพียงตนเดียวท่ีหามกิน 

เพราะจะทําใหเกิดส่ิงไมดีข้ึน  

 มึกอลี (ผูมีจิตคิดริษยา) ไดมาบอกคนท้ังสองวา ผลไมท่ีหามกินนี้เปนผลไมวิเศษ มีแตเกอจา

เมเทานั้นท่ีกินได จึงหามไวเพื่อเก็บไวกินแตผูเดียว ดังนั้นคนท้ังสองจึงแอบกิน ทําใหเกิดการเปล่ียน 

แปลงท่ีนอกจากจะติดตอกับเกอจาเมไมไดแลว ยังทําใหส่ิงท่ีไมดีเขามาอยูในตัวคนท้ังสองอีกดวย เกอ

จาเมจึงสง อิสิเปอะมอโก  (ผูควบคุมโลกจากเริ่มตนถึงส้ินสุด) ลงมาควบคุมท้ังคู และลูกหลานของเขา

ท่ีสืบตอกันมา” 

 

 1.2 ขอมูลปฐมภูมิ จากการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เลือกกลุม 

เปาหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อใหไดขอมูลสําคัญ (Key Informants) ในระดับ

บุคคล (Individual Unit of Analysis) ไดแก ผูนําดานจิตวิญญาณ ผูอาวุโส และปราชญ จํานวน 8 -12 

คน เพื่อศึกษาประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธีบูชาเจดียจากคําบอกเลาผาน “ตํานาน”  

 1.3 ขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารบันทึกประจําวันกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 

34 กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก กระทรวงวัฒนธรรม, 

เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธีการ

บูชาเจดีย 

 1.4 การสัมภาษณเชิงลึก โดยใชแนวคําถามหลักเกี่ยวประวัติศาสตรพิธีบูชาเจดีย ผาน 

“ตํานาน” ขณะเดียวกันก็เปดกวางสําหรับประเด็นท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการสนทนากลุมทุกๆ ดาน 

เพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับปฏิสัมพันธทางสังคม   

   1.5 ผูวิจัยใชการสังเกตอยางมีสวนรวม (Participatory Observation) เปนหลักในการ

เก็บขอมูล และเปนแบบมีสวนรวมไมสมบูรณ โดยผูวิจัยจะเขารวมในฐานะ “คนนอกมองคนใน” เพื่อ

สรางความสัมพันธระหวางผูสังเกตกับผูถูกสังเกตใหเกิดความสนิทสนมคุนเคยกัน ผูถูกสังเกตจะรูตัววา

กําลังถูกสังเกต 

   1.6 การเก็บรวบรวมขอมูล ใชลามท่ีมีความรู ความชํานาญในภาษากะเหรี่ยง (โปวและ

สะกอว) ทุกข้ันตอน และเพื่อใหงายตอการจัดเก็บขอมูลในระดับบุคคล ใชเทคนิคแผนท่ีความคิด 

(Mind Map)  ซึ่งทําใหเกิดความเขาใจในความซับซอนตางๆ  และเห็นความสําคัญของการจําท่ีมี

ลักษณะเช่ือมโยงเหมือนกิ่งกานอยางท่ัวถึง  

  1.7 ตรวจสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เปนการตรวจสอบแหลงท่ีมาของ

ขอมูล (ปฐมภูมิและทุติยภูมิ) พิจารณาในเรื่องของเวลา สถานท่ีและบุคคล ท่ีใหขอมูลนั้นๆถาตางเวลา

ตางสถานท่ี   ตางบุคคลแลวไดขอมูลเหมือนกันหรือไม หากไดขอมูลเหมือนกันแสดงวาเปนขอมูลท่ี

เช่ือถือได และนํามาเรียบเรียงลําดับเหตุการณ   

  1.8 สรุปประวัติศาสตรพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปว และสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกาย

ตะละกู ผาน “ตํานาน” จากขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เสนอตอผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง

ดานเนื้อหา   
 

  ข้ันตอนท่ี 2  เพื่อวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชน

กะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน“ตํานาน” 

 1. วิเคราะหขอมูลดานเนื้อหา พิจารณาหาคาคําอธิบายของปรากฏการณตางๆ  ในพิธีบูชา

เจดียและหาคาความเกี่ยวโยงผาน“ระบบสังคม”และ“หนาท่ีพื้นฐาน 4 ประการ”(LIGA) ไดแก 1) การ
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 “หัวหนากะเหรี่ยงสะกอว” บังเอิญไปพบพระพุทธเจาและลูกศิษยขณะออกไปลาสัตว โดย

หัวหนากะเหรี่ยงไมรูวาเปนใคร พระพุทธเจาขอขาวกิน หัวหนากะเหรี่ยงเอาขาวใหอยางไมคอยพอใจ

นัก เพราะมีขาวเพียงหอเดียว แตปรากฏวาพระพุทธเจาทําใหขาวหอเดียวกินไดพอเพียงสําหรับลูก

ศิษย 500 องค รวมท้ังหัวหนากะเหรี่ยงและสุนัขลาสัตวของเขาอีกดวย ทําใหหัวหนากะเหรี่ยงเกิด

ความเล่ือมใสเช่ือวาเปนผูวิเศษ ภายหลังจึงไดถวายลูกสมอ (มานะชะ) ใหพระพุทธเจา ซึ่งหลังจากได

ฉันลูกสมอแลว   

 พระพุทธเจาไดส่ังสอนวา กะเหรี่ยงท่ีแตกแยกกันไปคนละทิศละทางและตางคนตางอยูนั้น 

ถาเรารูจักการใหแบงปนกันเหมือนขาวหอนี้ จะทําใหเกิดความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน และรวมกันได 

สําหรับลูกสมอนั้นเมื่อกินจะรูสึกฝาด แตเมื่อด่ืมน้ําเขาไปจะไดรสหวานชุมคอช่ืนใจ เปรียบไดกับชาว

กะเหรี่ยงท่ีขณะนี้ตางเดือน-รอนลําบาก แตถาอดทนตอไปในไมชาจะไดรับความสุข... พระพุทธเจาจึง

ใหช่ือหัวหนากะเหรี่ยงวา ยอแฮ (ผูท่ีไดรับความดีงามแลว) ยอแฮถามพระพุทธเจาวา ทําอยางไรจึงจะ

รวมพวกกะเหรี่ยงได พระพุทธเจาจึงถอนพระเกศา (เสนผม) ให 8 เสน ใหไปสรางเจดียแลวบรรจุพระ

เกศา ท้ัง 8 เสนไวในเจดีย... รุงเชายอแฮ นําพระเกศา ของพระพุทธเจาเดินทางไป... เมื่อไปถึงสถานท่ี

แหงหนึ่ง ยอแฮตกลงใจวาจะสรางเจดีย จึงอธิษฐานถามฟาและดินวา เห็นดวยหรือไม ก็ไดรับคําตอบ

วา เห็นดวย และมีเทวดาลงมาชวยสรางเจดียจนเสร็จ ยอแฮใหช่ือเจดียแหงนี้ตามท่ีพระพุทธเจาบอก

ไววา เซยเขอะตะระ กะเหรี่ยงเรียกวา โคะตะกู” 

 อยางไรก็ดี พืออิสิแจะเบอะ (องคท่ี 3) ไดวางรากฐานในกิจการตางๆ ของตะหมุปูเบีย (ท่ี

บูชาพนภัย) ไวหลายประการ  (กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, 2557: 07-08; สุวิชาน  

พัฒนาไพรวัลย และคณะ, 2558:25-26; สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก 2557: 9-11 และสัมภาษณ

ชุมชนกะเหรี่ยง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 และ6-11 มีนาคม 2560) กลาววา    

 การทําบุญไหวเจดียหรือท่ีเรียกวา“บาโคะ”หรือ“มาบุโคะ”ต้ังแตมีฤๅษีองคแรก เปนการ

ทําบุญใหกับดิน ฟา อากาศ ในชวงแรกๆ ของพิธีไหวเจดียมีเพียงผูท่ีนับถือเทานั้นท่ีสามารถเขาไปไหว

ได หนึ่งปจะมีหนึ่งครั้ง ซึ่งตรงกับวันข้ึน 8 คํ่าของเดือนมีนาคม ซึ่งเปรียบเทียบไดกับเดือนเมษายนของ

เดือนฤๅษีถือวาเร็วกวาเดือนไทยหนึ่งเดือน   

 ลักษณะของเจดีย แบงออกได 3 รูปแบบ คือ เจดียทราย เจดียดิน และเจดียขาว ซึ่งเจดีย

แตละแบบจะมีอายุ 3 ปเทานั้น เนื่องจากผุพังตามกาลเวลา หลังจากนั้นจึงสรางเจดียข้ึนมาใหมไมไกล

จากท่ีเดิม การสรางเจดียแตละครั้ง จําเปนตองดูสถานการณความเปนไปของโลก ณ ชวงเวลานั้นๆ 

ดวย ดังนี้ 

 

 ประวัติศาสตรเกี่ยวกับการอพยพหนีภัย การพลัดพราก และเปนท่ีมาของกลุมกะเหรี่ยงโปว

และสะกอว (การสัมภาษณชุมชนกะเหรี่ยง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เมื่อ 23 ธันวาคม 2558 และ

ขอมูลทุติยภูมิ (กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, 2557: 9) ผาน “ตํานาน” กลาววา   

 “กาลครั้งนั้นคนไทยไดไปขอลูกสาวของหัวหนากะเหรี่ยง ช่ือมือแหยแพ (แมนางสายสรอย) 

แตกะเหรี่ยงไมยกให คนไทยจึงไมสงเกลือไปขายใหกะเหรี่ยงเปนเวลานานถึง 3 ป หัวหนากะเหรี่ยงจึง

ยินยอมยกลูกสาวให แตมีขอตกลงกันวาถาคลอดลูกเปนเด็กผูชาย และเมื่อเด็กโตข้ึนจะตองแตงต้ังให

เปนผูปกครองท้ังสองเผาเวลา 20 ปผานไป และเด็กท่ีเกิดมาเปนเด็กผูชาย ซึ่งมีอายุครบ 20 ป คนไทย

ไดแจงใหกะเหรี่ยงทราบวามีการฉลองการแตงต้ังใหเปนผูนําเผา ดังนั้นกะเหรี่ยงจึงเขามารวมงาน  

ภายในงานมีการเล้ียงอาหารและสุรา   พอถึงตอนกลางคืนฝายไทยไดฆาผูชายกะเหรี่ยงตายหมด

ยกเวนพวกผูหญิง และคนไทยยังไดสงกําลังมาโจมตีชาวกะเหรี่ยงอีกครั้ง ทําใหตองอพยพหลบหนี

กระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทาง โดยสวนหนึ่งเปนกะเหรี่ยงโปวหนีลงมาทางใต และอีกสวนหนึ่ง

เปนกะเหรี่ยงสะกอวหนีเขาไปอยูในเขตพมา”   

 ประวัติศาสตรพิธีการบูชาเจดีย และการถือศีล 5 ของชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว)  

ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” พบวา (กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, 2557: 9 

และคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545 : 199) ผาน “ตํานาน” กลาววา  

 “หัวหนากะเหรี่ยงสะกอวกลุมหนึ่ง ไดออกไปลาสัตวไดพบกับคนโกนหัวหมผาเหลืองเปน

จํานวนมาก และไดทราบวาเปนพระพุทธเจากับลูกศิษย จึงไดรับการอบรมส่ังสอน พรอมกับการรับศีล 

5 และต้ังช่ือใหมวา ยอแฮ (ผูไดรับความดีงามแลว) และพระพุทธเจาไดถอนพระเกศาใหยอแฮ 8 เสน 

พรอมกับบอกวาจะมีวันดีอยู 7 วัน วันท่ี 8 เปนวันรายเรียกวา ราเหอะ (ราหู) จึงใหยอแฮไปสราง

เจดียแลวกราบไหว วันท่ีดีจะมีมาแทน และวันท่ีดี ก็คือ ละคอพะ (วันพระ)  

 จากนั้นชาวกะเหรี่ยงท่ีรูขาววา “ยอแฮ” เปนลูกศิษยของเทพยดา (พระพุทธเจา) ชาว

กะเหรี่ยงจึงไดรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง พรอมกับสาบานวาพวกตนจะไมด่ืมสุราอีก เพราะนอกจากจะนับ

ถือศีล 5 แลว ศีลขอสุรา... ยังทําใหชาวกะเหรี่ยงถูกฆาตายและพลัดพรากจากกันอีกดวย นอกจากนี้

แลวยอแฮยังพาชาวกะเหรี่ยงหยุดทํามาหากิน 1 วัน เพื่อท่ีวาหลังจากทํามาหากิน 7 วัน จะไดมา

รวมตัวกันกราบไหวเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจา และเรียกวา วันพระพุทธเจา หรือเรียกส้ันๆ วา วันพระ  

ยอแฮจึงไดรับความเคารพนับถือจากชาวกะเหรี่ยง โดยยกยองใหเปน พือ (ปู)”    

 (คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545 :199) กลาวถึงการสรางและบูชาเจดีย

ของบรรพบุรุษคนกะเหรี่ยงท่ีนับถือพุทธศาสนาเปนคนแรก เลาไวในรายงานการศึกษาฯ ผาน 

“ตํานาน” กลาววา   

110 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

 “หัวหนากะเหรี่ยงสะกอว” บังเอิญไปพบพระพุทธเจาและลูกศิษยขณะออกไปลาสัตว โดย

หัวหนากะเหรี่ยงไมรูวาเปนใคร พระพุทธเจาขอขาวกิน หัวหนากะเหรี่ยงเอาขาวใหอยางไมคอยพอใจ

นัก เพราะมีขาวเพียงหอเดียว แตปรากฏวาพระพุทธเจาทําใหขาวหอเดียวกินไดพอเพียงสําหรับลูก

ศิษย 500 องค รวมท้ังหัวหนากะเหรี่ยงและสุนัขลาสัตวของเขาอีกดวย ทําใหหัวหนากะเหรี่ยงเกิด

ความเล่ือมใสเช่ือวาเปนผูวิเศษ ภายหลังจึงไดถวายลูกสมอ (มานะชะ) ใหพระพุทธเจา ซึ่งหลังจากได

ฉันลูกสมอแลว   

 พระพุทธเจาไดส่ังสอนวา กะเหรี่ยงท่ีแตกแยกกันไปคนละทิศละทางและตางคนตางอยูนั้น 

ถาเรารูจักการใหแบงปนกันเหมือนขาวหอนี้ จะทําใหเกิดความรูสึกวาเปนพวกเดียวกัน และรวมกันได 

สําหรับลูกสมอนั้นเมื่อกินจะรูสึกฝาด แตเมื่อด่ืมน้ําเขาไปจะไดรสหวานชุมคอช่ืนใจ เปรียบไดกับชาว

กะเหรี่ยงท่ีขณะนี้ตางเดือน-รอนลําบาก แตถาอดทนตอไปในไมชาจะไดรับความสุข... พระพุทธเจาจึง

ใหช่ือหัวหนากะเหรี่ยงวา ยอแฮ (ผูท่ีไดรับความดีงามแลว) ยอแฮถามพระพุทธเจาวา ทําอยางไรจึงจะ

รวมพวกกะเหรี่ยงได พระพุทธเจาจึงถอนพระเกศา (เสนผม) ให 8 เสน ใหไปสรางเจดียแลวบรรจุพระ

เกศา ท้ัง 8 เสนไวในเจดีย... รุงเชายอแฮ นําพระเกศา ของพระพุทธเจาเดินทางไป... เมื่อไปถึงสถานท่ี

แหงหนึ่ง ยอแฮตกลงใจวาจะสรางเจดีย จึงอธิษฐานถามฟาและดินวา เห็นดวยหรือไม ก็ไดรับคําตอบ

วา เห็นดวย และมีเทวดาลงมาชวยสรางเจดียจนเสร็จ ยอแฮใหช่ือเจดียแหงนี้ตามท่ีพระพุทธเจาบอก

ไววา เซยเขอะตะระ กะเหรี่ยงเรียกวา โคะตะกู” 

 อยางไรก็ดี พืออิสิแจะเบอะ (องคท่ี 3) ไดวางรากฐานในกิจการตางๆ ของตะหมุปูเบีย (ท่ี

บูชาพนภัย) ไวหลายประการ  (กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, 2557: 07-08; สุวิชาน  

พัฒนาไพรวัลย และคณะ, 2558:25-26; สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก 2557: 9-11 และสัมภาษณ

ชุมชนกะเหรี่ยง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 และ6-11 มีนาคม 2560) กลาววา    

 การทําบุญไหวเจดียหรือท่ีเรียกวา“บาโคะ”หรือ“มาบุโคะ”ต้ังแตมีฤๅษีองคแรก เปนการ

ทําบุญใหกับดิน ฟา อากาศ ในชวงแรกๆ ของพิธีไหวเจดียมีเพียงผูท่ีนับถือเทานั้นท่ีสามารถเขาไปไหว

ได หนึ่งปจะมีหนึ่งครั้ง ซึ่งตรงกับวันข้ึน 8 คํ่าของเดือนมีนาคม ซึ่งเปรียบเทียบไดกับเดือนเมษายนของ

เดือนฤๅษีถือวาเร็วกวาเดือนไทยหนึ่งเดือน   

 ลักษณะของเจดีย แบงออกได 3 รูปแบบ คือ เจดียทราย เจดียดิน และเจดียขาว ซึ่งเจดีย

แตละแบบจะมีอายุ 3 ปเทานั้น เนื่องจากผุพังตามกาลเวลา หลังจากนั้นจึงสรางเจดียข้ึนมาใหมไมไกล

จากท่ีเดิม การสรางเจดียแตละครั้ง จําเปนตองดูสถานการณความเปนไปของโลก ณ ชวงเวลานั้นๆ 

ดวย ดังนี้ 

 

 ประวัติศาสตรเกี่ยวกับการอพยพหนีภัย การพลัดพราก และเปนท่ีมาของกลุมกะเหรี่ยงโปว

และสะกอว (การสัมภาษณชุมชนกะเหรี่ยง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เมื่อ 23 ธันวาคม 2558 และ

ขอมูลทุติยภูมิ (กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, 2557: 9) ผาน “ตํานาน” กลาววา   

 “กาลครั้งนั้นคนไทยไดไปขอลูกสาวของหัวหนากะเหรี่ยง ช่ือมือแหยแพ (แมนางสายสรอย) 

แตกะเหรี่ยงไมยกให คนไทยจึงไมสงเกลือไปขายใหกะเหรี่ยงเปนเวลานานถึง 3 ป หัวหนากะเหรี่ยงจึง

ยินยอมยกลูกสาวให แตมีขอตกลงกันวาถาคลอดลูกเปนเด็กผูชาย และเมื่อเด็กโตข้ึนจะตองแตงต้ังให

เปนผูปกครองท้ังสองเผาเวลา 20 ปผานไป และเด็กท่ีเกิดมาเปนเด็กผูชาย ซึ่งมีอายุครบ 20 ป คนไทย

ไดแจงใหกะเหรี่ยงทราบวามีการฉลองการแตงต้ังใหเปนผูนําเผา ดังนั้นกะเหรี่ยงจึงเขามารวมงาน  

ภายในงานมีการเล้ียงอาหารและสุรา   พอถึงตอนกลางคืนฝายไทยไดฆาผูชายกะเหรี่ยงตายหมด

ยกเวนพวกผูหญิง และคนไทยยังไดสงกําลังมาโจมตีชาวกะเหรี่ยงอีกครั้ง ทําใหตองอพยพหลบหนี

กระจัดกระจายกันไปคนละทิศละทาง โดยสวนหนึ่งเปนกะเหรี่ยงโปวหนีลงมาทางใต และอีกสวนหนึ่ง

เปนกะเหรี่ยงสะกอวหนีเขาไปอยูในเขตพมา”   

 ประวัติศาสตรพิธีการบูชาเจดีย และการถือศีล 5 ของชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว)  

ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน “ตํานาน” พบวา (กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34, 2557: 9 

และคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545 : 199) ผาน “ตํานาน” กลาววา  

 “หัวหนากะเหรี่ยงสะกอวกลุมหนึ่ง ไดออกไปลาสัตวไดพบกับคนโกนหัวหมผาเหลืองเปน

จํานวนมาก และไดทราบวาเปนพระพุทธเจากับลูกศิษย จึงไดรับการอบรมส่ังสอน พรอมกับการรับศีล 

5 และต้ังช่ือใหมวา ยอแฮ (ผูไดรับความดีงามแลว) และพระพุทธเจาไดถอนพระเกศาใหยอแฮ 8 เสน 

พรอมกับบอกวาจะมีวันดีอยู 7 วัน วันท่ี 8 เปนวันรายเรียกวา ราเหอะ (ราหู) จึงใหยอแฮไปสราง

เจดียแลวกราบไหว วันท่ีดีจะมีมาแทน และวันท่ีดี ก็คือ ละคอพะ (วันพระ)  

 จากนั้นชาวกะเหรี่ยงท่ีรูขาววา “ยอแฮ” เปนลูกศิษยของเทพยดา (พระพุทธเจา) ชาว

กะเหรี่ยงจึงไดรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง พรอมกับสาบานวาพวกตนจะไมด่ืมสุราอีก เพราะนอกจากจะนับ

ถือศีล 5 แลว ศีลขอสุรา... ยังทําใหชาวกะเหรี่ยงถูกฆาตายและพลัดพรากจากกันอีกดวย นอกจากนี้

แลวยอแฮยังพาชาวกะเหรี่ยงหยุดทํามาหากิน 1 วัน เพื่อท่ีวาหลังจากทํามาหากิน 7 วัน จะไดมา

รวมตัวกันกราบไหวเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจา และเรียกวา วันพระพุทธเจา หรือเรียกส้ันๆ วา วันพระ  

ยอแฮจึงไดรับความเคารพนับถือจากชาวกะเหรี่ยง โดยยกยองใหเปน พือ (ปู)”    

 (คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545 :199) กลาวถึงการสรางและบูชาเจดีย

ของบรรพบุรุษคนกะเหรี่ยงท่ีนับถือพุทธศาสนาเปนคนแรก เลาไวในรายงานการศึกษาฯ ผาน 

“ตํานาน” กลาววา   
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 3. เจดียขาว “โคะบึ” สรางในสภาวการณท่ีเกิดจากผลผลิตไดนอยไมเพียงพอตอการ

บริโภคตลอดป ประกอบกับฝนไมตกตองตามฤดูกาล พืชผลท่ีปลูกไมออกดอกออกผล จึงสรางเปน

เจดียขาวเปนการขอพรจากอํานาจเหนือธรรมชาติ เพื่อท่ีจะดลบันดาลในความอุดมสมบูรณของพืชผล 

 (สัมภาษณผูนําทางจิตวิญญาณ ชุมชนกะเหรี่ยง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เมื่อ 6 มีนาคม 2560) 

กลาวเกี่ยวพิธีบูชาเจดียขาวไววา  เราจะตองดูสถานการณขณะนั้นวา ในปท่ีผานมามีการเก็บเกี่ยวและ

ไดขาวลดลง (นอยกวาทุกปท่ีผานมา) ไมเพียงพอตอการบริโภคของคนในชุมชน   

 พิธีบูชาเจดีย อิสิจะตองดูถึงวิกฤติการณท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นของหมูบานวาอยูในระดับใด ถึง

จะประกอบพิธีกรรม การประกอบพิธีกรรมจะชวยแกไขสถานการณใหดีข้ึนมาระดับหนึ่ง (วิกฤต 100 

% สามารถชวยได 10%) ในประเด็นนี้ผูนําทางจิตวิญญาณไดเลาถึงข้ันตอนของการบูชาเจดียทราย 

เจดียดิน และเจดียขาวไววา เปนการกราบไหวของพรจากอํานาจเหนือธรรมชาติ จะไหว 10 จุดท่ีอยู

ดานขางของเจดีย (ทิศตะวันออก) 1) ตะมูกะวอ ขอพรเพื่อใหชาวโลก (มนุษยทุกคน) 2) ตะมูแจผาโด 

ขอพรใหคนสวนใหญดูแลลูกหลานใหอยูดีมีความสุข 3) ตะมูเจะโพ ขอพรใหพนจากความยากลําบาก 

4) ตะมูพีหือ ขอพรใหลูกหลานท่ีคิดไมออกจะกลับมาหาพอแม (หมายถึง คิดไมดีจะไดคิดดี) 5) กอลา

กะเปอร ขอพรใหการกินการใช (อาหาร) มีกินมีอยูไมอดอยาก 6) ตะมูปอรตะกู ขอพรใหเรือท่ีสงของ

มาใหคนท้ังโลกมีแตผลไม (อาหาร) 7) ตะมูกอลาตะเปอรดูตะวอ ขอพรใหเรือท่ีสงของมาใหชนช้ันสูงท่ี

อยูบนสวรรค (ชนช้ันสูง ขาราชการ) ไดมีกิน 8) ตะมูซูกะยอ ขอพรคนตาย ไปกี่ป จดทะเบียน ประตู 

จะเกิดเปนอะไร อยูกี่ปมีการกําหนดอายุไข 9) ตะมูตะเล ขอพรโลกสองโลกเปล่ียนเพื่อใหอยูรอด

ปลอดภัยและ10) ตะมูเลาะมิโดะ ของพรจากท่ีนอน (อิสิ) ใหนอนหลับสบายไมฝนราย เมื่อเสร็จพิธีขอ

พรท้ัง 10 จุด ก็จะมีการแห (เดิน) รอบเจดียอีก 3 รอบ (ตามเข็มนาฬิกา)  

 และผูนําทางจิตวิญญาณไดกลาวถึงการเขารวมพิธีบูชาเจดียของผูหญิงนั้นจะมี “ตะมูกาโล” 

ซึ่งจะสรางไวดานหลังของตะมูกะวอ (ลําดับท่ี 1) ถึงตะมูซูกะยอ (ลําดับ 8) เปนการเช่ือมสายสัมพันธ

ของการไหว เพื่อขอพร ซึ่งอยูดานหลังของตะมูอันท่ี 1-8 มีไวเพื่อกลุมผูหญิงท่ีนับถืออิสิไดเขารวมใน

พิธีดวย และจากการสังเกตพบวา มีการแบงแยกในเรื่องของเพศอยางชัดเจนระหวางผูหญิงกับผูชาย  

 (สัมภาษณชุมชนกะเหรี่ยง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เมื่อ 7 มีนาคม 2560) กลาวเกี่ยวกับ

พิธีบูชาเจดียไววา การกราบไหวจะกระทําวันละ 2 ครั้ง คือ ตอนเชาหลังจากกินอาหารเชาเรียบรอย

แลว จะแบงออกเปน 2 กลุมดวยกันคือ กลุมแรกท่ีทําพิธีจะเปนกลุมของผูชาย (บริสุทธิ์) ท่ียังไมได

แตงงาน และกลุมท่ีสอง ไดแก กลุมของผูท่ีแตงงานใหรวมหมายถึงคนท่ีมีครอบครัวแลว (ผูหญิงและ

เด็ก)   

 

 1. เจดียทราย “โคะแหม”สรางเมื่อเกิดเหตุการณ มีคนตาย สัตวตายหรือเกิดส่ิงไมดี เชน มี

ผูคนเจ็บไขไดปวยตลอดอยางตอเนื่อง และหรือเกิดโรคระบาด อิสิจะใชสถานการณท่ีเกิดข้ึนใน

ขณะนั้น เปนตัวกําหนดวานาจะสรางเปนเจดียทราย  

 ในประเด็นนี้ (สุขเกษม  ขุนทอง, 2557: 046); (สัมภาษณชุมชนกะเหรี่ยง อําเภอพบพระ 

จังหวัดตาก เมื่อ 7 มกราคม 2556) กลาววา การสรางเจดียทรายจะตองเกี่ยวของกับการต้ังถ่ินฐาน

ใหม เปนเรื่องเลาแบบมุขปาฐะ (oral tradition) ผาน“ตํานาน”กลาววา   

 “เดิม ปูนา เปนหมอเส่ียงทายชาวกะเหรี่ยงท่ีสามารถทํานายไดอยางแมนยํา ปลูกบานอยูท่ี

นอกชุมชน อยูมาวันหนึ่งไดมีเด็กผูชาย ซึ่งเปนลูกของชาวกะเหรี่ยงในชุมชนมาเท่ียวหา ปูนาเห็น

ลักษณะทาทาง และรูปรางของเด็ก ก็ทํานายวา ‘เด็กคนนี้จะตองถูกฟาผาตายภายในวันนี้แนนอน’ จึง

ไดไลเด็กกลับบานไปหาพอแม เพราะเกรงวาถาหากเด็กถูกฟาผาตายท่ีบานของตนเอง กลัวจะมี

ความผิดในขณะท่ีเด็กเดินทางกลับบาน (ตอนกลางวัน) ไดเกิดพายุฝนฟาคะนองข้ึนระหวางทาง เด็กจึง

ไดหยุดเลนตามประสาท่ีหาดทราย และไดปนทรายเปนกองสูงมียอดแหลม (รูปทรงกรวย) ตอจากนั้น

เด็กไดนํายอดของตน “พอตะมี’ มาปกท่ีตรงกลางยอดของกองทราย จากนั้นจึงกมตัวลงกราบ 3 ครั้ง 

เด็กจึงเดินทางกลับบานของตนเอง ทันใดนั้นเองพายุฝนฟาคะนองไดสงบลงอยางนาอัศจรรย วันตอมา

เด็กไดเดินทางกลับมาท่ีบานของปูนาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปูนาเห็นเด็กจึงตกตะลึงท่ีเด็กไมตายตามคํา

ทํานายของตน จึงไดสอบถามเด็กวา ‘ในระหวางท่ีเจาเดินทางกลับบานนั้น ไปทําอะไรมา”  เด็กจึงเลาใหปู

นาฟงวา “ระหวางทางนั่น ตนเองไดปนทรายเปนกองสูงมียอดแหลม และนํายอดของตนพอตะมีมาปก

ไวตรงกลางของกองทราย แลวกมตัวลงกราบ 3 ครั้ง” เมื่อไดฟงดังนั้น ปูนาจึงไดเส่ียงทายวาชาว

กะเหรี่ยงท่ีสรางบานเรือนอยูจะตองมีการสรางเจดียทรายข้ึนไวในชุมชน เพื่อเปนการปกปอง

ภยันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากอํานาจเหนือธรรมชาติ หลังจากนั้นเปนตนมา ปูนาไดส่ังใหชุมชนกะเหรี่ยงท่ี

ไดต้ังถ่ินฐาน (สรางบาน) เปนท่ีเรียบรอยแลว จะตองสรางเจดียทรายข้ึน เพื่ออันเชิญเทพ (ผี) ใหมา

คุมครอง และปองกันภยันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับคนในชุมชน เปนการสรางส่ิงยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจ

ใหกับคน และจะตองทําการเซนไหวทุกป”  

 2. เจดียดิน “โคะเหอะโคะ” (สัมภาษณผูนําทางจิตวิญญาณ ชุมชนกะเหรี่ยง อําเภออุมผาง 

จังหวัดตาก เม่ือ 6 มีนาคม 2560) กลาววา  

 เช่ือกันวาทุกส่ิงทุกอยางอยูในผืนแผนดินนี้ เปรียบเสมือนด่ังพอและแมเปนผูสรางข้ึน เรา

สรางเจดียดินใหกับคนท้ังโลก เกี่ยวของกับมนุษยท่ีอาศัยอยูในปา มีความกลัว 3 อยาง คือ 1) กลัวเจ็บ

ไขไดปวย 2) กลัวอดอยากและ 3) กลัวการปลนสะดม  และมนุษยท่ีอาศัยอยูในเมือง มีความกลัว 3 

อยางเชนเดียวกัน คือ 1) กลัวการเจ็บไขไดปวย 2) กลัวความอดอยาก และ 3) กลัวสงคราม อยางไรก็

ดีการทําพิธีบูชาเจดียทรายดิน ทุกคนจะตองเขามารวมพิธีเพื่อนําสูการแกปญหารวมกัน 
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 3. เจดียขาว “โคะบึ” สรางในสภาวการณท่ีเกิดจากผลผลิตไดนอยไมเพียงพอตอการ

บริโภคตลอดป ประกอบกับฝนไมตกตองตามฤดูกาล พืชผลท่ีปลูกไมออกดอกออกผล จึงสรางเปน

เจดียขาวเปนการขอพรจากอํานาจเหนือธรรมชาติ เพื่อท่ีจะดลบันดาลในความอุดมสมบูรณของพืชผล 

 (สัมภาษณผูนําทางจิตวิญญาณ ชุมชนกะเหรี่ยง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เมื่อ 6 มีนาคม 2560) 

กลาวเกี่ยวพิธีบูชาเจดียขาวไววา  เราจะตองดูสถานการณขณะนั้นวา ในปท่ีผานมามีการเก็บเกี่ยวและ

ไดขาวลดลง (นอยกวาทุกปท่ีผานมา) ไมเพียงพอตอการบริโภคของคนในชุมชน   

 พิธีบูชาเจดีย อิสิจะตองดูถึงวิกฤติการณท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นของหมูบานวาอยูในระดับใด ถึง

จะประกอบพิธีกรรม การประกอบพิธีกรรมจะชวยแกไขสถานการณใหดีข้ึนมาระดับหนึ่ง (วิกฤต 100 

% สามารถชวยได 10%) ในประเด็นนี้ผูนําทางจิตวิญญาณไดเลาถึงข้ันตอนของการบูชาเจดียทราย 

เจดียดิน และเจดียขาวไววา เปนการกราบไหวของพรจากอํานาจเหนือธรรมชาติ จะไหว 10 จุดท่ีอยู

ดานขางของเจดีย (ทิศตะวันออก) 1) ตะมูกะวอ ขอพรเพื่อใหชาวโลก (มนุษยทุกคน) 2) ตะมูแจผาโด 

ขอพรใหคนสวนใหญดูแลลูกหลานใหอยูดีมีความสุข 3) ตะมูเจะโพ ขอพรใหพนจากความยากลําบาก 

4) ตะมูพีหือ ขอพรใหลูกหลานท่ีคิดไมออกจะกลับมาหาพอแม (หมายถึง คิดไมดีจะไดคิดดี) 5) กอลา

กะเปอร ขอพรใหการกินการใช (อาหาร) มีกินมีอยูไมอดอยาก 6) ตะมูปอรตะกู ขอพรใหเรือท่ีสงของ

มาใหคนท้ังโลกมีแตผลไม (อาหาร) 7) ตะมูกอลาตะเปอรดูตะวอ ขอพรใหเรือท่ีสงของมาใหชนช้ันสูงท่ี

อยูบนสวรรค (ชนช้ันสูง ขาราชการ) ไดมีกิน 8) ตะมูซูกะยอ ขอพรคนตาย ไปกี่ป จดทะเบียน ประตู 

จะเกิดเปนอะไร อยูกี่ปมีการกําหนดอายุไข 9) ตะมูตะเล ขอพรโลกสองโลกเปล่ียนเพื่อใหอยูรอด

ปลอดภัยและ10) ตะมูเลาะมิโดะ ของพรจากท่ีนอน (อิสิ) ใหนอนหลับสบายไมฝนราย เมื่อเสร็จพิธีขอ

พรท้ัง 10 จุด ก็จะมีการแห (เดิน) รอบเจดียอีก 3 รอบ (ตามเข็มนาฬิกา)  

 และผูนําทางจิตวิญญาณไดกลาวถึงการเขารวมพิธีบูชาเจดียของผูหญิงนั้นจะมี “ตะมูกาโล” 

ซึ่งจะสรางไวดานหลังของตะมูกะวอ (ลําดับท่ี 1) ถึงตะมูซูกะยอ (ลําดับ 8) เปนการเช่ือมสายสัมพันธ

ของการไหว เพื่อขอพร ซึ่งอยูดานหลังของตะมูอันท่ี 1-8 มีไวเพื่อกลุมผูหญิงท่ีนับถืออิสิไดเขารวมใน

พิธีดวย และจากการสังเกตพบวา มีการแบงแยกในเรื่องของเพศอยางชัดเจนระหวางผูหญิงกับผูชาย  

 (สัมภาษณชุมชนกะเหรี่ยง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เมื่อ 7 มีนาคม 2560) กลาวเกี่ยวกับ

พิธีบูชาเจดียไววา การกราบไหวจะกระทําวันละ 2 ครั้ง คือ ตอนเชาหลังจากกินอาหารเชาเรียบรอย

แลว จะแบงออกเปน 2 กลุมดวยกันคือ กลุมแรกท่ีทําพิธีจะเปนกลุมของผูชาย (บริสุทธิ์) ท่ียังไมได

แตงงาน และกลุมท่ีสอง ไดแก กลุมของผูท่ีแตงงานใหรวมหมายถึงคนท่ีมีครอบครัวแลว (ผูหญิงและ

เด็ก)   

 

 1. เจดียทราย “โคะแหม”สรางเมื่อเกิดเหตุการณ มีคนตาย สัตวตายหรือเกิดส่ิงไมดี เชน มี

ผูคนเจ็บไขไดปวยตลอดอยางตอเนื่อง และหรือเกิดโรคระบาด อิสิจะใชสถานการณท่ีเกิดข้ึนใน

ขณะนั้น เปนตัวกําหนดวานาจะสรางเปนเจดียทราย  

 ในประเด็นนี้ (สุขเกษม  ขุนทอง, 2557: 046); (สัมภาษณชุมชนกะเหรี่ยง อําเภอพบพระ 

จังหวัดตาก เมื่อ 7 มกราคม 2556) กลาววา การสรางเจดียทรายจะตองเกี่ยวของกับการต้ังถ่ินฐาน

ใหม เปนเรื่องเลาแบบมุขปาฐะ (oral tradition) ผาน“ตํานาน”กลาววา   

 “เดิม ปูนา เปนหมอเส่ียงทายชาวกะเหรี่ยงท่ีสามารถทํานายไดอยางแมนยํา ปลูกบานอยูท่ี

นอกชุมชน อยูมาวันหนึ่งไดมีเด็กผูชาย ซึ่งเปนลูกของชาวกะเหรี่ยงในชุมชนมาเท่ียวหา ปูนาเห็น

ลักษณะทาทาง และรูปรางของเด็ก ก็ทํานายวา ‘เด็กคนนี้จะตองถูกฟาผาตายภายในวันนี้แนนอน’ จึง

ไดไลเด็กกลับบานไปหาพอแม เพราะเกรงวาถาหากเด็กถูกฟาผาตายท่ีบานของตนเอง กลัวจะมี

ความผิดในขณะท่ีเด็กเดินทางกลับบาน (ตอนกลางวัน) ไดเกิดพายุฝนฟาคะนองข้ึนระหวางทาง เด็กจึง

ไดหยุดเลนตามประสาท่ีหาดทราย และไดปนทรายเปนกองสูงมียอดแหลม (รูปทรงกรวย) ตอจากนั้น

เด็กไดนํายอดของตน “พอตะมี’ มาปกท่ีตรงกลางยอดของกองทราย จากนั้นจึงกมตัวลงกราบ 3 ครั้ง 

เด็กจึงเดินทางกลับบานของตนเอง ทันใดนั้นเองพายุฝนฟาคะนองไดสงบลงอยางนาอัศจรรย วันตอมา

เด็กไดเดินทางกลับมาท่ีบานของปูนาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปูนาเห็นเด็กจึงตกตะลึงท่ีเด็กไมตายตามคํา

ทํานายของตน จึงไดสอบถามเด็กวา ‘ในระหวางท่ีเจาเดินทางกลับบานนั้น ไปทําอะไรมา”  เด็กจึงเลาใหปู

นาฟงวา “ระหวางทางนั่น ตนเองไดปนทรายเปนกองสูงมียอดแหลม และนํายอดของตนพอตะมีมาปก

ไวตรงกลางของกองทราย แลวกมตัวลงกราบ 3 ครั้ง” เมื่อไดฟงดังนั้น ปูนาจึงไดเส่ียงทายวาชาว

กะเหรี่ยงท่ีสรางบานเรือนอยูจะตองมีการสรางเจดียทรายข้ึนไวในชุมชน เพื่อเปนการปกปอง

ภยันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากอํานาจเหนือธรรมชาติ หลังจากนั้นเปนตนมา ปูนาไดส่ังใหชุมชนกะเหรี่ยงท่ี

ไดต้ังถ่ินฐาน (สรางบาน) เปนท่ีเรียบรอยแลว จะตองสรางเจดียทรายข้ึน เพื่ออันเชิญเทพ (ผี) ใหมา

คุมครอง และปองกันภยันตรายท่ีจะเกิดข้ึนกับคนในชุมชน เปนการสรางส่ิงยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจ

ใหกับคน และจะตองทําการเซนไหวทุกป”  

 2. เจดียดิน “โคะเหอะโคะ” (สัมภาษณผูนําทางจิตวิญญาณ ชุมชนกะเหรี่ยง อําเภออุมผาง 

จังหวัดตาก เมื่อ 6 มีนาคม 2560) กลาววา  

 เช่ือกันวาทุกส่ิงทุกอยางอยูในผืนแผนดินนี้ เปรียบเสมือนด่ังพอและแมเปนผูสรางข้ึน เรา

สรางเจดียดินใหกับคนท้ังโลก เกี่ยวของกับมนุษยท่ีอาศัยอยูในปา มีความกลัว 3 อยาง คือ 1) กลัวเจ็บ

ไขไดปวย 2) กลัวอดอยากและ 3) กลัวการปลนสะดม  และมนุษยท่ีอาศัยอยูในเมือง มีความกลัว 3 

อยางเชนเดียวกัน คือ 1) กลัวการเจ็บไขไดปวย 2) กลัวความอดอยาก และ 3) กลัวสงคราม อยางไรก็

ดีการทําพิธีบูชาเจดียทรายดิน ทุกคนจะตองเขามารวมพิธีเพื่อนําสูการแกปญหารวมกัน 

113วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน ์
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ความกลัว และพิธีบูชาเจดียขาว“โคะบึ”สรางในสภาวการณท่ีเกิดจากผลผลิตไดนอยไมเพียงพอตอ

การบริโภคตลอดป การประกอบพิธีกรรมจะตองมีการปรับเปล่ียนทุกป เพื่อใหสอดคลองกับ

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบขางไดอยางเปนพลวัต  

   2. การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment) “ยอแฮ นําพระเกศา 8 เสนของพระพุทธเจา

ไปสรางเจดีย” และความหมายของเจดีย คือ 1) เจดียทราย “โคะแหม” สรางเมื่อเกิดเหตุการณ มีคน

ตาย สัตวตาย หรือเกิดส่ิงไมดี เชน มีผูคนเจ็บไขไดปวยตลอดอยางตอเนื่อง และหรือเกิดโรคระบาด 

อิสิจะใชสถานการณเปนขอคิดวานาจะสรางเปนเจดียทราย 2) เจดียดิน“โคะเหอะโคะ”ชาวกะเหรี่ยง

เช่ือกันวาทุกส่ิงทุกอยางอยูในผืนแผนดินนี้ เปรียบเสมือนพอและแมเปนผูสรางข้ึน เราสรางเจดียดิน

ใหกับคนท้ังโลก และกลาวเกี่ยวกับมนุษยท่ีอาศัยอยูในปาซึ่งเกี่ยวของกับความกลัว อยางไรก็ดีการทํา

พิธีบูชาเจดียทรายดิน ทุกคนจะตองเขามารวมพิธีเพื่อนําไปสูการแกปญหารวมกัน และ 3) เจดียขาว 

“โคะบึ”สรางในสภาวการณท่ีเกิดจากผลผลิตไดนอยไมเพียงพอตอการบริโภคตลอดป เพื่อขอพรจาก

อํานาจเหนือธรรมชาติ ดลบันดาลความอุดมสมบูรณ สรางความเช่ือมั่นทางดานจิตใจของกลุมชาติ

พันธุท่ีตองพึ่งพาในทรัพยากรธรรมชาติ    

  3. บูรณาการ (Integration) ชุมชนนําวิถีพุทธกับวิถีความเช่ือในอํานาจเหนือธรรมชาติมา

บูรณาการ กลาวคือ การท่ียอแฮไดเปนลูกศิษยพระพุทธเจาและรับศีล 5 มาเปนสวนหนึ่งในวิถีแหง

ความประพฤติตน ผนวกกับเรื่องราวการผลัดพรากจากกันของกลุมกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) อันมี

สาเหตุสําคัญมาจากการด่ืมสุรา (ศีลขอท่ี 0) เช่ือมโยงกับยอแฮนําพระเกศาของพระพุทธเจาไปสราง

เจดีย มีการอธิษฐานถามฟาและดิน และก็มีเทวดาลงมาชวยสรางเจดียจนเสร็จ ข้ันตอนของการ

ประกอบพิธีกรรม จะมีพื้นท่ีเฉพาะของผูชาย (บริสุทธิ์) และผูหญิงท่ีมีครอบครัวแลวรวมถึงผูหญิงท่ียัง

ไมแตงงาน จะเปนการแสดงออกในเรื่องของสถานภาพ การแบงหนาท่ีและในเรื่องของการครองตนให

เหมาะสมกับสถานภาพทางสังคม  

 4. การรักษาแบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) การประกอบพิธีกรรมตาม

ความเช่ือแบบด้ังเดิมในผีบรรพบุรุษรวมกัน ณ พื้นท่ีศักด์ิสิทธิ ความเช่ือดังกลาวเปนตนทุนทางสังคม

และวัฒนธรรม สงผลตอความไวเนื้อเช่ือใน ซึ่งเกิดจาก “คําส่ังเสีย”ของ “อิสิ” จะทําใหทุกคนในท่ีอยู

ในชุมชนตองเขารวมในพิธีกรรม เปนการแสดงออกถึงอัตลักษณและเอกลักษณเฉพาะกลุม และมีการ

ผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมตามวงรอบของปปฏิทินทุกป  

 สรุปผลการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคม “พิธีบูชาเจดีย” ใชเทคนิคการ

อธิบาย “ระบบสังคม” และหนาท่ีพื้นฐาน 4 ประการ พบวา องคความรูแบบด้ังเดิมทางประวัติศาสตร

ผาน“ตํานาน”  มีอิสิเปนผูนําทางจิตวิญญาณเขามาทําหนาท่ีเปนองคประธานสําหรับการประกอบ

พิธีกรรมตามความเช่ือในผีบรรพบุรุษรวมกัน มีการกําหนดบทบาทของผูเขารวมกิจกรรม เพื่อสนอง

 

 (สัมภาษณชุมชนกะเหรี่ยง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เมื่อ 7 มีนาคม 2560) กลาวเกี่ยวกับ

ลักษณะของเจดียไววา เจดียจะมีฐาน 5 ช้ัน และตอจากฐานจะเปนตอจอ โคะตาเดอร พอตะลาและ

ยอดเจดีย ตามลําดับ ข้ันตอนการสรางจะเปนหนาท่ีของ “อิสิและลูกศิษย” ทุกคน  

 ผูนําทางจิตวิญญาณเลาตออีกวา หลังจากเสร็จพิธีในตอนเย็นแลวจะมีการนั่งคุยถามถึงทุกข

สุขกัน และจะมีการรองเพลงรวมกัน (ผูหญิงและผูชาย) ในเนื้อเพลงจะบรรยายถึง ความรักของคน

กะเหรี่ยงท่ีทุกคน“จะตองรักกัน”และความผูกพันของคนกะเหรี่ยงกับเจดีย “เราทุกคนตองรักเจดีย” 

ในประเด็นนี้จะเห็นไดวาชุมชนกะเหรี่ยงจะมีผูกพันเช่ือมโยงใน 3 มิติ คือ ความสัมพันธระหวางคนกับ

คน คนกับธรรมชาติ และคนกับความอํานาจเหนือธรรมชาติ   

 สรุปผลการศึกษาประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธีการบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) 

ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน“ตํานาน”จะเกี่ยวของกับพุทธศาสนา กลาวคือ “ยอแฮ นําพระเกศา 8 

เสนของพระพุทธเจาเดินทางไป... เมื่อไปถึงสถานท่ีแหงหนึ่ง ยอแฮตกลงใจวาจะสรางเจดีย” และ

ประเด็นนี้ยังเกี่ยวของกับอํานาจเหนือธรรมชาติ “ในคําอธิฐานถามฟาและดินวา เห็นดวยหรือไม ก็

ไดรับคําตอบวาเห็นดวยและมีเทวดาลงมาชวยสรางเจดียจนเสร็จ ยอแฮใหช่ือเจดียแหงนี้ตามท่ี

พระพุทธเจาบอกไววา เซยเขอะตะระ กะเหรี่ยงเรียกวา โคะตะกู”แสดงถึงการยอมรับอิทธิฤทธิ์ใน

อํานาจท่ีไมไดเกิดจากการกระทําของมนุษย   

 เปนเรื่องราวทางประวัติศาสตรนํามารอยเรียง พรอมกับ“ ส่ือ”ให“อิสิ” (ผูนําทางจิต

วิญญาณ) ตองเปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ เพื่อกําหนดเปนวิถีวัฒนธรรม สําหรับ

เปดพื้นท่ีทางสังคมใหกับกลุมชาติพันธุของตนเอง เปนการแสดงออกถึงอัตลักษณและเอกลักษณ

เฉพาะกลุม และยังเกี่ยวของกับกระบวนการขัดเกลาพฤติกรรม “ฅน” ใหปฏิบัติตนอยูในกรอบแหง

จารีตท่ีปรากฏออกมาในรูปของการแตงกายชุดประจําเผา (โปวและสะกอว) 

 ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชน

กะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน“ตํานาน”  

 วิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมใน พิธีบูชาเจดีย“บาโคะหรือมาบุโคะ” 

โดยใชเทคนิคการอธิบาย“ระบบสังคม”และหนาท่ีพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก 1) การปรับตัว 

(Adaptation)  2) การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment)  3) การบูรณาการ (Integration) และ 

4) การรักษาแบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. การปรับตัว (Adaptation) อิสิ จะประกอบพิธีกรรมตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น 

กลาวคือ พิธีบูชาเจดียทราย “โคะแหม”เมื่อเกิดเหตุการณ คนตาย สัตวตายหรือเกิดส่ิงไมดี พิธีบูชา

เจดียดิน “โคะเหอะโคะ” เช่ือกันวาทุกส่ิงทุกอยางอยูในผืนแผนดินนี้ เปรียบเสมือนด่ังพอและแมเปน

ผูสรางข้ึน เราสรางเจดียดินใหกับคนท้ังโลก และกลาวเกี่ยวกับมนุษยท่ีอาศัยอยูในปาซึ่งเกี่ยวของกับ
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ความกลัว และพิธีบูชาเจดียขาว“โคะบึ”สรางในสภาวการณท่ีเกิดจากผลผลิตไดนอยไมเพียงพอตอ

การบริโภคตลอดป การประกอบพิธีกรรมจะตองมีการปรับเปล่ียนทุกป เพื่อใหสอดคลองกับ

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมท่ีอยูรอบขางไดอยางเปนพลวัต  

   2. การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment) “ยอแฮ นําพระเกศา 8 เสนของพระพุทธเจา

ไปสรางเจดีย” และความหมายของเจดีย คือ 1) เจดียทราย “โคะแหม” สรางเมื่อเกิดเหตุการณ มีคน

ตาย สัตวตาย หรือเกิดส่ิงไมดี เชน มีผูคนเจ็บไขไดปวยตลอดอยางตอเนื่อง และหรือเกิดโรคระบาด 

อิสิจะใชสถานการณเปนขอคิดวานาจะสรางเปนเจดียทราย 2) เจดียดิน“โคะเหอะโคะ”ชาวกะเหรี่ยง

เช่ือกันวาทุกส่ิงทุกอยางอยูในผืนแผนดินนี้ เปรียบเสมือนพอและแมเปนผูสรางข้ึน เราสรางเจดียดิน

ใหกับคนท้ังโลก และกลาวเกี่ยวกับมนุษยท่ีอาศัยอยูในปาซึ่งเกี่ยวของกับความกลัว อยางไรก็ดีการทํา

พิธีบูชาเจดียทรายดิน ทุกคนจะตองเขามารวมพิธีเพื่อนําไปสูการแกปญหารวมกัน และ 3) เจดียขาว 

“โคะบึ”สรางในสภาวการณท่ีเกิดจากผลผลิตไดนอยไมเพียงพอตอการบริโภคตลอดป เพื่อขอพรจาก

อํานาจเหนือธรรมชาติ ดลบันดาลความอุดมสมบูรณ สรางความเช่ือมั่นทางดานจิตใจของกลุมชาติ

พันธุท่ีตองพึ่งพาในทรัพยากรธรรมชาติ    

  3. บูรณาการ (Integration) ชุมชนนําวิถีพุทธกับวิถีความเช่ือในอํานาจเหนือธรรมชาติมา

บูรณาการ กลาวคือ การท่ียอแฮไดเปนลูกศิษยพระพุทธเจาและรับศีล 5 มาเปนสวนหนึ่งในวิถีแหง

ความประพฤติตน ผนวกกับเรื่องราวการผลัดพรากจากกันของกลุมกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) อันมี

สาเหตุสําคัญมาจากการด่ืมสุรา (ศีลขอท่ี 0) เช่ือมโยงกับยอแฮนําพระเกศาของพระพุทธเจาไปสราง

เจดีย มีการอธิษฐานถามฟาและดิน และก็มีเทวดาลงมาชวยสรางเจดียจนเสร็จ ข้ันตอนของการ

ประกอบพิธีกรรม จะมีพื้นท่ีเฉพาะของผูชาย (บริสุทธิ์) และผูหญิงท่ีมีครอบครัวแลวรวมถึงผูหญิงท่ียัง

ไมแตงงาน จะเปนการแสดงออกในเรื่องของสถานภาพ การแบงหนาท่ีและในเรื่องของการครองตนให

เหมาะสมกับสถานภาพทางสังคม  

 4. การรักษาแบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) การประกอบพิธีกรรมตาม

ความเช่ือแบบด้ังเดิมในผีบรรพบุรุษรวมกัน ณ พื้นท่ีศักด์ิสิทธิ ความเช่ือดังกลาวเปนตนทุนทางสังคม

และวัฒนธรรม สงผลตอความไวเนื้อเช่ือใน ซึ่งเกิดจาก “คําส่ังเสีย”ของ “อิสิ” จะทําใหทุกคนในท่ีอยู

ในชุมชนตองเขารวมในพิธีกรรม เปนการแสดงออกถึงอัตลักษณและเอกลักษณเฉพาะกลุม และมีการ

ผลิตซ้ําทางวัฒนธรรมตามวงรอบของปปฏิทินทุกป  

 สรุปผลการวิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคม “พิธีบูชาเจดีย” ใชเทคนิคการ

อธิบาย “ระบบสังคม” และหนาท่ีพื้นฐาน 4 ประการ พบวา องคความรูแบบด้ังเดิมทางประวัติศาสตร

ผาน“ตํานาน”  มีอิสิเปนผูนําทางจิตวิญญาณเขามาทําหนาท่ีเปนองคประธานสําหรับการประกอบ

พิธีกรรมตามความเช่ือในผีบรรพบุรุษรวมกัน มีการกําหนดบทบาทของผูเขารวมกิจกรรม เพื่อสนอง

 

 (สัมภาษณชุมชนกะเหรี่ยง อําเภออุมผาง จังหวัดตาก เมื่อ 7 มีนาคม 2560) กลาวเกี่ยวกับ

ลักษณะของเจดียไววา เจดียจะมีฐาน 5 ช้ัน และตอจากฐานจะเปนตอจอ โคะตาเดอร พอตะลาและ

ยอดเจดีย ตามลําดับ ข้ันตอนการสรางจะเปนหนาท่ีของ “อิสิและลูกศิษย” ทุกคน  

 ผูนําทางจิตวิญญาณเลาตออีกวา หลังจากเสร็จพิธีในตอนเย็นแลวจะมีการนั่งคุยถามถึงทุกข

สุขกัน และจะมีการรองเพลงรวมกัน (ผูหญิงและผูชาย) ในเนื้อเพลงจะบรรยายถึง ความรักของคน

กะเหรี่ยงท่ีทุกคน“จะตองรักกัน”และความผูกพันของคนกะเหรี่ยงกับเจดีย “เราทุกคนตองรักเจดีย” 

ในประเด็นนี้จะเห็นไดวาชุมชนกะเหรี่ยงจะมีผูกพันเช่ือมโยงใน 3 มิติ คือ ความสัมพันธระหวางคนกับ

คน คนกับธรรมชาติ และคนกับความอํานาจเหนือธรรมชาติ   

 สรุปผลการศึกษาประวัติศาสตรเกีย่วกับพิธีการบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) 

ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน“ตํานาน”จะเกี่ยวของกับพุทธศาสนา กลาวคือ “ยอแฮ นําพระเกศา 8 

เสนของพระพุทธเจาเดินทางไป... เมื่อไปถึงสถานท่ีแหงหนึ่ง ยอแฮตกลงใจวาจะสรางเจดีย” และ

ประเด็นนี้ยังเกี่ยวของกับอํานาจเหนือธรรมชาติ “ในคําอธิฐานถามฟาและดินวา เห็นดวยหรือไม ก็

ไดรับคําตอบวาเห็นดวยและมีเทวดาลงมาชวยสรางเจดียจนเสร็จ ยอแฮใหช่ือเจดียแหงนี้ตามท่ี

พระพุทธเจาบอกไววา เซยเขอะตะระ กะเหรี่ยงเรียกวา โคะตะกู”แสดงถึงการยอมรับอิทธิฤทธิ์ใน

อํานาจท่ีไมไดเกิดจากการกระทําของมนุษย   

 เปนเรื่องราวทางประวัติศาสตรนํามารอยเรียง พรอมกับ“ ส่ือ”ให“อิสิ” (ผูนําทางจิต

วิญญาณ) ตองเปนผูนําในการประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือ เพื่อกําหนดเปนวิถีวัฒนธรรม สําหรับ

เปดพื้นท่ีทางสังคมใหกับกลุมชาติพันธุของตนเอง เปนการแสดงออกถึงอัตลักษณและเอกลักษณ

เฉพาะกลุม และยังเกี่ยวของกับกระบวนการขัดเกลาพฤติกรรม “ฅน” ใหปฏิบัติตนอยูในกรอบแหง

จารีตท่ีปรากฏออกมาในรูปของการแตงกายชุดประจําเผา (โปวและสะกอว) 

 ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมในพิธีบูชาเจดียชุมชน

กะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละกู ผาน“ตํานาน”  

 วิเคราะหโครงสรางความสัมพันธของระบบสังคมใน พิธีบูชาเจดีย“บาโคะหรือมาบุโคะ” 

โดยใชเทคนิคการอธิบาย“ระบบสังคม”และหนาท่ีพื้นฐาน 4 ประการ ไดแก 1) การปรับตัว 

(Adaptation)  2) การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment)  3) การบูรณาการ (Integration) และ 

4) การรักษาแบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. การปรับตัว (Adaptation) อิสิ จะประกอบพิธีกรรมตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น 

กลาวคือ พิธีบูชาเจดียทราย “โคะแหม”เมื่อเกิดเหตุการณ คนตาย สัตวตายหรือเกิดส่ิงไมดี พิธีบูชา

เจดียดิน “โคะเหอะโคะ” เช่ือกันวาทุกส่ิงทุกอยางอยูในผืนแผนดินนี้ เปรียบเสมือนด่ังพอและแมเปน

ผูสรางข้ึน เราสรางเจดียดินใหกับคนท้ังโลก และกลาวเกี่ยวกับมนุษยท่ีอาศัยอยูในปาซึ่งเกี่ยวของกับ
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 โครงสรางของ“ระบบสังคม”และการทําหนาท่ีพื้นฐาน (LIGA) พบวา ชุดความรูท่ีเกิดจาก 

“ตํานาน” คือ กลไกสําคัญท่ีจะทําใหชุมชนกะเหรี่ยงตองปรับตัวใหความสอดคลองกับแนวคิดการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยางเปนพลวัต และการนําศีล 5มาเปนวิถีปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวันในประเด็นของ  การขัดเกลาพฤติกรรมสมาชิกใหปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้นคือ การ

บรรลุเปาหมาย มีการความเช่ือในวิถีพุทธ (พุทธศาสนา) และวิถีอํานาจเหนือธรรมชาติ (เทวดา) มา

บูรณาการอยางลงตัว และสุดทายคือ การรักษาแบบแผนท่ีปรากฏออกมาในรูปของการการผลิตซ้ํา

ทางวัฒนธรรม สอดคลองกับจุฑาพรรธ (จามจุรี ผดุงชีวิต, (2551: 60) กลาววาหนาท่ีของ“ตํานาน” 

จะใชสรางอัตลักษณชาติพันธุและในการอธิบายวา“เราคือใคร บรรพบุรุษของเราเปนใคร” และใชใน

การอธิบายสถานภาพของคนกลุมตางๆ ในสังคมท่ีสูงตํ่า ไมเทากันเพราะเหตุใด รวมไปถึงบทบาทใน

ฐานะท่ีเปน“บทบัญญัติ”แนวทางในการทํามาหากันประกอบอาชีพตางๆ ของแตละกลุมชาติพันธุท่ี

แตกตางกัน   

 มนุษยจําเปนตองมีการเรียนรูผานการรับรู จึงจะมีรูปแบบการรับรู มนุษยทุกคนเกิดมาบน

โลกโดยปราศจากความหมาย และวัฒนธรรมเปนตัวทําใหเกิดความหมาย โดยสงผานมาทาง

ประสบการณของมนุษยเราเปนสวนใหญ การรับรู คือ การตัดสินวัฒนธรรม มนุษยเลือกท่ีจะเรียนรู

และพัฒนาทัศนคติ มโนคติ หรือมุมมองตอโลกใบนี้ในหลากหลายทางข้ึนอยูกับภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตรของมนุษย 

  

7. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  

 1. การวิจัยควรใหความสําคัญในประเด็นความผูกพันท่ีมีลักษณะพื้นฐานด้ังเดิมทางสายเลือด 

(The Tie of Blood) สอดคลองกับการทําวิจัย เรื่อง ศึกษาระบบคุณคาทางวัฒนธรรมตอการจัด

ความสัมพันธเชิงพื้นท่ีในวิถีวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง พื้นฐานพื้นท่ี 5 อําเภอชายแดนจังหวัด

ตาก  

 2. กะเหรี่ยงในพื้นท่ีจังหวัดตากมีหลายกลุมชาติพันธุ และมีชุดความรูแบบด้ังเดิมแบบพหุ

วัฒนธรรม สอดคลองกับการทําวิจัย เรื่อง การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุผาน “ตํานาน” 

ตามปปฏิทินแบบมีสวนรวม   

 

 

 

 

 

ความตองการของระบบสังคม และเราเรียกส่ิงนี้วา “หนาท่ี” มีการประกอบพิธีกรรม ณ สํานักฤๅษี ซึ่ง

เปนศูนยรวมทางสังคม เมื่อพิจารณาหนาท่ีพื้นฐาน 4 ประการ หรือ LIGA ประกอบดวย การปรับตัว 

(Adaptation) การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment) การบูรณาการ (Integration) และการรักษา

แบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) ไดมีการอธิบายถึงสายสัมพันธของคนกะเหรี่ยงได

อยางเปนระบบ ตลอดรวมถึงการทําหนาท่ีรักษาความสมดุลทางดานจิตใจ และสรางเช่ือมั่นในเรื่อง

ของความอุดมสมบูรณในปจจัย 4   

 

6. อภิปรายผล  
 

 ประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละ

กู ผาน “ตํานาน” จะเกี่ยวของกับพุทธศาสนา กลาวคือ “ยอแฮ นําพระเกศา 8 เสนของพระพุทธเจา

เดินทางไป... เม่ือไปถึงสถานท่ีแหงหนึ่ง ยอแฮตกลงใจวาจะสรางเจดีย” และเกี่ยวของกับความเช่ือใน

อํานาจเหนือธรรมชาติ “คําอธิษฐานถามฟาและดินวา เห็นดวยหรือไม ก็ไดรับคําตอบวาเห็นดวย และ

มีเทวดาลงมาชวยสรางเจดียจนเสร็จ” แสดงถึงการยอมรับอิทธิฤทธิ์ในอํานาจท่ีไมไดเกิดจากการ

กระทําของมนุษยสอดคลองกับ (จุฑาพรรธ จามจุรี  ผดุงชีวิต, 2551 : 101) มองวาบางวัฒนธรรม เช่ือ

วาตนอยูภายใตอํานาจของธรรมชาติ วัฒนธรรมท่ีดํารงไวซึ่งคานิยมนี้เช่ือวา พลังท่ีมีอํานาจมากท่ีสุด

ของชีวิตมนุษยนั้นอยูนอกเหนือการควบคุมของมนุษย ไมวาพลังนั้นๆ จะหมายถึง พระเจา ชะตาชีวิต 

หรือความมหัศจรรย มนุษยไมสามารถเอาชนะพลังได และมักจะจบลงดวยการยอมรับไปในท่ีสุด  

 ลักษณะของเจดีย แบงออกได 3 รูปแบบ คือ 1) เจดียทราย “โคะแหม” สรางเมื่อเกิด

เหตุการณ มีคนตาย สัตวตาย หรอืเกิดส่ิงไมดี เชน มีผูคนเจ็บไขไดปวยตลอดอยางตอเนื่อง และหรือมี

โรคระบาด อิสิจะใชสถานการณเปนขอคิดวานาจะสรางเปนเจดียทราย 2) เจดียดิน “โคะเหอะโคะ” 

ชาวกะเหรี่ยงเช่ือกันวาทุกส่ิงทุกอยางอยูในผืนแผนดินนี้ เปรียบเสมือนพอและแมเปนผูสรางข้ึน เรา

สรางเจดียดินใหกับคนท้ังโลก และ 3) เจดียขาว “โคะบึ” สรางในสภาวการณท่ีเกิดจากผลผลิตไดนอย

ไมเพียงพอตอการบริโภคตลอดป สอดคลองกับ (ศิริพร ณ ถลาง, 2557: 366, 377-378) กลาววา การ

ประกอบพิธีกรรมเปนกลไกทางวัฒนธรรมในการ “รวมพลัง” สมาชิกในสังคมโดยเฉพาะในสังคม

ด้ังเดิมหรือสังคมประเพณี และจะตองเกี่ยวของกับผูมีอํานาจเหนือธรรมชาติจึงเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมท่ีใชในการสรางขวัญ กําลังใจและเอกภาพใหสังคม และ (ศิริพร ณ ถลาง, 2557: 365) 

กลาวตอวา พิธกีรรมักมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ“ตํานาน”อาจกลาวไดวา สมาชิกในสังคมใชเรื่องเลา

ประเภทตํานานในการอธิบายเหตุผลและท่ีมาในการประกอบพิธีกรรม ตํานานจึงเปนสวนท่ีเปน

นามธรรม และพิธีกรรมเปนสวนท่ีเปนรูปธรรม  
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 โครงสรางของ“ระบบสังคม”และการทําหนาท่ีพื้นฐาน (LIGA) พบวา ชุดความรูท่ีเกิดจาก 

“ตํานาน” คือ กลไกสําคัญท่ีจะทําใหชุมชนกะเหรี่ยงตองปรับตัวใหความสอดคลองกับแนวคิดการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอยางเปนพลวัต และการนําศีล 5มาเปนวิถีปฏิบัติใน

ชีวิตประจําวันในประเด็นของ  การขัดเกลาพฤติกรรมสมาชิกใหปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้นคือ การ

บรรลุเปาหมาย มีการความเช่ือในวิถีพุทธ (พุทธศาสนา) และวิถีอํานาจเหนือธรรมชาติ (เทวดา) มา

บูรณาการอยางลงตัว และสุดทายคือ การรักษาแบบแผนท่ีปรากฏออกมาในรูปของการการผลิตซ้ํา

ทางวัฒนธรรม สอดคลองกับจุฑาพรรธ (จามจุรี ผดุงชีวิต, (2551: 60) กลาววาหนาท่ีของ“ตํานาน” 

จะใชสรางอัตลักษณชาติพันธุและในการอธิบายวา“เราคือใคร บรรพบุรุษของเราเปนใคร” และใชใน

การอธิบายสถานภาพของคนกลุมตางๆ ในสังคมท่ีสูงตํ่า ไมเทากันเพราะเหตุใด รวมไปถึงบทบาทใน

ฐานะท่ีเปน“บทบัญญัติ”แนวทางในการทํามาหากันประกอบอาชีพตางๆ ของแตละกลุมชาติพันธุท่ี

แตกตางกัน   

 มนุษยจําเปนตองมีการเรียนรูผานการรับรู จึงจะมีรูปแบบการรับรู มนุษยทุกคนเกิดมาบน

โลกโดยปราศจากความหมาย และวัฒนธรรมเปนตัวทําใหเกิดความหมาย โดยสงผานมาทาง

ประสบการณของมนุษยเราเปนสวนใหญ การรับรู คือ การตัดสินวัฒนธรรม มนุษยเลือกท่ีจะเรียนรู

และพัฒนาทัศนคติ มโนคติ หรือมุมมองตอโลกใบนี้ในหลากหลายทางข้ึนอยูกับภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตรของมนุษย 

  

7. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

  

 1. การวิจัยควรใหความสําคัญในประเด็นความผูกพันท่ีมีลักษณะพื้นฐานด้ังเดิมทางสายเลือด 

(The Tie of Blood) สอดคลองกับการทําวิจัย เรื่อง ศึกษาระบบคุณคาทางวัฒนธรรมตอการจัด

ความสัมพันธเชิงพื้นท่ีในวิถีวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง พื้นฐานพื้นท่ี 5 อําเภอชายแดนจังหวัด

ตาก  

 2. กะเหรี่ยงในพื้นท่ีจังหวัดตากมีหลายกลุมชาติพันธุ และมีชุดความรูแบบด้ังเดิมแบบพหุ

วัฒนธรรม สอดคลองกับการทําวิจัย เรื่อง การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุผาน “ตํานาน” 

ตามปปฏิทินแบบมีสวนรวม   

 

 

 

 

 

ความตองการของระบบสังคม และเราเรียกส่ิงนี้วา “หนาท่ี” มีการประกอบพิธีกรรม ณ สํานักฤๅษี ซึ่ง

เปนศูนยรวมทางสังคม เมื่อพิจารณาหนาท่ีพื้นฐาน 4 ประการ หรือ LIGA ประกอบดวย การปรับตัว 

(Adaptation) การบรรลุเปาหมาย (Goal Attainment) การบูรณาการ (Integration) และการรักษา

แบบแผน (Latency หรือ Pattern Maintenance) ไดมีการอธิบายถึงสายสัมพันธของคนกะเหรี่ยงได

อยางเปนระบบ ตลอดรวมถึงการทําหนาท่ีรักษาความสมดุลทางดานจิตใจ และสรางเช่ือมั่นในเรื่อง

ของความอุดมสมบูรณในปจจัย 4   

 

6. อภิปรายผล  
 

 ประวัติศาสตรเกี่ยวกับพิธีบูชาเจดียชุมชนกะเหรี่ยง (โปวและสะกอว) ลัทธิฤๅษี นิกายตะละ

กู ผาน “ตํานาน” จะเกี่ยวของกับพุทธศาสนา กลาวคือ “ยอแฮ นําพระเกศา 8 เสนของพระพุทธเจา

เดินทางไป... เมื่อไปถึงสถานท่ีแหงหนึ่ง ยอแฮตกลงใจวาจะสรางเจดีย” และเกี่ยวของกับความเช่ือใน

อํานาจเหนือธรรมชาติ “คําอธิษฐานถามฟาและดินวา เห็นดวยหรือไม ก็ไดรับคําตอบวาเห็นดวย และ

มีเทวดาลงมาชวยสรางเจดียจนเสร็จ” แสดงถึงการยอมรับอิทธิฤทธิ์ในอํานาจท่ีไมไดเกิดจากการ

กระทําของมนุษยสอดคลองกับ (จุฑาพรรธ จามจุรี  ผดุงชีวิต, 2551 : 101) มองวาบางวัฒนธรรม เช่ือ

วาตนอยูภายใตอํานาจของธรรมชาติ วัฒนธรรมท่ีดํารงไวซึ่งคานิยมนี้เช่ือวา พลังท่ีมีอํานาจมากท่ีสุด

ของชีวิตมนุษยนั้นอยูนอกเหนือการควบคุมของมนุษย ไมวาพลังนั้นๆ จะหมายถึง พระเจา ชะตาชีวิต 

หรือความมหัศจรรย มนุษยไมสามารถเอาชนะพลังได และมักจะจบลงดวยการยอมรับไปในท่ีสุด  

 ลักษณะของเจดีย แบงออกได 3 รูปแบบ คือ 1) เจดียทราย “โคะแหม” สรางเมื่อเกิด

เหตุการณ มีคนตาย สัตวตาย หรอืเกิดส่ิงไมดี เชน มีผูคนเจ็บไขไดปวยตลอดอยางตอเนื่อง และหรือมี

โรคระบาด อิสิจะใชสถานการณเปนขอคิดวานาจะสรางเปนเจดียทราย 2) เจดียดิน “โคะเหอะโคะ” 

ชาวกะเหรี่ยงเช่ือกันวาทุกส่ิงทุกอยางอยูในผืนแผนดินนี้ เปรียบเสมือนพอและแมเปนผูสรางข้ึน เรา

สรางเจดียดินใหกับคนท้ังโลก และ 3) เจดียขาว “โคะบึ” สรางในสภาวการณท่ีเกิดจากผลผลิตไดนอย

ไมเพียงพอตอการบริโภคตลอดป สอดคลองกับ (ศิริพร ณ ถลาง, 2557: 366, 377-378) กลาววา การ

ประกอบพิธีกรรมเปนกลไกทางวัฒนธรรมในการ “รวมพลัง” สมาชิกในสังคมโดยเฉพาะในสังคม

ด้ังเดิมหรือสังคมประเพณี และจะตองเกี่ยวของกับผูมีอํานาจเหนือธรรมชาติจึงเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมท่ีใชในการสรางขวัญ กําลังใจและเอกภาพใหสังคม และ (ศิริพร ณ ถลาง, 2557: 365) 

กลาวตอวา พิธกีรรมักมีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ“ตํานาน”อาจกลาวไดวา สมาชิกในสังคมใชเรื่องเลา

ประเภทตํานานในการอธิบายเหตุผลและท่ีมาในการประกอบพิธีกรรม ตํานานจึงเปนสวนท่ีเปน

นามธรรม และพิธีกรรมเปนสวนท่ีเปนรูปธรรม  
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นักศึกษาใหมีความสามัคคีและเสียสละเพื่อสวนรวม พัฒนาตนเองและเปนพลเมืองดีตอสังคม และ

ควรพัฒนาใหสามารถทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต  
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Abstract 

 

  The purposes of this research were; 1) to study the level of the role in the 

development of civic politics in the 21st century of Public Administration 

Undergraduates in the Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindara Rajabhat 

University, 2) to compare the role in the development of civic politics in the 20st 

century as classified by personal factors, and 3) to recommend for strengthening the 

role in the development of civic politics in the 21
st century. The sample were used in 

this research was 240 Public Administration undergraduates in the faculty of 

humanities and social sciences, Surindara Rajabhat University. The research 

instrument was a questionnaire. Statistical tools employed were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, independent-samples t-test, One-Way ANOVA, 

and content analysis to analyze qualitative data. 

 The results of research were as follows; 1) the role in the development of 

civic politics in the 21
st century of Public Administration Undergraduates in the 

Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindara Rajabhat University was at a high 

level in overall, 2) the comparison of the role in the development of civic politics in 

the 21
st classified by sex, family incomes/month, and parental status were not 

difference, but age, family occupation, and year of study were significantly difference 

at the 0.05 level, and 3) the recommendations for strengthening the role in the 

development of civic politics in the 21
st century were; the university should develop 

students for harmony and self-sacrifice for the community, self-development and 

good citizenship, and develop to work with honesty. 

 

 

บทบาทของนักศึกษากับการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 

: กรณีศึกษานักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

The Students’ Roles and the Development of civic politics in the 20st 

century: A Case Study of Public Administration Undergraduates in the 

Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindara Rajabhat University 

 

จิรายุ  ทรัพยสิน* วันชัย สุขตาม†  

สุรศักด์ิ ชะมารัมย‡ อรวรรณ วันฤกษ§  

 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาระดับบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 

21 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ3) เพื่อเสนอแนวทางตอการเสริมสรางบทบาทการพัฒนา

การเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาภาคปกติทุกช้ันปสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร จํานวน 240 ราย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก การแจกแจง

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว รวมตลอดท้ังใชการวิเคราะหเนื้อหาในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  

  ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของ

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทรโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาการเมืองภาค

พลเมืองในศตวรรษท่ี 21 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา ดานเพศ รายไดเฉล่ียของครอบครัว/

เดือน และสถานะภาพผูปกครองไมมีความแตกตางกัน สวนดานอายุ ดานอาชีพของครอบครัวและ

                                                 
* อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
† อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
‡ อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
§ นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
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Abstract 

 

  The purposes of this research were; 1) to study the level of the role in the 

development of civic politics in the 21st century of Public Administration 

Undergraduates in the Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindara Rajabhat 

University, 2) to compare the role in the development of civic politics in the 20st 

century as classified by personal factors, and 3) to recommend for strengthening the 

role in the development of civic politics in the 21
st century. The sample were used in 

this research was 240 Public Administration undergraduates in the faculty of 

humanities and social sciences, Surindara Rajabhat University. The research 

instrument was a questionnaire. Statistical tools employed were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, independent-samples t-test, One-Way ANOVA, 

and content analysis to analyze qualitative data. 

 The results of research were as follows; 1) the role in the development of 

civic politics in the 21
st century of Public Administration Undergraduates in the 

Faculty of Humanities and Social Sciences, Surindara Rajabhat University was at a high 

level in overall, 2) the comparison of the role in the development of civic politics in 

the 21
st classified by sex, family incomes/month, and parental status were not 

difference, but age, family occupation, and year of study were significantly difference 

at the 0.05 level, and 3) the recommendations for strengthening the role in the 

development of civic politics in the 21
st century were; the university should develop 

students for harmony and self-sacrifice for the community, self-development and 

good citizenship, and develop to work with honesty. 
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แปรปรวนทางเดียว รวมตลอดท้ังใชการวิเคราะหเนื้อหาในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  
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ภาคพลเมืองอยางถูกตองและเหมาะสม อันจะทําใหมีความสํานึกในความเปนพลเมืองต่ืนรูอยาง

แทจริง  
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การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อสรางพลเมืองของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนตอไป 
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1. บทนํา 
 

 การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใตโลกในศตวรรษท่ี 21 

จําเปนตองพัฒนาโครงสรางทางการเมืองการปกครองใหเปนประชาธิปไตย พัฒนาใหสังคมปกครอง

ดวยระบอบประชาธิปไตย และจะตองกําหนดโครงสรางทางการเมือง การปกครองใหเปนไปตาม

ปรัชญาและหลักการ ประชาธิปไตยอยางครบถวน รวมท้ังตองเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย ท้ังนี้วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง แบบแผน ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลท่ีมี

ตอระบบการเมืองและองคกรการเมือง ซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการหลอหลอม ความรูความเขาใจ

ทางการเมืองท่ีถายทอดสืบเนื่องกันมาท้ังทางตรงและทางออม(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 

2557: 7) เพื่อใหประชาชนมีความสํานึกในความเปนพลเมืองต่ืนรู (Active Citizen) ซึ่งสังคมท่ี

ประชาชนมีความสํานึกในความเปนพลเมือง (Citizen) สูง ลุกข้ึนมารวมกันทําเพื่อสวนรวม เปนสังคม

ท่ีมีสมรรถนะสูง มีความเปนธรรม จึงเปนสังคมท่ีเจริญท้ังทางเศรษฐกิจ การเมืองและศีลธรรม เปน

สังคมท่ีมีอริยประชาธิปไตย หรือประชาธิปไตยท่ีแทจริง ลําพังการเลือกต้ังเทานั้น ยังไมไดบอกความ

เปนประชาธิปไตย เพราะในระบอบเผด็จการก็มีการเลือกต้ังได และการเลือกต้ังท่ีเขาไปใชอํานาจรัฐ

รวมศูนยก็เปนระบอบเผด็จการ หาใชประชาธิปไตยไม ซึ่งประชาธิปไตยท่ีแทคือการเปนประชาสังคม

หรือสังคมเขมแข็ง (ประเวศ วะสี, 2550:5) 

 ในปจจุบันพบวาปญหาและอุปสรรคของการมีความรวมของประชาชนคือประชาชนยังไม

สามารถเขาไปมีสวนรวมไดอยางเต็มท่ีตามเจตนารมณของการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอยางแทจริง แตอยางไรก็ตามมีการศึกษาจํานวนมากแสดงใหเห็นวาการศึกษาทาง

พลเมืองสามารถทําใหการมีสวนรวมทางพลเมืองสูงข้ึน ในการศึกษาอันสําคัญของ Youniss และ

Yates (1997) เกี่ยวกับการศึกษาของพลเมืองท่ีพบวา แมในหมูเด็กดอยโอกาสในเขตเมืองช้ันในโรง

ทานสําหรับคนยากจน พวกเขาพบวาการมสีวนรวมของประชาสังคมในนั้นสามารถเพิ่มความเขาใจใน

การเปนพลเมืองของพวกเขา เสริมสรางเอกลักษณความเปนพลเมืองและนําไปสูความตระหนักท่ีดีข้ึน

และมุงมั่นท่ีจะมีสวนรวมทางพลเมือง ซึ่งการศึกษาจํานวนมากเหลานี้ไดเสนอวาการศึกษาเพื่อสราง

พลเมืองและกระบวนการบริการสาธารณะไดทําใหระดับการมีเขารวมกิจกรรมของพลเมืองสูงข้ึนใน

ภายหลัง (Michael Volpe, 2555:68-80) ดังนั้น การเสริมสรางการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองผาน

กระบวนการเรียนรูทางสังคมจึงเปนเรื่องท่ีสถาบันการศึกษาจะตองมุงเนนใหความสําคัญตอการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเพื่อสรางความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยการปลูกฝงพฤติกรรมและ

คานิยมท่ีพึงประสงคใหแกนักศึกษา เพื่อใหสามารถแสดงบทบาทของตนเองตอการพัฒนาการเมือง

122 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

ภาคพลเมืองอยางถูกตองและเหมาะสม อันจะทําใหมีความสํานึกในความเปนพลเมืองต่ืนรูอยาง

แทจริง  

   ดัวยเหตุผลดังกลาว คณะผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาบทบาทการพัฒนาการเมืองภาค

พลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร โดยเลือกศึกษานักศึกษาสาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนกรณีศึกษา 

ท้ังนี้ มีขอสงสัยในแงท่ีวาบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรอยูในระดับใด บทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเมื่อจําแนกตามปจจัยสวน

บุคคลแลวมีความแตกตางกันหรือไม อยางไร และจะมีขอเสนอแนะแนวทางตอการเสริมสรางบทบาท

การพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21  ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปน

อยางไร ซึ่งผลการศึกษานี้จะเปนประโยชนตอผูมีสวนท่ีเกี่ยวของสามารถนําไปปรับใชเปนแนวทางใน

การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อสรางพลเมืองของนักศึกษาใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนตอไป 

 

 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 

 

   2.1 เพื่อศึกษาระดับบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

  2.2 เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของ

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทรจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

  2.3 เพื่อเสนอแนวทางตอการเสริมสรางบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษ

ท่ี 21 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุรินทร 

 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 

Keywords :  Role, Development, Civic Politics, The 21st Century   

 

1. บทนํา 
 

 การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใตโลกในศตวรรษท่ี 21 

จําเปนตองพัฒนาโครงสรางทางการเมืองการปกครองใหเปนประชาธิปไตย พัฒนาใหสังคมปกครอง

ดวยระบอบประชาธิปไตย และจะตองกําหนดโครงสรางทางการเมือง การปกครองใหเปนไปตาม

ปรัชญาและหลักการ ประชาธิปไตยอยางครบถวน รวมท้ังตองเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองแบบ

ประชาธิปไตย ท้ังนี้วัฒนธรรมทางการเมือง หมายถึง แบบแผน ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลท่ีมี

ตอระบบการเมืองและองคกรการเมือง ซึ่งเปนผลมาจากกระบวนการหลอหลอม ความรูความเขาใจ

ทางการเมืองท่ีถายทอดสืบเนื่องกันมาท้ังทางตรงและทางออม(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 

2557: 7) เพื่อใหประชาชนมีความสํานึกในความเปนพลเมืองต่ืนรู (Active Citizen) ซึ่งสังคมท่ี

ประชาชนมีความสํานึกในความเปนพลเมือง (Citizen) สูง ลุกข้ึนมารวมกันทําเพื่อสวนรวม เปนสังคม

ท่ีมีสมรรถนะสูง มีความเปนธรรม จึงเปนสังคมท่ีเจริญท้ังทางเศรษฐกิจ การเมืองและศีลธรรม เปน

สังคมท่ีมีอริยประชาธิปไตย หรือประชาธิปไตยท่ีแทจริง ลําพังการเลือกต้ังเทานั้น ยังไมไดบอกความ

เปนประชาธิปไตย เพราะในระบอบเผด็จการก็มีการเลือกต้ังได และการเลือกต้ังท่ีเขาไปใชอํานาจรัฐ

รวมศูนยก็เปนระบอบเผด็จการ หาใชประชาธิปไตยไม ซึ่งประชาธิปไตยท่ีแทคือการเปนประชาสังคม

หรือสังคมเขมแข็ง (ประเวศ วะสี, 2550:5) 

 ในปจจุบันพบวาปญหาและอุปสรรคของการมีความรวมของประชาชนคือประชาชนยังไม

สามารถเขาไปมีสวนรวมไดอยางเต็มท่ีตามเจตนารมณของการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอยางแทจริง แตอยางไรก็ตามมีการศึกษาจํานวนมากแสดงใหเห็นวาการศึกษาทาง

พลเมืองสามารถทําใหการมีสวนรวมทางพลเมืองสูงข้ึน ในการศึกษาอันสําคัญของ Youniss และ

Yates (1997) เกี่ยวกับการศึกษาของพลเมืองท่ีพบวา แมในหมูเด็กดอยโอกาสในเขตเมืองช้ันในโรง

ทานสําหรับคนยากจน พวกเขาพบวาการมสีวนรวมของประชาสังคมในนั้นสามารถเพิ่มความเขาใจใน

การเปนพลเมืองของพวกเขา เสริมสรางเอกลักษณความเปนพลเมืองและนําไปสูความตระหนักท่ีดีข้ึน

และมุงมั่นท่ีจะมีสวนรวมทางพลเมือง ซึ่งการศึกษาจํานวนมากเหลานี้ไดเสนอวาการศึกษาเพื่อสราง

พลเมืองและกระบวนการบริการสาธารณะไดทําใหระดับการมีเขารวมกิจกรรมของพลเมืองสูงข้ึนใน

ภายหลัง (Michael Volpe, 2555:68-80) ดังนั้น การเสริมสรางการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองผาน

กระบวนการเรียนรูทางสังคมจึงเปนเรื่องท่ีสถาบันการศึกษาจะตองมุงเนนใหความสําคัญตอการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเพื่อสรางความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยการปลูกฝงพฤติกรรมและ

คานิยมท่ีพึงประสงคใหแกนักศึกษา เพื่อใหสามารถแสดงบทบาทของตนเองตอการพัฒนาการเมือง
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   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ซึ่งเปนคําถามแบบปลายเปด (Open-Ended  

Question) 

 ข้ันตอนการสรางและตรวจหาคุณภาพเคร่ืองมือ คณะผูวิจัยไดสรางและตรวจหาคุณภาพ

เครื่องมือ ดังนี้ 

 1. ศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทบาทตอการพัฒนาการเมือง

ภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร โดยพิจารณาตามหลักระเบียบและวัตถุประสงคของการ

วิจัยหลัก เพื่อเปนกรอบประเด็นคําถาม 

 2. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาเขียนเปนขอกระทงความ (Item) ของแบบสอบถามตาม

องคประกอบตาง ๆ ของบทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

 3. จัดทํารางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนด โดยพิจารณาถึงเนื้อหารายละเอียด

ใหครอบคลุมถึงวัตถุประสงคและสอดคลองกับตัวแปรท่ีตองการศึกษา และนําไปใหผูเช่ียวชาญ

พิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความถูกตองเหมาะสมของภาษาท่ีใช 

 4. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช 

(Try Out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางเปาหมาย จํานวน 30 ชุด 

 5. นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชมาคํานวณหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการหา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยการใชสูตรของครอนบาค (Cronbach, 1970: 160) จาก

การคํานวณไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เทากับ 0.916 

 6. นําผลจากการทดลองใชมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ และนําเสนอ

อาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบเปนครั้งสุดทาย กอนจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อนําไปใชเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของการวิจัยตอไป 

 

 

 

  3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

    ในการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามตามข้ันตอน ดังนี ้

   3.1 จัดทําหนังสือขออนุญาตเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

   ประชากร ไดแก นักศึกษาภาคปกติทุกช้ันป (ป 1-4) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร โดยมีจํานวนนักศึกษาท้ังส้ิน 599 คน 

(สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ขอมูล ณ วันท่ี 6 ธันวาคม 

2559) กลุมตัวอยาง จํานวน 240 ราย ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ

ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับคาความเช่ือมั่น 95%  

 

  3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) สามารถแบงออกไดเปน 3 

ตอนดังนี้คือ 

    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ คุณลักษณะสวน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ ช้ันปท่ีศึกษา อาชีพของครอบครัว รายไดเฉล่ียของครอบครัว/เดือน และ

สถานะภาพผูปกครอง ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามประเภทแบบเลือกตอบ (Check list) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 

21 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุรินทร 7 ดานประกอบดวย 1) ดานศึกษาบริบทชุมชน 2) ดานการสรางเปาหมายท่ีชัดเจน 3) 

ดานการสรางทีมงาน 4) ดานการสรางเกณฑหรือตัวช้ีวัด 5) ดานการสรางความกระตือรือรน 6) ดาน

การติดตามประเมินผล และ 7) ดานการสรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสวนรวม ซึ่งเปนแบบ

มาตราสวนประเมินคา (Rating  Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 

 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย 

 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

 การแปลความหมายของคาเฉล่ียโดยยึดเกณฑ ดังตอไปนี้ (ประกอบ กรรณสูตร. 2542: 

118) 

 คาเฉล่ียต้ังแต  4.50 – 5.00 หมายความวา  ระดับการปฏิบัติการมากท่ีสุด 

 คาเฉล่ียต้ังแต  3.50 – 4.49 หมายความวา  ระดับการปฏิบัติการมาก 

 คาเฉล่ียต้ังแต  2.50 – 3.49 หมายความวา  ระดับการปฏิบัติการปานกลาง 

 คาเฉล่ียต้ังแต  1.50 – 2.49 หมายความวา  ระดับการปฏิบัติการนอย 

 คาเฉล่ียต้ังแต  0.00 – 1.49 หมายความวา  ระดับการปฏิบัติการนอยท่ีสุด 
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   ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู

ประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ซึ่งเปนคําถามแบบปลายเปด (Open-Ended  

Question) 

 ข้ันตอนการสรางและตรวจหาคุณภาพเคร่ืองมือ คณะผูวิจัยไดสรางและตรวจหาคุณภาพ

เครื่องมือ ดังนี้ 

 1. ศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทบาทตอการพัฒนาการเมือง

ภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร โดยพิจารณาตามหลักระเบียบและวัตถุประสงคของการ

วิจัยหลัก เพื่อเปนกรอบประเด็นคําถาม 

 2. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาเขียนเปนขอกระทงความ (Item) ของแบบสอบถามตาม

องคประกอบตาง ๆ ของบทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

 3. จัดทํารางแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีกําหนด โดยพิจารณาถึงเนื้อหารายละเอียด

ใหครอบคลุมถึงวัตถุประสงคและสอดคลองกับตัวแปรท่ีตองการศึกษา และนําไปใหผูเช่ียวชาญ

พิจารณาตรวจสอบความตรงของเนื้อหาและความถูกตองเหมาะสมของภาษาท่ีใช 

 4. นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช 

(Try Out) กับประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางเปาหมาย จํานวน 30 ชุด 

 5. นําแบบสอบถามท่ีทดลองใชมาคํานวณหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการหา

สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยการใชสูตรของครอนบาค (Cronbach, 1970: 160) จาก

การคํานวณไดคาความเช่ือมั่นท้ังฉบับ เทากับ 0.916 

 6. นําผลจากการทดลองใชมาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีความสมบูรณ และนําเสนอ

อาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบเปนครั้งสุดทาย กอนจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริงเพื่อนําไปใชเก็บ

รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางของการวิจัยตอไป 

 

 

 

  3.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

    ในการวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามตามข้ันตอน ดังนี ้

   3.1 จัดทําหนังสือขออนุญาตเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 

   ประชากร ไดแก นักศึกษาภาคปกติทุกช้ันป (ป 1-4) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร โดยมีจํานวนนักศึกษาท้ังส้ิน 599 คน 

(สํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ขอมูล ณ วันท่ี 6 ธันวาคม 

2559) กลุมตัวอยาง จํานวน 240 ราย ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ

ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ท่ีระดับคาความเช่ือมั่น 95%  

 

  3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) สามารถแบงออกไดเปน 3 

ตอนดังนี้คือ 

    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ คุณลักษณะสวน

บุคคล ไดแก เพศ อายุ ช้ันปท่ีศึกษา อาชีพของครอบครัว รายไดเฉล่ียของครอบครัว/เดือน และ

สถานะภาพผูปกครอง ซึ่งมีลักษณะเปนแบบสอบถามประเภทแบบเลือกตอบ (Check list) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 

21 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุรินทร 7 ดานประกอบดวย 1) ดานศึกษาบริบทชุมชน 2) ดานการสรางเปาหมายท่ีชัดเจน 3) 

ดานการสรางทีมงาน 4) ดานการสรางเกณฑหรือตัวช้ีวัด 5) ดานการสรางความกระตือรือรน 6) ดาน

การติดตามประเมินผล และ 7) ดานการสรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสวนรวม ซึ่งเปนแบบ

มาตราสวนประเมินคา (Rating  Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 

 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 

 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย 

 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

 การแปลความหมายของคาเฉล่ียโดยยึดเกณฑ ดังตอไปนี้ (ประกอบ กรรณสูตร. 2542: 

118) 

 คาเฉล่ียต้ังแต  4.50 – 5.00 หมายความวา  ระดับการปฏิบัติการมากท่ีสุด 

 คาเฉล่ียต้ังแต  3.50 – 4.49 หมายความวา  ระดับการปฏิบัติการมาก 

 คาเฉล่ียต้ังแต  2.50 – 3.49 หมายความวา  ระดับการปฏิบัติการปานกลาง 

 คาเฉล่ียต้ังแต  1.50 – 2.49 หมายความวา  ระดับการปฏิบัติการนอย 

 คาเฉล่ียต้ังแต  0.00 – 1.49 หมายความวา  ระดับการปฏิบัติการนอยท่ีสุด 
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0.60) ดานการสรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสวนรวม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.03, 

S.D. = 0.60) และสุดทายคือ ดานการสรางเปาหมายท่ีชัดเจน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.00, 

S.D. = 0.66) ท้ังนี้ สามารถแยกพิจารณาออกเปนรายดานดังนี ้

   4.2.1 ดานศึกษาบริบทชุมชน โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 

0.70) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มีผูนําหรือแกนนําชุมชนท่ีเขมแข็ง มี

วิสัยทัศน และมีจิตอาสา สามารถพัฒนาทองถ่ินได ( X = 4.06, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ มีภูมิ

ปญญาท่ีเปนองคความรู สามารถนํามาปรับใชในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนได ( X = 4.07, 

S.D. = 0.75) และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ มีทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกโดยเฉพาะหนวยงาน

ภาครัฐ ( X = 3.95, S.D. = 0.86) 

  4.2.2 ดานการสรางเปาหมายท่ีชัดเจน โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.00, 

S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ  นักศึกษาสามารถเขามามีสวน

รวมทางการเมือง และกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนได ( X = 4.08, S.D. =0.78) รองลงมาคือ นักศึกษา

สํารวจความตองการ และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนได ( X =3.98, S.D. =0.74) และขอท่ีมี

คาเฉล่ียตํ่าสุดคือ นักศึกษาเขามามีสวนรวมกับคนในชุมชนในการวางแผนเพื่อแกไขขอปญหารวมกัน (

X =3.93, S.D. =0.80) 

  4.2.3 ดานการสรางทีมงาน โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.03, S.D. 

=0.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษามีการวางแผนและแกไขขอ

ปญหารวมกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ( X =4.07, S.D. =0.73) รองลงมาคือ นักศึกษามีความ

เขมแข็ง สรางการมีสวนรวมใหกับคนในชุมชนไดเกิดความสามัคคีกันในหมูคณะ ( X =4.00, S.D. 

=0.78) และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ นักศึกษาสามารถทํางานไดอยางเปนระบบและชวยเหลือซึ่งกัน 

และกันไดดียิ่งข้ึน ( X =4.00, S.D. =0.74) 

  4.2.4 ดานการสรางกฎเกณฑหรือตัวช้ีวัด โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =

4.04, S.D. = 0.662) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษาสรางกฎเกณฑ 

เพื่อเปนตัวช้ีวัดใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ( X =4.06, S.D.=0.75) รองลงมาคือ 

นักศึกษาสรางกฎเกณฑและกฎกติกาทางการเมืองเปนขอตกลงในการทํางานรวมกัน( X =4.04, S.D. 

= 0.80) และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ นักศึกษาสามารถวางเปาหมายในการทํางานรวมกันอยางมี

ทิศทางท่ีชัดเจน ( X =4.02, S.D. =0.77) 

  4.2.5 ดานการสรางความกระตือรือรน โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.08, 

S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษามีความขยัน รูจักหนาท่ี 

และทําทุกๆ อยางดวยความต้ังใจจริง ( X =4.09, S.D. =0.74) รองลงมา คือ นักศึกษามีความ

 

   3.2 จัดเตรียมความพรอมของแบบสอบถามใหมีจํานวนเพยีงพอกับจํานวนกลุมตัวอยางท่ีจะ

ทําการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นนําแบบสอบถามพรอมหนังสือขออนญุาตเก็บรวบรวมขอมูลไปเสนอ

ตอผูเกี่ยวของ 

   3.3 นําแบบสอบถามไปทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยลงพื้นท่ีภาคสนาม

ไปเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง พรอมท้ังทีมนักวิจัย 

   3.4 รวบรวมแบบสอบถามและนํามาตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณเพื่อกําหนดรหัส

และนําไปวิเคราะหประมวลผลผานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป กรณีท่ียังไมสมบูรณจะดําเนินการ

เก็บรวบรวมใหมอีกครั้ง 

   3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

    ในการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัย คณะผูวิจัยไดเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และ

นําเสนอขอมูลและใชคาสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( X ) คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สถิติการทดสอบคาที (Independent Sample t-

test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) รวมท้ังใชการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  

 

4. ผลการวิจัย 

 

  4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

150 คน คิดเปนรอยละ 62.50 มีอายุระหวาง 20 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 30.30 สวนใหญ

กําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 3 จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 32.00 มีอาชีพครอบครัวเกษตรกร จํานวน 

104 คน คิดเปนรอยละ 47.5 มีรายไดครอบครัว 10,000-15,000 บาท จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 

40.00 และสวนใหญมีสถานภาพผูปกครองอยูดวยกัน จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 87.50 

  4.2 บทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 20 ของนักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

พบวา โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.04, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา 

บทบาทของนักศึกษาตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 20 ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 

ดานการสรางความกระตือรือรน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ 

ดานศึกษาบริบทชุมชน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.70) ดานการสรางเกณฑหรือ

ตัวช้ีวัด มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.04,S.D.= 0.66) ดานการสรางทีมงาน มีคาเฉล่ียระดับมาก (

X = 4.03, S.D. = 0.65) ดานการติดตามประเมินผล มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 
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0.60) ดานการสรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสวนรวม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.03, 

S.D. = 0.60) และสุดทายคือ ดานการสรางเปาหมายท่ีชัดเจน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.00, 

S.D. = 0.66) ท้ังนี้ สามารถแยกพิจารณาออกเปนรายดานดังนี ้

   4.2.1 ดานศึกษาบริบทชุมชน โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 

0.70) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มีผูนําหรือแกนนําชุมชนท่ีเขมแข็ง มี

วิสัยทัศน และมีจิตอาสา สามารถพัฒนาทองถ่ินได ( X = 4.06, S.D. = 0.80) รองลงมาคือ มีภูมิ

ปญญาท่ีเปนองคความรู สามารถนํามาปรับใชในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนได ( X = 4.07, 

S.D. = 0.75) และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ มีทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกโดยเฉพาะหนวยงาน

ภาครัฐ ( X = 3.95, S.D. = 0.86) 

  4.2.2 ดานการสรางเปาหมายท่ีชัดเจน โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.00, 

S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ  นักศึกษาสามารถเขามามีสวน

รวมทางการเมือง และกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนได ( X = 4.08, S.D. =0.78) รองลงมาคือ นักศึกษา

สํารวจความตองการ และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนได ( X =3.98, S.D. =0.74) และขอท่ีมี

คาเฉล่ียตํ่าสุดคือ นักศึกษาเขามามีสวนรวมกับคนในชุมชนในการวางแผนเพื่อแกไขขอปญหารวมกัน (

X =3.93, S.D. =0.80) 

  4.2.3 ดานการสรางทีมงาน โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.03, S.D. 

=0.65) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษามีการวางแผนและแกไขขอ

ปญหารวมกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ( X =4.07, S.D. =0.73) รองลงมาคือ นักศึกษามีความ

เขมแข็ง สรางการมีสวนรวมใหกับคนในชุมชนไดเกิดความสามัคคีกันในหมูคณะ ( X =4.00, S.D. 

=0.78) และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ นักศึกษาสามารถทํางานไดอยางเปนระบบและชวยเหลือซึ่งกัน 

และกันไดดียิ่งข้ึน ( X =4.00, S.D. =0.74) 

  4.2.4 ดานการสรางกฎเกณฑหรือตัวช้ีวัด โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =

4.04, S.D. = 0.662) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษาสรางกฎเกณฑ 

เพื่อเปนตัวช้ีวัดใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ( X =4.06, S.D.=0.75) รองลงมาคือ 

นักศึกษาสรางกฎเกณฑและกฎกติกาทางการเมืองเปนขอตกลงในการทํางานรวมกัน( X =4.04, S.D. 

