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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาความต้องการสารสนเทศและ

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ

สมาชิกชมรมจักรยานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนศึกษาสภาพปัญหาที่

สมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ประสบเพื่อน ามาพัฒนาและเสนอแนะ

ปัจจัยสนับสนุนด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิก

ชมรมจักรยานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยรวบรวม

ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มา

จากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 25 ราย และข้อมูลจากแบบสอบถาม

จ านวน 378 ชุด ผลการวิจัย พบว่า สมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่มี

ความต้องการสารสนเทศที ่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ ้นเพราะ

ร่างกายแข็งแรงอยู่แล้ว และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพและการ

ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยมักแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพดังกล่าวจาก

แหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งสารสนเทศบุคคลมากที่สุด ซึ ่ ง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ นั้น ขึ้นอยู่กับช่วง

วัยของบุคคลด้วย โดยผู้ที่มีอายุน้อยมีแนวโน้มในการแสวงหาสารสนเทศจากสื่อ

อินเทอร์เน็ตมากกว่าผู้สูงอายุ  และสมาชิกชมรมจักรยานเห็นว่าความน่าเชื่อถอื 
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ความถูกต้อง และความทันสมัยของสารสนเทศด้านสุขภาพนั้นมีความส าคัญต่อ

การตัดสินใจอย่างมาก ดังนั้นสมาชิกชมรมจักรยานจึงมีวิธีการตรวจสอบความ

น่าเชื่อถือของสารสนเทศด้านสุขภาพที่ได้รับก่อนน าไปปฏิบัติ โดยส่วนใหญ่ไปพบ

แพทย์ที่โรงพยาบาล คลินิก สถานีอนามัย เพื่อขอค าปรึกษาและยืนยันข้อมูลให้แน่ใจ

ว่าสารสนเทศด้านสุขภาพที่ได้รับนั้นมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันสมัย ในส่วน

ของปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพนั้น สมาชิกชมรม

จักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาในการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพจาก

สื่อต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ แหล่งสารสนเทศที่เป็นบุคคล แหล่งสารสนเทศสื่อมวลชน แหล่ง

สารสนเทศหน่วยงาน แหล่งสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต ตลอดจนปัญหาในการ

แสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพที่เกิดจากตัวผูส้ืบค้นเอง จากผลการวิจัยดังกล่าวแล้ว 

ผู้วิจัยได้น ามาพัฒนาและเสนอแนะปัจจัยสนับสนุนด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อหา สื่อและวิธีการสื่อสารด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ

สมาชิกชมรมจักรยานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ค าส าคัญ: การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ความต้องการสารสนเทศ 

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ 

Abstract 

The purposes of this research was to 1)  study information needs and 

information seeking behaviors for health promotion and disease prevention of cycling 

club’s members in Chiang Mai Province 2) investigate problems in information seeking 

among cycling club’s members in order to develop recommendations on information 

factors for health promotion and disease prevention of cycling club’s members in 

Chiang Mai Province for related agencies. Data was collected by indepth-interviews 

from 25 cycling club’s members who were selected by purposive sampling, and 378 

questionnaires.  

 The findings revealed that cycling club’s members in Chiang Mai needed 

information on health promotion, including information on health maintenance and 

disease prevention because they thought they were already healthy. In general, most 
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of cycling club’s members seeked health- ralated information from the Internet and 

persons.  Moreover, cycling club’ s members mainly considered about reliability, 

accuracy, up- to- date information to support their decision.  Subsequently, they 

checked the information they received with persons who were entrusted as 

knowledgeable. Furthermore, the findings revealed that all of cycling club’s member 

faced problems and obstacles on information seeking and using processes, including 

on information sources which were printed media, persons, mass media, institutions, 

electronic media and among their members.  The results of this research were 

developed further in form of recommendations on factors to support health promotion 

and disease prevention for the cycling club’ s members.  The recommendations 

emphasize on content, media and ways to communicate health-related information. 

Keyword:  Health Promotion and Disease Prevention, Information Needs, 

Information Seeking Behaviors 

บทน า 

สุขภาพ คือ สภาวะของร่างกายและจิตใจของมนุษย์ การที่มนุษย์จะ

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีสภาวะของร่างกายและ

จิตใจที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีโครงสร้างของร่างกายที่เหมาะสม 

ผู ้ที ่ม ีส ุขภาพด ีจะสามารถปฏ ิบ ัต ิง านหร ือท าก ิจกรรมต ่าง  ๆ  ได ้อย ่า ง

คล่องแคล่ว มีบุคลิกภาพที่ดี สุขภาพแข็งแรงและเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไป ซึ่ง

มโนท ัศน ์เกี ่ยวก ับการด ูแลส ุขภาพในปัจจ ุบ ันของหลายประเทศม ีการ

ปรับเปลี่ยนจาก “การซ่อมแซมรักษา” มาสู่ “การส่งเสริมสุขภาพและการ

ป้องกันโรค” โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อให้มี

สุขภาพดี (World Health Organization, n.d.) ส าหรับประเทศไทย ประชาชน

ในปัจจุบันส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของตน

เป็นอย่างมากโดยจะเห็นได้จากกระแสความตื่นตัวในการป้องกันและสร้าง

เสริมสุขภาพอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นวาระสาธารณะ หาก                    ท า

ได้ส าเร็จประชาชนในประเทศมีสุขภาพแข็งแรง ภาครัฐก็ไม่ต้องทุ่มเทงบประมาณ
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มาดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งยังส่งผลต่อประสิทธิภาพและศักยภาพใน

การแข่งขันโดยรวมของประเทศอีกด้วย ซึ่งการที่ประชาชนได้รับสารสนเทศ

เกี่ยวกับสุขภาพที่มีคุณภาพ คือ ทันสมัย ถูกต้อง เที่ยงตรง น่าเชื่อถือและตรงกับ

ความต้องการ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชนในประเทศ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความจ าเป็นในการศึกษาความต้องการและพฤติกรรมการ

แสวงหาสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิกชมรมจักรยาน

ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความตระหนัก 

รวมทั้งให้ความสนใจและใส่ใจในการมสีุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งผลการศกึษาที่

ได้จากการวิจัยดังกล่าว จะเป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญในการวางแผน พัฒนาระบบ

และบริการสารสนเทศของหน่วยงานด้านสุขภาพที่ท าหน้าที่ในการสร้างเสริม

สุขภาพให้ตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจและใส่ใจในการดูแลสุขภาพของ

ตนให้มากที่สุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิกชมรมจักรยานในเขตจังหวัดเชียงใหม่  

2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาที่สมาชิกชมรมจักรยานในเขตจังหวัดเชียงใหม่

ประสบจากการแสวงหาสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

 3. เพื่อพัฒนาและเสนอแนะปัจจัยสนับสนุนด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิกชมรมจักรยานในเขตจังหวัดเชียงใหม่ต่อหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

กรอบความคิดในการวิจัย 

 จากการศกึษาทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการ

แสวงหาสารสนเทศสรุปได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการสารสนเทศและ

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศมี 4 ประการดังนี้ ตัวบุคคล สภาพแวดล้อมที่

เกี่ยวข้องกับระบบต่างๆ ซึ่งบุคคลนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบ สารสนเทศและ

ขั้นตอนการน าสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ซึ่งกรอบความคิดในการวิจัยนี้จะ

พิจารณาปัจจัยที่ตัวบุคคลเป็นส าคัญ อาทิ อายุ เพศ ระดับการศกึษา ระยะเวลาที่
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ให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมการปั่นจักรยาน ที่จะส่งผลต่อความต้องการ

สารสนเทศด้านสุขภาพ พฤติกรรมและวิธีการในการแสวงหาสารสนเทศด้าน

สุขภาพ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่ง

สารสนเทศตา่งๆ ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนีเ้ป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เนื่องจากผูว้ิจัยใช้

เครื่องมือการวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและในเชิงปริมาณ โดยใช้แหล่งข้อมูลจากหนังสือ 

เอกสาร บทความงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการสารสนเทศ พฤติกรรม

การแสวงหาสารสนเทศ การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อท าความเข้าใจใน

แนวคิด ทฤษฎีและใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งแหล่งข้อมูลจากสมาชิกชมรม

จักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกเป็นรายบุคคลเพื่อท าความ

เข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ

เกี่ยวกับส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อใช้ในการด าเนินชีวิต ตลอดจนการ

แจกแบบสอบถามเพื่อส ารวจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่

ได้มาประมวลเข้าด้วยกันเพื่อใช้ประกอบการตีความหมายของปรากฏการณ์ดังกล่าว 

ทั้งนี้ ผลการวิจัยที่ได้สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือ

 อายุ  

 เพศ  

 ระดับการศกึษา 

 ระยะเวลาที่ให้

ความสนใจใน

กิจกรรมการปั่น

จักรยาน 

ความต้องการสารสนเทศด้าน

สุขภาพ 

พฤติกรรมและวิธีการในการ

แสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ 

ปัญหาและอุปสรรคในการ

แสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ 
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ปรับปรุงวิธีการให้บริการสารสนเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและ

ส่งเสริมสุขภาพใหแ้ก่ประชาชนต่อไป 

 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัด

เชียงใหม่ พื้นที่ในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอใกล้เคียงจ านวน 7 อ าเภอ ทั้งนี้เนื่องจาก

พืน้ที่อ าเภอเมืองและอ าเภอใกล้เคียงมีผูน้ิยมปั่นจักรยานจ านวนมากเพราะเป็นพื้นที่ที่

มีการจัดกิจกรรมหรือการรวมตัวกันเพื่อนปั่นจักรยานอย่างสม่ าเสมอกลุ่มตัวอย่าง

คือ สมาชิกชมรมจักรยานจากอ าเภอต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 25 ราย 

ที่ได้มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยจ าแนกตามอ าเภอได้ ดังนี้ อ าเภอเมือง 

จ านวน 2 ราย อ าเภอหางดง จ านวน 3 ราย อ าเภอสารภ ีจ านวน 4 ราย อ าเภอแม่ริม 

จ านวน 4 ราย อ าเภอสันทราย จ านวน 4 ราย อ าเภอสันก าแพง จ านวน 4 ราย อ าเภอ

ดอยสะเก็ด จ านวน 4 ราย ส าหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นผูว้ิจัยมีหลักเกณฑใ์นการ

พิจารณา คือสมาชิกชมรมจักรยานเป็นผู้ที่ปั่นจักรยานเป็นประจ าอย่างน้อยสัปดาห์

ละ 1 ครั้ง ทั้งการปั่นจักรยานเพื่อออกก าลังกาย หรือปั่นจักรยานเป็นงานอดิเรก และ

มีความยินดีและ เต็มใจในการให้สัมภาษณ์ เนื่องจากการเก็บข้อมูลผู้ประกอบการแต่

ละรายนั้นจะนั้นใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30-45 นาที 

 2. เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมข้อมูล  

 2.1 แบบสัมภาษณ์ ผูว้ิจัยได้ก าหนดประเด็นหัวข้อค าถามตา่งๆ ส าหรับ

การสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะได้มีการซักถามพูดคุยกับสมาชิกชมรมจักรยาน

ในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ครบตามประเด็นที่ก าหนดไว้ แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 5 

ตอน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ ความต้องการข้อมูลข่าวสารด้าน

สุขภาพ พฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ปัญหาและอุปสรรคใน

การแสวงหาข้อมูลขา่วสารดา้นสุขภาพ และข้อมูลอื่น ๆ 

 2.2 แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้พัฒนามาจากแบบสัมภาษณ์โดยจ าแนก

ข้อค าถามจากประเด็นต่าง ๆ ในกรอบความคิดในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 การสัมภาษณ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล (In-depth 

Interview) โดยหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ประสานงานชมรม

จักรยานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จากเว็บไซต์เครือข่ายชมรมจักรยานเชียงใหม่ 
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http://www.cmcycling.org/ จากนั้นจงึรวบรวมข้อมูลการติดต่อชมรมจักรยานดังกล่าว

ในอ าเภอต่าง ๆ ติดต่อประธานชมรมหรือผู้ประสานงานชมรมจักรยานในอ าเภอต่างๆ 

ดังกล่าวข้างต้นเพื่อคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการสัมภาษณ์ 

3.2 การแจกแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามแก่

สมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 450 ชุด และได้รับกลับคืนมา

และเป็นแบบสอบถามที่สามารถน ามาวิเคราะหไ์ด้ จ านวน 378 ชุด 

 4. การวิเคราะหข์้อมูล ประกอบด้วยการวิเคราะห ์2 สว่น คือ 

 2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการ

บันทึกเสียงมาถอดเทปและจัดพิมพ์เป็นสรุปผลการสัมภาษณ์ของสมาชิกชมรม

จักรยานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแต่ละรายเพื่อให้เกิดความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากนั้นได้ท าการตรวจสอบความถูกต้อง สรุปและวิเคราะห์ตามตัวแปรที่ตั้งไว้ 

 2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม

ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ ด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติด้านสังคมศาสตร์ส าหรับวินโดวส์ (SPSS-Statistical Package 

for the Social Science for Windows) ในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 

สรุปผลและอภิปรายผล 

1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่  

กลุ่มตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป (อายุ

เฉลี่ย 52 ปี) จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ตามล าดับ ส าหรับ

กลุ่มตัวอย่างที่อายุต่ ากว่า 40 ปีลงมานั้นส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

นิยมปั่นจักรยานเพื่อออกก าลังกายเป็นส่วนมาก นอกจากนี้ยังมีผูป้ั่นจักรยานเป็นงาน

อดิเรก และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น ใช้จักรยานเพื่อเดินทางไปท างาน ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน และปั่นเป็นเพื่อนภรรยา เป็นต้น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่นั้นนิยม

ปั่นจักรยานกับเพื่อน โดยมีความถี่ในการปั่นประมาณ 4 วันต่อสัปดาห์ และเป็นปั่น

จักรยานมาเป็นระยะเวลา 9 ปีขึ้นไป 

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้ให้

ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 30-69 ปี (อายุ
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เฉลี่ย 47 ปี) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษา 

ตามล าดับ นิยมปั่นจักรยานเพื่อการออกก าลังกายโดยนิยมปั่นกับเพื่อน ส่วนความถี่ใน

การปั่นจักรยานนั้นประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาหแ์ละมีระยะเวลาในการปั่นไม่เกิน 5 ปี  

จากข้อมูลข้างต้นที่พบว่าผู้ปั่นจักรยานส่วนใหญ่เป็นเพศชายก็เพราะว่า

กิจกรรมการปั่นจักรยานนั้นเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างใช้พลัง ต้องออกนอกสถานที่ 

รวมทั้งเป็นกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้ง ดังนั้นจึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับเพศชาย ซึ่งช่วง

วัยที่นิยมปั่นจักรยานคือ ตั้งแต่วัยท างานไปจนถึงวัยผู้สูงอายุ เพราะช่วงวัยนี้เป็นวัยที่

ต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ

จึงเป็นหนทางหนึ่งในการป้องกันโรค รวมทั้งลดความเสี่ยงในการเป็นโรคอื่นๆ ที่มี

ความรุนแรงมากขึ้น ในเรื่องของระดับการศึกษาที่พบว่าสมาชิกชมรมจักรยานใน

จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นก็เพราะว่าเป็นกลุ่ม

บุคคลที่มีความรู้และตระหนักถึงเรื่องสุขภาพ ต้องใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีการ

ต่างๆ ทั้งการกินอาหาร การออกก าลังกาย การพักผ่อน มีความสามารถในการ

แสวงหาข้อมูลหรือสารสนเทศด้านสุขภาพจากแหล่งต่าง ๆ มาตอบสนองความสนใจ

ใคร่รู้ของตน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่

อายุ 50 ปีขึ้นไปนั้นจบการศึกษาในระดับมัธยมศกึษาและประถมศกึษาซึ่งเป็นช่วงวัยที่

ต้องให้ความส าคัญเกี่ยวกับการออกก าลังกายอันจะน าไปสู่การมีสุขภาพที่สมบูรณ์

แข็งแรงหรือช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บนอกจากนี้ ผลการศึกษา

ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณพบว่าสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่นิยมปั่น

จักรยานกับเพื่อนๆ หรือครอบครัวนั้นแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการปั่นจักรยานนั้น 

นอกจากจะใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการออกก าลังกายหรือเป็นความชอบส่วนบุคคล

แล้ว ยังสามารถใช้เป็นกิจกรรมที่ใช้สานสัมพันธ์ในครอบครัว ดังจะเห็นได้จากผู้ให้

สัมภาษณ์รายหนึ่งที่ให้ข้อมูลว่าการเริ่มต้นปั่นจักรยานของตนเองนั้นเกิดขึ้นเพราะ

ภรรยาเจ็บป่วยซึ่งต้องใช้กิจกรรมการปั่นจักรยานเป็นการออกก าลังกาย ดังนั้นตนจึง

ต้องปั่นเป็นเพื่อนภรรยาอันน าไปสู่การปั่นจักรยานเป็นกิจวัตร รวมทั้งผู้ให้สัมภาษณ์

หลายรายให้ข้อมูลว่ามีเพื่อนที่นิยมการปั่นจักรยานเป็นผูท้ี่มาจากหลากหลายเพศ วัย

และอาชีพ ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่ากิจกรรมการปั่นจักรยานนั้นเป็นกิจกรรมหนึ่ง

ที่ช่วยสร้างเครอืข่ายทางสังคมได้อกีด้วย 
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2. ความตอ้งการสารสนเทศ  

ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณพบว่ากลุ่มตัวอย่างสมาชิก

ชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความต้องการสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

กับการส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นเพราะร่างกายแข็งแรงอยู่แล้ว ได้แก่ โภชนาการ 

สารอาหาร สูตรอาหารและการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เทคนิคการออกก าลัง

กายที่ถูกวิธี อันตรายของยาและอาหารเสริม รวมทั้งมีความต้องการสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  โดยสนใจ

สารสนเทศเกี่ยวกับการป้องกันโรคความดันสูง โรคหัวใจ โรคกระเพาะ เป็นต้น 

ทั้งนี้ในกลุ่มของสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นผู้สูงอายุมีความ

ต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหาร

และการออกก าลังกายส าหรับผู้สู งอายุ  ตลอดจนการรักษาโรค  ได้แก่  

โรคเบาหวาน โรคหอบหืด โรคความดันสูง รวมทั้งอาการปวดหลังด้วย จะเห็นได้

ว่าความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพของสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัด

เชียงใหม่ขึ้นอยู่กับช่วงวัย ในวัยกลางคนที่ยังไม่ค่อยเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็

มักต้องการสารสนเทศที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น ส่วน

ในวัยผู้สูงอายุ ความต้องการสารสนเทศด้านสุขภาพก็จะเป็นการดูแลสุขภาพและ

การรักษาโรค 

3. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ  

จากการศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพนั้นพบว่า

สื่อและแหล่งสารสนเทศที่กลุ่มตัวอย่างสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ใช้

ในการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพมีความหลากหลายทั้งสิ่งพิมพ์ บุคคล 

สื่อมวลชน อินเทอร์เน็ต และแหล่งสารสนเทศหน่วยงาน ซึ่งวิธีการที่ใช้ในการ

แสวงหาสารสนเทศก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของสื่อและแหล่งสารสนเทศที่เลือกใช้ 

ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณตรงกันคือเห็นว่าสารสนเทศด้าน

สุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง และความทันสมัยมีความส าคัญต่อการ

ตัดสินใจอย่างมาก ดังนั้นจึงมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสารสนเทศด้าน

สุขภาพด้วยวิธีการตา่งๆ อาทิ การไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล คลินิก สถานีอนามัย 

เนื่องจากเป็นบุคคลผู้ที่อยู่ในวิชาชีพด้านสุขภาพที่สมาชิกชมรมจักรยานเห็นว่า
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น่าเชื่อถือ รวมทั้งการปรึกษากับคนใกล้ตัว การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หรือ

การค้นหาจากหนังสือ เอกสาร และสื่อมวลชนต่างๆ เพื่อตรวจสอบทวนซ้ าและ

ยืนยันข้อมูลให้แน่ใจว่าสารสนเทศด้านสุขภาพที่ได้รับนั้นมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 

และทันสมัยจริงๆ ก่อนที่จะน าสารสนเทศด้านสุขภาพที่ได้รับไปปฏิบัติตามในการ

ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ความหลากหลายของการใช้สื่อและแหล่งสารสนเทศ 

รวมทั้งวิธีการแสวงหาสารสนเทศและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย

ต่างๆ  อาทิ อายุ ระดับการศึกษา ความสนใจ ตลอดจนความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ  

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพนั้น 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการแสวงหา

สารสนเทศอย่างจริงจังประสบปัญหาและอุปสรรคในการใช้สื่อและแหล่ง

สารสนเทศ ทั้งสิ่งพิมพ์ บุคคล สื่อมวลชน อินเทอร์เน็ต และแหล่งสารสนเทศ

หน่วยงาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวก็มีปัจจัยมากจากอายุ ระดับการศึกษา ความสนใจ 

ตลอดจนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังที่ได้

กล่าวข้างตน้ นอกจากนีป้ัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาสารสนเทศด้านสุขภาพ

ส่วนหนึ่งก็มาจากตัวผู้สืบค้นเอง เช่น ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้นหาสารสนเทศที่ต้องการ และมีเวลาน้อย

ในการแสวงหาสารสนเทศทางด้านสุขภาพ เป็นต้น 

5. ข้อเสนอแนะ 

สมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา

ปัจจัยสนับสนุนด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิก

ชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ คือ หน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพควร

พิจารณาเพิ่มการบริการด้านสุขภาพให้เพิ่มมากขึ้นและและเผยแพร่สารสนเทศ

ด้านสุขภาพใหท้ั่วถึง เชน่ การจัดสง่ทางไปรษณีย์ การเผยแพรผ่า่นเว็บไซต์ การส่ง

ข้อมูลทางไลน์ เป็นต้น และควรมีการน าเสนอสารสนเทศด้านสุขภาพเฉพาะในแต่

ละด้านเพราะว่าสุขภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เช่น การดูแลและเฝ้าระวังโรค
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ระบาด การดูแลรักษาโรคที่ผู้สูงอายุ อาทิ โรคกระดูกและไขข้อ โรคความดัน 

โรคเบาหวาน หรอืการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ เป็นต้น 

เมื่อผู้วิจัยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริบทของการแสวงหาสารสนเทศด้าน

สุขภาพของสมาชิกชมรมจักรยานจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับทราบความต้องการ

และพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของสมาชิกชมรมจักรยานแล้ว จากนั้นจงึได้

วิเคราะห์สังเคราะห์ผลการศึกษาดังกล่าวและด าเนินการพัฒนาปัจจัยสนับสนุน

ด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสมาชิกชมรมจักรยาน

จังหวัดเชียงใหม่ โดยน าเสนอเนื้อหา ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  

แนวคิดในการสื่อสารสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ สื่อกับการส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรคของสมาชิกชมรมจักรยานในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยที่ เอื้อต่อ

ความส าเร็จในการสื่อสารสารสนเทศด้านสุขภาพของสมาชิกชมรมจักรยานใน

จังหวัดเ ชียงใหม่  ปัจจัยสนับสนุนด้านสารสนเทศนั้นเป็นส่วนส าคัญของ

กระบวนการสื่อสารสุขภาพในการพัฒนาระบบสุขภาพ เนื่องจากเรื่องสุขภาพเป็น

สิ่งส าคัญ ข้อมูลที่ผิดพลาดอาจน ามาซึ่งการความเสียหายจนไปสู่สูญเสียชีวิตได้ 

ดังนัน้ระบบสุขภาพที่เข้มแข็งต้องมีรากฐานที่ดี ส่งเสริมค่านิยมในการแสวงหาและ

เลือกรับสารสนเทศทางด้านสุขภาพที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยแนวทาง

การสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในสังคมควรเป็นการสื่อสารที่มี

ลักษณะของการสื่อสารสองทาง และมีการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างการ

สื่อสารในแนวราบและแนวดิ่ง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารด้านสุขภาพได้ง่ายและทั่วถึง รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการสื่อสารด้านสุขภาพอย่างอิสระ และเป็นการส่งเสริมกระบวนการ

เรียนรู้รว่มการระหว่างสมาชิกและเครอืข่ายในชุมชนนั้น ซึ่งในการผลิตเนื้อหา การ

เลือกใช้สื่อและกลยุทธ์ต่างๆ ในกระบวนการสื่อสารนั้น ควรต้องมีการวิเคราะห์

ผูร้ับสาร รวมถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวติของผู้รับสาร นอกจากนีย้ัง

ควรพิจารณาเลือกใช้สื่อต่างๆ ที่มอียู่ในชุมชนอย่างผสมผสานเพื่อเสริมข้อเด่นและ

ลดข้อด้อยของสื่อแต่ละประเภทที่มีแตกต่างกันไป อันจะท าให้กระบวนการสื่อสาร

ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นที่ยอมรับ สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
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และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพของ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้  
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บทคัดย่อ 

การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู: 

ประเด็นการมีส่วนร่วมพัฒนาแบบประเมิน CCR เป็นการวิจัยที่เกิดจากการลงนาม

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่กับมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบ

การศึกษา (IRES) ได้คัดเลือกให้ภาควิชาการศึกษาปฐมวัยรับทุนสนับสนุนจาก

มูลนิธิฯ IRES ร่วมกันวิจัยและพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึก

ทักษะวิชาชีพครู  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม: ระยะที่ 1 

(R&D1, PAR: Participation Action Research) ด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้: 

PLC (Professional Learning Community) การทบทวนหลังการท างาน: AAR (After 

Action Review) และการจัดท าแผนการเรียนการสอนบูรณาการโดยใช้ปัญหา
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ความต้องการเป็นฐาน PBL (Problem based learning) จากกลุ่มโรงเรียนสุขภาวะ

เป้าหมาย จ านวน 5  โรงเรียน   ผลการด าเนินงานวิจัยพบว่า  สามารถปฏิบัติการ

มีส่วนร่วมพัฒนาแบบประเมิน CCR เพื่อเป็นแนวทางฝึกทักษะวิชาชีพครูด้วย

กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา การนิเทศแบบระบบพี่เลี้ยงและการให้ค าปรึกษา 

ตลอดจนใช้การวิจัยเป็นฐาน (CCR: Contemplative education & Coaching and 

Mentoring & Research Based) ที่ครอบคลุมแบบ 360 องศาในทุก ๆ มิติของการ

ประเมิน ทั้งผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์  และชุมชน และสอดคล้องกับ

บริบทของโรงเรียนสุขภาวะ  ตลอดจนอัตลักษณ์นักศึกษาครูปฐมวัยของภาควิชา

การศกึษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่ผูซ้ึ่ง “สอนดี ใฝ่รู ้สูง้าน”  

ค าส าคัญ: การพัฒนา โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน การหนุนเสริม ทักษะวิชาชีพครู 

แบบประเมิน CCR 

Abstract 

 The development of health schools to support the professional practice 

system:  engaging CCR assessment evaluation was initiated by the signing of 

cooperation between Chiang Mai Rajabhat University and the Foundation for 

Educational Research Institute (IRES). 

 IRES has been selected for the Department of Early Childhood 

Education for joint research development of health schools to promote the 

system of training teachers.  

 This research is a research and development of participatory action: 

Phrase 1 R&D1, PAR:  Participation Action Research by Professional Learning 

Community ( PLC) , After Action Review ( AAR)  and develop an integrated 

teaching and learning plan using Problem based learning (PBL) from the target 

group of 5 schools.  The research found that working together to develop 

evaluation form CCR (Contemplative education & Coaching and Mentoring & 

Research Based),  
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บทน า 

โรงเรียนสุขภาวะเป็นโรงเรียนแนวใหม่ที่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นสุข ทั้งทาง

กาย ทางใจ ทางสังคมและทางสติปัญญา ท าให้จะต้องมีองค์ประกอบ 1) ผู้เรียนเป็น

สุข 2) โรงเรียนเป็นสุข 3) สภาพแวดล้อมเป็นสุข 4) ครอบครัวเป็นสุข 5) ชุมชนเป็นสุข  

โดยการปรับสภาพและลดปัจจัยเสี่ยง    จัดโครงสร้างและระบบต่างๆให้โรงเรียน 

สภาพแวดล้อม ครอบครัว ชุมชม และพื้นที่ปลอดภัย เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ

จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสุขภาวะ ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นหลัก 

Problem Based Learning (PBL) เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาหรือสถานการณ์

เป็นจุดเริ่มต้นของการแสดวงหาความรู้ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการ

คิดแก้ปัญหาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการท างานร่วมกันเป็นทีม จึงเป็นเครื่องมือใน

การเรียนการสอนในโรงเรียนสุขภาวะ เพราะกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะนี้

จะช่วยใหผู้้เรียนมีทักษะในการคิดแบบเชื่อมโยงความรู้แล้วน าไปแก้ปัญหาที่ประสบใน

ชีวิตจริงได้ ทั้งนี้โรงเรียนสุขภาวะ มีเนื้อหาที่แสดงทั้งหลักการและแนวคิดการเรียน

การสอนแบบใหม่ โดยเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ ไม่ยึดติดกรอบและรวมถึงการเปิด

ความคิด ความรู้ วิสัยทัศน์ รวมทั้งทัศนคติใหม่ๆ ของทั้งครูและนักเรียน โดยมี

ห้องเรียนเป็นพื้นที่หลักในการแสดงแนวคิดเรื่องการเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ด้วยการ

ออกแบบให้คล้ายกับกล่องที่ถูกเปิดออก ซึ่งเป็นตัวแทนของการเปิดกว้างทาง

ความคิดและเป็นกล่องที่มีผนังไม่ครบด้าน แสดงถึงการที่ครูเป็นนักปฏิบัติและ

นักเรียนช่วยกันล้มหรือสลาบกรอบเดิมๆ ออกไปหรอืไม่ยึดติดกับกรอบเดิม 

 นอกการการเรียนการสอนที่เปิดกว้างให้ผู้เรียนและไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ 

แล้วการเรียนการสอนที่น าเอาการใช้จิตศึกษามาจัดการการเรียนการสอนร่วมด้วย 

จะท าใหผู้เ้รียนเข้าใจด้านในของตนเอง ท าใหเ้ป็นเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น 

โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสุขภาวะได้น าเอากระบวนการจิตศึกษามาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่ง

ของหลักสูตรเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเติบโตด้านความฉลาดทางอารมณ์

และความฉลาดทางจติวิญญาณ 
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การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู 

เป็นการวิจัยที่ เกิดจากการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม่กับมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ( IRES) ได้คัดเลือกให้ภาควิชา

การศึกษาปฐมวัย คระครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รับทุนสนับสนุน

จากมูลนิธิฯ IRES ร่วมกันวิจัยและพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการ

ฝกึทักษะวิชาชีพครู การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม: ระยะที่ 1 การพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะ

วิชาชีพครู: ประเด็นการมสี่วนรว่มพัฒนาแบบประเมิน CCR 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาแบบประเมิน CCR ในการเป็นแนวทางการพัฒนาระบบโรงเรียน

สุขภาวะเป็นฐาน ส าหรับการฝึกทักษะวิชาชีพครูและความร่วมมอืระหว่างโรงเรียน

สุขภาวะ  

กลุ่มเป้าหมาย  

 สถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนสุขภาวะในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 5 

โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านขุนแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 2)โรงเรียนบ้านแม่

ลิด อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 3)โรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจองค า 

อ.เมือง จ.แม่ฮอ่งสอน 4) โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม ่และ 5) 

สถานศึกษาที่ได้พัฒนาระบบโรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 

แผนแบบการวิจัย/ รูปแบบการวิจัย  

 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualification Action Research) รูปแบบการวิจัย

และพัฒนาแบบปฏิบัติการมีส่วนร่วม (Research and Development: R&D: PAR; 

Participation Action Research 
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วิธีด าเนินการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 ได้ผลการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนาโรงเรียน

สุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู: ประเด็นการมีส่วนร่วมพัฒนา

แบบประเมิน CCR (ระยะที่ 1) ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนานักวิจัย  

หลังจากการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม่กับมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ( IRES) ซึ่งได้คัดเลือกให้ภาควิชา

การศึกษาปฐมวัย รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฯ IRES ร่วมกันวิจัยและพัฒนา

โรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครูแล้ว ท าให้นักวิจัย

ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการและศกึษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ
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การศกึษา (IRES) ผลที่เกิดขึ้นพบว่า นักวิจัยสามารถประชุมวางแผนเขียนโครงร่าง

วิจัยการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครูได้ 

 2. ผลการพัฒนาโครงร่างวิจัยและพัฒนาเครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 

 จากการที่นักวิจัยได้รับการพัฒนา ท าให้สามารถเข้าใจกระบวนการ

ร่วมมือกันวางแผนพันธกิจวิจัยเพื่อพัฒนาต่อไป ซึ่งผลจากการที่นักวิจัยร่วมกัน

เสนอโครงร่างวิจัยการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะ

วิชาชีพครูต่อมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการศึกษา ( IRES) พบว่า สามารถประชุม

ประสานงานและเตรียมการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับโรงเรียนสุขภาวะ

กลุ่มเป้าหมายได้ รวมทั้งมอบหมายงานให้คณะผู้วิจัยการลงพื้นที่แบบมีส่วน

ร่วมกับตัวแทนนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนสุขภาวะ

กลุ่มเป้าหมายตามที่ประสานงานไว้แล้วได้ รวมทั้งสามารถด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลดว้ยวิธีการเชิงคุณภาพ ดังนี้  

2.1 จัดท าแบบประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพครูแบบ CCR เพื่อใช้เป็น

เกณฑก์ารประเมนินักศึกษาร่วมกัน 

2.2 ใช้วิธีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้: PLC (Professional Learning 

Community)  

2.3 น าข้อมูลที่ได้มาทบทวนหลังการท างาน: AAR (After Action Review) 

2.4 จัดท าแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาความ

ต้องการเป็นฐาน PBL (Problem-Based Learning) 

3. ผลการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะ

วิชาชีพครู: ประเด็นการมสี่วนร่วมพัฒนาแบบประเมิน CCR (ระยะที่ 1) 

3.1 ได้แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการนิเทศนักศึกษา เป็นผลการพัฒนา

สร้างแบบประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพครูแบบ CCR ร่วมกันระหว่างคณาจารย์และ

นักศึกษาภาควิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับโรงเรียนสุขภาวะกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 

แห่ง ท าให้ได้แบบประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพครูแบบ CCR เพื่อแนวทางฝึกทักษะ

วิชาชีพครูด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา การนิเทศแบบระบบพี่เลี้ยงและการ

ให้ค าปรึกษา ตลอดจนใช้การวิจัยเป็นฐาน (CCR: Contemplative education & 
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Coaching and Mentoring & Research Based) ที่มคีวามครอบคลุมแบบ 360 องศา

ในทุก ๆ มิติของการประเมิน ทั้งผูบ้ริหาร ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นเิทศ และชุมชน และ

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสุขภาวะ ตลอดจนอัตลักษณ์นักศึกษาครูปฐมวัย

ของภาควิชาการศกึษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ่คือ สอนดี ใฝ่รู ้สู้งาน 

(CMRU model) 

3.2 ได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องจ านวน 3 

รายวิชา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2560 ได้แก่ รายวิชา ED 3801 การศกึษาสังเกต

และการมีส่วนร่วมในสถานศกึษา 1 รายวิชา CI 4606 วิธีสอนการศกึษาปฐมวัย 1 และ

รายวิชา ED 5801 การฝกึประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1  

3.3 ได้จัดส่งตัวแทนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในรายวิชาดังกล่าวไปร่วม

สังเกตการสอนและทดลองสอนอย่างละ 1 สัปดาห์ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ครูเต็มรูป จ านวน 1 ภาคเรียน  

ทั้งนี้ผลการวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนา

โรงเรียนสุขภาวะเพื่อหนุนเสริมระบบการฝึกทักษะวิชาชีพครู: ประเด็นการมีส่วน

ร่วมพัฒนาแบบประเมิน CCR (ระยะที่ 1) จะน าไปสู่การหาแนวทางพัฒนารูปแบบ

เครือข่ายความร่วมมือการฝึกทักษะวิชาชีพครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็นฐาน ใน

ระยะที่ 2 ต่อไป เพื่อพัฒนาการศกึษาและการผลิตครูที่ส่งเสริมสุขภาวะของผู้เรียน

ได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับประวิต เอราวรรณ์ (2558, น.1) กล่าวว่า  การปฏิรูป

การศึกษาจะส าเร็จได้ต้องปฏิรูปตั้งแต่ต้นทางคือการผลิตครู ซึ่งการจัดการศึกษา

ตามแนวคิดการสร้างโรงเรียนสุขภาวะมีองค์ประกอบส าคัญ 5 ข้อ คือ 1) ผู้เรียน

เป็นสุข 2) โรงเรียนเป็นสุข 3) สภาพแวดล้อมเป็นสุข 4) ครอบครัวเป็นสุขและ 5) 

ชุมชนเป็นสุข โดยจะต้องมีการปรับสภาพลดปัจจัยเสี่ยง จัดโครงสร้างและระบบ

ต่าง ๆ ให้โรงเรียน สภาพแวดล้อม ครอบครัวและชุมชนเป็นพืน้ที่ปลอดภัย ส่งเสริม

สุขภาวะของผูเ้รียนอย่างแท้จริง และ ประวิต เอราวรรณ์ (2547) อธิบายว่าการลง

นามความร่วมมือในโครงการพัฒนาระบบการผลิตครูโดยใช้โรงเรียนสุขภาวะเป็น

ฐานนั้น จะเป็นก้าวส าคัญของวงการศึกษาไทย สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูป

การศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ 
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บทคัดย่อ 

 การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีของโลกในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา ท าให้

ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องรวมตัวพัฒนาประเทศให้ก้าวไปพร้อมกัน

เพื่อความมั่นคงทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยส่งเสริมสนับสนุนกัน

และกัน ผ่านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในชาติด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด โดยให้

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้าง

พลังประชาชนอาเซียนและเสริมสร้างความเข้มแข็งแห่งประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเป็น

การลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน โดยทุกประเทศมีความมุ่งหวังว่าการให้

การศึกษาที่เท่าเทียมกันและมีคุณภาพ จะช่วยพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพ คือ เป็น

ทั้งคนดี คนเก่ง มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองของประเทศ พลอาเซียน และพลโลก จึง

เป็นภาระหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่ต้องช่วยกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชาติ ซึ่ง

อุดมศึกษาไทยมีเป้าหมายการพัฒนาคนไทยให้ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในประชาคม

อาเซียนและสังคมโลกได้อย่างสง่างาม โดยกระบวนการผลิตบัณฑิตนั้นจ าเป็นต้องมี

อาจารย์ที่เป็นมอือาชีพ รูปแบบการพัฒนาอาจารย์มอือาชีพ ควรพิจารณาจาก 2 ส่วน 

คือ การพัฒนาโดยอาศัยปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ 

ความสามารถ มีทักษะรอบด้านอย่างเพียงพอ มีสมรรถนะครูแหง่เอเชียตะวันออกเฉียง
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ใต้ในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทั้งวิชาการ และการอบรมบ่ม

นิสัยเพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตามความคาดหวังของสังคม และส่งเสริมการศึกษาไทย

ใหก้้าวทันประชาคมอาเซียนได้ย่างสงา่งาม 

ค าส าคัญ: การพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษาไทย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

อาจารย์มอือาชีพ 

Abstract 

The social, economic, and technological development of the world over 

the last 40 years has led Southeast Asia countries integrate the development 

of the country together for stability in politics, economics, society, and culture. 