= 0.80) และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ นักศึกษาสามารถวางเปาหมายในการทํางานรวมกันอยางมี

ทิศทางท่ีชัดเจน ( X =4.02, S.D. =0.77) 

  4.2.5 ดานการสรางความกระตือรือรน โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.08, 

S.D. = 0.74) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษามีความขยัน รูจักหนาท่ี 

และทําทุกๆ อยางดวยความต้ังใจจริง ( X =4.09, S.D. =0.74) รองลงมา คือ นักศึกษามีความ

 

   3.2 จัดเตรียมความพรอมของแบบสอบถามใหมีจํานวนเพยีงพอกับจํานวนกลุมตัวอยางท่ีจะ

ทําการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นนําแบบสอบถามพรอมหนังสือขออนญุาตเก็บรวบรวมขอมูลไปเสนอ

ตอผูเกี่ยวของ 

   3.3 นําแบบสอบถามไปทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยลงพื้นท่ีภาคสนาม

ไปเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง พรอมท้ังทีมนักวิจัย 

   3.4 รวบรวมแบบสอบถามและนํามาตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณเพื่อกําหนดรหัส

และนําไปวิเคราะหประมวลผลผานโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป กรณีท่ียังไมสมบูรณจะดําเนินการ

เก็บรวบรวมใหมอีกครั้ง 

   3.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

    ในการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัย คณะผูวิจัยไดเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และ

นําเสนอขอมูลและใชคาสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( X ) คา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สถิติการทดสอบคาที (Independent Sample t-

test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) รวมท้ังใชการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  

 

4. ผลการวิจัย 

 

  4.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

150 คน คิดเปนรอยละ 62.50 มีอายุระหวาง 20 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 30.30 สวนใหญ

กําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 3 จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 32.00 มีอาชีพครอบครัวเกษตรกร จํานวน 

104 คน คิดเปนรอยละ 47.5 มีรายไดครอบครัว 10,000-15,000 บาท จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 

40.00 และสวนใหญมีสถานภาพผูปกครองอยูดวยกัน จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 87.50 

  4.2 บทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 20 ของนักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

พบวา โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.04, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา 

บทบาทของนักศึกษาตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 20 ท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 

ดานการสรางความกระตือรือรน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.66) รองลงมาคือ 

ดานศึกษาบริบทชุมชน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.06, S.D. = 0.70) ดานการสรางเกณฑหรือ

ตัวช้ีวัด มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.04,S.D.= 0.66) ดานการสรางทีมงาน มีคาเฉล่ียระดับมาก (

X = 4.03, S.D. = 0.65) ดานการติดตามประเมินผล มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X = 4.03, S.D. = 
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5. อภิปรายผล 
 

 จากผลการดําเนินการวิจัยในเรื่องดังกลาวมีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผลไวในท่ีนี้

ดังนี้ 

 5.1 ดานศึกษาบริบทชุมชน บทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรดานศึกษาบริบทชุมชนโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มีผูนําหรือแกนนําชุมชนท่ีเขมแข็ง มี

วิสัยทัศน และมีจิตอาสา สามารถพัฒนาทองถ่ินได ซึ่งแสดงใหเห็นวา การมีแกนนําชุมชนท่ีมีความรูมี

ความสามารถในการพัฒนาทองถ่ินทําใหบานเมืองโปรงใส ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (วสันต ล่ิม

รัตนภัทรกุล, 2558: 126) ท่ีพบวา ผูนําชุมชนท่ีมีบทบาทในการเริ่มจุดประกายในการเริ่มคิดท่ีจะ

ปรับปรุงพัฒนาและแกไขปญหาท่ีปรากฏข้ึนในชุมชน มีวิสัยทัศนและจิตสํานึกรักในพื้นท่ีของตนเอง 

ไดนําความรูท่ีเกิดจากประสบการณทํางาน ความเปนผูนําท่ีไดรับความเคารพนับถือจากกลุมคน

แวดลอม และความเปนผูมีอัธยาศัยในการประสานงานทํางานรวมกับผูอื่นมาใชในการสรางกลุม

ชักชวนผูท่ีมีแนวคิดเปนไปในทิศทางเดียวกันเขารวมอุดมการณในการทํางานรวมกัน และนอกจากนี้ 

(ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2554) ไดทําการวิจัยความเปนพลเมืองในประเทศไทยพบวาการจะ

เสริมสรางความเปนพลเมืองของประชาชนชาวไทยใหมีมากข้ึนนั้นจะตองข้ึนอยูกับ บริบทของพื้นท่ี

และลักษณะของประชากรในพื้นท่ีดวย เพื่อท่ีจะทําใหการพัฒนาความเปนพลเมืองมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

 5.2 ดานการสรางเปาหมายท่ีชัดเจน บทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการสรางเปาหมายท่ีชัดเจนโดยภาพรวม

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษาสามารถ

เขามามีสวนรวมทางการเมือง และกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนได ซึ่งแสดงใหเห็นวา การเขามามีสวน

รวมทางการเมืองทําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการออกเสียงและกลาแสดงความคิดเห็นมาก

ข้ึน ซึ่งสอดคลองตามท่ี (นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2556: 53) กลาววาการตระหนัก (awareness) ใน

เรื่องของการเปนเจาของอํานาจสูงสุด เชน การใหการศึกษา การกําหนดกฎเกณฑมาตรฐานทางสังคม

ผานกระบวนการปฏิสังสรรคทางสังคม (Social Practice) ดวยการเริ่มตนต้ังแตเด็กในการฝกระเบียบ

วินัย ปลูกฝงอุดมการณความเปนประชาธิปไตยใหกับประชาชนทุกระดับไดเรียนรูและตระหนักถึงสิทธิ 

หนาท่ีของตนเอง 

 5.3 ดานการสรางทีมงาน บทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการสรางทีมงาน โดยภาพรวม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษามีการวางแผนและแกไขขอปญหา

 

กระตือรือรน และมีความรับผิดชอบในหนาท่ีสามารถทํางานใหสําเร็จได ( X =4.04, S.D. =0.77) และ

ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ นักศึกษามีจิตสํานึกใหเปนคนท่ีมีความกระตือรือรนอยูตลอดเวลา ( X =4.00, 

S.D. = 0.83) 

  4.2.6 ดานการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.03, 

S.D. =0.75) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษาติดตามและประเมินผล

จากการทํางาน เพื่อเปนการสะทอนผลการทํางานใหดีข้ึน ( X =4.09, S.D.=0.66) รองลงมาคือ 

นักศึกษาสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงและสรุปผลจากการทํางานได ( X =4.03, S.D. = 

0.75) และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ นักศึกษาสามารถดําเนินงาน ตามวัตถุประสงค และวิเคราะห

ปญหาท่ีเกิดข้ึนได ( X =3.98, S.D. = 0.72) 

  4.2.7 ดานการสรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสวนรวม โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก ( X =4.03, S.D. =0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษา

มีจิตสํานึก มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนการสรางคุณธรรมจริยธรรม ( X =4.03, S.D.= 

0.74) รองลงมาคือ นักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเอง เพื่อไมใหเกิดผลกระทบและเกิดความ

เสียหายตอสวนรวม ( X =4.03,S.D. =0.72) และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ นักศึกษารักษาผลประโยชน

ของตนเองและสวนรวมเปนสําคัญ ( X =4.00, S.D. =0.72) 

    4.3 ผลการเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของ

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทรจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา บทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 

ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทรจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานเพศ รายไดเฉล่ียของครอบครัว/เดือน และสถานะภาพ

ผูปกครองไมมีความแตกตางกัน สวนดานอายุ ดานอาชีพของครอบครัวและดานช้ันปท่ีศึกษามีความ

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 4.4 ขอเสนอแนะแนวทางตอการเสริมสรางบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ไดแก ควรพัฒนานักศึกษาใหมีความสามัคคีและเสียสละเพื่อสวนรวม 

พัฒนาตนเองและเปนพลเมืองดีตอสังคม พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพตาม Thailand 4.0 การศึกษาควรมี

ทางเลือกหลายมุมมอง และควรพัฒนาใหสามารถทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
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5. อภิปรายผล 
 

 จากผลการดําเนินการวิจัยในเรื่องดังกลาวมีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายผลไวในท่ีนี้

ดังนี้ 

 5.1 ดานศึกษาบริบทชุมชน บทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรดานศึกษาบริบทชุมชนโดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ มีผูนําหรือแกนนําชุมชนท่ีเขมแข็ง มี

วิสัยทัศน และมีจิตอาสา สามารถพัฒนาทองถ่ินได ซึ่งแสดงใหเห็นวา การมีแกนนําชุมชนท่ีมีความรูมี

ความสามารถในการพัฒนาทองถ่ินทําใหบานเมืองโปรงใส ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (วสันต ล่ิม

รัตนภัทรกุล, 2558: 126) ท่ีพบวา ผูนําชุมชนท่ีมีบทบาทในการเริ่มจุดประกายในการเริ่มคิดท่ีจะ

ปรับปรุงพัฒนาและแกไขปญหาท่ีปรากฏข้ึนในชุมชน มีวิสัยทัศนและจิตสํานึกรักในพื้นท่ีของตนเอง 

ไดนําความรูท่ีเกิดจากประสบการณทํางาน ความเปนผูนําท่ีไดรับความเคารพนับถือจากกลุมคน

แวดลอม และความเปนผูมีอัธยาศัยในการประสานงานทํางานรวมกับผูอื่นมาใชในการสรางกลุม

ชักชวนผูท่ีมีแนวคิดเปนไปในทิศทางเดียวกันเขารวมอุดมการณในการทํางานรวมกัน และนอกจากนี้ 

(ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, 2554) ไดทําการวิจัยความเปนพลเมืองในประเทศไทยพบวาการจะ

เสริมสรางความเปนพลเมืองของประชาชนชาวไทยใหมีมากข้ึนนั้นจะตองข้ึนอยูกับ บริบทของพื้นท่ี

และลักษณะของประชากรในพื้นท่ีดวย เพื่อท่ีจะทําใหการพัฒนาความเปนพลเมืองมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

 5.2 ดานการสรางเปาหมายท่ีชัดเจน บทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการสรางเปาหมายท่ีชัดเจนโดยภาพรวม

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษาสามารถ

เขามามีสวนรวมทางการเมือง และกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนได ซึ่งแสดงใหเห็นวา การเขามามีสวน

รวมทางการเมืองทําใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการออกเสียงและกลาแสดงความคิดเห็นมาก

ข้ึน ซึ่งสอดคลองตามท่ี (นิภาพรรณ เจนสันติกุล, 2556: 53) กลาววาการตระหนัก (awareness) ใน

เรื่องของการเปนเจาของอํานาจสูงสุด เชน การใหการศึกษา การกําหนดกฎเกณฑมาตรฐานทางสังคม

ผานกระบวนการปฏิสังสรรคทางสังคม (Social Practice) ดวยการเริ่มตนต้ังแตเด็กในการฝกระเบียบ

วินัย ปลูกฝงอุดมการณความเปนประชาธิปไตยใหกับประชาชนทุกระดับไดเรียนรูและตระหนักถึงสิทธิ 

หนาท่ีของตนเอง 

 5.3 ดานการสรางทีมงาน บทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการสรางทีมงาน โดยภาพรวม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษามีการวางแผนและแกไขขอปญหา

 

กระตือรือรน และมีความรับผิดชอบในหนาท่ีสามารถทํางานใหสําเร็จได ( X =4.04, S.D. =0.77) และ

ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ นักศึกษามีจิตสํานึกใหเปนคนท่ีมีความกระตือรือรนอยูตลอดเวลา ( X =4.00, 

S.D. = 0.83) 

  4.2.6 ดานการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ( X =4.03, 

S.D. =0.75) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษาติดตามและประเมินผล

จากการทํางาน เพื่อเปนการสะทอนผลการทํางานใหดีข้ึน ( X =4.09, S.D.=0.66) รองลงมาคือ 

นักศึกษาสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงและสรุปผลจากการทํางานได ( X =4.03, S.D. = 

0.75) และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ นักศึกษาสามารถดําเนินงาน ตามวัตถุประสงค และวิเคราะห

ปญหาท่ีเกิดข้ึนได ( X =3.98, S.D. = 0.72) 

  4.2.7 ดานการสรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสวนรวม โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก ( X =4.03, S.D. =0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษา

มีจิตสํานึก มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนการสรางคุณธรรมจริยธรรม ( X =4.03, S.D.= 

0.74) รองลงมาคือ นักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเอง เพื่อไมใหเกิดผลกระทบและเกิดความ

เสียหายตอสวนรวม ( X =4.03,S.D. =0.72) และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ นักศึกษารักษาผลประโยชน

ของตนเองและสวนรวมเปนสําคัญ ( X =4.00, S.D. =0.72) 

    4.3 ผลการเปรียบเทียบบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของ

นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทรจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา บทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 

ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทรจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานเพศ รายไดเฉล่ียของครอบครัว/เดือน และสถานะภาพ

ผูปกครองไมมีความแตกตางกัน สวนดานอายุ ดานอาชีพของครอบครัวและดานช้ันปท่ีศึกษามีความ

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 4.4 ขอเสนอแนะแนวทางตอการเสริมสรางบทบาทการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ไดแก ควรพัฒนานักศึกษาใหมีความสามัคคีและเสียสละเพื่อสวนรวม 

พัฒนาตนเองและเปนพลเมืองดีตอสังคม พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพตาม Thailand 4.0 การศึกษาควรมี

ทางเลือกหลายมุมมอง และควรพัฒนาใหสามารถทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
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สามารถติดตามและประเมินผล นําผลการประเมินไปปรับปรุง และสรุปผลจากการทํางานตาม

วัตถุประสงค และวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (อรทัย กกผล, 2552: 18) 

ท่ีกลาววา การรวมกันติดตามประเมินผลตลอดเวลาท่ีทํางานรวมกัน ประชาชนจะตองมีสวนรวมใน

การตรวจสอบถึงปญหาอุปสรรค และรวมกันในการหาทางแกไขปญหาเพื่อใหงานหรือภารกิจดังกลาว

สามารถสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 

  5.7 ดานการสรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสวนรวม บทบาทตอการพัฒนาการเมือง

ภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการสรางจิตสํานึกใน

ความรับผิดชอบตอสวนรวม โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษามีจิตสํานึก มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนการสราง

คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักศึกษามีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบตอตนเองและ

สวนรวม สามารถรักษาผลประโยชนของตนเองและสวนรวมเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

(ลัดดาวัลย ตันติวิทยาพิทักษ, 2549) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องขบวนการประชาสังคมกับการพัฒนา

ประชาธิปไตยชุมชน พบวา การทํางานของขบวนการประชาสังคมมีผลกระทบตอการพัฒนา

ประชาธิปไตยและการเมืองในชุมชน และความเขมแข็งของขบวนการประชาสังคมมีความสัมพันธกับ

การมีสวนรวมของประชาชนในกิจการสาธารณะของชุมชน  

 

 

6. ขอเสนอแนะ 

 

  6.1 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

    6.1.1 มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเขามามี

สวนรวมกับคนภายในชุมชนในการวางแผนเพื่อแกไขปญหารวมกัน ท้ังนี้ โดยใหนักศึกษาวิเคราะห

ปญหา เสนอวิธีการแกไข และลงมือปฏิบัติโดยใชวิธีการท่ีไดเรียนรูมา 

   6.1..2 มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูความ

รับผิดชอบตอสังคมดวยตนเองผานกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อใหมีความตระหนักถึง

รักษาผลประโยชนของตนเองและสวนรวมเปนสําคัญ 

 

 6.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

  6.2.1 งานวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดอยูท่ีระยะเวลา และพื้นท่ีท่ีทําการวิจัย เปนเพียงการสง

ตัวอยางเฉพาะเจาะจงคือ เปนการวิจัยเฉพาะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรเทานั้น ทําใหผลหรือ

 

รวมกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักศึกษาสามารถวางแผนและแกไขปญหา 

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ (วรณัฐ ถาทองถวิล, 2550) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของนักศึกษาตอการจัด

กิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ พบวา การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษามีหลายลักษณะ 

เชน การเขารวมกิจกรรมรวมบริจาคเงินรวมเตรียมงานและวางแผนจัดกิจกรรมนักศึกษาสวนใหญมี

ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยเพราะเห็นวาเปนกิจกรรมท่ีชวยใหได

เรียนรูการอยูรวมกันและไดทํางานเปนทีมมากท่ีสุด  

 5.4 ดานการสรางกฎเกณฑหรือตัวช้ีวัด บทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการสรางกฎเกณฑหรือตัวช้ีวัด โดย

ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษา

สรางกฎเกณฑ เพื่อเปนตัวช้ีวัดใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ซึ่งแสดงใหเห็นวา 

นักศึกษาสามารถสรางกฎกติกาขอตกลงในการทํางานรวมกัน ทําใหงานประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายท่ีวางไว ซึ่งสอดคลองตามคุณสมบัติของความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยดังท่ี

(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2559: 33) กลาววา พลเมืองตองเคารพกติกาและยอมรับผล

ของการละเมิดกติกาหากมีปญหาหรือมีความขัดแยงเกิดข้ึนก็ตองใชวิถีทางประชาธิปไตยและใชกติกา

ในการแกไข 

 5.5 ดานการสรางความกระตือรือรน บทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษ

ท่ี 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการสรางความกระตือรือรน โดยภาพรวมมี

คาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษามีความขยัน 

รูจักหนาท่ี และทําทุกๆ อยางดวยความต้ังใจจริง ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักศึกษาทํางานดวยความต้ังใจ

จริง และมีความรับผิดชอบในหนาท่ี มีจิตสํานึกในการเปนผูท่ีมีความกระตือรือรนอยูตลอดเวลา ซึ่ง

สอดคลองตามแนวคิดของ (ศรัณยู หมั้นทรัพย, 2550: 114-115) ท่ีวาการศึกษาท่ีมุงปลูกฝงให

ประชาชนของรัฐมีคุณลักษณะของความเปนพลเมืองท่ีเหมาะสม มีสวนรวมอยางกระตือรือรนตอการ

ปกครอง รูจักสิทธิ หนาท่ีและการปกปองสิทธิของบุคคลและประโยชนสาธารณะ มีความรู มี

ความสามารถในการตัดสินใจอยางมีคุณภาพและอยูบนขอเท็จจริงและเหตุผลและรวมถึงการมีทักษะ

ในการเปนพลเมืองดวย 

 5.6 ดานการติดตามและประเมินผล บทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 

21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมมีคาเฉล่ีย

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษาติดตามและ

ประเมินผลจากการทํางาน เพื่อเปนการสะทอนผลการทํางานใหดีข้ึน ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักศึกษา
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สามารถติดตามและประเมินผล นําผลการประเมินไปปรับปรุง และสรุปผลจากการทํางานตาม

วัตถุประสงค และวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (อรทัย กกผล, 2552: 18) 

ท่ีกลาววา การรวมกันติดตามประเมินผลตลอดเวลาท่ีทํางานรวมกัน ประชาชนจะตองมีสวนรวมใน

การตรวจสอบถึงปญหาอุปสรรค และรวมกันในการหาทางแกไขปญหาเพื่อใหงานหรือภารกิจดังกลาว

สามารถสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 

  5.7 ดานการสรางจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสวนรวม บทบาทตอการพัฒนาการเมือง

ภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการสรางจิตสํานึกใน

ความรับผิดชอบตอสวนรวม โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษามีจิตสํานึก มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนการสราง

คุณธรรมจริยธรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักศึกษามีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบตอตนเองและ

สวนรวม สามารถรักษาผลประโยชนของตนเองและสวนรวมเปนสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

(ลัดดาวัลย ตันติวิทยาพิทักษ, 2549) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องขบวนการประชาสังคมกับการพัฒนา

ประชาธิปไตยชุมชน พบวา การทํางานของขบวนการประชาสังคมมีผลกระทบตอการพัฒนา

ประชาธิปไตยและการเมืองในชุมชน และความเขมแข็งของขบวนการประชาสังคมมีความสัมพันธกับ

การมีสวนรวมของประชาชนในกิจการสาธารณะของชุมชน  

 

 

6. ขอเสนอแนะ 

 

  6.1 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

    6.1.1 มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเขามามี

สวนรวมกับคนภายในชุมชนในการวางแผนเพื่อแกไขปญหารวมกัน ท้ังนี้ โดยใหนักศึกษาวิเคราะห

ปญหา เสนอวิธีการแกไข และลงมือปฏิบัติโดยใชวิธีการท่ีไดเรียนรูมา 

   6.1..2 มหาวิทยาลัยควรจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูความ

รับผิดชอบตอสังคมดวยตนเองผานกิจกรรมการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน เพื่อใหมีความตระหนักถึง

รักษาผลประโยชนของตนเองและสวนรวมเปนสําคัญ 

 

 6.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

  6.2.1 งานวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดอยูท่ีระยะเวลา และพื้นท่ีท่ีทําการวิจัย เปนเพียงการสง

ตัวอยางเฉพาะเจาะจงคือ เปนการวิจัยเฉพาะนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรเทานั้น ทําใหผลหรือ

 

รวมกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักศึกษาสามารถวางแผนและแกไขปญหา 

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไว ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ (วรณัฐ ถาทองถวิล, 2550) ท่ีไดศึกษาวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของนักศึกษาตอการจัด

กิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ พบวา การเขารวมกิจกรรมของนักศึกษามีหลายลักษณะ 

เชน การเขารวมกิจกรรมรวมบริจาคเงินรวมเตรียมงานและวางแผนจัดกิจกรรมนักศึกษาสวนใหญมี

ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาของวิทยาลัยเพราะเห็นวาเปนกิจกรรมท่ีชวยใหได

เรียนรูการอยูรวมกันและไดทํางานเปนทีมมากท่ีสุด  

 5.4 ดานการสรางกฎเกณฑหรือตัวช้ีวัด บทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองใน

ศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการสรางกฎเกณฑหรือตัวช้ีวัด โดย

ภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษา

สรางกฎเกณฑ เพื่อเปนตัวช้ีวัดใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว ซึ่งแสดงใหเห็นวา 

นักศึกษาสามารถสรางกฎกติกาขอตกลงในการทํางานรวมกัน ทําใหงานประสบความสําเร็จตาม

เปาหมายท่ีวางไว ซึ่งสอดคลองตามคุณสมบัติของความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยดังท่ี

(สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2559: 33) กลาววา พลเมืองตองเคารพกติกาและยอมรับผล

ของการละเมิดกติกาหากมีปญหาหรือมีความขัดแยงเกิดข้ึนก็ตองใชวิถีทางประชาธิปไตยและใชกติกา

ในการแกไข 

 5.5 ดานการสรางความกระตือรือรน บทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษ

ท่ี 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการสรางความกระตือรือรน โดยภาพรวมมี

คาเฉล่ียอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษามีความขยัน 

รูจักหนาท่ี และทําทุกๆ อยางดวยความต้ังใจจริง ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักศึกษาทํางานดวยความต้ังใจ

จริง และมีความรับผิดชอบในหนาท่ี มีจิตสํานึกในการเปนผูท่ีมีความกระตือรือรนอยูตลอดเวลา ซึ่ง

สอดคลองตามแนวคิดของ (ศรัณยู หมั้นทรัพย, 2550: 114-115) ท่ีวาการศึกษาท่ีมุงปลูกฝงให

ประชาชนของรัฐมีคุณลักษณะของความเปนพลเมืองท่ีเหมาะสม มีสวนรวมอยางกระตือรือรนตอการ

ปกครอง รูจักสิทธิ หนาท่ีและการปกปองสิทธิของบุคคลและประโยชนสาธารณะ มีความรู มี

ความสามารถในการตัดสินใจอยางมีคุณภาพและอยูบนขอเท็จจริงและเหตุผลและรวมถึงการมีทักษะ

ในการเปนพลเมืองดวย 

 5.6 ดานการติดตามและประเมินผล บทบาทตอการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 

21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ดานการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมมีคาเฉล่ีย

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ นักศึกษาติดตามและ

ประเมินผลจากการทํางาน เพื่อเปนการสะทอนผลการทํางานใหดีข้ึน ซึ่งแสดงใหเห็นวา นักศึกษา
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Michael Volpe. ความเปนประชาชน พลเมือง และการมีสวนรวมของพลเมือง ในเอกสาร 

ประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกลา คร้ังท่ี 13 ประจําป 2554 เลม 2 ความ

เปนพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพมหานคร: ส เจริญการพมิพ. 2555. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แรงงานคืนถ่ิน : วิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  

และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

 

รูปแบบของการวิจัยอาจจะสะทอนลักษณะของขอเท็จจริงท่ียังไมครอบคลุมมากนัก ดังนั้น จึงควร

ขยายขอบเขตการศึกษาใหมีความครอบคลุมนักศึกษาคณะอื่นๆของมหาวิทยาลัยดวย 

  6.2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังของนักศึกษาตอบทบาทการพัฒนาการเมือง

ภาคพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

  6.2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลกระทบตอบทบาทการพัฒนาการเมืองภาค
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แบบพึ่งอาศัย วิถีชีวิตในชุมชน  โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมากท่ีสุด คือ มีการทํานุบํารุงศาสน

สถานมากข้ึน และนอยท่ีสุด คือ กอใหคนในชุมชนเกิดความสามัคคีกัน  

 3. แนวคิดของประชาชน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ินสภาวะครอบครัว ปญหา

ท่ีพบ คือ มีความไมเขาใจกันในครอบครัววิธีแกปญหาครอบครัวหาทางเขาใจกันขอเสนอแนะชีวิตของ

ครอบครัวตองมีความอดทนมีการผอนปรนในการอยูรวมกันสภาวะทางเศรษฐกิจปญหาท่ีพบคือ ขาด

รายไดไมพอกับรายจายวิธีแกปญหาควรนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนําปรับใชขอเสนอแนะการศึกษา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลวนํามาปรับใชความสัมพันธทางสังคมปญหาท่ีพบคือทําใหคนในทองถ่ิน

เห็นแกตัวมากข้ึน วิธีแกปญหาควรนําเอาคุณธรรมการเสียสละสามัคคีมาปรับใช และขอเสนอแนะควร

นําเอาคุณธรรมการเสียสละ สามัคคี มาปรับใชในการอยูรวมกัน วิถีชีวิตในชุมชน ปญหาท่ีพบคือ การ

ใหความสําคัญ วัตถุนิยมมากกวาขนบธรรมเนียมอันดีงาม วิธีแกปญหาคือ ใหการศึกษาอบรมเกี่ยวกับ

คุณธรรม และ ขอเสนอแนะการบมเพาะใหเห็นคุณคาและเขาใจในวัฒนธรรม 

 

ABSTRACT 
 

This research titled “Resident Workers Return: Way of Life and Economic, 

Social and Cultural Change in Ubonratchathani Province” includes 3 objectives: 1) To 

study factors influencing the economic, social and cultural way of life of laborers in 

Ubonratchathani province; 2) To comparatively study resident workers returnin case 

of way of life and economic, social and cultural change in Ubonratchathani province; 

3) To study the problems and recommendations towards way of life of laborers and 

local economic, social and cultural change  in Ubonratchathani province.  

The findings of this research are: 

1. Factors influencing economic, social and cultural ways of life of returning 

resident workers return are as the following: in family condition, there are 

misunderstandings within family; in economic condition, the incomes of family do not 

cover the expenses; in social relations, the people in rural community turn to be 

more self-focused; and in way of life, it has created new falsified culture in 

community. 

2. Comparison of people’s viewpoints towards resident workers returnin 

Ubonratchathani province in 4 aspects: The highest average level is the way of life in 

community while the lowest one is the family condition and social relations. In 
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บทคัดยอ 

 

 งานวิจัย เรื่อง แรงงานคืนถ่ิน : “วิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม                    

และวัฒนธรรม ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี” มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตผูใชแรงงานทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 2) 

เพื่อศึกษาแรงงานคืนถ่ินกรณีวิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในเขตพื้นท่ี

จังหวัดอุบลราชธานี 3) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะท่ีมีตอวิถีชีวิตผูใชแรงงานและการ

เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทองถ่ิน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  

 ผลของการวิจัย พบวา  

 1. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตผูใชแรงงานทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมพบวา ปจจัย

ดานสภาพของครอบครัวมีปญหาความไมเขาใจกัน ปจจัยดานเศรษฐกิจ มีปญหาขาดรายไดไมพอกับ

รายจาย ดานความสัมพันธทางสังคม มีปญหาทําใหคนในทองถ่ินเห็นแกตัวมากข้ึนและปจจัยดานชีวิต

ในชุมชน มีปญหากอใหเกิดวัฒนธรรมใหมในชุมชน  

 2. การเปรียบเทียบแนวคิดของประชาชนท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ินในเขตพื้นท่ีจังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 4 ดานอยูในระดับมากท่ีสุด คือ สภาวะครอบครัว วิถีชีวิตในชุมชน และท่ีมี

คานอยท่ีสุด คือ สภาวะครอบครัวและความสัมพันธทางสังคมโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมาก

ท่ีสุด คือ ครอบครัวเขมแข็งข้ึน และนอยท่ีสุด คือ ปญหาครอบครัวสภาวะเศรษฐกิจ  โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมากท่ีสุด คือ การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในทองถ่ิน และนอยท่ีสุด 

คือ แยงกันในการประกอบอาชีพ ความสัมพันธทางสังคม  โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมากท่ีสุด 

คือ ประชาชนในทองมีเวลาพบปะกันมากข้ึน และนอยท่ีสุด คือ คนในทองถ่ินขาดความสัมพันธกัน

                                                 
 * อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

 † อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
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ABSTRACT 
 

This research titled “Resident Workers Return: Way of Life and Economic, 

Social and Cultural Change in Ubonratchathani Province” includes 3 objectives: 1) To 

study factors influencing the economic, social and cultural way of life of laborers in 

Ubonratchathani province; 2) To comparatively study resident workers returnin case 

of way of life and economic, social and cultural change in Ubonratchathani province; 

3) To study the problems and recommendations towards way of life of laborers and 

local economic, social and cultural change  in Ubonratchathani province.  

The findings of this research are: 

1. Factors influencing economic, social and cultural ways of life of returning 

resident workers return are as the following: in family condition, there are 

misunderstandings within family; in economic condition, the incomes of family do not 

cover the expenses; in social relations, the people in rural community turn to be 

more self-focused; and in way of life, it has created new falsified culture in 

community. 

2. Comparison of people’s viewpoints towards resident workers returnin 

Ubonratchathani province in 4 aspects: The highest average level is the way of life in 

community while the lowest one is the family condition and social relations. In 
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บทคัดยอ 

 

 งานวิจัย เรื่อง แรงงานคืนถ่ิน : “วิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม                    

และวัฒนธรรม ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี” มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอวิถีชีวิตผูใชแรงงานทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 2) 

เพื่อศึกษาแรงงานคืนถ่ินกรณีวิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในเขตพื้นท่ี

จังหวัดอุบลราชธานี 3) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะท่ีมีตอวิถีชีวิตผูใชแรงงานและการ

เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทองถ่ิน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  

 ผลของการวิจัย พบวา  

 1. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตผูใชแรงงานทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมพบวา ปจจัย

ดานสภาพของครอบครัวมีปญหาความไมเขาใจกัน ปจจัยดานเศรษฐกิจ มีปญหาขาดรายไดไมพอกับ

รายจาย ดานความสัมพันธทางสังคม มีปญหาทําใหคนในทองถ่ินเห็นแกตัวมากข้ึนและปจจัยดานชีวิต

ในชุมชน มีปญหากอใหเกิดวัฒนธรรมใหมในชุมชน  

 2. การเปรียบเทียบแนวคิดของประชาชนท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ินในเขตพื้นท่ีจังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 4 ดานอยูในระดับมากท่ีสุด คือ สภาวะครอบครัว วิถีชีวิตในชุมชน และท่ีมี

คานอยท่ีสุด คือ สภาวะครอบครัวและความสัมพันธทางสังคมโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมาก

ท่ีสุด คือ ครอบครัวเขมแข็งข้ึน และนอยท่ีสุด คือ ปญหาครอบครัวสภาวะเศรษฐกิจ  โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมากท่ีสุด คือ การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในทองถ่ิน และนอยท่ีสุด 

คือ แยงกันในการประกอบอาชีพ ความสัมพันธทางสังคม  โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมากท่ีสุด 

คือ ประชาชนในทองมีเวลาพบปะกันมากข้ึน และนอยท่ีสุด คือ คนในทองถ่ินขาดความสัมพันธกัน

                                                 
 * อาจารยประจํา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 

 † อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี 
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1. บทนํา 

 

 วิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม อันมีผลเช่ือมโยง

ถึงชีวิตของปจเจกชน ชุมชนและสังคมในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะกลุมผูใชแรงงานคืน

ถ่ิน จะตองปรับวิถีชีวิต ใหทันกับการเปล่ียนแปลง (บุญเลิศ  ราโชติ, 2546:42) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (2555-2559) มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปน

สังคมสันติสุข 

 เพื่อเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยาง

เปนองครวมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีบทบาท

หลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพและยั่งยืน 

และเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบ

นิเวศ และเปนฐานท่ีมั่นคงของการพัฒนาประเทศ มีการวางแผนตามเปาหมายของแผนท่ี 11 เกี่ยวกับ 

ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึน ความเหล่ือมลํ้าในสังคมลดลง สัดสวนผูอยู

ใตเสนความยากจนลดลง คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรมและ

สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของ

ประเทศ ใหความสําคัญกับการเพิ่มผลิต คุณภาพส่ิงแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพ

การลดการปลอยกาซเรือนกระจก รวมท้ังเพิ่มพื้น ท่ีปาไม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิ เวศ 

(คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (2555-2559), 2554 : 6) ภานุเดช  

เพียรความสุข กลาววา วิกฤติทางเศรษฐกิจเกิดการชะลอในชวงป 2538 -2539 ประสบปญหาภาคสง

ออกและภาวะเงินเฟอ ทําให GDP ขาดการเดินสะพัดในอัตราเงินดอกเบ้ียอยูในระดับสูงทําใหประเทศ

ไทยตกอยูในสภาวะเศรษฐกิจตกตํา ตองเผชิญกับปญหาตางๆ อาทิ ปญหาเศรษฐกิจ ความม่ันคงทาง

สถาบันการเงิน ปญหาคาเงินบาทลอยตัว (ภานุเดช เพียรความสุข, 2558 :58) ณรงค เพชรประเสริฐ 

กลาววา จากสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ายิ่งสะทอนใหเกิดการเปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน มีการนํา

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช และสงเสริมใหแรงงานแขงขันดานคุณภาพ ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (2540–2544) ใหความสําคัญดานการปรับปรุงคุณภาพทักษะและฝมือ

แรงงาน โดยเฉพาะตลาดแรงงานในชวงป 2532–2536 กําลังแรงงานเขาสูตลาดแรงงานตองมีคุณภาพ 

จึงทําใหเกิดกําลังแรงงานลดลง (ณรงค เพชรประเสริฐ,2545 :239) ดวยสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ

สงผลใหเกิดสภาวะคนวางงานเพิ่มข้ึน จากสถิติกระทรงแรงงานและสวัสดิการสังคมป 2539 พบวา 

สถานประกอบการเลิกจางเปนจํานวนมาก โดยแรงงานท่ีถูกเลิกจางสวนมากเปนแรงงานไรฝมือ จึงทํา

ใหผูวางงานตองอพยพกลับคืนถ่ินในภูมิลําเนาตน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีผูใช

 

family condition, it is averagely at the highest level. The highest one is the stronger 

family while the lowest one is family problems. In economic condition, it is averagely 

at the highest. The highest one is the application of the principles of sufficiency 

economy to use in community while the lowest one is the high competition in 

income generation in community. In social relations, it is averagely at the highest. The 

highest one is that the people in community have more time to meet each other 

while the lowest one is the lack of interdependence relations among the people. In 

way of life in community, it is averagely at the highest. The highest one is the 

contribution in building religious infrastructures while the lowest one is the unity of 

the people in community. 

3. Viewpoints of people responding questionnaire towards resident workers 

return: In family condition: The problem found is misunderstanding within family. 

Possible solution is to find the way for mutual understanding. Recommendation is 

that patience and compromise is needed in living together. In economic condition: 

The problem found is that the incomes do not cover the expenses. Possible solution 

is to apply the principle of sufficiency economy. Recommendation is to study and 

apply the principle of sufficiency economy. In social relations: The problem found is 

that the people in rural community turn to be more self-focused. Possible solution is 

to introduce and apply ethical dedication and unity. Recommendation is that ethics, 

dedication and unity should be introduced and applied in living together. In way of 

life in community aspect: The problem found is that the people focus on materialism 

rather than ethical values. Possible solution is to educate people on ethical values. 

Recommendation is to cultivate ethical values and understanding of culture.  

 

Key words: Resistant workers Returner, way of lifes, Economic Social and Cultural 

change 
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family condition, it is averagely at the highest level. The highest one is the stronger 

family while the lowest one is family problems. In economic condition, it is averagely 

at the highest. The highest one is the application of the principles of sufficiency 

economy to use in community while the lowest one is the high competition in 

income generation in community. In social relations, it is averagely at the highest. The 

highest one is that the people in community have more time to meet each other 

while the lowest one is the lack of interdependence relations among the people. In 

way of life in community, it is averagely at the highest. The highest one is the 

contribution in building religious infrastructures while the lowest one is the unity of 

the people in community. 

3. Viewpoints of people responding questionnaire towards resident workers 

return: In family condition: The problem found is misunderstanding within family. 

Possible solution is to find the way for mutual understanding. Recommendation is 

that patience and compromise is needed in living together. In economic condition: 

The problem found is that the incomes do not cover the expenses. Possible solution 

is to apply the principle of sufficiency economy. Recommendation is to study and 

apply the principle of sufficiency economy. In social relations: The problem found is 

that the people in rural community turn to be more self-focused. Possible solution is 

to introduce and apply ethical dedication and unity. Recommendation is that ethics, 

dedication and unity should be introduced and applied in living together. In way of 

life in community aspect: The problem found is that the people focus on materialism 

rather than ethical values. Possible solution is to educate people on ethical values. 

Recommendation is to cultivate ethical values and understanding of culture.  

 

Key words: Resistant workers Returner, way of lifes, Economic Social and Cultural 

change 
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ของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) และผูใหกําหนดผูสัมภาษณ 10 คน ในเขตเปาหมาย 

มีคุณสมบัติ คือ ผูคืนถ่ินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี มีฐานะทางเศรษฐกิจและความสามารถเปน

ตัวอยางท่ีดีในชุมชน 

 3.3 ขอบเขตดานสถานท่ี  ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี โดยกําหนดเอา 5 อําเภอ คือ อําเภอ

เมือง อําเภอวารินชําราบ อําเภอเข่ืองใน อําเภอมวงสามสิบ และอําเภอดอนมดแดง ในจังหวัด

อุบลราชธานี  

 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ มี 2 วิธี คือ วิธีแจกแบบสอบถามและวิธีการ

สัมภาษณ ตามลําดับข้ันตอน ดังนี ้

 4.1 วิธีแจกแบบสอบถาม ผูวิจัยแจกแบบสอบถามใหกลุมเปาหมายท่ีไดประชาสัมพันธไว

แลวดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคืนดวยตนเองตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามอยาง

ละเอียดเมื่อไดแบบสอบถามกลับคืนมาแลวจํานวน 383 ชุด คิดเปนรอยละ 100.0 และนํามาจัดลําดับ

ขอมูลนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหและประมวลผลตอไป 

 มีรายละเอียดแบบสอบถาม มี 4 ตอน คือตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามมี 7 

ขอตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตผูใชแรงงานคืนถ่ิน 7 ขอตอนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับผูใชแรงงานคืนถ่ิน

กับการเปล่ียนแปลง 5 ระดับ คือ ระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด มี 4 ดาน คือ 

ดานสภาวะครอบครัว เศรษฐกิจ ความสัมพันธทางสังคมและวิถีชีวิตในชุมชน ดานละ 8 ขอ จํานวน

ท้ังหมด 24 ขอตอนท่ี 4 แบบปลายเปด 3 ขอ คือ ปญหา แนวทางแกปญหาและขอเสนอแนะ 

 4.2 วิธีการสัมภาษณ ผูวิจัยไปสํารวจพื้นท่ีเปาหมายและผูควรสัมภาษณสัมภาษณผูมี

คุณสมบัติตามท่ีกําหนดเอา 5 อําเภอๆ ละ 2 คน รวม 10 คนโครงรางแบบสัมภาษณมี 3 คือ สายเหตุ

คืนถ่ิน ประเภทงานกอนกลับและอาชีพท่ีประกอบเมื่อคืนถ่ินจัดทําเรียบเรียงขอมูล 

 

5. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

  

 ผลของการวิเคราะหขอมูล จากการศึกษาแนวคิกของประชาชนท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน ใน

จังหวัดอุบลราชธานี ไดแบงเปน 2 ประการ คือ ศึกษาจากแบบสอบถามและศึกษาจากแบบสัมภาษณ  

 ศึกษาจากแบบสอบถาม เกี่ยวกับดานสภาวะครอบครัว สภาวะเศรษฐกิจ ความสัมพันธทาง

สังคม และวิถีชีวิตในชุมชน โดยศึกษาถึงปญหา มีปญหาท่ีพบ วิธีแกปญหา และขอเสนอแนะ  

 

แรงงานอพยพกลับคืนถ่ินมากท่ีสุด เพราะประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนมากกวา

ภูมิภาคอื่นๆ พบวาผูวางงานไดอพยพกลับคืนถ่ินจะมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมเหมือนเดิม 

 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาผูใชแรงงานจะกลับคืนถ่ิน แตสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

มิไดเปล่ียนไปเหมือนเดิม จึงทําใหเกิดผลกระทบตอผูวางงานท่ีขาดรายไดในขณะเดียวกันตองอยู

รวมกับเศรษฐกิจท่ีอยูในระบบแบบทุนนิยม ตองมีภาระในการใชจายอยางมากมายในสภาวะท่ีอยู

ทามกลางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนาธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปแลว  

 ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับแรงงานคืนถ่ินกับวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานีเปนอยางไร เพื่อท่ีจะได

วางแผนรองรับตอแรงงานกลับคืนถ่ินและเพื่อพัฒนาชุมชน ท้ังดานการผลิต ความสัมพันธทางสังคม 

และความเช่ือในชุมชนท่ีจะมีผลกระทบ พรอมท้ังใหทราบถึงผลกระทบและขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหา

ผูใชแรงงานกลับคืนถ่ินใหเกิดการพัฒนาสังคมท่ีสอดคลองกับชุมชนท่ีเหมาะสมในอนาคตตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตผูใชแรงงานทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธาน ี

 2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงงานคืนถ่ินกรณีวิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  

 2.3 เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะท่ีมีตอวิถีชีวิตผูใชแรงงานและการเปล่ียนแปลง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทองถ่ิน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 

 3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก  

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของผูใชแรงงานกลับคืน

ถ่ินในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  ในดานเพศอายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ทักษะ และดาน

การถือครอบท่ีดิน 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก การเปล่ียนแปลงของแรงงานคืนถ่ินท่ีมีตอวิถี

ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ใน 4 ดาน คือ ดานสภาวะ

ครอบครัว  ดานสภาวะเศรษฐกิจ ดานความสัมพันธทางสังคมและดานวิถีชีวิตในชุมชน 

 3.2 ขอบเขตดานประชากร ไดแก ประชากรกําลังแรงงานโดยรวมของจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยมีประชากรท้ังหมด จํานวน 8,529 คน และไดกลุมตัวอยาง จํานวน 383 คน ตามตารางสําเร็จรูป
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ทามกลางการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนาธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปแลว  

 ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับแรงงานคืนถ่ินกับวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานีเปนอยางไร เพื่อท่ีจะได

วางแผนรองรับตอแรงงานกลับคืนถ่ินและเพื่อพัฒนาชุมชน ท้ังดานการผลิต ความสัมพันธทางสังคม 

และความเช่ือในชุมชนท่ีจะมีผลกระทบ พรอมท้ังใหทราบถึงผลกระทบและขอเท็จจริงเกี่ยวกับปญหา

ผูใชแรงงานกลับคืนถ่ินใหเกิดการพัฒนาสังคมท่ีสอดคลองกับชุมชนท่ีเหมาะสมในอนาคตตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

 2.1 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตผูใชแรงงานทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธาน ี

 2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงงานคืนถ่ินกรณีวิถีชีวิตและการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  

 2.3 เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะท่ีมีตอวิถีชีวิตผูใชแรงงานและการเปล่ียนแปลง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทองถ่ิน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 

 3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก  

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของผูใชแรงงานกลับคืน

ถ่ินในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  ในดานเพศอายุ การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ทักษะ และดาน

การถือครอบท่ีดิน 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก การเปล่ียนแปลงของแรงงานคืนถ่ินท่ีมีตอวิถี

ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ใน 4 ดาน คือ ดานสภาวะ

ครอบครัว  ดานสภาวะเศรษฐกิจ ดานความสัมพันธทางสังคมและดานวิถีชีวิตในชุมชน 

 3.2 ขอบเขตดานประชากร ไดแก ประชากรกําลังแรงงานโดยรวมของจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยมีประชากรท้ังหมด จํานวน 8,529 คน และไดกลุมตัวอยาง จํานวน 383 คน ตามตารางสําเร็จรูป
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วัตน ในขณะเดียวกัน ควรยึดและเขาใจความเปนจริงของชีวิต เกิด แก เจ็บ และดับส้ินไป ทําไมจะมัว

ตกอยูในอํานาจ กิเลส ตัณหา ควรแสวงความสงบสุขใหกับชีวิต  

  4) ดานวิถีชีวิตในชุมชน ปญหาท่ีพบ คือ การใหความนิยมดานวัตถุนิยมมากกวา

วัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุหรือขนบธรรมเนียมอันดีงามของชุมชน การนําเอาวัฒนธรรมของชุมชนอื่นมาใช

ในชุมชนของตนและทอดท้ิงวัฒนธรรมอันดีงามด้ังเดิมของทองถ่ิน และคนในชุมชนไมเช่ือ ไมเขาใจ ใน

เรื่องการทําดี ทําช่ัว หรือบาปบุญคุณโทษ ดังนั้นจึงเปนปจจัยกอใหเกิดปญหา 

 วิธีแกไขปญหา ใหการศึกษาและเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ

จนเห็นคุณคาแลวนําไปประยุกตใชในวิถีชีวิตและมีจิตสํานึกในการละความช่ัว กระทําความดีและมีจิต

ผองใส อันเปนปจจัยแหงความสุข 

 ขอเสนอแนะ ควรใหการศึกษา ใหเห็นคุณคา กุศลธรรม เปนคนมีเหตุผล โดยอาศัย 

สติปญญา ควรมีกุศลจิตในการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันอยางมีความสุข ควรเปนผูมีเหตุผลท่ี

ประกอบดวยสติปญญา แสวงหาความสุขแกตนเองและสังคม 

 

 5.2 ผลวิเคราะหจากการสัมภาษณ 

  1) สาเหตุของการคืนถ่ิน สวนมากเกี่ยวกับการถูกยกเลิก หยุดกิจการ ทําผิดถูกใหออก 

ถูกลดคาจางแรงงาน ไมพอใจในคาตอบแทน ความสํานึกถึงครอบครัว สํานึกศาสตรพระราชา            

ความพรอมท่ีจะสรางงานใหมและไมพอใจคาตอบแทน 

   2) กอนคืนถ่ินผูใชแรงงาน สวนมากผูใชแรงงานจะทํางาน ประเภทอุตสาหกรรม รับจาง

ท่ัวไป โดยใชแรงงานดานแรงกายตามโรงงานและสถานท่ีบริการท่ัวไป ในภาคกลาง และภาค

ตะวันออก และใชเวลาทํางาน 6–10 ประเภทของงานสวนมาก เปนงานอุตสาหกรรมท่ีนักธุรกิจท่ีมา

จัดต้ังโรงงาน การผลิต แลวสงไปขายยังท่ีตางๆ ท้ังภายในประเทศและนอกประเทศ โรงงานหรือแหลง

อุตสาหกรรม สวนมากจะต้ังอยูภาคกลาง โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล 

  3) ผู คืนถ่ิน หรือแรงงานคืนถ่ิน ไดประกอบอาชีพเสริมท่ีจะมีรายไดมาใชจายใน

ครอบครัว ผูใชแรงงานไปทํางานตางถ่ิน เมื่อเลิกกิจกรรมแลวกลับคืนสูบานเกิดของตน สวนมากจะ

เปนผูมีความรูดานวิชาการ มีทักษะจากปฏิบัติการหรือประสบการณตรง และไดนําเอาหลักการ

วิชาการ ปฏิบัติการ ประสบการณ ทักษะท่ีมีอยูมาประกอบเปนอาชีพเสริมในทองถ่ิน มีโอกาสนํา

ความรูและประสบการณมาปรับใชในการพัฒนาทองถ่ินใหมีรายได รวมกลุมพัฒนาอาชีพในทองถ่ิน 

นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในวิถีชีวิต และมีการวางแผนใชจายในครอบครัว เปนตน 

 

 

 

 ศึกษาจากแบบสัมภาษณ เกี่ยวกับกับสาเหตุการคืนถ่ิน กอนคืนถ่ิน ประเภทของงานและ

ภาคท่ีทํางาน เมื่อคืนถ่ินแลวประกอบอาชีพเสริม 

 

 5.1 ผลวิเคราะหจากแบบสอบถาม 

  1) ดานสภาวะครอบครัว ปญหาท่ีพบ คือ คนในครอบครัวไมเขาใจกัน หัวหนา

ครอบครัวไมใหเวลากับครอบครัวเทาท่ีควร พอแมไมไดอบรมลูก ปลอยไปตามยถากรรม 

 วิธีแกไขปญหา ครอบครัวตองเขาใจกัน ตองใหเวลา ความสําคัญกับครอบครัวมากกวาสวน

ภายนอก ทรัพยสมบัติท่ีหาคามิไดของพอแม คือ บุตรธิดา ดังนั้นตองอบรมส่ังสอนและผูนําตองทํา

ตามใหเปนตัวอยางในทางท่ีดี 

 ขอเสนอแนะ คือ ผูนําในครอบครัวตองใชขันติธรรม นําบูรณการไปปรับใช ใหความสําคัญ

ในการอยูรวมกัน ใหเวลาของครอบครัว คอยดูแลเวลาเจ็บปวย พอแมควรเปนแบบอยางท่ีดีของลูก 

เวลาวัยเด็ก ตองอบรมส่ังสอน เมื่อโตแลวตองใหคําแนะนํา ทําใหเปนตัวอยางในทางท่ีดี  

  2) ดานสภาวะทางเศรษฐกิจ ปญหาท่ีพบ คือ รายไดไมเพียงพอกับรายจายในครอบครัว 

ขาดแหลงลงทุนเพื่อเพิ่มรายไดในทองถ่ิน และในทองถ่ินยังแขงขันแยงกันประกอบอาชีพอันเดียวกัน 

เปนไปในลักษณะแขงขันแยงอาชีพ จึงกลายเปนปญหา 

 วิธีแกไขปญหา ควรนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ควรหาแหลงลงทุนการผลิตในทองถ่ิน 

หรือหานายทุนมาลงทุนการผลิตในทองถ่ิน และควรรวมกันจัดต้ังกลุมกันพัฒนาอาชีพ ในทองถ่ินหรือ

ต้ังกลุมกันพัฒนาอาชีพในหมูบาน  

 ขอเสนอแนะ ควรศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แลวนําไปปรับใช ศึกษาวิธีการสรางงาน

ผลิต ปลูกผัก เครื่องอุปโภค รวมกลุมลงทุนในทองถ่ิน เพื่อใหเพิ่มรายได ลดรายจายลงไดระดับหนึ่ง 

และตองศึกษาหาวิธี การจัดต้ังศูนยพัฒนาอาชีพ พรอมกับนั้นตองหาตลาดมารองรับอีกดวย 

  3) ดานความสัมพันธทางสังคม ปญหาท่ีพบ คือ ทําใหคนในชุมชนเห็นแกตัว ทําใหคน

ชนบทนําเอาวิถีชีวิตแบบเมืองมาใชในทองถ่ินขาดความสัมพันธแบบพึงพาอาศัยกัน ภาวะดังกลาวจึง

กอใหเกิดปญหา 

 วิธีแกไขปญหา ควรนําเอาคุณธรรมการเสียสละ สามัคคีมาปรับใชกับสังคมท้ังชนบทและ

สังคมเมือง และมุงใหเกิดการลดมานะ ละทิฏฐิ มีแนวคิดเปนสามัญตา ควรใหการศึกษาอบรมใหเขาใจ

ในวิถีชีวิตท่ีดี และนําไปประยุกตใชในสังคมปจจุบัน และการสรางความสามัคคีธรรมจึงเปนการรวมกัน

ของกลุมชนและกอใหมีแนวคิดในการพึ่งพากัน 

 ขอเสนอแนะ ควรนําเอาคุณธรรมในการเสียสละ สามัคคีมาปรับใช จะกอใหเกิดไมตรีจิต 

คิดถึงคุณธรรมในการอยูรวมกัน ยึดหลักศาสนธรรม คําสอนท่ีแทจริง พรอมกับรูเทาทันกับโลกโลกาภิ
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วัตน ในขณะเดียวกัน ควรยึดและเขาใจความเปนจริงของชีวิต เกิด แก เจ็บ และดับส้ินไป ทําไมจะมัว

ตกอยูในอํานาจ กิเลส ตัณหา ควรแสวงความสงบสุขใหกับชีวิต  

  4) ดานวิถีชีวิตในชุมชน ปญหาท่ีพบ คือ การใหความนิยมดานวัตถุนิยมมากกวา

วัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุหรือขนบธรรมเนียมอันดีงามของชุมชน การนําเอาวัฒนธรรมของชุมชนอื่นมาใช

ในชุมชนของตนและทอดท้ิงวัฒนธรรมอันดีงามด้ังเดิมของทองถ่ิน และคนในชุมชนไมเช่ือ ไมเขาใจ ใน

เรื่องการทําดี ทําช่ัว หรือบาปบุญคุณโทษ ดังนั้นจึงเปนปจจัยกอใหเกิดปญหา 

 วิธีแกไขปญหา ใหการศึกษาและเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ

จนเห็นคุณคาแลวนําไปประยุกตใชในวิถีชีวิตและมีจิตสํานึกในการละความช่ัว กระทําความดีและมีจิต

ผองใส อันเปนปจจัยแหงความสุข 

 ขอเสนอแนะ ควรใหการศึกษา ใหเห็นคุณคา กุศลธรรม เปนคนมีเหตุผล โดยอาศัย 

สติปญญา ควรมีกุศลจิตในการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันอยางมีความสุข ควรเปนผูมีเหตุผลท่ี

ประกอบดวยสติปญญา แสวงหาความสุขแกตนเองและสังคม 

 

 5.2 ผลวิเคราะหจากการสัมภาษณ 

  1) สาเหตุของการคืนถ่ิน สวนมากเกี่ยวกับการถูกยกเลิก หยุดกิจการ ทําผิดถูกใหออก 

ถูกลดคาจางแรงงาน ไมพอใจในคาตอบแทน ความสํานึกถึงครอบครัว สํานึกศาสตรพระราชา            

ความพรอมท่ีจะสรางงานใหมและไมพอใจคาตอบแทน 

   2) กอนคืนถ่ินผูใชแรงงาน สวนมากผูใชแรงงานจะทํางาน ประเภทอุตสาหกรรม รับจาง

ท่ัวไป โดยใชแรงงานดานแรงกายตามโรงงานและสถานท่ีบริการท่ัวไป ในภาคกลาง และภาค

ตะวันออก และใชเวลาทํางาน 6–10 ประเภทของงานสวนมาก เปนงานอุตสาหกรรมท่ีนักธุรกิจท่ีมา

จัดต้ังโรงงาน การผลิต แลวสงไปขายยังท่ีตางๆ ท้ังภายในประเทศและนอกประเทศ โรงงานหรือแหลง

อุตสาหกรรม สวนมากจะต้ังอยูภาคกลาง โดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑล 

  3) ผู คืนถ่ิน หรือแรงงานคืนถ่ิน ไดประกอบอาชีพเสริมท่ีจะมีรายไดมาใชจายใน

ครอบครัว ผูใชแรงงานไปทํางานตางถ่ิน เมื่อเลิกกิจกรรมแลวกลับคืนสูบานเกิดของตน สวนมากจะ

เปนผูมีความรูดานวิชาการ มีทักษะจากปฏิบัติการหรือประสบการณตรง และไดนําเอาหลักการ

วิชาการ ปฏิบัติการ ประสบการณ ทักษะท่ีมีอยูมาประกอบเปนอาชีพเสริมในทองถ่ิน มีโอกาสนํา

ความรูและประสบการณมาปรับใชในการพัฒนาทองถ่ินใหมีรายได รวมกลุมพัฒนาอาชีพในทองถ่ิน 

นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในวิถีชีวิต และมีการวางแผนใชจายในครอบครัว เปนตน 

 

 

 

 ศึกษาจากแบบสัมภาษณ เกี่ยวกับกับสาเหตุการคืนถ่ิน กอนคืนถ่ิน ประเภทของงานและ

ภาคท่ีทํางาน เมื่อคืนถ่ินแลวประกอบอาชีพเสริม 

 

 5.1 ผลวิเคราะหจากแบบสอบถาม 

  1) ดานสภาวะครอบครัว ปญหาท่ีพบ คือ คนในครอบครัวไมเขาใจกัน หัวหนา

ครอบครัวไมใหเวลากับครอบครัวเทาท่ีควร พอแมไมไดอบรมลูก ปลอยไปตามยถากรรม 

 วิธีแกไขปญหา ครอบครัวตองเขาใจกัน ตองใหเวลา ความสําคัญกับครอบครัวมากกวาสวน

ภายนอก ทรัพยสมบัติท่ีหาคามิไดของพอแม คือ บุตรธิดา ดังนั้นตองอบรมส่ังสอนและผูนําตองทํา

ตามใหเปนตัวอยางในทางท่ีดี 

 ขอเสนอแนะ คือ ผูนําในครอบครัวตองใชขันติธรรม นําบูรณการไปปรับใช ใหความสําคัญ

ในการอยูรวมกัน ใหเวลาของครอบครัว คอยดูแลเวลาเจ็บปวย พอแมควรเปนแบบอยางท่ีดีของลูก 

เวลาวัยเด็ก ตองอบรมส่ังสอน เมื่อโตแลวตองใหคําแนะนํา ทําใหเปนตัวอยางในทางท่ีดี  

  2) ดานสภาวะทางเศรษฐกิจ ปญหาท่ีพบ คือ รายไดไมเพียงพอกับรายจายในครอบครัว 

ขาดแหลงลงทุนเพื่อเพิ่มรายไดในทองถ่ิน และในทองถ่ินยังแขงขันแยงกันประกอบอาชีพอันเดียวกัน 

เปนไปในลักษณะแขงขันแยงอาชีพ จึงกลายเปนปญหา 

 วิธีแกไขปญหา ควรนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ควรหาแหลงลงทุนการผลิตในทองถ่ิน 

หรือหานายทุนมาลงทุนการผลิตในทองถ่ิน และควรรวมกันจัดต้ังกลุมกันพัฒนาอาชีพ ในทองถ่ินหรือ

ต้ังกลุมกันพัฒนาอาชีพในหมูบาน  

 ขอเสนอแนะ ควรศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แลวนําไปปรับใช ศึกษาวิธีการสรางงาน

ผลิต ปลูกผัก เครื่องอุปโภค รวมกลุมลงทุนในทองถ่ิน เพื่อใหเพิ่มรายได ลดรายจายลงไดระดับหนึ่ง 

และตองศึกษาหาวิธี การจัดต้ังศูนยพัฒนาอาชีพ พรอมกับนั้นตองหาตลาดมารองรับอีกดวย 

  3) ดานความสัมพันธทางสังคม ปญหาท่ีพบ คือ ทําใหคนในชุมชนเห็นแกตัว ทําใหคน

ชนบทนําเอาวิถีชีวิตแบบเมืองมาใชในทองถ่ินขาดความสัมพันธแบบพึงพาอาศัยกัน ภาวะดังกลาวจึง

กอใหเกิดปญหา 

 วิธีแกไขปญหา ควรนําเอาคุณธรรมการเสียสละ สามัคคีมาปรับใชกับสังคมท้ังชนบทและ

สังคมเมือง และมุงใหเกิดการลดมานะ ละทิฏฐิ มีแนวคิดเปนสามัญตา ควรใหการศึกษาอบรมใหเขาใจ

ในวิถีชีวิตท่ีดี และนําไปประยุกตใชในสังคมปจจุบัน และการสรางความสามัคคีธรรมจึงเปนการรวมกัน

ของกลุมชนและกอใหมีแนวคิดในการพึ่งพากัน 

 ขอเสนอแนะ ควรนําเอาคุณธรรมในการเสียสละ สามัคคีมาปรับใช จะกอใหเกิดไมตรีจิต 

คิดถึงคุณธรรมในการอยูรวมกัน ยึดหลักศาสนธรรม คําสอนท่ีแทจริง พรอมกับรูเทาทันกับโลกโลกาภิ
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7. อภิปรายผลของการวิจัย 

 

จากงานวิจัย เรื่อง แรงงานคืนถ่ิน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวม ท้ัง 4 ดาน อยู

ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้ เพราะประชาชน เห็นและเช่ือวา ผูไปใชแรงงานตางถ่ิน เมื่อออกจากบานไป

ทํางานถ่ินอื่น มีประสบการณตรงในการทํางาน มีความรูการทํางาน สรางฐานทางเศรษฐกิจไดดี ดังนั้น 

ประชาชนในเขตอุบลราชธานีจึงมีแนวคิดตอแรงงานคืนถ่ินในระดับมากท่ีสุด ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

คือ ดานวิถีชีวิตในชุมชน ท้ังนี้ เพราะแรงงานคืนถ่ินสวนมากเปนชาวชนบท ยึดมั่นในประเพณี วิถีชีวิต

ข้ึนอยูกับธรรมชาติ เมื่อจากทองถ่ินไปทํางานในทีอื่นเมื่อกลับสูทองถ่ินเดิม จึงมีสาธารณะกุศลจิตไดนํา

การทํานุบํารุงศาสนถานและการกอสรางใหมๆ ในชุมชนมากข้ึนในขณะเดียวกันก็ปรับวิถีชีวิตใหเขากับ

ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ กชกร ชิณะวงค กลาววา การดํารงชีวิตในชนบท เปนการดําเนิน

ชีวิตท่ีเรียบงาย ไมรีบเรง และมีความสงบเงียบมากกวา การมีเพื่อนบาน ญาติพี่นองท่ีจริงใจ ตลอดจน

การมีประชากรมีคุณภาพมากกวา รวมท้ังมีคุณภาพทางส่ิงแวดลอมท่ีดีกวา มีธรรมชาติท่ีบริสุทธิ์

ปราศจากมลพิษ ปจจัยตางๆ เหลานี้เปนปจจัยดึงดูดใหมีผูยายถ่ินกลับสูชนบท เพื่อตองการแสวงหา

ส่ิงท่ีดีอันจะเปนการทําใหคุณภาพชีวิตดีกวา (กชกร ชิณะวงศ.2543 :34-35) ดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

คือ ดานความสัมพันธทางสังคม ท้ังนี้เพราะแรงงานคืนถ่ินขาดความสัมพันธกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน

ตามระบบสายโลหิตและแรงงานคืนถ่ินมีความเคยชินกับสังคมเมืองยึดมั่นพระเจาเงินตรา จึงมีคาเฉล่ีย

ดานความสัมพันธทางสังคมนอยท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ ยุวัฒน วุฒิเมธีและคณะ กลาววา 

ผลกระทบทางวัฒนธรรมของคนปจจุบัน มีการเคารพผูอาวุโสหายไปหรือจางไป ชาวชนบทนิยมวัตถุ

มากข้ึน ยังคือการวัดคุณคาของคนดวยเงินหรือวัตถุ ตีคาของคาของคนตามปริมาณเงินหรือวัตถุ มี

คาท่ีเขามีอยู ถาจะทําอะไรใหกันก็จะคิดเปนเงิน คิดเปนกําไร ขาดทุน มิไดเนนการชวยเหลือกันขอ

แรงกันระหวางเพื่อนบานใกลเคียงเหมือนแตกอน (ยุวัฒน วุฒิเมธีและคณะ,2537:208) 

 7.1 ดานสภาวะครอบครัว ผลของการวิจัย พบวา แนวคิดของประชาชนท่ีมีตอแรงงานคืน

ถ่ินในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีเปนเชนนี้ อภิปรายไดดังนี้ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ครอบครัว

มีลักษณะเขมแข็งข้ึน เพราะสมาชิกในครอบครัวอยูอยางพรอมหนา กับมีเวลาอยูรวมกัน มีกิจกรรม

รวมกัน และพอแมมีเวลาอบรมส่ังสอนบุตรธิดามากข้ึน ดังนั้นแนวคิดตอแรงงานคืนถ่ินดานครอบครัว

จึงมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ พรรณภัทร ปล่ังศรีเจริญสุข กลาววา แรงงานคืนถ่ิน

จะมีโอกาสสะสมประสบการณและทุนตางๆ ท่ีอาจนํามาซึ่งความสามารถท่ีตางกันในการสรางกล

ยุทธการปรับใชแรงงานของครัวเรือนและการปรับสรางอัตลักษณบางประการเมื่อคืนถ่ินกลับบานเกิด 

เนื่องจากประสบการณและทุนตางๆ จากการขามชาติจะถูกนํามาใชในการคงไวปรับเปล่ียนหรือสราง

บทบาทหรือสถานภาพทางสังคมบางประการท่ีอาจนํามาซึ่งความชอบธรรมในการเขาถึงระบบคุณคา

 

6. สรุปผลของการวิจัย 

 

 ผลของการศึกษาแนวคิดประชาชนท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ินในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ท่ีจําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 

ทักษะและการถือครองท่ีดินเพศ สวนมากเปนเพศชาย อายุระหวาง 31–40 ป การศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา อาชีพ สวนมากมีอาชีพเกษตรกรรม ทักษะ พบวา สวนมากมีทักษะเกี่ยวกับอาชีพ

เกษตรกรรม การถือครองท่ีดิน พบวา สวนมาก ถือครองท่ีดินนอยกวา 30 ไร  

 แรงงานคืนของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ผลของการวิจัย สภาพสมรส มีการแยกกัน

อยู สภาพภายในครัวเรือน เปนหัวหนา การใชจายในครัวเรือน รับผิดชอบท้ังหมด อาชีพสุดทาย มี

รับจางท่ัวไป พื้นท่ีทํางานกอนคืนถ่ิน สวนมากอยูในภาคกลาง จํานวนปการทํางาน ระหวาง 6–10 ป 

สาเหตุเลิกการทํางาน สวนมากไมพอใจคาตอบแทน  

 การเปรียบเทียบแรงงานคืนถ่ิน ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 4 ดาน 

อยูในระดับมากท่ีสุด ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดานวิถีชีวิตในชุมชน และดานท่ีมีคานอยท่ีสุด คือ 

ดาน สภาวะครอบครัวและดานความสัมพนัธทางสังคม 

 สภาวะครอบครัว โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมากท่ีสุด คือ ครอบครัวเขมแข็งข้ึน 

เพราะพรอมหนากันสภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมากท่ีสุดคือการนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในทองถ่ินและพัฒนาทองถ่ินท่ีไมสามารถประกอบอาชีพไดดี

ความสัมพันธทางสังคม โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมากท่ีสุด คือ ประชาชนในทองมีเวลาพบปะ

กันมากข้ึน และวิถีชีวิตในชุมชน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมากท่ีสุด คือ มีการทํานุบํารุงศาสน

สถานและการกอสรางส่ิงใหมๆในชุมชนมากข้ึน 

 ขอเสนอแนะแรงงานคืนถ่ินของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

ปญหานี้ วิเคราะหความแปรปรวนโดยดานท้ัง 4 ดาน ไมตางกัน เมื่อแยกแตละดาน มีดานสภาวะ

ครอบครัว สภาวะเศรษฐกิจ และความสัมพันธทางสังคม ไมแตกตางกัน จึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ท่ีต้ังไว แตดานวิถีชีวิตในชุชน จําแนกตามการศึกษา พบวา ประชาชนท่ีมีการศึกษาตางกัน  การศึกษา

สูงกวาปริญญาตรี แนวคิดตอแรงงานคืนถ่ิน แตกตางกับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปริญญาตรี 

สภาวะเศรษฐกิจ จําแนกตามทักษะ พบวา ประชาชนมีทักษะดานเกษตรกรรมและทักษะทางราชการ

แตกตางกับทักษะบริการท่ัวไป และทักษะบริการท่ัวไปแตกตางกับทักษะธุรกิจสวนตัว 
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7. อภิปรายผลของการวิจัย 

 

จากงานวิจัย เรื่อง แรงงานคืนถ่ิน ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวม ท้ัง 4 ดาน อยู

ในระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้ เพราะประชาชน เห็นและเช่ือวา ผูไปใชแรงงานตางถ่ิน เมื่อออกจากบานไป

ทํางานถ่ินอื่น มีประสบการณตรงในการทํางาน มีความรูการทํางาน สรางฐานทางเศรษฐกิจไดดี ดังนั้น 

ประชาชนในเขตอุบลราชธานีจึงมีแนวคิดตอแรงงานคืนถ่ินในระดับมากท่ีสุด ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 

คือ ดานวิถีชีวิตในชุมชน ท้ังนี้ เพราะแรงงานคืนถ่ินสวนมากเปนชาวชนบท ยึดมั่นในประเพณี วิถีชีวิต

ข้ึนอยูกับธรรมชาติ เมื่อจากทองถ่ินไปทํางานในทีอื่นเมื่อกลับสูทองถ่ินเดิม จึงมีสาธารณะกุศลจิตไดนํา

การทํานุบํารุงศาสนถานและการกอสรางใหมๆ ในชุมชนมากข้ึนในขณะเดียวกันก็ปรับวิถีชีวิตใหเขากับ

ชุมชน ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ กชกร ชิณะวงค กลาววา การดํารงชีวิตในชนบท เปนการดําเนิน

ชีวิตท่ีเรียบงาย ไมรีบเรง และมีความสงบเงียบมากกวา การมีเพื่อนบาน ญาติพี่นองท่ีจริงใจ ตลอดจน

การมีประชากรมีคุณภาพมากกวา รวมท้ังมีคุณภาพทางส่ิงแวดลอมท่ีดีกวา มีธรรมชาติท่ีบริสุทธิ์

ปราศจากมลพิษ ปจจัยตางๆ เหลานี้เปนปจจัยดึงดูดใหมีผูยายถ่ินกลับสูชนบท เพื่อตองการแสวงหา

ส่ิงท่ีดีอันจะเปนการทําใหคุณภาพชีวิตดีกวา (กชกร ชิณะวงศ.2543 :34-35) ดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด 

คือ ดานความสัมพันธทางสังคม ท้ังนี้เพราะแรงงานคืนถ่ินขาดความสัมพันธกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน

ตามระบบสายโลหิตและแรงงานคืนถ่ินมีความเคยชินกับสังคมเมืองยึดมั่นพระเจาเงินตรา จึงมีคาเฉล่ีย

ดานความสัมพันธทางสังคมนอยท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ ยุวัฒน วุฒิเมธีและคณะ กลาววา 

ผลกระทบทางวัฒนธรรมของคนปจจุบัน มีการเคารพผูอาวุโสหายไปหรือจางไป ชาวชนบทนิยมวัตถุ

มากข้ึน ยังคือการวัดคุณคาของคนดวยเงินหรือวัตถุ ตีคาของคาของคนตามปริมาณเงินหรือวัตถุ มี

คาท่ีเขามีอยู ถาจะทําอะไรใหกันก็จะคิดเปนเงิน คิดเปนกําไร ขาดทุน มิไดเนนการชวยเหลือกันขอ

แรงกันระหวางเพื่อนบานใกลเคียงเหมือนแตกอน (ยุวัฒน วุฒิเมธีและคณะ,2537:208) 

 7.1 ดานสภาวะครอบครัว ผลของการวิจัย พบวา แนวคิดของประชาชนท่ีมีตอแรงงานคืน

ถ่ินในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีเปนเชนนี้ อภิปรายไดดังนี้ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ครอบครัว

มีลักษณะเขมแข็งข้ึน เพราะสมาชิกในครอบครัวอยูอยางพรอมหนา กับมีเวลาอยูรวมกัน มีกิจกรรม

รวมกัน และพอแมมีเวลาอบรมส่ังสอนบุตรธิดามากข้ึน ดังนั้นแนวคิดตอแรงงานคืนถ่ินดานครอบครัว

จึงมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ พรรณภัทร ปล่ังศรีเจริญสุข กลาววา แรงงานคืนถ่ิน

จะมีโอกาสสะสมประสบการณและทุนตางๆ ท่ีอาจนํามาซึ่งความสามารถท่ีตางกันในการสรางกล

ยุทธการปรับใชแรงงานของครัวเรือนและการปรับสรางอัตลักษณบางประการเมื่อคืนถ่ินกลับบานเกิด 

เนื่องจากประสบการณและทุนตางๆ จากการขามชาติจะถูกนํามาใชในการคงไวปรับเปล่ียนหรือสราง

บทบาทหรือสถานภาพทางสังคมบางประการท่ีอาจนํามาซึ่งความชอบธรรมในการเขาถึงระบบคุณคา

 

6. สรุปผลของการวิจัย 

 

 ผลของการศึกษาแนวคิดประชาชนท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ินในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี  

 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ท่ีจําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได 

ทักษะและการถือครองท่ีดินเพศ สวนมากเปนเพศชาย อายุระหวาง 31–40 ป การศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษา อาชีพ สวนมากมีอาชีพเกษตรกรรม ทักษะ พบวา สวนมากมีทักษะเกี่ยวกับอาชีพ

เกษตรกรรม การถือครองท่ีดิน พบวา สวนมาก ถือครองท่ีดินนอยกวา 30 ไร  

 แรงงานคืนของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ผลของการวิจัย สภาพสมรส มีการแยกกัน

อยู สภาพภายในครัวเรือน เปนหัวหนา การใชจายในครัวเรือน รับผิดชอบท้ังหมด อาชีพสุดทาย มี

รับจางท่ัวไป พื้นท่ีทํางานกอนคืนถ่ิน สวนมากอยูในภาคกลาง จํานวนปการทํางาน ระหวาง 6–10 ป 

สาเหตุเลิกการทํางาน สวนมากไมพอใจคาตอบแทน  

 การเปรียบเทียบแรงงานคืนถ่ิน ของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมท้ัง 4 ดาน 

อยูในระดับมากท่ีสุด ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดานวิถีชีวิตในชุมชน และดานท่ีมีคานอยท่ีสุด คือ 

ดาน สภาวะครอบครัวและดานความสัมพนัธทางสังคม 

 สภาวะครอบครัว โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมากท่ีสุด คือ ครอบครัวเขมแข็งข้ึน 

เพราะพรอมหนากันสภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมากท่ีสุดคือการนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในทองถ่ินและพัฒนาทองถ่ินท่ีไมสามารถประกอบอาชีพไดดี

ความสัมพันธทางสังคม โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมากท่ีสุด คือ ประชาชนในทองมีเวลาพบปะ

กันมากข้ึน และวิถีชีวิตในชุมชน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ขอท่ีมากท่ีสุด คือ มีการทํานุบํารุงศาสน

สถานและการกอสรางส่ิงใหมๆในชุมชนมากข้ึน 

 ขอเสนอแนะแรงงานคืนถ่ินของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

ปญหานี้ วิเคราะหความแปรปรวนโดยดานท้ัง 4 ดาน ไมตางกัน เมื่อแยกแตละดาน มีดานสภาวะ

ครอบครัว สภาวะเศรษฐกิจ และความสัมพันธทางสังคม ไมแตกตางกัน จึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน

ท่ีต้ังไว แตดานวิถีชีวิตในชุชน จําแนกตามการศึกษา พบวา ประชาชนท่ีมีการศึกษาตางกัน  การศึกษา

สูงกวาปริญญาตรี แนวคิดตอแรงงานคืนถ่ิน แตกตางกับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปริญญาตรี 

สภาวะเศรษฐกิจ จําแนกตามทักษะ พบวา ประชาชนมีทักษะดานเกษตรกรรมและทักษะทางราชการ

แตกตางกับทักษะบริการท่ัวไป และทักษะบริการท่ัวไปแตกตางกับทักษะธุรกิจสวนตัว 
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ความสามารถในการรองรับแรงงานคืนถ่ินของฐานทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนจะข้ึนอยูกับชนิดและ

เงื่อนไขในการกลับเขามาอยูในชุมชนของแรงงานคืนถ่ิน 

  7.3 ดานความสัมพันธทางสังคม ผลของการวิจัยพบวา แนวคิดท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน 

จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวม คาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายได ดังนี้ ขอท่ีมี

คาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ประชาชนในทองถ่ิน มีการพบปะสมาคมกันมากข้ึน ดังนี้ เพราะแรงงานคืนถ่ิน

ตองการพบเพื่อนฝูงด้ังเดิม รูภูมิหลังของกัน สวนมากจะเกี่ยวกับความเปนญาติพี่นอง มีการรวมตัวกัน

ในการประกอบอาชีพ ทําใหชุมชนมีความเขมแข็งและชุมชนมีการแลกเปล่ียนประสบการณในการ

ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของไพศาล รุงพลาย กลาววา การประกอบอาชีพอิสระของแรงงานท่ีถูก

เลิกจางคืนถ่ิน กรณีศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู พอสรุปผลการวิจัยไดวา สถานภาพการทํางานและทาง

เศรษฐกิจพบวา กลุมแรงงานท่ีถูกเลิกจางคืนถ่ินในจังหวัดหนองบัวลําภูท่ีไดรับการชวยเหลือเปนทุน

ประกอบอาชีพอิสระสวนใหญเปนเพศชายไดกลับมาประกอบอาชีพอิสระทํานา เล้ียงสัตว มีรายไดดี 

เปนท่ียอมรับของสังคม มีความสัมพันธกับญาติ เพื่อนฝูงเกาๆทําใหวิถีชีวิตปรับเปล่ียนไปตาม

ธรรมชาติ ปราศจากการแขงขันตอสู การชิงดีชิงเดนกัน (ไพศาล รุงพราย, 2544:บทคัดยอ) ขอท่ีมี

คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ คนในทองถ่ินขาดความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกัน มีการเห็นแกตัวมากข้ึน ไม

ชวยเหลือกัน ดังนั้น ผลของคาเฉล่ียจึงอยูในระดับนอยท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ นงลักษณ  

สุพรรณไชยมาตยและคณะ กลาววา แรงงานคืนถ่ินบางกลุมประสบกับปญหาในการกลับเขาทํางาน

การเกษตรและกลุมเกษตรกรไมสามารถปรับตัวเขากับทองถ่ิน นําเอาวัฒนธรรมในเมืองไปใช ประสบ

ปญหาดานการทําไรทํานา ไดแก การขาดเงินทุน มีท่ีดินทําการเกษตรจํากัด ขาดความอดทน เห็นวา

งานเกษตรหนักเกินไป มคีวามกังวลเรื่องการตลาด และขาดความรูในการประกอบอาชีพเกษตรแผน

ใหม ในระหวางการปรับตัวแรงงานคืนถ่ินท่ีสัมภาษณเพียงรอยละ 15 ไดรับการอบรมซึ่งทางราชการ

จัดให สําหรับแหลงใหความชวยเหลือท่ีสําคัญของแรงงานคืนถ่ินคือครอบครัวและเครือญาติ
             

(นงลักษณ สุพรรณไชยมาตย, 2544 :บทคัดยอ) 

 7.4 ดานชีวิตในชุมชน ผลของการวิจัยพบวา แนวคิดท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน จังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ มี

จิตเปนสาธารณะกุศล เปนคนชอบทํานุบํารุงศาสนสถานและกอสรางส่ิงใหมๆ ในชุมชน แรงงานคืนถ่ิน 

ไดนําเอาความเจริญมาสูชุมชน ทําใหชุมชนสนใจในศาสนามากข้ึน สอดคลองกับทัศนะของ สมสุข  

ไชยศรี กลาววา แรงงานพมาคืนถ่ินสวนมากมีรายไดเพียงพอทําใหฐานะทางเศรษฐกิจและความ

เปนอยูดีกวาการท่ีอยูในประเทศพมา สงผลใหความเปนอยูดีข้ึนกวาเดิม การใชจาย ชาวพมาจะใช

เฉพาะส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน สวนใหญชาวพมาจะเก็บเงินไวสงกลับบานหรือเก็บเงินซื้อทอง

สงกลับบาน ในขณะเดียวกันมีจิตเปนกุศลอุทิศตนเพื่อสังคมและกอสรางส่ิงใหมๆ ใหเปนประโยชนแก

 

หรือทรัพยากรบางอยาง การเดินทางไปทํางานตางประเทศเปนปฏิบัติการหนึ่งในการตอรองของ

ชาวบานในชนบทกับการพัฒนา ดวยการปรับสรางอัตลักษณของพวกเขาเมื่อคืนถ่ินทามกลางบริบท

การพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการเปล่ียนแปลงไปสูความเปนสมัยใหมและครอบครัวจะมีเวลาการอยู

รวมกัน มีเวลาส่ังสอนลูก ดูแลอยางใกลชิด ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ปญหาครอบครัว การไมเขาใจ

กัน พอแมทะเลาะกัน หัวหนาครอบครัวมีพฤติกรรมไปในทางท่ีสังคมไมชอบ ด่ืมสุรา ยาเสพติด ดังนั้น 

แนวคิดท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน จึงมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ พรรณภัทร ปล่ังศรีเจริญสุข ท่ี

กลาววา ในฐานะพอบานผูหารายไดเล้ียงครอบครัว โดยแสดงผานการบริโภคอุปโภคและการประกอบ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆท้ังยังพบวา แรงงานคืนถ่ินจํานวนหนึ่งสามารถนิยามความมีตัวตนของ

พวกเขาและสมาชิกในครัวเรือนวาเปนคนไปไกล ถาพอแมมีพฤติกรรมผิดศีลธรรม ขัดตอวิถีชีวิตอันดี

งามของสังคม เชน การทะเลาะวิวาท ชอบด่ืมสุรา ยาเสพติด ทําใหครอบครัวขาดเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม เปนตน (พรรณภัทร ปล่ังศรีเจริญสุข, 2551 :บทคัดยอ) 

  7.2 ดานสภาวะเศรษฐกิจ ผลของการวิจัย พบวา แนวคิกท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน จังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในทองถ่ินประกอบกับมีโอกาสในการนําหลักการและปฏิบัติการ

มาปรับใชในการพัฒนาตนเองและทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของพรรณภัทร ปล่ังศรีเจริญสุข 

กลาววาขณะท่ีแรงงานคืนถ่ิน ซึ่งประสบความสําเร็จจากการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ มีความ

คาดหวังท่ีจะนําเอาความรู ความสามารถและประสบการณในตางแดนมาปรับใชเพื่อพัฒนาบานเกิด

ของพวกเขาในกระแสพัฒนาไปสูความเปนสมัยใหม แรงงานคืนถ่ินสามารถสรางอัตลักษณเพื่อตอรอง

กับการพัฒนาท่ีไมเทาเทียมท่ีสัมพันธกับภูมิหลังทางเศรษฐกิจ ความรู ประสบการณและเครือขายทาง

สังคมท่ีจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ (พรรณภัทร ปล่ังศรีเจริญสุข, 2551 :บทคัดยอ) ดานท่ีมีคา

นอยท่ีสุด คือ แรงงานกับนําในทองถ่ิน ขาดรายไดในการใชจายในครอบครัว หาแหลงทุนท่ีมาเพิ่ม

รายไดหลักไมมี แนวคิดท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน จึงมีคาเฉล่ียในระดับนอยท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับทัศนะ

ของกชกร ชิณะวงค กลาววา แรงงานคืนถ่ินบางกลุมเผชิญกับความยากลําบากในชุมชน เนื่องจาก

แรงงานคืนถ่ินประเภทนี้มิไดกลับมาพรอมกับแนวคิดใหม หากยังคงกลับมาทําการเกษตรแบบกระแส

หลักเชนเดิม ในขณะท่ีแรงงานคืนถ่ินท่ีมีท่ีดินทํากินนอย จะกลับมารรับจางและหาปลาขาย จะเห็นได

วาแรงงานคืนถ่ินสวนใหญคาดหวังวา เศรษฐกิจของประเทศจะดีข้ึน และพวกเขาก็พรอมท่ีจะกลับ

ออกไปหางานทําอีกครั้ง ดวยเหตุนี้เองทําใหแรงงานคืนถ่ินไมไดตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตอง

พัฒนารูปแบการทําเกษตรใหดีข้ึน ยังคงทําการเกษตรแบบกระแสหลักอยูตอไป ลักษณะดังกลาวเปน

สาเหตุสําคัญท่ีทําใหฐานทรัพยากรท่ีมีอยู ในชุมชน เส่ือมโทรมลงเรื่อยๆดังนั้นการพิจารณา

144 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

ความสามารถในการรองรับแรงงานคืนถ่ินของฐานทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนจะข้ึนอยูกับชนิดและ

เงื่อนไขในการกลับเขามาอยูในชุมชนของแรงงานคืนถ่ิน 

  7.3 ดานความสัมพันธทางสังคม ผลของการวิจัยพบวา แนวคิดท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน 

จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวม คาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายได ดังนี้ ขอท่ีมี

คาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ประชาชนในทองถ่ิน มีการพบปะสมาคมกันมากข้ึน ดังนี้ เพราะแรงงานคืนถ่ิน

ตองการพบเพื่อนฝูงด้ังเดิม รูภูมิหลังของกัน สวนมากจะเกี่ยวกับความเปนญาติพี่นอง มีการรวมตัวกัน

ในการประกอบอาชีพ ทําใหชุมชนมีความเขมแข็งและชุมชนมีการแลกเปล่ียนประสบการณในการ

ทํางาน ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของไพศาล รุงพลาย กลาววา การประกอบอาชีพอิสระของแรงงานท่ีถูก

เลิกจางคืนถ่ิน กรณีศึกษาจังหวัดหนองบัวลําภู พอสรุปผลการวิจัยไดวา สถานภาพการทํางานและทาง

เศรษฐกิจพบวา กลุมแรงงานท่ีถูกเลิกจางคืนถ่ินในจังหวัดหนองบัวลําภูท่ีไดรับการชวยเหลือเปนทุน

ประกอบอาชีพอิสระสวนใหญเปนเพศชายไดกลับมาประกอบอาชีพอิสระทํานา เล้ียงสัตว มีรายไดดี 

เปนท่ียอมรับของสังคม มีความสัมพันธกับญาติ เพื่อนฝูงเกาๆทําใหวิถีชีวิตปรับเปล่ียนไปตาม

ธรรมชาติ ปราศจากการแขงขันตอสู การชิงดีชิงเดนกัน (ไพศาล รุงพราย, 2544:บทคัดยอ) ขอท่ีมี

คาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ คนในทองถ่ินขาดความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัยกัน มีการเห็นแกตัวมากข้ึน ไม

ชวยเหลือกัน ดังนั้น ผลของคาเฉล่ียจึงอยูในระดับนอยท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ นงลักษณ  

สุพรรณไชยมาตยและคณะ กลาววา แรงงานคืนถ่ินบางกลุมประสบกับปญหาในการกลับเขาทํางาน

การเกษตรและกลุมเกษตรกรไมสามารถปรับตัวเขากับทองถ่ิน นําเอาวัฒนธรรมในเมืองไปใช ประสบ

ปญหาดานการทําไรทํานา ไดแก การขาดเงินทุน มีท่ีดินทําการเกษตรจํากัด ขาดความอดทน เห็นวา

งานเกษตรหนักเกินไป มคีวามกังวลเรื่องการตลาด และขาดความรูในการประกอบอาชีพเกษตรแผน

ใหม ในระหวางการปรับตัวแรงงานคืนถ่ินท่ีสัมภาษณเพียงรอยละ 15 ไดรับการอบรมซึ่งทางราชการ

จัดให สําหรับแหลงใหความชวยเหลือท่ีสําคัญของแรงงานคืนถ่ินคือครอบครัวและเครือญาติ
             

(นงลักษณ สุพรรณไชยมาตย, 2544 :บทคัดยอ) 

 7.4 ดานชีวิตในชุมชน ผลของการวิจัยพบวา แนวคิดท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน จังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  คือ มี

จิตเปนสาธารณะกุศล เปนคนชอบทํานุบํารุงศาสนสถานและกอสรางส่ิงใหมๆ ในชุมชน แรงงานคืนถ่ิน 

ไดนําเอาความเจริญมาสูชุมชน ทําใหชุมชนสนใจในศาสนามากข้ึน สอดคลองกับทัศนะของ สมสุข  

ไชยศรี กลาววา แรงงานพมาคืนถ่ินสวนมากมีรายไดเพียงพอทําใหฐานะทางเศรษฐกิจและความ

เปนอยูดีกวาการท่ีอยูในประเทศพมา สงผลใหความเปนอยูดีข้ึนกวาเดิม การใชจาย ชาวพมาจะใช

เฉพาะส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน สวนใหญชาวพมาจะเก็บเงินไวสงกลับบานหรือเก็บเงินซื้อทอง

สงกลับบาน ในขณะเดียวกันมีจิตเปนกุศลอุทิศตนเพื่อสังคมและกอสรางส่ิงใหมๆ ใหเปนประโยชนแก

 

หรือทรัพยากรบางอยาง การเดินทางไปทํางานตางประเทศเปนปฏิบัติการหนึ่งในการตอรองของ

ชาวบานในชนบทกับการพัฒนา ดวยการปรับสรางอัตลักษณของพวกเขาเมื่อคืนถ่ินทามกลางบริบท

การพัฒนาท่ีใหความสําคัญกับการเปล่ียนแปลงไปสูความเปนสมัยใหมและครอบครัวจะมีเวลาการอยู

รวมกัน มีเวลาส่ังสอนลูก ดูแลอยางใกลชิด ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ปญหาครอบครัว การไมเขาใจ

กัน พอแมทะเลาะกัน หัวหนาครอบครัวมีพฤติกรรมไปในทางท่ีสังคมไมชอบ ด่ืมสุรา ยาเสพติด ดังนั้น 

แนวคิดท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน จึงมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับ พรรณภัทร ปล่ังศรีเจริญสุข ท่ี

กลาววา ในฐานะพอบานผูหารายไดเล้ียงครอบครัว โดยแสดงผานการบริโภคอุปโภคและการประกอบ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆท้ังยังพบวา แรงงานคืนถ่ินจํานวนหนึ่งสามารถนิยามความมีตัวตนของ

พวกเขาและสมาชิกในครัวเรือนวาเปนคนไปไกล ถาพอแมมีพฤติกรรมผิดศีลธรรม ขัดตอวิถีชีวิตอันดี

งามของสังคม เชน การทะเลาะวิวาท ชอบด่ืมสุรา ยาเสพติด ทําใหครอบครัวขาดเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคม เปนตน (พรรณภัทร ปล่ังศรีเจริญสุข, 2551 :บทคัดยอ) 

  7.2 ดานสภาวะเศรษฐกิจ ผลของการวิจัย พบวา แนวคิกท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน จังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนนี้อภิปรายไดดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 

การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในทองถ่ินประกอบกับมีโอกาสในการนําหลักการและปฏิบัติการ

มาปรับใชในการพัฒนาตนเองและทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของพรรณภัทร ปล่ังศรีเจริญสุข 

กลาววาขณะท่ีแรงงานคืนถ่ิน ซึ่งประสบความสําเร็จจากการเดินทางไปทํางานในตางประเทศ มีความ

คาดหวังท่ีจะนําเอาความรู ความสามารถและประสบการณในตางแดนมาปรับใชเพื่อพัฒนาบานเกิด

ของพวกเขาในกระแสพัฒนาไปสูความเปนสมัยใหม แรงงานคืนถ่ินสามารถสรางอัตลักษณเพื่อตอรอง

กับการพัฒนาท่ีไมเทาเทียมท่ีสัมพันธกับภูมิหลังทางเศรษฐกิจ ความรู ประสบการณและเครือขายทาง

สังคมท่ีจะเดินทางไปทํางานในตางประเทศ (พรรณภัทร ปล่ังศรีเจริญสุข, 2551 :บทคัดยอ) ดานท่ีมีคา

นอยท่ีสุด คือ แรงงานกับนําในทองถ่ิน ขาดรายไดในการใชจายในครอบครัว หาแหลงทุนท่ีมาเพิ่ม

รายไดหลักไมมี แนวคิดท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน จึงมีคาเฉล่ียในระดับนอยท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับทัศนะ

ของกชกร ชิณะวงค กลาววา แรงงานคืนถ่ินบางกลุมเผชิญกับความยากลําบากในชุมชน เนื่องจาก

แรงงานคืนถ่ินประเภทนี้มิไดกลับมาพรอมกับแนวคิดใหม หากยังคงกลับมาทําการเกษตรแบบกระแส

หลักเชนเดิม ในขณะท่ีแรงงานคืนถ่ินท่ีมีท่ีดินทํากินนอย จะกลับมารรับจางและหาปลาขาย จะเห็นได

วาแรงงานคืนถ่ินสวนใหญคาดหวังวา เศรษฐกิจของประเทศจะดีข้ึน และพวกเขาก็พรอมท่ีจะกลับ

ออกไปหางานทําอีกครั้ง ดวยเหตุนี้เองทําใหแรงงานคืนถ่ินไมไดตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตอง

พัฒนารูปแบการทําเกษตรใหดีข้ึน ยังคงทําการเกษตรแบบกระแสหลักอยูตอไป ลักษณะดังกลาวเปน

สาเหตุสําคัญท่ีทําใหฐานทรัพยากรท่ีมีอยู ในชุมชน เส่ือมโทรมลงเรื่อยๆดังนั้นการพิจารณา
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อื่น ๆ ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี ควรหาวิธีการพัฒนา ยกระดับแนวคิดให

มากกวานี้  

  2) รายดาน คือแยกออกแตละดาน  

    (1) ดานสภาวะครอบครัว พบวา แนวคิดของประชาชนท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน 

จังหวัดอุบลราชธานีโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัด

อุบลราชธานีจะตองรักษามาตรฐานนี้ไวขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ครอบครัวมีความเขมแข็งข้ึน มี

คาเฉล่ียมากท่ีสุด ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี จะตองรักษามาตรฐานนี้ไว

อยางมีเสถียรภาพและพัฒนา ท่ีจะยกระดับใหมากท่ีสุดตอไปขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ปญหา

ครอบครัว มีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด แตมีคาเฉล่ียนอยในรายขอ ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับ

ใชในจังหวัดอุบลราชธานี ควรจะหาแนวทางปรับปรงุและพัฒนาใหเจริญมีคามากท่ีสุดตอไป 

    (2) สภาวะเศรษฐกิจ พบวา แนวคิดของประชาชนท่ีมีแนวคิดตอแรงงานคืนถ่ิน 

จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี 

ควรรักษามาตรฐานนี้ไว ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน

ทองถ่ิน มีคาแปลผลมากท่ีสุด ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี จะตองรักษา

มาตรฐานนี้ไวและพัฒนาใหมีมากท่ีสุดตอไปขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ความสัมพันธทางสังคม มีคา

แปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นท่ีมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี ควรจะหาแนวทาง

แกปญหา ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานใหเจริญยิ่งข้ึนกวาเดิม 

    (3) ความสัมพันธทางสังคม พบวา แนวคิดของประชาชนท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี ควรจะรักษา

มาตรฐานนี้ไวใหมีเสถียรภาพตอไป ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ประชาชนในทองถ่ิน มีเวลาพบปะ 

สมาคมกันมากข้ึน มีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัด

อุบลราชธานี ควรรักษามาตรฐานและพัฒนาแนวคิดนี้ใหเจริญยิ่งข้ึนตอไปขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ 

คนในทองถ่ินขาดความสัมพันธกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน มีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด แตมีคาเฉล่ีย

นอยในรายขอ ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี ควรจะหาแนวทางแกปญหา 

ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานท่ีดีและมีความกาวหนาตอไป 

    (4) วิถีชีวิตในชุมชน พบวา แนวคิดของประชาชนท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน จังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี 

ควรจะรักษามาตรฐานอยางมีเสถียรภาพนี้ไวตอไป ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การทํานุบํารุงศาสน

สถานและการกอสรางส่ิงใหมๆ ในชุมชนมากข้ึน มีคาแปลผลในระดับมากท่ีสุด ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะ

นําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี ควรจะรักษามาตรฐานและพัฒนาใหดีข้ึนตอไป ขอท่ีมีคาเฉล่ีย

 

สังคมพรอมกับนําความเจริญมาสูสังคมชุมชนของตน (สมสุข ไชยศรี, 2553 :10)  ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอย

ท่ีสุด คือ กอใหคนในชุมชนขาดความสามัคคี ท้ังนี้ เพราะนําเอาวัฒนธรรมแปลกใหมมาใชในชุมชน 

กอใหคนในชุมชนขาดความสามัคคี มีการใหความสําคัญความนิยมดานวัตถุมากกวา ดานวัฒนธรรม 

ประเพณีอนัดีงามของทองถ่ินและประชาชนขาดจิตสํานึกในดานศาสนา ผลคาเฉล่ียจึงอยูในระดับนอย

ท่ีสุด สอดคลองกับทัศนะของพรชัย พรประทีปกุล กลาวไววา ความสัมพันธของแรงงานคืนถ่ินกับ

ชุมชนก็ไมสม่ําเสมอ การเขารวมกิจกรรมชุมชน บางครั้งตองใชเงินจางชาวบาน เพื่อไปทําแทน

กิจกรรมของชุมชน ระบบความเช่ือของแรงงานคืนถ่ินยังคงมีความเช่ือวาปาไมมีความสําคัญตอความ

สมดุลของธรรมชาติ สวนความเช่ือเกี่ยวกับส่ิงเหนือธรรมชาตินั้น ในทุกกรณีแรงงานคืนถ่ินไมมีความ

เช่ือเพราะเปนคริสตศาสนิกชน จึงนับถือแตพระเจาเทานั้น สําหรับความเช่ือเกี่ยวกับการผลิตพวกเขา

มีความเช่ือวาทุกวันเปนวันสําคัญและสะดวกท่ีจะดําเนินการทํางานและการคาขาย ยกเวนวันอาทิตย

เทานั้นท่ีหยุดทํางานเพราะเปนวันของพระเจา ดานการบริโภคของแรงงานคืนถ่ินมีการเปล่ียนแปลงไป

จากเดิม มีการใชชอนและซอมกลางในการรับประทานอาหาร การปรุงอาหารใชเครื่องปรุงรสตางๆ มี

เครื่องใชไฟฟาในการทําอาหาร สวนอาหารนิยมซื้อจากตัวเมืองเชียงใหม ดานความเช่ือเกี่ยวกับ

ประเพณีและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในการแตงงานครอบครัวแรงงานคืนถ่ินนิยมจัดพิธีแตงงานคลาย

กับการแตงงานของคนในเมืองจังหวัดเชียงใหม การแตงกายก็เชนเดียวกันกับครอบครัวทองถ่ิน 

นอกจากนั้นผลกระทบของการนําวัฒนธรรมแปลกใหมมาใชกับชุมชน บางอยางก็ทําใหขัดกับ

วัฒนธรรมด้ังเดิม กอใหเกิดความแตกแยกในชุมชน เชน การขาดจิตสํานึกทางศาสนา มีคานิยมดาน

วัตถุ เปนตน (พรชัย พรปะทีปกุล, 2550 :58-59) 

 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 

 ขอเสนอแนะแนวคิดของประชาชนท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน ในจังหวัดอุบลราชธานี มี

ขอเสนอแนะ 2 ประการ คือ 
 

 8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

  1) โดยรวมดานท้ัง 4 ดาน ไดสรุปดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด และคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ดังนี้ 

ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดานวิถีชีวิตในชุมชน มีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด ผูมีสวนท่ีจะนําไป

ปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี ควรรักษามาตรฐานนี้ไวและพัฒนาแนวคิดในดานนี้ใหเจริญข้ึนตอไป

ดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด มีคาแปลผลในระดับมากท่ีสุด แตก็ถือวาระดับคาเฉล่ียนอยหรือตํ่ากวาขอ
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อื่น ๆ ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี ควรหาวิธีการพัฒนา ยกระดับแนวคิดให

มากกวานี้  

  2) รายดาน คือแยกออกแตละดาน  

    (1) ดานสภาวะครอบครัว พบวา แนวคิดของประชาชนท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน 

จังหวัดอุบลราชธานีโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัด

อุบลราชธานีจะตองรักษามาตรฐานนี้ไวขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ครอบครัวมีความเขมแข็งข้ึน มี

คาเฉล่ียมากท่ีสุด ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี จะตองรักษามาตรฐานนี้ไว

อยางมีเสถียรภาพและพัฒนา ท่ีจะยกระดับใหมากท่ีสุดตอไปขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ปญหา

ครอบครัว มีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด แตมีคาเฉล่ียนอยในรายขอ ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับ

ใชในจังหวัดอุบลราชธานี ควรจะหาแนวทางปรับปรงุและพัฒนาใหเจริญมีคามากท่ีสุดตอไป 

    (2) สภาวะเศรษฐกิจ พบวา แนวคิดของประชาชนท่ีมีแนวคิดตอแรงงานคืนถ่ิน 

จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี 

ควรรักษามาตรฐานนี้ไว ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใน

ทองถ่ิน มีคาแปลผลมากท่ีสุด ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี จะตองรักษา

มาตรฐานนี้ไวและพัฒนาใหมีมากท่ีสุดตอไปขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ความสัมพันธทางสังคม มีคา

แปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นท่ีมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี ควรจะหาแนวทาง

แกปญหา ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานใหเจริญยิ่งข้ึนกวาเดิม 

    (3) ความสัมพันธทางสังคม พบวา แนวคิดของประชาชนท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี ควรจะรักษา

มาตรฐานนี้ไวใหมีเสถียรภาพตอไป ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ประชาชนในทองถ่ิน มีเวลาพบปะ 

สมาคมกันมากข้ึน มีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด ดังนั้นผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัด

อุบลราชธานี ควรรักษามาตรฐานและพัฒนาแนวคิดนี้ใหเจริญยิ่งข้ึนตอไปขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด คือ 

คนในทองถ่ินขาดความสัมพันธกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน มีคาแปลผลอยูในระดับมากท่ีสุด แตมีคาเฉล่ีย

นอยในรายขอ ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี ควรจะหาแนวทางแกปญหา 

ปรับปรุงพัฒนามาตรฐานท่ีดีและมีความกาวหนาตอไป 

    (4) วิถีชีวิตในชุมชน พบวา แนวคิดของประชาชนท่ีมีตอแรงงานคืนถ่ิน จังหวัด

อุบลราชธานี โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะนําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี 

ควรจะรักษามาตรฐานอยางมีเสถียรภาพนี้ไวตอไป ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การทํานุบํารุงศาสน

สถานและการกอสรางส่ิงใหมๆ ในชุมชนมากข้ึน มีคาแปลผลในระดับมากท่ีสุด ดังนั้น ผูมีสวนท่ีจะ

นําไปปรับใชในจังหวัดอุบลราชธานี ควรจะรักษามาตรฐานและพัฒนาใหดีข้ึนตอไป ขอท่ีมีคาเฉล่ีย

 

สังคมพรอมกับนําความเจริญมาสูสังคมชุมชนของตน (สมสุข ไชยศรี, 2553 :10)  ขอท่ีมีคาเฉล่ียนอย
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8. ขอเสนอแนะ 
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ดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด มีคาแปลผลในระดับมากท่ีสุด แตก็ถือวาระดับคาเฉล่ียนอยหรือตํ่ากวาขอ
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สัมปทา, อัตตสัมปทา, ทิฏฐิสัมปทา, อัปปมาทสัมปทา และโยนิโสมนสิการสัมปทาหลักปฏิบัติตนท่ัวไป

ของชาวพุทธประกอบดวย สัปปุริสธรรม 7, ฆราวาสธรรม 4, สังคหวัตถุ 4, อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4  

และ หลักประเมินความเจริญในการดําเนินชีวิต ประกอบดวย อารยวัฒิ 5ประการ ไดแก ศรัทธา คือ 

เช่ือท่ีถูกหลักพระศาสนาไมงมงาย ไขวเขว ศีล คือ ความประพฤติ และ เล้ียงชีพสุจริตเปนแบบอยาง

ไดสุตะ คือ ความรูเขาใจหลักพระศาสนา พอแกการปฏิบัติตนและแนะนําผูอื่นได จาคะ คือ การเผ่ือ

แผเสียสละ พรอมท่ีจะชวยเหลือผูซึ่งพึงชวย และ ปญญา คือ การรูเทาทันโลกและชีวิต ทําจิตใจให

เปนอิสระไดการประยุกตใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาของพระมหาณรงค นราสโภ ในการออก

คําพยากรณตามวิชาโหราศาสตรในเรื่องตางๆนั้น เปนไปตามอาการหรือปญหาของผูท่ีมาขอคําปรึกษา 

คือ ดานการประกอบอาชีพหนาท่ีการงานและความกาวหนาในงาน ธรรมประยุกต ใชอิทธิบาท 4  

ดานความรัก ครอบครัวและคูครอง ธรรมประยุกต ใชฆราวาส 4 ธรรม 4 และพระ 4 องค ดานฐานะ

การเงินและความมั่นคงในการสรางหลักฐาน ธรรมประยุกต ใชสัมปทา 4 ดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

ดําเนินชีวิตในอนาคตธรรมประยุกต ใชขันธ 5 และในดานการเส่ียงโชคและลาภผลตางๆไดปรับใช

ธรรมประยุกต หมวดสัปปุริสธรรม 7    
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Abstract 
 

  This research aims to study the general characteristics of Astrology and the application 

of Buddhist doctrines in Astrology by Pramaha Narong Narasapo, Wat Suthat Thepwararam  

Woramahavihan,  Pranakhon district, Bangkok. 

  This study found that Astrology can be divided in 3 parts, including calculation part, 

forecasting part, and ritual part.  Each part has different method of forecasting.  Astrology is a 

subject which help people to behave properly with the time.  For example, when it is in the time 

of luck, people should try to get into that lucky.  On the other hand, if it is the time of bad luck, 

people should avoid the bad behaviour. These are reminding of precaution for daily living.  

 About the doctrine for living, the study found that there are Buddhist doctrines which 

can be used for achievement and happiness in human life, and can be used to make community 

live in peace.  These doctrines include the avoidance of evil karma such as Kammakilesa 4, Agati 

4, Apayamukha 4; the preparation of life fund by avoidance of harmful friend (Mittapatirupaka), 

but accompany with good friend (Suhatamittakara); the considering of the allocation of assets to 

be acquired by working with caution, be careful not to waist money, maintain the good 

 

การประยุกตใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในวิชาโหราศาสตร : ศึกษากรณี 

พระมหาณรงค นราสโภ วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 

The Application of Buddhist Doctrines in  Astrology : 

A case study of  Pramaha Narong Narasapo, Wat Suthat 

Thepwararam woramahavihan, Bangkok. 
 

สิริ ศุภผล* 

 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของวิชาโหราศาสตร หลักธรรมในการ

ดําเนินชีวิต และการประยุกตใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในวิชาโหราศาสตรของพระมหา

ณรงค นราสโภ คณะ 1 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  งานวิจัยนี้ พบวา วิชาโหราศาสตร แบงกลุมตามองคประกอบไดเปน 3 กลุมใหญ คือ กลุม

วิชาภาคคํานวณ กลุมวิชาภาคพยากรณและกลุมวิชาภาคพิธีกรรม  แตละกลุมวิชามีวิธีการท่ีใชในการ

ทํานายหรือพยากรณแตกตางกันออกไป โหราศาสตรเปนวิชาท่ีจะชวยผูท่ีเกี่ยวของในวิชานี้ ไดปฏิบัติ

ตนใหถูกตองกับกาลเวลาท่ีดาวพระเคราะหแสดง เมื่อถึงคราวแสดงวา มีโชคดี จะไดพยายาม

ขวนขวายใหไดมาซึง่โชคดีนั้น ถาแสดงไปในทางไมดี ก็จะไดระมัดระวังและพยายามหลีกเล่ียงหรือปด

เปาเสียใหพนไป หรือ ผอนหนักใหเปนเบาได ไมประมาทในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

  ในสวนของหลักธรรมท่ีใชในการดําเนินชีวิต ผูวิจัยพบวา มีหลักพุทธธรรมท่ีนํามาประพฤติ

ปฏิบัติในการดําเนนิชีวิตใหอยูไดอยางเปนสุขและประสบความสําเร็จ ตลอดจนทําใหสังคมสงบและมี

สันติสุขโดยแบงตามวิถีชีวิตของมนุษยได 5 หลัก ไดแก หลักพื้นฐานของชีวิต ประกอบดวย การเวน

จากการกระทําช่ัว กรรมกิเลส 4 อคติ 4 อบายมุข 6 มีการตระ เตรียมทุนชีวิตดวยมิตรปฏิรูปก การ

หลีกเวนมิตรเทียม สุหทมิตรการ คบหาแตมิตรแท การพิจารณาการจัดสรรทรัพยท่ีหามาไดดวย

สัมมาชีพดวยความรอบคอบระมัดระวัง ไมสุรุยสุรายและมีการรักษาความสัมพันธอันดีใน 6 ทิศหรือ

ทิศ 6 หลักจุดหมายของชีวิต ประกอบดวย อัตถะ 3 หรือ ประโยชน 3การดําเนินชีวิตเพื่อใหเกิด

ประโยชนอันเปนจุดหมายของชีวิต ไดแก ทิฏฐธัมมิกัตถะ คือ จุดหมายข้ันตาเห็นหรือประโยชน

ปจจุบัน สัมปรายิกัตถะ คือ จุดหมายข้ันเลยตาเห็นหรือประโยชนเบ้ืองหนาและปรมัตถะ คือ จุดหมาย

สูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิ่ง หลักประกันของชีวิต ประกอบดวย กัลยาณมิตตตา, สีลสัมปทา, ฉันท
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องคเอง เมื่อทรงบําเพ็ญท่ีโพธิบัลลังกใกลตรัสรู ไดทรงอธิษฐานจิตลอยถาดทองวา ถาจะไดตรัสเปน

พระพุทธเจาใหถาดลอยทวนกระแสน้ํา แตถาไมตรัสรูเปนพระพุทธเจาใหลอยตามน้ํา  

  สวนในประวัติคณะสงฆไทยมีพระภิกษุบางรูปทรงวิทยาคุณและใหความอนุเคราะหชวย 

เหลือเกื้อกูลชาวบานสอนธรรมะควบคูกับการคําพยากรณ เชน กรณีพระพิมลธรรม ในรัชกาลสมเด็จ

พระนารายณ เลากันวา เมื่อป พ.ศ.2205 โปรดใหยกทัพไปตีเมืองอังวะ มีพระยาสีหราชเดโช (ทิป)

เปนกองหนาแตพลาดทาเสียทีถูกพมาลอมจับตัวไวไดสมเด็จพระนารายณ ทรงทราบขาวตกพระทัย 

ใหตํารวจออกไปนิมนต พระพิมลธรรม เขามาจับยามดู ถวายพระพรพยากรณวา ท่ีพระสีมหาราชเดโช 

ถูกขาศึกจับไดนั้นบัดนี้หนีออกมาไดและมีชัยชนะขาศึกอีกดวย ตอมาอีก 3 ช่ัวโมงขณะท่ีสมเด็จพระ

นารายณกําลังตรัสอยูกับพระพิมลธรรม นายเวรมหาดไทย ก็นําผูถือหนังสือแจงขาวพระยาสีหราช

เดโช หนีออกจากคายพมาไดและกองทัพไทยมีชัยชนะใหทรงทราบ สมเด็จพระนารายณดีพระทัยตรัส

สรรเสริญพระพิมลธรรม วาดูแมนหาผูเสมอมิไดแลวถวายไตรจีวรผาแดงเทศไตรหนึ่งเปนบําเหน็จ 

(ชมรมโหราศาสตรไทยกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, http://www.shinoros.com/ [26/02/2560]) 

ในการแตงหนังสือเรื่อง“โลกธาตุ” (พระตรีสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป),2538 :คํานํา) พระสาร

ประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) อางวารวบรวมตําราโหราศาสตรของพระอาจารยผูประสิทธิประศาสน

วิชาโหราศาสตรของตนทานนั้น คือ พระพรหมมุนี (อุปวิภาโส แยม) เจาอาวาสองคท่ี 3 วัดราช

ประดิษฐ   

 วิธีการเผยแผพระธรรมของพระพุทธเจา จําแนกไดเปน 4 ประการ
 (พระมหาวรจักร ฉนฺทชา

โต, 2551 :บทคัดยอ) คือการสอนแบบสากัจฉาหรือสนทนาโดยใชวิธีการถามคูสนทนาเพื่อทําใหเกิด

ความเขาใจธรรมะและความเล่ือมใสศรัทธา, การสอนแบบบรรยาย ทรงใชในท่ีประชุมใหญ ในการ

แสดงธรรมประจําวันซึ่งมีประชาชนและพระสงฆสาวกเปนจํานวนมากมารับฟง, การสอนแบบตอบ

ปญหาจะทรงสอนใหพิจารณาดูลักษณะของปญหาและใชวิธีตอบใหเหมาะสมกันและแบบวางกฎ 

ขอบังคับ ใชวิธีการกําหนดหลักเกณฑกฎและขอบังคับใหพระสาวกหรือสงฆปฏิบัติหรือยึดถือปฏิบัติ

ดวยความเห็นชอบพรอมกันเพื่อความสงบสุขแหงหมูคณะ ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันอยูวามีพระสงฆ

จํานวนหนึ่งท่ีทรงวิทยาคุณโหราศาสตร ไดใหคําพยากรณแกประชาชนเปดเผยและปกปดเพื่อ

อนุเคราะหช้ีนําแนวทางดําเนินชีวิตในลักษณะตางๆ เชน ใหฤกษปลูกบาน สรางอาคาร เปดรานคา 

ประกอบพิธีเสริมดวงชะตาชีวิต เชน พระวิมลมุนี วัดจันทรสโมสร ท่ีลงหนังสือแจงความใหคําปรึกษา

และรับเทศนา ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องของพระมหาณรงค นราสโภ วัดสุทัศนเทพวรารามราช

วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วาทานไดประยุกตใชหลักคําสอนในวิชาโหราศาสตรอยางไร 

 

 

 

relationship with 6 groups of surrounding people (Tisa 6); the goal and benefit of life (Attha 3), 

including present benefit (Ditthadthammitkattha), future benefit (Samparayikattha), and highest 

benefit of living (Paramatha); the life security, including Kalayanamittata, Silasampada, 

Chadasampada, Appamadasampada, and Yonisomanasikarasampada;  the general behaviour of 

Buddhist, including Sappurissadhamma 7, Gharavasa-dhamma 4, Sangahavatthu 4, Iddhipada 4, 

Brahmavihara 4; The evaluation of developed living (Arayavatthi 5), including Sattha or faith (to 

believe right through religious doctrine, not be unquestioning or be confused), Sila or 

commandment (to behave and working with honesty), Sutta or learning (to understand Buddhist 

concept and can give advice to other people), Caga or sacrificing (to generously sacrifice and 

ready to help other people), and Panna or wisdom (to be smart in living and have independent 

mind).   

 About the application of Buddhist doctrines, Pramaha Narong Narasapo usually applied 

the doctrine in the counseling depending on the condition of clients.  For examples, in aspect of 

professional career and career path using Iddhipada 4; in aspect of couple relationship using 

Gharavasa-dhamma 4 and 4 monk; in aspect of financial stability using Sampada 4; in aspect of 

living in the future using Khandha 5; in the aspect of Gambling and windfall using  

Sappurissadhamma 7  

 

1. บทนํา 

 

ในปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญกาวหนามาก วิถีชีวิตของมนุษยยิ่งสลับซับซอน

มากเชนกัน ประเทศไทยเปนเมืองพระพุทธศาสนา คนไทยสวนใหญใชหลักพุทธธรรมเปนหลักในการ

ดําเนินชีวิต แตมีผูคนอีกจํานวนไมนอยท่ีใชโหราศาสตรชวยแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ 

โหราศาสตรมีอยูคูกับสังคมไทยมานาน การพยากรณดวงพระมหากษัตริย การสรางบานแปลงเมือง 

การพยากรณดวงเมือง การทําศึกสงคราม การวางศิลาฤกษ การฝงเสาหลักเมือง ทํานายพระโคกิน

อาหารในพิธีแรกนาหรือแฝงอยูในเรื่องการเกิด การคูครอง พิธีกรรม ความเช่ือและวัฒนธรรมประเพณี

ตางๆ โหราศาสตรไมสามารถอธิบายในเชิงเหตุผลได แตมีอิทธิพลและบทบาทตอบุคคลและสังคม

ตลอดมา                                                                                          

ในพุทธประวัติเลาถึงเมื่อพระพุทธเจาประสูติได 7 วัน พระราชบิดา ไดเชิญพราหมณ 108 คน 

มาฉันโภชนาหารแลวขนานพระนามวา“สิทธัตถะ”และทํานายพระพุทธลักษณะวาจะไดเปนพระเจา

จักรพรรด์ิ แตถาออกบวชจะไดเปนพระศาสดาเอกของโลก นอกจากยังปรากฏขอความวาพระพุทธ

152 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

องคเอง เมื่อทรงบําเพ็ญท่ีโพธิบัลลังกใกลตรัสรู ไดทรงอธิษฐานจิตลอยถาดทองวา ถาจะไดตรัสเปน

พระพุทธเจาใหถาดลอยทวนกระแสน้ํา แตถาไมตรัสรูเปนพระพุทธเจาใหลอยตามน้ํา  

  สวนในประวัติคณะสงฆไทยมีพระภิกษุบางรูปทรงวิทยาคุณและใหความอนุเคราะหชวย 

เหลือเกื้อกูลชาวบานสอนธรรมะควบคูกับการคําพยากรณ เชน กรณีพระพิมลธรรม ในรัชกาลสมเด็จ

พระนารายณ เลากันวา เมื่อป พ.ศ.2205 โปรดใหยกทัพไปตีเมืองอังวะ มีพระยาสีหราชเดโช (ทิป)

เปนกองหนาแตพลาดทาเสียทีถูกพมาลอมจับตัวไวไดสมเด็จพระนารายณ ทรงทราบขาวตกพระทัย 

ใหตํารวจออกไปนิมนต พระพิมลธรรม เขามาจับยามดู ถวายพระพรพยากรณวา ท่ีพระสีมหาราชเดโช 

ถูกขาศึกจับไดนั้นบัดนี้หนีออกมาไดและมีชัยชนะขาศึกอีกดวย ตอมาอีก 3 ช่ัวโมงขณะท่ีสมเด็จพระ

นารายณกําลังตรัสอยูกับพระพิมลธรรม นายเวรมหาดไทย ก็นําผูถือหนังสือแจงขาวพระยาสีหราช

เดโช หนีออกจากคายพมาไดและกองทัพไทยมีชัยชนะใหทรงทราบ สมเด็จพระนารายณดีพระทัยตรัส

สรรเสริญพระพิมลธรรม วาดูแมนหาผูเสมอมิไดแลวถวายไตรจีวรผาแดงเทศไตรหนึ่งเปนบําเหน็จ 

(ชมรมโหราศาสตรไทยกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, http://www.shinoros.com/ [26/02/2560]) 

ในการแตงหนังสือเรื่อง“โลกธาตุ” (พระตรีสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป),2538 :คํานํา) พระสาร

ประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) อางวารวบรวมตําราโหราศาสตรของพระอาจารยผูประสิทธิประศาสน

วิชาโหราศาสตรของตนทานนั้น คือ พระพรหมมุนี (อุปวิภาโส แยม) เจาอาวาสองคท่ี 3 วัดราช

ประดิษฐ   

 วิธีการเผยแผพระธรรมของพระพุทธเจา จําแนกไดเปน 4 ประการ
 (พระมหาวรจักร ฉนฺทชา

โต, 2551 :บทคัดยอ) คือการสอนแบบสากัจฉาหรือสนทนาโดยใชวิธีการถามคูสนทนาเพื่อทําใหเกิด

ความเขาใจธรรมะและความเล่ือมใสศรัทธา, การสอนแบบบรรยาย ทรงใชในท่ีประชุมใหญ ในการ

แสดงธรรมประจําวันซึ่งมีประชาชนและพระสงฆสาวกเปนจํานวนมากมารับฟง, การสอนแบบตอบ

ปญหาจะทรงสอนใหพิจารณาดูลักษณะของปญหาและใชวิธีตอบใหเหมาะสมกันและแบบวางกฎ 

ขอบังคับ ใชวิธีการกําหนดหลักเกณฑกฎและขอบังคับใหพระสาวกหรือสงฆปฏิบัติหรือยึดถือปฏิบัติ

ดวยความเห็นชอบพรอมกันเพื่อความสงบสุขแหงหมูคณะ ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันอยูวามีพระสงฆ

จํานวนหนึ่งท่ีทรงวิทยาคุณโหราศาสตร ไดใหคําพยากรณแกประชาชนเปดเผยและปกปดเพื่อ

อนุเคราะหช้ีนําแนวทางดําเนินชีวิตในลักษณะตางๆ เชน ใหฤกษปลูกบาน สรางอาคาร เปดรานคา 

ประกอบพิธีเสริมดวงชะตาชีวิต เชน พระวิมลมุนี วัดจันทรสโมสร ท่ีลงหนังสือแจงความใหคําปรึกษา

และรับเทศนา ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องของพระมหาณรงค นราสโภ วัดสุทัศนเทพวรารามราช

วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร วาทานไดประยุกตใชหลักคําสอนในวิชาโหราศาสตรอยางไร 

 

 

 

relationship with 6 groups of surrounding people (Tisa 6); the goal and benefit of life (Attha 3), 

including present benefit (Ditthadthammitkattha), future benefit (Samparayikattha), and highest 

benefit of living (Paramatha); the life security, including Kalayanamittata, Silasampada, 

Chadasampada, Appamadasampada, and Yonisomanasikarasampada;  the general behaviour of 

Buddhist, including Sappurissadhamma 7, Gharavasa-dhamma 4, Sangahavatthu 4, Iddhipada 4, 

Brahmavihara 4; The evaluation of developed living (Arayavatthi 5), including Sattha or faith (to 

believe right through religious doctrine, not be unquestioning or be confused), Sila or 

commandment (to behave and working with honesty), Sutta or learning (to understand Buddhist 

concept and can give advice to other people), Caga or sacrificing (to generously sacrifice and 

ready to help other people), and Panna or wisdom (to be smart in living and have independent 

mind).   

 About the application of Buddhist doctrines, Pramaha Narong Narasapo usually applied 

the doctrine in the counseling depending on the condition of clients.  For examples, in aspect of 

professional career and career path using Iddhipada 4; in aspect of couple relationship using 

Gharavasa-dhamma 4 and 4 monk; in aspect of financial stability using Sampada 4; in aspect of 

living in the future using Khandha 5; in the aspect of Gambling and windfall using  

Sappurissadhamma 7  

 

1. บทนํา 

 

ในปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญกาวหนามาก วิถีชีวิตของมนุษยยิ่งสลับซับซอน

มากเชนกัน ประเทศไทยเปนเมืองพระพุทธศาสนา คนไทยสวนใหญใชหลักพุทธธรรมเปนหลักในการ

ดําเนินชีวิต แตมีผูคนอีกจํานวนไมนอยท่ีใชโหราศาสตรชวยแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ 

โหราศาสตรมีอยูคูกับสังคมไทยมานาน การพยากรณดวงพระมหากษัตริย การสรางบานแปลงเมือง 

การพยากรณดวงเมือง การทําศึกสงคราม การวางศิลาฤกษ การฝงเสาหลักเมือง ทํานายพระโคกิน

อาหารในพิธีแรกนาหรือแฝงอยูในเรื่องการเกิด การคูครอง พิธีกรรม ความเช่ือและวัฒนธรรมประเพณี

ตางๆ โหราศาสตรไมสามารถอธิบายในเชิงเหตุผลได แตมีอิทธิพลและบทบาทตอบุคคลและสังคม

ตลอดมา                                                                                          

ในพุทธประวัติเลาถึงเมื่อพระพุทธเจาประสูติได 7 วัน พระราชบิดา ไดเชิญพราหมณ 108 คน 

มาฉันโภชนาหารแลวขนานพระนามวา“สิทธัตถะ”และทํานายพระพุทธลักษณะวาจะไดเปนพระเจา

จักรพรรด์ิ แตถาออกบวชจะไดเปนพระศาสดาเอกของโลก นอกจากยังปรากฏขอความวาพระพุทธ

153วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน ์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

 พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) ผูรวบรวมหลักเกณฑทางวิชาการโหรจากตํารา

โหราศาสตรโบราณ  เรียบเรียงเปน หนังสือ “โลกธาตุ” ข้ึน มีตอนหนึ่งกลาวไววา“...ไดยินพระ

โหราจารย แสดงมัตยาธิบายวา โหราศาสตร นั้นเอง  เปนอุปการชวยใหบุคคลทําดี และ ไดรับผลดี

ตามคําสอนนั้นยกเหตุวา ทุกคนอยากไดผลดีดวยกันท้ังนั้นและก็พยายามประกอบเหตุอันดี  ครั้นแลว

หาไดประสพผลดีสมใจคาดทุกคนไม เพราะผลดีนั้นๆ มีต้ังรอยอยางและเหตุประกอบ อันจะนํา ไปหา

ผลดีนั้นเลา ก็มีต้ังพันประการ เม่ือไมทันทราบรายละเอียดกอนวา ประการไหน จะตรงไปใหผลดี

อยางไรแกตนเองแน ก็ตองเดาสุมไปตามเพลง ถาผลดีอยูทางหนึ่ง เหตุท่ีประกอบนี้เล่ียงไปเสนทาง

หนึ่ง  กย็อมคลาดแคลวไปจากผลท่ีหวังไว แมเผอิญไดผลดีมาใหม ก็ไมใชท่ีประสงค เสมือนเดินทางผิด 

หากจะถึงท่ีอื่นดี ก็มิใชท่ีมุงหมายโหราศาสตร เปนเครื่องสองทางใหเดินตรงไปยังสายท่ีตองการผล 

โดยไมเสียเวลา เหลวเปลา...”(พระสารประเสริฐ, 2538 : 9-10)                                                                                                                                     

 สรุปความไดวา พระสารประเสริฐ ผูรอบรูท้ังทางโลกและทางธรรมเห็นวา โหราศาสตร 

พอจะมีประโยชนอยูบางในการเลือกทําเหตุดี เพื่อใหไดผลดีตามตองการ เปนการใชประโยชนท่ีอยูใน

กรอบของพระพุทธศาสนา 

 เสถียรพงษ วรรณปก ศิษยของหลวงพอเจาคุณพระภัทรมุนี เจาอาวาสวัดทองนพคุณ ผูเปน

โหราจารยคนสําคัญ ทานไมเรียนวิชาโหราศาสตรท้ังหมด แตทานใช วิชาทักษาพยากรณ ซึ่งเปนแขนง

วิชาหนึ่งในโหราศาสตร เปนเกณฑในการต้ังช่ือบุคคล ไดต้ังขอสังเกตวา“ทําไมการพยากรณอดีตจึง

แมน พยากรณอนาคตไมแมน”โดยไดใหอรรถาธิบาย สรุปไดวา อดีตนั้น“นิ่ง”แลวไมมีเงื่อนไขอะไรมา

ผลักดันใหเปนอื่นได เพราะฉะนั้นการทํานายทายทักจึงมักตรง แตปจจุบันและอนาคต มันยัง

เคล่ือนไหว เพราะเหตุปจจัยอีกหลายอยางยังไมนิ่ง เงื่อนไขท่ีสําคัญท่ีสุดคือ“กรรม” (การกระทํา) ของ

คนๆ นั้นเอง เขาทําท้ังกรรมดีและกรรมไมดี คละกันไป ส่ิงเหลานี้แหละ มีแนวโนมจะใหผลในอนาคต

ไมวาดีหรือไมดี อนึ่ง เวลาบวชนาคพระอุปชฌาย ก็ใชหลักทักษาพยากรณ แขนงวิชาหนึ่งใน

โหราศาสตร ต้ังฉายาพระใหม ข้ึนตนดวยอักษรตามวันเกิด โดยใชวรรคบริวารนําหนาช่ือ (เสถียรพงษ 

วรรณปก, 2524 : 6-7) 
             ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท ผูใกลชิดกับอาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ คนหนึ่ง เลาไววา“วัน

นั้น ผมนั่งคุยกับทานเรื่องโหราศาสตร  ผมตอตานวิชาโหราศาสตรอยางเผ็ดรอน อาจารยสุชีพ ก็สักแต

ยิ้มๆ แลวทานก็ถือโอกาสอธิบายการโคจรดวงดาวตางๆ และอิทธิพลท่ีมีตอพระพุทธศาสนา ผมจึงรูวา

ทานอาจารยทานลํ้าลึกมากในบรรดาศิษยทานมีนอยคนจะรูวา ทานชํานาญโหราศาสตรและดารา

ศาสตร  ตําราโลกธาตุซึ่งเปนตําราโหราศาสตรไทยพื้นฐาน ท่ีสําคัญท่ีสุดก็อาจารยผูใกลชิด 

ทานเองรวบรวมข้ึน คือ พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) ฤกษตางๆทานแมนมาก ฤกษ

วางเสาเข็มเพื่อสรางตึกใหมของสํานักงานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกในปจจุบัน ทานก็เปน

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
 

           2.1  เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของวิชาโหราศาสตร         
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           2.3  เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในวิชาโหราศาสตร      

 

3. ขอบเขตการวิจัย   
 

  3.1  สืบคนและศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิชาโหราศาสตร 

  3.2  ศึกษาหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิต 

  3.3  เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในวิชาโหราศาสตรของ   

พระมหาณรงค นราสโภ คณะ 1 วัดสุทัศนเทพวรามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

4. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

         พระมหาสมคิด เสือกะ ไดพบในงานวิจัยเรื่อง“จริยธรรมในอาชีพโหราจารย” เปนงานวิจัย

เชิงปริมาณไดสํารวจผูรับบริการจํานวน 150 คน มีสถิติท่ีนาสนใจ คือ เหตุผลท่ีคนมาดูดวงแบงเปน 

อยากทราบอนาคต รอยละ 40.6 และอยากทราบวา หมอดูแมนหรือไม รอยละ 27.3 ทําใหเห็นไดวา 

คนสวนใหญอยากรูวาอนาคตนั้นเปนอยางไร นอกจากนี้ยังวัดระดับความเช่ือคําทํานาย มีถึงรอยละ 

77.3  ท่ีเช่ือครึ่งไมเช่ือครึ่ง ท่ีไมเช่ือมีรอยละ 13.3 และท่ีเช่ือรอยละ 9.3 ทําใหเห็นวา คําทํานายของ

หมอดูมีผลกระทบกับคนถึงรอยละ 86.6 คือ รวมท่ีเช่ือกับไมแนใจ  เพราะคนท่ีเช่ือครึ่งไมเช่ือครึ่งนั้น 

ยอมฟงหมอดูบางไมมากก็นอย (พระมหาสมคิด เสือกะ,2543 :บทคัดยอ) 

ณัชชา ชินธิป ไดสรุปในงานวิจัยเรื่อง“โหราศาสตรกับการตัดสินใจทางธุรกิจ”วานักธุรกิจมี

การใชโหราศาสตรในการตัดสินใจในหลายเรื่อง เชน การข้ึนบานใหม เปดรานใหม เลือกทําเลท่ีต้ัง  

หาฤกษต้ังเสาเอก เสาโท จัดบาน จัดหองตามหลักฮวงจุย ดูโหงวเฮง คัดเลือกพนักงาน  เลือกหุนสวน 

ลูกคา เลือกคูครอง ประกอบพิธีมงคลสมรส ตรวจดวงชะตาประจําป เปนตน นักธุรกิจ เห็นวา 

โหราศาสตรมีจริง เช่ือถือกันมานานและปฏิบัติกันมาจนถึงปจจุบัน กลายเปนประเพณีท่ีสืบทอดมา 

ทําใหโหราศาสตรเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต เมื่อไมไดปฏิบัติตามก็จะไมสบายใจ การใชโหราศาสตรใน

การตัดสินใจตัดสินใจในธุรกิจไมใชเรื่องเสียหาย เนื่องจากสามารถกลอมเกลาใหคนเช่ือกฎแหงกรรม 

มุงทําความดี อยูในศีลธรรม มีความสุขุมรอบคอบระมัดระวัง ไมประมาท ทําใหชีวิตมีความหวังและ

กําลังใจ มั่นใจในการทําธุรกิจและมีความอดทนตออุปสรรค (ณัชชา ชินธิป, 2548 :บทคัดยอ) 

154 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

 พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) ผูรวบรวมหลักเกณฑทางวิชาการโหรจากตํารา

โหราศาสตรโบราณ  เรียบเรียงเปน หนังสือ “โลกธาตุ” ข้ึน มีตอนหนึ่งกลาวไววา“...ไดยินพระ

โหราจารย แสดงมัตยาธิบายวา โหราศาสตร นั้นเอง  เปนอุปการชวยใหบุคคลทําดี และ ไดรับผลดี

ตามคําสอนนั้นยกเหตุวา ทุกคนอยากไดผลดีดวยกันท้ังนั้นและก็พยายามประกอบเหตุอันดี  ครั้นแลว

หาไดประสพผลดีสมใจคาดทุกคนไม เพราะผลดีนั้นๆ มีต้ังรอยอยางและเหตุประกอบ อันจะนํา ไปหา

ผลดีนั้นเลา ก็มีต้ังพันประการ เมื่อไมทันทราบรายละเอียดกอนวา ประการไหน จะตรงไปใหผลดี

อยางไรแกตนเองแน ก็ตองเดาสุมไปตามเพลง ถาผลดีอยูทางหนึ่ง เหตุท่ีประกอบนี้เล่ียงไปเสนทาง

หนึ่ง  กย็อมคลาดแคลวไปจากผลท่ีหวังไว แมเผอิญไดผลดีมาใหม ก็ไมใชท่ีประสงค เสมือนเดินทางผิด 

หากจะถึงท่ีอื่นดี ก็มิใชท่ีมุงหมายโหราศาสตร เปนเครื่องสองทางใหเดินตรงไปยังสายท่ีตองการผล 

โดยไมเสียเวลา เหลวเปลา...”(พระสารประเสริฐ, 2538 : 9-10)                                                                                                                                     

 สรุปความไดวา พระสารประเสริฐ ผูรอบรูท้ังทางโลกและทางธรรมเห็นวา โหราศาสตร 

พอจะมีประโยชนอยูบางในการเลือกทําเหตุดี เพื่อใหไดผลดีตามตองการ เปนการใชประโยชนท่ีอยูใน

กรอบของพระพุทธศาสนา 

 เสถียรพงษ วรรณปก ศิษยของหลวงพอเจาคุณพระภัทรมุนี เจาอาวาสวัดทองนพคุณ ผูเปน

โหราจารยคนสําคัญ ทานไมเรียนวิชาโหราศาสตรท้ังหมด แตทานใช วิชาทักษาพยากรณ ซึ่งเปนแขนง

วิชาหนึ่งในโหราศาสตร เปนเกณฑในการต้ังช่ือบุคคล ไดต้ังขอสังเกตวา“ทําไมการพยากรณอดีตจึง

แมน พยากรณอนาคตไมแมน”โดยไดใหอรรถาธิบาย สรุปไดวา อดีตนั้น“นิ่ง”แลวไมมีเงื่อนไขอะไรมา

ผลักดันใหเปนอื่นได เพราะฉะนั้นการทํานายทายทักจึงมักตรง แตปจจุบันและอนาคต มันยัง

เคล่ือนไหว เพราะเหตุปจจัยอีกหลายอยางยังไมนิ่ง เงื่อนไขท่ีสําคัญท่ีสุดคือ“กรรม” (การกระทํา) ของ

คนๆ นั้นเอง เขาทําท้ังกรรมดีและกรรมไมดี คละกันไป ส่ิงเหลานี้แหละ มีแนวโนมจะใหผลในอนาคต

ไมวาดีหรือไมดี อนึ่ง เวลาบวชนาคพระอุปชฌาย ก็ใชหลักทักษาพยากรณ แขนงวิชาหนึ่งใน

โหราศาสตร ต้ังฉายาพระใหม ข้ึนตนดวยอักษรตามวันเกิด โดยใชวรรคบริวารนําหนาช่ือ (เสถียรพงษ 

วรรณปก, 2524 : 6-7) 
             ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท ผูใกลชิดกับอาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ คนหนึ่ง เลาไววา“วัน

นั้น ผมนั่งคุยกับทานเรื่องโหราศาสตร  ผมตอตานวิชาโหราศาสตรอยางเผ็ดรอน อาจารยสุชีพ ก็สักแต

ยิ้มๆ แลวทานก็ถือโอกาสอธิบายการโคจรดวงดาวตางๆ และอิทธิพลท่ีมีตอพระพุทธศาสนา ผมจึงรูวา

ทานอาจารยทานลํ้าลึกมากในบรรดาศิษยทานมีนอยคนจะรูวา ทานชํานาญโหราศาสตรและดารา

ศาสตร  ตําราโลกธาตุซึ่งเปนตําราโหราศาสตรไทยพื้นฐาน ท่ีสําคัญท่ีสุดก็อาจารยผูใกลชิด 

ทานเองรวบรวมข้ึน คือ พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) ฤกษตางๆทานแมนมาก ฤกษ

วางเสาเข็มเพื่อสรางตึกใหมของสํานักงานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลกในปจจุบัน ทานก็เปน

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย  
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  3.1  สืบคนและศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิชาโหราศาสตร 
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พระมหาณรงค นราสโภ คณะ 1 วัดสุทัศนเทพวรามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 

4. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

         พระมหาสมคิด เสือกะ ไดพบในงานวิจัยเรื่อง“จริยธรรมในอาชีพโหราจารย” เปนงานวิจัย

เชิงปริมาณไดสํารวจผูรับบริการจํานวน 150 คน มีสถิติท่ีนาสนใจ คือ เหตุผลท่ีคนมาดูดวงแบงเปน 

อยากทราบอนาคต รอยละ 40.6 และอยากทราบวา หมอดูแมนหรือไม รอยละ 27.3 ทําใหเห็นไดวา 

คนสวนใหญอยากรูวาอนาคตนั้นเปนอยางไร นอกจากนี้ยังวัดระดับความเช่ือคําทํานาย มีถึงรอยละ 

77.3  ท่ีเช่ือครึ่งไมเช่ือครึ่ง ท่ีไมเช่ือมีรอยละ 13.3 และท่ีเช่ือรอยละ 9.3 ทําใหเห็นวา คําทํานายของ

หมอดูมีผลกระทบกับคนถึงรอยละ 86.6 คือ รวมท่ีเช่ือกับไมแนใจ  เพราะคนท่ีเช่ือครึ่งไมเช่ือครึ่งนั้น 

ยอมฟงหมอดูบางไมมากก็นอย (พระมหาสมคิด เสือกะ,2543 :บทคัดยอ) 

ณัชชา ชินธิป ไดสรุปในงานวิจัยเรื่อง“โหราศาสตรกับการตัดสินใจทางธุรกิจ”วานักธุรกิจมี

การใชโหราศาสตรในการตัดสินใจในหลายเรื่อง เชน การข้ึนบานใหม เปดรานใหม เลือกทําเลท่ีต้ัง  

หาฤกษต้ังเสาเอก เสาโท จัดบาน จัดหองตามหลักฮวงจุย ดูโหงวเฮง คัดเลือกพนักงาน  เลือกหุนสวน 

ลูกคา เลือกคูครอง ประกอบพิธีมงคลสมรส ตรวจดวงชะตาประจําป เปนตน นักธุรกิจ เห็นวา 

โหราศาสตรมีจริง เช่ือถือกันมานานและปฏิบัติกันมาจนถึงปจจุบัน กลายเปนประเพณีท่ีสืบทอดมา 

ทําใหโหราศาสตรเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต เมื่อไมไดปฏิบัติตามก็จะไมสบายใจ การใชโหราศาสตรใน

การตัดสินใจตัดสินใจในธุรกิจไมใชเรื่องเสียหาย เนื่องจากสามารถกลอมเกลาใหคนเช่ือกฎแหงกรรม 

มุงทําความดี อยูในศีลธรรม มีความสุขุมรอบคอบระมัดระวัง ไมประมาท ทําใหชีวิตมีความหวังและ

กําลังใจ มั่นใจในการทําธุรกิจและมีความอดทนตออุปสรรค (ณัชชา ชินธิป, 2548 :บทคัดยอ) 
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 อีกตอนหนึ่งของปาฐกถาธรรมดังกลาว พุทธทาสภิกขุ ไดให ทรรศนะเพิ่มเติมวา“แม

ขาพเจาเปนผูถือฝายแรงกรรม แตขาพเจาก็มีเหตุผลและเวลาเพียง วิจารณเพื่อหาทางปรับปรุงหลัก

โหราศาสตรใหแนบสนิทกัน อยูไดกับหลักแหงพุทธศาสนาคลายๆกับท่ีบางคราวเราใชสังกะสีแซมหรือ

ประกอบหลังคากระเบ้ืองอันถาวรของเราดวยความจําเปนบางอยาง เทานั้น”                                                                                                    

  สรุปความจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของแลวปรากฏวา ทําใหไดทราบ

พฤติกรรมเกี่ยวกับการปรึกษาปญหา ตลอดจนปญหาและภูมิหลังของผูมาขอคําปรึกษา สถิติเกี่ยวกับ

ความเช่ือของการท่ีไดปรึกษากับนักพยากรณทรรศนะของนักธุรกิจเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร หลักการ

ของโหราศาสตรในแงของกรรมและวัฏฏะ และท่ีสําคัญทําใหไดทราบทรรศนะเกี่ยวกับการใชวิชา

โหราศาสตรและบทบาทของพระภิกษุสงฆในเรื่องของการใชวิชาโหราศาสตรเปนเครื่องนําทางไปสู

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ลวนแลวแตเปนประโยชนในการนําไปใชในการจัดทําประเด็นการ

สัมภาษณและใหแนวคิดในงานวิจัยนี้ไดเปนอยางดี 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

  5.1 สํารวจศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิชาโหราศาสตร  

        5.2 สืบคนและศึกษาหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิต  

          5.3 ศึกษาประวัติ และประสบการณในการดูดวงของพระมหาณรงค นราสโภ                 

   5.4 สัมภาษณเชิงลึกพระมหาณรงค นราสโภ คณะ 1 วัดสุทัศนเทพวรามราชวรมหาวิหาร 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร   

           5.5 วิเคราะหการประยุกตใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนากับการพยากรณโหราศาสตร

ของพระมหาณรงค นราสโภ 

  5.6 สรุปผลการศึกษา ตรวจสอบความถูกตอง และเขียนรายงานแบบพรรณนา 

 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

        ในการศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะท่ัวไปของโหราศาสตร ตลอดจนหลักพุทธ

ธรรมท่ีใชในการดําเนินชีวิต และ ศึกษากรณี การประยุกตใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในวิชา

โหราศาสตร ของพระมหาณรงค นราสโภ คณะ 1 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานครแลว สรุปผลการศึกษาและมีขอเสนอแนะ ไดดังนี้ 

 

คนคํานวณ”และกลาววา สุชีพ ปุญญานุภาพ ไดใหมุมมองทางพระพุทธศาสนาตอโหราศาสตรวา 

“โหราศาสตร  พยายามอธิบายการทํางานของกฎแหงกรรม ดาวมีสองกลุม คือ ศุภเคราะห และบาป

เคราะห ทุกครั้งท่ีดาวศุภเคราะหมาอยูใหคุณก็คือชวงท่ีกรรมดีใหผล เราก็จะเสวยผลกรรมดี ยามท่ี

ดาวบาปเคราะหมาอยูในตําแหนงใหโทษ ก็คือชวงท่ีกรรมช่ัวในอดีตตามมาใหผล  นักโหราศาสตร 

สามารถอธิบายไดอยางกวางๆ วา ผลกรรมดี และกรรมช่ัว จะถึงตัวเมื่อไหรก็โดยการสังเกตการ

เคล่ือนไหวของดวงดาวนั้นเอง” (ปฐมพงษ  โพธิ์ประสิทธินันท, : http://www. bodhinanda.com 

/s0112/index.php?pgid=0016 [25/02/ 2560].) 

 ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท  ยังไดกลาวในบทความเดียวกัน สรุปความวา โหราศาสตร ก็

เหมือนศาสตรท่ีเตือนใหเรารูวา  ผลกรรมช่ัวจะมาชวงไหน อยางไร เชน ในรูปโรคภัยไขเจ็บ อุบัติเหตุ  

การประทุษราย โจรกรรมฯลฯหลังจากเราไดรูแลว ก็ยิ่งจะตองปฏิบัติธรรมเพื่อใหกรรมดีเขมแข็งเพื่อ

สกัดกรรมช่ัวมากยิ่งข้ึนและพระพุทธศาสนาเนนสอนใหสะเดาะเคราะหดวยวิธีบําเพ็ญทาน รักษาศีล 

ฝกสมาธิและพัฒนาปญญาเทานั้นการเซนไหวบวงสรวงเทวดาไม ใชวิธีสะเดาะเคราะหใน

พระพุทธศาสนาเปรียบโหราศาสตรไปก็เหมือนปายบอกใหคนขับรถรูวา ทางขางหนาเปนอยางไร ถารู

วาเปนทางโคง  มีหลุม มีบอ คนขับรถเดินทางไมประมาท ก็หลุดพนจากภัยตางๆ ไดและกลับถึงบาน

โดยสวัสดิภาพ การดูดวงท่ีเกิดใหเกิดประโยชน  บทความไดแนะนําวา ใหดูกับคนท่ีรูท้ังโหราศาสตร

และพุทธศาสน ชีวิตจะไดไมถูกหลอกใหไปของแวะกับความเช่ือประเภทเทวนิยม แบบพราหมณ ฮินดู

หรือแบบไสยศาสตรการไปเช่ือวา ชีวิตถูกเทพบันดาลใหเปนไป ตองบูชาเทพเพื่อสะเดาะเคราะห

เหลานี้มีแตจะทําใหเราออกนอกกรอบกรรมลิขิตในพระพุทธศาสนาไปอิงอยูกับอํานาจเทพเจา หมด

ความเช่ือ ม่ันในการกระทําของตนเอง  

พุทธทาสภิกขุ ไดเคยแสดงปาฐกถาธรรม เรื่อง โหราศาสตรกับพุทธศาสนาฯ พอจะสรุปได

ดังนี้ ในการอธิบายหลักการของโหราศาสตร ไดอธิบายในแงของ กรรมและวัฏฏะ โดยกลาววา“อะไร

เปนตัวเครื่องจักรท่ีหนุนใหกุศล อกุศลกรรม เหลานั้นเดินมากระทบผูกระทํา เกิดผลตางกรรม ตาง

วาระ เปนปานนั้น คําตอบนี้ คือ หัวใจของโหราศาสตร เพราะ โหราศาสตร คือ วิชาท่ีบอกความ

หมุนเวียน  มนุษยทุกคนในโลกนี้อยูใตบังคับบัญชาของธรรมชาติโดยอาศัยกรรมเปนแรงสงและ

โหราศาสตร คือ วิชาท่ีบอกอิทธิพลแหงธรรมชาติหรือมือพระเจา อันนี้”และ“ดวงดาว มีอํานาจ แตก็

เปนเพียงแรงสงเล็กนอยท่ีแฝงอยูในกรรม แมไมไดอาศัยดวงดาว กรรม ก็ดําเนินไปไดเอง พระอริยเจา 

ไมพึ่งพาอํานาจดวงดาวเลย เพราะทานไดรับส่ิงท่ีอํานาจดวงดาวไมอาจบันดาลใหได แรงกรรมเปนส่ิง

ท่ีเราสามารถสรางข้ึนจนสามารถหักลางแรงของดวงดาวได เมื่อเราประกอบจิตภาวนาจนไมมีความยึด

มั่น ถือมั่นในส่ิงท้ังปวง  ส่ิงเหลานั้น ไมอาจทําอะไรเราได เราจึงอยูเหนืออํานาจของส่ิงท้ังปวง รวมท้ัง

ดวงดาวแลว” (พุทธทาส ภิกขุ, 2529 :65) 
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 อีกตอนหนึ่งของปาฐกถาธรรมดังกลาว พุทธทาสภิกขุ ไดให ทรรศนะเพิ่มเติมวา“แม

ขาพเจาเปนผูถือฝายแรงกรรม แตขาพเจาก็มีเหตุผลและเวลาเพียง วิจารณเพื่อหาทางปรับปรุงหลัก

โหราศาสตรใหแนบสนิทกัน อยูไดกับหลักแหงพุทธศาสนาคลายๆกับท่ีบางคราวเราใชสังกะสีแซมหรือ

ประกอบหลังคากระเบ้ืองอันถาวรของเราดวยความจําเปนบางอยาง เทานั้น”                                                                                                    

  สรุปความจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของแลวปรากฏวา ทําใหไดทราบ

พฤติกรรมเกี่ยวกับการปรึกษาปญหา ตลอดจนปญหาและภูมิหลังของผูมาขอคําปรึกษา สถิติเกี่ยวกับ

ความเช่ือของการท่ีไดปรึกษากับนักพยากรณทรรศนะของนักธุรกิจเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร หลักการ

ของโหราศาสตรในแงของกรรมและวัฏฏะ และท่ีสําคัญทําใหไดทราบทรรศนะเกี่ยวกับการใชวิชา

โหราศาสตรและบทบาทของพระภิกษุสงฆในเรื่องของการใชวิชาโหราศาสตรเปนเครื่องนําทางไปสู

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ลวนแลวแตเปนประโยชนในการนําไปใชในการจัดทําประเด็นการ

สัมภาษณและใหแนวคิดในงานวิจัยนี้ไดเปนอยางดี 

 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

  5.1 สํารวจศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิชาโหราศาสตร  

        5.2 สืบคนและศึกษาหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิต  

          5.3 ศึกษาประวัติ และประสบการณในการดูดวงของพระมหาณรงค นราสโภ                 

   5.4 สัมภาษณเชิงลึกพระมหาณรงค นราสโภ คณะ 1 วัดสุทัศนเทพวรามราชวรมหาวิหาร 

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร   

           5.5 วิเคราะหการประยุกตใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนากับการพยากรณโหราศาสตร

ของพระมหาณรงค นราสโภ 

  5.6 สรุปผลการศึกษา ตรวจสอบความถูกตอง และเขียนรายงานแบบพรรณนา 

 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 

        ในการศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะท่ัวไปของโหราศาสตร ตลอดจนหลักพุทธ

ธรรมท่ีใชในการดําเนินชีวิต และ ศึกษากรณี การประยุกตใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในวิชา

โหราศาสตร ของพระมหาณรงค นราสโภ คณะ 1 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานครแลว สรุปผลการศึกษาและมีขอเสนอแนะ ไดดังนี้ 

 

คนคํานวณ”และกลาววา สุชีพ ปุญญานุภาพ ไดใหมุมมองทางพระพุทธศาสนาตอโหราศาสตรวา 

“โหราศาสตร  พยายามอธิบายการทํางานของกฎแหงกรรม ดาวมีสองกลุม คือ ศุภเคราะห และบาป

เคราะห ทุกครั้งท่ีดาวศุภเคราะหมาอยูใหคุณก็คือชวงท่ีกรรมดีใหผล เราก็จะเสวยผลกรรมดี ยามท่ี

ดาวบาปเคราะหมาอยูในตําแหนงใหโทษ ก็คือชวงท่ีกรรมช่ัวในอดีตตามมาใหผล  นักโหราศาสตร 

สามารถอธิบายไดอยางกวางๆ วา ผลกรรมดี และกรรมช่ัว จะถึงตัวเมื่อไหรก็โดยการสังเกตการ

เคล่ือนไหวของดวงดาวนั้นเอง” (ปฐมพงษ  โพธิ์ประสิทธินันท, : http://www. bodhinanda.com 

/s0112/index.php?pgid=0016 [25/02/ 2560].) 

 ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท  ยังไดกลาวในบทความเดียวกัน สรุปความวา โหราศาสตร ก็

เหมือนศาสตรท่ีเตือนใหเรารูวา  ผลกรรมช่ัวจะมาชวงไหน อยางไร เชน ในรูปโรคภัยไขเจ็บ อุบัติเหตุ  

การประทุษราย โจรกรรมฯลฯหลังจากเราไดรูแลว ก็ยิ่งจะตองปฏิบัติธรรมเพื่อใหกรรมดีเขมแข็งเพื่อ

สกัดกรรมช่ัวมากยิ่งข้ึนและพระพุทธศาสนาเนนสอนใหสะเดาะเคราะหดวยวิธีบําเพ็ญทาน รักษาศีล 

ฝกสมาธิและพัฒนาปญญาเทานั้นการเซนไหวบวงสรวงเทวดาไม ใชวิธีสะเดาะเคราะหใน

พระพุทธศาสนาเปรียบโหราศาสตรไปก็เหมือนปายบอกใหคนขับรถรูวา ทางขางหนาเปนอยางไร ถารู

วาเปนทางโคง  มีหลุม มีบอ คนขับรถเดินทางไมประมาท ก็หลุดพนจากภัยตางๆ ไดและกลับถึงบาน

โดยสวัสดิภาพ การดูดวงท่ีเกิดใหเกิดประโยชน  บทความไดแนะนําวา ใหดูกับคนท่ีรูท้ังโหราศาสตร

และพุทธศาสน ชีวิตจะไดไมถูกหลอกใหไปของแวะกับความเช่ือประเภทเทวนิยม แบบพราหมณ ฮินดู

หรือแบบไสยศาสตรการไปเช่ือวา ชีวิตถูกเทพบันดาลใหเปนไป ตองบูชาเทพเพื่อสะเดาะเคราะห

เหลานี้มีแตจะทําใหเราออกนอกกรอบกรรมลิขิตในพระพุทธศาสนาไปอิงอยูกับอํานาจเทพเจา หมด

ความเช่ือ มั่นในการกระทําของตนเอง  

พุทธทาสภิกขุ ไดเคยแสดงปาฐกถาธรรม เรื่อง โหราศาสตรกับพุทธศาสนาฯ พอจะสรุปได

ดังนี้ ในการอธิบายหลักการของโหราศาสตร ไดอธิบายในแงของ กรรมและวัฏฏะ โดยกลาววา“อะไร

เปนตัวเครื่องจักรท่ีหนุนใหกุศล อกุศลกรรม เหลานั้นเดินมากระทบผูกระทํา เกิดผลตางกรรม ตาง

วาระ เปนปานนั้น คําตอบนี้ คือ หัวใจของโหราศาสตร เพราะ โหราศาสตร คือ วิชาท่ีบอกความ

หมุนเวียน  มนุษยทุกคนในโลกนี้อยูใตบังคับบัญชาของธรรมชาติโดยอาศัยกรรมเปนแรงสงและ

โหราศาสตร คือ วิชาท่ีบอกอิทธิพลแหงธรรมชาติหรือมือพระเจา อันนี้”และ“ดวงดาว มีอํานาจ แตก็

เปนเพียงแรงสงเล็กนอยท่ีแฝงอยูในกรรม แมไมไดอาศัยดวงดาว กรรม ก็ดําเนินไปไดเอง พระอริยเจา 

ไมพึ่งพาอํานาจดวงดาวเลย เพราะทานไดรับส่ิงท่ีอํานาจดวงดาวไมอาจบันดาลใหได แรงกรรมเปนส่ิง

ท่ีเราสามารถสรางข้ึนจนสามารถหักลางแรงของดวงดาวได เมื่อเราประกอบจิตภาวนาจนไมมีความยึด

มั่น ถือมั่นในส่ิงท้ังปวง  ส่ิงเหลานั้น ไมอาจทําอะไรเราได เราจึงอยูเหนืออํานาจของส่ิงท้ังปวง รวมท้ัง

ดวงดาวแลว” (พุทธทาส ภิกขุ, 2529 :65) 

157วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน ์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

วิชาโหราศาสตร แบงกลุมตามองคประกอบไดเปน 3 กลุมใหญ คือ กลุมวิชาภาคคํานวณ  

กลุมวิชาภาคพยากรณ และ กลุมวิชาภาคพิธีกรรม แตละกลุมวิชามีวิธีการท่ีใชในการ ทํานายหรือ

พยากรณแตกตางกันออกไป เชนการใชวัน เดือน ป และเวลาเกิด เปนปจจัยในการพยากรณ การ

ทํานายโดยพิจารณาจากรูปรางลักษณะทางกายภาพของบุคคลหรือส่ิงของท่ีจะพยากรณ หรือ การ

ทํานายโดยใชอุปกรณประกอบการพยากรณ เชน การเส่ียงทายโดยไพ เชน ไพปอก ไพยิปซี เปนตน                                         

  วิชาโหราศาสตร เปนวิชาท่ีจะชวยผูใชวิชานี้ ไดปฏิบัติตนใหถูกตองกับกาลเวลาท่ีดาวพระ

เคราะหแสดง เชน แสดงถึงฐานะของเจาชะตาวา เปนอยางไร จะประกอบอาชีพเชนไร ความเปนไป

ในชีวิตโดยท่ัวไปจะเปนอยางไร เมื่อไรจะมีโชคดีและเมื่อไรจะไมดี เปนตน เมื่อทราบแลว จะไดดําเนิน

ชีวิตใหเหมาะสมกับเหตุการณและดวงชะตาของตนและ เม่ือถึงคราวดาวพระเคราะหแสดงวา มีโชคดี 

จะไดพยายามขวนขวายใหไดมาซึ่งโชคดีนั้นหรือถาแสดงไปในทางไมดี ก็จะไดระมัดระวังและพยายาม

หลีกเล่ียง หรือ ปดเปาเสียใหพนไป หรือผอนหนักใหเปนเบาไดไมประมาท นับวาเปนประโยชนในการ

ดําเนินชีวิตอีกประการหนึ่งได 

วัตถุประสงคขอท่ี  2  เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิต ผูวิจัยพบวา มีหลักพุทธ

ธรรม ท่ีนํามาประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตใหอยู ไดอยางเปนสุข และประสบความสําเร็จ 

ตลอดจน ทําใหสังคมสงบและมีสันติสุขไดตามลักษณะวิถีชีวิต จํานวน  5 หลัก ไดแก หลักพื้นฐานของ

ชีวิต ประกอบดวย กรรมกิเลส 4 อคติ 4 อบายมุข 6 หลักการเตรียมทุนชีวิตประกอบดวย มิตร

ปฏิรูปก, สุหทมิตร ตลอดจนการประกอบสัมมาชีพ รูจักจัดสรรทรัพยอยางรอบคอบและการมี

ความสัมพันธอันดีตอกันตามทิศ 6 หลักจุดหมายของชีวิต ประกอบดวย ประโยชน 3  หรืออัตถะ 3,  

หลักประกันของชีวิต ประกอบดวย กัลยาณมิตตา สีลสัทปทา, ฉันทสัมปทา, อัตตสัมปทา, ทิฏฐิ

สัมปทา, อัปปมาทสัมปทา, โยนิโสมนสิการสัมปทา หลักปฏิบัติตนท่ัวไปของชาวพุทธ ประกอบดวย 

สัปปุริสธรรม 7, ฆราวาสธรรม 4, สังคหวัตถุ 4, อิทธิบาท 4, พรหมวิหาร 4 และหลักการประเมิน

ความเจริญในการดําเนินชีวิต ประกอบดวย อารยวัฒิ 5 

วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในวิชา

โหราศาสตรการประยุกตใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาของพระมหาณรงค นราสโภ ในการออก

คําพยากรณตามวิชาโหราศาสตรในเรื่องตางๆ เปนไปตามอาการของผูมาขอคําพยากรณ กลาวคือ 

ดานการประกอบอาชีพหนาท่ีการงานและความกาวหนาในงาน ธรรมประยุกต ใชอิทธิบาท 4 ดาน

ความรัก ครอบครัวและคูครองธรรมประยุกต ใชฆราวาสธรรม 4 และพระ 4 องค ดานฐานะการเงิน

และความมั่นคงในการสรางหลักฐาน ธรรมประยุกต ใชสัมปทา 4 ดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน

ชีวิตในอนาคตธรรมประยุกต ใชขันธ 5  และในดานการเส่ียงโชคและลาภผลตางๆทานไดปรับใช 

ธรรมประยุกต หมวด สัปปุริสธรรม 7    

 

 ตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของวิชาโหราศาสตร สารนิพนธนี้ทําให

ทราบวา  โหราศาสตร มีความเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนามาต้ังแตสมัยพุทธกาล ความในพุทธประวัติ

เลาถึงเมื่อพระพุทธเจาประสูติได 7 วัน พระราชบิดาไดเชิญพราหมณ 108 คน มาฉันโภชนาหารแลว 

ขนานพระนามวา“สิทธัตถะ”และทํานายพระพุทธลักษณะวาจะไดเปนพระจาจักรพรรด์ิ แตถาออก

บวชจะไดเปนพระศาสดาเอกของโลก  นอกจากนั้นยังไดปรากฏขอความวา พระพุทธองคเอง เมื่อทรง

บําเพ็ญท่ีโพธิบัลลัง ใกลตรัสรู ไดทรงอธิษฐานจิตลอยถาดทองวา ถาจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาขอให

ถาดลอยทวนกระแสน้ํา แตถาไมไดตรัสรูเปนพระพุทธ เจาก็ขอใหถาดลอยตามน้ําและเมื่อครั้งทรง

ดํารงพระยศเปนองครัชทายาท ยังทรงไดศึกษาเลาเรียนวิชาโหราศาสตรจนเช่ียวชาญและเมื่อทรงตรัส

รูเปน องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ไดทรงบัญญัติสิกขาบท หามพระภิกษุสงฆ มิใหยังชีพ

ในทางท่ีผิด ดวยการทํานายหรือพยากรณทุกประเภท และไดมีวิชาโหราศาสตรรวมอยูดวย ดังปรากฏ

ในบทวาดวยมหาศีลใน พรหมชาลสูตร และสามัญญผลสูตร เปนตน แตถึงอยางไรก็ตาม พระองค  ได

ทรงมีพุทธานุญาตใหพระภิกษุในอรัญญคามวาสี ไดศึกษาเลาเรียนนักษัตรตลอดจนทิศตางๆ ทุก

ประเภทเปนวัตรปฏิบัติเพื่อประโยชนการคํานวณปกขคณาใหทราบ ข้ึน–แรม ทางจันทรคติ เพื่อการ

นัดหมายและเกื้อกูลแกประชาชนท่ัวไป  

โหราศาสตร ไดเขามาสูประเทศไทยพรอมกับพราหมณผูมีหนาท่ีในพิธีกรรมทาง ศาสนา 

รวมท้ังพระพุทธศาสนาดวย โหราศาสตร เปนศาสตรช้ันสูงโดยรวมแลวผูท่ีไดใกลชิดไดรับรูเรื่อง

โหราศาสตร จะมีแตเฉพาะในวงการของ พราหมณ พระสงฆ นักบวชและเจานายช้ันสูงเทานั้น 

บทบาทของโหราศาสตรท่ีเห็นไดชัดเจน ไดแก พิธีกรรมการสรางบานแปลงเมือง การพยากรณดวง

เมือง ดวงพระมหากษัตริย การทําศึกสงคราม การวางศิลาฤกษ การต้ังเสาหลักเมือง ตลอดจนการ

พยากรณเหตุการณตางๆ ของบานเมืองและปรากฏการณธรรมชาติท่ีจะสงผลตอบานเมืองและ

ประชาชน และโหราศาสตรไดมีบทบาทในเมืองไทยมาต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี 

จนถึง กรุงเทพมหานคร โดยวิชาโหราศาสตรไดกระจายแพรหลายสูประชาชนท่ัวไป เมื่อรัชกาลท่ี 5  

ไดโปรดใหจัดต้ังหอสมุดแหงชาติข้ึนและไดมีบทบาทในการดําเนินชีวิตของคนท่ัวไปจนถึงปจจุบันนี้  

 ผูคนจํานวนไมนอยท่ีเขาใจวาโหราศาสตรกับไสยศาสตรเปนเรื่องเดียวกัน แตในความเปน

จริงแลวโหราศาสตรกับไสยศาสตรมีความแตกตางกันโดยส้ินเชิง โหราศาสตร เปนศาสตรท่ีมีการใช

การสังเกตการ การเก็บสถิติ การจดจําและจดบันทึกปรากฏการณตางๆทางธรรมชาติ ทางดารา

ศาสตรแลวกําหนดเปนกฎเกณฑเพื่อการพยากรณ แตไสยศาสตร เปนวิชา ท่ีทําใหส่ิงใด ส่ิงหนึ่งให

เกิดข้ึนโดยผิดแปลกจากกฎของธรรมชาติ โดยปกติแลวการใชไสยศาสตรจะเปนไปในทางท่ีช่ัวราย  ผิด

ศีลธรรม   

158 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
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วิชาโหราศาสตร แบงกลุมตามองคประกอบไดเปน 3 กลุมใหญ คือ กลุมวิชาภาคคํานวณ  

กลุมวิชาภาคพยากรณ และ กลุมวิชาภาคพิธีกรรม แตละกลุมวิชามีวิธีการท่ีใชในการ ทํานายหรือ

พยากรณแตกตางกันออกไป เชนการใชวัน เดือน ป และเวลาเกิด เปนปจจัยในการพยากรณ การ

ทํานายโดยพิจารณาจากรูปรางลักษณะทางกายภาพของบุคคลหรือส่ิงของท่ีจะพยากรณ หรือ การ

ทํานายโดยใชอุปกรณประกอบการพยากรณ เชน การเส่ียงทายโดยไพ เชน ไพปอก ไพยิปซี เปนตน                                         

  วิชาโหราศาสตร เปนวิชาท่ีจะชวยผูใชวิชานี้ ไดปฏิบัติตนใหถูกตองกับกาลเวลาท่ีดาวพระ

เคราะหแสดง เชน แสดงถึงฐานะของเจาชะตาวา เปนอยางไร จะประกอบอาชีพเชนไร ความเปนไป

ในชีวิตโดยท่ัวไปจะเปนอยางไร เมื่อไรจะมีโชคดีและเมื่อไรจะไมดี เปนตน เมื่อทราบแลว จะไดดําเนิน

ชีวิตใหเหมาะสมกับเหตุการณและดวงชะตาของตนและ เมื่อถึงคราวดาวพระเคราะหแสดงวา มีโชคดี 

จะไดพยายามขวนขวายใหไดมาซึ่งโชคดีนั้นหรือถาแสดงไปในทางไมดี ก็จะไดระมัดระวังและพยายาม

หลีกเล่ียง หรือ ปดเปาเสียใหพนไป หรือผอนหนักใหเปนเบาไดไมประมาท นับวาเปนประโยชนในการ

ดําเนินชีวิตอีกประการหนึ่งได 

วัตถุประสงคขอท่ี  2  เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิต ผูวิจัยพบวา มีหลักพุทธ

ธรรม ท่ีนํามาประพฤติปฏิบัติในการดําเนินชีวิตใหอยูไดอยางเปนสุข และประสบความสําเร็จ 

ตลอดจน ทําใหสังคมสงบและมีสันติสุขไดตามลักษณะวิถีชีวิต จํานวน  5 หลัก ไดแก หลักพื้นฐานของ

ชีวิต ประกอบดวย กรรมกิเลส 4 อคติ 4 อบายมุข 6 หลักการเตรียมทุนชีวิตประกอบดวย มิตร

ปฏิรูปก, สุหทมิตร ตลอดจนการประกอบสัมมาชีพ รูจักจัดสรรทรัพยอยางรอบคอบและการมี

ความสัมพันธอันดีตอกันตามทิศ 6 หลักจุดหมายของชีวิต ประกอบดวย ประโยชน 3  หรืออัตถะ 3,  

หลักประกันของชีวิต ประกอบดวย กัลยาณมิตตา สีลสัทปทา, ฉันทสัมปทา, อัตตสัมปทา, ทิฏฐิ

สัมปทา, อัปปมาทสัมปทา, โยนิโสมนสิการสัมปทา หลักปฏิบัติตนท่ัวไปของชาวพุทธ ประกอบดวย 

สัปปุริสธรรม 7, ฆราวาสธรรม 4, สังคหวัตถุ 4, อิทธิบาท 4, พรหมวิหาร 4 และหลักการประเมิน

ความเจริญในการดําเนินชีวิต ประกอบดวย อารยวัฒิ 5 

วัตถุประสงคขอท่ี 3 เพื่อศึกษาการประยุกตใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในวิชา

โหราศาสตรการประยุกตใชหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาของพระมหาณรงค นราสโภ ในการออก

คําพยากรณตามวิชาโหราศาสตรในเรื่องตางๆ เปนไปตามอาการของผูมาขอคําพยากรณ กลาวคือ 

ดานการประกอบอาชีพหนาท่ีการงานและความกาวหนาในงาน ธรรมประยุกต ใชอิทธิบาท 4 ดาน

ความรัก ครอบครัวและคูครองธรรมประยุกต ใชฆราวาสธรรม 4 และพระ 4 องค ดานฐานะการเงิน

และความมั่นคงในการสรางหลักฐาน ธรรมประยุกต ใชสัมปทา 4 ดานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนิน

ชีวิตในอนาคตธรรมประยุกต ใชขันธ 5  และในดานการเส่ียงโชคและลาภผลตางๆทานไดปรับใช 

ธรรมประยุกต หมวด สัปปุริสธรรม 7    

 

 ตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 เพื่อศึกษาลักษณะท่ัวไปของวิชาโหราศาสตร สารนิพนธนี้ทําให

ทราบวา  โหราศาสตร มีความเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนามาต้ังแตสมัยพุทธกาล ความในพุทธประวัติ

เลาถึงเมื่อพระพุทธเจาประสูติได 7 วัน พระราชบิดาไดเชิญพราหมณ 108 คน มาฉันโภชนาหารแลว 

ขนานพระนามวา“สิทธัตถะ”และทํานายพระพุทธลักษณะวาจะไดเปนพระจาจักรพรรด์ิ แตถาออก

บวชจะไดเปนพระศาสดาเอกของโลก  นอกจากนั้นยังไดปรากฏขอความวา พระพุทธองคเอง เมื่อทรง

บําเพ็ญท่ีโพธิบัลลัง ใกลตรัสรู ไดทรงอธิษฐานจิตลอยถาดทองวา ถาจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาขอให

ถาดลอยทวนกระแสน้ํา แตถาไมไดตรัสรูเปนพระพุทธ เจาก็ขอใหถาดลอยตามน้ําและเมื่อครั้งทรง

ดํารงพระยศเปนองครัชทายาท ยังทรงไดศึกษาเลาเรียนวิชาโหราศาสตรจนเช่ียวชาญและเมื่อทรงตรัส

รูเปน องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ไดทรงบัญญัติสิกขาบท หามพระภิกษุสงฆ มิใหยังชีพ

ในทางท่ีผิด ดวยการทํานายหรือพยากรณทุกประเภท และไดมีวิชาโหราศาสตรรวมอยูดวย ดังปรากฏ

ในบทวาดวยมหาศีลใน พรหมชาลสูตร และสามัญญผลสูตร เปนตน แตถึงอยางไรก็ตาม พระองค  ได

ทรงมีพุทธานุญาตใหพระภิกษุในอรัญญคามวาสี ไดศึกษาเลาเรียนนักษัตรตลอดจนทิศตางๆ ทุก

ประเภทเปนวัตรปฏิบัติเพื่อประโยชนการคํานวณปกขคณาใหทราบ ข้ึน–แรม ทางจันทรคติ เพื่อการ

นัดหมายและเกื้อกูลแกประชาชนท่ัวไป  

โหราศาสตร ไดเขามาสูประเทศไทยพรอมกับพราหมณผูมีหนาท่ีในพิธีกรรมทาง ศาสนา 

รวมท้ังพระพุทธศาสนาดวย โหราศาสตร เปนศาสตรช้ันสูงโดยรวมแลวผูท่ีไดใกลชิดไดรับรูเรื่อง

โหราศาสตร จะมีแตเฉพาะในวงการของ พราหมณ พระสงฆ นักบวชและเจานายช้ันสูงเทานั้น 

บทบาทของโหราศาสตรท่ีเห็นไดชัดเจน ไดแก พิธีกรรมการสรางบานแปลงเมือง การพยากรณดวง

เมือง ดวงพระมหากษัตริย การทําศึกสงคราม การวางศิลาฤกษ การต้ังเสาหลักเมือง ตลอดจนการ

พยากรณเหตุการณตางๆ ของบานเมืองและปรากฏการณธรรมชาติท่ีจะสงผลตอบานเมืองและ

ประชาชน และโหราศาสตรไดมีบทบาทในเมืองไทยมาต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี 

จนถึง กรุงเทพมหานคร โดยวิชาโหราศาสตรไดกระจายแพรหลายสูประชาชนท่ัวไป เมื่อรัชกาลท่ี 5  

ไดโปรดใหจัดต้ังหอสมุดแหงชาติข้ึนและไดมีบทบาทในการดําเนินชีวิตของคนท่ัวไปจนถึงปจจุบันนี้  

 ผูคนจํานวนไมนอยท่ีเขาใจวาโหราศาสตรกับไสยศาสตรเปนเรื่องเดียวกัน แตในความเปน

จริงแลวโหราศาสตรกับไสยศาสตรมีความแตกตางกันโดยส้ินเชิง โหราศาสตร เปนศาสตรท่ีมีการใช

การสังเกตการ การเก็บสถิติ การจดจําและจดบันทึกปรากฏการณตางๆทางธรรมชาติ ทางดารา

ศาสตรแลวกําหนดเปนกฎเกณฑเพื่อการพยากรณ แตไสยศาสตร เปนวิชา ท่ีทําใหส่ิงใด ส่ิงหนึ่งให

เกิดข้ึนโดยผิดแปลกจากกฎของธรรมชาติ โดยปกติแลวการใชไสยศาสตรจะเปนไปในทางท่ีช่ัวราย  ผิด
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 ผลการศึกษาการประยุกตใชหลักคําสอนทางพุทธศาสนาในโหราศาสตรในกรณี พระมหา

ณรงค นราสโภ วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พบวา มีผูมาขอคําปรึกษาปละ 

600 คน การศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป อาชีพรับราชการ จะมาขอคําปรึกษาในชวงเดือนกันยายนและ 

ตุลาคม สวนอาชีพอิสระ ธุรกิจคาขาย จะมาขอคําปรึกษาในชวงเดือนธันวาคม-เมษายนของทุกป ใน

สมุดจดดวงพบวา ในจํานวนผูท่ีมาขอรับคําปรึกษาแลว ไดกลับมาปรึกษาซ้ําอีก ประมาณเกินกวารอย

ละ 60 และไดนําบุคคลอื่นมาขอคําปรึกษาเพิ่มเติม ในแตละรอบปเปนอัตราสวน 1 คนตอ 5 คน   

 

7. ขอเสนอแนะ 
 

            7.1 การศึกษาบทบาทพระสงฆผูใชวิชาโหราศาสตรกับผลกระทบตอพระพุทธศาสนา 

            7.2 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในการดูดวงหรือการรับบริการทางวิชา

โหราศาสตร  

            7.3 พัฒนาการธรรมประยุกตท่ีใชประกอบคําพยากรณเปนคูมือกํากับการออกคําพยากรณ

ของนักโหราศาสตรตอไป 
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บทคัดยอ 
 

             พัฒนาการราชนาวีสยามในยุคการนําประเทศเขาสูสังคมโลกและเปล่ียนแปลงการปกครอง  

กิจการทหารเรือภายใตการบังคับบัญชาของสมเด็จเจาฟากรมขุนนครสวรรค วรพินิตเปนท่ีพอพระราช

หฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สมเด็จเจาฟากรมขุนนครสวรรควรพินิต ทรง

กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตแตงต้ังใหกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักด์ิ รองผูบัญชาการ

ทหารเรือ เปนท่ีปรึกษาทางวิชาการของพระองคในตําแหนง “กองรองผูบัญชาการทหารเรือ” นายพล

เรือโทกรมหมื่นชุมพร เขตอุดมศักด์ิทรงรับหนาท่ีนี้เพิ่มข้ึนและทรงยุบเลิกกองรองผูบัญชาการ

ทหารเรือเสียโอนงานท้ังหมดมารวมอยูในกรมยุทธศึกษา  

           ในดานของการทหารกองทัพไทยไดรับการพัฒนาท่ีทันสมัย มีการจัดระบบกําลังพลท่ีมี

ประสิทธิภาพ อยูในสภาพพรอมรบและเปนทหารอาชีพอยางแทจริงเปนครั้งแรก เพราะนับต้ังแต

เหตุการณกรณี ร.ศ.112 เปนตนมา กองทัพไทยก็ไมเคยเตรียมการสูรบกับประเทศตะวันตกอีกเลยจน

ส้ินรัชกาล  ดังนั้นเมื่อสภาพของกองทัพยังไมพรอมโดยสมบูรณ รัฐบาลจึงพยายามใชนโยบายการทูต  

ภายหลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑทหาร กองทัพก็ไดรับการพัฒนาดาน

ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ทําใหทหารมีโอกาสไดรับการฝกหัดยุทธวิธีติดตอกันสม่ําเสมอ กอใหเกิด

ประสิทธิภาพในการสูรบจนเปนท่ีสนใจของประเทศมหาอํานาจตะวันตก ภายหลังจากการปฏิรูป

การทหาร ดังกลาว 
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Abstract 

 

                 The development of Siam Navy in the Period of Westernization and of 

Siamese Revolution.The navy affaires under the assignment of commander superior 

officer PrinceNakhonsawanWorapinit were pleased by Rama V. Prince Nakhonsawan 

urged Rama V to appoint Prince ChumphonKhetUdomsakas assistant commander 

superior officer, and as deputy command-in-chief Siam Navy, who was responsible for 

academic adviser. Prince Chumphontook more responsibility in navy force, that is, he 

dissolved division of deputy command-in-chief Siam Navy and transferred the duty to 

Naval Education Department. Siam Military Force was modernized.To be prepared for 

professional soldier and fighting, the approach to manage personnel was effectively 

implemented for the first time.Until the end of King Chulalongkorn’s regency, Siam 

Military Force had not been prepared for combat against the Western. 

             Because Siam MilitaryForcewas not well prepared, Siam government tried to 

use diplomatic policies.After proclaiming the National Service (Armed Forces) Act 

0954, Siam Military Force had been developed more effectively, that is, personnel 

could have got opportunity to drill continuously military strategy. This made so 

effectivelythat  Western countries were interested. 

 

Keywords: The Development of Siam Navy, World Society, Changing Government, 

Public Administration, Authority 

 

1. บทนํา   

 

   การจัดระเบียบการปกครองแผนดินใหมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวฯ ทําให การพัฒนากองทัพเรือไดเล่ือนฐานะจากกรมทหารเรือ เปนกระทรวงทหารเรือ     

โดยในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวฯ การเสริมสรางความมั่นคงทางการทหาร 

ยังคงเปนท่ียึดถือกันในรัชสมัยตอมา แมวาแนวความคิดทางการเมืองระหวางประเทศจะเปล่ียนจาก

การขยายอํานาจดวยกําลังอาวุธ มาเปนการแขงขันกันขยายตัวทางเศรษฐกิจแทนแลวก็ตาม   แต
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวฯ ไมทรงแนพระทัยวา การแขงขันกันดังกลาวจะไมนําไปสู

การแทรกแซงทางการเมืองในท่ีสุด 

           พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวฯทรงเห็นวาประเทศไทยยังไมอยูในสภาพท่ี

ปลอดภัยเทาท่ีควร ถึงจะเปนประเทศเล็ก แตก็ควรมีกองกําลังเพื่อรักษาความสงบภายในประเทศและ

ปองกันการแทรกแซงจากภายนอก เพื่อความไมประมาทจึงควรใชนโยบาย“กลัวแกมกัน”(กรม

ศิลปากร, 2512 :4–5) เขาตอตานกับการคุกคามจากประเทศมหาอํานาจตะวันตกตอไปและทรงย้ําวา 

 “...เปนความจําเปนท่ีจะตองเตรียมตัวไวพรอมท่ีจะตอสู...ขาพเจามีภาษิตอันหนึ่งซึ่งไดลอง

ประพันธข้ึนไวพอใหจํางายๆ ของทานท้ังหลายจงจําไวในใจวา “แมหวังต้ังสงบ จงเตรียมรบให

พรอมสรรพ ศัตรูกลามาประจัญ จะอายสูริปูสลาย...” (สิริ เปรมจิตต,505–507) ดวยเหตุนี้ แนวโนม

ของการจัดการทหารจึงมุงท่ีจะขยายขอบเขตของงานใหกวางขวางยิ่งข้ึน จุดเดนอันดับแรกท่ีทรง

กระทําในทันทีท่ีเสด็จข้ึนครองราชยคือการยุบเลิกกรมยุทธนาธิการ จัดใหกระทรวงกลาโหมมีหนาท่ี

ดูแลการปกครองเฉพาะกิจการทหารบก และแยกกิจการทหารเรือออกมาต้ังเปนกระทรวงทหารเรือ 

โดยใหกระทรวงท้ังสองแยกงานเปนอิสระซึ่งกันและกัน การขยายกําลังการปองกันประเทศท่ีเห็นไดชัด

อีกประการหนึ่ง คือ การพยายามขยายกําลังการปองกันประเทศในเขตมณฑลปกษใต เพื่อปองกันการ

แทรกแซงจากอังกฤษทางแหลมมลายู (กจช. ร.6 ก.7/3, เริ่มจัดการทหารในมณฑลปกษใต (30 ม.ค. 

2450–2 ก.ย. 2459) แตโครงการนี้ก็ไดรับการคัดคานจากสมเด็จเจาฟากรมหลวงพิษณุโลกประชา

นาถ เสนาธิการทหารบก โดยเหตุผลท่ีวา การแบงจํานวนกําลังออกไปประจําในมณฑลปกษใต เทากับ

เปนการลดความเปนปกแผนของกองทัพสวนรวมใหนอยลงและถึงจะแบงไปไดก็เปนจํานวนนอย ซึ่ง

หากถูกแทรกแซงจริงๆ คงไมสามารถปองกันดินแดนไดสมความมุงหมาย ทําใหส้ินเปลืองโดยใชเหตุ 

ดังนั้นโครงการดังกลาวจึงถูกเปล่ียนไปเปนการต้ังกองทหารรักษาวังของพระเจานองยาเธอ เจาฟากรม

ขุนลพบุรีราเมศร อุปราชมณฑลปกษใตแทนนอกจากนี้ยังทรงมุงขยายกําลังแสนยานุภาพโดยการ

ส่ังซื้ออาวุธทันสมัยเขามาประจําในกองทัพจํานวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับอาวุธของกองทัพบกในรัช

สมัยกอน  

 

2. การจัดระเบียบกระทรวงทหารเรือ 

   

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวฯ ทรงแตงต้ังให สมเด็จเจาฟากรมพระนครสวรรค

ควรพินิต ทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ งานของกระทรวงทหารเรือในระยะแรกนี้ 

สวนใหญเปนการปรับปรุงการจัดระเบียบหนวยงานเสียใหมตามความเหมาะสม เพื่อขยายงานให

กวางขวางยิ่งข้ึน ตอจากนั้นก็ขยายงานข้ึนเรื่อยๆจนกระท่ังใน พ.ศ.2465 กระทรวงทหารเรือก็ขยาย
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งานออกไป (กองทัพเรือ,2465) การมีหนวยงานกวางขวางเชนนี้ทําใหงานของทหารเรือดําเนินไปได

ลาชาและคอนขางจะส้ินเปลืองคาใชจายประเภทเงินเดือนและคาใชสอยจํานวนมาก ทางกระทรวง

ทหารเรือจึงคิดท่ีจะลดรูปหนวยงานลงใหเหมาะสม เพื่อสะดวกในการควบคุมบังคับบัญชาและ

ประหยัดงบประมาณ (กระทรวงทหารเรือ, คําส่ังทหารเรือท่ี 2464127
02515

, ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2464. 

“เรื่องโครงการกองทัพเรือ พ.ศ.2464”)  

 นายพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิฯ (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ ทรงสําเร็จวิชาทหารเรือมาจากประเทศอังกฤษ และกลับมารับราชการ

ตําแหนงรองผูบัญชาการกรมทหารเรือ ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวฯ ทรง

รับราชการอยูไดเพียง 1 ป ก็ทรงเกิดการขัดแยงกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวฯ ถึงกับ

ทรงชลอลาออกจากราชการ ใน พ.ศ. 2454 จนกระท่ังถึง พ.ศ. 2460 จึงกลับเขารัชราชการใหมใน

ตําแหนงจเรทหารเรือ ตอมาทรงเล่ือนข้ึนเปนเสนาธิการทหารเรือและรักษาราชการในตําแหนง

เสนาบดีกระทรวงทหารเรือต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2465 ทรงเปนเสนาบดีกระทรวงทหารเรือเมื่อวันท่ี 

1 เมษายน พ.ศ.2466 แตทรงรับราชการอยูไดเพียงพระชนมมายุ 44 พรรษา ก็เสด็จทิวงคตเมื่อวันท่ี 

19 พฤษภาคม พ.ศ.2466) ทรงจัดใหมี“สภาบัญชาการกลางกระทรวงทหารเรือ”เพื่อเปนสภาท่ี

ประชุมปรึกษาขอราชการของกระทรวงทหารเรือ นอกจากนี้ยังมีการต้ัง“สภาธุรการ”ทําหนาท่ี

พิจารณาจัดซื้อหาส่ิงของไวใชในราชการทหารเรือและ“สภาการชาง” ทําหนาท่ีพิจารณาจัดซื้อหา

ส่ิงของไวใชในราชการทหารเรือและ“สภาการชาง”ทําหนาท่ีพิจารณาจัดรวมสรางเรือและตลอดจนทํา

การออกแบบแปลน และตรวจรับงานตางๆการต้ังสภาท้ัง 3 ข้ึนมานี้ทําใหการพิจารณาขอราชการ

ตางๆ เปนไปอยางรัดกุม มีระเบียบแบบแผน ไดอยางรวดเร็ว ลดคาใชจายท่ีฟุมเฟอย ตลอดจนการ

ทุจริตในหนาท่ีลงไดมาก แตภายหลังจากนายพลเรือเอก กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักด์ิส้ินพระชนม 

เจาฟากรมหลวงนครราชสีมา ผูทรงเขามาบริหารงานแทนในตําแหนงผูกํากับราชการกระทรวง

ทหารเรือไมทรงเห็นดวยกับสภาดังกลาว สภาตางๆ จึงถูกยกเลิกไป คงไวแตสภาการชางและทรง

จัดต้ัง “สภาการเงิน” ข้ึนมาแทน เพื่อทําหนาท่ีพิจารณาการใชจายเงินภายในกระทรวง (กจช. ร.6 ก.

200.0/50, ลายพระหัตถเจาฟากรมหลวงนครราชสีมา กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2466.) สวนการจัดสวนราชการภายในกระทรวงทหารเรืออื่นๆ ยังคง

รูปเดิมมาจนกระท่ังส้ินรัชกาล 
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3. การเสริมสรางแสนยานุภาพของกองทัพเรือ 

  

 กระทรวงทหารเรือมีความพยายามจัดหาเรือรบท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยูเสมอ แต

เนื่องจากมีปญหาเรื่องงบประมาณ เพราะนอกจากจะไดงบประมาณนอยอยูแลว กระทรวงทหารเรือ

ยังตองสูญเสียคาใชจายประเภทเงินเดือนทหารในอัตราสูงมาก...” (กองทัพเรือ, พระดํารัสในพระเจาพี่

ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ บันทึกการประชุมสภาบัญชาการทหารเรือ ครั้งท่ี 1/2464 วันท่ี 

18 ตุลาคม 2464) ซึ่งนายพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ไมทรงเห็นดวย เพราะหัวใจของ

กองทัพเรือคือเรือรบ ถาขาดเรือ ขาดอาวุธ กองทัพเรือก็ไรความหมาย ดังนั้นจึงทรงพยายามหาทาง

แกไขโดยการลดกําลังพลประจําการ ท้ังดานการเกณฑพลทหาร และลดจํานวนนายทหารสัญญาบัตร 

โดยกําหนดเกณฑปลดเกษียณ ท้ังยังลดระยะการเล่ือนข้ันเงินเดือนใหมีระยะหางกวาเดิม (กองทัพเรือ, 

บันทึกการประชุมสภาบัญชาการทหารเรือ, ครั้งท่ี 12 5
2465

, วันท่ี 17 สิงหาคม 2465. )  

 นอกจากนี้กระทรวงทหารเรือยังไดหาทางแกไข โดยการกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระ

บรมราชานุญาตใหไดรับงบประมาณตรงตัว ในอัตราคงท่ี 5 ลานบาททุกป ท้ังนี้เนื่องจากการท่ีรัฐบาล

กําหนดใหราชการฝายปองกันพระราชอาณาจักรท้ังหมดรับเงินงบประมาณรวมกันในวงเงิน 25% ของ

รายไดแผนดินประจําป ทําใหไดรับงบประมาณไมคงท่ีข้ึนลงตามอัตรารายไดแผนดิน อันเปนผล

กระทบกระเทือนตอราชการกระทรวงทหารเรือซึ่งไดรับงบประมาณนอยกวากระทรวงกลาโหม แตมี

รายจายสูง โดยเฉพาะการสรางซอมซื้อเรือรบ ดังนั้นจึงขอพระราชทานรับเงินตรงตัว แลวใหอัตราการ

เปล่ียนแปลงข้ึนลงตามงบประมาณรายไดแผนดิน อยูในงบประมาณกระทรวงกลาโหม ซึ่งสามารถ

ปรับรายจายและกําลังพลไดงายกวา ท้ังยังไดรับงบประมาณมากกวาทหารเรือถึง 3 เทาอยูแลว  (กจช. 

ร.6 ก.20.0/46, ลายพระหัตถท่ี 1 2465
01349

, นายพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ กราบบังคม

ทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2465) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัว ฯ ทรงเห็นดวย ดวยวิธีการดังกลาวทําใหกระทรวงทหารเรือสามารถแบงเงิน

งบประมาณสมทบงบสําหรับจัดสรางเรือไดมากข้ึน แตกระนั้นก็ยังไมคอยจะเพียงพอ จึงไดกราบบังคม

ทูลขอพระราชทานเงินงบพิเศษจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวฯ อีกสวนหนึ่ง ซึ่งหาก

ทรงไตถามทางกระทรวงพระคลังฯ วามีเงินเหลือพอ ก็ทรงอนุมัติจายเงินสมทบใหเสมอ สวนใหญเรือ

ท่ีจัดสรางในสมัยนี้ลวนแตไดรับงบพิเศษมาสมทบท้ังส้ิน (มลิวัลย คงเจริญ, 2517 :206 ) ตอมาตอน

ปลายรัชกาลฯ ฐานะการเงินแผนดินตกตํ่าลง การกราบบังคมทูลขอเงินงบพิเศษ มักจะไมไดรับการ

อนุมัติ การซื้อเรือจึงกระทําไดแตเรือท่ีราคาไมแพงนัก เชน เรือหลวงเจาพระยา ซื้อในพ.ศ.2466 เปน

เรื่องใชฝกหัด ไมติดอาวุธและเรืออีกลําหนึ่งซึ่งกองทัพเรือไดมาโดยไมตองใชงบประมาณ คือ เรือรบ

พระรวงเปนเรือท่ีประชาชนรวมใจกันบริจาคเงินจัดซื้อ เรือรบพระรวงเปนเรือพิฆาตตอรปโด ขนาด
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ฝจักร 40 นอต กินน้ําลึก 12 ฟต มีปนขนาด 4 นิ้ว ยิงระยะไกล 3 กระบอก มีปนสําหรับยิงเครื่องบิน 

1 กระบอก ตอรปโด 12 นิ้ว 4 ทอ ราคาท้ังหมดรวมท้ังคาขนสง 2 ลานบาท (พลเรือตรี ประพัฒน จัน

ทวิรชั, 2412 : 8–36) 

 กลาวไดวาการจัดราชการทหารบก ทหารเรือ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ฯ  ยังคงยึดถือรูปแบบเดิมท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ ทรงปูพื้นฐานไว 

แตไดทรงขยายขอบขายของหนวยงานใหกวางขวางข้ึน พรอมท้ังทรงทะนุบํารุงและเสริมสรางกําลัง

แสนยานุภาพเปนพิเศษ มีการส่ังซื้ออาวุธทันสมัยและจัดใหมีการซอมรบใหญทุกๆ 2 ป เปนประจํา  

(กจช. ร.6 ก.1/42, เรืองการซอมรบทหารบก) มีการประกาศเรียกคนกองเกินอัตราและกองหนุนเขา

ฝกซอมครั้งใหญใน พ.ศ.2460 และยังไดออกพระราชบัญญัติเกณฑพลเมืองอุดหนุนราชการใน พ.ศ. 

2464  (พ.ร.บ. เกณฑพลเมืองอุดหนุนราชการทหาร พ.ศ.2464 มีเหตุผลในการออกพระราชบัญญัติวา 

กองทัพท่ียกออกไปทําการรบจําเปนตองมีกําลังคน พาหนะและเสบียงอาหารใหพรอมเพรียง แตการท่ี

จะเตรียมส่ิงเหลานี้ใหพรอมอยูเสมอในนามสงบ ยอมกระทําไดยากและเปนการส้ินเปลืองเกินไป ควร

ใหพลเมืองมีสวนชวยทางราชการ โดยการอุดหนุนส่ิงจําเปนเหลานี้ยามเกิดสงคราม) เปนตน ส่ิงท่ี

เปล่ียนไปจากสมัยรัชกาลกอนอยางเห็นไดชัด คือ  แนวทางนิยมในการจัดราชการทหาร ซึ่งเดิมในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว การจัดระบบการทหารตางๆ ไมวาจะเปนการจัดกรมกอง 

หนวยงาน การฝกหัด หรือการเรียกช่ือ ตําแหนงยศก็ดี ลวนแตไดรับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ

ท้ังส้ิน (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ : 44-45) ทําใหความนิยมใน

การทหารแบบอังกฤษ มีแนวโนมสูงกวาฝรั่งเศส รัฐบาลไทยจึงไดจัดสงคนออกไปศึกษาดูงานใน

อังกฤษบอยครั้ง ตลอดจนสงพระเจาลูกยาเธอตางๆ ออกไปศึกษาวิชาทหารในอังกฤษดวย การทหาร

ของประเทศตะวันตกอีกชาติหนึ่ง ท่ีไดรับความนิยมมากคือ เยอรมันภายหลังจากบิสมารค ผูนํา

เยอรมันสามารถรวบรวมจักรวรรดิเยอรมันใหเปนปกแผนไดสําเร็จ ใน พ.ศ.2404 (ค.ศ.1870) ช่ือเสียง

ของเยอรมันก็แผขยายออกไปท่ัวโลก ดังนั้นในระยะหลังรัฐบาลไทยจึงนิยมสงคนไปเรียนวิชาทหารบก

ท่ีประเทศเยอรมนีอีกแหงหนึ่ง โดยกําหนดเกณฑแนนอนไววาใหสงออกไปปละ 2 คน เปนประจํา 

(หมอมเจา ปรีดิเทพยพงษ เทวกุล, 2529: 93) สําหรับประเทศรุสเซีย กลาวไดวามีอิทธิพลนอยมาก

เนื่องจากมีการสงนักเรียนออกไปเรียนวิชาหาร เพียง 3 นาย แตกลับมารับราชการเพียง 2 นายเทานั้น 

ครั้นตอมาเมื่อรุสเซียพายแพสงครามกับญี่ปุนใน พ.ศ.2448 ก็ทําใหเกียรติภูมิของการทหารรุสเซีย

ตกตํ่าลง ผลของการจัดราชการทหารในรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวโดยสรุปแลว

เห็นไดวาการปรับปรุงเสริมสรางกําลังแสนยานุภาพของกองทัพและการสงเสริมใหทหารไดรับ

การศึกษาอยางกวางขวางมากข้ึน เปนการชวยลดปญหาการขาดแคลนกําลังคนข้ันหัวหนาไดอยางดี 

และชวยใหกองทัพมีประสิทธิภาพสูงข้ึน จนเปนท่ียอมรับของประเทศสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งท่ี 
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1 ซึ่งผลสะทอนท่ีไดรับจากการนี้ไดกลายเปนปจจัยหนึ่งท่ีนําไปสูวามสําเร็จในการเจรจาแกไข

สนธิสัญญาท่ีรัฐบาลเคยทําไวกับนานาประเทศไดสําเร็จใน พ.ศ.2468 (David A. Wilson, : 170 ) 

  

4. บทบาทของทหารเรือไทยในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 1 
 

  จากกรณีสงครามระหวางออสเตรีย-ฮังการี กับเซอรเบีย ในป พ.ศ.2457 ไดลุกลามขยายตัว

ออกไปเปนสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่ง เมื่อมีเยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส รุสเซียและญี่ปุนฯลฯ เขารวมทํา

สงครามดวยตามสัญญาพันธมิตรท่ีตนไดใหไวกับประเทศคูสงครามเดิม สงครามนี้จึงไดยึดเยื้อไปจนถึง

ป พ.ศ.2640 จึงไดสงบลง เมื่อเริ่มสงครามนั้นประเทศไทยไดประกาศตัวเปนกลางไมเขาขางฝายใด แต

เหตุการณภายในประเทศก็มิไดสงบเรียบรอย เพราะในระหวางสงครามนั้นเศรษฐกิจตกตํ่าทําให

ปนปวนไปท่ัวโลกและไดระบาดเขามาถึงประเทศไทยดวยประกอบกับแรงยุยงสงเสริมของชาวตางชาติ

ทําใหบานเมืองไมอยูในความสงบ รัฐบาลไทยตองจัดการปองกันการจลาจลท่ัวประเทศ โดยมีมณฑล

ปกใตเปนแหงแรกท่ีตองสงทหารออกไปรักษาการณ เพราะตลาดดีบุกปดไมรับซื้อทําใหเหมืองตางๆ 

ทางภาคใตของไทยตองหยุดงาน พวกแขกอินเดียท่ีไดถือโอกาสกอการจลาจลข้ึนในอินเดียไดเรี่ยไรเงิน

จากแขกกุลีท่ีทํางานสรางทางรถไฟสายใต (กองจดหมายเหตุแหงชาติ แฟม ม.9/3 จดหมาย นาย Th. 

H. Lyle ถึงพระยากัลยาณไมตรี, ลงวันท่ี 2 มีนาคม ค.ศ. 1905 (พ.ศ. 2458) )   สวนพวกตุรกีท่ีเขา

ทําสงครามรวมกับเยอรมนีกม็าเรี่ยไรเงินจากพวกอิสลามในมณฑลปตตานีเพราะนับถือศาสนาเดียวกัน 

รัฐบาลตองตักเตือนคนในประเทศไมใหเกี่ยวของดวย เพราะไมวาจะนับถือศาสนาใด บุคคลเหลานั้นก็

เปนพศกนิกรของไทยซึ่งจําเปนจะตองชวยกันรักษาความเปนกลาง  (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, แฟม 

ม.9/1 ตรานอยท่ี 172/4577 สมเด็จพระยาดํารงราชานุภาพ ถึง มหาอํามาตยตรี พระยาเดชานุชิต 

สมุหเทศาภิบาลมณฑลปตตานีลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2457 )  แมสมเด็จพระเจานองยาเธอ เจา

ฟากรมขุนสงขลานครินทร ซึ่งทรงศึกษาวิชาทหารเรืออยูในเยอรมนีจะไดเตรียมพระองคเสด็จไปใน

กองทัพเรือเยอรมัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ก็ไดทรงมีพระราชโทรเลขไปเตือนให

ทรงรําลึกถึงหนาท่ีท่ีมีตอประเทศไทยใหมากกวาเยอรมนี (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, แฟม ต.15/3 

รางจดหมายพระยาบุรีนวราษฐ ราชเลขานุการในพระองค ถึงหลวงภาษาปริวัตร อุปทูตกรุงโตเกียว 

(เปนจดหมายฉบับรางไมมีวันท่ี เขียนข้ึนภายหลังจากท่ีประเทศไทยไดประกาศเขารวมสงครามกับฝาย

สัมพันธมิตรแลว) 

  แมวาไทยจะพยายามรักษาความเปนกลางอยางเครงครัดสักเพียงใด ความเปนกลางของไทย

ก็ยังคงมีทาทีวาจะถูกละเมิดอยูเสมอ เพราะชนชาติคูสงครามท้ังสองฝายตางก็ตองการใหไทยมีใจเอน

เอียงเขาขางฝายตน ขณะนั้นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้ก็คงมีแตไทยเทานั้นท่ีพยายามเปนกลาง 

และไมอยูในบังคับของประเทศสัมพันธมิตร หรือประเทศมหาอํานาจใดๆ ในประเทศไทยจึงมี
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ชาวตางชาติท้ัง 2 ฝายเขามาอาศัยหลบอยูมาก โดยเฉพาะชาวเยอรมันท่ียังหาทางกลับไปยังประเทศ

ของตนไมได บรรดาเรือพาณิชยของบริษัทเยอรมันหลายลําก็ไดมาจอดหลบอยูในแมน้ําเจาพระยา 

การเขามาตรวจจับคนของเรือรบฝายสัมพันธมิตรทําใหไทยจําเปนตองดําเนินการตางๆ เพื่อรักษาไวซึ่ง

ความเปนกลางและอธิปไตยของชาติ รัฐบาลไทยไดจัดใหตํารวจนครบาลมีหนาท่ีดูแลและระวังรักษา

เรือท่ีจอดอยูตามทาเรือท่ัวไป รวมท้ังทาเกาะสีชัง สวนการระวังรักษาเรือนอกเมืองเทานั้นเปนหนาท่ี

ของกระทรวงทหารเรือท่ีจะตองสงเรือออกไปลาดตระเวนใหท่ัวนานน้ําไทยไดตามอําเภอใจ แตในเวลา

นั้นก็ยังไมมีเหตุผลเพียงพอท่ีจะดําเนินการลาดตระเวนเปนการใหญโตถึงเพียงนั้น ท้ังเปนเวลาสงคราม

กองทัพเรือจึงจําเปนตองประหยัดเช้ือเพลิงใหมากท่ีสุด จนกวาจะถึงเวลาจําเปนอันหลีกเล่ียงไมได 

กระทรวงทหารเรือจึงไดสงเรือออกลาดตระเวนทางตะวันออกเพียงดานเดียว โดยมีคําส่ังพิเศษใหนาย

เรือเอกหลวงกาจกําแหง นําเรือรบหลวงพาลีรั้งทวีปออกปฏิบัติราชการ  (กระทรวงทหารเรือ คําส่ังลับ

ท่ี 507/ 2458
13063

 ลงวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2458 ) 

 การสงเรือไปลาดตระเวนแตเพียงนอยลําเชนนี้ยอมจะไมสามารถตรวจตราปองกันเหตุราย

ไดท่ัวพระราชอาณาเขต แตก็จําเปนเพราะตองการประหยัดและยังไมมีเหตุผลสมควรท่ีจะทําการให

ใหญโตเกนิกวาเหตุ ท่ีไทยสงเรือรบไปลาดตระเวนจึงเปนเพียงเพื่อจะระงับความต่ืนตกใจของอังกฤษ

เทานั้น เพราะอังกฤษไดมีจดหมายมาถึงกระทรวงการตางประเทศของไทยแสดงความหวาดระแวงใน

เรือเยอรมันและขอของใหไทยสงเรือรบไปลาดตระเวน และกระทรวงทหารเรือกคงจะตองสงเรือออก

ลาดตระเวนหลายครั้ง เพราะอังกฤษไมหายหวาดระแวงและเรือรบฝายสัมพันธมิตรก็ยังคงแลนมา

สังเกตการณท่ีกนอาวไทยอยูเสมอ (กองทัพเรือ, โทรเลข จากสถานีทหารเรือท่ีเกาะขาม (ในหมูเกาะสี

ชัง) ถึงกระทรวงทหารเรือ, วันท่ี 3 กันยายน พ.ศ.2459 ) 

  นอกจากนี้ประเทศฝายสัมพันธมิตรยังไดขอรองใหรัฐบาลไทยจัดเรือรบไปลาดตระเวนแถบ

ชายฝงตะวันตกของอาวไทยอีกดานหนึ่งดวย เพราะหัวเมืองชายทะเลแถบนั้นเชน สุราษฎรธานี 

สงขลา และระนองเปนแหลงซองสุมของพวกขบถแขก และอังกฤษสงสัยวาเยอรมันจะไดสงอาวุธและ

กระสันดินดํามาสนับสนุนพวกแขกจลาจลเหลานี้ใหแข็งขอตออังกฤษ (กองจดหมายเหตุแหงชาติ แฟม 

บ.9/4 Copy No. 160/6244 จดหมายนาย H.G. Dering กราบทูล กรมพระเทวะวงศวโรประการ, 

วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2459 ) ในเมืองสิงคโปรและกลันตัน (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, แฟม บ.9/1 

จดหมาย มหาอํามาตยตรี พระยาเดชานุชิต กราบทูล กรมพระดํารงราชานุภาพ, วันท่ี 12 สิงหาคม 

พ.ศ.2457) กระทรวงทหารเรือจึงไดจัดสงเรือไปลาดตระเวนบาง เปนทํานองวาเพื่อปองกัน

ผลประโยชนของประเทศ   

 การเสริมสรางกําลังของกองทัพเรือหลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 เมื่อสงครามโลกครั้งท่ี 1 สงบ

ลงแลว กําลังทางเรือและอาวุธของทัพเรือไดชํารุดทรุดโทรมมาก ในขณะท่ียุทธวิธีทางเรือของโลก
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ตะวันตกไดเปล่ียนแปลงไปมาก เปนการเปล่ียนแปลงท้ังตัวลําเรือและในกองทัพ ใน พ.ศ.2462 เมื่อ

พระเจาพี่ยาเธอกรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ เสด็จไปยุโรปเพื่อซื้อเรือพระรวงนั้น พระองคไดทรง

ศึกษาพิจารณายุทธวิธีแบบใหมๆ เพื่อนํามาดําริจัดวางระเบียบการใหมแกกองทัพเรือ ทรงเห็นความ

จําเปนท่ีจะตองมีเรือดําน้ําและกองทัพอากาศฝายเรือท่ีจะใชลาดตระเวนและคนหาเรือดําน้ําของขาศึก

ตลอดจนขับไลเครื่องบินของขาศึก เมื่อกลับมาจากยุโรปแลว พระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตร

อุดมศักด์ิไดทรงจัดทําโครงการปรับปรุงการทหารเรือใหม ไดดําริหาทางขจัดอุปสรรคทางการเงินท่ี

กองทัพเรือประสบอยู โดยเปล่ียนรูปทหารเรือใหเปนเรือคาขายในยามปกติ และจะแปลงเปนเรือรบได

ในยามสงคราม (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, แฟม ก.20.1/43, ลายพระหัตถท่ี 6 2464
02096

 สมเด็จเจาฟา 

กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวฯ , ลงวันท่ี 

6 มิถุนายน พ.ศ. 2464 ) โครงการนี้เปนการใหญมาก เพราะตองเปล่ียนรูปการทหารเรือจากแบบเดิม

โดยส้ินเชิง ท้ังเปนความคิดทางยุทธศาสตรอันเกี่ยวกับการเมือง การเงิน และการคาขาย จึงจําเปน

จะตองพิจารณาใหรอบคอบเสียกอน ประกอบกับกิจการเดินเรือของบริษัทพาณิชยนาวีสยามก็ยังไมมี

ผลดีข้ึนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวและสมเด็จเจาฟา กรมพระยาภานุพันธุวงศวรเดช จึง

ไมเรงรอนท่ีจะจัดการก็พอดีกับ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ทรงประชวรและส้ินพระชนมในท่ีสุด 

โครงการเปล่ียนรูปทหารเรือดังกลาวจึงไมมีโอกาสไดดําเนินการบันทึกโครงการฉบับนี้หาไมพบจึงไม

อาจทราบรายละเอียดของโครงการซึ่งเปนเรื่องท่ีนาสนใจเพราะกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ผูทรง

ดําริการนี้ไดเคยทักทวงการต้ังบริษัทพาณิชยนาวีสยามมาแลวป พ.ศ. 2460 เนื่องจากทรงเห็นวาไทย

เปนชาติเล็กไมมีอํานาจตอรองและไมมีเงินพอท่ีจะสนับสนุนการคาของไทยแขงขันกับตางประเทศได

ตลอดจนไมชํานาญการคาขายทางทะเลดวย แตช่ัวเวลาเพียง 3 ป พระองคกลับทรงดําริเปล่ียนรูป

ทหารเรือใหเปนเรือพาณิชย พระองคคงจะทรงหาทางแกไขขอบกพรองท่ีมีอยูแตเดิมแลวก็ได 

 แมวากองทัพเรือจะพยายามหาวิธีการตางๆ ในอันท่ีจะเสริมสรางกําลังทางเรืออันเปนหัวใจ

ของกองทัพอยูตลอดเวลา แตสภาพเรือรบท่ีไทยมีอยูก็ยังคงมีกําลังหยอนกวาท่ีกําหนดไวในโครงการ

วา เปนกําลังสวนนอยท่ีสุดท่ีพอจะตอสูปองกันประเทศไวได ตัวอยางเชน โครงการจัดการกองทัพเรือ

ไทยของพลเรือตรี พระยาราชวังสัน เสนาธิการทหารเรือ ท่ีมีไปกราบทูลสมเด็จเจาฟากรมพระ

นครสวรรคพินิต เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ในป ค.ศ.2469 (ค.ศ.1926) (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, 

แฟม บ.1.3/56 บันทึกการกองทัพเรือสยาม, พระยาราชวังสัน กราบทูล สมเด็จเจาฟา กรมพระนคร

สวรรควรพินิต, วันท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2496 ) ไดกําหนดโครงการตามยุทธศาสตรทหารเรือใหแบง

กองทัพเรืออกเปน 2 กอง คือ  กองเรือรักษาฝงและกองเรือรุกรบ โดยโครงการตามยุทธศาสตร

ทหารเรือ พ.ศ.2469 นี้กลับเนนความสําคัญของเรือดําน้ําและเรือยามฝงมากข้ึน เพราะในสมัย

สงครามโลกครั้งท่ี 1 เรือดําน้ําซึ่งเปนอาวุธใหมไดแสดงอานุภาพทางทะเลมากท่ีสุด กอใหเกิดความ
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สนใจแกประชาชน และนายทหารเรือทุกประเทศท่ัวโลก กอนท่ีกระทรวงทหารเรือจะถูกยุบไปรวมกับ

กระทรวงกลาโหม และกอนส้ินสมัยราชาธิปไตย กองทัพเรือไดสรางเรือรบเพิ่มเติม คือ ส่ังสรางเรือ

หลวงสุโขทัยท่ีอูอารมสตรองวิทเวอรก ใน พ.ศ.2470 คิดเปนราคา 2,233,000 บาท (กองทัพเรือ, ลาย

พระหัตถท่ี 7 2471
10187

 พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร กราบบังคมทูล 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว, วันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ.2470) เรือลํานี้ข้ึนระวางประจําการใน 

วันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ. 2473 นอกจากนั้นยังไดสรางเรือยามฝงท่ีอูของกองทัพเรือ 1 ลํา คือ เรือยาม

ฝงหมายเลข 2 ส้ินคาใชจายในการนี้ 122,039 บาท และส่ังสรางเรือยามฝงหมายเลข 3, 4 และ 5 ท่ี

บริษัท ทอรนิครอฟท ประเทศอังกฤษ ในราคาลําละ 187,000 บาท เงินคาสรางเรือเหลานี้ไดจาก

งบประมาณเหลือจายท่ีกองทัพเรือสะสมฝากกระทรวงพระคลังมหาสมบัติไวต้ังแต พ.ศ. 2465 เปนตน

มา อันเปนการเจริญรอยตามนโยบายท่ีพระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ไดทรง

เสนอตอสภาบัญชาการทหารเรือ และไดรับอนุมัติใหถือปฏิบัติเรื่อยมา 

  สวนกําลังรบอื่นๆ นอกจากการสรางเรือรบ ซึ่งเปนกําลังหลักของกองทัพเรือแลว 

กองทัพเรือยังไดพัฒนาอาวุธทางเรืออื่นๆ เชน ไดส่ังรื้อทุนระเบิดชนิดทอดประจําท่ี ท้ังท่ีใชชนวน

ระเบิดเองและชนวนระเบิดในบังคับ (Controlled mine) จากประเทศเดนมารก ไดดัดแปลงเรือหลวง

เจนทะเล (ร.ล.ครามลําท่ี 1) อันเปนเรือชวยรบท่ียึดมาจากเยอรมนีในสงครามโลกครั้งท่ี 1 ใหเปนเรือ

วางทุนระเบิดตามโครงการปองกันประเทศ เปนตน สําหรับกําลังรบอื่นๆ คือ ปอม หนวยทหารนาวิก

โยธิน นั้น กองทัพเรือไมไดพัฒนาเพราเห็นวาไมใชอาวุธหลักของกองทัพเรือ โดยเฉพาะ ปอมพระ

จุลจอมเกลา และปอมผีเส้ือสมุทรนั้น ไดพิจารณากันต้ังแตสมัยท่ี สมเด็จเจาฟา กรมพระนครสวรรคว

รพินิต ทรงเปนผูบัญชาการทหารเรือแลววา มีประโยชนในการปองกันปากน้ําเจาพระยานอย และ

ซอมแซมแกไขไดยาก  (กองจดหมายเหตุแหงชาติ, แฟม ก.14/94 รายงานตรวจปอมพระจุลจอมเกลา

และความเห็นเรื่องการสรางปอม, สมเด็จเจาฟา กรมขุนนครสวรรควรพินิต กราบบังคมทูล

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ , ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม ร.ศ. 123 ) จึงคงมีไวเปนท่ีต้ังกอง

ทหารเทานั้น 

 

5. สมเด็จเจาฟากรมหลวงสงขลานครินทรกับการพัฒนากองทัพเรือ 

 

 สมเด็จเจาฟา กรมหลวงสงขลานครินทร ทรงสนพระทัยการทหารเรือมากโดยเฉพาะ

โครงการเรือดําน้ํา แตพระองคก็ตองผิดหวังดวยอุปสรรคตางๆ ในการพัฒนากําลังทางเรือพระเจาบรม

วงศเธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร (พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจารังสิตประยูรศักด์ิ ) ไดทรง

นิพนธเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวมีความตอนหนึ่งวา 
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  …กองทัพเรือไทยเวลานั้น มีเรือนอยเกือบจะเรียกวาเปนกองทัพเรือจริงๆ ไมได ...เจาฟา

มหิดลมีพระนิสัยเปนทหารเรือจริงๆ จึงรูสึกคับพระทัย แตก็ไมทอดท้ิงทหารเรือทีเดียว ทรงคิดถึงเรื่อง

เรือรบเปนอันมาก ทานสนพระทัยในเรื่องเรือเล็กๆ ท่ีไทยอาจมีไดมาก ทรงนึกถึงเรือดําน้ําเปนพิเศษ 

เมื่อนึกถึงเรือดําน้ําแลว ปญหาเรื่องอาหารจึงไดเกิดข้ึน คือ คนไทยขอบกินขาวท่ีหุงข้ึนสดๆ เปน

อาหารประจําวันและอาหารสําคัญ แตในการหุงตมในเรือดําน้ําทําไมไดเหมือนในเรือชนิดอื่นๆ จะตอง

มีเสบียงกรังท่ีไมตองหุงตมสดๆ ติดไปในเรืออยางในเรือของฝรั่ง จะตองคิดหาอาหารท่ีเก็บเอาไปได

อยางนั้นและใหเหมาะแกคนไทยและเปนประโยชนในการยังชีพและบํารุงกําลังอยางดีท่ีสุดดวย ท่ีจะ

ทราบวาอะไรเปนอาหารดีมีคุณอยางไรจะตองศึกษาและทดลองเปนพิเศษ ทานอยากจะศึกษาในทางนี้ 

(กรมพระยาชัยนาทนเรนทร, 2493 : 19-20) สมเด็จเจาฟา กรมหลวงสงขลานครินทร จึงไดทรงหันไป

ศึกษาวิชาสาธารณสุขในมหาวิทยาลัยฮาวารด (Harvard) และในทีสุดก็ไดศึกษาแพทยศาสตรตอใน

มหาวิทยาลัยเดียวกัน แมวาจะทรงรับราชการในกระทรวงทหารเรือเพียงระยะเวลาอันส้ัน แตก็ยังมี

โครงการเรือดําน้ํานี้เปนผลงานของพระองคฝากไวใหกับกองทัพเรือ 

 สําหรับเงินท่ีจะใชสรางเรือรบนั้น ทหารเรือมีวิธีแสวงหามาหลายวิธีตามความจําเปนและ

โอกาส วิธีท่ีใชมากท่ีสุดและเปนวิธีด้ังเดิมก็คือ การขอเงินงบประมาณพิเศษ งบพิเศษสําหรับสรางเรือ

นี้จะไมเกี่ยวของกับงบประจําปและไดมาโดยขอพระราชทานจากองคประมุข พระองคจะทรงขอความ

เห็นชอบจากเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ถากระทรวงมีเงินพอเสนาบดีก็จะอนุมัติ เชน การ

สรางเรือพิฆาตเสือทยานชล พรอมกับเรือตอรปโดอีก 3 ลํา ในป พ.ศ.2450 การสรางเรือหลวงเสือคํา

รณสิทธุ และเรือตอรปโด 4 ใน พ.ศ. 2454 และการส่ังสรางเรือหลวงรัตนโกสินทร ใน พ.ศ. 2456 

เปนตน ตอมาฐานะการเงินของประเทศทรุดโทรมลงมาก การของบพิเศษจึงมักจะไมไดรับอนุมัติ เมื่อ

กระทรวงทหารเรือขาดแคลนเรือกตองเจียดงบประมาณประจําปสวนหนึ่งไปซื้อหรือสรางเรือรบ วิธีนี้

ยอมซื้อไดแตเรือท่ีราคาไมแพงนัก เพราะถึงจะตองตัดรายจายตางๆ ลงงบประจําปจํานวน 5 ลานบาท

ก็คงจะมีเหลือใหซื้อเรือไดไมมากนัก เรือในราชนาวีไทยท่ีซื้อมาดวยงบประมาณประจําปแบบนี้ ไดแก 

เรือหลวงเจาพระยา ส่ังซื้อในป พ.ศ.2466 (ค.ศ.1923) เพื่อใชเปนเรือฝกหัด และถูกอังกฤษหามไมให

ติดอาวุธโดยอางสัญญาท่ีทําไวกับเรือยามฝง“หาญหักศัตรู”ถาจะซื้อเรือขนาดใหญทหารเรือก็

จําเปนตองสะสมเงินไวหลายป ซึ่งในระยะแรกนับวา มีปญหาขัดของเพราะเงินงบประมาณประจําปท่ี

เหลือจายจะตองสงคืนกระทรวงพระคลังมหาสมบัติท้ังหมด กระทรวงทหารเรือจึงไดทําความตกลงกับ

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติขอเก็บเงินงบประมาณเหลือจายประจําปสะสมไว (กองจดหมายเหตุ

แหงชาติ, แฟม ค.20/1 สภาการคลังปรึกษาพิจารณาหนังสือของเสนาธิการทหารเรือ (เรื่องการ

ประหยัดทรัพยของกระทรวงทหารเรือ), ลงวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ.2465)  เมื่อมีจํานวนมากพอก็จะ

ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติส่ังสรางเรือรบ และไดรับอนุมัติจากกระทรวงพระคลังใหปฏิบัติได 
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เงินท่ีสะสมดวยวิธีนี้ไดใชซื้อเรือหลวงสุโขทัย ใน พ.ศ.2470 การท่ีกระทรวงทหารเรือมีเงินเหลือจาย

ประจําปจนสามารถซื้อเรือไดเชนนี้ทําใหการใชจายเงินของทหารเรือเปนเรื่องนาสนใจ โดยเฉพาะ

ระยะเวลาท่ีสะสมเงินสําหรับส่ังซื้อเรือรบหลวงสุโขทัยนั้น เปนเวลาเดียวกับท่ีเศรษฐกิจของประเทศ

กําลังตกตํ่ามาก และทหารเรือกถูกตัดงบประมาณจาก 5 ลานบาทลงเหลือ 4,545,000 บาท แต

กระทรวงทหารเรือกลับมีเงินเหลือจายไดก็เพราะไดพยายามตัดทอนรายจายท่ีไมจําเปนลง 

 พระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ทรงแสดงความเห็นวาท้ังนี้เปนเพราะ 

“ทหารเรือมีคนมากเกินกวางาน เงินเดือนท่ีไดเกินกวาความรับผิดชอบและนายทหารมีตําแหนง

ใหญโตเกินกวางานท่ีทํา (กองทัพเรือ, พระดํารัสใน พระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดศักด์ิ, 

บันทึกการประชุมสภาบัญชาการฯ ครั้งท่ี 10 5
2465

, วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2465) เหตุท่ีมีคนมากก็

เพราะกรมขุนพลทหารเรือพยายามจะเกณฑทหารเขามาใหเต็มอัตรา (กองทัพเรือ, พระดํารัสในพระ

เจาพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ (โตแยงกรณีท่ีกรมชุมพลทหารเรือรายงานวา ทหารเกณฑ

มีไมพอราชการ), บันทึกการประชุมสภาบัญชาการทหารเรือ ครั้งท่ี 1/2464, วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 

2464  กองทัพเรือ, พระดํารัสใน พระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ, บันทึกการประชุม

สภาบัญชาการทหารเรือ) ซึ่งไมใชส่ิงท่ีจําเปนสําหรับบานเมืองในยามสงบ การเกณฑคนเขามา

ประจําการมากๆ นั้นนอจากจะทําใหประชาชนเดือดรอนโดยใชเหตุแลว ยังทําใหส้ินเปลืองคาใชจาย

องกระทรวงอีกดวย”และระเบียบราชการของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติท่ีวา กระทรวงใดมีเงิน

เหลือจายใหสงคืนคลังนั้น ทําใหกระทรวงตางๆ รวมท้ังทหารเรือกลัวเงินเหลือจะตองคืนคลังตอง

ขาดทุน” จึงหาทางจายเปนเงินเดือนไปจนทวมกวาครึ่งของงบประมาณ เพราะการข้ึนเงินเดือนหรือ

เติมอัตราคลายกับไฟเย็น กินสุขุมนัก ไมสูจะรูสึก (กองทัพเรือ, พระดํารัสใน พระเจาพี่ยาเธอ กรม

หลวงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ, บันทึกการประชุมสภาบัญชาการทหารเรือ ครั้งท่ี 10 5
2465

 วันท่ี 20 

กรกฎาคม พ.ศ. 2465 และครั้งท่ี 18 12
2465

 วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2465 และครั้งท่ี 08 12
2465

 วันท่ี 

2 กุมภาพันธ พ.ศ.2465) เกิดมีการเล่ือนข้ันกันมากจนผูคนในสังกัดไดรับ เงินเดือนสูงเกินกวาหนาท่ี

และการงานในความรับผิดชอบ รายจายของทหารเรือจึงสูงท่ีสุดในสวนท่ีเปนเงินเดือน  

    ถึงแมวาจะไดลดจํานวนคนประจําการลงมา ก็มิไดหมายความวา ทหารเรือไดลด

สมรรถนะในการปฏิบัติการของกองทัพเรือลงดวย“.....เพราะอํานาจท่ีจะมีไดโดยทหารเรือก็คือตัว

กองทัพเรือ (กําลังรบทางเรือ) นั่นเอง การท่ีลดจํานวนพลแลนายลงเชนนี้ หาใชลดกําลังกองทัพเรือลง

ดวยไม (กองทัพเรือ, บันทึกการประชุมสภาบัญชาการทหารเรือ ครั้งท่ี 11 5
2465

วันท่ี 20 กรกฎาคม 

พ.ศ.2465 และกองจดหมายเหตุแหงชาติ, แฟม ก.4/26 ลายพระหัตถท่ี 19 2472
12825

 กรมขุนสิงหวิกรม

เกรียงไกร กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว, วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ.2472) และ
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ดวยเหตุท่ีอํานาจของทหารเรือท่ีกําลังรบทางเรือนี้เองกระทรวงทหารเรือจึงพยายามเจรจาให

กระทรวงพระคลังยอมผอนปรนใหทหารเรือไมตองสงเงินเหลือจายประจําปคืนคลัง คงใหสะสมไวเปน

ทุนซื้อเรือรบตอไป เรียกวา ทหารเรือออมทรัพยไวซื้อเรือ” ดังกลาวแลว เรือท่ีซื้อดวยเงินสะสมนี้ก็คือ

เรือหลวงสุโขทัย ส่ังสรางในราคา 2,233,000 บาท ทหารเรือเริ่มสะสมต้ังแต พ.ศ.2469 (กองทัพเรือ, 

ลายพระหัตถท่ี 5 2471
08189

 กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกรกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระปกเกลา

เจาอยูหัว, ลงวันท่ี 08 กันยายน พ.ศ. 2470 )  และเรอืไดสรางเสร็จตามสัญญาใน พงศ. 2473 การหา

เงินสรางเรือรบของไทยนั้นนอกจากวิธีท้ัง 3 ของทหารเรือดังกลาวมาแลว ยังมีวิธีพิเศษอีกวิธีหนึ่งคือ 

การเรี่ยไรเงินจากประชาชน ซึ่งราชนาวีสมาคมแหงกรุงสยามเปนผูดําเนินการเปนครั้งแรก เพื่อนําเงิน

ไปซื้อเรือรบหลวง พระรวง ข้ึนทูลเกลาถวายท้ังนี้มีหลักฐานวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา

เจาอยูหัว ทรงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินงานนี้มาต้ังแตแรกเริ่ม ปรากฏในลายพระ

หัตถสวนพระองคของสมเด็จเจาฟากรมหลวงนครสวรรควรพินิต มีขอความท่ีเกี่ยวของกับการจัดสราง

เรือรบหลวงพระรวงตอนหนึ่งวา... 

 ...หมอมฉันคิดวาถาจะใหปรากฏวา พระเจาอยูหัวเปนผูริเริ่มหรือเปนผูต้ังราชนาวีสมาคม

ข้ึนเอง ดูเหมือนจะไมโปรด นาจะทรงปรารถนาใหปรากฏวาคนอื่นเขาต้ัง เพื่ออวดวาผูคนจงรักภักดี

เปนเอกอุ และบุคคลคณะหนึ่งกอการนี้ข้ึนดวยความภักดีแลวความภักดีอันนั้นใหเกิดข้ึนในใจของ

ราษฎรท้ังหมดจนเปนผลสําเร็จ ดวยความพรอมเพรียงสามิภักด์ิแทจริงดังนี้ แตการท่ีทําความภักดีให

ปรากฏในทางทหารเรือเพื่อประโยชนแกกองทัพเรือเชนนี้ ไดเปนไปเพราะไดทรงบรรยายช้ีแจงใหคน

เห็นความจําเปนแลคุณประโยชนของกองทัพเรือ ซึ่งแตกอนไมมีใครเช่ือถืออยางนี้ เห็นจะโปรดท่ีจะรับ

เอา แลเมื่อการไดกอข้ึนดวยผลท่ีสุดก็สําเร็จลงดวยพระองคทานทรงอุปถัมภคํ้าชู อยางนี้เห็นจะโปรด 

มีอีกข้ันหนึ่งท่ีทานเคยอวดวาพระองคทานก็พระราชทานเงินเหมือนกันและเปนจํานวนมากมิไดเอา

เปรียบคนอื่น ซึ่งนาจะปรารพภสักเล็กนอยกระมัง.... (กองจดเหมายเหตุแหงชาติ, แฟม บ. 1.2/9 ลาย

พระหัตถ สมเด็จเจาฟากรมหลวงนครสวรรควรพินิต กราบทูลสมเด็จเจาฟา กรมพระยาภานุพันธุวงษ

วรเดช,ลงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2463 (อธิบายเหตุท่ีแกไขตนฉบับรางคํากราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวฯ, ในงานเล้ียงฉลองเรือพระรวง) ) 

           การเรี่ยไรเงินสรางเรือรบครั้งนั้น เปนครั้งแรกในประเทศไทยและเปนครั้งเดียวท่ีไดเงินพอ

ซื้อเรือรบไดท้ังลําและเปนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับสาธารณะชนอยางกวางขวางทุกระดับ 

ประชาชนตางรูสึกวาคนมีสวนรวมโดยตรงจึงสนใจมากแตไมคอยเขาใจดวยเปนของใหม ทําใหมีเสียง

เลาลือท่ีไมคอยดีนักต้ังแตการเรี่ยไรเงินจนถึงการจัดซื้อเรือเชนลือวามีการเรี่ยไรโดยการบังคับทางออม

และเงินรั่วไหลทําใหไดเรือขนาดเล็กกวาท่ีคิดจะซื้อแตเดิม ซึ่งไมเปนความจริงแตอยางใด แมจะมี

อุปสรรคนานัปการ แตราชนาวีสมาคมก็ไดพยายามดําเนินงานจนสําเร็จ และกองทัพเรือก็ไดรับเรือ
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พิฆาต“พระรวง”มาเสริมกําลังอีกลําหนึ่งดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลา

เจาอยูหัวฯ ทรงสนับสนุนกิจการทหารเรือดวยดีตลอดมา ท้ังทรงนิพนธบทความตางๆเกี่ยวกับ

ทหารเรือไปลงวารสาร เชน สมุทรสาร และดุสิตสมิต เพื่อใหประชาชนผูอานมีความรูและเขาใจใน

กิจการทหารเรือของไทยมากข้ึน   

           กลาวไดวาการพัฒนากําลังรบทางเรือในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวฯ 

ภายหลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 1 ไดยุติลง กําลังทางเรือและอาวุธของกองทัพเรือไดชํารุดทรุดโทรมไป

มาก สําหรับทางดานกําลังรบทางเรือนั้น ทางราชการไดเล็งเห็นวา เรือรบท่ีมีอยูนั้นยังมีจํานวนไมครบ

ตามหลักยุทธวิธีและเพื่อใหเปนไปตามโครงสรางกําลังทางเรือซึ่งไดจัดทําไวเมื่อพ.ศ.2453 ซึ่ง

กําหนดเวลาสรางกองทัพเรือไว 15 ป  

            ตอมาเม่ือประเทศไทยประกาศสงครามเขารวมกับฝายพันธมิตรในสงครามโลกครั้งท่ี 1 แลว 

กระทรวงทหารเรือไดยึดเรือสินคาของเยอรมันไดหลายลํา มีท้ังเรือลําเลียง เรือลากจูงและเรือบรรทุก

และภายหลังไดโอนเรือบางสวนใหกับบริษัทพาณิชยนาวีสยาม (การพาณิชยนาวีถือกําหนดในรัชกาลท่ี 

6 โดยพระดําริของจอมพลเรือ สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระนครสวรรควรพินิต เสนาบดีกระทรวง

ทหารเรือ โดยจัดต้ังเปนบริษัทพาณิชยนาวีสยามข้ึน ซึ่งเปนบริษัทเดินเรือของไทยเพื่อชวยเหลือ

ราชการทหารเรือและชวยการคาขายของไทย ต้ังข้ึนโดยรัฐบาลเปนผูถือหุนสวน สวนนายเรือและนาย

ชางกลกระทรวงทหารเรือจัดหาให ตอมาบริษัทประสบการขาดทุนจึงไดลมเลิกไป) ถึงแมราชการจะได

พยายามเสริมสรางทําลังรบทางเรือใหเขมแข็งแลวก็ตามแตก็ยังไมเพียงพอ ดังนั้นขาราชการหลายทาน

ซึ่งรูสึกนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯและมีความเห็นวาเปนการจําเปน

ท่ีจะตองจัดการปองกันราชอาณาจักรทางทะเล จึงเห็นสมควรจัดต้ังสมาคมข้ึนเพื่อเรี่ยไรกันออกทุน

ทรัพย ซื้อหรือสรางเรือรบเพื่อนอมเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ สัก 1 ลําและตกลงกัน

มอบใหมหาอํามาตยเอก เจาพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (หมอมราชวงศ ลพ สุทัศน ณ 

กรุงเทพฯ) เปนประธาน นําความข้ึนกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบและขอพระราชทานพระบรม

ราชูปถัมภตอมาในวันท่ี 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2457ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระ

ราชหัตถเลขาถึงเจาพระยาอภัยราชาฯ วาทรงมีความยินดีและเห็นชอบดวย ไดโปรดเกลาฯ 

พระราชทานนามเรือท่ีจะจัดซื้อนี้วา เรือหลวงพระรวง สําหรับสมาคมพระราชทานนามวา ราชนาวี

สมาคมแหงกรุงสยามในพระบรมราชูปถัมภ (กรมยุทธการทหารเรือ, :139) และพระราชทานทรัพย

สวนพระองคใหกับสมาคม เพื่อใชในการจัดซื้อเรือรวมกับเงินท่ีประชาชนท่ัวประเทศไดรวมกันบริจาค  

เรือหลวงพระรวงนี้ จึงเปนเรือลําแรกและลําเดียวในประวัติศาสตรไทยท่ีประชาชนไดเรี่ยไรกันซื้อ

ใหกับแผนดิน 
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           พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวฯ ทรงแตต้ังใหนายพลเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดม

ศักด์ิ เปนขาหลวงพเิศษออกไปจัดซื้อเรือ ณ ทวีปยุโรป เมื่อจัดซื้อเรือไดแลว พระองคทรงเปนผูบังคับ

การเรือ นําเรือลํานี้จากประเทศองักฤษเดินทางกลับมายงัประเทศไทยและปรากฏพระเกียรติของราช

นาวีไทย (กองประวัติศาสตรทหารเรือ, 2523 :25) ตอมาใน พ.ศ.2466 กระทรวงทหารเรือไดส่ังตอเรือ

ยามฝงจากประเทศอังกฤษเปนลําแรก  เนื่องจากไดทราบคุณคาของเรือชนิดนี้ในระหวางสงครามโลก

ครั้งท่ี 1 วาเหมาะกับการปองกันอาวและฝงทะเลไดดีและกินน้ําต้ืน ประกอบกับฝจักรเร็ว  ใชตอรปโด

คูเปนอาวุธสําคัญ (นาวาเอกวิชัย เล่ียมทอง, :25) เรือลํานี้สรางแลวเสร็จและเดินทางมาถึงประเทศ

ไทยเมื่อ พ.ศ.2468 (ข้ึนระวางประจําการเมื่อวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2468 ตรงกับรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวฯ) และไดรับพระราชทานนามวา เรือหลวงรัตนโกสินทร 

ดังกลาว     

             กลาวไดวา สมเด็จเจาฟา กรมหลวงสงขลานครินทร ทรงสนพระทัยการทหารเรือเปนอยาง

มากโดยเฉพาะโครงการเรือดําน้ํา แตพระองคก็ตองผิดหวังดวยอุปสรรคตางๆ ในการพัฒนากําลังทาง

เรือก็ตาม  ในสวนจัดบริการของทหารเรือก็ไดจัดโดยมีฝายการอูเรือและโรงงาน ฝายการสรรพาวุธ 

ฝายการพัสดุ ฝายการเงิน ฝายการแพทยฯลฯ ครั้นตอมากิจการทางทหารไดขยายตัวกาวหนาและ

กําลังรบหรือกองทหารก็มีจํานวนมากข้ึน อาวุธและการเทคนิคตางๆ ก็มีแปลกๆ ใหม นอกจากนั้น 

พระองคทรงมีคุณูปการแกกิจการแพทยแผนปจจุบันและสาธารณสุขของประเทศ โดยท่ีประชาชน

โดยท่ัวไปมักคุนเคยกับพระนามวา “กรมหลวงสงขลานครินทร”หรือ“พระราชบิดา”หรือ“เจาฟา

ทหารเรือ”สวนตางชาติเรียกพระนามวา“เจาฟามหิดล” 

 

6. การจัดระเบียบเรือรบหลังการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองประเทศ พ.ศ.2475 

 

 หลังจากเมื่อมีการเปล่ียนแปลงระบบการปกครองประเทศในป พ.ศ.2475 แลวไดปรากฏใน

ทําเนียบทหารป พ.ศ.2475 วา บรรดาเรือหลวงท้ังหมด ข้ึนในสังกัดกองทัพเรือ และกองทัพเรือข้ึน

ตรงตอกรมทหารเรือ ใน พ.ศ.2477 กรมทหารเรือเปล่ียนช่ือเปนกองทัพเรือ บรรดาเรือตางๆข้ึนใน

สังกัดกองเรือรบและกองเรือรบข้ึนตรงตอกองทัพเรือและตอมาใน พ.ศ.2494 กองเรือรบเปล่ียนช่ือ

เปนกองเรือยุทธการ จนกระท่ังตราบถึงทุกวันนี้ 

  การจัดระเบียบการปกครองบังคับบัญชาเรือหลวงท้ังปวงนั้น กอนจัดต้ังกรมทหารเรือข้ึนใน  

พ.ศ.2430 บรรดาเรือหลวงข้ึนในสังกัดกรมอรสุมพลและกรมเรือพระท่ีนั่ง เมื่อจัดต้ังกรมทหารเรือข้ึน

แลว บรรดาเรือตางๆ กข้ึ็นตรงตอกรมทหารเรือ จนถึงสมัยจอมพลเรือ เจาฟากรมพระนครสวรรควรพิ

นิต มาทรงดํารงตําแหนงผูบัญชาการกรมทหารเรือในปลาย พ.ศ.2446 บรรดาเรือหลวงและปอมตางๆ 
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ก็มารวมข้ึนในสังกัดเดียวกัน เรียกวา กรมเรือกลและปอม ซึ่งตอมาเมื่อไดโอนปอมตางๆ ไปข้ึนกับกรม

ทหารเรือชายทะเล ช่ือของหนวยก็เรียกวากรมเรือกล ตอมาไดยุบกรมเรือกล แลวจัดแบงเรือหลวง

ออกเปนกองเรือตางๆ ข้ึนตรงตอกระทรวงทหารเรือ ตอมาก็จัดเปนกระบวนเรือ แลวก็เปล่ียนเปนกอง

เรืออีก แตละกองเรือข้ึนในสังกัดกองทัพเรือ และกองทัพเรือข้ึนตรงตอกระทรวงทหารเรือ  

 ภายหลังเมื่อมีการเปล่ียนแปลงระบบการปกครองประเทศในป พ.ศ. 2475 แลว ไดเปล่ียน

เรียกกองทัพเรือ เปนกองเรือรบ ซึ่งในปจจุบันเรียกวากองเรือยุทธการ มีหนาท่ีปกครองบังคับบัญชา

เรอืหลวงท้ังหมดท่ีอยูในสังกัดกองทัพเรือ อนึ่งคําวา“กองทัพเรือ”ในสมัยมีกระทรวงทหารเรือหมายถึง 

Fleet แตกองทัพเรือในปจจุบันหมายถึง Royal Navy ปกครองบังคับบัญชาหนวยทหารเรือโดยท่ัวไป 

 ในระหวางสงครามมหาอาเซียบูรพาไดจัดต้ัง“ทัพเรือ” ข้ึน โดยมี“แมทัพเรือ” เปน

ผูบังคับบัญชาเรือประจําการทุกลํา เพื่อการปฏิบัติหนาท่ีทางยุทธการ เมื่อเสร็จส้ินการสงครามแลว

ทัพเรือก็ยุบเลิกไป บรรดาเรือรบท่ีมีอยูนั้น นับเปนกําลังหลักหรือกระดูกสันหลังของกองทัพเรือ และ

กองทัพเรือจะแข็งแรงใหญโตอยางใด ก็ยอมข้ึนอยูกับจํานวนและสมรรถภาพของเรือรบท้ังหลายโดย

แท หนวยราชการอื่นๆ คือองคประกอบท่ีมีหนาท่ีบริการใหแกเรือรบและกําลังรบทางเรืออื่นๆ ใหมี

สมรรถภาพพรอมรบอยูเสมอ  

 กิจการทหารเรือภายใตการบังคับบัญชาของสมเด็จเจาฟากรมขุนนครสวรรค วรพินิต คอยๆ 

กระเต้ืองข้ึนจนเขารูป เปนท่ีพอพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ แต

สมเด็จเจาฟากรมขุนนครสวรรควรพินิตยังทรงเห็นวา พระองคไมทรงเช่ียวชาญในการทหารเรือ จึง

ทรงกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตแตงต้ังใหกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักด์ิ รองผูบัญชาการ

ทหารเรือ เปนท่ีปรึกษาทางวิชาการของพระองคในตําแหนง “กองรองผูบัญชาการทหารเรือ” (กจช. 