We have supported each other through the development of human resources 

closely by educating and promoting lifelong learning both in science and 

technology to empower ASEAN citizen and strengthen the ASEAN community, 

leading to sustainable human resources development.  All countries aim to 

provide equal and quality education.  This will help to improve the quality of 

people; good people, smart people, and conscious mind of being a citizen of the 

country, ASEAN, and the world.  It is the responsibility of all sectors to help 

develop human resources in the nation.  Thai higher education contributes to 

develop Thai people to enter the labor market in the ASEAN community and the 

world gracefully.  The process of producing graduates requires professional 

teachers. Professional Development Model should be considered from two parts; 

development based on internal factors and external factors since professional 

teachers should have adequate knowledge, capability, skills, and the 21st 

Southeast Asian teacher competency.  They should be able to teach academic 

learning and spiritual development to provide graduates with the quality of social 

expectations and promote Thai education to keep pace with the ASEAN 

Community gracefully. 
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บทน า 

จากข้อมูลข่าวสารของประเทศไทยในปัจจุบันท าให้มองเห็นว่าประเทศของเรา

นั้น มไิด้มแีต่ปัญหาเฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่านั้น ปัญหาระบบเศรษฐกิจมหภาคมาจาก

การค้าการลงทุนจากต่างประเทศได้ย้ายฐานการผลิต และมีความต้องการแรงงาน

ฝีมือที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ในปัจจุบัน

พบว่าผู้ลงทุนต่างประเทศได้ย้ายฐานการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม

อาเซียนที่มีอัตราค่าแรงถูกกว่า ส่วนระบบเศรษฐกิจจุลภาคมีผู้ค้าปลีกข้ามชาติราย

ใหญ่หลายบริษัทได้รับสิทธิการลงทุนในประเทศไทย มีการขยายสาขาและจ าหน่าย

สินค้าในราคาถูกกว่าท้องตลาด ส่งผลให้ผู้ค้ารายย่อยในประเทศต้องปิดกิจการ 

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาด้านการเมือง แม้จะมีรัฐธรรมนูญใหม่แล้ว แต่ก็ยังมีปัญหา

จากการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งรัฐบาลจากการเลือกตั้ง  สถานการณ์ทางการเมืองไทยมี

รัฐบาลที่มาจากการยึดอ านาจ ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามดิ้นรนให้พ้นผิด จึง

พยายามใช้วิธีการสร้างความแตกแยกในประเทศ ท าให้ประเทศไม่สามารถขับเคลื่อน

นโยบายเศรษฐกิจได้เต็มที่ การที่เป็นรัฐบาลจากการยึดอ านาจนั้นส่งผลกระทบต่อ

ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของผูล้งทุนจากนานาประเทศ 

 ส่วนปัญหาด้านสังคม จากสังคมเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเข้าสู่

สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งนวัตกรรม ส่งผลกับการศึกษาไทยในแง่ของการจัด

การศึกษาที่ต้องเน้นการคิด การสร้างองค์ความรู้  การถ่ายทอด การแบ่งปันความรู้ 

และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  

ที่ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างที่จะพัฒนาคนในชาติให้เท่าทันประเทศที่พัฒนาแล้ว 

นอกจากนี้ ปัญหาด้านสังคมยังมีอีกมากมายทั้งยาเสพติด ความไม่ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน ด้านสุขภาพมวลรวม โรคติดต่อรุนแรง และการใช้สิทธิของคนบางกลุ่ม

อย่างเกินสิทธิของตน ส่วนด้านแรงงานของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2560 เริ่มมี

สัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจ มีแนวโน้มการลงทุนผู้ประกอบการภาคเอกชนเพิ่ม
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ก าลังการผลิตและขยายการลงทุน ขณะที่ภาครัฐมีนโยบายวางโครงสร้าง

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน คาดว่าจะเกิดการขยายตัวของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ

สาขาที่มศีักยภาพและทักษะฝมีือในตลาดระดับบน  

ด้านการศึกษา มีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 

อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดไม่เป็น  จากรายงานของส านักงานเลขาธิการ          สภา

การศึกษา (สกศ.) และรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รวมถึงคุณภาพของครูผู้สอนที่

เร่งพัฒนาผลงานเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพจนลืมผู้เรียน มุ่งแต่ท าผลงานทาง

วิชาการ แต่คุณภาพผู้เรียนยังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ปัญหาด้านนโยบายและระบบ

การจัดการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกันทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ความไม่ทั่วถึง จนต้อง

มีการปฏิรูปการศกึษาที่ประเทศต้องใช้เงินอีกไม่น้อย “จงึเกิดค าถามว่า เงนิที่ลงไปอีก

นั้น จะก่อผลต่อคุณภาพของการศึกษาหรือไม่ หรือจะเดินตามรอยเดิม ที่ยิ่งปฏิรูปยิ่ง

ลงทุนมาก คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษายิ่งตกต่ า”  และปัญหาด้านการศาสนา ที่

น่าจะสร้างความสุขสงบสันติให้เกิดขึ้นในศาสนิกชนได้ แต่ก็ยังมีปัญหาที่มาจากการ

ประพฤติปฏิบัติของตัวแทนศาสนา 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าประเทศไทยในปัจจุบัน มีปัญหาทุกด้านที่ต้องแก้ไขอย่าง

เร่งด่วน เพราะมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และความยั่งยืน

ของชาติ ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปัญหาระดับชาติซึ่งปัญหาหนึ่งอาจเป็นต้นเหตุของอีก

ปัญหาหนึ่ง หรือเสริมให้ปัญหาอื่นรุนแรงขึ้นก็ได้ หากจะวิเคราะห์ ต้นเหตุแห่งปัญหา

ทั้งปวงเหล่านี้แล้วพอจะสรุปได้ว่ามาจาก "คุณภาพของคนในชาติ" เป็นส าคัญ ที่

เป็นเช่นนี้มิใช่ว่าสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด และความสามารถของคนไทยเราจะ

ด้อยกว่าคนชาติใดในโลกนี้ก็หาไม่ แต่เมื่อใดที่คนไทยเรามาท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

เป็นคณะ เป็นพรรคที่จะต้องใช้การประสานสัมพันธ์ร่วมกันทั้งภายใน ภายนอกแล้ว 

มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอ มีความขัดแย้งไม่ยอมรับซึ่งกันและกัน ไม่รู้รักสามัคคี ไม่รู้

แพ้ รู้ชนะ หรืออภัยกันไม่เป็น ไม่แยกแยะว่าสิ่งใดคือประโยชน์ส าคัญของชาติหรือ

ส่วนรวม (ประวิตร ชูศิลป์, 2542)  เครื่องมือส าคัญที่จะใช้พัฒนาคนให้มีคุณภาพดี 

เพื่อคนที่มีคุณภาพดีจะได้ไปพัฒนาชาติก็คือ การศึกษา  การให้การศึกษาที่มี

คุณภาพและเท่าเทียมกันจะช่วยพัฒนาคนใหม้ีคุณภาพ คือ เป็นทั้งคนดี คนเก่งสมกับ
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ค านิยามอย่างหนึ่งที่วา่ การศึกษาคอืความเจรญิงอกงาม (Education is growth)  ซึ่ง 

ครู จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า 

การศึกษา โดยอาศัยแนวพระราชด าริด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ที่ได้ทรงชีแ้นะไว้ว่า  

" การพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นไปนั้นย่อมต้องพัฒนาบุคคล

ก่อน  เพราะถ้าบุคคลอันเป็นองค์ประกอบของส่วนรวมไม่ได้รับ

การพัฒนาแล้ว ส่วนรวมจะเจริญและมั่นคงได้ยากยิ่ง การที่บุคคล

จะพัฒนาได้ก็ด้วยปัจจัยประการเดียวคือ การศกึษา การศกึษานั้น

แบ่งเป็นสองส่วน คือ การศึกษาด้านวิชาการ (Academic learning) 

ส่วนหนึ่ง กับการอบรมบ่มนิสัย (Spiritual development) ใหเ้ป็นผู้มี

จิตใจใฝ่ดี ใฝ่เจริญ มีปกติละอายช่ัวกลัวบาปส่วนหนึ่ง การพัฒนา

บุคคลจะต้องพัฒนาให้ครบถ้วนทั้งสองส่วนเพื่อให้บุคคลได้มี

ความรู้ไว้ใช้ประกอบการ  และมีความดีไว้เกื้อหนุนการประพฤติ

ปฏิบัติทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควร  และอ านวยผลเป็น

ประโยชน์ที่พึงประสงค์" 

 จากแนวพระราชด ารัสที่ได้อัญเชิญมานี้ มีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับวิชา

ครู หรือ วิชาการศึกษา ที่ครูทุกคนควรตระหนักถึงการท าหน้าที่ของตนในการ

พัฒนาผูเ้รียนให้เจริญงอกงามครบทุกด้าน คือ พุทธิพสิัย (Cognitive Domain) ทักษะ

พิสัย (Psychomotor Domain)  และ จิตพิสัย (Affective Domain) ซึ่งพุทธิพิสัยและ

ทักษะพิสัยนั้น เป็นการสร้างความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ (Academic Learning) 

และวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน ที่มีรายวิชา จ านวนหน่วยกิตชัดเจน ส่วนจิตพิสัยเป็นส่วน

สร้างให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามด้านจิตใจ คุณธรรม ความดีงาม เป็นการอบรม

บ่มนิสัย (Spiritual Development) ซึ่งไม่มีรายวิชาใดที่จะสร้างความเจริญงอกงามส่วน

นี้ให้สมบูรณ์ได้อย่างเอกเทศ แต่จะสอดแทรกในกิจกรรม บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม 

กระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการมีแบบอย่างที่ดีงาม ครู จึงมีส่วนส าคัญในการ

สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ จะต้องเน้นที่การสอนคน มากกว่าสอนหนังสือ ที่

ท าให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามครบสมบูรณ์ทุกด้าน เพื่อให้ผลผลิตเป็นทั้งคนดี 
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คนเก่ง และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสังคมส่วนรวมจึงจะได้ชื่อว่า

เป็น ครู ที่แท้จริงการศึกษาก็จะเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพและสถาบันการศึกษานั้นก็

จะเป็นสถาบันที่มคีุณภาพอย่างแท้จริงด้วย 

จากที่ได้กล่าวมา บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

ทฤษฎี แนวคิด และรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ซึ่ง 

อาจารย์ เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบอุดมศึกษาไทย ที่มีส่วนในการ

ขับเคลื่อนโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามนโยบายแห่งรัฐและความ

คาดหวังของสังคม ดังนั้น การพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษาไทยให้เป็นอาจารย์มือ

อาชีพ จึงต้องตอบค าถามทั้งมุมมองจากสังคมไทยและประชาคมโลกด้วยอย่างไม่

มีทางหลีกเลี่ยง 

ทฤษฎี แนวคดิการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง 

วิจารณ์ พานิช (2560) กล่าวถึงการพัฒนาคนผ่านการท างาน คือพัฒนาคน 

พัฒนางานไปพร้อม ๆ กัน เป็นกระบวนการจัดการความรู้นั่นเอง คนที่เกิดการพัฒนา

จะเป็น “บุคคลเรียนรู้” เป็นคนที่มทีักษะในการสร้างความรู้จากการท างาน มีทักษะใน

การเรียนรู้ร่วมกันผ่านการปฏิบัติ (Interactive Learning Through Action) มีทักษะใน

การใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการเรียนรู้จากผูอ้ื่น ร่วมกับผูอ้ื่น มีทักษะใน

การแบ่งปันความรู้และมีทักษะอีกมากมาย เช่น ทักษะสุนทรียสนทนา (Dialogue) 

ทักษะการฟังอย่างลึกซึง้ (deep listening) ทักษะการจัดการ (Mental Models) เป็นต้น  

สอดคล้องกับ ทฤษฎีเชาวน์ปัญญาสามหลัก (Triarchic Theory of Human 

Intelligence) ของสเติร์นบิร์ก (Sternberg, 1985 อ้างใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545)  

นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้เสนอทฤษฎีเชาวน์ปัญญา 3 องค์ประกอบ ได้แก่ Meta-

Components หรือ Executive process เป็นความสามารถในการวางแผนงานว่าจะท า

อะไรต่อไป ชี้แนะขณะก าลังท าอะไรอยู่  และประเมินว่าผลงานเป็นอย่างไร 

Performance process เป็นกระบวนการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามค าแนะน าของกระบวนการ

แรก แล้วเริ่มลงมือท าได้คล่องแคล่วว่องไวอย่างมีทักษะ แบบนี้เป็นลักษณะ Doing 

Components นั่ นเอง Knowledge–Acquisition Components หรือเรี ยกว่ า Learning 

Components เป็นความสามารถในการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา ความสามารถที่เน้นการ

แสวงหาความรู้ความเข้าใจใหม่ได้รวดเร็วเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ความรู้ที่ว่านี้เป็น
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ความรู้นอกเหนือจากการเรียนรู้มาแล้ว เป็นความรู้ที่เรียนรู้ได้จากสังคมหรือเรียกว่า 

Practical Intelligence 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 

การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นแนวคิดของการเรียนรู้ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ (Life-Long Learning) เป็นพฤติกรรมการเรียนที่ผู้เรียนมีแรงจูงใจจากภายใน เป็น

กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการและควบคุมเอง โดยการรับ / ไม่รับความ

ช่วยเหลือจากผู้อื่น มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การวิเคราะห์ ก าหนดความต้องการ

การเรียนของตน การหาแหล่งวิทยาการทั้งวัสดุและบุคคล การเลือกวิธีการเรียน 

กิจกรรมการเรียน และก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียน ซึ่งบุคคลที่มีการเรียนรู้

ด้วยตนเองจะมีลักษณะเชิงพฤติกรรม คือ สมัครใจที่จะเรียนรู้ ตนเองเป็นแหล่งข้อมูล

ของตัวเอง รู้วิธีการที่จะเรียน และมีคุณลักษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ เป็นผู้

ยอมรับตนเอง มีแรงจูงใจภายใน เปิดกว้างต่อประสบการณ์ และยืดหยุ่นในการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ด้วยเองจึงมีความส าคัญต่อบุคคล การเรียนรู้ด้วยการริเริ่มของตนเองจะ

เรียนได้มากกว่า ดีกว่า คนที่เป็นเพียงผู้รอรับให้ผู้อื่นถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ และ

สอดคล้องกับพัฒนาการทางจิตวิทยา และกระบวนการทางธรรมชาติเป็นความอยู่

รอดของชีวติ การเรียนรู้ดว้ยตนเองจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต  

แนวคดิทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเชาวน์ปัญญา 

          ปัญญา ในทางพุทธศาสนา หมายถึง ความรอบรู้ รู้ทั่ว รู้ซึง้หรอืความรู้จักคิด

พิจารณาหาเหตุผล ภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง ปัญญา ประกอบด้วย   

1) ปัญญาอันเกิดแต่การสดับการเล่าเรียน 2) ปัญญาอันเกิดแต่การคิดพิจารณา 3) 

ปัญญาอันเกิดจากการลงมือปฏิบัติแก่นแท้ของการศึกษา คือการพัฒนาปัญญาของ

ตนเองให้เกิดสัมมาทิฐิ คือมีแนวความคิดที่ถูกต้อง (ทิศนา แขมณี, 2537) ปัญญา 

เกิดจากปัจจัยเกื้อหนุน ๒ ด้าน คือ "ปรโตโฆสะ" หรือปัจจัยภายนอก  คือเสียงจาก

ผูอ้ื่นกระตุ้นหรือชักจูงภายนอก จากการรับฟังค าชี้แนะสั่งสอน สนทนาซักถาม ฟังค า

บอกเล่าจากผู้อื่น การสดับวัทธรรมจากกัลยาณมิตร รวมถึงสภาพแวดล้อมทางด้าน

กายภาพ และด้านบุคคล ปัจจัยภายใน อีกประการหนึ่ง คือ "โยนิโสมนสิการ" คือการ

ใช้ความคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด คิดเป็น คือกระท าในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลาย

ด้วยความคิดพิจารณา รู้จักหาเหตุผล แยกแยะสิ่งนั้น หรอืปัญหานั้นใหเ้ห็นตามสภาวะ
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และความสัมพันธ์แหง่เหตุปัจจัย เป็นองค์ประกอบภายในที่มคีวามเกี่ยวข้องกับการฝกึ

ใช้ความคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ คิดอย่างวิเคราะห์ ไม่มองอย่างผิวเผิน เป็น

ขั้นตอนส าคัญของการสร้างปัญญา เราสามารถใช้โยนิโสมนสิการได้ โดยควบคุม

กระแสความคิดใหอ้ยู่ในแนวทางที่ดงีาม ตามที่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็นอย่าง

ดีแล้ว ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 1) การคิดอย่างเข้าถึงความจริง  2) การคิดอย่างมี

ล าดับขั้นตอนไม่สับสน 3) การคิดอย่างมีเหตุผล และ 4) การคิดอย่างมีเป้าหมาย  

แนวคดิในการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม   

คุณธรรม เป็นหลักของความดี ความงาม ความถูกต้องในการแสดงออกทั้ง

กาย วาจา ใจ ของแต่ละบุคคล ซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักประจ าใจในการประพฤติปฏิบัติ

จนเกิดเป็นนิสัย ส่วน จรยิธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติของบุคคลที่แสดงออก

ถึงความดีงามทั้งต่อตนเอง ผู้ อื่น และสังคม เพื่อให้เกิดความสงบสุข ความ

เจริญรุ่งเรืองเป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศชาติ มีนักวิชาการไทยได้

สรุปแนวทางส าหรับการพัฒนาคนคือ ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม เป็นทฤษฎีจิตวิทยา

ทฤษฎีแรกของไทยผู้รวบรวมเขียนทฤษฎี คือ ดวงเดือน พันธุมนาวิน แนวคิดนี้มี

จุดเด่นที่ลักษณะพื้นฐานและองค์ประกอบทางจิตใจที่จะน าไปสู่พฤติกรรมที่พึง

ปรารถนาเพื่อส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดีและคนเก่ง คือ ส่วนของดอกผล 

เปรียบเสมือนเป็นลักษณะพฤติกรรมคนดีและเก่ง การที่ต้นไม้จะให้ดอกผลใหญ่

จะต้องมีล าต้นและรากที่สมบูรณ์ ส่วนของล าต้นที่สมบูรณ์ เปรียบเสมือนลักษณะ

ทางจิตใจ ซึ่งเป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่ดีมี 5 ประการ คือ 1) มีทัศนคติ ค่านิยมที่

ดี และคุณธรรม 2) มีเหตุผลเชิงจริยธรรม 3) ลักษณะมุ่งอนาคต คาดการณ์ไกล 

4) เชื่ออ านาจในตน และ 5) มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทั้ง 5 ประการหากมีในบุคคลใด 

บุคคลนั้นจะเป็นผู้มีพฤติกรรมเก่งและดีอย่างสม่ าเสมอ ส่วนของรากต้นไม้  

เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตที่ เป็นพื้นฐานที่ชอนไชหาอาหารเลี้ยงล าต้นให้

สมบูรณ์ 3 ประการ คือ สติปัญญา ประสบการณ์สังคม และสุขภาพจิต บุคคลที่มี

ลักษณะพืน้ฐานสูงทั้งสามประการ เปรียบได้กับบัวเหนือน้ าในพุทธศาสนาซึ่งพร้อมจะ

รับการพัฒนา จงึพอสรุปได้ว่า “ถ้าต้องการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่งและดี จะต้อง

พัฒนาลักษณะจติใจทั้ง 8 ประการที่ระบุไว้ที่ล าต้นและรากต้นไม้”   



 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  105 

 

จากทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการพัฒนาครู

ผูม้ีบทบาทความส าคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงามในทุกด้าน ชาติใด

ก็ตามที่มีครูเป็นคนมีความรู้ เป็นคนเก่ง เป็นคนเสียสละ ตั้งใจท างานเพื่อประโยชน์

ของผู้เรียน ชาตินั้นจะได้พลเมืองที่เก่งและฉลาด มีศักยภาพและมีความสามารถที่จะ

แข่งขันกับทุกประเทศในโลกได้ (รุ่ง  แก้วแดง, 2540) และการอบรมบ่มนิสัยให้แต่ละ

คนสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีน้ าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ต้องใช้คนสอนเท่านั้น 

“ครู” จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญท าให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดังนั้น 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงควรค านึงด้วยเช่นกันเพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ประชากรมี

คุณภาพสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศที่ก าลังมีความพยายามแก้ปัญหาประชากร

ใหพ้้นกับดักรายได้ปานกลางเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแหล่ง

รวมขององค์ความรู้ทางวิชาการ แหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่ส าคัญเพื่อการ

พัฒนาประเทศ กลไกส าคัญที่เป็นเครื่องมือในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มี

คุณภาพ คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ผู้สอน

เป็นองค์ประกอบส าคัญ ดังนั้น บุคคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ จึงต้องเป็นผู้ที่มี

ศักยภาพสูงในการใฝ่หาความรู้ มีทักษะการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่

ผูอ้ื่นเข้าใจมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ด ีอาจารย์ระดับอุดมศกึษาจึงเป็น

ผู้ที่สังคมคาดหวังสูงว่าจะเป็นแบบอย่าง และชี้น าสังคมให้เป็นไปตามทิศทางที่พึง

ประสงค์  

จากการวิเคราะห์สภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง

ของไทย กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนจากสังคมฐานความรู้สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ส่งผลให้อุดมศึกษาไทยต้องปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และหน้าที่ในการจัด

การศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ อาจารย์ระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน

บทบาทหน้าที่และกระบวนการเรียนการสอน จากการเป็นผูใ้ห้ความรู้มาเป็นการสร้าง

องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม เน้นการสอนเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาอาจารย์

จ าเป็นต้องพัฒนาทั้งการสอน การวิจัย การบริการวิชาการสู่ชุมชนสังคม การมีมนุษย

สัมพันธ์ และการประเมินผลการสอนอย่างเป็นระบบ และมีความสามารถด้านภาษา

เป็นอย่างดีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาสากล  มีทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ มีทักษะการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงเป็นผู้ที่รักและหวงแหนใน
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ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และเข้าใจศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ความเชื่อของนานาประเทศ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการเรียนการสอน

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้เกิดอาจารย์มืออาชีพ ทักษะความสามารถของ

อาจารย์ที่ควรจะเป็นแสดงได้ดังแผนภาพ 

 
 ในปัจจุบันการพัฒนาอาจารย์นั้น สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่จัดตั้ ง

หน่วยงานภายในที่มีท าหน้าที่ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน คือ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ 

หรือ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ที่ยังเน้นแต่เฉพาะการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อน

วิทยฐานะ และการลาศึกษาต่อ ส่วนการพัฒนาด้านวิชาการ/วิชาชีพ มีบางสถาบันที่

จัดตั้งหน่วยพัฒนาอาจารย์ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น ดังนั้น

รูปแบบการพัฒนาอาจารย์มอือาชีพจึงควรพิจารณา 2 ส่วน คือ 

การพัฒนาโดยอาศัยปัจจัยภายในตน  โดยใช้ “โยนิโสมนสิการ”  การ

ควบคุมความคิดให้อยู่ในแนวทางที่ดีงาม ตามที่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนมาเป็น

อย่างดีแล้ว มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การคิดอย่างเข้าถึงความจริง 2) การคิดอย่างมี

ล าดับขั้นตอนไม่สับสน 3) การคิดอย่างมีเหตุผล และ 4) การคิดอย่างมีเป้าหมาย รวม

กับ ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ที่มีความเช่ือว่า  ถ้าต้องการพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง

และดีจะต้องพัฒนาลักษณะจิตใจทั้ง 8 ประการที่ระบุไว้ที่ล าต้น เปรียบเสมือน

ลักษณะทางจติใจ  ซึ่งเป็นสาเหตุของพฤติกรรมที่ด ี5  ประการ คือ  มีทัศนคติค่านิยม

ที่ดีและคุณธรรม  มีเหตุผลเชิงจริยธรรม มุ่งอนาคตคาดการณ์ไกล เชื่ออ านาจในตน 

ทักษะภาษา 

ทักษะการสอน 

ทักษะการวิจัย ทักษะสงัคม 

ทักษะการประเมินผล 

อาจารย ์
มืออาชีพ 

ทักษะ ICT 
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มีแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ์ ส่วนของรากต้นไม้ เปรียบเสมือนลักษณะทางจิตที่เป็นพื้นฐาน

ที่จะชอนไชหาอาหารเลี้ยงล าต้นให้สมบูรณ์  มี  3 ประการ คือ สติปัญญา 

ประสบการณ์ทางสังคม  และสุขภาพจิตดี บุคคลที่มลีักษณะพืน้ฐานทางจิตสูงทั้งสาม

ประการ เปรียบได้กับคนที่เป็นบัวเหนือน้ าในพุทธศาสนา ซึ่งพร้อมจะรับการพัฒนา 

 การพัฒนาโดยอาศัยปัจจัยภายนอก โดยสถาบันอุดมศึกษาหรือกลุ่ม

เครอืข่ายร่วมพัฒนา ซึ่ง ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2552) กล่าวว่าตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่าน

มากิจกรรมด้านการพัฒนาอาจารย์ หรือพัฒนาการเรียนการสอนได้เติบโต ตกต่ า 

ตื่นตัว สลับกันไปมาซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะผู้น า สภาพแวดล้อม และความเอาจริงเอาจัง

ของผูเ้กี่ยวข้อง ได้เรียนรู้ความส าเร็จและความล้มเหลวบางประการ คือ  

1. มีการเรียนรู้มาก แต่ปฏิบัติน้อย การด าเนินงานในด้านนี้จึงเป็นหน้าที่ของ

ผู้เกี่ยวข้องต้องพัฒนากิจกรรมที่ปฏิบัติได้ มีการช่วยเหลือติดตามและมีการให้รางวัล

ในรูปแบบที่ตา่งกันด้วย 

2. คนสนใจกระจุกแต่ไม่กระจาย การพัฒนาการเรียนการสอนในอนาคตจึง

ควรมีนโยบายการพัฒนาการประเมินการสอนให้ครบถ้วนทุกคน และมีการบันทึก

กิจกรรมในลักษณะ Portfolio  

3. ผลตอบแทนของการสอนดียังมีไม่มากพอ ระบบบริหารงานบุคคลควรต้อง

มีรางวัลที่จะตอบแทนอาจารย์ที่สอนดีอีกส่วนหนึ่งด้วย 

4. กิจกรรมที่จัดเฉพาะเจาะจงเกินไป ควรด าเนินการส ารวจความต้องการ 

ความสนใจของผู้สอน เมื่อได้ความต้องการที่ชัดเจนแล้วจึงจัดกิจกรรมให้สนองต่อ

ความต้องการนั้น 

5. เป้าหมายของการพัฒนาไม่ชัดเจน การด าเนินการพัฒนาควรมีฐานคิด มี

ปรัชญาพืน้ฐานที่ชัดเจนพอ โดยเฉพาะในระบบอุดมศกึษาจะต้องมีปรัชญาหรอืพื้นฐาน

การคิดอย่างมากพอเช่นกัน 

6. กิจกรรมที่จัดนิยมจัดตามอย่างฝร่ังมากเกินไป ทางออกคือการท าความ

เข้าใจแนวคิดกระบวนการของฝรั่งให้ชัดเจน แล้วประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสม ใน

ขณะเดียวกันควรพัฒนาแนวคิด เทคนิค และกระบวนการ หรือมีแนวคิดพื้นฐานของ

ไทยเราด้วย 
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ข้อเสนอส าหรับการพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษาไทย  

นอกจากความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทของอาจารย์และผูบ้ริหารแล้ว        ควร

พิจารณาประเด็นประกอบการพัฒนา ดังนี ้

 1. การพัฒนาอาจารย์ในอนาคตควรมีพื้นฐานแนวคิด หรือปรัชญาเป็น

ตัวก าหนด 

 2. แนวคิดและสาระของการเรียนการสอนที่น ามาใช้เป็นกิจกรรมการ

ประชุมสัมมนา ควรต้องมีพื้นฐานทางหลักวิชาที่เข้มแข็ง 

 3. การพัฒนาการเรียนการสอน ต้องน าเสนอเชิงอภิปรายในลักษณะที่

สัมพันธ์กันจริงจังระหว่างการเรียนการสอนกับการวิจัย การสอนกับการบริการ

วิชาการสู่ชุมชนสังคม และการสอนกับการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

 4. เทคนิคและกิจกรรมในการพัฒนาอาจารย์ควรสอดแทรกค านิยมใหม่ ๆ 

ของสังคมไทยเข้าไว้ด้วย 

5. กิจกรรมที่จัดควรมีความหลากหลายเพื่อสนองความถนัด ความสนใจของ

อาจารย์ผูส้อน 

6. ควรจัดตั้งหน่วยพัฒนาเฉพาะอย่างถาวร เช่น หน่วยพัฒนาคณาจารย์ 

หน่วยพัฒนาการเรียนการสอน และหน่วยสนับสนุนบริการสื่อ ต ารา การวิจัย การ

ทดสอบ มผีูร้ับผดิชอบประจ า พร้อมสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง  

7.  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดมาเป็นผู้บริหาร

วิชาการด้วยการค านึงถึงคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนาคณาจารย์ ยอมรับ

นานาทัศนะ และส่งเสริมใหพ้ัฒนาไปพร้อม ๆ กัน 

8. การด าเนินการพัฒนาคณาจารย์ ต้องมีจุดเน้น เป้าหมายหลักส าคัญเป็น

จุดบังคับก่อน เพื่อใหเ้กิดผลทันทีในวงกว้าง 

9. มีระบบสนับสนุนแบบครบวงจร คือการชี้ กระตุ้นให้เห็นความส าคัญ 

ส่งเสริมและจัดกิจกรรมที่อาจารย์สนใจ และใหแ้รงจูงใจในวงกว้างและหลากหลาย 
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รูปแบบการพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษาไทย 

 การพัฒนาอาจารย์อุดมศึกษาอาจมีข้อจ ากัดหลายประการ ดังนั้น กรอบ

แนวคิดการพัฒนาควรให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคคลและองค์กรโดย

พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี

คุณภาพ ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Coaching 

Online) เน้นการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) สามารถเข้าถึง

องค์ความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา (Any Where Any Time) และพัฒนาโดยใช้หลักสูตร

และวิทยากรที่มีคุณภาพ ควรมีหน่วยงานกลางเพื่อท าหน้าที่พัฒนาอาจารย์

โดยตรง มีคณะกรรมการท าหน้าที่ก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา  มี

งบประมาณสนับสนุน และเป็นแหล่งให้ข้อมูลโครงการพัฒนาอาจารย์ โดยความ

รับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศกึษา  

 การทบทวนทิศทางการพัฒนาคณาจารย์ของไทย ไม่เพียงแต่จะมีผลต่อการ

เรียนการสอนที่มีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการมุ่งไปในทิศทางที่เหมาะสม

กับบทบาทของอุดมศึกษาไทยด้วย บทบาทการพัฒนาอาจารย์ของอุดมศึกษาไทย จึง

เป็นบทบาทที่ท้าทายส าหรับผู้เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็ท้าทายความร่วมมือร่วมใจ

ของผูส้นใจการพัฒนาคณาจารย์ในระดับชาติและนานาชาติดว้ยเช่นกัน. 
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การฟ้ืนฟูภาษาชาติพันธุ์ในภาวะวิกฤติ 

Ethnic Language Revitalization 
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ภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

Department of Social Sciences, Mae Hong Son College 

E-mail: rakkun_pan@cmru.ac.th 

บทคัดย่อ  

 บทความนี้แสดงให้เห็นความส าคัญของภาษา ภาษาชาติพันธุ์ที่อยู่ในภาวะ

วิกฤติ ระดับความวิกฤตของภาษาชาติพันธุ์จากการใช้ภาษาในแวดวงในชุมชนของผู้ใช้

ภาษา ภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่อยู่ในภาวะวิกฤติ หลักการและแนวทางการฟื้นฟู

ภาษาชาติพันธุ์ที่ก าลังอยู่ในภาวะวิกฤติ รวมถึงตัวอย่างการฟื้นฟูภาษาชาติพันธุ์ในภาวะ

วิกฤติ บทความนีมุ้่งประโยชน์แก่ผูท้ี่สนใจและผูท้ี่ตระหนักต่อความส าคัญของการฟื้นฟู

ภาษาชาติพันธุ์ที่อยู่ในภาวะวิกฤติ อันเปรียบเสมอืนความเป็นตัวตนชนชาติพันธุ์ 

ค าส าคัญ: การฟื้นฟู ภาษาชาติพันธุ์ ภาวะวิกฤติ 

Abstract  

This article discusses importance of language, dying ethnic languages, and 

the needs for maintaining and revitalizing the ethnic languages in Thailand since the 

loss of them is the loss of ethnic cultural identity and uniqueness. Moreover, the article 

aims at pointing out that there are principles and approaches of revitalizing 

endangered ethnic languages as well as some examples of successful projects. Ethnic 

language revitalization is like to humanity and culture revitalization. 