ร.5 ก.1/73 ,  สําเนาท่ี 23/6724 , สมเด็จเจาฟากรมขุนนครสวรรควรพินิต กราบบังคมทูล 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ลงวันท่ี 20 ตุลาคม ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) ครั้นตอมา 

เจากรมยุทธศึกษาทหารเรือลาออก ไมมีผูใดสามารถเขารับตําแหนงแทนได นายพลเรือนโทกรมหมื่น

ชุมพร เขตอุดมศักด์ิจึงตองทรงรับหนาท่ีนี้เพิ่มข้ึนอีก ทําใหไมสะดวกในการทํางาน จึงทรงยุบเลิกกอง

รองผูบัญชาการทหารเรือเสีย แลวโอนงานท้ังหมดมารวมอยูในกรมยุทธศึกษาเพียงแหงเดียว (พลเรือ

ตรี แชน ปจจุสานนท, : 400) เปนเชนนี้มาจนส้ินรัชกาล  

           อยางไรก็ตามในดานของการทหารกองทัพไทยยังไดรับการพัฒนาข้ึนเปนกองทัพท่ีทันสมัย มี

การจัดระบบกําลังพลท่ีมีประสิทธิภาพ อยูในสภาพพรอมรบ ทหารมีระเบียบวินัยมีน้ําใจของความเปน

ทหาร และเปนทหารอาชีพอยางแทจริงเปนครั้งแรก และหากพิจารณาถึงดานประสิทธิภาพของ

กองทัพในการปฏิบัติอยางแทจริง แลวเปนเรื่องท่ีไมอาจสรุปใหแนชัดลงไปได เพราะนับต้ังแต

เหตุการณกรณี ร.ศ.112 เปนตนมา กองทัพไทยก็ไมเคยเตรียมการสูรบกับประเทศตะวันตกอีกเลยจน
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ส้ินรัชกาล จะมีการเตรียมรบก็เพียงครั้งเดียวใน พ.ศ.2446  แตก็เปนการเตรียมรบอยางเงียบๆ 

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายใชวิธีเจรจาโดยสันติ ท้ังนี้อาจจะเปนเพราะวารัฐบาลเพิ่งจะทดลองใช

พระราชบัญญัติการเกณฑทหารในบางมณฑลเทานั้นกวาจะประกาศใชจริงก็ลวงเลยจนถึง พ.ศ.2448 

สวนดานอาวุธเปนท่ีแนนอนวาฝายฝรั่งเศสซึ่งผลิตอาวุธไดเองยอมไดเปรียบกวา ดังนั้นเมื่อสภาพของ

กองทัพยังไมพรอมโดยสมบูรณ รัฐบาลจึงพยายามใชนโยบายการทูตเพื่อประวิงเวลาไปกอน    

นอกจากนั้นภายหลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑทหาร กองทัพก็ไดรับการ

พัฒนาดานประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน การเขามาอยูประจําการถึง 2 ปเต็ม ทําใหทหารมีโอกาสไดรับการ

ฝกหัดยุทธวิธีติดตอกันสม่ําเสมอ กอใหเกิดประสิทธิภาพในการสูรบเขมแข็งกวาเดิมจนเปนท่ีสนใจของ

ประเทศมหาอํานาจตะวันตก (สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, :77)  ซึ่งเปน

ขอแสดงถึงความกาวหนาของกองทัพไทยภายหลังจากการปฏิรูปการทหาร ดังกลาว 

 

บรรณานุกรม 

 

กจช. ร.6 ก.20.1/46, ลายพระหัตถท่ี 1 2465
01349

, นายพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ กราบ 

 บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2465. 

กจช. ร.6 ก.200.1/50, ลายพระหัตถเจาฟากรมหลวงนครราชสีมา กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ 

 พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2466. 

กจช. ร.6 ก.0/42, เรืองการซอมรบทหารบก. 

กจช. ร.6 ก.7/3, เริ่มจัดการทหารในมณฑลปกษใต (30 ม.ค. 2450–2 ก.ย. 2459). 

กรมพระยาชัยนาทนเรนทร“การแพทยในสยาม”, สารศิริราช ฉบับพิเศษฉลอง 60 ป ศิริราช  

 (พฤษภาคม พ.ศ.2493), หนา 19-20 

กรมศิลปากร, “พระบรมราโชบายลักษณะการปกครองในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,  

 “พระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว,(พระนคร:โรงพิมพสวนทองถ่ิน  

กรมการปกครอง, 2512), หนา 4–5. 

กระทรวงกลาโหม, ทําเนียบทหารบก พ.ศ. 2468 (พระนคร: โรงพิมพแผนท่ีทหารบก, 2468). 

กระทรวงทหารเรือ คําส่ังลับท่ี 507/ 2458
13063

 ลงวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2458 

กระทรวงทหารเรือ, คําส่ังทหารเรือท่ี 2464127
02515

, ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2464. “เรื่องโครงการ 

 กองทัพเรือ พ.ศ. 2464” 
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กองจดหมายเหตุแหงชาติ แฟม บ.9/4 Copy No. 160/6244 จดหมายนาย H.G. Dering กราบทูล 

กรมพระเทวะวงศวโรประการ, วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ.2459 

กองจดหมายเหตุแหงชาติ แฟม ม.9/3 จดหมาย นาย Th. H. Lyle ถึงพระยากัลยาณไมตรี, ลงวันท่ี 2  

 มีนาคม ค.ศ. 1915 (พ.ศ.2458) 

กองจดหมายเหตุแหงชาติ, แฟม ก.14/94 รายงานตรวจปอมพระจุลจอมเกลาและความเห็นเรื่องการ 

สรางปอมสมเด็จเจาฟา กรมขุนนครสวรรควรพนิิต กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ        พระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม ร.ศ.123 

กองจดหมายเหตุแหงชาติ, แฟม ก.20.0/43, ลายพระหัตถท่ี 6 2464
02096

 สมเด็จเจาฟา กรมพระยาภาณุ 

 พันธุวงศวรเดช กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว, ลงวันท่ี 6  

 มิถุนายน พ.ศ. 2464 

กองจดหมายเหตุแหงชาติ, แฟม ค.20/1 สภาการคลังปรึกษาพิจารณาหนังสือของเสนาธิการทหารเรือ  

 (เรื่อง การประหยัดทรัพยของกระทรวงทหารเรือ), ลงวันท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2465 

กองจดหมายเหตุแหงชาติ, แฟม ต.15/3 รางจดหมายพระยาบุรีนวราษฐ ราชเลขานุการในพระองค  

ถึง หลวงภาษาปริวัตร อุปทูตกรุงโตเกียว (เปนจดหมายฉบับรางไมมีวันท่ี เขียนข้ึนภาย 

หลังจากท่ีประเทศไทยได ประกาศ เขารวมสงครามกับฝายสัมพันธมิตรแลว) 

กองจดหมายเหตุแหงชาติ, แฟม บ.9/1 จดหมาย มหาอํามาตยตรี พระยาเดชานุชิต กราบทูล กรม 

 พระดํารงราชานุภาพ, วันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ.2457. 

กองจดหมายเหตุแหงชาติ, แฟม ม.9/1 ตรานอยท่ี 172/4577 สมเด็จพระยาดํารงราชานุภาพ ถึง  

 มหาอํามาตยตรี พระยาเด ชานุชิต สมุหเทศาภิบาลมณฑลปตตานีลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 

พ.ศ.2457 

กองจดเหมายเหตุแหงชาติ, แฟม บ.1.2/9 ลายพระหัตถ สมเด็จเจาฟากรมหลวงนครสวรรควรพินิต  

 กราบทูลสมเด็จเจาฟา กรมพระยาภานุพันธุวงษวรเดช, ลงวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2463  

 (อธิบายเหตุท่ีแกไขตนฉบับรางคํากราบบังคมทูล พระบาทสมเดจพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,  

 ในงานเล้ียงฉลองเรือพระรวง) 

กองทัพเรือ, ทําเนียบขาราชการในกระทรวงทหารเรือ พ.ศ.2425, (ธนบุรี: โรงพิมพยุทธศึกษา 

 ทหารเรือ, 2465). 

กองทัพเรือ, โทรเลข จากสถานีทหารเรือท่ีเกาะขาม (ในหมูเกาะสีชัง) ถึงกระทรวงทหารเรือ, วันท่ี 3  

 กันยายน พ.ศ.2459 

กองทัพเรือ, บันทึกการประชุมสภาบัญชาการทหารเรือ ครั้งท่ี 00 5
2465

วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.  
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 2465 และกองจดหมายเหตุแหงชาติ, แฟม ก.4/26 ลายพระหัตถท่ี 09 2472
12825

 กรมขุนสิงหวิ 

 กรมเกรียงไกรกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว, วันท่ี 30 มกราคม พ.ศ.  

 2472 

กองทัพเรือ, บันทึกการประชุมสภาบัญชาการทหารเรือ, ครั้งท่ี 12 5
2465

, วันท่ี 17 สิงหาคม 2465. 

กองทัพเรือ, พระดํารัสใน พระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดศักด์ิ, บันทึกการประชุมสภา 

 บัญชาการฯครั้งท่ี 00 5
2465

, วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ.2465 

กองทัพเรือ, พระดํารัสในพระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ (โตแยงกรณีท่ีกรมชุมพล 

 ทหารเรือรายงานวา ทหารเกณฑมีไมพอราชการ), บันทึกการประชุมสภาบัญชาการทหารเรือ  

 ครั้งท่ี 1/2464, วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2464 

กองทัพเรือ, พระดํารัสในพระเจาพี่ยาเธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ บันทึกการประชุมสภา 

 บัญชาการทหารเรือ ครั้งท่ี 1/2464 วันท่ี 18 ตุลาคม 2464. 

กองทัพเรือ, ลายพระหัตถท่ี 5 2471
08189

 กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกรกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จ 

 พระปกเกลาเจาอยูหัว, ลงวันท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2470 

กองทัพเรือ, ลายพระหัตถท่ี 7 2471
10187

 พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร  

 กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว, วันท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2470 

กองประวัติศาสตรทหารเรือ, “พระประวัติกรมหลวงชุมพร” อนุสรณการมอบเรือหลวงชุมพร ณ หาด 

 ทรายรี จังหวัดชุมพร 23 กันยายน พ.ศ. 2523 หนา 25 

แจมจันทร วงศวิเศษ,“การปรับปรุงกองทัพบกตามแบบตะวันตก ต้ังแต พ.ศ.2394–2475,”  

 (วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิยาลัย จุฬาลงกรณ 

 มหาวิทยาลัย, 2519), หนา 220. 

ท่ีระลึกกองทัพอากาศครบรอบ 50 ป 27 มีนาคม 2508, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) 

นายพลตรีหลวงสรานุชิต (สมบูรณ กงสพุก) “คําบรรยายวิชาภูมิศาสตรทหารบก โรงเรียนเสนาธิการ

 ทหารบก” (พ.ศ.2489–90) (ฉบับพิมพดีด). 

พรเพ็ญ ฮัน่ตระกลู, “การใชจายเงินแผนดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว”  

 วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2507. 

พลเรือตรี แชน ปจจุสานนท, ประวัติการทหารเรือไทย, หนา 400. 

พลเรือตรี ประพัฒน จันทวิรัช,“เรื่องของเรือพระรวงอันเนื่องมาจาก“เกิดวังปารุสก,”นาวิกศาสตร 52  

 (พฤศจิกายน 2402) : 8–36. 
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มลิวัลย คงเจริญ, “บทบาทและกิจการทหารเรือในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช” (วิทยานิพนธปริญญา

 มหาบัณฑิต แผนกวิชาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลกรณมหาวิทยาลัย, 2507. 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระประวัติจอมพลพระเจาบรมวงศเธอ กรม 

 หลวงนครไชย ศรีสุรเดช. หนา 44-45. 

สิริ เปรมจิตต, พระบรมราชจักรีวงศ (พระนคร : โรงพิมพเสาภาค ม.ป.ป.), หนา 505 – 507. 

หมอมเจา ปรีดิเทพยพงษ เทวกุล, เฉลิมพระเกียรติพลเอก สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ พระชัยนารถ 

 นเรนทร (พระนคร: โรงพิมพไทยเขษม, 2529), พิมพเปนท่ีระลึกในการเสด็จพระราชดําเนิน 

 เปดพระรูปอนุสาวรีย กระทรวง สาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2409, หนา 93. 

David A. Wilson, Pilitics in Thailand (Newyork: Cornell University Press, 0966), p.170. 
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การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการดานสังคมศาสตร: 

ประสบการณของนักมานุษยวิทยาคนหนึ่ง 

Social Science Research and Academic Article Writing:  

Anthropologist’s Experience 

 

สมหมาย ชินนาค* 

 

บทคัดยอ 

 

 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะนําเสนอประสบการณบางประการเกี่ยวกับการ

เขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยดานสังคมศาสตรของผูเขียนในฐานะนักมานุษยวิทยา ผูเขียน

เสนอวาการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการนั้นเปนท้ัง “ศาสตร”และ“ศิลป” ฉะนั้น การท่ี

ผูเขียนจะสามารถผลิตบทความดังกลาวใหมีคุณภาพระดับดีนั้น นอกเหนือไปจากองคความรูและ

แนวคิดทฤษฎีในสาขาของตนเองแลว จําเปน ท่ีผู เ ขียนจะตองมีความรู ในเชิงหลักการเขียน 

ขณะเดียวกันกม็ีศิลปะในการใชภาษา การรอยเรียงประโยค อีกดวย  

 

คําสําคัญ การเขียนบทความ, บทความวิจัย, บทความวิชาการ, สังคมศาสตร, นักมานุษยวิทยา 

 

Abstract 
 

 This academic article aims to present some of the writer experience about 

social science research and academic articles writing as anthropologist. The writer 

proposed that research and academic articles writing were both “science” and “art”. 

Then the writer who will produced a good research and academic articles not only 

has knowledge and concepts or theory in their own discipline but required the 

knowledge about the principle of writing, the art of language using and sentences 

composition also.   

                                                 
  * รองศาสตราจารย หลักสูตรสาขาภูมิภาคลุมนํ้าโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
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1. บทนํา 

 

เลาจ๊ือ ไดกลาวไววา หนทางไกลนับหมื่นล้ี ตองเริ่มตนดวยกาวแรกเสมอ  (A journey of a 

thousand miles must begin with a single step) 

...การเขียนบทความวิจัยเปนท้ังศาสตรและศิลปเปน “พรแสวง” มากกวา “พรสวรรค” 

ความสามารถในการเขียนบทความวิจัยท่ีดีข้ึนอยูกับหลากหลายปจจัย ต้ังแตการมีโจทยวิจัยท่ีดี มี

ความแปลกใหมนาสนใจ ไปจนถึงการมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพนาเช่ือถือและผานการฝกฝนเค่ียวกรํา

การเขียนและการประเมิน (review) บทความของผูอื่นโดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาและเค่ียว 

กรําฝกฝนตนเองจนมีทักษะแกกลา 

ฉะนั้นความรูเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย(จึง)เปน “ทักษะ”มากกวา“ความรูเชิง

ทฤษฎี”... (วิจารณ พานิช, 2548 : 3) 

 ขอความขางตนเปนขอเขียนในคํานิยมของศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช 

ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)และอดีตผูอํานวยการสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในหนังสือเลมหนึ่งช่ือ“การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” ท่ีมีศาสตราจารย ดร.ยอดหทัย เทพธรานนทและศาสตราจารย ดร.

ประมวล ต้ังบริบูรณรัตน เปนบรรณาธิการรวมกัน (ยอดหทัย เทพธรานนทและประมวล ต้ังบริบูรณ

รัตน, 2548 :64) ผูเขียนเห็นวาขอความท่ียกมาขางตนนั้นแทบจะเปนการประมวลสรุปคําตอบตอ

คําถามท่ีวาทําอยางไรเราจึงจะเขียนบทความวิจัย/วิชาการท่ีดีไดเลยทีเดียว 

 ผูเขียนในฐานะนักมานุษยวิทยาเริ่มตนเขียนบทความเชิงวิชาการครั้งแรก ก็เมื่อไดเริ่มตน

ทํางานวิจัยอยางจริงจังเมื่อกวา 20 ปท่ีแลว โดยการเริ่มตนแบบลองผิดลองถูกผานการศึกษาคนควา

ดวยตนเองเปนหลักแนนอนวาเมื่อผูเขียนลองกลับไปอานบทความเหลานั้น ตองยอมรับวาหาก

สามารถท่ีจะแกไขหรือปรับปรุงได ผูเขียนก็อยากจะแกไขหรือปรับปรุงทุกบทความเลยก็วาได เหตุ

เพราะวาเมื่อผูเขียนเริ่มมีประสบการณในการเขียนบทความเชิงวิชาการมากข้ึน รวมท้ังไดรับคํา

วิพากษวิจารณท้ังแบบ“รุนแรง”และ“ไมรุนแรง” ท้ังจากเพื่อนแวดวงวิชาการและจากผูทรงคุณวุฒิท่ี

ทําหนาท่ีประเมินบทความของผูเขียน ก็ทําใหผูเขียนเริ่มเห็นท้ัง“เทคนิค”และ “วิธีการ” เขียนมากข้ึน
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เรื่อยๆ ฉะนั้น ผูเขียนก็อยากจะใหกําลังใจกับบรรดานักวิชาการรุนหลังท่ีเริ่มเขียนบทความเชิงวิชาการ

วาขออยาไดทอถอยเมื่อตองประสบกับภาวการณเชนท่ีผูเขียนเคยประสบขางตน เพราะทายท่ีสุดแลว

ก็ยอมจะนํามาซึ่ง“บทความท่ีดี”อยางแนนอน 

ดังนั้น เนื้อหาสาระท่ีจะนําเสนอในบทความช้ินนี้จึงเปนการกล่ันกรองและเขียนออกจาก

ประสบการณตรงของผูเขียนเปนหลัก แตถึงกระนั้นก็ตาม ผูเขียนก็จะพยายามผนวกแงมุมหลักการเชิง

วิชาการเกี่ยวกับการเขียนบทความเชิงวิชาการเทาท่ีพอจะคนควาไดมาไวดวย เพื่อมิใหขอเขียนนี้ลด

ระดับเปนเพียงแคบทความประเภท “ความเรียง”ธรรมดาๆ ช้ินหนึ่งเทานั้น โดยผูเขียนจะแบงเนื้อหา

ท่ีจะนําเสนอออกเปน 5 ประเด็นดวยกันคือ (1) บทความเชิงวิชาการสําคัญอยางไร (2) บทความวิจัย

กับบทความวิชาการคืออะไร เหมือนหรือตางกันอยางไร (3) องคประกอบหรือโครงสรางของบทความ

วิจัยและบทความวิชาการมีอะไรบาง (4) ศาสตรและศิลป: เทคนิควิธีการเขียนบทความเชิงวิชาการ 

(5) บทสรุป 

 

2. บทความเชิงวิชาการสําคัญอยางไร 

 

คําวา “บทความเชิงวิชาการ” นั้น มักครอบคลุมบทความ 3 ประเภท คือ บทความวิจัย 

(research article) บทความวิชาการ (academic article)และบทความวิจารณ (review article) 

ในฐานะท่ีเปนคนในแวดวงมหาวิทยาลัย ผูเขียนคิดวาผูอานทุกทานก็คงจะเคยไดยินขาวคราว

เกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลกแมเมื่อไดยินไดฟง

แลวจะรูสึกสลดหดหูใจอันเนื่องมาจากการไรวี่แววรายช่ือของมหาวิทยาลัยช้ันนําของไทยติดโผ หรือ

แมจะติดโผก็หมิ่นเหมตอการหลุดโผบางก็ตาม 

ท้ังนี้ องคกรท่ีทําหนาท่ีในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนั้น มีอยูหลายองคกรดวยกัน แตท่ี

เปนท่ียอมรับและใหความสําคัญกันก็มีอยู 2 องคกร คือ Quacquarelli Symonds (QS)บริษัทเอกชน

ทําธุรกิจในดานการศึกษาจากประเทศอังกฤษ และ US News ซึ่งเปนองคกรส่ือสารมวลชนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการจัดอันดับดังกลาวทําใหเราทราบผลอันดับมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในโลก

มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย และรวมไปถึงอันดับมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทยอีกดวย 

สําหรับในปท่ีผานมา คือป 2014/15 มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทยจากการจัดอันดับ

โลกของท้ังสององคกรนั้น อาจจะมีความตางกันในลําดับแรก กลาวคือ การจัดอันดับโลกของ 

Quacquarelli Symonds (QS) นั้น มหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในประเทศไทย ติดอันดับอยูเพียง 8 

มหาวิทยาลัยเทานั้น ไดแกอันดับ 1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (อันดับท่ี 243 ของโลก) อันดับ 2 

มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับท่ี 257ของโลก) อันดับ 3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม (อันดับท่ี 501-550 ของ
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โลก)อันดับ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (อันดับท่ี 601-650 ของโลก) อันดับ 5  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร (อันดับท่ี 651-700 ของโลก) อันดับ 6 มหาวิทยาลัยขอนแกน (อันดับท่ี 701 ของโลก) 

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (อันดับท่ี 701 ข้ึนไปของโลก) และอันดับ 8 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (อันดับท่ี 711 ข้ึนไปของโลก) 

สําหรับตัวช้ีวัดและสัดสวนคะแนนของแตละตัวช้ีวัดในการจัดอันดับของ QS World 

University Rankings® ประกอบดวย 6 ตัวช้ีวัด คือ (1) Academic reputation (40%) ช่ือเสียง

ทางวิชาการ จากการสํารวจของ QS Global Academic Survey (2) Employer reputation 

(10%) ช่ือเสียงจากนายจาง จากการสํารวจผาน QS Global Employer Survey (3) Student-to-

faculty ratio (20%) อัตราสวนจํานวนนักศึกษาตอจํานวนอาจารย(4) Citations per faculty 

(20%) จํานวนงานวิจัยท่ีถูกนําไปใชอางถึงจากฐานขอมูลของ Scopus (5) International faculty 

ratio (5%) อัตราสวนจํานวนอาจารยตางประเทศ/นานาชาติ(6) International student ratio 

(5%) อัตราสวนจํานวนนักศึกษาตางประเทศ/นานาชาติ (http://www.manager.co.th/Campus 

/ViewNews.aspx?NewsID=9570000106546 11/3/2558)  

 

ขณะท่ีการจัดอันดับโลกของ US News ผลปรากฏวา มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัย

ไทยแหงเดียวท่ีติดอันดับ 1 ใน 500 ของมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในโลก โดยไดอันดับท่ี 453 และนอก 

จากนี้ ทาง US News ยังประกาศผลมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย 100 แหงโดยมหาวิทยาลัยมหิดล

เปนมหาวิทยาลัยไทยแหงเดียวท่ีติดอยูในกลุมนี้และไดอันดับท่ี 74 

ในสวนของตัวช้ีวัดและสัดสวนคะแนนของแตละตัวช้ีวัดในการจัดอันดับของ US News 

ประกอบดวย 11 ตัวช้ีวัด คือช่ือเสียงดานการวิจัยในระดับโลก(12.5%)ช่ือเสียงดานการวิจัยในระดับ

ภูมิภาค(12.5%)ปริมาณผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพ(12.5%) 

ปริมาณการอางอิงผลงานวิจัยในภาพรวม (10%)คามาตรฐานการอางอิงผลงานวิจัย(10%) จํานวน

ผลงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิงและยอมรับในระดับโลก(12.5%) สัดสวนของงานวิจัยท่ีไดรับการอางอิง

และยอมรับในระดับโลกเทียบกับจํานวนงานวิจัยในภาพรวม (10%) ความรวมมือกับนานาชาติในการ

สรางผลงานวิจัย(10%) จํานวนนักศึกษาปริญญาเอกท่ีจบรายป5%สัดสวนของจํานวนนักศึกษา

ปริญญาเอกท่ีจบรายปเทียบกับจํานวนอาจารยท้ังหมด (5%)  

แมวา ผูอานบางทานจะสนใจหรือไมสนใจกับตัวเลขอันดับมหาวิทยาลัยท่ีเสนอโดยองคกรท้ัง

สองหรือไมก็ตาม ผูเขียนก็คิดวาผูอานทุกทานคงจะมีความเห็นไปในทางเดียวกับผูเขียนวา ปจจัย

สําคัญท่ีนํามาใชในการจัดอันดับความสามารถทางวิชาการของมหาวิทยาลัยนั้น สวนใหญเกี่ยวของกับ

การตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการท่ีไดรับการบันทึกในฐานขอมูลสากลเกือบท้ังส้ิน อันเปนภาพ
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สะทอนใหเห็นวาสังคมวิชาการระดับนานาชาติ “ยอมรับ”ปจจัยใดเปนมาตรฐานในการจัดอันดับ 

(ยอดหทัย เทพธรานนทและประมวล ต้ังบริบูรณรัตน (บรรณาธิการ), 2548 : 8) 

ผูเขียนยังจําคําของผูบังคับบัญชาทานหนึ่งของผูเขียนเกี่ยวกับการทําวิจัยของอาจารยใน

มหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี โดยทานไดกลาววา   

“...มีคํากลาวส้ันๆ ในวงวิชาการตะวันตกเกี่ยวกับเสนทางความกาวหนาในอาชีพของอาจารย

และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยวา "publish or perish" ซึ่งแปลงายๆ ไดใจความวาถาเปนอาจารย

มหาวิทยาลัยแลวไมมีผลงานพิมพเผยแพรก็มีแตจะผุพังเนาเปอยไปโดยไรประโยชนแสดงใหเห็นวา

วงการวิชาการตะวันตกใหความสําคัญเปนอยางมากกับการวิจัยเพราะจะมีผลงานพิมพเผยแพรไดตอง

ทําวิจัย เคยไดยินอาจารยฝรั่งอาวุโสเมื่อไดฟงลูกศิษยคนไทยท่ีพูดแกตัววาไมมีเวลาทําวิจัยเพราะมัวแต

สอนถามลูกศิษยดวยความงุนงงวา "ไมวิจัยแลวเอาอะไรไปสอน" ผมเลยตองตอบแทนวาก็เอาจาก

ตําราเกาๆ ของทานนั้นแหละไปสอน. .” (ศาสตราจารย  ดร .ประกอบ วิ โรจนกูฏ , 2559, 

https://reg.mfu.ac.th/research/news_book/num_0.html 12/1/2560) 

ความหมายอีกนัยหนึ่งของสํานวนดังกลาวก็คือ ถาไมพิมพผลงานวิชาการออกมาก็ตาย

เพราะวาอาจารยเมืองนอก เขาจางเขาไมใชขาราชการ  แตทํางานกันตามสัญญา 3 -5 ป แลวแตจะ

ตกลงกัน ถาไมมีผลงานเปนหนังสือหนังหา พิมพหรือเผยแพร ออกมาเปนระยะก็อาจเด้ียงได ก็คือเขา

ไมตอสัญญาแตตอนหลังมีคําเรียกตออีกวา'patent and profit' เขาแซวพวกนักวิทยาศาสตร  

นักวิจัยท่ีไมไดทํางานสอน แตปกหลักตามหองแล็บ (Lab)ท่ีแขงกันวิจัยเพื่อจดสิทธิบัตร (patent) และ

หากําไร (profit) จากผลงานนั้น 

จากประสบการณของผูเขียน ผูเขียนคิดวาบรรดานักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยท่ีเริ่มทําวิจัย

ใหมๆ ก็อาจจะมีคําถามวา เราจะตองเขียนบทความวิจัยไปอีกทําไมในเมื่อเราเขียนงานวิจัยฉบับ

สมบูรณแลว ซึ่งคําตอบท่ีไดรับก็แตกตางกันไป ไมวาจะเปนเพื่อใหครบตามเงื่อนไขท่ีผูใหทุนกําหนดไว 

เพื่อนําเสนอในเวทีวิชาการหรือตีพิมพในวารสารตามขอกําหนดของทุน รวมท้ังเพื่อประโยชนในการ

นําไปใชประเมินเล่ือนข้ันเงินเดือน หรือในการขอตําแหนงทางวิชาการ 

อยางไรก็ตาม สําหรับนักสังคมศาสตรเชนผูเขียนนั้น นอกจากจะเห็นดวยกับคําตอบดังกลาว

ขางตนแลว ยังเห็นวาประสบการณการทํางานวิจัยภาคสนามนั้น เปนส่ิงท่ีมีคาย่ิง เพราะเปน

ประสบการณชนิดท่ีหาไดไมงายนัก โดยเฉพาะวิถีชีวิต ทัศนคติ ตลอดจนปฏิกิริยาตางๆ ของผูคนใน

ชุมชนท่ีมีตอปรากฏการณตางๆท่ีเกิดข้ึน ถาเราสามารถท่ีจะนําเสนอขอมูลดังกลาวออกมาเผยแพรให

สาธารณะหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ก็สามารถท่ีจะนําไปสูการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง การสรางสรรค

สังคมหรือชุมชนใหไปในแนวทางท่ีพึงปรารถนาไดในทายท่ีสุด 
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หากจะถามวา แลวงานวิจัยฉบับสมบูรณท่ีเราทําเสร็จแลวนั้น ไมสามารถจะนําไปใชประโยชน

ไดหรือ คําตอบก็คือ ได หากแตจะสักกี่คนท่ีจะมานั่งอานงานวิจัยเลมหนาๆของเราแลวนําไปใช

ประโยชน ฉะนั้น บทความวิจัยก็คือการยอย(ยอ)เนื้อหาของงานวิจัยเรานั่นเอง แมวาการเผยแพร

ความรูอาจจะกระทําไดหลากหลายรูปแบบ เชน การพูด การแสดง การสาธิต การออกแบบ การสราง 

การเขียน เปนตน แตเมื่อเปรียบเทียบผลกระทบในการเผยแพรความรูจะเห็นไดวาการเขียนจะ

เผยแพรไดกวางขวางมากท่ีสุด อีกท้ังยังคงทนถาวรอีกดวย ท้ังนี้การเผยแพรโดยรูปแบบการเขียนนี้

สวนใหญมักทําในรูปของบทความวิจัยและบทความวิชาการ 

ดังเชนท่ีศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช ไดเคยอธิบายไววา การเขียนบทความวิจัยนั้น

เปนกิจกรรมท่ีมองไดหลากหลายมุม ดังนี้ (วิจารณ พานิช, 2548 : 4-5) 

  1) การเขียนบทความวิจัยเผยแพร เปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม เพราะการ

วิจัยเปนกิจกรรมท่ีใชทรัพยากรของสังคม นักวิจัยจึงตองเผยแพรผลงานวิจัยของตนเพื่อใหสังคมไดรับ

ประโยชนในการตอยอดความรู หรือแกไขความรูเดิมท่ีอาจมีบางสวนท่ีไมชัดเจนหรือบกพรอง 

  2) เปนกิจกรรมท่ีสรางความคึกคักใหกับประชาคมวิจัย เกิดการแลกเปล่ียนความรูเกิด

ถกเถียงโตแยง นําไปสูความงอกงามทางปญญา 

  3) เปนกิจกรรมท่ีนําไปสูมิตรภาพ ทําใหเราไดเพื่อนท่ีเปนนักวิจัยในสาขาเดียวกันท่ีอาน

บทความของเราและเขียนจดหมายมาขอรีพริ้นท หรืออี-เมลมาแลกเปล่ียนความเห็น อาจนําไปสูความ

เปนมิตรท่ีใกลชิดยิ่งข้ึนคือรวมมือกันทําวิจัย เพื่อนท่ีวานี้อาจเปนนักวิจัยไทยหรือาจเปนนักวิจัยใน

ตางประเทศ 

  4) เปนการเรียนรูในรูปแบบหนึ่ง เปนการฝกฝนตนเองท้ังในดานสมาธิใหมีใจจดจออยู

กับเรื่องเดียวในระยะเวลาหนึ่ง ฝกพลังสมองและทําใหไมลาหลังทางวิชาการ 

  5) เปนการสรางความยอมรับและช่ือเสียงในประชาคมวิจัย 

  6) เปนการฝกควบคุมอารมณ โดยเฉพาะเมื่อโดน reviewer ตําหนิมาแรงๆ  

  7) เปนการฝกภาษา ถอยคํา การทํารูปภาพ ทําตาราง เขียนคําอธิบาย เปนตน 

  8) คนท่ีเคยเขียนบทความวิจัย จะเรียนรูจากการอานบทความวิจัยของผูอื่นไดดีข้ึน มาก

ข้ึนและลึกซึ้ง ข้ึน สามารถอานหรือมองเห็นไดหลายมิติ ในลักษณะท่ีเห็นส่ิงท่ีซอนหรือแฝงอยู 

“ระหวางบรรทัด”หรือ“ระหวางหนา”ของวารสาร เกิดความเขาใจชุมชนวิจัยในสาขาหรือประเด็นนั้น 

เกิดความเขาใจสถาบันวิจัย วัฒนธรรมวิจัย ประเด็นวิจัยท่ีเปนยอดฮิตแหงยุคสมัยประเด็นท่ีเปนขอ

ถกเถียงโตแยง รวมความวาในการเขียนบทความวิจัยออกเผยแพร ผูเขียนไดรับประโยชนมากกวาการ

มีผลงานตีพิมพหลายเทา ในลักษณะของ“ประโยชนท่ีจับตองไมได”  
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ฉะนั้น การตีพิมพบทความจากผลการวิจัย เปรียบเสมือนการเชิญชวนให“ผูรู”ไดอานและ

วิจารณวิธีคิด วิธีการออกแบบการทดลอง การแปลผล ตลอดจนถึงการสรุปผลวาถูกตองหรือไม? 

อยางไร? สําหรับสมมติฐานหรือทฤษฎีท่ีเสนออันเปนผลสืบเนื่องมาจากการวิจัยนั้นก็ตองการพิสูจน 

การตีพิมพผลงานจึงเปรียบเสมือนเปนวิธีการท่ีขอใหนักวิจัยอื่นๆไดชวยกันหาหลักฐานมาสนับสนุน

หรือหักลาง ตลอดถึงการใชเปนฐานองคความรูหรือการนําไปประยุกตใชงานในกรณีท่ีสมมติฐานหรือ

ทฤษฎีนั้นไดรับการพิสูจนวาถูกตองอยางไมมีขอสงสัย (ยอดหทัย เทพธรานนท, 2548 :41) 

กลาวโดยสรุป บทความเชิงวิชาการนับวามีความสําคัญท้ังตอตัวผูเขียนตอวงการวิชาการ/ 

วิชาชีพและตอสังคม กลาวคือในดานความสําคัญตอผูเขียนนั้น บทความเชิงวิชาการเปนภาพสะทอน

ถึงความต่ืนตัวทางวิชาการของผูเขียนในการติดตามความรูและวิทยาการใหมๆในแวดวงการศึกษา

ตลอดจนความสามารถในการจัดระบบความคิดและนําเสนอ สวนในดานความสําคัญตอวงการ

วิชาการ/วิชาชีพก็คือบทความเชิงวิชาการเปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการกระจายความรูและการพัฒนา

องคความรู สําหรับประการสุดทายในดานความสําคัญตอสังคมนั้นบทความเชิงวิชาการจะนําเสนอ

สาระความรูและแนวความคิดตางๆอันเปนจุดเริ่มตนท่ีกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติในดานตางๆ (ประภาพรรณ อุนอบ, การเขียนบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ, 

2554 : 23)  

ดังนั้น การเผยแพรผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งบทความวิจัยนั้น นับวาเปนภารกิจ

ท่ีสําคัญยิ่งของนักวิจัยในกระบวนการวิจัย โดยมีจุดมุงหมายในการส่ือสารเผยแพรความรูท่ีไดจากการ

วิจัยไปสูสาธารณะ เพราะการวจัิยเปนคือการแสวงหาความรูใหมๆหรือการแสวงหาคําตอบเพื่อแกไข

ปญหาหรือตอบคําถามของสังคม จึงจําเปนท่ีนักวิชาการไมวาจะอยูในวงการวิชาการ/วิชาชีพใดจะตอง

มีความรูเกี่ยวกับการเขียนบทความเชิงวิชาการไมวาจะเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อ

ถายทอดหรือเผยแพรความรูหรือคําตอบตางๆ เหลานั้นสูสาธารณะและแวดวงวิชาการของตน 

 

3.“บทความวิจัย”กับ“บทความวิชาการ”คืออะไร เหมือนหรือตางกันอยางไร 
 

ผูเขียนคิดวาผูอานหลายๆ ทานคงจะเคยประสบภาวะเชนเดียวกับผูเขียน กลาวคือ สับสน

และสงสัยกับคําวา“บทความวิจัย” (research article) กับ“บทความวิชาการ” (academic article) 

ไมเพียงเพราะวาหลายครั้งท่ีมักพบวามีการใชคําดังกลาวปะปนกันไป ไมวาจะเปน “บทความวิจัยและ

บทความวิชาการ”ท่ีทําใหเขาใจวาเปนบทความคนละประเภทกัน หรือ“บทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการ”ท่ีทําใหเขาใจวาเปนบทความประเภทเดียวกัน หากยังเปนเพราะวาในแวดวงของนักวิชาการ

เชนเราๆ ทานๆ นั้น เมื่อเอยคําวาบทความนั้น ก็มักจะจินตนาการถึงบทความท่ีตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการ (journal) หรือในเอกสารประกอบการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ (proceedings) ซึ่งก็จะมี
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รูปแบบตามท่ีบทความหรือผูจัดประชุม/สัมมนาเปนผูกําหนด แตในปจจุบัน เวทีประชุม/สัมมนาทาง

วิชาการรวมท้ังบรรดาวารสารทางวิชาการตางๆ สวนใหญมักจะกําหนดเงื่อนไขการรับบทความท่ีจะรับ

พิจารณาใหนําเสนอหรือตีพิมพวา ตองเปนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเปนหลัก แมวาโดย

สวนตัวของผูเขียนจะไมคอยเห็นความตางระหวางบทความท้ังสองประเภทนี้ก็ตาม แตเนื่องจาก

คณะกรรมการขาราชการมหาวิทยาลัย (ก.ม.) ไดมีกําหนดนิยามอยางชัดเจนใหแยกบทความวิชาการ

ออกจากงานวิจัย ฉะนั้น ผูเขียนคิดวาในฐานะท่ีเราอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการชุด

ดังกลาว เราๆทานๆ ท่ีกําลังจะเขียนบทความก็คงตองมาทําความรูจักบทความท้ังสองประเภทนี้ใน

แงมุมเชิงวิชาการกันเสียกอน 

 

3.1 นิยามความหมาย: บทความวิจัย 

บทความวิจัย (research article) เปนรูปแบบของความเรียงชนิดหนึ่งท่ีนําเอาองคความรูท่ี

ไดจากการวิจัย มาเขียนใหมในประเด็นท่ีผูเขียนตองการนําเสนอ โดยผูเขียนบทความวิจัย อาจเปน

เจาของผลงานวิจัยในเรื่องนั้นๆ หรือเปนผูอานงานวิจัยในเรื่องนั้นๆแลวพบประเด็นท่ีนาสนใจจาก

งานวิจัยท่ีอาน แลวนําประเด็นท่ีสนใจนั้นมาเขียนเปนบทความวิจัยใหอานและเขาใจไดงาย เพื่อ

เผยแพรองคความรูนั้นใหแพรหลายออกไป ขอคนพบจากงานวิจัยเรื่องหนึ่งๆ อาจมีหลายประเด็น แต

ในการเขียนบทความวิจัยสามารถนําขอคนพบเหลานั้นมาเขียนเปนบทความวิจัยเปนเรื่องๆ ไดหลาย

เรื่อง (สมบูรณ บุญฤทธิ,์ http://km.mcu.ac.th/km_proj_data.php?pid=2&pm=2, 11/3/2560) 

ประภาพรรณ อุนอบ (2554) ไดใหความหมายของบทความวิจัยไววา บทความวิจัยจัดเปน

เอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัย (Research report) กลาวคือมีสาระและ

รูปแบบการนําเสนอท่ีคลายคลึงกันแตมีลักษณะตางกันท่ีสําคัญ 3 ประการคือ 

 1) บทความวิจัยเปนเอกสารทางวิชาการท่ีนักวิจัยเขียนข้ึนในรูปบทความวิชาการเพื่อ

นําเสนอขอคนพบเชิงประจักษและหรือนวัตกรรมท่ีเปนผลงานผานส่ือประเภทตางๆรวมท้ังการ

เผยแพรในท่ีประชุมวิชาการเนื่องจากวารสารมีจํานวนหนาท่ีจํากัดและการประชุมวิชาการมีเวลาจํากัด

บทความวิจัยจึงมีความยาวจํากัดมีจํานวนหนานอยกวารายงานการวิจัย 

  2) บทความวิจัยเปนเอกสารทางวิชาการท่ีทันสมัยทันเหตุการณมากกวารายงานการวิจัย

เพราะในระหวางการดาเนินการวิจัยนักวิจัยอาจตัดตอนผลการวิจัยนํารองหรือผลงานวิจัยบางสวน

นําเสนอเปนบทความวิจัยเพื่อเผยแพรหรือตรวจสอบความคิดไดบทความวิจัยจึงอาจเปนสวนหนึ่งของ

รายงานการวิจัยท่ีนักวิจัยนําเสนอกอนรายงานการวิจัยและเปนสารสนเทศท่ีทันเหตุการณมากกวา

รายงานการวิจัยท่ีมีการเผยแพรเมื่อเสร็จส้ินโครงการวิจัย 
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  3) คุณภาพของบทความวิจัยคอนขางเปนมาตรฐานมากกวารายงานการวิจัยโดยท่ัวไป

เพราะตองผานการตรวจสอบเนื้อหาสาระและรูปแบบใหไดตามเกณฑมาตรฐานของวารสารหรือ

คณะกรรมการจัดประชุม 

อยางไรก็ตาม วารสารบางแหงก็อาจจะกําหนดรายละเอียดของบทความวิจัยเพิ่มเติมกวาท่ี

กลาวไปขางตน ดังเชนวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ไดกําหนดเกณฑหรือลักษณะของบทความวิจัยท่ีจะรับพิจารณาตีพิมพไวเปนการเฉพาะ 4 ประการ คือ 

( ว า ร สาร วิ จั ย เพื่ อ ก า รพัฒนา เ ชิ งพื้ น ท่ี  สํ า นั ก ง านกอง ทุนสนั บสนุ น ก าร วิ จั ย  ( สกว . ) 

http://abcjournal.trf.or.th, 11/3/2560) 

  1) เปนบทความท่ีเกิดจากการคนควาวิจัย โดยมีกระบวนการท่ีนําไปสูการสรางความรู 

และมีขออธิบายไดชัดเจน 

  2) เปนงานวิจัยท่ีมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาเฉพาะพื้นท่ี (เชน ระดับจังหวัด กลุมจังหวัด 

ตําบล หมูบานหรือชุมชน) ไมใชพัฒนาในระดับประเทศ หรือระดับโลก 

  3) มีการนําไปใชประโยชน หรือถูกนําไปใชประโยชนในพื้นท่ีในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

ไดแกประโยชนเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย หรือสาธารณะ 

  4) การใชประโยชนตามขอ 2 ไดกอใหเกิดผลกระทบทางบวกในวงกวาง หรือคอนขางมาก

ตอสังคม 

จากท่ีนําเสนอไปขางตนนั้น จะเห็นไดวา“บทความวิจัย”เปนบทความท่ีเขียนข้ึนโดยอาศัย

ขอมูลจากการทําวิจัยของผูวิจัยในฐานะผูเขียนนั่นเอง ดังนั้น คงไมผิดนักถาจะกลาววา“บทความวิจัย” 

คือข้ันตอนหนึ่งกระบวนการดําเนินการวิจัยดวย ท้ังนี้เพราะจุดประสงคของการวิจัยคือ การคนหา

ความรูใหมหรือการคนหาแนวทางท่ีจะนําความรูไปใชประโยชน การวิจัยเปรียบเสมือนการตอยอด

ของฐานความรูท่ีมีการส่ังสมกันมา ความรูท่ีส่ังสมกันมานั้นก็มาจากการวิจัยกอนหนานี้นั่นเอง เรา

สามารถเขาถึงความรูดังกลาวไดก็ดวยการเขาถึงส่ิงตีพิมพและผลงานอื่นท่ีผูทําการวิจัยกอนหนานี้ได

เผยแพรไว ในทํานองเดียวกัน ผลงานวิจัยใหมจากการวิจัยของเราเองก็ควรไดรับการตีพิมพเผยแพร 

เพื่อเปนการส่ังสมความรูใหเพิ่มยิ่งข้ึนไปอีก และเพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนตอไปได ตรงกันขาม

กับผลงานวิจัยท่ีไมไดรับการตีพิมพเผยแพร หรือไมไดรับการตีพิมพเผยแพรในแหลงท่ีเหมาะสม จะ

หลุดไปจากองคความรูโดยรวม และจะเปรียบเสมือนไมมีผลงานนั้นเกิดข้ึนเลย นับเปนการสูญเปลา 

(ยงยุทธ ยุทธวงศ, 2558 : 13) 

ท้ังนี้ เมื่อเปรียบเทียบกันระหวางบทความเชิงวิชาการดวยกันแลว บทความท่ีมาจากงานวิจัย

มักจะไดรับการใหน้ําหนักมากกวาบทความประเภทอื่นๆสําหรับการตีพิมพในวารสารเพราะไมเพียงแต

วาบทความประเภทนี้เปนการแสดงการเคล่ือนไหวของความรูใหมอยางชัดเจนซึ่งตรงกับวัตถุประสงค
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ของวารสารวิชาการเทานั้น (พรรณี บัวเล็ก,การเขียนบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพใน

วารสารวิชาการ, http://research.krirk.ac.th,11/3/2560) หากแตกระบวนการของการผลิต

บทความประเภทนี้ยังอาศัยระยะเวลานานกวาการเขียนบทความประเภทอื่นๆเพราะตองทํางานวิจัย

ดวยนั่นเอง และในแวดวงวิชาการไดมีการแบงประเภทของบทความวิจัยไว 2 อยางคือ บทความท่ี

เขียนข้ึนกอนเริ่มตนการทําวิจัยหรือยังอยูระหวางการทําวิจัยกับบทความท่ีเขียนข้ึนหลังจากทําวิจัย

เสร็จแลว 

 

 

3.2 นิยามความหมาย: บทความทางวิชาการ  

คําวา บทความวิชาการ (academic article) นั้นมีผูใหคํานิยามกันอยางมากมาย บางก็วา 

หมายถึง เอกสารซึ่งเรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผูอื่นในลักษณะท่ีเปนการ

วิเคราะหวิจารณหรือเสนอแนวความคิดใหมๆจากพื้นฐานทางวิชาการนั้นๆเปนงานเขียนท่ีมุงเสนอ

ความรูขอเท็จจริงทรรศนะมุมมองตลอดจนขอเสนอใหมๆท่ีเปนผลจากการศึกษาคนควาหรือวิจัยของ

นักวิชาการผูเขียนมักเปนผูท่ีศึกษาคนควาหรือผูท่ีสนใจเรื่องนั้นๆโดยตรงจึงมีความรูในเรื่องนั้นๆเปน

อยางดีบทความวิชาการถือเปนแหลงขอมูลความรูท่ีอางอิงไดดีแหลงหนึ่งผูอานสามารถติดตามขาวสาร

ความกาวหนาในวงวิชาการจากการอานบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารตางๆ (สถาบันยุทธศาสตร

ทางปญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2555 : เอกสารอัดสําเนา) 

ตามเอกสารแนบทายประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยรอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารย (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2550ใหนิยามความหมายของ “บทความทาง

วิชาการ”หมายถึงงานเขียนทางวิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยาง

ชัดเจนท้ังนี้มีการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะหใน

ประเด็นนั้นไดอาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆมาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ

โดยท่ีผูเขียนแสดงทัศนะทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวยโดยรูปแบบบทความทางวิชาการเปน

บทความท่ีมีความยาวไมมากนักประกอบดวยการนําความท่ีแสดงเหตุผลหรือท่ีมาของประเด็นท่ี

ตองการอธิบายหรือวิเคราะหกระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและบทสรุปมีการอางอิงและ

บรรณานุกรมท่ีครบถวนและสมบูรณ 

บทความเชิงวิชาการจึงเปนบทความท่ีมีเนื้อหาเนนหนักไปในดานวิชาการเสนอความคิด

วิทยาการแนวใหมหรือเปนการตีความคนควาหาขอเท็จจริง ท่ีแปลกใหมมาเสนอตอผูอาน

ลักษณะเฉพาะของบทความประเภทนี้คือลีลาการเขียนภาษาศัพทจะเหมาะสมสําหรับผูท่ีสนใจ
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สาขาวิชานั้นๆเพราะมักมีศัพทเฉพาะและความคิดเปนไปตามหลักวิชาการ (เอมอร ชิตตะโสภณและ

กรรณิการ ติตายน, 2529 :54) 

 

3.2.1 ลักษณะสําคัญของบทความทางวิชาการ มีดังตอไปนี้ 

  1) มีการนําเสนอความรู ความคิดท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานทางวิชาการท่ีเช่ือถือไดในเรื่องนั้นๆ 

โดยมีหลักฐานทางวิชาการอางอิง  

  2) มีการวิเคราะห วิจารณ ใหผูอานเห็นประเด็นสําคัญอันเปนสารประโยชนท่ีผูเขียน

ตองการนําเสนอแกผูอาน ซึ่งอาจจําเปนตองใชประสบการณสวนตัว หรือประสบการณและผลงานของ

ผูอื่นมาใช  

 3) มีการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอยางเหมาะสม เพื่อชวยใหผูอานเกิดความกระจางใน

ความรูความคิดท่ีนําเสนอ  

 4) มีการอางอิงทางวิชาการและใหแหลงอางอิงทางวิชาการอยางถูกตอง เหมาะสมตาม

หลักวิชาการ และจรรยาบรรณของนักวิชาการ  

 5) มีการอภิปรายใหแนวคิด แนวทางในการนําความรู ความคิดท่ีนําเสนอไปใชใหเปน

ประโยชน หรือมีประเด็นใหมๆ ท่ีกระตุนใหผูอานเกิดความตองการสืบเสาะหาความรูหรือพัฒนา

ความคิดในประเด็นนั้นๆ ตอไป  
 

3.2.2 ลักษณะของบทความทางวิชาการท่ีดี สามารถพิจารณาไดดังนี ้ 

 1) มีประเด็นหรือแนวคิดท่ีชัดเจนมีเนื้อหาสาระทางวิชาการท่ีถูกตองสมบูรณและทันสมัย 

  2) มีการวิเคราะหประเด็นตามหลักวิชาการมีการสรุปประเด็นมีการสังเคราะหความรูจาก

แหลงตางๆและเสนอความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชน 

  3) สอดแทรกความคิดริเริ่มหรือความรูใหมท่ีเปนประโยชนหรือแสดงทัศนะทางวิชาการ

ของผูเขียนอยางชัดเจนและเท่ียงตรง 

  4) มีการคนควาอางอิงจากแหลงอางอิงท่ีเช่ือถือไดทันสมัยครอบคลุมและมีการอางอิง

อยางเปนระบบถูกตองตามแบบแผน 

  5) มีการนาเสนอขอมูลท่ีเขาใจงายและเปนระบบใชศัพทและภาษาทางวิชาการอยาง

เหมาะสมมีตารางแผนภูมิประกอบตามความจาเปนเพื่อใหเขาใจงายและชัดเจน 

กลาวโดยสรุป“บทความทางวิชาการ”หมายถึงงานเขียนวิชาการซึ่งมีการวิเคราะหประเด็น

ตามหลักวิชาการโดยมีการสํารวจวรรณกรรมและวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อสนับสนุนจนสามารถ

สรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได โดยรูปแบบประกอบดวยการนาํความท่ีแสดงเหตุผลหรือท่ีมีของ
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ประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือวิเคราะห กระบวนการอธิบายหรือวิเคราะหและบทสรุป มีการอางอิง

บรรณานุกรมท่ีครบถวนและสมบูรณ 

 

3.3 ความคลายคลึงและความแตกตางระหวาง“บทความวิจัยกับบทความวิชาการ” 

ความคลายคลึงของบทความวิจัย และบทความทางวิชาการ ก็คือ ตางเปนความเรียงหรืองาน

เขียนเชิงวิชาการท่ีมีลักษณะเปน“บทความ”คือเขียนข้ึนเพื่อเสนอสาระจากขอมูลท่ีถูกตองและเสนอ

ความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน โดยมีเนื้อหาและวิธีการนําเสนอท่ีเหมาะสมตามกาลสมัยและเหมาะ

กับกลุมผูอาน  

ขณะท่ีความแตกตางนั้น ก็อยูท่ีวา บทความวิจัยนั้น เปนผลผลิตของการทําวิจัยในประเด็นท่ี

ถูกนํามาเขียนเปนบทความ แตบทความทางวิชาการนั้นแมวาผูเขียนจะตองทําการสํารวจองคความรู

ในเรื่องนั้นๆเชนเดียวกับบทความวิจัย แตก็เปนบทความท่ีผูเขียนรอยเรียงจากการสํารวจและวิพากษ

องคความรูในเรื่องท่ีตนเขียน เพื่อมุงถายทอดความรู ความคิด หรือผลการคนพบมากกวา ทําให

ลักษณะของบทความทางวิชาการมีแตกตางไปจากบทความวิจัย 

อยางไรก็ตาม ลักษณะการนําเสนอเนื้อหาของบทความท้ังสองประเภท จะมีลักษณะท่ี

แตกตางกันตามวัตถุประสงคของผูเขียน ซึ่งมีท้ังการแสดงความคิดเห็นท่ัวไปใหคนอานโดยไมจํากัด

กลุม หรือเขียนวิพากษวิจารณ วิเคราะหเปรียบเทียบหรือนําเสนอผลการวิจัยเพื่อนักวิชาการสาขา

เดียวกันอานเทานั้นก็ไดโดยท่ัวไปแลวบทความท้ังสองประเภทจะเนนการส่ือสารไปยังกลุมเปาหมาย

เฉพาะ จึงจําเปนท่ีจะตองนําเสนอขอมูลและความคิดเห็นอยางลึกซึ้ง 

 

4. องคประกอบหรอืโครงสรางของบทความวิจัยและบทความวิชาการมีอะไรบาง 
 

 โดยท่ัวไปแลวองคประกอบหรือโครงสรางของบทความวิจัยและบทความทางวิชาการมักจะ

คลายคลึงกัน นอกจากนี้องคประกอบหรือโครงสรางของบทความเชิงวิชาการจะมีอะไรบางนั้น ก็จะ

ข้ึนอยูกับการกําหนดของกองบรรณาธิการผูจัดทําวารสารนั้นๆ อีกดวยเพียงแตในแตละองคประกอบ

จะมีรายละเอียดท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะของบทความแตละประเภทเทานั้นกลาว คือ 

  4.1 สวนนํา (Title) จะเปนสวนท่ีผูเขียนจูงใจใหผูอานเกิดความสนใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งสามารถ

ใชวิธีการและเทคนิคตางๆ ตามแตผูเขียนจะเห็นสมควร เชน อาจใชภาษาท่ีกระตุน จูงใจผูอานหรือยก

ปญหาท่ีกําลังเปนท่ีสนใจขณะนั้นข้ึนมาอภิปรายหรือต้ังประเด็นคําถามหรือปญหาท่ีทาทายความคิด

ของผูอานหรืออาจจะกลาวถึงประโยชนท่ีผูอานจะไดรับจากการอาน เปนตน  
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  4.2 สวนสาระสําคัญของเร่ือง (Body) การจัดลําดับเนื้อหาสาระ ผูเขียนควรมีการวางแผน

จัดโครงสรางของเนื้อหาสาระท่ีจะนําเสนอ และจัดลําดับเนื้อหาสาระใหเหมาะสมตามธรรมชาติของ

เนื้อหาสาระนั้น การนําเสนอเนื้อหาสาระควรมีความตอเนื่องกัน เพื่อชวยใหผูอานเขาใจสาระนั้นได

โดยงาย 

  4.3 สวนสรุป (Conclusion) บทความเชิงวิชาการท่ีดีควรมีการสรุปประเด็นสําคัญๆของ

บทความนั้นๆ ซึ่งอาจทําในลักษณะท่ีเปนการยอ คือการเลือกเก็บประเด็นสําคัญๆ ของบทความนั้นๆ 

มาเขียนรวมกันไวอยางส้ันๆทายบท แตท้ังนี้จะตองเปนการสรุปจบมิใชการเขียนในลักษณะท่ีเปด

ประเด็นใหม 

  4.4 สวนอางอิง (Reference) เนื่องจากบทความเชิงวิชาการ เปนงานท่ีเขียนข้ึนบนพื้นฐาน

ของวิชาการท่ีไดมีการศึกษา คนควา วิจัยกันมาแลวและการวิเคราะห วิจารณอาจมีการเช่ือมโยงกับ

ผลงานของผูอื่นจึงจําเปนตองมีการอางอิงเมื่อนําขอความหรือผลงานของผูอื่นมาใช โดยการระบุให

ชัดเจนวาเปนงานของใคร ทําเม่ือไร และนํามาจากไหน เปนการใหเกียรติเจาของงาน และบอกให

ผูอานรับรู  

ดังท่ีไดนําเสนอไปแลววา แมบทความท้ังสองประเภทนี้จะมีความคลายคลึงกันอยูมาก แตก็มี

ความตางกันในองคประกอบ ฉะนั้นเราพอท่ีจะเปรียบเทียบองคประกอบของบทความท้ังสองประเภท

ไดดังตารางตอไปนี้ 
 

บทความวิชาการ บทความวิจัย 

ช่ือเรื่อง (Title) และผูเขียนบทความ (Author) ช่ือเรื่อง (Title) และผูเขียนบทความ (Author) 

บทคัดยอ (Abstract) บทคัดยอ (Abstract) หรือสาระสังเขป (Summary) 

บทนําหรือความนํา (Introduction) บทนําหรือความนํา (Introduction) ความเปนมา

วัตถุประสงค ขอบเขตของบทความ และทฤษฎีท่ี

เกี่ยวของ) 

ทฤษฎีหรือหลักวิชาการเบ้ืองตน (Theories) วสัดุอุปกรณและวิธีดําเนินการ (Methodologies) 

การประยุกตหรือประโยชนใหมๆท่ีพบหรือท่ี

เสนอ (Proposal) 

ผลและการวิเคราะหผล (Results and Analysis) 

(ในรูปขอความ ตาราง กราฟหรือรูปภาพ) 

บทวิจารณและสรุป (Critiques and 

conclusion) 

วิจารณผล (Discussion) 

เอกสารอางอิง (References) สรุป (Conclusion) และขอเสนอแนะ (ถามี) 

 ขอบคุณ (Acknowledgement) (ถามี) 
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 เอกสารอางอิง (References) 

 

ตารางท่ี 1 : ตารางเปรยีบเทียบองคประกอบของบทความวิชาการและบทความวิจัย 

 

5. ศาสตรและศิลป: เทคนิควิธีการเขียนบทความเชิงวิชาการ 

 

 การเขียนบทความเชิงวิชาการนั้น เปนท้ังศาสตร (science) และศิลป (arts) กลาวคือสวนท่ี

เปนศาสตรนั้น หมายถึงการมีหลักการ ข้ันตอน และแนวทางการเขียนท่ีชัดเจน กําหนดไวเปนท่ีเขาใจ

ไดตรงกัน สวนท่ีเปนศิลปนั้น เปนส่ิงท่ีทําไดเฉพาะตนในแตละคน ไมสามารถทําใหเขียนไดเหมือนกัน

ทุกคนท้ังท่ีมีแนวทางและความเขาใจขอกําหนดของการเขียนและวิธีการเขียนตรงกันก็ตาม 

ความสามารถในการเขียนท่ีไมเหมือนกันนี้เปนศิลปะของการเขียนท่ีตองมีการฝกฝนและพัฒนาในแต

ละบุคคลเทานั้น ความสามารถนี้จึงเปนความสามารถเฉพาะตนอยางแทจริง 

 ดังนั้น ในหัวขอนี้เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูท่ีจะนําไปปรับใชในการเขียนบทความเชิงวิชาการ

ของตนตอไป ผูเขียนก็จะขอจําแนกเนื้อหาท่ีนําเสนอออกเปน 2 หัวขอยอย คือ หัวขอแรกจะเปน

หลักการเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความในแตละสวน อันนับอยูในสวนท่ีเปนศาสตรในการเขียน

บทความเชิงวิชาการ (Science) สวนหัวขอท่ีสองนั้น จะเปนเทคนิควิธีการเขียนบทความเชิงวิชาการ

จากประสบการณตรงของผูเขียน ซึ่งจะเปนสวนท่ีจัดวาเปนศิลปในการเขียนบทความเชิงวิชาการ 

(Arts) เทคนิคการเขียนบทความในแตละสวน 

ในทางวิชาการนั้น การเขียนบทความเปนส่ิงท่ีผูเขียนจะตองใหความสําคัญใหมาก ซึ่งมี

เทคนิคท่ีคอนขางจะเปนท่ียอมรับกัน ดังนี้  (ปองปรารถน สุนทรเภสัช“การนําเสนอบทความทาง

วิชาการเพื่ อ ตีพิมพ ในระ ดับนานาชา ติ” ใน  http://www.lpru.ac.th/km-rsc/wp-content/ 

uploads/2011/10/International.pdf, 11/3/2560) 

  1) ช่ือเร่ือง (Title) ตองบงบอกประเด็นสําคัญของเรื่อง (Hi-light of the paper) โดยให

ขอมูลท่ีสําคัญและเฉพาะเจาะจง (Informative and Specific) หลีกเล่ียงการต้ังช่ือท่ีกํากวมและไม

นาสนใจ 

 2) บทคัดยอ (Abstract) เปนสวนท่ีสําคัญท่ีสุดแตตองเขียนในลําดับสุดทายและเปนสวน

ท่ีเขียนยากท่ีสุดวารสารสวนใหญจะจํากัดจํานวนคําในบทคัดยอไวเชนไมเกิน 250 คําหรือไมเกิน 300 

คํา ตองเขียนไมเกินท่ีเขากําหนดอยางเครงครัดโดยสาระสําคัญในบทคัดยอควรกลาวถึงปญหาของการ

ทําวิจัยหรือวัตถุประสงคของการทําวิจัยอยางยอตอจากนั้นระบุทฤษฎีหรือวิธีการทดลอง/ศึกษาท่ีจะใช

การศึกษาครั้งนี้ตอจากนั้นสรุปผลการทดลองขอคนพบหลักและช้ีใหเห็นขอสรุปท่ีสําคัญ 
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 3) บทนํา (Introduction) อาจเริ่มโดยใชเทคนิคการตอบคําถามตอไปคือ มีอะไรใหมและ

นาสนใจในงานของเรา จากงานท่ีทบทวนมามีอะไรท่ีเปนท่ีรูกันโดยท่ัวไป และงานของเราแกปญหา

หรืออุดชองโหวท่ีมีอยูไดอยางไร และงานของเราแตกตางหรือโดดเดนจากงานท่ัวๆไปหรืองานท่ีทํามา

กอนอยางไร และช้ีใหเห็นประโยชนท่ีจะไดรับจากงานของเราหรือการปรับปรุงท่ีเราไดทําไป 

 4) วิธีดําเนินการหรือวิธีวิจัย (Research Methodology) สวนนี้เปนสวนท่ีงายท่ีสุดและ

เปนสวนท่ีชวยใหผูอานท่ีเปนผูชํานาญเชนเดียวกับเราสามารถทําการทดลองซ้ําหรือศึกษาวิจัยโดยวิธี

เดียวกับท่ีเราทําไปไดดวยเปนการเลาถึงส่ิงท่ีเราทําไปแลว (ใช Past tense เสมอ) 

 5) ผลการวิจัย/ศึกษา (Results) เปนหัวใจหลักของบทความเขียน เพื่อใหผูอานทราบวา

เราทําวิจัย/ศึกษาแลวไดอะไรคนพบอะไร เทคนิคการนําเสนออาจใชวิธีเลียนแบบรูปแบบการนําเสนอ

ของคนอื่นๆ ท่ีเห็นวาชวยใหเขาใจไดงายเชนการนําเสนอดวยแผนภูมิชนิดตางๆ 

 6) วิจารณผล (Discussion) ในวารสารบางฉบับสวนของผลการวิจัยหรือขอคนพบกับ

สวนวิจารณผลอาจรวมอยูในสวนเดียวกัน บางฉบับอาจแยกกันสําหรับสวนผลการศึกษาเปนการ

นําเสนอขอคนพบหรือผลการศึกษาหรือแปลผลการทดลอง/ศึกษาออกมาใหผูอานเขาใจ สวนการ

วิจารณผลอาจทําโดยการเปรียบเทียบผลท่ีเราคนพบกับการศึกษากอนหนานี้ (ซึ่งตองอาศัยการ

ทบทวนวรรณกรรมจํานวนมากมากอน) วิจารณประเด็นท่ีเราเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับนักวิจัยอื่น

แลวนําเสนอ/แนะนําขอคนพบและประโยชนจากงานของเรา 

 7) สรุปผล (Conclusion) เนื้อหาท่ีจะนําเสนอสวนนี้จะเปนการใหสาระสําคัญของ

ประเด็นท่ีเราคนพบในความยาวประมาณ 1-2 ยอหนา 

 

6. เทคนิควิธีการเขียนบทความเชิงวิชาการดานสังคมศาสตรจากประสบการณตรง 
 

 ผูเขียนจําไดวาบทความเชิงวิชาการช้ินแรกของผูเขียนนั้น คือบทความวิจัยเรื่อง พิธีฝงศพของ

กลุมชาติพันธุกรึงในจังหวัดรัตนคีรี ประเทศกัมพูชา: มุมมองทางมานุษยวิทยา ตีพิมพในวารสารภาษา

และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปท่ี 1ฉบับท่ี 1 (2540) ซึ่งเปนผลจากการลงพื้นท่ีเก็บขอมูล

วิจัยภาคสนามชวงส้ันๆ ณ ประเทศกัมพูชา ของผูเขียนในฐานะนักมานุษยวิทยา โดยผูเขียนโชคดีท่ีมี

นักมานุษยวิทยาอาวุโสคือ ศาสตราจารย ดร.พัทยา สายหู ไดชวยขัดเกลาและใหคําแนะนําในการ

เขียน ทําใหผูเขียนเริ่ม “จับทาง” งานเขียนประเภทบทความเชิงวิชาการได ครั้นเม่ือไดลงมือเขียน

บทความเชิงวิชาการมากข้ึน (โดยมากเปนบทความวิจัย) ก็ทําใหเริ่มสะสม “เทคนิค” และ “วิธีการ” 

เขียนมากข้ึนๆ ตามไปดวย 
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อยางไรก็ตาม การเขียนบทความเชิงสังคมศาสตรจะมีความยากกวาการเขียนบทความทาง

วิทยาศาสตรในบางประเด็นดังท่ี ศิวารักษ  ศิวารมย (2551) ไดเคยอธิบายไววา เทคนิคในการนําเสนอ

บทความทางสังคมศาสตรนั้นตองพิจารณาในประเด็นของ “การเลาเรื่อง การอธิบายปรากฏการณ 

การเสนอทางออก และการอางอิงทฤษฎี” ในเรื่องการเลาเรื่องนั้น นักสังคมศาสตรตองนําเสนอ

ขอเท็จจริงท่ีใครๆก็มองเห็น ดังนั้นเทคนิคสําคัญก็คือจะเลาเรื่องอยางไรใหแตกตางจากคนอื่น ในขณะ

ท่ีทางวิทยาศาสตรเปนเรื่องของขอคนพบซึ่งมีคําอธิบายเชิงวิทยาศาสตรจับตองได วัดได คํานวณได 

แตนักสังคมศาสตรตองเลาปรากฏการณอยางเดียวกันท่ีคนอื่นมองเห็นเชนเดียวกันใหรูสึกวาเราเห็น

มากกวาคนอื่น ดังนั้นนักสังคมศาสตรตองคิดวาจะอธิบายปรากฏการณอยางไรใหดลใจคนอาน ตอง

สังเคราะหปรากฏการณ แนวคิดและแหลงขอมูลไปเช่ือมโยงกับทฤษฎี โดยมีความลึกซึ้งแตกตางกันใน

การอธิบายแตละระดับปรากฏการณเดียวกัน ระดับปริญญาโทตองอธิบายลึกซึ้งกวาระดับปริญญาตรี 

และเชนเดียวกันปริญญาเอกก็ตองอธิบายไดลึกซึ้ งกวาปริญญาโท ดวยเหตุนี้  บทความทาง

สังคมศาสตรแนวคิดทฤษฎีและขอมูล/ขอเท็จจริงตองผสมกลมกลืนกันอยางแนบเนียนเหมือน“ขนม

ตะโกไมใชขนมช้ัน” 

นอกจากนั้น นักสังคมศาสตรยังตองการ “ทางออก” อีกดวย ดังนั้นบทความจึงตองเสนอ

ทางออกใหผูอานรับทราบดวยเชนกัน อีกประการหนึ่ง ท่ีแตกตางกับทางวิทยาศาสตรคือ นัก

สังคมศาสตรยอมรับการตอยอดและไมเช่ือใน“original”เพราะคิดวาความคิดทุกอยางในโลกนี้ไมได

เริ่มจากศูนย หากแตความรูเกิดข้ึนไดจาก “หวงโซทางวิชาการ” และไมเช่ือวาทุกส่ิงไดมาโดยปลอด

จากอิทธิพลใดๆ 

 ประการสุดทาย การเขียนบทความวิชาการเชิงสังคมศาสตรนั้น“ทฤษฎี”มีความสําคัญอยาง

มาก และจําเปนท่ีนักสังคมศาสตรตองอานทฤษฎีตะวันตกเพื่อการนํามาใชอธิบายและสังเคราะห โดย

ตองอานจนกวาจะเขาใจจนสามารถอธิบายใหคนอานเขาใจได ดังนั้นในการเขียนเชิงสังคมศาสตรควร

เลือกวาจะจับทฤษฎีใดแลวอธิบายสังเคราะหเสนอทางออก โดยใชทฤษฎีนั้นและจับใหแนน จนกระท่ัง

ทุกครั้งท่ีคนพูดถึงทฤษฎีดังกลาวจะมีคนมาถามความคิดเห็นจากเราเพื่อเปนการสรางความโดดเดนใน

วงการวิชาการ เนื่องจากโอกาสในการไดรับการตีพิมพผลงานระดับนานาชาติทําไดยากกวานักวิชาการ

สายวิทยาศาสตร เพราะโอกาสในการคนพบส่ิงประดิษฐส่ิงทดลองท่ีเปนตนแบบมีไดยาก (ศิวารักษ   

ศิวารมย, 2551) 

 เรื่องของ“เทคนิคการเขียนบทความ”นั้นไมสามารถแยกออกจากเนื้อหาสาระได กลาวคือคน

ท่ีจะเขียนอะไรใหนาอานจะตองมีอะไรบางอยางท่ีจะบอกและส่ือสารกับผูอาน เพราะฉะนั้นการรู

เทคนิคเพียงอยางเดียวมิใชจะสามารถเขียนบทความเชิงวิชาการท่ีดีออกมาได นักเขียนบทความท่ีดี

ตองมีขอมูลสาระท่ีจะเขียนมากและท่ีสําคัญคือ เรื่องนั้นควรมีรูปธรรมท่ีชัดเจนและเฉพาะเจาะจงไม
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เปนนามธรรมหรือใชหัวขอกวางจนเกินไปซึ่งจะดึงดูดความสนใจของผูอานไดลําบาก ดังนั้น ในลําดับ

ตอไปผูเขียนจะขอนําเสนอ “เทคนิคการเขียนบทความเชิงวิชาการ(เฉพาะตัว)” จากประสบการณการ

เขียนบทความเชิงวิชาการของผูเขียนในฐานะนักมานุษยวิทยามาแลกเปล่ียนกับผูอาน ท่ีคาดวาจะเปน

ประโยชนแกผูอานท่ีอยากจะนําไปใชในการเขียนบทความเชิงวิชาการโดยเฉพาะบทความวิจัยไดจริง 

  1) เทคนิคการต้ังช่ือเร่ือง (title) ช่ือเรื่องของบทความนับวาเปนส่ิงสําคัญมาก เพราะไม

เพียงแตจะเปนส่ิงแรกท่ีปรากฏในบทความหากแตช่ือบทความท่ีดียังสามารถส่ือใหผูอานเขาใจวา

ผูเขียนตองการจะเนนเรื่องอะไร ขณะเดียวกันก็ตองไมทําใหผูอานเขาใจผิดหรือคาดหวังเกินเลยไปจาก

เนื้อหาของผลงานในบทความนั้นๆ นักวิชาการบางทาน ถึงกับสรุปเปนประโยคส้ันๆเกี่ยวกับช่ือเรื่อง

บทความท่ีดีวาจะตอง“ไมยาว ไมเวอร ไมเบลอ”ฉะนั้น จากประสบการณของผูเขียน พบวาเทคนิคท่ี

ควรใชในการต้ังช่ือบทความควรมีลักษณะ 2-3 ประการคือ (ยอดหทัย เทพธรานนท, 2548 : 46) 

หนึ่ง ประกอบดวยคําท่ีเปนคําสําคัญ ( key words) ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งคําเหลานี้ถา

คนท่ีอยูในวงวิชาการนั้นมาอานก็จะรูทันทีวาผูเขียนตองการจะเขียนเรื่องอะไร  

ตัวอยางเชน“มูน” ไมใช “มูล”:วาทกรรมตอตานรัฐของกลุมชาติพันธุไทย-ลาวท่ีไดรับ

ผลกระทบจากเข่ือนปากมูล 

สอง ช่ือเรื่องควรมีความกะทัดรัด แตตองมีรายละเอียดพอสมควรท่ีจะเขาใจ ในกรณีท่ี

จําเปนตองใช ช่ือท่ียาวมากๆอาจแบงช่ือเรื่องออกเปน 2 ตอน โดยใหช่ือในตอนแรกมีน้ําหนัก

ความสําคัญมากกวา และตอนท่ีสองเปนเพียงสวนประกอบหรือสวนขยาย 

ตัวอยางเชน อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงภายใตกระแสการเปล่ียนผาน: จากผืนนา ปาใชสอย และไร

หมุนเวียน สูสวนยาง กรณีศึกษาเขตปกครองตนเองสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

สาม ช่ือเรื่องควรจะดึงดูดผูอานใหสนใจ เพราะช่ือเรื่องเปนส่ิงแรกท่ีผูอานจะพบกอนเขาสู

เนื้อหา ถาสามารถสามารถต้ังช่ือเรื่องใหดึงดูดความสนใจก็จะมีผลตอผูอานอยางมาก ฉะนั้น บางครั้ง

เราอาจจะตองปรับช่ือเรื่องของงานวิจัยเมื่อตองนํามาเขียนบทความวิจัย เพื่อใหมีลักษณะดึงดูดใจ

ผูอาน 

  2) เทคนิคการเขียนบทคัดยอ (abstract) เนื่องจากบทคัดยอจัดเปนเนื้อเรื่องยอ ฉะนั้น

การเขียนบทคัดยอ ตองอานแลวเขาใจไดงายและควรใหไดใจความสําคัญของเนื้อเรื่องท้ังหมด สําหรับ

เทคนิคการเขียนสวนนี้นั้น สวนใหญผูเขียนจะเขียนชวงหลังจากเขียนเนื้อหาท้ังหมดแลว โดยเขียนให

ส้ันแตไดใจความ ประกอบดวยวัตถุประสงค ระเบียบวิธีการวิจัย ผลการวิจัย รวมท้ังอาจมี

ขอเสนอแนะดวยท้ังนี้โดยท่ัวไปจํานวนคําควรอยูระหวาง 250-350คํา (วารสารบางแหงก็จะกําหนด

จํานวนคําไวดวย เราก็ตองเขียนภายใตจํานวนคําท่ีกําหนด)  
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  3)เทคนิคการเขียนคําสําคัญ (keywords) การเลือกคํามาใชเปน Keywords มี

ความสําคัญมากเชนกัน เพราะคําเหลานั้นจะปรากฏในฐานขอมูล อันมีผลทําใหผลงานวิจัยท่ีไดรับการ

ตีพิมพนั้นมีผูอานท้ังในปจจุบันและอนาคตและจะไดรับการอางอิงตอไปอีกนาน เทคนิคในการเขียนคํา

สําคัญนั้น ผูเขียนจะเขียนหลังจากเขียนบทคัดยอแลว โดยเลือกเอาคําหลักจากช่ือบทความเปนสําคัญ 

ท้ังนี้จํานวนคําควรอยูระหวาง 3-5 คํา 

  4) เทคนิคการเขียนเนื้อหาหรือโครงเร่ือง (contents) สําหรับผูเขียนแลวในการเขียน

บทความวิจัยแตละเรื่อง ผูเขียนจะตองพยายามทําการวางผังหรือรูปแบบ (outline) ของโครงเรื่อง

คราวๆกอน โดยการทําหัวขอยอยๆท่ีสําคัญกอน จากนั้นก็จัดกลุมหัวขอยอยๆแลวคอยขัดเกลาหัวขอ

ยอยๆ เหลานั้นภายหลังพรอมท้ังทยอยใสเนื้อหาลงไปในแตละหัวขอ โดยในชวงแรกนั้นผูเขียนจะไม

หวังความสมบูรณแบบแตประการใด อีกท้ังเนื้อหาสวนใดท่ียังขาดขอมูลอยูก็จะเวนไว แลวคอยมา

เพิม่เติมภายหลังท้ังนี้หัวขอยอยๆเหลานั้น จําแนกไดเปน 3 สวนหลักๆคือ 

 5) สวนบทนํา (introduction) เนื้อหาสวนนี้เปนการนําเสนอถึงเหตุผลของการทําวิจัย 

(justification) ซึ่งจัดเปนสวนท่ีมีความสําคัญมาก เพราะนอกจากจะนําเสนอภูมิหลังท่ีเกี่ยวของกับ

งานวิจัยแลว ยังจะเปนสวนท่ีบอกใหผูอานบทความทราบถึงความสําคัญท่ีจะตองทํางานวิจัยเรื่องนั้นๆ 

ดวย เทคนิคการเขียนเนื้อหาสวนนี้นั้น ผูเขียนมักจะเลือกใชแนวการเขียน 2 แบบดวยกันคือ แบบแรก

จะเปนการเขียนในลักษณะ“กวางไปหาแคบ” คือจะเริ่มตนดวยการเขียนพรรณนาบริบทกวางๆ ระดับ

โลก ภูมิภาคหรือประเทศกอน และคอยวกมาสูประเด็นปญหาท่ีเลือกทําวิจัย ขณะท่ีแบบท่ีสองก็จะ

เปนการเขียนในลักษณะ“แคบไปหากวาง”คือจะเริ่มตนดวยการเขียนพรรณนาตัวประเด็นปญหาแลว

ขยายไปยังบริบทท่ีกวางข้ึน แตท้ังนี้ก็จะตองเขียนบรรยายใหเห็นถึงความสําคัญของปญหาการวิจัยท้ัง

ในดานวิชาการ เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหลักการและเหตุผลในการทําวิจัย ทบทวนงานวิจัยท่ีทํา

มาแลวในอดีต ปญหาหรือคําถามท่ีจะวิจัยครั้งนี้ วัตถุประสงค ขอบเขตของการวิจัย รวมถึงผลท่ีคาด

วาจะไดรับ ท้ังนี้เนื้อหาสวนนี้มักจะไมเกิน 10 เปอรเซนตของเรื่อง 

 6) สวนผลการวิจัยและอภิปรายผล (results and discussion) เนื้อหาสวนนี้เปนการ

นําเสนอผลการศึกษาพรอมการอภิปรายผลในเชิงทฤษฎี โดยเทคนิคท่ีผูเขียนนิยมใชก็คือ ต้ังช่ือหัวขอ

ท่ีช้ีใหเห็นท้ังในเชิงเปนผลการวิจัยและเชิงอภิปรายไปพรอมๆ กัน แนนอนวาการเลือกใชเทคนิคแบบนี้

ผูเขียนจะตองมีท้ังขอมูลสวนท่ีเปนผลการศึกษาและทราบวาจะใชแนวคิด ทฤษฏี รวมท้ังงานศึกษาท่ี

ผานมาของนักวิชาการคนอื่นๆ มาใชอยางไรกอนแลว ซึ่งเทคนิคนี้อาจจะไมเหมาะนักสําหรับผูท่ีเริ่มทํา

วิจัยหรือเขียนบทความวิจัยใหมๆ ซึ่งผูเขียนแนะนําใหต้ังหัวขอสวนนี้ตรงตามเนื้อหาท่ีจะนําเสนอเลย

คือ “ผลการวิจัย(ศึกษา)”และ“อภิปรายผลการวิจัย (ศึกษา)” ในกรณีท่ีแยกเปน 2 หัวขอ หรือจะยุบ

รวมในหัวขอเดียวกันเปน“ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย”แทน 
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ตัวอยางการต้ังหัวขอช้ีใหเห็นท้ังในเชิงเปนผลการวิจัยและเชิงอภิปรายไปพรอมๆกันใน

บทความเรื่อง อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงภายใตกระแสการเปล่ียนผาน: จากผืนนา ปาใชสอยและไร

หมุนเวียน สูสวนยาง กรณีศึกษาเขตปกครองตนเองสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีนของผูเขียน ซึ่งมีอยู 4 หัวขอยอยดวยกันคือ  

  1) ยางพาราในสิบสองปนนากับปฏิบัติการขยายอํานาจรัฐและการยกเลิกการบังคับใช

อํานาจรัฐเหนือพื้นท่ี 

 2) รัฐกับตลาด ตลาดในรัฐ: ยางพาราภายใตเศรษฐกิจสังคมนิยมกลไกตลาดแบบจีนใน

เขตปกครองตนเองสิบสองปนนา 

 3) รัฐทุนนิยมจีนกับบทบาทในการสงเสริมการปลูกยางพาราในสิบสองปนนา 

  4) ไต ฮานี และปูลัง:กลุมชาติพันธุสวนนอยกับผลกระทบของยางพาราและปฏิกิริยาท่ี

เกิดข้ึน 

ผูเขียนจะขอยกตัวอยางการเขียนในเชิงผลการวิจัยและเชิงอภิปรายในหัวขอ “ยางพาราในสิบ

สองปนนากับปฏิบัติการขยายอํานาจรัฐและการยกเลิกการบังคับใชอํานาจรัฐเหนือพื้นท่ี”มาพอเปน

ตัวอยางดังนี้ 

…Vandergeest and Peluso (1995) ไดอธิบายกระบวนการขยายอํานาจรัฐเหนือพื้นท่ีวา 

ในระยะแรกรัฐไดพยายามขยายอํานาจเขาไปในพื้นท่ีท่ีไมมีใครเปนเจาของซึ่งเรียกวา “กระบวนการ

ขยายอํานาจรัฐเหนือพื้นท่ี (Territorialization) ดวยการประกาศใหพื้นท่ีวางเปลาเปนปาไมประเภท

ตางๆเชนปาสงวนและอุทยานแหงชาติเพื่อสงวนรักษาพื้นท่ีปาไวโดยไมใหใครเขามาใชประโยชนท้ังนั้น 

แตในปจจุบันเรากลับพบวาสวนปาพืชพาณิชยขนาดใหญผุดข้ึนอยางรวดเร็วและบางก็ขยายตัวเขาไป

ในพื้นท่ีปาเหลานั้นโดยเฉพาะปาในพื้นท่ีชายขอบของชนบทในภาคเหนือและภาคอีสานในพื้นท่ี

เดียวกันนี้หากเปนกลุมคนทองถ่ินท่ีตองการจะปลูกพืชสําหรับยังชีพเชนปลูกขาวไรซึ่งไมสรางมูลคา

ทางเศรษฐกิจใดๆเพราะไมไดนําไปขายเจาหนาท่ีของรัฐจะจับกุมทันทีดวยขอหาวาเปนผูบุกรุกปาท้ังๆ

ท่ีการทําไรขาวเปนระบบการเกษตรท่ีดํารงอยูในพื้นท่ีปามาแตด้ังแตเดิมในเกือบทุกประเทศในภูมิภาค

ลุมนํ้าโขงรัฐจะมีนโยบายกีดกันและจํากัดการปลูกขาวไรบนท่ีดอนและท่ีสูงขณะเดียวกันประเทศ

เหลานี้ตางก็ปลอยใหการทําสวนปาพืชพาณิชยโดยเฉพาะสวนยางพาราขยายตัวเขาไปในเขตปาอยาง

กวางขวางท้ังส้ิน….. 

…..การอธิบายขางตน สอดคลองกับปรากฏการณการขยายตัวของยางพาราในสิบสองปนนาท่ี

ผูวิจัยศึกษา กลาวคือมีรายงานวาไดมีการนํายางพารามาปลูกท่ีสิบสองปนนาต้ังแตชวงทศวรรษ 1940 

และผลผลิตเพิ่มข้ึนในชวงทศวรรษ 1950  ซึ่งเปนสวนของรัฐบาล ในฐานะท่ีเปนการผลิตอุตสาหกรรม

การเกษตรแบบนารวมขนาดใหญโดยรัฐ ในป 1955 สํานักงานการใชประโยชนจากท่ีดินของรัฐได
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รวบรวมบุกเบิกท่ีดินจํานวนมหาศาลโดยใชกําลังทหารปลดประจําการ ซึ่งสวนใหญเปนทหารผานศึก

จากสงครามเกาหลีและเปนชาวฮั่น (จีน) ในยุคนารวมซึ่งกินเวลาต้ังแตราวป 1958 ถึง 1982 นั้น 

ท่ีดินท้ังหมดเป ็นกรรมสิทธิ์ของรัฐเกษตรกรซึ่งรวมถึงกลุมชาติพันธุบนท่ีสูงตางทํางานภายใตระบบ

คอมมูนและรัฐใหความสําคัญกับการควบคุมแรงงานมากกวาท่ีดินในฐานะปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ... 

 7) สวนสรุปผล (conclusion) เนื้อหาสวนนี้เปนขอความปดทายท่ีเนนย้ําความสําคัญของ

งานวิจัยท่ีไดบรรยายมาท้ังหมดเทคนิคการเขียนจึงควรเขียนเลียนขอความท่ีปรากฏในบทคัดยอ โดย

ตองไมเปดประเด็นใหม โดยเขียนในลักษณะท่ีจะทําใหผูอานรูสึก“อิ่ม”และไมเหลือขอกังขาอีกตอไป

วาเนื้อหาท่ีผูเขียนบรรยายมาท้ังหมดนั้นยังไมตอบวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษาแตประการใด ซึ่ง

เทคนิคท่ีผูเขียนมักใชก็คือการเขียนขมวดส้ันๆกระชับและไดใจความดังตัวอยางขางลางนี้ 

“...จากท่ีไดนําเสนอไปขางตนนั้น สะทอนใหเห็นวาปรากฏการณการขยายตัวอยางรวดเร็ว

ของยางพารา จนกลายเปนพืชเศรษฐกิจตัวใหมของภูมิภาคนี้นั้น สัมพันธกับการเกิดข้ึนและขยายตัว

ของทุนนิยมหรือกระแสการเปดเสรีทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแมน้ําโขง ผานการทํางานระหวางทุน

กับกลไกของรัฐ ดวยเหตุนี้ สิบสองปนนาในปจจุบัน จึงมีฐานะเปน “พื้นท่ี” ท่ีรัฐพยายามแอบอางเรื่อง 

“วาทกรรมการพัฒนา”เพื่อสามารถเขาไปใชประโยชนจากพื้นท่ีผานปฏิบัติการกระบวนการขยาย

อํานาจรัฐเหนือพื้นท่ี (Territorialization) เพื่อแปลงทรัพยากรธรรมชาติ (ท่ีดิน) ใหเปนทุน ในดาน

หนึ่งไดกอใหเกิดผลกระทบตอกลุมชาติพันธุพื้นเมือง ซึ่งเคยใชประโยชนจากพื้นท่ีเหลานั้นท้ังเปนท่ีอยู

อาศัยและแหลงทํามาหากิน  

เมื่อพิจารณาดานนโยบายของรัฐบาลจีนเกี่ยวกับยางพาราในสิบสองปนนาแลวก็จะพบวา มี

การปรับเปล่ียนกลับไปกลับมา กลาวคือจากมุง “สงเสริมและสนับสนุน” โดยเหตุผลเพื่อมุงไปสูการ

หลุดพนจากความยากจนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอยางจริงจังในชวงแรกมาเปน“จํากัด”การ

ขยายตัวของยางพาราในพื้นท่ีในชวงหลัง อันเปนการดําเนินนโยบายท่ีอิงอยูกับกลไกตลาดเปนหลัก...” 

 

 

 

 

7.บทสรุป 

 

จากท่ีไดนําเสนอไปแลวนั้นจะเห็นไดวา การเขียนบทความเชิงวิชาการนั้น นับเปนส่ิงท่ี

นักวิชาการโดยเฉพาะในแวดวงมหาวิทยาลัยทุกคนจะตองเรียนรูและฝกฝนปฏิบัติ เพราะถือเปน

บทบาทและหนาท่ีของตน ท้ังนี้ประโยชนของการเขียนบทความเชิงวิชาการนั้น มีท้ังตอตัวผูเขียนเอง 
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แวดวงวิชาการ และสังคมสวนรวม การเขียนบทความเชิงวิชาการนั้นเปนท้ังศาสตรและศิลป จึงจําเปน

ท่ีผูเขียนจะตองมีความรูในเชิงหลักการหรือแนวคิดทฤษฎีการเขียนบทความ รวมท้ังตองพยายามหมั่น

ฝกฝนลงมือปฏิบัติเพื่อส่ังสมประสบการณและความชํานาญ เพื่อใหสามารถเขียนบทความท่ีดีหรือมี

คุณภาพไดในทายท่ีสุด ท้ังนี้ หลักการท่ัวไปของการเขียนบทความเชิงวิชาการนั้น คือ เขียนใหส้ันแตได

ใจความชัดเจน สมบูรณ ประหยัดถอยคํา เลือกใชคําท่ีมีความหมายชัดแจงไมกํากวม เปนคําพูดท่ีใชใน

วงวิชาการระดับสากล ใชถอยคําท่ีมาตรฐานคงเสนคงวาในการอธิบายผลการวิจัย 

อยางไรก็ตาม รายละเอียดปลีกยอยในการเขียนบทความเชิงวิชาการใหไดดีนั้น คงยังมีอีกมาก 

อาทิเชน ลักษณะจําเพาะของบทความเฉพาะสาขา ความยาวท่ีเหมาะสม แบบฟอรม และรายละเอียด

เกี่ยวกับการพิมพ เปนตน ผูเขียนบทความควรใหความสนใจศึกษาตอไป ท่ีนําเสนอมาท้ังหมดนี้ เปน

เพียงสวนสําคัญท่ีไมควรขาดในการเขียนบทความเชิงวิชาการโดยท่ัวไปเทานั้น 
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ยอดหทัย เทพธรานนท และประมวล ต้ังบริบูรณรัตน (บรรณาธิการ). การเขียนบทความวิจัยระดับ 

นานาชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี .กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิบัณฑิตยสภา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2548. 

วิจารณ พานิช“คํานิยม” ในยอดหทัย เทพธรานนท และประมวล ต้ังบริบูรณรัตน (บรรณาธิการ).  

การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.กรุงเทพมหานคร:  

มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2548: 3-5. 

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

http://abcjournal.trf.or.th 

ศิวารักษ ศิวารมย “การนําเสนอบทความทางสังคมศาสตรเพื่อตีพิมพในระดับนานาชาติ”เอกสาร 

ประกอบการสัมมนาเรื่อง “สัมมนาแลกเปล่ียนความรูหรือประสบการณการเผยแพร

ผลงานวิจัยและวิชาการ”เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2551 ณ หองอาลัมพาง มหาวิทยาลัยราช

ภัฏลําปาง อางใน ปองปรารถนสุนทรเภสัช“การนําเสนอบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพใน

ระดับนานาชาติ” ใน http://www.lpru.ac.th/km-rsc/wp-content/uploads 

/2000/00/International.pdf 

สมบูรณ บุญฤทธิ์ http://km.mcu.ac.th/km_proj_data.php?pid=2&pm=2 สืบคนวันท่ี 11   

มีนาคม 2558 

สถาบันยุทธศาสตรทางปญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. รายงานสรุปการจัดโครงการ 

แลกเปลี่ยนความรู/ประสบการณและถอดบทเรียนของการเรียนรูเร่ือง “การเขียน

บทความทางวิชาการ” วันท่ี24 พฤษภาคม 2555 ณ หองประชุมสถาบันยุทธศาสตรทาง

ปญญาและวิจัย อาคารนวัตกรรมศาสตราจารยดร.สาโรช บัวศรี (เอกสารอดัสําเนา) 

เอมอร ชิตตะโสภณ และ กรรณิการ ติตายน, (2529: 54) อางใน นิตติยา ปภาพจน, วรลักษณ วงศ 

 โดยหวัง ศิริเจริญ. เอกสารประกอบการบรรยายบทความวิชาการสืบคนใน  

 http://science.utcc.ac.th/sct/wpcontent/uploads/2003/06/KM_ResearchTechni   

  que.pdf สืบคนวันท่ี 11 มีนาคม2558 

 

 

 

 

 

 

 

202 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

พะยูงตนสุดทาย: กับการกําหนดยุทธศาสตรรัฐในการบังคับใชกฎหมายใหพนวิกฤติ 

DalbergiacochinchinensisPierre: The strategy states to enforce the law crisis. 

 

         ร.ต.อ.คมเดช ไชยเดือน* 

        ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามออน†  

        รศ.ดร.สัญญา  เคณาภูมิ‡ 

      

บทคัดยอ 
 

 ไมพะยูงมีการกระจายพันธุตามธรรมชาติ มักข้ึนในปาดิบแลงและปาเบญจพรรณท่ัวไป มีถ่ิน

กําเนิดในประเทศกัมพูชา เวียดนาม ลาว และไทยจัดเปนไมชนิดท่ีมีแนวโนมใกลสูญพันธุ สาธารณรัฐ

สังคมนิยมประชาชนจีนไดบูรณะซอมแซมพระราชวังจีนท่ีสรางเมื่อหลายรอยปกอนดวยไมพะยูง เมื่อ

วันเวลาผานไปไมเริ่มผุกรอนไมพะยูงจึงเปนท่ีทางการจีนตองการ ผลจากทางการจีนไดซอมแซม

พระราชวังตองหาม “กูกง – Forbidden City”ไมในสวนท่ีสําคัญเกี่ยวกับฮองเตลวนทํามาจากไม

พะยูง ชาวจีนจึงเช่ือวาไมพะยูงเปนไมมงคลท่ีควรมีไวครอบครอง เนื้อไมยังใชในการกอสรางทํา

เฟอรนิเจอร และผลิตภัณฑไมชนิดตางๆมีลวดลายสวยงาม  สงผลใหไมชนิดนี้เปนท่ียอมรับถึงความมี

ราคา ความทนทาน ความสวยงาม และความมีคุณคาจึงเปนสาเหตุทําใหไมชนิดนี้ถูกลักลอบตัดอยาง

รุนแรงและขยายตัวในวงกวางดังท่ีเปนขาวในส่ือตางๆ ประเทศไทยไดลงนามในสนธิสัญญาไซเตส

(CITES)วาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่ งชนิดของสัตวปาและพืชปา ท่ีใกลจะสูญพันธ(The 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 

นอกจากนั้นคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติไดแกกฎหมายและเพิ่มโทษผูกระทําความผิดและ

จัดไมพะยูงเปนไมหวงหามประเภท ก. เชนเดียวกับไมยาง ไมสัก ไมเก็ดแดงและไมอื่นๆ แมวา

หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดทุมเทอยางหนักรวมท้ังไดเพิ่มมาตรการทางกฎหมายในการปองกันรักษา แต

                                                 
* นักศึกษาปริญญา รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
2 นักศึกษาปริญญา รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
3 รองศาสตราจารย คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
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ไมชนิดนี้ยังคงถูกคุกคามอยางหนัก จึงมีความเส่ียงอยางสูงตอการสูญเสียพันธุกรรม ดังนั้น การ

อนุรักษ   ไมพะยูงจึงมีความจําเปนอยางยิ่งยวดและควรจะไดมีการดําเนินการเชิงระบบแบบบูรณา

การอยางจริงจังและเรงดวนมากข้ึน ท้ังนี้เพื่อการสงวนรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและเพื่อ

ประโยชนในการพัฒนาพันธุกรรมในอนาคต 

คําสําคัญ : เสนทางลําเลียงไมสงออก,กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับไมพะยูง,หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการ

สืบสวน ปราบปราม,ยุทธศาสตรรัฐในการแกไขปญหาการคาไมพะยูงใหพนวิกฤติ 

 

Abstract 
 

Rosewood is distributed genetic  naturally. Often in evergreen and deciduous 

forest in general. Native to Vietnam, Laos, Cambodia and Thailand held the  tree species 

tend  the near extinction. The palace was built hundreds of years ago by Chinese 

rosewood. When days passed from weathering rosewood was put to repair. Chinese 

authorities have repaired Forbidden "GuGong - Forbidden City, Emperor wood in the 

essentials are made from rosewood. Moreover, wood is also used in the construction and 

furniture production, furniture   not  types. No  this is acceptable to the cost, durability, 

beauty and valuable causes no  species were illegally cut drastically and expand broadly, 

as was reported in the media in the United States have signed the treaty. CITES (CITES) on 

international trade. This species of wildlife and plants that are endangered (The 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) In 

addition, the Board of Peacekeeping national legislation and increase penalties for 

offenders and rosewood are. Wood restricted category. like Geddes red rubber teak and 

other woods. Although agencies involved in the massacres   pour heavily and added legal 

measures to prevent the  treatment.   but not least, this continues to be threatened  

therefore essential. So there is a high risk of losing genetic. So conservation   rosewood is 

not necessary and should be extremely  have taken less than seriously, and the Red    

were no more. In order to preserve the genetic diversity and genetic benefit  develop in 

the future. 

 

Keywords :  legal wood, rosewood, rosewood with laws, guidelines lumber exports  

to the Yung legitimate. 
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1. บทนํา 
 

 ไมพะยูง (Dalbergia cochinchinensis Pierre) เปนไมพระราชทานของจังหวัด

หนองบัวลําภู เปนไมมีคาทางเศรษฐกิจสําคัญในประเทศไทยท่ีเปนท่ียอมรับถึงความมีราคา ความ

ทนทาน ความสวยงามและความมีคุณคาอยูในสกุลวงศ Dalbergia นอกเหนือจากชิงชัน(D.oliverli 

Gamble) และกระพี้เขาควายหรือเก็ดดําซึ่งท้ังสามชนิดเนื้อไมมีลักษณะใกลเคียงกันมากจนเจาหนาท่ี

ท่ีเกี่ยวของจําเปนตองศึกษา การจําแนกพรรณไมเพื่อปองกันการสับสนระหวางชนิดไมท้ังสาม ปจจุบัน

พะยูงจัดเปนไมมีราคาแพงท่ีสุด ไมพระยูงจัดเปนไมหวงหามประเภท ก.ตามพระราชบัญญัติปาไม 

พ.ศ.2484 อยางไรก็ตามไมชนิดนี้เพิ่งไดรับความสนใจอยางมากในระยะไมกี่ ปมานี้เห็นไดจากสถิติ

ปริมาณไมท่ีทําออกจากปาระหวางป พ.ศ.2528-2532 ในป พ.ศ.2530 มีการทําไมพะยูงออกสูงสุดใน

ปริมาณเพียง662ลูกบาศกเมตรเมื่อเทียบกับไมสัก (37,278ลูกบาศกเมตร) และไมประดู (51,937 ลูก

บาศกเมตร) ในปเดียวกัน (กรมปาไม 2532 : 35) จากไมกี่ปท่ีผานมาไมพะยูงอยูในภาวะเส่ียงตอการ

สูญพันธเนื่องจากมีการลักลอบตัดเพื่อการสงออกไปยังตลาดตางประเทศมีอุปสงคสูง ในการสํารวจ

ของกรมอุทยานแหงชาติ 75% ของแหลงไมพะยูงในประเทศไทยไดถูกทําลายลงในชวง 5-6ปท่ีผานมา

ดวยเงื่อนไขทางดานราคาทําใหมีการลักลอบตัดในปาธรรมชาติอยางมาก ไมพะยูงเริ่มหายากใบส่ังซื้อ

ไมพะยูงมาเยือนไทยดวยราคาเริ่มตนกิโลกรัมละ 800-1000บาท หรือตกคิวละ 6-8 แสนบาทสถิติการ

ตรวจยึดจับกุมไมพะยูงตามแนวชายแดนเพิ่มสูงข้ึนมากโดยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร จังหวัด

กาฬสินธุ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดหนองคาย ขบวนการลักลอบตัดไมสวนใหญลักลอบตัดโดยผู

มีอิทธิพลในพื้นท่ีบางคนอยูเบ้ืองหลังในการขนยายไมพะยูงในการแปรรูปสงไปยังประเทศเพื่อนบาน

โดยใชเสนทางตามแนวชายแดนตามลําแมน้ําโขงลําเลียงผานไป สปป.ลาว มุงหนาปลายทางท่ีประเทศ

จีนเนื่องจากประเทศจีนมีความตองการสูงเพื่อทําวัตถุมงคลจนถึงเครื่องเรือนดวยความเช่ือด้ังเดิม 

ทางการจีนไดมีการสรางซอมแซมพระราชวังโบราณมีเรื่องเลาถึงสาเหตุทําใหไมพะยูงถูกลักลอบตัดกัน

มากและมีราคาแพง กวาสิบปมาแลวไดมีการซอมแซมวังของจักรพรรดิ(พระราชวังตองหาม กูกง– 

Forbidden City) ภายในวังตางก็ไดพบวาไมสวนสําคัญท่ีเกี่ยวของกับฮองเต เชน โตะ เกาอี้ ฯลฯ 

ลวนทํามาจากไมพะยูงซึ่งไมท่ีเกี่ยวของนั้นยังอยูในสภาพท่ีดีท้ังท่ีเวลาผานมาหลายรอยป จึงเลาปาก

ตอปากถึงความเปนมงคลของไมพะยูงทําใหเกิดกระแสคนจีนท่ีมีฐานะดีอยากไดเครื่องใชท่ีทํามาจาก

ไมพะยูงมาเปนสมบัติของตนทําใหความตองการใชไมพะยูงเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วซึ่งสวนทางกับความ

เจริญเติบโตของไมพะยูงซึ่งเปนไมโตชา ในระยะแรกไมพะยูงถูกสงออกจากประเทศลาวจนหมดปา 

และประเทศอื่นไมพะยูงถูกตัดจนหมดเกล้ียงแลวยังคงเหลือท่ีประเทศไทยแตกําลังใกลสูญพันธุเต็มที 

แตเดิมราคาซื้อขายอยูท่ี 3-5 หมื่นปจจุบันไมหายากราคาเพิ่มข้ึนจากการตรวจพบใบส่ังซื้อเสนอราคา

ใหอยางงามโดยจะมีการรับซื่อตามขนาดหนาตัดสูงสุดจะเปนขนากกวาง 40 ซม.หนา 10 ซม.ยาว 2 
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เมตร ราคาทอนละ 3-5 หมื่นบาทและมีการปนราคาขนาดลูกบาศกเมตรราคาถึง 2.5-3 แสนบาท ไม

พะยูงจึงเปนไมท่ีแพงท่ีสุดในโลก (ศูนยขาวภาคอิสาน.“ไมพะยูงรับไมอั้นจากปาภูพานสู จีน” 

หนังสือพิมพคม ชัด ลึก www.komchadluek.net/news/crime/108863, 21/01/2560)   

  การแกปญหาไมพะยูงใหพนวิกฤติเจาหนาท่ีรวมท้ังทุกภาคสวนตองเขามามีสวนรวมกันแบบ

บูรณาการแกปญหาเชิงระบบอยางจริงจัง ตอเนื่องและเรงดวนมากข้ึน การบังคับใชกฎหมายตาม 

พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 แมเจาหนาท่ีจะเขมงวดกวดขันและมีการจับกุมมากมายเพียงใดแตก็

ไมทําใหขบวนการลักลอบตัดไมพะยูงเกรงกลัวเพราะมูลคาของไมพะยูงมีคาทางเศรษฐกิจสูงกวามาก

อัตราโทษตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนท่ีไดรับสูง จําเปนตองใหการดําเนินการแกไขปญหาพะยูง

ท้ังระบบ ต้ังแตงานวิจัย การสงเสริมการปลูกการปองกันและควบคุมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และเปนการบรูณาการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและ

พันธ ุพืชองคการอุตสาหกรรมปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรการสงวนรักษาความ

หลากหลายทางพันธุกรรมและ เพื่อประโยชนในการพัฒนาพันธุกรรมในอนาคต (สุวรรณ ต้ังมิตร

เจริญ. 2552 :61) 

  บทความนี้ผูเขียนพยายามนําเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการกําหนดยุทธศาสตรรัฐในการ

บังคับใชกฎหมายใหพนวิกฤติไมพะยูง ผูเขียนไดอาศัยซึ่งขอมูลจากหลายแหลง โดยเริ่มจากการ

วิเคราะหปรากฏการณของการพัฒนาประเทศ  จากนั้นทําการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และสราง

กรอบแนวคิดในการแกวิกฤติไมพะยูงกับการบังคับใชกฎหมายของไทยโดยสรางกรอบแนวคิดเชิง

ทฤษฎีดวยวิธีการสังเคราะหเชิงเหตุผล และนําเสนอเปนกรอบแนวคิดเชิงกระบวนการ (สัญญา เคณา

ภูมิ. 2558 : 10) และไดเนนในเรื่องของแงมุมของการบังคับใชกฎหมายและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับไม

พะยูงกับการปองกันวิกฤติไมพะยูงซึ่งเกี่ยวของกับงานในหนาท่ีหลายฝายของผูบังคับใชกฎหมายซึ่งจะ

เปนสวนหนึ่งในการบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีไดกลาวแลวนั้น ดังนี้รายละเอียดดังตอไป 

 

2. เสนทางลําเลียงไมสงออกนอกประเทศไทย 

 

 เสนทางท่ีใชสงออกนอกประเทศจะใชเปนเสนทางท่ีไมมีดานตรวจของเจาหนาท่ีซึ่งเปนเสนทาง

สายรองเลาะตามแนวแมน้ําโขง หาชองทางขามไปยังประเทศลาวเมื่อขามเขตไปยังฝงลาวแลวก็จะถูก

สวมเปนไมในโควตาของลาวเปนไมท่ีถูกกฎหมายทันที จากนั้นจะถูกลําเลียงใสตูคอนเทนเนอรสงไปยัง

ประเทศจีนผานเสนทางหมายเลข 12 ของลาวเขาดานจาลอของเวียดนามทางตอนกลางของประเทศ

ผานเมืองวิงและมุงหนาข้ึนทางเหนือสูชายแดนจีนท่ีเมืองหนานหนิงของจีนโดยใชเวลาเพียง 2 วันไม

พะยูงก็เดินทางจากเทือกเขาภูพานถึงมือลูกคาท่ีประเทศจีน หรืออีกชองทางทําเปนสินคาผานแดน 
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หรือปลอมเปนสินคาประเภทอื่นปจจุบันกรมศุลกากรของเวียดนามเขมงวดข้ึนสินคาผานไปได

ยากลําบากมาก กลุมนายทุนจึงไดเปล่ียนเสนทางใหมจากเดิมไมพะยูงจากประเทศไทยสงไปยัง

ประเทศลาวโดยใชทาเรือของเวียดนามสงไปยังประเทศจีน แตในปจจุบันไมพะยูงจากประเทศไทย

ลักลอบขนไปยังประเทศลาวเปนไมพะยูงลาวเปนการฟอกไมพะยูงใหถูกตองตามกฎหมายแลวตี

ยอนกลับมาประเทศไทยโดยผานทาเรือแหลมฉบังเพื่อสงไปยังประเทศจีน  (ศูนยขาวภาคอิสาน.

“หนังสือพิมพคม ชัด ลึก ท่ีมาwww.komchadluek.net/news/crime/108863, 25/01/2560) 

  จากเสนทางลําเลียงท่ีปรากฏในส่ือจะเห็นไดวาเสนทางลําเลียงตนสายอยูท่ีปาเทือกเขาภู

พานซึ่งเปนแหลงไมพะยูงท่ีมากท่ีสุดสูปลายทางคือประเทศจีนเพราะความเช่ือวาไมพะยูงเปนไมมงคล

สําหรับฮองเตและเพื่อซอมแซมพระราชวังอันเกาแกจึงเปนสาเหตุใหไมพะยูงมีการถูกลักลอบตัดเปน

อยางมากและเสนทางลําเลียงจะลักลอบไปตามถนนสายรองท่ีไมมีเจาหนาท่ีต้ังดานตรวจไปตามแนว

ตะเข็บชายแดนสูประเทศลาวเพื่อทําใหถูกตองตามกฎหมายฟอกไมเถ่ือนจากไทยใหเปนไมท่ีถูกตอง

ตามกฎหมายของลาวเขาโควตาไมลาวสงกลับมาไทยแลวสงไปจีน และอีกสายหนึ่งสงขามเวียดนามไป

จีน 

 

3. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับไมพะยูง 

 

   3.1 พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 
 

  บทนิยามตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 ไดนิยามศัพทเฉพาะไว ดังนี้ 

  ไม หมายความวา ไมสักหรือไมทุกชนิดท่ีเปนตน เปนกอ เปนเถา รวมตลอดถึงไมท่ีตําเขามา

ในราชอาณาจักร ไมไผทุกชนิด ปาลม หวาย ตลอดจน ราก ปุม ตอ เศษ ปลาย และกิ่งของส่ิงนั้นๆ ไม

วาจะถูกตัด ทอน เล่ือย ผา ถาก ขุด หรือกระทําโดยประการอื่นใด 

  ไมแปรรูป หมายความวา ไมท่ีไดแปรรูปแลวและใหหมายความรวมถึงไมท่ีอยูในสภาพพราง

วาเปนส่ิงปลูกสรางหรืออยูในสภาพท่ีเปนส่ิงปลูกสรางอันไมชอบดวยลักษณะส่ิงปลูกสรางท่ัวๆไปหรือ

ท่ีผิดปกติวิสัย หรืออยูในสภาพเครื่องใชท่ีใชเปนปกติในทองท่ีนั้นหรือท่ีผิดปกติวิสัย 

  ไมท่ีอยูในสภาพเปนส่ิงปลูกสรางหรืออยูในสภาพท่ีเปนเครื่องใชท้ังนี้ตลอดเวลาอยูในสภาพ

เชนนั้น รวมท้ังไมท่ีเคยอยูในสภาพดังกลาวและผูครอบครองพิสูจนไดวาไดเคยมีสภาพเชนนั้นมาแลว

ไมนอยกวา 2 ป สําหรับไมอื่นท่ีไมใชไมสัก และ5 ปสําหรับไมสักใหถือวาเปนไมแปรรูป  

  สิ่งประดิษฐ คือส่ิงประดิษฐเครื่องใช หรือส่ิงอื่นใดบรรดาท่ีทําดวยไมหวงหาม 

  ไมหวงหาม มี 2 ประเภทคือ  
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    1) ไมหวงหามประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา ไดแก ไมซึ่งการทําไมจะตองไดรับ

อนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีหรือไดรับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้พิเศษ ไมพะยูงจัดเปน

ไมหวงหามประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา อยูในบัญชีไมหวงหาม ลําดับท่ี 53 ไมพะยูงจัดอยูประเภท

เดียวกับ สัก ยาง ประดู ตองมีการขออนุญาตทําไมกอนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี

อํานาจยกเลิกหรือใหสัมปทานปาไมท่ัวประเทศ โดยอาศัยมติของคณะรัฐมนตรี การลักลอบตัดไม

พะยูงซึ่งตามกฎหมายถือวามีความความผิด โทษจากการลักลอบตัดไมพะยูงคือ ปรับ10,000บาทหรือ

จําคุก 2-5 ป   

   2) ไมหวงหามประเภท ข. ไดแก ไมหวงหามพิเศษไดแกไมหายากหรือไมท่ีควรสงวนซึ่ง

ไมอนุญาตใหทําไมเวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณี  

  3.2 ไซเตส (CITES): อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปา

ท่ีใกลจะสูญพันธุ 

  อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลจะสูญพันธุในดาน

การอนุรักษพะยูงจัดเปนไมชนิดท่ีมีแนวโนมใกลสูญพันธุตามบัญชีแดงของสหภาพเพื่อ การอนุรักษ

ธรรมชาติ (IUCN) ในปพ.ศ.2556 การประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิด

สัตวปาและพืชปาใกลสูญพันธุครั้งท่ี16หรือ (The 16
th Meeting of the Conference of the 

Parties to CITES: CITES CoP ซึ่งจัดข้ึนระหวางวันท่ี 3–14 มีนาคมพ.ศ.2556 ณ ศูนยการประชุม

แหงชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพมหานคร มีมติกําหนดใหพะยูงเปนพันธุไมใกลสูญพันธุตามอนุสัญญาวาดวย

การคาระหวางประเทศ ซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาใกลสูญพันธุ (CITES) โดยใหจัดอยูในบัญชีหมายเลข

2 การคุมครองของไซเตส ซึ่งสามารถคาขายไดแตตองมีการควบคุม และมีการควบคุมไมใหลดปริมาณ

ในธรรมชาติ (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช. 2556) 

  บัญชีอนุสัญญาไซเตส จุดประสงคสําคัญของไซเตสคือ การอนุรักษทรัพยากรสัตวปาและพืช

ปาท่ีใกลสูญพันธุในโลกนี้เพื่อประโยชนแหงมวลมนุษยชาติ โดยเนนทรัพยากรสัตวปาและพืชปาท่ีถูก

รุกรานหรือถูกคุกคามอยางหนักทําใหปริมาณลดลงจนอาจจะสูญพันธุไป วิธีการอนุรักษของไซเตสดํา

เนินการโดยสรางเครือขายข้ึนท่ัวโลกเพื่อควบคุมการคาระหวางประเทศท้ังสัตวปา พืชปาและ

ผลิตภัณฑแตไซเตสจะไมควบคุมการคาภายในประเทศสําหรับชนิดพันธุทองถ่ิน การคุมครองตาม

อนุสัญญาฉบับนี้ ครอบคลุมท้ังสัตวปาและพืชปา โดยระบุใบอนุญาตซึ่งหมายความวาสัตวปาและพืช

ปา ท่ีอยูในควบคุมของอนุสัญญาไซเตสจะตองมีใบอนุญาตตอไปนี้ (1) นําเขา (2) สงออก (3)นําผาน 

(4) สงกลับออก ท้ังนี้ ชนิดของสัตวปาและพืชปาท่ีไซเตสควบคุมจะระบุไวในบัญชี หมายเลข 1, 2 

และ 3 ของอนุสัญญาไซเตส โดยมีหลักการ ดังนี้ 
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   1) ชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 1 เปนชนิดพันธุของสัตวปาและพืชปาท่ีหามคาโดย

เด็ดขาดเนื่องจากใกลสูญพันธุ ยกเวนเพื่อการศึกษา วิจัย หรือเพาะพันธุ ซึ่งจะตองไดรับคํายินยอม

จากประเทศท่ีนําเขาเสียกอนประเทศสงออกจึงจะออกใบอนุญาตสงออกไดโดยตองคํานึงถึงความอยู

รอดของชนิดพันธุนั้นๆดวย สําหรับชนิดพันธุของไทย เชน กระทิง จระเขน้ําจืด จระเขน้ําเค็ม หมี

ควาย เตาหลายชนิด กลวยไมบางชนิด และท่ัวไปเชน อุรังอุตัง กอริลลา แพนดายักษ วาฬยักษ เสือซี

ตาห เสือโครง เตาทะเล นกกระเรียน 

   2) ชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 2 เปนพันธุของสัตวปาและพืชปาท่ียังไมถึงกับใกลสูญพันธุ

จึงยังอนุญาตใหคาไดแตตองควบคุมไมใหเกิดความเสียหายหรือลดปริมาณลงอยางรวดเร็วจนถึงใกล

สูญพันธุ โดยประเทศท่ีสงออกตองออกหนังสืออนุญาตใหสงออกและรับรองวาการสงออกแตละครั้งจะ

ไมกระทบกระเทือนตอการดํารงชีวิตของชนิดพันธุนั้นๆ ในธรรมชาติ และในการประชุมภาคีอนุสัญญา

วาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพันธุพืชใกลสูญพันธุ ครั้งท่ี 16 (CoP16) ไมพะยูงจัด

อยูชนิดพันธุหมายเลข 2 ซึ่งจัดอยูประเภทเดียวกับคางคาวแมไกทุกชนิด ลิง คาง นกหลายชนิด ชะมด 

นาก โลมา งูหลายชนิด พืชประเภทหมอขาวหมอแกงลิง ฯลฯ  

   3) ชนิดพันธุในบัญชีหมายเลข 3 เปนชนิดพันธุท่ีไดรับการคุมครองตามกฎหมายของ

ประเทศใดประเทศหนึ่งแลวขอความรวมมือกับประเทศภาคีชวยดูแลในการนําเขา คือจะตองมีหนังสือ

รับรองการสงออกจากประเทศถ่ินกําเนิด เชน ควาย(เนปาล) นกขุนทอง(ไทย) 

 

  3.2 ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับท่ี 106/2557 เร่ือง แกไข

เพิ่มเติมวาดวยปาไม  

 ไดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 ในบางมาตราและเพิ่มโทษผูกระทํา

ความผิดตามประกาศ ดังนี ้

  มาตรา 7 ไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง ไมอีเมง ไมพะยูงแกลบ ไมกะพี้ ไมแดงจีน 

ไมขะยุง ไมกระซิก ไมกระซิบ ไมพะยูง ไมหมากพลูต๊ักแตน ไมกระพี้เขาควาย ไมเก็ดดํา ไมอีเฒา ไม

เก็ดเขาควาย ไมวาจะข้ึนอยูท่ีใดในราชอาณาจักร เปนไมหวงหามประเภท ก. ไมชนิดอื่นในปาจะให

เปนไมหวงหามประเภทใดใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา (ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอย

แหงชาติ, (2557), ฉบับท่ี 106/2557) ดังนี้ 

  มาตรา 48 ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไมหามมิใหผูใดแปรรูปไม ต้ังโรงคาไมแปรรูป ต้ัง

โรงคาไมแปรรูป มีไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง ไมอีเมง ไมพะยูงแกลบ ไมกะพี้ ไมแดงจีน ไมขะ

ยุง ไมกระซิก ไมกระซิบ ไมพะยูง ไมหมากพลูต๊ักแตน ไมกระพี้เขาควาย ไมเก็ดดํา ไมอีเฒา ไมเก็ดเขา

ควายแปรรูปไมวาจํานวนเทาใดไวในครอบครอง หรือมีไมแปรรูปชนิดอื่นเปนจํานวนเกิน 0.20 
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ลูกบาศกเมตรไวในครอบครองเวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีและตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดในกฎกระทรวงในการอนุญาต 

  มาตรา 69 วรรคสอง ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ถาไมท่ีมีไวครอบครองเปน (1) ไมสัก ไม

ยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง ไมอีเมง ไมพะยูงแกลบ ไมกระพี้ ไมแดงจีน ไมขะยุง ไมชิก ไมกระซิก ไม

กระซิบ ไมพะยูง ไมหมากพลูต๊ักแตน ไมกระพี้เขาควาย ไมเก็ดดํา ไมอีเฒา ไมเก็ดเขาควาย หรือไม

หวงหามประเภท ข หรือ (2) ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยางรวมกันเกิน

ย่ีสิบตนหรือทอนหรือรวมปริมาตรไมเกินส่ีลูกบาศกเมตรหรือไมท่ีแปรรูปแลวรวมปริมาตรเกินส่ี

ลูกบาศกเมตรผูกระทําผิดตองระวางโทษจําคุก หนึ่งปถึงยี่สิบปและปรับต้ังแตหาหมื่นถึงสองลานบาท 

มาตรา 72 ทวิวรรคสอง ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถาไมท่ีมีไวครอบครองเปน (1) ไมสัก ไมยาง ไม

ชิงชัน ไมเก็ดแดง ไมอีเมง ไมพะยูงแกลบ ไมกระพี้ ไมแดงจีน ไมขะยุง ไมชิก ไมกระซิก ไมกระซิบ ไม

พะยูง ไมหมากพลูต๊ักแตน ไมกระพี้เขาควาย ไมเก็ดดํา ไมอีเฒา ไมเก็ดเขาควาย หรือไมหวงหาม

ประเภท ช หรือ (2) ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยางรวมกันเกินหาตน

หรือทอนหรือรวมปริมาตรไมในครอบครองเกินหนึ่งลูกบาศกเมตรหรือไมท่ีแปรรูปแลวรวมปริมาตร

เกินหนึ่งลูกบาศกเมตรผูกระทําผิดตองระวางโทษจําคุกต้ังแตสองปถึงสิบหาปและปรับต้ังแตหนึ่งแสน

บาทถึงหนึ่งลานหาแสนบาท  

  มาตรา 73 วรรคสอง ในกรณีความผิดมาตรานี้ ถากระทําผิดนั้นเกี่ยวกับ (1) ไมสัก ไมยาง 

ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง ไมอีเมง ไมพะยูงแกลบ ไมกระพี้ ไมแดงจีน ไมขะยุง ไมซิก ไมกระซิบ ไมพะยูง ไม

หมากพลูต๊ักแตน ไมกระพี้เขาควาย ไมเก็ดดํา ไมอีเฒา ไมเก็ดเขาควาย หรือไมหวงหามประเภท ข 

หรือ (2) ไมอื่นเปนตนหรือเปนทอนอยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยางรวมกันเกินยี่สิบตนหรือทอน

หรือรวมปริมาตรไมเกินส่ีลูกบาศกเมตรหรือไมท่ีแปรรูปแลวรวมปริมาตรไมเกินสองลูกบาศกเมตร

ผูกระทําความผิดตองระหวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงยี่สิบปและปรับต้ังแตหาหมื่นบาทถึงสองลาน

บาท ยกเลิกความในลําดับท่ี 53 ในชองประเภท ก ไมหวงหามธรรมดาของบัญชีทายพระราชกฤษฎีกา

กําหนดไมหวงหาม พ.ศ.2530 

 

4. หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการสืบสวนปราบปราม 
 

  ตามท่ีไดกลาวมาแลวการแกไขปญหาวิกฤตไมพะยูงจะตองแกปญหาเชิงระบบ แบบบูรณา

การรวมกันทุกหนวยงานโดยเริ่มต้ังแตหนวยงานผลิตตนกลาพัฒนาพันธุ หนวยงานท่ีมีหนาท่ีปลูก

ทดแทน หนวยงานสืบสวน ปองกันปราบปรามเพื่อรักษาท้ังท่ีมีอยูเดิมและปลูกใหมไมใหพะยูงถูก

ทําลายจนหมดส้ิน หนวยงานสืบสวนปราบปรามท่ีเกี่ยวของเพื่อแกวิกฤติพะยูงมี ดังนี้ 
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  4.1 หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานสืบสวนปราบปราม 
 

     (1) พนักงานฝายปกครอง                     (2) กรมปาไม             

    (3) กรมอุทยานแหงชาติ     

   (4) หนวยงานอื่นในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    

   (5)  สํานักงานตํารวจแหงชาติ    (6)  กรมศุลกากร      

               (7) กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
 

 4.2 หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานสอบสวน 

  (1) สํานักงานตํารวจแหงชาติ (สตช.)     (2)  กรมสอบสวนคดีพเิศษ (DSI)         

(3) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน    (4)  ฝายปกครอง 

 

4.3 ยุทธศาสตรรัฐในการแกไขปญหาการคาไมพะยูงใหพนวิกฤติ 

  รัฐไดกําหนดนโยบายสาธารณะในการแกไขปญหาวิกฤติไมพะยูงโดยกําหนดยุทธศาสตรการ

บังคับใชกฎหมายและใหหนวยงานตางๆ ทํางานเชิงระบบทุกหนวยงานตองบูรณาการรวมกัน ดังนี้ 

    1) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับท่ี 106/2557 เรื่อง แกไข

เพิ่มเติมวาดวยปาไม ไดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484 ในบางมาตราและเพิ่มโทษ

ผูกระทําความผิด และใหหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบต้ังศูนยปองกันและปราบปรามผูกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมข้ึนในหนวยงานเพื่อเขมงวดกวดขันในการแกไข

วิกฤติไมพะยูงและทรัพยากรธรรมชาติอื่นใหเปนไปตาม อนุสัญญาไซเตส (CITES) หรืออนุสัญญาวา

ดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีใกลจะสูญพันธุ 

   2) สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับยุทธศาสตร แผน 

และเปาหมาย ท่ีกําหนดไวโดย มีคําส่ัง ตร.ท่ี 419/2556 ลงวันท่ี 1 กรกฎาคม 2556 เรื่อง การอํานวย

ความยุติธรรมในคดีอาญา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมีคําส่ังต้ังศูนยปองกันและปราบปรามการ

ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ศปทส.ตร.) 

โดยมี พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.เปนหัวหนาศูนย (สํานักงานตํารวจแหงชาติ. 2559) 
 

  4.4 นโยบายนํากฎหมายมาบังคับใช 

  ไดนํากฎหมายท่ีเกี่ยวของนํามาบังคับใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับไมพะยูงใหเปน

ปจจุบันโดยจัดเปนหมวดหมูท่ีเกี่ยวของกัน ดังนี้ 

 1) พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 
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     2) ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 106/2557 เรื่องแกไขเพิ่มเติม

กฎหมายวาดวยปาไม 

     3) พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 

     4) พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 

  5) พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

  6) พระราชบัญญัติเล่ือยโซยนต พ.ศ. 2545 

  7) พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 

     8) พระราชบัญญัติสงออกไปนอกและนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคาพ.ศ.2522 

     9) พระราชบัญญัติการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม

ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2556 

 

5. สรปุ 

   การลักลอบตัดไมพะยูงซึ่งปจจุบันมีความรุนแรงถึงขนาดบุกรุกลักลอบตัดในท่ีสวนตัวของ

เอกชน วัด บาน และโรงเรียน เนื่องจากไมในปาถูกบุกรุกลักลอบตัดจนเกือบหมดปาตามท่ีปรากฏใน

ส่ือ จึงควรมีมาตรการหาแนวทางการสงออกไมพะยูงใหถูกตองตามกฎหมาย โดยดําเนินการเชิงระบบ

ต้ังแตข้ึนทะเบียนแปลงปลูกไมพะยูงใหชัดเจนโดยใหเกษตรอําเภอเปนผูรับผิดชอบ มาตรการทางดาน

กฎหมายตองมีการบูรณาการระเบียบกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

พานิช ในการกํากับดูแลไมพะยูงในประเทศท้ังระบบต้ังแตข้ึนทะเบียนแปลงปลูกส้ินสุดท่ีการสงออก 

  แมวาหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดทุมเทอยางหนักรวมท้ังไดเพิ่มมาตรการทางกฎหมายในการ

ปองกันรักษา แตไมชนิดนี้ยังคงถูกคุกคามอยางหนัก จึงมีความเส่ียงอยางสูงตอการสูญเสียพันธุกรรม 

ดังนั้นการอนุรักษไมพะยูงจึงมีความจําเปนอยางยิ่งยวดและควรจะไดมีการดําเนินการเชิงระบบแบบ

บูรณาการอยางจริงจังและเรงดวนมากข้ึน ท้ังนี้เพื่อแกปญหาวิกฤติไมพะยูงและการสงวนรักษาความ

หลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจชาติตอไป 
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ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ.(2557). ฉบับท่ี 106/2557. เร่ือง แกไขเพิ่มเติม 

 วาดวยปาไม ไดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.2484.  

ศูนยขาวภาคอิสาน.“ไมพะยูงรับไมอั้นจากปาภูพานสูจีน” หนงัสือพิมพคม ชัด ลึก ท่ีมา 

  www.komchadluek.net/news/crime/108863  สืบคนเมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2560. 
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บทบาทหนาท่ีพระวินัยปฎกในกฎหมายโบราณลาวลานชาง 

The Functions of Vinaya Pitaka in the Old Law of Lao Lanxang 

 

สุทธินันท  ศรีออน*  

 

บทคัดยอ 
 

  บทความนี้มุงศึกษาบทบาทหนาท่ีของพระวินัยและการปรับอาบัติพระภิกษุในพระวินัยใน

คัมภีรสรอยสายคํา ซึ่งเปนกฎหมายโบราณลาวบัญญัติใชในอาณาจักรลานชางสมัยพระเจาโพธิสาล

ราช  จากการศึกษาพบวา  ช่ืออาบัติในคัมภีรพระวินัยปฎก การปรับอาบัติ และบทลงโทษในกฎหมาย

โบราณสรอยสายคําไดอิงอยูกับกระบวนการพิจารณาความผิดในพระวินัย  ลักษณะเชนนี้ถือเปน 

“บทบาทหนาท่ี” ท่ีพิเศษและสําคัญของพระวินัยท่ีนอกเหนือไปจากใชปรับอาบัติ พิจารณา และ

ลงโทษพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตามความผิดหนัก กลางและเบา  บทบาทหนาท่ีดังกลาวไดสะทอน

ใหเห็นวา 1) พระวินัยในพระพุทธศาสนาเปนหลักการสําคัญท่ีใชบังคับท้ังพระภิกษุสงฆและฆราวาสใน

สังคมลาวลานชาง 2) พระวินัยบัญญัติถือเปนบทบัญญัติสูงสุดในสังคมพระสงฆและฆราวาสลาว และ 

3) พระพุทธศาสนาไดมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมลาวดังปรากฏในกระบวนการ

พิจารณาความผิดตามพระวินัย 

เมื่อเปนเชนนี้ จึงควรช่ือไดวา ในสังคมลาวสมัยอาณาจักรลานชาง พระวินัยปฎกไมเพียงใช

บังคับสําหรับพระภิกษุสงฆเทานั้น หากแตยังปรับใชสําหรับวิถีชีวิตฆราวาสลาวอีกดวย มิติเชนนี้จึงถือ

เปนบทบาทหนาท่ีของพระวินัยท่ีพิเศษและสําคัญบทบาทหนึ่ง และควรเช่ือไดวา พระพุทธศาสนากับ

วิถีชีวิต การดําเนินชีวิต และวัฒนธรรมทางกฎหมายในหมูประชาชนลาวสมัยลานชางตางมี

ความสัมพันธกันไมแยกจากกัน และส่ือใหเห็นวาอิทธิพลของพระพุทธศาสนาไดแผเขามาเปนสวนหนึ่ง

ในชีวิตของผูคนในประเทศลาวในอดีต ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีพระพุทธศาสนาเจริญสูงสุด 

 

คําสําคัญ : บทบาทหนาท่ี, พระวินัยปฎก, กฎหมายโบราณ, ลาวลานชาง 

 

 

 

                                                 
* อาจารยประจํา สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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Abstract 
 

  The purpose of this article was to study the functions and the punishments 

stipulated in Soy Say Kham (the old law of Lao), which was compiled in the King 

Phodhisalraja period, a Lao Lanxang King. The study found that the names of the 

punishments, and the punishment in the old law Soy Say Kham referred to the Vinaya 

Pitaka’s (the disciplines of the monks in Tepitaka) punishment procedure. Working as a 

reference for the Lao Lanxang’s law, the Vinaya has its functions beyond stipulating 

investigation and punishment of Buddhist monks in different degrees of seriousness. This 

particular function reflects that 1) the Vinaya in Buddhism was the important principle 

enforced to the monks and laymen in Lao Lanxang; 2) the Vinaya Pitaka was the highest 

covenant for monks and laymen in Lao; and 3) Buddhism influenced the way of life of 

Laotians in the society as seen from the punishment procedure in the Vinaya. Thus, we can 

infer that in the society of Lao Lanxang, the Vinaya Pitaka was enforced not only for the 

monks but also for the laymen. That is the function of the Vinaya Pitaka, and we also can 

infer (believe) that Buddhism was highly pertinent to the lifestyle, the way of life, the law 

culture. It also reflects that Buddhism was expanded to be part of the life of Laotians in 

the past. That is the time that Buddhism was at its peak. 

 

Keyword : Functions, Vinayapitaka, Old Law, LanXang     

 

1. บทนํา 

 

ในพระไตรปฎกแบงเนื้อหาคัมภีรออกเปน 3 สวน คือ พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และ

พระอภิธรรมปฎก คัมภีรท้ัง 3 สวนมีความสําคัญตอการธํารงรักษาพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งคัมภีรพระวินัยปฎก ซึ่งถือวาเปนคัมภีรท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับขอวัตรปฏิบัติของพระภิกษุสงฆท่ี

พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวเพื่อใหพระสงฆมีความประพฤติเรียบรอยดีงาม อนึ่ง พระองคบัญญัติขอควร

ปฏิบัติท่ีเรียกวาพระวินัยไวเพื่อปองกันความประพฤติเสียหายและวางโทษแกภิกษุผูลวงละเมิด ดวย

ปรับอาบัติหนักบางเบาบางอยางเดียวกับพระเจาแผนดินต้ังพระราชบัญญัติ (สมเด็จพระมหาสมณ

เจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2552: 8) พระวินัยนั้นไมไดทรงวางไวลวงหนาคอยมีมาโดยลําดับตาม

เหตุอันเกิดข้ึนซึ่งเรียกวานิทานบาง ปกรณบาง เมื่อใดความเสียหายเกิดข้ึนเพราะภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

ทําอยางใดอยางหนึ่งลงเมื่อนั้นพระองคจึงทรงบัญญัติสิกขาบทหามความประพฤติเชนนั้นเปนอยางๆ  
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ไป (สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2552: 8) คัมภีรพระวินัยประกอบดวยคัมภีร

หลัก 3 คัมภีร คือ 1) วิภังค 2) ขันธกะและ 3) บริวาร (ศักด์ิศรี แยมนัดดา, 2543: 1) เมื่อพิจารณา

พระสมณะวินิจัยของสมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรสแลวทําใหอธิบายความไดวา 

พระพุทธเจาทรงมีพระทัยเปนหวงความประพฤติของพระภิกษุสงฆ และทรงคํานึงถึงความเจริญงอก

งามของพระพุทธศาสนาและทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ท่ีกลาวเชนนี้เพราะหากพระองคไมทรง

บัญญัติพระวินัยไว นาเช่ือไดวาพฤติกรรมของพระภิกษุสงฆอาจมีความคลาดเคล่ือนหรือปฏิบัติผิด

ทํานองคลองธรรมแตกตางกันไป หรือหากพระองคทรงบัญญัติไวกอนจํานวนมาก อาจเปนไปไดวา 

บรรดาผูจะเขามาบวชอาจกังวลวา ในพระพุทธศาสนาเต็มไปดวยพระบัญญัติหามและมีความเครงขรึม

ตึงเกินไป ดังนั้น พระพุทธจริยาของพระพุทธเจาเกี่ยวกับการบัญญัติพระวินัยดังกลาว ส่ือใหเห็นวา 

การบัญญัติพระวินัยเปนเหตุแหงความสํารวมและความงามของพระภิกษุสงฆ 

การละเมิดขอบัญญัติคือพระวินัย กลาวคือกิริยาท่ีลวงละเมิดพระบัญญัตินั้นจะมีโทษเหนือ

ตนอยูเรียกช่ือวา“อาบัติ”แปลวา“ความตอง”โทษของอาบัติจะปรับและใชเกณฑพิจารณา 3 เกณฑ

ดวยกันคือการวางระดับของโทษมี 3 ช้ันหรือสถานคือ (1) อยางหนักยังผูตองใหขาดจากความเปน 

ภิกษุ (2) อยางกลางยังผูตองใหอยูกรรมคือประพฤติวัตรอยางหนึ่งเพื่อทรมานตนและ (3) อยางเบา

ยังผูตองใหประจานตนตอหนาภิกษุดวยกันเมื่อไดทําดังนี้จึงจะพนโทษนั้นกลาวอีกอยางหนึ่งมี 2 สถาน

คือ 1) อาบัติท่ีแกไขไมได เรียกอเตกิจฉาซึ่งไดแกอาบัติมีโทษอยางหนักและ 2) อาบัติท่ียังแกไขได 

เรียก วา สเตกิจฉาซึ่งไดแกอาบัติอยางกลางและอยางเบาอีกประการหนึ่งอาบัติมีช่ือเรียกขานท้ังหมด 

7 ช่ือดวยกันคือ 1) ปาราชิกมีโทษอยางหนัก 2) สังฆาทิเสสมีโทษอยางกลาง 3) ถุลลัจจัย 4) ปาจิตติ

ยะ 5) ปาฏิเทสนียะ6) ทุกกฎ 7) ทุพภาษิตอาบัติจากหมายเลข 3-7 ท้ัง 5 มีโทษอยางเบา (สมเด็จพระ

มหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2552:11-12) จากพระวินิจฉัยนี้ควรสังเกตไดวา การแบง

อัตราโทษในทางพระวินัยจัดออกเปน 3 แบบ คือ หนัก กลางและเบา ซึ่งนาสังเกตไดวา การแบงเชนนี้

มีสวนสัมพันธกับขอประพฤติหรือขอละเมิดท่ีพระภิกษุกระทํา กลาวคือการปรับโทษพระภิกษุตอง

อาบัติแบงออกเปน 3 แบบ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพฤติกรรมท่ีกาวลวงพระวินัยนั้นๆ เชน พระภิกษุต้ังใจฆา

มนุษยใหตายหรือพูดใหเขาฆาตัวตายปรับอาบัติปาราชิก ถือวาเปนโทษอยางหนักและใหขาดจากภิกษุ

ภาวะคือ หมดความชอบธรรมท่ีจะดํารงเพศเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาตอไป อีกประการหนึ่ง

ควรอธิบายไววา พระวินัยและแนวทางการปรับอาบัติตางๆ ในบทความนี้จะยึดตามลักษณะอาบัติท่ีมี

ในคัมภีรพระวินัยในพระไตรปฎกภาษาบาลีพระพุทธศาสนาฝายเถรวาทซึ่งไมครอบคลุมในฝาย

มหายาน ท้ังนี้เพราะเนื่องจากไดมีการแบงนิกายในพระพุทธศาสนาออกเปน 2 นิกายหลัก คือ เถรวาท

และมหายาน ดังนั้น ขอบังคับหรือเนื้อหาในพระวินัยของพระพุทธศาสนาท้ัง 2 นิกายหลักยอม

แตกตางกัน 
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  อนึ่ง กลุมประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนายังอาจแบงออกตามนิกายเปน 2 กลุมคือ เถร

วาทและมหายานสําหรับพุทธศาสนาเถรวาทเปนพุทธศาสนานิกายหลักท่ีมีอยูในประเทศกัมพูชาลาว

เมียนมาร (พมา) ศรีลังกาและไทย สวนนิกายมหายานนับถือกันในประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุน ทิเบต 

และเวียดนาม เปนตน สวนกลุมประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทจะยึดถือคัมภีร

พระไตรปฎกฉบับบาลีวาเปนคัมภีรสําคัญ ซึ่งคัมภีรดังกลาวนี้มีการจารึกดวยอักษรแตกตางกันไป

ตามท่ีประเทศนั้นๆ ใช เชน ประเทศไทยใชอักษรไทย ประเทศพมาใชอักษรมอญ ประเทศกัมพูชาใช

อักษรเขมร เปนตน  ประเด็นสําคัญท่ีควรอธิบายไวคือ ประเทศไทยและลาวตางเปนประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ท่ีนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทดวยกันเชนเดียวกับพมาและกัมพูชา 

(Assavavirulhakarn,2010: 25) ท้ังยังปรากฏวาประเทศไทยกับลาวมีภาษาและวัฒนธรรมทาง

ศาสนาใกลเคียงกันท่ีสุด โดยคนไทยไดนับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาต้ังแตสมัยเถรวาทแบบอโศก 

เถรวาทแบบพุกาม และเถรวาทแบบสุโขทัย  สวนในลาวกอนนี้ราษฎรท่ัวไปนับถือผีสางเทวดาอันเปน

ของพื้นเดิมมาแตสมัยโบราณ (พระธรรมปฎก [ป.อ. ปยุตฺโต], 22540:193) เดิมทีลาวลุมน้ําโขงไดรับ

อิทธิพลพุทธศาสนาแบบเถรวาทมาจากอาณาจักรกัมพูชาสมัยพระเจาฟางุม (พระธรรมปฎก [ป.อ. 

ปยุตฺโต], 22540:192-193) ปรากฏหลักฐานในประวัติศาสตรลาววา“ในคาวนั้น ปะชาชนชาวลาวแมน

นับถือสาสะหนาผี การนับถือผีสางนางฮายนั้น แมนเฮ็ดใหปะชาชนลาวขาดควมจะเลินสิวิไล ตกทุกได

ยากและเวลานั้นเองบทบาทของพุดทะสาสะหนาพวมแผลามไปท่ัวพูมิพาก ดวยเหตุนั้น พระนางแกว

เกงยา จึงถวายทูนนําเจาฟางุมวา ควนนําเอาพุดทะสาสะหนามาเผยแผในอานาจักลาวลานชาง”     

(พูทอง แสงอาคม, 2000:17) สมัยดังกลาวนี้เองท่ีพระนางแกวเกงยามเหสีเจาฟางุมไดมองเห็นวา ใน

นครลานชางท้ังหมด เอาผีฟาผีแถนผีพอผีผีแมเปนท่ีพึ่ง ไมนับถือพระรัตนตรัย เวลาทําพิธีมักอางแกว

หางหอกดาบจึงไดออนวอนใหเจาฟางุมรับเอาพระพุทธศาสนาเมืองนะคอนซึ่งมีความเปนอารยะกวา

การถือผี (สิลา วีระวง,1994: 49) พระเจาฟางุมก็ทรงสงทูตไปแจงความประสงคแกพระเจาแผนดิน

กรุงกัมพูชาๆ จึงไดสงคณะพระภิกษุสงฆมีพระมหาปาสมันตเถระ (พระอาจารยเจาฟางุม) และมีพระ

มหาเทพลังกาเปนหัวหนา สมัยนี้ไดมีท้ังนักปราชญและชางฝมือจากกัมพูชาเขามาในอาณาจักรลาว ท่ี

สําคัญพระเจาแผนดินพระองคนั้นยังไดพระราชทานพระพุทธรูปปางหามญาติช่ือ“พระบาง”และ

พระไตรปฎกกับท้ังศาสนวัตถุอื่นๆ ไปพระราชทานแกเจาฟางุมดวย (พระธรรมปฎก [ป.อ. ปยุตฺโต], 

2540:195) ถึงแมวาพุทธศาสนาจะมีหลักคําสอนและหลักศีลธรรมชัดเจนกระนั้น ประชาชนลาวในลุม

น้ําโขงยังเช่ือมั่นผีเชนเดิมดังมีหลักฐานวาในสมัยพระเจาโพธิศาลราช (พ.ศ.2063-2090) พระองคทรง

มีพระมารดาเปนเจาฝายเชียงใหมลานนา ท้ังยังทรงเปนพุทธศาสนิกชนผูเครงครัด ในรัชสมัยของ

พระองคไดทรงพยายามชักจูงใหประชาชนลาวเลิกนับถือผีสางเทวดา การทรงเจาเขาผีและไสยศาสตร  

จนถึงกับใหทรงรื้อหอศาลเจาหลวง ศาลเจาผีเส้ือเมืองทรงเมืองเพื่อสถาปนาพระพุทธศาสนาใหมั่นคง 
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(พระธรรมปฎก [ป.อ. ปยุตฺโต],2540:195) ขออธิบายของพระธรรมปฎกตรงกับหลักฐานทางประวัตติ

ศาสตรท่ีระบุวา พระเจาโพธิสาลราชมทรงเปนเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงออกพระราชกําหนดให

ประชาชนลาวเลิกนับถือผี มีพระราชโองการใหรื้อศาลเจาหลวง ศาลเจา ศาลผีเส้ือเมืองทรงเมืองออก

แลว โปรดใหสรางวัดข้ึนแทนช่ือวาวัดสุวรรณเทวโลก ชักชวนประชาชนลาวใหหันมานับถือ

พระพุทธศาสนาอยางเดียว พระองคทรงเปนกษัตริย ท่ีทรงนับถือพระพุทธศาสนาและเปน

พุทธศาสนิกชนท่ีเขมแข็งมาก (เติม วิภาคยพจนกิจ, 2530:22, จิราภรณ  วิญญรัตน, 2553:15) การ

เปนพุทธศาสนิกชนท่ีเครงครัดนี้เอง สงผลใหพระพุทธศาสนาในสมัยดังกลาวเจริญกาวหนาและมีผูคน

นับถือจํานวนมาก ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาท่ีมาจากเจามหาชีวิตลาวนี้เอง สงผลใหในรัชสมัย

ของพระเจาโพธิสาลราชมีกฎหมายสําคัญฉบับหนึ่งท่ีใชหลักเกณฑทางพระวินัย ท้ังนี้รวมถึงการปรับ

โทษท้ังหนักและเบาลวนอิงอยูกับพระวินัยของพระภิกษุ  กฎหมายหรือคัมภีรลักษณะพิเศษนี้เปน

คัมภีรท่ีไดรจนาในรัชกาลพระเจาโพธิสาลราชประมาณปลายศตวรรษท่ี 13 ตนศตวรรษท่ี 14 ซึ่งนับวา

เปนกฎหมายท่ีไดรับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนามากท่ีสุด  เพราะในสมัยดังกลาวนี้เองเปนยุคทองของ

พระพุทธศาสนาในสังคมลาวลานชาง (สําลิด  บัวสีสะหวัด, 1996: ค, ง) เมื่อมีกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนอิง

อยูกับพระวินัยของพระภิกษุเชนนี้เอง จึงทําใหกฎหมายฉบับดังกลาวเปนกฎหมายท่ีมีลักษณะพิเศษ

เฉพาะ กลาวคือกฎหมายลักษณะเชนนี้เปนเสมือนระเบียบวินัยสําหรับฆราวาส  กฎหมายฉบับดัง

กลาวคือ“คัมภีรสรอยสายคํา”อันควรอธิบายเปนลําดับ โดยเบ้ืองตนจะอธิบายถึงความเปนมาของ

คัมภีรสรอยสายคํา ตอจากนั้นจะอธิบายมิติของพระวินัยปฎกกับการปรับอาบัติพระภิกษุ โดยจะใช

แนวคิดบทบาทหนาท่ีทางคติชนวิทยาของวิลเลียมบาสคอม (William Bascom, 1965) ซึ่งไดมีผูปรับ

ใชโดยนักวิชาการไทยคือ ศิราพร ณ ถลาง (2552: 363) แลวจะแสดงใหเห็นภาพสะทอนของพระวินัย

และบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญของพระวินัยในกฎหมายสรอยสายคําอยางเปนระบบ ดังตอไปนี้ 

 

 

2. คัมภีรกฎหมายสรอยสายคํา 

 

สําหรับคัมภีรสรอยสายคําท่ีรจนาไวสําลิด บัวสีสะหวัด อธิบายวา ไดตนฉบับใบลานจาก

สํานักหอสมุดแหงชาติเวียงจัน มี 37 ใบปลาย (37 ลาน) หนึ่งหนากับสองแถว หนาหนึ่งมีหาบรรทัด

บอกไดวา ศักราชราชาได 1233* ตัวปมะแม ตีณิศก เดือน 10 แรม 5 คํ่า วันจันทร มือเปกสัน 

                                                 
*
ศักราชที่สําลิด บัวสีสะหวัด ไดอธิบายไวน้ีสําลิดนาจะอิงกับคริสตศักราช ที่กลาวเชนน้ีเพราะปรากฏหลักฐานวา หลักฐานวาในสมัย

พระเจาโพธิศาลราชอยูในราว พ.ศ. 2063-2090 ซ่ึงถาหากเปนพุทธศักราช 1233 คงอยูหางไกลกับเวลาปจจุบันนัก  อีกประการหน่ึงการนับ
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ขะหนันธรรมวงศาเปนผูเขียน ประเด็นนี้ยอมแสดงวาไดจารและมีอายุนานนับไดหลายรอยปได  

สภาพพออานบาง แตมีจารตกหลนมาก ท้ังการถายสําเนาใบลานไวก็พบวามีความผิดพลาดหลาย

ประการ  เนื้อในสาระของคัมภีรนี้มีลักษณะแตกตางจากมูลตันไตร เพราะถือหลักวินัยปาฏิโมกขเปน

เกณฑสําหรับเปรียบเทียบและไดวางอัตรากําหนดโทษคาขันคอ ขันไหม ขันสมมาไวตามฐานะหนักเบา

ตามอาบัติพระภิกษุสงฆ โดยใชวิธีนํามาเปรียบเทียบกันกับโทษของประชาชน นอกจากนี้ยังปรากฏมี

หลักการปกครองของลาวโบราณแทรกไวเปนบางตอน  อีกประการหนึ่งท่ีถือวามีลักษณะพิเศษคือเปน

คัมภีรท่ีไดรจนาในรัชกาลพระเจาโพธิสาลราช ประมาณปลายคริสตศตวรรษท่ี 13 ตนคริสตศตวรรษท่ี 

14 ซึ่งนับวาไดรับอิทธิพลทางพระพุทธศาสนามากท่ีสุด เพราะในสมัยดังกลาวนี้เองเปนยุคทองของ

พระพุทธศาสนาในสังคมลาวลานชาง (สําลิดบัวสีสะหวัด, 1996: ค,ง) ในพงศาวดารลานชางหรือลาว

กลาววา ในปเมิงใค จ.ศ. 667 พระองคทรงมีพระราชโองการประกาศใหประชาชนชาวลาวเลิก

ประเพณีนับถือผี เปล่ียนศาลเจาหอผีหลวงเปนกุฏิพระสงฆและบางสวนสรางพระอุโบสถทับหอผีวัดท่ี

พระองคทรงสรางทับหอผีมี 3 วัดดวยกันคือ วัดสีสวรรณเทวโลก วัดอุโบสถหลวง และวัดภูเหมือด 

(เจาคําม่ันวงกิตรัตนะ, 2526: 36) ควรต้ังขอสังเกตในประเด็นขางตนวา การใหขอมูลเกี่ยวกับ

ระยะเวลาท่ีแตงคัมภีรสรอยสายคํานั้นมีขอแตกตางกันดานระยะเวลาท่ีแตง โดยแมจะบอกวาแตงใน

สมยัพระเจาโพธิสาลราช แตกลับพบวา สําลิดเองใชตัวเลขบอกขอมูลศักราชไมคงท่ี นั่นคือ บอกปท่ี

แตงวา“ศักราชราชาได 1233 ป”ความดังกลาวมีขอสันนิษฐานเปนสองนัย คือ 1) ตัวเลขดังกลาว

อาจจะเปนปของการข้ึนครองราชยหรือการนับปของกษัตริยลาวลานชางและ 2) นับปตามมหาศักราช

ของพระเจากนิษกะกษัตริยอินเดีย ดังนั้น จํานวนขอมูลระบุปศักราชราชาจึงนาจะทําใหไดขอ

สันนิษฐานเปนสองนัย ประเด็นสําคัญตอมาคือ สําลิดกลาววาคัมภีรดังกลาวแตงในสมัยพระเจาโพธิ

สาลราช  ซึ่งอยูในชวงปลายคริสตศตวรรษท่ี 13 ตนคริสตศตวรรษท่ี 14 เมื่อเปนเชนนี้จึงนาเช่ือไดวา 

ตัวเลขชุดหลัวคือคริสตศตวรรษท่ี 13-14 มีความใกลเคียงกับรัชสมัยของของพระเจาโพธิสาลราชมาก 

ซึ่งเมื่อคํานวณโดยใชระบบตัวเลขป พ.ศ.แลวนาจะอยูในราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ซึ่งมีความใกลเคียงกับ

หลักฐานทางประวัติศาสตรวา รัชสมัยของพระเจาโพธิสาลราชนาจะอยูในป พ.ศ.2044 ดังปรากฏใน

เอกสารทางประวัติศาสตรวาพระองคทรงข้ึนครองราชยสมบัติในปนี้ ซึ่งตรงกับคริสตศักราช 1501 

(ทรงสะหวาด ประเสริฐ, 2011: 18) 

  ประการสําคัญท่ีควรอธิบายตอมา คือ คัมภีรสรอยสายคําเปนคัมภีรส้ันประมาณ 30 กวา

ลาน แตมีเนื้อในสาระหลักกฎหมายอิงใสพระปาฏิโมกข 227 สิกขาบทเปนพื้นฐานในการเปรียบเทียบ

และบัญญัติละเอียดเกี่ยวกับจริยธรรมสังคมครอบครัวเปนสวนใหญ และท่ีนับวามีลักษณะพิเศษคือ

                                                                                                                                            
ดงักลาวนาจะนับแบบมหาศักราชโดยคิดขึ้นจากกษัตริยของอินเดีย (พระเจากนิษกะ) เพราะมีจํานวนใกลเคียงกับที่สุดเม่ือนําเอาจํานวนปที่ตัม

หาศักราช 621+1233 จะไดตัวเลขตรงกับป พ.ศ.1850 ซ่ึงนับวาเปนระยะเวลาใกลที่สุดเม่ือเทียบเคียงกับการคํานวณระบบเลขปศักราชอ่ืน 
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บอกอยางละเอียดชัดเจนวาแตงในรัชกาลพระเจาโพธิสาลราช ประมาณคริสตศตวรรษท่ี 14 เพราะมี

หลักฐานวาทรงครองราชยอยูระหวาง พ.ศ.2063–2093 (สําลิด บัวสีสะหวัด, 1996:ป,ผ) จากขอมูล

ขางตนทําใหทราบไดวา กฎหมายสรอยสายคําเปนกฎหมายโบราณท่ีเขียนข้ึนโดยขะหนันธรรมวงศา 

ซึ่งเม่ือพิจารณาตามหลักฐานแลวจะเห็นวา ผูแตงไดใชหลักเกณฑในพระวินัยปฎก  ซึ่งเปนขอหรือ

ระเบียบท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวสําหรับพระภิกษุรวมท้ังส้ิน 227 ขอ ปรากฏในคัมภีรวินัยปฎก 

มหาวิภังค (เลมท่ี 1-3) ลักษณะเชนนี้เปนลักษณะสําคัญท่ีปรากฏในคัมภีรสรอยสายคํา ซึ่งจากการ

สํารวจกฎหมายลานชางในใบลานของมหาสิลา  วีระวงศ (ป ค.ศ.1956) พบวามีกฎหมายสรอยสายคํา 

และสังคหปกรณท่ีอธิบายถึงจารีตหลักความประพฤติเทียบกับพระวินัยสงฆโดยอาศัยยกเอาเรื่องราวท่ี

เปนอุทาหรณในทางพระพุทธศาสนามาเปรียบเทียบไว (อรรถ นันทจักร, 2531: 3) นอกจากกฎหมาย

ท้ังสองฉบับแลวแลวยังปรากฏวามีกฎหมายโบราณาลานชางประเภทหลักคําเมืองอีกฉบับท่ีมีการ

บังคับบัญชากําหนดใหท้ังผูครองบานเมือง เจาอุปราช เจาราชวงศ เจาราชนุการ ทาวพระศรีวรวงศ 

ผูชวยมาคุมครองบานเมืองและพระเจาอุปฮาด และอํามาตยมนตรีขุนนอยใหญใหบังคับบัญชาฮีต 12 

คลอง 14 และปรับความหนักเบาขอระเบียบกฎหมายท่ีลวงละเมิดเปนไปตามอาบัติหนักเบาในพระ

วินัยของพระพุทธศาสนา (อรรถ นันทจักร, ม.ป.ป.: กฎหมายหลักคําเมืองลานท่ี 1-2) จากขอมูลควร

กลาวไดวา กฎหมายโบราณลาวท้ังหมดมี 3 ฉบับท่ีอิงอยูกับพระวินัย คือ สรอยสายคํา สังคหปกรณ 

และหลักคําเมือง  แตมีเพียงกฎหมายสรอยสายคําฉบับเดียวมีเนื้อหาอิงอยูกับพระวินัยจํานวนมาก

และมีหนาลานจํารวนมากถึง 30 กวาลานเมื่อเทียบกับสองฉบับ  ดังนั้น บทความนี้จึงจะอธิบายและ

วิเคราะหหลักและขออธิบายเฉพาะในกฎหมายสรอยสายคําเทานั้น 

  ท้ังนี้จากการสํารวจเอกสารกฎหมายโบราณอื่นในประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท 

เชน กฎหมายตราสามดวงของไทย กฎหมายคัมภีรธรรมศาสตรหลวงของลาว ซึ่งท้ังสองฉบับถือวาเปน

กฎหมายโบราณของประชาชนท่ีนับถือพระพุทธศาสนากลับพบวา มีคัมภีรสรอยสายคํา กฎหมายหลัก

คําเมือง กฎหมายสังคหปกรณ 3 คัมภีรเทานั้นท่ีมีเนื้อหาอิงอยูกับพระวินัยจากการสังเกตขอมูล

เบ้ืองตนควรสังเกตวา กฎหมายหลักคําเมืองมีเนื้อหาบางสวนท่ีคลายคลึงกับเนื้อหากฎหมายสรอยสาย

คํา กระนั้น กลับพบวาคัมภีรสรอยสายคําเปนกฎหมายโบราณลาวฉบับเดียวท่ีมี่เนื้อหาการปรับอาบัติ

ตามพระวินัยแลวกลาวถึงโทษในนรกท่ีผูละเมิดจะไดรับ ประเด็นตอมาคือคัมภีรสรอยสายคําเปน

กฎหมายฉบับสําคัญท่ีใชหลักเกณฑและอิงขอเปรียบเทียบและวางเกณฑการปรับสินไหม นั่นคือ

เรียกช่ือขอท่ีลวงละเมิดตามพระวินัยปฎกจึงเปนมิติท่ีนาสนใจ ลักษณะเชนนี้ควรต้ังขอสังเกตวา ใน

สมัยดังกลาวคือสมัยพระเจาโพธิสาลราชถือเปนยุคทองของพระพุทธศาสนาในลาวลานชางและควร

พิจารณาวา ระเบียบขอบังคับทางพระวินัยเปนขอปฏิบัติและขอหามสําหรับพระภิกษุซึ่งเปนนักบวช

ไมใชผูครองเรือน  แตเนื้อหาในคําอธิบายของสําลิด บัวสีสะหวัดสะทอนวา การใชกฎหมายของคัมภีร
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สรอยสายคําเปนขอบัญญัติสําหรับผูครองเรือน คือคนท่ีมีครอบครัวแบบฆราวาสวิถีในสังคมลาวนั่นคือ

เปนผูครองเรือนไมใชนักบวช ประเด็นสําคัญควรอธิบายไดวา ผูบัญญัติใหใชกฎหมายคัมภีรสรอยสาย

คําน าจะ เปน ผู มีสวน สําคัญและมีอํานาจในการจัดระเบียบให สังคม ผู เชนนั้นนาจะไดแก

พระมหากษัตริย ดังนั้น กฎหมายสรอยสายคํานาจะมีผูเขียนหรือจารข้ึนใหมีเนื้อหาอิงอยูกับพระวินัย 

ผูตราข้ึนหรือบัญญัติใหใชนาจะเปนพระมหากษัตริยลาว  มิติเชนนี้จึงเปนมิติท่ีนาสนใจและควรอธิบาย

ไวโดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับโทษทางโลกเทียบกับทางพระวินัย 

 

3. พระวินัยและการปรับอาบัติพระภิกษุ 

 

ในคัมภีรพระไตรปฎกเถรวาทบาลีแบงเนื้อหาคัมภีรออกเปน 3 หมวดใหญๆดวยกัน คือ 

พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎกและพระอภิธรรมปฎกสวนปฎกท่ีสําคัญและมีความเกี่ยวของกับ

บทความนี้คือ พระวินัยปฎก พระวินัยปฎก เปนประมวลพุทธพจนท่ีเปนพุทธบัญญัติเกี่ยวกับความ

ประพฤติ ความเปนอยู ขนบธรรมเนียมและการดําเนินการกิจการตางๆ ของพระภิกษุสงฆและภิกษุณี

สงฆแบงเปนคัมภีร 5 คัมภีร คือ อาทิกัมมิกะ หรือปาราชิก มีเนื้อหาแสดงสิกขาบทเกี่ยวกับอาบัติหนัก

ของฝายพระภิกษุสงฆ ต้ังแตปาราชิกถึงอนิยต ปาจิตตีย เปนคัมภีรท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับอาบัติอยางเบา

ต้ังแตนิสสัคคิยปาจิตตียถึงเสขิยะ รวมตลอดท้ังภิกขุนีวิภังคท้ังหมด มหาวรรค มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

สิกขาบทนอกพระปาฏิโมกขตอนตน 10 ขันธกะ หรือ 10 ตอน จุลวรรค มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิกขาบท

นอกพระปาฏิโมกขตอนปลาย 12 ขันธกะและปริวาร คัมภีรประกอบหรือคูมือ บรรจุคําถามคําตอบ

สําหรับซอมความรูพระวินัย (พระธรรมปฎก, [ป.อ.ปยุตฺโต], 2546: 60-61) 

 นอกจากการแบงดังกลาวแลว พระวินัยยังแบงออกเปน 5 หมด คือ (1) มหาวิภังค คือภิกขุ

วิภังค อธิบายถึงสิกขาบทในปาฏิโมกขของพระภิกษุ 227 ขอ  (2) ภิกขุนีวิภังค อธิบายถึงสิกขาบทใน

พระปาฏิโมกขของคณะสงฆฝายภิกษุณี 311 ขอ (3) มหาวรรค (4) จุลวรรค และ (5) คัมภีรบริวาร 

บางทีก็จัดออกเปน 3 หมวด คือ 1) วิภังค อธิบายถึงระเบียบหรือสิกขาบทท่ีมีในพระปาฏิโมกขของ

พระภิกษุสงฆและพระภิกษุณีสงฆ 2) ขันธกะ อธิบายถึงสิกขาบทนอกพระปาฏิโมกขท้ัง 22 ขันธกะ 

หรือ 22 บทตอน (คือรวมเอา คัมภีรมหาวรรคและจุลวรรคไวดวยกัน) และ 3 บริวาร คัมภีรประกอบ

หรือคัมภีรท่ีบรรจุคําถามไวเพื่อซักซอมความรูพระวินัย (พระธรรมปฎก, [ป.อ. ปยุตฺโต], 2546: 61) 

เมื่อพิจารณาจากคําอธิบายของพระธรรมปฎกแลวจะเห็นวา คัมภีรพระวินัยเปนหลักการหรือขอควร

ประพฤติสําหรับพระภิกษุและภิกษุณี  ดังจะเห็นวา คัมภีรท่ี 1 หรือคัมภีรตนพระวินัยช่ือ “มหา

วิภังค” ซึ่งหมายถึงคัมภีรท่ียิ่งใหญหรือคัมภีรมีเนื้อหาสําคัญ ท่ีกลาวเชนนี้เพราะสังเกตไดวา เรื่องพระ
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วินัยของพระภิกษุสงฆเปนเรื่องท่ีสําคัญและพระพุทธเจาผูทรงเปนศาสดาทรงบัญญัติไวเพื่อใหพระวินัย

เปนหลักเกณฑสําหรับปองกันความประพฤติไมดีหรือความประพฤติในทางเส่ือมเสียของพระภิกษุสงฆ 

ไมเพียงพระวินัยจะเปนขอปฏิบัติและขอควรประพฤติสําหรับพระภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆเทานั้น  

หากแตปรากฏหลักฐานวา ในสังคมลาวสมัยอาณาจักรลานชางรัชกาลพระเจาโพธิสาลราชมีการใช

ระเบียบขอบังคับ ช่ืออาบัติ การปรับโทษหนักเบาตามระเบียบหรือขอบัญญัติในพระวินัยปฎก  มิติ

เชนนี้ถือวาเปนมิติพิเศษและมีแงมุมท่ีควรอธิบายไว นั่นเพราะวา ปรากฏหลักฐานวา พระวินัยไมเพียง

มีสวนสัมพันธกับนักบวชเทานั้นหากแตปรากฏวาพระวินัยกับกฎหมายบานเมืองในสังคมลาวมีความ

เกี่ยวของกัน ลักษณะเชนนี้นาจะแสดงใหเห็นบทบาทหนาท่ีของพระวินัยและลักษณะพิเศษของ

วัฒนธรรมพทุธศาสนาในลาวท่ีไมเปนเชนกับประเทศอื่น กลาวคือมักไมพบลักษณะเชนนี้ในประเทศท่ี

นับถือพระพุทธศาสนาอื่น สวนในลาวลานชางกลับมีคัมภีรสรอยสายคําซึ่งเปนระเบียบบัญญัติ

กฎหมายท่ีอิงอยูกับพระวินัย โดยช้ันแรกอธิบายถึงหลักการในพระวินัยท่ีปรากฏในกฎหมายฉบับ

ดังกลาวกอน ดังปรากฏความตอไปนี ้

  ภิกษุฆาคนต้ังแตพอถือคัภพะในทองแมเปนน้ําเหลวทอตอมน้ํามันอันยอยอยูหางหวายอัน

ผา 7 เส่ียงนั้นภิกษุไดฆาคนคือลูกในทองเปนสันจิตจะปาราชิกถวน 3 (สําลิด บัวสีสะหวัด, 1996: 2) 

จากความขางตนจึงควรพิจารณาไดวา ผูบัญญัติปาราชิกในกฎหมายสรอยสายคํานาจะรู

หลักเกณฑในพระวินัยดี เพราะปรากฏวาอาบัติปาราชิกท่ีพระพุทธเจาบัญญัตินั้นรวมไปถึงการการทํา

รายมนุษยท่ียังอยูในครรภมารดา ดังปรากฏในคัมภีรพระวินัยปฎกมหาวิภังควา พระภิกษุแมปรุงยา

เพื่อทําครรภของมาตุคามใหตกหรือแทงไปเสีย นั่นเทากับการฆาไดสําเร็จและปรับเปนอาบัติปาราชิก

แลว (วิ.มหา.1/215-216/158-159) ลักษณะเชนนี้สะทอนใหเห็นวา ในคัมภีรวินัยปฎกใหรายละเอียด

การปรับอาบัติปาราชิกเรื่องเดียวกันนี้ตรงกัน กลาวคือ คัมภีรสรอยสายคําไดนําหลักการของพระวินัย

ไปใชกับวิถีชีวิตของฆราวาสตรงกับท่ีปรับอาบัติพระภิกษุ  อนึ่ง ขออาบัติขางตนเปนมนุสสะวิคคหะ

ปาราชิก คือการแกลงฆาหรือปลงชีวิตมนุษยใหตายถือเปนอาบัติหนักคือปาราชิก  พระภิกษุผูเปนตน

บัญญัติในอาบัติปาราชิกขอนี้คือพระมิคลัณฑิกะ ซึ่งเปนสมณกุตตกะ (หลวงตาเถร) ผูเห็นแกบาตรและ

จีวรผูปลงชีวิตพระภิกษุผูหลงผิดคิดเบ่ือหนายรังเกียจรางกายท่ีเต็มไปดวยอสุภะแลวจางพระมิคลัณฑิ

กะใหฆาตนเสีย ทําใหพระมิคลัณฑิกะตองฆาพระภิกษุอีกหลายรูปท่ีมีความเห็นผิดไปเชนนี้ (หมอมเจา

พระสถาพรพิริยพรต, 2511:35) และตอมามีพระภิกษุฉัพพัคคียเปนผูตองอาบัติชนิดเดียวกันนี้  ดังนั้น 

จึงทําใหพระพุทธเจาไดทรงเพิ่มเติมอนุบัญญัติเกี่ยวกับตติยปาราชิกไวอยางครอบคลุม ลักษณะของ

การอางอิงพระบัญญัติในคัมภีรสรอยสายคํานี้ทําใหนาสังเกตวา ในสังคมลาวเรื่องในทางศาสนจักรกับ

อาณาจักรมีความเกี่ยวของกันท่ีกลาวเชนนี้เพราะปรากฏวาในคัมภีรสรอยสายคําไดปรับอาบัติหนักแก

ทาวพระยาท่ีประพฤติผิดรายแรงวาเปนอาบัติปาราชิก ความดังนี ้
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  บัดนี้ จักจาสิกขาบททาวพระยาท้ัง 4 ก็ดี ท้ัง 8 ก็ดีแล อันหนึ่งช่ือวาสรอยสายคําแลเจาเอย  

นักปราชญเทาท้ังหลายพิจารณาใหชอบ ถาหากไมไดชอบดวยหลักธรรมแลวจะตองเขาสูอบายไมตอง

สงสัยแทแล บัดนี้จักจารจาราชาชอยโชติ ตองโทษหนักหนาปาราชิกถึงตน ขุนพลตัดใสโทษใหญ

เพียงพอ ขันคาคอพันหกรอย อยาไดตกใจนา ถูกสังฆาทิเสสไมนอย 8 รอยขันไหม ถุลลัจจัยถวนส่ี 

รอยขันแปงดี นิสสัคคียแยงอยู ขันตูเบาบาง 2 รอยจางใหคอบไดยินดีปาจิตตียโดยดวน ถ่ีถวนโดยพะ

ลัน ถูกขันตีรอยหนึ่ง ปาฏิเทสยิ่งนํามา ขันวาจาผิดปาก 5 บาทหากควรทุกกฎควรอยาไดเอาจมน้ํา ทุพ

ภาสิตตาพ่ําพรอม 5 สลึงนอมนํามา ขันสมมายกยื่น (สําลิด บัวสีสะหวัด, 1996:29) 

  จากความขางตนจะเห็นไดวา กฎหมายสรอยสายคําไมใชแตเพียงกฎหมายท่ีบังคับใชไดกับ

ประชาชนลาวท่ัวไปเทานั้น หากแตมีระบบการบังคับใชกับชนช้ันสูงคือ (ทาวพระยา ขุนพล) คือเมื่อ

ประพฤติไมเปนไปตามหลักทํานองคลองธรรมก็ใหถือวามีความผิดตามประมวลอาบัติหนักเบาและเมื่อ

เจาพระยาหรือขุนพลทําความผิดแลวก็ตองตกอบาย คือตองไดรับทุกขเวทนาในโลกหนาอีกดวย ท้ังนี้

ยังรวมไปถึงการปรับสินไหมและการกําหนดคาสินไหมมากนอยอยูท่ีความผิดนั้นๆ เชน ถาความผิด

เทียบไดกับอาบัติสังฆาทิเสสก็จะมีคาปรับสินไหมท่ี 800 หรือหากมีความผิดชนิดเบาเปนแตมีโทษทาง

วาจาก็จะมีคาปรับ 5 บาท เปนตน ลักษณะเชนนี้ควรถือเปนบทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญของพระวินัยใน

บทบัญญัติแหงกฎหมายโบราณลาวและนาจะสะทอนใหเห็น“บทบาทหนาท่ี”เชนนี้นาจะตางจาก

กฎหมายอื่นท่ัวๆ ไปซึ่งคําดังกลาวควรอธิบายถึงดังตอไปนี้ 

 

4. บทบาทหนาท่ีพระวินัยในกฎหมายลาว 

 

คําวา“บทบาทหนาท่ี”เปนคําท่ีแปลจากคําในภาษาอังกฤษ“Function”ซึ่งเปนศัพทวิชาการ

ท่ีใชกันในทางคติชนวิทยา วิลเลียม  บาสคอม (William Bascom) ผูเขียนบทความเรื่อง“Four 

Function of Folklore”(1965: 281-298) ช้ีใหเห็นวา บาสคอมไดจําแนกบทบาทหนาท่ีของคติชนใน

ภาพรวมวามีดวยกัน 4 ประการคือ (1) ใชอธิบายท่ีมาและเหตุผลในการทําพิธีกรรม (2) ทําหนาท่ีให

การศึกษาในสังคมท่ีใชประเพณีบอกเลา (3) รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมท่ีเปนแบบแผนของสังคม 

(4) ใหความเพลิดเพลินและเปนทางออกใหกับความคับของใจจากแนวคิดบทบาทหนาท่ีของคติชนท้ัง 

4 ดานทําใหควรสังเกตวา บทบาทหนาท่ีของพระวินัยปฎกในกฎหมายลาวไดทําหนาท่ีในการรักษา

มาตรฐานทางความประพฤติหรือควบคุมพฤติกรรมของผูคนในสังคมชาวบาน ซึ่งมีบทบาทหนาท่ี

เพิ่มข้ึนจากรักษามาตรฐานและระเบียบของสังคมสงฆ ลักษณะเชนนี้เปนมิติสําคัญท่ีอาจแสดงวาพระ

วินัยในกฎหมายโบราณลาวเปนเครื่องมือควบคุมและรักษาแบบแผนของสังคมลาว ดังนั้น หากใช

แนวคิดเรื่องบทบาทหนาท่ีวิเคราะหขอมูลชุดดังกลาวจึงนาจะทําใหทราบไดวา พระวินัยในกฎหมาย

223วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน ์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

โบราณลาวนาจะมีบทบาทหนาท่ีในการสรางความเปนกลุมชนพุทธกลุมเดียวกันหรือมีบทบาทหนาท่ี

ในการสรางเปนระเบียบใหแกผูคนในสังคมลาว  ซึ่งขอนี้เองควรสังเกตไดวา เดิมมีขอมูลวาพระวินัย

ปฎกจะใชบังคับแกพระภิกษุสงฆและภิกษุณีสงฆซึ่งเปนนักบวชเทานั้นแตกลับพบวา ในสังคมลาวลาน

ชางพระวินัยไดมีบทบาทในการกําหนดและควบคุมความประพฤติของผูคน มิติเชนนี้อาจเช่ือมโยงให

เห็นความสําคัญและความสัมพันธของพระวินัยในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูคนชาวลาวลานชาง 

สอดคลองกับบทบาทหนาท่ีท่ีศิราพร ณ ถลาง (2552:363) อธิบายและปรับแนวคิดเรื่องบทบาทหนาท่ี

ของบาสคอมในการวิเคราะหคติชนในสังคมไทยเหลือ 3 ประการสําคัญ ดังนี ้

  1) บทบาทคติชนในการอธิบายกําเนิดและอัตลักษณของกลุมชนและพิธีกรรม 

 2) บทบาทคติชนในการใหการศึกษา อบรมระเบียบสังคมและรักษามาตรฐานพฤติกรรม

ของสังคม 

 3) บทบาทคติชนในการเปนทางออกใหกับความคับของใจของบุคคลอันเกิดจากเกณฑ

ทางสังคม 

 ใน An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art โดยThomas A. 

Greenเสนอแนวคิดวา  ในการศึกษาคติชนหรือขอมูลทางคติชนส่ิงสําคัญและเห็นวาหัวขอสําคัญทาง

คติชนท่ีตองมีคือบทบาทหนาท่ี นี่เองคือความคาดหวังวา ทุกสุภาษิต เรื่องราวนิทานหรือความเช่ือ

พื้นบาน หรือเพลงตองมีบทบาทหนาท่ีบางอยางเพื่อตอบสนองความสําคัญทางสังคม วัฒนธรรม หรือ

ทางดานจิตใจ มุมมองเชนนี้ในทางคติชนวิทยาสอดคลองกับขอคิดเห็นของ Bronislaw Malinowski 

ท่ีมองวา ทุกอยางในชีวิตของมนุษยจะตองมีบทบาทหนาท่ี ในระดับทฤษฎี functionalism มี

ความสําคัญและมีบทบาทมากในมิติของวรรณกรรมเชิงสังคมศาสตร (Thomas, 1997:386) ดังนั้น 

บทความนี้จึงเนนท่ีจะศึกษาบทบาทของพระวินัยในกฎหมายโบราณลาว ซึ่งถือเปนบทบาทท่ีสําคัญใน

การอบรมระเบียบสังคมและรักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคมท้ังนี้ เพราะเปนท่ีนาสังเกตวา 

กฎหมายโบราณลาวช่ือ “สรอยสายคํา”นาจะมีสวนสัมพันธและปฏิสัมพันธกับพระวินัยในคัมภีร

พระไตรปฎก หรืออีกมิติหนึ่งอาจสะทอนวา เรื่องราวของพระวินัยมีบทบาทหนาท่ีในการรักษา

มาตรฐานทางพฤติกรรมท่ีเปนแบบแผนของสังคมชาวพุทธลาว ซึ่งมีพระพุทธศาสนาเปนแกนกลาง

สําหรับควบคุมความประพฤติของผูคนและมีความเช่ือมโยงไปถึงพระวินัยของพระภิกษุใน

พระพุทธศาสนา ดังนั้น ควรสันนิษฐานไดวาบทบาทหนาท่ีพระวินัยท่ีมีตอกฎหมายโบราณลาวนาจะ

สงผลใหชาวลาวลุมน้ําโขงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและมีความเกรงกลัวตอบาป 

เมื่อเปนเชนนี้ หากใชแนวคิดเรื่องบทบาทหนาท่ีวิเคราะหคัมภีรสรอยสายคําแลวนาจะ

นําไปสู ขอสรุปหรือมุมมองการศึกษากฎหมายลาวฉบับดังกลาว พระวินัยมีบทบาทหนาท่ีอยางไรใน

กฎหมายลาวพระวินัยสําหรับพระสงฆไดดํารงอยูอยางไรในสังคมและวิถีวัฒนธรรมของลาวลานชาง 
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เรื่องราวของกฎหมายโบราณมีความสัมพันธกับชุดขอมูลทางวัฒนธรรมในลาวอยางไร ดังนั้น บทความ

นี้จึงจะศึกษากฎหมายสรอยสายคําในมิติความรูทางคติชน โดยจะนํามาวิเคราะหรวมกับแนวคิด

บทบาทหนาท่ีเพื่อใหเห็นภาพสะทอนทางสังคม มุมมอง วิธีคิด ระบบความเช่ือในหลักธรรมคําสอนใน

พระพุทธศาสนาและวิถีวัฒนธรรมของชาวพุทธลาวลานชางอยางเปนระบบ ซึ่งจะเริ่มอธิบายจาก

ตัวอยางอาบัติท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 

 

5. การปรับโทษตามอาบัติปาราชิก 

 

คําวา“ปาราชิก”ในคัมภีรช้ันอรรถกถาอธิบายความพระวินัยอธิบายวา“อาบัติท่ีทําให

พระภิกษุผูตองแลวแพพายนั่นแลช่ือวาอาบัติปาราชิก เหมือนกับบุคลท่ีกําลังรบอยูไดปราชัยคือพาย

แพไปเสียจึงช่ือวาเปนปาราชิก พระภิกษุผูตองอาบัติปาราชิกยอมถือวาขาดจากความเปนภิกษุใน

พระพุทธศาสนา นั่นคือไมใชสมณะศากยวงศ” (วิ.มหา.อ.1/374-375) ศัพทนี้เปนคุณบทของอาบัติ

แปลวายังผูตองใหพาย เปนคุณบทของบุคคลแปลวาผูพายเปนคุณบทของสิกขาบทแปลวาปรับอาบัติ

ปาราชิก ในท่ีนี้เปนช่ือของสิกขาบทมี 4 สิกขาบท (สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโร

รส, 2552: 27) เมื่อพิจารณาคําอธิบายในคัมภีรอรรถกถาและพระมติของสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ 

แลวควรกลาวไดวา อาบัติปาราชิกเมื่อตองแลวยอมสงผลใหพระภิกษุขาดส้ินจากความเปนพระนั่นเอง 

ดังนั้น อาบัติปาราชิกจึงเปนอาบัติรายแรงหรือมีโทษหนักสําหรับภิกษุผูตองหรือลวงละเมิดแลว มี 4 

ขอหรือบทบัญญัติดวยกันคือ 1) ภิกษุมีจิตยินดีเสพเมถุนธรรมท่ีสุดแมในสัตวเดรัจฉาน 2) ภิกษุมีเถยย

จิตถือเอาส่ิงของหรือทรัพยท่ีมีวิญญาณครองหรือไมก็ตามของผูอื่นดวยเจตนาลักเอาไป กําหนดราคา

ตามอัตรารูปยะท่ีใชกันในแควนมคธคือ 5 มาสกข้ึนไป 3) ภิกษุมีเจตนาแกลงฆามนุษยใหตายหรือส่ัง

การใหผูใดทําอยางนั้น รวมถึงการฆาเขาใหตายดวยวิธีตางๆ  เชนรายมนตใหภูตผีไปทํารายใหคนตาย 

เปนตนและ 4) ภิกษุอวดอางคุณสมบัติท่ีเหนือกวามนุษยท้ังปวง เชน ตนไดนิพพาน ไดฌานสมาบัติ 

ละสังโยชนไดแลว เปนตน (สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2552: 27-54) เมื่อ

พิจารณาเนื้อหาในอาบัติปาราชิกจะพบวา พระพุทธบัญญัติอาบัติหมวดดังกลาววางระเบียบไว

ครอบคลุม กลาวคือ พระวินัยหมวดนี้ปองกันไมใหนักบวชในพระพุทธศาสนาสรางครอบครัวเหมือน

ฆราวาส ปองกันความเส่ือมเสียและเนนไมใหความโลภอยากไดเกินวิถีทางของนักบวช ตลอดท้ัง

ปองกันไมใหพระสงฆเปนคนอํามหิตและเนนแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย เพราะพระพุทธศาสนาเนน

อุดมการณกรรมนิยม คือสอนใหเช่ือกฎการทําดีและทําช่ัวและผลแหงการกระทํานั้นๆ ดังนั้น อาบัติ

ปาราชิกจึงถือเปนอาบัติท่ีมีเนื้อหาเชิงปองกันความประพฤติเสียหารายแรงในพระพุทธศาสนา  

ลักษณะของการปรับอาบัติหนักดังกลาวในคัมภีรกฎหมายสรอยสายคํามีความสําคัญและมี
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รายละเอียดควบคุมความประพฤติของประชาชนลาวท่ีกลาวติเตียนพระราชาและถือวาเปนมิติท่ีสําคัญ 

ดังนี้ 

 บุคคลใดมีใจหยาบกระดางไมโดยพระราชอาชญา พระราชากลาวฟองความแลวถือวาตอง

อาบัติปาราชิกตัวตนไมพนในกายอันหนึ่งมีระยะเวลา 6 ป อยาไดตําหนิติเตียนพระราชา ถาทําใหถือ

วาตองอาบัติปาราชิก อีกประการหนึ่ง อยาไดมีความโลภขโมยส่ิงของพระราชา ทานใหจึงควรเอา ถา

ไมแลวถือวาตองอาบัติปาราชิกตัวท่ี 3 ตองถูกติดตาม อีกประการหนึ่ง อยาไดกลาววาจาเกี้ยวพาราสี

นางสนมกํานัล อยาไดกลาววาจาเชยชมมเหสีของทาวพระยา เพราะถาขืนทํากิริยาเชนนี้ถองอาบัติ

ปาราชิก (สําลิดบัวสีสะหวัด, 1996: 33) 

  จากขอมูลขางตนสะทอนวา อาบัติปาราชิกสําหรับฆราวาสนั้นมีความแตกตางกับในพระ

วินัย  ท้ังนี้เพราะแมวาประพฤติหยาบกระดาง ไมต้ังอยูในโอวาทพระราชา ขโมยของพระราชา 

ลวนลามสนมนางในหรือพระมเหสีดวยวาจา เชนนี้ถือวาตองอาบัติปาราชิกสําหรับฆราวาส ควรต้ัง

ขอสังเกตไดวา แมอาบัติปาราชิกสําหรับฆราวาสในกฎหมายสรอยสายคําจะมีเนื้อหาแตกตางกัน  แต

เมื่อพิจารณาแลวจะพบวามีความใกลเคียงกัน เชน เกี่ยวของกับการลักทรัพยในอาบัติปาราชิกก็มี

บัญญัติขอนี้ไวเชนกัน หรือหากมองในแงพฤติกรรมและแงการกระทําการกลาวอวดอุตริมนุสธรรมเปน

วจีกรรม เมื่อเทียบกับการใชวาจาเลาโลมนางในของพระราชาก็ถือวาเปนวจีกรรม ดังนั้น อาบัติ

ปาราชิกสําหรับฆราวาสในสรอยสายคําถือวา เปนกฎเกณฑท่ีมีลักษณะพิเศษเพราะกําหนดระยะเวลา

ตองอาบัติไว 6 ป สวนอาบัติของพระภิกษุตองแลวขาดจากความเปนพระภิกษุทันที  ลักษณะเชนนี้ทํา

ใหอาบัติปาราชิกของฆราวาสมีความตางดานเงื่อนเวลาและไมถือวาผูตองอาบัตินั้นๆขาดจากความเปน

คนหรือมนุษย แมไมมีการวางโทษและบทบัญญัติใหผูตองอาบัติตองขาดจากความเปนคน แตอาบัติ

ปาราชิกในสรอยสายคํากลับวางการปรับคาสินไหมทดแทนตามฐานันดร และยกเรื่องนรกภูมิเขา

เปรียบปรบั ความดังนี ้

ขันคาคอและขันคาโทษท้ังหลายนั้น ข้ึนอยูกับยศและศักด์ิของผูตองอาบัติ โทษไมมีก็ให

อาศัยพระบาลียกโทษข้ึนมาช้ีใหเห็น เห็นแลวก็ถือเปนขันขอขมา เขาบาลีก็จักไดวิบากอยูในนรกพันป 

ผิวาความผิดและอัตราโทษถึงกําหนดคาการขอขมากัน อาศัยหลักเกณฑบาลีใหถือวาเปนขันขมาปด

ปาก เขาบาลีแลวก็จักมีวิบากตกนรก 3 พันป  ผิวาความผิดมีมากถึงขันขมาปดปากก็ใหถือวาเขาบาลี

ยกข้ึนใหถือวาเปนขันแปง เขาบาลีตองตกนรกหมื่นป ผิวาความผิดพอจะอยูในเกณฑขันแปงได เขา

บาลียกข้ึนใหเปนขันตี เขาบาลียกข้ึนพิจารณาแลวตกนรกแสนป ผิวา ความผิดถึงขันตี เขาบาลียกให

เปนขันไหม เขาบาลีก็จักไดวิบากอยูในนรก 4 แสนป ผิวาความผิดพอเพียงจะเปนขันไหมได เขาบาลี

ยอกใหเปนขันคาคอเขาเกณฑบาลีก็จักไดอยูในนรก 8 แสนป ผิดวาถาความผิดอยูในข้ันใดก็ใหวาเทา

เกณฑนั้นเทานั้น (สําลิด  บัวสีสะหวัด, 1996: 38) 
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เนื้อหาของกฎหมายสรอยสายคําขางตนทําใหควรพิจารณาไดวา อัตราโทษของผูละเมิด

อาบัติปาราชิกสําหรับฆราวาสมีคาสินไหมแตกตางกัน ขอสําคัญยังยกขอท่ีทําใหกฎหมายฉบับดังกลาว

มีลักษณะพิเศษคือมีการยกอัตราโทษข้ึนมาเทียบกับพระบาลี “อาศัยพระบาลียกโทษข้ึนมาช้ีใหเห็น”

ขอความดังกลาวเปนหลักฐานแสดงวาคํา“บาลี”หมายถึงพระไตรปฎก  เพราะปรากฏวาคําดังกลาว

เมื่อใชกันในคัมภีรช้ันหลังหมายถึงพระไตรปฎก เชน ในคัมภีรสมันตปาสาทิกาวา“โย ปน อฏฐกถายํ 

วา ปาลิยํ วา...ก็ในอรรถกถาหรือพระบาลีก็ดี...”(วิ.มหา.อ.1/333) และ“เต ปน วินยปฏเก ปาลิยํ...น 

วตฺตา แตในพระบาลีในวินัยปฎก...ทานไมไดกลาวไว” (วิ.มหา.อ.1/343) เมื่อเปนเชนนี้คําวา “บาลี” 

จึงไมใชคําท่ีหมายถึงคัมภีรช้ันอรรถกถาและไมไดหมายถึงตัวภาษา  หากแตเปนคําท่ีใชระบุวา 

“พระไตรปฎก” เพราะปรากฏคูกับคําในอรรถกถา และปรากฏคูกับคําวานินัยปฎก ดังนั้น คําวา 

“บาลี”ในความหมายและคติของชาวพุทธเถรวาท่ัวไปจึงหมายถึง“พระไตรปฎก”เมื่อเปนเชนนี้ จึงควร

เช่ือไดวาเนื้อความกฎหมายในสรอยสายคําวา“อาศัยหลักเกณฑบาลีใหถือวาเปนขันขมาปดปากเขา

บาลีแลวก็จักมีวิบากตกนรก 3 พันป”จึงแสดงวา ความผิดของทาวพระยาหรือประชาชนลาวผูลวง

ละเมิดปาราชิกของฆราวาสใหปรับโทษ คาดโทษและคาสินไหมตามพระบาลี  ไมเพียงเทานั้นใน

กฎหมายฉบับดังกลาวนี้ยังอธิบายโทษของผูละเมิดวาตองตกนรก 3 พันปหรือมากกวานั้น มิติเชนนี้เอง

เปนลักษณะท่ีสําคัญพิเศษของกฎหมายสรอยสายคํา อีกแงหนึ่งแสดงใหเห็นวา ภายใตอิทธิพลขอ

พระพุทธศาสนายอมสงผลใหกฎหมายมีสวนเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาดังกลาวแลวยังแสดงใหเห็น

วา กฎหมายดังกลาวนอกจากจะบังคับใชกับผูคนทุกชนช้ันแลว ยังสะทอนใหเห็นวา ผูคนในสังคมลาว

ลานชางเปนกลุมหรือชุมชนพุทธท่ีอยูภายใตกฎหมายมาตรฐานเดียวกันอีกดวย ดังความปรากฏ

ตอไปนี้ 

  หนโลกใหใสขันคาคอแล หัวพันหัวรอยใหใส 8 รอย ขุนกวานนอยใหญปะหลัดมา คนฝูงนี้

คาคอ 6 รอย หลวงเมือง หลวงแพงมา คนฝูงนี้ขันคาคอ 5 รอย หลวงคังงา 5 รอย ชาวบานชาวเมือง

นักบุญขุนคาขันคาคอ 4 รอย หญิงขันคาคอ 2 รอย ชายขันคาคอรอยหนึ่งขอยหญิงขันคาคอ 5 บาท

อันนี้ขันคาคอท้ังมวลแล (สําลิด บัวสีสะหวัด, 1996: 2) 

 จากความขางตนทําใหควรต้ังขอสังเกตวา คัมภีรสรอยสายคํามีการอางอิงการกระทําผิดกับ

พระวินัยก็จริง แตเมื่อจักตองปรับชดเชยคาสินไหมจะใชคําวา“หนโลก”เพื่อแสดงใหเห็นวา เปนการ

ปรับอิงอยูกับระบบบานเมืองหรือทางโลก มิติเชนนี้สะทอนใหเห็นวากฎ 3 หมายโบราณลาวฉบับ

ดังกลาวมี 2 ระบบ คือปรับและเรียกช่ืออาบัติตามพระวินัยในพระไตรปฎกและมีระบบการปรับคา

สินไหมอิงอยูกับทางโลก  ท่ีเปนเชนนี้ควรต้ังขอสังเกตไว 2 ทางคือ ทางท่ี 1 ในพระวินัยไมมีระบบการ

ปรับสินไหมเพราะตามพระวินัยและจารีตแลวพระสงฆเปนนักบวชท่ีไมมีทรัพยสมบัติ และไมมีเหยา

เรือนจึงไมถือเปนผูมีทรัพยสมบัติท่ีจะตองจายคาสินไหมทดแทนความผิด ทางท่ี 2 เมื่อพระสงฆเปน
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นักบวชท่ีผูคนควรเคารพบูชา พระวินัยจึงมีการปรับอาบัติลงโทษแตไมมีการปรับคาสินไหมทดแทน  

ดังนั้น คัมภีรสรอยสายคําจึงถือเปนกฎหมายลักษณะพิเศษกวาฉบับอื่น นอกจากอาบัติปาราชิกจะ

แสดงใหเห็นวามีการปรับแลว ยังไดกําหนดโทษสําหรับผูละเมิดปาราชิกอยางเปนระบบ คือมีขอระบุ

ใหลงโทษผูกระทําผิดปาราชิกตองรับโทษท้ังโบย ส่ังจําคุกและใหไปเปนคนเล้ียงมาอีกดวย ดังนี้ 

  ลูกฆาพอถูกปาราชิกใหตี 55 (ครั้ง) แลวจึงเอาใสคุกไว 5 เดือน เอาเปนขอยหญาชางมา

เทอญ ลูกฆาแมถูกปาราชิก 4 ใหตี 5 (ครั้ง) แลวจึงเอาเขาคุกไว 3 เดือน เอาออกเปนขอยหญามาชาง

ช่ัวชีวิตนั้นเทอญฯ (สําลิด บัวสีสะหวัด, 1996:24) 

จากขอมูลขางตนทําใหควรต้ังขอสังเกตไดวา อาบัติปาราชิกในกฎหมายสรอยสายคํากําหนด

โทษสําคัญขอหนึ่งคือ ฆามนุษยใหตาย เชน ลูกฆาพอตองใหโบยตี 55 ครั้ง จําคุก 5 เดือนใหเปนคน

เล้ียงชางและมา ลูกฆาแมใหโบยตี 5 ครั้งจําคุก 3 เดือนและใหเปนคนเล้ียงมาตลอดชีวิตลักษณะของ

ขอบัญญัติทางกฎหมายดังกลาวมีความสําคัญแตอีกแงหนึ่งนาสังเกตวาอาบัติปาราชิกฆาผูอื่นใหตาย

สําหรับพระภิกษุถือวาใหขาดจากความเปนพระภิกษุซึ่งมีอัตราโทษเทียบไดกับโทษประหารชีวิต ดัง

พบวาอาบัติปาราชิกในคัมภีรพระวินัยมีท้ังส้ิน 4 ขอ ขอท่ี 3 (ตติยปาราชิก) อธิบายวา การพรากกาย

มนุษยจากชีวิตหรือการฆามนุษยใหตายมีโทษหนักคือปาราชิกและทําใหขาดจากความเปนพระภิกษุ  

ซึ่งมิติเชนนี้แตกตางจากปาราชิกในคัมภีรสรอยสายคําท่ีมีเพียงใหตีจําคุกและปรับสถานะใหเปนคน

เล้ียงมาเทานน แตในพระวินัยบัญญัติกําหนดใหขาดจากความเปนพระภิกษุ โดยมีพระภิกษุท่ีเปนตน

บัญญัติหรือผูเปนตนตอแหงการบัญญัติสิกขาบทนี้คือพระมิคลัณฑิกสมณกุตต (พระตาเถร) เปนผู

ประการชีวิตพระภิกษุจํานวนมากซึ่งไดรับฟงพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาแสดงท่ีกูฏาคารในปามหา

วันใกลเมืองเวสาลีซึ่งทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับอสุภกรรมฐาน 10 ประการแสดงอาการของความไมงาม

ของรางกาย ทําใหพระภิกษุจํานวนมากเกิดอาการเกลียดเบ่ือหนายรางกายนี้ จึงพากันฆากันเองและ

นําบาตรและจีวรไปเปนฆาจางใหมิคลัณฑิกสมณกุตตวานใหตาเถรฆาตัวเองจนเปนเหตุใหพระพุทธเจา

ทรงบัญญัติตติยปาราชิก (วิ.มหา.1/176-188/128-139) ตอมามีพระภิกษุฉัพพคียเปนผูตองอาบัติ

ดังกลาวเพราะเห็นภรรยาชายคนหนึ่งท่ีนอนปวยดวยโรคบางอยางมีหนาตาสวยงามจึงไดพูดชักชวนให

ชายคนดังกลาวฆาตัวตายในทํานองวาการอยูในโลกนี้เปนส่ิงท่ีไมดีและลําบาก  เปนเหตุใหชายดังกลาว

ฆาตัวตายดวยการด่ืมของแสลงโรคจนอาการกําเริบเสียชีวิตในท่ีสุด (หมอมเจาพระสถาพรพิริยพรต, 

2511: 35-38) นอกจากคัมภีรสรอยสายคําจะมีลักษณะดังกลาแลว ยังปรากฏวามีการปรับฆราวาสท่ี

ละเมิดอาบัติปาราชิกอีกดวย ความดังนี ้

ภุมมะชีวิตัง บุคคละผูใดกระทําใหเสียชีวิตพระกษัตริย โทษฝูงนี้ถูกปาราชิกถวน 2 ชายหก

ตําลึง หญิง 3 โจรัตธะนัง ตําลึง บุคคละผูใดลักเอาขาวของทานนั้น โทษฝูงนี้ถูกปาราชิกถวน 3 ชาย 8 

ตําลึง หญิง 4 ตําลึง เมถุนังธัมมังบุคคละผูใดเสพสมเมียทานนั้น โทษฝูงนี้ถูกปาราชิกถวน 4 ชาย 10 
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ตําลึง หญิง 5 ตําลึง กิจจัง อะริตตะกัง บุคคละมหาเสนาไปชุมนุม ความมีบเวา เมื่อภายลุนจึงริษยาติ

เตียนทาน โทษฝูงนี้ถูกปาราชิกถวน 5 ชาย 12 ตําลึง หญิง 6 ตําลึง(สําลิดบัวสีสะหวัด, 1996: 9-10) 

 ความในกฎหมายสรอยสายคําขางตนแสดงใหเห็นวา อาบัติปาราชิกสําหรับฆราวาสลาว

แสดงวา กําหนดรายละเอียดบงชัดวาใชกับกรณีเชนใด ดังปรากฏวาการปลงพระชนมพระมหากษัตริย

ก็ถือวาเปนปาราชิก หรือแมแตการลักทรัพยในเขตพระราชฐาน เสพเมถุนธรรมกับผูหญิงมีสามี และ

คนท่ีกลาวถอยคําติเตียนนินทามหาเสนาท่ีประชุมเสร็จแลวโดยท่ีตนอยูในวงสนทนาไมเสนอขอคิดเห็น

ใหถือวาเปนปาราชิกขอนี้ก็ถือวาตองปาราชิก อาบัติปาราชิกไดกําหนดใชในลักษณะพิเศษซึ่งเปน

บทบาทหนาท่ีพิเศษสําหรับควบคุมความมีระเบียบเรียบรอยของผูคนในสังคมดังจะเห็นวาอาบัติ

ดังกลาวเปนขอบัญญัติเพื่อปองกันวจีทุจริตอันจะเกิดข้ึนตอประชาชนกับผูปกครอง นอกจากนี้

กฎหมายดังกลาวยังบัญญัติไวเพื่อปองกันความแตกแยกของบานเมืองและการไปเขากับปจจามิตรซึ่ง

จักนําความแตกแยกมาให ดังนี้ 

 โยธามิริยัง บุคคละมหาเสนาพารี้พลพหลโยธาไปล้ีอยูในปา  โทษฝูงนี้ถูกปาราชิกถวน 6 

ชาย 14 ตําลึง หญิง 7 ตําลึงยุทธมหาปาราชิกัง บุคคละผูใดไปรบศึกอยูแล พาบาวหนีจากเจา โทษฝุง

นี้ถูกปาราชิกแล ชาย 16 ตําลึง หญิง 8 ตําลึง  โยธะมะตะรัง บุคคละมหาเสนาพาบาวคิดจากเมือง

ตัวเองไปเขาเมืองอื่น โทษฝูงนี้ถูกปาราชิกถวน 8 ชาย 18 ตําลึง หญิง 9 ตําลึง คุรุกิจจังนะคะระคันตะ

วา บุคคละอันเปนมหาเสนา อันรูกิริยาอาการบานเมอืงรายดี ไมไปประชุม โทษฝูงนี้ถูกปาราชิกถวน 9 

ชายช่ังหนึ่ง หญิง 10 ตําลึงแล หัวครูสังฆราช สูเมียเสนาอํามาตย โทษผูชายถูกปาราชิกถวน 9 หญิง

ถูกถวน 4(สําลิด  บัวสีสะหวัด, 1996: 9-12) 

ความในกฎหมายขอปาราชิกขางตนไมปรากฏบังคับใชกับพระภิกษุและภิกษุณี แตสําหรับ

ฆราวาสกฎหมายปาราชิกสําหรับฆราวาสแลวกลับพบวามีการบังคับใชกับกองทหารในยามออกรบ 

และการหนีทัพของทหาร การไมรวมประชุมเมื่อบานเมืองเกิดเหตุการณไมสงบเรียบรอย  ลักษณะ

เชนนี้ทําใหสะทอนวา 1) กฎหมายสรอยสายคําเปนกฎหมายท่ีสนับสนุนใหบานเมืองลาวลานชางมี

ความเสียสละเพื่อสวนรวม 2) กฎหมายปาราชิกาลาวเปนกฎหมายท่ีสนับสนุนระบบครอบครัวเด่ียวคือ

ผัวเดียวเมียเดียว ดังนั้น จึงเห็นไดวา เนื้อหาบทบัญญัติกฎหมายขางตนแสดงใหเห็นบทบาทหนาท่ีพระ

วินัยท่ีสําคัญสําหรับเปนขอระเบียบสําหรับรักษามาตรฐานของผูคนในสังคมลาวลานชาง  อีกแงหนึ่ง 

ลักษณะเชนนี้ไมเพียงแตรักษามาตรฐานของสังคมเทานั้น หากแตเปนกฎหมายท่ีสนับสนุนใหเกิดความ

สามัคคีของกลุมชนในสังคมเดียวกันอีกดวย นอกจากกฎหมายสรอยสายคําจะสะทอนบทบาทหนาท่ี

ของพระวินัยจะดังกลาวไวแลว กฎหมายดังกลาวยังมีเนื้อหาระบุขนบธรรมเนียมในการขอขมาหรือสม

มาอีกดวย ดังนี้ 
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...ไพรนอยสูเมียพระยาเจาเมืองตรีนักสะหนม โทษผูชายถูกปาราชิกถวน 9 ผูหญิงถูกถวน 4 

ตีผูชาย 500 ตีผูหญิง 150 เขาคุก 3 เดือน จ่ึงใหออกเปนขอยหญาชางมา 3 ปจ่ึงหมดแล...คันวา (ถา

วา) ผัวอยูบานเลนชู ใหเอาโทษผูชาย 62 บาท ผูหญิง 4 ตําลึงแล  ลูกเขยสูแมเมียไมมีผัว โทษผูชาย 3 

บาท ผูหญิง 1 ตําลึง ใหเฒาแกกิน 1 บาท ใหเจาโคตรบาทหนึ่ง คารวะหลักคํา 3 บาทจึงหมดโทษแล  

พี่เขยสูนองเมียมีผัว เอาโทษชายปาราชิก 4 หญิงถูกสังฆาฯ (สําลิดบัวสีสะหวัด, 1996:9-12) 

จากความในคัมภีรสรอยสายคําขางตนอาจต้ังขอสังเกตไดวา โทษของการลวงละเมิดทาง

เพศภรรยาของชนช้ันสูงมีอัตราโทษท่ีสูง โดยจะเห็นวาเมื่อผูชายมีฐานะไพรละเมิดแลวจะตองถูกตี

จํานวนมากถึง 500 ครั้ง รวมถึงอัตราโทษจําคุกอีก 3 เดือนและเล้ียงมา 3 ป เมื่อเทียบกับอัตราโทษ

การละเมิดภรรยาของคนท่ัวไปจะมีอัตราโทษปรับท่ี 8-10 ตําลึงเทานั้น (สําลิด บัวสีสะหวัด, 1996: 9-

10) อีกประการหนึ่งคือ ในกฎหมายดังกลาวไมเพียงมีการปรับและมีมาตราโทษเทานั้น หากแตยังตอง

มีการขอขมาโทษผูเฒาผูแกและผูเปนเจาโคตรเจาวงศหรือเปนเช้ือตนตระกูลอีกดวย ลักษณะเฉพาะ

สําคัญอีกประการหนึ่งคือผูท่ีละเมิดยังจักตองขอขมาพระหลักคําเมือง 3 บาท กลาวคือตอมีเครื่องบูชา

และขมาลาโทษพระสงฆผูใหญฝายศาสนจักรซึ่งก็คือหลักคําหรือตําแหนงเจาคณะเมือง (ปจจุบัน

ตําแหนงนี้ไมปรากฏใช แตมีสถานะเทียบเทากับตําแหนงพระสังฆาธิการระดับเจาคณะจังหวัดใน

ปจจุบัน พิทูร มะลิวัลย (2530: 21) อธิบายวา“คําท่ีวา หลักคํา นาจะหมายวาเปนตําแหนงสําคัญ

เปรียบดวยหลักท่ีหลอดวยทองคําเปนของท่ีมั่นคงแนนหนาไมคลอนแคลน...จึงไดรับยกยองเปนเจาหัว

หลักคํา ตําแหนงนี้เทียบกับเจาคณะจังหวัดในบัดนี้ไมผิด เพราะเมืองหนึ่งมีไดแตรูปเดียว” 

บทลงโทษในมิติเชนนี้นาจะสะทอนใหเห็นวา 1) กฎหมายสรอยสายคํานาจะบัญญัติหรือตรา

ข้ึนเปนกฎหมายใชบังคับโดยชนช้ันปกครอง 2) ฝายศาสนจักกับศาสนจักรในสังคมลาวลานชางมี

ความสัมพันธกันแนนแฟน และ 3) พระหลักคําเมืองเปรียบเสมือนผูนําฝายพระพุทธศาสนาและเปนท่ี

สักการบูชาของผูคน โดยฆราวาสเมื่อละเมิดปาราชิกแลวจะตองมาขอขมาหลักคํา  ดังนั้น จึงนาเช่ือได

วา นอกพระวินัยปฎกจะมีบทบาทหนาท่ีสําคัญกับคัมภีรสรอยสายคําแลว ยังมีสวนเช่ือมโยงถึงระบบ

การปรับสินไหมและขอขมากับพระหลักคําเมืองอีกดวยนอกจากอาบัติปาราชิกแลวยังปรากฏวาใน

คัมภีรสรอยสายคําไดปรับอาบัติสังฆาทิเสสในลักษณะพิเศษ ดังจะอธิบายถึงตอไปนี้ 

 

6. อาบัติสังฆาทิเสส 

 

คําวา “สังฆาทิเสส” เปนช่ือของอาบัติกลุมท่ีสองมีโทษอยางกลาง แปลความตามช่ือวา เปน

อาบัติท่ีเม่ือพระภิกษุตองหรือละเมิดแลวมีสงฆเปนเบ้ืองตนและมีเศษสวนแหงอาบัติหลงเหลือ  

กลาวคือ เปนอาบัติท่ีมีคณะสงฆปรับโทษใหอยูในกรรม (การปรับอาบัติและการอยูปริวาสกรรม) และ
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คณะสงฆเปนผูมีอํานาจในการระงับอาบัติ เปนช่ือของสิกขาบท 13 ขอดวยกันและเปนอาบัติเมื่อตอง

แลวเรียกวา ตองสังฆาทิเสส (สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2552:55) ควร

อธิบายในมิติของอาบัติสังฆาทิเสสไดวา อาบัติสังฆาทิเสสเปนอาบัติท่ีมีโทษระดับกลาง และเปนอาบัติ

กลุมท่ี 2 ซึ่งเปนอาบัติท่ีพระสงฆผ้ัตองอาบัติแลวตองอยูกรรมประพฤติวุฏฐานวิธีหรือการทําใหตนพน

จากอาบัติเปล้ืองตนออกจากครุกาบัติสังฆาทิเสสมีท้ังหมด 4 ข้ันตอนคือ 1 ปริวาสหรืออยูประพฤติ

ปริวาสหรืออยูกรรม (โดยสงฆเห็นชอบท่ี 3ราตรี) 2. มานัตประพฤติมานัต 6 ราตรีหรือนับราตรี 6 

ราตรีแลวสงฆสวดระงับอาบัติ 3 อัพภานหรือการเรียกเขาหมูโดยพระสงฆ 20 รูปสวดใหอัพภาน 4. 

ปฏิกัสสนาประพฤติมูลายปฏิกัสสนา (ถาตองอันตราบัติในระหวางประพฤติปริวาสหรือการชักเขาหา

อาบัติเดิมทําอาบัติเดิมซ้ําอีก) สวนสังฆาทิเสสในคัมภีรสรอยสายคํานั้นมีความแตกตางกับท่ีปรากฏใน

ระเบียบวินัยของพระสงฆ  เพราะเปนสังฆาทิเสสสําหรับฆราวาสจึงไมตองอยูปริวาสกรรมและมีความ

แตกตางกันกับอาบัติสังฆาทิเสส 13 ขอของพระภิกษุ ดังตัวอยางตอไปนี้ 

  อันหนึ่ง วัวลากหวาย ควายลากคาว บาวลากสาว ขาหนีเจาบาวหนีนายก็ดี (คน) เขาไดเขา

มาลักเมื่อนอนหลอนเมื่อหลับก็ดี อันหนึ่ง คือวาชางตายขะหมายหลอนก็ดี เขาไดเขามาลวงลัดตัดแดน

ใหพอบานตอดตาดูแล ใหถูกหาฮีด รีดหาครองตองหาโทษ โทษฝูงนี้ถูกสังฆาทิเสสแลฯ (สําลิดบัวสีสะ

หวัด,1996: 9) 

  ความในคัมภีรสรอยสายคํากฎหมายโบราณลาวขางตนทําใหอาจต้ังขอสังเกตไดวา อาบัติ

สังฆาทิเสสในสรอยสายคําสะทอนใหเห็นวา เปนอาบัติท่ีครอบคลุมไปถึงระบบการดําเนินชีวิตของผูคน 

ดังจะพบวามีการกําหนดไปถึงวัวควายท่ีใชในงานกสิกรรมของชาวบาน ท้ังยังแสดงใหเห็นวา สมัยท่ี

ตรากฎหมายสรอยสายคํามีระบบขาทาสในลาวลานชางชัดเจนและไดกําหนดใหมีโทษเปนสังฆาทิเสส

สําหรับทาสหนีจากเขาของทาส ลักษณะเชนนี้สะทอนใหเห็นวา กฎหมายดังกลาวไดเอื้อและใหอํานาจ

ตอนายขาทาสซึ่งถือเปนการลดคาของผูคนท่ีดอยกวา กระนั้นกลับไมมีการปรับอาบัติแกผูเปนนาย

ทาส อาบัติสังฆาทิเสสยังไดแสดงใหเห็นวามีการปรับคาสินไหมอีกดวย ดังตัวอยางตอไปนี้ 

  สังฆาทิเสส 13 ตัวนี้ ผิวาขุนพิจารณาตามหนโลกใหใสสองรอยนั้นเห็นชอบแล (สําลิดบัว

สีสะหวัด, 1996: 5) จักกลาวถึงสังฆาทิเสส 13 ตัว ภิกษุใดตองนั้นควรใสทัณฑกรรม คือวาใหขับหนี

แลวจึงใหสําแดงเอาภายลุนก็ยังควรไดแล  หนโลกใหใสขันไหมหัวพันหัวรอยแล ขุนกวนนอยใหญใหใส 

3 รอยแล หลวงมะหลัดใหใส 3 รอย หลวงเมือง หลวงแพงมาใส 2 รอย 2 บาท หลวงคังงา 2 รอย 2 

บาท นักบุญขุนคาใส 2 รอย หญิงใส รอยหนึ่ง ชายทานใส 5 บาท หญิงทานใส 10 สลึงชอบคองสิกขา

บทแล อันนี้จาหองสังฆาฯ 13 ตัวๆ ใดก็ด่ังเดียวกันแล (สําลิด  บัวสีสะหวัด, 1996: 6) พอเลนชูลูกสาว

ไมมีผัวถูกสังฆาฯ หญิงถูกทุกกฎ ใหเฒาแกกิน 5 บาท คารวะหลักคํา 5 บาท ใหแม 3 บาท ใหเจา

โคตร 2 บาท จ่ึงหมดโทษแล (สําลิด บัวสีสะหวัด, 1996: 12-13) 
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  ความขางตนแสดงใหเห็นวา อาบัติสังฆาทิเสสสําหรับฆราวาสในคัมภีรสรอยสายคําเปน

อาบัติอยางกลางเปรียบเทียบกับการอยูปริวาสกรรมของพระภิกษุ สําหรับฆราวาสหรือฝายโลก (หน

โลก) ตองจายคาปรับหรือสินไหมทดแทนความผิดดังกลาวแตกตางกันไป แตเกณฑการปรับมีจํานวน

อัตราโทษปรับสูงอยูท่ีหลักรอยหลักพันลดหล่ันกันไปตามฐานันดรศักด์ิ ดังจะเห็นวาขุนผูใหญหรือ

ผูปกครองตองอาบัติสังฆาทิเสสปรับจํานวนเงินหลักรอย ผูคนธรรมดาสามัญท่ัวไปทานใหปรับ 5 บาท

สําหรับผูชาย และ 10 บาทสําหรับผูหญิง ประเด็นท่ีสําคัญคือโทษปรับสําหรับผูทําผิดอาบัติยังจะตอง

ถวายพระหลักคําเมืองเพื่อเปนเครื่องสักการะขอขมาอีก 5 บาทสําหรับขอหาพอขมขืนลูกในไส ถาไม

ทําโทษยังคงติดตัวไปตลอด  ลักษณะเชนนี้สะทอนใหเห็นวา ผูคนเคารพยําเกรงตอพระพุทธศาสนา

และหลักคําเมืองถือเปนตัวแทนฝายศาสนจักรท่ีผูคนจะตองใหความเคารพยําเกรง ดังนั้น กฎหมาย

สรอยสายคําไมเพียงเปนกฎหมายสําหรับพระสงฆเทานั้น หากแตปรากฏวา ประธานพระสงฆหรือหลัก

คําเมืองยังมีสวนสําคัญตอการปลดเปล้ืองอาบัติของฆราวาสอีกดวย  ลักษณะเชนนี้ถือเปนการทําให

ระเบียบบานเมืองของฆราวาสมีสวนรวมในพื้นท่ีของพระพุทธศาสนาหรือกระบวนการปรับใหเปน

พระพุทธศาสนา (Buddhistization) นอกจากอาบัติสังฆาทิเสสแลวยังปรากฏวามีอาบัตินิสสัคคียใน

สรอยสายคําท่ีมีการวางอัตราโทษปรับไว ความดังนี้ 

 

7. อาบัตินิสสัคคีย 

 

คําวา“นิสสัคคีย”ในกฎหมายสรอยสายคําเปนคําท่ีปรากฏพรอมกับคําวา“นิสัคคิย

ปาจิตตีย” เฉพาะคําวา“ปาจิตตีย”มีความหมายวาอาบัติท่ีพระภิกษุตองแลวทําคุณความดีใหตกหลน

หายไป สวนคําวา“นิสสัคีย”มีความหมายวา พระภิกษุผูตองอาบัติเมื่อตองปาจิตตียบางตัวแลวตอง

สละส่ิงของนั้นจึงจักถือวาปลงอาบัติตกหรือพนความผิดในนิสัคคิยปาจิตตีย  กลาวคือ ส่ิงใดก็ตามเปน

ตนเหตุใหตองอาบัติก็จําตองสละส่ิงนั้น เชน ตองอาบัติเพราะจีวรก็ตองสละจีวร ตองอาบัติเพราะ

บาตรหรืออัฐบริขารใดก็สละส่ิงนั้นไปเสียจึงถือวาพนจากอาบัติ (สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาว

ชิรญาณวโรรส, 2552: 55) แตในกฎหมายสรอยสายคํากลับไมตองสละส่ิงของเพียงแตใหผูละเมิดมี

เครื่องสักการะหรือขอขมาดวยส่ิงของหรือกําหนดปรับเปนสินไหมเทานั้น ดังความปรากฎในตัวอยาง

ตอไปนี้ 

อาบัตินิสสัคคียมี 30 หนโลกใหใสขันแปงรอยหนึ่งก็ชอบแล อาบัติปาจิตตียนี้ 92 ตัวหนโลก

ใหใส 5 บาทก็ชอบแล อาบัติปาฏิเทสนียะมี 4 หนโลกใหใสขันสมมา 2 บาทแล อาบัติเสขิยวัตร 75 ตัว 

หนโลกใหใสขันสมมา ดอกไมผ้ึงเทียน เฟองเส้ียวสลึงหนึ่งก็ชอบคองสิกขาบทแล ศีลพระภิกษุเจา

ท้ังหลายมีเกาพันโกฏิปลายแปดรอยโกฏิหนึ่ง ปลายส่ีลานสามพันหกตัวแล อาบัติพระภิกษุเจา
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ท้ังหลายนี้ 7 ตัวแล ปาราชิก สังฆาทิเสส อนิยต นิสสัคคีย ปาจิตตีย ปาฏิเทสนียะ เสขิยวัตรท้ังหลาย

ตะหมวนเอามามี 7 ตัวแล (สําลิด  บัวสีสะหวัด, 1996: 6) 

จากความขางตนควรพิจารณาไดวา อาบัตินิสสัคคียสําหรับฆราวาส (หนโลก) ในคัมภีรสรอย

สายคํากําหนดปรับหรือมีเครื่องขอขมาท่ี 100 ปาจิตตีย 5 บาท และปรากฏความวาถาพระภิกษุรูปใด

ตองอาบัติดังกลาวก็ใหส่ังสอนก็ถือวาอาบัตินั้นปลงตกได  สวนฆราวาสหรือหนโลกกําหนดคาปรับตาม

ฐานันดร เชน ระดับยศหัวหนาระดับผูใหญตองใสคาเครื่องขอขมา 200 บาท ผูใหญบาน 5 บาท 

ชาวบานราษฎรท่ัวไป 5 บาท เปนตน ดังตัวอยางตอไปนี ้

  บัดนี้จักกลาวอาบัติกอนแล อาบัตินิสสัคคีย 30 อาบัติปาจิตตีย 92 ตัวประสมกันเขาเปน 

122 ตัว ภิกขุตนใดตองอาบัติ 122 ตัวนี้ ควรส่ังสอนแล หนโลกใหใสขันตูก็ดีขันตีก็ดีแล หัวพันหัวฮอย

ใหใส 2 รอย ขุนกวานใหญนอย 5 บาท ชาวบานชาวเมืองนักบุญขุนคาใหใส 5 บาทแล ชายทานใหใส 

5 สลึง หญิงทานใส 2 สลึงเฟองแล หญิงชาวเมืองใหใส 10 สลึง อาบัติปาฏิเทสนียะมี 75 ตัวอาบัติ

เสขิยวัตร 57 ตัวตะหมวนเขากันมี 132 ตัวตะหมวนเขากันเปน 2 ตัวภิกษุใดตองอาบัติ 2 ตัวนี้ควรส่ัง

สอนใหต้ังอยูในครองสรณะคมนเทอญหนโลกใสขันสมมาหัวพันหัวรอยใสรอยหนึ่งขุนกวานใหญนอย

ใส5บาทชาวเมืองนักบุญขุนคาใส 10 สลึงหญิงชาวเมืองใส 5 สลึงชายทานใส2สลึงหญิงทานใสสลึงแล 

(สําลิด บัวสีสะหวัด,1996:7) 

  เมื่อเปนเชนนี้จึงควรสังเกตไดวา อาบัติกลุมท่ีเหลือคือ อนิยต นิสสัคคีย นิสสัคคิยปาจิตตีย 

ปาฏิเทสนียะและเสขิยวัตรเปนอาบัติท่ีมีโทษนอยมากเมื่อเทียบกับอาบัติปาราชิกและอาบัติสังฆาทิเสส  

ดังจะเห็นไดวาเมื่อพระภิกษุตองแลวก็ใหพระภิกษุวากลาวส่ังสอนกันก็ถือวาปลงอาบัติตก สวนของ

ฆราวาสคัมภีรสรอยสายคํากําหนดมิติใหเห็นความแตกตางกันเล็กนอย เพราะกําหนดใหมีการทดแทน

สินไหมหรือคาปรับดวย  ท้ังนี้คาปรับข้ึนอยูกับฐานะของบุคคล ดังจะเห็นวาถาเปนชาวบานท่ัวไปราคา

จะไมแพงนัก ลักษณะเชนนี้ทําใหอาจต้ังขอสังเกตไดวา ตอใหฝายพระสงฆจะปรับอาบัติหรือให

พระภิกษุวากลาวตักเตือนกันเทานั้น แตฝายโลกของชาวบานท่ัวไปจะตองเสียคาเครื่องขมาลาโทษซึ่ง

เปนธรรมเนียมสําคัญสําหรับแสดงออกทางกายกรรมสําหรับฆราวาสท่ีสําคัญ โดยจะอธิบายถึงมิติ

ดังกลาวตอไปนี ้

 

8. ขนบธรรมเนียมและการขอขมาดวยขาวของ 

 

คําวา “ขมา” เปนคําท่ีมาจากภาษาบาลีวา “ขมนํ/ขม”หมายถึง อดทน การอดโทษ (ยกเลิก

โทษท่ีมี) ขมาโทษ ในสันสกฤตใชรูป “กฺษมฺ+อน” และ “กฺษม” (พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระจันทบุรี

นฤนาถ, 2512: 253) คําดังกลาวมาจากธาตุ “กฺษม” ks ฺam มีความหมายวา“อดทน”ในวรรณคดี
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สันสกฤตแบบเกาใชรูป “กฺษมา”(Whitney, 2003: 29) คําดังกลาวนาจะมีการกระจายรูปและปรับใช

คําในสันสกฤต คือ ใชรูปแปลไปตามเสียงในภาษาอีสาน กฺษมา-กสมา-ขสมา-สสมา-สมมา ซึ่งเมื่อคํานี้

เขามาในวัฒนธรรมอีสานจะส่ือความถึงการขอขมาลาโทษ โดยจะมีเครื่องหรือส่ิงของในพิธี  บางทีอาจ

เรียกวา“พิธีกรรมสมมา”ส่ิงของก็จะเรียกวา“ของสมมา”ส่ิงของดังกลาวมักใชในความหมายใน

กฎหมายลาว ดังนี้ 

 บัดนี้ จักจาหองสมมากอนแล ชอบคลองสิกขาบทมีดังนี้ พระพุทธเจาหากเทศนาไวอยา

สงกาเทอญ  กายกรรม 3 วจีกรรม 3 มโนกรรม 3 แล (กุศลและอกุศลกรรมบถ 10 ประการ) 

กายกรรม 3 นั้น ทาวพระยาเวากันอยา ตัวเดินผานไมขอทางหนึ่ง ครูบาอาจารยพูดกันอยู ตนเดินผาน

ไมขอทางหนึ่ง เดินผานเมียทานไมขอทางหนึ่ง อันหนึ่ง ข้ึนครอบพอบานนึ่งเลยอาณาเขตหนึ่ง อันหนึ่ง

ปลิดหมากไมสมหวานของวัด ของบานบคอบเจาของ โทษฝูงนี้ถูกอาบัติทุกกฎแล สังฆาฯ หนโลกใหใส 

10 สลึงนั้นเทอญ วจีกรรมนั้น ผูใดไดดาพอดาแมเฒา แมนาอาวชาวเช้ือก็ดี ดาครูบาอาจารยก็ดี ดา

โคตรวงศาท่ีอาศัยก็ดี โทษฝูงนี้จะถูกปรับเปนวจีกรรมแล หนโลกวาเปนสังฆาฯ แล ขันไหมแล 

มโนกรรม 3 นั้น ไผไดประมาทพอแมครูบาอาจารย นาอาวชาวเช้ือก็ดี  ไดประมาทลูกทานเมียทานก็ดี 

ไดประมาทโคตรวงศาท่ีอาศัยก็ดี ฝูงนี้ถูก (ตองอาบัติ) สังฆาทิเสส  หนโลกใสขันไหม 2 รอย 2 บาท 

ชอบคลองสิกขาบทแล (สําลิด  บัวสีสะหวัด, 1996: 8) 

 จากความขางตนทําใหเห็นวา ความผิดเล็กนอยสําหรับฆราวาสผูตองอาบัติท้ังทางกาย วาจา 

และใจ เชน ความผิดตอทาวพระยา ครูอาจารย และผูใหญในตระกูล เปนตน พึงกระทําคือ“สมมา” 

นอกจากนั้นผูละเมิดสิกขาบทหรืออาบัติเล็กนอยจะตองจายคาปรับและสินไหม  ลักษณะแหงความผิด

ในอาบัติตางๆ ในคัมภีรสรอยสายคําแมวาจะเปนเรื่องทางโลกแตอิงอยูกับพระวินัย ดังจะพบวา โทษ

กลาวริษยาทาวพระยามหากษัตริยก็แสดงใหเห็นวามีโทษ กระบวนการกลาวรายหรือกลาวถอยคํา

ริษยานักบวชก็ถือวามีความผิด ท้ังนี้จะตองมีการขอขมาโทษหรือสมมาอีกดวยในกรณีท่ีมีผูกลาวริษยา

ประมาทลวงเกินกัน ดังความปรากตอไปนี ้

  บัดนี้จัก (มีผู) กลาวริษยาทาวพระยามหากษัตริยแลเสนาอํามาตยราชมนตรีฝูงนี้ถูกถุลลัจจัย

แล ลูกเขยกลาวริษยาพอเมีย ถูกปาฏิเทสนียะ ลูกเขาหลานเขยกลาวริษยาเจาโคตรเจาวงศ ถูกทุกกฏ

แล เจาโคตรเจาวงศกลาวริษยาลูกเขาลูกเขย ถูกสังฆาทิเสส พอเมียกลาวริษยาลูกเขาลูกเขย ถูก

ปาจิตตีย แมกลาวริษยาลูกเตาเหงาเขย ถูกขันปาฏิเทสนียะแล นองเขยกลาวริษยาพี่เมีย ผูชายใสขัน 

2 บาท นองเขยกลาวริษยาพี่เมีย ผูหญิงใสโทษบาทหนึ่ง  ไผกลาวริษยาเจาหัวครู สังฆราช ถูกโทษ

เทียนเลมพัน น้ํามันหมื่น กลาวโทษสมเด็จสังฆราชาพระพี่นอง โทษเทียนเลมรอย กลาวประมาทจ่ัว

เณร โทษเทียนเลมบาทแล...พระพุทธเจาอนุญาโต หากใหอนุญาตไวแกพระภิกษุท้ังหลายแล (สําลิด  

บัวสีสะหวัด, 1996: 8) 
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 จากขอมูลขางตนนาต้ังขอสังเกตวา โทษอาบัติดังกลาวของฆราวาสสะทอนบทบาทหนาท่ี

ของพระวินัยในการรักษามาตรฐานทางสังคม ดังจะเห็นวา การกลาวโทษริษยากันในครอบครัวเปน

เรื่องสําคัญ และมีการปรับอาบัติไวชัดเจน เชน ลูกเขยจะวารายกลาวหาพอตา ผูเฒาผูแกในตระกูล

วงศจะกลาวริษยาลูกเขยไมได เปนตน ถือวามีความผิด อนึ่ง ประเด็นสําคัญตอมาคือ การกลาวราย

หรือริษยาพระสงฆเถระ เชน สมเด็จพระสังฆราช พระครูเถระ สามเณร ตองมีคาสมมาประกอบคํา

ขมาโทษจํานวนมากกวาคนท่ัวไป คือ มีเทียน 1000 เลม น้ํามัน 10000 โดยถือวาการกระทําดังกลาว

พระพุทธเจาทรงอนุญาตไวอีกดวย มิติสําคัญคือการปรับสินไหมหรือเครื่องสมมาเปนเทียนและน้ํามัน 

(ยาง) อาจจะเช่ือมโยงกับพิธีกรรมทางศาสนา ดังนั้น อัตราและคาสินไหมสมมาจึงเปนของท่ีใชกันใน

พิธีกรรมของพระสงฆ เม่ือเปนเชนนี้จึงควรกลาวไดวา บทบาทหนาท่ีพระวินัยท่ีมีตอกฎหมายโบราณ

สรอยสายคํามีลักษณะครอบคลุมหลากมิติ อีกแงหนึ่งลักษณะการบังคับใชกฎหมายดังกลาวนาจะ

สะทอนใหเห็นวา กฎหมายสรอยสายคํานาจะเปนปจจัยเบ้ืองบนท่ีจะตองหมุนไปตามปจจัยเบ้ืองลาง

คือพระพุทธศาสนา กลาวคือ พระพุทธศาสนาเปนความเช่ือกระแสหลัก ดังนั้นส่ิงท่ีอยูรายรอบและ

สัมพันธกับพระพุทธศาสนา หรืออยูภายใตกลไกและวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเปนใหญตอง

ปรับตัวใหมีความเปนพุทธ หรืออยางนอยก็ปรับใหเขากันไดกับแนวคิดในทางพระพุทธศาสนา 

ลักษณะเชนนี้ควรเช่ือไดวา สะทอนบทบาทหนาท่ีพระวินัยกับรัฐพุทธลาวไดอยางลงตัว ท้ังยังเปน

ขอมูลสําคัญท่ีช้ีใหเห็นวา  พระวินัยมีความสําคัญตอการสรางรัฐพุทธลาวดังจะอธิบายถึงตอไปนี้ 

 

9. พระวินัยกับภาพสะทอนรัฐพุทธลาวลานชาง 

 