Keyword: Revitalization, Ethnic Language, Endangerment 
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บทน า 

ภาษามีความส าคัญต่อมวลมนุษยชาติ เนื่องจากเป็นเครื่องมือของมนุษย์ใน

การสื่อความนึกคิด อารมณ์ ความรู้ ภูมิปัญญา และความตั้งใจให้แก่บุคคลอื่น 

พื้นฐานภาษาที่ส าคัญที่สุด คือภาษาพูด อันเป็นสมบัติอันมีค่าที่ติดตัวมนุษย์ตั้งแต่

แรกเกิดจนถึงวันสิ้นลมหายใจ นอกจากนี ้ภาษายังเปรียบเสมือนแหล่งภูมิปัญญาของ

คนในสังคม เนื่องจากภาษาสามารถบันทึกความรู้ ถ่ายทอดความรู้ และภูมิปัญญาได้ 

โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO Ad Hoc Expert Group, 2003) มองความส าคัญของ

ภาษาในลักษณะที่ว่า ภาษา คือมรดกของมวลมนุษยชาติ ความหลากหลายของภาษา

คือความหลากหลายทางมรดกด้านภูมปิัญญาทางวัฒนธรรม ดังนั้น การสูญภาษาคือ 

การสูญสิ้นความสามารถในการใช้ภาษา ภูมิปัญญา ระบบความรู้ ประวัติศาสตร์ 

เอกลักษณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ตัวตนของเจ้าของภาษาหรือผู้พูดภาษา และความเป็น

มนุษย์ อันรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของสังคมมนุษย์ในสังคม 

ภาษาชาติพันธุ์ที่อยู่ในภาวะวิกฤติ 

 ภาษาชาติพันธุ์ที่อยู่ในภาวะวิกฤติ คือภาษาชาติพันธุ์ที่อยู่ในภาวะเสื่อมถอย 

หรอืถดถอยจากการใช้โดยผูพู้ดในสังคมหนึ่ง ๆ และที่ส าคัญคือภาษาชาติพันธุ์ที่อยู่ใน

ภาวะวิกฤตินี้ จะมีโอกาสกลายเป็นภาษาที่ตายแล้ว หรือการสูญภาษา ยิ่งหากไม่มี

ความพยายามใด ๆ ในการฟื้นฟูภาษา เช่น การจัดเก็บภาษาในรูปเอกสาร โอกาสใน

การฟื้นฟูภาษาก็อาจจะไม่สามารถกระท าได้  

 มีการศึกษาพบว่า คนทั่วโลกประมาณ 97 เปอร์เซ็นต์พูดภาษาเพียงสี่

เปอร์เซ็นต์ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก นั่นสะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งว่า ประมาณ 96 

เปอร์เซ็นต์ของภาษาทั่วโลกมีคนพูดเพียงสามเปอร์เซ็นต์เท่านั้น (Bernard, 1996 

อ้างใน UNESCO Ad Hoc Expert Group, 2003) และมีการคาดการณ์ไว้ว่าประมาณ

ปลายศตวรรษที่ 21 นี้ กว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีมากกว่า 

6,000 ภาษาจะไม่มีผู้พูดภาษาเหล่านั้นอีกต่อไป และสาเหตุส่วนใหญ่กว่า 90 

เปอร์เซ็นต์มาจากอิทธิพลของภาษาที่ใหญ่กว่า  

 สาเหตุอื่นที่ส่งผลท าให้ภาษาชาติพันธุ์อยู่ในภาวะวิกฤติ อาจแบ่งได้เป็นสอง

ประเภทใหญ่ ๆ คือ อิทธิพลภายนอก อันได้แก่ ด้านการทหาร ด้านเศรษฐกิจ       ด้าน
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ศาสนา ด้านวัฒนธรรม และด้านการศึกษา และอิทธิพลจากภายใน เช่น เจตคติเชิงลบ

ของผู้พูดภาษาต่อภาษาแม่ของตนเอง จึงมีผลท าให้เกิดการเลี่ยงการสอนภาษา

ให้กับคนรุ่นต่อไป เนื่องจากเห็นว่าภาษาแม่ของตนนั้นไม่มีคุณค่าที่จะอนุรักษ์ไว้ 

เพราะไม่มีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษา เป็นต้น อนึ่งการหลีกเลี่ยงการ

ถ่ายทอดภาษาและภูมิปัญญา อาจเนื่องด้วยเพราะต้องการหลีกเลี่ยงการถูกมองเชิง

ลบจากสังคม ความต้องการการมีชีวิตที่ดีขึ้น ความต้องการโยกย้ายถิ่นฐาน และการ

ตั้งถิ่นฐานในสังคมใหม่ 

เกณฑ์อย่างหนึ่งเพื่อวัดระดับความวิกฤติของภาษาชาติพันธุ์ คือ การศึกษา

การใช้ภาษาในแวดวงต่าง ๆ ของชุมชนภาษาชาติพันธุ์เป้าหมาย และการสอนภาษา

ชาติพันธุ์ของกลุ่มผู้พูดภาษาชาติพันธุ์รุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง หากผลการศึกษาบ่งช้ีว่า 

จ านวนผู้พูดในชุมชนภาษาชาติพันธุ์นั้น ๆ เริ่มลดน้อยลง ในแวดวงการใช้ภาษาชาติ

พันธุ์ที่จ ากัดมากขึ้น รวมถึงผู้พูดรุ่นใหม่ เช่น กลุ่มเยาวชนไม่นิยมใช้ภาษา เราอาจพอ

สามารถแสดงได้ว่าภาษานั้น ๆ อยู่ในภาวะวิกฤติในระดับใดระดับหนึ่ง  

ตาราง 1 แสดงระดับความวิกฤตของภาษาชาติพันธุ์จากการใช้ภาษาในแวดวงในชุมชน

ของผูใ้ช้ภาษา โดยปรับมาจาก Premsrirat (2007) 

เปราะบาง ระดับ 

8 

มีจ านวนผู้พูดภาษาอย่างคล่องแคล่วน้อยมากในชุมชน และชุมชน

มีความจ าเป็นในการฟื้นฟูภาษา ร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญด้านภาษา เช่น

นักภาษาศาสตร์ ตัวอย่างภาษาชาติพันธุ์ในภาวะวิกฤติระดับ 8 

ได้แก่ภาษากะซอง ภาษาซัมเร่ และภาษาชุง (ชะ-โอจ) 

ระดับ 

7 

ผู้พูดภาษารุ่นสูงอายุใช้ภาษาอย่างคล่องแคล่ว และผู้พูดภาษารุ่น

ใหม่เลี่ยงการเรียนรู้ภาษา ภาษาชาติพันธุ์ในภาวะวิกฤติระดับ 7 

ได้แก่ ภาษาชอง ภาษาก๋อง ภาษาโซ่ ภาษาอึมปี ภาษาบิซู ภาษาญ

กุร ภาษามลาบรี และภาษาเกนซิว 

ระดับ 

6 

เด็กใช้ภาษาแสดงอัตลักษณ์ทางสังคมภายในครอบครัวและใน

ชุมชน ภาษาชาติพันธุ์ในภาวะวิกฤติระดับ 6 ได้แก่ภาษาเลอเวือะ 

(ลัวะ) ภาษาอุรักละโว้ย และภาษาโมเกลน 
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ระดับ 

5 

ภาษาชาติพันธุ์ปรากฏในงานวรรณกรรม และในระบบการศึกษา 

เช่นเป็นภาษาที่สอนในโรงเรียนในฐานะวิชาหนึ่ง หรือในฐานะ     

สื่อการเรียนรู้ 

ปลอดภัย ระดับ 

4 

ภาษาชาติพันธุ์ เป็นภาษาที่หนึ่ ง เพื่อสื่อการเรียนรู้ ในระบบ

การศกึษาร่วมกับภาษาประจ าชาติ หรอืภาษาราชการ  

ระดับ 

3 

ภาษาชาติพันธุ์เป็นภาษาที่หนึ่ง ใช้ทั่วไปในสังคมการท างาน อยู่ใน

สถานะที่สูงกว่าการเป็น ภาษาแม่ปกติ 

ระดับ 

2 

 ภาษาชาติพันธุ์ในภายในหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่น ชุมชน 

เป็นภาษาในด้านการสื่อสารมวลชน 

ระดับ 

1 

 ภาษาชาติพันธุ์ในฐานะภาษาแม่ใช้ในระดับการบริหารงานในระดับ

ที่สูงกว่าระดับท้องถิ่นและชุมชน 

 

ความรู้และความสามารถด้านภาษาชาติพันธุ์เป็นกุญแจส าคัญในการมอง

อนาคตของสังคมเจ้าของภาษาชาติพันธุ์นั้น (Bernard, 1992; Hale, 1998 อ้างใน 

UNESCO Ad Hoc Expert Group, 2003) ดังนั้น ชุมชนเจ้าของภาษาและหน่วยงาน

ภาครัฐจึงควรเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมให้ภาษาในภาวะวิกฤตนั้นมีคุณค่า

และมีบทบาท เกิดความเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ ในชุมชนสมัยใหม่ทั้ง

บริบทในชุมชน และในสังคมใหญ่ เช่น สังคมโลก ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการใช้

ภาษาชาติพันธุ์ในแวดวงต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันให้มากยิ่งขึ้น เช่น การค้าขาย 

การศึกษา การเขียน การสร้างสรรค์งานศิลปะ และสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างความ

ตระหนักเกี่ยวกับการสูญภาษา และความหลากหลายของภาษา  

ภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่อยู่ภาวะวิกฤติ  

งานศึกษาของ Premsrirat (2007)  กับกลุ่มภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทยที่

อยู่ภาวะวิกฤติ คือกลุ่มภาษาชนกลุ่มน้อย จ านวน 14 ภาษา  โดยภาษาชาติพันธุ์ที่จัด

อยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมรได้แก่ 1) ภาษาชอง ในหลายหมู่บ้าน ในอ าเภอเขาคิชกูฏ 

และอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี จัดอยู่ในระดับ 7 ของความวิกฤต  2) ภาษากะ

ซอง ในหมู่บ้านคลองแสง แดนชุมพล และป่าดาว อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 3) 
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ภาษาซัมเร่ ในอ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 4) ภาษาชุง (ชะ-โอจ) ในอ าเภอ

ศรีสวาท จังหวัดกาญจนบุรี  อนึ่ง ทั้งภาษากะซอง ภาษาซัมเร่ และภาษาชุง จัดอยู่ใน

ระดับ 8 ของความวิกฤตด้านภาษา 5) ภาษามลาบรี ในจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน

ในภาคเหนือของประเทศไทย จัดอยู่ในระดับ 7 ของความวิกฤติ 6) ภาษาซาไก หรือ

เรียกว่าภาษาเกนซิว (มานิค) ในหลายหมู่บ้านในจังหวัดยะลา นราธิวาส กระบี่ ตรัง 

และพัทลุง จัดอยู่ในระดับ 7 ของความวิกฤต 7) ภาษาเลอเวือะ ในจังหวัดเชียงใหม่

และแม่ฮ่องสอน จัดอยู่ในระดับ 6-7 ของความวิกฤต 8) ภาษาโซ่ (ทะวึง) ในหมู่บ้าน

หนองแวง บ้านหนองเจริญ และบ้านหนองเมือง ต าบลปทุมวดี อ าเภอสองดาว 

จังหวัดสกลนคร บ้านดงบัง บ้านหนองไม้ใต้ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านหนองไห่ 

จังหวัดอุดรธานี และ 9) ภาษาญกุร ใน 23 หมู่บ้าน ของ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัด

ชัยภูม ิจังหวัด นครราชสีมา และจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาษาที่จัดอยู่ในกลุ่มทิเบต-พม่า 

ได้แก่ 10) ภาษาบิซู ในจังหวัดเชียงราย 11) ภาษาอึมปี ในจังหวัดแพร่ และจังหวัด

น่าน อยู่ในระดับ 7 ของความวิกฤต และ 12) ภาษาก๋อง ในจังหวัดอุทัยธานี และ

จังหวัดสุพรรณบุรี และภาษาที่จัดอยู่ในกลุ่มออสโตรเนเช่ียน ได้แก่ 13) ภาษาอุรักละ

โว้ย และ 14) ภาษาโมเกลน ทั้ง 2 ภาษาชาติพันธุ์นี้พบได้ในจังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต 

และจังหวัดสตูล สามารถจัดให้อยู่ในระดับ 6-7 ของความวิกฤต ทั้งนี้ระดับความ

วิกฤติของภาษากลุ่มนี้แตกต่างกันในระดับการใช้ภาษาแบบเปราะบาง (Weak Side) 

ตามล าดับของ Fishman’s GIDS (Fishman, 1991)  

หลักการและแนวทางการฟื้นฟูภาษาชาติพันธุ์ในภาวะวิกฤติ 

 Fishman (1991) ได้ออกแบบการกระบวนการการฟื้นฟูภาษาที่อยู่ในภาวะ

เสื่อมถอย 8 ระดับดังต่อไปนี ้ระดับที่ 1 ประเมินและวางแผนภาษา ศกึษาจ านวนผู้พูด 

กลุ่มอายุผู้พูด แหล่งข้อมูลภาษา ทัศนคติของผู้พูด และคนนอกต่อการฟื้นฟูภาษา 

และเป้าหมายของการฟื้นฟูภาษาในชุมชน ระดับที่ 2 คือ หากภาษาใดไม่มีผู้พูด ให้ใช้

สื่อวัสดุที่พอมี เพื่อการฟื้นฟูภาษาและการพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษา ระดับ

ที่ 3 หากภาษามีเพียงผู้สูงอายุที่พูดได้ ให้ท าการจัดเก็บข้อมูลภาษาจากผู้สูงอายุนั้น 

ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถด าเนินร่วมกับขั้นตอนอื่นได้ในเวลาเดียวกัน ระดับที่ 4 พัฒนา

โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาที่สองส าหรับผู้ใหญ่ ซึ่งผู้เรียนภาษาที่สองในวัยผู้ใหญ่นี้ จะ
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มคีวามส าคัญในขั้นตอนการฟื้นฟูภาษาในขั้นต่อไป ระดับที่ 5 พัฒนาปรับปรุง หรอืให้

การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง ๆ รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการใช้ภาษาใน

ภาวะวิกฤติที่บ้านและในชุมชน โดยผู้พูดภาษาที่ 1 และที่ 2 ระดับที่ 6 พัฒนา

โปรแกรมการสอนภาษาที่ 2 อย่างเข้มข้นแก่เด็ก ถ้าเป็นไปได้ควรจัดสอนใน

โรงเรียน และใช้ภาษาในภาวะวิกฤตินั้นเป็นสื่อการเรียนรู้ ระดับที่ 7 ใช้ภาษาใน

ภาวะวิกฤตเพื่อสื่อสารที่บ้าน เมื่อถึงขั้นตอนนี้ภาษาในภาวะวิกฤตจะกลายเป็น

ภาษาที่  1 ของเด็ก จัดให้มีการเรียนการสอนหรือการสนับสนุนกลุ่มพ่อแม่

ผู้ปกครองในการช่วยให้เกิดการใช้ภาษาที่บ้านมากขึ้น ระดับที่ 8 ขยายแวดวงการ

ใช้ภาษาท้องถิ่นนั้น ไปสู่แวดวงการใช้ที่กว้างขวางมากขึ้น ทั้งในระดับชุมชน ส่วน

ราชการ สื่อสาร เชงิพาณิชย์ และอื่น ๆ  

 Hinton (2001) ได้ เสนอความเห็นในการเพิ่มระดับที่  9 ขึ้นมาเพื่อให้

มองเห็นภาพว่า ภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤติสามารถมีบทบาทในสังคมที่กว้างขวางยิ่ง

กว่าใช้ภายในชุมชนนั้น คือเป้าหมายที่ (อาจ) สูงของภาษาคือการใช้ภายนอกชุมชน 

ระดับที่ 9 มีสาระดังนี้ว่า หากมีโอกาสให้ขยายแวดวงการใช้ภาษาให้กว้างขึ้นออก

สู่ภายนอกชุมชน สู่สาธารณชนให้มากขึ้น เพื่อกระตุน้ให้ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารใน

วงกว้างมากขึ้น ส่วนงานราชการท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค และระดับชาติ หรือ

นานาชาติ ดังตัวอย่างภาษาฮีบรู 

 การฟื้นฟูภาษาชาติพันธุ์ในภาวะวิกฤติตามแนวทางของ Hinton มี 5 แนวทาง

ที่ตรงกับแนวทางการฟื้นฟูภาษาอื่นทั่วโลก อันพอที่จะสรุปได้ดังนี้คือ 1) จัดการเรียน

การสอนภาษาในโรงเรียน 2) กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาให้แก่เด็กนอกโรงเรียน 

เช่น หลังเลิกเรียน หรือกิจกรรมการสอนภาษาภาคฤดูร้อน 3) กิจกรรมการเรียนการ

สอนภาษาให้แก่ผู้ใหญ่ 4) การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล และวัสดุเอกสาร และ 5) การ

เรียนการสอนภาษาที่บ้าน  

 1. การสอนภาษาชาติพันธุ์ในภาวะวิกฤตในโรงเรียน  

การสอนภาษาชาติพันธุ์ในภาวะวิกฤติภายในโรงเรียน สามารถแบ่ง

ประเภทการจัดการเรียนการสอนภาษาได้ 3 ประเภทดังต่อไปนี้ ก) สอนเสมือน

หนึ่งรายวิชาเหมือนภาษาอังกฤษ เป็นต้น ข) สอนแบบทวิภาษา และ ค) การสอน

แบบเข้มขน้  
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 ตัวอย่างภาษาถิ่นที่อยู่ในภาวะวิกฤติและได้มีการจัดการเรียนการสอนใน

โรงเรียนในรูปแบบรายวิชาหนึ่ง คือ ภาษา Tolowa ภาษา Hupa และภาษา Karuk 

ซึ่งเป็นภาษาถิ่นอเมริกา พูดกันในแถบเมือง Humboldt รัฐ California สหรัฐ 

อเมริกา ถือเป็นนโยบายของทางโรงเรียนหลายโรงที่นักเรียนต้องเรียนเป็นรายวิชา

ภาษาต่างประเทศบังคับเมื่อจะจบการศึกษา ข้อเด่นของการสอนภาษาเป้าหมาย

ในโรงเรียน คือนักเรียนพอสามารถสื่อสารด้วยภาษาถิ่นได้ บางครั้งสามารถ

สอดแทรกประโยคภาษาถิ่นในขณะที่พูดภาษาอังกฤษ (ส าเนียงอเมริกา) ได้ และที่

ส าคัญนักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจในมรดกภาษาที่มีและได้เรียนรู้ ข้อด้อยที่เห็นได้ชัดมี 

สองประการคอื โอกาสที่นักเรียนจะพัฒนาความสามารถใหใ้ช้ภาษาชาติพันธุ์ให้ได้

อย่างคล่องแคล่วเป็นไปได้ยาก ด้วยเวลาที่จ ากัดเฉพาะในช้ันเรียนเท่านั้น ประการ

ที่สอง หากชุมชนไม่ใช้ภาษาชาติพันธุ์เป้าหมาย ทางโรงเรียนเองก็ไม่สามารถที่จะ

จัดสถานการณก์ารใชภ้าษาชาติพันธุ์เป้าหมายเพื่อการสื่อสารได้อย่างแท้จรงิ  

 ในประเทศไทยเอง สุวิไล เปรมศรีรัตน์ (2552) ได้ด าเนินการศึกษาการ

จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา โดยใช้ภาษาไทย และภาษามลายูถิ่น ซึ่ง

เป้าหมายคือการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ในศาสตร์ทุก

แขนงให้กับเด็กในสี่จังหวัดชายแดนใต้ แม้ภาษามลายูถิ่นมิใช่ภาษาที่อยู่ในภาวะ

วิกฤติเหมือนภาษาเลอเวือะ แตก่ารน าภาษามลายูถิ่นมาใช้สอนในโรงเรียนร่วมกับ

ภาษาไทยกลาง ประโยชน์ที่เด็กจะได้รับนอกจากเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ศาสตร์

ต่าง ๆ ในเบื้องต้นแล้ว ยังมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาถิ่น และมีความสุขกับการ

เรียนมากขึ้น อันเป็นผลพลอยได้ที่ผู้ปกครองของเด็กส่วนใหญ่มีความสุข เมื่อเห็น

บุตรหลานกล้าพูด กล้าแสดงออกความเห็นในเนื้อหาวิชาใด ๆ มีความ

กระตอืรอืร้นที่จะมาโรงเรียน และที่ส าคัญมีงานวิจัยจากทางศูนย์ฯ ได้แสดงให้เห็น

ศักยภาพเด็กที่เรียนด้วยภาษา 2 ภาษามีอัตราการเพิ่มขึ้นของคะแนนในรายวิชา

ต่าง ๆ เมื่อใช้แบบทดสอบกลางในการวัด เปรียบเทียบกับเด็กที่เรียนในโรงเรียน

ทั่วไป (ไม่ใช้ภาษาถิ่นร่วมกับภาษาไทย) 

 ตัวอย่างของภาษาชาติพันธุ์ในภาวะวิกฤติที่สอนในโรงเรียนแบบเข้ม คือ

การสอนภาษา Hawaiian และภาษา Maori การเรียนการสอนภาษาแบบเข้ม คือใช้

ภาษาเป้าหมายทั้งในและนอกช้ันเรียนในทุก ๆ รายวิชาเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร



118  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    

 

ความรู้ความเข้าใจ เว้นรายวิชาภาษาต่างประเทศเฉพาะ ข้อดีของการสอน

ภาษาเป้าหมายในโรงเรียนแบบเข้มว่าจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาได้ไว และพูดได้

อย่างคล่องแคล่วเนื่องด้วยเวลาที่ใช้ฝึกพูดและฟังมีมากขึ้น ทั้งนี้ต้องได้รับความ

ร่วมมือจากทางโรงเรียน โดยเฉพาะระเบียบของโรงเรียน รวมถึงความร่วมมือของ

ชุมชน อันได้แก่ผู้ปกครอง ที่จ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาเป้าหมายนั้นไปด้วยกัน เพื่อ

สอน กระตุน้ ส่งเสริม สนับสนุนการใชภ้าษาของเด็ก  

 หัวใจส าคัญของการเรียนการสอนภาษาชาติพันธุ์ในภาวะวิกฤติในโรงเรียน

ทั้งสามประเภทดังกล่าว คือ การมีระบบเขียน ส าหรับภาษาที่ไม่เคยมีระบบ

ตัวเขียนมาก่อนดังเช่นตัวอย่างภาษามลายูถิ่นที่ใช้สอนแบบทวิภาษาร่วมกับ

ภาษาไทย จ าเป็นที่ต้องใช้ระบบตัวเขียน โดยใช้อักษรไทย ซึ่งเด็กและครูผู้สอน 

รวมถึงผู้ปกครองมีความคุ้นเคยดี เป็นสัญลักษณ์แทนการออกเสียงต่าง ๆ ทั้ง

พยัญชนะ และตัวสะกด ซึ่งอาจจะมีการประกอบหรือประดิษฐ์สัญลักษณ์เพิ่มเติม 

เพื่อแยกความแตกต่างของการออกเสียงทั้งพยัญชนะและสระระหว่างเสียงภาษา

มลายูถิน่และเสียงภาษาไทยกลาง (มาตรฐาน) ด้วยก็ได้ 

 2. การสอนภาษาชาติพันธุ์ในภาวะวิกฤตนอกโรงเรียน  

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาในภาวะวิกฤตนอกโรงเรียนส าหรับเด็ก 

อาจด าเนินการในรูปแบบของการจัดกิจกรรมภาษาชาติพันธุ์ภาคฤดูร้อน โดย

โรงเรียนในช่วงที่เด็กมีเวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนประมาณ สามเดือน หรือ

อาจด าเนินการในรูปแบบกิจกรรมการเรียนเสริม (ภาษา) ภายในชุมชนช่วงเย็น 

หลังเลิกเรียน 

ตัวอย่างของความพยายามฟื้นฟูภาษาชาติพันธุ์ในภาวะวิกฤติ ในรูปแบบ

การจัดกิจกรรมการสอนภาษานอกโรงเรียนที่ด าเนินงานโดยศูนย์ฟื้นฟูภาษาฯ 

มหาวิทยาลัยมหิดล คือ กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาบิซู ซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤติ

เช่นเดียวกันกับภาษาเลอเวือะ โดยจ านวนผู้พูดประมาณ 900 คน และกระจายตัว

ใน 2 พื้นที่ของจังหวัดเชียงราย คือในเขตเมือง และเขตชนบท และทางศูนย์ฟื้นฟู

ภาษาฯ ก็ได้จัดให้มีโครงการฟื้นฟูภาษาบิซู โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ภาษาขึ้นด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจาก SIL International โดยการน าของ 

Person (2002) โดยมีเป้าหมายคือเพื่อวิจัยรูปแบบการฟื้นฟูภาษาบิซู ซึ่งเป็นอีก
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ภาษาหนึ่งซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤติกระจายตัวใน 2 พืน้ที่ของจังหวัดเชยีงราย คือในเขต

เมือง และเขตชนบท และกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมบิซู ที่เหมาะส าหรับเด็กบิซู 

โดยกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาบิซู จะจัดช่วงหลังเลิกเรียน หรือวันหยุดสุด

สัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) โครงการดังกล่าวประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง เพราะ

ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีของชุมชน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฟื้นฟู

ภาษาฯ มหาวิทยาลัยมหิดล  

3. การสอนภาษาชาติพันธุ์ในภาวะวิกฤตส าหรับผู้ใหญ่  

การจัดการเรียนการสอนภาษาชาติพันธุ์ส าหรับผู้ใหญ่ คือการสอนภาษา

ให้กับผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ และคนในครอบครัว โดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกเย็นของทุก

วัน กิจกรรมการสอนมิใช่จัดในรูปแบบเดียวกันกับที่สอนภายในช้ันเรียน เป็น

กิจกรรมยามว่าง สบาย ๆ เช่นกิจกรรมการท าอาหาร กิจกรรมเล่นกีฬา เป็นต้น 

หากแต่ภาษาที่ใช้สื่อสารต้องเป็นภาษาชาติพันธุ์ เป้าหมายที่อยู่ในภาวะวิกฤติ

เท่านั้น กิจกรรมอาจมเีด็กเข้าร่วมด้วย เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อเน้นใหเ้กิดการแข่งขัน

การใชภ้าษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนรุ่นใหม่กับผูใ้หญ่ด้วยการ

ใช้ภาษาถิ่น 

 ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต (2560) ได้แสดง

ตัวอย่างของการเรียนการสอนภาษาชาติพันธุ์ส าหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทย คือ 

ภาษากะซอง อันเป็นภาษาในกลุ่มภาษาในวงล้อมของภาษาอื่น เฉกเช่นเดียวกับ

ภาษาบิซู และภาษาเลอเวือะ โดยภาษากะซองจัดเป็นภาษาที่ยังคงมใีช้พูดกันอยู่ใน

หมู่บ้านคลองแสง หมู่ที่ 3 ต าบลด่านชุมพล อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด หากแต่ผู้

พูดภาษานี้ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี และมีจ านวนเพียงไม่กี่สิบคนเท่านั้นที่ยัง

รักษาภาษาไว้ด้วยวิธีการพูด และสิ่งที่น่าวิตกกังวลคือ ภาษากะซองไม่ได้ถูกน ามา

สอนในโรงเรยีน สถานที่ชุมนุมชนในหมู่บ้าน และแมแ้ตท่ี่บ้าน หรอือาจจะพูดอีกนัย

หนึ่งคือ ภาษากะซองไม่เป็นที่น่าสนใจที่จะเรียนหรือพูดส าหรับเด็ก ๆ และเป็นไป

ได้วา่ในชนรุน่ต่อไป ภาษากะซองจะถูกลืมและจะกลายเป็นภาษาที่ตายแล้ว เมื่อไม่

มีใครแม้สักคนพูดได้ในชีวิตประจ าวันและโครงการฟื้นฟูภาษาฯ จึงพยายามในทุก

วิถีทางในการจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนภาษากะซองภายในหมู่บ้านด้วย

การฝึกหัด อบรมครูผู้สอนภาษา และการท าสื่ออุปกรณ์การสอนภาษาอย่างง่าย ๆ 
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อย่างน้อยเพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนหันมาสนใจในภาษาตนเอง เพราะภาษาจะ

ด ารงอยู่ในชุมชนชาติพันธุ์ได้ ก็เพราะคนในชุมชนท้องถิ่นเห็นความส าคัญและ

ช่วยกันรักษาภาษาชาติพันธุ์ไว้ด้วยการพูดเป็นเบื้องต้น หากคนในชุมชนเห็นพ้อง

กันที่จะพัฒนาใหเ้กิดระบบการเขียนภาษากะซอง การสรา้งระบบการเขียนจึงไม่ใช่

เรื่องยากอีกต่อไป ทั้งที่สิ่งส าคัญคือคนในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็ม

รูปแบบ และอย่างตอ่เนื่อง 

4. การจัดเก็บเอกสารข้อมูลและสื่อวัสดุ  

แม้การจัดการเรียนรู้ภาษาชาติพันธุ์เป้าหมายเป็นจุดประสงค์หลัก การ

จัดเก็บเอกสารข้อมูลและสื่อวัสดุที่เกี่ยวกับภาษาชาติพันธุ์ก็ส าคัญ บ่อยครั้งที่การ

จัดเก็บเอกสารข้อมูลและสื่อวัสดุมักถูกลืมความส าคัญไป เนื่องจากเห็นว่า การ

บันทึก การจัดเก็บเอกสารข้อมูล และสื่อวัสดุเกี่ยวกับภาษานั้น จะดีและเหมาะสม

เฉพาะภาษาที่ตายแล้วเท่านั้น แต่ความเป็นจริง ภาษาที่ก าลังจะตาย หรือภาษาที่

อยู่ในภาวะวิกฤต หรือแม้ภาษาท้องถิ่นต่าง ๆ ก็ต้องมีการบันทึกและจัดเก็บ

เอกสารข้อมูลเอาไว้ เพื่อการศึกษาภาษาในอนาคต เนื่องจากภาษามีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา หลายครั้งที่ส าเนียงภาษา ค าศัพท์ หรือแม้แต่

ประโยคที่ใชม้ีการปรับเปลี่ยนไปจากของเดิม 

ตัวอย่างของความพยายามจัดเก็บเอกสารข้อมูลและสื่อวัสดุ รวมถึงการ

บันทึกภาษา เชน่ ภาษา Maori (เมารี) เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดวา่ ชนรุน่ใหม่ที่ยังพูด

และใช้ภาษา Maori แม้มีการเปลี่ยนแปลงส าเนียงภาษา ค าศัพท์ และประโยค ที่

แตกต่างจากเดิม ซึ่งได้มกีารบันทึกโดยผู้พูดรุน่ปู่ย่าตายาย  

วัสดุอุปกรณ์การจัดเก็บบันทึกเอกสารข้อมูลภาษา เ ช่น หนังสือ 

พจนานุกรม ต ารา เทป วิดีโอเทป ซีดี วีซีดี ดีวิดี ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ 

อินเตอรเ์น็ต เป็นต้น และแหลง่การจัดเก็บเอกสารข้อมูลภาษารวมถึงวัสดุอุปกรณ์

ต่างๆ เรียกว่า “Archive” ในสหรัฐอเมริกา มีสถานที่จัดเก็บข้อมูลภาษาหลาย

ระดับและหลายแห่ง ยกตัวอย่างเช่น สถาบัน Smithsonian ณ กรุง Washington 

D.C หอสมุด The American Philosophical Library เมือง Philadelphia และหอสมุด 

The Bancroft Library ในมหาวิทยาลัย California เมือง Berkeley เป็นต้น 



 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  121 

 

การบันทึกจัดเก็บเอกสารข้อมูลภาษาชาติพันธุ์ เป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นสิ่ง

ส าคัญ ส าหรับผู้ที่สนใจในการศึกษาภาษาชาติพันธุ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

เมื่อภาษาชาติพันธุ์ก าลังจะสูญหายไป อย่างน้อยเอกสารข้อมูลและสื่อวัสดุ

เกี่ยวกับภาษาชาติพันธุ์ย่อมสื่อให้รู้ถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของกลุ่มชนชาติพันธุ์นัน้ ๆ  

 5. การสอนภาษาชาติพันธุ์ในครอบครัว  

มีค ากล่าวว่าการที่ภาษาใดภาษาหนึ่งที่อยู่ในภาวะวิกฤติได้มีการพูด การ

สอนภายในครอบครัว ในบ้าน ระหว่างผู้ใหญ่ และเด็กแล้วถือเป็นความส าเร็จของ

ความพยายามฟื้นฟูภาษา มีเพียงภาษาไม่กี่ภาษาทั่วโลกที่ก้าวขั้นสู่ระดับมีการใช้

พูดและสอนภายในครอบครัว เป็นภาษาแม ่หรอืภาษาที่หนึ่ง ตัวอย่างภาษาในอดีต

เคยอยู่ในภาวะวิกฤติ คือภาษาฮีบรู ภาษาเมารี และภาษาฮาวาย ปัจจุบันภาษา

ฮีบรู เป็นภาษาประจ าชาติอิสราเอล ใช้กันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายทั้งใน

โรงเรียนและในชีวิตประจ าวัน ขณะที่ภาษาฮาวาย ยังมีข้อจ ากัดในการใช้อยู่ใน

สหรัฐอเมริกา ปัญหาสว่นใหญ่ของภาษาในภาวะวิกฤติที่มไีด้สอนในครอบครัว คือ

ความกังวลของผู้ปกครองว่าหากเด็กใช้ภาษาแม่ (ภาษาที่อยู่ในภาวะวิกฤติ) บ่อย 

จะท าให้ภาษากลาง (ภาษาใหญ่) อาจจะใช้ได้ไม่ช านาญ ซึ่งปัญหานี้ยังเป็นที่

วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ปกครองเองที่สามารถเลือก

ตัดสินใจในการเลือกใช้ภาษาภายในครอบครัวได้เองที่จะเห็นความส าคัญของ

ภาษาท้องถิ่นตนเอง 

บทสรุป 

 นักวิชาการ นักบริหาร ผู้มีอ านาจในสังคม โดยเฉพาะด้านการศึกษา

มองเห็นความส าคัญของภาษา และการใชภ้าษาน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษา

กลุ่มชาติพันธุ์ที่หลายคนมักจะใช้ค าที่แสดงการเหยียดหยาม การไม่ให้เกียรติกับ

ภาษาและผู้พูดภาษากลุ่มชาติพันธุ์ว่า ภาษาชนกลุ่มน้อย อันเปรียบได้กับภาษาชน

กลุ่มใหญ่ ทั้ง ๆ ที่ในเชิงภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ภาษาเป็นเพียงระบบสัญลักษณ์ที่

สร้างขึ้นโดยมนุษย์เพียงเพื่อสื่อความคิด ความรู้ ความต้องการของมนุษย์ของ

สังคมใดสังคมหนึ่ง และที่ส าคัญ คือ ภาษาทุกภาษาทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นภาษาชาติ 
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ภาษาสากล ภาษาถิ่น ภาษาชนกลุ่มน้อย มีศักดิ์ศรี เกียรติเท่าเทียมกันในอันที่จะ

ธ ารงคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม ดังที่ องค์การยูเนสโกได้กล่าวไว้ และการสูญ

สิ้นภาษาเปรียบเสมือนการสูญสิ้นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความเป็น

มนุษย์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของตนเอง และการเชดิชู การให้คุณค่า การมอง

ภาษาอื่นที่ใหญ่กว่าภาษาแม่หรอืภาษาชาติพันธุ์ของตนเอง เปรียบเสมอืนการดูถูก 

เหยียดหยาม การมองคุณค่าของความเป็นชนชาติพันธุ์น้อยลง และเป็นที่ยอมรับ

ในหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยจากกลุ่มผู้พูดภาษากลุ่มชาติพันธุ์ว่าภาษา

ของตนเองนั้นอยู่ในภาวะวิกฤต จากการสังเกตและการสอบถามภายในครอบครัว

และในชุมชนของตนเองว่า เด็กรุ่นใหม่ไม่ใคร่จะสนใจภาษาชาติพันธุ์ของตนมากนัก 

แม้กลุ่มผู้พูดวัยกลางคนในหลายชุมชนก็ไม่ต่างกับเด็กรุ่นใหม่ จะมีเพียงกลุ่มผู้สูง

วัยเท่านั้นที่พอที่จะสามารถใช้ภาษาชาติพันธุ์ได้ จึงเป็นที่คาดการณ์กันว่า หาก

ปราศจากความร่วมมือหรือการกระท าใด ๆ เพื่อการเร่งฟื้นฟูภาษาชาติพันธุ์ใน

ประเทศไทย ในอีกไม่กี่ปี หรือไม่กี่สิบปีข้างหน้า เชื่อแน่ว่าจะมีการสูญภาษาชาติ

พันธุ์หลาย ๆ ภาษา ที่เรียกว่า ภาษาที่ตายแล้ว หลักการ แนวทาง และตัวอย่าง

การฟื้นฟูภาษาชาติพันธุ์มีเพียงพอที่จะสามารถด าเนินการได้ เพียงแต่ในหลาย

ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ยังไม่เกิดความตระหนัก ความส าคัญในภาษาชาติพันธุ์ของตน 

จงึขาดความรว่มมอืที่ดใีนการฟื้นฟูภาษาชาติพันธุ์ในประเทศไทย 
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ไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นสองตัวแปร 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาเกี่ยวกับการมีผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นสองตัว

แปร ax by c   นั้นมีมาอย่างแพร่หลาย โดยเป็นที่ทราบกันดีว่าสมการจะมี    

ผลเฉลยก็ต่อเมื่อตัวหารร่วมมากของ a  และ b  หาร c  ลงตัว ในทางตรงกันข้าม

เงื่อนไขที่ท าให้สมการมีผลเฉลยที่เป็นบวกนั้นยังไม่มีการศึกษาอย่างชัดเจน       

งานวิจัยนี้อธิบายเงื่อนไขดังกล่าวในรูปของฟังก์ชันเพดานของจ านวน นอกจากนี้

ผลการวิจัยพบว่าในบางกรณีสมการจะมีผลเฉลยที่เป็นบวกอยู่เป็นจ านวนอนันต์ 

ค าส าคัญ: สมการไดโอแฟนไทน์  ผลเฉลย การหารลงตัว ตัวหารรว่มมาก ผลรวม

เชงิเส้น 

Abstract  

The existence of solutions for a linear Diophantine equation with two 

variables, written as ax by c   has been widely studied. And, it is known that 
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this equation can be solved only when the greatest common divisor of a  and 

b divides c  . On the other hand, the existence of positive solutions for the 

equation seems to be unknown. In this research, we described conditions for 

the equation to have positive solutions in term of ceiling function of numbers. 

Moreover, in some cases, we found that the equation has infinitely many 

positive solutions. 