  ในมิติทางประวัติศาสตรมีหลักฐานวา พระพุทธศาสนาไดเขามามีบทบาทอยูทางตอนใตและ

กลางของลุมแมน้ําโขง รวมถึงสาขาของแมน้ําโขง โดยปรากฏหลักฐานเดนชัดในระหวางศตวรรษท่ี 7-

8 บริเวณลุมแมน้ํามูล ปากน้ําชี วัดภูจําปาศักด์ิ เมืองหาดทรายฟอง เมืองแกวอุดม เมืองทุละคมแขวง

เวียงจันทร  ศิลาจารึก ท่ี บันทึกดวยอักษรมอญภาษาบาลีได ใหขอมูลเกี่ ยวกับบทบาทของ

พระพุทธศาสนาในบริเวณดังกลาว พระพุทธรูปหินทายท่ีพบในเขตลุมน้ํางึมท่ีราบเวียงจันนั้น เปน

ศิลปะทางพระพุทธศาสนาท่ีนาภูมิในประวัติศาสตร ความเช่ือของคนลาวท่ีมีตอพระพุทธศาสนาใน

เบ้ืองตนประสบความยุงยากพอสมควร ตอมาประชาชนสวนใหญนับถือผีและพราหมณควบคูกับนับ

ถือพระพุทธศาสนา คือนับถือท้ังผี พราหมณ และพุทธ แตหากดวยคําสอนในพระพุทธศาสนามีเหตุผล

และออนโยนกวา ดังนั้น พระพุทธศาสนาจึงไดรับการยอมรับจากคนลาวโบราณเปนจํานวนมาก ตอมา

จึงมีการบํารุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมาทําใหการเช่ือถือผีและศาสนาพราหมณละนอยลง (ทรงคุณ  

จันทจร, 2551: 48) หลักฐานทางโบราณคดีท่ีสําคัญไดมีผูคนพบวัตถุโบราณชนิดตางๆ ซึ่งสวนมาก

235วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน ์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

เปนศิลปะของพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธรูปและรูปพระโพธิสัตว  ท้ังนี้ตามพงศาวดารลาวแสดง

ความวาชนเผาไท-ลาวนับถือพรพุทธศาสนานิกายมหายานมากอน (กะซวงถะแหลงขาวและวัดทะนะ

ทํา, 2000: 121) คําอธิบายของทรงคุณ และเอกสารกระทรวงแถลงขาวลาวสอดคลองกับบันทึก

โบราณของชาวฝรั่งเศสซึ่งเปนนักบวช ช่ือ De Marini Romain ซึ่งไดบันทึกไวเมื่อป ค.ศ.1640 วาพระ

ศาสนาของชาวสักกะหรือพระพุทธศาสนาไดมาถึงอาณาจักรลานชางแลวไดสงผลใหผูคนนับถือ

มากมายจนกระท่ังเกิดมโีบสถจํานวนมากและมีการบวชพระในลานชางจํานวนมาก มีการสรางวัดวา

อารามเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปและสรางพระพุทธรูปมากมายเพื่อใหพระพุทธศาสนาประดิษฐาน

มั่นคง  ตอมาไดมีการขยายจํานวนพระสงฆมากข้ึน รางกฎหมายออกมาใช เขียนพิธีกรรมตางๆ

ออกเปนอักษรอินเดียใหผูคนอาน (หุมพัน รัดตะนะวง และ Bernard Gay [ผูแปล], ม.ป.ป. : 53) 

  ในเอกสารประวั ติศาสตรลาวแสดงว า  ในสมัยพระเจ าฟ างุ ม เปนรัชสมัยหนึ่ ง ท่ี

พระพุทธศาสนาต้ังมั่นในลาวและเจริญขยายความศรัทธาจากเจามหาชีวิตไปสูประชาชนดวยอาศัย

พระราชอํานาจ พระองคทรงใหมีราชบัญญัติใหประชาชนลาวงดการนับถือผีฟาผีแถนและระบบความ

เช่ือด้ังเดิม  และไดรับเอาพระพุทธศาสนามาจากเมืองเขมรพระนคร ระยะนี้เองท่ีประชาชนลาวไดนับ

ถือพระพุทธศาสนากันแพรหลาย (สิลา วีระวง, 2001: 45-47) พระพุทธศาสนาท่ีพระเจาฟางุมรับเอา

มาจากเมืองเขมรนครนั้นเปนพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ ซึ่งตอมาไดมีอิทธิพลตอชีวิตของประชาชน

ลาว (กะซวงถะแหลงขาวและวัดทะนะทํา, 2000: 122) ในศตวรรษตอมาการจัดโครงสรางอํานาจแบบ

มณฑลและศาสนาพุทธนิกายเถรวาทก็ลงหลักปกฐานมั่นคงภายในราชอาณาจักรลาว แตยังไมทอดท้ิง

การบูชานับถือผี  ครั้นถึงสมัยพระเจาวิชุนราชโลกทัศนทางพระพุทธศาสนาก็ถึงจุดลงตัวท่ีตอบสนอง

ตอความชอบธรรมของระบอบกษัตริยและโครงสรางทางสังคมลาว แนวคิดของพระพุทธศาสนาเปนท่ี

ยอมรับของผูคนท่ัวไปในอาณาจักลาว ท้ังนี้เพราะปรากฏวามีแรงสนับสนุนจากเจามหาชีวิตซึ่งเปน

ภาพตัวแทนของพระโพธิสัตวผูบําเพ็ญบารมี และการทําความดีของกษัตริยถือเปนผลสืบเนื่องจาก

อดีตชาติของพระองคและสงผลใหพระองคไดกระทําคุณความดีตอเนื่องในปจจุบันชาติ  ความสัมพันธ

ระวางกษัตริยกับพระสงฆลาวมีความสําคัญอยางยิ่งเพราะความชอบธรรมของฝายกษัตริยชนช้ัน

ปกครองข้ึนอยูกับคําสอนของพระสงฆ (จิราภรณ วิญญรัตน [ผูแปล], 2553:12-13) จวบจน

พระพุทธศาสนาไดบรรลุความรุงเรืองสูงสุดในสมัยพระเจาโพธิสาลราช ผูทรงสมาทานพระองคเปน

พุทธศาสนิกชนท่ีเขมแข็ง พรองคทรงกระตือรือรนในการสถาปนาพระพุทธศาสนาลงในรัฐลาว (จิรา

ภรณ  วิญญรัตน [ผูแปล], 2553: 15) 

 จากขอมูลในประวัติศาสตรลาวทําใหควรต้ังขอสังเกตวา พระมหากษัตริยแหงรัฐลาวไดใช

นโยบายเผยแพรพระพุทธศาสนาเขาไปยังประชาชนเพื่อสถาปนาพระองคในฐานะผูนําแหงรัฐพุทธดวย 

อีกแงหนึ่งนาเช่ือไดวา ประชาชนชาวลาวลานชางตางนับถือพระมหากษัตริยในฐานะผูนําแหงรัฐท่ีทรง
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คุณธรรม ขณะเดียวกันพระมหากษัตริยลาวลานชางก็ถือพระองควาเปนเจามหาชีวิตท่ีทรงเปยมลน

ดวยคุณธรรม ดังนั้น จึงควรเช่ือไดวา ลาวลานชางโบราณเปนรัฐพุทธ พระเจาแผนดินหรือเจามหาชีวิต

เองก็เปนพระราชาแบบพุทธราช โดยเฉพาะอยางยิ่งกษัตริยท่ีทรงเอาพระทัยสงเสริมการเผยแพร

พระพุทธศาสนาในรัฐอยางพระเจาโพธิศาลราช ดังนั้น กฎหมายสรอยสายคําสําหรับชาวบานจึงเปน

กฎหมายท่ีสะทอนใหเห็นวา มีความสัมพันธกับพระวินัย และถือวาเปนกฎหมายท่ีสะทอนบทบาท

หนาท่ีพระวินัยในมิติท่ีตางจากกฎหมายอื่น  ท้ังยังเปนกฎหมายท่ีนําเสนอใหเห็นวา รัฐลาวลานชาง

โบราณเปนรัฐพุทธอีกดวย ดังความปรากฏตอไปนี้ 

บุคคลผูมีประหยาพิจารณายังคําฝูงนี้ ใหถ่ีใหเส้ียนปา อยาเห็นแกคาจางรางวัล อยาเห็นแก

ลูกเมีย พอและแมเทอญ ใหพิจารณาตามคําสอนแหงพระพุทธเจาเทศนาไวนี้เทอญ ถาหากใครไมฟง

คําสอนพระพุทธเจาท้ังหลายฝูงนี้ จึงถูกปาราชิกถวน 2 เอาตัวไปเผาเสียในนรกโดยบตองสงสัยแล (สํา

ลิด บัวสีสะหวัด,1996:10) จงฟงคําสอนแหงพระตถาคตเจา อันมหาอุบาลีเถระเจากลาวมาแต

ภายหลังนี้เทอญ หนังสือสรอยสายคําโพธิสาลราชเจาเทานี้กอน (สําลิด บัวสีสะหวัด,1996:32) 

  จากขอมูลขางตนทําใหควรเช่ือไดวา กฎหมายสรอยสายคําเปนกฎหมายท่ีแสดงใหเห็น

บทบาทหนาท่ีพระวินัย เพราะพระวินัยปฎกเปนหนึ่งใน 3 สวนในพระไตรปฎก ท้ังยังถือเปนคัมภีร

ช้ันตนท่ีสําคัญในฐานะหลักฐานบันทึกคําสอนของพระพุทธเจา เมื่อเปนเชนนี้ทําใหนาเช่ือไดวา 

บทบาทหนาท่ีของพระวินัยปฎกท่ีมีตอกฎหมายสรอยสายคํานาจะมีผลจากพระมหากษัตริยลาวหรือ

เจามหาชีวิตท่ีมีสวนในการสรางรัฐลาวลานชางใหเปนรัฐพุทธ ซึ่งเช่ือมโยงกับมิติของความเปนผูมีบุญ

บารมีสูงสุดและภาพตัวแทนของพระโพธิสัตวและความดีท้ังมวล ดังนั้น ลักษณะเชนนี้เองทําใหพระ

วินัยมีบทบาทสําคัญในการธรรงรักษาระเบียบมาตรฐานทางสังคมไปดวย ดังอธิบายไวแลวควรนําไปสู

ขอสรุปตอไปนี ้

 

10. บทสรุป 

 

  จากท่ีไดอธิบายไวขางตนควรไดขอสรุปดังนี้ พระวินัยเปนบทบัญญัติท่ีพระพุทธเจาทรง

บัญญัติไวเพื่อปรับโทษของพระภิกษุผูเขามาบวชในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้พระวินัยยังเปนพุทธ

บัญญัติท่ีบงช้ีบทลงโทษผูกาวลวงหรือตองอาบัติอยางหนัก อยางกลาง และอยางเบาอีกดวย บรรดา

ประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใตตางพากันยึดถือพระวินัยท่ีปรากฏ

ในคัมภีรพระไตรปฎกภาษาบาลีท้ังนั้น ประเทศตางๆเหลานั้นท้ังหมดไมปรากฏวามีประเทศใดๆนําเอา

พระวินัยมาปรับใชในกําหมายและการดําเนินชีวิต นอกจากประเทศลาว ดังปรากฏหลักฐานวาลาว

สมัยลานชาง (พระเจาโพธิสาลราช) ไดนําเอาบทบัญญัติในพระวินัยและการปรับอาบัติพระภิกษุมา
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ปรับใชในคัมภีรกฎหมายโบราณลาว ช่ือ“คัมภีรสรอยสายคํา”คัมภีรดังกลาวเปนกฎหมายโบราณลาว

อาณาท่ีบังคับใชกับประชาชนชาวลาวทุกชนช้ันในสมัยพระเจาโพธิสาลราชการศึกษาวิเคราะหขอมูล

ทําใหนาจะสรุปไดวาลาวสมัยอาณาจักรลานชางไดรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาท้ังชนช้ันสูงคือเจา

มหาชีวิตชนช้ันกลางคือพอคาและชนช้ันลางคือประชาชนท่ัวไปมิ ติเชนนี้สะทอนใหเห็นวา

พระพทุธศาสนาไดมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตสังคมและบทบัญญัติทางกฎหมายลาว มิติท่ีคัญอีกประการหนึ่ง 

คือช่ืออาบัติในคัมภีรพระวินัยปฎก การปรับอาบัติและบทลงโทษในกฎหมายโบราณสรอยสายคําไดอิง

อยูกับกระบวนการพิจารณาความผิดในพระวินัย ลักษณะเชนนี้ถือเปน“บทบาทหนาท่ี”ท่ีสําคัญของ

พระวินัยท่ีนอกเหนือไปจากใชปรับพิจารณาและลงโทษสําหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา บทบาท

หนาท่ีดังกลาวไดสะทอนใหเห็นวาพระวินัยในพระพุทธศาสนาเปนหลักการสําคัญท่ีใชบังคับท้ัง

พระภิกษุสงฆและฆราวาสในสังคมลาวลานชางท้ังนี้ควรเช่ือไดวา พระวินัยบัญญัติถือเปนบทบัญญัติ

สูงสุดในระบบสังคมพระสงฆและฆราวาสลาวสมัยดังกลาวและพระพุทธศาสนาเองยังไดมีอิทธิพลตอ

การดําเนินชีวิตของผูคนในสังคมลาวดังปรากฏในกระบวนการพิจารณาความผิดตามพระวินัย  

ลักษณะเชนนี้ไดสะทอนใหเห็นระบบความเช่ือในพระพุทธศาสนาวา พระพุทธศาสนาเปนระบบความ

เช่ือ เปนศาสนาสําหรับชีวิตและศาสนาท่ีมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมทางกฎหมายหรือผลตอการดําเนิน

ชีวิตของชาวลาว 

 ดังนั้น จึงอนุมานไดวา ในสังคมลาวสมัยอาณาจักรลานชางพระวินัยปฎกเปนบทบัญญัติท่ี

สําคัญสําหรับพระภิกษุสงฆมีผลตอการบัญญัติและตรากฎหมายสําหรับฆราวาสลาวทุกชนช้ันอีกดวย  

มิ ติ เชนนี้ จึ ง ถือ เปนบทบาทหนาท่ีพิ เศษของพระวินัยอีกบทบาทหนึ่ ง  ท้ังยังควรสรุปไดว า

พระพุทธศาสนากับวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมทางกฎหมายตางเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ 

พระพุทธศาสนาสําหรับการดําเนินชีวิตสําหรับชาวลาวสมัยลานชาง  มิติเชนนี้ส่ือใหเห็นวาอิทธิพลของ

พระพุทธศาสนาไดแผเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตของชาวลาวในอดีต 
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พัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทยถ่ินสําหรับครู 

คณะครุศาสตร วิทยาลัยสงฆนครนาน 

Development of teaching materials for Thai language for teachers 

MahachulalongkornrajavidyalayaUniversityNan Buddhist College 

สมคิด  นันตะ* 

 

1. ความนํา 
 

การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาไทยถ่ินสําหรับครู คณะครุศาสตร 

วิทยาลัยสงฆนครนาน มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาภาษาไทยถ่ินท้ัง 4 ภาค และจัดทําเปนเอกสาร

ประกอบการสอน 2) เพื่อพฒันาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาภาษาไทยถ่ิน คณะครุศาสตรเปน

การศึกษาคนควาเอกสารของภาษาไทยถ่ินท้ัง 4 ภาค และนํามาเปรียบเทียบคําท่ีใชในภาษาไทย

มาตรฐาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในคณะครุศาสตร สาขาวิชาการสอน

ภาษาไทย ของวิทยาลัยสงฆนครนาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน ไดดําเนินการศึกษาภาษาไทยถ่ินท้ัง 4 ภาค มีเนื้อหา

เอกสารประกอบการสอนภาษาไทยถ่ินมีประกอบดวยเนื้อหา 7 บทไดแก  

1) ความสําคัญของภาษา กลาวถึงการเกิดข้ึนของภาษาของมนุษย ลักษณะของการส่ือ

ดวยภาษากาย ภาษาคําพูด ท่ีเรียกวา วัจนภาษา และอวัจนภาษา 

2) ความรูเบ้ืองตนกับภาษาไทยถ่ิน กลาวถึงความเปนมาของภาษาในประเทศไทยแบง

ออกเปน 4 ภาค แตละภาคมีลักษณะเฉพาะของสําเนียงท่ีแตกตางกัน 

3) ภาษาตระกูลไท ศึกษาตระกูลของภาษาไทท่ีมีแหลงท่ีมาจากภูมิภาคเอเชีย การแบง

ตระกูลของภาษา แหลงท่ีมาเปนตน 

4) ภาษาไทยถ่ินกลาง ศึกษาสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต การกลายเสียง 

5) ภาษาไทยถ่ินเหนือ ศึกษาสระ พยัญชนะและวรรณยุกต การกลายเสียง การ

เปรียบเทียบภาษาไทยถ่ินเหนือและภาษาไทยกลาง 

6) ภาษาไทยถ่ินอีสาน ศึกษาสระ พยัญชนะและวรรณยุกต การกลายเสียงการ

เปรียบเทียบภาษาไทยถ่ินอีสานและภาษาไทยกลาง 

                                                 
  * อาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติ 
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7) ภาษาไทยถ่ินใตศึกษาสระ พยัญชนะและวรรณยุกต การกลายเสียงการเปรียบเทียบ

ภาษาไทยถ่ินใตและภาษาไทยกลาง 

  แตละบทไดมีตัวอยางของแบบทดสอบทายบทโดยอาศัยเนื้อหาของปรมาจารยหลายๆ ทาน

ผนวกเขาดวยกันเพื่อใหเนื้อหาสมบูรณยิ่งข้ึน 

 

2. เนื้อหา 
 

มนุษยมีภาษาพูดเปนของตนเองท่ีใชในการส่ือสารเพื่อแสดงความตองการ ตามวัตถุประสงค

เพื่อใหอีกฝายหนึ่งไดเห็นความสําคัญ ในประเทศไทยภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติ

ทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปน

ไทย เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบ

กิจธุระการงานและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาชาติไดอยางสันติสุขและเปนเครื่องมือในการ

แสวงหาความรู ประสบการณ จากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู ความคิด วิเคราะห 

การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคง ทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเปนส่ือท่ีแสดงภูมิปญญาของ

บรรพบุรุษดานวัฒนธรรม ประเพณี โดยบันทึกไวเปนวรรณคดีและวรรณกรรมอันลํ้าคา ภาษาไทยจึง

เปนสมบัติของชาติท่ีควรคาแกการเรียนรู เพื่ออนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 
 

2.1 ความหมายของภาษา 

ภาษา เปนคําท่ีมาจากภาษาสันสกฤต มาจากรากศัพทเดิมวา ภาษ เปนคํากริยาแปลวา พูด,

กลาว,บอก ภาษาบาลีเขียน ภาสา มาจาก ภาส (ความหมายเชนเดียวกันกันภาษาสันสกฤต) 

ภาษา ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดกําหนดไว ดังนี้

“ภาษา น. เสียงหรือกิริยาอาการท่ีทําความเขาใจกันได,คําพูด, ถอยคําท่ีใชพูดกัน” 

(ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, 2546 :616-617) 

นอกจากนี้ยังมีผูรูท่ีไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับภาษาไดนิยามศัพทของภาษาไวตางๆ กัน ดังนี้ 

  1) คําวา ภาษา เปนคําสันสกฤต (บาลีเปนภาสา) มาจากรากเดิมวา ภาษ แปลวา กลาว, 

พูด, หรือบอก เมื่อนํามาใชเปนคํานามมีรูปเปนภาษาแปลตามรูปศัพทวา คําพูดหรือถอยคํา แปลเอา

ความวา เครื่องส่ือความหมายระหวางมนุษยใหสามารถกําหนดรูความประสงคของกันและกันได โดยมี

ระเบียบคําหรือจังหวะเสียงเปนเครื่องกําหนด (กําชัย ทองหลอ, 2547 : 1) 

  2) คําวา ภาษา เปนคําสันสกฤต แปลตามรูปศัพท หมายถึงคําพูดหรือถอยคํา ภาษาเปน

เครื่องมือของมนุษยท่ีใชในการส่ือความหมายใหสามารถส่ือสารติดตอทําความเขาใจกันโดยมีระเบียบ

ของคําและเสียงเปนเครื่องกําหนด 
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  3) ภาษาคืออะไร ถาวากันตามคําชาวบาน ภาษาคือถอยคําท่ีใชพูดกันหรือคําพูดนั่นเองถา

จะวากันเปนทางวิชาการสักหนอย ภาษาคือเสียงหรือกิริยาอาการท่ีทําความเขาใจกันได”(บรรเทา 

กิตติศักด์ิ, 2539 : 1) 

  4) ภาษา เปนระบบการส่ือสารท่ีมนุษยใชติดตอกัน โดยธรรมชาติแลวภาษาเปนเสียงแทน

การพูด เปนส่ิงท่ีทําใหมนุษยแตกตางไปจากสัตวโลกอื่นๆท้ังปวง (วิไลวรรณ ขนิษฐานันท,2539:148) 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใหความหมายไววาถอยคําท่ีใชพูดหรือ

เขียนเพื่อส่ือความของชนกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อส่ือความเฉพาะวงการ 

เชน ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรมเสียง ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการท่ีส่ือความได เชน 

ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาทาทาง ภาษามือ ของคนในชาติท่ีพูดภาษานั้นๆ เชน มอญ ลาว ทะวาย 

นุงหมและแตงตัวตามภาษา. กลุมของชุดอักขระ สัญนิยมและกฎเกณฑท่ีกําหนดข้ึนเพื่อส่ังงาน

คอมพิวเตอร เชน ภาษาซี ภาษาจาวาโดยปริยายหมายความวาสาระ เรื่องราว เนื้อความท่ีเขาใจกัน 

เชน ตกใจจนพูดไม เปนภาษา เขียนไม เปนภาษา ทํางานไมเปนภาษา. (พจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน, 2546 :822) 

นอกจากนี้ สนิท ต้ังทวี
  ใหความหมายของภาษาวา“ภาษา”เดิมเปนคําสันสกฤต มาจากราก

ศัพทหรือธาตุวา ‘ภาษ’บาลีวา“ภาสา”คนไทยรับเขามาใชในรูปของคําวา“ภาษา”ซึ่งมีความหมายใน

ภาษาเดิมท้ังสองวา“ถอยคํา”หรือ“คําพูด” (สนิท ต้ังทวี, 2528 : 1) 

 ตลอดถึงอุดม วิโรตมสิกขดิตย ใหความหมายวาภาษา หมายถึง การส่ือความหมายท่ีตองมี

เสียง ความหมาย ระบบ กฏเกณฑท่ียอมรับกันท่ัวไปหรืออีกนัยหนึ่งกลาววา ภาษาตองมีโครงสราง

(Structure) (อุดม รุงเรืองศรี, 2542 :1) 

มยุเรศ รัตนานิคม ใหความหมายวา ภาษา หมายถึง รหัสชนิดหนึ่งซึ่งมนุษยใชส่ือความหมาย

ระหวางกันในการทํากิจกรรมตางๆ โดยผานส่ือท่ีเปนเสียงสัญลักษณตามท่ีไดตกลงยอมรับกันในสังคม

ของผู ใชรหัสเดียวกันนั้น  เสียงสัญลักษณดังกลาวจะตองมีระบบแบบแผนท่ีแนนอนและมี

ความสัมพันธกันกับระบบความหมายอันเปนความหมายท่ีสามารถเขาใจตรงกันไดในหมูชนนั้นๆ 

(มยุเรศ รัตนานิคม, 2528 :1) 

วิจินตน  ภานุพงศ ใหความหมายวา ภาษา คือ เสียงพูดท่ีมีระเบียบและมีความหมาย ซึ่ง

มนุษยใชเปนเครื่องมือสําหรับส่ือสาร ความคิด ความรูสึก ความตองการและใชในการประกอบกิจการ

รวมกัน (วิจินตน ภานุพงศ, 2543 : 3) 

นักภาษาศาสตร มีความเห็นตรงกันวา ภาษาท่ีแสดงออกดวยเสียงและคําพูดเทานั้นจึงจะ

เปนภาษาท่ีแทจริง สําหรับเครื่องส่ือความหมายอยางอื่นๆ นั้นไมสามารถนับไดวาเปนภาษาท่ีสมบูรณ 

เชน การพยักหนา การส่ันศีรษะ หรือการโบกมือนั้น นักภาษาศาสตรก็ไมนับวาเปนภาษา แมจะเปน
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อาการท่ีเกือบจะเปนสากล ท่ีพอจะเขาใจกันท่ัวไปบาง แตก็ไมมีระบบหรือระเบียบท่ีแนนอนและไมได

เปนเสียงอีกดวย 

 ดังนั้น คําวาภาษาไววา ภาษาเปนวิธีการท่ีเปนของมนุษยโดยเฉพาะเทานั้นและไมใชส่ิงท่ี

เปนสัญชาตญาณ แตมีไวเพื่อเปนเครื่องมือส่ือสารความคิด ความรูสึกและความปรารถนาและกระทํา

โดยการเปลงระบบสัญลักษณเปนเสียงออกมาโดยต้ังใจ 

ภาษาถ่ินเปนภาษาท่ีทุกคนในประเทศตองใชในการติดตอส่ือสาร มีความสําคัญตอทุกคน 

ต้ังแตเด็กจนโต ไมวาจะเปนวัยไหน การติดตอส่ือสารเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง ภาษาถ่ินของคนไทยท่ัว

ประเทศก็มีความเปนเอกลักษณ ความงดงามของคําพูดในแตละถ่ินท่ีอยูตางๆของประเทศไทย เราจึง

ควรเห็นความสําคัญของภาษาถ่ิน และควรหวงแหน อนุรักษภาษาถ่ินของไทยสืบไป 
 

  2.2 ความหมายของภาษาถ่ิน 

ภาษาถ่ิน (Dialect) ประกอบดวยคํา 2 คํา ไดแก คําวา ภาษา และ ถ่ิน ซึ่งพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใหคําจํากัดความดังนี้ 

 ภาษา หมายถึง ถอยคําท่ีใชพูดหรือเขียนเพื่อส่ือความของชนกลุมใดกลุมหนึ่ง เชน 

ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อส่ือความเฉพาะวงการ เชน ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม 

 ถ่ิน ท่ี แดน ท่ีอยู เชน ถ่ินเสือ ถ่ินผูราย (พจนานุกรมภาษาถ่ินเหนือ. 2539 :319) 

 เมื่อนําคํา 2 คํา มาเรียงเขาดวยกันจึงไดคําวา “ภาษาถ่ิน” ซึ่งหมายถึง น. ภาษาเฉพาะของ

ทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งท่ีมีรูปลักษณะเฉพาะตัวท้ังถอยคําและสําเนียงเปนตน. 

 ภาษาถ่ิน หมายถึง ถอยคําท่ีใชพูดกันในแตละทองถ่ิน (ทวีศักด์ิ ญาณประทีป, 2534 : 397) 

ภาษาถ่ิน หมายถึง ภาษายอยของภาษาเดียวกันท่ีใชพูดแตกตางกันไปตามทองถ่ินตางๆท่ีผู

พูดภาษานั้นๆ อาศัยอยู (ฉันทัส ทองชวย, 2534 :11) 

ภาษาถ่ิน หมายถึง ภาษาท่ีใชพูดจากันในทองถ่ินตางๆ ซึ่งมีความแตกตางกันไปตามทองถ่ินท่ี

ผูพูดภาษานั้นอาศัยอยู (ประสิทธิ์ กาพยกลอนและไพบูลย ดวงจันทร, 2534 :15) 

ภาษาถ่ิน หมายถึง ภาษายอยของภาษาใดภาษาหนึ่งท่ีใชพูดในแตละชุมชน (กรรณิกา วิมล

เกษม, 2549 :2) 

ภาษาถ่ินเปนภาษาของกลุมชาติท่ีอาศัยในทองถ่ินตาง ๆ เชน ภาษาไทยถ่ินเปนภาษาของกลุม

ชาวไทย ซึ่งอาศัยกระจัดกระจายกันอยูท่ัวประเทศ ภาษาถ่ินท่ีเกี่ยวของกับชุมชนกลุมใดยอมเปน

ภาษาท่ีมีสําคัญตอชนกลุมนั้นมากท่ีสุด เชน ภาษาไทยถ่ินตากใบ ยอมมีความสําคัญตอกลุมชนชาวไทย

ท่ีอาศัยอยูในทองท่ีอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสมากท่ีสุด เพราะเปนภาษาท่ีเขาใชพูดติดตอส่ือสาร

รวมกันมาต้ังแตเกิด ท้ังยังภูมิใจในฐานะท่ีเปนภาษาของบรรพชน  

สรุปความสําคัญของภาษาไทยถ่ินไดวา 
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 1) ภาษาถ่ินเปนภาษาประจําถ่ินของกลุมชนท่ีอาศัยอยูในทองถ่ินนั้นๆ เปนภาษาท่ีพวก

เขาตองใชติดตอส่ือสารกันในชีวิตประจําวัน เปนภาษาท่ีพวกเขาใชกันมาต้ังแตแรกเกิดไดเรียนรูจดจํา

สืบทอดและรวมรับในการปรับปรุง เปล่ียนแปลง เปนภาษาท่ีมีความสําคัญในฐานะเปนสวนหนึ่งของ

วิถีชีวิต เปนภาษาท่ีพวกเขาใชไดดีท่ีสุด ภาษาถ่ินจึงมีความสําคัญตอกลุมชนผูเปนเจาของภาษานั้นๆ 

มากท่ีสุด 

  2) ภาษาถ่ินเปนวัฒนธรรมสวนหนึ่งท่ีควรศึกษา เพราะการศึกษาภาษาถ่ินจะชวยใหได

เขาใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชนไดทางหนึ่ง ภูมิปญญาของชาวบานดานตางๆ เชน เพลง

กลอมเด็ก นิทาน ปริศนาคําทาย ตํานานสถานท่ี บทรองประกอบการแสดง บทรองประกอบ

การละเลนของเด็ก สํานวน สุภาษิต ช่ือบุคคล ช่ือพืชและสัตว ช่ือส่ิงของเครื่องใช ช่ืออาหารเครื่องด่ืม 

บทสวดในพิธีกรรม และวรรณกรรมทองถ่ินตางๆ ลวนแลวแตตองใชภาษาเปนเครื่องส่ือสารถายทอด

ท้ังส้ิน 

  3) ภาษาถ่ินเปนรากฐานทางดานประวัติศาสตรของกลุมชน เราอาจกลาวไดวากลุม

ระดับชาวบานท่ีใชภาษาเดียวกันในชีวิตประจําวันสืบตอกันมาหลายช่ัวอายุคนจะตองมีประวัติความ

เปนมารวมกัน เชน ชาวไทยถ่ินตากใบกับชาวมาเลเซียเช้ือสายไทยในอําเภอตุมปด รัฐกลันตัน 

ประเทศมาเลเซีย ซึ่งพูดภาษาไทยถ่ินตากใบในชีวิตประจําวันในขณะนี้จะตองมีประวัติศาสตรของกลุม

ชนรวมกันมาในอดีต หรือชาวไทยถ่ินอีสานกับประชาชนลาวซึ่งใชภาษาถ่ินรวมกันในปจจุบัน ก็จะตอง

เกี่ยวของกันมาเปนเวลาหลายรอยป  แสดงวาเราสามารถใชภาษาถ่ินเปนหลักฐานทางดาน

ประวัติศาสตรของกลุมชนได 

  4) ภาษาถ่ินเปนบอเกิดของวรรณกรรมทองถ่ิน ผลการสํารวจวรรณกรรมทองถ่ินท้ัง

วรรณกรรมท่ีสืบทอดกันดวยวาจา หรือเปนเครื่องมือท่ีเลาสืบตอกันมาดวยปาก (มุขปาฐะ) และ

วรรณกรรมท่ีไดมีผูบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร เชน วรรณกรรมสมุดขอย (หนังสือบุด) วรรณกรรม

ใบลาน และศิลาจารกึ พบวา มีจํานวนมหาศาล วรรณกรรมเหลานี้มีหลายประเภท เชน วรรณกรรม

เกี่ยวกับศาสนา ความเช่ือ นิทานประโลมโลก ตํานาน ตํารายา ประวัติศาสตร กฎหมาย แบบเรียน 

สุภาษิตชาวบาน เปนตน วรรณกรรมเหลานี้ลวนแลวแตสะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญาของชาวบานแตละ

ทองถ่ินไดเปนอยางดี และท่ีสําคัญคือเปนวรรณกรรมท่ีใชภาษาถ่ินเปนส่ือในการถายทอด ดังนั้นถาไม

มีภาษาถ่ินวรรณกรรมเหลานี้จะเกิดข้ึนไดอยางไร 

การศึกษาภาษาถ่ินยอมจะศึกษาทองถ่ินในดานท่ีอยูอาศัยความเปนอยู ความเช่ือ ขนบ 

ธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมได เพราะภาษาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม ภาษาถ่ินจะรักษาคํา

เดิมไดดีกวาภาษามาตรฐาน เพราะจะมีการเปล่ียนแปลงทางภาษาและวัฒนธรรมนอยกวา นอกจากนี้

การศึกษาในทองถ่ินมีประโยชนในการศึกษาดานวรรณคดีอีกดวย เพราะวรรณคดีเกาๆ นั้น ใชภาษา
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โบราณ ซึ่งเปนภาษาถ่ินจํานวนมาก เชน วรรณคดีสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทรตอนตน 

ถาเราไมเขาใจภาษาถ่ินท่ีใช ก็จะตีความไมออกและยากตอการศึกษาวรรณคดีนั้นๆได ฉะนั้นเราจึง

ควรอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาภาษาถ่ินทุกถ่ิน จึงจะมีความรูกวางขวาง 

 

3. ภาษาตระกูลไท 
 

ภาษาตระกูลไท* (Tai Family Language) เปนภาษาตระกูลใหญตระกูลหนึ่งซึ่งกลุมชนท่ีใช

มีความสัมพันธกันทางเช้ือสายท่ีเราเรียกวา ชนเผาไทหรือชาติพันธุไท ภาษาตระกูลไทยใชพูดกันอยูใน

บริเวณกวางแถบเอเซีย นับต้ังแตในแควนอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ในยูนนาน กวาง

สี กวางเจา เกาะไหหลําทางตอนใตของจีน ตอนเหนือของเวียดนาม ทางตะวันออกของพมา ลาว ไทย 

ตลอดถึงตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย จะเห็นไดวาการกระจายกลุมคนท่ีใชภาษาตระกูลไทมีอยู

จํานวนมาก และกระจายอยูในบริเวณกวาง ทําใหภาษาของชาติพันธุไทแตละกลุมแตกตางกันเปน

หลายภาษาท่ีเราเรียกวาภาษาไทถ่ิน (Tai Dialect) เฉพาะในพื้นท่ีประเทศไทย  

ภาษาตระกูลไทเปนภาษาท่ีมีผูพูดจํานวนมากตระกูลหนึ่งในทวีปเอเชีย (กรรณิกา วิมล

เกษม, 2549 :1) โดยประเทศไทยและประเทศลาวเทานั้นท่ีเปนแหลงใหญจองผูท่ีพูดภาษาตระกูลไท

และใชภาษาตระกูลไทเปนภาษาของประเทศ โดยเฉพาะในประเทศนั้นนอกจากจะมีคนไทยแลว ยังมี

คนไทยเผาอื่นๆ ท่ีอพยพเขามาอยูเปนเวลานาน จนปจจุบันลูกหลานก็เปนคนไทยไปแลวหากแตคน

เหลานี้ยังพูดภาษkไทของตนอยู ไดแก ไทญา ไทดํา ไทพวน ผูไท ลาวครั่ง ลาวเวียง ไทล้ือ ไทเขิน ไท

ใหญ ไทยอง และไทหยา เปนตนสวนคนไทในประเทศอื่นๆ นั้นใชภาษาตระกูลไทในหมูบานของ

ตนเองและตองใชภาษาราชการตามประเทศท่ีตนอาศัยอยู คนไทท่ีอาศัยอยูตามประเทศตางๆ 

ดังกลาวขางตนมีช่ือเรียกแตกตางกันออกไป กลาวคือ คนไทในประเทศจีนมีช่ือวาไทล้ือ ไทเมา ไท

เหนือ ไทนุง ไทลุงโจว ไทจวง ไทโท ไทจุงเจีย เปนตน คนไทยในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดียมีไทอาหม 

(ปจจุบันไมพูดภาษาไทแลว  ไทพาเก ไทคําต่ี ไทโนรา (หรือไทคํายาง) ไทอายตอน ในประเทศพมามี 

ไทใหญ ไทเขิน (ขึน) ไทเมา ไทคําต่ี ไทหยา ไทล้ือ ทางตนเหนือของประเทศเวียงนามมีไทโท ไทนุง 

ไทยดํา และไทขาว เปนตน 

การแบงภาษาตระกูลไทหรือกระได
 ตระกูลภาษาไทท้ังตระกูล จึงเปนการกลาวถึงภาษา

ตระกูลไทในระดับท่ีกวางใหญ สวนคําวาไตเปนการกลาวถึงภาษาตระกูลไทในระดับท่ีแยกยอยลงมา 

กลาวคือในภาษาตระกูลไทสามารถแบงออกเปนสาขา ได 3 สาขา คือ 1) ภาษาไทกลุมเหนือ 

                                                 
*ในที่น้ีคําวา “ไท” (Tai) หมายถึงภาษาและคนที่พูดภาษาตระกูลไทโดยครอบคลุมทั้งที่อยูในและนอกประเทศไทย สวนคํา

วา “ไทย” (Thai) หมายถึง ภาษาและคนที่พูดภาษาตระกูลไทในประเทศไทย 
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(Northern Tai) 2) ภาษาไทกลุมกลาง (Central Tai) และ 3) ภาษาไทกลุมตะวันตกเฉียงใต 

(Southwestern Tai) และภาษาไทกลุมตะวันตกเฉียงใตนี้ ยังแยกยอยออกไดเปน 2 แขนง ตาม

ลักษณะการออกเสียงพยัญชนะตนวาเปนเสียงธนิต (มีลมตาม) หรือเปนเสียงสิถิล (ไมมีลมตาม) การ

แบงแขนงยอยเชนนี้เปนไปตามการคนควาของนักภาษาศาสตรช่ือ เจมส อา. แชมเบอเลน (James R. 

Chamberlain) ซึ่งเขียนบทความช่ือ A New Look at the History and Classification of the Tai 

Languages ไวใน ค.ศ.1975 โดยแชมเบอเลน เรียกแขนงท่ีออกเสียงพยัญชนะตนเปนเสียงธนิตวา

แขนง PH และเรียกแขนง ท่ีออกเสียงพยัญชนะตนเปนเสียงสิถิลวาแขนง P แขนง P นี้แหละท่ีเราอาจ

เรียกไดวาเปนภาษาตระกูลไทแขนงไต ท่ีเรียกเชนนี้เพราะผูพูดภาษาตระกูลไทท่ีอยูในแขนงนี้ไม

สามารถออกเสียงพยัญชนะตนเปนเสียงธนิตได คําวาไทจึงตองออกเสียงวาไต ตัวอยางภาษาไทย

ทองถ่ินท่ีรูจักกันดีท่ีเปนแขนงไต คือภาษาท่ีพูดกันท่ีจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเราทราบกันดีอยูวาคนใน

จังหวัดนี้ออกเสียงคําวาไทยวาไต ออกเสียงคําวาชางวาจาง เปนตน. (สุริยา รัตนกุล, 2551:15-45) 

 

4. ภาษาไทยกลาง 
 

 ภาษาไทยกลางนั้นหมายถึง ภาษาท่ีมักจะเรียนวาเปนภาษามาตรฐานแบงยอยออกไดเปน 

ภาษาวรรณคดีภาษาพูดท่ีเปนทางการ (Cultivated spoken language) ภาษาชาวบาน (folk 

speech) ภาษาวรรณคดีเปนภาษาท่ีพูดและเขียนอยางเปนทางการ ภาษาพูดท่ีเปนทางการเปนภาษา

ท่ีใชในสถานการณท่ีเปนทางการ เชน การพูดในท่ีสาธารณะหรือในการศึกษา ภาษาแบบกันเองหรือ

ภาษาปากเปนภาษาพูดท่ีไมเปนทางการ ใชพูดกับคนในครอบครัว เพื่อนสนิทและภาษาชาวบานเปน

ภาษาท่ีพูด โดยคนสวนนอยหรือกลุมคนท่ีมีการศึกษานอย  

 ภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งหมายถึงภาษาไทย ท่ีพูดโดยผูท่ีมีการศึกษาสูงสวนใหญ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งผูท่ีสอนวิชาภาษาไทยตามสถานศึกษาตางๆเปนภาษา ไทยท่ีสอนกันในโรงเรียนและเปน

ภาษาไทยท่ีมักจะใชในการอานขาวทางวิทยุและโทรทัศน (กัลยา ติงศภัทิย. 2525 :124) 

 ภาษามาตรฐานท่ีใชในการส่ือสารลวนเกี่ยวของกับบุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงานท่ีทํา

หนาท่ีในการสงสาร หรือเปนแหลงกําเนิดสาร ท่ีเปนผูเริ่มตนสงสารดวยการแปลสารนั้นใหอยูในรูป

ของสัญลักษณท่ีมนุษยสรางข้ึนแทนความคิด ไดแก ภาษาและอากัปกิริยาตางๆ เพื่อส่ือสารความคิด  

ความรูสึก ขาวสาร ความตองการและวัตถุประสงคของตนไปยังผูรับสารดวยวิธีการใดๆ หรือสงผาน

ชองทางใดก็ตาม จะโดยต้ังใจหรือไมต้ังใจก็ตาม เชน ผูพูด ผูเขียน กวี ศิลปน นักจัดรายการวิทยุ  

โฆษกรัฐบาล องคการ สถาบัน สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน กองบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ หนวยงานของรัฐ บริษัท สถาบันส่ือมวลชน เปนตน 
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 การอาน,การเขียน,การฟงการดูและการพูด,หลักภาษา,วรรณคดีและวรรณกรรม ในบรรดา

ท้ัง 5 ทักษะนี้ การเขียนนับวาเปนการส่ือสารท่ีมีวิธีการท่ีซับซอนกวาทักษะอื่นๆ เพราะผูท่ีจะเขียนได

นั้นตองสามารถฟง พูดและอานไดดี จึงจะชวยใหเกิดความสามารถในดานการเขียน อีกท้ังทักษะการ

เขียนจัดวาเปนทักษะทางภาษาท่ีมีความสําคัญมาก เนื่องจากการเขียนเปนเครื่องมือในการส่ือ

ความหมายท่ีคงทนถาวรเปนหลักฐานท่ีดีกวาทักษะอื่น เพราะการเขียนจะไมลบเลือนเหมือนคําพูด 

การเขียนจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตอระหวางอดีต-ปจจุบัน ถึงอนาคตไดดี (จุไร วรศักด์ิโยธิน.

2523 :3) 

ภาษาท่ีนิยมกันแพรหลายนั้นมักจะเปนภาษาของชนชาติท่ีเจริญในทางวัฒนธรรม หรือชน

ชาติท่ีมีอิทธิพลในทางเศรษฐกิจและการเมือง แตการจําแหนกภาษาออกเปนชนิดตางๆ นั้นหาจําแนก

ไดตามเช้ือชาติของมนุษยไม เพราะภาษาไมเกี่ยวกับเช่ือชาติ (กําชัย ทองหลอ, 2547 :2) 

หนวยเสียงของภาษาไทยถ่ินกลางหรือภาษามาตรฐาน ประกอบดวยหนวยเสียงพยัญชนะ 

21 หนวยเสียง หนวยเสียงสระ 21 หนวยเสียง และหนวยเสียงวรรณยุกต 5 หนวยเสียงและภาษาไทย

มาตรฐานถือเปนภาษาท่ีใชเปนภาษาสากลไทย ไทยภาษาไทยเหนือ 

 เมื่อกลาวถึงบริบทของคนไทยท่ีมีภาษาพูด ภาษาเขียน เปนของตนเองแลวภูมิประเทศท่ีมี

ความสวยงามดานภูมิทัศนท่ีมีลักษณะความเปนเอกลักษณและทําใหวัฒนธรรมการแสดงออกบงบอก

ถึงความเปนเหนือในเอกสารการเสวนาทางวิชาการไดเขียนวาคนลานนาเรียกตนเองวา คนไทหรือคน

ไต ซึ่งอาจจะเรียกช่ือนี้ควบคูไปกับช่ืนอื่น เชน คนโยน คนยวน แตช่ือท่ีรูจักกันดีและเรียกมาจนถึง

ปจจุบันคือ คนเมืองในขณะท่ีชาวลานนามีช่ือเรียกตนเองนั้น ชาวลานนาก็ถูกเรียกช่ือท่ีแตกตางกัน

ออกไปจากคนอื่นๆ 

 สุวิไล เปรมศรีรัตนและคณะ ไดใหขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยผูใชภาษาไทยถ่ินเหนือไววา 

ภาคเหนือตอนบนประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม, เชียงราย, แมฮองสอน, ลําพูน, ลําปาง, 

พะเยา, แพร และนาน ประชากรสวนใหญใชภาษาเหนือเปนภาษากลาง และภาคเหนือตอนลาง

ประชากรสวนใหญพูดภาษาไทยกลาง แตมีเขตท่ีพูดภาษาไทยถ่ินเหนือดวยหลายตําบล เชน ตาก, 

สุโขทัย, กําแพงเพชร, อุตรดิตถ, พิจิตรและพิษณุโลก (สุวิไล เปรมสีรัตนและคณะ,2545 :41-44) 

 สมทรง บุรุษพัฒน ไดระบุวาภาษาไทยถ่ินเหนือเปนภาษาท่ีพูดกันทางตอนเหนือของไทย 

ไดแก เชียงใหม, เชียงราย, แมฮองสอน, ลําพูน, ลําปาง, พะเยา, แพร, นาน, ตาก, สุโขทัย, อุตรดิตถ 

และบางอําเภอของจังหวัดสระบุร ี(สมทรง บุรุษพัฒน. 2543 :27-29) 

การศึกษาภาษาไทยถ่ินเหนือ การเทียบสัทอักษรท่ีเปนหนวยเสียง (PHONEMES) แทนเสียง

ตางๆท่ีประกอบระบบเสียงภาษาถ่ินเหนือประกอบดวยหนวยเสียง 3 ประเภทไดแก (พจนานุกรม

ภาษาถ่ินเหนือ, 2539 :1-6) 
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1) หนวยเสียงพยัญชนะ 

  (1) หนวยเสียงพยัญชนะตนเด่ียว 

  (2) หนวยเสียงพยัญชนะควบกลํ้า 

2) หนวยเสียงสระ 

  (1) หนวยเสียงสระเด่ียว 

  (2) หนวยเสียงสระประสม 

 3) หนวยเสียงวรรณยุกต 

โดยมากแลวภาษาไทยกลางและคําเมืองมักมีเสียงท่ีเหมือนกันยกเวนบางครั้ง ท่ีไมเหมือนแต

คลายกันไดแก เสียงธนิต (aspirate) ของอักษรตํ่ามักตรงกับเสียงสิถิล (unaspirate) เชน จาก"ท" 

เปน "ต" (เชน "ทาง" เปน "ตาง"), "ช" เปน "จ" (เชน "ชอน" เปน "จอน"), "พ" เปน"ป" (เชน "แพง"เปน 

"แปง"), "ค" เปน "ก" (เชน "คํา" เปน "กํา") เปนตน โดยมักจะคงเสียงวรรณยุกตเดิม (เชน "ใช" เปน 

"ใจ") อยางไรก็ตาม เสียงธนิต (aspirate) ของอักษรตํ่าท่ีตรงกับเสียงโฆษะบาลีมักมีเสียงท่ีตรงกันใน

ท้ังสองภาษา เชน ภาพ เปน ภาพ และ ธรรม เปน ธัมม เปนตน นอกจากนี้แลว เสียงธนิต (aspirate) 

ของอักษรตํ่าท่ีตามดวย ร ในไทยกลางมักตรงกับเสียงธนิตแตไมมี ร ตามในคําเมือง เชน คราว เปน 

คาว, ครั้ง เปน ค้ัง,และพระ เปน พะ นอกจากนี้แลว ยังมีความแตกตางท่ีอื่นดวย ไดแก เสียง ร ใน

ไทยกลางมักตรงกับเสียง ฮ คําเมือง (เชน "เรา" เปน "เฮา") เสียง ย ท่ีสะกดดวย ท้ัง ย และ ญ ใน

ภาษาไทยมักตรงกับเสียง ย นาสิก ซึ่งไมมีในภาษาไทยกลาง (เชน "หญา" เปน "หญา (นาสิก)" 

นอกจากความแตกตางทางดานพยัญชนะแลว ท้ังสองมีความแตกตางทางดานเสียง

วรรณยุกตอีกดวย คําท่ีข้ึนตนดวยอักษรกลาง(ยกเวน ด, บ, อย, และ อ)ในคําเปนภาษาไทยท่ีมีเสียง

สามัญมักตรงกับเสียงจัตวาในคําเมือง (เชน "ตัว" เปน "ต๋ัว", "ใจ" เปน "ใจ") แตในคําพองเสียงของภาค

กลาง ในภาษาเหนือนั้นอาจจะออกเสียงไมเหมือนกัน สวนในคําตายนั้นเสียงเอกมักตรงกับเสียงจัตวา

ในคําเมือง (เชน "หัก" เปน "ห๋ัก") 

 

5. ภาษาไทยถ่ินอีสาน 
 

ภาษาไทยถ่ินอีสาน เปนภาษาทองถ่ินท่ีใชพูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

เปนภาษาลาวสําเนียงหนึ่ง ในสําเนียงภาษาถ่ินของภาษาลาวซึ่งแบงเปน 6 สําเนียงใหญ คือ: 

 1) ภาษาลาวเวียงจันทน ใชในทองท่ี เวียงจันทน บอลิคําไซ และในประเทศไทยทองท่ี จ.

ชัยภูมิ หนองบัวลําภู หนองคาย (อ.เมือง ศรีเชียงใหม ทาบอ โพนพิสัย) ขอนแกน (อ.ภูเวียง ชุมแพ สี
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ชมพู ภูผามาน หนองนาคํา เวียงเกา หนองเรือบางหมูบาน) ยโสธร (อ.เมือง ทรายมูล กุดชุม บาง

หมูบาน) อุดรธานี (อ.บานผือ เพ็ญ บางหมูบาน) 

 2) ภาษาลาวเหนือ ใชกันในทองท่ี เมืองหลวงพระบาง ไซยะบูลี อุดมไซ จ.เลย อุตรดิตถ 

(อ.บานโคก น้ําปาด ฟากทา) เพชรบูรณ (อ.หลมสัก หลมเกา น้ําหนาว) ขอนแกน (อ.ภูผามาน และ

บางหมูบานของ อ.สีชมพู ชุมแพ) ชัยภูมิ (อ.คอนสาร) พิษณุโลก (อ.ชาติตระการ และนครไทยบาง

หมูบาน) หนองคาย (อ.สังคม) อุดรธานี (อ.น้ําโสม นายูง บางหมูบาน) 

  3) ภาษาลาวตะวันออกเฉียงเหนือ ใชกันในทองท่ีเมืองเซียงขวาง หัวพัน ในประเทศไทย

ทองท่ีบานเชียง อําเภอหนองหานและอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี และบางหมูบาน ในจังหวัด

สกลนคร หนองคาย และยังมีชุมชนลาวพวนในภาคเหนือบางแหงในจังหวัด สุโขทัย อุตรดิตถ แพร 

ไมกี่หมูบานเทานั้น 

 4) ภาษาลาวกลาง แยกออกเปนสําเนียงถ่ิน 2 สําเนียงใหญ คือ ภาษาลาวกลางถ่ินคํา

มวน และถ่ินสะหวันนะเขด ถ่ินคํามวน จังหวัดท่ีพูดในประเทศไทย เชน จ.นครพนม สกลนคร 

หนองคาย (อ.เซกา บึงโขงหลง บางหมูบาน) ถ่ินสะหวนันะเขด จังหวัดท่ีพูดมีจังหวัดเดียว คือ จังหวัด

มุกดาหาร 

   5) ภาษาลาวใต ใชกันในทองท่ีแขวงจําปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปอ จังหวัดท่ีพูดใน

ประเทศไทย จ.อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร 

   6)  ภาษาลาวตะวันตก ไม มี ใช ในประเทศลาว เปนภาษาท่ีใช ในทอง ถ่ินภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทองท่ีรอยเอ็ด กาฬสินธุ มหาสารคาม และบริเวณใกลเคียง

มลฑลรอยเอ็ด ของประเทศสยาม 

 

6. ภาษาไทยถ่ินใต 
 

ภาษาไทยถ่ินใต หรือ ภาษาตามโพร (Dambro) เปนภาษาถ่ิน ท่ีใชในภาคใตของประเทศ

ไทย นับแตจังหวัดชุมพรลงไปถึงชายแดนประเทศมาเลเซียรวม 14 จังหวัด และบางสวนของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ อีกท้ังบางหมูบาน ในรัฐกลันตัน รัฐปะลิส รัฐเกอดะฮ (ไทรบุรี) รัฐเประก และรัฐตรัง

กานู ประเทศมาเลเซีย รวมถึงบางหมูบาน ในเขตตะนาวศรี ทางตอนใตของประเทศพมาดวย 

ภาษาไทยถ่ินใต มีเพียงภาษาพูดเทานั้น ไมมีตัวอักษรเขียนเฉพาะ 

อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ ไดกลาวถึงภาษาถ่ินกับการเปล่ียนแปลงของภาษาไววา“การมอง

ภาษถ่ินของภาษาหนึ่งภาษาใดทําใหเห็นภาพอดีตของภาษาได ท้ังนี้เพราะคําศัพทบางคํา เสียงบาง

เสียง หรือรูปประโยคบางแบบท่ีไมไดใชแลวในวิธภาษาหนึ่ง อาจมีตกคางใชอยูในวิธภาษาถ่ินอื่นๆ ก็
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ได การเปรียบเทียบวิธภาษาถ่ินตางๆ จึงชวยนักภาษาศาสตรเชิงประวัติใหกาวกลับไปหาอดีตได 

(อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2541 :99) 

ภาษาไทยถ่ินใตเปนภาษายอยของภาษาไทยท่ีพูดกันในทองท่ีของจังหวัดตางๆทางภาคใต

ของประเทศไทยไดแกชุมพรระนองสุราษฎรธานีพังงากระบ่ีภูเก็ตตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา

สตูลยะลาปตตานีและนราธิวาสซึ่งภาษาไทยถ่ินใตมีวิวัฒนาการมาจากภาษาไทยสาขาสุโขทัย (ฉันทัส  

ทองชวย, 2534 :11-12) 

สุวิไล เปรมศรีรัตนและคณะ ไดศึกษาการกระจายของกลุมภาษาตางๆในเขตภาคใต พบวา

ในภาคใตกลุมคนสวนใหญพูดภาษาถ่ินใตหรือภาษาปกษใตถึงรอยละ 93 มีผูพูดภาษาตากใบ ซึ่งเปน

ภาษาตระกูลไท แตมีความคลายคลึงกับภาษาไทยเขตภาคเหนือมากกวา เนื่องจากเปนกลุมคนท่ี

อพยพเขามาต้ังถ่ินฐานเมื่อ 400 ปมาแลว ประมาณรอยละ 1 พวกนี้กระจายอยูในเขตจังหวัดปตตานี

และนราธิวาสและมีอยูบางหมูบานในเขตรัฐกลันตันแลตรังกานูในประเทศมาเลเซียใน 4จังหวัดภาคใต 

คือยะลา ปตตานี นราธิวาสและสูล คนสวนใหญพูดภาษามาเลยถ่ิน ซึ่งอยูในกลุมภาษาออสโตรเน

เซียน เรียกในเขตภาคใตวา ภาษา“ยาวี นายู มลายู”มีจํานนผูพูดท้ังหมดรอยละ 3 หรือประมาณ 

240,000 คน นอกจากนี้ยังมีกลุมชนท่ีพูดภาษาตระกูลออสโตรเนเชียนคือ อุรักละโวย ประมาณ 

3,000 คนและมอเก็น/มอเกล็น/ชาวเล ประมาณ 1,000 คน กลุมท่ีพูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร  คือ

พวกชนพื้นเมืองด้ังเดิมท่ีเรียกวา เซมัง  หรือซาไก พูดภาษาเกนซิว  พวกนี้จะอยูในปาเขา เขตจังหวัด

ตรง พัทลุง ยะลาและนราธิวาส มีผูพูดไมถึง 100 คนนอกจากนี้ยังมีผูพูดภาษาจีน พมา ลาว อีสาน

และมอญ  มีผูพูดในแตละภาษาไมถึงรอยละ 1 และมีผูพูดภาษาไทยกลางเกือบรอยละ 2 หรือ 6 หมื่น

กวาคน ภาษาท่ีพูดกันในภาคใตปจจุบันมีท้ังหมด 11 กลุม เปนภาษาตระกระกูลไท 4 ภาษาตระกูล

มอญ-เขมร 2 ภาษา ตระกูลออสโตเนเช่ียน 3 ภาษาและตระกูลจีน-ทิเบต 2 ภาษา (สุวิไล เปรมศรี

รัตนและคณะ, 2551:บทคัดยอ) 
 

6.1 การแบงกลุมภาษาไทยถ่ินใต 

ไดแบงกลุมภาษาไทยถ่ินใตออกเปน 3 กลุม ดังตอไปนี้ (ฉันทัส ทองชวย,2536 :107-109) 

   1) กลุมภาคใตตอนเหนือและเขตพื้นท่ีฝงทะเลตะวันตกไดแกภาษาไทยถ่ินตางๆท่ีพูดกัน

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธตอนลางชุมพรสุราษฎรธานีระนองพังงาและภูเก็ต 

  2) กลุมภาคใตตอนกลางและเขตพื้นท่ีฝงทะเลตะวันออกไดแกภาษาไทยถ่ินตางๆท่ีพูด

กันในจังหวัดกระบ่ีตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชและสงขลาบางอําเภอ (ระโนดสทิงพระกระแสสินธุและ

สิงหนคร) 

 3) กลุมภาคใตตอนใต-มาเลเซีย  ไดแก ภาษาไทยถ่ินตางๆท่ีพูดกันในเขตพื้นท่ี 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใตคือสงขลาบางสวน (ยกเวนระโนดสทิงพระกระแสสินธุและสิงหนคร) สตูลยะลา
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ปตตานีและนราธิวาสตลอดไปจนถึงภาษาไทยถ่ินตางๆท่ีพูดกันในประเทศมาเลเซียซึ่งภาษาไทยถ่ินใต

กลุมนี้แบงออกไดเปน2กลุมยอยอีกคือ 

      (1) กลุม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ไทรบุรีและปะลิส 

       (2) กลุมตากใบ กลันตัน 
 

6.2 ระบบหนวยเสียงภาษาถ่ินใต 

หนวยเสียงพยัญชนะเกิดจากกระแสลมจากปอดผานเสนเสียงผานมาในชองปากแลวถูกสกัด

กั้นช่ัวครูไวท้ังหมดหรือเพียงบางสวนกอนจะปลอยใหออกทางปากหรือทางจมูกขณะท่ีกระแสลมผาน

เสนเสียงถาเสนเสียงอยูในสภาพคลายตัวตามปกติจะเกิดพยัญชนะท่ีมีเสียงไมกองหากเสนเสียงเกร็งตัว

มีการส่ันสะบัดจะทาใหเกิดพยัญชนะเสียงกองโดยมากเสียงพยัญชนะจะผานออกทางชองปากแตมี

พยัญชนะบางเสียงผานออกมาทางชองจมูกพยัญชนะพวกนี้เราเรียกวาพยัญชนะนาสิก 

หนวยเสียงภาษาไทยถ่ินใต มีระบบหนวยเสียงเชนเดียวกับภาษาไทยมาตรฐานประกอบดวย 

3 หนวยเสียงไดแก 

  1) มีหนวยเสียงพยัญชนะ 

   (1) หนวยเสียงพยัญชนะตนเสียงเด่ียว 

   (2) หนวยเสียงพยัญชนะตนเสียงประสม 

   (3) หนวยเสียงพยัญชนะท่ีเปนตัวสะกด 

  2) หนวยเสียงสระ  

 3) หนวยเสียงวรรณยุกต 

 

7. บทสรุป 

 

 ภาษาเปนศูนยกลางยืดคนท้ังคําวาภาษาอาจแบงความหมายได 2 ประเภท คือ ภาษาใน

ความหมายกวางซึ่ง หมายถึงภาษาท่ีใชคําพูด (วัจนภาษา) และภาษาท่ีไมไดใชคําพูดหรือภาษาทาทาง 

(อวัจนภาษา) ท้ังนี้ภาษาในความหมายนี้อาจนับรวมไปถึงภาษาของสัตวดวย ภาษาในความหมายแคบ

หมายถึงภาษาท่ีใชพูดจะเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรซึ่งเปนเครื่องหมายท่ีใชแทนคําพูด 

 ภาษาถ่ิน คือภาษาท่ีใชพูดกันในหมูผูคนท่ีอยูในพื้นท่ีทางภูมิศาสตรตางๆกัน โดยยังคงมี

ลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญของภาษานั้น เชน ภาษาถ่ินอีสาน ภาษาถ่ินใต ภาษาถ่ินเหนือ และภาษาไทย

กลาง หรือถ่ินกลาง เปนตน โดยทุกภาษาถ่ินยังคงใชคําศัพท ไวยากรณท่ีสอดคลองกัน แตมักจะ

แตกตางกันในเรื่องของวรรณยุกต เปนตน หากพื้นท่ีของผูใชภาษานั้นกวาง ก็จะมีภาษาถ่ินท่ี
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หลากหลาย และมีภาษาถ่ินยอยๆลงไปอีก ท้ังนี้ภาษาถ่ินแตละถ่ิน จะมีเอกลักษณทางภาษาของตน

ดวย ภาษาถ่ินนั้นมักเปนเรื่องของภาษาพูด หรือภาษาทาทาง มากกวาท่ีจะเปนภาษาเขียน 

 ภาษาไทยถ่ินเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง

บุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารความเขาใจและ

ความสัมพันธท่ีดีตอกันทําใหสามารถประกอบกิจและดํารงชีวิตรวมกันในสังคมประชาชาติไดอยาง

สันติสุขและเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณ จากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆเพื่อ

พัฒนาความรู ความคิด วิเคราะห วิจารณและสรางสรรคใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทาง

สังคมและเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังเปนส่ือท่ีแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรมประเพณีและ

สุนทรียภาพ โดยบันทึกไวเปนวรรณคดีและวรรณกรรมอันลํ้าคาภาษาไทยจึงเปนสมบัติของชาติท่ีควร

คาแกการเรียนรู เพื่ออนุรักษและสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป 

 

8. ขอเสนอแนะ 

 การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนเรื่อง พัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา

ภาษาไทยถ่ินสําหรับครู คณะครุศาสตร วิทยาลัยสงฆนครนาน ผูพัฒนามีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 

 8.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการพัฒนาไปใชประโยชน 

  1) ควรนําผลการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนไปจัดการเรียนการสอนจํานวน 15 

สัปดาหๆ ละ 2 ช่ัวโมง และแตละบทนั้นควรใหมีการศึกษาเพิ่มเติมในลักษณะการพูดส่ือสาร 

   2) ควรจัดใหมีการศึกษาภาษาถ่ินของตนเองเปรียบเทียบ ดาน อาหาร ท่ีอยูอาศัย  

ผลไม เครื่องนุงหม คําเรียกญาติ เปนตน 

 

  8.2 ขอเสนอแนะในการพัฒนาคร้ังตอไป 

  1) ควรพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในรายวิชอื่นๆในหมวดวิชาชีพครู เชน วิชา ความ

เปนครู วิชาภาษาและวัฒนธรรม วิชาการพัฒนาหลักสูตรเปนตน เพื่อใหนิสิตไดศึกษาใหมีคุณภาพ

ยิ่งข้ึน 

  2) สามารถพัฒนาตอยอดเนื้อหาใหเปนหนังสือประกอบการสอนเปนตน 
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การพัฒนาบุคลากรภาครัฐสูองคกรยุคใหม 

The development of government personnel into new age organizations 

 
นบนอม  ไชยวงค* 

พระมหาอรรถพล นริสฺสโร† 

 

บทคัดยอ 
 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับบุคลากรขององคกร อัน

ประกอบดวย ภารกิจหลัก 4 ดาน คือ การจัดหา การพัฒนา การใชประโยชน และการเก็บรักษา

บุคลากร เพื่อใหองคกรไดรับประโยชนสูงสุดจากคุณคาของบุคลากรซึ่งในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐมี

กระบวนการอยู 4 ข้ันตอนคือ การเคารพสิทธิของบุคคล การมุงแกปญหาขององคกร มุงสงเสริมการมี

สวนรวม และเปนกระบวนการท่ีมีระบบ การจะทําใหกระบวนการท้ัง 4 ข้ันตอนนั้นมีการทํางานท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีการดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดองคกรยุคใหม ประกอบดวย การมีความคิด

ท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน การปฏิบัติตามแนวทางขององคกรอยางจริงจัง การพัฒนาความรูให

บุคลากรในองคกรอยูเสมอ  

 

คําสําคัญ : การพัฒนาบุคลากร, ภาครัฐ, องคกรยุคใหม 

 

Abstract 
 

Human Resource Management is a process that involves the personnel of 

the organization. It consists of four main areas: provision, development, utilization 

and staff retention in order to maximize the value of the organization. In the 

development of public personnel sector, there are four steps which are respect the 

rights of individuals, aim to solve the organization’s problem, focus on promoting 

participation and to be a systematic process. In order to make the 4-step process 

                                                 
  * รองนายกองคการบริหารสวนตําบลนํ้าบอหลวง จังหวัดเชียงใหม. 

† อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน. 
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work effectively and consistently to become a new age organization, it consists of 

thinking in the same direction, following the organization's guidelines seriously and 

developing of knowledge to the personnel in the organization. 

 

Keywords:  personnel development, public sector, modern enterprise 

 

1. บทนํา 
 

มนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานในดานตางๆ เปนกําลัง

สําคัญในการพัฒนาองคกร สังคม อีกท้ังยังเปนกําลังในการพัฒนาประเทศอีกดวย ดังนั้นควรตระหนัก

ถึงคุณคาและความสําคัญของมนุษย จึงไดมีการสงเสริมและสนับสนุนใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยให

มีคุณคาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (กัญญา แซโงว, 2546 :9) องคกรนั้นเปนแหลงรวมทรัพยากร

มากมายไมวาจะเปนทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรเงิน ทรัพยากรเทคโนโลยีและอื่นๆองคกรเปนแหลงท่ี

กอใหเกิดผลผลิตและในสังคมปจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหเกิดการเรียนรูถือเปนกุญแจ

สําคัญในการพัฒนาองคกรใหทุกคนไดเกิดการเรียนรูใหระดับตนเองและการเรียนรูรวมกันอยาง

ตอเนื่องไปสูการเรียนรูตลอดชีวิต ทําใหองคกรไดพัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรูท่ีสูงข้ึนเพื่อให

องคกรเจริญเติบโตกาวหนา  

ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา ในสมัยกอนผูบริหารไมเคยใหความสนใจ

หรือเห็นความสําคัญของการบริหารงานบุคคลเลยหรือแมแตในปจจุบัน สําหรับองคการขนาดเล็กก็ไม

เคยจัดใหมีแผนกบริหารงานบุคคลเพราะเห็นวางานบุคคลเปนงานท่ีงายๆ คงไมมีปญหาอะไร ตางมุง

ใหความสนใจทางดานเทคนิคหรือเครื่องจักรเครื่องมือท่ีทันสมัยอยางเดียว จนตอมาเมื่อเกิดปญหาใน

การทํางานข้ึนท้ังๆท่ีมีเครื่องมืออยางดี จึงพบวาผูปฏิบัติงานมีอิทธิพลตอความสําเร็จของงานอยางมาก 

องคการใดท่ีใหความเอาใจใสตอคนผลผลิตขององคการนั้นจะเพิ่มมากข้ึนเพราะคนทํางานมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน (เสนาะ ติเยาว, 2539 : 14-15) ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนี้สําคัญท่ีสุด 

เมื่อพัฒนามนุษยข้ึนไปก็จะคอยๆ ทําใหคนนั้นหางออกไปจากการท่ีจะตกอยูภายใตอิทธิพลครอบงํา

ของตัณหา มานะ ทิฐิ  คือ ถูกตัณหา มานะ ทิฐิ ครอบงํานอยลง เมื่อครอบงํานอยลงก็เปนอิสระแกตัว

มากข้ึน สามารถทําส่ิงท่ีดีงามไดมากข้ึน การท่ีจะสรางสันติก็มีทางเปนไปไดโดยการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยก็คือการศึกษา ซึ่งไดแกสิกขานั้นเอง
 
 (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543 :96) 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

การพัฒนาทรัพยากรกรมนุษย หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท้ังมวลอันอาจ

ไดแกการเปล่ียนแปลงดานความรู ความสามารถ ทักษะและทัศนคติโดยอาศัยกระบวนการเรียนรูใน

รูปแบบตางๆซึ่ งจะครอบคลุมกระบวนการจัดการศึกษาใหทุกคนและทุกระดับไดมีความรู 

ความสามารถ มีทักษะและทัศนคติอันพึงปรารถนาของสังคมและประเทศชาติและรวมถึงการฝกอบรม 

การสอนงานการสับเปล่ียนหมุนเวียนหรือแมแตกระบวนการในการพัฒนาตนเองอีกดวย (บุญเลิศ 

ไพรินทร, 2538 : 5) เปนการวางแผนอยางเปนระบบตอเนื่อง เพื่อจัดการใหมีการพัฒนาระดับขีด

ความ สามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพในการดําเนินขององคการ โดยใช

วิธีการฝกอบรม การใหความรูและจัดโปรแกรมการพัฒนาพนักงานใหมีโอกาสไดรับความกาวหนาใน

อาชีพสําหรับในอนาคต (อํานวย แสงสวาง, 2540 : 296) การวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับเจาหนาท่ีของ

องคการเปนรายบุคคล ใหเขามีความพรอมท่ีจะทํางานในหนาท่ีของเขาใหไดผลดีแกองคการมากท่ีสุด 

(มัลลี เวชชาชีวะ, 2524 :1) การทําใหมีคุณภาพมากข้ึน ในกรณีเกี่ยวกับบุคคลก็คือ การดําเนินการ

เพิ่มพูนความรู ความสามารถและทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานท่ีตนรับผิดชอบใหมีคุณภาพประสบ

ผลสําเร็จเปนท่ีพอใจแกองคการ (พะยอม วงศสารศรี, 2538 :1) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในสมัยกอนผูบริหารไมเคยใหความสนใจหรือเห็นความสําคัญ

ของการบริหารงานบุคคลเลยหรือแมแตในปจจุบัน สําหรับองคการขนาดเล็กก็ไมเคยจัดใหมีแผนก

บริหารงานบุคคลเพราะเห็นวางานบุคคลเปนงานท่ีงายๆคงไมมีปญหาอะไร ตางมุงใหความสนใจ

ทางดานเทคนิคหรือเครื่องจักรเครื่องมือท่ีทันสมัยอยางเดียว จนตอมาเมื่อเกิดปญหาในการทํางานข้ึน

ท้ังๆท่ีมีเครื่องมืออยางดี  จึงพบวาผูปฏิบัติงานมีอิทธิพลตอความสําเร็จของงานอยางมาก องคการใดท่ี

ใหความเอาใจใสตอคนผลผลิตขององคการนั้นจะเพิม่มากข้ึนเพราะคนทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลไววา ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธศาสนา คือการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยนี้สําคัญท่ีสุดเมื่อพัฒนามนุษยข้ึนไปก็จะคอยๆทําใหคนนั้นหางออกไปจากการ

ท่ีจะตกอยูภายใตอิทธิพลครอบงําของตัณหา มานะ ทิฐิ  คือ ถูกตัณหา มานะ ทิฐิ  ครอบงํานอยลง 

เมื่อครอบงํานอยลงก็เปนอิสระแกตัวมากข้ึน สามารถทําส่ิงท่ีดีงามไดมากข้ึน การท่ีจะสรางสันติก็มี

ทางเปนไปไดโดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยก็คือการศึกษา ซึ่งไดแกสิกขานั้นเอง (พระพุทธโฆษา

จารย (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543 :96) 

 แนวคิดเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยจําแนกไวเปนประเด็นท่ีสําคัญอยู 2 ประการ
 คือ

(ธงชัย สมบูรณ, 2549 :17) 
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   1) แนวคิดแบบด้ังเดิม  เปนแนวคิดท่ีมีมาแตเดิมวา  การปฏิวัติอุตสาหกรรมทําใหมีการ

นําเอาเครื่องจักรเขามาใชในการอุตสาหกรรม ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยมากผูบริหารไมได

ใหความสําคัญของทรัพยากรมนุษย ซึ่งเหตุการณบริหารแบบนี้ใชในระยะท่ีสังคมเปล่ียนจากสังคม

เกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรมใหมๆแตเมื่อคนมีความรูมากข้ึนจึงตองเปล่ียนแปลง 

   รูปแบบตอมาของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร  เปนแบบบิดาปกครองบุตร บิดาคือ 

นายจาง บุตรคือ ผูใชแรงงาน บิดาเปนผูดูแลความประพฤติ อบรมส่ังสอนบุตรซึ่งยังพึ่งตัวเองไมได 

การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องตางๆ การบริหารลักษณะนี้อาจชวยแกปญหาการบริหารชนิดแรกไดใน

ระยะแรกๆแตตอมาเมื่อผูใชแรงงานเริ่มรูสึกอึดอัดไมพอใจ เพราะไดรับการปฏิบัติเหมือนคนไร

ความสามารถ จึงตองเปล่ียนแปลงอีก 

 รูปแบบตอมา คือเนนระบบราชการหรือลัทธิสํานักงาน (Bureaucracy) เปนลักษณะการ

ปกครองหรือการบริหารตามลําดับข้ัน มีกฎระเบียบขอบังคับ มีการกวดขันเขมงวด มีการคัดเลือก

ผูปฏิบัติงาน มีการเขียนกฎเกณฑเปนลายลักษณอักษร ตลอดจนมีการเก็บรักษา แตตอมาเมื่อมีการ

ทดลองของ Elton Mayo ความคิดหลังนี้จึงก็ตองลมเลิกไป 

 รูปแบบตอมาคือมีการคัดเลือกผูมีความสามารถสูงสุดเขามาปฏิบัติงานและบรรจุคนใหเขา

กับงานเพื่อมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด โดยพยายามใหนักจิตวิทยาเขามาชวยสรางแบบทดสอบ

เพื่อเปนเครื่องมือในการคัดเลือก มีการเขียนกฎระเบียบขอบังคับตางๆ นั้นเปนลายลักษณอักษร เพื่อ

แสดงความชัดเจนอันเปนผลดีแกท้ังสองฝาย  

 รูปแบบตอมาผูบริหารเปนผูปกปองผลประโยชน ผูบริหารงานบุคคลมีฐานะเปนตัวกลาง

ระหวางนายจางกับผูใชแรงงานฉะนั้นดูเหมือนผูบริหารงานบุคคลมีอํานาจมากแตอันท่ีจริงการ

ปฏิบัติงานในฐานะตัวกลางนั้นเปนเรื่องยากมากเพราะจะตองเขากับท้ังสองฝายไดดีและรักษา

ผลประโยชนของท้ังผูบริหารสูงสุดและลูกจาง จึงทําใหผูบริหารหันมาสนใจความเปนมนุษยของผูใช

แรงงานมากข้ึนโดยเฉพาะการจัดสวัสดิการการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 

  2) แนวคิดแบบใหม เปนการประสานแนวความคิดของการจัดการตามแบบ

วิทยาศาสตร (Scientific Management) และการจัดการตามแนวทางมนุษยสัมพันธ (Human 

Relation Approach) เขาดวยกันโดยคัดเลือกเฉพาะแนวคิดท่ีมีประโยชนตอการจัดการมนุษยใน

องคกร เพราะมนุษยตองการความเหมาะสมพอดี การนําแนวคิดจากการจัดการท้ัง 2 รูปแบบนั้นมา

ผสมผสานกันพรอมท้ังแตงเติมส่ิงท่ีขาดใหสมบูรณ ทําใหแนวความคิดของการจัดการตามทฤษฎีแผน

ใหมมีการใหความสําคัญในแงมุมตางๆ เชน ทํางานตามลักษณะความสามารถเฉพาะ(Specialization) 

เปนผลใหเกิดการสรรหาบุคคลท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงาน การจัดระบบแยกตําแหนง

ความรูความสามารถ(Position Classification) การจัดอบรม (Training) มีการจัดการอบรมใหความรู
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แกผูใช เพื่อเปนการทํานุบํารุงรักษาทรัพยากรมนุษย ใหมีประสิทธิภาพและการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ

พรอมท้ังมีขวัญและกําลังใจท่ีดี การจัดการเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจนดูแลสุขภาพ

ของผูใชแรงงาน การเสริมแรงการใหแรงจูงใจคือการใชจิตวิทยาท่ีเหมาะสมกับผูใชแรงงาน 

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยใน 3 ประการ

คือ (ธงชัย สมบูรณ, 2549 :11-12) 

  1) ทรัพยากรมนุษย เปนทรัพยสินขององคกร มิใชคาใชจาย 

   2) ศักยภาพของมนุษย พัฒนาไดไมมีท่ีส้ินสุด 

  3) ทรัพยากรมนุษย เปนแหลงสรางเสริมและเพิ่มคุณคาของผลผลิตและการบริการ 

วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ีนิยมใชกันในปจจุบันแบงเปน 3 กลุมดังนี้ (นิสดารก เวชยานนท, 

2548 :312-315) 

กลุมท่ี 1 ใหนิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา หมายถึง การดําเนินการให บุคคลไดรับ

ประสบการณและการเรียนรูในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อท่ีจะนําเอามา ปรับปรุงความสามารถในการ

ทํางานโดยวิธีการ 3 ประการ คือ  

 1) การฝกอบรม (Training) เปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการเรียนรู โดยมุงเนน เกี่ยวกับงาน

ท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบัน (Present job) เปาหมาย คือการยกระดับความรู ความสามารถ ทักษะ ของ

พนักงานในขณะนั้น ใหสามารถทํางานในตําแหนงนั้นๆได ซึ่ง ผูท่ีผานการฝกอบรมไปแลวสามารถนํา

ความรูไปใชไดทันที  

 2) การศึกษา (Education) เปนวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยตรง เพราะ การให

การศึกษาเปนการเพิ่มพูนความรูทักษะ ทัศนคติ ตลอดจนเสริมสรางความสามารถ ในการปรับตัวใน

ทุกๆดานใหกับบุคคล โดยมุงเนนเกี่ยวกับงานของพนักงานในอนาคต (Future job) เพื่อเตรียม

พนักงานใหมีความพรอมท่ีจะทํางานตามความตองการของ องคกรในอนาคต 

      3) การพัฒนา (Development) เปนกระบวนการปรับปรุงองคกรใหมี ประสิทธิภาพ 

เปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีไมไดมุงตัวงาน (Not focus on a job) แตมีจุดเนน ใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ตามท่ีองคกรตองการ และพรอมท่ีจะปฏิบัติงานกับองคกรใน อนาคต เพื่อใหสอดคลองกับเทคโนโลยี 

รวมท้ังส่ิงแวดลอมตางๆท่ีเปล่ียนแปลงไปอยาง รวดเร็ว  

ความแตกตางระหวางการฝกอบรมการศึกษาและการพัฒนาท่ีกลาวมาแลวนั้นมีเปาหมาย

และคาใชจายท่ีแตกตางกันดังนี้ 

      1) การฝกอบรมมีเปาหมายงานในปจจุบัน มีคาใชจายตํ่า 

      2) การศึกษามีเปาหมายงานในอนาคต มีคาใชจายปานกลาง 

      3) การพัฒนามีเปาหมายถึงความเปล่ียนแปลงองคกรในอนาคตมีคาใชจายสูง 
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กลุมท่ี 2 ใหนิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา หมายถึง การนํากิจกรรมท่ีมีการ กําหนด

และวางรูปแบบอยางเปนระบบเพื่อใชเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถและปรับปรุงพฤติกรรมของ

พนักงานใหดีข้ึน โดยมุงเนนการพัฒนาใน 3 สวน คือ  

 1) การพัฒนาบุคคล (Individual Development)  

 2) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)  

 3) การพัฒนาองคการ (Organization Development)  

โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะเกิดไดจากการนําเปาหมายของบุคคล ซึ่งตองใหไดมาซึ่ง

เปาหมายของแตละคน เพื่อใหสอดรับกับเปาหมายขององคการท่ีตองการบุคคลากรประเภทใดท้ังใน

ระยะส้ัน ระยะกลางและระยะยาว โดยการนําการพัฒนาสายงานอาชีพเปนตัวเช่ือมเปาหมายของ

บุคคลกับเปาหมายขององคการนั้น 

กลุมท่ี  3  ใหนิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษยว า หมายถึง  การพัฒนาองคการ  

ใหเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งเปนการบูรณาการระหวางการเรียนรูและงานเขาดวยกัน ซึ่งสามารถ

นํามารวมกันไดอยางตอเนื่องและเปนระบบใน 3 สวน คือ  

 1) ระดับบุคคล (Individual)  

 2) ระดับกลุมหรือทีมผูปฏิบัติงาน (Work Group or Teams)  

 3) ระดับระบบ โดยรวม (The System)  

 ซึ่งกระบวนการเรียนรูสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ  

 1) การเรียนรูจากประสบการณ (อดีต) 

 2) การเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหเขากับสถานการณ ปจจุบัน  

 3) การเรียนรูเพื่อท่ีจะเตรียมตัวสําหรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต  

 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีนํามาวิเคราะหการพัฒนาบุคลากรในองคกรภาครัฐ 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ เปนการ

สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีเอื้ออํานวยตอการแสดง ออกของศักยภาพบุคคล ในองคการทําใหเกิด

คุณภาพชีวิตในการทํางาน  เกิดการพัฒนาองคการ รวมท้ังการออกแบบงานใหม ซึ่งท้ังหมดนี้เกิดจาก

ภาวะปจจุบันมีการแขงขันทางธุรกิจมาก ทําใหองคการมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนาการ

บริหารงานบุคคล ตองมีการปรับสภาพเพื่อความอยูรอดขององคการ ซึ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนี้

จะเปนกระบวนการเรียนรูท่ีมีลักษณะตอเนื่องกันไปตลอดชีวิตของบุคคลในองคการมีความเกี่ยวของ

กับเรื่อง การฝกอบรม (Trainning) การศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) จะเนน
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ท่ีตัวบุคคลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นจะสําเร็จไดตองทําอยางเปนกระบวนการ การท่ีมีระบบ 

และทําอยางตอเนื่องติดตอกันทุกระดับ เพราะคนท่ีมีความรู ความเขาใจ มีทัศนคติทีแตกตางกันจะไม

สามารถทํางานรวมกันได การประสานงานใหเปนระบบตอเนื่องกัน จึงจะทําใหเกิดผลสําเร็จแก

องคการได เพราะ ฉะนั้นแนวความคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการแบงออกเปน 4 

ประการ ดังตอไปนี ้(บรรยงค โตจินดา,2546 :188-189) 

 1) การเคารพในสิทธิของบุคคล การฝกอบรมเปนความจําเปนของพนักงานท่ีเขารับ

การอบรม ไมวาจะเปนในแงรูปแบบ เนื้อหา และวิธีการ 

 2) การมุงแกปญหาใหแกองคการ การมุงแกปญหาเปนตัวกําหนดบทบาทงานดาน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย ใหมุงสงเสริมการแกปญหาในฐานะท่ีการศึกษา การฝกอบรมเปนองค 

ประกอบของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 3) มุงสงเสริมการมีสวนรวมของผูเขารับการอบรมพัฒนา ท้ังในดานการเตรียมตัวการ

จัดหา เนื้อหา รูปแบบ ซึ่งผูเขารับอบรมพัฒนาตองมีจิตสํานึกในการมีสวนรวมท่ีจะพัฒนาองคการ 

  4) เปนกระบวนการทีมีระบบ บุคคลทีมีทัศนคติท่ีเหมือนกัน การสอดประสานท่ีเปน

ระบบอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดผลสําเร็จแกองคการได 

 

4. การวิเคราะหการพัฒนาบุคลากรในองคกรภาครัฐ 
 

 การพัฒนาคน ใหเปนผูมีคุณภาพ ท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ การปลูกฝงใหคนมีคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อกอใหเกิดความสงบสุขในองคกร จะเนนท่ีตัวบุคคลในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้นจะสําเร็จได

ตองทําอยางเปนกระบวนการ การท่ีมีระบบ และทําอยางตอเนื่องติดตอกันทุกระดับ เพราะคนท่ีมี

ความรู ความเขาใจ มีทัศนคติทีแตกตางกันจะไมสามารถทํางานรวมกันได วิธีการหนึ่งท่ีนาจะใหผลดี

ในการปลูกฝงและพัฒนาการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสงเสริมการมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการรวมมือ

กัน ซึ่งองคประกอบในการสรางการมีสวนรวมก็คือแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก 

  1) การเคารพสิทธิของบุคคลคือการทําใหบุคลากรเกิดความคิดท่ีจะเคารพสิทธิของทุก

คนในองคกรจะตองมีการปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดี ดวยวิธีการสรางกิจกรรม การฝกอบรมใหเกิดความคิดท่ี

ดีตอกันในองคกร จะตองปฏิบัติตอกันดวยความเทาเทียมกัน เพื่อไมใหเกิดปญหาในการอยูรวมกัน 

ไมใหเกิดความลําเอียงอันเนื่องมาจากการเอาเปรียบกันจนทําใหเกิดปญหาตางๆตามมาการสราง

กฎระเบียบรวมกัน เพื่อเปนการควบคุมการละเมิดสิทธิของกันและกันไมใหเกิดข้ึนในองคกรเปน

แนวทางหนึ่งท่ีสามารถชวยได ซึ่งกฎระเบียบนั้นจะมีประสิทธิภาพหรือไมก็ข้ึนอยูกับบุคคลทุกระดับใน

องคกรวาจะเคารพและปฏิบัติตามอยางจริงจังมากแคไหนเมื่อบุคคลในทุกระดับเขาใจถึงเรื่องสิทธิของ
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แตละบุคคล ก็จะเขาใจถึงปญหาท่ีจะเกิดจากการไมเคารพสิทธิของบุคคล เขาใจไดวาแตละบุคคลคง

ไมอยากใหเกิดปญหาท่ีตองตามแกไมส้ินสุด 

  2) การมุงแกปญหาแกองคกร การจะทําใหบุคลากรเกิดความคิดท่ีจะมุงแกปญหานั้น

ทําไดดวยการสรางวัฒนธรรมองคการท่ีดี คือการทําใหเกิดมุมมองไปในทางเดียวกัน มีเปาหมาย

เดียวกัน ซึ่งอาจเกิดข้ึนโดยการอบรม การสรางกิจกรรมท่ีสงเสริมการคิด ควรสงเสริมการปฏิบัติงานท่ี

เปนไปเพื่อองคกร การเห็นความสําคัญขององคกร โดยอาจใชการจูงใจดวยรางวัลหรือการชมเชยยก

ยอง ซึ่งจะทําใหเกิดการกระตุนและเปนแรงบันดาลใจใหเกิดการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี เมื่อบุคคลใน

องคกรเปนผูท่ีมีปญญาหรือความรูท่ีชอบนั้นแลวยอมจะมีวิธีการในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคกร 

การเขาใจปญหาวาเกิดข้ึนอยางไรมีสาเหตุมาจากอะไรและจะตองแกยังไง 

  3) การมุงสงเสริมการมีสวนรวม ซึ่งการจะทําใหเกิดความคิดชอบดานการมีสวนรวม 

ตองทําใหบุคลากรเห็นถึงประโยชนของการมีสวนรวมมีการใหความรูในเรื่อของการมีสวนรวมเพื่อให

เกิดความเขาใจ พื้นฐานตองมาจากการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน โดยการจะทําใหเกิดการมีสวนรวมนั้น

สวนหนึ่งตองเกิดจากการสรางกิจกรรมท่ีตองทํารวมกันเพื่อใหเกิด ความสัมพันธท่ีดี การแลกเปล่ียน

ความรู ความคิดเห็นกัน จนทําใหเกิดการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน การรวมมือกันเพื่อไปสูเปาหมาย

ขององคกร ซึ่งจะทําใหเกิดความรวมมือซึ่งความรูในดานการมีสวนรวมทําใหเขาใจถึงข้ันตอน รูปแบบ 

ประโยชนท่ีจะเกิด ซึ่งจะชวยใหการทํางานในองคกรมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

  4) การสรางกระบวนการท่ีเปนระบบ ตองใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับข้ันตอน 

รูปแบบ ท่ีจะทําการพัฒนาองคกรดวยการประชุมช้ีแจงใหเกิดความเขาใจกันในทุกระดับคือเมื่อมี

วิธีการเพื่อไปสูเปาหมายขององคกรแลว วิธีการหรือกระบวนการเหลานั้นตองเปนไปอยางมีระบบ โดย

การท่ีจะทําใหกระบวนการเปนไปอยางมีระบบนั้นตองมีการวางแผน การประสานงานท่ีดี มีการ

ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อทบทวนและแกไขขอผิดพลาด วิธีการดังกลาวก็คือการจัดประชุมปรึกษา

กัน การทํางานในองคกรเมื่อมีกระบวนการหรือข้ันตอนในการทํางานก็ควรจะทําเปนระบบ ท้ังการ

วางแผน การประสานงาน การตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งความรูชอบในดานนี้จะทําใหเกิดการ

ทํางานอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ไมวุนวาย 

 

5. สรุปและขอเสนอแนะ 
 

 การพัฒนาบุคลากรเปนการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับ

บุคลากรขององคกร อันประกอบดวย ภารกิจหลัก 4 ดาน คือ การจัดหา การพัฒนา การใชประโยชน 

และการเก็บรักษาบุคลากร เพื่อใหองคกรไดรับประโยชนสูงสุดจากคุณคาของบุคลากร ซึ่งจะสงผลตอ
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เปาหมายขององคกร ขณะเดียวกันบุคลากรก็มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและมีความ

เจริญกาวหนาตามความมุงหวังของแตละบุคคลการท่ีจะเกิดการปฏิบัติในแตละดานไดนั้นมีวิธีการท่ี

แตกตางกันไป ดังนี้  

  1) การเคารพสิทธิของบุคคลทําไดโดย ดวยการปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดี การสรางกฎระเบียบ

ท่ีใชยึดถือรวมกันเพื่อไมใหเกิดการเอาเปรียบและละเมิดสิทธิกัน ผานกิจกรรม การอบรมและการ

ปฏิบัติตอกันดวยความเคารพซึ่งกันและกัน 

   2) การมุงแกปญหาใหแกองคกรการจะสงเสริมใหบุคลากรในองคกรเห็นความสําคัญใน

การแกไขปญหาขององคกรคือตองสรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรดวยการใหรางวัลหรือยกยองบุคคลท่ี

ทําเพื่อองคกรอยางตอเนื่อง ดวยการสรางวัฒนธรรมท่ีดีขององคกร 

   3) การมุงสงเสริมการมีสวนรวมดวยการทําใหเกิดความเขาใจ คือการทําใหเกิดความ

เขาใจ ท้ังการแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็น การรวมมือกันทํางาน  

   4) ดานการสรางกระบวนการอยางเปนระบบตองทําใหบุคลกรมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับข้ันตอน รูปแบบขององคกร โดยการสรางกิจกรรมซึ่งจะสงเสริมความรวมมือ  

 การจะทําใหกระบวนการท้ัง 4 ข้ันตอนนั้นมีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและมีการ

ดําเนินการอยางตอเนื่อง ซึ่งพื้นฐานตองอยูท่ีการปลูกฝงความคิด แรงจูงใจ และความรวมมือ การ

กระทําท่ีจะชวยสงเสริมใหกระบวนการพัฒนาบุคลากรนี้สามารถดําเนินการไดอยางตอเนือ่งเพื่อใหเกิด

องคกรยุคใหม ประกอบดวย (1) การมีความคิดท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน (2) การปฏิบัติตามแนวทาง

ขององคกรอยางจริงจัง และ(3) การพัฒนาความรูใหบุคลากรในองคกรอยูเสมอ  
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การสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูองคกรคุณภาพ 

Motivation to work in a quality organization 

 

ประวิทย ประพันธปรีชา* 

พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ† 

 

บทคัดยอ 
 

 การดูแลทรัพยากรบุคคลขององคกร ส่ิงหนึ่งท่ีเปนความทาทายอยางมากก็คือการสราง

แรงจูงใจในการทํางานใหแกบุคลากรบุคลากรมีอัตราการเปล่ียนหรือเปล่ียนงานสูงข้ึน จึงตองทํางาน

หนักเพื่อกระตุนใหบุคลากรมีแรงจูงใจและทุมเทใหกับการทํางาน รวมถึงพยายามหาวิธีการลดอัตรา

การเปล่ียนงานของบุคลากร เพื่อท่ีองคกรจะสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ

แรงจูงใจท้ัง 3 ดานคือ ความตองการความสําเร็จความตองการความผูกพัน และความตองการมี

อํานาจบารมี มีปจจัยอื่นอีกท่ีควรจะนํามาใชเพื่อใหบุคลากรดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ปจจัยเหลานั้นไดแก นโยบายหรือกฎระเบียบซึ่งเปนกรอบในการปฏิบัติงาน การติดตอส่ือสารท่ีชัดเจน 

จะชวยใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันในการปฏิบัติงาน การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน  

 

คําสําคัญ: การสรางแรงจูงใจ, การปฏิบัติงาน, องคกรคุณภาพ 

 

Abstracts 

Corporate Human Resource Management, one of the great challenges is to 

motivate people to work. Personnel have higher conversion rates or job changes. So, 

it is needed to work hard to motivate people including trying to find ways to reduce 

staff turnover rates. In order for the organization to motivate people effectively, the 

three motivations which are the need for success, commitment requirements, and 

the need for power are needed. There are other factors that should be used to make 

the workforce more efficient. These factors include policy or regulation, which is the 

                                                 
* นิสิตปริญญาตรี,  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน 
† รองผูอํานวยการฝายบริหาร, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน. 
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framework for the operation, clear communication which helps to have a consistent 

understanding of the operation and respect each other's rights 

 

Keywords: motivation, performance, quality organization 

 

 

1. บทนํา 
 

ระบบบริหารมีองคประกอบท่ีสําคัญ 3 ประการคือโครงสรางเทคโนโลยีและคนใน

องคประกอบท้ัง 3 ประการนี้คนถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญและออนไหวท่ีสุดในอันท่ีจะกอใหเกิด

ผลในการเปล่ียนแปลงตอองคการใดองคการหนึ่งแมปจจัยอื่นอาจขาดแคลนแตถามีคนท่ีมีคุณภาพก็

จะสงผลใหการบริหารงานบรรลุวัตถุประสงคไดความสําคัญของคนในการปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับโดย

นักวิชาการหลายทาน (สมพงษ เกษมสิน, 2526 :1) ท้ังนี้เพราะวาในข้ันตอนตางๆของกระบวนการ

บริหารซึ่งไดแกการวางแผนการบริหารจัดการการประสานงานและควบคุมกํากับดูแลงานยอมอาศัย

คนเปนผูดําเนินกิจกรรมท้ังส้ิน จึงเปนหนาท่ีโดยตรงของนักบริหารท่ีดีท่ีจะตองเสริมสรางดูแลเอาใจใส

ใหบุคคลคงสภาพท่ีจะปฏิบัติงานไดอยางดีมีประสิทธิภาพ (สมศักด์ิ เพียรสกุล, 2526 : 6) 

ปญหาดานการปฏิบัติงานมีความรุนแรงข้ึนโดยลําดับท้ังปญหาการวางแผนการทํางานการ

อํานวยการการจัดคนเขาทํางานปญหาความซ้ําซอนในภารกิจตางคนตางทําการประสานงาน

โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ปญหาดานบุคลากรเปนปญหาอยางยิ่งซึ่งจําเปนตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน

โดยสามารถสรุปปญหาตางๆไวหลายดานเชน บุคลากรมีความคิดวาผลตอบแทนท่ีตนเองไดรับไม

คุมคากับภารกิจท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู การขาดการประสานงานท่ีดีตอกันการกําหนดนโยบายของ

หนวยงาน ปญหาดานระบบและลักษณะการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม ปญหาเรื่องความซ้ําซอนของ

ลักษณะงานของภายในหนวยงานปญหาสายงานบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาขาดการเอาใจใสหรือผูก

จิตใจของผูใตบังคับบัญชาใหมีขวัญกําลังใจในการทํางานปญหาขาดการเช่ือมเกี่ยวและยึดเหนียวจิตใจ

ใหมุงสูความสําเร็จของงาน 

 ทุกความสําเร็จอาศัยความรวมมือรวมใจในการทํางานของทุกฝาย แตในการทํางานใดท่ี

ขาดแรงจูงใจก็จะเกิดความฝดในการทํางาน เกิดการเกี่ยงกันในการทํางาน โยนความรับผิดชอบ ความ

ไมอยากทํางาน หรือเบ่ือหนายในงานท่ีทํา การสรางแรงจูงใจจึงเปนกระบวนการสําคัญท่ีทําใหเกิด

ความสําเร็จได เร็ว ข้ึน  หากทีมงานมีแรงจูงใจท่ีดีในการทํางานแลว ท้ัง ผู บัง คับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชา รวมถึงเพื่อนรวมงานทุกคน ก็จะสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีกําลังใจและสนิทใจ 
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ถาเกิดปญหาก็ใหพูดจากันดวยเหตุผล เพียงแคนี้ ทีมงานก็จะสามารถทํางานรวมกันไดดีและมี

ประสิทธิภาพอีกดวย 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจ 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายภายใตสถานการณเดียวกันมิใชเปน

เพราะมีความรูความสามารถมีสติปญญาตลอดจนประสบการณท่ีแตกตางกันเทานั้นแตมีปจจัยท่ี

สําคัญยิ่งกวาอีกประการหนึ่งคือการท่ีบุคคลไดรับการจูงใจในการทํางานท่ีแตกตางกันเปนเหตุใหแตละ

คนเต็มใจท่ีจะใชกําลังความสามารถในการทํางานมากนอยแตกตางกันไปดวยแรงจูงใจจึงเปนส่ิงสําคัญ

ยิ่งท่ีจําเปนตองศึกษาในหลายประเด็น ดังนี้ 

 การจูงใจหมายถึงแรงกระตุนหรือส่ิงเราเพื่อชวยใหการกระทําตางๆสําเร็จลุลวงไปดวยดีซึ่ง

เปนภาวการณกระตุนใหผูปฏิบัติไดทํางานดวยความแข็งขันมีความกระตือรือรนท่ีจะอุทิศเวลาแรงกาย

แรงใจและสติปญญาในการปฏิบัติงานโดยมีความสํานึกในหนาท่ีความรับผิดชอบควบคูไปดวยเปน

ความเต็มใจท่ีจะใชพลังประสบความสําเร็จในเปาหมายหรือรางวัลท่ีเปนส่ิงท่ีสําคัญของการกระทําของ

มนุษยและเปนส่ิงท่ีทําใหคนไปถึงซึ่งวัตถุประสงคท่ีจะไดรับรางวัล (เอ็ด สารภูมิ, 2529 : 37) เปนแรง

กดดันภายในรางกายท่ีผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมในทางใดทางหนึ่งอันมีสาเหตุเกิดจากรางกาย

หรือจิตใจท่ีมีความตองการส่ิงนั้นซึ่งความหมายของการจูงใจคือตองการใหบุคลากรทุมเทความรู

ความสามารถและความพยายามทํางานในองคการอยางเต็มท่ีมีความกระตือรือรนเพื่อชวยใหงานของ

องคการบรรลุผลสําเร็จตามท่ีตองการ (ฉายศิลปะ เช่ียวชาญพิพัฒนและคณะ, 2527 : 259) ระบบ

เกี่ยวกับการจูงใจของมนุษยนั้นมีความสลับซับซอน ท่ีเกี่ยวพันกันบุคคลอาจจะมีส่ิงจูงใจหลายๆอยางท่ี

มีความสัมพันธซึ่งกันและกันระบบของการจูงใจมีหนาท่ีในการกําหนดแนวทางของพฤติกรรมของตัว

บุคคลซึ่งแนวทางนั้นอาจอยูในรูปของคานิยมความรูสึกอุปนิสัยส่ิงตางๆ (ธงชัย สันติวงษและชัยยศ 

สันติวงษ,2526 : 58) แรงจูงใจเปนแรงกระตุนหรือเราใหบุคลากรไดเพิ่มพูนความสามารถความ

พยายามหรือพลังท่ีซอนเรนอยูภายในใหเกิดการกระทําหรือทุมเทในงานท่ีทําเพื่อใหบรรลุความ

ปรารถนาในการแกปญหาหรือเพื่อใหเปนไปตามเปาหมายอันจะนํามาซึ่งความพึงพอใจ 

ความสําคัญของการจูงใจไววาผูบริหารควรปฏิบัติตอคนงานในฐานะส่ิงท่ีมีชีวิตจิตใจคอยดูแล

สวัสดิการเพิ่มส่ิงจูงใจปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานและสงเสริมขวัญและกําลังใจใหดีอยูเสมอ

ซึ่งเปนปจจัยอันสําคัญท่ีจะสรางความพอใจใหกับบุคลากรและสรางความสําเร็จท้ังในความตองการ

ของบุคลากรเองและบรรลุเปาหมายขององคการดวย ความสําคัญของการจูงใจอาจแยกเปนประเด็น

สําคัญได 3 ประการคือ 
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 1) ความสําคัญตอองคการโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการบริหารงานบุคลากรคือชวยให

องคการไดคนดีมีความสามารถมารวมทํางานดวยและรักษาคนดีๆเหลานั้นใหอยูในองคการตอไป

นานๆ 

  2) ความสําคัญตอผูบริหารชวยใหการมอบอํานาจหนาท่ีของผูบริหารเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพสามารถขจัดปญหาความขัดแยงในการบริหารงานการจูงใจจะชวยใหอํานาจหนาท่ีของ

ผูบริหารเปนท่ียอมรับของผูใตบังคับบัญชาซึ่งเอื้ออํานวยตอการส่ังการ 

 3) ความสําคัญตอบุคลากรคือสนองตอความตองการของบุคลากรและเปนธรรมกับทุก

ฝายทําใหบุคลากรมีขวัญและกําลังใจไมเบ่ือหนายงานและทุมเทกับการทํางานเต็มท่ีทําใหองคการ

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

แรงจูงใจ อันจะเปนตัวกระตุนใหอินทรียเกิดพฤติกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

ภายหลังจากท่ีอินทรียบรรลุเปาหมายแลว อิทธิพลตางๆ ก็มีผลทําใหอินทรียเกิดแรงจูงใจท่ีจะแสดง

พฤติกรรมไปสูเปาหมายไดอีก ธรรมชาติของแรงจูงใจจึงมีลักษณะเปนวงจร คือ เกิดแลวเกิดอีกไดไมรู

จบ ตราบใดท่ีมนุษยยังมีชีวิตอยู เชน ความหิวทําใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะกินเพื่อใหอิ่ม แตก็หิวเพี่อจะกิน

ใหอิ่มไดอีก เปนตน ซึ่งองคประกอบท่ีทําใหเกิดแรงจูงใจมีอยูหลายประการ คือ 

 1) องคประกอบดานชีวภาพ (Biological Factors) ไดแก การทํางานของรางกาย เชน 

ตอมไรทอและระบบประสาท โดยเฉพาะ Hypothalamus มีการวิจัยพบวา มีบทบาทอยางมาก

เกี่ยวกับแรงจูงใจ พื้นฐานตางๆ เชน ความตองการอาหาร ความตองการน้ํา ความตองการอุณหภูมิท่ี

พอเหมาะ และความตองการทางเพศ เปนตน 

  2) องคประกอบดานสัญชาตญาณ (Instinct Factors) เปนส่ิงท่ีคิดตัวมนุษยมาต้ังแต

เกิด มีในมนุษยทุกคน ไมไดเกี่ยวของกับความตองการทางกายภาพหรือการเรียนรู แตเปนปฏิกิริยาท่ี

รางกายตองตอบสนองตอส่ิงเรา เชน อยากรูอยากเห็น และอยากเคล่ือนไหว เปนตน 

  3) องคประกอบดานความคิด (Cognitive Factors) ดังไดกลาวแลววามนุษยตองมี

ความคิด เชน คิดวากําลังทําอะไร จะทําอะไร เปนตน การคิดมักจะสัมพันธกับการสัมผัสและความจํา

หรือประสบการณท่ีไดรับ ดังนั้น แรงจูงใจท่ีจะทําส่ิงตางๆ จึงเกิดข้ึนจากการท่ีมนุษยมีความคิดนั่นเอง 

 4) องคประกอบดานการเรียนรู (Learning Factors) จากการท่ีมนุษยไดเรียนรูส่ิงตางๆ 

รอบๆ ตัวทําใหมนุษยเกิดแรงจูงใจในรูปแบบตางๆ ได ซึ่งเปนผลจากสังคมท่ีเขาอาศัยอยูเชน แรงจูงใจ

ท่ีจะประสบความสําเร็จ แรงจูงใจท่ีจะมีอํานาจ แรงจูงใจท่ีจะสัมพันธกับผูอื่น 

 องคประกอบท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงานพบวามี 10 ประการท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน

งาน ไดแก (มณฑล รอยตระกูล, 2546 : 32) 
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  1) ความมั่นคงในการทํางานไดแกความรูสึกวาไดทํางานในหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ

มีหลักประกันความมั่นคงและไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา 

  2) โอกาสกาวหนาในการทํางานไดแกการมีโอกาสเล่ือนตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

  3) หนวยงานและการจัดการไดแกความพอใจตอหนวยงานความมีช่ือเสียงและการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

  4) คาจางไดแกจํานวนรายไดประจําและรายไดท่ีจายเปนพิเศษซึ่งหนวยงานใหแกผูทํา

งาน 

  5) ลักษณะของานท่ีทําไดแกการไดทํางานซึ่งมีลักษณะตรงกับความถนัดทักษะและ

ความรูความสามารถ 

  6) การนิเทศงานไดแกเทคนิควิธีการและความสามารถในการนิเทศของผูบังคับบัญชา 

  7) ลักษณะทางสังคมไดแกการทํางานรวมกับบุคคลอื่นและมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 

  8) การติดตอส่ือสารไดแกสภาพและลักษณะการติดตอส่ือสารท้ังระหวางภายในและ

ภายนอกหนอยงาน 

  9) สภาพการทํางานไดแกภาวะแวดลอมตางๆในการทํางานเชนช่ัวโมงการทํางานแสง

เสียงอากาศหองอาหารหองน้ํา 

  10) ประโยชนเกื้อกูลตางๆไดแกเงินเดือนบําเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงานการบริการ

และการรักษาพยาบาลท่ีอยูอาศัยสวัสดิการ 

 สวนใหญจะใหความสําคัญกับแรงจูงใจในดานหนทางความกาวหนาความสามารถของ

ผูบังคับบัญชาความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานการมีสวนรวมในการทํางานความมั่นคงของงานและ

โอกาสในการปรับปรุงสมรรถภาพซึ่งการใหความสําคัญกับแรงจูงใจเหลานี้จะมีลักษณะท่ีเสมอ

เหมือนกันไมแบงแยกตามระดับของการทํางาน (ประจักษ สุวรรณภักดี, 2532 :บทคัดยอ) ความพึง

พอใจในงานโดยท่ัวไปพิจารณาจากผลท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานและรางวัลท่ีไดรับเหตุผลนี้คือการ

ทํางานท่ีไดผลมากมักนําไปสูรางวัลท่ีไดรับเชนการชมเชยคาจางท่ีสูงข้ึนการเล่ือนตําแหนงในทาง

กลับกันถาลูกจางเขาใจวาผลท่ีไดจากการปฏิบัติงานของพวกเขาไดรับรางวัลไมเทาเทียมกันความไมพึง

พอใจจะเกิดข้ึนจากความไมเทาเทียมกันนี้จะทําใหคนงานพยายามลดลงและผลการปฏิบัติงานตํ่าลง 

(มนัส บุญวงศ, 2537 :44) 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการจูงใจออกเปน3กลุมคือกลุมทฤษฎีท่ีเนนดานเนื้อหาประกอบดวย

ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow’s Need Hierarchy Theory)ซึ่งเปนหลักการข้ันพื้นฐานของ

การจูงใจทฤษฎีการจูงใจของอัลเดอเฟอร (ERG Theory) ทฤษฎีการจูงใจแมคเคลแลนด 

(Achievement Motivation) และทฤษฎีการจูงใจของเฮอรซเบิรก (Motivation–Hygiene Theory) 
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กลุมทฤษฎีเนนกระบวนการประกอบดวยทฤษฎีความคาดหวัง (Vroom’s Expectancy Theory) 

ทฤษฎีความเสมอภาค (Adam’s Equity Theory)ทฤษฎีการต้ังเปาหมาย (Goal Setting Theory) 

และกลุมทฤษฎีท่ีเนนการเสริมแรงและการปรับพฤติกรรมประกอบดวยทฤษฎีการเสริมแรง 

(Reinforcement) การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) (นรา สมประสงค, 2536 :114) 

 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของเฮนรี เมอรรีย (henry murray) ทฤษฎีนี้เนนอธิบายการจูงใจ

ของบุคคลท่ีกระทําการเพื่อใหไดมาซึ่งความตองการความสําเร็จมิไดหวังรางวัลตอบแทนจากการ

กระทําของเขา ซึ่งความตองการความสําเร็จนี้ในแงของการทํางานหมายถึงความตองการท่ีจะทํางาน

ใหดีท่ีสุดและทําใหสําเร็จผลตามท่ีต้ังใจไว เมื่อตนทําอะไรสําเร็จไดก็จะเปนแรงกระตุนใหทํางานอื่น

สําเร็จตอไปหากองคการใดท่ีมีบุคลากรท่ีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จํานวนมากก็จะเจริญรุงเรืองและเติบโต

เร็ว 

 ในชวงป ค.ศ.1930s นักจิตวิทยาช่ือ David I. McClelland ไดทําการทดลองโดยใช

แบบทดสอบการรับรูของบุคคล (Thematic Apperception Test (TAT)เพื่อวัดความตองการของ

มนุษย โดยแบบทดสอบ TAT เปนเทคนิคการนําเสนอภาพตางๆ แลวใหบุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ

ส่ิงท่ีเขาเห็น จากการศึกษาวิจัยของแมคคลีแลนดไดสรุปคุณลักษณะของคนท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมี

ความตองการ 3 ประการท่ีไดจากแบบทดสอบ TAT ซึ่งเขาเช่ือวาเปนส่ิงสําคัญในการท่ีจะเขาใจถึง

พฤติกรรมของบุคคลได ดังนี้ (โกมล บัวพรหม, 2553 :25) 

1) ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement (nAch)) เปนความตองการท่ี

จะทําส่ิงตางๆใหเต็มท่ีและดีท่ีสุดเพื่อความสําเร็จ จากการวิจัยของ McClelland พบวา บุคคลท่ี

ตองการความสําเร็จ (nAch) สูง จะมีลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานท่ีทาทายและตองการไดรับ

ขอมูลปอนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความชํานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง 

และกลาท่ีจะเผชิญกับความลมเหลว 

2) ความตองการความผูกพัน (Need for Affiliation (nAff)) เปนความตองการการ

ยอมรับจากบุคคลอื่น ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ตองการสัมพันธภาพท่ีดีตอบุคคลอื่น บุคคลท่ี

ตองการความผูกพันสูงจะชอบสถานการณการรวมมือมากกวาสถานการณการแขงขัน โดยจะพยายาม

สรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอื่น 

3) ความตองการอํานาจ (Need for power (Power)) เปนความตองการอํานาจเพื่อมี

อิทธิพลเหนือผูอื่น บุคคลท่ีมีความตองการอํานาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพื่อทําใหตนมีอิทธิพลเหนือ

บุคคลอื่น ตองการใหผูอื่นยอมรับหรือยกยอง ตองการความเปนผูนํา ตองการทํางานใหเหนือกวา

บุคคลอื่น และจะกังวลเรื่องอํานาจมากกวาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
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3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีนํามาวิเคราะห    
 

 โดยท่ัวไปมนุษยมีความตองการทางชีวภาพเพื่อความอยูรอดของชีวิต เชน มนุษยตองกิน 

ตองด่ืม ตองการอากาศหายใจ จึงทําใหเกิดแรงขับข้ัน เชน ความหิว ความกระหาย แตความตองการ

บางอยางไมไดทําใหเกิดแรงขับเสมอไป เชน มนุษยตองการออกซิเจน เพื่อชวยในการเผาผลาญอาหาร

ในรางกายทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมกเคลแลนด(McClelland)นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัย

ฮารวารดไดทําการวิจัยเกี่ยวกับส่ิงจูงใจของมนุษยในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จท้ังในระดับบุคคลและ

ระดับสังคมผลของการศึกษาสรุปไดวาคนนั้นมีความตองการอยู 3 ประการ คือ (มณฑล รอยตระกูล, 

2546 :16) 

  1) ความตองการสัมฤทธิ์ผลเปนความปรารถนาจะทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดใหสําเร็จลวงหนาไป

ดวยดีพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆมีความสบายใจเมื่อประสบความสําเร็จมีความวิตกกังวลเมื่อ

ประสบความไมสําเร็จ 

 2) ความตองการความผูกพันเปนความตองการรวมกับผูอื่นในสังคมตองการความเปน

มิตรและสัมพันธภาพท่ีอบอุนความปรารถนาท่ีจะไดรับการยอมรับนับถือตลอดท้ังความตองการท่ีจะ

ไดรับการยกโทษจากบุคคลอื่นเมื่อกระทําผิดดวย 

 3. ความตองการมีอํานาจบารมีไดแกความตองการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นรวมถึง

การท่ีบุคคลแสดงออกซึ่งความรูสึกตางๆตอการมีอิทธิพลเหนือสถานการณเหลานั้นดวย 

 จากการศึกษาของแมคเคลแลนดพบวาผูท่ีมีแรงจูงใจทางดานความสําเร็จโดยตัวของเขาเอง

จะมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

 1) พวกเขาตองการกําหนดเปาหมายของพวกเขาเองไมตองการความเล่ือนลอยไร

เปาหมาย 

 2) พวกเขาจะไมกําหนดเปาหมายท่ียากหรืองายตอความสําเร็จมากจนเกินไป 

 3) พวกเขาตองการส่ิงยอนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพวกเขาซึ่งเขาตองการรูวา

เขาทํางานไดดีแคไหนสําหรับผูบริหารแลวความตองการอํานาจบารมีเปนความตองการท่ีสูงกวาความ

ตองการความสัมฤทธิ์ผลและความตองการผูกพัน 

 ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคลแลนดเปนแนวคิดลึกซึ้งและกวางไกลกลาวคือคนจะมีแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ไดจะตองไดรับการปลูกฝงต้ังแตครอบครัวโรงเรียนจนถึงองคการท่ีคนๆนั้นเขาไปเกี่ยวของ 
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4. การวิเคราะหการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสูองคกรคุณภาพ 
 

การดูแลทรัพยากรบุคคลขององคกร ส่ิงหนึ่งท่ีเปนความทาทายอยางมากก็คือการสราง

แรงจูงใจในการทํางานใหแกบุคลากร หากปลอยใหบุคลากรไมมีความสุข ไมรูสึกสนุกกับการทํางาน 

จะสงผลตอประสิทธิผลของงานท่ีพวกเขาทํา ทําใหผลการทํางานตกตํ่า บุคลากรมีอัตราการเปล่ียน

หรือเปล่ียนงานสูงข้ึน จึงตองทํางานหนักเพื่อกระตุนใหบุคลากรมีแรงจูงใจและทุมเทใหกับการทํางาน 

รวมถึงพยายามหาวิธีการลดอัตราการเปล่ียนงานของบุคลากรไปพรอมๆกัน เพื่อท่ีองคกรจะสราง

แรงจูงใจใหแกบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 

  1) ความตองการความสําเร็จ เปนความตองการท่ีจะทําส่ิงตางๆใหเต็มท่ีและดีท่ีสุดเพื่อ

ความสําเร็จ บุคคลท่ีตองการความสําเร็จสูง จะมีลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานท่ีทาทายและ

ตองการไดรับขอมูลปอนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความชํานาญในการวางแผน มีความ

รับผิดชอบสูงและกลาท่ีจะเผชิญกับความลมเหลวเปนความตองการเจอลักษณะงานท่ีมีความทาทาย

ตอความสามารถในการแสดงออกถึงศักยภาพท่ีมีอยู องคกรจึงควรมีการมอบหมายงานท่ีจะเปนการ

ฝกฝนใหเกิดความเช่ียวชาญเพื่อผลของงานท่ีมีคุณภาพเปนประโยชนแกองคกร เชน (1) การใหอํานาจ

ในการตัดสินใจ ทุกคนมีความรับผิดชอบในการทํางานของตน ใหอํานาจในการตัดสินใจทําใหรูสึก

ผูกพันกับงานและเกิดความทาทาย งานจะไมนาเบ่ือและเกิดการพัฒนาตนเอง (2)  สรางโอกาสในการ

เติบโตภายใน การพัฒนาศักยภาพของคนในทีม สรางโอกาสการเติบโตจากภายในสรางแรงจูงใจใน

การทํางาน 

   2) ความตองการความผูกพันคนเราจะตองการความรัก มิตรภาพ ความใกลชิดผูกพัน 

ตองการเพื่อน การมีโอกาสเขาสมาคมสังสรรคกับผูอื่น ไดรับการยอมรับเปนสมาชิกในกลุมใดกลุมหนึ่ง

หรือหลายกลุมองคกรจะประหลาดใจวาองคกรสามารถเพิ่มแรงจูงใจใหแกบุคลากรได เพียงแค

รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน การทํางานรวมกันหรือกิจกรรมอื่นๆรวมกันในบรรยากาศแบบเปน

กันเองเปนประจํา เปนการสงเสริมใหเกิดความรวมมือและสัมพันธภาพท่ีดีในองคกร ผานกิจกรรม 

การมีสวนรวมตางๆ ซึ่งมีวิธีการท่ีจะทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดี เชน (1) ใหเกียรติทุกคนอยางเทาเทียม

กัน (2) แสดงความเปนมิตร ทักทายพูดคุยกับบุคคลท่ัวไป (3) แสดงความเปนกันเอง ใหความ

ชวยเหลือ (4) พูดและกระทําในส่ิงตางๆ ดวยความจริงใจไมพูดหรือทําในส่ิงท่ีทําใหผูอื่นเดือดรอน (5) 

รูจักรับฟงใหความสนใจในส่ิงท่ีคนอื่นพูดเสมอ (6) มีเมตตาธรรม เอื้อเฟอเผ่ือแผ (7) รูจักเอาใจเขามา

ใสใจเรา (8) พรอมท่ีจะใหความรวมมือ ชวยแหลือแกผูอื่นอยูเสมอ(9) ใหความสนใจคนอื่นมากๆ อยา

เอาตัวเองเปนท่ีต้ังในทุกเรื่องราว 
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   3) ความตองการอํานาจบารมีคนเราจะตองการสรางสถานภาพของตัวเองใหสูงเดน มี

ความภูมิใจและสราง การนับถือตนเอง ช่ืนชมในความสําเร็จของงานท่ีทํา ความรูสึกมั่นใจในตัวเองแล

เกียรติยศ ความตองการเหลานี้ไดแก ยศ ตําแหนง ระดับเงินเดือนท่ีสูง ไดรับการยกยองจากผูอื่น มี

สวนรวมในการตัดสินใจในงาน โอกาสแหงความกาวหนาในงานอาชีพ เปนตนซึ่งส่ิงเหลานี้จะเปน

ปจจัยใหเกิดการอยากทํางาน เปนแรงกระตุนใหเกิดการทํางาน เพื่อให ไดมาซึ่งการเคารพ 

ความกาวหนาในอาชีพ และการพัฒนาในอาชีพท่ีดียิ่งข้ึนไป ซึ่งรูปแบบการปกครองก็เปนสวนหนึ่งใน

การทําใหเกิดปจจัยท่ีตอบสนองตอความตองการการยกยอง เพราะการปกครองใหเกียรติและเมื่อ

บุคลากรปฏิบัติงานสําเร็จหรือปฏิบัติงานโดดเดนและมีประสิทธิภาพก็ควรใหรางวัลการยกยอง ชมเชย 

หรือเล่ือนตําแหนง ซึ่งเปนส่ิงท่ีจะทําใหเกิดท้ังการไดรับการยกยอง การเคารพ จนเปนส่ิงท่ีทําใหเกิด

แรงจูงใจในการทํางาน เชน  

(1) การเล่ือนตําแหนงการเปล่ียนแปลงตําแหนงในทางสูงข้ึน ซึ่งโดยปกติมักจะมีความ

รับผิดชอบมากข้ึน และมีหนาท่ีงานท่ีแตกตางไปจากเดิม โดยเฉพาะแตกตางไปจากตําแหนงงานใน

ปจจุบันถาหากจะพูดถึงเกณฑพิจารณาท่ีใชประกอบในการเล่ือนช้ันก็อาจจะมีแตกตางกันไปและ

สวนมากก็มักมีเกณฑท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ การเล่ือนช้ันโดยยึดถือตามหลักความสามารถหรือ

ผลงาน และการเล่ือนช้ันโดยการยึดถือหลักอาวุโส ระบบดังกลาวถือวาเปนระบบทางการ 

  (2) การมอบอํานาจในการตัดสินใจในบางเรื่อง ตองการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง 

ตองการความสําเร็จในส่ิงท่ีปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญกาวหนา การพัฒนาทักษะ

ความสามารถใหถึงขีดสุดยอด มีความเปนอิสระในการตัดสินใจและการคิดสรางสรรคส่ิงตางๆ การกาว

สูตําแหนงท่ีสูงข้ึนในอาชีพและการงาน เปนตนผูบริหารควรใหความไวใจในการมอบหมายให

ผูใตบังคับบัญชาตัดสินใจบางเรื่องท่ีรับผิดชอบ เพื่อเปนการสรางความไวใจซึ่งกันและกัน อีกท้ังยังเปน

การแบงเบาภาระความรับผิดชอบของผูบริหารไดอีกดวย 

 

5. สรุปและขอเสนอแนะ 
 

  หลักการหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคล และในการเปนหัวหนางานท่ีดีท่ีมักจะมีการ

สอนกันอยูเสมอ ก็คือ การสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับพนักงาน ใครก็ตามท่ีผานการเรียนในเรื่อง

ของการบรหิารจัดการ จะตองไดเรียนเรือ่งของการสรางแรงจูงใจมากันทุกคนและจริงๆ แลวการศึกษา

เรื่องของแรงจูงใจในการทํางานก็มีอยูตลอดต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน แตก็ยังไมลงตัวสักทีวา อะไรกัน

แนท่ีเปนปจจัยท่ีสามารถสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานได ซึ่งจากการศึกษาพบวา แรงจูงใจท้ัง 3 ดาน 

มีวิธีการในการทําใหเกิดแรงจูงใจท่ีแตกตางกันออกไป ดังนี้ 
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    1) ความตองการความสําเร็จ เปนความตองการท่ีจะทําส่ิงตางๆใหเต็มท่ีและดีท่ีสุดเพื่อ

ความสําเร็จ บุคคลท่ีตองการความสําเร็จสูง จะมีลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานท่ีทาทาย และ

ตองการไดรับขอมูลปอนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีวิธีการดังนี้ การใหอํานาจในการ

ตัดสินใจสรางโอกาสในการเติบโตภายใน เปนตน 

    2) ความตองการความผูกพันคนเราจะตองการความรัก มิตรภาพ ความใกลชิดผูกพัน 

ตองการเพื่อน การมีโอกาสเขาสมาคมสังสรรคกับผูอื่น ไดรับการยอมรับเปนสมาชิกในกลุมใดกลุมหนึ่ง

หรือหลายกลุม มีวิธีการดังนี้  ใหเกียรติทุกคนอยางเทาเทียมกัน แสดงความเปนมิตร ทักทายพูดคุยกับ

บุคคลท่ัวไปแสดงความเปนกันเอง ใหความชวยเหลือพูดและกระทําในส่ิงตางๆ ดวยความจริงใจไมพูด

หรือทําในส่ิงท่ีทําใหผูอื่นเดือดรอน รูจักรับฟงใหความสนใจในส่ิงท่ีคนอื่นพูดเสมอเอื้อเฟอเผ่ือแผรูจัก

เอาใจเขามาใสใจเราพรอมท่ีจะใหความรวมมือ ชวยแหลือแกผูอื่นอยูเสมอเปนตน 

    3) ความตองการอํานาจบารมีคนเราจะตองการสรางสถานภาพของตัวเองใหสูงเดน มี

ความภูมิใจและสราง การนับถือตนเอง ช่ืนชมในความสําเร็จของงานท่ีทํา ความรูสึกมั่นใจในตัวเองแล

เกียรติยศ ความตองการเหลานี้ไดแก ยศ ตําแหนง ระดับเงินเดือนท่ีสูง ไดรับการยกยองจากผูอื่น มี

วิธีการดังนี้การเล่ือนตําแหนง การมอบอํานาจในการตัดสินใจในบางเรื่อง 

 ขอเสนอแนะนอกจากการสรางแรงจูงใจตามแนวคิดแลว ยังมีปจจัยอื่นอีกท่ีควรจะนํามาใช

เพื่อใหบุคลากรดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจัยเหลานั้นไดแก 

    1) นโยบาย หรือกฎระเบียบซึ่งเปนกรอบในการปฏิบัติงาน 

      2) การติดตอส่ือสารท่ีชัดเจน จะชวยใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันในการปฏิบัติงาน 

      3) การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไมเอาเปรียบกัน 
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นโยบายแกไขปญหาแรงงานตางดาวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

The policy of solving foreign labor problems of local  

administrative organizations. 

 

ชัชชญา จันตา* 

ดร.สามารถ บุญรัตน† 
 

บทคัดยอ 
 

 การแกไขปญหาแรงงานตางดาวขององคกรปกตรองสวนทองถ่ิน จากการศึกษาพบวา

ผลกระทบของแรงงานตางดาวตอสังคมไทย อาจกอใหเกิดปญหาตอภัยความมั่นคงโดยเฉพาะแรงงาน

ตางดาวท่ีไมมีถ่ินท่ีอยูแนชัด ซึ่งบทความนี้ไดนําเอาหลักPDCA ซึ่งเปนแนวคิดหนึ่งท่ีนี้เนนใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ การแกไขปญหาแรงงานตางดาวขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประกอบดวย การวางแผนท่ีตองทําเปนข้ันแรกเพื่อกําหนดข้ันตอนและเปาหมาย เมื่อวางแผนแลวก็

ปฏิบัติตามแผนซึ่งเปนข้ันตอนท่ีกําหนดไว โดยตองปฏิบัติตามแผนท่ีเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

ตอมาการตรวจสอบเปนกระบวนการดําเนินงานดานการกํากับควบคุม ซึ่งมีขอเสนอแนะคือควรมีการ

หม่ันตรวจสถานะในการทํางานของแรงงานควรมีการหมั่นตรวจสถานะในการทํางานของแรงงาน 
 

คําสําคัญ: นโยบาย, แกไขปญหาแรงงานตางดาว, องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

Abstract 

Solving the problem of migrant workers of local organizations, according to 

studies, it has been found that impact of migrant workers on Thai society may cause 

security problems especially migrant workers who do not have a permanent 

residence. This article has adopted the PDCA principle, which is a concept that 

emphasizes the systematic operation. The remediation of migrant workers in local 

government organizations includes the planning that must be made first to 

determine the steps and goals. When planning, follow the plan, which is a set 

procedure. By following the map, resources are used efficiently. Subsequent 

                                                 
* เจาหนาที่ธุรการปฏิบัติงาน เทศบาลตําบลหนองยวง จังหวัดลําพนู. 
† อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน. 
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monitoring is a process of regulatory control. It is suggested that there should be a 

regular check on the work of the workers and should be monitored the work’s status 

of the workers. 
 

Keywords : policy, problem solving, foreign workers, local government. 

1. บทนํา 
 

ประเทศไทยในปจจุบันมีความตองการแรงงานในปริมาณท่ีสูง โดยเฉพาะแรงงานในภาค

เกษตรกรรม และงานในระดับลาง เนื่องดวยปริมาณของวัยทํางานของไทยลดลงอยางมากและเปนวัย

พึ่งพาเพิ่มข้ึน รวมถึงอัตราการเกิดก็ลดลง  ทําใหแรงงานในระดับลางของไทยขาดแคลนใน

ขณะเดียวกัน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพก็มีนอย เนื่องดวยไมมีระบบสวัสดิการท่ีดี และเปน

แรงงานนอกระบบเปนสวนใหญแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานในประเทศไทยในปจจุบัน ไดสราง

ผลกระทบใหเกิดข้ึน ในสังคมไทย โดยสามารถแบงได เปน 3 ดาน ดังนี้  (ชัยพงษ สําเนียง, 

http://www.siamintelligence.com/thai-labor-migration-status/[25/02/2560] 

ดานแรก ผลกระทบทางสังคม อาทิ ปญหาดานอาชญากรรมและยาเสพติด เปนท่ีทราบกันดี

วา การมีแรงงานตางดาวผิดกฎหมายจํานวนมาก ทําใหเกิดการแยงงานกันเองระหวางแรงงานตางดาว

ผิดกฎหมายดวยกัน แรงงานตางดาวบางสวนวางงาน จึงมักพบวา มีการลักทรัพยเกิดข้ึนในชุมชนท่ีมี

แรงงานตางดาวผิดกฎหมายอยูจานวนมาก บอยครั้งมีการทะเลาะวิวาทจากการด่ืมสุราและมีการลัก

ทรัพยจากรานคาและชุมชนไทย ทําใหคนไทยบางสวนเกิดความหวาดระแวงและหวาดกลัวภัยจากการ

ท่ีแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย อยูในชุมชน นอกจากนี้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับชุมชนอีกประการท่ีเห็นไดชัดเจน 

คือ เรื่องส่ิงแวดลอม มีขยะมาก ชุมชนสกปรกข้ึนเพราะความไมมีระเบียบของแรงงานตางดาวผิด

กฎหมาย ปญหาการลักลอบเขาเมือง การเคล่ือนยายแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน ท่ีเขามาใน

ประเทศไทยมีปริมาณเพิ่มข้ึนทุกป  

ดานท่ีสอง ผลกระทบทางดานสาธารณสุข แรงงานตางดาวบางสวน ไดเปนพาหนะนําโรค

ใหมๆ เขามาในประเทศไทย ถึงแมวาแรงงานตางดาวท่ีข้ึนทะเบียนถูกตองตามกฎหมายจะไดรับการ

ตรวจสุขภาพและคนหาโรคจากหนวยงานสาธารณสุขของจังหวัดและไดรับบัตรประกันสุขภาพ แตก็มี

จํานวนนอยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกลุมแรงงานตางดาวผิดกฎหมายและไมข้ึนทะเบียน แรงงานตาง

ดาวท่ียังไมข้ึนทะเบียนกลุมนี้ สรางปญหาและผลกระทบในดานสาธารณสุขตอประเทศไทยเปนอยาง

มาก เนื่องจากมีความยากลาบากในการเขาถึงบริการสาธารณสุขและการรับขอมูลขาวสารท่ีเปน

ประโยชน อันกอใหเกิดผลกระทบในแงลบแกสภาวะสุขภาพอนามัยตอแรงงานตางดาว เชน การแพร

ระบาดหรือการกระจายโรคติดตอท่ีสําคัญ 
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 ดานท่ีสาม ผลกระทบดานความมั่นคง การท่ีมีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศไทย

โดยผิดกฎหมายเปนจํานวนมาก กระจัดกระจายตามพื้นท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ โดยไมทราบจํานวนและท่ี

พักอาศัยของแรงงานตางดาวท้ังหมดท่ีมีอยูแทจริงในขณะท่ีการบริหารแรงงานตางดาวยังไมมี

ประสิทธิภาพเทาท่ีควร ดังนั้นปญหาแรงงานตางดาวจึงยอมสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ

อยางหลีกเล่ียงไมได โดยเฉพาะแรงงานตางดาวผิดกฎหมายสัญชาติพมา มีการจางทํางานหนาแนน

มากท่ีสุดบริเวณชายแดนท่ีติดตอกับประเทศพมา ไดแก จังหวัดตาก เชียงใหม และระนอง ลงมาจนถึง

บริเวณพื้นท่ีภาคกลางตอนลาง 

 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงงานตางดาว 

 

การวาจางการทํางาน (Employment) หรือบางทีเรียกวาการมีงานทําหรือการวาจางงาน

ตางมีความหมายเชนเดียวกน คือ การท่ีบุคคลอยูในวัยทํางานมีความสามารถท่ีจะทํางานและตองการ

ทํางาน ไดรบัการวาจางใหทํางาน ความแตกตางระหวางจํานวนแรงงานท่ีประเทศมีอยูเรียกวา กําลัง

แรงงาน (Labor Force) และจํานวนแรงงาน (รัตนา สายคณิตและชลลดา จามรกุล, 2541 : 180) 

คนงานแตละคนนั้นเปนผลรวมของปจจัยการผลิต 2 ชนิด ชนิดแรกอาจจะเรียกวา“แรงงานดิบ”(Raw 

Labor) ซึ่งหมายถึง การทํางานแบบไรฝมือ (Unskilled Physical Work ) ชนิดท่ีสองคือ ทุนมนุษย 

(Human Capital) ซึ่งเปนแรงงานท่ีไดมีการลงทุนปรับปรุงคุณภาพตามความตองการสําหรับรายได

หรือผลตอบแทนในการนําแรงงานไปใชประโยชนก็คือ ผลรวมของผลตอบแทนจากแรงงานดิบและทุน

มนุษย ซึ่งตามเงื่อนไขทางกายภาพแลวคนงานแตละคนยอมแบงแยกไมได
  (พรชัย พัฒนบัณฑิต,2527 

:61) การเดินทางเคล่ือนยายถ่ินเปนปรากฏการณของมนุษยชาติท่ีเกิดข้ึนต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน

เนื่องจากวัฒนธรรมและปจจัยหลายประการประกอบกันอีกท้ังในสถานการณปจจุบันซึ่งเปนยุคของ

โลกไรพรมแดนในเรื่องของขาวสารขอมูลตางๆการเดินทางการติดตอส่ือสารท่ีสะดวกตลอดจนระบบ

เศรษฐกจิทุนนิยมไดรุกเขาไปยังประเทศตางๆเกือบท่ัวโลกนับเปนปจจัยสําคัญท่ีทาใหเกิดการยายถ่ิน

ท้ังภายในประเทศและการยายถ่ินระหวางประเทศอยางยากท่ีจะหลีกเล่ียงไดในชวงสามทศวรรษท่ี

ผานมากระแสการยายถ่ินระหวางประเทศไดมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบหลายประเทศท่ีเคยเปนผู

สงออกผูยายถ่ินกลับกลายเปนประเทศท่ีรับผูยายถ่ินในรูปการเขามาของแรงงานรวมท้ังประเทศไทย

ซึ่งเปนประเทศผูรับและประเทศผูสงออกแรงงาน (ชมนาท รัตนมณีและคณะ, 2547 : 1) 
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รูปแบบของแรงงานมีหลายประเภท ข้ึนอยูกับลักษณะปจจัยตางๆ ถาแบงตามลักษณะฝมือ 

สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ (1) แรงงานไรฝมือ (Unskilled Labor) (2) แรงงานกึ่งฝมือ 

(Semi-skilled Labor) (3) แรงงานฝมือ (Skilled Labor) 

การแบงนี้เพื่อแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของแรงงาน ดานคุณภาพและระดับการ

ฝกอบรมการจัดประเภทของแรงงานดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของกําลังแรงงาน เกิดข้ึน

เพราะการมีคุณสมบัติแตกตางกน ดังนัน้เพื่อผลในการปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึน หรือเพื่อแกปญหาการ

ขาดแคลน ทุนมนุษยภายในระบบจําเปนตองมีการลงทุนเพื่อการสะสมดานนี้การลงทุนโดยให

การศึกษาการฝกอบรมและสาธารณสุขแกแรงงาน (พรชัย พัฒนบัณฑิต,2527 : 63) จําแนกแรงงาน

ขามชาติในประเทศไววาสามารถจําแนกได 2 ประเภทไดแก 

 1) แรงงานขามชาติท่ีถูกกฎหมายหมายถึงคนตางชาติท่ีเขามาทํางานโดยไดรับใบอนุญาต

ทํางาน (Work-permit) สวนใหญเขามาประกอบอาชีพเปนนักวิชาการ (Research Worker) และ

ผูเช่ียวชาญ (Expert หรือ Specialist) โดยสามารถแบงไดเปน4รูปแบบคือ 

 (1) ประเภทช่ัวคราวหมายถึงคนตางชาติท่ีเขาเมืองมาโดยถูกตองตามกฎหมายวา

ดวยคนเขาเมืองและถือหนังสือเดินทางประเภทคนอยูช่ัวคราว (Non-immigration Visa) แลวยื่นขอ

ใบอนุญาตทํางานซึ่งใบอนุญาตสวนใหญจะมีระยะเวลาครั้งละไมเกิน1ป 

 (2) ประเภทตลอดชีพหมายถึงคนตางชาติท่ีมีถ่ินอยูในประเทศไทยตามกฎหมายวา

ดวยคนเขาเมืองและทํางานอยูแลวกอนวันท่ี13 ธันวาคม 2515 จะไดรับใบอนุญาตทํางานตาม

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี322เวนแตจะเปล่ียนอาชีพใหม 

 (3) ประเภทตามมาตรา12พระราชบัญญัติคนเขาเมืองหมายถึงคนตางชาติท่ีเกิดใน

ราชอาณาจักรไทยแตไมไดสัญชาติไทยชาวตางชาติท่ีถูกถอนสัญชาติไทยชาวตางชาติท่ีถูกเนรเทศหรือ

อยูในระหวางการรอการสงออกนอกประเทศหรือชาวตางชาติเขามาในประเทศไทยโดยไมไดรับ

อนุญาต (ลักลอบเขาเมือง) ซึ่งแรงงานขามชาติประเภทนี้สามารถขอใบอนุญาตทํางานไดตามประกาศ

กระทรวงหรอืมติคณะรัฐมนตรี 

  (4) ประเภทตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นไดแก

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนและพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมเปนตนซึ่งเปนชาวตางชาติ

ท่ีเขาเมืองถูกตองตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองโดยถือหนังสือเดินทางประเภทคนอยูช่ัวคราว 

  2) แรงงานขามชาติท่ีผิดกฎหมายหมายถึงชาวตางชาติท่ีเขามาในประเทศไทยท้ังท่ี

ถูกตองหรือไมถูกตองตามพระราชบัญญัติคนเขาเมืองและไมไดรับใบอนุญาตทํางานหรือไดรับ

ใบอนุญาตทํางานแตทํางานไมตรงอาชีพหรือไมตรงสถานท่ีหรือไมตรงตามระยะเวลาท่ีไดรับการ

อนุญาตซึ่งแรงงานประเภทนี้สวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ (Unskilled Labor) เปนแรงงานระดับลาง

280 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

เชนกรรมกรกอสรางประมงการเกษตรเปนตนซึ่งภาครัฐไมอาจควบคุมดูแลไดอยางท่ัวถึงและไมทราบ

จํานวนท่ีแทจริงเนื่องจากมีการลักลอบเขามาไดงายเพราะประเทศไทยมีพรมแดนติดตอกับหลาย

ประเทศและแรงงานขามชาติมีการแฝงตัวเขาไปทํางานในสถานประกอบการตางๆโดยท่ีเจาของ

กิจการไมแจงใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของทราบซึ่งมีหลายกลุมสัญชาติไดแกพมาลาวเวียดนามกัมพูชา

และจีนเปนตน 

 อยางไรก็ตาม ถึงแมผูประกอบการจะนิยมใชแรงงานตางดาว เนื่องจากคาแรงถูกกวาคาแรง

ของคนไทย ทําใหชวยลดตนทุนไดมาก แตการใชแรงงานตางดาวก็ยังมีขอจํากัดอีกหลายอยาง ไมวา

จะเปนฝมือแรงงาน ซึ่งผูวาจางสวนใหญยังไมยอมรับในฝมือการทํางานของแรงงานท่ีเปนคนตางดาว

มากนัก สืบเนื่องจากแรงงานตางดาวจะมีการเปล่ียนแปลงงานและยายสถานท่ีทํางานบอย โดยหากท่ี

ไหนจายคาจางมากก็จะยายไปท่ีนั้น จึงทําใหขาดการฝกฝนทักษะการทํางานในแขนงใดแขนงหนึ่งจน

เช่ียวชาญ เชน งานโรงเหล็กได 2 เดือน ก็เปล่ียนไปงานแมบาน จากงานแมบานก็ไปโรงงานปลา

กระปองเปนตน นอกจากนี้แลวแรงงานตางดาว กําหนดใหตองมีการทําเรื่องขออนุญาตทํางานขามเขต

ทุกครั้งเมื่อมีการยายไปทํางานในจังหวัดอื่นนอกเหนือจากท่ีแจงไวแลวดังนั้นหากผูประกอบการายใดท่ี

ใชแรงงานตางดาวและตองการขยายธุรกิจไปตามจังหวัดใกลเคียง ก็จะตองเสียเวลาทําเรื่องขามเขตให

แรงงานตางดาวซึ่งมีข้ันตอนและระเบียบยุงยาก จึงทําใหตองเสียเวลากับเรื่องดังกลาวคอน ขางนาน 

บางครั้งจึงอาจทําใหเริ่มงานไมทันกําหนดหากมีการเรงดวนเกิดข้ึน จากขอกําหนดดังกลาวจึงเกิด

คําถามวา สถานประกอบการตางๆ ท่ีใชแรงงานตางดาวเปนหลักเนื่องจากคาแรงถูก ทําใหชวยลด

ตนทุนไดมาก ซึ่งจะสงผลใหผลประกอบการโดยรวมดีข้ึน 

 มูลเหตุแหงการเขามาหางานทําของผู ลักลอบหนีเขาเมืองวาลักษณะการอพยพของ

ประชากรต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบันไดแบงลักษณะของการอพยพของประชากรออกเปน 5 ลักษณะ

คือ 

  1) การอพยพแบบด้ังเดิม (Primitive Migration) เปนการอพยพยายถ่ินของชนในอดีต 

เปนการยายถ่ินท่ีอยูเพื่อการดํารงชีวิตรอด ปจจุบันการอพยพจากชนบทเขาสูเมืองเพื่อแสวงหาวิถีการ

ดําเนินชีวิตแบบใหมก็ถือวาอยูในลักษณะนี้ 

   2) การอพยพยายถ่ินโดยถูกบังคับ (Forced Migration) เปนการยายถ่ินโดยถูกบังคับ

อาจจะถูกบังคับโดยรัฐบาลหรือผูมีอิทธิพลบางกลุม 

  3) การอพยพโดยถูกบีบค้ัน (Impelied Migration) เปนการบีบค้ันหรือกระตุนใหอพยพ

เชนกัน แตผูท่ีถูกบีบค้ันยังมีสิทธิ์ในการตัดสินใจวาจะอยูหรือจะไป 

   4) การอพยพโดยเสรี (Free Migration) เปนการอพยพของปจเจกชนโดยเสรี อาจจะ

เกิดจากแรงจูงใจจากภายนอก เชน โดยตําแหนงงาน รายไดหรือเพื่อผจญภัย 
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   5) การอพยพแบบชนจํานวนมาก (Mass Migration) สืบเนื่องมาจากการอพยพโดยเสรี

ซึ่งยายถ่ินเขาไปบุกเบิกหรือผจญภัยในถ่ินท่ีอยูใหม จูงใจใหชนจํานวนมากยายถ่ินตามการอพยพยาย

ถ่ินเปนปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในทุกประเทศเปนส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไมได ในสังคมการอพยพก็มีสาเหตุ

แตกตางกัน ลักษณะการอพยพก็แตกตางกัน เชน อพยพหนีความแหงแลง อพยพหนีภัยธรรมชาติ 

อพยพไปทางาน อพยพเพื่อการศึกษา เปนตน การอพยพมีท้ังอพยพแบบถาวรและอพยพแบบช่ัวคราว 

หรืออพยพขามประเทศและอพยพภายในประเทศหรืออพยพโดยความสมัครใจและ ไมสมัครใจ 

  นอกจากนี้กฎแหงการอพยพยายถ่ิน (Law of Migration) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการต้ังทฤษฎี

เกี่ยวกับการอพยพของ ราเวนไตน(Ravenstein) สามารถท่ีจะใชอธิบายการลักลอบเขามาของแรงงาน

ตางชาติโดย ราเวนสไตน(Ravenstein) ไดอธิบายการอพยพยายถ่ินไวดังนี้ 

  1) การยายถ่ินและระยะทาง ประชากรสวนใหญจะอพยพในระยะทางใกลๆ 

   2) ข้ันตอนของการอพยพหรือการยายถ่ิน การยายถ่ินท่ีอยูของประชากรทําใหเกิด 

“คล่ืนการอพยพ (Current of Migration)”ไปสูศูนยกลางดานการคาและอุตสาหกรรมมีประชากร

หนาแนนข้ึนอยางรวดเร็ว 

   3) แรงจูงใจดานเศรษฐกิจท่ีมีกฎหมายกดข่ี เสียภาษีสูง อากาศเลว ส่ิงแวดลอมทาง

สังคมไมดีส่ิงตางๆ เหลานี้จะผลักดันใหคนอพยพไปสูพื้นท่ีท่ีดีกวา
 (ปราโมทย ประสาทกุล, 2549 : 34) 

 จะเห็นไดวาการอพยพยายถ่ินมีปจจัยสําคัญมาจากการตองการจะหนีจากปญหาท่ีเปนอยู 

เพื่อรายไดในการดําเนินชีวิตท่ีสูงข้ึน และความตองการความมั่นคงและสวัสดิการตางๆ ซึ่งทําใหใน

ปจจุบันมีผูอพยพยายถ่ินฐานและการเขามาเปนแรงงานท่ีสูงข้ึน ซึ่งในการอพยพเขามามากนั้นอาจ

กอใหเกิดปญหาข้ึนหลายอยาง องคการปกครองสวนทองถ่ินจึงตองเขามาบริหารจัดการแรงงาน

ดังกลาว เพื่อเปนการควบคุมท้ังในดานปริมาณและเปนการลดปญหาตางๆ เชน ปญหาอาชญากรรมท่ี

เกิดจากการวางงานเนื่องจากแรงงานท่ีอพยพเขามามากมายจึงเกิดการแยงงานกัน สวนแรงงานท่ีไมมี

งานทําก็จะกอคดีอาชญากรรมเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสิน 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีนํามาวิเคราะหเก่ียวกับแรงงานตางดาว   
 

 ในอดีตท่ีผานมาการใชแนวคิดความมั่นคงในการจัดการปญหาเรื่องแรงงานขามชาติ มักมา

พรอมกับการใชอํานาจเด็ดขาดในการตรวจสอบและจับกุมสงกลับ ความเด็ดขาดกลายเปนส่ิงจําเปน

สําหรับการชะลางปญหาท่ีส่ังสม เพื่อจะไดเริ่มตนใหมอยางถูกตอง แตการแกไขเรื่องแรงงานขามชาติ

ตองการมากกวาการใชอํานาจเด็ดขาดอยางเดียวการนําแนวคิด PDCA ซึ่งเปนแนวคิดหนึ่ง ท่ีไมไดให

ความสําคัญเพียงแคการวางแผน แตแนวคิดนี้เนนใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ โดยมี
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เปาหมายใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง แนวคิด PDCA ไดรับการพัฒนาข้ึนเปนครั้งแรกโดย Walter 

Shewhartซึ่งถือเปนผูบุกเริ่มตนใชสถิติสําหรับวงการอุตสาหกรรม และตอมาวงจร PDCA ไดเปนท่ี

รูจักอยางแพรหลาย เมื่อสุดยอดนักบริหารดานการบริหารคุณภาพอยาง W.Edwards Deming ได

นํามาเผยแพร ใหเปนเครื่องมือสําหรับการปรับปรุงกระบวนการ วงจรนี้จึงมีอีกช่ือหนึ่งวา “Deming 

Cycle” ซึ่งวงจร PDCA ประกอบดวย (สุธาสินี โพธิจันทร, http://www.ftpi.or.th/2015/2125 

[25/01/2560] 

  1) Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ การวางแผน

ยังเปนการจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย เพื่อกําหนดการดําเนินงาน กําหนดระยะเวลาการ

ดําเนินงาน กําหนดผูรับผิดชอบหรือผูดําเนินการและกําหนดงบประมาณท่ีจะใช ครอบคลุมถึงการ

กําหนดหัวขอท่ีตองการปรบัปรุงเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาส่ิงใหมๆ การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจาก

การปฏิบัติงาน อาจประกอบดวย การกําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

  2) Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การดําเนินการตามแผน ซึ่งการดําเนินการตามแผน

เปนการดําเนินการตามแนวทางท่ีไดวางแผนไว เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวในตารางการ

ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ สมาชิกกลุมตองมีความเขาใจถึงความสําคัญของแผนนั้นๆความสําเร็จของการนําแผน

มาปฏิบัติตองอาศัยการทํางานดวยความรวมมือเปนอยางดีจากสมาชิก ตลอดจนการจัดการทรัพยากร

ท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆในข้ันตอนนี้ขณะท่ีลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไป

ดวย หากไมเปนไปตามแผนอาจจะตองมีการปรับแผนใหม  

  3) Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน อาจ

ประกอบดวย การประเมินโครงสรางท่ีรองรับ การดําเนินการ การประเมินข้ันตอนการดําเนินงาน และ

การประเมินผลของ การดําเนินงานตามแผนท่ีไดต้ังไว โดยในการประเมินดังกลาวสามารถ ทําไดเอง 

โดยผูบริหารหรือผูท่ีรับผิดชอบแผนการดําเนินงานนั้นๆ ซึ่งเปนลักษณะของการประเมิน 

   4) Act. (ปรับปรุงแกไข) หมายถึง การนําผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจ

ประกอบดวย การนําผลการ ประเมินมาวิเคราะหวามีโครงสรางหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใดท่ีควร

ปรับปรุง และพัฒนาส่ิงท่ีดีอยูแลวใหดียิ่งข้ึนไปอีก  

 การนําหลัก PDCA มาใชในการแกปญหาการบริหารจัดการแรงงานตางดาวขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งจะตองมีการวางแผนวาจะบริหารจัดการอยางไรกับปญหาท่ีเกิดข้ึน แลวนํา

แนวทางท่ีไดจากการวางแผนดังกลาวนํามาปฏิบัติ ซึ่งเมื่อดําเนินการปฏิบัติตามแผนแลวก็ตองมีการ

ตรวจสอบเพื่อหาขอผิดพลาดหรือปญหาท่ีเกิดข้ึนแลวนํามาปบปรุงแกไขและพัฒนาตอไป ซึ่งในการ

ดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาวนี้ ควรคํานึงถึงผูท่ีมีสวนไดสวนเสียหรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท่ีอาจสงผล

กระทบ เพื่อการดําเนินการท่ีไมเกิดปญหาและอุปสรรคตามมานั่นเอง 

283วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน ์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

 

4. การวิเคราะหนโยบายการแกไขปญหาแรงงานตางดาว 
 

 ผลกระทบของแรงงานตางดาวตอสังคมไทยดานสังคมและวัฒนธรรม มีขอดีท่ีเปนประโยชน

ในดานของเรียนรูวัฒนธรรมของคนชาติพันธุตางๆ คือ มีการรูเขารูเรากันมากข้ึน ขอเสียคือ อาจ

กอใหเกิดปญหาตอภัยความมั่นคง โดยเฉพาะแรงงานตางดาวท่ีไมมีถ่ินท่ีอยูแนชัด สามารถแทรกซึมได

ทุกพื้นท่ี จนทําใหคนไทยเกิดความหวาดกลัวและหวาดระแวงตอคนตางดาวท่ีอยูในชุมชนหรือ ใน

สังคมไทย ปญหาในดานการสาธารณสุขก็คือ เกิดโรคระบาดติดตอไดงาย เพราะเปนพาหะนําโรคท่ีไม

มีในประเทศไทยหรือไมเกิดข้ึนในประเทศไทยมานานแลว ปญหาท่ีพบอีกประการคือ แรงงานตางดาว

ตกเปนเหยื่อการคามนุษยหรือบังคับแรงงานเพราะขาดความรู ซึ่งวิธีการในการแกไขปญหาดังกลาว

ทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีมาตรการท่ีจะควบคุมอยางเปนกระบวนการ ซึ่งบทความนี้ได

นําเอาหลัก PDCA ซึ่งเปนแนวคิดหนึ่งท่ีนี้เนนใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบ โดยมีเปาหมายให

เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถวิเคราะหไดดังตอไปนี ้

  1) การวางแผน เรื่องของการวางแผน เปนข้ันตอนแรกในกระบวนการเพื่อสราง

แนวทางในการแกไขปญหา องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีการวางแผนในการควบคุมปริมาณของ

แรงงานตางดาวซึ่งตองไมมีความรุนแรง อาจเปนการจัดระเบียบแรงงานตางดาวดวยการเลือกแรงงาน

ท่ีมีฝมือเพื่อใหไดรับแรงงานท่ีมีคุณภาพ อีกท้ังยังตองมีการรายงานตัวเพื่อใหทราบสถานะในการ

ทํางาน วาเปนแรงงานท่ีมีงานทําหรือวางงาน เพื่อลดปจจัยเส่ียงท่ีจะเกิดอาชญากรรม อีกท้ังการ

ควบคุมปรมิาณการเขามาอาศัยในประเทศเพื่อลดการเขามาโดยไรจุดหมายโดยใชกฎหมาย ขอบัญญัติ

ในการบังคับใช รวมถึงในเรื่องของการวางแผนในการกําหนดแนวทางเพื่อปองกันดานการติดตอของ

โรคและดานความมั่นคงท่ีตองมีการวางแผนในการปองกันการละเมิดสิทธิ 

  2) การปฏิบัติตามแผน หนวยงานท่ีรับผิดชอบจะแยกตามหนาท่ีรับผิดชอบตางๆเชน 

หนวยงานท่ีทําดานการจดทะเบียนแรงงานตางดาว นําเขาแรงงานตางดาวตามขอตกลงความรวมมือ

นําเขาตางดาว และการพิสูจนสัญชาติ ไดแก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ

ตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการออกใบอนุญาตทํางาน คือ กรมการ

จัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งจะมีสํานักงานแรงงาน ประกอบดวยศูนยรับผิดชอบออกใบผอนผัน

อนุญาตทํางานสําหรับแรงงานตางดาว พรอมท้ังมีบริการรับจดทะเบียนใบผอนผันอนุญาตทํางาน

สําหรับแรงงานตางดาวนอก สถานท่ีดวย หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการตรวจสุขภาพ ไดแก 

กระทรวงสาธารณสุข ดูแลควบคุมเรื่องโรคติดตอตลอดจนเรื่องของการรักษาพยาบาล หนวยงานท่ี

รับผิดชอบเรื่องของการตรวจสอบและจับกุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขา เมืองผิดกฎหมาย คือ

284 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง เปนตน ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติอยางจริงจังในแตละ

พื้นท่ี อีกท้ังตองมีความรวมมือกับองคกรอื่นเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

   3) การตรวจสอบเปนกระบวนการดําเนินงานดานการกํากับควบคุม เพื่อติดตาม

ความกาวหนาของภารกิจและหรือประเมินการปฏิบัติหนาท่ีวาสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว

หรือไม การติดตามประเมินผลเพื่อเปนเกณฑในการวิเคราะหวาสถานการณท่ีตรวจสอบวัดไดนั้น

บรรลุผลสําเร็จหรือไม ประโยชนของการตรวจสอบและประเมินผลไมเพียงแตชวยใหทราบ

ความกาวหนา และหรือความลาหลังของการดําเนินการ ยังเปนการประเมินวาการดําเนินการใกลถึง

เปาหมายท่ีกําหนดแคไหนเพียงไรแลว ยังสามารถชวยใหวิเคราะหเพิ่มเติมใหทราบปจจัยเหตุแหง

ความสําเร็จและความลมเหลว ทําใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแนวทางดําเนินการตอไปได ซึ่งใน

ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน 

   4) ปรับปรุงแกไขเปนการนําผลการประเมินมาพัฒนาแผน ประกอบดวย การนําผลการ 

ประเมินมาวิเคราะหวามีโครงสราง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใดท่ีควรปรับปรุง อีกท้ังยังเปนการ

ยกระดับมาตรฐานการทํางานใหสูงข้ึน องคกรตองทําใหมาตรฐานท่ีมีอยูสูงข้ึน เพราะการเปล่ียนแปลง

ท่ีมีตลอดเวลาอันเนื่องมาจากสภาพส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งตองทําใหมาตรฐาน

สูงข้ึนนั่นเองเปนการทําการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใหการดําเนินงานในการแกไขปญหาแรงงานตางดาว

มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 

5. สรุปและขอเสนอแนะ 
 

 ผลกระทบของแรงงานตางดาวตอสังคมไทยดานสังคมและวัฒนธรรม อาจกอใหเกิดปญหา

ตอภัยความมั่นคงจนทําใหคนไทยเกิดความหวาดกลัวและหวาดระแวงตอคนตางดาวท่ีอยูในชุมชน

หรือ ในสังคมไทย ซึ่งบทความนี้ไดนําเอาหลัก PDCA ซึ่งเปนแนวคิดหนึ่งท่ีนี้เนนใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางมีระบบ โดยมีเปาหมายใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง การแกไขปญหาแรงงานตางดาว

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย การวางแผนท่ีตองทําเปนข้ันแรกเพื่อกําหนดข้ันตอน

และเปาหมายวาจะแกไขปญหาแรงงานตางดาวอยางไร เมื่อวางแผนแลวก็ปฏิบัติตามแผนซึ่งเปน

ข้ันตอนท่ีกําหนดไว โดยตองปฏิบัติตามแผนท่ีเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคา ตอมาการตรวจสอบ

เปนกระบวนการดําเนินงานดานการกํากับควบคุม เพื่อติดตามความกาวหนาของการดําเนินการดาน

แกไขปญหาแรงงานตางดาว และสุดทายคือการปรับปรุงแกไขเปนการนําผลการประเมินมาเพื่อพัฒนา

แผนการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลมากข้ึน 

 ขอเสนอแนะ ควรมีการหมั่นตรวจสถานะในการทํางานของแรงงานวาอยูในสถานะท่ีมีงาน

ทําหรือวางงานเพื่อกําหนดแนวทางในการจัดการแรงงานตางดาวเหลานั้น เปนการปองกันการเกิด
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อาชญากรรม อีกท้ังควรมีการตรวจสอบสารเสพติดและโรคติดตอซึ่งเปนการปองกันการเกิด

อาชญากรรมและโรคติดตอตางๆ และสุดทายคือการคุมครองสิทธิไมใหมีการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน 

หรือหาผลประโยชนดวยการเบียดเบียนสิทธ ิ
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บทคัดยอ 

 

การทํางานในยุคปจจุบันนั้นตางก็มีการแขงขันและพัฒนากันสูงมาก หากเทียบจากในสมัย

เมื่อ 10 ปกอน การทําธุรการตางๆ ตางใชเวลาท่ีนานและไมมีความสะดวกสบายตอผูท่ีมาใชบริการ

เทาท่ีควร เปนสาเหตุทําใหเสียเวลาและทรัพยากรไปโดยใชเหตุ ซึ่งแตกตางจากในปจจุบันท่ีมีการ

นําเอาวิทยาการสมัยใหมมาชวยในกระบวนการตางๆเหลานั้นกลับทําไดงายและสะดวกรวดเร็ว

กวาเดิมหลายเทาและไดเขามามีบทบาทสําคัญในดานตางๆมากมาย ซึ่งมีประโยชนตอการนํามา

ประยุกตใชในการทํางานและการจัดการตางๆภายในองคกร และในปจจุบันคงหนีไมพนในเรื่องของ

การนําเอา”วิทยาการ”ตางๆ เหลานั้นมาผสมผสานกับส่ือ”ดิจิทัล”จนกลายเปน“วิทยาการดิจิทัล” 

โดยมีจุดประสงคเพื่อนํามาใชในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานและระบบการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน รวมไปถึงการกําหนดแนวทางในการนําเอาวิทยาการดิจิทัลมาใชในการจัดการนี้ 

ซึ่งจะเปนตัวแปรท่ีสําคัญตอการพัฒนาขององคกร ใหมีความทันสมัย ปลอดภัย คุมคา และทําใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนนั่นเอง และจากแนวทางนี้ก็จะสามารถนําไปเปนแนวทางหลักในการนําเอา

วิทยาการดิจิทัลไปประยุกตใชในการจัดการในหนวยงานอื่นๆ หรือปรับใชในการทํางาน การเรียน การ

ใชชีวิตในปจจุบันท่ีตางก็ตองมีการแขงขันกันและใชในการพัฒนาองคกรตอไป 
 

คําสําคัญ : วิทยาการดิจิทัล, ประยุกต, การพัฒนาองคกร 

 

Abstract 

It is undeniable that in the modern era, there are very high competitiveness 

and development together.  10 years ago, making different takes time and there is no 

comfort to people using the service. It wastes time and resources; it is unlike in the 

                                                 
* ผูจัดการบริษัท The Forest Art & Garden Gallery จังหวัดเชียงใหม. 
† อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน. 
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present that bring modern science to help in the process, they make easy and fast 

than ever before, several times, and took an important role in many aspects of which 

have useful info applied to run and manage various internal and inevitable in matters 

of adoption, "Science", combined with "digital media" to become a "digital" which is 

intended to be used in the development and improvement of system to work more 

efficiently, including the approach in bringing science to digital management in this 

variable. It is important for the development of the modern organization, safe, cost 

effective and makes more efficient the perilous, and from this approach, it can be 

used as guidelines in bringing science to apply digital management in other 

departments or in the learning work. Living in the present and are competitive at all 

times, including for use in the development of other organizations. 

 

Keywords: science, digital application, development organization. 

 

1. บทนํา 
 

 “ส่ือดิจิทัล”หมายถึง ส่ือท่ีมีการนําเอาขอความ กราฟก ภาพเคล่ือนไหว เสียง มาจัดรูปแบบ 

โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญกาวหนาทางดานคอมพิวเตอร ส่ือสารทางออนไลน หรือตัวกลางท่ีถูก

สรางข้ึนโดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีนําเอาขอความ กราฟกภาพเคล่ือนไหว  

เสียง และ วิดีโอ มาจัดการตามกระบวนการและวิธีการผลิตโดยนํามาเช่ือมโยงกันเพื่อใหเกิดประโยชน

ในการใชงาน  และตรงกับวัตถุประสงค หรือ ส่ืออิเล็กทรอนิกสซึ่งทํางานโดยใชรหัสดิจิทัล (ธิดารัตน 

คิดดีจริง. ส่ือดิจิทัลคืออะไร sai23734.blogspot.com [10/01/2560] 

 “วิทยาการดิจิทัล”คือการนําเอาความรูในสวนของ“ส่ือดิจิทัล”มาประยุกตใชเพื่อใหเกิด

ประโยชนในทางดานการปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานและการจัดการ

ในยุคปจจุบันไมวาจะเปนองคกรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ท่ีซึ่งมีการแขงขันในดานตางๆ สูงมากและ 

“การจัดการ”มีความสําคัญตอองคกรธุรกิจ เพราะทุกข้ันตอนมีผลตอ ความสําเร็จท่ีจะทําใหเกิดผล

กําไรและชวยใหองคกรธุรกิจสามารถดําเนินการตอไปได นอกจากนี้กระบวนการจัดการยังเปนท้ัง

ศาสตรและศิลป ท่ีตองรู จักนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน เนื่องจากแตละองคกรมีปจจัย

ความสําเรจ็ท่ีแตกตางกัน 
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 การนําเอาวิทยาการดิจิทัลมาประยุกตใชนั้นตองอาศัยแนวทางในการจัดการท่ีดี ซึ่ง 

กระบวนการทํางานหรือการจัดการมีความสําคัญตอองคกรธุรกิจ เพราะทุกข้ันตอนมีผลตอ 

ความสําเร็จท่ีจะทําใหเกิดผลกําไรและชวยใหองคกรธุรกิจสามารถดําเนินการตอไปได นอกจากนี้

กระบวนการจัดการยังเปนท้ังศาสตรและศิลปท่ีตองรูจักนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน เนื่องจาก

แตละ องคกรมีปจจัยความสําเร็จท่ีแตกตางกัน
 ซึ่งกระบวนการตางๆในการทําใหองคกรธุรกิจประสบ

ความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี 5 ข้ันตอนต้ังแตการวางแผน การจัดการองคกร การบังคับ

บัญชาส่ังการ การประสานงานและการควบคุม เปนเครื่องมือสําคัญและท่ีขาดไมไดก็คือ มีทักษะของ

ผูบริหารหรือเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จ นั้นเอง โดยตัวผูนํานั้นจะตองคิดวา จะทําอยางไรเพื่อท่ีจะนําเอา

วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมนี้มาประยุกตใชและปรับปรุงการทํางานและการจัดการภายใน

องคกรของตนเองโดยใหเกิดผลกระทบตอองคกรนอยท่ีสุดและใหผลลัพธท่ีดีท่ีสุดและตองไมลืมวา 

ถึงแมจะนําเทคโนโลยีหรือวิทยาการสมัยใหมเขามาเทาไหรก็ตาม แตผูท่ีตองมาคลุกคลีกับส่ิงเหลานี้ก็

คือมนุษย หรือ บุคลลากรท่ีอยูภายในองคกรนั่นเอง ส่ิงนี้ก็เปนอีกโจทยหนึ่งท่ีเปนประเด็นหลักในการ

นําเอาวิทยาการและเทคโนโลยีเหลานั้นมาประยุกตใชภายในองคกร ซึ่งหากตองการใหเกิดผลเชนนี้ก็

จําเปนตองมีการจัดการท่ีดีเชนกันและการจัดการนั้นก็แบงไดออกเปนหลายๆแขนง อาทิ เชน การ

จัดการโลจิสติกส (Logistics management), การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) ,

การจัดการสารสนเทศ (Information Management) และการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human 

Resource Management) เปนตน  

 แนวคิดในการจัดการอยูหลายรูปแบบ และเหมาะท่ีจะนํามาประยุกตใชรวมกับวิทยาการ

และเทคโนโลยีสมัยใหมก็จริง แตกระนั้นก็ยังตองทําควบคูไปกับการจัดการทรัพยากรมนุษยอยูดี ดวย

เหตุผลท่ีวา มนุษยแตละคนตางก็มีความรูความสามารถและความถนัดไมเหมือนกัน บางคนก็ชอบท่ีจะ

คนหาความรูในส่ิงใหม บางคนก็ชอบยึดติดอยูกับส่ิงเดิมๆจนเกิดเปนความเหล่ือมลํ้ากันข้ึนภายใน

องคกรจนนนําไปสูความขัดแยงและกลายเปนปญหาท่ีลุกลามตอไปดวยเหตุผลนี้เองจึงมีความจําเปน

ในการจัดการเรื่องนี้เปนส่ิงแรก เพื่อท่ีจะขจัดปญหาภายในองคกรใหหมดไป และจะตองทําอยางไร

เพื่อใหวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีทางองคกรนําเขามาใชนั้น เกิดความคุมคา สรางประโยชน สราง

ผลงาน สรางความนาเช่ือถือ สรางช่ือเสียง และกอใหเกิดการพัฒนาใหกับองคกรใหมากท่ีสุดนั่นเอง 

 

2. เทคโนโลยีในปจจุบันและอนาคต 
 

บทบาทความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรแล

เทคโนโลยี ทําใหมีการพัฒนาคิดคนส่ิงอํานวยความสะดวกสบายตอการดํารงชีวิตเปนอันมาก
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เทคโนโลยีไดเขามาเสริมปจจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตไดเปนอยางดี เทคโนโลยีทําใหการสรางท่ีพักอาศัย

มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินคาและใหบริการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย

มากข้ึน เทคโนโลยีทําใหระบบการผลิตสามารถผลิตสินคาไดเปนจํานวนมากมีราคาถูกลง สินคาได

คุณภาพ เทคโนโลยีทําใหมีการติดตอส่ือสารกันไดสะดวกการเดินทางเช่ือมโยงถึงกันทําใหประชากรใน

โลกติดตอรับฟงขาวสารกันไดตลอดเวลา (อริสรา ผลจันทร.เทคโนโลยีในโลกปจจุบันและอนาคต. 

https://www.gotoknow.org/posts/605345 [10/01/2560] 

ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพื้นฐานของเทคโนโลยียอมมีประโยชนตอการ

พัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาได แตเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับวิถีความ

เปนอยูของสังคมสมัยใหมอยูมากลักษณะเดนท่ีสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้เทคโนโลยี

สารสนเทศชวยเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ในการประกอบการ

ทางดานเศรษฐกิจ การคาและการอุตสาหกรรม จําเปนตองหาวิธีในการเพิ่มผลผลิต ลดตนทุนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางานคอมพิวเตอรและระบบส่ือสารเขามาชวยทําใหเกิดระบบอัตโนมัติ 

พัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหชีวิตความเปนอยูของคนเกี่ยวของกับเทคโนโลยี ดังจะเห็น

ไดจากการพิมพดวยคอมพิวเตอร การใชตารางคํานวณและใชอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมแบบตางๆ 

เปนตน 

 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต 
 

1) คอมพิวเตอร ปจจุบันคอมพิวเตอรไดพัฒนาไปจากยุคแรกท่ีเครื่องมีขนาดใหญ

ทํางานไดชา ความสามารถตํ่าและใชพลังงานสูงและคอมพิวเตอรสวนบุคคลในขณะนี้ก็มีความสามารถ

เทาเทียมหรือมากกวากับเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญในสมัยกอน ตลอดจนการนําคอมพิวเตอรชนิด

ลดชุดคําส่ัง (Reduced Instruction Set Computer) หรือ RISC มาใชในการออกแบบหนวย

ประเมินผล ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรสามารถทํางานไดเร็วข้ึนโดยใชคําส่ังพื้นฐานงายๆนอกจากนี้

พัฒนาการและการประยุกตความรูในสาขาวิชาตางๆท้ังสาขาวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลใหเครื่องคอมพิวเตอรมีการประมวลผลตามหลักเหตุผลของมนุษยหรือ

ระบบปญญาประดิษฐ 

  2) ปญญาประดิษฐ เปนการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหมีความสามารถท่ีจะคิด

แกปญหา และใหเหตุผลไดเหมือนอยางการใชภูมิปญญาของมนุษยจริงปจจุบันท่ีนักวิทยาศาสตรใน

หลายสาขาวิชาไดศึกษาและทดลองท่ีจะพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหสามารถทํางานท่ีมีเหตุผล โดย

การเลียนแบบการทํางานของสมองมนุษย ซึ่งความรูทางดานนี้ถาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจะ
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สามารถนํามาประยุกตใชงานตางๆ อยางมากมาย เชน ระบบผูเช่ียวชาญเปนระบบคอมพิวเตอรท่ีถูก

พัฒนาข้ึน เพื่อใหมีความสามารถในการแกปญหาไดอยางผูเช่ียวชาญ และหุนยนต (Robotics) เปน

การพัฒนาส่ิงประดิษฐใหสามารถปฏิบัติงานและใชทักษะการเคล่ือนไหวไดใกลเคียงกับการทํางานของ

มนุษย เปนตน 

  3) ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนใน

งานระดับวางแผนนโยบายและกลยุทธขององคกร โดยท่ี EIS จะถูกนํามาใหคําแนะนําผูบริหารในการ

ตัดสินใจ เม่ือประสบปญหาแบบไมมีโครงสรางหรือกึ่งโครงสรางโดย EIS เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึน เพื่อ

ตอบสนองความตองการท่ีพิเศษของผูบริหารในดานตางๆเชนสถานการณตางๆท้ังภายในและภายนอก

องคกร รวมท้ังสถานะของคูแขงขันดวย โดยท่ีระบบจะตองมีความละเอียดออนตลอดจนงายตอการใช

งาน เนื่องจากผูบริหารระดับสูงจํานวนมากไมเคยชินกับการติดตอและส่ังงานโดยตรงกับระบบ

คอมพิวเตอร 

  4) การจดจําเสียง เปนความพยายามของนักวิทยาศาสตรท่ีจะทําใหคอมพิวเตอรจดจํา

เสียงของผูใช ปจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีสาขานี้ยังไมประสบความสําเร็จตามท่ีนักวิทยาศาสตร

ตองการ ถาในอนาคตนักวิทยาศาสตรประสบความสําเร็จในการนําความรูตาง ๆ มาใชสรางระบบการ

จดจําเสียงก็จะสามารถสรางประโยชนไดอยางมหาศาลแกการใชงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยท่ีผูใชจะสามารถออกคําส่ังและตอบโตกับคอมพิวเตอรแทนการกดแปนพิมพ ซึ่งจะ

สงผลใหผู ท่ีไมเคยชินกับการใชคอมพิวเตอรใหสามารถปรับตัวเขากับระบบไดงาย เชน ระบบ

สารสนเทศสําหรับผูบริหารระดับสูง การส่ังงานระบบฐานขอมูลตาง ๆ และระบบรักษาความปลอดภัย

ของขอมูล เปนตน ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และขยายคุณคาเพิ่มของเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีมีตอธุรกิจ 

  5) การแลกเปลี่ยนขอมูลอิเล็กทรอนิกส เปนการสงขอมูลหรือขาวสารจากระบบ

คอมพิวเตอรหนึ่งไปสูระบบคอมพิวเตอรอื่น โดยผานทางระบบส่ือสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน การ

สงคําส่ังซื้อไปยังผูขายโดยตรง ปจจุบันระบบแลกเปล่ียนขอมูลอิเล็กทรอนิกสกําลังไดรับความนิยม

เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เพราะชวยลดระยะเวลาในการทํางานของแตละองคกรลง โดยองคกรจะสามารถสงและ

รับสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ เชน ใบส่ังซื้อและใบตอบรับผานระบบส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีอยู ทํา

ใหท้ังผูสงและผูรับขอมูลไมตองเสียเวลาเดินทาง 

  6) เสนใยแกวนาํแสง เปนตัวกลางท่ีสามารถสงขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วโดยอาศัย

การสงสัญญาณแสงผานเสนใยแกวนําแสงท่ีมัดรวมกัน การนําเสนใยแกวนําแสงมาใชในการส่ือสาร

กอใหเกิดแนวความคิดเกี่ยวกับ "ทางดวนขอมูล (Information Superhighway)" นี้จะเช่ือมโยงระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรเขาดวยกัน เพื่อเปดโอกาสใหผูใชไดมีโอกาสเขาถึงขอมูลและสารสนเทศตาง ๆ 
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ไดงายและรวดเร็วข้ึน ปจจุบันเทคโนโลยีเสนใยแกวนําแสงไดสงผลกระทบตอวงการส่ือสารมวลชน 

และการคาขายสินคาผานระบบเครือขายอิเล็กทรอนิกส 

   7) อินเตอรเน็ต เปนเครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญท่ีเช่ือมโยงไปท่ัวโลก มีผูใชงาน

หลายลานคน และกําลังไดรับความนิยมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องโดยท่ีสมาชิกสามารถติดตอส่ือสาร 

แลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ตลอดจนคนหาขอมูลจากหองสมุดตางๆ ได ในปจจุบันไดมีหลายสถาบันให

ประเทศไทยท่ีเช่ือมระบบคอมพิวเตอรกับเครือขายนี้ เชน ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย เปนตน 

 8) ระบบเครือขาย โดยเฉพาะระบบเครือขายเฉพาะพื้นท่ี (Local Area Network, 

LAN) เปนระบบส่ือสารเครือขายท่ีใชในระยะทางท่ีกําหนด สวนใหญจะใชภายในอาคารหรือใน

หนวยงาน ระบบ LAN จะมีสวนชวยเพิ่มศักยภาพในการทํางานของคอมพิวเตอรสวนบุคคลใหสูงข้ึน 

รวมท้ังการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน การใชขอมูลรวมกันและการเพิ่มความเร็วในการ

ติดตอส่ือสาร นอกจากนี้ระบบเครือขายของคอมพิวเตอรสวนบุคคลยังผลักดันใหเกิดการกระจาย

ความรับผิดชอบในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังผูใชมากกวาในอดีต 

  9) การประชุมทางไกล เปนการนําเทคโนโลยีสาขาตางๆ เชน คอมพิวเตอร เครื่องถาย

โทรทัศนและระบบส่ือสารโทรคมนาคมผสมผสาน เพื่อใชสนับสนุนในการประชุมมีประสิทธิภาพ โดย

ผูเขารวมประชุมไมจําเปนท่ีจะตองอยูในหองประชุมและพื้นท่ีเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหประหยัดเวลาใน

การเดินทาง โดยเฉพาะในสภาวะการจราจรท่ีติดขัด ตลอดจนผูเขาประชุมอยูในเขตท่ีหางไกลกันมาก 

  10) โทรทัศนตามสายและผานดาวเทียม การสงสัญญาณโทรทัศนผานส่ือตางๆไปยัง

ผูชม จะมีผลทําใหขอมูลขาวสารสามารถแพรไปไดอยางรวดเร็วและครอบคลุมพื้นท่ีกวางข้ึน โดยท่ี

ผูชมสามารถเขาถึงขอมูลจากส่ือตางๆ ไดมากข้ึน สงผลใหผูชมรายการมีทางเลือกมากข้ึนและสามารถ

ตัดสินใจในทางเลือกตางๆ ไดเหมาะสมข้ึน 

  11) เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เปนการนําเอาคอมพิวเตอรและอุปกรณเก็บขอมูล

อิเล็กทรอนิกสมาจัดเก็บขอมูล หรือขาวสารในลักษณะท่ีแตกตางกันท้ังรูปภาพ ขอความ เสียง โดย

สามารถเรียกกลับมาใชเปนภาพเคล่ือนไหวได และยังสามารถโตตอบกับผูใชดวยการประยุกตเขากับ

ความรูทางดานคอมพิวเตอร 

   12) การใชคอมพิวเตอรในการฝกอบรม เปนการนําเอาระบบคอมพิวเตอรเขามาชวย

ในการฝกอบรมในดานตาง ๆ หรือการนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในดานการเรียนการสอนท่ีเรียกวา 

"คอมพิวเตอรชวยการใชคอมพิวเตอรชวยในการสอนเปดชองทางใหมในการเรียนรู โดยสงเสริม

ประสิทธิภาพการเรียนรู ตลอดจนปรัชญาการเรียนรูดวยตนเอง 
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   13) การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ เปนการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

และระบบขอมูลเขามาชวยในการออกแบบผลิตภัณฑ รวมท้ังรูปแบบหีบหอของผลิตภัณฑหรือการนํา

คอมพิวเตอรมาชวยทางดานการออกแบบวิศวกรรม และสถาปตยกรรมใหมีความเหมาะสมกับความ

ตองการและความเปนจริง ตลอดจนชวยลดตนทุนการดําเนินงานในการออกแบบ โดยเฉพาะในเรื่อง

ของเวลา การแกไข และการจัดเก็บแบบ 

   14) การใชคอมพิวเตอรชวยในการผลิต เปนการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการผลิต

สินคาในโรงานอุตสาหกรรม เนื่องจากระบบคอมพิวเตอรจะมีความเท่ียงตรงและเช่ือถือไดในการ

ทํางานท่ีซ้ํากัน ตลอดจนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและขอผิดพลาดของผลิตภัณฑไดตาม

มาตรฐานท่ีตองการ ซึ่งจะชวยประหยัดระยะเวลาและแรงงาน ประการสําคัญชวยใหคุณภาพของ

ผลิตภัณฑมีความสม่ําเสมอตามท่ีกําหนด 

   15) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เปนการนําเอาระบบคอมพิวเตอรทางดาน

รูปภาพ (Graphics) และขอมูลทางภูมิศาสตรมาจัดทําแผนท่ีในบริเวณท่ีสนใจ ระบบ GIS นั้นสามารถ

นํามาประยุกตใหเปนประโยชนในการดําเนินกิจการตางๆ เชน การวางแผน กลยุทธ (Strategic 

Planning) การกําหนดนโยบายการพัฒนาประเทศและทองถ่ิน การวางแผนทางการตลาด การบริหาร

การขนสงการสํารวจและวางแผนปองกันธรรมชาติการชวยเหลือและกูภัย เปนตน (อริสรา ผลจันทร. 

เทคโนโลยีในโลกปจจุบันและอนาคต.https://www.gotoknow.org/posts/605345 [2/02/2560] 

 

4. ในการนําเอาวิทยาการดิจิทัลมาประยุกตใชในองคกร 

 

  4.1 ดานบุคลลากร 

 ตองยอมรับวาในยุคสมัยนี้ อุปกรณไอทีหรืออุปกรณอิเลคทรอนิกสลวนแตกลายมาเปน

ปจจัยสําคัญประหนึ่งกับเปนอวัยวะสวนหนึ่งของรางกายไปแลว อยางนอยก็เช่ือไดวาทุก ๆ คนลวนแต

มีโทรศัพทเคล่ือนท่ี หรือสมารทโฟน (Smart Phone) อยูแนนอนหรือหลายๆบานซึ่งเกือบจะทุก

หลังคาเรือนตางก็มีอุปกรณเหลานี้อยูเปนแนและแนนอนในองคกรทุกองคกรยอมจะตองมีอุปกรณ

เหลานี้อยูเชนกัน แต เพราะเหตุใด การทํางานหรือใหบริการในองคกรบางแหงถึงไดเกิดปญหา เกิด

ความลาชา อยูตลอดเวลา ปญหาสวนหนึ่งก็มาจากการท่ีบุคลากรในองคกรนั้นขาดความรู ความถนัด 

ความเขาใจ ในการใชอุปกรณเหลานั้น และผูบริหารควรท่ีจะตองทราบถึงปญหานี้และจัดการแกไข 

โดยควรท่ีจะจําแนกบุคลากรตามความสามารถในการใชอุปกรณตางๆออกเปนกลุม ซึ่ง ความสามารถ

ตอวิทยาการหรือเทคโนโลยีนั้นสามารถแบงไดเปน 3 กลุมคือ 
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  ใช (Use) หมายถึง ความคลองแคลวทางเทคนิคท่ีจําเปนในการใชคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ต ทักษะและความสามารถท่ีเกี่ยวของกับคําวา“ใช”ครอบคลุมต้ังแตเทคนิคข้ันพื้นฐาน คือ 

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน โปรแกรมประมวลผลคํา (Word processor) เว็บเบราวเซอร 

(Web browser) อีเมลและเครื่องมือส่ือสารอื่นๆ สูเทคนิคข้ันสูงข้ึนสําหรับการเขาถึงและการใช

ความรู เชน โปรแกรมท่ีชวยในการสืบคนขอมูล หรือ เสิรชเอนจิน (Search engine) และฐานขอมูล

ออนไลน รวมถึงเทคโนโลยีท่ีอุบัติข้ึนใหม เชน Cloud computing 

  เขาใจ (Understand) คือชุดของทักษะท่ีเขาใจบริบทและประเมินส่ือดิจิทัล เพื่อให

สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรท่ีทําและพบบนโลกออนไลน จัดวาเปนทักษะท่ีสําคัญและท่ีจําเปนท่ี

จะตองเริ่มสอนบุคลากรใหเร็วท่ีสุดเทาท่ีพวกเขาเขาสูโลกออนไลน ความเขาใจนั้นยังรวมไปถึงการ

ตระหนักวาเทคโนโลยีเครือขายมีผลกระทบตอพฤติกรรมและมุมมองของผูใชและผูศึกษาอยางไร มี

ผลกระทบตอความเช่ือและความรูสึกเกี่ยวกับโลกรอบตัวอยางไร ความเขาใจนี้ยังชวยเตรียมความ

พรอมใหผูใชมีความพรอมสําหรับการนําไปพัฒนาตนเอง ฐานความรูและพัฒนาทักษะการจัดการ

สารสนเทศเพื่อคนหา ประเมิน และใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพเพื่อติดตอส่ือสาร ประสานงาน

รวมมือ และแกไขปญหา 

  สราง (Create) คือความสามารถในการผลิตเนื้อหาและการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ

ผานเครื่องมือส่ือดิจิทัลท่ีหลากหลาย การสรางดวยส่ือดิจิทัลเปนมากกวาแคการรูวิธีการใชโปรแกรม

ประมวลผลคําหรือการเขียนอีเมล แตมันยังรวมไปถึงความสามารถในการดัดแปลงและประยุกตใชโดย

การสรางข้ึนสําหรับบริบทและผูชมท่ีแตกตางและหลากหลาย ความสามารถในการสรางและส่ือสาร

ดวยการใช Rich media เชน ภาพ วิดีโอ และเสียง ตลอดจนความสามารถในการมีสวนรวมกับ Web 

2.0อยางมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ เชน Blog การแชรภาพและวิดีโอและ Social media รูปแบบ

อื่ น ๆ  ( สํ า นั ก ง า น พั ฒ น า วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ห ง ช า ติ  ( ส ว ท ช . ) 

https://www.nstda.or.th/th/nstda-knowledge/142-knowledges/2632 [10/03/2560]) 

  เมื่อสามารถแยกแยะกลุมของผูท่ีมีความถนัดในเทคโนโลยีหรือวิทยาการไดแลวก็จะตองมี

การวางระบบในการจัดการบุคคลากรในข้ันตอนตอไป ซึ่งในการจัดการบุคคลในแตละกลุมนั้น ก็ตอง

ใชหลักการมาวิเคราะหเพื่อท่ีจะทําอยางไรใหบุคคลเหลานั้นสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดดี และสามารถ

พัฒนาตนเองได ซึ่งอาจจะใชหลักทฤษฎีความตองการ (Need Theories) ท่ีพัฒนาข้ึนโดย อับราฮัม 

มาสโลว (Abrahum Maslow) มาประยุกตใชเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคคลเหลานี้ โดยการ

นําเอาแนวคิดทฤษฎีนี้มาใชก็มี ดังนี้ (เนตรพัฒนา ยาวริาช,2556 :169) 

  1) ความตองการทางรางกาย (Physiological Needs)ความตองการลําดับนี้เปน

ความตองการลําดับแรกสุดและเปนความตองการในดานพื้นฐานของชีวิต เปนแรงผลักดันโดยท่ัวไป 
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เชน ความตองการดานปจจัย 4 ซึ่งหากพนักงานมีรายไดจากการปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะสามารถ

ดํารงชีวิตอยูไดโดยมีอาหารและท่ีพักอาศัย เขาจะมีกําลังท่ีจะทํางานตอไป หรือแมกระท้ังการท่ีจะสง

พนักงานไปอบรมหรือเพิ่มศักยภาพในการทํางานก็ตองคํานึงถึงความสะดวกของพนักงานดวยวา เขา

จะพักท่ีไหน ใชจายยังไง และมีสวัสดิการอะไร และการมีสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเหมาะสม เชน 

ความสะอาด ความสวาง การระบายอากาศท่ีดี การบริการสุขภาพ เปนการสนองความตองการใน

ลําดับนี้ได 

   2) ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)เปนความตองการสภาพแวดลอม

ท่ีปลอดจากอันตรายท้ังทางกายและจิตใจ ความมั่นคงในงาน ในชีวิตและสุขภาพ การสนองความ

ตองการนี้ ตอพนักงาน ทําไดหลายอยาง เชน การประกันชีวิตและสุขภาพ กฎระเบียบขอบังคับท่ี

ยุติธรรม การใหมีสหภาพแรงงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หรือการใหคาชดเชยตางๆ จาก

การปฏิบัติหนาท่ี เปนตน 

   3) ความตองการทางสังคม (Social Needs)เมื่อมีความปลอดภัยในชีวิตและมั่นคงใน

การงานแลว คนเราจะตองการความรัก มิตรภาพ ความใกลชิดผูกพัน ตองการเพื่อน การมีโอกาสเขา

สมาคมสังสรรคกับผูอื่น ไดรับการยอมรับเปนสมาชิกในกลุมใดกลุมหนึ่งหรือหลายกลุมซึ่งในท่ีนี้ การท่ี

พนักงานหรือผูปฎิบัติการไดการยอมรับจากเพื่อนรวมงานหรือจากผูบริหารนั้นถือวาเปนส่ิงท่ีดี ซึ่งจะ

ทําใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสรางสรรคผลงานท่ีดีตอไป 

   4) ความตองการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) เมื่อความตองการทางสังคม

ไดรับการตอบสนองแลว คนเราจะตองการสรางสถานภาพของตัวเองใหสูงเดน มีความภูมิใจและสราง 

การนับถือตนเอง ช่ืนชมในความสําเร็จของงานท่ีทํา ความรูสึกมั่นใจในตัวเองและเกียรติยศ ซึ่ง

ผูบริหารอาจจะมีการเล่ือน ยศ ตําแหนง ระดับเงินเดือนท่ีสูงข้ึน โดยวัดจากงานท่ีทาทาย ซึ่งเปนการ

แสดงถึงการใหการยอมรับ การยกยอง รวมไปถึงการใหมีสวนรวมในการตัดสินใจในงาน เปนตน 

   5) ความตองการเติมความสมบูรณใหชีวิต (Self-actualization Needs)ความ

ตองการระดับนี้เปนความตองการระดับสูงสุด คือความตองการจะเติมเต็มศักยภาพของตนเอง 

ตองการความสําเร็จในส่ิงท่ีปรารถนาสูงสุดของตัวเอง ความเจริญกาวหนา การพัฒนาทักษะ

ความสามารถใหถึงขีดสุดยอด มีความเปนอิสระในการตัดสินใจและการคิดสรางสรรคส่ิงตางๆ เพื่อการ

กาวสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนในอาชีพและการงาน ซึ่งผูบริหารควรท่ีจะตอบสนองตอความตองการนี้ และใช

ความตองการนี้เปนตัวสรางแรงกระตุนและแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานเพื่อ

องคกร เปนตน 
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4.2 ดานระบบการจัดการ 

 การจัดการในองคกรนั้นตางก็ตองมีการพัฒนาอยูอยางตอเนื่อง เพื่อท่ีจะสามารถแขงขันใน

สังคมยุคโลกาภิวัตนนี้ได ซึ่งจําเปนตองมีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยเพื่อเปนการอํานวยความสะดวก

ในการทํางานและลดตนทุนในสวนงานตางๆ เชน ใชเทคโนโลยีในการทํางาน/ส่ังงานและติดตามงาน 

เชน การใชโทรศัพทและส่ือโซเซียลในการติดตอประสานงาน การประชุมทางโทรศัพท หรือการใช

คอมพิวเตอรในการส่ังการโดยผานระบบอินเทอรเน็ต เปนตน ท้ังนี้เพื่อผูปฏิบัติงานจะไดปฏิบัติงาน

ดวยความรวดเร็วและผูบริหารจะไดประหยัดเวลาในการบริหารงาน เพราะในโลกของความเปนจริง

ผูบริหารจะนั่งประจําท่ีโตะทํางานนอย แตกิจกรรมประจําวันสวนใหญจะเปนการประชุม เยี่ยมเยียน

หนวยงาน เปด- ปดงาน ติดตอประสานงานภายนอกมากกวา ท้ังนี้การนําเอาเทคโนโลยีและวิทยาการ

สมัยใหมเขามาใชภายในองคกรนี้ ก็ตองมีการคิดและวิเคราะหหาขอดีและขอเสียท่ีจะเกิดข้ึนตอองคกร

ดวย ซึ่งประเด็นหลักๆ ก็คือการ”ลดคาใชจาย” ในองคกรนั่นเอง อยางเชน ในปจจุบันรานคาตาง ๆ ก็

หันมาใชวิธีการดําเนินธุรกิจแบบออนไลนกันมากข้ึน เนื่องดวยอินเตอรเน็ตและแอปพลิเคชันบนเว็บ

นั้น จะชวยใหองคกรสามารถทําธุรกิจแบบออนไลนเพื่อเพิ่มชองทางในการทําธุรกิจและลดตนทุน 

ต้ังแตเรื่อง Supply Chain Management ไปจนถึงการส่ือสารภายในองคกร ยิ่งไปกวานั้นยังชวยใน

เรื่องการบริหารจัดการและทําใหมีเวลามากพอท่ีจะใชคิดและทบทวนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจตอไป 

ซึ่งขอดีของการดําเนินธุรกิจออนไลนก็มีประโยชนดังนี้ 

  1) ชวยใหลูกคารับบริการไดดวยตนเอง การดูแลลูกคาสามารถดูไดใน 4 สวนดวยกัน

คือ ทําใหลูกคารูสึกดี, ทําใหลูกคารูสึกงาย, ทําใหลูกคารูสึกรวดเร็ว, และท่ีสําคัญคือทําใหจําช่ึอลูกคา

ได เราสามารถเริ่มใหบริการท่ีลูกคาสามารถรับบริการไดดวยตนเอง (Customer Self-service) และ

ในรูปแบบออนไลน รวมไปถึงการชวยเหลือดานเทคนิค ตัวอยางงายๆท่ีเห็นไดชัดคือ การบริการลูกคา

แบบออนไลนผานอินเตอรเน็ตนั้น ชวยใหลูกคามีทางเลือกมากข้ึน และลดจํานวนการโทรศัพทเขามา

ในศูนยบริการลูกคา ซึ่งหลายองคกรมีความเขาใจในเรื่องนี้อยางดีและหลายองคกรก็ประสบ

ความสําเร็จอยางดีเยี่ยมในการ ดําเนินการ ส่ิงท่ีไดรับกลับมาก็คือ ความพึงพอใจของลูกคา ยอดขาย

เพิ่มข้ึน และลดตนทุนในการใหบริการ 

   2) ดําเนินการจัดซ้ือจัดหาแบบออนไลน การทําฝายจัดซื้อใหเปนผูเช่ียวชาญในการซื้อ

แบบอัตโนมัติ ชวยลดตนทุนขององคกรไดอีกวิธีหนึ่ง โดยการทําใหพนักงาน ฝายจัดซื้อไดคิดอยางเปน

แบบแผน แทนท่ีจะตองมาคิดเรื่องการสรางความสัมพันธอันดีกับซัพพลายเออรวาตองทําอยางไร และ

แทนท่ีจะสงผานใบส่ังซื้อซ้ําครั้งแลวครั้งเลาและใหพนักงานคนหาส่ิงตางๆ จากแคทตาล็อกเลมโต ก็

ปรับเปล่ียนมาเปนการทําผานระบบการจัดซื้อแบบออนไลนและมีการสงใบส่ังซื้อ เพื่อใหหัวหนางาน

เซ็นตอนุมัติโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะประกอบไปดวยรายการสินคา รายช่ือของซัพพลายเออรท่ีผูใชสามารถ
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เลือกดูไดแบบออนไลน ผลการสํารวจลาสุด จาก 1600 บริษัทปรากฎวาสวนใหญองคกรตางๆ มีการ

ใชการจัดซื้อจัดหาแบบออนไลนประมาณ 20% และสามารถลดตนทุนในการดําเนินการไดประมาณ 

หนึ่งในสามจากในอดีต 

   3) สงสินคาและบริการถึงลูกคาโดยตรง เมื่อองคกรมีความพรอมและตองการสาน

ความสัมพันธระหวางซัพพลายเออร และลูกคา กลยุทธอยางหนึ่งก็คือ การใหบริการและติดตอกัน

โดยตรง การท่ีซัพพลายเออรสงสินคาและบริการถึงลูกคาโดยตรงชวยในเรื่องการจัดการในสวนของ

การสตอกสินคา ถาผูจัดจําหนายสามารถลดการสตอกสินคา ก็จะชวยลดตนทุนไดอยางมากเชนกัน 

นอกจากนี้การท่ีผูผลิตสงสินคาตรงถึงลูกคายังชวยลดเวลาในการจัดสงสินคา ลดข้ันตอนและโอกาส

ผิดพลาดไปจนถึงลดคาใชจายในการจัดสงอีกดวย การดําเนินการท่ีกลาวมานี้จะเห็นไดวาเราสามารถ

ควบคุมการทํางานไดดีข้ึน ใชทรัพยากรบุคคลนอยลง แตไดความไววางใจและพึงพอใจจากลูกคามาก

ข้ึนและก็เปนจุดหนึ่งท่ีปจจุบันนิยมใชกัน   

 4) ใชเทคโนโลยีวีดีโอในการสื่อสาร Video on demand เทคโนโลยีนี้ในปจจุบันไมใช

เทคโนโลยีใหมอะไร แตมันเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพอยางมากในการส่ือสาร ซึ่งสามารถชวยไดใน

เรื่องของการประหยัดคาใชจายขององคกร โดยประโยชนท่ีเห็นไดชัดก็คือพนักงานสามารถเขาถึง

ขอมูลตางๆและสามารถนําเสนอใหกับผูท่ีมาใชบริการท่ีตองการไดทุกท่ีทุกเวลา นอกจากนี้ยังสามารถ

ถายทอดไดแบบสดๆ และยังสามารถนําส่ือบันทึกภาพและเสียงมาโพสตไวบนเว็บเพื่อใหพนักงานและ

ผูใชบริการไดดูในภายหลังไดอีกดวย ไมวาจะเปนการปฐมนิเทศพนักงานใหม การฝกอบรมพนักงาน

ขาย การท่ีใหทุกคนออนไลนและเรียนผานทางอินเตอรเน็ต ซึ่งวิธีนี้ใชงบประมาณนอยกวาใหพวกเขา

ทุกคนเดินทางมาประชุมกัน รวมไปถึงในกรณีท่ีพนักงานบางคนไมสามารถเขาประชุมหรือฝกอบรมได 

เขาหรือเธอก็ยังสามารถดูวิดีโอ ผานทางเว็บในภายหลังไดในเวลาท่ีวาง 

   5) จัดเตรียมวิธีหรือชองทางใหกับพนักงาน แนวคิดในการจัดเตรียมวิธีหรือชองทาง

ใหกับพนักงานนี้ก็เพื่อชวยใหพนักงานสามารถเขาถึงเครื่องมือและขอมูลตางๆไดงายข้ึน เชนขาวสาร

ตางๆของบริษัทรวมไปถึงความเปนไปของตลาดและลูกคา การเช็คอีเมล การเบิกคาใชจายในการ

เดินทาง การติดตอกับฝายทรัพยากรบุคคล และอื่นๆอีกมากมายท่ีเปนไปในบริษัททุกวี่วัน ลองคิดดูวา 

ถาพนักงานใชเวลาในการหาขอมูลตางๆนอยลง พวกเขาก็จะมีเวลาในการทํางานมากข้ึน นี่คือการเพิ่ม

ผลผลิตในการทํางานมากยิ่งข้ึน การส่ือสารตางๆมีความรวดเร็วและคลองตัวมากข้ึนทําใหพนักงานมี

ความเขาใจในแนวทางของบริษัทและสามารถทํา งานออกมาไดดียิ่งข้ึน ตัวอยางหนึ่งในสวนของการ

ติดตอกับฝายบุคคลเพื่อสอบถามขอมูลตางๆ ถาพวกเขาสามารถหาขอมูลไดเองจากบนเว็บ ก็ไมตอง

โทรศัพทไปถาม ซึ่งเปนการส้ินเปลืองอยางมากท้ังเวลา พนักงานและคาโทรศัพท 
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   6) ทําเร่ืองการเดินทางและการเบิกจายแบบออนไลน แอปพลิเคชันบนเว็บสามารถ

ทําเรื่องการสํารองท่ีนั่ง สํารองท่ีพัก รวมถึงการสรุปรายงานและการเบิกจายเงินได ในเรื่องการสํารอง

ท่ีนั่งแบบออนไลนนั้นโดยปกติแลวจะมีขอดีคือ บริษัทจะสามารถตอรองราคาไดอัตราท่ีดี ลดคาใชจาย

ในสวนของตัวแทนขาย และบริษัทสามารถต้ังหลักเกณฑในการเลือกสายการบิน โรงแรม และอัตรา 

คาโดยสารและท่ีพักได 

 

5. แนวทางการนําวิทยาการดิจิทัลมาใชในการจัดการภายในองคกร 
 

 จะเห็นไดวาการปรับเปล่ียนการทํางานโดยการนําเอาเทคโนโลยีและวิทยาการใหมๆเขามา

นั้น ตางชวยอํานวยความสะดวกและลดข้ันตอนในการทํางานใหนอยลงโดยยังคงประสิทธิภาพในการ

ทํางาน รวมไปถึงยังชวยลดคาใชจายในการดําเนินงานตางๆ อีกดวย แตถึงกระนั้น การนําเทคโนโลยี

มาใชงานนั้นก็ตองมีการควบคุมดูแลอยางใกลชิด ท้ังนี้ก็เพื่อความเปนระเบียบ และเพื่อความปลอดภัย

ในการทํางาน โดยการนําเอาหลักการจัดการตามแนวทางของ POSDCoRB มาประยุกตใชได ซึ่ง

หลักการของ POSDCoRBนั้นถูกนําเสนอโดย ลูเธอร กูลิคและลินดัลเออรวิหค ในบทความ Paper on 

the Science of Administration: Notes on the Theory of Organization”  

สรุปก็คือ POSDCoRB เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับผูบริหาร เพื่อใชในการสรางกลไกและ 

โครงสรางใหกับองคกร จัดเตรียมบุคลากรท่ีมีความชํานาญตางกันใหอยูในแผนกท่ีเหมาะสมกับองคกร 

บุคลากรรูหนาท่ี และ ผูบริหารสามารถบริหาร และ ส่ังการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ วางกรอบการ

ทํางานใหองคกรเพื่อเปนแนวทางในการบริหาร สงเสริมการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกันภายในองคกร 

โดยการนําเอาวิทยาการดิจิทัลมาทําการประยุกตใชตามหลักของ POSDCoRB มีดังตอไปนี้ 

  P- Planning หมายถึง การวางแผน ไดแก การจัดวางโครงการและแผนงานตางๆ ข้ึนมาไว

ลวงหนาซึ่งในการท่ีจะปรับปรุงองคกรโดยการนําเอาวิทยาการดิจิทัลเขามาในองคกรนั้น จําเปนตองมี

การวางแผนและคิดคํานวณถึงวิธีการในการทํางาน ขอดี ขอเสีย และความคุมคาในการนําเอา

วิทยาการเหลานี้มาใช 

  O-Organizing หมายถึง การจัดองคกร ไดแก การแบงงาน การกําหนดสวนงาน โครงสราง

ขององคกร การกําหนดตําแหนงงานตางๆ พรอมกับอํานาจหนาท่ีโดยท่ีการกําหนดสายงาน การแบง

หนาท่ี และความรับผิดชอบในการดูแลและควบคุมการใชวิทยาการและอุปกรณตาง ๆ ตองมีผูท่ีมี

ความเช่ียวชาญในระดับนั้นๆอยูดวย อยางเชนการคัดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญในการเขียน

โปรแกรม ใหมาดูแลในสวนของการจัดวางระบบไอที หรือ การรับเอาผูใชอุปกรณไอที เชน สมารท

โฟนมาเปนฝายดูแลงานขายและบริการลูกคาในแผนกขายสินคา เปนตน 
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  S-Staffing หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองคกร นับต้ังแต การจัดอัตรากําลัง 

การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุแตงต้ังบุคคล การเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง เงินเดือน การโยกยาย 

การพัฒนาบุคคลในองคกรเรื่อยไปจนกระท่ังการใหบุคคลพนจากตําแหนงในขอนี้ โดยหนาท่ีหลักจะ

เปนหนาท่ีของฝายบุคคลท่ีตองคอยคัดและเปดรับสมัครบุคคลเขามาปฎิบัติหนาท่ีในสวนตางๆ ตลอด

จนถึงการประเมินความสามารถในการทํางานของบุคคลากรภายในองคกรซึ่งจะกระทําไปพรอมๆ กับ

การประเมินจากสวนงานนั้น ซึ่งหากเล็งเห็นวาบุคคลากรมีความสามารถและความถนัดในดานไหนก็

ควรท่ีจะมอบหมายงานใหรับผิดชอบในสวนงานนั้นๆ และเนื่องจากเทคโนโลยีนั้นตางพัฒนาไปเร็วมาก 

จึงตองคอยจัดการอบรมใหความรูแกบุคคลากรใหมีความเช่ียวชาญยิ่งๆ ข้ึนไปอยางสม่ําเสมอ  

  D-Directingหมายถึง การอํานวยงาน ไดแกการทําหนาท่ีในการตัดสินใจ วินิจฉัยส่ังการ 

การออกคําส่ัง มอบหมายภารกิจการงานไปใหผูใตบังคับบัญชา หลังจากนั้นตองใชภาวะของการเปน

ผูนําในการกระตุนจูงใจคนใหยอมรับในผูบริหาร โดยผูท่ีรับผิดชอบในสวนนี้จะตองเปนระดับหัวหนา

หรือบุคคลากรท่ีมีความเชียวชาญในหนาท่ีนั้นๆ ซึ่งสวนมากจะเปนบุคลากรต้ังแตระดับหัวหนาข้ึนไป 

ไปจนถึงระดับผูบริหาร โดยผูท่ีอยูในตําแหนงท่ีกลาวมานี้จะตองเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในระบบ

การทํางาน มีวาทศิลปในการแกไขปญหาและสามารถสรางแรงจูงใจไดดี 

  Co–coordinating หมายถึง การประสานงาน ไดแก การทําหนาท่ีในการประสานกิจกรรม

ตางๆ ท่ีไดมีการแบงแยกออกไปเปนสวนงานยอยๆเพื่อใหทุกภาคสวนสามารถทํางานประสาน

สอดคลองกัน และมุงไปสูเปาหมายเดียวกันในท่ีนี้จะหมายถึงการนําเอาเทคโนโลยีการติดตอส่ือสาร

และนวัตกรรมตางๆ มาชวยในการติดตอส่ือสารกันระหวางแตละแผนก แทนท่ีจะตองเสียเวลาในการ

สงจดหมายเวยีนหรือทํางานอยูคนละท่ี จนไปถึงการติดตอกับลูกคาหรือผูท่ีมารับบริการนั่นเอง  

  R- Reporting หมายถึง การรายงาน ไดแกการทําหนาท่ีในการรับฟงรายงานผลการฏิบัติ

งานของบุคคลและหนวยงานท่ีเปนผูใตบังคับบัญชาไดรายงานมา การรายงานถือเปนมาตราการในการ

ตรวจสอบและควบคุมงานดวยด่ังเชน เมื่อมีการปรับเปล่ียนระบบการทํางานหรือเริ่มปฏิบัติหนาท่ีหรือ

งานตามท่ีไดรับมอบหมาย ก็ตองมีการสรุปผลและรายงานความคืบหนาเปนระยะๆ โดยการนํา

เทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการชวยตรวจสอบการทํางานและหาขอผิดพลาด เพื่อท่ีจะไดเรงแกไขได

อยางทันทวงที ซึ่งหลายคนจะคุนเคยก็คือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อลงบันทึกการมาทํางานนั่นเอง 

หรือการสรุปยอดขายสินคาในแตละวันสงไปยังฐานขอมูลสวนกลางเพื่อสรุปจํานวนสินคาคงเหลือและ

เพื่อใชในการกําหนดแนวทางและโปรโมช่ันในการขายสินคาในอนาคต 

  B- Budgeting หมายถึง การงบประมาณ ไดแก หนาท่ีท่ีเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ 

การจัดทําบัญชีการใชจายเงินและการตรวจสอบควบคุมดานการเงิน การบัญชีของหนวยงานนั่นเอง 

อยางท่ีไดกลาวไปเมื่อตอนตนๆ วาการนําเทคโนโลยีเขามาก็เพื่อท่ีจะลดตนทุนในการดําเนินงาน โดย
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คงไวซึ่งความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และทําใหองคกรพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยจะตองคิดอยูเสมอวา

วิทยาการและเทคโนโลยีท่ีนําเขามาใชงานนั้นสามารถลดตนทุนในการดําเนินงานไดจริงไหม หรือจะ

นําเอาเทคโนโลยีท่ีมีอยูแลวมาปรับใชยังไงใหเกิดความคุมคาหรือการสรางผลิตภัณฑใหมท่ีกอใหเกิด

ความมั่งค่ังหรือเพิ่มคุณคาและสมรรถนะการใชงานเขาไปในผลิตภัณฑเดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

สรางรายไดใหแกองคกร (จักร ติงศภัทิย, 2549 :138) เชน พนักงานขายสินคาในองคกรแตละคนตาง

ก็มีสมารทโฟนอยูแลว ทางบริษัทจึงทําแอปพลิเคช่ันสําหรับขายสินคาข้ึนมาเพื่อติดต้ังลงในเครื่อง

สมารทโฟนของพนักงาน โดยมีจุดประสงคท่ีวาถึงแมจะอยูท่ีไหนก็ตามพนักงานก็สามารถขายสินคาได

หรือในสถานศึกษาท่ีจากเมื่อกอน การสงรายงานจะตองจัดทําเปนรูปเลมเพื่อสงใหอาจารยตรวจ ซึ่ง

หากตองมีการแกไขก็ตองรื้อรูปเลมออกมาทําใหมทําใหส้ินเปลือง แตในปจจุบันก็มีการประยุกตโดย

การสงไฟลงานผานทาง E-mail แทน วิธีนี้เปนวิธีท่ีรวดเร็ว ประหยัดและสามารถติดตอกับอาจารย

ผูสอนไดตลอดเวลา อีกท้ังยังปองกันการทําไฟลงานสูญหายอีกดวย 

 

6. วิเคราะหแนวทางการนําวิทยาการดิจิทัลมาประยุกตใชเพ่ือการจัดการสมัยใหม 
 

 ตามความคิดเห็นของผูเขียน การนําเอาวิทยาการดิจิทัลมาประยุกตใชเพื่อท่ีจะเพิ่ม

ประสิทธิภาพการจัดการในยุคสมัยใหมนั้น เปนส่ิงท่ีควรกระทําอยางยิ่ง เนื่องดวยเหตุผลท่ีวาปจจุบัน

นั้นโลกดิจิทัลเปนพื้นท่ีท่ีไมมีท่ีส้ินสุด การนําเอาวิทยาการและเทคโนโลยีเขามาเพื่อเปนการสรางพื้นท่ี

ในโลกดิจิทัลจึงเปนส่ิงจําเปน และในยุดปจจุบันนั้นมีการแขงขันสูง ท้ังในเรื่องของการทําธุรกิจ ไป

จนถึงการใหบริการตางๆ และหากองคกรไมสามารถพัฒนาใหทันตามกระแสของยุคสมัยแลว ก็อาจจะ

สงผลกระทบในดานลบตอองคกรเปนแน ท้ังในสวนของความนาเช่ือถือและผลประโยชนขององคกร 

รวมไปถึงการสูญเสียพื้นท่ีในการดําเนินธุรกิจท่ีควรจะมีไปอีกดวย ดังนั้นการนําเอาวิทยาการดิจิทัลเขา

มานั้นก็จะชวยเติมเต็มชองวางท่ีเกิดข้ึน และลบจุดออนขององคกรไดดังตอไปนี้ 

  1) การใชเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมในปจจุบันไมใชเรื่องไกลตัวอีกตอไป ซึ่งการ

นําเอาวิทยาการเหลานี้เขามาภายในองคกรจะเปนการกระตุนใหบุคลากรเกิดความกระตือรือรนในการ

ปฏิบัติหนาท่ี และพัฒนาตนเองอยูเสมอ เมื่อบุคลากรมีการพัฒนา องคกรก็จะพัฒนาตามไปดวย 

  2) การนําเอาวิทยาการสมัยใหมมาใชนั้นจะชวยลดข้ันตอนในการทํางานลง รวมไปถึง

ชวยลดตนทุนในสวนตางๆ ลง อาทิ เชน เปล่ียนมาใช e-mail ในการสงไฟลเอกสารเพื่อเปนการลด

การใชกระดาษ และเพื่อความรวดเร็วในการติดตอประสานงาน การใช Video Conferenceในการ

ประชุมทางไกลระหวางหนวยงานเพื่อลดคาใชจายในการเดินทาง การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเก็บ

ขอมูลและสรุปผล เพื่องายตอการเรียกดู และสามารถนําไปประยุกตใชระหวางหนวยงานได การทํา

แอปพลิเคช่ันในการอํานวยความสะดวกใหแกพนักงานหรือลูกคาท่ีมาใชบริการ เชน แอปพลิเคช่ัน
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สําหรับซื้อของทางออนไลน ท่ีชวยใหรานคาตางๆ สามารถขายสินคาไดตลอดเวลา หรือ แอปพลิเคช่ัน

สําหรับอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถติดตอกับหนวยงานราชการ การใชหุนยนตเขามา

ทํางานแทนมนุษยในกลุมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต เพื่อความสะดวกในการ

ตรวจสอบในแตละข้ันตอนและเพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานในกรณีท่ีตองมีการปฏิบัติงานใน

เขตพื้นท่ีเส่ียง 

   3) ในการวางระบบในการจัดการภายในองคกรควรนําเอาเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช

รวมดวย เพื่อชวยใหสามารถจัดการและตรวจสอบปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

   4) การนําเอาเทคโนโลยีเขามาเพื่อพัฒนาองคกรจะเปนการเพิ่มความนาเช่ือถือตอ

ภาพลักษณขององคกรใหมีมากยิ่งข้ึน 

   5) การใชเทคโนโลยีเพื่อลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานทําใหสามารถผลิตผลงานและ

ผลิตภัณฑไดมากยิ่งข้ึนโดยใชระยะเวลาเทาเดิมหรือนอยกวาเดิม 

  การนําเอาวิทยาการและเทคโนโลยีเขามาประยุกตใชนั้น ก็เพื่อพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพท่ี

สูงข้ึน เพิ่มอํานาจในการแขงขัน การตอรอง และเพิ่มพื้นท่ีในการแขงขัน นอกจากนี้ยังเปนการกระตุน

การทํางานของบุคคลากรใหรูจักพัฒนาตนเองและต่ืนตัวตอการทํางานอยางสม่ําเสมอ และเพื่อเปน

การชวยลดตนทุนในการจัดการในสวนงานตางๆ ลง รวมไปถึงอํานวยความสะดวกในการทํางานและ

การติดตอประสานงานใหมีความรวดเร็ว อีกท้ังยังสรางความนาเช่ือถือใหแกองคกรใหเพิ่มมากข้ึนอีก

ดวย 
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ภาวะผูนําในการเปลี่ยนแปลงในองคกรภาครัฐ 

Leadership in change in government organizations. 

 
สุภัทรชัย เช้ือบุญมี* 

ผศ.ดร.เสนห ใจสิทธิ์† 

 

บทคัดยอ 
 

ภาวะผูนํา เปนท่ียอมรับกันแลววาเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งตอความสําเร็จของ

องคการท้ังนี้ เพราะภาวะผูนํามีหนาท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะตองวางแผนส่ังการดูและ

ควบคุมใหบุคลากรขององคการปฏิบัติงานตางๆใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงค

ซึ่งภาวะผูนําประกอบดวย พลังกายและพลังประสาท รูจุดมุงหมายและแนวทางท่ีจะนํา ความ

กระตือรือรน ความเปนมิตรและความรัก ความนาเช่ือถือ ความกลาตัดสินใจ สติปญญาความรอบรู 

ครูท่ีดีและศรัทธาความเช่ือมั่นเหมาะสมภาวะผูนําท่ีเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดปจจัยท่ีทําใหมีการ

เปล่ียนแปลงในองคกร ซึ่งปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง มีปจจัยอยู 4 อยางประกอบดวย

วิสัยทัศน การจัดโครงสราง การมสีวนรวมและการพัฒนา 

 

คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, การเปล่ียนแปลง, องคกรภาครัฐ 

 

Abstracts 
 

Leadership is one of the most important factors in the success of an 

organization because leadership is responsible and has direct responsibility to plan to 

and control the organization's personnel to perform various tasks. To achieve goals 

and purpose, Leadership consists of physical and mental strength, know the purpose 

and guidelines to be adopted, enthusiasm, friendliness and love, reliability, courage 

intelligence, knowledge, good teachers, and faith, confidence, and leadership are part 

                                                 
* ผูชวยผูจัดการวิศวกรประจําบริษัท โตเกียวคอยลเอ็นจิเนียร ประเทศไทยจํากัด จังหวัดลําพูน. 

 † อาจารยประจํา สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน.  
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of the cause of change in the organization. The factors that cause change are four 

factors: vision, structure, participation and development 

 

Keywords :leadership, change, government organization 

 

1. บทนํา 
 

 

ผูนําเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการบริหารงานในองคการ องคการจะประสบความสําเร็จ

หรือลมเหลวในการดําเนินงานนั้น ปจจัยสําคัญท่ีสุดก็คือผูนํา ถาองคการใดไดผูนําท่ีมีประสิทธิภาพก็

จะสามารถส่ังการและใชอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงาน ตลอดจนทํากิจกรรมตางๆใน

องคการใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี แตในทางตรงกันขามถาองคการใดไดผูนําท่ีไมมีประสิทธิภาพก็จะไม

สามารถส่ังการและใชอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ังได ซ้ํารายยังเปนการ

ทําลายขวัญของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอผูนํา ซึ่งจะเปนผลทําใหการปฏิบัติงานดานตางๆในองคการ

ประสบความลมเหลว (วิเชียร วิทยอุดม, 2548 :1) 

ผูนํา คือผูท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในหมูคณะ ชะตากรรมของหมูคณะ วาจะเปน

เชนไรตอไปนั้น ข้ึนอยูกับตัวผูนําเปนสวนสําคัญผูนํามีหลายประเภทหลายลักษณะดวยกัน การเลือก

และสรางผูนําท่ีดีไดเทานั้น จึงจะพอมีชองทาง พอมีโอกาสควบคุมสังคมไดบาง (เดโช สวนานนท, 

2518 :196) โดยเปนบุคคลซึ่งถูกแตงต้ังข้ึนมาไดรับการยกยองข้ึนมาใหเปนหัวหนา มีความสามารถใน

การปกครอง บังคับบัญชาและอาจชักพาผูใตบังคับบัญชาหรือหมูชนไปในทางดีหรือช่ัวได (ธรรมรส  

โชติกุญชร, 2519 :131) ซึ่งเปนบุคคลท่ีจะมาประสานชวยใหคนท้ังหลายรวมกันโดยท่ีวาจะเปนการอยู

รวมกันก็ตามหรือทําการรวมกันก็ตามใหพากันไปดวยดีสูจุดหมายท่ีดีงาม (พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),

2545 :3-4) เปนผูชักพาใหคนอื่นเคล่ือนไหวหรือกระทําการไปตามทิศทางท่ีผูนํากําหนดเปาหมายไว 

หลายคนมีบทบาทเปนผูนํากันอยูแลว เชนเปนผูนําองคกร ผูนําสมาคม ผูนําวัดและแมกระท่ังหัวหนา

ครอบครัวก็จัดวาเปนผูนํา (พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2548 :34) สรุปไดวา ผูนํา คือ ผูท่ีมี

ศิลปะหรือมีอํานาจหนาท่ีสามารถมีอิทธิพลเหนือผูอื่นและนําบุคคลเหลานั้นไปโดยเขาใหความ

ไววางใจไมขัดขวางเช่ือใจอยางเต็มท่ี พรอมท้ังใหความเคารพนับถือ ใหความรวมมือและมีความมั่นใจ

ในตัวผูนําอยางจริงจังสามารถดึงความสามารถของผูอื่นมาใชในการดําเนินการจนงานของกลุมหรือ

องคการบรรลุผลสําเร็จ บุคคลใดก็ตามท่ีมีอิทธิพลเหนือคนอื่นในกลุม หรือมีบทบาทสําคัญในการนํา

กลุมไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย ในการทํางาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุมดวยความราบรื่น 
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ภาวะผูนํา เปนท่ียอมรับกันแลววาเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งตอความสําเร็จของ

องคการท้ังนี้ เพราะภาวะผูนํามีหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะตองวางแผนส่ังการดูและ 

ควบคุมใหบุคลากรขององคการปฏิบัติงานตางๆใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงค 

ท่ีต้ังไวปญหาท่ีเปนท่ีสนใจของนักวิชาการและบุคคลท่ัวไปอยูตรงท่ีวา ผูนําทําอยางไรหรือมีวิธีการนํา 

อยางไรจึงทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามเกิดความผูกพันกับงานแลวทุมเทความสามารถและ 

พยายามท่ีจะทําใหงานสําเร็จดวยความเต็มใจซึ่งภาวะผูนํา ก็คือคุณสมบัติ เชน สติปญญา ความดีงาม 

ความรูความสามารถของบุคคล ท่ีชักนําใหคนท้ังหลายมาประสานกัน และพากันสูจุดหมายท่ีดีงาม 

คุณสมบัติของผูนํามีหลายอยางหลายดาน แยกไปตามส่ิงท่ีผูนําจะตองเกี่ยวของ (พระธรรมปฎก (ป.อ. 