Keyword: Diophantine Equation, Solution, Division, Greatest Common Divisor, 

Linear Combination 

บทน า 

ทฤษฎีจ านวนเป็นสาขาหนึ่งในการศึกษาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ซึ่งสนใจศึกษา

เกี่ยวกับสมบัติของจ านวนเต็มและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเต็ม เช่น  การ

หาผลเฉลยของสมการหรอืสมภาค (congruence) ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น การศกึษา

วิชาทฤษฎีจ านวนนี้อาจจะไม่ได้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์สาขาอื่น ๆ มาประกอบ

มากนัก แต่ผลงานในสาขานี้หลายอย่างมีประโยชน์อย่างมากในทางปฏิบัติหรือการ

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น เราใช้ความรู้เรื่องสมภาคในเรื่องระบบ  เลขหนังสือ 

ISBN เป็นต้น การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจ านวนนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณมากกว่า 

2,000 ปีที่ผ่านมาและมนุษย์เรานั้นได้ถูกปลูกฝังการศึกษาเรื่องจ านวนมาตั้งแต่วัย

เยาว์โดยเริ่มตั้งแต่การฝึกนับเลข และได้ศึกษาสมบัติของจ านวนที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อย ๆ 

ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ปัญหาสมการไดโอแฟนไทน์เป็นปัญหา

หนึ่งที่ศึกษากันอย่างแพร่หลายในวิชาทฤษฎีจ านวนและได้มีการค้นพบผลลัพธ์ต่าง 

ๆ มากมายเกี่ยวกับปัญหานี้ โดยปัญหาสมการไดโอแฟนไทน์นี้สามารถประยุกต์ใช้

กับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์หลายๆอย่างในชีวิตประจ าวันได้ เช่น       มีธนบัตร

ฉบับละ  100 บาท 1 ใบ จะสามารถแลกเป็นเหรียญ 10 บาทและเหรียญ   5 บาท ได้

อย่างละกี่เหรียญและสามารถแลกได้กี่แบบ เป็นต้น ซึ่งปัญหานีส้ามารถเขียนแทนได้

ด้วยสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นสองตัวแปร 10 5 100x y   การศึกษาเกี่ยวกับ

สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นนี้จะใช้ความรู้เกี่ยวกับจ านวนหลาย ๆ เรื่อง เช่น การ

หารลงตัว ตัวหารร่วมมาก เป็นต้น   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ศกึษาเงื่อนไขการมีผลเฉลยที่เป็นบวกของสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น

สองตัวแปร 

กรอบความคิดในการวิจัย 

การหาผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ ax by c   ก็คือการหาค่า x  

และ y  ที่ท าให้สมการเป็นจริง โดยจะสนใจหาเฉพาะผลเฉลยที่เป็นจ านวนเต็ม

เท่านั้น เช่น พิจารณาสมการ 3 15 9x y   จะพบว่าผลเฉลยหนึ่งของสมการคือ 

2x    และ 1y   (หรือ เขียนผลเฉลยในรูปคู่ อันดับ ( 2,1) )  เพราะว่ า 

3( 2) 15(1) 9     
ส าหรับสัญลักษณ์ ),( bad   จะหมายถึง d  เป็นตัวหารร่วมมากของ a  

และ b  และจะเขียน |a b  แทนการที่ a   หาร b  ลงตัวเมื่อ 0a   ในการศึกษา

สมการไดโอแฟนไทน์โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับตัวหารร่วมมากและการหารลงตัว 

น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ทราบกันดีว่า  

(1) สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น cbyax   จะมีผลเฉลยก็ต่อเมื่อ cd |  

เมื่อ ),( bad   ยิ่งกว่านั้น ถ้าทราบผลเฉลยเฉพาะ 0.xx    และ 0.yy   ชุด

หนึ่งของสมการ ก็จะสามารถพิสูจน์ได้ว่า 

(2) ผลเฉลยใดๆหรอืเรียกว่าผลเฉลยทั่วไปของสมการจะอยู่ในรูป 

t
d

b
xx  0  และ t

d

a
yy  0  เมื่อ  t  เป็นจ านวนเต็ม 

สมการไดโอแฟนไทน์บางชนิดไม่มีผลเฉลยที่เป็นจ านวนเต็มบวก (Burton, 

2002, p.241-242) แต่ส าหรับสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นสองตัวแปรนั้นอาจมี

หรอืไม่มกี็ได้ ในงานวิจัยนี้ เราใชผ้ลลัพธ์ (1) และ (2) เป็นแนวคิดหลัก ประกอบกับ

สมบัติของจ านวนเต็มหลายประการเพื่อแสดงเงื่อนไขที่จะท าให้สมการไดโอแฟน

ไทน์เชิงเส้นสองตัวแปร มีผลเฉลยที่เป็นบวก (ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึงทั้งสอง    ค่า

ของตัวแปรต้องเป็นบวก) โดยใช้ระเบียบวิธีการพิสูจน์และการให้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ และจะศึกษาเฉพาะในกรณีที่  0a   และ 0b   เนื่องจาก ถ้า 
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0a  แล้วจะได้  cbyx )0(  นั่นคือ cby    ดังนั้น 
b

c
y   ท าให้ได้ว่าผล

เฉลยจะอยู่ในรูปคู่อันดับ ( , )
c

x
b

 เมื่อ x  เป็นจ านวนเต็มใด ๆ ในท านองเดียวกัน 

เมื่อ 0b  ผลเฉลยจะอยู่ในรูปคู่อันดับ ( , )
c

y
a

 เมื่อ y  เป็นจ านวนเต็มใด ๆ 

วิธีด าเนินการวจิัย 

1. ความรู้พืน้ฐาน (Basic concepts) 

ในส่วนแรกนี้จะกล่าวถึงบทนิยาม และทฤษฎีบทที่ส าคัญที่จะน ามาใช้

ในการพิสูจนท์ฤษฎีบทหลักดังต่อไปนี้ 

บทนิยาม 1.1 ถ้า ba,  และ c  เป็นจ านวนเต็ม โดยที่ 0a  และ 

0b  แล้วสมการเชิงเส้นในรูป cbyax   เมื่อ x  และ y  เป็นจ านวนเต็ม จะ

เรียกว่า สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นสองตัวแปร 

ทฤษฎีบทที่ 1.2 ถ้า ),( bad   แล้ว d  สามารถเขียนในรูปผลรวมเชิง

เส้นของ a  และ b  ได้ นั่นคือ จะมีจ านวนเต็ม m  และ n  โดยที่ bmand   

(Burton, 2002, p. 22) 

ตัวอย่างที่ 1.3 ก า ห น ด ใ ห้  24a   แ ล ะ  9b   โ ด ย ที่  

3)9,24(   จะได้ 1n  และ 3m  โดยที่  )3(9)1(243   

ทฤษฎีบทที่ 1.4 และ 1.5 ต่อไปนี้ (Burton, 2002, p.34) เป็นที่ทราบกัน

อย่างแพร่หลายในการศึกษาสมการไดโอแฟนไทน์ ซึ่งแสดงให้เห็นเงื่อนไขการมี  

ผลเฉลยของสมการ 

ทฤษฎีบทที่  1.4 สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น cbyax    เมื่อ 

cba ,, เป็นจ านวนเต็ม และ 0, ba สมการจะมีผลเฉลยก็ต่อเมื่อ cd |  เมื่อ 

),( bad   

ทฤษฎีบทที่  1.5 ถ้าสมการไดโอแฟนไทน์เ ชิงเส้น cbyax   มี 

0.xx    และ 0.yy   เป็นผลเฉลยเฉพาะแล้ว ทุกผลเฉลยของสมการอยู่ในรูป 

t
d

b
xx  0  และ t

d

a
yy  0   เมื่อ  tZ  และ ),( bad   
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บทนิยาม 1.6 ให้ x  เป็นจ านวนจริง ใช้สัญลักษณ์ x    แทนฟังก์ชัน

เพดาน (ceiling function) ของ x  ซึ่งหมายถึงจ านวนเต็มที่นอ้ยที่สุดที่มากกว่าหรือ

เท่ากับ x  (Rosen, 1993, p.6) เชน่  0.1 1   , 3 3   , 2.6 2      เป็นต้น 

ข้อสังเกตที่ 1.7  ถ้ามีจ านวนเต็มในชว่งเปิด ( , )a b  เมื่อ 1b a   แล้ว 

จะมีจ านวนเต็มอยู่ในชว่งเปิดนี้เพียงจ านวนเดียว 

การพิสูจน์  ให้ 1b a   และสมมต ิมี ,p qZ  โดยที่ ),(, baqp   

และ p q  

โดยไม่เสียนัยทั่วไป สมมติให ้ pq   ดังนัน้จะได้ 1 pq  จาก 

),(, baqp  จะได้ b q  และ p a  ดังนัน้ b p q a    ซึ่งแก้อสมการได้ 

b a q p    ขัดแย้งกับ 1b a   และ 1 pq  เพราะฉะนั้นจะมีจ านวนเต็ม

ในช่วงเปิด ( , )a b  เพียงตัวเดียว   

2. ผลลัพธ์หลัก (Main results) 

ในส่วนนี้จะพิสูจน์ เงื่อนไขที่ท าให้สมการไดโอแฟนไทน์ เ ชิงเส้น 

cbyax   มีผลเฉลยที่เป็นบวก โดยพิจารณาแยกเป็น 4 กรณีทั้งหมดที่แตกต่าง

กัน และส าหรับทฤษฎีบทหลักที่จะกล่าวถึงทั้งหมดต่อไปนี้ จ านวนเต็ม m  และ n  

จะหมายถึงจ านวนเต็มที่น ามาเขียนเป็นผลรวมเชิงเส้น bmand   ตามทฤษฎี

บทที่ 1.2 เมื่อ dba ),(  

ทฤษฎีบทที่ 2.1 สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น cbyax    โดยที่ 

0, ba  จะมีผลเฉลยที่เป็นบวกก็ต่อเมื่อ cd |  และ 1




ab

dc  หรอื 



 1

ab

dc  และ 

nc

b
   และ 



















a

mc

b

nc
 

การพิสูจน์ ( )  ให้สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น cbyax   มีผล

เฉลยที่เป็นบวก โดยที่ 0, ba  โดยทฤษฎีบทที่ 1.2 และ ทฤษฎีบทที่ 1.4 จะได้ว่า 

bmand   ,n m Z  และ cd |   
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เนื่องจาก  ( ) ( ) ( )
nc mc c c

a b an bm d c
d d d d

       ดังนัน้ 

d

nc
x 0  และ 

d

mc
y 0  เป็นผลเฉลยเฉพาะหนึ่งของสมการ cbyax   โดย

ทฤษฎีบท 1.6 จะได้ ผลเฉลยทั่วไปคือ 
d

btnc
x


  และ 

d

atmc
y


   เมื่อ 

 tZ  
จากสมมตฐิานว่าสมการมผีลเฉลยที่เป็นบวก ดังนั้นจะมีคา่  tZ  ที่

ท าให้ 0, yx  

พิจารณาค่า t  ดังกล่าว จาก 0


d

btnc   และ 0


d

atmc  โดย

การแก้อสมการทั้งสองประกอบกับการที่ 0, ba  จะได้วา่ 
a

mc
t

b

nc
   

จากนั้นพิจารณาแยกเป็น 2 กรณีดังนี้       

กรณทีี่ 1  ถ้า 1









b

nc

a

mc  แล้วจะได้ 1







 c

b

n

a

m  

จะได้
 

1
ab

dc      (เนื่องจาก bmand   ดังนัน้ 
a

m

b

n

ab

d
 ) 

กรณทีี่ 2  ถ้า 1









b

nc

a

mc  แล้ว เช่นเดียวกันกับกรณี 1 สามารถ

จัดรูปอสมการได้เป็น 1
ab

dc  ต่อมาสมมติ j
b

nc

a

mc









  เมื่อ 0 1j   ถ้า 

nc

b
 Z  แล้วจะได้วา่จ านวนเต็มตัวถัดไป คอื 1

b

nc  และจาก 

a

mc
t

b

nc
   ดังนัน้จะได้ ( , ) ( , )

nc mc nc nc
t j

b a b b
       เมื่อ

1
nc nc

j
b b

       ซึ่งจะเกิดขอ้ขัดแย้งกับการที่  tZ  ดังนัน้ nc

b
 Z  

นอกจากนี ้โดยข้อสังเกตที่ 1.7  จะมีจ านวนเต็มเพียงตัวเดียวใน 

( , )
nc mc

b a
   คือ 










b

nc  ดังนัน้ จาก ( , )
nc mc

t
b a

   และ  tZ  จงึได้วา่ 
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b

nc
t  ท าให้ได้ว่า 

a

mc

b

nc









  จะได้ 1

ab

dc  และ nc

b
 Z  และ 

a

mc

b

nc









  

จงึสรุปได้ว่า cd |  และ 1




ab

dc  หรอื 



 1

ab

dc  และ 
b

nc  และ 




















a

mc

b

nc
 

( )  สมมตใิห้ cd |  โดยทฤษฎีบทที่ 1.4 จะได้วา่ สมการไดโอแฟน

ไทน์เชิงเส้น cbyax   มีผลเฉลย และทฤษฎีบท 1.5 ท าให้ได้ว่าผลเฉลยทั่วไป

คือ 
d

btnc
x


  และ 

d

atmc
y


     เมื่อ  tZ  (เนื่องจาก 

d

nc
x 0  และ 

d

mc
y 0  เป็นผลเฉลยเฉพาะหนึ่งของสมการ) 

ถ้า 1
ab

dc  แล้วจะได้   1







 c

b

n

a

m   ( เ นื่ อ ง จ า ก 

bmand   ดังนั้น 
a

m

b

n

ab

d
 ) นั่นคือ 1










b

nc

a

mc  ดังนั้น มี 1t Z  ที่  

a

mc
t

b

nc
 1  ต่อมาพิจารณา 1t

b

nc
  และ 

a

mc
t 1   โดยการแก้อสมการ

จะได้  01  btnc  และ 01  atmc  ดั งนั้ นสมการมีผล เฉลยหนึ่ ง เป็น 

01 



d

btnc
x  และ 01 




d

atmc
y  

ในอีกกรณีหนึ่ง ถ้า 1
ab

dc  และ nc

b
 Z  และ 

a

mc

b

nc









  แล้ว

สมมต ิ
2t

b

nc









 2t Zจะได้  

a

mc
t

b

nc
 2  แต่ เนื่องจาก nc

b
 Z  

ดังนั้น 
a

mc
t

b

nc
 2  ต่อมาพิจารณา 2t

b

nc
  และ 

a

mc
t 2  โดยการแก้

อสมการจะได้ 02  btnc  และ 02  atmc  ดังนั้นสมการมีผลเฉลยหนึ่งเป็น 

02 



d

btnc
x  และ 2 0

mc at
y

d


   ทั้งสองกรณีจึงสรุปได้ว่าสมการจะมี

ผลเฉลยที่เป็นบวก   
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ทฤษฎีบทที่ 2.2 ส าหรับสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น cbyax   โดยที่ 

0a , 0b  ถ้า cd |  แล้ว สมการจะมีผลเฉลยที่เป็นบวกเป็นจ านวนอนันต์ 

การพิสูจน์   สมมติให้ cd |  โดยที่ 0a , 0b  จากนั้นด าเนินการใน

ท านองเดียวกันกับการพิสูจน์ในส่วนแรกของทฤษฎีบทที่ 2.1 จะได้ ผลเฉลยทั่วไป

ของสมการคือ 
d

btnc
x


  และ 

d

atmc
y


    เมื่อ tZ  _____(A) แต่จาก 

0b  จะได้ b k k    Z  ดังนัน้ 
d

ktnc
x


   จากนั้น พิจารณาค่า t  ที่ท า

ให้ x  และ y  เป็นบวก 

 

จะได้   0


d

ktnc  

                       0 ktnc  
  

          ktnc   

          t
k

nc
    

______(B) 

  0


d

atmc  

    0 atmc  

          atmc   

                   t
a

mc
    ______(C)  

ค่ า  t   ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ อ ส ม ก า ร  ( B)  แ ล ะ  ( C)  คื อ ค่ า  t   ที่  

min ,
nc mc

t
k a

 
  

 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ค่า t  ดังกล่าวจะมีอยู่เป็นจ านวนอนันต์ และ

เมื่อแทนค่า t  แต่ละค่าใน (A) ก็จะส่งผลให้ผลเฉลยที่เป็นบวกของสมการมีเป็น

จ านวนอนันตเ์ชน่กัน      

เนื่องจากกรณี 0a  , 0b   นั้นสามารถพิสูจน์ได้ในท านองเดียวกันกับ

การพิสูจน์ในทฤษฎีบทที่ 2.2 และในกรณี 0a  , 0b  สามารถพิสูจน์ได้ใน

ท านองเดียวกันกับการพิสูจน์ในทฤษฎีบทที่ 2.1  ดังนั้นส าหรับอีก 2 กรณีดังกล่าว

จะละการพิสูจนไ์ว้ เพื่อความกระชับ โดยแสดงผลลัพธ์ได้ดังตอ่ไปนี้ 

ทฤษฎีบทที่ 2.3 ส าหรับสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น cbyax    โดยที่ 

0a  , 0b   ถ้า cd |  แล้ว สมการจะมีผลเฉลยที่เป็นบวกเป็นจ านวนอนันต์ 
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ทฤษฎีบทที่  2.4 สมการไดโอแฟนไทน์เ ชิงเส้น cbyax    โดยที่  

, 0a b   จะมีผลเฉลยที่เป็นบวกก็ต่อเมื่อ cd |  และ 1





ab

dc  หรือ 



 1

ab

dc   

และ mc

a
  และ 


















b

nc

a

mc
   

ตัวอย่าง 2.5  

(1) ก าหนดสมการ 14104  yx  ซึ่ง 2)10,4(   จะได้ 14|2  ดังนั้น

สมการ  มีผลเฉลย ต่อมาพิจารณา 17.0
)10)(4(

)14)(2(


ab

dc  และพิจารณา

ผ ล ร ว ม เ ชิ ง เ ส้ น  )1(10)2(42    จ ะ ไ ด้  1,2  mn   ดั ง นั้ น 
( 2)(14)

2.8
10

nc

b


    Z  และ  

4

)14)(1(
38.2 

mc

a
  ดังนั้น โดยทฤษฏี

บทที่ 2.1  สมการ 14104  yx  มีผลเฉลย    ที่เป็นบวก เช่น 1 , 1x y   เป็น

ผลเฉลยหนึ่งที่เป็นบวกของสมการ 

(2) ก าหนดสมการ 3 15 9x y   จะได้ว่า (3,15) 3  และ 3 | 9  ดังนั้น

สมการมผีลเฉลย  ตอ่มา พิจารณา (3)(9)
0.6 1

(3)(15)

dc

ab
    และพิจารณาผลรวม

เชิงเส้น 3 3(1) 9(0)   จะได้ 1 , 0n m   ดังนั้น (1)(9)
0.6

15

nc

b
     Z  

แต่ 0.6 0     ซึ่ง (0)(9)
0

3

mc

a
     จึงไม่เป็นไปตามทฤษฏีบทที่ 2.1 ดังนั้น 

สมการ 3 15 9x y   ไม่มีผลเฉลยที่เป็นบวก 

ตัวอย่าง 2.6 ก าหนดสมการ 6 12 36x y   ซึ่ง (6,12) 6 จะได้ 6 | 36  

ดังนัน้สมการม ี  ผลเฉลย นั่นคือจากทฤษฎีบทที่ 2.2 เราสามารถสรุปได้วา่สมการ

จะมีผลเฉลยที่เป็นบวกเป็นจ านวนอนันต์  ต่อมาลองตรวจสอบความถูกต้อง โดย

พิ จ า รณาผล รวม เ ชิ ง เ ส้ น  6 6(1) 12(0)    ดั ง นั้ น  1, 0n m     จ ะ ไ ด้  
(1)(36) 12

6 2
6

t
x t


    และ (0)(36) 6

6

t
y t


    เป็นผลเฉลยทั่วไปของ

สมการ  ต่อมาพิจารณาค่า t  ที่ท าให้ , 0x y   จะได้ 6 2 0t   และ 0t   

โดยเมื่อแก้อสมการแล้วจะได้  min 3,0 0t    ซึ่งมีเป็นจ านวนอนันต์ 
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เชน่  ถ้า 1t    จะได้ 8x   และ 1y   เป็นผลเฉลยของสมการ 

 6(8) 12(1) 36   ถ้า 2t    จะได้ 10x   และ 2y   เป็นผลเฉลยของ

สมการ  6(10) 12(2) 36   

สรุปและอภิปรายผล 

งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า สามารถตรวจสอบความถูกต้องของทฤษฎีบท

หลักได้โดยใช้การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เช่น จากตัวอย่าง 2.5 (2) ถ้าสมมติ

ให้สมการ 3 15 9x y   มีผลเฉลยที่ เป็นบวก 0 0x   และ 0 0y   จะได้  

0 03 15 9x y   และแก้สมการได้ 0 03 5x y   ซึ่งเกิดข้อขัดแย้งกับ 0 0x   

ดังนัน้สมการไม่มีผลเฉลยที่เป็นบวก นั่นคือทฤษฎีบทที่ 2.1 สรุปผลได้ถูกต้อง 

ทฤษฎีบทหลักทั้ง 4 ทฤษฎีบทที่ได้น าเสนอไปได้ให้เงื่อนไขที่ใช้ตรวจสอบ

การมีผลเฉลยที่เป็นบวกของสมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้นสองตัวแปร โดยไม่ต้อง

ทดลองค านวณหาผลเฉลยจริงซึ่งค่อนข้างใช้เวลาพอสมควร ส าหรับการใช้ทฤษฎี

บท 2.1 และทฤษฎีบท 2.4 นั้นจ าเป็นต้องทราบค่า m  และ n  จากผลรวมเชิงเส้น 

d an bm   เสียก่อนจึงสามารถใช้  ทฤษฎีบทได้ ในการปรับปรุงทฤษฎีบทให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงอาจพิจารณาศึกษาเงื่อนไขที่ขึ้นอยู่กับค่า a b c, ,  หรือ 

d  เพียงเท่านั้นโดยไม่จ าเป็นต้องหาค่า  m  และ n  ก่อน จะท าให้การใชท้ฤษฎีบท

มีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งยังคงต้องศกึษาต่อไป 
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การวัดระดับความสามารถในการใช้

ภาษาไทยส าหรับนักศกึษาต่างประเทศ 

Thai Language Proficiency Test for Foreign Students 

ภุสัสชิ กันทะบุผา 
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บทคัดย่อ 

ภาษาไทยนอกจากจะเป็นภาษาประจ าชาติแล้ว ยังเป็นภาษาต่างประเทศ

ส าหรับผู้ที่มีความสนใจและประสงค์ที่จะสื่อสารได้ ในปัจจุบันจึงมีการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งนี้

เนื่องจากมีการเปิดเสรีในด้านต่าง ๆ ท าให้คนทั่วโลกมี การตดิต่อ แลกเปลี่ยน และ

มีปฏิสัมพันธ์กันมาก ความสามารถในการใช้ภาษาไทยจึงเป็นเครื่องมือส าคัญของ

ผู้ประกอบการในวงการธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว และการเมืองระหว่างประเทศ 

จึงได้มีหลายหน่วยงานได้จัดสอบการวัดระดับภาษาไทยส าหรับ        ชาว

ต่างประเทศขึ้น บทความนี้น าเสนอข้อมูลการทดสอบวัดระดับภาษาไทยส าหรับ

ชาวต่างประเทศ พร้อมเกณฑ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ ได้จากการวัดระดับ

ความสามารถในการใชภ้าษาไทย  

ค าส าคัญ: การวัดระดับ ภาษาไทย ความสามารถในการใชภ้าษา  

การวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาไทยส าหรับชาว

ต่างประเทศ 

Abstract 

Thai is a national language. It is also a foreign language for people who 

are interested and want to communicate. At present, the teaching of Thai as a 
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foreign language is increasing both domestically and internationally. This is due 

to the liberalization of different fields. It makes people around the world able to 

contact, exchange, and interact more. The proficiency to use Thai is an important 

tool for entrepreneurs in the trade industry, tourism and international politics. 

Therefore, many organizations have conducted the measurement of Thai 

language proficiency level for foreigners.  This paper presents various Thai 

language proficiency tests for foreign students, their criteria and advantages.  

Keyword: Level Measurement, Thai, Language Proficiency, Thai Language 

Proficiency Level Measurement, Thai for Foreigners 

บทน า 

 ภาษาไทยนอกจากจะเป็นภาษาประจ าชาติแล้ว ยังเป็นภาษาต่างประเทศ

ส าหรับผู้ที่มีความสนใจและประสงค์ที่จะสื่อสารได้ ในปัจจุบันจึงมีการสอน

ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งนี้

เนื่องจากในยุคที่โลกมีการเปิดเสรีในด้านต่าง ๆท าให้คนทั่วโลกมี การติดต่อ 

แลกเปลี่ยน และมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น เช่น ในวงการ ท่องเที่ยว ธุรกิจ เป็นต้น 

ความสามารถในการใช้ภาษาไทยจึงอาจจัดได้ ว่าเป็นเครื่องมือ ส าคัญของ

ผู้ประกอบการในวงการธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว การเมืองระหว่างประเทศ  

การรูภ้าษาไทยย่อมมีผลท าให้ เกิดความรู้สกึเป็นกันเอง ได้รับความสะดวกรวดเร็ว

ในการติดต่อ และได้รับความร่วมมอืเป็นอย่างดีจากคนไทย นอกจากนี้ในด้านการ

สอนภาษาต่างประเทศให้แก่คนไทยในประเทศไทย หากครูสอนภาษาต่างประเทศ

พูดภาษาไทยได้ในระดับดีก็จะสามารถอธิบายและสอนภาษาต่างประเทศให้แก่

นักเรียนไทยได้ดียิ่งขึ้น ภาษาไทยที่ใช้ในวงการต่าง ๆ และในสถานการณ์ต่าง ๆ มี

ความแตกต่างกันและต้องการความสามารถในการใช้ภาษาของผู้พูดในระดับที่ไม่

เหมอืนกัน 

 ปัจจุบันมีการวัดความสามารถในการใช้ภาษาไทยเช่นเดียวกับการวัด

ความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ TOEIC) การวัดความรู้ภาษาจีน (HSK) การวัด
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ความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) การวัดความรู้ภาษาเกาหลี (TOPIK) โดยการวัดระดับ

ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศนั้นมหีลายสถาบันที่จัดสอบ อันได้แก่ 

 1. กระทรวงศึกษาธิการ โดยวิชาการ ได้ด าเนินการสอบความรู้ภาษาไทย

เทียบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 โดยมีการประเมินผลการสอน

ด้วยวิธีการตัดสินได้ตก ที่คะแนนร้อยละ 50 ต่อมาๆได้มีการเปลี่ยนรูปแบบของ

เครื่องมือและการประเมินผลเป็นการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาไทย 

(Thai Competency Test) ส าหรับชาวต่างประเทศโดยมีการตัดสินผลการประเมิน

เป็นรายทักษะ และให้คะแนนตามระดับความสามารถ โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ คือ 

ระดับ 1 (เริ่มต้น) มีความสามารถในการสื่อสารขั้นพื้นฐานเท่านั้นมี

ความยากล าบากทั้งการพูด การฟัง การอา่น และการเขียน 

ระดับ 2 (เทียบเท่ากับระดับประถมศึกษาตอนต้น) มีความสามารถใน

การใช้ภาษาไทยอย่างจ ากัด สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนได้เฉพาะเรื่องธรรมดา

ทั่วไป เท่านัน้ 

ระดับ 3 (เทียบเท่าประถมศึกษาตอนปลาย) มีความสามารถในการ

สื่อสารและการใช้ภาษาไทยในระดับปานกลาง สามารถใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง 

การพูด การอา่นและการเขียนได้บางส่วน มีขอ้จ ากัดในการใชไ้วยากรณ์ 

ระดับ 4 (เทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนต้น)  มีความสามารถในการ

สื่อสารและการใช้ภาษาไทยค่อนข้างดี สามารถใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด 

การอ่านและการเขียนได้ดีพอสมควร แต่มีข้อผิดพลาดด้านการใช้ภาษาและ

ไวยากรณ์ 

ระดับ 5 (เทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย) มีความสามารถในการ

สื่อสารและการใช้ภาษาไทยในระดับดี ส่วนใหญ่สามารถใช้ทักษะการพูด การฟัง การ

อ่าน และการเขียนได้ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะและสถานการณ์ แต่ยังพบ

ข้อบกพร่องอยู่บ้างอยู่บ้างเป็นส่วนน้อย 

ระดับ 6 (เทียบเท่าเจ้าของภาษา) มีความรูค้วามสามารถในการสื่อสาร

และการใช้ภาษาไทยในระดับดีมาก สามารถแสดงทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาทั้ง

การพูด การฟัง การอา่นและการเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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 2 .  Japanese-Thai Language Education Center ได้จัดสอบ JTLEC Thai 

Language Test การสอบนี้มุง่จัดสอบเพื่อคนญี่ปุ่นเท่านั้น จัดสอบปีละ 2 ครัง้ทั้งใน

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น แบ่งเป็น 5 ระดับคือ 

ระดับ 5 (ง่ายที่สุด) สามารถอ่านเขียนอักษรไทยได้ เข้าใจและใช้     ไว

ยากรณีพืน้ฐานได้บ้าง อ่านค าศัพท์เบื้องต้นและสนทนาเบือ้งตน้ได้ รวมทั้งสามารถ

ฟังภาษาไทยเข้าใจอยู่บ้างเกณฑ์ค าศัพท์ที่ควรรู้คอื ประมาณ 500 ค า 

ระดับ 4 สามารถอ่านอักษรไทยได้มากขึ้น สามารถสนทนาถ่ายสิ่งที่

ตัวเองคิดได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นการเดินทางท่องเที่ยว เข้าใจและใช้ไวยากรณ์

ระดับทั่ว ๆ ไปได้ อ่านค าศัพท์ขั้นพื้นฐานและสนทนาเบื้องต้นได้ รวมทั้งสามารถฟัง

ภาษาไทยเข้าใจ เกณฑค์ าศัพท์ที่ควรรู้คือประมาณ 2,000 ค า 

ระดับ 3 มีความรู้ด้านไวยากรณ์และค าศัพท์ที่จ าเป็นต่อการจับ

ใจความเรื่องทั่วๆไปในชีวิตประจ าวันรวมทั้งหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง ๆ ได้ 

และสามารถออกเสียงภาษาได้ถูกต้อง สมารถอ่านเขียนค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน

ได้ รวมทั้งฟังและสรา้งประโยคได้ 

ระดับ 2 ออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้องและใช้ภาษาไทยที่จ าเป็นต่อการ

ด ารงชีวิตในสังคมไทยได้อย่างแตกฉาน ใช้ชีวิตในประเทศไทยได้โดยไม่เดือดร้อน ใช้

ภาไทยในการท างานได้ สามารถอ่านคอลัมน์ต่างๆในหนังสือพิมพ์และนิตยสารได้ 

สามารถเป็นล่ามและนักแปลภาษาได้ 

ระดับ 1 (ยากที่สุด) มีความสามารถภาษาไทยระดับสูงมาก อ่านงานเขียน

ด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ หรอืเรื่องทั่วไปในหนังสือพิมพ์และนิตยสารได้อย่างแตกฉาน 

สามารถเป็นล่ามและแปลระดับสูง เช่น ล่ามในศาล หรอืล่ามในที่ประชุมได้ 

 3. TLS Group ได้จัดสอบ Practical Thai Language Proficiency Test เริ่ม

สอบเมื่อปี พ.ศ. 2547 มุ่งจัดสอบเพื่อชาวญี่ปุ่นเท่านั้น จัดสอบปีละ 2 ครั้ง ทั้งใน

ประเทศไทยและในประเทศญี่ปุ่นแบ่งเป็น 5 ระดับคือ 

ระดับ 5 (งา่ยที่สุด) สามารถอ่านเขียนภาษาไทยชัน้ต้นที่เขียนด้วยอักษร

คะตะกะนะและอักษรโรมันได้ (ไม่มีการใช้อักษรไทยในระดับนี้)และสนทนา

เบือ้งตน้ได้ 
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ระดับ 4 อ่านเขียนภาษาไทยช้ันต้นที่เขียนด้วยอักษรไทยได้และสนทนา

เบือ้งตน้ได้ 

ระดับ 3 (ประถมศึกษาช้ันปีที่ 2 ) เข้าใจภาษาไทยขั้นพืน้ฐาน        เพียง

พอที่จะใช้ชีวิตที่เมืองไทยได้ ถ่ายทอดความคิดของตนเองได้ อ่านสิ่งที่เขียนด้วย

ภาษาไทยระดับต้นได้ 

ระดับ 2 (ประถมศึกษาช้ันปีที่ 4 ) เข้าใจภาษาไทยที่จ าเป็นในการใช้ชีวิต

ในสังคม อ่านข้อเขียนง่ายๆในหนังสือพิมพ์ได้ เป็นล่าม หรือนักแปลภาษาไทย

ระดับต้นได้ 

ระดับ 1 (ยากที่สุด เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 1)  มีความสามารถ

ภาษาไทยระดับสูง สามารถเป็นล่ามและนักแปลภาษาไทยได้ 

 4. โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น 

(ส.ส.ท.) ได้จัดสอบ TPA Thai Language Proficiency Test แบ่งเป็น 3 ระดับ คอื 

ระดับต้น เข้าใจไวยากรณ์พื้นฐาน สามารถเข้าใจบทสนทนาพื้นฐาน 

เชน่ การทักทาย หรอืการแนะน าตัวได้ รวมทั้งเข้าใจข้อเขียนงา่ยๆได้เกณฑค์ าศัพท์

ที่ควรรู้ คือ ประมาณ 600 ค า ในการสอบระดับนี้ควรเรียนภาษาไทยมาไม่ต่ ากว่า 

200 ช่ัวโมง 

ระดับกลาง สนทนาโดยใช้ภาษาไทยที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตในสังคม

ได้โดยไม่ล าบากนัก เข้าใจรูปประโยคซับซ้อนที่ไม่มกีารใชค้ าศัพท์เฉพาะทางได้ ฟัง

ภาษาไทยได้เข้าใจ เกณฑ์ค าศัพท์ที่ควรรู้ คือ ประมาณ 2 ,000 ค า ในการสอบ

ระดับนีค้วรเรียนภาษาไทยมาต่ ากว่า 400 ช่ัวโมง 

ระดับสูง สามารถอ่านคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารและเข้าใจ

ค าศัพท์เฉพาะทาง อย่างรัฐศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ได้ ใช้ภาษาไทยในการ

ท างานได้อย่างแตกฉาน เกณฑค์ าศัพท์ที่ควรรู้ คือ ประมาณ 4,500 ค า ใน     การ

สอบระดับนีค้วรเรียนภาษาไม่ต่ ากว่า 600 ช่ัวโมง 

 5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดทดสอบสมรรถภาพภาษาไทยส าหรับผู้พูด

ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ โดยทอสอบ 3 ทักษะคือ การพูด การอ่าน และการ

ฟัง ผู้รับการทดสอบสามารถเลือกสอบแบบรวมทักษะหรือแยกแต่ละทักษะได้ ซึ่งมี   

5 ระดับคือ ระดับดีเด่น (Chula Distinguished) ระดับดีมาก (Chula Superior) ระดับดี 
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(Chula Advanced) ระดับกลาง (Chula Intermediate) ระดับฝกึพูด (Chula Novice) ซึ่งใน

แต่ละทักษะก็จะมีค าอธิบายดังนี้ 

สมรรถภาพการพูดภาษาไทย  

ระดับดีเด่น สามารถพูดได้คล่อง ใช้ศัพท์ ไวยากรณ์ และส านวนต่าง ๆ 

ได้ถูกต้องแม่นย า และเหมาะสมทั้งในเรื่องที่ตนมีหรือไม่มีความเกี่ยวข้อง และมี

ประสบการณ์ ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับผู้ฟัง สามารถแนะน า โน้มน้าว รู้จักใช้กลวิธี

ในการพูดให้คนหมู่มากฟัง แสดงความคิดเห็นในฐานะตัวแทนของหน่วยงานได้ 

สามารถเจรจาประนีประนอม แสดงจุดยืนได้อย่างแจ่มแจ้ง ท าหน้าที่เป็นล่าม 

อย่างไม่เป็นทางการได้ เข้าใจความหมายแฝงของส านวนต่าง ๆ และเลือกใช้ได้

เหมาะสม รวมทั้งมคีวามรูท้างวัฒนธรรมของเจา้ของภาษา 

ระดับดีมาก สามารถสนทนาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้

อย่างคล่องแคล่ว โต้ตอบได้ทันทีทั้งในเรื่องที่เป็นนามธรรมและไม่เป็นนามธรรม 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสังคม เรื่องทางวิชาการหรือเรื่องทางวิชาชีพอธิบายให้

รายละเอียด สรุป ตั้งสมมุติฐานได้ แสดงทัศนะสนับสนุนและคัดค้านได้ แสดงการ

เรียงล าดับความคิดและเชื่อมโยงความคิดได้ดี อาจใช้รูปประโยค ใช้ค าศัพท์และ

โครงสร้างประโยคง่ายๆ ที่ไม่พบบ่อย หรือประโยคที่พบบ่อยแต่ซับซ้อนผิดไปบ้าง 

และสามารถเข้าใจส านวนระดับต่างๆ ที่ใชบ้่อยในชีวติประจ าวัน 

ระดับดี สามารถสนทนาอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการได้ เล่า

เหตุการณ์ทั่วไปในปัจจุบัน และให้ความเห็นในเรื่องเฉพาะที่ถนัดหรือคุ้นเคยได้

อย่างมั่นใจ และ ท าให้คู่สนทนาที่เป็นเจ้าของภาษาเข้าใจได้ดี ในเรื่องที่ไม่ถนัด

หรอืไม่คุ้นเคยการสนทนาอาจไม่คล่องตัว แตก่็สามารถใช้กลวิธีทางภาษาอื่นๆ ท า

ให้ การสนทนาด าเนินตอ่ไปได้ 

ระดับกลาง สามารถสนทนาตัวต่อตัวและโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้รู้

เรื่องในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน รู้จักใช้กลวิธีทางภาษาขั้นต้นเพื่อท าให้การ

สนทนาด าเนนิต่อไปได้โดยไม่ติดขัด 

ระดับฝึกพูด สามารถใช้ภาษาอย่างจ ากัดเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ใน

ชีวติประจ าวัน ลักษณะของภาษาที่ใชม้ักเป็นภาษาที่เรยีนและท่องจ ามาเท่านั้น 
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สมรรถภาพการอ่านภาษาไทย 

ระดับดีเด่น สามารถเข้าใจบทอ่านที่เป็นนามธรรมทั้งในทางวิชาการ

และไม่ใช่วิชาการ ในเรื่องเฉพาะทางและไม่ใช่เฉพาะทางของตน สามารถอ่าน

ตีความและ รู้ความหมายแฝงโดยอาศัยความรู้เชิงสั งคมและวัฒนธรรมที่อยู่

นอกเหนอืบริบท เข้าใจบทวิเคราะห ์วรรณกรรม ประเภทต่างๆ 

ระดับดีมาก สามารถอ่านบทอ่านที่ยาว มีโครงสร้างประโยคซับซ้อน 

ทั้งเรื่องในสาขาและนอกสาขา หรือนอกความสนใจของตนเองได้ สามารถอ่าน

ตีความและเข้าใจความหมายแฝง “ระหว่างบรรทัด” โดยอาศัยบริบท อาจตีความ

ผดิพลาดได้ถ้าเป็นส านวนโวหารภาษาที่ไม่ได้ใชบ้่อย หรอืส านวนโวหารที่ใช้บ่อยแต่

ซับซ้อน ตัวอย่างบทอ่านในระดับนี้  เ ช่น บทแสดงทัศนะความคิดเห็น บท

บรรณาธิการ 

ระดับดี สามารถเข้าใจบทอ่านที่มีรูปประโยคซับซ้อนและยาว มีเนื้อหา

ในสาขาที่ตนคุ้นเคย สามารถจับประเด็นส าคัญของบทอ่านโดยอาศัยบริบทและ

ประสบการณค์วามรู้รอบตัวทั่ว ๆ ไปในการตคีวามบทอ่านที่ซับซ้อนหรือเนื้อหาไม่

คุ้นเคย บทอ่านในระดับนี้ เชน่ ข่าว สารคดีสั้นๆ 

ระดับกลาง สามารถจับใจความส าคัญและรายละเอียดในบทอ่านที่

เขียนเป็นประโยคความเดียวหรือประโยคความรวม และมีเนื้อหาเป็นเรื่องทั่วๆ ไป

ในชีวิตประจ าวัน เช่น การบอกลักษณะคน สถานที่ และสิ่งของ การบอกวิธีท า ที่

ไม่ซับซ้อน และประกาศโฆษณาต่างๆ 

ระดับฝึกพูด สามารถจ าตัวอักษรในรูปแบบของตัวพิมพ์มาตรฐาน 

เข้าใจความหมายของค าพื้นฐาน วลีแบบแผน หรือประโยคแบบแผนที่เกี่ยวกับ

เรื่องพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน เช่น ป้ายสถานที่ ป้ายบอกทาง ป้ายสินค้า รายการ

อาหาร 

สมรรถภาพการฟังภาษาไทย 

ระดับดีเด่น สามารถเข้าใจเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องทั่วไป เรื่องวิชาการ หรือ

เรื่องเฉพาะทางรวมไปถึงงานวรรณกรรมประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือ

ลีลา การพูดแบบใด สามารถเข้าใจและจับความหมายโดยนัยจากน้ าเสียงของผู้พูด 
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สามารถรับรู้และเข้าใจความหมายที่ละเอียดซึ่งต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับสังคม 

วัฒนธรรมไทย รวมทั้งเรื่องตลกและมุกในภาษาไทย 

ระดับดีมาก สามารถเข้าใจเรื่องยาวที่มีเนื้อหาและโครงสร้างทางภาษา

ซับซ้อนทั้งในเรื่องทั่วไป เรื่องเชิงวิชาการหรือเรื่องเฉพาะทางได้ แม้ว่าจะเป็น   

การพูดที่เร็วกว่าปกติ สามารถจับประเด็นส าคัญและรายละเอียดได้ สามารถ

เชื่อมโยงเพื่อตคีวามหมายแฝงที่ตอ้งอาศัยความรูท้างวัฒนธรรมไทย 

ระดับดี สามารถจับใจความส าคัญของเรื่องที่ฟังซึ่งเป็นเรื่องที่มี     การ

น าเสนอที่ชัดเจนและพูดด้วยความเร็วปกติ มักไม่เข้าใจถ้าต้องฟังเรื่องที่ยาวและ

ซับซ้อน 

ระดับกลาง สามารถเข้าใจข้อความระดับประโยคและอาจเข้าใจการ

สนทนาตัวต่อตัวที่สั้นๆ หรือเข้าใจเรื่องเล่าสั้น  ๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวใน

ชีวติประจ าวัน ทั้งนีต้้องเป็นการพูดที่ชัดถ้อยชัดค าและต้องใช้ภาษาไทยมาตรฐาน 

ระดับฝึกพูด สามารถเข้าใจค าที่ใช้บ่อย วลี หรือประโยคที่ท่องจ าได้ 

ค าถามสั้นๆ ที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน ค าสั่งที่ใช้บ่อยๆ และวลีที่แสดงมารยาททาง

สังคมที่จ าเป็นในชวีิตประจ าวัน และต้องเป็นการพูดที่ช้าและชัด 

บทสรุป  

 ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่จัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาไทยส าหรับ

ชาวต่างประเทศ โดยมีจุดเน้นในด้านการสื่อสารในระดับต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์

ของการจัดสอบประโยชน์ของการสอบวัดความสามารถภาษาไทยของชาว

ต่างประเทศ ได้แก่ สามารถน าผลการทดสอบมาใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อใน

สถาบันการศึกษาของไทย หรอืการสมัครเข้าท างานในบริษัทไทยทั้งในและ     นอก

ประเทศ อีกทั้งยังช่วยในการพิจารณาต าแหน่งงานที่เหมาะสมแก่ผู้รับการทดสอบ 

นอกจากนี้สถาบันการศึกษาที่สอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติอาจใช้ผลการ

ทดสอบในการปรับปรุงหลักสูตรการสอนของสถาบัน หรอืเพื่อพัฒนาการสอนเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการใช้ทักษะภาษาไทยของผู้ เรียนแต่ละคนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ ตลอดจนมีทิศทางในการพัฒนาความสามารถทางภาษา

ของตนได้ถูกต้อง 
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บทคัดย่อ 

การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะการแสดงโดยใช้ฐานข้อมูลจากการวิจัย 

หรือที่เรียกว่างานวิจัยสร้างสรรค์ เป็นการท างานวิจัยแนวใหม่ในแวดวงวิชาการ   

ด้านศลิปะการแสดงในประเทศไทย การวิจัยแนวนีถู้กขับเคลื่อนด้วยผลงานภาคปฏิบัติ 

และเป็นงานพัฒนาต่อยอด องค์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดง ในการสร้าง

นวัตกรรมใหม่ จากการค้นคว้าข้อมูลและการลงมือท างานภาคปฏิบัติ อย่างเป็นระบบ 

ระเบียบ สามารถอธิบายวิธีการได้มาซึ่งองค์ความรู้อย่างเป็นหลักวิชาการ สามารถ

น าองค์ความรู้มาแบ่งบันในวงวิชาการ และยกระดับองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดง

ของไทยสู่ระดับสากล  

ค าส าคัญ: วิจัยสร้างสรรค์ ศลิปะการแสดง วิจัยศิลปะการแสดง 

Abstract 

Practice as Research (PaR)  is a new research methodology in Thai 

performing arts academia. PaR conducts innovative performing arts knowledge 
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through practicing and sharing the performing arts knowledge systemically.  The 

process of making PaR in Thai performing arts could build and define Thai 

performing arts techniques from practice to understandable words. Furthermore, 

using PaR in order to describe Thai dance or Thai dance-drama could share and 

elevate Thai dance knowledge to international academia. 

Keywords: Practice as Research, Performing Arts, Performing Arts Research 

ความเป็นมาและนิยามของงานวิจัยสร้างสรรค์ (Parctice as Research) 

Practice as Research (PaR)  ถูกพัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษ ในต้น

ทศวรรษ 1990 ซึ่งเป็นผล ส่วนหนึ่งจากการประเมินคุณภาพงานวิจัยของรัฐบาล

อังกฤษ (Research Assessment Exercises: RAE) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพ

งานวิจัยของสถาบันการศึกษาช้ันสูงของอังกฤษ (British higher education 

institution)  หน่วยงานประเมินคุณภาพ RAE ตัดสินใจที่ จะมอบทุนให้กับ 

มหาวิทยาลัยและ ภาควิชา ที่มงีานวิจัยที่ตัง้อยู่บนพื้นฐานที่หลายหลายของตัวชี้วัด 

รวมถึงผลลัพธ์ที่หลากหลายของงานวิจัย เนื่องจากศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์

จากงานเขียน บทความในด้านการละครนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของ การปฏิบัติ และ

ภาควิชาการละครหลายแห่งไม่ได้รวมเอาการปฏิบัติเข้ามาอยู่ในการประเมินค่า 

ดังนั้น ในระหว่างการประเมิน RAEs ปี ค.ศ. 1992 ถึง 1996 กลุ่มท างาน PaR ถูก

ตั้งขึ้นในการประชุมมาตรฐานของ มหาวิทยาลัยที่ เปิดสาขาด้านการละคร 

( Standing Conference of University Drama Departments)  แล ะ  PaR ไ ด้ ถู ก

ยกระดับขึ้น เป็นงานวิจัยรูปแบบหนึ่ ง  ในสาขาการเต้น การละคร และ

ศิลปะการแสดง ในการประเมิน RAE ตั้งแต่ปี 1996 เป็นต้นมา (Riley and Hunter, 

2009) 

งานสร้างสรรค์ที่ใ ช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาองค์ความรู้นั้น 

สามารถแบ่งได้ 2 แนวใหญ่ๆ ได้แก่ งานสร้างสรรค์ที่สร้างจากพื้นฐานงานวิจัย 

(Practice-based Research) และงานวิจัยที่น าไปสู่ความรู้ ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับ

การสร้างสรรค์ (Practice-led Research) ความแตกต่างของการท าวิจัยทั้งสอง
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แนว นั้น Candy (2006) ได้สรุปไว้ว่า Practice-based Research เป็นการค้นคว้า

สร้างสรรค์เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่โดยการปฏิบัติ และผลลัพธ์ของการปฏิบัตินั้น โดย

ผลงานวิจัยจะต้องแสดงผ่านผลของการสร้างสรรค์ในลักษณะของการออกแบบใน

รูปแบบต่าง ๆ เช่น เพลง สื่อดิจิทัล การแสดง และ การแสดงผลงาน ในขณะที่

ความส าคัญและบริบทถูกอธิบายในรูปแบบการเขียน Practice-led Research ให้

ความสนใจ ในธรรมชาติของการปฏิบัติที่จะน าไปสู่องค์ความรู้ใหม่ และให้

ความส าคัญกับกระบวนการปฏิบัตินั้น ซึ่งผลลัพธ์ของการวิจัยอาจจะถูกน าเสนอ

โดยการเขียนอธิบาย โดยไม่จ าเป็นต้องมีตัวชิ้นงานสร้างสรรค์ ประกอบ สิ่งส าคัญ

ของงานวิจัยแนวนี้คือองค์ความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรอืที่มอียู่ในการปฏิบัติ

นั้น ซึ่งขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้งานวิจัยสมบูรณ์ (Candy, 

2006) 

ปรีชา เถาทอง (ม.ป.ป.) ศิลปินแห่งชาติ ได้ให้ค านิยามไว้ว่า Practice led / 

Practice Based Research คือการท างานสร้างสรรคโ์ดยใหก้ารปฏิบัติเป็นเครื่องมือ

น าไปสู่ความรู้ใหม่ ในสาขานั้น ๆ ทั้งนี้อาจเน้นความรู้ที่ได้จากกระบวนการศึกษา

และการสร้างสรรค์ ที่แสดงออกด้วยความเป็น เอกลักษณ์ของผลงาน หรือการ

พัฒนาความรูใ้นการปฏิบัติงานสร้างสรรคใ์นสาขาหนึ่ง ๆ 

นอกจากนี้ วิโชค มุกดามณี เมธีวิจัยอาวุโสของ สกว. ได้ระบุถึงค าจ ากัด

ความของ Practice-led Research ไว้ในบทความ ศลิปินกับการท างานวิจัย            เชิง

สร้างสรรค์ว่า “เป็นงานวิจัยที่ขับเคลื่อน ด้วยผลงานภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบ

ใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการวิชาการศิลปะ โดยน าเสนอกระบวนการ สร้างสรรค์งานศิลปะ

และผลงานศิลปะ ในฐานะแหล่งเรียนรู้ส าคัญ ซึ่งสามารถน ามาสังเคราะห์ให้เกิดเป็น

องค์ความรู้ในเชิงวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์แก่วงการศิลปะและสาธารณชนในวง

กว้าง งานวิจัยแบบ Practice-led Research มีจุดเด่นที่มักเป็นการบูรณาการองค์

ความรู้วิชาศิลปะเข้ากับศาสตร์สาขาอื่น ๆ เป็นแนวความคิดที่สร้างสรรค์ออกมาเพื่อ

ตอบโต้กับสถานการณ์ และแรงบันดาลใจ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้น

การเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเกิดขึ้นจริงระหว่างการท างาน ของศิลปินแต่ละคน 

ซึ่งผู้วิจัยจะไม่สามารถคาดการณ์ได้เลยว่า “ผลลัพธ์” สุดท้ายของงานวิจัยจะมี
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ลักษณะอย่างไร จนกว่าผลลัพธ์ดังกล่าวจะปรากฏขึ้นมาเองในระหว่างกระบวนการ

สร้างสรรค์ ส่งผลให้แบบแผน และระบบการท าวิจัยจ าเป็นต้องถูกออกแบบให้มี  

ความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการทดลอง ในแต่ละขั้นแต่ละตอน 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากระบวนการวิจัยดังกล่าวจะให้อิสระและเปิดกว้างในเชิง 

แนวความคิด ไร้ขอ้จ ากัดด้วยเทคนิควิธีการ และหลากหลายด้วยรูปแบบการน าเสนอ 

สอดคล้องกับธรรมชาติ ของผลงานศิลปะร่วมสมัยแต่สุดท้ายแล้ว “องค์ความรู้” ซึ่ง

เป็นผลลัพธ์ของงานวิจัยย่อมต้องถูกน าเสนอ ตามมาตรฐานที่ถูกก าหนด มีการอ้างอิง

ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ผ่านการวิเคราะห์และค้นคว้าศึกษาอย่างละเอียด ถี่ถ้วน และที่

ส าคัญที่สุดคือต้องพร้อมส าหรับการตรวจสอบและถูกวิเคราะหซ์้ าแล้วซ้ าอีก เพื่อต่อ

ยอดไปสู่ การเรียนรู้และองค์ความรู้อื่นๆ ต่อไปในอนาคต”  (วิโชค มุกดามณี, 2558) 

จากความเป็นมาและความหมายของงานสร้างสรรค์ที่มีฐานการหาข้อมูล

จากงานวิจัยนั้นมีค าศัพท์ ที่มาจากภาษาอังกฤษหลายค า ได้แก่ Practice as 

Research (PaR), Practice-led Research (PlR), Practice-based Research (PbR) 

นอกจากนีย้ังมบีางมหาวิทยาลัยในอังกฤษ เชน่ Bristol ใช้วา่ Practice as Research 

in Performance (PARIP) และในอเมรกิาใช้ค าว่า Performance as Research (PAR)1 

(Riley and Hunter, 2009) และจากการค้นคว้าของผู้เขียนไม่พบการใช้ค าว่า 

Creative Research ในงานวิจัยด้าน ศลิปะการแสดงในบทความตา่งประเทศ ดังนัน้ 

เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในบทความชิ้นนี้ผู้วิจัย จึงได้จัดกลุ่มงานสร้างสรรค์ที่มี

ฐานการหาข้อมูลจากงานวจิัย เพื่อให้สามารถใช้อา้งองิกับงานวิจัยสากลได้ดังนี้ 

1. Practice as Research (PaR) หมายถึงภาพรวมของงานสร้างสรรค์

ที่มีฐานการหาข้อมูล จากงานวิจัยทั้งหมด ซึ่งกินความหมายรวมถึง PAR และ 

PARIP ด้วย 

2. Practice-based Research (PbR) หมายถึงกระบวนการวิจัยย่อย

ภายใต้ PaR ซึ่งเน้นตัวผลงานสร้างสรรค์เป็นหลักในการน าเสนอผลงานวิจัยและ

ต้องมีตัวรายงานประกอบ 

                                                           
1  PAR (Performance as Research) เป็นคนละประเภทกับ PAR (Participatory 

Action Research) ซึ่งหมายถึงงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบบมีสว่นร่วม 
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3. Practice-led Research (PlR) หมายถึงกระบวนการวิจัยย่อยภายใต้ 

PaR ซึ่งเน้นตัวกระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นหลักในการน าเสนอ

ผลงานวิจัย อาจมีเพียงรายงานวิจัยไม่จ าเป็นต้องมีผลงานประกอบก็ได้ อย่างไรก็

ตามจากการศกึษาบทความเกี่ยวกับงานวิจัยแบบ PaR ในการคิดออกแบบงานวิจัย

ประเภทนี้ มีความยืดหยุ่นสูง จึงอาจจะมีการผสมผสานกระบวนการ วิจัยแบบ

ต่างๆ เข้ามาในการท าวิจัย บางครั้ง อาจจะไม่สามารถแยกแยะได้ชัดเจนว่าเป็น

งานวิจัยแบบ PbR หรือ PlR กันแน่ และแม้แต่ในต่างประเทศเอง ยังไม่มีความ

ชัดเจนมากนัก หากยึดรูปแบบใดแบบหนึ่งตายตัวอาจท าให้เกิดข้อจ ากัดในการ

ท างานวิจัย ซึ่งอาจจะส่งผล ไปถึงผลลัพธ์การวิจัยได้ ดังนั้นการใช้ค ารวม ๆ ว่า 

PaR อาจจะเป็นทางออกที่เหมาะสม ณ เวลานี้ ส่วนในงานวิจัยในประเทศไทย ค า

ว่างานวิจัยสร้างสรรค์ (Creative Research) กลายเป็นค าที่คุ้นชิน  ในแวดวง

วิชาการด้านศิลปะ นาฏศลิป์ และศลิปะการแสดง แตอ่าจท าการสื่อสารกับแวดวง

วิชาการสากล ผิดเพียนไป และหลักวิธีในการด าเนินการวิจัย การเขียนอธิบาย 

ยังคงอ้างอิง จากการเขียนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ทั่วไป และอาจจะยังขาดในส่วน

ของการเชื่อมโยง องค์ความรู้ และ การแบ่งปันความรู้ หรือการน าองความรู้ ที่ได้

ไปถ่ายทอดต่อ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในสังคมวงกว้าง ดั งนั้นผู้เขียนจะขอยก

กระบวนการออกแบบงาน วิจัยสร้างสรรค์ ของศิลปินนักวิชาการสองท่าน ได้แก่ 

ปรีชา เถาทอง และ สุรพล วิรุฬหร์ักษ์ มาเป็นแนวทางในการออกแบบงานวิจัย 

แนวคดิ กระบวนการออกแบบวิจัยสร้างสรรค์ 

ปรีชา เถาทอง (ม.ป.ป.) ได้แบ่งกลุ่มงานศลิปะเชงิวิชาการออกเป็น 3 แบบ

คือ งานสร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ (Pure Practice Art), งานสร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย 

(Practice led/based Research)  และงานวิ จั ย ศิ ลปะ  (Research/  Theoretical 

Practice) 

1) งานสร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ (Pure Practice Art) เป็นการท างาน

สร้างสรรค์ โดยเน้นที่ผลของการปฏิบัติเป็นหลัก ให้ความส าคัญทั้งในส่วนของ

กระบวนการปฏิบัติ ประสบการณ์ขณะปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติ 
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2) งานสร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย (Practice led/based Research) เป็นการ

ท างานสร้างสรรค์โดยให้การปฏิบัติเป็นเครื่องมือน าไปสู่ความรู้ใหม่ ในสาขานั้น ๆ 

ทั้งนี้อาจเน้นถึงความรู้ที่ได้จากกระบวนการศึกษา และสร้างสรรค์ ที่แสดงออก

ด้วยความ เป็นเอกลักษณ์ของผลงาน (original) หรอืการพัฒนาความรูใ้น       การ

ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ ในสาขาหนึ่งๆ (ผลสรุปสามารถเป็นงานสร้างสรรค์หรือเป็น

งานวิจัยก็ได้) 

3) งานวิจัยศิลปะ (Research/Theoretical Practice) เป็นการศึกษาหรือ

การค้นคว้าอย่างมี ระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลค าตอบ หรือ

ข้อสรุปรวมที่จะน าไปสู่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเอื้อต่อการน าวิชาการนั้น

ไปประยุกต์ 

จากการก าหนดกลุ่มแนวคิดในการท างานวิจัยศิลปะ 3 แบบ ปรีชา เถา

ทอง  (ม.ป.ป.) ได้วางกรอบการท างานสร้างสรรค์ศลิปะ-วิจัย โดยแบ่งออกเป็น 8 

ข้อ ดังนี้ 

1. แรงดลใจ 

2. แนวคิด 

3. ทัศนคตคิวามเชื่อ 

4. การตคีวาม 

5. รูปแบบ 

6. แนวเรอืง 

7. การแสดงออก 

8. เนือ้หาสาระ 

ข้อที่ 1-4 เป็นช่วงของการทบทวนวรรณกรรม (Literature review) เพื่อ

ค้นคว้าหาแนวความคิดในการ สร้างงานศิลปะ ข้อที่ 5-7 เป็นการออกแบบงาน

ศิลปะจากแนวคิดที่ค้นคว้า และข้อ 8 เป็นการสรุปเรื่องราว ทั้งหมด เพื่อหาหรือ

สร้างความหมายให้กับงานสร้างสรรค์นั้นๆ  อย่างไรก็ตามหลักการออกแบบ

งานวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปะมีความแตกต่างจากการออกแบบงานวิจัยทาง

นาฏกรรมอยู่บ้าง โด สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2556) ได้น าเสนอกรอบแนวคิด และ

ขั้นตอนการออกแบบนาฏกรรม ไว้ 6 ข้อ 22 ขัน้ตอน ได้แก่ 

กรอบแนวคิดในการออกแบบนาฏกรรม 

1. การก าหนดกรอบความคิด 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
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3. การก าหนดวิธีสื่อความหมายผา่นการแสดง 

4. การก าหนดปัจจัยในการประกอบสร้าง 

5. การประกอบสร้าง 

6. การประเมนิผล 

ขั้นตอนกระบวนการท างาน (สุรพล วิรุฬรักษ์, 2556) 

1. การเปิดความคดิและสร้างแนวคิด 

2. การวางเป้าหมาย 

3. การหาข้อมูล 

4. การหาความบันดาลใจ 

5. การสรุปความคิดเพื่อท าบทบรรยาย 

6. การเลือก / ตัดต่อเพลง / หรอืแตง่เพลงใหม่ 

7. การวิเคราะหเ์พลง 

8. การออกแบบร่าง 

9. การแก้ไขแบบร่าง 

10. การสรุปแบบและท าบทการแสดงพรอ้มภาพ 

11. การประชุมอธิบายงาน 

12. การหัดท่าและทางแก่คนแสดง 

13. การท าบทก ากับเวที 

14. การซ้อมรวมกับพืน้ที่เท่าจริง 

15. การซ้อมเพื่อพัฒนารายละเอียด 

16. การซ้อมแตง่กาย อุปกรณ์แต่งกาย 

17. การซ้อมฉาก อุปกรณ์ฉาก 

18. การซ้อมเทคนิก แสงสี เสียง 

19. การซ้อมใหญ่ 

20. การแสดงจรงิ 

21. การบันทึกวีดิทัศน์ 

22. การประเมนิผล 
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ในกระบวนการออกแบบทั้ง 22 ข้อนี้ สุรพล วิรุฬรักษ์ (2556) ได้จัดกลุ่ม

รวมเป็นแนวในการออกแบบ 7 ขั้นตอน ซึ่งผู้เขียนได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการ

ท างานวิจัยสร้างสรรค์เรื่องไซอิว๋ ละครข้ามวัฒนธรรมซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย

จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ดังนี้ 

1) การก าหนดแนวคิด (Conceptural idea)  

2) การออกแบบร่าง (Sketch Design) 

3) การพัฒนาแบบ (Design Development) 

4) การประกอบสร้าง (Design Construction) 

5) การเก็บรายละเอียด (Design Refinement) 

6) การน าเสนอ (Presentation) 

7) การประเมนิผล (Evaluation) 

จะเห็นได้ว่าการออกแบบงานศลิปะกับงานนาฏศลิป์ นาฏกรรม นั้นมีความ

แตกต่างกัน เนื่องด้วย งานศิลปะนั้นสามารถเห็นตัวชิ้นงานได้เป็นรูปธรรม แต่งาน

นาฏกรรมนั้นไม่มีตัวชิ้นงานเป็นรูปธรรม ได้แต่เพียง จดบันทึกวีดีทัศน์ และจด

เรื่องราวไว้เท่านั้น ดังนั้นในการด าเนินการส่วนของการสร้างสรรค์จึงมีความ 

แตกต่างกันด้วยงานนาฏศิลป์ นาฏกรรม นั้นจ าต้องมีขั้นตอนของการฝกึซ้อม และ

การบันทึกข้อมูลวิดทิัศน์เพิ่มเข้ามา 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวคดิ การท าวิจัยสร้างสรรค์ไปใช้ในการออกแบบ

งานวิจัยเรื่องไซอิ๋ว 

จาการประมวลองค์ความรู้เรื่องแนวคิดและขั้นตอนในการออกแบบ

งานวิจัยสร้างสรรค์ของ ปรีชา เถาทอง และสุรพล วิรุฬห์รักษ์ ท าให้ผู้เขียนได้

แนวทางในการออกแบบ งานวิจัยเรื่องไซอิ๋ว  โดยสรุปเป็นขั้นตอน วิธีการ

ด าเนนิงานวิจัยใหญ ่ๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  1 การหาแนวคิดหรือก าหนดแนวคิดในการท างานวิจัย

สร้างสรรค์ จากการทบทวน วรรณกรรม ซึ่งในงานวิจัยไซอิ๋ว ผู้วิจัยได้ก าหนด

ขั้นตอนที่  1 เป็นการวิเคราะห์ปรัชญาทางพุทธศาสนา รวมถึงการตีความ 

สัญลักษณ์ตา่ง ๆ ในการสื่อความหมาย ที่ปรากฏวรรณกรรมเรื่องไซอิว๋  
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ขั้นตอนที ่2 ออกแบบและการสรา้งสรรค์องค์ประกอบในการจัดการแสดง

ละครไซอิ๋ว ซึ่งในการออกแบบนี้ได้น าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาใช้เป็นฐานใน    

การคิดสรา้งสรรคท์ั้งหมด 

ขั้นตอนที่ 3 คือการฝึกซ้อมและน าเสนองานวิจัยสร้างสรรค์ หลังจากได้

ออกแบบแล้วจึงน ามาฝึกซ้อม การแสดง และปรับปรุงให้เหมาะสม รวมทั้งเก็บ

ข้อมูลเพื่อประเมินคุณค่า เนื้อหาสาระ ของกระบวนการทั้งหมด และเขียนออกมา

เป็นเล่มสรุปผลวิจัยสร้างสรรค์ 

สรุปการท างานวิ จั ยสร้ างสรรค์  (Practice as Research)  เป็ นการ

สร้างสรรคง์านทางดา้นศลิปะ และศลิปะการแสดงอย่างเป็นระบบ น าเสนอผลงาน

โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการท างานและผลลัพธ์ตัว ชิ้นงาน หรือตัวการ

แสดง ในสัดส่วนที่เท่ากัน ทั้งนี้ในกระบวนการสร้างสรรค์งานการแสดงควรที่

จะต้องมี นวัตกรรมใหม่ บางอย่างเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตัวผลงานลักษณะใหม่ที่ไม่

เคยมีมาก่อน หรอืตัวกระบวนการ ในการสร้างสรรคผ์ลงานที่เป็นเทคนิควิธีที่  ต่าง

ไปจากเดิม โดยกระบวนการวิจัยสร้างสรรค์นี้จะต้องถอด องค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัว

ผู้วิจัย หรือในกระบวนการท างานโดยตัวนักวิจัยเองเป็นผู้ค้นพบ พิสูจน์ ทดสอบ 

ด้วยตนเอง ไม่ใช่ได้เพียงจากการสังเกตการท างาน หรอืความส าเร็จของบุคคลอื่น 

ข้อเสนอแนะ  

1. การท างานวิจัยทางดา้นศลิปะการแสดงควรเชื่อมโยงขยายองค์ความรู้

หลายศาสตร์ เข้ามาใช้อธิบายแนวคิด หรือที่มาของแรงบัลดาลใจในการออกแบบ 

เพื่อสามารถสื่อสาร กับศาสตร์อื่นในแวดวงวิชาการและขยายมุมมอง ขอบเขตของ

งานวิจัยใหม้ีความสากล มากยิ่งขึน้ 

2. ผลงานวิจัยที่ออกมาใหม่ควรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อในแง่อื่นๆ 

นอกเหนือจากเรื่องของ การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย (ซึ่งเป็นคุณค่าโดย

ธรรมชาติของงานศลิปะการแสดงไทย อยู่แล้ว) 

3. ควรมีแหล่งข้อมูลกลาง และเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ในด้าน

งานวิจัยสร้างสรรค ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อหลกีเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์ทั้งโดยเจตนา

และไม่เจตนา (โดยเฉพาะในงานศลิปะนิพนธ์ระดับปริญญาตรี) 
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาความเข้าใจ ความพร้อม และการปรับตัว

ของนักศึกษาสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดยการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง

นักศกึษาด้วยแบบสอบถามเป็นเครื่องมอืเพื่อสอบถามด้าน การตื่นตัว การรับรู้ ความ

เข้าใจ และทัศนคตินักศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีจ านวน 222 คน แบ่งเป็น นักศึกษาที่

ก าลังศึกษาในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์จ านวน 10 คน  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (5ปี) 

จ านวน 75 คน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 84 คน  และ

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จ านวน 53 คน ตามล าดับ ผลการวิจัยพบว่า ความเข้าใจ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาโดยรวมอยู่ ใน

ระดับมากทั้งในด้านการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้เกิดการลงทุนทาง

เทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี การเปิดประชาคม
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เศรษฐกิจอาเซียนประเทศไทยจะสูญเสียรายได้จากภาษีน าเข้า การเคลื่อนย้าย

แรงงานฝีมืออย่างเสรี หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดความ

หลากหลายของ ศาสนา และวัฒนธรรม การเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี และ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีการร่วมลงทุนเพิ่มมากขึ้น  

ความพร้อมของนักศกึษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้าน   ความ

สนใจต่อการประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยรวมแต่ละค าถามอยู่ในระดับ

มากโดยนักศกึษามีความพร้อมในการประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียนมากที่สุด

ในด้านความสนใจภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนอยู่ในระดับมากโดยนักศึกษาสนใจ

เรียนรู้วัฒนธรรมชนชาติต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน  

การปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านความสนใจการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมากโดยนักศึกษามีการค้นคว้าข้อมูลจากเทคโนโลยี

สารสนเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน  

ค าส าคัญ: ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความเข้าใจ ความพร้อม การปรับตัว  

Abstract  

This research aimed to study 1) the understanding of students about the 

AEC; 2)  the readiness of students for being in the AEC; 3)  the adaptation of 

students for being in the AEC.  This is a survey research, using questionnaires 

as a research tool to collect data.   The research focused on the wakefulness, 

perception, understanding and attitude influencing the readiness of students for 

being in the AEC.  The study shown the data of the sample was 222 people 

which were studied in Agricultural program 10 people, in Agricultural Education 

program 75 person, studied in Food Science and Technology program 84 

person, and studied in Animal Science program 53 person. 

The understanding about AEC of the students was divided into four 

aspects; free flow of investment, free flow of goods, free flow of labors and free 

flow of services.  The overview, the understanding of the sample group about 

free flow of investment was rated in a high level, the student thought that the 
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most investment flow will be used to increase the productivity.  The 

understanding of the sample group about free flow of goods was rated in a high 

level, the student thought that the losing of income from import tax will be the 

main effect founded from this aspect.  The understanding of the sample group 

about free flow of labors was rated in a high level; the student thought that the 

main effect from free flow of labors was the diversity of religion and culture. 

The understanding of the sample group about free flow of services was rated 

in a high level, the student thought that the increasing in co-investment will be 

the main effect founded from free flow of services. 

Overview, the study about the readiness of students found that the 

students interested in working in the ASEAN countries, rated in the high level of 

the scale and they were prepared to work in the ASEAN countries, rated in the 

highest level The result of the study about the ASEAN languages and cultures, 

from the overview, was rated in a high level.  The most interested topic was 

about the ASEAN cultures.  The result of adaptation of study about the interest 

of the sample group in using technology, from the overview, was rated in a 

high level.  The students learned more about ASEAN countries’  information 

technology than the information technology of other countries. 