ปยุตฺโต), 2545 :3-4) ซึ่งก็คือศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งท่ีจะจูงใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคล

อื่น ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆเพื่อปฏิบัติการและอํานวยการ โดยใช

กระบวนการส่ือความหมายหรือการติดตอประสานงานกันใหรวมใจกับตนดําเนินการจนกระท่ัง

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว การดําเนินการจะเปนไปในทางดีหรือช่ัวก็

ได (กิติ ตยัคคานนท, 2530 : 13)  โดยจะทําใหเกิดความสัมพันธซึ่งบุคคลหนึ่งหรือผูมีอิทธิพล ใหผูอื่น

ทํางานรวมกันอยางเต็มใจเพื่อบรรลุเปาหมายอันเปนท่ีตองการของผูนํา ผูนําเปนผูดึงโดยแจงใหผูตาม

ทราบแนวทางปรารถนา ใหปฏิบัติตามดวยการปฏิบัติเปนตัวอยาง (เถาวัลย  นันทาภิวัฒน, 2521 : 

203) ภาวะผูนํา ท่ีกลาวมานี้สามารถสรุปความหมายไดดังนี้ หมายถึง ศิลปะและความสามารถในการ

นําและจูงใจผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาแตละคนใหทํางานดวยความเต็มใจและกระตือรือรน 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุมและขององคการ 

 

2. คุณสมบัติภาวะผูนําโดยท่ัวไป 
 

 คุณสมบัติของผูนําคุณสมบัติของผูนําเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหหมูคณะหรือองคการบรรลุ

วัตถุประสงคไดตามเปาหมายท่ีต้ังไว ความรูความสามารถและลักษณะตางๆของผูนําท่ีจะนํามาใชใน

องคการไดอยางมีประสิทธิภาพพรอมบริหารกิจการเพื่อเปาหมายอยางมีทิศทางนั้นมีนักวิชาการและ

ผูบริหารหลายทานกลาวไว ไดแก 

รัศมี ภิบาลแทน.ได เสนอคุณสมบัติของผูนําไว  โดยพิจารณาความหมายจากคําวา 

LEADERSHIP ดังนี้ 

  1) L= Love คือ มีความรักในหนาท่ี รักผูใตบังคับบัญชา รักความยุติธรรม รัก

ความกาวหนา 
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   2) E= Education and Experience คือ มีการศึกษาดี มีประสบการณ เปนแบบอยาง

ได หรือเปนไดท้ังในฐานะผูนําและเปนครูคนอื่น 

   3) A= Adaptability คือ มีความสามารถ ในการปรับตัวให เขากับสถานการณ 

ส่ิงแวดลอม ได รูจักแกปญหาเฉพาะหนาในสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 

   4) D= Decisiveness คือ ความสามารถในการพิจารณาตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและ

ถูกตอง 

   5) E= Enthusiasm คือมีความกระตือรือรน ต้ังใจทํางานอยางจริงจังและสามารถชักนํา

ใหผูใตบังคับบัญชาทํางานอยางจริงจังไดดวย 

   6) R= Responsibility คือ ความรับผิดชอบในสวนของตนและผูอื่นท่ีไดทําลงไป ไมปด

ความรับผิดชอบและรวมถึงความรับผิดชอบท่ีเกิดจากส่ังงานท่ีมีความเส่ียง (risk) หรือตัดสินใจอยาง

รีบดวน 

   7) S= Sacrifice and Sincerity คือมีความเสียสละและอุทิศผลประโยชนสวนตัวเพื่อ

สวนรวมดวยความจริงใจ 

   8) H= Harmony คือ มีความนุนนวลโอนออนผอนปรน กอใหเกิดความสามัคคีและอาจ

หมายถึงการถอมตัว (Humble) ตามกาลเทศะดวย 

   9) I = Intellectual Capacity คือ มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบทันคนทันเหตุการณ 

   10) P = Persuasiveness คือ มีความสามารถในการจูงใจคน 

ตามท่ีกลาวมาคุณสมบัติตางๆท่ีผูนําพึงมีสามารถสรุปเปนลักษณะใหญๆได 4 ลักษณะ คือ 

(รัศมี ภิบาลแทน, 2523 :40) 

ก. ลักษณะทางสติปญญา คือ มีความรูความสามารถท้ังดานทฤษฎีและการปฏิบัติ มี

เชาวและไหวพริบสามารถวินิจฉัยปญหาตางๆไดอยางเฉียบแหลมและทันทวงที 

ข. ลักษณะทางอุปนิสัย คือ มีพฤติกรรมทางจริยธรรมอันดี เชน ความซื่อสัตย ความ

ออนโยน ความมีสัจจะ ความรับผิดชอบและความไมเห็นแกตัว เปนตน หรือยึดมั่นใน รัฐนิยมอันเปน

แผนปฏิบัติของชาติ 

ค. ลักษณะทางอารมณ คือ สามารถบังคับหรือควบคุมอารมณและบทบาทของการเปน

ผูนําได เมื่อควบคุมตัวเองเปนแบบอยางท่ีดีได ก็เปนเหตุใหควบคุมผูใตบังคับบัญชาไดงาย 

ง. ลักษณะทางรางกาย คือ มีบุคลิกภาพทางกายดี สุขภาพแข็งแรง มีพลังศักยภาพใน

การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและภาวะรางกายท่ีดียอมแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพของการเปน

ผูนําใหเดนชัดมากยิ่งข้ึน 
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ผูนําเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอความสําเร็จของกลุมเปนอยางมาก ผูนําท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี

และปฏิบัติ ตามบทบาทหนาท่ีไดเหมาะสม ก็ยอมจะสามารถพากลุมใหบรรลุเปาหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพในเรื่องบทบาท หนาท่ีของผูนําในการทํางานเปนกลุมนั้น ไดมีผูเสนอไวแตกตางกันไป

บาง แตสวนใหญจะคลายคลึงกันในสาระสําคัญ เครชครัตชฟลดและบัลลัคชี ไดกลาวถึงบทบาทหนาท่ี

ของผูนําในการทํางานเปนกลุมไวกวางๆเปน 2 ลักษณะ คือ (วิเชียร วิทยอุดม,2550 :32) 

1) หนาท่ีหลัก ไดแก หนาท่ีทางดานการบริหารงาน วางแผนงาน วางนโยบายเปน

ผูเช่ียวชาญ เปนตัวแทนของกลุมตอบุคคลภายนอก เปนผูใหรางวัลและลงโทษเปนผูประนีประนอม

และตัดสิน และเปนผูควบคุมความสัมพันธภายในกลุม 

2) หนาท่ีรอง ไดแก หนาท่ีทางดานการเปนตัวอยางท่ีดีแกกลุม เปนตัวแทนรับผิดชอบ 

และเปนสัญลักษณของกลุม เปนนักอุดมคติ เปนบิดาของกลุม เปนผูใหคําปรึกษาและเปนแพะรับบาป

เมื่อมีการดําเนินงานผิดพลาด 

 ความเปนผูนําเปนหนาท่ีหนึ่งในหลายๆ หนาท่ีของผูบริหาร ผูนํากับผูบริหารจึงแตกตางกัน

กลาวคือ ผูบริหารเปนตําแหนงท่ีกําหนดข้ึนในองคการ มีอํานาจโดยตําแหนงและไดรับความคาดหวัง

ในหนาท่ีเฉพาะเจาะจง จะมุงเนนท่ีการควบคุม การตัดสินใจและผูบริหารจะตองมีลักษณะของผูนํา 

(Leadership) ไมวาจะอยูในระดับใดก็ตาม สวนผูนําจะไมไดรับมอบอํานาจทางสายงานแตมีอํานาจ

โดยวิธีอื่น มีบทบาทท่ีกวางกวาบทบาทผูบริหารและบอยครั้งท่ีไมไดมีสวนในองคการอยางมีรูปแบบ 

ผูนําจะเนนท่ีกระบวนการกลุม การรวบรวมขอมูลขาวสาร การใหขอมูลยอนกลับและการใชอํานาจกับ

บุคคลอื่น  

 ดังนั้น ภาวะผูนําจึงเปนปจจัยสําคัญตอการบริหารหรือตอตัวผูบริหาร เพราะภาวะผูนําจะ

เปนเครื่องช้ีใหเห็นความสําเร็จของหนวยงาน งานจะดําเนินไปดวยดีและบรรลุวัตถุประสงคยอมข้ึนอยู

กับทักษะและศิลปะในการบริหารงานของผูนํา ซึ่งทักษะและศิลปะท่ีใชในการบริหารงาน คือภาวะ

ผูนําจึงมีผูวิจัยหลายทานไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผูนําและภาวะของผูนําดังนี้ การจะเกิดภาวะผูนํา

ท่ีดีจะตองประกอบดวยปจจัยภายในและภายนอก โดยปจจัยภายในท่ีสําคัญคือ บุคลิกภาพท่ีนาเช่ือถือ 

การเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติหนาท่ีและเปนผูมีความรู ความชํานาญมากกวาผูอื่น ปจจัยภายนอกท่ี

สําคัญไดแก การมีญาติพี่นองมาก นโยบายคือ คําส่ังท่ีชัดเจนและบุคลิกภาพของผูส่ังการ นอกจากนี้ 

ความคาดหวังวาจะมีความเปนอยูท่ีดี หรือคาดหวังวาจะไดรับความเคารพนับถือ หรือไดรับความนิยม 

ซึ่งวาจะไดรับตอการปฏิบัติหนาท่ี ก็เปนปจจัยเกื้อหนุนอันจะกอใหเกิดความมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติหนาท่ีได
  (ชูเกียรติ.มุทธากาญจน,2531:บทคัดยอ) เมื่อพิจารณา ในรายละเอียดของแตละมิติ

พบวา ภาวะผูนําดานการรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยูในระดับตํ่าสุด ภาวะผูนําดานการใชกลุม
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ตัดสินใจตํ่าเปนอันดับถัดมาและดานการเสียสละเพื่อสวนรวม อยูในระดับสูงกวาดานอื่น (ไชยา 

พรหมา,2538 :บทคัดยอ) 

 พอสรุปไดวา ภาวะผูนํานั้นควรประกอบดวยปจจัยหลายๆอยางท่ีสงตอการเปล่ียนแปลงใน

องคกร ซึ่งประกอบดวยหลักในการสรางสัมพันธภาพอันดี ความสามัคคีของหมูคณะและความดีงาม

แหงสังคม นอกจากนี้ยังพบวาผูนําท่ีมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ยังกอใหเกิดอํานาจทางใจหรือ ท่ีจะ

ทําใหผูอื่นรัก ศรัทธาและเช่ือถือดวยความจริงใจ อํานาจนี้เปนอํานาจท่ีเกิดข้ึนจากปญญาผูนําประเภท

นี้จะเปนผูนําในทางวิญญาณ โดยจะใชอํานาจเพื่อการปกครองใจผูอื่น ทําใหผูอื่นศรัทธาและเช่ือฟง 

และสามารถชักจูงโนมนาวจิตใจผูอื่นใหคลอยตามไปในทางท่ีถูกท่ีควร ซึ่งเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงใหองคกรไปในทางท่ีดีข้ึน 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํากับการเปลี่ยนแปลงขององคกร 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํากับการเปล่ียนแปลงขององคกร โดยการนําลักษณะ

ของภาวะผูนําท่ีเปนส่ิงท่ีจําเปน และเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งสําหรับผูบริหารงานขององคกร จะตอง

นําเอาไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณและทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงภายในองคกร ใน

ลักษณะท่ีเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอองคการใหมากท่ีสุด 

ออรดเวยทีด ไดรวบรวมคุณสมบัติของผูนําท่ีสําคัญๆท่ีผูนําตองมี ดังนี้ (OrwayTead,1936 :48) 

  1) พลังกายและพลังประสาท ผูนําตองมีพลังกายและพลังประสาทเขมแข็งมีกําลังใจ

กลาแกรง มีความอดทนกวาคนธรรมดา ในเมื่อเกิดวิกฤตการณทางการเมือง ตองมีความมั่นคงและวาง

เฉยไมแสดงอาการหรือความรูสึกใดๆออกมา จะทําเชนนี้ไดจะตองมีพลังกายและพลังประสาทเขมแข็ง

จริงๆ และยิ่งไปกวานั้น การเปนผูนําจะตองทํางานหนักกวาคนธรรมดา หมายความวา ผูนําตองฉลาด

รูในการบริหารงานท่ีควรหรือไมควรแกหนาท่ีของผูนํา ไมปลอยงานใหเปนภาระของผูใตบังคับบัญชา

เพียงอยางเดียว และผูนําตองทํางานมากตรากตรําหลายช่ัวโมง มีเวลาพักผอนนอย ถาหากพลังกาย

และพลังประสาทไมเขมแข็งจริงๆอาจเกิดความเจ็บปวยหรือดุลยภาพในตนบกพรองไป 

 2) รูจุดหมายและแนวทางท่ีจะนําประเทศ คุณสมบัติอีกประการหนึ่งท่ีผูนําตองมี คือ

การมีนโยบาย หรือแผนปฏิบัติงานท่ีจะทําใหเสร็จกอนหรือหลัง ผูนําตองรูวา เปาหมายในการนํา

ประเทศนั้นมุงหนาไปในแนวทางใด ตนควรจะแสดงบทบาทอยางไรท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายเหลานั้น 

โดยเปาหมายจะเปนจริงไดถาหาก 

ก. มีวิธีการท่ีแนนอน (ชัดเจน) เพื่อการบรรลุเปาหมายนั้น 

ข. คนอื่นสามารถเขาใจหรืออธิบายใหคนอื่นเขาใจเปาหมายและวิธีการนั้น 
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ค. คนอื่นๆ เขาใจและเห็นดวยในวิธีการนั้น 

ง. ผูนําตองมั่นคงและจริงจัง และพยายามทําเปาหมายนั้นใหเปนจริงข้ึนมา 

 3) ความกระตือรือรน ผูนําตองมีความกระตือรือรน บากบ่ันขวนขวายท่ีจะทําเปาหมาย

ของตนใหสัมฤทธิผลใหได ความกระตือรือรนจะทําใหเขายึดมั่นอยูกับเปาหมายและแผนงานอันนั้น 

ท้ังจะชวยใหผูใตบังคับบัญชาพลอยกระตือรือรนในการทํางานไปดวย ซึ่งจะชวยใหการดําเนินการตาม

แผนงานนั้นราบรื่นข้ึน 

 4) ความเปนมิตรและความรัก ผูนําตองมีความรักและความเปนมิตรกับผูใตบังคับ 

บัญชา มีความโอบออมอารี เอื้ออาทรตอความเปนอยูของผูรวมงาน และประชาชน เมื่อมีโอกาสก็จะ

แสดงความหวงใยใหปรากฏ การรูจักครอบครัวของบริวารและการไตถามทุกขสุขของบริวารและคนใน

ครอบครัวของเขา จะเปนพลังเสนหยึดเหนี่ยวจิตใจและสรางศรัทธาในตัวผูนําใหแนบแนนตอไป 

 5) ความนาเช่ือถือ ผูนําจะตองทําตนใหนาเช่ือถือ พูดจริงทําจริง ทําสัญญาประชาคมไว

แลวตองทําตาม ไมเปนคนเหลาะแหละโลเลหรือทอแท จับจอ บริวารและคนใกลชิดจะไดมีความมั่นใจ

วา พวกเขาสามารถฝากอนาคตและผลประโยชนของพวกไวกับผูนําได ผูนําจะตองระมัดระวัง

พฤติกรรมบางอยางท่ีไมเหมาะสมตอคุณคา (Values) หรือมาตรฐานทางศีลธรรมของสังคมท่ีเปนอยู

ในขณะนั้น 

 6) ความกลาตัดสินใจ ความกลาตัดสินใจเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งของ

ผูนํา ปญหาท่ีเผชิญหนาผูนํานั้นลวนแตเปนปญหาสําคัญๆเกี่ยวกับความเส่ือมถอยหรือความรุงเรือง

ของประเทศชาติ ปญหาแตละปญหาอาจมีทางออกไดหลายทาง จะเปนทางใดดี ผูนําจะตองกลา

ตัดสินใจ ในบางสถานการณอาจทําใหมีเวลาทบทวนครุนคิดไมมากนัก ผูนําจะตองตัดสินใจเลือก

ทางออกทางใดทางหนึ่งแนนอนวา มันจะถูกหรือผิดก็ได เชน ประธานาธิบดี Woodrow Wilson 

“การตัดสินใจของขาพเจาอาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ได อยางไรก็ตาม ขาพเจาจะตองกลาเส่ียงและ

ตัดสินใจทําบางส่ิงบางอยางลงไป”และเมื่อตัดสินใจลงไปแลวผูนําจะตองกลารับผิดชอบผลท่ีจะเกิดข้ึน

จากการตัดสินใจนั้น  

 7) สติปญญาความรอบรู  ผูนําควรเปนผูมีสติปญญาเฉลียวฉลาด รอบรูเรื่องราวตาง ๆ 

กวาคนสําคัญท่ัวไป แตในบางโอกาส บางสถานการณ ผูท่ีไดรับมติใหเปนผูนําอาจมีสติปญญาไมเลอ

เลิศเหนือบุคคลธรรมดา แตความเฉลียวฉลาดรูทันเกมการเมืองเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก 

  8) ครูท่ีดี ผูนําท่ีดีตองเปนครูท่ีดี เพราะในฐานะผูนํานั้นจะตองสามารถช้ีแนวทาง

เหตุผล ในการปฏิบัติท่ีถูกตองและความจําเปนท่ีจะตองแกไขปญหาตางๆ เมื่อมีปญหาก็สามารถช้ีแจง

ใหผูรวมงานหรือคนใกลชิดเขาใจไดดวยคําพูดธรรมดาๆ ถาหากลูกนองทําผิดพลาด แตความผิดพลาด
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ไมรุนแรงนัก อภัยไดก็ควรใหอภัย ถาอภัยไมไดก็ตองลงโทษ ตามสมควรแกเหตุและจะตองใหผูท่ีถูก

ลงโทษเขาใจและรับรูความผิดของตน 

 9) ศรัทธาและความเช่ือม่ัน การทํางานบริหารประเทศนั้น จะใหผลสําเร็จไดก็ตอเมื่อ

เหลาผูนําหรือนักการเมืองมีความกระตือรือรนและกระฉับกระเฉงในการทํางานไมรูสึกเหนื่อยหนาย

เฉ่ือยชา จะเปนเชนนี้ไดผูทํางานจะตองรูสึกวา งานท่ีตนกําลังดําเนินการอยูนั้นมีทางสําเร็จมีเปาหมาย

ท่ีเดนชัด มีอุดมการณท่ีมั่นคง มีศรัทธาและความเช่ือมั่นตอความสําเร็จสูง ผูนําจะตองสามารถสราง

ความเช่ือมั่นและศรัทธาในความสําเร็จของงานใหเกิดข้ึนกับลูกนองหรือประชาชน เหนือส่ิงอื่นใดผูนํา

จะตองสามารถทําใหลูกนองมีความเขาใจวา ความศรัทธาและความเช่ือมั่นในตนเองจะเปนบอเกิดแหง

ความสําเร็จของเขา 

 

4. การวิเคราะหภาวะผูนํากับการเปลี่ยนแปลงในองคกรภาครัฐ 
 

ภาวะผูนําเปนพื้นฐานในการเกิดการเปล่ียนแปลงขององคกร เปนการเริ่มตนการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนการจัดระบบการบริหารภายในองคกรใหมีความเหมาะสม การ

บริหารงานในองคกรท่ีมีปญหาภายใน ทําใหการบริหารงานไมคลองตัวเทาท่ีควร ซึ่งสภาวะในปจจุบัน 

ในขณะท่ีทรัพยากรตางๆมีแนวโนมท่ีจะนอยลง องคกรจึงจําเปนตองหาวิธีขับเคล่ือนใหเร็วข้ึน โดยท่ี

ออกแรงเทาเดิม ซึ่งวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ การปรับแตงระบบการจัดการ โครงสราง ถามีการปรับ

ระบบการจัดการใหคลองตัวข้ึนทําใหองคกรสามารถบริหารงานภายในไดคลองตัวข้ึน ซึ่งจะทําให

องคกรสามารถบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งภาวะผูนําเปนส่ิง

สําคัญท่ีจะทําใหเกิดปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง ปจจัยดังกลาวประกอบดวย 

 1) วิสัยทัศนหรือ Vision ทําความเขาใจอยางงายก็คือ จุดมุงหมายหรือความมุงมั่นท่ี

องคการตองการใหเกิดข้ึนหรือตองการใหบรรลุในอนาคต ภายในกรอบเวลาท่ีกําหนดไว โดยท่ีสําคัญ 

วิสัยทัศนนี้ จะตองไดรับการปลูกฝงใหสมาชิกเกิดความสํานึกและเขาใจในขอความท่ีเขียนออกมาเปน

วิสัยทัศนนั้น จะเห็นไดวา วิสัยทัศนก็เขียนไมยากนัก แตการจะกําหนดส่ิงท่ีจะทําใหวิสัยทัศนเปนจริง

ไดนั้น เปนเรื่องท่ีตองมาคิดใหดี  โดยวิสัยทัศนนั้นจะเปนตัวกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกรภาครัฐ ซึ่งส่ิงท่ีผูนําควรมีในการจะทําใหเกิดวิสัยทัศนท่ีจะทําให

เกิดการเปล่ียนแปลงในองคกรภาครัฐนั่นก็คือ 

 (1) รูจุดหมายและแนวทางท่ีจะนํา ส่ิงนี้เปนส่ิงท่ีสําคัญในการจะเกิดวิสัยทัศนท่ีจะ

เปนตัวกําหนดเปาหมายวาองคกรควรจะเดินไปในทิศทางไหน ผูนําตองรูวา เปาหมายในการนําองคกร

นั้นมุงหนาไปในแนวทางใด ตนควรจะแสดงบทบาทอยางไรท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายนั้น ซึ่งการ
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กําหนดเปาหมายตองพิจารณาตามความเหมาะสม ความเปนจริงวาสามารถเปนไปไดหรือไม องคกร

วามีลักษณะ หนาท่ีเชนไร ส่ิงแวดลอมในองคกรเปนอยางไร และท่ีสําคัญวัตถุประสงคหรือความ

ตองการของผูนําองคกรวาการดําเนินงานขององคกรมีความตองการเพื่ออะไร ส่ิงนี้เปนส่ิงท่ีสําคัญมาก

ท่ีผูนําจะตองมองถึงอนาคตขององคกร ซึ่งจะแสดงถึงความรู  มุมมอง ของผูนําวาจะสามารถ

เปล่ียนแปลง และพัฒนาองคกรไดประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด 

  (2) สติปญญาความรอบรู  เปนส่ิงท่ีจะชวยใหเกิดวิสัยทัศนท่ีมีประสิทธิภาพ การเปน

ผูนํานั้น ความรูเปนส่ิงจําเปนท่ีสุด ความรูในท่ีนี้มิไดหมายถึงเฉพาะความรูเกี่ยวกับงานในหนาท่ีเทานั้น 

หากแตรวมถึงการใฝหาความรูเพิ่มเติมในดานอื่นๆ ดวย การจะเปนผูนําท่ีดี หัวหนางานจึงตองเปนผู

รอบรู ยิ่งรอบรูมากเพียงใด ฐานะแหงความเปนผูนําก็จะยิ่งมั่นคงมากข้ึนเพียงนั้นอีกท้ังความรอบรูนี้

ยังหมายความไปถึงการรูเทาทันกลยุทธขององคกรอื่น ในองคกรของภาครัฐการรูเทาทันผูอื่นหรือ

องคกรอื่นเปนการชวยปองกันการแทรกแซง ซึ่งอาจทําใหการวางแผนเพื่อกําหนดเปาหมาย

เปล่ียนแปลงไป ไมไดเปนไปเพื่อผลประโยชนขององคกรแตกลับเปนไปเพื่อผลประโยชนของผูอื่นหรือ

องคกรอื่นนั่นเอง 

  2) การจัดโครงสรางขององคกรการบริหารราชการเปนการจัดทําบริการสาธารณะเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนมีเปาหมายเพื่อสรางความเปนอยูท่ีดี ใหแกประชาชน ในการ

ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะโดยภาครัฐ จึงตองดําเนินการดวยระบบราชการซึ่งเปนระบบท่ี

กอใหเกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานซึ่งยึดหลักการการจัดระเบียบบริหาร

ราชการท่ีประกอบดวย การรวมอํานาจ คือสวนกลาง การแบงอํานาจคือสวนภูมิภาค และการกระจาย

อํานาจการปกครองคือสวนทองถ่ิน เชนนั้นแลวการจะออกแบบโครงสรางองคกรภาครัฐ ตองคํานึงถึง

ประโยชนของประชาชน บทบาทหนาท่ีขององคกร อัตรากําลังคน และกระบวนการทํางานซึ่งในการท่ี

ผูนําจะออกแบบหรือจัดโครงสรางองคกรเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการทําหนาท่ีโดยมีองคประกอบ

ดังนี้ 

 (1) พลังกายและพลังประสาท การจะจัดองคกรใหมีประสิทธิภาพผูนําตองมีพลังกาย

และพลังประสาทเขมแข็งมีกําลังใจกลาแกรง มีความอดทนกวาคนธรรมดา ตองมีความมั่นคง ดังนั้น

การเปนผูนําจะตองทํางานหนักกวาคนธรรมดา หมายความวา ผูนาํตองฉลาดรูในการบริหารงานท่ีควร

หรือไมควรแกหนาท่ีของผูนํา ไมปลอยงานใหเปนภาระของผูใตบังคับบัญชาเพียงอยางเดียว และผูนํา

ตองคิดวิเคราะหและวางแผนจัดการโครงสราง ซึ่งตองทํางานหลายช่ัวโมง มีเวลาพักผอนนอย ถาหาก

พลังกายและพลังประสาทไมเขมแข็งจริง ๆ อาจเกิดความเจ็บปวยหรือดุลยภาพในตนบกพรองไป 

 (2) ความกลาตัดสินใจกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายๆ 

ทางเลือกท่ีไดพิจารณา หรือประเมินอยางดีแลววา เปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของ
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องคการ การตัดสินใจเปนส่ิงสําคัญ และเกี่ยวของกับ หนาท่ีการบริหารหรือการจัดการเกือบทุก

ข้ันตอน ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การประสานงาน และการ

ควบคุม ผูนําจึงจําเปนตองมีความกลาท่ีจะตัดสินใจเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบริหาร เพื่อจะได

เปนการใหความชัดเจนตอหนาท่ีวาแตละหนาท่ีมีบทบาทอยางไรในการจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

และพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

  3) การมีสวนรวมการมีสวนรวมเกิดมาจากการเห็นพองกันในเรื่องของความตองการ

และทิศทางของการเปล่ียนแปลง ดังนั้นผูนําองคกรจะตองเปนเสมือนตัวนําใหบรรลุถึงความ

เปล่ียนแปลงได การมีสวนรวมเปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหองคกรเกิดการพัฒนา ส่ิงเหลานี้จึงเปนเรื่องท่ี

สําคัญท่ีตองใชในการอยูรวมกัน และคนก็มีสวนสําคัญท่ีสุด เพราะคนเปนศูนยกลางหลักในการสราง

การมีสวนรวม การมีสวนรวมเปนหัวใจของการพัฒนา ซึ่งการมีสวนรวมในทุกระดับจะชวยใหเกิด

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานเนื่องมาจากความรวมมือในการคิดเห็นไปในทางเดียวกัน ส่ิงเหลานี้จะ

ทําใหองคกรมีความเขมแข็งและมีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ซึ่งคุณสมบัติท่ีผูนําควรจะมีในการ

มี่สวนรวม คือ 

 (1) ความเปนมิตรและความรักในท่ีนี้คือความเปนเพื่อน การวางตัวแตละคนตอง

วางตัวเสมอกันกับทุกคน ดังนั้นเราตองแสดงความเปนมิตรกับทุกๆ คน และถาจะวาไปแลวทุกๆคนก็

ตองการเพื่อนไมมีใครไมตองการเพื่อน เพื่อนก็ควรกระทําส่ิงดีๆ ใหเพื่อนเชนรูจักชวยเหลือเพื่อน ให

ขอคิดหรือมีขอแนะนําในส่ิงท่ีดีๆ หากทําอยางนี้ได มีความเปนมิตรใหคนอื่น คนอื่นๆก็จะใหความเปน

มิตรกลับมาเชนกัน ซึ่งการมีสวนรวมอยางเต็มใจก็ตองเกิดจากความรัก ความรูสึกท่ีเปนมิตรผูนําจึง

ตองเปนผูท่ีใหความเปนกันเองกับทุกคนเพื่อใหเกิดความรูสึกท่ีดี ซึ่งการใหความรูสึกท่ีดีและเปนมิตร

เปนส่ิงพื้นฐานในการเกิดความรวมมือท่ีทําดวยความเต็มใจ ไมไดถูกบังคับจะสงผลตอประสิทธิภาพ

ของการมีสวนรวมนั่นเอง 

 (2) ความนาเช่ือถือคือ สถานภาพท่ีเราสรางข้ึนมาจากพฤติกรรมของเราท่ีทํางาน

รวมกับคนอื่นๆ เปนพฤติกรรมท่ีดี ท่ีเราสะสมไวทุกๆวัน เปนเวลายาวนาน จากอดีตถึงปจจุบันความ

นาเช่ือถือเปนคุณสมบัติหนึ่งท่ีสําคัญมากสําหรับผูนํา เนื่องจากจะสงผลถึงความรวมมือของประชาชน 

สังคมมนุษยต้ังอยูบนหลักของความพึ่งพากัน มีเปาหมายบางอยางรวมกันและมีความเช่ือใจกัน หาก

ขาดส่ิงใดส่ิงหนึ่งไป การรวมตัวกันอยู จะเปนไปไมไดเลย ความนาเช่ือถือคือส่ิงท่ีผูนําองคกรจะไดรับ

จากบุคคลในองคกรอันเนื่องมาจาการทํางานหรือการรวมงานกัน จนเปนความไวใจ ซึ่งส่ิงเหลานี้เปน

ส่ิงท่ีจะทําใหเกิดการมีสวนรวมภายใตการบริหารของผูนําองคกรนั้นๆ 

 (3) ศรัทธาและความเช่ือมั่นความเช่ือส่ิงท่ีควรเช่ือ ความเช่ือในส่ิงท่ีควรเช่ือ เปน

ความเช่ือท่ีประกอบดวยปญญาดวยเหตุและผล ไมใชนอมใจเช่ือไปตามไปเขาโดยปราศจากการ
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ใครครวญ ควรจะเช่ือตอเมื่อไดคิดและพิจารณาแลววาสมควร ซึ่งส่ิงท่ีไมถูกตองหรือเมื่อไดคิดอยา

ละเอียดถ่ีถวนแลวไมมีความเปนไปไดก็ไมสมควรท่ีจะเช่ือ ควรจะตองมีการแยงเพื่อใหเปนไปอยาง

ถูกตอง ความศรัทธาท่ีเกิดจากความเช่ือมั่นของประชาชนจะเปนตัวกําหนดกฎเกณฑ และแนวทางการ

ปฏิบัติตน ซึ่งถาผูนําสามารถทําใหบุคคลในองคกรเกิดศรัทธาและความเช่ือมั่นไดแลวนั้น บุคคลใน

องคกรก็จะใหความรวมมือในการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการดําเนินงานขององคกรอยางไมตอง

สงสัยเลย 

  4) การพัฒนาคือการเปล่ียนแปลงท่ีมีการกระทําใหเกิดข้ึน หรือมีการวางแผนกําหนด

ทิศทางไวลวงหนา โดยการเปล่ียนแปลงนี้ตองเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ถาเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีไมดีก็

ไมเรียกวาการพัฒนา เปนการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีท่ีเกิดข้ึนในระดับบุคคล ซึ่งจะสงผลตอระดับ

องคกร โดยผูนําควรมีคุณสมบัติท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาในองคกร ซึ่งคุณสมบัติของผูนําท่ีจะทําใหเกิด

การเปล่ียนแปลงข้ึนภายในองคกรมีดังนี้ 

  (1) ความกระตือรือรน ความกระตือรือรนเปนเพื่อนท่ีดีท่ีสุดของความเพียร เปน

คุณสมบัติท่ีมาคูกับความเพียร คนท่ีมีความกระตือรือรน คือ คนท่ีมีความเพียรนั่นเอง เปนคนท่ีมีความ

รักกาวหนา และรูจักรับผิดชอบหนาท่ีไดดีท่ีสุด คนกระตือรือรนคือคนท่ีรักหนาท่ีการงาน ตรงขามกับ

คนเฉ่ือยชาซึ่งอาจเบ่ือการทํางานหรือเกียจครานท่ีจะทํางาน วิธีท่ีจะสรางความกระตือรือรน ทาง

จิตวิทยาสอนวาใหคนควรมีการต้ังเปาหมายใหกับการทํางาน ซึ่งผูนําควรจะต้ังเปาหมายวาควรจะทํา

ส่ิงใดเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนาข้ึนในองคกร ความกระตือรือรนเปนส่ิงท่ีเรงเราใหเกิดการ

พัฒนา ซึ่งองคกรจะพัฒนาไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับความกระตือรือรนของผูนําวามีเพียงใด 

  (2) ครูท่ีดีหลักการพัฒนาท่ีจัดวาไมตองลงทุนมากมายแตไดผลดีท่ีสุดก็คือ การทําให

ดูเปนตัวอยาง เพราะไมตองอาศัยคําพูดท่ีแสดงถึงเจตนาท่ีหวังดี หรือกระทบกระท่ังเพื่อใหเกิดการ

กระตุนความรูสึกใหอยากทําตามแตประการใด แตเปนการแสดงถึงภาวะท่ีไมมีปญหากับตัวเอง หรือ

แสดงใหเห็นวา ส่ิงท่ีปฏิบัติใหดูนั้นกอใหเกิดคุณคาอยางไรในเบ้ืองตนส่ิงท่ีไดรับก็คือ การทําหนาท่ีของ

ตัวเองใหสมบูรณ ผูนําท่ีดีจะตองทําตัวเปนแบบอยางท่ีดี ซึ่งจะสงผลใหเปนการกระตุนบุคคลในองคกร

ใหเกิดการเรียนรูและปฏิบัติตาม อีกท้ังยังเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความเช่ือถือและศรัทธาอีกดวย 

ภาวะผูนําเปนพื้นฐานในการเกิดการเปล่ียนแปลงขององคกร ซึ่งภาวะผูนําประกอบดวย 

พลังกายและประสาท รูจุดมุงหมายและแนวทางท่ีจะนํา ความกระตือรือรน ความเปนมิตรและความ

รัก ความนาเช่ือถือ ความกลาตัดสินใจ สติปญญาความรอบรู ครูท่ีดี และศรัทธาความเช่ือมั่น เปนการ

เริ่มตนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนการจัดระบบการบริหารภายในองคกรใหมี

ความเหมาะสมภาวะผูนําท่ีเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดปจจัยท่ีทําใหมีการเปล่ียนแปลงในองคกร ซึ่งปจจัย
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ท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง มีปจจัยอยู 4 อยางประกอบดวย วิสัยทัศน การจัดโครงสราง การมี

สวนรวม และการพัฒนา  

 

5. สรุปและขอเสนอแนะ 
 

ภาวะผูนํา เปนท่ียอมรับกันแลววาเปนปจจัยท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งตอความสําเร็จของ

องคการท้ังนี้ เพราะภาวะผูนํามีหนาท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงท่ีจะตองวางแผนส่ังการดูและ

ควบคุมใหบุคลากรขององคการปฏิบัติงานตางๆใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และวัตถุประสงค

ซึ่งภาวะผูนําประกอบดวย พลังกายและพลังประสาท รูจุดมุงหมายและแนวทางท่ีจะนํา ความ

กระตือรือรน ความเปนมิตรและความรัก ความนาเช่ือถือ ความกลาตัดสินใจ สติปญญาความรอบรู 

ครูท่ีดี และศรัทธาความเช่ือมั่นเหมาะสมภาวะผูนําท่ีเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดปจจัยท่ีทําใหมีการ

เปล่ียนแปลงในองคกร ซึ่งปจจัยท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง มีปจจัยอยู 4 อยางประกอบดวย 

 1) วิสัยทัศน การจะกําหนดส่ิงท่ีจะทําใหวิสัยทัศนเปนจริงไดนั้น เปนเรื่องท่ีตองมาคิดให

ดี โดยวิสัยทัศนนั้นจะเปนตัวกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายของ

องคกรภาครัฐ ซึ่งส่ิงท่ีผูนําควรมีในการจะทําใหเกิดวิสัยทัศนท่ีจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในองคกร

ภาครัฐนั่นก็คือ รูจุดมุงหมายและแนวทางท่ีจะนํา สติปญญาความรอบรู 

  2) การจัดโครงสราง การจะออกแบบโครงสรางองคกรภาครัฐ ตองคํานึงถึงประโยชน

ของประชาชน บทบาทหนาท่ีขององคกร อัตรากําลังคน และกระบวนการทํางาน ซึ่งในการท่ีผูนําจะ

ออกแบบหรือจัดโครงสรางองคกรเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการทําหนาท่ีโดยมีองคประกอบดังนี้พลัง

กายและพลังประสาทความกลาตัดสินใจ 

  3) การมีสวนรวมการมีสวนรวมเกิดมาจากการเห็นพองกันในเรื่องของความตองการ

และทิศทางของการเปล่ียนแปลง ดังนั้นผูนําองคกรจะตองเปนเสมือนตัวนําใหบรรลุถึงความ

เปล่ียนแปลงได การมีสวนรวมในทุกระดับจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานเนื่องมาจาก

ความรวมมือในการคิดเห็นไปในทางเดียวกัน ส่ิงเหลานี้จะทําใหองคกรมีความเขมแข็งและมีการ

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ซึ่งคุณสมบัติท่ีผูนําควรจะมีในการมี่สวนรวม คือความเปนมิตรและความ

รักความนาเช่ือถือศรัทธาและความเช่ือมั่น 

 4) การพัฒนา  เปนการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีท่ีเกิดข้ึนในระดับบุคคล ซึ่งจะสงผลตอ

ระดับองคกร โดยผูนําควรมีคุณสมบัติท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาในองคกร ซึ่งคุณสมบัติของผูนําท่ีจะทํา

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนภายในองคกรมีดังนี้ความกระตือรือรนครูท่ีดี 
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ภาวะผูนําในการบริหารจัดการสมัยใหม 

Leadership In Modern Management 

 

เยาวลักษณ มูลเมือง* 

ปนปนัทธ เหลืองพิทักธ† 

 

บทคัดยอ 

 

 สังคมในยุคปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ โครงสรางทาง

สังคม การเมือง การบริหาร ผูนําภาวะผูนําในการบริหารจัดการสมัยใหมจะตองมีคุณสมบัติของภาวะ

ผูนําและการเปนผูบริหารในองคกรของตน ท้ังนี้  เพราะผูบริหารสมัยใหมตระหนักดีวามนุษยมีความ

แตกตางกันตามลําดับข้ันของความตองการ ซึ่งตางกับการทํางานกับเครื่องกลหรือเครื่องคอมพิวเตอรท่ี

เราใชกฎเกณฑตายตัวไดในการส่ังใหเครื่องทํางาน ไมวาจะเปนองคกรในภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน หรือองคกรอิสระก็ตาม ยอมมีภาระหนาท่ีในกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งก็จะรวมถึง

การสราง Knowledge based ในองคการดวย ภาวะผูนํา (leadership) ในการบริหารจัดการสมัยใหม

อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสอดคลองกับภาวะผูนําในการบริหารจัดการสมัยใหม 

 

คําสําคัญ : ภาวะผูนํา, การบริหาร, การบริหารจัดการสมัยใหม 

 

ABSTRACT 
 

Today society has changed rapidly whether in terms of economics, social 

structure, politics and leadership, leadership in modern management must have the 

qualities of leadership. Modern administrators recognize that human beings are 

different in terms of their essential needs, which is different from working with 

machines or computers. We use fixed rules, to order the machine to work. 

Governments, public, private, state-owned enterprises, public organizations, and 

independent organizations are responsible for management process, including the 

                                                 
  * ผูชวยบรรณารักษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน. 

† อาจารยประจํา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆลําพูน. 
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creation of Knowledge – based in organizations, leadership in effective Modern 

management to align with Modern management leadership. 

 

Keywords :Leadership, Management,  Modern Management 

 

1. บทนํา 

 

ภาวะผูนํานั้นมีความสําคัญตอการปรับกระบวนการทํางาน เพื่อใหบรรลุประสิทธิผล ของ

องคกรแลว ผูบริหารยังตองใหความสนใจตอบุคลากรในองคกร ภาวะผูนําถือวาเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง

สําหรับผูนําในการท่ีจะนําพาองคกรใหประสบความสําเร็จ ผูบริหารตองเปนผูนําในการบริหารจัดการ 

ซึ่งถือเปนหนาท่ีของผูนําท่ีจะตองใหความมั่นใจ เพื่อการยอมรับ ของคนในองคกร ผูนําจะตองมุงเนน

เรื่องของการส่ือความ ใหมีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การส่ือความท่ีดีนั้นถือวาเปน

รากฐานท่ีสําคัญย่ิงในการสรางพันธะสัญญา (commitment) และทําใหเกิดความรวมมือรวมใจกัน 

(cooperation)  ในการบริหารองคกรของผูบริหาร ยอมตองเผชิญความรุนแรง และความรวดเร็วท้ัง

กระแสของการแขงขันและความเปล่ียนแปลงตางๆ 

  ดังนั้นจึงตองอาศัยศักยภาพของตนเอง และของทีมงานรวมกัน รวมถึงความมีระบบท่ีตอง

ดําเนินไป ใหเกิดส่ิงท่ีถูกตองตลอดเวลา ความสําเร็จจึงจะเกิดข้ึนได โดยระบบท่ีถูกตองของแตละ

องคกรนั้น ก็จะอยูบนพื้นฐานของวิสัยทัศน (vision) คือ ตองการจะเปนอะไร และต้ังอยูบนพื้นฐาน

ของคานิยม (value) คือ จะไปใหถึงจุดนั้นโดยยึดอะไรเปนหลัก ซึ่งถือวาองคประกอบท้ัง 3 นี้เปนส่ิง

สําคัญในการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายขององคกร การมีเปาหมายขององคกรท่ีชัดเจนต้ังแตแรก 

จะสามารถประเมินผลไดวาผลในการดําเนินงานนั้นบรรลุประสิทธิผล (effectiveness) หรือไม ซึ่งเปน

กรอบความคิดใหมในการประเมินผลท่ีผูบริหารตองคํานึงถึงมากกวาท่ีจะมุงแตประสิทธิภาพ 

(efficiency) เปนหลักอยางเดียว ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการสรางผลผลิตโดยใชทรัพยากรนอย

ท่ีสุด ใชเวลานอยท่ีสุด ซึ่งจะเปนการเปรียบเทียบส่ิงท่ีได (output) กับปจจัยนําเขา (input) เปนหลัก 

แตสวนคําวาประสิทธิผลนั้นจะมองเนนไปท่ีวาส่ิงท่ีทํานั้นเปนไปตามเปาหมายหรือไม
  (ประพนธ ผาสุก

ยืด,2541 :41) 

  การเปนผูนําตองรูจักวางแผน กําหนดนโยบายประสานงานท้ังภายนอกและภายใน มีความรู 

แกไขปญหา และคิดอยางเปนระบบ ต้ังแตการวางแผนจัดกําลังคนใหเหมาะสมกับงาน มีวิสัยทัศน

กวางไกลและระบบภูมิคุมกันท่ีดี แตโลกในปจจุบันยังการแขงขันทําใหคนขาดคุณธรรมและทําทุก

อยางเพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในรูปแบบท่ีแตกตางกันจึงไดผูนําท่ีขาดความรูความสามารถซึ่งผูนําตองมี
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ลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอาจเปนไดท้ังแบบดีและเลว การเปนผูนําท่ีดีจะตองมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวของ

ผูนํา คือเกงคิด เกงคน เกงทํา สามารถโนมนาวจิตใจคนได (สมคิด จาตุศรีพิทักษ, 2544 :17) 

บุคลิกภาพดี ไดรับการปลูกฝงอบรมเรียนรูท่ีจะเปนผูนํามาต้ังแตเด็กและสามารถพลิกแพลงเรียนรู

เพิ่มเติมภายหลังปจจุบันหาไดยากมากเพราะสวนมากไดผูนํามาจากการแตงต้ัง ระบบเครือญาติ หรือ

บุคคลท่ีใกลชิด เพื่อนฝูง คนสนิท หากบุคคลเหลานี้ไมปรับตัวอาจทําใหเกิดการไรประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการและเกิดผลกระทบกับองคกร 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา 

 

ภาวะผูนําเปนเรื่องท่ีนักวิชาการและผูท่ีเกี่ยวของไดใหความสนใจศึกษามาเปนเวลานาน ซึ่ง

เปนการศึกษาถึงความมีอํานาจและความสามารถของบุคคลท่ีสามารถส่ังการการบริหารใหงานท่ี

รับผิดชอบประสบความสําเร็จ ยอมเปนท่ียอมรับวาภาวะผูนําเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งในการ

บริหารการจัดองคการท้ังภาครัฐและเอกชนใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายขององคการ 

  ภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึงคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีจะแสดงออกมาเมื่อมีปฎิสัมพันธ

กับกลุมในระหวางการทํางานหรือกับผูรวมในสถานการณเดียวกันในอันท่ีจะทําใหกิจกรรมของกลุม

ดําเนินไปสูเปาหมายและความสําเร็จ หากผูนําไมประกอบดวยคุณธรรมในการดําเนินชีวิตหรือการ

ปกครองแลวผูตามยอมจะดําเนินไปตามและประสบกับความยากลําบาก มีนักวิชาการไดกลาวถึง

ความหมายของภาวะผูนําไวหลากหลายทัศนะ ดังนี้ 

  ภาวะผูนํา คือ การท่ีผูนําใชอิทธิพลในการใหความสัมพันธซึ่งมีตอผูใตบังคับบัญชาใน

สถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการ ใชกระบวนการติดตอเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย (กวี 

วงศพุฒ, 2539 :17) ผูนําตองมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ประกอบดวยความรูดี มีบุคลิกภาพดี มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจ มีความกลาหาญ มีความอดทน มีความเห็น

อกเห็นใจ ไมเห็นแกตัว มีความเสียสละ ใหความไววางใจตอผูใตบังคับบัญชา จงรักภักดีตอหนวยงาน 

มีความสัมพันธท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชามีการวางแผนงานวิธีดําเนินงานกระบวนการของการมีอํานาจ

อิทธิพลตอกิจกรรมของบุคคลหรือของกลุมเพื่อบรรลุถึงจุดมุงหมายท่ีกําหนดข้ึน (เทพพนม เมืองแมน

และคณะ, 2540 :22) เปนพลังชนิดหนึ่งท่ีสามารถสงแรงกระทําอันกอใหเกิดการขับเคล่ือนกลุมคน

และระบบองคกรไปสูการบรรลุเปาประสงค (นิตย สัมมาพันธ, 2546 :31) ผูนําใชอิทธิพลหรืออํานาจ

หนาท่ีในความสัมพันธซึ่งมีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติการและอํานวยการ

โดยใชกระบวนการติดตอซึ่งกันและกัน เพื่อมุงใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ภาวะผูนํา คือ 

พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลคนหนึ่งท่ีจะชักนํากิจกรรมของกลุมใหบรรลุเปาหมายรวมกัน หรือเปน
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ความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลระหวางผูนําและผูตาม ซึ่งทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย

หรือเปนความสามารถท่ีจะสรางความเช่ือมั่นสามารถครอบคลุมในมิติท่ีมีอยางกวางขวางและ

หลากหลาย ตองมีความสามารถในการนํา ผลักดันและส่ังการใหกิจกรรมทุกอยางดําเนินไปตาม

เปาหมายซึ่งตองประกอบดวยความกลาหาญความสามารถในการโนมนาวจูงใจ มีอิทธิพลใหเปนไป

อยางสัมฤทธิ์ผลเปนความสามารถในการสรางแรงบันดาลใจใหผูอื่นทํางานอยางเต็มท่ีเพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคของการทํางานอยางเหมาะสม 

 ภาวะผูนํา เปนการใชอิทธิพลของบุคคลหรือของตําแหนง โดยการจูงใจใหบุคคลหรือกลุม

คนปฏิบัติตามความคิดเห็น ความตองการดวยความเต็มใจ ยินดีท่ีจะใหความรวมมือ เพื่อท่ีจะนําไปสู

การบรรลุวัตถุประสงคของกลุมตามท่ีกําหนดไว ภาวะผูนําจึงเปนความสามารถของผูนําในการชักจูง

หรือโนมนาวผูอื่นใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดใหอยางมีความกระตือรือรนและเปนการผูกมัดหรือ

หลอมรวมกลุมเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 การแขงขันทางดานธุรกิจรวมไปถึงการทํางานในยุคปจจุบันส่ิงท่ีสําคัญอีกอยางก็คือ ตัวของ

ผูนําเอง ท่ีจะตองเปนผูประสานงาน กําหนดเปาหมาย จัดการกับปญหาและอุปสรรคตางๆ ตลอดจน

การสรางแรงจูงใจในการทํางานท่ีใหกับผูท่ีอยูใตบังคับบัญชา ถาหากตัวของผูนํานั้นไมมีความสามารถ

และไมมีศักยภาพพอท่ีจะเปนตัวหลักในการขับเคล่ือนการทํางาน ผลงานท่ีออกมาก็ยอมรูไดเลยวาผล

จะออกมาเปนอยางไร เชนเดียวกับองคกรหากมีผูนําหรือผูบริหารท่ีมีความสามารถประสบการณและ

ความเช่ียวชาญองคการก็สามารถท่ีจะแขงขันกับผูอื่นไดและประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว

ในองคกรนั้นๆ   

 การทํางานภายในองคกรนั้น ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ บุคคลท่ีมีภาวะของผูนํา เพราะองคกรจะ

ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวในการดําเนินงานนั้น ก็ข้ึนอยูกับผูนําองคกร ถาองคกรไดผูนําท่ีมี

ประสิทธิภาพก็สามารถส่ังการและใชอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานไดดีทําใหงานลุลวงไปได

ดวยดี ถาผูนําท่ีไมมีประสิทธิภาพไมสามารถส่ังการและใชอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาใหเช่ือฟงและ

ปฏิบัติตามคําส่ังไดถือวาองคกรประสบกับความลมเหลว (วิเชียร วิทยอุดม, 2548 :1) ดังนั้นภาวะผูนํา

เปนกระบวนการอิทธิพลทางสังคมท่ีบุคคลหนึ่งต้ังใจใชอิทธิพลตอผูอื่น ซึ่งเปนกระบวนการของการ

แลกเปล่ียนของการปฏิสัมพันธท่ีมีความสลับซับซอนไปอยางตอเนื่องและเกี่ยวเนื่องสนับสนุนกันมี

องคประกอบท่ีเกี่ยวของในกระบวนการภาวะผูนําไดแก ผูนํา ผูตามบริบท สถานการณและผลลัพธท่ี

เกิดข้ึนมีการสรุปทฤษฏีภาวะผูนําเอาไวเปนหมวดหมู 10 หมวด คือ (Barbara Kelleman, 1984 :70) 

  1) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนจุดศูนยกลางของกระบวนการกลุมภาวะผูนําเปนผลลัพธท่ี

เกิดจากความเปล่ียนแปลงและกิจกรรมของกลุม  
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  2) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนบุคลิกภาพและผลกระทบจึงเปนการเช่ือมโยงภาพพจนในอัน

ท่ีทําใหปจเจกบุคคลสามารถจูงใจผูอื่นใหทําหนาท่ีไดสอดคลองกับภาระท่ีไดรับมอบหมาย 

 3) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนศิลปะในการช้ีนําเปนการแสดงออกในบริบทของอํานาจหรือ

อิทธิพลจึงมีความพยายามท่ีจะใหกลุมเปนไปตามแนวทางท่ีผูนําตองการ 

 4) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนการใชอิทธิพลไดกอใหเกิดผลกระทบกับพฤติกรรมสมาชิก

ภายในกลุม โดยท่ีมีความสัมพันธเปนไปในลักษณะตอบสนองตอกันภายใตความสมัครใจ 

 5) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งซึ่งเปนพฤติกรรมของปจเจกบุคคลใน

ขณะท่ีเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการอํานวยการเรื่องกิจกรรมกลุม 

 6) ภาวะผูนําในฐานะท่ีเปนรูปแบบของการชักชวนภาวะผูนํายังเปนการบริหารคนดวย

การใชวิธีการจูงใจและมีการสรางจุดมุงหมายรวมกันโดยไมใชวิธีการบังคับ 

 7) ภาวะผูนําในฐานะท่ีมีการใชความสัมพันธในเชิงอํานาจระหวางบุคคลกับบุคคลเกิด

จากการท่ีบุคคลหนึ่งสามารถใชอํานาจบังคับบุคคลอื่นใหลดการตอตานเทาท่ีจะลดลงใหไดมากท่ีสุด 

 8) ภาวะผูนําในฐานะเปนเครื่องมืออยางหนึ่งเพื่อจะใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไวโดยท่ี

ภาวะผูนําจะเปนการกระทําเพื่อใหมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของกลุม 

 9) ภาวะผูนําในฐานะการจําแนกบทบาทโดยรวบรวมบทบาทในกลุมเขาไวดวยกันซึ่ง

ท้ังนี้ก็ดวยการอํานวยการเพื่อท่ีจะใหบรรลุความสําเร็จท่ีต้ังเปาหมายเอาไว 

 10) ภาวะผูนําในฐานะของการมีความคิดริเริ่มเปนผลลัพธจากการท่ีมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค ภายใตปฏิสัมพันธภายในกลุม (Group interaction) 

 ภาวะผูนําตองมีปฏิสัมพันธกับกลุมในระหวางการทํางานหรือกับผูรวมงานในสถานการณ

เดียวกันสามารถชักจูงโนมนาวบุคคลอื่นอันท่ีจะทําใหกิจกรรมของกลุมดําเนินไปสูเปาหมาย

ความสําเร็จและตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรคภายใตปฏิสัมพันธภายในกลุม 

 

3. แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม (Modern Management) 
 

 ปจจุบันการพัฒนาและเปล่ียนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนําสมัยใหมเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา

จึงเปนการพัฒนาแนวคิดภาวะผูนําในการการบริหารจัดการสมัยใหม ภาวะผูนําเชิงจริยธรรม ภาวะ

ผูนําแบบแลกเปล่ียนและแบบเปล่ียนแปลงผูนําแบบแลกเปล่ียน คือ ผูนําแบบเดิมท่ีใชการแลกเปล่ียน

โดยรางวัลตางๆ เปนเครื่องมือในการชักจูงใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหไดตามเปาหมายท่ีตองการซึ่ง

ตางฝายตางก็ไดรับผลประโยชนท่ีแลกเปล่ียนกัน สวนผูนําแบบเปล่ียนแปลงนั้น จะใชความสามารถ

เปล่ียนความเช่ือ ทัศนคติของสมาชิกเพื่อใหสมาชิกทํางานไดบรรลุเหนือกวาเปาหมายท่ีตองการ โดย
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ผูนําจะถายทอดความคิด ประสบการณ และกระตุนทางดานความคิดตางๆ ใหแกสมาชิกอยางตอเนื่อง

และเปนระบบทฤษฎีเปนความสามารถพิเศษของผูนําเปนการกลาวถึงบุคลิกภาพของผูนําท่ีมี

ลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากบุคคลอื่นๆ (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2544 :128) ผูนําท่ีมีความสามารถ

พิเศษควรมีลักษณะเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน มีความสามารถดานทักษะการส่ือสาร ความสามารถท่ีทําให

ผูอื่นไววางใจ ความสามารถทําใหผูอื่นเห็นวาตนเองมีความสามารถ มีพลังและมุงการปฏิบัติให

บรรลุผล 7s McKinsey เปนเครื่องมือท่ีถูกนํามาใชในการบริหารเปนหลักสากลเปนองคประกอบใน

การบริหารจัดการสมัยใหม หรือกรอบแนวคิดท่ีใชพิจารณาและวางแผนเพื่อการกําหนดกลยุทธใน

องคกรและยังเปนแนวคิดท่ีตองการนําเสนอวาประสิทธิภาพขององคกรธุรกิจเกิดจากความสัมพันธ

ของปจจัยตางๆ 7 ประการ ซึ่งไดแก (Robert H.Waterman, http://adisony.blogspot.com  

[20/01/2560]) 

   (1) กลยุทธ (strategy)   (2) โครงสราง(structure) 

   (3) บุคลากร(staff)    (4) รูปแบบ(style) 

   (5) ระบบ(systems)   (6) ทักษะ(skills) 

   (7) คานิยมรวม(shared value) 

การจัดการเกิดข้ึนในองคการ และในมุมมองดานการจัดการองคการหมายถึง การท่ีมีคนมาทํางาน

รวมกันอยางเปนระบบเพื่อใหไดบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งองคการมีลักษณะรวมกันอยู 3 

ประการ ไดแก (กิติมา ปรีดีดิลก, 2529 :128) 

  1) ทุกองคการตองมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายของตนเอง  

 2) ทุกองคการตองมีคนรวมกันทํางาน  

 3) องคการตองมีการจัดโครงสรางงานแบงงานหนาท่ีรับผิดชอบของคนในองคการ 

ในปจจุบันนั้น องคการตางๆ จะตองเผชิญกับสภาวะแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

ดังนั้นจึงตองมีการปรับเปล่ียนและพัฒนาอยูเสมอ ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับองคการในแบบเดิมกับองคการ

สมัยใหมก็มีความแตกตางกัน เชนการจัดการแบบคงเดิมกับแบบพลวัตร รูปแบบไมยืดหยุนกับแบบ

ยืดหยุน การเนนท่ีตัวงานกับเนนทักษะการมีสถานท่ีทํางาน และเวลาทํางานท่ีเฉพาะคงท่ีกับการ

ทํางานไดทุกท่ีทุกเวลา    

องคการแบบเดิมจะมีลักษณะการจัดการท่ีคงเดิมไมคอยมีการเปล่ียนแปลง ถาจะมีการ

เปล่ียนแปลงก็จะเกิดข้ึนบางก็เปนในชวงส้ันๆ แต ในองคการปจจุบันนั้น การเปล่ียนแปลงจะเกิด

ข้ึนอยูตลอดเวลา และจะมีความคงท่ีบางเปนชวงส้ันๆจึงมีการจัดการท่ีเปนแบบตอเนื่องกันซึ่งทําให

สามารถปรับเปล่ียนใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมไดตลอดเวลา การจัดการแบบเดิม

มักมีการจัดการแบบไมยืดหยุนซึ่งตางกับการจัดการสมัยใหมท่ีมีความยืดหยุนกวา สามารถปรับเปล่ียน
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ใหเขาดับสถานการณไดมากกวา กลาวคือในองคการสมัยใหมจะไมยึดติดกับแนวทางปฏิบัติอยางใด

อยางหนึ่งเทานั้นตองใหมีความยืดหยุนในการปฏิบัติสามารถปรับเปล่ียนไดถาสถานการณแตกตางไป 

ในการทํางานแบบองคการแบบเดิมนั้นพนักงานผูปฏิบัติงานจะทํางานเฉพาะท่ีตนเองไดรับมอบหมาย

เทานั้น แตในองคการสมัยใหมพนักงานตองเพิ่มศักยภาพของตนท่ีจะเรียนรุและสามารถทํางานท่ี

เกี่ยวของไดรอบดานและมีการสับเปล่ียนหนาท่ีและกลุมงานอยูเปนประจําในองคการสมัยใหมนั้นมี

แนวโนมท่ีจะตอบแทนตามทักษะ มากกวาตอบแทนตามเวลาปฏิบัติงาน ยิ่งมีความสามารถในการ

ทํางานหลายอยางมากข้ึนก็ไดคาตอบแทนมากข้ึนแทนการใหคาตอบแทนตามลักษณะงานและหนาท่ี

รับผิดชอบ (job based) 

 องคการสมัยใหมมีแนวโนมท่ีจะใหอิสระกับพนักงานในการทํางานท่ีใดก็ไดเมื่อไรก็ไดแตตอง

ไดผลงานตามท่ีกําหนดเนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีเอื้อใหสามารถส่ือสารถึงกันไดแมทํางานคนละแหง

รวมท้ังความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและโลกาภิวัตนทําใหคนตองทํางานแขงกับเวลามากข้ึนจนเบียดบัง

เวลาสวนตัวและครอบครัวดังนั้นองคการสมัยใหมจะใหเกิดความยืดหยุนในการทํางานท้ังเรื่องเวลา

และสถานท่ีเพื่อใหสอดรับกับแนวโนมวิถีการดําเนินชีวิตของพนักงานยุคใหม 

 

4. วิเคราะหภาวะผูนําในการบริหารจัดการสมัยใหม 

  

การบริหารจัดการสมัยใหมเปนการบริหารท่ีฉีกแนวคิดการบริหารแบบเดิมโดยอาศัยความ

เปนผูนําของผูบริหารท่ีมีภาวะผูนําเปนองคประกอบ ซึ่งเปนการนําเอาแนวคิด 7s McKinsey มา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เพื่อท่ีจะสามารถนํามาใชไดหลากหลายสถานการณ อาทิเชน ใชในสวน

ของการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน ตรวจสอบปจจัยภายในท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงในอนาคต

จัดเพิ่มหรือลดหนวยงานท่ีจําเปนเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน ใชในการกําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะใช

กลยุทธนําเสนอ เปนการปรับกระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสอดคลองกับการนําแผนกลยุทธ

ไปปฏิบัติ ซึ่งเปนแนวคิดท่ีเนนวาคานิยมท่ีกําหนดนี้เปนศูนยกลางในการพัฒนาทุกองคประกอบท่ี

สําคัญขององคกรซึ่งในปจจุบันนี้เศรษฐกิจและธุรกิจขยายตัวอยางรวดเร็วความสลับซับซอนในการ

บริหารการจัดการก็เพิ่มมากข้ึน ส่ิงท่ีคนท่ีเปนผูนําควรจะตระหนักถึงไมใชแคในเรื่องของผลตอบแทน

สวนตัวแตควรท่ีจะตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานระหวางบุคคลากรภายในและ

ภายนอกองคการรวมไปถึงการพัฒนาองคการใหมีความเจริญและกาวหนาอยางตอเนื่องดวย อาทิ เชน  

 1) การสรางความสัมพันธระหวางหุนสวน คูคา หรือแมกระท้ังลูกคาหรือผูท่ีมาใชบริการ

ขององคกร เพื่อเปนการสรางรากฐานท่ีสําคัญตอการทําธุรกิจและการพัฒนาขององคการ 
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  2) การเพิ่มและพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคคลากรภายในองคการใหมี

ความสามารถเพิ่มมากข้ึนโดยอาศัยการสรางแรงจูงใจโดยวิธีตางๆ เชนการเพิ่มคาตอบแทนตาม

ความสามารถและผลงานท่ีทํา การเล่ือนตําแหนง การมอบสวัสด์ิการพิเศษตางๆ  

  3) การใหความสําคัญแกบุคคลากรในองคการ เพื่อท่ีจะทําใหบุคคลากรในองคการ

ตระหนักรวมกันวาตนเองนั้นมีความสําคัญตอองคการ ไมใชเปนแคตัวหมากท่ีใชแลวท้ิง  

  4) ใหอิสระและความสําคัญในการคิดแกปญหาและการปฏิบัติงานแกบุคคลากร เพราะ

การคิดและปฏิบัติงานอยูในกรอบนั้นไมมีสวนชวยในการพัฒนาตอกระบวนการใดๆ  

  5) ตองมีความพอดีในการกําหนดนโยบายและการทํางานตองไมตึงเกินไปและไมหยอน

ยานเกินไป ท้ังนี้ก็เพราะจะไดไมเปนการสรางความเครียดและแรงกดดันในการทํางานหากจะตองมี

การเนนในเรื่องของความเขมงวดก็ควรท่ีจะอธิบายเหตุผลประกอบควบคูไปดวยเพื่อท่ีจะเปนการสราง

ความเขาใจแกผูท่ีรับทราบ ซึ่งในการทํางานนั้นหากเกิดความเครียด หรือความขัดแยงทางดานเหตุผล

และอารมณยอมสงผลตอผลงานท่ีออกมา 

  6) สรางระบบการทํางานใหมีความเรียบงายไมซับซอนจนเกินไป เชน ในรูปแบบของ

องคการท่ีเปนแบบเกาจะมีการวางตัวหัวหนาบุคคลากรไวอยูหลายตําแหนง ซึ่งจะมีผลเสียตอการ

ทํางานขอผูใตบังคับบัญชาเพราะจะตองรับคําส่ังจากหัวหนาหลายๆ คน ทําใหเกิดความสับสน  

  เพราะฉะนั้นการจัดการสมัยใหม จึงตองใชหลักทางคณิตศาสตรมาชวยในการตัดสินใจ 

ตลอดจนการจัดการเชิงระบบมาชวย แตอยางไรก็ตาม ตัวอยาง เชน คนเปนระบบ เพราะในรางกาย

ของคนเรานั้นประกอบดวย อวัยวะ ซึ่งมีความสัมพันธซึ่งกันและกันอยางอัตโนมัติ ระบบจึงถือเปน 

Grand Theory เปนทฤษฎีขนาดใหญ เพราะมีระบบยอยหรือส่ิงตางๆ มากมาย เนื่องจากปจจัยตางๆ 

ขององคการไมวาภายในหรือภายนอก ลวนแตมีความสัมพันธ เกี่ยวเนื่องเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ดังนั้นการบริหารการจัดการจึงตองปรับตัวใหมีความสมดุลอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดความสัมพันธกับ

ปจจัยตางๆ ท่ีกลาว จึงจะทําใหองคการเติบโต อยูรอดและสัมฤทธิผลตามเปาหมาย 

 

5. สรุปและขอเสนอแนะ 

 

  การบริหารงานในปจจุบันนี้ผูบริหารทุกคนจําเปนตองใชภาวะการเปนผูนําเขามาเกี่ยวของ

เพราะจะสามารถไดใช หรือพยายามช้ีความสามารถของผูใตบังคับบัญชา หรือพนักงานออกมาในการ

ปฏิบัติงานใหมากท่ีสุด พึงระลึกไวเสมอวาพนักงานทุกคนมีความสําคัญอยางมากในการปฏิบัติงาน 

เปนผูท่ีผลักดันใหงานทุกอยางของกิจการนั้นสามารถดําเนินการไปไดอยางราบรื่น การบริหารงานท่ีดี

จะตองมีผูบริหารท่ีมีภาวะความเปนผูนําและเกงงาน เกงคน เกงคิด เกงการดําเนินชีวิตไปพรอมๆกัน
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องคกรทุกองคกรตองการผูนําท่ีมีความสามารถและพัฒนาตน และบริหารจัดการงานขององคกรดวย

การบริหารจัดการสมัยใหมซึ่งจะนําพาองคกรของตนเจริญกาวหนาหลักการบริหารงานสมัยใหม 

จําเปนตองอาศัยวิทยาการดานการจัดการบริหารเขามาสนับสนุนองคกรเพื่อเสริมพลังการบริหาร

จัดการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากรมนุษย ( บุคคล ) ขององคกรอยางตอเนื่อง

สม่ําเสมอรวมท้ังใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาสนับสนุนดานฐานขอมูล การสรางบุคลากรในองคกรใหมี

ความสามารถในการบริหารจัดการ มีการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ การ

สรางความเปนธรรม ความเสมอภาคในองคกร การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการประสาน

ประโยชน สรางความรวมมือ การกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม จะเปนแนวทางในการบริหารจัดการ

สมัยใหมเพื่อนําองคกรเขาสูโลกาภิวัตน และความไดเปรียบในเชิงแขงขัน ของระบบทุนนิยมในปจจุบัน  

หลัก 7s จึงเปนกรอบแนวความคิดท่ีผูบริหารนํามาประยุกตใชในองคกรของตนและสามารถนํามา

พัฒนาใหบุคลากรองคกรนําความรูใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ี ท่ีตนรับผิดชอบ

ใหบรรลุเปาประสงคขององคกรใหสําเร็จลุลวงไปได ดังนั้น การท่ีผูบริหารจะนําพาองคกรให

เจริญเติบโตทันยุกตทันสมัยไปพรอมๆ การบริหารจัดการสมัยใหมใหไดนั้นจะตองสรางความแข็งแกรง

ภายในองคกรของตนเสียกอน พรอมท้ังปรับรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาใหทันยุค

สมัยใหม เมื่อผูนําเขมแข็งผูตามก็ยอมจะทําตามคําส่ังของผูบังคับบัญชาและความเจริญเติบโตของ

องคกรก็จะนําไปซึ่งทิศทางท่ีดี 
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แนวคิดเผาพันธุนิยมท่ีมีตอพุทธปรัชญาเถรวาทในทัศนะของพอล วอลเดา 

 Speciesism on Theravada Buddhist Philosophy View of Paul Waldau 

  

                   พระอดิเรก อาทิจฺจพโล (โลกะนัง)*  

 

บทคัดยอ 

 

 บทความนี้เปนการนําเสนอขอวิพากษแนวคิดเผาพันธุนิยม ท่ีมีตอพุทธปรัชญาเถรวาท 

โดย พอล วอลเดา ไดนําเสนอแนวคิดท่ีมีตอพุทธปรัชญาเถรวาท จากเหตุผล 3 ประเด็น คือ (1) พุทธ

ปรัชญาเถรวาทใชสัตวเปนเครื่องมือ (2) หลักเบญจศีลขอท่ี 1 เกี่ยวกับการฆาสัตวและไมสนับสนุน

สิทธิของสัตว และ(3) มนุษยมีคามากกวาสัตว ผูเขียนไมเห็นดวยกับแนวคิดเผาพันธุนิยมและไดโตแยง 

ดังนี้ พุทธปรัชญาเถรวาทไมไดมีแนวคิดเกี่ยวของใดๆ กับเผาพันธุนิยม ประเด็นแรกพุทธปรัชญาเถร

วาทไมสนับสนุนการใชสัตวเปนเครื่องมือ แทจริงแลวพุทธปรัชญาเถรวาทกลับเห็นวา การใชสัตวแมมี

เจตนาดี แตก็เปนการเบียดเบียนสัตว ยอมผิดศีลอยางแนนอน ประเด็นท่ีสอง หลักเบญจศีลขอท่ี 1 ใน

พุทธปรัชญาเถรวาทสนับสนุนสิทธิสัตว หากจะมีขอโตแยงเกี่ยวกับการอนุญาตใหบริโภคเนื้อสัตวได

โดยมีเงื่อนไขบางประการ แตการท่ีพระพุทธองคทรงอนุญาตใหสาวกกินเนื้อสัตวได ควรเขาใจวาเปน

คนละเรื่องกับการสนับสนุนใหกินเนื้อสัตว และไมไดหมายความวา พุทธปรัชญาเถรวาทสนับสนุนการ

ฆาสัตวอื่น และเปนเผาพันธุนิยม ประเด็นท่ีสาม พุทธปรัชญาเถรวาทใหคุณคากับการกระทําของ

มนุษยและสัตวมากกวา แมจะมีขอความกลาวถึงความประเสริฐของมนุษย แตก็เปนการให

ความสําคัญกับมนุษยในฐานะท่ีเปนสรรพสัตวท่ีสามารถเรียนรู ฝกฝนและพัฒนาตนเองได มนุษยท่ีฝก

ตนดีแลวประเสริฐยิ่งกวามนุษยหรือสัตวท่ีไมไดฝกฝนอบรมตนเอง ดังนั้น พุทธปรัชญาเถรวาทจึงมิได

ใหคุณคากับลักษณะภายนอก แตใหคุณคากับการกระทําของมนุษยและสัตว ซึ่งก็หมายถึง สัตวตางๆ 

หากทํารายมนุษยก็ยอมไดรับผลเชนกันกับมนุษยท่ีไปฆาสัตว  

 

คําสําคัญ :  เผาพันธุนิยม, พุทธปรัชญาเถรวาท, สิทธิสัตว  

 

Abstract 

                                                 
* นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

326 วาสาร มจร.อุบลปริทรรศน์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2560



 

In this article, an attempt was purposely made to criticize the concept of 

Speciesism made against Theravada Buddhism by Paul Waldau. In Waldau’s view, 

Buddhism possesses a place of speciesism due to three reasons: 1) Buddhism uses animals 

as a mean, 2) the first precept concerning killing of animals does not support animals’ 

rights, and 3) man has higher value than animals. This article is against the concept of 

speciesism through the following sets of reason: according to Buddhism, there is no 

speciesism; firstly, Buddhism never supports the utilization of animals as a mean, in fact, 

such is a kin to harm animals despite using them with good intention, therefore, it is against 

the precept, secondly, the first precept in Theravada Buddhism can be used to support 

animals’ right, if there is some objection to meat-eating given by Buddhism through some 

conditions, such allowance should not be considered to be the same as speciesism and 

this is not meant that killing of animals is definitely supported by Buddhism and thereby 

being speciesism, thirdly, it is argued that Theravada Buddhism lays greater emphasis on 

human beings’ action than animals. In this matter, although there is some words pointing 

to human beings’ supremacy, yet, this basically refers to human beings’ ability to be 

morally trained; those who are properly trained can gain the place of supremacy over 

human beings amongst human beings or even animals, therefore, the external aspect is 

not valued by Theravada Buddhism but human beings’ action including animals’ action; 

this clearly means that if human beings were harmed by certain animals then they are also 

bound to gain its result in the way human beings kill animals. 

 

Keywords: Speciesism, Theravada Buddhism, Animals rights 

 

1. บทนํา 

บทความนี้เปนการนําเสนอประเด็นปญหาขอวิพากษแนวคิดเผาพันธุนิยมท่ีมีตอพุทธ

ปรัชญาเถรวาท เนื่องจากนักสิทธิสัตวชาวตะวันตกนําเสนอแนวคิดตางๆของพุทธปรัชญาเถรวาทใน

ดานลบ  มีการนําเสนอวาพุทธปรัชญาเถรวาทมีการปฏิบัติกับสัตวเยี่ยงทรัพยสินเงินทอง เนื่องจาก

คุณลักษณะเฉพาะบางอยางจะเปนตัวกําหนดคุณคาในชีวิต ยิ่งไปกวานั้นในหนังสือเรื่อง แนวคิด

เผาพันธุนิยมมุมมองของพุทธศาสนาและคริสศาสนาท่ีมีตอสัตว (The Specter of Speciesism; 

Buddhist and Christian View of Animals) ท่ีเขียนโดย พอล วอลเดา เขายังพูดถึงพุทธปรัชญาเถร

วาทวาไมมีคําสอนในเรื่องคุณคาในตนเองของส่ิงชีวิตและเผาพันธุตางๆวอลเดากลาววา พุทธปรัชญา
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เถรวาทใหความสําคัญทางหลักศีลธรรมเฉพาะกับมนุษยเทานั้น ดังนั้นพุทธปรัชญาเถรวาทจึงเปน

ศาสนาแหงเผาพันธุนิยม   

 เผาพันธุนิยม ( Speciesism) คือ การวิพากษวิจารณนิสัยมนุษยท่ีถือวาตนเองเหนือกวา

บรรดาสัตวท้ังหลาย ทําใหมนุษยหยิ่งยโสกวาเผาพันธุอื่น และถือวาเผาพันธุมนุษยสามารถปฏิบัติกับ

เผาพันธุอื่นอยางไรก็ได เพราะมนุษยมีอํานาจและเจตจํานงท่ีจะทําเชนนั้นนิสัยของมนุษยเชนนี้รูจักกัน

ในนาม “เผาพันธุนิยม” ปเตอร ซิงเกอร นักสิทธสัิตวรวมสมัยท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคนหนึ่งไดใหคํานิยามไว

วา “เผาพันธุนิยม คือ อคติหรือทาทีท่ีเอนเอียงสูผลประโยชนของสมาชิกในเผาพันธุของตนเองและ

ตอตานผลประโยชนของเผาพันธุอื่น” (Peter Singer, 1975 :7) เมื่อมนุษยมืดบอดเพราะเผาพันธุ

นิยม มนุษยจึงรับเอาทาทียโสตอส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ท้ังหมดและปฏิบัติตอส่ิงอื่นอยางไมใสใจหรือดูแคลน 

เผาพันธุนิยมยอมใหหรือสนับสนุนใหมนุษยถือสัตวชนิดอื่นวาเปนวัตถุ เพื่อการใชงาน เพื่อการทารุณ 

หรือเพื่อความบันเทิงของมนุษยเปนสําคัญ เผาพันธุนิยมทําใหเกิดและสนับสนุนความไมสะดุงสะเทือน

ตอความทุกขและความเจ็บปวดของส่ิงมีชีวิตท่ีไมใชมนุษย เผาพันธุนิยมสนับสนุนความเห็นท่ีวา 

มนุษยตางจากเผาพันธุอื่นท้ังหลายท้ังปวงและความแตกตางนั้นสําคัญและเปนตัวช้ีขาดอยางเบ็ดเสร็จ

เกี่ยวกับลักษณะของเราและของสัตวอื่น 

 

2. ปญหาของแนวคิดเผาพันธุนิยม 

 

ประเด็นปญหาเผาพันธุนิยมมาจากการนิยามคําวา“สัตว”โดยหมายถึง ส่ิงมีชีวิตใดท่ีไมใช

มนุษยและพันธุพืช ความหมายดังกลาวเปนเพียงความหมายอยางกวางท่ีใชทัศนคติของมนุษยเปน

ศูนยกลางในการใหความหมาย ซึ่งไมเพียงพอตอการปองกันการละเมิดสิทธิสัตว คําวา สัตว ใน

ความหมายท่ีคนท่ัวไปเขาใจมักจะหมายถึง ส่ิงมีชีวิตท่ัวไป ท่ีไมใชมนุษยและพืช ดังนั้นมนุษยจํานวน

หนึ่งเช่ือวาสัตวไมมีจิตวิญญาณ จึงเกิดทัศนคติในเชิงความเปนเลิศของเผาพันธุมนุษยท่ีอยูเหนือ

ส่ิงมีชีวิตท้ังมวล เมื่อพิจารณาคําวาสัตวในทรรศนะของพุทธปรัชญา สัตว หมายถึง  ผูติดของอยูในรูปา

รมณ เปนตน และยังหมายถึง ส่ิงท่ีมีความรูสึกและเคล่ือนไหวไปไดเอง คําวาสัตว มีนัยครอบคลุมส่ิง/ผู

เกิดในกําเนิด 4 คือ (1) ชลาพุชะ สัตวเกิดในครรภ เชน คน โค เปนตน (2) อัณฑชะ สัตวเกิดในไข 

เชน นก เปด ไก เปนตน (3) สังเสทชะ สัตวเกิดในเถาไคล คือเกิดในของช้ืนแฉะหมักหมมเนาเปอย 

ขยายแพรพันธุออกไปเอง เชน กิมิชาติบางชนิด (4) โอปปาติกะ สัตวเกิดผุดข้ึน เกิดผุดเต็มตัวในทันใด

ไดแก เทวดา มนุษยตนกัลป สัตวนรก เปรตบางพวก (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต),2551 :133) 

หากแตในปจจุบันมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตรหลายช้ินปรากฏชัดวา สัตว เปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีความรูสึก

และอารมณเจ็บปวด เสียใจ ดีใจไดไมแตกตางกับมนุษย ดังนั้นองคกรสิทธิสัตวเอกชนจึงใหความหมาย
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ของคําวา“สัตว”เพิ่มข้ึนจากเดิม ในทรรศนะของพอล วอลเดา สัตว หมายถึง ส่ิงมีชีวิตในอาณาจักร

สัตวไมรวมมนุษยและพันธุพืชและเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีอารมณความรูสึกดวย   

ประเด็นตอมาเรื่องสถานภาพของสัตวในศาสนาคริสต คริสตศาสนาพระเจาสรางสัตวมาเพื่อ

เปนอาหารของมนุษย การฆาสัตวแลวกินเลือดของมันศาสนาคริสตถือวาไมบาปและไมเปนมลทิน 

เพราะส่ิงท่ีเขาไปในมนุษยทุกชนิดไมเปนมลทินแตส่ิงท่ีออกมาจากมนุษยตางหากท่ีเปนมลทินและทุก

อยางไมบาปและไมเปนมลทินไดโดยสําเร็จในพระเยซูคริสตแลว เพียงมีความเช่ือ ดังขอความในพระ

คริสตธรรมคัมภีรบทปฐมกาลวา“และพระเจาตรัสวา "จงบังเกิดสัตวข้ึนบนแผนดินตามชนิดของมัน

ไดแก สัตวใชงาน สัตวท่ีเล้ือยคลาน และสัตวปาตามชนิดของมัน ก็เปนไปตามนั้น ฉะนั้นพระเจาทรง

สรางสัตวปาตามชนิดของมัน สัตวใชงานตามชนิดของมันและสัตวเล้ือยคลานตามชนิดของมันและพระ

เจาทรงเห็นวาดี แลวพระเจาตรัสวา“ใหเราสรางมนุษยตามแบบเรา ตามอยางเรา เพื่อใหเขา

ครอบครองปลาในทะเล นกในอากาศ สัตวใชงาน สัตวปาท้ังปวง และสัตวท่ีเล้ือยคลาน”ดังนั้นพระเจา

ทรงสรางมนุษยตามพระฉายของพระองค ตามพระฉายของพระเจาพระองคทรงสรางพวกเขาข้ึน 

พระองคทรงสรางท้ังผูชายและผูหญิง พระเจาทรงอวยพรพวกเขาและตรัสวา“จงมีลูกเต็มบานมีหลาน

เต็มเมืองและทวีจํานวนข้ึนจนเต็มโลก และจงมีอํานาจเหนือแผนดิน จงครอบครองปลาในทะเล นกใน

อากาศและสัตวท่ีเล้ือยคลาน” จากขอความในคัมภีรคริสตศาสนาจึงมองวาสัตวนั้นพระเจาทรงสราง

ข้ึนมาเพื่อเปนสมบัติของมนุษยและมนุษยจะกระทําอยางไรกับสัตวก็ได ซึ่งวอลเดาก็ไดโตแยง

คริสตศาสนาวาเปนศาสนาแหงเผาพันธุนิยม 

 จากปญหาดังกลาวจะเห็นวา“สัตว”และสถานภาพทางจริยธรรมระหวางสัตวกับมนุษยก็

ยังคงเปนปญหาท่ีตองไดรับการอภิปรายใหมีความชัดเจนมากข้ึน ผูเขียนจึงขอนําเสนอขอมูลสําคัญ

ท่ีมาจากแนวคิดเกี่ยวกับสถานภาพของสัตว 2 ทฤษฎี ท่ีอธิบายสถานภาพของสัตวกับมนุษยเอาไวพอ

สังเขปอันเปนท่ีมาของแนวคิดเผาพันธุนิยม 

  1) ทฤษฎีโดยออม (Indirect theories) ทฤษฎีนี้ปฏิเสธสถานะของสัตวทางจริยธรรม

หรือพิจารณาตามหลักความเทาเทียมของมนุษย เนื่องจากสัตวปราศจากความตระหนักรู เหตุผลหรือ

สิทธิในการปกครองตนเองเชนเดียวกับมนุษย ดังนั้นนักปรัชญากลุมนี้จึงปฏิเสธสถานะทางจริยธรรม

ของสัตว แตทายท่ีสุดแมจะปฏิเสธสถานะทางศีลธรรมของสัตวทฤษฎีนี้ก็เรียกรองใหละเวนการคุกคาม

สัตวดวยเหตุผลวา การคุกคามสัตวเทากับละเมิดตอศีลธรรมอันดีของมนุษยนั่นเอง นักปรัชญาท่ีเคย

ถกเถียงในทฤษฎีนี้เชน Immanuel Kant และ Thomus Aquinas 

  2) ทฤษฎีโดยตรงแตไมเทาเทียม (Direct but unequal theories) นักปรัชญาท่ี

สนับสนุนทฤษฎีนี้คือ Scott Willson ทฤษฎีนี้ยอมรับสถานะของสัตวทางจริยธรรมแตไมปฏิเสธการ

ยอมรับความเทาเทียมทางจริยธรรมระหวางสัตวกับมนุษย นอกจากนี้มนุษยยังสามารถแสดงออกซึ่ง
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สถานะทางจริยธรรมของตนเองและเปนสวนประกอบหนึ่งของสังคมทางจริยธรรมดวยซึ่งเปนส่ิงท่ีสัตว

ไมมี ดังนั้นทฤษฎีนี้ถึงแมจะยอมรับวาสัตวเปนส่ิงมีชีวิตท่ีมีความรูสึกจึงมีสถานะทางจริยธรรม แต

ความรูสึกดังกลาวไมรวมไปถึงความรูสึกผิดชอบช่ัวดีเชิงเหตุผล ความเทาเทียมกันทางจริยธรรม

ระหวางสัตวกับมนุษยจึงไมไดรับการยอมรับ 

 ในสองทฤษฎีนี้เปนท่ีมาของปญหาเผาพันธุนิยมท่ีไดรับการโตแยงอยางมากจากนักสิทธิสัตว 

โดยนําเสนอขอโตแยงผานทฤษฎีความเทาเทียมกันทางจริยธรรม (Moral equality theories) นัก

สิทธิสัตวมองวาคนและสัตวโดยจริยธรรมแลวไมแตกตางกัน โดยการยอมรับท้ังสถานะสัตวทาง

จริยธรรมและหลักความเทาเทียมกันทางจริยธรรมระหวางมนุษยและสัตว โดยการปฏิเสธขอจํากัดทาง

จริยธรรมท่ีมนุษยคิดเอาเองวาตนมีอยูเพียงเผาพันธุเดียว เชน ความรู เหตุผล ความสามารถในการ

ปกครองตนเอง โดยพื้นฐานของทฤษฎีนี้มาจากแนวความคิดความคลายคลึงกันทางชีวภาพระหวาง

มนุษยและสัตวท้ังทางกายภาพและสถานะดานจิตใจ เชนทารกและมนุษยท่ีพิการมาแตกําเนิดจะมี

ความสามารถท่ีคลายคลึงกับสัตว นักปรัชญาผูมีบทบาทสําคัญคือ ปเตอร ซิงเกอร(Peter Singer) ท่ี

อธิบายวา “ความเทาเทียมกันระหวางสถานะทางจริยธรรมของมนุษยและสัตวนั้นคือการพิจารณาถึง

ผลประโยชนท่ีท้ังมนุษยและสัตวจะไดรับหรือเสียไป มิใชพิจารณาเฉพาะมุมของมนุษยเพียงอยางเดียว 

และ Tom Regan อธิบายวา สัตวมีสถานะและความเทาเทียมทางจริยธรรมเทียบเทามนุษย ซึ่งความ

เทาเทียมดังกลาวมีพื้นฐานอยูบนหลักสิทธิ เนื่องจากทรัพยากรใดท่ีมีคุณคาจากการมีอยู ทรัพยากรนั้น

ยอมมีสิทธิ 

  ขอโตแยงนี้ไดรับการสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตรรวมสมัย เชน ริชารด ดอวสกิน ซึ่งได

แสดงทรรศนะไวในหนังสือเรื่อง ยีนเห็นแกตัว ของเขาวา “ความรูสึกท่ีวาสมาชิกของสปชีสตัวเองควร

ท่ีจะไดรับการคํานึงถึงทางจริยธรรมเปนพิเศษเมื่อเทียบกับสมาชิกของสปชีสอื่นๆ นั้น เปนความคิดท่ี

หย่ังรากฝงลึกมานานแลว การฆาตกรรมผูอื่นในขณะท่ีไมมีสงครามถือวาเปนอาชญากรรมรายแรง

ท่ีสุดเทาท่ีคนธรรมดาจะทําได ส่ิงเดียวท่ีถือไดวาเปนขอหามท่ีใหญกวานั้นในวัฒนธรรมเราก็คือการกิน

เนื้อมนุษยดวยกันเอง (ถึงแมคนคนนั้นจะตายแลวก็ตาม) ท้ังท่ีเรากลับสนุกสนานอยูกับการกิน

เนื้อสัตวสปชีสอื่นๆ เราหลายคนหดหูใจกับการตัดสินประหารชีวิตอาชญากรท่ีแมจะกระทําช่ัวท่ีสุดก็

ตาม ขณะท่ีเรากลับยอมรับไดอยางสบายใจกับการยิงท้ิงสัตวท่ีมาทําลายพืชผลโดยไมตองผานการ

ดําเนินคดี แนนอนวาเรายังฆาสมาชิกสปชีสอื่นๆ ท่ีไมเปนอันตรายใดๆ เลยเพียงเพื่อการพักผอนและ

ความบันเทิงใจเทานั้น ตัวออนของมนุษยซึ่งไมไดมีความคิดความรูสึกมากไปกวาตัวอะมีบา กลับไดรับ

การปกปองท้ังทางศาสนาและทางกฎหมายมากลนเสียยิ่งกวาท่ีลิงซิมแปนซีตัวเต็มวัยจะไดรับ ท้ังท่ี

ชิมแปนซีเองมีความรูสึกนึกคิด และหลักฐานการทดลองเมื่อไมนานมานี้ยังบอกดวยวาพวกมันอาจถึง

ข้ันสามารถเรียนรูภาษามนุษยได” (ดอวสกิน ริชารด, 2559 :46-47) 
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3. ขอวิพากษของพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีมีตอทรรศนะของพอล วอลเดา 
 

  จากขอความในหัวขอท่ีนักสิทธิสัตวชาวตะวันตกไดวิพากษวิจารณเนื้อหาในพุทธปรัชญาเถร

วาทขางตน ทําใหพุทธปรัชญาเถรวาทกลายเปนศาสนาแหงเผาพันธุนิยม ดังขอความท่ีคลอเร็ต ไซ

เบอรราส ไดนําเสนอวา“ศาสนาพุทธมีแนวคิดเผาพันธุนิยมอยูนั้นถูกตอง จากความหมายโดยนัยท่ี

มนุษยสามารถพัฒนาตนเองไดดีกวาสัตว มีโอกาส หลุดพนจากสังสารวัฏ”(Colette Sciberras,2008 

:234-235) ผูเขียนจะขอนําประเด็นดังกลาวท้ังหมดนี้มาวิพากษและโตแยงในมุมมองของพุทธปรัชญา

เถรวาท ขอเขียนท้ังหมดจึงมุงไปท่ีประเด็นขอโตแยงแนวคิดเรื่อง เผาพันธุนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท

ซึ่งมีประเด็นสําคัญๆ 3 ประเด็น ดังตอไปนี้  

 

        3.1. การใชสัตวเปนเคร่ืองมือ   

จากกรณีศึกษาของ วอลเดา ท่ีกลาวถึงบทวิจารณสําคัญตางๆโดยอางอิงจากหนังสือหลักคํา

สอนทางศาสนา,หนังสือการยอมรับและการสนับสนุนการใชสัตวเปนเครื่องมือ เขาใหขอเสนอแนะวา  

สัตวตางๆ ไดรับผลกระทบเชิงลบจากการกระทําโหดรายตางๆโดยท่ีศาสนาพุทธยอมรับการกระทํา

ทารุณเหลานี้  ดังนั้นพระพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาแหงเผาพันธุนิยม  

วอลเดาไดยกตัวอยางกรณีของชาง เขากลาววาคัมภีรฉบับภาษาบาลียอมรับการใชชางเปน

เครื่องมือ  เปนทรัพยสมบัติ เพื่อการคาขายหรือเพื่อสงเปนของกํานัลโดยการบังคับใหมันทําในส่ิงท่ีตน

ตองการ  ดวยวิธีการท่ีโหดราย จากพระธรรมบทพระพุทธเจาตรสัวา“ขณะนี้ฉันสามารถ ควบคุมจิตใจ

ของฉันได  เยี่ยงควาญชางคุมชาง ดวยตะขอบังคับชาง” การใชตะขอบังคับชางทําใหมันไดรับ ความ

เจ็บปวดอยางมาก มันถูกเฆี่ยนตีอยางโหดรายทารุณ การกระทําเชนนี้จึงสอดคลองกับส่ิงท่ี วอลเดา

นําเสนอเขาจึงกลาววาพระพุทธศาสนายอมรับการใชสัตวเปนเครื่องมือ ยิ่งไปกวานั้นยังสนับสนุนการ

นําสัตวมาใชประโยชนเชนเดียวกัน   

ในประเด็นดังกลาวเมื่อพิจารณาถึงแนวคิดการกําหนดความสําคัญทางหลักศีลธรรมในพุทธ

ปรัชญาเถรวาทจะพบวามีความแตกตางโดยส้ินเชิงกับแนวคิดปรัชญาจากตะวันตก เหตุผลท่ีพอล วอล

เดายกข้ึนมากลาวอางวาพุทธปรัชญาเถรวาทยอมรับการใชสัตวเปนเครื่องมือนั้นไมเปนความจริง 

แทจริงแลวพุทธปรัชญาเถรวาทกลับเห็นวา การใชสัตวแมมีเจตนาดี แตก็เปนการเบียดเบียนสัตว ยอม

ผิดศีลอยางแนนอน จริงอยูผลท่ีเกิดข้ึนยอมเปนประโยชนแกมนุษย แตพุทธปรัชญาเถรวาทก็สอนวา 

มนุษยไมไดเปนเจาของโลกนี้ สัตวก็มีสิทธิท่ีจะอยูในโลกนี้ดวยเชนกัน ไมจําเปนวาตองรับใชมนุษยหรือ

มีประโยชนตอมนุษยเทานั้นถึงจะมีสิทธิอยูในโลกนี้ได ในกรณีเรื่องชาง ท่ีวอลเดายกมากลาว แทจริง
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พระพุทธเจาทรงมีพระประสงคท่ีจะอุปมาจิตใจของพระองคเหมือนชางท่ีมีกําลังมากและกําลังตกมัน 

การจะทําใหสงบนิ่งลงไปจึงตองใชวิธีท่ีรุนแรงและเด็ดขาด แตก็มิไดทรงหมายถึงการกระทํากับสัตว

จริงๆ เชนนั้น แตทรงแสดงตัวอยางท่ีทรงใชใหดูเทานั้นเอง ซึ่งในขอนี้เปนการเขาใจผิดของนักสิทธิ

สัตวชาวตะวันตกท่ีมีความเห็นคลาดเคล่ือนไปจากความเปนจริง โดยไมมองดูบริบทท่ีพระพุทธเจาทรง

ใชคําเหลานี้ในการแสดงธรรม 

 ดังนั้น พุทธปรัชญาเถรวาทจึงไมเห็นดวยกับการกลาวหาของพอล วอลเดา ท่ีบอกวาพุทธ

ปรัชญาเถรวาทยอมรับการใชสัตวเปนเครื่องมือ ตรงกันขามพุทธปรัชญาเถรวาทกลับมีทาทีสนับสนุน

สิทธิสัตวและไมเห็นดวยกับการเอาความตองการของมนุษยเปนใหญโดยไมสนใจสิทธิของชีวิตอื่น หรือ

เอาชีวิตอื่นมาเซนสังเวย แมในการวิจัยทางการแพทยนั้นจะมีประโยชน แตเราควรหาทางทําการวิจัย

โดยหลีกเล่ียงการตัดรอนชีวิตสัตว หากจําเปนจะตองทํา ก็ควรยอมรับวามันเปนส่ิงท่ีผิด ไมควรเอา

ประโยชนของมนุษยมาเปนขออางเพื่อทําส่ิงท่ีผิดใหกลายเปนถูก ขจิตพรรณ อมรปาน เสนอ

วิทยานิพนธเรื่อง“การศึกษาความคิดจริยศาสตรตะวันตก พุทธศาสนาเถรวาท และนักวิทยาศาสตร

ไทยกับการใชสัตวทดลอง” (ขจิตพรรณ อมรปาน, 2552 :20) สรุปความวา การสัตวทดลองเปนส่ิงท่ี

ไมเหมาะสมตามคําสอนทางพระพุทธศาสนา แมนักวิทยาศาสตรจะอางความจําเปนในการทดลองเพื่อ

ประโยชนของมนุษยชาติได แตก็ตองทําการทดลองภายใตกรอบของจริยธรรม และปฏิบัติตอ

สัตวทดลองในฐานะท่ีเปนส่ิงมีชีวิตดวยความเมตตา กรุณา ไมใชเปนวัตถุส่ิงของท่ีมนุษยจะทําอะไรก็ได

ตามความชอบใจ 

 

3.2 ประเด็นหลักเบญจศีลขอท่ี 1 เร่ืองปาณาติบาต (ขุ.ขุ.(บาลี) 25/17/1.) 

นักสิทธิสัตวมีการแปลความท่ีแตกตางกันออกไป บางก็วาหลักเบญจศีลขอท่ี 1 ใหการ

คุมครองชีวิตเฉพาะมนุษย หรือแคพุทธศาสนิกชนผูซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเทานั้น สุดทายก็ยังไม

เปนท่ีแนชัดวาหลักคําสอนนี้หมายถึงอะไรกันแน ทําใหเห็นถึงความขัดแยงระหวางขอบเขตของหลัก

เบญจศีลขอท่ี 1 และการดําเนินชีวิตของมนุษยในยุคแรกของพระพุทธศาสนา มีการใชประโยชนจาก

สัตวเพื่อความอยูรอด เชน การใชในการเกษตร การเดินทาง กิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันและการ

ใชสัตวทดลองทางการแพทย  ตองยอมรับวาการกระทํา เชนนี้ทําใหสัตวไดรับความเจ็บปวด  หรืออาจ

ถึงแกความตาย โดยเฉพาะเกษตรกร คนเล้ียงวัวและอื่นๆ จึงเปนเรื่องยากท่ีจะละเวนจากการกิจกรรม

เหลานี้ เนื่องจากสังคมกอนยุคสมัยใหมไมมีเครื่องจักรเพื่อใชทดแทนแรงงานสัตว ถึงแมตอมาจะมีการ

ใหคําจํากัดความท่ีชัดเจนกับ หลักเบญจศีลขอท่ี 1 แลวก็ตามแตก็ยอมรับวาความขัดแยงในความคิด

ของการใชสัตวเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตยังคงมีอยู    
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 ผูเขียนโตแยงในประเด็นหลักเบญจศีลขอท่ี 1 วาแทจริงคําสอนของพุทธปรัชญาเถรวาทให

ความสําคัญทางศีลธรรมกับสัตวท้ัง หลายท้ังปวงและไมถือวาสัตวเปนทรัพยสินหรือเครื่องมือใดๆ คํา

กลาวอางของวอลเดา ท่ีวาพุทธปรัชญาเถรวาทเปนศาสนาแหงเผาพันธุนิยม เพราะพุทธปรัชญาเถร

วาทมีการใชสัตวเปนเครื่องมือนั้นยังไมชัดเจนพอ จริงอยูท่ีวาพุทธปรัชญาเถรวาทในยุคแรกหลีกเล่ียง

การใชสัตวเพื่อการเกษตร เพื่อการเดินทางและกิจกรรมตางๆไมพน เพราะในบริบทของวิถีชีวิต

ฆราวาสนั้นไมสามารถจะปฏิบัติใหบริสุทธิ์บริบูรณในเรื่องศีลขอท่ี 1 นี้ได ซึ่งเรื่องนี้ก็คลายคลึงกับ

ประเด็นท่ีพุทธปรัชญาเถรวาทอนุญาตใหมีการบริโภคเนื้อสัตวได นักสิทธิสัตวจึงต้ังคําถามตอพุทธ

ปรัชญาเถรวาทวา เพราะเหตุใดพระพุทธเจาจึงอนุญาตใหภิกษุฉันเนื้อสัตวได ซึ่งเทากับวาพุทธปรัชญา

เถรวาทสนับสนุนในทางออมใหเกิดการฆาสัตวเพื่อเปนอาหาร ประเด็นดังกลาวนี้ สมภาร พรมทาได

แสดงทรรศนะไววา“การท่ีพระพุทธองคทรงอนุญาตใหสาวกกินเนื้อสัตวได ควรเขาใจวาเปนคนละ

เรื่องกับการสนับสนุนใหกินเนื้อสัตว ระบบจริยธรรมของพุทธศาสนาเถรวาทนั้น เปนระบบท่ีคิดเผ่ือให

มีทางออก สําหรับสถานการณท่ีเราไมอาจรูลวงหนาได จึงไมเหมือนกับระบบจริยธรรมตะวันตก พระ

พุทธองคทรงคิดเชนนี้ จึงทรงอนุญาตใหชาวพุทธบริโภคเนื้อสัตวได เราจะรูไดอยางไรวาในอนาคต

หลังจากท่ีทรงปรินิพพานแลว พุทธศาสนาอาจแพรเขาไปในดินแดนท่ีอาหารหลักของผูคนคือเนื้อสัตว 

(เชนบริเวณข้ัวโลกเหนือท่ีปลูกพืชแทบจะไมไดเลย มีแตปลาและเนื้อเทานั้นท่ีผูคนจะกินเปนอาหาร

ได) การปดประตูสนิทสําหรับการกินเนื้อสัตว จึงอาจเปนอุปสรรคตอการเผยแผพระพุทธศาสนา แต

การมีประตูออกท่ีโรงหนัง ไมไดแปลวาเปนการเชิญชวนใหทุกคนออกมาจากโรงหนัง การมีอยูของ

ประตูนั้น ควรเขาใจวามีอยูในฐานะชองทางสําหรับการเลือก จริยธรรมแบบท่ีไมมีชองทางสําหรับการ

เลือกเลยนั้น พุทธศาสนาเถรวาทถือวาเปนจริยธรรมท่ีสุดโตง  

การท่ีฝายมหายานมีความปรารถนา ท่ีจะใหโลกนี้ลดการฆาสัตวเพื่อเปนอาหารมนุษยนั้น 

ตองถือวาเปนเจตนาดีอยางไมมีขอสงสัย ยิ่งในโลกปจจุบันท่ีอุตสาหกรรมอาหารท่ีมาจากเนื้อสัตว 

กระทําในรูปธุรกิจท่ีมีการเล้ียงสัตวคราวละมากๆ และฆาสัตวเพื่อสงตลาดคราวละมากๆ ขอเสนอของ

ฝายมหายานยิ่งมีน้ําหนักมากข้ึนเปนเงาตามตัว ส่ิงท่ีเราไมอาจปฏิเสธไดก็คือ การท่ีเรายังกินเนื้อสัตว

อยู เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดความช่ัวราย ท่ีกลายเปนระบบไปแลวนี้ยังดํารงอยูตอไป สัตวจํานวน

มหาศาลตองถูกเล้ียงในสถานท่ีท่ีแออัด ถูกปฏิบัติอยางไมมีคุณคาโดยเจาของธุรกิจและผูท่ีเกี่ยวของ 

รอวันหนึ่งเมื่อเนื้อของมันจะใหคาตอบแทนสูงสุดแกผูลงทุน พวกมันก็จะถูกกวาดตอนไปเชือด นี่คือ

ปาณาติบาตท่ีทําอยางเปนระบบ เปนวงจร และอยางปราศจากความสํานึกทางศีลธรรมใดๆ” (สมภาร 

พรมทา. 2547 :75) แตถึงอยางไรก็ตาม พระพุทธศาสนาก็นําเสนอหลักและวิธีการในการใชสัตวตางๆ 

เหลานี้เพื่อดํารงชีพ และมีขอหามในการทําธุรกิจเกี่ยวกับการคาเนื้อสัตว ในหลักมิจฉาวานิชชา 5 

(พระพรหมคุณาภรณ.(ป.อ.ปยุตฺโต), 2558 :235) ซึ่งพอล วอลเดาควรจะนําเสนอวาแทจริงแลพุทธ
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ปรัชญาเถรวาทไมสนับสนุนในการทําธุรกิจเกี่ยวกับการคาเนื้อสัตว รวมไปถึงการเล้ียงสัตวเพื่อขายอีก

ดวยจึงไมมีสวนเกี่ยวของกับเผาพันธุนิยมในประเด็นดังกลาวขางตน 

 

 3.3 คุณคาท่ีสูงกวาของมนุษย  

 ปญหาขอสุดทาย  คือวอลเดากลาววาพระพุทธศาสนาบัญญัติวา มนุษยเหนือกวาสัตว ไมวา

จะเปนความสุขสบาย, สติปญญาและอื่นๆ ถึงอยางนั้นจากการอางอิงเรื่องพระวินัยของพอล วอลเดา  

มนุษยก็มีความสําคัญทางศีลธรรมมากกวาอยูดี คํากลาวของวอลเดานั้นจึงถูกตองท่ีวาพุทธปรัชญาเถร

วาทมีแนวคิดเผาพันธุนิยมอยู จากความหมายโดยนัยท่ีมนุษยสามารถพัฒนาตนเองไดดีกวาสัตว มี

โอกาส หลุดพนจากสังสารวัฏ แตเมื่อมองจากแนวคิดเรื่อง พระโพธสัิตวในพุทธศาสนามหายาน การท่ี

พุทธปรัชญาเถรวาทมีขอบัญญัติวา มนุษยสามารถฝกไดและอยูในภพภูมิท่ีดีกวาสัตวนั้นก็ไมได

หมายถึง ยอมรับวามนุษยมีคุณคาสูงกวาสัตว แตเปนการนําเสนอวา มนุษยท่ีสามารถฝกฝนตนเองได

เทานั้นท่ีมีฐานะท่ีดีกวาแมในหมูมนุษยดวยกันเอง มิไดหมายถึงลักษณะทางดานกายภาพภายนอก แต

หมายถึงคุณคาภายในจิตใจ หรือสรุปวาพุทธปรัชญาเถรวาทใหคุณคากับการกระทําของบุคคลแตละ

คน มากกวาการถือกําเนิดในภพภูมิท่ีสูงหรือตํ่า ดังมีพุทธพจนกลาวไววา“เรารูชัดถึงหมูสัตวผูเปนไป

ตามกรรมวา สัตวท่ีประกอบกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต กลาวรายพระอริยะมีความเห็นผิด และ

ชักชวนผูอื่นใหทํากรรมตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแลวจะไปบังเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต 

นรก แตหมูสัตวท่ีประกอบกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริต ไมกลาวรายพระอริยะ มีความเห็นชอบ 

ชักชวนผูอื่นใหทํากรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแลว จะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค” 

(วิ.มหา.(ไทย).1/13/7.) คําวาหมูสัตวในท่ีนี้ยอมหมายถึง สัตวในความหมายของวอลเดาดวย ดังนั้นใน

ความหมายนี้พุทธปรัชญาเถรวาทจึงมิไดหมายถึงแตเพียงมนุษยเทานั้นท่ีสามารถทํากรรมท่ีจะนําไปสู

สุคติได แตรวมถึงสัตวตางๆ รวมอยูดวยจึงไมไดมี ประเด็นใดๆ เกี่ยวกับแนวคิดเผาพันธุนิยม  และ

พุทธปรัชญาเถรวาทก็ยอมรับเหตุผลนี้มาต้ังแตเริ่มแรกเลยทีเดียวผานหลักเบญจศีลเบญจธรรม  

หลักคําสอนในพุทธปรัชญาเถรวาท คุณคาของ“ส่ิงมีชีวิต”มาจากความประพฤติท่ีดีตาม

หลักศีลธรรมและความสําคัญทางหลักศีลธรรมไมไดตัดสินจากรูปลักษณภายนอก เพื่อใหเห็นแนวคิด

ของพุทธปรัชญาเถรวาทในการใหความสําคัญกับสัตวอยางเทาเทียมกันจึงจะยกตัวอยางใน

พระไตรปฎกอีกหนึ่งตัวอยางซึ่งพระพุทธเจาไดแสดงไวในอภิสันทสูตร ดังนี้“อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 

เปนผูละเวนขาดจากการฆาสัตว อริยสาวกผูเวนขาดจากการฆาสัตวแลว ช่ือวาใหความไมมีภัย ให

ความไมมีเวร ใหความไมเบียดเบียนแกสัตวท้ังหลาย ไมมีประมาณ ยอมเปนผูมีสวนแหงความไมมีภัย 

ความไมมีเวร ความไมเบียดเบียน อันไมมีประมาณ” (องฺ.ปฺจก.(บาลี) 22/45/56-59) 
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 ดังนั้น การนําแนวคิดวงจรแหงจริยธรรมจากตะวันตกมาใชกับพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นจึงไม

ถูกตอง เนื่องจากหลักคําสอนพุทธปรัชญาเถรวาทแตกตางกับแนวคิดวงจรแหงจริยธรรมจากตะวันตก  

พุทธปรัชญาเถรวาทไมไดบัญญัติเรื่องการตัดสินความสําคัญทางศีลธรรมจากลักษณะทางชีววิทยาของ

ส่ิงมีชีวิต และวอลเดาก็ไมสามารถระบุไดวาคุณลักษณะใดบางท่ีพุทธปรัชญาเถรวาทใชตัดสิน

ความสําคัญทางศีลธรรมของส่ิงมีชีวิต ผูเขียนแยงในประเด็นสุดทายวา แทจริงแลวคําสอนของพุทธ

ปรัชญาเถรวาทใหความสําคัญทางศีลธรรมกับสัตวท้ังหลายท้ังปวงและไมถือวาสัตวเปนทรัพยสิน  

หรือเครื่องมือใดๆคํากลาวอางวาพุทธศาสนาเปนศาสนาแหงเผาพันธุนิยม เพราะพุทธศาสนามีการใช

สัตวเปนเครื่องมือนั้นยังไมชัดเจนเพียงพอ และจําเปนตองนําเสนอใหชัดเจนกวานี้ แทจริงแลวหลัก

จริยธรรมข้ันพื้นฐานท่ีเปนประโยชนในการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมของมนุษยตามหลักพุทธ

ปรัชญาเถรวาทไดแก หลักเบญจศีลและหลักเบญจธรรม (อํานาจ  ยอดทอง.2555 :บทคัดยอ) กลับมี

ลักษณะท่ีสนับสนุนแนวคิดวาดวยสิทธิสัตวท่ีบรรดานักสิทธิสัตวท้ังหลายอางถึงเพื่อปกปองสัตวตางๆ 

หลักเบญจศีลและเบญจธรรม ในพุทธปรัชญาเถรวาทจึงถือวาเปนหลักการท่ีสนับสนุนและสงเสริม

หลักปาณาติบาต คือ ไมใหเกิดการกระทําปาณาติบาตหรือฆาสัตว สอดคลองกับความเห็นของอํานาจ 

ยอดทอง ท่ีกลาววา“แมมนุษยจะเหนือกวาสัตวอื่นๆในดานภาษาและเหตุผลก็ตามส่ิงนี้ก็ไมได

หมายความวามนุษยมีสิทธิท่ีจะทําลายชีวิตหรือทารุณกรรมสัตวอื่นตามใจชอบ ถึงแมวานักสิทธิสัตวจะ

ใหความสําคัญกับมนุษยและสัตววามีสิทธิเทาเทียมกัน แตก็ไมไดหมายความวานักสิทธิสัตวจะไม

ยอมรับวามนุษยมีลักษณะบางอยางท่ีแตกตางจากสัตว เพียงแตคุณลักษณะเหลานี้เปนเพียงศักยภาพ

หรือความสามารถท่ีแตกตางกันเทานั้น และความแตกตางนี้นักสิทธิสัตวเห็นวาไมควรเปนเหตุผลท่ี

สนับสนุนใหมนุษยกระทําอะไรบางอยางตอชีวิตสัตวอื่นไดตามใจชอบ” จะเห็นไดวาคําวาสัตวในศีลขอ

แรกหมายรวมเอาท้ังมนุษยและสัตวเดรัจฉาน คําวาฆามีความหมายครอบคุลมมาถึงการทรมาน ทํา

ราย หรือกอความเจ็บปวดทางกายและใจดวย (สมภาร พรมทา,2548 :56) “การฆา”ตามหลักเบญจ

ศีลเรียกพฤติการณการฆาสัตววา “การทําชีวิตสัตวใหตกลวง หรือใหถึงแกความตาย”ซึ่งมิไดหมายเอา

เฉพาะการฆาใหตายเทานั้น แตยังมีความหมายครอบคลุมถึงการทํารายรางกาย และการกระทําทารุณ

กรรม (สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, 2538 : 8) ดังนั้นหลักเบญจศีล (ที.ปา. 

(ไทย) 11/315/302-303.) ท่ีเกี่ยวของกับสิทธิสัตว ไดแก ศีลขอท่ี 1 “ปาณาติปาตา เวรมณี”ซึ่ง

แปลวา เจตนางดเวนจากการฆาสัตว (ที.ปา.(ไทย) 11/315/302) จากเบญจศีลขอนี้มีหลักการสําคัญท่ี

สอดคลองและสนับสนุนสิทธิสัตวทุกประการและหลักเบญจธรรม (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), 

2551 :175) คือธรรม 5 ประการ หรือธรรมท่ีดีงาม 5 ประการ (เบญจกัลยาณธรรม) หลักเบญจธรรม

ท่ีสนับสนุนสิทธิสัตวคือ ความเมตตาและความกรุณา ดังนั้นเมื่อพิจารณาหลักการท้ัง 2 แลวจะพบวา 
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เปนหลักเกณฑสอดคลองและสนับสนุนแนวคิดวาดวยสิทธิสัตวทุกขอท่ีพอล วอลเดากลาวมาและไมมี

สวนใดเกี่ยวของกับแนวคิดเผาพันธุนิยม 

 

4. บทสรุป 

  

 การนําเสนอของพอล วอลเดา ท่ีวาพุทธปรัชญาเถรวาทใหความสําคัญกับชีวิตสัตวตํ่ากวา

มนุษย  ไมอาจยอมรับได ความเสมอภาคในชีวิตมนุษยไมสามารถนํามาเปรียบเทียบไดวาใครสูงตํ่ากวา

ใคร ท้ังนี้ ท้ังนั้นส่ิงท่ีควรพึงระลึกเสมอคือ คุณงามความดีของส่ิงมีชีวิตไมไดมาจากการกําหนด

ความสําคัญทางศีลธรรมของพุทธปรัชญาเถรวาท มนุษยและสัตวท้ังหลายมีโอกาสในการทําความดี

เทาเทียมกัน  จากขออางท่ีวาพุทธปรัชญาเถรวาทสนับสนุนการใชสัตวเปนเครื่องมือ พุทธปรัชญาเถร

วาทโตแยงกลับดวยหลักมัจฉาวาณิชชา 5 ซึ่งไดอธิบายใหเห็นวาพุทธปรัชญาเถรวาทไมสนับสนุนการ

ใชสัตวเปนทรัพยสิน สวนในประเด็นหลักเบญจศีลขอท่ี 1 เรื่องปาณาติบาต ก็ไดรับการอธิบาย

เปรียบเทียบกับ แนวคิดการกินมังสวิรัติ ซึ่งแสดงใหเห็นแนวคิดของพุทธปรัชญาเถรวาทท่ีไมสนับสนุน

การฆาสัตวเพื่อนํามาเปนอาหารของมนุษย การเล้ียงสัตวเพื่อนําขาย สวนขอโตแยงวาพระพุทธศาสนา

ใหความสําคัญทางหลักศีลธรรมจากโอกาสในการตรัสรูธรรมะ แตพุทธปรัชญาเถรวาทก็ช้ีใหเห็นวา 

ความสามารถในการบรรลุธรรมเปนคนละเรื่องกับสิทธิในการบรรลุธรรม และพุทธปรัชญาเถรวาทไมมี

แนวคิดใหคุณคากับส่ิงตางๆ จากสถานท่ีเกิดการไปเกิดในภพภูมิหนึ่งๆ การเกิดเปนมนุษยและสัตว

ไมใชเปาหมายสูงสุด  

 ขอสุดทายในประเด็นเรื่องคุณคาท่ีสูงกวาของมนุษย พุทธปรัชญาเถรวาทไมมีแนวคิดใดท่ีให

ความสําคัญทางศีลธรรม  หรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติตอส่ิงมีชีวิตอื่นๆเหมือนกับพอล วอลเดา

เขาใจ ซึ่งผูเขียนก็ไดพยายามอธิบายแยกแยะใหเห็นถึงแนวคิดทางตะวันตกและพุทธปรัชญาเถรวาท

เกี่ยวกับเรื่องเผาพันธุนิยมในหลากหลายมุมมอง แมจะมีขอความในพระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี 

กลาวถึงความประเสริฐของมนุษย แตก็เปนการใหความสําคัญกับมนุษยในฐานะท่ีเปนสรรพสัตวท่ี

สามารถเรียนรู ฝกฝนและพัฒนาตนเองได มนุษยท่ีฝกตนดีแลวประเสริฐยิ่งกวาเทวดา และมักจะกลาว

ในทํานองกลับกันวา หากมนุษยไมไดฝกฝนอบรมตนเองแลวหาประเสริฐไม ดวยเหตุนี้พระพุทธเจาจึง

กระตุนเตือนสาวกของพระองควา“ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ”ในหมูมนุษยท้ังหลาย ผูท่ีฝกตนดีแลวเปนผู

ประเสริฐท่ีสุด ฝกตนคือ ฝกอะไร ก็คือการฝกจิตนั่นเอง ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสวา“จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ” 

(ขุ.ธ.(บาลี) 25/35/22.) จิตท่ีฝกดีแลวนําสุขมาให ท่ีมองวาบุคคลใดบุคคลหนึ่งประเสริฐก็เพราะฝกจิต

มาดีนั่นเอง จึงทําใหการคิด พูดหรือกระทําประเสริฐกวาสัตวท้ังหลาย จากนัยของพระพุทธพจนบทนี้ 

ทําใหเราไดเห็นวา ในแงจริยศาสตรนั้นพระองคใหคาของมนุษยในแงของการฝกฝนพัฒนาตนอยางไม
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หยุดยั้ง และเมื่อฝกตนไดดีมากข้ึนเทาใด ชนะกิเลสมากข้ึนเทาใด ชนะกิเลสท่ีมีอยูในตนมากข้ึนเทาใด 

ชีวิตของมนุษยแตละคน ก็จะอุดมไปดวยคุณคามากข้ึนเทานั้น ดังท่ีตรัสเพิ่มเติมวา“อตฺตา หเว ชิตํ 

เสยฺโย ยา จายํ อิตรา ปชา”แปลความวา ตนแล อันบุคคลชนะแลว เปนของประเสริฐ สวนหมูสัตว

นอกนี้บุคคลชนะแลวไมประเสริฐเลย” (มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2519 :108) เมื่อเปนเชนนี้ก็เทากับวา 

พุทธปรัชญาเถรวาทใหคุณคากับการกระทําของมนุษยและสัตวเทาๆ กัน แมจะมีขอโตแยงเกี่ยวกับ

เรื่องศีลในพระวินัยนั้นเปนอีกประเด็นหนึ่ง แตพุทธปรัชญาเถรวาทก็แยกแยะใหเห็นวา การฆามนุษยท่ี

มีคุณธรรมสูงนั้น เลวรายยิ่งกวาการฆาสัตวหรือมนุษยท่ีไรคุณธรรม แตก็ไมไดหมายความวา พุทธ

ปรัชญาเถรวาทสนับสนุนการฆาสัตวอื่น และเปนเผาพันธุนิยมตามแบบตะวันตก เพราะไมไดมุงไปท่ี

สภาวะหรือรูปรางลักษณะภายนอก แตพุทธปรัชญาเถรวาทเนนไปท่ีสภาพทางจิตใจท่ีเปนนามธรรม

หรือใหคุณคากับการกระทําของคนและสัตว สัตวตางๆ หากทํารายมนุษยก็ยอมไดรับการตําหนิเชนกัน

กับคนท่ีไปฆาสัตวหรือแมกระท่ังพืช โลกทัศนของพุทธปรัชญาเถรวาทจึงเดนชัดในเรื่องดังกลาวนี้. 
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แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อตีพิมพ์
วารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

1. ชื่อผู้ส่งบทความ

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ........................................................................................................................ 

ต�าแหน่งทางวิชาการ…………………….…………หน่วยงานที่สังกัด............................................................................ 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่...............หมู่.......................ถนน.....................................................................

ต�าบล............................................อ�าเภอ..................................................จังหวัด................................................

รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์มือถือ..................................................................................................

E-mail……………………………………………………………………….…………………………………………………………………….

2. บทความที่ส่งเพื่อตีพิมพ์

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

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

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

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

 ข้าพเจ้าส่งบทความนีเ้พือ่รบัการพจิารณาตพีมิพ์ในวารสาร มจร.อบุลปรทิรรศน์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี โดยไม่ส่งเพื่อตีพิมพ์ซ�้าซ้อนในวารสารอื่นๆ

 ลงชื่อ.......................................................................

   (......................................................................)

              ผู้ส่งบทความ

       ..................../............................/...................

ส�าหรับเจ้าหน้าที่

 1. ได้รับบทความ เมื่อวันที่............./...................................../.................. เวลา...............................น.

 2. สิ่งที่แนบมากับบทความ

    แผ่น CD บันทึกบทความ จ�านวน 1 แผ่น

   ค่าธรรมเนียมจ�านวน....................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่............เลขที่....................

  	อื่นๆ......................................................................................................................................

 ลงชื่อ....................................................................

       (................................................................)



ใบสมัครสมาชิกวารสาร มจร.อุบลปริทรรศน์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

ชื่อ-นามสกุล ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ................................................................................................

ชื่อหน่วยงาน......................................................................................................................................................... 

สถานที่จัดส่ง 

 บ้านเลขที่.......หมู่........ถนน................................ต�าบล..............................อ�าเภอ................................

จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์มือถือ..................................................

E-mail……………………………………………………………………….………………………………………………….………………….

ประเภทบุคลากร

	  อาจารย์ นิสิต/นักศึกษา 	บุคลทั่วไป 	นิติบุคคล

นิสิต/นักศึกษา

  	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย......................................................................................................... 

	  ปริญญาโท มหาวิทยาลัย.........................................................................................................

	   ปริญญาเอก มหาวิทยาลัย.........................................................................................................

ค่าสมัครสมาชิก  รายปี 300 บาท 	ราย 2 ปี 600 บาท

ช�าระเงินโดย

 	เงินสด จ�านวน.......................บาท (..................................................................................บาท)

	 	โอนเข้าบัญชีธนาคาร ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ชื่อบัญชี วารสาร มจร.

อุบลปริทรรศน์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 

305-2-48952-7 (ส่งหลักฐานการช�าระเงินที่ E-mail.naretes99@hotmail.com)

  ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัคร

            (..................................................................) 
           ............../............................/...................