Keyword: ASEAN Economics Community, Understanding, Readiness, Adaptation 

บทน า 

ปัจจุบันประเทศในสมาชิกอาเซียน มี 10 ประเทศได้แก่  ไทย พม่า มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไน ในอนาคตประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน( AEC) จะเป็นอาเซียน+3 โดยจะเพิ่มประเทศ จีน เกาหลีใต้ และ

ญี่ปุ่น เข้ามาอยู่ด้วย และต่อไปก็จะมีการเจรจา อาเซียน+6 จะมีประเทศ จีน เกาหลี

ใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดียต่อไป  (ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน,2559) ขณะที่ไทยก าลังนับถอยหลังเข้าสู่การเป็น "ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน" (ASEAN Economic Community—AEC) ส าหรับการเปลี่ยนแปลง
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ครั้งใหญ่นี้ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (AEC) เป็นหนึ่งใน 3 เสาหลักของประชาคม

อาเซียน (ASEAN) อันประกอบไปด้วย "ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน" 

(ASEAN Political-security Community) "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (ASEAN 

Economic Community) และ "ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน" (ASEAN Socio-

Cultural Community) จัดตั้งขึน้เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 

โดยมีการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือระหว่างประเทศ

สมาชิกได้อย่างเสรี  (ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2559) 

มนุษย์" คือ ทรัพยากรที่มคี่าที่สุดของทุกเสาหลัก ทั้งเศรษฐกิจ การเมอืง และ

สังคม โดยมี "การศึกษา" เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ ตัวแปรหลักใน

กระบวนการการศึกษาที่ประเทศไทยต้องกลับมาทบทวนและใหค้วามส าคัญมากขึ้น ก็

คือ การพัฒนา "ครู" และ "หลักสูตร" รวมทั้งการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อประเทศ

เพื่อนบ้านตลอดจนความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของประชาชนคน

ไทย ควรมีการทบทวนหลักสูตรโดยเล็งเห็นถึงความต้องการของประเทศในอีก 10 ปี

ข้างหน้า ที่ผ่านมาเราเน้นแต่การสอน นับจากนี้เราต้องสอนให้น้อยลง แต่ให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้มากขึ้นการเรียนไม่เพียงแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น ภาษาเพื่อนบ้านอย่างภาษา

เวียดนาม ลาว พม่า มาเลเซีย นอกจากนั้น อาเซียนต้องมีการแลกเปลี่ยน

ผู้ทรงคุณวุฒิกันภายในภูมิภาค จากเดิมที่มีแต่ผู้เช่ียวชาญจากอเมริกา เยอรมัน และ 

ญี่ปุ่น พอถึงยุค AEC เราต้องแลกเปลี่ยนกันเองภายในภูมิภาคเพื่อเพิ่มความรู้ความ

เข้าใจระหว่างกันด้วยประชาชนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบทยังอ่อนแอในการ

ร่วมขบวนและการปรับตัวสู่ AEC ดังนั้น เราต้องพัฒนาโอกาสทางการศึกษาให้เท่า

เทียมกัน เพราะมิฉะนั้นจะเกิดช่องว่างทางการศึกษา และกลายเป็นช่องว่างทาง

เศรษฐกิจไปในที่สุด  ประเด็นส าคัญอีกประการ คือ การเสริมสร้างวินัย ซึ่งเป็นสิ่งที่

การศกึษาไทยต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่ง คนไทยเป็นชาติที่มีความยืดหยุ่นสูง แต่เมื่อ

เข้าสู่ AEC แล้ว ต้องทราบว่า เรายืดหยุ่นได้เฉพาะกับคนไทย ดังนั้น การศึกษาต้อง

เสริมสร้างคนให้มีวินัยด้วย (ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2559)   

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดให้มีการเรียนการ

สอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521  รวมระยะเวลาก่อตั้งกว่า  36 ปี มีบุคลากรแยกเป็น

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จ านวน 24   ราย และลาศึกษาต่ออีก จ านวน       
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4 ราย   พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจ านวนทั้งสิ้น 25 ราย  มีนักศกึษา    ด้าน

การเกษตรหลายสาขา สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาสัตว์ศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม

การเกษตรเป็นจ านวนมาก หากนักศึกษามีความเข้าใจและเตรียมพร้อมต่อการเข้าสู่ 

AEC จะส่งผลเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศกึษาย่อมเข้าสู่ AEC อย่างมีภูมิคุม้กันที่ดี 

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าการเข้าสู่ประชาเศรษฐกิจอาเซียนเป็นเรื่องจ าเป็นซึ่งควร

ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง จึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเพื่อศึกษาแนวทางที่จะ

สนับสนุนให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มี

ความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ได้อย่างดี มีความเข้าใจ AEC เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจ  ความตื่นตัว และการปรับตัว 

ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อประชาคม

เศรษฐกิจอาเชียน 

วิธีด าเนินการวิจัยหรอืระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีแบบสอบถาม (Questionnaires) 

เป็นเครื่องมือเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของประชากร โดยการศึกษา      

การตื่นตัว การับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ ที่มีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ในการวิจัย

ครั้งนี ้ผู้วจิัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้

1. การก าหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

ในครั้งนีไ้ด้แก่นักศึกษาสังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

จ านวน 555 คน สุม่ตัวอย่างได้ จ านวน 222 คน ใช้สูตร (Taro Yamane อ้างใน พรรณี 

ลีกิจวัฒนะ, 2555) จากการสุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชา 

เกษตรศาสตร์จ านวน 10 คน  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (5ปี) จ านวน 75 คน  สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 84 คน  และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

จ านวน 53 คน ตามล าดับ   
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2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

ข้อมูล ที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ จากการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจัย

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อให้

ครอบคลุมกับสิ่งที่ต้องการศึกษาวิจัยการทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามที่

ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α- Coefficient) โดยใช้สูตร 

Cronbach ค่าอัลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่า

ระหว่าง 0 ≤ ∞ ≤ 1  ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง โดยใช้เกณฑ์

ยอมรับที่ค่ามากว่า 0.70 (พรรณี  ลีกิจวัฒนะ, 2555) การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น

ของเครื่องมือวิจัยได้ค่า 0.94 

เครื่องมอืในการวิจัยคือแบบสอบความคิดเห็นของนักศกึษา แบ่งออกเป็น 

4 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ความเข้าใจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตอนที่ 3 ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพิ่มเติม  

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายข้อมูล การวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์ระดับการรับรู้ และทัศนคติต่อความ

พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean)  

 สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาความเข้าใจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ความคิดเห็นของนักศกึษาใน

เรื่องความเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านการเคลื่อนย้ายการลงทุนอย่าง

เสรี โดยรวมแต่ละค าถามอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 โดยนักศึกษาคิดว่า

หลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้เกิดการลงทุนทางเทคโนโลยี

การผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตมากที่สุด มีคา่เฉลี่ย 3.84 การเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี 

โดยรวมแต่ละค าถามอยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ย 3.71 โดย นักศึกษาคิดว่าการเปิด
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประเทศไทยจะสูญเสียรายได้จากภาษีน าเข้า มากที่สุด 

มีคา่เฉลี่ย 3.83  

ความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่องความเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน

ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี โดยรวมแต่ละค าถามอยู่ในระดับมาก โดย

นักศึกษาคิดว่าหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิดความหลากหลายของ 

ศาสนา และวัฒนธรรม มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.77 สอดคล้องกับ อรวรรณ สีลวานิช

(2554) ศึกษาเรื่อง ความพร้อมของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์กับการเข้าสู่

ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน พบว่าเฉลี่ยรวมของทัศนะเกี่ยวกับการปรับตัวและ

การเตรียมความพร้อมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ คือ ด้านความ

เปลี่ยนแปลงของระบบงาน ด้านเวลาท างาน ด้านรายได้ และด้านความหลากหลาย

ของแรงงานที่จะอพยพเข้าประเทศอีกทั้งความเข้าใจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน

ด้านการเคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี โดยรวมแต่ละค าถามอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

3.63 โดยนักศึกษาคิดว่าหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการร่วมลงทุน

เพิ่มมากขึ้น มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.71    ซึ่งสอดผลการศึกษาคล้องกับ ทัศนีย์ 

อัครพินท์ (2555) ได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจอาเซียน 

ทัศนคติที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมของนักศึกษาต่อการ 

เข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคม พบว่าระดับความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียนอยู่ในระดับมากที่สุด  

 ผลการศึกษาความพร้อมของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ในด้านความสนใจต่อการประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน 

โดยรวมแต่ละค าถามอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.49 โดยนักศึกษามีความพร้อม

ในการประกอบอาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.59 

สอดคล้องกับ สาวิตรี      มะเริงสิทธิ์ และจันทร์จิรา นพมณ (2556) ผลการวิจัย

เรื่องการเตรียมความพร้อมต่อ     การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า

ทัศนคติพื้นฐานเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   

 ผลการศึกษาในเรื่องความเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านความสนใจ

ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน โดยรวมแต่ละค าถามอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 

โดยนักศึกษาสนใจเรียนรู้วัฒนธรรมชนชาติต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน มากที่สุด   

มีค่าเฉลี่ย 3.58 สอดคล้องกับ วิษา อินทร์ทับทัน (2557)  ศึกษาการเตรียมความ

พร้อมด้านภาษา ด้านบุคลิกภาพ และด้านบริการของพนักงานธนาคารระดับ

ปฏิบัติการที่มีผลต่อประสิทธิผลในการสื่อสารเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ในเขตปทุมวัน สาทร บางรัก กรุงเทพมหานคร ศึกษาถึงการเตรียมความ

พร้อมในด้านภาษา เพื่อศึกษาถึงการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลิกภาพ และเพื่อ

ศกึษาถึงการเตรียมความพร้อมในด้านบริการที่มีผลต่อประสิทธิผลในการสื่อสารของ

พนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการ พบว่าการเตรียมความพร้อมด้านภาษา ในการรู้

ภาษา และการเรียนภาษามีผลต่อประสิทธิผลในการสื่อสารของพนักงานธนาคาร

ระดับปฏิบัติการในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่องความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในด้านความสนใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมแต่ละค าถามอยู่ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.57 โดยนักศึกษาเรียนเพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน

กลุ่มประเทศอาเซียน มากที่สุด มีคา่เฉลี่ย 3.72 ซึ่งมีแนวโน้มใกล้เคียงกับตระกูล   จิต

วัฒนากร และวิโรชน์ หมื่นเทพ (2556) ศึกษาการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใน

เขตจังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อศึกษาสภาพการเตรียมความ

พร้อมของนักศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานีในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ

เปรียบเทียบข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานีที่ส่งผลต่อการเตรียม

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการติดตาม

ข่าวสารอาเซียน การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อีกทั้งสอดคล้องกับการศึกษา

ของกนกวรรณ สมรักษ์ (2555) พบว่านักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 

ความรู้ ทัศนคติ จะมีความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับสูง และมี

ทัศนคติต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเชิงบวก มีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะ
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ปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพิ่มขึ้น และยังพบว่า

การเรียนรู้ที่แตกต่างมีผลท าให้การรับรู้ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่อง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่แตกต่างกัน  

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

    1.ควรจัดให้มีการน าความรู้ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปสอดแทรก

จัดการเรียนการสอนในวิชาเรียนทุกวิชาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม ่

              2. ควรมีการส่งเสริมทางด้านภาษาอาเซียนเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้าน

ภาษาอาเซียน  

               3. ควรจัดใหม้ีการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านอาเซียนใหแ้ก่บุคลากร     จัด

โซนนานาชาติในห้องสมุดของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่และมีห้องมัลติมีเดียให้นักศึกษาเข้าไปใช้บริการเว็บไซต์เรียนภาษาอังกฤษ

และชมภาพยนตร์ต่างประเทศ              

               4.จัดให้มีงานสัมมนาวิชาการของแต่ละสาขาวิชาโดยเชิญวิทยากรมา

บรรยายที่มคีวามเช่ียวชาญ  ภาษาอังกฤษมาใหค้วามรู้การฝกึฝนภาษาอังกฤษ  

               5. ก่อนที่นักศึกษาจะจบการศึกษาหรือไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในวิชา

สัมมนาของแต่ละสาขาวิชาต้องใหน้ักศึกษาน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ   

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

               1. มหาวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีการเกษตรควรส่งเสริมการศึกษา

ความรู้ มีการเตรียมพร้อมนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ มีการอ านวยความสะดวกใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อค้นคว้าและสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของ

ประเทศในอาเซียน 

               2. นักศึกษาควรตระหนักถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยการ

หาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม กฎหมาย ในประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน  

 

 



164  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    

 

เอกสารอ้างอิง 

กนกวรรณ สมรักษ์. (2555). พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติและ

แนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC. วิทยานิพนธ์

ปริญญาวารสารศาสตรมหาบัณฑิต  คณะวารสารศาสตร์ และ

สื่อสารมวลชน การจัดการการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ตระกูล จิตวัฒนากร และวิโรชน์ หมื่นเทพ. (2558). การเตรียมความพร้อมของ

นักศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสาร

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 5(3), 

261-269. 

ทัศนีย์ อัครพินท์. (2555). ทัศนคติและความพร้อมของนักศึกษาวิทยาลัยราช

พฤกษ์ต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน. กรุงเทพ: วิทยาลัย

ราชพฤกษ์. 

พรรณี ลีกิจวัฒนะ.(2555). วิธีวิจัยทางการศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง. 

วิษา อินทร์ทับทัน. (2557).  การเตรียมความพร้อมด้านภาษา ด้านบุคลิกภาพ 

และด้านบริการของพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการที่มีผลต่อ

ประสิทธิผลในการสื่อสารเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในเขต

ปทุมวัน สาทร บางรัก กรุง เทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

สาวิตรี มะเริงสิทธิ์และจันทร์จิรา นพมณ. (2556). ศึกษาการเตรียมความพร้อม

ต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.   ขอนแก่น: สาขาวิชาสถิติ 

ภาควิชาสถิต ิคณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. (2559). AEC คืออะไร. สืบค้นจาก 

http://www.thai-aec.com  

 

http://www.thai-aec.com/


 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  165 

 

 

ผลของความหนาของแผ่นตะแกรง

อัดเม็ดและความเร็วรอบของเพลาต้นก าลังที่มีผลต่อคุณภาพอาหารสัตว์
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นครินทร์ พริบไหว1  ชูสิทธิ์ ชูชาติ2 ถนัด บุญชัย3และ ชุติวลัญชน ์เสมมหาศักดิ์4 

Nakarin Pripwai1, Choosit Choochart2,  

Thanat Boonchai3, and Chutiwalanch Semmahasak4 

1ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
2ภาควิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4ภาควิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1Department of Agriculture Technology, Faculty of Agriculture Technology  
2Department of Tourism and Hospitality, Faculty of Humanities and Social Sciences 

3Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology 
4Department of Community Development, Faculty of Humanities and Social Sciences 

E-mail: nakarin_pri@cmru.ac.th, choosit_cho@cmru.ac.th, thanat@cmru.ac.th, 

chutiwalanch_sem@cmru.ac.th 

บทคดัย่อ 

เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์แบบแผ่นตะแกรงต้นแบบ สามารถผลิตอาหารสัตว์

ที่มีค่าดัชนีความคงทนของเม็ดอาหาร (Pellet Durability Index) เฉลี่ย 85.05+4.98% 

มีความแข็ง (Pellet Strength) เฉลี่ย 31.41+5.96 N มีคา่ความสว่าง (L*) 57.8+1.51 มี

ความหนาแน่นของอาหารอัดเม็ด (Bulk Density) เฉลี่ย 1,177.12+65.76 kg/m3 และมี

อัตราการผลิตต่อช่ัวโมง (Production Rate) 90-180 kg/hr ความเร็วรอบของเพลาต้น
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ก าลังมีอิทธิพลต่อความคงทน ความแข็ง ความหนาแน่น และอัตราการผลิตอาหาร

อัดเม็ดต่อช่ัวโมง (P<0.05) แต่ไม่มีอิทธิพลต่อความสว่างของอาหารอัดเม็ด ส่วน

ความหนาของแผ่นตะแกรงมีอิทธิพลต่อความคงทน ความแข็ง และอัตราการผลิต

อาหารอัดเม็ดต่อช่ัวโมง (P<0.05) แต่ไม่มีอิทธิพลต่อความสว่างและความหนาแน่น

ของอาหารอัดเม็ด ดังนั้น เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์แบบแผ่นตะแกรงต้นแบบสามารถ

ใช้ผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับคุณภาพของอาหารอัดเม็ดจากโรงงาน

อาหารสัตว์ 

ค าส าคัญ: เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ดัชนีความคงทน ความแข็ง ความหนาแน่น 

อาหารสัตว์ 

Abstract 

Flat- die pelleting machine prototype had pellet durability index 

85.05+4.98%, pellet strength 31.41+5.96 N, lightness (L*) 57.8+1.51, bulk density 

1,177.12+65.76 kg/m3, and production rate 90-180 kg/hr. Revolution of main shaft 

affected pellet durability index, bulk density, and production rate.  While, pellet dies 

thickness affected pellet durability index, pellet strength, and production rate.  It was 

concluded that flat-die pelleting machine prototype produced good feed quality in 

term of quality of manufacture produced.  

Keywords: Pelleting Machine, Pellet Durability Index, Strength Bulk Density, 

Feed 

บทน า 

ปี 2556 การตลาดของเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร มีปริมาณ 14.5 

ล้านตัน มูลค่า 2.4 พันล้านบาท การตลาดของเนื้อไก่และผลิตภัณฑม์ีปริมาณ 464 

ล้านตัน มูลค่า 61 พันล้านบาท (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) ในปี 2555 

ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อในประเทศมีราว 1.292   ล้านตัน 

เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 3.4 ส่วนปริมาณบริโภคผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อเฉลี่ยต่อคน
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นั้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากประมาณ 18.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปีในปี 2554 เป็น 19.8 

กิโลกรัมตอ่คนต่อปีในปี 2555 (นครินทร์ พริบไหว, 2550) 

 จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ปรากฏว่า มีต้นทุนการผลิตลูกสุกร    

ตัวละ 1,501.42 บาท ต้นทุนการผลิตสุกรขุนกิโลกรัมละ 52.92 บาท (ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร, 2557) เมื่อคิดต้นทุนเฉพาะค่าอาหารสุกรขุนประมาณ 45 

บาทต่อกิโลกรัม (นครินทร์ พริบไหว, 2556ข) และมีต้นทุนการผลิตไก่เนื้อพืน้เมือง

กิโลกรัมละ 60-65 บาท คิดต้นทุนเฉพาะค่าอาหารประมาณ 50 บาทต่อกิโลกรัม 

(นครินทร์ พริบไหว , 2550; Pripwai, Pattanawong, Punyatong, & Teltathum, 

2014) อาหารของสุกรขุนและไก่เนื้อพืน้เมืองเป็นอาหารส าเร็จรูปอัดเม็ดที่จ าหน่าย

ทั่วไปมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17 บาท หากเกษตรกรสามารถผลิตอาหารส าเร็จรูป

อัดเม็ดส าหรับใช้ในฟาร์มเองก็จะเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้

วัตถุดิบที่หาได้ง่ายและมีราคาถูกในท้องถิ่น โดยสามารถลดต้นทุนราคาอาหาร

ส าเร็จรูปได้ 20-35% หรือราคาอาหารผสมส าเร็จรูปเฉลี่ยกิโลกรัมละ 12 บาท 

ทั้งนี้จ าเป็นต้องมีเครื่องมือส าหรับการผลิตอาหารส าเร็จรูป ได้แก่ เครื่องบด

อาหารสัตว์ เครื่องผสมอาหารสัตว์ และเครื่องอัดเม็ด และต้องมีความรู้ความ

เข้าใจในการประกอบสูตรอาหารสัตว์ให้ได้ตามความต้องการโภชนะของสัตว์ 

(นครินทร์ พริบไหว, 2556ก; นครินทร์ พริบไหว, 2556ข) 

ดังนั้น การลดต้นทุนการผลิตโดยการผลิตอาหารส าเร็จรูปใช้ภายในฟาร์ม

เองอย่างมีคุณภาพ จะท าให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดย

เดินทางสายกลาง และยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้กับตนเองและฟาร์ม โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะน าไปสู่

ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

เคร่ืองอัดเม็ดอาหารสัตว์ 

การอัดเม็ดอาหารสัตว์ เป็นกระบวนการใช้แรงและแรงอัด (Forcing And 

Impacting) ให้วัตถุดิบอาหารสัตว์หรืออาหารผสมผ่านรูเปิดของตะแกรงอัดเม็ด 

(Pellet Die) เพื่อให้อาหารจับตัวกันเป็นก้อน (Agglomerated Feed Form) หรือเป็น
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รูปร่างตามความต้องการ อาหารอัดเม็ดส าหรับสุกรแกละไก่มักมีรูปร่างเป็น

ทรงกระบอก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10/64 ถึง 48/64 นิ้ว และมีความ

ยาวมากกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยทั่วไปแล้วขนาดอาหารอัดเม็ดที่ เหมาะสม

ส าหรับสัตว์มขีนาด 5/32 นิว้ (3.97 มม.) และขนาด 3/16 นิว้ (4.76 มม.) ซึ่งเหมาะ

ส าหรับอาหารชนิดเม็ดแตกที่เรยีกว่า Crumble (California Pellet Mill, 2009)  

 เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามคุณสมบัติทาง

กายภาพของอาหารที่ผ่านการอัดเม็ด (นครินทร์ พริบไหว, 2556ข) ได้แก่ เครื่อง

อัดเม็ดอาหารที่ได้อาหารเม็ดที่มีความหนาแน่นสูง (High-Density Pelleted Machine) 

และเครื่องอัดเม็ดอาหารที่ได้อาหารอัดเม็ดที่มีความหนาแน่นต่ า  (Low-Density 

Pelleted Machine) ซึ่งเครื่องอัดเม็ดอาหารที่ได้อาหารที่มีความหนาแน่นสูงนิยมใช้

ส าหรับผลิตอาหารสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นสัตว์บก เช่น ไก่ สุกร วัว แพะแกะ โดยการอัด

อาหารผสมด้วยลูกกลิ้งผ่านรูตะแกรงอัดเม็ดได้เป็นอาหารรูปทรงกระบอกที่มีเส้น

ผ่านศูนย์กลางและความยาวตามความต้องการ เครื่องอัดเม็ดอาหารที่ได้อาหารที่มี

ความหนาแน่นสูง ได้แก่ เครื่องอัดเม็ดแบบแผ่นตะแกรง (Flat Die Pelleting Machine) 

และเครื่องอัดเม็ดแบบตะแกรงกลม (Roller Die Pelleting Machine) ส าหรับเครื่อง

อัดเม็ดอาหารที่ได้อาหารที่มีความหนาแน่นต่ าเหมาะส าหรับผลิตอาหารสัตว์น้ าและ

สัตว์เลี้ยง เช่น อาหารปลา กุ้ง สุนัข แมว ขนมขบเคี้ยว โดยการอัดอาหารผสมด้วย

เกลียวผ่านรูเปิดที่มีรูปร่างต่างๆ ท าให้ได้อาหารมีรูปร่างตามความต้องการ อาหาร

ผสมที่ถูกอัดด้วยเกลียวผ่านรูเปิดจะเกิดความร้อนขึ้นท าให้แป้งเกิดการพองตัว 

(Swollen) แป้งเปลี่ยนสภาพเป็นเจล (Gelatinization) และไอน้ าที่อยู่ภายในเม็ดอาหาร

จะระเหยกลายเป็นช่องว่างภายในเม็ดอาหารเมื่อท าใหเ้ย็นหลังจากผ่านตะแกรงรูเปิด 

(Die) อาหารเม็ดที่เย็นจึงมีความสามารถในการลอยในน้ าได้  

 เครื่องอัดเม็ดอาหารแบบแผ่นตะแกรงมี 2 ชนิด แบ่งออกตามการท างาน

ของลูกกลิ้ง (Roller) และแผ่นตะแกรงอัดเม็ด โดยชนิดแรกแผ่นตะแกรงจะหมุนด้วย

เพลาหลักหรือเพลาต้นก าลัง  (Main Shaft) และให้ลูกกลิ้งที่ถูกตรึงไว้หมุนรอบ

ตัวเอง การอัดเม็ดอาหารของเครื่องอัดเม็ดอาหารแบบนี้จะอาศัยแรงกดของการ

หมุนของลูกกลิ้งและการหมุนของแผ่นตะแกรง ส่วนชนิดที่สองแผ่นตะแกรงจะถูก

ตรึงอยู่กับที่และแกนลูกกลิ้ง (Roller Shaft) ถูกหมุนด้วยเพลาต้นก าลัง การอัดเม็ด
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อาหารของเครื่องอัดเม็ดแบบนี้จะอาศัยแรงกดจากการเคลื่อนที่ของแกนลูกกลิ้ง

และการหมุนของลูกกลิ้งรอบแกน ส่วนประกอบของเครื่องอัดเม็ดอาหารแบบแผ่น

ตะแกรงมีสว่นประกอบส าคัญ ดังนี ้

ต้นก าลัง (Power Input) อาจเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ การใช้

มอเตอร์เป็นวิธีที่สะดวกส าหรับเกษตรกรรายย่อย แต่หากต้องการใช้เครื่องยนต์

เป็นต้นก าลังต้องมีก าลังมากกว่ามอเตอร์อย่างน้อย 2 เท่า (California Pellet Mill, 

2009) การใช้ต้นก าลังที่มีก าลังสูงท าให้ได้อัตราการผลิตต่อช่ัวโมงสูง ตรงกันข้าม

กับการใชต้้นก าลังที่มีก าลังต่ าท าให้ได้อัตราการผลิตต่อช่ัวโมงต่ า ดังนัน้         การ

เลือกใช้ตน้ก าลังจะเป็นตัวก าหนดประสทิธิภาพของเครื่องจักรที่เหมาะสมกับความ

ต้องการปริมาณอาหารอัดเม็ด หากต้องการอาหารอัดเม็ดที่มีคุณภาพดีต้องใช้ตน้

ก าลังสูง ความต้องการต้นก าลังจะแสดงในรูปของน้ าหนักอาหารอัดเม็ดที่มีหน่วย

เป็นปอนด์ที่ผลิตได้โดยใช้ก าลัง 1 แรงม้าภายใน 1 ช่ัวโมง (lbs./HP-hr.) อาหารที่มี

เม็ดธัญพืชสูง เช่น อาหารไก่และอาหารสุกรต้องการก าลัง 200-400 lbs./HP-hr. 

(Leaver, 2008) 

แผ่นตะแกรงอัด เม็ด  (Pellet Die หรือ  Die)  เป็นหั ว ใจส าคัญของ

กระบวนการอัดเม็ด (Leaver, 2008) ความหนาของแผ่นตะแกรงอัดเม็ดต้องมี

ความสัมพันธ์กับขนาดรูเปิดของแผ่นตะแกรงอัดเม็ด ซึ่งมีผลต่อขนาดอาหาร

อัดเม็ด คุณภาพอาหารอัดเม็ด และประสิทธิภาพของเครื่องจักร โดยความหนา

ของแผ่นตะแกรงอัดเม็ด (Die Thickness) จะมีผลต่อคุณภาพอาหารอัดเม็ด หาก

แผ่นตะแกรงมีความหนามากจะท าให้อาหารอัดเม็ดมีคุณภาพดี แต่ต้องใช้ก าลัง

เครื่องจักรสูงและมีอัตราการผลิตต่อช่ัวโมงต่ า ในขณะที่แผ่นตะแกรงบางมาก

จนเกินไปจะท าให้อาหารอัดเม็ดมีคุณภาพด้อยกว่า แต่มีอัตราการผลิตต่อช่ัวโมง

สูงกว่าเมื่อใช้ก าลังเครื่องจักรเท่ากัน ส่วนขนาดรูเปิดของแผ่นตะแกรง (Die Hole 

Size) มีผลต่อขนาดอาหารอัดเม็ด (Pellet Diameter) โดยตรง และมีผลต่อคุณภาพ

อาหารอัดเม็ดและประสิทธิภาพเครื่องจักร รูเปิดของแผน่ตะแกรงที่มีขนาดใหญ่จะ

ท าให้อาหารอัดเม็ดออกมาได้ง่าย ใช้ก าลังเครื่องจักรไม่สูงมากนัก และมีอัตราการ

ผลิตต่อช่ัวโมงสูง แต่หากรูเปิดของแผ่นตะแกรงอัดเม็ดมีขนาดเล็กย่อมได้อาหาร

อัดเม็ดขนาดเล็ก อาหารอัดเม็ดมีคุณภาพดี แต่อาจท าให้อัตราการผลิตต่อช่ัวโมง
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ต่ า ทั้งนี้ หากออกแบบให้แผ่นตะแกรงมีความหนามากและมีรูขนาดเล็กมาก

จนเกินไปอาจท าให้ไม่สามารถอัดเม็ดอาหารออกมาได้หรืออาจต้องใช้ต้นก าลังสูง 

ในระดับอุตสาหกรรม แผ่นตะแกรงมีรูเปิดขนาด 5/32” และมีความหนา 1-3/4” 

ถึง 2” (California Pellet Mill, 2009) โดยทั่วไป ขนาดของรูแผน่ตะแกรงมขีนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3/32”, 4/32”, 5/32”, 11/64”, 6/32”, 10/32” และ 12/32” 

และมีความหนาตั้งแต ่1-1/2” จนถึง 5” โดยความหนาเพิ่มขึน้ครั้งละ 1/4” (Leaver, 

2008) 

ความเร็วรอบของลูกกลิ้งอัดอาหารจะต้องสัมพันธ์กับความหนาและขนาด   

รูเปิดของแผ่นตะแกรง โดยทั่วไปแล้ว ความเร็วรอบของลูกกลิ้งอัดอาหารจะต้องมี

ความเร็วรอบประมาณ 0.5-0.8 m/s ส าหรับเครื่องอัดเม็ดแบบแผ่นตะแกรงขนาดเล็ก 

และ 2.5-2.8 m/s ส าหรับเครื่องอัดเม็ดขนาดกลางและขนาดใหญ่ (Kahl, 2004) หรือ

มีความเร็ว 1,800 ft./min ส าหรับทุกขนาดเครื่องจักร (California Pellet Mill, 2009) 

หรืออาหารที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8” – 1/4” ต้องการความเร็ว 2,000 ft./min 

(Leaver, 2008) หากความเร็วของลูกกลิ้งอัดอาหารเร็วกว่านี้แล้วจะท าให้ไม่สามารถ

อัดเม็ดอาหารออกมาได้ เนื่องจากเกิดการเลื่อนไหล (slippery effect) ของลูกกลิ้งบน

อาหารท าให้ไม่เกิดแรงและการอัด แต่หากความเร็วของลูกกลิ้งต่ าจะท าให้อาหารอัด

เป็นแผน่อยู่บริเวณผวิหน้าของแผ่นตะแกรงเป็นผลใหไ้ด้อัตราการผลิตต่อช่ัวโมงต่ า 

ขั้นตอนการท าวิจัย 

1. คุณสมบัติเครื่องอัดเม็ดแบบแผน่ตะแกรง มดีังนี้ 

1.1 ต้นก าลังขนาด 5 แรงม้า (3.7 kW) 

1.2 แผ่นตะแกรงอัดเม็ดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  (Pellet Die 

Diameter) 30 ซม. 

1.3 ขนาดรูเปิดของแผ่นตะแกรงอัดเม็ด (Pellet Hole Size) มีขนาด 4.76 

มม. 

1.4 ความหนาของแผ่นตะแกรงอัดเม็ด (Die Thickness) 12 และ 19 มม. 

1.5 ความเร็วรอบของเพลาต้นก าลัง (Main Shaft Revolution) 184 และ 

368 รอบต่อนาที 
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2. ตรวจสอบคุณภาพของอาหารอัดเม็ด ดังนี้ 

2.1 มิติของอาหารสัตว์ส าเร็จรูปอัดเม็ด ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ด

อาหาร และความยาวเม็ดอาหาร โดยการวัดด้วย Vernier caliper ที่มคีวามละเอียด 

0.01 มม. เพื่อน ามาค านวณความหนาแน่นของอาหารอัดเม็ด (Bulk Density) 

2.2 ความแข็งของอาหารส าเร็จรูปอัดเม็ด (Pellet Strength) ด้วยเครื่อง 

Texture Analyzer® โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.2.1 ใช้ HDP/WBV Warner Bratzler blade set with V slot table 

(TA/XT Analyzer Plus of Stable Micro Systems, Vienna Court, UK).  

2.2.2 ก าหนดค่าเครื่องวัด ดังนี ้The action mode was compression 

start to finish, pre-test speed 10.0 mm/Sec, test speed 3.0 mm/Sec, post-test 

speed 10.0 mm/Sec, distant target mode 20 mm, data acquisition rate 200 points 

per second and trigger force 0.05 N.  

2.2.3 แต่ละตัวอย่าง วัดซ้ า 10 ค่า  

2.2.4 ข้อมูล ได้แก่ Fmax (maximum force)  

2.3 ดัชนีความคงทนของอาหารส าเร็จรูปอัดเม็ด (Pellet Durability 

Index) ด้วยวิธีมาตรฐาน ASAE S269.4 มีรายละเอียด ดังนี ้(ASAE Standards, 1998) 

2.3.1 น าอาหารอัดเม็ดที่มีความชื้นไม่เกิน 14% ร่อนด้วยตะแกรง

เบอร์ 6 หรอืรูขนาด 3.4 mm. เพื่อก าจัดฝุ่นผงในอาหารอัดเม็ด 

2.3.2 ช่ังอาหารเม็ด 500 กรัม (W1) 

2.3.3 ใส่อาหารเม็ดลงในเครื่องวัดความคงทน ASAE S269.4  

2.3.2 เดินเครื่องเป็นเวลา 10 นาที 

2.3.3 น าอาหารทั้งหมดมาร่อนด้วยตะแกรงเบอร์ 6 หรอืรูขนาด 

3.4 mm. 

2.3.4 ช่ังน้ าหนักอาหารที่เหลอืบนตะแกรง (W2) 

2.3.5 ค านวณค่า Pellet Durability Index (PDI) ดังนี้ 

PDI = 
Mass of pellets after tumbling (g)  

X 100 
Mass of pellets before tumbling (g) 
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2.4 อัตราการผลิตต่อช่ัวโมง (Production Rate) โดยเก็บตัวอย่างอาหาร

จากเครื่องอัดเม็ด โดยบันทึกน้ าหนักของตัวอย่างที่ผา่นการอัดเม็ด 30 วินาที อย่าง

น้อย 5 ครั้ง (kg/30 sec.) แล้วจึงน ามาค านวณอัตราการผลิตตอ่ช่ัวโมง (kg/hr) 

2.5 การวัดความสว่างของเม็ดอาหาร ในระบบ Hunter L* a* b* โดยใช้

เครื่อง Chin Spec, HP-2132, S/N 110389 

3. วิเคราะห์สถิติ  

3.1 มิติของเม็ดอาหาร ใชว้ิธีสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

เส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว ความหนาแน่นของอาหารอัดเม็ด และอัตราการผลิต

ต่อช่ัวโมง 

3.2 ค่าความแข็ง ความคงทนของเม็ดอาหาร ความสว่างของเม็ดอาหาร ใช้

วิธีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวอย่างเป็นคู่ (Paired-Sample T test) และตรวจสอบ

ความแตกต่างโดย LSD ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ผลการวิจัย 

 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่

เหมาะสมของการผลิตอาหารสุกรขุนและไก่เนื้อพื้นเมือง ส าหรับเกษตรกรรายย่อย

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2557 เครื่องอัดเม็ดแบบ  แผ่นตะแกรงมี

คุณสมบัติ ได้แก่ ผลิตอาหารสัตว์ได้วันละ 1.0-1.5 ตัน สามารถใช้แรงงานในการ

ท างานได้เพียง 1 คนเท่านั้น สามารถใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนทั่วไป (220 VAc, 50 Hz, 

15(45) A) มรีาคาต่ ากว่าการน าเข้าจากต่างประเทศ การบ ารุงรักษาต่ าและมีต้นทุน

การอัดเม็ดต่ า เครื่องอัดเม็ดแบบแผ่นตะแกรงนี้เหมาะส าหรับเกษตรกร   รายย่อย 

การเรียนการสอนในระดับอุดมศกึษาและผู้สนใจทั่วไป 

 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอาหารอัดเม็ดในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ความเร็ว

รอบของเพลาตน้ก าลัง และความหนาของแผน่ตะแกรงอัดเม็ด โดยศึกษาความเร็ว

รอบของเพลาตน้ก าลังที่มคีวามเร็ว 2 ระดับ คือ 184 และ 368 รอบต่อนาที   ส่วน

ความหนาของแผน่ตะแกรงอัดเม็ดมี 2 ระดับ คือ 12 และ 19 มิลลเิมตร  
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อิทธิพลของความหนาของแผ่นตะแกรงอัดเม็ด  

 การศกึษาอิทธิพลของความหนาของแผ่นตะแกรงอัดเม็ดที่มีผลต่อคุณภาพ

ของเม็ดอาหาร โดยก าหนดให้อาหารมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.76 มม. แต่แผ่น

ตะแกรงอัดเม็ดมีความหนาต่างกัน 2 ขนาด ได้แก่ 12 มม. และ 19 มม. พบว่า 

อาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากแผ่นตะแกรงอัดเม็ดที่มีความหนา 19 มม. มีดัชนีความ

คงทนของเม็ดอาหารมากกว่าอาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากแผ่นตะแกรงอัดเม็ดที่มี

ความหนา 12 มม. (P<0.01) แสดงดังภาพที่ 1(a) อาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจาก   

แผ่นตะแกรงอัดเม็ดที่มีความหนา 19 มม. มีค่าความแข็งของเม็ดอาหารมากกว่า

อาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากแผ่นตะแกรงอัดเม็ดที่มีความหนา 12 มม. (P<0.05) 

แสดงดังภาพที่ 1(b) อาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากแผ่นตะแกรงอัดเม็ดที่มีความหนา 

12 มม. มีค่าความหนาแน่นของเม็ดอาหารไม่แตกต่างกับอาหารที่ผ่านการอัดเม็ด

จากแผ่นตะแกรงอัดเม็ดที่มีความหนา 19 มม. (P>0.05) แสดงดังภาพที่ 1(c) ความ

สว่างของเม็ดอาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากแผ่นตะแกรงที่มีความหนา 19 มม. มี

แนวโน้มมีสีเข้มกว่าอาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากแผ่นตะแกรงอัดเม็ดที่มีความหนา 

12 มม. (P<0.10) แสดงดังภาพที่ 1(d) อัตราการผลิตอาหารอัดเม็ดต่อช่ัวโมงของ

อาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากแผ่นตะแกรงอัดเม็ดที่มีความหนา 19 มม. น้อยกว่า

อาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากแผ่นตะแกรงอัดเม็ดที่มีความหนา 12 มม. (P<0.01) 

แสดงดังภาพที ่1(e) 

อิทธิพลความเร็วรอบของเพลาต้นก าลัง 

การศึกษาอิทธิพลของความเร็วรอบของเพลาต้นก าลังที่มีผลต่อคุณภาพ

ของเม็ดอาหาร โดยก าหนดให้เพลาต้นก าลังมีความเร็วต่างกัน 2 ระดับ ได้แก่ 184 

และ 368 รอบต่อนาที พบว่า อาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากเพลาต้นก าลังที่มี

ความเร็ว 184 รอบต่อนาที มีดัชนีความคงทนของเม็ดอาหารน้อยกว่าอาหารที่ผ่าน

การอัดเม็ดจากเพลาต้นก าลังที่มีความเร็ว 368 รอบต่อนาที (P<0.01) แสดงดัง

ภาพที่ 1(f) อาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากเพลาต้นก าลังที่มีความเร็ว 184 รอบต่อ

นาที มีความแข็งของเม็ดอาหารน้อยกว่าอาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากเพลาตน้ก าลัง

ที่มีความเร็ว 368 รอบต่อนาที (P<0.05) แสดงดังภาพที่ 1(g) อาหารที่ผ่านการ
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อัดเม็ดจากเพลาต้นก าลังที่มีความเร็วรอบ 368 รอบต่อนาที มีค่าความหนาแน่น

ของเม็ดอาหารมากกว่าอาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากเพลาต้นก าลังที่มคีวามเร็วรอบ 

184 รอบต่อนาที (P<0.01) แสดงดังภาพที่ 1(h)ความสว่างของเม็ดอาหารที่ผา่น การ

อัดเม็ดจากเพลาต้นก าลังที่มีความเร็วรอบ 184 รอบต่อนาที ไม่แตกต่างจากความ

สว่างของอาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากเพลาต้นก าลังที่มีความเร็วรอบ 368 รอบต่อ

นาที (P>0.05) แสดงดังภาพที่ 1(i) อัตราการผลิตอาหารอัดเม็ดต่อช่ัวโมงของ

อาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากเพลาต้นก าลังที่มีความเร็วรอบ 185 รอบต่อนาที 

มากกว่าอาหารที่ผ่านการอัดเม็ดจากเพลาต้นก าลังที่มีความเร็วรอบ 368 รอบต่อ

นาที (P<0.05) แสดงดังภาพที่ 1(j) 
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(d) (i) 

(e) (j) 

ภาพที่ 1 ผลของความหนาของตะแกรงอัดเม็ด (a)-(e) และความเร็วรอบของเพลาต้น

ก าลัง (f)-(j) 

 สรุปและอภิปรายผล 

ได้เครื่องอัดเม็ดแบบแผ่นตะแกรงต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ โดยมีค่า  

ความคงทนของเม็ดอาหารเฉลี่ย 85.05+4.98% มีความแข็งเฉลี่ย 31.41+5.96 N 

มีค่าความสว่าง 57.8+1.51 มีความหนาแน่นของอาหารอัดเม็ด 1,177.12+65.76 

kg/m3 และมีอตัราการผลิตตอ่ช่ัวโมง 90-180 kg/hr โดยความหนาของ         แผ่น

ตะแกรงอัดเม็ดมีอิทธิพลต่อดัชนีความคงทน ความแข็ง และอัตราการผลิตอาหาร

อัดเม็ดต่อช่ัวโมง แต่ไม่มีอิทธิพลต่อความสว่างและความหนาแน่นของอาหาร

อัดเม็ด ส่วนความเร็วรอบของเพลาต้นก าลังมีอิทธิพลต่อดัชนีความคงทน ความ

แข็ง ความหนาแน่น และอัตราการผลิตอาหารอัดเม็ดต่อช่ัวโมง แตไ่ม่มอีิทธิพลต่อ

ความสว่างของอาหารอัดเม็ด 

ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้กระบวนการผลติอาหารสัตว์สมบูรณ์ ควรมเีครื่องมอือื่นๆ ได้แก่ 

เครื่องบด (Milling Machine) เครื่องผสมอาหาร (Feed Mixture) เครื่องเตรยีม

อาหารผสมก่อนเข้าเครื่องอัดเม็ด (Pre-Conditioner System) เครื่องท าใหเ้ย็นและ

แหง้หลังการอัดเม็ด (Cooling and Drying Machine) เครื่องท าใหอ้าหารอัดเม็ดแตก 
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(Crumbling Apparatus) นอกจากนี ้อาจยังต้องมเีครื่องอัดเม็ดที่ได้อาหารที่มีความ

หนาแน่นต่ า เชน่ เครื่องเอ็กทรูดซ์ (Extruder) ซึ่งเครื่องมืออื่นๆ ดังกล่าวจะท าให้ได้

อาหารที่มีคุณภาพสม่ าเสมอ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการนิเทศ

การศึกษาตามแนวคิดของนักการศึกษาช้ันน าในประเทศไทย และเพื่อวิเคราะห์บริบท

องค์ประกอบต่าง ๆ ของแนวโน้มการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของนักการศึกษา  

ช้ันน าในประเทศไทย   กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ประกอบด้วย  กลุ่มผู้บริหาร

สถานศึกษา  กลุ่มครูผู้สอน  กลุ่มศึกษานิเทศก์ และ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ ที่มีจ านวนรวม

ทั้งหมด 442 คน  เครื่องมือรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 

ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูล          เชิง

คุณภาพท าการวิเคราะหเ์ชิงเนื้อหา และการวิเคราะห์สาระจากเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า  1) การได้รับ       ความร่วมมือ

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพื่อให้การขับเคลื่อนการนิเทศ

การศึกษา ด าเนินไปอย่างเป็นระบบมีทิศทาง แผนงานและโครงการที่ชัดเจน โรงเรียน

จ าเป็นต้องจัดให้มี เวที เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  (Professional Learning 
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Community: PLC) โดยมีวิทยากรภายนอกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดกระบวนทัศน์

ทางความคิดร่วมกัน และ 2) การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเครือข่าย

ออนไลน์จะเป็นสิ่งที่จ าเป็น ส าหรับรูปแบบการนิเทศจะมีลักษณะเป็นการนิเทศแบบ

เพื่อนช่วยเพื่อน และการนิเทศด้วยกระบวนการชี้แนะและระบบพี่ เลี้ยง โดยมี

ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมาช่วยพัฒนากระบวนการนิเทศ เป็นการประเมินแบบ 360 องศา 

ส่งเสริมให้ครูผู้รับการนิเทศมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของตนเอง โดยใช้

เวทีในโรงเรียนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  

ค าส าคัญ: การนเิทศการศึกษา แนวโน้มการนิเทศ ภาวะผู้น า ทักษะผูบ้ริหาร  

การเปลี่ยนแปลง 

Abstract 

This research was aimed to evaluate the needs assessment of supervision 

and to analyze the contexts of educational supervision trends based on the concept 

of specialized educators in Thailand.    Four hundred and two target groups of 

executives, teachers, supervisors and experts were sampled.   Questionnaires and 

interviews were collected data instruments.   Percentage, mean and standard 

deviation were basic statistical used for quantitative data analysis, while   qualitative 

data were focused on content analysis and supervision documentary evaluation.  The 

results showed that 1)  Cooperation of all staff is very necessary in order to have 

systematical supervision including good work plans and projects.  Moreover, the 

seminar should be arranged at school in order to create Professional Learning 

Community (PLC)  and it is essential to have the guest speakers who can share 

knowledge and experience effectively.  2)  The use of media and information 

technology through social media is essential.  Also, the supervision should be critical 

friends and coaching and mentoring supervision with the help of experts to develop 

supervision processes.  Consequently, the supervision is advanced to be 360 

Assessment which encourage teachers to exchange their experience in their own 

schools in order to create knowledge society. 
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บทน า 

จากการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งแก่นแท้ของสาระของการศึกษา

จะด ารงอยู่อย่างเดิมในแง่ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมมนุษย์ เพื่อ

บรรลุความเป็นมนุษย์และสังคมอารยะ โดยเฉพาะผูน้ าที่มบีุคลิกภาพและวสิัยทัศน์

ที่จะน าการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมาสู่สถานศึกษาและชุมชน หรือที่เรี ยกว่า 

“Transformational Leadership” อีกทั้งการบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะที่จะต้อง

จัดให้สอดคล้องกับแนวทางของการจัดองค์การวิชาการ-วิชาชีพ (Professional 

Organization) ในเรื่องวิธีการประสานงานซึ่งมีรูปแบบต่าง ๆ และองค์การวิชาการ-

วิชาชีพควรจะพิจารณาตั้งแต่การประสานงาน โดยยึดมาตรฐานของผลผลิต 

(Outcome) ผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ต้องท าหน้าที่เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงจึงต้อง

มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รู้กว้างและรู้ลึก รู้ในการจัดการเรื่องมนุษย์แต่ที่ส าคัญไม่ยิ่ง

หย่อนคือ รู้วิชาการ-วิชาชีพของตนทางการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตร-การ

จัดกระบวนการเรียนการสอน  การปฏิรูปการศึกษาจะส าเร็จได้ก็ด้วยการพัฒนา

ทักษะความสามารถของครูทุก ๆ คน ให้มีมาตรฐานดีเยี่ยมระดับเดียวกัน มี

แรงจูงใจที่จะปฏิรูปหรือพัฒนาคุณภาพของการศึกษาและการเรียนการสอน 

เพราะคือยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปที่ยึดรูปแบบ “Staff-Driven” คือ การ

ขับเคลื่อนโดยครู-อาจารย์ เป็นแนวทางหลัก และเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนา 

ฉะนั้น การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จึงเป็นภารกิจของ   ทุก ๆ คน รวมถึง

หน่วยงานกลางรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องปรับยุทธศาสตร์การจัดการ

เรียนการสอน ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ให้เตรียมคนเพื่อ

เผชิญกับปัญหาในอนาคต และสร้างความสามารถที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต สาระ

และเทคนิค ที่จ าเป็นต้องสอนในสถานศกึษาก่อนที่นักเรียน-นักศึกษาจะจบออกไป 

มิฉะนั้นจะสูญเสียโอกาส ซึ่งได้ตอกย้ าถึงการเรียนรู้เพื่อรู้และที่จะเรียนรู้ การ

เรียนรู้เพือ่การด ารงตนอย่างมนุษย์ที่มีจิตใจสูง (Learning to Be) การเรียนรูเ้พื่อหา

เลี้ยงชีพ และการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม (Learning to Live Together) 
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อย่างสันติสุข ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์ทางการศึกษาที่รัฐจะต้องวางไว้เป็น

เป้าหมายหลักตลอดไป การเรียนรู้ของสังคม หรือสังคมที่เรียนรู้จึงเป็นสังคมที่มี

โอกาสอยู่รอด อันเป็นอุดมการณ์สูงสุดทางการศึกษา (วิชัย ตันศิริ, 2550, น.

352-368)   

แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ (Postmodern) ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านการนิเทศการศึกษาและหลักสูตรและการสอน (ชรินทร์ มั่งคั่ง, 2559,   

น.326) ได้เสนอมุมมองของหลักสูตรสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่นั้น ว่าเป็นแผน

หรือแนวทางในการจัดประมวลความรู้และประสบการณ์ที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

ให้มีความรู้ที่ไม่ยึดติดกับสาระอย่างมีอิสระ ตามความสามารถและส่งเสริมให้

ผูเ้รียนรู้จักตนเอง ในสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและใชไ้ด้ผลดียิ่งขึ้น ซึ่ง

มีลักษณะเป็นหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์หลังสมัยใหม ่(e-Postmodern Curriculum) ที่

เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนที่

ซับซ้อนและลักษณะผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย สร้างความเสมอภาค สิทธิความ

เท่าเทียมในการเรียนรู้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2553, น.64) สภาพปัจจุบันมีหลาย

อย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้ว สังคมไทยเราเข้าสู่ยุคความทันสมัย (Modernization) มา

เป็นเวลายาวนานพอสมควร ขณะนี้ชัดเจนว่ามีการพูดถึงยุคหลังความทันสมัย 

(Post-Modernization) กันมาแล้ว (Slattery, 2006) จุดเด่นของยุคหลังความทันสมัย

จะเป็นทางด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Critical and Analytical) คือ ไม่ใช่

เพียงครูสอนผู้เรียน ผู้เรียนก็รับรู้จากครูไป แล้วผู้เรียนไม่ได้พิจารณาเหตุและผล 

ผู้เรียนจึงตกเป็นเหยื่อของความทันสมัย ในแนวทาง Post-Modernization ต้องการ

ให้ผู้เรียน หรือคนที่อยู่ในสังคมมีความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Critical 

Mind and Analytical Mind) เพื่อไม่ให้ตกอยู่ภายใต้กระแสของการครอบง าของ

ความทันสมัยอย่างเดียว แต่ต้องการให้ผู้เรียน หรือคนในสังคมรู้จักตัวเองมากขึ้น 

รู้ว่าตนเองต้องการอะไร ในสังคมเกิดอะไรขึ้น เพราะเหตุใด (Unruh, 1977) ในขณะ

ที่ความเป็นผู้น าที่มีคุณภาพดูเหมอืนจะเป็นค่อนข้างง่าย แตซ่ับซ้อนในคุณลักษณะ

แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า เป็นเรื่องที่ผู้เช่ียวชาญต้องก ากับดูแล เพื่อค้นหาความรู้ที่

น าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้น า ข้อมูลเชิงลึก และการท าความ

เข้าใจ ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นผู้น าในการท างานและการพัฒนาความกล้าหาญ เพื่อ
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เป็นผู้น าทางการศกึษาในฐานะการก ากับดูแลนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ (วชิรา เครอืค าอ้าย

, 2558, น. 70-74) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม การพัฒนาการศกึษาจงึจ าเป็นต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล

ที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนั้นการสอน

ของครูจึงเป็นภารกิจส าคัญ เนื่องจากการสอนของครูที่มีคุณภาพย่อมก่อให้เกิด

ความเจริญงอกงามทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และส่งผลดีต่อผู้เรียน กระบวนการ

ส าคัญที่จะช่วยส่ง เสริม สนับสนุน และปรับปรุงการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพตามเป้าหมายดังกล่าวนั้นคือการนิเทศการศึกษานั้นเป็นหัวใจส าคัญ

การปฏิรูปการศกึษาอย่างแท้จริง  

 ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการอย่างกว้างขวาง 

เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของไทยตามแนวคิดของนักการศึกษาช้ันน าในประเทศ

ไทย ประกอบกับองค์ความรู้และประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับการนิเทศ

การศึกษา น ามาสู่การถ่ายทอดและชี้น าสังคมอันจะเป็นประโยชน์คุณูปการแก่

ประเทศชาติ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาในเรื่องนี้ เพื่อน าผลการวิจัยไปเป็น   

แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการนิเทศการศึกษาตามแนวคิดของ

นักการศกึษาช้ันน าในประเทศไทย 

  2. เพื่อวิเคราะห์บริบทองค์ประกอบต่าง ๆ ของแนวโน้มการนิ เทศ

การศกึษาตามแนวคิดของนักการศกึษาช้ันน าในประเทศไทย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม โดยวิธีสุ่ม

ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ซึ่งประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริหาร

สถานศกึษา จ านวน 175 คน 2) กลุ่มครูผู้สอน จ านวน 210 คน 3) กลุ่มศกึษานิเทศก์ 

จ านวน 32 คน และ 4) กลุ่มผู้เช่ียวชาญ จ านวน 25 คน ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ 

รวมทั้งหมด 442 คน  
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เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถาม 

(Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ผู้วิจัยได้

ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบคู่ขนาน ด้วยการเก็บรวบรวมด้วยตนเองและใช้

แบบสอบถามสอบออนไลน์ โดยข้อมูลปริมาณ วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้

จากผูเ้ช่ียวชาญ และการวิเคราะห์สาระจากเอกสาร โดยด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูล

อย่างเป็นระบบ    

สรุปผลและอภิปรายผล 

  ผลการวิจัยในประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

         1) ความต้องการจ าเป็นในการนิเทศการศึกษาตามแนวคดิของ      นัก

การศึกษาช้ันน าในประเทศไทย  

ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นแรก ปัจจัยส่งผลต่อการส่งเสริม สนับสนุนมา

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน

ท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย 

ผู้เช่ียวชาญภายนอก ที่ขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชวลิต ขอดศิริ และมนัส สุวรรณ (2560, น.114-115) 

กล่าวว่า การน าความรู้ที่ได้รับไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็น

วิชาชีพช้ันสูงได้อย่างเหมาะสมนั้น จ าเป็นต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมและ

ศักยภาพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาจะต้องศึกษา

บริบทแวดล้อม และเตรียมการจัดการศึกษาในอนาคตให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันด้านคุณภาพการศึกษาบนเวทีโลกได้ ต้องค านึงถึง

มิติบูรณาการแบบองค์รวมของการบริหารจัดการและการพัฒนาเป็นส าคัญ 

ประเด็นที่สอง การสร้างระบบและกลไกอย่างต่อเนื่องจะเป็นส่วนให้สถานศึกษา

เดินไปในทิศทางที่ชัดเจน มีการก าหนดแผนงาน โครงการอย่างเป็นรูปธรรม มี  

การนิเทศก ากับ ติดตาม และประเมินผลทั้งภายในและภายนอก (ส านักงานสภา

สถาบันราชภัฏ, 2545, น.4-6) การจัดการศึกษาที่ผ่านมาเป็นการศึกษาที่อยู่นอก

สังคม และไม่ร่วมแก้ปัญหาของสังคม ตัดขาดจากรากเหง้าของตัวเอง เป็น
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การศึกษาที่แยกส่วน โดยแยกการศึกษาจากสังคม แยกวิชาออกจากการศึกษาที่

เป็นองค์รวม แยกการพัฒนาความคิดกับจิตวิญญาณ ส่งผลกระทบให้คนเข้าสู่

ระบบความเป็นทาสทางปัญญา ซึมซับการจัดการศึกษาจากประเทศตะวันตกเป็น

ส่วนใหญ่ อาจกล่าวได้ว่ายิ่งเรียนรู้มากยิ่งเป็นทาสมาก จึงท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษา

จึงกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมส าหรับสังคมไทย ซึ่งทิศทางใหม่ในการจัดการศึกษา

จะท าให้การศึกษาที่อยู่นอกสังคมมาอยู่ใกล้ชิดและกลมกลืนกับสังคมมากขึ้น 

ดังนั้นแนวทางในการสร้างสรรค์ โดยให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นยุทธศาสตร์

อุดมศึกษาของชาติที่ช่วยยกระดับภูมิปัญญาของประชาชนและผู้ด้อยโอกาส

การศึกษา เป็นมหาวิทยาลัยครูของชุมชนและท้องถิ่น ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

เป็นที่ยอมรับของสังคม ปรับตัวให้สมดุลในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยบูรณา

การศาสนา วัฒนธรรมและการศึกษาให้เป็นจิตวิญญาณในการพัฒนา แหล่งผลิต

และพัฒนาครูให้ความส าคัญกับผู้บริหารสถานศึกษา ที่จ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิด

ความเข้าใจในบริบทของสถานศึกษา ความพร้อม ตลอดจนระดับความช านาญ

การและความเช่ียวชาญ การพัฒนาหลักสูตร และการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนา

วิชาชีพครู จึงเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญที่จะน าไปสู่เป้าหมายปลายทาง ประเด็นที่สาม 

การใช้เวทีในโรงเรียนเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น จะเป็นการสร้าง

ความเข้มแข็งของผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความเข้าใจที่ร่วมกันในการ

แก้ปัญหาและส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเป็นมรรคผลในโรงเรียนอย่าง

เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ Qureshi (2014); Masini (2013); Rijswijk, Akkerman, 

Schaap, and Tartwijk (2016) โดยประสบการณ์เหล่านี้อาจเปิดพื้นที่ใหม่ของการ

สร้างความเข้าใจและการปรับตัวในสภาพแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้อง

ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยชว่ยใหค้รูผู้สอน ผูป้กครอง 

และนักเรียน ใส่ใจในการจัดการศึกษาของครูมอือาชีพ ทั้งการปฏิบัติตนก่อนหน้าที่

จะได้รับการยกย่องว่าเป็นครูมอือาชีพรวมถึงขณะที่เป็นครูมืออาชีพแล้ว ท าให้เกิด

การรับรู้และความคาดหวังสืบเนื่องถึงสะท้อนผลการพัฒนา และ ประเด็น

สุดท้าย การเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน จะ

เป็นการเปิดกระบวนทัศน์ทางความคิดของทุกคน ท าให้      ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

มองเห็นสภาพที่แท้จริงและพัฒนาวิชาชีพครูร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ 



184  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    

 

Ives and Rowley (2005, p.535-555) กล่าวว่า ผลการศึกษาลักษณะและเจตคติ

ของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีความเป็นกัลยาณมิตรช่วยท าให้ครูสามารถเข้าถึงได้

ง่ายขึ้น ส่งเสริมสนับสนุน และเปิดกว้างรับข้อผิดพลาดของครูเพื่อน ามาสู่การ

ปรับปรุงแก้ไข (Nasir and Masek, 2015, p.5) รวมถึงการก ากับดูแลด้านวิชาการ 

และด้านสติปัญญา ส่งเสริมการเป็นนักคิดสร้างสรรค์ มี    ความยดืหยุ่น และการ

มีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ (Abiddin & West, 2007, p.362-370) ดังนั้น การนิเทศ

การศึกษาจึงควรได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด

ความเข้าใจที่ชัดเจน โดยผู้บริหารต้องพิจารณาให้รอบคอบในทุกขั้นตอน ทั้งใน

ด้านการบริหารจัดการเวลา ความรับผิดชอบ การส่งเสริมขวัญและก าลังใจ การ

ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดระบบการก ากับดูแลการ

นิเทศการศกึษาโดยมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน 

  2) บริบทองค์ประกอบต่าง ๆ ของแนวโน้มการนิเทศการศึกษาตาม

แนวคดิของนักการศึกษาชั้นน าในประเทศไทย   

  ผลการวิจัยพบว่า ประเด็นแรก การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่าน

เครือข่ายออนไลน์ เช่น Social Media, Application Mobile, Computer-Mediated 

Technologies แนวคิดคอนเนคติวิสต์  (Connectivism)  การนิ เทศการศึกษา

จ าเป็นต้องเกิดการเชื่อมโยงกับสังคม คนรอบตัว และการสร้างเครือข่ายเพื่อ   

การสอนและการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ (2538) 

ได้กล่าวสรุปไว้ว่า รูปแบบการนิเทศการศึกษาในอนาคตจะเป็นการนิเทศทางอ้อม

คือ นิเทศโดยใช้สื่อ (Media) มากกว่าการนิเทศทางตรงที่ผู้นิเทศก์ไปพบปะกับครู

ด้วยตนเอง ทั้งนีเ้พราะจ านวนครูมีมาก ความรูข้องครูก็สูงขึน้ เทคโนโลยีแพร่หลาย

มากขึ้น การน าความรู้ไปให้ครูโดยตรงจึงไม่ทันกับการเผยแพร่ของข่าวสาร และ

การกระท าได้ไม่ทั่วถึง ประเด็นท่ีสอง การนเิทศนัน้จะเกิดขึน้ได้ดีจ าเป็นต้องมีการ

นิเทศภายในโรงเรียน โดยครูรว่มกันนิเทศกันเองโดยใช้เทคนิคการนิเทศแบบเพื่อน

ช่วยเพื่ อน (Peer Coaching)  เพื่ อร่ วมพัฒนาวิชา ชีพร่วมกัน  (Collaborative 

Professional Development)  อันเป็นการน าไปสู่การพัฒนาการสอนในโรงเรียน 

ผนวกกับการน ารูปแบบการนิเทศแบบคลินิก (Clinical Supervision) มาใช้ส าหรับ

ครูใหม่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จ าเป็นต้องให้ครูกลุ่มนั้นได้ศึกษาและเรียนรู้ในสิ่งที่
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ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของ

ครู โดยครูและผู้นิเทศจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการวางแผนการสอน การ

สังเกตการสอน และการประเมินผลการสอน เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน 

สอดคล้องกับแนวคิดของ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557, น.182-187) ที่กล่าวถึง การ

ฝึกหัดครูของประเทศไทยว่าค่อนข้างจะเป็นการฝึกหัดครูในเชิงเทคนิค ซึ่งมี

ลักษณะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ พยายามเน้นสร้างครูให้มีเทคนิคทางการ

สอน เทคนิคในการจะเป็นครูได้ทันที และสามารถท าหนา้ที่ในเชงิเทคนิคได้ แตก่าร

สร้างครูให้มีแนวความคิด เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักวิพากษ์ และนักปรับปรุง

พัฒนา ยังมีน้อย โดยเน้นให้นักศึกษาฝึกสอนออกไปสอนได้ทันที ท าตามค าสั่งได้ 

สอนตามแบบเรียนหรอืคู่มอืได้ เพราะเราสอนเขาให้สามารถใช้ทักษะที่หลากหลาย 

ซึ่งทักษะเหล่านั้นแม้ว่าจะมีความจ าเป็น แต่ควรเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องควบคู่

ไปกับการดูแลความประพฤติและวิถีชีวิตในโรงเรียน เพราะฉะนั้นการนิเทศใน

โรงเรียนจึงมีความหมายอย่างยิ่งว่าหลักสูตรฝึกหัดครูของไทยในอนาคต ต้องเป็น

หลักสูตรที่วางพื้นฐานสร้างครูจ าเป็นต้องมีความพร้อมและฐานที่เข้มแข็ง เพื่อรับ

การเปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนานักศึกษาครูไปสร้างสรรค์งานในระดับโรงเรียน

ต่อไป ประเด็นที่สาม  การนิ เทศจ าเป็นต้องมีผู้ เ ช่ียวชาญภายนอก เช่น 

ศึกษานิเทศก์ อาจารย์นิเทศก์จากมหาวิทยาลัยหรือบุคลากรภายในสถานศึกษา

ของตนเองมากขึ้น เป็นลักษณะของการนิเทศภายในสถานศกึษาเพื่อใหเ้ห็นมุมมอง

และให้ความช่วยเหลือ ในรูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง (Coaching and 

Mentoring) ประเด็นที่สี่ การประเมินผลการนิเทศจะมีลักษณะเป็นการประเมิน 

360 องศา แบบครบวงจรสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ 

พิสณุ ฟองศร ี(2554, p.11) พบว่าการประเมนิที่อาศัยผู้เกี่ยวข้องที่ทราบข้อมูลการ

ปฏิบัติงานของบุคคลตามต าแหน่งเป้าหมาย เช่น ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการ

เรียนรู้ เพื่อนครู เพื่อร่วมกันให้ข้อมูลในการประเมินผลการนิเทศการสอน จากผู้

ประเมินที่หลากหลาย ตลอดจนเป็นการประเมินที่ให้ความส าคัญกับการประเมิน

ทั้ งจากล่ างขึ้ นบน (Upward Evaluation)  และจากบนลงล่ าง  (Down Ward 

Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลการนิเทศที่ท าให้ได้ข้อมูลย้อนกลับจากผู้ที่

เกี่ยวข้องรอบด้าน (Full Circle Feedback) ในกรณีที่น ามาใช้ประเมินการสอนของ
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ครู จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเตมิตัง้แต่ผู้สอน นักเรียน เพื่อนครู และผู้บริหารระดับต่าง 

ๆ จะมีส่วนร่วมในการร่วมประเมินการนิเทศการสอนด้วย และ ประเด็นสุดท้าย 

ครู หรือผู้รับการนิเทศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของตนเอง (Sharing) 

โดยไม่มีการวิพากษ์ วิจารณ์ความคิดเห็นของเพื่อนครู แตเ่ปิดโอกาสใหแ้ลกเปลี่ยน

ประสบการณ์อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ในลักษณะไม่ปิดกั้นความคิดเห็น

ของเพื่อนครูแต่ละคน ครูไม่มีการชี้น าความคิดของตนให้แก่ครูคนอื่น แต่น าเสนอ

ข้อมูลที่ค้นพบจากประสบการณ์จริงของตนและครู หรือผู้รับการนิเทศได้สะท้อน

การเรียนรู้ (Reflection) ของตนเองว่าได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ตนได้เล่าให้กับเพื่อน

ครูฟัง ซึ่งเป็นการคิดทบทวนจากการพูดของตนว่าเรียนรู้อะไร จากสิ่งที่ได้กระท า

นั่นเอง การพูดดังกล่าวจะท าใหไ้ด้ล าดับทางความคิดโดยผ่านการวิเคราะหภ์ายใน

ตน และหากครูหรือผู้รับการนิเทศได้น าความรูท้ี่มีอยู่ในตนแสดงออกมาในรูปแบบ

การเขียนก็จะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงที่มาจากขุมทรัพย์ในตนอันเกิดจากการ

จัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาการเรียน

การสอนในศตวรรษที่ 21 และการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้นการนิเทศ

ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยมุ่งส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และสามารถปรับตัวให้ด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ

และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเกิดการบูรณาการและประยุกต์ใช้ในงานให้เกิดคุณค่า

มากขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ Wagner (2008, น.

20-25) ที่วา่ทักษะที่จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับศกึษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 ต้องประกอบ

ไปด้วย 1) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) 2) ความร่วมมือและภาวะผู้น า (Collaboration and Leadership) 3) 

ความเฉลียวฉลาดและปรับตัวได้ (Agility and Adaptability) 4) การคิดริเริ่มและการสร้าง

ตนเองให้เป็นเจ้าของกิจการ (Initiative and Entrepreneurialism) 5) การพูดและเขียนสื่อ

ความหมายที่มีประสิทธิภาพ (Effective Oral and Written Communication) 6) การเข้าถึง

ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Assessing and Analyzing Information) และ 7) ความใคร่รู้ 

อยากรู้ อยากเห็นและจนิตนาการ (Curiosity and Imagination)  
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วิเคราะห์คุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วง 

Analytical Leadership Skill in Suphasit Phraruang 

ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์ 

Chidthinut Khomphangchan 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สุภาษิตพระร่วงในด้านคุณลักษณะ

ความเป็นผู้น า ศึกษาโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาตามแนวคิดคุณลักษณะผู้น าที่

มีประสิทธิผลของยุคล์ (Yukl, 1998) ผลการศึกษาพบว่าสุภาษิตพระร่วงมีเนื้อหา

เกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผล  3 ด้าน คือ ด้านบุคลิกภาพ 

(Personality) โดยคุณลักษณะที่มากที่สุดคือ วุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional 

Maturity) ด้านความสามารถ (Ability) พบคุณลักษณะที่มากที่สุดคือ ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skill) และ ด้านแรงจูงใจ (Motivation) 

พบว่ามีคุณลักษณะด้านมีแรงจูงใจด้านอ านาจทางสังคม (Socialized Power Motivation 

Orientation) จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า สุภาษิตพระร่วงซึ่งเป็น

วรรณกรรมค าสอนของไทยสามารถน าไปใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของผู้น าที่มี

ประสิทธิผลในองค์กรได้  

ค าส าคัญ: ผูน้ า ภาวะผู้น า คุณลักษณะ สุภาษิตพระร่วง วรรณคดีไทย 
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Abstract 

The objective of this article is to analyze Suphasit Phraruang in the 

leadership skill dimension.  Content analysis in the Yulk (1998)’ s effective 

leadership was used. It was found that Suphasit Phraruang has 3 categories of 

Leadership skills.  For personality, the most content of this topic is about 

emotional maturity. For ability, the most content of this topic is interpersonal skill 

and motivation consists of socialized power motivation orientation.  It therefore 

can be concluded that Suphasit Phraruang, which is the didactic literature of 

Thailand, can be adapted to use in an organization as a manual for an effective 

leader.  

Keyword: Leader, Leadership, Characteristics, Suphasit Phraruang,         

Thai Literature 

บทน า 

 ผู้น าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในองค์กร เพราะเป็นบุคคลที่

ก าหนดทิศทางความเป็นไปขององค์กร และเป็นผู้ที่ท าให้เกิดความร่วมมือของ

องค์กร (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2544) ผู้น าจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ที่จะท าให้

องคก์รเดินไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 

 การศึกษาคุณลักษณะของความเป็นผู้น าในยุคแรก ๆ เป็นการศึกษา

เกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ ภูมิหลังทางการสังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ 

คุณลักษณะด้านการท างาน และคุณลักษณะทางสังคม ต่อมายุคล์ (Yukl, 1998) 

ได้สรุปคุณลักษณะส าคัญที่คาดว่าจะท าให้ผู้น ามีประสิทธิผล อันได้แก่ ด้าน

บุคลิกภาพ (Personality) ประกอบด้วย ความมพีลังสูง (High Energy Level)  ความ

ทนทานต่อความเครียดสูง (High Stress Tolerance) มีความมั่นใจตนเอง (Self-

confidence) เชื่ออ านาจภายในตนเอง (Internal Locus of Control Orientation) มีวฒุิ

ภาวะด้านอารมณ์ (Emotional Maturity) มีความสัตย์ซื่อถือคุณธรรมยึดมั่น

หลักการ (Personal Integrity) ด้านแรงจูงใจ (Motivation) ประกอบด้วย มีแรงจูงใจ

ด้านอ านาจทางสังคม (Socialized Power Motivation Orientation) มีความต้องการ
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ความส าเร็จในระดับสูงปานกลาง   (Moderately High Need Achievement) มี

ความต้องการด้านความรักใคร่ผูกพันในระดับต่ า (Low Need for affiliation) และ

ด้านความสามารถ (Ability) ประกอบด้วย มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

(Interpersonal Skill) มีทักษะด้านมโนทัศน์ (Conceptual Skill) มีทักษะด้านเทคนิค 

(Technical skill) และ มีทักษะในการเกลีย้กล่อม ชักชวน (Persuasive Skill) 

 สุภาษิตพระร่วง ยังไม่ปรากฏว่าแต่งในสมัยใด แต่ผู้เช่ียวชาญทางวรรณคดี

เชื่อกันว่าแต่งขึ้นในสมัยสุโขทัยเพราะส่วนใหญ่เป็นค าไทยแท้ รูปค าและวลีคล้าย

กับหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 และยังไม่มีภาษิตต่างประเทศเข้ามาประปน (ชลดา 

เรืองรักษ์ลิขิต, 2549) โดยมีสุภาษิตทั้งสิ้น 158 บท เป็นค าประพันธ์ประเภทร่าย

โบราณ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสั่งสอนราษฎร ซึ่งตรงกับที่กล่าวไว้ในจารึกว่า   

“1214 ศก (พ.ศ. 1835) ปีมะโรง พ่อขุนรามค าแหงเจ้าเมือง

สุโขทัยนี้ ปลูกไม้ตาลได้สิบสี่เข้า จึงให้ฟันขะดารหินตั้งหว่างก

ลางไม้ตาลนี้ วันเดือนเต็มเดือนบ้าง แปดวัน ฝูงปู่ครู เถร มหา

เถร  ขึ้นนั่งเหนือขะดารนี้ สวดธรรมแก่อุบาสก ฝูงท่วยจ าศีล ผิ

ใช่วันสวดธรรม พ่อขุนรามค าแหง เจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย 

ขึน้นั่งเหนอืขะดารหิน ใหฝู้งท่วยลูกเจา้ขุนถือบ้านถือเมืองกัน" 

      (ศลิาจารึกหลักที่ 1) 

 จากคุณลักษณะด้านความเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลของยุคล์ (Yukl, 1998) 

และวัตถุประสงค์ในการแต่งสุภาษิตดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้เขียนมีความสนใจที่จะ

วิเคราะห์สุภาษิตพระร่วงในมิติของความเป็นผู้น า ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมามี

การศกึษาสุภาษิตพระร่วงในมิตขิองวัฒนธรรมและวรรณศลิป์เท่านัน้  

วัตถุประสงค์ในการวจิัย 

เพื่อวิเคราะหส์ุภาษิตพระร่วงในด้านคุณลักษณะความเป็นผู้น า  

กรอบแนวคิดในการวจิัย  

จากแนวคิดเรื่องคุณลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิผลของ Yulk และแนวปฏิบัติ

ตนที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วง สามารถน ามาเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์

คุณลักษณะผู้น าที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วง เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ศึกษาโดย

วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยผู้วิจัยศึกษาสุภาษิตพระร่วงและศึกษาแนวคิด

คุณลักษณะผู้น าที่มีประสิทธิผลของ Yukl (1998) และจัดแนวปฏิบัติของสุภาษิต

พระร่วงเขา้สู่คุณลักษณะของผู้น าที่มปีระสิทธิผลในด้านต่างๆ  

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศกึษาพบว่าสุภาษิตพระร่วงมีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะผูน้ าในด้าน

ต่าง ๆ ดังนี้  

1. คุณลักษณะของผู้น าด้านบุคลิกภาพ (Personality) ในสุภาษิต   

พระร่วง ได้กล่าวถึงบุคลิกภาพของผูน้ าที่ท าให้เกิดประสิทธิผล ดังนี้  

1.1 ความมีพลังสูง  (High Energy Level) หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจ

ที่จะท าสิ่งต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วง สุภาษิตพระร่วงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความมีพลังสูง 

คือ อาสาเจา้จนตัวตาย อาสานายจงพอแรง และ อย่ามักง่ายมิดี หมายถึง การจะ

ท าสิ่งใดๆก็ตามต้องท าให้ละเอียดถี่ถ้วน ไม่ท าอย่างขอไปที จะเป็นผลเสียต่อ

ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งผู้น าที่ดีนั้นต้องคิด วางแผน และตัดสินใจอย่างรอบคอบใน

การปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการด าเนินการขององค์กรในอนาคต และ

ค านงึถึงช่ือเสียงขององค์กร เพื่อให้เกิดผลดีตอ่องค์กรทั้งปัจจุบันและในอนาคต 

แนวปฏิบัติตนในสุภาษิตพระ

ร่วง 
ด้านความสามารถ 

ด้านแรงจูงใจ 

ด้านบุคลิกภาพ 
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1.2 ความทนทานต่อความเครียดสูง  (High Stress Tolerance) 

หมายถึง มีความสามารถในการจัดการสถานการณ์ที่ยากล าบาก และสามารถ

ผ่อนคลายได้เมื่อพบสถานการณ์ที่ยากล าบาก (Nuent, 2013) เนื้อหาของสุภาษิต

พระร่วงเกี่ยวกับความทนทานต่อความเครียดสูง คือ ภักดีอย่าด่วนเคียด เช่น เมื่อ

ผูบ้ังคับบัญชาในระดับสูงกว่าตักเตอืน หรอืให้ปรับปรุงแก้ไขงาน ผูท้ี่เป็นผู้น าที่ดีจะ

สามารถจัดการกับความเครียด สามารถผ่อนคลายเมื่อเผชิญเหตุการณ์ได้ มีความ

อดทนอดกลั้น ไม่แสดงอารมณโ์กรธซึ่งอาจะเป็นผลเสียต่อตนเอง  

1.3 มีความมั่นใจตนเอง (Self-confidence) หมายถึง มีความเชื่อมั่น

ในความคิด ความสามารถของตนเอง มีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว ไม่ลังเล ตรงกับ

เนื้อหาในสุภาษิตพระร่วง คือ อย่าใจเบาจงหนัก ซึ่งในสุภาษิตพระร่วงได้กล่าวถึง

คนใจคอหนักแนน่ว่าจะเป็นผูม้ีความสุขเพราะไม่มเีรื่องเดือดร้อน เนื่องจาก เชื่อคน

ง่าย ซึ่งในองค์กรผู้น าที่มีความมั่นใจในตนเอง เชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง จะท าให้

องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือ และเป็นที่เชื่อมั่นและไว้วางใจของผู้ใต้บังคับบัญชา   

ท าให้องคก์รสามารถด าเนินการต่างๆได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

1.4 เชื่ออ านาจภายในตนเอง (Internal Locus of Control Orientation) 

หมายถึง มีการริเริ่มสร้างสรรค์ หรือแสดงพฤติกรรมในเชิงรุก ตรงกับเนื้อหาใน

สุภาษิตพระร่วง คือ คิดขวนขวายที่ชอบ หมายถึง คิดถึงแต่ในสิ่ งที่ดี สิ่งที่เป็น

ประโยชน์กับองค์กร คิดสิ่งใหม่ๆ ให้แก่องค์กร และพยายามหาโอกาส และตลาดใหม่

ใหแ้ก่องค์กร ซึ่งจะท าใหอ้งค์กรเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต และเป็นผูน้ าใน       ด้าน

นวัตกรรมและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันใหก้ับองค์กร 

1.5 มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ (Emotional Maturity) หมายถึง ความ

สมดุลระหว่างความรับผิดชอบตนเองกับการค านึงถึงความรู้สกึของผูอ้ื่น โดย       วุฒิ

ภาวะทางอารมณ์ในระดับผู้น านั้น จะรับผิดต่อพฤติกรรมของตนเอง มองสิ่งต่างๆ

อย่างรอบด้าน และมองปัญหาต่างๆเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง (วาจาสิทธิ์ ลอเส

รีวานิช, 2552) สุภาษิตพระร่วงที่มเีนื้อหาเกี่ยวกับวุฒิภาวะด้านอารมณ์ มีดังนี ้ 

1) คิดตรึกตรองทุกเมื่อ และ คิดแล้วจึงเจรจา  ในสุภาษิตพระร่วงนั้น 

สอนให้คิดให้ดีก่อนจะกระท าการ หรือพูดสิ่งใดออกไป ผู้น าที่มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์

จะคิดไตร่ตรองให้รอบด้านก่อนจะลงมือกระท าการใดๆกับองค์กร ทั้งด้านการบริหาร 
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การสื่อสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กรและมีผลกระทบต่อ

ผูใ้ต้บังคับบัญชาในองค์กรใหน้้อยที่สุด  

2) เป็นคนอย่าท าใหญ่ ในสุภาษิตพระร่วง หมายถึง อย่าโอ้อวด

อ านาจบารมีของตนเอง 

3) อย่าใช้อิทธิพลในการข่มขู่ผู้อื่น โดยเมื่อเป็นผู้น าในองค์กร ผู้น าไม่

ควรแสดงพฤติกรรมที่โอ้อวดอ านาจบารมีของตน หรือการใช้อ านาจจากการบังคับ 

หรือใช้กลยุทธ์กดดันในการบริหารงาน เนื่องจากเป็นการท าลายความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างผูน้ าและผูใ้ต้บังคับบัญชาในการท างาน 

4) ข้าคนไพร่อย่าไฟฟุน หมายถึง อย่าแสดงกิริยาอาการฉุนเฉียวต่อ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา  

5) แม้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะท าผิด หรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ควร

ตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเหตุผล ไม่แสดงอาการฉุนเฉียวเกรี้ยวกราด โดยการ

ท างานในองค์กรนั้นเป็นปกติอยู่แล้วที่จะมีสิ่งที่ไม่ถูกใจ หรือเกิดความผิดพลาดบ้าง 

ผู้น าควรจะมีอารมณ์ที่มั่นคง เพื่อรักษาบรรยากาศที่ดีในการท างานในองค์กร เพื่อให้

การด าเนินกิจกรรมขององค์กรเป็นไปอย่างเรียบร้อย  

6) อย่ากริ้วโกรธเนืองนิตย์ หมายถึง อย่าเป็นคนโมโหฉุนเฉียว

ตลอดเวลา  

7) ผู้น าองค์กรที่แสดงความฉุนเฉียวตลอดเวลาแสดงถึงความไม่

มั่นคงทางอารมณ์ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อความน่าเชื่อถือของตัวผู้น า เนื่องจาก

ผูใ้ต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานจะไม่กล้าเข้าใกล้ ท าใหไ้ม่กล้าเข้าปรึกษางาน หรือ

อาจจะเอาอกเอาใจเพื่อไม่ให้ผู้น าเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวด้วยการไม่บอกปัญหาที่เกิดขึ้น

ในงาน ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อองค์กรในอนาคต (ประคัลภ ์ปัณฑพลังกูร, 2559) 

8) ระบือระบิลอย่าฟังค า และ อย่าพาผิดด้วยหูในสุภาษิตพระร่วง 

หมายถึงอย่าเชื่อ 

9) ข่าวลือ อย่าตื่นตระหนกต่อข่าวลือ ให้ฟังให้ดีเสียก่อน ผู้น าที่มี     

วุฒิภาวะทางอารมณ์จะไม่ตื่นตระหนกต่อข่าวลือต่างๆโดยง่าย ผู้น าต้องหาข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของข่าวลือต่างๆ ก่อนจะเชื่อถือ 



 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  195 

 

เนื่องจากต้องเป็นเสาหลักให้แก่องค์กร ซึ่งหากผู้น ามีความตื่นตระหนกแล้ว จะท าให้ผู้ใช้

บังคับบัญชาเสียขวัญแดละก าลังใจในการท างานไปด้วย  

10)  อย่าขุดคนด้วยปาก อย่าถากคนด้วยตา อย่ามักห้าวพลันแตก ค า

สอนชุดนีใ้น 

11)  สุภาษิตพระร่วง หมายถึงอย่าแสดงอาการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น

ทั้ งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ซึ่ งผู้น าที่ดี  ไม่ควรพูดจาดูถูกเหยียดหยาม

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือพูดจาส่อเสียดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความท้อแท้ใจในการ

ท างาน และไม่ควรใช้อวัจนภาษาอย่างสายตาในการเหยียดหยามผู้อื่น เนื่องจากเป็น

การสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีในการท างานในองค์กร ท าให้ความสัมพันธ์ในองค์กรไม่

ราบรื่น การติดต่อประสานงานอาจติดขัด เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้น าไม่ดี และท าให้เสียโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นอันเป็น

ประโยชน์ตอ่องค์กร และอาจท าให้ผูท้ี่มฝีีมอืลาออกไปในที่สุด  

1.6 มีความสัตย์ซื่อถอืคุณธรรม ยึดมั่นหลักการ (Personal Integrity)  

หมายถึง ความยึดมั่นที่จะกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ผิดศีลธรรม มีจริยธรรมใน  

การปฏิบัติงาน ในสุภาษิตพระร่วงที่กล่าวถึงการมคีวามสัตย์ซื่อถือคุณธรรม     ยึด

มั่นหลักการ คือ เจรจาตามคดี และ ท ารั้วเรือกไว้กันตน เจรจาตามคดี ในสุภาษิต

พระร่วง หมายถึง ให้พูดตรงกับความเป็นจริง (อุทัย ไชยานนท์, 2549) ผู้น าที่ดี

จะต้องสื่อสารออกมาตรงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อสร้างความ

น่าเชื่อถือให้แก่องค์กร  ส่วนท ารั้วเรือกไว้กันตนในสุภาษิตพระร่วง หมายถึง การ

กระท าความดี เพื่อปกป้องคุ้มครองตนเอง ซึ่งผู้น าที่ดีจะกระท าแต่สิ่งที่ดี และ

ประกอบกิจการงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้าง

ชื่อเสียงที่ดีให้แก่องค์กร ท าให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับนับถือแก่

ผูใ้ต้บังคับบัญชา ชุมชน และสังคมที่เกี่ยวข้อง   

คุณลักษณะของผู้น าในด้านบุคลิกภาพที่ปรากฏในสุภาษิตพระร่วงได้

กล่าวถึงบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายในตัวผู้น า อันจะปรากฏให้ผู้อื่นเห็นได้

โดยง่าย ซึ่งจะเน้นไปที่การแสดงออกทางวุฒิภาวะทางอารมณ์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งการ

แสดงออกนั้นจะมาจากแรงจูงใจซึ่งมีผลต่อการแสดงออกด้านบุคลิกภาพซึ่งจะได้

กล่าวต่อไป  
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2. คุณลักษณะผู้น าด้านแรงจูงใจ (Motivation) แรงจูงใจ หมายถึง 

ปัจจัยที่ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งในแนวคิดคุณลักษณะ

ของผู้น าที่มีประสิทธิผลของ ยุคล์ (Yukl, 1998) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจของผู้น าที่มี

ประสิทธิผลไว้ดังนี้ 

2.1 มีแรงจูงใจด้านอ านาจทางสังคม (Socialized Power Motivation 

Orientation) หมายถึง ความปรารถนาที่จะมีอิทธิพลต่อผู้อื่น มีพฤติกรรมแสดง

ออกแบบเปิดเผย ตรงไปตรงมา ซึ่งตรงกับสุภาษิตพระร่วงคือ ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง 

และปลูกไมตรีทั่วชน หมายถึง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงานหรือ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งหากผู้น ามีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วนั้น การ

ขอความร่วมมือในการท ากิจกรรมใดๆขององค์กร ก็จะง่ายขึ้น เกิดความร่วมมือที่

ดีในการพัฒนาองค์กร ท าให้องคก์รเติบโตได้อย่างมั่นคง  

คุณลักษณะของผู้น าที่มีประสิทธิผลในด้านแรงจูงใจที่ปรากฏใน

สุภาษิตพระร่วง เป็นแรงจูงใจในด้านอ านาจทางสังคม ซึ่งหมายถึงการมีอิทธิพลต่อ

ผูอ้ื่น ซึ่งผูน้ าจ าเป็นต้องสร้างอิทธิพลต่อผูอ้ื่น ด้วยการสร้างไมตรี มิตรภาพ  อันจะท า

ให้เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรในองค์กร และแรงจูงใจนี้ท าให้ผู้น า

แสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งน าไปสู่การแสดงความสามารถในด้านความเป็น

ผูน้ า ซึ่งผูน้ าจ าเป็นต้องมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังที่จะกล่าวต่อไป  

3. คุณลักษณะผู้น าด้านความสามารถ (Ability) ความสามารถ 

หมายถึง ทักษะต่างๆที่ผู้น าควรมีเพื่อท าให้ผู้น าสามารถน าองค์กรเพื่อไปสู่

เป้าหมายขององค์กรได้ ยุคล์ (Yukl, 1998) ได้กล่าวถึงทักษะของผู้น าที่มี

ประสิทธิผล ดังนี้  

3.1 มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Skill) 

ผู้น าที่ดีจะมีความสามารถในการจูงใจ ใช้วาทศิลป์เพื่อจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ปฏิบัติ งาน มีความสามารถในการสร้างเครือข่ าย สร้างความสัมพันธ์กับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา คู่ค้า เพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร ท าให้

องค์กรเติบโตไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในสุภาษิตพระร่วงมี

ส่วนที่กล่าวถึง ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนี ้ 
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1) อย่ามีปากว่าคน หมายถึง พูดจาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่พูดให้ร้าย

ผู้อื่น ผู้น าที่ดีควรมีวาทศิลป์ในการพูด ทั้งเรื่องการสั่งและควบคุมงาน รวมไปถึง

การให้รางวัลและท าโทษ ไม่ใช้วาจาที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกไม่ดี เนื่องจาก

อาจท าให้ผู้ฟังเกิดความท้อแท้ใจ และร าคาญใจ ท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์กร 

การด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรก็จะไม่ราบรื่น  

2) โอบอ้อมเอาใจคน หมายถึง ให้มีความเมตตากรุณา ผู้น าที่ดีต้องมี

ความเมตตาต่อผูใ้ต้บังคับบัญชา ซึ่งหากมีความเมตตากรุณาแล้ว ก็จะสามารถท า

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารัก และสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือในองค์กรได้ง่าย

ขึ้น ท าให้องค์กรเกิดความเข้มแข็ง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถบรรลุ

จุดมุง่หมายขององค์กรที่องค์กรได้ตัง้เป้าหมายไว้ 

3) พรรคพวกพึงท านุก ปลุกเอาแรงทั่วตน ยอข้าเมื่อแล้วกิจ อย่ารัก

ห่างกว่าชิด หมายถึงให้ดูแลคนใกล้ตัวก่อน ผู้น าที่ดีจะต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

เป็นอย่างดี ทั้งทางด้านการงาน โดยเป็นที่ปรึกษาในด้านการท างาน และในด้าน

จิตใจ คอยสังเกตว่าบุคลากรในองค์กรท างานด้วยความสุขหรือไม่ จัดสวัสดิการ

ตามความเหมาะสม ชมเชยเมื่อปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ให้รางวัลตามความ

เหมาะสมเมื่อถึงเวลา  จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งใจปฏิบัติงาน และมีความ

จงรักภักดีตอ่องค์กรสูง มีโอกาสที่จะรักษาคนดีมฝีมีอืไว้ในองค์กร  

3.2 มีทักษะด้านมโนทัศน์ (Conceptual Skill) มีความสามารถใน

การรวบรวมและเขา้ใจความสัมพันธ์ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในองค์กรและ

น าเสนอเป็นประเด็นที่ส าคัญเพื่อพัฒนาองค์กรได้ ในสุภาษิตพระร่วง มีเนื้อหาที่

เกี่ยวข้องกับทักษะด้านมโนทัศน ์ดังนี้  

1)  อย่ายลเหตุแต่ใกล้ คิดข้างหน้าอย่าเบา หมายถึง ให้เป็นผู้มวีิสัยทัศน์ 

ผู้น าที่มีประสิทธิผล จะต้องมีวิสัยทัศน์ในการมองไปข้างหน้า โดยรวบรวมข้อมูลที่

มีอยู่ในปัจจุบัน คาดการณ์ความเป็นไปได้ในอนาคต ตั้งเป้าหมาย วางแผนงาน 

ก ากับดูแลเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

(ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร, 2558) 

2) เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า หน้าศึกอย่านอนใจ หมายถึง อย่าประมาทเมื่อ

เกิดศึกสงคราม หรือไปในที่ที่อันตราย ในบทความนี้จะกล่าวถึง ผู้น าต้องมีแผน
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ส ารองในการปฏิบัติงาน หรือมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งปัจจัย

ภายในองค์กรอย่าง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กร การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

องค์กร หรือปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น สภาพเศรษฐกิจ ภัยพิบัติต่าง ๆ หรือ 

เหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆ  

3.3 ทักษะทางด้านเทคนิค (Technical Skill) หมายถึง มีความรู้

ความสามารถในการใช้ทักษะเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ผู้น าจ าเป็นต้องมีทักษะ

เฉพาะที่เช่ียวชาญอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้สามารถน าองค์กรและให้ค าปรึกษาแก่

องค์กรได้ สุภาษิตพระร่วงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะด้านเทคนิค คือ ผิจะหมาย

หมายจงแท้ หมายถึง หากจะท าการสิ่งใด หรือเรียนรู้สิ่งใดให้ตั้งมั่นตั้งใจเรียนรู้

และปฏิบัติจนเป็นผู้เช่ียวชาญ ผู้น าที่ดีจะต้องมีความเช่ียวชาญอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เชน่ผู้น าระดับสูง อาจจะเชี่ยวชาญด้านการน าองค์กรและการบริหารงาน หรอืผู้น า

ระดับต้นและระดับกลางอาจจะเช่ียวชาญด้านสายงานเฉพาะของตน เช่น การเงิน 

การบัญชี ไอที กฎหมาย การตลาด เป็นต้น 

3.4 มีทักษะในการเกลี้ยกล่อม ชักชวน (Persuasive Skill) 

หมายถึง ทักษะการเจรจาโน้มน้าวเพื่อให้เป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

หรือพฤติกรรมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น แนวคิด ผลิตภัณฑ์ หรือต่อตัวบุคคล  โดย

สุภาษิตพระร่วงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะในการเกลี้ยกล่อมชักชวน คือ คนโหดให้

เอ็นดู ซึ่งคนโหดในสุภาษิตพระร่วงหมายถึง คนโงเ่ขลาเบาปัญญา ย่อมไม่รูส้ิ่งที่ถูก

ที่ควร ผู้น าที่มีประสิทธิผลจึงควรใช้ทักษะในกา รเกลี้ยกล่อมชักชวนให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ท างานผิดพลาด หรือไม่เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดผลดีแก่องค์กรในด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนา

องค์กรตอ่ไปในอนาคต 

สุภาษิตพระร่วงนอกจากจะเป็นวรรณกรรมค าสอนของไทย ที่มี

จุดมุ่งหมายเพื่อสอนประชาชนแล้ว สุภาษิตพระร่วงยังมีการกล่าวถึงคุณลักษณะ

ผู้น าที่มีประสิทธิผลอยู่ในเนื้อหาของสุภาษิตพระร่วง 3 ด้านคือ ด้านบุคลิกภาพ 

(Personality) ด้านความสามารถ (Ability) และด้านแรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งเป็น

วรรณกรรมที่สามารถปรับให้เข้ากับยุคสมัยและสามารถน าไปใช้ในองค์กรใน



 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  199 

 

ประเทศไทยได้ เนื่องจากมีพืน้ฐานวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน และสามารถเป็นต ารา

การสอนผู้น าในองค์กรต่างๆได้  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องนี้ศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ตัวช่วยชี้ ‘이/가’, ‘은/는

ในภาษาเกาหลีของนักศึกษาไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแผนการเรียน 

ตัวช่วยชี้ ในภาษาเกาหลีให้เข้าใจและมีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 

การศึกษาคือ นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

จ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็นระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ระดับละ 20 คน 

เครื่องมือที่ใชใ้น การวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความหมาย และหน้าที่ของ ‘이/가’ และ ‘은/는’ 

ที่ ผู้ เ รี ย น ใ น ร ะ ดั บ ต้ น  ร ะ ดั บ ก ล า ง  ร ะ ดั บ สู ง ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ จ ไ ด้ คื อ 

สภาพหน่วยพืน้ฐานของเสียง ตัวชี้ช่วย ประธาน ซ้ าซ้อน 2) ความหมายและหน้าที่ 

ของ ‘이/가’ และ ‘은/는’ ผู้เรียนในระดับต้น ระดับกลางสามารถเข้าใจได้มากกว่า 
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ผูเ้รียนระดับสูง คือ หัวเรื่องและชื่อรวม 3)  ความหมายและหน้าที่ของ ‘이/가’ และ 

‘은/는’ ที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจคือ การระบุ การเปรียบเทียบข้อมูลเก่า-

ข้อมูลใหม ่และประโยคใน-อนุพากษ์ใน 

ค าส าคัญ: ผูเ้รียนชาวไทย ภาษาเกาหลี ตัวช่วยชี้ 은/는 이/가 

Abstract  

This research studied the usage status of subject pointer '이 / 가', '은 / 

of Thai learners in order to propose effective educational plan in Korean 

language. The sample was 60 Thai students who study Korean language at 

Chiang Mai Rajabhat University, divided into 20 beginners, 20 intermediate and 

advanced learners. The research results were as follows. Firstly, the beginner, 

intermediate, advanced learners can be well understand the meaning and 

function of  ‘이/가’ and  ‘은/는’  about Phonological environment, complement 

case marker, and duet linguistic. Secondly, the beginner and intermediate 

learners are better understood the meanings and functions of ‘이/가’ and ‘은/는

’ for main subject and generality than advanced learners. Lastly, most learners 

do not understand the meanings and functions of ‘이/가’ and ‘은/는’, in 

designation, contrast, new information - phrase information and sentence - 

phrase with latent meaning. 

Keyword: Thai learners, Korean language, subject pointer, 은/는, 이/가 

국문초록 

본 연구는 한국어 조사의 효율적인 교육 방안을 제시하기 위한 기초 연구

로서 태국인 한국어 학습자의 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용 현황을 알아보는 것을 목

적으로 한다. 라차팟치앙마이대학교에서 한국어를 공부하는 60명의 태국인 학습

자(초·중·고급 각 20명)을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 그 결과는 다음과 같았

다. 첫째, 초, 중, 고급 학습자들이 잘 이해할 수 있는 ‘이/가’와 ‘은/는’의 의미와 기능

은 음운환경, 보격조사, 이중주어문이다. 둘째, 고급 학습자들보다 초, 중급 학습

자들이 잘 이해할 수 있는 ‘이/가’와 ‘은/는’의 의미와 기능은 주제 및 총칭성이다. 셋

째, 대부분 학습자들이 이해하지 못한 ‘이/가’와 ‘은/는’의 의미와 기능은 지정, 대조, 
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신정보-구정보, 내포문-내포절이다.  

서론 

태국어와 한국어의 조사는 체계와 기능이 다르기 때문에 태국인이 한국

어의 조사를 학습하는 데에 어려움이 있다. 태국어는 고립어2이기 때문에 조사

가 없으며 대신 ‘전치사’가 조사의 역할을 한다. 한국어 조사란 단어 뒤에 붙어서 

문장 내에 있는 다른 단어와의 관계를 나타내거나, 일정한 뜻을 더해 주는 구실

을 하는 단어이다. 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’은 문법적인 관계를 나타내는데, ‘이/가’는 

문장의 주격조사로서 역할하고 ‘은/는’은 문장의 주제나 보조사로서 역할을 한다

. 태국인 학습자들은 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’의 특징을 정확히 이해하지 못해서 이를 

생략하는 경향이 있는데 이 경우 문장의 의미전달에 심각한 영향을 미칠 수 있다

. 주격조사와 보조사를 생략하거나 사용할 때 오류가 발생하면 듣는 사람은 문장

의 의미를 정확하게 이해하지 못 할 수도 있다. 이렇게 ‘이/가’와 ‘은/는’이 사용된 

문장의 의미를 이해하지 못 하거나 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’을 사용할 때 오류가 발생

하면 의사소통에 어려움이 발생한다. 그런데 실제 의사소통 상황에서 ‘이/가’와 ‘

은/는’ 중 어느 것을 어떤 맥락에서 적절하게 선택, 사용하느냐 하는 문제는 태국

인 한국어 학습자에게 쉬운 일이 아니다. 실제로 태국인 한국어 학습자가 조사 ‘

이/가’와 ‘은/는’을 사용하는 모습을 보면 오류가 자주 발생하는 것을 알 수 있다. 

연구 목적 

본 연구는 한국어 조사의 효율적인 교육 방안을 제시하기 위한 기초 연구

로서 태국인 한국어 학습자의 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용 현황을 알아보는 것을 목

적으로 한다. 

조사대상자 및 조사방법 

태국인 학습자를 위한 한국어 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’의 효과적인 교육 방안

을 제안하기 위해서 라차팟치앙마이대학교 한국어를 공부하는 60명의 태국 초, 

중, 고급3 (각 20명) 학습자를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 설문을 통해서 

                                                           
① 태국어는 어말에 접사를 붙이지 않고 그대로 배열하여 문장을 이룬다. 

② 기본어순에 있어서 ‘주어+서술어+목적어’의 순서를 가진다. 

③ 태국어의 단어는 완성된 형태를 가지고 있어서 문장 안에서의 기능이나 위치가 변하더라도 더    

이상의 어형의 변화가 없다. 

④ 태국어에서는 단어가 문장을 구성할 때 그 위치 여하에 따라서 단어의 기능과 의미가 달라진다

.  

⑤ 음운면에서는 성조에 의해 의미가 분화되는 성조어로서, 모두 다섯 개의 성조를 가지고 있다.  

⑥ 태국 사회에서 아랫사람은 윗사람을 공경하고 직위에 따라 어휘도 다른 것을 사용한다. 
3 초급은 1학년과 2학년을 대상으로 한다. 라차팟치앙마이대학교 개강은 1학기는 8월-12월이며, 
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태국인 학습자들이 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’ 사용 시 발생하는 오류 양상을 고찰하고 

그 오류 분석을 바탕으로 효과적인 급별 교육 내용을 제시하고자 한다.  

태국인 학습자들의  조사 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용 오류를 고찰하기 위해서 

설문조사를  초, 중, 고급으로 나누어 실시하였다. 학습자들의 조사를 사용 양상

을 파악하기 위해서 설문조사의 문항은 빈 칸에서 ‘이/가’와 ‘은/는’을 쓰는 문제, 

선택형 문제와 텍스트 완성 문제 3 형으로 구성하여 설문 조사를 실시하였다. 그

리고 오류 양상 조사를 위한 설문지 내용은 다음과 같다.   

빈 칸에서 ‘이/가’와 ‘은/는’을 쓰는 문제 부분은 ‘이/가’와 ‘은/는’을 음운환

경에 따라 선택하여 빈 칸에서 쓸 수 있고 ‘이/가’와 ‘은/는’을 서로 구별할 수 있는

지 고찰하기 위해서 문항이다. 이 부분은 문항 중 1 번부터 5 번까지 문항이다. 

선택형 문제 부분은 선택형으로 총 7개의 문항 중 6번부터 13번까지이

다. 이 부분은 ‘보격조사’, ‘주제’, ‘지정’, ‘대조’, ‘신정보와 구정보’, ‘이중주어문’, 

‘총칭성’, ‘내포문과 내포절’ 등의 의미와 기능을 분석하기 위해서 문항이다.  

 텍스트 완성 문제 부분은 텍스트 2개를 제시하였다. 이 부분은 ‘은/는’이 

‘구정보, 대조, 총칭성, 내포문, 이중주어문’의 의미와 ‘이/가’가 ‘신정보, 내포절

’ 등 의미와 기능을 분석할 것이다. 이 장에서 태국인 학습자가 ‘이/가’와 ‘은/는’의 

의미와 기능을 분석하기 위해서 문항이다. 

 처음에는 1 번부터 5 번까지 문항은 초급이며, 6 번부터 8 번까지 문

항은 중급이며, 9 번부터 13 번까지 텍스트는 고급으로 나누어 분석하려고 했

지만 학습자들은 급별에 따라 조사 사용 양상에서 눈에 띄는 차이를 보이지 않았

다. 즉 태국인 학습자들이 고급에 가도 ‘이/가’와 ‘은/는’을 올바르게 사용하지 못한

다는 것을 알 수 있었다. 따라서 전체 학습자를 대상으로 사용 양상을 분석하였다

. 

분석 결과 

태국인  ‘이/가’와 ‘은/는’의  사용  오류  분석을  통하여 알 수 있는 사항은 다

음과 같다. 첫째, 초, 중, 고급 학습자들이 잘 이해할 수 있는 ‘이/가’와 ‘은/는’의  의

미와 기능은 음운환경, 보격조사, 이중주어문이다. 음운환경의  명사가 모음으

로 끝나면 ‘는’, ‘가’를 쓰고 자음으로 끝나면 ‘은’, ‘이’를 써야 한다. 위의 결과를 보

면 대부분 초, 중, 고급 학습자들이 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’을 음운환경에 따라 쓸 수 

있고 ‘이/가’와 ‘은/는’은 서로 구별할 수 있는지 볼 수 있다. 보격조사는 ‘되다’ 서술

                                                           
2학기는 1월-5월까지이다. 이 설문조사를 실시했을 때 1학기를 맞아 1학년 학생들이 보통 한

국어를 배운 적이 없다. 그래서 초급은 2학년 학생을 대상으로 실시하였다. 중급은 3학년의 학

생이고 고급은 4학년의 학생이다.  
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어 앞에 오는 명사에 붙어 사용되는 ‘이/가’를 말한다. 명사가 모음으로 끝나면 ‘가

’를 쓰고 자음으로 끝나면 ‘이’를 써야 한다. 결과를 보면 대부분의 학습자들이 보

격조사의 ‘이’가 정답률이 높고 학습자 간의 정답률에 큰 차이가 없었다. 따라서 

초, 중, 고급 학습자들이 보격조사에 대해 잘 이해하는 것을 확인할 수 있다. 이중

주어문에서 ‘은/는’의 주제에 대해 논의하고 있으므로, ‘NP1-은/는 NP2-이/가’를 

사용해야 한다. 결과를 보면 대부분 학습자들이 정확하게 선택한 것으로 나타났

고 학습자들이 이중주어문의 의미를 잘 파악한다는  사실을 알 수 있다.  

둘째, 고급 학습자들보다 초, 중급 학습자들이 잘 이해할 수 있는 ‘이/가’

와 ‘은/는’의  의미와 기능은 주제 및 총칭성이다. 주제는 문장의 주제이기 때문에 

‘은/는’이 붙여야 된다. 명사가 모음으로 끝나면 ‘는’을 쓰고 자음으로 끝나면 ‘은’

을 써야 한다. 초, 중급 학습자의 정답률이 고급보다 더 높은 것으로 나타났다. 이

는 교재를 통해 ‘이야기에서 처음 언급된 명사구 뒤에 ‘은/는’을 사용한다.’는 명시

적인 설명으로 강조되었기 때문에 대부분의  학습자들이 이런 규칙에 대해 잘 파

악하고 있는 것으로 생각된다. 하지만 고급으로 올라갈수록 고급 학습자가 더 다

양한 내용을 배우기 때문에 혼동을 느끼게  될 수 있다. 그러므로 초급부터 ‘은/는’

의 주제의 의미를 명확히 학습할 필요성이 있다. 총칭성은 변할 수 없는 사실을 

서술할 때 ‘은/는’을 붙여야 하는데 조사 결과를 살펴보면 초급 학습자들이 정확

하게 선택하였다. 초급은 중, 고급보다 정답률이 높은 것으로 나타났다. 이는 총

칭성의 문장 모형과 주제의 문장 모형이 비슷하기 때문에 정답률이 높은 것으로 

볼 수 있다. 대부분 학습자들이 정확하게 선택하였다. 따라서 태국인 학습자에게 

총칭성의 의미를 정확히 보여줄 수 있는 문항을 제시해 주는 것이 필요하다. 

 셋째, 대부분 학습자들이 이해하지 못한 ‘이/가’와 ‘은/는’의 의미와 기능

은 지정, 대조, 신정보-구정보, 내포문-내포절이다. 지정은 여러 가능한 것 가운

데서 특히 하나를 골라서 지정하여 서술할 경우, 그 지정된 사람이나 사물을 가

리키는 체언을 표지한다. 결과를 보면 태국인 학습자들이 주제의 ‘은/는’과 지정

의 ‘이/가’에 대한 혼동을 느끼게 되었다. 이는 이 둘에 관한 의미적 차이가 충분히 

설명되어 있지 않다면 학습자가 주제의 ‘은/는’과 지정의 ‘이/가’를 습득하지 못하

거나 자세히 알지 못하므로 잘못 선택하는 것을 알 수 있다. 그러므로 같은 문장

을 통해 주제의 ‘은/는’과 지정의 ‘이/가’의  교체하여 제시하는 방법이 잘 활용된다

면 두 조사의 차이를 알 수 있게 하는 좋은 방법이 될 수 있다. 학습자는 주제의 ‘은

/는’과 지정의 ‘이/가’의 쓰임을 구분할 수 있는 조금 더 명확하게 가르쳐야 한다. 대

조는 서로 비교할 때 대조의 의미와 기능을 담당하는 ‘은/는’이 붙어야 한다. 결과

를 보면 대조의 ‘은/는’을 대화와 하나의 문장으로 제시하면 학습자들이 보격조

사와 주격조사의 ‘이/가’와의 구분이 어렵게 되므로 이를 제시할 때 대조의 담화 
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상황에 대해 의미를 정확히 보여줄 수 있는 문장을 제시해 주는 것이 필요하다. 

신정보-구정보는 신정보로서 문장에서 처음 언급될 때는 신정보의 의미와 기능

을 담당하는 ‘이/가’가 붙어야 하고 구정보로서 문장에서 이미 언급될 때 ‘은/는’이 

붙여야 한다. 결과를 보면 대부분 학습자들이 신정보의 ‘이/가’와 구정보의 ‘은/는

’을 아직 잘 파악하지 못한다는 사실을 볼 수 있다. 따라서 대화 상황에서 ‘이/가’와 

‘은/는’ 중 문장 하나를 보여주기 보다 신정보의 ‘이/가’와 구정보의 ‘은/는’이 같이 

출현하는 대화 상황을 제시해 주는 것이 효과적이다. 내포문-내포절은 내포문의 

주어에는 ‘은/는’가 붙이고 내포절의 주어에는 ‘이/가’를 사용해야 한다. 결과를 보

면  내포문의 주어에는 ‘은/는’과 내포절의 주어에는 ‘이/가’를 습득하지 못하거나 

자세히 알지 못하므로  잘못 선택하는 것을 알 수 있다. 이는 한국어에서 가장 복

잡한 문장 구조를 갖는 내포문 구성에서 ‘이/가’와 ‘은/는’의 의미와 기능의 문장을 

제시하여 태국인 학습자가 이를 내포문-내포절에 대해 정확하게 이해할 수 있게 

한다. 

  결과를 보면 태국인 학습자들이 ‘이/가’와 ‘은/는’을 단독으로 쓰는 경우

는 대부분 학습자들이 이해하였다. 그러나 한 문장에서 ‘이/가’와 ‘은/는’을 함께 쓰

면 혼란을 느낀다. 이를 돕기 위해 장에서는 ‘이/가’와 ‘은/는’의  의미와 기능을  정

확하게 파악하여 이해하고 정확하게 사용할 수 있도록 교육 방안을 제시할 것이

다. 태국인 학습자를 위한 ‘이/가’와 ‘은/는’의 효과적인 교육방안을 제시하기 전에 

각 급별로 ‘이/가’와 ‘은/는’의 의미와 기능 내용을 <표 1>과 같이 제시하도록 한

다. 

<표 1> 급별 ‘이/가’와 ‘은/는’의 의미와 기능 내용 

급수 
의미와 기능 

‘이/가’ ‘은/는’ 

초급 
음운환경, 

보격조사 
음운환경, 주제 

중급 지정 총칭성, 대조 

고급 신정보, 내포절 
구정보, 내포문, 

이중주어문 

 

 

 

초급 학습자는 한국어에 대한 문법적 지식이 부족하며 체계적이지 못하

기 때문에 학습자들이 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’을 음운환경에 따라 구별하여 쓸 수 있

는 것에 목적을 두고 교수 학습이 이루어져야 한다. 즉 ‘이/가’와 ‘은/는’을 받침의 
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존재 여부에 따라 적절하게 선택해 쓸 수 있는지 배워야 한다. 그리고 초급 교재

에서 ‘이/가’와 ‘은/는’의 주제와 보격조사를 많이 제시하기 때문에 ‘이/가’와 ‘은/는

’의 주제와 보격조사를 배워야 한다. 

중급 학습자는 ‘지정’의 ‘이/가’와 ‘총칭성, 대조’의 ‘은/는’의 의미와 기능

을 배우지만 의미와 기능을 구별하는 것은 배우지 않는다. 중급 학생들이 조사 ‘

이/가’가 ‘지정’과 ‘은/는’이 ‘총칭성, 대조’의 의미와 기능을 이해해야 한다. ‘총칭

성, 대조’의 문장과 ‘주제’의 문장이 비슷하고 ‘지정’의 문장은 ‘보격조사’처럼 ‘이/

가’를 사용하기 때문이다. 중급 학습자가 어려움을 느끼지 않고 이해할 수 있게 ‘

이/가’가 ‘지정’, ‘은/는’이 ‘주제’의 의미를 가진다는 것을 배워야 한다. 

고급은 진로에 따라 선택할 수 있는 선택과목이 집중되어 있다. 이러한 

선택과목은 통역, 번역, 비서, 관광 등이다. 이 단계에서 ‘은/는’이 구정보, 내포

문, 이중주어문의 의미를 가지고 있고 ‘이/가’는 신정보, 내포절, 의미를 가진다

는 것을 이해하고 궁극적으로 의사소통 상황에서 맥락에 따라 두 조사를 의도에 

맞게 선택할 수 있도록 가르쳐야 한다. 고급에서 초, 중급보다 어려운 문장을 배

우기 때문에 ‘은/는’이 구정보, 내포문, 이중주어문의 의미를 가지고 있고 ‘이/가’

는 신정보, 내포절, 의미와 기능을 가르치는 것이 적당하다.  

결론 

한국어와 태국어는 차이점이 크기 때문에 태국인 학습자들이 한국어를 

학습할 때 어려움을 느낀다. 특히 한국어의 ‘조사’ 는 쓰임과 의미가 많이 다양하

기 때문에 태국인 학습자들이 어려움을 느낀다. 태국인 한국어 학습자가 조사 ‘이

/가’와 ‘은/는’을 사용할 때 오류가 자주 발생한다. 

태국인 학습자를 위한 한국어 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’의 효과적인 교육방안

을 제안하기 위해서 라차팟치앙마이대학교에서 한국어를 공부하는 60명의 초, 

중, 고급 (각 20명) 학습자를 대상으로 설문조사를 실시한 결과 초급단계는 학습

자가 한국어 초보자로서 한국어에 대한 문법적 지식이 아주 부족하며 체계적이

지 못했다. 따라서 처음 배울 때부터 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’의 기본적 의미를 이해

하는 것과 구별할 수 있도록 교육이 이루어져야 한다. 

중급단계는 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’의 사용 오류가 많이 발생한다. 이 단계

에서는 특정 상황이나 맥락에 따라 어느 조사가 사용되어야 하는지 알고, 다양

한 용법의 이해하고, 적절한 조사를 선택하고 자신의 의도에 맞게 상대방에게 

정확히 전달할 수 있게 교육해야 한다.  

고급단계는 진로에 따라 선택할 수 있는 선택과목이 집중되어 있다. 통역, 

번역, 비서, 관광 등의 과목이다. 이 단계에는 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’에 대한 의미기

능을 제대로 이해하는 것에서 그치는 것이 아니라, 궁극적으로 의사소통 상황에



208  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    

 

서 맥락에 따라 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’을 의도에 맞게 선택하여 사용할 수 있는 능

력을 기르게 하는 것이 교육 목적이다. 학습자가 조사 ‘이/가’와 ‘은/는’의 기능과 차

이를 인식하고 나아가 그것들을 자신이 실제로 사용할 수 있어야 한다. 
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